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المنظمة الدولية للهجرة
المجتمع التابع للمنظمة الدولية للهجرة
التعبي عن االهتمام لالنضمام إىل برنامج تحقيق االستقرار
ر
ي
ر
قائمة الشكاء المنفذين
لمقدم الطلبات
مذكرة إرشادية
ي
الينامج
 .1خلفية ر
تعتي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة يف مجال الهجرة وتعمل
تأسست المنظمة الدولية للهجرة يف عام  1951و ر
بشكل وثيق مع ر
.
الحكوميي تكرس المنظمة الدولية للهجرة نفسها لتعزيز
وغي
والحكوميي
الحكوميي
الشكاء
الدوليي ر
ر
ر
ر
ر
الهجرة اإلنسانية و المنظمة لفائدة الجميع و ذلك من خالل  166دولة عضوة و  8دول حاملة لصفة المراقب و
المتمتعة بمكاتب ف ر
بتوفي الخدمات والمشورة لكل من
أكي من  100دولة .كما تقوم المنظمة الدولية للهجرة
ر
ي
الحكومات والمهاجرين.
ً
الدوىل
المجتمع التابع للمنظمة الدولية للهجرة "معا نعيد البناء" يف جهود المجتمع
يساهم برنامج تحقيق االستقرار
ي
ي
.
الينامج يف عام  2016يف سبها وقطرون يف الجنوب
وحكومة ليبيا إلعادة الحياة الطبيعية إىل المجتمعات يف ليبيا بدأ ر
الينامج التعاون ربي المجموعات االجتماعية المتنوعة
وتوسع إىل بنغازي والكفرة يف رشق ليبيا يف عام  .2017و يشجع ر
االجتماع .و
المحل وتعزيز التماسك
المدن والسلطات البلدية المحلية  ،لتعزيز رإشاك المجتمع
 ،بما يف ذلك المجتمع
ي
ي
ي
يقوم بذلك من خالل بناء القدرات المحلية وتعزيز مبادرات السالم من خالل التدريبات واألنشطة االجتماعية والثقافية
ودعم الحوار ربي المجتمعات المحلية وفيما بينها .و ﯾشرك البرنامج مجموعة واسعة من المجموعات المجتمعﯾة (بما فﻲ
ذلك المجتمعات المﺿﯾفة  ،والنازحﯾن  ،والمﮭاجرﯾن)  ،فﺿال عن السلطات المحلﯾة والمجتمع المدنﻲ.
الحاىل عل توسيع محفظة
المجتمع التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف الوقت
يعمل برنامج تحقيق االستقرار
ي
ي
ر
السلم ربي المجتمعات يف جنوب وشق
الت تعزز ظروف التعايش
استثماراته بشكل ر
ي
كبي وسيدعم المبادرات الصغرى ي
يل:
ليبيا .و باالﺿافة إىل ذلك و عل وجه التحديد ،سوف تستهدف األموال المقدمة يف إطار هذا ر
الينامج ما ي
ر
الت تكمل المشاري ع الجارية للبنية التحتية وتقديم
أ .حمالت التواصل والتوعية وأنشطة إشاك المجتمع ي
المعدات
الليبيي ومجتمعات المهاجرين
ب .تعزيز فرص العمل وسبل العيش ربي
ر
االجتماع وتعزيز المشاركة والحوار البناء ربي المجتمع
المدن لتعزيز التماسك
ت .بناء قدرات المجتمع
ي
ي
والسلطات
المدن ()CSOs
ولتمكي تنفيذ حافظة االستقرار ،تخطط المنظمة الدولية للهجرة للعمل مع منظمات المجتمع
ر
ي
ر
المحليي ذوي المصلحة ذات الصلة .يهدف التأهيل
التجاريي
والشكاء
والرابطات المحلية والمنظمات التطوعية
ر
ر
المسبق لهؤالء ر
التعبي عن االهتمام ،إىل تسهيل التخطيط طويل األجل والتعبئة الشيعة
الشكاء ،الذي هو الغرض من
ر
للمنظمات المحلية يف المناطق المستهدفة.
