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   حشات تعلاميت الت 

 

 نظرة عامة عىل الربانمج 

الناشطون متوقع  مما ادى اىل  خالل الازمات   ةصعب  ايتلتحدبشلك متواصل   يف لك ركن من أ راكن العال   ات اجملمتعمصود  ضع  خي

مه من بني هؤالء القادة يف  و ميب  . خرجيمع وجود املؤسسات املهنكة اساسا  لتلبية احتياجات جممتعاهتم  امليدانعىل  احملليون  

جراءات رسيعة عىل أ رض  دمع  بخلرجيني  ا  رىمجيع أ حناء الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا. ستساعد املنح الصغ قدرهتم عىل اختاذ ا 

هجود قصرية املدى  تنفيذ  اخلرجيني يف  أ مرييك،  دوالر    3000و    500اليت تتاوح بني  و   احملددة  ذات  ،املنحالواقع. س تدمع هذه  

مدهتا   فقط    سوف.  شهرينو شهر    بنيتتاوح  املنح  هذه  اخلرجيني، وميب    اليريكستسمح  هجود  نطاق  توس يع  يف  ابملساعدة 

س يطلب من  ما  عنه بشلك أ فضل أ ثناء هذه الفتة ادليناميكية و   عالمواال  اجملمتعي    نشاطهموأ يًضا تتبع   اخلرجيني تقدمي  بعدها. 

 تقارير قصرية عن نشاطهم وتأ ثريه.

 2021  نح رواد ميب اجلدول الزمين مل 

 2021 يونيو  فتح ابب التقدمي:

 عامتد عىل المتويل املتاحابال، بشلك دوري متداول املوعد الهنايئ للتقدمي: 

عالن احلاصلني عىل املنحة:     دوري بشلكا 

 شهر 2-1فتة املنحة: 

 الانهتاء من املرشوعبعد  من نيالتقرير الهنايئ: أ س بوعموعد تسلمي 



 

 متطلبات ال هلية 

ال شخاص    تقدمي   بشّدة  شجع ن بغض النظر عن العرق أ و اللون أ و ادلين أ و ال صل القويم أ و اجلنس.    التحشاتسيمت النظر يف  

 ومفتوحة أ مام: يه مسابقة قامئة عىل اجلدارة رواد ميب . منح لتحشاهتمذوي اال عاقة 

ن    USGيف وضع جيد، واذلين اس توفوا بنجاح مجيع متطلبات منح اخلرجيني السابقة وفرص    ميبخرجيي   - ال خرى، ا 

 وجدت.

 DOSأ و برامج    ميبيمت تشجيع التعاون مع أ عضاء الفريق اال ضافيني من    اكماًل؛اذلين يقدمون طلًبا    ميب  وخرجي -

 ال خرى ولكن ليس مطلواًب. 

o   عن مجيع املسؤوليات املالية وخمرجات    أ يريكسمسؤواًل أ مام    رواد ميبيكون احلاصل عىل منحة    الاختيار،عند

  البنيك، ومنوذج التحويل    (،T & Csورشوط وأ حاكم املشاركة املوقعة )  املكمتل،املرشوع مبا يف ذكل الطلب  

 . وتقرير تأ ثري املنح الهنايئ

o   ضايف يف الفريق )اختياري( مسؤولية اتباع القواعد واللواحئ اخلاصة مبنح والعمل   رواد ميبيتحمل أ ي عضو ا 

 لتنفيذ مشاريعهم. ة رواد ميبابلتعاون مع الفائز مبنح

ن وجد( موامنحة رواد ميب  جيب أ ن يكون احلاصل عىل جائزة   - طنني حاليني ومقميني حالًيا وعضو )أ عضاء( الفريق )ا 

رسائيل،  العراق،  البحرين،  اجلزائر،يف أ حد البدلان املؤهةل التالية:   السعودية   قطر،  املغرب،  لبنان،  الكويت،  ال ردن،  ا 

 تونس والمين.,

ال فراد املقميون حالًيا خارج البدلان التالية:   :ميبال فراد يف الظروف التالية غري مؤهلني للحصول عىل منحة خرجيي   -

رسائيل وال ردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية وتونس والمين.   اجلزائر والبحرين والعراق وا 

ال مارات العربية املتحدة أ و الضفة الغربية / غزة أ و ليبيا أ و سوراي أ و عامن غري  الحظ أ ن املقميني أ و مواطين مرص أ و ا

