Artist Protection Fund (APF) - Institute of International Education
سيتم التعامل مع هذا الطلب وجميع المواد ذات الصلة بطلبك المقدم إلى ) (APFبسرية تامة ولن يتم مشاركتها خارج برنامج ) (APFدون الحصول على إذن صريح منك.

معايير االستحقاق
الفنانون من أي بلد ومن أي مجال فني قد يكونون مستحقين .تتم مراجعة الطلبات للتأكد من الجدارة الفنية ،وجودة /إمكانيات أعمال مقدم
الطلب ،ومدى شدة التهديدات التي يواجهها مقدم الطلب .وتعطى األفضلية للفنانين الذين:




يواجهون أو فروا مؤخرًا من تهديدات فورية ،وشديدة ،ومستهدفة لحياتهم و  /أو ممارستهم الفنية في بلدانهم األصلية أو البلدان
التي يقيمون فيها.
يُظهرون إنجا ًزا وتبشيرًا بالنجاح في ممارساتهم الفنية؛
سوف تستفيد منهم مجتمعاتهم المحلية و  /أو المجتمعات التي تستضيفهم.

ونحن نشجع الطلبات المقدمة من النساء ،وأفراد األقليات العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدينية ،أو بخالف ذلك من يكونون غير ممثلين
في مجاالتهم.
يرجى مالحظة أن ) (APFال يمنح زماالت للطالب الذين يسعون لمواصلة دراساتهم األكاديمية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ) (APFيعطي
األولوية لألفراد الذين ال يزالون يعيشون في وطنهم أو الذين فروا منه مؤخرًا .عادة ال ينظر ) (APFفي الطلبات المقدمة من األفراد الذين
نزحوا أو تواجدوا في خارج بالدهم ألكثر من عامين ،أو الذين يحملون جنسية بلد ثان أو يحظون بوضع دائم آخر فيه.

األسئلة الشائعة وإجاباتها
هل يمكن للفنانين من أي بلد تقديم طلب؟
نعم ،يمكن للفنانين من أي بلد تقديم طلب.
هل يمكن للفنانين من أي مجال/ممارسة فنية تقديم طلب؟
نعم ،يمكن للفنانين من أي مجال/ممارسة فنية تقديم طلب.
وهذا يتضمن :الفنانين التشكيليين ،المخرجين ،والكتاب ،والفنانين المسرحيين ،وفناني األداء ،والملحنين ،والموسيقيين ،ومصممي الرقص،
والفنانين التقليديين ،إلخ.
أي نوع من التهديدات يؤهل لالستحقاق؟
أي تهديد باالضطهاد أو العنف بسبب ممارسة الفنان ،أو هويته ،أو معتقداته يؤهل لالستحقاق .ويشمل هذا الترويع ،والتحرش ،والقمع،
والترصد ،والعقوبة الجائرة والعنف الناشئ عن أعمال الفنان ،و  /أو ممارسته/ممارستها لحقوق اإلنسان األساسية .قد يقدم ) (APFأيضًا
عددًا محدودًا من المنح للفنانين الذين يواجهون انعدام األمن العام ،أو عدم االستقرار ،أو الحرب األهلية التي تؤثر على السكان في بلد ما أو
منطقة ما.

