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إن منظمات الشتات في أوروبا والسلطات العامة في البلدان الشريكة والمنظمات اإلقليمية مدعوة لتقديم طلب للحصول 

 لتنمية القدرات الفنية في مجال مشاركة الشتات من أجل التنمية.على دعم 
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 لمحة عامة

ً لمشاركة الشتات من أجل التنمية، يُطلق  ً عالميا مرفق كمشروع أول من نوعه يموله االتحاد األوروبي ويتخذ نَهجا

( نُُهجاً تجريبية لزيادة المشاركة بين منظمات الشتات التنموية في EUDiF) لالتحاد األوروبيالشتات العالمي التابع 

( لدى مرفق الشتات العالمي التابع CDL) مختبر تنمية القدراتأوروبا والبلدان الشريكة واالتحاد األوروبي. يهدف 

بالمهارات ( إلى تزويد منظمات الشتات في أوروبا والدول الشريكة والمنظمات اإلقليمية EUDiFلالتحاد األوروبي )

تنمية القدرات لتمكينهم في نهاية المطاف من تعزيز مشاركة الشتات. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن دعم  واألدوات والمعارف،

ه حصراً  ( خاضع للطلب وضيق النطاق وEUDiFالمقدم من مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )نية الف موجَّ

يرجى الرجوع ، من ِمَهنيّي الشتات نقل الخبراتإذا كانت مؤسستك مهتمة بأن تطلب . نحو المهارات/األدوات/المعارف

 .1ِمَهنيّي الشتات من أجل التنمية إلى آلية

                                                      
 قليمية مؤهلة للتقدم آللية ِمَهنيّي الشتات من أجل التنمية. منظمات وشبكات الشتات غير مؤهلة. اإلمنظمات والالسلطات العامة 1
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 المتقدمون المؤهلون

 المتقدم الرئيسي

المؤسسات العامة المحلية 

 والمركزية

في أفريقيا وآسيا والدول المجاورة الشرقية  الدول الشريكةإن المؤسسات العامة من 

 .والجنوبية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ فقط مؤهلة للتقديم

الوزارات واإلدارات والمحاكم والكونغرس ومجالس : أمثلة عن المؤسسات العامة

مة والمؤسسات المدن والبلديات والمحافظات والشركات العامة والمستشفيات العا

 .التعليمية العامة والمتاحف العامة ومعاهد البحث

 منظمات وشبكات الشتات

 27في االتحاد األوروبي بدوله الـ )يجب أن يكون مقر المنظمات والشبكات في أوروبا 

 .وأن تمثل الشتات في البلدان الشريكة( المملكة المتحدة أو/و أو النرويج/أو سويسرا و/و

يكون أفراد الشتات . وشبكات الشتات غير الربحية فقط مؤهلة للتقديمتكون منظمات 

 .الفرديين غير مؤهلين للتقديم

 المنظمات اإلقليمية

المنظمات الحكومية المشتركة بين الدول، والتي تضم دول ذات سيادة في أفريقيا وآسيا 

الكاريبي والمحيط والدول المجاورة الشرقية والجنوبية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الهادئ التي تتميز عضويتها بأنها تتعلق بسمة جغرافية أو جيوسياسية أو اقتصادية أو 

 .تكون المنظمات الدولية غير مؤهلة. غيرها من السمات الشائعة

 .من المتقدمين الرئيسيين ما ال يزيد عن اثنينيمكن أن يقوم بإرسال كل طلب 
 

 الشريك

االتحاد )يجب أن يكون الشركاء عبارة عن منظمة قائمة في أوروبا ". شريك"يمكن للمتقدمين الرئيسيين أيضاً التقدم مع 

 : أو في بلد شريك( المملكة المتحدة أو أو سويسرا أو النرويج 27األوروبي بدوله ال 

 قطاع خاص 

 منظمة مجتمع مدني 

 أكاديميون 

سيكون المتقدم الرئيسي هو المستفيد الرئيسي من العمل . بدور داعم" متقدم رئيسي"يمكن للشريك التقدم حصراً مع 

 . وسيتولى القيام به

 .فقط أن يتقدم بكل طلب واحديمكن لشريك 
 

وأداة ( EDF)وصندوق التنمية األوروبي ( DCI)لنا هي الدول المؤهلة بموجب أداة التعاون اإلنمائي  الدول الشريكة

مساعدة ما قبل االنضمام المقدمة من تكون البلدان المستفيدة من . وقرار رابطة ما وراء البحار( ENI)الجوار األوروبية 

