
 

  المتداولةاألسئلة  

 

 : سؤال غير مدرج في القائمة الّتالية، يرجى االّتصال بنا على العنوان الّتاليلديكمان كان 

InTheirEyes@euneighbours.eu  

 ؟EU4YOUth #InTheirEyes# كيف أتمّكن من المشاركة في مسابقة

 90ّشحكم يرجى منكم إعداد تقديم سريع في شكل شريط فيديو أو قّصة ال يتجاوز على أقصى تقدير لتقديم تر

 InTheirEyes@euneighbours.eu :و إرساله على هذا البريد اإللكتروني ثانية 

 : إلجابة على عدد من األسئلة مثلمن التعّرف عليكم من خالل اهذا الفيديو سيمكّننا 

 مواقع الّتواصل االجتماعي المفّضلة  /سم المستعار  موقعاال/االسم -

 ما الذي شّجعكم على خوذ غمار هذه المبادرة   -

ما هو مجال الّتأثير الذي تعملون فيه و ما هو صنف الّتدوينات التي تنشرونها عبر مواقع الّتواصل  -

 االجتماعي  

 كم اهتمام خاّص بقصص الّنجاحات داخل مجتمعكم المحلّي  هل لدي -

 ما هو مفعول نشاطكم وما هو عدد متابعيكم   -

 ما هو آخر أجل للمشاركة؟

 .جانفي/يناير  15األجل األقصى للمشاركة ببعث تقديمكم المصور هو 

 ماهي الجوائز المرصودة لهذه المسابقة؟ 
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سفير االّتحاد األوروبي للّنوايا الحسنة تقديرا اللتزامكم وجهودكم خالل هذه الفخرّي ل أّوال، يمكنكم الفوز باللقب

 . المسابقة

فرصة زيارة الوكاالت المكلّفة بالمشاريع  لكماالّتحاد األوروبي  كما ستكون   في بروكسل ستقابلون ممثلين عن 

كما سيحصل أصحاب  .ر الجنوبيباب في بلدكم وفي بلدان أخرى من بلدان الجواوالبرامج العاملة من أجل الش

-MEDIA أفضل انتاجات في كّل بلد على جائزة الّنجمة الذهبّية مع قسائم شراء لدى

MARKET أو FNAC أّما الفائزون الخمسة األوائل في كامل المنطقة فيتحّصلون على  .يورو 2500 بقيمة

يورو تباعا إضافة إلى  1000يورو و 2000يورو و 2500يورو و 3000يورو و 4000قسائم شراء بقيمة

  .في الدورة التدريبية على جميع المشاركين والمشاركات GoPro توزيع معّدات

 اليوتوب ؟ /ما هي معايير انتقاء المؤّثرين عبر االنستغرام 

 : معايير االنتقاء هي الّتالية

 الكفاءات المهنّية الّثابتة؛ -

 لّق بصلتها بالموضوع ودرجة االبتكار؛ القّصة المطروحة فيما يتع/ميزات شريط الفيديو -

 عدد المتابعين ودرجة مواظبتهم والتزامهم؛ : والشعبّية على مواقع الّتواصل االجتماعيدرجة المهنّية  -

 أو مدى معالجة المحور المطروح؛ /على مستوى الكفاءات التقنّية و المقاربة المبتكرة -

 الجمهور العريض؛ المحتمل على الجمهور المستهدف والّتأثير  -

 الّنجاعة ومصداقّية جدول مواعيد اإلنتاج؛  -

 وضوح وجودة المقترح العاّم؛  -

 . بالبّث والّنشرمخّطط مالئم خاّص 

 ؟ "بالّتأثير"ما المقصود 

نذكر على سبيل المثال الّسعي إلى . نعني بالّتأثر أن يحمل الموضوع المعالج دافعا ملموسا ومادّيا أو موضوعّيا

ير مسألة هاّمة أو بّث الوعي لدى الجمهور العريض بشأن أحداث غير معروفة كما يعني الّتأثير أّن انتاجكم تفس

