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مة .1
ّ
 مقد

   الناس حياة عىل الهجرة تؤثر 
 
   المراحل جميع ف

 
 برحلتهم المرتبطة الضعف ونقاط للقيود  المهاجرون يخضع بينما . السياقات جميع وف

ية المناطق أو  المعنية المناطق عىل يؤثر  عبورهم أو  وصولهم رحيلهم، فإن وظروفهم، ة السمة ه   الهجرة. وسكانها  الحض   الممي  

 بمهاراتهم والمساهمة المسؤولية من نصيبهم لتحمل للمهاجرين فرًصا  والتحويلية، االبتكارية طبيعتها  خالل من المدن، توفر . للتحض  

   وخلفياتهم
 
ا، المحىل   المستوى عىل. والثقافية واالقتصادية االجتماعية التنمية صالبة ف

ً
   أيض

 المتعلقة األعمال بمعظم طالعاال  ينبغ 

   بالهجرة، المتعلقة بالقضايا 
   بما ) السكان جميع تستهدف والن 

 
 . الهجرة إمكانات إلطالق( الجدد القادمون ذلك ف

   القائمةالهجرة  تحدياتإىل تزايد  19-وباء كوفيد أدى
   تواجدها  استمرار  مع المحلية، الحكومات تواجهها  الن 

 
 األمامية الخطوط ف

ه للوباء لالستجابة   لضمان عدم ترك أي شخص دون مساعدة. تعد اآلثار  ،الناس حياة عىل وتأثي 
 
مع العمل كذلك عىل خطط التعاف

، ذات الموارد المحدودة بالفعل و  يكة لالتحاد األوروب  
تبة عىل تدابي  الطوارئ هائلة بالنسبة لمدن بلدان الجنوب الشر

 ذاتالمي 

   واإلقليمية المحلية السلطات تواجه. الهجرة بإدارة المتعلقة المستمرة ياتالتحد
 
   استجابتها  ف

 وقت أي من أكي   المرض، لتفشر

، ايدة تحديات مض     مي  
 
   آمني    بالبقاء لهم للسماح الالزمة األساسية بالخدمات الضعيفة الفئات تزويد  ف

 
  جهود  وف

 
المساهمة ف

  
 
 . التعاف

  
وع يساهم اإلطار، هذا  ف    المدن.  MC2CM المتوسطية المدن بي    الهجرة مشر

  تحسي   حوكمة الهجرة القائمة عىل الحقوق ف 
ف 

وع، من خالل عنارصه الثالثة: أي  بط المشر ي التخطيطحوكمة الهجرة بعملية  ،والعمل والمعرفة، الحوار،في  تحقيق  بغية ،الحض 

وع:    توصيات السياسات الخاصة بالمشر
دة ف 

ّ
ية والفرص التحديات األهداف المحد    الحض 

 . المتوسطية المنطقة ف 

وع الهجرة بي   المدن المتوسطية جدير ال  مشر
ّ
   دخل قد  MC2CM بالذكر أن

  بدأت ف 
تموز/يوليو  1المرحلة الثانية من التطبيق الن 

وع، 2021 ديسمي  / األول كانون  31وستستمّر حن   2018 :  زيارة الرجاء. للمزيد من المعلومات عن المشر الموقع التاىل 

www.icmpd.org/mc2cm . 

