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  التعاون  مؤسسة 

التعاون   جنيفهي  مؤسسة  في  مسجلة  ربحية  غير  أهلية  من    -مؤسسة  مجموعة  بتأسيسها  قام  والمفكرين   الشخصياتسويسرا، 
. وهي مؤسسة خيرية تنموية مستقلة عن أية انتماءات سياسية أو حزبية أو طائفية، وتهدف إلى تنمية 1983الفلسطينيين والعرب عام  

عم ثقافته الحية، وفي بناء المجتمع المدني، وذلك من خالل التحديد المنهجي قدرات اإلنسان الفلسطيني والحفاظ على تراثه وهويته ود 
   الحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل على إيجاد اآلليات السليمة لالستفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.

www.taawon.org 
 

   مقدمة .1
للوقوف وذلك    2020-  2017  المنفذة في مدينة القدس خالل الفترةمشاريع مؤسسة التعاون  برامج و   تقييم"  مؤسسة التعاون فيترغب  

وقد ركزت هذه البرامج والمشاريع على تعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم    .في قطاعات العمل المختلفة  البرامجتلك  وآثار  على نتائج  
القدس  نتيجة   إليه  آلت  الذي  المأساوي  إهمال   بسببللوضع  تتعّمد  والتي  المدينة  تهويد  إلى  الهادفة  اإلسرائيلّية  السياسات  من  عقود 

مثل عدم ترخيص األبنية الجديدة، مصادرة األراضي،  لتفريغها منهم، وممارسات احتاللية مختلفة منها    احتياجات القدس العربّية وأهلها
  من المقدسيين، وبناء جدار الفصل العنصري واستهداف المؤسسات الثقافية.اإلقامة هدم األبنية العربّية، سحب 

 
نفذ مباشرة من قبل مؤسسة التعاون  وهناك جزء ي    مؤسسات أهلية شريكة  من خاللتنفذ    هامعظم أن مشاريع مؤسسة التعاون  يشار الى  

  .والتدريب على رأس العمل في برنامج تشغيل الشباب  البلدة القديمة في القدس مثل برنامج اعمار
 

 الدراسة  أهمية .2
 لتدخالت (immediate and intermediate outcomes) المدىقريبة ومتوسطة    واالثار  نتائجالتفحص  تكمن أهمية الدراسة بأنها  

التعاون   المتغيرات التي تؤثر    ،فترة المذكورةالخالل    في القدس مؤسسة  بأسلوب علمي ومنهجي   نتائج المشاريععلى  حيث يتم تحديد 
األثر لتحقيق  للمستفيدين  المقدمة  الخدمات  وتحسين  بالعمل  االرتقاء  أجل  من  بتوصيات  للخروج  صمود   سعيًا  وتعزيز  منها  المنشود 

 .  مدينةفي ال المقدسيين
 

 أهداف دراسة التقييم  .3
من أجل التطوير المستمر في  وذلك مؤسسة التعاون في القدس آلثار المباشرة وغير المباشرة لتدخالت ا الى تحديديهدف التقييم 

من جهة، والمساهمة في تحسين  اليات تصميم وتنفيذ البرامج والوقوف على الدروس المستفادة خالل مراحل تنفيذ البرامج المختلفة
 .حيوية بالنسبة للقدس والمقدسيين قدرات مؤسسة التعاون الجتذاب تمويل لمشاريع وبرامج

 
 : الدراسة الى تقييم تدخالت مؤسسة التعاون والتي تشمل العناصر التاليةهدف تو 
 .وتحليلها نقاط القوة والضعف في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع تحليل -
 .لمشاريعالبرامج واالكفاءة والفاعلية في تنفيذ  -
المباشرة  النتائج و   تحليل - المباشرة وغير  القريب والمتوسط  االثار  المديين  المنفذةعلى  بما بشمل ) هالوتحلي  للمشاريع والبرامج 

