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دليل تدريبي متخصص حول االنتخابات والمشاركة السياسية للمرأة   الموضوع: مطلوب التعاقد مع خبير/ة إلعداد
 والشباب 

                 
فلسطينية ديمقراطية، للمساهمة في بناء دولة  "  مفتاحفي إطار جهود المبادة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي "

"تعزيز الحكم الصالح في فلسطين على بلورة سياسات عامة مساندة للنساء  خالل هدفها االستراتيجي    " منمفتاح"  تعمل
  . كما تعمل أيضًا على والشباب تضمن تمثيلهم بشكل عادل في هيئات صنع القرار ورسم السياسات في المؤسسات العامة

 .  والعامةعلى مستوى االنتخابات المحلية  قادرة على المنافسة واالنخراط   سويةنو وتقوية قيادات شبابية دعم 

حول   متخصص  دليل تدريبي  إعداد  GIZ))  بدعم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدوليوبدعم من    مفتاح"تنوي "  ،وعليه
عم جهوزية الكفاءات والمؤسسات دالتزامًا منها في  في العملية الديمقراطية،  السياسية  المرأة والشباب  مشاركة  و   االنتخابات

تجاه دعم  وتعزيز وعي جمهور الناخبين    ،العامة  أوسواء المحلية    لخوض االنتخاباتهلية في تمكين النساء والشباب  األ
 .  المرشحين من النساء والشباب في االنتخابات

التدريبي   الدليل  ومالي إلعداد  فني  بتقديم عرض  المهتمين/ات  الباحثين/ات  نرجو من  مدربين حول  وعليه،  )وتدريب 
 األربعاء وفي موعد أقصاه يوم  مع األخذ بعين االعتبار المالحظات التالية  حسب اإلطار المرجعي المرفق    استخدامه(
 procurement@miftah.orgعلى البريد اإللكتروني:  22/09/20211الموافق 

 العرض الفني يشمل:   

 السيرة الذاتية لمعد الدليل تسليط الضوء على الخبرات السابقة في المجال. -1
 تقديم المنهجية وفق الشروط المرجعية واإلطار الزمني.  -2
 .ديد محتويات الدليل التدريبيتح -3
 منهجية التدريب. -4
 إرسال نماذج أعدت مسبقًا من قبل المتقدم.  -5

 
ضريبة    إلعداد الدليل وتكلفة الساعة التدريبية الواحدة شامل   بعملة اليورو، بما يشمل تكلفة يوم العمل الواحد العرض المالي  

 .)ض.ق.م( بما يشمليرجى تقديم العرض غل مرخص، تمش. وفي حال التقٌدم من قبل الدخل حسب القانون الفلسطيني 
    لن يتم النظر في العروض غير المكتملة أو العروض التي ال تمتثل للشروط. مالحظة:

mailto:procurement@miftah.org
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 دليل تدريبي متخصص حول االنتخابات والمشاركة السياسية للمرأة والشباب إلعداد المرجعي اإلطار
 

 مقدمة 

خالل هدفها االستراتيجي "تعزيز الحكم    " منمفتاح"  للمساهمة في بناء دولة فلسطينية ديمقراطية، تعمل  هافي إطار جهود
الصالح في فلسطين" على بلورة سياسات عامة مساندة للنساء والشباب، تضمن تمثيلهم بشكل عادل في هيئات صنع 

م وتقوية قيادات شبابية ونسوية قادرة على المنافسة  دع  . كما تعمل أيضًا علىالقرار ورسم السياسات في المؤسسات العامة
 واالنخراط على مستوى االنتخابات المحلية والعامة. 

" وبشكل مستمر على تنفيذ تدخالتها من خالل برنامج دعم االنتخابات والهادف إلى  مفتاحعملت "  2003منذ العام  و 
تعزيز مشاركة الشباب والنساء سياسيًا، وتطوير المهارات  ترسيخ مبادئ الحكم الصالح في إدارة الشأن العام من خالل  

والقدرات القيادية للنساء والشباب الفاعلين سياسيًا سواء ضمن أطرهم الحزبية أو التحالفات والتجمعات الديمقراطية للقوى  
قية على مستوى صناعة  المستقلة، وتمكينهم من أدوات التأثير في النظم والسياسات العامة، وصواًل إلى تحقيق شراكة حقي

القرار، بما يساهم في دعم انخراطهم في الحوارات الوطنية ومشاركتهم في تضمين الرؤى الشبابية في البرامج السياسية 
 واالجتماعية لألحزاب والفصائل الفلسطينية، وزيادة جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في االنتخابات كمرشحين/ات. 