 

ن المدن المتوسطية .2 وع الهجرة بي   طريقة عمل مشر

وع  من  MC2CM المتوسطية المدن بي    الهجرة مشر
ٌ
وع  ومنظمة ،ICMPD الهجرة سياسات لتطوير  الدوىل   المركز  تنفيذ هو مشر

حدة المحلية والحكومات المدن
ّ
ية للمستوطنات المتحدة األمم وبرنامج ، UCLG المت . UN-Habitat(الموئل -المتحدة)األمم  البشر

وع ُيطّبق المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات  عي   تفويض الصالحيات المعقود مع المفوضية األوروبية، اتفاق بموجب المشر

  نافذة شمال أفريقيا. ويشارك  -لحاالت الطوارئ التابع لالتحاد األوروب    االستئمان صندوقوضمن إطار  ،(DG NEAR) التوّسع
 ف 

 . (SDC) والتعاون للتنمية السويشية الوكالةتمويله 

ع
ّ
:  تتوز وع عىل ثالثة عنارص أساسية، ه   أنشطة المشر

  م وتبادل  تشجيع: الحوار
ّ
التعاون وتبادل الممارسات بي   أصحاب المصلحة المعنيي   من خالل برامج مخّصصة للتعل

ات.   الخي 

 البعد المحىل  للهجرة وأولوياتها.  حولوالمعلومات ذات الصلة  البياناتالبحوث لتسليط الضوء عىل  إجراء: المعرفة 

 ل: )وهو العمل
ّ
 الهجرة تحديات لمعالجة أدوات واختبار  مستدامة حلول توفي  ( هذه العمل لدعوة العام اإلطار  يشك

 . فرصها  من واالستفادة

ك هو  ،ذلك إىل باإلضافة وع كافة إىل تحقيق هدف مشي   خطاب واقغ  وعادل حول الهجرة.  تعزيز تهدف أنشطة المشر

وع شبكة تشمل ن  الهجرة مشر  ان،عمّ : التالية الحكومات المحليةومنظمات  المدن األساسية MC2CM المتوسطية المدن بي 

وت، ، مدريد، ليون، لشبونة،إربد،  ،(FAMSI فامش  ) الدوىل   للتضامن األندلسية البلديات صندوق البيضاء، الدار  بي   وجدة، نابوىل 

وبوليتية، تورينو  مدينة تونس، طنجة، سوسة، صفاقس، ،إشبيلية رام هللا، الرباط،  مجموعة تشارك ذلك، عىل عالوة. وفيينا  المي 

   المحلية الحكومات وشبكات المدن من موسعة
وع أنشطة ف   . مخصص أساس عىل المشر

https://www.icmpd.org/content/download/53189/file/Policy_Recommendation_AR_Online.pdf
http://www.icmpd.org/mc2cm
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 أهداف الدعوة إىل العمل .3

   ومبادرات برامج عملهذه الدعوة إىل العمل إىل تنفيذ  تهدف
 
ية الهجرة حوكمة تعزيز تساهم ف  وتطوير  الحقوق عىل القائمة الحضن

ي  االجتماعي  التماسك
ن
ي  إىل األورومتوسطية المنطقة ف

ن
ي خطط المدن لإلستجابة والتعاف

ن
ن ف جانب تعزيز إدماج المهاجرين والالجئي 

 من الوباء. 

   المبادرات عنشج
   األنشطة تشمل الن 

ي  المهاجرين شمول وتعزز  الهجرة حول وعادل واقغ   شد  عىل تحافظ الن 
ن
 االستجابة ف

ي  مساهمتهم وتعزز  الطوارئ، لحاالت 
ن
ي  خطط ف

ن
ي  اإلجراءات تقدير  سيتم ذلك، عىل عالوة. المستدامة التعاف

 التحول تعزز  الت 
ي  والمساهمة الرقمي 

ن
اء الصفقة ف  ثك  الخضن

 
ا  . ي 

  اإلجراءات والمبادرات  يجب
 
وع الخاصة األهداف أحد األقل  عىلالمذكورة أن تستوف  ،MC2CM المتوسطية المدن بي    الهجرة لمشر

 : أي

 ؛الهجرة وتشجيع الحوار بي   الثقافات والتفاهم المتبادلتعزيز خطاب واقغ  وعادل حول  .أ

  مجال الهجرة عىل المستويات المحلية، والوطنية، واإلقليمية، والدولية .ب
 
 ؛توطيد التعاون بي   أصحاب المصلحة المعنيي   ف

  مجال حوكمة الهجرةج. 
 
