
1/3 

 جهة استشارية لتطوير و اعداد الخطة                                           

 (2025 – 2021)لالعوامةمعجة الثقافة والفكر الحر لسترايجةة اال

 

 

 مقدمة عن المؤسسة

ب دورا قياديا في تطوير ، تلع1991عام تأسست  مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، وهي جمعية الثقافة والفكر الحر،

تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع من خالل العمل على المجتمع المدني الفلسطيني 
 :تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وهي علي جمعية الثقافة والفكر الحرتعمل  غزة. 

واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسان؛ لتيسير عملية التغيير االيجابي تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر  .1

 بقيادة المجتمع

 تمكين األطفال والشباب والنساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور وكالء التغيير في مجتمعاتهم. .2
 وحقوق اإلنسان في مجتمعاتهم.تمكين وكالء التغيير المجتمعي، والمحلي لطرح قضايا العدالة االجتماعية،  .3

على مستوى صناع القرار والرأي ورجال  -زيادة الوعي واالعتراف بحقوق اإلنسان خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4
 اإلصالح.

 تقدم جمعية الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مراكزها التالية:

 سنة 12-6طفال من سن للعمل مع األ خيم خانيونسفي م 1991تأسس عام : 1 مركز الشروق واألمل 

  سنة 16-12لفتيان/ات من سن للعمل مع ا خانيونسبمدينة حي األمل في  1993مركز بناة الغد: تأسس عام 

  سنة 12-6ألطفال من سن يطن السمين، للعمل مع ا –في خانيونس  2006عام مركز نوار التربوي: تأسس 

  :لشبابمن اشرائح مختلفة بمدينة خانيونس، للعمل مع  –في حي األمل  1991تأسس عام المركز الثقافي، 

 /ات.والمثقفين /اتالتربويين /ات،لفنانينا /ات،الجامعيين

  يقدم الخدمات الصحية واالستشارات المتعددة للمرأة   البريجفي  1995مركز صحة المرأة: تأسس عام 

  سنة 12-6طفال من سن حي البراق للعمل مع األ – في خانيونس 2019تأسس عام : 2مركز الشروق واالمل 

  مؤسسة قاعدية للعمل على قضايا النساء والمدافعة عن حقوقهن 60وتضم  2001شبكة وصال: تأسست عام 

 تقدم جمعية الثقافة والفكر الحر، وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية، الخدمات المتنوعة التالية: 

  :وتشمل الصحة اإلنجابية والكشف المبكر والوقاية والتغذية والصحة الجنسية والصحة القانونية والخدمات الصحية الخدمات الصحية

 المتخصصة وتقديم المشورة.
 التربوية: وتشمل المخيمات الصيفية والمعارض والدعم الدراسي )التعليم النشط( وتنمية الموارد المادية  التعليم والخدمات

 على القيادة. المعارض والتدريب
 .الدفاع والتوعية وتعبئة المجتمع: ويشمل الحمالت والمساعدة القانونية للمرأة واألسرة وبرامج اإلرشاد 

 .النشاطات الثقافية: وتشمل المهرجان الثقافي، ملتقى اإلبداع، الحكواتي، أسبوع القراءة .الخ 
 عي خدمات ترفيهية مثل الرحالت والمسرح والدراما خدمات الدعم النفسي االجتماعي: وتشمل خدمات دعم نفسي واجتما

 النفسية والمخيمات الصيفية.

 التدريب وبناء القدرات: ويشمل هذا بناء قدرات المؤسسات المحلية والقاعدية. 

