
دليل فنون
الشارع با�ردن



جاء هذا الدليل لتشجيع المؤسسات والفنانين المستقلين وكل ا�طراف العاملة في صناعة 

المشهد الثقافي والفني في ا�ردن، والذين ساهموا في زيادة النشاط الفني بشكل ملحوظ 

في الفترة ا�خيرة في ا�ردن،

 مما أدى إلى انتشار كبير للحركة الفنية على ا�رض، والتي تحاول بدورها أن تشق طريق� لها في 

عالم صناعة الفنون في الفضاءات العامة، من منطلق أن تلك الفنون تعبر عن واقع المجتمع 

ا�ردني فضًال عن المجتمعات العربية التي يستضيفها ا�ردن على أرضه،

 حيث أن رواد تلك الحركة خرجوا عن النطاق الضيق لدور الفنون المتمثل بالترفيه واالستمتاع، 

المدن وما  لتمثيل هوية  المشكالت ومعالجتها فني� بطرائق متنوعة، إضافة  إلى طرح  ليصل 

يطرأ عليها من تغييرات، لتفعيل الدور الحقيقي لها بالتأثير بهذه المجتمعات.      



ولكن سرعان ما واجهت تلك الحركات معوقات عديدة حالت دون إقامة الفعاليات الفنية في 

ا�ماكن العامة، تمثلت أهمها بعدم المعرفة الكافية بالقوانين الناظمة لتلك الفعاليات،

والمراحل التي تمر بها الستصدار التصاريح الالزمة للمضي في تنفيذ الفعاليات. ومن هنا تنبثق 

أهمية هذا الدليل الذي يحوي على الخطوات الضرورية بشكل مبسط لتفعيل تلك العروض،

المغلقة وهو  الفعاليات  ربما عن حضور  الذي يعزف  الجمهور  إلى  ومن أجل تيسير وصولهم 

بحاجة ماسة إلى تلك الفنون كحاجة نفسية وإنسانية.

قمنا  والتي  العروض،  إنجاح  شأنها  من  التي  ا¾رشادية  النصائح  من  مجموعة  يتضمن  أنه  كما 

المعنية  والفنية  الثقافية  المؤسسات  أهم  بحثية مع  إجراء سلسلة حلقات  بعد  بتجميعها 

بهذا الشأن. 

تأمل مؤسسة شبكة فناني المدينة وشركائها أن يقدموا هذا الدليل كإسهام نوعي منهم 

الفضاء  في  الفعاليات  تقديم  عجلة  ودفع  والفني  الثقافي  المشهد  في  العمل  تطوير  في 

العام في ا�ردن لÀمام.



األمانة - املحافظة - البلدية

فنون الشارع  او الفنون في ا�ماكن العامة :
كل فعل او ممارسة إبداعية ،فنية ، ثقافية 

تعقد في مكان عام
وكمان بيدخله و يشاهده أشخاص
لم توجه إليهم دعوات شخصية

فردية للحضور. 

رح أحاول اساعد بأي طريقة لحتى تحصلوا على كافة التصريحات الي بتحتاجوها لتعملوا فن
بس مثل ما بتعرفوا ما في أي قانون صريح ينظم فنون الشارع با�ردن، بس خلونها نقيسها على

قوانين التجمع، واالجتماعات العامة والتظاهر في ا�ماكن العامة ن بس برأيكم شو يعني
فنون شارع



سامي صانع أفالم، عم بيفكر يعرض فيلمه الجديد بمكان عام في ا�ردن

لوين رايح
سامي؟

 رايح أختار مكان
�عرض فيه الفيلم

 طيب عملت
تصريح رسمي

للعرض بمكان عام؟

 ومين هي الجهات
المسؤولة عن استخراج

التصاريح؟

 أي تصريح؟!

حسب القانون فإنه 
التجمعات والتظاهرات في 

ا�ماكن العامة بتحتاج تحصل 
على تصريح من الجهات 

الرسمية لتعمل أي عرض في 
ا�ماكن العامة.



 ينصح بعرض ا�فالم القصيرة أكثر من الطويلة، ويمكن عرض أفالم 
الرسوم المتحركة وا�فالم الموسيقية والتجريبية، على أن تكون 
موضوعات ا�فالم تتناسب أخالقي� واجتماعي� مع المكان المختار.

- العمل على بناء تحالفات مع أطراف تعنى بالمجال الفني 
والثقافي، كالشراكات مع المجالس البلدية أو الوزارات أو المتاحف أو 

المراكز الثقافية، التي من شأنها تسهيل عملية الحصول على 

عروض ا�فالم

  اهم اشي اذن من اهالي 
الحي ثم,  هيئة ا¾عالم المرئي 

والمسموع، ومن منطقتك 
بتتوجه بكتاب للبلدية أو 
ا�مانة، والزم تقدم طلب 
التصريح قبل عشرين يوم 

على ا�قل



شو هالورقة
يا سامي؟

 تصريح لعرض فيلمي
بساحة المدينة!

إذا بدي أعمل عرض
موسيقي خارجي الزم

نعم! الزم تحصل على موافقة الحاكم أحصل على تصريح؟
ا¾داري بمدينتك ومن البلدية أو ا�مانة إلي 
حتساعدك بالتنسيق مع الجهات ا�منية 

لتغطية عرضك، وإذا كنت حتعرض بمكان 
أثري الزم تحصل على موافقة وزارة 

السياحة واÌثار.



