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 سورياعن ابتكر . 1

ثقافة مستقلة والمجلس الثقافي البريطاني، ويسعى إلى  -ينفّذ بالشراكة بين اتجاهات  برنامجسوريا هو  ابتكر

تماسكًا من خالل تصميم وتنفيذ  وأكثر أقوى مجتمعات تطوير في المساهمة على ات/الفنانيين قدراتتعزيز 

لبناء مهارات جديدة، ادرات المباألفراد ومبادرات فنية مجتمعية تهتم بالتجربة والسوية الفنية. كما يدعم المشروع 

 .الممارسات المجتمعيةبلتواصل مع الممارسين المبدعين المهتمين بعالقة الفنون لتطوير خبراتهم وول

 . مصر وأوروباسوريا، لبنان،  ،تركيا، ألردنافي  ينلفنانين السورّيين المتواجدإلى كافة ا ابتكر سوريايتوجه 

 والتقنية من المشروع الفنانين من بناء مهاراتهم الفنية تمكن الدورة الثالثةتحت عنوان الدورة المنزلية، 

وهو مسار دعم جديد يتم من  .دعم تطوير األفكار واستخدامها ضمن سياق التغيير اإلجتماعي وذلك من خالل

م في فهم الفنون والتغيير المجتمعي. يوّفر تطوير خبراتهمبتكرة ل أصحاب أفكار عشرةخالله إتاحة الفرصة أمام 

اختبار وبحث للراغبين في إنضاج وتطوير مقترحات إبداعية، وتتضمن حزمة الدعم المكونات  هذا المسار مساحة 

 التالية:

o خبراء محليين ودوليين عفنية مالمصاحبة الورقمية لتبادل األفكار  منصة 

o  لتطوير مقترحات األفكار واختبار  دوالر أمريكي  6000صل إلى تحزمة من الدعم المالي والعيني

  مسارها و/أو أجزاءً منها

o  مع شبكات فنية محلية ودولية وتعاونفرص تشبيك 

 

  Covid-19المستجد كورونا فيروسإلى تحديات وباء االستجابة 

يمر العالم اليوم في أزمة تمتحن قدرة أفراده على المقاومة والتكيف، تفرض هذه األزمة أخطارًا حقيقية على 

مستوى الصحة والبقاء، وتكشف لنا عن هشاشة وضعف شبكات الحماية االجتماعية واالقتصادية، إال أن تأثيراتها 

الحياة الالئقة وأدنى مقومات األمان الصحي.  لعدالة وشروطلغياب التي فيها هي أكثر فتكًا على المجتمعات 

ال تزال الحاجة إلى إنجاز مشاريع حول الفنون والتغيير االجتماعي ضرورية، وذلك للتفكير في التحديات  ومن هنا

 كمة من قبل والتصدي لما سيأتي منها. االحالية والتحديات المتر

يرة يجب التنبه إليها عند الحديث عن الفنون والتغيير لطالما شعر منتجو الفنون أن هناك محددات وحساسيات كث

االجتماعي، كما أن هناك افتراضات أن بعض األشكال الفنية هي أكثر فاعلية من غيرها في هذا المجال. من 

فرصة لمساءلة االفتراضات الثابتة وإعادة التفكير باألشكال واألنماط  تقدم هذه الدورة من ابتكر سورياهنا 

تغني حياتنا نأمل أن تي اعتيد العمل عليها، ومساحة تفكير وتخيّل لتطوير واختبار مقترحات فنية مبتكرة الفنية ال

 وتغذي خيالنا. 

