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 للمياه الرابع العربى المنتدى

 "المياه ... مشاركة فى المصير فى شراكةال"

 2017نوفمبر  28الى  26، القاهرة ، جمهورية مصر العربية 

 

 2017مسابقة الفنون التشكيلية  لعام 

 

 نبذه عامة عن المسابقة

والتيًتأتيًالمياهًعليًرأسًالحياةًكلًمناحيًيةًالمعرفةًفىًلدورًالفنًوالثقافةًفىًتنمًتقديرا ً

علىلذًا،ًأولوياتهًا 2017ًطالقًمسابقةًالفنونًالتشكيليةًلعامًإًيحرصًالمجلسًالعربىًللمياًه

والتصويرالزيتىًًفىًمجال القصيرةًً–التصويرًالفوتوغرافىًً–الكاريكاتيرًً–)الرسًم األفالًم

الرابعًللمياهًالمزمعًًضمنًفعالياتًالمنتدىًالعربىالخزف(ًً–النحتًً–والرسومًالمتحركةً

الى26ًًمنً،ًفىًالفترةًالقاهرة،ًجمهوريةًمصرًالعربيةبفندقًكونتيننتالًسيتىًستارزًبًعقده

وجهًالمختلفةًلمشاكلًإدارةًالمياهًفىًالوطنًبغرضًنشرًالوعىًعنًاأل2017ًنوفمبر28ًً

ًبىًفىًإطارًالشعارًالعامًللمنتدى:العر

 "مصيرالمياه ... مشاركة فى ال فى شراكةال"

  محاور رئيسية وهى : خمسويتناول المنتدى 

 .المحورًاألولً:ًالمياهًوالتنميةًالمستدامة .1

 والطاقةًوالتكيفًمعًالتغيراتًالمناخية.ًذاءوالغًالمحورًالثانىً:ًالترابطًبينًالمياه .2

 .لثالثً:ًنوعيةًالمياهًوالنظمًاإليكولوجيةالمحورًا .3

 المشتركة.ًالمائيةًللمواردالمحورًالرابعً:ًالحلولًالمستدامةً .4

ً.المحورًالخامسً:ًالمياهًفىًمجالًالعلمًوالتكنولوجياًواالبتكار .5

ًمنًمختلفًاألعمارًوفىًهذاًالشأنًيتوجهًالمجلسًالعربىًللمياهًبالدعوةًالىًجميعًالفنانين

ًبداعًفىًمجالًالفنًالتشكيلى.إةًوفىًهذهًالمسابقةًبماًلديهمًمنًموهبالراغبينًفىًالمشاركةً



2 
 

  للمسابقةالقواعد العامة :  ولا أ

ًاأل -1 ًتتوافق ًان ًالمسابقةًالمشاركةًالفنيةًعماليجب ًللمنتدىًفى ًالعام ًالشعار ًمع

السابقةًًالرئيسيةحدًالمحاورًأ"ًأوًمعً"الشراكةًفىًالمياهً...ًمشاركةًفىًالمصير

 الذكرً.

