جمعية الثقافة والفكر الحر /مركز صحة المرأة
مسابقة افالم فيديو " النساء قادرات على صنع التغير "
نظم مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع جمعية العون الطبي
يُ ِّ
للفلسطينيين  MAPمسابقة افالم قصيرة إلنتاج فيلم باستخدام الهواتف النقالة لمناهضة العنف القائم على
احترام المرأ ِّة
سمعُها للمرأ ِّة الفلسطينية  ،رسالةٌ نابعةٌ من
لكل من لديه رسالةٌ يُ ِّ
ِّ
النوع االجتماعي لتكون ِّم ً
نبرا ِّ
حاجز يُعيقُها عن أن تكون أفضل وأقوى وذلك باستخدام كاميرا الموبايل وانتاج
كل
الفلسطينية لتمكينِّها
ٍ
ِّ
وكسر ِّ
فيلم قصير يحمل رسائل مناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن انشطة مشروع تمكين وحماية النساء للعمل
معا من أجل التغيير .
لالشتراك في ال ُمسابق ِّة:
ِّ
بأفكار عمليَّ ٍة ت ُعبِّ ُر فيها
المشارك/ة أن يقوم بإنتاج فيلم قصير يو ِّجهُ من خال ِّل ِّه رسالةً للمرأ ِّة الفلسطينية
على
ٍ
ِّ
عن رفضه/ها لكافة انواع التمييز والعنف المبني على النوع االجتماعي ومساندة ودعم المرأة .
شرو ُ
ط المسابقة:
يت ُّم تسلي ُم الفيديوهات في المسابق ِّة فقط من خالل صفح ِّة االيميل الخاص بالمسابقة
Film@cfta-ps.org
شاركين عن ثماني عشرة ( )11سنة.
يجب َّأال ت ِّق َّل
.1
ُ
ُ
أعمار ال ُم ِّ
استخدام الفيديو رخصةً
نظم ِّة في
 .2ت ُعتب ُر المشاركةُ في المسابق ِّة
الجه ِّة ال ُم ِّ
ِّ
ً
إقرارا من ال ُم ِّ
ق ِّ
شارك/ة بح ِّ
األغراض الَّتي تخ ِّد ُم أهداف الجه ِّة
غرض من
ٍ
ِّ
دائمةً الستعما ِّل الفيديو بأي ِّ شك ٍل من األشكا ِّل ،وألي ِّ
حقوق المرأ ِّة وتمكينِّها.
رفع الوعي حول
ال ُم ِّ
ِّ
نظم ِّة من أج ِّل ِّ
 .3يجب أن يكون الفيديو متواف ًقا مع موضوع ال ُمسابق ِّة وبال ُّلغ ِّة العربيَّ ِّة.
بتقديم فيديو واح ٍد فقط ال تزيد م َّدت ُه عن  3دقائق .
للمشارك/ة
 .4يُسمح
ِّ
ِّ
المشاركةُ شخصيَّةً.
.5
يجب أن تكون الفيديوهاتُ
ُ
ِّ
شر (ال ته ُّمنا التَّقنياتُ والت َّ
االحترافي)
صوير
ُ
جيد ٍة قابل ٍة للنَّ ِّ
 .6ذاتُ جود ٍة ِّ
ُّ
 .7يجب أن ينتهي الفيديو ب ُجمل ِّة  #النساء_تستطيع_ أن _تصنع_ التغيير
المشاركُ على أيَّ ِّة شعاراتٍ ،و/أو توقيعاتٍ ،و/أو أسماءٍ  ،و/أو إطاراتٍ ،و/أو
 .1يجب أال يحتوي الفيديو
ِّ
رموز ،و/أو أيَّ ِّة إشاراتٍ ،و/أو تاريخٍ ،أو توقيتٍ ،و/أو عالما ٍ
شاركِّ /ة.
ٍ
ت أخرى ُمضاف ٍة من قِّب ِّل ال ُم ِّ
محتوى آخر
أي
أي ُم
حتوى غير مناس ٍ
ب ،و/أو ُمسيءٍ  ،و/أو َّ
 .9سيت ُّم استبعا ُد أي ِّ فيديو يمثِّ ُل أو يتض َّمنُ َّ
ً
ً
نظم ِّة.
ق
والمعايير األخالقيَّ ِّة والقانونيَّ ِّة للجه ِّة ال ُم ِّ
ِّ
يُعتب ُر غير متوافِّ ٍ
ب.
دون
 .11يحقُّ للجن ِّة ال ُمسابق ِّة
ِّ
ُ
إبداء أ َّي ِّة أسبا ٍ
رفض أو استبعا ُد أي ِّ عم ٍل ُمقد ٍَّم من ِّ

