
                                                                                                                                                 

 المنتدى العربي الثالث للمياه
 "معاً نحو مستقبل مائي عربي آمن"

 4112ديسمبر  11-9القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

  مسابقة أفضل فيلم قصير
 4102لعام 

 نبذة عامة عن المسابقة

وذلك ضمن فعاليات المنتدى  "4102لعام  "أفضل فيلم قصيريعلن المجلس العربي للمياه عن إطالق مسابقة 

. وذلك 4112ديسمبر  11-9العربي الثالث للمياه المزمع عقده في القاهرة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 

  :للمنتدى العامبغرض نشر الوعي عن األوجه المختلفة لمشاكل إدارة المياه في الوطن العربي في إطار الشعار 

 ن""معاً نحو مستقبل مائي عربي آم

 ويتناول المنتدى ثالثة محاور رئيسية وهي:

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية: اإلنجازات والمعوقات المحور األول:

 في المنطقة العربية. اماتهاآليات العمل العربي  لتحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه وخد المحور الثاني:

 األمن الغذائي في ظل ندرة المياهالتكامل العربي لتحقيق  المحور الثالث:

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

(www.arabwatercouncil.org)  

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

 هذا المجال.ي فمن خبرة وإبداع 

  شروط المسابقة

  معاً نحو مستقبل مائي عربي للمنتدى مع الشعار الرئيسي المشاركة بالمسابقة األفالم  تتوافقيجب أن"
 .أو مع أحد المحاور الثالثة السالفة الذكرآمن"

  لالشتراك في المسابقة.محدد ال يشترط سن 

 قد تم المشاركة بها من قبل في أي مسابقات أخرى. لن تقبل أي أفالم 

  السينمائي اإلخراج أال يكون المتسابق محترفاً فييشترط. 

  اسب بما ين اواستخدامهبالمسابقة المشاركة األفالم والفائز  الفيلمبحقوق نشر يحتفظ المجلس العربي للمياه
 .ولوائحه رؤية المجلس

 أخرى من المسابقات المعلن عنها من قبل المنتدى العربي الثالث  يحق للمتسابق المشاركة في أي مسابقة
 .( أعمال فنية4بحد أقصى ) للمياه

 على األكثر دقائق 11 الى 5تتراوح من  مدة الفيلم. 

 . اذا كان الفيلم ناطقاً باللغة العربية فالبد من ترجمته الى االنجليزية والعكس صحيح 

 



                                                                                                                                                 

  اسطوانة مدمجة يجب على المتسابقين تسليم نسخة أصلية من الفيلم على. 

  جهة حكومية. بواسطةيمكن المشاركة بصورة فردية أو جماعية أو 

 .يسمح بمشاركة الشركات والجهات المختصة في هذا المجال 

 مواعيد هامة
 قر المجلسبم اسطوانة مدمجةعلى  آخر موعد إلرسال األفالم 

 (4112 أكتوبر15)    التسجيل اإللكترونيةواستمارة 

  (4112 أكتوبر 01-11)     وتحكيمهافرز األفالم 

 (4112نوفمبر  15)     اإلعالن عن الفائزين 

 كيفية المشاركة

 والموجودة على الموقع اإللكترونى للمجلس  بالمسابقة ةالخاص على جميع المتسابقين ملء استمارة التسجيل

) www.arabwatercouncil.org(  وإرسالها على البريد اإللكتروني

contests@arabwaterforum.info : مصحوبة بالمرفقات اآلتية 

للفرد او  + سيرة ذاتية مختصرة )صورة جماعية ( إرسال صورة شخصية للمتسابق أو المجموعة  -
 واحدة( باللغتين العربية واالنجليزية.)فقرة الجماعة 

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

  وذلك على العنوان التالي:  اسطوانة مدمجةيرجى إرسال جميع المشاركات على ،  
 .مهورية مصر العربية،  القاهرة ، ج11211مدينة نصر، ، شارع المخيم الدائم، الحى السادس 9

اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الثالث  – 4112مسابقة أفضل فيلم قصير لعام  –عناية/ لجنة المسابقات 
 المجلس العربي للمياه. -للمياه  

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

 التحكيم

سيتم عرض جميع األفالم القصيرة على لجنة تحكيم المسابقات المشكلة من قبل اللجنة المنظمة للمنتدى العربي 
 الفائز في المسابقة.هو الفيلم كون يل فيلم قصيرالثالث للمياه، والتي ستقوم بدورها بفرز وترشيح أفضل 

 
 االعتبار العوامل اآلتية:ستقوم لجنة التحكيم باألخذ في 

 األصالة واإلبداع 

 الفكرة العامة ومضمون الفيلم 

  ملهم ... ( –مقنع  –مدى تأثير الفيلم )تعليمي 

 إمتياز النواحي الفنية للفيلم 

 الجوائز

أثناء فعاليات  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.
 

 

http://www.arabwatercouncil.org/


                                                                                                                                                 

 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

 العربية،  القاهرة ، جمهورية مصر 11211مدينة نصر، ، شارع المخيم الدائم، الحى السادس 9

 ( 414) 4214-50/0411ت: 

 (414) 4212-0113فاكس: 

  gwww.arabwatercouncil.orالموقع اإللكتروني: 

  contests@arabwaterforum.infoالبريد اإللكتروني: 

  

http://www.arabwatercouncil.org/
mailto:contests@arabwaterforum.info

