دعوة إىل املشاركة

مسابقة ملصق
نـزع السالح
مبناسبة االحتفال بالذكرى السبعني لصدور أ ّول قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة
الذي اعتَم ــد هــدف إزالة األسلحــة النووي ــة ومجيع أسلح ــة الدم ــار الشامـ ــل يَ ُسـ ـ ّـر
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح أن يُعلن عن مسابقة لتصميم ملصق
األمم املتحدة للسالم.
هتدف املسابقة إىل التوعية بضرورة نزع السالح النووي وحفز املواطنني يف خمتلف
ضم أصواهتم إىل محلة الرتويج إلجياد عامل ٍ
خال من األسلحة النووية
أحناء العامل على ّ
وتوظيف مواهبهم الفنية لذلك الغرض.
تبدأ املسابقة يف 24 :تشرين األول/أكتوبر 2015
وتنتهي يف24 :كانون الثاين/يناير 2016
جيب حتميل األعمال املشاركة على املوقع الشبكي:
www.unposterforpeace.org

االتصال

يرجى إرسال االستفسارات عن املسابقة إىل الربيد اإللكرتوين:
unoda-web@un.org
وميكن أيضاً توجيه املراسالت بالفاكس على الرقم +1-917-367-0335 :
وترسل استفسارات وسائط اإلعالم إىل الربيد اإللكرتوينbuchanane@un.org :

2016

مسابقـة
ملصــق
نزع السـالح

خلفي ـ ــة

ظلّت األمم املتحدة تسعى منذ تأسسيها إىل القضاء على مجيع أسلحة الدمار الشامل ،وخباصة األنواع األشد فتكاً وأكثر
أي األسلحة النووية .وقد اعتُمد منذ قرابة سبعني عاماً ،مبوجب ّأول قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف
عشوائيةّ ،
للتحول إىل أسلحة
 24كانون الثاين/يناير ،1946هدف إزالة مجيع األسلحة النووية وغريها من األسلحة “ذات القابلية ّ
دمار شامل”.
وال تزال األسلحة النووية ّ
مروعاً .وال يتواىن األمني العام لألمم املتحدة عن استخدام أيّـ ــة فرصة لزيادة الوعي
تشكل هتديداً ّ
العاملي مبخاطر األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى وتوضيح تكلفتها احلقيقية.
ويرى الكثريون أن العواقب اإلنسانية الستخدام األسلحة النووية سبب كاف لتربير إزالتها.
وينظم مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح مسابقة لتصميم ملصق األمم املتحدة للسالم ،مبثابة احتفال بالذكرى
ّ
األول للجمعية العامة لألمم املتحدة .وهتدف املسابقة إىل التوعية بضرورة نزع السالح النووي وحفز
السبعني لصدور القرار ّ
املواطنني يف خمتلف أحناء العامل على ضم أصواهتم إىل محلة الرتويج إلجياد عامل ٍ
خال من األسلحة النووية ،وتوظيف مواهبهم
الفنية لذلك الغرض.
وميكن االطّالع على املعلومات املتعلقة مبواعيد املسابقة ،وشروط األهلية للمشاركة فيها ،واملواصفات الفنية لألعمال الفنية اليت
ستُــقدم ،واجلوائز ،والتحكيم ،عالوة على حقوق الطبع والنشر ،بالرجوع إىل قواعد املسابقة.

قواعـ ــد املسابقـ ــة
راعي املسابق ــة

وال تُقبل أيّــة مشاركات ،أو يُنظر فيها ،إذا ُرئ ــي أنه استُخدمت فيها صور كاملة
أو جزئية مشتقة على حنو ميكن اعتباره اعتداء على حقوق الغري.

تُ ّ
نظم مسابقة ملصق األمم املتحدة للسالم حتت رعاية مكتب األمم املتحدة
لشؤون نزع السالح.

وجيب حتميل األعمال املشاركة على املوقع الشبكي .www.unposterforpeace.org

مدة املسابقة

التحكيم

تبدأ املسابقة يف  24تشرين األول/أكتوبر  2015وتنتهي يف  24كانون الثاين/
يناير .2016

موحدة ،هي:
ستخضع مجيع األعمال املشاركة للتحكيم باستخدام معايري ّ
روح االبتكــار والتصمي ــم واملوضــوع واألسلوب .وستُعلــن أمساء الفائزي ــن يف
 5آذار/مارس .2016

جيب أالّ يتع ّدى حجم امللف الذي جيري حتميله  10ميغابايت .وتقبل األنواع
التالية من امللفات ،JPG :أو  ،PNGأو .PDF

اجلوائـ ــز

حجم ملف امللصق ونوع امللف

املسابق ــة

هي مفتوحة جلميع الناس يف مجيع البلدان .وحيتاج األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  13عاماً إىل إذن والديهم وإىل مشاركة األب/األم (أو الوصي القانوين) يف
عملية تقدمي العمل.

املواصفات

جيب تقدمي النسخة األصلية للعمل الفين من قبل صاحب العمل .وجيب إعداده
بطريقة تتيح عرضه يف لوحة قياسها  90x60سنتيمرتاً ( 3x2قدم).

سيتم اختيار ثالثة فائزين .وسيحصل الفائز األول على جائزة قدرها 3 000
دوالر أمريك ــي .والفائ ــز الث ــاين على  2 000دوالر أمريك ــي .والثالث على
 1 000دوالر أمريكي.

حقوق الطبع والنشر

يوافق املشاركون على أن حتتفظ األمم املتحدة جبميع حقوق طبع ونشر املواد
املقدمة .وجيب أن تقتصر حمتويات امللفات اليت جيري حتميلها على املوقع الشبكي
للمسابقة على األعمال الفنية فقط ،وأالّ حتتوي على صور فوتوغرافية للمتسابقني
أو غريهم من األفراد.

وجيب أن تكون األعمال املشاركة ثنائية األبعاد ،وأن تستخدم يف إعدادها الطرائق الشروط
ُ

التقليدية (مثل األقالم ،وأقالم الرصاص ،وأقالم التلوين ،والفحم ،واأللوان الزيتية،
وطالء األكريليك ،واأللوان املائية ،وما إىل ذلك) أو التقنيات الرقمية احلديثة.

لن تكون األمم املتحدة مسؤولة عن أيّــة خسائر أو أضرار قد تنتج عن املشاركة
يف هذه املسابقة وحتتفظ لنفسها باحلق يف تعديل قواعد املسابقة دون إخطار
مسبق.

