
TERMS OF REFERENCE 

TERMS OF REFERENCE 
 وصف المهام 

SHORT TITLE OF ASSIGNMENT  االستشاريةعنوان مختصر  للمهمة  
Documentation of the Inclusive Education-Equitable 

Access to Quality Education- Integrated Educational 

Services for Marginalized and Vulnerable Children 

in Egypt 

ضمان تكافؤ الفرص فى  -توثيق نموذج المدرسة الدامجة
ات الحصول على تعليم ذى جودة كجزء من برنامج الخدم

فى مصر االكثر احتياجا التعليمية المتكاملة لالطفال   

 
1. BACKGROUND 1لخلفية . ا  
With the support from the UK, UNICEF is implementing 

a three-year integrated multi-level project: “Integrated 

Educational Services for Marginalized and 

Vulnerable Children in Egypt”, focusing on improving 

access and quality of education and life skills of 

vulnerable children and adolescents in remote 

communities such as North Sinai, South Sinai and 

adjacent governorates. Further, to provide assistance on 

capacity building education staff at local and regional 

level, and support to policy development under the new 

Education 2.0 reform. One of the key added values of the 

project is that it directly contributes to the strategic 

priorities of the Government of Egypt in the field of 

education through a direct support to the education 

reform program and curriculum development process, 

while ensuring a better coordinated operationalization 

process through development partners dialogue and 

technical support to the Minister of Education in the 

reform strategic planning.  

 

The first outcome under this project is supporting 

MoETE increasing its capacity to improve the quality of 

education across Egypt. To achieve this, one of the key 

interventions include the development of series of 

strategic documents to support mainstreaming of the 

ongoing education reform process, Education 2.0. while 

focusing on equity issues. It is important to highlight here 

that Education 2.0. mainly focuses on the quality of 

education, and as such there is a need to re-position the 

equity agenda and the right of all children, especially the 

most vulnerable and marginalized to access quality 

education which is one of the SDGs (Quality Education). 

Provided the strategy papers are adopted by MoETE, the 

values of equity should undergird all of the Ministry’s 

work.  
 

Within this framework, a series entitled “Learning for 

the Future for ALL” will be developed and will include 

a total of a number of reports and info-graphs. One of 

these topics is Reaching the Unreached: Education 2.0. 

for the Most Vulnerable. Targeted population within 

" ، تقوم اليونيسف بتنفيذ مشروع متكامل  المتحدةبدعم من المملكة 

لمده ثالث  االكثر احتياجا"  مات التعليمية المتكاملة لالطفال الخد

جودة و    يو الذى يركز على دعم الحصول على تعليم ذ سنوات ،

شمال سيناء وجنوب سيناء  فى  تعزيز المهارات الحياتية  للطالب

المحافظات المتاخمة ، وبناء القدرات لموظفي التعليم علي و

، ودعم وضع السياسات في اطار   المركزى و الالمركزىالصعيدين 

 .2.0 أستراتيجية التعليم الجديدة

 

مشروع "الخدمات التعليمية المتكاملة لألطفال  احد اهم تداخالت 

األولويات   دعم " هو انه يساهم بشكل مباشر فيالمهمشين

في مجال التعليم من خالل الدعم    يةمصرالحكومة لستراتيجية لاال

وعمليه تطوير المناهج الدراسية   الستراتيجية التعليم الجديدةالمباشر 

من خالل   حول دعم استراتيجية التعليم الجديدةتنسيق ال تعزيزمع 

و التعليم  التعليم زارةوتقديم الدعم التقني لو شركاء التنميةالحوار بين 

 في التخطيط االستراتيجي لإلصالح.   نىالف

 

والنتيجة االولي في اطار هذا المشروع هي دعم وزاره التربية  

االرتقاء بالجودة التعليمية في جميع انحاء مصر.  لتعزيز الفنىوالتعليم 

ولتحقيق ذلك ، تشمل أحدي التدخالت الرئيسية وضع سلسله من  

. مع التركيز علي قضايا 2.0وثائق االستراتيجية لدعم تعميم التعليم ال

الى جميع االطفال . و فى   2.0و الوصول ببرنامج التعليم  االنصاف

التعليم ، فان  جودة. أساسا علي 2.0التعليم  هذه االطارو بينما يركز

 االطفال في التعليم  االنصاف وحق جميعدعم قضايا هناك حاجه إلى 

و    علي تعليم جيد، وال سيما األكثر ضعفا وتهميشا ، في الحصول 

هو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بواحد من أهم أهداف التنمية المستدامة و  

 1هو الحق في الحصول على تعليم ذي جودة. 

 

بعنوان ة سلسل   تسعى منظمة اليونيسف الصداروفي هذا اإلطار ، 

مجموعه من  هذه السلسلة " ، ستشمل للجميع"التعلم من أجل المستقبل 

هذه  احدى. التعليمية االستراتيجيات بالسياسات والمتعلقة  )التقارير(

التعليم للفئات التي لم يتم الوصول اليها : المواضيع هو الوصول 

األطفال ذوي   وتشمل الفئات المستهدفة  . للفئات األكثر ضعفا 2.0

توثيق للتجربة المصرية و الرؤية  االحتياجات التعليمية الخاصة )

 مشفوعة برسوم بيانيه(.  2.0ية فى اطار التعليم المستقبل

 

 

 

 

 
1 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html 

)جودة التعليم( الهدف الرابع –أهداف التنمية المستدامة   

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html


this focus include Children with Special Education Needs 

(SEN) (a position paper with info-graphs).  

