
مكان.  في أي مكان - مسابقه الكاريكاتور الدوليه

لم يسبق أبدا تاريخيا وعامليا ان يرتفع عدد املهاجرين من بالدهم فرار ام ألسباب أخرى الى هذا العدد. حسب التقرير الصادر عن 
مفوضيه الالجئني التابعة لالم املتحدة (UNHCR) يقدر عدد الالجئني في العالم  ٦٠ مليون نسمه وان هذا العدد في تزايد مستمر 

هذا العام. أضافه لهذا فان هناك العديد من األشخاص املهاجرين اللذين ال يشملهم اإلحصاء والغير مسجلني ألنهم اما  يقيمون عند 
ذويهم او أقرباءهم في بلد املهجر التي يصلوها بطرق سريه. ويقدرعامليا ان  عدد األشخاص اللذين يعيشون في بالد غير مسقط 

رأسهم   أي بالد لم يولدون فيها بما يقارب ٢٥٠ مليون فردا.

ان الدوافع واألسباب للهجرة  كثيره وكذالك مصير كل الجئ  وما ينتظرهم في املستقبل : الفرار من الفقر وافاقه املستقبليه، ام 
الهروب من الحروب والتدهورت البيئة و التغييرات املناخية، لتفادي عواقب التميز العرقي  ام بسبب االضطهاد بسبب التوجه الجنسي 

ام بسبب االنتماء الديني والتوجه السياسي .
 

ان العواقب املتوقعه لكل الجئ ومصير ذويهم وأصدقاءهم هائلة. فاقتالعهم من جذورهم ومعيشتهم مشردين في مخيمات او مراكز 
الالجئني وخاصه لهذا الجزء الصغير منهمكون املهاجرين الى أوروبا او الى بالد العالم الغربي ينعكس عليهم بكل مرارا وقسوته. 

وكل ما يريدونه هو فقط ان يعيشو في أمان وحياه كريمة وسالم.
ولكن أين يوجد برامج هيكليه للقضاء على أسباب الفقر والتميزالعنصري بكل أنواعه مثل برامج التعليم، واملشاركه، والرعاية  •

الطبيه، مجاالت عادله للعمل او برامج التسامح والتنوع الثقافي؟
أين يوجد محاوالت لوضع برامج مثمره لتحسني ضروف املعيشه من اجل تفادي الهجرة وصعوباتها وبقاء هؤالء في بالدهم  •

ام عودتهم الى بالدهم
وأين هي البرامج الحتواءهم في بالد هجرتهم والعيش فيها بكرامه وأمن كمواطنني جدد •

هدفنا من مسابقه الكاريكاتور العاملية – ال مكان في أي مكان؟ اننا نسعى الى جمع أصوات واراء ووجهات نظر ملهاجرين من بالد 
متعددة لنتمكن من تفهم أسباب ودوافع هجرتهم وفرارهم من ديارهم وكذالك للتعرف على التأثير في حياتهم وخاصه على عواقب 

الهجرة على حياه النساء واألطفال. وايضاً من اجل ان نجد اجابه على أين وكيف يمكن التوصل الى بديل ملكافحة الهجرة.

وسيتم تصميم  نتائج هذه املسابقة كمعرض متنقل الى العديد من املدن ونشر هذه النتائج على شكل كتالوج مرافق للمعرض. وهدفنا 
بهذا ليس فقط ان نوصل هذه املعلومات الى اكبر عدد من الناس من اجل ان نخبرهم كيف ينظر مواطنون من بالد أخرى الى 

موضوع الهجرة بشكل عام فقط . ان ما تسعى اليه  ونريده هو ان ندفع املواطنني للمشاركه الشخصية في النقاش العام فيما يتعلق 
بهذا املوضوع.

شروط املشاركه
اذا كنت رّسام او رسامه يمكنك باملشاركه بتقديم ثالث اعمال. اكبر مقاس للوحات املقدمه هو ٤٢٠ ِمم عرضا و ٢٩٧ ِمم طوال او 

ملف إلكتروني ذو سعه ٣٠٠ د ب ي. وباالمكان ان يكون العمل بألوان مختلفه او اسود وابيض

ينتهي تسليم ااالعمال بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٧ 

الرجاء إرسال االعمال الى العنوان التالي
.EXILE – Kulturkoordination e.V

Wandastr. 9
D-45136 Essen

Germany
او الى

competition@exile-ev-de
الرجاء ان تكون الرساله باللغة االملانيه او اإلنجليزية



وستقوم لجنه تحكيم باختيار االعمال املتفوقة وستكون الجوائز للعمل االول ١٠٠٠ يورو و٧٥٠ يورو للعمل الثاني و٥٠٠ يورو للعمل 
الثالث. وكذالك سيحصل ١٠ اعمال من التي سيتم نشرها في الجاتلوج او جزاء من املعرض املتنقل  مبلغ ١٠٠ يورو. 

على املشتركني ان يوافقوا على حقوق  النشر واستخدام أعمالهم من قبل الصحافه.

ان موسسه EXILE -  للتنسيق الثقافي عباره عن وماله غير ربحية تقوم بمشاريع دوليه وثقافيا وتعليمية. وقد أقامت منذ نشأتها 
ثماني مسابقات رسومات كاريكاتور ومعارض عامليه تحت عناوين عده مثل موضوع العمل والهجرة، التميز العنصري، حكايه البيئة 

وحقوق املراءه.

وتقوم موسسه EXILE – للتنسيق الثقافي بتوصيل الصوت غير املسموع ليصبح مسموعا وبهذا تساهم بتغير املنظور العام من 
(www.exile-ev.de) .اجل التفاهم وتعدد الثقافات في املجتمع على مستوى العالم املتواصل

تقوم موسسه EXILE – للتنسيق الثقافي بهذه الفعالية بالعمل  مع انجمانت جلوبال ووزاره العمل املشترك لالقتصاد والتطوير 
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