
 

بين الرجل المساواة  تعزيزنحو "نساء جنوب المتوسط والصناعة السمعية البصرية 
 28- 27اجتماًعا في أليكانتي في  ،" البصري في جنوب البحر األبيض المتوسط

 .كازا ميديترانيو ، وهي مؤسسة ثقافية تدعم التبادل والتآزر بين ضفتي البحر المتوسط

مشروع  من الدعوة الثانية لتقديم المقترحات التي أطلقها
والتوزيع ومهرجان الفيلم من حول الرصد والتقييم والمسؤولية والتعلم واإلنتاج والتسويق 

 .عرض أعمالهم ومشاريعهم

تحدي عدم المساواة بين الجنسين في القطاع السمعي البصري في منطقة البحر األبيض 
ومخرجة سينمائية  ة، منتج يالر بيريز سوالنو

 ةالعام ةالمدير. السيدة ديما الجوندي لبنانية
 .غلق الحدث

القوالب النمطية القائمة على النوع الجندري والنقص 
الجزائر ، مصر ، األردن ، لبنان ، المغرب 

ة العليا للسمعي البصري إسبانيا ، بالشراكة مع المدرس
في بلجيكا ، المؤتمر الدائم لمشغّلي السمعي البصري 

  .في لبنان

  

 

  يبيان صحف
 

 النشاط الميداني الثاني

  2018 سبتمبر 28- 27، ليكانتيأ

 

نساء جنوب المتوسط والصناعة السمعية البصرية  "- سوثمدواياسينظم مشروع  
البصري في جنوب البحر األبيض المتوسط - تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي 

كازا ميديترانيو ، وهي مؤسسة ثقافية تدعم التبادل والتآزر بين ضفتي البحر المتوسط سيتم استضافة الحدث من قبل

من الدعوة الثانية لتقديم المقترحات التي أطلقها المختارة يع المتحصلة على المنح الفرعية وسوف يشارك ممثلين عن المشار
حول الرصد والتقييم والمسؤولية والتعلم واإلنتاج والتسويق  سوثمدوايا في التدريب التفاعلي لمدة يومين

عرض أعمالهم ومشاريعهم للتواصل مع المنظمات المحلية ، وكما ستتاح لهم الفرصة 

تحدي عدم المساواة بين الجنسين في القطاع السمعي البصري في منطقة البحر األبيض "وسيتبع هذا الحدث من خالل جلسة عامة بعنوان 
يالر بيريز سوالنوبمشاركة خبراء في المساواة بين الجنسين والقطاع السمعي البصري، مثل السيدة ب

لبنانيةالمخرجة المنتجة والو ، CIMA، واإلعالم السمعي البصري  
غلق الحدثتس ، السيدة ماريا تشيز أنا بالوماريس ،ية للمرأة والمساواة بين الجنسين

القوالب النمطية القائمة على النوع الجندري والنقص  بإستمرار ةتعلقالم القضايا، بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي ، 
الجزائر ، مصر ، األردن ، لبنان ، المغرب : البصري في سبعة بلدان في جنوب البحر المتوسط - السمعي 

إسبانيا ، بالشراكة مع المدرس -  Interartsبقيادة  قبل كونسورتيوم من وينفذ هذا المشروع
في بلجيكا ، المؤتمر الدائم لمشغّلي السمعي البصري ) CUMEDIAE(إلعالم في أوروبا في تونس ، وكالة الثقافة وا

في لبنان) SIB(الشاشة بيروت مؤسسة في إيطاليا و) COPEAM(في منطقة البحر األبيض المتوسط 

www.smedwia.eu  

info@smedwia.eu  

سينظم مشروع   - 2018 سبتمبر 
تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي :  والمرأة
سيتم استضافة الحدث من قبل. 2018 سبتمبر

سوف يشارك ممثلين عن المشار
سوثمدوايا في التدريب التفاعلي لمدة يومين

كما ستتاح لهم الفرصة  .منظور جنساني

وسيتبع هذا الحدث من خالل جلسة عامة بعنوان 
بمشاركة خبراء في المساواة بين الجنسين والقطاع السمعي البصري، مثل السيدة ب" المتوسط

 من الجمعية اإلسبانية للمخرجات
ية للمرأة والمساواة بين الجنسينسلنفلمعهد اإلقليمي بل

، بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي ،  يعالج سوثمدوايا
السمعي في تمثيل المرأة في القطاع 

وينفذ هذا المشروع. ،فلسطين وتونس
في تونس ، وكالة الثقافة وا) ESAC( والسينما

في منطقة البحر األبيض المتوسط 

  

www.smedwia.eu: لمزيد من المعلومات

info@smedwia.eu: االتصال


