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عن المنظمة الدولية للهجرة

1991في القاهرة في عام المنظمة الدولية للهجرةأنشئت بعثة •
دعم الحكومة المصرية والجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل ل

ى حد تنظيم عملية الهجرة بغية تعظيم أثرها اإليجابي إلى أقص
اجرين ممكن مع تقليل التكاليف المحتملة بالنسبة لجميع المه

.والمجتمع إلى أدنى حد ممكن

تعمل منظمة على مدى السنوات الخمس والعشرون الماضية،•
:الهجرة الدولية على

قني بشأن هجرة العمالة والتنمية البشرية؛ ومكافحة اإلتجار؛ والتعاون الت–
الهجرة؛ وإدارة حاالت الطوارئ وما بعد في صحة الإدارة الهجرة؛ و

األزمات؛ وإعادة التوطين

جلة بناء قدرات الجهات الفاعلة الحكومية والمسكما تعمل مؤخراً على –
غير الحكومية من أجل تمكين المهاجرين والعائدين والمجتمعات 

.المضيفة لهم في مصر وتعزيز قدرتهم على الصمود



عن البرنامج

RDPP)أفريقياشمالفيوالحمايةللتنميةاإلقليميالبرنامج•
NA)-األوروبياالتحادمنممول"التنميةركيزة

المهاجرينالستضافةالحكومةجهوددعمإلىالبرنامجيهدف•
بينشالتعايتعزيزبهدفالصمودعلىالقدرةوبناءالحاليين

.لهمالمضيفةوالمجتمعاتالموجودينالمهاجرين
لخالمناألهدافهذهتحقيقفيالمساهمةإلىالمشروعيسعى•

:للمشروعرئيسيينعنصرينتنفيذ
المعنيةاألطرافبينالتنسيق–

فيالصمودعلىالقدرةتعزيزإلىالراميةالمجتمعيةالتدخالت–
:التاليةالمجاالت

عززتالتياإلجراءاتتعزيزمعوالرفاه،اإلسكان؛الصحة؛الحماية؛التعليم؛•
.المجاالتهذهفيالمجتمعيالتماسك



الهدف من الدعوة

تحديد الجهات الفاعلة المحلية التي تعمل مع المهاجرين•

م الحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم من أجل دع

رص تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى تحسين ف

الحصول على الخدمات وزيادة تعزيز التعايش مع دعم 

التفاهم والتماسك المجتمعي بين المجتمعات المحلية 
.والمهاجرين الحاليين

ل مع الحكومة سيتم تنفيذ الهدف العام بالتنسيق والتشاور الكام•
.المصرية ووفقًا ألولوياتها



األهداف المحددة للدعوة

رين تماشيًا مع القوانين الوطنية، يتم تعزيز قدرة المهاج•

من كيفالتالحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم على 

ذلك خالل تحسين الرفاه االقتصادية واالجتماعية، بما في

إقامة مشاريع تولد فرص العمل للمهاجرين والمجتمعات 
.المضيفة لهم على حد سواء

تمعي تشجيع وتعزيز الحوار بين الثقافات والتماسك المج•

وزيادة الوعي بشأن الحصول على الخدمات على مستوى
.المجتمع المحلي



المجاالت المندرجة تحت المشروع

ت كما سيتم النظر في تمويل المقترحات التي تندرج تح

:المجاالت التالية

حة التعليم والحماية والص)الحصول على الخدمات األساسية •
(واإلسكان

الرفاه•

التماسك المجتمعي•



التعليم والحماية )الحصول على الخدمات األساسية 

(والصحة واإلسكان

بما في )عليم تعزيز حصول المهاجرين الحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم على فرص الت•
.(ذلك تحسين البنية التحتية، وتعزيز مهارات المعلمين، وما إلى ذلك

ة للمهاجرين تعزيز مرافق الرعاية الصحية لتكون قادرة على توفير خدمات الرعاية الصحية األولي•
.(لتحتيةويشمل ذلك تطوير البنية ا)الحاليين، فضالً عن المجتمعات المصرية المضيفة لهم 

.استراتيجيات التماسك المجتمعي/ تعزيز مشاركة الطرفين في أنشطة•

لخدمات إنشاء آلية تنسيق على مستوى المجتمع المحلي من أجل تلبية الطلب المتزايد على ا•

ى متطوعي بما في ذلك توسيع الدعم المقدم إل( الصحية والتوسع الجغرافي للمهاجرين الحاليين
.التوعية والصحة المجتمعية

حول تنظيم حمالت تهدف إلى توعية المهاجرين الحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم•

ماعي، بما في ذلك مرافق التعليم والرعاية الصحية، والدعم النفسي واالجت)الخدمات المتاحة 
.(وأهمية الوصول إلى هذه اآلليات، وآليات الحماية وما إلى ذلك

