حول ستارباك (املسابقة العربیة للتعبئه و التغلیف)
تُنظــم اليونيــدو بالتعــاون مــع املركــز اللبنــاين
للتغليــف (ليبــان بــاك) الــدورة األوىل مــن
املســابقة العربيــة للتعبئــه و التغليــف (2017
 )Arab StarPackاللتــي تســتهدف طــاب
الجامعــات يف الــدول العربيــة.
ينــدرج تنظيــم هــذه املســابقة كجــزء مــن رســالته
يف ضــان التنميــة الصناعية الشــاملة و املســتدامة
وذلــك عــر إرشاك الشــباب و تزويدهــم بفرصــة
قيمــة مــن خــال إطــاق العنــان إلبداعاتهــم
و تطوير التغليف ملنتجاتهم الوطنية.
واظــب املركــز اللبنــاين للتغليــف منــذ العــام
 2010عــى نتظيــم املســابقة محليــا يف لبنــان
و التــي تعتــر أول مســابقة حــول التغليــف يف
املنطقــة العربيــة لنــر الوعــي حــول أهميــة
التغليــف و خلــق رشاكــه حقيقيــة بــن قطــاع
صناعــة التغليــف و القطــاع التعليمــي يف لبنــان.
ستســاهم املســابقة يف خلــق جــر تواصــل

بــن الطــاب العــرب املتخصصــن يف التصميــم،
الهندســة الصناعيــة ،صناعــة األغذيــة و ســامة
الغــذاء مــن جهــة وبــن الصناعيــن يف العــامل
العــريب مــن جهــة أخرى .حيــث تتالقى املســابقة
مــع أهــداف مشــاريع اليونيــدو األخــرى مثــل
مــروع  :وصــول املنتجــات الغذائيــة اىل االســواق
*( )PAMPATو مــروع تطويــر تجمعــات
الصناعــات االبداعيــة والثقافيــة *( )CCIالهادفــة
اىل زيــادة التواصــل بــن اإلبــداع و الصناعــات
الغذائيــة يف املنطقــة العربيــة كخطــوة لزيــادة
فــرص العمــل.
و قــد تــم اعتــاد املســابقة مــن قبــل املنطمــة
العامليــة للتغليــف *( )WPOحيــث يتأهــل
الفائــزون يف املســابقة مبــارشة لالشــراك يف
مســابقة التغليــف العامليــة التــي تنظمهــا
املنطمــة العامليــة للتغليــف مــا مينــح الفائزيــن
فرصــة لعــرض مشــاريعهم عــى املســتوى الــدويل.

*PAMPAT: Projet d'Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir
*CCI: Development of Clusters in Cultural and Creative Industries in the Southern Mediterranean
*WPO: World Packaging Organization

فئات املسابقة
فئة التغليف املريئ
اقــراح تصميــم مــريئ للتغليف مــن خــال
تحســن  التصميم املــريئ ملنتــج قائــم أو إق ـراح
تصميــم مــريئ جديــد مــن دون العمــل عــى
الناحيــة الهيكليــة  .يف هــذه الفئــة يقــوم الطالــب
عــى تحســن هويــة العالمــة التجاريــة.

فئة التغليف الهيكيل
اقــراح تصميــم هيــكيل معــ ّدل أو جديــد
لتغليــف منتــج معــن مــن خــال تقديــم قالــب
جديــد للتغليــف ( )Mold or Die Cutدون
العمــل عــى الناحيــة املرئيــة .يســتطيع الطالــب
أيضــا» أن يقــرح تغيــر مــواد التغليــف يف هــذه
الفئــة مــن خــال إعتــاد مــواد صديقــة للبيئــة أو
تقليــل مــواد التغليــف.

فئة حفظ الغذاء
تنــدرج هــذه الفئــة تحــت فئــة التصميــم الهيكيل
ولكنهــا مخصصــة للغــذاء واملنتجــات الزراعيــة.
تقــوم عــى اقــراح تغليــف ذيك و جديــد مــن
أجــل تحســن سلســلة الغــذاء لعــدد الســكان
املتزايــد يف العــامل وملنــع فقــدان املــواد الغذائيــة
او هدرهــا واذا امكــن زيــادة مــدة صالحيتهــا.

