
فتح باب التقدم إلى برنامج 

 تاندم ٣٦٠° ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ 

یـبحث بـرنـامـج تـانـدم لـلتبادل الـثقافـي عـن ٢٠ نـاشـط/ة مـجتمعي/ة وثـقافـي/ة مـن مـصر، األردن، لـبنان، الـمغرب، الـسودان، تـونـس والـمبادرات 
اللیبیة النازحة في ھذه البلدان 

غلق باب التقدم بتاریخ: ٢٣ من نوڤمبر ٢٠٢٠ (٢٣:٥٩ بتوقیت وسط أوروبا)   

البرنامج مفتوح لمتقدمین من الدول المذكورة وتقبل الطلبات باللغات العربیة، اإلنجلیزیة والفرنسیة  

  رابط استمارة التقدم  

https://www.tfaforms.com/4858296


 

ھل ترغب/ي .... 

... التواصل مع أشخاص، أماكن وأفكار عبر بلدان مختلفة؟ 

... تجربة طرق وأدوات جدیدة للتعلم من القیام بفعل ما معاً؟ 

... أن تتطور/ي، تنمو/تنمي، في دورك كمدیر/ة ثقافي/ة وناشط/ة مجتمع مدني وأیضاً كمؤسسة؟ 

دعوة:  

یـبحث تـانـدم عـن ٢٠ نـاشـط/ة مـجتمعي/ة وثـقافـي/ة لـلمشاركـة فـي الـدورة الـثانـیة مـن تـانـدم ٣٦٠°. سـتتاح الـفرصـة لـلمؤسـسات الـمشاركـة 
لـلتواصـل مـع صـانـعي الـتغییر فـي جـمیع أنـحاء الـمنطقة. وبـروح "الـعمل مـًعا"، یـوفـر الـبرنـامـج الـذي یسـتغرق عـاًمـا واحـًدا مـساحـة لتجـربـة أفـكار 

مشاریع متعددة التخصصات، والعمل على المنظومة الحیویة واألسالیب المبتكرة لخلق التغییر من خالل الثقافة. 

لطالما كان تاندم یدعم تعزیز المبادرات التي تخلق مساحات للسماح بطرح مثل ھذه األسئلة، وحیثما أمكن العمل علیھا لتتحول إلى تغییر 
لبناء مجتمعات أقوى محلًیا في المناطق التي نعمل فیھا. وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى منظور ٣٦٠°. من خالل التركیز 

على فكرة منظور ٣٦٠° لعمل وأنشطة المنظمات الثقافیة في البلدان المختارة، یتیح ھذا البرنامج للعاملین في الثقافة والمجتمع المدني من 
العدید من التخصصات المختلفة اكتساب المھارات المطلوبة لفھم المنظومة الحیویة – لیس النظر فقط في من ھم ولماذا یفعلون ما 

یفعلونھ، ولكن أیًضا لألدوات والموارد التي تمتلكھا أو تحتاجھا كل منظمة لتكون قادرة على العمل - واالنخراط في شراكات طویلة 
األمد. 

یوفر تاندم فرص عملیة للحصول على رؤى حقیقیة في المشاھد الثقافیة المتنوعة. یكتسب المشاركون خبرة عملیة من خالل التعاون في 
المجاالت المتغیرة بسرعة في مناطقھم المختلفة. 



 

ما ھو تاندم؟  

تـانـدم ھـو بـرنـامـج تـعاون ثـقافـي یـعزز الـمجتمع الـمدنـي فـي أوروبـا والشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا. یـوفـر تـانـدم مـساحـة لـبناء عـالقـات حـقیقیة 
وحـیویـة ومسـتدامـة یـمكن أن تـنمو مـن خـالل الـمصالـح المشـتركـة، والحـماس لـالكـتشاف اإلبـداعـي، والـتعاون. مـنذ نـشأتـھ فـي عـام ٢٠١١، دعـم 
تـانـدم الـتعاون طـویـل األمـد، وتـطویـر الـمعرفـة وفـرص الـتواصـل ألكـثر مـن ٤٠٠ مـدیـر/ة ثـقافـي/ة مـن أكـثر مـن ٢٠٠ مـدیـنة عـبر ثـالث قـارات. 