.دارتهاإعادة تأهيل وإعادة تجهيز المآوي السكنية التابعة لوزارة التضامن االجتماعي والخاضعة إل•

.لمشاريعاألنشطة الواردة أعاله هي فقط لإلرشاد والتوجيه؛ ومن ثم يجب أال تقتصر عليها مقترحات ا



الرفاه

تنمية مهارات وقدرات المهاجرين الحاليين والمجتمعات المصرية •
تماشى المضيفة لهم بغية تحسين وصولهم إلى سوق العمل المحلي بما ي

.مع القانون الوطني في مصر

تعزيز مهارات المهاجرين الحاليين وقدراتهم من أجل تحسين فرص•
.وصولهم إلى سوق العمل في بلدهم األصلي لدى عودتهم

ية توفير دورات تدريبية للمهاجرين الحاليين والمجتمعات المصر•
سويق المضيفة لهم، وذلك في مجال تطوير األعمال واستراتيجيات الت

.والمبيعات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة

مصرية تقديم خدمات توظيف مناسبة للمهاجرين الحاليين والمجتمعات ال•
.المضيفة لهم

رين تصميم وتنفيذ خيارات معيشية خاصة وفقًا الحتياجات المهاج•
.الحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم



التماسك المجتمعي

اجرين تعزيز التفاهم المتبادل ومكافحة سوء الفهم بين المه•

.الحاليين والمجتمعات المصرية المضيفة لهم

إطالق حمالت توعية عامة في وسائل اإلعالم المحلية •

والمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والمؤسسات 

ة، مما التجارية بهدف تقديم رسائل بسيطة وكريمة وإيجابي

مية يزكي وعي المجتمع المحلي بوضع الفئات النازحة وأه
.التفاهم والدعم المتبادل



المشاريع غير المؤهلة

المشاريع ذات األهداف األيديولوجية والسياسية التي ال•

لدولية تتماشى مع استراتيجية ورؤية ومبادئ بعثة المنظمة ا
.للهجرة

ى المشاريع المعنية بشكل كامل أو أساسي بالحصول عل•

رعاية فردية للمشاركة في ورش العمل والندوات 
.والمؤتمرات واالجتماعات

ية المشاريع المعنية بشكل كامل أو أساسي بالمنح الفرد•
.أو دراسات الجدوى/ للدراسات األكاديمية و

.غير مسموح بالمنح الفرعية•



الفئات المستهدفة المؤهلة للدعوة

المنظمات الحكومية•

منظمات المجتمع المدني المسجلة، بما في ذلك المنظمات•

م، تعد ومن ثغير الحكومية والمؤسسات البحثية واألكاديمية؛ 

ني المؤسسات والمنظمات على المستوى المحلي والوطتلك 

.واإلقليمي والدولي مؤهلة للحصول على الدعم

هيئات القطاع الخاص•



المشاريع ذات أولوية

.الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والجاليات المصرية المضيفة لهم•

ها مجموعة المهاجرين ذوي االحتياجات المحددة، بما في ذلك األسر التي تعيل•

نساء، واألطفال المهاجرين غير المصحوبين، والناجون من العنف الجنسي

والعنف القائم على النوع اإلجتماعي، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن
.واألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة

.قوةالجهات الفاعلة المسجلة في المجتمع المدني بوصفها عناصر مضاعفة ال•

م فيه تنفيذ الجهات المعنية المحلية التي لها تأثير على السياق االجتماعي الذي يت•
.المشروع

.أوسعالتدخالت التي تتماشى مع أولويات الحكومة المضيفة محليا وعلى نطاق•

يد يجب على كل مشروع مقترح أن يفيد مجتمعات المهاجرين القائمة بقدر ما يف
.المجتمعات المصرية المضيفة لهم



حجم المنح

يورو 40,000يجب أال يزيد الحد األقصى للدعم المالي عن 

لكل وسيتم تحديد المبلغ المحدد للمنحة المالية. لكل مشروع

:كيان ثالث على أساس 

المبلغ المطلوب•

ستمرارالحد األدنى للمبلغ المطلوب لجعل المشروع قابالً لال•

.تقييم وفورات الحجم والتصميم األمثل•



شروط السداد

المنظمة وفقًا لنوعية المقترح، تقرر طريقة الدفع عن طريق•
.الدولية للهجرة بالتعاون مع الحاصل على المنحة



شركاء المشروع/أهلية شريك

مؤهلين للتقدم يجب استيفاء كافة المعايير التالية حتى يصبح مقدمو الطلبات
:بطلب للحصول على منحة من المنظمة الدولية للهجرة

ات الحكومية مثل المؤسس( وليس شخًصا طبيعيًّا)أن يكون كيانا قانونيا •
بما في ذلك السلطات المحلية؛ المنظمات غير الحكومية المسجلة،

سائل والمؤسسات التعليمية أو الثقافية أو األكاديمية أو البحثية، وو
اإلعالم، والمؤسسات، وهيئات القطاع الخاص؛

