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املقدمة

ننصح بعدم طباعة هذا الدليل نظرا لحجمه الكبري إذ أن جميع املوارد متاحة على شبكة اإلنرتنت.

نرش دليل الحراك الثقايف يف الدول العربية القائمة يف شمال أفريقيا والرشق األوسط بعد

أن تم عرضه يف مؤتمر استكشاف بتاريخ  22نيسان  2014تحت عنوان "حشد الحراك:
يف املسار الصحيح ".جاء دعم هذا الدليل من خدمة إدارة الفنون يف كوريا وامللتقى

الرتبوي العريب والصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية (جهد) ومعهد امللكة زين

الرشف التنموي ،بتنسيق شامل من الشبكة الثقافية للتجوال ( .)On the Moveيف أيار
 ،2017قام امللتقى الرتبوي العريب بتحديث الدليل بالتعاون مع شبكة معلومات الحراك

الثقايف وبدعم من برنامج ثقافة ميد.

هذا الدليل عبارة عن نسخة محدثة ناتجة عن عملية بحث تمت بني شهري آب وكانون
األول  2020من قبل الباحثتني فاين بوكريل وفاطمة سكا ،بدعم من املعهد الثقايف

الفرنيس .استند هذا العمل أساسا على عملية بحث متعمقة للمعلومات املتاحة على
شبكة اإلنرتنت وجهات االتصال املختلفة وهيئات تمويل .أخذ الباحثون بعني االعتبار

املعلومات املوجودة يف دليل الحراك الخاص بأفريقيا والذي تم نرشه من قبل الشبكة

الثقافية للتجوال عام  ،2019علما بأن هذه الطبعة الثالثة للدليل تحققت بدعم من
املعهد الثقايف الفرنيس.
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• تم تحديد فرص الحراك املكرسة بشكل خاص للعامل العريب على أوسع نطاق ممكن
برتكزي على التنقل املمول (لغرض السفر بشكل خاص) .بعض الصفحات عبارة عن

عروض تدريب أو أسعار ال تعين بالرضورة الحراك إنما تكون مفتوحة الستقبال الفنانني

واملشغلني الداعمني للحراك يف جميع أنحاء املنطقة.

• تم إتاحة فرص حراك للفنانني والخرباء الثقافيني من جميع أنحاء العامل ،آخذين معايري
عدة بعني االعتبار :متانة الدعوات ،عدد املنح املقدمة ،وتعدد املؤهالت املستهدفة من

أجل توفري فرص ملجموعة متنوعة من الفنانني والفاعلني الثقافيني .يعترب هذا الجزء يف
غاية األهمية نظرا لقلة فرص تمويل الحراك يف املنطقة.

الجهة الداعمة للطبعة الثالثة
من الدليل

تحتوي الطبعة الحالية من الدليل على قسمني جديدين :األول يعرض املنح املخصصة

للفنانني والخرباء الثقافيني املعرضني للحركة القرسية .تسببت الزناعات املفتوحة والقيود
املفروضة على حرية التعبري يف رحيل عدد كبري من الفنانني من بالدهم ،وتستمر هذه

الظاهرة إىل يومنا هذا .تحاول املؤسسات العامة واملنظمات املستقلة تلبية االحتياجات
الخاصة لهؤالء املهنيني الذين تعرضوا للنفي اإلجباري .أما القسم الثاين من الدليل

فيحتوي على قائمة باملنح املفتوحة أمام الفاعلني يف املجتمع املحلي والصحفيني.

املعهد الثقايف الفرنيس

https://institutfrancais.com

املعهد الثقايف الفرنيس عبارة عن مؤسسة عامة مسؤولة عن النشاطات الثقافية

الفرنسية يف الخارج .تغطي مبادراتها مجاالت عدة منها الحقول الفنية بشىت مجاالتها،

من خالل تبين نهج كامل للثقافة وتصميم مشاريع مرتبطة بالتحديات املجتمعية يف

التبادل الفكري ،االبتكار الثقايف واالجتماعي والتعاون اللغوي .يقوم املعهد بتعزيز اللغة

ناشطي املجتمع املدين املستهدفني ،وبالتايل يصبح من املمكن تمويل هذه املشاريع من

تشجيع التفاهم بني الثقافات .يعمل املعهد الثقايف الفرنيس تحت رعاية وزارة أوروبا

مناطقهم ،يقوم بعض الفنانني والفاعلني الثقافيني بتصميم مشاريع تليب أهداف
خالل دعوات مكرسة لهؤالء الناشطني.

األزمة الصحية اليت شهدها عام  2020واليت أسفرت عن التنقل القرسي لعدد كبري من
سكان العامل وصدر عنها قدر كبري من البلبلة تجاه إمكانية التنقل خالل األشهر املقبلة،

قادت معظم املنظمات إىل مراجعة برامجها بناء على تطور الوباء ،فبعضها قامت بنرش

الفرنسية يف جميع أنحاء العامل وتروج لحراك األعمال الفنية والفنانني واألفكار ،وبالتايل
والشؤون الخارجية ووزارة الثقافة الفرنسية ،وتساهم بفعالية يف دعم الدبلوماسية

الناعمة لفرنسا .تأخذ برامجها ومشاريعها السياقات املحلية بعني االعتبار ويتم تنفيذها

بنجاح ،والفضل يعود للشبكة الواسعة من الخدمات الثقافية يف السفارات الفرنسية

حول العامل ،باإلضافة إىل املؤسسات واملعاهد الفرنسية القائمة يف خمس قارات.

فرص الحراك إلكرتونيا ،وبعضها عملت على تعليق برامجها آملني االستمرار بها فور انتهاء

تسعى فرنسا إىل توسيع نفوذها يف أفريقيا واملناطق األخرى مثل الساحلني الجنويب

األشهر املقبلة.

الدبلوماسية الثقافية الفرنسية دورا هاما.

الوباء ،وبعضها اآلخر قامت بمراجعة خططها وتبنت توجهات جديدة يتم تحديدها خالل

يحتوي هذا الدليل على مراجع لربامج تم تعليقها بشكل مؤقت ،ويربز بعض الربامج يف

مجرى إعادة تحديدها ،ومن املتوقع إجراء تغيريات إضافية خالل األشهر القادمة.

خالل هذه الفرتة أصبح موضوع الحراك يف صلب األخبار إذ يسلط الضوء على حلقة
الوصل ما بني الحراك والحرية وفرص العمل املتاحة للفنانني والخرباء الثقافيني

والحاجة إىل االستمرار يف دعم الحراك بأشكاله كافة.

والرشيق للبحر املتوسط وأوروبا وعدد كبري من البلدان الرائدة والصاعدة حيث تلعب

الجهة املنسقة
الشبكة الثقافية للتجوال ()On the Move

السري الذاتية للمؤلفني
واملرتجمني
http://on-the-move.org

تسعى الشبكة الثقافية للتجوال إىل دعم حراك الفنانني والخرباء الثقافيني يف أوروبا

فاين بوكر يل

والعامل أجمعني .تقوم الشبكة ،على نحو مجاين ومنتظم ،بنرش أحدث الفرص لتمويل

دكتوراه .بروفيسورة مساعدة بدوام جزيئ يف معهد الدراسات األوروبية ،جامعة باريس

أعضائها ورشكائها ،تشاطر الشبكة معلومات حول التحديات األساسية وثيقة الصلة

خطة االتحاد األورويب للثقافة ،الفنون واسرتاتيجيات الخرباء الثقافيني والتطور املهين

الحراك الدويل للفنانني والخرباء الثقافيني من مختلف التخصصات .وبفضل خربات

بالحراك الثقايف (على غرار تأشريات السفر ،الحماية االجتماعية ،الرضائب ،املشاكل
البيئية).

إضافة إىل كونها قناة للمعلومات ،تسهل الشبكة الدورات التدريبية وورشات العمل

وتقدم عروضا عامة حول قضايا الحراك الثقايف وتدويل ممارسات قطاع الفنون

والثقافة.

 ،8وباحثة ومدربة ومستشارة مستقلة .تشمل مجاالت اهتماماتها السياسات الثقافية،

يف أوروبا ومنطقة البحر املتوسط ،الحراك والتعاون الدويل .من  ،2019-2014عملت

كخبرية يف برنامج ثقافة ميد حيث قامت بتطوير نشاطات تدريبية واستشارية للفنانني

والخرباء الثقافيني املستقلني والتابعني ملؤسسات يف شمال أفريقيا والرشق األوسط .منذ

شهر حزيران  ،2020باتت مسؤولة عن تطوير صندوق روبريتو شيميتا الداعم للحراك

الثقايف يف منطقة البحر املتوسط.
فاطمة زهرة سكا

يف عام  ،2002بدأت الشبكة رحلتها كموقع إلكرتوين ملرشوع الشبكة الدولية للفنون

مهندسة خريجة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري يف تونس .أ كملت

مستقلني.

 Formeحيث قامت بإجراء األبحاث وشاركت يف مسابقات دولية .تستمر يف التعاون

املرسحية املعارصة ،وتطورت لتصبح شبكة حيوية تضم أ كرث من  50منظمة وأعضاء

الشبكة ممولة من وزارة الثقافة الفرنسية ومن رشاكات يف مشاريع تابعة لشبكات

االتحاد األورويب وووكاالت ومنظمات محلية ودولية (بما فيها املعهد الثقايف الفرنيس).

تدريبها املهين يف رشكات هندسة قائمة يف فرنسا وإيطاليا ،بما فيهم رشكة Autonome

مع مختلف الرشكاء يف إيطاليا ضمن ورشات عمل  FZSالقائمة يف تونس ومنستري،

واملتخصصة فيي الثقافة الرقمية للهندسة املعمارية .عملت يف مجال توزيع التصميم

اإليطايل لرشكات فراو وكابيليين وكاسينا وتكنو .كونها ناشطة ثقافية عاملة يف تونس ،تم

اختيارها للمشاركة يف سلسلة من الدورات التدريبية يف إدارة الثقافة اليت ينظمها برنامج
ثقافة ميد يف العامل العريب (تونس – األردن – املغرب) .قامت بتأسيس وإخراج املساحة

املستقلة  EAT Espace Architectureيف تونس اليت تهدف إىل تعزيز املشاهد الطبيعية

والهندسة املعمارية.

مىن نارص

محارضة جامعية ومرتجمة يف منتصف حياتها املهنية ،عملت مع القطاعني العام

والخاص وقطاع املجتمع املدين وتمكنت من اكتساب شىت املهارات على مستويات عدة
منها اإلدارة ،تصميم وتنفيذ املشاريع ،األبحاث ،االتصال والتواصل ،التدريب والعالقات

العامة .حاصلة على شهادة بكالوريوس يف الدراسات الدولية من جامعة دي بول يف

الواليات املتحدة وماجستري يف الدراسات السياحية من جامعة بيت لحم .تعمل يف مجال
الرتجمة من اللغة العربية إىل اإلنجلزيية وبالعكس ،ولديها ترخيص مرتجمة قانونية من

وزارة العدل الفلسطينية ،وتنفذ مشاريع الرتجمة يف شىت القطاعات واملجاالت مثل

التنمية ،االقتصاد ،إدارة األعمال ،التسويق ،القانون ،الثقافة ،السياحة وغريها .كما تعمل

كمحارضة يف الدراسات السياحية يف جامعة بيت لحم.

ااستغرقت فرتة بحث وتجميع وإطالق هذا الدليل من آب إىل كانون األول ،2020

وتعترب كافة املراجع الواردة فيه دقيقة وصحيحة لغاية شهر كانون األول .2020

Wنظرا لرسعة انتهاء صالحية املوارد اإللكرتونية وآخذين بعني االعتبار أن هذا الدليل عبارة
عن مرشوع يف مجرى التطوير ،باإلمكان إرسال أي تصحيحات أو تعليقات أو مالحظات

على الربيد اإللكرتوين mobility@on-the-move.org :

الطبعة األوىل2014 :

الطبعة الثانية2017 :

الطبعة الثالثة2020 :

قائمة املحتويات
صناديق الحراك
الخطوط الفنية األفريقية (املغرب)
الفن يحرك أفريقيا (بلجيكيا)
املؤسسة الثقافية األوروبية (هولندا)
صندوق الحراك الفين عرب الصحراء الكربى

املورد الثقايف (لبنان)
* * منحة وجهات
* * جوائز اإلنتاج

وزارة الثقافة (اإلمارات العربية املتحدة)

* * مدونات

(الجزائر)

صندوف فنك (فرنسا)

* * ماجستري السياسات الثقافية واإلدارة

صندوق روبريتو تشيميتا (فرنسا)
صندوق األمري كالوس للثقافة والتنمية

(هولندا)

مرشوع بورتونس (االتحاد األورويب)

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب
آفاق – الصندوق العريب للفنون والثقافة

(لبنان)

* * برنامج البحوث حول الفنون
* * السينما

* * املوسيقى

* * الفنون األدائية

* * الكتابات اإلبداعية والنقدية
* * األفالم الوثائقية

* * التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العريب

وزارة الثقافة (اململكة العربية السعودية)
* * برنامج الفنان املقيم | البلد

* * برنامج عبارة

الصندوق املوحد لدعم الثقافة والفنون
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* * التدريب والفعاليات اإلقليمية

* * برنامج ديب الدويل للكتابة

الثقافية
مؤسسة الدوحة لألفالم (قطر)
* * التمويل ملسلسالت التلفزيون والويب
اتجاهات – الثقافة املستقلة (لبنان)
* * مخترب الفنون
* * مهارات
املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي بأ كادير

(املغرب)

* * برنامج خلية األفالم الوثائقية
مؤسسة عبد املحسن قطان (فلسطني)
* * الفنون البرصية :نماء واستدامة
مؤسسة كمال األزعر (تونس)
مؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم للمعرفة
(اإلمارات العربية املتحدة)

* * جائزة الربدة
معرض ( 421اإلمارات العربية املتحدة)
* ** برنامج اإلقامة الفنية املزنلية

منظمات دولية ومعاهد
ومؤسسات أوروبية  :برامج
تركز على العامل العريب
مهرجان الرقص على الحافة (هولندا)

* * برنامج ماسرت كالس (دورة متقدمة)

مؤسسة دلفينا (اململكة املتحدة)
* * برنامج الفنان املقيم
مؤسسة مارك دو مونتاليمبري (اليونان)
* * منح مارك دو مونتاليمبري

* * جائزة مارك دو مونتاليمبري
معهد العالقات الدولية الثقافية (أملانيا)
* * برنامج التواصل مع الفنانني

املعهد الثقايف الفرنيس (فرنسا/تونس/املغرب)
* * مواهب متوسطية
* * فيال ساالمبو (تونس)
* * فيال شامبوليون (مرص)
* * برنامج إقامة فنية وثقافية يف املغرب
* * املعهد الثقايف الفرنيس (لبنان)
املعهد السويدي (السويد)
منظمة ميت أوست (أملانيا)
* * برنامج تاندم 360°
مفردات (بلجيكيا)
* * برنامج مصلحة مشرتكة

منظمات دولية ،معاهد
ومؤسسات ثقافية أوروبية:
تركز على بلدان الجنوب و/أو
دولية
صندوق األغا خان للثقافة (الواليات املتحدة)
* * برنامج اآلغا خان للموسيقى
أ كاديمية شلوس سوليتود (أملانيا)
* * منحة سوليتود
* * برنامج اإلقامة على شبكة اإلنرتنت
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وكالة آرت لينك للتعاون الثقايف (سويرسا)
* * صناديق الثقافة يف بلدان الجنوب
املخترب األورويب لفزيياء الجسيمات (سويرسا)
* * الفنون | جائزة كواليد الدولية
برلينايل | مهرجان السينما الدويل يف برلني

(أملانيا)

* * منحة اإلنتاج | صندوق السينما
العاملي

* * التمويل املوزع | صندوق السينما
العاملي

* * مهرجان برلينايل الدويل للمواهب
برنامج ( CEC Artslinkالواليات املتحدة)
* * برنامج  Artslinkللفنان املقيم
اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن

الحديث (إسبانيا)

* * برنامج منح السفر
منصة Eyebeam
(الواليات املتحدة)

برنامج اإلقامة
Cinéfondation
ملهرجان كان السينمايئ
مهرجان القارات الثالث السينمايئ (فرنسا)
* * ورشات عمل "إنتاج يف بلدان
الجنوب"
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مؤسسة أدولف واسرت جوتليب (الواليات

املتحدة)

مؤسسة السينما البديلة (كندا)
مؤسسة كاماراجو (فرنسا)
* * الربنامج األسايس

مؤسسة الثقافة األملانية الفدرالية (أملانيا)
* * تمويل عام للمشاريع
مؤسسة غييت (الواليات املتحدة)
* * منحة جييت للباحثني
* * منح األبحاث املكتبية

* * زمالة غييت ملا قبل وبعد الكتوراه
مركز بالجيو يف مؤسسة روكفلر (إيطاليا)
مؤسسة فريم للفن املعارص (فنلدندا)
* * برنامج هلسنيك الدويل ملقيمي
املتاحف
معهد غوته (أملانيا)
* * الصندوق الدويل لإلنتاج املشرتك

* * الربنامج املضيف لشباب فن املرسح
األجنيب
مهرجان هوت دوكس لألفالم الوثائقية (كندا)
* * صندوق كروس كرنتس لألفالم
الوثائقية
املجلس الدويل للمتاحف (فرنسا | العامل)
مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية–

مؤسسة بريتا (هولندا)
* * صندوق مهرجان أمسرتدام الدويل
لألفالم الوثائقية التابع ملؤسسة بريتا
مهرجان روتردام السينمايئ الدويل (هولندا)
* * صندوق هيوبرت بالز
املعهد الثقايف الفرنيس (فرنسا)
* * إقامة يف مدينة الفنون الدولية

* * تأشريات اإلبداع

املعهد السويدي (السويد)
* * برنامج القوة اإلبداعية Creative
Force

* * التمويل األويل

* * املشاريع التعاونية

* * برنامج املعهد السويدي للمنح العاملية
الجمعية الدولية للفنون األدائية (الواليات

* * برنامج اإلقامة
األكاديمية الوطنية للفنون الجميلة (هولندا)
مؤسسة املهرجانات معهد األفالم السينمائية

الرنويجية (الرنويج)

* * برنامج تمويل بلدان الجنوب
معهد سن دانس (الواليات املتحدة)
منظمة اليونسكو (الدولية)
* * برنامج تمويل بلدان الجنوب
منظمة فريمونت للفنانني املقيمني (الواليات

املتحدة)

* * برنامج زمالة
الصندوق السويرسي
Visions SudEst
* * منحة لإلنتاج والتوزيع

املتحدة)

* * برنامج الزمالة
ماك داول (الواليات املتحدة)
* * برنامج اإلقامة
املؤسسة الثقافية
( Pro Helvetiaسويرسا)
* * برنامج اإلقامة
إقامة بال حدود (الواليات املتحدة)

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني
ورشة الفنانني يف املنفى (فرنسا)
جمعية املراكز الفرنسية لتاليق الثقافات (فرنسا)
* * منحة نورا
املجلس الثقايف الربيطاين (اململكة املتحدة)
* * صندوق دعم اإلرث الثقايف
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

املورد الثقايف (لبنان)
* * كن مع الفن
شبكة املدن الدولية لالجئني (الرنويج)
معهد التعليم الدويل (الواليات املتحدة)
* * صندوق حماية الفنانني
منظمة بربتيوم موبايل (الرنويج)
* * الفنانون املعرضون للخطر

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمة األمم املتحدة لتحالف الحضارات

(دولية)

* * برنامج تحالف الحضارات
مجلة زينيت (أملانيا)
* * منحة رينيت للصحافة

موارد ومنظمات أخرى
الشبكة األفريقية للسياسات الثقافية (جنوب

أفريقيا)

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

ثقافة داير ما يدور (لبنان/تونس/فلسطني/

أملانيا)

إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية

الشبكة الفنية Arterial

(األردن)

* * جوائز أريج للصحافة االستقصائية
املؤسسة األورو-متوسطية لدعم املدافعني عن
حقوق اإلنسان (الدنمارك)
* * املنح العادية
صندوق فريدا يونغ النسايئ (كندا)
معهد العالقات الدولية والثقافية (أملانيا)
* * منحة برنامج التبادل الثقايف

* * برنامج زمالة  CrossCultureو
CrossCulture Plus

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منظمة أرت ايست
مرصد تمويل الثقافة (تونس)
الجوار األورويب جنوب (االتحاد األورويب)
املنظمة العاملية لحرية التعبري املوسيقي

وملحاربة املراقبة على األعمال الفنية – فريميوز

(الدنمارك)

مراكز معلومات الحراك
منصة حركات
الشبكة العاملية لإلقامة الفنية Res Artis
شبكة ( TransArtistsهولندا)

املعهد السويدي (السويد)
* * برنامج الناشطني يف مجال املساواة
بني الجنسني
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 قائمة املحتويات
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

صناديق
الحراك
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

الخطوط الفنية األفر يقية
(املغرب)

الفن يحرك أفر يقيا (بلجيكيا)
الفن يحرك أفريقيا عبارة عن منظمة غري ربحية تهدف إىل تسهيل عمليات التبادل الثقايف

والفين يف القارة األفريقية ،وهي تمنح الفنانني والخرباء والعاملني يف مجال الفنون

الخطوط الفنية األفريقية هو صندوق يدعم تنقل ومصاريف سفر الفنانني والفاعلني يف

املقيمني والعاملني يف أفريقيا تمويل للسفر يف داخل القارة األفريقية للمشاركة يف تبادل

منح

منحة سفر

مجال الثقافة ذوي مشاريع فنية تربط بني املغرب وبايق دول القارة اإلفريقية.

القطاع الفنون األدائية (املوسيقى ،الرقص،

املرسح)... ،

أهلية املستفيدين

الجنسيةاملغربية

املهنةفنانون ،جماعات فنية وثقافية

مستقلة/منظمات غري حكومية يؤسسها

ويديرها فنانني و/أو عاملني يف مجال الثقافة.

الوجهة من املغرب إىل بلدان أفريقية أخرى
وبالعكس.
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منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

حجم املنح معد  3منح سفر للمرشوع الواحد
http://africaartlines.com/en/

املعلومات ،تعزيز املهارات ،تطوير شبكات غري رسمية ،والسعي من أجل التعاون.

