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 إعالن طلب عروض
 إلختيار

المغربشريك وطني لألفروباروميتر في   

من سبر آراء األفروباروميتر 10إلجراء الجولة   

 
. تحت إشراف األفروباروميتر، المغربتعتزم األفروباروميتر إعالن طلب عروض للمنظمات الراغبة في العمل كشريك وطني في 

. باإلضافة إلى المغربسيقوم الشريك الوطني المختار بإجراء سبر آراء لعينة تمثيلية على المستوى الوطني للسكان البالغين في 
الً طوال مدة الشراكة، وسيكون مؤهالمغرب إجراء سبر آراء األفروباروميتر، سيعمل العارض الفائز كممثل لـألفروباروميتر في 

 للمشاركة في االجتماعات وورش العمل وغيرها من أنشطة بناء القدرات واإلدارة الخاصة باألفروباروميتر. 

 

 مسؤوليات الشريك الوطني

ا لبروتوكوالت الشبكة، من  بالتعاون الوثيق في كل مرحلة من المراحل مع الشريك األساسي المشرف على األفروباروميتر، ووفقً

 nبحجم عينة المغرب الشريك الوطني الناجح لألفروباروميتر بإجراء سبر أراء تمثيلي على المستوى الوطني في المتوقع أن يقوم 

 . وسيشمل ذلك أداء المهام التالية:1200= 

 

تمثيلية على الصعيد الوطني، والعمل  عينةعلى قواعد بيانات اإلحصاء السكاني العام المطلوبة لتصميم  والحصولتحديد  .1
مع أخصائي العينات لألفروباروميتر ومكتب اإلحصاء الوطني لسحب العينة وشراء الخرائط والمواد األخرى الالزمة 

 ؛األراءلتنفيذ سبر 

المسؤولة عن سبر  األفروباروميترلتناسب السياق المحلي، والعمل مع فرق  ألفروباروميترالعامة ل االستمارةتكييف  .2
إلى اللغة )اللغات( المحلية  االستمارة، وترجمة االستمارةإلعداد أسئلة خاصة بالبلد ليتم تضمينها في  واالتصاالتاألراء 

 ذات الصلة وفقًا لبروتوكوالت األفروباروميتر؛

ي دليل مسح الحصول على عدد كافي من األجهزة اللوحية للعمل الميداني المطابقة للمواصفات الموضحة ف .3
 األفروباروميتر؛

باحثين ميدانيين لهم المؤهالت المطلوبة والمهارات اللغوية والميدانية الالزمة، وتدريبهم على جمع البيانات من  انتداب .4
 األسر باستخدام األجهزة اللوحية.

 الميداني؛وتدريب المراقبين الميدانيين لمراقبة العمل الميداني واإلشراف على جودة العمل  اختيار .5

 االختبار المسبق وإجراء التعديالت المتفق عليها على االستمارة؛ .6

 سبر اآلراء؛ إلجراءوضع خطة تنظيمية لوجستية  .7

 إدارة جميع جوانب العمل الميداني بما يتفق بدقة مع جدول زمني تم وضعه باالتفاق مع األفروباروميتر؛ .8

 ؛ضمان مراقبة جودة جمع البيانات في العمل الميداني .9

 إعداد تقارير عن منهجية أخذ العينات والعمل الميداني؛ .10

 المساهمة في إعداد ملخص النتائج باالشتراك مع المستشارين الفنيين لألفروباروميتر؛ .11

 القيام بتحليل البيانات الهم النتائج؛ .12

للنشر العام، ونشر  تخطيط وتنفيذ برنامج اتصاالت فعال، بدعم فني من الشبكة، يتضمن تحليالً لمتدخلين، وفعاليات .13
مقاالت، وبيانات صحفية، واستخدام الشبكات االجتماعية من أجل مشاركة نتائج االستطالع مع وسائل اإلعالم، والمنظمات 

 غير الحكومية، والمسؤولين الحكوميين، والمشرعين ومجتمع المانحين والجهات المعنية االخرى المحددة.
 

لى إلكتروني إأو أرسال بريد لمزيد من المعلومات  www.afrobarometer.org يجب على المتقدمين المهتمين زيارة 

Daniel Armah-Attoh مركز غانا للتنمية الديمقراطية مدير مشروع أفروباروميتر 

 @orgafrobarometerdaniel. : البريد اإللكتروني
 أو

ر مسح مدير مساعد ؛ الديمقراطية للتنمية غانا مركز ،)أفريقيا وشمال غرب( أفروباروميت  :  Lionel Ossè   

يد  ر التر  
ون   @orgafrobarometerlessima.  :اإللكت 
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