المنظمات الشريكة مسجلة رسميا ومنشأة/يتعين أن تكون المنظمة•
ؤكدة بموجب القانون الوطني المصري، وأن تكون لديها خبرة كبيرة وم

.في مجال عملها

روع الذي ستبقى المسؤولية المالية للمشروع بشكل كامل مع شريك المش•
.سيكون مسؤوالً عن إدارة المنحة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة



أهلية الشراكات بين المتقدمين 

ين في حال انطوى المقترح على شراكات، يجب على المتقدم

:ضمان ما يلي

إلشارة اعتبار المنظمة المتقدمة بالمقترح قائد المشروع، مع ا•

وزيع إلى جميع الشركاء في عملية التطبيق بما في ذلك ت
.المهام بشكل واضح

عن سيكون قائد المشروع المنظمة الرائدة وستكون مسؤولة•
إدارة المنحة واإلبالغ النهائي؛

وعلى تنطبق جميع معايير األهلية المذكورة أعاله على القائد•
.شركائه



األنشطة ونوعيتها/أهلية محتوى النشاط

المشروع هو عبارة عن مجموعة مترابطة من األنشطة التي وضعت•

، في إطار هدف واضح المعالم ويمكن بلوغه، والفئات المستهدفة

. والنتائج المخططة التي يتعين إنجازها ضمن إطار زمني محدود

لب المؤسسة صاحبة الط/ ال يعتبر البرنامج العام ألنشطة المنظمة•

هذه مشروًعا يتعين على المنظمة الدولية للهجرة تمويله في إطار
.الدعوة لتقديم المقترحات

:ر فيهفيما يلي معايير األهلية لمحتوى ونوع النشاط الذي سيتم النظ

ددة يجب تصميم مقترحات المشروعات استجابة لالحتياجات المح•
للفئات المستهدفة وتحليل السياق؛

إلبداعية ترحب المنظمة الدولية للهجرة بمقترحات المشاريع المبتكرة ا•
.المبادرات القائمة/التي تستند إلى البرامج 



األنشطة مؤهلة للحصول على الدعم المالي

، مثل المهارات األولية أو الناعمة، والتدريب المهني)برامج التدريب •
؛(وريادة األعمال والتدريب على إدارة المشاريع الصغيرة

خدمات التوظيف التي تستهدف المهاجرين القائمين والمجتمعات •
التنسيب المصرية المضيفة لهم، بما في ذلك خدمات التوفيق الوظيفي و

الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة )والتوظيف والعمل الحر 
؛(والمتوسطة

ية تطوير البنية التحتية على نطاق صغير في المجتمعات المحل•
.المستهدفة

.ددية الثقافيةالفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم التالحم المجتمعي والتع•

األنشطة الواردة أعاله هي فقط لإلرشاد، وال يجب أن تقتصر عليها 
.مقترحات المشاريع



مدة المشروع

ن يجب تنفيذ هذه المشاريع على مدى فترة زمنية تبدأ م•

.أال تتجاوز سنة واحدة، على 2017أواخر ديسمبر 

روع ينبغي أن تشمل المدة إعداد وتنفيذ جميع أنشطة المش•

تجزأ كجزء ال ي( المزمع تقديمها)المشار إليها في خطة العمل 
من االقتراح، فضال عن تقييم المشروع؛

يوما 15)باإلضافة إلى مدة التنفيذ، يضاف أسبوعان •

ة النهائية التقارير السردية والتقارير الماليلتقديم ( تقويميا
.والمرفقات ذات الصلة



المواقع/أهلية الموقع

.طيجب أن تقام المشاريع داخل جمهورية مصر العربية فق•

تعد محافظات القاهرة والقاهرة الكبرى، واإلسكندرية، •
.والبحيرة، ودمياط مناطق ذات أولوية



االتصاالت والرؤية

رح، وأن ينبغي أن يكون االتصال عنصرا رئيسيا من عناصر المشروع المقت•
عالة ويعد وجود خطة ف. يكون مخطًطا له بوضوح في خطة العمل والميزانية

زيادة المشاركة واألثر( أ: )وسيلة لتحقيق ما يلي" لالتصال والرؤية'
.إبراز أهداف المشروع( ب)االجتماعي من خالل إشراك الناس والشركاء؛ 

:يجب أن تضمن خطة التواصل والرؤية ما يلي

اصة االمتثال إلرشادات االتحاد األوروبي وكذلك المنظمة الدولية للهجرة الخ•
مادها ينبغي مشاركة جميع المواد مع المنظمة الدولية للهجرة العت-بالرؤية 

النشر، مما يضمن موافقة االتحاد األوروبي؛/قبل الطباعة

:  وح بشأنالوضوح بشأن العناصر الرئيسية لخطة االتصال، بما في ذلك الوض•
بما في ذلك -قنوات االتصال ( 3)الرسالة، ( 2)الفئات المستهدفة، ( 1)

