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I. رات و السياق  المتر

  يفرضها التطرف العنيف، قامت السلطات التونسية باعتماد مقاربات أمنية
  إطار مواجهة التحديات النر

 
أكتر قوة  ف

  إطار مقاربة شاملة متماشية مع توصيات "خطة العمل لمنع التطرف العنيف" لألمي   العام 
 
باإلضافة إىل تدابت  وقائية ف

اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف واإلرهابتدمج .2015لألمم المتحدة لعام    نهاية عام SNLCET) اإلستر
 
( ، المعتمدة ف

  الحماية والمالحقة واالستجابة(. وعىل نفس النحو،  2016
 
، الوقاية بي   أركانها األربعة )وتتمثل األركان الثالثة األخرى ف

  مارس CNLCT) تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب
 
  تم تأسيسها ف

، بدور رئيس  كهيئة مسئولة عن  2016( ، النر
لتنسيق بي   الهيئات الحكومية فيما يتعلق بقضايا منع التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب. كما يعتتر دور االستشارة و ا

  تتضمن  و التنسيق الذي تضطلع به اللجنة ذ
اء.  14أهمية قصوى و ذلك بفضل تركيبتها النر  وزارة و جملة من الختر

وع "   إطار مشر
 
  تونس من خالل مقاربات التنمية القائمة عىل حقوق منع التطرف باإلضافة إىل ذلك ، و ف

 
العنيف ف

  تونس بدعم اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف و اإلرهاب )اإلنسان 
 
  ف

م برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ( لتعزيز CNLCTيلتر 
ة ومتضافرة تهدف إىل منع التطرف الع وع، قدرة الحكومة عىل تحديد األولويات الوطنية بطريقة مستنت  نيف. يوفر المشر

، الدعم للسلطات والمجتمعات المحلية لوضع إطار مالئم لتحديد وتنفيذ إجراءات فعالة طويلة األمد    والية مدني  
 
ف

 ألصحاب المصلحة المتعددين ، وتكييفها مع السياق المحىل  ، وموائمتها مع األولويات الوطنية لمنع التطرف العنيف . 

  دعوة و عىل هذا األساس، تطلق ال
لجنة الوطنية لمكافحة التطرف و اإلرهاب بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

  مواجهتها للتطرف العنيف. 
 
  والية مدني   ف

 
  و تهدف إىل تعزيز الصمود ف

حات توجه لمنظمات المجتمع المدئ   لتقديم مقتر

II. حات لتقديم الدعوة من الهدف  مقتر

  والية مدني   لمواجهة التطرف العنيف.  يتمثل الهدف العام من هذه الدعوة
 
  تعزيز الصمود ف

 
حات ف و  لتقديم المقتر

اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف و اإلرهاب    1(SNLCET)يجب عىل المبادرات الجمعياتية أن تأخذ بعي   االعتبار اإلستر
  بعد أو أكتر من أبعاد " خطة العمل لمنع التطرف العنيف" لألمي   العام لألمم

 
 . 2المتحدة ف

 الوطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب:  ستراتيجيةاإل

 تعزيز المقاربات البيداغوجية والحوار لبناء مقاومة للتطرف.  -

  منع التطرف.  -
 
 تعزيز دور المرأة ف

معالجة العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية المؤدية إىل انتشار اإلرهاب من خالل تحديد الفرص  -

 السياسية واالقتصادية للمجتمعات المعرضة للتطرف والتجنيد. 

