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 لتطويربراء/استشاريين استقطاب خ

  (MISبرنامج إدارة المعلومات )

 . معلومات أساسية1

 :COVID-19السياق العام وفي ظل : 1.1

فاقمت بسبب وت الداخلي،المعيشية في غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني  الظروفتأثرت  -

 ل ، األمر الذي أدى الي غضب واحباط السكانتكررةالحروب الم
ً
عدم وجود دخل ثابت ومحدودية القدرة نظرا

 .لنساءلفئات األكثر هشاشة كاعلى ا العنفزيادة  على توفير االحتياجات األساسية ألسرهم. أدى هذا الوضع إلى

المزيد من الوقت في  الرجال قضاءمن خالل  ألزمة،أدى الي تفاقم ا قطاع غزةإن انتشار فيروس كورونا في 

ف، وذلك للعن هناك زيادة ملحوظة، وبالتالي األسري حدة التوتر من في فترة الحجر والذي بدوره يزيد المنزل 

 5وحالة الطوارئ المعلنة في  COVID-19أدت أزمة  للسكان،المتحدة  على تقييم أجراه صندوق األمم بناء  

النساء. وقد أدى ذلك إلى زيادة ضعف وهشاشة إلى التام الذي تبعه؛  واإلغالقأغسطس  42من ثم في  مارس

س ى انتشار الفيرو . كما أداألزواجبما في ذلك عنف  العنف،من أشكال مختلفة من و تعريضهن لخطر متزايد 

 .األسريمما أدى إلى تفاقم العنف  األسري،االقتصادي وإجراءات الحجر الصحي إلى زيادة التوتر  الضغطو 

 

 : خلفية عن المؤسسة والمشروع والشركاء: 1.1

مع مكتب المساعدات جزء من برنامج وطني مشترك في فلسطين هي  NCAمكتب المساعدات النرويجية  -

وستعمل من خالل ثالثة شركاء محليين لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة في غزة. ستركز  DCAالدنماركية 

 .المبني على النوع االجتماعيالعنف مناهضة والصرف الصحي والنظافة والتغذية و  المياه االستجابة على

حاالت الطوارئ غير حكومية تقدم في كمؤسسة مستقلة و   1991تأسست جمعية الثقافة والفكر الحر في عام  -

عاًما من الخبرة في مجال مناهضة العنف  45المساعدة اإلنسانية. تعتمد جمعية الثقافة والفكر الحر على 

 .النوع االجتماعي ىبني علالم

الشركاء عند الحاجة لتقديم تدخالت متخصصة من خالل مسار إحالة  التنسيق والتوافق بين سيتم ضمان -

واستراتيجيات وتدخالت  4119ع مع خطة االستجابة اإلنسانية لعام يتماشى المشرو واضح وآمن. حيث 

مجموعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتغذية والحماية/العنف القائم على النوع 

الحد من مخاطر وانتشار سوء التغذية واألمراض المعدية ذات الصلة بالمياه  الهدف العام هواالجتماعي. 

صحي والنظافة الصحية بين المجتمعات الضعيفة باإلضافة إلى توفير استجابات فورية متعددة والصرف ال

 .النوع االجتماعيى القطاعات منقذة للحياة للنساء والفتيات الناجيات من العنف المبني عل

 . الغرض من العقد والنتائج المتوقعة1 

 :MISعن برنامج إدارة المعلومات 

الى توحيد إدارة المعلومات والبيانات بشكل آمن وسلس بحيث يساهم في سهولة اتخاد القرار  MIS يهدف نظام ال

 والتقارير المبنية على الحقائق واألرقام وكذلك تسهيل عملية المتابعة والتقييم،

 التالي:  ومن المتوقع من النظام
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 لوصول لهتخزين جميع البيانات التي تم انشائها في نظام أساسي بشكل منظم وسهل ا -

 ارات بناء على األدلة والنتائج المعتمدة على الحقائق المدرجةاعداد تقارير واتخاد قر  -

 انشاء تقرير داخلي بشكل دوري بشكل آمن ومنظم وموثق -

 توثيق وإدارة معلومات المستفيدين بشكل آمن وبسرية كاملة -

 فق محدد زمني واضحتوثيق وأرشفة بيانات المستفيدين وفق البرامج والمشاري    ع المنفذة وو  -

 صدار تقارير متعددة حسب أهداف ومؤشرات محددة يتم ادراجها حسب الحاجةا -

 )مالئمة النظام للعمل من خالل األجهزة الخلوية او اللوحية( تصميم النظام كتطبيق جوال -

