
                                   

 

 مركز صحة المرأةجمعية الثقافة والفكر الحر/ 

 " النساء قادرات على صنع التغير "  فيديو افالم مسابقة 
 

 

م  بالشراكة مع جمعية العون الطبي مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر يُنظ ِّ

العنف القائم على افالم قصيرة  إلنتاج فيلم  باستخدام الهواتف النقالة لمناهضة  مسابقة    MAPللفلسطينيين 

عُها للمرأةِّ  النوع االجتماعي ن لديه رسالةٌ يُسمِّ نبًرا لكل ِّ م   ، رسالةٌ نابعةٌ من احترامِّ المرأةِّ الفلسطينية لتكون  مِّ

وانتاج ميرا الموبايل وأقوى وذلك  باستخدام كا ضل  لتمكينِّها وكسرِّ كل ِّ حاجٍز يُعيقُها عن أن تكون  أفالفلسطينية 

وذلك ضمن انشطة مشروع تمكين وحماية النساء للعمل حمل رسائل مناهضة العنف ضد المرأة فيلم قصير ي

 معا من أجل التغيير .

  

:  لالشتراكِّ في الُمسابقةِّ

 

ك هُ من خاللِّهِّ رسالةً للمرأةِّ ي بإنتاج فيلم قصير يقوم  ة أن/على المشارِّ ج ِّ بأفكاٍر عمليٍَّة تُع ب ُِّر فيها الفلسطينية و 

 المبني على النوع االجتماعي  ومساندة ودعم المرأة .التمييز والعنف انواع  عن رفضه/ها لكافة 

 

 شروُط المسابقة:

 

 ص بالمسابقة االيميل الخايتمُّ تسليُم الفيديوهات في المسابقةِّ فقط من خالل صفحةِّ 

  Film@cfta-ps.org  

كيجُب  .1  ( سنة.11عن ثماني عشرة ) ينأالَّ تقِّلَّ أعماُر الُمشارِّ

ك ةُ في ا .2 ك  تُعتب ُر المشار  ةِّ في استخدامِّ الفيديو رخصةً  /ةلمسابقةِّ إقراًرا من الُمشارِّ م  ةِّ الُمنظ ِّ ه  ِّ الجِّ ق  بح 

ُم أهداف  الجهةِّ  ِّ غرٍض من األغراضِّ الَّتي تخدِّ ، وألي  ِّ شكٍل من األشكالِّ  الستعمالِّ الفيديو بأي 
دائمةً

مةِّ من أجلِّ رفعِّ الوعي حول  حقوقِّ المرأةِّ وتمكينِّها. ِّ
 الُمنظ 

.يجب أن يكون الفيديو متوافًقا مع موضوع  .3  الُمسابقةِّ وباللُّغةِّ العربيَّةِّ

ك .4  .دقائق  3 بتقديمِّ فيديو واحٍد فقط ال تزيد مدَّتُه عن /ةيُسمح للمشارِّ

ك ةُ شخصيَّةً. .5  يجُب أن تكون  الفيديوهاُت المشارِّ

6. ) نا التَّقنياُت والتَّصويُر االحترافيُّ  ذاُت جودٍة جي ِّدٍة قابل ٍة للنَّشرِّ )ال تهمُّ

 النساء_تستطيع_ أن _تصنع_ التغيير  # الفيديو بُجملةِّ يجب أن ينتهي   .7

ُك على أيَّةِّ شعاراٍت، و/أو توقيعاٍت، و/أو أسماٍء، و/أو إطاراٍت، و/أو  .1 يجب أال يحتوي  الفيديو المشارِّ

ك    ةِّ./رموٍز، و/أو أيَّةِّ إشاراٍت، و/أو تاريخٍ، أو توقيٍت، و/أو عالماٍت أخرى ُمضاف ٍة من قِّبلِّ الُمشارِّ

ُن أيَّ ُمحتوًى غير مناسٍب، و/أو ُمسيٍء، و/أو أيَّ محتوًى آخر  س .9 ِّ فيديو يمث ُِّل أو يتضمَّ يتمُّ استبعاُد أي 

. ةِّ م   يُعتب ُر غير  متوافٍِّق والمعاييرِّ األخالقيَّةِّ والقانونيَّةِّ للجهةِّ الُمنظ ِّ

ٍم من  .11 ٍل ُمق دَّ ِّ عم   دونِّ إبداءِّ أيَّةِّ أسباٍب.يحقُّ لل جنةِّ الُمساب ق ةِّ رفُض أو استبعاُد أي 



ٍ من الشُّروطِّ واألحكامِّ أعاله، يُعتب ُر الفيديو ُمستثن ًى دون  الحاجةِّ إلى  .11 ك ةِّ ألي  في حالِّ مخال ف ةِّ الُمشارِّ

. ك ةِّ  التَّواصلِّ مع الُمشارِّ

يوم   ( صباحاً وحتَّى1011السَّاعة ) م 11/2/2119 الموافق يوم االحد تُقب ل الفيديوهات ابتداًء من  .12

. ظهرا . (12011السَّاعة ) 11/3/2119االحد  دِّ دَّ  لن تُقب ل  أيَّةُ مشاركاٍت يتمُّ تقديُمها بعد  الوقتِّ الُمح 

