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تؤثر جائحة كورونا (كوفيد )19-سلبيا على سري العديد من
النشاطات اجلارية أو املربجمة يف إطار برنامج إيرامسوس)Erasmus+( +
وبرنامج هيئة التضامن األورويب ()European Solidarity Corps
اهلدف األساسي للمفوضية األوربية هو سالمة ومحاية كل املشاركني يف
برنامج إيرامسوس +و برنامج هيئة التضامن األورويب مع احرتام كل تدابري احلجر
املتخذة على املستوى الوطين .وتعمل املفوضية األوروبية على املساعدة على
إدارة العواقب للطلبة ،التالميذ ،املتطوعني و املشاركني االخرين يف الربامج.
يتم تنفيذ كل من برنامج إيراسموس +و برنامج هيئة التضامن

األوروبي بشكل أساسي من قبل الوكاالت الوطنية يف دول الربنامج (الدول

بالنسبة للمنظمات املستفيدة ،توفر املفوضية أقصى قدر من املرونة لتكييف
أنشطتها مع الوضع احلايل  ،يف حدود اإلطار القانوين املعمول به

يُصرح للوكاالت الوطنية التطرق لبند القوة القاهرة يف مجيع احلاالت اليت
يؤثر فيها تطبيق القيود الوطنية على تنفيذ مشاريع إيرامسوس +أو هيئة
التضامن األورويب .وهذا يسمح هلم بتقييم إمكانية قبول التكاليف اليت تربرها
تدابري احتواء جائحة كورونا (كوفيد .)19-جيب أال تتجاوز هذه التكاليف
اإلضافية امليزانية اإلمجالية املخصصة للمشروع.

األعضاء يف االحتاد األورويب وكذلك مشال مقدونيا وأيسلندا وليشتنشتاين
والنرويج وتركيا وصربيا واململكة املتحدة).

ميكن تأجيل املواعيد النهائية جلميع األنشطة املربجمة ملدة تصل إىل 12
شهرا.
شهرا لكل مشروع .ال ميكن أن تتجاوز املدة القصوى للمشروع ً 36
ً

مبؤسستهم االصلية.

إمكانية إعادة برجمة أنشطة عدة آالف من مشاريع الشراكة اجلارية يف
برنامج إيرامسوس  +واليت مل يكن من املمكن إجراؤها يف ربيع .2020

جيب على المشاركين األفراد الذين يواجهون صعوبات االتصال

جيب على المؤسسات االتصال بوكاالهتا الوطنية فيما يتعلق باملشاريع

الالمركزية أو اللجنة املركزية للثقافة،
) (EACEAفيما خيص املشاريع املركزية.

السمعي البصري والثقافة

على أساس املبادئ التوجيهية للجنة ،ميكن للوكاالت الوطنية و اللجنة
املركزية  EACEAتوفري مجيع املعلومات والدعم الالزم للمنظمات
واملشاركني املتضررين.
تراقب المفوضية التطورات عن كثب وستتبنى أي إجراءات إضافية

إذا اقتضت الضرورة.

مت تأجيل املواعيد النهائية لدعوات الرتشيحات احلالية .ملزيد من املعلومات
حول املواعيد النهائية اجلديدة  ،يرجى االطالع على الرابط التايل:

وقد طُلب من الوكاالت الوطنية أن تراقب عن كثب املشاكل اليت يواجهها
املشاركون ،وخاصة الشباب املوجودين حاليًا يف اخلارج حىت ميكن تقدمي
الدعم الفوري والكايف هلم.

يُطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تكون مرنة وبراغماتية قدر
اإلمكان ملساعدة الطالب على حتقيق النتائج املشار إليها يف اتفاقيات التعلم
اخلاصة هبم ،بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للطالب ،على سبيل املثال ،من
خالل ترتيبات مرنة باستعمال "التعلم عن بعد بواسطة األدوات الرقمية".
ستساعد هذه املرونة الطالب الذين عادوا إىل وطنهم على إكمال دوراهتم يف
مؤسساهتم املضيفة واحلصول على النظام األورويب لتحويل وتراكم األرصدة
الدراسية ا ( )ECTSمن خالل ترتيبات الدراسة عن بعد معرتف هبا كليا.
يسمح للخريجين الجدد الذين يلزمهم تأجيل تنقالهتم املخططة

شهرا.
شهرا بعد التخرج  ،بدالً من ً 12
باستأنفها يف غضون ً 18

حث وكاالت إيراسموس  +الوطنية ومؤسسات التعليم العالي على
التعاون مع األقسام احمللية لشبكة طالب إيرامسوس ونقابات الطالب الوطنية
ملشاركة املعلومات بسرعة مع الطالب حول احلركية الدولية وتنظيم دعم األقران
ملن حيتاجها .تعمل املفوضية مع احتاد الطالب األورويب وشبكة إيرامسوس
للطالب ملساعدة الطالب يف مجيع أحناء أوروبا.
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مدرسا ،فريجى االتصال مبؤسستك
إذا كنت طالبًا أو ً
للحصول على مزيد من املعلومات.
إذا كنتم مؤسسة ،ميكنكم التواصل مع الوكالة الوطنية
يف بلدكم أو مع الوكالة التنفيذية :تربية ،مسعي بصري
وثقافة ( )EACEAيف حالة املشاريع املركزية.

