األسئلة المتكررة
لمزيد من المعلومات حول ما تغطيه وما ال تغطيه منح مسارات ،يرجى قراءة اإلرشادات على الصفحة التي تم تحميل
هذا المستند من خاللها.
هل يمكنن التقدم بطلب ر
ألكث من ر
مشوع واحد؟
ي
ال .يمكنك تقديم ر
مقتح ل ر
مشوع واحد فقط ،إما كفرد ،أو مجموعة أو منظمة .وال يمكن للشخص ذاته أن يشارك ضمن
مجموعة فنية وأن يتقدم يف نفس الوقت بشكل فردي أو كمنظمة .هذا من شأنه ضمان وصول المنح إىل أنحاء القطاع
الثقاف قدر اإلمكان وأن تكون العملية منصفة.
ي

تغط المنحة التكاليف التشغيلية لموقع أو منظمة قائمة؟
هل
ي
ال تغط منح مسارات التكاليف التشغيلية لمنظمة أو موقع ما لم تكن بمثابة نفقات أساسية ألنشطة ر
المشوع .عىل
ي
االشتاك ف ر
ر
االنتنت أو النفقات المرتبطة
رسوم
أو
،
المواقع
استئجار
أو
،
الموظفي
تكاليف
المنحة
تغط
المثال،
سبيل
ي
ي
ر
باستخدام مساحة لتنفيذ نشاط المشوع.

تغط المنحة تكاليف المعدات؟
هل
ي
نعم ،يمكن رشاء المعدات باستخدام المنحة طالما أنها ضورية ُ
وستستخدم كجزء من ر
مشوع يستجيب للموضوع
المطروح ويتقيد باإلرشادات.

نحن مجموعة فناني؛ اثنان منا من البلدان المؤهلة للمشاركة واثنان آخران ليسا كذلك .هل يمكننا التقدم للمنح؟
ر
الت تعمل مع فناني محليي يف العراق ،واألردن ،ولبنان ،وفلسطي ،وسوريا،
تغط منح مسارات فقط المشاري ع ي
ي
واليمن والنشاط الذي يجري داخل هذه البلدان .يف هذه الحالة .يمكن للفناني المؤهلي التقدم بالطلب باعتبارهما
مجموعة وأن يذكرا ف ر
مقتحهما نيتهما التعاون مع فناني من دول أخرى.
ي

أين أجد الرابط الخاص بالتقدم كمجموعة أو منظمة؟
ال يوجد سوى رابط واحد للطلب الخاص بالمنح ،وهو ذاته لألفراد أو المجموعات أو المنظمات .سيكون عليك توفير
معلوماتك الشخصية ،بصفتك جهة االتصال الرئيسية ،ومن ثم بينما تتابع في الطلب ستصل إلى السؤال رقم  15حيث
ستتمكن من اختيار التقدم بالطلب بصفتك فرداً أو بالنيابة عن منظمة/مجموعة .بمجرد أن تختار الخيار الثاني ،سيُطلب
منك توفير معلومات مفصلة عن منظمتك أو مجموعتك .يمكنك الوصول إلى رابط الطلب هنا.

مرصف .هل يمكننا التقدم بالطلب؟
نحن فرقة رقص ونرغب يف التقدم للمنح لكن ليس لدينا حساب
ي
الرئيس الذي يقدم تفاصيل االتصال الخاصة به/بها يف نموذج الطلب ،أو أي عضو آخر
يجب أن يكون لدى الشخص
ي
ً
ً
ر
ر
يف المجموعة المشاركة يف المشوع ،حسابا مرصفيا حت يتمكن من استالم المنحة .ولسوء الحظ لن نتمكن من دفع
ً
ً
ر
الت ال تمتلك حسابا مرصفيا.
المنح للمجموعات ي
ر
المقثح المقدم يشمل فناني محليي من البلدان الست المؤهلة
نحن مؤسسة مسجلة خارج البلدان الست لكن
والنشاط يجري ف واحد أو ر
أكث من هذه البلدان الست .هل يمكننا التقدم؟
ي
ً
نعم ،يمكن للمؤسسات المحلية المسجلة رسميا خارج البلدان الست المؤهلة التقدم بطلب الحصول عىل المنحة
طالما يمكنها إثبات أن لديها عمليات قائمة يف أحد البلدان الست .وبالنسبة للمؤسسات المسجلة خارج المنطقة،
ً
نتوقع أن يكون الشخص الرئيس المذكور اسمه كقائد ر
للمشوع مقيما يف أحد البلدان الست المؤهلة.
ي

تغط هذه المنحة تكاليف إنتاج فيلم كبث يشمل التصوير يف تركيا ولبنان؟
هل
ي
ً
يجب أن يكون ر
مدعوما بنسبة  %100بهذه المنحة .ويجب أن يجري نشاط ر
مقتح ر
المشوع
المشوع الذي تقدمه
ر
وه :العراق ،واألردن ،ولبنان ،وفلسطي ،وسوريا ،واليمن عىل أن
بالكامل يف واحد أو أكت من البلدان الست المؤهلة ي
المشوع بحلول  31ر
يكتمل ر
تشين أول .2021

هل تشمل هذه المنحة كتابة رواية؟
ّ
عالم .وقد يشمل هذا المشاري ع األدبية مثل
محىل أو
نعم ،تدعم منح مسارات إنتاج أعمال جديدة تستجيب لتحد
ي
ي
ا
ممول بالكامل من خالل المنحة ُ
ويستكمل بحلول  31ر
كتابة رواية .ويجب أن يكون هذا ر
تشين أول.
المشوع

ر
فن يف السابق؟
هل
يمكنن التقدم للمنحة إذا لم أقم بأي مشوع ي
ي
ر
ر
فت ويتقيد باإلرشادات.
نعم يمكنك التقدم للمنحة شيطة أن يستجيب مشوعك للموضوع بشكل ي

