


ــاين  ــز اللبن ــع املرك ــاون م ــدو بالتع ــم اليوني تُنظ

مــن  األوىل  الــدورة  بــاك(  )ليبــان  للتغليــف 

املســابقة العربيــة للتعبئــه و التغليــف )2017 

طــالب  تســتهدف  اللتــي   )Arab StarPack

العربيــة. الــدول  يف  الجامعــات 

ينــدرج تنظيــم هــذه املســابقة كجــزء مــن رســالته 

يف ضــان التنميــة الصناعية الشــاملة و املســتدامة 

ــك عــرب إرشاك الشــباب و تزويدهــم بفرصــة  وذل

قيمــة مــن خــالل إطــالق العنــان إلبداعاتهــم

 و تطوير التغليف ملنتجاتهم الوطنية.

واظــب املركــز اللبنــاين للتغليــف منــذ العــام  

2010  عــى  نتظيــم  املســابقة  محليــا  يف لبنــان 

ــف يف  ــول التغلي ــابقة ح ــرب أول مس ــي تعت و الت

املنطقــة العربيــة لنــر الوعــي حــول أهميــة 

التغليــف و خلــق  رشاكــه  حقيقيــة بــني  قطــاع 

صناعــة التغليــف و القطــاع التعليمــي يف لبنــان. 

تواصــل  جــرس  خلــق  يف  املســابقة  ستســاهم 

ــم،  ــني يف التصمي ــرب املتخصص ــالب الع ــني الط ب

ــالمة  ــة و س ــة األغذي ــة، صناع ــة الصناعي الهندس

الغــذاء مــن جهــة وبــني الصناعيــني يف العــامل 

العــريب مــن جهــة أخرى. حيــث  تتالقى  املســابقة 

ــل   ــدو  األخــرى مث ــع أهــداف مشــاريع  اليوني م

مــروع : وصــول املنتجــات الغذائيــة اىل االســواق  

تجمعــات  تطويــر  مــروع  و   )PAMPAT(*

الصناعــات االبداعيــة والثقافيــة *)CCI( الهادفــة 

ــات  ــداع  و الصناع ــني اإلب ــل ب ــادة التواص اىل زي

ــادة  ــة  كخطــوة  لزي ــة يف املنطقــة العربي الغذائي

ــل. ــرص العم ف

ــة  ــل املنطم ــن قب ــاد املســابقة م ــم اعت ــد ت و ق

يتأهــل  حيــث   )WPO(* للتغليــف  العامليــة 

يف  لالشــرتاك  مبــارشة  املســابقة  يف  الفائــزون 

تنظمهــا  التــي  العامليــة  التغليــف  مســابقة 

املنطمــة العامليــة  للتغليــف مــا  مينــح  الفائزيــن  

فرصــة لعــرض مشــاريعهم عــى املســتوى الــدويل.

فئة التغليف املريئ فئة حفظ الغذاءفئة التغليف الهيكيل 

*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

خــالل  للتغليف مــن  مــريئ  تصميــم  اقــرتاح   

ــم أو إقــرتاح  ــج قائ تحســني  التصميم املــريئ  ملنت

تصميــم مــريئ جديــد مــن دون العمــل عــى 

الناحيــة الهيكليــة . يف هــذه الفئــة يقــوم الطالــب 

ــة.  ــة التجاري ــة العالم ــني هوي ــى تحس ع

جديــد  أو  معــّدل  هيــكيل  تصميــم  اقــرتاح 

لتغليــف منتــج معــني مــن خــالل تقديــم قالــب 

دون   )Mold or Die Cut( للتغليــف  جديــد 

العمــل عــى الناحيــة املرئيــة. يســتطيع الطالــب 

أيضــا« أن يقــرتح تغيــر مــواد التغليــف يف هــذه 

الفئــة مــن خــالل إعتــاد مــواد صديقــة للبيئــة أو 

ــف. ــواد التغلي ــل م تقلي

تنــدرج هــذه الفئــة تحــت فئــة التصميــم الهيكيل 

ــة.  ــات الزراعي ــذاء واملنتج ــة للغ ــا مخصص ولكنه

ــن  ــد م ــف ذيك و جدي ــرتاح تغلي ــى اق ــوم ع تق

أجــل تحســني سلســلة الغــذاء لعــدد الســكان 

املتزايــد يف العــامل وملنــع فقــدان املــواد الغذائيــة 

ــا. ــدة صالحيته ــادة م ــن زي ــا واذا امك او هدره

حول ستارباك )املسابقة العربیة للتعبئه و التغلیف(

فئات املسابقة
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املسابقة موجهة لطالب الجامعات املّسجلني حاليا يف بكالوريوس أو يف دراسات عليا و ليست موجهة للمهنيني

اختيار منتج محيل وطني مصنع يف دولة الطالب. 