ً
ً
ر
* ر
يرج المالحظة:استنادا إىل تقديم الطلبات ،ستعمل المنظمة الدولية للهجرة مسبقا عل تأهيل الشكاء الذين سيتم
ر
.
.
وبالتاىل ،فإن التأهيل المسبق لن يضمن التمويل ستتصل المنظمة
وﺿعهم يف قائمة الشاكة المستقبلية المحتملة
ي
ً
الدولية للهجرة ر
المؤهلي مسبقا يف القائمة عل أساس االحتياجات لتنفيذ مشاري ع مجتمعية.
بالشكاء
ر
 .2دعوة تقديم الطلبات والتعليمات
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المدن المهتمة،
غي الحكومية  /منظمات المجتمع
تدعو المنظمة الدولية للهجرة بموجب هذه الوثيقة المنظمات ر
ي
والجمعيات المحلية ،والمنظمات التطوعية ر
المحليي إىل تقديم طلبات المشاري ع المتعلقة بتعزيز
التجاريي
والشكاء
ر
ر
المجتمع والسالم واالستقرار يف بنغازي والكفرة وسبها والقطرون.
التماسك
ي
يمكن للمتقدمي المهتمي تقديم الطلبات ل واحد أو ر
أكي من النوافذ المواﺿيعية المدرجة أدناه:
ر
ر
والمعلمي يف المدارس  /الجامعات  /الكليات والمعاهد التعليمية األخرى
االجتماع ربي الطالب
 .1التماسك
ر
ي
أمثلة:
 األنشطة المتعلقة بالتعليم ،مثل دروس الحاسوب ودورات اللغة التدريبات عل مواﺿيع متعلقة بالسالم ،مثل الوساطة و التسوية و التواصلاالجتماع ،مثل مهرجانات السالم مع المسابقات و األنشطة
 الفعاليات ذات الصلة بالسالم والتماسكي
اليفيهية والخطب
 المسابقات ،بما يف ذلك الرياﺿة والحوار والفنون زيارات التعرف عل مواقع الياث الثقاف روالشكات المحلية والمنظمات والمكاتب الحكومية
ي
تغي المناخ والقضايا البيئية والمواﺿيع
 أنشطة وفعاليات لتعزيزالوع بموﺿوعات مهمة مختلفة ،بما يف ذلك ر
ي
ذات الصلة بالصحة العامة
المعلمي ،بما يف ذلك مهارات الحاسوب واللغات واالتصاالت والمهارات اليبوية
 بناء قدراتر
 .2تعزيز الوصول إىل الخدمات الصحية والصحة العامة للمجتمعات يف المناطق المستهدفة
أمثلة:
 حمالت إعالمية حول الخدمات الصحية المتاحة ،بما يف ذلك األيام المفتوحة لمراكز الرعاية الصحية األوليةوالعيادات والمستشفيات
الصح
 تطوير وتوزي ع مواد التثقيفي
الوع بالصحة العامة ،بما يف ذلك مرفق االختبار (مقين عل سبيل المثال ،باليوم المفتوح وبطولة كرة القدم)
ي
الرتفاع ﺿغط الدم  ،ومستويات السكر يف الدم  ،والكوليسيول ،إلخ.
 توزي ع مجموعات اإلسعافات األولية و أطقم األسنان و مجموعات األمومةر
والمش
 األنشطة الرياﺿية للمجتمع بشكل موسع ،مثل بطوالت كرة القدم وكرة السلة وفعاليات الجريي
والجمباز ،إلخ.
