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Terms of Reference (TOR) 

 خبراء/استشاريين في مجال شروط مرجعية الستدراج

 االشراف المهني والعاطفي

 . معلومات أساسية1

 :COVID-19السياق العام وفي ظل : 1.1

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

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

 .النساءاألكثر هشاشة كعلى الفئات  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،على تقييم أجراه صندوق األمم المتحدة  بناء  

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

س ى انتشار الفيرو ما أد. كاألزواجبما في ذلك عنف  العنف،من أشكال مختلفة من و تعريضهن لخطر متزايد 

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

 

زيد ي وفرض الحجر الصحي وحظر التجول القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العملو  إغالق المدارسان  -

ي األطفال والناجيات من العنف المبن وما بينفي األسر المكتظة ال سيما من حدة األزمات النفسية واالجتماعية 

ؤخًرا ن وموالعدواتتضخم هذه المخاوف بشكل خاص في سياق غزة نظًرا لتأثير الحصار و  على النوع االجتماعي. 

لعامة بشكل اتم تقليص الخدمات  نفسه،تأثير ارتفاع حصيلة الضحايا من "مسيرة العودة الكبرى". في الوقت 

 االجتماعيلتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي  طرق بديلة اتباعهناك حاجة ماسة إلى م لذا عا

 النساء.  لتلبية
ً
 احتياجات الفئات الهشة وخصوصا

 : 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

غير حكومية تقدم في حاالت الطوارئ مؤسسة مستقلة و ك  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



الة حالشركاء عند الحاجة لتقديم تدخالت متخصصة من خالل مسار إ التنسيق والتوافق بين سيتم ضمان -

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

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

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

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

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

والدعم  لحالة،اة الثقافة والفكر الحر على إدارة النوع االجتماعي في جمعي علىستركز االستجابة للعنف المبني  -

الوعي القانوني واالستشارة ثم اإلحالة إلى الخدمات  تقديممع  القانوني،النفسي واالجتماعي واإلحالة إلى الدعم 

شخاص األ  بما في ذلك والفتيات،األخرى المطلوبة. سيستهدف البرنامج الفئات األكثر ضعفا من النساء 

والنساء والفتيات الالئي يعشن في المناطق المحظورة وكبار السن والمطلقات  واألراملذوو/ات اإلعاقة 

من المجتمعات النائية والهشة ستأخذ في االعتبار االحتياجات واالختالفات الفردية، ال سيما  الوصول وغيرها 

 اللواتي 
ً
ي حياه ف والحق القانون،لحماية المتساوية بموجب الحق في الديهّن النساء والفتيات األكثر ضعفا

 جميع أشكال التمييز. خالية من 

 . الغرض من العقد والنتائج المتوقعة1 

يتمثل الهدف العام للمشروع في الحد من مخاطر وانتشار سوء التغذية واألمراض المعدية ذات الصلة بالمياه والصرف 

عيفة باإلضافة إلى توفير خدمات فورية ومنقذة للحياة في مجال العنف الصحي والنظافة الصحية بين المجتمعات الض

القائم على النوع االجتماعي وخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع 

 االجتماعي. 

 الغرض من هذا العقد: 

 بما في ذلك مديري المشروع،لموظفين في هذا المهني والعاطفي ل االشراف والدعم تقديمالغرض من هذا العقد هو 

ي أي التسبب ف موحدة وعدمواألخصائيون النفسيون من أجل منع اإلرهاق واإلجهاد وضمان اتباع نهج وتقنيات لة الحا

 ر. ضر 

 النتيجة المتوقعة للعقد هي: 

  ادئ مع مراعاة مب عالية،يمتلك فريق المشروع المعرفة والمهارات الكافية لضمان تقديم خدمات ذات جودة أن

 العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم إلحاق الضرر وعدم ترك أي شخص خلف الركب. 

  المنتظمالمهني والعاطفي دعم موظفي المشروع من خالل اإلشراف. 

  .ضمان الوقت المناسب إلغالق القضايا 

 ة. تعزيز قدرة كادر المشروع على تقديم التدخالت وفق المعايير الدولي 

 . نطاق الخدمات3

 المنهجية: 

  خالل استفساراتمن دعمهم من أجل عقد جلسات إشراف فردية أسبوعية )وحسب الحاجة( مع كل موظف 

 .إلى رفاهيتهموضمان الوصول عن الحاالت 

  ومنع  يز تحفو التزام و جلسات جماعية شهرية/نصف شهرية تتناول التحديات واإلنجازات لتعزيز احترافية

 للموظفين.  االحتراق المهني

  تقديم تغذية راجعة مستمرة ومنتظمة للموظفين حول مختلف الحاالت والنهج واألساليب التي تهدف إلى

 .تعزيز العمل

 المستهدفة:  مجموعةال



ا )فريق المشروع من موظفي العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة النفسية والدعم النفسي  #45 -
ً
موظف

 تماعي(. االج

 :الجهة المتعاقد معهاقوم بها تالمهام التي س

 #01  ساعة إشراف مهني وفني .
ً
 لدعم فريق العمل النفسي اثناء العمل مع الحاالت الصعبة جدا

 #111  ساعة إشراف عاطفي ونفسي واجتماعي للموظفين المشاركين في المشروع مقسمة حسب حاجة كل

 موظف. 

 تابعة منتظمة مع اإلدارة المسؤولةتقديم تقارير شهرية واجتماعات م 

 ضمان السرية التامة واألخالق وفق المعايير 

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

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

 المسؤوليات: 

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

  تنفيذ ي ف في جمعية الثقافة والفكر الحر  مشروعالوثيق مع منسق  تواصلعلى المتعاقد المرشح سيبقى

 لناشئة. ومناقشة القضايا والعقبات ا التقدمالتدريب ويقدم تحديثات حول 

 الجغرافي للمشروع:  الموقع

 عبر  اون الين الجلساتومن المتوقع تنفيذ  يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزةخان  فيمشروع ال ُينفذ

 برنامج الزوم أو ما شابه. 

 . التوقيت واللوجستيات والتسهيالت4

 :الجدول الزمني 4.1

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

  لمراجعة وثائق المشروع والمتطلبات التفصيلية. منسق المشروع االجتماع مع 

 ل 
ً
 حسب أهدافه. و كل موضوع تنفيذ الجلسات وفقا

 . التقارير5

  تقرير يتضمنتقديم  
ً
 بالمنهجيات التي سيتم استخدامها. مقترحا

  إجراءات التشغيل الموحدة والمبادئ التوجيهية لإلحالة لدليل مراجعةتطويري و  تقرير SOPs  التي سيتم

 تطويرها بناًء على المراجعة(

  توصيات والنتائج والالعمل منهجية تحليل يجب أن يتضمن التقرير النهائي الخلفية والملخص التنفيذي و

 صفحة(.  15)يجب أال يتجاوز التقرير 

 المؤسسةن يعتبر التقرير نهائيا إال بعد الموافقة عليه من قبل ل. 

  .سيكون التقرير والمراسالت باللغتين العربية واإلنجليزية 

 . المؤهالت والخبرة المطلوبة لالستشارة: 6

 7 نيشترط في االستشاري الحصول على شهادة تعليمية في هذا المجال باإلضافة إلى الخبرات السابقة التي ال تقل ع

 سنوات. 

 المستندات المطلوب تقديمها: 



  .العرض الفني الذي يتضمن خطة العمل والمنهجية 

 عرض مالي يتضمن سعر الساعة 

  .التقييم القبلي والبعدي 

  .تقديم تقرير دوري ونهائي 

 

 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

   11/11/1111الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو االربعاء الموافق 

 