نحن منظمة تعمل مع الصم واألشخاص من ذوي اإلعاقات ،ولدينا مدربي وفناني متخصصي يعملون عىل
ر
الموسيق للمكفوفي ،والرسم للصم،
(ف مجال
تدريب األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة وصقل ًمواهبهم ي
وبعض األطفال الذين لديهم توحد وما إىل ذلك ،وأيضا يف مجال المشح للطالب الصم) .هل نحن من بي
المجموعات المؤهلة للمشاركة يف دعوتكم الكريمة؟
نعم ،نحن نشجع بشدة الطلبات من النساء والفناني من ذوي اإلعاقات ،باإلضافة إىل األشخاص من المجتمعات
ّ
المهمشة والمستضعفة .وينبغ ر
عالم تواجهه بلدانهم أو مجتمعاتهم ويجب أن
محىل أو
للمشوع أن يستجيب لتحد
ي
ي
ي
ً
المشوع بشكل ر
مباش مع فناني .وف الحاالت ر
يعمل ر
الت تعمل فيها المشاري ع مع مشاركي تقل أعمارهم عن  18عاما،
ي
ي
سنطلب من المتقدمي الناجحي تزويدنا بمزيد من المعلومات حول إجراءات حماية األطفال لديهم قبل استكمال
اتفاقية المنحة.

تغط المنحة التدريب؟
هل
ي
تغط منح مسارات التدريب رشيطة أن يستجيب للموضوع ويتقيد بإرشادات الدعوة.
نعم ،يمكن أن
ي
ُ
الطه/المطبخ كأحد أشكال الفنون المؤهلة للمنحة؟
هل يقبل
ي
نعم ،الطهي والمطبخ يعدان جزءاً ال يتجزأ من التراث الثقافي( .طالما يستجيب المشروع للموضوع ويتقيد باإلرشادات).

عىل أن أذكر ذلك؟
إذا كنت
أعان من صعوبات سمعية ،هل ي
ي
تعتت نفسك أصم أو من ذوي اإلعاقات ،فنحن نشجعك عىل ذكر ذلك لدى اإلجابة عىل األسئلة  12و 13و14
إذا كنت ر
ُ
يف الطلب .ولن تستخدم هذه المعلومات يف الحكم عىل جودة طلبك ،إنما ستساعدنا يف فهم مدى سهولة الوصول إىل
دعواتنا ومشاريعنا ،وما الذي يمكننا تحسينه ر
التامج واألنشطة
أكت يف ر
إلشاك األشخاص من ذوي اإلعاقات بشكل ر
ر
الت ترغب بأن
المستقبلية .إذا كنت بحاجة إلجراء أية تعديالت معقولة
لتمكنك من المشاركة يف هذه الدعوة ،أو ي
ً
نأخذها يف عي االعتبار عند النظر يف طلبك ،فيمكنك ذكرها أيضا يف نموذج الطلب (السؤال .)14
ً
ً
ر
الن تقدم أعماال قائمة أو مشاري ع جارية؟ هل يجب أن تقدم المعارض أعماال جديدة
هل
تغط المنحة المعارض ي
ي
بالكامل؟
يمكن أن تستخدم المنحة لتغطية تكاليف تصميم المعارض وإقامتها أو عرض األنشطة التي تتضمن عمالً جديداً و/أو
قائماً .ويجب أن يستجيب نشاط المعرض أو العرض لموضوع الدعوة ويتقيد باإلرشادات.

إذا تم قبول متقدم ما  ،كيف سيتم الوفاء بالدفعات؟
سيتم االتفاق مع المرشحي الناجحي عىل ترتيبات الدفع.
ر ً
للمشوع؟ شخص ما يوجه ويرشد المتقدم للمنحة خالل ر
ر
ر
المشوع .هل توفر
فثة
مشفا
هل توفر هذه المنحة
ً
ر
هذه المنحة تدريبا يف مجال معي متعلق بمشوع المتقدم بالطلب؟
ً
ً
ً
ً
ً
ر
ر
فرديا لكل ر
المقتح .ومع ذلك ،سيكون هناك نقطة اتصال
بالمشوع
مشوع أو تدريبا خاصا مرتبطا
ال توفر المنحة مرشدا
يف كل بلد ستقوم بالمتابعة مع المستفيدين من المنح باإلضافة إىل تزويدهم بالدعم فيما يتعلق باألسئلة واإلجراءات.
ُ
وستعقد جلسات تعريفية للمستفيدين من المنح ف بداية ر
المشوع إلرشادهم خالل العملية .كما نخطط لعقد جلسات
ي
منتظمة خالل ر
يطان.
فتة المنحة لدعم بناء الشبكات وتعزيز الروابط بي المستفيدين من المنح والمجلس
الثقاف ر
الت ي
ي
إذا ر
ينبغ أن يتضمنه الفيديو الخاص ين؟
اخثت تسجيل فيديو قصث كجزء من طل ين ،ما الذي
ي
إذا ر
اختت تسجيل فيديو قصت كوسيلتك المفضلة لتقديم الطلب (السؤال  ،)21فسيتم إعادة توجيهك إىل القسم ذي
يرج تسجيل نفسك وأنت تجيب عىل كافة األسئلة الواردة ف هذا القسم ر
(ستاها مدرجة يف الطلب) ( 5دقائق
العالقة .ر
ي
كحد أقىص) ،وبعدها قم بتحميل مقطعك عىل يوتيوب ( )Youtubeأو فيميو ( ،)Vimeoوقم بنسخ ولصق الرابط يف
القسم  ،4مع إرفاق أية وثائق مساندة قد تعزز من طلبك.

