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 النقاط المرجعية لعمل

 سوقالخبير متخصص بدراسة احتياجات 
 2018كانون األول  29

 معلومات عامة 
 والنساء في العراق لشبابستدامة لبناء سبل العيش الم عنوان المشروع:

 العراق ،بغدادكركوك، النجف و  الموقع:
 (2019 آذار 10الى  – 2019 يكانون الثان 10) شهرين :عملمدة ال

 ، والكتابة الممتازة باالنكليزية نقطة تفضيل: اللغة العربيةاللغات المطلوبة
 .2019 ثانيكانون ال 6المصادف  حدرة مساءا بتوقيت بغداد، يوم األالساعة الحادية عش :آخر موعد لتقديم العروض

ض ، بعد اجراء عملية تقييم العرو 2018كانون االول  1ول الذي تم يوم استجابة لالعالن االناسبة لعدم استالم عروض منظرا 
 عالن طلبا لعروض جديدة.ة، نعيد نشر اإلالمستلم

 ملخص عن المشروع

وكان  ،شددددهد الوضددددد االقتصددددادي تد ورا  كبيرا   ،داعش -االسددددالمية  ضددددد تنظيم الدولةبعد خروج العراق من حرب طويلة 
حيث قلت فرص العمل وخصدددوبدددا بالنسدددبة للنازحين الذين ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من ابرز سدددماذ  ذا التد ور 

على الوضدددددددد االمني وابدددددددب   هالواقد االقتصدددددددادي المتردي بظالل وقد القى  ذا ،يعيشدددددددون في  ل  روف بدددددددعبة جدا
 ،او البحث عن دخل عن طريق االنشطة غير المشروعة جموعاذ المسلحةلعمل عرضه لالنضمام الى المن عن ايالعاطل

كما ان تأ يل  ،الشبابمشكلة البطالة وخصوبا بين النساء و ومن  ذا المنطلق تبرز ا مية المشاريد والبرامج التي تعالج 
 لمنتشرة بين العراقيين بشكل كبير.لقطاع العام االشباب وبناء قدراتهم قد يسا م بالحد من ثقافة االعتماد على ا

مشارك  140سيتم اختيار  ،كركوك والنجف( ،امرأة وشاب من ثالث محافظاذ )البصرة 420ُبمم  ذا المشروع لتدريب 
وتدريبهم على ثالث مهن مختلفة بعد تحديد احتياجاذ السدددوق وكذلت يتضدددمن المشدددروع تطوير المهاراذ من كل محافظة 

ة والمهاراذ الحياتية وتدريباذ على اسددددددددددتخدام الكومبيوتر واسدددددددددداسددددددددددياذ اللغة االنكليزية ومهاراذ التوابددددددددددل وحل القيادي
، بالدعم المالي الفربدددة لبدء اعمالهم الخابدددة بناءا على خط  عمل وسدددتوفر الجمعية لهم المشدددكالذ والعمل الجماعي.

لتعزيز التماسددت االجتماعي سددينفذ  ءالء الشددباب اعمال تطوعية في مجتمعاتهم  ،خالل مراحل المشددروع المختلفةوالفني. و 
فان جمعية االمل العراقية سددددددتأخذ على عاتقها الترويج العمالهم من  ،وعلى الجانب االخر ،ونشددددددر ثقافة العمل الجماعي

 لحة.خالل وسائل التوابل االجتماعي باالضافة الى تنظيم المعارض التي يحضر ا ابحاب المص
يأتي  ذا المشددددددددددروع متابعة لجهود جمعية األمل العراقية في  ذا المجال لتعزيز دور الشددددددددددباب في بناء مجتمعاتهم، وبناء 

 في مجتمعاتهم. قدراتهم ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل وتقديم خدماذ عمل جيدة 
وذلت من  ،محافظتي كركوك والنجفلتحديد المهن المطلوبة في  خبير لتقييم احتياجاذ السدددددددددددددوق لنحتاج في  ذه المهمة 

خالل  ها)من كال الجنسددين( على اسددتخدام جامد بياناذ 14ياناذ بطريقة فعالة وتدريب لجمد الب ةدقيق أداة تصددميم خالل 
، وكتابة دراسدددة لتحديد ورشدددة سدددتقام في بغداد لمدة يومين وكذلت تقديم المشدددورة لهم خالل مدة العمل المحددة لهذا النشدددا 
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مواد تدريبية للشددددددباب والشدددددداباذ ليكونوا مء لين بشددددددكل جيد للحصددددددول على ا م االحتياجاذ التي سددددددتسددددددتخدم في تطوير 
 و يفة. 

