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 : مقدمة
 :القطان المحسن عبد مؤسسة .1

 العربي،  والعالم  فلسطين   في  والتربية  الثقافة  تطوير  في  تعمل  ربحية،  غير  مستقلة،  تنموية،  مؤسسة
  في   1993  العام  وُسجلت   المؤسسة   تأسست    الشباب.  والمبدعين  والمعلمين،  األطفال،  على   بالتركيز 
 )رقم   1998  العام  فلسطين  في  العمل   وباشرت   (،1029450  )رقم  خيرية  كمؤسسة  المتحدة  المملكة

F-0035-(QR   لمعلومات    الموزاييك.  قاعات   خالل  من  المتحدة  المملكة  وفي  عملها،  يترّكز  حيث 
 .www.qattanfoundation.org زيارة: يرجى   المؤسسة عن  إضافية

 
  يتسم   معرفي  "مجتمع  نحو  السعي   تتبنى  التي  ،2024- 2020  االستراتيجية  خطتها   المؤسسة  أطلقت 
  عالمي   حضور  يوذ   وينتجها،  واألدب   والفن  العلم  ويقدر  الحوار،  ويتبنى  والتسامح،  والحرية  بالعدل
  ، جامعة  كرسالة  التحرري"   المعرفي  لإلنتاج  محفزة  حيوية  ثقافية  بيئة  تحقيق  إلى  و"تسعى  كرؤية،  وفاعل"

 أدناه. 1 الجدول في تلخيصها  يمكن والتي
 

 المختلفة،  تدخالته  عبر  األدائية،  الفنون   حقل  في  الطويلة  والفنون   الثقافة  برنامج  خبرةى  لإ  ستنادا  ا   إستنادا  
  غزة  مدرسة  وتأسيس  األدائية،  للفنون   الصيفية  المدرسة  وتنظيم  ،وإنتاجية  دراسية  منح  تقديم  شملت   التي

 في   أساسيين  فاعلين  مع  المباشر  التواصل  إلى  إضافة  وتدخالت،  مبادرات   من  ذلك  وغير  ،للموسيقى
ى  لإ  ،هومكونات  الحيوي   الحقل  هذا  عناصر   من  الكثير   حاجة  لنا  ت بد   غزة،  في  األدائية  الفنون   قطاع

  لألعوام   االستراتيجية  للخطة  التحضير  جلسات   خالل  دارت   التي  النقاشات   عززت   وقد   والتطوير،  لبناءا
  ، نتاجاته إ  بجودة  والنهوض   ،األدائية  الفنون   حقل  تطوير  على  العمل  بضرورة  االعتقاد   ،2024– 2020

  فإن استنادا  إلى كل ذلك،    -   غزة   قطاع  في  له  إثراء    أكثر  وموارد   ومضامين  ومعارف  خبرات   تاحةإو 
  واحتياجات   واقع  حول  مسحية  دراسة  إلجراء  استشارية  جهة  مع  التعاقد  تود   ،القطان   المحسن  عبد   مؤسسة

  الدراسة  بدء  تاريخ أو  ،2020  العام نهاية  وحتى 2015  العام منذ  غزة   قطاع في  األدائية الفنون  قطاع
 .اومشاريعه برامجها تدخالت  عليه  تبنى للمؤسسة مرجعيا   إطارا   تكون  بحيث  ،أسبق أيهما

 

http://www.qattanfoundation.org/
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 (1جدول )

 الهدف الخامس:
 .المالية االستدامة ضمان

متفاعلة مع مؤسسة مستقلة  4.1
 بيئتها

موارد وفضاءات متاحة أمام الشركاء  2.1
 والعاملين لتسهيل عملية إنتاج معرفة تفاعلية.

المساهمة في التأثير على السياسات  3.1
والممارسات المرتبطة بمجاالت عمل 

 المؤسسة.

