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  عن ابتكر سوريا  .1

ثقافة مستقلة  -هو مشروع ينفّذ بالشراكة بين اتجاهات "السوري في المهجر: مشروع تمكين الفن "ابتكر سوريا

يهدف إلى تقوية وتعزيز خبرات الفنانيين والفاعلين وبالتعاون مع مؤسسة مميتا ووالمجلس الثقافي البريطاني 

قافيين ومنظمات الثقافيين السوريين في المهجر. كما يسعى إلى توفير بيئة مؤهلة تخوّل الفنانين والفاعلين الث

المجتمع المدني من لعب دور ريادي في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وذلك من خالل دعم جهود ومبادرات 

 مبدعة تساهم في تكريس التعاون، اإللفة والتكيّف بين السوريين والمجتمعات المضيفة.

تقوّي من فاعلية الممارسات الفنية  ورييسعى المشروع على المدى البعيد إلى خلق شبكة دعم لالنتاج الفني الس

ن في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها ة التي تستهدف المواطنين الالجئيالمعاصرة والمبادرات الثقافية الجديد

 سوريا على كافة المستويات.

على أربعة  ويقومعلى الفنانين والمبادرات المتواجدة في لبنان،  2112يركز المشروع في دورته التجريبية الثانية 

 األساسيالمحور  وهو"التدخالت الفنية في مراحل األزمات" في مجال مكونات أساسية؛ األول هو بناء مهارات 

كحد  –مشاريع فنية مدة تنفيذها  خمسةالمكون الثاني على دعم  يقومالرئيسة،  لعمل البرنامج ونقطة انطالقه

، للمنحة الواحدة عشرة آالف دوالر أمريكيحيث تصل قيمة الدعم إلى  في جميع مناطق لبنان ستة أشهر -أقصى

يسعى ابتكر سوريا إلى دعم في أماكن تواجدهم.  المحليةوالمجتمعات تستهدف العمل مع المواطنين الالجئين 

في مجال اإلشراف الفني من قبل خبراء فيقوم على مشاريع مبتكرة وخارجة عن األطر التقليدية. أما المكون الثالث 

يتضمن . جانب بحثي يرافق تنفيذ المشاريع والمبادرات المختارة للدعمإضافة إلى  ،المحليةوالمجتمعات الفنون 

للحوار والنقاش مع الجمهور حول األدوار المختلفة التي تلعبها الفنون في المجتمعات وفي منصة المكون الرابع 

 .2112تنفيذه خالل الربع األخير من العام السياق السوري الحالي من خالل منتدى فني يتم 

 مرتكزات المشروع

 يرتكز مشروع ابتكر سوريا على نقطتين أساسيتين: 

  بناء المهارات اإلبداعية والتحليلية للفنانين السوريين في المهجر وتوفير مساحة مشتركة للعمل واإلنتاج إن

من قدرة المجتمعات المحلية والفنانين على مناقشة  والحوار مع المواطنين الالجئين والمجتمعات المضيفة يزيد

 التحديات المشتركة.

  كات الفنانين السوريين في ن والمكرسين وشبيئناشخلق فضاء للحوار والتفاعل بين الفنانين السوريين الإن

 يزيد من الترويج والوعي بدور الفن في األزمات.    من شأنه أن  ،إضافة إلى صانعي القرار المهجر
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 المحددة هداف المشروع أ

 بما يلي:  2112للعام تتحدد أهداف المشروع 

 بما التدخالت الفنية في مراحل األزماتعشرة فنانين و/أو أصاحب مشاريع فنية حول مهارات  بناء قدرات ،

 ء المشاريع في المؤسسات الثقافيةيتضمن الفنانين الناشئين وأصحاب ومدرا

 لتنفيذ  - بما في ذلك الفنانين الناشئين – ومبادرات جماعيةفاعلين ثقافيين وفنانين  ةمنح الفرصة لخمس

 من خالل تقديم دعم مالي وفني لهممشاريعهم فينة 

 زمن األزمات في سوريا والمنطقة رفع الوعي حول قيمة الفن والثقافة في 

 

