
 

 ليبيا – للهجرة الدولية المنظمة بعثة
 االهتمام عن للتعبير  دعوة

 الجدول الزم   1

 LY22-322 معرف الدعوة للتعب عن االهتمام #

ــــخ) ال  تم    15 (تار  2022س

 2022 نوفم  2 الموعد النها لطلب التوضيح 

ات  م الطل  2022 نوفم  6 الموعد النها لتقد

النتائج  سم   15   اإلخطار   2022 د
 

 المواقع   2

ا.     جميع المدن  لي

 القطاع (القطاعات) ومجال (مجاالت) التخصص   3

م اهتمامها لهذه الدعوة.    غض النظر عن أي قطاع (قطاعات) ومجال (مجاالت) محددة، تقد  جوز للمنظمات المهتمة، 

الة المصدرة   4  الو

س.  لس وتو ا  طرا ة للهجرة  لي  مكتب المنظمة الدول

 النتائج المتوقعة  5

ل المسبق.  ة للتأه ة الواج ات العنا مال متطل ة عن اهتمامها إ است  سوف تتم دعوة المنظمات المع

ة   6 ة اإلرشاد ان  الم

ة.     ة  هذه المرحلة من العمل  غ مطل

 معلومات أخرى   7

مال  است م قدرة المنظمة و ا بتقي ة للهجرة  لي قوم مكتب المنظمة الدول المنظمات المؤهلة  س ة للحصول ع قائمة  ة الواج العنا
ة  ان م ف المنظمات بناًء ع قدراتها ومجال أعمالها ومواقعها و ة الدعوة للتعب عن االهتمام هذه، تص تم، ع ضوء عمل قا. وس   مس

ة للمنظم ل ذ المستق ات التنف تها ل تكون مرجعا لطل ا وتج ا. الوصول إليها  لي ة للهجرة  لي  ة الدول
 

 
ً
د ادل المعلومات العامة  طلب من المنظمات المهتمة ت ة. وُ نها أ عموم وع محدد ول م   دعوة التعب عن االهتمام هذه غ خاصة 

احه.  كون لديها استعداد الق مكن أن  وع محدد   من أي م
 

ك  ات لل ل والمش الحد األد من  ترد إرشادات التم ك المنفذ أن   ث ُيتوقع من ال مرجع لها، ح المنفذ  المرفق (و) 
ات.   المتطل

 
 مرفقات  8 

 

 URLعنوان   الوصف

اء المنفذين -المرفق (أ)  ة لمراجع ال جزء من خطاب التعب عن االهتمام  القائمة المرجع
 هذا 

اء المنفذين   -المرفق (ب)  ان المعلومات العامة لل ب جزء من خطاب التعب عن االهتمام  اس
 هذا

الغ الما  -المرفق (ج)  جزء من خطاب التعب عن االهتمام  نموذج اإل
 هذا

ذ  -المرفق (د)  جزء من خطاب التعب عن االهتمام  نموذج اتفاق التنف
 هذا

المعلومات العامة  -المرفق (ه)   ة للوثائق المتعلقة  جزء من خطاب التعب عن االهتمام  قائمة مرجع
 هذا

ك المنفذ  -المرفق (و)  ات لل ل والمش جزء من خطاب التعب عن االهتمام  إرشادات التم
 هذا

 



 

ة هذه وتقد   12 ا د من المعلومات حول فرصة ال ة:  ملم ارة المواقع التال ات، ير ز  الطل

  https://libya.iom.int/tenders 

  https://libyantenders.ly    

 
ذ  ت قدرتها ع تنف ة لهذه الدعوة أن ت ة. يتع ع المنظمات المستجي شطة الفرد ة لأل ات الجزئ شطة كحزمة واحدة. ولن يتم النظر  الطل  األ

 
ة ال اب تتعلق  ة للهجرة ألس عثة المنظمة الدول ة القرار الذي اتخذته  شف عن خصوص الحق  رفض ال ة للهجرة   .  تحتفظ المنظمة الدول

الحق  قبول أو رفض أي تعب ة للهجرة  ال التعب عن االهتمام  أي  تحتفظ المنظمة الدول ار ورفض جميع أش ة االخت لغاء عمل  عن االهتمام، و
ن.   اء المنفذين المتأث ة تجاه ال  وقت، دون تحمل أي مسؤول

ا   كتاب االتصال  ير  المعلومات،  من  د  ا،  لم لي للهجرة  ة  الدول للمنظمة  عة  التا ات  المش إ  بوحدة  و  إل د  ب رسال  و
iomlibyaproposal@iom.int   

 

م التعب عن االهتمام  إرشادات تقد

اء المنفذين  ما  ذلك الملحق (ب): معلومات ال مه  شأن إعداد الطلب وتقد مات  قة ع تعل  تحتوي هذه الوث

ا إ   .1 ون م الطلب إل ،  موعد    LY322-22مع ذكر المرجع #    iomlibyaproposal@iom.intجب تقد و د اإلل ع ال أقصاه  موض
عد ذلك.  2022نوفم  6  ولن يتم النظر  الطلب المتأخر 

ة م .2 ف م وصف مفّصل حول ك ات المحددة  دعوة التعب عن االهتمام (جب تقد قة المتطل ة للهجرة CEIطا ) الصادرة عن المنظمة الدول
اء المنفذين.  ات ال ات ومعارف وخ  مع قدرات وخ

و المذكور أعاله مع ذكر "  .3 د اإلل ا إ عنوان ال ون م جميع الوثائق إل ك المنفذ  اسم" LY22-322جب تقد د   "  ال ع ال موض
  . و  اإلل

