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 شروط مرجعية

 الرقمية  دليل التهعية والمناصرة

 من نحن ؟

األدوات ملطةي عمةا اسةترطا  ، 3117مؤسسة  هىمية  ملطةي فةي فمسةظيؽ مظة  عةا   الطظتدى االجتطاعي التظطؾي ىي
فةةةي دعةةةؼ اانسةةةان الفمسةةةظيظي وفةةةو مةةةظيح رةةةطؾلي اإلةةةؾ  عمةةةا امتةةةأا  مإلةةةؾ  اانسةةةان والإلةةةيؼ الطدنيةةة   األكرةةةأ مةةة  يأا  

 امداث مغييأ مجتطلي بأوح وطاق  ربابي .

 المحلية لمناصرة حقهق األشخاص ذوي االعاقة  االستجابةتحدين ع و مذر 

 همةةةد مشةةةا     ىةةةؾفةةةي قظةةةاع غةةةزة  عاقةةة ميةةة  لطظا ةةةأة مإلةةةؾ  األرةةة اص  وي ااسةةةتجاا  الطنمشةةةأوع منسةةةيؽ اال
خةةةةلع اللةةةةاميؽ  MAP -جطليةةةة  اللةةةةؾن الظبةةةةي لمفمسةةةةظيظييؽمةةةة   االشةةةةأاك الطظفةةةة  الطظتةةةةدى االجتطةةةةاعي التظطةةةةؾي 

لةةةةدعؼ مإلةةةةؾ  الشةةةةباع ومنسةةةةيؽ واقةةةة  األرةةةة اص  وي ااعاقةةةة   مةةةةؽ خةةةةلع الطشةةةةأوع  نسةةةةلا. و 3131-:312
تلز ةز الناضةظ  الطجتطلية  ليةؼ ل ضاف ااا ومطكيظيؼ مؽ مظا أة قضاااىؼ اشكي فاعي ضطؽ إطا  هكرأ رطؾلي ،

لمناجة  الطاسة  نتيجة   وجةاء الطشةأوع، ة الطؾاطظة  الفاعمة دعما قاع ااعتبا ىؼ جزء مؽ مكؾ ؽ الطجتط  الفمسظيظي
الأقطيةة   التؾعيةة  و الطظا ةةأة وخصؾ ةةا  والطظغطةةات الطنميةة  و فةة  افةةاءة اسةةت داميؼ ألدوات دو  الشةةباع  لتنسةةيؽ

 شبكات التؾا ي االجتطاعي في ااف  الطجاالت والإلظاعات.ل لنضؾ  الإلؾي وا تياهىطيم  مزايد  مظيا

قضةااا األرة اص  وي ااعاقة  ومظا ةأة مإلةؾقيؼ لتإلةداؼ نطةؾ ج مإليإلةي البةأ عةؽ  مؽ خلع ى ا الطشةأوع  نسلا
بتكةةا ج جيةةؾد الشةةباع الظارةةظيؽ مةةؽ  وي ااعاقةة  وغيةةأ  وي ااعاقةة  والطؤسسةةات الططرمةة  والطيتطةة  ومجطؾعةةات 

 الدعؼ ال امي لتأسيخ قيؼ الشطؾع وامتأا  التلدد واالختلف في الطجتط  الفمسظيظي.

   :للمداهمة في تحقيق أيضا  نتطلع و 

 أ لمشباع في جيؾد مظا أة مإلؾ  االر اص  وي ااعاق  في منافغات قظاع غزة.دو  هكب -
منسةةيؽ اسةةت دا  رةةبكات التؾا ةةي االجتطةةاعي واألدوات الأقطيةة  االخةةأى فةةي الطظا ةةأة ومطةةلت  فةة  الةةؾعي  -

 لدى األفأاد الظشظاء والطؤسسات الططرم  ومجطؾعات الدعؼ ال امي.
مة  لألرة اص  وي ااعاقة  وملز ةز قةيؼ اللطةي الجطةاعي واالسةتطأا    فةي منسيؽ الإلد ة التإلظي  لألجسةا  الططر -

 الدفاع عؽ مإلؾ  األر اص  وي ااعاق .
 

