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I. املطلو�ة املهمة  عن خلفية: 

 

  والعالم   فلسط�ن  ��  وال��بية  الثقافة   تطو�ر  ��  �عمل  ر�حية،   غ��  مستقلة،   تنمو�ة،  مؤسسة  القطان   ا�حسن  عبد   مؤسسة

  املتحدة   اململكة   ��  1993  العام  لتوُ�ّج   املؤسسة   تأسست   الشباب.   واملبدع�ن   واملعلم�ن،   األطفال،  ع��   بال��ك��   العر�ي،

ز   حيث  F-0035-(QR  رقم (  1998  العام  فلسط�ن   ��  العمل  و�اشرت  )،1029450  (رقم   خ��ية  كمؤسسة 
ّ

  مع  عملها،  ي��ك

الت
ّ

   ك. املوزايي  قاعات  خالل  من  املتحدة  اململكة  و��  ،"الفنون   خالل  من  روابط  ِصالت:"  مشروع  خالل  من  لبنان  ��  تدخ

 . www.qattanfoundation.org :ز�ارة ير�� املؤسسة  عن إضافية ملعلومات

 

  والتسامح،   وا�حر�ة   بالعدل  يتسم   معر��  "مجتمع  نحو  ��سال  تتب�ى  ال�ي  ،2024-2020  االس��اتيجية   خط��ا   املؤسسة  أطلقت 

  حيو�ة   ثقافية  بيئة  تحقيق  إ��  س���و"  كرؤ�ة،  وفاعل"  عاملي  حضور   وذي  و�نتجها،  واألدب  والفن  العلم  و�قدر  ا�حوار،  و�تب�ى

 أدناه. 1 ا�جدول  �� ت�خيصها يمكن ال�ي و  ،جامعة كرسالة التحرري"  املعر��  لإلنتاج محفزة 

 

  نتائج   من   أساسية   نتيجة   فردتأ  كما   املتنوعة،   التدخالت  ع��  رئيسية  مس��دفة   كفئة  األطفال  ع��  االس��اتيجية   ا�خطة   ركزت

   وجودة  إثراءً   أك��  لألطفال   وموارد  ومضام�ن   ومعارف   خ��ات  و�تاحة   ودعم   إلنتاج   عملها 
ً
  تحقق   و�ي   أدناه).  2.2  (انظر/ي  وجذبا

  ومعارف  خ��ات  تقدم  )�افة  (بصورها   ثقافية  منتجات   من  موجود  هو  ما  تم�ح  دراسة  ع��  العمل  تود،  النتيجة   هذه  املؤسسة

  منذ ف   تحرري.  فكري   إطار  ضمن   القطاع  هذا  لرفد  ��ا  تقوم  أن   يحب  ال�ي  التدخالت  تحديد  ع��  املؤسسة  و�ساعد  ،ومضام�ن

  بد   ال  بالتغي��  استثمار   أي  وأن ،  املستقبل  صناع  بأ��م  إليما��ا  مس��دفة  أساسية   كفئة  األطفال  املؤسسة   حددت،  تأسيسها

   18  وح�ى  0  عمر   من   األطفال  فو�عرّ   ،معهم  ي�ون   وأن
ً
  من   الطفولة   قطاع  مع  ا�حالية  ��ي�لي��ا  املؤسسة  �عمل،  وعليھ   .عاما

 التا��: خالل

 

ان،  ا�حسن  عبد  مؤسسة  برامج  أحد  وهو  ثقا��،   مركز  غزة:  ��  الطفل  مركز -
َّ
  م��   آالف  3  مساح��ا  أرض  ع��  أقيم  القط

  مكتبية،   مادة  ألف  100  من  أك��  ع��  مكتبتھ  ��  الطفل  مركز  يحتوي    .للمؤسسة  مش�ورة،  غزة،  بلدية  خصص��ا  مر�ع

   وأك��ها   األطفال   مكتبات  أك��   من   واحدة   يجعلها  ما
ً
  من   متنّوعة   مجموعة  املركز   يقّدم   كما  العر�ي،  العالم  ��  تطّورا