 الدليل التدريبي: 

"وعليه،    العملية    مفتاح"تنوي  في  السياسية  والشباب  المرأة  ومشاركة  االنتخابات  حول  متخصص  تدريبي  دليل  إعداد 
الديمقراطية، التزامًا منها في دعم جهوزية الكفاءات والمؤسسات األهلية في تمكين النساء والشباب لخوض االنتخابات 

 ه دعم المرشحين من النساء والشباب في االنتخابات.  سواء المحلية أو العامة، وتعزيز وعي جمهور الناخبين تجا

بالشأن االنتخابي في  العالقةصين والمؤسسات األهلية ذات  تخالل إعداد هذا الدليل إلى مساندة المخمن  "  مفتاح تسعى "
الفهم والمعرفة القيم الديمقراطية والمشاركة السياسية وتعميق  في اإلصالح   استخدام الحوار كأداة استراتيجية في تعزيز 

 والرقابة والمناصرة للقضايا المرتبطة بالشؤون االنتخابية في فلسطين. 
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 أهداف الدليل التدريبي:

صين والمؤسسات الناشطة  تيسعى هذا الدليل إلى توفير مرجعية للمعلومات واألدوات حول االنتخابات ومشاركتها مع المخ
خابية بجميع مراحلها، وتمكينهم من األدوات والمعارف الالزمة إلعداد  والعاملة في مجال االنتخابات وإدارة العملية االنت

خطط وتدخالت تعزز من تمكين ومشاركة الشباب والمرأة في خوض العملية االنتخابية وتعزيز وعي جمهور الناخبين في  
  ا بماالنتخابية، و لقضايا  ص الجامع حول ااالختيار ودعم الناخبين من النساء والشباب باإلضافة إلى إدارة الحوار المتخص

للعملية   الناظمة  القانونية  واألطر  النظم  ومراعاة  التمييز  والشفافية وعدم  واالستقاللية  الحيادية  مبادئ  تفعيل  في  يساهم 
 االنتخابية.

 : وتقوم مكونات الدليل التدريبي على تناول المحاور التالية

 إطار نظري ومعرفي بأهمية االنتخابات والمشاركة السياسية.  •
 مقراطية وتعزيز المعارف الالزمة لديهم بالتداول السلمي للسلطة. القيم والمبادئ الدي •
العالقة   • ذات  األهلية  والمؤسسات  المدربين  التدريب  تزويد  في  المشاركين  استهداف  منهجيات  و باستراتيجيات 

 التدريب في العملية االنتخابية.
والمؤسسات  تزويد  • االنتخابية سواء    المدربين  للعملية  الناظمة  بالقوانين  المشاركين  لتعريف  الالزمة  بالمعارف 

 العامة أو المحلية. 
الحمالت  • إدارة  في  الالزمة  نقل األدوات والمهارات  القدرة على  العالقة من  ذات  المدربين والمؤسسات  تمكين 

 بية.االنتخابية وأدوتها للمرشحين/ات إضافة إلى صياغة البرامج االنتخا
تزويد المدربين والمؤسسات األهلية ذات العالقة بالمعارف والمهارات الالزمة لتفعيل دور المشاركين في الرقابة   •

 على االنتخابات في مختلف مراحلها.

 منهجية إعداد الدليل التدريبي: 

االتفاق عليها مع مِعد الدليل، وخاصة أن  تحدد منهجية إعداد الدليل التدريبي لالنتخابات وفقًا لمحتويات الدليل التي سيتم  
الدليل سيحتوي على اإلطار النظري والمعارف والمفاهيم، والجزء العملي الذي ستحدد من خالله خطوات التدريب وعمليات 

" على إنتاجها حول االنتخابات خالل  مفتاحعلمًا أن هذا الدليل سيكون بمثابة تجميع للمواد التي عملت "،  االستهداف
 سنوات الماضية. ال
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 الفئات المستهدفة من هذا الدليل: 

 المؤسسات األهلية والطواقم الفنية لدى المؤسسات العاملة في مجال االنتخابات.  •
 . ن في مجال االنتخاباتو ن/ات المتخصصو المدرب •
 المؤسسات والجمعيات القاعدية في المحافظات المختلفة.  •

 اإلطار الزماني إلنجاز التدريب: 

  ورشة عمل تدريبية على مدى ثالثة أيام  يتبعهعلى أن  2021لغاية متنصف شهر تشربن األول يتوقع إنجاز هذا الدليل 
 يتم من خاللها استهداف العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات االختصاص بموضوع االنتخابات العامة والمحلية.  

 

المعلومات أو االستفسارات الرجاء االتصال مع حسن محاريق على هاتف المؤسسة رقم   أو    2989490/1لمزيد من 
 procurement@miftah.orgإرسال العرض على البريد االلكتروني: 

 

 *************** 
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