الشبكات، وأدوات الوسائط الرقمية المتاحة، وموارد االتصال الخاصة 
(  6)أدوات التقييم، ( 5)األنشطة، ( 4)بالمنظمة الدولية للهجرة والشركاء، 

أدوات التقييم ومؤشرات األداء ( 8)الميزانية، ( 7)توقيت األنشطة وتواترها، 
.الرئيسية



غير المؤهلة/التكاليف المؤهلة

من ثم، تعد و. ويرد تفصيلها أدناه. للمنحة" التكاليف المؤهلة"لن تؤخذ في االعتبار سوى •
".للتكاليف المؤهلة"الميزانية تقديًرا للتكاليف وحدًّا أقصى 

يجب أن تستند التكاليف المؤهلة إلى تكاليف حقيقية، وليس مبالغ مقطوعة؛•

ير مؤهلة للحصول تعتبر التكاليف المتكبدة قبل تاريخ البدء المتفق عليه في عقد المنحة غ•
على المنحة؛

استفهام وفي حالة وجود عالمات. تستند توصيات منح المنحة دائًما إلى الميزانية المقدمة•
.  ف المقدرةأو قد تخفض التكالي/ أو شكوك، قد تطلب المنظمة الدولية للهجرة توضيًحا و

عالة من ولذلك فإنه من مصلحة مقدم الطلب توفير ميزانية واقعية وغير مبالغ فيها وف
حيث التكلفة؛

ويجب . ةينبغي أال تكون للمشاريع التي تمولها المنظمة الدولية للهجرة أغراًضا ربحي•
نية إعادة ضخ أي ربح يولده المشروع الممول من قبل المنظمة الدولية للهجرة في ميزا

.المشروع



التكاليف المباشرة المؤهلة

؛(ما إلى ذلكنشر المعلومات، والترجمة، والطباعة، والتأمين، و)التكاليف التي تنشأ مباشرة عن متطلبات العقد •

شير إلى أن الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، إذا ما تم تقديم إقرار إلى المنظمة الدولية للهجرة ي•

.هذه الضرائب غير قابلة لالسترداد

:لكي تصبح التكاليف مؤهلة بموجب دعوة العروض، يجب أن

.أن تكون الزمة وضرورية لتنفيذ المشروع•

يما القيمة تكون منصوص عليها في عقد المنظمة الدولية للهجرة وتتفق مع مبادئ اإلدارة المالية السليمة، وال س•

.مقابل المال والفعالية من حيث التكلفة

.تكون الجهة المستفيدة من المنحة قد تكبدها بالفعل خالل فترة تنفيذ المشروع•

د ويمكن التحقق تكون مسجلة في حسابات المستفيد من المنحة أو المستندات الضريبية، وأن تكون قابلة للتحدي•

.منها، وأن تكون مدعومة بوثائق داعمة أصلية

لة بين ورهنا بهذه الشروط، وحيثما كان ذلك مالئما إلجراءات منح العقود، ينبغي موازنة التكاليف المباشرة المؤه

:االتصاالت والمواد والترتيبات اللوجستية وغيرها من التكاليف، وتشمل ما يلي

.تكلفة استئجار المعدات والخدمات األخرى، شريطة أن تتوافق مع أسعار السوق•

.تكلفة المنشورات والمواد االستهالكية واللوازم•

بعاد يجب أن تكون الموازنة واقعية، حيث أن أي تقدير مفرط أو غير واقعي أو غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى است

.المشروع من التمويل



المساهمات العينية المقدمة من قائد المشروع أو الشركاء

مها أو الخدمات يقد/ المساهمات العينية هي إمدادات بالسلع و•

ن ويعد هذا النوع م. المستفيد إلى ميزانية المشروع مجانا

.المساهمات اختياريًّا

ائي عن تخضع المساهمات العينية للمراقبة أثناء اإلبالغ النه•
:المشروع، وتستند إلى الشروط التالية

يدة يجب أن تكون المعدات المستخدمة كمساهمة عينية في حالة ج–
.ومناسبة لتنفيذ المشروع بطريقة سليمة



التكاليف غير المؤهلة

:تعد التكاليف التالية غير مؤهلة للحصول على المنحة
.(الفائدة)الديون ورسوم خدمة الدين •
.ةمخصصات الخسائر أو االستحقاقات المستقبلية المحتمل•
التكاليف التي يعلنها مقدم الطلب وتمول من خالل إجراءات•

أخرى

مشتريات األراضي أو المباني واألثاث؛•

.خسائر صرف العملة•
.االئتمان ألطراف ثالثة•
.المنح الدراسية أو أية مساهمة نقدية مباشرة أخرى•
.المنح الفرعية•
.ال يجوز إدراج احتياطي الطوارئ في ميزانية المشروع•