���ئ   .واملتنوعة  النوعية  وال��امج   والدورات  اليومية  األ�شطة   إ��  إضافة  املكتبات،   وخدمات  املعلومات
ُ
  املركز   أ

   افتتاحھ  وتم  ،2000  العام  ��  لألطفال  املفتوحة  وا�حوافز  الفرص  ا�عدام  عن  للتعو�ض
ً
  ��   ا�جمهور   أمام  رسميا

،  15  ح�ى  الوالدة  منذ  األطفال  فضول   �غذية  إ��  املركز  ويس��   .2005  أيلول/سبتم��
ً
  و�سهيل   مداركهم،  وتوسيع  عاما

  ب�ن   الروابط  لتعز�ز  السادسة   دون   واألطفال  لألها��  املش��كة   األ�شطة  يقدم  كما    خارجية.   ثقافات  إ��   وصولهم 

  والعامل�ن  للمهني�ن   خدمات  يقدم  كما   يومي.  �ش�ل   واملؤسسات  واملدارس   األطفال  ر�اض  ويستقبل  وأهال��م،   األطفال 

 األطفال.  مع

 

  برنامج   منض،  مباشر  �ش�ل  املبكرة  الطفولة  ومر�يات  املعلم�ن  ع��  التأث��  خالل  من،  ال��بوي   والتطو�ر  البحث  برنامج -

  املبكرة،   الطفولة  التعليم،  ��  الدراما  ��:  ثالثة  مسارات  ع��و   تراكمية  عمل  وورشات  مساقات   ش�ل   ع��  م�ي  ت�ون 

http://www.qattanfoundation.org/
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  بما   املواضيع  تلك  ��  للمعلم�ن  تخصصية  خ��ات  وتقديم   التعليم  مهنة  تطو�ر  ��  املساهمة   و��دف  ،العلوم  �عليم

  ع�� �افة،    باألعمار  األطفال   مع  مباشرة  تدخالت  ال��نامج  يقدم  كما   .وميولهم  وقدرا��م  األطفال  خ��ة  مع  بتناسب

 وتطو�ر   ��ا،  عاطفي  و�علق  فع��،  انخراط   وتحقيق  العلوم،  حيال  فضولهمإثارة    ��دف   العلوم،  استوديو  مشروع

  ز�ارة   خالل  العلوم  ��  أ�شطة   شق�ن:   من   وتت�ون    والتصنيع.  التصميم   م��ا   جديدة  بطرق   املعرفة  اكتساب  ع��  قدرا��م

   . والفنون   العلوم  تجمع   ال�ي   والتصنيع  الكركشة   ��  وأ�شطة  األستوديو،  فر�ق   ينتجها  ال�ي  املعارضوأهال��م إ��    األطفال 

 العلوم.   مهرجانات ع�� العلوم مع وأهال��م  األطفال لتفاعل مساحة   ال��نامج  يقدم كما

 

  ثقافية   أعمال  وترو�جإنتاج    دعمو ،  متخصصة  قدرات  بناء  برامج  وتنفيذ  تصميم  خالل  من،  والفنون   ثقافةال  برنامج -

 . لألطفال جودة وذات جديدة

 

 هللا.  رام  �� الرئي��ي املب�ى  �� املؤسسة فعاليات برنامج �� والعائالت األطفال   دمج خالل  من،  العام ال��نامج -
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  ا�حسن عبد  ملؤسسة االس��اتي�� اإلطار  :1 جدول 
َّ
  نالقطا

 .وفاعل عالمي حضور وذو و�نتجها، واألدب والفن العلم و�قدر الحوار، و�تبنى والتسامح، والحر�ة �العدل یتسم معرفي مجتمع ا:الرؤ�
 .التحرري  المعرفي لإلنتاج محفزة حیو�ة ثقاف�ة بیئة تحقیق: الرسالة

 

