Call for Proposals
Study on the Perceptions of Host Communities, in Libya, towards Migrants
1. Background
The Regional Development and Protection Programme North Africa – Development Pillar (RDPP NA DEV),
funded by the European Union and implemented by the International Organization for Migration (IOM), is a
regional project aimed at strengthening the resilience of communities, supporting social cohesion between
migrant and host communities, as well as improving the realisation of the rights of migrants. It also aims to
enhance livelihood opportunities of migrants and host communities, within its five project countries - Algeria,
Egypt, Libya, Morocco, and Tunisia.
In support of its objective of improving social cohesion between migrants and host communities, IOM Libya
proposes to conduct a study analysing the perceptions of host communities, within Libya, towards migrants.
2. Objective of the consultancy
The objective of the consultancy is to provide updated quantitative and qualitative analysis on perceptions
towards migrants in Libya. Although full use is expected to be made of secondary data, recent quantitative data
are lacking. The study will therefore be primarily based on mixed-methods primary research. In addition to
providing updated statistically representative data on perceptions towards migrants, the data will be used as
baseline data for phase II of the RDPP, which will begin implementation in January 2019.
3. Scope of Work
The study will focus on three geographic locations: a) Tripoli; b) Benghazi; and c) Sebha. The target group will be
host communities in the three locations. Statistically representative quantitative data should be collected and
analysed, and should be disaggregated by factors including: gender; age; employment status; location. The
quantitative data should be complemented by qualitative data. Qualitative data can be collected through
methods such as focus group discussions (FGDs) and in-depth interviews (IDIs).
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The study should include, at a minimum, the following information:
-

-

Perceptions of various populations of host communities (young/old; employed/unemployed;
skilled/unskilled; men/women; etc.) towards various categories of migrants (by nationality; age; gender;
length of stay in Libya; legal status; etc.).
Evolution of perceptions towards migrants.
Frequency and type of interactions between host communities and migrants.
Quantitative and qualitative perceptions of positive and/or negative impacts of migrants on host
communities.
Qualitative information on reasons that particular perceptions are held.

The methodology of the assessment will include, but is not limited to:
-

Desk review, including review of existing reports and data.
Representative quantitative surveys of populations of Tripoli, Benghazi and Sebha.
A series of FGDs and IDIs with target populations (i.e. host communities).
Compilation and analysis of collected data and information.
Preparation of a final report, with presentation of analysed data, information and narrative.

All aspects of the methodology shall be developed in close coordination with IOM Libya, and the managing
mission of the RDPP, IOM Tunisia.
INDICATIVE TIMELINE FOR THE STUDY
Task
Review secondary data and reports
Develop inception report, including data collection sampling strategy and tools, and workplan
Review methodology and data collection tools with IOM
Conduct data collection
Finalise data entry and cleaning
Data analysis and production of draft report
Production of final report
Total

Estimated # days
2
5
1
6-8
2
4
2-3
22 - 25 Days

4. Key deliverables and delivery schedule
Expected outputs to be produced by the contractor are:
-

Inception report including: sampling strategy; questionnaire/tools for quantitative and qualitative data
collection; methodology and timeline for data collection and analysis.
Draft report (structure to be agreed jointly by IOM and contractor) containing statistical analysis of
quantitative data, supported by analysis of qualitative data.
Final report, incorporating IOM feedback.
All raw data (quantitative and qualitative) needs to be submitted to IOM.
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5. Competencies required
-

A team composed of qualified researchers with advanced university degrees in quantitative and
qualitative research methods, economics, and/or development studies, or other relevant disciplines.
Good knowledge of the migration, socioeconomic and political dynamics of Libya.
Experience in social cohesion promotion programming and/or research in the Libyan context.
At least five years of experience in quantitative and qualitative data collection and analysis.
Excellent report writing skills, and ability to meet deadlines.
Previous experience in publishing peer reviewed research would be an advantage.

6. Proposal submission instructions
Proposals must include two components: technical proposal and financial proposal, submitted as separate files.
The technical proposal must include the following components:
-

Organisation’s background and experience in conducting similar studies.
Clear methodology of the necessary activities to satisfy the ToR, including proposed quantitative and
qualitative sampling strategies, sample sizes, etc.
A detailed work plan, clearly presenting the activity action plan in accordance with the number of the
required days.
Curricula of senior technical team members.

Financial proposal: Please include a detailed budget clearly showing all budget lines and its relevance to the
proposal. The maximum budget is €12,000.
Applications should be in English or in Arabic.
Interested organisations are invited to submit technical and financial proposals to bosla-libya@iom.int, not later
than 20/01/’19. The subject line for expressions of interest should read “Public Perception Study Proposal
[Name of applicant organisation].”
Questions regarding this terms of reference may be submitted to bosla-libya@iom.int, not later than 15/01/’19.
The subject line for emails containing questions should read “Public Perception Study Question [Name of
applicant organisation].”
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7. Application review information
Following the submission deadline, a Proposal Review Committee (PRC) will convene to review all applications.
Shortlisted organisations shall be contacted. The PRC will evaluate applications based on:
1.
2.
3.
4.

