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منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية تبحثان عن مقوم الجراء لمراجعة المرحلة االولى من برنامج 

 التمكين السياسي للمراة في العراق. 
 . 4152تشرين االول  51اخر موعد للتقديم: 

 

 مطلوب مقوم/ة:

االولى من برنامج التمكين السياسي للمراة في العراق، المطلوب ان  تبحث منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية عن مقوم/ة الجراء مراجعة للمرحلة

 . 4152تشرين االول  51تبدا المهمة قبل 

 

 السياق العام: 

ه مشاركة يهدف برنامج التمكين السياسي للمراة الى تطوير قابليات المرشحات السياسيات، كما يهدف الى بناء بيئة داعمة لمرشحات السياسيات باتجا

مرشحة  658دربو مايقارب مدرب/ة  40،  حوالي 4152نيسان  01ز النساء القياديات في العراق. خالل االشهر التي سبقت يوم االنتخابات في وتعزي

 51مرشحة متميزة من بينهن بصورة مكثفة اكثر، وكنتيجة لكل ذلك  011من كافة محافظات العراق، ومن احزاب سياسية مختلفة، وتم ايضا دعم 

فزن فعال في االنتخابات واصبحن برلمانيات جديدات )تم انتخابهن الول مرة( في البرلمان العراقي الجديد، كما شجع المشروع توازنا في مرشحة 

مهمة، ادية الالتغطية االعالمية للمرشحات وتشجيع المسؤولين وصناع القرار في االحزاب السياسية العراقية لفسح المجال للنساء في تولي المناصب القي

ولقاءات مع العامة في كافة ارجاء البلد، كما تم اجراء انشطة توعوية حول المشاركة السياسية للمراة من خالل تنفيذ مؤتمرات مع اصحاب المصلحة 

برلمان العراقي النائبات الجديدات في ال 11 – 21، دخل البرنامج مرحلة مابعد االنتخابات، وتخللت هذه المرحلة تدريب ودعم 4152نيسان  01بعد 

اعدت منظمة وتبادل الخبرات مع اعضاء برلمانيين اجانب... الخ. تعتبر هذه المراجعة كجزء من اليات المراقبة والقييم المعتادة في هذا البرنامج، و

 هيفوس وجمعية االمل العراقية لهذه المهمة سويا. 

 

 الهدف والتركيز في هذا التقييم:

المحددة وتصحيح بعض الفعاليات، تقييم نتائج هذا البرنامج في مرحلته االولى ولصياغة توصيات لتحسين بعض الجوانب الهدف من هذه المراجعة هو ل

ج، ويجب ان ان لزم االمر. ستستخدم هذه المراجعة داخليا فقط وسيتم مناقشة ومشاركة التقرير مع اصحاب المصلحة الذين تم استهدافهم في هذا البرنام

( قعالية وتاثير البرنامج. ولضيق الوقت وبما 0( نوعية ومدى صلة البرنامج )4( التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذا البرنامج )5على: )تركز المراجعة 

 ان الكثير من البيانات النوعية متوافرة لذا يجب ان تكون منهجية هذا التقييم نوعية بالدرجة االساس.

 

 مهامك:

 مهامك االمور التالية: تشمل 

 فحص مواد المشروع -

 مقابلة بعض المشاركات ومنفذي/ات االنشطة واصحاب المصلحة المشمولين بالمشروع.  -

 كتابة تقرير يحتوي على مشاهداتك واستنتاجاتك وتوصياتك فيما يخص المشروع.  -

، التقوم بالسفر من اجل تنفيذ مقابالت وجها لوجه اذا لم يسمح يمكن اجراء المقابالت وجها لوجه او بواسطة الهاتف او اي وسيلة اتصال اخرى

  . 4152تشرين الثاني  51الوضع االمني بذلك. يجب تقديم التقرير الى منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية  قبل 

 

  

 

 مؤهالتك: 

 يجب ان يكون لديك مايلي: 

 خبرة موثقة في تنفيذ التقييم.  -

 ة للمراة والنساء القيادياتخبرة في المشاركة السياسي -

 وعي وتحسس بخصوص الجندر -

 مهارات تواصل جيدة -

 معرفة عميقة بالعراق -

 يفضل ان تجيد اللهجة العراقية بطالقة -

 يفضل ان تجيد اللغة الكردية و/او اللغة االنكليزية لكنها ليست مطلوبة كشرط من شروط القبول.  -

 

 ماذا نقدم: 

( وهذا يشمل مرحلة التحضير والسفر واجراء 4152تشرين الثاني  –يوما في القترة من تشرين االول  41ل نوفر هذه المهمة كمستشار/ة للعم

 )عشرة االف دوالر اميريكي(  $51111يجب ان التتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المهمة المقابالت وكتابة التقرير. 
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 الية التقديم:

الحد االشخاص  4152تشرين االول  51قبل يوم االربعاء المصادف العربية، مع سيرتك الذاتية الرجاء ارسال رسالة التقديم باللغة االنكليزية او 

 المدرجين ادناه:

  mheijden@hivos.org، البريد االلكتروني: دنيامارسيل فان در ه للمتقدمين باللغة االنكليزية :

  alamal.org-jamal.j@iraqiجمال الجواهري، البريد االلكتروني:  ية:لمتقدمين باللغة العربل

 

 

 للمزيد من المعلومات حول منظمة هيفوس او جمعية االمل العراقية، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني: 

  www.hivos.orgمنظمة هيفوس: 

  alamal.org-www.iraqiجمعية االمل العراقية: 
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