
  

 

 

 

 

 

 

 

 TOR)) وثيقة الذروط المرجعية

  برنامج تدريبي في المناصرة الرقمية 

 9102 يؾليؾ 10 :تاريخ الدعهة لعرض الدعر
 9102 يؾليؾ 10: تاريخ تدليم عرض الدعر

  غزة قظاع :مهقع العمل
 9102 يؾليؾ 01: التاريخ المتهقع للترسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروط مرجعية

 مناصرة الرقمية لحقهق األشخاص ذوي اإلعاقةبرنامج تدريبي في ال

 ؟من نحن

األدوات  تعطيل عميا اسيترطا  ، 9112الطظتدى االجتطاعي التظطؾي ىؾ مؤسسة أىمية تعطل فيي فمسيظيؽ مظيا عيام 
األكريييأ تيييفييأا فيييي دعيييؼ اينسيييان الجمسيييظيظي وفييي  ميييظيح ويييطؾلي  ويييؾم عميييا ا تيييأام  ويييؾ  اينسيييان والوييييؼ الطدنيييية 

 مجتطعي بأوح وطاقة وبابية.ي داث تغييأ 

 مذروع لتحدين اإلستجابة المحلية لمناصرة حقهق األشخاص ذوي االعاقة 

 أ يييد مشيييا     وىيييؾفيييي قظيياع غيييزة  مشييأوع لتيسييييؽ ايسيييتجاية الطيميييية لطظاشييأة  ويييؾ  األوييي ا   وي االعاقييية
خيييال العيييياميؽ  MAP - ؽجطعيييية العيييؾن الظبيييي لمجمسيييظيظييميييي   يالشيييأاكةالطظجيييا الطظتيييدى االجتطييياعي التظطيييؾي 

لييييدعؼ  وييييؾ  الشييييباع وتيسيييييؽ واقيييي  األويييي ا   وي ايعاقيييية  . ونسييييعي مييييؽ خييييال الطشييييأوع 9102-9191
تعز يز الياضيظة الطجتطعيية لييؼ ل ياالضافة وتطكيظيؼ مؽ مظاشأة قضا اىؼ يشكل فاعل ضطؽ إطا  أكرأ وطؾلية،

لمياجيية كظتيجيية  وجييا  الطشييأوع ، اطظيية الجاعميية ة الطؾ دعمييا قاعيي ياعتبييا ىؼ جييز  مييؽ تلييؾ ؽ الطجتطيي  الجمسييظيظي
 التؾعييية و الطظاشييأة وخصؾشييا  والطظغطييات الطيمييية و فيي  اجييا ة اسييت داميؼ ألدوات دو  الشييباع  لتيسيييؽالطاسيية 

 شبكات التؾاشل االجتطاعي في اافة الطجاالت والوظاعات.ل و اليضؾ  الوؾي  تيا أىطي م  تزايد  الأقطية مظيا

لتويد ؼ نطيؾ ج  ويويي  عبيأ عيؽ قضيا ا األوي ا   وي ايعاقية ومظاشيأة  ويؾقيؼ  ا الطشيأوع مؽ خال ىا نسعا
بتلييايج جيييؾد الشييباع الظاوييظيؽ مييؽ  وي ايعاقيية وغيييأ  وي ايعاقيية والطؤسسييات الططرميية والطيتطيية ومجطؾعييات 

 الدعؼ الااتي لتأسيخ قيؼ الشطؾل وا تأام التعدد واالختاف في الطجتط  الجمسظيظي.

   :أيضا للمداهمة في تحقيقتطلع نون

 دو  أكبأ لمشباع في جيؾد مظاشأة  وؾ  االو ا   وي ايعاقة في ميافغات قظاع غزة. -
تيسيييؽ اسييت دام وييبكات التؾاشييل االجتطيياعي واألدوات الأقطييية االخييأى فييي الطظاشييأة و طييات  فيي  الييؾعي  -

 تي.لدى األفأاد الظشظا  والطؤسسات الططرمة ومجطؾعات الدعؼ الاا
تيسيؽ الود ة التوظية لألجسيام الططرمية لألوي ا   وي ايعاقية وتعز يز قييؼ العطيل الجطياعي واالسيتطأا  ة فيي  -

 الدفاع عؽ  وؾ  األو ا   وي ايعاقة.
 