 االهداف

 ،كركوك والنجفتسعى جمعية االمل العراقية للحصول على خدماذ اخصائي مء ل للغاية لتقييم احتياجاذ السوق في 
 باالضافة الى تحقيق اال داف التالية:

من ابحاب المصلحة فهم احتياجاذ السوق في النجف وكركوك من خالل تحليل قائم على االدلة للبياناذ المجمعة  -
 المحليين والمستفيدين المحتملين.

المختلفة الستخدام ادواذ جمد البياناذ  من كل محافظة( 7) من كركوك والنجف جامد بياناذ 14تعزيز قدراذ  -
 بكفاءة.

 وسيكون الخبير مسءول عن تنفيذ المهام التالية:
 لجمد البياناذ وذلت لتقييم احتياجاذ السوق في النجف وكركوك. وحساسة للسياق تصميم اداة شاملة -
باالضافة الى المهاراذ الالزمة مثل التوابل الفعال  ،على اداة جمد البياناذ المتقدمة جامد بياناذ 14تدريب  -

 .في ورشة ليومين تعقد في بغداد والتيسير
 خالل مرحلة جمد البياناذ. جامعي البياناذتقديم الدعم والمشورة ل -
 تجميد وتحليل البياناذ التي تم جمعها. -
 .حولها تقديم تقرير بعد نهاية ورشة العمل -
ومقارنة المهاراذ المهنية المطلوبة بالقدراذ  ،للسوق في محافظتي النجف وكركوك تقديم تقرير يتضمن تقييم شامل -

 المتاحة في مراكز التدريب المهني المحلية.

 مجال العمل

 سوف يتناول العمل المواضيد التالية:
 : الختيار المنهجية االكثر مناسبة وتصميم االدواذ الالزمة. جمع البيانات منهجيات -
 جامد بياناذ ليقوموا بجمد البياناذ في النجف وكركوك.  14لدبناء القدرات:  -
 بشكل مستمر لجامعي البياناذ اثناء جمد البياناذ. تقديم االستشارة:  -
رؤية عميقة وبعيدة حول احتياجاذ السوق الحالية والمستقبلية، لتحديد الو ائف المستدامة  لتقديمتحليل البيانات:  -

 المحتملة.

 مدة العمل

 :ةالتالي اعباء العملبو  ،شهرينمدة العمل 
 يوم للتحضير + يومين للعمل + يوم لالنهاء وكتابة التقرير: تدريبيةالورشة ال -
 ساعاذ لكل جامد بياناذ.  4-2 دعم:قديم الت -
 . 2019 آذار 10قبل  :تقرير تقييم احتياجات السوق تقديم  -
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 النتائج 

 من المتوقد تحقيق النتائج التالية:
 لتقييم احتياجاذ السوق. وعميقة شاملةدراسة  -
 .التيسيراذ وكذلت من محافظتي النجف وكركوك في جمد البيان جامد بياناذ 14أفصل لدقدراذ  -
 .جامد بياناذ 14ة يومين في بغداد يحضر ا لمد تقام ورشة تدريبية -
 تقرير التقييم للمشاركين بعد ورشة العمل. -

 تفاصيل إدارية: 

 ل تقاريره الى جمعية األمل العراقية بشكل مباشر. مطلوب من الخبير ارسا -
 يجب أن يقدم الخبير شهادة سالمة بحية من ممارس طبي معتمد.  -
 يجب ان يقدم الخبير اي وثائق دراسية عند طلبها.  -

 السفر: 
باعادة الخبيرة ستتكفل جمعية األمل العراقية بتوفير تذاكر السفر اللزمة في حال الحاجة للسفر على الطائرة، وتلتزم  -

 الى نفس الجهة القادم منها، وعلى الرحلة االكثر مباشرة والدرجة االكثر اقتصادية.
 ستعوض جمعية األمل العراقية المصاريف الالزمة للنقل من والى المطاراذ.  -
 في حالة الحاجة لزياراذ الميدانية سيكون الخبير مسءوال عن ترتيب سفره واقامته.  -
 ر سينضم التأمين الخاص به وعلى نفقته الخابة، كالتأمين على الحياة والصحة وغير ا. الخبي -

