
الیوم العالمي للفتاة لعام 2020 
 

دعوة للمشاركة باألعمال
الموعد النھائي: 18 سبتمبر 2020 

 مقاطع تلقي إلى نتطلع. آرائك إلى االستماع ونود! عام كل من أكتوبر من عشر الحادي في بالفتیات العالم یحتفل!! للفتاة العالمي بالیوم االحتفال في إلینا انضمي
 .العام لھذا" یتكلمن الفتیات" قمة في لعرضھا تصریحاتك، أو أغنیاتك أو الفنیة أعمالك أو أشعارك أو قصصك فیھا تشاركین فیدیو

 الموقع على للحدیث خاصة بفرصة عمالً  تقدم فتاة كل  ظىستح! العالم أنحاء مختلف من أخریات وفتیات أنت ابتكارك من األعمال من متنوعة مجموعة سنختار
 !أكتوبر من عشر الحادي في" یتكلمن الفتیات" قمة في كلمة إللقاء أو )www.dayofthegirlsummit.org ( للفتاة العالمي الیوم لقمة اإللكتروني

 متكافئة فرًصا الجمیع منح من التأكد للفتیات العدالة إرساء یعني. مختلف أمر العدالة إرساء أن إال الطریقة، بنفس الجمیع معاملة تعني المساواة أن جمیعًا نعلم
 بالنسبة العدالة تعنیھ ما منك نعرف أن العام ھذا نود. متساویین تكونا كي آخر شخص یحتاجھا قد عما مختلفة مساعدة لىإ تحتاج قد أحیانًا ألنھ... النجاح لتحقیق

 . فیھ تعیشین الذي المكان في للفتیات تحققھا مدى وما إلیك

: العدالة على مثال

 :للبدء أدناه العبارات إحدى اختاري

 العدالة  لتحقیق____ إلى بحاجة مجتمعي في والفتیات أنا●
 .لي بالنسبة____  العدالة تعني●
 ____. تحقیق من مجتمعي في الفتیات یمنع_____ ●
 طریقي في____  یقف ولكن أكبر، عندما____  أكون أن أرید●
 ____. خالل من مجتمعي في العدالة لتحقیق أناضل●
 ____. ألن إليَّ  یحتاج الفتیات حقوق أجل من النضال●
 !بھا  فأخبرینا مختلفة، رؤیة لدیكِ  كانت اإذ أو●

 !العالم لتغییر الكافیة الجرأة وأفكارنا أصواتنا تكتسب سویًا،

 :تحتاجینھا  التي األمور یلي ما في

 .سنة 18 سن دون!) الفتیات من مجموعة أو( فتاة تكوني أن .1
 في للفتیات أو لي بالنسبة مھًما األمور ھذه من أكثر أو واحد یعتبر لماذا السؤال، عن وأجیبي أدناه إرسالھا المقرر المطالبات إلى انظري .2

 مجتمعي؟
 اسمك إدراج على احرصي. IDGsubmissions@gmail.com إلى الموافقة نموذج مع الفیدیو وأرسلي األصلي، عملك سّجلي .3

 .2020 سبتمبر 18 أقصاه موعد في بك الخاصة االتصال ومعلومات وبلدك وعمرك

 :التالیة التنسیقات بأحد عملك إرسال من التأكد یرجى

 )أقصى كحد دقائق 3( فیدیو مقطع .1
 )بكسل  500x500 عن تقل ال jpeg ملفات( جرافیك تصمیم أو فني عمل .2

http://www.dayofthegirlsummit.org/


 
 
 
 

 الفیدیو  مقاطع تعلیمات
 

 .أدناه التعلیمات مراجعة من تأكد بك، الخاص الفیدیو مقطع تصویر قبل
 

 خارجي مكان في كنت إذا. مصباح أو نافذة مواجھة فیمكنك مغلق، داخلي مكان في كنت إذا. وجھك على كافیة إضاءة وجود من تأكد :اإلضاءة
 .للتسجیل الُمثلى األوقات ھي الغائمة األیام تكون ما غالبًا. الشمس اتجاه في النظر علیك فیتعین مفتوح،

 
 خلفك الناس من الكثیر یراه عما راضیًا تكون أن لك ینبغي لذا ھذا، الفیدیو مقطع یشاھدون العالم حول األشخاص من العدید ھناك أن تذكر :الخلفیة

 .التسجیل أثناء
 

 ولكن واقفًا، أو جالًسا تكون أن یمكنك .الثبات من ممكن قدر بأقصى الكامیرا أو الھاتف یحمل أن بالتسجیل یقوم الذي الشخص من اطلب :التسجیل
  .األقل على كتفیك وحتى رأسك فوق المساحة بعض یضم الفیدیو طعمق أن من تأكد

 
  :ذكي ھاتف استخدام
ل •  .بالطول ولیس بالعرض، الفیدیو مقطع یكون بحیث أفقیًا، الھاتف حمل أثناء سّجِ

 
  ).لشخصیةا صورك التقاط ولیس اآلخرین، األشخاص صور التقاط في تستخدمھا التي الكامیرا تلك( الخلفیة الكامیرا استخدم •

 
 أو الرفوف  أحد على ھاتفك ضع أو لك، التسجیل بعملیة القیام العائلة أفراد أحد أو صدیق من فاطلب خلفیة، كامیرا على ھاتفك یحتوِ  لم إذا •

