
 

  

 

 فيديو "جماالت" نتاج شريطإ مسابقة

 منظمات اجملتمع املدين لدول اجلنوب يف امليدان

 

 لتالية :اواإلعالم و التواصل ابلبلدان السينما  معاهد طلبةو  للشباب اهلواةخمصص ابألساس  فيديوإنتاج شريط المسابقة 

 وتونس( ، ليبيا)اجلزائر، مصر، لبنان، األردن، املغرب، فلسطني، سوراي

  املسابقة موضوع 

دقائق( حول  3) ال تتعدى مدته الزمنية  Storytellingسرد قصصي:  1شكل روبراتج علىإجناز شريط فيديو 
أعاله.  ملذكورةا يف امليدان يف أحد البلدان الستة اليت تشتغل  دي املتم  اجمل من منظمات  مبادرة مبتكرة ملنظمة

حركة  أو ابةنق كانت أو  مجعية عبارة عن توثيق جتربة ملموسة جتسد جمهودات منظمة )أو أكثر سيكون الروبراتج
املواضي   و تشتغل على، حبذ أن تكون على املستوى احمللي، لدول اجلنوب اجملتم  املدي منظمات اجتماعية( من

 : التالية
 احلكامة أو احلوكمة اجليدة و دولة القانون 
 التنمية االقتصادية واحلوار اجملتمعي 
 اهلجرة 
 األمن ومناهضة العنف 
  العدالة املناخية واالجتماعية 

 )وفق مقاربيت حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي 

                                                           
تشريعات املرتبطة صاءات احلديثة والالروبوراتج هو عبارة عن قصة قصرية مكونة من صور وأصوات لعكس واق  من زاوية قريبة. ويستوجب النص اجملسد هلذا الواق  تضمنه بعض االح1 

 ن الفهم اجليد للموضوع والتحدايت اليت يفرزها ابملوضوع، معطيات حول االجراءات املتخذة أو اليت جيب اختاذها ومبعىن آخر نص إطاري للموضوع مهيكل ويضم
   يف جنوب املتوسط



 

  

  أهداف املسابقة

 اجملتم  املديإبراز اجملهودات امليدانية املبتكرة والناجحة ملنظمات  .1
 مبجهودات منظمات اجملتم  املدي امليدانية و" جماالت "الرف  من وعي الشباب مبواضي  اهتمام  .2
 ومنظمات اجملتم  املدي العاملة يف امليدان /ابتبني الشبابتفاعلية خلق ديناميكية  .3

 

  شروط املشاركة

من بلدان جنوب املتوسط  معاهد السينما و االعالم و التواصل  أن تكون/ي شاب/ة من اهلواة و/أو طلبة -
 )اجلزائر، مصر، لبنان، األردن، املغرب، فلسطني، سوراي وتونس(

أن تنتمي إىل إحدى فضاءات النشاط السينمائي )نوادي سينما، جامعات وكليات، ماسرت كالس، مهرجاانت -
 )ة(، أستاذ )ة(... حملية، تلفزة واب( ومؤطر/ة من طرف موطر)ة(، خمرج

 سنة  30أن ال يتجاوز عمرك -

 اتريخ املشاركة  الرزانمة

على الساعة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش )على الرابط  2019سبتمرب/أيلول  30آخر أجل للتسجيل : * 
).w4tswXR6gNiRB46CCafJMSmxMeOpz2j-https://drive.google.com/open?id=1 

 2019نوفمرب/تشرين الثاي  15إىل /أيلول أكتوبر  5منفرتة إجناز الفيديو : * 
بتوقيت غرينيتش على الرابط املخصص  12نوفمرب/تشرين الثاي على الساعة  15آخر أجل إلرسال الفيديو : * 

 لذلك )م  كل اخلطوات الالزمة( 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-w4tswXR6gNiRB46CCafJMSmxMeOpz2j


 

  

  /اتالفائزينمسار اختيار 

 18مة ملواضي  اهتمام جماالت )ءماليف مكونة من املؤسسات األعضاء يف جماالت للنظر  أولية جلنة اختيار -
 نوفمرب/تشرين الثاي(

