
                                                     

       

 

 الكوالج فن مسابقة

 :الجنسين بين المساواة على قائم مستقبل لتحقيق مختلفة أشكال تجميع

 متوسطي -األورو الفضاء تحول تفصيل

 

  مشروع إطار متوسط ضمن -األورو نساء مؤسسة مع بالتعاون ، (IEMed) المتوسط األبيض للبحر األوروبي المعهد أطلقها

   المتوسطية المرأة من منتدى بتنسيق  ”Voix de Femmes“ متنقل مهرجان - ئيةنسا أصوات

  2021فبراير/ شباط 10: النهائي الموعد

 صباًحا )بتوقيت وسط أوروبا( 31الساعة 

 

 عامة نظرة

 بما بأسره، العالم في بصماتها تركت التي ، COVID-19كورونا  جائحة شهدو االستقرار، عدميسوده  كان عاًما 2020 عام

 ينب الفوارق اتسعت لقد .لجميععلى ا نفسها هي تكن لم الفيروس تأثيراتأن  غير. متوسطية -األورو المنطقة ذلك في

 ةالرعاي أعمال عن المسئوالت العامالت التي تواجهها صعوباتال وازدادت رسوًخا، أكثر الجنسين أدوار أصبحت: الجنسين

 كانت لك،ذ على عالوة. ضعفًا األكثر والفتيات للنساء بالنسبة الصعوبات ازدادتكما  األسرية، والواجبات األجر مدفوعة غير

 .للفيروس تعرًضا األكثر القطاعات في تواجدًا أكثر زلن وال كن حيث للوباء، األمامية الخطوط في النساء

يتفق خبراء النوع االجتماعي على اإلشارة إلى أن العنف القائم على النوع االجتماعي قد تشعّب أيًضا في أعقاب انتشار الوباء، 

 من متعددة قطاعات في COVID-19 جائحة أحدثها التي آلثارل نتيجة  وازداد في بيئات منقطعةواالنغالق االنحصار بسبب 

 مكني أنه على الضوء المدني المجتمع في الفاعلة والجهات الخبراء يسلط نفسه، الوقت في. متوسطية -األورو المجتمعات

 بين ةالمساوا فيها تكون التي المجتمعات وتفضيل ومساواة، أمانًا أكثر عالم لبناء سانحة فرصة باعتباره الوباء إلى النظر

 .والفتيات النساء ألصوات أفضليستمع بصورة  العالم وجعل مدمجا في جميع القطاعات، عنصًرا الجنسين

 تُولد" متوسطي -األورو الفضاء تحول فصيلت:الجنسين بين المساواة على قائم مستقبل حقيقلت مختلفة أشكال تجميع "مسابقة 

 تتعقيدا على الضوء إللقاء / المشاركاتالمشاركون يُدعى ، كوالجب الخاصة الفنية اللغة خالل من. الفهم هذا في للمساهمة

 الوباء زيدهاي التي الصعوبات على للتغلب بديلة واستراتيجيات سيناريوهات تخيل أو/ و حاضرنا في الجنسين بين المساواة

 وتسمح التنوع ةالمجمع كوالج صورتشكيلة  تفضل الهجينة، لطبيعتها نظًرا. الجنسين بين المساواة سودهت مستقبل نحوالتطلع و

 .جديدة عدساتب حاضرنا في التفكير في تساعدنا أن يمكن التي واللغات الثقافية والتقاليد والموضوعات األنسجة بين بالحوار

 !ينعم بالمساواةو متغيرة متوسطي أورو ن من أجل تحقيق فضاءأفكارك/  مأفكارك واوقدماتكن ملصق اتكم/ملصق واأرسل

 

  



                                                     

       

 

 األحكام والشروط

 التأهل

 :كنت إذا طلبك لتقديم بك نرحب

ملتزًما/  فنانًا أو مصممة جرافيك مصمم/ محترفة أو رسامة محترفًا/ رساًما أو ،(الهواة أحد) بالفن شغوفا شخصا .1

