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 بيان صحفي
 

 التنمية المستدامة في المنطقة العربية حولمسابقة أفضل صور 
 

 2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة في سيشاركون الفائزون الثالثة األوائل 
 

المتحدة االقتصادية لجنة األمم م تنظ   --)وحدة االتصال واإلعالم( 2019 ريناي/الثانيكانون  31بيروت، 

لتشجيع  ،"التنمية المستدامة في المنطقة العربية حول صورأفضل "مسابقة ( اإلسكواواالجتماعية لغربي آسيا )

وتتعاون واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل صورهم.  تجسيدالمصورين الهواة والمحترفين على 

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

المنطقة خصوصية  منظور منعدساتهم و خاللفي التنمية من  وافكرأن يتوقع من المشاركين في المسابقة ي  و

أفكار  يعكس نحو علىبشكل صحفي أو بطريقة تجريدية  تقديمها يمكن حكاية الصورتنقل  أنعلى  العربية

 .هموأحاسيس ينرلمصو  ا
 

خزوناَ ملصور ا منالغنية  جموعةلمشك ل اتسكما  ،في المسابقة في البلدان العربية الفائزينأسماء  علَنت   وفسو

التي تعمل  "اإللكترونية حول التنمية المستدامةبوابة ال" يرئلمستخدمي وزا ةمتاحستكون  صور  لمن نوعه  ا  فريد

 . 2019إنشائها حاليا  وي توقَّع إطالقها في ربيع عام على سكوا اإل
 

أن يطرحها المشاركون على أنفسهم خالل المشاركة في المسابقة حتى تأتي أعمالهم التي يجب سئلة يلي األ ما وفي

  في سياقها: 
 

 تواجه التنمية المستدامة في المنطقة؟ما هي التحديات التي  -

المنطقة  ( على2030كيف يمكن أن تؤثر أهداف التنمية المستدامة )الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام  -

 العربية؟

السلوكيات وأنماط المفاهيم وأو أكثر من أهداف التنمية المستدامة على واحد هدف تنفيذ كيف سيؤثر  -

 ؟العربية مع قضايا التنمية المستدامة ها سكان المنطقةعاطى بالطريقة التي يفكر بها أو يت؟ وما هي االستهالك

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

 تدامة؟واحد أو أكثر من أهداف التنمية المسهدف ما هي الفرص المتاحة للمنطقة لتحقيق  -
 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور  واحد أو أكثر منهدف المشاركين اختيار إلى ي طلب 

 التي سيلتقطونها )لغاية عشرين صورة(
 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كمواضيع للصور التي  واحد أو أكثر منهدف المشاركين اختيار إلى ي طلب 

سيلتقطونها )لغاية عشرين صورة( والتي تعبر عن رؤيتهم لمواضيع األهداف. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل 

 حول أهداف التنمية، ي رجى االطالع على المراجع المذكورة أدناه. 
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 ة الموقع:ولمعرفة المزيد عن هذه األهداف يرجى زيار

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

 

 : إرشادات

ون إلى ن والهواة من مختلف الخلفيات ومستويات الخبرة ون المحترفولمصورا صورة في  20تحميل أفضل مدعو 

األولى  ةالمراتب الثالثفي الفائزات و منح الفائزون. وسي  المستدامةحول أفضل صور عن التنمية المسابقة المفتوحة 

بصفتها الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة  اإلسكواشهادات تقدير من برونزية( الفضية والو ذهبيةحائزو الميداليات ال)

 سمائهم.  مقرونة  بأمنشورات اإلسكوا صورهم في على أن ت ستخدَم  في المنطقة العربية،
 

الصور في استخدام  ا  وحقوترخيصا   تنازال  ون اإلسكوا مشاركاليمنح سالمسابقة، هذه ن خالل المشاركة في مو

لسيرة واالصورة تزويد اإلسكوا ببيانات ومعلومات تتعلق باسم المشتركين والمشاركة في المسابقة. وبموجبه، سيتم 

جميع استخدام كل الصور والمعلومات في في . كذلك، ت منَح اإلسكوا الحق وأية خصائص شخصية أخرى الذاتية

 . الترويج لهاوسائل وعنها وسائل اإلعالم المتعلقة بالمسابقة واإلعالنات 
 

على أن  المستدامةاإللكترونية حول التنمية اإلسكوا كة في المسابقة على بوابة شار  المجميع الصور ل م  حَ ست  و

قواعد خضع لح به للصور التي ال تستخدام غير المصر  ويمنع منعا  باتا  االتاحة لجميع مستخدمي البوابة. م   تكون

إلى اتخاذ اإلجراء القانوني . وتؤدي المخالفة بذلك اإلنسانتنتهك قوانين حقوق التي األمم المتحدة ولوائحها و/ أو 

 المناسب.
 

