
   
 

   
 

 

 

 2019املؤمتر الإقلميي خلّرجيي رابطة مييب 

2019سبمترب  30اخر اس بوع من   

 تعلاميت حول تقدمي الطلبات

طلباتاملوعد الهنايئ لتقدمي ال   

 2019 حزيرانيونيو/ 9

وبناء العالقات لرتأ س اجللسات ،  نواي رابطة خّرجيي مييب. كام يوفر فرصة للخرجينيس  يعد املؤمتر الإقلميي خلّرجيي مييب حداث 

مع بعضهم البعض ومع اجلهات اخلارجية، كام يعترب مساحة لعرض جمالت العمل والتعاون، والتفكري يف اخلربات والتجارب اليت 

برامج مييب، و اساسا  لتوس يع نطاق العالقات خارج املؤمتر ونشاطات برانمج "رابطة خّرجيي مييب"  وهو  مت اكتساهبا مع

 واذلي تديره مؤسسة "أ يركس")  بادرة الرشاكة ال مريكية الرشق أ وسطية (مييبعبارة عن برانمج مل 

املشاركة يف املؤمتر مفتوحة خلّرجيي مييب من ساكن ومواطين دول اجلزائر، والبحرين، والعراق، وارسائيل، وال ردن، والكويت، 

مشارك، وابلتايل سيمت اخيار  150كني حمصور بـ ولبنان، واملغرب، وقطر، والسعودية، وسوراي، وتونس ، والمين. عدد املشار 

 املشاركني عىل يد جلنة تقيمي س تطّبق عىل مقّديم الطلبات رشوط التأ هل والاختيار.

س تحّدد اجوبتمك اليت سوف تقّدموهنا عىل اس امترة الطلب املواضيع اليت سيمت تناولها يف املؤمتر ونوع اجللسات. يتوقع من 

يسامهوا يف بلورة وبناء أ فاكرمه قبل، وخالل، وما بعد املؤمتر، وذكل من أ جل ضامن  ختيارمه للمؤمتر أ ناخلّرجيني اذلين سيمت ا

 أ مهية ال فاكر املطروحة ابلنس بة اإىل اخلّرجيني وضامن اس تدامة أ ثرها .

 

 ال حاكم املالية

ذا كنت توّد حضور املؤمتر ومت اختيارك، س تغطي رابطة خّرجيي مييب تاكليف  رسوم تسجيلل نطبّق  عىل املشاركة يف املؤمتر؛ اإ

 املشاركة وحتديًدا:



   
 

   
 

اًياًب من ادلوةل/املدينة •  اليت يسكهنا اخلّرجي اإىل ادلوةل/ املدينة اليت ستس تضيف املؤمتر تاكليف السفر ذهااًب / اإ

 املسكن واملأ لك خالل املؤمتر •

 املؤمتر مواد •

 مالحظة: ل نغطي راتب اخلّرجي خالل تواجده بعيًدا عن العمل ول نغّطي لكفة املشرتايت الشخصيّة من هدااي وغريه.

 

 رشوط التأ هل الفنية

 

o  أ ي أ ن يكون قد أ مكل احدى  برامج مييب وحيث ينطبق، أ ل يكون قد أ مهل يف وضع جيدجيب أ ن يكون اخلّرجي ،

 واجباته جتاه الربانمج أ و أ ي برانمج أ و منح أ خرى مموةل من طرف برانمج  مييب 

 أ لية ومعايري القبول

 جيب أ ن يرشح اخلّرجي يف اس امترة الطلب بلك وضوح:

 كيف س تضيف مشاركهتم قمية اإىل املؤمتر. •

 يأ ملون ان يفيدمه املؤمتر كقادة.كيف  •

 

 تقيمي الطلبات

حملدد لتقدمي الطلبات عىل يد جلنة س تطبّق عىل هذه الطلبات معايري التأ ّهل اسيمت تقيمي الطلبات اليت سرتد  داخل املوعد 

قامة التوازن يف المتثيل من حيث ادلول، و النوع الاجامتعي ، وبرامج مييب.   والاختيار.  س نحرص يف معلية الاختيار عىل اإ

o  2018  مع الاجابة عىل اس امترة تقيمي الاحتياجات لس نة 2019اس تكامل املشاركة يف برانمج مييب قبل س نة . 

o :تونس، املغرب، اجلزائر، الاردن، لبنان، العراق، المين، الكويت، البحرين، قطر، اململكة من ادلول التالية 

 سوراي. والسعودية، ارسائيل

o خرجيي برانمج قادة الغد املتخرجني فهم مؤهلني للتقدمي دون ا اجة لس تكامل اس امترة تقدمي الاحتياجات  يع 

 .2018لس نة 

o  فهم مؤهلني ادل وقراطية(  رواد  )قادة الغد و زماةل2018 يع اخلرجيني الاخرين من برامج التبادل للقيادات لس نة

  2018للتقدمي دون ا اجة لس تكامل اس امترة تقدمي الاحتياجات لس نة 



   
 

   
 

 

 اإرشادات حول تقدمي الطلبات

 2019جوان  9املؤتر الإقلميي خلّرجيي مييب هواملوعد الهنايئ لتقدمي طلب املشاركة يف 

alumni-mepi-https://www.irex.org/program/opportunity-وجيب تعبئة الطلب الكرتونيا  من خالل املوقع  .

summit-ionalreg-alumni-mepi . 

حتتفظ مؤسسة "أ يركس" ووزارة اخلارجية الامريكية حبقها يف التحقّق من اكفة املعلومات الواردة عىل اس امترة الطلب. يف حال 

 تبنّي وجود فروقات أ و خطأ  يف املعلومات، سيمت اعتبار الطلب غري حصيحا ومقّدم الطلب غري مؤهال للمشاركة.

 يمت حتويلها  اإىل جلنة الاختيار. تس تويف الرشوط الفنية أ عاله لنالطلبات اليت ل 

 يف حال مت اختيارك للمشاركة يف املؤمتر:

سيتوّجب عىل املشاركني تعبئة اس امترة معلومات السفر، ويف حال عدم تقدمي هذه الاس امترة عرب الإنرتنت مضن املهةل الزمنية، 

 س يخرس مقّدم الطلب ماكنه يف املؤمتر.

 مبادرة الرشاكة ال مريكية الرشق أ وسطية "مييب"عن 

هتدف املبادرة اإىل تعزيز الاس تقرار والازدهار يف منطقة الرشق ال وسط وشامل افريقيا، وابلتايل تساعد ا كومات واملواطنني 

الاطالع عىل املوقع: عىل حتقيق ال هداف الس ياس ية والاقتصادية املشرتكة والاس تقرار املنشود. للمزيد من املعلومات املرجو 

https://mepi.state.gov. 

 

 عن مؤسسة "أ يركس"

أ يركس يه مؤسسة تُعىن ابلرتبية والتمنية ادلولية، وتسعى اإىل بناء عامٍل أ كرث عدًل وازدهاًرا ومشول حيث حيقق ال فراد اكمل 

ماكانهتم ، وحيث تكون ا كومات يف خدمة الشعب، وحيث  كن للشعب أ ن يمنو ويزدهر. للمزيد من املعلومات املرجو  اإ

 .https://www.irex.orgالاطالع عىل املوقع: 

 

https://www.irex.org/program/opportunity-mepi-alumni-mepi-alumni-regional-summit
https://www.irex.org/program/opportunity-mepi-alumni-mepi-alumni-regional-summit
https://mepi.state.gov/
https://www.irex.org/