، وستختاُر أفضل   .13 كةِّ ةُ بتقييم الفيديوهاتِّ المشارِّ م  سوف تقوُم لجنةُ التَّحكيمِّ الَّتي تُعي ِّنُها الجهةُ الُمنظ ِّ

فيسبوك  ليتمَّ عليها. سيتمُّ تحميُل الفيديوهاتِّ الخمس ةِّ على صفحةِّ ال خمسةِّ فيديوهاٍت ليتمَّ التَّصويتُ 

 .التَّصويُت عليها

 :زُ ئالجوا

 دوالًرا أمريكي    211بجائزٍة مقداُرها أعلى تقييم يفوُز الفيديو الحائُز على  .14

ٍ.  111بجائزٍة مقداُرها تقييم أعلى  ثاني يفوُز الفيديو الحائُز على .15  دوالٍر أمريكي 

ٍ. 51بجائزٍة مقداُرها الفيديو الحائز على ثالث أعلى تقييم  يفوُز  .16  دوالٍر أمريكي 

 مالحظات :

مةُ مع الفائز ستتواصلُ  .1 ةِّ هم ينبغي عليوالذين  ،ين الجهةُ الُمنظ ِّ م   مببياناتِّه تزويُد الجهةِّ الُمنظ ِّ

، خالل   . ويتِّمُّ تسليُم  شهر الشَّخصيَّةِّ ةِّ ذلك  م  ةِّ الُمنظ ِّ ه  يَّةِّ للفائزمن تاريخِّ طل بِّ الجِّ خالل   ينالجوائزِّ النَّقدِّ

. شهر    من تاريخِّ اإلعالنِّ عن نتائِّجِّ الُمساب ق ةِّ

ًما يكوُن قراُر لجنةِّ تحكيمِّ الُمساب ق ةِّ بشأنِّ كافَّةِّ األمورِّ الَّتي تتعلَُّق بالُمسابق ةِّ نهائي   .2 لجميعِّ ا وُملزِّ

ك  .ينالُمشارِّ

 

ِّ ظ رٍف مسؤوليَّة :  مةُ تحت  أي  هةُ الُمن ظ ِّ ُل الجِّ  المسؤوليَّةُ:    ال تتحمَّ

ق ْت، أو كانْت غير  واضحٍة أو غير  كاملٍة. .1 ْت، أو ضاع ْت، أو ُسرِّ ر  كٍة فُقِّد ْت، أو تأ خَّ  أيَّةِّ ُمشار 

ِّ خطأ، أو إهماٍل، أو ُعطٍل، أو إغفاٍل، أو عيوٍب،  .2 أو تأخيٍر في أيَّةِّ عمليٍَّة، أو نقٍل، أو ُعطٍل في شبكةِّ أي 

. ةِّ م  حٍ بهِّ بخصوصِّ الفيديوهاتِّ الُمقدَّ ، أو سرقٍة، أو ضرٍر، أو وصوٍل، أو تعديٍل غيرِّ ُمصرَّ  االت ِّصاالتِّ

ك ٍة أو أيَّ جهازِّ كمبيوتٍر فيما يتعلَُّق بالُمساب ق   .3 ، أو ينشأُ عنها أيَّةِّ إصابٍة أو ضرٍر قد يُصيُب أيَّ مشار  ةِّ

 أو يرتبُط بها.

ِّ سبٍب كان مثل: فيروساٍت، أو مشاكل  في  .4 كُّنِّ من إقامةِّ الُمسابقةِّ كما هو متوقٌَّع ألي  في حال عدمِّ التَّم 

، أو المشاكلِّ الفن ِّيَّة، أو أيَّةِّ أسباٍب أخرى  حِّ به، أو الغش ِّ لِّ غيرِّ الُمصرَّ ، أو العبثِّ أو التَّدخ  الكمبيوترِّ

، أو نزاهةِّ  خارجةٍ  ، أو حياديَّةِّ مةِّ تُعيُق أو تؤث ُِّر على إدارةِّ، أو أمنِّ عن نطاقِّ سيطرةِّ الجهةِّ الُمنظ ِّ

ةُ  م  تِّها بشكٍل ُمناسٍب_ تحتفُِّظ الجهةُ الُمنظ ِّ ، أو إقام  فق  تقديرها الُمطل قِّ -الُمساب ق ةِّ ، أو  -وِّ ِّ إلغاءِّ ق  بح 

، أو إيقافِّ الُمسابقةِّ وِّ  ، أو تعديلِّ ِّ مُ إنهاءِّ ك ٍة، و/أو اختيارِّ فق  ما تعتبُرهُ مناسبًا، و/أو استبعادِّ أي  شارِّ

.  ين الفائز ، أو اإليقافِّ ، أو التَّعديلِّ ، أو اإللغاءِّ ةِّ قبل  اإلنهاءِّ م  ك ةِّ الُمق دَّ من بين كافَّةِّ الفيديوهاتِّ الُمشارِّ



ٍ، أو م   ِّ خطأ طباعي  ِّ تصحيحِّ أي  ق  ةُ بح  م  ٍ، أو أخطاءِّ برامج كمبيوتر، أو كما تحتفُظ الجهةُ الُمنظ ِّ ي  طب عِّ

ِّ وقٍت.  األخطاءِّ التَّشغيليَّةِّ في أي 

 


