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 حمنِـــــــــــــــط " " حصافة بال 

 

ظار محةل "إهخخبوإ إمس خات" إميت ًيؼمِا  هبدف دمع إمًساء إملرحشات يف الاهخخبات،    ACT –مركز وسائل إالثطال إملالمئة من أ جل إمخمنَة يف إ 

َِ ثياومت كضااي إملرأ ة وحلوكِا وخاضة إملشاركة إمس َاس َة كِامَ بدٌؼمي مسابلة نوطحفِات وإمطحفِني إملرصًني ؾن أ فضل ثغعَة حصف  ؾنًـون إملركز 

 الاجامتؾي. مؽ إمرتكزي ؿًل إس خخدإم مفردإت مس خجَبة نويوعوكذكل دمع ثلافة إملساوإة بني إجلًسني نوًساء يف إحملوَات، 

دإرة إملسابلة :   إ 

   ACTمركز 

وشاء فكرة ػِرت كد و ، 0991 ؿام يف إمخمنَة جمال يف ثـمل حكومِة غري مكيؼمة(  إكت)  إمخمنَة أ جل من إملالمئة إالثطال وسائل مركز ثأ سس  إ 

 إملدرإت مخعوٍر إملساهدة بخلدمي ذكل و ، إخملخوفة إملدين إجملمتؽ مٌؼٌلت و إحلكومِة غري نوميؼٌلت إجملمتـَة و إملؤسس َة الاحذَاجات مخوبَة إملركز

بدإؾَة و إمفٌَة و إمخيؼميَة  . إملوإظية ثلافة ثدؾمي و إجملمتـَة إملشاركة يف دورمه ثفـَل أ جل من إملدين إجملمتؽ مليؼٌلت إال 

 إملسابلة :  الحئة 

 إمِدف من إملسابلة :  – 0

ىل  :هتدف ُذٍ إملسابلة إ 

جشجَؽ إمطحفِات وإمطحفِني ؿىل ثياول أ خبار إملرأ ة وورش كمي إملساوإة بني إجلًسني من خالل إمخغعَات إمطحفِة وفٌوهنا إخملخوفة ، مؽ   -

إمخغعَة إمطحفِة  ملضااي إملرأ ة فامي خيص إملشاركة إمس َاس َة مرإؿاٍ مـاًري إملساوإة بني إجلًسني ، وكذكل إملسامهة يف إجساع مساحة 

 امس إحملوَة(.)إجمل

 حكرمي إمشخطَات إمطحفِة إل كرث إُامتما بلضااي حلوق إمًساء إمس َاس َة. -

 إملسامهة يف الارثلاء ابالهخاج إمطحفي يف جماالت مساوإة إميوع الاجامتؾي. -
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  كوإؿد إملسابلة :   - 2

 . 2107 سبمترب 8 وحىت 2107 ًياٍر0 بني إمفرتة خالل ورشت كد /ة نومدسابق إمللدمة إملادة حكون أ ن ٌشرتط  -

 إملَثاق ؿوََ ًيص ما مؽ ثدٌاكظ مـان أ و أ مفاظ ؿىل ثيعوي وأ ال إمطحفي إمرشف مبَثاق إمللدمة إملادة ثوزتم أ ن /ة نومسابلة إملخلدم يف ٌشرتط -

 ال ٌشرتط أ ن ٍكون إملخلدم/ة نومسابلة ملِد بيلابة إمطحفِني إملرصًة.  -

حدى يف ورشت إمللدمة إل ؾٌلل حكون أ ن ٌشرتط -  .نوطحافة إل ؿىل إجملوس من برتخِص إمطادرة إخلاضة أ و إحلزبَة أ و إملومِة إملرصًة إمطحف إ 

مَكرتوهَة أ ن حكون إملوإكؽ مرصًة ، وممووكة ملرصًني.  -  ٌشرتط يف إملوضوؿات إمطحفِة إميت ورشت يف موإكؽ إ 

رسال رإبط إملوضوع إمطحفي من إملوكؽ إمرمسي إذلي و  - مَكرتوهَة (.ٌشرتط إ   رش فَِ )ُذإ إمرشط خاص ابملدسابلني/إت إمـاموني ابجلرإئد إال 