  من شأنها تعزيز ونشر قيم التسامح والتنوع وقبول اآلخرين ، وتطوير خطاب  -
تعزيز التعليم والثقافة الشاملة النر

  معتدل ومتسامح. 
 دين 

 خطة عمل األمي   العام لألمم المتحدة لمنع التطرف العنيف:  .1

 الرصاعات. الحوار ومنع نشوب  -

ام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.  -  تعزيز الحوكمة الرشيدة واحتر

يك السكان.  -  تشر

 تعبئة الشباب.  -

 . المرأةالمساواة بي   الجنسي   و تمكي    -

                                                           
1http://www.cnlct.tn//wp-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-nationale-2016-FINALE-2-8-sept-2016- 
pdf.pdf 

 
2  .http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674  

http://www.cnlct.tn/wp-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-nationale-2016-FINALE-2-8-sept-2016-pdf.pdf
http://www.cnlct.tn/wp-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-nationale-2016-FINALE-2-8-sept-2016-pdf.pdf
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
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 التعليم و تعزيز المهارات و تيست  الحصول عىل فرص عمل.  -

-  . نت وشبكات التواصل االجتماع  اتيجر  واإلنتر  التواصل االستر

كة ومتعددة وسيتم تشجيع ا اتيجيات مشتر   ذلك لألطراف المعنية ذات المصلحة لمبادرات الرامية إىل وضع استر
 
، بما ف

 السلط العمومية والقطاع الخاص. 

  الجهود المحلية 
 
اتيجية تدخل شاملة لدعم مشاركة النساء والشباب ف   كما سيتم تشجيع المشاري    ع القائمة عىل إستر

ر
للتوف

 التطرف العنيف.  من

  كعامل مهم لتعزيز دور المرأة  الهادفة المشاري    ع تشجيع  سيتم
 
  منللتغيت  ف

ر
 التطرف العنيف.  اطار التوف

III. التمويل ترتيبات 

 المنطقة الجغرافية

حات، المبادرات  يستهدف الدعم   إطار الدعوة الحالية لتقديم مقتر
 
، ف  

ح من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  الماىل  المقتر
. الجمعياتية    والية مدني  

 
  سيتم تنفيذها ف

حات عملية اختيار المشاري    ع من  النر وعىل نفس النحو ، سيشجع تقييم المقتر
  الوالية. 

 
 كل بلدية من البلديات ف

 مقدار الدعم

  
 
حات ف   إطار هذه الدعوة لتقديم المقتر

 
  ف

ح من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  إىل  30000يتمثل الدعم الماىل  المقتر
وع 60000  . دينار تونس  لكل مشر

  أن يغط   
)أي أن مقدم الطلب غت  مطلوب ٪ من التكلفة اإلجمالية للعمل  100يمكن لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
وع المقدم(.   لتقديم مساهمة مالية للمشر

وع والمبلغ ال   تمويل الرصيد )إن وجد( ، أي الفرق بي   التكلفة اإلجمالية للمشر
مطلوب من برنامج األمم المتحدة وينبغ 

. كما   
انية برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  كاء ، أو من مصادر أخرى غت  مت     ، من الموارد الخاصة لمقدم الطلب أو الشر

اإلنمائ 
ك )إن وجد(  . ٪ من إجماىل  تكلفة العمل30يجب أن ال يتجاوز الرصيد الذي تم تمويله بشكل مشتر

  بحق تخفيض أو عدم تخصيص جميع األموال المطلوبة حسب جودة المشاري    ع يحتفظ برنامج األمم المت
حدة اإلنمائ 

 المقدمة. 

وع، من خالل تقديم المشورة والتوجيه،  ة تنفيذ المشر   طوال فتر
ح الدعم الفن  و من ناحية أخرى، يشمل الدعم المقتر

  متابعة وإعداد التقارير 
 
 عن المساعدة ف

ً
 والمالية. األدبية فضال

 المدة الزمنية

وع يجب أن  اوح مدة تنفيذ المشر  . شهًرا  12و  6ما بي   تتر

IV.   األهلية معايت 

ا 
ً
حات، وفق   إطار الدعوة الحالية لطلب المقتر

 
تحدد هذه المبادئ التوجيهية قواعد تقديم واختيار وتنفيذ اإلجراءات ف

 .  
 إلجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 أهلية مقدم  الطلبات