 . مؤهلني

املوظفون احملليون للبعثات ال مريكية يف اخلارج اذلين يعملون يف وزارة اخلارجية ال مريكية غري مؤهلني للحصول عىل   -

 . املنح خالل فتة معلهم وملدة عام واحد بعد انهتاء اخلدمة

 وأ فراد أ رسمه املبارشون )ال زواج وال ابء وال طفال وال شقاء(.  اليريكساملوظفون واملستشارون احلاليون  -



ملبادرة الرشاكة الرشق أ وسطية حىت يمت الانهتاء    من منح رواد ميب  منحة أ خرىاخلرجيني غري مؤهلني للحصول عىل   -

عداد التقارير ل ي منحة سا  بقة. من مجيع اخملرجات مبا يف ذكل ا 

 

 معيار الاختيار 

 وفقًا ملعايري الاختيار التالية: التحشات ستمت مراجعة 

 . خالل الازماتال ثر والاس تجابة حلاجة حملية حمددة  •

وضوح وجدوى تصممي املرشوع. جيب أ ن تكون أ هداف املرشوع واخلطة املقتحة حمددة وقابةل للقياس وقابةل للتحقيق   •

 شهر.  2-1يف غضون فتة 

ىل حتقيق ال ثر  • الشفافية ومعقولية املزيانية. جيب أ ن تعرض بنود املزيانية بوضوح النفقات املطلوبة وكيف أ هنا تؤدي ا 

 ملنحة املقدمة.املنشود يف حدود سعة ا

برازها،أ مهية املراقبة والتقيمي وخطة التعمل. اس تخدام أ دوات ذكية لقياس معال النجاح   • أ و    مس تفادة، أ و أ ي دروس    وا 

)احلاكايت  المكية  أ و   / و  النوعية  والتعمل  والتقيمي  املراقبة  أ ساليب  ابس تخدام  املس تقبلية  المتويل  لفرص  توصيات 

ىل ذكل(.  والقصص والاس تقصاءات ومجموعات التكزي وما ا 

 أ مثةل عىل املبادرات املؤهةل )يمت تشجيع أ فاكر املشاريع ال خرى(:

 اخلرجيني؛برانمج لتحسني التعمل عرب اال نتنت مت تطويره بواسطة  •

 و  لل زمة؛مواد دلمع أ فراد اجملمتع احملرومني يف مرشوع حميل يس تجيب  •

تدريب • خالل  من  املكتس بة  املهارات  ذوي  اجملمتع  أ عضاء  تدريب  ال عادة  خرجيي  موارد    أ و   L2Dمثل    ميب  رابطة 

Digital Storytelling. 

يرىج مالحظة: ال نشطة املتعلقة برشاء املعدات الطبية أ و املساعدة الطبية أ و املشاريع اخلريية ليست أ نشطة مؤهةل للحصول  

 منح رواد ميب.عىل متويل 

 حشات تقيمي الت 



مع   ابلتشاور  داخلًيا  الاختيار  ومعايري  الفنية  لل هلية  وفقًا  تنافيس  بشلك  املس تلمة  املكمتةل  الطلبات  مجيع  تقيمي   ميب سيمت 

 داخل البدلان املؤهةل عىل أ ساس متجدد.  يةال مريك  واخلارجية

ذا اكن هناك تن  أ يريكسحتتفظ   اقض أ و مت العثور عىل معلومات  ابحلق يف التحقق من مجيع املعلومات املدرجة يف التطبيق. ا 

فسيمت اال عالن عن عدم صالحية الطلب عىل الفور وس يصبح مقدم الطلب غري مؤهل. لن يمت النظر يف الطلبات    خاطئة،

 غري املس توفاة.

جازهتا من قبل سفارة الوالايت املتحدة   للبدل املقتح جيب مراجعة مجيع املشاريع املقتحة اليت مت اختيارها للحصول عىل اجلائزة وا 

 قبل الاختيار الهنايئ. للمرشوع،

 متطلبات التحقق واملراقبة 

واحدة عىل ال قل أ و أ ي متطلبات معلية مراقبة أ خرى    متابعهالالزتام مباكملة    ميب  رواد  س ُيطلب من مجيع احلائزين عىل منح

 خالل دورة اجلائزة.  أ يريكسمن قبل 

 متطلبات تقدمي التقارير 

ىل  املنحةتقدمي تقرير تأ ثري   ميب رواد مجيع احلائزين عىل منحس يطلب من  يف غضون أ س بوعني من اس تكامل أ يريكس الهنايئ ا 

 املرشوع. 


