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 مقدمة

 ثقافة مستقلة" وهي -جميع مشاريع وبرامج "اتجاهاتفي تم تصميم هذا الدليل التوجيهي لمساعدة مقدمي الطلبات المحتملين 

 تمكين الفن السوري في المهجرابتكر سوريا: مشروع  •

 مختبر الفنون: برنامج دعم الفنانين السوريين •

 أبحاث. لتعميق ثقافة المعرفة •

ايةً من دراسة الطلبات المقّدمة لدى اتجاهات. بد التفاصيل اإلجرائية لعملية االختيارالقسم األول يحتوي قسمين،  ينقسم هذا الدليل إلى

 المشاريع والبرامج. تقييم م القسم الثاني تفاصيل عن معاييربتوقيع عقود المنح. بينما يقدّ  ءً وانتها

ً  تُفتحثقافة مستقلة"  -يرجى مراعاة أن دعوات التقدم بالطلبات للمشاريع والبرامج في "اتجاهات عادةً تكون و، خالل فترات محددة سنويا

 www.ettijahat.orgدورية لموقعنا اإللكتروني: زيارة جراء إفي كل سنة. لذا يرجى أسابيع  ةوعشر ةستبين 

من نحاء المنطقة العربية، خصوصاً السوريين و% من الميزانية السنوية التجاهات مكّرسة للمستفيدين من المنح في جميع أ60أكثر من 

ونقوم . نحن ال نفّضل أي نوع فني على أخر، ومن عاش ودرس في سوريا بغض النظر عن جنسيته الفلسطينيين السوريينبحكمهم من 

 جميع األبحاث التي تربط بين اإلبداع وعلم االجتماع.نواع اإلنتاج الفني والثقافي وجميع أ بدعم

 راً للفائدة العملية التي يمنحها لكم خالل عملية التقديم.  نتمنى لكم حظاً طيباً. نظنرجو أخذ الوقت الكافي لقراءة هذا الدليل كامالً، 

 تعليماتالتقّدم للمنح

 كيف أتقدم بطلب؟

 أدناه: الموضحة البسيطة وتلتزام بالخطواكل ما عليك فعله هو  اال

 .www.ettijahat.orgاستمارة التقدم من موقعنا اإللكتروني: قم بتنزيل  •

قبل البدء في تعبئة  –وهي متوفرة باللغتين العربية واإلنكليزية  –تأكّد من قراءة دليل التقدم واألسئلة واألجوبة الشائعة  •

 االستمارة.

 الوثائق المطلوبة لالستمارة الخاصة بطلبك.تأكد من إكمال النموذج كامالً باللغة العربية، وتأكد من استكمال جميع  •

يرجى و application@ettijahat.orgأرسل اإلستمارة مع جميع الوثائق المطلوبة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان:  •

خانة )الموضوع( عند إرسال البريد اإللكتروني، كما يرجى  سم المشروع أو البرنامج الذي تقوم بتقديم طلبك ضمنه فياكتابة 

 اإلنتباه إلى أننا ال نستقبل الطلبات المرسلة عبر البريد العادي.

 . عبر البريد اإللكتروني نفسهاالستالم تأكد من حصولك على تأكيد  •

 ية.إذا لم تحصل على التأكيد خالل يومين من إرسالك الطلب، يرجى إعادة إرساله مرة ثان •
 

 

 أو مواد من أعمالي السابقة لدعم االستمارة المقدّمة )إذا لزم األمر(؟نماذج كيف أرسل 

من المشاريع التي نفذتها سابقاً، أو التي شاركت في تنفيذها، أو مواد متعلقة بالمشروع الُمقّدم نفسه  نماذجيمكن أن تشمل هذه المواد 
 ، ...إلخ(.لمشروع تشكيلي )التسجيالت الموسيقية، النصوص المسرحية، التصاميم األولية

 إذا كانت هناك حاجة للمواد الداعمة ضمن االستمارة فيمكنك تحميلها من خالل:

 ميجابايت.  7لكتروني إذا كان حجم الملفات جميعها أقل من االالبريد  •

 ميجابايت. 7)دروب بوكس، يوتيوب، ..إلخ( إذا كان حجمها أكثر من ومشاركة الملفات وسائل التواصل  •

ثقافة  -جاهاتإلى ات ثالث نسخ من موادك عبر البريد العادي  رسالإيمكنك ،فميجابايت 200إذا كان حجم موادك الداعمة يتجاوز أما 

