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املقدمة
يتمثل الهدف الرئييس من دليل تمويل التجوال الثقايف يف تقديم نظرة عامة على الجهات املمولة والربامج اليت تدعم تجوال 
الفنانني والفنانات والعاملني والعامالت يف مجال الثقافة دولياً يف تجوالهم من وإىل 8 دول من منطقة جنوب املتوسط هي 
الجزائر ومرص وليبيا ومالطة واملغرب وتونس وجزر إيطاليا الجنوبية )صقلية وبانتلرييا وجزر إيغادي وجزر بيالجي( ومنطقيت 

سبتة ومليلية يف إسبانيا.

تعاونت الشبكة الثقافية للتجوال مع باحثني وباحثات يف الجزائر واملغرب ومرص وإسبانيا لرسم خارطة باملَِنح وبرامج الدعم 
اليت ُتركّز على منطقة جنوب املتوسط، وذلك ملساعدة املنّظمات الثقافية والعاملني يف مجال الفنون على التفاعل مع أقرانهم 
ي البحث خالل فرتة امتدت من أيلول/سبتمرب 2022 إىل كانون الثاين/

ِ
حول العامل، وعلى تمويل مشاريعهم للسفر دولياً. أُجر

يناير 2023.

على  التجوال  تمويل  وصناديق  الحكومية  السياسات  عن  للمسؤولني  إلهام  يكون مصدر  أن  إىل  أيضاً  الدليل  هذا  يطمح 
ية واألوروبية، باإلضافة إىل الجهات املانحة من القطاع العام، والجهات املعنّية بالتجوال 

ِ
املستويات املحلية واإلقليمية والُقطر

الثقايف عموماً. عرب تعزيز الوعي بالعوائق اليت ما زالت ماثلة يف وجه تكافؤ الفرص دولياً، يمكن لهذا الدليل اقرتاح مجاالت 
كرث عدالة وكفاءة لضمان دعم مستدام للتعاون الثقايف العابر للحدود. تستوجب تموياًل أ

 كيفية تصّفح
هذا الدليل ؟

ية والدولية، العاّمة منها والخاصة. ال يتضّمن الدليل إال الُفَرص املتكررة واملنتظمة 
ِ
يضّم هذا الدليل قائمة باملوارد املحلية والُقطر

على شبكة  معلوماتها  تنرش  ال  اليت  الصناديق  الدليل  يستثين  بذلك،  اإلنرتنت.  عرب  لها  والتقدم  عليها  االّطالع  يمكن  واليت 
اإلنرتنت، واليت ال تنرش دعوات مفتوحة لتقديم الطلبات، واملُرَتَجلة أو املؤقتة.

يمكن ملستخدمي هذا الدليل طلب تمويل التجوال ألسباب متعددة، منها:

 الرتّشح لربنامج يف دولة غري دولة اإلقامة )مرشوع تعاون أو إقامة فنية أو مشاركة يف مهرجان، إلخ(، ولكن من دون  	
تقديم تمويل ُيغّطي نفقات التجوال.

 صياغة مرشوع يتضّمن مكوناً دولياً، والرغبة يف دعوة فنانني أو فنانات أو عاملني أو عامالت يف مجال الثقافة من  	
دولة أخرى للمشاركة يف اإلنتاج والتجول وتطوير السوق، إلخ.

 الرغبة يف اكتساب تجربة العمل )بما يف ذلك التدريب( يف دولة أخرى، والحاجة إىل تغطية نفقات السفر. 	
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وتأشريات  الحدود  عرب  السفر  يشمل  بما  برنامج،  كل  يغطيها  اليت  النفقات  الدليل  يحدد  املتعددة،  األهداف  هذه  يف ضوء 
الدخول واملخصصات اليومية واملكافآت املالية للفنانني أو الفنانات املتعاونني واإلقامة وكلفة اإلنتاج وغريها من أشكال الدعم 

)مثل الرتجمة(.

مثل النسخ األخرى من دليل الشبكة الثقافية للتجوال لتمويل التجوال الثقايف، يتضّمن هذا الدليل ما يلي:

إدارات محلية،  	 رسمية،  إقليمية، مؤسسات  دولية، جهات  متعددة: منظمات  تمويل  ُتتيحها جهات  اليت  الفرص 
مؤسسات خاصة، إلخ.

الربامج اليت تدعم صيغاً متعددة من التجوال، بما يشمل اللقاءات بالزمالء وورشات العمل وبرامج اإلقامات الفنية  	
والثقايف، من  الفين  التجوال  التشبيك، وذلك بهدف دعم مختلف جوانب  التدريب وفرص  وبرامج  السفر  وِمَنح 

التعاون الفين إىل اإلنتاج الثقايف والتطوير املهين وتطوير ممارسات عامة للقطاع.
املحلية  	 الربامج  الدليل  يتضّمن  كما  األقل.  على  جزئياً  وإن  الحدود،  عرب  السفر  كلفة  تغطية  تتضّمن  اليت  الفرص 

والفنانات  للفنانني  دعمها  مكّونات  من  مكوناً  باعتباره  للدول  عابراً  تجوااًل  تتضمن  اليت  والدولية  واإلقليمية 
واملؤسسات الثقافية يف املنطقة.

والفنون  	 الشارع(،  وفنون  والسريك  واألوبرا  والرقص  )املرسح  األداء  فنون  الفنية:  املجاالت  مختلف  من  الفرص 
الجديدة  الوسائط  وفنون  التطبيقية(،  والفنون  الفين  والرتكيب  الضويئ  والتصوير  والنحت  )الرسم  البرصية 
الالمادي  والرتاث  املنقول  والرتاث  املادي  )الرتاث  والرتاث  والرتجمة(،  )الكتابة  واملوسيقى، واألدب  اإلنرتنت،  وفنون 

واألرشيف(، والفنون متعددة االختصاصات، واألبحاث الفنية، واإلدارة الثقافية.

يجمع هذا الدليل ما يلي:

املتوسط موضوع  	 املقيمني واملقيمات يف إحدى دول جنوب  أو  الجنسية  املُتاحة لحاملي وحامالت  التمويل  فرص 
الرتكزي، ضمن فئة التجوال إىل الخارج.

فرص التمويل املتاحة لحاملي وحامالت جنسيات دول أخرى غري دول جنوب املتوسط املذكورة، وذلك ضمن فئة  	
التجوال إىل الداخل.

كذلك، يحاول هذا الدليل تسليط الضوء على الربامج اليت تستجيب لجوانب تخص القطاع أو املجتمع، والسيما تغطية كلف 
السفر الربي )حيث أمكن(، أو حاجات الفنانني أو الفنانات ذوي اإلعاقة أو املسؤولني أو املسؤوالت عن رعايتهم، أو للصيغ 

الرقمية كلياً أو جزئياً من التعاون العابر للحدود.

 العملية اليت اتبعناها لوضع
هذه الخارطة وحدودها

هذا الدليل هو محاولة لجمع كافة املوارد املُتاحة يف وثيقة واحدة، مستنداً إىل بحث موّسع على اإلنرتنت، وعلى دراسات 
يت سابقاً. إال أن الدليل ليس كاماًل وشاماًل بأي حال من األحوال، واملعلومات الواردة فيه ال تمنح أية حقوق ملن يتقّدم 

ِ
أُجر

بطلب للمؤسسات أو الجهات املانحة املذكورة.
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الثالثة من دليل  الطبعة  الثقايف إىل  التجوال  لتمويل  الدليل  كبرياً. يستند هذا  التمويل، غالباً، تحدياً  الحصول على  يمثل 
تمويل التجوال الثقايف، الذي ركّز على املنطقة العربية، وعلى نسخ ركّزت على إيطاليا وإسبانيا، ويتوّسع يف املعلومات1. يف 
ي البحث املشرتك لهذا الدليل يف الوقت الذي تستأنف فيه جهات ممولة عديدة نشاطها بعد أزمة كوفيد 

ِ
الوقت نفسه، أُجر

الثقايف.  التجوال  تمويل  برامج  إلغاء  أو  اإلنرتنت  العمل عرب  إىل  االنتقال  أو  التكّيف  على  منها  كثرياً  أجربت  اليت  الفرتة   ،19
أولويات  الدليل وفق  الواردة يف  املعلومات  تتغري  أن  ُيرّجح  ما  مراجعًة السرتاتيجياتها،  حالياً،  املمولة،  الجهات  بعض  ُتجري 

السياسات الجديدة.

ي إلعداد هذا الدليل عدداً من التحديات املحددة، اليت أُشري إليها حيث دعت الحاجة 
ِ
من جهة أخرى، واجه البحث الذي أُجر

يف الوثيقة. على سبيل املثال، شهدنا نقص بعض املعلومات الخاصة بالكلف اليت يغطيها التمويل أو املعايري املُطّبقة للمنح أو 
الجداول الزمنية الواضحة للربامج، كما غابت استمارات تقديم الطلبات. ومن املشكالت اليت تكررت االصطالحات املتعددة 
املستخدمة يف املنطقة وحول العامل، ما يرتك املجال واسعاً أمام التأويالت بشأن رشوط التقديم والنطاق الجغرايف. فبوجود 
اصطالحات مثل "املنطقة العربية" و"العامل العريب" و"الدول العربية"، قد يتساءل العاملون يف مجال الثقافة حول ما إذا كانت 
كافة املكّونات اإلثنية والثقافية يف املنطقة ككل مشمولة يف الفئة املستهدفة من دون تميزي. كذلك، تستخدم جهات مانحة 
مخترصات مثل MENA )الرشق األوسط وشمال إفريقيا( أو SWANA )جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا(، من دون قائمة 
واضحة بالدول املعنية، رغم أن النطاق الجغرايف املقصود بهذين املُخترَصين، وغريهما، ليس موّحداً لدى املؤسسات الدولية 

كافة.

رغم سعي هذا الدليل ألن يكون على أعلى مستوى ممكن من الشمول والدقة، قد تكون املعلومات التفصيلية فيه قديمة 
يارة املواقع اإللكرتونية الخاصة بالصناديق الواردة يف الدليل ألحدث املعلومات. ويف حال  أو غري دقيقة أو غري مكتملة. ُيرجى ز

مالحظة أخطاء لدى قراءة هذا الدليل، ُيرجى إرسال التعليقات واالقرتاحات والتصحيحات إىل العنوان اإللكرتوين التايل:
info@on-the-move.org

 مواصلة
الرحلة

لألسئلة املتعلقة بربامج تمويل التجوال الثقايف يف دول أخرى، نقرتح االطالع على النسخ األخرى من دليل التمويل على موقع 
الشبكة الثقافية للتجوال.

https://on-the-move.org/resources/funding

لالّطالع على الدعوات املنتظمة والدعوات املُفردة للمشاريع والتعاون وغريها من الفرص لتمويل التبادل الثقايف دولياً، يمكن 
التسجيل للحصول على نرشتنا الشهرية على الرابط

 http://on-the-move.org/newsletter

1   انظر دليل تمويل التجوال الثقايف )باللغة اإلنكلزيية( اليت ركزت على:
  The Arab region )2020(: https://on-the-move.org/resources/funding/mobility-funding-guide-arab-region : )2020( املنطقة العربية    -

 https://on-the-move.org/resources/funding/mobility-funding-guide-italy:)2017( إيطاليا    -
https://on-the-move.org/resources/funding/mobility-funding-guide-spain :)2017( إسبانيا    -
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التمويل الدويل
 للتجوال الثقايف

يف منطقة جنوب املتوسط

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

ية واألوروبية والدولية التمويل على مستوى املؤسسات الُقطر

  منظمة العمل الثقايف اإلسبانية	 
)Acción Cultural Española(

برنامج تدويل الثقافة اإلسبانية )PICE( – منحة الزائرين

اللجنة األوروبية	 
 	)CERN( املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

"كواليد"، برنامج الفنون يف املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

 	)DAAD( خدمة التبادل األكاديمي األملانية
برنامج فنانون يف برلني

املؤسسة الثقافية االتحادية األملانية	 
يع العام، والتمويل القائم على الربامج تمويل املشار

معهد غوته	 
العروض الزائرة يف أملانيا

صندوق اإلنتاج املشتك الدويل

برنامج نرش اإلقامات املوسيقية

برنامج الظل ملحتيف املرسح يف الخارج

املعهد الثقايف الفرنيس وجمعية تشجيع األدب املُتَجم 	 
)ATLAS(

برنامج صناعة املتجمني

املعهد الثقايف الفرنيس واملدينة الدولية للفنون	 
برنامج إقامة فنية

 	)UNAOC( تحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة
UNAOC برنامج زمالة

اليونسكو	 
)IFCD( الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

وزارة الخارجية األمريكية	 
برنامج فولربايت: برنامج ِمَنح فولربايت للطلبة األجانب

ورشة عمل أيوا العاملية للكتابة

املؤسسات

مؤسسة أليانز	 
برنامج منح مؤسسة أليانز

مؤسسة الرسكال للفنون	 
برنامج الرسكال لإلقامة الفنية

مَنح أبحاث

مؤسسة آنا ليند	 
ALFinMOTION

مؤسسة كامارغو	 
برنامج كامارغو للزمالة
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مدينة الفنون الدولية، وال شارتروز، والفرانكوفوين	 
برنامج TRAME لإلقامات الفنية للفنانني الناطقني باللغة الفرنسية

مؤسسة دلفينا	 
برنامج إقامة

 	DOEN مؤسسة
برنامج الثقافة واإلعالم الدويل

مؤسسة مارك دو مونتالبري	 
جائزة مارك دو مونتالبري

ِمَنح دراسات

مؤسسة خالد شومان-دارة الفنون	 
برنامج زمالة لكتابة األطروحات

 	)Getty( مؤسسة غييت
ِمَنح غييت للدراسات

ِمَنح مكتبة البحث

مؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم للمعرفة	 
برنامج ديب الدويل للكتابة

مؤسسة روكفيلر	 
برنامج مركز بيالجيو لإلقامة الفنية

املنظمات غري الحكومية واملؤسسات الثقافية

املورد الثقايف	 
وجهات

كاديمي سكولس سوليتود	  أ
برنامج زمالة سوليتود

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
برنامج آفاق لألفالم الوثائقية

منح السينما

منح الكتابة اإلبداعية والنقدية

منح املوسيقى

منح فنون األداء

منح التدريب والنشاطات اإلقليمية

منح الفنون البرصية

 الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"، ومؤسسة برينس	 
  كالوس، ومؤسسة ماغنوم

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العريب

 	)ACCR( كز الثقافية للتعارف جمعية املرا
برنامج أودييس لإلقامة

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
مواهب مهرجان برلني

معهد ديفوس لإلدارة الفنية	 
برنامج الزمالة للفنون العاملية

صندوق فنك	 
صندوق للتجوال الفين والثقايف

فريم )Frame( للفن املعارص يف فنلندا	 
برنامج الزائرين

 فريم للفن املعارص يف فنلندا، ومعهد كاسكو الفين،	 
  وإيفا )EVA( إنتناشونال

برنامج الزمالة ألبحاث القّيمني والقّيمات

 	)Mitost( الشارع فن، وميت أوست
يع رشاكات عابرة للحدود ثاليث: مشار

مكداول كولوين	 
برامج زمالة

 	)Mediatealents( ميدياتالنتس
مخترب الوثائقي

مخترب املتوسط

مفردات	 
ِمَنح ملمارسات الفنانني والفنانات

 	)CIMAM( اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن املعارص
برنامج ِمَنح السفر

الجمعية الدولية لفنون األداء	 
برنامج الزمالة من الجمعية الدولية لفنون األداء

 	)OneBeat( ون بيت
ون بيت

صندوق روبريتو تشيميتا	 
ِمَنح تجوال

ويرهاوس 421	 
منحة البحث الفين

 مركز ZKM للفنون واإلعالم كارلسور	 
فضاءات صوتية

↖
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مقدمة
يقدم هذا القسم معلومات عن فرص التجوال املُتاحة للفنانني والفنانات والعاملني والعامالت يف مجال 
املذكورة أم يرغبون يف العمل فيها. يستكمل هذا  املتوسط  كانوا من دول ومناطق جنوب  أ الثقافة، سواٌء 
قد  اليت  التجوال  برامج  على  ويركّز  على حدة،  أو منطقة  دولة  كل  على  تركز  اليت  األخرى  األقسام  القسم 
تثري اهتمام الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة واملؤسسات الثقافية يف الدول اليت يتناولها الدليل، كلها 
أو معظمها. نشّجع القارئ الذي يبحث عن فرص يف دولة محددة أن يقرأ هذا القسم إىل جانب القسم 

املخصص للدولة املعنية.

رتِّبت القوائم الواردة يف هذا القسم حسب املؤسسات اليت أطلقت الربامج املعنية. يتضمن القسم الفرعي 
باإلضافة  لها،  التابعة  الحكومات والوكاالت  أي  أدارتها مؤسسات عامة،  أو  اليت أسستها  الصناديق  األول 
وجه  على  األوروبية  )املفوضية  اإلقليمية  واملؤسسات  متعددة،  حكومات  فيها  تشارك  اليت  املؤسسات  إىل 
املرتبطة  تلك  فيها  بما  التربع،  مؤسسات  تتيحها  اليت  الفرص  الثاين  الفرعي  القسم  ويجمع  الخصوص(. 
بجهات حكومية عامة. أما القسم الفرعي الثالث، فيعرض معلومات حول الفرص اليت تديرها منظمات غري 
حكومية ومؤسسات ثقافية مستقلة، بينما يضّم القسم الفرعي األخري بعض مصادر املعلومات اإلضافية 

ثة حول فرص التجوال الدولية. اليت توّفر معلومات ُمحدَّ

م املنح على نطاق إقليمي  تظهر األدلة اليت ُجِمعت خالل البحث لهذا الدليل أن عدداً كبرياً من الربامج ُتقدِّ
أو أوسع )مثل الربامج املفتوحة للفنانني من الدول كافة أو من الدول "النامية" أو "املتحولة"(. ويبدو هذا 
التوّجه أوضح لدى مقارنته بالعدد املحدود من الصناديق اليت تأسست يف الدول واملناطق اليت يغطيها هذا 
الوقت نفسه،  الدول واملناطق، ولكنه، يف  املعنية يف هذه  املتاحة لألطراف  الفرص  الدليل. يوّسع هذا من 

يزيد املنافسة.

العاملي"  "الشمال  يف  دول  من  حكومية  وكاالت  تأسيس  من  القسم  هذا  يتناولها  اليت  الربامج  معظم 
منها  لبعض  اليت  أوروبا،  يف  الوطنية  الثقافة  ومعاهد  التنمية  ووكاالت  الفنية  املجالس  األوىل  )بالدرجة 
أشكال  وأبرز  خاصة.  إقامة  وبرامج  تربع  مؤسسات  تأسيس  من  أو  املتوسط(  جنوب  منطقة  يف  مكاتب 
ودعم  إنتاجية،  بمنح  أو  بمرشوع  املتعلق  والتجوال  القدرات،  بناء  الربامج هي  هذه  تدعمها  اليت  التجوال 

للمشاركة يف برامج إقامة فنية.

جانب  إىل  البرصية  والفنون  األداء  فنون  هي  الدعم  تتلقى  اليت  الفنية  األشكال  أو  االختصاصات  كرث  أ
املجاالت  لهذه  أو  واألبحاث،  واألدب  للموسيقى  والربامج  املنح  من  أقل  عدد  يخصص  حني  يف  السينما، 
الخارج  إفريقيا( إىل  املتوسط )السيما يف شمال  الداعمة للتجوال من منطقة جنوب  الربامج  جميعاً. تبدو 
كرث من تلك اليت تدعم التجوال إىل الداخل، وإن كان من املحتمل أن يكون هذا االستنتاج قد نجم عن  أ
التجوال  التجوال )مثل  تتضّمن أشكااًل جديدة من  اليت  الربامج  البحث. ويبقى عدد  اتّخذها  اليت  الزاوية 
للبيئة(  الصديق  للتجوال  إضايف  دعم  تقديم  أو  الوصول،  وسهولة  بالتنوع  العناية  أو  والهجني،  الرقمي 
محدوداً جداً. إال أن هذا املجال ما زال طور الحركة ومن املرّجح واملأمول أن ُتَتاح فرص من هذا النوع يف 

القريب. املستقبل 

تجدر املالحظة أن مؤسسات وإقامات فنية خاصة أخرى قد تساهم يف قطاع التبادل الثقايف والفين الدويل، 
ولكن معايري هذا الدليل ال تنطبق عليها كاملًة )مثل تقديم تمويل يغطي كلفة التجوال عرب الحدود(، وهو 

ما أدى إىل عدم إدراجها يف الدليل.

مة
قد

م
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من جهة أخرى، اعتمد البحث الذي أُجري إلعداد هذا الدليل على املعلومات املتوفرة على اإلنرتنت. وبالتايل، 
البحث. ونظراً للنطاق  أثناء  قد توجد فرص أخرى مل يتمكّن فريق اإلعداد من االطالع عليها عرب اإلنرتنت 
الواسع والتغري املستمر يف هذا القطاع، من املؤكد أن بعض الربامج سقطت سهواً من هذا الدليل، وهو 
الفرعي األخري من هذا  القسم  املذكورة يف  بانتظام،  ثة  املُحدَّ املعلومات  الُكّتاب. ولعل مصادر  يعتذر عنه  ما 

الدليل، تعّوض هذا النقص جزئياً.

مة
قد

م
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 املؤسسات العاّمة على املستويات

ية واألوروبية والدولية
ِ
الُقطر

 	Acción Cultural Española )AC/E ( - العمل الثقايف اإلسباين 

ين برنامج تدويل الثقافة اإلسبانية )PICE( – ِمَنح الزائر

لغات الربنامج  اإلسبانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  أنشطة  يف  املشاركة   ِمَنح 

لقاءات، إلخ(

ِمَنح االستكشاف قصرية األمد 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب  	

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

العمارة والتصميم 	

السينما 	

ألعاب الفيديو واألنيميشن 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

-  جميع أنحاء العامل، ولكن ُتمَنح( األولوية لبعض الدول يف كل 

دعوة )األولوية عام 2023 إليطاليا واملغرب(

املستهدفة:  	 الجهات 

- الفنانون والفنانات

-  العاملون والعامالت يف مجال الثقافة )إرشاف، إنتاج، برمجة، 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

  إسبانيا

واملؤثرين  الوكالء  أمام  املجال  الربنامج  يتيح  أخرى   أولويات 

طني من مختلف أنحاء العامل االّطالع عن كثب على ما يمكن  واملُخطِّ

ما  وتضمني  والفنية،  الثقافية  القطاعات  يف  تقدمه  أن  إلسبانيا 

يستكشفونه يف مشاريعهم.

ُيشرَتط تقديم الطلبات عرب مؤسسة ثقافية إسبانية.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

الكلف  أما  كافة،  الحاالت  يف  واإلقامة  السفر  كلفة  املنحة  تغطي 

األخرى فقد تتغري حسب النوع الفين.

يخ آخر اّطالع  2023/1/9 تار

accioncultural.es/en/pice-grants
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املفوضية األوروبية	 
 دليل CulturEU للتمويل، فرص تمويل القطاعات الثقافية واإلبداعية

يف االتّحاد األورويب 2021 – 2027.

معلومات حول فرص التمويل يف برامج االتحاد األورويب

التمويل  العثور على فرصة  الثقافية على  الثقافة واملؤسسات  العاملني يف مجال  املُتاحة على اإلنرتنت أن تساعد  يمكن لهذه األداة 
املناسبة، حسب القطاع ونوع املنظمة والدعم املطلوب.

culture.ec.europa.eu/funding/cultureu-funding-guide/discover-funding-opportunties- 
for-the-cultural-and-creative-sectors

الفنية  بالقطاعات  املتعلقة  األورويب  االتحاد  يف  التمويل  برامج  على  عامة  نظرة   )2021 الثاين/نوفمرب  )ترشين  املرافق  الدليل  يقّدم 
والثقافية:

culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/cultureu-funding-guide.pdf

الثقافة وقطاع  األوروبية لدعم  املفوضية  الربنامج األسايس من  املُبِدعة( هو  أوروبا   – Creative Europe( يوروب  كرييتيف  برنامج 
الفنون السمعية البرصية. يركّز الربنامج بشكل خاص على تقوية هذه القطاعات والنشاط العابر للحدود فيها، بما يشمل التجوال. 
يقترص نطاق الربنامج على دول االتحاد األورويب )وبينها إيطاليا ومالطة وإسبانيا، إىل جانب 22 دولة أخرى(، ودول املنطقة االقتصادية 
األوروبية )أيسلندا والرنويج وليشتنشتاين(، والدول اليت يف طور االنضمام لالتحاد األورويب، أو املرشحة لالنضمام أو املرجح انضمامها 
املستفيدة من  الدول  وأوكرانيا(، وبعض  وتركيا،  الشمالية، ورصبيا،  والهرسك، وكوسوفو، ومونتنيغرو، ومقدونيا  والبوسنة  )ألبانيا، 

سياسة الجوار األورويب )ومنها أرمينيا وجورجيا وإرسائيل وفلسطني وتونس(.
culture.ec.europa.eu/creative-europe/about-the-creative-europe-programme 

يمكن للفنانني والعاملني يف املجال الثقايف واملؤسسات الثقافية من دول أخرى التقدم لنيل املنح يف بعض الدعوات املفتوحة ضمن 
برنامج كرييتف يوروب، ومنها:

الدعوات للمبادرات املَُمّولة حالياً:

:)ECOC( عواصم الثقافة األوروبية
هذه املبادرة تضع الثقافة يف قلب املدن األوروبية، عرب تقديم دعم من االتحاد األورويب لالحتفاء بالفنون والثقافة يمتد عاماً كاماًل. عادًة 

ما يتم اختيار عاصمتني أو ثالث كل عام، وعادة ما تتضمن املبادرة دعوات مفتوحة لإلقامات الفنية أو املهرجانات، إلخ.
culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture

الفن يحرّك أوروبا
برنامج يدعم تجوال الفنانني واملبدعني والعاملني يف مجال الثقافة، يف إطار قسم الثقايف من برنامج كرييتيف يوروب.
culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe- 

mobility-for-artists-and-professionals

يمكن االطالع على قائمة باملشاريع اليت تلقت تموياًل أوروبياً على موقع الشبكة الثقافية للتجوال على الرابط:
on-the-move.org/news
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 	)CERN( املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

كواليد، برنامج الفنون يف املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية

نوع التجوال

يف  	 عاملون  ُنّقاد،  مرتجمون،  كُتّاب،  قيِّمون،  )فنانون،   إقامات 

مجال الفن، إلخ(

 منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون )اختصاصات متعددة( والعلوم 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

أنحاء العامل

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات 	

الوجهة )أو الوجهات(

املدن  ومن  برشلونة،  )مؤخراً  رشيكة  ومدينة  سويرسا،    جنيف، 

الرشيكة األخرى ليفربول يف اململكة املتحدة وليزن يف النمسا(

أولويات أخرى  يدعو برنامج اإلقامة الدويل هذا الفنانني إىل توسيع 

وتعزيز عملهم الفين باالرتباط باألبحاث األساسية يف املنظمة األوروبية 

لألبحاث النووية، وهو مخترب فزيياء الجزيئات األورويب.

املجاالت  من  الفنانني  اختيار  الخرباء  من  دولية  تحكيم  لجنة  تتوىل 

الفنية والعلمية بعد دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

املكافآت املالية واألجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/05 تار

 arts.cern/programme/collide

 	)DAAD( خدمة التبادل األكاديمي األملانية

برنامج "فنانون يف برلني" من خدمة التبادل األكاديمي األملانية

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

 إقامة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات كافة 	

رشوط القبول

أصحاب  	 من  وفنانة،  فناناً   20 نحو  برلني  إىل  ُيدعى  عام،   كل 

الفنون  مجاالت  يف  املتمزي،  الفين  والصوت  العالية  املؤهالت 

البرصية والكتابة والسينما والتأليف املوسيقي وفنون الصوت 

من مختلف األعمار.

واألدب  البرصية  الفنون  مجاالت  يف  شهراً   12 اإلقامة  تستمر 

واملوسيقى، وتستمر 6 أشهر يف مجال السينما.

عن  	 يزيد  ال  )بما  والتجّمعات  األفراد  املستهدفة:  الجهات 

شخَصني اثَنني من التجّمع(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

 جميع أنحاء العامل

الكلف املشمولة

مرتبطاً -  السفر  كان  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر 

باملرشوع

مالحظات محددة  تتوىل لجنة من الخرباء ترشيح واختيار املرشحني 

هذا  يف  طلبات  تقديم  يمكن  ال  لذلك،  البرصية،  الفنون  مجال  يف 

املجال.

يخ آخر اّطالع  2022/11/22 تار

berliner-kuenstlerprogramm.de/en/application
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 	 )Kulturstiftung des Bundes( املؤسسة الثقافية االتحادية األملانية

يع، وتمويل قائم على الربامج تمويل عام للمشار

لغات الربنامج ، األملانية

نوع التجوال

يع أو لإلنتاج 	 ِمَنح للمشار

االختصاصات/األنواع الفنية

كافة األنواع الفنية 	

رشوط القبول

حسب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

العام  التمويل  منها  فرص،  عدة  الربنامج  يتضمن  الدعوة. 

للمشاريع اليت تهدف إىل التعريف باملشاريع يف أملانيا، وعادة ما 

إىل  أيضاً  يهدف  التمويل  أملانيا، ولكن  يف  مقيماً  يتطلّب رشيكاً 

تشجيع التعاون الفين دولياً.

املرسحية،  	 )الفرق  الثقافية  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

التجّمعات الفنية، التجّمعات املرسحية، الجمعيات، املجموعات، 

وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

 مواقع أخرى حسب ارتباطها باملرشوع

الكلف املشمولة

مرتبطاً -  السفر  كان  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر 

باملرشوع

يخ آخر اّطالع 2023/01/06 تار

kulturstiftung-des-bundes.de/en/funding.html

معهد غوته 	 

عروض زائرة يف أملانيا

لغات الربنامج ، األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح للمشاركة يف نشاطات أو فعاليات 	

حوافز تجول باألعمال الفنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح والرقص( 	

رشوط القبول

الدول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

النامية والدول اليت يف طور التحول

الجهات املستهدفة: فرق فنون األداء 	

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

أولويات أخرى ال يحق تقديم الطلبات إال ملهرجان أو مرسح أو جهة 

ثالثة  برمجة  وُيشرَتط  أملانيا،  يف  الفعاليات  أو  للنشاطات  مة  منظِّ

عروض على األقل. يستند االختيار إىل معايري منها مستوى اإلنتاج 

ومكانة املنظمة والسمعة يف بلد املنشأ، إلخ.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/06 تار

goethe.de/en/kul/foe/gas.html
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)IKF( صندوق التعاون الثقايف الدويل

لغات الربنامج ، األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

ِمَنح سفر )ُتمَنح ألغراض متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 ِمَنح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )مرسح، رقص، فنون أداء( 	

املوسيقى/الصوت 	

رشوط القبول

كافة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

دول العامل/ أعمال من خارج أملانيا، مع تركزي خاص على الدول 

النامية والدول قيد التحول

املحرتفات  	 والفنانات  املحرتفون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

رشط  وداخلها،  أملانيا  خارج  إلخ(  جمعية،  )فرقة،  والتجّمعات 

املزمع  املشرتك  اإلنتاج  إلنجاز  كاٍف  تمويل  امتالك  عدم  إثبات 

تنفيذه.

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

 جميع أنحاء العامل

على  طرَفني  بني  تعاون  وجود  التمويل  يشرتط  أخرى  أولويات 

األقل، أحدهما فنان أو فنانة أو تجمع من أملانيا. إرشاك أطراف ثالثة 

قد ُيحّسن فرص الجهات املتقدمة بالطلب يف الحصول على منحة.

أملانيا  أملانيا، وإذا أمكن، داخل  تقديم عرض واحد على األقل خارج 

أيضاً.

غري  وجهات  أملانية  جهات  بني  املشرتكة  للمشاريع  األولوية  ُتمَنح 

أوروبية، السيما من الدول النامية أو الدول قيد التحول.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

مالحظات محددة

واستخدام  	 االختصاصات،  ومتعددة  الهجينة  الرقمي  املجال 

اإلنتاجات  هذه  يف  مهماً  عنرصاً  يكون  قد  الرقمية  الوسائط 

املشرتكة.

يخ آخر اّطالع 2023/01/04 تار

goethe.de/en/kul/foe/int.html

يع املوسيقية الدولية يف أملانيا املشار

لغات الربنامج ، األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح للمشاركة يف نشاطات وفعاليات 	

حوافز على التجول 	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى 	

رشوط القبول

الدول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

النامية أو الدول قيد التحول

الجهات املستهدفة: املوسيقيون واملوسيقيات والفرق املوسيقية  	

اليت تضم الهواة أو من هم يف بداية الطريق

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

توّجه  أملانية  ملنّظمات  إال  الطلبات  تقديم  يحق  ال  أخرى  أولويات 

)حفالت،  األقل  على  نشاطات   3 تنظيم  املنحة  وتشرتط  دعوة. 

الجهة  مستوى  هي  االختيار  معايري  إلخ(.  ندوات،  عمل،  ورشات 

الفين  التبادل  على  والرتكزي  للمرشوع  الثقافية  واألهمية  املستفيدة 

والتخطيط املتسق، إلخ.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/06 تار

goethe.de/en/kul/foe/ine.html
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تشجيع اإلقامات املوسيقية يف أملانيا

لغات الربنامج ، األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

يارة واستكشاف قصرية األمد 	 منح ز

يع أو اإلنتاج 	 منح للمشار

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى/الصوت 	

رشوط القبول

الدول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

النامية أو الدول قيد التحول

العازفون  	 املوسيقى،  ومؤلفات  مؤلِّفو  املستهدفة:  الجهات 

والعازفات، فنانو وفنانات الصوت

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

أولويات أخرى تهدف املنحة لتمكني العازفني واملؤلفني املوسيقيني 

مع  بالرشاكة  دولية  برامج  أو  مشاريع  إعداد  من  الصوت  وفناين 

جهات يف أملانيا. يجب أن يتضّمن الطلب دعوة من جهة )مؤسسة 

ويجب  األملاين.  الفين  باملشهد  ملحوظة  ذات صلة  أملانيا  فرد( يف  أو 

و/أو  األملاين  الفين  املشهد  على  كبري  أثر  إلحداث  املرشوع  يسعى  أن 

بلد املنشأ.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة )جزئياً(- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/06 تار

goethe.de/en/kul/rep/fad.html

برنامج دعم وإرشاد املرسحيني الشباب من الخارج

لغات الربنامج ، األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء قدرات وتنمية مهنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )مرسح، أداء، مرسح أطفال ويافعني، مرسح دمى،  	

مرسح موسيقي، رقص(

رشوط القبول

الدول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

قيد التحول )وسط وجنوب ورشق أوروبا، آسيا، إفريقيا، أمريكا 

الالتينية(

	  40 سن  دون  األداء  فنون  يف  العاملون  املستهدفة:  الجهات 
عاماً

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا

أولويات أخرى  يقدم الربنامج للعاملني يف فنون األداء من حول 

العامل )يف اإلخراج والدراماتورجيا وتصميم الديكور وتصميم الرقص 

يبياً يف مؤسسة إنتاج مرسح يف  وتصميم اإلضاءة، إلخ( برنامجاً تدر

أملانيا.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/06 تار

goethe.de/en/kul/foe/hos.html
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 	)ATLAS( املعهد الثقايف الفرنيس وجمعية تشجيع األدب املتجمة

برنامج صناعة املرتجمني

لغات الربنامج ، الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتنمية مهنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األدب )الرتجمة( 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

د لكل دورة دول العامل، ولكن لغات الرتجمة قد ُتحدَّ

واملرتجمات  	 الشباب  املحرتفون  املرتجمون  املستهدفة:  الجهات 

املحرتفات الشابات

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا

أولويات أخرى  ينظم برنامج صناعة املرتجمني ورشات أعمال تركّز 

على الفرنسية ولغات أخرى. تجمع كل ورشة 6 مرتجمني ومرتجمات 

املرتجمني  من  فريق  بقيادة  أسابيع   10 طيلة  الشاب  الجيل  من 

ذوي الخربة. يعمل 3 مرتجمني أجانب و3 مرتجمني فرنسيني معاً، 

بحيث يستفيد كل منهم من مالحظات وآراء شخص ناطق باللغة 

اليت يرتجم منها املرتجم. تتناوب جلسات عمل بني مرتجَمني اثَنني 

وجلسات ولقاءات جماعية مع جهات ودور نرش.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/institut-francais 
programmes-and-projects/la-fabrique-des- 

traducteurs-the-translator-factory 

atlas-citl.org/la-fabrique-des-traducteurs
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ااملعهد الثقايف الفرنيس واملدينة الدولية للفنون	 

برنامج إقامة

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

نقاد، عاملون  	 كُتّاب، مرتجمون،  إقامة )فنانون، قيِّمون،  برامج 

يف مجال الفنون، إلخ(

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: املقيمون  	

خارج فرنسا

املستهدفة:  	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

ُمربِمجو -  املنتجون،  )القيِّمون،  والثقافة  الفنون  يف  العاملون 

املهرجانات والنشاطات، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا

املعهد  مع  بالرشاكة  املفتوحة  الدعوة  إعالن  عند  أخرى   أولويات 

إىل  واملستفيدات  املستفيدين  اختيار  مهمة  توكل  الفرنيس،  الثقايف 

الجهات الرشيكة للمدينة الدولية للفنون )وهي شبكة من املعاهد 

الفعاليات  ومساحات  الفنية،  املراكز  أو  األليانس  معاهد  الفرنسية، 

الثقافية يف فرنسا أو حول العامل(.

الكلف املشمولة

حسب الدعوة املفتوحة:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

املكافآت املالية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج لتقديم النتائج- 

يخ آخر اّطالع 2023/01/04  تار

pro.institutfrancais.com/fr/ 
institut-francais/offre/residences-a-la-cite- 

internationale-des-arts
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 	)UNAOC( تحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة

UNAOC برنامج الزمالة من تحالف الحضارات

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح سفر 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

يتوجه الربنامج إىل مرّشحني ومرشحات ممن حققوا مستوى من 

املشاركة  عرب  وذلك  الثقافات،  بني  الحوار  مجال  يف  املهين  اإلنجاز 

أو  األهلية  املنظمات  أو  اإلعالم  أو  املدين  املجتمع  أو  السياسية 

املبادرات الشعبية أو املؤسسات األكاديمية أو  أو  الدينية  الجمعيات 

مراكز األبحاث أو الفنون أو أي مجال مرتبط بربنامج الزمالة.

رشوط القبول

حاملو  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

الرشق  أو  الشمالية  أمريكا  أو  أوروبا  من  جنسية  وحامالت 

األوسط أو شمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: األفراد من الفئة العمرية 25 – 35 سنة 	

الوجهة )أو الوجهات(

  بني أوروبا وأمريكا الشمالية من جهة، والرشق األوسط وشمال 

إفريقيا من جهة أخرى

أولويات أخرى  يهدف برنامج الزمالة إىل تعزيز التبادل بني الثقافات 

والتفاهم بني األديان، من خالل إرشاك أشخاص بارزين من الجيل 

الشاب من املجتمع املدين واملحرتفني يف أوروبا وأمريكا الشمالية، ويف 

ذ الربنامج عرب رحالت تبادل تمتد  الرشق األوسط وشمال إفريقيا. ُينفَّ

األوسط  الشمالية من جهة، والرشق  وأمريكا  أوروبا  أسبوعني بني 

وشمال إفريقيا من جهة أخرى. يرسل الربنامج املشاركني واملشاركات 

لة.
ِ
من بلد املنشأ إىل املنطقة املُقاب

العام  الرأي  يف  التأثري  يف  إمكانياتهم  حسب  املشاركني  اختيار  يتّم 

وقدرتهم على اتخاذ زمام املبادرة ضمن مجتمعاتهم. على املتقدمني 

بأفكار  مدعوٍم  الربنامج،  بأهداف  واضح  اهتمام  إظهار  بالطلبات 

الدول  من  والرشكاء  األقران  مع  املشاركة  يف  املتمثلة  ملموسة، 

بني  التعاون  يف  ومبتكرة  إيجابية  نماذج  طرح  ويف  سزيورونها،  اليت 

الثقافات.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة

على  	 الحاصلني  بني  مشرتكة  أنشطة  ُتقام  الرقمي  املجال 

يارات امليدانية. الزمالة عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل الز

يخ آخر اّطالع 2023/01/09  تار

fellowship.unaoc.org/
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 	 UNESCO

)IFCD( الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاريع أو إنتاج 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف األماكن العامة، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب  	

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )الكتابة األدبية، الرتجمة( 	

املمارسات الفنية متعددة االختصاصات 	

رشوط القبول

اتفاقية  	 على  عة  املَُوقِّ النامية  الدول  يف  املشاريع  ُتنّفذ  أن  يجب 

الثقايف، أو أن  التعبري  يز تنوع أشكال  عام 2005 لحماية وتعز

املتوسط، ُتعىن الدول اليت  تكون نافعًة لها. يف منطقة جنوب 

يتناولها الدليل عدا ليبيا. على الطلبات اليت تقدمها منظمات 

األقل،  على  مؤهلَتني  دولَتني  يف  ُتنفَّذ  أن  دولية  حكومية  غري 

املحلية  املستويات  على  للمرشوع  اإليجايب  األثر  ُتبنيِّ  وأن 

واإلقليمية وما بني املناطق.

والجهات  	 )املؤسسات  املؤسسات  املستهدفة:   الجهات 

الحكومية  غري  املنظمات  الحكومية،  غري  املنظمات  الحكومية، 

الدولية(

الوجهة )أو الوجهات(

 ضمن الدول النامية املوقعة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع 

أشكال التعبري الثقايف.

أولويات أخرى  يستثمر الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف مشاريع 

وصياغة  طرح  أواًل،  يلي:  ما  عرب  وهيكلي  عميق  تغري  إىل  تؤدي 

وتوزيع  وإنتاج  خلق  على  مبارش  أثر  ذات  واسرتاتيجيات  سياسات 

أشكال تعبري ثقايف متنوعة، وإتاحتها على نطاق أوسع، بما يشمل 

السلع والخدمات واألنشطة الثقافية. وثانياً، تعزيز القدرات البرشية 

واملؤسسية للقطاع العام ومنظمات املجتمع املدين الرضورية لدعم 

االستمرار يف  وإقليمية قادرة على  ثقافية محلية  صناعات وأسواق 

الدول النامية. املشاريع الرامية إىل إنتاج أعمال أو نشاطات ثقافية 

وفنية فقط، من دون توزيع، غري مشمولة يف رشوط القبول.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع 2022/09/02  تار

en.unesco.org/creativity/ifcd
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يكية 	  وزارة الخارجية األمر

برنامج فولربايت: برنامج ِمَنح فولربايت للطلبة األجانب

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية

نوع التجوال

األنشطة املمولة بموجب هذا الربنامج:

منح أبحاث 	

منح للتعليم العايل أو التدريب ما بعد الجامعي )بما يف ذلك شهادة املاجستري والزمالة الزائرة( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األشكال واالختصاصات الفنية اليت يغطيها الربنامج:

أشكال أخرى: قد ال تكون الفنون والثقافة موضوعاً مبارشاً لهذا الربنامج، ولكّن بعض املجاالت  	

واالتصاالت،  املعلومات  )تكنولوجيا  والفنون  الثقافة  تشمل  أن  يمكن  الربنامج  يمولها  اليت 

التعليم، إلخ(

رشوط القبول

وإيطاليا  	 الجزائر ومرص  150 دولة منها  اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

)صقلية وبانتيلريا وجزر إيغادي وجزر بيالجي( وليبيا ومالطة واملغرب وإسبانيا )سبتة ومليلية( 

وتونس.

الجهات املستهدفة: العاملون يف املجال الفين والثقايف 	

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية

الكلف املشمولة

تختلف الكلف املشمولة حسب مستوى 

املنحة، ولكنها تشمل عموماً:

السفر عرب الحدود- 

األجور )رسوم التعليم والجامعة(- 

اإلقامة )مخصصات شهرية(- 

كلف أخرى )معونة لرشاء جهاز كمبيوتر - 

للمستلزمات،  ومخصصات  وكتب 

إلخ(

مالحظات محددة قد تختلف املساعدة 

واحتياجات  استحقاق  حسب  املالية 

املتقدم بالطلب.

املنحة  إطار  يف  العائلة  أفراد  دعم  يمكن 

املخصصة للطلبة.

يخ آخر اّطالع 2023/01/04 تار

foreign.fulbrightonline.org

ورشة أيوا العاملية للكتابة

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج إقامة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الكتابة 	

رشوط القبول

 هذا الربنامج الصيفي، الذي تموله وزارة الخارجية األمريكية، هو برنامج إقامة معروف عاملياً، يستمر  	

10 أسابيع، يف جامعة أيوا للكُتّاب األجانب من مختلف أنحاء العامل الذين يعملون يف مجاالت الكتابة 

والرتجمة والفنون. ُتقَبل الطلبات بناًء على املعايري التالية:

يتوجه الربنامج للُكّتاب اإلبداعيني والشعراء وكّتاب املرسح وُكّتاب الدراسات والنصوص غري الروائية- 

يجب أال يكون املتقدم مقيماً يف الواليات املتحدة األمريكية- 

ُيقَبل يف الربنامج الُكّتاب اإلبداعيون ممن نرشوا كتاباً واحداً على األقل، أو عمالً ظهر يف منشورات - 

بارزة، خالل السنتني املاضيتني

يجب أن يكون املرّشح قد نال بعض االعرتاف املحلي أو الوطين بإنجازاته األدبية- 

وأن يكون مستعداً لتقديم عّينة جذابة باللغة اإلنكلزيية- 

وأن يكون قادراً على التحدث باإلنكلزيية- 

وأن يأَلف ديناميكيات التبادل بني الثقافة، ويهتّم بالتفاعل عن قرب مع فنانني من ثقافات مختلفة- 

الجهات املستهدفة: الكتاب األفراد 	

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية

الكلف املشمولة

كافة الكلف مشمولة، بما يف ذلك السفر 

األمريكية  السفارة  تساعد  كما  واإلقامة، 

يف بلد الكاتب يف استصدار تأشرية دخول 

إىل الواليات املتحدة.

يخ آخر اّطالع 2023/01/08 تار

eg.usembassy.gov/ 
education-culture/ 

exchange-opportunities/
allexchanges
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املؤسسات
مؤسسة أليانز	 

برنامج منح مؤسسة أليانز

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 تمويل مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: املشاريع اليت  	

ذ يف أوروبا ودول البحر املتوسط سُتَنفَّ

والتجمعات  	 املرسحية  )الفرق  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

واملجموعات والجمعيات وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 أوروبا ودول البحر املتوسط

أولويات أخرى  يقدم الربنامج دعماً ملبادرات يف مجاالت مختلفة 

تساهم يف التحول نحو مجتمعات عادلة تعمها املساواة وقادرة 

املستقبل،  يف  املناخي  التغري  من  والحد  التحديات  تجاوز  على 

وذلك بوسائل منها املشاريع الفنية.

الكلف املشمولة

الحدود؛  عرب  السفر  خاص:  وبشكل  الكلف،  الربنامج  يغطي 

كلف  اإلقامة؛  األجور؛  اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات 

اإلنتاج؛ كلف أخرى

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

allianzfoundation.org/allianz-foundation- 
grants-program

مؤسسة الرسكال للفنون	 

برنامج الرسكال لإلقامات

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج إقامة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

عرب  والخريف،  والصيف  الربيع  يف  دورات،  ثالث  إىل  الربنامج  ينقسم 

مزيج من الدعوات املفتوحة والدعوات املوّجهة. يستقبل برنامج الرسكال 

باإلضافة  مسريتهم،  أواسط  أو  بدايات  يف  هم  ممن  الفنانني  لإلقامة 

مجاالت  يعملون يف  الذين  والباحثني  والُكّتاب  واملعماريني  القيِّمني  إىل 

استكشاف  رعاية  على  أسايس  بشكل  الربنامج  يركّز  بالربنامج.  متعلقة 

إيجاد  يف  املساهمة  الربنامج  يف  املشاركني  من  وُينَتظر  الجديدة.  األفكار 

برنامج دينامييك ُيطِلق حواراً مع الجمهور املحلي واإلقليمي.

مسريتهم،  	 أواسط  أو  بدايات  يف  الفنانون  املستهدفة  الجهات 

هذه  يف  والباحثني  والُكّتاب  واملعماريني  القّيمني  إىل  باإلضافة 

املوضوعات

الوجهة )أو الوجهات(

 اإلمارات العربية املتحدة

ديب؛  إىل  املشارك  مدينة  من  طريان  رحلة  املشمولة  الكلف 

لإلنتاج؛  مخصصات  العيش؛  لنفقات  شهرية  مخصصات 

مخصصات للربمجة؛ استخدام استديو فردي على مدار الساعة 

يف الرسكال أفنيو؛ دعم من فريق برنامج الرسكال لإلقامة؛ يعقد 

املشاركون لقاءات وجلسات نصح ونقد مع محرتفني محليني 

وعامليني ضمن شبكة الرسكال

العربية  اإلمارات  يف  ديب  يف  إقامة  برنامج  محددة  مالحظات 

املتحدة، ضمن فضاء تخزين تفوق مساحته 550 مرتاً مربعاً، 

اإلمارايت  املعماري  التجّمع  أفنيو. صمم  ويقع يف قلب الرسكال 

"مكتب افرتايض" هذا الربنامج الذي يمكنه استقبال ما يصل 

إىل 6 مشاركني يف الدورة الواحدة.

يخ آخر اّطالع  2022/11/14 تار

alserkalavenue.ae/en/page/alserkal- 
residency.php#tab1
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منحة أبحاث

لغات الربنامج ، اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

كافة  	 ومن  العامل  دول  كافة  من  لألفراد  مفتوح  الطلبات  تقديم 

االختصاصات.

يهتّم الربنامج باملقرتحات متعددة االختصاصات والدراسات املقارنة 

واإلنسانيات  الفنون  بني  الصلة  يعقد  الذي  املجتمعي  والخطاب 

والعلوم االجتماعية يف الرشق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

على املتقدمني بالطلبات استيفاء الرشوط التالية:

السن فوق 21 عاماً- 

خربة 5 سنوات- 

ويخلق مساحًة -  والتطور،  االبتكار  على  قائم  حيازة مسار مهين 

لخطاب مجتمعي وممارسة تربوية

الجهات املستهدفة: اقرتحات بحوث من أفراد أو مجموعات )من 

كرث( أو جهات نرش مستقلة شخصني أو أ

الوجهة )أو الوجهات(

 اإلمارات العربية املتحدة

أولويات أخرى لن ُينَظر يف املشاريع/املقرتحات التالية:

املشاريع ذات األهداف أو النتائج التجارية- 

املشاريع اليت ترعاها جهات سياسية أو دينية- 

املشاريع اليت ترعاها جمعيات خريية مسجلة أو مؤسسات صحية - 

أو تعليمية

املشاريع املتوّقع تنفيذها خالل مدة أطول من 24 شهراً- 

الكلف املشمولة

منح األفراد: حىت 5 آالف دوالر أمرييك- 

منح املجموعات: حىت 10 آالف دوالر أمرييك- 

منح جهات النرش املستقلة: حىت 10 آالف دوالر أمرييك- 

يخ آخر اّطالع 2022/11/14 تار

alserkalavenue.ae/en/alserkal-arts-foundation/
project/research-grants.php#tab1

مؤسسة آنا لند	 

ALFinMOTION

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح سفر )ألغراض متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات رشط الرتكزي على الحوار بني الثقافات 	

رشوط القبول

دول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

واملغرب  ومرص  الجزائر  تشمل  واليت  األورومتوسطية،  الرشاكة 

وتونس وإيطاليا ومالطا وإسباين 

الجهات املستهدفة املؤسسات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 بني دول الرشاكة األورومتوسطية

أولويات أخرى يهدف برنامج ALFinMOTION لتحفزي الحوار بني 

لخربات  املبارش  التجوال  املتوسط من خالل  على شاِطَئ  الثقافات 

ومعارف متنوعة.

ُتقَبل الطلبات حرصاً من مؤسسة مستضيفة، على أال يتجاوز عدد 

املؤسسات الزائرة مؤسسَتني اثنَتني من الشاطئ اآلخر للمتوسط.

بني  الجغرايف  واملوقع  والسن  الجندر  يف  توازن  على  الحفاظ  يجب 

الشاطئني.

األولوية  ُتمَنح  التجوال.  طلبات  جودة  حسب  املشاريع  اختيار  يتم 

من  لند  آنا  مؤسسة  يف  أعضاء  مؤسسات  من  الواردة  للطلبات 

الشبكات الُقطرية الواحدة واألربعني، وللطلبات بقيادة املؤسسات 

األعضاء.

يتضمن الربنامج 4 فروع يركّز أحدها على اإلبداع، ويهدف إىل إطالق 

مبادرات ثقافية وإبداعية تتعلق بالحوار بني الثقافات.

الكلف املشمولة السفر عرب الحدود وكلف أخرى متعلقة به، وُتقدم 

املنحة دفعة واحدة

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

annalindhfoundation.org/calls/alfinmotion
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مؤسسة كامارغو	 

برنامج كامارغو للزمالة

لغات الربنامج  الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )للفنانني والباحثني وغريهم( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

أنحاء العامل 

املستهدفة 	 الجهات 

بالفنون -  مرتبطة  موضوعات  يف  يعملون  الذين  الباحثون 

واإلنسانيات أو يعملون على الثقافة الفرنسية والثقافات األخرى 

بالثقافات  ُتعىن  اليت  الثقافية  الدراسات  أو  بالفرنسية  الناطقة 

واملؤثّرات الثقافية يف منطقة حوض املتوسط

املجاالت -  يف  باع  لهم  ممن  املحرتفون  العاملون  أي  املفكرون، 

الفينة والثقافية )مثل القيِّمني والصحفيني والنقاد واملخططني 

التفكري  يحرتفون  الذين  إلخ(  املستقلني،  والباحثني  العمرانيني 

النقدي

الفنانون من أصحاب األعمال أو املشاريع الجديدة رشط أن يكون - 

لديهم سجّل من املنشورات أو العروض أو املعارض أو املساهمات 

أو الجوائز أو املنح.

الوجهة )أو الوجهات(

  كاسيس، فرنسا

ينفذها  اليت  الجماعية  باملشاريع  الربنامج  يرّحب  أخرى  أولويات 

املشاريع  أفراده ثالثة مشاركني، ويشمل ذلك  فريق ال يتجاوز عدد 

الجماعية متعددة االختصاصات الفنية. 

ُتقَبل الطلبات من املرتجمني املحرتفني األكاديميني واألدبيني. 

يهدف برنامج اإلقامات إىل تمكني املشاركني من إنجاز مرشوع، سواء 

كان مرشوعاً إبداعياً أم مرشوعاً بحثياً، وُتقَبل الطلبات الرامية إىل  أ

االستكشاف املفتوح على احتماالت عدة.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

camargofoundation.org/programs/ 
camargo-core-program
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مدينة الفنون الدولية، وال شارتروز، والفرانكوفوين	 

برنامج TRAME لإلقامات الفنية للفنانني الناطقني باللغة الفرنسية

لغات الربنامج  الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج إقامة ملدة ثالثة أشهر 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

الفنانون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

والفنانات من مختلف الجنسيات، بما فيها الفرنسية

املستهدفة 	 الجهات 

رشوط قبول الفنانني والفنانات األفراد:

احرتاف الفن وإثبات ممارسة الفن احرتافياً لخمس سنوات على األقل- 

التحدث بالفرنسية- 

التواجد طوال مدة اإلقامة للعمل بال انقطاع خالل الفرتة املقرتحة البالغة - 

ثالثة أشهر

املشاركة يف لقاءات مهنية وغري مهنية متنوعة تنظمها املدينة الدولية للفنون- 

رشوط قبول الطلبات املشرتكة حسب الظروف:

الفناَنني -  عن  ممثاًل  واحد  فنان  بالطلب  يتقّدم  املشرتكة،  املشاريع  يف 

املشارَكني

ملرشوَعني مختلَفني، يرجى تقديم طلب لكل مرشوع )يف خانة "مالحظات - 

أخرى" يف نهاية استمارة الطلب، يرجى اإلشارة إىل الرغبة يف تشارك استديو 

وتسمية الرشيك أو الرشيكة يف املرشوع(

كرث من فناَنني اثَنني  نادراً ما تقبل طلبات املشاريع املشرتكة اليت يشارك فيها أ

نظراً لقلة عدد االستديوهات املناسبة.

الوجهة )أو الوجهات(

  باريس، فرنسا

أولويات أخرى يويل أعضاء لجنة التحكيم اهتماماً خاصاً 

لتنفيذه،  باريس  يف  اإلقامة  ورضورة  املرشوع،  لجودة 

والعملية اإلبداعية املتوقعة، واالتصاالت اليت تم إجراؤها أو 

مطلوب إجراؤها، إىل جانب خلفية املرشح الفنية.

الكلف املشمولة 

اإلقامة- 

ياً-  منحة بقيمة 800 يورو شهر

النقل من وإىل باريس )ضمن سقف محّدد للسعر(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

citedesartsparis.net/en/trame-2022-
open-call
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مؤسسة دلفينا	 

برنامج إقامة

لغات الربنامج اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج إقامة )للفنانني والقيِّمني والكُتّاب( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية 	

األعمال متعددة االختصاصات 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

تختلف حسب الدعوة 

الجهات املستهدفة الفنانون والفنانات والُكّتاب والكاتبات  	

والقيِّمون والقيِّمات

الوجهة )أو الوجهات(

  لندن، اململكة املتحدة

مؤسسات  مع  بالرشاكة  متكرر  بشكل  الدعوات  ُتعَلن  أخرى  أولويات 

د املعايري لكل دعوة حسب الرشاكة. أخرى، وُتحدَّ

يركز الربنامج على موضوعات حساسة يف الفن املعارص والحياة اليومية 

والتكنولوجيا  و"العلوم  والغذاء"  و"السياسة  كممارسة"  "الجمع  )مثل 

واملجتمع" و"األداء كعملية إبداعية"(. 

الرشق  دلفينا يف  بالرشاكة مع شبكة مؤسسة  بانتظام  الدعوات  ُتطَلق 

األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل تقديم الدعم للمتقدمني 

بالطلبات من دول جنوب املتوسط.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود؛ تأشريات الدخول؛ النفقات اليومية 

اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى؛

يرجى املالحظة أن هذا قد يتغري حسب تفاصيل الدعوات

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

delfinafoundation.com/open-calls/ 
about-residency-programme

delfinafoundation.com/open-calls/collaborations/
current/network-of-middle-east-north-africa-and-

south-asia-patrons

 	DOEN مؤسسة

برنامج الثقافة واإلعالم الدويل

لغات الربنامج اإلنكلزيية، الهولندية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات اليت تعمل يف شمال إفريقيا ومناطق أخرى ذات 

أولوية 

والتجمعات  	 )الفرق  املنظمات  املستهدفة  الجهات 

واملجموعات والجمعيات وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

   حول العامل

تقوية  يف  يساهم  بمرشوع  مرتبطاً  التجوال  يكون  أن  يجب 

املنظمات املحلية.

DOEN بشكل خاص  تركز مؤسسة  منذ عام 2018،  أولويات أخرى 

ُيفرَتَض  الراديكايل. يف هذا السياق،  يتقّبل الخيال  على االنتقال إىل عامل 

بدعم الثقافة واإلعالم الدوليَّني أن يتيح فضاًء أوسع للخيال عرب تقوية 

املنظمات الثقافية املحلية.

رشيكتني  مؤسستني  مع   DOEN مؤسسة  تتعاون  العربية،  املنطقة  يف 

محدوداً  عدداً  أيضاً  تمّول  ولكنها  وآفاق،  الثقايف  املورد  هما  أساسيتني 

جداً من املشاريع أو املنظمات يف هذه الدول.

الكلف املشمولة الكلف املتعلقة بإنجاز وتحقيق أهداف املرشوع.

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

doen.nl/en/what-we-do/international- 
culture-and-media

doen.nl/en/applications
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مؤسسة مارك دو مونتالومبري ومدرسة اللوفر	 

جائزة مارك دو مونتالومبري

لغات الربنامج اإلنكلزيية، الفرنسية، اإليطالية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

تاريخ الفن 	

رشوط القبول

البحر  	 دول  اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتوسط 

الجهات املستهدفة لباحثون والباحثات من حملة شهادة الدكتوراه 	

الوجهة )أو الوجهات(

  باريس، فرنسا

باريس،  اللوفر يف  ملدة شهر يف مدرسة  بإقامة  العمل  بالجائزة  الفائزون  يبدأ 

ويمكن أن يقضوا فرتة إضافية يف إقامة يف مقر املؤسسة يف رودز يف اليونان.

دو  مارك  جائزة  من  الهدف  يتمثل  أخرى  أولويات 

مونتالومبري يف تمكني إنجاز مشاريع أبحاث تمثل مساهمة 

حوض  دول  يف  واإلنسانيات  بالفنون  املعرفة  يف  أصيلة 

املتوسط. 

الحد األقىص لعمر املشاركني هو 35 عاماً.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

fondationmdm.com/en/the-marc-de-
montalembert-prize

منح دراسية وبحثية

لغات الربنامج اإلنكلزيية، الفرنسية، اإليطالية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفين،  	 الرتكيب  الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفنون التطبيقية، إلخ(

املوسيقى/الصوت 	

األدب )الكتابة والرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األبحاث 	

رشوط القبول

البحر  	 دول  اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتوسط 

الجهات املستهدفة لفنانون والفنانات والباحثون والباحثات 	

الوجهة )أو الوجهات(

  بني دول حوض البحر املتوسط

يجب أن يتّم املرشوع يف إحدى دول البحر املتوسط، على أال تكون دولة منشأ 

املرشح. قد يقيض املشاركون بعض الوقت يف مقر املؤسسة يف رودز يف اليونان.

أولويات أخرى تهدف املَِنح الدراسية والبحثية إىل املساهمة 

ونطاق  املتوسط  حوض  دول  بثقافات  املعرفة  توسيع  يف 

أو  منحة  ُتقّدم  الشاب.  الجيل  لدى  السيما  انتشارها، 

اثنتان كل عام لصياغة وتنفيذ مرشوع ثقايف واحد.

الحد األقىص لعمر املشاركني هو 28 عاماً.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/1/5 تار

fondationmdm.com/en/the-grant
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مؤسسة خالد شومان – دارة الفنون	 

برنامج زمالة لكتابة األطروحات

لغات الربنامج اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفن الحديث واملعارص 	

رشوط القبول

ُتقّدم منحة أو منحتا زمالة واحدة كل دورة، وتستمر  	

ملدة ترتاوح بني4 و6 أشهر، وتتضمن إقامة يف مكان 

تابع لدارة الفنون.

ُتقَبل الطلبات من املرّشحني الذين يعملون على كتابة 

أطروحة دكتوراه يف بداية الربنامج

ُتقبل الطلبات من الطلبة يف أي جامعة يف العامل

الجهات املستهدفة األفراد 	

الوجهة )أو الوجهات(

  األردن

على  العمل  إىل  الزمالة  على  والحاصالت  الحاصلون  ُيدعى  أخرى  أولويات 

األنشطة  يف  واملشاركة  العمل،  ورشة  إجراء  أو  محارضات  وإلقاء  األبحاث، 

الثقافية اليت تنظمها دارة الفنون. 

الكلف املشمولة 

أمرييك -  دوالر  آالف   10 إىل  يصل  بما  مالياً  دعماً  الزمالة  برنامج  يقدم 

للمرشحني لنيل شهادة الدكتوراه يف اإلنسانيات والعلوم االجتماعية.

يتضمن تمويل برنامج الزمالة التعويض عن كلفة السفر، ومكافأة مالية، - 

وتقدم دارة الفنون مكان سكن ومكان عمل.

تقع مسؤولية التأمني الصحي على الحاصلني والحاصالت على الزمالة.- 

مالحظات محددة بعد االنتهاء من كتابة األطروحة، ُيطَلب من الحاصلني 

الخاصة  للقراءة  الفنون  دارة  ملكتبة  نسخة  تقديم  الزمالة  على  والحاصالت 

حرصاً.

يخ آخر اّطالع  2022/11/28 تار

daratalfunun.org/?page_id=49

مؤسسة غييت	 

منح غييت للدراسات

لغات الربنامج اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )بحثية( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األبحاث )الفنون أو اإلنسانيات أو العلوم االجتماعية( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

جميع دول العامل

الجهات املستهدفة الباحثون والباحثات 	

الوجهة )أو الوجهات(

  الواليات املتحدة األمريكية

األفراد  أو  املحرتفني  للباحثني  للدراسات  غييت  منح  تتوجه  أخرى  أولويات 

يف  املشاركون  يقيم  اختصاصهم.  مجال  يف  متمزياً  مستوى  حققوا  الذين 

معهد غييت لألبحاث أو يف فيال غييت، حيث يمكنهم العمل على مشاريعهم 

البحثية بعيداً عن واجبات العمل واالستفادة من مجموعات غييت األرشيفية 

ملوضوع  مخصصة  أسبوعية  محارضة  يف  والزميالت  الزمالء  إىل  واالنضمام 

البحث السنوي، واملشاركة يف الحياة الفكرية عموماً ملؤسسة غييت.

الدعوة  بموضوع  صلته  ومدى  عموماً،  الطلب  جودة  هي  االختيار  معايري 

موارد  من  املرشوع  استفادة  ومدى  السابقة،  املشاركني  وإنجازات  السنوية، 

غييت، بما يف ذلك املكتبة واملجموعة األرشيفية.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

getty.edu/foundation/initiatives/residential/ 
getty_scholars.html
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منح مكتبة البحث

لغات الربنامج اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )بحثية( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األبحاث 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

جميع دول العامل

الجهات املستهدفة الباحثون والباحثات 	

الوجهة )أو الوجهات(

  الواليات املتحدة األمريكية

أولويات أخرى تتوجه منح مكتبة البحث للباحثني من مختلف الجنسيات 

ُيبّينون  املنحة غري ذلك( ممن  مل يتضمن وصف  ومن أي مستوى )يف حال 

غييت،  ملؤسسة  التابعة  البحث  مكتبة  يف  املوجودة  املواد  الستخدام  حاجتهم 

وممن يقيمون على مسافة أبعد من 110 كيلومرتات عن مركز غييت. ُيشرَتط 

أن ترتبط املشاريع بمواد محددة موجودة يف املكتبة.

تقدم منح مكتبة البحث دعماً جزئياً يغطي الكلف املتعلقة بالسفر والسكن 

ونفقات العيش، وال تقدم مكان إقامة جاهزاً.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف أخرى )جزئياً(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

getty.edu/foundation/initiatives/residential/ 
library_research_grants.html

مؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم للمعرفة	 

برنامج ديب الدويل للكتابة

لغات الربنامج العربية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

يع أو إنتاج )ترجمة( 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األدب )كتابة، ترجمة( 	

رشوط القبول

حاملو  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

العربية املتحدة، أو  املقيمون يف اإلمارات  الجنسية اإلماراتية أو 

دول عربية أخرى، أو دول أخرى

الجهات املستهدفة الكُتّاب والكاتبات من الجيل الشاب 	

الوجهة )أو الوجهات(

  اإلمارات العربية املتحدة

املواهب  وتمكني  تشجيع  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الشابة املتمزية يف الكتابة يف مجاالت متنوعة من املعرفة، من العلوم 

واألبحاث إىل األدب والرواية والشعر، ومساعدة هذه املواهب على 

الوصول إىل العامل. يتضمن الربنامج أربع فئات هي برنامج تدرييب، 

للقصة  ومسابقة  الكتاب،  من  مجموعة  بني  الحدود  عرب  وتبادل 

القصرية، وورشة عمل للرتجمة.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

mbrf.ae/dipwr/en

29  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

https://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/library_research_grants.html
https://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/library_research_grants.html
https://mbrf.ae/dipwr/en


مؤسسة روكيفيلر	 

برنامج اإلقامة من مركز بيالجيو

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )املحرتفون واألكاديميون والفنانون( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

دول العامل

املستهدفة 	 الجهات 

البحوث، -  مراكز  أو  الجامعات  يف  واألكاديميات  ألكاديميون 

والعلماء  واملدرِّسات،  واملدرِّسون  والباحثات،  والباحثون 

والعاملات يف أي اختصاص

الفنانون والفنانات والكتاب والكاتبات يف مختلف االختصاصات - 

واملجاالت

وقيادات -  األعلى،  املستوى  من  السياسات  وصانعات  صناع 

وقيادات  والصحفيات،  والصحفيون  الربحية،  غري  املنظمات 

القطاع الخاص، يف مجاالت متعددة

الوجهة )أو الوجهات(

   بيالجيو، إيطاليا

يف  للعاملني  عامة  مفتوحة  دعوة  الربنامج  يطلق  أخرى  أولويات 

مجال  أو  اختصاص  أي  يف  والفنانني  واألكاديميني  الثقافة  مجال 

يَع ذات أثر اجتماعي واضح وال تهدف  دارسة، على أن يقدموا مشار

للربح. يتم أيضاً تنظيم بعض برامج اإلقامة املتمحورة حول موضوع 

اإلقامة عرب شبكتها  برامج  املشاركني يف  املؤسسة  تختار  كما  محدد، 

الخاصة.

الكلف املشمولة 

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

rockefellerfoundation.org/bellagio-center/ 
residency-program
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املنظمات غري الحكومية واملؤسسات الثقافية
املورد الثقايف	 

وجهات

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

والنقاد  	 واملرتجمني  والكُتّاب  والقيِّمني  )للفنانني  إقامة  برامج 

والعاملني يف مجال الفن، إلخ(

منح مشاركة يف نشاطات )تشبيك، مهرجانات، لقاءات، إلخ( 	

برامج بناء قدرات برشية وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األشكال الفنية املتضمنة يف الربنامج:

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب  	

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

رشوط القبول

الدول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

املواَطنة، سواء  نوع  أو  اإلثين  االنتماء  النظر عن  العربية برصف 

كان مكان اإلقامة يف دولة عربية أم غري عربية

املستهدفة: 	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

)القيِّمون -  الثقايف  أو  الفين  املجال  يف  والعامالت   العاملون 

والقيِّمات، املنتجون واملنتجات، املربمجون واملربمجات، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية أو حول العامل.

)أو  الوجهة  أو  االنطالق  نقطة  تكون  عندما  إال  التجوال  ل  ُيموَّ ال 

كلتاهما( دولة عربية.

أولويات أخرى  يرمي الربنامج إىل املساهمة يف تجاوز التحديات اليت 

يواجهها الفنانون والفنانات والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف 

والفين يف املنطقة العربية، من حيث التجوال ضمن املنطقة العربية 

أو خارجها ألغراض مهنية. ومنها نقص التمويل وصعوبة الحصول 

على تأشريات الدخول ومحدودية فرص التشبيك. لذلك، يساهم 

برنامج وجهات يف تعريف اآلخرين باإلنتاج الثقايف والفين يف املنطقة، 

جديد  لجمهور  أعمالهم  تقديم  من  املنح  على  الحاصلني  ويمكن 

لالنخراط يف تجارب تبادل ثقايف متنوعة.

الكلف املشمولة

لسفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف أخرى: النقل الداخلي- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

mawred.org/artistic-creativity/wijhat/?lang=en
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كاديمي سكولس سوليتود	  أ

برنامج سكولس للزمالة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، األملانية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )للفنانني والقيِّمني والكتاب واملرتجمني والنقاد والعاملني يف الفن، إلخ( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األشكال الفنية املتضمنة يف الربنامج:

العام،  	 الفضاء  الفين يف  اإلبداع  الشارع،  الرقص، األوبرا، السريك، فنون  فنون األداء )املرسح، 

إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ( 	

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

املمارسات الفنية متعددة االختصاصات 	

كرث، واالرتباط بقطاعات أخرى غري الفن 	 األبحاث )رشط الرتكزي على اختصاص معني أو أ

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جميع دول العامل 	

املستهدفة: 	 الجهات 

الفنانون والفنانات، والباحثون والباحثات، والعلماء، والعاملون والعامالت يف مجال الثقافة - 

واالقتصاد

املجموعات الفنية- 

الوجهة )أو الوجهات(

 شتوتغارت، أملانيا

أولويات أخرى  ُيشرَتط أن يكون املرشحون دون سن 

40 سنة أو أن يكونوا قد نالوا شهادة جامعية خالل 

جداً  قليلة  منح  ُتقّدم  املاضية.  الخمس  السنوات 

برصف النظر عن سن املرشح.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )يف بعض الحاالت(- 

كلف نقل إضافية )يف بعض الحاالت(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

akademie-solitude.de/en/fellowship/
fellowship-programs/solitude- 

fellowship

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

برنامج آفاق لألفالم الوثائقية

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

الوثائقية 	 السينما 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: 	

املخرجون واملخرجات واملنتجون واملنتجات العرب، من املقيمني يف الدول العربية أو يف املهجر، أو - 
املنتجني واملنتجات غري العرب إذا كان اإلخراج عربياً

املستهدفة: 	 الجهات 

مخرجو ومخرجات ومنتجو ومنتجات األفالم الوثائقية- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع فيلم وثائقي ملخرج عريب. يف هذه 

الحالة، يمكن أن ُتغطى كلفة السفر إىل أي مكان.

