
  

  
وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة، مكتب الیمن: دعوة لتقدیم ورقة (مقترح) لفكرة المشروع في مجال العمل 

  2013اإلنساني، ابریل 
  الساعة الثانیة عشرة ظھراً  2013ابریل  28الموعد النھائي لتقدیم المقترحات: 

  
توجھ وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة الدعوة لتقدیم أوراق لفكرة مشاریع من الشركاء المحتملین (منظمات متعددة 

األطراف ومنظمات اقلیمیة، منظمات غیر حكومیة دولیة ووطنیة أو من القطاع الخاص) لتمكین الوزارة من العمل 
ً منھا لطبیعة  مع الشركاء ولكي تستجیب لالحتیاجات الواردة في إطار العمل االستراتیجي اإلنساني للوزارة. وإدراكا

ً في    الیمن فقد قررت الوزارة االنتقال من تمویل السنة الواحدة إلى تمویل متعدد السنواتاألزمة الممتدة زمنیا
  

ھذه الدعوة  ، وفترة المنحة التي تغطیھاملیون جینة استرلیني 40تسعى ھذه الدعوة لتنفیذ برنامج یصل تمویلھ إلى 
  ، ونتوقع توفر تمویل إضافي لتغطیة احتیاجات الحقة.2015 – 2013ستكون من 

  
  اھداف وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة 

یوضح اإلطار االستراتیجي القطاعات التي تركز علیھا وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة كما سنسترشد في عملنا 
النداءات الموحدة الخاصة بالیمن وترمي وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة في الوصول باألولویات الواردة في عملیة 

ً وسنعمل مع شركائنا لتحدید نطاق ووصول برامجنا بصورة أكثر دقة. 500.000إلى ما ال یقل عن     شخص سنویا
  

  األولویات الخاصة بالمستھدفین 
 المجتمعات المتضررة من انعدام األمن الغذائي ومن سوء التغذیة  .1
المجتمعات المتضررة من الصراعات بمن فیھم النازحون والعائدون من النزوح والمجتمعات المضیفة لھم  .2

 وفئات أخرى تضررت حیاتھم ومعیشتھم 
 الالجئون والمھاجرون وطالبوا اللجوء .3

  
  

ً مع ما ذكر أعاله وأن تكون واضحة یٌنصح جمیع الشركاء أن تكون ورقة ف كرة المشروع المقدمة منھم تتناسب تماما
 بخصوص فكرة التغییر التي تقف وراء الرابط فیما بین المدخالت واألثر المتوقع.

 
  عملیة تقدیم المقترحات األولیة (ورقة الفكرة)

  
ظھراً  12عن خمس وذلك عند الساعة كخطوة أولى تدعوا المنظمات إلى تقدیم مقترحات أولیة ال تزید صفحاتھا 

 بالتوقیت المحلي للعاصمة صنعاء 2013ابریل  28من یوم 
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یجب قراءة ھذه الوثیقة مع الوثائق المصاحبة التالیة: إطار العمل االستراتیجي لوزارة التنمیة الدولیة البریطانیة لتمویل 
و الخطوط التوجیھیة لتمویل االستجابة اإلنسانیة المتبعة في الوزارة. 2015-2013المساعدات اإلنسانیة في الیمن   

o  یجب أن تكون المقترحات األولیة مشفوعة بموازنة تقدیریة وإطار عمل النتائج في استمارة
اإلطار المنطقي وأن تذكر بصورة واضحة النتائج، المخرجات، المؤشرات، عالمات اإلنجاز 

 حددة واالفتراضات.األھداف الم
o  31 –یجب أن تتضمن المقترحات النفقات التقدیریة لكل سنة مالیة بریطانیة (األول من ابریل 

 2013مارس) من واقع استالم التمویالت المتوقعة في یولیو / أغسطس 
o  یوجد في (الملحق أ وذلك في ورقة اإلرشادات الخاصة بتمویل المساعدات اإلنسانیة) نموذج

رقة الفكرة وفي حالة كتابة ھذه األوراق بشكل عام وتقدیمھا إلى عدة مانحین أو توضیحي لو
 صنادیق ممولة من عدة مانحین فإننا سنقبلھا لتجنب االزدواجیة

o  تقدم المقترحات األولیة الخاصة بالالجئین / المھاجرین / طالبي اللجوء أو المتعلقة بالتنسیق
 بصورة منفصلة عن المقترحات األخرى 

o  ستقبل الوزارة مقترحین من كل شریك كحد أقصى ویمكن للشركاء كذلك تقدیم مقترحات مستقلة
 أو مشتركة / جماعیة في نفس الوقت

o یجب أن تحول البیانات المالیة إلى الجنیة االسترلیني 
o ینبغي أن تتضمن نفقات العاملین جمیع نفقات التوظیف 
o ت الكاملة وتقدیرھا على ضوء معاییر متفق علیھا سیتم الحكم على المقترحات األولیة والمقترحا

