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منظمو المسابقة
رسمي  غير  ائتالًفا   )RIEA( اإلعدام  عقوبة  إلغاء  على  للتربية  الدولية  الشبكة  تمثل 
للجمعيات )من ألمانيا، إيطاليا، تايوان، تنزانيا، تونس، الجزائر، فرنسا، الكاميرون، الكونغو، 
كينيا، لبنان، المغرب، موريتانيا( والتي تعمل على تثقيف وتوعية الشباب حول موضوع 
تعليمية  أدوات  وتطوير  الجيدة  الممارسات  تبادل  تعزيز  من خالل  اإلعدام  عقوبة  إلغاء 

تشاركية على المستوى الدولي.

ECPM )مًعا ضد عقوبة اإلعدام( هي الجمعية الفرنسية المرجعية للنضال من أجل اإللغاء العالمي لعقوبة 
اإلعدام. وقد أُنشئت في عام 2000 وأسست التحالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام والمؤتمرات العالمية 
لمناهضة عقوبة اإلعدام التي تنظمها كل 3 سنوات. وقد دأبت ECPM منذ عام 2009، على تنفيذ مشروع 
واسع النطاق للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان وإلغاء عقوبة اإلعدام في أوساط الشباب، وال سيما في المدارس 

كثر من 10 آالف شاب. المتوسطة/اإلعدادية والثانوية، وقد قاد هذا المشروع إلى توعية أ

الشركاء في المسابقة
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Label Europe 2022 تم تنفيذ هذا المشروع بفضل الدعم المقدم من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجلس مدينة باريس، وفي إطار معرض
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كتوبر 2022، ُتوجه الدعوة  بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة اإلعدام – الذي سيلتئم  يوم 10 تشرين األول/أ
إلى شباب العالم للمشاركة في الدورة السادسة من مسابقة "تصميم الفتة تصويرية لمناهضة عقوبة اإلعدام"، والتي تهدف إلى 
تصميم الفتة تصويرية تناهض تطبيق عقوبة اإلعدام. وسيتم عرض أفضل 50 الفتة تصويرية من اختيار لجنة تحكيم دولية في 
البلدان المشاركة وفي المؤتمرات المقبلة لمناهضة عقوبة اإلعدام التي تنظمها جمعية ECPM )مًعا ضد عقوبة اإلعدام(. كما 

سيتم نشر كتالوج للمعرض بثالث لغات لتشجيع إبداع الشباب ومشاركتهم.

السياق
تمثل عقوبة اإلعدام انتهاكًا صارًخا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

ومع ذلك في عام 2020، ظل هناك 50 بلًدا يطبق عقوبة اإلعدام! وإذا كان االتجاه نحو اإللغاء العالمي قد تحقق، فإنه ال يزال 
هناك طريق طويل لتغيير المواقف حول العدالة واالنتقام.

وفي هذا السياق، تختص الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة اإلعدام  – وهي تجمع غير رسمي للجمعيات – بالعمل 
إجراءات  الجيدة ووضع  الممارسات  تبادل  اإلعدام عن طريق تشجيع  إلغاء عقوبة  بشأن موضوع  وتوعيتهم  الشباب  لتثقيف 

تعليمية مشتركة وأدوات تشاركية على الصعيد الدولي.

هدف المسابقة
المتوسطة/اإلعدادية  المدارس  الشباب، وال سيما طالب  اهتمام  إثارة  إلى   ECPM بدعم من جمعية  الشبكة وشركاؤها  تهدف 
والثانوية، حول إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع أنحاء العالم، عن طريق عرض إبداعاتهم. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع وتعزيز 

المشاركة المدنية لشباب الغد عن طريق تمكينهم من تطوير معرفة متعمقة بالموضوع، فضالً عن الدراية الفنية.

شروط المشاركة
أنحاء  12 و25 سنة من جميع  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المسابقة دون مقابل، وهي مفتوحة للشباب  المشاركة في  يمكن 
العالم. يجب استكمال نموذج التسجيل من جانب مشرف راشد )أستاذ، مربّي، مسؤول من إحدى الجمعيات...( وإعادته بالبريد 

اإللكتروني إلى عنوان education@ecpm.org قبل 31 آذار/مارس 2023.

