








إعالنمسابقةاألفالم منتدىالمياهالعالميالثامن 

ضمن أعمال منتدى المياه العالمي الثامن الذي سيعقد في الب ارزيل في الفترة من  23-18آذار ،2018
تقوم اللجنة العالمية المنظمة للمنتدى بعقد مسابقة األفالم ) (Film Festivalوفتح باب التسجيل

للمهتمين بالمشاركة من جميع أنحاء العالم ،وتتمحور األفالم تحت الموضوع الرئيسي للمنتدى وهو

"الشراكة فى المياه".

تدعو سلطة المياه الفلسطينية السادة المهتمين من األفراد والمؤسسات المحلية للمشاركة بتقديم أفالم
ضمن الفئات المطروحة في هذه المسابقة العالمية ،على أن تتمحور فكرة األفالم المقدمة حول أحدى

تحديات وانعكاسات نقص المياه في فلسطين ،والحلول المطروحة للمساهمة في حل هذه المشاكل .علماً

أن األفالم المشاركة ستساهم في حشد التأييد الدولي لحقوقنا المائية.

فئات المشاركة من خالل تقديم األفالم ضمن ثالثة فئات:

الفئة األولى" :صوت المجتمع"

تتم المشاركة من خالل أفالم وثائقية ،وخيال ،وأفالم المتحركة مدة الفيلم تصل الى  4دقائق كحد

أقصى.

الفئة الثانية والثالثة  : :أفالم وثائقية روائية ( 60دقيقية) أو قصيرة فئة ( 40دقيقة):
 .1تقديم فيلم روائي وثائقي أو خيال على أن تكون مدته  60دقيقة كحد أقصى.

 .2تقديم فيلم قصير  ،Animation -وثائقي ،أو خيال على أن تكون مدة الفيلم  40دقيقة كحد
أقصى.

الفئات المستهدفة:
أفراد ،مجموعات ،مؤسسات مجتمع محلي ،شركات خاصة ،المؤسسات األكاديمية ،مؤسسات إعالمية.
آلية التقديم:
 األفالم تقدم باللغة االنجليزية أو ترفق بترجمة انجليزية.










 الفئة الثانية والثالثة للفيلم :يجب أن يكون عمر انتاج الفيلم ال يتجاوز العامين من تاريخ تقديم
الطلب.

 تاريخ تقديم الطلب حتى بداية شهر تشرين أول/أكتوبر ،على أن يتم ارسال رابط الفيلم المشارك
بداية شهر كانون األول/ديسمبر.

 تعبئة طلب االستمارة من خالل الرابط المتوفر على موقع سلطة المياه الفلسطينية
www.pwa.ps

جوائز المسابقة:

خالل المنتدى العالمي الثامن للمياه ستقوم لجنة التحكيم الدولية بتوزيع الجوائز (المقدمة من قبل اللجنة

التنظيمية العالمية للمنتدى) لألفالم الفائزة كالتالي:

 جائزة أفضل فيلم روائي  5,000دوالر أمريكي.

 جائزة افضل فيلم قصير  1,000دوالر أمريكي.

 جائزة الجمهور ألفضل فيلم روائي طويل  3,000دوالر أمريكي.
 جائزة الجمهور الفضل فيلم قصير  1,000دوالر أمريكي.

 جائزة أفضل ست أفالم لصوت المجتمع  500دوالر أمريكي لكل فيلم.
علماً أنه سيتم اختيار أفضل  12فيلماً روائياً ،و 30فيلماً قصي اًر ،وحوالي  150من فئة 4

دقائق .لعرضها ضمن فعاليات المنتدى.

شارك في نقل واقعنا المائي للعالم