ة للهجرة داخل الدعوة للتعب عن ا  .4 ل الذي تحدده المنظمة الدول الش ة و ة أو اإلنجل اللغة الع م التعب عن االهتمام  الهتمام. جب تقد
ن المب جاز ع جميع النقاط  ح و ة، والرد بوض المعلومات المطل م جميع  جب تقد ات هذه و عالج متطل مكن رفض أي طلب ال  ة. و

امل وشامل.  ل  ش  الدعوة للتعب عن االهتمام 

5.  : قة الطلب مما   جب أن تتكون وث

ة.   . أ    خطاب التغط

ة     . ب المطل ل  التفاص (أ)  مع  املة  المنفذين)،  اء  لل ة  المرجع القائمة  (أ):  المرفق  (انظر  المنفذين  اء  ال المتعلقة  المراجع 
الوثائق ذات الصلة حسب االقتضاء. و   المدعومة 

ل    . ج ع ع 
ّ
الدعوة للتعب عن االهتمام (الملحق ب)، والُموق امل والمرفق  ال ك المنفذ المكتمل  العامة لل ان المعلومات  ب اس

 صفحة من صفحات الممثل المفوض للمنظمة، و 

المعلومات العامة" مكتمل  . د ة للوثائق المتعلقة  الدعوة للتعب عن االهتمام (الملحق (ه)) ومدعومة  "قائمة مرجع امل ومرفقة  ال ة 
جب   ل المثال،  ل ملف وفقا لذلك. وع س ة  سم مها، و ل تقد تمال الوثائق ق ر التحقق مرة أخرى من ا الوثائق المالئمة. و

'أ  : التا ة ع النحو  سم ال ش  1-أن تكون  ال ــــح  الت ة:  القانون "أ. الوثائق   ،" "، "ملف    1غ األسا ة: النظام  القانون الوثائق 
أ.  المنظمة  ف  أ. 2تع التنظ  ل  المنظمة  4"، "اله ــها  ال تج ة  الواج ة  العنا ة  الوثائق  إطار عمل تم مراجعة  إلخ. وس  ،  "

تمال الوثائق. و حالة عدم توفر أي وثا  ة ضمان ا ة للهجرة، ولذلك من المهم للغا ئق، ير اإلشارة إ "ال ينطبق"  القائمة  الدول
ة.   المرجع

 أي وثائق أخرى ذات صلة   . ه

ات أو سحبها  .6 ل الطل جوز تعد ل وقت اإلغالق المحدد  هذه الدعوة للتعب عن االهتمام. وال  ا ق ات أو سحبها كتاب ل الطل عد   مكن تعد
 .  الموعد النها

ف ا  .7 ال ك المنفذ جميع الت أي حال من األحوال عن  يتحمل ال ة للهجرة مسؤولة  مه ولن تكون المنظمة الدول عداد الطلب وتقد طة ب لمرت
دة.   ف المتك ال  الت

اء المنفذين.  .8 ة رسوم طلب من ال ة للهجرة  أي مناس  لن تطلب المنظمة الدول

يتم تبادلها شفهًيا معهم فيما يتعلق بالدعوة للتعبير عن االهتمام هذه   يجب التعامل مع جميع المعلومات المقدمة كتابة إلى الشركاء المنفذين أو التي . 9
على أنها سرية للغاية. وال يجوز للشريك المنفذ مشاركة هذه المعلومات أو االحتجاج بها مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية  

 ملية االختيار سواء كلل طلب الشريك المنفذ بالنجاح أم ال. مسبقة من المنظمة الدولية للهجرة. ويستمر هذا االلتزام بعد إتمام ع

أنها ستتعامل المنظمة الدولية للهجرة مع جميع المعلومات (أو التي تحمل عالمة ملكية / حساسة / مالية) المستلمة من الشركاء المنفذين على   . 10
 سرية ومع جميع البيانات الشخصية وفقًا لمبادئ حماية البيانات الخاصة بها. 



 

القتراح  يوافق الشريك المنفذ، بتقديم طلب، للمنظمة الدولية للهجرة على تبادل المعلومات مع أولئك الذين يحتاجون إلى المعارف ألغراض تقييم ا . 11
 وإدارته. 

ات،  أي وقت دون   .12 ة ورفض جميع الطل لغاء العمل الحق  قبول أو رفض أي طلب، و ة للهجرة  ة  تحتفظ المنظمة الدول تحمل أي مسؤول
ة للهجرة.  اب اإلجراء الذي تتخذه المنظمة الدول أس ك المنفذ المتأثر  الغ ال ام ب ك المنفذ المتأثر أو أي ال  تجاه ال



 

اء المنفذين  ة لمراجع ال  المرفق أ: القائمة المرجع

قة منفصلة إلدراجها  الرد ع طلب الد ة  وث ة مطل ة للهجرة:  المعلومات التال  عوة للتعب عن االهتمام الصادر عن المنظمة الدول

 

غة حرة)  - 1الجدول   ة (ص ك المنفذ الرئ  السنوات الثالث األخ ة ال  تج

دء   •  شهر  سنة ال

 شهر  سنة االنتهاء   •

ك الرئ   •  الجهة المانحة  ال

ــــع  •  وصف المشار

لغ العقد    •  م

م أدلة ة)  مالحظات (تقد ند  مس

 

غة حرة) - 2الجدول   ة (ص ة مماثلة  السنوات الثالث الماض  تج

 السنة    •

ك الرئ   •  الجهة المانحة  ال

ــــع   •  وصف المشار

لغ العقد    •  م

ة (*))  • ند م أدلة مس  مالحظات (تقد

 

غة حرة)  - 3الجدول   سي (ص  قائمة الموظف الرئ

 االسم  •

 مؤهالت التعي    •

ة   •  عدد سنوات الخ

ة والموظف  المنظمة  س ة مفصلة لإلدارة الرئ م مخطط تنظ وس ذات  تقد

 

