
جائزة "غواسي آنبغي
ROISSY-EN-BRIE"

الشعرية لالجئين

 



من يمكنه المشاركة في الجائزة؟

 
 
 

 
ما هي األعمال التي يمكن تقديمها؟

 

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لالجئين

وكجزء من النشاطات المقامة لالحتفال

بالذكرى المئوية لتأسيس نادي القلم الدولي،

يُعلن نادي القلم الكتاالني PEN Català عن جائزة

غواسي آنبغي للكّتاب الالجئين في أوروبا. 

 
الهدف من الجائزة هو التعرف عىل المواهب

األدبية لألشخاص الذين أُجبروا ألسباب

مختلفة عىل مغادرة بلدهم األصلي. من ناحية

أخرى، نريد إنقاذ تلك اإلبداعات التي شرّدها

المنفى. كما تهدف الجائزة إىل المساعدة في

كسر الصور النمطية حول المهاجرين والالجئين

من خالل إبراز مواهبهم وقدراتهم.

 

الجائزة مفتوحة لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عىل 16 عاًما والذين ُقبلوا أو تقدموا بطلب للحصول عىل الحماية

الدولية أو ألسباب إنسانية.

 
يشمل ذلك األشخاص الذين ُقبلوا أو تقدموا بطلب اللجوء -حتى لو ُرفضوا- وطالبي اللجوء السياسي واألشخاص

عديمي الجنسية وكذلك األشخاص الذين يستفيدون من برامج االستقبال واإلدماج المخصصة لطالبي الحماية

الدولية.

 

الجائزة مفتوحة لفئة الشعر المكتوب بأي لغة. يجب إرسال األعمال باللغة األصلية التي ُكتبت بها. 

 
إن كان العمل األصلي مكتوبًا بلغة غير اللغات التالية: العربية أو الكتاالنية أو اإلسبانية أو الفرنسية أو اإلنكليزية،

فيجب إرفاق 10 إىل 20 جملة من النص مترجمة إىل إحدى اللغات السابقة المذكورة. وفي حاالت استثنائية

تحتفظ المنظمة بالحق في ترجمة النص إىل لغة أخرى حتى يمكن تقييمه من قبل لجنة التحكيم.

 
يجب أال يكون العمل حائًزا عىل أي جائزة سابقة ويجب أال يكون قد نُشر بالكامل من قبل. لو كانت أحد األجزاء

فقط منشورة سابًقا، فسيكون من الضروري تحديد تلك القصائد أو المقاطع التي نُشرت.

 
يحق لكل مؤلف/ة أن يتقدم بعمل واحد فقط إىل الجائزة.

 



 
 

ما هو الحجم الذي يجب أن تتقيد
به األعمال المشاركة؟

 
 
 

الجائزة
 
 
 
 

آخر موعد للمشاركة
 
 
 

لجنة التحكيم
 
 
 
 

إعالن الفائز/ة
 
 
 
 

كيف يمكنك تقديم عملك؟
 

الحجم المعتاد لمجلد شعري، أي ال يزيد عىل 400 بيت (4000 كلمة).

سيحصل الفائز/ة عىل جائزة قدرها 2000 يورو. وسيتم نشر عمله في طبعة ثنائية اللغة، باللغة

الكتاالنية وبلغته األصلية.

 
 

تُستقبل األعمال الشعرية حتى نهاية يوم 15 سبتمبر 2021.

بمجرد انقضاء الموعد النهائي الستالم المشاركات، سيتم اإلعالن

عن أعضاء لجنة التحكيم.

 

سُيعلن عن اسم الفائز/ة يوم 15 نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي

للكاتب المضطهد.

 

يمكنك تقديم عملك من هنا.

https://docs.google.com/forms/d/13RI99x_dWuWw-AKKuL53yUAUDp2BFIQglODahNwMEwY/edit

