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ورشات األطلس

تــم إحــداث ورشــات األطلــس فــي إطــار دورة 2018 مــن المهرجــان الدولــي للفيلــم بمراكــش و ذلــك 
بشــراكة مــع Netflix. وهــو برنامــج مهنــي هدفــه  تطويــر المواهــب الســينمائية، حيــث يواكــب المهرجــان جيــا 
جديــدا مــن الســينمائيين مــن المغــرب والعالــم العربــي وإفريقيــا مــن خــال خلــق منصــة للقــاء وللتبــادل بيــن 

المهنييــن الدولييــن والمواهــب المحليــة.

ورشــات األطلــس موجهــة للمخرجيــن والمنتجيــن الذيــن يعملــون علــى تطويــر أو إنتــاج فيلمهــم 
الطويــل األول أو الثانــي أو الثالــث، وذلــك فــي مرحلــة حاســمة مــن التطويــر أو مــا بعــد اإلنتــاج.

تقدم ورشات األطلس:

 مجموعــة مختــارة مــن المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر ومــن األفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج 	 
والتــي تســتفيد فرقهــا اإلبداعيــة مــن مخرجيــن  ومنتجيــن مــن مواكبــة خاصــة مــن خــال استشــارات فــي 
كتابــة الســيناريو واإلنتــاج والتوزيــع والمونتــاج والتأليــف الموســيقي، وذلــك وفقــا الحتياجاتهــم وحســب مراحــل 

اإلنتــاج التــي وصلــوا إليهــا فــي إنجــاز أعمالهــم.

 توفيــر إطــار نموذجــي للتعريــف بالمشــاريع فــي مرحلــة التطويــر مــن خــال جلســة عموميــة لتقديــم 	 
المشــاريع باإلضافــة إلــى تقديــم األفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج مــن خــال عــرض لمقتطفــات 

مــن هــذه األفــام.

 سلســلة مــن حلقــات النقــاش والنــدوات حــول مواضيع جديــدة ومعاصــرة، موجهــة لجميــع المهنيين 	 
الحاضريــن. مــع التركيــز كل ســنة علــى موضــوع: التأليــف الموســيقي ســنة 2018، وكتابــة ســينما النــوع )الرعــب، 

الفنتازيــا و الخيــال العلمي( ســنة 2019.

ــع 	  ــة م ــاءات فردي ــد لق ــة عق ــارة فرص ــام المخت ــاريع واألف ــه للمش ــن خال ــاح م ــترك  تت ــاج المش ــوق لإلنت  س
المهنييــن الدولييــن الحاضريــن، وذلــك بمــا يتــاءم واحتياجاتهــم.
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 جوائــز للتطويــر ولمــا بعــد اإلنتــاج يتــم منحهــا نقــدا مــن قبــل لجنتــي التحكيــم )لجنــة تحكيــم خاصــة 	 
بالمشــاريع فــي مرحلــة التطويــر وأخــرى خاصــة باألفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج(، وذلــك فــي نهاية الورشــات.

 منصــة للتفكير وملتقــى للمؤسســات والشــبكات مــن القــارة اإلفريقيــة والعالــم العربــي وباقــي 	 
أنحــاء العالــم، عبــر شــراكات هدفهــا دعــم المبــادرات التــي تأســس وتواكب الشــبكات المهنيــة فــي المنطقة. 
فــي ســنة 2019، اســتضافت ورشــات األطلــس االجتمــاع الســنوي لشــبكة الشاشــات العربيــة البديلة »نــاس«، 

إضافــة إلــى اجتمــاع لصنــدوق هوت دوكس بلــو آيــس للفيلــم الوثائقــي.

شروط المشاركة

تتاح المشاركة في ورشات األطلس 2020 ل :

 الســينمائيين المقيميــن فــي العالــم العربــي أو القــارة اإلفريقيــة أو المقيميــن فــي مناطــق أخــرى 	 
مــن العالــم والذيــن تعــود أصولهــم إلــى العالــم العربــي أو القــارة اإلفريقيــة.

 الســينمائيين الذيــن لديهــم مشــروع فيلــم طويــل أول أو ثانــي أو ثالــث )60 دقيقــة علــى األقــل(، روائــي 	 
أو وثائقــي أو رســوم متحركــة، فــي مرحلــة التطويــر أو مــا بعــد اإلنتــاج  والذيــن ســبق لهــم إخــراج فيلــم 

قصيــر أو طويــل علــى األقــل. 

 المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج التــي لديهــا شــركة إنتــاج مؤكــدة عنــد 	 
تقديــم طلــب المشــاركة.

