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املتحدة  لألمم  احلضارات  حتالف  انخرط   ،2011 سنة  منذ 

(UNAOC) و مجموعة بي ام دبليو BMW في شراكة تاريخية 
اخلاص  القطاع  بني  التعاون  من  جديد  منوذج  إنشاء  هدفها 

رعاية  وحتت  الثقافات،  لتحالف   ً فدعما املتحدة.  األمم  ومنظمة 

 BMW مجموعة  جائزة  إنشاء  على   ً معا أقدما  املتحدة،  األمم 

لالبتكار بني احلضارات، (املعروفة كذلك باسم جائزة االبتكار بني 

عالية  مشاريع  اختيار  في  مهمتها  تكمن  والتي  الثقافات)، 

احلوار  بتعزيز  تقوم  والتي  الشعبية   القاعدة  تقدّمها  االبتكار 

لالزدهار  حيوية  مساهمات  وتقدمي  الثقافات،  بني  والتفاهم 

والسالم.

ر منظمة  وبهدف "مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم"، تسخّ

ووقتها وشبكات عالقاتها  مواردها   BMW ومجموعة  UNAOC
املتحدة  األمم  بني  الشراكة  من  النموذج  ولهذا  الفائزين.  لدعم 

يسخرّ  الشريكني  من  كل  أن  حيث  أعمق،  تأثير  اخلاص  والقطاع 

خبرته لضمان النمو الدائم لكل مشروع.  

ويحقّ الترشح جلائزة االبتكار بني الثقافات للمنظمات غير الهادفة 

بني  والتفاهم  احلوار  تعزيز  على  تركّز  مشاريع  تدير  التي  للربح 

األمثلة  وتشمل  عملها.  نطاق  توسيع  في  والراغبة  الثقافات، 

مشاريع التي تعمل في مجاالت مكافحة كره األجانب، والتعليم 

واالندماج،  الهجرة  و  األديان،  واحلوار بني  العاملية،  املواطنة  من أجل 

التي تعالج احتياجات  املبادرات  عن    ً العنيف فضال التطرف  ومنع 

املنظمات  (مثل  الثقافات  بني  التفاهم  لتعزيز  معيّنة  مجموعات 

بني  االبتكار  جائزة  النسائية،اإلعالمية...الخ).  الشبابية،  الدينية، 

الثقافات ال تدعم األحداث التي تنظم مرّة واحدة (مثل املهرجانات، 

هذه  في  املشاركة  املشاريع  وعلى  إلخ).  واملؤمترات  املناسبات 

املسابقة  أن تكون مستدامة.

1. اجلوائز 
سيتم منح جائزة االبتكار بني الثقافات ألفضل عشر منظمات.  

ودعم  حتديد  هو  الثقافات  بني  االبتكار  جلائزة  الرئيسي  الهدف 

مشاريع ابتكارية سارية التنفيذ والتي ميكن  توسيعها وتكرارها.و 

نح اجلائزة للمنظمة التي تُنفذ املشروع وذلك بهدف مساعدتها  متُ

وعلى  أخرى.  سياقات  داخل  لتطبيقه  وتكييفه  توسيعه   على 

املشاريع املرشحة خالل هذه الدورة أن تكون قد حققت جناحا على 

األقل خالل أول سنة من التنفيذ. 

وسوف يستفيد الفائزون باجلائزة من برنامج شامل ملدة عام واحد 

السنة،  بعد  أخرى.و  لسياقات  مشروعهم  نقل  متكني  إلى  يهدف 

على  اجلائزة  أثر  تقييم  أجل  من  فصل  مُ تقييم  إجراء  سيتم 

املستفيدين.