 النتائج زيادة الدخل. 5.1 .جذب الجمهور العريض 1.1

تنوع مصادر الدخل الذاتي  5.4
 .وزيادة العائد المالي منها

 الدخل تعدد مصادر 5.3
 وتنوعها. الخارجية

 الجمهور معرفة تعزيز 3.2 .الوقفية تنمية  5.2
 تقدمه وما وفضاءاتها بالمؤسسة

 .عملها مجاالت في

 .محفزة عمل بيئة 4.3

 ومضامين ومعارف خبرات 2.2 .فعالة عمل وإجراءات أنظمة 4.2
 وجودة إثراء   أكثر لألطفال وموارد
.  وجذبا 

 فاعل مجتمعي حوار خلق 3.4
 عمل مجاالت ضمن قضايا في

 المؤسسة.

 )تنفيذ، فاعلة شراكات 3.3
 وإعالمية(. رسمية جهات تمويل،

 توليد على كفاءة أكثر برامج 2.4
 .وتفاعلية تحررية جديدة معرفة

 على قادرة متخصصة كفاءات 2.3
 بمستوى  االرتقاء في المساهمة
 الثقافية والممارسات المنتجات
 .واستدامتها والتربوية

تطوير مستويات  2.1
 .والتفاعلاالنخراط 

 الهدف األول:
تطوير وإتاحة انتاجات  

ثقافية من شانها توسيع قاعدة 
الجمهور وتحفيزه على 

 . التفاعل والفعل

 الهدف الثاني:
تعزيز بنية ثقافية، فنية وتربوية، 

إنتاج معرفة  على عمليةحيوية قادرة 
 نقدية وتحررية وإثرائها.

 الهدف الثالث:
دعم بيئة حاضنة ومساندة 

 .المؤسسة ورسالتهاوممكنة لدور 

 الهدف الرابع:
التأكيد على كون "القطان" مؤسسة 

 ريادية سباقة تشكل نموذجا  ملهما  
 .يقتدى به

 االستراتيجية األهداف

 

 

 .ترشيد النفقات 5.5
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 : والفنون  الثقافة برنامج .2
 للمواهب   والمعنوي   المادي  والتشجيع  الدعم  توفير  بهدف  ،1999  العام  والفنون   الثقافة  برنامج  انطلق

  تها بلور   في  اإلسهام  أجل  من  اإلبداع،  حقول  مختلف  في  منها،  الشابة  سيما  ال  الخالقة،   وللطاقات 
  الفلسطيني   للشعب   حضارية  واجهة  بدورها  لتشكل   ورحابة،  سعة  أكثر    إنسانية   آفاق  إلى  وانطالقها
  اإلنساني   والتفاعل  التواصل  على  وقادرا    وحيويا    حيا    فلسطين  في  اإلبداعي  الفعل  على  ولتبقي  والعربي،

  التطور   ودعم  ،واإلنتاج  التميز  تحفيزل  وجوائز  منح   تقديم  خالل  من  وذلك  ،ي والعالم  المحلي  محيطه  مع
  وتتمثل     .عام  بشكل  والفني   الثقافي   المشهد   حيوية   وتعزيز  ،الشباب   لدى  واألكاديمي  والفني  المهني
  .والمسموع  والمرئي  واألدب،  البصرية،  والفنون   األدائية،  الفنون   مجاالت   في  البرنامج  عمل  محاور
  وبناء   تواجدهم،  أماكن   عن   النظر  بغض   الفلسطينيين  جميع  إشراك  إلى  الدائم  بسعيه  البرنامج  ويتميز 

  المؤسسة   وتقوم  ،هذا.   والدولية  العربية   والمؤسسات   األفراد   من  الكثير  مع  المهنية   العالقات   من  شبكة
  مجالي  في والعاملين المهنيين من عدد  مع وبالتشاور التجربة، على اعتمادا   عمله  وآلية البرنامج  بتقييم

 والفنون.  الثقافة
 

 : االستشارية الخدمة أهداف .3
 

  والعاملين   مالمحه  أهم  وتحديد   ،غزة  قطاع  في   األدائية  الفنون   لمشهد   مسحية  دراسة  الرئيسي:  الهدف .1
  ورفع   فيه  العاملين  تمكينو به    النهوض   بهدف  ،تطوره  وآفاق  ،تواجهه  التي  والتحديات   ،وحاجاته  ،فيه

  على   وقدرة  وتنوعا    جودة  أكثر  أدائية  أعمال  إنتاج  على  الحقل  قدرة  زيادة  دفهب  ومعارفهم  كفاءاتهم
 الخارج. وفي المحلي المستوى  على االنتشار