یوجد حالًیا ستة برامج تاندم تركز على مناطق ومواضیع مختلفة. 

لماذا تاندم؟  

تـانـدم مـبني عـلى اإلیـمان بـأنـھ یـمكن لـنا مـعالـجة الـقضایـا الـثقافـیة واالجـتماعـیة الـملحة فـي زمـننا الـحالـي بـطرق أكـثر إبـداعـاً وفـاعـلیة مـن خـالل 
الـتعلم مـن الـتجارب الـملھمة أثـناء الـعمل مـع مـؤسـسات جـدیـدة وفـي مـواقـع وفـضاءات جـدیـدة. رؤیـانـا ھـي أن نشھـد انـبثاق شـبكة مـن الـمجتمعات 

اإلبداعیة وصانعي التغییر الثقافي من ھذا البرنامج وأن ندعم األثر البعید المدى الذي یحدثونھ على المجتمعات المحلیة. 

 

رؤیـتنا ھـي أن نـري شـبكات قـویـة مـن الـمجتمعات اإلبـداعـیة وصـانـعي الـتغییر الـثقافـي 
تنبثق من ھذا البرنامج ودعم التأثیر المجتمعي الذي تحدثھ. 



كیف یعمل تاندم؟ 

ضـمن كـل بـرنـامـج تـانـدم، یـشكل الـمشاركـون شـراكـات ثـنائـیة عـبر وطـنیة. یـنظم شـركـاء تـانـدم زیـارات عـمل إلـى مـدن بـعضھم الـبعض 
ویطورون مشروًعا تجریبًیا مشترًكا یعمل كمساحة للتعلم المتبادل والمشاركة. 

عـلى مـدار الـعام ، یـلتقي الـمشاركـون لـلتواصـل والـمشاركـة بـورش الـعمل والـتبادل بـین األقـران. فـي نـھایـة المشـروع ھـناك عـرض تـقدیـمي 
نـھائـي وفـرصـة لـلتواصـل مـع شـبكة تـانـدم الـمتنامـیة. یـعمل الـبرنـامـج عـلى مسـتویـات مـختلفة، ویـقدم الـتطویـر الـمھني لـألفـراد، فـضالً عـن دعـم 

عملیات التغییر التنظیمي من خالل مفھوم المنظومة الحیویة وخلق مساحة لتجربة األفكار المبتكرة. 

بشكل مختصر تاندم یقدم:  

- إقامة لمدة 12 یوماً لدى المؤسسة الشریكة في تاندم 
- 4 اجتماعات دولیة تتضمن جلسات تعلیمیة موجھة إلى الفرد ونظیره، یدیرھا وُیحّضر محتواھا میسرون ومدربون ذوي خبرة. 

- استشارة مستمرة ودعم بھدف تطویر الشراكات العابرة للحدود. 
- تمویل قیمتھ ٧٥٠٠ یورو لمشروع تعاون مع شریك/ة تاندم 

- فرصة لكي تصبح جزءاً من شبكة تاندم التي تضم أكثر ٤٠٠ مدیر ثقافي قادمون من أوروبا المناطق المجاورة 

ھل تاندم مناسب لي؟  

لـیس بـالـضرورة أن تـكون/ي تـعمل/ي فـي مـنظمة ثـقافـیة كـالسـیكیة (انـظر الـمزیـد تـحت الـمعایـیر الـمطلوبـة). ولـكن، یـجب أن تـكون/ي مھـتًما/
مھـتمة بشـدة بـتصمیم أشـكال جـدیـدة مـن الـعمل الـمدنـي والـثقافـي واالجـتماعـي الـذي ُیشـرك الـمجتمعات فـي إعـادة تـشكیل واقـعھم الـحالـي 
والمسـتقبلي. یـجب أن یـكون لـدیـك/لـدیـِك الـحافـز السـتكشاف طـرق غـیر تـقلیدیـة لـلعمل مـع شـریـك تـانـدم الـذي ال تـعرفـھ/یـھ بـعد. یـجب أن تـلتزم/ي 

بتحدید ومتابعة األفكار الجدیدة للعمل الثقافي الذي یعالج القضایا المجتمعیة الساخنة، سواء في مجتمعك/مجتمعِك المحلي وما بعده. 