 على العنوان التالي: مستقلة، مكتب بيروت.

http://ettijahat.org/page/192
http://ettijahat.org/page/192
http://ettijahat.org/page/192
http://ettijahat.org/page/154
http://ettijahat.org/page/95
http://www.ettijahat.org/
http://www.ettijahat.org/
mailto:application@ettijahat.org
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 ثقافة مستقلة -اتجاهات

  30رقم  –درج الفاندوم، بناء حنا 

 مار مخايل، 

 166021صندوق بريد: 

 بيروت، لبنان

قابلة لالسترداد.  غيرهذه المواد نتباه أن سمك الكامل. ويرجى االاكتب على المغلف أو الطرد من الخارج عنوان المشروع ويجب أن يُ 
 .هاكما يرجى التأكد من أن جميع مصاريف الشحن أو اإلرسال مدفوعة قبل إرسال

 

 ماذا يحدث عند تلقي طلبي؟

 تدقق إتجاهات في صالحية الطلبات من خالل مايلي:

 أن تكون اإلستمارة معبأة بالكامل باللغة العربية. •

 والتي هي: أن تكون قد أرفقت جميع الوثائق المطلوبة ضمنها •
o سيرتك الذاتية 
o رسالة الدوافع 
o سخة سارية المفعول من بطاقتك الشخصية أو جواز سفركن 
o في حال كان نطاق تنفيذ المشروع في بلد يطلب ذلك( نسخة سارية المفعول من إقامتك( 
o اختيارك ةملف تعريفي عن أعمالك السابقة، أو أي مواد أخرى ذات صلة ممكن أن تزيد من فرص. 
o  توصيةرسالة. 
o  فترة المشروعطيلة المحدد  لتزام بالوقتلتزام يحدد قدرتك على االاتعهد. 

 .ستمارة مرسلة قبل الموعد النهائي للتقدمأن تكون اال •

نتباه إلى أننا إذا ستمارة مكتملة، سنتواصل معك من أجل إكمال المواد الناقصة في حدود الموعد النهائي للتقديم، ويرجى االإذا لم تكن اال
 لم نستقبل المواد الناقصة قبل الموعد المحدد سيعتبر طلبك غير صالح.

 أما إذا كان طلبك صالحاً، فسينتقل بعدها إلى مرحلة التقييم.

 

 

 ختيار؟كيف تتم عملية التقييم واال

ه الدعوة إلى البرنامج. توجّ ختيار( من ثالثة أو خمسة أشخاص على أساس معايير المشروع أو مستقلة )لجنة اال فنيةلجنة  يتم تشكيل
عرب وعالميين معروفين وتهم المهنية العالية، وتتضمن فنانين مستقلين وفاعلين ثقافيين سوريين ءأعضاء لجنة اإلختيار على أساس كفا

حدهم. ويبقى أعضاء ختيار و، فهو يجري من قبل أعضاء لجنة االعلى اإلطالقً  عملية التقييمفي اتجاهاتال تشاركمشهد الثقافي العام. في ال
 اللجنة مجهولين حتى اإلعالن عن نتيجة التقييم النهائية، ذلك لتجنب أي تواصل بين المتقدمين وأعضاء اللجنة.

تنقسم عملية التقييم إلى مرحلتين، المرحلة األولى هي مرحلة التقييم الفردي، حيث تُمرر الطلبات الصالحة إلى كل عضو في لجنة 
راء أحدهم على آلضمان عدم تأثير ال يعرف كل عضو في اللجنة من هم بقية األعضاء الذين يقومون بالتحكيم معه وختيار على حدا. اال
 خر.اآل

ً لنظام درجات موحّ  ً في استمارات تقديم الطلبات لكل يجري تقييم الطلبات وفقا د ضمن مجموعة من المعايير التي يتم تحديدها مسبقا
 مشروع أو برنامج على حدا.

