
 

 

 إط�ق الدعوة ا�ولى لتقديم المقترحات
 :نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 
في القطاع السمعي البصري جنوب المتوسط

 

 

 

لى لتقديم و�ة الدعوايطلق   �قليمي
بين واة لمتعلقة بالمساالقضايا والضعف 

ئر الجزا: لمتوسطا�بيض البحر ب ا

.يبرلتدوالبحث 
أي منحة تمنح بموجب ھذه الدعوة لتقديم مقترحات ستتراوح ما بين  

المستفيدين من المنح خ�ل تنفيذ المشاريع من خ�ل توفير بناء القدرات، وأنشطة الربط الشبكي

في تعزيز قدرات مشغلي قطاع ا�ف�م في البلدان السبعة المستھدفة على المساھمة في
. الثقافي من خ�ل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في قطاع ا�ف�م

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في جنوب البحر 

وكالة الثقافة واAع�م : في إسبانيا، وأربع منظمات

في إيطاليا، )  COPEAM(في بلجيكا، المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية البحر ا�بيض المتوسط 

  .في تونس

  
إط�ق الدعوة ا�ولى لتقديم المقترحات
نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 تعزيز دور وصورة المرأة
 في القطاع السمعي البصري جنوب المتوسط

صحفىن بيا  

�قليميالبرنامج ر اطاإبي في ورو�د ا0تحاامن ل ممووع ھو مشر
لضعف ط التي تعالج نقاايع رلمشااعم دھو ة لدعوه امن ھذف 
ب افي جنوان في سبعة بلدي لبصرالسمعي ع القطاافي أة لمر
.تونسوفلسطين ب ولمغرن وا

لبحث انشطة ، ألتوعيةوايب رلتدة ، المناصروايب رلتدا: لتاليةت الفئا
أي منحة تمنح بموجب ھذه الدعوة لتقديم مقترحات ستتراوح ما بين  . يورو  340 000طع ھو المبلغ اAرشادي المتاح للث�ث ق

.ا�قصى كحد يورو 100 000 و
SouthMed المستفيدين من المنح خ�ل تنفيذ المشاريع من خ�ل توفير بناء القدرات، وأنشطة الربط الشبكي

في تعزيز قدرات مشغلي قطاع ا�ف�م في البلدان السبعة المستھدفة على المساھمة في   SouthMed WiA

الثقافي من خ�ل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في قطاع ا�ف�م

.بتوقيت جرينتش 21:00  لساعةا ،2017 سبتمبر 15ھوت 

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في جنوب البحر : نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

في إسبانيا، وأربع منظمات Interartsلفترة ث�ثين شھرا وتنفذه  2017فبراير 

في بلجيكا، المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية البحر ا�بيض المتوسط 

في تونس) ESAC(في لبنان والمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما 

 

 2017   يوليو 3

ھو مشر  SouthMed WiA 
ف لھدا .يعرلمشات امقترحا

لمرايل نقص تمثولجنسين ا
ن والبناردن و�وامصر و  

لفئاالحالي اء النداسيتضمن    
المبلغ اAرشادي المتاح للث�ث ق

ويورو كحد أدنى  80 000  
SouthMed WiA وسوف تدعم     

.المستمر والتدريب  
WiA   ل ويتمثل الھدف العام  

الثقافي من خ�ل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في قطاع ا�ف�مالتنمية المستدامة والتنوع   
 
ت طلبالالنھائي لتقديم الموعد ا  
  

 –  SouthMed WiA  نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

فبراير  1المتوسط تم إط�قه في 

في بلجيكا، المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية البحر ا�بيض المتوسط ) CUMEDIAE(أوروبا 

في لبنان والمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما ) SIB(معھد بيروت  شاشة

 

 

 


