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 النقاط المرجعية لعمل

 سوقالمتخصص بدراسة احتياجات  خبير
 2018كانون األول  1

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

 العراق ،بغدادكركوك، النجف و  الموقع:
 (2019شباط  20الى  – 2018كانون الثاني  20) شهرين :عملمدة ال

 لممتازة باالنكليزية نقطة تفضيل، والكتابة ا: اللغة العربيةاللغات المطلوبة
 .2018كانون االول  15الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت بغداد، يوم السبت المصادف  :آخر موعد لتقديم العروض

 ملخص عن المشروع

وكان  ،شددددهد الوضددددد االقتصددددادي تد و ا  كبيرا   ،داعش -االسدددد مية  ضددددد تنايد الدولةبعد خروج العراق من حرب طويلة 
حيث قلت فرص العمل وخصدددوبدددا بالنسدددبة للنازحين الاين ا تفاع عدد العاطلين عن العمل من ابرز سدددماذ  اا التد و  

على الوضدددددددد االمني وابدددددددب   هالمتردي با لالواقد االقتصدددددددادي  وقد القى  اا ،يعيشدددددددون في  ل  روف بدددددددعبة  دا
 ،او البحث عن دخل عن طريق االنشطة غير المشروعة جموعاذ المسلحةلعمل عرضه ل نضمام الى المن عن ايالعاطل

كما ان تأ يل  ،الشبابمشكلة البطالة وخصوبا بين النساء و ومن  اا المنطلق تبرز ا مية المشا يد والبرامج التي تعالج 
 لمنتشرة بين العراقيين بشكل كبير.الشباب وبناء قد اتهد قد يسا د بالحد من ثقافة االعتماد على القطاع العام ا

مشا ك  140سيتد اختيا   ،كركوك والنجف( ،امرأة وشاب من ث ث محافااذ )البصرة 420ُبمد  اا المشروع لتد يب 
مختلفة بعد تحديد احتيا اذ السدددوق وكالت يتضدددمن المشدددروع تطوير المها اذ وتد يبهد على ث ث مهن من كل محافاة 

القيادية والمها اذ الحياتية وتد يباذ على اسددددددددددتخدام الكومبيوتر واسدددددددددداسددددددددددياذ اللغة االنكليزية ومها اذ التوابددددددددددل وحل 
بالدعد المالي  ،عمل هد الخابدددة بناءا على خط الفربدددة لبدء اعمال لهدوسدددتوفر الجمعية  المشدددك ذ والعمل الجماعي.

لتعزيز التماسددت اال تماعي ية في مجتمعاتهد سددينفا  ءالء الشددباب اعمال تطوع ،خ ل مراحل المشددروع المختلفةو  والفني.
فان  معية االمل العراقية سددددددتأخا على عاتقها الترويج العمالهد من  ،وعلى الجانب االخر ،ونشددددددر ثقافة العمل الجماعي

 خ ل وسائل التوابل اال تماعي باالضافة الى تنايد المعا ض التي يحضر ا ابحاب المصلحة.
يز دو  الشددددددددددباب في بناء مجتمعاتهد، وبناء يأتي  اا المشددددددددددروع متابعة لجهود  معية األمل العراقية في  اا المجال لتعز 
 في مجتمعاتهد. قد اتهد ليكونوا قاد ين على دخول سوق العمل وتقديد خدماذ عمل  يدة 

وذلت من  ،محافاتي كركوك والنجفلتحديد المهن المطلوبة في  خبير لتقييد احتيا اذ السدددددددددددددوق لنحتاج في  اه المهمة 
خ ل  ها)من ك  الجنسددين( على اسددتخدام  امد بياناذ 14ياناذ بطريقة فعالة وتد يب لجمد الب ةدقيق أداة تصددميد خ ل 

، وكتابة د اسدددة لتحديد لمشدددو ة لهد خ ل مدة العمل المحددة لهاا النشددداطو شدددة سدددتقام في بغداد لمدة يومين وكالت تقديد ا
على  مواد تد يبية للشددددددباب والشدددددداباذ ليكونوا مء لين بشددددددكل  يد للحصددددددولالتي سددددددتسددددددتخدم في تطوير  ا د االحتيا اذ

 و يفة. 
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 االهداف

 ،كركوك والنجفتسعى  معية االمل العراقية للحصول على خدماذ اخصائي مء ل للغاية لتقييد احتيا اذ السوق في 
 باالضافة الى تحقيق اال داف التالية:

من ابحاب المصلحة للبياناذ المجمعة  فهد احتيا اذ السوق في النجف وكركوك من خ ل تحليل قائد على االدلة -
 المحليين والمستفيدين المحتملين.

