
العالقات 
الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في حوار أصوات 
الثقافة المنظم بشأن العالقات الثقافية الدولية )2 - 9 فبراير 2022(، 

اإلشراف والمقررين ومجموعة التقارير: إلسي كريستنسن-
ريدزيبوفيتش ونيكول ماكنيلي وغابرييل برنوفيل.

تحرير سانا أويشتات.



مارس 
2022

1. الملخص التنفيذي 
2. المقدمة 

3. الموضوعات والتوصيات 
اإلتاحة    

التوصيات المعنية باإلتاحة:   

الوقت   
التوصيات المعنية بالوقت:   

اإلنصاف   
التوصيات المعنية باإلنصاف:   

المساحة    
التوصيات المعنية بالمساحة:   

4. المشاركون المساهمون 
 5. القائمة المجمعة للموارد والممارسة 
السليمة التي شارك بها المشاركون   

عالم تحتوي هذه 
الورقة؟ 

7

12

15

19

9

13

16

20



Voices of Culture
الثقافة وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة: التحديات والفرص

3

 3 صفحة 

ما معنى االختصارات 
المستخدمة 

في هذا الكتالوج؟ 

EUNIC

NGO(s)

EC

IFCD

CSO (s)

ICR

SGD(s)SWANAUNESCO 
اليونسكو

EU

IPR

VoC

AU

االتحاد اإلفريقي

شبكات االتحاد األوروبي 
للمعاهد الوطنيّة

للثقافة

منظمة )منظمات(
غير حكومية

المفوضية
األوروبية

الصندوق 
الدولي للتنوع الثقافي

منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة

منظمة )منظمات( 
المجتمع المدني

العالقات الثقافية 
الدولية

 2030
أهداف 

التنمية المستدامة

منطقة وسط وغربي 
آسيا وشمال إفريقيا

االتحاد األوروبي

حقوق الملكية 
الفكرية

أصوات 
الثقافة



 4 صفحة 

اإلتاحة

الناجمة  والصدمات  والتجارب  الروسي ألوكرانيا،  والغزو  المتزايد،  السياسي  الجغرافي  الصراع  من  المستوحى  السياق  في 
عن جائحة كوفيد-19 والتغيير االقتصادي والسياسي واالجتماعي والتكنولوجي ذي النطاق األوسع، البد من تقييم الممارسات 
ومنظومة مفاهيم العالقات الثقافية الدولية )ICR( العالمية ذاتها باستمرار. إن األطراف المعنية بالعالقات الثقافية الدولية، بدًءا 
من الدولة إلى األفراد بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في القطاع الثقافي واإلبداعي والجهات الفاعلة الثقافية، لها دور تلعبه 
وفي نفس الوقت يجب أن تُعد نفسها واآلخرين مسؤولين عن خلق المساحة والوقت لتطوير عالقات ثقافية دولية أكثر استدامة 

ويسًرا وإنصافًا وشمواًل. 

تمثل هذه الوثيقة مجموعة من الموضوعات والتوصيات والخطوات الملموسة وأفكار المشاريع المستمدة من حوار أصوات 
الثقافة المنظم بشأن العالقات الثقافية الدولية في شهر فبراير 2022. استُخدمت أربعة اعتبارات - اإلنصاف والمساحة واإلتاحة 
والوقت - لمعالجة الموضوعات المعقدة في العالقات الثقافية الدولية، فهي تعزز، ضمن هذا اإلطار، نهًجا أكثر شمواَل وتضفي 
أصواتًا جديدة على التصميم المشترك ألنشطة العالقات الثقافية الدولية واستكشاف آليات التمويل. وأعطت المناقشات المساحة 
لمشاركة المعرفة، والوقت للقراءة والتعلم من اآلخرين، كما أتاحت فهًما للفجوات في المعلومات والمعرفة ووجهات النظر، 

بينما تجنبت إضاعة الوقت في ما سبق مناقشته بالفعل في هذا السياق. 

يمكن تلخيص الخطوات التالية الملموسة الموصى بها والموجهة إلى جميع األطراف المعنية بالعالقات الثقافية الدولية على 
النحو التالي: 

الملخص التنفيذي
 .1

العالقات الثقافية الدولية
 التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين 
 في اجتماعات صوت الثقافة لتبادل األفكار 
بشأن العالقات الثقافية الدولية.

دعم منظمات المجتمع المدني والمشاركة التصاعدية في العالقات الثقافية الدولية.	 
 التعلم من التجارب الناجحة في برامج التنقل وزيادة خيارات التنقل والتحسينات لزيادة 	 

فرص اإلتاحة.
تيسير فرص سفر أسهل والمعاملة التفضيلية للعاملين في القطاع الثقافي العالمي في جنوب 	 

الكرة األرضية، ودراسة تصوراتهم وتحدياتهم مع التفكير فيما وراء التصورات الغربية 
للتحديات التي تواجه التنقل.

معالجة عدم إتاحة تمويل االتحاد األوروبي للقطاع الثقافي الشعبي وتطوير آليات تمويل عالمية 	 
جديدة لدعم النُُهج الشفافة والتصاعدية التي تنتج عنها العالقات الثقافية الدولية.

تبني التجريب والمرونة والرؤية الشاملة للقطاع الثقافي من أجل تمكين الجهات الفاعلة الثقافية 	 
وإيجاد مناهج جديدة ومستدامة معنية بالعالقات الثقافية الدولية.

المشاركة في استكشاف كيف يمكن أن تقلل التكنولوجيا من كون اللغة عائقًا أمام الوصول إلى 	 
التمويل والمشاركة في العالقات الثقافية الدولية.



 5 صفحة 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

المساحة

الوقت

اإلنصاف

االستثمار في التغير طويل األمد وتنمية مبدأ الشراكة.	 
تيسير تبادل المعرفة العالمية المتاحة للجميع وزيادتها.	 
االستثمار في التأثير الذي تحدثه مناقشات األقران حول العالقات الثقافية الدولية.	 

زيادة المساحات لألصوات التي ترغب في التعامل مع القضايا العالمية المشتركة ومع أولئك 	 
الذين يريدون تبني األساليب التشاركية في جميع جوانب العالقات الثقافية الدولية.

خلق مساحات مجزية متبادلة للجهات الفاعلة في القطاع الثقافي لبناء روابط جديدة خارج 	 
القطاع ولتعزيز الحوار العالمي المتعلق بالمجتمع. 

دعم أولئك الذين يتبنون أفضل الممارسات المعنية بالعالقات الثقافية الدولية الشاملة والمستدامة، 	 
والتعلم من الكيانات الثقافية التي في طور التغيير.

إنشاء إطار عالمي معني بالعالقات الثقافية الدولية ليستجيب الحتياجات التمويل غير المرتبطة 	 
بجداول األعمال السياسية أو بمناطق جغرافية سياسية معينة.

تحسين العالقات الثقافية الدولية األوروبية مع الشركاء، على المستوى العالمي، والذي سيكون 	 
له نتائج إيجابية للمواطنين األوروبيين والشركاء العالميين والجمهور. 

تبني أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة إلنشاء نهج مستدام وشامل لألنشطة المستقبلية 	 
المعنية بالعالقات الثقافية الدولية. 

تبني المحافظة على المناخ والعمل على تعزيز االستدامة.	 
اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن تُحسن األطر الثقافية العالمية، وتتناول الرفاهة، وتخلق 	 

الظروف لزيادة اإلنصاف في العالقات الثقافية الدولية. 
معالجة عملية إنهاء االستعمار متعدد القطاعات وطويل األجل للعالقات الثقافية الدولية 	 

واالعتراف بالتحديات الجغرافية السياسية األكبر التي تقف في طريق العالقات الثقافية الدولية 
الشاملة والقائمة على الشراكة وإنشاء مجموعة عمل مخصصة لذلك.
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تكرس حوار أصوات الثقافة المنظم األول في عام 2022 لـ International Cultural Relations )العالقات الثقافية 
الدولية(. ُدعي المشاركون بداَل من اختيارهم بعد مكالمة مفتوحة، وكان المشاركون من كل أنحاء العالم وليس مواطني االتحاد 
األوروبي فحسب. إن تنسيق مجموعة الحوار المنظم المستخدم في االجتماعات المعنية بأصوات الثقافة يخلق نقاًشا واسع النطاق 
بين المشاركين، في ما يمكن اعتباره شكاَل من أشكال منهجية البحث التوليدي. تتجه تجربة المشاركين واهتمامهم بالموضوع 
وشغفهم به إلى حد ما نحو شرح عمق المواد التي ُجمعت منهم والتحدي المتمثل في تلخيصها دون فقدان ثرائها، ونظًرا ألن 
أصوات الثقافة هو الحوار المنظم مع الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الثقافة، فقد كان تركيز الجلسات على إصدار 
توصيات قابلة للتنفيذ لدعم منظمات المجتمع المدني والشمول التصاعدي في مجال العالقات الثقافية الدولية العالمية، ومع أخذ 
ذلك في االعتبار، تُعد هذه التوصيات ذات صلة بالعديد من األطراف المعنية المختلفة، بما في ذلك المشاركون في الحوار، 

ويستطيعون تنفيذها. وبالتالي فالتوصيات مقسمة حسب الموضوع وليس الجمهور المستهدف. 

اقترحت ورقة المناقشة، التي كلف حوار أصوات الثقافة المنظم الخبيرة المستقلة سانا أويشتات بإعدادها، أربعة محاور وهي: 
)1( عرض إطار السياسة العامة لعالقات االتحاد األوروبي الثقافية الدولية ؛ )2( تحديد دور المجتمع المدني والجهات الفاعلة 
من غير الدول في تعزيز النهج التصاعدي في العالقات الثقافية الدولية؛ )3( الكشف عن االتجاهات المعنية بعالقات ثقافية دولية 
مستدامة مكوناتها الرئيسية لجعل الثقافة مفتاح االستدامة على المستوى العالمي؛ )4( تأكيد المجاالت ذات االهتمام المشترك 
وتحديد أفكار المشروع في ضوء أزمة جائحة كوفيد-19 والسياق الذي تعمل فيه األطراف المعنية الثقافية في جميع أنحاء العالم.

في اثني عشر ساعة من المناقشة الرقمية على مدار ثالثة أيام، أوصى 43 مشارًكا يمثلون 39 منظمة بالقطاع الثقافي بأنه يجب 
على صناع القرار على مستوى العالم واالتحاد األوروبي، الذين انضم إليهم القطاع الثقافي نفسه، أن يتبنوا مجاالت المناقشة 
الصعبة ويبدأوا في التخطيط لعالقات ثقافية دولية أكثر شمواًل وتصاعدية من خالل تولي ملكية التوصيات والمقترحات المقدمة 

للعمل. 

تم تقديم الخطوة األولى في هذه العملية إلى المفوضية األوروبية )EC( في 18 مارس 2022، وبعد ذلك تم تعديل المخرجات 
وننشرها ومشاركتها عالميًا مع األطراف المعنية بالعالقات الثقافية الدولية والقطاع الثقافي. 

