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 طلب تقديم عروض

 الخدمات

 UNESCO/DOH/CFW/2020/Small_grants_schemeالرقم المرجعي: 

 )يُرجى ذكر هذا الرقم المرجعي الخاص باليونسكو في جميع المراسالت(

02/02/2020      

 تحية طيبة وبعد،

 وفقاً لطلب تقديم العروض الماثل. لبرنامج المنح الصغيرة: إقامة البرامج الثقافية المستدامة للشباب اليمنيندعوكم لتقديم عرضكم  

 ويحتوي طلب تقديم العروض على صفحة الغالف هذه إلى جانب المالحق التالية:

 بعروضتعليمات للمتقدمين   1الملحق رقم 

 الشروط العامة للعقد  2الملحق رقم 

 االختصاصات  3الملحق رقم 

 نموذج استمارة العرض  4الملحق رقم 

 نموذج جدول األسعار  5الملحق رقم 

( المستكمل في ملفين 5( نموذج جدول األسعار )الملحق رقم 2( المستكمل و)4( نموذج استمارة العرض )الملحق رقم 1جب إرسال عرضكم المكون من )ي

في تمام الساعة  23/02/2020في موعد أقصاه  ao.doha@unesco.orgورسالتي بريد إلكتروني منفصلين على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

دون إرسال أي نسخة ألي عناوين بريد إلكتروني أخرى على أن يكون عنوان الرسالة على النحو التالي:  من منتصف الليل بتوقيت الدوحة 23:59

RFPDOHA/CFW/2020/1010 Small-scale grants and capacity-building initiatives to support cultural programming in 

Yemen (RFPDOHA/CFW/2020/1010 )مبادرات المنح الصغيرة وبناء القدرات لدعم إقامة البرامج الثقافية باليمن 

 ميجا بايت. 10. يُرجى العلم أن حجم جميع الملفات مجتمعة يجب أال يتخطى وأي عروض توجه إلى أي حسابات بريد إلكتروني أخرى سوف تُستبعد 

لى أنه عرض للتعاقد مع شركتكم / مؤسستكم، غير أن العرض الذي ستقدمونه قد يُشكل األساس الذي ينبني عليه ال يُفسر هذا الخطار بأي شكل كان ع 

 العقد بين شركتكم وبين منظمة اليونسكو.

ولتأكيد االستالم وطلب أي إيضاحات، يُرجى التواصل مع  يُرجى تأكيد استالم هذا الخطاب واإلشارة إلى ما إن كانت لديكم نية تقديم عرض أم ال.

 .a.zaouche@unesco.orgالسيد أحمد الزاوش، مدير البرامج، التنمية الثقافية، على البريد اإللكتروني 

 لصالح ونيابةً عن منظمة اليونسكو 

 

 

 السيدة آنا باوليني 

 يونسكو في الدوحةمكتب ال

 مكتب اليونسكو للدول العربية في دول الخليج واليمن

mailto:a.zaouche@unesco.org
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 تعليمات للمتقدمين بعروض - 1الملحق رقم 

 تحتوي هذه التعليمات على اإلرشادات والتعليمات العامة بشأن إعداد العروض واالستيضاحات الخاصة بها وتقديمها.

 مقدمة -أ

 معلومات عامة -1

العروض الماثل هو الدعوة لتقديم عروض في خطابات مغلقة لتقديم خدمات مهنية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الغرض من طلب تقديم 

 )اليونسكو(.

 

 

 مقدمو العروض المؤهلون -2

 

ألي شركة استعانت بها اليونسكو من قبل يجب أال يكون هناك أي ارتباط مباشر أو غير مباشر قائم أو سابق بين مقدم العطاء وأي شركة أو شركة تابعة 

م في تقديم خدمات استشارية إلعداد االختصاصات وغير ذلك من المستندات التي ستستخدم للحصول على الخدمات المفترض شراؤها بموجب طلب تقدي

 العروض الماثل.

 

 لقادرين على تقديم الخدمات المطلوبة.المؤسسين بصورة قانونية واوالمناقصة مفتوحة لجميع الموردين المحليين 

 يكون مقدمو العروض غير مؤهلين في حال كانوا وقت تقديم العروض:

 

 نتيجة ألنشطة احتيالية. (http://www.ungm.orgعلى قائمة الحظر المنشورة على بوابة األمم المتحدة العالمية للموردين ) )أ(

مجلس على القائمة الموحدة لجزاءات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، والتي تتضمن جميع األفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات التي يفرضها  )ب(

 األمن. 

 مستبعدين من مجموعة البنك الدولي. )ج(

 

 االحتيال والفساد -3 

 

ومقاوليهم من الباطن بأعلى المعايير والممارسات األخالقية في إبرام عقود المنظمة وتحريرها تقتضي منظمة اليونسكو التزام مقدمي العروض والمقاولين 

 ال أو تواطؤ أو إكراه أو عرقلة.يوعدم االنخراط في أي ممارسات تنطوي على فساد أو احت

 
 ألغراض هذه األحكام، يُشار إلى جميع هذه الممارسات معاً باسم "االحتيال والفساد": 

  

"الممارسة القائمة على الفساد" تعني عرض أو إعطاء أو استالم أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي ميزة غير مستحقة بغية اتخاذ  •

الشخص المتلقي للميزة أو شخص آخر لتصرف ما أو امتناعه عن تصرف ما في سياق ممارسة مهامه الرسمية أو إساءة استخدامه لنفوذه 

  ضة؛الفعلية أو المفتر

"الممارسة القائمة على االحتيال" تعني أي ادعاء كاذب مخالف للحقيقة أو مخفياً لحقيقة جوهرية عن علم يستهدف تضليل طرف أخر من  •

 أجل الحصول على مصلحة مالية أو من أي نوع أخر أو التهرب من التزام أو من أجل تصرف طرف آخر بشكل مضر له؛

ً بين طرفين أو أكثر يستهدف تحقيق غرض غير سليم، بما في ذلك التأثير على نحو غير "الممارسة القائمة على التوا • طؤ" تعني ترتيبا

 مشروع على تصرفات طرف آخر؛

أم  "الممارسة القائمة على اإلكراه" تعني النيل من طرف ما أو ممتلكاته أو اإلضرار به أو بممتلكاته أو التهديد بذلك، سواء بصورة مباشرة •

 اشرة، بغرض التأثير على نحو غير مشروع على تصرفات ذلك الطرف؛غير مب

"الممارسة القائمة على العرقلة" تعني التصرفات الرامية إلى التعويق الجوهري لممارسة منظمة اليونسكو لحقوقها التعاقدية فيما يتعلق  •

ذلك ما يكون بإتالف الشواهد الجوهرية أو تزييفها أو بمراجعة الحسابات أو إجراء االستقصاءات أو الحصول على المعلومات، بما في 

 تغييرها أو إخفائها في التحقيقات التي تُجريها اليونسكو في مزاعم بشأن ممارسات قائمة على الفساد أو االحتيال؛

لموردين، مثل تلك المرتبطة "الممارسة غير األخالقية" تعني أي ممارسة أو سلوك يُخالف مدونة قواعد السلوكيات الخاصة بالموظفين أو ا •

 بتضارب المصالح والعطايا والضيافة وأحكام ما بعد انتهاء الخدمة وإساءة استغالل السلطة والمضايقات.

 

 بمدونة قواعد السلوك لموردي األمم المتحدة وتنتظر منظمة اليونسكو من جميع الموردين الراغبين في العمل معها االلتزام 

 

تصرفاتهم فيه تطبق وكاالت األمم المتحدة سياسة صارمة بشأن العطايا والهدايا، ومن ثم فإنه من بالغ األهمية عدم وضع موظفي اليونسكو في موقف تكون 

هة. ومن ثم تُشكل، أو قد تُرى بصورة معقولة أنها تُشكل، تعامالً تفضيلياً ألي شخص أو كيان نتيجة قبول عطايا أو ضيافة أو أي مجامالت أخرى مشاب

 نطلب من الموردين عدم إرسال أو عرض العطايا أو تقديم الضيافة لموظفي منظمة اليونسكو.

