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 سابقة أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربيةم
 2019الفائزون الثالثة األوائل سيشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

  زجوالم|  شبكة بيئة أبو ظبي|  أخبار لبنان وسوريا

 2019 شباط/فبراير 1 - كانون الثاني/يناير 31
 

التنمية المستدامة في حول  ( مسابقة "أفضل صوراإلسكواتنّظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

المنطقة العربية"، لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل 

 صورهم. وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذه المسابقة مع مراكز األمم المتحدة لإلعالم في المنطقة العربية.

 

مسابقة أن يفكروا في التنمية من خالل عدساتهم ومن منظور خصوصية المنطقة العربية على أن ويُتوقع من المشاركين في ال

 تنقل الصور حكاية يمكن تقديمها بشكل صحفي أو بطريقة تجريدية على نحو يعكس أفكار المصّورين وأحاسيسهم.

 

جموعة الغنية من الصور مخزوناَ فريداً من نوعه وسوف تُعلَن أسماء الفائزين في المسابقة في البلدان العربية، كما ستشّكل الم

لصوٍر ستكون متاحة لمستخدمي وزائري "البوابة اإللكترونية حول التنمية المستدامة" التي تعمل اإلسكوا على إنشائها حالياً 

 . 2019ويُتوقَّع إطالقها في ربيع عام 

 

 خالل المشاركة في المسابقة حتى تأتي أعمالهم في سياقها:   ما يلي األسئلة التي يجب أن يطرحها المشاركون على أنفسهم وفي

 

 ما هي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة؟ -

 ( على المنطقة العربية؟2030كيف يمكن أن تؤثر أهداف التنمية المستدامة )الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام  -

أكثر من أهداف التنمية المستدامة على المفاهيم والسلوكيات وأنماط االستهالك؟ وما هي كيف سيؤثر تنفيذ هدف واحد أو  -

 الطريقة التي يفكر بها أو يتعاطى بها سكان المنطقة العربية مع قضايا التنمية المستدامة؟

 ؟2030خطة التنمية المستدامة لعام  ماذا يمكن أن يفعل الناس لدعم تحقيق التغييرات التي تدعو إليها -

 ما هي الفرص المتاحة للمنطقة لتحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة؟ -

 

يُطلب إلى المشاركين اختيار هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور التي سيلتقطونها 

 )لغاية عشرين صورة(

 

أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور التي سيلتقطونها  يُطلب إلى المشاركين اختيار هدف واحد

)لغاية عشرين صورة( والتي تعبر عن رؤيتهم لمواضيع األهداف. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول أهداف التنمية، 

 يُرجى االطالع على المراجع المذكورة أدناه. 

 

 يرجى زيارة الموقع: ولمعرفة المزيد عن هذه األهداف

goals/-development-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable  

 

 : إرشادات

صورة في المسابقة  20خبرة مدعّوون إلى تحميل أفضل المصورون المحترفون والهواة من مختلف الخلفيات ومستويات ال

األولى )حائزو الميداليات  ة. وسيُمنح الفائزون والفائزات في المراتب الثالثالمستدامةالمفتوحة حول أفضل صور عن التنمية 

الذهبية والفضية والبرونزية( شهادات تقدير من اإلسكوا بصفتها الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة في المنطقة العربية، على أن 

 تُستخدَم صورهم في منشورات اإلسكوا مقرونةً بأسمائهم.  

 

تنازالً وترخيصاً وحقاً في استخدام الصور المشاركة في من خالل المشاركة في هذه المسابقة، سيمنح المشاركون اإلسكوا و

المسابقة. وبموجبه، سيتم تزويد اإلسكوا ببيانات ومعلومات تتعلق باسم المشتركين والصورة والسيرة الذاتية وأية خصائص 

متعلقة بالمسابقة شخصية أخرى. كذلك، تُمنَح اإلسكوا الحق في استخدام كل الصور والمعلومات في جميع وسائل اإلعالم ال

 واإلعالنات عنها ووسائل الترويج لها. 
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اإللكترونية حول التنمية المستدامة على أن تكون ُمتاحة لجميع اإلسكوا وستَُحّمل جميع الصور المشاِركة في المسابقة على بوابة 

واعد األمم المتحدة ولوائحها و/ أو التي مستخدمي البوابة. ويمنع منعاً باتاً االستخدام غير المصّرح به للصور التي ال تخضع لق

 تنتهك قوانين حقوق اإلنسان. وتؤدي المخالفة بذلك إلى اتخاذ اإلجراء القانوني المناسب.