هل يتأهل الطالب لالستحقاق؟
ال ،ال يمنح ) (APFالزماالت للطالب الذين يسعون للحصول على دعم مالي لمواصلة دراستهم األكاديمية.
هل يدعم ) (APFالدراسات العليا؟
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) (APFبصفة عامة ال يمنح الزماالت لبرامج منح درجة أكاديمية أو للفنانين الذين هدفهم األساسي هو مواصلة التدريب للدراسات العليا.
هل يجب أن يكون للفنان سجل معارض؟
نوعية ومدى اإلنجازات مقدم الطلب في الفنون هي عامل مهم في مراجعة الطلب الذي قدمه/قدمته.
هل إجادة اللغة اإلنجليزية مطلوبة؟
كال ،إذ تعطى األفضلية للمتقدمين ذوي القدرة المتقدمة في لغة البلد /المؤسسة المستضيفة.
هل يعد الوضع القانوني أو وضع الهجرة للفنان عامالً مؤهالً؟
ال ،إذ يمكن اعتبار فنان مستحقًا للحصول على زمالة بغض النظر عن وضعه القانوني أو وضع الهجرة لديه .ومع ذلك ،إذا كان الفنان
يحظى بوضع قانوني في بلد آمن خارج وطنه ،وسيتم وضع هذا في االعتبار في االستعراض الشامل للطلب .خالل فترة الزمالة ،يحتاج
الفنان إلى وضع قانوني أو وضع هجرة مناسب للعمل في البلد المضيف.
هل يمكن للفنان التقديم من أي مكان؟
نعم ،يمكن للمتقدمين تقديم الطلبات من أي مكان .إال أن األفضلية تكون للمتقدمين الذين يواجهون تهديدات أمنية فورية.
هل يضع ) (APFفي اعتباره طول الفترة التي قضاها الفنان خارج بلده؟
نظرًا لمحدودية الموارد المتاحة للزماالت ،تعطى األولوية للمرشحين الذين نزحوا أو تواجدوا في المنفى لمدة تقل عن سنتين.
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اإلرشادات ومعلومات تقديم الطلب
الطلبات المباشرة والتقديم من خالل طرف خارجي
يمكن للمرشحين تقديم الطلبات مباشرة أو يمكن أن يقوم طرف خارجي بتقديم مواد الطلب .على الرغم من أن  APFيشجع الطلبات المقدمة
من الفنانين األفراد ،فإنه ال يقدم المنح مباشرة لألفراد .في معظم الحاالت ،يتم منح الزماالت لمؤسسة مضيفة ،والتي تصدر بدورها منح
زمالة لتقديم الدعم المباشر للزميل.
المؤسسات المضيفة
في معظم الحاالت ،يجب أن يقدم الدعم المالي و  /أو العيني لمنحة ) (APFمن قبل المؤسسة المضيفة أو من مصدر آخر .سوف يعمل
) (APFعلى تحديد شريك مضيف مناسب للمرشحين الناجحين الذين قدموا طلبات.
المواعيد النهائية
يتم قبول الطلبات والمستندات المقدمة في أي وقت على مدار العام ،على أساس متجدد .سوف تقوم لجنة االختيار في ) (APFبالنظر في
الطلبات األقل مرتين ) (2في السنة .يجب أن يتم استالم الطلبات غير الطارئة قبل ما ال يقل عن أربعة ) (4أسابيع مرن اجتماع لجنة االختيار
من أجل النظر فيها .وسيتم اإلعالن عن القرارات بعد ما يقرب من أسبوعين ) (2من كل اجتماع للجنة االختيار.
الطلبات العاجلة
يمكن أن يتم النظر في الطلبات العاجلة خارج دورة االجتماعات إذا كانت ظروف المرشح ال تسمح باالنتظار لالجتماع المقبل للجنة
االختيار.
إرشادات تقديم الطلبات
يجب أن يتم تقديم الحزمة الكاملة للطلب عن طريق اإلنترنت.
مراجعة الطلبات
باإلضافة إلى مراجعة المواد المطلوبة لتقديم الطلب والمدرجة أدناه ،يقوم  Artist Protection Fundباالتصال بمن قاموا بالتزكية
وبالمصادر األخرى ،والتي قد تشمل خبراء مستقلين في البلد األصلي أو مختصين في موقف التهديد  /الخطر المبلغ عنه .في حاالت
المرشحين أو األزمات المعروفة علنًا ،يمكن أن تكون عملية التحقق واضحة نسبيًا .قد تتطلب حاالت أخرى تحقيقًا أوسع نطاقًا واستثمارًا في
موارد موظفي ( .)APFبالنسبة ألنواع معينة من المخاطر ال ُمبلّغ عنها ،بما في ذلك الترويع من قبل مجهولين ،أو الحاالت التي تنطوي على
االعتقال والسجن ،و  /أو العنف الجسدي ،يتم إجراء عملية التحقق بحساسية خاصة لمراعاة المخاوف األمنية للمرشح .يتم فحص جميع
المتقدمين الذين يتم النظر في دعم الزمالة لهم مقابل قاعدة بيانات تحتوي على أسماء األفراد والجماعات والكيانات المدرجة على قوائم
العقوبات العالمية الكبيرة ،وغسيل األموال ،وقوائم مراقبة إنفاذ القانون.

