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 المرات من كم ؟كم من المرات یجد الرجال والنساء أنفسھم مجبرین على لعِب دوٍر یفرضھ أو یملیھ علیھم المجتمع

 لیس نھأل ما بفعلٍ  القیام عن الرجال تراجع المرات من وكم ؟"نساء" كونھن لمجرد ما بعملٍ  القیام بإمكانھن لیس أنھ للنساء قیل

   ینة؟مع أزیاءا یرتدین أن أو ما بسلوكٍ  یلتزمن أو یتصرفن أن والنساء الفتیات على یتعیّن ولماذا ؟" رجال"بالـ جدیراً 

 من بجدرانٍ  محاطین أنفسنا نجدُ  أشكالھ، بأوسع العام المجال أو الجامعة أو المدرسة أو العمل في أو الخاصة حیاتنا في سواءً 

 . بھا ونلتزم لھا نخضع أن منا یُتوقعُ  التي االجتماعیة والنظم المعینة والسلوكیات واألدوار والتقالید األعراف

. ةالعادل القضیة ھذه في یساھموا أن الرجال على إن بل  فقط النساء على اً حكر لیس الجندریة المساواة أجل من النضال إن

 بین بالمساواة للنھوض المشترك العمل ضرورة عن فضالً  السیاق، ھذا في والرجال الفتیة دور حول التوعیة من بد ال لذا،

 . الجنسین

شاركونا . وراءھا ما استشكاف ومحاولة عرافاأل ھذه لتحدي محاولتنا في إلینا لتنضموا ن/ندعوكم سبق، ما على بناءاً 

 على تجرؤواً . أفكاركم وآراءكم وفھَمكم لألدوار الجندریة من خالل رسوم أو لوحات أو تصامیم فنیة أو غرافیكیة

 أن أو نكونھ أن إلى نصبو قد ما أمام حائالً  الجنسُ  أو النوع فیھ یكون ال عالمٍ  تخیل على تجرؤوا الجدار، وراء ما إلى النظر

ً  لنفكك! نحققھ  .الفن خالل من الجندریة األدوار معا

ً  )المساواة أجل من الرسم(" Drawing 4 Equality" اسم تحمل التي المسابقة ھذه نطلق  الدولي الیوم روح مع تماشیا

 نھام القضایا، من العدید إلى یتطرق والذي" التغییر أجل من نبدع بذكاء، نبني للمساواة، نطمح" شعار تحت 2019 للمرأة

 في ضعیف والنساء الفتیات تواجد أن إال .الجندریة المساواة تحقیق في المساھمة والتكنولوجیا لالبتكار یمكن كیف مثالً 

ً  النقطة ھذه في للتفكر ن/ندعوكم ھنا، من. والتصمیم والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم مجاالت  الفني لتعبیرول أیضا

 .  الذكور علیھا یُھیمن میادین في الناجحة النساء إسھامات عن

ت لفتیة والفتیاأطلقوا العنان إلبداعاتكم ولمخیلتكم لرسم تجارب وأوضاع فریدة یتحدى فیھا الرجال والنساء وا
 أدواراً أو سلوكیات جندریة. 

فنیــــة مســـابقة

) Drawing 4 Equality المساواة أجل من الرسم (

المتوسط األبیض البحر ضفتي على الجندریة األدوار تحدي

تطلقھا مؤسسة نساء األورومتوسط والمعھد األوروبي للبحر األبیض المتوسط
للمشاركة النھائي الموعد

 2019 مارس/آذار 8

لمحة عامة



 المشاركة أھلیة

 : كنت إن التقدیم بإمكانك

 بالمساواة ة/ومؤمن النسویة والمبادئ بالقیم ة/ملتزم یة/ھاوٍ  أو ة/محترف غرافیك ة/مصمم أو ة/فنان أو ة/رسام .1

  الجندریة؛

ً  18 لدیك .2   فوق؛ ما و عاما

ألبانیا ، الجزائر ، النمسا ، بلجیكا ، البوسنة : األورومتوسطیة البلدان أحد) لجنسیة ة/حامل( ة/مواطنو .3

كرواتیا ، قبرص ، الجمھوریة التشیكیة ، الدنمارك ، مصر ، إستونیا ، فنلندا ،  والھرسك ، بلغاریا ،
فرنسا ، ألمانیا ، الیونان ، المجر ، أیرلندا ، إیطالیا ، إسرائیل ، األردن ، التفیا ، لبنان ، لیبیا ولیتوانیا 

ن وبولندا والبرتغال ولوكسمبورغ ومالطا وموریتانیا وموناكو والجبل األسود والمغرب وھولندا وفلسطی
 .، والمملكة المتحدةورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا واسبانیا وسوریا والسوید وتونس وتركیا

 المشاركة شروط

"تحدي األدوار الجندریة على ضفتي البحر األبیض  موضوع المسابقةیندرج العمل في سیاق یجب أن  .1
من الضروري التوضیح أن ھدف العمل ھو تفكیك األدوار الجندریة أو السلوكیات الُمنمطة  المتوسط".