 فهم نطاق العمل )أفراد أو شركات( توفر هذه الوثيقة المعلومات الالزمة والتي من شأنها أن تسمح لمزود الخدمة المطلوبة
 المطلوب لتقديم العروض الفنية والمالية.  

 ps.org-jobs@cfta   االيمجل عبر   0202يولجو9المؤسسة يستقبل استفسارايكم حتي ياريخ 

 

 

 الخدمة المطلوبة  

 الخطة اعدادتطوير وللعمل على  شركات(التعاقد مع جهة استشارية )افراد او جمعية الثقافة والفكر الحر في  ترغب
 وفق التالي: (2025 – 2021)لألعوام للجمعية  الستراتيجيةا

  معدة باللغتين العربية واالنجليزية 2025حتى  2021سنوات من  5مدة الخطة 
  التي تعد  االستشارية أن تقوم نفس الجهةالممكن سنوات ومن  3للخطة بعد شاملة سيتم عقد مراجعة

 الخطة بعمل التقييم.

  اتباع النهج التشاركي من خالل إشراك جميع الفئات المستفيدة وأصحاب المصلحة في المراحل المختلفة
اإلستراتيجية  إقرار  قبل الراجعة التغذية قدر من أكبر على الحصول رية أو خالل عملية التطوير بهدفيسواء التحض

 .النهائي  بشكلها

mailto:jobs@cfta-ps.org
mailto:jobs@cfta-ps.org


2/3 

 
 

 العملمنهةجة 
 

 
 كالتالي: وفقعلى يطوير االسترايجةجة  العمليتم 

 
  :أوال

 والتي تهدف إلى جمع المعلومات االساسية وتوفير األساس الالزم من خالل مراجعة  مكتبيةالمراجعة ال
الدروس ووالتقييم  المتابعةأنشطة و التقييمات وصياتتتائج والدراسات واألدبيات السابقة مع التركيز على ن

 واءسالماضية سنوات  خطة الخمسأثناء تنفيذ المستفادة ودراسات الحالة الموثقة ضمن البرامج المختلفة 
 بحيث تساهم في تطوير الخطة االستراتيجية للسنوات الخمس القادمة.  الجمعيةبالمشاريع او برامج  المتعلقة

  المنظورين القريب والبعيد من خالل تقديم نظرية  جها على التوقعات لالثر والنتائج فيفي نه الخطةتعتمد أن
داه ير هي االي)بحيث تكون نظرية التغالجمعية المختلفة  ضمن مجاالت اختصاص واضحةنتائج  ةير وسلسليتغ

 الرئيسيه في عملية التخطيط االستراتيجي المتوقع(
  الخاصه بالجمعيه  والقيم والرسالةالرؤية تحديد أو تحديث 
 رصالفو/ تقييم االحتياجات واالنكشافات  التحدياتتحديد  والذي تعمل ضمنه الجمعيه  العامالسياق  تحليل 

 اطرللمخ شاملتتضمن تحليل  بحيث، للجمعيه العامه التدخالت من لكل تحليلي بشكل عليها البناء واليات
 التخفيف منها  واليات

 المتوقع لالعوام الخمس الخادمه  واالثر للجمعيهالرئيسيه  االهداف/الهدف تحديد 
 انفوجرافيكسردي و  بشكل يريالتغ نظرية وعرضتوضيح لكل نتيجه  معسلسلة النتائج  تطوير 

 
 :االسترايجةجه ستتضمن

o المختلفه وفئاتها تدخلها ومناطق ومراكزها: نشأتها وهويتها المؤسسه عن نبذه 
o الى أين وصلت الجمعيه االن  بذهن 
o طريق الخمس اعوام القادمه  خارطة 
o العمل وفلسفه المتبع النهج عرض 
o الموارد البشريه  حليلت 
o الفئات المستهدفه  تحليل 
o المخاطر  تحليل 
o المواردالشراكات  تحليل  

 
 المتوقعه:  المرفقات

o ةاطار النتائج مكتمل وشامل ويعكس الخطه الخمسي  
o  خطة بناء القدراتMaster Plan 
o  خطة العمل التفصيليه للسنه االولى من االستراتيجيه  
o  خطة المتابعه والتقييم والتعلم والمسائلهMaster Plan  
o  موازنه مرتبطه بشكل منطقي قائمه على النتائج للخمس سنوات القادمه 
o األخيرة وضمن مجاالت اختصاص الجمعية المختلفة الثالث السنوات على يرتكز مسح مفصل للبيئة  