 

 واليونسكو سوف:

خاص بإرساء أي عقد إذا ما تحدد أن المورد المرشح إلرساء العقد عليه قد تورط في ممارسات فساد أو احتيال أثناء  ترفض أي عرض •

 المنافسة للحصول على العقد المعني.

مع اليونسكو تلغي عقد ما أو تنهيه إذا ما تحدد، في أي وقت، تورط المورد في ممارسات فساد أو احتيال أثناء المنافسة للحصول على عقد  •

 أو أثناء إبرامه.

 تُعلن عدم أهلية المورد، ألجل غير مسمى أو لفترة زمنية محددة، ألن يكون ضمن الموردين المسجلين لدى األمم المتحدة، إذا ما تحدد، في •

 و أثناء إبرامه.أي وقت، أن هذا المورد قد تورط في ممارسات فساد أو احتيال أثناء المنافسة للحصول على عقد مع اليونسكو أ

 

http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_english.pdf
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داخلي. يُرجى وأي مخاوف أو شواهد بشأن احتمالية أو تحقق وقوع ممارسات فساد أو احتيال مرتبطة بأحد العقود مع اليونسكو تُحال إلى مكتب اإلشراف ال

 االستغالل.-وإساءة-والفساد-االحتيال-عن-اإلبالغ-كيفيةالرجوع إلى 

 تكلفة العرض -4

حوال عن هذه النفقات، بغض يتحمل مقدم العرض جميع النفقات المرتبطة بإعداد العرض وتقديمه، ولن تكون منظمة اليونسكو مسؤولة بأي حال من األ

 النظر عن طريقة تقديم العروض أو نتيجتها.

 طلبات تقديم العروض -ب

 محتوى طلبات تقديم العروض -5

دم يجب أن تقدم العروض خدمات تفي بجميع المتطلبات، وعليه سيتم رفض العروض التي ال تفي سوى بجزء من المتطلبات. ومن المتوقع أن يدرس مق

التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات ذات الصلة المنصوص عليها في طلبات تقديم العروض. سيتحمل مقدم العرض تبعات عدم العرض جميع 

 التزامه بهذه الطلبات وقد يؤثر ذلك على تقييم العرض الخاص به.

 اإليضاحات الخاصة بطلبات تقديم العروض -6

استفسارات بشأن طلبات تقديم العروض أن يخطر بها منظمة اليونسكو كتابة على عنوان البريد أو رقم يجوز لمقدم العرض المحتمل إن كانت لديه أيّة 

التي الفاكس الخاص بالمنظمة الموضح في طلب تقديم العروض. وستقوم منظمة اليونسكو بالرد كتابة على أي طلب إيضاح بشأن طلبات تقديم العروض 

لتقديم العروض. ستقوم المنظمة بإرسال نسخ كتابية من ردها )مع توضيح لالستفسار ولكن بدون تحديد مصدر  تصلها قبل أسبوعين من الموعد النهائي

 االستفسار( إلى جميع المتقدّمين بالعروض ممن تسلموا طلبات تقديم العروض.

 تعديالت طلبات تقديم العروض -7

قديم العروض وألّي سبب كان أن تعدّل طلبات تقديم العروض، سواًء أكان ذلك بمبادرة يجوز لمنظمة اليونسكو في أي وقت قبل انقضاء الموعد النهائي لت

 منها أو استجابة ألّية إيضاحات يطلبها أحد مقدمي العروض المحتملين.

التي طرأت على طلبات وفي هذه الحالة سيوجه إخطار كتابي إلى جميع مقدمي العروض المحتملين الذين تسلموا طلبات تقديم العروض بجميع التعديالت 

 تقديم العروض.

 وحتى يتاح لجميع مقدمي العروض المحتملين ما يكفي من الوقت لألخذ بهذه التعديالت بعين االعتبار في تحضير عروضهم، يجوز لليونسكو وفق

 تقديرها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض.

 إعداد العروض -ج

ذات نطاق وتفاصيل كافيين حتى تستطيع منظمة اليونسكو أن تستبين ما إن كانت الشركة تمتلك ما يلزم من  يجب أن تتضمن العروض المستلمة معلومات

 إمكانيات وخبرة وتمرس وقدرة مالية وما إن كانت تتمتع بالقدرة الالزمة لتقديم الخدمات بصورة مرضية.

 اللغة المستخدمة في العروض -8

توبة تكون جميع العروض المقدمة من مقدمي العروض وكذا جميع المراسالت والمستندات المتعلقة بالعرض المتبادلة بين مقدم العرض واليونسكو مك

بينما يجوز أن تكون أي مواد مطبوعة مقدمة من مقدم العرض مكتوبة بلغة أخرى طالما كانت مصحوبة بترجمة للفقرات  باللغتين اإلنجليزية والعربية.

 المعنية، والتي تكون حينها، ألغراض تفسير العرض، باللغة الموضحة في طلبات تقديم العروض.

 الوثائق المكونة للعرض -9

 يلزم أن يتضمن العرض المكونات التالية:

 نموذج استمارة العرض؛ أ(

 الشق التشغيلي والفني للعرض، بما في ذلك الوثائق الالزمة إلثبات استيفاء مقدم العرض لجميع المتطلبات؛ ب(

 .11و 10جدول األسعار المستوفى وفقاً للبندين  ج(

 تقديم العرض الفني -نموذج العرض  -10

 عرضه على النحو التالي: على مقدم العرض االلتزام بأن يكون هيكل الشق الفني من

 (4نموذج استمارة العرض )الملحق رقم  -10

 (4على مقدم العرض تقديم نسخة مستوفاة من نموذج استمارة العرض )الملحق رقم 

 (5نموذج جدول األسعار )الملحق رقم  -11 

 ( يوضح بصورة كاملة تكاليف األنشطة بموجب العقد.5على مقدم العرض تقديم نسخة مستوفاة من نموذج جدول األسعار )الملحق رقم  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/how-we-work/accountability/internal-oversight-service/investigation/how-to-report-fraud-corruption-or-abuse/
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 عمالت العرض -12 

 بالدوالر األمريكي.يجب أن يحوي مظروف السعر المنفصل عرض أسعار عام بعملة واحدة. وتكون جميع عروض األسعار 

 ضفترة سريان العرو -13

( يوماً من تاريخ تقديم العروض الذي حددته منظمة اليونسكو بموجب البند الخاص بالموعد النهائي لتقديم العروض. 90تظل العروض سارية لمدة تسعين )

 ويجوز لمنظمة اليونسكو رفض العرض الذى تقل مدة سريانه عن ذلك باعتباره غير مطابق للمواصفات.

 شكل العروض والتوقيع عليها -14

على مقدم العرض إعداد نسختين من العرض ويكتب بخط واضح على أحدهما "العرض األصلي" وعلى األخرى "نسخة من العرض" بحسب االقتضاء. 

الشخص  وفي حالة وجود أي اختالف فيما بين النسختين، تسري النسخة األصلية. يجب أن تكون كتابة نسختي العرض وتوقيعهما من جانب مقدم العرض أو

ي األشخاص المفوضين حسب األصول. يلزم عدم احتواء العرض على كتابات بين السطور أو شطب أو كشط إال بما يكون الزماً لتصحيح األخطاء الت أو

 ارتكبها مقدم العرض، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التوقيع على التصويب باألحرف األولى من قبل الشخص أو األشخاص الموقعين على العرض.

 السداد -15

يوماً من استالم الفواتير  30على اليونسكو سداد الدفعات للمقاول مقابل استيفاء تقديم الخدمات الواردة بالعقد بالكامل بصورة مرضية، وذلك في غضون  

 تكون الدفعات التي تُسددها منظمة اليونسكو بالدوالر األمريكي. المقدمة من المقاول للخدمات المقدمة وقبولها.

 قديم العروضت -د

 غلق مظاريف العروض والتأشير عليها -16

 من المطلوب تقديم عروض عبر البريد اإللكتروني. يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة على صفحة الغالف.