 
 
 
 



 الخدمة المطلهبة 

اجييياعميؽ فييي مظاشيييأة  ويييؾقيؼ والسيييعي  وبييدون اعاقيييةتعز ييز دو  الشيييباع ميييؽ  وي ايعاقييية إليييا  الطشيييأوعييييدف 
دعييؼ مشييا اتيؼ فييي اليييياة االجتطاعييية والسياسييية مييؽ خييال بظييا  أ إ جييابي فييي الطجتطيي  الجمسييظيظي و داث أيييي يي

فييأ  التعبيييأ عييؽ قضييا اىؼ و واقعيييؼ ياسييت دام األدوات التجاعمييية الجديييدة فييي تيوييي  وعييييؼ وقييد اتيؼ، وتشييجي  
 أىدافيؼ والدفاع عؽ  وؾ  اينسان.

ى السيتوظاع ميد بيؽ مت صصييؽ لتظجييا بأنيامح تيد  بي فيي الطظاشيأة الأقطيية  سيعا الطظتيدولتيويي  ىياا الييدف، 
،  يييي  سييياعة لمطجطؾعييية  62سييياعة تد  بيييية   010أ يييام بؾاقييي   2عميييا ميييدا   ليويييؾ  األوييي ا   وي ايعاقييية

عييام فييي ميييا ات  92إلييا  91ويياع وفتيياة تتييأاوح أعطييا ىؼ مييؽ  21ميييا ات ومعييا ف سيسيياىؼ التييد  ط بتظييؾ أ  
والتييفييأ، الت ظيييل والتشييبيػ، الطسييا لة الطجتطعييية وتصييطيؼ  طييات الطظاشييأة الأقطييية عمييا أسييا  الييظيح الويييادة 

تظجييا مجطؾعيية بيعييد نيا ية التيد  ط  ايؽ/ات الطشيا  وسييوؾم ، ومعيياييأ الطيظيح الشيطؾلي الويامؼ عميا  ويؾ  اينسيان
 .نشظة الطظاشأة م  الطجتط  الطيميمؽ  طات وأ

 يب إلى:نتطلع من خالل التدر 

 اليياتية والوياد ة /اتتعز ز ميا ات الطشا ايؽ. 
 في تصطيؼ وقيادة  طات الطظاشأة و طات  ف  الؾعي /ات ف  ميا ات الطشا ايؽ. 
   وبكات التؾاشل االجتطاعي.و  الأقطيةفي است دام األدوات  /اتات الطشا ايؽ ف  ميا 
 وؾ  ايو ا   وي ايعاقةما والتأايز عفي السيا  الجمسظيظي  /ات ف  وعي الطشا ايؽ . 
 مجاىيؼ العطل الطدني والطؾاطظة والطشا اة انشظة في  /ات ف  وعي الطشا ايؽ 
 الظيؾع مجياىيؼ لمظيح الشطؾلي، والظيح الطبظيي عميا  ويؾ  اينسيان و  /اتز ادة مستؾى  ساسية الطشا ايؽ

 ايجتطاعي.

 المذاركهن في التدريب

 21 عيام 92إليا  91بييؽ  مؽ الجئية العطأ ية  وبدون اعاقة يعاقة مشا ك ومشا اة مؽ الشباع  وي ا 
 و ص للل مجطؾعة. 91مجطؾعات يطعدل  6مؽ اافة ميافغات قظاع غزة، وسيتؼ توسيطيؼ عما ،

 .الشباع الطشا اؾن مؽ  وي ايعاقة اليأاية، البصأ ة والسطعية فول 
 يسيييظة لت صصيات ولييدييؼ خمجييةالطشيا اؾن ىيؼ طيياع أو خيأ جيؽ مييؽ اللمييات والجامعيات يط تمييج ا 

  ؾل  وؾ  اينسان والطشا اة الطجتطعية. 
 
