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 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟  •

االتقدم  يحق     كياناتال  إلى  إضافة .  السورية   الفنون  قطاع  في  العاملةوالمبادرات والفرق والتجمعات    لكياناتلجميع 

مقاربة جوهرية  أن تكون رؤيتها ترتكز على  على  ،  عملهافي صميم    الفنون   تموضع   التي  اإلعالمية الحقوقية ووالمدنية  

 . للفنون واألدوار التي تلعبها في الحياة العامة السوريّة 

 

 ؟ ي بشكل رسم   مرخصا أن يكون    كيان هل يتوجب على ال  •

من الترخيص    كيان أن يكون مرخصا بشكل رسمي، إال في حال وجود أسباب واضحة تمنع ال  كيان نعم، يتوجب على ال

وفي  في بلدان ومناطق يتعذر فيها الترخيص القانوني، أو ألي أسباب أخرى يتوجب شرحها بشكل تفصيلي،  ه  كتواجد

 . ود هيكلة واضحة للعملهذه الحالة يجب توضيح السبب والبدائل التي يعتمدها الكيان للحفاظ على الحوكمة ووج 

 

 ؟ الفنية والثقافية   لكيانات ما هو المقصود با  •

الفاعلين في المجال الثقافي  الفاعالت والناشطين أو  الناشطات والفنانين أو  الفنانات ومن    بنية تضم مجموعة أي  هو  

والمدني،   ونظم والفني  قانونيا  وضعا  البنية  هذه  بين    اتمتلك  العالقة  تحدد  وهيكيلة  وبرمجية  ومالية  إدارية 

المستفيدين، يمكن أن يكون هذا الكيان، مؤسسة أو جمعية أو شركة أو تجمع أو نادٍ  المستفيدات/العاملين وت/ال ماالع

 أو أي شكلٍ يسمح به اإلطار القانوني المصرح به في بلد التأسيس. 

   

 ؟ محددة كي تستطيع التقدم للمبادرة في دول  العمل    كيانات ال يتوجب على  هل   •

اآلن في المنطقة العربية    تنشط العاملة في قطاع الفنون السورية التقدم إلى مبادرة حياة، ممن    كياناتيحق لجميع ال

 با، أو ضمن الفضاء الرقمي. وأو أور

 

 ؟ ما هي الجوانب التي يغطيها دعم مبادرة حياة  •

استئجار  أجور فريق العمل، التدريب الداخلي، أماكن العمل، المعدات،    التشغيلية والذي يضمالجوانب    يشمل دعم حياة

تساهم في تعزيز  أن    يمكنجوانب    أي، ووالحماية   أنظمة العمل التقنية واللوجستية والخدماتيةوصيانة مقرات العمل، و

 في العمل.   كيانإمكانية استمرار ال

 

 المشاركة؟ كيف يتم التقدم بطلب   •

 .  www.ettijahat.orgمن خالل تعبئة االستمارة المتوفرة على الموقع 

 

 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟  •

 بتوقيت بيروت(   23:59)عند الساعة    2021أبريل    نيسان/   30منتصف ليل  يبقى باب التقدم الستقبال الطلبات مفتوحا حتى  

 

 ما هي اللغات التي يمكن التقدم بها؟  •

 .  فات الداعمة باللغتين العربية أو اإلنكليزيةلاالستمارة وتقديم الم ءيمكن مل 

 

 واحد؟   طلب هل يمكن تقديم أكثر من   •

 . كيانبقراءة استمارة واحدة فقط لكل  لجنة التحكيمتقوم 

http://www.ettijahat.org/
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 الحفاظ على سرية مشاركتها ضمن المبادرة؟ كيانات  هل تستطيع ال  •

 . أي خطرٍ لهمفي حال كان ذلك يسبب الحاصلون على الدعم الحق في عدم نشر أسمائهم  الحاصالت ويمتلك 

 

 هل يتم دراسة الطلبات غير المكتملة؟  •

   .داعمة جميع الملفات الوذلك يتضمن  غير مكتمل يتم دراسة أي طلب  ال

 

 ؟ االستمارة ما هي المواد التي يتوجب إرفاقها عند مأل   •

o   استمارة التقدم كاملة 

o   نموذج الموازنة )  2022حزيران/ يونيو  شهر  وحتى    2021موازنة مقترحة لمدة عام تبدأ من شهر تموز/ يوليو  