القواعد العا ّمة للمسابقة

1
2
يستطيع الطالب التقديم لجميع الفئات الثالث من املسابقة.
3
ميكن للطالب االشرتاك بأكرث من فئة وتقديم أكرث من مرشوع.
4
ميكن للطالب اختيار العمل عىل منتج ال وجود له يف األسواق رشط امكانية تصنيعه يف بلد الطالب املشارك.
5
باســتثناء الســجائر ومنتجــات التبــغ األخــرى و املرشوبــات الكحوليــة ،فــإن املســابقة تقبــل اختيــار جميــع أنــواع املنتجــات مثــل :املــواد
6
الغذائيــة واملنتجــات الزراعيــة ،مســتحرضات التجميــل ،منتجــات األدويــة واملنتجــات االســتهالكية ،أو غريهــا مــن املنتجــات الصناعيــة مثــل
املسجلني حاليا يف بكالوريوس أو يف دراسات عليا و ليست موجهة للمهنيني
املسابقة موجهة لطالب الجامعات ّ
اختيار منتج محيل وطني مصنع يف دولة الطالب.

7

األحذيــة أو املالبــس.
كل مــروع أو اســتامرة مرتبطــة باســم طالــب واحــد؛ وبالتــايل ال يســتطيع الطــاب التعــاون وتقديــم مــروع واحــد ،بالرغــم مــن ذلــك يســتطيع
الطــاب أن يتعاونــوا لتقديــم فئتــن مختلفتــن لنفــس املنتــج :طالــب يعمــل عــى التصميــم املــريئ وطالــب يعمــل عــى التصميــم الهيــكيل أو فئــة
حفــظ الغــذاء.

8
 9متتلــك اليونيــدو و املركــز اللبنــاين للتغليف الحق يف اســتعامل تصاميم مشــاريع الطالب للرتويج للمســابقة وحفــل توزيع الجوائز.
باســتثناء الحقــوق املب ّينــة يف النقطــة املذكــورة أعــاه ،يجــب عــى املشــاركني القيــام بالرتتيبــات الخاصــة لضــان حاميــة حقــوق امللكيــة
10
يجب أن تتم املوافقة عىل اســتامرات و مشــاريع الطالب من قبل أســاتذتهم يف حال تم اعتامد املســابقة ضمن منهج الدراســة.

الفكريــة لتصاميمهــم.

من يستطيع املشاركة؟

سـتُنظم املســابقة عــى مســتوى عــريب و ســيتم اطالقهــا يف مختلــف الــدول العربيــة حيــث مــن املتوقــع أن يشــارك يف املســابقة أكــر مــن  2000طالــب
عــريب مــن  22دولــة عربيــة .اإلشـراك ُمقترصعــى الجامعــات العربيــة املســجلني حاليــا يف الكليــات التاليــة:

ﻛﻠﻴﺎت
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ

ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺎت دراﺳﺎت
أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ

ﻛﻠﻴﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء
و اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬايئ

معايري ال ّتحكيم
فئة التغليف املريئ
 1االبتكار والتميز عن املنافس
 2التّكوين العام للغالف
 3جذب املستهلك
 4علم الخط و طريقة العرض
()Typography & Illustration
 5طريقة استخدام األلوان

فئة التغليف الهيكيل
 1سهولة االستخدام من قبل املستهلك
 2سهولة االستعامل يف سلسلة االنتاج
 3االستدامة (إعادة االستخدام،
و إعادة تدوير مواد التغليف)
 4جذب املستهلك
 5قابلية وجدوى التّنفيذ

فئة حفظ الغذاء
 1الحد من هدر الطعام
 2سهولة االستعامل
 3قابلية وجدوى التّنفيذ
 4االستدامة
 5التواصــل مــع املســتهلك حــول أهميــة الغالف
يف حفــظ الغذاء

لجنة ال ّتحكيم
ت ُتشكل لجنة التحكيم من خرباء دوليني وإقليميني يف مجال التصميم ،التغليف ،التسويق و سالمة الغذاء.
لجنة التحكيم للمسابقة مكونة من :
		
ممثل عن املنطمة العاملية للتغليف WPO
ممثلني عن رشكات تصميم واعالن رائدة
ممثلني عن مصانع تغليف عربية
مصممني عرب رائدين
ممثلني عن مراكز التغليف العربية
ممثل عن املركز اللبناين للتغليف
ممثل عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

مراحل ال ّتحكيم
يتــم التحكيــم مــن دون االفصــاح عــن أســاء الطــاب و جامعاتهــم للجنــة التحكبــم؛ حيــث يحصــل مــروع الطالــب عــى
رمــز ال يحمــل اســمه أو اســم جامعتــه أو بلــده لضــان الشــفافية يف التحكيــم.

