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نصائح لملء نموذج الطلب

يرجى قراءة اإلرشادات بعناية قبل ملء هذا الطلب•

قط،باللغة اإلنجليزية فيجب استيفاء بيانات االستمارة •

أكتوبر 23في موعد أقصاه يجب تسليم نموذج الطلب •
رةفي تمام الساعة الرابعة عصًرا بتوقيت القاه)2017

خة يجب تسليم الطلبات في ظرف مغلق يحتوي على نس•
إلكترونية من نموذج الطلب على قرص مضغوط أو محرك

لدولية أقراص فالش لدى استقبال المكتب القطري للمنظمة ا
عناية . ج شارع أبو الفدا، الزمالك47للهجرة، الواقع في 

الحماية برنامج اإلقليمي للتنمية و: وحدة المشتريات، المرجع
.في شمال إفريقيا



نصائح لملء نموذج الطلب

ةدقيقالمقدمةالبياناتأنمنتأكدجيد،مقترحلكتابة•

.وملموسةومحددةوموجزة

طةوخالمقترحة،األنشطةبيناتساقهناكيكونأنويجب•

.والميزانيةالعمل،

معلوماتونسخمراتعدةالمعلوماتنفستكرارتجنب•

.بالعرضصلةذاتغير

تعني أن اإلجابة إجبارية)*( النجمة •



نموذج الطلب

ط التالي في قسم المكتبة على الراب" بوصلة"حزمة التقديم من على منصة قم بتحميل •
(http://bosla-egypt.info/node/621 )والذي يتضمن المرفقات التالية:

نموذج الطلب•

(Aالملحق )نموذج إطار منطقي مبسط •
excelيجب تقديمه كملف -(Bالملحق )نموذج خطة العمل •

excelيجب تقديمه كملف -(Cالملحق )نموذج الميزانية •

يجب إمضاء وختم النموذج من قبل المنظمة الرائدة -(Dالملحق ( )إن وجد)نموذج اتفاق الشراكة •
وجميع الشركاء

يجب ختم النموذج -(Gالملحق )بيان محلف •

ختم النموذج يجب -(Eالملحق )استمارة تحديد الهوية المالية •

(Fالملحق )نموذج الهوية القانونية •

بالنسبة لنماذج خطة العمل والميزانية، يجب نسخ ولصق الجداول من الملف: ملحوظة
.doc  إلى ملف.xlsx



كيفية تقديم الطلبات

ن يحتفظ مقدم الطلب على نسخة إلكترونية ميوصى بأن •

؛محتوى الطلب على سبيل االحتياط

وتقديم يوصى أيًضا بعدم االنتظار حتى اللحظة األخيرة لملء•

لعمل ذلك ألن خادم الموقع االلكتروني قد يتوقف عن ا؛الطلب

د؛إذا ما تم استخدامه من قبل العديد من األشخاص في آن واح

عناوين البريد سيتم تلقائيًّا استبعاد الطلبات المرسلة إلى أي من•

اإللكتروني الخاصة بموظفي المنظمة الدولية للهجرة من
.الدعوة



تقديم الطلبات

المنظمة الرائدة. 1



(1.12)الخبرات

تي ملخص موجز ألهداف المشروع السابق والنتائج الاكتب •

تم تحقيقها

المهم هو معرفة ما إذا كانت المنظمة الرائدة لديها خبرة في 
.  عليهاإدارة مشاريع مثيلة، ونوع المشروع، والنتائج المتحصل



 (1.14 & 1.13)القدرات المالية

القدرات المالية

(باليورو)2016حجم أعمال المنظمة سنة –

(باليورو)2015حجم أعمال المنظمة سنة –

ة التي اشتغلت بها المنظمهو إجمالي المبالغ حجم األعمال •

ية ويمكن معرفته من خالل البيانات المال)سنة واحدة خالل 
(السنوية الخاصة بالمنظمة

ما هي الموارد المالية الرئيسية للمنظمة؟•



(1.15)قدرات الموارد البشرية 

ومهامهمالرائدةللمنظمةالعملفريقووظائفأسماء•
الرئيسية

دالموارلديهاالمنظمةكانتإذانفهمأنالضروريمن؟لماذا•

للمزيدحاجةهناكأنهأوالمشروعإلدارةالالزمةالبشرية
.التقاريروإعدادللتنفيذالموظفينمن



تقديم الطلبات

الشـركاء. 2



(2.1)الشركاء 

فياألهميةبالغعنصًرااألخرىالمؤسسات/المنظماتمعالشراكةتعد•
ألدواراتحديدينبغيثم،ومن.للهجرةالدوليةالمنظمةمنالممنوحةالمشاريع