غة حرة)   – 4الجدول    أي معلومات أخرى (ص

 

م أي وثائق أخرى ذات صلة.  اء المنفذين تقد جوز لل ة،   اإلضافة إ المعلومات المطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 ليبيا  – للهجرة الدولية المنظمة بعثة

 LY22-322: رقم االهتمام عن للتعبير للهجرة الدولية المنظمة دعوة معّرف

 المرفق ب: استبيان المعلومات العامة للشركاء المنفذين 

 

 LY22-322 رقم معّرف الدعوة للتعب عن االهتمام: 

امل للمنظمة وأي اختصار السمها:     االسم ال

: عنوان جهة االتصال   و دها اإلل    و

ة للهجرة؟  ة القائمة مع المنظمة الدول ا    ال

دأ التعاون؟  ة بنعم ، فم  انت اإلجا    إذا 
  
مة1 ة والحو    . الخلف

ة بنعم، ف   انت اإلجا ا؟ إذا  ا  لي م مسجلة قانون هل منظمت
كن األمر  ة. إذا لم  ل الحال سج ل وشهادة ال سج م رقم ال تقد

 كذلك، ف التوضيح.  
 

 ، ما هو وضع المنظمة (أعمال التجارة، منظمات المجتمع المد
 إلخ)؟ 

 

ا مدققا متاحا (للجمهور)؟ إذا لم  ا سن انا مال تج المنظمة ب هل ت
 كن األمر كذلك، ف التوضيح.  

 

ة للهجرة من  المنظمة الدول اط  يتها أي ارت هل إلدارة المنظمة أو مل
 شأنه أن يؤدي إ تضارب  المصالح؟ 

 

   من له تأث ع المنظمة؟ 

  المنظمة؟ م تأسست 

ل المنظمة  ة للهجرة آخر مرة من ق م المنظمة الدول م تم تقي
ان آخر تابع لألمم المتحدة؟   ة للهجرة أو أي ك  الدول

  

م مع  مكن مشاركة التقي م. هل  م خار واسم المق ــــخ آخر تقي تار
ة للهجرة؟   المنظمة الدول

  

ل التنظ    ب. اله

ان األمر كذلك، ف  هل هناك  مخطط تنظ محدث؟ إذا  ل ه
الطلب.  سي  ة للموظف الرئ  إرفاق هذا المخطط والس الذات

 

؟ دا لها القطري ووجودها الم لد وما هو ه    أين تعمل المنظمة  ال

عملون  المكتب القطري؟     م عدد الموظف الذين 

ا من  هل جميع الوظائف  العدد ال ة مزودة  س ة الرئ ل شغ ال
ذ، والرصد  ة، والتنف ة، والخدمات اللوجس الموظف والموارد (المال

م)؟   والتقي
 

؟  ة للموظف ادئ توجيه   هل لدى المنظمة م

؟    هل لدى المنظمة إجراءات ألمن الموظف

ان     ج. المشاركة والتأث الخارج

ات  سيق الش    والت

ك مع منظمات المجتمع المد األخرى   ش شارك المنظمة  ال هل 
ة بنعم، ف   انت اإلجا ة؟ إذا  سان ات اإل أو المنظمات أو الش

ل.   م التفاص  تقد
 

سق المنظمة عملها مع منظمات المجتمع المد األخرى  هل ت
ة بن انت اإلجا ة)؟ إذا  ة والدول ة والوطن م  (المحل عم، ف تقد

ل.   التفاص
 

دين والمجتمعات؟  ف تتفاعل المنظمة مع المستف   ك



 

السلطات؟  سق المنظمة مع الحكومة   هل ت

اسة   ة (أي س اس ات عامة أو س شارك المنظمة  عمل هل 
ة) ان ة أو مناقشات  قرارات الم ة والمحل  الحكومة الوطن

 

ة     اإلعالم والمنا

تج  ة بنعم،  هل ت انت اإلجا انتظام؟ إذا  ة  المنظمة مواد إعالم
 ف الوصف. 

 

عات أو ألغراض أخرى؟   ات عامة لجمع الت هل تعقد المنظمة فعال
ة بنعم، ف الوصف.  انت اإلجا  إذا 

 

  هل تعمل المنظمة من خالل وسائل اإلعالم؟

أساس لعملها؟ إذا   ة  ستخدم المنظمة المنا ة  هل  انت اإلجا
 بنعم، ف الوصف. 

 

ة بنعم،   انت اإلجا د؟ إذا  شطة حشد تأي أي أ هل تقوم المنظمة 
 ف الوصف. 

 

ة  نامج    ج. القدرة ال

ان  ط إذا  م الرا ة معلنة؟ ير تقد هل لدى المنظمة رسالة ورؤ
 متاحا للجمهور. 

  

دين من ما  المجموعة (المجموعات)  المستهدفة  المستف
 المنظمة؟ 

  

ك الجغرا للمنظمة؟     ما هو ال

نام للمنظمة؟  ك ال    ما هو ال

ة إلدارة المخاطر؟    هل لدى المنظمة سجل مخاطر موثق وعمل

 : ما     هل تقوم المنظمة 

ام بها؟ ة واالل سان ادئ اإل الم   التمسك 

م  اجات فقط؟ دعم تقد دة ع أساس االحت   المساعدة المحا

ة؟  اس ل مستقل دون فرض أجندة س ش   العمل 

ر؟    التمسك بنهج عدم ال

لة األجل؟  ة ط ج ات اس   لديها خطة

رن؟  ان المت   لديها إطار للمساءلة أمام الس

ات أخرى؟  اسة أخالق   لديها مدونة قواعد سلوك أو س

؟ لديها  سي جراءات لمنع االستغالل واالعتداء الج اسات و   س

D ة    . القدرة المال

ة   نامج شطة ال ا األ من  الجهات المانحة ال تدعم حال
   للمنظمة؟ 

شطة المنظمة؟  ة أل ة الحال ة اإلجمال ان    ما  الم

ة   السيولة أو المالءة المال ات تتعلق  هل واجهت المنظمة أي تحد
ف تم   ة بنعم، فك انت اإلجا ة؟ إذا  خالل السنوات الثالث الماض