الت تعزز سالمة المياه والنظافة والتوعية الصحية البيئية
 .3األنشطة ي
أمثلة:
وتغي المناخ يف المجتمعات المحلية ألطفال المدارس والطالب
 أنشطة التوعية بالنظافة والصحة البيئيةر
والمعلمي
ر
 تطوير وتوزي ع مواد التوعية اليبوية مقاالت  /مشحيات  /مسابقات نقاش ألطفال المدارس حول مواﺿيع ذات صلة توزي ع سالت النظافة -يوم التنظيف يف الهواء الطلق
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تركيب صناديق النفايات
زراعة األشجار والزهور

 .4دعم المشاركة وبناء الثقة ربي المجالس المحلية  /السلطات البلدية والمجتمعات
أمثلة:
 حمالت إعالمية حول خدمات المجالس المحلية للمجتمعات (صحيفة  ،راديو  ،تلفزيون)مسؤوىل المجلس
 تنظيم يوم مفتوح يف  /زيارات التعرض للمجلس للمجتمع  /الطالب للتعرف علي
الت تعزز الحوار وتزيد من التفاعل ربي المجالس والمجتمعات المحلية
 األنشطة  /الفعاليات يلممثل المجالس المحلية بشأن المساءلة ومهارات الحاسوب واالتصاالت
 بناء القدراتي
المحل يف تنظيم األنشطة الثقافية يف األماكن العامة (المنيهات والمسارح والحدائق واألسواق)
 دعم المجلسي
يف المدينة
االجتماع يف المجتمعات
الت تعزز المشاركة والتماسك
ي
 .5األنشطة الرياﺿية ي
أمثلة:
 تنظيم فصول  /تدريب عل أنواع مختلفة من األلعاب الرياﺿية يف المدارس والجامعات والكليات والمجتمعبشكل أوسع ،بما يف ذلك النساء والفتيات
 البطوالت والمسابقات الرياﺿية يف المدارس والجامعات والكليات والمجتمع ،بما يف ذلك للنساء والفتياتتوفي المعدات الرياﺿية ذات الصلة بالفصول  /الدورات التدريبية والبطوالت
ر
االجتماع األخرى (الحفالت الموسيقية والمسابقات
 الجمع ربي المسابقات الرياﺿية وأنشطة التماسكي
الوع بالصحة العامة وما إىل ذلك)
النقاشية والفنية ورفع
ي
توفي المهارات المهنية و ريادة األعمال وإدارة األعمال و التدريب عل
 .6تشجيع العمل الحر وسبل العيش من خالل ر
وتحسي األعمال
الوظيفة ،و األدوات والمعدات الالزمة إلنشاء
ر
أمثلة:
 التدريب عل المهارات المهنية ومجموعات األدوات المتعلقة بالمهن القابلة للتسويقالصغية وإدارة ر
وتوفي األدوات والدعم إلنشاء /
تحسي
الصغية
المشوعات
 التدريب عل تنظيم المشاري عر
ر
ر
ر
األعمال
وتوفي
ة
الصغي
ع
المشاري
وإدارة
واألفكار
المفهوم
ذلك
ف
بما
ة،
الصغي
االجتماعية
األعمال
ريادة
عل
التدريب
ر
ر
ر
ي
األدوات والدعم إلنشاء /
تحسي األعمال
ر
المهت وزيارات
 يمكن دمج أي تدريب عل المهارات والدعم مع التوجيه والتدريب أثناء العمل والتدريبي
لتحسي التسويق
التعرض والمعارض
ر
 التدريب عل المهارات الذي يستهدف فئات محددة  ،مثل الشباب والنساء والمهاجرين واألشخاص ذوياإلعاقة وما إىل ذلك.
ر
المواش
الصغية وتربية
 .7دعم المشاري ع الزراعية
ر
ي
أمثلة:
ومرن الماشية يف مختلف القطاعات
ارعي
 دورات تدريبية لصغار المز رري
اعيي
ر
الز
 التدريب عل مهارات للعمالر
توفي المدخالت ،بما يف ذلك البذور ذات الجودة العالية والشتالت واألسمدة والماشية
ر
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اع وتربية الماشية
ر
توفي المعدات واألدوات الالزمة لإلنتاج الزر ي

االجتماع
المدن والسلطات البلدية لتعزيز التماسك
 .8تعزيز قدرات منظمات المجتمع
ي
ي
أمثلة:
المدن والسلطات البلدية بشأن حساسية الياع والتماسك
 تنظيم وتسهيل بناء قدرات منظمات المجتمعي
االجتماع والهجرة وإدارة المشاري ع
ي
المدن المحلية ،بما يف ذلك
المجتمع
منظمات
تنفذها
الت
االجتماع
التماسك
ألنشطة
ة
الصغي
المنح
 إدارةر
ي
ي ي
المدن فيما يتعلق بالمشييات واإلدارة المالية والتوجيه من خالل تنفيذ األنشطة
دعم منظمات المجتمع
ي
وإعداد التقارير
 .2.1الوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات
تم إرفاق مجموعة كاملة من وثائق الطلب مع هذه المذكرة التوجيهية ،بما يف ذلك:
الملحق رقم ( .)1استمارة معلومات مقدم الطلب
ر
 يقوم كل مقدم طلب بملء المعلومات األساسية حول المنظمة  /الشكةالملحق رقم ( )2استمارة المذكرة المفاهمية
 عل كل متقدم أن يقدم مذكرة مفاهيمية واحدة عل األقل حول أحد المجاالت المواﺿيعية المذكورة أعالهعل األقل.