   تطوير شاشات إدارة الحالة -

 يتكون نظام اإلحالة من التالي: 

 وهي: من مجموعة من النماذج األساسية  .1

a. نموذج التسجيل 

b. نموذج الموافقة 

c. نموذج التقييم 

d. خطة األمان 

 خطة الحالة .4

 نموذج اإلحالة .3

 نموذج المتابعة .2

 نموذج نقل الحالة .5

 نموذج االغالق .7

 ونماذج أخرى ال تزيد عن اثنين سيم استحداثها خالل تطوير النظام.  .6

 مجموعة من النماذج والشاشات الثانوية:  .8

 نموذج النقل الداخلي .9

 رض الحاالت نموذج ع .11

 الموافقات من المشرفين والردود عليها .11

تعمل هذه النماذج وفق تسلسل معين بحيث ال يستطيع األخصائي الوصول لبعض النماذج دون تعبئة نماذج  .14

 مرتبطة بها. 

أي من العاملين داخل المؤسسة من الوصول  عالنظام يخضع للسرية والخصوصية المطلقة بحيث ال يستطي .13

 الى هوية الحالة وهي كما يلي: 

 .مدير الحالة: يستطيع الوصول إلى كافة المعلومات الخاصة بالحاالت التي يديرها .12

المشرف: يستطيع المشرف الوصول الى تفاصيل المشكلة بدون الوصول الى المعلومات األساسية والتي قد  .15

 .وهذا فقط للحاالت الخاصة بمدراء الحالة التي يشرف عليهمتدل على هوية الحالة، 

مدير المؤسسة: يستطيع الوصول الى تفاصيل المشكلة لكافة الحاالت بدون القدرة على الوصول إلى أي  .17

 معلومة قد تدل على هوية الحالة. 

 ة. األخصائي: يستطيع الوصول فقط للحاالت التي يتابع معها والمحولة إليه من مدير الحال .16

18.  

توفير إمكانية تسجيل إحالة لتلقي خدمة أو عدة خدمات موجهة ألي مقدم خدمات ولألخصائي المحدد  .19

 لمقدم الخدمة. 

يسمح النظام بإشراك مقدمي خدمات آخرين في إنشاء خطة الحالة من المسجلين على النظام والغير  .41

 مسجلين على النظام.  

 باالطالع على المعلومات التي يسمح بها مدير الحالة األصلي. توفير إمكانية لألخصائي متلقي اإلحالة  .41

 توفير إمكانية لألخصائي متلقي اإلحالة من تسجيل نتائج اإلحالة وظهورها مباشرة لمدير الحالة.  .44

توفير الخصوصية والسرية المطلقة بحيث ال يعرف االخصائي متلقي اإلحالة أي معلومات ليس من حقه  .43

 الحصول عليها. 
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نظام بإحالة الحالة الى أي مقدم خدمات داخل النظام ومتابعتها من مدير الحالة مباشرة عبر النظام، يسمح ال .42

مع إمكانية ربط الملفات النفسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية لألخصائيين سواء كانوا في نفس 

 المؤسسة او غيرها بملف متابعة الحالة. 

م الخدمة المحول إليه او مدير الحالة األصلي تعلمه بتطور سير اإلحالة يسمح النظام بتوفير اشعارات لمقد .45

ويسمح النظام لمدير الحالة بتتبع كافة اإلحاالت ومعرفة نتائجها والتواصل عبر النظام مع االخصائي المحول 

 إليه الحالة. 

 م. توفير نظام تقارير إحصائية وعددية ومؤشرات رقمية وكشوفات تشمل كافة نواحي النظا .47

 تنظيم عمليات اإلحالة وتسهيل متابعة الحالة 

الهدف من هذا الجزء من النظام تمكين الحالة من الحصول على االستجابة المطلوبة وتمكين مدير الحالة أو مقدم 

االستشارة من التأكد من حصول الحالة على الخدمة المطلوبة بالوقت المحدد، كما تساعد األخصائي المحال اليه من 

ة بعض البيانات التي يوفرها مدير الحالة األصلي له وتسجيل نتائج اإلحالة لمدير الحالة األصلي او مقدم االستشارة معرف

 األولى الذي استقبل الحالة. 

