
 
 

  

 ايام رطاا  الياينااياي القانون العام أل
  

 اقتافات
 

 1 :الفصل
أساسها تقديم األفالم للجمهور وتنظيم لقاءات بين  تظاهرةوهو . مرة كل سنتين  أايام رطاا  الياينااياي يقام مهرجان 

 ة منهغايالو من المتداخلين في قطاع السينما ومن الجمهور، وغيرهم نتقّنييال ن وموّزعيال ن ومخرجيالو  نمؤلفيال
 .و التعريف بها العربية واإلفريقية انالمساهمة في تطوير سينما وطنّية في كل من البلد

 
 2 :الفصل

ها توّجهاتها الكبرى و ي  و تسهر هيئة مديرة على رسم  التونياي وزاطة الثقاف  تنّظم أيام قرطاج السينمائية  وَكل تنظيم 
 .إلى لجنة تنظيم يديرها مدير الدورة

 
 3 :الفصل
شهرا التي تسبق  42قد أنتجت خالل الـ  أن تكون يام قرطاج السينمائيةألالرسمية  اتالمسابق ألفالم المشاركة فيينبغي ل

 .المهرجان
 

 4 :الفصل
يحتوي  ؛ وألفالم الوثائقية مهما كان نوع المحمل لفالم التحري  وألو أيام قرطاج السينمائية مفتوحة لألفالم الروائية

 :البرنامج الرسمي أليام قرطاج السينمائية على األقسام التالية 
 
 .لألفالم الروائية الطويلة قسم المسابقة الرسمية  -
 .لألفالم الروائية القصيرة قسم المسابقة الرسمية - 

 .الوثائقيةالرسمية لألفالم  قسم المسابقة   -
 . السينما التونسّية ابانو رامقسم   -
 .قسم سينماءات العالم - 

 .التكريم قسم   -
 .عروض أو حصص خاصة -

 
 :األنشطة من غيرهاألسينمائية على هامش العروض السينمائية نشاطات ذات صبغة مهنية أو أيام قرطاج وتنظم 
 .سوق لألفالم -
 .ورشة مشاريع -
 .المنتجين شبكة -
 .ممّيزةدروس  -
 ...ومعارض موائد مستديرة ومحاضرات و ندواتو لقاءات  -

 
 5: الفصل 

 :يشترط في االفالم المرشحة للمسابقات الرسمية

 .أن يكون مخرجها إفريقيا أو عربيا أو من أصل إفريقي أو من أصل عربي -
 .ء األفالم التونسيةأال يكون قد تم استغاللها تجاريا وال ثقافيا في تونس باستثنا -

في كل مسابقة رسمّية باستثناء تونس التي يحّق لها المشاركة بثالثة ( 24)ال يمكن لكل بلد المشاركة بأكثر من فلمين 
 .على األكثر في كل مسابقة رسمّية( 20)

  



 
 

  

 
 6: الفصل 

إليها حصرا تحديد عدد األفالم الطويلة اختيار األفالم لمختلف األقسام من مشموالت الهيئة المديرة للمهرجان التي يعود 
 .من تل  األفالم «DVD»قسم من األقسام المذكورة آنفا بعد اإلطالع على نسخ  كل والقصيرة التي يمكن إدراجها في
 :ويشترط في األفالم المرّشحة 

من قبل الهيئة المديرة التي تتولى إدراجها في أحد األقسام المذكورة أعاله بعد موافقة مخرجيها  مقترحةكون تإما أن   -
 .أو منتجيها أو أصحاب الحّق فيها

وإما أن تكون مقترحة على الهيئة المديرة من قبل مخرجيها أو منتجيها أو أصحاب الحّق فيها قصد إدراجها في أحد   -
  .األقسام المذكورة أعاله

على األكثر لجنة استشارية مستقلة يسّميها وزير الثقافة قصد ترشيح  من طرفقع مشاهدتها تبالنسبة لألفالم التونسية  -
 .مسابقة رسمية أفالم لكل( 20)ثالثة 

 
 7: الفصل 

و غير ذل  ال تمّثل األفالم المشاركة في أّيام قرطاج السينمائّية سوى مخرجيها أو منتجيها وتسند الجوائز والمكافآت أ

وال يمكن بأّية حال من األحوال أن تعتبر هذه األفالم ملزمة أو   من االمتيازات أوالئ  المخرجين والمنتجين دون سواهم

 .ممّثلة للحكومات أو الدول الّتى ينتمي إليها مخرجوها ومنتجوها

 

 12الفصل 

رقمية أو قرص  Betaأو  Beta SPمم أو 03السينمائية يشترط أن تكون نسخ األفالم من عيار  للترشح أليام قرطاج

 ( . DVD)ليزر 

 

 13الفصل 

يتوجب على كل فيلم مشار  في إطار المسابقة الرسمية أليام قرطاج السينمائية أن يحمل ترجمة باللغة العربية أو 

 .الفرنسية أو انكليزية اضافة للغته االصلية

 

 14فصل ال

 .4204سبتمبر  20آخر أجل لتسجيل األفالم المشاركة في قسم المسابقات الرسمية والمسابقات الوطنية حدد ليوم 

 

 15الفصل 

أكتوبر  0إلى مقر الهيئة المديرة أليام قرطاج السينمائية في أجل أقصاه  DVDوBeta يتوجب إرسال نسخ األفالم 

4204 . 
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 ادايط أايام رطاا  الياينااياي 

 1001باب اناطة تونس  46صندوق بطايد طرم 

 الجاهوطاي  التونياي 

 

 .comwww.jccarthage:  األلكتطوني الاورع jcc2012@culture.tn  : البطايد األلكتطوني
 

  323 567 71 (216) :الفاكس - +216   947 572 71 -+   -280 570 71 (216): الهاتف

mailto:jcc2012@culture.tn
mailto:jcc2012@culture.tn
http://www.jccarthage.org/