 الهدف الخامس:
 .المال�ة االستدامة ضمان

متفاعلة مع مؤسسة مستقلة  4.1

 بیئتها

موارد وفضاءات متاحة أمام  2.1

الشر�اء والعاملین لتسهیل عمل�ة إنتاج 

 معرفة تفاعل�ة

المساهمة في التأثیر على  3.1

الوطن�ة الس�اسات والممارسات 

المرت�طة �مجاالت عمل والخارج�ة 

 المؤسسة

 النتائج ز�ادة الدخل 5.1 جذب الجمهور العر�ض 1.1

تنوع مصادر الدخل الذاتي  5.3

 وز�ادة العائد المالي منها

 الدخل مصادر تعدد 5.2

 وتنوعها الخارج�ة

 الجمهور معرفة تعز�ز 3.2

 تقدمه وما وفضاءاتها �المؤسسة

 عملها مجاالت في
 محفزة عمل بیئة 4.3

 فعالة عمل و�جراءات أنظمة 4.2

 ومضامین ومعارف خبرات 2.2

 وجذ�اً  وجودة إثراءً  أكثر لألطفال وموارد

 فاعل مجتمعي حوار خلق 3.4

 عمل مجاالت ضمن قضا�ا في

 المؤسسة

 (تنفیذ، فاعلة شراكات 3.3

 و�عالم�ة) رسم�ة جهات تمو�ل،

 تولید على كفاءة أكثر برامج 2.4

 وتفاعل�ة تحرر�ة جدیدة معرفة

 على قادرة متخصصة �فاءات 2.3

 �مستوى  االرتقاء في المساهمة

 والتر�و�ة الثقاف�ة والممارسات المنتجات

 واستدامتها

تطو�ر مستو�ات االنخراط  1.2

 والتفاعل

 الهدف األول:
تطو�ر و�تاحة انتاجات ثقاف�ة من 

نها توس�ع قاعدة الجمهور أش
 .وتحفیزه على التفاعل والفعل

  

 الهدف الثاني:
تعز�ز بن�ة ثقاف�ة، فن�ة وتر�و�ة، حیو�ة 

إنتاج معرفة نقد�ة  على عمل�ةقادرة 
 وتحرر�ة و�ثرائها.

 الهدف الثالث:
دعم بیئة حاضنة ومساندة وممكنة 

 .لدور المؤسسة ورسالتها

 الهدف الرا�ع:
مؤسسة  "القطان"التأكید على �ون 

 ر�اد�ة س�اقة تشكل نموذجًا ملهماً 
 .�قتدى �ه

 االسترات�ج�ة األهداف

  

 ترشید النفقات 5.4
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II. االستشار�ة ا�خدمة  أهداف: 

 

 العام  الهدف 

 ��   )18-0  عمر(  الطفل  ثقافة  بقطاع  ال��وض  ��  للمساهمة  املؤسسة  تلعبھ  أن  يمكن  الذي  للدور   التطو�ر�ة  اآلفاق  تحديد

 .فلسط�ن

 

 
ً
   تلعب  أن   املؤسسة  تود  االس��اتيجية،  �خطة� ا� إاستنادا

ً
   أك��  دورا

ً
  و�رفع،  عام  �ش�ل   الطفولة  قطاع  وتطو�ر  تمك�ن   ��  تأث��ا

 إنتاجھ    يتم  ما  جودة
ً
   فنيا

ً
   أك��  وجعلھ  فلسط�ن،  ��  لألطفال  وثقافيا

ً
   واالنتشار  الوصول   ع��  وقدرة  تنوعا

ً
  ،ا�خارج   و��  محليا

   ينتج ما ذلك ويشمل
ً
 الطفل.   وثقافة الطفولة حقل  حول  معرفيا

 

 : ا�خاصة األهداف

 .فلسط�ن �� الطفولة  لقطاع وفنية  ثقافية مشاريع  إنتاج �� الفاعل�ن أبرز  تحديد -

  اإلنتاجات   وسمات  فلسط�ن،  ��  الطفل  وثقافة  الطفولة  قطاع  حول   معرفية  مواد  إنتاج  ��  الفاعل�ن  أبرز   تحديد -

 ا�خصوص.  ��ذا  إنتاجها يتم ال�ي املعرفية

 .فلسط�ن �� الطفولة  لقطاع الداعم�ن أبرز  تحديد -

 واالنتشار.  وا�جودة  التنوع حيث من فلسط�ن، �� للطفل إنتاجها   يتم ال�ي  والفنية الثقافية اإلنتاجات سمات  تحديد -

