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إعالن طلب إبداء االهتمام
تأسيسها عام  ،1951وهي ُملتزمة بمبدأ كون الهجرة
تم
الدولية للهجرة ) (IOMهي منظمة
 .1المنظمة
ّ
ّ
ُ
حكومية دولية ّ

حد سواء.
المجتمعات على ّ
ّ
للمهاجرين و ُ
المَنظّمة هي هجرةٌ ُمفيدةٌ للجميعُ ،
اإلنسانية و ُ

 .2تعلن المنظمة الدولية للهجرة ) (IOMعن إطالق طلب إبداء االهتمام موجه للجمعيات مغربية (القانون رقم  )00-75التي
يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة الفنيدق ،عمالة المضيق -الفنيدق ،جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .هذا اإلعالن يأتي في إطار

توسيع برنامج فرصتي ،الممول من طرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ألنشطته لتشمل مدينة الفنيدق.

 .3تتضمن هذه الوثيقة معلومات وتوجيهات إلعداد طلبات التأهيل المسبق للجمعيات لتنفيذ خدمات الدعم التربوي واألنشطة

الموازية بشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية بمدينة الفنيدق ،وذلك كجزء من توسيع أنشطة المشروع المشار إليها

في الفقرة .2

 .4يتعين إرسال طلب إبداء االهتمام إلكترونيا على البريد اإللكتروني التالي  .mbargach@iom.intآخر أجل لتسليم ملفات
طلب إبداء االهتمام هو يوم االثنين  23يونيو  2017على الساعة التاسعة صباحا .ويعتبر الغيا كل ملف لم تتوصل به
المنظمة الدولية للهجرة في هذا األجل.
.5

يجب أن يتضمن طلب إبداء االهتمام البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة الواردة في الملحق" أ "بشكل دقيق وكامل.

 .6يمكن تقديم طلب إبداء االهتمام باللغة العربية أو الفرنسية ،ويجب أن يحترم معايير النموذج في وثيقة التأهيل المسبق.
يمكن أن يتم رفض أي طلب ال

يستوفي بوضوح ودقة جميع المعايير المدرجة.

 .7يتكون ملف إبداء االهتمام من الوثائق التالية )1 :نسخة مصورة ) (PDFمن هذه الوثيقة موقعة في كل صفحة من قبل

ممثل مفوض من الجمعية؛  )2نسخة مصورة عن نموذج الملحق "أ" ) (PDFمعبأة وموقعة )3 .نسخة مصورة )(PDF
من القانون األساسي للجمعية )4 .نسخة مصورة

) (PDFمن وصل إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية.

 .8سيتم االتصال بالجمعيات المنتقاة الستكمال ملفاتها بالوثائق المصادق عليها بطلب من المنظمة الدولية للهجرة  ،وذلك قبل
تأهل الجمعيات للمراحل التالية لعملية االنتقاء.

 .9ترسل كل االستفسارات عبر البريد االليكتروني المذكور في الفقرة  ،4يعتبر يوم  19يونيو  2017على الساعة التاسعة

صباحا ،آخر أجل لتلقي طلبات االستفسار.

 .10سيتم تقييم الطلبات وفق المعايير التالية:
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التزام واحترام الجمعية لجميع معايير التأهيل

تستدعى الجمعيات المؤهلة والتي التزمت بمعايير التأهيل للمشاركة في طلب العروض الموالي.
 .11معايير التأهيل:



تاريخ إنشاء الجمعية يعود ألكثر من سنة؛



تنشط الجمعية في الدعم التربوي لتالميذ السلك االبتدائي و/أو اإلعدادي لمدة سنة على األقل؛



تتوفر الجمعية على مقر فيه مرافق خاصة أو تستفيد الجمعية من مرافق مؤسسات عمومية لتنفيذ أنشطتها؛



تنجز الجمعية أنشطتها في محيط ال يتعدى خمسة كيلومترات في أحياء راس لوطا ،حومة الواد ،وحي الشبار؛



يجب أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة.

 .12يمكن تعديل واعادة تقديم طلبات الترشيح قبل التاريخ المحدد ولكن ال يمكن تغييرها بعد ذلك التاريخ؛
 .13تتحمل الجمعيات جميع التكاليف المتعلقة بإعداد ملفات الترشيح؛ وال يمكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تكون مسؤولة عن
التكاليف وعن المخاطر الناجمة خالل اإلعداد.
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الملحق أ :معلومات حول الجمعية المشاركة


اسم الجمعية:



عنوان الجمعية:



رقم الهاتف:



رقم الفاكس:



عنوان البريد اإللكتروني:



عنوان مكتب آخر ،إذا كان ذلك ممكنا:



اسم وعنوان ممثل معتمد:



تاريخ إنشاء الجمعية:



أنشطة الجمعية (بما في ذلك التاريخ الذي يتم تنفيذ النشاط فيه بصورة منتظمة) :
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التوقيع
أشهد أنا الموقع أسفله ،بموجب تعييني حسب األصول من قبل الجمعية للعمل نيابة عنها ،أن المعلومات المقدمة في هذا النموذج

صحيحة وأنه في حالة حدوث أي تغييرات سيتم إبالغ المنظمة الدولية للهجرة في أقرب وقت ممكن.

التوقيع:

االسم:

اللقب:

االتصال( :البريد اإللكتروني/موقع األنترنت/الهاتف/الفاكس)

التاريخ:
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