
 

دعوة مفتوحة 
يع تعاون عابرة للحدود»  «ثاليث: مشار

املوعد النهايئ للتقّدم:  
يوم األربعاء 11 أيار/مايو (23:59 بتوقيت وسط أوروبا) 

  

  

www.allaroundculture.com 

تم اعداد هذه الدعوة بمساعدة االتحاد األورويب. محتويات هذه الدعوة هي مسؤولية فريق برنامج "ثقافة داير مايدور" وال 
يمكن بأي حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األورويب.
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يع تعاون عابرة للحدود»  دعوة مفتوحة لـ «ثاليث: مشار

  
يرسّنا، نحن جمعية الشارع فن وMitOst e.V، يف إطار برنامج «ثقافة داير ما يدور» املمّول من قبل االتحاد األورويب، 

يع تعاون عابرة للحدود».   أن نطلق دعوة مفتوحة ملكّون «ثاليث: مشار
  

نحن نبحث عن 20 منظمة ثقافية من بلدان «الجنوب» و 10 منظمات ثقافية من بلدان «الشمال» لتعمل 
مع بعضها البعض يف شكل ثالثيات (منظمتان جنوبيتني ومنظمة شمالية واحدة) يف إطار مرشوع تعاون يمتد إىل 

15 شهًرا ويبلغ تمويله حىت 40،000 يورو. وسوف يتلقى املشاركون املختارون التوجيه والدعم ا طوال فرتة 
املرشوع، ويشاركون يف ثالثة اجتماعات دولية باإلضافة إىل توسيع وتعزيز شبكاتهم املهنية.   

يع تعاون عابرة للحدود»؟   ما هو مكّون «ثاليث: مشار
  يسعى  برنامج «ثقافة داير ما يدور» إىل تعزيز منظومة حيوية ثقافية  باعتبارها املناخ الالزم  لتمكني الشباب 

مجتمعياً واقتصادياً، وذلك يف سبعة بلدان يف املنطقة العربية بما يف ذلك األردن، تونس، الجزائر، فلسطني، لبنان، 
املغرب ومرص إىل جانب األفراد والكيانات السورية والليبية العاملة يف هذه البلدان .  

يعمل مرشوع «ثاليث: مشاريع تعاون عابرة للحدود» التابع لربنامج «ثقافة داير ما يدور» على إرساء دعائم تعاون 
بني مؤّسسات ثقافّية من مجموعات الدول التالية اليت تم توزيعها جغرافًيا بني الجنوب والشمال. 

  
نظًرا لطبيعة اإلطار املايل الذي ينظم هذا الربنامج (هيئة املعونة األوروبية EuropeAid )، ال يمكن إبرام منح مرشوع 
 (ENP South)  التعاون إال مع املؤسسات اليت لديها تسجيل يف أحد البلدان املشمولة يف سياسة الجوار األوروبية

دعوة التقّدم : 7 آذار/مارس 2022 

املوعد النهايئ للتقّدم : يوم األربعاء11 أيار/مايو (23:59 بتوقيت وسط أوروبا) 

إعالن النتائج: حزيران / يونيو 2022 

االجتماع االفتتاحي: آخر تموز/يوليو 2022 باألردن - املزيد من التفاصيل تعلن الحًقا 

 فرتة املرشوع: آب/أغسطس 2022 - ترشين الثاين/نوفمرب 2023

يتانيا واملغرب والنيجر وفلسطني  بلدان الجنوب: الجزائر وتشاد ومرص واألردن ولبنان وليبيا ومايل ومور
يا وتونس والصحراء الغربية واألفراد والكيانات السورية والليبية العاملة  يف هذه البلدان.  والسودان وسور

  
يا وكرواتيا وجمهورية قربص الجمهورية  دول الشمال: ألبانيا والنمسا والبوسنة والهرسك وبلجيكا وبلغار

التشيكية والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان واملجر وأيرلندا وإيطاليا واململكة املتحدة والتفيا 
وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والجبل األسود وهولندا وبولندا والربتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 

وإسبانيا والسويد ورصبيا وتركيا وجمهورية مقدونيا الشمالية وكوسوفو وسويرسا وليختنشتاين وأيسلندا 
والرنويج  واألفراد والكيانات السورية والليبية العاملة يف هذه البلدان.
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التالية: (الجزائر ومرص واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس) وينبغي أن تحدث أنشطة مرشوع  التعاون 
بشكل أسايس يف هذه البلدان. 