ويتكون هذا البرنامج الداعم لسنة واحدة من: متويل وتدريب وبناء 

املرئي  والوجود  االعتراف  والتوجيه،  الطلب  حسب  ودعم  القدرات 

برنامج  سنة  انقضاء  وبعد  الثقافات”.  بني  قادة  في“  والعضوية 

الدعم، يستمرّ خريجي جائزة االبتكار بني الثقافات في االستفادة 

بولوج  لهم  تسمح  والتي  الثقافات  بني  قادة  في  عضويتهم  من 

بني  احلوار  مجال  في  العاملني  التغيير  صنّاع  من  فريدة  مجموعة 

الثقافات.

إرشادات تقدمي الطلب 



1. اجلوائز
1.1  متويل

سيحصل الفائزون على متويل ميكن استعماله لتوسيع املشروع و/أو 

أمريكي  دوالر   100,500 للتمويل  اإلجمالية  القيمة  وتبلغ  تكراره. 

قسمة على النحو التالي: مُ

األولى:  40,000 دوالر أمريكي

الثانية:  20,000 دوالر أمريكي

الثالثة:  15,000 دوالر أمريكي 

الرابعة:  8,000 دوالر أمريكي

اخلامسة:  5,000 دوالر أمريكي

السادسة – العاشرة:  2,500 دوالر أمريكي

2.1 التدريب وبناء القدرات
عملها  في  باجلائزة  الفائزة  املنظمات  فعالية  من  الرفع  أجل  ومن 

ومجموعة   UNAOC منظمة  طورت  مشروعها،  لتكرار  أو  للتوسع 

الثقافات.  بني  االبتكار  جلائزة  القدرات  وبناء  تدريب  برنامج   BMW
سيجتمع الفائزون باجلائزة مرتني خالل السنة التي يستغرقها برنامج 

أيام  عدّة  تدوم  قدرات  بناء  ورشة  في  املشاركة  أجل  من  وذلك  الدعم 

املوارد  وإدارة  املالية  واالستدامة  املستوى  رفع  مثل  مسائل  وتعالج 

التواصل  وسائل  واستعمال  والتسويق  االتصال  ومهارات  البشرية 

خبراء  مدربني  قبل  من  العمل  ورشات  تقدمي  وسيتم  االجتماعي. 

الفرصة  سنح  سيتم  لذلك،  باإلضافة   .BMW مجموعة  وموظفي 

للمنظمات للمشاركة في سلسلة ندوات عبر اإلنترنت وفرص تدريب 

أخرى في مختلف املواضيع التي تهمها. 

3.1 الدعم حسب الطلب والتوجيه
 BMW ومجموعة  UNAOC منظمة دعم  من  الفئزون  سيستفيد 

واستشارتهما الفعلية ملدة عام  من أجل مساعدتهم على الرفع من 

أوإطارات  لسياقات  االنتقال  من  لتمكني  وكذلك  والتوسع  كفاءتهم 

فصل الحتياجات كل واحد من  أخرى عند احلاجة. سيتم إجراء تقييم مُ

الدعم  ويرتبط  الثقافات.  بني  االبتكار  توزيع جوائز  بعد حفل  الفائزين 

احملُدد املقدم باالحتياجات اخلاصة للمشاريع. ومن ثم، ستقوم منظمة 

هذه  ملساعدة  إضافية  موارد  بتعبئة   BMW ومجموعة   UNAOC
ً إلى مستفيدين سايقني، من  املنظمات على حتقيق أهدافها. واستنادا

املمكن أن يكون هذا الدعم متنوعا كوصل احلائزين على اجلائزة بالفروع 

احمللية جملموعة BMW وتسهيل االتفاقيات مع املصالح احمللية وتوفير 

ترجمة مجانية  وتسهيل اتفاقيات الرعاية ووصل احلائزين على اجلائزة 

ستقوم  لذلك،  باإلضافة  املتحدة.  لألمم  أخرى  وهيئات  دولية  مبنظمات 

مجموعة خبراء جائزة االبتكار بني الثقافات بتقدمي مساعدات مرتبطة 

باملشروع، وإسداء املشورة في التطوير التنظيمي لزيادة فعالية عمل 

ات الفائزة باجلائزة على توسيع مشروعها أو تكراره. املنظمّ

4.1 االعتراف والوجود املرئي
العاملي  املنتدى  باجلائزة للمشاركة في  الفائزة  املنظمات  ستتم دعوة 

