
	
	
	

 
 

 :التصویر الفوتوغرافي تنا في مجالللمشاركة في مسابق دعوة
 

 "متوسطیة -النمطیة في المنطقة األورو الصور: كسر نساء متمكنات"
 

 

المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في متوسط ھي منظمة غیر ربحیة تھدف إلى تعزیز -مؤسسة نساء  األورو
 .الجھاتوتعبئة مختلف  و البحث التشبیكمتوسطیة من خالل -المنطقة األورو

 موقعنا على االنترنت لمعرفة المزید عن عملنا: زوروا
    https://www.euromedwomen.foundation	

تسلیط الضوء  بھدف المسابقةھذه  نطلق ،2017للعام  	)نوفمبر/  الثاني تشرین 25( المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي الیومبمناسبة 

	.الخاصة بیئتھا في والمساواة التمییزیة غیر القیم تعزز التي مةوالملھِ  والمستقلة الشجاعة المرأة على

	

 :والشروط األحكام -أ
 

 قل ال ت)، الذین الھواة و المحترفین على حد سواء( و المصورات لجمیع المصورینھذه المسابقة مفتوحة  .1

 عاماً.  18 عن أعمارھم

 .لكي یتأھلواوالشروط"  األحكام" احترام ھذه و المشاركات یجب على المشاركین .2

توقیت ( 2018ینایر كانون الثاني/  15 منتصف لیلة في موعد أقصاه مشاركاتیجب إرسال جمیع ال .3
 ).برشلونة في إسبانیا

 :ما یليم مشاركةكل تألف ت .4

 صورة •

 لصورةلعنوان  •

 الصورة نص قصیر یشرح قصة •

 

 مشاركات كحد أقصى 3تقدیم  (ة)واحدال للمشترك(ة)یمكن  .5

-: كسر القوالب النمطیة في المنطقة األورونساء متمكنات"یجب أن یكون موضوع الصورة والقصة:  .6
 ."متوسطیة

 



	
	

	

ا وفرنسا د* ألبانیا والجزائر والنمسا وبلجیكا والبوسنة والھرسك وبلغاریا وكرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة والدانمرك ومصر واستونیا وفنلن
الجبل األسود ا وموناكو ووألمانیا والیونان وھنغاریا وایرلندا وإیطالیا وإسرائیل واألردن والتفیا ولبنان ولیبیا ولیتوانیا ولوكسمبورغ ومالطا وموریتانی

 وإسبانیا والسوید وتونس وتركیا والمملكة المتحدة.و سوریة  والمغرب وھولندا وفلسطین وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا 
	

لى مبنیة عالنمطیة ال الصور كسركل یوم ل كافحنالضوء على النساء اللواتي ی : نرید أن نسلطالھدف .7

لیس على ھذه النساء أن یكن ذوات شھرة بل یكفي التي تفرضھا األعراف االجتماعیة.  النوع االجتماعي

  األنماط  المحددة التي یفرضھا علیھن المجتمع. یجرؤن على كسر أن 

 .ھذا الموضوع التي تتناولالصور/ القصص  لن یتم النظر إال في .8

 .* متوسطیة -المنطقة األورو أحد بلدانیجب أن تكون الصور قد التقطت في  .9
10.   ً  .لكتروني آخراأو موقع  نشرةفي أي  یجب أال تكون الصورة قد نشرت سابقا

حقوق عملھم الخاص وأنھم یمتلكون من یجب أن یضمن المرشحون أن الصورة التي یقدمونھا ھي   .11

/ الموضوع حولبإذن  أُخذتمسؤولیة التأكد من أن الصورة قد  مالطبع والنشر لذلك. كما تقع على عاتقھ

 .االمواضیع الواردة فیھ

 عن طریق البرید اإللكتروني إلى المشاركاتیجب تقدیم   .12

euromedwomen.foundation@gmail.com   و   /ھااسمھ (ة)المرشح ذكریجب أن یو
 .)موقع (المنطقة / المدینة والبلدالو الھاتفعنوان ورقم الو ةقاماإلوبلد  /ھاوجنسیتھاسم العائلة 

 :ھما لكترونیة ملفینتتضمن الرسالة االینبغي أن   .13

 . jpg أوpng  كونت. یجب أن (PPI 300)صورة عالیة الدقة  •

. یجب أن یحتوي ھذا النص الصورةبالقصة / السیاق المتعلق على  یحتوي PDFملف  •

 1500 وكحد أدنى  )الفاصلة بین الكلمات (بما في ذلك المسافات حرف 1000على 
اللغة ب الملفتقدیم  یمكن أقصى.كحد  )الفاصلة بین الكلمات (بما في ذلك المسافاتحرف 

اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو العربیة
 المسافات حرف بما في ذلك 100( عنوان الصورة PDF الـ، یجب أن یتضمن ملف*

 .)حد أقصىكالفاصلة بین الكلمات 

 .المشاركات التي ترسل بالبرید تقبللن   .14

 :ما یلي یقُر ب فإن المشترك (ة) التقدم لھذه المسابقةد عن .15

 لتواصوسائل الو نشراتالفي  على موقعنا على االنترنت و ھ/ھاوقصت ھ/ھاصورتبنشر ذن اإل •
 .وأدوات التسویق االجتماعي

.دائرة معارفنا إلى ھ/ھاوقصت ھ/ھاالموافقة على إرسال صورت •
 .ھذه المشاركة كمالك (ة) بھدف االعتراف  بھا ھ/ھاوجنسیت ھ/ھاالحق في استخدام اسم •

 

 

 

 



	
	

	

	

 :اختیار الفائزین ب. 
 

1.  ً قصص ال التي تترافق معة حاضوالو و المبتكرة تقوم لجنة التقییم باختیار الصور األكثر جاذبیة بصریا

 .امعً الصورة والقصة  و عند التقییم, سیتم النظر في. األكثر إثارة لالھتمام

 .من بین جمیع المشاركات الواردة والمؤھلة صور وقصص 10سیتم اختیار وفقا لھذه المعاییر،  .2

ً  20في غضون  تیارھمالذین یتم اخ و المشاركات سیتم إخطار المشاركین .3 من تاریخ إغالق  یوما

 .المسابقة

   الفیسبوك تنا فيألبوم صور على صفح في/ قصص مختارة من قبل لجنة التقییم صور 10تحمیل سیتم  .4

(@euromedwomen) ،  سنقوم بإدراج أسماء المرشحین وجنسیاتھمو. 

لفیسبوك لكل مستخدم ستتاح الفرصة لبموعد نھائي محدد؛   من قبل الجمھورللتصویت تفتح فترة زمنیة  .5

التصویت  یمكن(لدیھ/ لدیھا المفضلة  على الصورة والقصة)  like نقر إعجاب للتصویت (من خالل 

ألكثر من صورة وقصة

 . like  اتعجاباإل أكثر عدد من التي حازت على/ قصص : الصورفائزین نھائیین 3سیكون ھناك  .6
مھلة البعد  یجري یحسب أي إعجاب لنو . مھلة التصویت تماماً بعد انتھاء اتاإلعجاب عددسیتم احتساب  .7

 .المحددة

 .الفیسبوك متوسط في-مؤسسة نساء  األورو ستنشر النتائج في صفحة .8

 .ترویجیةأنشطة لمشاركة في امن الفائزین  طلبیُ قد  .9

 تنتجھ ورقمي ورقي في منشورمختارة من قبل لجنة التقییم في ال/ قصص صور 10 ـال سیتم نشر .10

االجتماعي،  تواصلوسائل الوا على االنترنت، ھموقع على و تتیحھمتوسط -مؤسسة نساء  األورو

 ... جھات االتصالو

 

 :الثالثة النھائیین ج. جائزة الفائزین
 

الدولیة  المنظمة رحلة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للبحوث النسویة في  من الجائزة تتكون  .1
 .2018أغسطس  آب/ 31 – 27 بین(فرنسا) عقد في باریس یي سذال للفرانكوفونیة

 . طمتوس-مؤسسة نساء  األورو اتنظمھ فعالیة/ قصصھم في م الفائزون الثالثة بتقدیم صورھمسیقو .2

ھا لجنة التقییم في تختارالتي ا/ قصص صور 10 ـلل معرض سیتم تنظیموأثناء المؤتمر، في الوقت نفسھ  .3

 البدایة.

  :عامالجائزة بشكل تشمل  •

  إلى باریس من بلد اإلقامة ذھاب وإیاب ةرحل •

 خدمة النقل من وإلى الفندق •



	
	

	

	

 إقامة لیلتین في فندق في باریس  •

 وجبات الطعام •

 التأشیرة (إذا لزم األمر)نفقات إصدار  •

 ال تغطي الجائزة نفقات أخرى مثل التأمین على السفر. .4

 أي جائزة أخرى.ب مقایضتھا أو نقداً ال یمكن استبدال الجائزة أو تحویلھا أو استردادھا  .5

یرجى مالحظة أننا نحتفظ بالحق في استبدال الجائزة بجائزة أخرى ذات قیمة مماثلة إذا وقعت أحداث  .6

 غیر متوقعة.

 

 2017نوفمبر  تشرین الثاني/ 25برشلونة،  
	

	

	