وط التالية من أجل التأهل للحصول عىل منحة: يجب   عىل مقدم الطلب استيفاء الشر

وع ؛  •   سينفذ فيها المشر
  الوالية النر

 
  و أن يتواجد مقرها ونشاطها ف

 أن تكون منظمة مجتمع مدئ 

 أن يكون مسئوال بشكل مباشر عن إعداد وإدارة العمل وليس أن يقترص عىل االضطالع بدور الوسيط ؛ •

 عن األحزاب / الحركات السياسية. أن يكون م •
ً
 ستقال

  طلبات العروض
 
كاء المشاركة ف  من المنحة: االستفادة   التاليي    ال يجوز لمقدم  الطلبات و الشر
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  حالة افالس قانونية او  •
 
الذين يمرون بحالة إفالس أو تصفية أو تسوية قضائية أو وقف النشاط ، أو الذين ف

  وضع مماثل ناتج عن إجراء 
 
  القواني   واللوائح الوطنية ؛هم ف

 
 من نفس الطبيعة الموجودة ف

  أو أي منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة ، قد  •
قاموا الذين، بموجب منحة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

اماتهم التعاقدية. بخروقات بليغة بسبب  امهم اللتر   عدم احتر

حات   دعوة تقديم المقتر
 
و ال يمكن أن يستفيد من المنحة مقدمو الطلبات الذين كانوا أثناء  يتم اإلقصاء من المشاركة ف

حات أو خالل التقييم:   دعوة تقديم المقتر

  المصالح، •
 
  وضع تضارب ف

 
 ف

حات أو لم يقدموا المعلومات  • شح لدعوة تقديم المقتر أو الذين قدموا بيانات كاذبة عند التقدم بطلب للتر
نامج األمم المتحدة اإل  . المطلوبة لتر  

 نمائ 

 أهلية األعمال

وط التالية:   يتم تحديد أهلية األعمال باالعتماد عىل الشر

وع ؛ •  ال يمكن أن تكون مدة العمل أطول من مدة المشر

حات الواردة أعاله ؛ •  يجب أن تندرج موضوعات العمل ضمن نطاق مواضيع هذه الدعوة لتقديم المقتر

  إطار التغطية الجغرافية األنشطة  يجب أن تجرى •
 
 المحددة.  ف

 التالية: تقبل األنشطة  ال 

 سنة، 18األنشطة الموجهة إىل مجموعة من األطفال األقل من  •

• ،  تدريبات المدربي  

 الدراسات واالستطالعات، •

• ،  إنتاج مجموعات أدوات المشاركي  

 التعاقد مع مزودي الخدمات الخارجيي   إلنتاج مواد إعالمية، •

 أهلية التكاليف

  يتوقعها 
  تقديم المنحة. وذلك ألنها تمثل التكاليف الفعلية النر

 
يمكن األخذ بعي   االعتبار فقط "التكاليف المؤهلة" ف

  و المرفوقة بوثائق داعمة. 
  صادق عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

وع والنر  المشر

  طلب توضيح حول المت   
 
  بالحق ف

  يحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
 
ات ف   يمكن أن تطرأ عليها تغيت 

انية المقدمة النر
. ونتيجة   

انية إال بموافقة رصيحة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  انية النهائية المعتمدة. ال يمكن تغيت  المت   المت  
انية واقعية و فعالة من حيث التكلفةلذلك، فمن مصلحة مقدم الطلب تقديم   . مت  

ة ال .1   مؤهلةالتكاليف المباشر

ة المؤهلة المعايت  التالية:    التكاليف المباشر
 
 يجب أن تستوف

ة التنفيذ ، أي بي   تاري    خ البدء )الذي يحدده توقيع عقد التمويل( وتاري    خ انتهاء  •
أن يتم تكبدها فعال خالل فتر

وع ؛   المشر

وع ؛ • انية اإلجمالية المقدرة للمشر   المت  
 
 أن تكون محددة ف

ورية لتنفيذ  •   ؛أن تكون رص 
وع الممول من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ   المشر