  
يمكن للمؤسسات الحائزة علي املنحة، واليت سيتم اختيارها، التعاقد مع رشكائها يف مرشوع التعاون من 
البلدان األخرى املدرجة يف قائمة البلدان املؤهلة طاملا أن األنشطة مرتبطة مبارشة بالهدف الرئييس لهذه 

الدعوة " ثاليث" (التشبيك بني الجنوب والجنوب والشمال). 

يع تعاون عابرة للحدود»؟    ما الهدف من مكّون «ثاليث: مشار

يهدف املكّون  إىل ما يلي:  

خلق مساحة إلنشاء الرشاكات وتبادل املعارف. •
دعم بناء القدرات الالزمة لتمكني التعاون بني املنظمات الثقافية على الصعيدين اإلقليمي والدويل باالعتماد على •

اإلرشاد والتعلم بني الجهات املتعاونة. 
تعزيز كفاءات التبادل املعريف والحوار بني املنظمات الثقافية. •
دعم تنقل املديرين واملربمجني الثقافيني يف مختلف أرجاء املنطقة العربية والعامل ككل. •
دعم الشبكات اإلقليمية والدولية للمنظمات العاملة مع الشباب واملناطق النائية واملجتمعات املحلية يف املناطق •

املحرومة. 
تقديم املزيد من األنشطة التعليمية بالتنسيق مع  ُمحَرتف املنظومة الحيويّة الخاص بنا.  •

من هو الجمهور املستهدف؟ 

نحن نبحث عن مهنيني ومديرين ثقافيني يمثلون منظمات ثقافية تعمل مع الشباب و/أو مع رشائح املجتمع 
األقّل حًظا و/أو املناطق املحرومة واملهمشة. ويتعّني أن يتمتع املهنيون واملديرون الثقافيون املعنيون بالقدرة الراسخة 

على تطوير مرشوع ثقايف دويل وتنفيذه.  

يع تعاون عابرة للحدود» 10 مشاريع تعاونية، حيث يتألف كل تعاون من ثاليث متكون  يدعم مكّون «ثاليث: مشار
من مديرين ثقافيني اثنني (2) يتعّني أن تكون منظماتهم من بلدي جنوب مختلفني ومدير ثقايف واحد تابع ملنظمة 

من أحد بلدان الشمال. ويمكن لهذه التعاونات أن تكون تعاونات قائمة أو جديدة.  

تقديم طلب مرشوع تعاون 

يجب أن يقدم كل ثاليث مفهوًما خاًصا بمرشوع تعاونهم الذي يجب أن يكون داعًما الحتياجات منظماتهم 
ومجتمعاتهم وأن يكون مساهًما يف تحقيق أهداف الربنامج املبّينة أعاله. وسوف تعمل املنظمات املشمولة بالثاليث 

ملدة 15 شهًرا لتطوير مرشوع تعاونهم وتنفيذه. 
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يجب أن يتضمن مقرتح التعاون ما يلي:  

التبادل فيما بني املنظمات الداعم للتطوير االسرتاتيجي واالستدامة للرشكاء الثالثة.  •
مفهوم املرشوع الذي يمكن استخدامه كحلقة وصل أو مساحة للتعلم عرب املمارسة والذي يمكن •

تحقيق األهداف االسرتاتيجية من خالله.  