 الموعد النهائي لتقديم العروض -17 

 العروض الماثلة أو قبل ذلك،م استالم العروض في التاريخ والوقت المحددين بصفحة الغالف بطلبات تقديم لزي

 ".تعديالت طلبات تقديم العروضهذا الموعد عن طريق تعديل طلبات تقديم العروض طبقاً للبند المعنون " دويجوز لليونسكو بحسب تقديرها أن تمد

 العروض المتأخرة -18

 ".الموعد النهائي لتقديم العروضعنون "سيُرفض أي عرض يصل إلى اليونسكو بعد الموعد النهائي لتقديم العروض طبقاً للبند الم

 تعديل العروض وسحبها -19

سحب عرضه بعد تقديمه شريطة استالم اليونسكو إخطاراً كتابياً بذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العروض المحدد في طلب تقديم  ، يجوز ألي مقدم عرض

 العروض. وال يجوز تعديل أي عرض أو سحبها بعد هذا الموعد.

 فتح العروض وتقييمها -هـ

 فتح مظاريف العروض -20

 يتولى ممثلو اليونسكو فتح جميع مظاريف العروض بعد حلول الموعد النهائي لتقديم العروض ووفقاً للقواعد واللوائح المطبقة بالمنظمة. 

 اإليضاحات بشأن العروض -21

عرضه بغرض مساعدتها في دراسة العروض وتقييمها والمقارنة فيما بينها. يجوز لليونسكو وفق تقديرها أن تطلب من مقدم العرض إيضاحات بشأن 

 ويكون طلب اإليضاحات والرد عليها كتابةً وال يمكن طلب إجراء أي تغيير في السعر أو مضمون العرض أو العرض بذلك أو السماح به.

 الفحص األولي -22

 أخطاء حسابية وتوقيعها بصورة سليمة وسالمتها بصفة عامة.تدرس اليونسكو العروض للتأكد من استيفائها وخلوها من أي 

يتمتع  تتحقق اليونسكو قبل التقييم التفصيلي من االستجابة الموضوعية لكل عرض لشروط طلب تقديم العروض. وألغراض هذه البنود، فإن العرض الذي

دون اختالفات جوهرية. يكون التحقق من االستجابة الموضوعية ألي باالستجابة الموضوعية هو ذلك الذي يتطابق مع جميع شروط طلب تقديم العروض 

 عرض وفقاً لمحتوى العرض نفسه دون اللجوء إلى أدلة خارجية.

 سترفض اليونسكو أي عرض ال يتمتع بتلك االستجابة الجوهرية. 

 تقييم العروض والمقارنة بينها -23

ولن يتم فتح اال العروض المالية  االنتهاء من التقييم الفني قبل فتح ومقارنة أي عرض لألسعار. تتم اإلجراءات في تقييم العروض على مرحلتين، أوالهما

 من إجمالي النقاط المحددة لتقييم العروض الفنية. %70الخاصة بالعروض المقدمة التي تتخطى الحد األدنى للنقاط البالغ 

 ض( على أساس مدى استجابتها لالختصاصات.نموذج استمارة العر 4يكون تقييم العرض الفني )الملحق رقم 
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 أعلى درجة إجمالية للمعايير الفنية والمالية المرجحة -الخيار الثاني 
 

سوف تتم ترسية العقد  % في التقييم الفني. 70ستجري مقارنة بين عروض األسعار المقدمة من جميع مقدمي العروض ممن حصلوا على ما ال يقل عن 

 على مقدم العرض الذي يحصل على أعلى درجة على أساس مجموعة المعايير الفنية والمالية المرجحة المحددة سابقاً حسبما هو محدد أدناه.
 

 نموذج استمارة العرض( 4نموذج تقييم العرض الفني )تقييم الملحق رقم  

 الدرجات المحددة عينة: ملخص نماذج تقييم العروض الفنية 
 اسم الشركة / المؤسسة

 ج ب أ

1- 
خبرة مقدم العرض )الخبرة السابقة في مجال تمكين الشباب، و/أو شركات توليد الدخل / 

 الشركات صغيرة، و/أو تقدير التراث واإلنتاج الثقافي(.
 150    

2- 
أعداد المستفيدين، وعدد األنشطة والتنفيذ المقترحان )التأثير والفعالية من حيث تعظيم 

 أيام العمل، وتصميم المشروع، والشمولية(
400    

    100  تواجد مقدم العرض في ميدان العمل )تمتعه بشبكة محلية من جهات االتصال( -3

4- 
خطة الحضور المقترحة وقنوات االتصال مع وسائل اإلعالم والجهات المعنية ذات 

 الصلة على المستوى المحلي.
50    

    700 اإلجمالي الفرعي للتقييم الفني 

 
 نموذج جدول األسعار( 5نموذج تقييم العرض المالي )تقييم الملحق رقم 

 الدرجات المحددة عينة: ملخص العرض المالي 
 اسم الشركة / المؤسسة

 ج ب أ

    300 العرض المالي 

    300 اإلجمالي الفرعي للتقييم المالي 

 

 

في التقييم الفني( على أساس طريقة منح  %70بين عروض األسعار )المقدمة من جميع مقدمي العروض ممن حصلوا على ما ال يقل عن ستجري مقارنة 

 الدرجات المرجحة على النحو التالي:

 

عدد درجات( بينما يتذيل  تُفتح مظاريف العروض المالية وتُعد قائمة باألسعار، حيث يوضع أقل سعر في المرتبة األولى )حيث سيحصل على أعلى -

 القائمة العرض الذي ينطوي على أعلى سعر )حيث سيحصل على أقل عدد درجات(.

 

أدنى سعر/السعر على سبيل المثال(، وبالنسبة لألسعار األخرى، تُمنح النقاط وفقاً للصيغة التالية: ]عدد النقاط =  300يُمنح أدنى سعر أعلى النقاط ) -

 النقاط التي يمكن الحصول عليها للعرض المالي[اآلخر * إجمالي عدد 

 

 مثال:

 دوالر أمريكي = أ 10,000أدنى سعر الذي يحتل المرتبة األولى بمبلغ  –مقدم العرض أ  -

 دوالر أمريكي = ب 15,000ثاني أدنى سعر الذي يحتل المرتبة الثانية بمبلغ  –مقدم العرض ب  -

 10,000/15,000أي  300)وفقاً للصيغة: أ/ب *  200وعدد النقاط الممنوحة لمقدم العرض ب =  300عدد النقاط الممنوحة لمقدم العرض أ = 

 نقطة( 200=  300* 

 

 نموذج التقييم الفني والمالي المجمع

 نموذج: ملخص نماذج تقييم العروض المالية 
النقاط التي يمكن 

 الحصول عليها

 اسم الشركة/ المؤسسة

 د ج ب أ

     700 الفرعي للعرض الفنياإلجمالي  

     300 اإلجمالي الفرعي للعرض المالي 

     1000اإلجمالي  

 

 

 

 

 ترسية العقد -و

 معايير الترسية، ترسية العقد -24
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وذلك  تحتفظ اليونسكو بالحق في قبول أي عرض أو رفضه، وإلغاء إجراءات استدراج العروض ورفض جميع العروض في أي وقت قبل ترسية العقد،

ررين من دون أن تتحمل أي مسؤولية تجاه مقدم العرض المتضرر أو أن يكون عليها أي التزام بإبالغ مقدم العرض المتضرر أو مقدمي العروض المتض

 بأسباب اتخاذ مثل هذا اإلجراء.

 

يُعتبر عرضه بعد خضوعه للتقييم األكثر تلبيةً الحتياجات وقبل انتهاء مدة سريان العرض، ستقوم اليونسكو بترسية العقد على مقدم العرض المؤهل الذي 

 المنظمة والنشاط المعني.

 

 حق المشتري في تغيير المتطلبات في وقت الترسية وحقه في المفاوضة -25

تقديم العروض من دون كم الخدمات والبضائع المحدد في طلب  %20تحتفظ اليونسكو في وقت ترسية العقد بالحق في أن تزيد أو تخفض بنسبة تصل إلى 

 أي تغيير في المعدالت الساعية/اليومية أو أي معدالت أخرى أو أسعار قدمها مقدمو العروض أو الشروط واألحكام األخرى.
 

 كما تحتفظ اليونسكو بالحق في إجراء المزيد من المفاوضات بشأن العرض المقدم. 
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الشروط واألحكام العامة للخدمات المهنية  - 2الملحق 

 الوضع القانوني -1

القانوني للمقاول المستقل تجاه اليونسكو. وال يُعتبر العمال يُعتبر المقاول أنه يتمتع بالوضع 

والمقاولين من الباطن التابعين للمقاول في أي جانب من الجوانب موظفين أو وكالء 

 تابعين لليونسكو.

