
 

 بيان صحفي
 

الفرص المرتبطةإبراز جديد لزيادة  كتيبنشر تم ي  

بالنوع االجتماعي في القطاع السمعي البصري   
 

 

"نحو تعزيز المساواة بين  ،نساء جنوب المتوسط والصناعة السمعية البصرية -قام فريق مشروع  سوثمدوايا  - 2018نوفمبر  30

غير  كتيبالبصري في جنوب البحر األبيض المتوسط"، بنشر  في القطاع السمعير وصورة المرأة والمرأة : تعزيز دو الرجل

 '.وتكافؤ الفرص في القطاع السمعي البصري في جنوب المتوسط المرأة والرجلالمساواة بين  'مسبوق بعنوان 

 

للمرة األولى، باللغتين  .التي يستطيع محترفو األفالم الوصول إليها حالًيا المنشوراتفجوة مهمة في  اإلصدار الجديديمأل هذا 

معلومات عملية عن الفرص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في القطاع السمعي البصري في  الكتيبالعربية واإلنجليزية، يجمع 

، وبعض بناء المعرفة التصاالت المهنية، ووالتبادالت واالبحر األبيض المتوسط في مجاالت مثل اإلنتاج والتمويل  جنوب

 المبادرات العامة المختارة.

 

 وهي عضوة في،  CUMEDIAEaisblهذا المنشورهو نتيجة البحوث التي قامت بها وكالة الثقافة واإلعالم في أوروبا 

وقد صمم ليكون أداة مفيدة ألي فرد أو منظمة معنية أو ترغب في االنخراط في األنشطة التي تعزز التوازن بين  الكونسورتيوم.

الجنسين وجهود التوعية الجنسانية. يجمع البحث بين المعلومات حول أفضل الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى التآزر وفرص 

صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمساواة بين الجنسين والتي  ذاتعة السينما التواصل مع معلومات عن الفرص والمؤسسات في صنا

 يمكن أن تكون ذات فائدة لمهنيي األفالم في البلدان المستهدفة للمشروع وما بعده.

  

 الكتيب؟ هذا لماذا

 

أجريت دراسة في بداية مشروع سوثمدوايا بهدف إنتاج تقرير أولي لالستخدام الداخلي وكخريطة أولية ألنواع مختلفة من 

المعلومات المتاحة لدعم األنشطة ذات الصلة بالنوع االجتماعي في المنطقة. أكدت النتائج الحاجة الملحة إلى تحديد وتنظيم جميع 

والقطاع السمعي البصري في البلدان المستهدفة، وجمع الجندر بلبرامج واألنشطة المتعلقة عن ا المتاحة المهمةالمعلومات 

 مهنييها.المعلومات العملية لتسهيل الوصول إلى هذه الصناعة و 

 

 

 https://bit.ly/2SjxngO: يلاتلا طبارلا ىلع بيتكلا ليمحت نكمي

 

 

يعالج سوثمدوايا ، بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي ، القضايا المتعلقة بإستمرار القوالب النمطية القائمة على النوع الجندري 

البصري في سبعة بلدان في جنوب البحر المتوسط: الجزائر ، مصر ، األردن ،  -والنقص في تمثيل المرأة في القطاع السمعي 

إسبانيا ، بالشراكة مع المدرسة العليا  - Interartsبقيادة  قبل كونسورتيوم من وينفذ هذا المشروعتونس. لبنان ، المغرب ،فلسطين و

( في بلجيكا ، المؤتمر الدائم CUMEDIAE( في تونس ، وكالة الثقافة واإلعالم في أوروبا )ESACللسمعي البصري والسينما )

 .( في لبنانSIBمؤسسة الشاشة بيروت )( في إيطاليا وCOPEAM)توسط لمشغّلي السمعي البصري في منطقة البحر األبيض الم

 

 www.smedwia.euلمزيد من المعلومات:   

info@smedwia.eu :االتصال  
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