
األسئلة الشائعة 

من يحق لهم/ن 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، بغض النظر عن أعمارهم/ّن. 

ما هي أهم المؤهالت التي سوف تساعدني للتقّدم ؟ 

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

خبرة في العمل الثقافي والفني او ادارة 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) 

ابداء االلتزام في حضور جميع الجلسات وتحقيق المطلوب من االقامة 

كيف يمكنني التقدم ؟ 

١- دعوة التقدم متوفرة على على هذه الصفحة

٢- من الممكن حفظ الطلب والرجوع اليه الحقا

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

٤- إرفاق الوثائق الداعمة اللغة العربية او اإلنجليزية وهي ( السيرة الذاتية او الملف الفني 

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

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

االستالم

ماذا تقصدون بالمدراء الثقافيين أو العاملين في المجال الثقافي؟ 

اليوجد لدينا تعريف واحد للمدير الثقافي ولكن من الممكن الشرح بأنه الشخص العامل في الحقل 

الثقافي والفني سواء في برمجة مشاريع ونشاطات متعلقة بالسياق الثقافي والفني بشكل 

مباشر أو بشكل تنموي ، او قد يكون مدير لمساحة ثقافية أو فنية مثل المسرح او المعرض  وهو 

المسؤول المباشر لوضع الخطط وتنفيذها  داخل هذه المساحات او البرامج، يعمل باستقاللية 

واحترافية كوسيط بين الفنانين والهيئات الثقافية المستقلة أو/و الحكومية، يتميز بالقدرة على 

بناء الشراكات والتحالفات بين األطراف وجلب التمويل الثقافي والفني التي تساهم في إنتاج 

ثقافي وفني يثري المشهد الثقافي العام، وتوفر فرص وبنية تحتية للفنانين. كما يرتبط عمل 

المدير الثقافي في السياق التنموي المجتمعي المحلي والدولي من خالل توضيح ما يمكن للفن 

والثقافة تقديمه للمجتمعات . 



ماذا تقصدون في المساحات الثقافية أو الفنية المستقلة ؟ 

وتشمل جميع المساحات الغير حكومية، والتي تهدف بشكل أساسي الى جعل الثقافة والفنون 

متاحين للمجتمع، والتي تتيح الفرصة من أمام الفنانين والكتاب والمسرحيين .. الخ الى تنفيذ 

أعمالهم الفنية والثقافية من دون رقابة او تدخل في مضمون اعمالهم ومن األمثلة على هذه 

المساحات الثقافية: المكتبة ، المعارض الفنية ، المسارح ، الحدائق ، الملتقيات الثقافية أو 

القهوة الثقافية ، باالضافة الى كل المساحات التي تتعلق باإلنتاج الفني مثل:  ستوديو ، بيوت 

اإلنتاج الفنية. يرتبط مفهوم المساحات الثقافية المستقلة ارتباط وثيق في مفهوم المساحات 

اآلمنة والتي تمثل البيئة الخالية من اي اضطرابات او ضغوطات يسببها أي نوع من أشكال العنف 

والتمييز وعدم التقبل واحترام االخر وتشترط ان يشعر فيها روادها باألمان الجسدي والنفسي …     

( م.س )

هل يحق ألكثر من متقدم من مؤسسة او مساحة ثقافية واحدة التقديم ؟ 

سيتم اختيار مرشح واحد من المؤسسة يمثل المساحة أو المؤسسة في حال كان مقّدم الطلب 

جزء من مؤسسة او مساحة ثقافية مستقلة. 

ما هي اللغة المستخدمة لملء الطلب ؟ 

يشترط بملء الطلب باللغة العربية باستثناء الخانات التي يطلب فيها الكتابة بلغة اخرى.

ما هي اللغات المستخدمة في الوثائق الداعمة ؟ 

يمكن تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو اإلنجليزية 

ما هي الوثائق الداعمة المطلوبة ؟ 

نسخة من أخر تحديث للسيرة الذاتية 

نسخة من الملف الفني الشخصي اذا وجد 

نسخة من الملف الفني / التعريفي للمساحة او المركز أو المؤسسة الثقافية إذا كنت جزء من اي 

منهم. 

مالحظة: يجب تسمية الملفات الخاصة بالوثائق الداعمة باللغة االنجليزية . 

ما هي أنواع الملفات المقبولة بالنسبة للوثائق الداعمة؟

 (Word Office (Word, PDF, Excel

 (JPEG, PNG, Tiff) ) صور 

(YouTube, Vimeo) فيديو 



هل يمكن تقديم طلب التقّدم والوثائق الداعمة عبر البريد اإللكتروني؟ 

لن تقبل اي طلبات ترسل عبر البريد اإللكتروني، لن تقبل اال الطلبات التي سوف يتم تقديمها عبر 

منصة التقّدم اإللكترونية 

هل سوف يتم إبالغ المتقدمين جميعا في حال القبول أو الرفض ؟

سوف يتلقى جميع المتقدمين رسالة إلكترونية تخطرهم إذا ما تم قبولهم ضمن القائمة القصيرة 

للمرشحين أو في حال الرفض.

هل يتوجب على المرشحين توقيع اي عقد او اتفاقيات للمشاركة ؟

نعم، سوف يوقع المقيمين المرشحين الى توقيع اتفاقية التزام بالمشاركة الفاعلة والحضور 

لجميع جلسات االقامة الفنية حتى يتمكنوا من الحصول على المكافأة المالية المخصصة لهم. 

هل يحق للمقيمين التدخل في استدامة النتائج التي تم استخراجها من هذه اإلقامة ؟ 

بالطبع سوف تشكل لجنة اختيارية طوعية من المقيمين/ات إلدارة ملف نتائج هذه اإلقامة 

والمتابعة من أجل االستمرارية او الحصول على تمويل إضافي لمتابعة العمل من أجل استدامة 

المساحات الثقافية المستقلة في المنطقة العربية.  

في حال وجود اي استفسار لم يتم اإلجابة عليه من خالل هذا الملف ال تترددوا في التواصل معنا 

عبر البريد اإللكتروني التالي:

 SAFRYAT@MEDEARTS.ORG


