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المنظمة الدولية للهجرة
ر
الشوط المرجعية ( )ToRللخدمة االستشارية
ر
تقييم الفرص االقتصادية للمجتمعات المضيفة والمهاجرين يف قطاع الزراعة والثوة الحيوانية يف ليبيا

 .1خلفية ر
المشوع وهدف التقييم
ً
الدول وحكومة ليبيا إلعادة
المجتمع التابع للمنظمة الدولية للهجرة "معا نعيد البناء" يف جهود المجتمع
يساهم برنامج تحقيق االستقرار
ي
ي
ر
.
الثنامج يف عام  2016يف سبها وقطرون يف الجنوب وتوسع إل بنغازي والكفرة يف شق ليبيا يف
الحياة الطبيعية إل المجتمعات ف ليبيا بدأ ر
عام  .2017ويسع الثنامج إل يمعالجة دوافع الثوح وعدم االستقرار من خالل نهج ر
ثالث األركان  ،بما يف ذلك استعادة الخدمات والبنية
ر
ي
التحتية المجتمعية  ،وتعزيز التماسك االجتماع ودعم إعادة توليد سبل العيش .ر
الثنامج مجموعة واسعة من مجموعات المجتمع ،
يشك ر
ي
المدث لتشجيع وتعزيز النهج التشاركية ،
والمجتمع
المحلية
السلطات
وكذلك
،
والمهاجرين
بما يف ذلك المجتمعات المضيفة  ،والنازحي
ي
والتعاون وتعزيز السالم من خالل الحوار بي المجتمعات وداخلها.
الت تدعم األشخاص
و يف إطار جهودها إلعادة توليد سبل كسب العيش ،تخطط المنظمة
الدولية للهجرة إلجراء سلسلة من األنشطة ي
ً
اقتصاديا ف أنشطة الزراعة ر
ومرث
ارعي
ز
الم
وصغار
ارعون
ز
الم
ذلك
ف
بما
الحيوانية،
وة
والث
المنخرطي أو الذين يرغبون يف االنخراط
ري
ي
ي
الماشية .ويشمل الدعم ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،بناء القدرات وتوفث المدخالت (البذور والنباتات واألسمدة والحيوانات وما إل ذلك)
واألدوات والمعدات للمساعدة ف إنشاء أنشطة جديدة مدرة للدخل وتحسي ممارسات الزراعة ر
والثوة الحيوانية الحالية .وإلبالغ تصميم
ي
المنظمة الدولية للهجرة ف إجراء تقييم شي ع للفرص االقتصادية ف الزراعة ر
والثوة الحيوانية للمهاجرين
وتطوير هذه األنشطة ،ترغب
ي
ي
والمجتمعات المضيفة ،يف المناطق األرب ع المستهدفة المتمثلة يف بنغازي ،والكفرة  ،وسبها  ،وقطرون  ،ورسم خرائط لديناميكيات وبنية
الزراعة ر
والثوة الحيوانية ،وممارسات الزراعة وتربية الماشية ذات الصلة ،والفرص المحتملة لتوليد الدخل للمهاجرين والمجتمعات
المضيفة يف هذا القطاع ،والفجوات واالحتياجات ذات الصلة.
 .2نظاق العمل المحدد للمستشار
تدعو المنظمة الدولﯾة للﮭجرة ( )IOMالمستشارين والمنظمات البحثﯾة والشرﮐات القادرين عىل إجراء التقﯾﯾم ،لتقديم طلباتهم .تتمثل
المناطق الجغرافية المستهدفة يف بنغازي  ،والكفرة  ،وسبها  ،وقطرون .و ستتمثل المجموعة المستهدفة يف األشخاص المنخرطي أو
الذين يرغبون ف االنخراط ف أنشطة الزراعة ر
والثوة الحيوانية لتحقيق الدخل  ،بما يف ذلك أعضاء المجتمع المضيف  ،والمهاجرين ،
ي
ي
والنازحي  ،والشباب والنساء الضعفاءمنهم .يجب رإشاك أصحاب المصلحة الحكوميي والسلطات المحلية والبلدية واتحادات المزارعي
ً