 إلى الدورة الثانية من ابتكر سوريا  التقدّموشروط آلية . 2

 ؟ابتكر سورياإلى  التقدم يتم كيف 

 المرفقات مع رسالهاوإ ،www.ettijahat.org الموقع على المتوفرة االستمارة تعبئةخالل  من حصرًا التقدم يتم

  createsyria@ettijahat.org االلكتروني البريد عبر المطلوبة

 ما هي الملفات المطلوب التقدم بها؟ 

o باللغة العربية حصرًا االستمارة بعد ملئها الكترونيًا 

o السيرة الذاتية لصاحب االستمارة  

o  از السفر )صالحة لمدة ستة أشهر(و جوأنسخة عن الهوية  

o  أو تعهد بانهاء المشروع في حال عدم  المشروع(صورة عن اإلقامة في لبنان )صالحة حتى نهاية فترة تنفيذ

 تواجدها 

o  رسال النموذج()تحميل، توقيع وإااللتزام بتنفيذ المشروع 

o ؤسسة في حال التقدم من قبل مؤسسةملف عن عمل الم 

 إن توفرت:

o ائق أو مواد تدعم المشروع المقدمنماذج من أعمال سابقة أو تصورات أو أي وث  

o .رسالة توصية 

  ؟األعمال السابقة نماذجكيف أتشارك  

o لكتروني ضمن صيغة ماذج األعمال السابقة بالبريد اإليمكن مشاركة نWord  أو PDF   أن ال يزيد حجمها شرط

 ميجا بايت 5عن 

o  يمكن إرسال صور بصيغةJPEG ميجا بايت 11ن ال يزيد حجمها عن شرط أ 

o  ميجا بايت أو  6يمكن ارسالها ملفات فيديو أو ملفات صوتية بالبريد االلكتروني في حال كان حجمها ال يزيد عن

أو غوغل  (We transfer) أو وي ترانسفير (Drop box) دروب بوكسعبر إرسال روابط هذه الملفات على 

 (Google Drive) درايف

 

http://www.ettijahat.org/
mailto:createsyria@ettijahat.org
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 الطلبات؟ لتقديم النهائي الموعد هو ما 

 ولن توقيت بيروتبمنتصف الليل  في 2112 / أبريلنيسان 22 يوم حتىو / مارسآذار 9من استقبال الطلبات  يتم

  .مهما كان السبب التاريخ هذا بعد يصل طلب أي في ينظر

 

 ستمارة؟اال باستالم التأكيد سيتم هل 

استالم استمارتك. في حال عدم استالمك " يؤكد لكترونيإشعار استالم إطلبك حين يصلك "يمكنك التأكد من استالمنا 

 لإلشعار االلكتروني يرجى إعادة اإلرسال من جديد.

 

 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟ 

 ممن برنامجلل مالتقدّ المقيمين في لبنان السوريين الفلسطينيين من بحكمهم ومن السوريين نالفناني لجميع يحق

 .سنة 41الـ و  22 ـبين الهم 

 

 ؟الجنسيات جميع من فنانينلل مفتوح البتكر سوريا التقدم هل 

السوريين فقط، ولكن تشجّع  ينالفلسطيني من بحكمهم ومن نيالسوري للفنانين والفنانات ابتكر سوريايتوجه 

ثقافة مستقلة على التعاون بين الفنانين المشاركين وأقرانهم، وتنال المشاريع التي تتضمن شراكات حقيقية  -اتجاهات

   بين السوريين وأقرانهم فرصةً أقوى في الدعم شرط استيفاء العناصر الفنية األخرى.

 

 يحق للمبادرات والمؤسسات والتجمعات الفنية التقدم للمشروع؟ هل 

الكيانات السورية )المبادرات والمؤسسات والتجمعات الفنية( التي تعمل في مجال الثقافة نعم، يحق لجميع 

المستقلة التقدم في طلب من خالل مدير للمشروع يكون هو المتقدم والمسؤول عن تنفيذ المشروع خالل مراحله 

 المختلفة.

