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 استدراج عروض أسعار لباحث 

17/12/2020	

كل الموارد الالزمة وبالشكل المالئم، لتمكین وخلق مجتمع  واستخداممؤسسة دالیة ھي مؤسسة مجتمعیة، یتلخص عملھا في حشد 
والمحاسبة، ویأتي ذلك من اإلیمان بحق الشعب الفلسطیني في التحكم بمصادره من أجل  مدني مستقل ومسؤول؛ تسود فیھ الشفافیة

ویتم تحقیق ذلك من خالل تقدیم منح لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والمالئمة، خاصة تلك الجھود .	تحقیق تنمیة مجتمعیة
	.تفادة منھاالتي تبذلھا المجتمعات المحلیة الستخدام مواردھا المتوفرة واالس

میة ي التنف لنساءلى تعزیز دور اإ ھتسعى مؤسسة دالیة من خاللحیث  من ضمن برامج دالیة المجتمعیة، برنامج نساء تدعم النساء،
 نلھتحدید القضایا التي سیتم العمل علیھا من قبو نولویات مجتمعاتھأفي عملیة تحدید احتیاجات و نبقیادة المجتمع من خالل دمجھ

عن طریق استخدام الموارد المحلیة من طاقات بشریة وخبرات ومصادر مالیة وغیر مالیة، ممكنة بذلك قیم العمل المجتمعي 
 یجاد حلول لقضایا المجتمع.إاالعتماد على الذات في و

 اتالجمعی نمنساء ھو عبارة عن مجموعة الصندوق ، وفي أربعة محافظات نساء تدعم النساء صنادیق النساء یتضمن برنامج
وق ُموجھة ستثمار لدى الصندتكون أولویات اال، ةمجتمعیة وھادف والتي ترغب بالتعاون فیما بینھا لتحقیق أھداف وغایات المسجلة

 ستمراریة.  ستدامة واالمن قبل نساء المجتمع، وتعتمد على دعم المجتمع والموارد المحلیة، بشكل یؤدي إلى اال

معیة من أجل تطویر مشاریع كل ج بینھن فیما والتعاون ،البعض نلبعضھ نقوة دعمھ إدراكء على تشجیع النسالالصندوق  یسعى
تشترك فیھا  بصورة نولویاتھأمن الجمعیات وبالتالي تحقیق التنمیة المستدامة لكافة الجمعیات من خالل التفكیر الجماعي لطرح 

 اإلیجابي تأثیرھا وتعزیز المجتمع،ة في أكافة الجمعیات وإیجاد سبل للتعاون فیما بین الجمعیات. وبالتالي، تمكین دور المر
 في تنمیة المجتمع المحلي.   ومساھمتھا

عمل تتطلع مؤسسة دالیة لل ،في رام هللا الممول من الممثلیة الكندیةالنساء  صنادیقمشروع تمكین النساء من خالل نموذج ضمن 
إلنتاج دراسة وورقة موقف حول نماذج تمكین النساء المختلفة وتقییم نموذج عمل صنادیق النساء ة، في الضفة الغربی ة/مع باحث

 	.في مؤسسة دالیة، والخروج بتوصیات لتطویره بما یخدم أھدافھ
	

	:للتقدم، یرجى االطّالع على التفاصیل أدناه

	:والمسؤولیاتالمھام 

النماذج المختلفة لتمكین النساء بشكل جذري ومستدام محلیا وعالمیا، للمواد الكتابیة والمنشورة في  أدبیةإجراء مراجعة  .1
	.ومن ضمنھا نموذج صنادیق النساء في مؤسسة دالیة

سة صنادیق النساء في مؤسإجراء لقاءات ومقابالت میدانیة مع الجمعیات األعضاء في صنادیق النساء، لتقییم نموذج  .2
دالیة، والخروج بتوصیات لتطویر عملھ بما یضمن تفعیلھ كصندوق یعزز قیم التشاركیة في القرار وحشد المصادر 

	المحلیة وتسخیر موارده لخدمة المرأة والمجتمع تبعا لالحتیاجات التي تحددھا النساء.
مؤسسة نسویة 30-25ما بین  بإشراف مؤسسة دالیة، معلقاءات، 	4لقاءات، بما مجموعھ /تیسیر سلسلة مجاورات .3

ین/ات من القطاع العام والخاص ممثلو معیات األعضاء في صنادیق النساء،وممثالت عن الج ،في المجال ات/ناشطینو
	.	العاملین في المجال، لبحث نموذج صنادیق النساء ونماذج أخرى لتمكین النساء اقتصادیا واجتماعیا

ات توصیة دالیة، والسنماذج تمكین النساء المختلفة وتقییم نموذج عمل صنادیق النساء في مؤس حولإعداد دراسة  .4
	تمكین النساء اقتصادیا واجتماعیا.الفاعلة والمناسبة ل المتعلقة بالنماذج

ة كومیجھات الحنماذج لتمكین المرأة اقتصادیا واجتماعیا، یتم عرضھا ومناقشتھا مع الإعداد ورقة موقف حول اعتماد  .5
، تحت إشراف مؤسسة دالیة ة،مشترك اتلقاء 6، في ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة باإلضافة إلى الممولین

	واستدخال التوصیات الناجمة عنھا في الدراسة.
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عرض الدراسة في مؤتمر سیتم عقده في الموضوع، للخروج بخطوات عملیة لعمل واستدامة ھذه النماذج وتبنیھا على  .6
	المستوى الرسمي.

