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الضــفـاف   ب الطـفـــال   :    2ــيـن عـيـون فـي
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  للمـشـاركـة   دعــوة

ـ    " الطفال عيون الضفاف   في  "2بين
ــ           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

بإ"    الطفـــل ـــا       أشار وراءه ـــا م إلى نظـــر الربوة، اتجاه فـــي  صـــبعه
" ... توقف...     دون بحرية تكلم ثم منبهرا

  ـقـدّمـة  الم

 المؤتمر الدائم للوسائلالنتاج هو من أهم مجالت العمل الذي ما انفك 

 السمعية والبصرية في حوض البحر البيض المتوسط (الكوبيام) و اتحاد إذاعات

 الدول العربية يوليانه اهتماما كبيرا وعرف تطورات ملموسة بمرور الزمن عبر

مثمرة. شراكات و تفاعلت

  مع الوقتيخلق من شأنه أن لشراكتناهو بالفعل قطاع استراتيجي بالنسبة 

 بروحتصورا سمعيا وبصريا عربيا وأوروبيا يكون في نفس الوقت متنوعـا ومتحدا 

التعاون والتبادل بين الثقافات.

 من أحدث النتاجات المشتركة التي حققت نجاحا باهرا وتمّ بثها علىو

 المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض بيننطاق واسع  بالتعاون 

 بين " البحر البيض المتوسط (الكوبيام) و اتحاد إذاعات الدول العربية هي

الضفاف "

 23في إطار هذا النتاج الوروبي العربي الول على مستوى عال تم انجاز 

المعاصر"   "' حول مواضيع 13جاهزة للبث حلقة   " و المرأة"  " و الفن

 المهاجر ".

 2008 تمّ عـرض هـذا النتـاج في عديد المناسبات العالميـة كالباكا فوروم  

  وتم بثها على قنواتTV(كارلسروو ، ألمانيا) و اليورفزيون (لوسارن ، سويسرا) 

 عديدة للتلفزات المشاركة ومن بينها الراي ايطاليا ، الذاعة والتلفزة السبانية ،

 اتحاد الذاعة والتلفزيون المصري ، الذاعة والتلفزة اليونانية ، التلفزيون

الجزائري ، إلخ...
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 المؤتمر الدائم للوسائل السمعية ثر ذلك ودائما في إطار الشراكة ، قرّرإ

 والبصرية في حوض البحر البيض المتوسط (الكوبيام) و اتحاد إذاعات الدول

 الشروع في إنتاج سلسلة وثائقية ثانية ذات أهداف أكثر طموحا من حيث العربية

الضفاف"   جودة النتاج و البث والترويج للمشروع أل و هو   " . 2بين

الضـفـاف     م بـيـن  :  2  ـشـروع

 من ضفتي البحر) عشرة بلدان 01النتاج الوروبي العربي الثاني بمشاركة (

البيض المتوسط والمشرق العربي ومن الخليج.

الطـفـال"    "     العنـوان عيـون      فـي

 وأحيانا أخرى ساذجينغبـة في المعـرفة والطـلع ، أحيانا يكونون أبرياء ولهم ر

هم تلقائـّيـون وأذكيـاء ويطرحون أسئلة عديدة ....

  يريدون أن يكشـف لهم العالم أسراره حتى يفهموهيريدون أن يعرفوا كل شيء ،

 أفضل ....  ل يحبذون المجرد والمبهم وغير الملموس، يفضلون لمس الشياء

ومشاهدة الحداث وفهم النماذج المحسوسة...
 

 !هم ببساطة الطفال

 وإذا ما أنصتنا لتعاليقهم وأسئلتهم و لحظنافإذا ما أطلقوا العنان لخيالهم 

 ردود فعلهم حول أحداث، مواضيع، صور، أماكن، شخصيات ذات أهمية وطنية

وعالمية ؟

الضفاف"    هذا هو ما نقترحه فيو   : نفتح نافذة على العالم من خلل "2بين

عيون الطفال غير المألوفة والمستمتعة والحساسة .