 

 ؟ما المطلوب مني في حال قبولي في ابتكر سوريا 

 مكونات المشروع التي تتضمن:بالمقبولين االلتزام بكافة يشترط 

o حضور التدريب كامالً دون تغيّب عن أي جلسة 

o  ضمن الشروط والمعايير والمهل المحدّدة المشروع الحاصل على الدعمتنفيذ  

o بيروت في المجتمعية الفنون المشاركة في منتدى 

o  التفاعلي المستمر مع فريق مؤسسة اتجاهات من ناحية تنفيذ المشروع والترويج له 

 العربية؟ اللغة غير أخرى بلغة االستمارة طلب تقديم يمكن هل 

 يشترط ملء استمارة التقدم باللغة العربية، ويمكن إرفاق كافة الملفات األخرى باللغة اإلنجليزيّة أو الفرنسية.، ال

 واحد؟ مشروعاستمارة  من أكثر تقديم يمكن هل 

 ال
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  وأنا مقيم في بلد آخر غير لبنان؟ البتكر سورياهل يحق لي التقدم 

، ولكن يمكن أن يتضمن فريق المشروع المقترح مشاركين من خارج لبنانلمن هو مقيم خارج حق المشاركة يال 

 .لبنان وإلى من السفر بطاقات تكاليف يغطي العلمًا أن المشروع  لبنان

 

  يتم تنفيذه خارج لبنان؟إذا كان مقترحي الفني س البتكر سورياهل يحق لي التقدم 

 .ال

 

 ؟هإلعادة تقديم البتكر سورياالتقدم  أستطيعهل  مشروع منجز، لدي 

ذ ، اال إذا كان المشروع سينفذ مرة أخرى في موقع مختلف عن الذي نفّطلبات التقدم للمشاريع المنجزةفي ال ينظر 

 .مشروعالومكونات شرط موافقة صاحبه على إعادة تطويره بناء على معايير  وأ، فيه سابقا

 

 ؟ التقدم لمشاريع قيد اإلنجازصحاب اهل يحق أل 

الجدول إيضاح ، وما سيتم إنجازه ضمن طلب التقدم الحالي، وسابقًا ما تم إنجازهبوضوح تبيان وذلك شرط نعم، 

 الزمني للمشروع وجهات التمويل األخرى. 

 

 التقدم إلى ابتكر  ثقافة مستقلة -جاهاتتإ من قبل مؤسسةبرنامج آخر  في على دعمسابقًا  حصل لمن يمكن هل

 ؟سوريا

 نعم.

 

 ؟ثقافة مستقلة -إلتجاهات برنامج آخر  في على دعم حاليًا صلاحهو  لمنإلى ابتكر سوريا التقدم  يمكن هل 

توسيع قاعدة المستفيدين قدر اإلمكان، وعليه ستكون ثقافة مستقلة مع شركائها على  -هاتاة اتجتقوم سياس

 .األولوية للمتقدمين اآلخرين

 

 ؟إلى الدورة الثانيةالتقدم ابتكر سوريا في دورته األولى  برنامج في حصل على دعم لمن يمكن هل 

ستكون ثقافة مستقلة مع شركائها على توسيع قاعدة المستفيدين قدر اإلمكان، وعليه  -تقوم سياسة اتجاهات

 األولوية للمتقدمين اآلخرين.

 

  ؟أمريكي دوالر 11111تتجاوز ميزانيته الـ  بطلب مشروعهل يمكن التقدم 

 عندلميزانية المتبقي من اتشير إلى قدرته على تأمين المبلغ  رسميّة بوثائقشرط أن يتقدم صاحب المشروع  ،نعم

 وإيضاح مصادر وجهات التمويل. التقدم

 

 االختيار؟ بنتائج المتقدمينجميع  بالغإسيتم  هل 

  www.ettijahat.org الموقع على التحكيم نتائج ستنشرو أصحاب المشاريع التي سيتم دعمها فقط، إعالم سيتم

 هم لمن سباباأل عن شرح بارسال نقوممن المحتمل أن  .الفيس بوكعلى  ثقافة مستقلة -وعلى صفحة اتجاهات