مدث والقطاع الخاص ومجتمع األعمال الزراعية كمزودي معلومات رئيسيي .يجب أن يشمل التقييم أيضا
والرابطات الزراعية والمجتمع ال ي
دور وحالة الخدمات الزراعية العامة  ،مثل الخدمات اإلرشادية ومراكز الخدمة الزراعية (أو ما شابه)  ،وكيف يمكن تحسينها لدعم تحسي
ممارسات الزراعة ر
والثوة الحيوانية.
يجب أن يوفر التقييم ،عىل األقل ،المعلومات األساسية التالية:
ر
 تحليل للديناميكية الشاملة الحالية وهيكل قطاع الزراعة والثوة الحيوانية يف بنغازي  ،والكفرة  ،وسبها  ،وقطرون ؛ر
ه
وما
والمهاجرين
المواش عىل النطاق الصغث ،كيف تبدو وكيف تستفيد العائالت الليبية المضيفة
 تحليل للزراعة وتربيةي
ي
يىل:
التحديات والفرص .تشمل األسئلة األساسية ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،ما ي
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الت يتم تربيتها بها
ه الحيوانات ي
ه المحاصيل المزروعة وألي غرض؟ ما ي
ه المخرجات الزراعية الرئيسية؟ ما ي
 oما ي
وألي غرض؟ كيف تبدو سالسل القيمة ذات الصلة؟
 oما ه نسبة األفراد الذين يشاركون ف أنشطة الزراعة ر
والثوة الحيوانية؟ من هم أفراد األشة الذين يشاركون يف الزراعة و
ي
 /أو يممارسات ر
الثوة الحيوانية؟ ما هو دور المرأة والشباب؟
 oكيف تساهم الزراعة وأنشطة ر
الغذاث و  /أو توليد الدخل؟
الثوة الحيوانية يف تحقيق األمن
ي
 oما ه التحديات الرئيسية لتوليد الدخل من الزراعة ر
البيت
والثوة الحيوانية للمجموعة المستهدفة؟ هل يؤثر التغث
ي
ي
والتصحر والجفاف؟
ر
ه الفرص األساسية
ه الفرص الرئيسية لتوليد الدخل من الزراعة والثوة الحيوانية للمجتمعات المضيفة؟ ما ي
 oما ي
لمجتمعات المهاجرين؟
ر
ه المنتجات والخدمات
معلومات عن المنتجات  /الخدمات الحالية القائمة عىل السوق المتعلقة بالزراعة والثوة الحيوانية؟ ما ي
المحىل وهل لها صلة بالمجموعة المستهدفة؟
األكث يف السوق
الت تتمتع بإمكانيات توليد الدخل
ر
ي
والسلع ي
تقييم الفجوات واالحتياجات المقابلة يف القدرات من حيث التدريب والمدخالت واآلالت واألدوات والمعدات؟
ر
والمواش  ،بما يف
ينبع للمنظمة الدولية للهجرة التنسيق والتعاون معهم بشأن دعم الزراعة
قائمة بأصحاب المصلحة الذين
ي
ي
ذلك رشكاء التنمية اآلخرين ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غث الحكومية الدولية والمنظمات غث الحكومية ،والقطاع
المدث  ،وجمع اإلحاالت ذات الصلة بشأن هياكل  /هياكل تنسيق أصحاب المصلحة من خالل
الخاص ومنظمات المجتمع
ي
مقدم المعلومات الرئيسيي
ي
ومقدم
التدريب،
اكز
ر
وم
الحكومية،
غث
والمنظمات
،
المدث
المجتمع
منظمات
ذلك
ف
بما
،
المحتملي
الخدمات
مزودي
قائمة
ي
ي
ي
ومرث الحيوانات.
الت يمكن أن تسهل بناء القدرات وتقديم الدعم للمزارعي
ري
خدمات القطاع الخاص ي
ر
تقييم الخدمات العامة المتعلقة بالزراعة والثوة الحيوانية ،مثل الخدمات اإلرشادية لمراكز الخدمات الزراعية ،وقدراتها
واحتياجاتها.