 . يصل إلى جمهور هاّم ويغّيره نوعا ما من خالل إكسابه معارف جديدة أو توجيهه نحو سبل عمل جديدة



 ؟ "بالبثّ "ما المقصود 

فتوح جنوب يتمّثل بّث منتجاتكم في نشرها عبر موقع أو العديد بعد المصادقة عليها من طرف برنامج الجوار الم

من مواقع الّتواصل االجتماعي التي تصل إلى الجمهور العريض في بلدكم الذي كلّما ازداد عدده كلّما كان تأثير 

 (.   اإلعالنات)يمكن ان يشمل الّنشر األنشطة االشهارّية . اإلنتاج الذي يتّم بّثه أعمق

 ؟ "بالمقاربة المبتكرة"ما المقصود 

يدخل الموضوع في خانة االبتكار عندما يعتمد مقاربة انتاجّية جديدة وغير معتادة تضفي الكثير من الجاذبّية على 

الموضوع المعالج أو على الّتقديم السردي له ويمكن أيضا للّتصميم والّصياغة والّصوت أو الّرسوم أن يكون لها 

عوكم إلى عدم الّتركيز على الجانب االبتكاري في حّد ذاته ألّن جودة الموضوع لكن ند. دور في هذا المجال

 . والقّصة تكتسي أهمّية أكبر

  هل أحافظ على حقوق الّتأليف تجاه المنتج الّنهائي وهل يمكنني بيعه؟

ي وبذلك ستكون حقوق الّتأليف مشتركة بين صاحب العمل وبرنامج الجوار المفتوح جنوب ثّم االتحاد األوروب

 . ترجع حقوق المؤلّف إلى ثالثتكم ويمكنكم بذلك منح حّق االستخدام أو الّنشر إلى الغير

 ؟  EU4YOUth #InTheirEyes#ة على أن أدرج في إنتاجي الهاشتاغ /هل أنا مجبر

سابقة خاّصة نعتقد أّنه ينبغي على جميع المؤّثرين عبر االنترنت انتهاج الشفافّية فيما يتعلّق بمشاركتهم في الم

عندما تكون الجهة المانحة منّظمة دولّية أو مجموعات أخرى ذات مصالح خاّصة وذلك ليتمّكن العموم من تقييم 

نتاجات الممّولة ومع أّن االتحاد األوروبي يمتنع عن ممارسة أّي تأثير على اال. مدى مصداقّية الموضوع المعالج

روع إظهار الدعم المالي الذي يقدمه اإلتحاد األوروبي لهذه إال أنه يبدو من المشمن طرف برنامج الجوار

 .المسابقة

 ماذا سيفعل برنامج الجوار المفتوح جنوب واالتحاد األوروبي بأعمالي؟ 

سننشر أعمالكم على مواقع الواب الخاّصة ببرنامج الجوار المفتوح جنوب واالتحاد األوروبي وكاّفة المشاريع 

بما أّن برنامج . في عدد متابعيها وللّتعريف ببلدانكم في البلدان األوروبّية وبقّية العالم األخرى المعنّية للّترفيع

الجوار المفتوح جنوب والمفوضّية األوروبّية سيشاركان في انتاج تلك األعمال فستكون لهما أيضا الملكّية 

 . ا أو في مجملهاالمشتركة لحقوق المؤلّف في االستخدام غير المحدود لتلك األعمال إّما جزئيّ 

 القصص؟ /ما هي الشروط التقنّية بالّنسبة إلى أشرطة الفيديو



وتستطيعون دون شّك تركيب صوركم . سيتّم اإلعالن عن االشتراطات التقنّية في اّتفاقّية الّدعم لفائدة المنتجين

ّفرة في سلسلة الّتركيب باستخدام البرمجّية التي تختارونها شريطة أن تكون الّصور في الجودة القصوى المتو

بيد أّن تسليم الّنسخة الرسمّية من العمل . Final Cut Proو  Adobe Premiereونحن نوصي باستخدام 