 .ًتقتصرًالمشاركةًعلىًالجنسياتًالعربيهًفقط -2

 مسابقاتًأخرى.معارضًأوًلنًيقبلًأىًعملًقدًتمًالمشاركةًبهًمنًقبلًفىً -3

 قصىًفىًالمجاالتًالفنيةًاالتيةً:االشتراكًفىًمجالًواحدًبواقعًعملينًبحدًأ -4

 الزيتىًالرسمًوالتصوير ▪

 كاريكاتيرال ▪

 فوتوغرافىالًتصويرال ▪

 والرسومًالمتحركةًفالمًالقصيرةاأل ▪

ً.النحتً–الخزفً ▪

سواءًسم20ًًقلًعنًيوالًسم40ًًًعنًالفنىًأبعادًالعملًأىًبعدًمنًزيديأنًالًيجبًً -5

 وًالمجسمةً.أعمالًالمسطحةًاأل

ًاير -6 ًوالًيحدثًأعىًفىًالعمل ًمنًخاماتًتتصفًبالدوام ًيكون ًوأن ًآمنا ًيكون ن

 صحةًالعامةً.بالبالمكانًوالًًأضرارا ً

 للعرضً.ًقابلًوأنًيكونًخراجًالجيدعىًفىًالعملًاإلاير -7

 عمالًالمشاركةً.وًمنتجاتًفىًاألأوًالترويجًعنًبرامجًأعالنًالًيجبًاإل -8

ىًموادًقدًتتعدىًعلىًحقوقًالملكيةًالفكريةًأعدمًاحتواءًالعملًالفنىًالمقدمًعلىً -9

 .ةوًجهأىًشخصًأل

مشاركةًعمالًالفائزةًواليحتفظًالمجلسًالعربىًللمياهًبحقوقًنشرًصورًاأل -10

 .واستخدامهاًبماًيناسبًرؤيتهًوسياستهًالعمليةً

ًوالتج -11 ًاإلعداد ًفترة ًأثناء ًالفنى ًالعمل ًفى ًتلفيات ًأى ًحدوث ًحالة هيزًفى

للمياهًبترميمًالعملًوليسًمنًحقًالمشاركًالمطالبةًللمعرضًيلتزمًالمجلسًالعربيً

 بأيةًتعويضاتًماديةًطالماًالًيوجدًأيةًشبهةًتعمد.

ملكًللمجلسًالعربىًللمياهًوفىًحالةًرفضًالفنانًملكيةًتكونًًعمالًالفائزةاأل -12

 عنًالجائزةًللمجلسً.ًمتنازال ًالفنانًالمجلسًللعملًالفائزًيعتبرً

 .ًالعرضًسياسةًالًيحقًللفنانًالمشاركًالتدخلًفى -13

تكاليفًالسفرً،ًوًوايابا ًًيتحملًالفنانينًالعربًتكلفةًشحنًأعمالهمًذهابا ً -14

 .حسبًرغبتهمقامةًاإلو

 ًوغيرًقابلةًللطعنً.ًةقراراتًلجنةًالفرزًوالتحكيمًنهائي -15
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 ةعلى حد من المسابقة لشروط المشاركة بكل مجالالخاصة  القواعد :ثانيا 

 مجال الرسم والتصوير الزيتى -ا

ًالمجالًيشتر -1 16ًًسنواتًحتى8ًولىًمنًعمرًاألً:ًمنًالعمرًحتينيشركًفىًهذا

 سنوات.8ًعنًجوائزًإضافيةًلعمرًأقلًمنًًسنة،ًفضال 35ًًالى17ًً،ًالثانيةًمنًسنة

 .ًلرؤيتهسلوبًوالخاماتًالمناسبةًتجاهًواإلمشاركًحريةًالتعبيرًباإللل -2

 والًتقلًعنًسم40ًًبعادًالعملًأىًبعدًمنًأنًالًيتعدىًأمراعاةًمقاسًالعملًالفنىًب -3

 طارًالخارجىً.باإلسمً 20

االلتزامًمرًعلىًولىًاألسنةً(16ًًالى8ًًولىً)منًبالنسبةًللمشاركًمنًالشريحةًاأل -4

 .والًيوجدًإستثناءاتبمقاسًوشروطًالمسابقةً

رطًعملًإطارًأوًإخراجًتشوالًيًأوًكرتونًالشريحةًاألولىًعلىًورقًرسومتقبلً -5

 .(3ًولكنًيراعىًالمقاسًكماًفىًبندًرقمً)لهاً

العامةًمراعاةًكافةًالقواعدً(ًسنة35ًالى17ًًالثانيةً)ًمنًًالشريحةمنًعلىًالمشاركً -6

