
 
 

 
  مسابقة الملصق الجداري ليوم األغذية العالمي 

  )عاًما 19أعوام و 5لألعمار بين ( 
  

 

ي كّل مرة نتناول  ل جزًءا من حياتنا اليومية 
ّ
ي والغذائي مصطلح معّقد ولكنه يشك إن النظام الزرا

ا الغذاء رها. ف غذاؤنا، من لحظة زراعته  ويغطي هذا النظام الخطوات العديدة املختلفة ال يع

ى لحظة نقله أو توزيعه أو تناوله أو التخلص منه  إ
ً
جميع الناس   وهو يشمل. وحصاده وصوال

ى املنتجات الغذائية والزراعية ي حصولنا ع   .ؤالانشطة والخيارات ال تؤدي دوًرا 

 

ن  إذا راوح ب ي سن ت ى أن تستعينوا بخيالكم لتصميم  19أعوام و 5كنتم  عاًما، فإننا ندعوكم إ

  .ملصق جداري عن رحلٍة للغذاء
 

ي املسابقة عن طريق  ألجداري التقطوا صورة أو انسخوا ملصقكم  بواسطة املسح الضوئي وشاركوا 

روني ى موقعنا ٕالالك ائي للمشاركة هو . ملء الاستمارة املتاحة ع ر  5املوعد ال   .2021نوفم
 

بمنظمة ٔالاغذية والزراعة سيتم اختيار ثالثة فائزين عن كل فئة عمرية من قبل هيئة التحكيم 

ر ي ديسم م هنا  رّوج مكاتب منظمة ٔالاغذية والزراعة للفائزين حول . 2021وسيتم ٕالاعالن ع وس

  .العالم، وسينالون حقيبة من املفاجآت وشهادة تقدير

 
 

 



 

 

  من يمكنه المشاركة في المسابقة؟
 

راوح املسابقة مفتوحة )1 ن أمام ٔالاطفال والشباب الذين ت أينما  عاًما، 19أعوام و  5  أعمارهم ب

ي   العالم وجدوا 

ي سن الشخص ال تذكر السن )2 ي لحظة ي استمارة الدخول  ى  و  املسابقة مشاركته  ع

ي  م للمشاركة  ن عل م أو ٔالاوصياء القانوني ى إذن من والد القاصرين الحصول ع

  .مجانية املشاركة .املسابقة

  
  ؟كيف يمكنني المشاركة

  
 5يوم الجمعة  12:00وتنته عند الساعة  2021 جوان 10تبدأ مهلة املشاركة يوم الخميس  )3

ر  .2021 نوفم
 

ى الفئات   )4 ى 5 :التاليةتقسم املسابقة إ ى  أعوام 9أعوام، و 8  إ ى  13عاًما، و  12 إ  عاًما، 15  إ

ى 16و   .عاًما 19 إ
 

وإّن إرسال عدة استمارات تعود  .يجب إرسال استمارة مشاركة واحدة فقط لكل شخص )5

ى استبعاد هذا الشخص عن املسابقة لشخص واحد ستؤدي  .إ
 

ي املسابقة باستخدام أقالم الجدارية  يمكن رسم امللصقات )6 ر  املشاركة  أو أقالم الرصاص أو  الح

   الطالء ٔالاكريليك أو طالء أقالم التلوين أو أقالم الفحم أو باستخدام الطالء الزي أو
ً

املائي فضال

وال يسمح  .عمال الفنية املنفذة بالوسائط الرقميةكما يسمح أيًضا باأل . عن وسائط مختلطة

  .باستخدام الصور الفوتوغرافية
 

ي املسابقة أن تتضمن نًصا أو أال تتضمنه الجدارية  للملصقاتيجوز  )7 ي حال . املشاِركة  و

  .حرف كحد أق  100 كلمة أو 25 استخدام نص، ال يقبل سوى بـ
 

أن تكون جميع ٔالاعمال الفنية أصلية وال يجب أن تتضمن صوًرا فوتوغرافية للشخص  يجب )8

 .املشارك أو أي معلومات شخصية أخرى 
 

ي كتاب  )9 ن معلومات عن موضوع يوم ٔالاغذية العالم  من املحبذ أن يقرأ جميع املشارك

ى املعلومات ومن املحبذ لألطفال ٔالاصغر سًنا أ. ٔالانشطة الخاص بيوم ٔالاغذية العالم ن يطلعوا ع

 ي هذا الصدد برفقة أحد الوالدين أو مدّرس
 



 بواسطة استمارة املشاركة املتاحة الجدارية  ال يمكن إرسال امللصقات )10
ّ
ملء  ويجب إال

ى  الجداري،  وبعد تحميل امللصق .ي استمارة املشاركة الالزمة  الخانات  جميع يجب النقر ع

ى مساعدة شخص بالغوقد يحتاج ٔالاطفال  ".إدخال"  زر  م  إلتمام  الصغار إ رنت مشارك ر ٕالان   .ع
 

فقط ويجب تقديم الطلبات من خالل الاستمارة  JPEG تقبل امللفات الرقمية املحفوظة بنسق )11

رنت  املتوفرة ر ٕالان ى عدم إرسال امللصقات -ع ا الورقية الجدارية ير   .بصيغ

  
  

 :ز ـــــــوائــــــــالج
 

ي كل فئة  15  اختيارسيتم  )1 إلعداد قائمة مختصرة من   )ملصًقا  60 ما مجموعه(ملصًقا 

ر جانب ي ديسم هذه  وسينال املرشحون الذين يبلغون . 2021 لجنة الفرز وسيتم ٕالابالغ عن ذلك 

   .هذا بإنجازهم  تنويه شهادة مرحلة
 

   .فائزة جداريه  ملصقات ثالثة  ي كل فئة باختيار تحكيم  ستقوم لجنة )2
 

روني ليوم  جداريه  ملصقات  ثالثة سيتم ٕالاعالن عن أفضل )3 ى املوقع ٕالالك ي جميع الفئات ع

  .ٔالاغذية العالم
  

ي للمنظمة ومن قبل مكاتب املنظمة حول  )4 ى وسائل التواصل الاجتما رويج للفائزين ع سيتم ال

ى شهادة تقدير وحقيبة العالم   .من املفاجآت وسيحصل الفائزون أيًضا ع
 

ي حال )5 ن أن أًيا و ّ من الفائزين املختارين ألي جائزة ال يتمتع باألهلية الالزمة بموجب قواعد  تب

ى فائز، /و  هذه املسابقة ي حال تعذر العثور ع أو الالئحة العامة أو حقوق النشر والخصوصية، أو 

ي حال رفض اتخاذ  حدهاو  للمنظمة  استالم الجائزة، يتم حرمانه من الجائزة ويعود  الفائز أو 

ى مشارك آخر يتمتع باألهلية الالزمة القرار    .بمنح الجائزة إ
 

ولن يتم نشر أو مشاركة أي معلومات شخصية أخرى . بالكامل وبلد املنشأ شهرته واسم للفائز )6

ي املسابقة عن ن    .املشارك

  

 :ملحوظة

ى  ى الاطالع ع  :للمنظمة الرسمي املوقعألي استفسار ير
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