القدرات المالية واإلدارية

ظمة يجب أن يمتلك مقدمو الطلبات للحصول على منحة المن•

ذ الدولية للهجرة القدرات المالية واإلدارية الالزمة لتنفي

نظمة وهذا يعني أنه سيتعين على الم. المشروع حتى النهاية

اإلقرار، في حال اختيار المشروع، بأن الموارد المطلوبة

هو مضمونة لتنفيذ المشروع كما( الخ... العمالة والمعدات )
.موضح



أسباب االستبعاد

ير كانوا غال يحق لمقدمي الطلبات الرد على هذه الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع في حال •
مسجلين رسميا ولم يتم تأسيسهم ككيان قانوني بموجب القانون الوطني المصري

إفالسهم أو تصفية أعمالهم، أو إدارة شؤونهم عن طريق المحاكم، أو دخولهم في ترتيب ما مع•

لمسائل، أو الدائنين، أو تعليق أنشطتهم التجارية، أو كانت موضع دعوى قضائية تتعلق بتلك ا
.وطنيةكانت في وضع مشابه ناشئ عن إجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات أو األنظمة ال

.أدينوا بارتكاب جريمة تتعلق بالسلوك المهني بحكم نهائي ال يمكن الطعن عليه•

الدولية للهجرة كانوا مذنبين بارتكاب سوء سلوك مهني خطير مثبت بأية وسيلة، وتستطيع المنظمة•
تبريره؛

قا لألحكام لم يفوا بالتزاماتهم المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان االجتماعي أو دفع الضرائب وف•
القانونية؛

غير خضعوا لحكم نهائي بسبب االحتيال أو الفساد أو االنخراط في منظمة إجرامية أو أي نشاط•
قانوني آخر يضر بمنظمة الهجرة الدولية؛

ا يتعلق تم اإلعالن عن انتهاكهم الصارخ للعقد بسبب عدم االمتثال اللتزاماتهم التعاقدية فيم•
.ةبإجراءات خاصة بالمشتريات أو إجراءات المنح األخرى التي تمولها المنظمة الدولية للهجر



الطلبات المستبعدة 

ة للتقدم يتم استبعاد مقدمي الطلبات أيًضا من المشاركة في دعوات المنظمة الدولية للهجر
:بعروض أو تقديم المنح إذا كانوا وقت الدعوة للمقترحات

قاموا بتحريف المعلومات المطلوبة من قبل أمانة المنظمة الدولية •
لتقديم للهجرة، بصفتها السلطة المتعاقدة، كشرط للمشاركة في الدعوة

عروض، أو لم يقدموا هذه المعلومات؛

حاولوا الحصول على معلومات سرية أو التأثير على أي عضو •
ة الدولية من لجنة التقييم التابعة للمنظم( التصويت أو عدم التصويت)

م للهجرة أو أي من موظفي المنظمة الدولية للهجرة خالل عملية تقيي
الطلبات الحالية أو السابقة لتقديم العروض؛

عارض أو حالية تجاه كيانات مشترية أخرى تت/ لديهم التزامات مسبقة و •
مع هذه المهمة، أو أن هذه االلتزامات قد تحول دون تنفيذ المهمة بما 

يحقق مصلحة المنظمة الدولية للهجرة



الممارسات الفاسدة، واالحتيالية، والقسرية

ات تقتضي سياسة المنظمة الدولية للهجرة التزام جميع موظفيها، أو مقدمي العطاءات، أو الشرك

وسوف . قودالمصنعة، أو الموردين، أو الموزعين أعلى معايير األخالقيات أثناء شراء وتنفيذ جميع الع

اء التعاقد إنه-إذا اقتضى األمر-تقوم المنظمة الدولية للهجرة برفض أي اقتراح مقدم من مناقصين، أو

هذه وعمالً ب. معهم إذا تقرر أنهم قد تورطوا في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قسرية
:التاليالسياسة، تحدد المنظمة الدولية للهجرة ألغراض هذه الفقرة الشروط المبينة أدناه على النحو

رة أو بصورة مباش-الممارسة الفاسدة تعني عرض أو إعطاء أو تلقي أو التماس أي شيء ذي قيمة•
نفيذ العقود؛المتعاقدة في عملية الشراء أو في ت/ للتأثير على عمل الجهة المشترية -غير مباشرة

و بتهور، الممارسة االحتيالية هي أي فعل أو إغفال، بما في ذلك التحريف، أو التضليل عن علم أ•

صول على المتعاقدة في عملية الشراء أو تنفيذ التعاقد، للح/ أو محاولة تضليل الجهة المشترية
مكاسب مالية أو منافع أخرى لتجنب التزام ما؛

غيير الممارسة التآمرية هي ترتيب غير معلوم بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاءات بهدف ت•
نتائج إجراءات المناقصة بصورة مصطنعة للحصول على مكاسب مالية أو منافع أخرى؛

