
 

 

 

 

 

 

� القطاع السم�� 
�النهوض بدور المرأة وصورتها 

 

 

 
� إطار 

� � ��ك من قبل االتحاد األورو وع بتمويل مش*( نامج اإلقلي�2 ال، و0و م/. �*
الجزائر، مصر، : األبيض المتوسط

� التنمية المستدامة 
�� بهدف المسا0مة  لمحلي<=

� قطاعات السينما السمعية والب?ية
�� من خالل تعزيز صورة ومشاركة المرأة 

�وقد بدأ . والتنوع الثقا

حات ودورات تدريبية موجهة، خاصة للمهنيات � لتقديم مق*( � القطاع ومن خالل دعوت<=
�السمعية  

 المعنية منحصول عN منحة فرعية 
� القطاع السم�� 

�وع أيضا بحوثا لفهم أفضل لوجود المرأة  وسيجري الم/.
سيما النساء، داخل المنطقة 

 � � والممول<= � مثل الموزع<= وعالوة عN ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة توعية ألصحاب المصلحة المعني<=
� القطاع و 

�� المستمرة  � الجنس<= � لتسليط الضوء عN عدم المساواة ب<= � صناعة دعم والمنتج<=
�المرأة 

اكة مع ، ستعقد عدة اجتماعات بتونس العاصمة ، بال/. �الدورة الثامنة  نوفم*
واألك̀* شهرة دوليا  المهرجانات السينمائية

ا وخلفها، وبناء القدرات  تنظيم دورات تدريبية مختلفة لتعزيز دور المرأة أمام الكام*=
مناقشة عن سبب انخفاض عدد مديرات التصوير 
0ن من مشغ�N السمعيات الب?ية عن عدد الرجال، وتحليل ومناقشة استخدام جسد المرأة  وغ*=
 � وسيخلق 0ذا الحدث فرصا للتواصل ب<=

 

� المرأة والرجل � القطاع السم�� : تعزيز المساواة ب<=
�النهوض بدور المرأة وصورتها 

 والب?ي جنوب المتوسط

نوفم��  9-5تونس،  2017    

� إطار 
� � ��ك من قبل االتحاد األورو وع بتمويل مش*( SouthMed WiA ، و0و م/.

� منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط
�� له 

��، يعلن أول نشاط ميدا
، تونس � .األردن، لبنان، المغرب، فلسط<=

وع إx تعزيز قدرات أصحاب المصلحة ا � التنمية المستدامة ويهدف الم/.
�� بهدف المسا0مة  لمحلي<=

� قطاعات السينما السمعية والب?ية
�� من خالل تعزيز صورة ومشاركة المرأة 

�والتنوع الثقا
اير �� ف*

�.شهر 30مدة  2017سوثمد وايا 

حات ودورات تدريبية موجهة، خاصة للمهنيات � لتقديم مق*( ومن خالل دعوت<=
حصول عN منحة فرعية للالمختارة  دعم سوثمد وايا المشاريعيالب?ية و السينما، سوف 
� القطاع السم�� . البلدان السبعة المستهدفة

�وع أيضا بحوثا لفهم أفضل لوجود المرأة  وسيجري الم/.
، وال  � � مهن<= � المنطقة، وسيدعم إقامة الشبكات ب<=

�سيما النساء، داخل المنطقة الب?ي 
. األورومتوسطية األوسع نطاقا

 � � والممول<= � مثل الموزع<= وعالوة عN ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة توعية ألصحاب المصلحة المعني<=
� القطاع و 

�� المستمرة  � الجنس<= � لتسليط الضوء عN عدم المساواة ب<= والمنتج<=

اكة مع 9 ، ستعقد عدة اجتماعات بتونس العاصمة ، بال/. �نوفم*
المهرجانات السينمائية واحد من أقدم 2017قرطاج السينمائية 
.لتعزيز السينما األفريقية والعربية

ا وخلفها، وبناء القدرات  تنظيم دورات تدريبية مختلفة لتعزيز دور المرأة أمام الكام*=
مناقشة عن سبب انخفاض عدد مديرات التصوير و بشأن مواضيع محددة للقطاع السم�� الب?ي، 

0ن من مشغ�N السمعيات الب?ية عن عدد الرجال، وتحليل ومناقشة استخدام جسد المرأة  وغ*=
امج التلفزيونية �� األفالم وال*

