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 العراق  

   505909: توريد بنك التنمية األلماني ذو العدد  لدعم عودة النازحين األلماني  يل اإلئتماني مشروع التسه

   الثالث - ( )البرنامج(GCFIفي العراق" )الدعم الفني "لمشروع التسهيل اإلئتماني األلماني لدعم عودة النازحين 

 

 التأهيل المسبق للخدمات اإلستشارية إلستشاري اإلدارة و المراقبة  

 

 ( ReFAATO: صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من العمليات اإلرهابية )  الوكالة المنفذة للمشروع

 ممثلة ببنك التنمية األلماني  

 بنك التنمية األلماني  

   9-7بالمنغارتينستراس  

 فرانكفورت أ م   60325

 ا  ألماني

 

 وكيل المناقصة  

Mr. Georg Fiebig 

27 Wharf Street 

Parsons' Arcade, Level 1 

PO Box 123 

Forster, NSW 2428 

Australia 

georg.fiebig@gfcgroup.org  

 

 تدابير المشروع  

الى تيسير العودة الدائمية لألفراد النازحين الى منازلهم    GCFIلعودة النازحين  يهدف برنامج التسهيل اإلئتماني        

الفعلية في العراق . تعد المقاطعات المحررة من السيطرة المناطقية من األهداف األساسية لستراتيجية العراق في  

نظمة الهجرة الدولية،  مليون )م   1.4بحدود  إعادة اإلعمار و إستعادة السالم المستدامة. يبلغ عدد األفراد النازحين  

 (.  2020شباط 



برنامج تتخذ من  تحت مظلة ال، فإن النشاطات المقام بها جهود الحكومة العراقية إلستعادة السالم    سياقو في          

البلديات في المقاطعات المحررة موقعا ً لها ، في محافظة ديالى ، صالح الدين ، األنبار ، و نينوى و الموصل لتسهيل  

مليون يورو( ، الماء و الصرف الصحي    185ة الدائمية لألفراد النازحين داخليا ً للقطاعات اآلتية : الطاقة ) العود 

 مليون يورو(.   185مليون يورو( ، و أخيرا ً الصحة )   45مليون يورو( ، النقل )  45)

 هدف البرنامج  

داخليا ً   النازحين  األفراد  تيسير عودة  في  البرنامج  هذا  تم  يتمثل هدف  التي  و   ، العراق  في  مناطقهم األصل  الى 

 تحريرها من سيطرة اإلرهاب .  

 

 الخدمات اإلستشارية المطلوبة  

، فإن مسؤولية صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من العمليات   GCFIإنطالقا ً من كونه الوكالة المنفذة          

مستفيدة من المشروع. و هذا يشمل ، عالوة على ما جاء ،  تتمثل بتنسيق و اإلشراف على جميع الجهات الاإلرهابية  

تأسيس و إدارة هيكل المشروع ، و ضمان اإللتزام بالسياقات الرسمية و خطوات المصادقة ، متضمنا ً ذلك التعاون  

الدعم    و التنسيق بين الوزارات القطاعية و المحافظات المستهدفة ، و تنسيق المراقبة و إعداد التقارير ، فضال ً عن 

الفني و التنظيمي للجنة القيادية . و في مجال اإلدارة و المراقبة فإن إستشاريا ً خارجيا ً قد قدم الدعم للوكالة المنفذة  

 و الحقا ً للقيام بمهامها .    2018للمشروع منذ كانون الثاني  

و باإلستناد الى المناقصة محور الموضوع فإن الوكالة المنفذة للمشروع تسعى إلختيار شركة إستشارية مؤهلة          

 .    2023الى نهاية سنة   2021للقيام بخدمات الدعم إبتداء ً  

متمركزا ً على تقديم  باإلضافة الى مهام اإلدارة و المرقبة الحالية ، فإن التركيز على المدة القادمة سيكون          

تجهيز  المناطق المستفيدة من  البنية التحتية للصحة و الماء فضال ً عن في قطاعات ، تحديدا ً الدعم الفني و القطاعي 

 متقدمة من التنفيذ .  طأ ، إذ أن هذه المشاريع تقع في مرحلة و لكن بمدى أو ، الطاقة و البنية التحتية للنقل  

و    2021أو الفصل األول لعام    2020بالفصل الرابع من العام  من المخطط أن تبتديء الخدمات اإلستشارية         

 للتكليف.   36بمدة 

عيا ً و موضوعيا ً . ستقوم  سيتم تقديم الخدمات من قبل فريق متمرس دوليا ً و خبراء وطنيين معنيين قطا        

مهامها و الخدمات الملقاة على عاتقها في العراق . و بالنظر الى مصاعب عمل الخبراء الشركة اإلستشارية باإليفاء ب

 الدوليين في العراق ، فإن الخبراء الوطنيين سيشكلون األغلبية من أعضاء الفريق .  

سيكون قائد الفريق المرشح مسؤوال ً عن ضمان التخطيط األمثل ، التفاعل المنسق و الفعال داخليا ً و خارجيا ً          

مع جميع المستفيدين من البرنامج لضمان تنفيذ ناجح للخدمات . بعيدا ً المؤهالت الفنية ، فإن الكادر األساسي سجب  

 إلجتماعية ، و أخرى غير فنية .  أن يمتلك خبرة متكاملة في القضايا المناطقية ، ا

يجب على اإلستشاريين إدراك أن بسبب الوضع الراهن في العراق ، يتم تطبيق متطلبات خاصة و ضوابط           

 إلستشاريين و المقاولين .  لللمناطق ذات الخطورة العالية  لبنك التنمية األلماني  للسالمة و األمان 



األلماني للخدمات اإلستشارية  "ضوابط بنك التنمية  المسبق لإلستشاريين ذوي الخبرة  ستتبع إجراءات التأهيل            

، األعمال ، المنشآت ، البضائع ، و الخدمات غير اإلستشارية في التعاون المالي مع الدول الشريكة" و المتوفررة  

 (  2019على موقع بنك التنمية األلماني )اإلصدار كانون الثاني  

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-

Entwicklungsbank/Publikationen-Videos/Publikationsreihen/Allgemeine-

Gesch%C3%A4ftspublikationen-Richtlinien/ 

 

مع إستشاريين  و ستتم بالطبع إحالة العقد الى شركة إستشارية فاعلة دوليا ً ، و يفضل أن تكون ذات تعاون          

بمعدل   و  الشأن  ذات  الحقول  في  ذوي خبرة عالية  الشركاء  ودخممحليين  األساسي و جميع  لإلستشاري  ل سنوي 

 مليون يورو.   3المرتبطين به يظهر المدخول الضروري لإلتحاد المالي كمجموعة بما يبلغ على األقل 

 

 معلومات إضافية  

مقابل  من قبل إستشاري التعاقد و التوريد  المعلومات اإلضافية )المتوفرة باللغة اإلنجليزية فقط( متوفرة مجانا ً          

 . و سيتم إرسالها من قبل وكيل العقد إلكترونيا ً فقط )بوساطة البريد اإللكتروني(. طلب خطي على العنوان المثبت آنفا ً  

 لن يتم قبول مسؤولية الفقدان أو التسليم المتأخر .  

 

 مع التقدير 