الوثائقية  لألفالم  آفاق  برنامج  يقدم  أولويات أخرى  

العربية،  املنطقة  يف  اإلبداعية  الوثائقية  لألفالم  دعماً 

ويرحب بمشاريع األفالم الوثائقية القصرية واملتوسطة 

األفالم  ومشاريع  اإلنتاج،  بعد  وما  اإلنتاج  مرحلة  يف 

الوثائقية الطويلة يف مرحلة التطوير أو مرحلة اإلنتاج 

أو ما بعد اإلنتاج.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود والكلف املتعلقة به، إذا كان ذلك - 

ياً لتنفيذ املرشوع رضور

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/7
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

منح السينما

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما )األفالم الروائية( 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

السينمائيون العرب والسينمائيات العربيات- 

املستهدفة: 	 الجهات 

املنتجون السينمائيون واملنتجات السينمائيات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع فيلم. 

يف هذه الحالة، يمكن أن ُتغطى كلفة السفر إىل أي مكان.

مشاريع  مختلف  السينما  منح  برنامج  يقبل  أخرى   أولويات 

األفالم  يقبل  حيث  األشكال،  مختلف  من  الروائية  األفالم 

الروائية القصرية واملتوسطة يف مرحلة اإلنتاج أو مرحلة ما بعد 

أو  التطوير  مرحلة  يف  الطويلة  الروائية  األفالم  ويقبل  اإلنتاج، 

مرحلة اإلنتاج أو مرحلة ما بعد اإلنتاج.

الكلف املشمولة

تغطى كلفة السفر عرب الحدود إذا كان ذلك جزءاً من تنفيذ - 

مرشوع الفيلم

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/12

منح الكتابة اإلبداعية والنقدية

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

األدب )كتابة، ترجمة( 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الربنامج، -  يغطيها  اليت  املجاالت  يف  يعملون  ممن  العرب  األفراد 

العربية  غري  للمؤسسات  يمكن  اإلقامة.  مكان  عن  النظر  برصف 

العربية  بالثقافة  مرتبطاً  املرشوع  يكون  أن  رشط  الطلبات،  تقديم 

ويؤدي إىل منَتج نهائية باللغة العربية.

املستهدفة: 	 الجهات 

والفنانات-  الفنانون 

العاملون والعامالت يف املجال الفين أو الثقايف- 

املؤسسات )دور النرش، منصات األدب عرب اإلنرتنت، إلخ(- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع لفنان 

عريب أو مرشوع مرتبط باملنطقة العربية. يف هذه الحالة، يمكن أن ُتغطى 

كلفة السفر إىل أي مكان.

دعماً  والنقدية  اإلبداعية  الكتابة  منح  تقدم  أخرى   أولويات 

للكتابة النقدية يف الثقافة والفنون، ولكتابة املرسح، وكتابة أدب 

كالسيكية،  أدبية  أعمال  إعداد  يشمل  )بما  واليافعني  األطفال 

الغرافيكية،  والروايات  أصيلة(،  قصص  وكتابة  وأجنبية،  عربية 

عرب  النرش  إىل منصات  باإلضافة  والشعر،  القصرية،  والقصص 

اإلنرتنت. ُيشرَتط أن يكون املُنَتج النهايئ باللغة العربية.

الكلف املشمولة

كان -  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر  كلفة  تغطى 

ذلك جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/14
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منح املوسيقى

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى/الصوت 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

األفراد العرب ممن يعملون يف املجال الفين أو الثقايف، برصف النظر - 

عن مكان اإلقامة.

املستهدفة: 	 الجهات 

والفنانات-  الفنانون 

العاملون والعامالت يف املجال الفين أو الثقايف- 

املجموعات )الفرق، التجمعات، الجمعيات، وغريها(- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع فنان 

عريب أو فنانة عربية، أو إذا كان املرشوع مرتبطاً باملنطقة العربية. يف هذه 

الحالة، يمكن أن ُتغطى كلفة السفر إىل أي مكان.

املوسيقى،  إلنتاج  الدعم  املوسيقى  منح  تقدم  أخرى   أولويات 

وتنظيم  األلبومات،  والتعاون، وتسجيل  وتقديمها يف عروض، 

املهرجانات.

الكلف املشمولة

كان -  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر  كلفة  تغطى 

جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/15

منح فنون األداء

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

األفراد العرب ممن يعملون يف املجال الثقايف أو الفين، برصف النظر - 

عن مكان اإلقامة. 

املستهدفة: 	 الجهات 

والفنانات-  الفنانون 

العاملون والعامالت يف املجال الفين أو الثقايف- 

املجموعات )الفرق، التجمعات، الجمعيات، وغريها(- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع فنان 

عريب أو فنانة عربية، أو إذا كان املرشوع مرتبطاً باملنطقة العربية. يف هذه 

الحالة، يمكن أن ُتغطى كلفة السفر إىل أي مكان.

املرسح  ملشاريع  الدعم  األداء  فنون  منح  تقدم  أخرى   أولويات 

بما  األعمار،  لكافة  واملوجه  والتجرييب،  والشعيب  الكالسييك 

بما  الرقص،  عروض  وملشاريع  واليافعون،  األطفال  ذلك  يف 

وفنون  العامة  األماكن  يف  وللعروض  املعارص،  الرقص  فيه 

الوثائقي،  واملرسح  التفاعلي  واملرسح  الحية  والفنون  الشارع 

وللمهرجانات. كما يدعم الربنامج ورشات عمل للكتابة املرسحية 

والتمثيل واإلخراج والرقص وتصميم الرقص.

الكلف املشمولة

كان -  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر  كلفة  تغطى 

ذلك جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/23
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يب والنشاطات اإلقليمية منح التدر

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

والنقاد  	 واملرتجمني  والكتاب  والقيّمني  )للفنانني  إقامة  برامج 

والعاملني يف املجال الفين، إلخ(

منح املشاركة يف نشاطات )تشبيك، مهرجانات، لقاءات، إلخ( 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

املمارسات متعددة التخصصات 	

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

ألفراد العرب ممن يعملون يف املجاالت اليت يغطيها الربنامج، برصف - 

تقديم  العربية  غري  للمؤسسات  يمكن  اإلقامة.  مكان  عن  النظر 

الطلبات، رشط أن يكون املرشوع مرتبطاً بالثقافة العربية.

املستهدفة: 	 الجهات 

والفنانات-  الفنانون 

العاملون والعامالت يف املجال الفين أو الثقايف- 

والتعليمية، -  واالجتماعية  الفنية  املؤسسات  )مثل  املنظمات 

الحكومية،  وغري  الحكومية  واملنظمات  واملراكز  العرض،  وصاالت 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع لفنان 

كلفة  ُتغطى  أن  يمكن  الحالة،  العربية. يف هذه  بالثقافة  مرتبط  أو  عريب 

السفر إىل أي مكان.

والنشاطات  التدريب  منح  برنامج  يقدم  أخرى   أولويات 

ثقافية  مجاالت  العمل يف  وورشات  للتدريب  الدعم  اإلقليمية 

واملنتديات  وامللتقيات  اإلقامة  برامج  جانب  إىل  مختلفة،  وفنية 

ومهرجانات  االختصاصات،  متعددة  )املهرجانات  واملهرجانات 

واألدب،  البرصية  والفنون  األداء  وفنون  والسينما  املوسيقى 

إلخ(.

الكلف املشمولة

كان -  إذا  به  املتعلقة  والكلف  الحدود  عرب  السفر  كلفة  تغطى 

ذلك جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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ية منح الفنون البرص

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون  	 الفين،  الرتكيب  الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

إلخ( التطبيقية، 

املمارسات متعددة االختصاصات 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: األفراد العرب ممن يعملون يف  	

املجاالت الفنية أو الثقافية، برصف النظر عن مكان اإلقامة

املستهدفة: 	 الجهات 

والفنانات-  الفنانون 

العاملون والعامالت يف املجال الفين أو الثقايف- 

املجموعات )الفرق، التجمعات، الجمعيات، وغريها(- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع لفنان عريب أو مرتبط 

بالثقافة العربية. يف هذه الحالة، يمكن أن ُتغطى كلفة السفر إىل أي مكان.

البرصية  الفنون  منح  برنامج  يقدم  أخرى   أولويات 

الدعم للمعارض، ونرش كتب الفنون البرصية، وإنتاج 

الرسم  منها  مجاالت  يف  وذلك  الفنية،  األعمال 

وفنون  والرتكيب  الفوتوغرايف  والتصوير  والنحت 

الصوت والفيديو والنرش )كتب للفنانني أو منشورات 

الطابع  ذات  الوسائط  متعددة  واألعمال  أخرى( 

املعارص واملبتكر.

الكلف املشمولة

تغطى كلفة السفر عرب الحدود والكلف املتعلقة به - 

إذا كان ذلك جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/22

 الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"،	 
  ومؤسسة برينس كالوس، ومؤسسة ماغنوم

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العريب

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف( 	

املمارسات متعددة االختصاصات 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الربنامج ُمتاح للعرب، والسيما  	

الذين  العرب  الفنانون  ُيسَتثىن من ذلك  العربية.  املنطقة  ويعملون يف  يقيمون  من 

اضطروا للخروج من بالدهم بسبب االضطرابات السياسية منذ عام 2012، ولكن 

ُيشرَتط أن تكون مشاريعهم مرتبطة باملنطقة العربية 

املستهدفة: 	 الجهات 

العاملون والعامالت يف التصوير الفوتوغرايف، سواء بمستوى محرتف أم يف بداية - 

يق الطر

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل.

ال ُتغطى كلفة السفر إال عندما يكون السفر جزءاً من تنفيذ مرشوع مرتبط باملنطقة العربية. 

باإلضافة إىل ذلك، يغطي الربنامج كلف املشاركة يف ورشيَت عمل تخصصيتني لبناء القدرات.

التوثيق  دعم  على  املرشوع  يركّز  أخرى   أولويات 

املنطقة  يف  االجتماعية  والرسديات  للقضايا  البرصي 

كما  تقليدية.  وغري  نمطية  غري  بصورة  العربية، 

إىل  الوثائقي  التصوير  إيصال  وسائل  يستكشف 

جاذبية  كرث  أ بشكل  معه  ويتفاعل  أوسع  جمهور 

من  بعدد  العمل  اقرتاح  للمصورين  يمكن  وتأثرياً. 

الوثائقي  التصوير  من  التوثيقية،  الرسدية  الوسائل 

القصص  رواية  البرصي يف  التجريب  إىل  الكالسييك 

عنارص  املقرتحات  تتضمن  أن  ويمكن  الحقيقية، 

صوت أو فيديو.

الكلف املشمولة

تغطى كلفة السفر عرب الحدود والكلف املتعلقة به - 

إذا كان ذلك جزءاً من تنفيذ املرشوع

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

arabculturefund.org/Programs/17 

http://arabdocphotography.org/
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 	)ACCR( كز الثقافية للتعارف جمعية املرا
برنامج أودييس لإلقامة

لغات الربنامج  الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )للفنانني والباحثني والعاملني يف املجال الثقايف( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفين يف  	 اإلبداع  الشارع،  السريك، فنون  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الفضاء العام، إلخ(

الفنون  	 الفين،  الرتكيب  الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

إلخ( التطبيقية، 

السينما 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األبحاث 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

جملة كافة الجنسيات ممن يقيمون حالياً خارج فرنسا- 

املستهدفة: 	 الجهات 

املجال -  يف  والعامالت  العاملون  ؛  والباحثات  الباحثون  ؛  والفنانات  الفنانون 

الثقايف

الوجهة )أو الوجهات(

 فرنسا

أولويات أخرى  يستضاف كل مشارك أو مشاركة يف مركز من 

املراكز الثقافية للتعارف تتوافق أنشطته الثقافية أو العلمية مع 

املرشوع الذي قدمه الحاصل على اإلقامة. يتيح برنامج أودييس 

لإلقامة إجراء حوار بني مؤسسة فرنسية ثقافية وفنان من خارج 

فرنسا.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود – إجباري )عدا يف حالة الصيغ الرقمية(- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )إن أمكن(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

accr-europe.org/en/residencies/ 
residencies-programs/odyssee

مهرجان برلني السينمايئ الدويل )برلينايل(	 
مواهب برلينايل

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

 الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جميع أنحاء العامل 	

الجمهور  	 تجربة  ومصممات  مصممو  واملمثالت،  املمثلون  املستهدفة:  الجهات 

)من القيِّمني أو القيِّمات، أو ُصّناع أو صانعات املهرجانات(، مؤلفو ومؤلفات 

املوزعون واملوزعات،  املخرجون واملخرجات،  التصوير،  املوسيقى، مديرو ومديرات 

مصممو  واملنتجات،  املنتجون  والناقدات،  النّقاد  املونتاج،  وفنيات  فنيو 

يو،  السينار وكاتبات  كتاب  املبيعات،  ووكيالت  وكالء  الديكور،  ومصممات 

مصممو ومصممات الصوت، إلخ.

الوجهة )أو الوجهات(

 برلني، أملانيا، وبريوت، لبنان، ومدن أخرى

املواهب  تطوير  إىل  برلينايل  مواهب  برنامج  يهدف  أخرى   أولويات 

وآليات  السينما  صناعة  فهم  يف  جديدة  آفاقاً  تستكشف  اليت 

دولية  نسخ  وعدة  برلني  يف  سنوية  دورة  الربنامج  يجري  تنفيذها. 

إحداها يف بريوت تستهدف العاملني يف التصوير السينمايئ واملونتاج 

وتصميم الصوت والتأليف املوسيقي من العامل العريب.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

كلف أخرى- 

اإلنرتنت  عرب  لقاءات  على  التدريب  عملية  تشتمل  الرقمي  املجال 

قبل أنشطة التشبيك املبارشة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale-talents.de/bt/page/c/main 
berlinale-talents.de/bt/page/c/talentsinternational
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معهد ديفوس لإلدارة الفنية	 

برنامج الزمالة العاملي لإلدارة الفنية

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

اإلدارة الفنية 	

رشوط القبول

عن  	 لإلدارة عوضاً  أنفسهم  كرّسوا  الذين  األفراد  إىل  الربنامج  يتوجه 

صياغة  يف  القرار  اتخاذ  مراكز  يف  هم  من  ويدعم  الفنية،  القيادة 

وتنفيذ وصقل اسرتاتيجيات تنظيمية عرب تفاعل وحوار يمتد لثالث 

سنوات.

يتلقى كل حاصل على الزمالة تدريبه ضمن املنظمة اليت يعمل فيها. - 

لذلك، يجب أن يستويف املرشحون الرشوط التالية:

شغل منصب مدير تنفيذي )أو ما يعادله( أو رئيس قسم فين كبري يف - 

منظمة فنية أو ثقافية، كوظيفة دائمة مدفوعة األجر. يحقق الربنامج 

األثر نفسه سواء كانت املنظمة اليت يعمل فيها الحاصل على الزمالة 

صغرية أم كبرية، ولكن يجب أن يعمل يف املنّظمة بدوام كامل فريق 

من ثالثة أشخاص على األقل، وأن تمتلك برمجة لخمسة سنوات 

أو  دوالر  ألف   250 عن  تقل  ال  عمل  ومزيانية  األقل،  على  مضت 

220 ألف يورو

إتقان اللغة اإلنكلزيية شفهياً وكتابًة- 

شهَري -  بني  أسابيع   4( الزمالة  برنامج  متابعة  الزتام  على  القدرة 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو كل عام، لثالثة أعوام متتالية(

املستهدفة: 	 الجهات 

الفنية -  املؤسسات  يف  التنفيذيات  واملديرات  التنفيذيون  املديرون 

والثقافية

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية

الكلف املشمولة

أو -  والوالية  العاصمة  واشنطن  بني  والربي  الجوي  النقل 

الدولة األصلية للمشارك

السكن خالل برنامج الزمالة- 

النفقات اليومية خالل برنامج الزمالة- 

الواليات -  خارج  من  )للمشاركني  الدخول  تأشريات  رعاية 

املتحدة(

مواد الربنامج- 

موجزة،  دافع  برسالة  الزمالة  عملية  تبدأ  محددة   مالحظات 

ُتقرأ  يليها عملية طلب كاملة للواصلني إىل التصفيات النهائية: 

رسائل الدافع حسب تاريخ وصولها. ُيدعى املرشحون الذين تم 

أواخر شهر  أقصاها  مدة  كامل، خالل  لتقديم طلب  اختيارهم 

كانون الثاين/يناير.

تم  الذين  املرشحون  ُيدعى  ثم  الكاملة،  الطلبات  مراجعة  تتم 

بني  اإلنرتنت  عرب  املؤسسة  قيادة  مع  مقابلة  إلجراء  اختيارهم 

بشأن  النهايئ  القرار  ُيّتخذ   .2023 ونيسان/أبريل  شباط/فرباير 

برنامج الزمالة خالل فرتة أقصاها شهر أيار/مايو 2023.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/ 
Services-For-Individuals/Fellowship
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صندوق فنك	 

صندوق التجوال الفين والثقايف

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة )للفنانني والقيِّمني والكتاب والعاملني يف املجال الفين،  	

إلخ(

منح مشاركة يف نشاطات )تشبيك، مهرجانات، لقاءات، إلخ( 	

منح سفر )ألغراض متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األشكال أو االختصاصات الفنية املشمولة يف الربنامج:

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع، اإلبداع  	

الفين يف الفضاء العام، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

املمارسات متعددة االختصاصات 	

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: 	

الدول -  أو  أوروبا  يف  ويقيمون  يعملون  ممن  للمرشحني  مفتوح 

الناطقة باللغة العربية أو الرشق األوسط، برصف النظر عن الجنسية.

املستهدفة: 	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الفين والثقايف )القيِّمون والقيِّمات، - 

املنتجون واملنتجات، املربمجون واملربمجات، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

السفر  )ُيتاح  العربية والرشق األوسط وأوروبا  باللغة  الناطقة  الدول   

إىل أوروبا للمشاركني من الدول الناطقة باللغة العربية أو الرشق األوسط 

فقط(

باللغة  الناطقة  الدول  من  السفر  دعم  يمكن  الحاالت،  بعض  يف   

العربية والرشق األوسط إىل وجهات أخرى حول العامل. 

الثقافية  التنمية  يف  التجول  يساهم  أن  يجب  أخرى   أولويات 

على املستوى املحلي ويف تمكني السكّان يف الدول املعنية، وعلى 

أن  عودتهم، من شأنها  لدى  مبادرات محلية،  تطوير  املرشحني 

اليت  املناطق  أو  الدول  يف  الثقافية  الحيوية  تعزيز  يف  تساهم 

يقيمون ويعملون فيها، وذلك الزتاماً منهم بنقل منافع التجربة 

اليت اكتسبوها يف الخارج إىل فنانني آخرين يف منطقتهم.

ُيصدر صندوق فنك  والثقايف،  الفين  للتجوال  تمويله  يف سياق 

بشكل منتظم دعوات مخصصة بالرشاكة مع جهات عدة )مثل 

البيناليات واملهرجانات(، ولكل منها معايريها.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

fanakfund.org/?lang=en
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فريم )Frame( للفن املعارص يف فنلندا	 

ين برنامج الزائر

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفنلندية

نوع التجوال

منح استكشاف قصرية األمد 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة 	

األبحاث 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: 	

جميع أنحاء العامل- 

املستهدفة: 	 الجهات 

القيِّمون والقيِّمات، والباحثون والباحثات، واملنتجون واملنتجات - 

يف مجال الفنون البرصية

الوجهة )أو الوجهات(

 فنلندا

تعود  اليت  الزيارات  دعم  على  الزائرين  برنامج  يركّز  أخرى   أولويات 

ممكن،  نطاق  بأوسع  الفنلندي  املعارص  الفين  املشهد  على  بالنفع 

أو  فنلنديني  فنانني  مع  دولية  تعاون  ملشاريع  جذوراً  تغرس  واليت 

مقيمني يف فنلندا يف املستقبل. ُتتاح للزائرين الفرصة بالتواصل مع 

فنانني وقيِّمني متعددين، باإلضافة إىل املؤسسات الثقافية والفنية 

يف فنلندا.

يارة، يناقش الضيوف مرشوعهم البحيث الحايل مع فريق  قبل كل ز

برنامج فريم إليضاح الصالت واملمارسات الفنية املرتبطة بعملهم.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة 

الزيارات  	 إجراء  إمكانية  حالياً  الربنامج  يدرس  الرقمي  املجال 

رقمياً.

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

frame-finland.fi/en/programme/ 
visitor-programme/

فريم للفن املعارص يف فنلندا، ومعهد كاسكو الفين، وإيفا )EVA( إنتناشونال	 

برنامج الزمالة ألبحاث القيّمني والقيّمات

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: 	

جميع أنحاء العامل- 

املستهدفة: 	 الجهات 

القيِّمون والقيِّمات يف مجال الفنون البرصية- 

الوجهة )أو الوجهات(

 جهات رشيكة دولية متعددة

أولويات أخرى  يقدم الربنامج الدعم لتطوير منهجيات بحث جديدة 

األطر  يف  البحث  هذا  ممارسات  وتعزيز  والقيِّمات  القيِّمني  لعمل 

املؤسسية.

يمتد الربنامج على أربع سنوات ويسعى لتقديم الدعم ألربع حاصلني 

وحاصالت على الزمالة. تم اختيار مرشَحني يف الفرتة بني عام 2020 

وعام 2021، وسيتم اختيار مرشَحني إضافيني خالل الفرتة بني عام 

2023 وعام 2024.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

frame-finland.fi/en/programme/ 
networking-and-research-projects/
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الشارع فن وميت أوست	 

كات عابرة للحدود يع رشا ثاليث: مشار

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

إنتاج فين وثقايف 	

مهرجانات ومؤتمرات ونشاطات 	

تجوال وبرامج إقامة 	

مجموعة أدوات ودليل إرشادي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

مؤسسات  	 يمثلون  الذين  واملديرون  الثقايف  املجال  يف  العاملون 

ثقافية تعمل مع اليافعني و/أو الفئات األقل حظاً يف املجتمع و/

أو الفئات املهّمشة

منها  	 كل  يتضمن  تعاون،  يع  مشار  10 "ثاليث"  برنامج  يدعم 

منهما مؤسسته من  كل  يمثل  ثقافيَّني  ين  مديَر من  مكوناً  ثالثياً 

يمثل مؤسسته من دول  ثقافياً  الجنوب، ومديراً  دولة من دول 

الشمال

الجزائر وتشاد ومرص واألردن ولبنان وليبيا ومايل  	 الجنوب:  دول 

يا وتونس  يتانيا واملغرب والنيجر وفلسطني والسودان وسور ومور

ية يف هذه الدول والصحراء الغربية والجاليتان الليبية والسور

وبلجيكا  	 والهرسك  والبوسنة  والنمسا  ألبانيا  الشمال:  دول 

ية التشيك والدنمارك  ية قربص وجمهور يا وكرواتيا وجمهور وبلغار

وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان واملجر وأيسلندا وإيرلندا 

ولوكسمبورغ  ولتوانيا  وليشتنشتاين  والتفيا  وكوسوفو  وإيطاليا 

والرنويج  الشمالية  ومقدونيا  وهولندا  ومونتنيغرو  ومالطة 

وبولندا والربتغال ورومانيا ورصبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا 

الليبية  والجاليتان  املتحدة  واململكة  وتركيا  وسويرسا  والسويد 

ية يف هذه الدول والسور

املستقلة،  	 الثقافية  الحكومية  غري  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

العامة غري  املؤسسات  التجارية،  الرشكات غري  املسجلة،  التجمعات 

الَهَرمية، أو أية مبادرة مجتمع مدين تعمل من خالل الثقافة

الوجهة )أو الوجهات(

 من وإىل الدول املذكورة أعاله  

أولويات أخرى 

على املتقدمني بالطلبات استيفاء الرشوط التالية:

اإلقامة يف إحدى الدول الجنوبية أو إحدى الدول الشمالية - 

املذكورة

امتالك جذور يف املجتمع املحلي- 

حيازة شبكة مهنية قوية- 

امتالك قدرات تنظيمية ومالية مناسبة- 

امتالك الطموح والدافع للتعاون الدويل- 

حيازة خربة ومعرفة بالتعاون الدويل- 

االلزتام بتكريس وقت عمل كاٍف ألحد العاملني يف املجال - 

الثقايف بخربة ال تقل عن سنَتني

الكلف املشمولة

تذاكر السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية - 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

يف  الطلبات  لتقديم  النهايئ  املوعد  د  محددة  ُحدِّ مالحظات 

شهر أيار/مايو 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/event/open-call- 
thoulathy-cross-border-collaboration- 

projects/
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مكداول كولوين	 

برامج زمالة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

املجال  	 يف  والعاملني  والكتاب  والقيِّمني  )للفنانني  إقامة  برامج 

الفين، إلخ(

االختصاصات/األنواع الفنية

العمارة 	

السينما/الفيديو 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

األدب 	

املوسيقي 	 التأليف 

املرسح 	

الفنون البرصية 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

أنحاء العامل

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية

الفين،  االمتياز  هو  الوحيد  الطلبات  قبول  معيار  أخرى   أولويات 

املفهوم الذي تعرفه مؤسسة مكداول كولوين بصيغة تعددية وشاملة. 

تشّجع املؤسسة الطلبات من فنانني يمّثلون أوسع مدى ممكن من 

الذين يطرحون  بالفنانني  السكّانية، وترّحب  والفئات  النظر  وجهات 

املؤسسة  لذلك، تشجع  ويعالجون مشاغل متنوعة.  األسئلة  أوسع 

الفنانني الجدد والخرباء على التقديم.

الكلف املشمولة

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

macdowell.org/apply/apply-for-fellowship

 	)Meditalents( ميديا تالنتس

مخترب الوثائقي

لغات الربنامج  الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األنواع أو االختصاصات الفنية اليت يشملها الربنامج:

السينما )األفالم الوثائقية( 	

	 )Transmedia( األنواع العابرة

رشوط القبول

دول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

منطقة املتوسط

وُكّتاب  	 والسينمائيات  السينمائيون  املستهدفة:  الجهات 

األول  الطويل  الفيلم  مرشوع  يعدون  ممن  السيناريو  وكاتبات 

أو الثاين، أو فيلم جديد من نوع مختلف )مثل األنواع العابرة(

الوجهة )أو الوجهات(

 مارسيليا، فرنسا

أولويات أخرى  يهدف الربنامج إىل تمكني صّناع وصانعات األفالم 

مشاريعهم  يف  تقدم  إحراز  من  السيناريو  وكاتبات  وكّتاب  الوثائقية 

بني  الفردية  واملتابعة  الجماعية،  الكتابة  جلسات  من  سلسلة  عرب 

الجلسات واللقاءات مع الناصحني عرب اإلنرتنت.

ُينَتظر من املرشحني حيازة معرفة جيدة جداً باللغة الفرنسية.

يعمل الربنامج بتمويل و/أو دعم من عدة جهات رشيكة منها منطقة 

الجنوب يف فرنسا.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

meditalents.net/ 

meditalents.net/appel-a-projets/
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مخترب املتوسط

لغات الربنامج  الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما )األفالم الروائية( 	

رشوط القبول

دول منطقة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتوسط

وكاتبات  	 وكُتّاب  والسينمائيات  السينمائيون  املستهدفة:  الجهات 

السيناريو ممن يعدون مرشوع الفيلم الروايئ الطويل األول أو الثاين.

الوجهة )أو الوجهات(

 عدة مدن يف حوض املتوسط، حيث ُتعَقد جلسات كتابة جماعية.

والسينمائيات  السينمائيني  تمكني  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى   أولويات 

استكمال  من  والصاعدات  الصاعدين  السيناريو  وكاتبات  وكتاب 

مشاريعهم، وذلك عرب سلسلة من جلسات الكتابة الجماعية وجلسات 

املتابعة الفردية واللقاءات مع الناصحني عرب اإلنرتنت.

اللغة  الفرنسية و/أو  باللغة  املشاركني حياة معرفة جيدة جداً  ُينَتظر من 

النصوص  ومراجعة  قراءة  على  للقدرة  تقديراً  الربنامج  ويويل  اإلنكلزيية، 

باللغتني.

منطقة  منها  رشيكة  جهات  عدة  من  دعم  و/أو  بتمويل  الربنامج  يعمل 

فرنسا،  يف  املتحركة  والصور  للسينما  الوطين  واملركز  فرنسا،  يف  الجنوب 

واملعهد الثقايف الفرنيس، ومدينة مارسيليا، ومؤسسة دومينيك مارزوتو.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

meditalents.net/ 

meditalents.net/appel-a-projets/

مفرادات	 

منح ملمارسات الفنانني والفنانات

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات أو األشكال الفنية اليت يشملها الربنامج:

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع، اإلبداع  	

الفين يف الفضاء العام، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

املمارسات الفنية متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

الفنانون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

والفنانات أو التجمعات من العامل العريب الذين يرون يف ذلك املكان 

من العامل "موطنهم"

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات ؛ التجمعات الفنية 	

الوجهة )أو الوجهات(

 ُتغطى كلف السفر حسب ارتباطها بطبيعة املرشوع وأهدافه.

أولويات أخرى يقدم الربنامج للفنانني دعماً مالياً مرناً يمكن أن ُيسَتخدم 

للمساهمة يف استكمال مقرتح فين محدد خالل 12 شهراً، كما يتيح لهم 

املجال للتواصل مع األقران عرب حوار منّظم. ويمكن للدعم أن ُيسَتخدم 

يف إجراء األبحاث أو املشاركة يف برنامج إقامة أو إنتاج عمل جديد أو تنسيق 

ملزيج من  أو  تقديم عمل جديد،  أو  أو معرض  أو فعالية  وتنظيم نشاط 

هذه املمارسات.

ُيشرَتط أن يكون العمل على املشاريع املقرتحة قد بدأ بالفعل، وأنها قيد 

فنية ومن  أعمااًل  أنجزوا  والفنانات ممن  للفنانني  الدعم  وُيتاح  التطوير، 

الفين  املقرتح  نتيجة  تكون  أن  ُيشرَتط  كما  الفين.  املشهد  يف  املنخرطني 

واضحة، سواء كانت النتيجة عمليًة أم فكريًة أم فلسفية.

الكلف املشمولة

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

األجور- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/ 
grants-for-artists-practice/
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 	)CIMAM( اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفنون املعارصة 

برنامج منحة السفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

اللجنة  	 )مؤتمر  نشاطات  أو  فعاليات  يف  للمشاركة  منح 

السنوي(

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

جنسيات متعددة منها جنسيات دول جنوب املتوسط

الحديث  	 الفن  متاحف  ومديرات  مديرو  املستهدفة:  الجهات 

الحديث  الفن  متاحف  على  والقّيمات  والقّيمون  واملعارص، 

املعارص،  الفن  نظرية  يف  والباحثات  والباحثون  واملعارص، 

املجموعات  على  املستقالت  والقّيمات  املستقلون  والقّيمون 

واملتاحف.

الوجهة )أو الوجهات(

 مكان مؤتمر CIMAM السنوي، الذي يتغري كل عام

املسار  بداية  للمديرين واملديرات يف  األولوية  ُتمَنح  أولويات أخرى  

املهين، والقيِّمني والقيِّمات بخربة أقل من 10 سنوات.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

 -CIMAM كلف أخرى: التسجيل يف املؤتمر، والعضوية يف

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

cimam.org/travel-grant-program

 	 )ISPA(الجمعية الدولية لفنون األداء

برنامج ISPA للزمالة

لغات الربنامج  إلنكلزيية

نوع التجوال

منح مشاركة يف نشاطات 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

أنحاء العامل، مع إيالء اهتمام خاص للدول النامية، وعدد من 

الدول اليت لها برنامج مخصص

املحرتفات  	 واملديرات  املحرتفون  املديرون  املستهدفة:  الجهات 

ومن  حالياً،  عملهم  رأس  على  الذين  األداء،  فنون  يف مجال 

ذوي خربة ال تقل عن خمس سنوات

الوجهة )أو الوجهات(

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

أولويات أخرى نشأت الجمعية الدولية لفنون األداء برنامج الزمالة 

األداء، ممن هم يف  املحرتفني واملحرتفات يف مجال فنون  لتمكني 

بدايات مسريتهم املهنية أو أواسطها، من توسيع شبكات معارفهم 

الدولية عرب العضوية يف الجمعية وحضور مؤتمراتها. تمكن الزمالة 

كانون  شهر  يف  الجمعية  تعقده  الذي  املؤتمر  حضور  من  املشاركني 

فوائد  على  الحصول  ومن  نيويورك،  يف  عام  كل  من  الثاين/يناير 

العضوية يف الجمعية، باإلضافة إىل برنامج بناء مجتمعي وسينمار 

محدد مدته يوم واحد.

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

ispa.org/page/fellowship_landing
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 	)OneBeat( ون بيت

ون بيت

لغات الربنامج  اإلنكلزيية

نوع التجوال

برنامج تبادل موسيقي دويل / إقامة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى 	

رشوط القبول

والتأليف  	 األداء  يف  املهارات  من   
ٍ
عال مستوى  املوسيقى:  التبادل 

موسيقيو  سينجح  املثلى،  الحالة  يف  والتكنولوجيا.  واإلنتاج  واالرتجال 

ضمن  التكنولوجيا  أو  النصوص  أو  األسلوب  يف  االبتكار  يف  بيت  ون 

املوسيقية. عواملهم 

التعاون: استعداد املشاركني لتجاوز الحواجز الثقافية واملوسيقية لخلق  	

على  الحفاظ  مع  تقليدية  موسيقى  إنتاج  إعادة  أو  أصلة،  موسيقى 

احرتام جوهر كل تقليد موسيقي. يجب أن يكون املشاركون مستعدين 

لتجريب موسيقي جديد.

املوسيقية يف  	 أعمالهم  الذين وضعوا  املوسيقيون  االجتماعية:  املشاركة 

خدمة مجتمعاتهم. يمكن أن يشمل ذلك إرشاد املوسيقيني الشباب 

عرب  السياسية  أو  االجتماعية  القضايا  تناول  أو  املوسيقي،  التعليم  يف 

املوسيقى، أو إعادة إحياء تقاليد موسيقية قديمة، أو غري ذلك.

الُعمر: يجب أن يكون عمر املرشحني بني 19 و35 سنة. 	

وفهمها  	 اإلنكلزيية  باللغة  التحّدث  على  القدرة  اإلنكلزيية:  اللغة  إتقان 

بمستوى مقبول، فهي اللغة املشرتكة يف برنامج ون بيت.

اإلقامة  	 بيت  ون  لربنامج  املرشحني  يف  ُيشرَتط  املنطقة:  أو  الدولة 

ون  برنامج  يرّحب  ومنطقة محددة.  دولة  واحدة من 50  الدائمة يف 

يقدموا  ومل  كثرياً  املتحدة  الواليات  يزوروا  مل  ممن  باملرشحني  أيضاً  بيت 

العديد من العروض املوسيقية فيها.

ون  	 زمالة  على  الحاصلون  يستخدم  أمكن،  حيث  باإلنتنت:  املعرفة 

على  أنشطة  يف  للمشاركة  باإلنرتنت  ويتصلون  اإللكرتوين  الربيد  بيت 

مواقع إلكرتونية.

	  19 العمرية  الفئة  من  واملوسيقيات  املوسيقيون  املستهدفة:  الجهات 

– 35 سنة

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية  

الكلف املشمولة ُتغّطى كافة كلف برنامج الزمالة من ون 

بيت، بما يف ذلك السفر واإلقامة. كما يتلقى الحاصلون 

متواضعاً،  رمزياً  وأجراً  يومية  مخصصات  الزمالة  على 

إىل  دخول  تأشرية  استصدار  يف  أيضاً  بيت  ون  وتساعد 

الواليات املتحدة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

1beat.org/programs/onebeat
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صندوق روبرتو تشيميتا	 

منح التجوال

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )للفنانني والقيِّمني والكتاب والعاملني يف املجال  	

الفين، إلخ(

منح مشاركة يف نشاطات )تشبيك، مهرجانات، لقاءات، إلخ( 	

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح سفر )ألغراض متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

األشكال أو االختصاصات الفنية اليت يشملها الربنامج:

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )كتابة، ترجمة( 	

املمارسات الفنية متعددة االختصاصات 	

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: اإلقامة  	

النظر عن  إفريقيا برصف  يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

الجنسية

املستهدفة: 	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

)القيِّمون -  والثقايف  الفين  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيِّمات، املنتجون واملنتجات، املربمجون واملربمجات، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا  

الفنانات  على   2022 عام  دعوة  اقترصت  أخرى   أولويات 

والعامالت يف مجال الثقافة )من النساء( فقط.

يحصلوا  مل  ممن  واملرّشحات  للمرشحني  خاص  اهتمام  يوىل 

على فرص للتجوال سابقاً، و/أو ممن لديهم صالت محدودة 

ع املشاركون على تطوير مبادرات  يف املشهد الثقايف الدويل. ُيشجَّ

يف  الثقافية  الديناميكية  يف  واملساهمة  العودة،  لدى  محلية 

اليت  الصالت  من  واالستفادة  تعلموه  ما  وتمرير  مناطقهم، 

عقدوها.

الكلف املشمولة

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

cimettafund.org/en/mobility-grants
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 	)Warehouse 421( 421 ويرهاوس

منحة البحث الفين

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منحة أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

والتصميم  	 املجموعات،  وتنسيق  البرصية،  الفنون 

واملوسيقى،  الطهو،  وفنون  األدبية،  والفنون  والتكنولوجيا، 

تستقيص  موضوعات  على  املنحة  تركّز  واألداء.  واملرسح، 

جهة،  من  الفنية  االختصاصات  هذه  بني  التقاطعات 

مثل  أخرى،  جهة  من  والثقافية  االجتماعية  واملوضوعات 

الفضاءات املجتمعية والعامة، واللغات واللسانيات، وأنظمة 

االجتماعي  ونسيجه  العمراين  والتخطيط  والتجوال،  النقل 

والثقايف، واالقتصاد والهجرة، واملؤسسات الفنية واملنظومات 

البيئية.

رشوط القبول

يف  	 الفنية  املسرية  بدايات  يف  والفنانات  للفنانني  ُمتاحة  املنحة 

الرشق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

الذين  	 الفين،  املجال  يف  للعاملني  املنحة  تتوجه  األهداف 

دائمة  مساءلة  موضع  يتّبعونها  اليت  الفنية  العملية  يضعون 

املوسيقى  أو  الكتابة  أو  الشعر  يف  العمل  كان  سواء  وعميقة، 

املنحة  هذه  ليست  املختلفة.  البرصية  الفنون  أو  التنسيق  أو 

وتفاعل  تقاطع  صالت  عقد  املتوقع  من  ولكن  كاديمية،  أ

املشارك  ملوضوع  والفكري  والجغرايف  التاريخي  السياق  مع 

يتّبعون  الذين  العاملني  املنحة  برنامج  ع  ُيشجِّ الفين.  ومجاله 

املجتمع، والذين  التجريب وإرشاك  يجمع بني  يبياً  تجر منهجاً 

األكاديمي  البحث  يف  املساهمة  مجرد  تتجاوز  نتائج  يحققون 

لتضّم التجارب واملضمون املتاح والعمل الفين التجرييب.

الوجهة )أو الوجهات(

 اإلمارات العربية املتحدة )من الرشق األوسط وشمال إفريقيا 

ومنطقة جنوب آسيا(  

الكلف املشمولة

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

أجور األبحاث- 

للمشاركني  ويرهاوس421  يقدم  محددة   مالحظات 

)نحو  إمارايت  درهم  ألف   75 إىل  تصل  مزيانية  واملشاركات 

20380 دوالراً أمريكياً( لدعم البحث واملرشوع.

أيار/مايو  يف  كان  دعوة  آلخر  الطلبات  لتقديم  النهايئ  املوعد 

.2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

421.online/en/opportunities/ 
artistic-research-grant
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مركز ZKM للفنون واإلعالم كارلسور	 

فضاءات صوتية

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

جائزة 	

برنامج إقامة )4 أسابيع( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

على  	 يركزون  املوسيقيات ممن  واملؤلفات  املوسيقيون  املؤلفون 

مجال املوسيقى اإللكرتونية والفنون الصوتية.

واملوسيقى،  	 الصوت  على  واضح  تركزي  مع  املبارشة  الربمجة 

سواء كانت مرفقة بمادة برصية أم ال.

السمعية  	 األعمال  أو  بالصوت  الخاص  االصطناعي  الذكاء 

أو  بآخر،  أو  بشكل  االصطناعي  الذكاء  تتناول  اليت  البرصية 

يف  ُيسَتخدم  كأن  تنفيذها،  يف  االصطناعي  الذكاء  يساهم 

اإلنتاج أو املعالجة أو تنظيم األصوات.

الصوتية  	 لألعمال  األبعاد  ثاليث  والصوت  الصوتية  املوسيقى 

املواد  ذات  البرصية  السمعية  األعمال  أو  القنوات،  متعددة 

البرصية الثابتة، واليت تستخدم الصوت ثاليث األبعاد كوسيلة 

برمجية  استخدام  يمكن   .ZKM_Klangdom عرب  تصميم 

ثاليث  الصوت  لتصميم   ،ZKM تطوير  من   ،Zirkonkium

ماً.
ِ
األبعاد، ولكن ذلك ليس رشطاً ُملز

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا  

يورو   1500 للدراسات  املنحة  قيمة  تبلغ  املشمولة  الكلف 

العمل  تنفيذ  كلفة  املشاركون  يدفع  اإلقامة.  مدة  طوال 

املوسيقي من هذه املنحة. ُتغطى أيضاً كلفة السفر ذهاباً وإياباً، 

إىل 600  بما يصل  األملانية  كارلرسوها  إىل مدينة  مرة واحدة، 

يف  النافذة  السفر  نفقات  قوانني  أخذ  مع  أقىص،  كحد  يورو 

االعتبار.

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

zkm.de/en/open-call-sonic-spaces-2023
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الجزائر

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

املؤسسات العامة اليت تعمل على املستوى الُقطري

مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية	 
وزارة الثقافة والفنون	 
الديوان الوطين للثقافة واإلعالم	 

املؤسسات والوكاالت الخاصة

ية لإلشعاع الثقايف	  الوكالة الجزائر
الصندوق العابر للصحراء لتمويل التنقل الفين	 

منظمات ثقافية أخرى 

 	Les Ateliers Sauvages
املهرجان الدويل للقصص املصورة يف الجزائر	 
برنامج شارك	 
وكالة وجوه	 

مصادر تمويل دولية

جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف الجزائر

القنصلية الفرنسية العامة يف الجزائر العاصمة	 
ِمَنح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر	 
يع الفنية دعوات للمشار

 	Friche La Belle de Mai املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر و
برنامج إقامة يف املتوسط

املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر واملدينة الدولية للفنون	 
برامج إقامات فنية

السفارة اليابانية يف الجزائر، ووزارة الخارجية اليابانية	 
جائزة اليابان الدولية للمانغا

جهات ممولة لها مقرّات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر
يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

جمعية أفركاينا	 
يقيا الفنية خطوط إفر

ثقافة داير ما يدور	 
مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

املورد الثقايف	 
عّبارة

ثقافة 3.0
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ملح التحالفات الثقافية

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 
مدّونات

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب 	 
للعلوم االجتماعية

برنامج أبحاث حول الفنون

املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 
برنامج الزمالء الناشئني

املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم 	 
)FMSH( اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية

يقيا	  الفن يحرك إفر
برنامج املنح

كادير	  املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي يف أ
خلية الوثائقي

املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 
برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

مفردات	 
إقامات وقت الفن

مدارات

الجهات األوروبية والدولية املمولة اليت تقدم املنح للجزائر

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

املجلس الثقايف الربيطاين	 
منح التعاون الدويل

 املدينة الدولية للفنون ومؤسسة كامارغو	 
Friche La Belle de Mai و   

برامج إقامات فنية

الرقص على الحافة	 
برنامج منح دراسات 

مهرجان القارات الثالث	 
اإلنتاج يف الجنوب

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 
يز كة تعز رشا

 	)IFA( معهد العالقات الخارجية
تواصل الفنانني

برنامج CCP للزمالة

برنامج CCP للمؤازرة

تمويل املعارض

املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 
يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

Accès Culture

مؤسسة كامل الزار	 
التكافل الثقايف: منح فنية

التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

منح

املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 
التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية

مؤسسة األمري كالوس	 
جوائز النصح

جوائز التأسيس

 برو هيلفتسيا	 
برامج إقامة

رحالت بحث

 	artlink  من Südkulturfonds
برنامج املنح املستمرة

املعهد السويدي	 
كة اإلبداعية برنامج الرشا

برنامج رائدات األعمال

مصادر معلومات خاصة بالجزائر:

 	Algérie Cultures
إرادة 	 
 	Spead.dz
ثقافات	 
 	Vinyculture
 	Alger-culture.com
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مقدمة
يف  الفاعلة  الجهات  من  عدد  مع  ومقابالت  اإلنرتنت  على  موسع  بحث  بعد  القسم  هذا  يف  املعلومات  ُجِمعت 
أصحاب  الدويل من  التعاون  يعملون يف  إىل جانب محادثات مع محرتفني  الجزائر،  املستقل يف  الثقايف  املشهد 
الخربة يف البالد. ويستفيد هذا اإلصدار من املعلومات املنشورة سابقاً يف دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 
العربية )2020( ويف القارة اإلفريقية )2019(، الذي نرشته الشبكة الثقافية للتجوال. اتّصل فريق إعداد الدليل 

باملؤسسات والجهات املانحة الواردة يف هذا القسم لتحديث املعلومات.

ينشط املشهد الثقايف املستقل يف الجزائر، ولكن معظم الدعم املايل للمؤسسات الثقافية والفنانني والعاملني يف 
مجال الثقافة يصل من جهات ممّولة دولية ومنظمات مجتمع مدين. ال تقّدم الجهات املانحة الجزائرية إال الزنر 

اليسري من الدعم للتجوال من الجزائر وإليها.

من  النموذج  ولهذا  يع.  للمشار الجزائر، يف معظمه، مخصص  يف  اإلبداعي  القطاع  منه  يستفيد  الذي  التمويل 
الفنانون  يتمّتع  وال  األمد،  تكون قصرية  ما  كثرياً  فالنتائج  وقيود،  أيضاً حدود  له  ولكْن  عديدة،  فوائد  التمويل 

والعاملون يف مجال الثقافة بقدر كبري من الحرية لتحديد أهدافهم بأنفسهم.

املؤسسات  ببعض  األخرية،  السنوات  يف  السيايس،  واالضطراب   19 كوفيد  وباء  انتشار  أّدى  أخرى،  جهة  من 
الجزائر  الثقافة يف  الفنانني والعاملني يف مجال  أن  إال  أنشطتها.  الحفاظ على  الجزائرية إىل مواجهة صعوبة يف 
الثقايف الجزائري املستقل يواجهها، أفراداً  معتادون على االرتجال. مل تكن األزمة الحالية متوقعة، ولكن القطاع 

ومؤسسات، بالكثري من التدبري والقدرة على التكّيف.

البالد  الفين يف  املشهد  البحث عن أشخاص من  األنسب  الجزائر، من  إىل  للذهاب  التخطيط  عند  لذلك،  نظراً 
والتواصل معهم، ألن املؤسسات وبرامج التمويل قد تتغري من عام إىل عام.

إضافية  برامج  من  يحتويه  ملا  املتوسط  جنوب  منطقة  يف  للتجوال  الدويل  التمويل  حول  الفصل  مراجعة  يرجى 
تشمل الجزائر.
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 املؤسسات العامة
اليت تعمل على 
ي

ِ
املستوى الُقطر

املركز الوطين البحث يف األنرثوبولوجيا 	 

االجتماعية والثقافية

تقدم  وطنية  بحث  مؤسسة  وهو   ،1992 عام  املركز  تأسس 
خارجها.  أو  البالد  داخل  املقيمني  الجزائريني  للباحثني  التمويل 
يف  والتطبيقية  األساسية  األبحاث  تطوير  يف  املركز  مهمة  تتمثل 
األولويات  مع  يتوافق  بما  والثقافية  االجتماعية  األنرثوبولوجيا 
الوطنية يف البحث، وتنظيم اللقاءات بني الباحثني لزيادة املعرفة 
املركز  ينرش  ذلك،  إىل  باإلضافة  املعلومات.  ومشاركة  العلمية 
مراجعة دورية لنرش نتائج األبحاث والحفاظ على تواصل منتظم 

بني الباحثني. 

للثقافة  البحث  وحدة  بحث:  وحدات  أربع  حالياً  املركز  يتضمن 
الرتجمة  حول  البحث  ووحدة  والفنون،  واللغات  واالتصال 
أنظمة  يف  البحث  ووحدة  وهران،  ومقرهما  واملصطلحات، 
التسميات يف الجزائر، ومقرها الجزائر العاصمة، ووحدة البحث 

حول األقاليم النامية واملجتمعات، ومقرها قسنطينة.

اللغة: الفرنسية، العربية، اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

crasc.dz/index.php/fr

2. وزارة الثقافة والفنون	 

تسعى وزارة الثقافة والفنون الجزائرية إىل تحقيق أربع مهمات:

حماية الرتاث الثقايف.- 
دعم وتشجيع فنون األداء.- 
الحفاظ على التقاليد والثقافات املحلية.- 
تطوير البحث والتدريب.- 

تطلق الوزارة عدة دعوات لربامج تمويل وجوائز )عادة ما تكون 
العام.  طوال  اإللكرتوين  املوقع  على  متاحة  وهي  واحدة(،  ملرة 
الفنون  وقطاع  خاص  بشكل  بالسينما  االهتمام  ازداد  مؤخراً، 

السمعية البرصية بشكل عام.

اللغة: الفرنسية، العربية، اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/04 تار

m-culture.gov.dz/index.php/fr

الديوان الوطين للثقافة واإلعالم	 

ودعم  تطوير  يف  واإلعالم  للثقافة  الوطين  الديوان  مهمة  تتمثل 
الثقافية  والفعاليات  األنشطة  وتنسيق  الوطنية،  الثقافة  ونرش 

داخل الجزائر وخارجها بما يتوافق مع مبادئ التنظيم املالئمة.

ملساعدة  اإللكرتوين  موقعه  على  متنوعة  موارد  الديوان  يوفر 
الفنانني والعاملني يف املجال الثقايف، ومنها مواقع وأماكن عامة، 

وقوائم باملعدات والخدمات.

اللغة: العربية، الفرنسية

يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

onci.dz

onci.dz/contactez-nous
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 املؤسسات
والوكاالت الخاصة

الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقايف	 

الثقايف هي جهة ثقافية خاصة تقدم  الوكالة الجزائرية لإلشعاع 
الدولة.  بالنيابة عن  والثقايف  اإلبداعي  القطاع  خدمات عامة يف 
وتتمثل  الدويل،  الفين  واملشهد  الجزائر  بني  جرساً  الوكالة  تمّد 
مهمتها األساسية يف دعم نرش الفن الجزائري يف الخارج، ودعم 
الفن الدويل يف الجزائر. تتوىل الوكالة تنسيق وتمويل برامج إقامة 
فنية وتشارك يف نشاطات ثقافية دولية دعماً لتجوال الفنانني 

الجزائريني وأعمالهم اإلبداعية. 

املعدات  إىل  باإلضافة  عرض،  وأماكن  مواقع  الوكالة  ُتؤّجر  كما 
والنرش  والسينما  البرصية  الفنون  مجاالت  يف  والخدمات، 

عر. والشِّ

اللغة: العربية، الفرنسية
يخ آخر اطالع:2023/01/4 تار

aarcalgerie.org/fr

 الصندوق العابر للصحراء	 

لتمويل التنّقل الفين

الصندوق العابر للصحراء لتمويل التنقل الفين هو أول صندوق 
مخصص  وهو  الجزائر،  يف  الثقايف  للقطاع  مكّرس  مستقل 

لتمويل تجوال الفنانني من الجزائر إىل دول إفريقية أخرى.

منح السفر متاحة لكافة الفنانني والفنانات والعاملني والعامالت 
يف املجال الثقايف من الجزائر.

الوجهة: الدول اإلفريقية

اللغة: الفرنسية، العربية، اإلنكلزيية

يخ آخر اطالع:  2022/12/29 تار

facebook.com/TransSaharan

trans-saharan.org
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 منظمات
ثقافية أخرى

 	Les Ateliers Sauvages

هو مركز لإلبداع الفين افُتِتح عام 2015 يف مركز الجزائر العاصمة، 
وحول  الجزائر  يف  املعارص  الفن  لتشجيع  للتجريب  مكان  وهو 
العامل. يتمثل هدف املركز يف تعزيز مكانة الجزائر العاصمة الثقافية 

وإطالق حوار حول املجتمع من خالل اإلبداع الفين.

صلة  عقد  عرب  ويدعمها  الشباب  الفنانني  مشاريع  املركز  يرافق 
املعارصة  الفنون  يف  متخصصة  أخرى  مؤسسات  مع  للفنانني 

خارج الجزائر للتعريف بأعمالهم وتقديمها لسوق الفن الدولية.

الرعاية  دور  ويؤدي  أخرى،  دولية  مؤسسات  مع  املركز  يتعاون 
للفنون، داعماً الفنانني ليتمكنوا من مواصلة بحثهم ومشاريعهم 

عرب تمويل التجوال إىل الداخل والخارج.

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

facebook.com/lesatelierssauvagesalger

 املهرجان الدويل للقصص املصورة	 

يف الجزائر

يف  الدولية  املهرجانات  كرب  أ أحد  هو  املصورة  القصص  مهرجان 
الجزائر، واملهرجان األسايس للقصص املصورة يف القارة اإلفريقية 
والعامل العريب. ُيقام املهرجان يف الجزائر العاصمة منذ عام 2008. 
والدعوات  الجوائز  برامج  من  عدداً  املهرجان  يطلق  عام،  كل 

للمشاركة.

اللغة: الفرنسية

يخ آخر اطالع:  2022/12/29 تار

facebook.com/Fibda

برنامج شارك	 

املنظمات  مقدرات  لتنمية  وطين  برنامج  هو  شارك  برنامج 
الشبابية الجزائرية يف كافة املجاالت، أطلقته منظمة سيدرا. مع 
انطالقته يف العام 2017، دعم الربنامج منظمات الشبابية على 
دوراً  منها  كل  تلعب  يك  واملحلية،  واملناطقية  الوطنية  املستويات 
فاعاًل للمشاركة يف التنمية الوطنية واملحلية. يهدف الربنامج إىل 
تعزيز التعاون والحوار بني املنظمات الشبابية والسلطات املحلية 

يف الجزائر. 

كما  متعددة،  بوسائط  عملي  دليل  كتب  شارك  برنامج  ينرش 
على  الفاعلة  الشبابية  باملنظمات  قائمة  االلكرتونية  املنصة  تتيح 
يستطيع  الجزائر.  يف  واملحلية  واملناطقية  الوطنية  املستويات 
املوقع  أو  بناء على االسم أو مجال العمل  املستخدمون البحث 
الجغرايف للحصول على معلومات التواصل ولالتصال باملنظمات 

الشبابية يف الجزائر.

اللغة: الفرنسية، العربية، االنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

sharek-algerie.com/en/home

وكالة وجوه	 

وكالة وجوه هي وكالة انتقاء املمثلني االحرتافية األوىل يف الجزائر. 
وتنظيم  واملمثالت  املمثلني  اقرتاح  هي  األساسية  وظيفتها 
واإلعالنات  والتلفزيون  السينما  مجاالت  يف  األداء  اختبارات 

واألغاين املصورة والراديو وعروض األداء. 

تبحث وكالة وجوه وتقرتح على املنتجني وتنتقي طيفاً واسعاً من 
املمثلني واملمثالت ومن ممثلي األدوار الصامتة والكومبارس يف 
املجاالت السمعية البرصية والسينما والراديو وفنون األداء. أما 
أداء  اختبارات  عملية  وجوه  فتقدم  واملمثلني  للمؤدين  بالنسبة 
عالية املستوى بإرشاف محرتفني من املجال. تقدم الوكالة أيضاً 
يمكن  الجزائر.  العاصمة  يف  كالس(  )ماسرت  متخصصة  دروساً 
التقدم للوكالة والتواصل معها عرب استمارة متوفرة على موقعها 

على اإلنرتنت. 

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

agence-wojooh.com

facebook.com/agencewojooh
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مصادر التمويل الدولية
جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف الجزائر

 القنصلية الفرنسية العامة يف الجزائر العاصمة	 

STAFE  منح
برنامج دعم النسيج املنظمايت للفرنسيني يف الخارج.

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مرشوع منح 	

االختصاصات/األنواع الفنية

والعمل  	 بالتعليم  املرتبطة  يع  للمشار منحاً  الربنامج  يعطي 

واالقتصادي،  االجتماعي  االندماج  أو  والثقايف  اإلنساين 

يع اليت تدعم املقيمني الفرنسيني يف الخارج. واملشار

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

املشاريع  ذات  املحلية  املنظمات  كل  املستهدفة:  الجهات 

أو االجتماعية واالقتصادية  التعليمية  أو  الثقافية  أو  اإلنسانية 

اليت تدعم املقيمني الفرنسيني يف الخارج. 

عام  	 منذ  مؤسسة  املنظمة  تكون  أن  يجب  مرشوع،  لتقديم 

مدخول  )مجموع  السنوية  مزيانيتها  تتجاوز  وأال  األقل،  على 

تكون  أال  ويجب  يورو.  مليون  السابق(  املايل  للعام  الجمعية 

املنحة مصدر التمويل الوحيد للمرشوع. أقىص ما يمكن منحه 

استثنائياً  النسبة  ترتفع  أن  يمكن  املرشةع،  هو نصف مزيانية 

إىل ثمانني باملئة من تمويل املرشوع يف حالة املنظمات الصغرية 

اليت ال تتجاوز مزيانياتها الكلية العرشة آالف يورو واليت تطلب 

منحة بأقل من 2000 يورو للمرشوع. ويف كل األحوال يجب 

أن ال تتجاوز املنحة املطلوبة فيمة عرشين ألف يورو. 

الوجهة )أو الوجهات(

 فرنسا، الجزائر.

القنصلية  ولكن  التجوال،  على  خاص  بشكل  الربنامج  يركز  ال 

الفرنسية تدعم وتشجع التعاون والتبادل بني فرنسا والجزائر، لذا 

يمكن للربنامج أن يغطي تكاليف التجوال يف حال كانت جزًءا من 

الربنامج. 

بها  سيمنح اهتمام خاص للمشاريع اليت يتقدم  أولويات أخرى  

رواد األعمال واملستقلني.

تصل  ملرشوع  بمنحة  التقدم  للمنظمات  يمكن  املشمولة   الكلف 

إىل عرشين ألف يورو.

يخ آخر اّطالع  2023/1/5 تار

alger.consulfrance.org/-Francais-

alger.consulfrance.org/Dispositif-de-soutien-
au-tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-
STAFE-appel-3266#Pour-quelles-associations
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 * Institut français d’Algérie

Call for artistic projects

Language(s) of the scheme  French 

Type(s) of mobility
 ▶ Project or production grants
 ▶ Capacity building / Professional development programmes
 ▶ NOT for touring performances or shows in Algeria.

Discipline(s) / artform(s)
 ▶ All except for the cinema and the publishing and editing 
sectors, as they are covered within other schemes.

Eligibility of beneficiaries
 ▶ Nationality.ies / Place.s of residence Not specified
 ▶ Target beneficiaries

 - Individual creators, without condition of nationality, 
already engaged in an artistic activity, if they are 
supported by an association structure or a cultural 
enterprise.

 - Algerian or French organisations (companies, ensembles, 
collectives, groups, associations, others( with projects 
relating to Algeria. 

Destination(s)
 France, Algeria

Other priorities
 - The emergence of young talent
 - Innovative projects in contemporary creation
 - Supporting civil society organisations

Cost covered  Grant: Maximum 10,000 EUR 
(or equivalent in DZD(.

Last viewed  4/01/2023

if-algerie.com

if-algerie.com/actualites/appels-a-projet

if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/
copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-
pour-la-co-construction-de-projets-dans-
le-cadre-du-programme-profas-c-et-
seminaire-d2019information?fbclid=Iw-
AR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-
47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E

 * Instituts français and Friche La Belle de Mai

Résidence Mediterranée 

Language(s) of the scheme  French 

Type(s) of mobility 
 ▶ Residency of 3 months for emerging artists

Discipline(s) / artform(s)
 ▶ Visual arts, performing arts (music and dance(

Eligibility of beneficiaries
 ▶ Nationality.ies / Place.s of residence Mediterranean countries
 ▶ Target beneficiaries

 - Individual creators already engaged in an artistic activity.
 - French and/or English speakers.

Destination(s)
 Marseille, France 

Other priorities  This residency at Friche offers a 
tailormade framework for research and creation that 
allows beneficiaries to develop their artistic practice 
and to (re)discover the French artistic field.

Cost covered  Cost covered and in particular:
 - Cross-border travels
 - Per diem
 - Accommodation
 - Production grant 

Last viewed  5/01/2023

if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/
residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-
marseille

lafriche.org/la-friche/residences/residence-
mediterranee

 املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر	 

يران/يونيو ويف كانون الثاين/يناير( يع الفنية )مرتان يف العام، يف حز دعوات للمشار

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

يع واإلنتاج. 	 منح للمشار

برامج بناء القدرات والتنمية املهنية. 	

غري مخصصة للعروض الجوالة يف الجزائر.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

ير بسبب تغطيتها  	 كل األنواع باستثناء السينما ومجاالت النرش والتحر

يف برامج أخرى. 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: غري محددة. 	

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون األفراد بغض النظر عن جنسياتهم، املنخرطون يف نشاط يف حال - 

كانوا مدعومني من قبل منظمات أو مؤسسات ثقافية.

املجموعات، -  الفنية،  التجمعات  )الفرق،  الجزائرية  أو  الفرنسية  املنظمات 

الجمعيات وغريها( ذات املشاريع املرتبطة بالجزائر. 

الوجهة )أو الوجهات(

 فرنسا، الجزائر.

الفرنيس يدعم  الثقايف  املعهد  إال أن  التجوال،  الربنامج بالرضورة على  يركز  ال 

ويشجع التعاون بني الجزائر وفرنسا، ويمكن للتمويل أن يغطي مصاريف 

التجوال عندما يشكلون جزًءا من املرشوع.  

أولويات أخرى  

اكتشاف املواهب الشابة. - 

املشاريع املبتكرة يف األبداع املعارص.- 

دعم منظمات املجتمع املدين.- 

ما  )أو  دوالر  آالف  عرشة  قصوى  بقيمة  منحة  املشمولة   الكلف 

يعادلها بالدينار الجزائري(.

يخ آخر اّطالع  2023/1/4 تار

if-algerie.com

if-algerie.com/actualites/appels-a-projet

if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/
copy_of_appel-a-manifestation-d2019inte-

ret-pour-la-co-construction-de-projets-dans-
le-cadre-du-programme-profas-c-et-semi-

naire-d2019information?fbclid=IwAR180U-
Mhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5J-

ginWq1ACnsFISWZf3keH-E

 	Friche La Belle de Mai املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر و

برنامج إقامة يف املتوسط )مرة واحدة يف العام(

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة ثالثة أشهر للفنانني الصاعدين   	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون برصية وفنون األداء )موسيقى ورقص(  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: دول املتوسط. 	

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون األفراد املرتبطون أصاًل بنشاط فين.- 

الناطقون باإلنكلزيية أو بالفرنسية. - 

الوجهة )أو الوجهات(

 مرسيليا، فرنسا.

مخصص  عمل  إطار   Friche يف  اإلقامة  تتيح  أخرى   أولويات 

الفنية  ممارستهم  تطوير  للمستفيدين  يسمح  واإلبداع،  للبحث 

والستكشاف أو إعادة اكتشاف املجال الفين الفرنيس. 

الكلف املشمولة  الكلف املشمولة على وجه الخصوص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامات- 

منح اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/1/5 تار

if-algerie.com

if-algerie.com/actualites/appels-a-candida-
tures/residence-mediterranee-friche-la-belle-

de-mai-a-marseille

lafriche.org/la-friche/residences/residence 
mediterranee

56 دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

https://www.if-algerie.com/
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
https://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
https://www.lafriche.org/la-friche/residences/residence-mediterranee/
https://www.lafriche.org/la-friche/residences/residence-mediterranee/
if-algerie.comif-algerie.com/actualites/appels-a-projetif-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_appel-a-manifestation-d2019interet-pour-la-co-construction-de-projets-dans-le-cadre-du-programme-profas-c-et-seminaire-d2019information?fbclid=IwAR180UMhfhir1wNS_VgXwO5xWyYw0ik-47F5JginWq1ACnsFISWZf3keH-E
https://www.if-algerie.com/
if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/residence-mediterranee-friche-la-belle-de-mai-a-marseille
https://www.lafriche.org/la-friche/residences/residence-mediterranee/
https://www.lafriche.org/la-friche/residences/residence-mediterranee/


املعهد الثقايف الفرنيس يف الجزائر واملدينة الدولية للفنون	 

إقامات فنية )مرة واحدة يف العام(

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة ملدة ثالثة أشهر   	

االختصاصات/األنواع الفنية

يف كل االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الفنانون الجزائريون.

الجهات املستهدفة: 	

العاملون املحرتفون- 

الناطقون بالفرنسية أو باإلنكلزيية- 

القدرة على إثبات أعمال سابقة- 

القدرة على االستقالل يف إدارة اإلقامة- 

عدم االرتباط بعمل احرتايف خالل فرتة اإلقامة كاملة- 

ال يجوز رشط عمري للتقدم - 

الوجهة )أو الوجهات(

 باريس، فرنسا.

أولويات أخرى  الربنامج موجه للفنانني الجزائريني الذين يرغبون 

بصياغة مرشوع بحث أو عمل إبداعي يف باريس.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

اإلقامات- 

منح شهرية للمصاريف االخرى- 

إمكانية االنضمام إىل ورشات عمل جماعية يف الخط والنقش، - 

كما يتوفر فرن للخزف يف املوقع. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

if-algerie.com

if-algerie.com/actualites/appels-a-candida-
tures/residences-artistiques-a-la-cite-interna-

tionale-des-arts-en-2022

السفارة اليابانية يف الجزائر، ووزارة الخارجية اليابانية	 

جائزة اليابان الدولية للمانغا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، اليابانية

نوع التجوال

جائزة 	

منح مشاركة يف نشاطات أو فعاليات   	

االختصاصات/األنواع الفنية

رسوم املانغا وقصص مانغا املصورة  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الجزائر 	

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 طوكيو، اليابان.

الكلف املشمولة  تكاليف السفر

يخ آخر اّطالع  2023/01/06 تار

dz.emb-japan.go.jp/files/100418037.pdf

manga-award.mofa.go.jp/en/application/16/
index.html
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جهات ممولة لها مقرّات يف املنطقة عموما

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر

يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

النقاد،  	 املرتجمون،  الكتاب،  القيمون،  )الفنانون،  فنية  إقامات 

العاملون يف الفن.. إلخ(

منح مشاركة يف النشاطات والفعاليات )شبكات، مهرجانات،  	

لقاءات.. إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات للتجوال 	

منح سفر )تنطبق على أسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتدريب بعد الشهادات العليا 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام..إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية..إلخ(

السينما والفنون السمعية البرصية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الفنانون والعاملون يف املجال الثقايف من إفريقيا من املقيمني يف - 

إفريقيا أو خارجها.

املنظمات والجمعيات الفنية أو الثقافية املتواجدة يف إفريقيا أو - 

اليت تتعاون على األقل مع منظمة إفريقية على مشاريع. 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة- 

املنظمات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 كل دول القارة اإلفريقية

يجب على املتقدمني امتالك مقر أو أن يكونوا أعضاء يف منظمة أو 

يمتلكوا  وأن  قانوين  لهم وضع  يكون  وأن  فنية،  أو  ثقافية  جمعية 

يمتلكوا  وأن  )للمنظمات(،  الخربة  من  سنوات  ثالث  األقل  على 

ضمانة أخالقية )شهادة رعاية(، وأن يقدموا مرشوعاً خالقاً يساهم 

يف بناء املجال.

يرحب الربنامج بالطلبات لنوعني من املشاريع:

النوع األول: طلبات املساعدة يف اإلبداع واإلنتاج، وترتبط هذه - 

الطلبات باإلبداع الفين أو املشاريع الخالقة يف إفريقيا.

الرقمي(، -  أو  )املادي  التوزيع  يف  املساعدة  طلبات  الثاين:  النوع 

يف  للمشاريع  الرقمي  أو  املادي  بالتوزيع  الطلبات  هذه  وترتبط 

إفريقيا. 

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى.- 

الثقافة  يف  اإلفريقيني  للعاملني  خاص  دعم  محددة   مالحظات 

للتعايف من اآلثار الضارة لفريوس كوفيد 19.

املتقدمات من النساء سيتم تشجيعهن بشكل خاص.

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

آخر دعوة:

africanculturefund.net/en/call-for-proposals-
11-acf
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جمعية أفركاينا	 

يقيا الفنية خطوط إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

يع الرشاكات 	 مشار

لقاءات اإلقامات الفنية 	

املؤتمرات والندوات 	

ورشات العمل والدروس املتخصصة )ماسرت كالس( 	

املهرجانات والحفالت  	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، املوسيقى، السريك، اإليماء...(  	

رشوط القبول

يقيا 	 األفراد واملنظمات غري الحكومية من إفر

الفرق  	 املوسيقية،  الفرق  الراقصون،  املمثلون،  املوسيقيون، 

أماكن  املؤسسات،  الثقافية،  املنظمات  املحرتفون،  املرسحية، 

العروض واملهرجانات. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والدول اإلفريقية

أولويات أخرى 

يمكن تقديم الطلبات بالعربية أو بالفرنسية أو باإلنكلزيية.- 

تقبل الطلبات مرتان يف العام.- 

يمكن أن يتضمن املرشوع عدة وجهات.- 

تغطي املنح املعطاة باملعدل ثالث سفرات عرب الطريان.- 

الكلف املشمولة  بطاقات السفر

نيسان/أبريل  كان يف  للتقدم  فتح  موعد  آخر  مالحظات محددة  

  2020

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

africaartlines.com/en

ثقافة داير ما يدور	 

مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح بحث وإنتاج 	

رعاية وإقامات الفنية   	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

وفق  	 املهمشة  املناطق  يف  واملدنية  الثقافية  الشبابية  املبادرات 

واألردن  ومرص  الجزائر  الجنوب:  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس ومن هم يف الشتات من 

يا وليبيا. سور

الشابات،  	 والفنانات  الشباب  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املدين،  املجتمع  وناشطات  نشطاء  والباحثات،  الباحثون 

واملديرات  )املديرون  الثقايف  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيمون والقيّمات(، املجموعات )يمكن التقدم بطلب رشط 

أال يتجاوز عمر املتقدم الرئييس الخامسة والثالثني(. 

الوجهة )أو الوجهات(

 تونس، األردن.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كانون  يف  كان  الطلبات  لتقديم  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

األول/ديسمرب 2020  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/youth-led-initiatives

files.cargocollective.com/c843181/Guidelines_
AAC_ENG.pdf
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املورد الثقايف	 

عبّارة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مادي، تدريب، منح مساعدة تقنية وتواصل. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

الحكومية،  	 وغري  املستقلة  الثقافية  املبادرات  املستهدفة:  الجهات 

واملنظمات يف مجاالت متعددة )األدب، املوسيقى، فنون األداء، الفنون 

اإلدارة  الثقافية،  السياسات  التصميم،  السينما/الفيديو،  البرصية، 

أو  فنانون  ويديرها  أسسها  اليت  إلخ(  الثقافية..  املساحات  الثقافية، 

عاملون يف الثقافة يف البلدان العربية )بغض النظر عن األصول اإلثنية 

أواألوراق الرسمية( 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول العربية

أولويات أخرى  بلد املغادرة أو بلد الوصول يجب أن يكون 

بلداً عربياً.