 

2. PURPOSE OF THE REPORT 2.من التقرير  الغرض 

Specifically, this Documentation Report will look into 

the below: 

- Document the Ministry of Education and Technical 

Education (MoETE) experience in promoting 

inclusive education through two period: 1) from 2010 

to 2014, and from 2014 to 2019. 

- Outline the MoETE’s vision of inclusive education 

under the Education Reform Program, Education 2.0, 

with a special focus on school readiness, human 

capital, curricular, assistive technology, assessment, 

community awareness raising, and focused areas of 

future investment.  

- Highlight best practices and examples from the 

global perspective, especially in relation to what can 

fit the Egyptian context and realities.  

The development of this Documentation will include: 

- A short summary of all the above divided into three 

sections including info graphs for easy read and 

reference; and  

- A Longer form of the report with all details. 

To achieve the above, UNICEF, in close collaboration 

with the MoETE, specially the Minister’s Advisor on 

Inclusive and Special Education and the Central 

Department of Special Education at the Central level, will 

solicit a research center or an independent university to 

support the development of the above.  

A dissemination event/roundtable will be held to present 

the position report to relevant stakeholders under the 

auspices of His Excellency the Minister of Education and 

Technical Education.    

 Scope  

The study may include some of the governorates where 

the schools were adopting inclusive education system 
that will be determined later based on the research design 

and with consultation with MoETE and UNICEF. The 

research will target key representatives at 

administrational level responsible for the inclusion 

education profile in the country in addition to all relevant 

stakeholders (teachers, parents of children, professional 

involved, influenced directly or indirectly by applying the 

inclusive education system). The results of this 

documentation assignment are intended to inform the 

 

 : سينظر هذا التقرير في ما يليوعلي وجه التحديد ، 

 

في مجال تعزيز التعليم  الفنىخبره وزاره التعليم والتعليم  توثيق -

 2010( من 1: زمنيتين خالل فترتين  لالطفال ذوى االعاقات الدامج

 .2019إلى  2014، ومن  2014إلى 

 

 وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنىالخطوط العريضة لرؤية  -

، مع  2.0التعليم  للتعليم الشامل في اطار برنامج إصالح التعليم ،

خاصه علي الجاهزية المدرسية ، وراس المال   ةالتركيز بصور

البشري ، والمناهج الدراسية ، والتكنولوجيا المساعدة ، والتقييم ، 

، والتدخالت البرامجية المستقبلية االحق بالدعم و  والتوعية المجتمعية

 . االستثمار بها

 

الممارسات واالمثله من المنظور  تسليط الضوء علي أفضل  -

السياق  تماشى معالعالمي ، وخاصه فيما يتعلق بما يمكن ان ي 

 والحقائق المصرية.  

 

 ما يلي:  شكل التقرير النهائىسيشمل 

ملخص قصير لكل ما ورد أعاله مقسمه إلى ثالثه أقسام بما في ذلك  -

 الرسوم البيانية لسهوله القراءة والمرجعية ؛ و  

 من التقرير مع كل التفاصيل.  شكل أطول-

 

اليونيسيف ، بالتعاون الوثيق مع  تسعى منظمةولتحقيق ما تقدم ، 

، وخاصه مستشار الوزير  و التعليم الفنىالتعليم التربية ووزاره 

لتربية الخاصة علي المستوي  الدامج ومدير االدارة المركزية للتعليم ل

لدعم تطوير ما  تقلة مركز بحثى او جامعة مسب لالستعانة المركزي ، 

 . ورد أعاله

 

تحت   التقريرو مناقشته مع الشركاءمائدة مستديرة لنشر  و سيتم عقد

 .   الفنىالتعليم والتعليم التربية و رعاية معالي وزير

 

 

 

 

 نطاق العمل   

 

 تتبنىالتى  المدارس تتواجد حيث  المحافظات  بعض الدراسة تشمل قد

  البحث تصميم على بناءً  الحقًا تحديده سيتم الذي دامج وال التعليم نظام

  البحث سيستهدف. واليونيسف والتعليم  التربية وزارة مع وبالتشاور

  ملف عن المسؤولين اإلداري المستوى على الرئيسيين الممثلين

  ذوي المصلحة أصحاب جميع إلى باإلضافة الدولة في التعليم الدامج

 تطبيق في المشاركين والمهنيين  األمور وأولياء المعلمين)  الصلة

 نتائج وتهدف(.  سواء بشكل مباشر او غير مباشر  دامجال التعليم نظام

  اليونيسف وبرنامج الحكومي  الشريك إبالغ إلى هذه التوثيق مهمة

  والفجوات الشامل التعليم نظام كفاءة بمدى  المصلحة وأصحاب



Government partner, UNICEF programme and 

stakeholders about the extent to which the inclusion 

education system is efficient and the gaps currently 

existing in the system and recommend subsequent actions 

to address these gaps. 

  هذه لمعالجة الحقة بإجراءات  والتوصية النظام  في حاليًا  الموجودة

 .الثغرات

 
3. OBJECTIVES  3 .الهدف العام 

The Documentation of Inclusive Education in Egypt 

should provide an overview of the status quo regarding 

the education sector in Egypt. It should propose a 

roadmap of specific strategies and policy 

recommendations that are applicable within the Egyptian 

national education system. This should encompass 

identifying enablers and bottlenecks to policy 

implementation, learning from successful practices, and 

providing recommendations for strengthening policy 

development and implementation to effectively promote 

equity within the national education system.  