يضم كافة ختيار، ننتقل إلى اجتماع تقييم عام د تلقي اتجاهات للتقييم األولي والمشاريع المختارة من كل عضو من أعضاء لجنة االبع
شة كل طلب على حدا، وإن اختلف أعضاء اللجنة ختيار مناقيمكن خاللها للجنة االو، وهذه هي المرحلة الثانية من عملية التقييم، األعضاء

 ، تحسم النتيجة بالتصويت.نفسها حاز مشروعان أو أكثر على درجات التقييم وفيما بينهم أ
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 تجاهات لتتم المصادقة عليها من قبل مجلس أمناء المؤسسة.اختيار القائمة النهائية للطلبات المختارة إلى تقّدم لجنة اال

. وفي حال عدم قدرة أحد الفائزين بالمنحة على إتمام عمله يتم إبالغ أحد ضمن كل فئة توضع ثالثة مشاريع أيضاً على القائمة االحتياطية
 عبر البريد األلكتروني ألخذ مكانه.الموجدين على القائمة 

 

 أين يتم اإلعالن عن أسماء المشاركين المختارة؟

بعد االنتهاء من عملية  Facebookوعلى صفحتنا الرسمية على موقع  www.ettijahat.orgتعلن النتائج على موقعنا األلكتروني: 

 التقييم.

 

 ماذا عن المنح؟

الخطية،  المنحة. وبعد الحصول على موافقة الممنوح تفاصيلالحاصلون على المنحرسالة تتضمنبعد اإلعالن عن الفائزين بالمنح سيتلقى 
ضمن العقد جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة، تسنرسل لك عقد المنحة، ستقرأه، ثم توقعه، ثم تعيد إرساله لنا عبر البريد اإللكتروني. وي

 ذ.ومواعيد الدفع والتنفي التزامات الطرفين،، الدعم وتفاصيلهبما في ذلك المدة الزمنية، 

 .واثني عشر شهراً تلف مّدة المنح وفقاً للمشروع أو البرنامج، ولكن عادةً ما تكون ما بين ثالثة أشهر تخ

عشرة آالف دوالر أمريكي وفقاً للمشروع أو البرنامج. تحدد اتجاهات الحد األقصى للمنحة ة المنح بين ألف دوالر أمريكي وتتراوح قيم
 أو مشروع. وليس بالضرورة أن يحصل جميع الفائزين بالمنح على الحد األقصى لقيمتها.بوضوح في إعالن تفاصيل كل برنامج 

تقوم إدارة اتجاهات باالتفاق مع أعضاء لجنة حيث  ،% من قيمة المنحة كحد أدنى70وبالمقابل فإن جميع الفائزين بالمنح سيحصلون على 

 ع نشاطاته، ومكان تنفيذه.، تنوّ ختيار بتحديد قيمة المنحة لكل مشارك وفقاً لحجم المشروعاال

 كيف ومتى سأتلقى الدفعات؟

% المتبقية عند االنتهاء من تنفيذ 30ـ % من قيمة المنحة كدفعة أولى في غضون أسبوع من توقيع العقد. يبنما يتم دفع ال70نقّدم عادةً ما 

 المشروع وبعد أن تكون قد قدمت كل ما التزمت بإنجازه.

 معايير المنح

 ثقافة مستقلة؟ -له المشاركة في مشاريع وبرامج اتجاهاتمن يحق 

تفتح اتجاهات باب التقدم لكل من هو سوري الجنسية )إضافة إلى الفلسطيني السوري( من األفراد العاملين في مجال الثقافة والفنون، دون 
 عاماً. 40هو أن يكون عمر المتقدم أقل من  أي قيود تتعلق بسنوات الخبرة، بلد اإلقامة، العرق، الجنس، أو الدين. مع تحديد وحيد

، قليمية، ودولية، تلك التي يتعلق عملها بالمشاريع الثقافية السورية. وتشمل هذه المؤسساتإكما أننا نستقبل طلبات من مؤسسات محلية، 
 الفنية والثقافية السورية المعاصرة. حكومية، تلك التي تشارك في دعم المشاريعالغير والمنظمات الفنية والثقافية والتعليمية والمراكز

 كما أننا نشجع للغاية التعاون بين الفنانين السوريين ونظرائهم من الدول األخرى، كلبنان مثالً.

 

 المؤهلون للتقديم

 ن ال ننظر في الطلبات المقدمة منوفقاً للسياسة الداخلية لدينا، نح

 وأفراد أسرهم. الشركاءو "ثقافة مستقلة -اتجاهات"الموظفون في فريق عمل   •

 وأفراد أسرهم. أعضاء مجلس األمناء وشركائهم •

الحاصلون على منحة لم تنتهي مدتها بعد من أحد المشاريع أو البرامج التي تديرها اتجاهات، حيث ال يمكن أن يحصل مشارك على  •
 .نفسه من اتجاهات في الوقت ةأكثر من منحة واحد