 
 
 
 



 الخدمة المطلهبة 

دليي مأجلي عطمي مؾع مظيجي  مصطيؼ مطلت ومشةا    التؾعية  والطظا ةأة الأقطية  سةيكؾن اطرااة  مأجة   عدادإ 
طلقةو ا مةد انشةظ  الطشةأوع وسةيإلد  خدمامةو لطجطؾعة  مةؽ الة ي سةيتؼ إالأقطية   لفأ و اللطي في مأاز الطظا ةأة

لتظفيةة  مةةد    ضةةاف  اممةة  فةةي مإلةةي مإلةةؾ  االرةة اص  وي ااعاقةة  فةةي قظةةاع غةةزة إالطجطؾعةةات والطؤسسةةات الل
 .امولظاقؼ اللطي مؾع مظيجي  است د

لطظا ةأة و فة  الةؾعي الأقطية  خا ط  طأ و مظبيإلي  عما منتؾى الت ظيط لنطةلت ا الدليي اشكيهن  مؽ الطتؾق 
ز ةز النضةؾ  ات مإلظي  واضةن  لتلو دهؾات و خظ إلاضاف  إ أ والظتائح ييؼ األلا مإلإ مؽ مأمم  التنميي و ؾال   بدء  

  هدوات  قطي  هخأى.واالست دا  الفاعي والطظظإلي لشبكات التؾا ي االجتطاعي وهي  الأقطي

 من سيدتخدم الدليل ؟

 عي التظطؾي طاقؼ عطي الطظتدى االجتطا. 
 الشباع الطشا اؾن في هنشظ  الطظا أة في الطشأوع. 
 الطؤسسات الططرم  لألر اص  وي ااعاق  ومجطؾعات الدعؼ ال امي. 
 . هي جيات عامم  هو ميتط  في مظا أة الإلضااا الطجتطلي 

 /ة:االستذاري مهام ومدؤوليات 

    ئي واألدوات التةةي سةةيتؼ اسةةت داميا مظيجيةة  اللطةةي والظةةأ  والؾسةةافيةةو  مإلةةداؼ عةةأض مةةالي وفظةةي مؾضةة
فةةي اةةي مةةؽ دليةةي التؾعيةة  والطظا ةةأة الأقطيةة  ومةةد    طةةاقؼ الطشةةأوع عمةةا مظبيةةو والطأاجةة  الطسةةت دم  

 الدليي.
  .م ظط مفصيمي لطنتؾ ات الدليي 
 .مإلداؼ مم ص عؽ منتؾى الدليي والطناو  الأئيسي  التي سيتظأ  ليا 
  مإلداؼ خظ  عطي مفصيمي 
 ال بأات السااإل  في مظفي  هعطاع مشابي . مي  مؾضن اؼ سيأة  امإلد 
 .افضي مإلداؼ نطؾ ج للطي سابو مشااو 
  وفةةو يليةة  يةةتؼ اامفةةا  عمييةةا مةة  إدا ة  ال دمةة نتيةةاء ايةةؾ  الةةد  71مإلةةداؼ خدمةة  اا رةةاد وااستشةةا ة لطةةدة

 الطشأوع.

 المؤهالت المطلهبة:

   لأقطيةةة  واسةةةت دا  الطظا ةةةأة والطظا ةةةأة ا مظفيةةة  خةةةدمات مشةةةابي  فةةةي( سةةةظؾات فةةةي 6خبةةةأة ال مإلةةةي عةةةؽ
 .الإلظؾات الأقطي 



  والسيا  الفمسظيظي فيؼ واض  لنإلؾ  اانسان وقضااا األر اص  وي ااعاق.  
 سمؾع ربابي مفاعمي.طي  في خدم  الإلضااا الطجتطلي  ا الإلد ة عما مظؾ   األدوات الأق 
 اكي ما ىؾ مظمؾع في الؾ يإل  الطأجلي .لتزا  الإلد ة عما إعداد التإلا  أ واال 
  . الإلد ة عما االلتزا  االطؾاعيد الطظمؾب  في مإلداؼ ال دم 

 الخدمة:تنفيذ مدة 

 35سةيتؼ مظفية  التةد    بؾاقة  ا  خ التأسي  عمةا مةزود ال دمة ، و يؾ  مؽ م 31اج  مإلداؼ الدليي في مدة هقصاىا 
  .مبارأة اعتطاد الدلييساع  الد 

 :الماليةلتزامات اال 

مةؽ قبةي طةاقؼ الطظتةدى  اومإلداؼ التإلةا  أ واعتطادىة نتياء مؽ مظفي  ال دم د االمأ كي السيتؼ الدف  الطم  الدوال  األ
 نتياء ال دم .مؽ ما  خ ا هو ريػ خلع ريأ اند هقصا نؾال  بظكي ة، و لػ مؽ خلع االجتطاعي التظطؾي 