 



 الجهة االستذارية  مهام ومدؤوليات 

   مل واألدوات التييي سيييتؼ اسييت داميا مظيجييية العطييل والظييأ  والؾسييافيييو  توييد ؼ عييأل مييالي وفظييي مؾضيييا
 ة و ات سيا  متصل.م  تود ؼ طأ  تد  بية   اد ة وإبداعية وأن تلؾن مظيجية العطل تجاعمي

 تود ؼ خظة عطل تجصيمية. 
 مؾضيا ال بأات السايوة في تظجيا أعطال مشابية. خاشة يظاقؼ التد  ط والشأاة  تود ؼ سيأة  اتية 
 .تود ؼ مسؾدة الطادة التد  بية الطوتأ ة 
 ة عما  دة./تود ؼ توييؼ خا  يكل مشا ك 
 ل وطؾلي و ودم تؾشيات عطمية.تود ؼ توأ أ يؾي  اافة مأا ل التد  ط و عبأ عظو يشك 
  وفيي  يلييية يييتؼ ايتجييا  عمييييا ميي  إدا ة  ال دمييةيييؾم يعييد إنتيييا   21توييد ؼ خدميية اي ويياد وايستشييا ة لطييدة

 الطشأوع.

 المؤهالت المطلهبة:

   التد  ط في الطجاالت الطااؾ ة.  سظؾات في 2خبأة ال تول عؽ 
 .الود ة عما التعامل م  الجئات العطأ ة وطبيعة ايعاقات الطستيدفة 
 والسيا  الجمسظيظي. فيؼ واضح ليوؾ  اينسان وقضا ا األو ا   وي ايعاقة 
 .الود ة عما تصطيؼ ال ظل التد  بية وإعداد الطؾاد التد  بية وتوييؼ اي تياجات 
  ظمؾع في الؾييوة الطأجعية.يكل ما ىؾ مالود ة عما إعداد التوا  أ وايلتزام 

 

 معايير التقييم 

%  سييط معييايأ 61 % لمعييأل الجظييي والعييأل الطييالي بظسييبة01سيييتؼ توييييؼ العييأول الطودميية بظسييبة 
 التوييؼ التالية: 

 الد جة الطعيا  #

 91 وضهح العرض الفني والخطة المقدمة 

 91 ارتباط المحتهى المقدم مع تطلعات المذروع 

 91 حهاه جية المدتخدمة و وضمنهالفعالية  

 01 الخبرات الدابقة للمتقدم في المجال 



 61 العرض المالي ومالئمة التكلفة  

 011 اجمالي الدرجات  

 

 الخدمة:تنفيذ مدة 

سيياعة تد  بييية  010أ ييام متؾاشييمة بؾاقيي   2لطييدة  9102أغسييظل لعييام  /سيييتؼ تظجيييا التييد  ط خييال ويييأ يؾليييؾ
 يالتؾازي. مجطؾعات 6موسطيؽ عما 

 :لتزامات الماليةاإل 

ميؽ قبيل طياقؼ الطظتيدى  اوتود ؼ التويا  أ واعتطادىي نتيا  مؽ تظجيا ال دمةد ايمأ كي يعسيتؼ الدف  يعطمة الدوال  األ
 مؽ تا  خ إنتيا  ال دمة. أو ويػ خال ويأ ايد أقصا يؾالة بظليةي، و لػ مؽ خال االجتطاعي التظطؾي 

 التهاصل:

: نا  طيان مظس  الطشيأوعالتظطؾي لإلستجسا   ؾل ىاه ال دمة مؽ خال ل م  الطظتدى ايجتطاعي  طكظلؼ التؾاش
، أو مييؽ خييال ز ييا ة موييأ pal.org-@sdfinfo، أو البأ ييد ايللتأونييي: 9094921 ييؾ يي عمييا ىيياتج  قييؼ: 
 ع  بؾش، غزةالظاب  الساد ، وا   –الطظتدى في عطا ة  جي 

