
 

 

 04.10.2022التاريخ: 

 إعالن صادر عن االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون 

 استدراج عروض اسعار لغرض تطوير خطة استراتجية لطبيعة عمل االئتالف المدني 

 )خبير اعداد خطط استراتجية(

: عن االئتالف  

المؤسسة الفلسطينية للتمكين  ،  ائتالف لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني  االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، هو 
للدراسات والوسائل البديلة لحل   ACT مفتاح، مؤسسة  -  ، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية- REFORMالمحليةوالتنمية  

، مركز - WCLACشمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  -النزاعات، مركز اعالم وحقوق االنسان
استقالل، مؤسسة  - ق االنسان، المكتب التنفيذي لالجئين الفلسطينيين، الهيئة االهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون رام هللا لدراسات حقو 

الضمير لحقوق االنسان، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني،  
 .نسانشاهد، شبكة راية اإلعالمية، مركز رام هللا لدراسات حقوق اإل -مؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان مركز تعاون لحل الصراع، ال

إلىيهدف  و   المكونات المجتمعية    االئتالف  بين  للتجسير  الموضوعية  الظروف  تهيئة  والعمل على  المجتمعي،  االنسجام  بواقع  النهوض 
 .المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كقيمة جامعة، وضابطة لالنسجام األهلي 

 خبرات والمهارات المطلوبةال 
 .مجال ذي صلةشهادة ماجستير كحد ادنى في مجال التخطيط او االدارة او في اي  •
 سنوات في التخطيط االستراتيجي وصياغة وتصميم الخطط االستراتيجية للمنظمات غير الحكومية.   8خبرة ال تقل عن  •
 الخبرة في التنظيم وإدارة التغيير ميزة إضافية.  •
 .معرفة عميقة في طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني •
 ومكونات السلم االهلي في فلسطين معرفة متقدمة في مجال وواقع  •
  القدرة على تيسير جلسات اعداد الخطة االستراتيجية مع الجمهور المستهدف •
 .معرفة متقدمة في السياق السياسي واالجتماعي الفلسطيني •
 مهارات اتصال وتيسير ممتازة  •
 ) ارفاق شي مشابه (   دليل على القيام بمهام مماثلة •

 
 
 



 

 

 
 المهام المطلوبة   

 ساعة.  16اعداد برنامج ورشة عمل تخطيط وتفاكر لمدة  •
 تحديد مسارات عمل االئتالف الحالية والمستقبلية   •
 ان تكون االهداف االستراتيجية التي سيتم العمل عليها قابلة للتنفيذ والقياس . •
وكيفية التغلب عليها ووضع الحلول    أن تساعد االستراتيجية في تحديد المخاطر والفرص والتهديدات التي يمكن ان تواجه االئتالف   •

 والبدائل المفترضة. 
 تقييم منهجية عمل االئتالف المدني . •
التمويل   اجراء التحليل الهيكلي والثقافي والموارد )بيئة العمل ، الهياكل المتاحة ، الموارد المالية ، الموارد البشرية ، الشراكات والتعاون  •

 المحتمل(
 يق األهداف والرسالةتحديد البرامج الالزمة لتحق •
 تقرير استهاللي يتضمن منهجية واضحة ومفصلة.  •
خطة استراتيجية لطبيعة عمل االئتالف توضح الغايات واالهداف التي تعكس الرؤية والرسالة مع رسم واضح لدور االئتالف ضمن  •

 ضمن سياق مؤسسي اوسع في مجال السلم االهلي. 
 لسلم االهلي. مراجعة االطار المرجعي لالئتالف المدني ل •

 
 27.11.2022–09.10.2022:عداد الخطةالفترة الزمنية ال 

 
 :التقديم آلية 

اجمالي  % من 10علما بانه سوف يتم خصم  منفصل الضريبة شامل  ليورو اعملة ب  باللغة االنجليزية تقديم عرض السعر •
 المبلغ  

عمل  عينة عن  برنامج ورشة التخطيط االستراتيجي، إرفاق  منهجية عمل,يشمل "  باللغة االنجليزية منفصل تقديم عرض فني   •
 ." ، تقديم خطة عمل زمنية، )نموذج إستراتيجية( سابق

 بدون صور ) اي سيرة ذاتية بصور لن يتم قبولها (.  الذاتية السير  إرفاق  •
 REFORM (econnect.ps)اإللكتروني للمؤسسة من خالل الرابط:  تفي نظام المشتريا سجيلالت •

 
 
 
 
 
 

 

https://www.econnect.ps/UserRequest?lan=en_US


 

 

 
عروضهم المالية والفنية باليد    والذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعاله تقديم اعداد الخطة  على الراغبين بالمشاركة في  

الواقع في رام هللا، المصيون، عمارة الطيراوي،    REFORM – المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةفي مقر  
مع مراعاة ما  ،  من بعد الظهر   0020:الساعة    حتى  202201.60.الموافق    الخميسيوم  الطابق الثاني في موعد أقصاه  

 :يلي

 

 آلية التقديم:

 .على أن يكون الظرف المالي منفصل عن الظرف الفني ، والمختومأن يقدم بالظرف المغلق  •
 .كتابة عنوان البحث على المغلف الخارجي للظرف •
 .أي طلب ناقص ال ينظر فيه  •
 سعار االئتالف غير ملزم بأقل األ •

 
 :التقييم معايير 

 .%30العرض المالي  ✓
 % تشمل:70العرض الفني  ✓
%، منهجية العمل  15خطة العمل    ، %10برنامج عمل الورشة المقترح    %،5التخصص  %،  20) الخبرة   مل  مقترح البحث ويش .1

20 ) % 

 انتهى... شكرا

 

 

 

 

 

 