 
 : الخاصة األهداف .2
 : على ذلك ملتويش ،غزة قطاع في األدائية الفنون  حقل  في فاعلةال جهاتال تحديد -

 مثل )   غيرها  مأ  اديميةأك  كانت أ   سواء  ؛دائيةاأل  الفنون   بتعليم  متخصصة  مؤسسات -أ
 استديوهات   ،رقص   تعليم  مراكز  ،بلديات ال  ،شبابيةال  نواديال  ،مدارس ال  الكليات،  ،عات مالجا

 هذه   عمل  مجاالت   مثل  أساسية  معلومات   من  يشمله  بما،  لخ( إ  ...  المسارح  التسجيل،
 المستهدفة   الفئات   جانب   إلى  وجدت(،  )إن  وبرامجها  وأهدافها،  والمجموعات،  المؤسسات 

  والتوزيع   العمل،  منهجيةو   رؤيةو   ،والجنس(  الجغرافي،  التوزيعو   العمرية،  الفئة  تحديد   )مع
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 الجغرافي.
 مخرجين،   تقنيين،  فنانين،  ذلك  )يشمل  نيوممارس  مستقلين  وأفراد  فنية،  ومجموعات  فرق   -ب 

 والمؤهالت   التخصص   حيث   من   همتوصيف  ضرورة  مع  (،لخإ  ...  ا  ابكتّ   ممثلين،
 ذوي   وأشخاص   العمرية،  والفئات   والجنس،  ،الجغرافي  والتوزيع  ،اإلنتاجات /والممارسات 

 . اإلعاقة
  فيين اصح  ذلك  )يشمل  عنها  وافية  ومعلومات   أعاله،  مذكورة  غير  ،أخرى   فاعلة  فئة  أي - ج

 . (موغيره...  ،ا  نقاد و  ،المجال في مختصين
 الدعم.  ونوع م،المقدّ  الدعم وحجم ،عالقطا في لالحق لهذا الداعمين برزأ تحديد  -
  الفنون   في  المختلفة  الجهات   قبل  من   فعاليات  من   تنظيمه   أو  ،أعمال  من   إنتاجه  يتم  ما  واقع  تحليل -

 مع   ،والممارسات   األشكال  في  والتنوع  ،والمواضيع  السمات،  حيث   من   غزة،  قطاع  في  األدائية
 ات اإلنتاج  ههذ ربطو   الحقل. هذا في صاعدة جديدة  أو مغايرة ممارسات أية إلى اإلشارة ضرورة

  حسب   ،المتنوعة  والممارسات  اإلنتاجات  هذه   جمهور  وتحديد   أعاله،  المذكورة   الفاعلة   الجهات   مع
 هذا  تفاعل  وطبيعة   الجغرافي،  والموقع  ينطبق(   )حيث   اإلعاقة  ذوي   وأشخاص   والجنس  العمر

 . (نطبقي  )حيث  الجمهور
 القطاع:  في  األدائية الفنون  حقل في والعمل   اإلنتاج لسياق تحليل -

 توصيات   وتقديم  ،حقلال  هذا  مامأ   االجتماعيةو   واالقتصادية  السياسية  التحديات   أبرز  تحديد  -أ
 بشأنها.  ومحددة واضحة

 أن   شأنها  من  التي  إلخ(...    اجتماعية،  اقتصادية،  )سياسية،  متوقعة  مخاطر  أي  توضيح -ب 
 معها.  والتعامل لمواجهتها خطط وتقديم المجال في تدخل تنفيذ   تعيق  أو تفشل

  بالبنى   تتعلق  التي  تلك  أكانت   سواء  ،الحقل  هذا  الستعمال  المتوفرة  الموارد   أبرز  تحديد  -ت 
  مواد   مكتبات،  ،ا  كتب  مناهج،  )تشمل  المعرفية  أو  البشرية  أو  المالية  الموارد   أو  التحتية،
 تدريب   فرص   أو  رسمية،  غير  أو   رسمية  تعليم  فرص  أو  ،ا وغيره...    وسمعية  بصرية

