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المقدمة و المرجعية
إتباعا لتوصيات المؤتمر الثاني عشر لجمعيات الهالل األحمر و الصليب األحمر بمنطقة البحر
المتوسط  ،و اجتماع الشباب في دول المتوسط الذي أقيم عام  2015والذي كان يهدف إلى
الحاجة لتعزيز دور الشباب ؛ مركز التعاون المتوسطي للصليب األحمر االسباني ينضم النسخة
التاسعة من مسابقة الصور للشباب في منطقة المتوسط.
تماشيا مع إستراتيجية االتحاد الدولي للهالل و الصليب األحمر ( IFRCإستراتجية إشراك
الشباب)  ،هذه المسابقة السنوية تهدف إلى تقديم الفرصة للشباب في منطقة المتوسط للتعبير عن
أنفسهم بشكل مبتكر و مشاركتهم لوجهات نظرهم وإلمكانياتهم عبر التصوير ،لصناعة التغيير
االيجابي في العالم.
المسابقة تؤكد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به الشباب في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة
لنشر ثقافة التطوع وتحفيز نظرائهم من الشباب  ،أمله في تمكين الشباب  ،وتقدم لهم مساحات
مختلفة الكتشاف قدراتهم في بناء األفكار لتعزيز أعمالهم اإلنسانية.

الموضوع
ضمن إطار مخيم "األطلسي" للشباب في جمعيات الهالل و الصليب األحمر في المتوسط ،
تركز النسخة التاسعة من مسابقة الصور على موضوع أساسي في عمل الشباب" :البيئة
المستدامة"  ،وسيتم تنفيذ ذلك في اإلطار العام ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ،مع
التركيز بشكل خاص على الهدف ( 12إنتاج و استهالك مسئول).
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الهدف العام
 تعزيز ونشر ثقافة التطوع بين الشباب في منطقة البحر المتوسط وتكوين نظرة عامة
لدعم الشباب كعوامل للتغير للبيئة المستدامة.

الهدف الخاص
 تجميع الشباب في منطقة البحر المتوسط و إعطاء الدعم لفكرة أن الشباب هم العامل
الرئيسي للتغيير.

نتائج متوقعة
الربط بين مسابقة الصور و مخيم "األطلسي" للشباب في جمعيات الهالل و الصليب
األحمر في المتوسط مع التركيز بشكل خاص على عمل الشباب المتعلق بالبيئة
المستدامة.
زيادة مستوى الوضوح بشأن توصيات المؤتمر الثاني عشر لجمعيات الهالل األحمر و
الصليب األحمر بمنطقة البحر المتوسط  ،و التأكيد على الدور الرئيسي للشباب في
المنطقة.
بناء قاعدة بيانات صور موضوعية لمركز التعاون المتوسطي مع حقوق النشر  ،و
ممثلين لوجهات نظر الشباب من دول مختلفة من المنطقة.
تعزيز انتشار مسابقة الصور عبر نشر الصور خالل شبكة االنترنت و المطبوعات و
الملصقات و التقاويم السنوية.

-

-

-

المستهدفين
 فئة الشباب في منطقة البحر المتوسط بين السن  18وحتى سن  30من المتطوعين في
جمعيات الهالل األحمر و الصليب األحمر في منطقة المتوسط  ،وأيضا الشباب من
خارج الحركة الدولية للهالل و الصليب األحمر من منطقة المتوسط.

لجنة التحكيم
ستكون لجنة التحكيم مكونة من :
 مكتب الشباب بالصليب األحمر االسباني.
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قسم التواصل في الصليب األحمر االسباني.
قسم التعاون الدولي بالصليب األحمر االسباني.
مكتب االتحاد الدولي  IFRCألوروبا.
مكتب االتحاد الدولي  IFRCلمنطقة الشرق األوسط.
قسم السياسات و االستراتيجيات و المعرفة باالتحاد الدولي .IFRC
مركز الهالل األحمر و الصليب األحمر للمناخ.
مركز التعاون المتوسطي.