 .قبولهم يتم لم ممن المشاريع الخمسة األوائل قائمة في

 

http://www.ettijahat.org/
https://www.facebook.com/Ettijahat
https://www.facebook.com/Ettijahat
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 تقييم واختيار الطلبات .3

 الطلبات؟ اختيار عملية تتم كيف 

 حتى سرية الفنية اللجنة سماءأ تبقى دعمها، سيتم التي المشاريع اختياردراسة وب ومستقلّة متخصصة فنية لجنة تقوم

 يليها اللجنة أعضاء من عضو لكل فردي بتقييم األولى تبدأ مرحلتين، إلى المشاركين اختيار نقسم. يالنتائج إعالن

  .عنها المعلن الشروط لجميع المستوفية الطلبات دراسة تتم .مشاريع 5 الختيار جماعيًا تقييمًا

لن ينظر في كما  ارتباط لمحتواها باإلطار العام لمشروع ابتكر سوريا.لن ينظر في المشاريع المقترحة التي ال 

  ن حيث المحتوى مع معايير التقييم.الطلبات التي ال تتوافق إداريًا و/أو م

 ؟التي تعتمدها اللجنة في اختيار المشاريعمعايير ما هي ال 

 :التاليةوهي معايير خمسة  تعتمد اللجنة في اختيارها للمشاركين في المشروع على

o  اإلبداع واالبتكار 

o تنفيذهمن حيث إمكانية  واقعية المشروع 

o  مع المجتمعات التي يتم تنفيذ المشروع فيها التشاركية 

o  االستدامة القدرة على 

o ينياللبنان وأقرانهم نيالسوري الفنانين وطويل األمد بين حقيقي تعاونٍ تحقيق حيث من: التعاون 

 

 المؤهلة للحصول على الدعم المشاريع. 4

 ؟عدد المشاريع التي سيتم دعمها ما هو 

قسيم الدعم إلى قطاعات فنية محددة، إنما سيتم التركيز ت يتملن سيتم اختيار خمسة مشاريع لتحصل على دعم، و

 على أفضل المشاريع التي يتم استقبالها. 

 

  مدة تنفيذ المشاريع؟هي ما 

 منتصفوحتى  من منتصف تموز/ يوليو أي ،ستة أشهر كحد أقصىما بين شهرين والفترة المحددة لتنفيذ المشروع 

 كحد أقصى.  2119 / ينايركانون الثاني شهر

 

  ؟تنفيذ المشروعل محدد)ة( مكان/أمكنةهل من 

 يمكن تنفيذ المشروع في أي مكان في لبنان وال يتم حصر المستفيدين في مخيمات اللجوء. 

 ؟سوريا ابتكر دعم على الحصول في فرصتي من يزيد الذي ما 

ن، ين وأقرانهم من اللبنانييبين الفنانين السوري حقيقيًاابتكر سوريا إلى دعم مشاريع فنية تحقق تعاونًا  يسعى

معايير اختيار اللجنة المذكورة أعاله تحت قسم " النقاط في عاليًا مًايتقي تحقق لتيا للمشاريع فضليةاأل ونكوست

 .والتي يرتبط محتواها مع اإلطار العام البتكر سوريا "تقلةسالم
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 ما هي أنواع المشاريع الفنية التي سيتم دعمها ضمن البرنامج؟ 

خارجة ال بدعم المشاريع يرحب ابتكر سورياودون استثناء ألي نوع، ويتم استقبال المشاريع في كافة المجاالت الفنية 

كما  مناطق تواجد المواطنين الالجئينتشرك المقيمين في مخيمات والتي المشاريع وعن األطر االعتيادية والتقليدية 

 تطوير ىعلبحيث تقوم هذه المشاريع بمساعدة المستفيدين تشرك المحيط الذي يتواجد فيه هؤالء المقيمين، 

 .والحوار مع المجتمع المضيف التعاون دعم أو على صعيد التقنية الفنية مهاراتهم

 