كل الممارسات القسرية هي إضعاف أو إلحاق الضرر أو التهديد بإضعاف أو إلحاق الضرر، بش•

تها في عملية مباشر أو غير مباشر، بأي مشارك في المناقصة للتأثير بشكل غير سليم على أنشط
.الشراء أو التأثير على تنفيذ عملية التعاقد



تضارب المصالح

ويعتبر . التعاقدلمشاركة في عمليةمن ايتم استبعاد جميع مقدمي العروض الذين يتبين أن لديهم مصالح متضاربة 

:أن لدى مقدم العرض مصالح متضاربة في أي من الظروف المبينة أدناه

.أن يكون لدى مقدم العرض مساهمين مشتركين مع مقدم عرض آخر•

آخر؛أن يتلقى مقدم العطاء أو أن يكون قد تلقى بالفعل أية إعانة مباشرة أو غير مباشرة من مقدم عرض•

.أن يكون مقدم العطاء لديه ممثل مشترك مع مقدم عرض آخر ألغراض هذه المناقصة•

ول أن يكون لدى مقدم العطاء عالقة، مباشرة أو من خالل أطراف ثالثة، تجعله في وضع يسمح له بالوص•

الجهة المشترية بشأن عملية تقديم العطاءات؛/إلى المعلومات، أو التأثير على قرارات البعثة

.أن يقدم مقدم العطاء أكثر من عطاء واحد في عملية تقديم العطاءات•

الصلة التي مقدم العرض الذي شارك كمستشار في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية للسلع والخدمات ذات•

.تخضع للعطاء

ي أي وقت قبل إن المنظمة الدولية للهجرة غير ملزمة بقبول أي مقترح، وتحتفظ بحقها في إلغاء عملية االختيار ف

.منح العقد، دون أن تتحمل أية مسؤولية تجاه المدَّعي

ئات تقديم إقرار يؤكد عدم انتمائهم إلى أي من الف( وشركاءهم في حالة وجود شراكات)يجب على المتقدمين 

وفي حالة الشراكات، ال يمكن لقائد المشروع وال (. Gمن خالل شهادة تحت القسم، الملحق )المذكورة أعاله 

.الشركاء الحصول على أي نوع من المنافع الشخصية المباشرة أو غير المباشرة من المنحة المخصصة



قواعد التقديم

هذه يمكن لمقدم الطلب تقديم أكثر من مقترح واحد في إطار•
. الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع

أكثر غير أنه في حالة الشراكات، ال يمكن منح قائد المشروع•
.  من منحة واحدة بموجب هذه الدعوة

يع يمكن لمقدم الطلب أن يكون قائد مشروع في أحد المشار•

.وشريًكا في شراكة أخرى



عملية التقييم

ثةثالعلىالتقييمعمليةللهجرةالدوليةالمنظمةستبدأ•
:مستويات

اإلداريالفحص–

والماليالفنيالتقييمثم–

.المقابالتإجراءبعدالنهائياالختيارثم–

الرئيسيةرالعناصالتاليةالتقييموشبكةالمرجعيةالقوائمتتناول

المنظمةبلقمنالمشاريعواختيارتقييمخاللفيهاالنظريتمالتي
.للهجرةالدولية



الفحص اإلداري

رحات على وسيتم رفض المقت. ستتحقق المنظمة الدولية للهجرة من أهلية الطلبات
 :الفور إذا ما انطبق عليها أي من النقاط التالية

عدم أهلية مقدم الطلب أو واحد أو أكثر من شركائه؛•

إلجابة عدم استيفاء كافة المعلومات المطلوبة في استمارة الطلب، سواء عدم ا•
لتزام على جميع األسئلة، أو عدم إرفاق بعض المستندات المطلوبة، أو عدم اال

بالصيغة؛

مقترح المشروع غير متوافق مع المدة والتاريخ المحددين في المبادئ •
التوجيهية؛

استالم الطلب من قبل األمانة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بعد الموعد•
النهائي؛

. جرةإرسال الطلب إلى البريد اإللكتروني ألحد موظفي المنظمة الدولية لله•

رسالة وبعد االنتهاء من الفحص اإلداري، سيتلقى أصحاب الطلبات المرفوضة
.هجرةرسمية عبر البريد اإللكتروني من قبل األمانة العامة للمنظمة الدولية لل



ماليشبكة التقييم المستخدمة في تقييم التقني وال

خبرة مقدم الطلب وكفاءته اإلدارية.1

مشرروع المقتررح الخبررة الفنيرة الكافيرة فيمرا يتعلرق بال( شرركائه/وشرريكه)هل تتوفر لدى مقدم الطلب ( أ

وأهداف هذه الدعوة؟

/5

أكفراء شرركاء/هل يشير المقترح إلى وجود فريق مناسب إلدارة المشرروع، وهرل يعتمرد علرى شرريك(ب