 (.CDL)غير مؤهلة لدى مختبر تنمية القدرات  االتحاد األوروبي
 

 مجاالت التدخل

 :على تنمية القدرات في ثالثة مجاالت تدخل رئيسية( EUDiF)يركز مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

 .دعم البلدان الشريكة في تمكين مشاركة الشتات من أجل التنمية .1

 .تمكين منظمات الشتات الموجودة في أوروبا .2

 .المعنية المتعددةتعزيز الشراكات بين الجهات  .3
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 أنواع الدعم

 الدعم غير المؤهل الدعم المؤهل

يوفر مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

(EUDiF )الدعم الفني لـ 

 أو أدوات التدريب /تطوير الوثائق االستراتيجية و 

واالستراتيجيات  مشاريع القوانين: أمثلة عن األنشطة

 .والمناهج والسياساتواإلرشادات والكتيبات 

  تنظيم فعاليات نقل المعارف 

إجراء التدريبات وورش العمل : أمثلة عن األنشطة

 .الميسرة والندوات وندوات اإلنترنت

 أو التقييمات /أو األبحاث و/إجراء التقديرات و 

اإلشراف على تقدير االحتياجات : أمثلة عن األنشطة

رسم وعلى المسوحات وجمع البيانات والتنميط و

 .الخرائط وأدوات الرصد والتقييم

  توفير المعرفة بأنشطة تسليط الضوء وأنشطة

 التواصل 

القيام بأنشطة التوعية وإنشاء : أمثلة عن األنشطة

 .مجموعات أدوات االتصال

  تسهيل الربط الشبكي والشراكات 

 أنشطة الربط الشبكي : أمثلة عن األنشطة

لالتحاد األوروبي  ال يوفر مرفق الشتات العالمي التابع

(EUDiF) 

 اإلعانات/المنح 

 المعدات البرمجية 

 البرامج والمنصات: أمثلة

 المعدات الفيزيائية 

 المعدات المكتبية: أمثلة

  البنية التحتية 

 المباني والتجديدات: أمثلة

 النظاميين/كلفة الموظفين الدائمين 

 

 

 ماذا يعني هذا عملياً؟

والتكاليف  بدل االقامة اليوميةتكاليف السفر و -عند االقتضاء-من رسوم الخبراء لكل عمل و  يوما   010 نحن نغطي ما يبلغ

المرتبطة بتنظيم فعاليات نقل المعارف والتكاليف التشغيلية األخرى المعتمدة مسبقاً والمتعلقة بتنفيذ األنشطة التي تنتمي 

 .أعاله، بما في ذلك الترجمة الشفوية ومرافق المؤتمرات وتكاليف الطباعة المذكورةالمؤهل الدعم إلى فئة 

ولذلك فإن األنشطة التي تقترح تنفيذها في نموذج الطلب . 2022حتى أكتوبر  2022سيستمر تنفيذ المشروع من يناير 

 .يجب أن تدخل ضمن هذا الجدول الزمني

الجارية حالياً وأنواع المساعدة على اإلنترنت لالطالع على أمثلة عن األعمال  صفحات المعلومات على موقعنااستعرض 

 . الفنية التي نقدمها

  إن مختبر تنمية القدرات(CDL )يدير مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد . هو برنامج مساعدة فنية، وليس منحة

 . الميزانية وتمويل األنشطة المختارة( EUDiF)األوروبي 

  يطلبون أنواع دعم مؤهلةسيتم فقط تقييم طلبات المتقدمين المؤهلين الذين. 

 إلى مختبر تنمية القدرات  يمكن للمتقدم الرئيسي إرسال طلب واحد فقط(CDL )أو طلب واحد إلى آليتنا /و

 (.فقط إذا كان مؤهالً ) ِمَهنيّي الشتات من أجل التنمية: األخرى

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf
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 عملية االختيار 

( EUDiF)بمجرد إرسالك للطلب، فإن اللجنة التوجيهية لمشروع مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

( DG INTPA)والمديرية العامة للشراكات الدولية ( ICMPD)والمكونة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

ييم الداخلي القائم على معايير االختيار المدرجة أدناه وبعد التشاور مع أصحاب ستختار عدداً محدوداً من الطلبات بعد التق

خاضع للطلب، لكننا نحن نهدف إلى تحقيق توازن ( CDL)في حين أن مختبر تنمية القدرات . المصلحة المعنيين

