المسابقة والنتيجة
يتضمن تعاف األراض المتدهورة واستصالحها وصف المشكلة وتقييم االتجاه ،وتحديد الدوافع ،وتحليل
ر
الفجوات والفرص ثم العمل عىل تجنب تدهور األراض ،أو الحد منه ،أو عكس مساره.
وتشتط المسابقة
تناول واحدة عىل األقل من هذه القضايا بطريقة جذابة ر
إلشاك الشباب وحثهم للعمل عىل حماية األرض
ر
بوتتة متسارعة .والهدف هو أن يتعرف الشباب عىل قضايا تدهور األراض والتصحر وااللتام
المتدهورة ر
وتحسي نوعية الحياة.
بشكل أكت بالحفاظ عىل سبل العيش
ر
تحسي سبل
تأثتها عىل
يمكن اختيار أحد الموضوعات المبينة أدناه لتسليط الضوء عىل قضية ما ومدى ر
ر
قصتة ولكن جذابة:
العيش أو نوعية الحياة ،من خالل رسالة
ر
( )1اإلدارة المستدامة لألراض  /اإلدارة المستدامة ر
للتبة من خالل خيارات ذكية (مثل الزراعة والتحض وما
إىل ذلك) ؛
( )2حماية األرض  /حماية ر
التبة من خالل التكنولوجيا أو المعرفة/الختة الفنية؛
( )3حلول لتحسي استخدام األراض  /استخدام ر
التبة من خالل أفضل الممارسات؛
ر
( )4اإلنتاج واالستهالك اللذان يدعمان سالمة األرض  /ر
التبة من خالل االستثمارات الذكية ؛
( )5إنهاء الهجرة القرسية ،أي تعزيز األمن والسالم واالستقرار من خالل مكافحة التصحر.
من يستطيع المشاركة؟
اهقي والشباب الذين رتتاوح أعمارهم ربي  15و 30سنة ،سواء بشكل فردي أو ضمن
المسابقة متاحة للمر ر
صغتة .الطالب والمهنيون الشباب ،ورجال األعمال ،والعاملون لحسابهم الخاص ،وأعضاء هيئة
مجموعات
ر
وغتهم ،مشجعون عىل تقديم أفكارهم.
التدريس والمعلمون ،ر
فئتي الختيار المؤه رلي للتصفيات النهائية ،بناء عىل العمر بحلول يوم التصحر والجفاف ف
سيتم النظر ف ر
 17حزيران/يونيو :2021
• األشخاص من عمر  18سنة وما دون؛
• األشخاص من عمر  19سنة وما فوق.
يحق لكل فرد أو مجموعة التقدم مرة واحدة فقط للمسابقة ،بصفة فردية ،وليس باسم أي منظمة.
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سيتم عرض جميع الطلبات المقدمة ضمن صفحة المسابقة عىل منصة  ،Unite Ideasولكن سيتم تسليط
الضوء عىل الفائزين فقط عىل موقع اإلسكوا ودعوتهم للمشاركة ف احتفالية عت ر
اإلنتنت ف تاري خ قريب
من  17حزيران /يونيو ،أي يوم مكافحة التصحر والجفاف لعام .2021
ما يجب تقديمه من المشارك؟
قصت يقدم رسالة بسيطة ولكن جذابة حول قضية
تقتض مهمة المشارك عىل إعداد مقطع /رشيط فيديو ر
تتعلق بتدهور األراض ،ر
االثني معا .ال يجب أن
والت يمكن أن تكون وصفا للمشكلة ،أو طرقا لمعالجتها ،أو
ر
يتعدى مقطع الفيديو  2إىل  3دقائق ،ويمكن أن يكون عبارة عن مونولوج ،أو قصيدة ،أوكوميديا ،أو مرسحية،
ر
اإلنجلتية أو
وثائق أكت تفصيال .لغة الفيديو ه العربية أو
قصت أو
أو أغنية ،أو لعبة ،أو مقابلة ،أو فيلم
ر
ر
الفرنسية ،ولن يتم قبول أي لغة أخرى بخالف هذه اللغات.
اختيار الفائزين
ُ
سيطلب من المؤه رلي للتصفيات النهائية تقديم ر
مرسوعهم أثناء االحتفال بيوم مكافحة التصحر والجفاف
لعام  ،2021ف وقت قريب من  17حزيران/يونيو أو ف نفس اليوم .ولن يتم تقديم أي مكافأة أو حافز آخر.
ستقيم العروض وفقا لما يىل:
•
•
•
•

تالؤم الفكرة مع هدف المسابقة ،أي إستصالح األراض المتدهورة؛
غت منسوخة/منقولة) أو االبتكار؛
أصالة الفكرة (فكرة ر
أثت المحتمالن؛
الفعالية والت ر
جودة الفيديو.

حق الملكية/هل سأحتفظ بملكية الحل الخاص ب بعد إرساله؟
يعود حق ملكية أي حل أو محتوى لمقدم الطلب/صاحب الفكرة .ومع ذلك ،فإن جميع مدخالت
ومخرجات هذا ر
المرسوع/هذه المسابقة يجب أن تتم تغطيتها من خالل ُرخص المصدر المفتوح و ُرخص
المشاع اإلبداع ال ر
معتف بها ،مما يعت أن أشخاصا آخرين يستطيعون استخدام الحل الخاص
بالمشارك/صاحب الفكرة وفقا ر
للرسوط المحددة ف ترخيص المصدر المفتوح الذي يختاره المشارك.
ُ
سيطلب من المشارك قبول ر
الرسوط واألحكام قبل إرسال أي محتوى.
لمعرفة المزيد حول كيف يمكن للسلع العامة الرقمية أن تساعد ف إنشاء عالم أكت إنصافا ،يرج زيارة الموقع
.Digital Public Goods Alliance.

ّ
وتعرف عىل بعض األفكار للمساهمة ف المسابقة:
ابدأ بمعرفة المزيد عن تدهور األراض
خلفية مفيدة حول تدهور األراض:
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/160915_ldn_rgb_small%20(1).pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/climate-change-land-degradation-and-desertification
https://www.yourarticlelibrary.com/land/land-degradation-meaning-causes-and-prevention-of-landdegradation/12338