ومؤهلين؟

/5

راحرل الشرركاء فري كافرة م/الشرركاء بوضروح؟ هرل يشرارك الشرريك/أدوار الشريك/هل تم تحديد دور(ج

؟(لتخطيط والتنفيذ والتقييم واإلبالغ)المشروع 

/5

15/مجموع النقاط الفرعي

أهمية المقترح ومدى جودته.2

هرل هرو ذو هل يكتسي المقترح أهميرة وقيمرة بالنسربة لتنميرة المهراجرين والمجتمعرات المضريفة لهرم؟(أ

صلة بالهدف العام واألهداف المحددة للدعوة؟

/15

هررل أهررداف المقترررح والنتررائج المتوقعررة والمؤشرررات واضررحة، ومجديررة، ومتماسرركة ومناسرربة؟ هررل (ب

ن المقررر بشكل موضوعي لنتائج المشروع؟ هل مهايحتوي المقترح على مؤشرات يمكن التحقق من

عمل أي تقييم؟

/10

سرين وتكرافؤ تعزيز المساواة برين الجن( مثل)هل يحتوي المقترح على عناصر محددة للقيمة المضافة (ج

الفرص أو االبتكار وأفضل الممارسات؟

/5

5/صلة؟وهل يغطي المشروع نطاق جغرافي ذ(د

35/مجموع النقاط الفرعي



ماليشبكة التقييم المستخدمة في تقييم التقني وال

المجتمع واالستدامة.3

فئرات هل يتضمن المقترح خطة مصاغة جيردًا للتواصرل، بمرا فري ذلرك أهرداف واضرحة المعرالم، وال(أ

المستهدفة وأنشطة محددة تهدف إلى رفع مستوى وصول وتسليط الضوء على العمل؟

/10

حديد احتياجاتهم هل تم تحديد المستفيدين بشكل واضح وتم اختيارهم على نحو استراتيجي؟ هل تم ت(ب

ثرر بشكل واضح، وهل يتناولها المقترح علرى نحرو مناسرب؟ هرل مرن المررجح أن يكرون للمشرروع أ

إيجابي على الفئات المستهدفة منه؟

/10

ن اسرتمرار إلى أي مدى يمكن للمقترح وخطة التواصل التي يشملها اإلسهام بشكل مباشر في ضرما(ج

تأثير العمل على المدى الطويل، واستدامته وتأثيره المضاعف؟

/10

5/هل يأخذ المشروع بعين االعتبار عدة شرائح من الفئات المستهدفة؟(د

35/مجموع النقاط الفرعي

الميزانية والقدرة المالية.4

ا؟ هل العالقة بين مبالغ في تقديرها زيادةً أو نقصانً هل تتسم الميزانية بالواقعية؟ هل توجد أية بنود (أ

التكلفة التقديرية والنتائج المتوقعة معقولة؟

/10

5/(مقسمة إلى بنود واضحة ومفصلة)هل األنشطة واردة في الميزانية؟ (ب

15/مجموع النقاط الفرعي

100/المجموع الكلي للنقاط 



التقييم التقني والمالي

لفحص اإلداري سيتم النظر تلقائيًّا في الطلبات التي اجتازت ا•

الية الواردة إلجراء المزيد من التقييم وفقا للمعايير الفنية والم
.في شبكة التقييم

لمنحة، لكي يدخل المقترح في االعتبار بشأن الحصول على ا•

نقطة 70/100فإنه يجب أن يحصل على ما ال يقل عن 
.استنادا إلى شبكة التقييم المذكورة أعاله

يحات تحتفظ المنظمة الدولية للهجرة بالحق في طلب توض•
.فنية ومالية حسب االقتضاء



الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الطلبات

لبات ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بنشر قائمة بجميع الط•
ي ف" بوصلة"على منصة قبل الموعد النهائيالتي وردت 

(.  تاريخ مؤقت)2017أكتوبر 26قسم المكتبة في 

ق في حالة رغبة أي مقدم طلب في توجيه أي شكوى تتعل•
ليه بتقديم طلبه إلى المنظمة الدولية للهجرة، فإنه يجب ع

، الساعة 2017أكتوبر 31إرسال الشكوى في موعد أقصاه 
إلى المنظمة  (GMT +2)الرابعة عصًرا بتوقيت القاهرة 

الدولية للهجرة على العنوان اإللكتروني التالي 
(cfpeg2017@iom.int)علًما بأنه لن يلتفت إلى ؛

.الشكاوى التي ترد بعد هذا الموعد النهائي

mailto:cfpeg2017@iom.int)؛


عملية التقييم

من قبل وخالل مرحلة التنفيذ، سيقوم موظفو المشروع المكلفين•
المنظمة الدولية للهجرة برصد التقدم المحرز في المبادرات