 ؛ )أي عمل یعكس موضوعاً آخر لن یؤخذ بعین االعتبار(

 ،رسوم كومیك، بطاقة بریدیة، رسم بقلم رصاص، تصمیم جرافیكيیمكن تقدیم العمل بأي شكل ووسیلة:  .2

 ؛طیع/ینإلخ ... كن/كوني مبدعاً/ة بقدر ما تست

ة و/أو باللغة اإلنجلیزیالتي یجب أن تكون و ،یمكن للرسم/ العمل الفني/اللوحة أن تحتوي أیًضا على كتابة .3
 ؛الفرنسیة و/ أو العربیة

 موجز وشرح) أقصى كحد الفاصلة المسافات مع حرف 80(  عنوانالرسم/ العمل الفني/اللوحة مع  تقدیم یجب .4

؛باللغة اإلنجلیزیة و/أو الفرنسیة و/أو العربیة) أقصى كحد الفاصلة المسافات مع حرف 300( للعمل

 ؛یمكن للمشارك/ة تقدیم عملین كحد أقصى .5

للمشاركة في ھذه المسابقة! ُرسوم مالیةال توجد  .6

المشاركة كیفیة

البرید االلكتروني إلى  عن طریق مع العنوان و الشرح الموجزیجب إرسال الرسم/ العمل الفني/اللوحة  .1

euromedwomen.foundation@gmail.com علماً أنھ لن یتم قبول أي مشاركة ُمرسلة)

 بالبرید العادي)؛

؛ jpgأو . pngكصورة عالیة الدقة بصیغة .یجب إرسال الرسم/ العمل الفني /اللوحة  .2

 األحكام والشروط



 ؛PDFبملف یجب إرسال عنوان العمل وشرحھ الموجز  .3

 الھاتف الخاص بك.قم از السفر ورجوصورة عن الھویة أو یجب إرسال   .4

 التقدیم مھلة

. 2019آذار/مارس  8(بالتوقیت المحلي السبانیا)   21:00الساعة  

 المسابقة أحكــام

بإرسالك مشاركة في ھذه المسابقة فإنك تعطي: 

اإلذن بإن یتم نشر عملك على الموقع االلكتروني لمؤسسة نساء األورومتوسط وللمعھد األوروبي للبحر  .1

 األبیض المتوسط، وفي منشوراتھما ووسائل التواصل االجتماعي وأدوات التسویق الخاصة بھما؛ 

األوروبي  الموافقة على مشاركة عملك مع جھات االتصال الخاصة بمؤسسة نساء األورومتوسط والمعھد .2

للبحر األبیض؛ 

. الحق باستخدام اسمك وجنسیتك للتعریف بك كصاحب/ة العمل الذي تشارك/ین بھ؛   3

4. اإلذن بإدراجك في قائمتنا البریدیة و قبولك لسیاسة الخصوصیة الخاصة بمؤسسة نساء األورومتوسط و 
المعھد األوروبي للبحر األبیض المتوسط. 

 وفقًا لمتطلبات /نطلباتھم تقدیموالمرشحات للتأھل للمسابقة، یجب على المرشحین 
 البنود والشروط المذكورة أعاله. 

ستقوم لجنة تقییم باختیار األعمال األكثر إبداعاً ووضوحاً مع أخذ االلتزام بموضوع المسابقة بعین  .1

االعتبار؛

إخطار أصحاب ھذه األعمال مشاركة كأعمال مرشحة للنھائیات وسیتم  20وفقاً لھذه المعاییر سیتم اختیار 

 من خالل البرید االلكتروني؛

فائزین نھائیین من بین المشاركات العشرین المرشحة للنھائیات. وسیتم  3ستقوم لجنة التقییم نفسھا باختیار  .2

إخطار أصحاب ھذه األعمال من خالل البرید االلكتروني، أیضاً. 

ن النھائیین على موقعي مؤسسة نساء األورومتوسط والمعھد سیتم اإلعالن عن المرشحین للنھائیات وعن الفائزی

األوروبي للبحر البیض المتوسط االلكترونیین، كما سیتم نشر ھذه النتائج على أوسع نطاق مع خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي واألدوات التسویقیة. 

االختیار عملیة  

https://www.iemed.org/iemed/avis-legal-en/avis-legal-en
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/content/view/4245/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A9


إن كان عملك من بین المشاركات العشرین المرشحة للنھائیات: 

مع الجمھور األعم على مستوى سیتم نشر عملك بشكل مطبوعات و/ أو بطریقة رقمیة، كما سیتم نشره  •
 عالمي؛

 ؛عرض عملك في أماكن مختلفةسیتم  •

طة اإلقلیمیة والدولیة المرتبسیتم نشر أعمالك وإلقاء الضوء علیھا في المنتدیات والمؤتمرات واالجتماعات  •

 بالنسویة وحقوق المرأة؛

قد تتم طباعة الرسم / العمل الفني / اللوحة الخاص بك بأشكال أخرى (ملصقات، بطاقات بریدیة، تقاویم،  •

 وما إلى ذلك ) بھدف الترویج للمسابقة وإلى ما تصبو إلیھ، أي تحدي األدوار الجندریة. 

ثالث الفائزة النھائیة: إن كان عملك أحد المشاركات ال

) وستتم دعوتك Drawing 4 Equalityسیتم اعتبارك كسفیر/ة لمسابقة "الرسم من أجل المساواة" ( •

السفر  (ستتم تغطیة تكالیف مدینة برشلونة االسبانیةفي  ورشة عمل متعلقة بالفن والنسویةلحضور لقاء/

 وتأشیرة السفر واإلقامة والوجبات)؛ 

 ؛ آیبادستفوز/ین بجھاز  •

 قد تتم دعوتك للمشاركة في نشاطات ترویجیة.  •

. ال یمكن تبدیل أو تحویل أو استبدال الجائزة بالنقد أو بأي جائزة أخرىتجدر اإلشارة إلى أنھ 

كذلك، نحتفظ بالحق باستبدال الجائزة بأخرى مساویة لھا بالقیمة في حال استجدت أي ظروف قاھرة غیر متوقعة.

! اآلن شاركوا الفرصة، ھذ تفوتوا ال

    قبل من معتمد 

  األورومتوسط نساء لمؤسسة المؤسسون ألعضاءا

والحوافز الجوائز