 : يجب أن يكون في الّصيغ الّتالية

 بكسال 1080X1920 (:قصص على االنستغرام)الّصور 

 :قصص على انستغرام 

 بكسال 500: العرض األدنى لشريط الفيديو

 بكسال 1080X1920: المثلى لشريط الفيديو الّصيغة

 4:5إلى  16:9ومن  9:16: الّصيغ المقبولة ألشرطة الفيديو

 جيغابايت على أقصى تقدير 4: حجم ملّف شريط الفيديو

 عمودي: أفقي/عمودي

 ثانية على أقصى تقدير 60: المّدة

    MP4. أو MOV - .GIF: يجب تسجيل شريط الفيديو في إحدى الّصيغ الّتالية

 :قصص على فيسبوك 

 بكسال 500: العرض األدنى لشريط الفيديو -

 بكسال 1080X1920: الّصيغة المثلى لشريط الفيديو -

 4:5إلى  16:9ومن  9:16: الّصيغ المقبولة ألشرطة الفيديو -

 جيغابايت على أقصى تقدير 4: حجم ملّف شريط الفيديو -

 عمودي: أفقي/عمودي -

 على أقصى تقدير ثانية 15: المّدة -



    MP4. أو MOV - .GIF: يجب تسجيل شريط الفيديو في إحدى الّصيغ الّتالية -

 : أشرطة الفيديو على يوتيوب 

 بكسال 1080X1920: الّصيغة المثلى لشريط الفيديو -

 ينبغي تنقية األشرطة والقصص من كاّفة أنواع الّشعارات

 طر؟ لماذا أنا مطالب بملء استمارة تقييم المخا

نعتبر أّنه من المهّم ااّل تعّرض حياتك وحياة غيرك للخطر خالل تغطيتك للموضوع الذي تعمل عليه ونرجو منك 

تحديد كاّفة المخاطر التي قد تتعّرض لها خالل عملك وقد أدرجنا في االستمارة، من باب االرشاد وال الحصر، 

 .م مالءمتها إلى األوضاع التي تعملون فيهاعددا من المخاطر وتدابير الّتخفيف المالئمة ونرجو منك

 ما هو المبلغ األقصى المخّصص لمصاريف التنّقل واإلقامة؟ 

يتولّى برنامج الجوار المفتوح جنوب تغطية كلفة التنقّل ألغراض اإلنتاج خارج مكان إقامتكم وذلك على أساس 

 . عدد من الليالي في فندق   المسافة الكيلومترّية المقطوعة وكذلك الحاجة إلى تقضية ليلة أو

 نوّد تقديم ترّشحنا كفريق من المؤّثرين عبر االنترنت، ما هو الّشكل الذي يجب أن نقّدم فيه عملنا؟ 

ينبغي تسمية شخص واحد نيابة عن المجموعة ليتولّى اإلمضاء على العقد ويجب أن يحتوي الترّشح على وصف 

 . دقيق لبقّية أفراد الفريق

 الم المترّشحين بالقرارات المّتخذة بشأن أعمالهم؟ متى يتّم إع

تتّم . يجب إرسال كّل عمل إلى برنامج الجوار المفتوح جنوب قبل نشره على مواقع الّتواصل االجتماعي

أو القّصة على مواقع الّتواصل /تستطيعون فيما بعد نشر الشريط و. أّيام تقويمّية تقريبا 5المصادقة في غضون 

 . يتولّى برنامج الجوار المفتوح جنوب نشره عبر قنواته الخاّصة االجتماعي ثمّ 

 كيف أتأّكد من وصول مقترحي؟ 

بعد انقضاء المّدة الزمنّية . شكرا على طرح مشروعكم: " سيتلقّى جميع المترّشحين بريدا الكترونّيا هذا نّصه

 ". المصادقة على الّنشرالقصوى للّطلب سيتّم إعالم كّل مترّشح عن طريق البريد االلكتروني ب

 : في حالة عدم تلّقيكم لنّص الّتأكيد، يرجى مراسلتنا على العنوان الّتالي



InThierEyes@euneighbours.eu  
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