SUPPORTING SOCIAL COHESION BETWEEN HOST COMMUNITIES, DISPLACED POPULATIONS
AND MIGRANTS
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. High levels of internal displacement, combined with more limited access to services, have
had an impact on social cohesion between the host community, displaced populations, and migrants.
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 social cohesion initiatives, and promoting a culture of rights and dialogue
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST TO IMPLEMENT SOCIAL COHESION INITIATIVES
IOM Libya seeks expressions of interest from organisations, including: non-governmental organisations
(NGOs); civil society organisations (CSOs); local authorities; research or academic institutions to
implement social cohesion initiatives, including:
1) Initiatives to improve social cohesion between host communities, internally displaced persons
(IDPs), returnees, and migrants.
2) Initiatives to boost civic participation of migrants, IDPs and host communities.
3) Carry out mapping of the zones where migrants and host communities interact in cities/towns,
and identification of focal points that can act as mediators between migrants and local
communities. These focal points could include representatives of the following sectors: law
enforcement, municipalities, hospital, educational and technical institutions, law enforcement
offices, cultural institutions, etc.
4) Provide training on migrants’ rights and cultural diversity to selected focal points, so that they
can act as a facilitator for migrants.
5) Awareness raising (e.g. on migrants’ rights, human rights and rights of different population –
migrants, IDPs, host communities - groups, counter trafficking, referral systems, access to
services).
6) Other relevant social cohesion activities.
PROJECT TARGET AREA
Project target area includes all municipalities across Libya.
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PROJECT TIMEFRAME
Multiple projects are expected to be funded. The expected duration of support can range from 1 to 4
months.
ELIGIBILITY
To be considered for an award, applicants must:




Be officially registered as an NGO, CSO or private sector entity, and/or working in
compliance with all applicable civil and fiscal regulations.
Have previous experience in the social cohesion capacity building/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 10/01/2019. The subject line for expressions of interest should read “EoI-Social-Cohesion
[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 social cohesion 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-SocialCohesion [Name of applicant organisation],” not later than 50/50/9502. Interested organisations will be
invited to submit a full technical and financial proposal at a later date.
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دعم الترابط االجتماعي بين المجتمعات المستضيفة والنازحين والمهاجرين.
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.
إن مستويات النزوح الداخلي المرتفعة  ،باإلضافة إلى محدودية الخدمات ،قد تركت آثارها على الترابط
االجتماعي بين النازحين داخليا والمجتمعات المستضيفة و المهاجرين.
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
مساندة ودعم الترابط اإلجتماعي وتشجيع ثقافة الحوار و الحقوق والترابط االجتماعي.
طلبات الرغبة في التقديم المتعلقة بتنفيذ مبادرات الترابط االجتماعي
تسعى المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إلى إستالم طلبات "الرغبة في المشاركة" من عدة مؤسسات منها
المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمؤسسات البحثية أو األكاديمية وذلك
لتطبيق مبادرات الترابط االجتماعي والتي تشمل:
 )2مبادرات تهدف إلى تحسين الترابط االجتماعي بين المجتمعات المستضيفة والنازحين في
الداخل والمهجرين والمهاجرين.
 )1مبادرات للدفع بالمشاركة المدنية للنازحين في الداخل والمجتمعات المستضيفة و المهاجرين.
 )3العمل على تحديد المناطق التي يتفاعل فيها المهاجرون والمجتمعات المستضيفة في مختلف
المدن مع تحديد نقاط اتصال للعمل كوسطاء بين المهاجرين والمجتمعات المحلية .ويمكن أن
تكون نقاط االتصال هذه عبارة عن ممثلين عن القطاعات التالية :األمن ،البلديات،
المستشفيات ،المؤسسات التعليمية والتقنية ،مراكز األمن ،المؤسسات الثقافية ..إلخ
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 )4تقديم دورات تدريبية في مجال حقوق المهاجرين والتنوع الثقافي موجهة لألشخاص الذين
يمثلون نقاط االتصال لكي يتمكنوا من تسهيل التعامل مع المهاجرين.
 )5حمالت توعوية (على سبيل المثال حول حقوق المهاجرين ،حقوق اإلنسان وحقوق التجمعات
السكانية المختلفة -المهاجرون ،النازحون في الداخل ،المجتمعات المستضيفة -والمجموعات
المتمثلة في مكافحة تهريب البشر ،نُظم اإلحالة ،الحصول على الخدمات).
 )6أنشطة أخرى ذات عالقة بالترابط االجتماعي.
المناطق المستهدفة للمشروع
يمكن تقديم مقترحات المشاريع من جميع البلديات في جميع أنحاء ليبيا.
اإلطار الزمني للمشروع
من المتوقع تمويل عدة مشاريع ,ويمكن أن تتراوح المدة المتوقعة للدعم من شهر واحد إلى أربعة أشهر.
األهلية
الستحقاق المنحة ،يجب على المتقدم:
 أن يكون مسجالً رسميا ً كمؤسسة غير ربحية أو منظمة مجتمع مدني أو كيان من القطاع
الخاص ويعمل وفقًا لجميع اللوائح المدنية والضريبية السارية.
 خبرة سابقة في برمجة وبناء القدرات في مجال الترابط االجتماعي مع توفر المرافق
المناسبة واستخدام المناهج التدريبية المط ّورة 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 المشاركة كما يلي:
”“EoI-Social-Cohesion [Name of applicant organisation].
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كما ينبغي لطلب الرغبة في المشاركة أن يُرفَق بنبذة -ال تزيد عن صفحة واحدة -عن المنظمة المهتمة
والراغبة في المشاركة موضحا فيها الخبرات السابقة في تنفيذ أنشطة الترابط االجتماعي .ويمكن إرسال
الطلبات سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية.
وسيتم دعوة المنظمات المهتمة -التي ترغب في التقديم شرط توافق وتشابه خبراتهم السابقة مع أهداف
المبادرة -لحضور ورشة عمل في طرابلس خالل شهر يناير  1129حيث سيتم توضيح الدعم ال ُمزمع
بالتفصيل .أما بالنسبة للمنظمات العاملة خارج مدينة 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:
” “Question-EoI-Social-Cohesion [Name of applicant organisation],في موعد أقصاه 5
يناير  1129وبناء عليه سيتم دعوة المنظمات المهتمة إلرسال عروضها الفنية والمالية المتكاملة في تاريخ
ي َُحدد الحقا.
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