  أو  التحتية،  بالب�ى  تتعلق  �انتأ  سواء؛  وحاجاتھ  هم،وامل  ا�حيوي   القطاع  هذاأمام    والتحديات  ا�حددات أبرز   تحديد -

 .�شأ��ا ومحددة وا�حة توصيات وتقديم، واملعرفية،  البشر�ة أو  املالية  املوارد

   وفاعلية  كفاءة  أك��   �ش�ل   للعمل  القطاع   هذا   ��وض  أمام  املتوفرة  الفرص  أبرز   تحديد -
ً
  توصيات   وتقديم ،  وتأث��ا

 �شأ��ا.  محددة

 قطاع  تطو�ر  ��  للمساهمة  أولو�ة  وأك��ها  ان��اجها  املؤسسة  ع��  الواجب  التوجهات  ألبرز   وا�ح  بتصور   ا�خروج -

 إنتاجھ    يتم  ما  جودة  و�رفع،  عام  �ش�ل  الطفولة
ً
   فنيا

ً
   أك��  وجعلھ  خاص،   �ش�ل  فلسط�ن  ��  لألطفال  وثقافيا

ً
  تنوعا

 . واالنتشار  والتأث�� الوصول  ع�� وقدرة

 

  استشار�ة   خدمة  مع  التعاقد  املؤسسة  تود،  القطاع  هذا  ��  للمؤسسة  وا�حة   تدخالت  �ناءو   أعاله،  األهداف  تحقيق   أجل  ومن

 التا��:  األساسية  ا�خطوط ضمن 

 

 ع��:  بال��ك�� للقطاع م�حية  دراسة عمل .1

 الثقافية   خاصةو�،  الطفولة  مجال   ��  العاملة  واملبادرات  وا�جموعات  املؤسسات  أبرز   وم�ح  مراجعة -

  الذي   والفكر  ،وديموم��ا  ،واستقرارهاف��ا،    �عمل   ال�ي  ا�جغرافية  واملناطق  1فلسط�ن  ��  وال��بو�ة

 .املؤسسة عمل  مع وتقاطعها ،تحملھ

 
 . بحدود فلسطین االنتدابیة 1
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 العمر�ة   والفئة  وا�جودة  التنوع  حيث  من   (وآخر�ن)   املبادرات   هذه  قبل  من   و�نتاجھ   تقديمھ  يتم  ما  حصر -

  تجارب   ع��  واإلضاءة  تار���،  سياق  ��  ذلك  تقديم   مع  ا�جال،  هذا   ��  فكر�ةأطر    ضمن  ، واالنتشار

 بآخر.  أو �ش�ل نجاح قصص ش�لت أو فارقة عالمات اعتبارها  يمكن سابقة

 معرفية،   تحتية،  ب�ى  خ��ات،  (مالية،  القطاع   هذا  هاه يواج  ال�ي  واإلش�االت  التحديات  أبرز   تحديد -

 . إ�خ)...   صناعة مواهب،

   والثقافة  الفن  مجال  ��  الطفولة  بقطاع  ا�خاصة   �افة  التدخالت  تجمل  مصفوفة  تطو�ر -
ً
  ، تحديدا

 ،عل��ا  لل��ك��   القطان  ا�حسن   عبد  ملؤسسة  كتوصية   وتوصيفها  تدخل  ب�ل  ا�خاصة  الفجوات  وتحديد

 . م��ا  التعلم يمكن  إخفاق  أو نجاح  قصص� �إ  اإلشارة مع

  للتعلم   االعتبار  �ع�ن   أخذها   يجدر  دولية  أو  العر�ي  العالم   ��  إقليمية   نتاجاتإمشاريع/مبادرات/  ع��  اإلضاءة .2

 إ�خ. ...   معها، شرا�ات  إقامة   أو ،عل��ا البناء و/أو م��ا

  ثقافة   قطاع  �عز�ز  ��  خاللها   من  اإلفادة  يمكن   ال�ي  عام،  �ش�ل  ،الثقا��  القطاع   ��  ال�امنة   للموارد   رصد  .3