ويمكن أن يتضمن املرشوع ما يلي:  

اإلنتاج الفين والثقايف.  •
املهرجانات واملؤتمرات والفعاليات وغريها من األنشطة. •
التنقالت واإلقامات.  •
مجموعات األدوات والكتيبات… الخ.  •
كل الصيغ املبتكرة األخرى اليت تساهم يف تحقيق أهداف الربنامج.  •

آلية العمل: 

سوف تنضم 10 ثالثيات تعاون، بعد االنتهاء من مرحلة االختيار، إىل االجتماع االفتتاحي  الذي سينعقد يف أواخر 
تموز/يوليو 2022 يف  األردن. وسيوفر هذا االجتماع األول الدعم عرب األدوات والصيغ اليت تّسهل مشاركة الجميع 
يارة كل منظمة مدينة أو  يركز على تصميم التعاون والتخطيط له، بما يف ذلك التبادل بني املنظمات من خالل ز

منطقة املنظمة األخرى باإلضافة إىل مرشوع التعاون الذي سيتم تخصيص مساحة للمشاركة والتعلم املتبادل. 

سوف يجتمع املشاركون، خالل فرتة املرشوع اليت تمتد إىل 15 شهًرا، للتشبيك واملشاركة يف ورش العمل 
يع تعاون عابرة  والتبادل يف إطار التعاون  وكذلك يف الفعاليات ول اليت يسريها فريق عمل مكّون «ثاليث: مشار

للحدود»  مثل:  
 استعراض منتصف املدة ملا حققته املنظمات من أهداف. •
االجتماع الختامي يف نهاية الربنامج ملشاركة النتائج والتفكري يف العملية وتبادل الدروس املستخلصة. •

يع تعاون عابرة للحدود» على عدة مستويات من خالل توفري التنمية املهنية لألفراد  يعمل مكّون «ثالىث: مشار
يع التعاون وتوسيع نطاق املبادرات  ية ملشار ودعم عمليات التغّري التنظيمي وخلق مساحة الختبار األفكار االبتكار

الراسخة العابرة للحدود. 

يع تعاون عابرة للحدود» ما يلي:  وباختصار، يقدم مكّون «ثالىث: مشار
3 اجتماعات للتشبيك والتدريب يف الجنوب والشمال تتخللها جلسات تعلم بني األقران ومداخالت •

من قبل مدربني ذوي خربة.  
يارات عمل متبادلة ملدة 12 يوًما يف منظمات الرشكاء املتعاونة.  • ز
طرق وأدوات التنمية املهنية والتنظيمية.  •
التوجيه املستمر. •
منحة بقيمة 40,000 يورو لتطوير األنشطة وتنفيذها وإعداد مختلف خطط التعاون مع رشكائكم (بما •

يارات العمل املتبادلة).   فيها ز
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إمكانية االنضمام إىل  ُمحَرتف املنظومة الحيويّة. •
فرص التواصل مع شبكة/ البيئة الحيوية لربنامج «ثقافة داير مايدور». •

نحن نبحث عن: 

املنظمات الثقافية غري الحكومية املستقلة أو املجموعات املسجلة أو الرشكات الغري التجارية أو املؤسسات العامة الغري 
هرمية  أو أي مبادرة أخرى للمجتمع املدين تعمل يف املجال الثقايف واليت: 

يوجد مقرها يف إحدى دول الجنوب أو الشمال املبّينة يف القائمة. •
متأصلة بعمق يف املجتمع املحلي. •
تتمتع بشبكة مهنية راسخة. •
تمتلك القدرة التنظيمية واملالية املالئمة. •
مفعمة بالطموح ومتحمسة للتعاون الدويل.  •
تتمتع بالخربة والدراية فيما يتعلق بالتعاون الدويل.  •
مستعدة لاللزتام بتكريس وقت عمل مهين ثقايف ذو خربة عمل ال تقل عن سنتني ملرشوع التعاون.  •
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سيتم تقييم طلبات التعاون من قبل لجنة تحكيم مستقلة بناًء على معايري االختيار التالية: 

يجب على املتقدمني الحصول على 70 نقطة كحد أدىن من أجل التأهل للقائمة النهائية. وسوف يتم إجراء االختيار 
النهايئ على نحو يكفل التوازن على أساس املواقع الجغرافية والتخصصات والنوع االجتماعي. 

معلومات عن عملية تقديم الطلبات: 

املوعد النهايئ للتقديم مفاهيم التعاون بني 3 رشكاء (رشيكان من بلدين مختلفني من الجنوب ورشيك واحد من 
أحد بالد  الشمال) هو األربعاء 11 أيار/مايو (23:59 بتوقيت وسط أوروبا).  

