أس ئةل شائعة حول منح خرجيي ميب
ماهو املوعد الهنايئ للتقدي؟
ليس هناك موعد هنايئ .ستمت مراجعة مجيع الطلبات بشلك شهري .ومع ذكل ،نشجع خرجيي ميب عىل تقدي ترحشاهتم يف
أقرب وقت ممكن للحصول عىل احدى املنح املتاحة.
ما اللغة اليت ميكنين تقدي مرشوعي هبا؟
ميكنك تقدي مرشوعك ابللغة الجنلزيية أو العربية
ماذا لو كنت حباجة اىل أكرث من  3000دولر لتنفيذ مرشوعي؟
مبلغ  3000دولر هو احلد القىص اذلي ميكن ختصيصه للمشاريع .نشجعك عىل التفكري يف املشاريع الصغرية للتنفيذ الرسيع
واعداد التقارير.
ماذا لو تعذر تنفيذ مرشوعي خالل شهرين وأحتاج اىل مزيد من الوقت؟
يرىج مالحظة أن املنح س تكون ملدة شهرين فقط وس تكون لحصاب املشاريع اليت س يوحضون أيضً ا يف ترحشهم القدرة عىل
اكامل العمل املقرتح خالل هذا الطار الزمين .ل تعين هناية املنحة ابلرضورة هناية مرشوعك ،وحنن ندرك أن بعض املشاريع
تتطلب الزتا ًما أطول .نشجع اخلرجيني عىل التفكري يف احللول الكرث اس تدامة يف مشاريعهم .ابلضافة اىل موارد منحة خرجيي
فرصا متويلية اضافية .تأمل رابطة
مبادرة الرشاكة الامريكية الرشق أوسطية ،تقدم وزارة اخلارجية وجممتع املاحنني ادلويل معوما ً
خرجيي ميب يف دمع اخلرجيني من خالل لك من املوارد املس هتدفة والتدريب من أجل التقدم للحصول عىل فرص اضافية.
ما هو املطلوب لعملية تقدي الطلب؟
تش متل متطلبات الرتحش عىل طلب مكمتل وموقع (ابللغة الجنلزيية أو العربية) ،واملزيانية املقرتحة ،واجلدول الزمين لنشطة
املرشوع.
ماذا لو مل يكن دلي فكرة ملموسة؟
حنن نشجعك عىل الاطالع عىل الوبينار والعرض التقدميي املسجل دلينا مس بقًا للحصول عىل مزيد من التوجيه واملساعدة.
حنن نشجعك أيضً ا عىل الاس تفادة من فرص ادلردشة مع خرجيي ميب الآخرين ،خاص ًة يف املناقشات امجلاعية عىل فيس بوك
أو لينكدين لتطوير فكرتك .سوف مينحك هذا التبادل أيضً ا فرصة للعثور عىل مزيد من ادلمع من زمالئك اخلرجيني.

مبن أتصل اذا اكنت دلي أس ئةل؟
يرىج التصال بفريق مرشوع رابطة خرجيي ميب عىل mepialumni@irex.org.
من ميكنه الانضامم كعضو يف فريقي؟ مك عدد أعضاء الفريق اذلين ميكنين احلصول علهيم؟
ميكنك تقدي ترحشك كفرد ،ولكننا نرحب بأعضاء الفريق الضافيني من خرجيي ميب أو برامج التبادل الخرى التابعة
للخارجية الامريكية لالنضامم اليك ولكن ذكل اختياري.
ما يه مسؤوليايت بصفيت كفائز مبنحة رواد ميب؟
احلاصلون عىل منح رواد ميب مسؤولون أمام أآيريكس عن مجيع املسؤوليات املالية وتسلاميت املرشوع مبا يف ذكل الطلب
املكمتل ابلضافة اىل رشوط وأحاكم اجلائزة املوقعة ( ،)T & Csومنوذج التحويل البنيك مع معلومات احلساابت املرصفية
الفردية ،والتقرير الرسدي الهنايئ.
ما املسموح يل ابنفاق مبلغ املنحة عليه؟
 مواد تمكيلية (مثال :معجون أس نان لس تعامهل يف وبينار حول حصة الس نان)؛ اشرتاك النرتنت ،منصات الندوات عرب النرتنتأو أي اشرتأاكت مبنصات بث مبارش أخرى ،اخل.
 أي أدوات أو اشرتأاكت تواصل اجامتعي من شأهنا أن تساعد يف احلصول عىل املزيد من املشاهدات أو التسويق ملرشوعكيف جممتعك،
 يرىج الزتام التباعد الاجامتعي وتفادي التنقل بني املناطق ومراقبة أي قرارات حكومية وحتديثات تتعلق ابلسالمة. ميكن النظر يف التاكليف الخرى حسب الاقتضاء مضن نطاق مقرتح املرشوع وقوانني و قرارات السلطة احمللية.ما اذلي ل يُسمح يل ابنفاق مبلغ املنحة عليه؟
 رشاء املعدات العلمية (مثل اجملاهر ،وما اىل ذكل)؛ رشاء مواد البناء (مثل اخلشب ،والهجزة ،والرضيات ،والضاءة ،وتركيبات الس باكة ،وما اىل ذكل)؛ رشاء الاثث (الطاولت واملاكتب والكرايس)؛ رشاء مرشوابت كحولية. -تقدي الهدااي أو التربعات (جيوز تقدي جوائز صغرية لنشطة املرشوع)؛

