
   

 
 بّيةالعر و لألفالم الواثئقّية الفلسطينّية  األرض الدورة السابعة عشرة ملهرجان
  2020/2019 

 شروط املشاركة
 

ألرض اهرجان ملشرة عتعلن مجعية الصداقة سردينيا فلسطني عن فتح أبواب التسجيل للدورة السابعة 
 لألفالم الواثئقية الفلسطينية والعربية.

” صدى املخيم“ لة وقسملطويىل القسم الرئيسي لألفالم الواثئقية القصرية وايف هذه الدورة، ابالضافة إ
ت ب يف املخيماجون شباخمر  الذي متت إضافته يف الدورة السابقة وهو خمصص لألفالم القصرية اليت ينتجها

ألفالم لهو خمصص و ” لةحنظ“الفلسطينية واليت تتحدث عن املخيم، قمنا هذا العام إبضافة قسم جديد: 
 التجريبية وأفالم الكرتون.

  
 .  شروط املشاركة1

 
م اليت توافق شاركة األفالمتُقبل  ربيةيف الدورة السابعة عشرة ملهرجان األرض لألفالم الواثئقية الفلسطينية والع

 عليها جلنة خمتصة ملعاينة األفالم  بناًء على الشروط التالية:
ل عام ا بعرض أفالم منتجة قبعاينة املختصة حتتفظ حبقهجلنة امل؛ 2016األفالم املنتجة ما بعد عام  -

  خارج املسابقة. 2016
 امل العريب؛فية للعلثقاأفالم تتناول القضية الفلسطينية والنواحي السياسية واالجتماعية وا -
 سية؛ألسااأفالم تتوافق مع أهداف املهرجان، كاحرتام حقوق االنسان واحلرّّيت  -
 ٍف من اجلودة التقنية حسب جلنة التحكيم؛أفالم ذات مستوى كا -
 أفالم مل تعرض يف جزيرة سردينيا من قبل؛ -
 أفالم ال حتتوي على أي نوع من الدعاية التجارية. -



   

 األقسام  -2
 

بلد  لنظر عنة بغض االرئيسي: مفتوح لكل األفالم الواثئقية الطويلة والقصري ”  األرض“قسم  -1
 اإلنتاج وبلد املخرج. 

ينيني اب فلسطرجني شبهذا القسم خمصص لألفالم الواثئقية والروائية ملخ ”:املخيم صدى“قسم  -2
ني، ج فلسطخل وخار ( قادرة على إظهار حقيقة احلياة يف املخيمات الفلسطينية دا30)حىت سن 

دقيقة(،  20صى األق وذلك بطرق إبداعية، كما وجيب أن تكون األعمال املقرتحة قصرية )املدة
 رج الفائز جائزة خاصة مقدمة من جلنة حتكيم خاصة. سيتم منح املخ

رتون بغض الم الكبة وأفهذا القسم مفتوح لألفالم التجري: ”حنظلة“القسم اجلديد هذا العام هو  -3
الفلسطيين  للفنان كرمياتالنظر عن مدة الفيلم، وكما هو واضح من امسه نريد أن يكون هذا القسم 

ليت تتطور األفالم من ا ما نريد إعطاء مساحة ألنواع جديديةالشهيد انجي العلي ولطفله حنظلة ك
 .لعريبابشكل سريع خاصة بني املخرجني املهتمني ابلقضية الفلسطينية و العامل 

 
تتوافق مع و حترتم  ب أننؤكد على أن مجيع االفالم اليت سيتم تسجيلها ) بغض النظر عن القسم ( جي

 الشروط الواردة يف البند االول.
 
 

 التسجيل   -3 
 ل هناك جوائزبلفيلم, رض االتسجيل للمشاركة ابملهرجان جماين وابملقابل ال يدفع املهرجان أي مبلغ لع

 لألفالم الفائزة حسب ما هو موضح يف البند الرابع من هذا النظام. 
 

ة على ملء استمارة التسجيل بكل املعلومات املطلوبللمشاركة يف الدورة السابعة عشرة للمهرجان جيب 
     https://xvii.alardfilmfestival.com/: الرابط التال

https://xvii.alardfilmfestival.com/


   

 
 جيب إرسال امللفات التالية مع استمارة التسجيل:

ين ملشاهدة ( مع كلمة السر بدون حتديد وقت زم Vimeo, Google Driveرابط خاص للفيلم  )  -
 الفيلم.

ليزية ن اللغة اإلجنماثئقية م الو املهرجان، ابلتوافق مع املشاركني، برتمجة نصوص األفالقد يقوم طاقم عمل  -
)لن  SRTة .ة بصيغلرتمجاىل اإليطالية بشكل جماين. يف هذا احلال سيطلب من املشاركني تزويد نسخة ل

 تؤخذ الصيغ األخرى بعني االعتبار(.  
ثالثة صور من الفيلم . -     

 . 2019نوفمرب \تشرين الثاين 15ملشاركة ابملهرجان هو آخر موعد لتسجيل ا 
 

رجان على الرابط التايلستقوم جلنة التحكيم بنشر قائمة األفالم املختارة  على املوقع الرمسي للمه : 
www.alardfilmfestival.com 

 إىل اإليطالية أو اإلجنليزية .جيب أن تكون  األفالم مرتمجة   1. 3

عترب كل يُ لتسجيل ا طلب يف حال عدم احرتام الشروط واملواعيد يُلغى طلب املشاركة. عند تقدمي  2. 3
ى ملنتج )موسيقاحقوَق  فيلمخمرج أو منتج مسؤوالً عن حمتوى الفيلم، كما جيب أن حيرتم الرتخيص بعرض ال

تخدام ح ابسمبجرد التسجيل يسمح املشارك بشكل طوعي واضوصور( وكذلك أي حق آخر آلخرين. 
 مقاطع صوتية وصورية من فيلمه هبدف الدعاية للمهرجان. 