آخر موعد فتح للتقدم كان يف نيسان/أبريل 2022

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/abbara/?lang=en

apply.mawred.org/?_
ga=2.50904096.8254 
18651.1670259149-

689714143.1652348215

ثقافة 3.0

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مايل، تواصل وتشبيك، منح تعلم جماعي.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى واألدب  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املنظمات ذات الخربة أو الناشئة أو املجموعات العاملة يف مجاالت األدب - 

واملوسيقى.

العربية -  املنطقة  الثقافة يف  والعامالت يف  والعاملون  والفنانات،  الفنانون 

)بغض النظر عن األصول اإلثنية واألوراق الرسمية(

والثقايف -  الفين  اإلنتاج  يكون  أن  رشط  الشتات  من  طلبات  قبول  يمكن 

مرتبطاً باملنطقة العربية.

فائدة -  إثبات  إمكانية  التقدم يف حال  الربحية  املنظمات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع للمجتمع وأثره العام.

ومكتبات -  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

وجهات إنتاج موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم - 

ورشات  وإقامة  الجماعية  واملساومات  التحالفات  وعقد  القدرات  وبناء 

العمل أو مشاركة املوارد. 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

جهة  كل  عن  ممثالن  يشارك  محددة   مالحظات 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك يف بريوت.

آب/أغسطس  يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

  2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6
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التحالفات الثقافية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

دعم عام وأنشطة التطوير التنظيمي املشرتكة 	

ورشة عمل إقليمية 	

رعاية وتدريب وورشات عمل باإلضافة إىل أنشطة أخرى 	

تعاون إقليمي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

تعمل  	 اليت  والفنية  الثقافية  للجهات  مفتوح  الربنامج 

ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  التالية:  العربية  الدول  يف 

الجهات  إىل  باإلضافة  وتونس،  وفلسطني  واملغرب 

ية اليت لها مقرات يف إحدى هذه الدول اللبنانية والسور

مسّجلة  	 بالطلبات  املتقدمة  الجهات  تكون  أن  يجب 

قانونياً يف الدولة اليت تعمل فيها

واحدة  	 ثالث جهات،  بني  املرشوع مشرتكاً  يكون  أن  يجب 

الجهة  تكون  أن  يجب  ناشئتان.  وجهتان  خربة،  ذات 

حكومية(  )غري  مستقلة  جهًة  بالطلب  املتقدمة  األساسية 

وذات خربة بالعمل يف القطاع الفين والثقايف

جهتني  	 األساسيتان  الرشيكتان  الجهتان  تكون  أن  يجب 

ثقافيتني وفنيتني مستقلتني ناشئتني

تعمل  	 بالطلب  املتقدمة  الثالث  الجهات  تكون  أن  يجب 

جميعاً ضمن دولة واحدة، أو يف منطقتني مختلفتني من 

دولة واحدة، تنعزل إحداهما عن األخرى بحدود سياسية 

تقسيم  أو  أجنيب  احتالل  عن  املثال  سبيل  على  )ناتجة، 

بها  الحدود معرتفاً  كانت  إذا  النظر عما  سيايس(، برصف 

دولياً أم ال

تحالف  	 من  ألكرث  بطلبات  التقدم  واحدة  لجهة  يمكن  ال 

ثقايف واحد 

الوجهة )أو الوجهات(

وفلسطني  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  بني   

وتونس

أولويات أخرى 

مواصفات الجهات ذات الخربة:

ُمسّجلة قانونياً وتعمل منذ خمس سنوات على األقل- 

ياً ناجحاً-  لديها مصادر تمويل كافية وتدير نموذجاً تجار

شبكة محلية قوية السيما مع األطراف املعنية- 

ياً للجهات الثقافية والفنية املحلية-  تؤدي دوراً محور

أن يكون لديها نطاق وصول واسع وجمهور - 

أن تطور أو تعرض أعمال فنية مبتكرة ومعنية بالشؤون االجتماعية - 

)مثل الشؤون القانونية أو االجتماعية أو البيئية، إلخ(

القدرة على تنفيذ النشاطات الثقافية )مثل املهرجانات(- 

أن تتمتع بالخربات وتقدم الخدمات واملرافق )مثل برامج التدريب، - 

مقرات، إلخ(، وأن تتمتع بالخربة يف العمل مع الشباب واملجموعات 

املهمشة يف املجتمع، يف مشاريع ذات أثر على املحيط

مواصفات الجهات الناشئة:

أن تكون مسجلة قانونياً وتعمل منذ سنة واحدة على األقل- 

أن تكون نابعة من القاعدة املجتمعية، أو أن تكون لها صالت قوية - 

باملجتمعات املحلية

عرب -  التعاون  وإىل  وإقليمي،  محلي  جمهور  إىل  للوصول  تسعى  أن 

الحدود

أن تتمتع بشبكة محلية قوية مع املواهب الثقافية والفنية- 

القدرة على تنفيذ أعمال مبتكرة ومتعددة التخصصات- 

أو مع -  املناطق األقل حظاً  أو يف  إدارة مشاريع ذات صلة للشباب 

الفئات املهمشة

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  بطاقات؛  املشمولة    الكلف 

األجور؛ اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى

مالحظات محددة  الدعم املايل: 110 آالف يورو )أي ما يصل إىل 60 

ألف يورو للجهة ذات الخربة، ومنحتان كل منهما تصل إىل 25 ألف 

يورو للجهتني الناشئتني(

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/cultural-alliances

q5bb5c.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/
uploads/2021/08/TDM__Cultural-Alliances_

Call-for-Applications-EN-_EXTENSION.pdf
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املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 

مدونات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إنتاج البودكاست 	

االختصاصات/األنواع الفنية

البودكاست  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف، والفنانون والفنانات، والُكّتاب والكاتبات، ومنتجو - 

ومنتجات البودكاست

الفنانون والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف من املنطقة العربية )برصف - 

النظر عن األصل اإلثين أو األوراق الرسمية(

إنتاجاً -  أن يخدم عملها  الشتات، رشط  املبادرات يف  الواردة من  الطلبات  يمكن دراسة 

ثقافياً أو فنياً مرتبطاً باملنطقة العربية

به -  يعود  الذي  النفع  إظهار  بطلبات رشط  التقدم  الربحية  املؤسسات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع على املجتمع

إنتاج -  وجهات  ومكتبات  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم وبناء القدرات - 

وعقد التحالفات واملساومات الجماعية وإقامة ورشات العمل أو مشاركة املوارد 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك 

يف بريوت.

آب/ يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

أغسطس 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-or-
ganizations-management/

culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج التعاون 	

يع والرتويج  	 مبادرات التوز

يع التوثيق واألرشفة، ومشاركة البيانات واملعرفة واملمارسات املعارصة 	 مشار

صياغة أطر للتعليم الفين والثقايف والسياسات الثقافية والخطاب النقدي  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع االختصاصات 

رشوط القبول

ُتقبل طلبات املشاريع من املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص 	

الجهات املستهدفة: املنظمات والتجمعات واملعارض واملنصات وأماكن العرض )اليت  	

تحظى برمجتها بإمكانية الوصول إىل جمهور واسع( والتحالفات اليت تضم مؤسسات 

محلية متنوعة بقيادة مؤسسة فنية أو ثقافية والشبكات واملشاريع االجتماعية اليت 

يرتكز عملها يف الفنون والثقافة. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم طلبات 

حسب آخر دعوة كان يف آب/أغسطس 2019 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج أبحاث حول الفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات ومجاالت العلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية.  

والفنانون  	 والباحثات،  الباحثون  املستهدفة:   الجهات 

والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجاالت املعنية من األفراد، 

والباحثات،  الباحثني  تجمعات  إىل  باإلضافة  البحث،  وفرق 

واملؤسسات البحثية )الجامعات، مراكز األبحاث، املراكز الفنية، 

املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف البحث، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

أولويات أخرى 

املتقدمون بالطلبات: 

كاديميني أم عاملني يف املجال الفين-  كانوا أ باحثون أفراد، سواء أ

واحدة -  مؤسسة  من  باحثني  تتضمن  أن  يمكن  البحث  فرق 

اختصاصات،  وعدة  أماكن  عدة  ومن  مؤسسات،  عدة  من  أو 

كما يمكن أن تتشكل من مزيج من الباحثني والفنانني والُنّقاد 

املهتمني يف إجراء بحث متعدد االختصاصات يف الفن

التجمعات هي مجموعات مستقلة من الباحثني أو الفنانني، أو - 

تجمع االثنني معاً، ممن يعملون بشكل جماعي على موضوع 

محدد لسنوات، وذلك بناًء على مهمة منصوص عليها ومحددة، 

وضمن مجموعة من القواعد، وللوصول إىل مخرجات تعكس 

هوية التجمعات وأهدافها

مراكز -  أو  أقسامها،  أو  الجامعات  تشمل  أن  يمكن  املؤسسات 

أو  البحث،  يف  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظمات  أو  البحوث، 

مؤسسة فنية وثقافية، إلخ

على فرق وتجمعات البحث واملؤسسات البحثية تقديم طلباتها - 

لفرق يصل عدد أعضائها إىل أربعة، وتتضمن باحثاً استقصائياً 

أساسياً وباحثني استقصائيني مشاركني 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول - 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  آخر موعد فتح للتقدم كان يف آب/أغسطس 

.2021

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/8
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املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج الزمالء الناشئني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية. يمكن 

العربية يف  املنطقة  باحثني مقيمني خارج  الطلبات من  قبول 

وقت التقديم، رشط أن يكونوا من حملة جنسية دولة عربية، 

أو ممن ُمِنحوا حق اللجوء.  

والباحثات ممن حصلوا على  	 الباحثون  الجهات املستهدفة:  

شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية قبل فرتة ال تزيد على 

3 سنوات )سواٌء كان الحصول على الشهادة داخل املنطقة 

العربية أم خارجها(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية وبقية العامل

عملهم  يف  املثّبتني  غري  باملرشحني  الربنامج  يرّحب  أخرى   أولويات 

املؤسسات  واسعة يف  بحثية  بموارد  يتمتعون  ال  األكاديمي، وممن 

على  ُيشرَتط  فيها.  يقيمون  اليت  الدول  أو  فيها  يعملون  اليت 

لدى  املنطقة  خارج  املقيمني  يشمل  بمن  الزمالة،  على  الحاصلني 

موعد تقديم الطلبات، أن يقضوا فرتة تمتد 12 شهراً من برنامج 

الزمالة يف املنطقة العربية.

الكلف املشمولة 

تكاليف السفر )900 دوالر باملعدل(- 

نفقات املعيشة- 

أجر البحث - 

مالحظات محددة  يقدم برنامج الزمالة دعماً كاماًل ملدة 12 شهراً 

)بما يشمل نفقات املعيشة ونفقات البحث(، ويرتاوح مبلغ الدعم 

اإلجمايل بني 20 ألف و36 ألف دوالر أمرييك. 

آخر موعد لتقديم الطلبات استجابًة آلخر دعوة كان يف شباط/فرباير 

2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

theacss.org/pages/early-career-fellows- 
program-cycle9
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 	)FMSH( املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منحة ما بعد الدكتوراه 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

أشهر(  	  3 إىل  شهرين  )من  األمد  قصرية  زمالة  برامج  ُتتاح 

التالية:  لباحثني وباحثات أفراد ممن تنطبق عليهم الرشوط 

عربية.  دولة  يف  دائمة  اإلقامة  أو  عربية  جنسية  حمل  أواًل، 

ثانياً، نيل شهادة الدكتوراه منذ مدة أقصاها 6 سنوات. ثالثاً، 

امليداين،  الرغبة يف إجراء بحث يف فرنسا )بما يف ذلك البحث 

والتشبيك، والعمل يف املكتبات واألرشيف، وغريها من أعمال 

جمع البيانات(.  

الجهات املستهدفة:  	

حملة إحدى جنسيات دول جامعة الدول العربية، أو الالجئون - 

الدول  الجنسية من  واملحرومات من  املحرومون  أو  والالجئات، 

العربية.

األردن، -  العراق،  مرص،  جيبويت،  القمر،  جزر  البحرين،  الجزائر، 

يتانيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر،  الكويت، لبنان، ليبيا، مور

يا، تونس، اإلمارات العربية  السعودية، الصومال، السودان، سور

املتحدة، اليمن.

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل فرنسا.

األوىل  املجموعة  إىل مجموعتني،  الربنامج  ينقسم  أخرى   أولويات 

 2023 نيسان/أبريل  بني  الربنامج  تنفذ  أن  يمكن  الزمالء  من 

برنامجها  الثانية  املجموعة  تنفيذ  حني  يف   ،2023 وحزيران/يونيو 

يمكن   .2023 الثاين/نوفمرب  وترشين   2023 أيلول/سبتمرب  بني 

وهو  األدىن،  الحد  بني  البقاء  مدة  اختيار  الزمالة  على  للحاصلني 

شهران، والحد األقىص، وهو ثالثة أشهر، يف فرنسا.

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

نفقات املعيشة- 

اإلقامة- 

مخصصات  الزمالة  على  الحاصلون  يتلقى  محددة   مالحظات 

اإلقامة يف  كل شهر من  بداية  )ُتدفع يف  يورو  تبلغ 1600  شهرية 

فرنسا(. هذه املخصصات لتغطية اإلقامة واملعيشة والنقل وكلف 

البحث. 

آخر موعد لقبول الطلبات كان يف كانون األول/ديسمرب 2022.

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

theacss.org/pages/call-for-app-c6-2023
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يقيا	  الفن يحرك إفر

برنامج املنح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

اإلقامة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف دولة إفريقية 

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

إنتاج، -  )إرشاف،  والفن  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

برمجة، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول اإلفريقية

أولويات أخرى  يرجى املالحظة أن املؤسسة مل تطلق دعوة لتقديم 

الطلبات منذ انتشار وباء كوفيد 19، ولكن مؤسسة "الفن يحرك 

تسمح  عند  الربنامج  إطالق  إلعادة  خططها  عن  أعلنت  إفريقيا" 

الفرصة.

يف الظروف العادية، ُتقّيم الطلبات بناًء على أربعة معايري: املستوى 

الفين واملهين، مّد الجسور والتشبيك، إمكانية التنفيذ لوجستياً، أثر 

املرشوع املتوقع يف املستقبل.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

artmovesafrica.org/en/home-english-version
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 جمعية التعليم باملواد السمعية البرصية )ACEA( / املهرجان الدويل	 
)FIDADOC( كادير   للفيلم الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة كتابة )أسبوعان( 	

ماسرتكالس وورشات عمل ولقاءات احرتافية ومؤتمرات 	

مهرجانات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفيلم الوثائقي السينمايئ والسمعي البرصي 	

رشوط القبول

كانوا  	 ممن  سواء  املغربيات،  والكاتبات  املغربيني  الكتّاب 

مقيمني يف املغرب أم خارجها

خريجو وخريجات املدارس وكليات السينما والفنون السمعية  	

البرصية يف املغرب، أو من األقسام املتخصصة يف املجال نفسه 

يف الجامعات املغربية

طلبة السنة األخرية يف دراسة املجال نفسه 	

مجاالت  	 )يف  والفنانات  والفنانون  والصحفيات،  الصحفيون 

التصوير الفوتوغرايف والفيديو والفنون البرصية واملوسيقى...( 

املدين  املجتمع  وناشطات  وناشطو  والباحثات،  والباحثون 

ممن يتضمن نهج عملهم وجهة نظرة توثيقية

أو  	 اإلفريقية  الدول  من  والطلبة  والسينمائيات  السينمائيون 

العربية باملواصفات نفسها

الوجهة )أو الوجهات(

إفريقيا  ومن  املغرتبون؛  املغربيون  فيها  يقيم  اليت  الدول  من   

ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل املغرب

أولويات أخرى  يستفيد 12 مشاركاً من الربنامج كل عام.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النقل الدويل- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان 

كتوبر 2022 يف ترشين األول/أ

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

fidadoc.org/la-ruche
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املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 

برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

العمارة، التصميم، الفنون الرقمية، إلخ(

فنون  	 الدمى،  املوسيقى،  املرسح،  )الرقص،  الحية  العروض 

السريك(

الروائية والوثائقية 	 السينما 

األدب )القصص املصورة، أدب األطفال، إلخ( 	

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من املقيمني يف فرنسا

-املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

مرشحني  مع  مشرتكاً  مرشوعاً  ينفذون  ممن  تونس،  من 

فرنسيني أو أجانب مقيمني يف فرنسا

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من الدول اإلفريقية )عدا تونس(

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا والدول اإلفريقية إىل تونس

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة 

إقامة ملدة شهر يف فيال مستقلة يف املرىس، وتتضمن أماكن عمل - 

للمشاريع الفردية أو الثنائية، وإمكانية استقبال عائلة املقيم )يف 

غرفتني( للمساعدة يف إقامة مستمرة يف البالد.

مخصصات شهرية للمعيشة تبلغ ألف يورو يف الشهر للمرشوع - 

الفردي و1600 يورو للمرشوع الثنايئ

يغطي املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس نفقات السفر من مكان - 

إقامة املشارك إىل فيال ساالمبو

ُيتاح الدعم الفين والتشبيك مع الفنانني واملحرتفني التونسيني - 

الثقايف  للمعهد  التابعة  الثقافية  الفرق  عرب  وذلك  املكان،  يف 

الفرنيس يف تونس

سيوضع تصور لنشاط للتعريف باملرشوع، أو املشاركة يف لقاءات - 

مع  )لقاء  املتوفرة  الصيغ  حسب  تونس،  يف  عمل  ورشات  أو 

يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  يف  مؤتمرات  القطاع،  يف  محرتفني 

تونس، تقديم أعمال قيد اإلنجاز(

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-villa- 
salammbo#/
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مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

عملهم الفين، كما تفسح املجال لزيارة املعارض واملؤسسات واللقاء 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

ُتقبل الطلبات من العاملني يف املجال الفين ممن يقيمون يف العامل 

الفنية ويطمحون  بالشؤون  رئييس  يهتمون بشكل  العريب، وممن 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/art-time-residen-
cies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع مجاالت الفن املعارص 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  برنامج مدارات  يستضيف  أولويات أخرى  

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

أيام وُمرَفقة بإرشاد، يلتقي املشاركون وأعضاء من فريق مفردات، 

الذي  املكان  يف  الفين  املشهد  يف  أقرانهم  مع  الخربات  ويتبادلون 

يزورونه.

ُيشرَتط يف املتقدمني بالطلبات امتالك خربة عمل لخمس سنوات 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals
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 الجهات األوروبية والدولية املمولة

اليت تقدم املنح للجزائر

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 

صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشكات  	

اإلنتاج األملانية، والسينمائيون والسينمائيات من مناطق ودول 

يتوجه إليها صندوق دعم إنتاج السينما العاملية، واليت تتضمن 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس ودول عديدة أخرى. 

الجهات املستهدفة: 	

السينمائيون والسينمائيات- 

رشكات اإلنتاج السينمايئ- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب طبيعة املرشوع

أولويات أخرى  يدعم الربنامج اإلنتاج السينمايئ املشرتك بني أملانيا 

األملانية، ولكن  اإلنتاج  الدعم مبارشة لرشكة  ُيمنح  النامية.  والدول 

من رشوطه أن ُتنَفق مزيانية اإلنتاج يف املنطقة أو الدولة اليت يتوجه 

إليها الدعم، أي يف إحدى الدول النامية. 

الكلف املشمولة  الكلف املتعلقة بإنتاج فيلم سينمايئ، بما يشمل 

كلف السفر.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/pro-
duction-support/wcf-classic.html

70 دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

http://berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/production-support/wcf-classic.html
http://berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/production-support/wcf-classic.html


املجلس الثقايف الربيطاين	 

منح التعاون الدويل

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

والعروض  	 واملهرجانات  املعارض  )مثل  يع  مشار أو  إنتاج  منح 

اإلبداعي  واالستخدام  والصالونات  واملؤتمرات  العرض  وبرامج 

لألرشيف(

بحث وتطوير أفكار مشاريع جديدة 	

مالحظة: رغم أن هذا التمويل ال يركز على التطوير املهين، ليس مطلوباً 

من املنحة أن تنتج عماًل فنياً مكتماًل، إذ يمكن أن يكون تطوير عنارص 

محددة من مهارات جزءاً من املرشوع، وأن تكون النتيجة األساسية 

دعم عمل إبداعي أو فين.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، السريك، فنون الشارع( 	

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، الحرف، السينما، العمارة، إلخ(

األدب 	

والتكنولوجيا  	 اإلنرتنت،  وفنون  الجديدة  الوسائط  فنون 

اإلبداعية )بما يف ذلك األلعاب والواقع االفرتايض واملعزز وغريه(

املوسيقى/الصوت 	

العلوم أو الفن  	 األعمال متعددة االختصاصات )مثل الفن مع 

التكنولوجيا( مع 

رشوط القبول

اململكة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا واملغرب 

وإسبانيا وتونس 

ومؤسسات  	 والثقافية،  الفنية  املؤسسات  املستهدفة:  الجهات 

التعليم العايل واألبحاث اليت تركز على الفنون والثقافة

األقل  على  واحدة  منظمة  كل مرشوع  يتضّمن  أن  يجب  مالحظة: 

مقرها يف اململكة املتحدة، ومنظمة واحدة على األقل مقّرها يف إحدى 

الدول املؤّهلة للمشاركة

الوجهة )أو الوجهات(

 اململكة املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا 

واملغرب وإسبانيا وتونس

أولويات أخرى 

دعم املنظمات الربيطانية والدولية للتعاون معاً دولياً- 

دعم الفنانني الربيطانيني لصناعة أعمال إبداعية مع أقرانهم من - 

دول أخرى، وتشجيع العمل والتعاون بوسائل مبتكرة

للفنانني -  واضحة  فوائد  تبنّي  اليت  للمشاريع  األولوية  ُتمَنح 

والعاملني األفراد

املشاريع الجديدة واملبتكرة، وهذا يشمل املشاريع اليت تقدم طرحاً - 

جهة  مع  العمل  تتضمن  اليت  أو  املضمون،  أو  الشكل  يف  جديداً 

رشيكة جديدة أو يف دولة جديدة، أو اليت تتوجه للجمهور بشكل 

جديد

املشاريع اليت تتناول موضوعات معارصة مهمة، من التغري املناخي - 

إىل التحديات العاملية 

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى )مثل كلف التدريب والرتجمة واملواد والتعّلم واملنارصة - 

والتفاعل مع املجتمع املحلي والتقييم والرتويج واملعدات أو الكلف 

التشغيلية للمنظمات وكلف التأمني(

مالحظات محددة

التنوع/الوصول: 	

الجندر -  على  تركز  اليت  باملشاريع  خاص  بشكل  الربنامج  يرّحب 

وشؤون التميزي العنرصي واإلعاقة والتقدم يف السن، وغريها من 

موضوعات التنوع االجتماعي

كلف الوصول اإلضافية: إذا كانت املنظمة املتقدمة بالطلب بحاجة - 

طلب  فيمكنها  املقرتحة،  مشاريعها  أحد  لتقديم  وصول  لرشوط 

استمارة  يف  املزيانية  األساسية يف قسم  املنحة  على  إضايف  تمويل 

تقديم الطلب

العنرص الرقمي يمكن تصميم املشاريع بحيث تقدم نتائج وجهاً  	

الجهة  تبحث  االثنني.  بني  يمزج  ما  أو  رقمية،  نتائج  أو  لوجه 

الرقمي  االبتكار  تستخدم  مشاريع  عن  خاص،  بشكل  املمولة، 

مرشوع  إىل  تقليدياً  مرشوعاً  تحول  اليت  باالقرتاحات  وترحب 

افرتايض أو رقمي.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

britishcouncil.org/arts/international- 
collaboration-grants
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 	Friche La Belle de Mai املدينة الدولية للفنون ومؤسسة كامارغو و

برنامج إقامات فنية

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية ملدة أربعة أشهر. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية، املوسيقى، الكتاب. 	

رشوط القبول

حملة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الجنسية الجزائرية املقيمون يف الجزائر ويعملون فيها 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات األفراد ممن استكملوا الدراسة األكاديمية أو - 

لديهم خربة لثالث سنوات من العمل يف القطاع الفين

كرث-  الفنانون والفنانات األفراد ممن طّوروا مرشوعاً إبداعياً أو أ

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا )باريس، مرسيليا، كاسيس(

للفنون البرصية: مؤسسة Friche la Belle de Mai )مرسيليا( 

ثم مدينة الفنون الدولية )باريس(

 Friche la Belle للموسيقى: مدينة الفنون الدولية )باريس( ثم

de Mai )مرسيليا(

كاراماغو  مؤسسة  ثم  )باريس(  الدولية  الفنون  مدينة  للكتابة: 

)كاسيس(

الجزائريني والفنانات  الفنانني  الربنامج إىل  يتوجه  أولويات أخرى 

الجزائريات، ممن يرغبون يف تطوير مرشوع بحيث وإبداعي. يتمثل 

الهدف من اإلقامة يف تشجيع وتيسري تجوال الفنانني الجزائريني 

وتوسيع شبكاتهم املهنية والفنية. 

الكلف املشمولة 

اإلقامة- 

و1150 يورو للكلف التالية:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

تأمني السفر- 

250 يورو للسفر إىل فرنسا- 

ألف يورو لكلف اإلنتاج- 

ألف يورو شهرياً للكلف األخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

citedesartsparis.net/fr/programme-de- 

residences-2022-a-destination-dartistes-algeriens

lafriche.org/la-friche/residences/cite- 

internationale-des-arts
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الرقص على الحافة	 

برنامج منح دراسات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الرقص  	

رشوط القبول

غرب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

آسيا )الرشق األوسط( وشمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: الراقصون والراقصات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

من  والراقصات  للراقصني  الربنامج  هذا  ُيتيح  أخرى   أولويات 

الشباب من غرب آسيا وشمال إفريقيا الفرصة لحضور ورشة عمل 

الذي ينظمه استديو هيين  املكثفة يف أمسرتدام،  الصيفية  الرقص 

جورينس يف أمسرتدام.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

dancingontheedge.nl/professional/training 

مهرجان القارات الثالث	 

اإلنتاج يف الجنوب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية والفرنسية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

السينما  	

رشوط القبول

اإلقامة: تشرَتط  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

اإلقامة يف إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية

مخرجو  	 السينما،  ومنِتجات  منِتجو  املستهدفة:  الجهات 

ومخرجات السينما من الشباب 

الوجهة )أو الوجهات(

عمل  ورشات  جانب  إىل  فرنسا،  يف  الرئيسية  التدريب  ورشة   

متاحة  والجزائر،  كادير  أ منها  أخرى  مواقع  يف  إضافية  إقليمية 

للمشاركني واملشاركات من املنطقة

أولويات أخرى  يرمي برنامج بناء القدرات هذا إىل تعريف املنتجني 

والسينمائيني الشباب والناشئني يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

بأدوات أساسية متنوعة وتقنيات اإلنتاج الدويل املشرتك من خالل 

العمل الجماعي والتدريب الفردي.

كما يرمي إىل دعم إنشاء شبكة من املنتجني الشباب من القارات 

الثالث اليت يتضمنها املهرجان، وإلرساء األسس للتعاون املستمر بني 

العاملني يف السينما يف أوروبا، والسينمائيني الناشئني يف الجنوب 

العاملي.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة- 

قد تختلف الرشوط الخاصة بورشات العمل اإلقليمية األخرى. يف 

املشاركني  على  نانت،  يف  تقام  اليت  يبية  التدر العمل  ورشات  حالة 

دفع رسم مشاركة يبلغ 200 يورو لكل مشارك.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

3continents.com/en/produire-au-sud/decou-
vrir/formation-professionnelle
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مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_Sum-
mary.pdf
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 	)IFA( معهد العالقات الخارجية األملاين

تواصل الفنانني

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

اإلقامات الفنية )الفنانون، الباحثون، العاملون يف الثقافة( 	

منح استكشاف أو منح استطالع قصرية األمد 	

منح سفر )تمنح ألهداف متعددة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات/التطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التصوير  	 التصميم،  النحت،  )الرسم،  املعارصة  البرصية  الفنون 

الفوتوغرايف، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة 	

العمارة 	

األبحاث الفنية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس( وأملانيا.  

الجهات املستهدفة: 	

ومعلمات -  معلمو  والقيمات،  القيمون  والفنانات،  الفنانون 

واملعماريات،  املعماريون  الفنون،  ومنظرات  منظرو  الفنون، 

املصممون واملصممات.

املنظمات غري الربحية العاملة يف هذه املجاالت- 

الوجهة )أو الوجهات(

  الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )من أملانيا(

  أملانيا )من الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الدويل  التعاون  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الدولية  التشبيك  فرص  تمكني  خالل  من  الثقافة،  يف  العاملني 

وتبادل الحوار الثقايف بني أملانيا والجنوب العاملي.

تعترب املعايري الفنية العالية للمرشوع الفين وااللزتام النشط واملزتامن 

للفنانني أو العاملني الثقافيني من أملانيا والدول األخرى املشاركة، 

ورشاكة منظمات غري ربحية ومشاركة مؤسسات يف الدولة الثالثة 

املعنية مالياً من العنارص األساسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود - 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/artists-contacts
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برنامج CCP للزمالة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات فنية )فنانون، باحثون، عاملون يف الثقافة( 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

باإلضافة للثقافة واإلعالم، برنامج CCP للزمالة مفتوح للمحرتفني 

اإلنسان  وحقوق  واملجتمع  السياسة  مجاالت  يف  واملتطوعني 

واملجتمع  )للعام2023(  والرقميات  املستدامة  والتنمية  والسالم 

املدين والعدالة البيئية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس(.   

الجهات املستهدفة: 	

األفراد البالغون من العمر على األقل 23 عاماً، الذين يتملكون - 

دلياًل على خربة عملية احرتافية تتجاوز السنتني أو مدة مقابلة يف 

العمل التطوعي يف منظمات املجتمع املدين يف بلدهم.  

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا أو دول الرشيكة األخرى يف الربنامج.

واملتطوعني  املحرتفني  للزمالة   CCP برنامج  يمول  أخرى  أولويات 

ثالثة  إىل  شهرين  خالل  عام،  كل  دولة  أربعني  حوايل  يف  امللزتمني 

أشهر من اإلقامات املتعلقة بالعمل يف املنظمات املضيفة يف أملانيا أو 

البلدان الرشيكة لـ CCP، يعمق املشاركون خرباتهم، ويقيمون صالت 

تستفيد   ، باملقابل  الثقافات.  متعددة  مهارات  ويكتسبون  جديدة، 

الزمالء  وشبكات  اإلقليمية  واملعرفة  الخربة  من  املضيفة  املنظمات 

متعددة  العمل  ورش  حضور  أيًضا  للمشاركني  يمكن  املشاركني. 

وبعد  الربنامج.  ينظمها  وللتواصل  مهنية  وفعاليات  الثقافات 

باستحضار  املشاركون  يقوم  اليومية،  العملية  حياتهم  إىل  العودة 

الخربة اليت اكتسبوها إىل مؤسساتهم املحلية.

باللغة  والتحدث  الكتابة  على  قدرة  املستفيدون  يمتلك  أن  يجب 

اإلنكلزيية )وتعترب معرفة اللغة األملانية نقطة إيجابية إضافية(، وأن 

يكون بوضع صحي جيد يسمح لهم بالسفر إىل الخارج ملدة طويلة، 

ومن املحبذ أن يكون منشغلني بالشأن العام وملزتمني بذلك على 

املدى الطويل وأن يكونوا قادرين على إثبات خربة وتفرغ يف مجال 

عملهم، وأن يخططوا للتعاون مع منظمة يف البلد املستهدف أو أن 

يكونوا قد بدؤوا بهذا التعاون أصاًل.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

املراقبة.. -  الصحية،  التأمني  العام،  النقل  )بطاقات  أخرى  كلف 

إلخ(

مالحظات محددة

مكان  	 يف  أو  رقمياً  الزمالة  تمنح   ،2023 العام  يف   الرقمية: 

الربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-fellowships
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برنامج CCP للمؤازرة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

كل املجاالت 	

املدين  املجتمع  ملنظمات  ويمكن  واإلعالم  للثقافة  باإلضافة 

التقدم للربنامج يف حال كانت تعمل يف مجاالت السياسات 

املستدامة  والنتمية  والسالم  اإلنسان  وحقوق  واملجتمع 

واملجتمع املدين الرقمي )يف األعوام 2019-2023( والتعليم 

السيايس غري الرسمي والبيئة والعدالة. 

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

فيها  )بما  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس( وأملانيا.   

املسجلة  	 املدين  املجتمع  منظمات  املستهدفة:  الجهات 

رسمياً يف بالدها.  

الوجهة )أو الوجهات(

)للمنظمات  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان    

األملانية(

  أملانيا )ملنظمات البلدان النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الثنايئ  التعاون  للمؤازرة   CCP برنامج  يشجع  أخرى  أولويات 

 CCP منظمات املجتمع املدين من أملانيا وواحدة من 45 دولة رشيكة لـ

الربنامج  تنفيذ مبادرة مشرتكة وشبكة مستدامة. يشري  ترغب يف  واليت 

إىل أن اإلقامات القصرية للموظفني من املنظمات املتعاونة يجب أن تتم 

عرب اإلنرتنت مع إمكانية طرح أشكال أخرى من التعاون. يمكن أن يكون 

فعاليات  وتنفيذ  تخطيط  املثال  سبيل  على  التعاون،  هذا  من  الغرض 

مشرتكة، إرسال بعثات تقيص الحقائق، أبحاث أو أعمال فنية، باإلضافة 

إلعداد أنواع مختلفة من املنشورات. بالتايل، يشجع هذا الربنامج التبادل 

الفاعلة يف املجتمع املدين عرب الحدود الوطنية. ويفضل أن  بني الجهات 

تعمل كلتا املنظمتني املعنيتني يف مجال مماثل من حيث املوضوع أو على 

املستوى اإلقليمي.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى )تأمني صحي، إلخ(- 

مالحظات محددة

يع الرقمية أو اليت تتضمن أشكااًل متعددة  	  الرقمية: تستطيع املشار

من التعاون التقدم للربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-synergy

تمويل املعارض

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح املشاركة يف الفعاليات 	

حوافز الجوالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املواطنون األملان أو املقيمون يف أملانيا لخمسة اعوام على 

األقل.   

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات   	

الوجهة )أو الوجهات(

 مختلف أنحاء العامل عدا يف أملانيا

  أملانيا

يدعم برنامج تمويل املعارض مشاريع املعارض الدولية  أولويات أخرى 

يف املتاحف العامة واملؤسسات الثقافية ودور العرض يف الخارج. التمويل 

للمعارض الفردية واملعارض الجماعية ومرشوع املشاركة يف  متوفر أيضاً 

معرض دويل أويف بينايل يف الخارج.

يتم انتقاء املشاريع بناء على معايري عالية املستوى للسوية الفنية، أو بناء 

على دعوة من معرض أجنيب غري تجاري وذلك يتطلب أن تكون املؤسسة 

األجنبية املعنية ذات إنجازات كبرية.  

يمكن للفنانني ودور العرض والقيمني التقدم بطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف النقل )لألعمال الفنية(- 

املعدات التقنية لتنفيذ املعرض يف حال دعت الحاجة.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/exhibition-funding
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املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 

يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  وفعاليات  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

حوافز الجوالت 	

منح إنتاج أو برامج مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، لبتصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )املادي والالمادي( 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

جميع املجاالت 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: املنظمات )الفرق، التجمعات، املجموعات،  	

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

  إفريقيا بما فيها الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

واملنظمات  الفنانني  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافية غري الربحية يف إفريقيا، وإىل تقوية شبكة العالقات الثقافية 

الفرنسية،  األليانس  الفرنسية،  املعاهد  )مثل  إفريقيا  يف  الفرنسية 

السفارات، إلخ( من خالل دعم األعمال الفنية الجديدة واملهرجانات 

الثقافية  واألسواق  البيناليات  )مثل  الكربى  الثقافية  واملناسبات 

املعارض(،  )مثل  األخرى  النرش  وأشكال  والجوالت  ذلك(،  إىل  وما 

واملشاريع الرقمية املبتكرة واملسؤولة بيئياً، والجوالت اإلقليمية، إلخ

والوكالء  الشباب  على  تركز  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  يوىل 

الناشئني واملمارسات الفنية الجديدة يف اإلبداع املعارص.

ال يمكن دعم الجوالت اإلقليمية إال عندما تتضمن ما ال يقل عن 

5-6 عروض تقديمية يف 3 دول مختلفة.

إرفاق  املدين  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الطلبات  يف  ُيشرَتط 

خطاب دعم من السفارة الفرنسية ذات الصلة أو فرع محلي من 

املعهد الفرنيس أو األكاديمية الفرنسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

تكاليف اإلنتاج- 

يمكن أن تصل قيمة التمويل املمنوحة من قبل الربنامج يف أقىص 

الحدود إىل نصف الكلفة اإلجمالية للمرشوع. 

مالحظات محددة

للطلبات  	 خاص  اهتمام  إيالء  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

على  نشاط،  مكان  كل  يف  أطول  فرتات  تربمج  اليت  املقدمة 

سبيل املثال من خالل الجمع بني العروض وأنشطة التواصل 

وورشات العمل وما إىل ذلك

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

if.institutfrancais.com/fr/institut-francais/ 

offre/appui-a-la-creation-a-la-diffusion-et-aux- 

operateurs-de-la-societe-civile
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Accès Culture

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون  	 السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الشارع، األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الفنون متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا ويف فرنسا.

التجمعات،  	 )الفرق،  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجموعات، الجمعيات.. إلخ(   

الوجهة )أو الوجهات(

واملغرب  وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  بما  وإفريقيا  فرنسا   

وتونس. 

يف  الثقافية  املشاريع  ودعم  تمويل  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافة  وكالء  بني  والتعاون  االجتماعية  الروابط  تعزيز  أجل  من  إفريقيا 

األفريقية والفرنسية.

يسعى الربنامج إىل رشاكة منظمات املجتمع املدين مع املؤسسات الثقافية 

املحلية أو اإلقليمية )املعاهد املوسيقية واملدارس الفنية العامة وما إىل ذلك( 

واليت ستقدم بعد ذلك اقرتاحاً مشرتكاً ملرشوع يستجيب للحاجة املحلية.

يجب أن تتضمن املشاريع املتقدمة تعاوناً ثقافياً وأن تتوجه إىل مجتمع 

وتهدف لتوسيع نطاق وصول الفن إىل الجمهور )التوعية الفنية والتعليم 

الفنون، تنظيم اجتماعات فنية..  الفين، إنشاء وسائط لنوع محدد من 

إلخ(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/programmes-and-projects/
acces-culture

مؤسسة كامل الزار	 

التكافل الثقايف: منح فنية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح إنتاج 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

التجمعات  	 والفنانات،  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

أو  العربية  املنطقة  من  الحكومية  غري  املنظمات  الفنية، 

املقيمة فيها أو تلك املتواجدة يف حوض املتوسط.  

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة  إنتاج وعرض مرشوع

أمرييك  دوالر  و10000  بني 3000  ترتاوح  منحة  مالحظات محددة  

تتضمن التجوال.

إىل  املتقدمة إلنهاء خطواتها خالل ستة أشهر  املشاريع  أن تخطط  يجب 

سنة من تاريخ االنتقاء. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/appel-%C3%A0- 
projets-fondation-kamel-lazaar-klf-2022
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التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

والكتاب  	 والباحثات  الباحثون  املستهدفة:  الجهات 

وتفكريهم  بحثهم  تطوير  يف  يرغبون  ممن  والكاتبات 

يف  الثقافية  والربمجة  التنظيم  يف  عملهم  أو  النقدي 

تونس. 

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة   دعم البحث

مالحظات محددة

منحة ترتاوح بني 1000 و5000 دوالر أمرييك تتضمن التجوال.- 

يجب أن تخطط املشاريع املتقدمة إلنهاء خطواتها ونرشها خالل ستة - 

إىل ثمانية عرش شهراً. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/appel-%C3%A0- 
projets-fondation-kamel-lazaar-klf-2022

منح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح سفر )تمنح ألسباب مختلفة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الرشق  أو قانوين يف  املقيمون بشكل طبيعي  األشخاص 

األوسط وشمال إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة )القيمون والقيمات، - 

الفنيون  واملربمجات،  املربمجون  واملنتجات،  املنتجون 

والفنيات، املرتجمون واملرتجمات، إلخ(

املجموعات، -  التجمعات،  الفرق،  )الرشكات،  املنظمات 

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

 الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص 

تونس.

املرتبطة بالفن  الفنية والثقافية  التمويل املشاريع  يدعم  أولويات أخرى 

والثقافة يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى األخص يف تونس. 

املشاريع اليت تركز على الرتاث يمكنها أيضاً التقدم عند إجرائها يف تونس.

املستدامة  واملشاريع  العام  للشأن  املفيدة  للمشاريع  األولوية  تعطى 

واملبدعة.

املعارض  ودليل  الفنية  األعمال  كتيبات  على  القبول  رشوط  تنطبق  ال 

والحمالت اإلعالمية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود إن كان مرتبطاً باملرشوع. - 

تكاليف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

kamellazaarfoundation.org/grants-listing
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املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 

التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية 

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية

نوع التجوال

أسابيع  	 لثالثة  للتبادل  منحها ألهداف مختلفة(  )يمكن  منح سفر 

على األقل، تمنح يف أي وقت.

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون أو املجاالت املرتبطة بالربنامج. 	

فنون االداء 	

االفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

املقيمون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

قانونياً يف الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا.

املنظمات املتشاركة لدعم تجوال العاملني يف  	 الجهات املستهدفة: 

الثقافة وقادة الفرق يف الدول املعنية. 

الوجهة )أو الوجهات(

 الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا

تعزيز  هو  التبادل  تمويل  من  الهدف  أخرى   أولويات 

وأملانيا، والتعاون من أجل  الصداقات بني شباب من فرنسا 

املكتب  يدعم  العامل.  يف  كما  أوروبا  يف  والسالم  الديمقراطية 

أوروبا  أخرى من  بلداناً  تتضمن  اليت  املشاريع  األملاين  الفرنيس 

أو من دول املتوسط.

وأملانيا  فرنسا  بني  بالتبادل  تسمح  الدول  ثالثية  الربامج  هذه 

التعرف  فرصة  الشباب  وتمنح  املتوسط.  جنوب  ثالثة  ودلة 

والتعلم يف سياق عاملي أوسع.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تكاليف أخرى- 

مالحظات محددة الثقافة والتنمية املستدامة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

fgyo.org/calls-for-applications.html

مؤسسة األمري كالوس	 

جوائز الرعاية والنصح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

متعددة وتعتمد على الرشوط املحددة يف كل دورة تقديم 	

رشوط القبول

الفنانون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  )بما  إفريقيا  من  الثقافة  يف  والعاملون 

واملغرب وتونس( وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب وأوروبا الرشقية.

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف - 

الوجهة )أو الوجهات(

 تختلف الوجهات بحسب دورات التقدم

مت الجوائز لتقوية استجابات األفراد الفنية  أولويات أخرى  يُصمِّ

للقضايا االجتماعية امللحة من خالل برامج الرعاية والنصح. تهدف 

وتشجيع  الناشئة،  املواهب  دعم  إىل  للنصح  كالوس  األمري  جوائز 

بني  التشبيك  وتسهيل  املجتمع،  بقضايا  املعنية  الفنية  األعمال 

الطريقة،  بهذه  مماثلة.  مواضيع  على  يعملون  الذين  املبدعني 

يخلق الصندوق مساحة لألفراد للتعلم والتجريب واختبار األفكار 

الجديدة - سواء بشكل فردي أو مع أقرانهم.

يتم تقديم كل دعوة لإلرشاد مع منظمة رشيكة متعاونة وتستند 

إىل موضوع معني

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود والكلف األخرى املتعلقة بذلك يف حال ارتباطها 

باملطلوب.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-mentorship-
awards
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جوائز التأسيس

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

جائزة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

الصاعدات،  	 والفنانات  الصاعدون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

العاملني  وتشجيع  املهنية،  املسرية  وتطوير  بناء  يف  للدعم  ولذلك 

الساخنة  بالقضايا  عملهم  يرتبط  ممن  الثقافة  يف  والعامالت 

سياسياً واجتماعياً يف سياقهم املحلي على التجريب واإلبداع. 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

الكلف املشمولة  جائزة من خمسة آالف يورو

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-seed-
awards

برو هيلفتسيا	 

برامج إقامة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عاملون  	 نقاد،  مرتجمون،  كتاب،  قيمون،  )فنانون،  فنية  إقامات   

يف الفن.. إلخ( 

االختصاصات/األنواع الفنية 

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام.. إلخ(

الرتكيب،  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفنون التطبيقية.. إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: دول عديدة  	

ومنها الجزائر ومرص واملغرب وتونس )للمقيمني يف سويرسا( ومن 

سويرسا )إلقامات يف دول رشيكة(.

الجهات املستهدفة: الفنانون 	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى  تتضمن معايري االختيار التايل: 

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

دوافع مقنعة- 

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

مرشوع تبادل ملموس ذو أثر طويل األمد.- 

الكلف املشمولة  

التكاليف املشمولة على األخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )عند طلبها(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/residencies-liaison-offices
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رحالت بحث

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية.

نوع التجوال

 منح استكشاف قصرية األمد 	

منح بحث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف األماكن العامة.. إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية.. إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

دول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

عديدة ومنها الجزائر ومرص واملغرب وتونس )من أجل رحالت 

بحث إىل سويرسا( ومن سويرسا )من أجل رحالت بحث يف 

دول رشيكة(.   

الجهات املستهدفة: العاملون يف املجال الثقايف.   	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى تتضمن معاير االختيار التايل:

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

موضوع بحث ملموس ذو تأثري دائم ومرتبط باملشهد املحلي  - 

الكلف املشمولة 

التكاليف املشمولة باألخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

مالحظات محددة

البحث  	 رحالت  الربنامج  يشجع  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

اليت ترتواح مدتها بني أسبوعني وأربعة ألسباب بيئية.

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/research-trips-liaison-offices
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 	artlink من Südkulturfonds

برنامج املنح املستمرة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عرض  	 أماكن  يف  الفنية  والفعاليات  واملعارض  العروض 

سويرسية.

الفنانني اليت تتضمن على األقل عرضني مؤكدين يف  	 جوالت 

سويرسا أو دول الجوار.

على  	 تتضمن  راقصة  أو  مرسحية  عروض  موسيقية،  حفالت 

األقل عرضني مؤكدين يف سويرسا أو دول الجوار.

اإلقامات الفنية. 	

الرتجمة األدبية إىل إحدى اللغات الرسمية السويرسية. 	

ترجمة العروض الحية أو األفالم من أجل عرضها يف سويرسا. 	

يف  	 األفالم  صناع  فيها  يشارك  ومهرجانات  أفالم  سلسلة 

الربنامج املرافق.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف، الوسائط الجديدة، أداء( 	

املوسيقى 	

األدب )بما فيه األدب الشفهي( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

واملغرب -  وليبيا  الجزائر ومرص  منها  دولة  التقدم من 99  يمكن 

وتونس.

يدعم Südkulturfonds املشاريع الثقافية غري التجارية، ومن - 

أو  سويرسي  رشيك  على  تحصل  أن  املتقدمة  للمشاريع  امللزم 

مكان عرض يف سويرسا..   

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملنظمات،  املنظمون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(الوجهة )أو الوجهات(

 سويرسا

أولويات  أو  الرشوط  من  املزيد  تحديد  يمكن  أخرى  أولويات 

للموضوعات اليت قد تقيد أهلية املشاريع أو توفر إرشادات إضافية 

إلعداد الطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يتضمن الربنامج نوعني من التمويل:

1( تمويل قائم على املرشوع )ال يتجاوز 15000 فرنك سويرسي(، 

يفتح باب التقدم ثالث مرات يف العام، املنحة السنوية اإلجمالية ال 

تتجاوز 20000 فرنك سويرسي للمتقدم الواحد.

2( تمويل برنامج أو أولوية )ال يتجاوز 25000 فرنك سويرسي(، 

يقدم لستة عروض على األقل لفنانني من الدول املعنية، ويمكن 

للمتقدم أن يحصل على املنحة حرصاً مرة كل عامني. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/19 تار

suedkulturfonds.ch/ongoing-grants
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املعهد السويدي	 

كة اإلبداعية برنامج الرشا

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

عدة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

ومرص  الجزائر  ومنها  التقدم  يمكنها  العاملي  الجنوب  يف  دول 

واملغرب وتونس.    

الجهات املستهدفة: املؤسسات )الرشكات، الفرق، التجمعات،  	

املجموعات، الجمعيات، وغريها(

 من املتوقع أن يتم إنجاز مشاريع دول الجنوب العاملي بالدرجة 

منظمة  بني  تعاون  نفسها، من خالل  املستهدفة  الدول  يف  األوىل 

سويدية )تلعب دور الرشيك القائد( ورشيك يف الدولة املنتقاة. لذا 

فإن معظم التجوال سيتوجه إىل دول جنوب املتوسط. 

أولويات أخرى الهدف األسايس للربنامج هو خلق ظروف أفضل 

يف  التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  للتنمية 

الدول املستهدفة. 

صناع  التغيري"،  "ُصّناع  هي  الربنامج  من  املستهدفة  املجموعات 

الرأي العام، أو قادة التغيري الديمقراطي يف الدول املستهدفة. يمكن 

لهذه املجموعات أن تتضمن القادة املؤثرين يف املجتمع املدين أو رواد 

األعمال أو مسؤويل التعليم والثقافة واإلعالم أو اإلدارات العامة.  

الكلف املشمولة 

 السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

أجور- 

اإلقامة - 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

si.se/en/apply/funding-grants/creative-
partnerships-eng

برنامج رائدات األعمال

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الجزائر،  	

مرص، إيران، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، تونس، تركيا.     

أعمارهن  	 ترتاوح  اللوايت  األعمال  املستهدفة:رائدات  الجهات 

مواليد  )من  واألربعني  والخامسة  والعرشين  الخامسة  بني 

1977-1998( اللوايت يمتلكن رشكات:

تأسست منذ زمن ومستمرة يف عملها ومستعدة للتوسع.- 

تمتلك إمكانية تطوير نموذج عمل مايل مستدام واملساهمة يف - 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل قيادة التغيري البيئ 

أو االجتماعي.

 استوكهومل، السويد 

أولويات أخرى برنامج قيادة لبناء رشكات أعمال مستدامة وكفء 

تساهم يف قيادة التغيري االجتماعي والبيئ، برنامج رائدات األعمال 

هو تدريب عملي على القيادة من خالل التعلم الجماعي مصمم 

ملناسبة املشاركات.

كرث من ستة أشهر )خمس ساعات يف األسبوع(.  يستمر الربنامج أ

فردية  نصح  وجلسات  العادية  العمل  ورشات  الربنامج  يجمع 

شهر  يف  استوكهومل  يف  مكثف  تعليم  ألسبوع  باإلضافة  افرتاضية 

أيلول/سبتمرب.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

اإلقامة- 

التأمني -  الواقعي،  أو  االفرتايض  التدريب  أخرى: مواد  مصاريف 

خالل فرتة الربنامج للجلسات يف استوكهومل. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

si.se/en/apply/si-leadership-programmes/
she-entrepreneurs
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مصادر معلومات 

خاصة بالجزائر

 	Algérie Cultures

إعالمية  ثقافية  مؤسسة  هو   Algériescultures.com
الثقافة  يف  الجزائريني  العاملني  مرافقة  إىل  تهدف  مستقلة. 
تهدف  كما  الجزائر.  وخارج  داخل  أعمالهم  على  الضوء  وإللقاء 
املتعلقة  املواضيع  حول  والحوار  للنقاش  مساحة  لخلق  املنصة 

باآلداب والفنون.

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

algeriecultures.com

إرادة 	 

للشباب  مخصصة  وتشاركية  تفاعلية  إلكرتونية  منصة  إرادة 
الدعم  لتقديم  آغورا  منظمة  طورتها  الجزائر،  يف  املدين  واملجتمع 

والتدريب للمبادرات الشبابية. 

رغم أن إرادة ال تتخصص يف تغطية فرص تمويل التجوال، إال أن 
املنصة تشارك معظم الدعوات املفتوحة اليت توجه إىل العاملني 

يف املجتمع املدين الجزائري والفنانني والعاملني يف الثقافة. 

واملواطنني  والخرباء  املمولني  مع  املنظمات  لجمع  املنصة  تطمح 
مصدر  ولتأمني  والتواصل،  التشبيك  لتسهيل  واحد  فضاء  يف 

للمعلومات ومشاركة الفرص. 

اللغة: الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

irada-dz.org/web/fr

 	Spead.dz

تغطي  بكثافة.  متابعة  جزائرية  إلكرتوين  إعالم  منظمة   Spread
ياء والرياضة  الثقافة الشعبية والراب واملوسيقى بشكل عام واألز
الرتفيهي  املحتوى  األوىل  وبالدرجة  واإلعالم،  والتعليم  والسينما 
الجزائريني  الراب  مغين  حفالت  املنظمة  تغطي  كما  عموماً. 

وتساعد الفنانني الناشئني على الوصول إىل جمهور أوسع. 

اللغة: العربية، الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/06 تار

instagram.com/spread.dz

ثقافات	 

املشهد  تحليل  إىل  تهدف  إلكرتونية  إعالمية  منظمة  ثقافات 
ويف  الجزائر  يف  والفعاليات  األنشطة  عن  تدوينات  تنرش  الثقايف. 
املدونيني  وتوصيات  وهجاء  تقييمات  إىل  باإلضافة  الخارج. 
أنفسهم. تهدف ثقافات أيضاً ألن تكون منصة تعاون ومساحة 

للحوار مع الجمهور. 

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/06 تار

thakafat.com
instagram.com/thakafat
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 	Vinyculture

Vinyculture منظمة جزائرية إعالمية ثقافية تغطي الفعاليات 
الثقافية واألخبار واإلطالقات الجديدة يف الجزائر من خالل موقع 
اجتماعي  تواصل  ومنصة  املحمول  للهاتف  وتطبيق  إلكرتوين 
أطلقت يف العام 2011. تهدف املنظمة إىل ترويج التنوع الثقايف 

الجزائري وتعددية املشهد الفين. 

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

vinyculture.dz

 	Alger-culture.com

الجوانب  تتناول  ثقافية  مدونة  هو   Alger-culture.com
التقنية واللوجستية للفعاليات الثقافية الجزائرية. تحاول املدونة 
فهم طرق عمل الثقافة يف الجزائر، بهدف تعريف آلياتها من أجل 
أساس  إيجاد  هو  الهدف  وتطويرها.  تجديدها  طرق  مناقشة 
تقين من أجل التوصل إىل  توصيات لتحديث الثقافة الجزائرية. 
الجمهور،  املعنيني:  كل  بني  الوسيط  تكون  ألن  املدونة  تطمح 

القيمون، املؤسسات الثقافية. 

اللغة: الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
alger-culture.com/news.php
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مرص

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

مؤسسات ووكاالت ومنظمات خاصة

مؤسسة ساويرس	 
منحة ساويرس للفنون والثقافة

مصادر تمويل دولية 

جهات ممولة أجنبية لها مقر يف مرص

القنصلية الفرنسية العامة يف القاهرة	 
منح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

برو هلفيتسيا القاهرة	 
برامج إقامة

رحالت أبحاث
على الطريق مجدداً، مجدداً

السفارة الهولندية يف مرص	 
الدعوة الثقافية املفتوحة

املعهد الثقايف الفرنيس يف مرص	 
يع يف مبادرات القطاعات الثقافية واإلبداعية والرقمية  دعوات ملشار

يف مرص

املجلس الثقايف الربيطاين	 
برامج إقامة املوسيقيني

جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر
يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

جمعية أفركاينا	 
يقيا الفنية خطوط إفر

ثقافة داير ما يدور	 
مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

املورد الثقايف	 
عّبارة

ثقافة 3.0

التحالفات الثقافية

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 
مدّونات

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب 	 
للعلوم االجتماعية
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برنامج أبحاث حول الفنون

املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 
برنامج الزمالء الناشئني

املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم 	 
)FMSH( اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية

يقيا	  الفن يحرك إفر
برنامج املنح

املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 
برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

كادير	  املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي يف أ
خلية الوثائقي

مفردات	 
برنامج إقامات وقت الفن

مدارات

الجهات األوروبية والدولية املمولة اليت تقدم املنح يف مرص

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

املجلس الثقايف الربيطاين	 
منح التعاون الدويل

 	CEC Artslink
برنامج AtrsLink للزمالة الدولية

الرقص على الحافة	 
برنامج منح دراسات 

مهرجان القارات الثالث	 
اإلنتاج يف الجنوب

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 
يز كة تعز رشا

 	)IFA( معهد العالقات الخارجية
تواصل الفنانني

برنامج CCP للزمالة

برنامج CCP للمؤازرة

تمويل املعارض

املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 
يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

Accès Culture

 املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس ومؤسسة كامارغو	 
Friche La Belle de Mai و  

برامج إقامات املتوسط

ميت أوست	 
تاندم 360 درجة

مفردات	 
برنامج إقامات وقت الفن

مدارات

مؤسسة األمري كالوس	 
جوائز الرعاية

جوائز التأسيس

اإلذاعة الفرنسية الدولية	 
RFI جائزة االكتشاف من

 	artlink  من Südkulturfonds
برنامج املنح املستمرة

املعهد السويدي	 
كة اإلبداعية برنامج الرشا

برنامج رائدات األعمال

مصادر معلومات خاصة بمرص

 	K-oh-llective منصة

↖
ت  

ويا
حت

 امل
ن

 ع
مة

عا
ة 

ملح
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مقدمة
يف  الفاعلة  الجهات  من  عدد  مع  ومقابالت  اإلنرتنت  على  موسع  بحث  بعد  القسم  هذا  يف  املعلومات  ُجِمعت 
أصحاب  من  الدويل  التعاون  يف  يعملون  محرتفني  مع  محادثات  جانب  إىل  مرص،  يف  املستقل  الثقايف  املشهد 
الخربة يف البالد. ويستفيد هذا اإلصدار من املعلومات املنشورة سابقاً يف دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 
العربية )2020( ويف القارة اإلفريقية )2019(، الذي نرشته الشبكة الثقافية للتجوال. اتّصل فريق إعداد الدليل 

باملؤسسات والجهات املانحة الواردة يف هذا القسم لتحديث املعلومات.

املرصيني من مؤسسات خاصة مرصية )مثل  الفنانني  يادة يف دعم  ز الدليل، وجدنا  البحث إلعداد هذا  خالل 
دول  يف  ومؤسسات  منظمات  تتيح  ذلك،  إىل  باإلضافة  القاهرة(.  يف  االجتماعية  للتنمية  ساويرس  مؤسسة 
أخرى، مثل ويرهاوس421 ومؤسسة الرسكال يف اإلمارات العربية املتحدة، تمويلها لدول يف املنطقة. ومع ازدياد 
الدعم من هذه املؤسسات العربية واملرصية، نعتقد أن فرص التجوال الدويل واإلقليمي يف مرص باتت أعلى من 

أي وقت مىض.

من التحديات اليت واجهها البحث عدم توفر املعلومات دائماً عرب اإلنرتنت. على سبيل املثال، تنّظم وزارة الثقافة 
املرصية عدداً من املنح والفرص وتعلن عنها يف الصحافة، ولكن املعلومات عنها غري متوفرة على اإلنرتنت، أو غري 

محّدثة، وتتم عملية التقدم لها يف مكاتب وليس عرب اإلنرتنت.

يف إطار البحث يف فرص التجوال الخاصة بمرص، يرجى مراجعة الفصل املخصص لتمويل التجوال الدويل ملنطقة 
جنوب املتوسط ملا يحتويه من برامج إضافية ُمتاحة ملرص.
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مؤسسات ووكاالت ومنظمات خاصة
 مؤسسة ساويرس	 

منحة ساويرس للثقافة والفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

برامج  واملاجستري،  البكالوريوس  شهادة  لنيل  دراسية  منحة  التجوال  نوع 

يبية إقامة، أعمال تدر

فرتة التمويل لربامج نيل الشهادات: 	

حىت 4 سنوات لشهادة البكالوريوس- 

حىت سنتني لشهادة املاجستري- 

يبية 	 فرتة التمويل لربامج اإلقامة واألعمال التدر

الحد األدىن: ستة أشهر- 

الحد األقىص: سنتان- 

االختصاصات/األنواع الفنية جميع االختصاصات

رشوط القبول

 رشوط قبول طلبات املنح يف برامج نيل الشهادات يف مجاالت فنون األداء  	

والفنون البرصية والدراسات السينمائية:

قبول غري مرشوط يف إحدى الجامعات املعتمدة من املنحة يف املجال املطلوب - 

لنيل شهادة البكالوريوس أو املاجستري.

الجنسية املرصية واإلقامة يف مرص )ال ُتمَنح األولوية لحملة جنسيات أخرى إىل - 

جانب الجنسية املرصية(

مشاركة اجتماعية ومجتمعية واضحة- 

عدم اإلقامة خارج مرص ألكرث من 3 سنوات- 

الزتام العودة إىل مرص لسنتني أو 3 سنوات بعد استكمال الدراسة أو اإلقامة - 

مبارشة

رشوط قبول طلبات املنح لنيل شهادة يف مجال املوسيقى: 	

شهادة -  لنيل  املنحة  من  املعتمدة  الجامعات  إحدى  يف  مرشوط  قبول 

البكالوريوس أو املاجستري

الحصول على املستوى 5 يف امتحان ترينييت كوليج لندن أو يف املدرسة امللكية - 

للموسيقى )االمتحانان متوفران يف مرص(

الجنسية املرصية واإلقامة يف مرص )ال تمنح األولوية لحملة جنسية أخرى إىل - 

جانب الجنسية املرصية(

مشاركة اجتماعية ومجتمعية واضحة- 

عدم اإلقامة خارج مرص ألكرث من 3 سنوات- 

الزتام العودة إىل مرص لسنتني أو 3 سنوات بعد استكمال الدراسة أو اإلقامة- 

رشوط قبول طلبات برامج اإلقامة أو األعمال التعليمية: 	

الفنانني املحرتفني من أصحاب الخربة العملية يف املجال املعين )تتوىل لجنة - 

من الخرباء تقييم طلبات برامج اإلقامة واألعمال التعليمية(

الجنسية املرصية واإلقامة يف مرص )ال تمنح األولوية لحملة جنسيات أخرى إىل - 

جانب الجنسية املرصية(

لحملة شهادة يف املجال املعين- 

تلّقي قبول يف برنامج إقامة أو عمل تعليمي بارز )تتوىل - 

لجنة خرباء تقييم برامج اإلقامة أو األعمال التعليمية(

مشاركة اجتماعية ومجتمعية واضحة- 

عدم اإلقامة يف الخارج ألكرث من 3 سنوات- 

الزتام العودة إىل مرص لسنتني أو 3 سنوات بعد استكمال - 

الدراسة أو اإلقامة

الجهات املستهدفة: األفراد 	

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

تتوزع  الدراسية،  املنح  برنامج  ضمن  أخرى   أولويات 

وأمريكا  املتحدة  واململكة  أوروبا  يف  املعتمدة  الجامعات 

املعتمدة  الجامعات  قائمة  وروسيا.  وأسرتاليا  الشمالية 

منشورة على املوقع اإللكرتوين الخاص باملؤسسة.

إعادة  إىل   ،2023 لعام  الدراسية،  املنح  برنامج  يخضع 

تصميم، وُينَتظر إطالقه قريباً.

الكلف املشمولة 

تغطي املنحة الكلف التالية:

رسوم الجامعة- 

مواد التعّلم )حسب الجامعة(- 

حال -  يف  إال  إلزامية  الطاليب  السكن  يف  )اإلقامة  اإلقامة 

عدم وجودها(

الحكومة -  تحدده  الذي  املعدل  )حسب  املعيشة  نفقات 

املستضيفة والجامعة(

نفقات السفر - 

النقل- 

الحكومة -  تحدده  الذي  املعدل  الصحي )حسب  التأمني 

والجامعة(

ال تغطي املؤسسة أية نفقات إضافية

يخ آخر اّطالع  2022/11/14 تار

sawirisfoundation.org/en/projects/sawi-
ris-arts-and-culture-scholarship-sacs
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مصادر التمويل الدولية
جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف مرص

القنصلية الفرنسية العامة يف القاهرة	 

منح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التعليمية  	 باملجاالت  املرتبطة  يع  للمشار املنح  هذه  تقدم 

االقتصادي،  االجتماعي  االندماج  ومجال  والثقافية  واإلغاثية 

يف  الفرنسيني  املواطنني  دعم  يف  تساهم  اليت  يع  وللمشار

الخارج.

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو   الجنسية 

املشاريع  ذات  املحلية  الجمعيات  كل  املستهدفة:  الجهات 

االندماج  مشاريع  أو  التعليمية،  أو  الثقافية  أو  اإلنسانية 

يف  املقيمني  الفرنسيني  تدعم  اليت  االقتصادي  االجتماعي 

الخارج.

عام  منذ  مؤسسة  املنظمة  تكون  أن  يجب  مرشوع،  لتقديم 

مدخول  )مجموع  السنوية  مزيانيتها  تتجاوز  وأال  األقل،  على 

الجمعية للعام املايل السابق( مليون يورو. 

يجب أال تكون املنحة مصدر التمويل الوحيد للمرشوع. أقىص 

ترتفع  أن  يمكن  املرشوع،  مزيانية  نصف  هو  منحه  يمكن  ما 

النسبة استثنائياً إىل ثمانني يف املئة من تمويل املرشوع يف حالة 

املنظمات الصغرية اليت ال تتجاوز مزيانياتها الكلية 10 آالف يورو 

واليت تطلب منحة بأقل من 2000 يورو للمرشوع. 

يف كل األحوال يجب أال تتجاوز املنحة املطلوبة 20 ألف يورو 

الوجهة )أو الوجهات(

 مرص، فرنسا

القنصلية  ولكن  التجوال،  على  خاص  بشكل  الربنامج  يركز  ال 

لذا  فرنسا ومرص،  والتبادل بني  التعاون  تدعم وتشجع  الفرنسية 

يمكن للربنامج أن يغطي تكاليف التجوال يف حال كانت جزءاً من 

الربنامج. 

بها  سيمنح اهتمام خاص للمشاريع اليت يتقدم  أولويات أخرى  

رواد األعمال واملستقلني.

تصل  ملرشوع  بمنحة  التقدم  للمنظمات  يمكن  املشمولة   الكلف 

إىل عرشين ألف يورو.

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

eg.ambafrance.org/Dispositif-de-soutien-au-
tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-

STAFE-appel-7496
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برو هيلفتسيا القاهرة	 

برامج إقامة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

 برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون يف  	

املجال الفين، إلخ( 

االختصاصات/األنواع الفنية 

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

رشوط القبول

للفنانني  	 موجهة  فنية  إقامات  لطلبات  دعوة  هيلفيتيا  برو  تطلق 

والعاملني يف املجال الفين من سويرسا ومن املنطقة العربية.

تعاون  	 فرص  واستكشاف  اإللهام  على  العثور  إىل  اإلقامة  تهدف 

جديدة وصياغة مشاريع مرتبطة بالدول املعنية، باإلضافة إىل إنشاء 

شبكات جديدة.

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: عدة جنسيات  	

سويرسا(،  يف  )لإلقامات  وتونس  واملغرب  ومرص  الجزائر  منها 

باإلضافة إىل سويرسا )لإلقامات يف الدول الرشيكة(

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى  

معايري االختيار: 

خربة ُمقِنعة يف املجال الفين: نشاط فين يصل إىل الجمهور - 

املحلي وجمهور املنطقة

دافع املشاركة- 

مستوى جيد من املعرفة باللغات األجنبية املفيدة يف اإلقامة- 

مرشوع تبادل ملموس بأثر طويل األمد- 

تدعم برو هيلفيتيا ثالث إقامات للشخص يف الحد األقىص- 

ال يوجد حد أعلى لُعمر املشاركني- 

ال يحق للطلبة التقدم بطلبات اإلقامة- 

الكلف املشمولة  

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )عند الطلب(- 

نفقات أخرى: املراقبة املهنية، مكان العمل )عند الطلب(- 

مالحظات محددة دعوة مفتوحة لعام 2024. املوعد النهايئ: 

1 آذار/مارس 2023

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

prohelvetia.org.eg/en/residency/ 
residencies-2024
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الرحالت البحثية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح أبحاث  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

رشوط القبول

عدة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

األبحاث  )لرحالت  وتونس  واملغرب  ومرص  الجزائر  بينها  دول 

املتوجهة إىل سويرسا(، باإلضافة إىل سويرسا )لرحالت األبحاث 

املتوجهة إىل الدول الرشيكة(

الجهات املستهدفة: العاملون والعامالت يف مجال الثقافة 	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى  

معايري االختيار: 

خربة ُمقِنعة يف املجال الفين: نشاط فين يصل إىل الجمهور املحلي - 

وجمهور املنطقة

مستوى جيد من املعرفة باللغات األجنبية املفيدة يف اإلقامة- 

مرشوع بحث متماسك بأثر طويل األمد على الواقع املحلي- 

الكلف املشمولة  

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة يرحب الربنامج بطلبات رحالت أبحاث تستمر 

قبل  هو  الطلبات  لتقديم  النهايئ  واملوعد  أسابيع،   4 إىل  يصل  ما 

ثالثة أشهر من موعد بدء الرحلة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

prohelvetia.org.eg/en/residency/ 
research-residencies
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يق مجدداً، مجدداً على الطر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية 

العمارة 	

الفنون والعلوم والتكنولوجيا 	

التصميم 	

التفاعلية 	 الوسائط 

األدب 	

املوسيقى 	

فنون األداء 	

الفنون البرصية 	

الفنون متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

والتجمعات  	 والثقافية  الفنية  املؤسسات  هيلفتسيا  برو  مؤسسة  تدعو 

لصياغة  التعاون  إىل  العربية  املنطقة  يف  الناشطة  والفضاءات  واملهرجانات 

االختصاصات  مع جهات رشيكة يف سويرسا يف مختلف  مشارعي جديدة 

الفنية )عدا السينما(.

يجب أن تكون الرشاكة بني جهتني من املنطقة العربية، وجهة من سويرسا. 	

من املشاريع املمكن قبولها املختربات والتجارب واألنشطة اإلبداعية املشرتكة  	

ومشاركة املمارسات والعروض التقديمية واملشاريع اليت تشجع التعاون بني 

أو  العربية،  املنطقة  ضمن  التبادل  إىل  باإلضافة  العربية،  واملنطقة  سويرسا 

ضمن دولة عربية واحدة، أو بني عدة دول.

يمكن تنفيذ الرشاكة بالسفر الفعلي، أو بصيغة رقمية، أو بالوسيلتني معاً. 	

العربية  	 الدول  اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

وسويرسا

الجهات املستهدفة: 	

التجمعات واملنظمات واملؤسسات العربية الناشطة يف املنطقة العربية- 

والتجمعات -  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  والعاملون  والفنانات  الفنانون 

واملؤسسات الفنية من سويرسا. يجب أن تكون الجهة الرشيكة السويرسية 

ذات حضور ملحوظ يف املشهد الثقايف السويرسي، وعلى األفراد الرشكاء أن 

يكونوا من حملة الجنسية السويرسية أو ممن حصلوا على اإلقامة الدائمة 

يف سويرسا

الوجهة )أو الوجهات(

 بني العامل العريب وسويرسا

أولويات أخرى  

معايري االختيار: 

يجب أن يشارك يف صياغة وتنفيذ كل مرشوع مجموعة - 

كانتا تعمالن  من ثالث جهات )جهتان عربيتان، سواء أ

يف دولة عربية واحدة أم يف دولتني مختلفتني، وجهة 

آخرين  أفراد  فنانني  مشاركة  إمكانية  مع  سويرسية(، 

ناشطني يف سويرسا ويف املنطقة العربية.

مجااًل -  ُتتيح  اليت  الجديدة  للتحالفات  األولوية  ُتمَنح 

عربية  دول  من  وللرشاكات  األمد،  طويل  لتعاون 

مختلفة.

بالنيابة عن -  بالطلب  عربية رشيكة واحدة  تتقدم جهة 

الجهات الثالث املشاركة يف املرشوع

فرنك  ألف  إىل 25  املنحة  قيمة  تصل  املشمولة   الكلف 

سويرسي لكل مرشوع، ملدة تصل إىل 12 شهراً.