  حسابات المستفيد و  •
 
أن تكون قابلة للتحديد ويمكن التحكم فيها: يجب ان تكون هذه التكاليف مسجلة ف

 محددة وفق معايت  المحاسبية للبالد،

رة ومتوافقة مع متطلبات اإلدارة المالية السليمة ، خصوًصا  •  من حيث االقتصاد والكفاءة.  أن تكون منطقية ومتر
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وط األهلية. غت  أنه ، يجب أال تتجاوز هذه  • وع شر   التكاليف المتعلقة بالمرتبات الالزمة إلدارة المشر
 
تستوف

ة. 15التكاليف نسبة   ٪ من إجماىل  التكاليف المباشر

وط األهلية. غت  أنه ، يجب أال تتجاوز هذه التكاليف نسبة  •   تكاليف االتصاالت شر
 
٪ من إجماىل  1تستوف

ة.   التكاليف المباشر

وط األهلية .2   التكاليف اإلدارية شر
 
  تستوف

ة. ويمكن أن تشمل  وع ، باستثناء النفقات المباشر   تنفيذ المشر
 
  يتكبدها المستفيد ف

و تغط  التكاليف اإلدارية التكاليف النر
وع    هذه التكاليف تكاليف الموظفي   غت  المرتبطة بشكل مباشر بالمشر

والمعدات والمستهلكات واللوازم المكتبية ومبائ 
 الجمعيات )الكهرباء ، إلخ(. 

وع. 7يجب أن ال تتجاوز التكاليف اإلدارية حدود المعدل الثابت الذي تبلغ قيمته  ة للمشر  ٪من التكاليف المباشر

كا.    "المساهمات العينية" السلع أو الخد ال تعتتر المساهمات العينية تمويال مشتر
  يقدمها طرف ثالث بشكل تعن 

مات النر
  للمستفيد. 

 مجائ 

انية العمل ، عندما يتم    مت  
 
ك ف ال تعتتر تكلفة الموظفي   المعيني   للعمل مساهمة عينية ويمكن اعتبارها كتمويل مشتر

كاؤه.   دفعها من قبل المستفيد أو شر

 التكاليف غت  المؤهلة .3

 تعتتر التكاليف التالية تكاليف غت  مؤهلة: 

 الديون ومخصصات الخسائر أو الديون، •

 مصاريف الفوائد، •

  إطار منحة أخرى ؛ •
 
 التكاليف الممولة مسبقا ف

  هذه الحالة  •
 
ورية للتنفيذ المباشر للعمل ، وف يات رص    ، إال إذا كانت هذه المشتر

  أو المبائ 
يات األراض  مشتر

كاء المحل  يي   الحقا عند نهاية العمل؛يجب نقل ملكيتها إىل المستفيدين النهائيي   و / أو الشر

 المرصوفات المتكبدة قبل تاري    خ بدء التنفيذ أو التوقيع عىل االتفاقية ؛ •

 قروض ألطراف ثالثة.  •

كاؤه ،  •   ال يستطيع فيها المستفيد )أو شر
يبة القيمة المضافة ، باستثناء الحاالت النر   ذلك رص 

 
ائب ، بما ف الرص 

دادها ، وال تحظر اللوائح ا  لمعمول بها تحملها ؛إن وجدت( استر

 تكاليف االتصاالت.  •

V. إتباعها الواجب واإلجراءات الطلب تقديم 

 عرض الطلب

 من أجل تقديم الطلب ، يتم تقديم التوصيات التالية: 

  الملحق  •
 
 . 2يجب عىل مقدم  الطلبات إجراء التقديم باستخدام استمارة الطلب الكاملة ف

موا بدقة  • ام يجب عىل مقدم  الطلبات أن يحتر استمارة الطلب الكاملة وأن يكملوا الفقرات والصفحات مع احتر
تيب.   التر

 يمكن لمقدم  الطلبات ، لتقديم طلباتهم ، أن يستخدموا  إما اللغة العربية أو اللغة الفرنسية.  •

