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 شروط مرجعية

 الكترونيةمساقات تدريبية تطوير 

 :المنتدىحول 

د  عدا   المنتدد  اجتتمداعي التنمدو   سم    بمبداررة مدس موموعدة مدس 2006مؤسسدة  هلييدة  تلمدفي فدي فيسدطيس  هيس ع
 قارر عيى تقديم الخدمات الموتملية باستثماٍر هفضف ليموارر  النشطاء الشباب ؛ مس هتف بناء نموذٍج هليي مهني

وفدق مدنهٍ  ودمولي قدالم عيدى احتدرا  حقدوق اإلنسدان  والقدانون  والقديم واإلمكانيات المتاحة  وتحقيق رؤية تنموية  
 المدنية.

 التمكددديس المددددني  التمكددديس اجقتيدددار  واجتتمددداعي  اإلعددد   واجتيدددا  يقدددد  المنتدددد  موموعدددة مدددس البدددرام  فدددي
سدتقبف مدع رودرا  و يلمف عيى تمكيس الموتمع الفيسطيني؛  ليكون قداررا  عيدى التيييدر  وبنداء الم .وحقوق اجنسان

م مددع مبددار  حقددوق اإلنسددان  وقدديم  ددبف والوسددالف  وبمددا قمنسددوع فاعددف ليفتددات اِكثددرع لشاوددة   باسددتخدا  هفضددف السي
 المشاركة والمساواة  وعد  التمييز  وضمان اللدالة  والكرامة اجنسانية .

 (Yalla Change) –تعزيز الشباب كقادة للتغيير في مجتمعات غزة مشروع 

تتمداعي فدي موتملداتهم المحييدة مدس هتدف التيييدر اإل عمييدةنشدطيس فدي  كفداعييسرلى تلزيدز رور الشدباب ويهدف 
 ملالوة قضايالم وحقوقهم.  فيتحسيس مشاركتهم 

 تهممشدارك ورعدم  ييدر ريودابي فدي الموتمدع الفيسدطينيرحددا  تي قتطيع المشروع لتلزيز رور الشدباب كفداعييس فدي
و   وتشدويع فدرا التلبيدر عدس قضدايالم سية مدس الد   بنداء وعديهم وقددراتهمعية والسياتتمابفلالية في الحياة اإل

 باستخدا  اِروات التفاعيية الودقدة في تحقيق هلدافهم والدفاع عس حقوق اإلنسان. واقلهم 

 اط ق منية الكترونية تدريبية لتلزيز مهارات وملدارف الشدباب بموموعدة مدس وسيتم اللمف ال   المشروع عيى
 الموضوعات المرتبطة باللمف المدني. 

مساااقات  لتطااوير ستشاااريياتاتإلوماليااة  فنيااةعااروض  علاام مااا سااب  لسااعم المنتاادى بلاام اسااتقطاب ا  وبنااا 
 وتقنياااتر التدريبيااة يتكااو  مساتجبية للمعااا  علاام    طالقهاا عباار المناااة التدريبياةبلكترونيااة ساايتم تدريبياة ب
 .اإللكتروني التدريب
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 طلوبة الخدمة الم

فددي لددلو الو يقددة بمددا قتناسددا مددع متطيبدددات  اررةوحدددات تدريبيددة حددو  الموضددوعات الددو تطددوير  ▪
 . وفنيا   التدريا اجلكتروني منهويا  

ويمكددس   المقتدر  وفددق النمدوذج الوحددة التدريبيدة  ومحتددو   ستشدار  يقدد  تيددور واضدد لتقدديماإل ▪
اضددديل عيدددى الدددرابل التدددالي   ج . ليحيدددو  عيدددى النمدددوذ ضدددافيةهن يقدددد  تفا ددديف هو م حدددق ر

http://bit.ly/2y5CbOg    
وحددة مدس الد   المقتدر  المقدد  باإلضدافة رلدى ستشار  المتقد  لو تدزء عدس عمييدة تيدميم الاإل ▪

 .اج وما قرتبل بها مس عمييات فنية نتعميية اإل
يمسددتخدميس بشددكف تفدداعيي يسددهم فددي نقددف الملرفددة ل تقددديم المحتددو   عتبدداريوددا اِالددل بلدديس اإل ▪

و هكددف مرحيددة  عيددى اعتمددار الدداا فددي نهايددة اتتيددا  تمكنددم مددس الحيددو  بشددكف سدديف ومددرن و
 مساق تدريبي .

م والمكددون مددس تهددة ستشددار  المتقددد  ميتددز  باللمددف مددع فريددق اللمددف الخدداا بالمنيددة التليددياإل ▪
 رارة مشروع ق  نييير .ر  مي  استشار  تطوير المحتو  الرقالتطوير التقني

مخيددل ليمحتددو  التدددريبي    فهددونتدداجالمقددد  ج يشددمف ه  تكددالي  الا ددة بلمييددة اإل قتددر الم ▪
 .فقل روات واِ يةنهووالم

رب اسدتتنا  بالتوداإلمدع قابف ليتطوير والتوسع بشكف مدرن غيدر ملقدد والمحتو  المقد  منية ال ▪
 . الموا قييمية في للا اللربية واإل

طاقم اللمف فدي المنتدد  وه  تهدات ستشار  بتنفيل لقاءت تشاورية لتطوير المنية مع إل  اقيتز  ▪
 الر  ذات ع قة.ه