لتحالف احلضارات التابع لألمم املتحدة، بحضور مئات من رؤساء الدول  

والوزراء ومنظمات اجملتمع املدني (انظر فيديو حفل توزيع جوائز االبتكار 

هنا:      UNAOC ملنظمة  السابع  العاملي  باملنتدى  الثقافات  بني 

 .(https://www.youtube.com/watch?v=NlsTlQdPpxU

ً دعم املنظمات الفائزة باجلائزة في تطوير خطة اتصاالت  وسيتم أيضا

 .BMW وتنفيذها من قبل مختصي اتصاالت مجموعة

وفي النهاية، سوف يتم دعوة الفائزين باجلائزة للمشاركة في مناسبات 

إقليمية أو عاملية التي ميكن أن تشكّل منصات لتقدمي مشاريعهم.

5.1 العضوية في ”قادة بني الثقافات“
الثقافات"،  بني  "قادة  عضوية  على  باجلائزة  الفائزون  يحصل  سوف 

مشروع من منظمة UNAOC بالشراكة مع مجموعة BMW. قادة 

ملنظمات  احلصرية  واملعرفة  املهارات  تبادل  منصة  هو  الثقافات  بني 

اجملتمع املدني والقيادات الشبابية التي تعمل على معاجلة التوترات بني 

الثقافات  بني  قادة  ر  تسخّ مبتكر،  إنترنت  نظام  خالل  ومن  الثقافات. 

درجة  أقصى  إلى  عملهم  تأثير  من  للزيادة  أعضائها  تضامن 

وتسمح  الثقافات.  عبر  والشراكة  التفاهم  تعزيز  على  ومساعدتهم 

قادة بني الثقافات ألعضاها:

أن يكونوا جزءً من مجتمع فريد من صناع التغيير;  −
التواصل مع منظمات وأفراد آخرين ، التعرف على مشاريع،   −

برامج ومبادرات أخرى والتعاون معها;

إرسال احتياجات منظماتهم واحلصول على مساعدة فعالة   −
 BMW ملؤسسة  مسؤولني  قادة  ذلك  في  مبا  خبراء،  من  ونصيحة 

وموظفي مجموعة BMW، ومتكني املنظمات لزيادة تأثيرها؛

اإلخطار بالفرص املتاحة: مسابقات، منح، مؤمترات، إلخ       *



2. عملية االختيار
تعتمد عملية االختيار جلائزة االبتكار بني الثقافات على مبادئ العدالة، الشفافية والنزاهة. وتهدف اخلطوات املذكورة إلى احلفاظ على 

نزاهة العملية مع احملافظة على مستوى من املرونة في إنشاء عملية تنافسية مفتوحة وفعالة.

تتألف عملية االختيار من املراحل األربعة التالية:

1.2 الفرز لتحديد األهلية
األهلية.  معايير  باستخدام  بدقة  الطلبات  تقييم جميع  سيتم 

يجب على جميع املتقدمني تلبية جميع معايير األهلية املذكورة 

فيما بعد من أجل النظر فيها. 

2.2 قائمة أفضل املرشحني 
درج 50  سيتم  ُرفقة،  امل واملواد  املكتوبة  املذكرات  على  باالعتماد 

ً كحد أقصى من قبل جلنة االختيار األولي املؤلفة من ما يلي:  طلبا

 BMW عضو من مجموعة ،UNAOC عضو واحد من منظمة

وخبيرين في مجال العالقات بني الثقافات.

ّ إدراجهم في القائمة  سيتم إخطار فقط أولئك املرشحني الذي مت

اخملتصرة. 

املرشحون ضمن القائمة اخملتصرة سوف يُطلب منهم تقدمي مزيد 

املنظمة،  ميزانية  على  تقتصر  ال  ولكن  ذلك  في  مبا  الوثائق،  من 

مشروع ميزانية الستخدام التمويل وخطة عمل (جداول سيتم 

تقدميها).

