
 

 

 

 

  عملية التقييم واختيار المشاري    ع  الجمعياتية حولة توضيح مذكر  - 5الملحق 

حات مشاري    عدعوة لتقديم  ن مقتر ي واليات مدني 
ن
: منع التطرف العنيف وتعزيز التماسك االجتماعي ف

  وتطاوين وقابس

ا 
ً
  والمعايت  الموضحة أدناه:  للمراحليتم تقييم جميع مشاري    ع البحث المقدمة من أصحابها وفق

حات والتقييم اإلداري )1 المرحلة شحات وتسجيل المقتر  األهلية( تقييم: غلق باب التر

حات:   عند استالم المقتر

ي بإشعار جميع مقدمي  •
حاتيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ي  المقتر

وئن يد اإللكتر باستالم ملفات عروضهم عتر التر
  يصل)إشعار استالم(. إذا لم 

 
ي غضون يومي باستالم الملف المقدم عن طريق م الطلب إشعارا مقد

ن
ي ف

وئن يد اإللكتر التر
نامج األمم المتحدة اإلن : عمل، يرجر االتصال بتر ي عىل العنوان التالي

وئن ي وذلك بإرسال بريد إلكتر
مائ 

propositions.tn.2019@undp.org 

 شعار يتم رفضه تلقائًيا دون إ، كامال إذا لم يكن الملف   •
 
حم مقد   . مسبقا  المقتر

حات فتح   والفحص االداري المقتر

 العنارص التالية:  التثبت منيتم 

ي لتقديم  •
ام الموعد النهائ  ي ،يرفض الطلب تلقائًيا. احتر

ام الموعد النهائ    الطلب. إذا لم يتم احتر

•  
 
م االستمارة المقد  يجب أن تحتر

 
ي قائمة مة المعايت  المحد

وطدة فن   . الشر

ي حدود القيمةالتمويل المطلوب  يجب أن يكون •
  . المحددة ةالمالي فن

ي منطقة جغرافية  •
نامجوجود الجمعية فن  . يشملها التر

كائهالتثبت من   أهلية مقدم الطلب وشر

.  الوثائق الداعمةيستند التثبت من األهلية إل  ي
التثبت من بهذه الخطوة هتم وت  المطلوبة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ن ترصي    ح  ح صاحبالمطابقة بي  ي صورة وجود أو  منقوصةداعمة إذا كانت الوثائق الوالوثائق الداعمة المقدمة.  المقتر
ن  تناقضفن بي 

ح. الطلب والوثائق المؤيدةترصي    ح صاحب   ، يرفض المقتر

  صاحبيتم التحقق من أهلية 
 
ي غياب أي معلومة من الطلب وعمله عىل أساس المعايت  المحد

ي هذه المبادئ التوجيهية. فن
دة فن

 يرفض الطلب عىل هذا األساس وحده ولن يتم تقييمه.  ذا كانت غت  صحيحة ،إالمعلومات المطلوبة أو 

ونية إل جميع منها والتثبت اإلداري  المطالببعد جلسة فتح  ي رسالة إلكتر
حات ، يرسل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  أصحاب المقتر

   . أو بالرفض والقرار بالمتابعةبنتيجة التقييم إلعالمهم 

ن  ينت  بخ: تقييم الطلبات من قبل 2المرحلة    خارجيي 

ي نهاية مرحلة 
ي وقع اختيارها مبدئيا من قبل  الفحصفن

ن ن خارجييخبت  اإلداري، يتم تقييم جودة الملفات التر ن ومستقلي   بناًء عىل  ي 

 . ي الجدول التالي
 معايت  الموافقة والتقييم فن

ان بعملهما بشكل منفصل ومستقل.     عن تقييم كل   يقوم الخبت 
ً
  يكون كل منهما مسؤوال

 
مة ويقوم برنامج األمم المشاري    ع المقد

ي يتحص  
ي بإحتساب معدل النقاط التر

وع باعتماد جدول تقييم شامل. المتحدة اإلنمائ   ل عليها كل مشر

 تقييم استمارة الطلب:  جدول

 أعىل درجة البند

 50 مةءالمل -1

وع  صلة  15 وضوعات العرض وتحليل قضية التنميةبمالمشر



 

وع   15 باالحتياجات والقيود المحددة للسكان والمناطق المستهدفةصلة المشر

 10 تحليل السياق واحتياجات التدخل

 10 مراعاة النوع االجتماعي 

 25 . تصميم العمل2

 
 
 15 ق باألهداف والنتائج المتوقعةوضوح وجدوى خطة العمل فيما يتعل

 
 
 10 ل إلدارة المشاري    ع والتنسيقتعريف واضح وفعا

 25 االستدامة. 3

وع وتوسيع نطاقها ونشر المعلومات )التأثت  المضاعف(  15 إمكانية إعادة إنتاج نتائج المشر

ن االعتبار تعدد  اتيجية تأخذ بعي  ن إدراج إستر اكة عامة و/أو خاصة الفاعلي   10 من خالل شر

 100 المجموع

ين  من قبلالكاملة  المطالببعد تقييم  ،الخبت  ن ويتم إسناد معدل خاص بكل مقيم أو مقيمة جمع النقاط لجدول يتم وضع  الخارجيي 