،نشائهإذمنالمشروع؛فيخطوةكلفيبينكمفيماالمختلفةوالمسؤوليات
التقييمإلىوإبرازها،األنشطةوإدارةواإلعداد،الالزمة،األموالوجمع

.واإلبالغ

إذاماالسياألخيرة،اللحظةفيشريكعنالبحثالمستحسنغيرفمنلذلك•
الموجهةدعواتالإحدىخاللمنسوىالمؤسسة/ةالمنظمتعرفالكنت

.للشركاء

.، وإن كان يُنصح بذلك بشدةاختياريوجود شريك بالمشروع هو أمر •

.ال يوجد حد معين لعدد الشركاء•

عين يجب على كل شريك مدرج أدناه أن يوقع ويختم بيان الشراكة الذي يت•
نموذج اتفاق : Mانظر الملحق )على المنظمة مقدمة الطلب إرفاقه مع الطلب 

(.شراكة



(2.1)الشـركاء

في وما هو تاريخ التعاون بين المنظمة الرائدة وهذا الشريك•

مشاريع سابقة

ما هو تاريخ التعاون بين المنظمة الرائدة وهذا الشريك•

من المهم أن تثبت أن الشريك المذكور له دور واضح على•

ل في بعض خطوات المشروعقاأل

إعداد ما هي المسؤوليات التي سيضطلع بها هذا الشريك في•
وتنفيذ المشروع واإلبالغ عنه؟



تقديم الطلبات

المشروع . 3



(3.1)ملخص المشروع 

وعالمشرعلىواضحةعامةنظرةالفقرةهذهتقدمأنينبغي•

سيةالرئيالمستهدفةوالفئةاألنشطةونوعاألهدافحيثمن

.والموقعوالمدةوالشراكات

ماستخداسيتممشروعك،اختيارتمإذاأنهمالحظةيرجى•

ت،اإلنترنشبكةعلى)االتصاالتجميعفيالملخصهذا

دميقأنهمنتأكدلذلك،(الخالمشروع،وعرضوالتقارير،
.للمشروعوموجزاواضحاوصفًا



(3.2)نوع النشاط 

النشاطنوعأختار•

نشاطمنأكثراختيارممكن•

"ىأخر"اختياريرجىالقائمة،فيمذكورليسالنشاطلو•
.وتحديده



(3.3)المدة اإلجمالية للمشروع 

تتجاوزوأالمتتاليةأشهر6عنالمشروعمدةتقلأاليجب•
.قييموالتوالتنفيذاإلعدادذلكويشمل،متتاليينشهرا12

المشاريعلبدءمؤقتموعدأقربيكونأنعلى•

2017ديسمبرأواخرفيشهرا12مدتهاتبلغالتي–

مدةاألقصرللمشاريعبالنسبة2017وفبرايرينايروبين–

المشروعدةمبعدأوقبلتكبدهايتمالتيالتكاليفتعتبرولن•
مستحقةللهجرةالدوليةالمنظمةأمانةمععليهاالمتفق
.حةللمن