 

 2019شباط/فبراير  28 الموعد النهائي لتقديم الصور:

 

 عربية.  اتيُشترط بالمشاركين أن يكونوا من جنسي :جنسية المرشحين

 

 : توفيرها مع الصور المقدمةالمعلومات المطلوب 

 

 يجب أن تكون كل صورة مصحوبة بتعليق يتضمن:

وصف للحالة المرسومة في الصورة و/أو الشخص الذي يظهر فيها بما في ذلك تحديد هدف/أهداف التنمية المستدامة ذات  -

 الصلة.

 اسم المدينة أو المنطقة أو الوالية والبلد الذي تم التقاط الصورة فيه. -

 تاريخ التقاط الصورة. -

 

 :المواصفات المطلوبة

 

 بكسل.  6000و 2000ويجب أن يكون حجمها أفقيًا بين  jpegيجب حفظ الصور المقدمة بتنسيق -

 ميجابايت(. 5كيلوبايت ) 5000يرجى أال يتجاوز حجم الصور ما سعته -

 

أمكن، في طلباتهم. وفي حال تم اختيار صورهم ، إذا RAW: يجب أن يحتفظ المشتركون بملفات عالية الدقة وملفات مالحظة

للتحقق مما ( RAWللمراتب األولى، سيُطلب منهم إرسال صورة عالية الدقة للطباعة والعرض، وإذا أمكن الصورة األصلية )

 إذا كانت التعديالت التي أجريت على الصورة تتوافق مع الشروط الموضوعة.

 

 تعديل الصورة:

 

الصورة عن طريق إضافة أو إعادة ترتيب أو عكس أو تشويه أو إزالة األشخاص و/أو الكائنات من يجب عدم تغيير محتوى 

 داخل اإلطار. هناك استثناءان يسمح بهما للتعديل:

 

 االقتصاص الذي يزيل التفاصيل الدخيلة مسموح به؛ -

  ألصول الصور. لضوئي اح لمساعلى ش لخدبإزالة الغبار الذي قد يظهر في الصورة بسبب العدسة أو ايُسمح  -

 

على الرغم من السماح بالتالعب الرقمي، يُرجى األخذ في االعتبار أن هذه المسابقة ليست مسابقة فوتوشوب. ويجب أن تمثل 

بدقة. وقد يتم استبعاد الصور التي يظهر أنه قد تمت معالجتها بشكل مفرط، وفقًا لتقدير  أهداف التنمية المستدامة جميع الصور

 ّكام.الح

 

 التحكيم:

 

يتطلع الحكام إلى منح الجوائز ألفضل صور في الفئات العشرة الرئيسية التالية: الفقر، والزراعة، وصناعة األغذية )الهدر 

والفقر(، والصحة، والتعليم والثقافة، واالقتصاد، والتمويل، والمناظر الطبيعية، واألحياء الفقيرة الحضرية، والعالم الطبيعي 

البرية )المياه، الطاقة، إلخ(، والمرأة، والشباب، واإلعاقة، والسالم، والعدل، والنقل، وكل فئات وغايات أهداف التنمية والحياة 

 (.2030المستدامة )خطة التنمية المستدامة لعام 
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وإقصاء أي  تحتفظ اإلسكوا بالحق في التحقق من صالحية وأصل أي طلب و/ أو مشترك )بما في ذلك هوية المشارك وعنوانه(

مشارك يقوم بإرسال طلب غير مطابق لهذه القواعد الرسمية أو الذي يعبث بعملية الدخول. وال يشكل عدم إنفاذ اإلسكوا ألي من 

 حقوقها في أي مرحلة تنازالً عن هذه الحقوق.

 

 لجنة التحكيم:

 في اإلسكوا  2030الوحدة المعنية بخطة  -

 المكتبة في اإلسكوا -

 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا  -

 مركز األمم المتحدة لألعالم في كّلٍ من القاهرة وبيروت والرباط  -

 كلية اإلعالم والتوثيق، الجامعة اللبنانية -

 ( World Youth Alliance - WYAاالتحاد العالمي للشبيبة ) -

 (Junior Chamber International – JCIجونير شامبر لبنان ) -

 

 قابلة للتغيير حسب المحتوى وعدد المشاركين(:الجوائز )

 

" الذي سوف تنظمه اإلسكوا في 2019سيدعى الفائزون الثالثة األوائل لحضور "المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -

 .2019بيروت في ربيع عام 

 ".2019المستدامة سيتم عرض أفضل صورة لكل مشارك أو مشاركة في المسابقة خالل "المنتدى العربي للتنمية  -