 لجنة تقییم داخلیة
o  ستوجھ الدعوة ألصحاب المقترحات األولیة الناجحة لكي یتقدموا بمقترحات مفصلة (كاملة) وذلك

، وفي حالة رفض وزارة التنمیة الدولیة البریطانیةفي استمارة ستقدمھا لھم  2013مایو  1في 
 وزارة تعلیقھا على ذلك بصورة موجزة في الوقت المناسبھذه المقترحات ستقدم ال

 
أیام عمل لتقدیم مقترحاتھم في صورتھا الكاملة، والموعد  10في الخطوة الثانیة سیعطى المرشحون الناجحون فترة 

ً من یوم  12النھائي لتقدیم ذلك سیكون الساعة  نرجو أال تقوموا بإعداد بالتوقیت المحلي.  2013مایو  17ظھرا
 .وزارة التنمیة الدولیة البریطانیةالمقترح الكامل حتى یتم دعوتكم للقیام بذلك من قبل 

  
  أمنیة وائتمائیة  –مخاطر 

ً إلى بیئة التشغیل الھشة في الیمن  المملكة المتحدة في دعم أي برنامج ال تتوفر لھ إمكانیة للتخفیف من  فلن تنظرنظرا
  ل نظام محكم ودقیق لتحلیل المخاطر وإدارتھاالمخاطر من خال

  المخاطر األمنیة: ویدخل فیھا اعتبارات أمن العاملین في المنظمة المتقدمة لطلب التمویل وللشركاء
 المنفذین

  سیتناسب مستوى التفاصیل المطلوبة ھنا مع حجم المخاطر  –إجراءات العنایة الالزمة ومكافحة الفساد
ونطاق التدخل وسیتم نقاشھا مع الشركاء بعد تقدیم المقترحات في صورتھا الكاملة. یرجى االطالع على 
وثیقة اإلرشادات المرفقة ھنا لمعرفة تفاصیل عملیة إجراءات العنایة الالزمة المطلوبة من وزارة التنمیة 

 طانیة. الدولیة البری
 في مرحلة تقدیم المقترحات األولیة سنطلب فقط براھین تشیر إلى أخذ ما ذلك أعاله في االعتبار.

  
  معاییر التأھل

  تقدیم الدعم لبرامج في كافة مناطق الیمن وزارة التنمیة الدولیة البریطانیةستدرس 
 المعنیة وناشطین في  یجب أن یكون جمیع الشركاء المحتملین مسجلین لدى جھات الحكومة الیمنیة

 القطاعات ذات الصلة.
  یجب أن یتم صرف كافة التمویالت خالل عامین من تلقیھا 
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یجب قراءة ھذه الوثیقة مع الوثائق المصاحبة التالیة: إطار العمل االستراتیجي لوزارة التنمیة الدولیة البریطانیة لتمویل 
و الخطوط التوجیھیة لتمویل االستجابة اإلنسانیة المتبعة في الوزارة. 2015-2013المساعدات اإلنسانیة في الیمن   

  ینبغي أن تلم المنظمات بمعاییر التأھل كما وردت في "الخطوط التوجیھیة لتمویل االستجابة اإلنسانیة عبر
 )6و 5منظمات عیر حكومیة" وذلك قبل تقدیم الطلب (صفحة 

 وزارة التنمیة الدولیة ر االعتبارات الخاصة بمعاییر البرامج اإلنسانیة المطبقة في ستتضمن المعایی
 6(كما وردت في الخطوط التوجیھیة لتمویل االستجابة اإلنسانیة عبر منظمات غیر حكومیة ص البریطانیة

ً االلتزام بالمبادئ الدولیة المناسبة بما فیھا مبادئ   ،،، الخ) HAPو  Sphere,مثال
 ییر الخاصة بالیمن والمبادئ التوجیھیة المتسقة مع أولویات إطار العمل االستراتیجي للوزارة في المعا

ً مفیدة في اتخاذ قرار التمویل  الیمن ستكون أیضا
  

  أسالیب (طرق) التمویل
  سیٌنظر في طرق التمویل الفردیة أو المشتركة أو الجماعیة (مجموعة منظمات)، وبالنسبة لألسلوب األخیر

الجماعي) یجب اإلشارة بوضوح إلى براھین (بیانات) مؤكدة على األثر والقیمة المضافة لھذا  (أي
االسلوب. یجب أن تركز طرق التمویل ھذه على ترابط قطاعي أو جغرافي وأن تبرز الدروس المستفادة 

 من طرق التمویل السابقة في الیمن أو غیرھا من البلدان
  

  التمویل لعدة سنوات 
ً متعدد السنوات یرجى توضیح النقاط التالیة والمتعلقة بتغییر طول مدة التمویل: للشركاء ا   لذین یطلبون تمویال
  كیف ینسجم المشروع مع آفاق التخطیط طویل األجل (أي فیما بعد العامین التالیین). إن الوزارة راغبة في