 . المستفيد النهائي(
 .للبرامج مؤشرات األداء الكمية والنوعيةمدى تحقق  -

http://www.taawon.org/
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 .لبرامج والمشاريع المنفذةانتائج تدخالت استدامة مدى  -
 . في القدسالعاملة  االخرى  المؤسسات تدخالت مؤسسة التعاون وتدخالت طبيعة مقارنة بين -
االخفاقا - للنجاحات،  المستفادةاالشارة  الدروس  النجاح،  لتطوير تدخالت    ،ت، قصص  الهادفة  فيها   مؤسسةالوالتوصيات  بما 

 القدس. المشاريع ذات األولوية المؤهلة للدعم وفق االحتياجات العاجلة في مدينة تحديد 
 

 ( للدراسة مفصلة منهجية  تقديم للعطاء المتقدمة الشركات على) المنهجية .4
الهدف المنشود التي تحقق  االبداعية  للنتائج، باستخدام الوسائل واالدوات    الكمي والنوعي  على الوصف والتحليل منهجية الدراسة  تعتمد  

الدراسة عميق    من  تحليل  عشوائية  .  لنتائجلمع  عينة  اختيار  يتم  أن  القدس  للة  ثلممعلمية  على  في  من مشاريع  لعينة  لقاءات  مع 
 يلي:  آخذة بعين االعتبار الى ماالمستفيدين النهائيين، 

 . ع مشاريعه وبرامجهييعة القطاع وتوز مشاريع لكل قطاع حسب طبعدد ال حيث من قطاعات العمل  -
 .اديق العربيةالصن من مشاريع الممولةالمع التركيز على على اختالفهم ن الممولو  -

ولتحقيق هدف الدراسة تتطلع المؤسسة    .على المستوى المحلي واالقليمي  هكما يرجى مراعاة دراسة المقارنات الالزمة مع مشاريع مشاب
 . الى وضوح في العينة المختارة باإلضافةالى البحث عن وسائل ابداعية في قياس نتائج وأثر المشاريع، 

 
 المطلوبة  المخرجات .5

i.  29/7/2021بتاريخ  مؤسسة التعاون وتعتمد من قبل  لتنفيذهالنشاطات والجدول الزمني توضح اعمل مفصلة اعداد خطة . 
ii.  8/2021/ 31 الخطة المتفق عليهاحسب  االولية للدراسةنتائج الب مؤسسة التعاون تزويد . 
iii.   قصص واهم  المستفادة  والدروس  والتوصيات  واالستنتاجات  االولية  النتائج  عرض  فيها  يتم  التعاون  مؤسسة  في  ورشة  عقد 

 . 15/9/2021بتاريخ  النجاح
iv.  الكترونية، نسخة مطبوعة( تتضمن المحتويات التالية بالحد االدنى:اعداد تقرير باللغة العربية )نسخة 

 عنوان الدراسة.  -
 قائمة المحتويات. -
 المصطلحات / المرادفات.  -
 الملخص باللغة العربية واللغة االنجليزية. -
 مقدمة مختصرة عن البرامج.  -
 معالجتها. المنهجية المتبعة، وأهم التحديات لتنفيذها وكيف تم  -
 نتائج التقييم )الكفاءة، الفاعلية، األثر، االستدامة، قصص النجاح( . -
 مقارنة بين ما تنفذه مؤسسة التعاون في وثيقة القدس والمؤسسات الشبيهة محليا واقليميًا.   -
 الدروس المستفادة.  -
 . االستنتاجات الهامة للدراسة -
 . ذات األولوية وفق االحتياجات العاجلة في مدينة القدس ت مؤسسة التعاون التوصيات االستراتيجية المستقبلية لتدخال -
 المالحق.  -
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 . فترة تنفيذ الدراسة 6
المتوقع بتاريخ   من توقيع االتفاقية مع مؤسسة التعاون   ، بدءاً شهور  ثالثةغضون  يقترح ان يتم تنفيذ الخدمات االستشارية للدراسة في    -

15/7 /2021 . 
 