مالحظات محددة  ال تقدم برو هيلفيتسيا تموياًل كاماًل 

الرشيكة،  الجهات  مساهمات  إبراز  ُيرجى  للمشاريع. 

املمولة  الجهات  مساهمات  جانب  إىل  واملالية،  العينية 

األخرى.

أُعِلنت آخر دعوة يف حزيران/يونيو 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

prohelvetia.org.eg/en/2022/05/11/ 
open-call-on-the-road-again-again
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السفارة الهولندية يف مرص	 

الدعوة الثقافية املفتوحة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الهولندية

نوع التجوال

منحة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

تعزّز  	 وجود مكون هولندي يف املرشوع نقطة إضافية 

فرص دعمه

ُتقَبل الطلبات من املنظمات املسّجلة قانونياً حرصاً 	

هو  	 تقديمها  املمكن  للمشاريع  األقىص  الحد 

مرشوعان اثنان

وثالث  	 سنتني  بني  املقبولة  املشاريع  مدة  ترتاوح 

سنوات.

والثقافية  	 الفنية  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املسجلة قانونياً 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا، مرص

أولويات أخرى  ترمي الدعوة املفتوحة إىل تقديم الدعم الذي تحتاجه الفنون 

أن  يجب  والثقافية.  االجتماعية  التنمية  يف  فاعلية  كرث  أ دور  ألداء  والثقافة 

كرث من األهداف التالية: تساهم املشاريع املقّدمة يف تحقيق واحد أو أ

االستفادة من قدرة القطاع الثقايف والصناعات اإلبداعية على املساهمة - 

يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

دعم املشهد الثقايف املرصي وتمكني الجهات الثقافية الفاعلة واملنظمات - 

الثقافية

تشجيع الحفاظ على الرتاث املادي والالمادي- 

رعاية وتعزيز الرشاكات مع القطاع الثقايف الهولندي- 

الكلف املشمولة  ترتاوح قيمة املنحة بني 100 ألف و300 ألف يورو

مالحظات محددة أُعِلنت آخر دعوة يف آذار/مارس 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

netherlandsandyou.nl/your-country-and-the- 
netherlands/egypt/culture-open-call-for-proposals

املعهد الثقايف الفرنيس يف مرص	 

يع موجهة ملبادرات القطاعات الثقافية واإلبداعية والرقمية يف مرص دعوة للمشار

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

يع  	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية 

جميع االختصاصات الفنية 	

رشوط القبول

الثقايف  	 املشهد  دعم  إىل  الرامية  للمشاريع  دعوة 

ما هو  إىل  تهدف  اليت  للمشاريع  املرصي، مخصصة 

كرث من مجرد دعم النشاطات واإلنتاج. أ

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

حملة الجنسية املرصية أو املقيمون يف مرص

الجهات املستهدفة:  	

املنظمات الثقافية - 

الوجهة )أو الوجهات(

 مرص

أولويات أخرى  عنارص تقييم املشاريع هي التالية:

أهمية املرشوع يف تحقيق هدف فتح حوار فرنيس مرصي، ومستواه- 

أن ُينّفذ املرشوع بالتعاون مع جهة فرنسية أو فنان فرنيس- 

مساهمة املرشوع يف تقوية القطاعات اإلبداعية والثقافية اقتصادياً، ويف - 

تعزيز التشبيك املهين

الكلف املشمولة   مساهمة مالية مبارشة يف املرشوع أو يف صياغته املشرتكة، 

على أال تتجاوز املساهمة نصف املزيانية اإلجمالية للمرشوع، وتبلغ قيمة املنحة 

ما يرتاوح بني 1500 و5000 يورو. ُتدَفع املنحة بما يعادل مبلغ املساهمة 

بالجنيه املرصي حسب سعر الرصف الرسمي يف يوم الدفع.

مالحظات محددة  أشكال الدعم األخرى:

يف -  املعهد  مقر  استخدام  إمكانية  ذلك  يف  بما  مبارشة،  غري  مساهمة 

القاهرة أو اإلسكندرية، والدعم يف مجاالت الرتويج للمرشوع، وغريها من 

الحوارات بشأن أفضل املمارسات

ذها جهات فرنسية مرتبطة بوزارة -  قبول التحاق املشاريع بربامج قائمة ُتنفِّ

الثقافة الفرنسية واملعهد الثقايف الفرنيس يف باريس.

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

ifegypte.com/en/studies-programs/ 
grants-and-calls-for-projects
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املجلس الثقايف الربيطاين يف مرص	 

برامج إقامة املوسيقيني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إقامة رقمية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى 	

رشوط القبول

املوسيقيني من  	 املوسيقيني جميع  إقامة  برامج  تقبل 

مختلف األنواع املوسيقية

األغاين  	 وكُتّاب  املوسيقى  مؤلفي  الربامج  تشمل 

النظر  برصف  املوسيقى  يصنع  فنان  وأي  واملنتجني، 

عن الطريقة اليت يعرف بها عن نفسه

يكتبون  	 الذين  املوسيقى  لُصنّاع  مفتوحة  الدعوة 

الذي  املوسيقى  ولصنّاع  الخاصة،  أعمالهم  ويؤدون 

لهم  يكون  أن  آخرون، على  يؤديها  يكتبون موسيقى 

دور فّعال يف صناعة العمل املوسيقي وأدائه.

سيتم اختيار املشاركني يف برنامج اإلقامة عرب استمارة  	

ر الصفات التالية:
ِ
طلب ومقابلة، ويجب أن ُيظه

تاريخ متمزي يف صناعة موسيقى قوية وأصيلة.- 

خربة سابقة يف قيادة أفكار وعمليات إبداعية- 

االهتمام بعقد صالت مع ُصّناع موسيقى آخرين، ومع - 

مؤسسات وتجمعات

املرونة واالستعداد للعمل بطرائق غري مألوفة- 

الفضول والشخصية اإلبداعية والقدرة على االبتكار- 

اتّباع مقاربة منفتحة وتشاركية، واالستعداد للعمل مع - 

اآلخرين

القدرة على تخصيص الوقت الالزم لالستفادة بأقىص - 

حد ممكن من هذه الفرصة

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

حملة الجنسية املرصية أو املقيمون يف مرص

واملوسيقيات  	 اللموسيقيون  املستهدفة:  الجهات 

األفراد

الوجهة )أو الوجهات( 	

 اململكة املتحدة

أولويات أخرى  يقبل الربنامج الطلبات باللغتني، اإلنكلزيية والعربية، ولكن 

باللغة  وكتابياً،  شفهياً  فعالة،  تواصل  بمهارات  يتمتعوا  أن  املشاركني  على 

اإلنكلزيية ليتمكنوا من العمل مع الجهة املستضيفة يف اململكة املتحدة. ومن 

الرضوري أيضاً التمتع بالقدرة على التواصل والتعاون وصناعة املوسيقى من 

خالل األدوات واملنصات الرقمية.

الكلف املشمولة 

يحصل املوسيقيون الذين يتم اختيارهم ما يعادل 3000 جنيه إسرتليين - 

ذ خالل  بالجنيه املرصي تعويضاً على الوقت والعمل اإلبداعي الذي سُينفَّ

اإلقامة

باإلضافة إىل ذلك، يتلقى ُصّناع املوسيقى دعماً يف كلف املواد )مثل أجور - 

الفريق التقين( ومكان العمل )إذا دعت الحاجة، ويتقرر ذلك لكل حالة 

على حدة( ونرش العمل أو إقامة حفل لتقديمه

القطاع -  ضمن  وصالتها  ودعمها  وقتها  أيضاً  املضيفة  املنظمات  ستقدم 

الثقايف املحلي

مالحظات محددة استضافت منظمة بريطانية ُتدعى Cryptic، وهي جهة 

فنية مقرها غالسغو تقدم الفنانني األغىن خيااًل واألكرث ابتكاراً، وترعى املواهب 

الواعدة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/17 تار

britishcouncil.org.eg/en/programmes/arts/ 
musicians-residence-2021-22

الثقايف  للمجلس  والفين  الثقايف  النشاط  حول  املعلومات  من  للمزيد 

الربيطاين يف مرص:

britishcouncil.org.eg/en/programmes/arts
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جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموما

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر

يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

النقاد،  	 املرتجمون،  الكتاب،  القيمون،  )الفنانون،  فنية  إقامات 

العاملون يف الفن.. إلخ(

منح مشاركة يف النشاطات والفعاليات )شبكات، مهرجانات،  	

لقاءات.. إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات للتجوال 	

منح سفر )تنطبق على أسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتدريب بعد الشهادات العليا 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام..إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية..إلخ(

السينما والفنون السمعية البرصية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الفنانون والعاملون يف املجال الثقايف من إفريقيا من املقيمني يف - 

إفريقيا أو خارجها.

املنظمات والجمعيات الفنية أو الثقافية املتواجدة يف إفريقيا أو - 

اليت تتعاون على األقل مع منظمة إفريقية على مشاريع. 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة- 

املنظمات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 كل دول القارة اإلفريقية

يجب على املتقدمني امتالك مقر أو أن يكونوا أعضاء يف منظمة أو 

يمتلكوا  وأن  قانوين  لهم وضع  يكون  وأن  فنية،  أو  ثقافية  جمعية 

يمتلكوا  وأن  )للمنظمات(،  الخربة  من  سنوات  ثالث  األقل  على 

ضمانة أخالقية )شهادة رعاية(، وأن يقدموا مرشوعاً خالقاً يساهم 

يف بناء املجال.

يرحب الربنامج بالطلبات لنوعني من املشاريع:

النوع األول: طلبات املساعدة يف اإلبداع واإلنتاج، وترتبط هذه - 

الطلبات باإلبداع الفين أو املشاريع الخالقة يف إفريقيا.

الرقمي(، -  أو  )املادي  التوزيع  يف  املساعدة  طلبات  الثاين:  النوع 

يف  للمشاريع  الرقمي  أو  املادي  بالتوزيع  الطلبات  هذه  وترتبط 

إفريقيا. 

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى.- 

الثقافة  يف  اإلفريقيني  للعاملني  خاص  دعم  محددة   مالحظات 

للتعايف من اآلثار الضارة لفريوس كوفيد 19.

املتقدمات من النساء سيتم تشجيعهن بشكل خاص.

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

آخر دعوة:

africanculturefund.net/en/call-for-proposals-
11-acf
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جمعية أفركاينا	 

يقيا الفنية خطوط إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

يع الرشاكات 	 مشار

لقاءات اإلقامات الفنية 	

املؤتمرات والندوات 	

ورشات العمل والدروس املتخصصة )ماسرت كالس( 	

املهرجانات والحفالت  	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، املوسيقى، السريك، اإليماء...(  	

رشوط القبول

يقيا 	 األفراد واملنظمات غري الحكومية من إفر

الفرق  	 املوسيقية،  الفرق  الراقصون،  املمثلون،  املوسيقيون، 

أماكن  املؤسسات،  الثقافية،  املنظمات  املحرتفون،  املرسحية، 

العروض واملهرجانات. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والدول اإلفريقية

أولويات أخرى 

يمكن تقديم الطلبات بالعربية أو بالفرنسية أو باإلنكلزيية.- 

تقبل الطلبات مرتان يف العام.- 

يمكن أن يتضمن املرشوع عدة وجهات.- 

تغطي املنح املعطاة باملعدل ثالث سفرات عرب الطريان.- 

الكلف املشمولة  بطاقات السفر

نيسان/أبريل  كان يف  للتقدم  فتح  موعد  آخر  مالحظات محددة  

  2020

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

africaartlines.com/en

ثقافة داير ما يدور	 

مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح بحث وإنتاج 	

رعاية وإقامات الفنية   	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

وفق  	 املهمشة  املناطق  يف  واملدنية  الثقافية  الشبابية  املبادرات 

واألردن  ومرص  الجزائر  الجنوب:  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس ومن هم يف الشتات من 

يا وليبيا. سور

الشابات،  	 والفنانات  الشباب  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املدين،  املجتمع  وناشطات  نشطاء  والباحثات،  الباحثون 

واملديرات  )املديرون  الثقايف  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيمون والقيّمات(، املجموعات )يمكن التقدم بطلب رشط 

أال يتجاوز عمر املتقدم الرئييس الخامسة والثالثني(. 

الوجهة )أو الوجهات(

 تونس، األردن.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كانون  يف  كان  الطلبات  لتقديم  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

األول/ديسمرب 2020  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/youth-led-initiatives

files.cargocollective.com/c843181/Guidelines_
AAC_ENG.pdf
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املورد الثقايف	 

عبارة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مادي، تدريب، منح مساعدة تقنية وتواصل. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

الحكومية،  	 وغري  املستقلة  الثقافية  املبادرات  املستهدفة:  الجهات 

واملنظمات يف مجاالت متعددة )األدب، املوسيقى، فنون األداء، الفنون 

اإلدارة  الثقافية،  السياسات  التصميم،  السينما/الفيديو،  البرصية، 

أو  فنانون  ويديرها  أسسها  اليت  إلخ(  الثقافية..  املساحات  الثقافية، 

عاملون يف الثقافة يف البلدان العربية )بغض النظر عن األصول اإلثنية 

أواألوراق الرسمية( 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول العربية

أولويات أخرى  بلد املغادرة أو بلد الوصول يجب أن يكون 

بلداً عربياً.

آخر موعد فتح للتقدم كان يف نيسان/أبريل 2022

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/abbara/?lang=en

apply.mawred.org/?_
ga=2.50904096.8254 
18651.1670259149-

689714143.1652348215

ثقافة 3.0

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مايل، تواصل وتشبيك، منح تعلم جماعي.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى واألدب  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املنظمات ذات الخربة أو الناشئة أو املجموعات العاملة يف مجاالت األدب - 

واملوسيقى.

العربية -  املنطقة  الثقافة يف  والعامالت يف  والعاملون  والفنانات،  الفنانون 

)بغض النظر عن األصول اإلثنية واألوراق الرسمية(

والثقايف -  الفين  اإلنتاج  يكون  أن  رشط  الشتات  من  طلبات  قبول  يمكن 

مرتبطاً باملنطقة العربية.

فائدة -  إثبات  إمكانية  التقدم يف حال  الربحية  املنظمات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع للمجتمع وأثره العام.

دور النرش الصغرية واملستقلة واملكتبات ورشكات إنتاج املوسيقى والوكالء - 

وأماكن العرض واملسوقون وما إىل ذلك.

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم - 

ورشات  وإقامة  الجماعية  واملساومات  التحالفات  وعقد  القدرات  وبناء 

العمل أو مشاركة املوارد. 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

جهة  كل  عن  ممثالن  يشارك  محددة   مالحظات 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك يف بريوت.

آب/أغسطس  يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

  2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6
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التحالفات الثقافية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

دعم عام وأنشطة التطوير التنظيمي املشرتكة 	

ورشة عمل إقليمية 	

رعاية وتدريب وورشات عمل باإلضافة إىل أنشطة أخرى 	

تعاون إقليمي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

تعمل  	 اليت  والفنية  الثقافية  للجهات  مفتوح  الربنامج 

ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  التالية:  العربية  الدول  يف 

الجهات  إىل  باإلضافة  وتونس،  وفلسطني  واملغرب 

ية اليت لها مقرات يف إحدى هذه الدول اللبنانية والسور

مسّجلة  	 بالطلبات  املتقدمة  الجهات  تكون  أن  يجب 

قانونياً يف الدولة اليت تعمل فيها

واحدة  	 ثالث جهات،  بني  املرشوع مشرتكاً  يكون  أن  يجب 

الجهة  تكون  أن  يجب  ناشئتان.  وجهتان  خربة،  ذات 

حكومية(  )غري  مستقلة  جهًة  بالطلب  املتقدمة  األساسية 

وذات خربة بالعمل يف القطاع الفين والثقايف

جهتني  	 األساسيتان  الرشيكتان  الجهتان  تكون  أن  يجب 

ثقافيتني وفنيتني مستقلتني ناشئتني

تعمل  	 بالطلب  املتقدمة  الثالث  الجهات  تكون  أن  يجب 

جميعاً ضمن دولة واحدة، أو يف منطقتني مختلفتني من 

دولة واحدة، تنعزل إحداهما عن األخرى بحدود سياسية 

تقسيم  أو  أجنيب  احتالل  عن  املثال  سبيل  على  )ناتجة، 

بها  الحدود معرتفاً  كانت  إذا  النظر عما  سيايس(، برصف 

دولياً أم ال

تحالف  	 من  ألكرث  بطلبات  التقدم  واحدة  لجهة  يمكن  ال 

ثقايف واحد 

الوجهة )أو الوجهات(

وفلسطني  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  بني   

وتونس

أولويات أخرى 

مواصفات الجهات ذات الخربة:

ُمسّجلة قانونياً وتعمل منذ خمس سنوات على األقل- 

ياً ناجحاً-  لديها مصادر تمويل كافية وتدير نموذجاً تجار

شبكة محلية قوية السيما مع األطراف املعنية- 

ياً للجهات الثقافية والفنية املحلية-  تؤدي دوراً محور

أن يكون لديها نطاق وصول واسع وجمهور - 

أن تطور أو تعرض أعمال فنية مبتكرة ومعنية بالشؤون االجتماعية - 

)مثل الشؤون القانونية أو االجتماعية أو البيئية، إلخ(

القدرة على تنفيذ النشاطات الثقافية )مثل املهرجانات(- 

أن تتمتع بالخربات وتقدم الخدمات واملرافق )مثل برامج التدريب، - 

مقرات، إلخ(، وأن تتمتع بالخربة يف العمل مع الشباب واملجموعات 

املهمشة يف املجتمع، يف مشاريع ذات أثر على املحيط

مواصفات الجهات الناشئة:

أن تكون مسجلة قانونياً وتعمل منذ سنة واحدة على األقل- 

أن تكون نابعة من القاعدة املجتمعية، أو أن تكون لها صالت قوية - 

باملجتمعات املحلية

عرب -  التعاون  وإىل  وإقليمي،  محلي  جمهور  إىل  للوصول  تسعى  أن 

الحدود

أن تتمتع بشبكة محلية قوية مع املواهب الثقافية والفنية- 

القدرة على تنفيذ أعمال مبتكرة ومتعددة التخصصات- 

أو مع -  املناطق األقل حظاً  أو يف  إدارة مشاريع ذات صلة للشباب 

الفئات املهمشة

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  بطاقات؛  املشمولة    الكلف 

األجور؛ اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى

مالحظات محددة  الدعم املايل: 110 آالف يورو )أي ما يصل إىل 60 

ألف يورو للجهة ذات الخربة، ومنحتان كل منهما تصل إىل 25 ألف 

يورو للجهتني الناشئتني(

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/cultural-alliances

q5bb5c.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/
uploads/2021/08/TDM__Cultural-Alliances_

Call-for-Applications-EN-_EXTENSION.pdf
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املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 

مدونات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إنتاج البودكاست 	

االختصاصات/األنواع الفنية

البودكاست  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

لعاملون والعامالت يف املجال الثقايف، والفنانون والفنانات، والُكّتاب والكاتبات، ومنتجو - 

ومنتجات البودكاست

الفنانون والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف من املنطقة العربية )برصف - 

النظر عن األصل اإلثين أو األوراق الرسمية(

إنتاجاً -  أن يخدم عملها  الشتات، رشط  املبادرات يف  الواردة من  الطلبات  يمكن دراسة 

ثقافياً أو فنياً مرتبطاً باملنطقة العربية

به -  يعود  الذي  النفع  إظهار  بطلبات رشط  التقدم  الربحية  املؤسسات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع على املجتمع

إنتاج -  وجهات  ومكتبات  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم وبناء القدرات - 

وعقد التحالفات واملساومات الجماعية وإقامة ورشات العمل أو مشاركة املوارد 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك 

يف بريوت.

آب/ يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

أغسطس 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-or-
ganizations-management/

culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج التعاون 	

يع والرتويج  	 مبادرات التوز

يع التوثيق واألرشفة، ومشاركة البيانات واملعرفة واملمارسات املعارصة 	 مشار

صياغة أطر للتعليم الفين والثقايف والسياسات الثقافية والخطاب النقدي  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع االختصاصات 

رشوط القبول

ُتقبل طلبات املشاريع من املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص 	

الجهات املستهدفة: املنظمات والتجمعات واملعارض واملنصات وأماكن العرض )اليت  	

تحظى برمجتها بإمكانية الوصول إىل جمهور واسع( والتحالفات اليت تضم مؤسسات 

محلية متنوعة بقيادة مؤسسة فنية أو ثقافية والشبكات واملشاريع االجتماعية اليت 

يرتكز عملها يف الفنون والثقافة. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم طلبات 

حسب آخر دعوة كان يف آب/أغسطس 2019 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج أبحاث حول الفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات ومجاالت العلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية.  

والفنانون  	 والباحثات،  الباحثون  املستهدفة:   الجهات 

والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجاالت املعنية من األفراد، 

والباحثات،  الباحثني  تجمعات  إىل  باإلضافة  البحث،  وفرق 

واملؤسسات البحثية )الجامعات، مراكز األبحاث، املراكز الفنية، 

املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف البحث، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

أولويات أخرى 

املتقدمون بالطلبات: 

كاديميني أم عاملني يف املجال الفين-  كانوا أ باحثون أفراد، سواء أ

واحدة -  مؤسسة  من  باحثني  تتضمن  أن  يمكن  البحث  فرق 

اختصاصات،  وعدة  أماكن  عدة  ومن  مؤسسات،  عدة  من  أو 

كما يمكن أن تتشكل من مزيج من الباحثني والفنانني والُنّقاد 

املهتمني يف إجراء بحث متعدد االختصاصات يف الفن

التجمعات هي مجموعات مستقلة من الباحثني أو الفنانني، أو - 

تجمع االثنني معاً، ممن يعملون بشكل جماعي على موضوع 

محدد لسنوات، وذلك بناًء على مهمة منصوص عليها ومحددة، 

وضمن مجموعة من القواعد، وللوصول إىل مخرجات تعكس 

هوية التجمعات وأهدافها

مراكز -  أو  أقسامها،  أو  الجامعات  تشمل  أن  يمكن  املؤسسات 

أو  البحث،  يف  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظمات  أو  البحوث، 

مؤسسة فنية وثقافية، إلخ

على فرق وتجمعات البحث واملؤسسات البحثية تقديم طلباتها - 

لفرق يصل عدد أعضائها إىل أربعة، وتتضمن باحثاً استقصائياً 

أساسياً وباحثني استقصائيني مشاركني 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول - 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  آخر موعد فتح للتقدم كان يف آب/أغسطس 

.2021

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/8
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املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج الزمالء الناشئني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية. يمكن 

العربية يف  املنطقة  باحثني مقيمني خارج  الطلبات من  قبول 

وقت التقديم، رشط أن يكونوا من حملة جنسية دولة عربية، 

أو ممن ُمِنحوا حق اللجوء.  

والباحثات ممن حصلوا على  	 الباحثون  الجهات املستهدفة:  

شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية قبل فرتة ال تزيد على 

3 سنوات )سواٌء كان الحصول على الشهادة داخل املنطقة 

العربية أم خارجها(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية وبقية العامل

عملهم  يف  املثّبتني  غري  باملرشحني  الربنامج  يرّحب  أخرى   أولويات 

املؤسسات  واسعة يف  بحثية  بموارد  يتمتعون  ال  األكاديمي، وممن 

على  ُيشرَتط  فيها.  يقيمون  اليت  الدول  أو  فيها  يعملون  اليت 

لدى  املنطقة  خارج  املقيمني  يشمل  بمن  الزمالة،  على  الحاصلني 

موعد تقديم الطلبات، أن يقضوا فرتة تمتد 12 شهراً من برنامج 

الزمالة يف املنطقة العربية.

الكلف املشمولة 

تكاليف السفر )900 دوالر باملعدل(- 

نفقات املعيشة- 

أجر البحث - 

مالحظات محددة  يقدم برنامج الزمالة دعماً كاماًل ملدة 12 شهراً 

)بما يشمل نفقات املعيشة ونفقات البحث(، ويرتاوح مبلغ الدعم 

اإلجمايل بني 20 ألف و36 ألف دوالر أمرييك. 

آخر موعد لتقديم الطلبات استجابًة آلخر دعوة كان يف شباط/فرباير 

2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

theacss.org/pages/early-career-fellows- 
program-cycle9
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 	)FMSH( املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منحة ما بعد الدكتوراه 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

أشهر(  	  3 إىل  شهرين  )من  األمد  قصرية  زمالة  برامج  ُتتاح 

التالية:  لباحثني وباحثات أفراد ممن تنطبق عليهم الرشوط 

عربية.  دولة  يف  دائمة  اإلقامة  أو  عربية  جنسية  حمل  أواًل، 

ثانياً، نيل شهادة الدكتوراه منذ مدة أقصاها 6 سنوات. ثالثاً، 

امليداين،  الرغبة يف إجراء بحث يف فرنسا )بما يف ذلك البحث 

والتشبيك، والعمل يف املكتبات واألرشيف، وغريها من أعمال 

جمع البيانات(.  

الجهات املستهدفة:  	

حملة إحدى جنسيات دول جامعة الدول العربية، أو الالجئون - 

الدول  الجنسية من  واملحرومات من  املحرومون  أو  والالجئات، 

العربية.

األردن، -  العراق،  مرص،  جيبويت،  القمر،  جزر  البحرين،  الجزائر، 

يتانيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر،  الكويت، لبنان، ليبيا، مور

يا، تونس، اإلمارات العربية  السعودية، الصومال، السودان، سور

املتحدة، اليمن.

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل فرنسا.

األوىل  املجموعة  إىل مجموعتني،  الربنامج  ينقسم  أخرى   أولويات 

 2023 نيسان/أبريل  بني  الربنامج  تنفذ  أن  يمكن  الزمالء  من 

برنامجها  الثانية  املجموعة  تنفيذ  حني  يف   ،2023 وحزيران/يونيو 

يمكن   .2023 الثاين/نوفمرب  وترشين   2023 أيلول/سبتمرب  بني 

وهو  األدىن،  الحد  بني  البقاء  مدة  اختيار  الزمالة  على  للحاصلني 

شهران، والحد األقىص، وهو ثالثة أشهر، يف فرنسا.

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

نفقات املعيشة- 

اإلقامة- 

مخصصات  الزمالة  على  الحاصلون  يتلقى  محددة   مالحظات 

اإلقامة يف  كل شهر من  بداية  )ُتدفع يف  يورو  تبلغ 1600  شهرية 

فرنسا(. هذه املخصصات لتغطية اإلقامة واملعيشة والنقل وكلف 

البحث. 

آخر موعد لقبول الطلبات كان يف كانون األول/ديسمرب 2022.

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

theacss.org/pages/call-for-app-c6-2023

105 105 دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

http://www.theacss.org/pages/call-for-app-c6-2023


يقيا	  الفن يحرك إفر

برنامج املنح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

اإلقامة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف دولة إفريقية 

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

إنتاج، -  )إرشاف،  والفن  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

برمجة، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول اإلفريقية

أولويات أخرى  يرجى املالحظة أن املؤسسة مل تطلق دعوة لتقديم 

الطلبات منذ انتشار وباء كوفيد 19، ولكن مؤسسة "الفن يحرك 

تسمح  عند  الربنامج  إطالق  إلعادة  خططها  عن  أعلنت  إفريقيا" 

الفرصة.

يف الظروف العادية، ُتقّيم الطلبات بناًء على أربعة معايري: املستوى 

الفين واملهين، مّد الجسور والتشبيك، إمكانية التنفيذ لوجستياً، أثر 

املرشوع املتوقع يف املستقبل.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

artmovesafrica.org/en/home-english-version
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املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 

برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

العمارة، التصميم، الفنون الرقمية، إلخ(

فنون  	 الدمى،  املوسيقى،  املرسح،  )الرقص،  الحية  العروض 

السريك(

الروائية والوثائقية 	 السينما 

األدب )القصص املصورة، أدب األطفال، إلخ( 	

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من املقيمني يف فرنسا

-املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

مرشحني  مع  مشرتكاً  مرشوعاً  ينفذون  ممن  تونس،  من 

فرنسيني أو أجانب مقيمني يف فرنسا

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من الدول اإلفريقية )عدا تونس(

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا والدول اإلفريقية إىل تونس

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة 

إقامة ملدة شهر يف فيال مستقلة يف املرىس، وتتضمن أماكن عمل - 

للمشاريع الفردية أو الثنائية، وإمكانية استقبال عائلة املقيم )يف 

غرفتني( للمساعدة يف إقامة مستمرة يف البالد.

مخصصات شهرية للمعيشة تبلغ ألف يورو يف الشهر للمرشوع - 

الفردي و1600 يورو للمرشوع الثنايئ

يغطي املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس نفقات السفر من مكان - 

إقامة املشارك إىل فيال ساالمبو

ُيتاح الدعم الفين والتشبيك مع الفنانني واملحرتفني التونسيني - 

الثقايف  للمعهد  التابعة  الثقافية  الفرق  عرب  وذلك  املكان،  يف 

الفرنيس يف تونس

سيوضع تصور لنشاط للتعريف باملرشوع، أو املشاركة يف لقاءات - 

مع  )لقاء  املتوفرة  الصيغ  حسب  تونس،  يف  عمل  ورشات  أو 

يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  يف  مؤتمرات  القطاع،  يف  محرتفني 

تونس، تقديم أعمال قيد اإلنجاز(

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-villa- 
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 جمعية التعليم باملواد السمعية البرصية )ACEA( / املهرجان الدويل	 
)FIDADOC( كادير   للفيلم الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

اقامة كتابة )أسبوعان( 	

ماسرتكالس وورشات عمل ولقاءات احرتافية ومؤتمرات 	

مهرجانات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفيلم الوثائقي السينمايئ والسمعي البرصي 	

رشوط القبول

كتاب املغربيني والكاتبات املغربيات، سواء ممن كانوا مقيمني  	

يف املغرب أم خارجها

خريجو وخريجات املدارس وكليات السينما والفنون السمعية  	

البرصية يف املغرب، أو من األقسام املتخصصة يف املجال نفسه 

يف الجامعات املغربية

طلبة السنة األخرية يف دراسة املجال نفسه 	

مجاالت  	 )يف  والفنانات  والفنانون  والصحفيات،  الصحفيون 

التصوير الفوتوغرايف والفيديو والفنون البرصية واملوسيقى...( 

املدين  املجتمع  وناشطات  وناشطو  والباحثات،  والباحثون 

ممن يتضمن نهج عملهم وجهة نظرة توثيقية

أو  	 اإلفريقية  الدول  من  والطلبة  والسينمائيات  السينمائيون 

العربية باملواصفات نفسها

الوجهة )أو الوجهات(

إفريقيا  ومن  املغرتبون؛  املغربيون  فيها  يقيم  اليت  الدول  من   

ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل املغرب

أولويات أخرى  يستفيد 12 مشاركاً من الربنامج كل عام.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النقل الدويل- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان 

كتوبر 2022 يف ترشين األول/أ

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار
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fidadoc.org/appel-a-projet-ruch

108 108 دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

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


مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

عملهم الفين، كما تفسح املجال لزيارة املعارض واملؤسسات واللقاء 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

ُتقبل الطلبات من العاملني يف املجال الفين ممن يقيمون يف العامل 

الفنية ويطمحون  بالشؤون  رئييس  يهتمون بشكل  العريب، وممن 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/ 
art-time-residencies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع مجاالت الفن املعارص 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  برنامج مدارات  يستضيف  أولويات أخرى  

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

أيام وُمرَفقة بإرشاد، يلتقي املشاركون وأعضاء من فريق مفردات، 

الذي  املكان  يف  الفين  املشهد  يف  أقرانهم  مع  الخربات  ويتبادلون 

يزورونه.

ُيشرَتط يف املتقدمني بالطلبات امتالك خربة عمل لخمس سنوات 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals
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 الجهات األوروبية والدولية املمولة
اليت تقدم املنح يف مرص

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 

صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  رشكات  	

اإلنتاج األملانية، والسينمائيون والسينمائيات من مناطق ودول 

يتوجه إليها صندوق دعم إنتاج السينما العاملية، واليت تتضمن 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس ودول عديدة أخرى. 

الجهات املستهدفة: 	

السينمائيون والسينمائيات- 

رشكات اإلنتاج السينمايئ- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب طبيعة املرشوع

بني  املشرتك  السينمايئ  اإلنتاج  الربنامج  ييدعم  أخرى   أولويات 

األملانية،  اإلنتاج  لرشكة  مبارشة  الدعم  ُيمنح  النامية.  والدول  أملانيا 

ولكن من رشوطه أن ُتنَفق مزيانية اإلنتاج يف املنطقة أو الدولة اليت 

يتوجه إليها الدعم، أي يف إحدى الدول النامية. 

الكلف املشمولة  الكلف املتعلقة بإنتاج فيلم سينمايئ، بما يشمل 

كلف السفر.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/ 
production-support/wcf-classic.html
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املجلس الثقايف الربيطاين	 

منح التعاون الدويل

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

والعروض  	 واملهرجانات  املعارض  )مثل  يع  مشار أو  إنتاج  منح 

اإلبداعي  واالستخدام  والصالونات  واملؤتمرات  العرض  وبرامج 

لألرشيف(

بحث وتطوير أفكار مشاريع جديدة 	

مالحظة: رغم أن هذا التمويل ال يركز على التطوير املهين، ليس مطلوباً 

من املنحة أن تنتج عماًل فنياً مكتماًل، إذ يمكن أن يكون تطوير عنارص 

محددة من مهارات جزءاً من املرشوع، وأن تكون النتيجة األساسية 

دعم عمل إبداعي أو فين.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، السريك، فنون الشارع( 	

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، الحرف، السينما، العمارة، إلخ(

األدب 	

والتكنولوجيا  	 اإلنرتنت،  وفنون  الجديدة  الوسائط  فنون 

اإلبداعية )بما يف ذلك األلعاب والواقع االفرتايض واملعزز وغريه(

املوسيقى/الصوت 	

العلوم أو الفن  	 األعمال متعددة االختصاصات )مثل الفن مع 

التكنولوجيا( مع 

رشوط القبول

اململكة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا واملغرب 

وإسبانيا وتونس 

ومؤسسات  	 والثقافية،  الفنية  املؤسسات  املستهدفة:  الجهات 

التعليم العايل واألبحاث اليت تركز على الفنون والثقافة

األقل  على  واحدة  منظمة  كل مرشوع  يتضّمن  أن  يجب  مالحظة: 

مقرها يف اململكة املتحدة، ومنظمة واحدة على األقل مقّرها يف إحدى 

الدول املؤّهلة للمشاركة

الوجهة )أو الوجهات(

 اململكة املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا 

واملغرب وإسبانيا وتونس

أولويات أخرى 

دعم املنظمات الربيطانية والدولية للتعاون معاً دولياً- 

دعم الفنانني الربيطانيني لصناعة أعمال إبداعية مع أقرانهم من - 

دول أخرى، وتشجيع العمل والتعاون بوسائل مبتكرة

للفنانني -  واضحة  فوائد  تبنّي  اليت  للمشاريع  األولوية  ُتمَنح 

والعاملني األفراد

املشاريع الجديدة واملبتكرة، وهذا يشمل املشاريع اليت تقدم طرحاً - 

جهة  مع  العمل  تتضمن  اليت  أو  املضمون،  أو  الشكل  يف  جديداً 

رشيكة جديدة أو يف دولة جديدة، أو اليت تتوجه للجمهور بشكل 

جديد

املشاريع اليت تتناول موضوعات معارصة مهمة، من التغري املناخي - 

إىل التحديات العاملية 

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى )مثل كلف التدريب والرتجمة واملواد والتعّلم واملنارصة - 

والتفاعل مع املجتمع املحلي والتقييم والرتويج واملعدات أو الكلف 

التشغيلية للمنظمات وكلف التأمني(

مالحظات محددة

التنوع/الوصول: 	

الجندر -  على  تركز  اليت  باملشاريع  خاص  بشكل  الربنامج  يرّحب 

وشؤون التميزي العنرصي واإلعاقة والتقدم يف السن، وغريها من 

موضوعات التنوع االجتماعي

كلف الوصول اإلضافية: إذا كانت املنظمة املتقدمة بالطلب بحاجة - 

طلب  فيمكنها  املقرتحة،  مشاريعها  أحد  لتقديم  وصول  لرشوط 

استمارة  يف  املزيانية  األساسية يف قسم  املنحة  على  إضايف  تمويل 

تقديم الطلب

العنرص الرقمي يمكن تصميم املشاريع بحيث تقدم نتائج وجهاً  	

الجهة  تبحث  االثنني.  بني  يمزج  ما  أو  رقمية،  نتائج  أو  لوجه 

الرقمي  االبتكار  تستخدم  مشاريع  عن  خاص،  بشكل  املمولة، 

مرشوع  إىل  تقليدياً  مرشوعاً  تحول  اليت  باالقرتاحات  وترحب 

افرتايض أو رقمي.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

britishcouncil.org/arts/international- 
collaboration-grants
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 	CEC ArtsLink

برنامج AtrsLink للزمالة الدولية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات للعاملني يف املجال الفين 	

منح إنتاج أو مشاريع 	

برنامج زمالة يمتد لثالث سنوات، ويبدأ بإقامة بحثية افرتاضية مدتها 

وتدعم  املتحدة،  الواليات  فنية يف  تستضيفها مؤسسات  أسابيع،   6

ويف  املتحدة  الواليات  يف  تنفذ  واليت  عنها،  الناتجة  التعاون  مشاريع 

املتحدة  الواليات  ربحية يف  بالتعاون مع منظمات غري  املشارك  دولة 

و/أو فنانني أفراد.

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

البوسنة  بيالروسيا،  أذربيجان،  أرمينيا،  ألبانيا،  أفغانستان، 

إستونيا،  مرص،  التشيك،  جمهورية  كرواتيا،  يا،  بلغار والهرسك، 

قرغزيستان،  كوسوفو،  كازاخستان،  إرسائيل،  املجر،  جورجيا، 

التفيا، لبنان، لتوانيا، مولودفا، منغوليا، الجبل األسود، مقدونيا 

جمهورية  رصبيا،  روسيا،  رومانيا،  بولندا،  فلسطني،  الشمالية، 

تركمانستان،  تركيا،  يا، طاجكستان،  السلوفاك، سلوفينيا، سور

أوكرانيا، أوزبكستان. 

الجهات املستهدفة: املحرتفون واملحرتفات يف املجال الفين )من  	

واملديرات(،  واملديرين  والقيمات  والقيمني  والفنانات  الفنانني 

الباحثون والهواة غري مؤهلني

الوجهة )أو الوجهات(

 الواليات املتحدة األمريكية

أولويات أخرى  يدعم الربنامج الفنانني والقّيمني واملديرين الفنيني 

يف  االجتماعية  الشؤون  تتناول  أعمال  تطوير  يف  املؤهلة  الدول  من 

الواليات املتحدة ويف أوطانهم. يركز الربنامج حالياً على املشاريع اليت 

يعملون  ملن  األولوية  وتمنح  اإلنسان،  املناخية وحقوق  األزمة  تتناول 

الفاعلة يف مواجهة  على رفع الوعي وزيادة الفهم وتشجيع املشاركة 

األولوية  الربنامج  يمنح  كذلك،  االجتماعية.  والعدالة  البيئة  قضايا 

زالوا  ما  أو  وأوكرانيا  أفغانستان  من  مؤخراً  نزحوا  الذين  للفنانني 

يعملون فيهما. 

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

الطعام- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

cecartslink.wpengine.com/artslink-  
international-fellowships/
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الرقص على الحافة	 

برنامج منح دراسات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الرقص  	

رشوط القبول

غرب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

آسيا )الرشق األوسط( وشمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: الراقصون والراقصات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

من  والراقصات  للراقصني  الربنامج  هذا  ُيتيح  أخرى   أولويات 

الشباب من غرب آسيا وشمال إفريقيا الفرصة لحضور ورشة عمل 

الذي ينظمه استديو هيين  املكثفة يف أمسرتدام،  الصيفية  الرقص 

جورينس يف أمسرتدام.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

dancingontheedge.nl/professional/training 

مهرجان القارات الثالث	 

اإلنتاج يف الجنوب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية والفرنسية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

السينما  	

رشوط القبول

اإلقامة: تشرَتط  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

اإلقامة يف إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية

مخرجو  	 السينما،  ومنِتجات  منِتجو  املستهدفة:  الجهات 

ومخرجات السينما من الشباب 

الوجهة )أو الوجهات(

عمل  ورشات  جانب  إىل  فرنسا،  يف  الرئيسية  التدريب  ورشة   

متاحة  والجزائر،  كادير  أ منها  أخرى  مواقع  يف  إضافية  إقليمية 

للمشاركني واملشاركات من املنطقة

أولويات أخرى  يرمي برنامج بناء القدرات هذا إىل تعريف املنتجني 

والسينمائيني الشباب والناشئني يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

بأدوات أساسية متنوعة وتقنيات اإلنتاج الدويل املشرتك من خالل 

العمل الجماعي والتدريب الفردي.

كما يرمي إىل دعم إنشاء شبكة من املنتجني الشباب من القارات 

الثالث اليت يتضمنها املهرجان، وإلرساء األسس للتعاون املستمر بني 

العاملني يف السينما يف أوروبا، والسينمائيني الناشئني يف الجنوب 

العاملي.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة- 

قد تختلف الرشوط الخاصة بورشات العمل اإلقليمية األخرى. يف 

املشاركني  على  نانت،  يف  تقام  اليت  يبية  التدر العمل  ورشات  حالة 

دفع رسم مشاركة يبلغ 200 يورو لكل مشارك.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

3continents.com/en/produire-au-sud/ 
decouvrir/formation-professionnelle
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مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_ 
Summary.pdf
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 	)IFA( معهد العالقات الخارجية األملاين

تواصل الفنانني

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

اإلقامات الفنية )الفنانون، الباحثون، العاملون يف الثقافة( 	

منح استكشاف أو منح استطالع قصرية األمد 	

منح سفر )تمنح ألهداف متعددة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات/التطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التصوير  	 التصميم،  النحت،  )الرسم،  املعارصة  البرصية  الفنون 

الفوتوغرايف، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة 	

العمارة 	

األبحاث الفنية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس( وأملانيا.  

الجهات املستهدفة: 	

ومعلمات -  معلمو  والقيمات،  القيمون  والفنانات،  الفنانون 

واملعماريات،  املعماريون  الفنون،  ومنظرات  منظرو  الفنون، 

املصممون واملصممات.

املنظمات غري الربحية العاملة يف هذه املجاالت- 

الوجهة )أو الوجهات(

  الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )من أملانيا(

  أملانيا )من الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الدويل  التعاون  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الدولية  التشبيك  فرص  تمكني  خالل  من  الثقافة،  يف  العاملني 

وتبادل الحوار الثقايف بني أملانيا والجنوب العاملي.

تعترب املعايري الفنية العالية للمرشوع الفين وااللزتام النشط واملزتامن 

للفنانني أو العاملني الثقافيني من أملانيا والدول األخرى املشاركة، 

ورشاكة منظمات غري ربحية ومشاركة مؤسسات يف الدولة الثالثة 

املعنية مالياً من العنارص األساسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود - 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/artists-contacts
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برنامج CCP للزمالة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات فنية )فنانون، باحثون، عاملون يف الثقافة( 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

باإلضافة للثقافة واإلعالم، برنامج CCP للزمالة مفتوح للمحرتفني 

اإلنسان  وحقوق  واملجتمع  السياسة  مجاالت  يف  واملتطوعني 

واملجتمع  )للعام2023(  والرقميات  املستدامة  والتنمية  والسالم 

املدين والعدالة البيئية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس(.   

الجهات املستهدفة: 	

األفراد البالغني من العمر على األقل 23 عاماً، الذين يتملكون - 

دلياًل على خربة عملية احرتافية تتجاوز السنتني أو مدة مقابلة يف 

العمل التطوعي يف منظمات املجتمع املدين يف بلدهم.  

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا أو دول الرشيكة األخرى يف الربنامج.

واملتطوعني  املحرتفني  للزمالة   CCP برنامج  يمول  أخرى  أولويات 

ثالثة  إىل  شهرين  خالل  عام،  كل  دولة  أربعني  حوايل  يف  امللزتمني 

أشهر من اإلقامات املتعلقة بالعمل يف املنظمات املضيفة يف أملانيا أو 

البلدان الرشيكة لـ CCP، يعمق املشاركون خرباتهم، ويقيمون صالت 

تستفيد   ، باملقابل  الثقافات.  متعددة  مهارات  ويكتسبون  جديدة، 

الزمالء  وشبكات  اإلقليمية  واملعرفة  الخربة  من  املضيفة  املنظمات 

متعددة  العمل  ورش  حضور  أيًضا  للمشاركني  يمكن  املشاركني. 

وبعد  الربنامج.  ينظمها  وللتواصل  مهنية  وفعاليات  الثقافات 

باستحضار  املشاركون  يقوم  اليومية،  العملية  حياتهم  إىل  العودة 

الخربة اليت اكتسبوها إىل مؤسساتهم املحلية.

باللغة  والتحدث  الكتابة  على  قدرة  املستفيدون  يمتلك  أن  يجب 

اإلنكلزيية )وتعترب معرفة اللغة األملانية نقطة إيجابية إضافية(، وأن 

يكون بوضع صحي جيد يسمح لهم بالسفر إىل الخارج ملدة طويلة، 

ومن املحبذ أن يكون منشغلني بالشأن العام وملزتمني بذلك على 

املدى الطويل وأن يكونوا قادرين على إثبات خربة وتفرغ يف مجال 

عملهم، وأن يخططوا للتعاون مع منظمة يف البلد املستهدف أو أن 

يكونوا قد بدؤوا بهذا التعاون أصاًل.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

املراقبة.. -  الصحية،  التأمني  العام،  النقل  )بطاقات  أخرى  كلف 

إلخ(

مالحظات محددة

مكان  	 يف  أو  رقمياً  الزمالة  تمنح   ،2023 العام  يف   الرقمية: 

الربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-fellowships
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برنامج CCP للمؤازرة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

كل املجاالت 	

املدين  املجتمع  ملنظمات  ويمكن  واإلعالم  للثقافة  باإلضافة 

التقدم للربنامج يف حال كانت تعمل يف مجاالت السياسات 

املستدامة  والنتمية  والسالم  اإلنسان  وحقوق  واملجتمع 

واملجتمع املدين الرقمي )يف األعوام 2019-2023( والتعليم 

السيايس غري الرسمي والبيئة والعدالة. 

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

فيها  )بما  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس( وأملانيا.   

املسجلة  	 املدين  املجتمع  منظمات  املستهدفة:  الجهات 

رسمياً يف بالدها.  

الوجهة )أو الوجهات(

)للمنظمات  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان    

األملانية(

  أملانيا )ملنظمات البلدان النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الثنايئ  التعاون  للمؤازرة   CCP برنامج  يشجع  أخرى  أولويات 

 CCP منظمات املجتمع املدين من أملانيا وواحدة من 45 دولة رشيكة لـ

الربنامج  تنفيذ مبادرة مشرتكة وشبكة مستدامة. يشري  ترغب يف  واليت 

إىل أن اإلقامات القصرية للموظفني من املنظمات املتعاونة يجب أن تتم 

عرب اإلنرتنت مع إمكانية طرح أشكال أخرى من التعاون. يمكن أن يكون 

فعاليات  وتنفيذ  تخطيط  املثال  سبيل  على  التعاون،  هذا  من  الغرض 

مشرتكة، إرسال بعثات تقيص الحقائق، أبحاث أو أعمال فنية، باإلضافة 

إلعداد أنواع مختلفة من املنشورات. بالتايل، يشجع هذا الربنامج التبادل 

الفاعلة يف املجتمع املدين عرب الحدود الوطنية. ويفضل أن  بني الجهات 

تعمل كلتا املنظمتني املعنيتني يف مجال مماثل من حيث املوضوع أو على 

املستوى اإلقليمي.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى )تأمني صحي، إلخ(- 

مالحظات محددة

يع الرقمية أو اليت تتضمن أشكااًل متعددة  	  الرقمية: تستطيع املشار

من التعاون التقدم للربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-synergy

تمويل املعارض

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح املشاركة يف الفعاليات 	

حوافز الجوالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املواطنون األملان أو املقيمون يف أملانيا لخمسة اعوام على 

األقل.   

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات   	

الوجهة )أو الوجهات(

 مختلف أنحاء العامل عدا يف أملانيا

  أملانيا

يدعم برنامج تمويل املعارض مشاريع املعارض الدولية  أولويات أخرى 

يف املتاحف العامة واملؤسسات الثقافية ودور العرض يف الخارج. التمويل 

للمعارض الفردية واملعارض الجماعية ومرشوع املشاركة يف  متوفر أيضاً 

معرض دويل أويف بينايل يف الخارج.

يتم انتقاء املشاريع بناء على معايري عالية املستوى للسوية الفنية، أو بناء 

على دعوة من معرض أجنيب غري تجاري وذلك يتطلب أن تكون املؤسسة 

األجنبية املعنية ذات إنجازات كبرية.  

يمكن للفنانني ودور العرض والقيمني التقدم بطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف النقل )لألعمال الفنية(- 

املعدات التقنية لتنفيذ املعرض يف حال دعت الحاجة.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/exhibition-funding
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املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 

يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  وفعاليات  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

حوافز الجوالت 	

منح إنتاج أو برامج مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، لبتصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )املادي والالمادي( 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

جميع املجاالت 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: املنظمات )الفرق، التجمعات، املجموعات،  	

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

  إفريقيا بما فيها الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

واملنظمات  الفنانني  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافية غري الربحية يف إفريقيا، وإىل تقوية شبكة العالقات الثقافية 

الفرنسية،  األليانس  الفرنسية،  املعاهد  )مثل  إفريقيا  يف  الفرنسية 

السفارات، إلخ( من خالل دعم األعمال الفنية الجديدة واملهرجانات 

الثقافية  واألسواق  البيناليات  )مثل  الكربى  الثقافية  واملناسبات 

املعارض(،  )مثل  األخرى  النرش  وأشكال  والجوالت  ذلك(،  إىل  وما 

واملشاريع الرقمية املبتكرة واملسؤولة بيئياً، والجوالت اإلقليمية، إلخ

والوكالء  الشباب  على  تركز  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  يوىل 

الناشئني واملمارسات الفنية الجديدة يف اإلبداع املعارص.

ال يمكن دعم الجوالت اإلقليمية إال عندما تتضمن ما ال يقل عن 

5-6 عروض تقديمية يف 3 دول مختلفة.

إرفاق  املدين  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الطلبات  يف  ُيشرَتط 

خطاب دعم من السفارة الفرنسية ذات الصلة أو فرع محلي من 

املعهد الفرنيس أو األكاديمية الفرنسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

تكاليف اإلنتاج- 

يمكن أن تصل قيمة التمويل املمنوحة من قبل الربنامج يف أقىص 

الحدود إىل نصف الكلفة اإلجمالية للمرشوع. 

مالحظات محددة

للطلبات  	 خاص  اهتمام  إيالء  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

على  نشاط،  مكان  كل  يف  أطول  فرتات  تربمج  اليت  املقدمة 

سبيل املثال من خالل الجمع بني العروض وأنشطة التواصل 

وورشات العمل وما إىل ذلك

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

if.institutfrancais.com/fr/institut-francais/ 
offre/appui-a-la-creation-a-la-diffusion-et-aux- 

operateurs-de-la-societe-civile
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Accès Culture

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون  	 السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الشارع، األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الفنون متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا ويف فرنسا.

التجمعات،  	 )الفرق،  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجموعات، الجمعيات.. إلخ(   

الوجهة )أو الوجهات(

واملغرب  وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  بما  وإفريقيا  فرنسا   

وتونس. 

يف  الثقافية  املشاريع  ودعم  تمويل  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافة  وكالء  بني  والتعاون  االجتماعية  الروابط  تعزيز  أجل  من  إفريقيا 

األفريقية والفرنسية.

يسعى الربنامج إىل رشاكة منظمات املجتمع املدين مع املؤسسات الثقافية 

املحلية أو اإلقليمية )املعاهد املوسيقية واملدارس الفنية العامة وما إىل ذلك( 

واليت ستقدم بعد ذلك اقرتاحاً مشرتكاً ملرشوع يستجيب للحاجة املحلية.

يجب أن تتضمن املشاريع املتقدمة تعاوناً ثقافياً وأن تتوجه إىل مجتمع 

وتهدف لتوسيع نطاق وصول الفن إىل الجمهور )التوعية الفنية والتعليم 

الفنون، تنظيم اجتماعات فنية..  الفين، إنشاء وسائط لنوع محدد من 

إلخ(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/programmes-and-projects/
acces-culture
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 	Friche La Belle de Mai املعهد الثقايف الفرنيس و

برنامج إقامة يف املتوسط

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

منحة بحث وإبداع   	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )رقص( 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى  	

الكتابة املعارصة  	

رشوط القبول

الجزائر  	 يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  بني  بالرشاكة  الربنامج  ينفذ 

الفرنيس يف مرص  الثقايف  إيران واملعهد  الفرنسية يف  والسفارة 

الفرنيس يف  الثقايف  الفرنيس يف تونس واملعهد  الثقايف  واملعهد 

رام هللا.

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

دول املتوسط.- 

الحد األقىص من عدد املشاركني يف كل مرشوع: شخصان اثنان- 

على املشاركني أن تكون لديهم تأشرية دخول صالحة ملدة ثالثة - 

أشهر بعد العودة من اإلقامة

الجهات املستهدفة: 	

مدة -  طيلة  تستمر  وبنشاطات  املتوسط،  دول  من  املبدعون 

اإلقامة

املبدعون األفراد املرتبطون مسبقاً بنشاط فين- 

الناطقون باإلنكلزيية أو بالفرنسية - 

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا

مخصص  عمل  إطار   Friche يف  اإلقامة  تتيح  أخرى   أولويات 

الفنية  ممارستهم  تطوير  للمستفيدين  يسمح  واإلبداع،  للبحث 

والستكشاف أو إعادة اكتشاف املجال الفين الفرنيس.  

الكلف املشمولة  الكلف املشمولة على وجه الخصوص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامات- 

منح اإلنتاج- 

مالحظات محددة املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دورة كان 

يف شباط/فرباير 2022.

تتيح اإلقامة يف Friche إطاراً معداً خصيصاً لألبحاث واإلبداع، بما 

يفسح املجال للمستفيدين لتطوير عملهم الفين واكتشاف أو إعادة 

اكتشاف املشهد الفين يف فرنسا 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

lafriche.org/la-friche/residences/ 
residence-mediterranee/
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ميت أوست	 

تاندم 360 درجة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برنامج تبادل ثقايف 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات الفنية 	

رشوط القبول

واملبادرات  	 وتونس،  والسودان  واملغرب  ولبنان  واألردن  مرص 

والتجمعات الليبية املستقرة حالياً يف هذه الدول

الجهات املستهدفة: املنظمات غري الحكومية املستقلة، واملؤسسات  	

العامة غري الهَرمية أو مبادرات املجتمع املدين ذات الجذور يف املجتمع 

املحلي، وذات الشبكات االحرتافية املتماسكة

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول املذكورة أعاله  

الكلف املشمولة

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

اإلنتاج- 

مالحظات محددة  

يارات عمل متبادلة ملدة 12 يوماً إىل املؤسسة الرشيكة-  ز

4 لقاءات ثنائية للتشبيك والتدريب تتضمن جلسات تعّلم - 

يديرها أقران وآراء من مدّربني ذوي خربة

منهجيات وأدوات للتطوير املهين والتنظيمي- 

نصائح خرباء مستمرة لتطوير التعاون العابر للحدود- 

تجرييب -  ملرشوع  يورو   7500 إىل  يصل  بما  أويل  تمويل 

للتطوير بالتعاون بني املنظمتني الرشيكتني

يف كان  دعوة  آلخر  الطلبات  لتقديم  النهايئ   املوعد 

نيسان/أبريل 2020.

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

tandemforculture.org/stories/ 
apply-now-tandem-360/ 

tandemforculture.org/wordpress/wp-
content/uploads/Tandem-360%C2%B0-

Open-Call-English
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مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

عملهم الفين، كما تفسح املجال لزيارة املعارض واملؤسسات واللقاء 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

ُتقبل الطلبات من العاملني يف املجال الفين ممن يقيمون يف العامل 

الفنية ويطمحون  بالشؤون  رئييس  يهتمون بشكل  العريب، وممن 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/ 
art-time-residencies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع مجاالت الفن املعارص  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  برنامج مدارات  يستضيف  أولويات أخرى  

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

أيام وُمرَفقة بإرشاد، يلتقي املشاركون وأعضاء من فريق مفردات، 

الذي  املكان  يف  الفين  املشهد  يف  أقرانهم  مع  الخربات  ويتبادلون 

يزورونه.

ُيشرَتط يف املتقدمني بالطلبات امتالك خربة عمل لخمس سنوات 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals
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مؤسسة األمري كالوس	 

جوائز الرعاية والنصح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

متعددة وتعتمد على الرشوط املحددة يف كل دورة تقديم 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الفنانون  	

والعاملون يف الثقافة من إفريقيا )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

وأوروبا  والكارييب  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  وتونس(  واملغرب 

الرشقية.

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف - 

الوجهة )أو الوجهات(

 تختلف الوجهات بحسب دورات التقدم

مت الجوائز لتقوية استجابات األفراد الفنية  أولويات أخرى  يُصمِّ

للقضايا االجتماعية امللحة من خالل برامج الرعاية والنصح. تهدف 

وتشجيع  الناشئة،  املواهب  دعم  إىل  للنصح  كالوس  األمري  جوائز 

بني  التشبيك  وتسهيل  املجتمع،  بقضايا  املعنية  الفنية  األعمال 

الطريقة،  بهذه  مماثلة.  مواضيع  على  يعملون  الذين  املبدعني 

يخلق الصندوق مساحة لألفراد للتعلم والتجريب واختبار األفكار 

الجديدة - سواء بشكل فردي أو مع أقرانهم.

يتم تقديم كل دعوة لإلرشاد مع منظمة رشيكة متعاونة وتستند 

إىل موضوع معني

الكلف املشمولة   السفر عرب الحدود والكلف األخرى املتعلقة بذلك 

يف حال ارتباطها باملطلوب.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-mentorship-
awards

جوائز التأسيس

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

جائزة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

والفنانات  	 الصاعدون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املهنية،  املسرية  وتطوير  بناء  يف  للدعم  ولذلك  الصاعدات، 

يرتبط عملهم  الثقافة ممن  والعامالت يف  العاملني  وتشجيع 

بالقضايا الساخنة سياسياً واجتماعياً يف سياقهم املحلي على 

التجريب واإلبداع. 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

الكلف املشمولة  جائزة من خمسة آالف يورو

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-seed-awards
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 	)RFI( اإلذاعة الفرنسية الدولية

Prix découverte RFI

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

جائزة  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

املوسيقى 	

رشوط القبول

املحرتفة  	 املوسيقية  الفرق  أو  املحرتفني  املوسيقيني  جميع 

املحيط  جزر  أو  إفريقيا  يف  دول  يف  مالياً(  )مقيمة  مستقرة 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  أو  الكارييب  البحر  أو  الهندي 

الدولية. الفرانكوفون 

كاب  	 الكامريون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بينني،  إفريقيا:  يف 

جيبويت،  ديفوار،  كوت  الوسطى،  الكونغو  ية  جمهور فريدي، 

مايل،  االستوائية،  غينيا  غينيا-بيسو،  غينيا،  غابون،  مرص، 

الديمقراطية،  الكونغو  ية  جمهور النيجر،  املغرب،  يتانيا،  مور

رواندا، ساو تومي وبرنسيب، السنغال، الصومال، السودان، 

تشاد، توغو، تونس

موريشيوس،  	 مدغشقر،  القمر،  جزر  الهندي:  املحيط  يف 

سيشيل

ية الدومينيكا، هاييت، سانت لوسيا  	 يف البحر الكارييب: جمهور

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول املذكورة أعاله إىل فرنسا

الدخول  )تأشريات  حفل  إلقامة  السفر  كلف  املشمولة   الكلف 

والنقل والسكن وثالث وجبات يومياً(

مالحظات محددة  تتلقى الجائزة الدعم من جمعية كتاب ومؤلفي 

ومحرري املوسيقى )SACEM( واليونسكو واملعهد الثقايف الفرنيس 

ومنظمة الفرانكوفون الدولية. يتلقى الفائز بالجائزة 10 آالف يورو 

وحفاًل ترويجياً يف باريس. املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة 

كان يف آب/أغسطس 2022.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

musique.rfi.fr/prix-decouvertes 

musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_
prix_decouverte/desktop/reglement_prix_ 

decouvertes_2022.pdf

124 124 دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

https://musique.rfi.fr/prix-decouvertes
https://musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_prix_decouverte/desktop/reglement_prix_decouvertes_2022.pdf
https://musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_prix_decouverte/desktop/reglement_prix_decouvertes_2022.pdf
https://musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_prix_decouverte/desktop/reglement_prix_decouvertes_2022.pdf


 	artlink من Südkulturfonds

برنامج املنح املستمرة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عرض  	 أماكن  يف  الفنية  والفعاليات  واملعارض  العروض 

سويرسية.

الفنانني اليت تتضمن على األقل عرضني مؤكدين يف  	 جوالت 

سويرسا أو دول الجوار.

على  	 تتضمن  راقصة  أو  مرسحية  عروض  موسيقية،  حفالت 

األقل عرضني مؤكدين يف سويرسا أو دول الجوار.

اإلقامات الفنية. 	

الرتجمة األدبية إىل إحدى اللغات الرسمية السويرسية. 	

ترجمة العروض الحية أو األفالم من أجل عرضها يف سويرسا. 	

يف  	 األفالم  صناع  فيها  يشارك  ومهرجانات  أفالم  سلسلة 

الربنامج املرافق.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف، الوسائط الجديدة، أداء( 	

املوسيقى 	

األدب )بما فيه األدب الشفهي( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

واملغرب -  وليبيا  الجزائر ومرص  منها  دولة  التقدم من 99  يمكن 

وتونس.

يدعم Südkulturfonds املشاريع الثقافية غري التجارية، ومن - 

أو  سويرسي  رشيك  على  تحصل  أن  املتقدمة  للمشاريع  امللزم 

مكان عرض يف سويرسا..   

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملنظمات،  املنظمون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(الوجهة )أو الوجهات(

 سويرسا

أولويات  أو  الرشوط  من  املزيد  تحديد  يمكن  أخرى  أولويات 

للموضوعات اليت قد تقيد أهلية املشاريع أو توفر إرشادات إضافية 

إلعداد الطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يتضمن الربنامج نوعني من التمويل:

1( تمويل قائم على املرشوع )ال يتجاوز 15000 فرنك سويرسي(، 

يفتح باب التقدم ثالث مرات يف العام، املنحة السنوية اإلجمالية ال 

تتجاوز 20000 فرنك سويرسي للمتقدم الواحد.

2( تمويل برنامج أو أولوية )ال يتجاوز 25000 فرنك سويرسي(، 

يقدم لستة عروض على األقل لفنانني من الدول املعنية، ويمكن 

للمتقدم أن يحصل على املنحة حرصاً مرة كل عامني. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/19 تار

suedkulturfonds.ch/ongoing-grants
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املعهد السويدي	 

كة اإلبداعية برنامج الرشا

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

عدة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

ومرص  الجزائر  ومنها  التقدم  يمكنها  العاملي  الجنوب  يف  دول 

واملغرب وتونس.    

الجهات املستهدفة: املؤسسات )الرشكات، الفرق، التجمعات،  	

املجموعات، الجمعيات، وغريها(

 من املتوقع أن يتم إنجاز مشاريع دول الجنوب العاملي بالدرجة 

منظمة  بني  تعاون  نفسها، من خالل  املستهدفة  الدول  يف  األوىل 

سويدية )تلعب دور الرشيك القائد( ورشيك يف الدولة املنتقاة. لذا 

فإن معظم التجوال سيتوجه إىل دول جنوب املتوسط. 

أولويات أخرى الهدف األسايس للربنامج هو خلق ظروف أفضل 

يف  التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  للتنمية 

الدول املستهدفة. 

صناع  التغيري"،  "ُصّناع  هي  الربنامج  من  املستهدفة  املجموعات 

الرأي العام، أو قادة التغيري الديمقراطي يف الدول املستهدفة. يمكن 

لهذه املجموعات أن تتضمن القادة املؤثرين يف املجتمع املدين أو رواد 

األعمال أو مسؤويل التعليم والثقافة واإلعالم أو اإلدارات العامة.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

أجور- 

اإلقامة - 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

si.se/en/apply/funding-grants/creative-
partnerships-eng

برنامج رائدات األعمال

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الجزائر،  	

مرص، إيران، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، تونس، تركيا.     

أعمارهن  	 ترتاوح  اللوايت  األعمال  املستهدفة:رائدات  الجهات 

مواليد  )من  واألربعني  والخامسة  والعرشين  الخامسة  بني 

1977-1998( اللوايت يمتلكن رشكات:

تأسست منذ زمن ومستمرة يف عملها ومستعدة للتوسع.- 

تمتلك إمكانية تطوير نموذج عمل مايل مستدام واملساهمة يف - 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل قيادة التغيري البيئ 

أو االجتماعي.

 استوكهومل، السويد 

أولويات أخرى برنامج قيادة لبناء رشكات أعمال مستدامة وكفء 

تساهم يف قيادة التغيري االجتماعي والبيئ، برنامج رائدات األعمال 

هو تدريب عملي على القيادة من خالل التعلم الجماعي مصمم 

ملناسبة املشاركات.

كرث من ستة أشهر )خمس ساعات يف األسبوع(.  يستمر الربنامج أ

فردية  نصح  وجلسات  العادية  العمل  ورشات  الربنامج  يجمع 

شهر  يف  استوكهومل  يف  مكثف  تعليم  ألسبوع  باإلضافة  افرتاضية 

أيلول/سبتمرب.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

اإلقامة- 

التأمني -  الواقعي،  أو  االفرتايض  التدريب  أخرى: مواد  مصاريف 

خالل فرتة الربنامج للجلسات يف استوكهومل. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

si.se/en/apply/si-leadership-programmes/
she-entrepreneurs
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مصادر معلومات 

خاصة بمرص

 	K	oh	llective

مشرتكة  رغبة  لديهم  برصيني  فنانني  خمسة  تضم  مجموعة 
ُتسَتخدم  الفنية.  املمارسات  حول  الجماعية  املحادثة  تيسري  يف 
يف  والقيِّمني  والكّتاب  الفنانني  بني  املوارد  ملشاركة  املنصة  هذه 
ويقّدرون  املحتوى  هذا  يحتاجون  ممن  العريب،  والعامل  مرص 
تتضمن  املصدر  مفتوحة  مكتبة  املنصة  تضّم  النقدي.  الخطاب 
قاعدة بيانات من األدوات األساسية للعاملني يف املجال الفين، 
باإلضافة إىل مختارات من البودكاست والنصوص واملناقشات. 
يارات مادية للمكان، وتؤدي  يارات عرب اإلنرتنت وز تنظم املنصة ز
دور الجرس الذي يعرب نحو صنع الفن يف املستقبل والتعاون بني 

مجاالت من اختصاصات متعددة.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

kohllective.com/Opportunities
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يا، يلري  صقلية، بانرت
 جزر إيغادي،

جزر بيالجي )إيطاليا(

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

جهات مانحة ووكاالت ومؤسسات خاصة

 	 Fondazione Studio Rizoma
برنامج إقامة

مصادر تمويل دولية 

جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف إيطاليا

Istituto Svizzero ]املعهد السويرسي[	 
نداء بالريمو

KULTUR ENSEMBLE Palermo  ]معهد غوته واملعهد 	 
الثقايف الفرنيس[

Atelier Panormos – La Bottega

جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

ية األوروبية	  املبادرة املركز
برنامج التبادل املعريف 

مصادر معلومات خاصة بالجزر اإليطالية

 	)ASEF( ثقافة 360 من املؤسسة اآلسيوية األوروبية
خالصة السياسات والتوجهات الثقافية – ملف إيطاليا 	 
Creative Europe – املكتب اإليطايل	 
Liv.in.g – بوابة التدويل املبارشة	 
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مقدمة
ينتمون  ممن  الثقافة  مجال  والعاملني يف  للفنانني  املتوفرة  التجوال  فرص  معلومات حول  القسم  هذا  يقدم 
)المبيدوزا،  بيالجي  ماراوين( وجزر  يتيمو، فورميكا،  مار ليفانزو،  )فافينيانا،  إيغادي  أو جزر  يا  بانتيلر أو  إىل صقلية 
المبيوين، لينوزا(، أو ممن يرغبون يف العمل يف هذه املناطق يف إيطاليا. تجدر املالحظة بأن فرصاً أوسع لتمويل 
جنوب  منطقة  على  الدليل  تركزي  نتيجة  هنا،  د 

ِ
تر مل  كلها(  إيطاليا  مستوى  على  املُتاحة  الفرص  )مثل  التجوال 

املتوسط. وبما أن الدليل يركّز على فرص التعاون الدولية العابرة للحدود، فإن الربامج الرامية إىل تمكني التعاون 
د يف هذا القسم أيضاً.

ِ
بني هذه الجزر ومناطق أخرى من إيطاليا ال تر

تركز بشكل رئييس على صقلية، وعلى وجه الخصوص على  املُتاحة  الناتجة عن البحث أن الفرص  تظهر األدلة 
بعض  وجود  يشكّل  القسم.  هذا  يتناولها  اليت  املنطقة  يف  السكان  عدد  حيث  من  األكرب  املدينة  وهي  بالريمو، 
الربامج  تبقى  ولكن،  هذه.  التجوال  لفرص  األسايس  املجال  الربحية  غري  واملؤسسات  األجنبية  الثقافية  املعاهد 
املساحة  وهو  املتاحة،  الفرص  عدد  محدودية  يف  دوراً  آخر  عامل  يؤدي  أعاله،  املعايري  إىل  باإلضافة  محدودة. 
الجغرافية الصغرية اليت يتناولها هذا القسم، السيما إذا استثنينا صقلية. عالوة على ذلك، يعتمد البحث على 
املعلومات املتوفرة عرب اإلنرتنت، وقد توجد فرص أخرى ولكنها غري متوفرة على اإلنرتنت، أو مل تكن متوفرة خالل 

فرتة البحث.

تستكمل  أن  ويمكن  بانتظام،  ُتحّدث  أخرى  معلومات  مصادر  الدليل  يتضمن  املذكورة،  الربامج  إىل  باإلضافة 
الربامج املنصوص عليها يف هذا القسم. يرجى من القراء مراجعة الفصل حول التمويل الدويل للتجوال ملنطقة 

جنوب املتوسط، إذ يمكن أن يتضّمن برامج إضافية تشمل املناطق اإليطالية املعنية.
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جهات مانحة ووكاالت ومؤسسات خاصة
 	 Fondazione Studio Rizoma

برامج إقامات فنية

لغات الربنامج   اإليطالية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون يف  	

املجال الفين، إلخ(

منح إنتاج أو مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

جميع  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

أنحاء العامل

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

التجّمعات -  الفنية،  التجّمعات  املرسحية،  )الفرق  الثقافية  املنظمات 

املرسحية، الجمعيات، املجموعات، وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 بالريمو )صقلية، إيطاليا(

والتجمعات  الفنانني  من  الطلبات  الربنامج  يقبل  أخرى   أولويات 

والنشطاء أو املفكرين الراغبني يف إنتاج أفكار مبتكرة يف بالريمو وحولها. 

برنامَجي إقامة منفصلني: األول هو اإلقامات التحضريية،  ويشمل 

 Fondazione إىل  للتعرف  املشاركني  أمام  املجال  تفسح  اليت 

يف  مشرتك  مرشوع  فكرة  ولتطوير  بالريمو،  وإىل   Studio Rizoma

مكان اإلقامة، ملدة ترتاوح من أسبوعني إىل أربعة أسابيع. والربنامج 

الثاين هو إقامات اإلنتاج، اليت تستند إىل نتائج اإلقامات التحضريية، 

وتمكّن املشاركني من العودة إىل بالريمو لفرتة أطول إلنتاج املرشوع 

الذي صيغ يف املرحلة األوىل.

لهذه  مفتوحة  دعوة  عن  إعالن  يوجد  ال  أنه  إىل  املالحظة  تجدر 

ولكن،  املؤسسة،  ورشاكات  عمل  عن  تلقائياً  تنتج  فهي  اإلقامات، 

يمكن للمرشحني املهتمني التواصل مع املؤسسة وتقديم أفكارهم.