3.2 اختيار املرشحني النهائيني
النهائيني العشرة من قبل جلنة حتكيم  سيتم اختيار املرشحني 

دولية خلبراء تتألف من علماء وممارسني وعضو واحد من منظمة 

سيتم تقييم الطلبات بواسطة   .BMW مجموعة   UNAOC
مجموعة شاملة من املعايير احملُددة أدناه. 

سيتم إجراء مقابلة مع مرشحي القائمة اخملتصرة في املرحلة 

األخيرة للتقييم.

4.2 التقييم األخير والقرار
سيتم اإلعالن عن القرار األخير للجنة اخلبراء الدولية بخصوص 

جوائز  توزيع  حفل  خالل  اجلائزة  من  املستفيدين  مراتب  حتديد 

االبتكار بني الثقافات. 

BILL McANDREWS  بيل ماك أندروز
BMW نائب رئيس استراتيجية االتصاالت في مجموعة

NASSER ABDULAZIZ AL-NASSER  ناصر عبد العزيز الناصر
املمثل السامى لألمم املتحدة لتحالف احلضارات



 
).

3. معايير التأهيل
ً للمنافسة يجب عليها توفير كل من املعايير التالية للتأهل: املنظمات التي تُقدم مشروعا

1.3  معايير تأهيل املنظمة: 

غير  كمنظمة  سجلة  مُ تكون  أن  القانوني:  الوضع   .1
خيرية،  منظمة  حكومية،  غير  منظمة  مثل  للربح  هادفة 

مؤسسة للبحوث والعلوم، نقابة عمالية، مجموعة من السكان 

األصليني، منظمة دينية، جمعية مهنية، مؤسسة وفروع محلية 

أو بلدية من احلكومة. 

تتوفّر على  أن  املترشحة  املنظمات  على  النشاط:  مدة   .2
نشاط فعلي ملدة سنتني على األقل قبل أبريل 2017، مع قاعدة 

إثبات  املنظمة  على  يجب   ،ً (مثال املشروع  وتنفيذ  متويلية 

تسجيلها كغير ربحية في بلد عملها منذ أبريل  2015 أوقبل 

ذلك). 

بني  االبتكار  جلائزة  الترشح  ويحقّ  العمل:  مجال   .3
الثقافات للمنظمات غير الهادفة للربح التي تدير مشاريع تركّز 

على تعزيز احلوار والتفاهم بني الثقافات. وتشمل األمثلة مشاريع 

التي تعمل في مجاالت مكافحة كره األجانب، والتعليم من أجل 

ومنع  واالندماج،  الهجرة  و  األديان،  بني  واحلوار  العاملية،  املواطنة 

احتياجات  تعالج  التي  املبادرات  عن    ً فضال العنيف  التطرف 

مجموعات معيّنة لتعزيز التفاهم بني الثقافات (مثل املنظمات 

الدينية، الشبابية، النسائية،اإلعالمية...الخ). 

يكون  أن  املرشحة  املنظمة  على  املستقبلي:  العمل   .4
منظمة  مع  املشروع  عمل  نطاق  توسيع  في  الرغبة  لديها 

UNAOC ومجموعة BMW وشركاء أخرين.

مجموعة  أو   UNAOC ملنظمة  السابق   الدعم   .5
من  دعم  أي  على  حصلت  أن  سبق  التي  املنظمات   :BMW
منظمة UNAOC  غير مؤهلة للحصول على جائزة االبتكار بني 

تتضمن،   UNAOC ملنظمة  األخرى  اإلمتيازات  هذه  الثقافات. 