 ؛تحسي   إدارة المعارف والبيانات المتعلقة بالهجرة ف

يعية سياساتية أطر  إنشاءد.     وتنظيمية ومؤسساتية وتشر
 ؛الهجرة حوكمة مجال ف 

 

  مرحلة تقديم  باألهداف المذكورة أعاله الصلة إثباتأصحاب الطلبات  عىل
كما   ،هذه الصلة قابلة للقياس كونت أن عىل ،العروضف 

دوا كيف ستساهم مبادرتهم بتطبيق
ّ
وع سياسات توصيات عليهم أن يحد ة إىل هذه الوثيقة  ،المشر من خالل إضافة إشارات مباشر

 اإلطارية. 

 

 نطاق العمل .4

   يجب
 للتطبيق ف 

ً
حة قابلة   البلدان ا أحد أن تكون المبادرات المقي 

وع عىل األقل  لن   المغرب  ليبيا، ، مض الجزائر،)يستهدفها المشر

   أن يجب كما (،  1األردن ولبنان و مدينة رام هللا،  ستون و
ّ
  تلن 

ً
  حاجة

ً
دة
ّ
  المدن، عىل صعيد حوكمة الهجرة المحلية محد

 مع  ف 
ً
تماشيا

 أهداف الدعوة المذكورة أعاله. 

  تقودها حكومة 
  األردن ولبنان ومع ذلك، فإن اإلجراءات الن 

محلية أو إقليمية أو شبكة من الحكومات المحلية أو اإلقليمية ف 

ا.  وفلسطي   
ً
 ه  مؤهلة أيض

 
ً
وع الهجرة بي   المدن المتوسطية، يمكن للمبادرات أن تعالج مجاالت األولوية التالية:  وفقا  لتوصيات السياسات الخاصة بمشر

 ؛االستقبال لتسهيل أدوات توفي   -

 ؛التعليم إىل الوصول -

 ؛الصحية الخدمات إىل الوصول -

ية اإلدارة -  ؛الئق ومسكن مؤقت مأوى إىل والوصول الحض 

   والتدريب األعمال وريادة العمل سوق إىل الوصول -
 ؛المهن 

 ؛والسياسية االجتماعية المشاركة تحقيق -

د  من والوقاية القشي واإلخالء التميي    من الحماية - ّ  ؛التشر

  والتواصل بي   الثقافات لتعزيز  تعزيز  -
الدمج االجتماع  والتفاعل بي   المهاجرين والمجتمعات  الثقافة والتنوع الثقاف 

 ؛المضيفة

   لألزمات الشاملة االستجابة لضمان مصلحةأصحاب  متعددةو  اتالمستوي متعددة مبادرات اعتماد  -
 : والتعاف 

      البناء عىل المعرفة واتصال المهاجرين والالجئي 

                                                             
  )SDC.(دعوات العمل في األردن ولبنان ومدينة رام هللا مؤهلة بفضل الدعم المالي المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  1

https://www.icmpd.org/content/download/53189/file/Policy_Recommendation_AR_Online.pdf
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  اهماتاالستفادة من مس   
 
 بأشه المجتمع ناهجياتمالمهاجرين والالجئي   ف

  المحلية القيادة مشاركة تعزيز   
 
 . األطراف المتعددة الحكم أنظمة ف

 أن تتضّمن الطلبات  يجب
ا
  تحليل

ا
 بدراسة جدوى،  المحىلي  للسياق شامل

ً
ذ فيه المبادرة. كما يجب أن يكون ذلك مدعوما

ّ
نف
ُ
الذي ست

  المدينة، أو ما شابه. 
 