ناقشات المجموعات المشاركة أنه عليهم تحميل منظمي حوار أصوات الثقافة وصناع القرار فيه وكذلك تحميل أنفسهم المسؤولية 
عن أثر المناقشة من خالل ضمان النشر على نطاق واسع وإجراء متابعة لما يحدث بعد ذلك. 

المقدمة

العالقات الثقافية الدولية
 التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين 
 في اجتماعات صوت الثقافة لتبادل األفكار 
بشأن العالقات الثقافية الدولية.

 .2

https://voicesofculture.eu/2022/02/01/international-cultural-relations/
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 الموضوعات 
و التوصيات 

تناولت المناقشة بشأن إتاحة العالقات الثقافية الدولية موضوعات مختلفة مثل التنقل، ودعم منظمات المجتمع المدني، والحواجز 
اللغوية، والنهج التصاعدي وتعقد قطاع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك عالقته بالحكومات، والشمولية والتنوع، فضاَل 

عن أهمية المرونة و االبتكار وما إلى ذلك.

اإلتاحة

 
يظل التنقل وتيسير الشبكات الدولية من االعتبارات الرئيسية في العالقات الثقافية الدولية العالمية 

وفي بناء الروابط والتضامن بين األطراف المعنية الثقافية العالمية. 

أصبح من الواضح، أثناء جائحة كوفيد-19 أن الفنانين والمهنيين الثقافيين بحاجة إلى مخططات تنقل مختلفة أكثر، ال أقل، فال 
يزال لقاء الناس أو تجربة الثقافة في الحياة الواقعية أمًرا بالغ األهمية، على الرغم من أنه يجب موازنة ذلك مع مخاوف االستدامة. 

عند التفكير في تبني نهج تصاعدي في العالقات الثقافية الدولية العالمية، يكون دور منظمات 
المجتمع المدني مهًما ألنها تمثل المعرفة الشعبية، كما أنها مصدٌر للمعلومات التي تم التحقق منها 

حول االحتياجات المحلية التي ينبغي ربطها بجداول أعمال السياسة الوطنية. 

ثُبت أن النُُهج التصاعدية يصعب تحقيقها وتنفيذها عندما ال تشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مشاركة منهجية، ومن 
ناحية أخرى، قد تكون العالقات بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والممولين الخاصين واألفراد مجزأة ومعقدة:

 .3

العالقات الثقافية الدولية
 التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين 
 في اجتماعات صوت الثقافة لتبادل األفكار 
بشأن العالقات الثقافية الدولية.
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العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

- غالبًا ما تكون هناك مشكلة في الثقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تختلف شدتها من بلد إلى آخر، وفي 
بعض السياقات، قد يُمنح التمويل الهيكلي أو غيره ألولئك الذين يدعمون النظام أو هيكل السلطة فحسب، فقد أُعطيت أمثلة لبعض 
البلدان، حيث ال تمول الدولة سوى عدد قليل من منظمات المجتمع المدني أو حاالت مشابهة لذلك، كما قد ال يثق القطاع الثقافي 

المستقل في منظمات المجتمع المدني في بعض السياقات األخرى.

قد تقف اللغة عائقًا أمام تحقيق عالقات ثقافية دولية شاملة وتصاعدية وفي نفس الوقت قد تُصبح 
بوابة الوصول لها، فقد يكون تحدث اإلنجليزية أحد الشروط في البرامج متعددة األطراف. 

في حين أن بعض منظمات المجتمع المدني قد تتحدث اإلنجليزية، فإنها قد ال تتحدث أو تكتب اللغة البيروقراطية التي تكون 
مطلوبة في بعض األحيان للوصول إلى التمويل أو الشبكات أو فرص التنقل. 

على مستوى آخر، تعد خبرة االتحاد األوروبي في الترجمة وتعدد اللغات أحد األصول التي يجب أن يشاركها مع العالم، فال 
يمكن تنمية حوار ثقافي فعال وعادل بدون الترجمة. 

تظل الشمولية والتنوع والمشاركة في العالقات الثقافية الدولية مهمة لعملية تصاعدها وحتى 
تستطيع منظمات المجتمع المدني قيادتها. 

 Black Lives Matter حركتا  أثارتها  التي  الماضية  العقود  في  االجتماعية  العدالة  تحديات  أكبر  بعض  مواجهة   إن 
و MeToo# أثناء الحظر تعني أنه توجد حاجة ماسة إلى أدوات وآليات لتحسين الشمولية والتنوع في العالقات الثقافية الدولية، 
فالمشاركة في العالقات الثقافية الدولية تعني تعزيز الشمولية في جميع جوانب بناء العالقات، من تصميم برامجها، ولجان اختيار 

نطاقات تطبيقها، وكذلك تمويلها. 

غالبًا ما تقوض األنظمة المالية االبتكار والمرونة في العالقات الثقافية الدولية مما يتسبب في إبعاد 
الجهات الفاعلة الصغيرة أو المحلية بسبب معايير معينة، مثل سجل إنجازاتها وموقعها وعدد سنوات 

عملها، وما إلى ذلك. 

فرض فيروس كوفيد-19 االبتكار على الممولين الثقافيين لبناء منح وشراكات استجابت للتحديات المستمرة في إطار زمني 
قصير، لذا، يجب الحفاظ على هذه المرونة واالستجابات الجريئة والقدرة على التكيف في التمويل، مع إعطاء األولوية للتمويل 

الهيكلي طويل األجل في نفس الوقت ألنه سيعزز القطاع الثقافي بأي حال من األحوال في أوقات األزمات. 
التوصيات المعنية باإلتاحة. 
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العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

التوصيات المعنية باإلتاحة:

دعم منظمات المجتمع المدني 
والمشاركة التصاعدية في العالقات 

الثقافية الدولية

االعتراف بعدم المساواة والعمل على تقليل المزيد من الضرر.	 
تجاوز الهياكل الهرمية، واالعتراف بعالقات القوة، واالنفتاح على التعلم من 	 

بعضنا البعض. 
فتح فرص بناء عالقات ثقافية دولية لألصوات الجديدة والمنظمات الصغيرة 	 

القواعد  المعنية، والتي غالبًا ما تكون أكثر مرونة وتواصاًل مع  واألطراف 
الشعبية، ودعم تلك العالقات. 

للنهج 	  المشاريع  على  القائم  التمويل  يتجاوز  الذي  المستدام  التمويل  توفير 
التصاعدي الذي يشمل منظمات المجتمع المدني في العالقات الثقافية الدولية.

العالقات 	  في  السياسة  أولويات  تشكيل  في  المدني  المجتمع  منظمات  إشراك 
المحلية  الفاعلة  الجهات  وإشراك  منها  والتحقق  وتعريفها  الدولية  الثقافية 

وشركائها في تحديد تعاونًا ثنائيَا وتحديده مسبقًا.
عادلة 	  رواتب  على  الحصول  في  الثقافيين  المهنيين  أو  المنظمات  حق  تبني 

ومتساوية، بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه.
فيروس 	  جعله  الذي  األول"  "العالم  ومنظور  األوروبية  بالمركزية  الوعي 

كوفيد-19 مرئيًا، واالستعانة بهما. 

تيسير فرص سفر أسهل والمعاملة 
التفضيلية للعاملين في القطاع 

الثقافي العالمي مع التفكير فيما وراء 
التصورات الغربية للتحديات التي 

تواجه التنقل.

االعتراف بالحاجة إلى معاملة تفضيلية )اتفاقية اليونسكو لعام 2005( التي 	 
ينبغي أن يتبعها تغيير في السياسة وتغيير في الممارسة. 

التنقل، والتي تشمل تحديات 	  التي يضعها نظام شنغن على  العقبات  مراجعة 
االستقرار االقتصادي التي قد تمثل تحديًا لمنظمات المجتمع المدني والعاملين 

في القواعد الشعبية.
إلى االتحاد األوروبي مع 	  السفر  لتيسير  إمكانية منح اإلعفاءات  التحقيق في 

في  الثقافية  الفاعلة  للجهات  تفضيلية  معاملة  إلى  الحاجة  االعتبار  في  األخذ 
الجنوب العالمي )اتفاقية اليونسكو لعام 2005(. 

وضع الدوافع والعقبات أمام التنقل في االعتبار بخالف التمويل والسفر )بما 	 
في ذلك للفنانين والمهنيين الثقافيين المجبرين على التنقل / تغيير مكانهم(. 

تقديم المشورة والدعم لمعالجة عقبات التنقل وتعزيز الوصول إلى المعلومات. 	 
وضع معايير األهلية األخرى غير الجنسية للحصول على الدعم في االعتبار، 	 

أي معالجة قضايا اإلقامة، أو المقر، أو االنتماء، أو االرتباط، وما إلى ذلك.

معالجة عدم إتاحة تمويل االتحاد 
األوروبي للقطاع الثقافي الشعبي 

وتطوير آليات تمويل عالمية جديدة 
لدعم النُُهج الشفافة والتصاعدية التي 
تنتج عنها العالقات الثقافية الدولية.

وبرامجه 	  المالية  األوروبي  االتحاد  وسائل  بين  للمناقشة  منتدى  استكشاف 
التمويلية والقطاع الثقافي وإنشائه لجعل وسائل االتحاد األوروبي المالية أكثر 

شمواَل ومالءمة لغرضها من أجل الجمهور المستهدف.
المدني عبر الحدود مدفوعة 	  المجتمع  الفنانين ومنظمات  خلق فرص لربط 

أو  السياسية  القوة  أعمال  جداول  وليس  المشتركة  واألولويات  بالمواضيع 
الوطنية أو الناعمة.



صفحة 10 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

التوصيات المعنية باإلتاحة:

التحقيق في إمكانية وجود برنامج تمويل عالمي يتسم بالشفافية إلعادة بناء 	 
المستدامة والتي تدعم  التنمية  العالمية مثل أهداف  المبادئ  الشراكات على 
القدرات  بناء  المستفيدين من  البرنامج  هذا  يدعم  أن  المجازفة، حيث يجب 
مستدامة،  النواتج  تكون  أن  وينبغي  التنفيذ،  مرحلة  حتى  المفاهيم  ووضع 
ومتاحة، وأن تستند إلى الممارسات الجيدة القائمة وتتجاوز جداول األعمال 

السياسية.
 	 ،)IFCD( التعلم من صناديق التمويل الحالية، مثل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

و برنامج Arts Collaboratory، وشبكة Afield Fellowship، ومنظمة 
Mekong Cultural Hub، حول كيفية إدخال أصوات جديدة ومتنوعة إلى 

النظام البيئي. 
الثقافي 	  للتنوع  الدولي  الصندوق  في  والخاص  الحكومي  التمويل  زيادة 

)IFCD( ومساهمة االتحاد األوروبي باعتباره الطرف الوحيد متعدد الدول 
الذي صادق على اتفاقية اليونسكو لعام 2005.

في 	  كبيرة  مالية  مساهمة  حشد  أيًضا  يمكنه  الذي  الخاص  القطاع  إشراك 
العالقات الثقافية الدولية من خالل وسائل ابتكارية شفافة وفعالة ومستدامة.