الكلف املشمولة 

الكلف املشمولة بوجه خاص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

studiorizoma.org/residencies
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مصادر تمويل دولية
جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف إيطاليا

Istituto Svizzero  ]املعهد السويرسي[	 

نداء بالريمو

لغات الربنامج   اإليطالية، األملانية، الفرنسية

نوع التجوال

عاملون  	 نقاد،  مرتجمون،  كتاب،  قيمون،  )فنانون،  فنية  إقامات 

يف الفن، إلخ(

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات أو األنواع الفنية اليت يشملها الربنامج:

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

كرث، ويرتبط بقطاع  	 أ أو  يركز على اختصاص معني  البحث )بحث 

آخر إىل جانب قطاع الفنون(

رشوط القبول

حملة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الشخصيات  إىل  باإلضافة  فيها،  واملقيمون  السويرسية  الجنسية 

اليت لها صالت قوية باملشهد الثقايف والعلمي يف سويرسا

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بالريمو )صقلية، إيطاليا(

أولويات أخرى  يقّدم الربنامج إقامَتني تستمر كل منهما ثالثة أشهر 

من  للفنانني  اإلقامتان  وتتوجه  عام،  كل  بالريمو  يف  بوتريا  قرص  يف 

كتابة  على  يعملون  الذين  وللباحثني  جامعية  بعد  ما  حملة شهادة 

أبحاث للدكتوراه أو ما بعدها.

الكلف املشمولة 

الكلف املشمولة بوجه خاص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

istitutosvizzero.it/residenze
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KULTUR ENSEMBLE Palermo )معهد غوته واملعهد الثقايف الفرنيس(	 

Atelier Panormos – La Bottega

لغات الربنامج   اإليطالية، األملانية، الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

عاملون  	 نقاد،  مرتجمون،  كتاب،  قيمون،  )فنانون،  فنية  إقامات 

يف الفن، إلخ(

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

رشوط القبول

حملة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

أملانيا منذ  أو  املقيمون يف فرنسا  أو  األملانية،  أو  الفرنسية  الجنسية 

خمس سنوات على األقل

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بالريمو )صقلية، إيطاليا(

متعددة  اإلقامات  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى   أولويات 

االختصاصات للفنانني والباحثني الذين يعملون بني إيطاليا وفرنسا 

وأملانيا بمشاريع تمد جسوراً بني الدول الثالث. ُيشرَتط يف املشاركني 

أن يكونوا دون سن الثالثني يف وقت التقديم. يمكن تقديم الطلبات 

بفرنسا،  قوية  صالت  أحدهما  تربط  شخَصني  من  لفريق  أو  فردياً 

وتربط اآلخر صالت بأملانيا.

الكلف املشمولة 

الكلف املشمولة بوجه خاص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais.it/palermo/ 
atelier-panormos-la-bottega#
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جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموما

 	)CEI( ية األوروبية املبادرة املركز

)KEP( برنامج تبادل املعرفة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

أنواع األنشطة اليت يمكن تمويلها:

منح مشاركة يف نشاطات أو فعاليات 	

منح استكشاف قصرية األمد )جولة دراسة( 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث )املساعدة يف إعداد وثائق اسرتاتيجية( 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات أو األشكال الفنية املشمولة يف الربنامج: 

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )الكتابة، الرتجمة( 	

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

ألبانيا،  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

مقدونيا  األسود،  الجبل  كرواتيا،  يا،  بلغار والهرسك،  البوسنة 

الشمالية، رومانيا، رصبيا، سلوفينيا

الجهات املستهدفة:  	

املؤسسات )الجهات العامة والخاصة(- 

يشرتط وجود جهتني رشيكتني يف كل مرشوع

الوجهة )أو الوجهات(

 ضمن منطقة املبادرة املركزية األوروبية

والهرسك،  والبوسنة  وبيالروسيا،  ألبانيا،  هي  دولة   17 املبادرة  تضم 

ومولدوفا،  وإيطاليا،  واملجر،  التشيك،  وجمهورية  وكرواتيا،  يا،  وبلغار

ورصبيا،  ورومانيا،  وبولندا،  الشمالية،  ومقدونيا  األسود،  والجبل 

وجمهورية السلوفاك، وسلوفينيا، وأوكرانيا

الدويل  الثقايف  التعاون  دعم  على  خاص  تركزي  أخرى   أولويات 

واإلبداعية،  الثقافية  والصناعات  الثقايف،  الرتاث  مجاالت  )يف 

والدبلوماسية الثقافية(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )لنشاطات املؤسسات على سبيل املثال(- 

كلف أخرى: الكلف اإلدارية )بما فيها املعدات(- 

يبلغ سقف منحة املبادرة 40 ألف يورو )على أن تمثل نصف الكلفة 

اإلجمالية للمرشوع(.

يخ آخر اّطالع  2022/07/28 تار

cei.int/KEP
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مصادر معلومات 

خاصة بإيطاليا

ثقافة 360 من املؤسسة اآلسيوية 	 
األوروبية

اآلسيوية  املؤسسة  تديرها  اإلنرتنت  عرب  منصة  هي   360 ثقافة 
األوروبية، اليت تقّرب بني آسيا وأوروبا عرب توفري املعلومات وتيسري 
الحوار وتحفزي التفكري يف الفنون والثقافة يف القاّرتني. تنرش املنصة 
أخباراً يومياً، ومقاالت مجالت، وفرصاً ونشاطات تتعلق بالفنون 
ومنها  األورويب،  اآلسيوي  اللقاء  يف  األعضاء  الدول  يف  والثقافة 

إيطاليا.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culture360.asef.org/resources/?country=italy

 خالصة السياسات	 
والتوجهات الثقافية – ملف إيطاليا

معلومات  منصة  هي  الثقافية  والتوجهات  السياسات  خالصة 
معايري  ومراجعة  صياغة  إىل  تسعى  اإلنرتنت،  على  ومراقبة 
واملجتمع،  الحكومات  تعين  اليت  املناطق  الثقافية يف  السياسات 
واملوارد  واملقارنات  واإلحصاءات  املعرفة  تقديم  خالل  من  وذلك 
دولة  كل  ملف  ينقسم  وغريها.  ملواضيع  املخصصة  واملقاطع 
حول  معلومات  وتضم  موضوعاً،  منها  كل  يتناول  أقسام  إىل 
منظومة السياسات الثقافية، والواقع الحايل للشؤون الثقافية، 
والتعليم  والقوانني والترشيعات،  الثقايف واإلبداعي،  والقطاعان 
يف مجال الفنون والثقافة، ومشاركة الثقافة وتلّقيها، والتمويل 
والدعم. ُتسَتقى املعلومات املتضّمنة يف ملف كل دولة من مصادر 

ير  والتقار الحكومية  والوثائق  واألبحاث،  الدراسات  منها  متنوعة 
أو  ير  وتقار الحكومة،  عن  املمثلني  أهم  من  وغريهم  الوزراء  من 
من  املهمة  والترصيحات  واملنارصة،  الضغط  مجموعات  بيانات 
الفنانني واملنتجني الفنيني والحمالت السياسية ووسائل اإلعالم.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culturalpolicies.net/database/search-by-country/
country-profile/?id=20 

 	 Creative Europe 
مكتب إيطاليا

Creative Europe هو عنوان الربنامج اإلطار الخاص باالتحاد 
األورويب للقطاعات الثقافية اإلبداعية والسمعية البرصية. أُّسس 
هذه  مهمة  وتتمثل  الربنامج،  يف  مشاركة  دولة  كل  يف  مكتب 
املكاتب يف إعالم الجهات الفاعلة يف القطاعات الثقافية واإلبداعية 
يؤدي  الربنامج.  يوفرها  اليت  الدعم  بفرص  اإلعالم(  )الثقافة، 
ويرافق  وإيطاليا،  أوروبا  بني  الوصل  حلقة  دور  إيطاليا  مكتب 
املؤسسات ويعّرفها بربنامج Creative Europe وحول الشؤون 

الثقافية يف االتحاد األورويب.

اللغة: اإليطالية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

ceuropacreativacultura.beniculturali.it/#

 	 Liv.in.g 
بوابة التدويل املبارشة

فنون  قطاع  تدويل  ودعم  تشجيع  إىل  يرمي  اجتماعي  مرشوع 
األداء يف إيطاليا.

اللغة: اإليطالية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

livingnet.eu
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ليبيا

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

مصادر تمويل دولية

جهات ممولة لها مقرات يف ليبيا

املجلس الثقايف الربيطاين يف ليبيا	 
لنتعاون

جهات ممولة يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر
يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

جمعية أفركاينا	 
يقيا الفنية خطوط إفر

ثقافة داير ما يدور	 
مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

املورد الثقايف	 
عّبارة

ثقافة 3.0

التحالفات الثقافية

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 
مدّونات

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب 	 
للعلوم االجتماعية

برنامج أبحاث حول الفنون

املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 
برنامج الزمالء الناشئني

املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم 	 
)FMSH( اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية

يقيا	  الفن يحرك إفر
برنامج املنح

املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 
برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

كادير	  املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي يف أ
خلية الوثائقي
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ميت أوست	 
تاندم 360 درجة

مفردات	 
إقامات وقت الفن

مدارات

جهات أوروبية ودولية تقدم املنح يف ليبيا

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

الرقص على الحافة	 
برنامج منح دراسات 

مهرجان القارات الثالث	 
اإلنتاج يف الجنوب

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 
يز كة تعز رشا

 	)IFA( معهد العالقات الخارجية
تواصل الفنانني

برنامج CCP للزمالة

برنامج CCP للمؤازرة

تمويل املعارض

املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 
يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

Accès Culture

مؤسسة كامل الزار	 
منح

مؤسسة األمري كالوس	 
جوائز النصح

جوائز التأسيس

 	artlink من Südkulturfonds
برنامج املنح املستمرة

مصادر معلومات خاصة بليبيا 

 	K-oh-llective منصة

↖
ت  

ويا
حت

 امل
ن

 ع
مة

عا
ة 

ملح
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مقدمة
يف  الفاعلة  الجهات  من  عدد  مع  ومقابالت  اإلنرتنت  على  موسع  بحث  بعد  القسم  هذا  يف  املعلومات  ُجِمعت 
أصحاب  من  الدويل  التعاون  يف  يعملون  محرتفني  مع  محادثات  جانب  إىل  ليبيا،  يف  املستقل  الثقايف  املشهد 
الخربة يف البالد. ويستفيد هذا اإلصدار من املعلومات املنشورة سابقاً يف دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 
العربية )2020( ويف القارة اإلفريقية )2019(، الذي نرشته الشبكة الثقافية للتجوال. اتّصل فريق إعداد الدليل 

باملؤسسات والجهات املانحة الواردة يف هذا القسم لتحديث املعلومات.

تمويل  مصادر  تقل  حيث  جداً،  محدودة  ليبيا  يف  التمويل  فرص  أن  القسم  لهذا  أُجري  الذي  البحث  يظهر 
التجوال، واملصادر املوجودة تتبع ملؤسسات دولية وإقليمية، ال ملؤسسات ليبية، وهو ما يعكس تعقيدات الحرب 

األهلية اليت عانت منها ليبيا يف السنوات األخرية.

عرب  املدين  املجتمع  لقطاع  محدودة  تمويل  مصادر  توجد  الدولية،  الثقافية  املؤسسات  من  الدعم  جانب  إىل 
كتد، أو من معاهد أجنبية مثل املجلس الثقايف الربيطاين يف ليبيا. تدعم هذه الجهات  مؤسسات دولية مثل أ

يع وبرامج من خالل الفنون. منظمات املجتمع املدين يف تطوير مشار

خالل حديثنا مع العاملني يف الثقافة يف ليبيا، وجدنا أن املؤسسات العامة الليبية، مثل وزارة الثقافة، كانت تقدم 
منح سفر لألفراد، ولكن ذلك كان قبل عام 2011، ومل تكن الربامج قائمة على الدعوات املفتوحة. مل يعد هذا 

التمويل متاحاً.

السفارة  تعمل  املثال،  سبيل  على  ليبيا.  يف  حارضة  تعد  مل  األجنبية  املعاهد  أو  السفارات  بعض  أن  الحظنا  كما 
أيوا  برنامج  مثل  ليبيا،  تجوال يف  برامج  تقدم  ولكنها  تونس،  األمرييك يف  السفارة  ليبيا من خالل  األمريكية يف 

الدويل للكتابة.

يف إطار البحث يف فرص التجوال الخاصة بمرص، يرجى مراجعة الفصل املخصص لتمويل التجوال الدويل ملنطقة 
جنوب املتوسط ملا يحتويه من برامج إضافية ُمتاحة لليبيا.
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مصادر تمويل دولية

جهات ممولة لها مقرّات يف املنطقة عموما

املجلس الثقايف الربيطاين يف ليبيا	 

لنتعاون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

املجتمع املدين 	

رشوط القبول

لنتعاون هو برنامج يف ليبيا يرمي إىل تقديم عدة أشكال من  	

الدعم ملنظمات املجتمع املدين يف مختلف أنحاء البالد. يتلقى 

الثقايف  املجلس  وينفذه  األورويب  االتحاد  من  تمويالً  الربنامج 

كتد وCILG-VNG الدولية. الربيطاين يف ليبيا، بالرشاكة مع أ

أجرى الربنامج مشاورات مع منظمات املجتمع املدين يف ليبيا،  	

ُدعَيت بعده املنظمات إىل املشاركة يف برامج بناء القدرات اليت 

يعها. من شأنها أن تمكنها من التقدم لنيل التمويل ملشار

منظمات املجتمع املدين يف ليبيا 	

الوجهة )أو الوجهات(

 ليبيا

بناء قدرات لدعم منظمات  يقدم املرشوع منح  الكلف املشمولة  

لتقوية  البلدية  واملجالس  املحلية  واملؤسسات  املدين  املجتمع 

مشاركتها يف صناعة القرار.

بنغازي  يف  للموارد  مركزاً  أيضاً  املرشوع  أطلق  مالحظات محددة  

يف أيار/مايو 2021، حيث يمكن ملنظمات املجتمع املدين والجهات 

الدعم والنصيحة، والحصول على موارد  املجتمع تلقي  الفاعلة يف 

التخطيط الفتتاح  الكمبيوتر والطابعات. يجري  مادية، مثل أجهزة 

خدمات شبيهة يف طرابلس وسبها.

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

britishcouncil.ly/en/programmes/society/ 
linataawan-lets-cooperate
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2.جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر

يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

النقاد،  	 املرتجمون،  الكتاب،  القيمون،  )الفنانون،  فنية  إقامات 

العاملون يف الفن.. إلخ(

منح مشاركة يف النشاطات والفعاليات )شبكات، مهرجانات،  	

لقاءات.. إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات للتجوال 	

منح سفر )تنطبق على أسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتدريب بعد الشهادات العليا 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام..إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية..إلخ(

السينما والفنون السمعية البرصية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الفنانون والعاملون يف املجال الثقايف من إفريقيا من املقيمني يف - 

إفريقيا أو خارجها.

املنظمات والجمعيات الفنية أو الثقافية املتواجدة يف إفريقيا أو - 

اليت تتعاون على األقل مع منظمة إفريقية على مشاريع. 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة- 

املنظمات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 كل دول القارة اإلفريقية

يجب على املتقدمني امتالك مقر أو أن يكونوا أعضاء يف منظمة أو 

يمتلكوا  وأن  قانوين  لهم وضع  يكون  وأن  فنية،  أو  ثقافية  جمعية 

يمتلكوا  وأن  )للمنظمات(،  الخربة  من  سنوات  ثالث  األقل  على 

ضمانة أخالقية )شهادة رعاية(، وأن يقدموا مرشوعاً خالقاً يساهم 

يف بناء املجال.

يرحب الربنامج بالطلبات لنوعني من املشاريع:

النوع األول: طلبات املساعدة يف اإلبداع واإلنتاج، وترتبط هذه - 

الطلبات باإلبداع الفين أو املشاريع الخالقة يف إفريقيا.

الرقمي(، -  أو  )املادي  التوزيع  يف  املساعدة  طلبات  الثاين:  النوع 

يف  للمشاريع  الرقمي  أو  املادي  بالتوزيع  الطلبات  هذه  وترتبط 

إفريقيا. 

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى.- 

الثقافة  يف  اإلفريقيني  للعاملني  خاص  دعم  محددة   مالحظات 

للتعايف من اآلثار الضارة لفريوس كوفيد 19.

املتقدمات من النساء سيتم تشجيعهن بشكل خاص.

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

آخر دعوة:

africanculturefund.net/en/call-for-proposals-
11-acf
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جمعية أفركاينا	 

يقيا الفنية خطوط إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

يع الرشاكات 	 مشار

لقاءات اإلقامات الفنية 	

املؤتمرات والندوات 	

ورشات العمل والدروس املتخصصة )ماسرت كالس( 	

املهرجانات والحفالت  	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، املوسيقى، السريك، اإليماء...(  	

رشوط القبول

يقيا 	 األفراد واملنظمات غري الحكومية من إفر

الفرق  	 املوسيقية،  الفرق  الراقصون،  املمثلون،  املوسيقيون، 

أماكن  املؤسسات،  الثقافية،  املنظمات  املحرتفون،  املرسحية، 

العروض واملهرجانات. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والدول اإلفريقية

أولويات أخرى 

يمكن تقديم الطلبات بالعربية أو بالفرنسية أو باإلنكلزيية.- 

تقبل الطلبات مرتان يف العام.- 

يمكن أن يتضمن املرشوع عدة وجهات.- 

تغطي املنح املعطاة باملعدل ثالث سفرات عرب الطريان.- 

الكلف املشمولة  بطاقات السفر

نيسان/أبريل  كان يف  للتقدم  فتح  موعد  آخر  مالحظات محددة  

  2020

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

africaartlines.com/en

ثقافة داير ما يدور	 

مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح بحث وإنتاج 	

رعاية وإقامات الفنية   	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

وفق  	 املهمشة  املناطق  يف  واملدنية  الثقافية  الشبابية  املبادرات 

واألردن  ومرص  الجزائر  الجنوب:  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس ومن هم يف الشتات من 

يا وليبيا. سور

الشابات،  	 والفنانات  الشباب  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املدين،  املجتمع  وناشطات  نشطاء  والباحثات،  الباحثون 

واملديرات  )املديرون  الثقايف  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيمون والقيّمات(، املجموعات )يمكن التقدم بطلب رشط 

أال يتجاوز عمر املتقدم الرئييس الخامسة والثالثني(. 

الوجهة )أو الوجهات(

 تونس، األردن.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كانون  يف  كان  الطلبات  لتقديم  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

األول/ديسمرب 2020  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/youth-led-initiatives

files.cargocollective.com/c843181/Guidelines_
AAC_ENG.pdf
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املورد الثقايف	 

عبارة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مادي، تدريب، منح مساعدة تقنية وتواصل. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

الحكومية،  	 وغري  املستقلة  الثقافية  املبادرات  املستهدفة:  الجهات 

واملنظمات يف مجاالت متعددة )األدب، املوسيقى، فنون األداء، الفنون 

اإلدارة  الثقافية،  السياسات  التصميم،  السينما/الفيديو،  البرصية، 

أو  فنانون  ويديرها  أسسها  اليت  إلخ(  الثقافية..  املساحات  الثقافية، 

عاملون يف الثقافة يف البلدان العربية )بغض النظر عن األصول اإلثنية 

أواألوراق الرسمية( 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول العربية

أولويات أخرى  بلد املغادرة أو بلد الوصول يجب أن يكون 

بلداً عربياً.

آخر موعد فتح للتقدم كان يف نيسان/أبريل 2022

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/abbara/?lang=en

apply.mawred.org/?_
ga=2.50904096.8254 
18651.1670259149-

689714143.1652348215

ثقافة 3.0

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مايل، تواصل وتشبيك، منح تعلم جماعي.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى واألدب  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املنظمات ذات الخربة أو الناشئة أو املجموعات العاملة يف مجاالت األدب - 

واملوسيقى.

العربية -  املنطقة  الثقافة يف  والعامالت يف  والعاملون  والفنانات،  الفنانون 

)بغض النظر عن األصول اإلثنية واألوراق الرسمية(

والثقايف -  الفين  اإلنتاج  يكون  أن  رشط  الشتات  من  طلبات  قبول  يمكن 

مرتبطاً باملنطقة العربية.

فائدة -  إثبات  إمكانية  التقدم يف حال  الربحية  املنظمات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع للمجتمع وأثره العام.

ومكتبات -  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

وجهات إنتاج موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم - 

ورشات  وإقامة  الجماعية  واملساومات  التحالفات  وعقد  القدرات  وبناء 

العمل أو مشاركة املوارد. 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

جهة  كل  عن  ممثالن  يشارك  محددة   مالحظات 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك يف بريوت.

آب/أغسطس  يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

  2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6
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التحالفات الثقافية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

دعم عام وأنشطة التطوير التنظيمي املشرتكة 	

ورشة عمل إقليمية 	

رعاية وتدريب وورشات عمل باإلضافة إىل أنشطة أخرى 	

تعاون إقليمي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

تعمل  	 اليت  والفنية  الثقافية  للجهات  مفتوح  الربنامج 

ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  التالية:  العربية  الدول  يف 

الجهات  إىل  باإلضافة  وتونس،  وفلسطني  واملغرب 

ية اليت لها مقرات يف إحدى هذه الدول اللبنانية والسور

مسّجلة  	 بالطلبات  املتقدمة  الجهات  تكون  أن  يجب 

قانونياً يف الدولة اليت تعمل فيها

واحدة  	 ثالث جهات،  بني  املرشوع مشرتكاً  يكون  أن  يجب 

الجهة  تكون  أن  يجب  ناشئتان.  وجهتان  خربة،  ذات 

حكومية(  )غري  مستقلة  جهًة  بالطلب  املتقدمة  األساسية 

وذات خربة بالعمل يف القطاع الفين والثقايف

جهتني  	 األساسيتان  الرشيكتان  الجهتان  تكون  أن  يجب 

ثقافيتني وفنيتني مستقلتني ناشئتني

تعمل  	 بالطلب  املتقدمة  الثالث  الجهات  تكون  أن  يجب 

جميعاً ضمن دولة واحدة، أو يف منطقتني مختلفتني من 

دولة واحدة، تنعزل إحداهما عن األخرى بحدود سياسية 

تقسيم  أو  أجنيب  احتالل  عن  املثال  سبيل  على  )ناتجة، 

بها  الحدود معرتفاً  كانت  إذا  النظر عما  سيايس(، برصف 

دولياً أم ال

تحالف  	 من  ألكرث  بطلبات  التقدم  واحدة  لجهة  يمكن  ال 

ثقايف واحد 

الوجهة )أو الوجهات(

وفلسطني  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  بني   

وتونس

أولويات أخرى 

مواصفات الجهات ذات الخربة:

ُمسّجلة قانونياً وتعمل منذ خمس سنوات على األقل- 

ياً ناجحاً-  لديها مصادر تمويل كافية وتدير نموذجاً تجار

شبكة محلية قوية السيما مع األطراف املعنية- 

ياً للجهات الثقافية والفنية املحلية-  تؤدي دوراً محور

أن يكون لديها نطاق وصول واسع وجمهور - 

أن تطور أو تعرض أعمال فنية مبتكرة ومعنية بالشؤون االجتماعية - 

)مثل الشؤون القانونية أو االجتماعية أو البيئية، إلخ(

القدرة على تنفيذ النشاطات الثقافية )مثل املهرجانات(- 

أن تتمتع بالخربات وتقدم الخدمات واملرافق )مثل برامج التدريب، - 

مقرات، إلخ(، وأن تتمتع بالخربة يف العمل مع الشباب واملجموعات 

املهمشة يف املجتمع، يف مشاريع ذات أثر على املحيط

مواصفات الجهات الناشئة:

أن تكون مسجلة قانونياً وتعمل منذ سنة واحدة على األقل- 

أن تكون نابعة من القاعدة املجتمعية، أو أن تكون لها صالت قوية - 

باملجتمعات املحلية

عرب -  التعاون  وإىل  وإقليمي،  محلي  جمهور  إىل  للوصول  تسعى  أن 

الحدود

أن تتمتع بشبكة محلية قوية مع املواهب الثقافية والفنية- 

القدرة على تنفيذ أعمال مبتكرة ومتعددة التخصصات- 

أو مع -  املناطق األقل حظاً  أو يف  إدارة مشاريع ذات صلة للشباب 

الفئات املهمشة

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  بطاقات؛  املشمولة    الكلف 

األجور؛ اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى

مالحظات محددة  الدعم املايل: 110 آالف يورو )أي ما يصل إىل 60 

ألف يورو للجهة ذات الخربة، ومنحتان كل منهما تصل إىل 25 ألف 

يورو للجهتني الناشئتني(

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/cultural-alliances

q5bb5c.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/
uploads/2021/08/TDM__Cultural-Alliances_

Call-for-Applications-EN-_EXTENSION.pdf
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 * Al Mawred Al Thaqafy (Culture Resource( and British Council 

Mudawanat

Languages of the scheme  English, Arabic 

Type of mobility  Production of podcasts

Disciplines/artforms  Podcasts 

Eligibility of beneficiaries
 ▶ Targets

 - Cultural actors, artists, writers and podcasters.
 - Artists and/or cultural actors from the Arab region (regardless of 
ethnic origin or citizenship status(.

 - Initiatives in the diaspora may be considered as long as their 
work serves artistic and cultural production related to the Arab 
region.

 - Individuals or for-profit organisations may apply if they can 
demonstrate public or community benefit.

 - Small and independent publishers, bookstores, labels, agents, 
venues, promoters, or such.

 - Project strategies including research, prototyping, product 
development or design, capacity building, alliance building, 
collective bargaining, workshopping, curation, or resource sharing.

Destination(s)
 From the Arab countries to Lebanon

Cost covered 
 - Travel costs
 - Per diem
 - Visa
 - Accommodation

Specific mentions  Two representatives 
from each beneficiary will take part in an 
initial networking and collective learning 
workshop in Beirut.

The deadline of the last call for applications 
was in August 2020.

Last viewed  5/12/2022

mawred.org/cultural-organizations-
management/culture-3-
0/?lang=en#1550584736402-52ac6dae-
38e6

 * Arab Fund for Arts Culture (AFAC( 

North Africa Cultural programme (NACP) - Regional Fund

Languages of the scheme  English, French, Arabic 

Type of mobility
 ▶ Programme collaborations
 ▶ Distribution, dissemination and circulation initiatives
 ▶ Documentation, archiving and sharing of data, knowledge, and 
contemporary practices

 ▶ Development of frameworks for arts and culture education, 
cultural policies, and a critical discourse

Disciplines/artforms  All artistic disciplines 

Eligibility of beneficiaries
 ▶ Project applications from Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt
 ▶ Targets organisations, collectives, exhibition platforms, spaces 
(with programming that has the potential for broad outreach(, 
consortia of diverse local institutions led by an arts and culture 
organisation, networks, social enterprises whose main field of work 
is arts and culture

Destination(s)
 Between Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt

Cost covered 
 - Travel costs
 - Visas
 - Per diem
 - Remuneration
 - Accommodation
 - Production costs
 - Others

Specific mentions  The deadline of the last 
call for applications was in August 2019.

Last viewed  5/12/2022

arabculturefund.org/Programs/16

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 

مدونات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إنتاج البودكاست 	

االختصاصات/األنواع الفنية

البودكاست  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

لعاملون والعامالت يف املجال الثقايف، والفنانون والفنانات، والُكّتاب والكاتبات، ومنتجو - 

ومنتجات البودكاست

الفنانون والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف من املنطقة العربية )برصف - 

النظر عن األصل اإلثين أو األوراق الرسمية(

إنتاجاً -  أن يخدم عملها  الشتات، رشط  املبادرات يف  الواردة من  الطلبات  يمكن دراسة 

ثقافياً أو فنياً مرتبطاً باملنطقة العربية

به -  يعود  الذي  النفع  إظهار  بطلبات رشط  التقدم  الربحية  املؤسسات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع على املجتمع

إنتاج -  وجهات  ومكتبات  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم وبناء القدرات - 

وعقد التحالفات واملساومات الجماعية وإقامة ورشات العمل أو مشاركة املوارد 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك 

يف بريوت.

آب/ يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

أغسطس 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-or-
ganizations-management/

culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج التعاون 	

يع والرتويج  	 مبادرات التوز

يع التوثيق واألرشفة، ومشاركة البيانات واملعرفة واملمارسات املعارصة 	 مشار

صياغة أطر للتعليم الفين والثقايف والسياسات الثقافية والخطاب النقدي  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع االختصاصات 

رشوط القبول

ُتقبل طلبات املشاريع من املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص 	

الجهات املستهدفة: املنظمات والتجمعات واملعارض واملنصات وأماكن العرض )اليت  	

تحظى برمجتها بإمكانية الوصول إىل جمهور واسع( والتحالفات اليت تضم مؤسسات 

محلية متنوعة بقيادة مؤسسة فنية أو ثقافية والشبكات واملشاريع االجتماعية اليت 

يرتكز عملها يف الفنون والثقافة. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم طلبات 

حسب آخر دعوة كان يف آب/أغسطس 2019 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج أبحاث حول الفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات ومجاالت العلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية.  

والفنانون  	 والباحثات،  الباحثون  املستهدفة:   الجهات 

والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجاالت املعنية من األفراد، 

والباحثات،  الباحثني  تجمعات  إىل  باإلضافة  البحث،  وفرق 

واملؤسسات البحثية )الجامعات، مراكز األبحاث، املراكز الفنية، 

املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف البحث، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

أولويات أخرى 

املتقدمون بالطلبات: 

كاديميني أم عاملني يف املجال الفين-  كانوا أ باحثون أفراد، سواء أ

واحدة -  مؤسسة  من  باحثني  تتضمن  أن  يمكن  البحث  فرق 

اختصاصات،  وعدة  أماكن  عدة  ومن  مؤسسات،  عدة  من  أو 

كما يمكن أن تتشكل من مزيج من الباحثني والفنانني والُنّقاد 

املهتمني يف إجراء بحث متعدد االختصاصات يف الفن

التجمعات هي مجموعات مستقلة من الباحثني أو الفنانني، أو - 

تجمع االثنني معاً، ممن يعملون بشكل جماعي على موضوع 

محدد لسنوات، وذلك بناًء على مهمة منصوص عليها ومحددة، 

وضمن مجموعة من القواعد، وللوصول إىل مخرجات تعكس 

هوية التجمعات وأهدافها

مراكز -  أو  أقسامها،  أو  الجامعات  تشمل  أن  يمكن  املؤسسات 

أو  البحث،  يف  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظمات  أو  البحوث، 

مؤسسة فنية وثقافية، إلخ

على فرق وتجمعات البحث واملؤسسات البحثية تقديم طلباتها - 

لفرق يصل عدد أعضائها إىل أربعة، وتتضمن باحثاً استقصائياً 

أساسياً وباحثني استقصائيني مشاركني 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول - 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  آخر موعد فتح للتقدم كان يف آب/أغسطس 

.2021

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/8
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املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج الزمالء الناشئني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية. يمكن 

العربية يف  املنطقة  باحثني مقيمني خارج  الطلبات من  قبول 

وقت التقديم، رشط أن يكونوا من حملة جنسية دولة عربية، 

أو ممن ُمِنحوا حق اللجوء.  

والباحثات ممن حصلوا على  	 الباحثون  الجهات املستهدفة:  

شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية قبل فرتة ال تزيد على 

3 سنوات )سواٌء كان الحصول على الشهادة داخل املنطقة 

العربية أم خارجها(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية وبقية العامل

عملهم  يف  املثّبتني  غري  باملرشحني  الربنامج  يرّحب  أخرى   أولويات 

املؤسسات  واسعة يف  بحثية  بموارد  يتمتعون  ال  األكاديمي، وممن 

على  ُيشرَتط  فيها.  يقيمون  اليت  الدول  أو  فيها  يعملون  اليت 

لدى  املنطقة  خارج  املقيمني  يشمل  بمن  الزمالة،  على  الحاصلني 

موعد تقديم الطلبات، أن يقضوا فرتة تمتد 12 شهراً من برنامج 

الزمالة يف املنطقة العربية.

الكلف املشمولة 

تكاليف السفر )900 دوالر باملعدل(- 

نفقات املعيشة- 

أجر البحث - 

مالحظات محددة  يقدم برنامج الزمالة دعماً كاماًل ملدة 12 شهراً 

)بما يشمل نفقات املعيشة ونفقات البحث(، ويرتاوح مبلغ الدعم 

اإلجمايل بني 20 ألف و36 ألف دوالر أمرييك. 

آخر موعد لتقديم الطلبات استجابًة آلخر دعوة كان يف شباط/فرباير 

2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

theacss.org/pages/early-career-fellows- 
program-cycle9
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 	)FMSH( املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منحة ما بعد الدكتوراه 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

أشهر(  	  3 إىل  شهرين  )من  األمد  قصرية  زمالة  برامج  ُتتاح 

التالية:  لباحثني وباحثات أفراد ممن تنطبق عليهم الرشوط 

عربية.  دولة  يف  دائمة  اإلقامة  أو  عربية  جنسية  حمل  أواًل، 

ثانياً، نيل شهادة الدكتوراه منذ مدة أقصاها 6 سنوات. ثالثاً، 

امليداين،  الرغبة يف إجراء بحث يف فرنسا )بما يف ذلك البحث 

والتشبيك، والعمل يف املكتبات واألرشيف، وغريها من أعمال 

جمع البيانات(.  

الجهات املستهدفة:  	

حملة إحدى جنسيات دول جامعة الدول العربية، أو الالجئون - 

الدول  الجنسية من  واملحرومات من  املحرومون  أو  والالجئات، 

العربية.

األردن، -  العراق،  مرص،  جيبويت،  القمر،  جزر  البحرين،  الجزائر، 

يتانيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر،  الكويت، لبنان، ليبيا، مور

يا، تونس، اإلمارات العربية  السعودية، الصومال، السودان، سور

املتحدة، اليمن.

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل فرنسا

األوىل  املجموعة  إىل مجموعتني،  الربنامج  ينقسم  أخرى   أولويات 

 2023 نيسان/أبريل  بني  الربنامج  تنفذ  أن  يمكن  الزمالء  من 

برنامجها  الثانية  املجموعة  تنفيذ  حني  يف   ،2023 وحزيران/يونيو 

يمكن   .2023 الثاين/نوفمرب  وترشين   2023 أيلول/سبتمرب  بني 

وهو  األدىن،  الحد  بني  البقاء  مدة  اختيار  الزمالة  على  للحاصلني 

شهران، والحد األقىص، وهو ثالثة أشهر، يف فرنسا.

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

نفقات املعيشة- 

اإلقامة- 

مخصصات  الزمالة  على  الحاصلون  يتلقى  محددة   مالحظات 

اإلقامة يف  كل شهر من  بداية  )ُتدفع يف  يورو  تبلغ 1600  شهرية 

فرنسا(. هذه املخصصات لتغطية اإلقامة واملعيشة والنقل وكلف 

البحث. 

آخر موعد لقبول الطلبات كان يف كانون األول/ديسمرب 2022.

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار
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يقيا	  الفن يحرك إفر

برنامج املنح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

اإلقامة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف دولة إفريقية 

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

إنتاج، -  )إرشاف،  والفن  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

برمجة، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول اإلفريقية

أولويات أخرى  يرجى املالحظة أن املؤسسة مل تطلق دعوة لتقديم 

الطلبات منذ انتشار وباء كوفيد 19، ولكن مؤسسة "الفن يحرك 

تسمح  عند  الربنامج  إطالق  إلعادة  خططها  عن  أعلنت  إفريقيا" 

الفرصة.

يف الظروف العادية، ُتقّيم الطلبات بناًء على أربعة معايري: املستوى 

الفين واملهين، مّد الجسور والتشبيك، إمكانية التنفيذ لوجستياً، أثر 

املرشوع املتوقع يف املستقبل.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

artmovesafrica.org/en/home-english-version
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املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 

برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

العمارة، التصميم، الفنون الرقمية، إلخ(

فنون  	 الدمى،  املوسيقى،  املرسح،  )الرقص،  الحية  العروض 

السريك(

الروائية والوثائقية 	 السينما 

األدب )القصص املصورة، أدب األطفال، إلخ( 	

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من املقيمني يف فرنسا

-املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

مرشحني  مع  مشرتكاً  مرشوعاً  ينفذون  ممن  تونس،  من 

فرنسيني أو أجانب مقيمني يف فرنسا

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من الدول اإلفريقية )عدا تونس(

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا والدول اإلفريقية إىل تونس

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة 

إقامة ملدة شهر يف فيال مستقلة يف املرىس، وتتضمن أماكن عمل - 

للمشاريع الفردية أو الثنائية، وإمكانية استقبال عائلة املقيم )يف 

غرفتني( للمساعدة يف إقامة مستمرة يف البالد.

مخصصات شهرية للمعيشة تبلغ ألف يورو يف الشهر للمرشوع - 

الفردي و1600 يورو للمرشوع الثنايئ

يغطي املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس نفقات السفر من مكان - 

إقامة املشارك إىل فيال ساالمبو

ُيتاح الدعم الفين والتشبيك مع الفنانني واملحرتفني التونسيني - 

الثقايف  للمعهد  التابعة  الثقافية  الفرق  عرب  وذلك  املكان،  يف 

الفرنيس يف تونس

سيوضع تصور لنشاط للتعريف باملرشوع، أو املشاركة يف لقاءات - 

مع  )لقاء  املتوفرة  الصيغ  حسب  تونس،  يف  عمل  ورشات  أو 

يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  يف  مؤتمرات  القطاع،  يف  محرتفني 

تونس، تقديم أعمال قيد اإلنجاز(

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-villa- 

salammbo#/
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 جمعية التعليم باملواد السمعية البرصية )ACEA( / املهرجان الدويل	 
)FIDADOC( كادير   للفيلم الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

اقامة كتابة )أسبوعان( 	

ماسرتكالس وورشات عمل ولقاءات احرتافية ومؤتمرات 	

مهرجانات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفيلم الوثائقي السينمايئ والسمعي البرصي 	

رشوط القبول

كتاب املغربيني والكاتبات املغربيات، سواء ممن كانوا مقيمني  	

يف املغرب أم خارجها

خريجو وخريجات املدارس وكليات السينما والفنون السمعية  	

البرصية يف املغرب، أو من األقسام املتخصصة يف املجال نفسه 

يف الجامعات املغربية

طلبة السنة األخرية يف دراسة املجال نفسه 	

مجاالت  	 )يف  والفنانات  والفنانون  والصحفيات،  الصحفيون 

التصوير الفوتوغرايف والفيديو والفنون البرصية واملوسيقى...( 

املدين  املجتمع  وناشطات  وناشطو  والباحثات،  والباحثون 

ممن يتضمن نهج عملهم وجهة نظرة توثيقية

أو  	 اإلفريقية  الدول  من  والطلبة  والسينمائيات  السينمائيون 

العربية باملواصفات نفسها

الوجهة )أو الوجهات(

إفريقيا  ومن  املغرتبون؛  املغربيون  فيها  يقيم  اليت  الدول  من   

ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل املغرب

أولويات أخرى  يستفيد 12 مشاركاً من الربنامج كل عام.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النقل الدويل- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان 

كتوبر 2022 يف ترشين األول/أ

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

fidadoc.org/la-ruche

fidadoc.org/appel-a-projet-ruch

149  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

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


ميت أوست	 

تاندم 360 درجة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برنامج تبادل ثقايف 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات الفنية 	

رشوط القبول

واملبادرات  	 وتونس،  والسودان  واملغرب  ولبنان  واألردن  مرص 

والتجمعات الليبية املستقرة حالياً يف هذه الدول

الجهات املستهدفة: املنظمات غري الحكومية املستقلة، واملؤسسات  	

العامة غري الهَرمية أو مبادرات املجتمع املدين ذات الجذور يف املجتمع 

املحلي، وذات الشبكات االحرتافية املتماسكة

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول املذكورة أعاله  

الكلف املشمولة

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

اإلنتاج- 

مالحظات محددة  

يارات عمل متبادلة ملدة 12 يوماً إىل املؤسسة الرشيكة-  ز

4 لقاءات ثنائية للتشبيك والتدريب تتضمن جلسات تعّلم - 

يديرها أقران وآراء من مدّربني ذوي خربة

منهجيات وأدوات للتطوير املهين والتنظيمي- 

نصائح خرباء مستمرة لتطوير التعاون العابر للحدود- 

تجرييب -  ملرشوع  يورو   7500 إىل  يصل  بما  أويل  تمويل 

للتطوير بالتعاون بني املنظمتني الرشيكتني

يف كان  دعوة  آلخر  الطلبات  لتقديم  النهايئ   املوعد 

نيسان/أبريل 2020.

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

tandemforculture.org/stories/ 
apply-now-tandem-360/ 

tandemforculture.org/wordpress/wp-
content/uploads/Tandem-360%C2%B0-

Open-Call-English
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مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

عملهم الفين، كما تفسح املجال لزيارة املعارض واملؤسسات واللقاء 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

ُتقبل الطلبات من العاملني يف املجال الفين ممن يقيمون يف العامل 

الفنية ويطمحون  بالشؤون  رئييس  يهتمون بشكل  العريب، وممن 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/ 
art-time-residencies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع مجاالت الفن املعارص  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  برنامج مدارات  يستضيف  أولويات أخرى  

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

أيام وُمرَفقة بإرشاد، يلتقي املشاركون وأعضاء من فريق مفردات، 

الذي  املكان  يف  الفين  املشهد  يف  أقرانهم  مع  الخربات  ويتبادلون 

يزورونه.

ُيشرَتط يف املتقدمني بالطلبات امتالك خربة عمل لخمس سنوات 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals
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الجهات األوروبية والدولية اليت تقدم التمويل يف ليبيا

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 

صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشكات  	

اإلنتاج األملانية، والسينمائيون والسينمائيات من مناطق ودول 

يتوجه إليها صندوق دعم إنتاج السينما العاملية، واليت تتضمن 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس ودول عديدة أخرى. 

الجهات املستهدفة: 	

السينمائيون والسينمائيات- 

رشكات اإلنتاج السينمايئ- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب طبيعة املرشوع

بني  املشرتك  السينمايئ  اإلنتاج  الربنامج  ييدعم  أخرى   أولويات 

األملانية،  اإلنتاج  لرشكة  مبارشة  الدعم  ُيمنح  النامية.  والدول  أملانيا 

ولكن من رشوطه أن ُتنَفق مزيانية اإلنتاج يف املنطقة أو الدولة اليت 

يتوجه إليها الدعم، أي يف إحدى الدول النامية. 

الكلف املشمولة  الكلف املتعلقة بإنتاج فيلم سينمايئ، بما يشمل 

كلف السفر.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/pro-
duction-support/wcf-classic.html

الرقص على الحافة	 

برنامج منح دراسات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الرقص  	

رشوط القبول

عرب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

آسيا )الرشق األوسط( وشمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: الراقصون والراقصات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

من  والراقصات  للراقصني  الربنامج  هذا  ُيتيح  أخرى   أولويات 

الشباب من غرب آسيا وشمال إفريقيا الفرصة لحضور ورشة عمل 

الذي ينظمه استديو هيين  املكثفة يف أمسرتدام،  الصيفية  الرقص 

جورينس يف أمسرتدام.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

dancingontheedge.nl/professional/training 
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مهرجان القارات الثالث	 

اإلنتاج يف الجنوب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية والفرنسية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

السينما  	

رشوط القبول

اإلقامة: تشرَتط  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

اإلقامة يف إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية

مخرجو  	 السينما،  ومنِتجات  منِتجو  املستهدفة:  الجهات 

ومخرجات السينما من الشباب 

الوجهة )أو الوجهات(

عمل  ورشات  جانب  إىل  فرنسا،  يف  الرئيسية  التدريب  ورشة   

متاحة  والجزائر،  كادير  أ منها  أخرى  مواقع  يف  إضافية  إقليمية 

للمشاركني واملشاركات من املنطقة

أولويات أخرى  يرمي برنامج بناء القدرات هذا إىل تعريف املنتجني 

والسينمائيني الشباب والناشئني يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

بأدوات أساسية متنوعة وتقنيات اإلنتاج الدويل املشرتك من خالل 

العمل الجماعي والتدريب الفردي.

كما يرمي إىل دعم إنشاء شبكة من املنتجني الشباب من القارات 

الثالث اليت يتضمنها املهرجان، وإلرساء األسس للتعاون املستمر بني 

العاملني يف السينما يف أوروبا، والسينمائيني الناشئني يف الجنوب 

العاملي.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة- 

قد تختلف الرشوط الخاصة بورشات العمل اإلقليمية األخرى. يف 

املشاركني  على  نانت،  يف  تقام  اليت  يبية  التدر العمل  ورشات  حالة 

دفع رسم مشاركة يبلغ 200 يورو لكل مشارك.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

3continents.com/en/produire-au-sud/ 
decouvrir/formation-professionnelle
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مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_ 
Summary.pdf
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 	)IFA( معهد العالقات الخارجية األملاين

تواصل الفنانني

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

اإلقامات الفنية )الفنانون، الباحثون، العاملون يف الثقافة( 	

منح استكشاف أو منح استطالع قصرية األمد 	

منح سفر )تمنح ألهداف متعددة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات/التطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التصوير  	 التصميم،  النحت،  )الرسم،  املعارصة  البرصية  الفنون 

الفوتوغرايف، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة 	

العمارة 	

األبحاث الفنية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس( وأملانيا.  

الجهات املستهدفة: 	

ومعلمات -  معلمو  والقيمات،  القيمون  والفنانات،  الفنانون 

واملعماريات،  املعماريون  الفنون،  ومنظرات  منظرو  الفنون، 

املصممون واملصممات.

املنظمات غري الربحية العاملة يف هذه املجاالت- 

الوجهة )أو الوجهات(

  الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )من أملانيا(

  أملانيا )من الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الدويل  التعاون  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الدولية  التشبيك  فرص  تمكني  خالل  من  الثقافة،  يف  العاملني 

وتبادل الحوار الثقايف بني أملانيا والجنوب العاملي.

تعترب املعايري الفنية العالية للمرشوع الفين وااللزتام النشط واملزتامن 

للفنانني أو العاملني الثقافيني من أملانيا والدول األخرى املشاركة، 

ورشاكة منظمات غري ربحية ومشاركة مؤسسات يف الدولة الثالثة 

املعنية مالياً من العنارص األساسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود - 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/artists-contacts
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برنامج CCP للزمالة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات فنية )فنانون، باحثون، عاملون يف الثقافة( 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

باإلضافة للثقافة واإلعالم، برنامج CCP للزمالة مفتوح للمحرتفني 

اإلنسان  وحقوق  واملجتمع  السياسة  مجاالت  يف  واملتطوعني 

واملجتمع  )للعام2023(  والرقميات  املستدامة  والتنمية  والسالم 

املدين والعدالة البيئية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس(.   

الجهات املستهدفة: 	

األفراد البالغني من العمر على األقل 23 عاماً، الذين يتملكون - 

دلياًل على خربة عملية احرتافية تتجاوز السنتني أو مدة مقابلة يف 

العمل التطوعي يف منظمات املجتمع املدين يف بلدهم.  

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا أو دول الرشيكة األخرى يف الربنامج.

واملتطوعني  املحرتفني  للزمالة   CCP برنامج  يمول  أخرى  أولويات 

ثالثة  إىل  شهرين  خالل  عام،  كل  دولة  أربعني  حوايل  يف  امللزتمني 

أشهر من اإلقامات املتعلقة بالعمل يف املنظمات املضيفة يف أملانيا أو 

البلدان الرشيكة لـ CCP، يعمق املشاركون خرباتهم، ويقيمون صالت 

تستفيد   ، باملقابل  الثقافات.  متعددة  مهارات  ويكتسبون  جديدة، 

الزمالء  وشبكات  اإلقليمية  واملعرفة  الخربة  من  املضيفة  املنظمات 

متعددة  العمل  ورش  حضور  أيًضا  للمشاركني  يمكن  املشاركني. 

وبعد  الربنامج.  ينظمها  وللتواصل  مهنية  وفعاليات  الثقافات 

باستحضار  املشاركون  يقوم  اليومية،  العملية  حياتهم  إىل  العودة 

الخربة اليت اكتسبوها إىل مؤسساتهم املحلية.

باللغة  والتحدث  الكتابة  على  قدرة  املستفيدون  يمتلك  أن  يجب 

اإلنكلزيية )وتعترب معرفة اللغة األملانية نقطة إيجابية إضافية(، وأن 

يكون بوضع صحي جيد يسمح لهم بالسفر إىل الخارج ملدة طويلة، 

ومن املحبذ أن يكون منشغلني بالشأن العام وملزتمني بذلك على 

املدى الطويل وأن يكونوا قادرين على إثبات خربة وتفرغ يف مجال 

عملهم، وأن يخططوا للتعاون مع منظمة يف البلد املستهدف أو أن 

يكونوا قد بدؤوا بهذا التعاون أصاًل.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

املراقبة.. -  الصحية،  التأمني  العام،  النقل  )بطاقات  أخرى  كلف 

إلخ(

مالحظات محددة

مكان  	 يف  أو  رقمياً  الزمالة  تمنح   ،2023 العام  يف   الرقمية: 

الربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-fellowships
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برنامج CCP للمؤازرة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

كل املجاالت 	

املدين  املجتمع  ملنظمات  ويمكن  واإلعالم  للثقافة  باإلضافة 

التقدم للربنامج يف حال كانت تعمل يف مجاالت السياسات 

املستدامة  والنتمية  والسالم  اإلنسان  وحقوق  واملجتمع 

واملجتمع املدين الرقمي )يف األعوام 2019-2023( والتعليم 

السيايس غري الرسمي والبيئة والعدالة. 

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

فيها  )بما  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس( وأملانيا.   

املسجلة  	 املدين  املجتمع  منظمات  املستهدفة:  الجهات 

رسمياً يف بالدها.  

الوجهة )أو الوجهات(

)للمنظمات  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان    

األملانية(

  أملانيا )ملنظمات البلدان النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الثنايئ  التعاون  للمؤازرة   CCP برنامج  يشجع  أخرى  أولويات 

 CCP منظمات املجتمع املدين من أملانيا وواحدة من 45 دولة رشيكة لـ

الربنامج  تنفيذ مبادرة مشرتكة وشبكة مستدامة. يشري  ترغب يف  واليت 

إىل أن اإلقامات القصرية للموظفني من املنظمات املتعاونة يجب أن تتم 

عرب اإلنرتنت مع إمكانية طرح أشكال أخرى من التعاون. يمكن أن يكون 

فعاليات  وتنفيذ  تخطيط  املثال  سبيل  على  التعاون،  هذا  من  الغرض 

مشرتكة، إرسال بعثات تقيص الحقائق، أبحاث أو أعمال فنية، باإلضافة 

إلعداد أنواع مختلفة من املنشورات. بالتايل، يشجع هذا الربنامج التبادل 

الفاعلة يف املجتمع املدين عرب الحدود الوطنية. ويفضل أن  بني الجهات 

تعمل كلتا املنظمتني املعنيتني يف مجال مماثل من حيث املوضوع أو على 

املستوى اإلقليمي.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى )تأمني صحي، إلخ(- 

مالحظات محددة

يع الرقمية أو اليت تتضمن أشكااًل متعددة  	  الرقمية: تستطيع املشار

من التعاون التقدم للربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-synergy

تمويل املعارض

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح املشاركة يف الفعاليات 	

حوافز الجوالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املواطنون األملان أو املقيمون يف أملانيا لخمسة اعوام على 

األقل.   

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات   	

الوجهة )أو الوجهات(

 مختلف أنحاء العامل عدا يف أملانيا

  أملانيا

يدعم برنامج تمويل املعارض مشاريع املعارض الدولية  أولويات أخرى 

يف املتاحف العامة واملؤسسات الثقافية ودور العرض يف الخارج. التمويل 

للمعارض الفردية واملعارض الجماعية ومرشوع املشاركة يف  متوفر أيضاً 

معرض دويل أويف بينايل يف الخارج.

يتم انتقاء املشاريع بناء على معايري عالية املستوى للسوية الفنية، أو بناء 

على دعوة من معرض أجنيب غري تجاري وذلك يتطلب أن تكون املؤسسة 

األجنبية املعنية ذات إنجازات كبرية.  

يمكن للفنانني ودور العرض والقيمني التقدم بطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف النقل )لألعمال الفنية(- 

املعدات التقنية لتنفيذ املعرض يف حال دعت الحاجة.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/exhibition-funding
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املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 

يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  وفعاليات  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

حوافز الجوالت 	

منح إنتاج أو برامج مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، لبتصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )املادي والالمادي( 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

جميع املجاالت 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: املنظمات )الفرق، التجمعات، املجموعات،  	

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

  إفريقيا بما فيها الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

واملنظمات  الفنانني  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافية غري الربحية يف إفريقيا، وإىل تقوية شبكة العالقات الثقافية 

الفرنسية،  األليانس  الفرنسية،  املعاهد  )مثل  إفريقيا  يف  الفرنسية 

السفارات، إلخ( من خالل دعم األعمال الفنية الجديدة واملهرجانات 

الثقافية  واألسواق  البيناليات  )مثل  الكربى  الثقافية  واملناسبات 

املعارض(،  )مثل  األخرى  النرش  وأشكال  والجوالت  ذلك(،  إىل  وما 

واملشاريع الرقمية املبتكرة واملسؤولة بيئياً، والجوالت اإلقليمية، إلخ

والوكالء  الشباب  على  تركز  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  يوىل 

الناشئني واملمارسات الفنية الجديدة يف اإلبداع املعارص.

ال يمكن دعم الجوالت اإلقليمية إال عندما تتضمن ما ال يقل عن 

5-6 عروض تقديمية يف 3 دول مختلفة.

إرفاق  املدين  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الطلبات  يف  ُيشرَتط 

خطاب دعم من السفارة الفرنسية ذات الصلة أو فرع محلي من 

املعهد الفرنيس أو األكاديمية الفرنسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

تكاليف اإلنتاج- 

يمكن أن تصل قيمة التمويل املمنوحة من قبل الربنامج يف أقىص 

الحدود إىل نصف الكلفة اإلجمالية للمرشوع. 

مالحظات محددة

للطلبات  	 خاص  اهتمام  إيالء  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

على  نشاط،  مكان  كل  يف  أطول  فرتات  تربمج  اليت  املقدمة 

سبيل املثال من خالل الجمع بني العروض وأنشطة التواصل 

وورشات العمل وما إىل ذلك

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

if.institutfrancais.com/fr/institut-francais/ 

offre/appui-a-la-creation-a-la-diffusion-et-aux- 

operateurs-de-la-societe-civile
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Accès Culture

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون  	 السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الشارع، األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الفنون متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا ويف فرنسا.

التجمعات،  	 )الفرق،  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجموعات، الجمعيات.. إلخ(   

الوجهة )أو الوجهات(

واملغرب  وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  بما  وإفريقيا  فرنسا   

وتونس. 

يف  الثقافية  املشاريع  ودعم  تمويل  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافة  وكالء  بني  والتعاون  االجتماعية  الروابط  تعزيز  أجل  من  إفريقيا 

األفريقية والفرنسية.

يسعى الربنامج إىل رشاكة منظمات املجتمع املدين مع املؤسسات الثقافية 

املحلية أو اإلقليمية )املعاهد املوسيقية واملدارس الفنية العامة وما إىل ذلك( 

واليت ستقدم بعد ذلك اقرتاحاً مشرتكاً ملرشوع يستجيب للحاجة املحلية.

يجب أن تتضمن املشاريع املتقدمة تعاوناً ثقافياً وأن تتوجه إىل مجتمع 

وتهدف لتوسيع نطاق وصول الفن إىل الجمهور )التوعية الفنية والتعليم 

الفنون، تنظيم اجتماعات فنية..  الفين، إنشاء وسائط لنوع محدد من 

إلخ(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/programmes-and-projects/
acces-culture
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مؤسسة كامل الزار	 

منح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح سفر )تمنح ألسباب مختلفة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الرشق  أو قانوين يف  املقيمون بشكل طبيعي  األشخاص 

األوسط وشمال إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة )القيمون والقيمات، - 

الفنيون  واملربمجات،  املربمجون  واملنتجات،  املنتجون 

والفنيات، املرتجمون واملرتجمات، إلخ(

املجموعات، -  التجمعات،  الفرق،  )الرشكات،  املنظمات 

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

 الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص 

تونس.

املرتبطة بالفن  الفنية والثقافية  التمويل املشاريع  يدعم  أولويات أخرى 

والثقافة يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى األخص يف تونس. 

املشاريع اليت تركز على الرتاث يمكنها أيضاً التقدم عند إجرائها يف تونس.

املستدامة  واملشاريع  العام  للشأن  املفيدة  للمشاريع  األولوية  تعطى 

واملبدعة.

املعارض  ودليل  الفنية  األعمال  كتيبات  على  القبول  رشوط  تنطبق  ال 

والحمالت اإلعالمية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود إن كان مرتبطاً باملرشوع. - 

تكاليف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

kamellazaarfoundation.org/grants-listing
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مؤسسة األمري كالوس	 

جوائز الرعاية والنصح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

متعددة وتعتمد على الرشوط املحددة يف كل دورة تقديم 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الفنانون  	

والعاملون يف الثقافة من إفريقيا )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

وأوروبا  والكارييب  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  وتونس(  واملغرب 

الرشقية.

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف - 

الوجهة )أو الوجهات(

 تختلف الوجهات بحسب دورات التقدم

مت الجوائز لتقوية استجابات األفراد الفنية  أولويات أخرى  يُصمِّ

للقضايا االجتماعية امللحة من خالل برامج الرعاية والنصح. تهدف 

وتشجيع  الناشئة،  املواهب  دعم  إىل  للنصح  كالوس  األمري  جوائز 

بني  التشبيك  وتسهيل  املجتمع،  بقضايا  املعنية  الفنية  األعمال 

الطريقة،  بهذه  مماثلة.  مواضيع  على  يعملون  الذين  املبدعني 

يخلق الصندوق مساحة لألفراد للتعلم والتجريب واختبار األفكار 

الجديدة - سواء بشكل فردي أو مع أقرانهم.

يتم تقديم كل دعوة لإلرشاد مع منظمة رشيكة متعاونة وتستند 

إىل موضوع معني

الكلف املشمولة   السفر عرب الحدود والكلف األخرى املتعلقة بذلك 

يف حال ارتباطها باملطلوب.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-mentorship-
awards

جوائز التأسيس

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

جائزة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

والفنانات  	 الصاعدون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املهنية،  املسرية  وتطوير  بناء  يف  للدعم  ولذلك  الصاعدات، 

يرتبط عملهم  الثقافة ممن  والعامالت يف  العاملني  وتشجيع 

بالقضايا الساخنة سياسياً واجتماعياً يف سياقهم املحلي على 

التجريب واإلبداع. 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

الكلف املشمولة  جائزة من خمسة آالف يورو

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-seed-awards
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 	artlink من Südkulturfonds

برنامج املنح املستمرة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عرض  	 أماكن  يف  الفنية  والفعاليات  واملعارض  العروض 

سويرسية.

الفنانني اليت تتضمن على األقل عرضني مؤكدين يف  	 جوالت 

سويرسا أو دول الجوار.

على  	 تتضمن  راقصة  أو  مرسحية  عروض  موسيقية،  حفالت 

األقل عرضني مؤكدين يف سويرسا أو دول الجوار.

اإلقامات الفنية. 	

الرتجمة األدبية إىل إحدى اللغات الرسمية السويرسية. 	

ترجمة العروض الحية أو األفالم من أجل عرضها يف سويرسا. 	

يف  	 األفالم  صناع  فيها  يشارك  ومهرجانات  أفالم  سلسلة 

الربنامج املرافق.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف، الوسائط الجديدة، أداء( 	

املوسيقى 	

األدب )بما فيه األدب الشفهي( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

واملغرب -  وليبيا  الجزائر ومرص  منها  دولة  التقدم من 99  يمكن 

وتونس.

يدعم Südkulturfonds املشاريع الثقافية غري التجارية، ومن - 

أو  سويرسي  رشيك  على  تحصل  أن  املتقدمة  للمشاريع  امللزم 

مكان عرض يف سويرسا..   

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملنظمات،  املنظمون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(الوجهة )أو الوجهات(

 سويرسا

أولويات  أو  الرشوط  من  املزيد  تحديد  يمكن  أخرى  أولويات 

للموضوعات اليت قد تقيد أهلية املشاريع أو توفر إرشادات إضافية 

إلعداد الطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يتضمن الربنامج نوعني من التمويل:

1( تمويل قائم على املرشوع )ال يتجاوز 15000 فرنك سويرسي(، 

يفتح باب التقدم ثالث مرات يف العام، املنحة السنوية اإلجمالية ال 

تتجاوز 20000 فرنك سويرسي للمتقدم الواحد.

2( تمويل برنامج أو أولوية )ال يتجاوز 25000 فرنك سويرسي(، 

يقدم لستة عروض على األقل لفنانني من الدول املعنية، ويمكن 

للمتقدم أن يحصل على املنحة حرصاً مرة كل عامني. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/19 تار

suedkulturfonds.ch/ongoing-grants
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مصادر معلومات 

خاصة بليبيا

 	K	oh	llective

مشرتكة  رغبة  لديهم  برصيني  فنانني  خمسة  تضم  مجموعة 
ُتسَتخدم  الفنية.  املمارسات  حول  الجماعية  املحادثة  تيسري  يف 
يف  والقيِّمني  والكّتاب  الفنانني  بني  املوارد  ملشاركة  املنصة  هذه 
ويقّدرون  املحتوى  هذا  يحتاجون  ممن  العريب،  والعامل  مرص 
تتضمن  املصدر  مفتوحة  مكتبة  املنصة  تضّم  النقدي.  الخطاب 
قاعدة بيانات من األدوات األساسية للعاملني يف املجال الفين، 
باإلضافة إىل مختارات من البودكاست والنصوص واملناقشات. 
يارات مادية للمكان، وتؤدي  يارات عرب اإلنرتنت وز تنظم املنصة ز
دور الجرس الذي يعرب نحو صنع الفن يف املستقبل والتعاون بني 

مجاالت من اختصاصات متعددة.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

kohllective.com/Opportunities
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مالطة

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

مؤسسات عامة تعمل على املستوى املحلي

مجلس الفنون يف مالطة	 
برنامج دعم التدريب والتطوير

برنامج األبحاث والتنمية

التبادل الثقايف الدويل

االستثمار يف املؤسسات الثقافية – مالطة

)املسار الثاين: االستثمار يف املهرجانات والربامج والنشاطات املنتظمة(

وزارة التعليم والرياضة والشباب والبحث واالبتكار	 
برنامج منح مالطة الدراسية الفنية

مصادر تمويل دولية

مصادر تمويل أوروبية ودولية تقدم التمويل يف مالطة

منح املنطقة االقتصادية األوروبية والرنويج	 
صندوق التعاون اإلقليمي

مصادر معلومات خاصة بمالطة

ثقافة360 من املؤسسة اآلسيوية األوروبية	 
خالصة السياسات والتوجهات الثقافية – ملف مالطة	 
Creative Europe – مكتب مالطة	 

164  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات



مقدمة
ممن  الثقايف،  املجال  يف  والعاملني  للفنانني  املتاحة  الدولية  التجوال  فرص  حول  معلومات  القسم  هذا  يقدم 

ينتمون إىل مالطة أو الراغبني يف العمل هناك.

تشري األدلة الناتجة عن البحث أن مجلس الفنون يف مالطة، وهو الوكالة الوطنية املسؤولة عن تنمية القطاع 
اإلبداعي والثقايف يف مالطة واالستثمار فيه، هو املؤسسة األساسية اليت تقدم الدعم للتبادل الدويل. باإلضافة 
إىل ذلك، ثمة برنامج آخر واحد تديره وزارة التعليم والرياضة والشباب والبحث واالبتكار. يستجيب برنامج واحد 
أخذ  هو  )واملقصود  الدليل  هذا  يتناولها  اليت  "املحددة"  أو  الناشئة  املجاالت  من  واحداً  الربنامجني  من  فقط 
التجوال الرقمي أو الهجني يف االعتبار، أما املجاالن املتبقيان فهما أخذ التنوع والوصول يف االعتبار، وتمويل دعم 
يع املعنية بالبيئة(. ال يختلف هذا عن األنساق اليت لوحظت يف أماكن أخرى، ولكن يمكن لكافة الجهات  املشار

الفاعلة استكشاف هذا املوضوع بشكل أوسع يف املستقبل القريب.

قطاع  الدويل يف  التبادل  يف  تساهم  أن  يمكن  فنية خاصة  وإقامات  عاّمة  وجود مؤسسات  إىل  اإلشارة  تجدر 
التمويل للتجوال عرب الحدود( ال تنطبق عليها  إتاحة  املعايري الخاصة بهذا الدليل )مثل  الفنون والثقافة، ولكن 
وقد  اإلنرتنت،  عرب  املتوفرة  املعلومات  على  البحث  يعتمد  على ذلك،  ذكرها هنا. عالوة  إىل عدم  أدى  ما  كاملة، 

توجد فرص أخرى ولكنها غري متوفرة على اإلنرتنت، أو مل تكن متوفرة خالل فرتة البحث.

تستكمل  أن  ويمكن  بانتظام،  ُتحّدث  أخرى  معلومات  مصادر  الدليل  يتضمن  املذكورة،  الربامج  إىل  باإلضافة 
الربامج املنصوص عليها يف هذا القسم. يرجى من القراء مراجعة الفصل حول التمويل الدويل للتجوال ملنطقة 

جنوب املتوسط، إذ يمكن أن يتضّمن برامج إضافية تشمل مالطة.
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 مؤسسات عامة تعمل
على املستوى املحلي

مجلس الفنون يف مالطة	 

يب والتطوير برنامج دعم التدر

لغات الربنامج   املالطية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

على  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف  اإلقامة  رخصة  حيازة  أو  مالطة،  يف  اإلقامة  املتقدمني 

مالطة، أو الجنسية املالطية

املستهدفة:  	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

املنظمات الثقافية )الفرق املرسحية، التجّمعات الفنية، التجّمعات - 

املرسحية، الجمعيات، املجموعات، وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

واملشاركة -  األنشطة  يف  بالتسجيل  املتعلقة  الرسوم  أخرى:  كلف 

فيها، والتدريب والتطوير، إلخ

يخ آخر اّطالع  2022/12/27 تار

artscouncilmalta.org/pages/funds- 
opportunities/schemes-2022/training-and- 

development-support-scheme/
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برنامج األبحاث والتنمية

لغات الربنامج   املالطية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األعمال متعددة االختصاصات 	

رشوط القبول

على  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف  اإلقامة  رخصة  حيازة  أو  مالطة،  يف  اإلقامة  املتقدمني 

مالطة، أو الجنسية املالطية

املستهدفة:  	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

املنظمات الثقافية )الفرق املرسحية، التجّمعات الفنية، التجّمعات - 

املرسحية، الجمعيات، املجموعات، وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى: الرسوم الفنية، رسوم إدارة املشاريع، إلخ- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/27 تار

artscouncilmalta.org/pages/funds- 
opportunities/schemes-2022/project- 

research-and-development-scheme/
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التبادل الثقايف الدويل

لغات الربنامج   املالطية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

على  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف  اإلقامة  رخصة  حيازة  أو  مالطة،  يف  اإلقامة  املتقدمني 

مالطة، أو الجنسية املالطية

املستهدفة:  	 الجهات 

الفنانون والفنانات- 

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

املنظمات الثقافية )الفرق املرسحية، التجّمعات الفنية، التجّمعات - 

املرسحية، الجمعيات، املجموعات، وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

والرشق  املتوسط  دول  مع  الثقايف  للتبادل  خاصة  أولوية  وُتمَنح 

األوسط وإفريقي

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

نفقات أخرى: رسوم إلنتاج الفعاليات والنشاطات، الرتجمة، إلخ- 

مالحظات محددة

املشاركة  	 بإمكانية  بوضوح  الربنامج  يعرتف  الرقمي:   العنرص 

رقمياً يف الفعاليات والنشاطات

يخ آخر اّطالع  2022/12/27 تار

artscouncilmalta.org/pages/funds- 
opportunities/schemes-2022/ 

international-cultural-exchanges/
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مجلس الفنون يف مالطة	 

االستثمار يف املؤسسات الثقافية – مالطة
)املسار الثاين: االستثمار يف املهرجانات والربامج والنشاطات املنتظمة(

لغات الربنامج   املالطية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

الرتاث )الرتاث املادي، الرتاث الالمادي، األرشيف( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: يشرَتط  	

يف الجهات املرشحة أن تكون منظمات طوعية مسجلة لدى 

عنوان  لها  يكون  أن  ويجب  الطوعية،  املنظمات  مفوضية 

مسجل يف مالطة

املرسحية،  	 )الفرق  الثقافية  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

التجّمعات الفنية، التجّمعات املرسحية، الجمعيات، املجموعات، 

وغريها(

الوجهة )أو الوجهات(

 غري محدد

أولويات أخرى  يتمثل الهدف الرئييس من الربنامج يف تقديم دعم 

مستقر للمنظمات يك تتمكّن من التخطيط ملستقبلها، ومن النمو 

والتطور وتحقيق األهداف االسرتاتيجية ملجلس الفنون يف مالطة، 

ولكن الدعوة ترمي أيضاً إىل تعزيز عالقات مالطة الثقافية الدولية 

ملواصلة تطوير التبادل والتعاون الفين الدويل.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/27 تار

aartscouncilmalta.org/pages/ 
funds-opportunities/schemes-2022/ 

investment-in-cultural-organisations-malta/
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وزارة التعليم والرياضة والشباب والبحث واالبتكار	 

برنامج منح مالطة الدراسية الفنية

لغات الربنامج   املالطية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح دراسية للتعليم الجامعي وما بعد الجامعي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

حملة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

االقتصادية  املنطقة  جنسيات  إحدى  أو  املالطية،  الجنسية 

األوروبية مع إقامة دائمة يف مالطة، أو ممن أقاموا يف مالطة 

خالل السنوات الخمس املاضية، أو مواطنو دول أخرى ممن 

حصلوا على إقامة طويلة األمد، أو حملة الجنسية الربيطانية 

ووثيقة إقامة مالطية

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الكلف املشمولة  

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف أخرى: الرسوم الجامعية- 

ال ُيغطي الربنامج كلف السفر بشكل مبارش، ولكنه يتضمن مبلغاً 

يمكن استخدامه لدفع تكاليف السفر.

يخ آخر اّطالع  2022/12/30 تار

education.gov.mt/en/education/ 
myScholarship/Pages/Malta- 

Arts-Scholarships.aspx
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مصادر تمويل دولية

مصادر تمويل أوروبية ودولية تقدم التمويل يف مالطة

منح املنطقة االقتصادية األوروبية والرنويج	 

صندوق التعاون اإلقليمي

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

يع أو إنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

وأنشطته  	 الدعم  يتلقى  الذي  املرشوع  يف  يشارك  أن  يجب 

ألبانيا،  التالية:  الدول  من  األقل  على  دول  ثالث  جهات من 

قربص،  كرواتيا،  يا،  بلغار والهرسك،  البوسنة  بيالروسيا، 

لتوانيا،  التفيا،  املجر،  اليونان،  إستونيا،  التشيك،  ية  جمهور

بولندا،  الشمالية،  األسود، مقدونيا  الجبل  مالطة، مولدوفا، 

تركيا،  روسيا، رصبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا،  رومانيا،  الربتغال، 

أوكرانيا

الجهات املستهدفة: املؤسسات )العامة أو الخاصة( 	

الوجهة )أو الوجهات(

يا، كرواتيا، قربص،   ألبانيا، بيالروسيا، البوسنة والهرسك، بلغار

مالطة،  لتوانيا،  التفيا،  املجر،  اليونان،  إستونيا،  التشيك،  جمهورية 

الربتغال،  بولندا،  الشمالية،  مقدونيا  األسود،  الجبل  مولدوفا، 

رومانيا، روسيا، رصبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، تركيا، أوكرانيا

الدورات السباقة، دعم الصندوق مشاريع  خالل  أولويات أخرى 

االقتصادية  املنطقة  منح  لدى  األولوية  ذات  القطاعات  على  تركز 

األوروبية والرنويج. سيتحدث هذا يف املستقبل.