  وتقديم   أعاله،  والمذكورة  ،الحقل  في  الفاعلة   المختلفة  للجهات   إتاحتها  ومدى  قدرات(،
 القطاع. هذا حاجات  أبرز بشأن ومحددة واضحة توصيات 

 بشأنها.  توصيات  وتقديم ،إلحاحا   كثراألو  الحقل، هذا احتياجات  أبرز تحديد  -ث 
  وفاعلية   كفاءة  أكثر  بشكل  للعمل  القطاع  هذا  نهوض   أمام  المتوفرة  الفرص   أبرز  تحديد  - ج

 بشأنها.  محددة توصيات   وتقديم، وتأثيرا  
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 التعاقد   المؤسسة  تود   ،القطاع  هذا  في  للمؤسسة  واضحة  تدخالت   وبناء  أعاله،  األهداف  تحقيق  أجل  ومن

 التالية:  البنود  ضمن  استشارية خدمة مقدمي مع
 

 : دراسةال إجراءات .4
 

 الجغرافي: االمتداد .1
 . غزة  قطاع محافظات  جميع

 
 عامة:  منهجية نقاط .2

  الفاعلة   والجهات   السياق   مراعاة  ومع   عاله؛أ   المذكورة   التدخل  ومجاالت   األهداف  ملخص   على   بناء  
  متعددة   وأدوات   للدراسة  ةمنهجي  بتطوير  الباحث/ة(  )أو  االستشارية  الجهة  تقوم  أن  المتوقع  من  المتعددة؛

 ومجموعات  االستبيانات  -الحصر ال المثال سبيل  على- ذلك في بما ،والكمية النوعية البيانات  لجمع
  ، جوانبها  جميع  من  ،االعتبار  في  المنهجية   تأخذ   أن  يجب     المكتبية.  والمراجعة  والمقابالت   التركيز
 أو المجموعات  أو  المؤسسات سواء ؛غزة قطاع في األدائية الفنون  حقل في للفاعلين المختلفة النماذج
  شامال    فهما    المطورة  والتقنيات   األدوات   تعكس  أن  يجب   كما  والرسمية،  األهلية  الجهات   وكذلك  ،األفراد 
  نهاية   وحتى   2015  العام  بداية   منذ  محددة  الدراسة  فترة  تكون   أن  علىو     غزة.   في  الثقافة   لقطاع 

 . أسبق أيهما الدراسة بدء  تاريخ أو ،2020 العام
 
  بعين   األخذ   مع  ،الفاعلة  الجهات و   المصلحة  أصحاب   مع  ا  تشاركي  ا  نهج  ا  أيض  المنهجية  تتبنى  أن  يجب و 

 عن  الممارسات   بعض   وخصوصية  الحقل،  هذا  في  الفاعلين  واألفراد   للفئات   المختلفة  الظروف  االعتبار
  مشاركة  المنهجية تتضمن أن ويجب   محددة، عمرية  فئات  أو ،مثال   واإلناث  بالذكور يتعلق فيما غيرها
  )أو   االستشارية  الجهة   تقوم  أن  يتوقع  كما    .كافة  المختلفة  البحث   مراحل  في  الجنسين  من  األفراد 

  مرحلة   كل  في   النتائج  لنقاش  ،لمتواص  بشكل  ،المؤسسة  من  العمل  فريق  مع   بالتواصل  الباحث/ة(
  وعاملين   جهات    ،ضروريا    ذلك  يكون   حيث   ،الدراسة  في  تشرك  وأن  ،أدناه  خرجات مبال مرتبطة  مفصلية
  القطاع،   في  األدائية  الفنون   بمشهد   مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  لهم  القطاع  خارج  من  عمل  وشبكات 

  القطاع،  له  يخضع  الذي  الحصار  لشروط  ،بالضرورة   ،تخضع  ال  فنية    مشاريع    هناك  أن  اعتبار  على
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 والترويج.  النشر أو ،اإلنتاج أو ،التعلم عملية في سواء
 

 المتوقعة:  مخرجاتال .3
 عمل لل المقترحة منهجيةالو  استخدامها يتمس التي ،كافة والمستندات  المراجع على يحتوي  تمهيدي تقرير -