Relevant experience and past performance of applicant organisation.
Quality of technical proposal.
Relevant experience of technical experts.
Financial proposal.

8. Ownership of outputs and data
All reports and data prepared by contractor in connection with the services performed under this ToR shall be
the sole property of IOM and shall not be used by contractor in connection with any other activity.

4

دعوة لتقديم عروض
دراسة عن تصورات المجتمعات المضيفة تجاه المهاجرين في ليبيا

 .1نبذة
إن البرنامج اإلقليمي للتنمية والحماية في شمال أفريقيا  -ركيزة التنمية (- )RDPP NA DEVالذي يموله االتحاد األوروبي وتقوم على تنفيذه
المنظمة الدولية للهجرة ( -)IOMهو مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ودعم الترابط االجتماعي بين المهاجرين
والمجتمعات المستضيفة فضﻼً عن تحﺴين إدراك ﺣقوق المهاجرين .كما أنه يهدف إلى تعزيز فرص كﺴب العيش للمهاجرين والمجتمعات المضيفة
في إطار مشاريعها في الدول الخمﺴة :الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس.
وفي إطار سعيها لدعم أهدافها الرامية إلى تنمية الترابط والتماسك االجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة ،تقترح المنظمة الدولية للهجرة
إجراء دراسة تحليلية إلدراك وفهم ونظرة المجتمعات المضيفة نحو المهاجرين في ليبيا.
 .2أهداف االستشارة
الهدف من االستشارات هو تقديم تحليل كمي ونوعي ُمح ّدث عن التصورات الموجودة تجاه المهاجرين في ليبيا .ورغم أنه من المتوقع أن يتم
االستخدام الكامل للبيانات الثانوية ،إال أن البيانات الكمية الحديثة تعتبر ضحلة .ولذلك سوف تﺴتند الدراسة في المقام األول على بحوث أولية متعددة
الطرق .باإلضافة إلى توفير بيانات تم تحديثها إﺣصائيا ً ﺣول التصورات نحو المهاجرين ،سيتم استخدام البيانات كبيانات أساسية للمرﺣلة الثانية من
البرنامج اإلقليمي للتنمية والحماية ( )RDPPوالتي سيتم البدأ في تنفيذها في يناير .9102

 .3مجال العمل
ستركز الدراسة على ثﻼثة مواقع جغرافية :أ) طرابلس ،ب) بنغازي ،ج) سبها .وستكون المجموعة المﺴتهدفة عبارة عن مجتمعات مﺴضيفة في
المواقع الثﻼثة .ينبغي جمع وتحليل البيانات الكمية التمثيلية اإلﺣصائية  ،وينبغي تصنيفها ﺣﺴب عوامل تشمل :الجنس والعمر والحالة الوظيفية
والمكان .كما ينبغي استكمال البيانات الكمية بالبيانات النوعية .بالنﺴبة للبيانات النوعية ،يمكن جمعها من خﻼل عدة طرق مثل نقاشات مجموعات
التركيز ( )Focus Group Discussionsوالمقابﻼت المتعمقة ( .)In-Depth Interviews
يجب أن تتضمن الدراسة على األقل المعلومات التالية:
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-

تصورات مختلف فئات المجتمعات المﺴضيفة (الشباب  /كبار الﺴن ،العاملون  /العاطلون عن العمل ،من ذوي المهارة  /من غير ذوي
المهارة ،رجال  /نﺴاء  ..وما إلى ذلك) تجاه مختلف أنواع المهاجرين (ﺣﺴب الجنﺴية ،العمر ،الجنس ،مدة اإلقامة في ليبيا ،الوضع
القانوني ....إلخ.).

-

تطور التصورات تجاه المهاجرين.

-

عدد مرات تكرار ونوع التفاعﻼت بين المجتمعات المﺴضيفة والمهاجرين.

-

التصورات الكمية والنوعية للتأثيرات اإليجابية أو الﺴلبية للمهاجرين في المجتمعات المضيفة.

-

معلومات نوعية عن أسباب وجود تصورات معينة.

أما منهجية التقييم فتشمل -على سبيل المثال ال الحصر -ما يلي:
-

الدراسة المكتبية بما في ذلك استعراض التقارير والبيانات الحالية.

-

استبيانات كمية تمثيلية لﺴكان طرابلس وبنغازي وسبها.

-

سلﺴلة من مناقشات مجموعة التركيز ( )FGDsوالمقابﻼت المتع ّمقة ( )IDIsمع الفئات الﺴكانية المﺴتهدفة (أي المجتمعات المضيفة).

-

تجميع وتحليل البيانات والمعلومات ال ُمج َّمعة.

-

إعداد التقرير النهائي مع عرض البيانات التي تم تحليلها والمعلومات وكذلك الﺴرد.