 فاني ناعومي إيه إل

=بريباتوريا 15 فلوريدا، مونتيري، المكسيك

 دانا ليليان جيه في

 مدرسة ليسيه الفرنسية المكسيكية،
مدينة مكسيكو، المكسيك

 محمد سي.

ثانوية الُمربي شفيق سعيد الشياح الرسمية، قضاء 
بعبدا، لبنان

 )ريم زي(.

 جمعية النهضة االجتماعية، المنية، 
طرابلس، لبنان

 إنريك باالسيو آر

أنتاناناريفو، مدغشقر

 سالسابيا إل

كوليج موالن جولي، كولومبس، فرنسا

الالفتات التصويرية للفائزين بمسابقة "تصميم الفتة تصويرية حول إلغاء عقوبة اإلعدام" في دورتها الخامسة

تصميم الفتة تصويرية حول إلغاء عقوبة اإلعدام...
 المسابقة الدولية لتصميم الفتات تصويرية 
للشباب الملتزمين بمناهضة عقوبة اإلعدام

تفاصيل المسابقة

كتوبر 2022 - 31 آذار/مارس 2023  المرحلة األولى: 10 تشرين األول/أ

إنجاز األعمال الفنية
يمكن للمشاركين في هذه المرحلة أن يفكروا في موضوع عقوبة اإلعدام وأن يتعلموا كيفية إعداد الفتة تصويرية. وحرًصا منها على 
مرافقتهم خالل هذه المرحلة، فسوف توفر لهم ECPM مجانًا المواد التعليمية المناسبة والالزمة للموضوع وللتمرين المطلوب. 
وفي حدود األماكن المتاحة، يمكن للمجموعات والصفوف الدراسية المسجلة أن تتلقى زيارة تدخلية من جانب ECPM أو إحدى 

شركائها في المشروع لتوعيتهم بموضوع إلغاء عقوبة اإلعدام وبحقوق اإلنسان.
وسيكون على المشرفين الراشدين إرسال الالفتات التصويرية التي يبدعها الشباب في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2023.

يلزم إرسال نسخة رقمية )ُمعدة عن طريق إجراء المسح الضوئي )بجهاز الماسح الضوئي/االسكانر( أو صورة عالية الوضوح( لالفتات 
التصويرية عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان education@ecpm.org )عن طريق موقع WeTransfer إذا لزم األمر(، ثم إرسال 
 ECPM, 62 bis avenue Parmentier, :على العنوان التالي ECPM النسخ األصلية لالفتات التصويرية عبر البريد الجوي إلى
Paris 75011، فرنسا، مع إضافة عبارة )Attention: Service Éducation( إلى العنوان لتوجيه الرسالة إلى عناية قسم التعليم.

 المرحلة الثانية: األول من شهر  أيار/مايو/ماي 2023

إعالن النتائج
ليتكون  50 الفتة تصويرية  أفضل  باختيار  اإلنسان  فنانين محترفين وخبراء في حقوق  دولية مؤلّفة من  تحكيم  لجنة  ستتولى 
منها المعرض النهائي، ومن بين هذه الالفتات الجوائز الثالث األولى لهيئة المحلفين والجوائز الثالث األولى من اختيار مستخدمي 

.www.ecpm.org :على شبكة اإلنترنت ECPM اإلنترنت. وستعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز، كما ستنشر على موقع

 المرحلة الثالثة: في أيار/مايو/ماي 2023

الترويج للمعرض
سيتم الترويج لالفتات التصويرية المختارة والبالغ عددها 50 الفتة من خالل نشر كتالوج للمعرض يعكس سير المشروع ويشكر 
جميع المشاركين والشركاء. وسيوزع بثالث لغات )الفرنسية واإلنجليزية والعربية(. كما سُتعرض طبعات مكّبرة من األعمال 
الفائزة في جميع البلدان المشاركة. وسيتم أيًضا الترويج للمعرض من خالل أدوات التواصل على اإلنترنت واألدوات المطبوعة 
التابعة لجمعية ECPM، فضالً عن المناسبات الدولية الرئيسية إللغاء عقوبة اإلعدام، بدًءا بالمؤتمرات المناهضة لعقوبة اإلعدام، 

بدًءا بالمؤتمر المناهض لعقوبة اإلعدام.