المي التابع لالتحاد سيستضيف مرفق الشتات الع. جغرافي ومواضيعي ونشجع تقديم الطلبات من كافة المناطق الشريكة

ً EUDiFاألوروبي )  .لمعالجة األسئلة المتعلقة بتقديم الطلب "منتدى المستقبل"خالل إحدى جلسات  ( اجتماعا

بعد االختيار، سيقوم مرفق الشتات . 2021سيتم إخطار المتقدمين الناجحين وغير الناجحين بالنتائج بحلول نهاية أكتوبر 

والمتقدمون الناجحون بتطوير خطة عمل تحدد المرحلة التشغيلية والتي ( EUDiF)العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

 .2022ستبدأ في يناير 
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 معايير االختيار

 المعيار األول

 الجودة

 المعيار الثاني

 رابطالت

 المعيار الثالث

 التأثير

 نقطة 30حتى  نقطة 30حتى  نقطة 40حتى 

يستجيب الطلب بشكل مباشر 

لالحتياجات واألهداف المذكورة. 

 تكون األهداف قابلة للقياس ومحددة. 

يتم إنجاز العمل ضمن اإلطار الزمني 

وسياقه المقترح والوسائل المتاحة 

المحلي وقدرات االستيعاب لدى 

 المتقدم.

تتوافق المهارات والمعارف واألدوات 

التي ترغب في اكتسابها مع أولويات 

وتستند إلى الدروس  مؤسستك

المستفادة من المبادرات السابقة 

 والحالية ضمن سياق عملك.

وكما تُظهر أنت االلتزام بتولي وتحّمل 

ً إلى جنب مع مرفق  تنفيذ العمل جنبا

الشتات العالمي التابع لالتحاد 

(. سيكون دورنا EUDiFاألوروبي )

بشكل أساسي التسهيل لك ودعمك في 

 تنفيذ األنشطة لتطوير قدراتك.

تولّد المهارات والمعارف واألدوات 

التي ترغب في اكتسابها نتائج قابلة 

لالستدامة بعد اكتمال دعم مرفق 

الشتات العالمي التابع لالتحاد 

(. فهي تسهم في EUDiFوروبي )األ

العمل والبرمجة في المستقبل، وتجلب 

 العناصر المبتكرة إلى سياق العمل. 

 

 إرسال الطلب

 العالمي التابع لالتحاد األوروبيالموقع االلكتروني لمرفق الشتات على " تقديم طلب"إلرسال الطلب، انقر فوق الزر 

(EUDiF) .سيتم تقييم الطلبات التي وردت عبر نموذج . يقوم هذا الزر بإنشاء نموذج طلب ليتم ملؤه عبر اإلنترنت

وهي تغطي جميع األسئلة الموجودة في نموذج . يوجد تسخة تجريبية من هذا النموذج مرفقة بهذا المستند. اإلنترنت فقط

 . بيانات االتصال والسمات الرئيسية للعمل وتحليل معايير االختياراإلنترنت، مثل 

اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الطلبات باللغة ( EUDiF)يقبل مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوربي 

لذلك نشجيع المتقدمين . الهأثناء عملية االختيار، سيكون هناك تطبيق دقيق للمعايير الموضحة أع. الروسية أو العربية

 . سيتلقى جميع المتقدمين رداً آلياً من النظام يؤكد استالم الطلب. على إكمال الطلب بطريقة واضحة ومفصلة

الالئحة العامة بمعالجة أية بيانات شخصية بما يتماشى مع ( EUDiF)يقوم مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

 .لحماية البيانات لالتحاد األوروبي
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 تسع طرق لجعل طلبك مميَّزا  

 اقرأ صفحات المعلومات الخاصة بالطلبات . إلعداد طلبك، نوصيك باستخدام النموذج التجريبي أدناه: الممارسة

ً لك موقعناالناجحة على  ً عن مسودة طلبك، يمكنك إرسالها عن طريق . لتكون إلهاما بمجرد أن تكون راضيا

 . لن يحفظ نموذج اإلنترنت تقدمك، لذا تأكد من بدء وإرسال طلبك في جلسة واحدة. نموذج اإلنترنت

 برنامج مساعدة فنية ضيق النطاق، لذا تأكد من أن األنشطة المقترحة تتناسب مع اإلطار الزمني هذا : النطاق

 .وإمكانيات الدعم

 يشمل االبتكار عناصر قابلية التوسع وإمكانية التكرار . تأكد من أن مقترحك مبتكر وال يطابق العمل القائم: االبتكار

 .باب والنساءإدراج مجموعات محددة مثل الش -وعند االقتضاء-

 تأكد من وصف دورك في تولي تنفيذ العمل: القيادة . 