 مصدر التعليمات -2 

يتعين على المقاول أال يطلب أو يقبل تعليمات من أي سلطة خارج اليونسكو فيما يتصل بأداء 

ماته بموجب هذا العقد. كما يتعين على المقاول االمتناع عن القيام بأي فعل من شأنه خد
أن يؤثر بالسلب على اليونسكو أو األمم المتحدة والوفاء بالتزاماته مع مراعاة مصالح 

 اليونسكو على أكمل نحو.

 مسؤولية المقاول عن الموظفين -3
والفنية التي يتمتع بها الموظفون التابعون له يتحمل المقاول المسؤولية عن الكفاءة المهنية 

ويختار، للعمل بموجب هذا العقد، أفراداً جديرين بالثقة ينفذون بكفاءة هذا العقد 

 ويحترمون العادات المحلية ويلتزمون بأعلى معايير األدب والسلوك األخالقي.

 التنازل -4

نه أو الحقوق أو المطالبات أو يتعين على المقاول أال يتنازل عن هذا العقد أو أي جزء م

االلتزامات المنصوص عليها بموجبه أو ينقلها أو يرهنها أو يتصرف فيها أي تصرف 

 آخر إال بموافقة خطية مسبقة من اليونسكو.

 المقاولة من الباطن -5

في حال احتاج المقاول إلى خدمات مقاولين من الباطن، فيتعين على المقاول الحصول على 

يح خطي مسبق من اليونسكو لجميع المقاولين من الباطن. وموافقة موافقة وتصر

اليونسكو على أحد المقاولين من الباطن ال تعفي المقاول من أي من التزاماته بموجب 

هذا العقد. ويتعين أن تخضع شروط أي عقد مقاولة من الباطن ألحكام هذا العقد وتكون 

 متوافقة معه.

 عدم انتفاع المسؤولين -6

المقاول بأن لم يتلَق أي مسؤول تابع لليونسكو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن يقر 
هذا العقد أو ترسيته أو لم يعرض عليه المقاول ذلك. ويوافق المقاول على أن اإلخالل 

 بهذا البند هو إخالل بشرط أساسي من شروط هذا العقد.

 التعويض -7
كالئها وموظفيها ويبرأ ذمتهم ويدافع عنهم، على نفقته يعوض المقاول اليونسكو ومسؤوليها وو

الخاصة، ضد جميع الدعاوى والمطالبات والطلبات وااللتزامات أياً ما كانت طبيعتها أو 

نوعها، بما في ذلك تكاليفها ونفقاتها، والتي تنشأ من أفعال المقاول أو موظفيه أو وكالئه 
فاالتهم في أداء هذا العقد. ويمتد هذا الحكم، من أو المقاولين من الباطن التابعين له أو إغ

بين أمور أخرى، إلى المطالبات وااللتزامات ذات طبيعة التعويض العمالي والمسؤولية 

عن المنتجات والمسؤولية الناشئة عن استخدام اختراعات أو أجهزة خاضعة لبراءة 
موظفيه أو مسؤوليه  اختراع أو مواد خاضعة لحقوق الطبع والنشر من جانب المقاول أو

أو وكالئه أو عماله أو المقاولين من الباطن التابعين له. وال تنتهي االلتزامات الواردة 

 بموجب هذه المادة بانتهاء هذا العقد.

 التأمين وااللتزامات تجاه األطراف الخارجية -8

المتعلقة بممتلكاته يتعين على المقاول تقديم تأمين واإلبقاء عليه بعد ذلك ضد جميع المخاطر 

وأي معدات يستخدمها لتنفيذ هذا العقد. ويتعين على المقاول تقديم تأمين واإلبقاء عليه 
بعد ذلك لجميع التعويضات العمالية المالئمة، أو ما يعادله، فيما يتعلق بموظفيه لتغطية 

يتعين على المطالبات المرتبطة باإلصابة الشخصية أو الوفاة فيما يتصل بهذا العقد. كما 

المقاول تقديم تأمين للمسؤولية بمبلغ كاٍف واإلبقاء عليه بعد ذلك لتغطية المطالبات 
المقدمة من الغير للوفاة أو اإلصابة الجسدية أو خسارة الممتلكات أو حدوث ضرر بها، 

والتي تنشأ من تقديم الخدمات بموجب هذا العقد أو تشغيل أي مركبات أو تتصل بذلك. 

اً على المقاول تقديم تأمين واإلبقاء عليه بعد ذلك لجميع التعويضات ويتعين أيض
العمالية المالئمة، أو ما يعادله، فيما يتعلق بموظفيه لتغطية المطالبات المرتبطة 

باإلصابة الشخصية أو الوفاة فيما يتصل بهذا العقد أو تشغيل أي مركبات أو مراكب أو 
تأجرها المقاول أو الوكالء أو العمال أو طائرات أو معدات أخرى يمتلكها أو يس

الموظفون أو المقاولون من الباطن التابعون له الذين يؤدون األعمال أو الخدمات فيما 

يتصل بهذا العقد. وباستثناء تأمين تعويض العمال، يتعين القيام بما يلي في وثائق 

 التأمين بموجب هذه المادة:

 افي؛ذكر اليونسكو بصفتها مؤمن له إض 8-1

 تضمين تنازل عن الحلول يتعلق بحقوق المقاول لشركة التأمين تجاه اليونسكو؛ 2-8و
( يوماً من شركات 30والنص على أن اليونسكو ستتلقى إخطار كتابي لمدة ثالثين ) 3-8و

والنص على أنه يتعين على  4-8التأمين قبل إجراء أي إلغاء للتغطية أو تغيير فيها؛ و

، أن يقدم لليونسكو دليالً مالئماً ومرضياً على التأمين المطلوب المقاول، عند الطلب

 بموجب هذه المادة. 

 األعباء/ حقوق الحجز -9

يتعين على المقاول أال يتسبب في أن يسجل أي شخص أي حجز أو حجز احتياطي أو عبأ آخر 
أموال أو أن يظل مسجالً لدى أي مكتب عام أو لدى اليونسكو أو يسمح بذلك مقابل أي 

مستحقة أو ستصبح مستحقة ألي أعمال منجزة أو مواد مقدمة بموجب هذا العقد، أو 

 بسبب أي مطالبة أو طلب آخر ضد المقاول.

 ملكية المعدات -10

تظل ملكية أي معدات وإمدادات يمكن أن تقدمها اليونسكو في حوزتها ويتعين إعادة أي 

لعقد أو عند انقضاء حاجة المقاول لها. معدات مثل هذه إلى اليونسكو عند انتهاء هذا ا
ويتعين عند إرجاع هذه المعدات إلى اليونسكو أن تكون بنفس الحالة التي كانت عليها 

عند تسليمها إلى المقاول، مع مراعاة االستهالك العادي. ويلتزم المقاول بتعويض 

 االستهالك العادي. اليونسكو عن المعدات التي أُثبِت أنها تالفة أو استُخدمت بشكل يتجاوز

 

 حقوق الطبع والنشر وبراءات االختراع وحقوق الملكية األخرى -11

يحق لليونسكو التمتع بجميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية األخرى بما فيها على سبيل 

المثال ال الحصر براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية، وذلك 
تجات أو مستندات أو مواد أخرى لها صلة مباشرة بتنفيذ هذا العقد أو تُنتج فيما يتعلق بمن

أو تُعد أو تُجمع نتيجةً لتنفيذه أو في سياق تنفيذه. وبناًء على طلب اليونسكو، يتعين على 

المقاول أن يتخذ جميع الخطوات الالزمة ويبرم جميع المستندات الضرورية ويساعد 
ً لمتطلبات القانون بوجه عام في تأمين حقوق الم لكية هذه ونقلها إلى اليونسكو وفقا

 المعمول به.

 استخدام اسم أو شعار أو ختم رسمي لليونسكو أو األمم المتحدة -12 
يتعين على المقاول أال يعلن أو يفصح بطريقة أخرى عن حقيقة أنه مقاول يعمل لدى اليونسكو، 

كانت، اسم اليونسكو أو شعارها أو ختمها كما يتعين على المقاول أال يستخدم، بأي طريقة 

 الرسمي أو أي اختصار السمها فيما يتصل بأعماله أو غير ذلك.