 حلها؟  
  

   النظام المحاس 

ها وقواعدها  اسات مفصلة توثق معاي هل لدى المنظمة س
ة؟   جراءاتها المحاس  و

 

ة   ة الدول عها المنظمة (المعاي المحاس ة ال ت المعاي المحاس
ة، المعاي  ة إلعداد التقارر المال للقطاع العام، المعاي الدول

ة)؟  ة الوطن  المحاس
  



 

املة   ستخدمها المنظمة وهل  مت ة ال  امج المحاس ما  ال
ات وما إ ذلك)؟   ة والمش  مع وظائف أخرى (مثل الموارد ال

  

ما يتعلق  الوثائق ال تعتمدها المنظمة ف اسة االحتفاظ  ما  س
ف تضمن المنظمة سالمة   ة والوثائق الداعمة؟ ك المحاس

ق ضانات وما إ ذلك؟ هل  المحفوظات من ال ق والف ة والح
ات واجهتها المنظمة  هذا الصدد خالل السنوات  هناك أي تحد

ة؟   الثالث الماض

  

ات المؤسسات  الوقت   ف  حسا ال ل جميع الت سج هل يتم 
 المناسب؟ 

 

وع؟  ة دورة ع مستوى الم م تقارر مال مكن للمنظمة تقد   هل 

ة  ة الرقا    المال

اسمها؟    هل لدى المنظمة حساب م خاص بها مسجل 

؟     هل لدى المنظمة وظائف التدقيق الداخ

ات  ات ال ات منتظمة للتدقيق الخار  حسا هل هناك متطل
ة بنعم ، فهل تتم  الوقت المناسب؟  انت اإلجا ذا    و

ات التدقيق ال    تتلقاها؟ هل تمتثل المنظمة لتوص

ه؟ هل   ة المعمول  ة الداخل ة لنظام الرقا س ما  الخصائص الرئ
ات واجهتها المنظمة  هذا الصدد خالل السنوات  هناك أي تحد

ة؟   الثالث الماض
  

ات؟   ا ب الواج ف تضمن المنظمة الفصل ال    ك

الغ المزدوج عن النفقات للجهات  هل هناك نظام قائم لتجنب اإل
ات   ل عمل سه ــــع ل المانحة؟ هل لدى المنظمة حل محاس للمشار

ة ذات الصلة؟   الرقا
  

لفة  ة الت    فعال

ل   عة لتقل ادئ المت لفة؟ ما  الم الت ة  هل المنظمة واع
ف؟ ال  الت

 

اء؟ هل يتم جمع عروض األسعار أو  ات ال ل إجراء عمل   الفوات ق

E د ات وسلسلة التور    . قدرة المش

   ير وصف اإلعداد اللوجس للمنظمة. 

افحة اإلرهاب تتطلب فحصا  اسات لم بع س هل تعتمد المنظمة وت
ف بها؟  ل قوائم اإلرهابي المع اء والموردين مقا ا لل  منهج

 

ات    المش

ة بنعم، ف  انت اإلجا اء واضحة؟ إذا  هل لدى المنظمة لوائح 
سخة منها.    مشاركة 

ل   المنظمة وقبولها من ق اء الخاصة  اسة ال هل تم استعراض س
أو جهات مانحة أخرى؟   منظمات و

 

ض   ات وتف اسة واضحة للفصل ب الواج هل لدى المنظمة س
اء؟  ة ال  السلطة  عمل

 

الغ عنها؟ هل  ات واإل بع المش   لدى المنظمة نظام لت

ات؟  ستخدم) خطة مش   هل لدى المنظمة (و

ط موارد المؤسسات ل  ستخدم المنظمة نظام تخط هل 
اء؟   معامالت ال

 

انات للموردين؟  قاعدة ب   هل تحتفظ المنظمة 

  إدارة األصول والمستودعات 

األصول؟ هل لدى المؤسسة قاعدة  انات خاصة    ب



 

عها   م األصول وشطبها و سل هل وضعت المنظمة بروتوكوالت ل
ف فيها؟   والت

 

  هل لدى المنظمة إجراءات إلدارة المخزون والمستودعات؟ 

ات     السائقون والمرك

اتها؟  انة لمرك   هل لدى المؤسسة برنامج ص

أمن وسالمة  اسة خاصة  اقة؟ هل لدى المؤسسة س   الس

؟    هل لدى المؤسسة برنامج لتدرب السائق

 

ل  أقرب وقت ممك م التفاص ات تقد تم  حالة حدوث تغي حة وس أن المعلومات المقدمة  هذا النموذج صح ، الموقع أدناه، أتعهد   ن: أ

 

 

 

 ____________ __________________ ______________________ 

ــــخاالسم    التوقيع  التار

 

 

 

 

 الملحق ه: استبيان المعلومات العامة للشركاء المنفذين 

 *) إذا لم تكن الوثيقة متوفرة، فيرجى اإلشارة إلى "ال ينطبق"

 وصف الوثائق 
التوفر (نعم أو ال  

 ينطبق) 
ل  1-أ سج شهادة ال ص خ ال ــــح ة: الت    الوثائق القانون
انات  2-أ    المنظمة موجز ب
م خار  3-أ ر تقي    آخر تق
ا  4-أ الرسم الب ل التنظ    اله
ة المعلنة  5-أ    الرسالة والرؤ
    