1

الجولة االوىل عرب االنرتنت

2

قامئة أفضل املرشحني

3

الجولة الثانية

يقيّــم كل حكــم  /خبــر املشــاريع عــن بعــد كل مــروع يحصــل عــى النصــف زائــد واحــد يجتمــع فريــق التحكيــم لتقييــم املشــاريع
وبطريقــة منفــردة بحيــث يعطــي عالمــة مــن اجــايل عــدد لجنــة التحكيــم مــن العالمــات املتأ ّهلــة .يتــم اختيــار الرابحــن بنــاء عــى
« ُمرضيــة» او «غــر ُمرضيــة» بنــاء عــى فكــرة «امل ُرضيــة» يتأ ّهــل تلقائيــا للجولــة الثانيــة مــن العالمــات و النقاشــات بــن أعضــاء الفريــق.
عمليــة التحكيــم.
املــروع والصــور املقدمــة.

كيف ّية املشاركة

املشاركة عرب االنرتنت

عىل كل الطالب تعبئة استامرة الطلب املوجودة عىل املوقع االلكرتوين للمسابقة:
www.arabstarpack.org

املهلة القصوى الستقبال الطلبات عرب االنرتنت  15 :فربايري /شباط 2017

01

معلومات عن الطالب املتقدم:

( االسم الكامل ،رقم التليفون املحمول  ،الربيد الكرتوين،
اسم الجامعة ،الدولة).

هدف املرشوع :

02
04

ـر الطالــب هــدف مرشوعه آخــذا بعــن االعتبار معايــر التحكيم.
يفـ ّ
املســتهدف للتغليف املقرتح.
عىل الطالب تحديداملســتهلك ّ

الصور:

03

يجــب أن تكــون صــور املنتــج مــا قبــل و مــا بعــد عاليــة الجــودة أوأن
تكــون صورثالثيــة األبعاد.

املجسم:

عىل الطالب تحضري ُمجسم ملشاريعهم
علام أنه سيتم ارسالها عىل نفقة املنظمني للمسابقة.

نصائح ها ّمة

الصور واضحة و ذات جودة عالية – سيتم التحكيم بناء عىل الصور و فكرة املرشوع.
يجب أن تكون ُ
يجب ان تكون صياغة فكرة املرشوع واضحة و مقتضبة.
امل ُجسم يف فئة التغليف الهيكيل :يجب أن تكون املجسامت املقرتحة لفئة التغليف الهيكيل بيضاء خالية من التّصميم املريئ.
عىل جميع القوالب املقدمة ان تكون خالية من اي مواد غذائية.
تعترب االستامرات املرسلة عرب االنرتنت وحدها املخولة للمشاركة يف املسابقة.
سيتم استبعاد الطلبات التي تتعارض مع القواعد العامة للمسابقة او الطلبات الناقصة من الصور أو من فكرة املرشوع.
ترفض الطلبات التي تصل بعد املهلة املحددة.
ميكن أن يستوحي الطالب من أفكار تغليف ملنتجات موجودة يف األسواق و لكن ال ميكن نسخها.
الطّــاب مدعــوون لالتصــال مبكاتــب املســاعدة للمســابقة املوجــودة يف املركــز اللبنــاين للتغليــف وذلــك لالستفســار أو الســتيضاح أي
أمــر أو مشــكلة تتعلــق بالتســجيل عــر االنرتنــت عــر الربيــد االلكــروينhelpdesk@arabstarpack.org :

2016 StarPack بعض الفائزين يف
الرابحون من لبنان

Pan
Arab

دينا عون

سارة حايك

Rafik Hariri University
UNIPAK جائزة

American University of
Science and Technology

الرابحون من جمهورية تونس

رهاب بوزيري

Ecole Superieure des
Sciences et Technologies
du Design

ليان الخويل

Lebanese American University

الرابحون من جمهورية مرص العربية

ياسمني شعبان

تسنيم السيد عيل

جامعة حلوان

Ecole Superieure des
Sciences et Technologies
du Design

نارميان عليوا

جامعة حلوان

الرابحون من اململكة املغربية
Pan
Arab

طيب الفيدايل

Art com Sup
Ecole de Design

عمر بن جمعة

Art com Sup
Ecole de Design

حفل توزيع الجوائز
ســيتم تنظيــم حفــل توزيــع الجوائــز للمســابقة يف ايار/مايــو  2017يف بلــد عــريب يتــم االعــان عنــه الحقــا وبرعايــة شــخصيات رفيعــة املســتوى مــن
الصناعــات الغذائيــة
البلــد امل ُســتضيف و الــدول املشــاركة .يــي الحفــل افتتــاح ملعــرض مشــاريع الطــاب .ســيحرض الحفــل عــدد مــن رواد و متخصصــن يف ّ
و صناعات التغليف ،ممثيل جمعيات من القطاع الخاص والعام  ،منظامت غري حكومية ،جهات أكادمية وطالب.
خالل الحفل سيتم االعالن عن الفائزين عن كل دولة سيتنافس الفائزين من كل الدول عىل جائزة أفضل غالف عريب (.)Pan Arab