 . المعلومات  جمع ليةآو  الدراسة على
 . كافة ومرفقاتها المسحية *الدراسة مسودة -
 .كافة ومرفقاتها المسحية * الدراسة  من النهائية النسخة -
 
 :الدراسة *

 الدراسة: تشملها  أن يجب   التي األقسام لىإ التالية البنود  تشير
 
o الغالف صفحة 
o واالختصارات  بالجداول، وقائمة )الفهرس(، المحتويات قائمة 
o التنفيذي الملخص 
o المعلومات   من  ذلك  وغير  ومبرراتها،  لفةتالمخ  البحث   وأدوات   والمنهجية  الدراسة  أهداف  وتشمل  ،المقدمة  

  االستشارية   الجهة  واجهتها  التي   والتحديات   الدراسة  لسير  ووصف   شرح  على  ،أيضا    ،وتشمل    األساسية.
 عامة.  وتوصيات  الدراسة إجراء في

o التالي: لىإ الجزء هذا يقسم   بحيث  :البيانات تحليل 
 .غزة  في األدائية الفنون  حقل في الخاص  للسياق تحليل 
 . الفنية واإلنتاجات  أعاله(  )الموضحين للفاعلين تحليل 
 . والفرص  والتحديات  للمخاطر تحليل 
 . منها التعلم يمكن إخفاق أو  نجاح  قصص ى لإ اإلشارة 
  لالحتياجات   استجابة  بها  القيام  يتوجب   ومشاريع  تدخالت   اقتراح  مع  لالحتياجات   تحليل 

 ، جودتها  ورفع  وممارسته أشكاله وتنوع  الحقل  حيوية تعزيز  شأنها  من  التي والفرص  والتحديات 
 الدعم.  أولويات  تحديد  مع

o :التوصيات 
 وغيرها.  الوثيقة هذه من  الخاصة  األهداف قسم في  المذكورة الدراسة محاور بشأن  صلة ذات  توصيات 
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o الخاتمة 
o :الضرورية:  المرفقات  من وغيرها يلي ما  تشمل أن على المرفقات 

 الدراسة. في استخدامها تم التي بالمصادر قوائم 
 االستشارية.  الجهة أجرتها التي الميدانية والزيارات  بالمقابالت  قوائم 
  األهداف   قسم  في  تقسميه  تم  لما  وفقا    غزة،  قطاع  في  األدائية  الفنون   حقل  في  بالفاعلين  قوائم 

 الدراسة. خالل جمعها  سيتم التي كافة البيانات  تشمل الوثيقة، هذه  من الخاصة
 المقدم.  الدعم وحجم ونوع بالداعمين قوائم 
  هذه   من  الخاصة  األهداف  قسم  في  تفنيده  تم  لما  وفقا    والجمهور،  والفعاليات   اإلنتاجات   مصفوفة 

 الوثيقة. 
 قائمة تلخص الموارد المتوفرة مع توضيح اإلحتياجات.   

 
 

 :المطلوبة والخبرات المؤهالت  .4
 أحد   أو  مستقل(  باحث   و/أو  بحثي،  فريق  و/أو   ،استشارية  )شركة  المتقدمة  الجهة   كون ت  أن  يفضل -

 . غزة في ا  مقيم األساسيين الفريق أعضاء
 غزة.   قطاع في األدائية الفنون  مجال في ومثبتة واسعة وخبرة معرفة  اـ/لديه كون ي أن يجب  -
 مشابهة. مسحية دراسات  إعداد   مجال في مثبتة خبرة اـلديه/ -

 
 عامة:  شروط .5
 اإلنكليزية.  باللغة تنفيذي ملخص  توفير  مع العربية، هي والكتابة العمل لغة -
،  والنهائي   لياألوّ   ها يبشكل  والخطة  الدراسة  من  (Wordو)  (PDF)  بصيغة  إلكترونية  نسخ  تسليم  يتم -

 . على أن تشمل النسخة اإللكترونية العرض الفني فقط
 العطاء. عليها  يرسو التي الجهة مع تفصيلية اتفاقية توقيع الحقا   يتم -
 العرض   مناقشة  للمؤسسة   ويمكن  مالي،  عرض   بأقل  المتقدمة  الجهة  مع  بالتعاقد   ملزمة  غير  المؤسسة -