ني والتعافي المبكر في الیمن.وفي معرفة استراتیجیات الشركاء طویلة األجل ورؤیتھم لمسار الدعم اإلنسا
حین ستركز الدعوة األولیة على السنتین األولى من البرنامج فإننا نرحب بمقترحات التمویل التي تتجاوز 

 ھاذین العامین عندما تتوقع ظھور احتیاجات في المستقبل. 
  ع –المكاسب المتوقعة من فرصة التمویل المتعدد السنوات ً في األثر  –لیھ بما في ذلك ولیس حصرا

 والكفاءة 
  أي مقترح یقل عن سنتین سیتطلب مبررات قوبة 

  
في تحقیق نتائج عالیة الجودة وأن مقترحات  لكي تكون ناجحة سیتعین على المنظمات أن تبرھن على مقدرتھا

وأنھا قادرة على تحقیق مردود القیمة  وزارة التنمیة الدولیة البریطانیةمشاریعھا عملیة وتساھم في تحقیق أھداف 
  (أي القیمة مقابل المال) للوزارة وللمستفیدین من مشاریعھا.

  
  ستعطى االولویة للمقترحات األولیة التي تتوفر فیھا العناصر التالیة:

 وضوح األساس الذي ینبني علیھ استھداف المجتمعات وكیف سیتم التنسیق للتدخالت مع فاعلین آخرین 
  باآلثار المختلفة للتدخالت بحسب النوع االجتماعي وأن كل التقاریر ستكون مفصلة حسب فئات الوعي

 النوع االجتماعي.
  تشكل التدخالت جزءً من إستراتیجیة طویلة األجل تبین وجود تفكیر استراتیجي لتحسین وزیادة القدرة

 على المقاومة والتكیف ودعم الدول الھشة
  غیر الحكومیة المحلیة في مجال االستجابة اإلنسانیة بطریقة ممنھجة ومستدامة إن بناء القدرات للمنظمات

ً في خطة الوزارة. ً قویا  یعتبر مكونا
  ومن البدایة ً  توفر إستراتیجیة الخروج مدروسة جیدا
  وجود مسوغ قوي لتحقیق مردود القیمة 
 تبطة لالحتیاجات اإلنسانیة في الیمن تتضمن التدخالت استجابة متكاملة للتعامل مع الطبیعة المتداخلة والمر 
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یجب قراءة ھذه الوثیقة مع الوثائق المصاحبة التالیة: إطار العمل االستراتیجي لوزارة التنمیة الدولیة البریطانیة لتمویل 
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 .توفر المعرفة والتنسیق مع برامج التنمیة طویلة األجل والجاریة في مجال التدخل 
  في إطار المجموعات المستھدفة وأثر البرنامج المحتمل علیھم (ومن ً توفر المعرفة عن أشد الناس ضعفا

ً األطفال غیر المصحوبین بذویھم، المجتمعات  المھمشة). ھؤالء مثال
  توفر معرفة قویة بالسیاق والحساسیة إزاء الصراعات مع وجود مقاربة ال یتضرر منھا أحد تكون مبنیة

 في البرنامج.
 .توفر المقدرة على تقییم األثر على البیئة وتخفیفھا وعلى وجھ الخصوص فیما لھ عالقة بشحة المیاه 
 بھ.  إن القدرة على التكامل مع البرامج الحالیة الممولة ً  من وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة سیكون مرحبا

  
  معلومات للمنظمات الغیر الحكومیة الوطنیة 

سیتم بذل كل جھد لضمان إعطاء الطلبات المقدمة باللغة العربیة من "المنظمات الیمنیة" ستحضى بكل االھتمام. 
البریطانیة جاھزة الستقبال المزید من النقاش أو وستكون "شیخة بازرعة" أحد أعضاء فریق وزارة التنمیة الدولیة 
  تقدیم الدعم في تطویر مفھوم المسودة وتقدیم أي مالحظات علیھا:

Bazarah@dfid.gov.uk-S .  
  

  معلومات إضافیة:
 ا نضمن نجاح مقترحك. وعلیھ من نرجو المالحظة أنھ في حالة دعوتك إلعداد مقترح فإن ھذا ال یعني أنن

ّ تدخل في أي التزامات رسمیة أو ترفع من مستوى توقعات شركائك أو أي مانحین آخرین أثناء  المھم أال
 إعداد وتقدیم الطلب.

  ینبغي أن ترسل ورقة الفكرة أو المقترحات والردود على أسئلة محددة على ھذه العملیة بالبرید اإللكتروني
  McDougall@dfid.gov.uk  -Rو   McElhinney@dfid.gov.uk-Hإلى 

 


