المجلس األعلى للسكان

الشروط المرجعية
مسابقة شبابية لكتابة قصة قصيرة حول أثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على
الشباب والشابات خالل فترة الحجر الصحي
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مقدمة:
يعتبر المجلس األعلى للسكان مرجعاً وطنياً لكافة القضايـ ــا والمعلومات السـ ــكا ية المتعلقـ ــة يالتنميةه وفسا

ف

وضع السياسـ ــات وارستراييجيات و ال العمل المعنية يالسكان والتنمية وفقا ألفضل المماتسات ومتايعة ويقيي

ينفيذ ا وكس ـ ـ ـ ـ ـ

الت ييو و حر الوع توليا مع يعافا القوتات الوطنية والمجتمعية ف

ذا المجال يالتنسيق مع

الحركاء والجيات المعنية لبلوغ التنمية المستوامة ويحقيق العوالة ويكافؤ الفرص.
وف إطات ا تمام المجلس يفئة الحــبا

– ا اثاً وذكو اًت  -يإعتبات مســتقبل األت،نه ينوا المجلس ينفيذ مســايقة

كتاية قصة قصيرة يتناول أثات جائحة فيروس كوتو ا المستجو (كوفيو )19-عليي

الل فترة الحجر الصح .

▪ الهدف العام:
التعرف على أثات جائحة فيروس كوتو ا المسـ ـ ــتجو (كوفيو )19-على وضـ ـ ــع فئة الحـ ـ ــبا
ارجتماع وارقتصـا،ا والصـح ويجاتبي الحـصصـية وما

األفكات الرفا،ية الت

– ا اثاً وذكو اًت -

فذ ا الحـبا

والحـايات

الل فترة الحجر الصح من الل كتاية قصة قصيرة تول ذلك.
▪ المحاور التي يجب أن تتضمنها القصة القصيرة:
✓ يوميات الحبا

والحايات الل فترة الحجر الصح الذا مر يه المجتمع األت. ،

✓ آثات الجائحة على النحاطات اليومية ارجتماعية وارقتصا،ية للحبا والحايات من الل عمل مقات ة
يما كان الوضع قبل الجائحة وأثنائيا وي ثير ا على المحاتفع والمصااات المستقبلية لي .
✓ األ حاة البيتية الت قام بيا الحبا

والحايات الل فترة الحجره واألفكات الرفا،ية واإلبواعية الت ي

ينفيذ ا أو التفكير بيا.
✓ كيف ي قل الحبا

والحايات مع واقع جائحة فيروس كوتو ا والحجر الصح ه وما

اإليجابيات

المتحققة لوى لويي من الحجر الصح .
✓ أا أفكات ا رى يعكس الصواطر الت فكروا بيا.
▪ الفئة المستهدفة:
فئة الحبا

(إ اث وذكوت) من مصتلف فئات المجتمع ف األت،ن ومن مصتلف الجنسيات

ضمن الفئة العمرفة ( 35-18سنة).
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▪ شروط كتابة القصة القصيرة:
 -1أن ر يافو عو ،كلمات القصة عن  2000كلمةه ور يقل عن  1000كلمة.
 -2أن يكون القصة مكتوبة ياللغة العربية الفصحى أو العامية أو ياللغة ار جليافةه و الية من
األ ااء ارمالئية.
 -3مراعاة يسلسل األفكاته وأن يكون الجمل واضحة ومعبرة عن المحتوى.
 -4أن يت كتاية القصة على ملف wordه وعنو يسليميا يت يسليميا بنسصتين .word , pdf
 -5أن يكون الصل المستصوم ف الكتاية و Simplified Arabicه وتج الصل .14
 -6يحق للمحاتك  /المحاتكة التقوم يالمحاتكة يقصة واتوة فقل اما ياللغة العربية أو ياللغة ار جليافة.
 -7أن ر يحتوا القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على أا محتوى أو لفظ غير رئق أو فـات

أو عنيف أو عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا أو

يح ـ ــييرا أو يميياا يكافة اا ـ ــكال التمييا المبن على الوين والجنس واألت ـ ــله تي
استبعا ،القصة الت ر يتوافق مع الحروط والضوايل وتؤفة المجلس.

يلقائيا
س ـ ــيت
ً

 -8ر يحق للمتسابق أن يقوم بنحر القصة الت أعو ا على أا من الوسائل اإلعالمية أو ابكات
التواتل ارجتماع ار يعو ا ذ الموافقة الصاية من المجلس األعلى للسكان على ذلك.
-9إمكا ية يضمين القصة لصوت معبرة أو توت واقعية ألاصاص أو كاتفكاييره يحرط ياوفو المجلس
يموافقة على النحر من األاصاص الذين يت يصوفر .
 -10أن يكون القصة ي ليفاً أتيالًه أا غير منقولة أو مترجمة أو مقتبسة من أا جية ماه وفتحمل
المحاتك المسؤولية القا و ية عن ذلك.

-11مراعاة يوفر عناتر القصة القصيرة كفن أ،ب إبواع مثل (الحواته بناء الحصصياته العقوةه
اإلضافة واإلبتكاته جماليات اللغةه المكانه الامان).
▪ طريقة التقدم للمسابقة:
✓ يرسل المحاتك القصة مابوعة يصيغت  wordو pdfعلى العنوان التال :
مقر المجلس األعلى للسكان  -شارع المدينة المنورة  -مقابل البوابة الخلفية للصندوق
األردني الهاشمي للتنمية البشرية.
أو اتسال سصة الكترو ية يصيغت  wordو pdfعلى البرفو ارلكترو

التال :

HPC@hpc.org.jo
3

✓ يرسل المحاتك توتة عن اليوفة األتوال المو يةه ويعيو ا يإن القصة من ي ليفه الصاص
وليست منقولة أو مترجمة أو مقتبسة.
2020

✓ ا ر موعو للتسجيل يالمسايقة و  20ا

✓ ا ر موعو رستالم القصص القصيرة النيائية بتاتفخ  5ايلول .2020
✓ يعبئة واتسال موذج التسجيل.
▪ عدد المتسابقين :المسابقة مفتوحة لجميع الشباب والشابات.
▪ حقوق الملكية:
 -سيت يوقيع المحاتكين على موذج "إقرات ويعيو والتاام" يحي

يكون ملكية القصص القصيرة

المعوة للمجلس.
▪ الجوائز  -الفائزين:
 -الجائاة األولى

، 500 :ينات

 -الجائاة الثا ية

، 250 :ينات

 -الجائاة الثالثة

، 150 :ينات

▪ سيتم منح شهادات تقدير /مشاركة لجميع المشاركين.
▪ سيتم تكريم الفائزين من خالل فعالية يتم تحديد مكانها وزمانها من قبل المجلس.

للمافو من المعلومات يرجى التواتل على العناوفن التاليةه ليت اتسال موذج التسجيل ف المسايقة :
ايف  06-5560748 :فرع  ( 379 :اتمو غرفاات)
برفو الكترو hpc@hpc.org.jo :
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