 .وااللتزامًبهاًوالًيوجدًإستثناءاتًمشاركةًالوشروطًللتنظيمً

 مجال الكاريكاتير -ب

 .ًًبدونًتعليقبتعليقًأوًًالرسوماتًتقبل -1

 بيضًوأسودًأوًألوانً.أًاتتقبلًالرسوم -2

 الًيشترطًسنًللمشاركةًفىًهذاًالمجالً. -3

الًأنًتكونًرقميةً)ديجيتال(ًعلىًجميعًالرسوماتًالمشاركةًفىًالمسابقةًيجبًأ -4

وحدًأدنىً ً (dpi 300)(ًبدرجةًنقاءً(jpgميجابيت10ًًيزيدًحجمهاًعنً

 .بيكسيل1200ًً×1600

ًلكترونىًالخاصًبالمسابقةالمرسلةًعبرًالبريدًاإلًالرسوماتالًتقبلًسوىًً -5

(contests@arabwatercouncil.org)ًًًرسوماتيًأ،ًولنًيتمًااللتفاتًالى

 .مطبوعة

ًسياسةًبماًيناسبيتحملًالمجلسًالعربىًللمياهًطباعةًالرسوماتًالمشاركةً -6

 .العرض

وشروطًالمسابقةًوالًيوجدًًالعامةًللتنظيمًقواعدلتزامًبكافةًالعلىًالمشاركًاإل -7

 .إستثناءات

ً

ً

ً
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 مجال التصوير الفوتوغرافى -ج

 الًيشترطًسنًللمشاركةًفىًهذاًالمجالً. -1

الًيزيدًأنًتكونًرقميةً)ديجيتال(ًعلىًأالمسابقةًيجبًجميعًالصورًالمشاركةًفىً -2

1200ً×1600وحدًأدنىً ً (dpi 300)(ًبدرجةًنقاءً(jpgميجابيت10ًًحجمهاًعنً

 .ًسودًأوًألواناألبيكسيلً،ًباألبيضًو

ًلكترونىًالخاصًبالمسابقةالًتقبلًسوىًالصورًالمرسلةًعبرًالبريدًاإل -3

(contests@arabwatercouncil.org)ًًيًصورًألتفاتًالىًيتمًاإل،ًولن

 مطبوعةً.

يناسبًسياسةًالعرضًيتحملًالمجلسًالعربىًللمياهًطباعةًالصورًالمشاركةًبماً -4

 دورةًاالعمالًالصغيرة(ً.)

وشروطًالمسابقةًوالًيوجدًًالعامةًللتنظيمًلتزامًبكافةًالقواعدعلىًالمشاركًاإل -5

ًإستثناءات.

 فالم القصيرة والرسوم المتحركةمجال األ -د

 يشترطًسنًللمشاركةًفىًهذاًالمجالً.ًال -1

 دقائقًعلىًاألكثرً.7ًإلى3ًًمدةًالفيلمًتتراوحًمنً -2

بدًمنًترجمتهًالىًاللغةًاالنجليزيةً،ًوالعكسًًباللغةًالعربيةًفالًإذاًكانًالفيلمًناطقا ً -3

 صحيح.

 يمكنًالمشاركةًبصورةًفرديةًأوًجماعيةً. -4

 يمكنًالمشاركةًمنًجهاتًخاصةًأوًحكوميةً. -5

 المشاركةًمنًجهاتًمختصةًأوًغيرًمختصةً.يمكنً -6

صليةًمنًالفيلمًعلىًيجبًعلىًالمشاركً)ًفردً،ًجماعةً،ًجهة(ًتسليمًالنسخةًاأل -7

ستمارةًالمشاركةًوكافةًاأسطوانةًمدمجةًبمقرًالمجلسًمدونًعليهاًبياناتًالعملً+ً

 البياناتًالمطلوبةً.

 المسابقةًوالًيوجدًإستثناءات.وشروطًالعامةًللتنظيمًلتزامًبكافةًالقواعدًاإل -8

 ةولكن خاضعللعرض فقط خارج المسابقة الخزف(  –مجال األعمال المجسمة ) النحت  -هـ 

 للتحكيم

 الًيشترطًسنًللمشاركةًفىًهذاًالمجالً. -1

 رؤيتهً.فكرتهًوللمشاركًمطلقًالحريةًفىًاستخدامًالخامةًالمناسبةًللتعبيرعنً -2

 .المختلفةمطلقًالحريةًفىًالتعبيرًمنًخاللًاالتجاهاتًوالمدارسًالفنيةًًللمشارك -3

 سمً.40ًً-20ًالًيتعدىًأىًبعدًمنًأبعادًالعملًأًعلىًعىًالمشاركًمقاسًالعملاير -4
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للتاريخًالمحددًًعمالًالىًمقرًالمجلسًتبعا ًالمشاركًمنًداخلًمصرًتسليمًاألعلىً -5

