
 دعوة التقديم - ٨/يناير/٢٠٢١
الموعد النهائي للتقديم: ٣١/يناير/٢٠٢١

يقدم برنامج سفريات، أحد البرامج الرئيسية لشبكة فناني المدينة

والمدعوم من مؤسسة دروسوس … الدعوة األولى للبرنامج تحت عنوان

 "المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة العربية " 

 برنامج سفريات
 تبادل ثقافي - انتاج فني مشترك

اقامة ١ : المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة العربية ١٠٠ مساحة



 من خالل هذه اإلقامة نسعى إلى جمع عشرة مدراء و فاعلين ثقافيين من األردن و المنطقة

 العربية، ممن لديهم تجارب سابقة في إدارة المساحات والمراكز الثقافية والفنية المستقلة

 بهدف بناء الشراكات وتحقيق تبادل ثقافي و إنتاج فني مشترك من أجل خلق رؤية واضحة حول

 نماذج االستدامة للمساحات الثقافية والفنية في المنطقة، وتأسيس نواة تضم ١٠٠ مساحة

مستقلة وآمنة

 تقدم هذه اإلقامة

 ١- مسار تعليمي وعصف ذهني ما بين المقيمين والمقيمات عن طريق سلسلة من الجلسات تصل

  (الى ١٤ جلسة عن بعد تتناول المواضيع الرئيسية لإلقامة ( موضحة في ملف معلومات الدعوة

٢- تنفيذ ثالث حوارات مفتوحة مع خبراء في مجاالت المساحات الثقافية المستقلة

 ٣- توفير منحة انتاج فني مشترك بقيمة ٥٠٠٠ دوالر لبناء منصة الكترونية لنواة المساحات الثقافية

المستقلة في المنطقة

 ٤- سيتم دعوة المشاركين إلى األردن للمشاركين خالل العام الحالي لمناقشة وعرض نتائج

اإلقامة الفنية ورسم خارطة طريق للخطوات القادمة

شروط التقّدم

 الدعوة مفتوحة للمدراء الثقافيين العاملين/ات في البلدان العربية األردن، فلسطين، لبنان، مصر،

 السودان، موريتانيا، تونس، المغرب، الجزائر، الى جانب الكيانات السورية خارج سوريا. مع التركيز

على مدراء المساحات الثقافية والباحثين الثقافيين في المنطقة

المؤهالت

إتقان اللغة العربية حيث تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية لإلقامة لتقديم الطلب

 خبرة في العمل الثقافي والفني وادارة المساحات الثقافية والفنية واآلمنة المستقلة تتراوح ما

 بين ( ٣-٥) سنوات

 التمتع بشبكة عالقات محلية متينة 

خبرة وحماس من أجل العمل المشترك وبناء التعاونات وتبادل الخبرات والتجارب وتعلم األقران

 مالءمة وتقارب األهداف الخاصة مع األهداف العامة لإلقامة  ( الرغبة في التنمية الثقافية

والتعلم وبناء الشراكات الدولية



 ملف رقم ١ : معلومات اإلقامة االولى

 دعوة مفتوحة للتقدم

 المساحات الثقافية المستقلة

 ١٠٠ مساحة

الموعد النهائي للتقديم  ٣١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢١

 الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت عمان

 ضمن إطار برنامج سفريات وهو برنامج منفذ بدعم من مؤسسة دروسس … ، يسر شبكة فناني

المدينة إطالق الدعوة األولى للتقدم الى االقامة األولى للبرنامج تحت عنوان

 المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة العربية

 في هذا التبادل الثقافي سنسلط الضوء على خلق رؤية واضحة حول نماذج االستدامة للمساحات 

 الثقافية والفنية في المنطقة ، بهدف إلهام مديري الثقافة في هذا المجال وتطوير نماذج

 التشغيل واالستدامة لمساحاتهم ومراكزهم الثقافية والفنية، كبنية تحتية تساهم في إحياء

الحركة الثقافية و الفنية في المنطقة العربية

 وبشكل خاص ستشمل هذه اإلقامة أيًضا زيارات وأبحاًثا قوية الستكشاف المساحات الثقافية

 في المنطقة والوقوف عند أهم التحديات التي تواجه تلك المساحات. بناًء على هذه الدراسة

 البحثية والميدانية ، سوف يقدم المقيمين مقترح لنواة خارطة المساحات الثقافية المستقلة من

 خالل منصة  والتي نأمل أن تضم ١٠٠ مساحة ثقافية مستقلة من المنطقة كخطوة أولى. الهدف

 الرئيسي من إعداد هذه الخارطة هو توضيح لعدد وتنوع المساحات الثقافية ومن بينها المسارح

 والمعارض ، وما إلى ذلك ، باالضافة إلى دراسة التحديات التي تواجهها ، وبناًء حملة مناصرة

 ثقافية الكترونية تساهم في توضيح أكثر  لما تمر به هذه المساحات من تحديات إثر غياب او عدم

 وضوح سياسات ثقافية محلية وتساعد في تعزيز وجود أطر قانونية تعمل على تمكين هذه

 المساحات من تحقيق إيرادات  يمكن أن تساعدهم على تغطية النفقات التشغيلية التي من شأنها

التأثير بشكل مباشر على استدامة هذه المساحات والمراكز



ماذا يقدم المقيمين/ات في هذه اإلقامة

 ١- االلتزام في الحضور والمشاركة الفاعلة في سلسلة من الجلسات (( ١٤ جلسة )) حوارية وعصف

 ذهني والتعلم المتبادل المنظمة من قبل المقيمين بأنفسهم بوجود دعم تقني واستشاري من

شبكة فناني المدينة وخبراء مختصين

 ٢- تنفيذ ثالث لقاءات حوارية عن بعد  من خالل استضافات مباشرة للتعريف في نماذج مساحات