 الطبيعة السرية للمستندات والمعلومات -13

تكون أي رسومات أو صور أو خطط أو تقارير أو توصيات أو تقديرات أو مستندات 

اول بموجب هذا العقد ملكاً وجميع المستندات األخرى التي يجمعها أو يستلمها المق
لليونسكو ويتعين التعامل معها على أنها سرية وتسليمها إلى المسؤولين المفوضين فقط 

التابعين لليونسكو عند إنجاز أعمال هذا العقد. وال يجوز للمقاول أن يدلي في أي وقت 

ع ألي شخص أو حكومة أو سلطة خارج اليونسكو بأي معلومات يعلمها بسبب شراكته م
اليونسكو والتي لم يُفصح عنها إال بتصريح من اليونسكو؛ كما يتعين على المقاول أال 

يستخدم في أي وقت مثل هذه المعلومات لمنفعة خاصة. وال تنتهي هذه االلتزامات الواردة 

 بانتهاء هذا العقد.
 

 القوة القاهرة؛ والتغيرات األخرى في الظروف -14

النحو المستخدمة به في هذه المادة، القضاء والقدر أو الحرب القوة القاهرة تعني، على 
)سواًء أكانت معلنةً أم ال( أو الغزو أو الثورة أو التمرد أو األعمال األخرى ذات الطبيعة 

أو القوة نفسها، والتي تكون خارجةً عن سيطرة الطرفين. في حال وفي أقرب وقت ممكن 

ن على المقاول أن يقدم إخطاراً كتابياً وتفاصيل بعد حدوث أي سبب يشكل قوة قاهرة، يتعي
كاملة مكتوبة إلى اليونسكو، بشأن هذه الواقعة أو التغيير إذا أصبح المقاول نتيجةً لذلك 

غير قادر، بشكل كلي أو جزئي، على أداء التزاماته والوفاء بمسؤولياته بموجب هذا 

ييرات في الشروط أو وقوع أي العقد. كما يتعين على المقاول إخطار اليونسكو بأي تغ
حدث من شأنه أن يتداخل مع أداء هذا العقد أو يشكل تهديداً بذلك. ويتعين أن يتضمن 

اإلخطار الخطوات التي يقترح المقاول اتخاذها بما فيها أي وسائل بديلة معقولة لألداء 

ه المادة، التي ال تحول دونها القوة القاهرة. وعند استالم اإلخطار المطلوب بموجب هذ
تتخذ اليونسكو اإلجراء الذي تراه، وفقاً لتقديرها وحدها، مالئماً أو ضرورياً في مثل هذه 

الظروف، بما في ذلك منح المقاول تمديداً معقوالً للوقت يؤدي فيه التزاماته بموجب هذا 

ماته العقد. وإذا أصبح المقاول نتيجةً لذلك غير قادر، بشكل كلي أو جزئي، على أداء التزا
والوفاء بمسؤولياته بموجب هذا العقد، فيكون لليونسكو الحق في تعليق تنفيذ هذا العقد أو 

"اإلنهاء"، باستثناء أن  15إنهائه بنفس الشروط واألحكام المنصوص عليها في المادة 

 ( يوماً.30( أيام بدالً من ثالثين )7مدة اإلخطار ستكون سبعة )
 

 اإلنهاء -15

رفين إنهاء هذا العقد لسبب، سواًء بشكل كلي أو جزئي، بموجب يجوز ألي من الط 
إخطار كتابي لمدة ثالثين يوماً إلى الطرف اآلخر. وال تُعتبر مباشرة إجراءات التحكيم 

ً للمادة  أدناه "تسوية النزاعات" إنهاًء لهذا العقد. وتحتفظ اليونسكو بالحق في  16وفقا

يوماً  15ت بموجب إخطار كتابي مسبق لمدة إنهاء هذا العقد من دون سبب في أي وق
إلى المقاول، وفي هذه الحالة يتعين على اليونسكو تعويض المقاول عن جميع التكاليف 

المعقولة التي تكبدها المقاول قبل استالم اإلخطار باإلنهاء. وفي حال أي إنهاء من جانب 
اليونسكو للمقاول اليونسكو بمقتضى هذه المادة، لن تكون أي دفعات مستحقة على 

باستثناء الدفعات مستحقة السداد مقابل األعمال والخدمات المؤداة على نحو مرٍض وفقاً 

للشروط الصريحة لهذا العقد. ويتعين على المقاول أن يتخذ خطوات فورية إلنهاء 
األعمال والخدمات بطريقة سريعة ومنظمة للحد من الخسائر وتكبد المزيد من النفقات. 

صدور حكم بإفالس المقاول أو خضوعه للتصفية أو إذا أصبح معسراً، أو إذا في حال 

أجرى المقاول تنازالً لصالح دائنيه أو في حال تعيين حارس قضائي بسبب إعسار 
المقاول، يجوز لليونسكو أن تنهي هذا العقد على الفور، وذلك من دون اإلخالل بأي حق 

ى المقاول أن يبلغ اليونسكو بوقوع أي من أو تعويض آخر قد يكون لديها. ويتعين عل

 األحداث المذكورة أعاله.
 

 تسوية النزاعات -16

 التسوية الودية 16-1
يتعين على الطرفين أن يبذال أقصى جهدهما لتسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ 

تسوية عن هذا العقد أو اإلخالل به أو إنهائه أو فسخه. وإذا رغب الطرفان في إجراء 

ودية عن طريق التوفيق، فتجري عملية التوفيق وفقاً لقواعد األونسيترال للتوفيق المطبقة 
 عندئذ أو وفقاً ألي إجراء آخر قد يتفق عليه الطرفان.

 التحكيم 16-2

ً لقواعد  يحيل أي طرف من الطرفين النزاع أو الخالف أو المطالبة إلى التحكيم وفقا
ة عندئذ، بما في ذلك أحكامها المتعلقة بالقانون المعمول به، األونسيترال للتحكيم المطبق

إال في حال تسوية هذا النزاع أو الخالف أو المطالبة التي تنشأ بين الطرفين بسبب هذا 

العقد أو اإلخالل به أو إنهائه أو فسخه أو فيما يتعلق بذلك، تسويةً وديةً بموجب الفقرة 
( يوماً بعد استالم أحد الطرفين لطلب الطرف 60ن )السابقة من هذه المادة في غضون ستي

اآلخر لهذه التسوية الودية. ولن يكون لهيئة التحكيم أي سلطة في الحكم بتعويضات مادية. 

ويلتزم الطرفان بأي حكم تحكيم يصدُر نتيجةً لهذا التحكيم بوصفه حكم نهائي بشأن أي 
 خالف أو مطالبة أو نزاع من هذا القبيل.

 

 تيازات والحصاناتاالم -17



 (2017)يونيو  AM 10-10نموذج 

 BFM/FPC 2017تاريخ المراجعة: يونيو  - 9 - 

ً أو ضمنياً، عن أي  ال يعتبر أي نص يرد في هذا العقد أو يتعلق به تنازالً، صريحا

 امتيازات وحصانات تتمتع بها اليونسكو.

 
 اإلعفاء من الضرائب -18

من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها، من بين أمور أخرى،  7ينص القسم  18-1

من جميع الضرائب المباشرة، باستثناء رسوم المرافق العامة،  على أن اليونسكو معفاة
ومعفاة كذلك من جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الطبيعة المماثلة فيما يتعلق 

باألغراض المستوردة أو المصدرة الستخدامها الرسمي. وفي حال رفضت أي سلطة 

الجمركية أو غيرها من حكومية االعتراف بإعفاء اليونسكو من الضرائب أو الرسوم 
الرسوم، فيتعين على المقاول أن يتشاور على الفور مع اليونسكو لتحديد إجراء مقبول 

 للطرفين.

