در راﺳﺗﺎی ﺑزرﮔداﺷت ھﻔﺗﺎدﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ آرﻣﺎن ﻣﺣو
ﮐﻠﯾﮫ ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ را ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎد ،دﻓﺗر اﻣور ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ﻣﻔﺗﺧر اﺳت از ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘوﺳﺗر "ﺑرای ﺻﻠﺢ" ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد .
ھدف اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺿرورت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ و ﺗﺷوﯾﻖ ﺷﮭروﻧدان
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﭘﯾﺎﻣﺷﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗﻌدادھﺎی ھﻧرﯾﺷﺎن ﺟﮭت ﺗروﯾﺞ
ﺟﮭﺎن ﻋﺎری از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ اﺳت.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ۲٤ :اﮐﺗﺑر ۲۰۱٥
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ۲٤ :ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۱٦
آﺛﺎر ﺑﺎﯾد در وب ﺳﺎﯾت زﯾر ﺑﺎرﮔذاری ﮔردﻧد

www.unposterforpeace.org

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭘرﺳش ھﺎی ﺧود در ﻣورد ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ را ﺑﮫ اﯾﻣﯾل زﯾر ارﺳﺎل ﻓرﻣﺎﯾﯾد
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ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  +۱-۹۱۷-۳٦۷-۰۳۳٥۰ﻓﮑس ﺷوﻧد
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘرﺳش ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﯾﻣﯾل زﯾرارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد
buchanane@un.org

درﺑﺎره

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد از ﺑدو ﺗﺎﺳﯾس ﺧود ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣو ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﻣرﮔﺑﺎرﺗرﯾن و ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎﺗرﯾن آﻧﮭﺎ
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ اﺳت .ﺣدود  ۷۰ﺳﺎل ﭘﯾش در روز  ۲٤ژاﻧوﯾﮫ  ،۱۹٤٦آرﻣﺎن ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﺳﻼح
ء
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ را دارﻧد ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد.

ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﻧد .دﺑﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ازھر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ
ء
ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺧطرات و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻋواﻗب ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ دﻟﯾل ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻧﺎﺑود ﮐردن آﻧﮭﺎ اﺳت.

ء

دﻓﺗر اﻣور ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در راﺳﺗﺎی ﯾﺎدﺑود ھﻔﺗﺎدﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘوﺳﺗر
"ﺑرای ﺻﻠﺢ" ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را آﻏﺎز ﻧﻣود .ھدف اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﺿرورت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ،ﺗروﯾﺞ ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺗﻼش ھﺎی آن ﺑرای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺗﺷوﯾﻖ ﺷﮭروﻧدان در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﭘﯾﺎﻣﺷﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از
اﺳﺗﻌدادھﺎی ھﻧرﯾﺷﺎن ﺑرای ﺗﻼش در ﺟﮭت ﺟﮭﺎن ﻋﺎری از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ اﺳت .ء
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ در ﻣورد ارﺳﺎل آﺛﺎر ھﻧری ،ﺟواﯾز،
ء
داوری و ﺣﻖ ﮐﭘﯽ راﯾت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻗواﻧﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﺎﺑﯾد.

ﻗواﻧﯾن
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده

داوری

ھﻣﮫ آﺛﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻌﯾﺎر داوری ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﺧﻼﻗﯾت ،ﺗرﮐﯾب،
ﻣوﺿوع و ﺗﮑﻧﯾﮏ .ﺑرﻧدﮔﺎن روز  ٥ﻣﺎرس  ۲۰۱٦اﻋﻼم ﺧواھﻧد ﺷد.

ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘوﺳﺗر "ﺑرای ﺻﻠﺢ" ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗوﺳط دﻓﺗر اﻣور ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .ء

ء

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ

ﺟواﯾز ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ

ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ در  ۲٤اﮐﺗﺑر  ۲۰۱٥آﻏﺎز ﺷده و  ۲٤ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱٦ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ء

ﺟواﯾز ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻔر اﻋطﺎ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﯾزه ﻧﻔر اول ﺳﮫ ھزار دﻻر ،ﺟﺎﯾزه
دوم دو ھزار دﻻر و ﺟﺎﯾزه ﺳوم ھزار دﻻر ﺧواھد ﺑود .ء

اﻧدازه ﭘوﺳﺗر و ﻧوع ﻓﺎﯾل آن

ﺣداﮐﺛر اﻧدازه ﻓﺎﯾل ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  ۱۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾت ﺑﺎﺷد .ﻧوع ﻓﺎﯾل ﺑﺎﯾد

ﮐﭘﯽ راﯾت

ارﺳﺎل ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎر ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮐﭘﯽ راﯾت آﻧﮭﺎ را
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓﺎﯾل ھﺎی ﺑﺎرﮔذاری ﺷده در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺻرﻓﺎ
ﺑﺎﯾد آﺛﺎر ھﻧری ﺑﺎﺷﻧد و در ﺑرﮔﯾرﻧده ﻋﮑس ھﻧرﻣﻧد ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﺑﺎﺷد.

ﺷراﯾط

 PDFﯾﺎ  JPG,PNGﺑﺎﺷد
ء

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﺿرر ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺷرﮐت در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗواﻧﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ را ﺑدون اطﻼع
ء
ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر دھد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن

ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد در ھر ﺳﻧﯽ و از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۳ﺳﺎل ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه واﻟدﯾن و ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ )ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ( در ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺧود ،ﺣﻖ ﺷرﮐت در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ را دارﻧد.
ء

وﯾژﮔﯽ ھﺎ

آﺛﺎر ھﻧری ﺑﺎﯾد اﺻل ﺑﺎﺷد و ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧد ارﺳﺎل ﮔردد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
طراﺣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗوان آن را در اﻧدازه  ٦۰در  ۹۰ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻧﻣﺎﯾش
داد .ء
آﺛﺎر ﺑﺎﯾد دو ﺑﻌدی ﺑﺎﺷﻧد و در طراﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﺎ از روش ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ )ﺧودﮐﺎر،
ﻣداد ،ﻣداد ﺷﻣﻌﯽ ،ذﻏﺎل ،رﻧﮓ روﻏن ،رﻧﮓ آﮐرﯾﻠﯾﮏ ،آﺑرﻧﮓ و ﻏﯾره( و
ﯾﺎ روﻧد طراﺣﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣدرن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد .ء
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ اﺻل ﺑﺎﺷﻧد ،آﺛﺎری ﮐﮫ از ﺑﺧﺷﯽ ﯾﺎ
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺛر دﯾﮕری ﺑﮭره ﺑرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳرﻗت ھﻧری ﻣﺣﺳوب ﺷده و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
ﻧﯾﺳت  .ء
آﺛﺎر ﺑﺎﯾد در وب ﺳﺎﯾت زﯾرﺑﺎرﮔذاری ﮔردﻧد .ء
www.unposterforpeace.org