 

 أهداف المشروع 

 لى:إيهدف ابتكر سوريا 

 على إيجابي تأثير لها خالقة فنية مبادرات من تطوير وفحص المجتمعية والمنظمات الفنانين تمكين •

ً  أكثر مجتمعات بناء في وتساهم المجتمع   وتماسكًا شموال

تهتم بالتجربة والسوية  مجتمعية فنية مبادرات في السورية وغير السورية المجتمعات مشاركة زيادة •

 الفنية وتسهيل الوصول إليها

، تركيا، ألردنا في الفنون في العاملة المجتمعية المنظماتالفنانين و بين والتواصل التعاون زيادة •

 أخرى جهة من الدوليين والفاعلين المتحدة الممكلةوبين  جهة من مصر وأوروباسوريا، لبنان، 
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  التقدّموشروط ية . آل2

 ؟ابتكر سورياإلى كيف يتم التقدم  •

رسالها مع المرفقات وإ، www.ettijahat.org ستمارة المتوفرة على الموقعتعبئة اإليتم التقدم حصرًا من خالل 

 createsyria@ettijahat.org  لكترونيالمطلوبة عبر البريد اإل

 

 ما هي الملفات المطلوب التقدم بها؟ •

o  وباللغة العربية حصرًا كامل بشكلٍلكترونيًا إستمارة اإلطلب التقدم للمشاركة من خالل ملء 

o ستمارةالمحدثة لصاحب/ة اإل المهنية السيرة CV  

o  فكرتكمأن  ونسوريا وكيف تتصور ابتكرشرح رغبتكم في التقدم إلى ل ،دقيقتينفيديو ال تتجاوز مدته 

 لكم على الصعيد المهني ةون مفيدتكس

o السفر جواز أوة /للمتقدم الشخصية الهوية عن واضحة صورة  

o  ةقاماإل وثيقةصورة عن 

o أو مبادرة  مجموعة قبل من التقدم حال في المبادرةأو /و المجموعة عمل عن ملف 

o  في حال توفرهامشاريع منفذة سابقًا  مننماذج 

 

 ؟ (Media files)الصور أو الفيديوهات ائق وثمعكم الوكيف أتشارك  •

o لكتروني ضمن صيغة األعمال السابقة بالبريد اإلماذج ن يمكن مشاركةWord أو PDF  أن ال يزيد شرط

 ميجابايت 5حجمها عن 

o  يمكن إرسال صور بصيغةJPEG ميجابايت 10ن ال يزيد حجمها عن شرط أ 

o  ايت بميجا  6لكتروني في حال كان حجمها ال يزيد عن رسال ملفات فيديو أو ملفات صوتية بالبريد اإلإيمكن

 Google Driveأو  WeTransferأو  Dropbox عبرأو عبر إرسال روابط هذه الملفات 

 

 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟ •

ولن ينظر في أي طلب يصل بعد هذا  .بتوقيت بيروت 2020 يوولي/تموز 15 منتصف ليل حتىيتم استقبال الطلبات 

  .مهما كان السبب التاريخ

 

 ؟الطلبهل سيتم تأكيد استالم  •

لإلشعار  م". في حال عدم استالمكلكترونيإشعار استالم إ" محين يصلك مطلبكلالتأكد من استالمنا  ميمكنك

 لكتروني يرجى إعادة اإلرسال من جديد.اإل

 

 من يحق له التقدم؟ •

من  أو/و المهنية حياتهم بداية في نزالوي ال ممن الفنية المشاريع مصممي أو األفراد لفنانينل التقدم يحق

 تهتممجموعات ومبادرات  أو ًاأفراد اكانوأ سواء ،مشاركةال على المتقدمين البرنامج يشجعأصحاب الخبرة. 

 نالفناني كافة شمل هذاي .الثقافيين الفاعلين مختلف بين والشراكة التعاون على يشجع كما الفنية، البرمجةب

باإلضافة  مصرسوريا، لبنان و ،تركيا، ألردنا المقيمين في السوريين-حكمهم من الفلسطينيين فيومن  السوريين

 .المتواجدين في أوروبا الفنانينإلى 

عن مجموعة متنوعة من الفنانين والممارسين اإلبداعيين للمشاركة  البريطانيالثقافي بحث اتجاهات والمجلس ت