 الجنسين؛ بين والمساواة بالنسوية ملتزمة فنانة

 ؛18 سن فوق .2

 البوسنة بلجيكا، النمسا، الجزائر، ألبانيا،: متوسطي -أورو بلد من( جنسية / لديهالديه أي) مواطنة ومواطنا/ .3

 ليونان،ا ألمانيا، فرنسا، فنلندا، إستونيا، مصر، الدنمارك، التشيك، جمهورية قبرص، كرواتيا، بلغاريا، والهرسك،

 موناكو، موريتانيا، مالطا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليبيا، لبنان، التفيا، األردن، إيطاليا، إسرائيل، إيرلندا، المجر،

 سوريا، ويد،الس إسبانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، رومانيا، البرتغال، بولندا، فلسطين، هولندا، المغرب، األسود، الجبل

 .تركيا تونس،

 األحكام

". نسينالج بين المساواة على قائم مستقبل لتحقيق مختلفة أشكال تجميع: "الكوالج هو عمل موضوع يكون أن يجب .1

يرجى ) الجنسين بين المساواة زتحفّ  وحقائق مواقف عرض هو العمل من الغرض أن يكون من الواضح أن يجب

 ينب المساواة عدم تكشف التي األعمال ذلك شملي قد ؛(آخر موضوع تحت االعتبار أعمال تؤخذ في لن أنه االنتباه

 .عليها االعتراض أجل من الحالي عصرنا في الجنسين

 الرصاص، لمبق رسم فوتوغرافي، تصوير بريدية، بطاقات هزلية، رسوم: ووسيلة شكل بأي الكوالج فن تنفيذ يمكن .2

 جرافيك؛ تصميم رقمي، رسم

 أو/ و الفرنسية أو/ و اإلنجليزية باللغة النص يكون أن يجب. كتابة بالحروف على الكوالج أيًضا أن يحتوي يمكن .3

 العربية؛

 ذلك في بما حرف 300) قصير ووصف( المسافات ذلك في بما حرفًا 80)للكوالج  يوضع عنوان أن يجب .4

 العربية؛ أو/ و الفرنسية أو/ و اإلنجليزية باللغة( المسافات

 ؛كحد أقصى إدخالين )كوالجين( تقديم واحدة مرشحة واحد/ لمرشح يمكن .5

 !المسابقة هذه في اشتراك رسوم توجد ال .6

 

 التقديم كيفية

 اإللكتروني إلىأرسل/ أرسلي تشكيلة الكوالج الخاصة بك مع العنوان والوصف المختصر بالبريد  .1

2.  euromedwomen @iemed.org يرجى االنتباه إلى أنه لن يتم قبول اإلدخاالت البريدية(؛( 

 ؛ jpgأو png يجب إرسال الكوالج كصورة عالية الدقة في ملف .3

 ؛ PDFيجب إرسال العنوان والوصف في ملف  .4

 ( من وثيقة هويتك أو جواز سفرك؛scanرسل/ أرسلي نسخة مسح رقمي )أ .5

 أذكر/ أذكري رقم الهاتف )يفضل رقم الهاتف الخلوي(. .6
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 النهائي الموعد

 .أوروبا وسط بتوقيت 13 ، الساعة2021فبراير/ شباط 10

 

 الشروط

 :من خالل تقديم طلبك، فإنك

 الخاص وأنك تمتلك/ تمتلكين حقوق النشر الخاصة به؛تؤكد/ تؤكدين أن عمل الكوالج هو عملك  .1

تتعهد/  تتعهدين بأن هذا الكوالج لم يتم نشره مسبقًا في أي منشور أو موقع إلكتروني آخر، أو أنه جزء من مسابقة  .2

 .أو حملة أخرى

 :كما أنك تعطي/ تعطين أيضا

صل االجتماعي وأدوات التسويق لمؤسسة تصريحا لنشر عملك على الموقع اإللكتروني والمنشورات ووسائل التوا .1

 ؛ (IEMed) والمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط  (FFEM)متوسط  -نساء األورو