جلنة اختيار اثنية مكونة من خمرجني/ات مشهود هلم من دول اجلنوب للنظر يف اجلانب الفين )من ضمنها طرافة -
نوفمرب/ تشرين  25فائزين/ات ) 3املوضوع، واالبتكار وزاوية الطرح، جودة الصورة والصوت ونص الرتمجة واختيار 

  ي(الثا

 اجلوائز 

 يتحصل الفائزون/ات الثالثة : 

  : أورو 5000اجلائزة األوىل 
  : أورو 3000اجلائزة الثانية 
  : أورو 2000اجلائزة الثالثة 

ي، ويتوىل  االت وصفحا اا يف فضاء التواصل االجتماعجملوسيتم نشر الثالثة أشرطة الفائزة على املنصة اإللكرتونية  
شركاء جماالت إبنشاء روابط هلا عالوة على اإلعالن عن نتائج املسابقة يف وسائل اإلعالم الوطنية. وسيتم عرض 

 . 2019ديسمرب/ كانون األول  3و 2الفيديهات الفائزة ابملنتدى املدي بربوكسيل يومي 

  نظام املسابقة

ات(، ، خمرج )ة(، منشط/ ة )النوادي، اجلمعيالتلفزيون بتأطري من مؤطر/ة-ينماسمفتوحة لكل مهتم/ة ابل املسابقة
  رئيس/ة حترير وفق املقاييس التالية : 

 دقائق على أقصى تقدير  3مدة الفيديو ال تتجاوز * 

على  العنوان (، يرسل mpeg / .avi ou .mp4أجهزة التصوير : أي جهاز )هاتف، كامريا...( رقمي )*  
 video2019@majalat.orgوال تتحمل هذه األخرية أي خلل أو مشاكل مرتبطة إبنزال الفيديو جلهة قراءته . 

mailto:video2019@majalat.org


 

  

 الفيديو يتضمن تصويرا حقيقيا للوضعيات واملشاهد )اللقاءات ابلفاعلني، مشاهد خارجية، نص...( * 

 وفق املعايري املتداولة ابللغة اإلجنليزية أو الفرنسية مكتوبة وابرزة على الشاشة احملتوى  ترمجة* 

م موافاة )عدم مسؤولية داعم املسابقة يتبداية )إطار املسابقة، صاحب/ة العمل، البلد( وجينرييك هناية الجينرييك * 
 املشاركني/ات به(، لوغوهات جماالت وشركائها واحلقوق احملفوظة )عنوان املسابقة(.

 الفيديو ينجز خصيصا للمسابقة وال يكون قد عرض سابقا أو أنه قد متت املشاركة به يف مسابقة سابقة* 

مبادرات ألربعة منظمات م  التدليل على اختياره/ا واحدة  4عند التسجيل، يقدم كل مشارك/ة عرضا خمتصرا عن * 
او للتدليل  أسطر 10لكل مبادرة م  معلومات عن املنظمة القائمة هبا و أسطر 10من ضمن األرب  مبادرات )

 على االختيار(.التعليل 

 ، يتم مبقتضاه رفض العمل من البدايةالضمين اإلشهار احلقيقي أو الكاذب، البارز منه أو* 

الفيديو بكل مكوانته من صورة وصوت ولقاءات ال جيب أن يكون متضاراب وما يرد يف االتفاقيات الدولية حول 
حقوق اإلنسان )احرتام الكرامة اإلنسانية، حقوق الطفل، احلق يف االختالف، املساواة بني اجلهات وبني 

و تلك احملفزة جرحا أو ألفاظ عنصرية أ هريا اوتش أو حتقريا أو سبا  اجلنسني...(. وترفض الفيديوهات اليت تتضمن 
 على الكراهية أو العنف أو التمييز أو أي شكل من أشكال اإلساءة إىل احلقوق الشخصية وتلك املتعلقة ابمللكية.   

 
 