المعاییر المطلوبة من المؤسسات المتقدمة: 

أن تـكون مـنظمة مسـتقلة ثـقافـیة غـیر ربـحیة، غـیر ھـرمـیة أو أن تـكون إحـدى مـبادرات الـمجتمع الـمدنـي الـراسـخة فـي مـجتمٍع محـلي وذات شـبكة 
, هذە ال&لدان. 

مھنیة معترف بھا وأن یكون مقرھا في مG، األردن، لبنان، المغرب، السودان، تو=س والم&ادرات اللي45ة النازحة .-

أن تـمتلك الـقدرة (الـتنظیمیة والـمالـیة) والـطموح والـخبرة لـاللـتزام بـبرنـامـج دولـي مـكّثف مـدتـھ سـنة واحـدة كـامـلة وكـذلـك االسـتعداد لـاللـتزام 
بتوفیر وقت عمل كاٍف لموظف واحد في مؤسستك. 

كیفیة التقّدم:   

/ة أو الفر*س)ة  0 یرجي التقدم بملء االستمارة التالیة: الع78)ة  أو اإلنجل12

ُیغلق باب التقدم: االثنین ٢٣ من نوڤمبر ٢٠٢٠ (٥٩:٢٣ بتوقیت وسط أوروبا)  

یتم اختیار المتقدمین واإلعالن عنھم ودعوتھم إلى منتدى الشراكة في بدایة شھر دیسمبر ٢٠٢٠ 

التسلسل الزمني لتاندم ٣٦٠°:  

جلسات المعلومات عبر اإلنترنت: ١١ نوڤمبر٢٠٢٠، (١٣:٠٠ - ١٥:٠٠ بتوقیت وسط أوروبا)  

غلق باب التقدم:  االثنین ٢٣ من نوڤمبر ٢٠٢٠ (٢٣:٥٩ بتوقیت وسط أوروبا)  

اختیار المتقدمین: بدایة دیسمبر ٢٠٢٠ 

https://www.tfaforms.com/4858296
https://www.tfaforms.com/4858294
https://www.tfaforms.com/4858667


منتدى الشراكة: نھایة فبرایر ٢٠٢١ 

زیارات العمل: مارس ٢٠٢١: دیسمبر ٢٠٢١ 

اجتماع تصمیم التعاون: نھایة یونیو ٢٠٢١ 

معسكر قاعدة المنظومة الحیویة: بدایة سبتمبر ٢٠٢١ 

اجتماع تأمل: بدایة دیسمبر ٢٠٢١  

يــرجــى مــالحــظة أن هــذه الــتواريــخ عــرضــة لــلتغيير بســبب جــائــحة الــكورونــا. ســنواصــل مــراقــبة الــوضــع فــي الــبلدان املــدرجــة فــي الــقائــمة 

وكـذلـك اتـباع الـتوصـيات الـرسـمية ملـنظمة الـصحة الـعاملـية عـن كـثب، وسـنقوم بتحـديـث الـتدابـير عـند الـحاجـة. إذا لـزم األمـر، فـسوف نجـد 

حلوالً لتأجيل أو وجود بدائل (عبر اإلنترنت) لألنشطة املخطط لها. 

األسئلة: 

اقرأ/ي بیان/قصیدة البرنامج ذ>ذ>ات ٣٦٠° 

راجع األسئلة الشائعة (باإلنجلیزیة) لمزید من التفاصیل، بما في ذلك جمیع تواریخ وأوقات جلسات المعلومات عبر اإلنترنت. 

التواصل مع حاتم salama@mitost.org للمزید من األسئلة 

 

https://www.tandemforculture.org/stories/tandem-360-frequencies/
https://www.tandemforculture.org/stories/tandem-360-faq/
mailto:salama@mitost.org