سوف نتيح خالل فرتة تقديم الطلبات مساحات افرتاضية للمتقدمني للحصول على املزيد من املعلومات عن 
الربنامج وإيجاد رشكاء ألفكار التعاون الخاصة بهم. يمكنكم مشاركة ملفكم الشخيص على قناة مكّون «ثاليث: 

مشاريع تعاون عابرة للحدود» على Slack (عرب الويب أو التطبيق) وإيجاد رشكاء محتملني والعمل على مفهوم 

النتيجةاملعايري

الصلة بأهداف الربنامج 
اسرتاتيجيات املنظمات ومحافظها •
مفهوم املرشوع•

25 نقطة 
 3 × 5 نقاط.

10 نقاط.

 قدرة املنظمات: 
املنظمات (السجل املحفظة، املشاريع أو الرشكات الدولية) •
املمثلني (الخربة واملهارات، بما يف ذلك اللغة اإلنجلزيية)•

30 نقطة 
3 × 5 نقاط. 
3 × 5 نقاط.

كة:  جودة الرشا
املساهمات التكميلية بني املنظمات •
مالئمة االحتياجات االسرتاتيجية •
االنسجام والتناغم بني الرشكاء•

25 نقطة 
10نقاط. 
10نقاط. 

5 نقاط.

يارات العمل املتبادلة ومفهوم املرشوع  جدوى ز
يارات العمل املتبادلة واملزيانية • أنشطة ز
أنشطة مفهوم املرشوع واملزيانية•

10 نقاط 
5 نقاط. 
5 نقاط.

أفق التعاون ما بعد فرتة املرشوع 
الرشاكة •
املرشوع•

10 نقاط 
5 نقاط. 
5 نقاط.

100 نقطةاملجموع
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التعاون الخاص بكم. وسوف نقوم أيًضا باالعالن عن تواريخ وروابط عرب موقع ثقافة داير مايدور وعرب صفحات 
التواصل االجتماعي (فيسبوك/انستجرام/تويرت) للربنامج للمشاركة يف االجتماعات على تطبيق Zoom من أجل 

املشاركات يف الجلسات املبارشة لألسئلة واألجوبة واملالئمة. يوىص بشدة باملشاركة على Slack أو يف االجتماعات على 
Zoom (حىت إذا كان لديكم رشاكة راسخة بالفعل) دون أن يكون ذلك إلزامًيا خالل عملية تقديم الطلبات. 

بإمكانكم تقديم طلب تعاونكم الثاليث على: رابط إىل نموذج الطلب عرب اإلنرتنت  

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات: األربعاء 11 أيار/ماي (23:59 بتوقيت وسط أوروبا) 

 تتمثل اللغة الرئيسية اليت نستخدمها يف العمل يف اللغة اإلنجلزيية. ولن يتم قبول الطلبات بلغات أخرى غري اللغة 

اإلنجلزيية. وبما أننا ال نريد أن تشكل اللغة عائًقا أثناء هذه العملية، فإننا نويص بشدة بأن تشاركوا يف االجتماعات 

كرث خربة يف تقديم الطلبات باللغة  عرب اإلنرتنت اليت سيتم تنظيمها من أجل إيجاد رشيك من شأنه أن يكون أ
اإلنجلزيية. فضًال عن ذلك، فنحن ال نقّيم الطلبات على أساس اللغة، بل على أساس املحتوى.  

سوف يتم اإلعالن عن اختيار املتقدمني وعن الدعوة للمشاركة يف االجتماع االستهاليل عرب الربيد اإللكرتوين لكافة 
املشاركني بحلول بداية شهر حزيران/ يونيو 2022.  

األسئلة؟  

يرجى االطالع على القسم الخاص األسئلة الشائعة الخاصة بنا وإذا كانت لديكم أسئلة أخرى، يرجى االتصال بليلى 
 < leyla.mohamed@lartrue.org > :دمحم على عنوان الربيد اإللكرتوين التايل
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