وع بحث يتكو   ن لكل مشر . ن من مجموعي النقاط المسندة من قبل المقيمي  ن ي  االثني 
ن
ين  النقاطإذا كان الفرق ف ي يمنحها كل من الخبت 

التر

اح يتجاوز  وع م يتم نقطة، 15لنفس االقتر ين بناًء عىل طلب إجراء تقييم جديد للمشر . من ن قبل الخبت  ي
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ي تتحصل عليها.  
لة المشاري    ع المتحص  يتم اختيار يقدم الجدول العام ترتيبا عاما تنازليا لجميع المشاري    ع حسب معدالت التقييم التر

ي مرحلة أوىل
ن
 ختيار المشاري    ع )المرحلة التالية(. بعد ذلك من قبل لجنة ا عىل أن يتم تقييمها  عىل أعىل المعدالت ف

وع  تسند ال كل   ي تتر  من المعايت  لكل معيار بالنسبة ل عليها النقاط المتحص  تحتوي عىل  مذكرة تقييممشر
ر العدد والمالحظات التر

اتيجيات التدخل.  المسند مع تقديم تحليل نقدي وتوصيات تخص    استر

 (االختيار األولي المشاري    ع ): اجتماع لجنة اختيار 3المرحلة 

ي المرحلة األول
ي يقع عليها االختيار فن

اء( يقيم خاللها ال المشاري    ع فرز لجنة  عىل تعرض المطالب التر ون من أعضاء ح)لجنة ختر ارصن
 
 
اء المشاري    ع باستعمال نفس سل ين )النقاط المسنلجنة الختر  ة والمالحظات النوعية(. دم التقييم المذكور أعاله بناء عىل تقييم الخبت 

ن عن اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب و  يك ممثلي  ي تكوين اللجنة إل تشر
،  التعاون السويشيسنسىع فن ي

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
(مع إمكاني ن ن )مقيمي  اء خارجيي  . ة مشاركة ختر ن   ، كأعضاء مالحظي 

ي تتحص  يتم اختيار المشاري    ع 
حات.  ذ حتر استنفا يا قتو  نقاطل عىل أعىل عدد من الالتر انية المخصصة لهذا اإلعالن لتقديم المقتر ن المت 

 .  كما سيتم أيضا إعداد قائمة احتياطية باعتماد نفس المعايت 

 : اإلشعار بقرار لجنة فرز المشاري    ع4المرحلة 

وع.  ي حالة رفض المشر
ي فن ي بشأن طلباتهم وأسباب القرار السلتر

ن كتابيا بقرار برنامج األمم المتحدة اإلنمائ   يتم إشعار المتقدمي 

ا لتقديم مالحظات وتوصيات لجنة فرز المشاري    ع. يجب عىل  ا ع الذين تم اختيارهي    ر اإل أصحاب المش التقييم مذكرةترسل 
ً
مسبق

ي يتم 
ي مرحلة أول إعداد أصحاب المشاري    ع التر

ي الشكل الذي يصلهم  نموذج الطلب الكاملاختيارها فن
 خالل هذه المرحلة. عليه فن

 : مراجعة خطط العمل5المرحلة 

حا يشارك كل  م مقتر
 
ي حول خطط العمل. يهدف هذا من قد

ي إلجراء عرض تقتن
ي مقابالت فردية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

فن
ك للمشاري    ع وتوفت  

 النشاط إل تسهيل فهم مشتر
 
ي الد

ن  عم الفنن ي مذكرةبناًء عىل التعليقات النوعية  طلب الكاملمنماذج اللتحسي 
 فن

. يجب أن  ن ين الخارجيي  ي هذه المرحلة إل انتاج التقييم المقدمة من الخبت 
ي ذلك وصفتفضن

لألنشطة  ال مفص   ا نموذج طلب كامل، بما فن
انية ن  يتم تقديمه إل لجنة الفرز.  ،والمت 

ي بتنفيذ 
 ية للجمعيات إلدارة وتنفيذ األنشطة. ذاتالتقييم القدرات باإلضافة إل ذلك ، سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

(: اجتماع لجنة 6المرحلة  ي
 فرز المشاري    ع )الفرز النهائ 

حات مراجع ، يتمعي    ر االمش فرز يخضع نموذج الطلب الكامل وتقييم القدرات الداخلية لمزيد من المناقشة من قبل لجنة  ة المقتر
ي قبل اتخاذ أي إجراء آخر.  ا نهائي

 عىل قائمة المشاري    ع المستفيدة.  القرار النهائ 



 

 عي    ر ا: التدريب وحفل توقيع المش7المرحلة 

ي 
ن
ح كل جمعية عىل طرق تنفيذ مشاريعهمإجباري تدريب يدع أصحاب المشاري    ع المختارة للمشاركة ف ن  3، يمكن أن تقتر مشاركي 

ي التدريب، أي الرئيس
ن
ن  )ة(ومدير )ة(ف وع وأمي   . المالية )ة(المشر

اكات    تاالتفاقيامضاء إينتهي مسار اختيار المشاري    ع بحفل رسمي يتم خالله  بعد التدريب ،  والشر
 
 بحضور ممث

 
ن عن الل جنة الوطنية لي 

 . ي
 لمكافحة اإلرهاب والتعاون السويشي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

  