 ؛ IEMedو FFEM الموافقة على مشاركة عملك مع جهات اتصال .2

 الحق في استخدام اسمك وجنسيتك لغرض تحديد هويتك كمؤلف/ مؤلفة للتقديم ؛ .3

 .IEMedو FFEM قائمتنا البريدية، وقبول سياسات الخصوصية الخاصة بـ تفويضا منك لالشتراك في .4

 .لمرشحات تقديم طلباتهم/ طلباتهن وفقًا لمتطلبات الشروط واألحكام المذكورة أعالهمن أجل التأهل، يجب على المرشحين/ ا

 

 

 االختيار عملية

 .المسابقة لموضوع امتثالها مراعاة مع لذاتها، وتوضيًحا إبداًعا األكثر األعمال باختيار تقييم لجنة ستقوم .1

 .ونياإللكتر البريد عبر/ مؤلفاتها امؤلفيه إخطار وسيتم النهائية للتصفيات متأهال طلبًا 15 اختيار سيتم المعايير، لهذه وفقًا

/ نهائيين فائزين 3 نفسها التقييم لجنة ستختار عشر، الخمسة النهائيات / المرشحاتالنهائيين المرشحين بين من .2

 .اإللكتروني البريد طريق عن أيًضان إخطاره /إخطارهم وسيتم اتنهائي اتفائز

 FFEM بـ لخاصةا االلكترونية مواقعال على والفائزات النهائيات / المتسابقاتالفائزينو النهائيين المتسابقين عن اإلعالن سيتم

 .بنا الخاصة التسويق وأدوات االجتماعي التواصل وسائل حسابات خالل من واسع نطاق على نشره وسيتم IEMed و

 

  

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
https://www.iemed.org/avis-legal-en?set_language=en


                                                     

       

 

 والمزايا الجوائز

 :النهائية للتصفيات / متأهلةمتأهالً  15 ال بين من كنت إذا

 أوسع؛ لجمهور دوليًا الترويج إلى باإلضافة الرقمية، األدوات خالل ومن فعلي معرض في عملك نشر سيتم 

 ئيةنسا أصوات مهرجان ذلك في بما مختلفة، عرض أماكن في عملك عرض سيتم "Voix de Femmes" الذي 

 .تونس سوسة، في يقام

 بالنسوية المتعلقة والدولية اإلقليمية واالجتماعات والمؤتمرات المنتديات في عليه الضوء وتسليط عملك نشر سيتم 

 .المرأة وحقوق

 بين اواةالمس تعزيز في المتمثل وهدفها للمسابقة أساسي بشكل للترويج أخرى أشكال في عملك طباعة أيًضا يمكن 

 .إلخ المرجعية، إشاراتو تقويمات،و منشورات،و بريدية، بطاقاتو ملصقات،: الجنسين

 

 :الثالثة النهائيات الفائزات / إحدىالنهائيين الثالثة الفائزين أحد كنت إذا

 لمسابقة / سفيرةكسفير وتقديمك اعتبارك سيتم "Collaging a Gender-Equal Future" الخمسة البلدان في 

 أخرى أماكن وفي( تونس إسبانيا، المغرب، فرنسا، الجزائر،)  "Voix de Femmes" ئيةنسا أصوات لمشروع

 ؛يةمتوسط -األورو منطقةال في

 لمشروع الترويجية المواد في وإبرازهما وتأليفك عملك عرض سيتم "Voix de Femmes" ، إلى باإلضافة 

 ؛ 2021 لعام " Voix de Femmes " لمهرجان األخرى االتصال مخرجات

 وخارجه اإلنترنت عبر أخرى، وثقافية ترويجية أنشطة في للمشاركة دعوتك تتم قد. 

 

 .أخرى جائزة بأي أو نقدًا استردادها أو تحويلها أو الجائزة استبدال يمكن ال أنه مالحظة يرجى

 

 استبدال يف بالحق نحتفظ. المتجول المهرجان تنظيم يريتغ تستدعي قد الحالية الظروف أن مراعاة يرجى ذلك، إلى باإلضافة

 .متوقعة غير ظروف حدوث حالة في مماثلة قيمة ذات أخرى بجائزة الجائزة

 

 


