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 الشتات  ن منالدعوة األولى لطلبات الدعم من متخصصي

 دعم إرشادات تقديم طلب

 

 

 

 

  معلومات عامة       

 

 

 

  بتوقيت وسط أوروبا 23:59، 2020نوفمبر  16: الموعد النهائي

  2020: ديسمبر المتقدمين الناجحين عن معلومات

  عمال، البيئة، الصحة: الرقمنة، التعليم، تنظيم األالقطاعات ذات األولوية

  : المتقدمون المؤهلون

 الوطنية من البلدان الشريكة في أفريقيا وآسيا /11السلطات المحلية

ودول الجوار الشرقية والجنوبية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

  2الكاريبي والمحيط الهادئ 

 المنظمات اإلقليمية 

  2022-2021 فترة التنفيذ:

 

 

 

 

 

                                                
 لية مع المستوى المركزي.شريطة أن يتم تنسيق الطلبات المقدمة من قبل السلطات المح1
 البلدان واألقاليم الخارجية وبلدان ما قبل االنضمام ال تكون مؤهلة.2

 : التركيزقاط ن

 
 لمحة عامة 

 َمن يمكنه تقديم طلب؟ 

  القطاعات ذات األولوية 

 للدعم المؤهلة نواعاأل 

 للدعم المؤهلة غير نواعاأل  

 عملية االختيار ومعاييرها 

 تقديم الطلب 

 جهات االتصال 

 :ةبيتجري ستمارة دعمانموذج  مرفق 

 

 

 

 

 هاعملية االختيار ومعايير

 تقديم الطلب

 

الشتات المقيمين في أوروبا أو في بلد  من ل على الدعم من متخصص)متخصصين(إن سلطات البلدان الشريكة مدعوة لتقديم طلبات للحصو
 ظيم األعمال والبيئة والصحةقصيرة األجل في مجال الرقمنة والتعليم وتنالشريك آخر عبر مهام التنمية 
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  لمحة عامة

 لمشاركة الشتات من أجل التنمية، ُيطلق مرفق الشتات العالمي التاب
ً
 عالميا

ً
هجا

َ
ي ويتخذ ن وع أول من نوعه يموله االتحاد األوروب 

ع كمشر

ي  يكة واالت 2022-2019لالتحاد األوروب  ي أوروبا والبلدان الشر
ن
ن منظمات الشتات التنموية ف  تجريبية لزيادة التعاون والمشاركة بي 

ً
ُهجا

ُ
حاد ن

 . ي   األوروب 

 

النطاق لنقل رأس المال  آلية صغيرةالشتات من أجل التنمية التابع لمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوربي هو من  نمتخصصوان برنامج 

إلى تحقيق أقصى استفادة من المعرفة  تهدف آلية خبرة الشتات  3موقع.الالبشري تعمل من خالل مهام قصيرة األجل افتراضية و/أو في 

الشتات الراغبين في مشاركة مهاراتهم وخبراتهم في مشاريع التنمية  من نواألصل العابر للبلدان واالتصاالت، فضالً عن حماس متخصصي

  بالدهم األصلية.ل

قائمة خبراء مرفق الشتات العالمي التابع  الشتات في البلدان الشريكة على التسجيل من خالل منمتخصصين في هذا السياق، يتم تشجيع 

  في أقرب وقت ممكن.  لالتحاد األوروبي

 يهدف مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي إلى: ،العالمية المدفوعة بالطلب ذه اآلليةمن خالل ه

 اختبار النُُهج والمصالح والجدوى لتسهيل نقل رأس المال البشري الخاص بالشتات من أجل العمل اإلنمائي؛ 

 قليمي.تشجيع تداول المهارات بين أوروبا والبلدان األصلية وكذلك على المستوى اإل 

 

 َمن يمكنه تقديم طلب؟

 من البلدان الشريكة في أفريقيا وآسيا ودول الجوار الشرقية والجنوبية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  4السلطات المحلية/الوطنية

 5الكاريبي والمحيط الهادئ 

  المنظمات اإلقليمية 

 

                                                
 بالنظر إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا على مستوى العالم، سيتم تفضيل النقل االفتراضي والبعيد لرأس المال البشري في البداية.3
 مؤهلة. ليست نضم بعدالتي لم تالبلدان واألقاليم الخارجية وبلدان 4
 أن يتم تنسيق الطلبات المقدمة من قبل السلطات المحلية مع المستوى المركزي. طشر5

https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-expertise/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-expertise/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
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 القطاعات ذات األولوية

ن للتغيت  و: يركز مرفق الشتات العالمي التابع لال  بون وكالء مناسبي  ي يكون فيها المغتر
ي القطاعات التر

ن
ي عىل المشاري    ع التنموية ف ( 1تحاد األوروب 

ة وتجربة الشتات ملموسة؛  ة 3( ارتفاع هجرة العقول بشكل خاص؛ 2تكون خت  ي قصت  ( يمكن أن تكون خطط تحويل رأس المال البشر

 األجل مفيدة. 