 .ًفىًالبندًثالثا ًلهاً

مةًوصولًضمانًسالكدًوأللتجًمصرًالتواصلًمعًالمجلسًالمشاركًمنًخارعلىً -6

 .ًوايابا ًًعمالًذهابا ًقيمةًشحنًاألًعمالًالىًمقرًالمجلسًويتحملًالمشاركاأل

ًوشروطًالمسابقةًوالًيوجدًإستثناءات.العامةًللتنظيمًلتزامًبكافةًالقواعدًاإلً -7

ا   مواعيد هامة : ثالثا

 ًًالمرفقةًبملءًاستمارةًالتسجيلآخرًموعدًللمشاركة

 +ًصورًاألعمالًوكافةًالبياناتًالمطلوبةًللمشاركة

 (2017ًًربوتكا12ً)ًًًًوإرسالًاألعمالًالىًمقرًالمجلسًالعربىًللمياه

 (2017ًربوتكا31ًً–15ً)ًًًًًًعمالًوتحكيمهاًفرزًاألً

 (2017ًربمفونً)ًًًًًًًًسماءًالمشاركينًأعالنًعنًالفائزينًواإلً

 ً(2017نوفمبر26ًً)ًًًًًًًافتتاحًالمعرضًالتشكيلىً

 ًتكريمحفل:ًً

ً(2017نوفمبر28ًً)ًًًً(ًلجنةًالتنظيمولجنةًالتحكيمًًمنًوالمكرمينًالفائزين)ً

 (2017ًديسمبر14ًًً–3ً)ًًًًًمنًمقرًالمجلسًالغيرًفائزةًعمالًالفنيةًاستالمًاألً

ا   كيفية المشاركة : رابعا

علىًالبريدًاإللكترونىًالخاصًبالمسابقةًًالمشاركيرسلً -1

)contests@arabwatercouncil.org(ًًسيرةًذاتيةًًتيةاآلًالمستندات(

عمالًالمشاركًبهاًصورًاألً–صورةًشخصيةًً–سطور5ًًتزيدًعنًًمختصرةًال

صورةًتحقيقًالشخصيةًأوًً–ًكافةًالبياناتًالمطلوبةًبهاًمسجلًتسجيلاستمارةًالً–

 (ً.ًجوازًالسفرً

ًإ -2 ًالتسجيلرسال ًتوالًاستمارة ًأًعنىًضمنيا ًتى ًالمتسابق ًشروطًين ًكل ًعلى وافق

 المسابقةًالتىًحددهاًالمجلسًالعربىًللمياهً.

كدًمنًوصولًأالخارجًالتواصلًمعًالمجلسًالعربىًللتالمشاركينًمنًمصرًوعلىً -3

 ىًللمياهًً.عمالهمًالفنيةًالىًمقرًالمجلسًالعربأ

14ً-3فىًالفترةً)منًمقرًالمجلسًالعربىًللمياهًًغيرًفائزةالالفنيةًًعمالاألاستالمً -4

 عمالًبعدًهذهًالمدةً..ًوالمجلسًليسًمسؤولًعنًاألً(2017ديسمبرً
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ا  ًالتحكيم : خامسا

عمالًالمقدمةًفىًالمسابقةًعلىًلجنةًتحكيمًالمسابقاتًالفنيةًالمشكلةًمنًقبلًتعرضًكافةًاأل

عنًالجوائزوالتىًستقومًبدورهاًبفرزًوترشيحًًةًللمنتدىًالعربىًالرابعًللمياهماللجنةًالمنظ

ًكلًمجالً.

