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 نبذة عن املرشوع

 إقامة وصل مع ممثيل  القطاع الثقايف من الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف
 االتحاد األورويب هو برنامج يهدف إىل تسليط الضوء عىل الظروف املهنية

 التي يعيش فيها الفنانني و مجموع املهنيني الثقافيني املقيمني والعاملني
 باالتحاد األورويب كام يعزز النظر بشكل خاص يف تداعيات أزمة كوفيد 19

 عىل هذه الفئة, يهدف الربنامج أيضاً إىل تعزيز العالقات املهنية بني كل من
 ممثيل الثقافة من دول الرشق االوسط وشامل افريقيا يف دول االتحاد األورويب

وأقرانهم االروبيني
 ترشف منظمة                                   عىل ادارة الربنامج و يهم بشكٍل

 خاص الفنانني, املهنيني الثقافيني و منظامت الثقافة من منطقة          -الرشق
االوسط وشامل افريقيا- الذين يقطنون ويعملون بدول اإلتحاد األورويب
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  التعريف مببادرات الفاعلني الثقافيني من

 دراسات
 تهدف مرحلة البحث اىل الكشف عن التحديات الرئيسية التي تواجه هذه
 الفئة  يف سعيها لتحقيق حياة مهنية ُمرضية مثل الحقوق االجتامعية ومزايا

 الضامن االجتامعي ،  حرية التعبري عن الرأي، حرية التنقل ، واملساواة بني
 الجنسني,وعىل نطاق أوسع سيربز البحث مدى فعالية اإلجراءات املتخذة من

 قبل دول االتحاد األورويب ملواجهة تبعات جائحة كوفيد 19 عىل املجال الثقايف
  و العاملني فيه

 ترتكز منهجية البحث عىل أسلوب تقييم األثر بالتساوي بني كل من ممثيل
  القطاع الثقايف من الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف االتحاد األورويب وأقرانهم
 األوروبيني و بذلك سيعمل الطرفان مًعا عىل تشخيص البحث وتقييم النتائج

للربنامج الرئیسیة  األنشطة 
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بفضل شبكتها التي متتد إىل مختلف أقطاب أوروبا, ستحرص

  
 عىل التعريف بأهم املشاريع والفعاليات الثقافية

 الفئة و ستشمل هذه املبادرة مجموعة  من املؤسساتالتي تشتغل عليها هذه
 الثقافية والفنانني من مختلف بلدان األصل واإلقامة بتعدد انشطتهم الثقافية

مع األخذ بعني االعتبار املساواة ما بني الجنسني
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مبادرة دعوية
 سيخرج الربنامج ايضا مبقرتحات لضامن استفادة هذه الفئة من صناديق

 الدعم التابعة لدول االتحاد األورويب . سيقوم املرشوع بإثراء النقاش السيايس
 الجاري حول موضوعات مثل ظروف عمل الفنانني والعاملني يف املجال الثقايف

 و بذلك الدعوة اىل اتخاذ االجراءات الالزمة .  ستشمل املقرتحات مواضيع مثل،
 الحقوق االجتامعية و مزايا الضامن االجتامعي ،تشجيع حرية التنقل وحرية
 التعبري الفني كام سرتكز هذه املبادرة الدعوية عىل القضايا التي تهم بشكل

 خاص وضع  ممثيل الثقافة من دول الرشق االوسط وشامل افريقيا يف أوروبا و
 إدراجها يف اسرتاتيجية

 يوفر الربنامج أيضا ملمثيل القطاع الثقايف بدول االتحاد األورويب من منطقة
            . إمكانية االنضامم إىل شبكة                                    وأعضائها

للربنامج الرئیسیة  األنشطة 

MENA

Cuture Action Europe لتقييم واقرتاح السياسات
يف املجال الثقايف
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تواصل اجتامعي مهني
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منظمة

 هي الشبكة األوروبية الرائدة للشبكات الثقافية واملنظامت والفنانني والنشطاء
 واألكادمييني وصانعي القرار ؛ وهي نقطة االتصال االوىل للنقاش حول

 السياسات الثقافية والفنية يف دول االتحاد األورويب. اإنها الشبكة االوروبية
 الوحيدة التي تجمع بني مختلف  القطاعات الفنية و املامرسات الثقافية بكل

 اشكالها، من الفنون املرسحية إىل األدب ، مرورا بالفنون املرئية والتصميم كام
الثقافية الجمعيات  تهتم بعمل 

تؤمن
 Culture Action Europe 
الثقافة ومساهمتها  بقيمة 

 يف تطوير مجتمعات
مستدامة وشاملة

والنشطاء



هل ترغب يف متابعة املرشوع عن كثب أو هل لديك أي أسئلة أو أفكار؟
تواصلو معنا عرب

contact@cultureactioneurope.org 
www.cultureactioneurope.org

مساندة ممثيل القطاع الثقايف من الرشق األوسط وشامل إفریقیا يف االتحاد األورويب

Culture Action Europe 
23 Rue Ravenstein 1000 Brussels, Belgium 
+32 2 534 40 02 
Email: contact@cultureactioneurope.org 

Find out more about us and stay informed 
by subscribing to our newsletter at: 
www.cultureactioneurope.org

 @CultureActionEurope 
 @actforculture 
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