��  .نمطية الجنسانية  وسيخلق 0ذا الحدث فرصا للتواصل ب<=

� المرأة والرجل تعزيز المساواة ب<=

الخلفية  - 1 

SouthMed WiA  
� منطقة جنوب البحر

�� له 
��  MedFilm، يعلن أول نشاط ميدا

، تونس �  األردن، لبنان، المغرب، فلسط<=

وع إx تعزيز قدرات أصحاب المصلحة ا ويهدف الم/.
� قطاعات السينما السمعية والب?ية

�� من خالل تعزيز صورة ومشاركة المرأة 
�والتنوع الثقا

وع اير م/. �� ف*
�سوثمد وايا    

حات ودورات تدريبية موجهة، خاصة للمهنيات � لتقديم مق*( ومن خالل دعوت<=
الب?ية و السينما، سوف 
البلدان السبعة المستهدفة

، وال  � � مهن<= � المنطقة، وسيدعم إقامة الشبكات ب<=
�الب?ي 

 األورومتوسطية األوسع نطاقا

 � � والممول<= � مثل الموزع<= وعالوة عN ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة توعية ألصحاب المصلحة المعني<=
� القطاع و 

�� المستمرة  � الجنس<= � لتسليط الضوء عN عدم المساواة ب<= والمنتج<=
 السينما

 � ة ب<= � الف*(
�9و  5و

ين قرطاج السينمائية  آليام والع/.
 لتعزيز السينما األفريقية والعربية

نامج �ا وخلفها، وبناء القدرات  ويتوقع ال* تنظيم دورات تدريبية مختلفة لتعزيز دور المرأة أمام الكام*=
بشأن مواضيع محددة للقطاع السم�� الب?ي، 

0ن من مشغ�N السمعيات الب?ية عن عدد الرجال، وتحليل ومناقشة استخدام جسد المرأة  وغ*=
امج التلفزيونيةوالقوالب ال �� األفالم وال*

�نمطية الجنسانية 
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� القطاع السم�� الب?ي، والتعلم وعرض أعمال مختلف النساء العامالت 
� � � القطاع المتدخل<=

�
� جنوب البحر األبيض المتوسط

�� ال السم�� الب?ي  � والمبادرات القائمة المتعلقة بالمساواة ب<= جنس<=
� أجهزة التلفازات المحلية

�.  
 

ة بأكملها، سوف  � القطاعاتيدعم طوال ف*(
� � سوثمد وايا إنشاء وإطالق شبكة من النساء المهني<=   

� وأصحاب المصلحة . السمعية والب?ية والسينما وسيجمع 0ذا المن*� أك*� عدد ممكن من المهني<=
� للجهات الفاعلة والهياكخلق رابط والمنظمات بهدف 

� � � الجنس<= � تركز عN المساواة ب<=
 ل ال�(

� جميع البلدان المستهدفة وفيما بينهاالمنطقة 
�وستكون االجتماعات . عN المدى الطويل وما بعد ، 

 �
�.مناسبة إلعالن الشبكة وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة تونسوالتبادالت ودورات العمل   

 2 - �
� المرأة والرجل "النشاط الميدا�� �  : نحو تعزيز المساواة ب()

النهوض بدور المرأة وصورتها �1
"   القطاع السم=� والب;ي جنوب المتوسط  

 � وع سوثمد وايا الذي يهدف إx دعم وتعزيز المساواة ب<= � لم/.
��0ذا الحدث 0و أول نشاط ميدا

� القطاع السم�� الب?ي
�� تمثيل المرأة وتمثيلها 

� � .الجنس<=  

2017نوفم*�  6تتاح والشبكات، االف  
 

:   �xالنحو التا Nوسيتم تنظيم صباح اليوم األول ع  
. � تم منحها 

حفل االفتتاح العام سيطلق رسميا سوثمد وايا ويعلن عن المشاريع ال�(  1-  
الدورة مديرورئيس جامعة قرطاج و المدرسة العليا للسم�� والب?ية والسينما بقمرت  وسيقوم مدير 

� تونس ومدير  بتقديم كلمة للحضور قرطاج السينمائيةمهرجان أيام  من  28
� � �� ةمع ممثل الوفد األورو

ارتس، منسق  وع ةإنت*=        الم/.
� لتوثيق النشاط وإبراز العمل وقد  � المحلي<= � ختام  تمت دعوة الصحفي<=

� �
�وسيعقد مؤتمر صحا

.الحفل   
� الشباب  الندوةسوف تسمح   -2 � والناشئ<= التواصل الشب�� بإثراء الروابط مع صان�� األفالم المحلي<=

 � � اآلخرين، فضال عن خلق فرص للدفاع عن المساواة ب<= � السينمائي<= � مع العديد من المهني<= والناشئ<=
� صناعة السينما اإلقليمية