القطاع الفنون ،الثقافة ،الصحافة
أهلية املستفيدين

الجنسيةاجميع الجنسيات ،برشط

اإلقامة والعمل يف أفريقيا

املهنةفنانني ،عاملني يف مجال الثقافة

(مدراء ،مخرجي الفنون ،منتجني ،تقنيني،

حجم املنح تذكرة سفر ذهابا وإيابا ،محجوزة

ومدفوعة بالكامل من قبل الفن يحرك أفريقيا
http://artmovesafrica.org
http://artmovesafrica.org/sites/
artmovesafrica.org/files/images/
AMA_Guidelines_2020_final.pdf

باحثني ،)... ،مقيمني ،صحفيني عاملني يف

مجال الفنون والثقافة.

الوجهة يتوجب أن يكون السفر من دولة
أفريقية إىل أخرى.
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

املؤسسة الثقافية األوروبية
(هولندا)
تأسست املؤسسة الثقافية األوروبية يف جنيف عام  ،4591ونقلت مقرّها إىل مدينة

أمسرتدام عام  .0691كالعب أسايس يف املشهد األورويب الثقايف والفين ،تدعم املؤسسة

التبادل الثقايف والتعبري اإلبداعي وتعزز الحراك وتبادل األفكار والتعليم من خالل الثقافة

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

صندوق الحراك الفين عرب
الصحراء الكربى (الجزائر)
الصندوق املستقل األول املكرس لقطاع الثقافة يف الجزائر ،ويعمل كوسيلة لتمويل حراك

الفنانني من الجزائر إىل دول أفريقيا.

وبناء القدرات .قامت املؤسسة بتنفيذ برامج عدة منها برنامج خطوة ( )PETSوهو عبارة

منح سفر

تعليق الربنامج نتيجة للجائحة ،وستقوم املؤسسة باإلعالن عن اإلجراءات اليت ستتخذها

القطاع جميع القطاعات

عن صندوق لدعم سفر الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة إىل أوروبا ودول الجوار .تم
فيما يتعلق بالحراك يف عام .1202
https://culturalfoundation.eu
https://culturalfoundation.eu

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أهلية املستفيدين

الجنسيةالجزائرية

حجم املنح تذكرة سفر ذهابا وإيابا
https://www.facebook.com/
TransSaharan/

املهنةفنانني.

الوجهة الدول األفريقية
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

صندوف فنك (فرنسا)
أطلق الصندوق كمبادرة مستقلة للمجتمع املدين عام  .2019يعمل الصندوق على

تيسري حراك وإبداع الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة املقيمني والعاملني يف أوروبا

والدول الناطقة باللغة العربية والرشق األوسط ،بهدف دعم التنمية الثقافية والفنية على

املستوى املحلي وتعزيز االستقاللية واملواطنة.

أهلية املستفيدين

الجنسية املرشحني املقيمني والعاملني يف

أوروبا والدول الناطقة باللغة العربية والرشق

األوسط

املهنة الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة

الوجهة أوروبا والدول الناطقة باللغة العربية
والرشق األوسط
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الصندوق املوحد لدعم
الثقافة والفنون
يهدف هذا التمويل إىل توحيد املنظمات الثقافية والفنية و/أو التعاونيات الفنية العاملة

يف املنطقة املؤهلة.

منح سفر
القطاع جميع القطاعات

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

تمويل موحد
حجم املنح تذاكر سفر
https://fanakfund.org/

القطاع جميع القطاعات
أهلية املستفيدين

حجم املنح  3,000يورو كأقىص حد
https://fanakfund.org/?lang=en

الجنسية الرشق األوسط والدول الناطقة

باللغة العربية

املهنة املنظمات الثقافية والفنية و/أو

تعاونيات الفنانني
الوجهة 
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

صندوق روبريتو تشيميتا
(فرنسا)

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

صندوق األمري كالوس للثقافة
والتنمية (هولندا)
تأسس الصندوق عام  1996لدعم املبادرات الثقافية اإلبداعية عالية الجودة عن طريق

صندوق روبريتو تشيميتا جمعية دولية غري ربحية أسست عام 1999

املنح والتدريب ،على وجه خاص عندما تكون الفرص محدودة من جراء الفقر أو الرصاع

الثقافيني الراغبني بالسفر من أجل تطوير مشاريع تعاون يف مجال الفن

والتبادل والتعبري الثقايف املحفز ،خصوصا يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا منطقة البحر

بهدف االستجابة الفورية واملبارشة للفنانني املستقلني والفاعلني

املعارص يف أوروبا وشمال أفريقيا والرشق األوسط وما وراءه.

برنامج التجوال معلق حاليا ،وسيتم عرض الربنامج الجديد خالل األشهر املقبلة.

https://www.cimettafund.org/index/index/lang/en

أو التهميش أو القمع السيايس .منذ تأسيسه ،تمكن الصندوق من خلق فرص للتواصل
الكارييب وأوروبا الرشقية.

منح للمشاركة يف اجتماعات ومنح استكشافية
القطاع الفنون والثقافة
أهلية املستفيدين

الجنسية الدول النامية مثل اليمن

والسودان واألردن واملغرب وسوريا والجزائر

حجم املنح تكاليف السفر (تذاكر الطريان ،تذاكر
القطار)

https://princeclausfund.org/mobilityfund-1

ومرص ولبنان وليبيا والضفة الغربية وقطاع غزة
(http://www.oecd.org/dac/financingsustainable-development/

املهنةلفنانني والفاعلني الثقافيني

الوجهة من الدول النامية إىل الدول النامية
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مرشوع بورتونس (االتحاد
األورويب)
مرشوع ممول من برنامج أوروبا املبدعة التابع لالتحاد األورويب ،بتسنيق من معهد غوته

واملعهد الثقايف الفرنيس ومؤسسة  Izolyatsiaلتعزيز خطة حراك للفنانني والعاملني يف

القطاع الثقايف .يتم تنفيذ املرشوع حاليا كمرشوع تجرييب وسيصبح نشاط دائم يف دورة

 2027-2021لربنامج أوروبا املبدعة.

منحة سفر
القطاع وفقا لدعوات املشاريع

أولويات أخرى يجب أن يركز الحراك على

أهلية املستفيدين

واإلنتاج الفين.

الجنسية الدول التابعة لربنامج أوروبا

املبدعة ،من بينها تونس

https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/content/creativeeurope-participating-countries_en

الثقايف

املهنة الفنانني والعاملني يف القطاع

الوجهة الدول التابعة لربنامج أوروبا املبدعة

26

اإلقامات الخاصة بالتعاون الدويل والتطور املهين

حجم املنح مبلغ ثابت بقيمة  350يورو

مخصص للنقل وبدل اإلعاشة اليومية خالل

فرتة الحراك .الحد األقىص ملجموع املنحة 3000
يورو.

https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/about-

/the-programme/faqs

27
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 قائمة املحتويات

28

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مؤسسات
التمويل وصناديق
التمويل يف العامل
العريب

29

 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

آفاق – الصندوق العريب
للفنون والثقافة (لبنان)
تأسس الصندوق العريب للثقافة والفنون -آفاق عام  2007بمبادرة من ناشطني

ثقافيني عرب ليكون مؤسسة مستقلة تم ّول األفراد واملؤسسات العاملني يف املجال
تتوسع تدريجياً ّ
حت باتت تشمل
الفين والثقايف .غداة انطالقتها ،بدأت اهتمامات آفاق
ّ
السينما ،التصوير الفوتوغرايف الوثائقي ،الفنون البرصية ،الفنون األدائية ،الكتابة النقديّة
ً
إضافة إىل البحوث والتدريب وتنظيم الفعاليات .تعمل آفاق،
واإلبداعيّة ،املوسيقى،

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** برنامج البحوث حول الفنون
برنامج مشرتك بني آفاق واملجلس العريب للعلوم االجتماعية ،يهدف إىل تعزيز وتطوير

مجال البحوث حول الفنون يف املنطقة العربية – تلك الفسحة الجغرافية والثقافية
ّ
ّ
ومحللة .يسعى
الفن املعارص اليت تنتظر أن تكون مبحوثة
الغنية باإلرث الفين وممارسات

الربنامج إىل تمكني إنتاج مختلف أنواع املعرفة األكاديمية والفنية اليت تعطي قيمة إضافية
لهذا املجال.

أبحاث

انطالقاً من مقرّها يف بريوت ،مع ّ
ومؤسسات على امتداد املنطقة العربية والعامل.
فنانني
ّ

القطاع األبحاث يف الفن والعلوم االجتماعية

أولويات أخرى يدعم الربنامج املشاريع البحثية

ال يوفر الصندوق منح للحراك .تغطى تكاليف السفر من منحة آفاق فقط عندما تشكل

أهلية املستفيدين

املشاريع البحثية للمشاريع القائمة والجديدة.

جزء من تنفيذ املرشوع.

الجنسية مواطنني من الدول العربية

قائمني يف املنطقة العربية .الطلبات مفتوحة

أمام التعاونيات واملؤسسات القائمة واملسجلة
يف املنطقة العربية.

املهنة فنانني ،فاعلني ثقافيني،

أ كاديميني

الوجهة

يف كافة مراحل تطورها .يمكن تقديم مقرتحات

يطلب من الحاصلني على املنحة املشاركة يف
ورشة عمل وحضور مؤتمر.

حجم املنح

املنح املتاحة للباحثني األفراد :تصل قيمة
ّ
ّ
كحد أقىص
كل منحة إىل  15,000دوالر أمرييك

املنح املتاحة للفرق البحثية أو املجموعات البحثية
الناشطة :تصل قيمة ّ
كل منحة إىل 25,000
ّ
كحد أقىص
دوالر أمرييك
املنح املتاحة للمؤسسات :تصل قيمة كلّ
ّ
كحد أقىص
منحة إىل  35,000دوالر أمرييك
املدة الزمنية للمنحة  18شهر لألفراد والفرق

البحثية واملجموعات ،ولغاية  24شهر كحد

أقىص للمؤسسات.

https://www.arabculturefund.org/
Programs/8
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** السينما

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

** املوسيقى

منحة مرشوع

منحة مرشوع

القطاع السينما

أولويات أخرى ينصح بإرفاق منتج الفيلم مع

القطاع املوسيقى

أولويات أخرى تدعم املنح اإلنتاج والعروض

أهلية املستفيدين

أن ال يتعدى اإلطار الزمين للمرشوع  24شهرا.

أهلية املستفيدين

واملهرجانات.

املنطقة العربية أو يف الشتات .يمكن للمنتج غري

حجم املنح قام الربنامج بتقديم منح سنوية

مشاريع وثيقة الصلة بالثقافة العربية

أن يكن مخرج الفيلم عريب.

 10,000دوالر كحد أقىص للمنح التنموية،

والثقافة .مقرتحات مشاريع مقدمة من

و 25,000دوالر ملنح ما بعد اإلنتاج.

مجال الفنون والثقافة العربية املعارصة.

الجنسية املرشحني العرب املقيمني يف

العريب تقديم طلب الحصول على منحة برشط
املهنة مخرجني ومنتجني

الوجهة يمكن تنفيذ املشاريع يف أي مكان على

أن تكون من إبداع صانعي األفالم العرب.

مقرتح املرشوع املقدم للحصول على منحة.

ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف دوالر إىل

ولغاية  50,000دوالر كحد أقىص لإلنتاج،

https://www.arabculturefund.org/
Programs/12

واملبادرات التعاونية وتسجيل األلبومات

الجنسية أفراد عرب ومؤسسات ذات

يجب أال يتعدى اإلطار الزمين للمرشوع  24شهر.

املهنة األفراد العاملني يف مجال الفنون

حجم املنح يعمل الربنامج على توفري منح

مؤسسات محلية وإقليمية ودولية تعمل يف

الوجهة تنفذ املشاريع يف أي مكان برشط أن

تكون من إبداع الفنانني العرب – كما هي الحال
بالنسبة للمؤسسات غري العربية – ووثيقة

الصلة باملنطقة العربية.

32

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

سنوية ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف الدوالرات

و 50000دوالر كحد أقىص.

عندما يتعدى مبلغ املنحة  10000دوالر وفقط
تغطي جزء من املزيانية الكلية للمرشوع ،يلزم

متلقي املنحة بجمع  % 70من املزيانية املتبقية.

https://www.arabculturefund.org/
Programs/15
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** الفنون األدائية

** الكتابات اإلبداعية والنقدية

منحة مرشوع
القطاع جميع ميادين الفن املعارص (املرسح،

الرقص ،الفن يف املساحات العامة)... ،
أهلية املستفيدين

أولويات أخرى منحة لإلنتاج والتوزيع (الكتابة،

القطاع كتابات نقدية حول الفنون والثقافة،

يجب أال يتعدى اإلطار الزمين للمرشوع  24شهر.

والشباب ،روايات مصورة ،قصص قصرية

األداء ،اإلخراج ،املهرجانات)... ،

الجنسية أفراد عرب ومؤسسات ذات
املهنة األفراد العاملني يف مجال الفنون

و 50000دوالر كحد أقىص.

والثقافة .تقبل طلبات املشاريع بغض النظر عن

سنوات الخربة أو دولة اإلقامة.

مقرتحات املشاريع املقدمة من مؤسسات

محلية وإقليمية ودولية تعمل يف مجال الفنون
والثقافة العربية املعارصة.

الوجهة تنفذ املشاريع يف أي مكان برشط أن

نصوص مرسحية ،أعمال أدبية لألطفال

وأشعار باللغة العربية.

سنوية ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف الدوالرات

أهلية املستفيدين

عندما يتعدى مبلغ املنحة  10000دوالر وفقط

وغري العربية اليت تكتب مشاريعها باللغة العربية.

متلقي املنحة بجمع  % 70من املزيانية املتبقية.

اإلبداع والكتابات النقدية واملؤسسات العربية

تغطي جزء من املزيانية الكلية للمرشوع ،يلزم

https://www.arabculturefund.org/
Programs/23

الجنسية أفراد عرب واملؤسسات العربية
املهنة األفراد العاملني يف مجاالت

وغري العربية وثيقة الصلة (دور النرش ،املنصات

اإللكرتونية األدبية )... ،برشط أن يكون املنتج

النهايئ باللغة العربية.

تكون من إبداع الفنانني العرب – كما هي الحال

الوجهة تنفذ املشاريع يف أي مكان برشط أن

الصلة باملنطقة العربية.

بالنسبة للمؤسسات غري العربية – ووثيقة

بالنسبة للمؤسسات غري العربية – ووثيقة

34

منحة مرشوع

حجم املنح يعمل الربنامج على توفري منح

مشاريع وثيقة الصلة بالثقافة العربية

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى يجب أال يتعدى اإلطار الزمين

للمرشوع  24شهر.

حجم املنح يعمل الربنامج على توفري منح

سنوية ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف الدوالرات

و 50000دوالر كحد أقىص.

عندما يتعدى مبلغ املنحة  10000دوالر وفقط
تغطي جزء من املزيانية الكلية للمرشوع ،يلزم

متلقي املنحة بجمع  % 70من املزيانية املتبقية.

https://www.arabculturefund.org/
Programs/14

تكون من إبداع الفنانني العرب – كما هي الحال
الصلة باملنطقة العربية.
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** األفالم الوثائقية

** التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العريب

منحة مرشوع
القطاع األفالم الوثائقية اإلبداعية
أهلية املستفيدين

الجنسية مرشحون عرب مقيمني يف

منحة مرشوع
أولويات أخرى يجب أال يتعدى اإلطار الزمين

للمرشوع  24شهر.

حجم املنح يعمل الربنامج على توفري منح

القطاع الفنون البرصية (التصوير الوثائقي)

أولويات أخرى يجب أن يكون املتقدمني

أهلية املستفيدين

تكون لديهم ملكية حقوق طبع ونرش كاملة

الجنسية مرشحني عرب مقيمني

مستقلني (غري عاملني حاليا بمثابة عقود) وأن
للعمل الذي يتم إنتاجه.

املنطقة العربية والشتات .بإمكان املنتج غري العريب

سنوية ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف الدوالرات

وعاملني يف املنطقة العربية ،واملتقدمني العرب

يجب أال يتعدى اإلطار الزمين للمرشوع  8شهور

الجنسية.

و 50000دوالر كحد أقىص لإلنتاج و25000

السنوات الستة املاضية (منذ  )2102نتيجة

تشمل املنحة برنامج توجيهي

التقدم للمنحة برشك أن يكون املخرج عريب
املهنة مخرجني ومنتجني

الوجهة تنفذ املشاريع يف أي مكان برشط أن

تكون من إبداع صانعي أفالم عرب.

36

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

و 10000دوالر كحد أقىص ملجال التنمية،
دوالر كحد أقىص ملنح ما بعد اإلنتاج.

https://www.arabculturefund.org/
Programs/7

الذين اضطروا إىل الهروب من بالدهم خالل
لعدم االستقرار السيايس فيها.

املهنة مصورون محرتفون ومصورون

صاعدون

الوجهة -

يلزم توفر املعرفة الفنية يف التصوير

حجم املنح  10منح إنتاج للدورة تبلغ قيمة كل
منها  5000دوالر

https://www.arabculturefund.org/
Programs/17
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** التدر يب والفعاليات اإلقليمية
منحة مرشوع
القطاع التدريب والفعاليات الثقافية والفنية

(جميع التخصصات ،ورشات العمل ،اإلقامات،
الندوات ،املهرجانات)

أهلية املستفيدين

أولويات أخرى يجب أن ال يتعدى اإلطار الزمين

للمرشوع  24شهر.

حجم املنح يعمل الربنامج على توفري منح

سنوية ترتاوح قيمتها بني بضعة آالف الدوالرات

الجنسية أفراد عرب ومؤسسات تنفذ
املهنة األفراد العاملني يف مجال الفنون

تغطي جزء من املزيانية الكلية للمرشوع ،يلزم

والثقافة .يتم قبول املتقدمني للمرشوع بغض

النظر عن سنوات الخربة أو دولة اإلقامة.

مقرتحات املشاريع املقدمة من مؤسسات محلية

وإقليمية ودولية العاملة يف مجال الفنون
والثقافة العربية املعارصة.

الوجهة تنفذ املشاريع يف أي مكان برشط أن

املورد الثقايف (لبنان)
املورد اللثقايف هو مؤسسة إقليمية غري ربحية تأسست عام  ،2003تسعى إىل دعم

و 50000دوالر كحد أقىص.

مشاريع وثيقة الصلة بالثقافة العربية.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

عندما يتعدى مبلغ املنحة  10000دوالر وفقط
متلقي املنحة بجمع  70%من املزيانية املتبقية.

https://www.arabculturefund.org/
Programs/16

اإلبداع الفين يف املنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقايف داخل املنطقة وخارجها .يستند

عملها على تقدير قيمة الرتاث الثقايف املتنوع يف املنطقة العربية واإليمان بالدور املحوري

للثقافة يف تطوير املجتمع املدين وبأهمية إتاحة الثقافة للجميع ،وبحق الفنانني يف حرية
التعبري.

يسعى املورد الثقايف لتحقيق مهمته اليت تهدف إىل دعم فنانني ومؤسسات ثقافية من
املنطقة العربية من خالل مجموعة من الربامج .تشمل هذه الخدمات دعم الفنانني

املستقلني إلنتاج أعمال جديدة والسفر والرتويج لهذه األعمال ،وبرامج بناء القدرات

والتدريب ومنشورات باللغة العربية تهدف لتطوير مهارات املدراء الثقافيني واملؤسسات

الثقافية ،وبحوث يف السياسات الثقافية ،ودعم الفنانني املعرضني للخطر ،ودعم

استدامة الصناعات الثقافية يف املنطقة من دون تقويض قيمة الثقافة كمصلحة عامة

وحق إنساين أسايس.

باستثناء منحة وجهات ،ال يوفر املورد الثقايف منح للحراك ،وباإلمكان تغطية تكاليف السفر

من خالل املنحة فقط عندما تشكل جزء من تنفيذ املرشوع.

تكون من إبداع فنانني عرب – كما هي الحال
بالنسبة للمؤسسات العربية – ووثيقة الصلة

باملنطقة العربية.
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** منحة وجهات

** جوائز اإلنتاج

صممت منحة وجهات لدعم تنقل الفنانني والفاعلني الثقافيني يف املنطقة العربية لدعم

يدعم هذا الربنامج الفنانني والكتاب من املنطقة العربية ويزودهم منج لتمكينهم من

منحة سفر

منح مشار يع

تكاليف السفر داخل املنطقة العربية وخارجها.

القطاع جميع التخصصات

أولويات أخرى يوفر الربنامج بني  30-25منحة

أهلية املستفيدين

املنح متاحة للمجموعات واألفراد.

الجنسية يلزم أن يكون املتقدمني من

دول عربية ،وليس بالرضوري أن يكونوا مقيمني

فيها ،برشط أن تكون دولة املغادرة أو الرجوع

دولة عربية.
الثقافة

املهنة الفنانني والفاعلني يف مجال

الوجهة جميع الوجهات
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منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

سنويا على  3مراحل.

ترسل الطلبات على مدار السنة.

حجم املنح  8000دوالر كحد أقىص

https://mawred.org/
grants-opportunities/
supporting-artists-creativity/
wijhat/?lang=en#1551781596878a5359d30-121c

إنتاج مشاريعهم اإلبداعية األوىل.

القطاع الفنون األدائية ،الفنون البرصية ،
املوسيقى ،األدب ،السينما ،الفيديو.

أهلية املستفيدين

أولويات أخرى يجب أن ترتاوح أعمار املتقدمني

بني  35-15سنة.

حجم املنح  10000دوالر كحد أقىص

الجنسية يلزم أن يكون املتقدمني من

للمشاريع التالية :األدب ،الفنون األدائية ،الفنون

املهنة فنانون

تصل املنح إىل  15000كحد أقىص.