  يتم دعمها ضمن البرنامج؟ال ما هي أنواع المشاريع الفنية التي 

o .المشاريع التعليمية أو التنموية ذات الشق اإلغاثي الصرف 

o  فعّال.األنشطة الثقافية التي ال تشرك المستفيدين بشكلٍ عضوي أو 

o  أشهر دون  6تنفيذ ورشات تدريبية بشكل متكرر دون تقدّم أو تطور )مثال جلسة رسم أسبوعية على مدى

 منهج فني تراكمي(. 

o  جزء محدد من مشروع في مؤسسة ثقافية تم تصميمه بشكلٍ كامل وال يتمكن إعادة تطويره 

o في المكان نفسه مشروع سبق تنفيذه 

o ين الالجئين حتى وإن كانت المشاريع تتحدث عن الفئات المستفيدة.األنشطة التي ال تشرك المواطن 

 

 ؟يمكنني التقدم إلى ابتكر سورياسيس نادٍ مسرحي أو فرقة موسيقية،  هل ألدي رغبة في ت 

 .مةيتوجه ابتكر سوريا إلى دعم المشاريع القادرة على االستدانعم، حيث 

 

 هل هذا ينطبق على المشروع؟أو نشاط فني آخر لدي رغبة في إنجاز حفلة موسيقية أو عرض مسرحي ، 

كلما كانت المشاريع تقوم على تطوير  ضمن مراحل العمل المختلفة. المستفيديننعم، شرط أن تقوم بإشراك 

، بحيث تكون هذه الحفلة أو هذا العرض هو مهارات المشاركين الفنية وتعزيز قيمة الفنون كلما كانت فرصتها أقوى

 .يترك أثرًا لدى المشاركين فيه أعمقنتيجة لعمل 

 

 ممكن؟ هذا هل المخيمات، خارج نساء أو شباب مع العمل أريد 

 حريصًا تكون وأن واضح، بشكل( إلخ الفئة العمرية، الجنس، موقع التواجد) المستهدفة الفئة تحدد ان شرط ،نعم

 .الذي تقترحه المشروع في تعاونهذه الفئة على ال استعداد من التأكد على

 

 هل ينحصر العمل مع األطفال أو النساء؟ 

ويرحب برنامج ابتكر سوريا بالمشاريع التي تعزز  ال، يمكن ان تكون الفئة المستهدفة مؤلفة من كل األجناس واألعمار

 .منها المهمّشة بين الفئات وخصوصا الدمج

 

 من يمتلك الحقوق الفنية والفكرية للمشاريع المدعومة؟ 

الحصول على دعم مع الحفاظ على ذكر  ،أصحاب المشاريع التي تم دعمها كامل الحقوق على المنتج الفنييمتلك 

ثقافة مستقلة والمجلس الثقافي البريطاني نشر واستخدام  -يحق التجاهات .ابتكر سوريا من قبلمشروع المنفذ لا

 .ب المشروع أو المؤسسة على الدوامحاألغراض غير ربحية، مع ذكر اسم ص هخالل وبعد تنفيذالمشروع أجزاء من 
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  المشروع؟األمور المالية الخاصة بماذا عن 

o  دوالرًا أمريكيًا للمنحة الواحدة. 11111يقدم مشروع "ابتكر سوريا" دعمًا ماليًا تصل قيمته إلى 

o  دوالرًا أمريكيًا على المتقدم إبراز وثائق رسميّة تشير  11111في حال كانت ميزانية المشروع المقدّم تتعدى

 إلى قدرته على تأمين بقية التمويل مع طلب التقدّم للمنحة ويجب أن يوضح المتقدم مصادر التمويل األخرى. 

o  في حال كان المشروع المقدم جزءًا من مشروع بدأ تنفيذه، يشترط توضيح بشكل دقيق ما تم إنجازه من

 الذي سيتم تحقيقه من خالل مشروع "ابتكر سوريا". قبل، وما 

o يصاالت رسمية خاصة بكل مشروع لكل ما تمّ صرفه مع ارفاق إعلى المتقدم تقديم تقرير مالي في نهاية ال

بند. لن يتم دفع القسم األخير من المنحة قبل استالم التقرير وااليصاالت والحصول على تدقيق وموافقة عليها 

 .من طرف المحاسب