 اجعل إجاباتك قصيرة ومباشرة وتأكد من ذكر المعلومات . يوجد حد أقصى لعدد األحرف في كل قسم: اإليجاز

 .ذات الصلة في القسم الصحيح لتجنب التكرار

 مشارك أو مع شريك لتقوية طلبك واالستفادة من إذا اقتضى األمر، يرجى التفكير في التعاون مع متقدم : الشراكة

 .األصول االستراتيجية

 يؤمن مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي : التعلم من األقران(EUDiF )ونشجعك . بالتعلم من األقران

ن األقران إال على تسليط الضوء على رغباتك في هذا الصدد، مع األخذ في الحسبان أنه ال يمكننا تسهيل التعلم م

 وأ أو سويسرا أو النرويج 27بين الجهات الفاعلة الموجودة في البلدان الشريكة أو االتحاد األوروبي بدوله الـ 

 . المملكة المتحدة

 إننا نقدّر التسلسل المنظم للخطوات التي توضح بشكل مقنع أن دعمنا الفني سيحسن قدرتك على : معقولية التغيير

 .تنفيذ أعمالك

 في يونيو لإلجابة على أسئلتك حول هذه الدعوة لتقديم  الجتماع االفتراضيانضم إلينا لحضور ا: المعلومات جلسة

  Diaspora@icmpd.org-EU: نشجعك على إرسال أسئلتك مسبقاً إلى. الطلبات

 

 لالتصال

  diaspora@icmpd.org-EUإذا واجهت مشكلة عند إرسال طلبك، يرجى التواصل مع فريق المشروع عبر 

 (: EUDiF)لمزيد من المعلومات ولمتابعة أحدث أنشطة وخدمات مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي 

  الموقع اإللكتروني لمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي قم بزيارة(EUDiF) 

  الرسالة اإلخبارية لمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوربي سجل في(EUDiF)  

 مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوربي  تابع(EUDiF ) تويترعلى 
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 (CDLلمختبر تنمية القدرات ) تجريبينموذج طلب 

 2021دعوة لتقديم طلبات: يونيو 

( إلى تزويد منظمات EUDiF( لدى مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )CDL) مختبر تنمية القدراتيهدف 
الشتات في أوروبا والبلدان الشريكة والمنظمات اإلقليمية بالمهارات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل التنمية. يعتبر هذا 

ً على  وليس منحة. سيدير مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي  ضيق النطاق برنامج مساعدة فنيةتقديما
(EUDiF الميزانية وتمويل األنشطة المختارة. الرجاء قراءة )بعناية قبل ملء هذا النموذج. سينظر مرفق  االرشادات

 رنت. فقط في الطلبات المرسلة عن طريق نموذج اإلنت( EUDiFالشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )

 أخبرنا عنك 

 االسم الكامل للمؤسسة الرئيسية واالسم المختصر
400  ً  حرفا

 نوع المؤسسة
 يرجى الرجوع إلى قسم إرشادات تقديم الطلب "المتقدمون المؤهلون"

 المملكة المتحدة أو/و و/أو سويسرا و/أو النرويج 27منظمة أو شبكة شتات في االتحاد األوروبي بدوله ال 
 عامة مركزيةسلطة 

 سلطة عامة محلية
 منظمة إقليمية

 تاريخ التأسيس
70  ً  حرفا

 العنوان الكامل
 تأكد من ذكر المدينة والبلد

400  ً  حرفا
 البريد اإللكتروني

70  ً  حرفا
 الهاتف

70  ً  حرفا
 الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

400  ً  حرفا
 أهداف مؤسستك

400  ً  حرفا
 األنشطة الرئيسية لمؤسستك

400  ً  حرفا
 البلدان التي تقوم فيها بأنشطتك

400  ً  حرفا

 

 



   

 كيف نتواصل معك؟

 جهة االتصال الرئيسية

 االسم
70  ً  حرفا

 المنصب
70  ً  حرفا

 رقم الهاتف
70  ً  حرفا

 عنوان البريد اإللكتروني
70  ً  حرفا

 

