SUPPORTING LIVELIHOODS OF MIGRANTS, DISPLACED POPULATIONS AND HOST COMMUNITIES
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

BACKGROUND
Since 2011, Libyan communities have experienced tremendous upheaval due to armed conflict, the
collapse of Government services and rule of law, internal displacement, and the rise of criminal
networks.
Livelihoods have also suffered dramatically over the past seven years, as Libyans employed in the public
sector have lost their jobs amid the breakdown of Government services, and Libyans and migrants who
ran private sector enterprises, of all sizes, have seen their ability to do business repeatedly interrupted
and constricted by the volatile security situation in the country.
Under the Regional Development and Protection Program (RDPP) for North Africa, funded by the
European Union, IOM Libya seeks to strengthen the resilience of displaced populations and their host
communities by supporting livelihoods opportunities, and promoting a culture of rights, dialogue and
social cohesion.
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST TO IMPLEMENT LIVELIHOOD INITIATIVES
IOM Libya seeks expressions of interest from organisations, including: national vocational training
centres; non-governmental organisations (NGOs); civil society organisations (CSOs); local authorities;
research or academic institutions; and private sector organisations to implement livelihood initiatives,
including:
1)
2)
3)
4)
5)

Vocational training and technical training.
Entrepreneurship or small business training, Small-scale infrastructure projects.
Life skills training, soft skills (e.g. IT, languages, etc.) .
In job training, and job placement.
Other relevant livelihood activities.

PROJECT TARGET AREA
Project target area includes all municipalities across Libya.
PROJECT TIMEFRAME
Multiple projects are expected to be funded. The expected duration of support can range from 1 to 6
months.
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ELIGIBILITY
To be considered for an award, applicants must:




Be officially registered as a vocational training centre, NGO, CSO or private sector entity,
and/or working in compliance with all applicable civil and fiscal regulations.
Have previous experience in the livelihood training/programming with appropriate
facilities available, and using training curricula/package previously developed and
certified (if applicable).
Directly implement the proposed activities, without an intermediary.

EXPRESSION OF INTEREST INSTRUCTIONS
Interested organisations are invited to submit an expression of interest to bosla-libya@iom.int, not later
than 10/01/’19. The subject line for emails expressing interest should read “EoI-livelihood [Name of
applicant organisation].”
Expressions of interest should be accompanied by a brief (max. 1 page) description of the interested
organisation, describing relevant experience in implementing livelihood initiatives. Expressions of
interest may be submitted in English or in Arabic.
Selected organisations expressing interest will be invited, subject to the relevance of their experience in
implementing similar initiatives, to attend a workshop in Tripoli in January 2019, where the proposed
support will be described in greater detail. Interested organisations that are not based in Tripoli, and are
unable to attend the workshop, can be provided with further details upon written request to boslalibya@iom.int. The subject line for emails containing questions should read “Question-EoI-livelihood
[Name of applicant organisation],” not later than 05/01/’19. Interested organisations will be invited to
submit a full technical and financial proposal at a later date.
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دعم سبل عيش المجتمعات المستضيفة والمهاجرين والنازحين
دعوة للتعبير عن الرغبة في المشاركة
نبذة
منذ عام  ، 1122شهدت المجتمعات الليبية ثورة هائلة بسبب النزاع المسلح وانهيار الخدمات الحكومية وسيادة القانون
والنزوح الداخلي وكذلك بروز الشبكات اإلجرامية.
كما أن سُبل العيش قد عانت بشكل كبير خالل السنوات الست الماضية .ففي ظل انهيار الخدمات الحكومية ،فقد الليبيون الذين
يعملون في القطاع العام وظائفهم وتعرض الليبيون والمهاجرون الذين يديرون مؤسسات القطاع الخاص من جميع األحجام
إلى عرقلة متكررة ومُقيِّدة بسبب الوضع األمني غير المستقر في البالد.
في إطار البرنامج اإلقليمي للتنمية والحماية ( )RDPPلشمال أفريقيا الممول من االتحاد األوروبي ،تسعى المنظمة الدولية
للهجرة في ليبيا لتعزيز قدرة تعايش السكان النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم من خالل مساندتهم ودعمهم عبر فرص
كسب العيش وتشجيع ثقافة الحوار والترابط االجتماعي.
طلبات الرغبة في التقديم المتعلقة بتنفيذ مبادرات سبل العيش
تسعى المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إلى استالم طلبات التعبير عن "الرغبة في المشاركة" من عدة مؤسسات منها مراكز
التدريب المهني والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمؤسسات البحثية أو األكاديمية
مؤسسات القطاع الخاص وذلك لنتفيذ مبادرة سُبل العيش وتشمل ذلك:
 )2التدريب المهني و التدريب الفني (نجارة ،لحام ،كهرباء ،سباكة ،الخ .)...
 )1ريادة األعمال و التدريب على إنشاء المشاريع الصغرى.
 )3التدريب على المهارات الحياتية والمهارات المكتبية (مثل الكمبيوتر واللغات وغيرها).
 )4التدريب العملي الوظيفي من خالل التوظيف أو التدريب..
 )5تدريبات و انشطة اخرى ذات صلة .
المناطق المستهدفة للمشروع
يمكن تقديم مقترحات المشاريع من جميع البلديات في جميع أنحاء ليبيا.
اإلطار الزمني للمشروع وسقف الميزانية
من المتوقع تمويل العديد من المشاريع .ويمكن أن تتراوح المدة المتوقعة للدعم من شهر واحد إلى  6أشهر.
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األهلية
إلستحقاق المنحة ،يجب على المتقدمين:


