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 البيان االعالمي
          

  2021 يونيو 27الى  23دأ في الرباط يب

 المهرجان الدولي لوثائقي حقوق االنسان 

مارس 30يمدد فترة قبول األفالم المشاركة إلى   

 

التي تشغل خمسة   دورته التاسعةفي المغرب عن قرب انطالق المهرجان الدولي لوثائقي حقوق االنسان أعلنت إدارة  

من يونيو المقبل في العاصمة المغربية الرباط بحضور نخبة من المخرجين والمنتجين ونجوم الفن   27الــ إلى  23أيام من الــ 

العرب واألجانب والمؤسسات والجمعيات المهتمة بحقوق اإلنسان وحشد من جمهور الفن والمهتمين المغاربة والزوار  

 .األجانب

موعد لتلقي األفالم الوثائقية المشاركة في دورة هذا العام على أن كأخر  2021أذار مارس / 30وحددت إدارة المهرجان يوم 

 :تتوافق مع المستلزمات والشروط التالية

2020و 2018أن تكون منتجة بين األعوام    . 

دقيقة 70أال تزيد مدة األفالم الوثائقية الطويلة عن   . 

دقيقة 25 أال تزيد مدة األفالم الوثائقية القصيرة عن  . 

المقدمة، أياً كانت لغتها، مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية األفالمكون أن ت  . 

يتم اختيار األفالم المشاركة من قبل لجنة مشاهدة متخصصة تشكلها إدارة المهرجان وتعرض جميعها بشكل رئيسي   

 .خالل أيام المهرجان في الرباط

 

شحة للقبول هي تلك التي تتناول ثيمات حقوق اإلنسان أينما  أن األفالم المروأكدت إدارة مهرجان "وثائقي حقوق اإلنسان" 

كان، والتغيير االجتماعي، وقضايا الديمقراطية وحرية التعبير، والحريات األساسية لألفراد، وتساند قضايا األقليات وحقوق  

عوب والثقافاتامح بين بين الشالمهاجرين والالجئين، وتؤكد على االلتزام بحق االختالف وأهمية الحوار والتس . 

ويفتح المهرجان أبوابه لإلبداعات الفيلمية الجديدة التي تتناول قضايا األمن والسلم واالنتماء والهجرة والتطرف واإلرهاب،  

وتلك التي تساهم في نشر المعرفة وفهم الثقافات األخرى، وتدعم حقوق الطفل والمرأة، ومقاربة النوع االجتماعي وتسهم في  

ةاالنصاف والمساوا  مبادئإرساء  . 
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     وتتنوع جوائز المهرجان الخمسة لتشمل

 .جائزة حقوق اإلنسان 

 .جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل 

 .جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير 

 .جائزة لجنة التحكيم 

  .جائزة الجمهور 
 

وضمن عروضه  جانأفالمهم لجوائز المهرلالستفسار عن متطلبات وشروط المشاركة للراغبين والراغبات بتقديم   .. 

ولمزيد من المعلومات اإلعالمية ألغراض النشر وتعميم المعرفة عن المهرجان والجهات المنظمة، حيث يقام بشراكة بين 

البريد   والمركز السينمائي المغربي يمكنكم التواصل معنا من خالل ومركز الجنوب للفن السابع  الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان

:اإللكتروني : 

alamir@post.com 

 واالتصال الشخصي عبر الهاتف 

 004591118519  

  ..المطلوب من المشاركين: ارسال نسخ من أفالمهم مرفقة بوثائق هي

 .ملصق الفيلم / البطاقة التقنية للفيلم/ + صورة المخرج وملخص عن سيرته الذاتية الفنية

 

فية من األفالم المقدمة والمختارة في جميع المواد اإلعالمية  ان استخدام مقاطع فيديو وصور فوتوغراهرج ويحق إلدارة الم

 .واإلعالنية والترويجية الخاصة بالمهرجان، سواء كانت مطبوعة أم رقمية أم مرئية

 

رجان رئيس المه  

 المخرج ماهر حشاش 
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