 جائزة تقدّمها اإلسكوا )ذهبية وفضية وبرونزية(. -

 

 التالي:  الموقعالتسجيل على من خالل للمشاركة في المسابقة، يرجى إرسال الصور 

 competition-http://arabsdg.unescwa.org/photo 

 

 dds@un.orgلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني: 

 

 :العدد المتوقع للمشاركين /التواريخ والمواعيد النهائية

المحفوظة لها، في تعديل أي نظراً للطبيعة الفريدة لهذه المسابقة ونطاقها، تحتفظ اإلسكوا بحقها، باإلضافة إلى الحقوق األخرى 

 تاريخ )تواريخ( أو الموعد )المواعيد( المحددة لهذه المسابقة، مع العلم بأن اإلسكوا ال تستطيع التنبؤ بدقة بعدد المتسابقين.

 

 القانون/األحكام القضائية:

والتزامات المشاركين في المسابقة  جميع القضايا واألسئلة المتعلقة بوضع وتحرير وتفسير وتنفيذ هذه القواعد الرسمية أو حقوق

 يجب أن تتوافق مع قوانين األمم المتحدة وقوانين الدول العربية األعضاء في اإلسكوا.

 

 

 روابط مفيدة:

- https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 

- https://undocs.org/ar/A/RES/70/1 

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ 
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 مسابقة أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

  دي أم سي نيوز|  الخليج أخبار|  اليومالعرب |  البلد دىص
 2019 شباط/فبراير 3
 

 في المستدامة التنمية حول صور أفضل ، مسابقة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنّظم

 خالل من العربية البلدان في المستدامة التنمية واقع تجسيد على والمحترفين الهواة المصورين لتشجيع ،”العربية ةالمنطق

 .العربية المنطقة في لإلعالم المتحدة األمم مراكز مع المسابقة هذه تنظيم في اإلسكوا وتتعاون صورهم،

 

 أن على العربية المنطقة خصوصية منظور ومن عدساتهم خالل من التنمية في يفكروا أن المسابقة في المشاركين من ويُتوقع

 وفقا وذلك وأحاسيسهم المصّورين أفكار يعكس نحو على تجريدية بطريقة أو صحفي بشكل تقديمها يمكن حكاية الصور تنقل

 .المتحدة االمم هيئة عن الصادر للبيان

 

َ  الصور من الغنية المجموعة ستشّكل كما بية،العر البلدان في المسابقة في الفائزين أسماء تُعلَن وسوف  نوعه من فريدًا مخزونا

 حاليًا إنشائها على اإلسكوا تعمل التي” المستدامة التنمية حول اإللكترونية البوابة“ وزائري لمستخدمي متاحة ستكون لصورٍ 

 .2019 عام ربيع في إطالقها ويُتوقَّع
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 فبراير 28مسابقة أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية تقديم الصور 

  األعمال جالر
 2019 شباط/فبراير 1
 

 مسابقة أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 2019الفائزون الثالثة األوائل سيشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 2019شباط/فبراير  28الموعد النهائي لتقديم الصور: 

 .جنسية المرشحين: يُشترط بالمشاركين أن يكونوا من جنسيات عربية

أفضل صور حول التنمية المستدامة في “تنّظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مسابقة 

ين الهواة والمحترفين على تجسيدواقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل ، لتشجيع المصور”المنطقة العربية

 .صورهم. وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذه المسابقة مع مراكز األمم المتحدة لإلعالم في المنطقة العربية

 

  

http://regalelamal.com/73635
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 عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في المنطقة العربية"اإلسكوا" تعلن 

 بلد نيوز|  اليومروسيا 
 2019 شباط/فبراير 1
 

في بيان صحفي صدر اليوم، عن مسابقة ألفضل أعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا"، 

 .الصور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان  المسابقة أن المنظمة تعقد تلك البيان وذكر

 .ابقةالعربية من خالل صورهم، حيث تشارك مراكز األمم المتحدة لإلعالم في المنطقة العربية في تنظيم هذه المس

وأضافت "اإلسكوا" أيضا، أن أسماء الفائزين بالمسابقة سوف تعلن في البلدان العربية، وستشكل المجموعة الغنية من الصور 

لكترونية حول التنمية المستدامة، والتي تعمل "مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري البوابة اإل