يىل:
تشمل منهجية التقييم ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،ما ي
-

-

-

مراجعة مكتبية ،بما يف ذلك مراجعة التقارير الحالية ،وتدخالت البيانات السابقة والحالية
مسح كم تمثيىل للسكان المشاركي ف الزراعة ر
والثوة الحيوانية يف المناطق المستهدفة
ي
ي
ي
سلسلة من النقاشات الجماعية المركزة مع أصحاب المصلحة األساسيي (المجموعة المستهدفة  /المستفيدين) من مشاري ع
مضيف سن العمل ،والمهاجرين وأفراد المجتمع النازحي ،بما يف ذلك الشباب والنساء
المنظمة الدولية للهجرة ،بما يف ذلك
ي
جملة من المقابالت اإلعالمية الرئيسية المستهدفة مع أصحاب المصلحة المعنيي يف المنطقة ،بما يف ذلك السلطات البلدية،
المدث ،والقطاع الخاص،
والحيواث ،وشيوخ المجتمع ،ومنظمات المجتمع
اع
ي
ي
وممثىل إدارات خدمات خطوط اإلنتاج الزر ي
ي
وممثىل األعمال الزراعية إلخ.
ي
تحديد رشكاء التنمية اآلخرين (األمم المتحدة والمنظمات غث الحكومية الدولية والمنظمات غث الحكومية  ،إلخ) يف المنطقة،
مقدم الخدمات المحتملي بما يف ذلك المنظمات غث الحكومية الدولية والمنظمات غث الحكومية ومنظمات
باإلضافة إل
ي
المدث ومراكز التدريب وخدمات اإلرشاد ومراكز الخدمات الزراعية  ،إلخ.
المجتمع
ي
تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المجمعة (باستخدام أدوات التحليل المعثف بها)
الت تم تحليلها ،بما يف ذلك الشد والرسوم البيانية
إعداد تقرير ي
نهاث مع عرض البيانات والمعلومات ي

 .3المخرجات األساسية وجدول التسليم
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التال:
يجب أن يتم التقييم يف غضون  6أسابيع من توقيع االتفاقية عىل النحو ي
المرحلة  .1مرحلة اإلنشاء والتعبئة (أسبوعان):
الت سيتم
ستعقد المنظمة الدولية للهجرة والمستشار المختار اجتماعا لبدء العمل من أجل االتفاق عىل نطاق دقيق للعمل ،واألدوات ي
تطويرها ،وخطة البحث .وخالل هذا الوقت  ،سيقوم المستشار (المستشارين) بتعبئة فرقه يف بنغازي  ،والكفرة  ،وسبها  ،وقطرون.
المخرجات:
 خطة البحث النهائية :تحديد تفاصيل العملية ،منهجية  ،خطة عمل اليومية ،جداول المقابالت وقائمة أصحاب المصلحة.يجب تقديم الوثيقة إلﻰ المنظمة الدولية للهجرة للمراجعة وإلضافة المزيد من المدخالت قبل االنتقال إلﻰ الميدان من أجل
جمع البيانات.
الميداث ( 3أسابيع) :سيقوم المستشار (االستشاريي) بإجراء المسوحات الكمية ،وعقد النقاشات الجماعية
المرحلة  - 2مرحلة العمل
ي
لمقدم المعلومات الرئيسيي
المركزة وإجراء المقابالت الرئيسية
ي
المخرجات:
الميداث
أسبوع عن تقدم العمل
 تقريري
ي
الميداث لتقديم النتائج مقابل أهداف التقييم لفريق المنظمة الدولية للهجرة حت تتم مراجعته
العمل
ة
نهاي
ف
أول
تقرير
مسودة
ي
ي ي
المرحلة  .3تقرير التقييم النهاث للزراعة ر
والثوة الحيوانية (أسبوع واحد) :سيقوم المستشار (المستشارين) بتجميع وتحليل نتائج التقييم،
ي
النهاث قائمة بالتوصيات الخاصة بالمنظمة
الت ستتوج بتقديم تقرير نها يث يف نسخة إلكثونية ونسخة مطبوعة .يجب أن يتضمن التقرير
ي
ي
الدولية للهجرة حول كيفية دعم المهاجرين والمجتمعات المضيفة عىل أفضل وجه ف قطاع الزراعة ر
والثوة الحيوانية.
ي
المخرجات:
النهاث يف النسخة اإللكثونية والمطبوعة
 التقريري
 -عرض النتائج الرئيسية لمنظمة الهجرة الدولية