 سنة .21 و01 يتراوح سن الطفال ، أبطال الشرائط الوثائقية ، بين 

 سيحتكون بشخصية أو سيتم أخذهم إلى أماكن "موحية " وذلك لمساعدتهم على

.التفكير 
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وا معها.كما يمكن أن تقدم لهم صور حتى يتفاعل
   والبصري السمعي الرشيف  :  استعمال

 الحداث أو النجازات أو الشخصيات التي تركت أثرا في أحداث الساعة

 للعالم المعاصر والتي سيتكلم عنها الطفال لبد أن تروى باستعمال صور

سمعية و بصرية, للرشيف أيضا .

:  المقترحة   المواضيع

البيـئـة•

التلفزيون •

الخــر•

المستقبل •

 ، المسرح ، السينما ، التصوير)الفن (الموسيقى•

 كيف موقف الطفل من العادات والتقاليد.....مجتمعه الذيالتقاليد (•

يتواجد في عالم عصري ، العولمة )

علقة الطفل بلغته الم واللغات الخرى التي يتعلمها)اللغات (•

التعليم، المدرسة .•

.الـريــاضـة•

  مدعوة إلى أنـ الهيئات التلفزيونية التي ترغب في المشاركة في هذا النتاج

) أربعة مواضيع من بينها.4تأخذ بعين العتبار هذه المواضيع وأن تقترح (
 

ــــــــداف  اله  : 

 :  ـداف العـامة  اله

دعم التعاون الوروبي ـ العربي في مجال النتاج المشترك .•
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 ـادل الفكار وطرق العمل بين الضفتين الشماليةتعزيز الحوار الثقافي وتب•

 والجنوبية. أن ننتـج معا يعني أن نبني معا جسرا للحوار ليس بين التلفزات

 المشاركة فحسب ولكن بين مشاهديها أيضا الذين يسافرون من خلل

 البرامج الوثائقية بين رؤى مختلفة ولكن ليست بالدرجة التي نتصورها فهي

 تلتقي وتتباعد في فضاء ثقافي غير متجانس ولكن متحاور وكثيرا ما يكون

متكامل  .

 المساهمة في خلق تصور أوروبي ـ عربي متنوع ولكن مشترك .•

خلق خطاب سمعي وبصري أوروبي ـ عربي .•

 :  خاصـة  ال  ــداف   اله

 تقديم رؤى متعددة لبعض عناصر العالم الذي يحيط بالطفال (انجازات،•

 أحداث، شخصيات...) وذلك من خلل نظرات هؤلء الطفال الذين ينتمون

إلى ثقافات مختلفة .

  تيسير مواجهة تلقائية بين جيلين ـ جيلي الطفال والكبار الذين هم في•

علقة معهم .

 الكشف عن بعض ملمح المشهد الجتماعي والثقافي لكل بلد كما يراها•

الطفال .

العـمـل    آ وطــرق   لـيـات
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السلـة   صيغ.1  :  ـة

 التعـريــف: 

 عمل بهذه الصيغة يتكفل كل مشارك بانجاز برنامجين وثائقيين وفي مقابل

 ذلك يتمتع بحق البث المجاني للبرامج الوثائقية التي ينتجها الشركاء

الخرون .

الضفاف"    على الهيئات المشاركة في يتعين   أن تعد برنامجين "2بين

 برنامج وتتمتع بحقوق البث.81وثائقيين وفي المقابل تحصل على 

 الفـوائــد : 

 ّي : الهيئة المشاركة تعد برنامجين وثائقيين وتحصل مقابل ذلك علىربح كم-

 برنامج وهذا ما يمكّنهـا مـن إثراء شبكة برامجها.81

 البرامج الوثائقية للمشاركين الخرين ذات جودة لسلسلةربح نوعي : -

متجانسة تحافظ على تنوّع وخصوصية المادة الوثائقية المنتجة.
  