 

UNICEF will pursue this by: 

a) discussing and agreeing on ToR with the 

MoETE; 

b) discuss contents of position report in technical 

meetings with key stakeholders; 

c) disseminate the position report among key 

stakeholders through a final roundtable. 

 

The final documentation report will seek to answer the 

following questions: 

1. Providing a detailed documentation of 

implementing the inclusive education in Egypt 

responding to the question of  how was the 

overall Egyptian experience in inclusive 

education in the specified periods above in terms 

of  but not limited to, designing the system, 

identifying targets, stakeholders mapping, 

implementation methodologies, planning, 

following up mechanisms, evaluation ? 

2. What are the methodologies adopted in applying 

the inclusive education model, and to what extent 

they were effective? 

3. What are the interventions adopted in the 

construction of the inclusive education model in 

the specified periods, with illustrating the most 

effective interventions amongst them and why? 

4. What are the most important and effective 

outcomes of the inclusive education in terms of 

the access, availability and quality of education 

for children with disabilities included into the 

mainstream schools? 

5. What are the overall challenges facing this 

experience at each implementation level, and 

how have it been overcome? (with illustrating the 

في مصر لمحه عامه عن الوضع    الدامجتقرير بشان التعليم  ال  سيحتوى

خارطة  مقترح  و سيشمل الراهن فيما يتعلق بقطاع التعليم في مصر. 

طريق الستراتيجيات محدده وتوصيات سياساتيه قابله للتطبيق في  

نظام التعليم الوطني المصري. وينبغي ان يشمل ذلك تحديد  اطار

في تنفيذ السياسات ، والتعلم من  التحدياتالعناصر التمكينية و

الممارسات الناجحة ، وتقديم توصيات لتعزيز وضع السياسات  

  .وتنفيذها لتعزيز االنصاف بفعالية في اطار نظام التعليم الوطني

 

 

 

 

 

 

 :حقيق ذلك عن طريقستسعى اليونيسيف إلى ت 

 واالتفاق عليها مع الوزارة ؛  المهام السابقةا( مناقشه )

 الشركاءمع  الفنيةفي االجتماعات  التقرير)ب( مناقشه محتويات 

 الرئيسيين ؛

مائدة مستديرة    عقدالرئيسيين من خالل    الشركاءبين    التقرير)ج( نشر  

 بعد االنتهاء من التقرير والموافقة عليه.  نهائي

 

 

 سيسعى تقريرالتوثيق النهائى الى االجابة على االسئلة التالية: 

 

تقديم توثيق كامل لتطبيق نموذج التعليم الدامج في مصر و الذي   .1

من شأنه اإلجابة على كيف كانت التجربة المصرية العامة فى  

التعليم الدامج فى الفترات المحددة عاليه من حيث , على سبي  

تحديد    ،  األهداف   تحديد   ،  النظام  تصميم  ،المثال و ليس الحصر ,  

  المتابعة  اآلليات    التخطيط  ،  التنفيذ  منهجيات   ،  المصلحة   أصحاب 

 التقييم؟ ،

 

  التعليم نموذج تطبيق في االستراتيجيات التي تم اتباعها هي ما .2

 فعالة؟   كانت مدى  أي  وإلى  ، الدامج

 
 
 
  فى  التجربة هذه بناء فى  تبنيها تم التى  التداخالت اهم هى ما .3

 لماذا؟  و فاعلية  التداخالت ثرمع توضيح أك المحددة الفترات

 

 

يخص اتاحة و   فيمااكثرها فاعلية  وهى اهم نتائج التجربة  ما .4

 المدارس؟ جودة التعليم لالطفال ذوى االعاقات المدمجين فى 

 

 

 

على كافة مستويات   التى واجهت هذه التجربة  التحدياتهى  ما .5

التحديات ) مع توضيح اكثر عليها؟ التغلب تم كيف والتنفيذ 

 صعوبة و االجراءات التى تم اتخاذا للتغلب عليها(

 

  



most remarkable challenges and the actions 

adopted to overcome and mitigate them). 

6. What are the viewpoints of the various 

stakeholders who have participated and/or were 

directly or indirectly influenced by the inclusive 

education model? 

7. What is the effect of the experience on normal 

children attending these schools in terms of their 

interaction, acceptance with inclusive students? 

8. What are the best practices and the key lessons 

learnt out of the inclusive education model 

application?  

9. What are the relevant global best practices and 

how can the Egyptian experience of inclusive 

education benefit from them? 

10. What are the recommendations for enhancing 

and expanding the inclusive school model in 

light of Education 2.0? 

11. What are some of the expected challenges in the 

near future in relation to the scale up of the 

inclusive education model and how to overcome 

them? 

 

To answer the above questions, the selected research 

agency/institution will be requested to submit a research 

proposal that will include key research questions in light 

of the above, research methodology, research methods, 

target group, and analysis framework.    