	:المؤھالت المطلوبة

	.	على درجة الماجستیر في مجال ذو عالقة الً لة/حاصیكون حاصتكون/أن  .1
	.خبرة في مجال عمل األبحاث والدراسات بما یشمل جمع المعلومات وتحلیلھا وتوثیقھا .2

	:مخرجات العمل

ات توصیة دالیة، والسصنادیق النساء في مؤسحول نماذج تمكین النساء المختلفة وتقییم نموذج عمل إعداد دراسة  .1
	صادیا واجتماعیا.المتعلقة بالنماذج الفاعلة والمناسبة لتمكین النساء اقت

	.	نماذج لتمكین المرأة اقتصادیا واجتماعیاإعداد ورقة موقف حول اعتماد  .2
	.تحت إشراف مؤسسة دالیة ةمشترك ات، في لقاءجھات مختلفة كما ھو مذكور أعالهوقف على عرض ورقة الم .3
	في مؤتمر سیتم عقده في الموضوع. وورقة الموقف والمخرجات والتوصیات عرض الدراسة .4

 
 المدة الزمنیة:

 یوم عمل موزعة على األشھر، كالتالي: 30
 

	تشرین أول	ایلول آب	تموز	حزیران	أیار	نیسان	آذار	شباط	كانون ثاني	المھمة	#

1	

للمواد  أدبیةإجراء مراجعة 
الكتابیة والمنشورة في 

النماذج المختلفة لتمكین 
النساء بشكل جذري 

ومستدام محلیا وعالمیا، 
ومن ضمنھا نموذج 

صنادیق النساء في مؤسسة 
     .دالیة

 	 	 	 	 	  	 	

2	

إجراء لقاءات ومقابالت 
میدانیة مع الجمعیات 

األعضاء في صنادیق 
النساء، لتقییم نموذج 
ة مؤسسصنادیق النساء في 

دالیة، والخروج بتوصیات 
لتطویر عملھ بما یضمن 

تفعیلھ كصندوق یعزز قیم 
التشاركیة في القرار 

وحشد المصادر المحلیة 
وتسخیر موارده لخدمة 

المرأة والمجتمع تبعا 
لالحتیاجات التي تحددھا 

       النساء.
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3	

تیسیر سلسلة 
لقاءات، بما /مجاورات
 لقاءات، 4مجموعھ 

بإشراف مؤسسة دالیة، مع 
مؤسسة  30-25ما بین 

ات في /نسویة وناشطین
المجال، وممثالت عن 

معیات األعضاء في الج
 صنادیق النساء،

وممثلین/ات من القطاع 
العام والخاص العاملین في 

المجال، لبحث نموذج 
صنادیق النساء ونماذج 

أخرى لتمكین النساء 
 . اقتصادیا واجتماعیا

 	 	

    

 	 	 	  	 	

4	

إعداد دراسة حول نماذج 
تمكین النساء المختلفة 

وتقییم نموذج عمل 
صنادیق النساء في مؤسسة 
قة لدالیة، والتوصیات المتع

بالنماذج الفاعلة والمناسبة 
تمكین النساء اقتصادیا ل

 واجتماعیا.

 	 	 	

    

 	 	  	 	

5	

إعداد ورقة موقف حول 
اعتماد نماذج لتمكین 

اقتصادیا المرأة 
واجتماعیا، یتم عرضھا 

ومناقشتھا مع الجھات 
الحكومیة ومؤسسات 
المجتمع المدني ذات 
العالقة باإلضافة إلى 

لقاءات  6الممولین، في 
مشتركة، تحت إشراف 

، واستدخال مؤسسة دالیة
التوصیات الناجمة عنھا 

 في الدراسة.

 	 	 	 	

      

 

  

 	

6	

عرض الدراسة في مؤتمر 
في الموضوع، سیتم عقده 

للخروج بخطوات عملیة 
لعمل واستدامة ھذه 
النماذج وتبنیھا على 

 المستوى الرسمي.

 	 	 	 	 	 	 	  	

  
 

	procurement@dalia.ps:ات بالتقدم، إرسال الوثائق التالیة على البرید االلكتروني /یرجى من المھتمین

	.یتضمن آلیة العمل بناءا على المھمات المذكورةعرض فني  .1
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	.السعر االجمالي شامل الضریبة المضافةتكلفة التقدیریة للیوم الواحد، وعرض مالي، یشمل عدد أیام العمل وال .2
	.السیرة الذاتیة .3
	.تم إنتاجھا من قبل الباحث ودراسة نموذج لورقة موقف .4

 .، الساعة الثانیة عشر ظھراً 30/12/2020یوم السبت الموافق آخر موعد لتقدیم العروض، 

	 sinfo@dalia.p:	لكترونياالبرید اللمزید من المعلومات، یرجى التواصل على 

 
 