ي القائمة التالية غت  الشاملة للقطاعات ذات األولوية والقطاعات الفرعية: يتم تشجيع السلطات الطالبة عىل
ن
  النظر ف

 القطاعات الفرعية المحتملة القطاعات

 الرقمنة
 الصحة اإللكترونية 

  التعلم عن بُعد 

 األعمال التجارية اإللكترونية 

 اإلدارة اإللكترونية 

 إدارة المعلومات 

 التمويل الرقمي 

 الرعاية الصحية والتدريب  تطوير خدمات  الصحة

 صياغة سياسة النظم الصحية 

 الصحية الطارئة ماتاالستعداد لألز 

 وضع المناهج الدراسية   التعليم

  وع البحث  دعم مشر

 التعليم العالي دورات  تدريس 

  ي
ي والمهتن

 التدريب التقتن

 المبادرات البيئية  البيئة وتغت  المناخ

 ف معهالتخفيف من وطأة تغت  المناخ والتكي 

 ي الشتات
 اإلنسانية فن

ة والمتوسطة  تنظيم المشاري    ع  إنشاء المؤسسات الصغت 

 ت الجديدةنياالتقا 

 رواد األعمال الشباب 

 سيدات األعمال 

 اث  سياحة الشتات / التر

 

ن المرأة و/أو  ن وتمكي  ن الجنسي  ي تعزز المساواة بي 
 فرص الشباب. وعت  القطاعات المذكورة أعاله، سيول اهتمام خاص للطلبات التر

يكة وضمان اتباع نهج مصمم خصيًصا  ، سينظر فريق مرفق الشتات العالمي لها من أجل تلبية االحتياجات واألولويات الفعلية للبلدان الشر

ي تركز عىل قطاعات التنمية األخرى. 
ي الطلبات التر

ا فن
ً
ي أيض  التابع لالتحاد األوروب 
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  لة()قائمة غير شام مالمؤهلة للدعنواع األ

 المهام في المؤسسات المضيفة أنشطة نقل المعرفة األساسية

 ي بلد األصل
ن
ن ف  تدريب المدربي 

  :موضوعات متخصصة 

 الحلقات الدراسية/حلقات العمل 

  التوجيه والتدريب 

 دورات التدريب وتبادل المعلومات 

 

  اتيجية والسياسة مثل ي صياغة الوثائق االستر
ن
المساعدة ف

ن وا اتيجيات وإجراءات التشغيل الموحدة السياسات والقواني  الستر

امج، إلخ.   والتوصيات وخطط العمل والت 

  دعم تطوير األدوات العملية مثل األدلة والمناهج والكتيبات

 والمنهجيات 

  ي ذلك تقييم الهياكل
ن
عمليات تقييم الثغرات واالحتياجات، بما ف

 المؤسسية ودراسات الجدوى

  عيةدعم تطوير المعلومات وحمالت التو 

 تمارين جمع وتبادل البيانات 

 

لقدرات مختبر تنمية ا ضمنوالمنح والدعم المادي للمرافق ودعم تنمية القدرات المشمولة  المعدات )لينة أو صلبة(: المؤهلة للدعم غيرنواع األ

   .في مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي

 

 عملية االختيار ومعاييرها

بعد التشاور مع الجهات  -لمديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية ا ستقوم فريق مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوربي، بالتعاون مع

 ضوعياً وجغرافياً.ابما يضمن توازناً موالمعنية، باختيار عدد محدود من اإلجراءات، 

 سيتم استخدام عملية االختيار التالية المكونة من خطوتين: 

 1الخطوة 

 اختبار األهلية

 2الخطوة 

 تقييم الطلب

 أهلية الجهة الطالبة .1

ً للتعليمات وأن  قتراحأهلية اال .2 )أي أن يتم تقديمه وفقا

 يستخدم النموذج الُمرفق( 

عتمد على معايير االختيار، كما هو موضح نظام درجات مرجحة ي

 في الجدول أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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 خمسة معايير.  استنادا الىسيتم تقييم الطلبات المؤهلة 

 الملكية االستدامة نقل رأس المال البشري إمكانية التطبيق المالءمة

 20)الدرجة العظمى 

 درجة(

تبرير الحاجة بحيث 

يتماشى مع أولويات 

ويات مقدم الطلب وأول

القطاع المستهدف في 

 الدولة.