 أو ملّف حول الهجرة ف

ا  مؤهلة تعتي  
ً
حات MC2CMالممنوحة من خالل دعوات  اىل  العمل السابقة الدعواتالمبنية عىل  الطلبات أيض    لتقديم مقي 

 و الن 

 . جديدة مدن ليشمل العملتهدف إىل توسيع نطاق 

 

ع
ّ
اح مبادرات تعالج البعد  نشج ي  للهجرة الجندريبشكٍل خاص عىل اقي 

 . تستهدف األطفال و الشباب والت 

 عن  يجب
ً
د المبادرات أوجه تكاملها مع برامج تمويل حالية وذات صلة أخرى، فضال

ّ
عة القابلة للقياس.  نتائجال تحديد أن تحد

ّ
 المتوق

 معايي  األهلية .5

ن  الطلبات أصحابو  الطلبات أصحاب أهلية 5.1  : المشاركي 

حات تقديمللكيانات التالية التقدم لدعوة  يمكن  تلك:  المقي 

 إقليمية أو  محلية حكومية هيئة -

مات إقليمية، أو  محلية حكومية شبكات أو  جمعيات -
ّ
مات دولية، ومنظ

ّ
تعمل عىل أساٍس  أخرى وهيئات حكومية، غي   ومنظ

  منشأة بموجب القانون الخاص، سواء  غي  ربح  
   أم األوروب    االتحاد  ف 

  ،المستهدفة البلدان ف 

 

 أو )محلية  عامة هيئة من دعم رسالة تقديمبه  يجدر  إقليمية،إذا كان مقدم الطلب ليس حكومة محلية أو : مالحظة

حة المبادرة تنفيذ  ينوي حيث( إقليمية   . المقي 

  األهلية: لضمان  ذلك،إىل  باإلضافة

حة المبادرة إتمامأن يتمتع أصحاب الطلبات بالقدرة المالية والتشغيلية عىل  يجب -  ؛المقي 

 المبادرة إلتمام المطلوبة المهنية والكفاءات بالمؤهالت بهم 2المرتبطة والكيانات الطلبات أصحاب يتمتع أن يجب -

حة  . المقي 

 

 : المبادرات أهلية 5.2

  تكون حن  
ً
حات  لدعوةمؤهال  : الطلبات عىل يجب هذه،تقديم المقي 

 واضحة أهداف للمبادرة يكون أن يجب؛أقض كحد   مشاركي    متقدمي    3و حد وا رئيش   طلب مقدم قبل من تقديمها  يتم أن -

   وجدول واقعية، عمل وخطة للحقيق، وقابلة
 ؛للقياس قابلة ونتائج مقبول، زمن 

   وجدول واقعية عمل وخطة للتحقيق وقابلة وواضحة محددة أهداف إظهار  -
 للقياس؛ قابلة ونتائج للتحقيق قابل زمن 

وع استمرار  عنارص  توفي   -  ؛MC2CM قبل من المخصص الماىل   الدعم يتجاوز  بما  المشر

ية أو الفرنسية، وإرسالهما مع الوثائق الداعمة، بما فيها:  ملء - انية حسب األصول باإلنجلي    استمارة الطلب والمي  

o حة المبادرة حول جدوى دراسة  المقي 

o الحال ينطبق حيثما دعم من البلدية )البلديات(،  رسالة 

o  الحال ينطبق حيثما (، مالية لمراجعة خضوعهالماىلي السنوي األخي  للمنظمة )بعد  التقرير 

                                                             
، وفقًا للتعريف الذي اقترحه االتحاد األوروبي من ات و / أو المنظمات غير الحكوميةالجمعيات / اتحادات البلدي شير بشكل أساسي إلى الشبكات /ي، المرتبطة الكيانات  مصطلح 2

    :entities_en.pdf-affiliated-for-guide-partnerships/system/files /pador-https://ec.europa.eu/internationalبادور  خالل إرشادات

 (على وجه الخصوص 3الصفحة )  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files%20/pador-guide-for-affiliated-entities_en.pdf
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o ي  بالمبادرات قائمة
بت الت 