 .4دور المنظمة الدولية للهجرة
-

ستقدم المنظمة الدولية للهجرة المستندات والمعلومات واألدوات ذات الصلة إل المستشار (المستشارين)
ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بمراجعة خطة البحث المقدمة ،ر
ومشوع تقارير التقييم وتقديم الدعم مع تطوير األدوات والمنهجية
بمقدم المعلومات الرئيسيي وأعضاء المجتمع
ستقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم من خالل ربط المستشار (المستشارين)
ي
الت تتواصل معها المنظمة الدولية للهجرة.
المحىل والسلطات المحلية  ،و غثها من الجهات ي
ي

 .5الكفاءات المطلوبة
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باحثون مؤهلون حاملون لشهادات جامعية متقدمة يف الزراعة واالقتصاد و  /أو دراسات التنمية  /إدارة األعمال أو أي موضوع آخر
ذي صلة
وخثة يف مجاالت البحوث الزراعية والحيوانية  /البحث و تحليل سوق العمل
تجربة ر
الخثة يف سبل العيش وبرامج تعزيز
معرفة جيدة بالهجرة والديناميكيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف ليبيا باإلضافة إل
ر
العمالة  /الزراعة ر
والثوة الحيوانية و  /أو البحث يف سياق ما بعد الثاع ذي الصلة بليبيا.
خثة ال تقل عن خمس سنوات يف مجاالت الرصد ومراقبة الجودة وجهود بناء القدرات المؤسسية ومشاري ع التنمية ،ومن المحبذ أن
ر
الخثة يف البلدان يف فثات ما بعد الثاع.
تكون تلك ر
ر
فهم واضح وقدرة تحليلية يف تحديد القضايا المتعلقة بمؤشات األداء يف مشاري ع التنمية.
التقديم والقدرة عىل الوفاء بالمواعيد النهائية.
مهارات ممتازة يف كتابة التقارير والعرض
ي
 .6األهلية والطلب /تعليمات التقديم

يجوز ألي فرد أو منظمة أو معاهد البحث التقدم بالطلب ،إذا كانت:
 معثف بها قانونيا ومسجلة لدى السلطات المختصة قادرة عىل الوصول إل العمل يف ليبيا  ،يف بنغازي  ،والكفرة  ،سبها وقطروناألمريك
بنك بالدوالر
ي
 أن يكون لديها حساب يمكونات الطلب :يجب أن تتضمن المقثحات ثالثة مكونات :الطلب والمثانية وإثبات التسجيل
الطلب:
.1
.2
.3
.4
.5

النهاث لألنشطة وسنة النشاط واسم
خثة المنظمة يف أنشطة  /تدريبات مماثلة  ،بما يف ذلك التقرير
تقديم خلفية ونبذة عن ر
ي
المانح إن أمكن
ً
خطة عمل مفصلة  ،تعرض بوضوح خطة عمل النشاط وفقا للفثة الزمنية المطلوبة
إذا كان هناك رشكاء منفذون  ،ر
يرج ذكرهم بوضوح و تحديد دورهم يف خطة العمل
خثتهم السابقة يف أنشطة مماثلة ،ونسخ من سثهم الذاتية المرفقة
قائمة بالباحثي الذين سيشاركون يف التقييم ،بما يف ذلك ر
بالمقثح إن أمكن
وصف واضح لمنهجية تنفيذ األنشطة المقثحة.

•

يرج تضمي مثانية مفصلة تقدم بوضوح جميع بنود المثانية ومدى مالءمتها للمقثح.
المثانية :ر

•

يجب أن تكون الطلبات باللغة اإلنجلثية

الثنامج الكائن يف طرابلس:
وث  togetherwebuild@iom.intأو يف مظروف مختوم لمكتب ر
عث ر
يجب تقديم االقثاحات ر
الثيد اإللكث ي
ج األندلس.
مكتب بريد ي
النهاث لتقديم الطلب 21 :يناير 2019
الموعد
ي
معلومات مراجعة الطلب
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النهاث للتقديم  ،ستجتمع لجنة استعراض المنح ( )GRCلمراجعة جميع الطلبات .ستتحقق  GRCمن
يف غضون  7أيام من الموعد
ي
ً
ر
اعتث الطلب مناسبا  ،سيتم تقديم المنحة يف غضون  7أيام عمل من اجتماع  GRCبشط أن يقدم المستفيد
متطلبات تقديم الطلب .إذا ر
جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح يف هذا الطلب لتقديم العروض.
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