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

نفقات أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2022/08/02 تار

eeagrants.org/topics-programmes
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مصادر معلومات 

خاصة بمالطة

ثقافة 360 من املؤسسة اآلسيوية 	 
األوروبية

اآلسيوية  املؤسسة  تديرها  اإلنرتنت  عرب  منصة  هي  ثقافة360 
األوروبية، اليت تقّرب بني آسيا وأوروبا عرب توفري املعلومات وتيسري 
الحوار وتحفزي التفكري يف الفنون والثقافة يف القاّرتني. تنرش املنصة 
أخباراً يومياً، ومقاالت مجالت، وفرصاً ونشاطات تتعلق بالفنون 
ومنها  األورويب،  اآلسيوي  اللقاء  يف  األعضاء  الدول  يف  والثقافة 

مالطة.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culture360.asef.org/resources/?country=malta 

 خالصة السياسات	 
والتوجهات الثقافية – ملف مالطة

معلومات  منصة  هي  الثقافية  والتوجهات  السياسات  خالصة 
معايري  ومراجعة  صياغة  إىل  تسعى  اإلنرتنت،  على  ومراقبة 
واملجتمع،  الحكومات  تعين  اليت  املناطق  الثقافية يف  السياسات 
واملوارد  واملقارنات  واإلحصاءات  املعرفة  تقديم  خالل  من  وذلك 
دولة  كل  ملف  ينقسم  وغريها.  ملواضيع  املخصصة  واملقاطع 
حول  معلومات  وتضم  موضوعاً،  منها  كل  يتناول  أقسام  إىل 

منظومة السياسات الثقافية، والواقع الحايل للشؤون الثقافية، 
والتعليم  والقوانني والترشيعات،  الثقايف واإلبداعي،  والقطاعان 
يف مجال الفنون والثقافة، ومشاركة الثقافة وتلّقيها، والتمويل 
والدعم. ُتسَتقى املعلومات املتضّمنة يف ملف كل دولة من مصادر 
ير  والتقار الحكومية  والوثائق  واألبحاث،  الدراسات  منها  متنوعة 
أو  ير  وتقار الحكومة،  عن  املمثلني  أهم  من  وغريهم  الوزراء  من 
من  املهمة  والترصيحات  واملنارصة،  الضغط  مجموعات  بيانات 
الفنانني واملنتجني الفنيني والحمالت السياسية ووسائل اإلعالم.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culturalpolicies.net/database/search-by-country/
country-profile/?id=25 

 	 Creative Europe 
مكتب مالطة

Creative Europe هو عنوان الربنامج اإلطار الخاص باالتحاد 
األورويب للقطاعات الثقافية اإلبداعية والسمعية البرصية. أُّسس 
هذه  مهمة  وتتمثل  الربنامج،  يف  مشاركة  دولة  كل  يف  مكتب 
املكاتب يف إعالم الجهات الفاعلة يف القطاعات الثقافية واإلبداعية 
يؤدي  الربنامج.  يوفرها  اليت  الدعم  بفرص  اإلعالم(  )الثقافة، 
ويرافق  ومالطة،  أوروبا  بني  الوصل  حلقة  دور  مالطة  مكتب 
املؤسسات ويعّرفها بربنامج Creative Europe وحول الشؤون 

الثقافية يف االتحاد األورويب.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

ewropakreattiva.mt/

172  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

https://culture360.asef.org/resources/?country=malta
https://culture360.asef.org/resources/?country=malta
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=25
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=25
https://www.ewropakreattiva.mt/


املغرب

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

املؤسسات العامة اليت تنشط على املستوى املحلي

وزارة الثقافة والشباب والتواصل	 
دعم معارض الكتاب

دعم الفنون البرصية والجميلة

منظمات ثقافية فاعلة أخرى

جمعية أفركاينا	 
يقيا الفنية  خطوط إفر

كادير	  املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي

جمعية جذور	 
جذور مربّعة – حاضنة إبداعية

مصادر تمويل دولية

جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف املغرب

مركز جاك بريك	 
منح تجوال

القنصلية الفرنسية العامة يف الرباط	 
ِمَنح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

املعهد الثقايف الفرنيس يف املغرب	 
اإلقامات الفنية

جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر
يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

ثقافة داير ما يدور	 
مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

املورد الثقايف	 
عّبارة

ثقافة 3.0

التحالفات الثقافية

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 
مدّونات

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب  	 
للعلوم االجتماعية

برنامج أبحاث حول الفنون
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املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 
برنامج الزمالء الناشئني

املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم 	 
)FMSH( اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم

اإلنسانية واالجتماعية

يقيا	  الفن يحرك إفر
برنامج املنح

 	Friche La Belle de Maiاملعهد الثقايف الفرنيس يف املغرب و
إقامة املتوسط

املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 
برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

مفردات	 
إقامات وقت الفن

مدارات

جهات ممولة أوروبية ودولية تقدم املنح يف املغرب

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

املجلس الثقايف الربيطاين	 
منح التعاون الدويل

الرقص على الحافة	 
برنامج منح دراسات 

مهرجان القارات الثالث	 
اإلنتاج يف الجنوب

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 
يز كة تعز رشا

 	)IFA( معهد العالقات الخارجية
تواصل الفنانني

برنامج CCP للزمالة

برنامج CCP للمؤازرة

تمويل املعارض

املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 
يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

Accès Culture

مؤسسة كامل الزار	 
التكافل الثقايف: منح فنية

منح

التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

ميت أوست	 
تاندم 360 درجة

املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 
التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية

مؤسسة األمري كالوس	 
جوائز النصح

جوائز التأسيس

برو هيلفتسيا	 
برامج إقامة

رحالت بحث

اإلذاعة الفرنسية الدولية	 
RFI جائزة االكتشاف من

 	artlink من Südkulturfonds
برنامج املنح املستمرة

املعهد السويدي	 
كة اإلبداعية برنامج الرشا

برنامج رائدات األعمال

مصادر معلومات خاصة باملغرب

يقيا الفنية	  خطوط إفر
 	Sortir
آرتماب	 

↖
ت  

ويا
حت

 امل
ن

 ع
مة

عا
ة 

ملح
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مقدمة
يف  الفاعلة  الجهات  من  عدد  مع  ومقابالت  اإلنرتنت  على  موسع  بحث  بعد  القسم  هذا  يف  املعلومات  ُجِمعت 
أصحاب  من  الدويل  التعاون  يف  يعملون  مع محرتفني  محادثات  جانب  إىل  املغرب،  يف  املستقل  الثقايف  املشهد 
الخربة يف البالد. ويستفيد هذا اإلصدار من املعلومات املنشورة سابقاً يف دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 
العربية )2020( ويف القارة اإلفريقية )2019(، الذي نرشته الشبكة الثقافية للتجوال. اتّصل فريق إعداد الدليل 

باملؤسسات والجهات املانحة الواردة يف هذا القسم لتحديث املعلومات.

بعد الخروج من أزمة وباء كوفيد 19، ثمة رغبة مزتايدة يف املغرب لتطوير التبادل الثقايف الدويل. توقفت أنشطة 
بعض صناديق تمويل التجوال اإلفريقية، مثل الفن يحرك إفريقيا يف املغرب، بسبب الوباء، ولكن ما زالت هناك 
فرص متاحة لإلقامات والتدريب والتبادل وأنشطة أخرى من برامج إقليمية من جهات مثل آفاق واملورد الثقايف 

ومفردات واملجلس العريب للعلوم االجتماعية.

ُيتاح معظم فرص التجوال عموماً من هذه املؤسسات الخاصة وغري الحكومية، أو من التعاون الدويل )األورويب 
النرش،  وأعمال  البرصية  والفنون  الجميلة  للفنون  التجوال  أيضاً  يدعم  املغرب  يف  العام  القطاع  ولكن  خاصًة(، 

وذلك للمساهمة يف نشاطات وفعاليات خارج املغرب.

الدويل  التجوال  لتمويل  املخصص  الفصل  مراجعة  يرجى  باملغرب،  الخاصة  التجوال  فرص  يف  البحث  إطار  يف 
ملنطقة جنوب املتوسط ملا يحتويه من برامج إضافية ُمتاحة للمغرب.
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 املؤسسات العامة اليت تنشط
على املستوى املحلي

وزارة الثقافة والشباب والتواصل	 

دعم معارض الكتاب

لغات الربنامج   العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاركة يف نشاطات وفعاليات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الكتب والنرش 	

رشوط القبول

املشاركة يف معارض الكتاب الدولية. 	

دور النرش اليت نرشت ما ال يقل عن خمسة كتب خالل العام  	

املايض.

الجهات املستهدفة: دور النرش املغربية 	

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الكلف املشمولة  غري محددة

وقيمة  أهمية  حسب  الدعم  مبلغ  يحدد  محددة  مالحظات 

معرض الكتاب، رشط أال يتجاوز الدعم %70 من الكلفة اإلجمالية 

للمشاركة. 

آب/أغسطس  يف  كان  دعوة  آلخر  الطلبات  الستالم  النهايئ  املوعد 

.2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

daam.minculture.gov.ma

daam.minculture.gov.ma/resources/files/ 
CPS_livre_2022.pdf

ية والجميلة دعم الفنون البرص

لغات الربنامج   العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاركة يف نشاطات وفعاليات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية والفنون الجميلة 	

رشوط القبول

للمشاركة يف املعارض الدولية. 	

يجب أن يكون املتقدم األسايس للمرشوع من حملة الجنسية  	

املغربية أو مقيماً يف املغرب.

املستهدفة:  	 الجهات 

مجاالت -  يف  والعامالت  والعاملون  والفنانات  الفنانون  األفراد: 

الفنون البرصية والفنون الجميلة

الخاصة -  والرشكات  والتعاونيات  الجمعيات  املؤسسات: 

املتخصصة يف الفنون الجميلة والفنون البرصية

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الكلف املشمولة  ُيحّدد مبلغ الدعم على أن يشكل 60 يف املئة من 

كلفة املشاركة، رشط أال يتجاوز املبلغ 15 ألف درهم مغريب )نحو 15 

ألف دوالر أمرييك(.

مالحظات محددة  املوعد النهايئ الستالم الطلبات آلخر دعوة كان 

يف آب/أغسطس 2022.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

daam.minculture.gov.ma

daam.minculture.gov.ma/resources/files/ 
CPS_arts_2022.pdf
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منظمات ثقافية فاعلة أخرى
جمعية أفركاينا	 

يقيا الفنية خطوط إفر
لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

يع الرشاكات 	 مشار

لقاءات اإلقامات الفنية 	

املؤتمرات والندوات 	

ورشات العمل والدروس املتخصصة )ماسرت كالس( 	

املهرجانات والحفالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، املوسيقى، السريك، اإليماء...( 	

رشوط القبول

األفراد واملنظمات غري الحكومية من إفريقيا 	

املنظمات  	 املحرتفون،  املرسحية،  الفرق  املوسيقية،  الفرق  الراقصون،  املمثلون،  املوسيقيون، 

الثقافية، املؤسسات، أماكن العروض واملهرجانات.

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والدول اإلفريقية

أولويات أخرى 

يمكن تقديم الطلبات بالعربية أو بالفرنسية - 

أو باإلنكلزيية.

تقبل الطلبات مرتان يف العام.- 

يمكن أن يتضمن املرشوع عدة وجهات.- 

تغطي املنح املعطاة باملعدل ثالث سفرات عرب - 

الطريان.

الكلف املشمولة  بطاقات السفر

 مالحظات محددة آخر موعد فتح للتقدم كان يف

نيسان/أبريل 2020 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

http://africaartlines.com/en/

 جمعية التعليم باملواد السمعية البرصية )ACEA( / املهرجان الدويل للفيلم	 
)FIDADOC( كادير   الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي
لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

اقامة كتابة )أسبوعان( 	

ماسرتكالس وورشات عمل ولقاءات احرتافية ومؤتمرات 	

مهرجانات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفيلم الوثائقي السينمايئ والسمعي البرصي 	

رشوط القبول

الكتاب املغربيني والكاتبات املغربيات، سواء ممن كانوا مقيمني يف املغرب أم خارجها 	

من  	 أو  املغرب،  يف  البرصية  السمعية  والفنون  السينما  وكليات  املدارس  وخريجات  خريجو 

األقسام املتخصصة يف املجال نفسه يف الجامعات املغربية

طلبة السنة األخرية يف دراسة املجال نفسه 	

والفيديو  	 الفوتوغرايف  التصوير  مجاالت  )يف  والفنانات  والفنانون  والصحفيات،  الصحفيون 

والفنون البرصية واملوسيقى...( والباحثون والباحثات، وناشطو وناشطات املجتمع املدين ممن 

يتضمن نهج عملهم وجهة نظرة توثيقية

السينمائيون والسينمائيات والطلبة من الدول اإلفريقية أو العربية باملواصفات نفسها 	

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول اليت يقيم فيها املغربيون املغرتبون؛ ومن إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشمال 

إفريقيا إىل املغرب

من  مشاركاً   12 يستفيد  أخرى   أولويات 

الربنامج كل عام.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النقل الدويل- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

لتقديم  النهايئ  املوعد  محددة   مالحظات 

األول/ ترشين  يف  كان  دعوة  آلخر  الطلبات 

كتوبر 2022 أ

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

fidadoc.org/la-ruche

fidadoc.org/appel-a-projet-ruch
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جذور	 

جذور مربّعة – حاضنة إبداعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

التدريب يف الخارج )إقامات، مهرجانات، معارض، إلخ( 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

اإلبداعي  	 أو  الثقايف  املرشوع  يف  الرئيسية  الجهة  تكون  أن  يجب 

كانت فرداً أم مؤسسة( مستقرة يف املغرب )سواء أ

الوجهة )أو الوجهات(

 أوروبا وإفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

من  املشاركة  املشاريع  فيه  تستفيد  للحاضنة  نشاط  أخرى  أولويات 

جهة  لدى  ُتسَتضاف  أو  ثقايف،  نشاط  يف  للمشاركة  الدويل  التجوال 

رشيكة دولية ملدة أسبوع

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

عرش  االثين  للمشاريع  التجوال  برنامج  يخصص  محددة  مالحظات 

اليت يتم اختيارها يف إطار حاضنة جذور مربعة ملدة 12 شهراً. 

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان يف أيلول/سبتمرب 2022. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

racines-carrees.org/

docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSfkwzyVblwUbl_zDywOj51t5MJK7DNi9a 

XuSTB1UVtcY9m5-w/viewform
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مصادر تمويل دولية
جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف املغرب

مركز جاك بريك	 

منح تجوال

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم اإلنسانية واالجتماعية 	

رشوط القبول

لنيل  	 املرشحون  أو  املاجستري،  شهادة  لنيل  سجلوا  ممن  الطلبة 

شهادة الدكتوراه حول العامل.

الوجهة )أو الوجهات(

املغرب  ومنطقة  يتانيا  ومور املغرب  إىل  العامل  أنحاء  مختلف  من   
العريب عموماً

أو  باملغرب  مرتبطاً  البحث  املوضوع  يكون  أن  ُيشرَتط  أخرى  أولويات 

يتانيا، أو بمنطقة املغرب العريب عموماً. مور

يجب أن ُيستكَمل البحث قبل 30 كانون األول/ديسمرب 2023.- 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

واحد  شهر  بني  ترتاوح  فرتة  املنحة  هذه  تستمر  محددة  مالحظات 

وثالثة أشهر.

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان يف كانون األول/ديسمرب 

 .2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

cjb.ma/appels-a-projets/appel-a-candidatures-cjb-
bourses-de-mobilite-dune-duree-d1-a-3-mois/
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القنصلية الفرنسية العامة يف الرباط	 

منح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

لغات الربنامج  الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

واإلغاثية  	 التعليمية  باملجاالت  املرتبطة  يع  للمشار املنح  هذه  تقدم 

يع  وللمشار االقتصادي،  االجتماعي  االندماج  ومجال  والثقافية 

اليت تساهم يف دعم املواطنني الفرنسيني يف الخارج.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: 	

املشاريع  	 ذات  املحلية  الجمعيات  كل  املستهدفة:  الجهات 

اإلنسانية أو الثقافية أو التعليمية، أو مشاريع االندماج االجتماعي 

االقتصادي اليت تدعم الفرنسيني املقيمني يف الخارج.

الوجهة )أو الوجهات(
 املغرب، فرنساً

الفرنسية  القنصلية  ولكن  التجوال،  على  خاص  بشكل  الربنامج  يركز 

تدعم وتشجع التعاون والتبادل بني فرنسا واملغرب، لذا يمكن للربنامج 

أن يغطي تكاليف التجوال يف حال كانت جزءاً من الربنامج.

لتقديم مرشوع، يجب أن تكون املنظمة مؤسسة منذ عام على األقل، 

املايل  للعام  الجمعية  مدخول  )مجموع  السنوية  مزيانيتها  تتجاوز  وأال 

السابق( مليون يورو. 

يجب أال تكون املنحة مصدر التمويل الوحيد للمرشوع. أقىص ما يمكن 

منحه هو نصف مزيانية املرشوع، يمكن أن ترتفع النسبة استثنائياً إىل 

اليت ال  الصغرية  املنظمات  املرشوع يف حالة  تمويل  املئة من  ثمانني يف 

من  بأقل  منحة  تطلب  واليت  يورو  آالف   10 الكلية  مزيانياتها  تتجاوز 

2000 يورو للمرشوع. 

يف كل األحوال يجب أال تتجاوز املنحة املطلوبة 20 ألف يورو

رواد  بها  يتقدم  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  منح  أخرى  أولويات 

األعمال واملستقلني.

إىل  تصل  ملرشوع  بمنحة  التقدم  للمنظمات  يمكن  املشمولة   الكلف 

عرشين ألف يورو.

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

ma.consulfrance.org/Dispositif-de-soutien-au-
tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-STAFE-

appel-5992#Pour-quelles-associations

املعهد الثقايف الفرنيس يف املغرب	 

برامج إقامات فنية

لغات الربنامج  الفرنسية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة:  	

فرنسا -  يف  املقيمني  األجانب  أو  الفرنسيني  من  والفنانات  الفنانون 

ألكرث من 5 سنوات.

األجانب -  من  أو  املغربية  الجنسية  حملة  من  والفنانات  الفنانون 

املقيمني يف املغرب

املشاركة يف الحياة املهنية وإثبات وجود مسرية مهنية يف الفن )أعمال - 

سابقة(

االنتماء إىل دولة ناطقة بالفرنسية- 

التفرغ طيلة مدة اإلقامة- 

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا إىل املغرب

أولويات أخرى ال ُيشرَتط عمر معني

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  تستمر اإلقامة فرتة ترتاوح بني 3 أسابيع و3 أشهر.

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان يف كانون الثاين/يناير 2023.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

if-maroc.org/projets/appel-a- candidature- 
pour-les-residences-artistiques-et-culturelles-de-

linstitut-francais-du-maroc/
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جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر

يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

النقاد،  	 املرتجمون،  الكتاب،  القيمون،  )الفنانون،  فنية  إقامات 

العاملون يف الفن.. إلخ(

منح مشاركة يف النشاطات والفعاليات )شبكات، مهرجانات،  	

لقاءات.. إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات للتجوال 	

منح سفر )تنطبق على أسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتدريب بعد الشهادات العليا 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام..إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية..إلخ(

السينما والفنون السمعية البرصية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الفنانون والعاملون يف املجال الثقايف من إفريقيا من املقيمني يف - 

إفريقيا أو خارجها.

املنظمات والجمعيات الفنية أو الثقافية املتواجدة يف إفريقيا أو - 

اليت تتعاون على األقل مع منظمة إفريقية على مشاريع. 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة- 

املنظمات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 كل دول القارة اإلفريقية

يجب على املتقدمني امتالك مقر أو أن يكونوا أعضاء يف منظمة أو 

يمتلكوا  وأن  قانوين  لهم وضع  يكون  وأن  فنية،  أو  ثقافية  جمعية 

يمتلكوا  وأن  )للمنظمات(،  الخربة  من  سنوات  ثالث  األقل  على 

ضمانة أخالقية )شهادة رعاية(، وأن يقدموا مرشوعاً خالقاً يساهم 

يف بناء املجال.

يرحب الربنامج بالطلبات لنوعني من املشاريع:

النوع األول: طلبات املساعدة يف اإلبداع واإلنتاج، وترتبط هذه - 

الطلبات باإلبداع الفين أو املشاريع الخالقة يف إفريقيا.

الرقمي(، -  أو  )املادي  التوزيع  يف  املساعدة  طلبات  الثاين:  النوع 

يف  للمشاريع  الرقمي  أو  املادي  بالتوزيع  الطلبات  هذه  وترتبط 

إفريقيا. 

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى.- 

الثقافة  يف  اإلفريقيني  للعاملني  خاص  دعم  محددة   مالحظات 

للتعايف من اآلثار الضارة لفريوس كوفيد 19.

املتقدمات من النساء سيتم تشجيعهن بشكل خاص.

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

آخر دعوة:

africanculturefund.net/en/call-for-proposals-
11-acf
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ثقافة داير ما يدور	 

مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح بحث وإنتاج 	

رعاية وإقامات الفنية   	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

وفق  	 املهمشة  املناطق  يف  واملدنية  الثقافية  الشبابية  املبادرات 

واألردن  ومرص  الجزائر  الجنوب:  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس ومن هم يف الشتات من 

يا وليبيا. سور

الشابات،  	 والفنانات  الشباب  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املدين،  املجتمع  وناشطات  نشطاء  والباحثات،  الباحثون 

واملديرات  )املديرون  الثقايف  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيمون والقيّمات(، املجموعات )يمكن التقدم بطلب رشط 

أال يتجاوز عمر املتقدم الرئييس الخامسة والثالثني(. 

الوجهة )أو الوجهات(

 تونس، األردن.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كانون  يف  كان  الطلبات  لتقديم  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

األول/ديسمرب 2020  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/youth-led-initiatives

files.cargocollective.com/c843181/Guidelines_
AAC_ENG.pdf

املورد الثقايف	 

عبارة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مادي، تدريب، منح مساعدة تقنية وتواصل. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

الحكومية،  	 وغري  املستقلة  الثقافية  املبادرات  املستهدفة:  الجهات 

واملنظمات يف مجاالت متعددة )األدب، املوسيقى، فنون األداء، الفنون 

اإلدارة  الثقافية،  السياسات  التصميم،  السينما/الفيديو،  البرصية، 

أو  فنانون  ويديرها  أسسها  اليت  إلخ(  الثقافية..  املساحات  الثقافية، 

عاملون يف الثقافة يف البلدان العربية )بغض النظر عن األصول اإلثنية 

أواألوراق الرسمية( 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول العربية

أولويات أخرى  بلد املغادرة أو بلد الوصول يجب أن يكون 

بلداً عربياً.

آخر موعد فتح للتقدم كان يف نيسان/أبريل 2022

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations-ma-
nagement/abbara/?lang=en

apply.mawred.org/?_
ga=2.50904096.8254 18651. 

1670259149-689714143.1652348215
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ثقافة 3.0

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مايل، تواصل وتشبيك، منح تعلم جماعي.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى واألدب  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املنظمات ذات الخربة أو الناشئة أو املجموعات العاملة يف مجاالت األدب - 

واملوسيقى.

العربية -  املنطقة  الثقافة يف  والعامالت يف  والعاملون  والفنانات،  الفنانون 

)بغض النظر عن األصول اإلثنية واألوراق الرسمية(

والثقايف -  الفين  اإلنتاج  يكون  أن  رشط  الشتات  من  طلبات  قبول  يمكن 

مرتبطاً باملنطقة العربية.

فائدة -  إثبات  إمكانية  التقدم يف حال  الربحية  املنظمات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع للمجتمع وأثره العام.

ومكتبات -  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

وجهات إنتاج موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم - 

ورشات  وإقامة  الجماعية  واملساومات  التحالفات  وعقد  القدرات  وبناء 

العمل أو مشاركة املوارد. 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

جهة  كل  عن  ممثالن  يشارك  محددة   مالحظات 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك يف بريوت.

آب/أغسطس  يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

  2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations- 
management/culture-3-0/?lang=en# 

1550584736402-52ac6dae-38e6
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التحالفات الثقافية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

دعم عام وأنشطة التطوير التنظيمي املشرتكة 	

ورشة عمل إقليمية 	

رعاية وتدريب وورشات عمل باإلضافة إىل أنشطة أخرى 	

تعاون إقليمي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

تعمل  	 اليت  والفنية  الثقافية  للجهات  مفتوح  الربنامج 

ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  التالية:  العربية  الدول  يف 

الجهات  إىل  باإلضافة  وتونس،  وفلسطني  واملغرب 

ية اليت لها مقرات يف إحدى هذه الدول اللبنانية والسور

مسّجلة  	 بالطلبات  املتقدمة  الجهات  تكون  أن  يجب 

قانونياً يف الدولة اليت تعمل فيها

واحدة  	 ثالث جهات،  بني  املرشوع مشرتكاً  يكون  أن  يجب 

الجهة  تكون  أن  يجب  ناشئتان.  وجهتان  خربة،  ذات 

حكومية(  )غري  مستقلة  جهًة  بالطلب  املتقدمة  األساسية 

وذات خربة بالعمل يف القطاع الفين والثقايف

جهتني  	 األساسيتان  الرشيكتان  الجهتان  تكون  أن  يجب 

ثقافيتني وفنيتني مستقلتني ناشئتني

تعمل  	 بالطلب  املتقدمة  الثالث  الجهات  تكون  أن  يجب 

جميعاً ضمن دولة واحدة، أو يف منطقتني مختلفتني من 

دولة واحدة، تنعزل إحداهما عن األخرى بحدود سياسية 

تقسيم  أو  أجنيب  احتالل  عن  املثال  سبيل  على  )ناتجة، 

بها  الحدود معرتفاً  كانت  إذا  النظر عما  سيايس(، برصف 

دولياً أم ال

تحالف  	 من  ألكرث  بطلبات  التقدم  واحدة  لجهة  يمكن  ال 

ثقايف واحد 

الوجهة )أو الوجهات(

وفلسطني  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  بني   

وتونس

أولويات أخرى 

مواصفات الجهات ذات الخربة:

ُمسّجلة قانونياً وتعمل منذ خمس سنوات على األقل- 

ياً ناجحاً-  لديها مصادر تمويل كافية وتدير نموذجاً تجار

شبكة محلية قوية السيما مع األطراف املعنية- 

ياً للجهات الثقافية والفنية املحلية-  تؤدي دوراً محور

أن يكون لديها نطاق وصول واسع وجمهور - 

أن تطور أو تعرض أعمال فنية مبتكرة ومعنية بالشؤون االجتماعية - 

)مثل الشؤون القانونية أو االجتماعية أو البيئية، إلخ(

القدرة على تنفيذ النشاطات الثقافية )مثل املهرجانات(- 

أن تتمتع بالخربات وتقدم الخدمات واملرافق )مثل برامج التدريب، - 

مقرات، إلخ(، وأن تتمتع بالخربة يف العمل مع الشباب واملجموعات 

املهمشة يف املجتمع، يف مشاريع ذات أثر على املحيط

مواصفات الجهات الناشئة:

أن تكون مسجلة قانونياً وتعمل منذ سنة واحدة على األقل- 

أن تكون نابعة من القاعدة املجتمعية، أو أن تكون لها صالت قوية - 

باملجتمعات املحلية

عرب -  التعاون  وإىل  وإقليمي،  محلي  جمهور  إىل  للوصول  تسعى  أن 

الحدود

أن تتمتع بشبكة محلية قوية مع املواهب الثقافية والفنية- 

القدرة على تنفيذ أعمال مبتكرة ومتعددة التخصصات- 

أو مع -  املناطق األقل حظاً  أو يف  إدارة مشاريع ذات صلة للشباب 

الفئات املهمشة

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  بطاقات؛  املشمولة    الكلف 

األجور؛ اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى

مالحظات محددة  الدعم املايل: 110 آالف يورو )أي ما يصل إىل 60 

ألف يورو للجهة ذات الخربة، ومنحتان كل منهما تصل إىل 25 ألف 

يورو للجهتني الناشئتني(

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/cultural-alliances

q5bb5c.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/
uploads/2021/08/TDM__Cultural-Alliances_

Call-for-Applications-EN-_EXTENSION.pdf
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املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 

مدونات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إنتاج البودكاست 	

االختصاصات/األنواع الفنية

البودكاست  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

لعاملون والعامالت يف املجال الثقايف، والفنانون والفنانات، والُكّتاب والكاتبات، ومنتجو - 

ومنتجات البودكاست

الفنانون والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف من املنطقة العربية )برصف - 

النظر عن األصل اإلثين أو األوراق الرسمية(

إنتاجاً -  أن يخدم عملها  الشتات، رشط  املبادرات يف  الواردة من  الطلبات  يمكن دراسة 

ثقافياً أو فنياً مرتبطاً باملنطقة العربية

به -  يعود  الذي  النفع  إظهار  بطلبات رشط  التقدم  الربحية  املؤسسات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع على املجتمع

إنتاج -  وجهات  ومكتبات  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم وبناء القدرات - 

وعقد التحالفات واملساومات الجماعية وإقامة ورشات العمل أو مشاركة املوارد 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك 

يف بريوت.

آب/ يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

أغسطس 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural- 
organizations-manage-

ment/culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج التعاون 	

يع والرتويج  	 مبادرات التوز

يع التوثيق واألرشفة، ومشاركة البيانات واملعرفة واملمارسات املعارصة 	 مشار

صياغة أطر للتعليم الفين والثقايف والسياسات الثقافية والخطاب النقدي  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع االختصاصات 

رشوط القبول

ُتقبل طلبات املشاريع من املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص 	

الجهات املستهدفة: املنظمات والتجمعات واملعارض واملنصات وأماكن العرض )اليت  	

تحظى برمجتها بإمكانية الوصول إىل جمهور واسع( والتحالفات اليت تضم مؤسسات 

محلية متنوعة بقيادة مؤسسة فنية أو ثقافية والشبكات واملشاريع االجتماعية اليت 

يرتكز عملها يف الفنون والثقافة. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم طلبات 

حسب آخر دعوة كان يف آب/أغسطس 2019 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج أبحاث حول الفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات ومجاالت العلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية.  

والفنانون  	 والباحثات،  الباحثون  املستهدفة:   الجهات 

والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجاالت املعنية من األفراد، 

والباحثات،  الباحثني  تجمعات  إىل  باإلضافة  البحث،  وفرق 

واملؤسسات البحثية )الجامعات، مراكز األبحاث، املراكز الفنية، 

املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف البحث، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

أولويات أخرى 

املتقدمون بالطلبات: 

كاديميني أم عاملني يف املجال الفين-  كانوا أ باحثون أفراد، سواء أ

واحدة -  مؤسسة  من  باحثني  تتضمن  أن  يمكن  البحث  فرق 

اختصاصات،  وعدة  أماكن  عدة  ومن  مؤسسات،  عدة  من  أو 

كما يمكن أن تتشكل من مزيج من الباحثني والفنانني والُنّقاد 

املهتمني يف إجراء بحث متعدد االختصاصات يف الفن

التجمعات هي مجموعات مستقلة من الباحثني أو الفنانني، أو - 

تجمع االثنني معاً، ممن يعملون بشكل جماعي على موضوع 

محدد لسنوات، وذلك بناًء على مهمة منصوص عليها ومحددة، 

وضمن مجموعة من القواعد، وللوصول إىل مخرجات تعكس 

هوية التجمعات وأهدافها

مراكز -  أو  أقسامها،  أو  الجامعات  تشمل  أن  يمكن  املؤسسات 

أو  البحث،  يف  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظمات  أو  البحوث، 

مؤسسة فنية وثقافية، إلخ

على فرق وتجمعات البحث واملؤسسات البحثية تقديم طلباتها - 

لفرق يصل عدد أعضائها إىل أربعة، وتتضمن باحثاً استقصائياً 

أساسياً وباحثني استقصائيني مشاركني 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول - 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  آخر موعد فتح للتقدم كان يف آب/أغسطس 

.2021

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/8
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املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج الزمالء الناشئني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية. يمكن 

العربية يف  املنطقة  باحثني مقيمني خارج  الطلبات من  قبول 

وقت التقديم، رشط أن يكونوا من حملة جنسية دولة عربية، 

أو ممن ُمِنحوا حق اللجوء.  

والباحثات ممن حصلوا على  	 الباحثون  الجهات املستهدفة:  

شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية قبل فرتة ال تزيد على 

3 سنوات )سواٌء كان الحصول على الشهادة داخل املنطقة 

العربية أم خارجها(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية وبقية العامل

عملهم  يف  املثّبتني  غري  باملرشحني  الربنامج  يرّحب  أخرى   أولويات 

املؤسسات  واسعة يف  بحثية  بموارد  يتمتعون  ال  األكاديمي، وممن 

على  ُيشرَتط  فيها.  يقيمون  اليت  الدول  أو  فيها  يعملون  اليت 

لدى  املنطقة  خارج  املقيمني  يشمل  بمن  الزمالة،  على  الحاصلني 

موعد تقديم الطلبات، أن يقضوا فرتة تمتد 12 شهراً من برنامج 

الزمالة يف املنطقة العربية.

الكلف املشمولة 

تكاليف السفر )900 دوالر باملعدل(- 

نفقات املعيشة- 

أجر البحث - 

مالحظات محددة  يقدم برنامج الزمالة دعماً كاماًل ملدة 12 شهراً 

)بما يشمل نفقات املعيشة ونفقات البحث(، ويرتاوح مبلغ الدعم 

اإلجمايل بني 20 ألف و36 ألف دوالر أمرييك. 

آخر موعد لتقديم الطلبات استجابًة آلخر دعوة كان يف شباط/فرباير 

2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

theacss.org/pages/early-career-fellows- 
program-cycle9
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 	)FMSH( املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منحة ما بعد الدكتوراه 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

أشهر(  	  3 إىل  شهرين  )من  األمد  قصرية  زمالة  برامج  ُتتاح 

التالية:  لباحثني وباحثات أفراد ممن تنطبق عليهم الرشوط 

عربية.  دولة  يف  دائمة  اإلقامة  أو  عربية  جنسية  حمل  أواًل، 

ثانياً، نيل شهادة الدكتوراه منذ مدة أقصاها 6 سنوات. ثالثاً، 

امليداين،  الرغبة يف إجراء بحث يف فرنسا )بما يف ذلك البحث 

والتشبيك، والعمل يف املكتبات واألرشيف، وغريها من أعمال 

جمع البيانات(.  

الجهات املستهدفة:  	

حملة إحدى جنسيات دول جامعة الدول العربية، أو الالجئون - 

الدول  الجنسية من  واملحرومات من  املحرومون  أو  والالجئات، 

العربية.

األردن، -  العراق،  مرص،  جيبويت،  القمر،  جزر  البحرين،  الجزائر، 

يتانيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر،  الكويت، لبنان، ليبيا، مور

يا، تونس، اإلمارات العربية  السعودية، الصومال، السودان، سور

املتحدة، اليمن.

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل فرنسا.

األوىل  املجموعة  إىل مجموعتني،  الربنامج  ينقسم  أخرى   أولويات 

 2023 نيسان/أبريل  بني  الربنامج  تنفذ  أن  يمكن  الزمالء  من 

برنامجها  الثانية  املجموعة  تنفيذ  حني  يف   ،2023 وحزيران/يونيو 

يمكن   .2023 الثاين/نوفمرب  وترشين   2023 أيلول/سبتمرب  بني 

وهو  األدىن،  الحد  بني  البقاء  مدة  اختيار  الزمالة  على  للحاصلني 

شهران، والحد األقىص، وهو ثالثة أشهر، يف فرنسا.

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

نفقات املعيشة- 

اإلقامة- 

مخصصات  الزمالة  على  الحاصلون  يتلقى  محددة   مالحظات 

اإلقامة يف  كل شهر من  بداية  )ُتدفع يف  يورو  تبلغ 1600  شهرية 

فرنسا(. هذه املخصصات لتغطية اإلقامة واملعيشة والنقل وكلف 

البحث. 

آخر موعد لقبول الطلبات كان يف كانون األول/ديسمرب 2022.

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

theacss.org/pages/call-for-app-c6-2023
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يقيا	  الفن يحرك إفر

برنامج املنح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

اإلقامة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف دولة إفريقية 

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

إنتاج، -  )إرشاف،  والفن  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

برمجة، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول اإلفريقية

أولويات أخرى  يرجى املالحظة أن املؤسسة مل تطلق دعوة لتقديم 

الطلبات منذ انتشار وباء كوفيد 19، ولكن مؤسسة "الفن يحرك 

تسمح  عند  الربنامج  إطالق  إلعادة  خططها  عن  أعلنت  إفريقيا" 

الفرصة.

يف الظروف العادية، ُتقّيم الطلبات بناًء على أربعة معايري: املستوى 

الفين واملهين، مّد الجسور والتشبيك، إمكانية التنفيذ لوجستياً، أثر 

املرشوع املتوقع يف املستقبل.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

artmovesafrica.org/en/home-english-version
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 	Friche La Belle de Mai املعهد الثقايف الفرنيس و

برنامج إقامة يف املتوسط

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

منحة بحث وإبداع   	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )رقص( 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى  	

الكتابة املعارصة  	

رشوط القبول

الجزائر  	 يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  بني  بالرشاكة  الربنامج  ينفذ 

الفرنيس يف مرص  الثقايف  إيران واملعهد  الفرنسية يف  والسفارة 

الفرنيس يف  الثقايف  الفرنيس يف تونس واملعهد  الثقايف  واملعهد 

رام هللا.

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

دول املتوسط.- 

الحد األقىص من عدد املشاركني يف كل مرشوع: شخصان اثنان- 

على املشاركني أن تكون لديهم تأشرية دخول صالحة ملدة ثالثة - 

أشهر بعد العودة من اإلقامة

الجهات املستهدفة: 	

مدة -  طيلة  تستمر  وبنشاطات  املتوسط،  دول  من  املبدعون 

اإلقامة

املبدعون األفراد املرتبطون مسبقاً بنشاط فين- 

الناطقون باإلنكلزيية أو بالفرنسية - 

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا

مخصص  عمل  إطار   Friche يف  اإلقامة  تتيح  أخرى   أولويات 

الفنية  ممارستهم  تطوير  للمستفيدين  يسمح  واإلبداع،  للبحث 

والستكشاف أو إعادة اكتشاف املجال الفين الفرنيس.  

الكلف املشمولة  الكلف املشمولة على وجه الخصوص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامات- 

منح اإلنتاج- 

مالحظات محددة املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دورة كان 

يف شباط/فرباير 2022.

تتيح اإلقامة يف Friche إطاراً معداً خصيصاً لألبحاث واإلبداع، بما 

يفسح املجال للمستفيدين لتطوير عملهم الفين واكتشاف أو إعادة 

اكتشاف املشهد الفين يف فرنسا 

يخ آخر اّطالع  2023/01/14 تار

lafriche.org/la-friche/residences/ 
residence-mediterranee/
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املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 

برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

العمارة، التصميم، الفنون الرقمية، إلخ(

فنون  	 الدمى،  املوسيقى،  املرسح،  )الرقص،  الحية  العروض 

السريك(

الروائية والوثائقية 	 السينما 

األدب )القصص املصورة، أدب األطفال، إلخ( 	

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من املقيمني يف فرنسا

-املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

مرشحني  مع  مشرتكاً  مرشوعاً  ينفذون  ممن  تونس،  من 

فرنسيني أو أجانب مقيمني يف فرنسا

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من الدول اإلفريقية )عدا تونس(

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا والدول اإلفريقية إىل تونس

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة 

إقامة ملدة شهر يف فيال مستقلة يف املرىس، وتتضمن أماكن عمل - 

للمشاريع الفردية أو الثنائية، وإمكانية استقبال عائلة املقيم )يف 

غرفتني( للمساعدة يف إقامة مستمرة يف البالد.

مخصصات شهرية للمعيشة تبلغ ألف يورو يف الشهر للمرشوع - 

الفردي و1600 يورو للمرشوع الثنايئ

يغطي املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس نفقات السفر من مكان - 

إقامة املشارك إىل فيال ساالمبو

ُيتاح الدعم الفين والتشبيك مع الفنانني واملحرتفني التونسيني - 

الثقايف  للمعهد  التابعة  الثقافية  الفرق  عرب  وذلك  املكان،  يف 

الفرنيس يف تونس

سيوضع تصور لنشاط للتعريف باملرشوع، أو املشاركة يف لقاءات - 

مع  )لقاء  املتوفرة  الصيغ  حسب  تونس،  يف  عمل  ورشات  أو 

يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  يف  مؤتمرات  القطاع،  يف  محرتفني 

تونس، تقديم أعمال قيد اإلنجاز(

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-villa- 

salammbo#/
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مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

عملهم الفين، كما تفسح املجال لزيارة املعارض واملؤسسات واللقاء 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

ُتقبل الطلبات من العاملني يف املجال الفين ممن يقيمون يف العامل 

الفنية ويطمحون  بالشؤون  رئييس  يهتمون بشكل  العريب، وممن 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/ 
art-time-residencies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع مجاالت الفن املعارص 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  برنامج مدارات  يستضيف  أولويات أخرى  

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

أيام وُمرَفقة بإرشاد، يلتقي املشاركون وأعضاء من فريق مفردات، 

الذي  املكان  يف  الفين  املشهد  يف  أقرانهم  مع  الخربات  ويتبادلون 

يزورونه.

ُيشرَتط يف املتقدمني بالطلبات امتالك خربة عمل لخمس سنوات 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals

192  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

https://mophradat.org/en/program/art-time-residencies/
https://mophradat.org/en/program/art-time-residencies/
https://mophradat.org/en/program/orbitals/


الجهات األوروبية والدولية اليت تقدم املنح يف املغرب

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 

صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشكات  	

اإلنتاج األملانية، والسينمائيون والسينمائيات من مناطق ودول 

يتوجه إليها صندوق دعم إنتاج السينما العاملية، واليت تتضمن 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس ودول عديدة أخرى. 

الجهات املستهدفة: 	

السينمائيون والسينمائيات- 

رشكات اإلنتاج السينمايئ- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب طبيعة املرشوع

بني  املشرتك  السينمايئ  اإلنتاج  الربنامج  ييدعم  أخرى   أولويات 

األملانية،  اإلنتاج  لرشكة  مبارشة  الدعم  ُيمنح  النامية.  والدول  أملانيا 

ولكن من رشوطه أن ُتنَفق مزيانية اإلنتاج يف املنطقة أو الدولة اليت 

يتوجه إليها الدعم، أي يف إحدى الدول النامية. 

الكلف املشمولة  الكلف املتعلقة بإنتاج فيلم سينمايئ، بما يشمل 

كلف السفر.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/ 
production-support/wcf-classic.html
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املجلس الثقايف الربيطاين	 

منح التعاون الدويل

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

والعروض  	 واملهرجانات  املعارض  )مثل  يع  مشار أو  إنتاج  منح 

اإلبداعي  واالستخدام  والصالونات  واملؤتمرات  العرض  وبرامج 

لألرشيف(

بحث وتطوير أفكار مشاريع جديدة 	

مالحظة: رغم أن هذا التمويل ال يركز على التطوير املهين، ليس مطلوباً 

من املنحة أن تنتج عماًل فنياً مكتماًل، إذ يمكن أن يكون تطوير عنارص 

محددة من مهارات جزءاً من املرشوع، وأن تكون النتيجة األساسية 

دعم عمل إبداعي أو فين.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، السريك، فنون الشارع( 	

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، الحرف، السينما، العمارة، إلخ(

األدب 	

والتكنولوجيا  	 اإلنرتنت،  وفنون  الجديدة  الوسائط  فنون 

اإلبداعية )بما يف ذلك األلعاب والواقع االفرتايض واملعزز وغريه(

املوسيقى/الصوت 	

العلوم أو الفن  	 األعمال متعددة االختصاصات )مثل الفن مع 

التكنولوجيا( مع 

رشوط القبول

اململكة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا واملغرب 

وإسبانيا وتونس 

ومؤسسات  	 والثقافية،  الفنية  املؤسسات  املستهدفة:  الجهات 

التعليم العايل واألبحاث اليت تركز على الفنون والثقافة

األقل  على  واحدة  منظمة  كل مرشوع  يتضّمن  أن  يجب  مالحظة: 

مقرها يف اململكة املتحدة، ومنظمة واحدة على األقل مقّرها يف إحدى 

الدول املؤّهلة للمشاركة

الوجهة )أو الوجهات(

 اململكة املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا 

واملغرب وإسبانيا وتونس

أولويات أخرى 

دعم املنظمات الربيطانية والدولية للتعاون معاً دولياً- 

دعم الفنانني الربيطانيني لصناعة أعمال إبداعية مع أقرانهم من - 

دول أخرى، وتشجيع العمل والتعاون بوسائل مبتكرة

للفنانني -  واضحة  فوائد  تبنّي  اليت  للمشاريع  األولوية  ُتمَنح 

والعاملني األفراد

املشاريع الجديدة واملبتكرة، وهذا يشمل املشاريع اليت تقدم طرحاً - 

جهة  مع  العمل  تتضمن  اليت  أو  املضمون،  أو  الشكل  يف  جديداً 

رشيكة جديدة أو يف دولة جديدة، أو اليت تتوجه للجمهور بشكل 

جديد

املشاريع اليت تتناول موضوعات معارصة مهمة، من التغري املناخي - 

إىل التحديات العاملية 

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى )مثل كلف التدريب والرتجمة واملواد والتعّلم واملنارصة - 

والتفاعل مع املجتمع املحلي والتقييم والرتويج واملعدات أو الكلف 

التشغيلية للمنظمات وكلف التأمني(

مالحظات محددة

التنوع/الوصول: 	

الجندر -  على  تركز  اليت  باملشاريع  خاص  بشكل  الربنامج  يرّحب 

وشؤون التميزي العنرصي واإلعاقة والتقدم يف السن، وغريها من 

موضوعات التنوع االجتماعي

كلف الوصول اإلضافية: إذا كانت املنظمة املتقدمة بالطلب بحاجة - 

طلب  فيمكنها  املقرتحة،  مشاريعها  أحد  لتقديم  وصول  لرشوط 

استمارة  يف  املزيانية  األساسية يف قسم  املنحة  على  إضايف  تمويل 

تقديم الطلب

العنرص الرقمي يمكن تصميم املشاريع بحيث تقدم نتائج وجهاً  	

الجهة  تبحث  االثنني.  بني  يمزج  ما  أو  رقمية،  نتائج  أو  لوجه 

الرقمي  االبتكار  تستخدم  مشاريع  عن  خاص،  بشكل  املمولة، 

مرشوع  إىل  تقليدياً  مرشوعاً  تحول  اليت  باالقرتاحات  وترحب 

افرتايض أو رقمي.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

britishcouncil.org/arts/international- 
collaboration-grants
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الرقص على الحافة	 

برنامج منح دراسات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الرقص  	

رشوط القبول

غرب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

آسيا )الرشق األوسط( وشمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: الراقصون والراقصات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

من  والراقصات  للراقصني  الربنامج  هذا  ُيتيح  أخرى   أولويات 

الشباب من غرب آسيا وشمال إفريقيا الفرصة لحضور ورشة عمل 

الذي ينظمه استديو هيين  املكثفة يف أمسرتدام،  الصيفية  الرقص 

جورينس يف أمسرتدام.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

dancingontheedge.nl/professional/training 

مهرجان القارات الثالث	 

اإلنتاج يف الجنوب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية والفرنسية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

السينما  	

رشوط القبول

اإلقامة: تشرَتط  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

اإلقامة يف إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية

مخرجو  	 السينما،  ومنِتجات  منِتجو  املستهدفة:  الجهات 

ومخرجات السينما من الشباب 

الوجهة )أو الوجهات(

عمل  ورشات  جانب  إىل  فرنسا،  يف  الرئيسية  التدريب  ورشة   

متاحة  والجزائر،  كادير  أ منها  أخرى  مواقع  يف  إضافية  إقليمية 

للمشاركني واملشاركات من املنطقة

أولويات أخرى  يرمي برنامج بناء القدرات هذا إىل تعريف املنتجني 

والسينمائيني الشباب والناشئني يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

بأدوات أساسية متنوعة وتقنيات اإلنتاج الدويل املشرتك من خالل 

العمل الجماعي والتدريب الفردي.

كما يرمي إىل دعم إنشاء شبكة من املنتجني الشباب من القارات 

الثالث اليت يتضمنها املهرجان، وإلرساء األسس للتعاون املستمر بني 

العاملني يف السينما يف أوروبا، والسينمائيني الناشئني يف الجنوب 

العاملي.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة- 

قد تختلف الرشوط الخاصة بورشات العمل اإلقليمية األخرى. يف 

املشاركني  على  نانت،  يف  تقام  اليت  يبية  التدر العمل  ورشات  حالة 

دفع رسم مشاركة يبلغ 200 يورو لكل مشارك.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

3continents.com/en/produire-au-sud/decou-
vrir/formation-professionnelle
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مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_Sum-
mary.pdf
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 	)IFA( معهد العالقات الخارجية األملاين

تواصل الفنانني

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

اإلقامات الفنية )الفنانون، الباحثون، العاملون يف الثقافة( 	

منح استكشاف أو منح استطالع قصرية األمد 	

منح سفر )تمنح ألهداف متعددة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات/التطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التصوير  	 التصميم،  النحت،  )الرسم،  املعارصة  البرصية  الفنون 

الفوتوغرايف، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة 	

العمارة 	

األبحاث الفنية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس( وأملانيا.  

الجهات املستهدفة: 	

ومعلمات -  معلمو  والقيمات،  القيمون  والفنانات،  الفنانون 

واملعماريات،  املعماريون  الفنون،  ومنظرات  منظرو  الفنون، 

املصممون واملصممات.

املنظمات غري الربحية العاملة يف هذه املجاالت- 

الوجهة )أو الوجهات(

  الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )من أملانيا(

  أملانيا )من الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الدويل  التعاون  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الدولية  التشبيك  فرص  تمكني  خالل  من  الثقافة،  يف  العاملني 

وتبادل الحوار الثقايف بني أملانيا والجنوب العاملي.

تعترب املعايري الفنية العالية للمرشوع الفين وااللزتام النشط واملزتامن 

للفنانني أو العاملني الثقافيني من أملانيا والدول األخرى املشاركة، 

ورشاكة منظمات غري ربحية ومشاركة مؤسسات يف الدولة الثالثة 

املعنية مالياً من العنارص األساسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود - 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار
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برنامج CCP للزمالة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات فنية )فنانون، باحثون، عاملون يف الثقافة( 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

باإلضافة للثقافة واإلعالم، برنامج CCP للزمالة مفتوح للمحرتفني 

اإلنسان  وحقوق  واملجتمع  السياسة  مجاالت  يف  واملتطوعني 

واملجتمع  )للعام2023(  والرقميات  املستدامة  والتنمية  والسالم 

املدين والعدالة البيئية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس(.   

الجهات املستهدفة: 	

األفراد البالغني من العمر على األقل 23 عاماً، الذين يتملكون - 

دلياًل على خربة عملية احرتافية تتجاوز السنتني أو مدة مقابلة يف 

العمل التطوعي يف منظمات املجتمع املدين يف بلدهم.  

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا أو دول الرشيكة األخرى يف الربنامج.

واملتطوعني  املحرتفني  للزمالة   CCP برنامج  يمول  أخرى  أولويات 

ثالثة  إىل  شهرين  خالل  عام،  كل  دولة  أربعني  حوايل  يف  امللزتمني 

أشهر من اإلقامات املتعلقة بالعمل يف املنظمات املضيفة يف أملانيا أو 

البلدان الرشيكة لـ CCP، يعمق املشاركون خرباتهم، ويقيمون صالت 

تستفيد   ، باملقابل  الثقافات.  متعددة  مهارات  ويكتسبون  جديدة، 

الزمالء  وشبكات  اإلقليمية  واملعرفة  الخربة  من  املضيفة  املنظمات 

متعددة  العمل  ورش  حضور  أيًضا  للمشاركني  يمكن  املشاركني. 

وبعد  الربنامج.  ينظمها  وللتواصل  مهنية  وفعاليات  الثقافات 

باستحضار  املشاركون  يقوم  اليومية،  العملية  حياتهم  إىل  العودة 

الخربة اليت اكتسبوها إىل مؤسساتهم املحلية.

باللغة  والتحدث  الكتابة  على  قدرة  املستفيدون  يمتلك  أن  يجب 

اإلنكلزيية )وتعترب معرفة اللغة األملانية نقطة إيجابية إضافية(، وأن 

يكون بوضع صحي جيد يسمح لهم بالسفر إىل الخارج ملدة طويلة، 

ومن املحبذ أن يكون منشغلني بالشأن العام وملزتمني بذلك على 

املدى الطويل وأن يكونوا قادرين على إثبات خربة وتفرغ يف مجال 

عملهم، وأن يخططوا للتعاون مع منظمة يف البلد املستهدف أو أن 

يكونوا قد بدؤوا بهذا التعاون أصاًل.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

املراقبة.. -  الصحية،  التأمني  العام،  النقل  )بطاقات  أخرى  كلف 

إلخ(

مالحظات محددة

مكان  	 يف  أو  رقمياً  الزمالة  تمنح   ،2023 العام  يف   الرقمية: 

الربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار
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برنامج CCP للمؤازرة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

كل املجاالت 	

املدين  املجتمع  ملنظمات  ويمكن  واإلعالم  للثقافة  باإلضافة 

التقدم للربنامج يف حال كانت تعمل يف مجاالت السياسات 

املستدامة  والنتمية  والسالم  اإلنسان  وحقوق  واملجتمع 

واملجتمع املدين الرقمي )يف األعوام 2019-2023( والتعليم 

السيايس غري الرسمي والبيئة والعدالة. 

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

فيها  )بما  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس( وأملانيا.   

املسجلة  	 املدين  املجتمع  منظمات  املستهدفة:  الجهات 

رسمياً يف بالدها.  

الوجهة )أو الوجهات(

)للمنظمات  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان    

األملانية(

  أملانيا )ملنظمات البلدان النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الثنايئ  التعاون  للمؤازرة   CCP برنامج  يشجع  أخرى  أولويات 

 CCP منظمات املجتمع املدين من أملانيا وواحدة من 45 دولة رشيكة لـ

الربنامج  تنفيذ مبادرة مشرتكة وشبكة مستدامة. يشري  ترغب يف  واليت 

إىل أن اإلقامات القصرية للموظفني من املنظمات املتعاونة يجب أن تتم 

عرب اإلنرتنت مع إمكانية طرح أشكال أخرى من التعاون. يمكن أن يكون 

فعاليات  وتنفيذ  تخطيط  املثال  سبيل  على  التعاون،  هذا  من  الغرض 

مشرتكة، إرسال بعثات تقيص الحقائق، أبحاث أو أعمال فنية، باإلضافة 

إلعداد أنواع مختلفة من املنشورات. بالتايل، يشجع هذا الربنامج التبادل 

الفاعلة يف املجتمع املدين عرب الحدود الوطنية. ويفضل أن  بني الجهات 

تعمل كلتا املنظمتني املعنيتني يف مجال مماثل من حيث املوضوع أو على 

املستوى اإلقليمي.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى )تأمني صحي، إلخ(- 

مالحظات محددة

يع الرقمية أو اليت تتضمن أشكااًل متعددة  	  الرقمية: تستطيع املشار

من التعاون التقدم للربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار
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تمويل املعارض

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح املشاركة يف الفعاليات 	

حوافز الجوالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املواطنون األملان أو املقيمون يف أملانيا لخمسة اعوام على 

األقل.   

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات   	

الوجهة )أو الوجهات(

 مختلف أنحاء العامل عدا يف أملانيا

  أملانيا

يدعم برنامج تمويل املعارض مشاريع املعارض الدولية  أولويات أخرى 

يف املتاحف العامة واملؤسسات الثقافية ودور العرض يف الخارج. التمويل 

للمعارض الفردية واملعارض الجماعية ومرشوع املشاركة يف  متوفر أيضاً 

معرض دويل أويف بينايل يف الخارج.

يتم انتقاء املشاريع بناء على معايري عالية املستوى للسوية الفنية، أو بناء 

على دعوة من معرض أجنيب غري تجاري وذلك يتطلب أن تكون املؤسسة 

األجنبية املعنية ذات إنجازات كبرية.  

يمكن للفنانني ودور العرض والقيمني التقدم بطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف النقل )لألعمال الفنية(- 

املعدات التقنية لتنفيذ املعرض يف حال دعت الحاجة.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار
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املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 

يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  وفعاليات  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

حوافز الجوالت 	

منح إنتاج أو برامج مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، لبتصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )املادي والالمادي( 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

جميع املجاالت 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: املنظمات )الفرق، التجمعات، املجموعات،  	

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

  إفريقيا بما فيها الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

واملنظمات  الفنانني  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافية غري الربحية يف إفريقيا، وإىل تقوية شبكة العالقات الثقافية 

الفرنسية،  األليانس  الفرنسية،  املعاهد  )مثل  إفريقيا  يف  الفرنسية 

السفارات، إلخ( من خالل دعم األعمال الفنية الجديدة واملهرجانات 

الثقافية  واألسواق  البيناليات  )مثل  الكربى  الثقافية  واملناسبات 

املعارض(،  )مثل  األخرى  النرش  وأشكال  والجوالت  ذلك(،  إىل  وما 

واملشاريع الرقمية املبتكرة واملسؤولة بيئياً، والجوالت اإلقليمية، إلخ

والوكالء  الشباب  على  تركز  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  يوىل 

الناشئني واملمارسات الفنية الجديدة يف اإلبداع املعارص.

ال يمكن دعم الجوالت اإلقليمية إال عندما تتضمن ما ال يقل عن 

5-6 عروض تقديمية يف 3 دول مختلفة.

إرفاق  املدين  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الطلبات  يف  ُيشرَتط 

خطاب دعم من السفارة الفرنسية ذات الصلة أو فرع محلي من 

املعهد الفرنيس أو األكاديمية الفرنسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

تكاليف اإلنتاج- 

يمكن أن تصل قيمة التمويل املمنوحة من قبل الربنامج يف أقىص 

الحدود إىل نصف الكلفة اإلجمالية للمرشوع. 

مالحظات محددة

للطلبات  	 خاص  اهتمام  إيالء  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

على  نشاط،  مكان  كل  يف  أطول  فرتات  تربمج  اليت  املقدمة 

سبيل املثال من خالل الجمع بني العروض وأنشطة التواصل 

وورشات العمل وما إىل ذلك

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار
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Accès Culture

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون  	 السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الشارع، األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الفنون متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا ويف فرنسا.

التجمعات،  	 )الفرق،  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجموعات، الجمعيات.. إلخ(   

الوجهة )أو الوجهات(

واملغرب  وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  بما  وإفريقيا  فرنسا   

وتونس. 

يف  الثقافية  املشاريع  ودعم  تمويل  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافة  وكالء  بني  والتعاون  االجتماعية  الروابط  تعزيز  أجل  من  إفريقيا 

األفريقية والفرنسية.

يسعى الربنامج إىل رشاكة منظمات املجتمع املدين مع املؤسسات الثقافية 

املحلية أو اإلقليمية )املعاهد املوسيقية واملدارس الفنية العامة وما إىل ذلك( 

واليت ستقدم بعد ذلك اقرتاحاً مشرتكاً ملرشوع يستجيب للحاجة املحلية.

يجب أن تتضمن املشاريع املتقدمة تعاوناً ثقافياً وأن تتوجه إىل مجتمع 

وتهدف لتوسيع نطاق وصول الفن إىل الجمهور )التوعية الفنية والتعليم 

الفنون، تنظيم اجتماعات فنية..  الفين، إنشاء وسائط لنوع محدد من 

إلخ(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/programmes-and-projects/
acces-culture

مؤسسة كامل الزار	 

التكافل الثقايف: منح فنية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح إنتاج 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

التجمعات  	 والفنانات،  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

أو  العربية  املنطقة  من  الحكومية  غري  املنظمات  الفنية، 

املقيمة فيها أو تلك املتواجدة يف حوض املتوسط.  

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة  إنتاج وعرض مرشوع

أمرييك  دوالر  و10000  بني 3000  ترتاوح  منحة  مالحظات محددة  

تتضمن التجوال.

إىل  املتقدمة إلنهاء خطواتها خالل ستة أشهر  املشاريع  أن تخطط  يجب 

سنة من تاريخ االنتقاء. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/appel-%C3%A0- 
projets-fondation-kamel-lazaar-klf-2022
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منح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح سفر )تمنح ألسباب مختلفة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الرشق  أو قانوين يف  املقيمون بشكل طبيعي  األشخاص 

األوسط وشمال إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة )القيمون والقيمات، - 

الفنيون  واملربمجات،  املربمجون  واملنتجات،  املنتجون 

والفنيات، املرتجمون واملرتجمات، إلخ(

املجموعات، -  التجمعات،  الفرق،  )الرشكات،  املنظمات 

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

 الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص 

تونس.

املرتبطة بالفن  الفنية والثقافية  التمويل املشاريع  يدعم  أولويات أخرى 

والثقافة يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى األخص يف تونس. 

املشاريع اليت تركز على الرتاث يمكنها أيضاً التقدم عند إجرائها يف تونس.

املستدامة  واملشاريع  العام  للشأن  املفيدة  للمشاريع  األولوية  تعطى 

واملبدعة.

املعارض  ودليل  الفنية  األعمال  كتيبات  على  القبول  رشوط  تنطبق  ال 

والحمالت اإلعالمية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود إن كان مرتبطاً باملرشوع. - 

تكاليف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

kamellazaarfoundation.org/grants-listing

التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

والكتاب  	 والباحثات  الباحثون  املستهدفة:  الجهات 

وتفكريهم  بحثهم  تطوير  يف  يرغبون  ممن  والكاتبات 

يف  الثقافية  والربمجة  التنظيم  يف  عملهم  أو  النقدي 

تونس. 

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة   دعم البحث

مالحظات محددة

منحة ترتاوح بني 1000 و5000 دوالر أمرييك تتضمن التجوال.- 

يجب أن تخطط املشاريع املتقدمة إلنهاء خطواتها ونرشها خالل ستة - 

إىل ثمانية عرش شهراً. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/appel-%C3%A0- 
projets-fondation-kamel-lazaar-klf-2022
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ميت أوست	 

تاندم 360 درجة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برنامج تبادل ثقايف 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات الفنية 	

رشوط القبول

وتونس،  	 والسودان  واملغرب  ولبنان  واألردن  مرص 

هذه  يف  حالياً  املستقرة  الليبية  والتجمعات  واملبادرات 

الدول

املستقلة،  	 الحكومية  غري  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

واملؤسسات العامة غري الهَرمية أو مبادرات املجتمع املدين 

ذات الجذور يف املجتمع املحلي، وذات الشبكات االحرتافية 

املتماسكة

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول املذكورة أعاله  

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  السفر؛  بطاقات  املشمولة  الكلف 

اإلقامة؛ اإلنتاج

املؤسسة  إىل  يوماً   12 ملدة  متبادلة  عمل  يارات  ز محددة    مالحظات 

تعّلم  جلسات  تتضمن  والتدريب  للتشبيك  ثنائية  لقاءات   4 الرشيكة. 

للتطوير  وأدوات  منهجيات  خربة.  ذوي  مدّربني  من  وآراء  أقران  يديرها 

للحدود.  العابر  التعاون  لتطوير  نصائح خرباء مستمرة  والتنظيمي.  املهين 

تمويل أويل بما يصل إىل 7500 يورو ملرشوع تجرييب للتطوير بالتعاون بني 

املنظمتني الرشيكتني

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان يف نيسان/أبريل 2020.

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

tandemforculture.org/stories/ apply-now- 
tandem-360/ 

tandemforculture.org/wordpress/wp-content/
uploads/Tandem-360%C2%B0-Open-Call- 

English

املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 

التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية 

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية

نوع التجوال

أسابيع  	 لثالثة  للتبادل  منحها ألهداف مختلفة(  )يمكن  منح سفر 

على األقل، تمنح يف أي وقت.

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون أو املجاالت املرتبطة بالربنامج. 	

فنون االداء 	

االفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

املقيمون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

قانونياً يف الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا.

املنظمات املتشاركة لدعم تجوال العاملني يف  	 الجهات املستهدفة: 

الثقافة وقادة الفرق يف الدول املعنية. 

الوجهة )أو الوجهات(

 الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا

تعزيز  هو  التبادل  تمويل  من  الهدف  أخرى   أولويات 

وأملانيا، والتعاون من أجل  الصداقات بني شباب من فرنسا 

املكتب  يدعم  العامل.  يف  كما  أوروبا  يف  والسالم  الديمقراطية 

أوروبا  أخرى من  بلداناً  تتضمن  اليت  املشاريع  األملاين  الفرنيس 

أو من دول املتوسط.

وأملانيا  فرنسا  بني  بالتبادل  تسمح  الدول  ثالثية  الربامج  هذه 

التعرف  فرصة  الشباب  وتمنح  املتوسط.  جنوب  ثالثة  ودلة 

والتعلم يف سياق عاملي أوسع.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تكاليف أخرى- 

مالحظات محددة الثقافة والتنمية املستدامة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

fgyo.org/calls-for-applications.html
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مؤسسة األمري كالوس	 

جوائز الرعاية والنصح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

متعددة وتعتمد على الرشوط املحددة يف كل دورة تقديم 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الفنانون  	

والعاملون يف الثقافة من إفريقيا )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

وأوروبا  والكارييب  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  وتونس(  واملغرب 

الرشقية.

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف - 

الوجهة )أو الوجهات(

 تختلف الوجهات بحسب دورات التقدم

مت الجوائز لتقوية استجابات األفراد الفنية  أولويات أخرى  يُصمِّ

للقضايا االجتماعية امللحة من خالل برامج الرعاية والنصح. تهدف 

وتشجيع  الناشئة،  املواهب  دعم  إىل  للنصح  كالوس  األمري  جوائز 

بني  التشبيك  وتسهيل  املجتمع،  بقضايا  املعنية  الفنية  األعمال 

الطريقة،  بهذه  مماثلة.  مواضيع  على  يعملون  الذين  املبدعني 

يخلق الصندوق مساحة لألفراد للتعلم والتجريب واختبار األفكار 

الجديدة - سواء بشكل فردي أو مع أقرانهم.

يتم تقديم كل دعوة لإلرشاد مع منظمة رشيكة متعاونة وتستند 

إىل موضوع معني

الكلف املشمولة   السفر عرب الحدود والكلف األخرى املتعلقة بذلك 

يف حال ارتباطها باملطلوب.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-mentorship-
awards

جوائز التأسيس

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

جائزة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

والفنانات  	 الصاعدون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املهنية،  املسرية  وتطوير  بناء  يف  للدعم  ولذلك  الصاعدات، 

يرتبط عملهم  الثقافة ممن  والعامالت يف  العاملني  وتشجيع 

بالقضايا الساخنة سياسياً واجتماعياً يف سياقهم املحلي على 

التجريب واإلبداع. 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

الكلف املشمولة  جائزة من خمسة آالف يورو

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-seed-awards
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برو هيلفتسيا	 

برامج إقامة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

 إقامات فنية )فنانون، قيمون، كتاب، مرتجمون، نقاد، عاملون يف الفن.. إلخ(  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

الفين يف  	 اإلبداع  الشارع،  السريك، فنون  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الفضاء العام.. إلخ(

الفنون  	 الرتكيب،  الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

إلخ( التطبيقية.. 

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: دول عديدة ومنها الجزائر  	

ومرص واملغرب وتونس )للمقيمني يف سويرسا( ومن سويرسا )إلقامات يف دول 

رشيكة(.

الجهات املستهدفة: الفنانون 	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى  تتضمن معايري االختيار التايل: 

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

دوافع مقنعة- 

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

مرشوع تبادل ملموس ذو أثر طويل األمد.- 

الكلف املشمولة  

التكاليف املشمولة على األخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )عند طلبها(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/residencies-liaison-offices

رحالت بحث

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية.

نوع التجوال

 منح استكشاف قصرية األمد 	

منح بحث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

يف  	 الفين  اإلبداع  الشارع،  فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األماكن العامة.. إلخ(

الفنون  	 الرتكيب،  الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

التطبيقية.. إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: دول عديدة ومنها الجزائر  	

ومرص واملغرب وتونس )من أجل رحالت بحث إىل سويرسا( ومن سويرسا )من 

أجل رحالت بحث يف دول رشيكة(.   

الجهات املستهدفة: العاملون يف املجال الثقايف.   	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى تتضمن معاير االختيار التايل:

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

باملشهد -  ومرتبط  دائم  تأثري  ذو  ملموس  بحث  موضوع 

املحلي  

الكلف املشمولة 

التكاليف املشمولة باألخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

مالحظات محددة

رحالت  	 الربنامج  يشجع  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

اليت ترتواح مدتها بني أسبوعني وأربعة ألسباب  البحث 

بيئية.

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/research-trips-liaison-offices
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 	)RFI( اإلذاعة الفرنسية الدولية

Prix découverte RFI

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

جائزة  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

املوسيقى 	

رشوط القبول

املحرتفة  	 املوسيقية  الفرق  أو  املحرتفني  املوسيقيني  جميع 

املحيط  جزر  أو  إفريقيا  يف  دول  يف  مالياً(  )مقيمة  مستقرة 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  أو  الكارييب  البحر  أو  الهندي 

الدولية. الفرانكوفون 

كاب  	 الكامريون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بينني،  إفريقيا:  يف 

جيبويت،  ديفوار،  كوت  الوسطى،  الكونغو  ية  جمهور فريدي، 

مايل،  االستوائية،  غينيا  غينيا-بيسو،  غينيا،  غابون،  مرص، 

الديمقراطية،  الكونغو  ية  جمهور النيجر،  املغرب،  يتانيا،  مور

رواندا، ساو تومي وبرنسيب، السنغال، الصومال، السودان، 

تشاد، توغو، تونس

موريشيوس،  	 مدغشقر،  القمر،  جزر  الهندي:  املحيط  يف 

سيشيل

ية الدومينيكا، هاييت، سانت لوسيا  	 يف البحر الكارييب: جمهور

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول املذكورة أعاله إىل فرنسا

الدخول  )تأشريات  حفل  إلقامة  السفر  كلف  املشمولة   الكلف 

والنقل والسكن وثالث وجبات يومياً(

مالحظات محددة  تتلقى الجائزة الدعم من جمعية كتاب ومؤلفي 

ومحرري املوسيقى )SACEM( واليونسكو واملعهد الثقايف الفرنيس 

ومنظمة الفرانكوفون الدولية. يتلقى الفائز بالجائزة 10 آالف يورو 

وحفاًل ترويجياً يف باريس. املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة 

كان يف آب/أغسطس 2022.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

musique.rfi.fr/prix-decouvertes 

musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_
prix_decouverte/desktop/reglement_prix_ 

decouvertes_2022.pdf
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 	artlink من Südkulturfonds

برنامج املنح املستمرة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عرض  	 أماكن  يف  الفنية  والفعاليات  واملعارض  العروض 

سويرسية.

الفنانني اليت تتضمن على األقل عرضني مؤكدين يف  	 جوالت 

سويرسا أو دول الجوار.

على  	 تتضمن  راقصة  أو  مرسحية  عروض  موسيقية،  حفالت 

األقل عرضني مؤكدين يف سويرسا أو دول الجوار.

اإلقامات الفنية. 	

الرتجمة األدبية إىل إحدى اللغات الرسمية السويرسية. 	

ترجمة العروض الحية أو األفالم من أجل عرضها يف سويرسا. 	

يف  	 األفالم  صناع  فيها  يشارك  ومهرجانات  أفالم  سلسلة 

الربنامج املرافق.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف، الوسائط الجديدة، أداء( 	

املوسيقى 	

األدب )بما فيه األدب الشفهي( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

واملغرب -  وليبيا  الجزائر ومرص  منها  دولة  التقدم من 99  يمكن 

وتونس.

يدعم Südkulturfonds املشاريع الثقافية غري التجارية، ومن - 

أو  سويرسي  رشيك  على  تحصل  أن  املتقدمة  للمشاريع  امللزم 

مكان عرض يف سويرسا..   

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملنظمات،  املنظمون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(الوجهة )أو الوجهات(

 سويرسا

أولويات  أو  الرشوط  من  املزيد  تحديد  يمكن  أخرى  أولويات 

للموضوعات اليت قد تقيد أهلية املشاريع أو توفر إرشادات إضافية 

إلعداد الطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يتضمن الربنامج نوعني من التمويل:

1( تمويل قائم على املرشوع )ال يتجاوز 15000 فرنك سويرسي(، 

يفتح باب التقدم ثالث مرات يف العام، املنحة السنوية اإلجمالية ال 

تتجاوز 20000 فرنك سويرسي للمتقدم الواحد.