 .عن بعداالستشارات 

أصبحت الحاجة ملحة للتعامل عن بعد مع المستفيدين  وتقديم  د بسبب الظروف الخاصة بإنتشار جائحة كورونا فق 

 الخدمات لهم 

 المطلوب: 

  توفير أداة لتسجيل هذه الخدمات و االستشارات التي تمت من خالل  التواصل مع المستفيد عن بعد 

 توفير إمكانية طباعة وتحليل المعلومات واتشخراج التقارير اإلحصائية و المؤشرات الرقمية 

 لتمكين االقتصاديجزء خاص با تطوير

تسجيل طلبات التمكين االقتصادي للسيدات التي تعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل مرتبطة بالعنف و الحاجة الى 

 التمكين و الحماية

 شاشات الدعم النفسيتطوير 

يانات تشمل استبالنظام يحتوي على شاشات خاصة بالقسم النفسي المطلوب إضافة أجزاء خاصة جديدة على الشاشة 

 و معلومات  متنوعة جديدة  يجب إضافتها للنظام

 تسهيل عملية المتابعة بين إدارة الحالة و وحدة الدعم النفسي

 ي يحتوي التالي: مالحظة هامة/ نموذج النظام الحال

 بيانات المستفيدين -1

 نموذج اإلحالة -4

 والدعم النفسيوحدة االستشارات  -3

 العيادة القانونية -2

 التقارير واالحصائيات  -5
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 النتيجة المتوقعة للعقد هي: 

 فيما يتعلق بتدخالت الدعم النفسي واالستشارات وإدارة الحالة MIS تطوير شاشات برنامج ال -

  Web-Applicationالي  MIS تحويل برنامج ال -

ات الخاصة إضافة التحديثات الخاصة باألقسام المدرجة وفقا لتوصيات مدخلي البيانات ومزودي الخدم -

 )مثال إضافة بيانات أعضاء شبكة وصال لتعزيز نظام اإلحالة والتحويل(.  بالعنف المبني على النوع االجتماعي

 ربط بيانات النظام بخطة شبكة وصال -

 ربط بيانات النظام بالخطة االستراتيجية ومؤشرات القياس الخاصة بقسم المتابعة والتقييم في المؤسسة -

 تدفق البيانات واالعتماد الداخلي لبيانات المستفيدين  أن يحافظ النظام على -

 .أن يقدم النظام اشعارات االدخال لتأكيد معلومات االدخال

 ( للمستفيدين. SMSادراج خدمة ارسال الرسائل القصيرة التذكيرية ) -

 تدريب طاقم العمل ومدخلي البيانات على البرنامج بعد إضافة التعديالت المطلوبة -

 .الكاملة للبرنامج وأي مهام أخرى ذات عالقة توكل للمتعاقدالصيانة  -

خاص بشبكة وصال يمكن االطالع عليه من خالل التواصل مع قسم  MISمالحظة للمتقدمين/ يوجد نظام 

 المشتريات وفق معلومات االتصال المدرجة ادناه. 

 . نطاق الخدمات3

إلى ر تقديم تقريالمتعاقد ة عن هذا العقد ويجب على الثقافة والفكر الحر مسؤولة مسؤولية كامل ستكون جمعية

 .يحق لكل من األفراد والجماعات/شركات االستشارات التقدم للحصول على فرصو ، الثقافة والفكر فقط جمعية

 المسؤوليات: 

  جمعية الثقافة والفكر الحر.  في مشروعالبشكل وثيق مع منسق المتعاقد المرشح سيعمل 

  في جمعية الثقافة والفكر الحر.  مشروعالوثيق مع منسق  تواصلعلى المتعاقد المرشح سيبقى 

 الجغرافي للمشروع:  الموقع

 يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزةخان  فيمشروع ال ُينفذ 

 . التوقيت واللوجستيات والتسهيالت4

 :الجدول الزمني 4.1

 . يجب أن يشمل ذلك: 4141نوفمبر  منتصفمن المتوقع أن تبدأ المهام المطلوبة في 

  لمراجعة وثائق المشروع والمتطلبات التفصيلية. منسق المشروع االجتماع مع 

  المهام المطلوبة والمذكورة أعاله حسب األصولتنفيذ. 
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 . التقارير5

 تقديم تقرير انجاز نهائي. 

 . المؤهالت والخبرة المطلوبة لالستشارة: 6

 6على شهادة تعليمية في هذا المجال باإلضافة إلى الخبرات السابقة التي ال تقل عن  يشترط في االستشاري الحصول

 سنوات. 

 المستندات المطلوب تقديمها: 

  .العرض الفني الذي يتضمن خطة العمل والمنهجية 

 عرض مالي 

 

 يطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية ومقترح فني ومالي، وذلك عن طريق البريد االلكتروني: 

trainer@cfta-ps.org   .شترط كتابة اسم الفرصة في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية
ٌ
 وي

 .  16/11/1212الموافق  االثنينالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 

 