 20)الدرجة العظمى 

 درجة(

تبرير أن الطلب يمكن 

تحقيقه ضمن اإلطار 

الزمني المقترح 

والوسائل المتاحة 

 والسياق المحلي.

 20)الدرجة العظمى 

 درجة(

إثبات أن خبرة الشتات 

قد أضافت قيمة وأن نقل 

رأس المال البشري أمر 

 أساسي.

 20)الدرجة العظمى 

 رجة(د

إظهار القدرة على تحقيق 

النتائج واستدامتها على 

 المدى الطويل.

 20)الدرجة العظمى 

 درجة(

إظهار مدى التزام 

السلطة الطالبة بقيادة 

 العملية.

 

 تقديم الطلبات

التابع لالتحاد األوروبي بالنقر فوق زر  عبر الموقع اإللكتروني لمرفق الشتات العالميالطلب يتعين على الشركاء المهتمين تقديم 

"Request ")إلنشاء النموذج عبر اإلنترنت. )طلب  

الطلب  تجريبية من هذا النموذج مرفقة بهذا المستند. وهي تغطي جميع األسئلة في نموذج اإلنترنت، مثل بيانات االتصال وملخصنسخة يوجد 

 وتفاصيل الطلب )بما في ذلك األهداف واألنشطة والنتائج( وتحليل معايير االختيار. 

أنه ال الى إلعداد طلبك، نوصي باستخدام النموذج التجريبي أدناه. بمجرد أن تكون راضياً عن مسودة طلبك، يمكنك إرسالها عبر اإلنترنت. انتبه 

الحقاً. نوصي بشدة إعداد الطلب مقدماً. سيتم النظر في الطلبات المستلمة عبر نموذج اإلنترنت فقط. يمكن البدء بالطلب عبر اإلنترنت وتعديله 

 لكل مؤسسة متقدّمة تقديم طلب واحد. حقي

       يقبل مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي الطلبات باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الروسية أو العربية.

 المتقدمين إكمال الطلب بطريقة واضحة ومفصلة. يطلب منفي عملية االختيار، سيتم تطبيق المعايير الموضحة أعاله بدقة. لذلك 

 سيتلقى جميع المتقدمين رداً آلياً من النظام يؤكد استالم الطلب.

ي بمعالجة أي بيانات شخصية ب الئحة حماية البيانات العامة ما يتماشر مع سيقوم مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 

ي   . لالتحاد األوروب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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 جهات االتصال

 . diaspora@icmpd.org-EUإذا واجهتك مشكلة أثناء تقديم الطلب عبر اإلنترنت، يرجى االتصال بفريق المشروع على 

:  للبقاءلمزيد من المعلومات و ي  عىل اطالع دائم عىل أنشطة وخدمات مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 

  ي اإلقم بزيارة ي موقع مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 
وبن   لكتر

 ي  تسجل ي الرسالة اإلخبارية الخاصة بمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 
ن
 ف

  ي عىل تويتر تابع   مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األورب 

 

 

mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU
https://twitter.com/diaspora4devEU


متخصصون من الشتات للتنمية
منوذج استمارة دعم

الدعوة األوىل لطلبات الدعم من 
متخصصني من الشتات 

منوذج استمارة دعم
متخصصون من الشتات للتنمية

ملحوظــة: تعتــر هــذه نســخة جتريبيــة مــن منــوذج الطلــب وهــي تهــدف إىل مســاعدتك علــى االســتعداد مســبًقا 
لتقــدمي طلبــك عــر اإلنرتنــت.  