او تأثروا   /ما هو تقييم مختلف اصحاب المصالح الذين شاركوا و .6

 بصورة مباشرة او غير مباشرة بنموذج التعليم الدامج؟

 

 

 المدارس  هذه  فى  الملحقين  العاديين  االطفال  على  التجربة  تاثير  ما .7

 ؟ من حيث تفاعلهم و تقبلهم لألطفال المدمجين الدامجة

 

ما هي أهم الممارسات الجيدة و الدروس المستفادة من تطبيق    .8

 نموذج التعليم الدامج؟

 

ما هى افضل الممارسات العالمية ذات الصلة و كيف يمكن  .9

 للتجربة المصرية فى الدمج االستفادة منها؟

 

 

فى نموذج   للتوسعلتعزيز النظام الحالي و  التوصيات هى ما .10

المدرسة الدامجة فى ضوء استراتيجية التعليم الجديدة 

Education 2.0. ؟ 

  حال   فى   القريب  المستقبل  فى  حدوثها  المتوقع  التحديات  اهم  هى  ما .11

 عليها؟ التغلب كيفية و  الدامجة المدرسة نموذج فى التوسع

 

  المختارة  الجهةلإلجابة على األسئلة المذكورة أعاله، سيُطلب من 

رئيسية في  البحثية السئلة األتقديم مقترح بحثي يتضمن للقيام بالتوثيق 

،   لمستهدفة او الفئةضوء ما سبق، ومنهجية البحث، وأساليب البحث، 

 التحليل.    اطارو

4. METHODOLOGY 4 . المنهجية العامة لالستشارة  

The below detailed the expected methodology2: 

 

- This consultancy should start by a desk review of all 

relevant documents, including a full and 

comprehensive revision and understanding of the 

context of the Egyptian Education system and 

inclusive education in the country; 

- This will be followed by a set of consultative meetings 

and in-depth interviews (include optional online 

modalities in response to the COVID-19 pandemic) 

with different relevant technocrats from the MoETE as 

well as stakeholders and national partners to 

understand the efforts so far to promote inclusive 

education in the public education system as well as 

challenges and recommendations for the way forward. 

 فيما يلي تفاصيل المنهجية المتوقعة: 

 
باستعراض مكتبي لجميع  المهمة االستشاريةينبغي ان تبدا هذه -

الوثائق ذات الصلة ، بما في ذلك المراجعة والفهم الكامل والشامل  

 ؛ الدامجلسياق نظام التعليم المصري والتعليم 

تعمقة  سيعقب ذلك مجموعه من االجتماعات التشاورية والمقابالت الم-

ذوي الصلة   مسؤولى وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنىمع مختلف  

وكذلك أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين لفهم الجهود المبذولة 

في التعليم العام فضال عن التحديات  الداممجحتى اآلن لتعزيز التعليم 

 بالخطط المستقبلية.والتوصيات المتعلقة 

 

 

5. ETHICAL CONSIDERATION  5 االعتببارات األخالقية . 

In line with the Standards for UN Evaluation in the UN 

System (developed by the UN Evaluation Group), all 

those engaged in designing, conducting and managing  

 ً  التقييم مجموعة وضعتها التي) المتحدة األمم تقييم معايير مع تماشيا

هذه المهمة   تصميم في المشاركين جميع فإن ،( المتحدة لألمم التابعة

  تسترشد  وأخالقية الجودة عالية أعمال إجراء إلى يتطلعون وإدارتها

 
2 Given the COVID-19 context, the methodology proposed will have to include both online and offline modalities to enable 

completion of the tasks under all circumstances  



the assignment activities will aspire to conduct high 

quality and ethical work guided by UNICEF global 

guidelines and ethical protocols that include. professional 

standards and ethical and moral principles. Firms will in 

the inception report are expected to include ethical and 

technical research protocols in alignment of these global 

guidelines for ethical clearance only if through a risk 

analysis any of the respondents of primary data collection 

will incur any risks.  All interviewees will be informed 

with the purpose of the evaluation and their role and what 

information is required specifically from them. 

Confidentiality of their views is ensured. If interviewees 

will include minors, a written consent should be taken 

from the persons in charge of their care. All the 

documents, including data and fieldwork instruments, 

developed in the course of this consultancy are the 

intellectual property of UNICEF.  

  

Reference guides:  

• UNEG Ethical Guidelines  

• Ethical research involving children  

• Checklist on ethical standards in research 

 

The MoETE and the Central Department of Special 

Education will be responsible for providing all security 

clearance and approval to facilitate the work of the 

consultant of the consultancy agency that will carry on 

the documentation including the visit to schools included 

under the inclusive education model as well as interviews 

with teachers, school principals, the educational 

directorates’ officials, and parents. 

  من  جميع عالمإ سيتم  والمعنوية األخالقية  والمبادئ المهنية بالمعايير

 المعلومات هي وما ودورهم التقييم بغرض المقابالت معهم أجريت

  آراءهم  سرية إنمع اعالمهم . التحديد وجه على منهم المطلوبة

 . مضمونة

  الحصول  فينبغي ، قاصرين المقابالت معهم أجريت من تضمن إذا 

 جميع. رعايتهم عن المسؤولين األشخاص  من خطية موافقة على

 تم التي ، الميداني العمل وأدوات البيانات ذلك في بما ، الوثائق

 . لليونيسف فكرية ملكية هي  االستشارات هذه سياق  في تطويرها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مرجعية أدلة

 UNEG األخالقية التوجيهية المبادئ •

 األطفال  يشمل الذي األخالقي البحث •

 البحث  في  األخالقية للمعايير مراجعة قائمة •

 

 

الوزارة و االدارة المركزية للتربية الخاصة كافة  على ان توفر 

الموافقات االمنية لتسمهيل عمل االستشارى او الجهة التى ستقوم  

بالتوثيق بما فى ذلك الزيارات المدرسية و اللقاءات مع المدرسين و  

مديرين المدارس و االدارات التعليمية المشاركة فى نموذج التعليم 

فة الى اللقاءات مع اولياء االمور للتعرف  الدامج حتى تاريخه باالضا

 3على وقع التداخالت المختلفة لنموذج التعليم الدامج على اوالدهم.
 