افحة اإلرهاب إن وجدت  1ب.  جراءات م اسات و    س
    

ار إن وجدت  1-ج اسة عدم اإل    س
لة األجل 2-ج ة الط ج ات االس    الخطة
ن إن وجد إطار  3-ج ر ان المت    المساءلة أمام الس
   مدونة قواعد السلوك  4-ج
ة إ منع االستغالل واالعتداء الج  5-ج اسات واإلجراءات الرام    الس
    

الحد األد   1-د ة، إن وجدت، مع قائمة مفصلة  ار داع المع جراءات اإل اسة الخاصة ب الس
ة  اء المطلوب من الوثائق الداعمة لعمل ــــع السلع ع   ال ة الدفع، وتوز ، وعمل ائع ار ال اخت

دين، وما إ ذلك.   المستف
  

ة  2-د ادئ التوجيه ة الم اسة الموارد ال س    للموظف
ة  3-د ة اإلدار ادئ التوجيه    الم
ة  4-د    اإلجراءات األمن
دارة المخاطر  5-د    سجل المخاطر الموثق و
ة  6-د    قائمة الجهات المانحة الحال



 

اء المنفذين (مثل المعاي  7-د ة لل اسات مفصلة توثق المعاي المحاس ة  س ة الدول المحاس
ة)، والقواعد   ة الوطن الغ الما أو المعاي المحاس ة لإل للقطاع العام أو المعاي الدول

ك المنفذ  ستخدمها ال ة ال  ات المحاس مج ال    واإلجراءات، والمعلومات المتعلقة 
الوثائق  8د.  اسة االحتفاظ     س
اسة التدقيق الداخ  9-د ات س ات والتدقيق الخار للحسا    للحسا
ة، إن وجد.  10-د ة الداخل شغ الموحد المتعلق بتداب الرقا    اإلجراء ال
ة المدققة آلخر  11-د انات المال    سنوات   3الب
    

ة  1-ه    اإلجراءات اللوجس
شغ الموحد  2-ه اإلجراء ال ات    الئحة المش
ض   3-ه    السلطة تف
الغ عنها  4-ه ات واإل بع المش ات وت    عينة من خطة المش
ائع إن وجدت  5-ه قائمة ال انات الموردين    قاعدة ب
قائمة األصول  6-ه انات    قاعدة ب

ف فيها  7-ه عها والت م األصول وشطبها و سل ند المستخدم    نموذج المس
  

اسة أمن وسالمة   8-ه اقة إن وجدت س    الس
ات   9-ه المرك اط االحتفاظ  دارة األسطول إن وجد، مثل اش شغ الموحد المتعلق ب اإلجراء ال

ات ل الرحالت من خالل سجل المرك سج    انتظام، و
    
 

 

 

 الملحق و: إرشادات التمويل والمشتريات للشريك المنفذ 

 

التعامل مع 1 ك المنفذ . اإلرشادات المتعلقة  ل لل  التم

ل المعامالت  الوقت المناسب. وترد عينة من .1 سج جب  ما  دة.  بع النفقات المتك ة  مسك دفاتر موثوقة لت سجالت محاس ر   جب االحتفاظ  تق
ر دف المصارف  المرفق - 1- 1دف النقد  المرفق   ب. -1-1أ،  ح ترد عينة من تق

 
ل الشخص جب دعم جميع المعا .2 جب توقيع القسائم حسب األصول من ق قسائم. و ة،  صالة أو غ نقد ل إ انت مدفوعة أو  ش ة ، سواء  مالت المال

لغ المال المع   جب أن تحتوي ع وصف النفقات وم ة، و ة تضمن وجود فصل ب الواجب والرقا قة قانون مة  وث ــــخ المخول المناسب. القس وتار
ة وتقارر اال المعاملة و  صاالت الرسم ة، مثل الفوات واإل ة المناس ندات األصل المس مة مدعومة  جب أن تكون القس ع له  الدافع. و ستالم. اسم المدف

ة  الملحق صال  غ النقد مة الدفع  اإل تم إرفاق عينة من قس داع. و ل مسك الدفاتر واإل كون قد تم التحقق منها ق جب أن   . 1.3 ما 
 

ل   .3 ة. فع س قها من جانب أطراف خارج تدق ب زم لسهولة الوصول إليها وفحصها ت ة حسب النحو المحدد و م الوثائق المال المثال، ي ي تقد
ف.  ر دف النقد  الم م الوارد  تق ق ــــخ المعاملة ووفقا لل داع حسب تار م نظام اإل  تنظ

 
م   .4 انيتم تقس لغ اإلجما الم ل فئة وال يتجاوز الم ة إ فئات. وتوجد مرونة داخل الفئة طالما لم يتم تجاوز الحد األع اإلجما ل ان ة المعتمدة. الم

اين ب فئات ا ة المعتمدة، أو عندما يتجاوز الت ان ات إجما الم ة إذا تجاوزت التغي ل ع هذه االتفاق لزم إجراء تعد ة الحد األق ألي فئة أ و ان لم
اين  حدود  10من   ان الت ذا  ة من المنظمة  10٪. و جب أن تكون الموافقة الخط ة المعتمدة ، ف ان كن هناك تغي  إجما الم ٪ من سقف الفئة ولم 

ان من المتوقع حدوث تغي يتجاوز   ذا  ات. و ة إلجراء التغي اف ة للهجرة  جب  ٪ (10الدول ة المعتمدة أو خارجها) ، ف ان ان ضمن الم غض النظر عما إذا 
ل   ة للهجرة ق قة من المنظمة الدول ة للهجرة والحصول ع موافقة مس ات ع الفور مع المنظمة الدول سيق التغي ك المنفذ ت ة ع ال وع  عمل ال