 ر التقيم يمعاي

 الدرجة المعيار #

 31 ض الفني والخطة المقدمةوضهح العر  2

 31 ارتباط المحتهى المقدم مع تطلعات المذروع 3

 31 حهاه وضمنهجية المدتخدمة و الفعالية  4

 21 الخبرات الدابقة للمتقدم في المجال 5

 41 مة التكلفة ومالءالعرض المالي  6

 211 اجمالي الدرجات  

 

 التهاصل:

: نا  طةان مظسو الطشةأوعستفسا  مؾع ى ه ال دم  مؽ خلع التظطؾي لل االجتطاعياطكظكؼ التؾا ي م  الطظتدى 
، هو مةةؽ خةةلع ة ةةا ة مإلةةأ pal.org-@sdfinfo، هو البأ ةةد االكتأونةةي: 39353:1مةةؾ ني عمةةا ىةةامج  قةةؼ: 
 الظابو السادس، را ع مبؾش، غزة –الطظتدى في عطا ة مجي 
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  :شروط عامة

 نديةد فةأد وفأ ةو مسةاعد ولكةؽ البةد مةؽ ماتإلةداؼ الفةأاد ولةيل لمشةأاات و طكةؽ ى ا اللأض م صص لأل
 قائد الفأ و الطتإلد .

  .اطكؽ لفأ و اللطي هن اضؼ هعضاء مؽ خا ج قظاع غزة 
   و ا  عأض السلأهالتؾقي  عما اافو اج. 
  أ. و التصؾ ه دا  الفاكل  اج وال اجؾة استستدى ا الظطؾ ج ال اص ااالاإلد  السلأ فإلط عما 
   و قمؼ الأ اصهو است دا  الطز ي هشط إلو الهفا ماع الشظ   التبأ عأض السلأ الغيا. 
 ة مظفيةة  سةةلا  اللطةةلت خةةلع فتةةأ هعةةؽ مإلمةة    ولؤ غيةةأ مسةة الطؤسسةة ن مكةةؾن االةةدوال  و هسةةلا  اجةة  األ

 .ال دم 
 سلا قي األهاإلبؾع   غيأ ممزمطؤسس  ال. 
   بةةةداء إخةةةأى دون ه ةطةةةأح عةةةأض السةةةلأ مةةةأ  ةعةةةادإ و   جطيةةة  اللةةةأوض الطإلدمةةة لغةةةاءإالنةةةو فةةةا لمطؤسسةة

 .ملؾ ض  يا  سلا  النو فا الطظالبن اكؾن لطإلد  عأض األهسباع وبدون األ
   التا  خ الطندود لفت  عأض السلأ مؽ يؾما   1:الطفلؾع متا  ي الد عأض السلأ سا. 
 الطؾافةةو  ال طةةيل مةةؽ يةةؾ  عيةةأا   ةعشةةأ   يةةالران    اللةةأض الفظةةا والطةةالا ىةةؾ السةةاعخةةأ مؾعةةد السةةتلي

هعةةةله فةةةةي عمةةةةا اللظةةةؾان الطؾضةةةة  لةةةدى الةةةدائأة الطاليةةةة  لمطظتةةةدى ااجتطةةةةاعي التظطةةةؾي  :31/17/312
 .الؾ يإل 

 تظفي لم  والطالي  مؽ ميث الإلد ات الفظي  لمطلاييأ الطظمؾب  كرأ استجااعما اللأض األ  ستتؼ التأسي. 
   مسةةة  ملةةةايأ التإلةةةداؼ الطؾضةةةن   %41% واللةةةأض الطةةةالي بظسةةةب  81يةةةتؼ مإليةةةيؼ اللةةةأض الفظةةةي بظسةةةب

  . االؾ يإل 
  و االيةةةد لطإلةةةأ هلكتأونةةةي عبةةةأ البأ ةةةد اايأجةةةا مؾجيةةةو  سةةةالو اعتةةة ا    مةةةاع االعتةةة ا  عةةةؽ الطشةةةا افةةةي

 . الطؤسس
   و ا  بداخمةو غةل  ومكةؾن جطية  األنكةؼ اافةا ممةج م   ى خأ همأفإلات  هيو  يوالطال يؾض  اللأض الفظي

 .  ؾعمس  األ  ومؾقل

 

 

 

 

 



 :انات المتقدمبي

 : االسؼ الرل ي
 : اليامج ال مؾي 

 : البأ د االكتأوني
   لمسلأ االنأوف الطم  الدوال : جطاليالإليط  اا
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فإلتي عما قأ ااطلعي ومؾااطا ه .لمشأوط والطلظيات واألسلا  الط اؾ ة هعله وفإلا   الط اؾ ةقؾ  بتإلداؼ ال دمات ه

 .الشأوط والبظؾد السااإل 
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