  .الكتب بعض فوق أو مكتب على
 

 یبدو أن یجب! جیدًا لنفسك وسماعك رؤیتك إمكانیة من تأكد. أعاله الواردة التعلیمات جمیع وراجع بك، الخاص الفیدیو  مقطع شاھد :ذلك بعد
 .علیھ  ظالل أي بدون وجھك رؤیة على قادرین نكون أن یجب. الفھم وسھل واضًحا صوتك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"الفتیات یتكلمن" احتفاًال بالیوم العالمي للفتاة   2020نموذج الموافقة الخاص بالقاصرات: القمة االفتراضیة 

 
 األوصیاء، أو والدیك مع الموافقة نموذج مراجعة یرجى. للفتاة العالمي الیوم فعالیات ضمن " یتكلمن الفتیات" قمة فى المشاركة على لك شكًرا

 . idgsubmissiong@gmail.com اإللكتروني البرید على إلینا أسئلة أي إرسال یرجى. تقدمینھ سوف الذي العمل مع وإدراجھ علیھ، توقیعھم وطلب
 

 اسم صاحبة الموافقة________________________________________________________________  
 (االسم األوسط)     (االسم األول)     (االسم األخیر)  

 ________________________________  التاریخ: _______________ المنظمة (إذا كان ذلك مناسبًا): 

 سعیًا لتحقیق األشیاء الجیدة والقیّمة، وإقراًرا باستالم ھذا المستند وكفایتھ، أوافق بموجب ھذا المستند على ما یلي:  

عني بالفتیات" (الُمشار إلیھ الحقًا باسم . بموجب ھذا المستند، أمنح "قمة الیوم العالمي للفتاة" (الُمشار إلیھا الحقًا باسم "القمة") و"الفریق العامل الم1
كل منھم الحقًا  "الفریق العامل") واآلخرین ممن یعملون بالنیابة عنھما، وكًال من المرخص لھم واألشخاص الذین یخلفونھم والمتناَزل لھم (الُمشار إلى 

لإللغاء وخالیین من حقوق الملكیة، باستخدام اسمي أو صورتي أو شبھي أو  باسم "المستفید من إبراء الذمة")، حقًا وإذنًا دائمین غیر محدودین وغیر قابلین 
نشرھا أو عرضھا أو  أعمالي اإلبداعیة، أو صوتي (بما في ذلك أي لقطات فیدیو ألي منھا) (الُمشار إلیھا إجماًال باسم "الوسائط") أو توزیع ھذه المواد أو 

ال مشتقة منھا أو إعادة إنتاجھا أو استغاللھا بأي طریقة أخرى، أو االمتناع عن القیام بذلك، في أي مكان في  تحویلھا رقمیًا أو بثھا أو تعدیلھا أو إنشاء أعم
على سبیل  العالم، بواسطة أي أشخاص أو كیانات ترى "القمة" أو "الفریق العامل المعني" أنھا مالئمة، ألي غرض (باستثناء التشھیر)، بما في ذلك، 

استخدام ألغراض تعلیمیة أو دعائیة أو غیر تجاریة أو تجاریة بأي شكل أو أي وسیط كان (سواء كان معروفًا أو تم استحداثھ فیما  المثال ال الحصر، أي 
زیون. أوافق  بعد) بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، عبر اإلنترنت، وفي الحمالت المطبوعة، ووسائل التواصل االجتماعي، والمتاجر، وعبر التلف

 لى أنھ لیس لدي أي مصلحة أو ملكیة ألي من "الوسائط".  ع

الخصوصیة، أو   . لیس لي حق الموافقة، وال المطالبة بالتعویض، وال المطالبة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، المطالبات القائمة على انتھاك2
استخدام السمي وصورتي وشبھي وصوتي أو تغییر ھذه األشیاء أو طمسھا أو  التشھیر، أو الحقوق األخالقیة، أو الحق في الدعایة) الناشئة عن أي 

فریق العامل"  استخدام أي تأثیر وھمي علیھا أو استخدامھا في أي شكل مركب. أوافق على أنھ ال یوجد في "إبراء الذمة" ھذا ما یشكل أي التزام على "ال
لذمة" ھذا. بموجب ھذا المستند، أبرئ وأعفي "المستفیدین من إبراء الذمة" من أي مطالبات  ألي استخدام "للوسائط" أو الحقوق الممنوحة في "إبراء ا 

 العامل".  للضرر أو التعویض أو اإلھمال الناتج أو الناجم عن أي أنشطة مصرح بھا في "إبراء الذمة" ھذا وأي استخدام "للوسائط" من جانب "الفریق 

 _____________________________________________________اسم القاصرة (یرجى الكتابة بخط واضح):

 _____________________________________________________________________________العنوان:

 _________________البلد ___________ الرمز البریدي ______ الوالیة __________________________  المدینة:

 (إختیاري) (____)_____________رقم ھاتف إضافي _)_____________ : (____رقم الھاتف 

سنة): أنا، الموقّع أدناه، والد القاصرة أو الوصي علیھا، أوافق بموجب ھذا    18إبراء الذمة الخاص بالقاصرات (الالتي تقل أعمارھن عن 
  المستند على الشروط المذكورة أعاله وأقر بأن لي سلطة منح ھذه الموافقة. 

_  _______________________________________________________________________________
التاریخ   اسم الوالد/الوصي القانوني (یرجى الكتابة بخط واضح)  

________________________________________________________________________________
 التاریخ     توقیع الوالد/الوصي القانوني (مطلوب) 

 : _______________@__________________  عنوان البرید اإللكتروني للوالد/الوصي القانوني*
(*لن یتم استخدام عناوین البرید اإللكتروني ألي أغراض أخرى أو توزیعھا على أطراف ثالثة)  
www.DayoftheGirlSummit.org      www.girlsrights.org   
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