
القواعد التنظیمیة ـ ورشات األطلس 
المھرجان الدولي للفیلم بمراكش 

	

تـم إحـداث ورشـات األطـلس فـي إطـار دورة 2018 مـن المھـرجـان الـدولـي لـلفیلم بـمراكـش. وھـو بـرنـامـج مـھني ھـدفـھ الـكشف 
عـن مـواھـب سـینمائـیة، حـیث یـواكـب المھـرجـان جـیال جـدیـدا مـن السـینمائـیین مـن الـمغرب والـعالـم الـعربـي وإفـریـقیا مـن خـالل 

خلق منصة للقاء وللتبادل بین المھنیین الدولیین والمواھب المحلیة. 

ورشـات األطـلس مـوجـھة للمخـرجـین والـمنتجین الـذیـن یـعملون عـلى تـطویـر أو إنـتاج فـیلمھم الـطویـل األول أو الـثانـي أو 
الثالث، وذلك في مرحلة حاسمة من التطویر أو ما بعد اإلنتاج. 

	
تقدم ورشات األطلس: 

• مجـموعـة مـختارة مـن الـمشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر ومـن األفـالم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج والـتي تسـتفید 
فـرقـھا اإلبـداعـیة مـن مخـرجـین ومـنتجین مـن مـواكـبة خـاصـة مـن خـالل اسـتشارات فـي كـتابـة السـیناریـو واإلنـتاج والـتوزیـع 

والمونتاج والتألیف الموسیقي، وذلك وفقا الحتیاجاتھم وحسب مراحل اإلنتاج التي وصلوا إلیھا في إنجاز أعمالھم. 

• تـوفـیر إطـار نـموذجـي لـلتعریـف بـالـمشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر مـن خـالل جـلسة عـمومـیة لـتقدیـم الـمشاریـع بـاإلضـافـة إلـى 
تقدیم األفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج من خالل عرض لمقتطفات من ھذه األفالم. 

• سلسلة من حلقات النقاش والندوات حول مواضیع جدیدة ومعاصرة، موجھة لجمیع المھنیین الحاضرین. 

• مـنصة األطـلس ھـي مـبادرة أطـلقتھا ورشـات األطـلس لـفائـدة المخـرجـین والـمنتجین الـحاضـریـن كـمھنیین مـعتمدیـن، الـذیـن 
یـعملون عـلى تـطویـر مشـروع الـفلیم الـطویـل الـروائـي أو الـوثـائـقي، أو یـرغـبون فـي إثـراء مـعارفـھم رفـقة مـھنیین دولـیین ذوي 

خبرة أتوا لتبادل تجاربھم حول موضوعات محددة. 

• سـوق لـإلنـتاج المشـترك  تـتاح مـن خـاللـھ لـلمشاریـع واألفـالم الـمختارة فـرصـة عـقد لـقاءات فـردیـة مـع الـمھنیین الـدولـیین 
الحاضرین، وذلك بما یتالءم واحتیاجاتھم. 

• جـوائـز لـلتطویـر ولـما بـعد اإلنـتاج یـتم مـنحھا نـقدا مـن قـبل لـجنتي الـتحكیم (لـجنة تـحكیم خـاصـة بـالـمشاریـع فـي مـرحـلة 
التطویر وأخرى خاصة باألفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج)، وذلك في نھایة الورشات. 
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• مـنصة لـلتفكیر ومـلتقى لـلمؤسـسات والشـبكات مـن الـقارة اإلفـریـقیة والـعالـم الـعربـي وبـاقـي أنـحاء الـعالـم، عـبر شـراكـات 
ھـدفـھا دعـم الـمبادرات الـتي تـأسـس وتـواكـب الشـبكات الـمھنیة فـي الـمنطقة. وسـبق لـورشـات االطـلس أن اسـتضافـت االجـتماع 
الـسنوي لشـبكة الـشاشـات الـعربـیة الـبدیـلة "نـاس"، إضـافـة إلـى اجـتماع لـصندوق ھـوت دوكـس بـلو آیـس لـلفیلم الـوثـائـقي. كـما 

 ...Indaba  ، Realness ،ثمنت مبادرات من قیبل مختبر الفیلم بواكادوكو

شروط المشاركة 

تتاح المشاركة في ورشات األطلس 2022 ل : 

/ 1 السینمائیین المقیمین في العالم العربي أو القارة اإلفریقیة أو المقیمین في مناطق أخرى من العالم والذین تعود 
أصولھم إلى العالم العربي أو القارة اإلفریقیة. 

/ 2 السـینمائـیین الـذیـن لـدیـھم مشـروع فـیلم طـویـل أول أو ثـانـي أو ثـالـث (60 دقـیقة عـلى األقـل)، روائـي أو وثـائـقي أو رسـوم 
متحركة، في مرحلة التطویر أو التصویر أو ما بعد اإلنتاج  والذین سبق لھم إخراج فیلم قصیر أو طویل على األقل.  

