
 

 

اعالن للحصول على خدمات باحث أو مجموعة باحثين )يقدمون 

المرحلة الثانية –مشروع أصوات الشباب  –بشكل مشترك(   

 جمعية االمل العراقية

0202كانون الثاني  41  

تبحث جمعية االمل العراقية عن خدمات باحث أو مجموعة باحثين)يقدمون بشكل مشترك( يمتلك/ 

يمتلكون معرفة جيدة في السياق االقتصادي واالجتماعي العراقي ألعداد دراسة مكتبية تستند الى 

مصادر دولية ومحلية رسمية موثوقة عن أبرز التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الشباب 

في محافظات بغداد، ديالى، النجف، كركوك، والبصرة، واليات العمل المقترحه للتعاون بين المجتمع 

المدني العراقي والمؤسسات الحكومية المحلية في المحافظات المستهدفة لتذليل بعض هذه التحديات 

وايجاد حلول عملية لبعض هذه القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تُؤثر سلباً على المجتمعات 

المحلية في المحافظات المستهدفة، وكذلك تطوير خطط عمل تفصيلية قابلة للتنفيذ نتيجة جلسات 

 حوارية ستنظمها جمعية االمل العراقية في المحافظات المستهدفة. 

 

 معلومات عامة

 اسم المشروع: أصوات الشباب – المرحلة الثانية

 مكان العمل: بغداد، ديالى، النجف، كركوك، والبصرة

 مدة العقد: 02 كانون الثاني – 23 اذار 0202

 اخر موعد للتقديم: 31 كانون الثاني 0202

 



 مقدمة عن المشروع

في المرحلة الثانية من هذا المشروع،  تعمل جمعية االمل العراقية وشركاء المشروع على استكمال 

ما بدأنا به خالل المرحلة االولى، حيث تهدف المرحلة الثانية الى تطوير خطط عمل تشاركية قابلة 

للتنفيذ، بناءاً على توصيات المرحلة االولى، يتم على أساس خطط العمل هذه تصميم مبادرات 

مجتمعية لتحسين بعض الخدمات المقدمة الى المواطنين والمواطنات وتطوير اليات للمشاركة 

المجتمعية في عملية صنع القرار وتطوير عمل المؤسسات ذات النفع العام، كذلك يتضمن المشروع 

تنفيذ حمالت مدافعة لتغيير بعض السياسات واالجراءات التي تؤثر بشكل سلبي على التفاعل بين 

 المجتمع والمؤسسات الحكومية في المحافظات المستهدفة.

  

ي لتنفيذ نُركز في هذا المشروع على اشراك المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للعمل بشكل تعاون

أنشطة هذا المشروع وتحقيق النتائج المطلوبة، كما سنعمل على بناء شراكات مع منظمات المجتمع 

المدني المحلية في المحافظات المستهدفة ليكونو جزء من عملية التنفيذ، كما سيكون للمجتمع المحلي 

مجتمعية في كل محافظة  دور في عملية التخطيط، التنفيذ، المراقبة، والتقييم من خالل تشكيل لجنة

 تتكون من عدد من الفاعلين والفاعالت في تلك المحافظة.

  

يتضمن المشروع تقديم سلسلة من الورش التدريبية لتطوير قدرات المنظمات المحلية الشريكة، 

االفراد المشاركين والمشاركات، وممثلي المؤسسات الحكومية لتقديم المعرفة المطلوبة التي تساعد 

على تنفيذ االنشطة وتحقيق النتائج، وفتح حوار بين أصحاب المصلحة لوضع اليات للشراكة 

التعاون بما ينعكس على تحسين الواقع االجتماعي واالقتصادي في المحافظات المستهدفة. و  

 

 هذا المشروع وتنفذه جمعية االمل العراقية.  ( GIZ)  تُمول الوكالة االلمانية للتعاون الدولي

 

 فترة التعاقد

 02 كانون الثاني ولغاية 23 اذار 0202. 

 

 المهام التي يؤديها الباحث/ الباحثون

 يجب أن يؤدي الباحث/ الباحثون خالل فترة التعاقد المهام التالية:

3- اعداد دراسة مكتبية عن التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها الشباب تستند الى 

 مصادر دولية ومحلية رسمية موثوقة.

 0- تطوير اليات للتعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في محافظات بغداد، ديالى، 

النجف، كركوك، والبصرة لمعالجة بعض هذه القضايا االقتصادية واالجتماعية بما ينعكس ايجاباً 

 على المجتمعات المحلية. 

2- تنظيم زيارات الى المحافظات المستهدفة لعقد لقاءات مع الجهات المدنية والحكومية المعنية في 

 حال تطلب انجاز الدراسة ذلك. 