ملف التسجيل

الوثائــق التــي يجــب تقديمهــا علــى ملــف PDF واحــد باللغــة الفرنســية أو اإلنجليزيــة )يجــب دمــج جميــع الوثائــق 
والروابــط فــي ملــف واحــد( هي:

- ملخص )20 سطرا كحد أقصى(
- المعالجة الدرامية أو سيناريو الفيلم 

- رؤية المخرج )ة(
- رؤية المنتج )ة(

- سيرة المخرج )ة( وقائمة أفامه)ها(
- سيرة المنتج )ة( و قائمة أفامه)ها(

- لمحة عن الشركة المنتجة وقائمة األفام التي أنتجتها أو التي شاركت في إنتاجها
- رســالة تحفيزيــة مــن المخــرج )ة( والمنتــج )ة( حــول المشــاركة فــي ورشــات األطلــس. الرجــاء تحديــد مــا يلــي 
فــي هــذه الرســالة: فــي أي مرحلــة مــن التطويــر أو مــا بعــد اإلنتــاج يوجــد مشــروعكم، ومــا الــذي تتطلعــون إليــه مــن 
ــار  ــم اختي ــات ت ــات أو محترف ــواق أو ورش ــة أس ــي أي ــاتنا، وف ــي ورش ــاركة ف ــدون المش ــاذا تري ــاركتكم، ولم ــال مش خ

ــروعكم مش
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بالنسبة للمشاريع في مرحلة التطوير:
- روابط فـيـمـيو )viméo( مع كلمات المرور لمشاهدة األفام الطويلة والقصيرة السابقة للمخرج )ة(

- خطــة التمويــل األوليــة: مــا هــي اســتراتيجية التمويــل، ومــن أي صناديــق، مــع تحديــد المبلــغ الــذي تأملــون الحصول 
عليــه فــي كل مــرة، ووضعيــة الطلــب )مرســل أم ال( ونتيجــة الطلــب )قيــد الدراســة أو تــم الحصــول عليه( 

بالنسبة لألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج:
ــية أو  ــة بالفرنس ــل( معنون ــى األق ــق عل ــه )10 دقائ ــارة من ــاهد مخت ــم أو لمش ــن الفيل ــف م ــط لمقتط - راب

اإلنجليزيــة
- الميزانية اإلجمالية للفيلم تحدد المبلغ الناقص من أجل إكمال الفيلم )إذا لم تكن الميزانية كاملة(

كيفية تقديم المشاريع

ــي  ــاريع ف ــا )مش ــاركة فيه ــون للمش ــي تتقدم ــة الت ــار الفئ ــى اختي ــس، يرج ــات األطل ــيحكم لورش ــم ترش لتقدي
مرحلــة التطويــر أو أفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج(، وإحــداث حســابكم الخــاص علــى منصتنــا علــى 
اإلنترنــت عبــر الروابــط أدنــاه، ومــلء خانــات المعلومــات المطلوبــة، وأخيــرا تحميــل الوثائــق المطلوبــة علــى 

المنصــة.

المشاريع في مرحلة التطوير:

انتهاء المهلة: 25  سبتمبر 2020   
https://projet-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro :رابط التسجيل   

األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج:

انتهاء المهلة: 2 أكتوبر 2020   
https://wip-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro :رابط التسجيل   

عملية االختيار

خاص بالمشاريع المغربية:
المشــاريع المغربيــة مدعــوة للتســجيل إمــا فــي فئــة المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر أو فئــة األفــام فــي مرحلــة 
مــا بعــد اإلنتــاج، حســب مرحلــة اإلنتــاج التــي وصلــت إليهــا. وتحتفــظ لجنــة االختيــار بحــق إدراجهــا إمــا فــي االختيــار 
ــى  ــرات عل ــج »نظ ــي برنام ــاج، أو ف ــد اإلنت ــا بع ــة م ــي مرحل ــام ف ــر واألف ــة التطوي ــي مرحل ــاريع ف ــمي للمش الرس

األطلــس« المخصــص فقــط للمشــاريع واألفــام المغربيــة.
لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى االتصــال بـتـــيــبـــتو بــراك، المســؤول عــن ورشــات األطلــس عبــر البريــد اإللكترونــي: 

    thibaut.bracq@festivalmarrakech.org
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هــذه الدعــوة للتقديــم محــدودة لـــ 130 ملــف مشــروع فــي مرحلــة التطويــر أو فيلــم فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج. 
وســتتم فقــط دراســة أول 130 طلبــا )فــي مختلــف الفئــات( وذلــك مــن قبل لجنــة اختيار مشــاريع ورشــات 

األطلــس المكونــة مــن مهنييــن مرموقيــن.
وستســتمر القــراءة والمشاهدة ودراســة المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي مرحلــة مــا بعــد 

اإلنتــاج المقدمــة حتــى اإلعــان عــن نتيجــة االختيــار نهايــة شــهر أكتوبــر.

تحتفــظ لجنــة اختيــار ورشــات األطلــس بحقهــا فــي اختيــار أو عــدم اختيــار أي مشــروع فــي مرحلــة التطويــر أو فيلــم 
فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج يقــدم إليهــا.

يتــم االتصــال بالمشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج التــي يتــم اختيارهــا مــن قبــل أحــد 
أعضــاء فريــق عمــل ورشــات األطلــس، ويجــب علــى مــن تــم اختيارهــم أن يقــرروا علــى وجــه الســرعة فــي شــأن قبــول 

هــذه الدعــوة أم رفضهــا.