العاملية  اجلائزة  في  بسالم   ً معا التعايش  على،  تقتصر  ال  ولكن 

للتغيير  األعمال  رواد  للشباب،  التضامن  صندوق  املتنوعة، 

 .PEACEApp وتطبيق   UNAOC منظمة  إنشاء  االجتماعي، 

مجموعة  من  جائزة  على  السابق  في  حصلت  التي  املنظمات 

BMW للتعليم/اإللتزام بني الثقافات غير مؤهلة للحصول على 
جائزة االبتكار بني الثقافات.

2.3  معايير تأهيل املشروع: 

ُقدمة من قبل  طبيعة املشروع: يجب على املشاريع امل  .6
مناهج  تنفيذ  الثقافات  بني  االبتكار  جلائزة  ُتقدمة  امل املنظمات 

نقصد  ما  (ملشاهدة  الثقافات  بني  للتفاهم  جديدة  وأساليب 

بابتكار، قم بزيارة:

.(http://interculturalinnovation.org/innovations/  

إستدامة املشروع: جائزة االبتكار بني الثقافات ال تدعم   .7
املناسبات  املهرجانات،  (مثل  واحدة  مرّة  تنظم  التي  األحداث 

واملؤمترات إلخ).

ال  اجلائزة  األساسي.  التمويل  تعتبر  ال  اجلائزة  التمويل:   .8
ُقدمة في إطار  ول املشاريع التي لم تُنفذ حتى اآلن. املشاريع امل متُ

ً بحلول  هذه الدعوة يجب أن يكون قد مر علي انطالقها 12 شهرا

ُقدمة قد بدأت بأبريل  ً يجب أن تكون املشاريع امل أبريل 2017 (مثال

2016 أو قبل ذلك). 

مت  التي  املشاريع   :UNAOC ملنظمة  السابق  الدعم   .9
تقدميها في مرات سابقة جلائزة االبتكار بني الثقافات مؤهلة ولم 

املنظمات  لكنّ  أخرى.  مرة  تقدميها  ع  ويشجّ يحق   اختيارها  بتم 

لة  مؤهّ غير   UNAOC من  دعم  أي  على  حصلت  أن  سبق  التي 

للتقدّم. 

2016 حفل تقدمي اجلوائز في باكو بأذربيجان



 

 

4. معايير التقييم
ً إلى مجموعة شاملة من املعايير، حيث ال يتعدّى التقييم األقصى 100 نقطة.  سيتم تقييم مشاريع القائمة اخملتصرة استنادا

ُرشحة تقدمي دليل داعم لتلبية املعايير املذكورة أدناه. هذه املعايير تتضمن ثالث فئات رئيسية: يُطلب من املنظمات امل

1.4 املنظمة (30 نقطة): 
الهيكل التنظيمي: قادرة على حتقيق األهداف املذكورة   −

في املشروع. (5 نقاط)

اإللتزام بني الثقافات: إثباتاالهتمام واإللتزام باحلوار بني   −
ً تقارير سابقة، رسائل مرجعية،  الثقافات، التفاهم والتعاون (مثال

إلخ). (5 نقاط)

أو  لتكرار  واقعية  مت وضع خطة  وامليزانية:  خطة عمل   −
توسيع املشروع. (10 نقاط)

الشفافية: مت القيام بجهود حقيقية التي بّذلت لتبني   −
سياسة الشفافية. (5 نقاط)

هو  كما  والتنوع  املساواة  سياسة  تبني  مت  املساواة:   −
ظاهر في أعضاء الفريق، العضوية والفعاليات. (5 نقاط)

2.4 املشروع (60 نقطة):

وفي  يستهدفها  التي  املعينة  للفئة  مناسب  املالئمة:   −
السياق احمللي حيث مت تنفيذه. (5 نقاط)

للمشاكل/القضايا  عميق  بتحليل  يتعهد  اجلودة:   −
ل متماسكة. (5 نقاط) وبوضع استراتيجية تدخّ

منطقية  عالقة  ورسم  واضحة  أهداف  وضع  الوضوح:   −
بني الفعاليات، األداء والنتائج. (5 نقاط)

