
 
    

 
 

 

لمشاركة   دعوة 

ث يف مرص ةورشة معل تدري    ىل رسد القصص املتعلقة خبتان إال

  

  .2020مارس  26ٕاىل  22من  الزمان:

  

  القاهرة، مرص. املاكن:

  

دة املستضيف: ٔمم املت ا ؤ ، يف ٕاطار يف مرص لساكن صندوق ا ث قضيةورو ملعاجلة مرشوع "بناء اجلسور بني ٕافريق ان إال ي "خ ، وا
مج املشرتك يدمعه  سف صندوق بني الرب لساكن واليون دة  ٔمم املت رسيعيف ا ث:  ان إال ىل خ   التغيري". وترية "القضاء 

  

  الهدف :

  ىل:التدريب  هذا سريكّز

ث اخلطاب  غيريت  - دام مع املتعلق خبتان إال متعات املت حيرتم هنجاست   ،رضرةا

ساء  ٕاجيابية رمس صورة - لوايت ختلني عن ممارسة اخلتان ل ّهتّن،  فقداندون با   هو

ّيل عن اخلتان. -   رسد قصص ٕاجيابية تدمع الت

متّ  ىل  س اكت ٕادراجشجيع املشاركني  ة ح علقة خب  درام ث م ة  منتان إال ىل السا ةرامج موجودة  الم لفزيونية التسلسالت امل ، مهنا إال
عي واملساالٕ ربامج الو  ج ٓخره ،ارحذاعية وشباكت التواصل    ...ٕاىل 

ادة  عي. و صني مرصيني خّص م سوف ينعقد التدريب حتت ق ج بتة يف جمال التواصل  ربة م ديو ذوي  دوليني يف رسد القصص وٕانتاج الف
خصص يف موضوع  يدمعهمسوف و  ث انخ  ماكحفةم  .إال

متّ  ملامرسة، و تقدمي التدر  س رب هنج التعلمي  ىل يب  لتدريبات العملية  مت حتّدي املشاركني  ذه س   ستويني الفردي و امجلاعي.امل الل تنف

ة سيقومون ديو  مكجمو اريو لف ابة س ّيل عن اخلتان يف السياق املرصي. ةدف رسد قصهبك   تتعلّق مبوضوع الت



 
    

 
 

 

ج بعد ٔفالم ذ سي ديو  ن مقطعورتفاحمل بعض صناع ا ي كتبه املشارون. دقائق) بناءً  10-5(حوايل  قصري روايئف اريو ا   ىل الس

ني املدربني سيكونبعد التدريب،  ا رب و  ،رب تقدمي مالحظات حول تطور مشاريعهم الشخصيةو ، عن بعدلمشاركني مع الفّين اتقدمي ل  م
ٓخرهماكملات ساكيبو كرتوين، الربيد االٕ    ...، ٕاىل 

لغة العربية. كونسي   التدريب 

  

ات املسهتدفة: ٔصول مرصية املواطنون املرصيون الف ربة يف جمالت التواصل( ٔو ذوو  ) ذوو  ٔورو ٔو يف  شون يف مرص  عي يع ٔو  ج
ون،  عية: حصف ج ٔو اخلدمة  الم  ٔو خمرجو الس /تابك و ، االتصال ومسؤولونإال ٔو املرس يربامج إالذاع ال ٔو يونيةالتلفز ربامج ال   اتح ة 

  .وناملدونٔو 

    



 
    

 
 

 

  :رشوط الرتشيح

  .18العمر فوق الكون  -

سية مرصية - ٔصل مرصي. اجل   / ا

رايس/التخّصص املهين - الم:  ا ٔو يف جمال إال ٔفالم  ديو خمرج    ل.اصتا ٔو مسؤولحمّرر الويب  ٔوحصفي ف

رايس/التخّصص املهين ٔو ث: ع  ا ان إال ىل خ ل القضاء  ٔ عية من  ج سق ٔو لتغيري، ا من عنارص متعا  نرص يفيف جمال اخلدمة  م
ٔي ٔو لغوي، /ثقايف ٔو  عي،  صب وسيط اج   من هذا النوع.م

ة العامة  - اتك الشخصية يف السا ىل عرض جوانب من ح ٔعاملخطر دون ب –القدرة والرغبة  ة ا   .نتقام

الل شهر مارس ( - ىل السفر ٕاىل القاهرة    ).ي املرشوع النفقاتسيغطّ القدرة 

ة العربية املرصية شفهيًّا وك  - له   ابًة.تالطالقة يف ا

  

ة:  لوجس ٔمور ا   ا

  حضور ورشة العمل جماين. -

الت اجلّوية وي املرشوع يغطّ  - ل الر ات الطعام نتقاالتالنفقات م   .والسكن ووج

ٔي  -     .ورشة العمل يف ملشاركهتم يمقابل مادّ لن يتلقّى املشارون 



 
    

 
 

 

ة   قدميالت يف

  :رسل رسا ٕالكرتونية ٕاىلٔ 

 ghafir@unfpa.org و v.fanelli@aidos.it  

 ،”Storytelling on FGM application“ امس ورشة العمل وهو عنوانل  حمّدداً 

ئق التالية: اً مرفّق   الو

اتية  – ٔقىص صفحتسريتك ا ٔعام السابقة ا(حبد  ٔضف روابط     ).ٕاذا اكنت ذات صن؛ 

منوذج مرفق طيا  – ىل النحو الواجبا   .املستوىف 

ل  د  ر  9: تقدمئقىص مو مت 2020فربا م حب. س ال مت ٕا تارن فقط وس ر  20 لولٕاخطار املرحشني ا   .2020فربا

ث التاملرحشات املؤهّ شّجع بقوة    .قدميىل الت إال

  