االستمرار 	  على  قادرة  لتكون  المحلية  الثقافية  المشاهد  استقاللية  تعزيز 
واالستدامة دون تمويل دولي.

االستثمار في تحسين محو األمية الرقمية للمساعدة في دعم التبادل الدولي 	 
)الرقمي(. 

تبني التجريب والمرونة من أجل تمكين 
الجهات الفاعلة الثقافية وإيجاد مناهج 

جديدة ومستدامة معنية بالعالقات 
الثقافية الدولية.

االستثمار في المرونة، والمجازفة، والمشاريع التجريبية دون فكرة ثابتة عن 	 
المنهجية أو النواتج. 

تبني الدروس المستفادة من فشل المشاريع والسعي إلى عالقات ثقافية دولية 	 
أكثر عداًل.

إظهار الروابط الدولية ودور المشتتين واستكشاف الفرص العديدة التي يمكن أن 	 
تتوفر من ذلك. 

العالقات 	  في  السن  في  والصغار  الكبار  لتشمل  العمرية  التفرقة  ضد  العمل 
الثقافية الدولية بقيادة منظمات المجتمع المدني وكذلك العالقات الثقافية الدولية 

التصاعدية. 
تدريب صانعي السياسات ومصممي البرامج في االتحاد األوروبي )والعاملين 	 

إذا كانوا يرغبون في  الثقافات  بين  العادل  التعاون  الثقافي( على  القطاع  في 
النجاح وإنشاء أنشطة منصفة في السياق الدولي. 

تعلم الدروس من االستجابة ألزمة فيروس كوفيد-19 المرونة والقدرة على 	 
التكيف واإلنصات في العالقات الثقافية الدولية. 



صفحة 11 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

التوصيات المعنية باإلتاحة:

استكشاف كيف يمكن أن تقلل 
التكنولوجيا من كون اللغة عائقًا أمام 
الوصول إلى التمويل والمشاركة في 

العالقات الثقافية الدولية.

استكشاف إمكانيات الذكاء االصطناعي لتقليل العوائق التي تسببها اللغة. 	 
الذين ال 	  يمكن ألولئك  بحيث  والمقابالت،  والترجمات  الفيديو  تطبيقات  تبني 

الشبكات  من  االستفادة  التمويل  لغة  أو  "البيروقراطية"  اإلنجليزية  يتحدثون 
وبرامج التمويل وأكثر. 

خلق مساحات شاملة مثل دعم بلغة اإلشارة، وتكييف مواقع اإلنترنت لألشخاص 	 
ذوي اإلعاقة البصرية و/أو إمكانية حصول األشخاص من ذوي االحتياجات 
الخاصة على معلومات عن التمويل أو تقديم طلب للحصول عليه من خالل 

وسائل أخرى غير الكتابة )فيديو مسجل وما إلى ذلك(.
واللغة 	  التكلفة  حيث  من  للجميع  متاحة  اجتماعات  ومساحات  منصات  إنشاء 

والموقع وما إلى ذلك، عند الحاجة. 
التركيز على تعزيز البنى التعليمية األساسية المحلية ومناهج التعليم المحلي 	 

حتى تستجيب لتاريخ البلد أو المنطقة وثقافتهما وليس تعليم اللغات فحسب.



صفحة 12 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

ركزت المناقشات عن الوقت على الشراكة طويلة األجل والتعاون واالستثمار طويلي األجل. وأشارت إلى الحاجة إلى عالقات 
مستدامة، وتبادل المعرفة المستدام ووقت النضج طويل األجل للتصميم واإلبداع المشتركين في مجال العالقات الثقافية الدولية. 

الوقت

خلق مساحة ووقت للبرمجة الثقافية والمشاركة الثقافية والتصميم الثقافي المشترك، حيث البد من 
دعم البرمجة الثقافية لتكون أصلية، وليُتاح لها الوقت والمساحة للتصميم المشترك والتعلم والتفكير، 

كما البد من دعمها في التجريب والمجازفة

قبل الوصول إلى النقطة التي يمكن فيها إنشاء عالقات ثقافية دولية واالشتراك في تصميمها، يجب أن يكون هناك فهم مشترك 
لها، كما يجب تحديد الشروط لهذه المحادثة، ففي الواقع، غالبًا ما يكون لعرض العمل تأثير ضئيل، وتعد عملية اإلنشاء والتعاون 

المشترك هي أكثر شراكة مستدامة تعني بالعالقات الثقافية الدولية.

هناك حاجة إلى إنشاء آلية )آليات( لتبادل المعرفة المستدامة طويل األجل لدعم منظمات المجتمع 
المدني والجهات الفاعلة الثقافية الكتساب الخبرة والكفاءات بين الثقافات. 

هناك حاجة إلى زيادة المعرفة في المجاالت الرئيسية، على سبيل المثال، حول المهارات الرقمية وتحليل البيانات؛ أي فهم كيفية 
التقييم  الثقافية وعلى  الفاعلة  الجهات  العالمي واالستدامة وهجرة  الثقافي  الترابط  الرقمية على  الدولية  الثقافية  العالقات  تأثير 
والمتابعة )مازال ال يستطيع القطاع الثقافي التحدث عن تأثير عمله في المجال الرقمي بسبب نقص البيانات والبحوث ومما يحد 

من عمله الدعوي(.

يخلق التمويل قصير األجل نقًصا في التخطيط والرؤية طويلي األجل ويعيق المنظمات عن االزدهار.

تحتاج العالقات الثقافية الدولية إلى منظور طويل األجل، حتى عندما تكون الدورات السياسية قصيرة، 
فالدعم طويل األجل الذي يستجيب ألوقات التغيير، يقوم على الثقة، ويتجنب خلق منافسة محلية. 



صفحة 13 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

الثقة أمر بالغ األهمية في بناء حوار دولي شامل - والثقة تتطلب تناول الموضوعات الحساسة. 

يتطلب بناء الثقة التنازلية والتصاعدية إعادة تقويم الشراكة بين، على سبيل المثال، البلدان اإلفريقية واالتحاد األوروبي بدًءا من 
التصميم المشترك لشراكة تعمل في السياقين الثقافيين، إن تضمين وجهات النظر والمشاركة ذوات النطاق األوسع أمر أساسي، 
سواء كان ذلك بالتخلي عن سلطة صنع القرارات أم ال، ومن الضروري إعادة التفكير في قضايا مثل التعويضات والشمولية 

في اللغة واالستجواب النقدي للدور الذي يلعبه كل طرف في إطار العالقات الثقافية الدولية. 

التوصيات المعنية بالوقت:

االستثمار في التغير طويل األمد وتنمية 
مبدأ الشراكة

وتيسير تبادل المعرفة العالمية 
المتاحة للجميع .

ينبغي أن يحل االستثمار المستدام محل تمويل المشاريع وأن يحل التعاون 	 
طويل األجل محل التعاون قصير األجل. 

االستثمار في برامج اإلقامة أو التبادل طويلة األجل لبناء فهم عميق للبلدان 	 
والثقافات األخرى، بما في ذلك المناطق الريفية. 

استخدام المعاهد الثقافية الدولية المحلية عند البحث عن الخبرة، من أجل 	 
تجربتها، وليس ألنها مجرد "بوابات عبور". 

قاعدة 	  المتاح - زيادة  الثقافية والتمويل  الفاعلة  الشبكات والجهات  تخطيط 
المعرفة لمن يعمل معها وأين وكيف . 

يمكن 	  التي  الحالية  الشاملة  الثقافية  )التبادل(  نماذج  تخطيط  في  االستثمار 
البحث  تخطيط  توسيعها.  أو  الدولية  الثقافية  العالقات  سياق  إلى  ترجمتها 

واالبتكار الذي يجري توثيقه. 
تنسيق تبادل المعرفة على منصة واحدة من خالل شبكات متعددة لتجنب 	 

إتاحة  اللغات مع  التكرار واستكشاف إمكانية وجود قاعدة معرفية متعددة 
المواد بجميع اللغات )باستخدام الذكاء االصطناعي لدعم الترجمة(، يُفضل 
احتياجات  على  يعتمد  ذلك  أن  طالما  للمعلومات"،  جامع  "مركز  إنشاء 

واضحة ويديره القطاع ليخدمه.
والترويج 	  عالميًا(  الصلة  )ذات  المعرفة  مشاركة  منصات  في  االستثمار 

 )ICCRA( المثال، قاعدة معارف الستخدامها، بما في ذلك، على سبيل 
المرتقبة أو منصة العالقات الثقافية. 

الدولية 	  الثقافية  السياسات  مجموعة  منصة  نطاق  توسيع  في  االستثمار 
)Compendium of International Cultural Policies( لتشمل 

اختصاًصا عالميًا. 
تقييم الحالة الراهنة في العالقات الثقافية الدولية من خالل مراجعة سنوية 	 

أو منشور سنوي موحد وموجز )يمكن على سبيل المثال توفيرها من خالل 
منصة مجموعة السياسات الثقافية الدولية(. 



صفحة 14 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

التوصيات المعنية بالوقت:

االستثمار في التأثير الذي تحدثه 
مناقشات األقران حول العالقات 

الثقافية الدولية.

االستثمار في فهم عواقب التكنولوجيا الرقمية، وكيف يمكن استخدامها على 	 
أفضل وجه، وكيف يمكن سد الفجوة الرقمية، وكيف يمكن تقييم مخاطرها 
في  البشري  التأثير  الطويل، وكذلك وضع  المدى  السلبية على  وعواقبها 
االعتبار، مثاَل، على هجرة الجهات الفاعلة الثقافية )مثل، العمل عن بعد 

واالتجاه لالبتعاد عن المواقع الحضرية(. 
االستثمار في التقييم والتفكير والتعلم من حيث تأثير األنشطة على السياسة 	 

وممارسات العالقات الثقافية الدولية األوسع نطاقًا، فيجب أن يشمل ذلك 
التي  إلخ   ،Creative Europeو  H2020 )مثل،  التمويل  برامج 
برنامج  )مثل  أخرى  وبرامج  الدولية(  الثقافية  العالقات  مكونات  تتضمن 

 .)GCRP العالقات الثقافية العالمية
االستثمار في توفير المحفوظات وقواعد المعرفة الثقافية، من خالل رقمنتها 	 

وضمان نقلها خارج الحدود. 

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/05/03/what-is-the-story-behind-the-gcrp/ 1
https://www.cultureinexternalrelations.eu 2

تم 	  التي  الشبكة  البناء على  الثقافة.  بعد مشروع أصوات  الحوار  مواصلة 
إنشاؤها في الحوارات الجماعية.

تسخير برنامج العالقات الثقافية العالميةGCRP( 1( لمنصة العالقات الثقافية2. 	 
تعزيز اآلليات مثل مرفق خبراء االتحاد األوروبي أو منظمة اليونسكو في 	 

حوكمة الثقافة وتحسين تلك اآلليات، بما في ذلك عملية التعلم بين األقران 
بحيث يركزون على ممارسة السياسات الثقافية وتصميمها، حيث كان دعم 
االتحاد األوروبي حيويًا في تسهيل تبادل الخبرات، كما توجد آليات أخرى 

ذات صلة مثل نموذج التوأمة بين األقران. 