2( تمويل برنامج أو أولوية )ال يتجاوز 25000 فرنك سويرسي(، 

يقدم لستة عروض على األقل لفنانني من الدول املعنية، ويمكن 

للمتقدم أن يحصل على املنحة حرصاً مرة كل عامني. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/19 تار

suedkulturfonds.ch/ongoing-grants
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املعهد السويدي	 

كة اإلبداعية برنامج الرشا

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

عدة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

ومرص  الجزائر  ومنها  التقدم  يمكنها  العاملي  الجنوب  يف  دول 

واملغرب وتونس.    

الجهات املستهدفة: املؤسسات )الرشكات، الفرق، التجمعات،  	

املجموعات، الجمعيات، وغريها(

 من املتوقع أن يتم إنجاز مشاريع دول الجنوب العاملي بالدرجة 

منظمة  بني  تعاون  نفسها، من خالل  املستهدفة  الدول  يف  األوىل 

سويدية )تلعب دور الرشيك القائد( ورشيك يف الدولة املنتقاة. لذا 

فإن معظم التجوال سيتوجه إىل دول جنوب املتوسط. 

أولويات أخرى الهدف األسايس للربنامج هو خلق ظروف أفضل 

يف  التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  للتنمية 

الدول املستهدفة. 

صناع  التغيري"،  "ُصّناع  هي  الربنامج  من  املستهدفة  املجموعات 

الرأي العام، أو قادة التغيري الديمقراطي يف الدول املستهدفة. يمكن 

لهذه املجموعات أن تتضمن القادة املؤثرين يف املجتمع املدين أو رواد 

األعمال أو مسؤويل التعليم والثقافة واإلعالم أو اإلدارات العامة.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

أجور- 

اإلقامة - 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

si.se/en/apply/funding-grants/creative-
partnerships-eng

برنامج رائدات األعمال

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الجزائر،  	

مرص، إيران، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، تونس، تركيا.     

أعمارهن  	 ترتاوح  اللوايت  األعمال  املستهدفة:رائدات  الجهات 

مواليد  )من  واألربعني  والخامسة  والعرشين  الخامسة  بني 

1977-1998( اللوايت يمتلكن رشكات:

تأسست منذ زمن ومستمرة يف عملها ومستعدة للتوسع.- 

تمتلك إمكانية تطوير نموذج عمل مايل مستدام واملساهمة يف - 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل قيادة التغيري البيئ 

أو االجتماعي.

 استوكهومل، السويد 

أولويات أخرى برنامج قيادة لبناء رشكات أعمال مستدامة وكفء 

تساهم يف قيادة التغيري االجتماعي والبيئ، برنامج رائدات األعمال 

هو تدريب عملي على القيادة من خالل التعلم الجماعي مصمم 

ملناسبة املشاركات.

كرث من ستة أشهر )خمس ساعات يف األسبوع(.  يستمر الربنامج أ

فردية  نصح  وجلسات  العادية  العمل  ورشات  الربنامج  يجمع 

شهر  يف  استوكهومل  يف  مكثف  تعليم  ألسبوع  باإلضافة  افرتاضية 

أيلول/سبتمرب.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

اإلقامة- 

التأمني -  الواقعي،  أو  االفرتايض  التدريب  أخرى: مواد  مصاريف 

خالل فرتة الربنامج للجلسات يف استوكهومل. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

si.se/en/apply/si-leadership-programmes/
she-entrepreneurs
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مصادر معلومات 

خاصة باملغرب

خطوط إفريقيا الفنية	 

خطوط إفريقيا الفنية صندوق يتيح للفنانني والعاملني يف املجال 
الثقايف، من أصحاب املشاريع الفنية بني املغرب والدول اإلفريقية 
األخرى، االستفادة من منح لنفقات السفر، وهو مفتوح للفنانني 
القارة  يف  ويعملون  يقيمون  ممن  الثقافة  مجال  يف  والعاملني 
جمعية  أطلقت  باملغرب.  مرتبطة  مشاريع  وينفذون  اإلفريقية، 

أفركاينا، اليت تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، هذه املبادرة.

اللغة: الفرنسية، اإلنكلزيية، العربية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

africaartlines.com/

 	SORTIR

SORTIR هي مجلة الثقافة والرتفيه يف الرباط وما حولها. تصدر 
املتعددة  بالنشاطات  القراء  إلعالم  مجاناً  وتوزع  فصلياً  املجلة 
وغريها  واملهرجانات  والعروض  املوسيقية  الحفالت  من  املتوفرة 
من  للخروج  مناسبات  املجلة  وتنرش  املنطقة.  يف  الفعاليات  من 
ير وامللفات واملقابالت  املزنل يف إطار محتوى تحريري يجمع التقار

مع شخصيات من املشهد الثقايف املحلي.

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

sortirmag.ma/

آرتماب	 

التحتية  والبنية  للهيكليات  جرداً  تقدم  منصة  هي  آرتماب 
والثقايف  الفين  املجال  والعاملني يف  املنظمة  والجهات  والفنانني 
يف املغرب ويف املهجر. ترمي قاعدة البيانات، اليت أطلقتها جمعية 
للتخطيط  كأداة  بانتظام  محّدث  جرد  على  الحفاظ  إىل  جذور، 
الثقافية  السياسات  صياغة  يف  القرار  صناع  ومساعدة  الثقايف، 
الثقايف  املجال  يف  تعمل  اليت  الفاعلة  الجهات  وربط  املحلية، 
والفين، بما يتيح صياغة مشاريع تعاون محلية وإقليمية ودولية، 
أداًة لتنفيذ وتقييم  وإتاحة أداة إحصائية للمستخدمني تشكل 
السياسات الثقافية، ودعم االحرتاف يف القطاع الفين والثقايف. 
إجمااًل، تجمع قاعدة بيانات آرتماب املحرتفني من 18 اختصاصاً 

فنياً يف 12 منطقة يف املغرب، باإلضافة إىل املغربيني يف املهجر.

اللغة: الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2022/12/29 تار

artmap.ma/
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سبتة ومليلية )إسبانيا(

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

مؤسسات عامة تنشط على املستوى املحلي

Ciudad Autónoma de Ceuta  ]مدينة سبتة املستقلة[	 
منح دراسية للتعليم العايل ودراسات أخرى

مصادر معلومات خاصة بهذه املنطقة من إسبانيا

 	ASEF culture360
خالصة السياسات والتوجهات الثقافية – ملف إسبانيا	 
Creative Europe – املكتب اإلسباين	 
 	Fundación SGAE
 	Moving Artists
دليل شبكة التجوال الثقايف لتمويل التجوال يف إسبانيا	 
Res Artis – الجهات األعضاء يف إسبانيا	 
DutchCulture | TransArtists – إقامات الفنانني	 
يف إسبانيا	 
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Introduction
This section presents information on existing international mobility opportunities for artists and 
culture professionals who are from Ceuta and Melilla or who aim to work in these regions of Spain. 
It is important to note that, given the specific focus of this guide on the Southern Mediterranean, 
other opportunities which have a broader geographical scope (e.g. mobility funding opportunities 
available at national level across Spain( have not been included. Similarly, because the focus lies on 
international, cross-border opportunities, schemes meant to enable collaboration between Ceuta and 
Melilla and other regions in Spain have not been included either.

The evidence obtained shows that there is a very limited range of opportunities responding to 
the criteria established. In particular, only one scheme, meant to enable students from Ceuta to 
conduct artistic university studies elsewhere in Spain or abroad, has been identified. In addition to 
the selection criteria outlined above, another factor in the limited number of opportunities may be 
the relatively small scale of the territories covered (Ceuta and Melilla have an official population 
of approximately 170,000 inhabitants altogether(. Furthermore, the research relies on information 
available online. Other opportunities may exist but could either not be accessible online or have not 
been identified during this research exercise.

In addition to the listed programmes, the guide includes other information resources which are 
regularly updated and which could complement the references collected here. Readers should also 
remember to consult the chapter on International Mobility Funding for the South Mediterranean 
Region, as this will contain additional programmes covering the relevant regions of Spain.

مقدمة
قدم هذا القسم املعلومات املوجودة حول فرص التجوال الدويل للفنانني والفنانات، والعاملني والعامالت يف 
تجدر  إسبانيا.  من  املنطقة  العمل يف هذه  يف  يرغبون  ممن  أو  ومليلية،  إىل سبتة  ينتمون  ممن  الثقايف،  املجال 
نتيجة  هنا،  د 

ِ
تر مل  كلها(  إسبانيا  على مستوى  املُتاحة  الفرص  )مثل  التجوال  لتمويل  أوسع  فرصاً  بأن  املالحظة 

تركزي الدليل على منطقة جنوب املتوسط. وبما أن الدليل يركّز على فرص التعاون الدولية العابرة للحدود، فإن 
د يف هذا القسم أيضاً.

ِ
الربامج الرامية إىل تمكني التعاون بني سبتة ومليلية ومناطق أخرى من إسبانيا ال تر

قليلة جداً. على  للتجوال  املُحّددة هنا  للمعايري  اليت تستجيب  الفرص  أن  البحث  اليت نجمت عن  األدلة  ر 
ِ
ُتظه

وجه الخصوص، حدد البحث برنامجاً واحداً يهدف إىل تمكني الطلبة من سبتة ومليلية من الدراسة الجامعية 
آخر دوراً يف  يؤدي عامل  أعاله،  املعايري  إىل  باإلضافة  أو خارجها.  إسبانيا  أخرى من  أماكن  يف اختصاص فين يف 
محدودية عدد الفرص املتاحة، وهو املساحة الجغرافية الصغرية اليت يتناولها هذا القسم )يبلغ عدد سكان سبتة 
ومليلية حسب اإلحصاءات الرسمية 170 ألف نسمة(. عالوة على ذلك، يعتمد البحث على املعلومات املتوفرة 

عرب اإلنرتنت، وقد توجد فرص أخرى ولكنها غري متوفرة على اإلنرتنت، أو مل تكن متوفرة خالل فرتة البحث.

تستكمل  أن  ويمكن  بانتظام،  ُتحّدث  أخرى  معلومات  مصادر  الدليل  يتضمن  املذكورة،  الربامج  إىل  باإلضافة 
الربامج املنصوص عليها يف هذا القسم. يرجى من القراء مراجعة الفصل حول التمويل الدويل للتجوال ملنطقة 

جنوب املتوسط، إذ يمكن أن يتضّمن برامج إضافية تشمل املناطق اإلسبانية املعنية.
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 مؤسسات عامة تنشط
على املستوى املحلي

Ciudad Autónoma de Ceuta ]مدينة سبتة املستقلة[	 

منح دراسية للتعليم العايل ودراسات أخرى

لغات الربنامج   اإلسبانية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتعليم العايل أو التدريب ما بعد الجامعي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  اإلقامة  	

يف مدينة سبتة، من جنسية إسبانية أو غريها من جنسيات 

االتحاد األورويب. ويف حالة حمل جنسية أوروبية غري اإلسبانية، 

ابناً لشخص  أو أن يكون  املتقدم يف سبتة،  ُيشرَتط أن يعمل 

يعمل يف سبتة.

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 حول العامل

الفرص  توسيع  إىل  السنوية  الدعوة  هذه  ترمي  أخرى   أولويات 

وفرص   
ٍ
عال تعليم  على  للحصول  سبتة  يف  املقيمني  أمام  املتاحة 

على  الدعوة  من  قسم  يركز  التقين.  أو  املهين  للتدريب  أخرى 

الدراسات  يشمل  قد  ما  )وهو  مجال  أي  يف  الجامعية  الدراسات 

العليا يف الفنون واإلنسانيات ومجاالت أخرى(، يف حني يركز قسم 

والرقص  واملرسح  املوسيقى  يف  الجامعية  غري  الدراسات  على  آخر 

والفنون السمعية البرصية، وهي اختصاصات غري متاحة يف سبتة. 

من  أخرى  مناطق  يف  الدراسة  للطلبة  يتيح  األخري  القسم  وهذا 

إسبانيا ويف دول أخرى.

الكلف املشمولة  

الكلف مشمولة، وبشكل خاص:

السفر عرب الحدود- 

كلف أخرى: الرسوم الدراسية- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

ceuta.es/ceuta/becas
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مصادر معلومات 

خاصة بهذه املنطقة 

من إسبانيا

ثقافة 360 من املؤسسة اآلسيوية 	 
األوروبية

اآلسيوية  املؤسسة  تديرها  اإلنرتنت  عرب  منصة  هي   360 ثقافة 
األوروبية، اليت تقّرب بني آسيا وأوروبا عرب توفري املعلومات وتيسري 
الحوار وتحفزي التفكري يف الفنون والثقافة يف القاّرتني. تنرش املنصة 
أخباراً يومياً، ومقاالت مجالت، وفرصاً ونشاطات تتعلق بالفنون 
ومنها  األورويب،  اآلسيوي  اللقاء  يف  األعضاء  الدول  يف  والثقافة 

إسبانيا.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

culture360.asef.org/search/?query=spain 

 خالصة السياسات والتوجهات	 
الثقافية – ملف إسبانيا

معلومات  منصة  هي  الثقافية  والتوجهات  السياسات  خالصة 
معايري  ومراجعة  صياغة  إىل  تسعى  اإلنرتنت،  على  ومراقبة 
واملجتمع،  الحكومات  تعين  اليت  املناطق  الثقافية يف  السياسات 
واملوارد  واملقارنات  واإلحصاءات  املعرفة  تقديم  خالل  من  وذلك 
دولة  كل  ملف  ينقسم  وغريها.  ملواضيع  املخصصة  واملقاطع 
حول  معلومات  وتضم  موضوعاً،  منها  كل  يتناول  أقسام  إىل 
منظومة السياسات الثقافية، والواقع الحايل للشؤون الثقافية، 
والتعليم  والقوانني والترشيعات،  الثقايف واإلبداعي،  والقطاعان 
يف مجال الفنون والثقافة، ومشاركة الثقافة وتلّقيها، والتمويل 
والدعم. ُتسَتقى املعلومات املتضّمنة يف ملف كل دولة من مصادر 
ير  والتقار الحكومية  والوثائق  واألبحاث،  الدراسات  منها  متنوعة 

أو  ير  وتقار الحكومة،  عن  املمثلني  أهم  من  وغريهم  الوزراء  من 
من  املهمة  والترصيحات  واملنارصة،  الضغط  مجموعات  بيانات 
الفنانني واملنتجني الفنيني والحمالت السياسية ووسائل اإلعالم.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culturalpolicies.net/database/search-by-country/
country-profile/?id=38

Creative Europe – مكتب إسبانيا	 

Creative Europe هو عنوان الربنامج اإلطار الخاص باالتحاد 
األورويب للقطاعات الثقافية اإلبداعية والسمعية البرصية. أُّسس 
هذه  مهمة  وتتمثل  الربنامج،  يف  مشاركة  دولة  كل  يف  مكتب 
املكاتب يف إعالم الجهات الفاعلة يف القطاعات الثقافية واإلبداعية 
يؤدي  الربنامج.  يوفرها  اليت  الدعم  بفرص  اإلعالم(  )الثقافة، 
ويرافق  وإسبانيا،  أوروبا  بني  الوصل  حلقة  دور  إسبانيا  مكتب 
املؤسسات ويعّرفها بربنامج Creative Europe وحول الشؤون 

الثقافية يف االتحاد األورويب.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

europacreativa.es

اإلعالم  يف  متخصصة  إضافية  مكاتب  هناك  أن  املالحظة  يرجى 
يف لألندلس :

juntadeandalucia.es/cultura/europacreativaandalucia

europacreativamedia.cat : وكتالونيا
europacreativaeuskadi.eu  : ومنطقة الباسك

 	Fundación SGAE

ثمنظمة غري ربحية مرتبطة بوكالة إدارة الحقوق الوطنية، وعضو 
يف الشبكة الثقافية للتجوال.

اللغة: إلسبانية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

fundacionsgae.org  
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 	Moving Artists

منظمة غري ربحية يديرها فنانون وتعمل على التقاطع بني حقوق 
اإلنسان والفنون، وهي عضو يف الشبكة الثقافية للتجوال. 

اللغة: اإلسبانية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

movingartists.org/en 

 دليل الشبكة الثقافية للتجوال	 
لتمويل التجول يف إسبانيا

صدر آخر تحديث للدليل عام 2017. 

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

on-the-move.org/resources/funding/ 
mobility-funding-guide-spain

والدعوات املفتوحة الخاصة بالتجوال : 
on-the-move.org/search?search=spain

Res Artis – املنظمات اإلسبانية 	 
األعضاء

املنظمات  بعض  تضم  الفنية  اإلقامات  من  العامل  حول  شبكة 
اإلسبانية بني أعضائها. 

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

resartis.org/listings/?fwp_listing_country=spain

 TransArtists – إقامات الفنانني	 
يف إسبانيا

الفنية  اإلقامات  برامج  بشأن  معارفها   TransArtsits تشارك 
املجاالت  يف  للعاملني  تتيح  اليت  الدولية  الفرص  من  وغريها 

اإلبداعية اإلقامة والعمل مؤقتاً يف مكان آخر.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

transartists.org/en/map?field_regio_target_
id=All&field_addresses_country_code=ES&field_

tax_discipline_target_id=All
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تونس

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

مقدمة

مؤسسات ووكاالت وجهات خاصة

مؤسسة كامل الزار	 
التكافل الثقايف: منح فنية

التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

منح

مؤسسات ثقافية أخرى نشطة

ثقافة داير ما يدور	 
مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب 

مصادر تمويل دولية

جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف تونس

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

القنصلية الفرنسية العامة يف تونس	 
منح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

املعهد الفرنيس الثقايف يف تونس	 
برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

جهات ممولة لها مقرات يف املنطقة عموماً

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر
يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

جمعية أفركاينا	 
يقيا الفنية خطوط إفر

املورد الثقايف	 
عّبارة

ثقافة 3.0

التحالفات الثقافية

املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 
مدّونات

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 
يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب 	 
للعلوم االجتماعية

برنامج أبحاث حول الفنون

املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 
برنامج الزمالء الناشئني

املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم 	 
)FMSH( اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم

اإلنسانية واالجتماعية
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 	Friche La Belle de Maiاملعهد الثقايف الفرنيس و
برنامج إقامة املتوسط

كادير	  املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي يف أ
خلية الوثائقي

جهات ممولة أوروبية ودولية تقدم املنح يف تونس

يقيا	  الفن يحرك إفر
برنامج املنح

مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 
صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

املجلس الثقايف الربيطاين	 
منح التعاون الدويل

الرقص على الحافة	 
برنامج منح دراسات 

مهرجان القارات الثالث	 
اإلنتاج يف الجنوب

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين  	 
يز كة تعز رشا

 	)IFA( معهد العالقات الخارجية
تواصل الفنانني

برنامج CCP للزمالة

برنامج CCP للمؤازرة

تمويل املعارض

املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 
يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

Accès Culture

ميت أوست	 
تاندم 360

مفردات	 
إقامات وقت الفن

مدارات

املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 
التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية

مؤسسة األمري كالوس	 
جوائز النصح

جوائز التأسيس

برو هيلفتسيا	 
برامج إقامة

رحالت بحث

اإلذاعة الفرنسية الدولية	 
RFI جائزة االكتشاف من

 	artlink  من Südkulturfonds
برنامج املنح املستمرة

املعهد السويدي	 
كة اإلبداعية برنامج الرشا

برنامج رائدات األعمال

مصادر معلومات خاصة بتونس
Creative Europe تونس	 
مرصد تمويل الثقافة	 
منصة جمعييت	 

↖
ت  

ويا
حت

 امل
ن

 ع
مة

عا
ة 

ملح
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مقدمة
يف  الفاعلة  الجهات  من  عدد  مع  ومقابالت  اإلنرتنت  على  موسع  بحث  بعد  القسم  هذا  يف  املعلومات  ُجِمعت 
أصحاب  الدويل من  التعاون  يف  يعملون  مع محرتفني  محادثات  جانب  إىل  تونس،  املستقل يف  الثقايف  املشهد 
الخربة يف البالد. ويستفيد هذا اإلصدار من املعلومات املنشورة سابقاً يف دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 
العربية )2020( ويف القارة اإلفريقية )2019(، الذي نرشته الشبكة الثقافية للتجوال. اتّصل فريق إعداد الدليل 

باملؤسسات والجهات املانحة الواردة يف هذا القسم لتحديث املعلومات.

يادة ملحوظة يف تجوال  منذ انضمام تونس إىل Creative Europe عام 2014، شهد املشهد الثقايف التونيس ز
يع التعاون. يع الثقافية الدولية ومشار الفنانني التونسيني دولياً، واستضافت البالد عدداً من املشار

الثقايف من  التجوال  يع  الدعوات حول مشار أو  البيانات  العثور على  الدليل، مع األسف، من  نتمكن يف هذا  مل 
القطاع العام التونيس )من وزارة الشؤون الثقافية أو أيام قرطاج املرسحية أو املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات 
الدليل، بشكل  الواردة يف هذا  التجوال  املثال(. لذلك، جاءت فرص  الفنية والثقافية، على سبيل  والتظاهرات 
رئييس، من مؤسسات محلية خاصة )مؤسسة كامل الزار والشارع فن(، ومؤسسات إقليمية )الصندوق العريب 
الثقافية األجنبية. تمّول هذه  للثقافة والفنون، واملورد الثقايف، إلخ(، واملنظمات غري الحكومية الدولية واملعاهد 
ورشات  تدريب،  إقامات،  )مهرجانات،  الثقايف  التبادل  إطار  ضمن  الخارج  وإىل  الداخل  إىل  التجوال  املنظمات 

يز الصالت بني الدول. عمل، إلخ( بهدف تطوير الشبكات وتعز

ير شاماًل بأي حال من األحوال، ولكنه يمكّن الفنانني والعاملني يف املجال الثقايف والباحثني من  ليس هذا التقر
العثور على طريق نحو التجوال الدويل. يرجى مراجعة الفصل حول التمويل الدويل للتجوال يف منطقة جنوب 

املتوسط ملا يحتويه من برامج إضافية تشمل تونس.
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 مؤسسات ووكاالت
وجهات خاصة

مؤسسة كامل الزار	 

التكافل الثقايف: منح فنية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح إنتاج 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

املنظمات  	 الفنية،  التجمعات  والفنانات،  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

يف  املتواجدة  تلك  أو  فيها  املقيمة  أو  العربية  املنطقة  من  الحكومية  غري 

حوض املتوسط.  

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة  إنتاج وعرض مرشوع

منحة ترتاوح بني 3000 و10000  مالحظات محددة  

دوالر أمرييك تتضمن التجوال.

إلنهاء خطواتها خالل  املتقدمة  املشاريع  تخطط  أن  يجب 

ستة أشهر إىل سنة من تاريخ االنتقاء. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/ 
appel-%C3%A0-projets-fondation- 

kamel-lazaar-klf-2022

التكافل الثقايف: منح باحثني وكتاب وقيِّمني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

ممن  	 والكاتبات  والكتاب  والباحثات  الباحثون  املستهدفة:  الجهات 

التنظيم  يف  عملهم  أو  النقدي  وتفكريهم  بحثهم  تطوير  يف  يرغبون 

والربمجة الثقافية يف تونس. 

الوجهة )أو الوجهات(

   تونس

الكلف املشمولة   دعم البحث

مالحظات محددة

تتضمن  أمرييك  ترتاوح بني 1000 و5000 دوالر  منحة 

التجوال.

يجب أن تخطط املشاريع املتقدمة إلنهاء خطواتها ونرشها 

خالل ستة إىل ثمانية عرش شهراً. 

آخر موعد لتقديم الطلبات كان يف نيسان/أبريل 2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

kamellazaarfoundation.org/fr/ 
appel-%C3%A0-projets-fondation- 

kamel-lazaar-klf-2022
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منح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح سفر )تمنح ألسباب مختلفة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

الرشق  يف  قانوين  أو  طبيعي  بشكل  املقيمون  األشخاص 

األوسط وشمال إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملربمجات،  املربمجون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(

املنظمات )الرشكات، الفرق، التجمعات، املجموعات، الجمعيات - 

وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

 الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص تونس.

املرتبطة  والثقافية  الفنية  املشاريع  التمويل  يدعم  أخرى  أولويات 

األخص  وعلى  إفريقيا  األوسط وشمال  الرشق  والثقافة يف  بالفن 

يف تونس. 

إجرائها يف  عند  التقدم  أيضاً  يمكنها  الرتاث  تركز على  اليت  املشاريع 

تونس.

تعطى األولوية للمشاريع املفيدة للشأن العام واملشاريع املستدامة 

واملبدعة.

ال تنطبق رشوط القبول على كتيبات األعمال الفنية ودليل املعارض 

والحمالت اإلعالمية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود إن كان مرتبطاً باملرشوع. - 

تكاليف أخرى- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

kamellazaarfoundation.org/grants-listing
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مؤسسات ثقافية أخرى نشطة
ثقافة داير ما يدور	 

مبادرات ثقافية ومدنية يقودها الشباب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح بحث وإنتاج 	

رعاية وإقامات الفنية   	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

وفق  	 املهمشة  املناطق  يف  واملدنية  الثقافية  الشبابية  املبادرات 

واألردن  ومرص  الجزائر  الجنوب:  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس ومن هم يف الشتات من 

يا وليبيا. سور

الشابات،  	 والفنانات  الشباب  لفنانون  املستهدفة:  الجهات 

املدين،  املجتمع  وناشطات  نشطاء  والباحثات،  الباحثون 

واملديرات  )املديرون  الثقايف  املجال  يف  والعامالت  العاملون 

والقيمون والقيّمات(، املجموعات )يمكن التقدم بطلب رشط 

أال يتجاوز عمر املتقدم الرئييس الخامسة والثالثني(. 

الوجهة )أو الوجهات(

 تونس، األردن.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كانون  يف  كان  الطلبات  لتقديم  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

األول/ديسمرب 2020  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/youth-led-initiatives

files.cargocollective.com/c843181/Guidelines_
AAC_ENG.pdf
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مصادر تمويل دولية
جهات ممولة أجنبية لها مقرات يف تونس

مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_ 
Summary.pdf
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القنصلية الفرنسية العامة يف تونس العاصمة	 

منح دعم الجمعيات الفرنسية يف الخارج

لغات الربنامج  الفرنسية

نوع التجوال

منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التعليمية واإلغاثية والثقافية  	 باملجاالت  املرتبطة  يع  املنح للمشار تقدم هذه 

يع اليت تساهم يف دعم  ومجال االندماج االجتماعي االقتصادي، وللمشار

املواطنني الفرنسيني يف الخارج.

رشوط القبول

أو  	 اإلنسانية  املشاريع  ذات  املحلية  الجمعيات  كل  املستهدفة:  الجهات 

الثقافية أو التعليمية، أو مشاريع االندماج االجتماعي االقتصادي اليت تدعم 

الفرنسيني املقيمني يف الخارج.

لتقديم مرشوع، يجب أن تكون املنظمة مؤسسة منذ عام على األقل، وأال  	

السابق(  املايل  للعام  الجمعية  )مجموع مدخول  السنوية  مزيانيتها  تتجاوز 

مليون يورو. 

يمكن  	 ما  أقىص  للمرشوع.  الوحيد  التمويل  مصدر  املنحة  تكون  أال  يجب 

منحه هو نصف مزيانية املرشوع، يمكن أن ترتفع النسبة استثنائياً إىل ثمانني 

يف املئة من تمويل املرشوع يف حالة املنظمات الصغرية اليت ال تتجاوز مزيانياتها 

الكلية 10 آالف يورو واليت تطلب منحة بأقل من 2000 يورو للمرشوع. 

يف كل األحوال يجب أال تتجاوز املنحة املطلوبة 20 ألف يورو 	

الوجهة )أو الوجهات(
 تونس، فرنساً

تدعم  الفرنسية  القنصلية  ولكن  التجوال،  على  خاص  بشكل  الربنامج  يركز   

يغطي  أن  للربنامج  يمكن  لذا  وتونس،  فرنسا  بني  والتبادل  التعاون  وتشجع 

تكاليف التجوال يف حال كانت جزءاً من الربنامج.

أولويات أخرى منح اهتمام خاص للمشاريع اليت يتقدم بها 

رواد األعمال واملستقلني.

ملرشوع  بمنحة  التقدم  للمنظمات  يمكن  املشمولة   الكلف 

تصل إىل عرشين ألف يورو.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

tunis.consulfrance.org/Dispositif-de- 
soutien-au-tissu-associatif-des-Francais- 

a-l-etranger-STAFE-appel-1616
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املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس	 

برامج اإلقامة يف فيال ساالمبو

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

إقامة فنية 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

العمارة، التصميم، الفنون الرقمية، إلخ(

فنون  	 الدمى،  املوسيقى،  املرسح،  )الرقص،  الحية  العروض 

السريك(

الروائية والوثائقية 	 السينما 

األدب )القصص املصورة، أدب األطفال، إلخ( 	

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من املقيمني يف فرنسا

-املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

مرشحني  مع  مشرتكاً  مرشوعاً  ينفذون  ممن  تونس،  من 

فرنسيني أو أجانب مقيمني يف فرنسا

املبدعون واملبدعات، واملفكرون واملفكرات، والباحثون والباحثات - 

من الدول اإلفريقية )عدا تونس(

الوجهة )أو الوجهات(

 من فرنسا والدول اإلفريقية إىل تونس

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة 

إقامة ملدة شهر يف فيال مستقلة يف املرىس، وتتضمن أماكن عمل - 

للمشاريع الفردية أو الثنائية، وإمكانية استقبال عائلة املقيم )يف 

غرفتني( للمساعدة يف إقامة مستمرة يف البالد.

مخصصات شهرية للمعيشة تبلغ ألف يورو يف الشهر للمرشوع - 

الفردي و1600 يورو للمرشوع الثنايئ

يغطي املعهد الثقايف الفرنيس يف تونس نفقات السفر من مكان - 

إقامة املشارك إىل فيال ساالمبو

ُيتاح الدعم الفين والتشبيك مع الفنانني واملحرتفني التونسيني - 

الثقايف  للمعهد  التابعة  الثقافية  الفرق  عرب  وذلك  املكان،  يف 

الفرنيس يف تونس

سيوضع تصور لنشاط للتعريف باملرشوع، أو املشاركة يف لقاءات - 

مع  )لقاء  املتوفرة  الصيغ  حسب  تونس،  يف  عمل  ورشات  أو 

يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  يف  مؤتمرات  القطاع،  يف  محرتفني 

تونس، تقديم أعمال قيد اإلنجاز(

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-villa- 

salammbo#/
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جهات ممولة لها مقرّات يف املنطقة عموما

يقية	  صندوق دعم الثقافة اإلفر

يقيا يع يف إفر يع فنية لدعم اإلنتاج والتوز تمويل مشار

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

النقاد،  	 املرتجمون،  الكتاب،  القيمون،  )الفنانون،  فنية  إقامات 

العاملون يف الفن.. إلخ(

منح مشاركة يف النشاطات والفعاليات )شبكات، مهرجانات،  	

لقاءات.. إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات للتجوال 	

منح سفر )تنطبق على أسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

منح دراسية للتدريب بعد الشهادات العليا 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، األوبرا، السريك، فنون الشارع،  	

اإلبداع الفين يف الفضاء العام..إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية..إلخ(

السينما والفنون السمعية البرصية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

الفنانون والعاملون يف املجال الثقايف من إفريقيا من املقيمني يف - 

إفريقيا أو خارجها.

املنظمات والجمعيات الفنية أو الثقافية املتواجدة يف إفريقيا أو - 

اليت تتعاون على األقل مع منظمة إفريقية على مشاريع. 

الجهات املستهدفة: 	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف الفن والثقافة- 

املنظمات- 

الوجهة )أو الوجهات(

 كل دول القارة اإلفريقية

يجب على املتقدمني :

امتالك مقر أو أن يكونوا أعضاء يف منظمة أو جمعية ثقافية أو - 

فنية، 

أن يكون لهم وضع قانوين وأن يمتلكوا على األقل ثالث سنوات - 

من الخربة )للمنظمات(،

أن يمتلكوا ضمانة أخالقية )شهادة رعاية(،- 

أن يقدموا مرشوعاً خالقاً يساهم يف بناء املجال.- 

يع: يرحب الربنامج بالطلبات لنوعني من املشار

النوع األول: طلبات املساعدة يف اإلبداع واإلنتاج، وترتبط هذه - 

الطلبات باإلبداع الفين أو املشاريع الخالقة يف إفريقيا.

الرقمي(، -  أو  )املادي  التوزيع  يف  املساعدة  طلبات  الثاين:  النوع 

يف  للمشاريع  الرقمي  أو  املادي  بالتوزيع  الطلبات  هذه  وترتبط 

إفريقيا. 

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى.- 

مالحظات محددة 

اآلثار -  من  للتعايف  الثقافة  يف  اإلفريقيني  للعاملني  خاص  دعم 

الضارة لفريوس كوفيد 19.

املتقدمات من النساء سيتم تشجيعهن بشكل خاص.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/16 تار

آخر دعوة:

africanculturefund.net/en/call-for- 
proposals-11-acf
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جمعية أفركاينا	 

يقيا الفنية خطوط إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

يع الرشاكات 	 مشار

لقاءات اإلقامات الفنية 	

املؤتمرات والندوات 	

ورشات العمل والدروس املتخصصة )ماسرت كالس( 	

املهرجانات والحفالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، املوسيقى، السريك، اإليماء...( 	

رشوط القبول

األفراد واملنظمات غري الحكومية من إفريقيا 	

املرسحية،  	 الفرق  املوسيقية،  الفرق  الراقصون،  املمثلون،  املوسيقيون، 

املحرتفون، املنظمات الثقافية، املؤسسات، أماكن العروض واملهرجانات.

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والدول اإلفريقية

أولويات أخرى 

أو -  بالفرنسية  أو  بالعربية  الطلبات  تقديم  يمكن 

باإلنكلزيية.

تقبل الطلبات مرتان يف العام.- 

يمكن أن يتضمن املرشوع عدة وجهات.- 

تغطي املنح املعطاة باملعدل ثالث سفرات عرب الطريان.- 

الكلف املشمولة  بطاقات السفر

يف كان  للتقدم  فتح  موعد  آخر  محددة   مالحظات 

نيسان/أبريل 2020 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

http://africaartlines.com/en/
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املورد الثقايف	 

عبارة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مادي، تدريب، منح مساعدة تقنية وتواصل. 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

الحكومية،  	 وغري  املستقلة  الثقافية  املبادرات  املستهدفة:  الجهات 

واملنظمات يف مجاالت متعددة )األدب، املوسيقى، فنون األداء، الفنون 

اإلدارة  الثقافية،  السياسات  التصميم،  السينما/الفيديو،  البرصية، 

أو  فنانون  ويديرها  أسسها  اليت  إلخ(  الثقافية..  املساحات  الثقافية، 

عاملون يف الثقافة يف البلدان العربية )بغض النظر عن األصول اإلثنية 

أواألوراق الرسمية( 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول العربية

أولويات أخرى  بلد املغادرة أو بلد الوصول يجب أن يكون 

بلداً عربياً.

آخر موعد فتح للتقدم كان يف نيسان/أبريل 2022

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations- 
management/abbara/?lang=en

apply.mawred.org/?ga=2.50904096. 
825418651.1670259149-
689714143.1652348215

ثقافة 3.0

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

دعم مايل، تواصل وتشبيك، منح تعلم جماعي.   	

االختصاصات/األنواع الفنية

املوسيقى واألدب  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

املنظمات ذات الخربة أو الناشئة أو املجموعات العاملة يف مجاالت األدب - 

واملوسيقى.

العربية -  املنطقة  الثقافة يف  والعامالت يف  والعاملون  والفنانات،  الفنانون 

)بغض النظر عن األصول اإلثنية واألوراق الرسمية(

والثقايف -  الفين  اإلنتاج  يكون  أن  رشط  الشتات  من  طلبات  قبول  يمكن 

مرتبطاً باملنطقة العربية.

فائدة -  إثبات  إمكانية  التقدم يف حال  الربحية  املنظمات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع للمجتمع وأثره العام.

ومكتبات -  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

وجهات إنتاج موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم - 

ورشات  وإقامة  الجماعية  واملساومات  التحالفات  وعقد  القدرات  وبناء 

العمل أو مشاركة املوارد. 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة مستفيدة 

يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك يف بريوت.

آخر موعد فتح لتقديم الطلبات كان يف آب/أغسطس 2022  

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural-organizations- 
management/culture-3-0/?lang=en# 

1550584736402-52ac6dae-38e6
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التحالفات الثقافية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

دعم عام وأنشطة التطوير التنظيمي املشرتكة 	

ورشة عمل إقليمية 	

رعاية وتدريب وورشات عمل باإلضافة إىل أنشطة أخرى 	

تعاون إقليمي 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات   	

رشوط القبول

تعمل  	 اليت  والفنية  الثقافية  للجهات  مفتوح  الربنامج 

ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  التالية:  العربية  الدول  يف 

الجهات  إىل  باإلضافة  وتونس،  وفلسطني  واملغرب 

ية اليت لها مقرات يف إحدى هذه الدول اللبنانية والسور

مسّجلة  	 بالطلبات  املتقدمة  الجهات  تكون  أن  يجب 

قانونياً يف الدولة اليت تعمل فيها

واحدة  	 ثالث جهات،  بني  املرشوع مشرتكاً  يكون  أن  يجب 

الجهة  تكون  أن  يجب  ناشئتان.  وجهتان  خربة،  ذات 

حكومية(  )غري  مستقلة  جهًة  بالطلب  املتقدمة  األساسية 

وذات خربة بالعمل يف القطاع الفين والثقايف

جهتني  	 األساسيتان  الرشيكتان  الجهتان  تكون  أن  يجب 

ثقافيتني وفنيتني مستقلتني ناشئتني

تعمل  	 بالطلب  املتقدمة  الثالث  الجهات  تكون  أن  يجب 

جميعاً ضمن دولة واحدة، أو يف منطقتني مختلفتني من 

دولة واحدة، تنعزل إحداهما عن األخرى بحدود سياسية 

تقسيم  أو  أجنيب  احتالل  عن  املثال  سبيل  على  )ناتجة، 

بها  الحدود معرتفاً  كانت  إذا  النظر عما  سيايس(، برصف 

دولياً أم ال

تحالف  	 من  ألكرث  بطلبات  التقدم  واحدة  لجهة  يمكن  ال 

ثقايف واحد 

الوجهة )أو الوجهات(

وفلسطني  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  الجزائر  بني   

وتونس

أولويات أخرى 

مواصفات الجهات ذات الخربة:

ُمسّجلة قانونياً وتعمل منذ خمس سنوات على األقل- 

ياً ناجحاً-  لديها مصادر تمويل كافية وتدير نموذجاً تجار

شبكة محلية قوية السيما مع األطراف املعنية- 

ياً للجهات الثقافية والفنية املحلية-  تؤدي دوراً محور

أن يكون لديها نطاق وصول واسع وجمهور - 

أن تطور أو تعرض أعمال فنية مبتكرة ومعنية بالشؤون االجتماعية - 

)مثل الشؤون القانونية أو االجتماعية أو البيئية، إلخ(

القدرة على تنفيذ النشاطات الثقافية )مثل املهرجانات(- 

أن تتمتع بالخربات وتقدم الخدمات واملرافق )مثل برامج التدريب، - 

مقرات، إلخ(، وأن تتمتع بالخربة يف العمل مع الشباب واملجموعات 

املهمشة يف املجتمع، يف مشاريع ذات أثر على املحيط

مواصفات الجهات الناشئة:

أن تكون مسجلة قانونياً وتعمل منذ سنة واحدة على األقل- 

أن تكون نابعة من القاعدة املجتمعية، أو أن تكون لها صالت قوية - 

باملجتمعات املحلية

عرب -  التعاون  وإىل  وإقليمي،  محلي  جمهور  إىل  للوصول  تسعى  أن 

الحدود

أن تتمتع بشبكة محلية قوية مع املواهب الثقافية والفنية- 

القدرة على تنفيذ أعمال مبتكرة ومتعددة التخصصات- 

أو مع -  املناطق األقل حظاً  أو يف  إدارة مشاريع ذات صلة للشباب 

الفئات املهمشة

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  بطاقات؛  املشمولة    الكلف 

األجور؛ اإلقامة؛ كلف اإلنتاج؛ كلف أخرى

مالحظات محددة  الدعم املايل: 110 آالف يورو )أي ما يصل إىل 60 

ألف يورو للجهة ذات الخربة، ومنحتان كل منهما تصل إىل 25 ألف 

يورو للجهتني الناشئتني(

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

allaroundculture.com/cultural-alliances

q5bb5c.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/
uploads/2021/08/TDM__Cultural-Alliances_

Call-for-Applications-EN-_EXTENSION.pdf
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املورد الثقايف واملجلس الثقايف الربيطاين	 

مدونات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

إنتاج البودكاست 	

االختصاصات/األنواع الفنية

البودكاست  	

رشوط القبول

الجهات املستهدفة: 	

لعاملون والعامالت يف املجال الثقايف، والفنانون والفنانات، والُكّتاب والكاتبات، ومنتجو - 

ومنتجات البودكاست

الفنانون والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجال الثقايف من املنطقة العربية )برصف - 

النظر عن األصل اإلثين أو األوراق الرسمية(

إنتاجاً -  أن يخدم عملها  الشتات، رشط  املبادرات يف  الواردة من  الطلبات  يمكن دراسة 

ثقافياً أو فنياً مرتبطاً باملنطقة العربية

به -  يعود  الذي  النفع  إظهار  بطلبات رشط  التقدم  الربحية  املؤسسات  أو  لألفراد  يمكن 

املرشوع على املجتمع

إنتاج -  وجهات  ومكتبات  نرش  جهات  من  ومستقلة  صغرية  ملؤسسات  موجه  الدعم 

موسيقية ووكالء وأماكن عرض ووكاالت ترويج، أو ما شابه

اسرتاتيجيات املرشوع تتضمن البحث والنمذجة وتطوير املنتج أو التصميم وبناء القدرات - 

وعقد التحالفات واملساومات الجماعية وإقامة ورشات العمل أو مشاركة املوارد 

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النفقات اليومية- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  يشارك ممثالن عن كل جهة 

مستفيدة يف ورشة التعلم الجماعية والتشبيك 

يف بريوت.

آب/ يف  كان  الطلبات  لتقديم  فتح  موعد  آخر 

أغسطس 2022

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

mawred.org/cultural- 
organizations-manage-

ment/culture-3-0/?lang=en# 
1550584736402-52ac6dae-38e6

الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق"	 

يقيا الثقايف برنامج شمال إفر

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برامج التعاون 	

يع والرتويج  	 مبادرات التوز

يع التوثيق واألرشفة، ومشاركة البيانات واملعرفة واملمارسات املعارصة 	 مشار

صياغة أطر للتعليم الفين والثقايف والسياسات الثقافية والخطاب النقدي  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع االختصاصات 

رشوط القبول

ُتقبل طلبات املشاريع من املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص 	

الجهات املستهدفة: املنظمات والتجمعات واملعارض واملنصات وأماكن العرض )اليت  	

تحظى برمجتها بإمكانية الوصول إىل جمهور واسع( والتحالفات اليت تضم مؤسسات 

محلية متنوعة بقيادة مؤسسة فنية أو ثقافية والشبكات واملشاريع االجتماعية اليت 

يرتكز عملها يف الفنون والثقافة. 

الوجهة )أو الوجهات(

 بني املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم طلبات 

حسب آخر دعوة كان يف آب/أغسطس 2019 

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/16
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الصندوق العريب للثقافة والفنون "آفاق" واملجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج أبحاث حول الفنون

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

منح أبحاث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات ومجاالت العلوم االجتماعية 	

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية.  

والفنانون  	 والباحثات،  الباحثون  املستهدفة:   الجهات 

والفنانات، والعاملون والعامالت يف املجاالت املعنية من األفراد، 

والباحثات،  الباحثني  تجمعات  إىل  باإلضافة  البحث،  وفرق 

واملؤسسات البحثية )الجامعات، مراكز األبحاث، املراكز الفنية، 

املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف البحث، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل لبنان

أولويات أخرى 

املتقدمون بالطلبات: 

كاديميني أم عاملني يف املجال الفين-  كانوا أ باحثون أفراد، سواء أ

واحدة -  مؤسسة  من  باحثني  تتضمن  أن  يمكن  البحث  فرق 

اختصاصات،  وعدة  أماكن  عدة  ومن  مؤسسات،  عدة  من  أو 

كما يمكن أن تتشكل من مزيج من الباحثني والفنانني والُنّقاد 

املهتمني يف إجراء بحث متعدد االختصاصات يف الفن

التجمعات هي مجموعات مستقلة من الباحثني أو الفنانني، أو - 

تجمع االثنني معاً، ممن يعملون بشكل جماعي على موضوع 

محدد لسنوات، وذلك بناًء على مهمة منصوص عليها ومحددة، 

وضمن مجموعة من القواعد، وللوصول إىل مخرجات تعكس 

هوية التجمعات وأهدافها

مراكز -  أو  أقسامها،  أو  الجامعات  تشمل  أن  يمكن  املؤسسات 

أو  البحث،  يف  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظمات  أو  البحوث، 

مؤسسة فنية وثقافية، إلخ

على فرق وتجمعات البحث واملؤسسات البحثية تقديم طلباتها - 

لفرق يصل عدد أعضائها إىل أربعة، وتتضمن باحثاً استقصائياً 

أساسياً وباحثني استقصائيني مشاركني 

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

تأشريات الدخول - 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  آخر موعد فتح للتقدم كان يف آب/أغسطس 

.2021

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

arabculturefund.org/Programs/8

229  دولياً  |  الجزائر  |  مرص  |  إيطاليا  |  ليبيا  |  مالطة  |  املغرب  |  إسبانيا  |  تونس  |  معلومات عامة  املحتويات

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


املجلس العريب للعلوم االجتماعية	 

برنامج الزمالء الناشئني

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

برنامج زمالة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

)أي  	 العربية  الدول  إحدى  جنسية  حمل  التقدم  رشوط  من 

الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية( أو اإلقامة الدائمة يف 

دولة عربية، حىت من دون جنسية، كما يف حاالت الالجئني أو 

املحرومني من الجنسية، واالستقرار يف املنطقة العربية. يمكن 

العربية يف  املنطقة  باحثني مقيمني خارج  الطلبات من  قبول 

وقت التقديم، رشط أن يكونوا من حملة جنسية دولة عربية، 

أو ممن ُمِنحوا حق اللجوء.  

والباحثات ممن حصلوا على  	 الباحثون  الجهات املستهدفة:  

شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية قبل فرتة ال تزيد على 

3 سنوات )سواٌء كان الحصول على الشهادة داخل املنطقة 

العربية أم خارجها(

الوجهة )أو الوجهات(

 الدول العربية وبقية العامل

عملهم  يف  املثّبتني  غري  باملرشحني  الربنامج  يرّحب  أخرى   أولويات 

املؤسسات  واسعة يف  بحثية  بموارد  يتمتعون  ال  األكاديمي، وممن 

على  ُيشرَتط  فيها.  يقيمون  اليت  الدول  أو  فيها  يعملون  اليت 

لدى  املنطقة  خارج  املقيمني  يشمل  بمن  الزمالة،  على  الحاصلني 

موعد تقديم الطلبات، أن يقضوا فرتة تمتد 12 شهراً من برنامج 

الزمالة يف املنطقة العربية.

الكلف املشمولة 

تكاليف السفر )900 دوالر باملعدل(- 

نفقات املعيشة- 

أجر البحث - 

مالحظات محددة  يقدم برنامج الزمالة دعماً كاماًل ملدة 12 شهراً 

)بما يشمل نفقات املعيشة ونفقات البحث(، ويرتاوح مبلغ الدعم 

اإلجمايل بني 20 ألف و36 ألف دوالر أمرييك. 

آخر موعد لتقديم الطلبات استجابًة آلخر دعوة كان يف شباط/فرباير 

2022

يخ آخر اّطالع  2023/01/02 تار

theacss.org/pages/early-career-fellows- 
program-cycle9
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 	)FMSH( املجلس العريب للعلوم االجتماعية ومؤسسة دار العلوم اإلنسانية

برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه للتنقل يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية، الفرنسية

نوع التجوال

منحة ما بعد الدكتوراه 	

االختصاصات/األنواع الفنية

العلوم  	 يخ،  التار االقتصاد،  علم  السكان،  علم  األنرثوبولوجيا، 

القانون،  الجغرافيا،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  السياسية، 

بما  االختصاصات،  متعددة  األبحاث  أيضاً  ُتقَبل  الفلسفة. 

والدراسات  الثقافية  والدراسات  الجندر  دراسات  ذلك  يف 

اإلعالمية ودراسات التنمية والدراسات الحرضية.

رشوط القبول

أشهر(  	  3 إىل  شهرين  )من  األمد  قصرية  زمالة  برامج  ُتتاح 

التالية:  لباحثني وباحثات أفراد ممن تنطبق عليهم الرشوط 

عربية.  دولة  يف  دائمة  اإلقامة  أو  عربية  جنسية  حمل  أواًل، 

ثانياً، نيل شهادة الدكتوراه منذ مدة أقصاها 6 سنوات. ثالثاً، 

امليداين،  الرغبة يف إجراء بحث يف فرنسا )بما يف ذلك البحث 

والتشبيك، والعمل يف املكتبات واألرشيف، وغريها من أعمال 

جمع البيانات(.  

الجهات املستهدفة:  	

حملة إحدى جنسيات دول جامعة الدول العربية، أو الالجئون - 

الدول  الجنسية من  واملحرومات من  املحرومون  أو  والالجئات، 

العربية.

األردن، -  العراق،  مرص،  جيبويت،  القمر،  جزر  البحرين،  الجزائر، 

يتانيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر،  الكويت، لبنان، ليبيا، مور

يا، تونس، اإلمارات العربية  السعودية، الصومال، السودان، سور

املتحدة، اليمن.

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول العربية إىل فرنسا.

األوىل  املجموعة  إىل مجموعتني،  الربنامج  ينقسم  أخرى   أولويات 

 2023 نيسان/أبريل  بني  الربنامج  تنفذ  أن  يمكن  الزمالء  من 

برنامجها  الثانية  املجموعة  تنفيذ  حني  يف   ،2023 وحزيران/يونيو 

يمكن   .2023 الثاين/نوفمرب  وترشين   2023 أيلول/سبتمرب  بني 

وهو  األدىن،  الحد  بني  البقاء  مدة  اختيار  الزمالة  على  للحاصلني 

شهران، والحد األقىص، وهو ثالثة أشهر، يف فرنسا.

الكلف املشمولة 

بطاقات السفر- 

نفقات املعيشة- 

اإلقامة- 

مخصصات  الزمالة  على  الحاصلون  يتلقى  محددة   مالحظات 

اإلقامة يف  كل شهر من  بداية  )ُتدفع يف  يورو  تبلغ 1600  شهرية 

فرنسا(. هذه املخصصات لتغطية اإلقامة واملعيشة والنقل وكلف 

البحث. 

آخر موعد لقبول الطلبات كان يف كانون األول/ديسمرب 2022.

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

theacss.org/pages/call-for-app-c6-2023
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 	Friche La Belle de Mai املعهد الثقايف الفرنيس و

برنامج إقامة يف املتوسط

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

منحة بحث وإبداع   	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )رقص( 	

الفنون البرصية 	

املوسيقى  	

الكتابة املعارصة  	

رشوط القبول

الجزائر  	 يف  الفرنيس  الثقايف  املعهد  بني  بالرشاكة  الربنامج  ينفذ 

الفرنيس يف مرص  الثقايف  إيران واملعهد  الفرنسية يف  والسفارة 

الفرنيس يف  الثقايف  الفرنيس يف تونس واملعهد  الثقايف  واملعهد 

رام هللا.

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

دول املتوسط.- 

الحد األقىص من عدد املشاركني يف كل مرشوع: شخصان اثنان- 

على املشاركني أن تكون لديهم تأشرية دخول صالحة ملدة ثالثة - 

أشهر بعد العودة من اإلقامة

الجهات املستهدفة: 	

مدة -  طيلة  تستمر  وبنشاطات  املتوسط،  دول  من  املبدعون 

اإلقامة

املبدعون األفراد املرتبطون مسبقاً بنشاط فين- 

الناطقون باإلنكلزيية أو بالفرنسية - 

الوجهة )أو الوجهات(

  فرنسا

مخصص  عمل  إطار   Friche يف  اإلقامة  تتيح  أخرى   أولويات 

الفنية  ممارستهم  تطوير  للمستفيدين  يسمح  واإلبداع،  للبحث 

والستكشاف أو إعادة اكتشاف املجال الفين الفرنيس.  

الكلف املشمولة  الكلف املشمولة على وجه الخصوص:

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامات- 

منح اإلنتاج- 

مالحظات محددة املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دورة كان 

يف شباط/فرباير 2022.

تتيح اإلقامة يف Friche إطاراً معداً خصيصاً لألبحاث واإلبداع، بما 

يفسح املجال للمستفيدين لتطوير عملهم الفين واكتشاف أو إعادة 

اكتشاف املشهد الفين يف فرنسا 

يخ آخر اّطالع  2023/01/14 تار

lafriche.org/la-friche/residences/ 
residence-mediterranee/
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 جمعية التعليم باملواد السمعية البرصية )ACEA( / املهرجان الدويل	 
)FIDADOC( كادير   للفيلم الوثائقي يف أ

خلية الوثائقي

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

اقامة كتابة )أسبوعان( 	

ماسرتكالس وورشات عمل ولقاءات احرتافية ومؤتمرات 	

مهرجانات 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفيلم الوثائقي السينمايئ والسمعي البرصي 	

رشوط القبول

كتاب املغربيني والكاتبات املغربيات، سواء ممن كانوا مقيمني  	

يف املغرب أم خارجها

خريجو وخريجات املدارس وكليات السينما والفنون السمعية  	

البرصية يف املغرب، أو من األقسام املتخصصة يف املجال نفسه 

يف الجامعات املغربية

طلبة السنة األخرية يف دراسة املجال نفسه 	

مجاالت  	 )يف  والفنانات  والفنانون  والصحفيات،  الصحفيون 

التصوير الفوتوغرايف والفيديو والفنون البرصية واملوسيقى...( 

املدين  املجتمع  وناشطات  وناشطو  والباحثات،  والباحثون 

ممن يتضمن نهج عملهم وجهة نظرة توثيقية

أو  	 اإلفريقية  الدول  من  والطلبة  والسينمائيات  السينمائيون 

العربية باملواصفات نفسها

الوجهة )أو الوجهات(

إفريقيا  ومن  املغرتبون؛  املغربيون  فيها  يقيم  اليت  الدول  من   

ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل املغرب

أولويات أخرى  يستفيد 12 مشاركاً من الربنامج كل عام.

الكلف املشمولة  

بطاقات السفر- 

النقل الدويل- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

مالحظات محددة  املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان 

كتوبر 2022 يف ترشين األول/أ

يخ آخر اّطالع  2022/12/05 تار

fidadoc.org/la-ruche

fidadoc.org/appel-a-projet-ruch
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الجهات األوروبية والدولية اليت تقدم املنح يف تونس

يقيا	  الفن يحرك إفر

برنامج املنح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية

نوع التجوال

برامج إقامة )فنانون، قيِّمون، كُتّاب، مرتجمون، ُنّقاد، عاملون  	

يف املجال الفين، إلخ(

مهرجانات،  	 )تشبيك،  فعاليات  أو  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

منح استكشاف قصرية األمد 	

منح تطوير السوق 	

محفزات التجول 	

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبر،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف املساحات العامة، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب الفين، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

األدب )األدب، الرتجمة( 	

األعمال متعددة التخصصات 	

رشوط القبول

اإلقامة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

يف دولة إفريقية 

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

إنتاج، -  )إرشاف،  والفن  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

برمجة، باإلضافة إىل الفنيني واملرتجمني، إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول اإلفريقية

أولويات أخرى  يرجى املالحظة أن املؤسسة مل تطلق دعوة لتقديم 

الطلبات منذ انتشار وباء كوفيد 19، ولكن مؤسسة "الفن يحرك 

تسمح  عند  الربنامج  إطالق  إلعادة  خططها  عن  أعلنت  إفريقيا" 

الفرصة.

يف الظروف العادية، ُتقّيم الطلبات بناًء على أربعة معايري: املستوى 

الفين واملهين، مّد الجسور والتشبيك، إمكانية التنفيذ لوجستياً، أثر 

املرشوع املتوقع يف املستقبل.

الكلف املشمولة  السفر عرب الحدود

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

artmovesafrica.org/en/home-english-version
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مهرجان برلني السينمايئ الدويل	 

صندوق دعم إنتاج السينما العاملية

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

يع وإنتاج 	 منح مشار

االختصاصات/األنواع الفنية

السينما 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشكات  	

اإلنتاج األملانية، والسينمائيون والسينمائيات من مناطق ودول 

يتوجه إليها صندوق دعم إنتاج السينما العاملية، واليت تتضمن 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس ودول عديدة أخرى. 

الجهات املستهدفة: 	

السينمائيون والسينمائيات- 

رشكات اإلنتاج السينمايئ- 

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب طبيعة املرشوع

بني  املشرتك  السينمايئ  اإلنتاج  الربنامج  ييدعم  أخرى   أولويات 

األملانية،  اإلنتاج  لرشكة  مبارشة  الدعم  ُيمنح  النامية.  والدول  أملانيا 

ولكن من رشوطه أن ُتنَفق مزيانية اإلنتاج يف املنطقة أو الدولة اليت 

يتوجه إليها الدعم، أي يف إحدى الدول النامية. 

الكلف املشمولة  الكلف املتعلقة بإنتاج فيلم سينمايئ، بما يشمل 

كلف السفر.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

berlinale.de/en/wcf/funding-programmes/ 
production-support/wcf-classic.html
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املجلس الثقايف الربيطاين	 

منح التعاون الدويل

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

والعروض  	 واملهرجانات  املعارض  )مثل  يع  مشار أو  إنتاج  منح 

اإلبداعي  واالستخدام  والصالونات  واملؤتمرات  العرض  وبرامج 

لألرشيف(

بحث وتطوير أفكار مشاريع جديدة 	

مالحظة: رغم أن هذا التمويل ال يركز على التطوير املهين، ليس مطلوباً 

من املنحة أن تنتج عماًل فنياً مكتماًل، إذ يمكن أن يكون تطوير عنارص 

محددة من مهارات جزءاً من املرشوع، وأن تكون النتيجة األساسية 

دعم عمل إبداعي أو فين.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء )املرسح، الرقص، السريك، فنون الشارع( 	

الرتكيب  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفين، الفنون التطبيقية، الحرف، السينما، العمارة، إلخ(

األدب 	

والتكنولوجيا  	 اإلنرتنت،  وفنون  الجديدة  الوسائط  فنون 

اإلبداعية )بما يف ذلك األلعاب والواقع االفرتايض واملعزز وغريه(

املوسيقى/الصوت 	

العلوم أو الفن  	 األعمال متعددة االختصاصات )مثل الفن مع 

التكنولوجيا( مع 

رشوط القبول

اململكة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا واملغرب 

وإسبانيا وتونس 

ومؤسسات  	 والثقافية،  الفنية  املؤسسات  املستهدفة:  الجهات 

التعليم العايل واألبحاث اليت تركز على الفنون والثقافة

األقل  على  واحدة  منظمة  كل مرشوع  يتضّمن  أن  يجب  مالحظة: 

مقرها يف اململكة املتحدة، ومنظمة واحدة على األقل مقّرها يف إحدى 

الدول املؤّهلة للمشاركة

الوجهة )أو الوجهات(

 اململكة املتحدة و46 دولة ومنطقة منها الجزائر ومرص وإيطاليا 

واملغرب وإسبانيا وتونس

أولويات أخرى 

دعم املنظمات الربيطانية والدولية للتعاون معاً دولياً- 

دعم الفنانني الربيطانيني لصناعة أعمال إبداعية مع أقرانهم من - 

دول أخرى، وتشجيع العمل والتعاون بوسائل مبتكرة

للفنانني -  واضحة  فوائد  تبنّي  اليت  للمشاريع  األولوية  ُتمَنح 

والعاملني األفراد

املشاريع الجديدة واملبتكرة، وهذا يشمل املشاريع اليت تقدم طرحاً - 

جهة  مع  العمل  تتضمن  اليت  أو  املضمون،  أو  الشكل  يف  جديداً 

رشيكة جديدة أو يف دولة جديدة، أو اليت تتوجه للجمهور بشكل 

جديد

املشاريع اليت تتناول موضوعات معارصة مهمة، من التغري املناخي - 

إىل التحديات العاملية 

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

كلف أخرى )مثل كلف التدريب والرتجمة واملواد والتعّلم واملنارصة - 

والتفاعل مع املجتمع املحلي والتقييم والرتويج واملعدات أو الكلف 

التشغيلية للمنظمات وكلف التأمني(

مالحظات محددة

التنوع/الوصول: 	

الجندر -  على  تركز  اليت  باملشاريع  خاص  بشكل  الربنامج  يرّحب 

وشؤون التميزي العنرصي واإلعاقة والتقدم يف السن، وغريها من 

موضوعات التنوع االجتماعي

كلف الوصول اإلضافية: إذا كانت املنظمة املتقدمة بالطلب بحاجة - 

طلب  فيمكنها  املقرتحة،  مشاريعها  أحد  لتقديم  وصول  لرشوط 

استمارة  يف  املزيانية  األساسية يف قسم  املنحة  على  إضايف  تمويل 

تقديم الطلب

العنرص الرقمي يمكن تصميم املشاريع بحيث تقدم نتائج وجهاً  	

الجهة  تبحث  االثنني.  بني  يمزج  ما  أو  رقمية،  نتائج  أو  لوجه 

الرقمي  االبتكار  تستخدم  مشاريع  عن  خاص،  بشكل  املمولة، 

مرشوع  إىل  تقليدياً  مرشوعاً  تحول  اليت  باالقرتاحات  وترحب 

افرتايض أو رقمي.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

britishcouncil.org/arts/international- 
collaboration-grants
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الرقص على الحافة	 

برنامج منح دراسات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الرقص  	

رشوط القبول

غرب  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

آسيا )الرشق األوسط( وشمال إفريقيا

الجهات املستهدفة: الراقصون والراقصات 	

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

من  والراقصات  للراقصني  الربنامج  هذا  ُيتيح  أخرى   أولويات 

الشباب من غرب آسيا وشمال إفريقيا الفرصة لحضور ورشة عمل 

الذي ينظمه استديو هيين  املكثفة يف أمسرتدام،  الصيفية  الرقص 

جورينس يف أمسرتدام.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

dancingontheedge.nl/professional/training 

مهرجان القارات الثالث	 

اإلنتاج يف الجنوب

لغات الربنامج   اإلنكلزيية والفرنسية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

السينما  	

رشوط القبول

اإلقامة: تشرَتط  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

اإلقامة يف إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية

مخرجو  	 السينما،  ومنِتجات  منِتجو  املستهدفة:  الجهات 

ومخرجات السينما من الشباب 

الوجهة )أو الوجهات(

عمل  ورشات  جانب  إىل  فرنسا،  يف  الرئيسية  التدريب  ورشة   

متاحة  والجزائر،  كادير  أ منها  أخرى  مواقع  يف  إضافية  إقليمية 

للمشاركني واملشاركات من املنطقة

أولويات أخرى  يرمي برنامج بناء القدرات هذا إىل تعريف املنتجني 

والسينمائيني الشباب والناشئني يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

بأدوات أساسية متنوعة وتقنيات اإلنتاج الدويل املشرتك من خالل 

العمل الجماعي والتدريب الفردي.

كما يرمي إىل دعم إنشاء شبكة من املنتجني الشباب من القارات 

الثالث اليت يتضمنها املهرجان، وإلرساء األسس للتعاون املستمر بني 

العاملني يف السينما يف أوروبا، والسينمائيني الناشئني يف الجنوب 

العاملي.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية )جزئياً(- 

اإلقامة- 

قد تختلف الرشوط الخاصة بورشات العمل اإلقليمية األخرى. يف 

املشاركني  على  نانت،  يف  تقام  اليت  يبية  التدر العمل  ورشات  حالة 

دفع رسم مشاركة يبلغ 200 يورو لكل مشارك.

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

3continents.com/en/produire-au-sud/decou-
vrir/formation-professionnelle
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مكتب العالقات الخارجية االتحادي األملاين	 

يز كة تعز رشا

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، األملانية

نوع التجوال

منح سفر )صالحة ألسباب متعددة( 	

يع أو إنتاج 	 منح مشار

منح أبحاث 	

منح بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

مساعي  	 حول  للحوار  مساحة  إتاحة  على  الربنامج  يعمل 

الدول  مجتمعات  ويف  العايل،  التعليم  قطاعات  يف  اإلصالح 

مع جهات  كثب  تعاون عن  ذلك من خالل  يتحقق  املشاركة. 

فاعلة غري جامعية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: رشاكات  	

من  البحثية  واملؤسسات  أملانيا  يف  العايل  التعليم  قطاع  بني 

الرشق  التالية من منطقة  الدول  الرشيكة يف  جهة، والجهات 

والسودان  تونس  رئييس  بشكل  إفريقيا:  وشمال  األوسط 

واألردن  واليمن  والجزائر  مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان 

وليبيا واملغرب 

الجهات املستهدفة: 	

الجهات الفاعلة غري الجامعية يف العلوم واألبحاث، والقطاع العام - 

)مثل السياسة واإلدارة والرشكات اململوكة للدولة( أو االقتصاد 

املدين  املجتمع  أو  الصناعية(  واملشاريع  الخاصة  الرشكات  )مثل 

)مثل املنظمات غري الحكومية والجمعيات ومؤسسات التربع(

برمجة، -  إنتاج،  )إرشاف،  الثقافة  مجال  يف  والعامالت  العاملون 

إلخ(

الوجهة )أو الوجهات(

 أملانيا ودول منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا )بشكل 

مرص  إىل  باإلضافة  والعراق،  ولبنان  والسودان  تونس  رئييس 

والجزائر واليمن واألردن وليبيا واملغرب(

يتلقى كل مرشوع مشارك ما يرتاوح بني 40  الكلف املشمولة   

ألف يورو )ملدة سنة( و125 ألف يورو يف السنة لألنشطة من آذار/

مارس 2023 إىل كانون األول/ديسمرب 2025.

مالحظات محددة يوىل اهتمام خاص يف مختلف أقسام الربنامج 

فرص  على  املشاركني  عثور  فرص  وتعزيز  والتنوع  النساء  ملشاركة 

عمل.

يخ آخر اّطالع  2023/01/15 تار

goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/tup.html 

daad.tn/files/2022/10/Taziz-Partnership_Sum-
mary.pdf
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 	)IFA( معهد العالقات الخارجية األملاين

تواصل الفنانني

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

اإلقامات الفنية )الفنانون، الباحثون، العاملون يف الثقافة( 	

منح استكشاف أو منح استطالع قصرية األمد 	

منح سفر )تمنح ألهداف متعددة( 	

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات/التطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

التصوير  	 التصميم،  النحت،  )الرسم،  املعارصة  البرصية  الفنون 

الفوتوغرايف، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة 	

العمارة 	

األبحاث الفنية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس( وأملانيا.  

الجهات املستهدفة: 	

ومعلمات -  معلمو  والقيمات،  القيمون  والفنانات،  الفنانون 

واملعماريات،  املعماريون  الفنون،  ومنظرات  منظرو  الفنون، 

املصممون واملصممات.

املنظمات غري الربحية العاملة يف هذه املجاالت- 

الوجهة )أو الوجهات(

  الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )من أملانيا(

  أملانيا )من الدول النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الدويل  التعاون  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الدولية  التشبيك  فرص  تمكني  خالل  من  الثقافة،  يف  العاملني 

وتبادل الحوار الثقايف بني أملانيا والجنوب العاملي.

تعترب املعايري الفنية العالية للمرشوع الفين وااللزتام النشط واملزتامن 

للفنانني أو العاملني الثقافيني من أملانيا والدول األخرى املشاركة، 

ورشاكة منظمات غري ربحية ومشاركة مؤسسات يف الدولة الثالثة 

املعنية مالياً من العنارص األساسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود - 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/artists-contacts
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برنامج CCP للزمالة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

إقامات فنية )فنانون، باحثون، عاملون يف الثقافة( 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات 	

باإلضافة للثقافة واإلعالم، برنامج CCP للزمالة مفتوح للمحرتفني 

اإلنسان  وحقوق  واملجتمع  السياسة  مجاالت  يف  واملتطوعني 

واملجتمع  )للعام2023(  والرقميات  املستدامة  والتنمية  والسالم 

املدين والعدالة البيئية.

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: البلدان  	

النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية )بما فيها الجزائر ومرص وليبيا 

واملغرب وتونس(.   

الجهات املستهدفة: 	

األفراد البالغني من العمر على األقل 23 عاماً، الذين يتملكون - 

دلياًل على خربة عملية احرتافية تتجاوز السنتني أو مدة مقابلة يف 

العمل التطوعي يف منظمات املجتمع املدين يف بلدهم.  

الوجهة )أو الوجهات(

  أملانيا أو دول الرشيكة األخرى يف الربنامج.

واملتطوعني  املحرتفني  للزمالة   CCP برنامج  يمول  أخرى  أولويات 

ثالثة  إىل  شهرين  خالل  عام،  كل  دولة  أربعني  حوايل  يف  امللزتمني 

أشهر من اإلقامات املتعلقة بالعمل يف املنظمات املضيفة يف أملانيا أو 

البلدان الرشيكة لـ CCP، يعمق املشاركون خرباتهم، ويقيمون صالت 

تستفيد   ، باملقابل  الثقافات.  متعددة  مهارات  ويكتسبون  جديدة، 

الزمالء  وشبكات  اإلقليمية  واملعرفة  الخربة  من  املضيفة  املنظمات 

متعددة  العمل  ورش  حضور  أيًضا  للمشاركني  يمكن  املشاركني. 

وبعد  الربنامج.  ينظمها  وللتواصل  مهنية  وفعاليات  الثقافات 

باستحضار  املشاركون  يقوم  اليومية،  العملية  حياتهم  إىل  العودة 

الخربة اليت اكتسبوها إىل مؤسساتهم املحلية.

باللغة  والتحدث  الكتابة  على  قدرة  املستفيدون  يمتلك  أن  يجب 

اإلنكلزيية )وتعترب معرفة اللغة األملانية نقطة إيجابية إضافية(، وأن 

يكون بوضع صحي جيد يسمح لهم بالسفر إىل الخارج ملدة طويلة، 

ومن املحبذ أن يكون منشغلني بالشأن العام وملزتمني بذلك على 

املدى الطويل وأن يكونوا قادرين على إثبات خربة وتفرغ يف مجال 

عملهم، وأن يخططوا للتعاون مع منظمة يف البلد املستهدف أو أن 

يكونوا قد بدؤوا بهذا التعاون أصاًل.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

املراقبة.. -  الصحية،  التأمني  العام،  النقل  )بطاقات  أخرى  كلف 

إلخ(

مالحظات محددة

مكان  	 يف  أو  رقمياً  الزمالة  تمنح   ،2023 العام  يف   الرقمية: 

الربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-fellowships
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برنامج CCP للمؤازرة

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

كل املجاالت 	

املدين  املجتمع  ملنظمات  ويمكن  واإلعالم  للثقافة  باإلضافة 

التقدم للربنامج يف حال كانت تعمل يف مجاالت السياسات 

املستدامة  والنتمية  والسالم  اإلنسان  وحقوق  واملجتمع 

واملجتمع املدين الرقمي )يف األعوام 2019-2023( والتعليم 

السيايس غري الرسمي والبيئة والعدالة. 

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

فيها  )بما  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان 

الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس( وأملانيا.   

املسجلة  	 املدين  املجتمع  منظمات  املستهدفة:  الجهات 

رسمياً يف بالدها.  