 ." بحسب البيان2019اإلسكوا على إنشائها حاليا، ويتوقع إطالقها في ربيع 

ويتوقع منظمو المسابقة أن يفكر المتسابقون في التنمية من خالل عدساتهم ومن منظور خصوصية المنطقة العربية، على أن 

 .كل صحفي، أو بطريقة تجريدية على نحو يعكس أفكار المصّورين ورؤاهمتنقل الصور سرديات، يمكن تقديمها بش

كما أعلن البيان عن األسئلة التي يتعيّن على المتسابقين طرحها على أنفسهم لكي تتسق األعمال وسياق المسابقة، وكذلك عن 

 .2019فبراير  28الموعد النهائي لتقديم الصور، والذي يحل في 

 لإلسكوا المصدر: الموقع الرسمي

 

  

https://arabic.rt.com/funny/998549-الإسكوا-تعلن-عن-مسابقة-للتصوير-الفوتوغرافي/
https://arabic.rt.com/funny/998549-الإسكوا-تعلن-عن-مسابقة-للتصوير-الفوتوغرافي/
https://arabic.rt.com/funny/998549-الإسكوا-تعلن-عن-مسابقة-للتصوير-الفوتوغرافي/
https://www.bald-news.com/world/4031074/الإسكوا-تعلن-عن-مسابقة-للتصوير-الفوتوغرافي-في-المنطقة-العربية
https://www.bald-news.com/world/4031074/الإسكوا-تعلن-عن-مسابقة-للتصوير-الفوتوغرافي-في-المنطقة-العربية
https://arabsdg.unescwa.org/sites/default/files/2019-01/ESCWASDGsPhotoCompetitionTOR-Ar.pdf
https://arabsdg.unescwa.org/sites/default/files/2019-01/ESCWASDGsPhotoCompetitionTOR-Ar.pdf
https://arabsdg.unescwa.org/ar/ar/participate-photo-compete
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 اإلسكوا تطلق مسابقة أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

ateICT G 
 2019 شباط/فبراير 1
 

أفضل صور حول التنمية المستدامة “مسابقة  (اإلسكوا )تنّظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – بيروت

على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل  ، لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين”في المنطقة العربية

 .صورهم. وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذه المسابقة مع مراكز األمم المتحدة لإلعالم في المنطقة العربية

بية على أن ويُتوقع من المشاركين في المسابقة أن يفكروا في التنمية من خالل عدساتهم ومن منظور خصوصية المنطقة العر

 .تنقل الصور حكاية يمكن تقديمها بشكل صحفي أو بطريقة تجريدية على نحو يعكس أفكار المصّورين وأحاسيسهم

وسوف تُعلَن أسماء الفائزين في المسابقة في البلدان العربية، كما ستشّكل المجموعة الغنية من الصور مخزوناَ فريداً من نوعه 

التي تعمل اإلسكوا على إنشائها حالياً ” البوابة اإللكترونية حول التنمية المستدامة“ائري لصوٍر ستكون متاحة لمستخدمي وز

 .2019ويُتوقَّع إطالقها في ربيع عام 

 :وفي ما يلي األسئلة التي يجب أن يطرحها المشاركون على أنفسهم خالل المشاركة في المسابقة حتى تأتي أعمالهم في سياقها

كيف يمكن أن تؤثر أهداف التنمية المستدامة )الواردة في خطة  –ما هي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة؟ –

 ( على المنطقة العربية؟2030التنمية المستدامة لعام 

اط االستهالك؟ وما هي كيف سيؤثر تنفيذ هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة على المفاهيم والسلوكيات وأنم –

 الطريقة التي يفكر بها أو يتعاطى بها سكان المنطقة العربية مع قضايا التنمية المستدامة؟

 ؟2030خطة التنمية المستدامة لعام  ماذا يمكن أن يفعل الناس لدعم تحقيق التغييرات التي تدعو إليها –

 من أهداف التنمية المستدامة؟ما هي الفرص المتاحة للمنطقة لتحقيق هدف واحد أو أكثر  –

يُطلب إلى المشاركين اختيار هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور التي سيلتقطونها 

 )لغاية عشرين صورة(

لتي سيلتقطونها يُطلب إلى المشاركين اختيار هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور ا

 .)لغاية عشرين صورة( والتي تعبر عن رؤيتهم لمواضيع األهداف

 الضغط هنا يرجى ولمعرفة المزيد عن هذه األهداف

 

ictgate.com/مسابقة-أفضل-صور-حول-التنمية-المستدامة/
https://www.unescwa.org/ar/
https://www.unescwa.org/ar/
https://www.unescwa.org/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/