خالل  من  ويتميز  التقليدية  املناهج  يتعدّى  االبتكار:   −
استخدام الطرق األصلية واحلديثة (وسائل اإلعالم، الفنون، النهج 

التربوي، التدريب املبتكر، وإلخ). (15 نقطة)

ً عدم قابلية القياس: تأثير املشروع قابل للقياس (مثال  −
تقييم  الصفة،  تغيير  الرأي بخصوص  استطالعات  املستفيدين، 

التغييرات السلوكية، تغييرات سياسة واضحة، إلخ) (10 نقاط)

الوسط  املدى  على  اإلستدامة  قدرة  يثبت  اإلستدامة:   −
والبعيد. (10 نقاط)

التكرار: لديه القدرة على التكرارية وتوسيعه في ظروف   −
مختلفة. هذا هو أهم معيار التقييم. (10 نقاط)

3.4 نص التقدمي (10 نقاط):
تظهر  التي  الطلبات  لتلك  نقاط   10 مجموع  منح  يتمّ  سوف 

ً. على نص الطلب أن: ً وإقناعا ً وإيجازا وضوحا

يُظهر تواصل فعال لألفكار ويُقدم أمثلة ذات الصلة.   −

يُوفر أجوبة واضحة وموجزة على األسئلة.  −

 .ً ً جذابا ً قوية وسردأ يتضمن حججا  −

2015 التدريب على القدرة على البناء في ساو باولو، البرازيل 

2014 ورشة عمل القدرة على البناء في ميونخ، أملانيا
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فيلما ساريتش VELMA SARIC، من مركز أبحاث ما بعد النزاعات، و 
لألمم  السابق  العام  األمني  مع  الثقافات،  بني  ابتكار  بجائزة  الفائزة 
املتحدة بان كي مون واملمثل السامى لألمم املتحدة لتحالف احلضارات  

ناصر عبد العزيز الناصر

 

Interculturalinnovation.org/the-award/

اضغط هنا لتقدمي الطلب

املوعد النهائي لتقدمي الطلبات هو 31 من ماي 2017 الساعة 5:00 بعد الظهر بتوقيت مدينة نيويورك. 

رجاءً زر املوقع /http://www.interculturalinnovation.org/the-award  واتبع تعليمات تقدمي الطلب. فقط تقدمي 

الطلبات عبر اإلنترنت مقبول.

قبول  يتمّ  وبإيجاز.  بوضوح  التالية  األسئلة  على  أجب  رجاءً 

الطلبات باللغة اإلجنليزية فقط.

كلمة كحد  واحدة (20  بجملة  بوصف مشروعك  قم   .1
أقصى). 

 (5 (حتى  ملشروعك  رئيسية  أنشطة  بوصف   قم   .2
ونتائجها / نتائجها املتوقعة. يرجى تقدمي بيانات نوعية وكمية 

و  نشاط  لكلّ  أقصى  كحد  كلمة   50) مشروعك.  تأثير  تظهر 

نتيجة، 250 كلمة في اجملموع).

باالبتكار  يقوم مشروعك من خاللها  طرق  بذكر 3  قم   .3
 50 والتعاون.(  والتفاهم  الثقافات  بني  احلوار  تعزيز  مجال  في 

 150 مشروعك،  فيها  يبتكر  طريقة  لكلّ  أقصى  كحد  كلمة 

كلمة في اجملموع)

للدعم  منظمتك  استخدام  كيفيات   3 بشرح  قم   .4
 BMW ومجموعة   UNAOC منظمة  قبل  من  عليه  احلاصلة 

لتوسيع وتكرار املشروع في عام 2015 .( 50 كلمة كحد أقصى 

من  املقدّم  الدعم  استعمال  منظمتك  تنوي  طريقة  لكلّ 

UNAOC ومجموعة BMW ، 150 كلمة في اجملموع)

قم بوصف املشاكل التي يهدف املشروع ملعاجلتها أو قم   .5
الذي  ما  تأثير.  لتحقيق  املشروع  ميتلكها  التي  القدرة  بوصف 

يجعل مشروعك ضرورياً؟ (250 كلمة كحد أقصى)

ملاذا يجب اختيار منظمتك لنهائيات هذه الدورة ؟ (250   .6
كلمة كحد أقصى).