وعليه، يفوض المقاول اليونسكو ألن تخصم من الفاتورة المستحقة للمقاول أي  18-2
المقاول مبلغ يمثل هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الرسوم األخرى، إال إذا تشاور 

مع اليونسكو قبل سدادها وسمحت اليونسكو للمقاول بشكل خاص، بحسب كل حالة، بسداد 

هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الرسوم األخرى المختلف عليها. وفي هذه الحالة، 
يقدم المقاول لليونسكو دليالً مكتوباً على سداد هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية أو 

 والسماح بذلك على النحو المالئم. الرسوم األخرى

 
 عمالة األطفال -19

يقر المقاول ويتعهد أنه لم وال يشارك هو أو أي من الموردين التابعين له في أي  19-1

نشاط ال يتفق مع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك المادة 
الطفل من أداء أي عمل من المحتمل ، بحماية من بين أمور أخرىمنها، والتي تقضي،  32

أن يشكل خطراً على تعليمه أو يتداخل معه أو يضر بصحة الطفل أو تطوره النفسي أو 

 العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي.
أي إخالل بهذا اإلقرار والتعهد يخول اليونسكو الحق في إنهاء هذا العقد على  19-2

 ن دون أن تتحمل اليونسكو أي تكلفة.الفور بموجب إخطار للمقاول، م

 

 

 األلغام -20

يتعهد المقاول ويضمن أنه ال يشترك هو أو أي من الموردين التابعين له بشكل  20-1

فعّال أو مباشر في أنشطة براءات اختراع األلغام أو تطويرها أو تجميعها أو إنتاجها أو 
بالمكونات المستخدمة بشكٍل أساسي  تداولها أو تصنيعها، أو في مثل هذه األنشطة المتعلقة

، 2في صناعة األلغام. ويعني المصطلح "األلغام" تلك األجهزة المذكورة في المادة 

من البروتوكول الثاني المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  5و 4و 1الفقرات 
 .1980تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لسنة 

يخول أي انتهاك للتعهد والضمان المذكورين آنفاً لمنظمة اليونسكو الحق في  20-2

إنهاء هذا العقد في الحال بموجب توجيه إخطار إلى المقاول، دون تحمل منظمة اليونسكو 
 ألي مسؤولية عن رسوم اإلنهاء أو أي التزام آخر من أي نوع.

 

 احترام القانون -21
القوانين والمراسيم والقواعد واللوائح التي تؤثر على أداء التزاماته يمتثل المقاول لجميع 

 بموجب أحكام هذا العقد.

 
 سلطة التعديل -22

ال يسري أي تعديل أو تغيير على هذا العقد، أو تنازل عن أي من أحكامه أو أي عالقة 

كو ما لم تعاقدية إضافية من أي نوع مع المقاول أو تدخل حيز التنفيذ ضد منظمة اليونس
 يُنص عليها بتعديٍل على هذا العقد موقع من المسؤول المعتمد التابع لمنظمة اليونسكو.

 

 األمن -23
تقع مسؤولية سالمة المقاول ومنتسبيه وممتلكاته وأمنهم وكذا ممتلكات منظمة اليونسكو 

 التي تقع في عهدة المقاول على عاتق المقاول.
 يلتزم المقاول بما يلي: 

خطة أمنية مناسبة واالستمرار في تطبيقها، مع األخذ بعين االعتبار الوضع )أ( وضع 

 األمني في البلد المقدم فيها الخدمات؛
)ب( تََحُمْل جميع المخاطر وااللتزامات المتعلقة بأمن المقاول والتطبيق الكامل للخطة 

 األمنية.

تراح تعديالت عليها تحتفظ منظمة اليونسكو بالحق في التحقق من سريان هذه الخطة واق
عند الضرورة. ويُعتبر عدم الحفاظ على خطة أمنية مناسبة وتطبيقها على النحو المطلوب 

ً لهذا العقد. وبغض النظر عما سبق، يتحمل المقاول وحده  بموجب هذه الوثيقة انتهاكا

 مسؤولية أمن منتسبيه وممتلكات منظمة اليونسكو التي تقع في عهدته.
 

 اإلرهابمكافحة  -24

يوافق المقاول على بذل كل الجهود المعقولة لضمان عدم استخدام أي من أموال منظمة 

اليونسكو المستلمة بموجب هذا العقد لتوفير الدعم لألفراد أو الكيانات الخاضعة للتدابير 

الجزائية التي يفرضها مجلس األمن وأن المستفيدين من أي مبالغ تقدمها منظمة اليونسكو 

هذه الوثيقة غير واردين في القائمة الموحدة لجزاءات مجلس األمن التابع لألمم بموجب 
(. ويمكن 1989) 1267المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 االطالع على هذه القائمة من خالل: 

-consolidated-sc-https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un
.list 

 

يجب إدراج هذا الحكم في جميع العقود من الباطن أو االتفاقيات من الباطن المبرمة  

.بموجب هذا العقد

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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 االختصاصات - 3الملحق رقم 

 

 المعلومات األساسية -أوالً 

 

عن الحياة الثقافية للشعب اليمني. وبما أن تدمير المعالم الثقافية دائماً ما يأتي في  يؤثر الصراع الدائر في اليمن على التراث الثقافي الفريد للبالد فضالً 

اء السالم خطوط المواجهة األولى ألي صراع، كذلك يجب أن يأتي تعزيز الفنون والثقافة دعماً للتعددية الثقافية في مقدمة المساعي الرامية إلى بن

عزز الحقوق الثقافية ويعيد بناء الثقة في المجتمعات المحلية. وقد يتمخض عن الفراغ في التعبير الثقافي في واالنتعاش في مرحلة ما بعد الصراع بما ي

ؤثر تدهور حياة المدن تَسُرب إحساس اليأس وخيبة األمل بين العموم، ال سيما بين الشباب، بما يعيق قدرتهم على المشاركة في الحوار والمصالحة. ي

 وقدرتهم حتى على اإليمان بالمستقبل. -مة البرامج الثقافية في اليمن بشكل مباشر على كرامة شعبه ومستقبله التعبير الثقافي وإقا

من السكان اليمنيين وهم األكثر تضرراً من الصراع الدائر. ويعاني الشباب اليمني من معدالت البطالة المرتفعة، فضالً عن القيود  %70يمثِّل الشباب  

 الصحية.ثر على حصولهم على التعليم واالحتياجات األساسية األخرى مثل الغذاء والرعاية المفروضة التي تؤ

لك، يواجه الفنانون الشباب صعوبات في ممارسة الفن علناً في خضم الصراع القائم من خالل الشعر وفن الشوارع والمعارض وعروض األداء. ومع ذ 

مالية والقدرات والوصول الموسع والدعم المؤسسي والتي أطلقها الشباب اليمني على الحاجة إلى بذل جهود تؤكد تلك المبادرات التي تفتقر إلى الموارد ال

 متضافرة لتحسين الخدمات الثقافية في اليمن.

 2015اب، في عام تبنت منظمة اليونسكو، باعتبارها إحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التي تحظى بميزة نسبية في قطاعي الثقافة وتمكين الشب 

. وتحت مظلة هذا اإلطار، االستراتيجية الخاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حاالت النزاع المسلح

"النقد مقابل العمل: تعزيز فرص كسب لمشروع مدته ثالثة أعوام يحمل اسم  2018أطلقت منظمة اليونسكو شراكةً مع االتحاد األوروبي في سبتمبر 

 العيش للشباب في المناطق الحضرية في اليمن".

سين يهدف مشروع النقد مقابل العمل إلى منح الشباب في اليمن بدائل للخروج من دائرة الصراع القائم من خالل توفير فرص العمل والتدريب لتح

من خالل ت ظروفهم المعيشية وترميم الموروث الثقافي الوطني. وعادةً ما يُنظر إلى مشاركة الشباب على أنها ضرورية لتحقيق االستقرار في المجتمعا

 من خالل برامج النقد مقابل العمل. ةالمراكز الحضريمشاركتهم في األعمال المجدية الرامية إلى ترميم التراث والبنية التحتية في 

ليمني في إطار مكون البرمجة الثقافية للمشروع، ستُقدم المنح الصغيرة لمنظمات المجتمع المدني في اليمن لتعزيز التماسك االجتماعي للشباب ا 

نظيمية واإلدارية المدني المحلية بهدف بناء القدرات الت المجتمعوالمساهمة في التنمية الثقافية المستدامة. وستقيم منظمة اليونسكو شراكات مع منظمات 

 المحلية وتعزيز ُسبل التواصل مع المجتمع المدني في الحوار العام من أجل بناء السالم.