 خاص.  �ش�ل الطفل

  خطة   ش�ل   ع��   تطو�رها   تم  ال�ي   املصفوفة  ع��  بناء  ��ا   القيام   للمؤسسة  يمكن  لتدخالت  توصيات  بناء .4

 التا��:  ع�� بال��ك��  ، مت�املة تدخالت

 وتمكي��ا.  الضعف  نقاط لتعز�ز توصيات ورسم املؤسسة، ��  القوة  نقاط ع�� الضوء �سليط -

  تن��زها   أو   ، تدعمها  أن   وقدرا��ا   عملها  بطبيعة   للمؤسسة   يمكن   اغتنامها   يتم  لم   فرص   ع��  اإلضاءة -

 .اآلخر�ن  مع والت�امل   التشبيك فرص ضم��ا  من ،بالقطاع لل��وض

 الناتج  ا�جديد"  "اليومي  ظل   (��  االعتبار  ع�ن�  املستقب��  العمل  ع��  وا�ع�اساتھ  الرق�ي  التطور   أخذ -

 .�ورونا) جائحة عن

  مع   ور�طها  ،واملعرفة  والنوعية  ا�جودة  حيث   من   ،الطفولة  بقطاع   ل��وض� ا�إ  ��دف  تدخالت  تحديد -

 . اإلبداعية الصناعات

 . وزمنية و�شر�ة مالية  موارد حيث  من ،التدخالت لهذه األساسية االحتياجات  تحديد -

 

 التالية:   التوجهات باالعتبار األخذ االستشاري/ة  ع��

 

 األساسية.  عملها وقيم وأهدافها   ورسال��ا املؤسسة رؤ�ة -

 . ف��ا �عمل ال�ي السياقات  تنوع -

  الطفل   مركز  إن ف  آخر�ن،  دعم   خالل   من و�ما    آخر�ن  مع   بالشراكة و�ما    مباشرة  إما  �شاطا��ا   تنفذ   املؤسسة   أن   ح�ن   �� -

  بد   ال  و�التا��  ،فيھ  واملنتجات  املعارف  �افة   توظيف  يتم  الذي  ،األطفال  مع   املباشر  العمل   "مخت��"   هو  �عت��   غزة  ��

 .والتطو�ر  والتعلم الفحص   ��دف هنالك  امل��اكمة لتجر�ة � ا�إ لاللتفات

   ،النظر  يجدر   و�التا��  ، هللا  رام  ��  مركزها  خالل  من  ،عام  كجمهور   األطفال  ع��  االنفتاح   املؤسسة  تود -
ً
�  �إ  ،أيضا

  برنامجها  ضمن  تحتضنھ  أن  للمؤسسة  يمكن  وما  ،وا�جتمعية  الثقافية  املراكز   ��  لھ  م يقد  وما  ، عام  كجمهور   ألطفال ا

 . مكملة  أو مغايرة كعروض
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III. الزم�ي:   واإلطار  املتوقعة  ا�خرجات 

 

وآلية    ، الدراسة  ع��  العمل  ومن�جية  ، استخدامها  يتم  ال�ي  �افة   واملستندات  املراجع  ع��  يحتوي   تمهيدي   تقر�ر -

 . املعلومات جمع

  مع   وأفراد،  فنية  ومجموعات  مؤسسات  من  الطفل  وثقافة  الطفولة  قطاع  ��  الفاعل�ن  بأبرز   معلومات  قاعدة -

 . إ�خ)...   سينما  ترف��ية، فنون  مسرح، موسيقى،  توضي��، رسم أطفال،   (أدب االختصاص   حقل تحديد

 .ا�جمعة  للبيانات التحلي��  اإلطار -

 .امل�حية للدراسة  املبدئي  التقر�ر -

 .املت�امل   التدخالت خطة مسودة -

 . ��ائية ��خة ��  التدخالت  وخطة ال��ائي  التقر�ر -

 

IV. و�رشادات   شروط 

 

 التا��:  �شمال أن ع�� ن ل�منفص   ن�بظرف ما��  وآخر  ف�ي  عرض تقديم ، املهمة لهذه�� التقدم  الراغب�ن/ات  من يطلب

 