 املصاريف ادلراس ية أو التعلميية لعضاء الفريق. دفع أجور لعضاء الفريق ،مبا يف ذكل من خالل التعاب أو نفقات الرواتب أو الاستشارات من أي نوع. توفري ماكفأآت أو رواتب خلرجيي الربامج املموةل من وزارة اخلارجية المريكية.هل ميكنين اس تخدام مبلغ املنحة للسفر؟
ابلتنامغ مع نطاق مقرتح املرشوع واملبادئ التوجهيية والجراءات احمللية املتعلقة بفريوس كوروان والاحتياطات الصحية
نظرا للوضع احلايل فاننا نشجع خرجيي ميب عىل الامتناع عن أي جتمعات أو سفر
ومعلية الاحتواء .لحظ أيضً ا أنه ً
والالزتام ابحتياطات السالمة يف بدلاهنم أثناء تنفيذ أنشطهتم.
ما يه أمثةل املشاريع اليت ميكنين انشاؤها؟
-

سلسةل ندوات عرب النرتنت حول الصحة النفس ية ،خلق فرص العمل ،تقنيات البحث عن معل ،بناء السالم ،اخل.
سلسةل من جلسات التنس يق مع السلطات احمللية لنشاء منصة عىل النرتنت ملراقبة توزيع التربعات.
سلسةل من ورش العمل للمسؤولني احلكوميني أو املتعاونني من القطاع اخلاص أو أفراد اجملمتع حول أفضل املامرسات للحمك
احمليل أثناء الزمات؛ أو
تدريب القران لعضاء اجملمتع الآخرين عىل فهم أدوات أآيريكس مثل  L2Dو  ،Digital Storytellingاخل.
ما يه املوارد اليت ميكنين احلصول الهيا وكيف ميكنين الوصول الهيا؟
ميكنك احلصول اىل املوارد مبا يف ذكل املستندات ومنصات التعمل اليت ستساعدك عند التقدم للحصول عىل املنحة .سيمت نرش
هذه املوارد عىل موقعنا لتمتكن من الوصول الهيا يف أي وقت .ميكنك أيضً ا التحقق من ندوة الويب املسجةل مس بقًا اخلاصة بنا
جن ًبا اىل جنب مع عرض ابوربوينت املرفق.
حتتوي مكتبة ميب أيضً ا عىل العديد من املوارد اليت قد هتم املتقدمنيwww.maktabatmepi.org :
اذا مت رفض اقرتاح مرشوعي هذه املرة ،فهل س تكون هناك فرص أخرى لعادة التقدي؟
نعم ،ان منح رواد ميب ليست يه الطار الوحيد للمتويل .س تكون هناك فرص أخرى ذلكل أيضً ا.
هل مجيع خرجيي ميب مؤهلون للتقدم؟

خرجيو ميب من اجلزائر والبحرين والعراق وارسائيل والردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية وتونس
والمين مؤهلون للتقدي .ل ميكننا تقدي أنشطة رابطة خرجيي ميب مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل .حنن نشجعك عىل البحث
عن برامج وزارة اخلارجية المريكية الخرى املفتوحة لبدلك .ميكن العثور عىل مواد لفرص أخرى هنا وعرب موقع سفارة الولايت
املتحدة احمللية أو منصة وسائل التواصل الاجامتعي.
أان خرجي من برانمج ميب ،لكن بدلي غري مدرج .ملاذا لست مدر ًجا؟
ل ميكننا تقدي أنشطة رابطة خرجيي ميب مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل.
أان من طالب ميب من منطقة الرشق الوسط وشامل افريقيا ،لكنين أدرس حال ًيا يف الولايت املتحدة ،هل ما زال ابماكين
التقدم بطلب للحصول عىل املنحة؟
فقط خرجيو ميب املقميني يف اجلزائر والبحرين والعراق وارسائيل والردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية
السعودية وتونس والمين مؤهلون للتقدي.
ماذا لو مل يكن عضو فريقي خرجي ميب ولكن ليس مقميًا يف  12دوةل ،فهل ما زال ابماكين املشاركة معه  /معها؟
جيب أن يكون مجيع أعضاء فريق خرجيي ميب مقميني يف احدى هذه الثين عرشة دوةل.
مىت سأعمل اذا متت املوافقة عىل طلب؟
من املتوقع أن يمت اخطار الطلبات املعمتدة واملرفوضة عىل أساس متجدد وحسب عدد املنح املتاحة
هل تسمح بالدي للفراد بتلقي أموال أجنبية؟
يُتوقع من املتقدمني التحقق من اللواحئ والجراءات املتعلقة بتلقي المتويل الجنب واتباع القوانني واللواحئ احمللية للبدلان اليت
سيمت فهيا تنفيذ أنشطة املرشوع اخملطط لها.

ملزيد من الس ئةل واملعلومات ،يرىج التصال بفريق اتصال خرجيي ميب عىلmepialumni@irex.org :