ّ
  تطل

ا
  تمويل

 
ي  خارجيا
ن

ة الخمس السنوات ف  الحال ينطبق حيثما  ،األخي 

 
ّ
وط سيؤدي إىل رفض الطلب.  إن ام بهذه الشر  عدم االلي  

 

 

 

 : العمل دعوات أهلية 5.3

  
  تكون حن 

ً
 : أن العمل دعوات عىل يجب هذه، العروضتقديم  لدعوةمؤهال

 أعاله؛ المذكورة البلدان من أكي   أو  واحدة مدينة تستهدف -

   تنفيذها  يتم أن -
 
مدينة رام  و األردن ولبنان و ،ونس، تلمغرب، اليبيا ، مض ، )الجزائر  األقل عىل واحد  مستهدف بلد  ف

 ؛(3هللا

 . 2021 ديسمي   31بحلول  تكتمل -

 . الطلب رفض إىل المتطلبات لهذه االمتثال عدم سيؤدي

وط: ا  5.3.1  لتكاليف المستوفية للشر

م بالمعايي  التالية:  تكاليف  
  تلي 

وط ه  تلك الن   المبادرة المستوفية للشر

  تكون -
ً
ورية عزى المبادرة، إلنجاز  رص 

ُ
، إليها  وت

ً
ة ب كما   مباشر

ّ
ت ة كنتيجة  تي  حتسب المبادرة، لتطبيق مباشر

ُ
 مع بالتناسب وت

 ؛الفعىل   االستخدام

   المرصودة االعتمادات مع يتوافق بما  تكّبدها  يتّم  -
انية ف   ؛المي  

مة قبل من تكّبدها  يتّم  -
ّ
 ؛المنظ

، تكون -
ً
، معقولة

ً
رة ّ م ومي   مصدر  عن النظر  بغّض  للمنظمة، االعتيادية والممارسات السليمة المالية اإلدارة بمبدأ  وتلي  

 ؛تمويلها 

ة خالل تكّبدها  يتّم  -  ؛التطبيق في 

 ؛داعمة بوثائق ومرفقة للتحديد  قابلة تكون -

دَرج -
ُ
   الفرعية العناوين أحد  ضمن ت

انية نموذج ف     الوارد  المي  
 ؛الطلب استمارة ملحق ف 

م - ي    ع تلي   ين    بالتشر
 . وحصاناتها  المنظمة امتيازات مراعاة مع المطّبق واالجتماع   الض 

 

وط:  غي  لتكاليف ا 5.3.2  المستوفية للشر

وط الحصول عىل التمويل:  تعتي    التكاليف التالية غي  مستوفية لشر

اء -  ؛مبان   أو  أرض شر

   رواتب تكاليف -
ف 
ّ
 ؛العامة اإلدارات موظ

  اتفاق آخر يمّوله االتحاد األوروب   أو أّي مانح آخر  التكاليف -
 ؛المّضح عنها ف 

 ؛باألتعاب المتعلقة غي  المخصصات، االحتياطيات أو التكاليف  العالوات، -

اء كلفة  كامل - ات شر
ّ
 ؛واألصول المعد

ائب -    بما  والرسوم، الض 
يبة ذلك ف     المضافة، القيمة عىل الض 

مة يمكن الن 
ّ
دادها  للمنظ  ؛اسي 

 ؛المال رأس عىل العائد  -

                                                             
  )SDC.(دعوات العمل في األردن ولبنان ومدينة رام هللا مؤهلة بفضل الدعم المالي المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  3
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 ؛الديون خدمة وتكاليف الديون -