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/05/03/what-is-the-story-behind-the-gcrp/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/05/03/what-is-the-story-behind-the-gcrp/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/
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اإلنصاف
الثقافية  العالقات  في  العدالة  بين  تتراوح  مختلفة  مواضيع  الدولية  الثقافية  العالقات  في  اإلنصاف  بشأن  المناقشات  تناولت 
المناخية،  التغيرات  زاوية  من  اإلنصاف  تناول  تم  كما  والشراكات،  التعاون  في  االختالالت  لمعالجة  الملحة  واالحتياجات 

واالستدامة، وتنقل الفنانين والمهنيين الثقافيين، وإنهاء االستعمار، والرفاهة، ومعالجة الصدمات، وما إلى ذلك. 

كانت المواضيع الرئيسية التي طرحها المشاركون هي كالتالي:

إن التغيرات المناخية هي مسألة إنصاف، لألجيال الحالية والمستقبلية، ولكن أيًضا من ناحية 
التنقل والشمول في العالقات الثقافية الدولية والحق في العمل الالئق. 

تعد معالجة استدامة وجود اإلنسان ورفاهته أمًرا أساسيًا في المناقشات حول العالقات الثقافية 
الدولية المنصفة، حيث يمكن أن يؤدي تأسيس إطار العالقات الثقافية الدولية على أهداف التنمية 
المستدامة إلى مواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بمناقشات اإلنصاف وحقوق اإلنسان والعدالة 

وما إلى ذلك، والتي تهيمن على العالقات الثقافية الدولية.

ال يمكن فصل معالجة األزمة البيئية داخل العالقات الثقافية الدولية عن الحاجة إلى معالجة قضايا عدم المساواة على نطاق واسع 
في القطاع الثقافي، واإلقرار باالمتيازات والسعي لتحقيق المساواة في العالقات الثقافية الدولية. قلة من األطراف المعنية الثقافية 
على مستوى العالم الذين في وضع يسمح لهم باتخاذ خيارات النقل "الخضراء" والعديد من البلدان لم تتبن بعد العمل المناخي 

بطرق تتماشى مع المعايير الغربية وتضع أهدافًا ذات صلة بها

إن معالجة صدمات كل من الجمهور الثقافي والجمهور األوسع والفنانين أنفسهم وتناول رفاهيتهم 
أحد المهام الجادة التي تنتظرنا، حيث يوجد تحول في بعض البلدان أو المناطق فيما يتعلق باستيعاب 

أن ما يشعر به الجمهور والفنانين مهم في حياتهم ليشمل الرعاية والصحة العقلية باعتبارهما 
أولويتين مهمتين لحياة شاملة ومتوازنة.
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يتحتم معالجة قضية إنهاء االستعمار التقاطعي ويمكن ذلك من خالل تبني إنهاء االستعمار ومن 
 خالل شراكات حقيقية في مجالي العالقات الثقافية الدولية والعمل الثقافي، ففي 

أوروبا، وعلى مستوى االتحاد األوروبي والدول األعضاء، توجد حاجة ملحة للمعالجة الشفافة 
لإلطار االستعماري. 

من أجل بناء الثقة والتقدم نحو الشراكات والتعاون الذي يعالج االختالالت الماضية والحالية في السلطة والموارد. حيث توفر 
القدرات  القائم على  السابق على أساس اإلثنية والدين والعرق والنوع واالستبعاد  التمييز االستعماري  التقاطعية إطاًرا لربط 
مع األشكال الحالية للتمييز القائمة على نفس األساس واألشكال الناشئة األخرى للتمييز مثل الفصل العنصري في جواز السفر 

وعوائق التنقل األخرى للجهات الفاعلة الثقافية والسلع الثقافية.

المشاركة في إنشاء خارطة طريق مبنية على البيانات لالبتكار في العالقات 	 
ولكن  العملية  نهاية  أنها  على  تدخالتها  إلى  يُنظر  ال  حيث  الدولية  الثقافية 
العالمية  اإلنسان  وحقوق  المستدامة  التنمية  أهداف  لمعالجة  وسيلة  باعتبارها 

والظلم وإنهاء االستعمار التقاطعي، إلخ، ومحفز لها. 
يمكن للنهج القائم على النتائج )بما في ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 	 

الموجه  التخطيط  تحديات  يحل  أن  الدولية(  الثقافية  للعالقات  بالمناخ  المتعلقة 
نحو المشاريع لصالح إجراءات ونواتج أكثر استدامة.

عبر 	  والشبكات  المناخ،  وأخصائيي  الفنانين  بين  الجديدة  الشراكات  تعزيز 
القطاعات. 

للفنانين، 	  نطاقا  واألوسع  الرقمية  الكربون  بصمة  لفهم  جديدة  أدوات  تطوير 
ولتمكينهم من إجراء التغييرات الالزمة. 

تحقيق التوازن بين العيش الكريم )الضغوط االقتصادية( مع متطلبات االستدامة 	 
التي تشمل المحافظة على المناخ والعمل على ذلك.

تطوير حلول خضراء إقليمية أو محلية مع قياس التقدم باستخدام المؤشرات 	 
إفريقيا  وخطة   ،2030 المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  بأهداف  المرتبطة 
2063، وأولويات التنمية الخمس لالتحاد األوروبي حيث يكون القطاع الثقافي 

و العالقات الثقافية الدولية األكثر تلويثًا. 
)بجعلها رقمية 	  الشخصي  الحضور  تتطلب  التي  األنشطة  تكرار بعض  تقليل 

واألحداث  الشخصي  التفاعل  على  الحفاظ  مع  الضروري(  غير  السفر  ومنع 
واللقاءات الواقعية.

التوصيات المعنية باإلنصاف:

تبني أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة إلنشاء نهج مستدام وشامل 
لألنشطة المستقبلية المعنية بالعالقات 

الثقافية الدولية. 

تبني المحافظة على المناخ والعمل 
على تعزيز االستدامة.

في 	  التمثيل  تنوع  لرصد  التحليل  ومهارات  البيانات  جمع  في  االستثمار 
القطاع الثقافي وفي العالقات الثقافية الدولية وتحسينه. 

دعم إنشاء عالمة تمويل عادلة للممولين الثقافيين )على سبيل المثال، بيان 	 
.))Manifesto of Fairness( العدالة

اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن 
تُحسن األطر الثقافية العالمية، وتخلق 
الظروف لزيادة اإلنصاف في العالقات 

الثقافية الدولية.
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 	 Creative Europe التحقق من إمكانات الضريبة التضامنية، مثاًل في برامج
حيث تُمنح نسبة مئوية للفنانين في البلدان غير المؤهلة لتكون من بلدان البرنامج 
قطاع غير  في  الفرص  تقيد  قد  الضريبة  مثل هذه  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 

مستقر بالفعل. 
تبني المعاملة التفضيلية للبلدان النامية على النحو المحدد في اتفاقية اليونسكو 	 

ثقافي  قطاع  لخلق  وحمايته  الثقافي  التعبير  أشكال  تنوع  لتعزيز   2005 لعام 
عالمي منصف، ودعوة الموقعين على اتفاقية 2005 لوضع ذلك موضع التنفيذ. 

على 	  عادل،  أجر  على  الفنانين  لحصول  أوسع  نطاق  ذات  فرص  استكشاف 
سبيل المثال، التعلم من التجارب التي تستكشف توفير الدخل األساسي الشامل 

للفنانين، لتقوية البنى التحتية المحلية ودعم القطاع الثقافي.
توسيع برامج دعم كوفيد-19 )الدولية( حيث تفتقر الدول القومية إليها.	 
وضع التدابير لمساءلة الجهات الفاعلة العالمية )بما في ذلك االتحاد األوروبي( 	 

بالعالقات  المعنية  أدوات وبرامج  للتنوع واإلنصاف في  أكثر شفافية  بطريقة 
الثقافية الدولية. 

التوصيات المعنية باإلنصاف:

إنشاء مجموعة عمل مستقلة متعددة التخصصات ذات اختصاص طويل األجل، 	 
مثاًل، لخمس سنوات، إلنهاء االستعمار والتعويضات في العالقات الثقافية الدولية، 
من  تتعلم  وأن  األجيال  بين  مشتركة  العالمية  المجموعة  هذه  تكون  أن  ويجب 
)بما  متنوعة  نظر  وجهات  العمل  مجموعة  تدمج  أن  يجب  األخرى.  الشبكات 
االستعمار  وإنهاء  الشراكات  حول  والهامشية(  والراديكالية  الحرجة  ذلك  في 
واالستعمار الجديد التقاطعي باإلضافة إلى التمييز على أساس اإلثنية أو الدين أو 

العرق أو النوع. 
استكشاف منتدى عبر القطاعات )لألشكال الفنية وغير الفنية( وتقديمه لمناقشة 	 

قضية إنهاء االستعمار في العالقات الثقافية الدولية، فهذه فرصة لجلب أصوات 
جديدة إلى النقاش بشأن االبتكار في مشاركة منظمات المجتمع المدني في العالقات 

الثقافية الدولية. 
خلق فرص متكافئة حيث يمكن للجميع، وخاصة السكان األصليين ولكن أيًضا 	 

إفريقيا  وشمال  آسيا  وغربي  وسط  منطقة  فنانين  )مثل  المرحلة  المجتمعات 
]SWANA[ والمهنيين الثقافيين في أوروبا(، مشاركة معرفتهم ومبادئهم التي 
يمكن استخالصها من العالقات الثقافية الدولية العالمية، وضمان أن هذه الهياكل 

ليست استغاللية وضمان أن ما تم تعلمه يجري توصيله على نطاق واسع. 
تدريب األفراد )سواء في مجال السياسة أو منظمات المجتمع المدني أو المعاهد 	 

الثقافية الوطنية أو القطاع الثقافي المستقل( وتمكينهم من التعرف على القضايا 
واتخاذ  االستعمارية  النظر  بوجهات  المتعلقة  تلك  مثل،  بالحوكمة،  المتعلقة 

اإلجراءات المناسبة. 
السكان 	  سيادة  لتعزيز  العامة  المعايير  وضع  في  التقييم  عمليات  تصور  إعادة 

األصليين وخصوصية السياق التي يمكن التعبير عنها وفهمها بشكل أفضل محليًا، 
ومن خالل إفساح المجال لألصوات والهوية المتنوعة.

معالجة عملية إنهاء االستعمار 
متعدد القطاعات وطويل األجل 

للعالقات الثقافية الدولية واالعتراف 
بالتحديات الجغرافية السياسية 

األكبر التي تقف في طريق العالقات 
الثقافية الدولية الشاملة والقائمة 
على الشراكة وإنشاء مجموعة 

عمل مخصصة لذلك.
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المساحة

يجب على العالقات الثقافية الدولية تجاوز المركزية الغربية الحالية وتقوية الشبكات العالمية 
.)ICR( بين بلدان الجنوب والمتنوعة الجهات الفاعلة في العالقات الثقافية الدولية

كوفيد-19  فيروس  تداعيات  كونها من  المقدمة  في  تم طرحها  التي  الموضوعات واالحتياجات  العديد من  المشاركون  تناول 
المحلية،  الثقافية  التحتية  البنى  في  المستدام  االستثمار  مثل  قضايا  تناولوا  كما  العالمي،  المستوى  على  القطاع  على  المؤثرة 
والرقمنة في العرض الثقافي، وتقوية الشبكات بين بلدان الجنوب، واألساليب التشاركية في العالقات الثقافية الدولية، والحاجة 

إلى آليات تمويل عالمية، إلخ.