دولة عربية

الوجهة -

البرصية واملوسيقى .بالنسبة للسينما/الفيديو،

https://mawred.org/grantsopportunities/supporting-artistscreativity/production-awards/
?lang=en#155058473640252ac6dae-38e6
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

** مدونات

** برنامج عبارة

برنامج من تنظيم املورد الثقايف بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين لدعم اإلنتاج

والتوزيع اإللكرتوين إلبداعات مسموعة (بودكاست) باللغة العربية حول الفنون والثقافة

يف املنطقة العربية.

املوسيقى ،البودكاست.
أهلية املستفيدين
عربية.

الجنسية يلزم أن يكون املتقدم من دولة
املهنة فنانون يف جميع التخصصات

(الفنون البرصية ،الفنون املرسحية ،األدرب،

املوسيقى )... ،والفاعلني يف مجال الثقافة

وصانعي املحتوى اإللكرتوين املسموع
(بودكاست).

يدعم الربنامج العمل الثقايف الجماعي من خالل تدريب وتجهزي وتوجيه املجموعات

الثقافية املستقلة يف مجرى تطورها.

منح تدر يب ،تشبيك

منح مشار يع وتدر يب
القطاع الفنون البرصية ،الفنون األدائية ،األدب،

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى بحسب الجوالت ،قد تتم دعوة

املرشحني لحضور دورات تدريبية و/أو العمل

على بودكاست
حجم املنح -

https://mawred.org/grantsopportunities/supportingartists-creativity/mudawanat/
?lang=en#1550665570177
-a9973f8b-6f9b

القطاع -

أولويات أخرى يلزم أن يكون املتقدمني من

أهلية املستفيدين

منظمات و/أو يلزم أن يكون لدى أعضائها خربة

املجموعات الصغرية أو متوسطة الحجم /

الجنسية يلزم أن يكون املتقدمني من

ال تقل عن  3سنوات يف املجال الفين والثقايف.

املهنة مجموعات فنية وثقافية مستقلة

حجم املنح -

دولة عربية

(غري حكومية)  /منظمات أسسها ويديرها

فنانني و/أو فاعلني يف مجال الثقافة يف دولة
عربية.

الوجهة الدول العربية

https://mawred.org/grantsopportunities/supporting-thesector-cultural-actors/abbara2/?lang=en#program

الوجهة -
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** ماجستري السياسات الثقافية واإلدارة الثقافية
يمتد برنامج ماجستري السياسات الثقافية واإلدارة الثقافية على مدار سنتني ويدرس

باللغتني العربية واإلنكلزيية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بن مسيك ،التابعة لجامعة

الحسن الثاين يف الدار البيضاء يف املغرب .أسسه املورد الثقايف بالرشاكة مع جامعة الحسن

الثاين ،وبالتعاون مع جامعة هيلدسهايم يف أملانيا وكريس اليونسكو التابع لها للسياسات
الثقافية للفنون يف التنمية والوكالة املغربية للتعاون الدويل ،ويتلقى الربنامج الدعم من

مؤسسة فورد.

القطاع أبحاث إدارية وسياسات ثقافية
أهلية املستفيدين

عربية ،ويفضل يف إحدى املجاالت اليت يوفرها

املهنة يلزم أن يكون لدى املتقدمني خربة

ال تقل عن  3سنوات يف مجال السياسات

الثقافية ،إدارة الثقافة ،إدارة الفنون ،أو البحث

الثقايف.

الوجهة املغرب

مؤسسة الدوحة لألفالم
(قطر)
يهدف برنامج املنح ملؤسسة الدوحة لألفالم إىل إيجاد مواهب وأصوات سينمائية جديدة،
ٍ
ٍ
واكتشاف قصص يمكنها أن تلقى صدى عاملياً.
ٍ
ترتكز منهجية املؤسسة على تسخري الدعم للمشاريع اليت تسعى إىل استكشاف ورسد

* منحة األفالم
أولويات أخرى يلزم أن يكون لدى املتقدمني

دولة عربية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

قصص ممزية قالب السينما.

منحة دراسية

الجنسية يلزم أن يكون املتقدمني من

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

شهادة بكالوريوس من جامعة عربية أو غري

الربنامج .أن يكون لدى املتقدمني مستوى جيد
يف اللغتني العربية واإلنجلزيية.

حجم املنحة -

منح مشار يع
القطاع السمعي-املريئ

أولويات أخرى -

أهلية املستفيدين

حجم املنح

الجنسية قطر ،شمال أفريقيا ،الرشق

األوسط
https://mawred.org/grantsopportunities/policies-training/
master-of-cultural-policy-and=cultural-management/?lang
en#1551866584777-80b85803-d366

املهنة  صانعو األفالم

الوجهة -

األفالم القصرية (لغاية  30دقيقة) :منح

من تطوير القصة إىل ما بعد اإلنتاج ،من 5000

دوالر إىل  15000دوالر ،وفقا لتصنيف ومرحلة

اإلنتاج.

أفالم روائية (لغاية  65دقيقة) :منح من

تطوير القصة إىل ما بعد اإلنتاج ،من 10000

دوالر إىل  100000دوالر ،وفقا لتصنيف
ومرحلة اإلنتاج.

https://www.dohafilminstitute.com/
financing/grants/guidelines
https://www.dohafilminstitute.
com/newsletter/FILM-SubmissionGuidelines-and-Materials-EnglishFALL-2020.pdf
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** التمويل ملسلسالت التلفز يون والويب
منحة

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

اتجاهات – الثقافة املستقلة
(لبنان)

القطاع السمعي-املريئ

أولويات أخرى -

منظمة اتجاهات – الثقافة املستقلة عبارة عن مؤسسة تعمل على تحفزي نمو الثقافة

أهلية املستفيدين

حجم املنح

وتمويل الربامج البحثية والتعليمية واإلنتاجية.

الجنسية شمال أفريقيا والرشق األوسط
املهنة كتاب النصوص السينمائية،

مخرجني ومنتجني
الوجهة -

تطوير مسلسالت التلفزيون :لغاية

املستقلة يف سوريا من خالل دعم التبادل بني مختلف املجتمعات يف سوريا واملنطقة

 20000دوالر
دوالر

إنتاج مسلسالت الويب :لغاية 30000

* منحة أجيال

https://www.dohafilminstitute.com/
financing/grants/guidelines

منحة دراسية

https://www.dohafilminstitute.
com/newsletter/TV-and-WEBSeries-Submission-Guidelines-andMaterials-English-FALL-2020.pdf

القطاع اختصاصات مختلفة يف الفنون

أولويات أخرى  -

أهلية املستفيدين

حجم املنح بني  1200و 4000دوالر.

الجنسية السوريون الشباب،

الفلسطينيون-السوريون املقيمني يف سوريا،

أو املقيمني يف لبنان ،تركيا ،العراق ،األردن ،مرص
ودول االتحاد األورويب كافة.
املهنة  طالب

https://ettijahat.org/page/1123
https://www.ettijahat.org/
page/1052?_lang=1

الوجهة الرشق األوسط وأوروبا
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** مخترب الفنون

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** مهارات

برنامج تابع التجاهات بالتعاون مع مؤسسة غوته ،يسعى لخلق بيئة داعمة وحرة

منصة تطوير مهارات فناين وتقنيي فنون األداء ،هو برنامج تطلقه مؤسسة اتجاهات

منح لإلنتاج

تدريبية للمهنيني الشباب وتسهيل نمو جيل جديد من التقنيني يف مجاالت فنون األداء.
سوف يستفيد من الربنامج أ كرث من سبعني تقنياً على مدى ثالث دورات بني العام

للممارسات اإلبداعية.

القطاع  السينما ،الفنون البرصية ،األفالم،
األدرب ،املوسيقى

أهلية املستفيدين

الجنسية  فنانون سوريني مقيمني يف

الرشق األوسط أو دول اللجوء واملنفى يف أوروبا.
املهنة  فنانون مرئيون ،صناع األفالم،

كتاب ،موسيقيون.
الوجهة -

– ثقافة مستقلة بالرشاكة مع مؤسسة دروسوس .وتم تصميمه بهدف توفري فرص

 2020والعام  2023بمعدل  26مستفيدة ومستفيداً كل عام .يتضمن مهارات برنامجاً
أولويات أخرى -
حجم املنح من  6000إىل  10000دوالر

https://ettijahat.org/page/663

تدريبياً متخصصاً يف مجاالت تقنيات اإلضاءة والصوت يف املرسح وإدارة الخشبة واإلنتاج
املرسحي.

منحة تدر يب
القطاع  الفنون األدائية

أولويات أخرى مهارات توفر فرصة عمل ومنصة

أهلية املستفيدين

ميادين القطاع الثقايف مع أقرانهم ومع أصحاب

الجنسية  املرشحون املقيمني يف لبنان

وسكان املنطقة العربية القادرين على اإلقامة

إىل لبنان.

املهنة  طالب ومماريس الفنون األدائية

تشبيك مصممة لربط املهنيني من مختلف

العمل يف القطاعني املستقل والخاص.
حجم املنح -

والفنيني الراغبني يف تعزيز مهاراتهم الفنية.
الوجهة لبنان
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https://ettijahat.org/page/1055
https://www.ettijahat.org/page/1057
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

املهرجان الدويل للفيلم
الوثائقي بأ كادير (املغرب)

مؤسسة عبد املحسن قطان
(فلسطني)

بتنظيم من منظمة الثقافة والتعليم من خالل الفنون السمعية-املرئية ،يعترب املهرجان

مؤسسة تنموية ،مستقلة ،غري ربحية ،تعمل يف تطوير الثقافة والرتبية يف فلسطني والعامل

الوثائقية.

إىل دعم نشاطات الفنانني الفلسطينيني والعرب من فئة الشباب يف مجاالت الفنون

الدويل للفيلم الوثائقي بأ كادير أول فعالية مغربية يف مجال السينما مكرسة لألفالم

** برنامج خلية األفالم الوثائقية

العريب ،بالرتكزي على األطفال ،واملعلمني ،واملبدعني الشباب .يهدف برنامج الثقافة والفنون

البرصية والفنون األدائية واألدب والفنون السمعية املرئية.

** الفنون البرص ية :نماء واستدامة

تم تصميم هذا الربنامج الستقطاب صناع األفالم املغربيني واألفريقيني ومرافقتهم يف

تطوير مشاريعهم .يحتوي الربنامج على دورات ماسرت واجتماعات مهنية وإقامة للكتاب.

منحة تعليم ،تأهيل مهين وإقامة

أطلق برنامج الثقافة والفنون يف مؤسسة عبد املحسن القطان مرشوع "الفنون البرصية:
نماء واستدامة" يف شباط  ،2017الذي يسعى إىل تطوير حقل الفنون البرصية يف

فلسطني ،وجعله أ كرث حيوية وقدرة على االستدامة .ويستمر املرشوع ملدة ست سنوات،

القطاع  سينما األفالم الوثائقية

أولويات أخرى  -

وهو بدعم من السويد.

أهلية املستفيدين

حجم املنح تكاليف الربنامج التعليم واإلقامة.

منح مشار يع

الجنسية مرشحني مغربيني أو من

الشتات

املهنة  كتاب ،خريجني أو طالب يف

مدارس الفنون السمعية املرئية يف املغرب،

صحفيني ،فنانني ،باحثني.
الوجهة املغرب ،أغادير

http://www.fidadoc.org/la-ruche
http://www.fidadoc.org/appel-aprojet-ruch

القطاع  الفنون البرصية

أولويات أخرى  -

أهلية املستفيدين

حجم املنح  يرتاوح مبلغ املنحة املقدمة لكل

الجنسية الفلسطينيون املسجلني يف

الضفة الغربية (وكذلك القدس) و/أو قطاع

غزة

منظمة بني  300000-100000دوالر يف كل
جولة..

املهنة  منظمات غري ربحية ،مؤسسات

التعليم العايل ،جمعيات الفنون العاملة يف
مجال الفنون البرصية.
الوجهة  فلسطني
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الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

http://qattanfoundation.org/en/vaff/
about
http://qattanfoundation.org/en/vaff/
first-round/grants
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسة كمال األزعر (تونس)
ُ
مؤسسة أنشأها كمال األزعر سنة  2005وهو يرأسها حاليا ،وهو مرصيف ّ دويل ّ وصاحب
ّ
أعمال خري يّة من أصول تونسيّة.

السويرسي ّ ّ
وتتخذ من جينيف مقرّا لها ،كما ّ
أن
تخضع
مؤسسة كمال األزعر للقانون ّ
ّ
ّ
املؤسسة يف منطقة الشق األوسط وشمال
لديها مكتبني يف تونس ولندن .وتنشط
ّ

الفنيّة ّ
أفريقيا وتقوم بتنفيذ املشاريع ّ
والثقافيّة ودعمها.وهي مختصة أساسا يف الفنون
ّ
ولكنها أخذت تركّز اهتمامها أ كرث فأ كرث يف مجال ّ
ّ
التاث
والثقافة البرص يّة املعارصة،
ّ
والتعليم.

والفنون األدائية ،الثقافة والرتبية املدنية.

أهلية املستفيدين

يف العامل العريب ،كما تتعهد بتأسيس مجتمعات قائمة على املعرفة ،من خالل تمويل

** برنامج ديب الدويل للكتابة

والتعاون بني الفنانني يف املنطقة واملشاريع

القائمة على إنشاء السجالت وتيسري األبحاث
واملنشورات العلمية.

املهنة  فنانون ،العاملون يف مجال

حجم املنح  من  3000إىل  30000دينار
تونيس

الكتابة ،خطط تبادل الكتاب ،الرتجمة
القطاع  اآلداب
أهلية املستفيدين

الوجهة  الرشق األوسط وشمال أفريقيا
http://www.kamellazaarfoundation.
org/foundation
http://www.kamellazaarfoundation.
org/grants
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ُ
أ ْطل َقت مؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام  ،2007وهي تهدف إىل تقوية
ِ
األجيال املستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة؛ لتيسري عملية املعرفة والبحث

أولويات أخرى  مشاريع فنية تعزز الحوار

الجنسية تونس ،شمال أفريقيا ،الرشق

الفن ،املنظمات.

مؤسسة دمحم بن راشد آل
مكتوم للمعرفة (اإلمارات
العربية املتحدة)

تهتم بركائزها األساسية اليت تتمثل يف التعليم وريادة األعمال والبحث والتطوير.

دعوة أو دعوتني لتقديم املشاريع سنويا

األوسط.

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

املرشوعات البحثية واألنشطة واملبادرات .فهي تدعم األفكار واالبتكار ،ويف نفس الوقت

منح مشار يع
القطاع  الفنون البرصية (تونس) ،املوسيقى

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

دولية

الجنسية اإلمارات العربية املتحدة،
املهنة  الكتاب  /املرتجمني الشباب

الوجهة  اإلمارات العربية املتحدة ،دوليا

حجم املنح 

الكتابة :تدريب متخصص ،نرش

خطط تبادل الكتاب :إقامة يف دولة

أجنبية ،نرش يف اللغتني العربية واإلنجلزيية.
الرتجمة

https://www.mbrf.ae
https://www.mbrf.ae/en/readingarabic/dubai-international-programfor-writing
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

وزارة الثقافة (اململكة العربية
السعودية)
** برنامج الفنان املقيم | البلد

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

وزارة الثقافة (اإلمارات العربية
املتحدة)
** جائزة الربدة

تقوم وزارة الثقافة بتنظيم برنامج الفنان املقيم – البلد ،يف منطقة البلد التاريخية يف قلب

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة جائزة الربدة عام  ،2004وهي جائزة تدعم وتتبىن

فرص لتوفري الوقت واملساحة وتعزيز التعاون املثمر.

املبادرة إىل تعريف الجيل الشبايب على التنوع يف الثقافة اإلسالمية وممارساتها الجمالية

مدينة جدة ويف بيئة مواتية للعمل من أجل دعم التطور اإلبداعي لدى الفنانني ومنح

اإلبداع وتنرش الوعي حول الفنون الثقافة اإلسالمية على املستوى املحلي والعاملي .تهدف
من خالل تأسيس روابط واسعة بني األجيال وتشجيع تطوير الفنون اإلسالمية على

إقامة

خريطة الثقافة العاملية.

القطاع  الفنون

أولويات أخرى  تستمر كل دورة ملدة  6أسابيع،

منحة مرشوع

أهلية املستفيدين

فنانني دوليني.

القطاع  التخطيط ،الزخرفة ،الفخار

حجم املنح  تذكرة طريان ذهابا وإيابا

أهلية املستفيدين

الجنسية الفنانون املقيمني يف

السعودية ،فنانون دوليون

املهنة  فنانون ،قيمون

الوجهة  جدة ،مدرجة على قائمة اليونسكو
للرتاث العاملي
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منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

ويشمل كل برنامج  4مقيمني سعوديني و3

إقامة يف فندق خالل فرتة الربنامج

مرصوف بقيمة  6750ريال سعودي

تمويل إنتاج لغاية  15000ريال سعودي
https://engage.moc.gov.sa/
artresidency#section-about

الجنسية دولية

املهنة  فنانون ،خطاطون ،شعراء

ملهمون بالثقافة اإلسالمية
الوجهة  -

أولويات أخرى -
حجم املنح -
https://www.mckd.gov.ae/en/
projects/
https://www.burda.ae/en/
https://www.burda.ae/en/aboutaward/#about-the-award
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

معرض ( 421اإلمارات العربية
املتحدة)
معرض  421وجهة للفنون والتصميم ُتعىن باملمارسات واألعمال الفنية املبتكرة وتسعى

إلبراز وتنمية املواهب املحلية واإلقليمية عرب طيف واسع من املجاالت الفنية .كما يهدف

معرض ،421من خالل تعاونه مع العديد من الجهات املحلية واإلقليمية والعاملية ،إىل

دعم املشهد الفين واإلبداعي يف دولة اإلمارات من خالل مجموعة واسعة من األنشطة
التعليمية والبحثية وأعمال التكليف الفين املتنوعة.

*** برنامج اإلقامة الفنية املزنلية
إقامة
القطاع  الفنون البرصية والتقييم ،التصميم
والتكنولوجيا ،الفنون األدبية ،املوسيقى ،فن

حجم املنح  إقامة ملدة  3شهور

الطبخ ،املرسح.

أهلية املستفيدين

الجنسية الرشق األوسط ،شمال

أفريقيا ،منطقة جنوب آسيا

https://www.warehouse421.ae/en/
https://www.warehouse421.ae/en/
open-call/

املهنة  فنانون

الوجهة  ميناء زايد ،أبو ظيب ،اإلمارات العربية
املتحدة
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منظمات
دولية ومعاهد
ومؤسسات
أوروبية  :برامج
تركز على العامل
العريب
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

مهرجان الرقص على الحافة
(هولندا)

مؤسسة دلفينا (اململكة
املتحدة)

مهرجان الرقص على الحافة عبارة عن منصة تشجع التبادل الفين بني الرشق األوسط
وشمال أفريقيا ،ويركّز على املرسح املعارص والرقص واألفالم واملوسيقى وتركيبات بجودة

تقع مؤسسة دلفينا يف قلب مدينة لندن ،وهي جمعية مستقلة غري ربحية مكرّسة

فنية عالية .يتم تنفيذ املهرجان مرة كل سنتني ويستضيف فنانني من الرشق األوسط

وشمال أفريقيا يف مختلف املدن الهولندية.

** برنامج ماسرت كالس (دورة متقدمة)

لتسهيل التبادل الفين وتنمية املمارسة املبدعة من خالل إقامات ورشاكات وبرمجة عامة.
ّ
توفر املؤسسة فرصاً للفنانني والقيّمني والكتاب لتنمية ممارساتهم واكتشاف وبناء

الرشاكات مع الزمالء واملجتمعات واملؤسسات .وقد استضافت املؤسسة يف لندن حىت
اآلن نحو  100عامل يف املجال الثقايف من  24بلداً مختلفاً ومع مؤسسات رشيكة يف
جميع أنحاء العامل.

** برنامج الفنان املقيم

منحة ملاسرت كالس
القطاع  الرقص
أهلية املستفيدين

حجم املنح  تكاليف السفر واملبيت ،رسوم
الربنامج ،تذاكر لبعض العروض األدائية.

أفريقيا

املهنة  راقصون

الوجهة  هولندا

إقامة
القطاع  الفنون البرصية

أولويات أخرى يتم اختيار املقيمني للمشاركة يف

https://dancingontheedge.nl/
professional/scholarships/

أهلية املستفيدين

تعتمد عملية االختيار على برنامج اإلقامة،

https://dancingontheedge.nl/
projects/scholarships-2020/

شمال أفريقيا ،الرشق األوسط وجنوب آسيا

الجنسية الرشق األوسط وشمال

الجنسية جميع الدول ،بالرتكزي على
املهنة  فنانون ،كتاب ،قيمون

الوجهة  لندن ،اململكة املتحدة
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برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

برامج املؤسسة ملدة أقصاها  3شهور يف كل مرة.
الرشكاء ،املمولني ،واملكان.
حجم املنح  -
https://www.delfinafoundation.com/
open-calls/selection-process/
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسة مارك دو مونتاليمبري
(اليونان)

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

** جائزة مارك دو مونتاليمبري
تمنح الجائزة سنويا لباحث يف تاريخ الفنون يف املنطقة املتوسطية ملساعدته على تحقيق

مرشوع بحيث -بدعم من املؤسسة الوطنية لتاريخ الفنون -يمثل مساهمة حقيقية ملعرفة

الفنون والدراسات اإلنسانية يف املنطقة املتوسطية.

تسعى املؤسسة إىل تعزيز الفهم الثقايف لدى األجيال الشابة وتشجيع الحوار بني الثقافات
يف العامل املتوسطيّ .
تقدم املؤسسة منحاً سنوية دعماً للمشاريع اليت تمكّن الشباب

منحة دراسية

بالتعاون مع املعهد الوطين لتاريخ الفن يف باريس جائزة "مارك دو مونتاملبري" عن بحث يف

القطاع  تاريخ الفنون

أولويات أخرى يجب أن يكون املرشحني

أهلية املستفيدين

عن  35سنة.

من دول متوسطية من اكتشاف تن ّوع ثقافات متوسطية أخرى .كذلك ،تمنح املؤسسة
تاريخ الفنون يف منطقة املتوسط.