المواد المطلوبة لتقديم الطلب
إذا كنت ترغب في التقدم للحصول على زمالة ) ،(APFفسيكون عليك تقديم المواد المطلوبة التالية عبر اإلنترنت.
 .1استكمال عملية تقديم الطلب عبر اإلنترنت.
 .2السيرة الذاتية الحالية .يُرجى تضمين المعلومات التالية:
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أ .المنصب الحالي (المكان ،تواريخ شغل المنصب ،المسمى المهني الوظيفي ،والمسئوليات)؛
ب .المناصب السابقة (بالترتيب الزمني :المكان ،تواريخ شغل المنصب ،المسمى المهني الوظيفي ،والمسئوليات)؛

.3
.4
.5
.6

ج .قائمة بالمعارض ،والعروض ،والمنتجات ،والمنشورات الحديثة ،إلخ;..
د .األعمال األخرى ذات الصلة( بما في ذلك ،العروض الفنية ،والمنح  /التكريمات  /الجوائز ،والعضويات لمؤسسات
مهنية فنية
الرسالة الفنية .يُرجى مناقشة خلفيتك ومنهجك الفني ،واشرح ما المشاريع التي تنوي تنفيذها أثناء الزمالة .يُرجى مالحظة أن
الرساالت الفنية عادة ما تكون بحد أقصى صفحة واحدة
الرسالة الشخصية .يُرجى توضيح السبب الذي قدمت من أجله الطلب إلى  Artist Protection Fundللحصول على الدعم .مع
إدراج بيان واضح بالتهديدات أو المخاطر التي واجهتها .يُرجى مالحظة أن الرساالت الشخصية عادة ما تكون بحد أقصى صفحة
واحدة
خطابا التزكية المهنيين ) ،(2من مبدعين محترفين يمكنهما التحدث عن ممارستك الفنية ،ومعارضك, ،ومنشوراتك ،وتدريسك،
وغيرها من الخبرات الفنية المتقدمة لديك.
خطابا التزكية الشخصيين ) ،(2من الزمالء أو األشخاص الذين هم على بينة من الصعوبات التي كنت تواجهها .ويمكن أن تشتمل
هذه الرسائل على الجدارة الفنية.

[ويفضل رسائل من الزمالء داخل وخارج بلدك .يُرجى مالحظة أن ) (APFيتطلب خطابات تزكية أصلية يجب أال تكون نصوص
الخطابات متطابقة .كل شخص يقوم بتزكيتك يجب أن يكتب من واقع معرفته/معرفتها الخاصة بخلفيتك و /أو ظروفك الفنية].
*إذا قمت بتقديم طلب عبر اإلنترنت واستوفيت الشروط المؤهلة لبرنامج ( ،)APFفسيتم االتصال بك للحصول على مزيد من المعلومات
وسيطلب منك تقديم مواد للملف الشخصي*.
مواد الملف الشخصي المطلوبة
الفنانون التشكيليون
عشر ) (10صور من األعمال التي ابتكرتها خالل الخمس سنوات الماضية .أقصى ارتفاع أو عرض 1240 :بيكسيل ،صيغة الملف،.jpg:
الوضوح 72 :نقطة في البوصة ،الحد األقصى لحجم الملف 5 :ميجا بايت.
الفنانون متعددو التخصصات
عشر ) (10صور من األعمال التي ابتكرتها خالل الخمس سنوات الماضية أو خمس ) (5صور وخمس ) (5نماذج فيديو/نماذج صوتية.
*إذا كنت تعمل أساسًا في الفيديو أوالصوت ،فلست ُمطالبًا بتقديم صور.
 oالصور :أقصى ارتفاع أو عرض 1240 :بيكسيل ،صيغة الملف ،.jpg:الوضوح 72 :نقطة في البوصة ،الحد األقصى
لحجم الملف 5 :ميجا بايت.
 oالفيديو/الصوت :خمس ) (5نماذج منفصلة من أعمال مختلفة ،بحيث يكون اإلجمالي ال يزيد عن  10دقائق( .يمكنك
تقديم رابط إلى النسخة الكاملة من العمل في قائمة نماذج أعمالك).