 .ذاته والخبراء الذين تعاقدت معهم اتجاهات في المشروع ونوالمدرب المشرفون •

 وأفراد أسرهم. أعضاء لجان االختيار القائمين على المشروع •

http://www.ettijahat.org/
https://www.facebook.com/Ettijahat
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 سابقاً، وذلك لضمان تكافؤ الفرص. "ثقافة مستقلة -اتجاهات"تعطى األولوية إلى المتقدمين الذين لم يحصلوا على أي منحة من 

 . بعد ثالث دورات/ سنوات من حصولهم على المنحة ألول مرةنفسها دم إلى المنحة يسمح للحاصلين على منح سابقة بالتق

 

 ؟المصروفات التي نغطيهاما هي 

بالمشاريع الفنية أو مشاريع األبحاث، بما في ذلك تكاليف اإلنتاج الفني، ولكنها ال تغطي التكاليف اتجاهات فقط التكاليف المرتبطة  تغطي
 التشغيل.التأسيسية أو تكاليف 

 جار مكان مؤقت أو كلفة تذاكر الطيران.مثالً ال تغطي اتجاهات تكاليف استئ

ع ذكر القيمة النقدية للدعم أو ، يرجى تقديم أسمائهم بوضوح مخر أو أكثرئية للمشروع من قبل داعم آفي حال تم تغطية تكاليف أخرى جز
 إن لم يكن دعماً مالياً. مقدمالدعم الشكل 

 

 والمدةالموقع 

 نحن ال نقدم الدعم بأثر رجعي، أي للمشاريع التي تم تنفيذها سابقاً وأصبحت جاهزة.

 لتزام بموقع تنفيذ المشروع المحدد في استمارة الطلب.يجب اال

 يجب أن ال تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تلك المحددة في العقد الموقع.

المتفق عليه لتنفيذ مشروعه، عليه تقديم طلب خطي إلى اتجاهات قبل شهرين من نهاية تنفيذ  إذا رغب المشارك في تمديد اإلطار الزمني
المشروع موضحاً أسباب التأخير ومدة التمديد المطلوبة. وسوف يتم النظر في الطلب المقدم من قبل اتجاهات وسيتم الرد خالل عشرة أيام 

 من تاريخ تقديم الطلب.

 

 الطلبات المؤهلة

لكن ال يمكنهم الحصول حينها إال على منحة واحدة  –مثالً فنون األداء والفنون البصرية  –ن تقديم طلبات ألكثر من فئة لمتقدمييمكن ل
 .نفسها لن يتم قبول طلبات الحصول على منحة لمشروعين ضمن الفئةوفقط )إن وجدت(، 

ذا انتهت صالحية المنحة الحالية قبل إفي حال كنت حاصالً على منحة، ال يمكنك التقدم بطلب إلى منحة جديدة من برنامج مختلف، إال 
 .نفسها الموعد النهائي لتقديم الطلبات في المنحة الجديدة في السنة/ الدورة

 

 االحتياجات ومراعاةالخصوصية 

ً على حماية خصوص المباشرة أو غير  ننا ال نستخدم صور ووثائق المشاركين، فإية المتقّدمين والمستفيدين. ولذلكتعمل اتجاهات دائما
 الفردية. المباشرة، خاصة في السياقات الحساسة، دون موافقتهم الكاملة، لضمان واحترام خصوصيتهم

 

 حقوق الملكية الفكرية والنشر

بحقها في نشر أجزاء من  "ثقافة مستقلة -اتجاهات"تحتفظ  إلى المستفيدين أنفسهم. بينما جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر تعود
ً وبوضوح  أو العمل، ولن يكون النشر صاحب سم انتائج األعمال والمشاريع المنجزة ضمن سياق عملها. وستذكر اتجاهات دائما

 ألهداف ربحية.االستخدام 

ويجب أن يوضع شعارنا بوضوح في جميع المنتجات  ،ثقافة مستقلة" -قد تم بدعم من "اتجاهاتعلى المستفيدين ذكر أن هذا العمل الفني 
 يتم ارسال دليل توضيحي عن كيفية استخدام الشعار عن توقيع المنحة.أو المنشورات أو المعارض. و
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 This research was accomplished with the support of /ثقافة مستقلة.  -ث بدعم من اتجاهاتمثال: تم إنجاز هذا البح
Ettijahat- Independent Culture. 

 

 أسئلة؟ ممازال لديك

أسئلة إضافية عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: في حال وجود يضاحات أو إدوا باالتصال بنا للحصول على أيّ ال تترد

applications@ettijahat.org 

mailto:applications@ettijahat.org