 : شروط عامة

  لمشأاات االستشا  ة الط تصة فول ىاا العأل م صص 
  و ا  عأل السعأأعما اافو  وال تؼ التؾقي  جط. 
  و التصؾ أأ اج وال  جؾز است دام الجاكل ستدىاا الظطؾ ج ال ا  ياي ودم السعأ فول عما. 
   و قمؼ الأشا أالطز ل و است دام أشل وو الأفا  ال الشظط   عتبأ عأل السعأ الغيا. 
  ة تظجيييا سييعا  العطييات خييال فتييأ أعييؽ تومييط  ةولؤ غيييأ مسيي الطؤسسييةن تلييؾن يالييدوال  و أاالسييعا   جييط

 .ال دمة
 . تمتزم الشأاة الطظجاة بتود ؼ فاتؾ ة ضأ بية م  ويادة خصؼ الطظب  يعد انتيا  تظجيا ال دمة 
 ل التجا ي .عما الطتودميؽ تود ؼ سيأة  اتية خاشة يالشأاة ،و السج 
  جيط توييد ؼ عييأل فظييي تييؼ تظييؾ أه لصييالح الطظتييدى االجتطيياعي التظطييؾي لتظجييياه ال دميية الطظمؾبيية يشييكل 

 خا .
 سعا قل األأيوبؾل  ةغيأ ممزمطؤسسة ال. 
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  بيييدا  إخيييأى دون أ ةطيييأح عيييأل السيييعأ ميييأ  ةعيييادإ و  ةلغيييا  جطيييي  العيييأول الطودميييإاليييي  فيييا لمطؤسسيية
 .تعؾ ض فيي ةسعا  الي  فا الطظالباأل ن  كؾن لطودم عألأسباع وبدون األ

   التا  خ الطيدود لجتح عأل السعأ مؽ يؾما   21الطجعؾل  تا  ي  عد عأل السعأ سا. 
 الطؾافييي   اييظييييؽ ميييؽ ييييؾم عييييأا   ةعشيييأ  ةالرانيييي ةم العيييأل الجظيييا والطيييالا ىيييؾ السييياعخيييأ مؾعيييد السيييتاي

أعييياه فييييي عمييييا العظيييؾان الطؾضييييح ي ليييدى اليييدامأة الطالييييية لمطظتيييدى ايجتطيييياعي التظطيييؾ  10/10/9102
 .الؾييوة

 تظجيالم ةوالطالي ةمؽ  ي  الود ات الجظي ةلمطعاييأ الطظمؾب ةكرأ استجايعما العأل األ ةستتؼ التأسي. 
  سيييط معيييايأ التويييد ؼ الطؾضيييية  %61% والعيييأل الطيييالي بظسيييبة 01ييييتؼ تويييييؼ العيييأل الجظيييي بظسيييبة 

 يالؾييوة 
 للتأونيي عبيأ البأ يد ايتؾجيو  سيالو اعتياا   يأجا ة ال االعتاا  عؽ الطشا اpal.org-info@sdf 

 .ةالطؤسسو ياليد لطوأ أ
   و ا  بداخميو غيا  وتليؾن جطيي  األيكيؼ ايفيا مميج م   ى خأ أمأفوات  أيو  يوالطال يؾض  العأل الجظي

 . شؾل سط األ ةومؾقع
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 :مانات المتقدبي

 اسؼ الشأاة: 
  قؼ الطشتغل الطأخص:

 اسؼ مطرل الشأاة:
 : الياتج ال مؾي 

 : البأ د ايللتأوني
 

 بيان التكلفة:

 التكلفة االجمالية $ تكلفة الهحدة $ عدد الهحدات  الهحدة  البند  #

   101 ساعة تدريبية  تنفيذ برنامج تدريبي  1

  القيمة االجمالية باالرقام  

  االجمالية بالحروف  القيمة 

 

 تعهد 

، أتعييييد أن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :أناااا المهقاااع أدناااا 
ي عما فوتقأ ياطاعي ومؾااطا أ .لمشأوط والطعظيات واألسعا  الطااؾ ة أعاه وفوا   الطااؾ ةقؾم بتود ؼ ال دمات أ

 .الشأوط والبظؾد السايوة

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :المتقدموختم تهقيع 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي: التاريخ

 

 


