

	 ا���و�ر ���2014  

  ���ظ�م �ن ا���رة �ر�� �� ��ر

  �2014و���ر  30أ��و�ر إ��  �1ن 

  

  ��ظم ��رة �ر�� �� ��ر ����	 ��و�ر �و�و�را�� �ول �و�وع "ا�����	 ا���دا�	 �� ��ر". 

 �	 �ر�� ا�'�ر&�	 �%�ق �ؤ��ر ا����خ ��� ّذ�ر ���ر-�س ا�&�3ور�	 �� 'ط��� ��ؤ��ر ا��راء، �/.ل ا���-	 ,+ب أو�و��ت 
���ر�س. و�� ��ر، ���ل ا/����	 ا���-	 ���	 ��زا�دة �� ا����ش ا�:�م وھ��ك ا�:د�د �ن  2015ا��ز�7 �5ده �� ���3	 �5م 

  . ا����درات ا��� �/3د 5+< و�5 �3ذا ا��و�وع

 �� 	�����م إر�ل ا��ور إ�< . �2014و���ر  30أ��و�ر و����3 ��  1��دأ ا��

concours.developpement.durable@gmail.com ر@م ��م �/رھ� �و��� �5+< ��ب �و��ر ا�'�ص اط	 ��رة �ر�

  ���م �'��رة �ن ا���رة ��'���ر ا��ورة ا���-زة �������	. و��وم �&�	 ���3. 

  


	 – �1�دة ��  ا���ظ�م و�وا��د ا��

 	����	 �+�ور ا��و�و�را��	. ��ود ا��م ا������ ���رة �ر�� �����ھرة ��ظم ��رة �ر�� ���ر وأ,�م وزارة ا�'�ر&�	 ا��ر��
  . �2014و���ر  30أ��و�ر ��<  1ا�����	. ً��ظم ا�����	 �ن 

  

  ا��و�وع  -�2�دة 

  �و�وع ا�����	 ھو "ا�����	 ا���دا�	 �� ��ر".

  

  "�ل وط���	 ا��ور -�3�دة 

  �ض وأود أو أ�وان، �ور ر,��	 أو ����	) واع ا��ور ا��و�و�را��	 (أ��ا�����	 ���و�	 ��ل أ

  

  ا��ر"#�ن -�4�دة 

  �+&��7.ھذه ا�����	 �&���	 و���و�	 

  

  �دا��ر ا��"�ر�	 -5 ��دة

 وان ا����� : �:" 5+< ا�  JPG �ر�ق ��3 ا��ورة  ا��و�و�را��	 و��� ���وذج "��ط+ب ا��/�ر�	 إر�ل ر��	 إ���رو��	 
concours.developpement.durable@gmail.com  

م ا�ر���5 �+����ق و��ر�H و���ن ا �&بIا 	��  .����ط ا��ورة ور,م ھ��ف ا�����قأن ����ن ا�ر

��ق ��وق ا��ورة ��+ك ا�&ب أن ���	+�< اL/'�ص إظر ��وق ا��ورة ����. ا���رة ��س �د��3 أي �ؤو��	 �'�وص ا��ر
  ا��و&ود�ن ���3. 



  

  I ���ن ,�ول إI �/�ر�	 وا�دة ��ل ����ق.

  �����ر ا%$���ر -�6�دة 

��م ����م ا��ور و���ً �+���	 ا�����	 وا����	 �واط	 �&�	 ا�����م.  

  

  ا�)�'زة  -�7�دة 

  ا�&�-زة اLو�< : آ�	 ��و�ر

  �ن ا�&�-زة ا�@���	 إ�< ا�:�/رة : ط��5	 ا��ورة وإھدا-�3 �+����ق

  

�رض ا(���ل ا����	  -�8�دة   

��م 5رض ا��ور 5+< ��ب �و�: 	�  �ر ا����7 �+��رة ا��ر�

#ConcoursPhotosDeveloppementDurableEgypte  

 �� 	�+�م ا�&وا-ز و���ن 5ر��3 أ���ً �وزارة ا�'�ر&�	 ا��ر��	 ���ر�س و����:�ھد ا��ر�� 	���م 5رض ا��ور 'Nل أ�
��در�	) و�������Lز �را��زOد ��ر(ا����رة، ��ر ا�&د�دة، ا�:  ��ن أ'رى. و�� أ� ��ور

�Q ا��/�ر�ون �� ا�����	 إذن ���رة �ر�� �� ا���ھرة ���'دام ا��ور ����:�رض �7 ذ�ر ام ا���ور.�  

  

  إ�,ن ا����'+ -�9�دة 

��م إN5م ا���-ز�ن ����ر�د ا�O��رو�� و��م إN5ن ا����-R 5+< �و,7 ا���رة.  

  

 ا%����د#�%ت  - �10�دة 

�����< ا��وا��ن ا��ر��	 ا��:�ول ��3 أو �+ك  	ا��ور ا��� �روا أن ��3 ط��7 أو ط��:	 ���و5إ�.�ء  ��-و�� ا�����	 ا��ق ��
�ور ��رر إ�� I ���ن ����م �� ��ل ا�.�ء ا��� �'رج 5ن إط�ر �و�وع ا�����	. I ���ن �+����ق ا5I�راض 5+< ���&	 �&�	 ا�

�-Nن �� ��ل 5دم ا��رام ھذه ا�����  	 ��ورة &ز-�	 أو �+�	.,�و��3 �������	. و���ظ�� ا�����	 ا��ق �� ا��:�د ا�����ق أو ا���

  

  ا��'و���ت - �11�دة 

 	���واء �:+ق ا�Lر �'ط% �/ري أو ��/�Nت أن ��و�وا �-و��ن 5ن أ�	 �/�Nت �ر��I ���ن ���ظ�� ا�� 	���ط	 ��ر ا��
5دم ا��رام ��وق ا��ورة  I ���ن أن ��ون ا���ظ�ون �-و�ون 5نا���وب ا��S و�/�Nت ���و�و&�	 أو أ�� �/�Nت أ'رى. 

  �ودع ا��ورة.�واط	 

  

  



  ا#�رام ا�,'#	 - �12�دة 

�ن  و��د�5 ا��وا��	 ا����	 �+�/�ر��ن 5+< ھذه ا�N-�	 و5+< ا��رارات ا���:+�	 �%يا�N-�	 ھذه ل �:�� ا��/�ر�	 �� ا�����	 ,�و
	��� �� أي ا5�راض 5+<  إ�< إ�.�ء ا��ر/Q. ��ت ا���ظ��ن ا�N-�	  م�ؤدي 5دم ا��را وا��� ��ون ��3-�	 و���ذة. �وا�� ھذه ا��

.	�-Nھذه ا�  

  

  

  

  

  