 لن يتم قبول الطلبات المكتوبة بخط اليد.  •

ئمة التحقق من استمارة الطلب الكاملة يجب عىل مقدم  الطلبات التأكد من اتمام االستمارة باستخدام قا •
 (. يمكن رفض الطلبات غت  المكتملة. 3)الملحق 
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ا أن تحتوي هذه الوثيقة  •
ً
تجدر اإلشارة إىل أنه سيتم تقييم استمارة الطلب الكاملة فقط. لذلك من المهم جد

اح. ال يجب إرسال أي ملحقات إضافية  . عىل جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة باالقتر

يمكن لمقدم الطلب تغيت  مدة اإلجراء ، إذا لزم األمر. غت  أنه يجب أن تظل المدة ضمن الحدود المنصوص  •
  اإلرشادات. 

 
 عليها ف

 تقديم استمارة الطلب الكاملة

ها يجب عىل مقدم  الطلبات تحميل المستندات المراد  : تعمت   ، باللغة العربية أو الفرنسية ، عىل الرابط التاىل 

notices.undp.org-http://procurement/  

 

  المبادئ التوجيهية ، 2-2و 1-2و 2مارة الطلب الكاملة )المالحق تكما يجب عليهم تقديم اس
 
 للنموذج المنشور ف

ً
( ، وفقا

: 1مقدم الطلب. )الملحق  بيان( و 3باإلضافة إىل القائمة المرجعية )الملحق    التاىل 
وئ  يد اإللكتر  ( عىل عنوان التر

propositions.tn.2019@undp.org  

 /  
حات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  : دعوة لتقديم مقتر   المرسل ما يىل 

وئ  يد اإللكتر /  PEVيجب أن يكون موضوع التر

01/2019 

  عنوان آخر غت  
 
يد( أو ف سيتم رفض أي ملف طلب يتم إرساله بوسائل أخرى )عىل سبيل المثال عن طريق الفاكس أو التر

 لعنوان المشار إليه أعاله. ا

 تقييم واختيار الطلبات

اء خارجيي   )مستشارين(. سوف    بدعم من ختر
سيتم دراسة وتقييم الطلبات من قبل فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ا للخطوات والمعايت  التالية. 
ً
حات المشاري    ع المقدمة من قبل مقدم  الطلبات وفق  يتم تقييم جميع مقتر

  
ح ال يف    الفقرة  معايت  األهليةإذا كشفت دراسة الطلب أن اإلجراء المقتر

 
، فسيتم رفض الطلب عىل هذا  2الموصوفة ف

 األساس. 

 األوىل: الفتح، الفحص االداري و التحقق من األهلية الخطوة .1

حات:   عند استالم المقتر

يد  •   بإشعار جميع مقدم  الطلبات باستالم ملفات عروضهم عتر التر
سوف يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

  غضون يوم  عمل 
 
  ف

وئ  يد اإللكتر  بالتر
ً
(. إذا لم يتسلم مقدم الطلب إيصاال  

  )إشعار استالم تلقائ 
وئ  اإللكتر

نامج األم جر االتصال بتر   لالشعار باستالم الملف المقدم ، فت 
وئ    من خالل إرسال بريد إلكتر

م المتحدة اإلنمائ 
 :  propositions.tn.2018@undp.orgعىل العنوان التاىل 

•   ، 
ً
 فسيتم رفضه تلقائًيا دون إخطار مسبق لمقدم العرض. إذا لم يكن الملف مكتمال

  اإلداريالفتح و الفحص 

 سيتم فحص العنارص التالية: 

  لتقديم  •
ام الموعد النهائ    ، فسيتم رفض الطلب تلقائًيا. احتر

ام الموعد النهائ    الطلب. إذا لم يتم احتر

  قائمة التحقق.  •
 
ام االستمارة المقدمة للمعايت  المحددة ف

  احتر

ام التمويل المطلوب للنطاق الماىل  المتوقع.  •
  احتر

  منطقة جغرافية مؤهلة.  •
 
 وجود الجمعية ف

كائه  التحقق من أهلية مقدم الطلب وشر

. وتتكون هذه الخطوة من يستند ال  
تحقق من األهلية إىل الوثائق الداعمة المطلوبة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