الفائزون
سيستفيد الفائزين من االمور التالية :
دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز (سيتم تغطية تكاليف السفر واإلقامة من قبل املنظمني).
الرتويج ملرشوع الطالب الفائز عرب وسائل االعالم العربية.
اكتساب خربة ال تقدر بثمن من خالل املشاركة يف مسابقة إقليمية.
فرصة عمل محتملة مع صناعات رائدة.
املشاركة يف املسابقة العاملية للتغليف املنظمة من قبل املنطمة العاملية للتغليف .
استالم درع مسابقة  Arab StarPackخالل حفل توزيع الجوائز.
جوائز إضافية محتملة من املنظمني و رعاة الحفل.
Pan
Arab
Award

الجهات املنظمة للمسابقة
www.unido.org

ان منظمــة االمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة
(اليونيــدو) هــي وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم
املتحــدة تســعى لتحقيــق التنميــة الصناعيــة
؛القضــاء عــى الفقــر  ،العوملــة الشــاملة يف اطــار
بيئــي مســتدام .
ان هــدف اليونيــدو هــو ترويــج التنميــة
الصناعيــة الشــاملة واملســتدامة ( )ISIDيف
البلــدان الناميــة و البلــدان ذات االقتصــاد
املتحــول.
تنــدرج أهميــة  ISIDكنهــج متكامــل لجميــع
الركائــز الثــاث للتنميــة املســتدامة مــن خــال

اعتــاده مؤخــرا يف جــدول اعــال التنميــة
املســتدامة  2030واهــداف التنميــة املســتدامة
ájƒ≤J
ácGöûdG
ذات الصلــة (  ) SDGsالتــي ستشــكل محــور
اهتــام وجهــود االمــم املتحــدة و الــدول االعضاء
äGQób AÉæH
يف ســبيل تحقيــق التنميــة املســتدامة للســنوات ∞FÉXƒdG
äGQÉ¡ŸGh
العــرة القادمــة.
¢UÉî°TC’G
ان عمــل ومهــام اليونيــدو متوافقــة متامــا مــع
الهــدف رقــم  9مــن اهــداف التنميــة املســتدامة
والــذي ينــص عــى تطويــر بنيــة تحتيــة مرنــه؛
الرتويــج لتنميــة صناعيــة شــاملة ومســتدامة
ájÉªM
QÉgORG ≥∏N
وتعزيــز االبتــكار.
áÄ«ÑdG
∑Î°ûe

دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
www.libanpack.org

املركــز اللبنــاين للتغليــف جمعيــة خاصــة ال
تهــدف الربــح تأسســت يف عــام  2008مــن
خــال الدعــم املشــرك لليونيــدو عــر مــروع
ُممــول مــن قبــل وزارة الدولــة للشــؤون
االقتصاديــة (  ) SECOيف ســويرسا و جمعيــة
الرئيــي
الصناعيــن اللبنانيــن .يك ُمــن الهــدف
ّ
للمركــز اللبنــاين للتغليــف يف تعزيــز القــدرة
التنافســية للمنتجــات اللبنانيــة و العربيــة مــن
أجــل الوصــول اىل أســواق التصديــر مــن خــال
الرئيســية عــر سلســلة قيمــة
معالجــة القضايــا
ّ
التغليــف وذلــك عــر تطويــر و تحســن التغليــف
واعطــاء متطلبــات االختبــار لتحقيــق التطابــق
مــع املعايــر واملواصفــات الدوليــة.
املركــز اللبنــاين للتغليــف هــو عضــو يف املنظمــة
العامليــة للتغليــف ( ،)WPOوقــد تــم اعتــاده
مؤخــرا مــن قبــل معهــد الصحــة البيئيــة
*( )CIEHكمركــز مخــول لتنظيــم دورات يف
التغليــف و ســامة الغــذاء
*MACLE: Market Access for Lebanese Export
*CIEH: Chartered Institute of Environmental Health

اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟ ّﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﺳﺘﺸﺎرات
ﺗﺴﻮﻳﻘ ّﻴﺔ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت

ا ﻟ ّﺘﻐﻠﻴﻒ
اﻟﻬﻴﻜﲇ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻐﻼف

ﺧﺪﻣﺎت
اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎين
ﻟﻠ ّﺘﻐﻠﻴﻒ

اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﳌﺨﱪﻳّﺔ

www.arabstarpack.org

تواصل معنا:

instagram.com/ArabStarpack twitter.com/ArabStarpack facebook.com/ArabStarpack

