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إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا
برنامج مواليمو نيريري للمنح الدراسية لالتحاد األفريقي
دعوة لتقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية لسنة 1029
تقبل الطلبات من الالجئين والنازحين في أفريقيا فقط
لبرامج الماجستير في العلوم الطبيعية والزراعة والصحة والتعليم والهندسة والعلوم االجتماعية
آخر موعد لقبول الطلبات 00 :أبريل 1029
أُطلق برنامج مواليمو نيريري للمنح الدراسية لالتحاد األفريقي في  2000بهدف اإلسهام في إنتاج
واستبقاء الموارد البشرية األفريقية الرفيعة المستوى من أجل التنمية المستدامة للقارة في المجاالت الحيوية
للتنمية ،مع تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل تنقل الطلبة داخل أفريقيا .ويهدف برنامج المنح الدراسية إلى
تمكين الشباب األفريقيين من الدراسة في جامعات أفريقية مرموقة مع اتفاق ملزم بأن يعمل المستفيدون بعد
التخرج في أي بلد أفريقي على األقل لفترة مماثلة لفترة المنحة الدراسية.
تضم القارة األفريقية أحد أكبر أعداد النازحين في العالم .يوجد أكثر من ثلث األشخاص النازحين قسرا
في العالم في أفريقيا ،بما في ذلك  3.6ماليين الجئ و 5..1مليون نازح داخلي .وقد ظل الحصول على التعليم
العالي للعديد من الالجئين يمثل تحديا بسبب عدة أسباب منها ارتفاع تكاليف التعليم العالي وعدم امتالك الوثائق
الالزمة لتسهيل تسجيل الالجئين في مختلف مؤسسات التعليم العالي .يحصل  %5فقط من الالجئين والنازحين
على التعليم العالي.
إن تعزيز الحصول على التعليم العالي أمر ضروري لتمكين الالجئين والنازحين قسرا من بناء قدراتهم
لعيش حياة طبيعية والمساهمة في تحقيق التكامل اإلقليمي والتنمية المستدامة في أفريقيا .ولذلك ،من الضروري
تعزيز الفرص لتعليم الالجئين والنازحين وإدماجهم بفعالية.
أعلن مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي سنة " 2052سنة الالجئين والعائدين والنازحين
داخليا :نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا" .إن دعم حصول الالجئين والنازحين على التعليم
العالي جزء ال يتجزأ من موضوع االتحاد األفريقي لسنة .2052
ولتشجيع مشاركة الشباب األفريقيين الالجئين والنازحين داخليا في برامج الماجستير في مجاالت العلوم
الطبيعية والزراعة والصحة والتعليم والهندسة والعلوم االجتماعية ،تعلن مفوضية االتحاد األفريقي عن دعوة
لتقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية.
تهدف المنحة الدراسية لسنة  2052إلى توفير فرصة مهمة لتعزيز المعارف والمهارات والقدرات
المهنية لالجئين والنازحين؛ وبالتالي تسهيل اندماجهم للمساهمة في التنمية المستدامة في أفريقيا.

معايير األهلية
لكي يكون المترشح مؤهال للحصول على المنحة الدراسية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

 )5أن يكون مواطنا من دولة عضو في االتحاد األفريقي.
 )2أن يكون الجئا/نازحا مسجال رسميا يحمل رقم تسجيل للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
أو أن يكون قادرا على إثبات وضعه كالجئ في دولة عضو في االتحاد األفريقي.
 )6أال يزيد عمره عن خمسة وثالثين ( )61سنة.
 ).أن يكون حاصال على درجة الباكالوريوس في مجال ذي صلة ،مع مرتبة الشرف من الدرجة الثانية العليا.
ويجب أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها.
 )1أن يكون متفوقا في تحصيله األكاديمي مع إثبات ذلك بالسجالت األكاديمية ،والجوائز التقديرية األكاديمية
إن وجدت.
 )3أن يكون لديه إثبات قبول في برنامج الماجستير بدوام كامل في جامعة معترف بها في دولة عضو في
االتحاد األفريقي.
 )0أن ي كون على استعداد لاللتزام بالعمل في دولة عضو في االتحاد األفريقي بعد التخرج لمدة ال تقل عن
ثالث ( )6سنوات.
لن يتم النظر في أي طلب غير مشفوع برسالة قبول من جامعة وتسجيل رسمي كالجئ أو نازح

مجاالت الدراسة المؤهلة
تشمل مجاالت الدراسة المؤهلة ما يلي:
العلوم الطبيعية ،والزراعة ،والصحة ،والتعليم ،والهندسة ،والعلوم االجتماعية.

مكونات المنحة الدراسية
تغطي المنحة الدراسية ما يلي:
الرسوم الدراسية :وفقا لفاتورة رسمية من الجامعة المضيفة.
المنحة الشهرية 100 :دوالر أمريكي شهريا ،لدعم نفقات المعيشة مثل السكن والغذاء والمرافق والنقل المحلي
واألدوية.
بدل الكتب :بدل بقيمة  100دوالر أمريكي سنويا لشراء الكتب.
تذكرة الطيران :تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة السياحية (حسب االقتضاء).
بدل السفر:
 دفعة واحدة بقيمة  210دوالرا أمريكيا للمساهمة في النقل البري وتكاليف االستقرار؛

 دفعة واحدة بقيمة  610دوالرا أمريكيا للمساعدة في الشحن وغير ذلك من رسوم محطات السفر؛ عند
مغادرة المؤسسة المضيفة بعد استكمال الدراسة بنجاح.
بدل حاسوب :دفعة واحدة بقيمة  50000دوالر أمريكي لشراء حاسوب محمول وملحقاته.
مالحظة :يجب على المترشحين استكمال الدراسة خالل الفترة المحددة للبرنامج ،حيث أنه ال يمكن تمديد المنحة
الدراسية.

إجراءات تقديم الطلبات
يجوز للمترشحين المهتمين تقديم طلباتهم عبر اإلنترنت باستخدام الرابطwww.edu-au.org/scholarship :

أو
يجوز لهم تقديم طلباتهم بالبريد بعد استكمال استمارة تقديم الطلبات المتاحة على الموقع اإللكتروني لالتحاد
األفريقي:
www.au.int/en/scholarship
يجب أن تتضمن الطلبات الوثائق التالية:
 )5استمارة الطلب المستكملة
 )2دليال يثبت وضعه كالجئ /نازح ،مع ذكر الجنسية
 )6صورة حديثة بحجم صورة جواز السفر
 ).سيرة ذاتية تتضمن الخلفية األكاديمية لمقدم الطلب وخبرته المهنية
 )1نسخا مصدقة من الشهادات األكاديمية والسجالت األكاديمية
 )3نسخة من رسالة القبول من جامعة أفريقية معترف بها
 )0رسالتي ( )2توصية تحمالن عناوين جهات االتصال وأرقام هواتفهم.
 )8رسالة دوافع الترشح ال تزيد عن  100كلمة (صفحتين ( )2على األكثر) تشرح أسباب اختيار المترشح
مجال الدراسة وأهميته لتنمية أفريقيا.
يجب على مقدمي الطلبات عن طريق اإلنترنت توفير نسخ إلكترونية من الوثائق المذكورة أعاله وتقديمها
كمرفقات.
يجب على مقدمي الطلبات عن طريق البريد تقديم مجموعتين ( )2من النسخ الورقية لجميع الوثائق المذكورة
أعاله .يرجى إرسال الطلبات إلى العنوان التالي:
Department of Human Resources, Science and Technology
African Union Commission
P.O. Box 3243
Addis Ababa, Ethiopia
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