امات أو  الديون أو  الخسائر  عن التعويض -    المحتملة االلي  
 
 ؛المستقبل ف

 ؛مقابل التحويالت من السلطة المتعاقدة المضفية الرسوم -

ة خالل المتكّبدة التكاليف -  . االتفاق تطبيق تعليق في 

 معايي  إسناد العقد والتقييم .6

ف حة بناًء عىل  ستشر وع عىل تقييم الطلبات المؤهلة والمبادرات المقي  لي   عن الفريق التوجيه  للمشر
ّ
فة من ممث

ّ
لجنة اختيار مؤل

 معايي  إسناد العقود التالية: 

 الثقل  المعايي  

وع أهداف معأّي مدى تتوافق  إىل بالموضوع الصلة وثاقة  ،المتوسطية المدن بي    الهجرة مشر
 إضافية

ً
د قيمة

ّ
  تحقيقها، وتول

 وتساهم ف 

ح مناهج مبتكرة لبناء تإىل أي مدى  عمم المبادرة الجوانب الشدية ويقي 
  تحسي   

الهجرة القائمة عىل  حوكمةخطاب قائم عىل األدلة يساهم ف 
  المدن؟

 الحقوق ف 

   نةمشاركة مدينة  معي متطلبات مع المبادرة تتوافق مدى أّي  إىل
وع ف   مشر

   أساس  )عضو  المتوسطية المدن بي    الهجرة
 (؟الشبكة ف 

تسغ المبادرة إىل تحقيق واحدة أو أكي  من توصيات  مدى أّي  إىل
وع؟  السياسات المتعلقة بالمشر

  ذلك  إىل
  المبادرة أهداف الوثائق اإلطارية، بما ف 

 االتفاقأّي مدى تلن ّ
ية والخطة ،الهجرة بشأن العالم    التنمية وأهداف ،الجديدة الحض 

 ؟المستدامة

جم اإلجراء المواثيق العالمية للهجرة والالجئي   إىل أفعال تإىل أي مدى 
ي 

؟من خالل االستجابة لألزمات   
 وجهود التعاف 

دة؟
ّ
  المبادرة حاجة محلية محد

 إىل أّي مدى تلن ّ

30%  

اح نوعية اح عنارص واضحة للتنفيذ: عىل سبيل المثال  التطبيق ومنهجية االقي  إىل أي مدى يقدم االقي 
  جودة خطة العمل

ات  ، جودة اإلطار المنطف  )األهداف، المؤشر
ة المتقدمي   المخاطر (، تنسيق االتحاد، تحليل الرئيسية واألهداف  / ، خي 

، آليات التنسيق مع سلطة التعاقد، إلخ.   الموظفي  

30%  

 أهداف أي للقياس؟ قابلة نتائج عن المبادرة تسفر  أن يمكن مدى أّي  إىل القياس قابلية
 ، تركز عىل األطفال والشباب(؟الجنس لنوع)مراعية  واضحة

10%  

حة المبادرة ستساهم مدى أّي  إىل  االستدامة    المقي 
 تستمّر  مستدامة نتيجة تحقيق ف 

وع؟ تطبيق من االنتهاء بعد  ما  إىل  المشر

  تنفيذ أو تحديد مشاري    ع أو برامج أو إىل أي مدى يس
اهم اإلجراء ف 

؟  
 سياسات عىل المستوى المحىل  أو الوطن 

15%  

األنشطة  إىل أي مدى يتوافق توزي    ع التكاليف بي   فئات التكلفة مع الكلفة حيث من الفعالية
حة؟  المقي 

15%  

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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 مع قيمة  مدى أّي  إىل
ً
ها متناسبا عتي  مستوى مخرجات المبادرة وتأثي 

