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 الجزء الثاني

 الخلفیة والمبررات: 

المختبر الوطني للمدن الصدیقة لألطفال في برنامج "موزاییك" یولي أھمیة كبیرة لتوفیر  لما كان

الموارد وأدوات العمل التطبیقیة  للعاملین على تنفیذ نموذج المدن الصدیقة لألطفال في البلدیات والمجتمع 

ین لألطفال وتضمینھا في دلیل المحلي التي من شأنھا نقل التجربة المیدانیة البارزة  في مشروع المدن الصدیقة

بالعمل على تطبیق نموذج المدن الصدیقة لألطفال على المستوى المحلي ین یاألول دلیل تطبیقي موجھ للمعن

 بأسلوب فنيللنص یتضمن رسومات توضیحیة موجھ لألطفال أنفسھم  لألطفال  تفاعلي مبّسطوالثاني دلیل 

 ویشارك في إعداده أطفال المجالس البلدیة. مبتكر، 

ھذین الدلیلین خبیرین متخصصین یتم تكلیفھما بناء على معاییر  محتوى النصوص فيسوف یقوم بإعداد 

ومواصفات محددة لھذه الغایة، إال أنھ تبقى الحاجة الى إنتاج وتصمیم وإخراج ھذین الدلیلین بأسلوب تفاعلي، 

عملي، واضح ومبسط باإلعتماد على تقنیات فنیة من رسومات توضیحیة وبیانیة وغیرھا من اسالیب التصمیم 

كل من الدلیلین المذكورین  وإخراج تصمیم وإنتاجل جرافیكي مصممتوظیف فنیة، لذلك فإنھ من الضرورة  ال

 .    أعاله

 



 

 مجال العمل

، ستعمل منسقة المختبر المبسط لألطفال فاعليالتو ین التطبیقي،الدلیل إلنتاج كل منفي إطار التنسیق 
ة مشروع المدن الصدیقة لألطفال، على توفیر األرضیة الوطني للمدن الصدیقة لألطفال بالتعاون مع منسق

 .للعملمن أجل الوصول للمعلومات والمعطیات الضروریة  للمصممالالزمة 

العمل على المحتوى لكل من الدلیلین وإجراء التصمیم واإلنتاج واإلخراج الالزم  المصممیُتوقع من 
التعاون والتنسیق مع الخبیرین المختصین بإعداد محتوى الدلیلین من ویُتوقع منھ أیضاً  كما ھو مطلوب، لھما

إجل إجراء التصامیم المناسبة بالمشورة معھما ومع المنسقتین في مشروع المدن الصدیقة لألطفال ومع 
، وأیضا مع األشخاص المرجعیین في الوكالة اإلیطالیة للتنمیة والتعاون في لبنانمسؤولة برنامج موزاییك في 

 .لبلدیات ومع اطفال المجالس البلدیةا

 :المھام الرئیسیة تشمل

 . اإلطالع على محتوى الدلیلین ودراستھما وإقتراح التصامیم المناسبة إلنتاجھما  .1
من رسومات ومجسمات  تصمیم وإخراج وإنتاج الدلیلین وفق أحدث التقنیات واألسالیب الفنیة .2

 . وغیرھا
مع األشخاص المرجعیین في وزارة الشؤون اإلجتماعیة  إلجتماعات إجراء االتعاون والتنسیق و .3

في لبنان والبلدیات ومؤسسات المجتمع المحلي وكذلك مع أطفال  الوكالة اإلیطالیة للتنمیة والتعاون
 المجالس البلدیة.

من أجل  ینالدلیل العمل على تصمیمإجراء ورشة عمل مع األشخاص المرجعیین ومع األطفال خالل  .4
 .ماخذ بالرأي والمالحظات حولھاأل

 واألطفال إجراء التعدیالت على العمل في حال تضمنت مالحظات المنسقین واألشخاص المرجعیین .5
 ذلك.

التفاعلي (الدلیل التطبیقي والدلیل  ین الدلیل محتوى بإعداد ینالمكلف ینخبیرال مع  التعاون والتنسیق .6
 . الخبراتإغناء العمل بكافة  من أجل )المبّسط لألطفال

 إعداد تقاریر مرحلیة حول سیر العمل ورفعھا للمدیر العام بالتسلسل اإلداري.  .7

 : المدة

حتى    1/6/2018من ) یوماً من تاریخ البدء، متوقعة  خالل الفترة 90المدة اإلجمالیة للعقد ھي تسعون  (
31/8/2018 . 

 الكفاءات المطلوبة والخلفیة الفنیة والخبرة

 واإلخراج.اإلنتاج الفني   ،الجرافیكي التصمیمفي   إجازة على األقل  -
 .والتفاعلیة ألدلة والموارد التطبیقةتصمیم وإنتاج وإخراج اسنوات من الخبرة في  8ما ال یقل عن  -



حقوق الطفل، ، صحافة األطفال...)، الفنون الجمیلة ( رسم أن یكون لدیھ خبرة موثقة في مجال  -
 ... التنمیة المحلیة، الحوكمة

 الطالقة في اللغة العربیة المطلوبة كذلك الطالقة في إحدى اللغات على األقل اإلنكلیزیة أو الفرنسیة. -
 اتصاالت ممتازة ومھارات التعامل مع اآلخرین.  -
بأسالیب وتفاعلیة تعكس التجربة المیدانیة للمدن الصدیقة لألطفال  مبتكرةالقدرة على استنباط أفكار  -

تقدم الدلیلین بحلة عملیة وفنیة واضحة وقابلة للفھم والتطبیق من كافة الفئات التي  تقنیة وفنیة عالیة
 سوف تستفید منھما. 

 

 األمور اإلداریة

 اإللتزام بالمدة المتفق علیھا في العقد  -
خالل ومع الخبراء اآلخرین إظھار اإللتزام والتعاون مع المنسقین والمعنیین في برنامج موزاییك  -

 فترة العمل. 
وضمن المھلة المبینة في بنود ھذا العقد  بالمواصفات المطلوبةلتصامیم الدلیلین تسلیم نسخة نھائیة  -

 المحددة.
الفریق وزارة الشؤون اإلجتماعیة  والفریق األول في ال یجوز أن یبدأ العقد ما لم یوقع علیھ كل من  -

 .)الجرافیكي مصممال(الثاني 
السیما لجھة المھام الرئیسیة المطلوبة أو مدة تسلیم العمل  إن أي خلل في تنفیذ بنود ھذا العقد -

 المطلوب، یُعرض صاحب العالقة لتبعات جزائیة منھا فسخ العقد وعدم تسدید الدفعات المالیة المتبقیة
لیرة  سبعمائة ألف .750.000 (أي  % من المبلغ المرصود لھذه المھمة10ودفع غرامة مالیة بقیمة 

 لبنانیة).

 األتعاببدل 

. 7.500.000لیرة لبنانیة  سبعة مالیین وخمسمائة ألف يعاب المرصود إلنجاز ھذه المھمة ھقیمة بدل األت
 ل.ل.

 رفع الى المدیر العام بالتسلسل اإلداري.تُ دفعات ، بناًء على تقاریر مرحلیة حول سیر العمل  3یتم الدفع على 

 

 


