
  

 9102مسابقة حق العودة للعام 

 تحت شعار

 : المؤامرات سنسقط العودة تجسيد الى النكبة رماد من"

 

 ة ــــمقدم

حٌث   ،7491 عام نكبة مع كانت عاما (17) منذ الفلسطٌنٌون ٌتجرعها التً المرارة بداٌة

 إرهاب من له تعرض مافً الخامس عشر من اٌار/ماٌو من كل عام  الفلسطٌنً الشعب ٌستذكر

 بشعة، حرب جرائم من المسلحة عصاباته ارتكبته وما اإلسرائٌلً، االحتالل مارسه منظم دولة

 أراضٌهم، مغادرة على وإرغامهم ،هم إرهاب بهدف عرلً تطهٌر عملٌات من نفذته وما

 عن أسفر الذي واالستٌطانً العسكري االحتالل أشكال بأبشع وممتلكاتهم أرضهم واغتصاب

 537وتدمٌر  ، الجئٌن إلى وتحوٌلهم األرض أصماع فًالف فلسطٌنً  157ما ٌمارب  تشرٌد

 بأسماء العربٌة الجغرافٌة األسماء واستبدال الفلسطٌنٌة الهوٌة تدمٌرل محاولةلرٌة فلسطٌنٌة فً 

 . المعاصر التارٌخلمحو معالم الجرٌمة التً لم ٌشهد العالم مثلها فً  عبرٌة

وانطاللا ًمن رؤٌة دائرة شؤون الالجئٌن بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لتثبٌت الحمائك وترسٌخ 

وتجسٌد  العالم أنحاء مختلف فً المشتتة وتلن المتعالبة الفلسطٌنٌة األجٌال لدىثمافة حك العودة 

وتفعٌل الذاكرة واحٌائها فً  العودة امل الى النكبة جرح من الفلسطٌنً الوعً فًفكرة االنتمال 

والتمٌز فً المنافسة فً االبداع  عبراوساط االجٌال الشابة التً لم تعاٌش النكبة ورحلة اللجوء 

تحت شعار  9774جاءت فكرة انطالق مسابمة العودة للعام ولتحمٌك هذه الغاٌات الرسم والكتابة 

  "المؤامرات سنسقط العودة تجسيد الى النكبة رماد من"

 تعريف المسابقة :

فً اثراء ثمافة حك العودة بٌن االجٌال  االبداعٌة الطالات واستثمار المواهب تشجٌع اطار فً

جاءت فكرة مسابمة العودة كما اشرنا سابما الشابة الالجئة التً لم تعاٌش رحلة اللجوء والنكبة 

 :الحملٌن التالٌٌنفً  فلسطٌنٌة ( للنكبة ال17ضمن فعالٌات احٌاء الذكرى ) 9774للعام 

 .بوستر للنكبة تصمٌم  -

 لصص االطفال . -

 شروط البوستر :

من خالل تتابع  ودة ورفض التوطٌن  والوطن البدٌل عٌجسد تمسن الالجئٌن بحك الان  -

 االجٌال .

 .  ورفض انهاء عملهاان ٌتضمن التمسن باالونروا  -



 

 شروط شعار النكبة :

التمسك بالعودة  9102التي شهدتها القضية الفلسطينية في العام ان يجمع بين االحداث 

 ( للنكبة71واألونروا والتمسك بالقدس والدولة مع االخذ بالحسبان ان يحمل الشعار الذكرى )

. 

 قصص االطفال :شروط 

 .   ترسٌخ فكرة حك العودة او حب الوطن الرئٌسٌة للمضة حول الفكرة ان تدور  -

 من ولرٌبة الطفل ٌستوعبها بسٌطة بلغة الصفحات فً المكتوبة العبارات تكون ان -

 . وواضحة وكبٌرة مشكلة وتكون،  عملٌته

 عن الكتابة تزٌد وال الصفحة من االكبر الحٌز وتأخذ وواضحة كبٌرة صورها تكون ان -

 .سطرٌن او سطر

 ..كذلن ولتجذبه الطفل لدى البصري االدران لتنمٌة ولوٌة جذابة الوانها تكون ان -

 ،  الخٌال من الخالٌة المصص عن كذلن واالبتعاد المطلك الخٌال لصص عن البتعادا -

 )خٌال محدود(  بالوالع مرتبط خٌال بها ٌكون ان

 