يستطيع الطالب التقديم لجميع الفئات الثالث من املسابقة.

ميكن للطالب االشرتاك بأكرث من فئة وتقديم أكرث من مروع.  

ميكن للطالب اختيار العمل عى منتج ال وجود له يف األسواق رشط امكانية تصنيعه يف بلد الطالب املشارك.

ــواد  ــل: امل ــواع املنتجــات مث ــع أن ــار جمي ــل اختي ــإن املســابقة تقب ــة، ف ــات الكحولي ــغ األخــرى و املروب ــتثناء الســجائر ومنتجــات التب باس

الغذائيــة واملنتجــات الزراعيــة، مســتحرضات التجميــل ،منتجــات األدويــة  واملنتجــات االســتهالكية، أو غرهــا مــن املنتجــات الصناعيــة مثــل 

األحذيــة أو املالبــس.

كل مــروع أو اســتارة مرتبطــة باســم طالــب واحــد؛ وبالتــايل ال يســتطيع الطــالب التعــاون وتقديــم مــروع واحــد، بالرغــم مــن ذلــك يســتطيع 

الطــالب أن يتعاونــوا لتقديــم فئتــني مختلفتــني لنفــس املنتــج: طالــب يعمــل عــى التصميــم املــريئ وطالــب يعمــل عــى التصميــم الهيــكيل أو فئــة 

حفــظ الغــذاء.

يجب أن تتم املوافقة عى اســتارات و مشــاريع الطالب من قبل  أســاتذتهم يف حال تم اعتاد املســابقة  ضمن منهج الدراســة.

 متتلــك اليونيــدو و املركــز اللبنــاين للتغليف الحق يف اســتعال تصاميم مشــاريع الطالب للرتويج للمســابقة وحفــل توزيع الجوائز. 

ــة  ــوق امللكي ــة حق ــان حاي ــة لض ــات الخاص ــام بالرتتيب ــاركني القي ــى املش ــب ع ــاله، يج ــورة أع ــة املذك ــة يف النقط ــوق املبيّن ــتثناء الحق باس

ــم. ــة  لتصاميمه الفكري

ســتُنظم املســابقة عــى مســتوى عــريب و ســيتم اطالقهــا  يف مختلــف الــدول العربيــة حيــث مــن املتوقــع أن يشــارك يف املســابقة أكــرث مــن 2000 طالــب 

عــريب مــن 22 دولــة عربيــة. اإلشــرتاك ُمقترصعــى الجامعــات العربيــة املســجلني حاليــا يف الكليــات التاليــة: 

كليات التصميم

كليات التغليف

كليات دراسات
 أخرى ذات صلة

كليات
 تصميم املنتج

كليات سالمة الغذاء
 و التصنيع الغذا�

كليات
 الهندسة الصناعية

القواعد العاّمة للمسابقة

من يستطيع املشاركة؟ 



تُتشكل لجنة التحكيم من خرباء دوليني وإقليميني  يف مجال التصميم، التغليف، التسويق و سالمة الغذاء.

لجنة التحكيم للمسابقة مكونة من :

  WPO ممثل عن املنطمة العاملية للتغليف  

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(  

ــم؛ حيــث يحصــل مــروع الطالــب عــى  ــة التحكب ــم مــن دون االفصــاح عــن أســاء الطــاب و جامعاتهــم للجن ــم التحكي يت

رمــز ال يحمــل اســمه أو اســم جامعتــه أو بلــده لضــان الشــفافية يف التحكيــم.

الجولة الثانيةقامئة أفضل املرشحنيالجولة االوىل عرب االنرتنت
يقيّــم كل حكــم / خبــر املشــاريع عــن بعــد 

عالمــة يعطــي  بحيــث  منفــردة  وبطريقــة 

ــرة  ــى فك ــاء ع ــة« بن ــر ُمرضي ــة« او »غ »ُمرضي

ــة. ــور املقدم ــروع والص امل

 كل مــروع يحصــل عــى النصــف زائــد واحــد 

مــن اجــايل عــدد لجنــة التحكيــم مــن العالمــات 

ــة مــن  ــة الثاني ــا للجول ــة« يتأّهــل تلقائي »املُرضي

عمليــة التحكيــم.

