
   للمقترحات

 ، وهو مشروع ممول من االتحاد األوروبي في إطار البرنامج اإلقليمي ميد فيلم،

وتم تقييمها من قبل للمعايير المطلوبة 

، ) T.D.P(وللنساء بالتنسيق من إنتاج اليوم المسرحي 
 .، األردن

تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا ، بتنسيق من مركز المرأة العربية للتدريب والبحث ، 
 .، فلسطين" شاشات سينما المرأة

للمساواة بين الجنسين ، بتنسيق من عتبة فن للفنون ،اإلعالم والتدريب ، رام هللا 
لبنان وجمعية التنمية بمركز الموارد للمساواة بين الجنسين ، 

للبحوث الجنسانية ، القاهرة ، ' تدوين
 .، مصر' ولها وجوه أخرى

 .تعزيز المساواة بين الجنسين و مشاركة المرأة في المشهد السمعي البصري
تعزيز قدرات النساء والفتيات من البلدان العربية الستخدام األدوات السمعية البصرية في 

والخطابات المصرية من خالل دراسة الدور الذي تلعبه الصورالجنسانية في الدراما 

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في 
وينفذ هذا المشروع من قبل االتحاد . لمدة ثالثين شهر
وكالة الثقافة و (ESAC) في تونس 

 في بلجيكا، المؤتمر الدائم للمشغلين السمعي البصري المتوسطي

 

  

  

 

 بيان صحفى
  

 

 

للمقترحات الثانية الدعوة تقييم نتائج                     
 

SouthMedWiA،وهو مشروع ممول من االتحاد األوروبي في إطار البرنامج اإلقليمي ميد فيلم ،
  .الثانية تهدعو خالل لمقدمةا المقترحات

للمعايير المطلوبة  استجابت من المقترحات  32 ، اآلجال في الواردة
  .لتقييمل

   :الفرعية المنح إلسناد مشاريع 4اختيار

وللنساء بالتنسيق من إنتاج اليوم المسرحي  ...مجتمع سمعي بصري جديد، من النساء
، األردن) AEF(غزة ، فلسطين ، بالشراكة مع منتدى التعليم العربي 

تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا ، بتنسيق من مركز المرأة العربية للتدريب والبحث ، 
CAWTAR  شاشات سينما المرأة"،مدينة تونس ، تونس ، بالشراكة مع

للمساواة بين الجنسين ، بتنسيق من عتبة فن للفنون ،اإلعالم والتدريب ، رام هللا نسائية حكايات رقمية 
مركز الموارد للمساواة بين الجنسين ،  - ، فلسطين ، في شراكة مع ابعاد 

 .واإلعالم البديل ، بتونس ومبادرة تحريك فلسطين ، فلسطين

تدوين'بالتنسيق مع مركز  في اإلعالم المصري لجنساني
ولها وجوه أخرى'وشركة ' HRDO'مصر ، بالشراكة مع مركز 

تعزيز المساواة بين الجنسين و مشاركة المرأة في المشهد السمعي البصري إلى المشاريع األربعة المختارة
تعزيز قدرات النساء والفتيات من البلدان العربية الستخدام األدوات السمعية البصرية في 

من خالل دراسة الدور الذي تلعبه الصورالجنسانية في الدراما  و الحمالت من أجل حقوق المرأة
   .تعزيز القوالب النمطية بين الجنسين بين الشباب

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في : ، نحو تحقيق المساواة بين الجنسين
لمدة ثالثين شهر 2017فبراير  1جنوب البحر األبيض المتوسط ،تم إطالقه في 

  لبصرية والسينماالمدرسة العليا للسمعي وامع  في إسبانيا
CUMEDIAE (في بلجيكا، المؤتمر الدائم للمشغلين السمعي البصري المتوسطي

                     

  

 

SouthMedWiA- 2018 مارس
المقترحات  تقييم نتائج عن يعلن 

الواردة 48 ال الطلبات بين من
ل SouthMedWiA لجنة

    
اختيار تم  التقييم، إلى ستنادااو
 

مجتمع سمعي بصري جديد، من النساء •
غزة ، فلسطين ، بالشراكة مع منتدى التعليم العربي 

تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا ، بتنسيق من مركز المرأة العربية للتدريب والبحث ،  •
CAWTAR

حكايات رقمية  •
، فلسطين ، في شراكة مع ابعاد 

واإلعالم البديل ، بتونس ومبادرة تحريك فلسطين ، فلسطين
لجنسانياالتمثيل    •

مصر ، بالشراكة مع مركز 
  

المشاريع األربعة المختارةتهدف 
تعزيز قدرات النساء والفتيات من البلدان العربية الستخدام األدوات السمعية البصرية في بعلى وجه الخصوص ، و

الحمالت من أجل حقوق المرأة
تعزيز القوالب النمطية بين الجنسين بين الشبابفي تشكيل أو 

 
 SouthMedWiAنحو تحقيق المساواة بين الجنسين ،

جنوب البحر األبيض المتوسط ،تم إطالقه في 
في إسبانيا) InterArts( بقيادة

CUMEDIAE(واإلعالم في أوروبا 



 

  

 .في لبنان) SIB(معهد سكرين إنستيتيوت بيروت  و 

www.smedwia.eu 

info@smedwia.eu 

 

 

 

(COPEAM) إيطاليا في 
 

www.smedwia.eu: لمزيد من المعلومات

info@smedwia.eu: االتصال

 

 