مقدم الطلب والوثائق الداعمة المقدمة من قبل مقدم الطلب. أي وثيقة داعمة مفقودة أو أي  بيانفحص المطابقة بي   
 ؤدي ذلك وحده إىل رفض الطلب. مقدم الطلب والوثائق المؤيدة قد ي بيانتناقض بي   
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  هذه المبادئ التوجيهية. إذا كان أي من 
 
سيتم التحقق من أهلية مقدم الطلب وعمله عىل أساس المعايت  المحددة ف

ا أو غت  صحيح ، فقد يتم رفض الطلب عىل هذا األساس وحده ولن يتم تقييمه. 
ً
 المعلومات المطلوبة مفقود

ونية إىل جميع مقدم  الطلبات ،  والفحص اإلداري الفتحبعد جلسة 
  رسالة إلكتر

سل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ، ست 
 إلعالمهم بما إذا كان قد تمت التوصية بمتابعة التقييم أو ال. 

 الخطوة الثانية: تقييم الطلبات الكاملة .2

ا إىل سلم التقييم
ً
 المبي ّ  أدناه.  سيتم تقييم الطلبات الكاملة المقبولة عىل أساس جودتها ، استناد

 يتم تقسيم معايت  التقييم للطلبات الكاملة إىل معايت  المنح ومعايت  التقييم: 

  تقييم جودة الطلبات فيما يتعلق بأهمية العمل وترابطه مع أهداف الدعوة لتقديم  تساعد معايت  المنح •
 
ف

حا  عن فعاليته من حيث ت و فعالية وجدوى واستدامة العملالمقتر
ً
 التكلفة . ، فضال

:  5و  1يتم تسجيل كل بند فرع  بي    تنقسم معايت  التقييم إىل بنود رئيسية و أخرى فرعية.  • ، عىل النحو التاىل 
 = جيد جدا.  5= جيد ،  4، = متوسط  3= غت  كاف ،  2= غت  كاف جدا ،  1

 سلم تقييم استمارة الطلب الكاملة .3

 أعىل درجة البند

 45 مدى المالئمة -1

حات؟ما  1.1 اح ألهداف وأولويات الدعوة لتقديم المقتر  مدى مالئمة االقتر
  تشجعها  -

  إطار المبادئ التوجيهية النر
 
اتيجيةاإل ينخرط ف و  اإلرهابالوطنية لمكافحة  ستر

 لألمي   العام لألمم المتحدة ؛ التطرف لخطة العمل لمنع التطرف العنيف

اتيجيةيقوم عىل  -   جهود منع التطرف  إستر
 
تدخل شاملة لدعم مشاركة النساء والشباب ف

 العنيف. 

5(x2*)  

ح لالحتياجات والقيود الخاصة بالمناطق المستهدفة؟ 2.1 (*x2)5 ما مدى مالئمة المقتر  

إىل أي مدى يتم تحديد و اختيار األطراف المعنية )المستفيدون النهائيون ، المجموعات  1.3
؟ هل تم تحديد احتياجاتهم بوضوح وهل تمت معالجتها المستهدفة( بشكل  اتيجر  واضح و إستر

اح؟   االقتر
 
 بشكل كاف ف

5(x2*)  

إىل أي مدى يأخذ اختيار األطراف المعنية )المستفيدون النهائيون ، والمجموعات المستهدفة(  4.1
  االعتبار 

 
عف ، واالحتياجات )التكافؤ بي   الجنسي   ، والتقاطع بي   عوامل الضالنوع االجتماع  ف

 الخاصة للنساء ، وما إىل ذلك(؟
  سياسة منع التطرف العنيف، -

 
وع إىل تعزيز دور المرأة كعامل للتغيت  ف  يهدف المشر

 و/أو

  بشكل رصي    ح.  -
 يكون مقدم الطلب جمعية للنساء و يشمل نظامها الداخىل  البعد الجنسائ 

5(x2*)  

