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� القطاع السم�J البIي ��
. المرأة ووجودEا ��

لدعم  حصول عM منحة فرعيةللالمشاريع المختارة 

ا وخلفها، وبناء القدرات بشأن  ختلفة لتعزيز دور المرأة أمام الكام�;
� Eذا القطاع، فضال عن 

تمثيل المرأة ��
� األفالم والتلفزيون
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� القطاع السم�J البIي
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� إطار، وEو 
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ك من قبل االتحاد األورو وع بتمويل مش�� م"! SouthMed WiA

� منطقة جنوب البحر ، يعلن أول نشاط
� له ��

�
ميدا MedFilm

، ستعقد عدة اجتماعات بتونس 9 ، بالالعاصمة  نوفم�	
.2017 قرطاج السينمائية
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� القطاع السم�J البIي ��
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� أجهزة التلفازات المحلية
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المرأة ووجودEا ��  

  
وتبدأ األنشطة بجلسة علنية لتقديم رسميا 
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