مخرجو الفيديو/األفالم
اثنين ) (2إلى خمسة ) (5مشروعات مختلفة أنتجت في الخمس سنوات الماضية .إذا تجاوز وقت التشغيل عشر ) (10دقائق , ،يجب أن تقدم
مقتطفًا من خمس ) (5دقائق( يمكنك تقديم رابط إلى النسخة الكاملة من العمل في قائمة نماذج أعمالك).
 oنموذجان ) (2على أال يكون مجموعهما أكثر من  10دقائق؛
 oتحديد مقتطفين من عملين ) (2يتم تعديلهما معا على أال يكون مجموعها أكثر من  10دقائق؛
 oما ال يزيد عن خمس ) (5نماذج منفصلة من أعمال مختلفة ،بحيث يكون اإلجمالي ال يزيد عن  10دقائق.
الفنانون األدباء
 الكتاب والشعراء الخياليون/الواقعيون
فصل واحد أو مختار من كتاب نشر في الخمس ) (5سنوات الماضية (الحد األقصى  15صفحة) .إذا لم يتم نشر أي من أعمالك باللغة
اإلنجليزية ،فسوف نبذل كل جهد ممكن لتوفير ترجمات أساسية للمراجعين .إذا كان ذلك ممكنًا ،يُرجى تقديم أي ترجمة أو ملخص
للعمل باللغة اإلنجليزية ،مع توضيح من قام بالترجمة.
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كتاب المسرح
جزء مختار من مسرحية نشرت في الخمس ) (5سنوات الماضية( الحد األقصى  15صفحة ).إذا وجدت فيديو على اإلنترنت
لمسرحيتك ممثلة على المسرح ،فإننا نشجعك على وضع روابط الفيديو في مواد تقديم طلبك .إذا لم يتم نشر أي من أعمالك باللغة
اإلنجليزية ،فسوف نبذل كل جهد ممكن لتوفير ترجمات أساسية للمراجعين .إذا كان ذلك ممكنًا ،يُرجى تقديم أي ترجمة أو ملخص
للعمل باللغة اإلنجليزية ،مع توضيح من قام بالترجمة.

الملحنون/الموسيقيون
 الملحنون
تدوين لعمل موسيقي ونسخة ملف صوتي لهذا العمل الذي ألفته في الخمس ) (5سنوات الماضية .يُرجى مالحظة أن المتقدمين الذين
يريدون من المراجعين االستماع إلى شيء آخر غير الدقائق العشر األولى من نموذج العمل المقدم ،يجب عليهم تقديم مذكرة إضافية
لإلشارة إلى القطعة التي يريدون تسليط الضوء عليها( .يمكنك تقديم رابط إلى النسخة الكاملة من العمل في قائمة نماذج أعمالك).
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الموسيقيون
ما ال يزيد عن خمسة ) (5نماذج فيديو/صوتية أنتجت خالل الخمس ) (5سنوات الماضية .يُرجى مالحظة أن المتقدمين الذين يريدون
من المراجعين االستماع إلى شيء آخر غير الدقائق العشر األولى من نموذج العمل المقدم ،يجب عليهم تقديم مذكرة إضافية لإلشارة
إلى القطعة التي يريدون تسليط الضوء عليها( .يمكنك تقديم رابط إلى النسخة الكاملة من العمل في قائمة نماذج أعمالك).
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الخطوة األولى ( :)1معلومات السيرة الذاتية
معلومات شخصية
اللقب:
االسم األول:
االسم األوسط:
االسم األخير (اسم العائلة):
االسم بالكامل كما يظهر في جواز سفرك ،إذا كان مختلفًا عما هو أعاله:
النوع:
تاريخ الميالد:
(يوم/شهر/سنة) على سبيل المثال)28/08/1987( ،
عنوان البريد اإللكتروني:
عنوان بريد إلكتروني ثانوي ،إن ُوجد:
الجنسية والمواطنة
الجنسية:
بلد أو بلدان المواطنة:
هل لديك حاليًا أي حالة قانونية في أي بلد آخر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،يُرجى تقديم شرح.
هل لديك جواز سفر سار؟
إذا كان لديك جواز سفر سار ،فمتى تنتهي مدة صالحيته؟
(يوم/شهر/سنة) ،على سبيل المثال ()30/02/2017
أين مكانك الحالي؟
□ أنا حاليًا موجود في بلدي
□ أنا حاليًا موجود خارج بلدي
إذا لم تكن موجودًا في بلدك ،فمتى غادرته؟
يُرجى توضيح (شهر/سنة) على سبيل المثال ( ،أكتوبر)2015/
إذا لم تكن موجودًا في بلدك ،يُرجى كتابة المدينة/البلد الذي تتواجد فيه حاليًا.
إذا لم تكن موجودًا في بلدك ،يُرجى توضيح حالة الهجرة الحالية لك في مكان إقامتك ومتى سينتهي سريانه.
ما هي لغتك األم؟
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سيتم التعامل مع هذا الطلب وجميع المواد ذات الصلة بطلبك المقدم إلى ) (APFبسرية تامة ولن يتم مشاركتها خارج برنامج ) (APFدون الحصول على إذن صريح منك.