الستخدام ادواذ  مد البياناذ المختلفة  من كل محافاة( 7) من كركوك والنجف  امد بياناذ 14تعزيز قد اذ  -
 بكفاءة.

 وسيكون الخبير مسءول عن تنفيا المهام التالية:
 النجف وكركوك.لجمد البياناذ وذلت لتقييد احتيا اذ السوق في  وحساسة للسياق تصميد اداة شاملة -
باالضافة الى المها اذ ال زمة مثل التوابل الفعال  ،على اداة  مد البياناذ المتقدمة  امد بياناذ 14تد يب  -

 .في و شة ليومين تعقد في بغداد والتيسير
 خ ل مرحلة  مد البياناذ. جامعي البياناذدعد والمشو ة لتقديد ال -
 تجميد وتحليل البياناذ التي تد  معها. -
 .حولها تقديد تقرير بعد نهاية و شة العمل -
ومقا نة المها اذ المهنية المطلوبة بالقد اذ  ،تقرير يتضمن تقييد شامل للسوق في محافاتي النجف وكركوكتقديد  -

 المتاحة في مراكز التد يب المهني المحلية.

 مجال العمل

 سوف يتناول العمل المواضيد التالية:
 : الختيا  المنهجية االكثر مناسبة وتصميد االدواذ ال زمة. جمع البيانات منهجيات -
 ليقوموا بجمد البياناذ في النجف وكركوك.   امد بياناذ 14دلبناء القدرات:  -
 بشكل مستمر لجامعي البياناذ اثناء  مد البياناذ. االستشارة: م تقدي -
 ؤية عميقة وبعيدة حول احتيا اذ السوق الحالية والمستقبلية، لتحديد الو ائف المستدامة  لتقديدتحليل البيانات:  -

 المحتملة.

 مدة العمل

 :ةالتالي اعباء العملبو  ،شهرينمدة العمل 
 يوم للتحضير + يومين للعمل + يوم ل نهاء وكتابة التقرير: تدريبيةالورشة لا -
 ساعاذ لكل  امد بياناذ.  4-2 :دعمقديم الت -
 . 2019 شباط 20قبل  :تقييم احتياجات السوق تقرير تقديم  -

 النتائج 

 لية:من المتوقد تحقيق النتائج التا
 لتقييد احتيا اذ السوق. وعميقة د اسة شاملة -
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 .التيسيراذ وكالت من محافاتي النجف وكركوك في  مد البيان  امد بياناذ 14أفصل لدقد اذ  -
 . امد بياناذ 14غداد يحضر ا ة يومين في بلمد تقام و شة تد يبية -
 بعد و شة العمل.تقرير التقييد للمشا كين  -

 تفاصيل إدارية: 

 ا سال تقا يره الى  معية األمل العراقية بشكل مباشر. الخبير مطلوب من  -
 يجب أن يقدم الخبير شهادة س مة بحية من مما س طبي معتمد.  -
 يجب ان يقدم الخبير اي وثائق د اسية عند طلبها.  -

 السفر: 
الطائرة، وتلتزم باعادة الخبيرة ستتكفل  معية األمل العراقية بتوفير تااكر السفر اللزمة في حال الحا ة للسفر على  -

 الى نفس الجهة القادم منها، وعلى الرحلة االكثر مباشرة والد  ة االكثر اقتصادية.
 العراقية المصا يف ال زمة للنقل من والى المطا اذ.  ستعوض  معية األمل -
 زيا اذ الميدانية سيكون الخبير مسءوال عن ترتيب سفره واقامته. الحا ة لفي حالة  -

 التأمينات: 
 الخبير سينضد التأمين الخاص به وعلى نفقته الخابة، كالتأمين على الحياة والصحة وغير ا.  -

 البدل اليومي: 
نفقاذ المتعلقة بالسفر الى بغداد، بدفد فواتير بالحة،  معية األمل العراقية ستعوض الفي حالة و ود وبوالذ و  -

 قيمة تعادل ما تدفعه لمو ف لديها في مهمة  سمية باروف سفر مماثلة. 