اح عىل عنارص ذات 1.4  5 قيمة مضافة أو نهج مبتكر؟ إىل أي مدى يحتوي االقتر

وع2  25 . فعالية وجدوى المشر

وع 2.1  جودة المشر

  ذلك  -
 
كة ومتعددة أصحاب المصلحة ، بما ف اتيجيات مشتر وع إىل وضع استر يهدف المشر

 الجهات الفاعلة العامة والقطاع الخاص ؛

اتيجيةو يعتمد  - وع )نشر نتائج التحليالت ، ووثائق العمل  إستر للرسملة ، وتعزيز ونشر نتائج المشر
 ، والصحائف التقنية أو المنهجية للجهات الفاعلة المحلية واإلقليمية(. 

5(2x*)  
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هل أن خطة العمل واضحة وقابلة للتنفيذ؟ هل أن منهجية إدارة المشاري    ع وتنسيقها فعالة و  2.2
 محددة بشكل واضح؟

5 

وع؟ هل تم  3.2 ات قابلة للتحقق بشكل موضوع  لتقييم نتائج المشر هل يحتوي الطلب عىل مؤشر
 توقع التقييم؟

5 

اكهل أن مستوى  2.4 كاء كاف؟ اإلشر   مشاري    ع الشر
 
 5 والمشاركة ف

 15 . االستدامة3

ح تأثت  مضاعف )عىل سبيل المثال ، احتمال تكرار  3.1
وتوسيع هل من المحتمل أن يكون للمقتر
وع ، نشر المعلومات(؟  نتائج المشر

5(x2*)  

ح باالستدامة؟ 3.2 وع المقتر  5 هل تتمتع النتائج المتوقعة للمشر

انية وفعالية التكلفة4  15 . المت  

(*x2)5 هل أن نسبة التكاليف المقدرة/النتائج المتوقعة مرضية؟ 4.1  

حة الزمة لتنفيذ العمل؟ 4.2  5 هل تعتتر النفقات المقتر

 الحد األقىص لدرجة المجموع الحد األدئ  لدرجة المجموع
100 
60 

  5و  1)*( تكون الدرجة الممنوحة دائًما ما بي   
به ف    بعض البنود 4أو  2. يتم رص 

 ف 

  إذا تقدم مقدم الطلب ب
يك ، فإن النقطة النر كاء إلزامية  5ه   4.2تمنح للدرجة طلب دون شر إال إذا كانت مشاركة الشر

ا للمبادئ التوجيهية لمقدم  الطلبات. 
ً
 وفق

.  اإلجماليةتمثل النتيجة    كل بند حسب مجموع المعايت 
 
 لكل طلب مجموع النتائج الممنوحة ف

  
 
اح ف   ، و يتمثل الحنقطة 100و يتمثل الحد األقىص للنتيجة اإلجمالية لكل اقتر

 
نقطة.  60 د األدئ  للنتيجة اإلجمالية ف

 .   تقل نتائجها عن الحد األدئ 
حات النر  سيتم رفض كل المقتر

 االختيار المؤقت

بعد تقييم الطلبات الكاملة ، سيتم وضع جدول يضم جميع الطلبات مرتبة حسب النتائج. سيتم اختيار الطلبات األعىل 
ا للخطوة التالية. 

ً
 نتيجة مسبق

 االثالثة: تقديم عروض مقدم  الطلبات المختارين أوليّ الخطوة 

ة، عند  ا إىل لجنة اختيار خالل المناقشات الشفوية و ستقوم لجنة المناقشة الحارص 
ً
سيتم تقديم الطلبات المختارة مسبق

حات باالعتماد عىل نفس سلم التقييم المذكور أعاله.   اختتام المناقشة، بتقييم المقتر

كب لجنة    ، اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ، التعاون و ستتر
المناقشة من ممثلي   عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 السويشي ، مكتب واىل  مدني   ، باإلضافة إىل بلديات المنطقة. 

 يمكن أن تقدم العروض الشفوية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار مقدم الطلب. 

