إعالن
املهرجان الدولي لألفالم القصيرة حول العالم العربي  -البحر
تـفتح جـمعية الـقدس الـدعـوة لـلطبعة األولـى مـن املهـرجـان الـدولـي لـألفـالم الـقصيرة فـي الـعالـم الـعربـي  -البحـر ،
مــن أجــل تــعزيــز الــتصويــر الــسينمائــي الــعربــي فــي بــلدنــا وإعــادة الــتفكير فــي رؤيــتنا االســتشراقــية لــلمجتمعات
الـعربـية املـعاصـرة .مـن هـذا الـشاطئ ،شـاطـىء البحـر األبـيض املـتوسـط  ،نـريـد أن نـوضـح تـعدديـة وتـنوع الـشعوب
ال ــتي ت ــعيش ف ــي ال ــعال ــم ال ــعرب ــي  ،وك ــذل ــك امل ــجتمعات ال ــتي ت ــأت ــي م ــنها  ،ول ــكن ي ــعيشون خ ــارج ــها  ،م ــن م ــنظور
نقدي  ،وشجب اجتماعي ونهج قائم على حقوق االنسان.

القواعد التنظيمية
املشاركون وشروط العمل
 .1يـجب أن يـدور مـوضـوع الـفيلم الـقصير حـول شـعوب الـعالـم الـعربـي  ،أن يـكون تـسجيله أو إنـتاجـه قـد تـم فـي
هـذه األراضـي أو فـي دول أخـرى ال تـنتمي إلـى الـعالـم الـعربـي ولـكن يـتناول قـضايـا مـتعلقة بجـماعـات مـن الـعالـم
العربي.
 .2يجب أال تتجاوز مدة األعمال  30دقيقة  ،بما في ذلك االعتمادات.
 .3سيتم قبول األعمال التي تم إنتاجها فقط بعد  1يناير .2017
 .4سـ ــتفتح فـ ــترة الـ ــتسجيل لـ ــألفـ ــالم الـ ــقصيرة فـ ــي  12مـ ــارس  2020وسـ ــتغلق فـ ــي  12مـ ــايـ ــو ) 2020كـ ــالهـ ــما
مشموالن(.
 .5يجب أن يكون الفيلم القصير باللغة اإلسبانية أو في نسخته األصلية مع الترجمة باللغة اإلسبانية.
 .6يــسمح بــمشاركــة أي نــوع مــن األفــالم ســواء كــانــت خــيالــية أو رســوم متحــركــة أو وثــائــقية أو غــيرهــا بشــرط أن
يكون لها موضوع اجتماعي.
 .7يــصرح لــلمشاركــون بــاســتخدام مــقتطفات مــن الــفيلم الــقصير لــلبث فــي أي وســيلة إعــالمــية .وبــاملــثل  ،يــجوز
للمهرجان استخدام الصور من هذا الفيلم القصير إلعداد كتالوج املهرجان وتسليمه لوسائل اإلعالم.
 .8بمجرد اختيار املهرجان لفيلم قصير  ،ال يمكن سحبه.
 .9يـجوز للمهـرجـان رفـض مـشاركـة أي عـمل سـمعي بـصري ال يـفي بـالشـروط الـفنية الـالزمـة لـعرض جـيد الـنوعـية
أو ال يتوافق مع القواعد املوصوفة.
 .10ي ــتطلب م ــن امل ــنتجون ان يخ ــلوا ح ــقوق ال ــعرض إل ــى امله ــرج ــان خ ــالل م ــواع ــيد ت ــنفيذه  ،وك ــذل ــك ف ــي م ــعرض
األفالم الذي ستقيمه جمعية القدس في جيان في نفس العام.
 .11س ــيتم إدراج األف ــالم املسج ــلة ف ــي امل ــكتبة اإلع ــالم ــية ال ــتي ت ــدي ــره ــا الج ــمعية وال ــتي س ــتستخدم ــها ف ــقط
وحـصريـا فـي األنشـطة الـتعليمية والـثقافـية والـتربـويـة وغـير الـهادفـة لـلربـح .فـي حـالـة عـروض خـارج هـذا املـجال
االجتماعي  ،سيتم االتفاق على حقوق العرض مع املنتجني.
 .12يتطلب على املنتجني ان يقدموا الفيلم بالشكل الذي يطلبه املهرجان.
 .13اإلن ــتاج  /ت ــوزي ــع األف ــالم ال ــقصيرة ال ــحاص ــلة ع ــلى ج ــائ ــزة ي ــوع ــد ال ــقيام ب ــذك ــره ــا ف ــي ج ــميع اإلع ــالن ــات
والـصحافـة وكـذلـك اسـتخدام شـعار املهـرجـان .هـذا الـشعار سـيتم إرسـالـه إلـى الـعناويـن اإللـكترونـية الـتي سجـل
بها املهرجان.

