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 آثار باید در وب سایت زیر بارگذاری گردند
www.unposterforpeace.org  

فرمایید  پرسش ھای خود در مورد مسابقھ را بھ ایمیل زیر ارسال 

unoda-web@un.org
ھمچنین مکاتبات می توانند بھ شماره ۰۳۳٥۰-۳٦۷-۹۱۷-۱+ فکس شوند 

رسانھ ھا می توانند پرسش ھای خود را بھ ایمیل زیرارسال نمایند 
   buchanane@un.org

تماس با ما

در راستای بزرگداشت ھفتادمین سالگرد نخستین قطعنامھ مجمع عمومی کھ آرمان محو 
کلیھ سالح ھای اتمی و سالح ھای کشتار جمعی را بنیان نھاد، دفتر امور خلع سالح ملل 

. متحد مفتخر است از مسابقھ پوستر "برای صلح" سازمان ملل متحد حمایت نماید

 ھدف این مسابقھ افزایش آگاھی نسبت بھ ضرورت خلع سالح اتمی و تشویق شھروندان 
در سراسر جھان برای رساندن پیامشان و استفاده از استعدادھای ھنریشان جھت ترویج 

جھان عاری از سالح ھای اتمی است. 



قوانین
برگزارکننده

 مسابقھ پوستر "برای صلح" سازمان ملل متحد توسط دفتر امور خلع سالح
ملل متحد حمایت می شود. ء

تاریخ مسابقھ
مسابقھ در ۲٤ اکتبر ۲۰۱٥ آغاز شده و ۲٤ ژانویھ ۲۰۱٦ پایان می یابد. ء

اندازه پوستر و نوع فایل آن
     حداکثر اندازه فایل نباید بیش از ۱۰ مگابایت باشد. نوع فایل باید

 PDF یا JPG,PNG باشد

مشخصات شرکت کنندگان
 تمامی افراد در ھر سنی و از تمامی کشورھا می توانند در این مسابقھ
 شرکت کنند. کودکان زیر ۱۳ سال تنھا با اجازه والدین و کمک آنھا (یا

 سرپرست قانونی) در ارسال آثار خود، حق شرکت در این مسابقھ را دارند.
ء

ویژگی ھا
 آثار ھنری باید اصل باشد و توسط ھنرمند ارسال گردد. باید بھ گونھ ای

 طراحی شده باشد کھ بتوان آن را در اندازه ٦۰ در ۹۰ سانتی متر نمایش
داد. ء

 آثار باید دو بعدی باشند و در طراحی آنھا یا از روش ھای سنتی (خودکار، 
 مداد، مداد شمعی، ذغال، رنگ روغن، رنگ آکریلیک، آبرنگ و غیره) و

یا روند طراحی دیجیتال مدرن استفاده شده باشد.  ء
 با توجھ بھ اینکھ تمامی آثار باید کامال اصل باشند، آثاری کھ از بخشی یا

 تمامی اثر دیگری بھره برده باشند، سرقت ھنری محسوب شده و قابل قبول
نیست . ء

آثار باید در وب سایت زیربارگذاری گردند. ء 
www.unposterforpeace.org

درباره
 سازمان ملل متحد از بدو تاسیس خود خواستار محو تمامی سالح ھای کشتار جمعی بھ ویژه مرگبارترین و بال استثناترین آنھا

 یعنی سالح ھای اتمی است. حدود ۷۰ سال پیش در روز ۲٤ ژانویھ ۱۹٤٦، آرمان محو کلیھ سالح ھای اتمی و سایر سالح
 ھایی کھ قابلیت کشتار جمعی را دارند با تصویب نخستین قطعنامھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین گردید. ء

 سالح ھای اتمی ھمچنان یک تھدید آخرالزمانی باقیمانده اند. دبیرکل سازمان ملل متحد ازھر فرصتی برای افزایش آگاھی
جھانی از خطرات و ھزینھ ھای واقعی سالح ھای اتمی و سایر سالح ھای کشتار جمعی استفاده می کند.  ء

بسیاری معتقدند عواقب بشردوستانھ استفاده از سالح ھای اتمی دلیل کافی برای نابود کردن آنھا است. ء

 دفتر امور خلع سالح ملل متحد در راستای یادبود ھفتادمین سالگرد نخستین قطعنامھ مجمع عمومی این سازمان مسابقھ پوستر
 "برای صلح" سازمان ملل متحد را آغاز نمود. ھدف این مسابقھ افزایش آگاھی در مورد ضرورت خلع سالح اتمی، ترویج کار

 سازمان ملل متحد و تالش ھای آن برای خلع سالح، تشویق شھروندان در سراسر جھان برای رساندن پیامشان و استفاده از
استعدادھای ھنریشان برای تالش در جھت جھان عاری از سالح ھای اتمی است. ء

 اطالعات در مورد تاریخ ھای مسابقھ، مشخصات شرکت کنندگان، مشخصات فنی در مورد ارسال آثار ھنری، جوایز، 
داوری و حق کپی رایت را می توانید در قوانین مسابقھ بیابید.   ء

داوری
 ھمھ آثار با استفاده از یک معیار داوری می شوند: خالقیت، ترکیب،

موضوع و تکنیک. برندگان روز ٥ مارس ۲۰۱٦ اعالم خواھند شد.  ء

جوایز مسابقھ
 جوایز بھ سھ نفر اعطا خواھد شد کھ جایزه نفر اول سھ ھزار دالر، جایزه

دوم دو ھزار دالر و جایزه سوم ھزار دالر خواھد بود.  ء

کپی رایت
 ارسال کنندگان آثار موافقت می نمایند سازمان ملل متحد کپی رایت آنھا را
 در اختیار داشتھ باشد. فایل ھای بارگذاری شده در وب سایت مسابقھ صرفا

باید آثار ھنری باشند و در برگیرنده عکس ھنرمند یا شخص دیگری نباشد.  ء

شرایط
 سازمان ملل متحد ھیچ گونھ مسئولیتی در قبال خسارت یا ضرر بھ دلیل

 شرکت در این مسابقھ را نمی پذیرد و می تواند قوانین مسابقھ را بدون اطالع
قبلی تغییر دھد.  ء