يُ
 ؟المنحة المطلوبة

  من مصادر التمويل اإلضافية؟ المبادرةل تكاليف إىل أي مدى يتم تحّم 

 
ي  .7

 الجدول الزمتن

  المدن المستهدفة الدعوة نشر 
 
80/06/2021 إىل العمل ف  

09/07/2021 الطلبات إلرسال النهائية المهلة  

12/07/2021 وتحديد األهلّية  للطلب اإلداري  لالختيار  تقريبية مهلة  

19/07/2021 التقييمالتقرين   لعقد لجنة  الموعد   

09/08/2021 المنحة عقد  لتوقيعالتقرين    الموعد   

09/08/2021 برامج العملالتقرين   للبدء بتطبيق  التاري    خ  

31/12/2021 عليها المتعاقد  المبادرات تطبيق من لالنتهاء محتمل موعد  آخر   

وط المنحة .8  شر

انية مخصصات - ن رة المي 
ّ
حات إىل للدعوة الموف  المقي 

انية إجمالية قيمتها  تّم    المدن المستهدفة. أما المبلغ األقض الذي  400تخصيص مي  
ألف يورو للمبادرات المقّرر تنفيذها ف 

ه لكّل مبادرة فهو   ألف يورو.  50سيتّم توفي 
 
ل -

ّ
ي  المشاركة معد

ن
 التمويل ف

وع يقوم قد   المتوقع من ولكن المؤهلة، المبادرة تكلفة إجماىل   من٪ 100 إىل يصل ما  بتمويل المتوسطية المدن بي    الهجرة مشر
   مشاركة هناك يكون أن

   . تقييمال معايي   ذلك من وسيتم اعتبار  للعمل؛ التمويل ف 
   مشاركة وجود  عدم حالة ف 

 يجب التمويل، ف 
ير    . الطلب مقدم قبل من حسب األصول ذلك تي 
 

 الرجعية عدم -
وط التمويل  ال  ّبقت. يجب أال تكون التكاليف المستوفية لشر

ُ
  سبق وط

يجوز تقديم المنحة بمفعول رجغ  إىل المبادرات الن 
 متكّبدة قبل تاري    خ توقيع عقد المنحة. 

 
 الربحي  غي   الطابع -

  تقديم الطلب.  ال 
 لصاحب الطلب أو المشارك/المشاركي   ف 

ً
ق المنحة ربحا

ّ
  اإليرادات  يفيض ما كّل   ه   واألرباحيجوز أن تحق

ف 
وط ان المدفوعات.  عن التكاليف المستوفية للشر   وافقت عليها الهيئة المتعاقدة عند طلب إعداد مي  

 الن 
 

 التعليمات .9

يةالطلب  أوراق مجموعة امأل   https://in-عي  منصة التقديم وارسلها  الفرنسية أو  باإلنجلي  

 tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Home ي  أوروبا  وسط بتوقيت 17:00 ،2120 يوليو  9تاري    خ  قبل
 التوقيت - الصيفن

 . لفيينا  المحىلي 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Home
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  وسيصلك)بالتوقيت المحىل  لفيينا(  16:00الساعة  2021يونيو  28 حن  التقديم منصة  عي  توجيه أّي سؤال  ُيرج  
ّ
كافة   عىلالرد

   المنصة عي   الواردةاألسئلة 
 
 . 2021يوليو  02 موعد أقصاه ف

 

 قائمة مرجعية باألوراق المطلوبة: 

 

 معبأة   الطلب استمارة،
ً
 مرفقة بالوثائق الداعمة:  كاملة

o حة المبادرة حول جدوى دراسة  المقي 

o الحال ينطبق حيثما دعم من البلدية )البلديات(،  رسالة 

o  الحال ينطبق حيثما الماىلي السنوي األخي  للمنظمة )بعد خضوعه لمراجعة مالية(،  التقرير 

o ي  بالمبادرات قائمة
بت الت 

ّ
  تطل

ا
  تمويل

 
ي  خارجيا
ن

ة الخمس السنوات ف  الحال ينطبق حيثما  ،األخي 

o ي  الكيان تعريف نموذج
 القانونن

o الماىلي  التعريف استمارة 

o  ذمة براءة إقرار 

 

 انية نموذج    معبأ  المي  
ً
 كامال

 