يجب تطوير جميع جوانب المنهجية /الطريقة بالتنﺴيق الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا والبعثة اإلدارية للبرنامج اإلقليمي للتنمية والحماية
) (RDPPوالمنظمة الدولية للهجرة في تونس.
البرنامج الزمني االسترشادي للدراسة
المهام
مراجعة البيانات الثانوية والتقارير
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وضع تقرير مبدئي يتضمن استراتيجيات وأدوات جمع عينات البيانات وخطة العمل
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مراجعة المنهجية  /الطريقة وأدوات جمع البيانات مع المنظمة الدولية للهجرة

1

إجراء عملية جمع البيانات

8-6

االنتهاء من إدخال البيانات وتنقيتها

2

تحليل البيانات وتجميع مﺴودة للتقرير

4

االنتهاء من التقرير النهائي

3-9
عدد األيام الكلي

 .4العناصر الرئيسية ال ُمنجزة وجدول التسليم
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عدد األيام المتوقعة

 22-22يوما

تتمثل المخرجات المتوقعة التي سيصدرها المتعاقد في:
-

تقرير مبدئي يشمل استراتيجية أخذ العينات :استبيان /أدوات جمع البيانات الكمية والنوعية ،المنهجية /الطريقة والجدول الزمني لجمع
البيانات وتحليلها.

-

مﺴودة تقرير (-يتم االتفاق على شكل التقرير بصورة مشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والمتعاقد) -تحتوي على تحليل إﺣصائي للبيانات
الكمية يؤيّدها تحليل البيانات النوعية.

-

التقرير النهائي ُمتضمنا تعليقات ومﻼﺣظات المنظمة الدولية للهجرة.

-

يجب إرسال جميع البيانات األولية (الكمية والنوعية) إلى المنظمة الدولية للهجرة.

 .2الكفاءات المطلوبة
-

فريق مكون من باﺣثين مؤهلين يتمتعون بشهادات جامعية متقدمة في أساليب البحث الك ّمي والنوعي واالقتصاد ،و /أو دراسات التنمية ،أو
غيرها من التخصصات ذات العﻼقة.

-

معرفة جيدة بالهجرة والديناميكيات االجتماعية واالقتصادية والﺴياسية في ليبيا.

-

خبرة في برمجة تعزيز الترابط والتماسك االجتماعي و /أو األبحاث في الﺴياق الليبي.

-

خمس سنوات خبرة على األقل في جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية.

-

مهارات ممتازة في كتابة التقارير والقدرة على االلتزام بالمواعيد النهائية.

-

ستكون الخبرة الﺴابقة في نشر األبحاث المراجعة من قبل الزمﻼء ميزة إضافية.
 .6إرسال العرض واإلرشادات

يجب أن تحتوي العروض على ُمك ّونَين اثنين :العرض الفني والعرض المالي تُرسل في ملفين منفصلين.
ويجب ان يحتوي العرض الفني على ما يلي:
-

نبذة عن خبرة المنظمة في القيام بدراسات مماثلة.

-

طريقة بحث واضحة للنشاطات الﻼزمة الستيفاء الشروط واألﺣكام المطلوبة بما في ذلك استراتيجيات جمع العينات المقترﺣة الكمية منها
والنوعية وﺣجم العينة ...إلخ

-

خطة عمل ُمفصلة تُقدم بشكل واضح خطة العمل ﺣﺴب عدد األيام المطلوب.

-

الﺴيرة الذاتية لألعضاء الرئيﺴيين للفريق الفني.

العرض المالي :يُرجى تقديم العرض بشكل واضح يُحدد مخصصات الميزانية وعﻼقتها بالعرض.
يجب أن تكون العروض باللغة اإلنجليزية أو العربية.
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المنظمات المهتمة مدعوّة إلرسال عروضها المالية إلى  bosla-libya@iom.intفي موعد أقصاه  9102/10/01على أن يكون عنوان اإليميل
الخاص بالرغبة في التقديم هو "]." Public Perception Study Proposal [Name of applicant organisation
في ﺣال كانت هناك أية استفﺴارات ﺣول الشروط واألﺣكام ،يُرجى إرسالها إلى  bosla-libya@iom.intفي موعد أقصاه  9102/10/01على أن
يكون عنوان اإليميل الذي يحتوي على االستفﺴارات هو
"]." Public Perception Study Question [Name of applicant organisation
 .7معلومات حول مراجعة الطلب
لدى انتهاء آخر موعد الستﻼم الطلبات ،ستقوم لجنة مراجعة العروض باالجتماع لمراجعة جميع الطلبات المقدمة ثم يتم االتصال بالمنظمات المؤهلة
ﺣيث ستقوم اللجنة بالتقييم الطلبات بناء على:
 .0الخبرة المماثلة والعمل الﺴابق للمنظمة المتقدمة.
 .9نوعية وﺣرفيّة العرض الفني.
 .3الخبرة المماثلة للخبراء الفنيين.
 .4العرض النهائي.
 .8ملكية المخرجات والبيانات
ستكون جميع التقارير والبيانات ال ُمع ّدة من طرف المتعاقد ذات العﻼقة بالخدمات المنجزة تحت هذه الشروط واألﺣكام ،ستكون ملكية وﺣيدة للمنظمة
الدولية للهجرة ال يحق للمتعاقد استخدامها ألي غرض آخر.
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