الميانيات لجملة من المجاالت المواﺿيعية عل
 يمكن لمقدم الطلب تقديم المالحظات المفاهيمية مع إرفاق رالنحو المرغوب فيه .ر
الميانيات الخاصة بكل مجال
يرج تقديم مالحظات مفاهمية منفصلة مع إرفاق ر
مواﺿيع.
ي
الميانية
الملحق رقم ( )3قالب ر
الميانية التقديرية لكل مالحظة مفاهيمية (انظر القسم  2.3لالطالع عل
 يجب عل كل مقدم طلب تقديم رالميانية)
نطاقات ر
الملحق رقم  4تقييم قدرات المنظمة
ئ
 يجب عل كل مقدم طلب أن يمل تقييم قدرات المنظمةالملحق رقم ( )5القائمة المرجعية النهائية
 أداة لمساعدة مقدم الطلب يف ﺿمان اكتمال الطلبً
أيضا يف القوالب عند االقتضاء:
الوثائق اإلﺿافية المراد إرفاقها مع التطبيق (المبينة
 ملف المنظمة  /رالشكة
السي الذاتية لموظف المنظمة  /ر
الشكة
ر
ي
 وثائق التسجيل الرسمية مرجعان عل األقل لألداء الجيد (بما ف ذلك من الجهات المانحة روالشكاء المنفذين)
ي
 .2.2المناطق المستهدفة
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المجتمع التابع المنظمة الدولية للهجرة يف بنغازي والكفرة
تتمثل المناطق المستهدفة يف برنامج تحقيق االستقرار
ي
ً
الينامج إىل تأهيل ر
.
للمتقدمي التقدم بطلب
يمكن
المناطق
جميع
ف
لألنشطة
ا
مسبق
الشكاء
وسبها والقطرون .يهدف ر
ر
ي
ر
خيتهم وأن تكون لهم شبكات حالية يف
لمنطقة واحدة أو أكي .سيحتاج المتقدمون إىل أن يكونوا قادرين عل أن يبدوا ر
الت تم التقدم بالطلب لها.
المناطق ي
الميانية
 2.3نطاق ر
الميانية ربي مختلف المجاالت المستهدفة.
يختلف نطاق ر
أمريك
أمريك  50000 -دوالر
المجاالت المواﺿيعية  5000 :5-1دوالر
ي
ي
أمريك
أمريك  150،000 -دوالر
المجاالت المواﺿيعية  20،000 :8-6دوالر
ي
ي
الميانية المقيحة ﺿمن هذه النطاقات متناسبة مع األنشطة وأن تكون متوافقة مع أسعار
يجب أن تكون تقديرات ر
السوق الحالية.

.3
معايي التأهيل المسبق
ر
من المتوقع أن يفحص المتقدم بالطلب جميع التعليمات واالستمارات والمصطلحات والمواصفات يف وثائق الطلب.
يمكن أن يؤثر الفشل يف تقديم جميع المعلومات المطلوبة يف وثائق الطلب عل قرار التأهيل المسبق للمؤسسة وأن
يؤدي إىل الرفض.
خية سابقة يف تنفيذ أنشطة التماسك  /سبل المعيشة االجتماعية ودافع قوي
يجب أن يكون لدى
مقدم الطلب ر
ي
ً
للمعايي والمبادئ والجوانب التالية:
.