(3.6)تقييم االحتياجات 

لماذا يعد من المهم تنفيذ هذا المشروع؟•

ما هو تحليلك للسياق الذي يسوغ هذا المشروع؟ •

كيف سيسهم هذا المشروع في تحسين وضع المهاجرين•

والمجتمعات التي تستضيفهم في إطار الهدف من هذه 

الدعوة؟

ما هي أهمية المشروع بالنسبة ألهداف الدعوة؟ •

ال ما الذي سيساعد هذا المشروع في تحقيقه ولن يتحقق إ•
بتنفيذ المشروع؟



(3.7)الهدف العام للمشروع

ىعلالمشروعهذاخاللمنتحقيقهتريدالذيالشيءهوما•
البعيد؟المدى

المشروعهذاشأنهومنتراهأنتريدالذيالتغييرهوما•
تحقيقه؟فياإلسهام

لتي بالحاجة امرتبًطا على نحو وثيق يجب أن يكون الهدف •

.تقييم االحتياجاتأشرت إليها في 



(3.8)األهداف المحددة التي ينبغي تحقيقها في المشروع

يق، ذات قابلة للقياس، قابلة للتحق،محددة)ذكيةاختر أهدافًا •
(صلة، محددة بفترة زمنية

ن وينبغي أن تكون مرتبطة بالهدف العام، ولكنها يجب أ•
موميةأال تكون شديدة العتكون قصيرة إلى متوسطة األجل، و

يجب أن تكون األهداف واقعية من حيث السياق والفئة •
ةالمستهدفة، فضالً عن الموارد البشرية والقدرة المالي

:من أمثلة األهداف المحددة•

زيادة التفاهم بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم–

تحسين المهارات في مجال الدعوة–

خلق مساحات للحوار–



(3.9)المتوقعة المخرجات/النتائج

علىواحدمتوقعمخرج/نتيجةذكريرجىمحدد،هدفلكل•
األقل

أنشطةبمرتبطةالمتوقعةالمخرجات/النتائجتكونأنيتعين•
لهاالمخططالمشاريع

المنشودرالتغييالمتوقعةالمخرجات/النتائجتحققأنينبغي•
أوالسلعتوافرأوالمستفيدين،قدراتأومهاراتفي

.المشروعألنشطةنتيجةالخدمات

:المتوقعةالمخرجات/للنتائجأمثلة•

المقدمةالبضائع/الخدماتعدد–

أقيمتالتيالتدريبيةالدوراتمنالمستفيدينعدد–



(3.10)المؤشرات 

وع بين يجب أن تقيس المؤشرات حجم التغيير الذي يحدثه المشر•
الفئات المستهدفة/الفئة

وع بين يجب أن تقيس المؤشرات حجم التغيير الذي يحدثه المشر•
الفئات المستهدفة/الفئة

د مدى يجب أن يكون كل مؤشر قابالً للقياس ليتمكن من تحدي•
عمل : أمثلة على أساليب القياس. تحقيق أهداف المشروع

.استبيان قبل النشاط وبعده ومقابالت المتابعة، الخ

:أمثلة للمؤشرات•
زيادة المعرفة حول موضوع معين–

زيادة االتصاالت والتشبيك فيما بين الفئة المستهدفة–

تغيير الموقف تجاه قضية معينة–

اعتماد سياسة معينة–



(3.12 & 3.11)مواقع المشروع/موقع

يمكن القيام بأنشطة المشروع فقط داخل جمهورية مصر•

العربية

القاهرة والقاهرة الكبرى المحافظات ذات األولوية هي•
واإلسكندرية والبحيرة ودمياط

قع واحدستعطى األولوية للمشاريع التي تقام في أكثر من مو•

األسباب التي أدت إلى إقامة هذا المشروع فييرجى شرح •
المواقع/هذا الموقع



(3.13)الفئات المستهدفة والمستفيدون /الفئة

هم الفئات أو األشخاص " المستفيدون المباشرون"•

كتب ا. المشاركين بشكل مباشر في مختلف مراحل المشروع
سياقهم ومعايير اختيارهم/نبذة عن خلفياتهم

تفيدون هم أولئك الذين سيس" المستفيدون غير المباشرين"•

من المشروع على المدى الطويل على مستوى المجتمع أو
.سياقهم/اكتب نبذة عن خلفياتهم.القطاع ككل

اشرين من اذكر عددًا مقدًرا للمستفيدين المباشرين وغير المب•
.المشروع، حسب الجنس والسن ومنطقة اإلقامة



مدى األصالة واالبتكار في المشروع

(3.14 & 3.15)