 2019شباط/فبراير  28 الموعد النهائي لتقديم الصور:
 

  عربية. اتمن جنسي وابالمشاركين أن يكوني شترط  :جنسية المرشحين
 

 : المعلومات المطلوب توفيرها مع الصور المقدمة
 

 يتضمن:يجب أن تكون كل صورة مصحوبة بتعليق 

ها بما في ذلك تحديد هدف/أهداف التنمية و/أو الشخص الذي يظهر فيالمرسومة في الصورة وصف للحالة  -

 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 أفقي ا بين  jpegبتنسيق الصور المقدمة يجب حفظ -

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

م في حال توفي طلباتهم.  أمكن، ذاإ ،RAW: يجب أن يحتفظ المشتركون بملفات عالية الدقة وملفات مالحظة

صورة ال وإذا أمكن والعرض،إرسال صورة عالية الدقة للطباعة  همسي طلب من األولى،اختيار صورهم للمراتب 

 .شروط الموضوعةللتحقق مما إذا كانت التعديالت التي أجريت على الصورة تتوافق مع ال( RAW) األصلية
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 :عديل الصورةت
 

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

 الكائنات من داخل اإلطار. هناك استثناءان يسمح بهما للتعديل:
 

 االقتصاص الذي يزيل التفاصيل الدخيلة مسموح به؛ -

  ألصول الصور. لضوئي المسح اعلى ش لخدالغبار الذي قد يظهر في الصورة بسبب العدسة أو اإزالة بسمح  ي -
 

ليست مسابقة فوتوشوب. المسابقة على الرغم من السماح بالتالعب الرقمي، ي رجى األخذ في االعتبار أن هذه 

تمت معالجتها قد ظهر أنه يقد يتم استبعاد الصور التي وبدقة.  أهداف التنمية المستدامة يجب أن تمثل جميع الصورو

 .حك اموفق ا لتقدير ال ،بشكل مفرط
 

 :ميحكتال
 

وصناعة األغذية  والزراعة،التالية: الفقر، الرئيسية  ةالفئات العشرفي فضل صور الجوائز أليتطلع الحكام إلى منح 

والصحة، والتعليم والثقافة، واالقتصاد، والتمويل، والمناظر الطبيعية، واألحياء الفقيرة الحضرية،  (،الهدر والفقر)

النقل، وكل و العدل،و السالم،واإلعاقة، والشباب، والمرأة، والمياه، الطاقة، إلخ(، ) والعالم الطبيعي والحياة البرية

 (.2030أهداف التنمية المستدامة )خطة التنمية المستدامة لعام غايات فئات و
 

أو مشترك )بما في ذلك هوية المشارك وعنوانه(  /التحقق من صالحية وأصل أي طلب و تحتفظ اإلسكوا بالحق في

وال يشكل  الدخول.أي مشارك يقوم بإرسال طلب غير مطابق لهذه القواعد الرسمية أو الذي يعبث بعملية وإقصاء 

 ي من حقوقها في أي مرحلة تنازال  عن هذه الحقوق.ألاإلسكوا عدم إنفاذ 
 

 لجنة التحكيم:

  في اإلسكوا 2030الوحدة المعنية بخطة  -

 المكتبة في اإلسكوا -

 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا  -

 الرباط مركز األمم المتحدة لألعالم في كل   من القاهرة وبيروت و -

 كلية اإلعالم والتوثيق، الجامعة اللبنانية -

 ( World Youth Alliance - WYAاالتحاد العالمي للشبيبة ) -

 (Junior Chamber International – JCIجونير شامبر لبنان ) -

 

 (:المشاركينالجوائز )قابلة للتغيير حسب المحتوى وعدد 
 

تنظمه سوف " الذي 2019لحضور "المنتدى العربي للتنمية المستدامة الفائزون الثالثة األوائل  دعىيس -

 .2019 عام ربيعفي اإلسكوا في بيروت 

مية المستدامة خالل "المنتدى العربي للتنأو مشاركة في المسابقة  كل مشاركلسيتم عرض أفضل صورة  -

2019". 

 .ة وبرونزية(يوفض يةاإلسكوا )ذهب تقد مهاجائزة  -

 

 



 

 

 

 

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

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

 

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

 :للمشاركينمتوقع العدد ال /التواريخ والمواعيد النهائية

، لهاباإلضافة إلى الحقوق األخرى المحفوظة  بحقها،للطبيعة الفريدة لهذه المسابقة ونطاقها، تحتفظ اإلسكوا  نظرا  

التنبؤ ال تستطيع اإلسكوا مع العلم بأن  ،المسابقةلهذه في تعديل أي تاريخ )تواريخ( أو الموعد )المواعيد( المحددة 

 .تسابقينبدقة بعدد الم
 

 ة:لقضائياألحكام ا/لقانونا

المشاركين تنفيذ هذه القواعد الرسمية أو حقوق والتزامات ووتحرير وتفسير وضع جميع القضايا واألسئلة المتعلقة ب

 سكوا.مع قوانين األمم المتحدة وقوانين الدول العربية األعضاء في اإلتوافق المسابقة يجب أن تفي 
 

 

 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/ 

 

* *** * 
 

 :وحدة االتصال واالعالم في اإلسكوا
 dargham@un.org 96170993144+ :مواإلعال االتصالالمسؤول عن وحدة  ،ضرغم أبو نبيل

 harb1@un.org 96170008879+: ، مسؤولة إعالمية مساعدةحرب السيدة رانيا
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