واألحكام أعاله ،يُعتب ُر الفيديو ُمستثن ًى دون الحاج ِّة إلى
ُّروط
شارك ِّة ألي ٍ من الش ِّ
ِّ
 .11في حا ِّل مخالف ِّة ال ُم ِّ
شارك ِّة.
التَّواص ِّل مع ال ُم ِّ
ساعة ( )1011صباحا ً وحتَّى يوم
 .12ت ُقبل الفيديوهات ابتدا ًء من يوم االحد الموافق 2119/2/11م ال َّ
ساعة ( )12011ظهرا  .لن ت ُقبل أيَّةُ مشاركا ٍ
ت ال ُمح َّددِّ.
ت يت ُّم تقدي ُمها بعد الوق ِّ
االحد  2119/3/11ال َّ
وستختار أفضل
المشارك ِّة،
ت
نظمةُ بتقييم الفيديوها ِّ
حكيم الَّتي ت ُعيِّنُها الجهةُ ال ُم ِّ
ُ
 .13سوف تقو ُم لجنةُ التَّ ِّ
ِّ
خمس ِّة فيديوها ٍ
ت الخمس ِّة على صفح ِّة الفيسبوك ليت َّم
ت ليت َّم التَّصويتُ عليها .سيت ُّم تحمي ُل الفيديوها ِّ
التَّصويتُ عليها.
الجوائ ُز:
ُ
ُ
دوالرا أمريكي
مقدارها 211
الحائز على أعلى تقييم بجائز ٍة
يفوز الفيديو
.14
ً
ُ
ُ
ُ
دوالر أمريكيٍ.
مقدارها 111
الحائز على ثاني أعلى تقييم بجائز ٍة
يفوز الفيديو
.15
ٍ
ُ
ُ
دوالر أمريكيٍ.
مقدارها 51
يفوز الفيديو الحائز على ثالث أعلى تقييم بجائز ٍة
.16
ٍ
ُ

مالحظات :
نظم ِّة ببيانا ِّتهم
نظمةُ مع الفائزين  ،والذين ينبغي عليهم تزوي ُد الجه ِّة ال ُم ِّ
 .1ستتواص ُل الجهةُ ال ُم ِّ
الجوائز النَّق ِّديَّ ِّة للفائزين خالل
نظم ِّة ذلك .وي ِّت ُّم تسلي ُم
الجه ِّة ال ُم ِّ
الشَّخصيَّ ِّة ،خالل شهر من تاريخِّ طل ِّ
ِّ
ب ِّ
اإلعالن عن نتا ِّئجِّ ال ُمسابق ِّة.
ِّ
شهر من تاريخِّ
 .2يكونُ
لجميع
ق بال ُمسابق ِّة نهائيا و ُم ِّلز ًما
بشأن كافَّ ِّة
تحكيم ال ُمسابق ِّة
قرار لجن ِّة
األمور الَّتي تتعلَّ ُ
ِّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
شاركين.
ال ُم ِّ

المسؤوليَّةُ:

الجهةُ ال ُمن ِّظمةُ تحت أي ِّ ظرفٍ مسؤول َّية:
ال تتح َّم ُل ِّ

س ِّرقتْ  ،أو كانتْ غير واضح ٍة أو غير كاملةٍ.
 .1أيَّ ِّة ُمشارك ٍة فُ ِّقدتْ  ،أو تأ َّخرتْ  ،أو ضاعتْ  ،أو ُ
تأخير في أيَّ ِّة عمليَّةٍ ،أو نق ٍل ،أو عُط ٍل في شبك ِّة
ب ،أو
 .2أي ِّ خطأ ،أو إهما ٍل ،أو عُط ٍل ،أو إغفا ٍل ،أو عيو ٍ
ٍ
ت ال ُمقدَّم ِّة.
ح ب ِّه
االتِّصاالتِّ ،أو سرقةٍ ،أو
بخصوص الفيديوها ِّ
ِّ
غير ُم َّ
ٍ
ضرر ،أو وصو ٍل ،أو تعدي ٍل ِّ
صر ٍ
ق بال ُمسابق ِّة ،أو ينشأ ُ عنها
جهاز
أي
 .3أيَّ ِّة إصاب ٍة أو
كمبيوتر فيما يتعلَّ ُ
ضرر قد يُ
ُ
ٍ
ٍ
ِّ
أي مشارك ٍة أو َّ
صيب َّ
أو يرتب ُ
ط بها.
ب كان مثل :فيروساتٍ ،أو مشاكل في
عدم التَّمك ُِّّن من إقام ِّة ال ُمسابق ِّة كما هو متوقَّ ٌع ألي ِّ سب ٍ
 .4في حال ِّ
ب أخرى
صرحِّ به ،أو
الكمبيوتر ،أو العب ِّ
ِّ
الغش ،أو المشاك ِّل الفنِّيَّة ،أو أيَّ ِّة أسبا ٍ
غير ال ُم َّ
ث أو التَّدخ ِّل ِّ
ِّ
أمن ،أو حياد َّي ِّة ،أو نزاه ِّة
خارج ٍة عن
نظم ِّة ت ُعي ُ
ق أو ِّ
نطاق سيطر ِّة الجه ِّة ال ُم ِّ
تؤث ُر على إدار ِّة ،أو ِّ
ِّ
ب_ تحت ِّف ُ
إلغاء ،أو
ق
ِّ
ظ الجهةُ ال ُم ِّ
ال ُمسابق ِّة ،أو إقامتِّها بشك ٍل ُمناس ٍ
ق -بح ِّ
نظمةُ ِّ -وفق تقديرها ال ُمطل ِّ
اختيار
شاركةٍ ،و/أو
إيقاف ال ُمسابق ِّة ِّوفق ما
إنهاء ،أو تعدي ِّل ،أو
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
تعتبرهُ مناسبًا ،و/أو استبعا ِّد أي ِّ ُم ِّ
اإليقاف.
اإللغاء ،أو التَّعدي ِّل ،أو
اإلنهاء ،أو
شارك ِّة ال ُمقدَّم ِّة قبل
الفائزين من بين كافَّ ِّة الفيديوها ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ال ُم ِّ

كما تحتف ُ
أخطاء برامج كمبيوتر ،أو
ق تصحيحِّ أي ِّ خطأ طباعيٍ ،أو مطب ِّعيٍ ،أو
ِّ
ظ الجهةُ ال ُم ِّ
نظمةُ بح ِّ
األخطاء التَّشغيليَّ ِّة في أي ِّ وقتٍ.
ِّ