ــاد  ــع لالحت ــي التاب ــتات العامل ــق الش ــروين ملرف ــع اإللك ــالل املوق ــن خ ــر اإلنرنتم ــات ع ــع الطلب ــدمي جمي ــب تق يج
EU- األوروبــي. إذا واجهتــك مشــكلة أثنــاء تقــدمي الطلــب عــر اإلنرتنــت، يرجــى االتصــال بفريــق املشــروع علــى

 .diaspora@icmpd.org

* حقل إلزامي

1. تفاصيل االتصال باملؤسسة املقدمة للطلب

1.1   اسم املؤسسة: *

٢.1  نوع املؤسسة: *

سلطة مركزية عامة من دولة شريكة 

سلطة حملية عامة من دولة شريكة 

منظمة إقليمية 

mailto:EU-diaspora@icmpd.org
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
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٣.1   وصف موجز للمؤسسة *

تاريخ إنشاء املؤسسة: *

العنوان: *

الهاتف: *

الريد اإللكروين: *

املوقع اإللكروين:

بيانات جهة االتصال:

االسم: *

املسّمى الوظيفي: *

رقم الهاتف: *

الريد اإللكروين: *

٢.ملخص الطلب

1.٢   ألي قطاع خرة أنت تطلب الدعم؟ *

الرقمنة

التعليم

تنظيم املشاريع

البيئة

الصحة 

قطاعات ُأخرى. ُيرجى التحديد:

حتى ١٠٠٠ حرف
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٢.٢   يف أي منطقة / بلد سيتم تنفيذ الطلب؟ *

٣.٢   ملخص تنفيذي للطلب. *

بالنسبة إىل القسمني ٣ و 4، يرجى االنتباه بشكل خاص إىل »إرشادات تقدمي طلب دعم«

٣. تفاصيل الطلب

1.٣   ما نوع الدعم املطلوب؟ يرجى حتديد ما إذا كان ميكن تقدمي الدعم عن بعد إذا ثبت أن السفر مستحيل. *

٢.٣   ما هي األهداف الرئيسية واحملددة للطلب. *

٣.٣ ما هي نتائج الطلب املتوقعة على املدى القصري واملتوسط والطويل؟ *

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ١٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف
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٤.٣  حدد الفئة )الفئات( املستهدفة والقطاع )القطاعات( والقطاع الفرعي )القطاعات الفرعية( الذي سيتم توجيه 
الطلب له و/أو سوف يستفيد من الطلب. *

٥.٣  صف التسلسل املقرتح للمهام واألنشطة، مبا يف ذلك اإلطار الزمني التقديري للطلب. *

٦.٣  صف أدوار كل من املؤسسة الطالبة واملتخصص )املتخصصني( من الشتات يف الطلب. *

٧.٣  ماهي التحديات التي تتوقعها؟*

حتى ١٠٠٠ حرف

حتى ١٠٠٠ حرف

حتى ١٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف
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4. معايري االختيار

املالءمة

م حتلياًل سليمًا لالحتياجات. اشرح سبب اختيار املشكلة  ١.4    ماهي احلاجات التي سوف يتناولها الطلب؟ قدِّ
)املشكالت( من بني غريها، وكيف يتناسب الطلب مع اختصاص مؤسستك وأولويات القطاع. *

إمكانية التطبيق

٢.4   قيِّم إمكانية تطبيق الطلب املقرتح آخذًا بعني االعتبار اإلطار الزمني والوسائل والسياق احمللي. *

نقل رأس املال البشري

٣.4   اشرح كيف سيضيف هذا الطلب قيمة إىل مؤسستك والقطاع املستهدف، وكيف أن نقل رأس املال البشري من 
الشتات هو أمر أساسي لهذا الطلب. *

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف
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االستدامة 

٤.٤  ِصف جوانب الطلب التي تضمن استدامته على املدى الطويل. اشرح كيف ستحافظ مؤسستك على النتائج ملا 
بعد عمر املشروع. *

امللكية

٥.٤  اشرح كيف ستمّكن مؤسستك وتدعم )دعمًا ماديًا وغري مادي( نشر املتخصص)املتخصصني( من الشتات وكيف 
ستقود مؤسستك عملية توزيع املهام. *

٥.معلومات إضافية

١.٥   هل تفكر يف متخصص معني لهذه املهمة من الشتات اخلاص بك؟ *

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تقدمي التفاصيل هنا.

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف

حتى ١٠٠٠ حرف
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٢.٥  هل عملت مؤسستك مع متخصص من الشتات اخلاص بك يف املاضي؟ يرجى تقدمي التفاصيل )اختياري(

٣.٥  مالحظات إضافية )اختياري(

شكرًا على اهتمامك مبرفق الشتات العاملي التابع لالحتاد األوروبي. حظًا موفقًا يف تقدمي طلبك!

إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بنموذج الطلب أو مبتخصصني من الشتات للتنمية بشكل عام، يرجى االتصال بـ:

EU-diaspora@icmpd.org

حتى ١٠٠٠ حرف

حتى ٢٠٠٠ حرف

mailto:EU-diaspora@icmpd.org
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