 .14الـتسجيل فـي املهـرجـان يـفترض الـتصديـق عـلى أصـلية األعـمال وأنـها ال تـشكل انـتحاالً أو تـنتهك أي حـق
آخـر ألطـراف ثـالـثة أو قـاعـدة أو مـعيار أو تشـريـع مـن أي نـوع  ،وان املـسؤول الـوحـيد عـن أي مـخالـفة نـاتـجة عـن
عرض األعمال في املهرجان أو استخدام أي من املواد املقدمة هي مسؤلية مقدمها.
 .15منظمة املهرجان غير مسؤولة عن أي مسألة متعلقة بحقوق التأليف والنشر لألعمال املسجلة.
 .16امل ــنتجون ه ــم امل ــسؤول ــني ع ــن إدراج ج ــميع أرص ــدة األع ــمال املسج ــلة  ،وع ــليهم ال ــرد ب ــشكل ف ــردي ع ــلى
مطالبات أطراف ثالثه احتمال انتهاكهم االلتزامات املرصودة واملسجلة.
 .17املشاركة في املهرجان تعني قبول املعايير املكتوبة واملوضوعة في هذه القواعد.

تقويم االحتفال للمهرجان
• قبول األعمال :من  12مارس إلى  12مايو 2020
• نشر عناوين مختارة للمهرجان 15 :مايو 2020
• احتفال املهرجان 3 :يونيو .2020

التسجيل والوثائق
• سيتم التسجيل عبر اإلنترنت من خالل منصة Festhome :
• ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـح ـص ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــى أي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــح ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ـ ــى االت ـ ـ ـ ـ ـ ـص ــال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلل ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـت ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــع
comunicacion@alqudsandalucia.org
• يـجب عـلى جـميع الـذيـن تـم اخـتيارهـم لـعرض اعـمالـهم فـي املهـرجـان إرسـال رابـط لـتنزيـل الـفيلم الـقصير إلـى:
comunicacion@alqudsandalucia.org

الجوائز والتقييمات
• الجائزة األولى من لجنة التحكيم ألفضل فيلم قصير :كأس أو لوحة تذكارية.
• الجائزة الثانية من لجنة التحكيم ألفضل فيلم قصير :كأس أو لوحة تذكارية.
• جائزة خاصة من الجمهور :كأس أو لوحة تذكارية
لن تكون هناك أي تخصيصات مالية.
سيتم تقديم الجوائز في  3يونيو  ، 2020يوم املهرجان.
س ــتسهل امل ــنظمة ب ــقدر اإلم ــكان  ،ح ــضور امل ــتأه ــلني ف ــي اح ــتفال امله ــرج ــان ل ــلتصفيات ال ــنهائ ــية ال ــذي ــن ي ــمثلون
األف ــالم ال ــقصيرة ف ــي  3ي ــون ــيو  .2020ف ــي ح ــال ــة ع ــدم إم ــكان ــية ال ــحضور  ،س ــيتم ق ــبول ف ــيدي ــو ت ــقدي ــري ل ــألف ــالم
الحائزة على جوائز والتي سيتم عرضها في املهرجان.

عملية االختيار واالتصاالت لنشر النتائج
• تــعني إدارة املهــرجــان لــلجنة الــتحكيم  ،املــؤلــفة مــن مــمثلني ومــهنيني مــن وســائــل اإلعــالم واألكــاديــمية والــسمعية
البصرية والفنية من العالم العربي والثقافي والتي تقوم باختيارهم إدارة املهرجان.
• سيتم إبالغ األعمال املختارة من قبل لجنة التحكيم عن طريق عنوان االتصال املوجود في التسجيل.
• سـتختار لـجنة الـتحكيم مـا ال يـقل عـن خـمسة أفـالم مـن جـميع األفـالم املـقدمـة لـلمسابـقة لـيتم عـرضـها مـن غـير
األفالم الحائزة على جوائز املهرجان.
• قرارات لجنة التحكيم نهائية وال مكان لتبريرها.
• إدارة املهرجان تكون حاضرة بصوتها فقط وبدون تصويت في مداوالت واتصاالت هيئة املحلفني.
• س ــيتم اإلع ــالن ع ــن ق ــرار ل ــجنة ال ــتحكيم وب ــقية ال ــجوائ ــز واإلش ــارات خ ــالل االح ــتفال ب ــامله ــرج ــان ف ــي  3ي ــون ــيو
.2020
• سيتم منح جائزة الجمهور من بني األعمال النهائية بعد عرضها عن طريق تصويت الجمهور لها.
تحتفظ املنظمة بحقها في تغيير موعد املهرجان ألسباب خارجة عن إرادتها.
أليـة أسـئلة أو تـوضـيح عـن هـذا االعـالن  ،يـمكن لـألشـخاص املهـتمني االتـصال بجـمعية الـقدس عـن طـريـق الـبريـد
اإللكترونيcomunicacion@alqudsandalucia.org :