أن يكون مسجالا رسميا ا كمركز تدريب مهني أو منظمة مجتمع مدني أو كيان من القطاع الخاص ويعمل
وف اقا لجميع اللوائح المدنية والضريبية السارية.



خبرة سابقة في مجال التدريب على برامج كسب العيش مع توفر المرافق المناسبة واستخدام المناهج
التدريبية المطوّ رة والمعتمدة.



تنفيذ األنشطة المقترحة بشكل مباشر ودون وسيط.

تعليمات طلب الرغبة في التقديم
ندعو المنظمات المهتمة بأن تقوم بإرسال طلبات الرغبة في التقديم إلى  bosla-libya@iom.intفي موعد أقصاه  21يناير
 1129على أن يكون عنوان إيميل طلب الرغبة في التقديم كما يلي:

”“EoI-livelihood [Name of applicant organisation].

كما ينبغي لطلب الرغبة في المشاركة أن يُر َفق بنبذة -ال تزيد عن صفحة واحدة -عن المنظمة المهتمة والراغبة في التقديم
يكون موضحا فيها الخبرات السابقة في تنفيذ أنشطة سبل العيش .ويمكن إرسال الطلبات سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية.
وسيتم دعوة المؤسسات المهتمة -التي ترغب في التقديم شرط توافق وتشابه خبراتهم السابقة مع أهداف المبادرة -سيتم دعوتها
لحضور ورشة عمل في طرابلس خالل شهر يناير  1129حيث سيتم توضيح الدعم المُزمع بالتفصيل .أما بالنسبة للمؤسسات
العاملة خارج مدي نة طرابلس والتي ليس بمقدورها الحضور ،فبإمكانهم الحصول على تفاصيل أكثر من خالل مراسلتهم للبريد
اإللكتروني  bosla-libya@iom.intحيث يجب مراعاة أن يكون عنوان الرسالة اإللكترونية (اإليميل) الذي يحوي أي أسئلة
كما يلي “EoI-livelihood [Name of applicant organisation].” :في موعد أقصاه  05يناير  1129وبناء عليه سيتم دعوة
المنظمات المهتمة إلرسال عروضها الفنية والمالية المتكاملة في تاريخ ي َُحدد الحقا.
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