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لينا أيخھورست، رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنانكلمة السفيرة أنج  
 

الشراكة االستراتيجية من أجل تطوير قدرات القطاع السينمائي "طاولة مستديرة استشارية وطنية حول 
 "السمعي البصريو

)2012 كانون الثاني 20بيروت، (  
 
 

CHECK AGAINST DELIVERY 

 
 ، قافةحضرة ممثل معالي وزير الث

 حضرة السيدات والسادة، 
 

ة حول  شارية الوطني ستديرة االست ة الم اح الطاول شراكة االستراتيجية من "يسرني أن أرحب بكم اليوم في افتت ال
اد البصريلسمعي االتي ينظمھا برنامج يوروميد " والسمعي البصريأجل تطوير قدرات القطاع السينمائي   لالتح

 . األوروبي
 

ذا ا اون اليورومتوسطي في إن انعقاد ھ ي تطوير التع اد األوروب ى إرادة االتح ل ملموس عل اع دلي  القطاعالجتم
ة .  مع شركائه في جنوب المتوسطالسمعي والبصري ود المبذول ي للجھ اد األوروب دير االتح ضا تق ذا أي ًويعكس ھ
سمعي تواضعة، بات فرغم اإلمكانات الم.  المكانة التي بلغھا القطاع السمعي والبصريفي لبنان إلعطاء القطاع ال

صري  ووالب ود نم ر العق ى م اني عل اح ذاللبن ه أو انفت سينما في ودة ال ة ج ط، إن لناحي ي حوض المتوس اح ف ج نج
 .   قطاعه التلفزيوني

 
دد اللغإن  ن والتع ة الف ة وثقاف شرية والموھب وارد الب ة والم درات التقني ر وصناعة والق ار والتعبي ة االبتك ي وحري

  . كلھا أمور يزخر بھا لبنانسمعية والبصرية الالدعاية 
 

وھناك عدد كبير من . القطاع السمعي والبصري د جامعية عالية المستوى خاصة بمھنكما أن لبنان قد أنشأ معاھ
سينمائي  اع ال ي القط ل ف أخرى العم ة أو ب اولون بطريق دارس ويح ذه الم صدون ھ ذين يق الب ال سمعي الط وال

 . البصريو
 

ضا مخرجووفي لبنان أ ر من التحديات التي ان تمكنًي  عامين 2011 و2010ھم من جعل تعترضوا رغم الكثي
ا يظھر – بعض ھذه األفالم نال جوائز في أكبر المھرجانات الدولية –غزيرين بالنسبة إلى اإلنتاج السينمائي   مم

 .   إيجاد الدعم المالي الذي تستحقهدرة ابتكار حقيقية تعاني في ق
 

 االستفادة بشكل أفضل من الموقع المثالي للبنان كملتقى ثقافي؟ كيف يمكن 
 

راالبصريوالسمعي إذا كان اإلنتاج  ا في الوقت ال شھد في أوروب ى ا ي رده إل ذا م را، فھ ارا كبي ًھن ازدھ زام ً اللت
ذا  والحكومات والقطاع الخاص واالتحاد األوروبي لصالالبصريوالسمعي المتكامل بين العاملين في القطاع  ح ھ

ه سمعية وبصريةوقد وضع االتحاد األوروبي سياسة . القطاع ذا القطاع من أجل تمكين ا ھ ينمائية ودعم مالي ً وس
ي  دول األعضاء ف ة لل صناعية الوطني سياسات ال ع ال م تتفاعل م ات دع اد آلي ر إيج سوق، عب تفادة من ال من االس

 . االتحاد األوروبي
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دان وال  نھم بل ن بي شركائه، م سينمائي ل اع ال اول القط ل يط ط، ب ا فق ى أوروب ي عل اد األوروب م االتح صر دع يقت
تثمار حوالى . الجوار المتوسطية م اس د 45وقد ت امج يورومي رة في إطار برن ورو خالل األعوام األخي ون ي  ملي
امج. السمعي البصري ذا البرن رويج ًوكان لبنان من البلدان األكثر نشاطا في ھ ع وت اج وتوزي ذي ساھم في إنت  ال

 .  وغيرھاسكر بنات وتحت القصف ويوم آخر وفالفل وكل يوم عيدأفالم مثل 
 

يناريو  ة س ة حول كتاب كما سمح البرنامج للكثير من المحترفين اللبنانيين بالمشاركة في مختلف النشاطات التدريبي
ااألفالم الطويلة والوثائقية، وفي الدورات التدريبية  رويج لھ ا والت ك، . حول إنتاج األفالم وتوزيعھ ى ذل عالوة عل

يم سينما ُأق ان ال ار مھرج ي إط ة ف ة والوثائقي الم الطويل يناريو األف ة س ول كتاب ة ح دورات التدريبي ن ال د م  العدي
 .بعثة االتحاد األوروبي في لبنانًاألوروبية الذي تنظمه سنويا 

 
نامج يوروميد السمعي البصري تعزيز قدرات المحترفين والسلطات الوطنية تتناول المرحلة الثالثة من برًوحاليا، 

 .وإنشاء شبكات مھنية آمل أن تسمح لكم بالعمل بصورة أفضل مع شركائكم المتوسطيين واألوروبيين
 
ام وتبقى المسألة الشائكة المتمثلة بتمويل اإلنتاج السمعي والبصري بذاته، إذ يجب استقطاب الممولين وجذب اھتم

ادرة  ر ق ة غي سلطات العام ستثمرين ألن ال دھا الم ى وح ستدامعل ل م أمين تموي اع . ت راك قط ضا إش ب أي ًويج
 .  قطاع السينما في ما يتعلق باالستثمارات والبثالتلفزيون مع

 
ر  ان الوسائل الضرورية للتعبي ارات في لبن وفر للمھ وآمل في النھاية أن تتمكن الدولة والقطاع الخاص من أن ت

سھا، نع يس ن نف سينمائي ل اع ال ى أن القط را إل ة ًظ ناعة ثقافي سب ص اعي فح وير االجتم ضا أداة للتط ا أي ًوإنم
 . ّواالقتصادي مدر لإليرادات ومستحدث للوظائف

 
سمعي والبصري في لبن ة دعم القطاع ال ضا متابع زم أي ي ملت اد األوروب ةًإن االتح ز . ان والمنطق ويجب أن يحف

ائم لجديد ال اة السياسيالعملية وب المتوسطق دان جن ين بل اون ب ة التع ع األحوال طموح . في المنطق ذا في جمي وھ
 .برنامج يوروميد السمعي البصري ونتيجته الفاعلة المأمولة

 
 . أشكركم وأتمنى أن تتكلل أعمالكم بالنجاح

 
 