 ف�ي: ال  عرضال

 : مل�ش  عرض تقديم

 . وجدت إن   ومحددا��ا أعاله   املذ�ورة  املهمة طبيعة ب رأي -

 . العمل �� الفكر�ة  التوجهات -

 . مق��حة  أولية  من�جية -

 . مق��ح)** فر�ق عضو  (وأي املق��ح العمل  وفر�ق لالستشاري  الذاتية الس��ة -

 . السابقة ا�خمس السنوات   خالل ��ا  القيام  تم  ال�ي  املشا��ة  األعمال  بأهم  سرد -

 

 توفرها:  املطلوب األساسية  املؤهالت **:

 . الطفولة قطاع �� ا�ختص  املؤسسا�ي  العمل �� خ��ة  -

 . الفلسطي�ي  السياق �� الطفولة  قطاع وضع �� واسعة  خ��ة  -

 .ا�جغرا��  بتنوعها فلسط�ن �� الثقا�� املشهد   ع�� إطالع  -

 . مثبتة  وم�حية تحليلية قدرات -

 

 : ا�� امل عرضال

 :التا��  وفق تقديمھ و�تم
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 .أعاله  ا�خرجات من  ل�ل  مقطوع  مبلغ -

 . الضرائب  �جميع شاملة األمر��ي  بالدوالر األسعار ت�ون  أن -

  الضر�بة   قانون   حسب  وذلك  األفراد،  من  دخل  كضر�بة   %10  باقتطاع  تقوم  املؤسسة   أن   إ��  االنتباه  نرجو -

 الفلسطي�ي. 

 

  ��خة   إ��  إضافة  واملا��،  الف�ي  العرض�ن   من  ل�ل  منفصل�ن  ظرف�ن  ع��  يحتوي   ومختوم،  مغلق  بظرف   باليد  العروض  �سليم   يتم

 وفقا للتا��: ، CD, USB(  إلك��ونية

 (للمتقدم�ن من قطاع غزة) مركز الطفل، شارع الوحدة، خلف من��ه بلدية غزة ��  •

مقر • الثالث،    ��  الطابق  القطان،  ا�حسن  عبد  النسائية/الط��ة  27مؤسسة  ال��ضة  فلسط�ن    شارع  من  (للمتقدم�ن 

 التار�خية خارج قطاع غزة) 

املتقدم�ن   • �ان  حال   �� أو  ال�ورونا،  �سبب جائحة  رس�ي  إغالق  ف��ة  العروض  استالم  تار�خ  صادف  حال  خارج  ��  من 

�  ، ع�� أن يتم إرسال العرض الف�ي �   tenders@qattanfoundation.org فلسط�ن، باإلم�ان إرسال العروض ع�� إيميل:  

 ملف منفصل عن العرض املا��. 

 

 .24/9/2020 خميس ا�  يوم ظهر  �عد من لثةالثا الساعة   أق��ى  بحد يتم �سليم العروض

 

 procurement@qattanfoundation.org :ع�� الكتابة يمكنكم  العطاء،  بخصوص لالستفسار

 

 عامة:   شروط

 اإلن�ل��ية.  باللغة تنفيذي م�خص  توف�� مع  العر�ية،  �� والكتابة العمل لغة -

 . وا�خطة  الدراسة   من )Word(و )PDF( بصيغة لك��ونيةإ  ��خ �سليم  يتم -

  يتم -
ً
 .العطاء  عل��ا يرسو  ال�ي  ا�جهة  مع تفصيلية اتفاقية  توقيع الحقا

 .العقد توقيع تار�خ  من أشهر  4 املتوقعة العمل  مدة -

  املتقدم  املستشار  ي�ون  أن ينب�� -
ً
، محايدا

ً
  التصر�ح ينب�� بالتا�� ومستقال

ً
  محتمل مصا�ح تضارب أي  عن مسبقا

 . املهمة  ��ذه البدء قبل

  إ��   �افة   جمعها   تم  ال�ي   واملعلومات  والردود  واملق��حات  التقر�ر   حقوق   و�عود  التامة،  السر�ة   العملية   هذه   تحكم -

   ا�حسن عبد مؤسسة
َّ
 ان. القط

mailto:tenders@qattanfoundation.org
mailto:procurement@qattanfoundation.org
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