مات الصغيرة وتقديم المساعدة التي قد تكون ضرورية للمنظ
.  المنفذة

مل في جميع الحاالت، في إطار عملية االختيار والرصد، ستع•
غيرة المنظمة الدولية للهجرة على ضمان تطبيق المبادرات الص

نهجا قائما على الحقوق في تطويرها، مع مراعاة الحساسيات
تختص بها ، فضال عن القضايا التي قداالجتماعينوع بالالمتعلقة 

.  الفئات المستهدفة

النظر إلى االحتياجات المحددة للشباب والمهاجرات، سيولى•
نوع الالفئتين وستعطى األولوية العتباراتلتلكاهتمام خاص 

.في إطار هذا العنصر من عناصر المشروعاالجتماعي



الخطوات

ة أعاله، سيتم إعداد بعد وضع قائمة التصفية من قبل لجنة التقييم الفني والمالي استنادًا إلى الشبكة المذكور•

نقطة على األقل ونشرها على الموقع اإللكتروني للمنظمة 70/100قائمة بالمقترحات التي حصلت على 

الدولية للهجرة ومنصة بوصلة

؛ على أن تنتهي المنظمة الدولية 2017نوفمبر 16سيدعى مقدمو الطلبات المختارين لتقديم مقترحاتهم في •

:للهجرة من عملية االختيار، وتجميع مقدمي الطلبات وفقا لما يلي

.التي يتم قبولها مصنفة حسب مجموع النقاطالمشاريعقائمة–

انسحاب أي المقترحات التي يمكن قبولها بشرط توافر الموارد المالية أو)االحتياطيةقائمة المشروعات –

(.من المشاريع المقبولة

.المرفوضةالطلبات –

صدار ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بفحص القوائم المذكورة أعاله من أجل إجراءات الموافقة النهائية وإ•

(.تاريخ مؤقت)2017نوفمبر 20وسيتم إخطار جميع المتقدمين الناجحين بحلول . المنح

هجرة في سيتلقى مقدمو الطلبات الذين رفضت مقترحاتهم رسالة إلكترونية من أمانة المنظمة الدولية لل•

.يوما تقويميا بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات15غضون 



الخطوات

لية وبعد اختيار المتقدمين الناجحين، ستبدأ المنظمة الدو•

اريع للهجرة على الفور في إجراءات التعاقد الخاصة بالمش

قانوني، وينطوي ذلك على فحص نهائي للتسجيل ال. المختارة

ة العمل وصف المشروع في بنود وفقًا لخطوضع فضالً عن 
.والميزانية

قع ستنشر قائمة بالمشاريع الحاصلة على المنح على مو•

2017ديسمبر12بوصلة اإللكتروني في قسم المكتبة في 
(.تاريخ مؤقت)



الجدول الزمني اإلرشادي 
التاريخ المتوقعالخطوات

(تواريخ مؤقتة)

2017سبتمبر 13إطالق الدعوة1

2017سبتمبر 28جلسة تعريفية لمقدمي الطلبات2

2017أكتوبر 16الموعد النهائي لتلقي األسئلة بشأن الدعوة3

الموعد النهائي لنشر اإلجابات على األسئلة على موقع بوصلة اإللكتروني في قسم المكتبة4
2017أكتوبر 19

2017أكتوبر 23الموعد النهائي لتسليم الطلبات 5

2017أكتوبر 26نشر قائمة الطلبات التي تم استالمها على موقع بوصلة في قسم المكتبة6

2017أكتوبر 31الموعد النهائي لتلقي الشكاوى الخاصة بتسليم الطلبات7

2017نوفمبر 2الفحص اإلداري والعضوية ومعايير األهلية8

تقديم معلومات لمقدمي الطلبات التي لم يقع عليها االختيار حول الفحص اإلداري9
2017نوفمبر 9

2017نوفمبر 13التقييم الفني والمالية للمقترحات10

2017نوفمبر 16مقابالت لجنة االختيار11

2017نوفمبر 20إبالغ مقدمي المقترحات التي وقع عليها االختيار12

2017نوفمبر 27الموعد النهائي إلرسال الوثائق الداعمة13

تقديم معلومات لمقدمي الطلبات التي لم يقع عليها االختيار حول التقييمات الفنية14
2017نوفمبر 30

توضيحات والتحقق من أهلية الوثائق الداعمة المقدمة من قبل مقدم الطلب والشركاء15
2017ديسمبر 5

2017ديسمبر 12نشر القائمة النهائية لالختيارات على موقع بوصلة اإللكتروني في قسم المكتبة 16

توقيع العقد17
بعد نشر قائمة االختيارات النهائية بأسبوعين

فور التوقيع على العقدبدء تنفيذ المشروع18

الموعد النهائي لتسليم التقارير النهائية عن المشروع19
يوم من االنتهاء من تنفيذ المشروع15خالل 
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