وشو بخصوص
فن الجداريات؟

 يجب اختيار الجدار المناسب كاالبتعاد عن الجدران الحجرية، وأن 
يكون الموقع مرئي الكبر عدد من الناس. كما ينصح بأن يبدأ الفنان 

المبتدئ بالعمل على جرافيتي بدًال من الجدارية التي تحتاج إلى 
خبرة أطول ودعم أكبر.

 الجداريات

كخطوة أولى الزم تحصلي على أذن من صاحب 
المبنى أو السور أو الجدار بعد اطالعه على الرسم 
التوضيحي النهائي للعمل، أما إذا كانت الجدارية 
على حائط استنادي تملكه البلدية، الزم تحصلي 

على موافقة من رئيس بلدية الحي عن طريق كتاب 
مرفق بالرسم النهائي للعمل.



مهم توجه كتاب للحاكم ا¾داري بمدينتك مع 
معلومات كافية مرفقة مع الكتاب توضح طبيعة 

العرض، وبعدها بتحصل على موافقة من 
المحافظة.

ال ما عندي رقصك جميل يا حسان،
هل عندك موافقة على

الفنون ا�دائية
بالفضاء العام؟



مراقبة حالة الطقس مسبق�، وتفادي إقامة عرض في ظل طقس غير 
مناسب في الشتاء والصيف.

حالة الطقس



مثل  العام  الفضاء  في  للعرض  واÌمنة  المناسبة  ا�ماكن  اختيار 
حديقة أو ساحة عامة أو سطح عمارة أو درج أو مطل، كأن يكون سهل 
با¾ضافة  المثال،  العامة على سبيل  السير  الوصول وال يعرقل حركة 
ا�نشطة  إلى  الوصول  إلى  قادرة  غير  أماكن  استهداف  محاولة  إلى 
الفعالية  موقع  على  الكشف  يجب  كما  والمخيمات.  النائية  كالقرى 

مسبق� ومعرفة كل احتياجاته.

مكان الفعالية



اختيار يوم مناسب للعرض بحيث ال يتعارض مع مناسبات وطنية او 
الحضور  يقلل فرصة  الذي  ا�مر  أخرى،  أو فعاليات  دينية  أو  اجتماعية 
الفعاليات  أجندة  ضبط  خالل  من  ذلك  ويتحقق  الجماهيري، 
كافة  على  الحصول  بعد  العرض  تاريخ  عن  والمناسبات.ا¾عالن 
يوم�  العشرين  يقارب  لما  تحتاج  الموافقات  أن  الموافقات، مع مراعاة 

كحد أدنى.

توقيت الفعالية



الحرص على تجهيز المكان قبل العرض، كتأمين المقاعد لكبار السن 
وذوي ا¾عاقة وأطعمة لÀطفال، وذلك تبع� لظروف الحي، كما يجب 
احتياجاته،  كل  ومعرفة  مسبق�  الفعالية  موقع  على  الكشف 
الصوت  ونظام  بالكهرباء  المكان  تزويد  مثل  التقنية  كاالحتياجات 

ومستلزمات الصورة لضمان شرط العرض (جودة الصوت والصورة).

احتياجات العرض



مع  الموافقات،  كافة  على  الحصول  بعد  العرض  تاريخ  عن  ا¾عالن   
أدنى،  كحد  يوم�  العشرين  يقارب  لما  تحتاج  الموافقات  أن  مراعاة 
با¾ضافة إلى ضرورة القيام بدعوة الجمهور عبر إعالن ورقي، إلى جانب 

ا¾عالن عبر ا¾نترنت.

إشهار العرض



صدرت الطبعة ا�ولى من هذا الدليل ( التجريبية ) بعنوان " فنون الشارع في ا�ردن 
بدائل  منتدى  قبل  من  المعد  بالمغرب  الشارع  فنون  دليل  من  والمستلهمة   "
ثرية  ومؤسسة  الثقافي  المورد  مؤسسة  من  بدعم  ذاك  آن  نفذ  والذي  المغرب 

وعبد العزيز التازي.

ا�ردن  في  المدينة  فناني  شبكة  قبل  من  النسخة  هذه  وتصميم  تنفيذ  تم 
 ٦١٢ والمعمل   ،  " بلدك  مشروع   " البلد  مسرح  الكبرى،  عمان  أمانة  مع  بالتعاون 
للموسيقى  تجلى  وجمعية   ، ا¾نسان"  حقوق  �فالم  كرامة  مهرجان   " لÀفكار 

والفنون " مشروع شرفات "

تم تمويل هذا الدليل بمنحة من مؤسسة دروسوس ضمن ا¾قامة ا�ولى لبرنامج 
سفريات " خارطة المساحات الثقافية في المنطقة " 

وبمنحة من شبكة االستقرار الدولي ضمن الدورة ا�ولى من برنامج " فن وناس " 
من والى الناس 

النتائج واالستنتاجات (المعلومات) الواردة في هذا الدليل هي نتائج لعدة لقاءات 
ودية وبحث ميداني نفذها المؤلفين وال تعكس

 بالضرورة آراء ونتائج واستنتاجات أي من المانحين.

صادر عن شبكة فناني المدينة 

اربد – ا�ردن ٢٠٢١ 



تحرير 

عبد الهادي الركب 

تنسيق التصميم

أمجد المستريحي 

ا�ء عبد الرازق

اشراف فني وثقافي

مصطفى السكران (صافي) 

اشراف وتدقيق 

رائد إبراهيم 

إدارة المشروع

مريم هيجل 

مساعدة

محمد مهنا 

لمى اكميل 

اسيل عيسى 

فريق العمل



بدعم من

بالشراكة مع

تنفيذ



دليل فنون الشارع
با�ردن