املشــاريع  لتقييــم  التحكيــم  فريــق  يجتمــع 

عــى  بنــاء  الرابحــني  اختيــار  يتــم  املتأّهلــة. 

العالمــات و النقاشــات بــني أعضــاء الفريــق. 

سهولة االستخدام من قبل املستهلك

سهولة االستعال يف سلسلة االنتاج

االستدامة )إعادة االستخدام، 

و إعادة تدوير مواد التغليف(

جذب املستهلك

قابلية وجدوى التّنفيذ 

الحد من هدر الطعام

سهولة االستعال

 قابلية وجدوى التّنفيذ

االستدامة

التواصــل مــع املســتهلك حــول أهميــة الغالف 

ــظ الغذاء يف حف

االبتكار والتميز عن املنافس 

التّكوين العام للغالف

جذب املستهلك 

علم الخط و طريقة العرض

)Typography & Illustration(

طريقة استخدام األلوان

123

معايري الّتحكيم

 لجنة الّتحكيم

مراحل الّتحكيم

فئة التغليف املريئ فئة حفظ الغذاءفئة التغليف الهيكيل 
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املشاركة عرب االنرتنت
عى كل الطاب تعبئة استارة الطلب املوجودة عى املوقع االلكرتوين للمسابقة:

www.arabstarpack.org

01

02
03

04

معلومات عن الطالب املتقدم:
 ) االسم الكامل، رقم التليفون املحمول ، الربيد الكرتوين،

 اسم الجامعة، الدولة(.

هدف املروع :
 يفــرّس الطالــب هــدف مروعه آخــذا بعــني االعتبار معايــر التحكيم.

عى الطالب تحديداملســتهلك املّســتهدف للتغليف املقرتح.

الصور:
 يجــب أن تكــون صــور املنتــج مــا قبــل و مــا بعــد عاليــة الجــودة أوأن 

تكــون صورثالثيــة األبعاد.

املجسم:
 عى الطالب تحضر ُمجسم  ملشاريعهم 

علا أنه سيتم ارسالها عى نفقة املنظمني للمسابقة.

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

نصائح هاّمة 

كيفّية املشاركة

يجب أن تكون الُصور واضحة و ذات جودة عالية – سيتم التحكيم بناء عى الصور و فكرة املروع. 

يجب ان تكون صياغة فكرة املروع واضحة و مقتضبة. 

املُجسم يف فئة التغليف الهيكيل: يجب أن تكون املجسات املقرتحة لفئة التغليف الهيكيل بيضاء خالية من التّصميم املريئ.

عى جميع القوالب املقدمة ان تكون خالية من اي مواد غذائية.

تعترب االستارات 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 املروع. 

ترفض الطلبات التي تصل بعد املهلة املحددة. 

ميكن أن يستوحي الطالب من أفكار تغليف ملنتجات موجودة يف األسواق و لكن ال ميكن نسخها.

الطّــالب مدعــوون لالتصــال مبكاتــب املســاعدة للمســابقة  املوجــودة يف  املركــز اللبنــاين للتغليــف وذلــك لالستفســار أو الســتيضاح أي 

 helpdesk@arabstarpack.org :أمــر أو مشــكلة تتعلــق بالتســجيل عــرب االنرتنــت عــرب الربيــد االلكــرتوين



الرابحون من لبنان

الرابحون من جمهورية تونسالرابحون من جمهورية مرص العربية 

ليان الخويل
Lebanese American University 

نارميان عليوا
جامعة حلوان

عمر بن جمعة

Art com Sup
Ecole de Design

طيب الفيدايل

Art com Sup
Ecole de Design

تسنيم السيد عيل
جامعة حلوان

ياسمني شعبان

 Ecole Superieure des
 Sciences et Technologies

 du Design

سارة حايك
 American University of
Science and Technology

دينا عون
Rafik Hariri University 

UNIPAK جائزة

Pan
 Arab

2016 StarPack بعض الفائزين يف

الرابحون من اململكة املغربية

Pan
 Arab

رهاب بوزيري

 Ecole Superieure des
Sciences et Technologies

 du Design 



ســيتم تنظيــم حفــل توزيــع الجوائــز للمســابقة  يف ايار/مايــو  2017 يف بلــد عــريب يتــم االعــالن عنــه الحقــا وبرعايــة شــخصيات رفيعــة املســتوى مــن 

البلــد املُســتضيف و الــدول املشــاركة. يــيل الحفــل افتتــاح ملعــرض مشــاريع الطــالب. ســيحرض الحفــل عــدد مــن رواد و متخصصــني يف الّصناعــات الغذائيــة

و صناعات التغليف، ممثيل جمعيات من القطاع الخاص والعام ، منظات غر حكومية، جهات أكادمية وطالب.