الجنسية دول املنطقة املتوسطية

** منح مارك دو مونتاليمبري

املهنة  باحثون

الوجهة  دول املنطقة املتوسطية ،باريس

منحة مرشوع ،إقامة
القطاع  الكتابة اإلبداعية ،الهندسة املعمارية،

أولويات أخرى يجب أن يقل عمر مقدمي

تاريخ الفنون ،الحرف اليدوية ،النحت ،الرسم

يجب على املرشحني إبراز مهنة يف ميدان ثقايف

األنرثوبولوجيا والعلوم االجتماعية ،املوسيقى،

والتصوير.

أهلية املستفيدين

الجنسية الدول القائمة على املنطقة

املتوسطية

املهنة  فنانون ،باحثون

الوجهة  دول املنطقة املتوسطية
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منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

حاصلني على شهادة دكتوراه ،وأن تقل أعمارهم

حجم املنح  يورو للمنحة الواحدة

إمكانية اإلقامة يف مقر املؤسسة يف رودس

(اليونان)

http://www.fondationmdm.com/en/
the-marc-de-montalembert-prize/

الطلبات عن  28سنة.

محدد أو مهنة وثيقة الصلة بتطوير حرفة معينة.

حجم املنح  إمكانية اإلقامة يف مقر املؤسسة يف
رودس (اليونان)

منحة بقيمة  7000يورو

http://www.fondationmdm.com/en/
the-grant-2020/
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

معهد العالقات الدولية
الثقافية (أملانيا)

املعهد الثقايف الفرنيس
(فرنسا/تونس/املغرب)

معهد العالقات الدولية الثقافية هو من أقدم املنظمات الوسيطة يف أملانيا للعالقات

املعهد الثقايف الفرنيس عبارة عن مؤسسة عامة مسؤولة عن النشاطات الثقافية

الدولية الثقافية .يعمل املعهد على تعزيز التعايش السلمي واملرثي بني األفراد والثقافات

يف جميع أنحاء العامل ،ودعم التبادل الفين والحوار بني املجتمعات املدنية.

** برنامج التواصل مع الفنانني
إقامة ،منحة دراسية ،منحة سفر
القطاع  الفنون البرصية ،إدارة الثقافة،
الرتاث ،األبحاث

أهلية املستفيدين

الجنسية البحرين ،الكويت ،قطر،

اليمن ،اإلمارات العربية املتحدة ،عمان ،العراق،

فلسطني ،سوريا ،لبنان ،مرص ،األردن.

موارد ومنظمات أخرى

الفرنسية يف الخارج .تغطي مبادراتها مجاالت عدة منها الحقول الفنية بشىت مجاالتها،
التبادل الفكري ،االبتكار الثقايف واالجتماعي والتعاون اللغوي .يقوم املعهد بتعزيز اللغة

الفرنسية يف جميع أنحاء العامل وتروج لحراك األعمال الفنية والفنانني واألفكار ،وبالتايل

تشجيع التفاهم بني الثقافات .يعمل املعهد الثقايف الفرنيس تحت رعاية وزارة أوروبا
والشؤون الخارجية ووزارة الثقافة ،وتساهم بفعالية يف دعم الدبلوماسية الناعمة

لفرنسا .تأخذ برامجها ومشاريعها السياقات املحلية بعني االعتبار ويتم تنفيذها بنجاح،

والفضل يعود للشبكة الواسعة من الخدمات الثقافية يف السفارات الفرنسية حول العامل،
باإلضافة إىل املؤسسات واملعاهد الفرنسية القائمة يف خمس قارات.

أولويات أخرى تقبل الطلبات مرتني يف السنة:

 31كانون الثاين و 15آب.

ال يمكن دعم مشاريع الطالب

حجم املنح  تقدم املنحة للسفر وتكاليف اإلقامة.
تختلف أحجام املنح الدراسية وفقا للمرشوع.

املهنة  فنانون معارصين ،قيمون،

مدرسو الفنون ،واضعو النظريات الفنية،

مهندسون ،مصممون.

https://www.ifa.de/en/fundings/
artists-contacts/

الوجهة  أملانيا
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

** مواهب متوسطية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

** فيال ساالمبو (تونس)

يقوم املعهد الثقايف الفرنيس بتنفيذ برنامج "ال فابريك سينما" لدعم املشاريع الخاصة

بكتابة وتطوير األفالم .برنامج مواهب متوسطية هو إحدى النشاطات اليت ينفذها املعهد
ويعمل على توفري منحة إقامة لصانعي األفالم يف املنطقة املتوسطية.

إقامة لكتابة النصوص السينمائية

أطلق املرشوع عام  2018من قبل املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس ،وهو عبارة عن
مرشوع إقامة متعدد التخصصات وقائم يف مدينة املرىس.

إقامة
القطاع  الفن واإلنتاج الرقمي (األلعاب)،

القطاع  السينما (األفالم الروائية الخيالية)

حجم املنح   3جلسات لكتابة النصوص

أهلية املستفيدين

شهور ،يرشف عليها مدربني مختصني.

الجنسية يجب أن يكون املرشحني من

أو مقيمني يف دولة متوسطية.

املهنة  على املرشحني تقديم

مشاريعهم األوىل أو الثانية يف مجال األفالم

الروائية الخيالية.

الوجهة  مدن متوسطية مختلفة ،بحسب

نوع الرشاكة (طنجة ،مارسيليا ،الجزائر ،بريوت،

الخ).
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الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

السينمائية تنفذ كل منها على مدار 10-9
تتتكاليف سفر وإقامة.

https://www.pro.institutfrancais.
com/fr/offre/la-fabrique-cinema
http://meditalents.net/
http://meditalents.net/lab-med/
http://meditalents.net/appel-aprojets/

الفنون البرصية ،الهندسة املعمارية ،الفنون

األدائية ،املوسيقى ،السينما ،األفالم الوثائقية،
األدب ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

أهلية املستفيدين

أولويات أخرى فرتة دعوات مقرتحات املشاريع:

آب – ترشين األول.

حجم املنح  إقامة يف فيال مستقلة يف املرىس.
معاش شهري بقيمة  1000يورو.

الجنسية مرشحون فرنسيون أو

مرشحني مقيمني يف فرنسا ،مواطين القارة
األفريقية (باستثناء تونس).

املهنة  فنانون ،مفكرون ،باحثون.

https://www.institutfrancais-tunisie.
com/laureats-en-residence-la-villasalammbo-2020-2021#/

الوجهة  تونس (املرىس)
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

** فيال شامبوليون (مرص)

** برنامج إقامة فنية وثقافية يف املغرب

إقامة يف مركز بساريا للفنون يف اإلسكندرية ،ممولة من املعهد الثقايف الفرنيس يف مرص،

أطلق الربنامج عام  2012واستهدف الفنانني الناطقني باللغة الفرنسية العاملني يف

إقامة

إقامة

بدعم من املعهد الثقايف الفرنيس كجزء من برنامج اإلقامة "ال فابريك".

القطاع  الفنون البرصية (التصوير ،الفن
الرقمي)

أهلية املستفيدين

الجنسية فرنسية ،أو الفنانني املقيمني

يف فرنسا

املهنة  فنانون

الوجهة  اإلسكندرية ،مرص
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برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى إقامة بني شهر-شهرين .يقوم

فريق مركز بساريا للفنون بدعم الفنانني املقيمني

لتلبية املشهد الفين املحلي وتنظيم يوم افتتاحي
بحلول نهاية مدة اإلقامة.

حجم املنح  تنقل دويل ،مبيت ،استخدام
االستوديو ومرصوف يومي.

http://traduction.culture.gouv.fr/url/
Result.aspx?to=en&url=https://www.
culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Appels-a-projets/Residenceartistique-Appel-a-candidaturespour-la-Villa-Champollion

مختلف التخصصات الفنية اإلبداعية املعارصة.

القطاع  جميع التخصصات
أهلية املستفيدين

أولويات أخرى عرض فين عام ينظم بحلول

نهاية مدة اإلقامة..

الجنسية مرشحون ناطقني باللغة

حجم املنح  مدة املنحة 3 :أسابيع كحد أقىص.

املهنة  فنانون

دعم متخصص

الفرنسية

الوجهة  املغرب (أغادير ،تطوان ،الدار البيضاء،

فاس ،القنيطرة ،مكناس ،وجدة ،طنجة).

تنقل وإقامة (مبيت)

https://if-maroc.org/projets/
residences-artistiques-et-culturellesde-linstitut-francais-du-maroc/
https://issuu.com/institutfrancais_maroc/docs/brochure_r_sidences
ifm_2019
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** املعهد الثقايف الفرنيس (لبنان)
الحقا لألزمة غري املتوقعة يف لبنان ،يقوم املعهد الثقايف الفرنيس بدعم الفنانني من خالل
برنامج إقامة استثنايئ يف مدينة الفنون الدولية يف فرنسا.

إقامة
القطاع  جميع القطاعات
أهلية املستفيدين

الجنسية لبنان
املهنة  فنانون

الوجهة  فرنسا

https://www.if.institutfrancais.com/
en/actualites-institutionnelles/
the-institut-francais-supports-thelebanese-artistic-scene

مالحظة إلقامة دار القمر,أنظر ;

https://institutfrancais-liban.
com/blog/evenements/appel-acandidatures-residences-villa-dar-alqamar/

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

املعهد السويدي (السويد)
املعهد السويدي عبارة عن منظمة عامة تعمل يف مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم

وإدارة األعمال من أجل تقوية العالقات الدولية والتنمية.

* برنامج القيادة للنساء
برنامج التدر يب يف القيادة ( 5شهور)
القطاع  التعليم

أولويات أخرى يلزم أن تكون املرشحات

أهلية املستفيدين

املساهمة يف تقديم تدريب متخصص مجاين

الجنسية الجزائر ،مرص ،تونس ،إيران،

األردن ،لبنان ،املغرب ،فلسطني.

املهنة  قيادات نسائية ترتاوح أعمارهن

بني  45-22سنة.
الوجهة  السويد
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الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مستعدات لدفع املعروف إىل األمام من خالل
ملدة ساعتني على األقل لقياديات مبتدءات يف
بالدهن خالل فرتة الربنامج.

حجم املنح  تكاليف التعليم والسفر واإلقامة
https://si.se/en/apply/leadershipprogrammes/she-entrepreneurs/

71

 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمة ميت أوست (أملانيا)

مفردات (بلجيكيا)

تأسست منظمة ميت أوست عام  1996بهدف تشجيع النشاطات وتنفيذ الربامج اليت

تأسست «مفردات» يف بروكسيل عام  2004كصندوق شباب املرسح العريبّ ،
وتم بناء

والريفية ما وراء الحدود الثقافية والقطاعية واللغوية.

العريب .استجابة للحاجات املتغرية وتحت قيادة مي أبو الدهب (منذ  )2015تغريت

تعزز التبادل الثقايف واملواطنة الفعالة والتماسك االجتماعي والتنمية املستدامة الحرضية

السيايس واالجتماعي واالقتصادي للشباب يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

أهلية املستفيدين

الجنسية مرص ،األردن ،لبنان ،املغرب،

السودان ،تونس ،ليبيا.

املهنة  ناشطني يف مجال الثقافة

واملجتمع املدين.

الوجهة  أماكن مختلفة وفقا لنوع الرشاكة.

منحة لألبحاث ،إنتاج ،تبادل ثقايف ،الخ.
القطاع  جميع أشكال االختصاصات الفنية

منحة سفر ،منحة مرشوع

املجتمع املدين.

«مفردات» من مؤسسة ملزتمة بتطوير بنية تحتية للفنون األدائية العربية لتصبح

عرب معارصين محرتفني.

يهدف هذا الربنامج إىل تأسيس أنظمة أيكولوجية حيوية تعمل كبيئة تمكينية لإلدماج

القطاع  جميع التخصصات الفنية ،الثقافة،

«مفردات» من قبل طارق أبو الفتوح كهيكل دعم للفنانني واملؤسسات الفنية يف العامل

مؤسسة فنون معارصة تعمل حول العامل ويف عدة مجاالت لخلق فرص متعددة لفنانني

** برنامج تاندم 360°

املعارصة

أولويات أخرى حافز للعمل يف برنامج تاندم
(رشاكة بني شخصني عرب الحدود الوطنية)

والزتام باملشاركة يف الربنامج ملدة سنة .يتم تدبري
التمويل لتنفيذ مرشوع تجرييب.

حجم املنح  تمويل مبديئ بقيمة  7500يورو

لدعم مرشوع تجرييب ملدة  12يوم تشمل تبادل

ثقايف يف هيكلية رشكاء برنامج تاندم .املشاركة يف

أهلية املستفيدين

الجنسية متقدمون من أو مقيمني

يف العامل العريب أو عاملني على مرشوع وثيق

الصلة باملنطقة.

املهنة  فنانون أو ممارسون للفنون

(أفراد وجمعيات)

الوجهة  العامل العريب

أولويات أخرى يتم توزيع نحو  01منح سنويا.

موعدان نهائيني يف السنة 1 :نيسان و 1ترشين
األول.

ممكن استخدام املنح ألغراض عدة منها متابعة

خيوط البحث ،تنفيذ فعالية ،تنفيذ عمل جديد،
النرش ،السفر ،املشاركة يف إقامة فنية أو ورشة

عمل ،إجراء معرض أو عرض أدايئ.

حجم املنح  معد  5000دوالر للمنحة الواحدة
ممكن أن تغطي املنح جزء أي كل النشاط أو

املرشوع املقرتح.

اجتماعات دولية والحصول على مشورة خبرية.
https://www.tandemforculture.org/
programmes/tandem-360/

72

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

https://mophradat.org/ar/who-wevesupported/grants-for-artists/
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** برنامج مصلحة مشرتكة
يهدف برنامج «مصلحة مشرتكة» إىل خلق ُطرُق ابتكار يّة للعمل والتعاون ،من خالل ما
ٍ
ّ
يقدمه من دعم ملشاريع يتخذ فيها مختلف املمارسات .يعمل الربنامج على دعم املشاريع
ٍ
اليت تنفذها الجماعات أو الجمعيات غري الرسمية من خالل األربع فئات املختلفة التالية:

تعاونية غري رسمية ،الجمهور بالجوار ،موضوع للنقاش ،أفكار أخرى.

منحة مرشوع
القطاع  مختلف تخصصات الفنون املعارصة

أولويات أخرى -

أهلية املستفيدين

حجم املنح  من  1000إىل  4000دوالر

الجنسية متقدمون من أو مقيمني

يف العامل العريب أو عاملني على مرشوع وثيق

الصلة باملنطقة.

املهنة  فنانون وفعاليات ثقافية

للمرشوع الواحد .

https://mophradat.org/about-ourprojects/self-organizations/

الوجهة  -
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 قائمة املحتويات

76

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منظمات
دولية ،معاهد
ومؤسسات ثقافية
أوروبية :تركز على
بلدان الجنوب و/
أو دولية
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

صندوق األغا خان للثقافة
(الواليات املتحدة)
تتمثل مهمة برنامج اآلغا خان للموسيقى يف تعزيز تنمية الرتاث املوسيقي الحي يف
ً
فضال عن نرش هذا الرتاث على املستوى الدويل من خالل
املجتمعات يف جميع أنحاء العامل،
التعاون مع موسيقيني وفنانني ومعلمني ومقدمي فنون مبدعني بشكل استثنايئ.

يجمع برنامج اآلغا خان للموسيقى جميع أنشطة مبادرة اآلغا خان للموسيقى وجوائز
اآلغا خان للموسيقى.

الجنسية الرشق األوسط وشمال

أفريقيا ،جنوب آسيا ،غرب أفريقيا.

املهنة  موسيقيون ،معلمو املوسيقى

العاملني يف حفظ ونقل وتطوير تراثهم

املوسيقي باستخدام أشكال معارصة.

** منحة سوليتود
تعمل أ كاديمية شلوس سوليتود على دعم الفنانني واملثقفني والعلماء واملهنيني يف مجال

الثقافة واالقتصاد من خالل تزويدهم منح لإلقامة فقط.

منحة إقامة

إقامة ،منحة إنتاج ،منحة سفر

أهلية املستفيدين

أ كاديمية شلوس سوليتود
(أملانيا)
إقامة دولية متعددة التخصصات للفنانني.

** برنامج اآلغا خان للموسيقى

القطاع  املوسيقى

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

حجم املنح  -
https://www.akdn.org/akmi

القطاع  الفنون البرصية واإلعالم ،املوسيقى

حجم املنح  استوديو

العلوم االجتماعية.

تكاليف السفر وفوائد إضافية أخرى (نقل

والفنون األدائية ،الفنون الرقمية ،اآلداب،

أهلية املستفيدين

منحة إقامة شهرية بقيمة  1200يورو

املعدات ،تمويل املرشوع).

الجنسية جميع الدول

املهنة  فنانون ،مثقفون ،علماء،

ثقافيون واقتصاديون من فئة الشباب.

https://www.akademie-solitude.de/
en/fellowship/fellowship-programs/
solitude-stipendium/

الوجهة  شتوتغارت

الوجهة  دولية
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** برنامج اإلقامة على شبكة اإلنرتنت
يهدف الربنامج إىل تشجيع املواهب الشبابية يف امليدان الرقمي الدويل والفنانني من
جميع التخصصات الذين يمارسون املشاريع على شبكة اإلنرتنت .كان مركز الفنون

واإلعالم الهيئة الرشيكة يف الربنامج من .2019-2017

إقامة

ثالثية األبعاد ،التماثيل والرتكيبات على الويب،

حجم املنح  إقامة ملدة  4أسابيع

التجريبية األخرى.

أهلية املستفيدين

الجنسية دولية

املهنة  فنانون وطالب من جميع

التخصصات

الوجهة  شتوتغارت

وكالة آرت لينك للتعاون الثقايف هي مؤسسة سويرسية تدعم الفنون والثقافة يف أمريكا
الجنوب الذي يمول إنتاج وفعاليات الفنانني من أفريقيا وآسيا وأمريكيا الجنوبية وأوروبا

القطاع  اإلعالم الرقمي :النصوص ،األداء،

األرشيف اإللكرتوين ،التطبيقات ،والوسائط

وكالة آرت لينك للتعاون
الثقايف (سويرسا)
الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الرشقية ،وتعمل على تعزيز صندوق الثقافة يف بلدان

أولويات أخرى -

الفيديوهات الوثائقية والخيالية ،األجسام

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منحة بقيمة  750يورو

https://www.akademie-solitude.de/
en/project/web-residencies-en/

الرشقية وتسهيل إمكانية وصولهم إىل سوق الثقافة السويرسية والشبكات املهنية.

** صناديق الثقافة يف بلدان الجنوب

ّ
تقدم صناديق الثقافة الجنوبية بعض الضمانات واملساهمات ملشاريع محددة من أجل
ّ
تضم فنانني من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ورشق
دعم اإلنتاجات والفعاليات اليت
أوروبا (البلدان غري األعضاء يف االتحاد األورويب) .ويهدف هذا الصندوق إىل تسهيل

وصول األسواق الثقافية السويرسية واألوروبية والشبكات املتخصصة إىل الفنانني من

بلدان جنوبية ورشقية يف العامل ،وال سيما البلدان الرشيكة يف الوكالة السويرسية للتنمية

والتعاون.

منحة مرشوع ،منحة سفر
القطاع  السمعي املريئ واإلعالم ،املوسيقى

أولويات أخرى منح للمشاركة يف فعاليات ،جوالت.

أهلية املستفيدين

قيمتها  5000فرنك سويرسي.

الجنسية الدول الرشيكة يف التعاون

الثقايف السويرسي ،منها اليمن والعراق

واملناطق الفلسطينية وسوريا ولبنان ومرص

واألردن.

املهنة  أفراد ،مجموعات ،مؤسسات

الوجهة  سويرسا

 4مواعيد نهائية يف السنة لتقديم منح تتعدى

يجب تسليم الطلبات قبل  4أسابيع على األقل
من بدء املرشوع.

حجم املنح  أقل من  5000فرنك سويرسي وأ كرث
من  30000فرنك سويرسي ،وفقا للمرشوع.

https://www.artlink.ch/en/news
https://www.artlink.ch/en/
suedkulturfonds
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

املخترب األورويب لفزي ياء
الجسيمات (سويرسا)

برلينايل | مهرجان السينما
الدويل يف برلني (أملانيا)

يتبىن برنامج الفنون يف املخترب األورويب لفزيياء الجسيمات – أ كرب مخترب لفزيياء

يعمل صندوق السينما العاملي ( ،)WCFمع املؤسسة الفيدرالية للثقافة بالتعاون مع

الجسيمات يف العامل -التجارب من خالل الفنون وعالقتها باألبحاث األساسية .وتركز هذه

معهد غوته ووزارة الخارجية واملنتجني األملانيني ،على تنمية السينما ودعمها يف مناطق

املخترب من منظور عاملي وعرب الحدود الوطنية.

األملانية .ويدعم صندوق السينما العاملي ( )WCFاألفالم اليت ال يمكن صنعها بدون تمويل
إضايف :كاألفالم اليت تتمزي بمقاربة جمالية غري اعتيادية ،واليت تخرب قصصاً قوية ،وتنقل

التجارب الفنية على التفاعالت والحوار بني الفنانني والعلماء يف املخترب وفهم مجتمع

** الفنون | جائزة كواليد الدولية
منحة إنتاج ،إقامة
القطاع  الفن والعلوم
أهلية املستفيدين

يتم دعوة الفنانني لتقديم مقرتحات املشاريع

الجنسية جميع الدول

العلمية ومن ذوي االهتمامات يف العلوم

األساسية.

الوجهة  جينيف (محتمل وجهة أخرى ،وفقا
لنوع الرشاكة).

صورة فعلية عن جذورها الثقافية.

** منحة اإلنتاج | صندوق السينما العاملي
منح إنتاج

أولويات أخرى فنانون من ذوي االهتمام املمزي

املهنة  الفنانون املناهضني لألفكار

تقل فيها البىن التحتية الخاصة باألفالم ،فيما يش ّ
جع التنوع الثقايف يف دور السينما

يف منهجية متعددة التخصصات وحماس قوي.

القطاع  السينما (األفالم الروائية والوثائقية)

أولويات أخرى قد ال تتخطى اإلعانة  % 50من

اليت تدمج بني عملييت البحث واإلنتاج.