لذلك، فاالستثمار في تعزيز البنى التحتية الثقافية المحلية أحد األولويات، وال يمكن أن تكون الشراكات متساوية إذا اضطرت 
الجهات الفاعلة المحلية لقبول التمويل الدولي بسبب نقص موارد الدولة أو مصادر التمويل الثقافة األخرى، وبالمثل، فإن هذا 

االعتماد له عواقب: قد تكون الدول قادرة على تقييد قدرة منظمة ثقافية على تأمين التمويل الدولي، وإغالقها فعليَا. 

سلط تأثير فيروس كوفيد-19على بعض القطاعات الثقافية الضوء على الحاجة إلى ضمان الشبكات بين بلدان الجنوب وفرص 
السوق وفرص التبادل، فلدى المجتمع الغربي الكثير ليتعلمه من البحث عن وجهات نظر غير غربية ونماذج وخبرات الحوكمة 

لتهيئة الظروف لمزيد من الشراكات العاكسة واالبتكار وما إلى ذلك. 

العالقات الثقافية المتبادلة ممكنة عندما يشارك كل فاعل بشكل عادل ويتمتع بنفس قدر الحقوق 
الممنوحة للفاعلين األخرين.

االنتقال إلى العرض الثقافي الرقمي كان أمًرا ال مفر منه )وهو اآلن موثق بشكل متزايد(
وكذلك التأثيرات على العالقات الثقافية الدولية )ICR(، والقطاع الثقافي، والمجتمع األوسع.
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ال يزال ينبغي القيام بعمل لفهم حدود شمولية الرقمية في العالقات الثقافية الدولية وفرصها ومخاطرها، بما في ذلك فهم إمكاناتها 
للحصول على أشكال فنية مختلفة وميزة التفاعل، فالرقمية ليست بدياًل ولكنها طريقة جديدة للتواصل، وال تتنافس مع التفاعل 
المادي ولكنها تكمله وتعززه. كما أنها أتاحت طرقًا وأعماقًا جديدة لالتصال؛ فجلبت جهات فاعلية جديدة إلى مركز الصدارة، 
أي من مواقع ريفية متصلة رقميًا؛ وجمعت جمهوًرا أكثر تشتتًا عالميًا )بالرغم من أن الجمع بين المناطق الزمنية عبر اإلنترنت 
يمثل تحديًا مستمًرا للتبادل الثقافي والحوار الشاملين(؛ ونقلت النقاش العالمي بشأن العالقات الثقافية الدولية من الدولة إلى القاعدة 
الشعبية؛ وخلقت نماذًجا اقتصادية جديدة. من ناحية أخرى، أدى التسارع الرقمي الذي حدث خالل فترة انتشار فيروس كورونا 
إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، مثل الفجوة الرقمية العالمية، سواء بالنسبة لعامة الناس أو للجهات الفاعلة الثقافية، فال يمكن 
أن يحل محل الجوالت الفنية للفنانين؛ وإعادة توجيه األموال التي تذهب عادةً إليهم إلى المنصات الرقمية أو شركات اإلنتاج؛ 
وبينما يمكن لبعض المنظمات المجهزة تجهيًزا جيًدا أن تتكيف، فإن البعض اآلخر ال يستطيع ذلك.  لذا، يجب استكشاف الفرص 
)والمخاطر( الرقمية بمزيد من التفصيل لمعرفة ما يصلح لألشكال الفنية المختلفة ومن حيث البحث في األمن الرقمي؛ والتمويل؛ 

والخصوصية واألمان الرقميين، وكذلك بصمة الكربون الرقمية، إلخ. 

ال تزال المهارات والمعرفة في المجال الرقمي مشكلة، حيث تجلب حقوق الملكية الفكرية في السياق الرقمي المحتوى الثقافي 
إلى بعض األسواق الجديدة ولكنها قد تمنعه أيًضا من أسواق أخرى، والعديد من الجهات الفاعلة الثقافية ال تعرف ما يكفي عن 

حقوق الملكية الفكرية. 

التحقق من نماذج التبادل الثقافي التي يمكن أن تسخر قضايا محددة تعني 	 
بانعدام االستقرار السياسي، وعدم المساواة، والمناخ وتأثيره، والهجرة، 
وما إلى ذلك. الطلب من الفنانين إظهار القضايا والمضي قدًما بها ودعمهم 

ماليًا ليفعلوا ذلك. 
تبني العمليات التشاركية وضمان إحضار الكفاءات واآلراء الضرورية، 	 

ومن المرجح أن تؤدي العمليات التشاركية إلى أفكار جديدة لالبتكار في 
يعملون  الذين  هؤالء  ماليًا  تدعم  أن  يجب  كما  الدولية  الثقافية  العالقات 

لحسابهم الخاص أو الذين ينتمون إلى الكيانات الصغيرة.
يجب أن يوجه التمويل إلى أولئك الذين يطبقون مبادئ الممارسات السليمة 	 

والتي  المثال(،  سبيل  على  الحالية،  البحوث  )من  عالميًا  بها  المعترف 
تُظهر عالقات ثقافية دولية شاملة وعادلة عمليًا. 

توصيات المساحة:

أعط مساحة لألصوات الذين يريدون 
التعامل مع القضايا العالمية المشتركة في 

جميع الجوانب

توفير إمكانات مجزية للفاعلين في القطاع 
الثقافي والجهات الفاعلة لبناء اتصاالت 

خارج القطاع ذات الصلة اجتماعيا 

البد من تشجيع الفنانين على الوصول إلى ما وراء عالم الفن لتشكيل 	 
االجتماعية،  والعدالة  والبيئة،  النفس،  )علم  القطاعات  عبر  شراكات 
واإلعاقة( للتفكير في الموضوعات الرئيسية مثل صدمة جائحة كورونا 

وتأثيرها على اإلنسان، وهو شيء سيكون ُمجربًا على مستوى العالم.
المذيعين 	  مثل  وموزعيه  الجماهيري  المحتوى  منشئي  مع  االنخراط 

تعزيز  كيفية  توصيات حول  مع  المستقلة،  اإلنتاج  وشركات  الوطنيين 
العالقات الثقافية الدولية العادلة والثقة بين المجتمعات المدنية من خالل 

إنشاء محتوى محترم ومتنوع. 



صفحة 20 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

توصيات المساحة:

توسيع دائرة الحوار لتمكين عرض 
وجهات النظر المختلفة والمتعددة 

األطراف.

الثقافية 	  بالعالقات  المعنية  الممارسات  أفضل  يتبنون  الذين  أولئك  دعم 
الدولية الشاملة والمستدامة، والتعلم من أولئك الذين في طور التغيير.

دعم تحول المنظمات العاملة في العالقات الثقافية الدولية، أي عمليات 	 
االبتكار المؤسسي نحو عالقات ثقافية دولية أكثر استدامة، فمن شأن هذا 
أن يرسم يخطط لبناء القدرات ويعززها ويستثمر فيها مع ربطه بجداول 

أعمال السياسات األخرى أو االتجاهات العالمية. 
التعامل مع حقيقة أن الفنون والثقافة ال يُدعمان في كثير من األحيان من 	 

مصادر التمويل األخرى المتعلقة باالبتكار. 
آخر 	  مستوى  أي  أو  القومية  الدولة  مستوى  على  المناصرة  تنسيق 

)للعاملين السابقين في مجال األعمال الخيرية( وإنشاء روابط وشبكات 
مهنية بين قطاع الفنون والممولين والشركات وأصحاب رؤوس األموال 

من القطاعات غير الفنية، إلخ. 
تضمين مبادئ العالقات الثقافية الدولية المنصفة والعادلة كونها أولوية 	 

في تمويل البرامج الدولية والثقافية ولكنها ال تتعلق صراحةً بالعالقات 
الثقافية الدولية. 

االستجابة للقيم والتهديدات الجديدة الناشئة التي يجب االستجابة لها على 	 
الفنون على  قطاع  تساعد  التي  البرامج  من  بتيسير  العالمي،  المستوى 

تحديد االستراتيجيات واالستجابات ووضعها على حد سواء. 
االستجابة إلى عدم االستقرار والضعف الذين يعاني منهما معظم العاملين 	 

في القطاع الثقافي على مستوى العالم، واحتياجات الجمهور.
العالمية 	  المجتمعات  المفرط واالنتقالية والتحركات نحو  التواجد  وضع 

ذات األهمية )التي تسارعت بسبب الجائحة( في االعتبار في ممارسات 
العالقات الثقافية الدولية.

)القوة 	  المتضارب  الخطاب  وتجاوز  حقيقية  وثقة  وشراكة  عالقة  بناء 
الناعمة والدبلوماسية الثقافية مقابل العالقات الثقافية، على سبيل المثال(  

إنشاء آليات تمويل بدون جدول أعمال لحوار العالقات الثقافية الدولية 	 
الموجه لجنوب العالم ومعه وبواسطته، استناًدا إلى المبادئ العالمية.

في 	  األوروبي  االتحاد  يقودها  ال  التي  المشاريع  لدعم  التمويل  تعزيز 
العالقات الثقافية الدولية أو إنشائه، وبناء الشبكات والمشاريع بين بلدان 

الجنوب. 
الجنوب 	  بلدان  بين  الشبكات  ليشمل  الغربية  المركزية  العالمية  تجاوز 

والجهات الفاعلة بها في العالقات الثقافية الدولية ويقويها.

إنشاء إطار ثقافي دولي لدعم احتياجات 
التمويل غير المتعلقة بجداول األعمال 
السياسية وال إلى مناطق جيوسياسية 

معينة



صفحة 21 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

توصيات المساحة:

الشاملة 	  السياسات  لموضوعات  األوروبي  االتحاد  استجابة  توضيح 
العالمية، مثل المناخ والهجرة.

