
الدرجة منمعايير تقييم المقترحات
١.      وصف المشروع

ملخص واضح للمشروع والنتائج المتوقعة ٥ نقطة)
هل تعد فكرة المشروع فكرة جيدة بشكل عام؟ (5 نقاط)

٢.      الهدف العام للمشروع

الهدف العام من المشروع مذكور بشكل واضح وواقعي (3 نقطة)
الهدف العام من المشروع على صلة بواحد أو أكثر من محاور مبادرة الحد من الهجرة غير النظامية (2 نقاط)

٣.      األهداف التفصيلية

تّم تحديد األهداف التفصيلية لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع. (3 نقطة)
األهداف التفصيلية أهداف قابلة للتحقيق وللقياس. (2 نقاط)

٤.      تحديد االحتياجات

تّم ذكر القضية أو المشكلة التي سيتناولها المشروع (2 نقطة)
المشروع مبني على حاجة رئيسية، ومدعم بنص أو دراسة تبرر هذه الحاجة (4 نقاط)

مرفق بالمشروع دليل على أن المؤسسة صاحبة المقترح قد أشركت الفئة المستهدفة بالمشروع في تصميم المشروع (4 نقاط)

٥.      الفئة المستهدفة

استطاعة المشروع تحديد الفئات المستهدفة النوع، الفئة العمرية (5 نقاط)

٦.      الخطة التنفيذية

تحدد الخطة المهمات المتوقعة والمرتبطة بتحقيق كل واحد من األهداف التفصيلية مع تحديد دور الجهات الشريكة (6 نقاط)

الخطة مفصلة مع جدول زمني للتنفيذ (6 نقاط)
الخطة تتضمن خطوات تفصيلية آللية التنفيذ (8 نقاط)

٧.      موظفو وعمالة المشروع

مرفق قائمة توضح أعداد األشخاص الذين سيعملون في المشروع ومؤهالتهم وشروط تشغيلهم وإجراءات التشغيل والتى تحقق 
العدالة والشفافية (10 نقاط)

ينص المقترح بوضوح على الواجبات والمخرجات المتوقعة لكل شخص من المشاركين في العمل على المشروع والوصف 
الوظيفى لهم  (10 نقاط)

٨.      االستدامة

يتضمن المشروع خطة عمل مفصلة لضمان استدامة المشروع بعد انتهاء التمويل األولي (3 نقطة)
خطة االستدامة واقعية وقابلة للتحقيق (2 نقاط)

٩.      المتابعة والتقييم

يحدد المشروع المؤشرات التي سيتم متابعتها لقياس مدى فاعلية المشروع (3 نقطة)

١٠.  التحديات/ المعوقات

يحدد المقترح التحديات أو المعوقات التي قد يواجهها والتي قد يكون من شأنها التأثير على تنفيذ المشروع (2 نقطة)

١١.  الميزانية التفصيلية

الميزانية منطقية (5 نقاط)
يوضح الوصف الخاص ببنود الميزانية دور كل بند في دعم استكمال مراحل المشروع (10 نقاط)

١٠٠المجموع

معايير تقييم المقترحات

سيتم منح ٥ نقاط إضافية للمشاريع التي تقدم طرحاً مبتكرًا لعالج أسباب الهجرة غير النظامية
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