حات. كما سيتم  األعىلسيتم اختيار الطلبات  انية هذه الدعوة لتقديم المقتر نتيجة بشكل مؤقت حنر تاري    خ استنفاد مت  
 .  أيضا إعداد قائمة احتياطية باالعتماد عىل نفس المعايت 

 الرابعة: التحقق من أهلية مقدم  الطلبات الخطوة .4

  القا
 
ئمة االحتياطية بشكل خط  من قبل برنامج سيتم إبالغ مقدم  الطلبات الذين تم اختيارهم مؤقتا أو الذي تم ذكرهم ف

  تونس. و سُيطلب منهم تقديم الوثائق التالية للتحقق من أهليتهم: 
 
  ف

 األمم المتحدة اإلنمائ 

كائه )نسخة من الرائد الرسم  للجمهورية التونسية(.  •  النظام األساس  لجمعية مقدم الطلب وشر
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ه. يجب أن يكون هذا  استمارة إثبات الهوية المالية • )المورد(: مصادق عليها من قبل البنك الذي سيتم الدفع عتر
  بتونس ، 

ا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
ً
  تونس. إذا كان مقدم الطلب قد وقع سابقا عقد

 
ا ف

ً
البنك موجود

  الحساب ال
 
  تلك األثناء. فيمكن تقديم نسخة من استمارة إثبات الهوية المالية ، ما لم يحدث تغيت  ف

 
 بنك  ف

كائه.  • ورية للتحقق من أهلية مقدم الطلب وشر  كل وثيقة أخرى رص 

  شكل نسخة ممسوحة ضوئيا يجب تقديم الوثائق الداعمة المطلوبة 
 
)تظهر بوضوح الطوابع القانونية والتوقيعات  ف

 )المورد( باللغة األصلية. والتواري    خ( من الوثائق األصلية. يجب دائًما تقديم استمارة إثبات الهوية المالية 

  
  الموعد النهائ 

 
  يرسلها  سيتم رفض الطلب إذا لم يتم توفت  هذه الوثائق الداعمة ف

  طلب تقديم الوثائق الداعمة النر
 
ف

  تونس إىل مقدم الطلب. 
 
  ف

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 اإلخطار بالقرار .5

  حالة سيتم إخطار المتقدمي   بشكل خط  بقرار برنامج األمم ا
 
  بشأن طلباتهم وأسباب القرار السلنر  ف

لمتحدة اإلنمائ 
  رفضه. 
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  اإلرشادي .6
 الجدول الزمن 

 التاري    خ 

 16/12/2018-15 األيام اإلعالمية  

نامج األمم المتحدة    لتقديم طلبات التوضيح لتر
الموعد النهائ 

  
 اإلنمائ 

10/01/2019 

األمم المتحدة آخر موعد لتقديم التوضيحات من قبل برنامج 
  
 اإلنمائ 

11/01/2019 

  لتقديم الطلب الكامل
 13/01/2019 الموعد النهائ 

 16/01/2019  اإلداريمعلومات مقدم  الطلبات حول نتائج الفتح والفحص 

 فيما يتعلق بالتقييم األوىل  للطلبات 
معلومات للمتقدمي  

)  )االختيار األوىل 
24/01/2019 

 26/01/2019 طلبات المختارين أولّياالالمناقشة الشفوية لمقدم  

 27/01/2018 معلومات لمقدم  الطلبات بشأن تقييم الطلبات الكاملة

 30/01/2019-28 التفاوض عىل العقد

 30/01/2019 توقيع العقد

 

 قائمة المالحق: 

 مقدم الطلب  بيان _ 1ملحق 

 : استمارة الطلب الكاملة2الملحق 

وع وفعاليته  _ 1-2الملحق   وصف تفصيىل  للمشر

انية التفصيلية حسب النشاط  _ 2-2الملحق   المت  

 قائمة مراجعة استمارة الطلب الكاملة  _ 3الملحق 

 استمارة إثبات الهوية المالية )المورد( _ 4الملحق 