وي للعاملين ستطبق اإلجراءات المقرر تغطيتها بموجب هذا العقد منهجية النقد مقابل العمل على إقامة البرامج الثقافية ألول مرة لتوفير الدعم الحي 

قطاع الثقافة الذين تعرضوا لخسارة كبيرة نتيجة الصراع الدائر. وستسهم المساعدة في دعم إنشاء أساس مستدام للعمل والتطوير في اليمنيين الشباب في 

 المستقبل في قطاع الثقافة اليمني من خالل تقديم اإلنتاج الثقافي كوسيلة حيوية لكسب العيش.

 

 

 األهداف -ثانيا  

 

 عم تطوير نماذج القطاعات الثقافة واإلبداعية المدرة للربح في المجتمع المدني اليمني، من خالل:تتمثل أهداف المنح الصغيرة في د 

 

 اليمنيين الشباب؛ الفنانينتوفير دخل لدعم ُسبل عيش  -1

 اليمنيين الشباب؛ للفنانينبناء المهارات المهنية والفنية  -2 

 اليمني فضالً عن دعم إمكانات الحوار المجتمعي والمصالحة. زيادة الوعي العام وتقدير التنوع الثقافي واإلبداع -3

 

تنظيم في سبيل تحقيق هذه األهداف، ستقيم منظمة اليونسكو شراكات مع إحدى منظمات المجتمع المدني المحلي المتخصصة في الثقافة و/أو الشباب ل 

 التدريب./مشروع ثقافي يجمع بين شباب اليمنيين ويوفر لهم دخالً أثناء فترة العمل

 

 

 تصميم المشروع الثقافي   -ثالثا   

 

 األنشطة

 

 يكون المشروع الثقافي أحد األحداث أو األنشطة اآلتية في الفنون اليمنية التقليدية أو المعاصرة على حد سواء:

 

 عرض فني، حفلة موسيقية، إلخ. -أ



 (2017)يونيو  AM 10-10نموذج 

 BFM/FPC 2017تاريخ المراجعة: يونيو  - 11 - 

 معرض فني  -ب

 إنتاج إذاعي  -ج

 للحفاظ على التراث )الشفهي، المعماري، إلخ.( والجرد/التوثيق د

 أداء/التدريب على الفنون والممارسات التقليدية  -هـ

 من أصحاب الخبرة والمتدربين الشباب  الفنانيندورات توجيهية بين  -و

 إنتاج فيلم  -ز

  ثقافي مهرجان -ح

 ورشة عمل تدريبية على اإلنتاج الفني  -ط

 دارة الثقافية أو ريادة األعمال ورشة عمل تدريبية على اإل -ي

 نشاط آخر في إطار الفنون المسرحية أو الفنون المرئية أو فنون الوسائط  -ك

 

 ة، وإعادة إحياء الممارساتقد تسهم المشاريع في رفع التقدير العام للتراث الثقافي اليمني المعاصر والتقليدي، مثل التقاليد الشفهية والتاريخ والذاكرة الجماعي 

 التقليدية.

 

 

 الموقع 

 

 وما إلى ذلك. وأماكن عامة أخرى قد يُقام المشروع في المدارس واألماكن العامة والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني

 

 بهدف تعميق الوعي العام بالمبادرة. ستُولى األولوية لطلبات تنظيم المشاريع أو تنفيذها في األماكن العامة و/أو المعالم التراثية،* 

 

 

 المستفيدون 

 

سنة. سيتم  30-18ستنظم منظمات المجتمع المدني مشروًعا ثقافيًا يوظف الشباب اليمني كمتدربين لتنفيذ المشروع. ستكون الفئة العمرية المستهدفة 

ارات أثناء العمل خالل مشاركتهم التي ستنمي مهاراتهم المهنية في تصميم هذا النشاط لمساعدة الشباب اليمني من خالل تزويدهم بالتدريب على المه

 .اإلنتاج الثقافي

 

دوالًرا أمريكيًا في اليوم مقابل مساهمتهم ومشاركتهم في المشروع الثقافي الذي تنظمه  12سيتم دفع أجور الفئة المستهدفة من الشباب اليمني مقابل 

 .. منظمة المجتمع المدني

  

 يوم يعمل فيه المستفيد "كيوم عمل واحد".وسيُحدد كل 

 

 يجب أن يكون للنشاط تصريح من السلطات حسب الحاجة ، قبل التنفيذ. هذا شرط أساسي لمنح المنحة. *

 

 

 إنفاق األموال 
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 النطاق الجغرافي والزمني -رابعا  

 

طة المشروع بما أن النطاق الجغرافي "لمشروع النقد مقابل العمل" يركز على أربع مدن وهي تحديداً صنعاء وشبام وزبيد وعدن، فيجب أن تقام جميع أنش 

 في واحدة من تلك المدن.المقترحة 

 

 .2020يجب إقامة األنشطة في غضون الفترة الزمنية من مارس إلى أكتوبر  

 

 

 

 أقصى قدر من التأثير  -خامسا  

 

 لطلبات إقامة المشاريع التي تزيد األثر المستهدف للمساعدة إلى أقصى حد من خالل: األولويةستولي منظمة اليونسكو  

 

 زيادة عدد المستفيدين من الشباب اليمني؛   

 ادة عدد أيام العمل لكل مستفيد؛زي 

 زيادة أثر المشروع على الوعي العام من خالل التواصل الفعّال.  

 

 

 إعداد التقارير -سادسا  

 

 في حالة تحديدها، ستشمل المستندات التي ستقدمها منظمة المجتمع المدني إلى منظمة اليونسكو أثناء اإلطار الزمني للشراكة ما يلي: 

 

 للموافقة النهائية عليها بعد اجراء التشاورات خطة عمل نهائية مفصلة بجميع األنشطة المقرر تقديمها إلى منظمة اليونسكو  -1 

ف أمام تقرير مرحلي عن تنفيذ المشروع الثقافي للوقوف على األهداف المحققة، بما يشمل بيانات مجموعة المستفيدين المحددين والتحديات التي تق -2 

 التنفيذمساعي 

 تقرير مرحلي نهائي يشمل البيانات المذكورة أعاله والنتائج الشاملة بشأن النجاحات والتحديات -3 

 

 المشروع الثقافي 
 

 المتدربون/الفنانون الشباب
 دوالراً أمريكياً( 12)األجر اليومي = 

 

 المجتمع منظمة

 المدني

 اليونسكو
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 سيتم تحديد مواعيد التقديم للوثائق وفقًا للجدول الزمني وخطة العمل المقترحة.

 

 

  ً  معايير األهلية -سابعا

 

بالمعايير  اإليفاء مستندات حديثة تقديم طلبات للحصول على المنحة. يجب عليهم أيضا يمكن فقط لمنظمات المجتمع المدني المسجلة التي تحتوي على

 اآلتية.

 

 فيما يلي المعايير اإللزامية المتعلقة بخبرات المنظمة/المؤسسة: 

 ضرورة التواجد الجغرافي في اليمن في واحدة من المدن األربع المذكورة أعاله وهي صنعاء وشبام وزبيد وعدن  

 خبرة ال تقل عن عامين في قطاعات الشباب و/أو البرامج الثقافية و/أو ريادة األعمال  

 الثقافية التنميةشبكة محلية من جهات االتصال في الوسائط و/أو الشباب و/أو سبل العيش و/أو  

للشباب، ويُفضل أن تكون في قطاعات الثقافة و/أو ريادة في تنظيم /تيسير الدورات التدريبية وورش العمل المعنية ببناء القدرات مثبتة خبرة   

 األعمال

 مهارات تواصل جيدة في اللغتين اإلنجليزية والعربية.  

