
 

 لتقديم المقترحات
 :نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 
في القطاع السمعي البصري جنوب المتوسط

 ة الثانية لدعوايطلق  ميد فيلمإلقليمي ا
واة لمتعلقة بالمساالقضايا والضعف ط ا

: لمتوسطاألبيض البحر ب افي جنو

 .المناصرة و التوعية

أي منحة تمنح بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات ستتراوح 

وأنشطة ، من المنح خالل تنفيذ المشاريع من خالل توفير بناء القدرات

في تعزيز قدرات مشغلي قطاع األفالم في البلدان السبعة المستهدفة 
التنمية المستدامة والتنوع الثقافي من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في 

   )بتوقيت أوروبا الوسطى

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في 
وينفذ هذا المشروع من قبل االتحاد بقيادة 

ووكالة الثقافة  (ESAC) في تونس صرية والسينما
 (COPEAM)في بلجيكا، المؤتمر الدائم للمشغلين السمعي البصري المتوسطي 

 
 
  

لتقديم المقترحات ثانيةإطالق الدعوة ال
نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 تعزيز دور وصورة المرأة
 في القطاع السمعي البصري جنوب المتوسط

صحفىن بيا  

 

البرنامج ر اطاإبي في وروألد االتحاامن ل ممووع هو مشر
ط التي تعالج نقاايع رلمشااعم دهو ة لدعوه امن هذف لهدا. 

في جنوان في سبعة بلدي لبصرالسمعي ع القطاافي أة لمراتمثيل 
.تونسوفلسطين ب ولمغرن والبناردن و

المناصرة و التوعية،  يبرلتد، ا أنشطة البحث: لتاليةت الفئا
أي منحة تمنح بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات ستتراوح . يورو  420 000هو  تفئاالمبلغ اإلرشادي المتاح للثالث 

.األقصىكحد يورو  100 000يورو كحد أدنى و 

من المنح خالل تنفيذ المشاريع من خالل توفير بناء القدرات المستفيدين   SouthMed WiA

.الشبكي والتدريب المستمر

SouthMed WiA  في تعزيز قدرات مشغلي قطاع األفالم في البلدان السبعة المستهدفة 

التنمية المستدامة والتنوع الثقافي من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في 

بتوقيت أوروبا الوسطى( 12:00 ،2018فبراير  23الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

تعزيز دور وصورة المرأة في القطاع السمعي البصري في : ، نحو تحقيق المساواة بين الجنسين
وينفذ هذا المشروع من قبل االتحاد بقيادة . لمدة ثالثين شهر 2017فبراير  1جنوب البحر األبيض المتوسط ،تم إطالقه في 

صرية والسينماالمدرسة العليا للسمعي والببالتعاون مع في إسبانيا 
CUMEDIAE ( في بلجيكا، المؤتمر الدائم للمشغلين السمعي البصري المتوسطي

 .في لبنان) SIB(في إيطاليا و معهد سكرين إنستيتيوت بيروت 

www.smedwia.eu 

info@smedwia.eu 

 

2017ديسمبر   15 

هو مشر  SouthMed WiA 
. يعرلمشات التقديم مقترحا

تمثيل و نقصولجنسين ابين 
ردن وألوامصر وئر الجزا  

لفئاالحالي اء النداسيتضمن  
المبلغ اإلرشادي المتاح للثالث 

يورو كحد أدنى و  80 000ما بين    

SouthMed WiA  دعميو سوف  

الشبكي والتدريب المستمر الربط  

 

WiA ل  ويتمثل الهدف العام    

التنمية المستدامة والتنوع الثقافي من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز صورة المرأة في  على المساهمة في
. قطاع األفالم  

 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 
  

    SouthMed WiAنحو تحقيق المساواة بين الجنسين ،
جنوب البحر األبيض المتوسط ،تم إطالقه في 

)InterArts ( في إسبانيا
CUMEDIAE(واإلعالم في أوروبا 

في إيطاليا و معهد سكرين إنستيتيوت بيروت 

  

www.smedwia.eu: لمزيد من المعلومات

info@smedwia.eu: االتصال



 

 

 

 


