
 

 جمعية الثقافة والفكر الحر 

كات واألفراد   اعالن للشر

ي  ة/ مدرب استقطاب
 
ي عىل النوع االجتماعي  مجال العنفف

 وإدارة الحالة  المبن 

 

 عن الجمعية: 

الحر، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام   الثقافة والفكر  تلعب دورا  1991جمعية   ،

ي من خالل العمل عىل تطوير  
ي الفلسطين 

ي تطوير المجتمع المدن 
ي    وتعزيز قياديا ف 

حقوق األطفال والشباب والمرأة ف 

 المحافظات الجنوبية والوسىط من قطاع غزة.   
 

وعالعن   : مشر

ي عىل    التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر   تنفذ شبكة وصال 
وع "تحسير  وصول النساء الناجيات من العنف المبن  مشر

ي  
اع إىل استجابات الحماية اآلمنة ف  رين من العنف الناجم عن الي   ، واألطفال والبالغير  والشباب المتض  النوع االجتماعي

كة مع مركز ش ي لألرض الفلسطينية  ؤو قطاع غزة" وذلك بالشر
،  oPt-HFالمحتلة  ن المرأة وبتمويل من الصندوق اإلنسان 

وع  وي  هدف " اىل  المشر و الوصول  التحسير     الستجابات  والمن  اآل هادف  االجتماعي  للنوع  شاملة  الحماية  المراعي 

ي سن مبكرة    للنساء متعددة القطاعاتوال
وجات ف  ي عىل النوع  و والفتيات المي  

 والناجيات من العنف المبن 
ً
األكير تهميشا

 ،  . من كال الجنسير  والشباب  واألطفالوكذلك  االجتماعي
 

 منهجية التدريب: 

ي عىل المشاركة الكاملة مع الفئات المستهدفة، وتهتم  
بالتدريبات تهتم جمعية الثقافة والفكر الحر، بالتدريب المبن 

ي آن واحد 
 النظري والعمىلي ف 

ي تجمع ما بير 
ونية.  الن  اضية االلكي  امج االفي   بطرق وآليات التدريب عن بعد عير الير

 
 

 

 

 

 الفئة المستهدفة من التدريب: 

ي  من م  40عدد   •
مقدمي الخدمات متعددة القطاعات للنساء الناجيات من العنف من  الخطوط األمامية  وظف 

ي عىل 
ي   النوع االجتماعي المبن 

ي شبكة وصال القاعدية المؤسسات ف 
 . األعضاء ف 



 مشارك/ة(  20سيتم استهدف اجماىلي الفئة من خالل مجموعتير  )تتضمن كل مجموعة  •
 

 

 مواضيع التدريب: 

التدريب تنفيذ  ُبعد   سيتم  األمامية    عن  الخطوط  ي 
ف  الخدمات  ومزودي  شبكة وصال  أعضاء  القاعدية  للمؤسسات 

ساعة تدريبية(، وبحيث يغىطي التدريب    50ساعة لكل مجموعة )اجماىلي    25، عدد  للخدمات المتعددة القطاعات

 الموضوعات التالية: 

ي عىل النوع االجتماعي بهدف الحمايآليات  ▪
 ة اكتشاف الحاالت المعرضة للعنف المبن 

 آليات ومسارات الحماية متعددة القطاعات ▪

 " PSEA " الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيير   ▪

ر والمبادئ اإلنسانية األساسية ▪  "do no harm" عدم إلحاق الض 

▪  . ي عىل النوع االجتماعي
 النوع االجتماعي ومفاهيم العنف المبن 

 

 لمتوقع من التدريب:  ا

الفئة   • قدرات  موضوعاتتعزيز  ي 
ف  حاالت    المستهدفة  عن  متعددة GBV الالكشف  الحماية  وآليات   ،

،والحماية من االستغالل واالنتهاك    القطاعات، ر   الجنسيير   . المبادئ اإلنسانية األساسيةو   وعدم إلحاق الض 

ي زيادة قدر  •
ي آليات  وكفاءة الجهات المشاركة  ات  المساهمة ف 

العنف حاالت  ل  حالةواإل   الكشف والحمايةف 

 . ي عىل النوع االجتماعي
 المبن 

 