 التقييم  فريق .7

المعايير  توفر  خالل  من  وذلك  العالية،  الفنية  الخبرات  ذوي  من  التقييم  فريق  يكون  أن  يتوجب  أهدافها،  ولتحقيق  التقييم  دراسة  لتنفيذ 
 التالية: 

 بمواضيع التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية.خبرة موثقة سابقة  -
 لديهم خبرات عالية حول القدس واوضاعها. -
 معرفة جيدة في تصميم البرامج وتقييمها وتطويرها. -
 مهارات عالية باالتصال والكتابة باللغتين العربية واالنجليزية. -
 القدرة للوصول الى الفئات والمؤسسات المقدسية. -
تكون مستقلة وحيادية، وأن ال تكون أو يكون فريق التقييم قد استفاد أو  فريق التقييم/ الشركة/ المؤسسة االستشارية يجب أن يكون أو    -

 .شارك بأي من البرامج
 

 المقدمة محتوى عروض الخدمات .8
 إن الحد األدنى المطلوب للعروض المقدمة من قبل المؤسسات/ الشركات االستشارية يجب أن يشتمل على التالي: 

i.  :عرض فني يشمل 
 . مفصلة الدراسةمنهجية وأساليب تنفيذ  -
 . تقديرية للدراسةخطة عمل  -
 خبرة المؤسسة في نفس المجال.  -
 والسيرة الذاتية للفريق المقترح.في مجال الدراسة خبرة فريق العمل  -
 الجدول الزمني لتنفيذ األعمال وتقديم التقارير المرحلية والنهائية. -
 أي مرفقات تراها الشركة/ المؤسسة/ المقيم لها عالقة بالمقترح.  -

 
ii.  :عرض مالي يشمل 

مع اعتبار أن تكاليف التقييم تشمل كل ما يتعلق بالدراسة من التنقالت    شاملة للضريبةغير  و مقدمة بالدوالر عروض األسعار   -
 والزيارات الميدانية وجمع البيانات.

 . تفصيل الميزانية حسب البنود المقترحة لتنفيذ المهام االستشارية -
 حسب األصول.  ضريبية االستشارية أن تكون قادرة على إصدار فاتورة رسميةيشترط على الجهة   -
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 الية التقييم العروض   .9

 سيتم تقييم العروض من ناحية فنية بحسب المعايير واألوزان التالية:  
 العالمة   المعيار 

 20 قدرة المؤسسة / المستشار

 30 المنهجية 

 20 فريق العمل 

 30 المالي    التقييم

  100 المجموع  
 

   والموعد النهائي تقديم العروض .10
على أن يحتوي الظرف الخارجي على    ظهراً   عشرة  الساعة الثانية  7/2021/ 5  أقصاهيتم تقديم العروض بالظرف المختوم حتى تاريخ  

   .ظرفين داخليين
الماليمغلق  ظرف   - "العرض  عليه:  مكتوب  االمريكي  بالدوالر  المالي  القدس    -للعرض  في  التعاون  مؤسسة  مشاريع  تقييم 

2017 -2020 . 
 . 2020 - 2017تقييم مشاريع مؤسسة التعاون في القدس  -للعرض الفني مكتوب عليه: “العرض الفنيمغلق ظرف  -
 . ومختومة من قبل الجهة المتقدمةان تكون جميع الصفحات في كال العرضين موقعة  -
 وجميع ملحقاته.  فقط العرض الفنيقرص الكتروني يحتوي   -
من خالل البريد  االلكتروني :  27/6/2021يتم استقبال أي استفسارات حتى موعد أقصاه يوم االحد الموافق  -

Procurement@taawon.org 
 

     الطلب تسليم عنوان .10
 022415130مقر مؤسسة التعاون، عمارة النهضة، ميدان النهضة، شارع كندا، رام هللا                        تلفون: 

 
 
 

mailto:Procurement@taawon.org