املرفقات

تقدمي  استمارة  ملء  قبل  الوثائق  بعض  جتهيز  املترشحني  على 

ُتقدمني إرفاق نسخ رقمية للوثائق املذكورة أدناه: الطلب. على امل

إثبات تسجيل املنظمة.  -
هيكل  األهداف،  توضح  وثيقة  أي  (أو  الداخلى  النظام   -

السلطة، إلخ.).

إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات تتعلق بعملية تقدمي 

كنك زيارة فقرة أكثر األسئلة املطروحة على صفحتنا  الطلب، ميُ

في اإلنترنت على: 

 http://interculturalinnovation.org/faq/

إذا كان لديك أسئلة إضافية، رجاءً تواصل مع:

award@interculturalinnovation.org 

سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة. من املمكن أن يُطلب 

من املتقدمني تقدمي أدلة وثائقية  تدعم املذكور أعاله. عدم القيام 

بذلك قد يؤدي لالستبعاد. 

ملنظمة  ُقدمة  امل الشخصية  البيانات  بجميع  االحتفاظ  يتم 

الزر  نقر  بواسطة  تامة.  بسرية   BMW ومجموعة   UNAOC
اسم  أسمائهم،  نشر  على  املترشحون  يوافق   “Submit”
صفحة  على  قدمة  مُ أخرى  ومواد  عنوانها  املشاركة،  املنظمة 

أية وسيلة  أو في   interculturalinnovation.org اإلنترنت

أو في وقت الحق، ألي غرض يخص مجموعة  إعالم موجودة اآلن 

.UNAOC-BMW

5. تعليمات تقدمي الطلب

فكرة املشروع



APPLY ONLINE 
Interculturalinnovation.org/the-award/

MORE INFO
interculturalinnovation.org

CONTACT US
award@interculturalinnovation.org

6. اجلدول الزمني
بتوقيت  الظهر  بعد   5:00 الساعة    2017 ماي  من   31 األربعاء   −

حني  املترشّ بقوّة  ع  نشجّ الطلبات.  لتقدمي  النهائي  املوعد  نيويورك:  مدينة 

بكر لتفادي احتمال طلبات آخر دقيقة. لن يتم  على تقدمي الطلب بشكل مُ

أخذ الطلبات الغير كاملة بعني االعتبار. 

كأقصى  حا  رشّ مُ  50 األولي  االختيار  جلنة  تختار  سوف  الترشيح.   −

فصلة  ُرشحني تقدمي وثائق إضافية مبا في ذلك ميزانية مُ حد. سيُطلب من امل

فصلة للمشروع (باستخدام جداول سيتمّ توفيرها). وخطة فعالية مُ

خبراء،  مشهورين،  علماء  من  مؤلفة  دولية  حتكيم  جلنة  التقييم.   −

وأعضاء من مجموعة BMW ومنظمة UNAOC سوف تقوم بتقييم طلبات 

ُرشحني. امل

ُرشحني. املقابالت. سيتم مقابلة امل  −

ً تدريج  حفل توزيع اجلوائز: سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية (مثال  −

الفائزين) خالل حفل توزيع جوائز االبتكار بني الثقافات.

إخالء املسؤولية

حتتفظ منظمة UNAOC ومجموعة BMW بحق عدم اختيار أي مرشح أو إلغاء النسخة املقبلة من جائزة 

إلغاء  عن  مسؤولية  أي   BMW مجموعة  وال   UNAOC منظمة  تقبل  ال  سبب.   ألي  الثقافات  بني  ابتكار 

ي أحد اإلشعار الفعلي باإللغاء. النسخة املقبلة من جائزة ابتكار بني الثقافات أو عن عدم تلقّ

 