 وعدد الساعات التدريبية:  المطلوب

 . مجموعتير  تدريبية( مقسمة عىل   ساعة 50)  بإجماىلي عن بعد   تقديم تدريب •

 ة كل مجموع. ساع 25 - ة مشارك/  20بحيث تشمل كل مجموعة عىل   •

وط التقدم للتدريب  : شر

ة واسعة ولديه تجارب ممارسة  - ي مجال التدريب أعاله سابقةالمدرب/ة ذو خير
 . ف 

ات زمنية ال تقل عن  - ي المجال أو ممارس لفي 
ي مجال التدريب أعاله  سنوات 5المدرب /ة متخصص ف 

 . ف 

ي  -
 المتوقعة، واألساليب المستخدمة.  المنهجية، النتائجمواضيع التدريب،  يشمل تقديم عرض فن 

ة المت ي التدريبالفتر
 
 وموعد تسليم العرض:  وقعة للبدء ف

ي  النصفمن المتوقع البدء بالتدريب خالل  -
 . 2022  يونيو ن شهر م الثان 

 . 2022/ يونيو / 11الموافق: المؤسسات واألفراد من عروض الآخر موعد الستالم  -
 

 
 عير الزوم  تنفيذ التدريب:  مكان

 

: تقدم  محتويات العرض:  كات المعنية التاىلي الشر  



، عىل أن يشمل ي
: العرض الفن   

 المصفوفة التدريبية ▪

 منهجية التدريب  ▪

 التقييم القبىلي والبعدي  ▪

كة ▪ ة الذاتية للشر  . ير  المدرب  / السير

 
: المالي العرض   

 

 الكمية  الوحدة  المواصفات الصنف  الرقم 
سعر الوحدة  
 بالدوالر

اإلجماىلي  
 بالدوالر

 مدرب   .1

 الالكشف عن حاالت تنفيذ تدريب حول 
GBV القطاعات،، وآليات الحماية متعددة  

والحماية من االستغالل واالنتهاك  
، ر  الجنسيير  المبادئ  و  وعدم إلحاق الض 

ساعة  50)من خالل  اإلنسانية األساسية
  تدريبيتير   مجموعتير  تدريبية( مقسمة عىل 

 حسب التفاصيل المذكورة أعاله 

ساعة  
 تدريبية

50 30 1500 

أرقام بالدوالر اإلجمالي   1500 

فقط ال غت   ألف وخمسمائة دوالر حروف:  بالدوالر اإلجمالي   

 

 
 

ي والمالي للعروض المقدمة: 
 معايت  التقييم الفن 

 

ي والمالي 
 الدرجة  معايت  التقييم الفن 

ي 
/ تقييم العرض الفن 

ً
%07 أوال  

كة   20 الختر السابقة وسمعة الشر

ة الذاتية للمدربي     20 الست 

ات  ي موضوع العرضالختر
 
المسجلة ف  15 

 15 المصفوفة التدريبية وخطة العمل التفصيلية المقدمة 

 /
ً
تقييم العرض المالي ثانيا  30%  

%100 االجمالي   
 

 
 
 
 

 اعتبارات أخرى:  



ي حال وقوع االختيار عىل أحد الجهات 
وط جمعية الثقافة والفكر  ف  م هذه الجهة بشر المتقدمة بالعروض التدريبية تلي  

ي التدريب وهي كالتاىلي أدناه: 
 الحر ف 

ي اليوم األول من التدريب.  •
 القيام بقياس وتقدير احتياجات المتدربير  ف 

 تقديم مادة مدرب ومادة تدريب.  •

 . عير الزوم تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة •

 تقييم التدريب القبىلي والبعدي.  •

ي عن التدريبتق •
 . ديم تقرير نهان 

كة   • م الشر كات، تلي   سية عىل الشر ي حال الي 
يبة  بف  المنبع سارية من  شهادة خصم  و توفير فاتورة ض 

سية عىل األفراد يتم   ي حال الي 
يبة الدخل عىل  إ المفعول، وف  ورة دفع ض  ي مع ض 

برام عقد قانون 

 . لغ التدريب المتفق عليه لدى الجهات المختصةاجماىلي مب 

 

/ات   المهتمير  من  وأفراد(يطلب  كات  ي  تقديم    )شر
فن  الذاتيةمع  عرض  ة  يد  السير الير طريق  عن  وذلك  ي  ، 

ون  االلكي 

ps.org-@cftatrainer     ي خانة العنوان الخاصة
ط كتابة اسم الفرصة ف  ونيةوٌيشي  ي    .بالرسالة االلكي 

الموعد النهان 

 . 2022/ يونيو / 11الموافق: لتقديم الطلبات 
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