 ثلبل إل ؾٌلل إمطحفِة يف موضوؾي إمفن إمطحفي " إمخحلِق إمطحفي " و " إمخحلِق الاس خلطايئ "  -

دثَ أ و /ة إحملرر إمس حتمل وال ابممكبَوحر مكذوبة معل لك من ضور 4و أ ضل بَ موف يفإملوإد إمطحفِة   ثلدم  -  أ و إملوكؽ الاخباري. جًر

 .إملويم إمرمق بعاكة من وضورة( 6*4) ملاس خشطَة حدًثة ضورو  ضفحة هطف يف إمللدم إمـمل ؾن وهبذة ذإثَة سرية /ة إمطحفي ٍرفق  -

مَكرتوين    - ـيو   actegypt2017@gmail.comؿىل أ ن حرسل إل ؾٌلل ؿرب إمرًبد إال   " حصافة بال حمنَط ن " إًو

  2107 سبمترب 01يف إملسابلة أ خر موؿد مخولى الاؾٌلل إملشاركة   -

ؿالن إميخاجئ وجسومي إجلوإئز ًوم  إمسبت إملوإفق   -  2107مـام  سبمتربمن شِر  01ؿىل أ ن ٍكون حفل إ 

 

 :  جلية حتكمي إملسابلة -0

. وُوًة إحملمكني دشًة حفاػا ؿىل إملرأ ة حلوق ؾن ابدلفاع إت/وإملِمتني إت/إال ؿالمِني  من  ن/ومجَـِم  إت/أ ؾضاء وأ ربـة  ة/رئُس من ثخكون  -

 مطدإكِة وىزإُة معوَة الاخذَار.

 ،"حلوق إملرأ ة ومـاًري إملساوة بني إجلًسني " بلضااي إمـالكة  :إملـاًري سدشمهل ما مضن من إمطحفي إهمتزي أ ساس ؿىل إمفائٍزن/إت  إخذَار سُمت -

لة إمخوإزن، حدًثة، كضااي مـاجلة إمطحفي إمـرض ظًرلة يف وإهمتزي إال بدإع وكذكل الاس خلطاء، معوَة يف إملبذول إجلِد إمخحوَل، إمرسد، ظًر   

 .وثلِميِا كرإرإهتا ؿىل إمخحكمي جلية ملاضاة ميكن وال إمليافسة وكوإؿد مرشوط مرإؾَة غري حرإُا إميت إتني/إملشارك إسدبـاد حبق إمخحكمي جلية حتخفغ -
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 إجلوإئز : – 4

  جوإئز مطيفني اكمخايل: 5ثلدم إملسابلة ؿدد 

( ل فضل حتلِق حصفي  غري منعي ؾن كضااي إملرأ ة وإملساوإة بني  5111إل مف جٌهيًا مرصاًي ) مخسة ملدإر الك مهنٌلجائزة مامَة  2 ؿدد ثلدم -

 )ورىق (. إجلًسني

ا  - مَكرتوين(.(  5111مخسة إل مف جٌهيًا مرصاًي )ثلدم جائزة مامَة وكدُر  ل فضل حتلِق حصفي  غري منعي ؾن كضااي إملرأ ة وإملساوإة بني إجلًسني )إ 

ا  -  ل فضل حتلِق إس خلطايئ  ثدٌاول كضااي إملرأ ة وإملساوإة بني إجلًسني )ورىق (. (  5111مخسة إل مف جٌهيًا مرصاًي )ثلدم جائزة مامَة وكدُر

ا  - مَكرتوين(.  (  5111مخسة إل مف جٌهيًا مرصاًي )ثلدم جائزة مامَة وكدُر  ل فضل حتلِق إس خلطايئ  ثدٌاول كضااي إملرأ ة وإملساوإة بني إجلًسني )إ 

 ان جلية إمخحكمي ، ومل ثطل ميَل إجلائزة.  ثلدم شِادإت ثلدٍر مل ؾٌلل إميت الكت إس خحس  -

 

 