 مشارك؟ رئيسيهل تقوم بتقديم الطلب مع متقدم 

 نعم

 ال

 االسم الكامل للمؤسسة واالسم المختصر
400  ً  حرفا

 نوع المؤسسة
 يرجى الرجوع إلى قسم إرشادات تقديم الطلب "المتقدمون المؤهلون"

 المملكة المتحدة أو/و و/أو سويسرا و/أو النرويج 27منظمة أو شبكة شتات في االتحاد األوروبي بدوله ال 
 سلطة عامة مركزية

 محليةسلطة عامة 
 منظمة إقليمية

 تاريخ التأسيس
70  ً  حرفا

 العنوان الكامل
 تأكد من ذكر المدينة والبلد

400  ً  حرفا
 البريد اإللكتروني

70  ً  حرفا
 الهاتف

70  ً  حرفا
 الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

400  ً  حرفا
 أهداف المؤسسة

400  ً  حرفا
 األنشطة الرئيسية للمؤسسة

400  ً  حرفا
 البلدان التي توجد فيها أنشطة للمؤسسة

400  ً  حرفا

 

 



   

 المشارك؟ الرئيسي كيف نتواصل مع المتقدم

 جهة االتصال الرئيسية

 االسم
70  ً  حرفا

 المنصب
70  ً  حرفا

 رقم الهاتف
70  ً  حرفا

 عنوان البريد اإللكتروني
70  ً  حرفا

 المشارك وتاريخك معه؟ الرئيسي ما عالقتك بالمتقدم

 تاريخ بدء العالقة
70  ً  حرفا

 األهداف و/أو األنشطة المشتركة
400  ً  حرفا

 مالحظات أخرى
400  ً  حرفا

 

 هل تقوم بالتقدم مع شريك؟

 نعم

 ال

 االسم الكامل للمؤسسة واالسم المختصر
400  ً  حرفا

 نوع المؤسسة
 "المتقدمون المؤهلون"يرجى الرجوع إلى قسم إرشادات تقديم الطلب 

 مؤسسة أكاديمية
 مؤسسة قطاع خاص
 منظمة مجتمع مدني

 تاريخ التأسيس
70  ً  حرفا

 العنوان الكامل
 تأكد من ذكر المدينة والبلد

400  ً  حرفا
 البريد اإللكتروني

70  ً  حرفا
 الهاتف

70  ً  حرفا
 الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

400  ً  حرفا
 أهداف المؤسسة

400  ً  حرفا



   

 األنشطة الرئيسية للمؤسسة
400  ً  حرفا

 البلدان التي توجد فيها أنشطة للمؤسسة
400  ً  حرفا

 كيف نتواصل مع الشريك؟

 جهة االتصال الرئيسية

 االسم
70  ً  حرفا

 المنصب
70  ً  حرفا

 رقم الهاتف
70  ً  حرفا

 عنوان البريد اإللكتروني
70  ً  حرفا

 العمل/التعاون مع الشريك؟ يرجى إعطاء تفاصيلهل سبق لك 

 تاريخ بدء العالقة
400  ً  حرفا

 األهداف و/أو األنشطة المشتركة
400  ً  حرفا

 مالحظات أخرى
400  ً  حرفا

 

 ما هو الدعم الفني الذي تحتاجه للنهوض بتدخالتك التنموية؟

 !اهدف إلى االبتكارلتكون إلهاماً لك، و  صفحات معلومات العملارجع إلى أعمالنا الجارية من خالل 

 السمات الرئيسية للعمل

 عنوان عملك
70  ً  حرفا

 االحتياجات التي سيلبيها العمل
 للحصول على أمثلة"السياق واالحتياجات"   صفحات معلومات العملارجع إلى 

1000  ً  حرفا
 الهدف العام

 "األهداف" للحصول على أمثلة صفحات معلومات العملارجع إلى 
400  ً  حرفا

 األهداف الخاصة
 "األهداف" للحصول على أمثلة صفحات معلومات العملارجع إلى 

400  ً  حرفا
 النطاق الجغرافي

 البلد والمدينة والقرية والمجتمع عند االقتضاءحدد المكان الذي سيتم فيه تنفيذ العمل. اذكر 
400  ً  حرفا

 المجموعة المستهدفة

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/


   

 من سيستفيد من العمل
400  ً  حرفا

 التحديات والمخاطر 
 ما هي التحديات التي تتوقعها عند تنفيذ العمل

1000  ً  حرفا
 

 دعنا ندخل في التفاصيل

( نوعاً واحداً من دعم تنمية القدرات لكل EUDiFيمكن أن يوفر مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي ) .1