العالمية 	  الدولية  الثقافية  العالقات  خالل  من  المشاركة  في  االستمرار 
المعنية بالمبادئ العالمية مثل حقوق اإلنسان والديمقراطية، ومع ذلك، 

يجب أن تشمل جميع الجوانب. 
عدم استغالل الخطاب الثقافي وعدم تصديره إلى سياقات ثقافية أخرى.	 
تعزيز الرؤية والوحدة للجهات الفاعلة األوروبية على األرض.	 
تعزيز بُعد الشراكة في العالقات الثقافية الدولية بداَل من البعد المانح.	 
تعزيز مرونة وسائل االتحاد األوروبي وزيادة الثقة في الشركاء المحليين 	 

والشراكات الحقيقية، 
العالقات 	  في  مهًما  العبًا  كونها  بأفعالها  المتعلقة  بالتصورات  والوعي 

الثقافية الدولية العالمية، 
بالعالقات 	  المعنية  األوروبي  االتحاد  مشاريع  )إظهار(  فرض  تجنب 

توجد  أو  سياقها  في  الثقافة  فيها  توضع  ال  سياقات  في  الدولية  الثقافية 
أوروبا، حيث  إلى  القادمة  الثقافة  تبني  نفسه،  الوقت  وفي  إليها،  حاجة 

تنصت أوروبا وتتعلم. 
األوروبي، 	  االتحاد  وفود  في  ثقافيين  متخصصين  في وجود  االستثمار 

ولكن في الوقت نفسه، إدراك أن التكليفات قصيرة األجل للمهنيين في 
مقارنتها  عند  التأثير  ثانوية  تكون  أن  المرجح  من  األوروبي  االتحاد 
الثقافة جزء  اعتبار  المدني.  المجتمع  منظمات  مع  الحقيقية  بمشاركتهم 

من قسم االتصاالت يضعف القطاع.
تمكين مجموعات معاهد االتحاد األوروبي الثقافية الوطنية - ليس لديهم 	 

أي وجود قانوني، ويعتمد مستوى أنشطتهم بداَل من ذلك على حسن النية 
والدعم من جهات متفرقة.

تحسين أداء العالقات الثقافية األوروبية 
مع الشركاء والتي من شأنها اإليجابية 
على المواطنين األوروبيين والشركاء 

العالميين والجماهير بشكل عام.
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ايشواريا تيبنس 
شركة )Aishwarya Tipnis Architects( بنيودلهي، الهند

أنايس بويليك
رئيسة معهد غوته إربيل بالعراق

آنا كارنيوكيتش 
 Creative كبيرة مديري برنامج )االقتصاد اإلبداعي والفنون

Economy and Arts( بالمركز الثقافي البريطاني في أوكرانيا، 
كييف، أوكرانيا

كورين صادقي
مستشارة - برنامج أوروبا والمساواة بين الجنسين بالمركز القومي 

 Europe et Egalité Femmes-Hommes( للموسيقى
Centre national de la musique( - جمعية تبادل مصدري 

الموسيقى األوروبيين )EMEE( وتتشارك المهمة مع فرانز 
هيرغوفيتش، قائد مشروع تصدير الموسيقى النمساوية ونائب المدير 

العام بمركز المعلومات الموسيقية )mica( بالنمسا وعضو مجلس 
إدارة جمعية )EMEE( بفيينا، النمسا

دارينا جيفوجليادوفا 
مقررة السياسات الثقافية، وطالبة دكتوراه في الدراسات الثقافية 

بجامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف، أوكرانيا

ايلينا بوليفتسيفا 
رئيسة قسم السياسات والبحوث - الشبكة الدولية للفنون المسرحية 

المعاصرة )IETM( ببروكسل، بلجيكا

إليونورا سيرمونيتا
مبرمجة ببرنامج تعليم الكبار في متحف ألبرتا الملكي ومستشارة 
في اللجنة االستشارية إلستراتيجية رقمنة التراث الوطني الكندية 

 Canada’s National Heritage Digitization(
Strategy Advisory Committee( - كندا

إرني كاسك
منسق برامج ببرنامج تارتو 2024 عاصمة الثقافة األوروبية 

)Tartu 2024 European Capital of Culture(/ ألكسندر 
فاديف - منسق العالقات الدولية، برنامج تارتو 2024 عاصمة 

الثقافة األوروبية بتارتو، إستونيا

المشاركون 
المساهمون  .4

العالقات الثقافية الدولية
التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات صوت 
الثقافة لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية.
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فاراي مبفونيا
المدير التنفيذي بالصندوق الثقافة االستئماني بزمبابوي 

)Culture Fund of Zimbabwe Trust(

جيانا ليا جوجلياندرو
األمينة العامة. الشبكة األوروبية لإلدارة والسياسات الثقافية 

)ENCATC( ببروكسل، بلجيكا / كارال فيغيري، شبكة 
)ENCATC( بلندن

هاروكا كويكي
مديرة برامج بمنظمة لجنة االتحاد األوروبي واليابان لمهرجان 

اليابان )EU-Japan Fest Japan Committee( باليابان

هيلينا ناصف
 ،)Culture Resource( المديرة اإلدارية بالمورد الثقافي

بيروت، لبنان

إنجي سيسترمانز
 .)The Festival Academy( المديرة العامة ألكاديمية
 Initiative of the( مبادرة جمعية المهرجانات األوروبية

European Festivals Association( ببروكسل، بلجيكا

إيفان بالسي
أمين البرامج والجوائز. مؤسسة ميس فان دير روه برشلونة 

)Fundació Mis var Rohe Barcelona(، ببرشلونة، 
إسبانيا

جاي بيتار
مدير معهد الفنون اإلبداعية )ICA(، وأستاذ بمركز دراسات المسرح 

والرقص واألداء )CTDPS( في كيب تاون بجنوب إفريقيا

كاتيليجن فيرستريت
مستشار ثقافي مستقل في العالقات الثقافية الدولية بسنغافورة

كاترين ديفينتر
األمينة العامة لجمعية المهرجانات األوروبية )EFA( ببروكسل، 

بلجيكا

الزارو آي رودريغيز
مؤسس منظمة ترانسفورماتوريو )Transformatorio( ببنما 

والرئيس التنفيذي لها مرفق خبراء االتحاد األوروبي ومنظمة 
اليونسكو )EU-UNESCO Expert Facility( المعنية 

بحوكمة الثقافة في الدول النامية، ومرفق خبراء منظمة اليونسكو 
)UNESCO Expert Facility( في الثقافة|مؤشرات عام 

2030، وعضو فريق الخبراء بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي 
بمنظمة اليونسكو

ماري لو سور 
األمينة العامة لشبكة أون ذا موف )On the Move( ببروكسل، 

بلجيكا
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مارينا موسابي
رئيسة إدارة المشروعات بمركز )BASE( الثقافي بميالنو، إيطاليا

مايومي تانيجوتشي
 منسقة المتطوعين الدوليين لمشروع جسر المتطوعين 

)Volunteer Bridge Project(/ مهرجان سيبيو الدولي 
)Sibiu International Festival(/ شبكة منسقي متوطعي 

اليابان )ECoC( )ومقرها في رومانيا(

أوجوما أوتاي 
 )The Africa Creative Economy Practice( شريكة إدارية في

في مركز CC Hub بالغوس، نيجيريا

أولغا كولوكيثا 
باحثة في جامعة فيينا بالنمسا

بوجا سود 
 Khoj International( مديرة جمعية خوج الدولية للفنانين

Artists’ Association( بدلهي، الهند

روبرتو كاساروتو
 Centro per la Scena( رئيس قسم الرقص بمركز

 Operaestate-Bassano( ومهرجان )Contemporanea
 European( وعضو شبكة الرقص األوروبية )del Grappa
Dancehouse Network( وشبكة )Aerowaves(. إيطاليا 

رونالد جريتز 
رئيسة معهد غوته ببرشلونة، إسبانيا

سيرجي رانجوني 
المدير العام لمسرح لييج، ببلدية لييج في بلجيكا

سيلجا فيشر 
 International Music( األمينة العامة بمركز الموسيقى الدولي

Council( بفرنسا

سينا ليبرت 
مسؤولة االتصال باالتحاد األوروبي، معهد جوته بروكسل ببلجيكا

ستيفان سيغريتو أغيالر 
رئيس التنمية الدولية 	 منسق شبكة سيركوسترادا بالمركز الوطني 

لفنون السيرك والشوارع والمسرح )ARTCENA( بباريس، فرنسا

سيلفان كورنو 
 International( رئيس منظمة التنسيق والشراكات الدولية

Coordination and Partnerships(؛ المعنية باالستراتيجية 
والشؤون العامة والمشاركة الفنية. المركز الكندي للفنون 

)Canada Council for the Arts( بكندا
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تانيا جافريلوفيتش 
منسقة شبكة الفنون المسرحية في جنوب شرق أوروبا 

)Teatroskop( بصربيا

تاتيانا مربس 
مسؤولة برامج )باإلنابة(، الثقافة والفن / مؤسسة المجتمع المنفتح في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشمال إفريقيا

تيفاني فكوما 
المديرة العام لشبكة )Trans Europe Halles(. الشبكة 

األوروبية للمراكز الثقافية الشعبية / فيروز التميمي، مديرة التطوير 
االستراتيجي بلوند، السويد

أوخونا نتسالي مالندو 
مديرة استوديوهات )Greatmore( ومؤسسة تجربة 

)makwande.republic( في قرية جوشين، كيب الشرقية - 
جنوب إفريقيا

فيرونيكا ليبل 
 FESTIVAL PRIX( المديرة العامة لمعارض مسابقة

 )Ars Electronica Linz( التي ينظمها معهد )EXHIBITIONS
بالنمسا

فيرونكا كوفير 
 Pearle* - Live Performance( مسؤولة االتصاالت بمنظمة

Europe( ببلجيكا

جينايو تسنغ
 China-Europe Youth( منتج فنون ومستشار ثقافي ومؤسس 
 )Shenzhen Singing Festival( ومهرجان )Orchestra

زياد عرايس 
 )GCRP( مسؤول المشروعات ببرنامج العالقات الثقافية الدولية

)المعروف سابقًا بـ)More Europe( - العالقات الثقافية 
الخارجية(، بلجيكا
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القائمة المجمعة 
للموارد والممارسة السليمة التي 
شاركها المشاركون

 .5
العالقات الثقافية الدولية
التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية.

التقارير والمبادئ التوجيهية واألبحاث والشروح
 	 GUÍA DE LA AECID ،)( لتعميم التنوع الثقافي )باإلسبانيةAECID( دليل الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي

 PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
 	 Challenges and opportunities for creative entrepreneurs revealed in IDB study | IADB
صندوق اإلبداع والمعرفة والمشاركة )CKS(: فنون وثقافات الشعوب األولى واإلنويت والملونين )CKS(، بقلم ستيفن 	 

 )CKS( لوفت، أول مدير لصندوق
)composing trust )2020، الحلول الثقافية	 
Creativity, culture & capital مجموعة مقاالت - تأثير االستثمار في االقتصاد اإلبداعي العالمي، يناير 2021 	 

)باإلنجليزية( والمجموعة الثانية: تأثير االستثمار في االقتصاد اإلبداعي العالمي، سبتمبر 2021 )باإلنجليزية( 
Cultural Diplomacy as Critical Practice: Summit Report and Launch event حول الدبلوماسية 	 

الثقافية باعتبارها ممارسة متعددة االتجاهات وشاملة ومن المحتمل أن تكون نشطة وتشمل مجموعة متنوعة من الجهات 
.)NACDI( الفاعلة، إليك تقرير مثير لالهتمام من مبادرة الدبلوماسية الثقافية أمريكا الشمالية للدبلوماسية الثقافية

 	 Digital game on Intercultural Citizenship Education | Anna Lindh Foundation
تقارير فعاليات الثقافة الهولندية عن التعاون الثقافي الدولي العادل )البيئة/المناخ؛ واللغة؛ والتمويل العالمي(	 

Equal exchange while working abroad  ○
 	 Not a toolkit! Fair collaboration in cultural ،)EUNIC( شبكات االتحاد األوروبي للمعاهد الثقافية الوطنية

relations: a reflAction, Fair Collaboration resources
	 Flanders Arts Institute: A fair new world?!

