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 اليوم العالمي لجمعيات 

 الهالل االحمر

والصليب االحمر

بمناسبة اليوم العالمي للهالل األحمر والصليب األحمر ومرور 155 عامآ على انطالق الحركة 
الدولية الذي يصادف الثامن من شر مايو  يسر المنظمةالعربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

أن تطرح مسابقة تعزز البعد اإلنساني وتالمس وجدان المبدعين  في الوطن العربي

 بعيون فناناإلنسان
ًمسابقة ألجمل صورة فوتوغرافية تجسد العمل 

 مميزا
ً
 فنيا

ً
اإلنساني واإلغاثي وتحمل بعدا



    تفعيل دور المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر في العمل اإلنساني 
    وتشجيع لكل المهتمين والعاملين في الجمعيات الوطنية والمتطوعين في العمل اإلنساني 

لتكريمم وإبراز نشاطم المتميز على امتداد الوطن العربي وإبراز دور المتطوعين في العمل اإلنساني

شروط عامة:

أهداف المسابقة

املشاركة مفتوحة للشباب 
 18 املوهوبني من سن 

فام فوق
يجب أن تكون األعامل 

املشاركة من إبداع 
تكون خاصة مبوضوع العمل املصور 

اإلنساين‘ ذات طابع مؤثر 
ومبتكر، وداعية إىل الوحدة 

والسالم العاملي.، ومل يسبق لها 
املشاركة يف أي مسابقة أخرى

األعامل املشاركة البد أن 
تكون مبتكرة يف املفهوم، 

والتصميم، والتنفيذ.
 يجب أن تكون املشاركة 

متوافقة مع موضوع 
ومحاور املسابقة

عىل املتسابقني أن 
يراعوا املعايري األخالقية 

والقانونية يف الصور 
املقدمة وأال تتضمن أية 
إساءة أو خرق لحقوق 

االنسان 



•عىل املشارك/ املشاركة تقديم املعلومات الشخصية التالية:
 أ - االسم كامالً

ب - مكان........... وتاريخ ميالده الكامل (اليوم والشهر والسنة)
ج - العنوان (املدينة والدولة التي ولد فيها)

د - ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوين. 
•األعامل الفائزة تصبح من حق «املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر « وال يجوز 

املطالبة بها.
2018م املوافق 22 شعبان  8مايو   • يبدأ استالم األعامل املشاركة اعتباراً من تاريخ نرش 

2018م . 1439هـ هذا اإلعالن وحتى أخر شهر رمضان  املوافق 14 يونيو 
• سيتم استبعاد املشاركات التي ال تلتزم بالرشوط الالزمة لالشرتاك يف املسابقة.

كام سيتم إعالن النتائج يف وقت يحّدد ويُعلن عنه الحقاً.
• االلتزام بتقديم صورة واحدة فقط..

•أن تُجّسد موضوع املسابقة وال تخرج عنه وال تدعو إىل اتجاه سيايس معني.
•يرتك للمشرتك/ـة حرية اختيار التقنيات واأللوان وأساليب التصوير املناسب

•سوف تعرض األعامل املشاركة عىل محكمني من ذوي االختصاص يف فن التصوير، وسيكون 
هنالك ثالثة فائزين مينحون جوائز ماديه ومعنويه
• ارجو االرسال عرب الربيد اإللكرتوين كل املشاركات

( Media.dpt@arabrcrc.org) او االستفسار عرب الواتس اب 00966507371175 وباإلضافة 
إىل ذلك، يحصل كل فائز/ـة عىل شهادة تقديرمن املنظمة وسيتّم نرش املاّدة الفائزة عرب 

«وسائل االعالم املختلفة « واملنتديات وعرب املواقع اإللكرتونية ذات االختصاص 

.



الجوائز  المالية

يحصل كل فائز/ـة على شهادة تقديرمن المنظمة وسيتّم نشر الماّدة الفائزة عبر 
( وسائل االعالم المختلفة ) والمنتديات وعبر المواقع اإللكترونية ذات االختصاص

 المركز 

 المركز 
 المركز 

1000 دوالر

700 دوالر500 دوالر


