
 

 جمعية الثقافة والفكر الحر

 شبكة وصال

 ة في مجال -مدرب لىإالحاجة 

 (PSEA) الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من الحماية

 

 عن الجمعية: 

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

المرأة في حقوق األطفال والشباب و  وتعزيز قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير 

 المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.  

 عن المشروع: 

شبكة وصال مشروع "استجابات متعددة القطاعات للنساء الضحايا جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل نفذ ت

والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة" بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وبتمويل 

لمشروع إلى تحسين وصول النساء إلى خدمات يهدف االصندوق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة. حيث  من

 القانونيةواالجتماعية و  جيدة النوعية ومتعددة القطاعات تستجيب للنوع االجتماعي )بما في ذلك الخدمات النفسية

 . ) والورشات التوعوية وفرص المال مقابل العمل

 منهجية التدريب: 

تهتم شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، بالتدريب المبني على المشاركة الكاملة مع الفئات المستهدفة، 

 وتهتم بالتدريبات التي تجمع ما بين النظري والعملي في آن واحد. 

 الفئة المستهدفة من التدريب: 

حاميات م –)أخصائيين/ات نفسيين واجتماعين  الفئة المستهدفة من التدريب هم طاقم عمل المشروع المكون من

 إدارة حالة( كذلك بعض العاملين/ات في مجال الخدمات اإلنسانية من المؤسسات الشريكة.  –منسقين  –

 

 المتوقع من التدريب: 

  الجنسي واالنتهاك  االستغاللخطوات إدارة الحماية من  حولالكافية المعرفة لدى طاقم العمل أن يصبح

 –آليات/أدوات التعامل مع المخاطر  –تقييم المخاطر  –الجنسي بما يشمل )تعريف وفهم المصطلحات 

 المتابعة والمراقبة(

  ي الجنس االستغاللالحماية من بإدارة المخاطر المتعلقة بالكافية المعرفة لدى طاقم العمل أن يصبح

 .واالنتهاك الجنسي



 أفضل الممارسات/ آليات تقديم الشكاوى المجتمعة فيما يصبح لدى طاقم العمل الخبرة الكافية في  أن

 يخص االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. 

 
 المطلوب: 

 بما يتضمن:  (PSEA) الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من الحماية حول تدريبيةساعة(  02) تقديم

 بموضوع التدريب المفاهيم األساسية المتعلقة 

  إدارة المخاطر )باالستناد الي الدليل االرشادي ألدوات إدارة المخاطر المرتبط بالحماية من االستغالل

 واالعتداء الجنسي(. 

  آليات وأدوات العامل مع المخاطر  –تقييم وتحليل المخاطر  –خطوات إدارة المخاطر )الفهم والتعريف– 

 المتابعة والمراقبة(

 المجال هذا في العمل مؤشرات. 

 نسيالج واالنتهاك الجنسي االستغالل يخص فيما المجتمعة الشكاوى تقديم آليات/ الممارسات أفضل. 

  منهجية الـ "ال –الخصوصية  –أخالقيات المهنة ( "أذىNo Harm) 

 :عدد الساعات التدريبية

  ساعة تدريبية مقسمة 02عدد 
 
 حسب االتفاق مع إدارة الشبكة.  زمنيا

 

 معلومات عن التقدم للتدريب: 

 الخدمات المطلوبة

 في المجاالت السابقة الذكر/ة كفوء مدرب -

 الكفاءات والخبرات

 في مجال تعميم النوع االجتماعي في العمل االنساني في فلسطين. المدرب/ة ذو خبرة  -

 الساسيةاالحماية بقواعد السلوك والقضايا للعاملين في العمل االنساني حول اليات  تدريبولديه تجارب   -

 .االجتماعيخفض مخاطر العنف المبني على النوع في العمل االنساني و  االجتماعيالمرتبطة بالنوع 

 سنوات.  5أو ممارس لفترات زمنية ال تقل عن االجتماعي  والنوعالحماية  المدرب /ة متخصص في مجال -

 التدريب التفاعلي المبني على النتائج بأساليبخبرة في  -

 

 شروط التقدم: 

 التالية:  األدلةالي  باالستناد  واألساليب المستخدمة المنهجية شاملة تدريبخطة تقديم عرض فني يشمل  -

 الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  -ساني دليل النوع االجتماعي في المجال العمل االن -1

 ألدوات إدارة المخاطر المرتبط بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيدليل االرشادي ال -2

 االستغالل يخص فيما المجتمعة الشكاوى تقديم آليات/ الممارسات أفضلالعالمي حول  الدليل -3

 الجنسي واالنتهاك الجنسي

 



 مالحظة باالمكان االطالع و تحميل االدلة عبر الرابط 

5BMRDlBK7VX6m-1fugQ_1hEL-https://drive.google.com/open?id=1D5X4JTC 

 

 تقديم عرض مالي يشمل سعر الساعة التدريب شامل المادة التدريبية.  -

 
 :م العرضوموعد تسلي الفترة المتوقعة للبدء في التدريب

 .2222 مارسن شهر م االولمن المتوقع البدء بالتدريب خالل النصف  -4

  29/22/2222المؤسسات واألفراد هو من عروض الآخر موعد الستالم  -5

 

 تنفيذ التدريب:  مكان
 شبكة وصال فيسيتم تنفيذ التدريب  -6

 

 اعتبارات أخرى: 
عروض التدريبية تلتزم هذه الجهة بشروط )شركات أو أفراد( لل في حال وقوع االختيار على أحد الجهات المتقدمة

 جمعية الثقافة والفكر الحر في التدريب وهي كالتالي أدناه: 

  .القيام بقياس وتقدير احتياجات المتدربين في اليوم األول من التدريب 

  :االستناد الي ادلة محددة في اعداد المصفوفة والخطة التدريبية وهي 

الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين  -االجتماعي في المجال العمل االنساني دليل النوع  -1

 الوكاالت 

 الجنسي واالعتداء االستغالل من بالحماية المرتبط المخاطر إدارة ألدوات االرشادي دليلال -2

 اللاالستغ يخص فيما المجتمعة الشكاوى تقديم آليات/ الممارسات أفضلالعالمي حول  الدليل -3

 الجنسي واالنتهاك الجنسي

 

 الملخصة تدريبالدة تقديم ما. 

  .تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة 

  .تقييم التدريب القبلي والبعدي 

  .تقديم تقرير نهائي عن التدريب 

 

 

 :كترونياالل، وذلك عن طريق البريد وماليفني  ومقترحيطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية 

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

   02/20/0202  لموعد النهائي لتقديم الطلبات هوا

https://drive.google.com/open?id=1D5X4JTC-1fugQ_1hEL-5BMRDlBK7VX6m
mailto:trainer@cfta-ps.org


 