 للمسابقة للحقول الثالثة  ةعام وتوضيحات روطش

فً دولة فلسطٌن وعاصمتها المدس وفً مخٌمات  المهتمٌن لكل مفتوحة المشاركة -

 .الشتات

 من شكل بأي نشرها ٌسبك لم مبتكرة، أصٌلة تكون أن المشاركة األعمال فً ٌشترط -

 .األشكال

 غٌر ال فمط واحدةاو )لصة( او )شعار(  ( تصمٌم) مشاركة تمدٌم ة/مشارن لكل ٌحك -

ً  البوستر ٌكون أن ٌمكن - ً  عمالً  أو واألسود، باألبٌض أو ملونا ً  أو ٌدوٌّا  . الكترونٌاً  تصمٌما

ّ  على البوستر شمول حال فً -  االنجلٌزٌة او العربٌة اللغة اعتماد باالمكان مكتوب، نص 

 .كالهما او

 بدرجة للبوستر اإللكترونٌة النسخة وترسل ،A3 بحجم التصمٌم ٌكون أن ٌشترط -

 من بملف( 377-957 األدنى الحد فً( )High resolution) عالٌتٌن ودلة  وضوح

 بصٌغة مفتوحة لابلة للتعدٌل.ٌمدم الشعار كما ٌشترط أن  PSD او  jpg نوع

 .سابمة جوائز على حصلت بأعمال المشاركات تكون ال أن ٌجب -

 .المنمولة أو المملدة األعمال استبعاد سٌتم -

. تجارٌة غٌر ألغراض استخدامها أو الرسومات نشر الالجئٌن شؤون دائرة حك من -

 إصدارات خالل من الفائزة المشاركات وتروٌج وتوزٌع، ونشر، بطباعة، ستتكفل كما

 .أنشطته أو المختلفة، المشروع ومبادرات

 



 

 استقبال المشاركات :

 المشاركات الستمبال موعد آخر نوٌكو9774اذار/ماس  95فً المشاركات استمبال ٌبدأ -

 .  9774نٌسان/ ابرٌل 75 هو

 نبذة مع  plo194@hotmail.com اإللكترونً البرٌد إلى المشاركات إرسال ٌتم -

 االسم، المشاركة، مستوى: )التالٌة البٌانات  متضمنة للمتسابك الذاتٌـة للســٌرة مختصرة

فً المحافظات الشمالٌة او على ممر دائرة شؤون الالجئٌن (  االلامة مكان الجوال، رلم

ة الشرعٌة المحكمة ٌابن –البالوع  –على العنوان التالً: رام هللا  )الضفة الغربٌة( 

 .الطابك الثالث بجانب كازٌة الهدى 

 ن( على العنوامدٌنة غزة )فً المحافظات الجنوبٌة او ممر دائرة شؤون الالجئٌن 

ممابل لجنة االنتخابات  الخامس الطابك  –عمارة ابو العوف   -انصار –غزة التالً: 

  وخلف هٌئة الشؤون المدنٌة  المركزٌة

 .التارٌخ هذا بعد ارسالها سٌتم مشاركة أي  لن تمبل -

دائرة شؤون الالجئٌن على تلٌفون رلم:  ممر على االتصال ٌرجى لالستفسار  -

7741719169176   

 :التحكيم لجنة

 وسٌتم االلتزام ، ومستملّة مهنٌّة تحكٌم لجنة خالل من المشاركةوالمصص  التصامٌم تمٌٌم سٌتم

 ، حٌث ستخصص الجوائز ألفضل ثالثة اعمال من كل حمل . وتوصٌاتها بأحكامها

 :لكل حقل الجائزة قيمة

 كما هو محدد فً الجدول ادناه 

 
 المبلغ لمالي العدد الصنف الرقم

 677 7 جائزة المركز األول للبوستر  7

 977 7 جائزة المركز الثانً للبوستر 9

 377 7 جائزة المركز لثالث للبوستر  3

 677 7 جائزة المركز األول لمصص االطفال 9

 977 7 االطفال لمصص الثانً المركز جائزة 5
 377 7 االطفال لمصص الثالث المركز جائزة 6

 
 