 كاريمية.ليسي مع موا  الخبرة والخيفية اِبشكف ر  ةستشار  ليوحدات التدريبية المرتبطقتقد  اإل ▪
 

 المساقات المطلوبة  موضوعات الوحدات ت

 نسان مدالف رلى حقوق اإل ▪
 لنوع اجتتماعي مفاليم ا ▪
 تيميم حم ت الضيل والمنا رة  ▪
 ساسية المهارات الحياتية اِ ▪

http://bit.ly/2y5CbOg
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 :االلتزامات المالية

وتقددديم التقددارير واعتمارلدا مددس قبددف تنفيددل الخدمدة بلددد اجنتهداء مددس  الشديكف اجسددرالييي سديتم الدددفع بلميددة 
تاريخ انتهاء مس  قو   40و ويك بنكي ال   ه  وذلك مس ال   حوالة طاقم المنتد  اجتتماعي التنمو  

 وتسييم كافة التقارير والو الق المتفق عييها . الخدمة 

 شروط عامة: 

 . جت الملكورةاجفرار الخبراء في للا الموا يس/اتل ستشاري اللرض متا  ▪
 تية موضد بها الخبرات السابقة في تنفيل اعما  مشابهة .اتقديم سيرة ذيوا  ▪
 .وراق عرض السلرهعيى كافم يوا التوقيع  ▪
 و التيوير.هيقد  السلر فقل عيى للا النموذج الخاا باجستدراج وج يوو  استخدا  الفاكس  ▪
 و قيم الر اا.هو استخدا  المزيف هشل قو الهفى حا  الشطا  يلتبر عرض السلر جغيا   ▪
 ةالدد   فتددر  اِسددلارعددس تقيددا  ةولؤ غيددر مسدد المؤسسددةو  بلميددة الشدديكفن تكددون هسددلار يوددا اِ ▪

 .تنفيل الخدمة 
مدددا  عقدددتم اجنتهددداء مدددس تنفيدددل الخدمدددة المقدمدددة وتطدددوير المقتدددر  وتضدددميس الم حظدددات وانهددداء ا  ▪

قدو  مدس تدداريخ التلاقدد مدع الشددركة المنفدلة وفددق  30اجنتداج بالتلداون مددع فريدق المشدروع  الدد   
 الطة عمف واضحة.

 سلار.قف اِهبقبو   ةغير ميزممؤسسة ال ▪
 الددر  رون ه ةطددر  عددرض السددلر مددر  ةعددارإ و  ةليدداء تميددع اللددروض المقدمددرق فددى الحددليمؤسسددة  ▪

 تلويض. أ ب ةسلار الحق فى المطالبن يكون لمقد  عرض اِهسباب وبدون بداء اِر
 مس التاريخ المحدور لفتد عرض السلر. قوما   90المفلو  حتى    يلد عرض السلر سار  ▪
  الث  ددداءمدددس قدددو   ظهدددرا   ةعشدددر  ةالثانيددد ةسددداعالدددر موعدددد جسدددت   اللدددرض الفندددى والمدددالى لدددو الآ ▪

لدددد  الددددالرة الماليدددة فدددي المنتدددد  اجتتمددداعي التنمدددو  ودددارع حبدددو    23/10/2018الموافدددق 
 عمارة حوي الطابق السار  .

 ةوالماليد ةمس حيث القدرات الفنيد ةليملاقير المطيوب ةكثر استوابض اِو يلر تتم عميية اجالتيار ل ▪
% ليلدددددرض المدددددالي لكافدددددة 30% ليمحتدددددو  الفنددددي و 70وض بنسدددددبة وتددددتم عمييدددددة تقيددددديم اللددددر 

 المتقدميس.
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و   دو حسدا اِ ةوراق بدااليم وموقلدغ ق وتكون تميع اِحكم اإلوضع اللرض فى مي  مي قي  ▪

"نسدددخة ه ددديية واحددددة" مدددس المقترحدددات الفنيدددة والماليدددة فدددي حزمدددة تحتدددو  عيدددى  المتقددددمون يقدددد  
"مقتر   بشكف واضد ملنون هن يكون الظرف اِو   يوا مييفيس منفيييس )مييقيس ومختوميس(

 " والظرف الثاني مقتر  مالي .تقني

عنددد وتددور ه  استفسددارات يمكددس التوا ددف مددع ارارة المشددروع  الدد   سدداعات الدددوا  الرسددمي هو  ▪
او اجتيددددا  عيددددى تددددوا   2824290التوا ددددف مددددع الدددددالرة الماليددددة مددددس الدددد   الهددددات  رقددددم  

 pal.org-info@sdf البريد اجلكتروني   او عبر   0599037562
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 بيانات المتقدم:

 

   كام   اجسم 
 اللنوان   

 الهات  الخيو   
 البريد اإللكتروني  

 

 التكلفة : بيا  

 التكلفة االجمالية تكلفة الوحدة عدد الوحدات الوحدة البند #

وحدددددددددددددددددة  وير وحدة تدريبية تط 1
 تدريبية 

   

 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نا الموقع  دناه:
هتلهددد هن هقددو  بتقدددديم الخدددمات المدددلكورة وفقددا  ليشدددروا والملطيددات واِسدددلار المددلكورة هعددد و. كمددا هقدددر 

 وموافقتي عيى الشروا والبنور السابقة. باط عي

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتوقيع المتقدم: 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتاريخ: 

 

 

 