ثقافية وفنية مستقلة من المنطقة العربية

 ٣- إطالق ملخص ( على هيئة تقرير  ثقافي ) يلخص أهم التحديات التي تواجهها المساحات

الثقافية والفنية المستقلة من المنطقة العربية من خالل استبيان

 ٤- تقديم مسودة مقترح تصميم منصة الكترونية تضم ١٠٠ مساحة ثقافية مستقلة من المنطقة

 العربية كنواة لخارطة المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة. وسيتم تنفيذها من خالل

التعاقد مع شركة ويب مختصة

 ٥- تنظيم مجموعة من اإلنفوغرافيك على هيئة مناصرة ثقافية الكترونية تسلط الضوء على

تحديات المساحات الثقافية المستقلة بوجود مختص وخبير في التصميم

 ٦- تنسيق محتوى بمعدل منشور واحد اسبوعي اي ما يقارب ال ٤ منشورات على وسائل التواصل

االجتماعي

األهداف المحددة لإلقامة

 ١- تحقيق تبادل التجارب والمهارات ما بين ١٠ مدراء و فاعلين ثقافيين من خالل عقد جلسات عصف

 ذهني مكثف في مواضيع عدة أهمها (إدارة المساحات الثقافية، الخرائط الثقافية، المناصرة

(الثقافية

 ٢- دراسة نماذج مساحات ثقافية ريادية ومستدامة في المنطقة العربية من خالل استضافات

 حوارية لقصص وتجارب ملهمة وبثها على منصات إلكترونية وتوفيرها كمحتوى يمكن الرجوع إليه

الحقا

 ٣- إعداد بحث و استبيان حول التحديات التي تواجهها معظم المساحات الثقافية والفنية

 المستقلة من المنطقة العربية مع التركيز على الجانب األردني كنموذج ناشىء والخروج بتقرير

مفصل نتيجة لهذا البحث واالستبيان

 ٤- تصميم وتنفيذ مقترح منصة الكترونية تضم أكبر عدد ممكن من المساحات الثقافية والفنية

 المستقلة في المنطقة العربية قابلة للتوسع متضمنتا تسليط الضوء على القضايا الملحة التي

 تواجهها هذه المساحات من خالل تصميم انفوجرافيك يتم إطالقها على شكل حملة مناصرة

( ثقافية الكترونية ( ديجيتل



الجدول الزمني

 الموعد النهائي الستالم طلبات التقّدم السبت ٣١ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١ الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت

 عمان/ األردن

 اإلعالن عن النتائج: ١٥ شباط/فبراير ٢٠٢١

 الجولة األولى من اللقاءات : آذار / مارس ٢٠٢١

الجولة الثانية من اللقاءات : نيسان / أبريل ٢٠٢١

كيفية التقّدم

١- دعوة التقدم متوفرة على على هذه الصفحة

 ٢- يشترط ملء طلب التقدم باللغة العربية باستثناء الخانات التي يطلب فيها الكتابة بلغة اخرى

 ٣- إرفاق الوثائق الداعمة باللغة العربية أو اإلنجليزية وهي ( السيرة الذاتية او الملف الفني

 ( الشخصي ) ( ملف فني للمساحة التي تديرها أو أنت جزء منها إن أمكن

 ٤- بعد استكمال الطلب وإرساله / سيتلقى المتقدم/ة رسالة عبر البريد اإللكتروني لتأكيد

االستالم

معلومات التواصل

 لمزيد من األسئلة واالستفسارات يرجى التواصل مع فريق عمل برنامج سفريات على البريد

  SAFRYAT@MEDEARTS.ORG :اإللكتروني التالي



الخطة المقترحة لتنفيذ اإلقامة

سيتم مراجعتها مع المقيمين  اضافات بما يتعلق بالخطة 

 ١- اطالق الدعوة : تستهدف هذه الدعوة الفاعلين والمدراء الثقافيين من المنطقة العربية

 األردن, فلسطين، لبنان، مصر، السودان، موريتانيا، تونس، المغرب، الجزائر ( الجالية السورية بالخارج)

 سيتم إطالق هذه الدعوة من خالل منصات شبكة فناني المدينة االلكترونية، ومواقع توفير

 الفرص في المنطقة العربية مثل (( موقع فرصة.كوم )) ومن خالل منصات شركاؤنا في

 المنطقة. تهدف هذه الدعوة إلى استقطاب مقيمين لتنفيذ اقامة مدفوعة ضمن برنامج سفريات

في دورته االولى لعام ٢٠٢١

 ٢- اإلعالن عن المقيمين في االقامة االولى لبرنامج سفريات تحت عنوان

 المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة العربية، حيث سيتم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة

ومنفصلة

 ( ٣- االسبوع االول ( ثالث جلسات

 الجلسة األولى : التعارف

 الجلسة الثانية : آليات العمل والتفاعل عن بعد

 الجلسة الثالثة : األمان الرقمي

 ٤- األسبوع الثاني ( جلستين ) عصف ذهني: مفهوم المساحات الثقافية والفنية اآلمنة

 ٥- االسبوع الثالث ( جلستين ) عصف ذهني :  خارطة المساحات الثقافية

 ٦- األسبوع الرابع ( جلستين ) عصف ذهني : المناصرة من أجل الثقافة

 ٧- االسبوع الخامس ( جلستين ) البحث واالستبيان:  تحديات المساحات الثقافية والفنية في

المنطقة

 ٨- االسبوع السادس ( جلستين ) التصميم : تقديم مقترح المنصة االلكترونية للمساحات الثقافية

والفنية المستقلة في المنطقة

 ٩- االسبوع السابع ( جلستين ) التصميم : تقديم مقترح حملة المناصرة الثقافية اإللكترونية