/ 3 المشاریع في مرحلة التطویر واألفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج التي لدیھا شركة إنتاج مؤكدة عند تقدیم 
طلب المشاركة. 

ملف التسجیل 

الـوثـائـق الـتي یـجب تـقدیـمھا عـلى مـلف PDF واحـد بـالـلغة الـفرنسـیة أو اإلنجـلیزیـة (یـجب دمـج جـمیع الـوثـائـق والـروابـط فـي 
ملف واحد) ھي: 

ملخص (20 سطرا كحد أقصى) •
المعالجة الدرامیة أو سیناریو الفیلم  •
رؤیة المخرج (ة) •
رؤیة المنتج (ة) •
سیرة المخرج (ة) وقائمة أفالمھ(ھا) •
سیرة المنتج (ة) و قائمة أفالمھ(ھا) •
لمحة عن الشركة المنتجة وقائمة األفالم التي أنتجتھا أو التي شاركت في إنتاجھا •
رسـالـة تـحفیزیـة مـن المخـرج (ة) والـمنتج (ة) حـول الـمشاركـة فـي ورشـات األطـلس. الـرجـاء تحـدیـد مـا •

یـلي فـي ھـذه الـرسـالـة: فـي أي مـرحـلة مـن الـتطویـر أو الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج یـوجـد مشـروعـكم، ومـا 
الـذي تـتطلعون إلـیھ مـن خـالل مـشاركـتكم، ولـماذا تـریـدون الـمشاركـة فـي ورشـاتـنا، وفـي أیـة أسـواق أو 

ورشات أو محترفات تم اختیار مشروعكم 

بالنسبة للمشاریع في مرحلة التطویر: 
روابط فـیـمـیو (vimeo) مع كلمات المرور لمشاھدة األفالم الطویلة والقصیرة السابقة للمخرج (ة) •
-خـطة الـتمویـل األولـیة: مـا ھـي اسـتراتـیجیة الـتمویـل، ومـن أي صـنادیـق، مـع تحـدیـد الـمبلغ الـذي تـأمـلون •

الـحصول عـلیھ فـي كـل مـرة، ووضـعیة الـطلب (مـرسـل أم ال) ونـتیجة الـطلب (قـید الـدراسـة أو تـم الـحصول 
علیھ)  
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بالنسبة لألفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج: 
رابط لمقتطف من الفیلم أو لمشاھد مختارة منھ (20 دقیقة على األقل) معنونة بالفرنسیة أو اإلنجلیزیة •
المیزانیة اإلجمالیة للفیلم تحدد المبلغ الناقص من أجل إكمال الفیلم (إذا لم تكن المیزانیة كاملة) •

كیفیة تقدیم المشاریع 

لـتقدیـم تـرشـیحكم لـورشـات األطـلس 2022، یـرجـى اخـتیار الـفئة الـتي تـتقدمـون لـلمشاركـة فـیھا (مـشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر 
أو أفـالم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج)، وإحـداث حـسابـكم الـخاص عـلى مـنصتنا عـلى اإلنـترنـت عـبر الـروابـط أدنـاه، 

وملء خانات المعلومات المطلوبة، وأخیرا تحمیل الوثائق المطلوبة على المنصة. 

المشاریع في مرحلة التطویر: 
انتھاء المھلة: 26 یولیوز 2022 

رابط التسجیل: 
 https://projet-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro

األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج: 
انتھاء المھلة: 15 شتنبر 2022 

رابط التسجیل: 
https://wip-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro 

عملیة االختیار 
	

خاص بالمشاریع المغربیة: 

-  الـمشاریـع الـمغربـیة مـدعـوة لـلتسجیل إمـا فـي فـئة الـمشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر أو فـئة األفـالم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا 
بـعد اإلنـتاج، حسـب مـرحـلة اإلنـتاج الـتي وصـلت إلـیھا. وتـحتفظ لـجنة االخـتیار بـحق إدراجـھا إمـا فـي االخـتیار الـرسـمي 
لـلمشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر واألفـالم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج، أو فـي بـرنـامـج "نـظرات عـلى األطـلس" 

المخصص فقط للمشاریع واألفالم المغربیة. 

-  كـما جـرى عـام  2020 و 2021 ، ال یـقتصر بـرنـامـج "نـظرات عـلى األطـلس" عـلى األفـالم الـطویـلة األولـى والـثانـیة 
والثالثة، بل یمكن أیضا للسینمائیین الذین أخرجوا أكثر من ثالثة أفالم ترشیح مشاریعھم أو أفالمھم. 

 .