 
6. DELIVERABLES AND TIMELINES4 5 6. المخرجات المتوقعة  و الزمن المتوقع 
Deliverables will include the below: 

 

1.Inception report  

Inception report with a 

clear documentation methodology (i.e. 

approaches/strategies). The inception report should 

also include desk review A comprehensive desk 

review of all relevant documents, reports and studies 

conducted in the mentioned reported periods including 

a full and comprehensive revision and understanding 

of the context of the Egyptian Education system and 

inclusive education in the country.in addition to 

suggested tools, work plan and detailed budget 

 

 ما يلي:  المخرجاتستشمل 

 

 تقرير البداية   .1

تقرير البداية مع منهجية وثائق واضحة )أي النهج / االستراتيجيات(. 

التقرير التأسيسي أيًضا مراجعة مكتبية شاملة لجميع يجب أن يتضمن 

الوثائق والتقارير والدراسات ذات الصلة التي أجريت في الفترات  

المذكورة المذكورة بما في ذلك مراجعة وفهم كامل وشامل لسياق نظام  

األدوات  باالضافة الى  التعليم المصري والتعليم الشامل في البالد.

 .الميزانية التفصيليةالمقترحة وخطة العمل و

 يمكن االسترشاد بالتالي: .

 
3 The MoETE and the Central Department of Special Education will be responsible for providing all security clearance and approval to facilitate the work 

of the consultant of the consultancy agency that will carry on the documentation including the visit to schools included under the inclusive education model 
as well as interviews with teachers, school principals, the educational directorates’ officials, and parents. 

لجهة التى ستقوم بالتوثيق بما فى ذلك الزيارات المدرسية و اللقاءات مع المدرسين و مديرين على ان توفر الوزارة و االدارة المركزية للتربية الخاصة كافة الموافقات االمنية لتسمهيل عمل االستشارى او ا

 3ى اوالدهم. ع التداخالت المختلفة لنموذج التعليم الدامج علالمدارس و االدارات التعليمية المشاركة فى نموذج التعليم الدامج حتى تاريخه باالضافة الى اللقاءات مع اولياء االمور للتعرف على وق

 
4 The MoETE and the Central Department of Special Education will be responsible for providing all security clearance and approval to facilitate the work 

of the consultant of the consultancy agency that will carry on the documentation including the visit to schools included under the inclusive education model 

as well as interviews with teachers, school principals, the educational directorates’ officials, and parents.  
ة لتسمهيل عمل االستشارى او الجهة التى ستقوم بالتوثيق بما فى ذلك الزيارات المدرسية و اللقاءات مع المدرسين و  على ان توفر الوزارة و االدارة المركزية للتربية الخاصة كافة الموافقات االمني  5

 لفة لنموذج التعليم الدامج على اوالدهم.  على وقع التداخالت المخت مديرين المدارس و االدارات التعليمية المشاركة فى نموذج التعليم الدامج حتى تاريخه باالضافة الى اللقاءات مع اولياء االمور للتعرف



Proposed outline: 

 

• Executive Summary 

• Context 

• Objective and purpose 

• Scope (timeframe – geographical area) 

• Desk review documents 

• Research matrix 

• Methodology – sampling technique 

• Technical and ethical protocols and tools  

• Limitations 

• Workplan 

• Budget 

• Annex (tools, ethical protocols) 

 

 2. Planning and inquiry meetings with relevant 

Responsible and Stakeholders 

This will be followed by a set of consultative meetings 

and in-depth interviews with different relevant 

technocrats from the MoETE as well as stakeholders and 

national partners to understand the efforts so far to 

promote inclusive education in the public education 

system as well as challenges and recommendations for 

the way forward 

This is an initial inquiry and planning processes that 

ties up desk review with perspective of Official 

Responsible and different stakeholders at different 

levels.    

  

 3. Developing Documentation methodology including 

customization of documentation data and collection 

tools  

 

Documentation Methodology is identified, including the 

documentation tools that are developed for data 

collection in line with the research questions illustrated 

above that the final report is aiming to answer, in addition 

to any additional guiding questions to be used if needed. 

  

4. Data collection and analysis6  

This is the physical gathering of empirical data using the 

agreed tools. This may include focus group discussions, 

key informant interviews and /or another suggested 

tools.  This task also involves content analysis of the 

data as this may need to be done parallel as a back and 

forth processes.   