� � .الجنس<=  
� قطاع السينما  تقديم تجربة مهنية -3

�ة  نسائية  ��  ستحدثنا  ،ذات خ*
عن التحديات والنجاحات ال�(

� حققتها 
�.حياتها المهنية  

: � لدورات تدريبية  
��بالمنح عN النحو التا�x  نللمستفيديوسيخصص ما تب�( من النشاط الميدا  

  2017نوفم*�  6بناء القدرات، الجزء األول، 
  

وال سيما النساء، وتعزيز ، للمستفيدن بالمنح الدورة 0و تعزيز المهارات المهنية  هذهوالهدف من 
اء . معرفتهم بمواضيع محددة وذات صلة بالموضوع تتعلق بالقطاع السم�� الب?ي �وسيقدم خ*

تونسيون وأوروبيون دورات تدريبية بشأن التمويل واإلنتاج لزيادة مستوى المشاركة والقدرات فيما 
 .يتعلق بالمجاالت الهامة لعملهم

 

 ، �
��2017نوفم*� 7بناء القدرات، الجزء الثا  
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� القطاع السم�� الب?ي من منظورات مختلفة هذهوستتناول 
�.الجلسة مسألة نوع الجنس   

اتهن كمشغالت همن الم 3وخالل الجلسة الصباحية، ستقدم  �نيات من تونس والمغرب والجزائر خ*
� جنوب البحر األبيض المتوسط

�سيتم وبعد المناقشة،  نوسيتحدثن أيضا عن عمله. سمعية ب?ية 
. نعرض مجموعة من أعماله  

� الشؤون الجنسانية والسمعية الب?ية عن صورة المرأة 
�اء  �وخالل جلسة بعد الظهر، سيتحدث الخ*

 � � الجنس<= � صناعة السينما وكيف يمكن للمنتجات السمعية الب?ية أن تدعم المساواة ب<=
�وسيكرس  

، ولكن أيضا كيفية الدعوة والضغط من أجل إيجاد إطار مؤس��  �
��تدريب محدد للنهوض بنوع جنسا

� يأفضل  � الجنس<= .را�� الفوارق ب<=  

2017نوفم*�  8تبادل زيارات،   
 

� تهدفان إx تعزيز تبادل  � زيارت<=
�� ل سوثميد وايا للمشاركة 

��سيخصص اليوم الثالث من النشاط الميدا
� القطاع وتبادل الممارسات الجيدة وأساليب العمل المهنيةالتعلم ب

� � � المعني<= � األقران مع المشغل<= =>.  
 

� الصباح، ستتاح الفرصة للمستفيدن بالمنح لزيارة التليفزيون العام التون�� ومالقاة 
�النساء و

� مديرين العامللوا و  اتالمنتجات، ومقد�� العروض، والصحفي � 0يئة اإلذاعة الوطنية، <=
�امج   �وال*

.التلفزيونية  
 

� لإلذاعة والتلفزيون  ��ة، ستتيح زيارة مركز التدريب التابع لالتحاد العر ة ما بعد الظه*= � ف*(
�و

 �
�للمستفيدن بالمنح فرصة لالستفادة من إجراء ملموس يهدف إx تعزيز صورة غ*= نمطية عن المرأة 

.القطاع السم�� الب?ي  
 

� إحدى دورات حلقة العمل التدريبية وست
�وسائط اإلعالم لصالح النساء *اإلنتاجية بشأن / شاركون 

*صاحبات المشاريع   �
�� نفس األيام، وستهدف إx تعزيز مسا0مة المرأة 

�وستعقد ورشة العمل 0ذه 
 � � البلد، مع زيادة و�� الصحفي<=

�من  االقتصاد التون�� من خالل ن/. األخبار عن قصص ناجحة 
� ممارسة العمل اليو�� 

� � � الجنس<= .الرجال والنساء بنهج المساواة ب<=  
 

وع،  2017نوفم*�  9جلسة إدارة الم/.  

وسيتلقون مواد . الدورة 0و تعزيز قدرات إدارة المشاريع من الجهات المانحة الفرعية هوالهدف من 0ذ
وع اإلدارية والمالية الداخلية إلدارة منح سوثمد  تدريبية ومواد إعالمية عن إجراءات إدارة الم/.

� أن ذلك قد يث*= تنفيذ المشاريع
�.وياسوب وعن أي حاجة أخرى أو شك  � كما سيتم إطالع المشار  . ك<=

وع سوثمد  عN األنشطة التالية لم/.