 	Culture Works ،معهد جوته
Handbook on Tolerance & Cultural Diversity In Europe - آنا تريانتافيليدو )2012(	 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GUIA_DIVERSIDAD_CULTURAL_2020_v.2.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GUIA_DIVERSIDAD_CULTURAL_2020_v.2.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GUIA_DIVERSIDAD_CULTURAL_2020_v.2.pdf
https://www.iadb.org/en/news/challenges-and-opportunities-creative-entrepreneurs-revealed-idb-study
https://www.culturesolutions.eu/publications/composing-trust-2019-2020-research-report/
https://www.creativityculturecapital.org/download-essay-collections/
https://culturaldiplomacyinitiative.com/2021/08/16/cultural-diplomacy-as-critical-practice-summit-report/
https://www.annalindhfoundation.org/digital-game-intercultural-citizenship-education
https://www.annalindhfoundation.org/digital-game-intercultural-citizenship-education
https://dutchculture.nl/en/events/fair-mobility-reciprocity
https://eunic.eu/fair-collaboration
https://eunic.eu/fair-collaboration
https://eunic.eu/fair-collaboration
https://www.kunsten.be/en/research/a-fair-new-world/
https://www.goethe.de/resources/files/pdf94/culture-works-brochure-september-2016.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/20975
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بتأثير جائحة 	  المعنية  الالزمة  األدوات  Handbook: Cultural Relations in the New Normal مجموعة 
كوفيد-19 على المشروعات )2021(

تقارير الشبكة الدولية للفنون المسرحية المعاصرة	 
 Research on inclusive, fair and flexible arts funding  ○

الشبكة الدولية للفنون المسرحية المعاصرة )IETM( والثقافة الهولندية toolkit "ما وراء الفضول والرغبة: نحو  ○ 
تعاون دولي أكثر عداَل في الفنون" )2018(

Perform Europe Insights: Sustainability through innovation  ○
 LIVE ARTS IN THE VIRTUALISING WORLD  ○

Live vs digital: the new old debate  ○
 	 Netflix, Amazon, Apple et Disney devront investir 250 millions à 300 millions d’euros

 par an en France
 	Online course on decolonising evaluation
 	:On the Move

 Co-produced mobility funding guides )Europe, Latin America, Africa, MENA region,  ○
Asia etc.(

 GALA Funding Guide for Arts and Culture Projects Related to Environmental  ○
Sustainability

Mobility Info Points - as a way to tackle administrative mobility challenges  ○
Cultural Mobility Yearbook 2022 - with a focus on Digital Mobility  ○

 .In Search of Equal Partners: On Being a SWANA Artist and Cultural Worker in the EU  ○
تنسيق منظمة )Culture Action Europe( بدعم من مؤسسة المجتمع المنفتح )Open Society( والتي ساهمت 

فيها شبكة أون ذا موف.
Open Letter )من الزاروس جابينو رودريغيز( إلى جيروم بيل | إلى آخره 	 
Panamanian National Strategy for Cultural Diplomacy، األول من نوعه في ربط الدبلوماسية الثقافية 	 

بخطة 2030، منذ بضعة أعوام. 
 	 Publication on inclusive, fair and flexible arts funding
 	 Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural(,( الثقافية للدبلوماسية  تقرير الشبكة األيبيرية األمريكية 

 Encuentro de la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural - SEGIB
Report بشأن االبتكار والمرونة في الفنون في كندا )2022(	 
 	 Supporting Relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding

 | IETM Equal exchange when working abroad – roundtable on fair mobility and
reciprocity | DutchCulture - التبادل المتكافئ عند العمل في الخارج والتنقل العادل والمعاملة بالمثل في التبادل 

الثقافي الدولي
 	 The Green World Cities of Tomorrow: Culture and االستدامة:  بشأن  العالم  مدن  منتدى  تقرير 

Sustainability

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2021/07/08/download-our-handbook-cultural-relations-in-the-new-normal/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2021/07/08/download-our-handbook-cultural-relations-in-the-new-normal/
https://www.ietm.org/en/news/new-ietm-publication-on-inclusive-fair-and-flexible-arts-funding
https://dutchculture.nl/en/news/new-toolkit-fairer-international-collaborations
https://www.ietm.org/en/resources/reports/perform-europe-insights-sustainability-through-innovation
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/live_arts_in_the_virtualising_world.pdf
https://www.ietm.org/en/resources/videos/live-vs-digital-the-new-old-debate
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/netflix-amazon-apple-et-disney-devront-investir-250-a-300-millions-d-euros-par-an-en-france_6105354_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/netflix-amazon-apple-et-disney-devront-investir-250-a-300-millions-d-euros-par-an-en-france_6105354_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/netflix-amazon-apple-et-disney-devront-investir-250-a-300-millions-d-euros-par-an-en-france_6105354_3234.html
https://www.edx.org/course/decolonising-evaluation?source=aw&awc=6798_1637427885_22abe9c20d267c5b434f2efeeb4e7660&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=739277_Dena+Afiliados
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding/gala-funding-guide-arts-and-culture-projects-related-environmental-sustainability
https://on-the-move.org/resources/funding/gala-funding-guide-arts-and-culture-projects-related-environmental-sustainability
https://on-the-move.org/resources/funding/gala-funding-guide-arts-and-culture-projects-related-environmental-sustainability
https://on-the-move.org/network/working-groups/mobility-information-points
https://on-the-move.org/network/working-groups/mobility-information-points
https://on-the-move.org/resources/library/cultural-mobility-yearbook-2022
https://on-the-move.org/resources/library/search-equal-partners-being-swana-artist-and-cultural-worker-eu
https://on-the-move.org/resources/library/search-equal-partners-being-swana-artist-and-cultural-worker-eu
https://e-tcetera.be/open-letter-to-jerome-bel/
https://e-tcetera.be/open-letter-to-jerome-bel/
http://panamacoopera.gob.pa/wp-content/uploads/NATIONAL%20STRATEGY%20OF%20CULTURAL%20DIPLOMACY-ENG.pdf
https://www.ietm.org/en/news/new-ietm-publication-on-inclusive-fair-and-flexible-arts-funding
https://www.ietm.org/en/news/new-ietm-publication-on-inclusive-fair-and-flexible-arts-funding
https://www.segib.org/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.segib.org/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.creativecity.ca/wp-content/uploads/2022/02/CCNC-CRP-Phase-One-Report-Feb-1-2022-EN.pdf
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
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وثائق السياسات
African Cultural Policy Network - Resources، نحو إستراتيجية االتحاد األوروبي للعالقات الثقافية الدولية 	 

)قرار البرلمان األوروبي الصادر في 5 يوليو INI( 2240/2016( 2017( - نقد من المنظور اإلفريقي(
خطة المركز الكندي للفنون االستراتيجيةStrategic Plan 26–2021 )تتناول بعض القضايا مثل إنهاء االستعمار، 	 

واالبداع، والتعاون، إلخ(.
 	Arts Strategic Innovation Fund المركز الكندي لصندوق االبتكار االستراتيجي للفنون
Declaration of Principles of International Cultural Co-operation - UN Documents: تجميع 	 

حصيلة من االتفاقيات العالمية )األمم المتحدة(
موارد منظمة اليونسكو	 

 Article 16 on Preferential Treatment | Diversity of Cultural Expressions  ○
 Core concepts | Intercultural Dialogue  ○

Declaration of Principles of International Cultural Co-operation )منظمة اليونسكو(  ○
 EU / UNESCO Peer to Peer Learning  ○

Governance for Culture | Diversity of Cultural Expressions )منظمة اليونسكو(  ○
 Intercultural competences: conceptual and operational framework  ○

 Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of  ○
Cultural Expressions )تقرير لجنة اليونسكو، فبراير 2022(

Manual for developing intercultural competencies: story circles  ○
Periodic Reports on the 2005 Convention )منظمة اليونسكو(  ○

Re|Shaping Policies for Creativity Report )تقرير منظمة اليونسكو العالمي(  ○
 Strengthening the System of Governance for Culture in Developing Countries |  ○

Diversity of Cultural Expressions )منظمة اليونسكو(
مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة  ○

– MONDIACULT 2022،بالمكسيك
 UNESCO Transparency Portal - Promoting the diversity of cultural expressions by  ○
increasing the national capacities and effective implementation of the 2005 Convention

 	 European Commission Towards an EU strategy for international cultural relations, 2016

المشاريع والتجارب والمبادرات التي تتجاوب مع موضوعات الكتالوج
 	Al Mawrad: support to local infrastructures among others
 	Arab Fund for Arts and Culture

https://africanculturalpolicynetwork.org/a-propos/resources/
https://canadacouncil.ca/spotlight/2021/04/2021-26-strategic-plan
https://canadacouncil.ca/spotlight/2021/04/2021-26-strategic-plan
https://canadacouncil.ca/funding/strategic-funds/strategic-innovation-fund
http://www.un-documents.net/dpicc.htm
http://www.un-documents.net/dpicc.htm
https://en.unesco.org/creativity/monitoring-and-reporting/thematic-monitoring/article-16-preferential-treatment
https://www.unesco.org/interculturaldialogue/en
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility/euunesco-peer-peer-learning
https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/governance-culture
https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/governance-culture
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/15.igc_6_ifcd_narrative_report_final_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/15.igc_6_ifcd_narrative_report_final_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/15.igc_6_ifcd_narrative_report_final_en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370336
https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports
https://www.unesco.org/reports/reshaping-creativity/2022/en
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://www.unesco.org/en/mondiacult2022
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%253A2016%253A29%253AFIN
https://mawred.org/?lang=en
https://mawred.org/?lang=en
https://www.arabculturefund.org/
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	  Artists Changing the World sessions with global speakers )the Festivals Academy(
 	 Arts Collaboratory
 	)Afield fellowship زمالة( Asia-Europe Foundation
 	http://www.council.art/fellowship/ ؛)Afield fellowship( المركز - زمالة
 	https://www.connectingsouth.org/ التجريبي : زماالت بين بلدان الجنوب Connecting South برنامج كونيكتنج ساوث
Carte Blanche | Activities | European Dancehouse Network )التبادل بين األقران(	 
 	 Creative Visa - Department of Culture and Tourism Abu Dhabi
 	Cultural Relations Platform
Culture Bridges programme )االتحاد األوروبي-أوكرانيا، بقيادة المركز الثقافي البريطاني(	 
Culture Fund of Zimbabwe أصبح شريًكا سويديَا في وكالة )Sida( منذ عام 2006. حيث شارك في تأسيسها 	 