  

 5. Drafting Documentation Report 

Developing and drafting the documentation report that 

should not exceed (30-40) pages (all other data should be 

moved to annex) , The report should cover but not limited 

to the following (i)Table of contents, Abbreviations and 

terminologies definitions )if any= Executive Summary, 

introduction and scope (ii) The main objective of the 

report and the research questions (iii) the methodology 

 ملخص   
 السياق 

 الهدف العام و الغرض  
 نطاق العمل و االطار الزمني  

 التقاريروالوثائق المرجعية  
 مصفوفة البحث 
 منهجية البحث 

 ادوات البحث و االعتبارات )البروتوكالت( األخالقية 
 التحديات

 خطة التنفيذ
 الميزانية
 الملحقات 

 

مع المسؤولين ذوي الصلة   التشاروية و التخطيطيةجتماعات اال. 2

 أصحاب المصلحةو

وسيتبع ذلك مجموعة من االجتماعات التشاورية ومقابالت متعمقة مع  

مختلف التكنوقراط المعنيين من وزارة التعليم والتدريب المهني وكذلك 

الجهود المبذولة حتى اآلن  أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين لفهم  

لتعزيز التعليم الشامل في نظام التعليم العام وكذلك التحديات 

 والتوصيات عن الطريق إلى األمام 

هذا عبارة عن عمليات استقصاء وتخطيط أولية تربط المراجعة  

المكتبية بمنظور المسؤول المسؤول وأصحاب المصلحة المختلفين 

 المستويات. على مختلف 

  

 

 

. تطوير منهجية التوثيق بما في ذلك تخصيص بيانات التوثيق  3 

 البيانات  وأدوات تجميع

 

التي تم تطويرها   لبحثايتم تحديد منهجية التوثيق ، بما في ذلك أدوات  

لجمع البيانات بما يتماشى مع أسئلة البحث الموضحة أعاله والتي  

  سترشادية اتهدف إلى إعداد التقرير النهائي ، باإلضافة إلى أي أسئلة 

 إضافية الستخدامها إذا لزم األمر. 

  

 

 . جمع البيانات وتحليلها 4 

باستخدام األدوات المتفق عليها. قد يشمل ذلك   جميع البياناتت هذا هو 

الرئيسيين و / أو   الخبراء، ومقابالت  لنقاشية البؤريةامجموعات ال

أدوات أخرى مقترحة. تتضمن هذه المهمة أيًضا تحليل محتوى البيانات  

 . ع باقى الخطواتم حيث قد يلزم إجراء ذلك بالتوازي 

 . صياغة تقرير الوثائق 5 

( صفحة  40-30أال يتعدى )  تطوير وصياغة تقرير الوثائق الذي يجب  

أن يشمل يجب ان )على أن تلحق اية معلومات إضافية بالمرفقات( 

جدول بالمحتويات  ( 1ما يلي ) (سبيل المثال ال الحصر التقرير )على

مع قائمة باالختصارات و المصطلحات التعريفية ذات الصلة )ان 

الهدف الرئيسي  , نطاق العمل    مقدمة    (2الملخص التنفيذي ، )وجدت( ,

عملية إدارة ( توثيق  4( المنهجية المعتمدة ، )3للتقرير وأسئلة البحث )

( ملخصات  5البيانات و النتائج وكيفية إجابتهم على أسئلة البحث ، )

عن أفضل الممارسات ، والدروس المستفادة ، واألساليب القابلة  

االستنتاجات و   ,للتطوير ، وما إلى ذلك باإلضافة إلى التوصيات

   المرفقات
 عرضا أيًضا التقرير يتضمن أن يجبو

 تسليطمن شأنه   للبيانات ممتاًزا

و  – الرئيسية النتائج على الضوء

 
6 Given the COVID-19 context, the data collection methods proposed will have to include both online and offline modalities 

to enable completion of the tasks under all circumstances 



adopted, (iv) documentation of the data management 

process and the results and how they are answering the 

research questions, (v) briefs of best practices, lessons 

learnt, scalable approaches, etc. in addition to 

recommendations, conclusion and annexes The report 

should also include An excellent data visualization 

that provides highlighting on the main findings – a 

good use of presenting the data based on tables and 

charts when possible. 

  

6. Presentation and validation of documentation 

report  

A presentation and validation mini-workshop will 

be done, and any final comments and suggestions will be 

incorporated into the final report.   

  

 7. Finalization and submission of documentation 

Report  

The final documentation Report is finalized, and all raw 

data provided and submitted in the agreed formats. 

 

 

All produced reports should be in both Arabic and 

English, Only English Version will be considered for 

Reference. 

 

 البيانات لعرض الجيد االستخدام

 والرسوم الجداول إلى استناًدا

 كلما أمكن. البيانية

 . عرض والتحقق من صحة تقرير الوثائق 6

سيتم إجراء ورشة عمل مصغرة للعرض التقديمي والمصادقة عليها 

 تعليقات واقتراحات نهائية في التقرير النهائي.، وسيتم إدراج أي 

  

 وضع اللمسات األخيرة وتقديم تقرير الوثائق . 7 

يتم االنتهاء من تقرير الوثائق النهائي ، وجميع البيانات الخام المقدمة  

 وتقديمها في األشكال المتفق عليها. 

 

غة  جميع التقارير المنتجة ستكون من نسختين ) اللغة العربية و الل 

 األنجليزية( على أن يُعتد فقط باللغة األنجليزية كلغة األساس(. 

 

 

 
 
7. KEY DELIVERABLES  Timeframe 

 االطار الزمني

 .المخرجات المتوقعة 7

1) Develop an inception report. 1 week 1.  التقرير المبدئئ 

2) Develop the research methodology, tools, 

action plan, scheduled KII and Meetings.  

2 weeks  

 اسبوعين

تطوير و تصميم منهجية البحث , االدوات ,    .2

الخطة التفصيلية للعمل و ما تتضمنه من 

 جدولة اللقاءات مع المسئولين. 

3) Draft preliminary results report.  