المشـروع     . 2 أجـل مـن للتكويـن العمـل  :ورشـات

 / التكوين ، معرفة مشتركة وعطاء أفضل       النتاج

  المؤتمرتلعب ورشات العمل دورا أساسيا في النتاج المشترك كما تصوره

 الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر البيض المتوسط

 . تمثل فضاءً مفتوحا للتبادل تقنيات (الكوبيام) واتحاد إذاعات الدول العربية

 التصوير / مونتاج وطرق الكتابة والشكال الجمالية والنماذج الثقافية المختلفة

/ المقارنة بينها وهو ما يساهم في خلق خطاب سمعي وبصري مشترك .

6



 ر تراهن الكوبيام والتحاد في انتاجاتهما المشتركة على مسارفبهذا المنظو

العمل وليس على المنتوج فقط .

 فمن خلل مسار العمل يمكن أن تنشأ مقاربات وطرق عمل جديدة بفضل

التعاون بين مختلف المخرجين  وهذه المرة بين المخرجين والمكوّنين أيضا.

الضفاف"   في إطار     ، تكوين المشاركين (المخرجون الشبان) "2بين

 موجّه نحو جمالية البرامج الوثائقية خاصة في مرحلة الكتابة والمونتاج (على

سبيل المثال : استعمال الموسيقى).

الضفاف"   التجديد في   ، على مستوى ورشات العمل هذه السنة ، "2بين

 يكمن في أنها لن تكون مجال لتبادل الفكار أو المنتوجات التي تم إعدادها

 فحسب وإنما ستكون فضاء حقيقيا للتكوين من أجل المشروع ولنتاج

سكريبت وذلك مع خبراء متمرسين في المجال.
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 المخرجون (مـــن كـــل تلفزة) والفريـــق المشرف

  من المؤتمر الدائم للوسائل السمعيةعلى النتاج 

 والبصــرية فــي حوض البحــر البيــض المتوســـط

ــربية ــدول العـ ــاد إذاعات الـ ــن اتحـ  (الكوبيام) وم

ــة عمـل تتمحور س مـن أجـل ورش ـون بتوـن  يجتمعـ

الضفاف"   حول الشكـل الجديد   في " : 2بين
الطفال  . عيون

 تعّيـن على كـل واحـد من المخرجين المشاركيـني

ن4أن يقدم  ـيتم اختيار اثنـي ـا س ع ومـن بينه   مواضـي

فقط ووثائق عديدة بخصوصها .

ــل واحـد أن يصـطحب ــك ، على ك ـة إلى ذل  بالضاف

ــي ينوي ــيقـى الت ــف والموس ـــور الرشيـ ــه ص  مع

استعمالها في إنجاز البرنامجين الوثائقيين.

ــب ــد كت ــل مخرج ق ــبوع يكون ك ــة الس ــي نهاي  ف

السيناريوهات الخاصة بانجاز حلقاته.

 يعــد كــل مخرج البرنامجيــن الوثائقييــن فــي بلده

ـــا فـــي ـــم قبوله ـــي ت  معتمدا على القتراحات الت

 الورشــة وذلك فــي مواقــع وأماكــن مختلفــة يتمــّ

 تحديدهـــا طبقـــا لخـــط تحريري مشترك يرســـمه

المخرج التنفيذي للمشروع.
 