الوجهة )أو الوجهات(

)للمنظمات  انتقالية  بمرحلة  تمر  واليت  النامية  البلدان    

األملانية(

  أملانيا )ملنظمات البلدان النامية واليت تمر بمرحلة انتقالية(

بني  الثنايئ  التعاون  للمؤازرة   CCP برنامج  يشجع  أخرى  أولويات 

 CCP منظمات املجتمع املدين من أملانيا وواحدة من 45 دولة رشيكة لـ

الربنامج  تنفيذ مبادرة مشرتكة وشبكة مستدامة. يشري  ترغب يف  واليت 

إىل أن اإلقامات القصرية للموظفني من املنظمات املتعاونة يجب أن تتم 

عرب اإلنرتنت مع إمكانية طرح أشكال أخرى من التعاون. يمكن أن يكون 

فعاليات  وتنفيذ  تخطيط  املثال  سبيل  على  التعاون،  هذا  من  الغرض 

مشرتكة، إرسال بعثات تقيص الحقائق، أبحاث أو أعمال فنية، باإلضافة 

إلعداد أنواع مختلفة من املنشورات. بالتايل، يشجع هذا الربنامج التبادل 

الفاعلة يف املجتمع املدين عرب الحدود الوطنية. ويفضل أن  بني الجهات 

تعمل كلتا املنظمتني املعنيتني يف مجال مماثل من حيث املوضوع أو على 

املستوى اإلقليمي.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

نفقات أخرى )تأمني صحي، إلخ(- 

مالحظات محددة

يع الرقمية أو اليت تتضمن أشكااًل متعددة  	  الرقمية: تستطيع املشار

من التعاون التقدم للربنامج.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/ccp-synergy

تمويل املعارض

لغات الربنامج   األملانية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح املشاركة يف الفعاليات 	

حوافز الجوالت 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون البرصية املعارصة  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املواطنون األملان أو املقيمون يف أملانيا لخمسة اعوام على 

األقل.   

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات   	

الوجهة )أو الوجهات(

 مختلف أنحاء العامل عدا يف أملانيا

  أملانيا

يدعم برنامج تمويل املعارض مشاريع املعارض الدولية  أولويات أخرى 

يف املتاحف العامة واملؤسسات الثقافية ودور العرض يف الخارج. التمويل 

للمعارض الفردية واملعارض الجماعية ومرشوع املشاركة يف  متوفر أيضاً 

معرض دويل أويف بينايل يف الخارج.

يتم انتقاء املشاريع بناء على معايري عالية املستوى للسوية الفنية، أو بناء 

على دعوة من معرض أجنيب غري تجاري وذلك يتطلب أن تكون املؤسسة 

األجنبية املعنية ذات إنجازات كبرية.  

يمكن للفنانني ودور العرض والقيمني التقدم بطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

كلف النقل )لألعمال الفنية(- 

املعدات التقنية لتنفيذ املعرض يف حال دعت الحاجة.- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

ifa.de/en/funding/exhibition-funding
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املعهد الثقايف الفرنيس يف باريس	 

يقيا يع والناشطني يف املجتمع املدين يف إفر دعم لإلبداع والتوز

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

مهرجانات،  	 )تشبيك،  وفعاليات  نشاطات  يف  مشاركة  منح 

لقاءات، إلخ(

حوافز الجوالت 	

منح إنتاج أو برامج مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، لبتصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )املادي والالمادي( 	

الفنون متعددة االختصاصات 	

جميع املجاالت 	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا.   

الجهات املستهدفة: املنظمات )الفرق، التجمعات، املجموعات،  	

الجمعيات وغريها(  

الوجهة )أو الوجهات(

  إفريقيا بما فيها الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

واملنظمات  الفنانني  دعم  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافية غري الربحية يف إفريقيا، وإىل تقوية شبكة العالقات الثقافية 

الفرنسية،  األليانس  الفرنسية،  املعاهد  )مثل  إفريقيا  يف  الفرنسية 

السفارات، إلخ( من خالل دعم األعمال الفنية الجديدة واملهرجانات 

الثقافية  واألسواق  البيناليات  )مثل  الكربى  الثقافية  واملناسبات 

املعارض(،  )مثل  األخرى  النرش  وأشكال  والجوالت  ذلك(،  إىل  وما 

واملشاريع الرقمية املبتكرة واملسؤولة بيئياً، والجوالت اإلقليمية، إلخ

والوكالء  الشباب  على  تركز  اليت  للمشاريع  خاص  اهتمام  يوىل 

الناشئني واملمارسات الفنية الجديدة يف اإلبداع املعارص.

ال يمكن دعم الجوالت اإلقليمية إال عندما تتضمن ما ال يقل عن 

5-6 عروض تقديمية يف 3 دول مختلفة.

إرفاق  املدين  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الطلبات  يف  ُيشرَتط 

خطاب دعم من السفارة الفرنسية ذات الصلة أو فرع محلي من 

املعهد الفرنيس أو األكاديمية الفرنسية.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

تكاليف اإلنتاج- 

يمكن أن تصل قيمة التمويل املمنوحة من قبل الربنامج يف أقىص 

الحدود إىل نصف الكلفة اإلجمالية للمرشوع. 

مالحظات محددة

للطلبات  	 خاص  اهتمام  إيالء  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

على  نشاط،  مكان  كل  يف  أطول  فرتات  تربمج  اليت  املقدمة 

سبيل املثال من خالل الجمع بني العروض وأنشطة التواصل 

وورشات العمل وما إىل ذلك

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

if.institutfrancais.com/fr/institut-francais/ 

offre/appui-a-la-creation-a-la-diffusion-et-aux- 

operateurs-de-la-societe-civile
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Accès Culture

لغات الربنامج   الفرنسية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون  	 السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

الشارع، األعمال الفنية يف الفضاء العام، إلخ(

الفوتوغرايف،  	 التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الرتكيب، الفنون التطبيقية، إلخ(

فنون الوسائط الجديدة وفنون اإلنرتنت 	

املوسيقى/الصوت 	

الفنون متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

اإلقامة:  	 أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

املنظمات الثقافية املستقرة يف إفريقيا ويف فرنسا.

التجمعات،  	 )الفرق،  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجموعات، الجمعيات.. إلخ(   

الوجهة )أو الوجهات(

واملغرب  وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  بما  وإفريقيا  فرنسا   

وتونس. 

يف  الثقافية  املشاريع  ودعم  تمويل  إىل  الربنامج  يهدف  أخرى  أولويات 

الثقافة  وكالء  بني  والتعاون  االجتماعية  الروابط  تعزيز  أجل  من  إفريقيا 

األفريقية والفرنسية.

يسعى الربنامج إىل رشاكة منظمات املجتمع املدين مع املؤسسات الثقافية 

املحلية أو اإلقليمية )املعاهد املوسيقية واملدارس الفنية العامة وما إىل ذلك( 

واليت ستقدم بعد ذلك اقرتاحاً مشرتكاً ملرشوع يستجيب للحاجة املحلية.

يجب أن تتضمن املشاريع املتقدمة تعاوناً ثقافياً وأن تتوجه إىل مجتمع 

وتهدف لتوسيع نطاق وصول الفن إىل الجمهور )التوعية الفنية والتعليم 

الفنون، تنظيم اجتماعات فنية..  الفين، إنشاء وسائط لنوع محدد من 

إلخ(

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

األجور- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/07 تار

institutfrancais.com/en/programmes-and-projects/
acces-culture

ميت أوست	 

تاندم 360 درجة

لغات الربنامج  اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية

نوع التجوال

برنامج تبادل ثقايف 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات الفنية 	

رشوط القبول

وتونس،  	 والسودان  واملغرب  ولبنان  واألردن  مرص 

هذه  يف  حالياً  املستقرة  الليبية  والتجمعات  واملبادرات 

الدول

املستقلة،  	 الحكومية  غري  املنظمات  املستهدفة:  الجهات 

املجتمع  مبادرات  أو  الهَرمية  غري  العامة  واملؤسسات 

الشبكات  وذات  املحلي،  املجتمع  يف  الجذور  ذات  املدين 

االحرتافية املتماسكة

الوجهة )أو الوجهات(

 بني الدول املذكورة أعاله  

اليومية؛  النفقات  الدخول؛  تأشريات  السفر؛  بطاقات  املشمولة  الكلف 

اإلقامة؛ اإلنتاج

يارات عمل متبادلة ملدة 12 يوماً إىل املؤسسة الرشيكة.  مالحظات محددة   ز

ثنائية للتشبيك والتدريب تتضمن جلسات تعّلم يديرها أقران  4 لقاءات 

وآراء من مدّربني ذوي خربة. منهجيات وأدوات للتطوير املهين والتنظيمي. 

نصائح خرباء مستمرة لتطوير التعاون العابر للحدود. تمويل أويل بما يصل 

إىل 7500 يورو ملرشوع تجرييب للتطوير بالتعاون بني املنظمتني الرشيكتني

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة كان يف نيسان/أبريل 2020.

يخ آخر اّطالع  2023/01/03 تار

tandemforculture.org/stories/ apply-now- 
tandem-360/ 

tandemforculture.org/wordpress/wp-content/
uploads/Tandem-360%C2%B0-Open-Call- 

English
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مفردات	 

إقامات وقت الفن

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

برامج إقامة 	

برامج بناء قدرات وتطوير مهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

االختصاصات واألشكال الفنية اليت يدعمها الربنامج:

الفنون البرصية املعارصة 	

املوسيقى/الصوت 	

األعمال متعددة االختصاصات  	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: الفنانون والفنانات، والقّيمون والقّيمات،  	

واملوسيقّيون واملوسيقيات، والكّتاب والكاتبات

الوجهة )أو الوجهات(

 حسب الدعوة املحددة

يف املايض، تضّمن برنامج إقامات وقت الفن، يف مجال فنون األداء، 

اإلقامة والعرض يف بلجيكا وفرنسا، يف حني تضمنت آخر إقامة يف 

مجال املوسيقى اإلقامة لفرتة يف العاصمة األوغندية كمباال.

سياق  يف  االنغماس  للمشاركني  اإلقامات  تتيح  أخرى   أولويات 

مختلف، واقتطاع الوقت من الروتني املعتاد للرتكزي بشكل تام على 

املعارض واملؤسسات واللقاء  لزيارة  املجال  الفين، كما تفسح  عملهم 

بمجتمع فين جديد وبزمالء.

العامل  الفين ممن يقيمون يف  املجال  العاملني يف  الطلبات من  ُتقبل 

ويطمحون  الفنية  بالشؤون  رئييس  بشكل  يهتمون  وممن  العريب، 

.
ٍ
لتحقيق مستوى فين عال

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/art-time-residencies

مدارات

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، العربية

نوع التجوال

منح بناء قدرات وتطوير مهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية  جميع مجاالت الفن املعارص 

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: جنسية  	

إحدى الدول العربية أو اإلقامة فيها

الجهات املستهدفة: القيّمون والقيمات، والباحثون والباحثات  	

الوجهة )أو الوجهات(

 وجهات متنوعة، حسب الدعوة

ودلهي  املكسيك  يف  مدارات  برنامج  من  سابقة  دورات  أقيمت 

وتشانديغار وريو دي جانريو وساو باولو.

وباحثني  قيِّمني  أربعة  مدارات  برنامج  يستضيف  أخرى   أولويات 

يف موقع ضمن سياق فين مختلف. خالل رحلة بحث تستمر عرشة 

مفردات،  فريق  من  وأعضاء  املشاركون  يلتقي  بإرشاد،  وُمرَفقة  أيام 

ويتبادلون الخربات مع أقرانهم يف املشهد الفين يف املكان الذي يزورونه.

سنوات  لخمس  عمل  خربة  امتالك  بالطلبات  املتقدمني  يف  ُيشرَتط 

على  والقدرة  املعارصة،  الفنون  مجاالت  من  مجال  يف  األقل  على 

إظهار خربة العمل السابقة يف مشاريع دولية، أو التعاون يف دولتهم 

األصلية أو يف الخارج.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/05 تار

mophradat.org/en/program/orbitals
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املكتب الفرنيس األملاين للشباب	 

التبادل ثاليث الدول خارج إطار املناهج الدراسية 

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية

نوع التجوال

أسابيع  	 لثالثة  للتبادل  منحها ألهداف مختلفة(  )يمكن  منح سفر 

على األقل، تمنح يف أي وقت.

االختصاصات/األنواع الفنية

الفنون أو املجاالت املرتبطة بالربنامج. 	

فنون األداء 	

االفنون البرصية 	

املوسيقى/الصوت 	

الرتاث )الرتاث املادي والالمادي واألرشيف(  	

رشوط القبول

املقيمون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

قانونياً يف الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا.

املنظمات املتشاركة لدعم تجوال العاملني يف  	 الجهات املستهدفة: 

الثقافة وقادة الفرق يف الدول املعنية. 

الوجهة )أو الوجهات(

 الجزائر وتونس واملغرب وأملانيا وفرنسا

تعزيز  هو  التبادل  تمويل  من  الهدف  أخرى   أولويات 

وأملانيا، والتعاون من أجل  الصداقات بني شباب من فرنسا 

املكتب  يدعم  العامل.  يف  كما  أوروبا  يف  والسالم  الديمقراطية 

أوروبا  أخرى من  بلداناً  تتضمن  اليت  املشاريع  األملاين  الفرنيس 

أو من دول املتوسط.

وأملانيا  فرنسا  بني  بالتبادل  تسمح  الدول  ثالثية  الربامج  هذه 

التعرف  فرصة  الشباب  وتمنح  املتوسط.  جنوب  ثالثة  ودلة 

والتعلم يف سياق عاملي أوسع.

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود- 

تكاليف أخرى- 

مالحظات محددة الثقافة والتنمية املستدامة.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

fgyo.org/calls-for-applications.html

مؤسسة األمري كالوس	 

جوائز الرعاية والنصح

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو منح مشاريع 	

برامج بناء القدرات والتطوير املهين  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

متعددة وتعتمد على الرشوط املحددة يف كل دورة تقديم 	

رشوط القبول

الفنانون  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

وليبيا  ومرص  الجزائر  فيها  )بما  إفريقيا  من  الثقافة  يف  والعاملون 

واملغرب وتونس( وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب وأوروبا الرشقية.

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

العاملون والعامالت يف املجال الثقايف - 

الوجهة )أو الوجهات(

 تختلف الوجهات بحسب دورات التقدم

الفنية  األفراد  استجابات  لتقوية  الجوائز  مت  ُصمِّ أخرى   أولويات 

للقضايا االجتماعية امللحة من خالل برامج الرعاية والنصح. تهدف 

وتشجيع  الناشئة،  املواهب  دعم  إىل  للنصح  كالوس  األمري  جوائز 

بني  التشبيك  وتسهيل  املجتمع،  بقضايا  املعنية  الفنية  األعمال 

الطريقة،  بهذه  مماثلة.  مواضيع  على  يعملون  الذين  املبدعني 

يخلق الصندوق مساحة لألفراد للتعلم والتجريب واختبار األفكار 

الجديدة - سواء بشكل فردي أو مع أقرانهم.

يتم تقديم كل دعوة لإلرشاد مع منظمة رشيكة متعاونة وتستند 

إىل موضوع معني

الكلف املشمولة  

السفر عرب الحدود والكلف األخرى املتعلقة بذلك يف حال ارتباطها 

باملطلوب.

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-mentorship-
awards
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جوائز التأسيس

لغات الربنامج   اإلنكلزيية

نوع التجوال

جائزة 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

الصاعدات،  	 والفنانات  الصاعدون  الفنانون  املستهدفة:  الجهات 

العاملني  وتشجيع  املهنية،  املسرية  وتطوير  بناء  يف  للدعم  وذلك 

الساخنة  بالقضايا  عملهم  يرتبط  ممن  الثقافة  يف  والعامالت 

سياسياً واجتماعياً يف سياقهم املحلي على التجريب واإلبداع. 

الوجهة )أو الوجهات(

 هولندا

الكلف املشمولة  جائزة من خمسة آالف يورو

يخ آخر اّطالع  2023/01/09 تار

princeclausfund.org/prince-claus-seed-awards

برو هيلفتسيا	 

برامج إقامة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عاملون  	 نقاد،  مرتجمون،  كتاب،  قيمون،  )فنانون،  فنية  إقامات   

يف الفن.. إلخ( 

االختصاصات/األنواع الفنية 

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف الفضاء العام.. إلخ(

الرتكيب،  	 الفوتوغرايف،  التصوير  النحت،  )الرسم،  البرصية  الفنون 

الفنون التطبيقية.. إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: دول عديدة  	

ومنها الجزائر ومرص واملغرب وتونس )للمقيمني يف سويرسا( ومن 

سويرسا )إلقامات يف دول رشيكة(.

الجهات املستهدفة: الفنانون 	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى  تتضمن معايري االختيار التايل: 

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

دوافع مقنعة- 

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

مرشوع تبادل ملموس ذو أثر طويل األمد.- 

الكلف املشمولة  

التكاليف املشمولة على األخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

كلف اإلنتاج )عند طلبها(- 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/residencies-liaison-offices
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رحالت بحث

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية.

نوع التجوال

 منح استكشاف قصرية األمد 	

منح بحث 	

االختصاصات/األنواع الفنية

الشارع،  	 فنون  السريك،  األوبرا،  الرقص،  )املرسح،  األداء  فنون 

اإلبداع الفين يف األماكن العامة.. إلخ(

الفنون البرصية )الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرايف، الرتكيب،  	

الفنون التطبيقية.. إلخ(

فنون الوسائط الجديدة، فنون اإلنرتنت. 	

املوسيقى/ الصوت 	

األدب )األدب والرتجمة( 	

رشوط القبول

دول  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

عديدة ومنها الجزائر ومرص واملغرب وتونس )من أجل رحالت 

بحث إىل سويرسا( ومن سويرسا )من أجل رحالت بحث يف 

دول رشيكة(.   

الجهات املستهدفة: العاملون يف املجال الثقايف.   	

الوجهة )أو الوجهات(

 املنطقة العربية )من سويرسا(

 سويرسا

أولويات أخرى تتضمن معاير االختيار التايل:

الوطين -  املستويني  على  فين  نشاط  مقنع:  حافل  سجل 

واإلقليمي.

معرفة كافية باللغات األجنبية املعنية.- 

موضوع بحث ملموس ذو تأثري دائم ومرتبط باملشهد املحلي  - 

الكلف املشمولة 

التكاليف املشمولة باألخص:

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة - 

مالحظات محددة

البحث  	 رحالت  الربنامج  يشجع  البيئة:  يحمي  الذي  التمويل 

اليت ترتواح مدتها بني أسبوعني وأربعة ألسباب بيئية.

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

prohelvetia.ch/en/residencies-and- 
research-trips/research-trips-liaison-offices
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 	)RFI( اإلذاعة الفرنسية الدولية

Prix découverte RFI

لغات الربنامج   الفرنسية

نوع التجوال

جائزة  	

االختصاصات/األنواع الفنية 

املوسيقى 	

رشوط القبول

املحرتفة  	 املوسيقية  الفرق  أو  املحرتفني  املوسيقيني  جميع 

املحيط  جزر  أو  إفريقيا  يف  دول  يف  مالياً(  )مقيمة  مستقرة 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  أو  الكارييب  البحر  أو  الهندي 

الدولية. الفرانكوفون 

كاب  	 الكامريون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بينني،  إفريقيا:  يف 

جيبويت،  ديفوار،  كوت  الوسطى،  الكونغو  ية  جمهور فريدي، 

مايل،  االستوائية،  غينيا  غينيا-بيسو،  غينيا،  غابون،  مرص، 

الديمقراطية،  الكونغو  ية  جمهور النيجر،  املغرب،  يتانيا،  مور

رواندا، ساو تومي وبرنسيب، السنغال، الصومال، السودان، 

تشاد، توغو، تونس

موريشيوس،  	 مدغشقر،  القمر،  جزر  الهندي:  املحيط  يف 

سيشيل

ية الدومينيكا، هاييت، سانت لوسيا  	 يف البحر الكارييب: جمهور

الوجهة )أو الوجهات(

 من الدول املذكورة أعاله إىل فرنسا

الدخول  )تأشريات  حفل  إلقامة  السفر  كلف  املشمولة   الكلف 

والنقل والسكن وثالث وجبات يومياً(

مالحظات محددة  تتلقى الجائزة الدعم من جمعية كتاب ومؤلفي 

ومحرري املوسيقى )SACEM( واليونسكو واملعهد الثقايف الفرنيس 

ومنظمة الفرانكوفون الدولية. يتلقى الفائز بالجائزة 10 آالف يورو 

وحفاًل ترويجياً يف باريس. املوعد النهايئ لتقديم الطلبات آلخر دعوة 

كان يف آب/أغسطس 2022.

يخ آخر اّطالع  2023/01/04 تار

musique.rfi.fr/prix-decouvertes 

musique.rfi.fr/sites/default/files/rfi_musique_
prix_decouverte/desktop/reglement_prix_ 

decouvertes_2022.pdf
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 	artlink من Südkulturfonds

برنامج املنح املستمرة

لغات الربنامج   اإلنكلزيية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية

نوع التجوال

عرض  	 أماكن  يف  الفنية  والفعاليات  واملعارض  العروض 

سويرسية.

الفنانني اليت تتضمن على األقل عرضني مؤكدين يف  	 جوالت 

سويرسا أو دول الجوار.

على  	 تتضمن  راقصة  أو  مرسحية  عروض  موسيقية،  حفالت 

األقل عرضني مؤكدين يف سويرسا أو دول الجوار.

اإلقامات الفنية. 	

الرتجمة األدبية إىل إحدى اللغات الرسمية السويرسية. 	

ترجمة العروض الحية أو األفالم من أجل عرضها يف سويرسا. 	

يف  	 األفالم  صناع  فيها  يشارك  ومهرجانات  أفالم  سلسلة 

الربنامج املرافق.

االختصاصات/األنواع الفنية

فنون األداء 	

الفنون البرصية )التصوير الفوتوغرايف، الوسائط الجديدة، أداء( 	

املوسيقى 	

األدب )بما فيه األدب الشفهي( 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة:  	

واملغرب -  وليبيا  الجزائر ومرص  منها  دولة  التقدم من 99  يمكن 

وتونس.

يدعم Südkulturfonds املشاريع الثقافية غري التجارية، ومن - 

أو  سويرسي  رشيك  على  تحصل  أن  املتقدمة  للمشاريع  امللزم 

مكان عرض يف سويرسا..   

الجهات املستهدفة:  	

الفنانون والفنانات- 

والقيمات، -  )القيمون  والثقافة  الفن  يف  والعامالت  العاملون 

والفنيات،  الفنيون  واملنظمات،  املنظمون  واملنتجات،  املنتجون 

املرتجمون واملرتجمات، إلخ(الوجهة )أو الوجهات(

 سويرسا

أولويات  أو  الرشوط  من  املزيد  تحديد  يمكن  أخرى  أولويات 

للموضوعات اليت قد تقيد أهلية املشاريع أو توفر إرشادات إضافية 

إلعداد الطلبات.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

النفقات اليومية- 

اإلقامة- 

يتضمن الربنامج نوعني من التمويل:

1( تمويل قائم على املرشوع )ال يتجاوز 15000 فرنك سويرسي(، 

يفتح باب التقدم ثالث مرات يف العام، املنحة السنوية اإلجمالية ال 

تتجاوز 20000 فرنك سويرسي للمتقدم الواحد.

2( تمويل برنامج أو أولوية )ال يتجاوز 25000 فرنك سويرسي(، 

يقدم لستة عروض على األقل لفنانني من الدول املعنية، ويمكن 

للمتقدم أن يحصل على املنحة حرصاً مرة كل عامني. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/19 تار

suedkulturfonds.ch/ongoing-grants
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املعهد السويدي	 

كة اإلبداعية برنامج الرشا

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

منح إنتاج أو مشاريع 	

االختصاصات/األنواع الفنية

جميع االختصاصات  	

رشوط القبول

عدة  	 اإلقامة:  أمكنة(  )أو  الجنسيات(/مكان  )أو  الجنسية 

ومرص  الجزائر  ومنها  التقدم  يمكنها  العاملي  الجنوب  يف  دول 

واملغرب وتونس.    

الجهات املستهدفة: املؤسسات )الرشكات، الفرق، التجمعات،  	

املجموعات، الجمعيات، وغريها(

 من املتوقع أن يتم إنجاز مشاريع دول الجنوب العاملي بالدرجة 

منظمة  بني  تعاون  نفسها، من خالل  املستهدفة  الدول  يف  األوىل 

سويدية )تلعب دور الرشيك القائد( ورشيك يف الدولة املنتقاة. لذا 

فإن معظم التجوال سيتوجه إىل دول جنوب املتوسط. 

أولويات أخرى الهدف األسايس للربنامج هو خلق ظروف أفضل 

يف  التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  للتنمية 

الدول املستهدفة. 

صناع  التغيري"،  "ُصّناع  هي  الربنامج  من  املستهدفة  املجموعات 

الرأي العام، أو قادة التغيري الديمقراطي يف الدول املستهدفة. يمكن 

لهذه املجموعات أن تتضمن القادة املؤثرين يف املجتمع املدين أو رواد 

األعمال أو مسؤويل التعليم والثقافة واإلعالم أو اإلدارات العامة.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

تأشريات الدخول- 

النفقات اليومية- 

أجور- 

اإلقامة - 

يخ آخر اّطالع  2023/01/08 تار

si.se/en/apply/funding-grants/creative-
partnerships-eng

برنامج رائدات األعمال

لغات الربنامج   السويدية، اإلنكلزيية

نوع التجوال

برامج بناء القدرات والتطوير املهين 	

االختصاصات/األنواع الفنية

اإلدارة الثقافية 	

رشوط القبول

الجنسية )أو الجنسيات(/مكان )أو أمكنة( اإلقامة: الجزائر،  	

مرص، إيران، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، تونس، تركيا.     

أعمارهن  	 ترتاوح  اللوايت  األعمال  رائدات  املستهدفة:  الجهات 

مواليد  )من  واألربعني  والخامسة  والعرشين  الخامسة  بني 

1977-1998( اللوايت يمتلكن رشكات:

تأسست منذ زمن ومستمرة يف عملها ومستعدة للتوسع.- 

تمتلك إمكانية تطوير نموذج عمل مايل مستدام واملساهمة يف - 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل قيادة التغيري البيئ 

أو االجتماعي.

 استوكهومل، السويد 

أولويات أخرى برنامج قيادة لبناء رشكات أعمال مستدامة وكفء 

تساهم يف قيادة التغيري االجتماعي والبيئ، برنامج رائدات األعمال 

هو تدريب عملي على القيادة من خالل التعلم الجماعي مصمم 

ملناسبة املشاركات.

كرث من ستة أشهر )خمس ساعات يف األسبوع(.  يستمر الربنامج أ

فردية  نصح  وجلسات  العادية  العمل  ورشات  الربنامج  يجمع 

شهر  يف  استوكهومل  يف  مكثف  تعليم  ألسبوع  باإلضافة  افرتاضية 

أيلول/سبتمرب.  

الكلف املشمولة 

السفر عرب الحدود- 

اإلقامة- 

التأمني -  الواقعي،  أو  االفرتايض  التدريب  أخرى: مواد  مصاريف 

خالل فرتة الربنامج للجلسات يف استوكهومل. 

يخ آخر اّطالع  2023/01/12 تار

si.se/en/apply/si-leadership-programmes/
she-entrepreneurs
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مصادر معلومات 

خاصة بتونس

Creative Europe - تونس	 

Creative Europe هو عنوان الربنامج اإلطار الخاص باالتحاد 
البرصية.  والسمعية  اإلبداعية  الثقافية  للقطاعات  األورويب 
مهمة  وتتمثل  الربنامج،  يف  مشاركة  دولة  كل  يف  مكتب  أُّسس 
الثقافية  القطاعات  يف  الفاعلة  الجهات  إعالم  يف  املكاتب  هذه 
واإلبداعية )الثقافة، اإلعالم( بفرص الدعم اليت يوفرها الربنامج. 
يؤدي مكتب تونس دور حلقة الوصل بني أوروبا وتونس، ويرافق 
املؤسسات ويعّرفها بربنامج Creative Europe وحول الشؤون 

الثقافية يف االتحاد األورويب.

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

creativeeurope.tn/ 

مرصد التمويل الثقايف	 

عرب  الثقايف  القطاع  إثراء  يف  الثقايف  التمويل  مرصد  رؤية  تتمثل 
تخصيص املوارد املالية بشكل فعال، ونرش خطاب عام مبين على 
املعلومات الدقيقة بشأن التربع، وفهم موسع ملساهمات الثقافة 

يف التغيري االجتماعي وتعزيز التنمية البرشية.

ويتطلع املرصد إىل أن يصبح منصة مركزية لبناء القدرات وتوفري 
الرشق  منطقة  يف  الثقايف  القطاع  تمويل  مجال  يف  املعلومات 
بالتدريج،  عموماً  اإلفريقية  القارة  ويف  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
ويطمح ألن يكون مصدراً رائداً للمعلومات حول موارد التجوال 

للقطاع الثقايف.

اللغة: الفرنسية، اإلنكلزيية.
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

culturefundingwatch.com/en/

منصة جمعييت	 

املدين  املجتمع  جمعيات  تجمع  تفاعلية  منصة  هي  جمعييت 
ومشاركة  املعلومات  إىل  ووصولها  تشبيكها  لتيسري  التونيس 

الفرص.

اللغة: الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

jamaity.org/
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 معلومات عامة
حول التجوال الثقايف

ملحة عامة عن املحتويات  ↖

الدعوات الدولية وبرامج تمويل التجوال

املنّصات اليت تورد الدعوات والفرص )قائمة غري شاملة(

 	)ASEF( ثقافة360 من املؤسسة اآلسيوية األوروبية
 	Creatives Unite
 	Culture Agora
 	TransArtists / مركز الثقافة الهولندية
 	Kreativ Kultur Berlin
نقاط معلومات التجوال	 
 	)On the Move( الشبكة الثقافية للتجوال
 	Res artis

يقيا معلومات حول منطقة جنوب املتوسط وإفر

املنّصات اليت تورد الدعوات والفرص )قائمة غري شاملة(

مرصد التمويل الثقايف	 
 	K-oh-llective
 	Youthop

منصات املعلومات الثقافية

 	Africultures
CFI للتطوير اإلعالمي 	 
فرصة	 
جرس	 
يقيا للتجوال الثقايف	  خريطة شمال إفر
منصة حركات	 

أدلّة تمويل التجوال الثقايف ودراسات حول التجوال

يقيا )2019(	  دليل تمويل التجوال الثقايف يف إفر
دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة العربية )2020( 	 

ثقافة املتوسط	 
سلسلة دراسات حول التجوال والتجول بقيادة الفن يحرك 	 

يقيا )2011، 2015، 2019، 2021( إفر

الشبكات واملنصات الثقافية اإلقليمية الشاملة للمنطقة كاملة

 	ArteEast
شبكة أرترييال	 
الجوار األورويب جنوب 	 
شبكة الشاشات العربية البديلة "ناس"	 
 	)OCPA( يقيا مرصد السياسات الثقافية يف إفر

 املوارد، بما فيها املالية، حول التجوال االضطراري
والفنانني الالجئني

Aid A  - مساعدة الفنانني يف املهجر	 
 	ARTICLE19
ية الفنية	  مبادرة الحر
فنانون يف خطر	 
 	)ARC( شبكة الفنانني املعرضني للخطر
ورشة الفنانني يف املهجر	 
املؤسسة األورو-متوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان	 
 	Freemuse
 	)ICORN( شبكة مدن اللجوء الدولية
 	)IARA( االستشارات الدولية للحقوق الفنية
مبادرة مارتن روث	 
 	Moving Artists
مجموعة عمل الشبكة الثقافية للتجوال على التجوال 	 

االضطراري
صندوق PEN للطوارئ	 
ُكن مع الفن	 
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الدعوات الدولية 
 وبرامج تمويل

التجوال

 املنّصات اليت تورد الدعوات والفرص

)قائمة غري شاملة(

ثقافة360 من املؤسسة اآلسيوية 	 
)ASEF( األوروبية

األوروبية  اآلسيوية  املؤسسة  من   360 ثقافة  مبادرة  مت  ُصمِّ
وأوروبا،  آسيا  بني  املتبادل  الفهم  وتعزيز  الثقايف  التفاعل  لتحفزي 
عرب توفري املعلومات املحدثة أسبوعياً حول الفعاليات والنشاطات 

والفرص واملوارد.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07. تار

culture360.asef.org

 	Creatives Unite

بالثقافة  املتعلقة  والفرص  املبادرات  على  تركّز  إلكرتونية  منصة 
والقطاعات اإلبداعية يف االتحاد األورويب.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07. تار

creativesunite.eu

 	Culture Agora

اإلعالمي  واملحتوى  والفرص  األخبار  تنرش  اإلنرتنت  على  منصة 
الذي يركز على العاملني يف الفنون والقطاعات اإلبداعية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

cultureagora.com/en/home

 	TransArtists / مركز الثقافة الهولندية

الثقافة  مركز  خدمات  ضمن   TransArtists خدمة  تندرج 
الهولندية للتعاون الدويل، ومقره العاصمة الهولندية أمسرتدام. 
الفنية  اإلقامات  برامج  عن  والخربات  املعارف  الخدمة  تجمع 
يف  والعامالت  للعاملني  تتيح  اليت  الدولية  الفرص  من  وغريها 
املجال اإلبداعي اإلقامة والعمل بشكل مؤقت يف مكان غري مكان 
اإلقامة الدائم. ولتنجح يف تيسري فهم املتاهة الهائلة من فرص 
وتنظم  إلكرتونياً  موقعاً  الخدمة  تدير  املُتاحة،  الفنية  اإلقامات 
جهات  مع  بالرشاكة  ومشاريع  أبحاث  وبرامج  عمل  ورشات 
اإلقامة يف شمال  برامج  العثور على  العامل. يسهل  متنوعة حول 
الفلرت  استخدام  عرب  اإللكرتوين  املوقع  على  آسيا  غرب  أو  إفريقيا 

الجغرايف.

اللغة: اإلنكلزيية، الهولندية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

transartists.org 

 	Kreativ Kultur Berlin

يؤدي Kreativ Kultur Berlin )الثقافة اإلبداعية يف برلني( دور 
فهو  واإلبداعية،  الثقافية  املجاالت  للعاملني يف  االستشاري  املركز 
لفرص  مركزي  ودليل  اإلبداعي،  للمشهد  األوىل  االتصال  نقطة 
خرباء  استشاريون  م  ُيقدِّ املركز،  يف  األملانية.  العاصمة  يف  التمويل 
القطاعات  مختلف  يف  التشبيك  وفرص  والنصائح  املعلومات 
الفنانني  من  للجميع،  الدعم  تقديم  يضمن  بما  اإلبداعية، 
والفنانات إىل الرشكات الناشئة. يتمزي املركز بالكفاءة، ويبتعد عن 

البريوقراطية ويقدم خدماته مجاناً.

كرث من  بيانات للتمويل تضّم أ املركز قاعدة  على اإلنرتنت، يقدم 
الثقافية  املجاالت  يف  والعامالت  للعاملني  تمويل  برنامج   400

واإلبداعية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

kreativkultur.berlin/en/funding-database
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نقاط معلومات التجوال	 

ومواقع  معلومات  مراكز  هي   )MIP( التجول  معلومات  نقاط 
إىل  تهدف  املتحدة،  الواليات  أوروبية ويف  دول  عدة  إلكرتونية يف 
تجاوز التحديات اإلدارية اليت يمكن للفنانني والعاملني يف مجال 
التحديات  ومن  الحدود،  عرب  العمل  لدى  مواجهتها  الثقافة 
والرضائب  االجتماعي  والتأمني  الدخول  تأشريات  املقصودة 

والجمارك وغريها من الشؤون اإلدارية.

الدول  مستوى  على  ياً  محور دوراً  هذه  املعلومات  نقاط  تؤدي 
واملستوى األورويب، وتسعى، إىل جانب شبكات ومنظمات أخرى، 
إىل تحسني ظروف الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة الذين 

يعملون خارج بلدانهم.

on-the-move.org/news/article/19558/mobility-in-
formation-points  

 الشبكة الثقافية للتجوال	 
)On the Move(

د موقعها اإللكرتوين الدعوات املفتوحة، 
ِ
شبكة للتجوال الثقايف يور

بما فيها الدعوات اليت يمولها االتحاد األورويب، وينرش دلياًل خاصاً 
للدول واملناطق حول برامج تمويل التجوال املنتظمة.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

on-the-move.org/news

on-the-move.org/resources/funding

 	Res artis

منذ   Res Artis الفنية  اإلقامة  لربامج  عاملية  الشبكة  تأسست 
30 عاماً من عدد من الجهات اليت تديري برامج إقامات فنية 
حول العامل. تدير الشبكة عملياتها من مكتبها الدويل يف أسرتاليا، 
كرث من 80 دولة. ومن موقعها  كرث من 600 جهة يف أ وتضم أ
كمؤسسة دولية محرتفة يف هذا املجال، تقدم للجهات األعضاء 
املنصات  املبارشة واللقاءات عرب  اللقاءات  بناء قدرات عرب  أدوات 
وعقد  اإلقامة  برامج  دعم  يف  الشبكة  أهداف  تتمثل  الرقمية. 
اتصال بينها، وبيان أهمية برامج اإلقامة يف املجتمعات املعارصة، 

وتقديم التوصيات حول أبحاث وسياسات التجوال الثقايف.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

resartis.org
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معلومات حول 
منطقة جنوب املتوسط 

يقيا وإفر

 املنّصات اليت تورد الدعوات والفرص

)قائمة غري شاملة(

مرصد التمويل الثقايف	 

تتمثل رؤية مرصد التمويل الثقايف يف إنشاء قطاع ثقايف يستمد 
الترّبع،  الدقيق حول  العام  التمويل، والخطاب  ثراءه من موارد 
وفهم مساهمات ثقافة إحداث تحول يف الحياة وتعزيز التنمية 

البرشية. 

أّما مهمة املرصد فهي إنشاء مركز موّحد لبناء القدرات واملعلومات 
الرشق  منطقة  يف  الثقايف  القطاع  تمويل  مجال  يف  واألبحاث 
األوسط وشمال إفريقيا، وتتوسع املهمة حالياً يف القارة اإلفريقية 
للمعلومات حول  رائداً  كلها. يتطلع املرصد إىل أن يكون مصدراً 

حشد املوارد يف املجال الثقايف.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07. تار
culturefundingwatch.com/en

 	 K	oh	llective

يف  يرغبون  ممن  برصيني  فنانني  خمسة  من  فنية  مجموعة 
تيسري املحادثة الجماعية حول املمارسات الفنية. ُتسَتخدم املنصة 
والعامل  مرص  يف  والقيِّمني  والُكّتاب  الفنانني  بني  املوارد  ملشاركة 
العريب، ممن هم بحاجة إىل هذا املحتوى وهذا الخطاب النقدي. 
بيانات  قاعدة  تتضّمن  املصدر  مفتوحة  مكتبة  املنصة  وتضّم 
باألدوات األساسية للعاملني يف املجال الفين، إىل جانب مختارات 
املجموعة  تنّظم  البودكاست والنصوص والنقاشات.  برامج  من 
يارات، بعضها عرب اإلنرتنت وبعضها مادي، الستديوهات فنية،  ز
العابر لالختصاصات  والتعاون  الفين  العمل  تيسري  وتعمل على 

الفنية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07. تار

kohllective.com/Opportunities

 	Youthop

معلومات   YO تتيح  للشباب،  لتطوير  عاملية  منصة  باعتبارها 
ملاليني  غري محدود  فرص  إليها حول  الوصول  ويسهل  واضحة 
الشباب.  تطوير  بتشجيع  األول  املقام  وُتعىن يف  الشباب مجاناً، 
لتحقيق ذلك، ُتنِتج مواد تعليمية وتدريبية عالية الجودة وذات 
الشباب  مساعدة  يف  املنصة  من  الهدف  يتمّثل  ُمضافة.  قيمة 
على تحويل كل فرصة إىل نجاح. وتعمل YO بال كلل إلنشاء جرس 
لتحقيق تطوير  يتيحها،  الفرص ومن  فّعال بني من يبحث عن 

ذي منفعة متبادلة عرب مشاركة املعلومات.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع:  2022/12/29 تار

youthop.com/browse
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منصات املعلومات الثقافية

 	Africultures

تأسست Africultures عام 1997 من الرغبة يف توثيق وتحليل 
ومراجعة أشكال التعبري الثقايف املعارصة يف إفريقيا. منذ تأسيسها، 
املوثوقة تتطلب مقاربات معّمقة  املعلومات  بأن  املؤسسة  آمنت 
ونظرة تاريخية وتنوعاً يف زوايا النظر والكتابة واملهارات. ولذلك، 
معلوماتها.  قاعدة  واألكاديميون  والفنانون  الصحفيون  شكّل 
يعمل الفريق التحريري يف فرنسا، ولكن العديد من املساهمني 
يقيمون يف القارة اإلفريقية، باإلضافة إىل أمريكا الشمالية وأماكن 

أخرى من العامل. 

كل  جديداً  محتوى  للمؤسسة  التابع  اإللكرتوين  املوقع  يقدم 
أسبوع حول الديناميكيات الفنية والثقافية يف إفريقيا ويف املهجر، 

ويغطي املحتوى عدداً من املوضوعات الثقافية واملجتمعية.

اللغة: الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

africultures.com

CFI للتطوير اإلعالمي 	 

إذاعة،  )تلفزيون،  اإلعالمية  للمؤسسات  املساعدة   CFI تقدم 
إعالم مطبوع، إعالم عرب اإلنرتنت( العامة والخاصة. وتعمل هذه 
الفرنسية إىل جانب املؤسسات اإلعالمية ومع جهات يف  الوكالة 
املجتمع املدين لجعل الحصول على األخبار عملية تعددية شاملة 

وديمقراطية، ولدعم أهداف التنمية املستدامة.

الجنوب  دول  يف  اإلعالم  تطوير  تشجيع  يف   CFI دور  ويتمثل 
العاملي، والسيما يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ودول البحر 
املتوسط وبالد الشام. ومن أعمال املؤسسة إطالق برامج تطوير 
التشبيك  نشاطات  جانب  إىل  بالكامل،  ممولة  منتظمة  مهين 

واللقاءات للشباب العاملني يف املجال اإلعالمي.

اللغة: الفرنسية، اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/04 تار

ac.cfi.fr/fr

فرصة	 

مجاناً  األوسط،  الرشق  يف  ديناميكية  منصة  كرب  أ فرصة،  تقدم 
تعليمية، وتعلني عن فرص لربامج تدريب وبناء قدرات  نصائح 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  املقيمني  للشباب  مهارات  وتطوير 
دراسية  منحاً  عنها  املعلن  الفرص  تتضّمن  إفريقيا.  وشمال 
وبرامج  زمالة  وبرامج  والدكتوراه(  واملاجستري  اإلجازة  )لشهادات 
تدريب ومؤتمرات ومسابقات وأنشطة ومهرجانات وفرص عمل 
تدريبية وعمل طوعي وورشات عمل ومنح مالية وبرامج تبادل 
ثقايف ودروس عرب اإلنرتنت والتدريب املهين والتقين وفرص عمل.

اللغة: اإلنكلزيية، العربية
يخ آخر اطالع:  2022/12/29 تار

for9a.com/en 

جرس	 

تشجيع  وهدفها  برشلونة  مقرها  ربحية  غري  جمعية  هي  جرس 
الخلق الفين واستخدام الفن كأداة إلحداث التحول االجتماعي 
يف منطقة املتوسط، وذلك عرب تنفيذ أنشطة مشرتكة تحث على 

التعاون الفين والثقايف يف املنطقة. 

بني  والحوار  للتبادل  فضاءات  توفري  إىل  جرس  جمعية  تتطلع 
صياغة  وإىل  الفاعلة،  االجتماعية  والقوى  املختلفة  الثقافات 
وتوزيع  وإنتاج  تصميم  خالل  من  للفنانني  إقليمية  مبادرات 
يف  املستقلة  الثقافية  الفضاءات  مرافقة  وإىل  الفنية،  أعمالهم 
البعيد  املنطقة لتعرث على وسائل لالستمرار يف عملها على املدى 

من خالل التشبيك الدويل.

اللغة: الفرنسية، اإلسبانية
يخ آخر اطالع:  2023/01/04 تار

fjiser.org/fr 
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خريطة شمال إفريقيا للتجوال الثقايف	 

أبحاث  منصة  هي  الثقايف  للتجوال  إفريقيا  شمال  خريطة 
للفنانني  والتجوال  الفنية  اإلقامة  مبادرات  تضم  ومعلومات 
ضمن  املشاريع  وتطوير  بالسفر  املهتمني  والباحثني  والُكّتاب 
كرث 70 برنامج إقامة يف املغرب  شمال إفريقيا. تتضمن الخريطة أ
والجزائر وتونس ومرص ولبنان وفلسطني، باإلضافة إىل مقابالت 
إقامات  برامج  ومنسقي  وباحثني  وقيِّمني  فنانني  مع  مصورة 
 20 من  كرث  أ من  التمويل  فرص  حول  ومعلومات  املنطقة،  يف 

مؤسسة، وموارد أخرى. 

اللغة: اإلنكلزيية، اإلسبانية، الكتاالنية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

platformharakat.com/actions/nacmm

منصة حركات	 

واألجساد  املعرفة  تجوال  استكشاف  إىل  حركات  منصة  تسعى 
البحر  منطقة  داخل  والحارض،  املايض  يف  الفنية  واملمارسات 
إلكرتونياً  منفذاً  املنصة  تدير  ذلك،  لتحقيق  وخارجها.  املتوسط 
يجمع املوارد ويصّنفها يف ثالث فئات: املعرفة واألدوات واألعمال. 
ومن األعمال اليت نفذتها خريطة شمال إفريقيا للتجوال الثقايف، 
مرشوع ُنّفذ بالتعاون مع CeRCCa )برشلونة( وجرس )برشلونة( 
وLE 18 )مراكش( وورشة املرصد )الدار البيضاء( وبتمويل من 

مؤسسة آن لند وساوث ميد. 

اللغة: اإلنكلزيية، اإلسبانية، الكتاالنية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

platformharakat.com 
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 أدلّة تمويل التجوال الثقايف

ودراسات حول التجوال

 دليل تمويل التجوال الثقايف	 
يف إفريقيا )2019(

صدر بالتعاون بني الشبكة الثقافية للتجوال والفن يحرك إفريقيا 
بدعم من املعهد الثقايف الفرنيس.

اللغة: اإلنكلزيية
الباحثة: الرا بوردان

يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
on-the-move.org/resources/funding/mobility-fun-

ding-guide-africa

دليل تمويل التجوال الثقايف يف املنطقة 	 
العربية )2020( 

صدر بالتعاون بني الشبكة الثقافية للتجوال والفن يحرك إفريقيا 
بدعم من املعهد الثقايف الفرنيس.

الباحثتان: فطمة سقا، فاين بوكويرل
on-the-move.org/resources/funding/mobility-fun-

ding-guide-arab-region

ثقافة املتوسط	 

االتحاد  تأسيس  من  تقنية  مساعدة  أداة  هي  املتوسط  ثقافة 
للتنمية  كمقياس  الثقافة  مكانة  ترسيخ  إىل  وتسعى  األوريب، 
البرشية واالجتماعية واالقتصادية يف دول جنوب املتوسط. يجمع 
املوقع اإللكرتوين كافة املنشورات الصادرة عن املبادرات، ويتضمن 

تقارير عن الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية العربية

يخ آخر اطالع:  2023/01/19 تار
medculture.eu/publications.html

سلسلة دراسات حول التجوال 	 
والتجول بقيادة الفن يحرك إفريقيا 

)2021 ،2019 ،2015 ،2011(

عدة دراسات حول الفنون البرصية وفنون األداء تركز على املناطق 
املختلفة يف إفريقيا وتسعى إىل ترميم ثغرات معرفية كبرية.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية
يارولجميك  داندا  كيل،  هيلدغارد  والباحثات:  الباحثون 
جان  موراي،  غوب  موديست  بزيو،  مبا  تيليسفور  )2011(؛ 
ماري مولو أولينغا، مارسيال نغيا، عبد اإلله أومايت، جول تاغياوا 
)2015(؛ الرا بوردان )2019(؛ فرانسوا بودا، إسبريا دونوفويس، 

ديفن هنزت، لوك ماييتوكو )2021(
يخ آخر اطالع:  2023/01/17 تار

artmovesafrica.org/en/mobility-and-tou-
ring-in-africa 
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واملنصات  الشبكات 
اإلقليمية  الثقافية 
للمنطقة  الشاملة 

كاملة

 	ArteEast

املنصة  تنرش  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  للفنون  عاملية  منصة 
الفنون  مجال  يف  والعاملني  للفنانني  وفرصاً  مفيدة  معلومات 

البرصية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07. تار

arteeast.org

arteeast.org/news-events 

شبكة أرترييال	 

يف  واملؤسسات  الفنانني  تجمع  إفريقية  مدين  مجتمع  شبكة 
منظمة  وهي  الشبكة،  تجري  إفريقيا.  يف  اإلبداعية  القطاعات 
غري ربحية، أبحاثاً وبرامج تدريبية وأنشطة منارصة ترمي إىل بناء 

القدرات واستدامة القطاعات اإلبداعية.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية
آخر  أن  املالحظة  )يرجى   2023/01/17 اطالع:  آخر  يخ  تار

تحديث للموقع اإللكرتوين كان عام 2018(
arterialnetwork.org

الجوار األورويب جنوب 	 

يعمل  املفتوح.  الجوار  برنامج  األورويب ضمن  الجوار  يندرج منفذ 
التوعية  على   ،2015 عام  انطلق  الذي  األورويب،  الربنامج  هذا 
األورويب. وينرش  الجوار  الفهم لسياسات  املعرفة وتعميق  وزيادة 
تعاون  ملجاالت  وفرصاً  أخباراً  للمرشوع  التابع  اإللكرتوين  املوقع 

متنوعة يف الربنامج، ومنها الثقافة.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

south.euneighbours.eu/ 

شبكة الشاشات العربية البديلة "ناس"	 

يعمل  املفتوح.  الجوار  برنامج  األورويب ضمن  الجوار  يندرج منفذ 
التوعية  على   ،2015 عام  انطلق  الذي  األورويب،  الربنامج  هذا 
األورويب. وينرش  الجوار  الفهم لسياسات  املعرفة وتعميق  وزيادة 
تعاون  ملجاالت  وفرصاً  أخباراً  للمرشوع  التابع  اإللكرتوين  املوقع 

متنوعة يف الربنامج، ومنها الثقافة.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

naasnetwork.org 

مرصد السياسات الثقافية يف إفريقيا 	 
)OCPA(

غري  إفريقية  منظمة  هو  إفريقيا  يف  الثقافية  السياسات  مرصد 
يف  الوطنية  الثقافية  السياسات  تطور  تعزيز  إىل  ترمي  حكومية 
املنطقة، وإدراجها ضمن اسرتاتيجيات التنمية البرشية من خالل 
القدرات  وبناء  واألبحاث  املعلومات  تبادل  وتشجيع  املنارصة 
موقع  املرصد  لدى  والدويل.  اإلقليمي  املستويني  على  والتعاون 

إلكرتوين موّسع ونرشة دورية تتضّمن أخباراً وفرصاً.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
ocpa.irmo.hr/index-en.html
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املوارد، بما فيها 
املالية، حول التجوال 
االضطراري والفنانني 

الالجئني

Aid A  - مساعدة الفنانني يف املهجر	 

ممن  العامل  يف  مكان  أي  من  الفنانني  )أملانيا(   Aid A تساعد 
لقضايا  مساندتهم  بسبب  بلدانهم  يف  لالضطهاد  يتعرضون 
حرية التعبري وحقوق اإلنسان والديمقراطية، األمر الذي يمنعهم 
واألدب  الجميلة  والفنون  املرسح  مجاالت  يف  عملهم  تنفيذ  من 
وبناء  للهجرة  الفنانون  يضطر  ما  كثرياً  واملوسيقى.  والسينما 

حياتهم وعملهم يف الخارج.

تقدم Aid A منحة للفنانني األفراد الذين يستمرون يف منارصة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف بلدانهم األصلية عرب أعمالهم. 
كما تشجع مشاريع الفنانني يف املهجر وتطلق مشاريعها الخاصة 
االندماج  عملية  لتيسري  األصلية  بلدانهم  يف  بالواقع  للتوعية 

وتوجيه الخطاب السيايس.

اللغة: اإلنكلزيية، األملانية
يخ آخر اطالع: 2023/01/07 تار

aid-a.com

 	ARTICLE19

التعبري  حرية  عن  الدفاع  حركة  تعزيز  إىل  تسعى  دولية  منظمة 
صوته.  رفع  حق  على  الجميع  حصول  سبيل  يف  وعاملياً  محلياً 
التغيري،  لتحفزي  وسياسياً  قانونياً  وتحلياًل  أبحاثاً  املنظمة  تجري 
من  إفريقيا  وشمال  األوسط  للرشق  املخصص  الفرع  وهي 
منظمة  وهي  الدولية،  الحكومية  غري   ARTICLE 19 منظمة 
حقوقية مستقلة تعمل حول العامل لحماية وتشجيع حرية التعبري.

اللغة: الفرنسية، اإلنكلزيية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/04 تار

article19.org

مبادرة الحرية الفنية	 

ُتيرّس مباردة الحرية الفنية )AFI(، بقيادة محامني متخصصني 
املجاين يف دعاوى  القانوين  التمثيل  اإلنسان،  الهجرة وحقوق  يف 
الذين  الدوليني  للفنانني  االستقرار  يف  املساعدة  وتقدم  الهجرة، 
يتعرضون لالضطهاد أو الرقابة. مقر املنظمة هو مدينة نيويورك.

اللغة:  اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
artisticfreedominitiative.org
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فنانون يف خطر	 

منظمة مكّرسة لتقديم الدعم للفنانني املعرضني لالضطهاد عرب 
يف  واستضافتهم  األصلية،  بلدانهم  من  بأمان  سفرهم  تيسري 
نفسه،  للهدف  مشاريع  وتنسيق  للمنظمة  تابعة  إقامة  مقرات 
 Perpetuum أطلقت مؤسسة  بافيليون.  برنامج  ذلك  بما يف 
Mobile هذا املرشوع ليؤدي وظيفة منصة وشبكة لدعم الفنانني 
املعرضني لالضطهاد يف أوقات الحاجة، بما يشمل تمكينهم من 
السفر  وثائق  واستصدار  األصلية،  بلدانهم  من  بأمان  الخروج 
وتقديم املساعدة القانونية وإدراجهم يف برامج إقامة. وبالتعاون 
مع جهات رشيكة وشبكات أخرى، تنئش املنظمة شبكة أفقية من 
األماكن اآلمنة للفنانني حول العامل، لتؤدي دورها كمنارصة عاملية 

للفنانني املعرضني للخطر.

اللغة: الفرنسية، اإلنكلزيية، العربية، الرتكية، اإلسبانية، الروسية، 
األوكرانية

يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
artistsatrisk.org/?lang=en

 	)ARC( شبكة الفنانني املعرضني للخطر

برنامج تابع ملؤسسة PEN أمريكا يسعى لحفظ حق حرية التعبري 
الفين وضمان أن يعيش العاملون يف املجال الفين حول العامل من 
دون خوف. ويتمثل الهدف األعلى للربنامج يف تلبية احتياجات 
الفنانني املعرضني للخطر واملؤسسات اليت تقدم لهم الخدمات. 
مساعدة  خالل  من  األول،  املقام  يف  ذلك،  الربنامج  ويحقق 
الفنانني املعرضني لالضطهاد عرب إنشاء صلة لهم مع شبكة عاملية 
الحقوقية  املنظمات  بني  التعاون  تيسري  ومن خالل  املوارد،  من 
قصص  على  الضوء  تسليط  خالل  ومن  الفنية،  واملؤسسات 
وأعمال الفنانني املعرضني للخطر، وعلى مجال حرية التعبري يف 

الفن عموماً. أصدر الربنامج أيضاً دليل السالمة للفنانني.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

artistsatriskconnection.org 

artistsatriskconnection.org/guide

ورشة الفنانني يف املهجر	 

يف  للفنانني  والدعم  املساعدة  الفرنسية  املنظمة  هذه  تقدم 
توفر  حيث  الفنية،  واالختصاصات  األصول  مختلف  من  املهجر 
املساحة والصالت يف فرنسا وأوروبا اليت تمكنهم من إعادة البناء 

ومواصلة عملهم الفين.

اللغة: الفرنسية، العربية، الفارسية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

aa-e.org/en

املؤسسة األورو-متوسطية لدعم 	 
املدافعني عن حقوق اإلنسان

اإلنسان  حقوق  عن  مدافعني  بقيادة  مستقلة  إقليمية  منظمة 
املدافعني عن  العربية تعمل من أجل  املنطقة  وخرباء يف شؤون 
حقوق اإلنسان محلياً، واملجموعات، واملنظمات غري الحكومية يف 
املدين  املجتمع  الفاعلة يف  للجهات  املؤسسة منحاً  تقدم  املنطقة. 
)بما فيها الجهات الفاعلة يف القطاع الثقايف( اليت تعمل سلمياً 
لتشجيع وحماية وتحقيق احرتام حقوق اإلنسان وحقوق الفرد. 
التدخل  يساهم  عندما  )ُتمَنح  مستعجلة  منحاً  املؤسسة  تقدم 
الرسيع يف مواجهة تهديدات لحياة املتقدم بالطلب أو أحد أقاربه، 
أو لتسليط الضوء على أنشطته ومتابعتها يف زمن اسرتاتيجي( 
املتقدمة  للمؤسسة  الدورية  األنشطة  )لدعم  عادية  ومنحاً 

بالطلب أو مشاريع محددة(.

اللغة: اإلنكلزيية، الفرنسية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

emhrf.org/category/grants
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 	Freemuse

الفين  التعبري  حرية  تنارص  مستقلة  دولية  حكومية  غري  منظمة 
"حالة  الرائد  السنوي  بتقريرها  املؤسسة  ُتعَرف  الثقايف.  والتنوع 
الفين،  التعبري  انتهاكات حرية  املنظمة  توثّق  الفين".  التعبري  حرية 
املستويات  على  األدلة  على  القائمة  منارصتها  من  وتستفيد 
الناس جميعاً، بمن فيهم  الدولية واإلقليمية والُقطريّة لحماية 
املعرضني للخطر. كما تدعو املنظمة إىل إنشاء بيئات آمنة وممكّنة 
إىل  والثقافة  الفن  يضيفها  اليت  القيمة  وتثّمن  الفين،  لإلبداع 

املجتمع.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

freemuse.org 

 	)ICORN( شبكة مدن اللجوء الدولية

للكتاب  مالذاً  تقدم  اليت  واملناطق  املدن  من  مستقلة  بمنظمة 
عن  وتدافع  التعبري  حرية  وتنارص  للخطر،  املعرضني  والفنانني 
املدن  تقدم  الدويل.  التكافل  على  وتشّجع  الديمقراطية  القيم 
للخطر  للمعّرضني  مؤقت،  ولكنه  األمد،  طويل  مالذاً  األعضاء 

املبارش بسبب أنشطتهم الفنية واإلبداعية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

icorn.org 

االستشارات الدولية للحقوق الفنية 	 
)IARA(

خدمات  ُيقّدم  اإلنسان  وحقوق  الفنون  خرباء  من  تجمع 
استشارية وصالت مع الشبكات العاملية واملحلية يف هذه املنطقة. 
الفنية  والحقوق  الفين،  التعبري  حرية  لحماية  التجمع  يعمل 
يباً وأبحاثاً  والثقافية عموماً. ويقدم استشارات اسرتاتيجية وتدر
ويقدم  بالفرص،  خرائط  يرسم  كما  تواصل،  وأنشطة  ير  وتقار

املساعدة بشأن االجتماعات واملؤتمرات الدولية واملحلية.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

iaralive.wordpress.com

مبادرة مارتن روث	 

الفنانني الذين يدافعون،  تعمل مبادرة مارتن روث على حماية 
وحقوق  والديمقراطية  الفنون  حرية  عن  األصلية،  بلدانهم  يف 
اإلنسان، وذلك عرب توفري إقامات مؤقتة يف أملانيا أو دول أخرى 
بربنامج  املبادرة  انطلقت  لالضطهاد.  املعّرضني  حماية  بهدف 
ومعهد   )IFA( األملاين  الخارجية  العالقات  معهد  بني  مشرتك 
انتقال  برامج  املنشورات حول  غوته، ولها مجموعة موّسعة من 
الفنانني وحرية التعبري الفين، وهي على صلة منتظمة بنشاطات 

وفعاليات يف هذه املجاالت.

اللغة: األملانية، اإلنكلزيية، الفرنسية، اإلسبانية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار
martin-roth-initiative.de/en 

martin-roth-initiative.de/en/publikationenevents
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 	Moving Artists

مدينة  يف  ومقرها  فنانون،  يديرها  مستقلة  ربحية  غري  منظمة 
التقاطع بني حقوق  نقطة  املنظمة حول  تعمل  اإلسبانية.  بلباو 
والتبادل  التجوال  لتيسري  جهدها  وتكّرس  والفنون،  اإلنسان 
الثقايف بني الدول اليت يصعب السفر بينها. تركز املنظمة بشكل 
خاص على تمكني التنقل والتبادل بني الدول للعاملني يف مجال 
الثقافة ممن يتعرض عملهم للتهديد يف ظروف الرصاع والعزلة 
حالياً  املنظمة  تقدم  الثقافية.  واألزمات  والرقابة  واالضطراب 
توفر  وفلسطني،  والعراق  إسبانيا  األمد يف  إقامة قصرية  برامج 
للفنانني خاللها دعماً لوجستياً وفكرياً ومالياً لتطوير ممارساتهم 

وتعزيز الفضول الفين واالنفتاح على الحوار والتبادل.

اللغة: اإلنكلزيية، الباسك، اإلسبانية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

movingartists.org/en

مجموعة عمل الشبكة الثقافية للتجوال 	 
على التجوال االضطراري

عام 2020، أسس بعض الجهات األعضاء يف الشبكة الثقافية 
ملشاركة  االضطراري  التجوال  على  عمل  مجموعة  للتجوال 
يف  والتجارب  املنارصة  وأدوات  املشرتكة  واألعمال  املمارسات 
منذ  املجموعة  توّسعت  الظروف.  تسمح  حني  عامة  جلسات 
االضطراري  التجوال  على  تعمل  منظمات  من  الحني  ذلك 
إزاء  الترصف  يف  ترغب  ومبادرات  منظمات  إىل  محدد  بشكل 
هذه القضية. يشري اصطالح "التجوال االضطراري" إىل فنان أو 
فنانة أو عامل أو عاملة يف املجال الثقايف ممن اضطروا للتجوال 
والتنقل بسبب الرقابة أو االضطهاد أو الزناع املسلح أو الكوارث 
الطبيعية أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفقر املدقع أو غريها من 
الصعوبات. كما يشمل االصطالح التجوال بهدف الحصول على 

فرصة عمل حيث يوجد أيضاً قيود.

اللغة: اإلنكلزيية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

on-the-move.org/network/working-groups/en-
forced-mobility

صندوق PEN للطوارئ	 

تأسيسه عام 1971،  الدولية. منذ   PEN برنامج من مؤسسة 
الذين  الكتاب  ياً يف مساعدة  لعب صندوق الطوارئ دوراً محور
املالية.  تعرضوا لالضطهاد والذين هم بحاجة ملحة للمساعدة 
يقدم الصندوق للكتاب والصحفيني املعرضني بشدة لالضطهاد، 
ممن يقيمون أحياناً يف املنفى، بمخصصات ملرة واحدة تساعدهم 
)ويف بعض الحاالت خاصة تساعد عائالتهم( على تغطية النفقات 
األساسية عند الحاجة، مثاًل، إىل الهرب من بلدانهم على الفور، 
أو عند الحاجة إىل الرعاية الصحية بعد تعرضهم ملعاملة مسيئة.

اللغة: اإلنكلزيية، الهولندية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

pen-international.org/supporting-writers-in-exile/
pen-emergency-fund

penemergencyfund.com/en 

ُكن مع الفن	 

برنامج من مؤسسة املورد الثقايف، يقدم الدعم للفنانني والعاملني 
يف مجال الثقافة يف املنطقة العربية من املعرضني للخطر. لتحقيق 
ذلك، يعمل الربنامج على تأمني الحق يف العيش والعمل يف بيئة 
آمنة تحفظ الكرامة وتكفل القدرة على مواصلة األنشطة الفنية 
نفقات  )يغطي  للطوارئ  صندوقاً  الربنامج  يتضمن  والثقافية. 
املعيشة والسفر والدعم القانوين وغريها( ودعماً غري مايل )صالت 

مع برامج اإلقامة الفنية واملؤسسات الدولية، إلخ(.

اللغة: اإلنكلزيية، العربية
يخ آخر اطالع: 2023/01/17 تار

mawred.org/stand-for-art/?lang=en
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نبذة عن الكاتبات 
والكّتاب

Pôle Pixel، مركز القطاعات  ليلى عليا هي منتجة وقيِّمة يف 
الدعم  يقدم  الفرنسية،  ليون  مدينة  يف  والثقافية  اإلبداعية 
تعمل  الرقمية.  والفنون  الفيديو  وألعاب  السينما  يف  للعاملني 
لينا أيضاً ميرسة وباحثة مستقلة متخصصة يف القطاع الثقايف 
يف منطقة املغرب العريب. شغلت سابقاً منصب املديرة اإلعالمية 
يف عدد من املنظمات اإلغاثية وغري الربحية يف الجزائر والصحراء 
الوطنية  املدرسة  يف  املشاريع  إدارة  يف  لينا  تخرجت  الغربية. 
املتعددة التقنيات يف وهران، وتعد حالياً لنيل شهادة ماجستري 

ثانية يف اإلدارة الثقافية الدولية. 

يف  وباحثاً  ياً  استشار يعمل  بورتوليس  بالتا  جوردي 
يف  مقرها  الواقع  الثقافية  اإلدارة  رشكة   ،Trànsit Projectes
جوردي  يهتم  برشلونة.  يف   L’Hospitalet de Llobregat
بني  والعالقة  املحلية،  الثقافية  بالسياسات  خاص  بشكل 
الثقافة والتنمية املستدامة، والتنوع الثقايف، والحقوق الثقافية، 
وحوكمة الثقافة. وهو أيضاً مستشار يف شؤون الثقافة واملدن 
املتحدة  املحلية  والحكومات  للمدن  الثقافة  لجنة  يف  املستدامة 
)UCLG(، وعضو يف لجنة خرباء تنفيذ اتفاقية اليونسكو لحماية 
العالقات  جوردي  يدّرس  كما  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع 
الدكتوراه  لنيل شهادة  ومرشح  لول،  رامون  الدولية يف جامعة 

يف جامعيَت جريونا وميلبورن.

والهندسة  اإلعالم  واستشاري يف  باحث ومدّرس  أزدم  مهدي 
اإلنسانية،  العلوم  يف  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  الثقافية. 
يف  الثاين  الحسن  جامعة  يف  الثقايف"  "التواصل  يف  وتخصص 
الدار البيضاء. منذ عام 2021، بدأ التدريس يف مدارس الفنون 
القطاعات  يف  وباحث  كاستشاري  دراسات  وإجراء  املغرب  يف 
ووضع  الفين،  التعبري  وأشكال  والهجرة  واإلبداعية،  الثقافية 
مع  عمل   ،2019 وعام   2011 عام  بني  الثقافية.  الخرائط 
حيث  جذور،  جمعية  مثل  املغرب،  يف  رائدة  فنية  مؤسسات 
منصب  شغل  حيث  زاوا،  علي  ومؤسسة  عاماً،  مديراً  عمل 
البيضاء.  الدار  يف  مؤمن  سيدي  يف  الثقايف  النجوم  مركز  مدير 
للشفافية  الدولية  واملنظمة   Casamémoire مع  تعاون 
عدة  موضوعات  ودراساته  أبحاثه  تناولت  يع.  للمشار كمدير 
يادة  ية التعبري واإلبداع الفين، ور منها السياسات الثقافية، وحر
األعمال الثقافية، والفضاء العام، والوساطة، واإلدارة الثقافية. 
لصالح  والثقافة  الفنون  مجال  يف  كاستشاري  دراسات  أجرى 
املجلس الثقايف الربيطاين، ووفد والوين-بروكس ومكتب كيبيك 
يف الرباط، وبرو هلفيتيا، وغريها من املنظمات املغربية والدولية.

جون إلنغزورث يعمل كاتباً ومحرراً يف املجال الثقايف. ضمن عمله 
 Kulturrådet لصالح  ومنشورات  مشاريع  على  عمل  كمحرر، 
)بلجيكا(،  املعارصة  األداء  لفنون  الدولية  والشبكة  )السويد(، 
للتعليم  األوروبية  والشبكة  Dansehallerne)الدنمارك(،  و 
والشباب  الثقافة  وإدارة  )هولندا(،  الفنون  مجال  يف  العايل 
واإلعالم يف اإلقليم الفلمنيك )بلجيكا(، وشبكة الرقص األوروبية 
)إسبانيا( وغريها. ويعمل جون محلاًل للبيانات لصالح الشبكة 
من   2022 عام  نسخة  كتابة  يف  وشارك  للتجوال،  الثقافية 

الكتاب السنوي للتجوال الثقايف.
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خالل عمله لصالح منظمات ومؤسسات ثقافية مستقلة، قام 
يع التعاون  يوهان فلوش بتصميم أو تنسيق العديد من مشار
يبية،  يع التعاونية التجر األوروبية، أو ساهم فيها، إىل جانب املشار
)بقيادة   Perform Europe ذلك  يف  بما  السنوات،  مر  على 
مسارات  ومرشوع  املعارصة(،  األداء  لفنون  الدولية  الشبكة 
األورويب  املجلس  )بقيادة   SHIFTو  )Eunia )بقيادة  التعلم 
ومؤسسات  حكومية  لهيئات  خارجياً  خبرياً  عمل  للموسيقى(. 
منها  األوروبية  الدراسات  من  عدد  يف  ساهم  أو  وأدار  خاصة، 
مؤخراً مسارات التجوال الثقايف: مناطق أطراف أوروبا والدول 
واملناطق يف القارات األخرى )الشبكة الثقافية للتجوال، 2022(، 
ووسطاء معروفون )املجلس الثقايف الربيطاين، 2022(، وحان 
الثقايف  القطاع  يف  املعرفة  نقص  يؤدي  كيف  للترصف:  الوقت 
إىل عوائق يف وجه الفنانني ذوي االحتياجات الخاصة والجمهور 
 i-Portunus ودراسة )Europe Beyond Access، 2021(

التشغيلية )معهد غوته، 2019(.

للتجوال،  الثقافية  الشبكة  يف  للعمليات  مديراً  يوهان  يعمل 
بناء  برامج  إقامة  ُتَيرّس  موارد  منصة   ،FACE يف  ومديراً 
القدرات يف مجال فنون األداء املعارصة. وهو عضو يف املجلس 
تاليق  الدولية  الهجرة  الدنماركية  للمنظمة  الدويل  االستشاري 

.IMMART الفنون

وتتمتع  الدائرة يف مرص،  إلهام خّطاب مؤسسة ومديرة خارج 
مستفيدًة  والتنسيق،  الفنية  اإلدارة  يف  الخربة  من  بسنوات 
باختصاص  خّطاب  تخرجت  الجميلة.  الفنون  يف  خلفيتها  من 
تصميم الغرافيك يف جامعة حلوان عام 2004. كانت خطوتها 
الدويل  السينمايئ  القاهرة  مهرجان  يف  الفنية  اإلدارة  يف  األوىل 
خالل  معارض  عدة  نّظمت  ثم  برامج،  منسقة  عملت  حيث 
عملها منسقة تنفيذية للمعارض يف ساقية عبد املنعم الصاوي 
برنامج  يف  شاركت  ذلك،  بعد   .2008 وعام   2006 عام  بني 
الخارجية  وزارة  نظمته  الذي   ،2008 لعام  الزائرة  القيادات 

األمريكية ومركز مرييديان الدويل.

عام 2012، شاركت خّطاب يف برنامج املجلس الثقايف الربيطاين 
الدويل للقيادة الثقافية، أنهت خالله دروساً قصرية حول تنسيق 
املجموعات الفنية والنقد الفين يف جامعة الفنون يف لندن. ويف 
الدولية  العالقات  معهد  من   CrossCulture برنامج  إطار 
يبياً يف التنسيق الفين يف قسم  )IFA( يف أملانيا، أتّمت عماًل تدر
 Galerie für Zeitgenössische صالة  يف  الفنية  الوساطة 
كتوبر وترشين الثاين/نوفمرب  Kunst يف اليزبغ بني ترشين األول/أ
كملت برنامج إقامة أبحاث مع برو هلفيتيا، حيث  2012. كما أ
يوريخ وبازل عام 2015.  ركّزت على الفنون الرقمية يف جنيف وز
لإلدارة  ديفوس  معهد  يف  زمالة  برنامج  خطاب  أنهت  مؤخراً، 
يالند يف واشنطن العاصمة، استمر من عام  الفنية يف جامعة مار
 TURN2 إقامة  برنامج  إىل  باإلضافة   ،2022 عام  إىل   2018
برلني،  يف  العمراين  والتخطيط  للفنون   ZK/U مركز  يف  لإلقامة 

وذلك عام 2022.
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