 

1 week  

 أٍسبوع 

 أعداد النسخة المبدئية للنتائج  .3

4) Preparation of the comprehensive draft 

report. 

2 weeks 

 أسبوعين

 التحضير للنسخة الكاملة للتقرير    .4

5) Consultative workshop on the draft 

report.  

2 days  

 يومين

 ورشة عمل لمناقشة نسخة التقرير المبدئية .5

6) Finalization of the final report. 2 weeks 

 أسبوعين

 االنتهاء من التقرير  .6

7) Consultative workshop on the final 

report.  

2 days  

 يومين

 ورشة عمل لمناقشة التقرير النهائي .7

8) Develop dissemination strategy of the 

report. 

4 days  

أيام  4  

 اعداد خطة اعالن نتائج التقرير .8

 
 
8. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF KEY 
STAKEHOLDERS (MoETE and UNICEF) 

)للشركاء االساسيين: وزارة االدوار و المسؤوليات  . 8
 التربية و التعليم و التعليم الفنى و يونيسف(



Ministry of Education and Technical Education: 

- Provide technical clearance on this ToR; 

- Join the selection committee that will be responsible 

for choosing the most suitable candidate 

agency/research centre/university to carry out the 

documentation; 

- Provide security clearance on the selected candidate 

agency/research centre/university; 

- Provide security clearance on the field work including 

on the research methodology tools and sample; 

- Provide all relevant programmatic documents that are 

needed for the desk review; 

- Coordinate the field work with relevant directorates, 

schools, and personnel; 

- Review the drafted documentation report and provide 

feedback in a timely manner; 

- Support in the organization and implementation of the 

final dissemination workshop.  

 

UNICEF Egypt: 

- Draft the ToR for this consultancy and present to the 

MoETE; 

- Announce the consultancy and organize the selection 

committee; 

- Participate and finalize the selection process; 

- Provide financial resources to cover all related costs 

of this documentation process; 

- Provide technical support, inputs, and revision 

through all the different phases of the documentation 

process; 

- Ensure following branding guidelines for the different 

entities contributing to the final documentation report; 

- Organize the final dissemination workshop.  

 لتعليم والتعليم الفني: وزارة التربية وا 

 وصف المهام عاليه، توفير التخليص التقني على -

االنضمام إلى لجنة االختيار التي ستكون مسؤولة عن اختيار   -

 ؛ هذه التوثيقمركز بحوث/جامعة للترشيح إلجراء /جهةأنسب 

المرشحة   الجهةبشأن  ة مني األ اتتصريحالتوفير  -

 ، المختارة/مركز البحوث/الجامعة

توفير التصاريح األمنية للعمل الميداني، بما في ذلك ما يتعلق  -

 وعينة البحث المستهدفة، بأدوات منهجية البحث 

  للبحث ذات الصلة الالزمة ية مجاتقديم جميع الوثائق البر -

 ،المكتبي

فراد  تنسيق العمل الميداني مع المديريات والمدارس واأل -

 بما فى ذلك مع العينة المستهدفة،  المعنيين

وتقديم التغذية المرتدة في الوقت  التوثيقاستعراض تقرير  -

 المناسب؛

التقرير  تقديم الدعم في تنظيم وتنفيذ حلقة العمل النهائية لنشر -

 . النهائى

 
 
 
 
 

 يونيسف مصر: 

لهذه االستشارة وتقديمها إلى وزارة  وصف المهامصياغة  -

 لتربية و التعليم و التعليم العالى،اا

 ، اإلعالن عن االستشارات وتنظيم لجنة االختيار -

 منها،المشاركة في عملية االختيار واالنتهاء  -

توفير الموارد المالية لتغطية جميع التكاليف ذات الصلة لعملية   -

 ،التوثيق 

والمراجعة في جميع مراحل عملية التوثيق   فنىتقديم الدعم ال -

 ،المختلفة

ضمان اتباع المبادئ التوجيهية للعالمات التجارية لمختلف   -

 الكيانات المساهمة في تقرير الوثائق النهائية؛

 التقرير النهائى. ورشة العمل النهائية لنشرتنظيم  -

 
 

9. DURATION OF ASSIGNMENT  9     الى                       2020   أغسطس.مدة المهمة :  ) من

 (2021       ابريل 

Reference board 

UNICEF will invite representatives from the Ministry of 

Education and other governmental agencies as well as 

relevant partners and to review and provide inputs on the 

final study before publication. 

 

 و التعليم الفني  التعليم وزارة من ممثلين اليونيسف ستدعو

  لمراجعة  ،  وغيرها من الجهات الحكومية و الشركاء ذوى الصلة

 . النشر قبل النهائية الدراسة بشأن المدخالت وتقديم

 

10. QUALIFICTAION AND/OR 

SPECIALIZED 

KNOWLEDGE/EXPERIENCE 

REQUIRED FOR THE ASSIGNMENT  

 : للمهمة المطلوبة الخبرة/  المعرفة.10

▪ Research agency specialized in social sciences or 

related technical field such as development, children 

or social research. 

  أو االجتماعية العلوم  في  متخصصة بحثية مؤسسة  ▪

  األطفال أو التنمية مثل الصلة ذات التقنية المجاالت

 .االجتماعي البحث أو



▪ Understanding of the UN Convention on the Rights of 

the Child, the legal framework and the relevant 

national policies and plans for and relating to children 

would be desirable. 

▪ Proficiency in English and Arabic technical writing 

skills. 

▪ Experience with qualitative and participatory research 

methodologies.   