4- تقديم ورشة عمل في بغداد لمدة ثالثة أيام لمناقشة الدراسة مع عدد من الميسرين والميسرات 

 الذين سيديرون جلسات حوارية في المحافظات المستهدفة. 

2- حضور الجلسات الحوارية التي ستنظمها جمعية االمل العراقية في محافظات بغداد، ديالى، 

النجف، كركوك، والبصرة لتدوين وتوجيه النقاشات بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وبناء 

 خطط عمل تفصيلية وقابلة للتنفيذ على أساس ما يُطرح في هذه الجلسات. 

 6- تسليم خمس خطط عمل الى جمعية االمل العراقية بشكل مكتوب. 

7- يحق لجمعية االمل العراقية مراجعة خطط العمل واعطاء المالحظات للتعديل عليها من قبل 

 الباحث/ مجموعة الباحثين خالل فترة ال تتجاوز اسبوعان من تاريخ استالم خطط العمل. 

 

 ما نتوقع إستالمه

 نتوقع أن نستلم من الباحث/ مجموعة الباحثين خالل فترة التعاقد التالي: 

3- دراسة مكتبية عن التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها الشباب في محافظات بغداد، 

 ديالى، النجف، كركوك، والبصرة. 

0- تقديم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في بغداد لمناقشة نتائج الدراسة مع مجموعة من الميسرين 

 والميسرات. 

 2- تسليم خمسة خطط عمل الى جمعية االمل العراقية بشكل مكتوب. 

 

 الكفاءة والخبرات المطلوبة

 يجب أن تتوفر في المتقدم/ المتقدمون الكفاءات والخبرات التالية: 

3- لديه معرفة جيدة جداً في السياق االقتصادي واالجتماعي لمحافظات بغداد، ديالى، النجف، 

 كركوك، والبصرة. 

 0- لديه خبرة جيدة في مجال البحث العلمي وعمل سابقاً في مؤسسات بحثية. 

 2- لديه بحوث منشورة في مجالت علمية رصينة.

 4- يُفضل أن يكون حاصل على شهادة الماجستير

 2- يُفضل أن تكون لديه تجربة عملية في العمل على قضايا ذات طابع اقتصادي. 

 6- معرفة جيدة بالقوانين المنظمة لالقتصاد العراقي. 

 7- لديه تجربة سابقة في تقديم ورش عمل والتخطيط لتنظيم الجلسات الحوارية. 



 1- لديه قدرة على التنقل الى المحافظات المستهدفة ضمن هذا المشروع لحضور الجلسات الحوارية. 

 

 اخر موعد للتقديم

 31 كانون الثاني 0202 الساعة 32:22 ليالً.  

 

 الية دفع المبلغ المالي

ستدفع جمعية االمل العراقية للباحث أو مجموعة الباحثين بناءاً على انجاز المهام المذكورة في هذا 

 االعالن وحسب النسب التالية: 

 العمل الُمنجز النسبة من المبلغ الكلي

اعداد دراسة مكتبية عن التحديات االقتصادية  03% من المبلغ الكلي 

 واالجتماعية

 تقديم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في بغداد 03% من المبلغ الكلي

 

 تسليم خمس خطط عمل مكتوبة  03% من المبلغ الكلي

 

 

 الوثائق المطلوبة

3- السيرة الذاتية للمتقدم/ مجموعة المتقدمين تتضمن التركيز على النقاط المذكورة أعاله في قسم 

 )الكفاءة والخبرات(. 

0- العرض السردي والمالي )يجب أن يكون العرض المالي مفصالً ويغطي كافة االنشطة التي 

 سيقوم بها الباحث/ مجموعة الباحثين خالل فترة التعاقد(. 

 2- البحوث المنشورة ذات الصلة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية. 

 Iaa.jobs1992@gmail.comتُرسل هذه الوثائق على االيميل التالي: 

 تقييم العروض

3- الشهادة العلمية )2 – 02( نقطة، شهادة البكالوريوس )2 – 32( نقاط، شهادة الماجستير )2 – 

 02( نقظة. 

 0- الخبرة في البحث العلمي )2 – 02( نقطة.

 2- الخبرة في تقديم ورش عمل والتخطيط لتنظيم جلسات حوارية )2 – 02(.

 4- المعرفة بالقوانين المنظمة لالقتصاد العراقي )2 – 32( نقطة.



 2- التجربة العملية في القطاع االقتصادي )2 – 32( نقطة. 

 6- القدرة على التنقل الى المحافظات المستهدفة )2 – 32( نقطة. 

 7- مالئمة العرض المالي )2 – 32( نقطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