 .)Pan Arab( خالل الحفل سيتم االعالن عن الفائزين  عن كل دولة سيتنافس الفائزين من كل الدول عى جائزة أفضل غالف عريب

 Pan
Arab

Award

حفل توزيع الجوائز

الفائزون
سيستفيد الفائزين من االمور التالية :

             دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز )سيتم تغطية تكاليف السفر واإلقامة من قبل املنظمني(.

الرتويج ملروع 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 StarPack خالل حفل توزيع الجوائز.  

جوائز إضافية محتملة من املنظمني و رعاة الحفل.   



www.unido.org

www.libanpack.org

خدمات
 املركــز اللبنا�

للّتغليف  

تصميم
الغالف

لّتغليف ا
لهيكيل ا

العالمة
الّتجارية

دراسة جدوى التغليف

استشارات
تسويقّية

املراجعة
الفّنية

للبيانات

االختبارات
املخربيّة

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

www.arabstarpack.org
تواصل معنا:

*MACLE: Market Access for Lebanese Export
*CIEH: Chartered Institute of Environmental Health
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ــة  ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم املتح ــة االم ان منظم

)اليونيــدو( هــي وكالــة متخصصــة  تابعــة لألمــم 

املتحــدة تســعى لتحقيــق التنميــة الصناعيــة 

؛القضــاء عــى الفقــر ، العوملــة الشــاملة  يف اطــار 

ــي مســتدام . بيئ

التنميــة  ترويــج  هــو  اليونيــدو   هــدف  ان 

يف   )ISID( واملســتدامة  الشــاملة  الصناعيــة 

االقتصــاد  ذات  البلــدان  و  الناميــة  البلــدان 

املتحــول.

تنــدرج أهميــة ISID كنهــج متكامــل لجميــع 

ــز  الثــالث للتنميــة املســتدامة مــن خــالل  الركائ

التنميــة  اعــال  جــدول  يف  مؤخــرا  اعتــاده 

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــتدامة  2030 واه املس

ذات الصلــة ) SDGs ( التــي ستشــكل محــور 

اهتــام وجهــود االمــم املتحــدة و الــدول االعضاء 

ــة املســتدامة للســنوات  ــق التنمي يف ســبيل تحقي

ــة.  ــرة القادم الع

ــع  ــا م ــة متام ــدو متوافق ــام اليوني ــل ومه ان عم

الهــدف رقــم 9 مــن اهــداف التنميــة املســتدامة 

ــه؛  ــة مرن ــة تحتي ــر بني ــى تطوي ــص ع ــذي ين وال

الرتويــج لتنميــة صناعيــة شــاملة ومســتدامة 

ــكار. ــز االبت وتعزي

الجهات املنظمة للمسابقة

املركــز اللبنــاين للتغليــف  جمعيــة خاصــة ال 

مــن   2008 عــام  يف  تأسســت  الربــح  تهــدف 

ــروع   ــرب م ــدو ع ــرتك لليوني ــم املش ــالل الدع خ

للشــؤون  الدولــة  وزارة  قبــل  مــن  ُممــول 

االقتصاديــة ) SECO ( يف ســويرسا و جمعيــة 

ــّي  ــدف الرئي ــن اله ــني. يكُم ــني اللبناني الصناعي

للمركــز اللبنــاين للتغليــف  يف تعزيــز القــدرة 

ــن  ــة م ــة و العربي ــات اللبناني ــية للمنتج التنافس

ــر مــن خــالل  أجــل الوصــول اىل أســواق التصدي

ــا الرئيّســية عــرب سلســلة  قيمــة  معالجــة القضاي

التغليــف وذلــك عــرب تطويــر و تحســني التغليــف 

ــق  ــق التطاب ــار لتحقي ــات االختب ــاء متطلب واعط

ــة. ــات الدولي ــر واملواصف ــع املعاي م

املركــز اللبنــاين للتغليــف  هــو عضــو يف املنظمــة 

ــاده  ــم اعت ــد ت ــة للتغليــف )WPO(، وق العاملي

البيئيــة  الصحــة  معهــد  قبــل  مــن  مؤخــرا 

*)CIEH( كمركــز مخــول لتنظيــم  دورات يف 

التغليــف و ســالمة الغــذاء