أهلية املستفيدين

يجب أن ترتاوح بني  200ألف و 1400ألف يورو.

حجم املنح  جائزة بقيمة  15000فرنك

وأمريكا الوسطى ،ومنطقة البحر الكارييب،

ذكرها.

مرصوف شخيص خالل فرتة اإلقامة ( 3شهور).

الجنوبية الرشقية ،والقوقاز

الواحد

سويرسي للبحث واإلنتاج.

تكاليف السفر واملبيت

https://arts.cern/programme/collide

الجنسية أفريقيا ،وأمريكا الالتينية،

والرشق األوسط ،وآسيا الوسطى ،وآسيا
املهنة  رشكات اإلنتاج من أملانيا

واملناطق املذكورة أعاله.

الوجهة  إىل أملانيا وخارجها والبلدان املذكورة

أعاله.

تكاليف اإلنتاج اإلجمالية .فتكلفة اإلنتاج اإلجمالية
يجب إنفاق اإلعانة على اإلنتاج يف املناطق السابق
حجم املنح   60000يورو كحد أقىص للمرشوع

https://www.berlinale.de/media/nrwd/
_pdf-word/world_cinema_fund/wcf
eligible_regions_and_countries.pdf
https://www.berlinale.de/en/worldcinema-fund/funding-programmes/
production-support/wcf-classic/wcfclassic.html
https://www.berlinale.de/en/worldcinema-fund/home/profile.html
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

** التمويل املوزع | صندوق السينما العاملي
منحة لتوز يع األفالم

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** مهرجان برلينايل الدويل للمواهب
ّ
يعد مهرجان برلينايل للمواهب القمة السنوية ومنتدى التعارف والتشبيك التابع ملهرجان برلني

الدويل السينمايئ الذي يجمع  052مبدع يف مجال األفالم من جميع أنحاء العامل يف مدينة برلني.

القطاع  األفالم الخيالية والوثائقية (السينما)

أولويات أخرى فقط األفالم الصادرة عن املناطق

أهلية املستفيدين

األملانية.

أعاله واملحدد تاريخ إطالقها يف دور السينما

تمكنت مبادرات مهرجان برلينايل الدويل للمواهب من الحفاظ على منظورها اإلقليمي املمزي

واالستفادة من املهرجانات املحلية .يف عام  ،9102تم تنفيذ املهرجان يف بريوت ،بالرتكزي على الدول

العربية

وأمريكا الوسطى ،ومنطقة البحر الكارييب،

يمكن تقديم الطلبات للحصول على تمويل
للتوزيع بشكل مستمر.

منحة سفر ،منحة للتطوير املهين

الجنوبية الرشقية ،والقوقاز

حجم املنح   10000يورو للمرشوع كحد أقىص

القطاع  السينما

أولويات أخرى اجتماعات مهنية ،مختربات/

أهلية املستفيدين

يتم اختيار  250مرشح ومرشحة سنويا

الجنسية أفريقيا وأمريكا الالتينية،

والرشق األوسط ،وآسيا الوسطى ،وآسيا
املهنة  رشكات اإلنتاج من أملانيا

واملناطق املذكورة أعاله.
الوجهة  أملانيا

ال يمكن أن تتعدى املنحة  % 50من مجموع
تكاليف التوزيع.

https://www.berlinale.de/en/worldcinema-fund/funding-programmes/
distribution-support/intro.html

الجنسية جميع الدول

املهنة  مهنيون من قطاع األفالم

الدولية :كتاب ،مخرجون ،منتجون ،ممثلون،

مؤلفون ،موزعون ،نقاد السينما.
الوجهة  برلني

دورات تدريبية متخصصة ،ورشات عمل.

للمشاركة يف الفعلية اليت تتم على مدار  6أيام.
حجم املنح  ضيافة مجانية

على املتقدمني تغطية جزء من تكاليف السفر
واملصاريف األخرى.

https://www.berlinale-talents.de
https://www.berlinale-talents.de/bt/
page/c/talentsinternational
https://www.berlinale-talents.de/
channel/19.html
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

برنامج CEC Artslink
(الواليات املتحدة)
يعمل الربنامج على تعزيز االتصال والتواصل الدويل والتفاهم من خالل مشاريع فنية

تعاونية وخالقة ذات منفعة متبادلة ،وهو يدعم ويعمل على إنتاج برامج تشجع التبادل
بني الفنانني العاملني يف مجال الفنون البرصية واألدائية ومديري الثقافة يف الواليات

املتحدة و 37دولة أجنبية

أهلية املستفيدين

الجنسية آسيا ،أوروبا ،املنطقة العربية،

بما فيها مرص ،لبنان ،فلسطني ،إرسائيل
وسوريا.

املهنة  فنانون ،قياديون وقيمون يف

محرتف ملناقشة املسائل النظرية واألخالقية والتطبيقية املتعلقة بتجميع الفن الحديث

صمم برنامج منح السفر الذي أطلق عام  2005لتبين التعاون والتبادل الثقايف بني

قيمي الفن املعارص ومديري املتاحف القائمني يف دول االقتصادات الناشئة والنامية
أولويات أخرى يجب أن يكون عمل الفنانني

مستوحى من املشاركة االجتماعية أو املمارسات
املجتمعية.

حجم املنح  تذاكر سفر ،رسوم تأشريات السفر،
تأمني صحي ،مصاريف معيشة إلقامة مدتها

 5أسابيع.

وأقرانهم يف العامل.

منح تنقل
القطاع  الفنون البرصية ،املتاحف
أهلية املستفيدين

الجنسية آسيا ،أمريكا الالتينية ،الجزائر،

مجال الفنون

الوجهة  الواليات املتحدة

ّ
تعد اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن الحديث (سيمام) منتدى دولياً بطابع

** برنامج منح السفر

منحة إقامة ومنحة "روح وشوف"

الثقافة

اللجنة الدولية للمتاحف
ومجموعات الفن الحديث
(إسبانيا)
واملعارص وعرضه.

** برنامج  Artslinkللفنان املقيم

القطاع  الفنون البرصية ،الفنون األدائية ،إدارة

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

http://www.cecartslink.org/
http://www.cecartslink.org/grants/
artslink_residencies/guidelines.html

مرص ،األردن ،لبنان ،لبيا ،املغرب ،سوريا،

أولويات أخرى تمنح األولوية للمهنيني الشباب

من ذوي خربة تقل عن  10سنوات.
حجم املنح  تكاليف السفر واإلقامة

تونس.... ،

املهنة  قيمون ،باحثون ،مديرو

متاحف ،مديرو املجموعات الفنية

https://cimam.org/travel-grantprogram/about-travel-grant-program/

الوجهة  -

86

87

 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منصة Eyebeam
(الواليات املتحدة)
إقامة  Eyebeamعبارة عن جائزة إقامة تمنح للفنانني القائمني على أعمال ترشك

التكنولوجيا واملجتمع من خالل الفنون .تتبىن املشاريع اليت ينفذها الفنانني املقيمني طابع

جديد ومتعدد التخصصات ويف معظم األحيان خارج عن النمط التقليدي يف التكنولوجيا
والفنون .خالل السنوات العرشين املاضية ،دعمت  Eyebeamأ كرث من  500فنان من

خالل برنامج اإلقامة.

أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول
املهنة  فنانون

الوجهة  -

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

برنامج اإلقامة
Cinéfondation
ملهرجان كان السينمايئ
أطلق برنامج اإلقامة عام  1998بهدف تشجيع إبداعات الفنانني بدعم أفالم املخرجني

الشباب يف كتابة النصوص السينمائية والحصول على شهرة عاملية والبحث عن مصادر
تمويل .يف كل عام ،يستضيف برنامج اإلقامة نحو  12مخرجني سينمائيني يف باريس

للعمل على مشاريعهم األوىل أو الثانية يف مجال األفالم الروائية الخيالية.

منحة إقامة
القطاع  الفنون والتكنولوجيا

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منحة إقامة
أولويات أخرى سيتم إطالق منحة اإلقامة لعام

 2020كربنامج يركز على األبحاث والتجريب.
حجم املنح  جائزة بقيمة  22000دوالر

إمكانية وصول  7/24للمساحة املشرتكة يف

Eyebeam

منصات عامة ملشاركة أعمال وأبحاث الفنانني
املقيمني

القطاع  السينما

أولويات أخرى تعتمد عملية االختيار على جودة

أهلية املستفيدين

يتطرق إليه مرشوع الفيلم وحماسية املرشح.

الجنسية جميع الدول
املهنة  مخرجون

الوجهة  باريس ،فرنسا

األفالم اليت تمت صناعتها واملوضوع الذي

حجم املنح  جلستان ملدة أربعة شهور ونصف

(من  1ترشين األول إىل نصف شهر شباط ومن

آخر شهر شباط لغاية نصف شهر تموز)
إقامة يف قلب باريس

برنامج دعم مخصص يف مجال كتابة النصوص

https://www.eyebeam.org/residency/

السينمائية

https://www.eyebeam.org/residencyfaq/

صناعة األفالم

برنامج جماعي للقاءات مع مهنيني يف مجال
منحة شهرية بقيمة  800يورو

إمكانية حضور األفالم واملهرجانات خالل فرتة

اإلقامة

http://www.cinefondation.com/fr/
residence/presentation
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مهرجان القارات الثالث
السينمايئ (فرنسا)
نجح املهرجان يف عرض أفالم خيالية ووثائقية من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا ملدة 40

عام يف مدينة نانت الفرنسية.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** ورشات عمل "إنتاج يف بلدان الجنوب"
"إنتاج يف بالد الجنوب" عبارة عن دورة تدريبية وورشة عمل للمنتجني الشباب من

أفريقيا ،الرشق األوسط ،آسيا ،وأمريكا الجنوبية .أطلق الربنامج عام  2000يف مدينة

نانت بهدف تقديم املتابعة الفردية للمشاريع ومساعدة املنتجني املختارين على اكتساب

األدوات الحرفية يف مجال اإلنتاج السينمايئ.

منحة سفر للمشاركة يف الفعاليات ،منحة تدر يب
القطاع  السينما

أولويات أخرى يلزم عرض املرشوع من قبل

أهلية املستفيدين

منتج املرشوع الخاص به يف آن واحد.

شخصني :مخرج ومنتج ،بحيث ال يكون املخرج

الجنسية آسيا ،أفريقيا ،أمريكا

 //يلزم أن يكون املرشوع عبارة عن فيلم وثائقي

املهنة  مخرجون ومنتجون

التدريبية اإلنتاج املشرتك والتسويق وتعمل على

الالتينية

الوجهة  نانت ،فرنسا

خيايل يف مرحلة التطوير // .تغطي ورشات العمل
توفري املشورة يف مجال اإلنتاج والسيناريو لكل

مرشوع.

حجم املنح  تكاليف السفر واإلقامة والوجبات لكل
منتج  /مخرج

 //رسوم إشرتاك بقيمة  350يورو للمساهمة يف
املصاريف اإلدارية (فقط لورشة العمل يف نانت).

http://www.3continents.com/fr/
produire-au-sud/le-projet/
https://www.3continents.com/
fr/produire-au-sud/reglementpermanent/
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مؤسسة أدولف واسرت
جوتليب (الواليات املتحدة)

مؤسسة السينما البديلة
(كندا)

تعمل مؤسسة أدولف واسرت جوتليب منذ عام  1976بهدف توفري منح للمبدعني يف

تعمل املؤسسة على توفري منحة سنوية لصناع األفالم والفيديو القادمني من أفريقيا

نجاحهم التجاري.

والحقوق االقتصادية وحقوق املرأة والحق يف صناعة الثقافة والفنون .تستهدف املنحة

مجال الفنون البرصية الذين كرسوا حياتهم لتطوير إبداعاتهم الفنية بغض النظر عن

صناع األفالم الشباب املولودين واملقيمني يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية الراغبني يف

منحة مرشوع
القطاع  الفنون البرصية
أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول

املهنة  رسامون ،نحاتون ،نقاشون

عملوا يف مجال الفنون ملدة ال تقل عن 20

عام.

الوجهة  الواليات املتحدة

وآسيا وأمريكا الالتينية ليتمكنوا من إخراج فيلم وثائقي يف مواضيع الحقوق والحريات

إخراج أفالم يف اللغة اليت يختارونها.
أولويات أخرى من أهم معايري اختيار املرشحني

هي مستوى نضجهم واحتياجاتهم املادية.

حجم املنح   25000دوالر للمنحة الواحدة
خالل 2020

https://www.gottliebfoundation.org/
about/
https://www.gottliebfoundation.org/
individual-support-grant-1

منحة إخراج
القطاع  سينما األفالم الوثائقية
أهلية املستفيدين

الجنسية أفريقيا ،آسيا ،أمريكا الالتينية
املهنة صناع األفالم

الوجهة  -

أولويات أخرى تقدم الطلبات باللغات

اإلنجلزيية أو الفرنسية أو اإلسبانية ويجب

إرسالها قبل  15آب من كل عام.

حجم املنح   10000دوالر كندي سنويا ،وبعض
املنح بقيمة  5000دوالر كندي

_http://www.altercine.org/index
en.php
http://www.altercine.org/html/en/
programme-de-bourses.php
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسة كاماراجو (فرنسا)

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** الربنامج األسايس
تأسس الربنامج األسايس عام  ،1971ومنذ ذلك الحني نجح يف منح  18جائزة دولية يف

مجال الفنون والعلوم اإلنسانية ،ودعم األبحاث والتجارب اليت تتصدى للحدود املفروضة

أسسها الفنان والفاعل الخريي األمرييك جريوم هيل ( .)1972-1905تهدف املؤسسة

على االستفسارات األكاديمية والفنية وكذلك تعزيز التبادل عرب التخصصات والثقافات.

والعلماء واملفكرين .منذ عام  ،1971استضافت املؤسسة نحو  1000شخص يعملون

منحة إقامة

فرنسا على حافة البحر املتوسط وتعمل على تقديم الوقت واملساحة يف بيئة تأملية

القطاع  جميع التخصصات

أولويات أخرى يجب أن يكون العلماء مرتبطني

أهلية املستفيدين

تستهدف الثقافات الفرنسية والناطقة باللغة

إىل تشجيع اإلبداع والبحث والتجارب من خالل برنامج اإلقامة الدويل املقدم للفنانني
يف مجال الفنون والعلوم اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل .تقع املؤسسة يف كاسيس يف
وداعمة تمنح املقيمني الحرية للتفكري واإلبداع والتواصل.

الجنسية جميع الدول

املهنة  علماء ،مفكرين ،فنانني

الوجهة  كاسيس ،فرنسا

يف مجاالت الفنون والعلوم اإلنسانية اليت

الفرنسية ،أو الدراسات عرب الثقافات اليت ترشك

ثقافات وتأثريات املنطقة املتوسطية.

ينشغل املفكرون يف الفكر النقدي ويف تطوير

أعمالهم تناغما مع ساحة النظريات والفنون

واملجتمع.

أن يكون لدى الفنانني أعمال أو مشاريع إبداعية

جديدة.

حجم املنح  منح إقامة بني  11-6أسبوع

تكاليف نقل أساسية ومرصوف أسبوعي بقيمة
 250دوالر.

منحة خاصة لفنانني أولياء األمور
https://camargofoundation.org/about/
the-camargo-foundation/
https://camargofoundation.org/
programs/camargo-core-program/
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسة الثقافة األملانية
الفدرالية (أملانيا)

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** تمويل عام للمشار يع
دعم شىت أنواع املشاريع بغض النظر عن مجالها الفين أو األمور اليت تطرق إليها.

منحة مرشوع

تعمل املؤسسة على تعزيز الفنون والثقافة يف نطاق االختصاص .تتمحور أهم أولوياتها

القطاع  جميع التخصصات

أولويات أخرى تمويل للمشاريع اليت تطلب

على تطوير أساليب جديدة لدعم الرتاث الثقايف وتبين املعرفة املطلوبة للتطرق إىل القضايا

أهلية املستفيدين

 % 20على األقل من مجموع التكاليف من

يف دعم الربامج اإلبداعية على املستوى الدويل .كما تستثمر املؤسسة يف مشاريع تعمل
االجتماعية.

تركز مؤسسة الثقافة األملانية الفدرالية على التبادل الثقايف والتعاون عرب الحدود من خالل
إطالق مشاريع خاصة بها وتمويل مقرتحات املشاريع يف جميع ميادين الفنون.

الجنسية جميع الدول

املهنة  املؤسسات الثقافية

الوجهة  -

 50000يورو على األقل وتمكنت من تأمني

خالل رأس املال الشخيص و/أو تمويل من طرف

ثالث.

يتم تمويل املشاريع اإلبداعية ذات سياق دويل

فقط.

بتقدم الطلبات على مدار السنة ،وتجتمع هيئة
املحلفني خالل فرتات زمنية منتظمة مرتني يف

السنة.

حجم املنح  من  250000 – 50000يورو
https://www.kulturstiftung-desbundes.de/en/about_the_foundation/
general_funding_guidelines.html
https://www.kulturstiftung-des_bundes.de/en/funding/general
project_funding/funding_criteria.html
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسة غييت (الواليات
املتحدة)
تقوم مؤسسة غييت بدعم الجمعيات واألفراد امللزتمني بتطوير فهم متعمق للفنون

البرصية والحفاظ عليها يف مدينة لوس أنجلوس وجميع أنحاء العامل .ويتم ذلك من

خالل املنح اليت يتم تقديمها لرفع إمكانية الوصول إىل املجموعات الفنية يف املتاحف

وتقوية تاريخ الفنون كمساق عاملي وتطوير ممارسات الحفظ والرتميم ودعم القادة

الحاليني واملستقبليني يف مجال الفنون البرصية.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** منحة جييت للباحثني
تقدم لكبار الباحثني أو األفراد الحاصلني على امتيازات يف مجاالت عملهم .يقيم

الحاصلني على املنحة يف معهد غييت لألبحاث حيث يستفيدون من مجموعات غييت
ويشاركون يف حياة غييت الفكرية.

منحة دراسية
القطاع  أبحاث يف الفنون والعلوم اإلنسانية

أولويات أخرى تقدم املنحة لكبار الباحثني

أهلية املستفيدين

حجم املنح   65000-21000دوالر بناء على

واالجتماعية

الجنسية جميع الدول

املهنة  باحثون (الفنون والعلوم

االجتماعية)

الوجهة  لوس أنجيلوس

مدة اإلقامة بني  9-3شهور

مدة اإلقامة

مكتب يف معهد غييت لألبحاث أو فيال غييت

شقة سكنية يف مجمع غييت للباحثني
تذكرة طريان إىل ومن لوس أنجلوس

http://www.getty.edu/foundation/
initiatives/residential/getty_scholars.
html
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** منح األبحاث املكتبية

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** زمالة غييت ملا قبل وبعد الكتوراه

توفر هذه املنح دعم جزيئ وقصري األمد للباحثني الذي يتطلبون استخدام مجموعات

تمنح هذه الزمالة للباحثني لتمكنهم من العمل يف مشاريع وثيقة الصلة بموضوع

منح لألبححاث

منحة دراسية

فنية محددة موجودة يف معهد غييت لألبحاث.

البحث السنوي ملعهد غييت لألبحاث أو مبادرة تاريخ الفن األفريقي األمرييك.

القطاع  األبحاث ،الفنون البرصية

أولويات أخرى املدة :من بضعة أيام إىل  3شهور

القطاع  الفنون البرصية ،العلوم االجتماعية

أولويات أخرى املدة الزمنية :إقامة ملدة  9شهور

أهلية املستفيدين

على املرشحني عرض حاجة ملحة الستخدام املواد

أهلية املستفيدين

يف حياة غييت الفكرية.

الجنسية جميع الدول
املهنة  باحثون

الوجهة  لوس أنجيلوس

كحد أقىص

املوجودة يف مكتبة األبحاث.

حجم املنح  منحة ملرشحني دوليني 4000 :دوالر
ترتاوح فرتة البحث بني بضعة أيام إىل  3شهور

كحد أقىص.

جزء من تكاليف التنقل واإلقامة.

الجنسية جميع الدول

املهنة  الباحثني الصاعدين

الوجهة  لوس أنجيلوس

يستفيد الزمالء من مجموعات غييت ويشاركون

حجم املنح  زمالة غييت ما قبل الدكتوراه :دعم
بقيمة  30000دوالر

زمالة غييت ملا بعد الدكتوراه :دعم بقيمة 35000
دوالر

مساحة عمل يف معهد غييت لألبحاث أو فيال غييت

شقة يف مجمع غييت للباحثني

تذكرة طريان إىل ومن لوس أنجيلوس
http://www.getty.edu/foundation/
_initiatives/residential/library
research_grants.html
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

مركز بالجيو يف مؤسسة
روكفلر (إيطاليا)

مؤسسة فر يم للفن املعارص
(فنلدندا)

يوفر برنامج اإلقامة فرصة استثنائية لألفراد املتمزيين لتأسيس عالقات جديدة مع

مؤسسة فريم للفن املعارص تعزز الفن املعارص يف فنلندا ،وتدعم املبادرات الدولية وتسهل

املقيمني القادمني من مختلف الخلفيات والتخصصات واملواقع الجغرافية .يدعم

الربنامج عمل األكاديميني والفنانني وقواد األفكار وصانعي القرار الذي يشاركون رسالة

الرشاكات املهنية وتشجع التطور األسايس يف مجال الفن املعارص.

املؤسسة املبنية على تعزيز رفاه اإلنسانية حول العامل.

منحة إقامة
القطاع  األدب ،السينما ،الرقص ،املوسيقى،
الفنون البرصية ،األبحاث والسياسة.

أهلية املستفيدين

الجنسية آسيا ،أمريكا الالتينية،

أفريقيا ،الواليات املتحدة

املهنة  جامعيون ،باحثون ،فنانون،

صحفيون ،سياسيون
الوجهة  إيطاليا

** برنامج هلسنيك الدويل ملقيمي املتاحف
تستشيف مؤسسة فريم برنامج إقامة ملقيمي املتاحف بالتعاون مع برنامج هلسنيك

أولويات أخرى

 3أنواع من اإلقامات:

إقامة للكتابات الجامعية

إقامة للفنون والفنون األدبية

إقامة عملية

حجم املنح  مصاريف سفر وإقامة
https://www.rockefellerfoundation.org /
bellagio-center/residency-program/

للفنانني الدوليني .ويعمل هذا الربنامج على توفري إقامات يف هلسنيك تمنح لقيمي الفن

املعارص.