عمل، والذي يمكنك أن تقترح في إطاره ما يصل إلى ثالثة أنشطة. يرجى تحديد نوع الدعم الذي ترغب في 

 تائج والمدة المتوقعة لكل منهما. الحصول عليه وإدراج األنشطة المراد تنفيذها في إطاره. اذكر الن

يجب أن تساعدك هذه األنشطة على تحقيق أهدافك المعلنة وأن تستجيب الحتياجاتك المعلنة. ضع في اعتبارك أننا 

ً مع الخبراء  100 ، وبحد أقصى يبلغ2022وأكتوبر  2022نهدف إلى تنفيذ الطلبات الناجحة بين يناير  يوما

 مخصصاً لكل عمل.

 "دعم تنمية القدرات" و "المخرجات" و "النتائج المتوقعة" على سبيل المثال فحات معلومات العملصارجع إلى 

 نوع الدعم

 تطوير الوثائق االستراتيجية و/أو أدوات التدريب
 تنظيم فعاليات نقل المعارف

 إجراء التقديرات و/أو األبحاث و/أو التقييمات 
 وأنشطة التواصلتوفير المعرفة بأنشطة تسليط الضوء 

 تسهيل الربط الشبكي والشراكات 
 غير ذلك، يرجى التحديد:

70  ً  حرفا
 النشاط األول

 وصف النشاط
400  ً  حرفا

 مدة النشاط باألسابيع
70  ً  حرفا

 النتائج المتوقعة
400  ً  حرفا
 النشاط الثاني

 وصف النشاط
400  ً  حرفا

 مدة النشاط باألسابيع
70  ً  حرفا

 المتوقعةالنتائج 
400  ً  حرفا
 النشاط الثالث

 وصف النشاط
400  ً  حرفا

 مدة النشاط باألسابيع
70  ً  حرفا

 النتائج المتوقعة



   

400  ً  حرفا
 

 اشرح كيف أن األنشطة التي تقترحها متوافقة مع أولويات مؤسستك ومتسقة مع العمل القائم. .2

1000  ً  حرفا

من المهم أن يكمل مقترحك مبادرات الجهات المعنية األخرى السابقة والحالية، وأال يكون مطابقاً لها. كيف يستند  .3

 مقترحك إلى المبادرات السابقة والحالية وإلى الدروس المستفادة؟ 

 يمكن أن يكون هذا على المستويات المحلية و/أو الوطنية و/أو اإلقليمية.

1000  ً  حرفا

جميع المتقدمين والشركاء يجب أن يكون لهم دور رئيسي في تنفيذ األنشطة. يرجى وصف أدوار ومهام  نعتقد أن .4
 كل مؤسسة في تنفيذ كل نشاط.

1000  ً  حرفا

( EUDiFكيف ستحقق استدامة نتائج األنشطة بعد اكتمال دعم مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي ) .5
ن الموارد البشرية والفنية والمالية المتاحة والقدرات الداخلية األخرى التي للمشروع؟ يرجى ذكر معلومات ع

 تعتقد أنها يمكن أن تسهم في استدامة العمل على المدى الطويل.

1000  ً  حرفا

ما هي العناصر المبتكرة في مقترحك؟ نرجو اإلشارة إلى إمكانية تكرار المشروع وقابلية التوسع والتأثير وأية  .6
 مبتكرة أخرى يمكنك التفكير بها.جوانب 

1000  ً  حرفا

 مالحظات أخرى

1000  ً  حرفا

 

 كيف سمعت عن هذه الدعوة؟

 (EUDiFالموقع اإللكتروني لمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )
 ( EUDiFالبريد إلكتروني لمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )

 (EUDiFلمرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )خالل فعالية 
 ( على تويترEUDiFصفحة مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي )

 اجتماع ثنائي
 اعنه احدا اخبرني
 محرك بحث

 لينكد إن
 غير ذلك، يرجى التحديد:

70  ً  حرفا

 

 
لالتحاد األوروبي شكراً على اهتمامك بمرفق الشتات العالمي التابع 

(EUDiF!ونتمنى لك التوفيق في تقديم طلبك ) 
( CDLإذا كانت لديك أسئلة تتعلق بنموذج الطلب أو بمختبر تنمية القدرات )

 .diaspora@icmpd.org-EUبشكل عام، يرجى التواصل عبر: 
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