
                                                                                                                                                 

  المنتدى العربي الثالث للمياه
 "معاً من أجل مستقبل مائي عربي آمن"

 4112ديسمبر  11 – 9

 رسممسابقة أفضل 
 4102 لعام

 

 نبذة عامة عن المسابقة
، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي "4102رسم لعام "أفضل يعلن المجلس العربي للمياه عن إطالق مسابقة 

بغرض نشر  4112ديسمبر  11 – 9الثالث للمياه المقرر عقده في القاهرة، جمهورية مصر العربية خالل الفترة 

 الوعي عن األوجه المختلفة لمشاكل إدارة المياه في العالم العربي في إطار الشعار العام للمنتدى:

 ل مائي عربي آمن""معاً من أجل مستقب

 ويتناول المنتدى ثالثة محاور رئيسية وهي:

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية: اإلنجازات والمعوقات المحور األول:

 ماتها في المنطقة العربيةاآليات العمل لتحقيق التنمية المستدامة للمياه وخد المحور الثاني:

 التكامل العربي لتحقيق األمن الغذائي في ظل ندرة المياه المحور الثالث:

لمزيد من التفاصيل عن محاور المنتدى يمكنكم زيارة موقع المجلس العربى للمياه 

(www.arabwatercouncil.org)  

بما لديهم من  بالدعوة إلى جميع الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة المجلس العربي للمياهوفي هذا اإلطار، يتوجه 

 خبرة وإبداع في هذا المجال.

  شروط المسابقة

  أو  "معاً من أجل مستقبل مائي عربي آمن"للمنتدى  ىجميع الرسومات مع الشعار الرئيس تتوافقيجب أن

 مع أحد المحاور الثالثة السالفة الذكر.

  الثانيةوسنة(،  16 –سنوات  8من )ين الفنان طالئععلى فئتين : األولى هى يتم االشتراك في المسابقة 

 (.فما فوق –سنة  17من )لبالغين وا للشباب

 قد تم االشتراك بها من قبل أو فازت بجوائز في أية مسابقات أخرى. رسومات لن تقبل أي 

 المتسابق رساماً محترفاً.يكون ال يشترط أ 

 .ال يجب الترويج أو اإلعالن عن أي برامج أو منتجات من خالل الرسومات 



                                                                                                                                                 

  أي مواد قد تتعدى على حقوق الملكية الفكرية ألي  ىاحتواء الرسومات المشاركة في المسابقة علعدم

 شخص أو أي جهة.

  بما يناسب رؤية  نشرها وأرسومات الفائزة بالمسابقة لاالحتفاظ بايحتفظ المجلس العربي للمياه بحقوق

 .ولوائحه المجلس

  المسابقات المعلن عنها من قبل المنتدى العربي الثالث يحق للمتسابق المشاركة في أية مسابقة أخرى من

 .( أعمال فنية4بحد أقصى ) للمياه

  حبر  سودأبيض واأل استخدام وألوان المتاحة والمفضلة لديهم األ أنواع استخدام جميع نالفناني لطالئعيحق (

  بدون برواز .   A3و أ  A4ن تكون الرسومات على ورق مقاس أبشرط  رصاص (  –فحم  –

  اسلوبه ب كل المدارس الفنية المختلفة تعبر عنالمشاركة برسومات  ينالبالغو ين من الشبابللمتسابقيحق

 –قماش  : مثل الخاماتنوع من  ىأعلى الرسم  يكون نأو سود أو ألوانأيض وأبالخاص فى التعبير سواء 

وال تزيد عن  61×  21، وان تكون الرسومات ال تقل عن مقاس  كارتون ... -ورق   –كانفاس  –توال 

 بالبرواز .خراج جيد إذات و سم  111×  111

  االشتراك بأعمال فنية أخرى مجسمة وبخامات مختلفة مثل النحت ً والخزف أملحوظة:  يمكن أيضا

فقط خارج نطاق المسابقة )فى حالة الرغبة فى  وغيرها على أن تكون األعمال للعرضأوالنسيج أ

  االشتراك تمأل استمارة التسجيل اإللكترونية (.