إجراءات المسابقة
االنطالق :مركز التعاون المتوسطي سيبدأ المسابقة يوم  5مارس عبر إعالن لجميع
الجمعيات الوطنية و الشركاء.
فترة إرسال الصور :يمكن للمشاركين البدء في إرسال الصور ابتداء من تاريخ
 5مارس و حتى  2ابريل .2018
معايير اختيار الصور :المعايير لالختيار النهائي ستكون مستندة على مدى ارتباط
الصور مع الموضوع المقترح  ،وأيضا على الجودة الفنية للصورة و أصالة الصورة
(أن تكون غير معدلة)  ،وسيتم النظر أيضا إلى أي مدى تشير الصور إلى إشراك
وتمكين الشباب.
المستندات التي يجب إرسالها :كل مشارك سيرسل عبر البريد االلكتروني (صورة أو
صورتين أو  3صور كحد أقصى)  ،و يرفق مع كل صورة نموذج بيانات خاص بكل
صورة.
ما قبل االختيار :الصور التي ال تتماشى مع المتطلبات الفنية وتخالف الشروط و
الضوابط و قواعد المشاركة سيتم استبعادها من االختيار.
لجنة التحكيم :يتم تحديدها على حسب الشراكات في الحركة الدولية وعلى حسب
مجاالت المعرفة المحددة للموضوع المقترح.
التصويت :بعد موعد نهاية االشتراك سيتم التصويت من قبل أعضاء لجنة التحكيم للفائز
بالمركز األول و المركز الثاني.
إعالن الفائز :سيقوم مركز التعاون المتوسطي باالتصال مباشرة مع الفائزين وسيتم
نشر الصور الفائزة بالمركز األول و المركز الثاني على الصفحة الخاصة للمركز على
موقع التواصل االجتماعي .FaceBook
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 الجائزة :الفائز بالترتيب األول و الفائز بالترتيب الثاني ستكون جائزتهما دعوة إلى
مخيم "األطلسي" الرابع عشر  ،الذي سيقام في اسبانيا خالل الفترة من  15 - 8يوليو
 ، 2018مع تحمل جميع التكاليف من قبل المنظمة.
 النشر :أفضل  12صورة تم التصويت عليها من قبل لجنة التحكيم  ،سيتم عرضها
خالل مخيم "األطلسي" الرابع عشر  ،للشباب في جمعيات الهالل و الصليب األحمر
في المتوسط  ،وسيتم إعطاء فرص أكثر للصور للنشر بطرق مختلفة.

الجدول الزمني
تشكيل لجنة التحكيم  20 :فبراير.
إعالن اإلطالق الرسمي على  5 : FaceBookمارس.
بداية استقبال المشاركات  5 :مارس.
أخر موعد الستقبال المشاركات  2 :ابريل.
االختيارات النهائية للجنة التحكيم  13 :ابريل.
النتيجة النهائية  16 :ابريل.
االتصال بالفائزين  16 :ابريل.
النشر عبر صفحة  FaceBookلمركز التعاون المتوسطي :من شهر مارس وحتى
شهر يوليو.
مشاركة الفائزين وعرض الصور في مخيم "األطلسي"  :من  15 - 8يوليو.











الصيغة المطلوبة للصور
صورة رقمية بنوع  jpg :أو . jpeg
أقصى حجم للصورة . 2MB :
ألوان الصورة  :ملونة أو ابيض و اسود.
مقاسات الصورة  18X13 :سم  ،سيتم قبول كل من الصور العمودية و األفقية.






جميع الصور يجب أن ترسل عبر البريد االلكتروني للعنوان photosmed@cruzroja.es :

4

بنود مرجعية للنسخة التاسعة لمسابقة الصور للشباب في منطقة البحر المتوسط

مركز التعاون المتوسطي
المكتب المنتدب للصليب األحمر و الهالل األحمر
في منطقة البحر األبيض المتوسط

بالتعاون مع

Calle Joan d’Àustria, 120 - 124
)08018 Barcelona (Spain
Phone: +34 93 302 15 85
www.cruzroja.es/centrecoopmed

اإلنسانية عدم التحيز

الحياد

االستقاللية

التطوع

الوحدة العالمية