ــرار  ــي، بق ــد اإللكترون ــر البري ــاج، عب ــد اإلنت ــا بع ــة م ــي مرحل ــم ف ــر أو فيل ــة التطوي ــي مرحل ــروع ف ــاغ كل مش ــيتم إب س
ــه. ــوع في ــا ال رج ــرار نهائي ــذا الق ــر ه ــار. ويعتب ــة االختي لجن

ــأي  ــس ب ــات األطل ــل ورش ــق عم ــاغ فري ــم إب ــاريعهم أو أفامه ــون مش ــن يقدم ــن الذي ــى المهنيي ــن عل يتعي
اختيــار يقــع عليهــم مــن قبــل تظاهــرة مهنيــة أخــرى فــي المنطقــة أو علــى الصعيــد الدولــي. ال تفــرض 
ورشــات األطلــس مبــدأ الحصريــة، لكنهــا تمنــح األفضليــة للمشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي 

مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج التــي لــم يتــم تقديمهــا ســابقًا.

تلتزم ورشات األطلس بما يلي:

- تحمل تكاليف تدريب الفرق الفنية المختارة )استشارات، لقاءات فردية أو جماعية...(.

- تحمــل تكاليــف الســفر واإلقامــة واإلعاشــة للمشــاركين أثنــاء وجودهــم فــي مدينــة مراكــش، عندمــا تتــم 
حضوريــا. الورشــات 

- إعــداد برنامــج عبــر اإلنترنــت يســمح للفــرق المختــارة بمتابعــة برامــج الورشــات واالســتفادة منهــا )فــي حــال تنظيم 
الورشــات عبــر اإلنترنت(.

- اإلصغاء لاحتياجات والسماح للمشاركين المختارين بمقابلة المهنيين األكثر صلة بتطوير مشاريعهم.

- تقديم أفضل مواكبة لكل فيلم أو مشروع من خال مرافقة هادفة وشخصية أثناء التظاهرة.
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تلتزم المشاريع في مرحلة التطوير واألفالم في مرحلة
ما بعد اإلنتاج بما يلي:

- أن تكــون حاضــرة ومتاحــة بالكامــل فــي فتــرة انعقــاد ورشــات األطلــس، مــن أجــل المشــاركة الكاملــة فــي البرنامــج 
الــذي يتــم إعــداده مــن قبــل فــرق العمــل.

- أن ترســل فــي المواعيــد المحــددة البيانــات المطلوبــة الازمــة إلعــداد دليــل الورشــات واالستشــارات والعــروض مــن 
أجــل تســهيل التنظيــم الجيــد لورشــات األطلــس.

ــام  ــك( األف ــارة )جينيري ــي ش ــتقبلية وف ــة المس ــواد الدعائي ــع الم ــي جمي ــس ف ــات األطل ــعار ورش ــتخدم ش - أن تس
عنــد اكتمالهــا.

- أن تظــل علــى اتصــال مــع فريــق عمــل ورشــات األطلــس إلطاعــه علــى أيــة مســتجدات تتعلــق بالمشــاريع واألفــام 
المختارة.

ورشات األطلس 2020 في نسختها الرقمية

ــى 3 ديســمبر  ــر إل ــرة الممتــدة مــن 30 نوفمب تنعقــد النســخة الثالثــة مــن ورشــات األطلــس خــال الفت
ــرب.  ــها المغ ــي يعيش ــة الت ــة الصحي ــات الحال ــع إكراه ــف م ــل التكي ــن أج ــك م ــة، وذل ــخة رقمي ــي نس 2020 ف
وســيمكن هــذا الحــدث المشــاركين مــن تقديــم مشــاريعهم التــي توجــد فــي مرحلــة التطويــر وأفامهــم التــي 
ــذي  ــي ال ــترك الرقم ــاج المش ــوق اإلنت ــال س ــن خ ــك م ــت، وذل ــر اإلنترن ــاج عب ــد اإلنت ــا بع ــة م ــي مرحل ــد ف توج
سيســمح لهــم بمقابلــة أبــرز المهنييــن الدولييــن. كمــا ســتتنافس المشــاريع واألفــام المختــارة علــى 

ــف أورو(. ــم )71 أل ــف دره ــا 790 أل ــة قدره ــة إجمالي ــة مالي ــة هب ــة بمثاب ــز نقدي جوائ

سيســتفيد المشــاركون الذيــن ســيتم اختيارهــم فــي ورشــات األطلــس مــن مواكبــة خاصــة مــن قبــل 
وفقــا  مستشــارين خبــراء فــي كتابــة الســيناريو واإلنتــاج والتوزيــع والمونتــاج والتأليــف الموســيقي، 
الحتياجاتهــم وحســب مراحــل اإلنتــاج التــي وصلــوا إليهــا. ســتتم هــذه المواكبــة الفرديــة أيضــا عبــر اإلنترنــت 

خــال األســبوعين الذيــن يســبقان التظاهــرة، مــن 16 إلــى 27 نوفمبــر 2020.