تـتكون لـجنة اخـتیار ورشـات األطـلس مـن مـھنیین ذوي خـبرة. وسـتستمر الـقراءة والـمشاھـدة ودراسـة الـمشاریـع فـي مـرحـلة 
التطویر واألفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج المقدمة حتى اإلعالن عن نتیجة االختیار نھایة شھر أكتوبر. 
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تـحتفظ لـجنة اخـتیار ورشـات األطـلس بـحقھا فـي اخـتیار أو عـدم اخـتیار أي مشـروع فـي مـرحـلة الـتطویـر أو فـیلم فـي مـرحـلة مـا 
بعد اإلنتاج یقدم إلیھا. 

یـتم االتـصال بـالـمشاریـع فـي مـرحـلة الـتطویـر واألفـالم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج الـتي یـتم اخـتیارھـا مـن قـبل أحـد 
أعـضاء فـریـق عـمل ورشـات األطـلس، ویـجب عـلى مـن تـم اخـتیارھـم أن یـقرروا عـلى وجـھ السـرعـة فـي شـأن قـبول ھـذه الـدعـوة 

أم رفضھا. 

سـیتم إبـالغ كـل مشـروع فـي مـرحـلة الـتطویـر أو فـیلم فـي مـرحـلة الـتصویـر أو مـا بـعد اإلنـتاج، عـبر الـبریـد اإللـكترونـي، بـقرار 
لجنة االختیار. ویعتبر ھذا القرار نھائیا ال رجوع فیھ. 

یـتعین عـلى الـمھنیین الـذیـن یـقدمـون مـشاریـعھم أو أفـالمـھم إبـالغ فـریـق عـمل ورشـات األطـلس بـأي اخـتیار یـقع عـلیھم مـن قـبل 
تـظاھـرة مـھنیة أخـرى فـي الـمنطقة أو عـلى الـصعید الـدولـي. ال تـفرض ورشـات األطـلس مـبدأ الـحصریـة، لـكنھا تـمنح 

األفضلیة للمشاریع في مرحلة التطویر واألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج التي لم یتم تقدیمھا سابقاً. 

تلتزم ورشات األطلس بما یلي: 

تحمل تكالیف تدریب الفرق الفنیة المختارة (استشارات، لقاءات فردیة أو جماعیة...). •
تحـمل تـكالـیف الـسفر واإلقـامـة واإلعـاشـة لـلمشاركـین أثـناء وجـودھـم فـي مـدیـنة مـراكـش، عـندمـا تـتم •

الورشات حضوریا. 
إعـداد بـرنـامـج عـبر اإلنـترنـت یـسمح لـلفرق الـمختارة بـمتابـعة بـرامـج الـورشـات واالسـتفادة مـنھا (فـي حـال •

تنظیم الورشات عبر اإلنترنت). 
اإلصغاء لالحتیاجات والسماح للمشاركین المختارین بمقابلة المھنیین األكثر صلة بتطویر مشاریعھم. •
تقدیم أفضل مواكبة لكل فیلم أو مشروع من خالل مرافقة ھادفة وشخصیة أثناء التظاھرة. •

تلتزم المشاریع في مرحلة التطویر واألفالم في مرحلة التصویر أو ما بعد اإلنتاج بما یلي: 

أن تـكون حـاضـرة ومـتاحـة بـالـكامـل فـي فـترة انـعقاد ورشـات األطـلس، مـن أجـل الـمشاركـة الـكامـلة فـي •
البرنامج الذي یتم إعداده من قبل فرق العمل. 

أن تـرسـل فـي الـمواعـید المحـددة الـبیانـات الـمطلوبـة الـالزمـة إلعـداد دلـیل الـورشـات واالسـتشارات •
والعروض من أجل تسھیل التنظیم الجید لورشات األطلس. 

-أن تسـتخدم شـعار ورشـات األطـلس فـي جـمیع الـمواد الـدعـائـیة المسـتقبلیة وفـي شـارة (جـینیریـك) األفـالم •
عند اكتمالھا. 

 أن تـظل عـلى اتـصال مـع فـریـق عـمل ورشـات األطـلس إلطـالعـھ عـلى أیـة مسـتجدات تـتعلق بـالـمشاریـع •
واألفالم المختارة. 

ورشات األطلس 2022  
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ستنعقد النسخة الخامسة من ورشات األطلس خالل الفترة من 14 إلى 17 نونبر 2022. 

سـیستفید الـمشاركـون الـذیـن سـیتم اخـتیارھـم فـي ورشـات األطـلس مـن مـواكـبة خـاصـة مـن قـبل مسـتشاریـن خـبراء فـي كـتابـة 
السیناریو واإلنتاج والتوزیع والمونتاج والتألیف الموسیقي، وفقا الحتیاجاتھم وحسب مراحل اإلنتاج التي وصلوا إلیھا.  

السـتفساراتـكم أو لـطلب مـعلومـات إضـافـیة، یـرجـى االتـصال بــتـــیــبـتو بـراك، الـمسؤول عـن ورشـات األطـلس عـبر الـبریـد 
اإللكتروني:  

 thibaut.bracq@festivalmarrakech.org

https://atlasateliers.festivalmarrakech.info/ar 
.
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