ة إ المنظمة الدول م الوثائق التال جب تقد اء. و ذ الطلب: ال  ة للهجرة لتنف
 

  ك المنفذ ة من جانب ال ان ادة الم  طلب رس ل
 (ل  نطاق العمل ات تنطوي ع تعد انت التغي ة منقحة (إذا  م  مذكرة مفاه
  ة المنقحة ان ة والم ة األول ان  مقارنة ب الم
  د ان يتطلب تمد وع (إذا  ــــخ انتهاء الم تار ذ المنقح ــــخ التنف  ا) تار

 
داد النفقات إال عندما:  .5 مكن اس  ال 

وع.  ة الم المعاملة خالل ف شاط الفعل وجرى ال دت  وفات قد تك انت هناك م  (أ) إذا 
ل الم ات التح ل المثال، ي إرفاق إث دا، فع س قا ج لغ موثقا توث كون الم ض أن  ان من المف أو تأ (ب) إذا ما تم دفع نفقة و صال  و إ د

مستلم النقد إ أق حد ممكن.  ل االتصال الخاصة  ة وتفاص طاقة اله سخة من  جب جمع  الفاتورة. و  الدفع الموقع 
ث:  ك المنفذ، من ح ــها ال ش السلع ال  مكن التحقق من الخدمات  (ج) 



 

 الثمن -
اة  - ضائع المش ة ال  م
ضاعة  - ــــع ال هالشخص الذي تم توز  إل
اعة  - ضائع الم انات االتصال وال ائع: موقع المتجر و  وجود ال
ة.  - ندات الداعمة المناس  المس

ال ال  النفقات  ة للهجرة قدما  دفع  الدول المنظمة  مكن التحقق منها. ولن تم  ال  النفقات  ة للهجرة سوى  المنظمة الدول سدد  مكن  لن   
 التحقق منها. 

 
ر استالم، وما إ ذلك. وعندما توزع السلع المش (د) تكتمل   صال رس وتق ل م وفاتورة و مة تح ة: قس ة ومناس اف اة النفقات بوثائق داعمة 

جب أن يتم توقيع قائمة ال ة للهجرة. و ف إ المنظمة الدول ال سداد الت ة  ــــع عند المطال دين، في إرفاق قائمة التوز ل مستل تو ع المستف ـــع من ق ـ ز
ل االتصال.  ة أو تفاص طاقة اله سختهم من  مالها ب ضائع و  ال

ة ا ف الدعم غ الم ال شمل ذلك ت ة. و اف ة  ة أي نفقات غ مدعومة بوثائق مال ة للهجرة أن تعلن عدم أهل جوز للمنظمة الدول اء   (ه)  ه (مثل ال
جار والموظف العام وا ة والمساءلة. والمرافق واإل الوثائق ذات الصلة لضمان الشفاف جب دعمها  )، ال   إلدار

ة المرفقة (الملحق   ا مع القائمة المرجع امل، تمش ال الوثائق الداعمة  كفل توافر جميع  ك المنفذ أن  جب ع ال ذا تب أن أي وثائق 4- 1(و)  ). و
منح   ُ ف  ، الما ر  التق المنفذ  مفقودة أثناء استعراض  ك  الوثائق المفقودة    3ال االنتهاء من  ذا لم يتم  الداعمة. و الوثائق  مال  ام عمل الست أ (ثالثة) 

ة للهجرة ان تعت النفقات غ مؤهلة.  3غضون  مكن للمنظمة الدول ام عمل، ف  أ
 

جب .6 ل المثال،  ل صحيح، ع س ش اء المعمول بها مستخدمة  الغ ال تفوق   3توف    جب أن تكون إجراءات ال اء للم عروض أسعار ع األقل لل
جب أن تكون العطاءات مفتوحة وشفافة، إلخ.  3000 ، و  دوالر أم

 
7.  : ل المثال ال الح ة للهجرة مطلقا مع سوء السلوك والمخالفات، ع س سامح المنظمة الدول  ال ت

صال، إلخ)  ر الوثائق (الفاتورة، اإل  (أ) تزو
 " م ال "ال ة احت  (ب) عمل

ائع "  "، وما إ ذلك. الوهمي  (ج) التعامل مع ال
س فقط للمعام  ة للهجرة أن تعت غ مؤهلة ل جوز للمنظمة الدول ة، أو تم ترم السعر، ف ق ن إذا تب أن أي معاملة مزورة، أو غ حق لة ذات الصلة، ول

ة المعامالت ال ي ق ضا ل ك المنفذ. أ  لغ عنها ال
 

8.  . ل الم ك المنفذ ع استخدام التح شجع ال  وحيثما ينطبق ذلك، 
صعب ال .9 ة ال  صاالت غ الرسم ة فقط. و تجنب استخدام اإل ائع ذوي السمعة الطي ك المنفذ ع التعامل مع ال شجيع ال  تحقق منها. يتم 

 
ما    : تتمثل قائمة المرفقات ف

ر دف النقد  1- 1الملحق   عينة من تق
تاب الم  2- 1الملحق  ر ال  عينة من تق
ة  3- 1الملحق  مة غ نقد صال  قس  عينة من الدفع  اإل
ك المنفذ 4- 1الملحق  ة لل  القائمة المرجع

 
 
ك المنفذ2 ـــع السلع واألصول لل ـ ات وتوز شأن التعامل مع المش ة   . إرشادات قص
 

ات.  ك المنفذ أن ينفذها عند التعامل مع المش ة ال يتع ع ال ور شأن اإلجراءات ال  قدم هذا الملحق إرشادات 
 