بقوة الفنانين والممارسين اإلبداعيين من ذوي االحتياجات الخاصة و/أو المؤسستان  تشجعوسوريا،  ابتكرفي 

قلية أو عيعانون من إعاقات جسدية أو  الذيناالحتياجات الخاصة  ذووويشمل ذلك  ،الصم والبكم على التقدم

http://www.ettijahat.org/
http://www.ettijahat.org/
mailto:createsyria@ettijahat.org
mailto:createsyria@ettijahat.org
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فكرية أو حسية طويلة األمد والذين يواجهون أي حواجز يمكن أن تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في 

 .المجتمع

 

 مفتوح للفنانين من جميع الجنسيات؟ ابتكر سورياإلى هل التقدم  •

السوريين، وتشجّع -حكمهم من الفلسطينيينفي السوريين ومن والفنانين الفنانات إلى  ابتكر سوريايتوجه 

  .على التعاون بين الفنانين المشاركين وأقرانهموالمجلس البريطاني اتجاهات 

 

 ؟ابتكر سورياالدورة المنزلية من ما المطلوب مني في حال قبولي في  •

 التي تتضمن:ومكونات المشروع بالمقبولين االلتزام بكافة يشترط 

o فنيةالمصاحبة اللتبادل األفكار و رقميةال منصةجلسات الب االلتزام 

o ر مسار العمل طوّتقديم تقارير ت  

o  الدعم خالل فترة التفاعل المستمر مع فريق مؤسسة اتجاهات   

 

 ستمارة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟هل يمكن تقديم طلب اإل •

، ويمكن إرفاق كافة الملفات األخرى باللغة اإلنجليزّية أو حصرًا العربيةستمارة التقدم باللغة إيشترط ملء 

 الفرنسية.

 

 ؟من نفس المتقدم/ة ستمارةإهل يمكن تقديم أكثر من  •

 .ال

 

التقدم إلى  والمجلس الثقافي البريطانيأو  جاهاتتا مؤسسة نم على دعم سابق حصلهل يمكن لمن  •

 ؟ابتكر سوريا

 .نعم

 

لمجلس أو ل تجاهاتال برنامج آخر  في على دعم حاليًا صلاحهو  لمنإلى ابتكر سوريا التقدم هل يمكن  •

 ؟ الثقافي البريطاني

على توسيع قاعدة المستفيدين قدر اإلمكان، وعليه ستكون والمجلس الثقافي البريطاني  هاتاة اتجتقوم سياس

 .األولوية للمتقدمين اآلخرين

 

 ة؟لثالتقدم إلى الدورة الثاالسابقة ته افي برنامج ابتكر سوريا في دورهل يمكن لمن حصل على دعم  •

على توسيع قاعدة المستفيدين قدر اإلمكان، وعليه ستكون  والمجلس الثقافي البريطاني تقوم سياسة اتجاهات

 .الجدداألولوية للمتقدمين 

 

 هل سيتم إبالغ جميع المتقدمين بنتائج االختيار؟ •

، وستنشر نتائج التحكيم 2020 آب/أغسطسمن  األولالنصف في  المتقدمين الذين تم قبولهم فقطسيتم إعالم 

الثقافي كما على موقع المجلس  الفيس بوكعلى  وعلى صفحة اتجاهات www.ettijahat.orgعلى الموقع 

 .بوك الفيسصفحته على ى وعل il.orgsyria.britishcounc البريطاني 

 

 كيف يتم استخدام بياناتي الشخصية من قبل اتجاهات والمجلس الثقافي البريطاني؟ •

 ستمارةاإل في المتقدمين قبل من المزودة المعلومات مع بالتعامل البريطاني الثقافي والمجلس اتجاهات تقوم

 المعلومات هذه مع للتعامل القانوني األساس وإن. استمارة بكل الخاصة التسجيل عملية باستكمال يتصل فيما