1الجتماع    :

 تكوين لمدة أسبوع

بتونس
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المتــوقــعــــة  ورش الــعـمــــل ــــات



التنـسـيـــق . 3  :فــريــق

ساسا بالتنسيق ورسم الخط التحريري. منتج تنفيذي يهتم أ•

  أحدهمـا عـن الجانب العربـي والخر عن الجانبخبيران :•

.الوروبي

ممثل عــن الـكــوبــيـــام. •

اتحاد إذاعات الدول العربية.ممثل عن •

مشاركة      .4 هيئة فيكل النتاج عن : المسؤولون

المسؤولون عن النتاج في كل هيئة مشاركة.•

المخرج القائم على المشروع داخل كل هيئة مشاركة.•

النهـــائـي   المن  :  ـتــوج

الضفاف"     ) برنامجا وثائقيا20إنتاج أوروبي عربي متكوّن من ( " 2بين

  من الجنوب)10 من الشمال و 10) دقيقة (13مدة كل واحد منها (

 13برنامجين وثائقيين مدة كل واحد منهما ستعد كل تلفزة مشاركة •

دقيقة 

تتكفل بترجمة السلسلة إلى لغتها وبثها على قناتها •

 يجب أن تقـدم البرامج الوثائقية في صيغة دولية مصاحبة بالسكريبت•

).IMXباللغة النجليزية أو الفرنسية على شرائط (

ـّمـن كـل شـريـط مـا يـلـي :ويتض
جنيـريـك السـلـسـلـة •
 ونتاج صـور الرشيف التي تذكر بالحدث أو تصف وضعية توحي إلىم•

مسائل اجتماعية وأحداث الساعة.
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 " أطفال يتكلمون ويقتربون من عالم الكبار في مواقع وأماكنالتصوير •
مختلفة مرتبطة بالمواضيع. 

 
المشـروع    م إنـجـاز  :  ـدة

 أشــهـــر  6

ــعـــنـيــــون  الم  : 

  المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية فيالهيئات التلفزيونية العضاء

 في حوض البحر البيض المتوسط (الكوبيام) واتحاد إذاعات الدول

.العربية

المـشـاركـة   ش  :  ــروط

لكل هيئة حق ترشيح مخرج من قبلها وفق المواصفات التالية :

 سنة.35 و25عمره بين يتراوح •

  سنوات في ميدان النتاج المخصص5 و3 تجربة تتراوح بين له•

للطفال.

معرفة ودراية باللغة النجليزية أو الفرنسية.له •

ّص في إخراج البرامج الوثائقية.متخص•

 :  ـل الــرد  أج
 على التلفزات المهتمة بالمشاركة في النتاج المشترك إرسال-

 11ه استمارة الترشح والوثائق الملحقة بها في أجل أقصا

:عبر العنوانين اللكترونيين المذكورين أدناه  2009أبريل/نيسان 
rrossetti@copeam.org     و     a.louraoui@asbu.net

خــتـيــار  ال  : 
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 المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية فيستتولى  لجنة التنسيق    

 حوض البحر البيض المتوسط (الكوبيام) واتحاد إذاعات الدول العربية

النظر في الترشحات إبان وصولها .

فقط)   10ختيار (سيتم ا مخرجين  ) خمسة من5  من المترشحين (عشرة

 ) خمـسة مـن الهيئات الوروبية وسيتـم إعـلم الذين وقع5الهيئات العربية و(

التنسيق  اختيارهم من طرف  الضفاف"   لجنة  20يوم "  2بين

 .2009أفريل 

والبـث   الـترويج   :

 ؤمن بالصلة الوطيدة التي لبد أن تربط دائما النتاج السمعي البصري ببثهن

والترويج له وهما عاملن أساسيان في نجاح النتاج المشترك. 

الـتــرويــج  : 

 التلفزات المشاركة أن تهتم بالمشروع على مستوى التعريف بهيجب على 
 والترويج له وذلك بكل الطرق المتاحة لها على مواقعها بالنترنات ، في

مجلتها إلخ...

بالـبـث   اللت  :  ـزام

 بث البرامج الوثائقية التي يتم انجازها في إطارتلتزم الهيئات المشاركة 

 المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصريةالسلسلة على قنواتها وأن تعلم 

 في حوض البحر البيض المتوسط (الكوبيام) واتحاد إذاعات الدول العربية

بتاريخ وساعة البث.
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