ما اللغات األخرى التي تتحدثها؟ يُرجى إدراج كل لغة وتوضيح مستوى إجادتك لها (أساسي ،متوسط ،متقدم ،إجادة بطالقة).
يُرجى وصف أي اعتبارات قد تحد من قدرتك على أو استعدادك لقبول الزمالة في منطقتك .ويمكن أن يشمل هذا مخاوف أمنية،
أو حالة طبية ،أو عدم كفاية المرافق ،أو أسبابًا أخرى.
ال ُمعالين

يُرجى ذكر أسماء أي من المعالين ،إن وجد (في معظم البلدان ،يتم تعريف المعالين القانونية بأحد الزوجين واألطفال )الذين سوف يرافقونك
في الزمالة إذا حصلت عليها .يُرجى مالحظة أن قوانين الهجرة في كثير من البلدان قد تمنعك من جلب بالغين فوق سن الـ  21على تأشيرة
ُمعال .إذا لم يكن لديك أي ُمعالين ،يُرجى تخطي هذا القسم.
ال ُمعال1#

يُرجى إدراج البيانات التالية لكل مُعال
 .1االسم
 .2تاريخ الميالد
 .3القرابة
 .4تاريخ انتهاء سريان جواز السفر
ال ُمعال2#
ال ُمعال3#
ال ُمعال4#
ال ُمعال5#
معلومات مهنية
ما مجالك/ممارستك الفنية؟
يرجى تقديم قائمة بالمعارض والعروض والمنتجات ،والمنشورات الحديثة ،إلخ.
يُرجى تقديم روابط لألعمال الفنية/المواقع على اإلنترنت.
الرسالة الفنية
يُرجى تقديم ملخص لرسالتك الفنية (بحد أقصى  500كلمة).
الرسالة الشخصية
يُرجى تقديم رسالة شخصية مختصرة تشرح فيها السبب الذي يجعلك تتقدم للحصول على دعم من  .APFمع إدراج بيان واضح
بالتهديدات أو المخاطر التي واجهتها (فيما ال يقل عن  500كلمة).
العمل
يُرجى تقديم معلومات عن الشركة التي تعمل فيها حاليًا  /التي عملت فيها مؤخرًا.
مكان العمل
المسمى الوظيفي
تواريخ العمل

شهر/سنة البدء في العمل  -شهر/سنة إنهاء العمل ،إن ُوجد.
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التعليم

يُرجى إدراج قائمة بدرجاتك األكاديمية ،إن وجد.
الدرجة األكاديمية 1#

يُرجى كتابة اسم الجائزة/التكريم ،والمؤسسةاألكاديمية المانحة ،وتاريخ الحصول عليها.
الدرجة األكاديمية 2#
الدرجة األكاديمية 3#
الجوائز

يُرجى إدراج أي منح دراسية ،أو زماالت ،أو منح ،أو جوائز تلقيتها.
الجائزة/التكريم

يُرجى كتابة اسم الجائزة/التكريم ،والمؤسسة المانحة ،وتاريخ الحصول عليه.
الجائزة/التكريم
الجائزة/التكريم
الجائزة/التكريم
الجائزة/التكريم
[ارسل]
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الخطوة الثانية ( :)2خطابات التزكية
مطلوب منك توفير خطابي تزكية شخصيين( ،)2وخطابي ( )2تزكية مهنيين .
 .1خطابي التزكية المهنيين ( )2من مبدعين محترفين يمكنهما التحدث عن ممارستك الفنية ،معارضك, ،منشوراتك،
تدريسك ،وغيرها من الخبرات الفنية المتقدمة لديك.
 .2خطابي التزكية الشخصيين ( ،)2من الزمالء أو األشخاص الذين هم على بينة من الصعوبات التي كنت تواجهها.
ويمكن أن تشتمل هذه الرسائل على الجدارة الفنية.
إرشادات التزكية




ويفضل رسائل من الزمالء داخل وخارج بلدك.
يُرجى مالحظة أن ( )APFيتطلب خطابات تزكية أصلية .يجب أال تكون نصوص الخطابات متطابقة.
كل شخص يقوم بتزكيتك يجب أن يكتب من واقع/معرفته/معرفتها الخاصة بخلفيتك و /أو ظروفك الفنية.

مالحظة :تقع على عاتق الفنان مسئولية االتصال بجميع األشخاص الذين يزكونه والتأكد من أنهم قد قدموا خطابات التزكية.
إرشادات
 .1قم بإعداد قائمة تتضمن اسم ،ولقب ،وعنوان البريد اإللكتروني لألفراد الذين سيقدمون خطابات تزكية لك.

نعتذر مقد ًما عن أي تأخير في الرد على طلبك المقدم عبر اإلنترنت نظرًا لزيادة حجم الطلبات التي يتلقاها (.)APF
يُرجى توجيه أي أسئلة إلى . APF@iie.org
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