   في أسفل الصفحة( 

o الطلب  ة /بمتقدم الخاص السفر جواز عن   صورة 

o أو شرح أسباب عدم التسجيل   الكيان  تسجيل وثيقة 

o 2020و 2019 عامي عن  ومالية سردية  تقارير   

o واستراتيجيته ورؤيته الكيان  عن أشمل  صورة  بتكوين  التحكيم للجنة  وتسمح  ن /طلبكم تدعم أخرى مواد أي 

 

 ؟ إلزامي هو أمر  المقترحة    ملف الموازنة   ء هل مل  •

 . الموازنة يتضمن تتم دراسة أي طلب ال لن ونعم، 

 

    فقط؟   2022أو لعام    2021  نعمل على موازنتنا بشكل سنوي، لذلك هل نستطيع ملء ملف الموازنة المقترحة لعام  •

، حيث  2021شهر تموز/ يوليو  من  ذلك  يبدأ  على أقل تقدير، على أن  يتوجب ملء ملف الموازنة المقترحة لمدة عام  

 . 2022 عام نهاية حتى  ، أو 2022يمكنكم مألها حتى شهر حزيران/ يونيو 

 

 ؟ 2022  كيف نمأل ملف الموازنة المقترحة في حال لم تتضح لنا بعد تفاصيل موازنتنا للنصف األول من عام  •

الملف اعتمادًا على الخطوط    ء ال يشترط ملف الموازنة المقترحة امتالككم للبنود التفصيلية للموازنة، حيث يمكنكم مل 

 العريضة والمحطات الرئيسية لخطتكم البرامجية التي أتيتم على ذكرها ضمن استمارة التقدم )السؤال السادس(. 

 

 ؟ التي سيتم دعمها ضمن مبادرة حياة    كيانات عدد ال و   هي قيمة الدعم   ما  •

 . فنيا ومدنيا كيانا 12إلى  للكيان الواحد وتتوجه  $ 12000تصل قيمتها إلى مالية   ات تقدم مبادرة حياة مساهم

 

 ؟ كيف تتم عملية اختيار الطلبات  •

الطلبات ويتم التحكيم من خالل مرحلتين    بدراسة   متنوعة  ومدنية   ثقافية  مجاالت   من   ومتخصصة   مستقلة  نة تقوم لج

 النتائج.  إعالن  حتى سرّية  أسماء اللجنة وتبقى  األولى فردية والثانية جماعية،

 

 ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة أثناء عملية التحكيم؟  •
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في عملها، تجاه األدوار التي تلعبها الفنون في مختلف جوانب الحياة    الكيانات  تتبناها  التي  الثقافية   لمقاربةا .1

 الثقافية السورية 

وبما يتضمن المستفيدات والمستفيدين من هذه  المتقدمة مع محيطها والسياق الذي تنشط فيه    الكيانات  عالقة .2

 الكيانات 

مدى وضوح الدور الذي تلعبه هذه الكيانات في التأسيس لسرد إشراكي مدني يعزز من قيم الحرية واإلبداع   .3

 المتلقي المستفيد ووالتحرر والحق في الفنون وخلق عالقات عضوية مع 

 مستوى التنظيم والحوكمة المعتمد من قبل الكيانات، وذلك يتضمن نظم وآليات العمل، وأدوار فريق العمل  .4

     وفاعليتها وتنظيم عملها   هايتاستمرار تعزيز في حياة مبادرة من االستفادة على الكياناتهذه  قدرة .5

 

 هل سيتم إبالغ جميع المتقدمين بنتائج االختيار؟  •

  لكيانات التحكيم مع ا  نةوسيتم تشارك مالحظات وتوصيات لج  ،بشكل أساسيالتي سيتم دعمها    كياناتالسيتم إعالم  

 على الموقع   التي حصلت على الدعم   لكياناتأسماء اكما ستنشر  التي وصلت إلى المرحلة الثانية من عملية التحكيم، 

www.ettijahat.org  صفحة المؤسسة على فيس بوكوعلى . 

 

 ماذا لو كان لدينا سؤال لم نجد إجابة له هنا، أو كان لدينا مشكالت في تقديم الطلب؟   •

 life@ettijahat.orgثقافة مستقلة عبر البريد اإللكتروني  -   الرجاء التواصل مع اتجاهات

 

http://www.ettijahat.orgو/
https://www.facebook.com/Ettijahat