ة:  اء الثالث التال ب ال استخدام أسال قة  اء الموصوفة  هذه الوث  تنقسم إجراءات ال
   

اء قة ال لغ المنحة  ط ات  م مة المش  ق
المنظمة موافقة 

ة للهجرة   الدول
 الحد األد من الوثائق 

اء  قة ال لغ 1 –ط  أي م
دوالر  3,000أقل من 

 أم 
 ال ينطبق 

االستالم  ر  وتق اء  ال طلب  استمارة 
الداعمة  والوثائق  صال  واإل والفاتورة 

 األخرى ذات الصلة

اء  قة ال  2 –ط
ة    100,000لغا

 دوالر أم 

دوالر   3,000ب 
دوالر   50,000أم و 

 :  أم
 ال ينطبق 

اء، وطلب عرض   استمارة طلب ال
األسعار، وعروض األسعار (الحد األد 

، والعقد  أمر BASعروض أسعار)، و 3



 

  100,000أ من 
 أم دوالر 

دوالر   3,000ب 
  100,000أم و 

 :  دوالر أم

ر االستالم، والفاتورة،  اء، وتق ال
ها من الوثائق الداعمة   صال، وغ واإل

 ذات الصلة

اء  قة ال  3 –ط

ة    100,000لغا
 دوالر أم 

دوالر   50,000ب 
  100,000أم و 

قة   دوالر أم   موافقة مس
من المنظمة 
ة للهجرة  الدول

اء، وطلب عرض   استمارة طلب ال
عروض أسعار  3أسعار، وعروض أسعار (

ة ع  فة محل األقل)، واإلعالن  صح
ل    ش ب  راديو موثق  مواقع و

اء،  BASصحيح، و ، وعقد  أمر 
صال،   ر االستالم، والفاتورة، واإل وتق
ها من الوثائق الداعمة ذات الصلة  وغ

  100,000أ من 
 دوالر أم 

  100,000أ من 
   دوالر أم 

 
 

اء  قة ال  1ط
ة أقل من  جب   ضائع واألعمال المطل مة ال ي عندما تكون ق ل المش قة من ق ة من المورد، الذي   3000استخدام هذه الط ا اؤها م مكن  دوالر أم وعندما 

اء هذه  ( قة ال موجب ط ة  كون متجرا. وتتمثل الوثائق المطل ر االستالم،2) فاتورة من المورد و( 1عادة ما  اة قد تم   ) تق ضائع المش الذي يتحقق من أن ال
ي، و ( ل المش مها واستالمها من ق  ) الوثائق الداعمة األخرى ذات الصلة. 3سل

 
اء  قة ال   2ط

ة ب   مة السلع أو األعمال المطل اوح ق قة عندما ت ي هذه الط دوالر    100,000ل تصل إ  دوالر أم للمنحة ا  50,000  -دوالر أم    3,000ستخدم المش
د عن  100,000 -دوالر أم  3,000أم و  :  100,000دوالر أم للمنحة ال ت ما  اء هذه  قة ال ي عند استخدام ط م المش ل . و  دوالر أم

 
شأ عروض األسعار المراد مقارنتها   (أ) عدد وم
ك المنفذ الحصول ع ثالثة ة السعر. عروض أسعار ع األقل ومقارنتها  يتع ع ال ات معقول ) أسعار إال  إلث ر المقارنة ب عر (اثن مكن ت وال 

ب جميع المو  ستج ن موثوق لإلمداد. ومن الممكن أال  ة للهجرة ع أنه ال يوجد سوى مصدر ة للمنظمة الدول ن عندما تكون هناك أدلة مرض ردين المدع
ة أ من ثالثة عروض أسعار. لطلب عروض األ  دا طلب  ال أن  ك المنفذ  ل خطر الحصول ع عرض أسعار واحد أو اثن فقط، ينصح ال سعار. ولتقل

قدمون عرضا أم ال.   ان المدعوون س م الطلب، مما إذا  ضا أن يتحقق، وقت تقد ك المنفذ أ جوز لل   و
  

تم دعوتها  ات ال س  (ب) ال
ذل ا ة وراسخة وموردة للسلع أو الخدماتي م عروض األسعار ذات سمعة طي ات المدعوة إ تقد د من أن ال ة ليتأ ة الواج ك المنفذ العنا جري    ل ال 

ممارسة م  ام  عد الق جوز قبولها  ك المنفذ عروض أسعار غ مرغوب فيها، ف ة. و حالة تل ال ة للتحقق  اؤها كجزء من أعمالها العاد ة الواج ماثلة للعنا
ات وسمعتها.  عة ال  من طب

 
ات عروض األسعار   (ج) طل

ات االستالم وحفظ السج ة، وما إ ذلك، (مع إث ون س والرسائل اإلل س والتل ق الرسائل والفا ك المنفذ عروض أسعار عن ط شمل طلب ال الت). و
ً عن وقت   ميتها، فض ضاعة و ضاعة أو  الطلب وصف ال م المطل لل سل ان ال ش الطلب  الخدمات  وم ب، حسب االقتضاء. و ات ترك ما  ذلك أي متطل  ،

ة.   ه عروض األسعار مطل ــــخ الذي تكون ف  إ التار
 

م عروض األسعار   (د) تقد
س أو الرسالة أو  س أو التل ق الفا ا، أي عن ط م    قدم الموردون عروض أسعارهم كتاب ط تقد ش سخ للسجالت). وال  جب االحتفاظ ب ة ( ون الرسائل اإلل