 البدل اليومي: 
في حالة وجود وبوالذ وفواتير بالحة، جمعية األمل العراقية ستعوض النفقاذ المتعلقة بالسفر الى بغداد، بدفد  -

 ثلة. قيمة تعادل ما تدفعه لمو ف لديها في مهمة رسمية بظروف سفر مما

 االقامة: 
 للورشة التدريبية سترتب جمعية األمل العراقية اقامة الخبير.  -
 في الزياراذ الميدانية سينضم الخبير اقامته بشكل مباشر وعلى نفقته.  -

 المعدات: 
 جمعية األمل العراقية ستوفر المعداذ الالزمة لنجاح اقامة الورشة التدريبية كالعارض وشاشة العرض والقرطاسية. 

 متفرقات: 
جمعية األمل العراقية ستكون مسءولة عن ترتيب ورشة العمل بما فيها اختيار المشاركين، ارسال الدعواذ، وحجز  -

وتحضير القاعة، واللوجستياذ كترتيباذ السفر للمشاركين، الطعام، واالستراحاذ، واقامة المشاركين، وفي حالة 
 وجود اي مدفوعاذ للمشاركين. 

اقية ستكون مسءولة ايضا عن توزيد اي وثائق ومواد من الخبير وتوزيعها على المشاركين، جمعية األمل العر  -
 وتجمد التعليقاذ والتغذية الراجعة وتحولها الى الخبير بشكل مباشر. 
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 جمعية األمل العراقية ستدفد لجامعي البياناذ لقاء عملهم بشكل مباشر.  -

 التعليم والخبرة

 الماجستير.يفضل ان يكون من حملة شهادة  -
 بالغة في مجال ذو بلة بتصميم ادواذ جمد البياناذ كاالستبياناذ، وجمد وتحليل البياناذ الخام. خبرة  -
او  المستند،ان يشير الى الجهة التي قدم لها كالتقارير والدراساذ والبحوث عل  ن يقدم نماذج من عملة السابقا -

 .المنشور عليهاو راب  الموقد االلكتروني  ،يرسل نسخة منه
 خبرة عالية في العمل على تيسير الورش التدريبية. -
 خبرة عالية في اعداد التقارير التحليلية. -
 .، وخصوبا في النجف وكركوكمعرفة جيدة بالوضد االقتصادي العراقي -
 .القبلية والبعديةخبرة جيدة في اجراء التقييماذ  -
 انجاز العمل بشكل كامل خالل شهرين. قدرة على -

 الدفع جدول

 كما مبين في الجدول ادناه: ،سيكون الدفد للمختصين المتعاقدين على ثالثة اقسا 

 المنجز % من المبلغ االجمالي
عليها موافقة جمعية االمل العراقيةتصميم اداة جمد البياناذ و  15%  
 التقرير النهائي للورشة التدريبية 25%
عليها جمعية االمل العراقية راسة تقييم السوق وموافقةد 60%  

 عروض المستلمةتقييم ال

 نقطة(. 15 – 0شهادة الماجستير )  ،نقا ( 10 – 0نقطة(: شهادة البكالوريوس )  15 – 0التعليم ) -
 بما في ذلت المراجد. ،نقطة(: تقييم تجربة العمل السابقة 15 – 0الخبرة في العمل ) -
 نقطة(. 20 – 0العرض المالي )فعالية  -
 نقطة(. 20 – 0المنجزة )االعمال  -
 نقا (. 10 – 0العناوين الرئيسية للمادة التدريبية ) -
 نقا (. 10 – 0العناوين الرئيسية للبحث ) -
 نقا (. 10 – 0الخبرة في ادارة الفريق ) -

 آلية التقديم

قبل الساعة الحادية عشرة من مساء  alamal.org-MH@Iraqiالى االيميل التالي:   العروض المالية والتقنيةترسل 
نسخة من آخر شهادة ، السيرة الذاتية للمتقدمباالضافة الى الوثائق التالية:  .2019 ثانيكانون ال 6المصادف  حديوم األ
 مواد داعمة اضافية عمل على تطوير ا المتقدم. ، للمتقدم
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