
 

 מצלמים העצמה, עמידות וחדשנות  CGAPהזוכים בתחרות הצילום השנתית של 

 

 2016הכריזה היום על הזוכה בתחרות הצילום לשנת  PRNewswire/ -- CGAP/ 2016בנובמבר  29וושינגטון, 
– Zay Yar Lin 70-צילומים מ 3,000-ממיאנמר. הצילום הזוכה, "הושט יד לעזרה", נבחר מתוך למעלה מ 

 מדינות, הודות לקומפוזיציה המדהימה שלו ולדיוקן העדין של נערה שעוזרת לאביה ליצור כלי חרס למכירה. 

קצועו הוא ימאי, , ציין כי למרות שבמLinשליד ביתו של הצלם בעיר יאנגון. הזוכה,  Twante-התמונה צולמה ב
הצילום הוא אהבתו האמיתית. לדבריו, "אני מאמין שצילום עוזר לבני אדם לראות ולהרגיש. אני אוהב לצלם 

 תרבויות של אנשים ומקומות ואת חיי היומיום שלהם". 

ידועים בכל רחבי מיאנמר וזוכים לביקוש עצום, הדור הצעיר ממשיך לחפש  Twanteאם כי כלי החרס של 
ערך, אשר נמצא -יות מחוץ לעיר. השופטים ציינו את האופן שבו הצילום משקף את העברת כישרון רבהזדמנו

 בסכנת היעלמות, מדור אחד למשנהו.

 לצפייה בצילום הזוכה <<

כגון חשבון חיסכון ואשראי. ישנן  אין גישה לשירותים פיננסיים בסיסייםלשני מיליארד בני אדם ברחבי העולם 
רבים אשר אומצו  קיימא-יעדי פיתוח ברעדויות רבות יותר ויותר כי הכללה פיננסית היא גורם מאפשר קריטי עבור 

על ידי האו"ם לשם הנחיית סדר היום העולמי בתחום הפיתוח, כגון קידום החינוך האיכותי והשוויון המגדרי. 
חיפשה אחר צילומים מקוריים ומרתקים אשר מראים את  CGAPשנים, תחרות הצילום השנתית של  11במשך 

 ההשפעה האפשרית של הכללה פיננסית על החיים של אנשים ברחבי העולם.

הזמינה מועמדויות בארבעה תחומים עיקריים החיוניים לקידום ההכללה  2016לשנת  CGAPתחרות הצילום של 
( 4( עמידות; וכן )3( העצמה כלכלית של נשים; )2לי; )( כסף נייד וחידושים בתחום הפיננסי הדיגיט1הפיננסית: )

 ;National Geographic-, מנהלת צילום בכירה בNicole Cappelloעסקים קטנים. חבר השופטים כלל את: 
Emily Epsteinעורכת חזותית ב ,-The Atlantic וכן ;Indira Williams Babic עורכת צילום ומשאבים חזותיים ,

 .Newseum-ב

 השופטים שיתפו במחשבותיהם לגבי תהליך הבחירה.  שלושת

Nicole Cappello  אמרה כי זו הייתה "חוויה מעוררת ענווה לראות את הגאווה, העמידות וההתמדה של אנשים
 ברחבי העולם". 

Emily Epstein  ציינה כי "אוסף עבודות זה הוא לא משהו שקיים בסוכנויות הידיעות. המסר הוא מסר של כבוד
 שים שלוקחים פיקוד על גורלם בעצמם". לאנ

Indira Williams Babic  ציינה כי "צילום הוא אחד האמצעים החזקים ביותר לספר סיפור. היכולת לספר את
 הסיפור שלך באמצעות צילומים, אשר נגישים לכולם, היא דרך טובה לקידום המשימה שלך". 

דולר לקניית ציוד צילום והצילום הזוכה יוצג בצג  2,000יקבל שובר בשווי  2016הזוכה בפרס הראשון לשנת 
 יורק.-בעיר ניו Times Square-הענק שב

 הזוכה בפרס הראשון והעולים לגמר

 :הושט יד לעזרה  פרס ראשון– Zay Yar Lin מיאנמר , 

 :החיים במים  פרס שני– Sujan Sarkar הודו , 

 :משפחת האיכר  פרס שלישי– Pyae Phyo Thet Paing מיאנמר , 

https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-goals


 זוכים לפי תחומים 

  :חוות קוקוס כסף נייד וחידושים בתחום הפיננסי הדיגיטלי– Eakarin Ekartchariyawong תאילנד , 

  :חיים צפים העצמה כלכלית של נשים- Md. Zakirul Mazed בנגלדש , 

  :החלום ניצח את הנכות עמידות- Faisal Azim בנגלדש , 

  :יוצר מטריות דקורטיביות עסקים קטנים- Agung Lawerissa Setiawanאינדונזיה , 

 זוכים לפי אזורים

  :דמיון אפריקה- Wim Opmeer קניה , 

  :ייצור לבד מזרח אירופה ומרכז אסיה- Bülent Suberk טורקיה , 

  :מיחזור טלוויזיה ישנה מזרח אסיה והפסיפיק- Ly Hoang Long וייטנאם , 

  :אמריקה הלטינית והקריבייםWarmi Jilaqata 3 - David Martin Huamani Bedoya פרו , 

  :קורבן קדוש המזרח התיכון וצפון אפריקה- Brahim Faraji מרוקו , 

  :האחריות דרום אסיה- Sujan Sarkarהודו , 

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) ארגונים  30-היא שותפות גלובלית של יותר מ
מפתחת פתרונות חדשניים באמצעות  CGAPמובילים ששמו לעצמם כמטרה את קידום ההכללה הפיננסית. 

מחקר מעשי ופעילות יזומה עם ספקי שירותים פיננסיים, מתווי מדיניות וגורמים מממנים על מנת לאפשר יוזמות 
, שמושבה בבנק העולמי, משלבת בין גישה פרגמטית לבין פיתוח שוק אחראי עם CGAPבקנה מידה גדול. 

עדויות לקידום רעיונות לשם הרחבת הגישה לשירותים פיננסיים הנחוצים לעניי העולם על -פלטפורמה מבוססת
 . cgap.orgwww.מנת לשפר את חייהם. למידע נוסף בקרו באתר 
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