مع األطراف المعنية بالفنون والثقافة والتراث في زيمبابوي )بميزانية قدرها مليون دوالر أمريكي(
 	 Culture Action Europe(, In search of equal partners: On being a SWANA artist( شبكة

and cultural worker in the EU
Culture of Solidarity Fund ) برنامج تمويل متعدد الشركاء تم إنشائه استجابة لجائحة كوفيد-19(	 
Digital Leap – تنمية قدرات المهارات الرقمية لمحترفي السيرك أو الرقص	 
 	 Emergencies, Emergences, Engagement: Cultural Relations and Climate Action 

)المركز الثقافي البريطاني(
 	EMX: Call for Hosts for International Delegation Tour | On the Move

 Trade mission - EMEE  ○
 International delegation tour: open call for applications - host - EMEE  ○

 	)EUNIC( شبكات
Finding new models for doing cultural exchange )مقال متعلق بمجموعة مختارة من )بالمشاريع   ○

)European Spaces of Culture التجريبية لبرنامج
 	  IKS Cultural Consulting - Digital Mobility Fund Application Form - ConcertsSA
ICRRA( – ifa( International Cultural Relations Research Alliance )مبادرة بقيادة المجلس الثقافي 	 

))IFA(البريطاني ومعهد العالقات الخارجية
 	)The Festivals Academy مبادرة قادمة، بمشاركة أكاديمية( )Festivals Declare Emergency( الحركة الدولية
 	i-Portunus
التعاون/ المشاريع طويلة األجل بين الفنانين اليابانيين والجهات الفاعلة الثقافية في عواصم الثقافة األوروبية. بعض األمثلة 	 

في فنون األداء؛
 Divadlo Kjógen - Nagomi Kyogen, Japanese traditional performing arts being  ○

played by Czech artists )ECoC Prague 2000(.
 started from ECoC Galway 2020, with Japanese dancer/choreographer Akiko  ○
 Kitamura. They have continued their Echoes of Calling - collaboration even under

the pandemic.

https://www.thefestivalacademy.eu/en/activities/online-activities/artists-changing-the-world/
https://artscollaboratory.org/
https://asef.org/
http://www.council.art/fellowship/
https://www.connectingsouth.org/
https://www.ednetwork.eu/activities/type/carte-blanche
https://tcaabudhabi.ae/en/e.services/creative.visa.aspx
https://www.cultureinexternalrelations.eu/
https://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/arts/culture-bridges
https://www.culturefund.org.zw/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund/
https://digital-leap.eu/
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/cultural_relations_collection_2021_emergencies_emergences_engagement_carla_figueira_and_aimee_fullman_1208.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/cultural_relations_collection_2021_emergencies_emergences_engagement_carla_figueira_and_aimee_fullman_1208.pdf
https://on-the-move.org/news/emx-call-hosts-international-delegation-tour
https://on-the-move.org/news/emx-call-hosts-international-delegation-tour
https://www.europeanmusic.eu/trade-mission/
https://www.europeanmusic.eu/international-delegation-tour/
https://www.eunicglobal.eu/news/finding-new-models-for-doing-cultural-exchange
https://iksafrica.com/dmf4/
https://www.ifa.de/en/research/icrra/
https://www.i-portunus.eu/
http://www.kjogen.cz/
http://www.kjogen.cz/
http://www.kjogen.cz/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
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مسارح   Sibiu International Festival/ The Radu Stanca National Theatre بين  بالتعاون   ○
)رومانيا( والمسارح اليابانية )Coproductions, volunteer exchanges منذ فعالية ECoC سيبيو 2007(
 ECoC اليابان( تعاونا منذ فعالية( the Puppet Theatre PUK و )جمهورية التشيك( The Alfa Theatre  ○

بلزن 2015. نتج عنه إنشاء NPO DEKU Artforum in 2021 الجديد.
 	 Julie’s Bicycle

 Creative Climate Leadership | Julie’s Bicycle | Climate Training Programme  ○
Lift Festival Concept Touring: مفتوح لتقديم الطلبات 	 
 	Making Tracks Music Exchange Programme )UK / Online( | On the Move
 	Mekong Cultural Hub
 	More Europe
Mophradat )يتوفر تمويل مختلف(	 
 	)see more( والمشاركون فيه من تايوان وهونغ كونغ واليابان وإيطاليا وفرنسا Museum of Human Emotions مشروع
North American Cultural Diplomacy Initiative، فعالية بشأن عدم مركزة االنقسام بين الطبيعة والثقافة في الدبلوماسية	 
 	 On the Move: Mobility Info Points )MIP(, Mobility funders’ group and )en(forced mobility

working group
 	 Cité بالشراكة مع منظمة مدينة الفنون العالمية( On the Move: Series Mobilities Africa / The World

)Art Moves Africa ومنظمة internationale des arts
 	 Perform Europe

!Aerowaves Springback Ringside( - Perform Europe selects Springback Ringside( هو  	
مشروع الواقع االفتراضي الجديد لشبكة Aerowaves، وهو يجمع مجموعات من المتفرجين لمشاهدة أعمال مصممي 
خبراء  من  بتيسير  ومحاورتهم  الرقص  مصممي  مع  للتواصل  االفتراضي،  الواقع  في  الناشئين  األوروبيين  الرقصات 
بالبحث  المتخصصين،  أيًضا، مع فريق من   Aerowaves بدأت شبكة  .)Aerowaves Springback( من مجلة
إنشاء عمل مخصوص  بداَل من   - العمل  لتوثيق  باعتبارها طريقة  االفتراضي  الواقع  في  الرقص  إمكانيات تصوير  عن 
 Open Call for Dance Artists for  .)More Europe( برنامج  خالل  من  تتوسع  كونها  التكنولوجيا،  لهذه 

Aerowaves Twenty | On the Move
 	Perform Europe: Touring and Distribution Grants | On the Move
 	The Prince Claus Awards
Programme Archipel - بتنسيق من المعهد الفرنسي. يركز على البلدان والمناطق المحيطية للغاية )مع التركيز على 	 

التنقل والتعاون وما إلى ذلك(
 	 Reconnect Performance Festival
 	RESHAPE Network

 Solidarity Tax  ○
SHIFT Culture )المشروع الممول من االتحاد األوروبي لتطوير تدريب القادة الثقافيين (	 

https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://tokyo-festival.jp/2020/en/program/nightdream/
https://www.facebook.com/sitfvolunteers
https://puk-eng.localinfo.jp/
http://www.divadloalfa.cz/index.php/en/
http://www.divadloalfa.cz/index.php/en/
https://www.dekuart.org/index.html
https://juliesbicycle.com/
https://juliesbicycle.com/
https://juliesbicycle.com/our-work/creative-climate-leadership/
https://juliesbicycle.com/our-work/creative-climate-leadership/
https://www.liftfestival.com/events/concept-touring/
https://on-the-move.org/news/making-tracks-music-exchange-programme-uk-online
https://www.mekongculturalhub.org/
http://moreeurope.org/
https://mophradat.org/en/what-we-are-doing/
https://www.dancingmuseums.com/artefacts/museum-of-human-e-motions-2-0/
https://www.youtube.com/watch?v=sVD6IHwvZKc
https://www.youtube.com/watch?v=sVD6IHwvZKc
https://culturaldiplomacyinitiative.com/
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/work/events/mobilities-africa-world
https://on-the-move.org/work/events/mobilities-africa-world
https://performeurope.eu/
https://performeurope.eu/
https://aerowaves.org/news/springback-ringside-is-a-perform-europes-selected-proposal/
https://aerowaves.org/news/springback-ringside-is-a-perform-europes-selected-proposal/
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
https://on-the-move.org/news/perform-europe-touring-and-distribution-grants
https://on-the-move.org/news/perform-europe-touring-and-distribution-grants
https://princeclausfund.org/awards
https://programme-archipel.eu/
https://www.reconnectfestival.com/
https://www.reconnectfestival.com/
https://reshape.network/
https://reshape.network/prototype/the-solidarity-tax
https://shift-culture.eu/


صفحة 31 
العالقات الثقافية الدولية

التوقعات والتوصيات الواردة من المشاركين في اجتماعات أصوات الثقافة 
لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية الدولية

SocietyinMotion )منظمة هولندية تعمل مع الوافدين الجدد، وخاصةً في المهرجانات والثقافة(	 
 	Taliban, Western officials meet in Oslo to discuss Afghanistan
The Wellbeing Summit 2022 - يدعم المركز الثقافي الكندي وفًدا بقيادة الشعوب األصلية لحضور هذه القمة 	 

لمناقشة عملية التعافي والرفاهة في الفنون في سياق إنهاء االستعمار والصدمات بين األجيال 
Transcultura programme - مخطط التوأمة اإلبداعي بين منطقة البحر الكاريبي وأوروبا	 

	 House of Europe )Ukraine(
المقر، محل 	  المثال  الجنسية، على سبيل  األهلية  معايير  تتجاوز  السليمة حيث  الممارسات  تُعد من  التي  المشروع  أفكار 

اإلقامة، االتصال، إلخ
 VV Foundation: Pair Residency for Art, Culture and Humanities Professionals from  ○

Nordic-Baltic States )Latvia( | On the Move
 Tashweesh Festival: Open Call for Feminist Artists and Activists for an Online  ○

Retreat | On the Move
 The Nature of Us: Open Call for Movement or Body-based Performance Projects  ○

)Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary( | On the Move
 Stanley Greene Legacy Prize and Fellowship for Early Career Visual Storytellers |  ○

 On the Move

https://www.so-mo.org/
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/24/taliban-western-officials-meet-near-oslo-to-discuss-afghanistan
https://thewellbeingsummit2022.org/the-wellbeing-summit/page/home
https://en.unesco.org/fieldoffice/havana/transcultura#:~:text=This%20Programme%20seeks%20to%20deepen,provided%20by%20the%20European%20Union.
https://eunicglobal.eu/projects/ukraine-house-of-europe
https://on-the-move.org/news/vv-foundation-pair-residency-art-culture-and-humanities-professionals-nordic-baltic-states
https://on-the-move.org/news/vv-foundation-pair-residency-art-culture-and-humanities-professionals-nordic-baltic-states
https://on-the-move.org/news/vv-foundation-pair-residency-art-culture-and-humanities-professionals-nordic-baltic-states
https://on-the-move.org/news/tashweesh-festival-open-call-feminist-artists-and-activists-online-retreat
https://on-the-move.org/news/tashweesh-festival-open-call-feminist-artists-and-activists-online-retreat
https://on-the-move.org/news/tashweesh-festival-open-call-feminist-artists-and-activists-online-retreat
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers


ُينفذ مشروع المفوضية األوروبية 
المعني بأصوات الثقافة من قبل 

معهد جوته ببروكسل 

العالقات الثقافية 
الدولية

مارس -2022

تعكس محتويات هذه الوثيقة المناقشات بين المشاركين في 
اجتماعات أصوات الثقافة لتبادل األفكار بشأن العالقات الثقافية 
الدولية 2-9 فبراير 2022 - جمعها المقرران نيكول ماكنيلي 

وغابرييل برنوفيل

المقررون

الخبراء في الموضوع

فريق أصوات الثقافة

نيكول ماكنيلي
غابرييل برنوفيل

سانا أويشتات

إلسي كريستنسن-ريدزيبوفيتش
إرنست ثيسماير
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