األول من نوعه أم أنه يقام بشكل هوالمشروعاذكر اذا •

منتظم

معومؤسستكفيلهوالتخطيطالمشروعتطويرتمكيف•
شركائك



(3.17 & 3.16)األنشطة 

امتها ألنشطة المختلفة المتوقع إقاذكر بالترتيب الزمني ا•
ييمخالل المشروع بما في ذلك األنشطة التحضيرية والتق

لعمل يرجى التأكد من أن األنشطة الموصوفة تتفق مع خطة ا•
والميزانية التي سترفقها االستمارة

التي سيتم استخدامها في أنشطة المشروع الطرقما هي •
ولماذا؟

التعلم من خالل الممارسة، ومجموعات:سبيل المثالعلى •
ريبي، مجموعات التركيز، والتدريس، والتعلم التج/ األقران 

.وما إلى ذلك



(3.18)التواصل والرؤية

روعوقبل بداية كل مشصميميجب أن يكون التواصل في •

يجب وضع خطة اتصال لبيان الخطوات التي تخطط •
التخاذها إلبراز مشروعك على الصعيد المحلي والوطني

.والدولي

؟عتهاما الذي تريد تحقيقه من خالل خطة التواصل التي وض•

على سبيل المثال، المواطنون في )؟من سيكون هدفك•
المجتمع المحلي، والمهاجرون، والصحافة واإلعالم، 

والمشاركون المحتملون، والمانحون المحتملون، وما إلى 
(ذلك



(3.18)التواصل والرؤية

وع أنشطة االتصال المحددة التي ستبنيها في المشرما هي •

وما هي اآلثار من أجل زيادة الوعي بمبادرتكم وإبرازها
؟المترتبة على الموارد

يجية، األحداث الصحفية، واألنشطة الترو:على سبيل المثال•

ن وإطالق حمالت االتصاالت الرقمية، تعيين مساعد لشؤو
.الصحافة أو المعلومات لبعض الوقت،  الخ



(3.18)التواصل والرؤية

قصى اإلضافية التي ستستخدمها لتحقيق أاألدوات والموارد•

قدر من الوصول والظهور لمشروعك

:على سبيل المثال•

بُعد هل هناك شبكات ومنصات وشراكات يمكنك إقامتها لتعزيز ال–
الخاص بالرؤية والظهور؟ 

احة وسائل التواصل االجتماعي أو قنوات المعلومات المتهل هناك –

بالفعل؟

هل يوجد أشخاص رفيعو المستوى أو مجموعات ذات شبكات –
جيدة يمكنها المشاركة في أنشط تعزيز الرؤية والوصول؟ 



المسؤولية البيئية واالجتماعية
(3.19)

ئية واالجتماعية التدابير التي اتُّخذت لتحسين اآلثار البياشرح •

المتصلة بهذا المشروع تحديدًا

:على سبيل المثال فيما يتعلق•

باألدوات المكتبية–

الطاقة–

الضيافة–

السفر واإلقامة–

االتصاالت–

المنشورات–



تقديم الطلبات 

اآلثار والمخاطر. 4



(4.1)اآلثار والمخاطر 

المثال على سبيلصف أساليب التقييم التي ستستخدمها، •

يات، االستبيانات والمقابالت والمناقشات الجماعية، واليوم

.والمراقبة، وصناديق االقتراحات، الخ

.اربط بين تلك األساليب ومؤشرات وأساليب القياس•

ح من سيشارك في التقيي• .مصف الجدول الزمني ووض ِّ



األثر المتوقع للمشروع ومدى استدامته

(4.2 & 4.3)

:من منظور طويل األجل•

ومستدام يرجى وصف الطريقة التي تخطط بها لتحقيق تأثير مضاعف–
للمشروع

.اشرح خططك لمتابعة تأثير المشروع على المدى الطويل–

ذ المشروعالرئيسية التي يمكن أن تؤثر سلبا على تنفيالمخاطر•

رات على سبيل المثال نقص التمويل ومشاكل التأشيرات واالعتبا–
.األمنية، وما إلى ذلك

كيف ستدير هذه المخاطر؟•



تقديم الطلبات

المالحق. 5



(5.1)خطة العمل

مة إلى سيتم تنفيذ المشروع، مقسكيف،ملخصات خطة العمل•

سيكون مسؤوالً عنمنومراحل منفصلة، / خطوات / مهام 
.ينتهي العملومتىيبدأ العمل؛ متىالتنفيذ؛ 



