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عقد في نالذي سی (COP24) تغیر المناخ من أجلتفاقیة األمم المتحدة إللمؤتمر األطراف  استباقا
 .دیسمبر 14إلى  2بولندا من في ، سھمدینة كاتوفیت

 
إلعالن عن إطالق ا Clima-Med یسر مشروع "العمل من أجل المناخ في جنوب المتوسط"

 " كما ھو مشروح فیما یلي :اإلقلیمیةالفوتوغرافي مسابقة التصویر "
 

 المسابقة؟ هذھ من الھدف ھو ما
تي ال المستدامةالتنمیة تغیر المناخ وعوائق ظاھرة تعكس فوتوغرافیة صور الى جمع  المشروع یتطلع

 .المحلیة في منطقة جنوب البحر األبیض المتوسط جمعاتتتواجھ ال
 

لتسلیط الضوء بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي Clima-Med  من قبل مشروعیتم تنظیم مسابقة التصویر
جیع تشل فعليتأثیر  نحودول منطقة جنوب البحر األبیض المتوسط،  في الطلیعةمحلیة المواھب العلى 

 .مكافحة تغیر المناخ
 

 :التالیة المواضیع من أكثر أو واحدًا المسابقة أفكار تتناول أن یجب
  .حاالت معینةوالتندید في بل كشف وتسلیط الضوء والترویج والشرح العلى قادرة تكون  الصور
 شاھدوالم ةحیاعلى طرق الر المناخ یغتتأثیر  یةكیف تعكسعن الصور الفوتوغرافیة التي  شروعمیبحث ال

ي الصور التعن وكذلك القضایا؛ لتلك  ضرورة إعطاء االولویةتكشف مدى التي الطبیعیة في المنطقة و
 . اإلنسان تسبب بھ يذالالحلول، وتلھم التغییر، وتحكي قصة عواقب التغیر المناخي  طرحت

 :التي تشارك بھا صورالحاول تناول بعض الموضوعات والمشكالت التالیة في تن مبدًعا ووكعلیك ان ت
 ؛ جذریة من حولنا والتأثیر المباشر لتغیر المناخ في المنطقةالتغییرات ال 
 ؛صحروالتالنفایات مشكل كیف تتغیر بیئتنا في ظل التھدیدات البیئیة مثل تلوث الھواء و 
 ؛ المستدام للماء االستخدام 
  ؛ الحیوانات والنباتاتالحفاظ على 
  ؛ اإلجراءات التي اتخذھا المواطنون استجابة لتغیر المناخوالتنمیة الحضریة المستدامة  
  ؛ بآثاره اتتأثركیف ھن مكفاح ضد تغیر المناخ والفي  والفتیات المرأةدور 
 حمایة الطبیعة. 

 
 مھلة آخر

مساء بتوقیت غرینیتش +   59: 11على الساعة  2018نوفمبر  29 یومتاریخ إغالق المسابقة ھو 
 ساعة واحدة
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 .المقدمة بعد ھذا الموعد النھائي لن یتم النظر فیھاالتسجیالت 
 األھلیة

المسابقة مفتوحة للمشاركین من دول جنوب البحر األبیض المتوسط التالیة: الجزائر، مصر، إسرائیل، 
 .األردن، لبنان، المغرب، فلسطین وتونس

األدنى لسن المشاركة ھو ھا للمشاركة في المسابقة. الحد ب أو تعیشیجب أن تكون من إحدى ھذه الدول 
 .عاًما 16

 في مسابقات الصور السابقة المنظمة في إطار المبادرات األخرى الممولة من أو المشرفون الفائزون
 .ین للمشاركةمؤھل وااالتحاد األوروبي لیس طرف

 
 الصور: ارسال أین والى المشاركة كیفیة

 :الخطوات التالیةن في المشاركة اتباع یغبایجب على المشاركین الر
مع العنوان:  actions@climamed.eu: الىعن طریق البرید اإللكتروني  كصور أرسل •

"The Katowice Clima-Med challenge for the COP 24." 
 