ً-عتبارًالعواملًاالتيةً:خذًفىًاإلستقومًلجنةًالفرزًوالتحكيمًباأل

 القيمًالجماليةًوالفنيةًبالعملًالفنىً •

 خالقيةًبالعملًالفنىًالقيمًاأل •

 الجوانبًالعلميةًبالعملًالفنىً •

ا  ًوالتكريم الجوائز :سادسا

ثناءًأفىًاحتفاليةًخاصةًًوالمكرمينًيقدمًالمجلسًالعربىًللمياهًالجوائزًوالشهاداتًللفائزين

يحضرهاًلفيفًمنًكبارًالشخصياتًالعامةًفىًمجالًفعالياتًالمنتدىًالعربىًالرابعًللمياهً

ًوعلىًالفائزينًمنًخاالمياهًونخبةًمنًالفنانينًالتشكيليين ًتحملًتكاليفًالسفرًرجً. البالد

ًوًمنًينوبًعنهمً.أقامةًللحصولًعلىًالجوائزًواإل

ً-جوائزًلكلًمجالًمنًمجاالتًالمسابقةًكاآلتىً:الوتخصصً

ًمجالًالرسمًوالتصويرًالزيتىً-ا

 سنة(16ً-8الشريحةًاألولىً) -1

مصريا 1000ًً:ًالجائزةًاألولىً ًجنيهاً 

مصريا 750ًً:ًالجائزةًالثانيةً ًجنيهاً 

ًجنيهاًمصريا 500ًً:ًالجائزةًالثالثةً

ً

 (سنة35ً-17الشريحةًالثانيةً) -2

مصريا 2000ًً:ًالجائزةًاألولىً ًجنيهاً 

مصريا 1500ًً:ًالجائزةًالثانيةً ًجنيهاً 

ًجنيهاًمصريا 1000ًً:ًالجائزةًالثالثةً

ًمجالًالكاريكاتيرً-ب

مصريا 1500ًً:ًالجائزةًاألولىً ًجنيهاً 

مصريا 1000ًً:ًالجائزةًالثانيةً ًجنيهاً 
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ًجنيهاًمصريا 500ًً:ًالجائزةًالثالثةً

ً

ًمجالًالتصويرًالفوتوغرافىً-ج

مصريا 1500ًً:ًالجائزةًاألولىً ًجنيهاً 

مصريا 1000ًً:ًالجائزةًالثانيةً ًجنيهاً 

ًجنيهاًمصريا 500ًً:ًالجائزةًالثالثةً

ًمجالًاألفالمًالقصيرةًوالرسومًالمتحركةً-د

ً 3000ً:ًًجائزةًواحدة ًمصريا ًجنيها

وبالنسبةًللتكريمًسوفًيتمًترشيحًعددًمنًالمتسابقينًفىًكلًالمجاالتًمنًقبلًلجنةًالتحكيمً

ًأثناءًاالحتفاليةًالختاميةً.ًعنًأعمالهمًالمتميزةًلتكريمهم

ا   عالم المطبوعات واإل  :سابعا

 .المعرضًكتيبويستلمًالمشاركًشهادةًتقديرً -1

كلمةًعنًدورًالفنًوالفنانًالتشكيلىًفىًمجالًًحتفالًبالفائزينًوالمكرمينًتلقىاثناءًاال -2

ًوالرىً ًالمائية ًالموارد ًمجال ًفى ًالعامة ًالشخصيات ًلفيفًمن ًحضور ًفى المياه

 .ًوكبارالفنانينًالتشكيليينًوالنقاد

المقروءةًًخباريةللمعرضًوذلكًعبرًالمواقعًاإلعالميةًالمالئمةًستوفرًالتغطيةًاإل -3

 زيونيةً.فيوالقنواتًالتلًوالمحطاتًاإلذاعية

ا   لمزيد من الستفسار : ثامنا

ًاالتصالًمعلومات

ًللمياهًالرابعًالعربىًللمنتدىًالمنظمةًاللجنة

ًالمسابقاتًلجنة

ًللمياهًالعربىًالمجلس

ًنصرًمدينةً–ًالسادسًالحىً–ًالدائمًالمخيمًشارع9ً:ًًالعنوان

ًالعربيةًصرمًجمهوريةً–ًالقاهرة11471ً

ً+20224023253ً–24023276ً:ًًالهاتف

22600683ًً:ًالفاكس

contests@arabwatercouncil.orgًًًً:ًًًاإللكترونىًالبريد

www.arabwatercouncil.org/4thAWFًًً  ًً:ًاإللكترونىًالموقع

mailto:contests@arabwatercouncil.org