للمساهمة يف االستقرار يف المنطقة عالوة عل ذلك ،سيتم تقييم الطلبات وفقا
ر
.1
.2

.3
.4

.5

تأثي مناسب من ناحية الوقت وواﺿح
كي عل تقديم عمل واﺿح ذي ر
إنتاج مخرجات محددة وملموسة :الي ر
السلم ؛
من شأنه معالجة األسباب الجذرية للياع عل مستوى المجتمع والتشجيع عل التفاعل
ي
االستجابة لالحتياجات عل أرض الواقع:
ينبع تشجيع الملكية المحلية ومشاركة المجتمع يف صنع القرار
ي
ر
حول العمل لضمان االستدامة كما يجب أن يتم التنفيذ مع اإلشارة المباشة والمستمرة إىل الهياكل السياسية
وغي الرسمية؛
القائمة الرسمية ر
ر
:
المباشة المحتملة للمشاري ع
غي
األخذ
يجب
ار
اإلض
وعدم
حساسية الرصاع
بعي االعتبار النتائج السلبية ر
ر
ر
وتفسيها بعناية يف مقيح المشوع) ؛
وغي المقصودة للعمل
ر
وتفاديها (أي يجب تحليل العواقب المقصودة ر
وخية مجربة يف العمل مع
الهجرة :يجب أن يكون لدى مقدم الطلب فهم جيد للهجرة واليوح يف سياق ليبيا ،ر
االجتماع  /بناء القدرات ذات الصلة .سيكون دمج المهاجرين يف
مجتمعات المهاجرين وأنشطة التماسك
ي
مية إﺿافية.
األنشطة ر
ر
:
المراجعة المستمرة للمراقبة التأكد من أن المشوع يعتمد عل أفضل الممارسات ويستجيب إىل السياقات
المتغية عل أرض الواقع؛
والظروف
ر
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الجنسي لدى المستفيدين
الت تضمن وجود توازن ربي
 .6مراعاة النوع
ر
االجتماع :سيتم تسجيل المفاهيم ي
ي
المستهدفي.
ر
 .7التنسيق والتكامل :مع أعمال الجهات الفاعلة اإلنمائية واألنشطة الجارية األخرى يف المنطقة
والميانيات والجداول الزمنية واقعية
 .8الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة :يجب أن تثبت األفكار أن األنشطة
ر
ومتناسبة
معايي األهلية وبيانات االعتماد األخرى:
3.1
ر
يجوز ألي منظمة أو مؤسسة التقدم بطلب ،إذا كانت:
غي هادفة للرب ح أو ربحية ذات جدول أعمال واﺿح فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية
ر
ً
رسم
المدن ،أو أي كيان
ليت معيف به قانونيا ،مسجل يف وزارة الثقافة الليبية أو مفوﺿية المجتمع
ي
ي
 كيان ر يليت آخر ذي صلة
ري
األمريك يف الخارج أو يف ليبيا أو
ر
بالدوال
حساب
طريق
عن
ذلك
ف
بما
الدفع،
تلف
كيفية
الطلب
مقدم
يوﺿح
يجب أن
ي
ي
الليت ،إلخ.
حساب الدينار ر ي
ئ
النهان لتقديم المقيح 30 :يونيو 2019
 .4الموعد
ي
الينامج
ون  togetherwebuild@iom.intأو يف مظروف مختوم لمكتب ر
عي ر
يجب تقديم المقيحات ر
الييد اإللكي ي
ج األندلس.
بريد
الكائن يف طرابلس :مكتب
ي
 .5معلومات مراجعة الطلب
ئ
النهان للتقديم .إذا تم
ستجتمع لجنة مراجعة المنح ( )GRCلمراجعة جميع الطلبات يف غضون  7أيام من الموعد
ي
ً
مناسبا ،فستقوم المنظمة الدولية للهجرة بإبالغ مقدم الطلب بأنه قد تم إدراجه يف القائمة للنظر يف
اعتبار الطلب
مشاري ع المجتمع المستقبلية.
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