كما يوفر الربنامج فرص للتعمق يف الفن املعارص يف فنلندا وفرصة للبحث يف معارض
مستقبلية أو مشاريع النرش.

منحة إقامة
القطاع  الفنون البرصية
أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول

املهنة  قيمو الفن املعارص

حجم املنح  -
https://frame-finland.fi/en/ohjelma/
residenssiohjelmat/

الوجهة  هلسنيك ،فنلندا
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

معهد غوته (أملانيا)
معهد جوته هو املعهد الثقايف العامل يف كافة أنحاء العامل والتابع للحكومة األملانية .يدعم
املعهد تعلم اللغة األملانية يف الخارج ،والتعاون الثقايف الدويل.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** الصندوق الدويل لإلنتاج املشرتك
يستهدف هذا التمويل مشاريع اإلنتاج املشرتكة اليت ينفذها فنانون يف مجاالت املرسح

والرقص واملوسيقى وفن األداء واليت تكون فيها الصيغ متعددة التخصصات واستعمال
اإلعالم الرقمي من املكونات الرئيسة .وتتألف املجموعة املستهدفة من فنانني محرتفني

وفرق ومبادرات يف أملانيا ويف الخارج ينقصهم بشكل واضح املوارد الكافية لتحقيق
مرشوع إنتاجهم املشرتك لوحدهم.

منح إنتاج
القطاع  املرسح ،الرقص املوسيقى ،الفنون
األدائية

أهلية املستفيدين

الجنسية كل دول ما عدا أملانيا
املهنة  فنانون

الوجهة  -

أولويات أخرى يجب تسليم الطلب املشرتك
من قبل الرشيك األجنيب (املقيم والعامل يف

الخارج)

تمنح األفضلية للمشاريع اليت تنفذ بني الرشكاء

األملان وغري األوروبيني ،على وجه التحديد البلدان
اليت تمر بمرحلة انتقالية.

على املتقدمني إرفاق خطة مالية عاملية مع
تمويل ملموس من طرف ثالث.

حجم املنح  بني  10000و 25000يورو
https://www.goethe.de/en/uun/auf/
mus/ikf.html?wt_sc=ikf
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** الربنامج املضيف لشباب فن املرسح األجنيب
يف كل عام ،تقوم دائرة الرسح والرقص بمنح إقامات يف أملانيا لصناع املرسح ومصممي
الرقص الشباب القادمني من دول أجنبية .ترتاوح هذه اإلقامات من مشاركة ملدة

أسبوعني يف املنتدى الدويل للمرسح يف برلني ودورات تدريبية يف اإلنتاج من قبل رشكات

الرقص واملسارح العامة.

منحة سفر ،منحة تدر يب
القطاع  املرسح ،الرقص املعارص ،األداء
أهلية املستفيدين

جنوب ورشق أوروبا ،آسيا ،أفريقيا ،أمريكا

القادمني من الدول النامية والصاعدة (وسط،

الجنسية تمنح األولوية للدول النامية

الالتينية)

املهنة  مخرجون ،مصممو مرسح،

املعهد الدويل للمرسح؟

مصممو رقص
الوجهة  أملانيا

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

مهرجان هوت دوكس لألفالم
الوثائقية (كندا)
تأسست هوت دوكس عام  1993من قبل منظمة كندا لألفالم الوثائقية (املعروفة
مسبقاً باسم التجمع الكندي لألفالم املستقلة) ،وهي جمعية وطنية لصانعي األفالم

الوثائقية املستقلنيّ .
ّ
مخصصة لتطوير فن األفالم
تعد هوت دوكس منظمة خريية وطنية
الوثائقية واالحتفال به .وتستعرض املنظمة أفالماً وثائقية كندية ودولية للعامة وتوفرّ
أولويات أخرى تعطى األولوية للمرشحني

والصاعدة

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

يتم إرسال املتقدين إىل معاهد غوته يف الخارج أو
يلزم أن يكون املتقدمني ملمني باللغة األملانية.

حجم املنح  زيارة ضيف ملدة  3شهور

مبلغ شهري بقيمة  780يورو للمبيت واملرصوف

تكاليف سفر

https://www.goethe.de/en/uun/auf/
tut/sta.html

تنمية مهنية وفرصاً يف السوق وفرص تعارف وتشبيك للعاملني املحرتفني يف مجال
األفالم الوثائقية من خالل تقديم مهرجان سنوي ونشاطات مجانية.

** صندوق كروس كرنتس لألفالم الوثائقية
ّ
يعد صندوق كروس كارنتس لألفالم الوثائقية صندوق إنتاج دويل يع ّزز رواية القصص

ّ
مهمشة من الناحية التاريخية .ويدعم الصندوق عمل
من مجتمعات ضعيفة التمثيل أو
املخرجني املتحدرين من هذه املجتمعات ويعطي األولوية للمخرجني الناشئني الذين

يستطيعون تجسيد عالقة بني موضوع الفيلم وتجربتهم الخاصة.

منح مشار يع وإنتاج
القطاع  السمعي املريئ واإلعالم (الوثائقي)
أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول

املهنة  صناع أفالم وثائقية صاعدين

الوجهة  -
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الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى يجب أن يقل عمر املرشحني عن

 35عام

حجم املنح   10000دوالر للمرشوع الواحد
https://www.hotdocs.ca/i/
crosscurrents-doc-fund
https://www.hotdocs.ca/i/submit-afilm
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

املجلس الدويل للمتاحف
(فرنسا | العامل)
يعمل املجلس الدويل للمتاحف يف مجال الرتاث الطبيعي والثقايف العاملي ويلزتم بحفظ

واستدامة وتوصيل الرتاث الثقايف املايض والحارض وامللموس وغري امللموس.

* اللجنة الدولية للرتميم يف املجلس الدويل للمتاحف
 /برنامج غييت الدويل
تقدم لجنة الحفظ منحة سفر لألعضاء املهنيني الشباب لتمكينهم من املشاركة يف

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مهرجان أمسرتدام الدويل
لألفالم الوثائقية–
مؤسسة بريتا (هولندا)
تسعى مؤسسة بريتا إىل تحقيق عامل أ كرث عدالة وتدعم أشكال العمل الناشط الذي يهدف

إىل إحداث تغيري .وتنجح يف تحقيق هدفها باستخدام أدوات اإلعالم والقانون واملشاريع.
وتتيح املؤسسة من خالل االستثمار يف صندوق "بريتا" التابع ملهرجان أمسرتدام الدويل

لألفالم الوثائقية– مؤسسة بريتا
إمكانية مواصلة دعم املخرجني واألفالم الوثائقية اليت تحدث تغيرياً.

االجتماعات السنوية للجان الدولية التابعة للمجلس الدويل للمتاحف.

منح سفر
القطاع  املتاحف
أهلية املستفيدين

الجنسية أفريقيا ،آسيا ،ومنطقة

املحيط الهادي ،الرشق األوسط ،أوروبا
الرشقية ،أمريكا الالتينية.

أولويات أخرى يجب أن يكون املتقدمني ملمني

باللغة اإلنجلزيية كتابة ومحادثة.

حجم املنح  تذاكر السفر ،اإلقامة ورسوم
التسجيل

املهنة  مهنيون يف مجال الرتاث

واملتاحف

الوجهة  بناء على موعد اجتماع املجلس

http://www.icom-cc.org/15/about/#.
WLdBjNQrJkg

الدويل للمتاحف
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** صندوق مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية
التابع ملؤسسة بريتا
يدعم هذا الصندوق األصوات املستقلة والناقدة والفنية من أفريقيا وأمريكا الالتينية

والرشق األوسط وأوروبا الرشقية بهدف تحفزي وتمكني قطاع األفالم الوثائقية اإلبداعية
يف هذه املناطق .كما يعمل على توفري منح للتطوير واإلنتاج والتوزيع من خالل خطيت
تمويليتني :تطوير املشاريع واإلنتاج وما بعد اإلنتاج

القطاع  السمعي البرصي واإلعالم (السينما)

أولويات أخرى -

أهلية املستفيدين

حجم املنح 

الرشق األوسط (مرص ،األردن ،الجزائر،

البحرين ،لبنان ،سوريا ،اليمن ،العراق ،إيران،

قطر ،السودان ،املغرب ،ليبيا ،تونس).

مهرجان روتردام السينمايئ
الدويل (هولندا)
يوفر املهرجان مجموعة عالية الجودة ومختارة من األفالم الوثائقية واألفالم القصرية

وفن اإلعالم ،وهو يدعم املواهب الجديدة يف صناعة األفالم من خالل منصة CineMart

وصندوق هيوبرت بالز ومخترب روتردام ونشاطات أخرى يف القطاع.

منحة مرشوع أو منحة إنتاج

الجنسية أفريقيا ،آسيا ،أمريكا الالتينية،

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

تطوير مرشوع 5000 :يورو كحد أقىص

إنتاج وما بعد اإلنتاج 17500 :يورو كحد

أقىص

https://d25cyov38w4k50.cloudfront.

net/downloads/IBF-Europe-CountryList-2019_new1.pdf

املهنة  مخرجون أو منتجون (تطوير

مشاريع) ،صناع األفالم (إنتاج وما بعد

اإلنتاج)

الوجهة  -
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** صندوق هيوبرت بالز
مبادرة تابعة ملهرجان روتردام السينمايئ الدويل تعمل على توفري خطط تمويل مختلفة:

دعم لكتابة النص السينمايئ وتطوير املرشوع ،ودعم ملرحلة اإلنتاج وما بعد اإلنتاج.

منحة مرشوع ،منحة للمشاركة يف فعاليات

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

املعهد الثقايف الفرنيس
(فرنسا)
املعهد الثقايف الفرنيس عبارة عن مؤسسة عامة مسؤولة عن النشاطات الثقافية

الفرنسية يف الخارج .تغطي مبادراتها مجاالت عدة منها الحقول الفنية بشىت مجاالتها،

القطاع  السمعي املريئ واإلعالم (السينما)

أولويات أخرى كتابة النص وتطوير املرشوع

التبادل الفكري ،االبتكار الثقايف واالجتماعي والتعاون اللغوي .يقوم املعهد بتعزيز اللغة

أهلية املستفيدين

املدة املحددة لهيوبرت بالز وأوروبا :مرة واحدة

تشجيع التفاهم بني الثقافات .يعمل املعهد الثقايف الفرنيس تحت رعاية وزارة أوروبا

الجنسية أمريكا الالتينية ،الرشق

األوسط ،أفريقيا ،آسيا ،أوروبا الرشقية،

السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة ،عمان،

البحرين ،قطر.

املهنة  مخرجون ومنتجون

الوجهة  روتردام

(صندوق هيوبرت بالز) :مرتني يف السنة
يف السنة

الفرنسية يف جميع أنحاء العامل وتروج لحراك األعمال الفنية والفنانني واألفكار ،وبالتايل
والشؤون الخارجية ووزارة الثقافة ،وتساهم بفعالية يف دعم الدبلوماسية الناعمة

حجم املنح  كتابة النص وتطوير املرشوع:

 10000يورو كحد أقىص للمرشوع الواحد

هيوبرت بالز  +أوروبا 53000 :يورو كحد أقىص

لفرنسا .تأخذ برامجها ومشاريعها السياقات املحلية بعني االعتبار ويتم تنفيذها بنجاح،

والفضل يعود للشبكة الواسعة من الخدمات الثقافية يف السفارات الفرنسية حول العامل،
باإلضافة إىل املؤسسات واملعاهد الفرنسية القائمة يف خمس قارات.

للمرشوع الواحد

https://iffr.com
https://iffr.com/en/hbf-practical-info
deadlines

دعم لكتابة النص وتطوير املرشوع

https://iffr.com/en/script-andproject-development-support

هيوبرت بالز  +أوروبا

https://iffr.com/en/hbfeuropeminority-co-production-support
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

** إقامة يف مدينة الفنون الدولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** تأشريات اإلبداع

بدعم وتفويض وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية ،يتمكن نحو 70

يشكل برنامج تأشريات اإلبداع جزء من التعاون الثقايف ألفريقيا ومنطقة البحر الكارييب،

األجانب املقيمني خارج فرنسا والراغبني يف تطوير مرشوع بحيث وإبداع يف باريس يف

إقامات يف الرب الرئييس لفرنسا وأقاليمها الخارجية.

فنان سنويا من الحصول على إقامى يف مدينة باريس .يستهدف هذا الربنامج الفنانني

جميع التخصصات الفنية .يجب أن يكون الفنانني حاصلني على دعم من رشيك ثقايف

واحد أو أ كرث.

منحة إقامة

ويهدف إىل دعم الفنانني الصاعدين يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب من خالل منحهم

منحة إقامة
القطاع  الهندسة املعمارية ،الفنون ،السريك،

أولويات أخرى يجب على الفنانني والقيمني

القطاع  جميع التخصصات

أولويات أخرى -

مشاريع متعددة التخصصات ،املوسيقى،

تقديم الدعم

أهلية املستفيدين

حجم املنح  إقامة فردية :خدمة إسكان لورشات

البرصية.

رشيك أو رشكاء الفنان من داخل أو خارج

أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول
املهنة  فنانون

الوجهة  باريس

الرقص ،التصميم ،الفنون الرقمية ،األزياء،

العمل

فرنسا ،تمويل السفر ،املرصوف (لغاية  700يورو
شهريا) وتقديم الطلب بالنيابة عن الفنان.

املدة 6-3 :شهور

التصوير ،فن الشوارع والدمى ،املرسح ،الفنون

الجنسية أفريقيا ،منطقة املحيط

الهندي

املهنة  فنانون ،قيمون

الوجهة  فرنسا
https://www.pro.institutfrancais.
com/en/programmes-and-projects/
the-cite-internationale-des-arts

املرشحني العثور على منظمة رشيكة قادرة على

حجم املنح إقامة ملدة شهرين
تذكرة سفر

مرصوف معيشة شهري بقيمة  1000يورو

https://www.pro.institutfrancais.
com/en/programmes-and-projects/
visas-for-creation
https://www.pro.institutfrancais.
com/sites/default/files/medias/
documents/cgu_vpc_eng.pdf

https://www.pro.institutfrancais.com/
en/actualites-professionnelles/callfor-applications-of-the-residenciesprogramme-of-the-institut
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

املعهد السويدي (السويد)
وكالة عامة تسعى لتعزيز االهتمام والثقة يف السويد حول العامل ،وتعمل يف مجاالت

الثقافة والتعليم والعلوم وإدارة األعمال من أجل تقوية العالقات الدولية والتنمية.

** برنامج القوة اإلبداعية Creative Force
عبارة عن برنامج لتمويل املشاريع الدولية مفتوح أمام املنظمات السويدية ورشكائها يف

الدول املستهدفة اليت تستخدم وسائل اإلعالم أو الفنون من أجل تقوية الديمقراطية

وحقوق اإلنسان وحرية التعبري .الربنامج مفتوح أمام املتقدمني الراغبني يف تعزيز االنفتاح

والنظم الديمقراطية من خالل مشاريع يف قطاعات الثقافة واإلعالم والقطاعات وثيقة
الصلة ،ويقدم نوعني من املنح :التمويل األويل واملشاريع التعاونية.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** التمويل األويل
متاح لتنفيذ املشاريح الصغرية أو التجريبية ،يتمكن املرشح ورشيكه الدويل تقديم طلب

للحصول على  100000كرونا سويدي كحد أقىص للمرشوع ،على أن يتم إتمامه خالل

 12شهر من تاريخ الحصول على التمويل.

منحة مرشوع
القطاع  الفنون األدائية ،الفنون البرصية،

السمعية املرئية واإلعالم
أهلية املستفيدين

الجنسية السويد والدول املؤهلة

(الجزائر ،مرص ،إيران ،العراق ،األردن ،لبنان،
ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس،

اليمن).

املهنة  أي منظمة مسجلة يف السويد

أولويات أخرى املشاريع اليت تستخدم اإلعالم
كوسيلة لتقوية الديمقراطية وحرية التعبري

وحقوق اإلنسان يف الدول املستهدفة.

املشاريع اليت تدعم اكتساب مهارات جديدة أو

استخدام التكنولوجيا الحديثة.

أال تتعدى مدة املرشوع  12شهر.
حجم املنح   100000كرونا سويدي كحد أقىص

بالرشاكة مع منظمة تابعة للدول املذكورة

أعاله.

الوجهة  -
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** املشار يع التعاونية

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

موارد ومنظمات أخرى

** برنامج املعهد السويدي للمنح العاملية

وهي مشاريع أ كرب حجما تعىن بتبادل املعرفة ،بناء القدرات أو تطوير الوسائل.

برنامج منح دراسية ممول بالكامل للحصول على شهادة املاجستري يف السويد .يستهدف

منحة مرشوع

تحقيق تنمية عادلة ومستدامة يف بالدهم ومناطقهم.

القطاع  الفنون األدائية ،الفنون البرصية،
السمعية املرئية واإلعالم
أهلية املستفيدين

الجنسية السويد والدول املؤهلة

(الجزائر ،مرص ،إيران ،العراق ،األردن ،لبنان،
ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس،

اليمن).

املهنة  أي منظمة مسجلة يف

السويد بالرشاكة مع منظمة تابعة للدول

املذكورة أعاله.
الوجهة  -

أولويات أخرى املشاريع اليت تستخدم اإلعالم

كوسيلة لتقوية الديمقراطية وحرية التعبري وحقوق

اإلنسان يف الدول املستهدفة.

املشاريع اليت تدعم اكتساب مهارات جديدة أو

استخدام التكنولوجيا الحديثة.

الربنامج املهنيني الراغبني يف إحداث تغيري من خالل التطرق إىل مواضيع تساهم يف

برنامج منحة دراسية
القطاع  التعليم العايل
أهلية املستفيدين

أولويات أخرى على املرشحني إبراز خربة قيادية يف

وظائفهم السابقة أو يف مجال املجتمع املدين.

أال تتعدى مدة املرشوع  12شهر.

الجنسية مرص ،األردن ،املغرب ،تونس

من برامج املاجستري إدارة الخدمات ،إدارة الثقافة

على املشاريع املساهمة يف تحقيق األهداف

املهنة  املواطنون الحاصلني على

دراسات نقضية يف العلوم اإلنسانية ،تقييم

اإلنمائية املستدامة التالية:

الهدف " :16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية

املستدامة ،وتوفري إمكانية الوصول إىل العدالة

للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة

للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات".

الهدف " :5تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني
كل النساء والفتيات"

الهدف  " :11جعل املدن واملستوطنات البرشية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود

ومستدامة".

ودول أخرى يف أفريقيا وآسيا.

خربة مهنية تبلغ  3000ساعة على األقل
الوجهة  السويد

واإلبداع ،الثقافة البرصية ،الثقافة والتغيري،

املعارض ،الفنون ،اإلدارة والفنون..... ،

حجم املنح رسوم الجامعة والسفر واملعيشة
https://si.se/en/apply/scholarships/
swedish-institute-scholarships-forglobal-professionals/
https://si.se/app/uploads/2019/11/
eligible-masters-programmessi-scholarships-for-globalprofessionals-2020-2021.pdf

حجم املنح 

منح ملدة أقصاها  12شهر 500000 :كرونا
سويدي

منح ملدة أقصاها  24شهر :مليون كرونا سويدي
https://si.se/en/apply/funding-grants/
creative-force/
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

الجمعية الدولية للفنون
األدائية (الواليات املتحدة)
الجمعية الدولية للفنون األدائية عبارة عن شبكة عاملية تضم أ كرث من  500قائد وقائدة

يف مجال الفنون األدائية وتمثيل أ كرث من  185مدينة حول العامل .يتألف أعضاء الجمعية

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

ماك داول (الواليات املتحدة)
ماك داول عبار عن برنامج إقامة رئييس للفنانني يف الواليات املتحدة ،إذ يهدف إىل إنماء

الفنون من خالل منح األفراد املبدعني بيئة عمل ملهمة تمكنهم من إنتاج مشاريع
مستدامة.

من مؤسسات ،منظمات الفنون األدائية ،مدراء فنون ،مهرجانات ،جهات تمويل،

** برنامج اإلقامة

مستشارين ،مهنيني آخرين عاملني يف مجال الفنون األدائية .الجمعية عبارة عن ملتقى

ومورد يهدف إىل توسيع الشبكات وعملية التشبيك.

منحة إقامة

** برنامج الزمالة

القطاع  الهندسة املعمارية ،فن األفالم/

الفيديو ،الفنون متعددة التخصصات ،اآلداب،

تأسس برنامج الزمالة بهدف تزويد املهنيني املبتدئني والصاعدين يف شىت مجاالت الفنون

األدائية الفرصة لتوسيع شبكاتهم الدولية من خالل الرشاكة يف الجمعية وحضور املؤتمر

الخاص بها.

تأليف املوسيقى ،املرسح ،الفنون البرصية.

أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول

املهنة  فنانون مبتدئني وصاعدين

منحة سفر

الوجهة  ماك دوال ،بيتريزبورو ،الواليات
القطاع  إدارة الفنون األدائية
أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول

األدائية

املهنة  مهنيون يف مجال الفنون

الوجهة  نيويورك

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى  5سنوات خربة على األقل يف

املتحدة

أولويات أخرى تمنح األفضلية للفنانني من
ذوي وجهات النظر وتكوين سكاين واسع.

حجم املنح  استوديو خاص ،إقامة 3 ،وجبات
رئيسية يف اليوم ،ملدة ترتاوح بني أسبوعني

وشهرين.

مرصوف لجميع الفنانني العاملني يف شىت

مجاالت الفن.

التمويل متاح لتعويض الفنانني بدل تكاليف

السفر وشحن املواد.

مجال الفنون األدائية.