 العطاء  أو   المهمة  هذه  تلغي   أن  للمؤسسة   الممكن  من   كما   العطاء،  عليها   يرسو   التي  الجهة  مع   المقدم
 كامل. بشكل

 العقد.  توقيع  تاريخ من أشهر 3 المتوقعة العمل مدة -
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 تضارب   أي  عن  مسبقا    التصريح  ينبغي  بالتالي  ومستقال ،  محايدا    المتقدم  المستشار  يكون   أن   ينبغي -
 المهمة.  بهذه البدء قبل محتمل مصالح

 جمعها   تم  التي  والمعلومات   والردود   والمقترحات   التقرير  حقوق   وتعود   التامة،  السرية  العملية  هذه  تحكم -
 القطَّان. المحسن عبد  مؤسسة إلى كافة

 للعرض   %30و  الفني،  للعرض   التقييم  من  % 70)  والتكلفة  الجودة  أساس  على  بناء    االختيار  سيتم -
 .المالي(

 وذلك  ،وتوصياتها  الدراسة،  نتائج  ألهم  عرضا    المؤسسة  لطاقم  تقدم  أن  للدراسة  المنفذة  الجهة  من  يطلب  -
 للدراسة. النهائية النسخة بعد 

 
 : للعطاء التقدم إرشادات .6

  منفصل   بظرف  منهما  كل  منفصلين  ومالي  فني   عرضين   بتقديم   بالعطاء  المتقدمة   الجهة  تلتزم -
 :يلي لما ا  وفق مختوم،و 
 

 من:  يتكون  ،المهمة بخصوص  فني  عرض تقديم
  كانت  حال في الرئيسي  الباحث  تحديد   مع ،الفريق ألعضاء أو للباحث  المفصلة  الذاتية السير •

 .استشارية جهة
  منهجية و   الفريق،  من  المتبنى  الفكري   المنطلق و   أعاله،  البنود   على  رد   على  شتملي  ،بالمهمة  رأي •

 .المقترحة العمل
  إلتمام   واضح  زمني  إطار  مع  الوثيقة،  هذه  في  المطلوبة  المهام  فيها  توضح  أولية  عمل  خطة •

 مهمة. كل تنفيذ   نع المسؤول والشخص  العمل، فريق على المهام  هذه  وتقسيم منها، كل
  ـ ال  خالل  الثقافي  القطاع  لصالح  بها  القيام   تم  التي  المشابهة  الدراسات   و/أو  األعمال  بأهم  سرد  •

 .السابقة سنوات  5
 بهم.  االتصال ومعلومات  ،لمعرفين  أسماء ثالثة إضافة •

 
  تكون   أن  على  ،أعاله  المذكورة  المخرجات   بحسب   مقطوعة  بمبالغ  موازنة  يشمل   مالي   عرض   تقديم -

 الضرائب.  جميع شاملة  األمريكي، بالدوالر األسعار
  القيمة   وضريبة  األفراد،  الباحثين  من  دخلال  ضريبة  باقتطاع  تقوم  المؤسسة  أن  إلى  االنتباه  نرجوو 
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 الفلسطيني. الضريبة قانون  حسب  وذلك الشركات، من المضافة
 

 : العطاءات تسليم .7
  باليد  والفنية  المالية العروض تسليم الدراسة، لهذه بعروض  بالتقدم  المعنيين  األفراد  أو  الشركات، على

  تشرين   5  الخميس  يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  أقصى،  كحد   وذلك  ،ومختومة   منفصلة  بظروفو 
 . 2020 لثانيا
 

 المؤسسة:  عناوين
 :هللا رام

 اإلدارية  المساعدة
 (3) ط القطان، المحسن عبد  مؤسسة

 النسائية  النهضة شارع 27
 فلسطين  هللا، رام  الطيرة، حي

 
 غزة: 
 حصيرة  أبو ممدوح والمالية،  اإلدارية الشؤون  وحدة مدير
 الطفل مركز
 البلدية منتزه خلف الوحدة، شارع
 فلسطين  غزة،

 
 على: مراسلتنا يمكنكم ؛العطاء حول  واالستفسارات لألسئلة

 
procurement@qattanfoundation.org 

mailto:procurement@qattanfoundation.org