▪ Strong analytical and conceptual skills.  

▪ Proven ability to keep to deadlines. 
 

  واإلطار الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية فهم ▪

  الصلة ذات الوطنية والخطط والسياسات القانوني

 . بهم والمتعلقة باألطفال

 اإلنجليزية باللغتين الفنية الكتابة مهارات إجادة ▪

 .والعربية

 .والتشاركية النوعية البحث منهجيات في خبرة ▪

 . قوية  ومفاهيمية تحليلية مهارات ▪

 .النهائية بالمواعيد االلتزام ▪

 

 

11. COMMUNICATION AND 

DISSEMINATION 
 

 :والنشر التواصل. 11
 

Dissemination strategy will be planned by the 

consultant as stated in description of the assignment. 

The dissemination will aim to share results with 

Governmental partners namely MoJ, MoI, Office of the 

Public Prosecutor, MoSS. In addition results will be 

shared with partners from NGOs and Mental health 

General Council. 

 

 
المؤسسة البحثية     قبل من النشر استراتيجية تخطيط سيتم

  إلى  النشر وسيهدف.  المهمة وصف  في موضح هو كما

  وزارة وهم الحكوميين الشركاء مع النتائج مشاركة

.  و  االجتماعية الشؤون ووزارةالتربية و التعليم 

 من الشركاء مع النتائج مشاركة سيتم ، ذلك  إلى باإلضافة

و أصحاب المصلحة ذوي    الحكومية غير المنظمات

 . الصلة

 
 

12. EXPRESSION OF INTEREST 
 

 : التقديم طريقة12.
 

▪ Brief technical (covering background, purpose 

and scope, methodology, workplan) and financial 

proposal (covering Staff salaries (principal 

investigator(s), Field team, data processing), 

Accommodation/Allowances and transportation, 

Materials and stationary costs, venues rental and 

organization costs for workshop).  

▪ Profile of consultancy firm.  

▪ Name of researchers and brief presentation of their 

experience and qualification. 

▪ Sample of research previously conducted by 

consultants. 

 
  والنطاق  والغرض الخلفية يغطي)يتم تقديم مقترح للمهمة 

  تكاليف يغطي) المالي والمقترح( العمل  وخطة والمنهجية

  الفريق ، الرئيسيون الباحثون)  المحقق) فريق العمل 

  ، والنقل  البدالت/  اإلقامة  ،( البيانات معالجة ، الميداني

 و األماكن استئجار ، االدوات المكتبية وتكاليف المواد

 (. العمل ورشة تنظيم تكاليف

 عن المؤسسة البحثية و خبراتها السابقة.  نبذة ▪

 .وتأهيلهم لخبرتهم موجز وعرض الباحثين اسم ▪

 .االستشاريين  سابقا أجراها التي البحوث من عينة ▪

 

13. CRITERIA OF ASSESSMENT 13معيار تقييم المقترحات. 

Submitted proposals will be assessed 70% on 

technical proposal and 30% on financial proposal. 
سيتم تقييم المقترحات  على أن يحصل العرض التقني 

 %. 30% و العرض المالي 70و الفني على 

 

14. SUPERVISOR (must be staff member):   15.  المسؤول )البد ان يكون فرد من فريق عمل

 يونيسف(

Ms. Manar Ahmed Sharouda, Education Specialist, 

Education Section  
منار أحمد شاروده، مدير برنامج النعليم، قطاع التعليم، يونيسف  

 مصر  

 
  



CRITERIA FOR EVALUATION  

Requesters MUST submit comprehensive and clear criteria for how they will evaluate bidders. The structure 
below is a guideline. Please indicate any specific, critical skills or knowledge required for the service to be 
rendered.  
 

• Minimum of 10 years professional experience in education (25 %) 

• Experience in Evaluation and Documentation (25%) 

• Previous experience supporting a similar documentation process (20%) 

• Competitive price (30 points) 

 
TECHNICAL CRITERIA POINTS TO CONSIDER 

For institutions • Profile of company and experience on similar projects 
• Client references 
• Previous UNICEF contracts and duration 
• Number of customers, size of projects, number of staff per project 
• Key personnel that will work on the assignment (should include their cv’s) and 

details or relevant experience and qualifications 
• Range and depth of experience of proposed personnel with similar projects 

For Consultants • Educational Background 
• Qualifications and skills 
• Range and depth of relevant experience especially with similar projects  
• Competitive advantage over other candidates 
• Previous UNICEF/UN contracts and duration 
• Language: Fluency in English 
• Knowledge of local language an asset 
• Other competencies 

Overall Response 
 

• Completeness of response  
• Overall concord between TOR/needs and proposal 

Proposed 
Methodology and 
Approach 

• Technologies used - compatibility with UNICEF 
• Project management, monitoring and quality assurance process 
• Innovation approach 
• Instructional strategies 

Presentation • Evaluation of presentation provided by company/consultant, if they are 
requested to provide one 

TOTAL SCORE  

Weighting • Weighting of technical evaluation vs financial offer 30:70   

 
NOTE FOR CONSULTANTS AND INDIVIDUAL CONTRACTORS:  
Please submit a financial offer along with your proposal, which contains the following information: 
• Fee for services to be provided – based on the deliverables in the Terms of Reference 
• Wherever possible, indicate the itemized cost of the travel (air tickets etc). If an international 

consultation, and daily living costs for your stay in the country. 
 



 