. ؤسستكاسمك الكامل (كما ھو في بطاقة ھویتك)، وعمرك وجنسیتك، ووظیفتك و / أو م •
 .كلمة) 250معلومات مختصرة عن نفسك، ما ھي ھوایاتك واھتماماتك (ال یزید عن  وأضف

 
 .صور على األكثر 3یُسمح للمشاركین بتقدیم  •

o كلمة في بریدك اإللكتروني. یجب  50زید عن یال  اتوضیحی علیقاوت اقصیر أضف عنوانا
 قصة صورتك، مثل مكان التقاطھا، ولماذا أخذتھا وما تعنیھ. التعلیقحكي یأن 

 :تأكد من أن صورتك تفي بالمعاییر التالیة  •
o  یجب إرسال الصورة (الصور) كملفjpeg. 
o على األقل نقطة في البوصة، وبدقة تبلغ 300دقة عالیة ( اتذة یرجى إرسال صور 

 .)Pixels بكسل 1440×  2560
o میغابایت 30الصور المرفقة  یجب أال یتجاوز إجمالي حجمMB U  

 
باإلضافة إلى رسائل البرید اإللكتروني، نشجع المشاركین على مشاركة صورھم على  •

Facebook 
o مشروعب رسالتك علم : Clima-Med  (@ ClimaMed.eu)ھاشتاغ ، ثم أضف 

hashtag # ClimaMedPhotoContest2018. 
 .ھاشتاغلقبول الساعة  24یرجى منحنا ما یصل إلى 
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لمشارك ویجب أال یشیر إلى أي عالمة تجاریة أو با ابداعا خاصا تسجیلیجب أن یكون كل  •
حقوق لك الشأن فیما یخص ذكحقوق نشر، أو ینتھك حقوق التألیف والنشر أو یخرقھا، 

 الخصوصیة، وحقوق اإلعالن أو أي حقوق أخرى لطرف ثالث.
 
الخاص، في استبعاد أي شخص انتھك أیًا  هبالحق، وفقًا لتقدیر Clima-Med مشروع حتفظی •

 من ھذه الشروط.
 

-Climaمن قبل ھیئة محلفین تتكون من مصور محترف، قائد فریق  أفضل ثالث صورسیتم اختیار 
Med ھیومان دینامكس  ونائب مدیر إدارة تنفیذ التواصل للمشروع، وخبیرHuman Dynamics. 

 التالیة:یعتمد قرار ھیئة المحلفین على المعاییر 
 عملابتكاریة ال• 
 التواصل من رسالة واحدة• 
 الفكرة• 
 األثر االجتماعي المحدد• 
 فكاھةحس ال• 

 
 الجوائز

سیتم اإلعالن عن أسماء الفائزین المختارین في غضون أسبوع واحد من الموعد النھائي. ستتم طباعة 
سماء المؤلفین. أ إعطاء حقوق ع، م Clima-Medصورھم وتقدیمھا خالل األحداث المتوازیة لمشروع

ي جتماعاال لتواصلل ھمواقعكما سیتم نشر الصور والترویج لھا على الموقع اإللكتروني للمشروع وعلى 
 إلعطائھا رؤیة واسعة.

 :ستتم مكافأة الصور الفائزة الثالث بما یلي
 تصویر الجائزة األولى: كامیرا •
 Droneدرون الجائزة الثانیة: كامیرا  •
 Format UT: على المنصة األلكترونیةالجائزة الثالثة: اشتراك لمدة عام  

 

 المبادئ التوجیھیة للمنافسة
 .اختیار الفائزینبعد  البعوثةمراسالت الب ھ لن یتم التوصلأننھائي و للجنةأن قرار ا ننوه •
 .صور على األكثر 3یُسمح للمشاركین بتقدیم  •

https://www.format.com/
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لمشارك ویجب أال یشیر إلى أي عالمة تجاریة أو حقوق با ابداعا خاصا تسجیلیجب أن یكون كل  •
 حقوق الخصوصیة، وحقوقكدلك الشأن فیما یخص نشر، أو ینتھك حقوق التألیف والنشر أو یخرقھا، 

 اإلعالن أو أي حقوق أخرى لطرف ثالث.
الخاص، في استبعاد أي شخص انتھك أیًا من  هبالحق، وفقًا لتقدیر Clima-Med مشروع حتفظی •

 ھذه الشروط.
 

لضمان الحصول على نسخة عالیة الجودة، سنحتاج إلى نسخ كبیرة من الصور الفائزة في وقت  مالحظة:
الحق. یجب أن یكون جمیع المشاركین قادرین على تقدیم نسخة عالیة الدقة من صورھم عند الطلب 

 .بكسل على األقل من الدقة على الجانب األطول) 3000نقطة في البوصة على األقل و 300(

استخدام اإللصاق وع ویقطبالت. یسمح الخاصیجب أن تكون جمیع الصور نتیجة عملك  :اإلصدار
 البرامج.