 

 المعايير المرغوب فيها: 

 خبرة في تنفيذ برامج المنح الصغيرة التي تشمل الطالب والمهنيين ورواد األعمال 

 من خالل وسائل التواصل االجتماعيالتواجد اإللكتروني )موقع إلكتروني( أو   

 

 

 حقوق الطبع والنشر -ثامناً 

 

لفائدة المنظمات الحكومية الدولية لمشاركة محتواها.  3.0تعمل منظمة اليونسكو في إطار سياسة الوصول الحر باستخدام تراخيص المشاع اإلبداعي  

ى توزيعها دون قيود. يمنح المقاول لمنظمة اليونسكو حقوق الطبع والنشر العالمية في ويمكن استخدام األعمال التي تمولها اليونسكو وتنتجها باإلضافة إل

أو نشره للعموم أو  العمل، والتي يحق لها، طوال مدة حقوق الطبع والنشر، ترجمة العمل بالكامل أو أي جزء منه أو تكييفه أو إعادة إنتاجه أو أداؤه أو بثه

 كذلك تفويض آخرين بممارسة أي من حقوقها بموجبه.طباعتها ونشره بأي لغة وبأي شكل، و

 

 

  ً  آلية الضمان -تاسعا

 

م األمر، يحق لمنظمة اليونسكو، على نفقتها الخاصة، مراجعة دفاتر المقاول وسجالته المتعلقة بالحساب المصرفي للمشروع وتنفيذ المشروع )وإذا لز 

، الذي يجوز ونسخها( بناًء على إخطار كتابي مسبق في أي وقت معقول يوافق عليه المقاول وذلك بمعرفة مدقق داخلي / خارجي تابع لمنظمة اليونسكو

 لمنظمة اليونسكو تعيينه، أو بمعرف مدقق حسابات المقاول.

طلب منظمة  يجوز لمنظمة اليونسكو إجراء أو الترتيب إلجراء تقييم دوري لتنفيذ المقاول للمشروع. تحقيقاً لهذه الغاية، سيتولى المقاول بناًء على 

زيارة موقع )مواقع( المشروع والمنشآت، وفحص الممتلكات ومراجعة الدفاتر والسجالت اليونسكو، تمكين ممثلي منظمة اليونسكو أو من تعينهم من 

 المتعلقة بالمشروع.
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 القسم األول: بيانات االتصال بالمؤسسة

  اسم المؤسسة

  اسم ممثل المؤسسة

  منصب ممثل المؤسسة

  العنوان الرئيسي للمؤسسة

 

 

 

  عنوان الفروع األخرى إن وجدت

 

  الهاتف

  البريد اإللكتروني

  تاريخ التسجيل

  رقم التسجيل

  مجاالت الخبرة

 

 القسم الثاني: خبرة المؤسسة 

 نظرة عامة على أنشطة المقاول 

 

 

 خبرة في العمل في قطاعات الشباب و/أو البرامج الثقافية و/أو ريادة األعمال 

 

 

 خبرة في تقديم ورش العمل المعنية ببناء القدرات، ويُفضل أن يكون ذلك للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قطاعات الفنون 

 الثقافية وتعزيز التراث و/أو ريادة األعمال

 

 

 مرغوب فيه: خبرة في إدارة المنح الصغيرة التي تشمل  

 الطالب والمهنيين ورجال األعمال 

 

 

 اختياري: خبرة أخرى ذات صلة أو خبرة فنية أو شبكة جهات اتصال أو مصادر تنظيمية

 

 

 القسم الثالث: خطة العمل المقترحة 

  إجمالي التمويل المطلوب )دوالر أمريكي( 

  المدة

 موقع المشروع 
يُرجى تحديد مدينة واحدة من بين صنعاء وعدن  

 وزبيد وشبام
 

 

 أهداف المشروع  
 يُرجى بيان المشروع الثقافي وآلية توظيف الشباب وتدريبهم كجزٍء من المنحة

 

 

 

 تنفيذ األنشطة 

 يُرجى بيان األنشطة بالتفصيل، بما يشمل معلومات عن الموقع واإلطار الزمني وعدد المستفيدين 
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 النتائج المتوقعة

 يُرجى بيان التغيير القابل للقياس الذي من شأنه أن يحدث بعد تنفيذ األنشطة 

 

 

 

 المراقبة
 المقاول لمراقبة تنفيذ األنشطة بصفة دورية في سبيل تحقيق األهداف   سيتبعهايُرجى بيان اآللية التي  

 

 

 

 التواصل
ت يُرجى بيان اآللية التي سيتبعها فريق المشروع لرفع درجة الوعي العام بالمشروع، على سبيل المثال من خالل التواصل والتنسيق مع مؤسسا 

 الوسائط المحلية والفنون والشباب، والسلطات البلدية وما إلى ذلك

 

 

 

 أقصى قدر من التأثير 

 مشروع   يُرجى بيان آلية تعظيم خطة العمل ألثر ال 

 

 

 

 

 فريق مشروع المؤسسة
 يُرجى بيان أسماء جميع أعضاء طقم العمل في فريق المشروع ومناصبهم ومسؤولياتهم وسيرهم الذاتية )في صورة مرفقات( 

 

 

 

 القسم الرابع: األهداف 

عدد الشباب الذين سيحصلون على دعم في صورة دخل  

 نقدي من خالل هذا المشروع

 

الدخل المصروفة إلى الشباب )دوالر إجمالي قيمة 

 أمريكي(

 

  عدد الشباب الُمدَربين  

  عدد أيام العمل/التدريب المحققة
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 نموذج جدول األسعار - 5الملحق رقم  

 تعليمات عامة

)ب( من تعليمات  16 في الفقرةيتعين على مقدم العطاء إعداد جدول أسعار كمظروف منفصل عن الرد على طلب تقديم العروض على النحو المبين  -1

 للمتقدمين بعروض.

المبين في الملحق يجب أن تكون جميع األسعار المعروضة غير شاملة جميع الضرائب، حيث إن منظمة اليونسكو معفية من الضرائب على النحو  -2

 .18، البند 2رقم 

مقاول السفر يجب أن يبين جدول األسعار توزيعاً تفصيلياً للتكاليف. ويُرجى تقديم أرقام منفصلة لكل مجموعة أو فئة وظيفية. وإذا كان يتعين على ال -3

دراج بصورة منفصلة. وال يجوز سداد أي تعويضات بهدف تنفيذ العمل المبين في االختصاصات، فيجب إدراج مبلغ مقطوع في إجمالي المبلغ أو إ

 نظير السفر.

المحتمل، سواء أكان شركة خاصة  المقاول. تنص سياسة منظمة اليونسكو على عدم منح دفعات مقدمة إال في المواقف غير العادية التي يحدد بشأنها 4 

أو منظمة غير حكومية أو كيان حكومي أو كيان آخر، في العرض بأن هناك ظروف خاصة تستدعي تقديم دفعة مقدمة. ومع ذلك، يجوز لمنظمة 

 لدفعة.تُسدد هذه ا بموجبهااليونسكو، حسب تقديرها الخاص، أن تقرر بأن هذه الدفعة ال حاجة إليها أو تقرر الشروط التي 

على دفعة مقدمة وتوثيقه وكذلك يجب تقديمه مع العرض المالي، على أن يوضح هذا التبرير الحاجة إلى الدفعة المقدمة،  للحصولطلب يجب تبرير أي  

 ويصف المبلغ المطلوب ويقدم جدوالً زمنياً الستخدام المبلغ المذكور.

 

 العرض المالي / جدول األسعار

 مرجع طلب تقديم العروض:

 إجمالي العرض المالي ]العملة/المبلغ[: 

 تاريخ تقديم المستندات: 

 المفوض بالتوقيع: 

 

 السعر باليوم ]العملة/المبلغ[ عدد العمال بيان النشاط/العنصر 
 اإلجمالي

 ]العملة/المبلغ[

    األجر -1

1-

1 

تكاليف الموظفين )رواتب فريق 

 المشروع(
   

1-

2 
    المستفيدينصرف األجور/الدخل إلى 

1-

3 

التكاليف المتعلقة بتنظيم ورش العمل أو 

 أو الندوات )إن وجدت( االجتماعات
   

    بيان النشاط/العنصر

 النفقات األخرى -2

2-

1 
    االتصاالت

2-

2 
    والتقارير االستنساخ

2-

3 
    المعدات والعناصر األخرى

2-

4 
    أخرى )يُرجى التحديد(

  العامةالموازنة  -3

  المساهمة العينية -4

 

 

 

 