حجم املنح  مساهمة يف تكاليف السفر واإلقامة

للمشاركة يف املؤتمر ( 2700دوالر كحد أقىص)

https://www.macdowell.org
https://www.macdowell.org/apply/
faqs

https://www.ispa.org/page/about
https://www.ispa.org/page/
fellowship_landing
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

املؤسسة الثقافية
( Pro Helvetiaسويرسا)

إقامة بال حدود (الواليات
املتحدة)

مؤسسة ثقافية سويرسية تعزز الفنون والثقافة السويرسية بالرتكزي على التنوع والجودة.

إقامة بال حدود عبارة عن مؤسسة فنية غري ربحية تدعم إبداع وعرض وتوزيع الفن

واملبدعني يف مجال الثقافة من استكشاف الثقافات األخرى والتقرب منها وتشجيع

يعتمد املبدأ األسايس يف نهج املؤسسة على التعاون من خالل الرشاكات اإلسرتاتيجية

من خالل نشاطاتها الدولية ،تساهم املؤسسة يف خلق البيئة املناسبة لتمكني الفنانني
التطوير اإلبداعي.

املعارص من خالل برنامج اإلقامة الخاص بها والربامج العامة املقدمة على مدار العام.
مع مجموعة من املعاهد ملنح املقيمني مساحة للعمل ،مساعدة فنية ولوجيستية كاملة

وإمكانية الوصول ألي حاجة أخرى تساهم يف تحسني وإثراء خربة الفنانني واملقيمني
األمريكان والدوليني.

** برنامج اإلقامة

** برنامج اإلقامة

إقامة
القطاع  الفنون البرصية ،التصميم واإلعالم
التفاعلي ،املوسيقى ،اآلداب ،املرسح ،الرقص.

أهلية املستفيدين

الجنسية الدول العربية ،الهند ،الصني،

روسيا ،جنوب أفريقيا.

املهنة  الفنانون ،العاملون يف مجال

الثقافة (قيمو املعارض ،منظمو الفعاليات،

وسطاء)

الوجهة  سويرسا

أولويات أخرى توفر املؤسسة نوعني من

اإلقامات:

إقامة

إقامات يف االستوديو :ملدة  3شهور ،تقدم

القطاع  الفنون البرصية ،اإلعالم

رحالت بحثية :ملدة  4أسابيع ،تقدم الطلبات

أهلية املستفيدين

الطلبات على مدار العام.
على مدار العام.

حجم املنح  تغطي املؤسسة تكاليف السفر
واإلنتاج واملواد (حسب الطلب) واملصاريف

اليومية.

توفر إرشاف متخصص
https://prohelvetia.ch/en/
residencies/
https://prohelvetia.ch/en/dossier/
artists-in-residence/
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برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الجنسية جميع الدول

املهنة  فنانون ،قيمون

الوجهة  نيويورك

أولويات أخرى

الفنانون :إقامة بني  6-3شهور

املقيمون :إقامة من شهر إىل شهرين

حجم املنح  مساحة مقدمة من املؤسسة لتفيذ

مختلف الوظائف واالجتماعات والعروض.

دعم مخصص :مساعدة إدارية ولوجيستية،

دعم املرشوع ،خربة ،تشبيك.

http://www.residencyunlimited.org/
about/
http://www.residencyunlimited.org/
residencies/
http://www.residencyunlimited.org/
guidelines/
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

األكاديمية الوطنية للفنون
الجميلة (هولندا)
توفر األكاديمية إقامات لنحو  50فنان بهدف توفري املساحة الالزمة لتنفيذ األبحاث

والتجارب واإلنتاج .ال ترتكز اإلقامات على برنامج أو أسلوب أو مبدأ أسايس ،بل تسعى إىل
توفري الوقت الكايف واألفراد املالئمني واإلمكانيات املناسبة.

إقامة

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مؤسسة املهرجانات معهد
األفالم السينمائية الرنويجية
(الرنويج)
** برنامج تمويل بلدان الجنوب
هذا الربنامج عبارة عن مبادرة تعاون بني معهد األفالم السينمائية الرنويجية ومؤسسة

القطاع  جميع الحقول الفنية

أولويات أخرى -

املهرجانات  /أفالم من بلدان الجنوب .يهدف برنامج تمويل بلدان الجنوب إىل تعزيز

أهلية املستفيدين

حجم املنح  إقامة ملدة عام واحد مع إمكانية

اقتصادية ودعم األفالم كوسيلة للتعبري الثقايف وتعزيز التنوع والزناهة الفنية وتقوية حرية

الجنسية جميع الدول
املهنة  فنانون

الوجهة  أمسرتدام

التمديد لسنة إضافية.

استوديو ،مزيانية للعمل ،مرصوف.

البنية التحتية للبحث واإلنتاج :مشورة من كبار
الفنانني ،ورشات عمل ،مكتبة.

https://www.rijksakademie.nl/
https://www.rijksakademie.nl/en/
rijksakademie-history-contact

إنتاج األفالم يف الدول النامية حيث تكون إمكانيات اإلنتاج محدودة ألسباب سياسية أو

الرأي يف الدول النامية .كما يهدف الربنامج إىل املساهمة يف تحقيق تعاون أ كرب بني قطاع
صناعة األفالم الرنويجي والقطاعات الدولية.

منحة إنتاج
القطاع  السمعي البرصي ،اإلعالم (الوثائقي)

أولويات أخرى يجب أن يكون املنتج الرئييس مقيم

أهلية املستفيدين

يف هذه الدول.

الجنسية الدول النامية مثل مرص،

العراق ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني،
سوريا ،تونس ،اليمن.

املهنة  منتجون

الوجهة  -

يف الدول املؤهلة ،وأن يكون املخرج مواطن أو مقيم
يجب تصوير الفيلم يف إحدى الدول املؤهلة.

يشرتط تواجد منتج مساعد من نرويجي الجنسية.
حجم املنح  ال تتعدى املنحة مبلغ مليون كرونا

نرويجي (نحو  102000يورو)

https://sorfond.no/export/
_sites/sorfond/pdf/Guidelines
Sxrfond_2020-2022.pdf
https://sorfond.no/guidelines_deadlines
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

معهد سن دانس (الواليات
املتحدة)
معهد سن دانس عبارة عن منظمة غري ربحية مكرّسة الكتشاف فنانني وجماهري

مستقلني وتنميتهم .ويسعى املعهد من خالل برامجه إىل اكتشاف فنانني مرسحيني

وسينمائيني مستقلني من الواليات املتحدة وجميع أنحاء العامل ودعمهم وإلهامهم وإىل

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

منظمة اليونسكو (الدولية)
ليونسكو هي منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .وتتمثل رسالتها يف إرساء

السالم من خالل التعاون الدويل يف مجال الرتبية والعلوم والثقافة .إذ تساهم برامج

اليونسكو يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املحددة يف خطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030اليت اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام .2015

تعريف الجماهري على أعمالهم الجديدة.

لغاية عام  ،2019عمل املعهد على إدارة برنامج املرسح الذي يركز على العامل العريب ،لكن

تم تعليقه نتيجة النتشار جائحة الكورونا ،وأعلن املعهد عن استمراره يف دعم فناين املرسح
واألداء من خالل برنامج جديد بعنوان برنامج سن دانس الخيايل املتعدد التخصصات.

كما تقوم الربامج األخرى بدعم الفنانني يف العامل العريب.

إقامة ،منح
القطاع  املرسح ،تخصصات أخرى بناء على
الربنامج

أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول
املهنة  فنانون

الوجهة  بناء على الربنامج

126

أولويات أخرى -
حجم املنح  -
https://www.sundance.org/about/
us#mission
https://www.sundance.org/
programs/theater-program
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** برنامج تمويل بلدان الجنوب
ّ
متعدد التمويل تأسس بموجب املادة  18من اتفاقية حماية وتعزيز
عبار عن صندوق

تنوع أشكال التعبري الثقايف يف العام  .2015ويهدف الصندوق إىل تعزيز التنمية املستدامة
وتقليص الفقر يف البلدان النامية واألقل نمواً اليت تشكّل أطرافاً يف هذه االتفاقية .ويدعم
الصندوق لتحقيق هذا الهدف مشاريع وبرامج تع ّزز نشوء قطاع ثقايف حيوي ،وال سيما
من خالل األنشطة اليت تس ّهل إدخال صناعات ثقافية وسياسات ثقافية جديدة أو تع ّزز
الصناعات والسياسات الثقافية القائمة .وقد يكون استخدام الصندوق من خالل دعم

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

منظمة فريمونت للفنانني
املقيمني (الواليات املتحدة)
تأسست املنظمة عام  1984بهدف تقديم إقامات يف االستوديو يف مجتمع دويل شامل
يكرّم العمل اإلبداعي ويعتربه تجسيداً شكلياً للغة الروح.

قانوين أو تقين أو مايل ،أو الخربةـ ،ويجب أن يتالءم مع أهداف الصندوق .ويستخدم

** برنامج زمالة

صندوق اليونسكو الدويل للتنوع الثقايف ( )IFCDباألخص لتعزيز التعاون الجنويب-

الجنويب والشمايل-الجنويب-الجنويب ،فيما يساهم يف تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة
إىل جانب تأثريات هيكلية يف الحقل الثقايف عند الحاجة.

منحة مرشوع
القطاع  جميع القطاعات
أهلية املستفيدين

الجنسية جميع الدول املؤهلة

https://en.unesco.org/creativity/
_sites/creativity/files/list_eligible
countries_ifcd_11call_2020_en.pdf

املهنة  السلطات واملؤسسات العامة،

املنظمات غري الحكومية ،املنظمات غري

الحكومية الدولية من الدول املؤهلة املذكورة

أعاله.

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

يقدم الربنامج  250إقامة سنويا للفنانني والكتاب من ذوي املواهب املتمزية ،حيث يتم

مراجعة ملفاتهم ومخطوطاتهم من قبل كبار الفنانني والكتاب.

إقامة
أولويات أخرى فرتة التنفيذ 12 :شهر كحد أدين

و 24شهر كحد أقىص

القطاع  األداب ،الفنون البرصية

أولويات أخرى تتغري مواصفات برنامج الزمالة 3

حجم املنح   100000دوالر كحد أقىص

أهلية املستفيدين

األول)

للمرشوع الواحد

الجنسية جميع الدول

املهنة  فنانون برصيون ،كتاب

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/
projects
https://en.unesco.org/creativity/ifcd
https://en.unesco.org/creativity/ifcd/
apply

الوجهة  فريمونت ،الواليات املتحدة

مرات يف السنة ( 15شباط 15 ،حزيران 1 ،ترشين

حجم املنح  زمالة تغطي اإلقامة يف منظمة

فريمونت للفنانني املقيمني (تشمل بعض املنح
مصاريف إضافية للسفر ،بدل راتب ،الخ)

يتغري املحكمون من فرتة إىل أخرى ،لذلك نشجع
املتقدمني الذي مل يحصلوا على منحة زمالة على
تقديم مقرتحاتهم قبل املحدد املقبل.

الوجهة  -
https://vermontstudiocenter.org
https://vermontstudiocenter.org/
fellowships
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

الصندوق السويرسي
Visions SudEst
ُ
أطلق الصندوق السويرسي عام  2005عرب منظمة "تريغون-فيلم" يف بادن

( )Foundation trigon-film Badenومهرجان "فرايبورغ" السينمايئ ،بالتعاون

مع مؤسسة "فزييون دو رييل" يف نيون ( )Nyon's Visions du Reelودعم الوكالة

السويرسية للتنمية والتعاون.

ويسعى الصندوق إىل ملء فراغ يف األشكال القائمة للمساعدة من خالل دعم مشاريع

فعلية ومقنعة (كاألعمال الخيالية الطويلة واألفالم الوثائقية املبدعة) من دون فرض

الرشوط ،ومن خالل بذل جهده لضمان توزيعها ونرشها يف البلد نفسه .ويحرص

الصندوق على أن تبقى تكاليفه العامة ضمن الحد األدىن ،حىت يؤول أ كرب قدر ممكن من
ّ
املقدمة إىل اإلنتاجات اليت ّ
يتم اختيارها.
املوارد

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

** منحة لإلنتاج والتوز يع
منحة إنتاج وتوز يع
القطاع  السينما
أهلية املستفيدين

الجنسية آسيا ،أفريقيا ،أمريكيا

الالتينية ،أوروبا الرشقية

املهنة  رشكة إنتاج

الوجهة  -

أولويات أخرى دعم إنتاح أساس الوثائق اليت

تؤكد إمكانية إنجاز املرشوع (إذ إن  30%من
التمويل يجب أن ُيستحصل قبل تقديم طلب).
ّ
سيتم دعم مرشوع الفيلم الخيايل
حجم املنح 

بقيمة تبلغ أقصاها  20ألف فرنك سويرسي

ملرحلة ما بعد اإلنتاج.
ّ
سيتم دعم فيلم وثائقي بقيمة أقصاها  10آالف
فرنك سويرسي ملرحلة ما بعد اإلنتاج.

http://www.visionssudest.ch/en/
informations
http://www.visionssudest.ch/en/
regulations
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

برامج الحراك
القرسي والفنانني
الالجئني
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

ورشة الفنانني يف املنفى
(فرنسا)

جمعية املرا كز الفرنسية لتاليق
الثقافات (فرنسا)

تعمل الوكالة على تحديد الفنانني املوجودين يف املنفى من كافة األصول والتخصصات

تأسست الجمعية يف فرنسا عام  ،1973ويشغل أعضائها يف تعزيز القطاع الثقايف

وتقدم لهم الدعم بناء على أوضاعهم واحتياجاتهم وتوفر لهم مساحات للعمل

وتوصلهم بشبكة فرنسية وأوروبية للتصاول مع الخرباء يف املجال ليتمكنوا من ممارسة

والتعليمي وقضايا التنمية اإلقليمية.

** منحة نورا

عملهم .كما قامت الوكالة بتطوير مهرجان متعدد املجاالت تحت عنوان "رؤى املنفى"،

بالتعاون مع مواقع وأماكن رشيكة.

بدعم من وزارة الثقافة الفرنسية ،تقوم جمعية املراكز الفرنسية لتاليق الثقافات بتنسيق

إقامة ،تشبيك

برنامج نورا للفنان املقيم يستهدف الالجئني الذين تم نفيهم إىل فرنسا ،من بينهم فنانني

وباحثني وخرباء يف الثقافة قادمي من دول كانت قد نشبت فيها الحروب وتلقوا إقامة

القطاع  جميع التخصصات

أولويات أخرى -

أهلية املستفيدين

حجم املنح  مكتب استقبال واستشارات حيث

الجنسية -

املهنة  فنانون يف املنفى

الوجهة  باريس ،فرنسا

يتم تحديد احتياجات كل فنان.

مساحة ودية حيث يقيض الفنانني أوقاتهم

ويستخدمون الحواسيب وينسقون املواعيد.

مساحات للمارسات الفنية حيث يعمل الفنانون
وأحيانا يشاهدون عروض يقدمها فنانني

آخرين.

لجوء يف فرنسا .انطلق الربنامج عام  2016ومنذ ذلك الحني استضاف  35فنان من
الرشق األوسط ملدة شهور عدة يف املراكز الفرنسية للثقافة.

إقامات
القطاع  فنانون ،باحثون ،خرباء يف مجال

الثقافة

أهلية املستفيدين

الجنسية الرشق األدىن واألوسط،

https://aa-e.org/en/category/
atelier-2/

أفريقيا (تحديدا السودان ،العراق ،ليبيا،

اليمن ،السودان الجنويب ،إرتريا)
الثقافة

املهنة  فنانون ،باحثون ،خرباء يف مجال

الوجهة  فنانون ،باحثون ،خرباء يف مجال

الثقافة

134

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى الالجئون الذين وصلوا حديثا

إىل فرنسا

حجم املنح  إقامة من  6-1شهور

منحة بقيمة  1000يورو شهريا
تكاليف سفر

مبيت ومأ كل مجاين
https://www.accr-europe.org/en/
residencies/residencies-programs/
nora/nora
https://www.accr-europe.org/fr/
les-residences/appel-a-candidature/
appel-a-candidature-2020_1
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

املجلس الثقايف الرب يطاين
(اململكة املتحدة)
املجلس الثقايف الربيطاين عبارة عن منظمة دولية يف اململكة املتحدة تهتم بالعالقات

الثقافية واملبادرات التعليمية ،وتدعم التبادل بني األفراد يف اململكة املتحدة والدول األخرى
من أجل تعزيز معرفة مشرتكة أفضل.

** صندوق دعم اإلرث الثقايف
صندوق دعم االرث الثقايف هو صندوق يدعم الجهود املبذولة لحماية الرتاث الثقايف

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

املورد الثقايف (لبنان)
املورد اللثقايف هو مؤسسة إقليمية غري ربحية تأسست عام  ،2003تسعى إىل دعم

اإلبداع الفين يف املنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقايف داخل املنطقة وخارجها .يستند

عملها على تقدير قيمة الرتاث الثقايف املتنوع يف املنطقة العربية واإليمان بالدور املحوري

للثقافة يف تطوير املجتمع املدين وبأهمية إتاحة الثقافة للجميع ،وبحق الفنانني يف حرية

التعبري .يسعى املورد الثقايف لتحقيق مهمته اليت تهدف إىل دعم فنانني ومؤسسات

ثقافية من املنطقة العربية من خالل مجموعة من الربامج .تشمل هذه الخدمات دعم

الفنانني املستقلني إلنتاج أعمال جديدة والسفر والرتويج لهذه األعمال ،وبرامج بناء

القدرات والتدريب ومنشورات باللغة العربية تهدف لتطوير مهارات املدراء الثقافيني

واملؤسسات الثقافية ،وبحوث يف السياسات الثقافية ،ودعم الفنانني املعرضني للخطر،

املعرض للخطر يف اثنيت عرش دولة مستهدفة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا .يهدف

ودعم استدامة الصناعات الثقافية يف املنطقة من دون تقويض قيمة الثقافة كمصلحة

خالل بناء القدرات لتعزيز وحماية الرتاث الثقايف املتأثر بالرصاع.

باستثناء منحة وجهات ،ال يوفر املورد الثقايف منح للحراك ،وباإلمكان تغطية تكاليف السفر

الصندوق إىل املساعدة يف خلق فرص مستدامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من

منح مشار يع
القطاع  آلثار ،مجموعات وأرشيف ،مباين

أولويات أخرى

تاريخية ،تقاليد ثقافية (تراث غري امللموس)،

منح كبرية :مرتان يف السنة.

أهلية املستفيدين

حجم املنح  -

اللغات واللهجات ،التاريخ الشفوي.

الجنسية أفغانستان ،مرص ،األردن،

منح صغرية :مرة كل فصل

سوريا ،تونس ،تركيا ،اليمن.

القائمة أو الرشيكة مع الدول املستهدفة.

من خالل املنحة فقط عندما تشكل جزء من تنفيذ املرشوع.

** كن مع الفن
صندوق دعم االرث الثقايف هو صندوق يدعم الجهود املبذولة لحماية الرتاث الثقايف

املعرض للخطر يف اثنيت عرش دولة مستهدفة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا .يهدف

الصندوق إىل املساعدة يف خلق فرص مستدامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من
خالل بناء القدرات لتعزيز وحماية الرتاث الثقايف املتأثر بالرصاع.

لبنان ،ليبيا ،العراق ،فلسطني ،السودان،

املهنة  تقدم الطلبات من املنظمات

عامة وحق إنساين أسايس.

https://www.britishcouncil.org/
arts/culture-development/culturalprotection-fund

الوجهة  أفغانستان ،مرص ،األردن ،لبنان،

ليبيا ،العراق ،فلسطني ،السودان ،سوريا،

تونس ،تركيا ،اليمن.
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منحة سفر
القطاع  جميع التخصصات

ّ
املتقدم يعيش حالة
أولويات أخرى أن يكون

أهلية املستفيدين

ال يدعم الربنامج الصحافيني أو املصورين

الجنسية يجب أن يكون املتقدمني من

الدول العربية.

املهنة فنانون ،فاعلون ثقافيون

الوجهة  أي دولة عربية

خطر أو تهديد يمكن التحقق منه.

الصحفيني ،إال إذا كان عملهم يف مجال
الصحافة الثقافية أو الفنية.
حجم املنح 

دعم مادي :

شبكة املدن الدولية لالجئني
(الرنويج)
شبكة املدن الدولية لالجئني عبارة عن منظمة مستقلة للمدن واملناطق اليت توفر مأوى

للكتاب والفنانني املعرضني للخطر من أجل تعزيز حرية التعبري وحماية القيم الديمقراطية

وتعزير التضامن الدويل.

تكاليف املعيشة (بما يف ذلك املبيت) يف أي دولة

إقامة

شهور.

القطاع  الكتابة اإلبداعية ،النرش ،الفنون

يف املنطقة العربية أو خارجها ملدة أقصاها 6

تذكرة سفر ذهابا وإيابا من وإىل أي دولة يف
املنطقة العربية أو الخارج.

دعم قانوين

أنواع دعم أخرى (رسوم طبية ،نفسية)... ،
دعم غري مادي :

وصل املستفيدين بإقامات فنية قصرية األمد يف
املنطقة العربية

وصل املستفيدين بمنظمات دولية تدعم

الفنانني املعرضني للخطر.

https://mawred.org/grantsopportunities/supportingartists-creativity/stand-forart/?lang=en#155178354855315dfdf96-b187
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منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

البرصية ،املوسيقى

أهلية املستفيدين

الجنسية يحق ألي كاتب أو فنان

حجم املنح  إقامة ملدة سنتني

https://www.icorn.org/

يتعرض لالضطهاد أو الخطر نتيجة للتعبري عن
أراءه أو أفكاره خالل ممارسته لعمله  /فنه

التقدم للحصول على منحة اإلقامة.

املهنة  الكتاب املبدعون ،النارشون،

املرتجمون ،الفنانون البرصيون ،املوسيقيون.
الوجهة  املدن التابعة لشبكة املدن الدولية
لالجئني.
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

معهد التعليم الدويل
(الواليات املتحدة)

وتعمل بمثابة القناة واملحرك إلعادة تخيل بعض النماذج التاريخية والنظرية والعملية

يعد صندوق حماية الفنانني برنامجاً ريادياً
ّ
ّ
يمتد على ثالث سنوات يف معهد التعليم
ويقدم صندوق حماية الفنانني منحاً
ّ
الدويلُ ،ن ّف َذ برعاية مؤسسة آندرو و .ميلون).