 االقامة: 
 للو شة التد يبية سترتب  معية األمل العراقية اقامة الخبير.  -
 في الزيا اذ الميدانية سينضد الخبير اقامته بشكل مباشر وعلى نفقته.  -

 المعدات: 
  معية األمل العراقية ستوفر المعداذ ال زمة لنجاح اقامة الو شة التد يبية كالعا ض وشاشة العرض والقرطاسية. 

 متفرقات: 
الدعواذ، وحجز العمل بما فيها اختيا  المشا كين، ا سال  معية األمل العراقية ستكون مسءولة عن ترتيب و شة  -

للمشا كين، الطعام، واالستراحاذ، واقامة المشا كين، وفي حالة   ستياذ كترتيباذ السفروتحضير القاعة، واللو 
 و ود اي مدفوعاذ للمشا كين. 

ن الخبير وتوزيعها على المشا كين، ي وثائق ومواد م معية األمل العراقية ستكون مسءولة ايضا عن توزيد ا -
 جمد التعليقاذ والتغاية الرا عة وتحولها الى الخبير بشكل مباشر. وت

 ي البياناذ لقاء عملهد بشكل مباشر. ستدفد لجامع العراقية  معية األمل -
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 لتعليم والخبرةا

 يفضل ان يكون من حملة شهادة الما ستير. -
 ستبياناذ، و مد وتحليل البياناذ الخام. بالغة في مجال ذو بلة بتصميد ادواذ  مد البياناذ كاالخبرة  -
او  المستند،ان يشير الى الجهة التي قدم لها لبحوث عل كالتقا ير والد اساذ وا ن يقدم نماذج من عملة السابقا -

 .المنشو  عليهاو  اب  الموقد االلكتروني  ،يرسل نسخة منه
 خبرة عالية في العمل على تيسير الو ش التد يبية. -
 خبرة عالية في اعداد التقا ير التحليلية. -
 .، وخصوبا في النجف وكركوكمعرفة  يدة بالوضد االقتصادي العراقي -
 .القبلية والبعديةخبرة  يدة في ا راء التقييماذ  -
 انجاز العمل بشكل كامل خ ل شهرين. قد ة على -

 جدول الدفع

 كما مبين في الجدول ادناه: ،للمختصين المتعاقدين على ث ثة اقساطسيكون الدفد 

 المنجز % من المبلغ االجمالي
عليها  معية االمل العراقيةموافقة تصميد اداة  مد البياناذ و  15%  
 التقرير النهائي للو شة التد يبية 25%
عليها العراقية معية االمل  موافقةسوق و  اسة تقييد الد 60%  

 تقييم المناقصات

 نقطة(. 15 – 0شهادة الما ستير )  ،نقاط( 10 – 0نقطة(: شهادة البكالو يوس )  15 – 0التعليد ) -
 بما في ذلت المرا د. ،نقطة(: تقييد تجربة العمل السابقة 15 – 0الخبرة في العمل ) -
 نقطة(. 20 – 0العرض المالي )فعالية  -
 نقطة(. 20 – 0االعمال المنجزة ) -
 نقاط(. 10 – 0العناوين الرئيسية للمادة التد يبية ) -
 نقاط(. 10 – 0العناوين الرئيسية للبحث ) -
 نقاط(. 10 – 0الخبرة في ادا ة الفريق ) -

 آلية التقديم: 

قبل الساعة الحادية عشرة من مساء  alamal.org-MH@Iraqiالى االيميل التالي:   العروض المالية والتقنيةترسل 
 باالضافة الى الوثائق التالية: . 2018كانون األول  15السبت المصادف 

 السيرة الااتية للمتقدم.  -
 نسخة من آخر شهادة للمتقدم.  -
 مواد داعمة اضافية عمل على تطوير ا المتقدم.  -

 

mailto:MH@Iraqi-alamal.org