 

 على الةهة المتقدمة:

 تقديم شرح مفصل للمنهجية المقترحة في العمل في كل مرحلة وكيفية تطبيقها والمخرجات المتوقعة منها 
 تحديد إطار زمني واضح لكل مرحلة 

 .توضيح قائمة المستندات والملفات المطلوبة للمراجعة ضمن المرحلة األولى 
 

 النتائج المتوقعة:

  عداد إلتقرير أولي يوضح المنهجية المعتمدة والخطة الزمنية وقائمة الجهات التي سيتم العمل معها
 االستراتيجية وقائمة بمخرجات مرحلة المراجعة المكتبية

  ،المسح البيئي، تحليل أصحاب المصلحة وذي العالقة( تقرير بمخرجات مرحلة المراجعة المكتبيةSWOT)إلخ ، 

 ماف والقيواألهدباللغتين العربية واالنجليزية وتشمل: الرؤية والرسالة  لجمعية الثقافة و الفكر الحر ةاستراتيجي ،
 والفئات المستهدفة، والملحقات التالية: عمل والشركاءالومجاالت 

o تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات(SWOT)  
o المستفيدينو تحليل البيئة. 
o  تقدمه الجمعيةإطار النتائج حسب نموذج. 
o .اإلطار المنطقي حسب نموذج تقدمه الجمعية 
o موضحاً فيها مؤشرات األداء.لالستراتيجية  خطة تنفيذ سنوية 
o  للسنة األولىتفصيلية تشغيلية خطة. 
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o .موازنة الخطة االستراتيجية اإلجمالية 
o .موازنة تفصيلية للسنة األولى 
o والمساءلة والتعلم خطة المتابعة والتقييم. 
o نظرية التغيير في الجمعية. 
o تها.المخاطر وإدار تحليل 

  وتقديم عرض عن الخطة االستراتيجية المخرجة ضمن ورشة عمل تنظمها الجمعية مع ذوي العالقة تحضير 
  بمالحق مرفقة للخطة االخري صفحات و يتم ارفاق المتطلبات  10يجب اال تزيد الخطة االستراتيجيةعن 

 من تاريخ توقيع العقد  شهران: اإلطار الزمني

 2020يوليو من  الرابعاألسبوع  التواريخ المتوقعة لبداية النشاط:

 $5222المبلغ المرصود للمهمة : 

 

 طريقة يقديم العروض

 :التالي تشمل علي يجب أن  المتقدمة الفنية العروض 

i. المنهجية التي سيتم العمل عليها 
ii. الجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل 
iii.  بأهم األعمال المشابهة التي تم تنفيذها مع تقديم عينات منها قائمة 
iv.  سيرة ذاتية للجهة المتقدمة وفريق العمل المقترح مع توضيح الخبرة وما يؤهل المتقدم للقيام

 بالخدمة
v.  .ثالثة معرفين لمن تم تنفيذ أعمال ذات عالقة بمثل نوع الخدمة المطلوبة 

 دمة كجزء من عملية التقييم ويجب أن يتم بمشاركة كل فريق العمل سيتم طلب عرض تقديمي من الجهات المتق
 المقترح ضمن العرض المقدم

 عبر االيميل  0202 يولجو55الموافق  -االربعاءيوم هو  ة ض الفنيوموعد لتسليم العر أخر :موعد التسلجم
 ps.org-jobs@cfta 

 

العامةشروط الالفروض و  

 المبلغ شامل للضريبة المضافة وفي حالة الشركات يتوجب تسليم فاتورة ضريبية .1

 ملكية المخرجات: خاصة بجمعية الثقافة والفكر الحر  .2
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