ات ش طل ن عادة ما  م عروض األسعار ولالفتتاح العام، ول ــــخ صارم لتقد ط لوقت وتار ما ال يوجد  ة للعطاء أو األداء.  ــــخ   أوراق مال عروض األسعار إ التار
م عروض األسعار،  غضون أس ك المنفذ ثالثة عروض أسعار ع األقل  المتوقع لتقد . و حاالت أخرى، إذا لم يتلق ال ع أو أسبوع من الطلب األو ب

ك ذلك. وما لم  قومون  ذلك و أي أقرب وقت س ام  مون الق ع انوا  د غضون الوقت المحدد، فإنه يتحقق مع الموردين المفقودين مما إذا  ن هناك إلحاح شد
ان هن اأو  أ المثال ثالثة  ل  ، ع س اإلضا الوقت  قدر معقول من  إعطاء  المنفذ  ك  لل جوز  فإنه  متاحة،  أ  أو  أسعار  ثالثة عروض  الفعل  أخرى،  اك  م 

حات الواردة.  ع  مقارنة المق ك المنفذ أن  جوز لل ة. وعند هذه المرحلة،   للحصول ع عروض أسعار إضاف
  

 سعار (ه) مقارنة عروض األ 
ضائع، إ الوجهة ال ، إن وجدت، إ السعر المعروض لل ة للنقل الداخ والتأم لفة التقدي عد إضافة الت ار العرض تتم مقارنة عروض األسعار  تم اخت ة. و نهائ

قد أقل األسعار،  س  ار عرض أسعار ل ة  اخت مارس سلطته التقدي ك المنفذ أن  جوز لل ل المثال، قد األقل سعرا. و ه. فع س ر وج كون هناك م ر ما 
مكن للتأخر  ا د  حال  م أو التوافر الفوري  حاالت االستعجال الشد سل عة ال ً من أجل  ر ارتفاع السعر قل م ان يؤدي إ عواقب  كون هناك ما ي سل ل

ك المنفذ. و مثل هذه الحاالت ، ي اإلشار  مة ع ال ة  طلب عرض األسعار. وخ  ة إ الن
 



 

 (و) سجل منح العطاءات
تضمن ة للهجرة، حسب االقتضاء. و ل المنظمة الدول قه من ق ه الستعراضه وتدق حتفظ  راته و ك المنفذ قرار منح العطاءات وم ضا قائمة   يوثق ال السجل أ

مة عروض األسعار الواردة والوثائق  ات المدعوة وقائمة وق مة. ال ة سل ند إ معاي اقتصاد س ح أن العطاءات   ال توثق بوض
 

اء  أمر ال  (ز) العقد
وط وأح جب أن تكون  ك المنفذ والمورد. و اء ب ال ام ال وط وأح حدد  ح  اء للمورد الممن ك المنفذ عقدا أو أمر  اء  صدر ال ام العقد  أمر ال

ح.    ل عرض األسعار المقدم والممن  الصادر متوافقة مع تفاص
 

ر   (ح) تل التقار
ضائع أو   م ال سل ر استالم (عندما يتم  قة تق ك المنفذ وث صدر ال ح،  ل المورد الممن ضائع أو األعمال  RRاألعمال من ق م المر لل سل ل ع ال ) كدل

ة.   المطل
 

ـــع ـ  (ط) قائمة التوز
جب أن يتم ت  ــــع. و عداد قائمة توز ك المنفذ ب قوم ال دين، في أن  ك المنفذ السلع ع المستف ل مستل  عندما يوزع ال ــــع من ق التوز وقيع قائمة 

ل االتصال الخاصة بهم.  ة أو تفاص طاقة اله سخ من  مالها ب ضائع و  ال
 

 (ي) قائمة جرد األصول 
سجالت أصوله من خالل قائمة جرد األصول.  ك المنفذ   حتفظ ال

 
مبيوت ا المعلومات (أي ال شف عن جميع عنا األثاث والمعدات وتكنولوج د  جب ال تم تحد ة للهجرة وس نامج إ المنظمة الدول ة ال ر المحمول)  نها

ة للهجرة.  ل المنظمة الدول ف  األصول من ق  الت
 

اء  قة ال  3ط
ة أع من   مة السلع أو األعمال المطل قة عندما تكون ق ك المنفذ هذه الط دوالر أم وما   100,000دوالر أم للمنحة ال تصل إ    50,000ستخدم ال

د عن    100,000فوق   جب    100,000دوالر أم للمنحة ال ت ة  اإلذاعات و ون ة  المواقع اإلل جب اإلعالن عن المناقصة  الصحف المحل . و دوالر أم
ة للهجرة ل المنظمة الدول قا من ق جب الموافقة ع المناقصة مس ما  ل صحيح.  ش قها   . توث

 
د  مكن تزو ذا لزم األمر،  اء. و شأن جميع معامالت ال ة للهجرة  سيق مع المنظمة الدول ك المنفذ ع الت شجع ال اء عالوة ع ذلك،  ك المنفذ بنماذج ال ال

ات.  المش مكن استخدامها  المعامالت المتصلة  ة للهجرة ال   الموحدة للمنظمة الدول
 

: ترد  مرفقات ه ما  اء ذات الصلة. تتمثل قائمة المرفقات ف قة عينة من وثائق ال  ذه الوث
اء  1- 2الملحق   عينة من استمارة طلب ال
اء  2- 2الملحق   عينة من أمر ال
ل العطاءات 3- 2الملحق   عينة من موجز تحل
 عينة من طلب عرض األسعار  4- 2الملحق 
منح العطاءات 5- 2الملحق   عينة من اإلشعار 
ر المتل  6- 2الملحق   عينة من التق
ــــع  7- 2الملحق   عينة من قائمة التوز
 عينة من قائمة جرد األصول 8- 2الملحق 
ات   9- 2الملحق   عينة من سجل المرك

 