دراسية للفنانني املعرضني للتهديد والخطر يف أي مجال جهد فين ،ويضعهم يف جامعات
مضيفة ومراكز فنية يف بلدان آمنة حيث يستطيعون مواصلة عملهم.

منحة مرشوع

املنظمة بشكل كبري يف دول الشمال وأوروبا ويف امليدان الدويل.

** الفنانون املعرضون للخطر
القيام بعملية مسح للفنانني يف مجال الفنون البرصية واملعرضني لالضطهاد بهدف

القطاع  جميع التخصصات
أهلية املستفيدين

ال ينظر صندوق حماية الفنانني يف الطلبات
املُ َق ّدمة من األفراد الذين ّ
تم تهجريهم أو نفيهم

الوجهة  -

األساسية يف امليادين القائمة غالبا يف إطارات مؤسساتية ومناطق مختلفة .عملت

هي مؤسسة جديدة تعمل عند تقاطع حقوق اإلنسان والفنون .تهدف املؤسسة إىل
أولويات أخرى ُتقبَل الطلبات يف أي وقت من

املهنة  فنانون

منظمة بربتيوم موبايل
(الرنويج)
بربتيوم موبايل عبارة عن وسيلة للتقييم تجمع بني الفنون واملمارسات واالستفسارات،

** صندوق حماية الفنانني

الجنسية جميع الدول

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

تسهيل ممر آمن لهم للخروج من بالد نشأتهم واستضافتهم يف مالذ آمن.

السنة.

ألكرث من عامني ،أو الذين يحملون جنسية أو
إقامة دائمة أخرى يف بلد آخر.
حجم املنح  -

https://www.iie.org/Programs/Artist%C2%ADProtection-
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

إقامة
القطاع  الفنون البرصية وحقوق اإلنسان

أولويات أخرى الربنامج مكرس للفنانني

أهلية املستفيدين

تستقبل الطلبات على مدار العام.

الجنسية جميع الدول

املهنة  فنانون ،كتاب ،قيمون ،نقاض،

باحثون

الوجهة  إقامات املالذ اآلمن لفنانني قادمني

من  14دولة ،بما فيها اسبانيا وفنلندا وأملانيا
وتونس.

املعرضني للخطر.

حجم املنح  شقة أو ستوديو ،مرصوف معيشة

شهري ،تأشرية سفر ،تأمني ،مزيانية محدودة
لإلنتاج والرسوم القانونية.

بعض اإلقامات تشمل العائالت.
https://www.perpetualmobile.org/
about/?lang=en
https://artistsatriskconnection.org/
https://artistsatrisk.org/
apply/?lang=en
https://www.hiap.fi/collaboration/
residency-programme-partners-andcollaborators/
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 قائمة املحتويات

144

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الربامج املكرسة
للصحافيني
والناشطني
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

إعالميون من أجل صحافة
استقصائية عربية (األردن)
** جوائز أر يج للصحافة االستقصائية
تكرم أريج سنوياً التحقيقات االستقصائية العربية املتمزية .وتحتفي جوائز أريج

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

املؤسسة األورو-متوسطية
لدعم املدافعني عن حقوق
اإلنسان (الدنمارك)
املؤسسة األورو-متوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان ( )EMHRFهي مؤسسة

إقليمية مستقلة يقودها مدافعون عن حقوق اإلنسان وخرباء يف شؤون املنطقة العربية

السنوية ،اليت بدأ تقديمها قبل أ كرث من عرش سنوات ،بزناهة ومهنية هؤالء الصحفيني

ويعملون ملصلحة املدافعني املحليني عن حقوق اإلنسان واملنظمات والجماعات غري
الحكومية يف املنطقة .توفر املؤسسة األورو-متوسطية دعماً مالياً وتوفر إرشاداً مخصصاً

جائزة

مبتكرة وحساسة ،ولتكييف أنشطتهم يف مجال حقوق اإلنسان ومواصلتها يف أوضاع

والصحفيات ،من يشاركون يف صنع املعايري املهنية االحرتافية.

الزناعات أو يف بيئات معادية ،ويف أوضاع االنتقال نحو الديمقراطية.

القطاع  الصحافة

أولويات أخرى-

أهلية املستفيدين

حجم املنح  -

الجنسية مهنيون عرب ،سواء مقيمني

يف العامل العريب أو خارجه

املهنة  صحافيون

الوجهة  -

لحماية سالمة املدافعني األفراد واملنظمات غري الحكومية ،لتمكينهم من تنفيذ مبادرات

https://award.arij.net/?lang=en
https://award.arij.net/category/
faq/?lang=en

** املنح العادية
منحة تشغيل ،منحة مرشوع
القطاع  املجتمع املدين ،املدافعون عن حقوق
اإلنسان

أهلية املستفيدين

الجنسية املغرب ،الجزائر ،تونس،

ليبيا ،مرص ،لبنان ،األردن ،سوريا ،فلسطني،

إرسائيل.

أولويات أخرىيمكن إرسال الطلبات باللغات
العربية ،اإلنجلزيية أو الفرنسية.

حجم املنح  ال يتعدى التمويل املطلوب 40000

يورو ،وعادة يرتاوح بني  30000-5000يوررو.
املدة القصوى لتقديم الدعم 18-12 :شهر.

املهنة  مؤسسات مجتمع مدين

الوجهة  -
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/http://emhrf.org/standard-grants
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

صندوق فر يدا يونغ النسايئ
(كندا)

معهد العالقات الدولية
والثقافية (أملانيا)

تأسست املنظمة النسائية الشابة يف عام  ،2010وبدأت يف الظهور يف جميع أنحاء العامل،

أقدم منظمة أملانية لتوطيد العالقات الدولية والثقافية .تعمل املنظمة على تعزيز تعايش

الذين يبنون التغيري الذي يحتاجه العامل .ومع ذلك ،فإن  FRIDAتمنح القادة الشباب

املعارض والحوار واملؤتمرات.

من املكسيك إىل املغرب إىل مالزييا اليت تديرها النساء والفتيات والشابات عرب الشجعان
املوارد اليت يحتاجون إليها لزيادة أصواتهم وجذب االنتباه إىل عملهم ،والدعم واملرونة

والشبكة وكذلك للحفاظ على رؤيتهم وتأثريهم على قيد الحياة .هدفها الرئييس هو دعم

النسويات الشابات على مستوى العامل .تدرك  FRIDAأن التغيري مستمد من منظمات

متنامية من الناشطات النسويات الشابات.

سلمي وإثرايئ بني الشعوب والثقافات حول العامل ،وتدعم التبادل الفين والثقايف يف

** منحة برنامج التبادل الثقايف
تقوم املنحة بدعم منظمات املجتمع املدين من أملانيا ودولة رشيكة يف برنامج

منحة مرشوع

 CrossCultureمن بهدف العمل معا يف مرشوع وتأسيس شبكة مستدامة.

القطاع  حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية

أولويات أخرىيمكن استخدام التمويل لتغطية

منحة سفر ،منحة مرشوع

أهلية املستفيدين

أو لتأسيس البنية التحتية للمرشوع.

القطاع  السياسة واملجتمع ،اإلعالم والثقافة،

الجنسية جنوب الصحراء الكربى ،آسيا

ومنطقة املحيط الهادي ،الرشق األوسط،

شمال أفريقيا ،أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،

أوروبا الوسطى والرشقية ،منطقة القوقاز،

تكاليف املوظفني ،الشؤون اإلدارية أو التنظيم،

يجب أن يكون املتقدمني بني  30-18سنة.

حقوق اإلنسان والسالم ،التنمية املستدامة.

حجم املنح  لغاية  6000دوالر

أهلية املستفيدين

الوجهة  -

تكاليف وثيقة الصلة باملرشوع (4500-2250
يورو للمنظمة).

الجنسية نحو  40دولة ،بما فيها

شمال آسيا.

املهنة  ناشطات شابات

حجم املنح  تكاليف سفر ومعيشة

الجزائر ومرص والعراق واألردن ولبنان
http://youngfeministfund.org/
https://youngfeministfund.org/howto-apply/#

وليبيا وموريتانيا واملغرب وفلسطني وقطر

والسعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

https://www.ifa.de/en/fundings/ccpsynergy/

املهنة  منظمات املجتمع املدين

الوجهة  أملانيا
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

** برنامج زمالة  CrossCultureو CrossCulture Plus
تعمل على تقوير التبادل بني األفراد واملؤسسات والثقافات من أجل تطوير رشاكات بني

أملانيا والدول اإلسالمية.

حقوق اإلنسان والسالم ،التنمية املستدامة.
أهلية املستفيدين

الجنسية الدول اإلسالمية ،بما فيها

الرشق األوسط وشمال أفريقيا

يستهدف مرشوع  Cross Culture Plusكل

من مرص وتونس واليمن وليبيا

املهنة  مهنيني ومتطوعني يف مجال

املجتمع املدين

الوجهة  أملانيا

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

املعهد السويدي (السويد)
املعهد السويدي عبارة عن منظمة عامة تعمل يف مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم

وإدارة األعمال من أجل تقوية العالقات الدولية والتنمية.

منح تدر يبية ،منح سفر
القطاع  السياسة واملجتمع ،اإلعالم والثقافة،

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

أولويات أخرى  :2023-2019تمنح األولوية

للتعليم املدين واملواطنة واملجتمع املدين الرقمي.

يلزم حصول املرشح على مشاركة دائمة يف
منظمة أو مؤسسة يف بلده األم.

يتم دعم نحو  100شخص من  42دولة
سنويا.

** برنامج الناشطني يف مجال املساواة بني الجنسني
هو برنامج يسعى لتطوير مهارات القواد يف مجال املنارصة وتمكينهم من استكشاف

أدوات وأشكال جديدة للتعاون ومشاركة املعرفة يف شبكة من النظراء امللهمني

مدة التدريب 6 :أسابيع إىل  3شهور.

املجتمع املدين

حجم املنح  تكاليف سفر ،تأشرية سفر ،تأمني

القطاع  السياسة واملجتمع ،اإلعالم والثقافة،

صحة وإسكان ،مرصوف شهري بقيمة 550
يورو.

https://www.ifa.de/en/fundings/ccpfellowships/#section4

حقوق اإلنسان والسالم ،التنمية املستدامة.
أهلية املستفيدين

الجنسية جنوب رشق آسيا ،الرشق

األوسط ،شمال أفريقيا ،بما يف ذلك الجزائر،

مرص ،العراق ،اإلردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب،
فلسطني ،سوريا ،تونس ،اليمن.

املهنة  قواد املجتمع املدين

الوجهة  السويد

أولويات أخرى  أن يكون لدى املرشح منصب

قيادي (رسمي أو غري رسمي) يف منظمة مجتمع
مدين أو شبكة تعمل يف مجال املساواة بني

الجنسني.

العمل يف بيئة تعاونية يف منصب قيادي (رسمي
أو غري رسمي).

الفئة العمرية بني  32-22سنة.

إملام يف اللغة اإلنجلزيية كتابة ومحادثة.

حجم املنح  تدريب ومحتوي

إقامة ،وجبات ،تنقل محلي خالل فرتة الربنامج
تذاكر سفر من وإىل السويد.

https://si.se/en/apply/leadershipprogrammes/leaderlab/
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمة األمم املتحدة لتحالف
الحضارات (دولية)

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

مجلة ز ينيت (أملانيا)
تعمل املجلة على تطوير برنامج جديد بالرشاكة من مؤسسة كانديد وبدعم من مكتب

الشؤون الخارجية يف أملانيا .تقوم املجلة بدعوة املرشحني لتقديم قصص وثيقة الصلة

بأحد أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

** برنامج تحالف الحضارات

** منحة ر ينيت للصحافة

يعمل الربنامج على تعزيز التفاهم بني الثقافات والديانات من خالل إرشاك قواد املجتمع

املدين الشباب من أوروبا وأمريكا الشمالية والرشق األوسط وشمال أفريقيا يف نشاطات
تعزز التبادل والتعاون واملمارسات السليمة يف التطرق إىل التحديات العاملية الحالية.

منحة سفر
القطاع  منظمات املجتمع املدين ،اإلعالم
أهلية املستفيدين

الجنسية شمال أفريقيا ،الرشق

األوسط ،أمريكا الشمالية ،أوروبا.

منحة مرشوع
القطاع  الصحافة

أولويات أخرى أن يكون املرشحني بني 35-25

سنة.

أهلية املستفيدين

الجنسية سوريا ،الجزائر ،مرص ،العراق،

األردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،تونس،

حجم املنح  مدة كل رحلة حوايل أسبوعني

املهنة  مهنيون وقادة شباب

الوجهة  رحالت تبادل بني دول أوروبا وشمال

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

https://fellowship.unaoc.org

اليمن.

أولويات أخرى يمكن للصحفيني التقدم كأفراد

أو كمرشوع مشرتك.

حجم املنح   20منحة بقيمة  3500يورو لكل
منها ،ويتم منحها بالكامل.

املهنة  أي صحفي فوق سن  18عام.

الوجهة  -

https://zenith.me/en/reporting-grants

أفريقيا والرشق األوسط.
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

موارد ومنظمات
أخرى
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الشبكة األفر يقية للسياسات
الثقافية (جنوب أفر يقيا)

ثقافة داير ما يدور (لبنان/
تونس/فلسطني/أملانيا)

تهدف إىل توثيق ومشاركة األخبار واملعرفة يف مجال السياسات الثقافية.

ثقافة داير ما يدور هو برنامج اقليمي ّ مم ّول من قبل االتحاد األورويب على امتداد أربع

https://www.facebook.com/AfricanCulturalPolicyNetwork/

سنوات (الجوار الجنويب-اآلليّة األوروبيّة للجوار) يعمل على دعم الوسط الثقايف لخلق
ّ
يتول الربنامج تحقيق أهدافه من
بيئة مالئمة لالندماج االجتماعي واالقتصادي للشباب.

املؤسسات الثقافيّة واملبادرات واألفراد لتعزيز القدرات وتوسيع نطاق أعمالهم
خالل دعم
ّ
ّ
ّ
ّ
من خالل التمويل وتبادل املعارف وفرص التشبيك .يعتمد الربنامج على الخربة املطولة
السابق ،مثل ثقافة ميد .البلدان
لرشكائه وعلى الربامج اليت د ّعمها االتحاد األورويب يف ّ

السور يّة
املعنيّة :الجزائر ومرص واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس (والجالية ّ
والليبيّة بالخارج)

https://allaroundculture.com
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الشبكة الفنية Arterial

منظمة أرت ايست

شبكة أفريقية للمجتمع املدين تجمع الفنانني واملنظمات واملؤسسات العاملني يف القطاع

تأسست  ArteEastسنة  ،2003وهي مؤسسة رائدة غري ربحية مقرها نيويورك تكرّس

والنشاطات التدريبية واملنارصة بهدف بناء املهارات وخلق قطاع إبداعي مستدام.

الرشق األوسط وشمال أفريقيا .أطلقت املؤسسة مبادرة اإلقامات الفنية سنة ،2011

اإلبداعي يف أفريقيا .الشبكة الفنية  Arterialغري هادفة للربح وهي تنفذ األبحاث

http://www.arterialnetwork.org/newsletter
http://www.arterialnetwork.org/opportunity

جهودها إلرشاك جمهور عاملي مزتايد وفنانني متخصصني يف مجال الفنون املعارصة يف

واليت أتاحت لفناين الرشق األوسط وشمال أفريقيا الفرصة للوصول إىل برامج اإلقامات
ُ
تنشئها مؤسسة
الدولية املرموقة يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل الرشاكات اليت

 ArteEastمع هذه الرشكات اليت ّ
تقدم هذه اإلقامات.
https://arteeast.org/news-events/
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

مرصد تمويل الثقافة (تونس)
تكمن رؤية املرصد يف قطاع ثقايف يرثيه التدبري الفعال للموارد املالية ونقاشات مستنرية

حول العمل الخريي وفهم واسع السهامات الثقافة يف تغيري الحياة ويف التنمية البرشية.

يهدف املرصد إىل توفري مساحة مركزية تخدم كمنصة لبناء القدرات واملعلومات واألبحاث

يف مجال تمويل القطاع الثقايف يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،وبشكل مزتايد

يف القارة األفريقية .كما يهدف إىل أن يصبح مورد رائد للمعلومات واالستخبارات فيما

يتعلق بحشد املوارد للقطاع الثقايف.

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الجوار األورويب جنوب (االتحاد
األورويب)
بوابة الجوار األورويب هي جزء من برنامج الجوار املفتوح الذي أطلق يف نوفمرب 2015

ملدة أربع سنوات خلفا ملركز معلومات الجوار األورويب .وهو يسعى لرفع مستوى الوعي

والتعريف بسياسة الجوار األوروبية.

https://www.euneighbours.eu/en/south/eu-in-action
https://culturefundingwatch.com/en/
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

املنظمة العاملية لحر ية التعبري
املوسيقي وملحاربة املراقبة على
األعمال الفنية – فر يميوز
(الدنمارك)
شبكة الشاشات العربية البديلة «ناس» تأسست منذ أ كرث من  ١٠سنوات ،وهي شبكة

تضم فضاءات سينمائية غري حكومية يف املنطقة العربية .تجمع الشبكة العديد من

املبادرات اليت تسعى من خالل برمجتها وفعالياتها ومساحاتها واسرتاتيجيات تواصلها

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

مرا كز معلومات الحراك
مراكز معلومات و/أو مواقع إلكرتونية قائمة يف مجموعة من الدول األوروبية ،ومركز يف

الواليات املتحدة ،تسعى للتطرق إىل التحديات اإلدارية اليت يواجهها الفنانني والعاملني

يف قطاع الثقافة عند العمل عرب الحدود .ومن تلك التحديات :تأشريات السفر ،الضمان
االجتماعي ،الرضائب ،الجمارك ،الخ.

تلعب مراكز معلومات الحراك دور أسايس على املستوى الوطين واألورويب لتحقيق أحوال

أفضل للفنانني والعاملني يف مجال الثقافة يف الساحات الدولية.

http://on-the-move.org/news/article/19558/mobility-information
-points/

مع جمهورها لدعم ثقافة سينمائية حيوية ومستدامة بهدف تطوير تفاعل الجمهور مع

األفالم.

https://www.naasnetwork.org
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صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منصة حركات
سميت املنصة "حركات" باللغة العربية ،وهي تجسيد للتناقضات املتأصلة يف السفر،

حيث يوجد تناقض بني التشجيع على التنقل وبني عرقلته واإلجبار عليه ،وتتولد

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

الشبكة العاملية لإلقامة الفنية
Res Artis

الحركات بسبب هذا التناقض وعلى الرغم منه .تقوم منصة حركان بإعادة تتبع التنقالت

هي شبكة عمرها ً 27
عاما من مشغلي إقامة الفنون من جميع أنحاء العامل .تضم

يتعلق بمناطق البحر األبيض املتوسط وما حولها.

يف أسرتاليا .نحن الهيئة املهنية العاملية لهذا املجال ،ونضمن االستدامة والنمو من خالل

املعرفية ،القديم منها واملعارص ،باإلضافة إىل الهيئات واملمارسات اليت تختص بكل ما

تسعى منصة حركات إىل تقديم مقاربات مختلفة للرحلة والرتاث وتقاليدها وما يشتق
منها .يركّز املرشوع على املفاهيم واملمارسات املشتقة من التنقل والقصص غري املرئية
والتواريخ املنسية ويوفر مساحة للتفكري النقدي واملبادرة.

شكلت منصة حركات نفسها من خالل بوابة على االنرتنت لتحقيق هذه األهداف

تضم مجموعة من املوارد املتفرعة يف ثالث فئات مختلفة :املعرفة (املعارف) واألدوات
والفعاليات.

ً
عضوا تم فحصهم يف أ كرث من  75دولة .نعمل من مكتبنا الدويل
شبكتنا أ كرث من 550

وجها لوجه واملنصات الرقمية.
توفري أدوات بناء القدرات ألعضائنا من خالل االجتماعات
ً

نهدف إىل دعم اإلقامات وربطها ،واملشاركة والدعوة إىل أهمية اإلقامات يف مجتمع اليوم،

وتقديم توصيات نحو أبحاث وسياسات التنقل الثقايف.
https://resartis.org

https://www.platformharakat.com/
https://platformharakat.com/actions/nacmm
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 قائمة املحتويات

صناديق الحراك

مؤسسات التمويل وصناديق
التمويل يف العامل العريب

منظمات دولية ومعاهد ومؤسسات
أوروبية :برامج تركز على العامل العريب

منظمات دولية ،معاهد ومؤسسات ثقافية
أوروبية :برامج تركز على بلدان الجنوب و/أو دولية

برامج الحراك القرسي
والفنانني الالجئني

الربامج املكرسة للصحافيني
والناشطني

موارد ومنظمات أخرى

شبكة TransArtists
(هولندا)
تعمل الشبكة ضمن مركز التعاون الدويل ومقرها يف أمسرتدام ،هولندا .ترتكز نشاطاتها
على جمع ومشاركة املعرفة والتجارب حول برامج الفنانني املقيمني والفرص الدولية

األخرى للمبدعني وتمنحهم الفرصة لإلقامة والعمل املؤقت خارج بالدهم .كما تعمل
الشبكة على توفري أدوات للفنانني تمكنهم من الوصول إىل برامج اإلقامة حول العامل

واستخدامها من خالل الشبكات اإللكرتونية وورشات العمل واألبحاث واملشاريع بالرشاكة

مع مجموعة واسعة من الرشكاء يف جميع أنحاء العامل .تستخدم الشبكة الفلرت الجغرايف
الذي يمكن الفنانني من العثور على برامج اإلقامة يف شمال أفريقيا وغرب آسيا.
http://www.transartists.org/
https://www.transartists.org/our-news
=https://www.transartists.org/map?field_regio_tid=1279&country
All&discipline=All
=https://www.transartists.org/map?field_regio_tid=287&country
All&discipline=All
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الشبكة الثقافية للتجوال بدعم من املعهد الثقايف الفرنيس