 مواعيد هامة

  بالقاهرة الرسومات إلى مقر المجلسآخر موعد إلرسال 

 (4112 أكتوبر 11)       واستمارة التسجيل اإللكترونية

  (4112 أكتوبر 01-16)     وتحكيمهافرز الرسومات 

  (4112نوفمبر  11)     عن الفائزيناإلعالن 

 كيفية المشاركة

 بالمسابقة ةالخاص استمارة التسجيلملء  أو المشاركين بعرض المجسمات  على جميع المتسابقين 

على البريد وإرسالها  )www.arabwatercouncil.org (والموجودة على الموقع اإللكترونى للمجلس 

 مصحوبة بالمرفقات اآلتية : contests@arabwaterforum.info اإللكتروني

باللغتين متضمنة عمر المتسابق  )فقرة واحدة(  + سيرة ذاتية مختصرة للمتسابق صورة شخصية -
 العربية واالنجليزية.

 بيكسل(.  x 1411  1611وحد أدنى   dpi 300درجة نقاء نسخة إلكترونية من الرسم بجودة عالية ) -

 .مراعاة ذكر عنوان الرسم وإسم المسابقة في الخانة الخاصة بموضوع البريد اإللكتروني 

  العنوان التالي: ىعل الرسومات األصليةيرجى إرسال جميع  
 جمهورية مصر العربية ،القاهرة ،مدينة نصر ،شارع المخيم الدائم، الحي السادس 9

 –دى العربي الثالث للمياه نتاللجنة المنظمة للم – 4112مسابقة أفضل رسم لعام  –عناية: لجنة المسابقات 

 جلس العربي للمياه.مال

 قد وافق على كل شروط المسابقة التي حددها  إرسال نموذج المشاركة في المسابقة يعني ضمنياً أن المتسابق

 المجلس العربي للمياه.

 :شحن الرسومات لمقر المجلس العربي  تكاليفيتحمل المتسابقون من خارج جمهورية مصر العربية  هام

 . بالقاهرة للمياه

  ً ذه يوم ، وبعد ه 01بعد انتهاء المعرض خالل  من مقر المجلس عمالهماستالم أ على المشاركين جميعا

 ن العمل .يوافق لوائح وقوانيى للمياه بما دارة المجلس العربالمدة تصبح األعمال تحت تصرف إ

http://www.arabwatercouncil.org/


                                                                                                                                                 

 التحكيم 

سيتم عرض جميع األعمال الفنية على لجنة التحكيم التي تشكلها اللجنة المنظمة للمجلس العربي للمياه، والتي ستقوم 

 هي الرسومات الفائزة في المسابقة. لتكون عمرية رسومات من كل فئةأفضل ثالث بدورها بفرز وترشيح 

 

 العوامل اآلتية:ستقوم لجنة التحكيم باألخذ في االعتبار 

 .مدى تأثير الرسم 

 .مدى جمال وطبيعة الرسم 

 مللرس إمتياز النواحى الفنية. 

 الجوائز

 فعاليات أثناء سيتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بواسطة المجلس العربي للمياه في إحتفالية خاصة
المنتدى العربى الثالث للمياه.  وعلى الفائزين من خارج البالد تحمل تكاليف السفر واإلقامة للحصول على 

 .الجوائز

 المطبوعات واإلعالم

 عليها إسم مسجل  سي دي مطبوعات المسابقة ما يلي: اإلعالنات، المنشورات، البوسترات، تتضمن
 وغيرها. المتسابق وإسم العمل الفني، شهادات تقدير، ...

  ور الفن في رفع الوعي في مجاالت المياه.دستتوفر التغطية اإلعالمية المالئمة لتوضيح 

 لمزيد من االستفسارات:

 لجنة المسابقات – اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الثالث للمياه

 ،  القاهرة ، جمهورية مصر العربية11411مدينة نصر، ، شارع المخيم الدائم، الحى السادس 9

 ( 747) 7447-35/5713ت: 

 (747) 7444-5433فاكس: 

  gwww.arabwatercouncil.orالموقع اإللكتروني: 

 contests@arabwaterforum.info البريد اإللكتروني:
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