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 ·أيضا   والزراعة غذيةألا يتغير، المناخ

 
 وقائعصحيفة 

 مسابقة الملصقات والفيديو – 6102يوم األغذية العالمي 
 

 يوم األغذية العالمي
 يسساألول تخليدا لذكرى تأ تشرين/أكتوبر 61 في عام كل العالمي األغذية بيوم المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تحتفل

 أهم إحدى المناسبة هذهمما يجعل من  ،العالم أنحاء جميع في بلدا 611 من أكثر في أحداث وُتنظم. 6491 عام في المنظمة
والعمل على صعيد العالم من أجل أولئك الذين يعانون من  ةوعيتوتروج هذه األحداث لل .المتحدة األمم تقويم في االحتفالية األيام

هو  6161يوم األغذية العالمي لعام موضوع و. ضمان األمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميعضرورة الجوع ومن أجل 
 ."ًاوالزراعة أيض غذيةألا ،المناخ يتغير"
  

 .ًاوالزراعة أيض غذيةألا ،المناخ يتغير
 من تجعل التي البيئية والمشاكل الطبيعية الكوارث من المزيد يسبب وهو. عالمنا ويغير كوكبنا صحة على يؤثر المناخ تغير
نسلك سبال  نظرا إلى أننا أيضا، المشكلة من جزء هي الغذائية المحاصيل زراعةو. الغذائية المحاصيل زراعة اينلع صعباأل

 مليار 4.1 إلى صلي أنمن المتوقع  السكان، من متزايد عدد إطعام أجل منو. إليه نحتاج ما إلنتاج بكوكبنا ضرت مختصرة
  .ناكوكب ريتدم تستمر في ال طريقة -مستدامة بطريقة  إليه نحتاج ما نزرع كيف نتعلم أن علينا ،6111 عام بحلول نسمة

 
 كيف يمكنني المشاركة في مسابقة ملصقات يوم األغذية العالمي؟

الذين تتراوح  األطفالأمام مفتوحة  والزراعة األغذية منظمةالتي تنظمها  العالمي األغذية يومبمناسبة  مسابقة الملصقات الدولية
 ملصق تصميممواهبهم الفنية لو مخيلتهم ستخدامالعالم مدعوون ال أنحاء جميعواألطفال من . سنة 64سنوات و 1أعمارهم بين 

وتوفر هذه المسابقة فرصة لألطفال للتعبير عن ". ًاوالزراعة أيض غذيةألا ،المناخ يتغير": العالمي األغذية يوم موضوع يوضح
 .أفكارهم حول الجوع وتقاسمها مع اآلخرين في جميع أنحاء العالم
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أن ترسم، أو تلون، أو تخطط باستخدام أقالم الحبر، وأقالم الرصاص، وأقالم التلوين أو أن تصمم رقميا، أو لملصقات لويمكن 
 نسخة ويجب مسح الملصقات أو تصويرها وإرفاقها على شكل. و األكريليك، أو التلوين المائيالزيتي، أالتلوين والفحم، 

(JPEG ) ةالرابطباستمارات المشاركة، المتاحة على Contest/poster-www.fao.org/WFD2016.  وسيتم اختيار ثالثة
 .سنة 64-61سنة، و 66-4سنوات،  8-1: فائزة لكل فئة عمرية ملصقات

 
   WFD2016VideoContest# كيف يمكنني المشاركة في مسابقة الفيديو الخاصة بيوم األغذية العالمي؟

على ويحملونه  ،واحدة ه دقيقةطولتتجاوز  الأن ينتجوا شريط فيديو،  سنة 64و 61يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
كما سيحتاج . إلى العنوان WFD2016VideoContest# ةرابطالضيفين م ،(YouTube)الشخصي على اليوتيوب  همحساب

من خالل صفحة مسابقة الفيديو في الموقع  (YouTube)اليوتيوب  ةالطالب أو أولياء أمرهم إلرسال رابط
(Contest/video-www.fao.org/WFD2016 )لالشتراك. 

اإلعجاب به على  وأاستنادا إلى عدد مرات مشاهدة الفيديو  ، والثانيلجنة التحكيممن قبل ، أحدهما فائزين اثنين اختيار سيتم
 .(YouTube) اليوتيوب

 
 ما هي الجوائز؟

تشرين /أكتوبر 69 في والزراعة األغذية الوسائط االجتماعية لمنظمةوعلى موقع يوم األغذية العالمي  الفائزينعن سيتم اإلعالن 
 فيكما سيحضر الفائزون معرضا في مقر المنظمة  .العالم أنحاء جميع في المنظمة مكاتب قبل منلهم سيتم الترويج و ،6161 األول
موقعة من قبل  شهادة تقديرو مفاجأة اياحقيبة هدويتسلمون ( 6161تشرين األول /أكتوبر 69 -61) األغذية العالمي أسبوعخالل  روما

  !مسؤول في األمم المتحدة
 

 التحكيم؟ عملية جريكيف ت
وسيتم تقييم . لصلتها بموضوع يوم األغذية العالمي، ولتميزها الجمالي والتقنيسيجري الحكم على الملصقات والفيديوهات وفقا 
 .منفصلالفئات العمرية الثالث لمسابقة الملصقات بشكل 

 . وتضم لجنة التحكيم مهنيين يعملون في مجال الفنون، والتعليم، والمساعدة اإلنسانية
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 ؟ شروطما هي ال

توجد ، بينما (Contest/poster-www.fao.org/WFD2016)الخاصة بمسابقة الملصقات على الموقع  شروطتوجد قائمة بال
ويجب تقديم المشاركات (. Contest/video-www.fao.org/WFD2016)الخاصة بمسابقة الفيديو على الموقع قائمة بالقواعد 

 .6161أيلول /سبتمبر 11مشاركات هو والموعد النهائي لتقديم ال. عبر شبكة اإلنترنت على موقع مسابقة يوم األغذية العالمي
 

 المزيد من المعلومات
إلى أن تتكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ، الرجاء زيارة موقع لمعرفة المزيد عن يوم األغذية العالمي وكيف تحتاج الزراعة 

والجوائز، الرجاء زيارة  شروطوللمزيد من المعلومات عن ال(. day/2016-food-www.fao.org/world) يوم األغذية العالمي
 (.Contest-www.fao.org/WFD2016)الموقع 

 
 عن المنظمةلمحة 
وتعمل المنظمة مع البلدان النامية لتحسين . الجهود الدولية للقضاء على الجوع المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمةتقود 

 األغذية من كافية كمية على منتظم بشكل الناس حصولممارساتها في مجاالت الزراعة، والغابات ومصايد األسماك، ولضمان 
بشكل خاص على ركزت المنظمة  ،6491ومنذ تأسيسها في عام . وصحية نشطة حياة عيش من ليتمكنوا الجودة العالية

 القضاء: وأهدافنا الرئيسية الثالثة هي. في المائة من فقراء وجوعى العالم 81المناطق الريفية النامية، والتي يسكنها حوالي 
 للجميع؛ واالجتماعي االقتصادي التقدم عجلة ودفع الفقر على والقضاء التغذية، وسوء الغذائي األمن وانعدام الجوع على

 أجيال لصالح الوراثية والموارد ،والمناخ ،والهواء ،والمياه ،األرض فيها بما ،الطبيعية الموارد واستغالل المستدامة واإلدارة
 :للمزيد من المعلومات. حول العالم، ويقع مقرها في روما، إيطاليا بلد 611واجد المنظمة في أكثر من تت .والمستقبل الحاضر

www.fao.org. 
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