ها يف مواد ستخداميسمح ابيقر املشارك أبن مجيع املعلومات الواردة يف منوذج التسجيل صحيحة و   3. 3
 خل...( . النشر والدعاية للمهرجان ) كتالوج، موقع النت، بياانت صحفية، ا

امها لن يتم استخدو لتوثيق ان لتبقى كل األفالم اليت مت اختيارها واليت مل يتم اختيارها يف أرشيف املهرج
 ألغراض جتارية.



   

ة وميكن جلمعي لمهرجانلداخلي حُتفظ األفالم اليت يتم اختيارها للعرض يف املهرجان يف األرشيف ال  4. 3
 ري رحبية ومناالت غيف جمو هرجان استخدامها ألسباب معرفية فقط الصداقة سردينيا فلسطني اليت تنظم امل

 خالل التواصل مع املخرج أو مع من ينوب عنه .

 واردة يف هذارجان الط املهيعين التسجيل وتعبئة منوذج املشاركة يف املسابقة قبول كل نظم وشرو   5. 3
 النظام واملوافقة التامة عليها.

                               (                             D.Lgs 196/2003ت الشخصية واخلاصة وفق القانون )جيري التعامل مع كل املعلوما
 وملحقاته.     

 التحكيم واجلوائز - 4

لمهرجان من: عشرة ل لسابعةاتتكون جلنة التحكيم املختصة اليت ختتار األفالم الفائزة ابلدورة    1. 4
ندراي نكا برياس، أكي، فرااندو مهيم نصرهللا، أنطونيللو زاندا، وسيم دمهش، ابتريتسيا مونيكا ماورير، إبرا

 مورا.

 اجلوائز اليت تقررها جلنة التحكيم:  2. 4

 يورو. 1000جائزة األرض ألفضل فيلم يف املهرجان وقيمتها  -

 يورو. 1000جائزة فلسطني ألفضل فيلم عن فلسطني وقيمتها  -

 يورو. 1000ملخرج انشئ وقيمتها جائزة أفضل فيلم  -

 ال ميكن مجع اجلوائز اليت تقررها جلنة التحكيم. 

 مجيع األفالم الواثئقية تتسابق لنيل جائزة األرض.

 جوائز ال تقررها جلنة التحكيم:  3. 4



   

 يورو. 500جائزة اجلمهور وخيتارها مجهور املهرجان وقيمتها  -

 رو .يو  500 متهاتيار األفالم من مجعية الصداقة وقيجائزة سردينا فلسطني ختتارها جلنة اخ -

 يورو . 500ا جائزة صدى املخيم ختتارها جلنة اختيار األفالم من مجعية الصداقة وقيمته -

 رو .يو  500 متهاجائزة حنظلة )جديدة( ختتارها جلنة اختيار األفالم من مجعية الصداقة وقي -

 أحكام عامة -

دود من ة عدد حمبدعو  احملدودة، ستقوم مجعية الصداقة سردينيا فلسطني بسب اإلمكانيات املادية - 
صاريف م هرجان. امل املخرجني وتكفل هلم مصاريف السفر واإلقامة حسب اإلمكانيات املتاحة لتنظيم
 يل.التأشرية يتكفل هبا الضيف. وأي معلومات أخرى ستصل مباشرة للمعين عرب االم

 اله.املوافقة التامة على الشروط الواردة أعإرسال منوذج التسجيل يقتضي  -

 لالستعالمات:

http://www.alardfilmfestival.com/  
alardfilmfestival@hotmail.com    

https://www.facebook.com/alArdDocFilmFestival/ 
 

 

 جيب أن يتم التسجيل لقسم واحد فقط من األقسام الثالثة للمهرجان.  -

 األفالم الواثئقية يتم تسجيلها يف قسم األرض الرئيسي.

 األفالم التجريبة والكرتون تسجل يف قسم حنظلة.

http://www.alardfilmfestival.com/
mailto:alardfilmfestival@hotmail.com
https://www.facebook.com/alArdDocFilmFestival/


   

دقيقة( تسجل يف قسم  20 الشباب الفلسطينني يف املخيمات ) واليت مدهتا ال تتعدى أفالم املخرجني
  صدى املخيم.

 جدول توضيحي لألقسام واجلوائز

 

 القسم
↓ 

 من حيق له املشاركة؟
↓ 

 نوع الفيلم؟
↓ 

 ألي جائزة يتسابق؟
↓ 

 واثئقي طويل وقصري مجيع األفالم األرض الرئيسي

 جائزة األرض ➤

 نيجائزة فلسط ➤

 افضل خمرج شاب ➤

 جائزة سردينا فلسطني➤

 جائزة اجلمهور➤

 التجريبة والكرتون مجيع األفالم حنظلة

 جائزة حنظلة ➤

 جائزة اجلمهور ➤

 جائزة سردينا فلسطني ➤

 صدى املخيم

فقط أفالم الشباب 
الفلسطينني سكان 
املخيمات دون سن 

 عاماً  30

 أفالم واثئقية أو تسجيلية 

تتعدى )مدة الفيلم ال 

 دقيقة( 20

 جائزة صدى املخيم ➤

 جائوة اجلمهور  ➤

 جائزة مجعية الصداقة ➤

 