جزتھ نا أمن خالل المشاركة في المسابقة، فإنك تقر بأن الصورة المقدمة ھي عمل أصلی حقوق المؤلفین:
فقط، وأن الصورة ال تنتھك أو تنتحل حقوق التألیف والنشر والعالمات التجاریة وقواعد البیانات وحدك 

الدعایة أو حقوق الملكیة الفكریة ألي شخص أو كیان، ولیس والحقوق المعنویة وحقوق الخصوصیة و
 رلنشاألي طرف آخر أي حقوق ملكیة أو مطالبة أو مصلحة في تلك الصورة. سوف تحتفظ بكل حقوق 

 الصورة وعندما تستخدم الصورة سیتم ذكرك. ىعل

 Clima-Medمشروع  جمیع المشاركین من خالل المشاركة في المسابقة، یمنح حقوق االستخدام:
 صورالمشمولة، ترخیًصا غیر مقید ودائم وخال من حقوق الملكیة وغیر حصري لنشر  ھومنشورات

 وإعادة إنتاجھا وعرضھا وتوزیعھا (مع ذكر اسم المصور). المقدمة

 أفالم شفافةالصور أو عرض  عرض: ومع عدم الحصر وتشمل ھذه االستخدامات، على سبیل المثال
 مواقع التواصلو Clima-Medعلى موقع  ھامن المسابقة؛ استخدامالمتوصل بھا لصور الفوتوغرافیة ل

عزیز تأیضا ل؛ وللمشروعة أو عبر اإلنترنت ألي منشور مستقبلي في اإلصدارات المطبوعواالجتماعي، 
بطلب موافقة إضافیة فیما یتعلق بھذا  لزمام Clima-Med مشروع كونیالمسابقات المستقبلیة. لن 

 االستخدام.

 حمایة البیانات
االتحاد األوروبي. لمزید من  بشروط اتفاقیة Hulla & Co Human Dynamics KG تلتزم شركة

 المعلومات، یرجى قراءة بیان الخصوصیة الخاص بنا على
  https://www.humandynamics.org/fr/PrivacyNotice.الموقع

 

https://www.humandynamics.org/fr/PrivacyNotice
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 :  Clima-Medمشروعحول 
 طرف مول منم"العمل من أجل المناخ في جنوب البحر األبیض المتوسط"، ھو مشروع  مشروع

االتحاد األوروبي لدعم ثمانیة بلدان في منطقة جنوب البحر األبیض المتوسط (الجزائر، مصر، إسرائیل، 
ربون انبعاثات الك تخفیض التنمیة المستدامة مع فیما یخصاألردن، لبنان، المغرب، فلسطین وتونس) 

 .ومقاومة تغیر المناخ

ھو تعزیز أمن الطاقة والقدرة على التكیف في البلدان الشریكة،  Clima-Med الھدف العام لمشروع
وبالتالي المساھمة في سیاقات اجتماعیة واقتصادیة أكثر استقراًرا وكفاءة وتنافسیة ومرونة في مواجھة 

 .وخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون تغیر المناخ، مع تعزیز سیادة الطاقة

www.climamed.eu 
 

 حول شركة ھیومان دینامكس
Human Dynamics  ھي شركة استشاریة متخصصة في االستشارات لعمالء القطاع العام الذین

ني نیابة مساعدات التطویر التق شركة تقدمیركزون على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة والبلدان النامیة. 
ایا عمل على تحقیق تقدم ملموس في القضتعن المانحین الدولیین الرئیسیین، وخاصة االتحاد األوروبي، و

 المتعلقة ببعض تحدیات التنمیة الدولیة األكثر تعقیدًا.

مشروًعا  150ر من ، نجحت الشركة في إدارة وتنفیذ أكثEuropeAidموردین لـ  3وباعتبارھا أكبر 
على مدار السنوات الخمس والعشرین الماضیة. الكثیر منھا في مجاالت تغیر المناخ وحمایة البیئة 

، وكذلك  ENPIالجھاز األوروبي للجوار والشراكةوالتنمیة المستدامة وكفاءة الطاقة في جنوب وشرق 
 .IPAأداة المساعدة قبل اإلنضمام في أفریقیا والشرق األوسط وفي دول 

www.humandynamics.org  
 

 :تحذیر
 یتم تنظیم ھذه المسابقة بدعم مالي من االتحاد األوروبي. ومضمونھ ھو مسؤولیة فریق مشروع

Clima-Med  موقف االتحاد األوروبي إطالقا ال یعكسحده وو. 

 

http://www.climamed.eu/
http://www.humandynamics.org/
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