خطة العمل–ملحق ب 

(EXCEL)

The different phases of the project - the timetable, the activities, the locations, the expected results, and the implementing body
All the elements mentioned in this document (activities with their locations, dates, and expected results) must be coherent with what is described in the 
project application and in the submitted budget

Project Title:                                                                       
Project Number: To be Added by IOM staff only

#

ACTIVITIES
(name and description)

The activities mentioned 
must be coherent with 

question 3.16 in the 
application form.

LOCATION

(city, country)

DATE

(exact date when 
possible)

TIMEFRAME

EXPECTED 
RESULTS

of the activity*

MEANS OF 
VERIFICATION/ 

DOCUMENTATION
to prove the 

activity**

IMPLEMENTIN
G BODY***

201
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1
dd/mm/yyyy to 
dd/mm/yyyy

2

3

4

5

6
Prepare and send the 
final reports to the IOM

Add more lines if necessary.

* The results mentioned here must be coherent with question 3.9 in the application form.
** The means of verification/documentation could be for example the call for participation, the participants' applications, participants' lists, the 
handbook/toolkit/training materials used, workshop reports, CDs, books, photos, videos, invitations, brochures, posters, websites, agendas, research, 
questionnaires, tickets, invoices, receipts, newspapers/newsletters, press releases, etc.
*** The implementing body is the leader and/or partner who is responsible of the activity implementation. If possible, put the name of the responsible 
person.
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(5.3)الميزانية

: مشروعتعكس الميزانية جميع االحتياجات المالية لتحقيق ال•

المعدات والمواد والموظفين 

طة يقدم بيانًا مفصالً بالتكاليف لكل نشاط من األنش•

ك وقدرتك واقعية فيما يتعلق بالسياق الخاص بتحري اليرجى •

على إدارة مبلغ معين من المال 

ذر تأكد من أنك لم تنس أي من العناصر المهمة التي سيتع•

عليك إضافتها في وقت الحق 

ذر تأكد من أنك لم تنس أي من العناصر المهمة التي سيتع•
عليك إضافتها في وقت الحق



الميزانية
(EXCEL)

Project Title:

Organisation:

Budget Amount Requested in EUR:

Project Duration:

Unit Nr of Units Unit Cost Total

A. STAFF Costs

Total Staff Costs: 0

B. OFFICE Costs

Total Office Costs: 0

Total Staff and Office  Costs: 0

C. OPERATIONAL Costs

Output 1:

Output 2:

Total Operational Costs: 0

GRAND TOTAL 0



المالحق
(5.4 & 5.5)

(أ إلى خ )الرجاء امالء جميع المالحق السبعة •

:يجب ختم المالحق التالية•

ن كل مالرائد وموقعة ومختومة من قبل( )اذا متاح)اتفاقية الشراكة –
(الشركاء

بيان محلف–

:استمارة تحديد الهوية المالية–
قدمةميجب ملء النموذج وتوقيعه وختمه من قبل ممثل مفوض من المؤسسة •

ويجب أن. الطلب ومن قبل المصرف المعني، ثم إرسال صورة ضوئية منه
فاصيل يكون الحساب المصرفي باسم المؤسسة مقدمة الطلب، على أن تشمل الت

يرجى االهتمام )والسويفت كود( IBAN)ي الدولرقم حساب المصرف 
ص بالسويفت كود بشكل خاص، حيث أن النموذج ال يحتوي على حقل مخص

ويجب أن يكون المصرف موجودا في البلد المسجل لديها مقدم الطلب (. له
(.Eالملحق )



أسئلة

لبات ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بنشر قائمة بجميع الط•

ي ف" بوصلة"على منصة قبل الموعد النهائيالتي وردت 
قسم المكتبة

–http://bosla-egypt.info/library

:ممكن ارسال أسئلة آخرى على العنوان التالي•

–cfpeg2017@iom.int

http://bosla-egypt.info/library
mailto:cfpeg2017@iom.int


THANKYOU