 .البريطاني الثقافي المجلسبوشروط التسجيل الخاصة  أحكام على الموافقة هو

http://www.ettijahat.org/
http://www.ettijahat.org/
https://www.facebook.com/Ettijahat
https://www.facebook.com/Ettijahat
file:///E:/My%20Drive/Create%20Syria/2019%20-%203rd%20Edition/Activities/1-%20Call%20launching/Website/syria.britishcouncil.org
file:///E:/My%20Drive/Create%20Syria/2019%20-%203rd%20Edition/Activities/1-%20Call%20launching/Website/syria.britishcouncil.org
https://www.facebook.com/BritishCouncilSyria/
https://www.facebook.com/BritishCouncilSyria/
https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection
https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection
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 تقييم الطلباتواختيار  .3

 كيف تتم عملية اختيار الطلبات؟ •

مقترحات األفكار بدراسة واختيار  من المجتمعات المعنية تقوم لجنة فنية متخصصة من خبراء الفنون والثقافة

. ينقسم اختيار المشاركين إلى مرحلتين، تبدأ سماء اللجنة سرية حتى إعالن النتائجأ، تبقى التي سيتم دعمها

  .أفكار مشاريع عشراألولى بتقييم فردي لكل عضو من أعضاء اللجنة يليها تقييم جماعي الختيار 

حتواها باإلطار م يرتبطالتي ال  الطلباتلن ينظر في و ،الطلبات المستوفية لجميع الشروط المعلن عنهاتتم دراسة 

 كما لن ينظر في الطلبات التي ال تتوافق إداريًا و/أو من حيث المحتوى مع معايير التقييم.  .بتكر سورياالالعام 

، والتي تقدم تأثيرًا ابتكر سورياشكل كبير من تعمل اللجنة على تفضيل الطلبات التي من المرجح أن تستفيد ب

  اجتماعيًا أو تعد بتقديم ذلك مستقبالً.

 

 ؟األفكارالتي تعتمدها اللجنة في اختيار معايير ما هي ال •

 :التالية معاييرال تعتمد اللجنة في اختيارها على

 ابتكر سوريا  أهدافاالرتباط مع 

o  العالية للعمل مع المجتمعات والممارسات الفنيةفهم الواقع المحلي والحساسية 

o المجتمعي الفن والتغيير في مقاربة مستوى التجريب والتجديد 

o فرص إشراك المجتمعات المحلية بالفكرة المقترحة 

 المتقدم و/أو الفريق جاهزية 

o صاحب/ة الفكرة على تطوير المقترح الفني  قدرة 

o والشغف بالعمل مع المجتمعات من خالل أطر مبتكرة وغير تقليدية  الرغبة 

o الرغبة في التعلم من البيئة المحيطة ومن خالل المشاركة مع اآلخرين 

o  مدى استفادة صاحب/ة الفكرة من ابتكر سوريا 

 

 فقط؟  ستمارةاإلجودة  علىالطلبات  اختيارمد يعت هل •

، ومن هنا نشجعكم على األفكارأصحاب  ومشاركةابتكر سوريا اهتمامًا كبيرًا للمساهمة الشخصية  برنامجيولي 

 .والتي سيتم تقييمها بشكلٍ جدي طلوبةالمالمرفقات بكتابة الطلب وتحضير  العناية
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 الدعمحول أهلية وأشكال  معلومات عامة. 4

 ؟سورياالذي يزيد من فرصتي في الحصول على دعم ابتكر ما  •

ون كوستن وأقرانهم، ييسعى ابتكر سوريا إلى دعم مشاريع فنية تحقق تعاونًا حقيقيًا بين الفنانين السوري

والتي  "اختيار وتقييم الطلباتالمذكورة أعاله تحت قسم "مًا عاليًا في النقاط يلتي تحقق تقيا لألفكارفضلية األ

 .يرتبط محتواها مع اإلطار العام البتكر سوريا

 

