
 
 مسابقة التصوير الفوتوغرافي عيون الشباب على طرق الحرير:شارك في 

 
 

هل تعيش أو تسافر على طول طرق الحرير؟ هل تاريخها ملهم وجذاب لك/لكي؟ هل ترغب في االنضمام إلينا في تعزيز الحوار 
 والتنوع والتنمية؟

 
 التصوير الفوتوغرافي الدولية المفتوحة لجميع الدول حول العالموانضم إلى مسابقة إذا كان األمر كذلك، فشاركنا بأبداعك الفريد 

 
 مرئية،وقد تم تنظيمها كمبادرة تعليمية  2018نيسان  أبريل/ 11مسابقة "عيون الشباب على طرق الحرير" تبدأ رسمياً يوم 

 مبادرة تعليمية تساعد على تعزيز تراثنا المشترك لطرق الحرير.
 

على  أو المسافرين الساكنين / الساكنات سنة 25-14بين  / أعمارهن تتراوح أعمارهم / اللواتي الذين المشاركون/المشاركات،
 المساهمات التاريخية الهامة لطرق الحرير.االبداعية الفريدة المعبرة عن  صورهم ةكمدعوون لمشار الحرير، قطول طر

 
 الطبيعية واألشخاص. الثقافة, اآلثار, المناظر بالمواضيع األربعة:ه الصور يجب أن تلتزم هذ

 
 .عروفين في مجال التصويرممن المختصين ال الدولية المؤلفة التحكيممن قبل هيئة  المشاركاتسيتم فحص 

 
 (1+ ثانيه ) توقيت جرنش 59دقيقة و  59و  23الساعة   2018يوليو/ تموز  15 المشاركات:الموعد النهائي لتقديم 

 
الذي  التعليم البصري في رفع مستوى الوعي لألجيال األصغر سنا هي أمر أساسي في مجتمع العولمة المتطور بسرعةإن قوة 

 السالم بين مختلف السكان.وغرس روح التفاهم المتبادل ،  تعزيزالحوار ،  يساعد على تحفيز األمر . هذانعيشه اليوم 
 

 25-18سنة و  17-14سوف يكون هناك فئتين عمريتين للفائزين :  و ،2018 يوليو/ تموز 15يوم رسميا  المسابقة إغالقيتم 
 .سنة 

. يحصل الفائزون بالمركز األول على كاميرا احترافية.  2018أغسطس  30بحلول  فائزين من كل فئة عمرية  3سيتم اختيار 
 الخاصة بالمركز الثالث كاميرا رقمية نموذجية.سيحصل الفائزون بالمركز الثاني على كاميرا شبه احترافية ، وستكون الجائزة 

 
 سيتم تنظيم باإلضافة الى هذا  سيحصل الفائزون على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لحفل توزيع الجوائز. ذلك،باإلضافة إلى 

معرض متنقل يضم خمسين صورة تمثل روح المسابقة في مختلف البلدان. ستظهر هذه الصور أيًضا في مجموعة مطبوعة 
 بطريقيه احترافية 

 
 ق الحرير. على طر مسابقة عيون الشباب تشجع اليونسكو الجميع على المشاركة في

 #يونسكو طرق الحرير
 

 المعلومات:ندعوك للذهاب إلى موقعنا الرسمي لمزيد من 
 
 https://unescosilkroadphotocontest.org/ar 

 
silkroadsphotocontest@unesco.org 

 
 

التابع لليونسكو وبرنامج اليونسكو للشباب والعقد الدولي للتقارب بين الثقافات  طرق الحريرتم تنظيم المسابقة في سياق مشروع 
(2013-2022." ) 
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