٢٠١٦
منظمة األمم المتحدة للظفولة (يونيسف) المكتب اإلقليمي
للشرق األوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع
 CNNبالعربية

أوالً – املبادئ:

للتميز في مجال إعداد التقارير اإلخبارية ،المنشورة في وسائل اإلعالم
منح جائزةُ وسائل اإلعالم ّ
 تُ ُ
العربية ،عن وضع األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وعن قضاياهم.

 موضوع الجائزة هو " :تأثير النزاع والتغيرات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على األطفال".
 سوووت تُمنح الجوائز ألاووااع األعمال المنشووورة في خم

فئات من الوسووائل اإلعالمية المختلفة ،هي:

اإلعالم التلفزيوني ،واإلعالم اإلذاعي ،واإلعالم المطبوع ،والتاو و وووير الفوتو رافي ،واإلعالم عبر شو و ووب ة

اإلنترنت ووسائل التواال االجتماعي ( ما فيها المدونات –  blogs – vlogs -وامالت التوعية لرفع

مستوى الوعي اول قضايا تتعلق باألطفال).
 الجوائز ير مالية (عينية).

للمتسو وس ووات ،ولرن س وويتم االعترات بفض وول المتسو وس ووات التي يعمل

افأة لدفراد ولي
منح الجو ُ
ائز ُم ف
 س ووتُ ُ
لديها المتسابقون الذين يشار ون في المراال النهائية للمسابقة ،والذين يفوزون بالجائزة.

المقدمة إلى المسابقة أن تتناول قضايا وطنية أو إقليمية بعيدا عن السياسة أو الدين أو
 يجوز لدعمال ّ
العرق.
 ستنظر هيئة التا يم في معايير االختيار األساسية  :مدى مالءمة الموضوع الذي تم اختياره وأهميته،
ونوعية وأاالة النهج اإلعالمي المتَّبع في تغطية الموضوع ،وعمق التاقيق اإلعالمي ودقته ،والجهد

المبذول في رواية القاة/القاص اإلخبارية والموضوعية ،والنزاهة أو الايادية في التغطية ،واألثر

اإليجابي الماتمل الذي يم ن أن تُادثه القاة/القاص اإلخبارية.
وع إيجاد وخلق الول ،بدال عن عرض
 ستنظر هيئة التا يم بإيجابية إلى األعمال
َّ
ا َ
الموجهة َ
المش لة فقط.



تتألف عضوية هيئة التا يم المعنية بمنح الجائزة من مستولي اليونيسف الااليين أو السابقين ،مع

مندوبين إعالميين من ال  CNNبالعربية باإلشتراك مع ارادميين في مجال اإلعالم .أما على نطاق

دولة فلسطين ،تتألف عضوية هيئة التا يم من مستولي اليونيسف الااليين ومندوبين إعالميين،
وأعضاء المبادرات اإلعالمية التي يقودها الشباع.

 تقبل األعمال المقدمة من المشار ين والمشار ات اللذين ال تتجاوز خبرتهم المهنية في مجال اإلعالم
على عشر سنوات.

ثانياً – اخلصائص الفنية

 لري يتأهل المنتج اإلعالمي المقدم للمشار ة في المسابقة ،بجع أن ي ون وااد من ما يلي:
 قاة إخبارية

 مقالة أو عامود رأي

 تاقيق إخباري ال تتجاوز مدته عن خم
 اورة فوتو رافية أو أرثر في إطار نف

دقائق

الموضوع المطروح.

 مدونة ) (blogs, vlogsأو يرها من األعمال المنشورة عبر وسائل التواال
اإلجتماعي.

 رسائل الى المارر لن تتأهل في الجائزة.
 يجع أال يتجاوز طول األعمال الم توبة األلف لمة ) 1,000لمة) اد أقاى.
 على المشار ين تقديم عمل وااد فقط.

المنتَجة تاديداف إلادى الااف والمجالت والبرامج اإلذاعية أو البرامج التلفزيونية
قبل
ُ
 سوت تُ ُ
المقاالت ُ
والمواقع اإللرترونية ،والتي يتم نشرها َع ْبر تلك الوسيلة اإلعالمية تاديداف.

 إذا شارك فريق في تابة تلك المشار ات ،فيجع أن ُي تع اسم أعضاء الفريق في استمارة المشار ة في
المسابقة على الجائزة.

 يجع أن ُيرفق مع طلع المشار ة (في المسابقة على الجائزة) رسالة ال تتجاوز الافاة توضح دوافع
طلع المرشح للمشار ة في المسابقة على الجائزة.
 يج ووع أن ترون األعم ووال اإلعالمي ووة ق وود ُبثَّو وت خالل الم وودة بين  1أيلول  2015و  1أيلول 2016
( 2015/9/1الى  )2016/9/1على وسو و وويلة إعالمية مالية اني أو إقليمية أو دولية .ويجع أن ُيرفق
مع أي عمل إذاعي/تلفزيوني مشو و ووارك في المسو و ووابقة ،اسو و ووتمارة أو نموذن طلع المشو و ووار ة المناظرة لذلك
البََّّ ،
موقعة ومختومة من الش و و و و ووخص المخول في
العمل ،واس و و و و ووتمارة أو نموذن ش و و و و ووهادة تثبت ادوَّ ّ

الماطة ،وبأن تشهد على ما يلي:

أ-

ااة موعد البَّ.

ع -التاديق بأن عمل الموضوع المشارك يعود لطالع المشار ة بالمسابقة.

ويعفى المنتجون اليافعون فقط من تقديم هذه الشهادة.
ُ

المشار ة في موعد أقااه  10نوفمبر/تشرين الثاني .2016
 يجع أن يتم استالم جميع األعمال ُ

 سوت يتم إعالن النتائج في شهر شباط أو اذار .2017

ثالثاً – اللغة:
 تقبل األعمال المعدة في إادى اللغات التالية :العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية.

رابعاً – املبادئ التوجيهية لتقدمي األعمال املشاركة يف املسابقة:

 تُ َّ
قدم الطلبات مباشرة الى م تع اليونيسف في دولة فلسطين ( زة أو القد ) منها الى عناية مستول
اإلعالم .
 يقوم ل م نع من م اتع اليونيسف في الدول المشار ة بالشرارة مع ال  CNNبالعربية بإختيار أفضل
خم

أعمال لتتأهل بذلك الى الواول الى اللجنة اإلقليمية إلختيار العمل الفائز بالجائزة.

المعايير الفنية لتقديم األعمال:

 األفالم :تقدم على  USBفالش بجودة ال تقل عنHD (1080)/H.264/24Mbit :

 أي مواد أخرى تقدم على  USBفالش بالايغة األالية التي تم العمل فيها باإلضافة الى الايغة القابلة

للنشر ( مثال :تاميم على برنامج الفوتوشوع يقدم الملف األالي  PSDباإلضافة الى نسخة JPG
عالية الجودة) .ما عدا المطبوعات ايَّ تقدم باإلضافة الى ما سبق ،نسخة مطبوعة بالمقاسات األالية.

 بما يخص األعمال التي اممت للنشر عبر وسائل التواال االجتماعي وباإلضافة الى الايغة المذ ورة
اعاله يرفق ملف ) (wordبجميع الروابط ذات الالة.

 ستقوم هيئة التا يم باإلعالن عن اسم/أسماء القائزين في موعد يادد الاقا.
 لمزيد من المعلومات يرجى اإلتاال معنا على األرقام التالية:

 غزة :ملينا شاهين ،mshahin@unicef.org ،جوال0598921836 :


الضفة الغربية :موني ا عوضmawad@unicef.org ،