 نواع الفنية التي يتم دعمها؟األما هي  •

 المقترحات اإلبداعيةبدعم  يرحب ابتكر سوريافي كافة المجاالت الفنية ودون استثناء، و طلباتيتم استقبال 

بمساعدة  األفكاربحيث تقوم هذه ، والتي تهتم بالجودة الفنية خارجة عن األطر االعتيادية والتقليديةال

 .وتعزز من جودة الفنون المجتمعية على تطوير مهاراتهم الفنية التقنيةالمستفيدين 

 

 ؟ال تقع ضمن نطاق دعم ابتكر سورياالتي  أفكار المشاريعما هي  •

o  مشاريع إنتاج الفنون و غير الفنية التنمويةوالمشاريع التعليمية 

o  إشراكي تتضمن أي مسار عمل وال تبشكلٍ عضوي  المجتمعاتاألنشطة التي ال تشرك 

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

 منهج فني تراكمي(

o  عادة تطويره إل يحتاجبشكلٍ كامل وال  ثقافية تم تصميمهأو مبادرة جزء محدد من مشروع في مؤسسة 

 

 الفنية؟ بالمرافقة المقصود ما •

لمناقشة والحوار مع خبراء ل فنانين المشاركينللهو  أحد مكونات الدعم الذي يوفر من خالله ابتكر سوريا فرصة 

في العمل الفني وحساسياته في السياق المجتمعي، يتيح هذا المكون للحاصلين على  فنيين لديهم معرفة

  م وخلق مساحة نقاش فني آمنة.هالدعم الفرصة لتوسيع مدارك

 

 ؟ ة/الفني ة/المرافقاختيار  يتم كيف •

 :معايير التاليةضمن الو يتم اختيار المرافق/ة الفني/ة بالتشاور مع كل مشارك/ة

o  يمكن أن  مجتمعية فنية مشاريع أنجز أن ا/له سبق قد يكون أنو المجتمعي الفنفي مجال  سابقةخبرة(

 يكون مستفيدًا سابقًا من ابتكر سوريا(

o   الفني الذي تم اقتراحه للعمل عليه مجالالباإللمام    

o الفكرة أو المشروعة /صاحبلمتابعة وإرشاد  التوفر والجاهزية  

 

 ؟المرافق/ة الفني/ة تحديد يتم متى •

وفريق  المشاركينبالتوافق بين و مباشرةًالجلسات عبر اإلنترنت إنهاء  القبول وفور بعدة /المرافقتحديد  يتم

 .ابتكر سوريا

 

 المدعومة؟ لألفكارمن يمتلك الحقوق الفنية والفكرية  •

التي تم دعمها كامل الحقوق على المنتج الفني، مع الحفاظ على ذكر الحصول على دعم  األفكاريمتلك أصحاب 

 والمجلس الثقافي البريطاني نشر واستخدام من قبل ابتكر سوريا. يحق التجاهات عند التنتفيذالمشروع 

ذكر اسم  ، معا في حال نفذتوبعد تنفيذهمرحلة التطوير المشروع خالل فكرة أجزاء من  ألغراض غير ربحية

 أو المؤسسة على الدوام. الفكرة ة/صاحب

  



ة | 6 ع ئ ا ش ل ا ة  ل ئ س أل  ا

 ما هو عدد األفكار التي سيتم دعمها؟ •

دعم، ولن يتم تقسيم الدعم إلى قطاعات فنية محددة، إنما الأفكار مشاريع لتحصل على  عشرسيتم اختيار 

 سيتم التركيز على أفضل المشاريع التي يتم استقبالها. 

 

 هل يشترط الدعم تنفيذ المشروع بعد تطوير الفكرة؟ •

 فريق ابتكر سوريالصاحب الفكرة  من قبلويره طكال ولكن يجب أن يتم تقديم نموذج أو جزء مما تم ت

وبعد انتهاء مرحلة التباعد  ومع الحرص على اختيار السياق األفضل لتقديم الفكرة وللمشاركبن اآلخرين

 .االجتماعي

 

 


