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 طلب عرض فني و مالي

 مشروع " تعزيز مشاركة الشباب المدنية و السياسية في مصر"

 نبذة عن جمعية السادات للتنمية و الرعاية االجتماعية:

 التضامن وزارة في  ومسجلة 2004 عام تأسست مصرية حكومية غير منظمة هي االجتماعية والرعاية للتنمية السادات جمعية

 المحرومين المواطنين تمكين هو الجمعية هدف يعتبر ،(2009 في 571 وبرقم 1081  رقم تحت المصرية االجتماعي

 الريفية المناطق فى المتاحة والفرص للموارد نظرا   واألطفال والشباب النساء على الرئيسي التركيز مع مصر في والمهمشين

 هذه في الحياة نوعية تحسين أولويات لتحديد السادات جمعية تسعى النيل، دلتا مثل مصر، في محدودا   تمثيال ممثلة تكون والتى

 .المجتمعات

 التي المجتمعية التنمية برامج لتنفيذ تدريجيا   وتوسعت الواقع، أرض على ملموسة مشاريع تنفيذ استراتيجية مع الجمعية بدأت 

 تشارك السادات جمعية أصبحت األخيرة، اآلونة وفي والصراع، للفقر الجذرية األسباب من للتخفيف والمجتمعات األفراد تمكن

 .الشعب أمام المساءلة شعور وجود مع وفعالية استجابة أكثر الحكومة وتجعل المصرية، المؤسسات تطور التي المشاريع في

 السياسية في مصر":عن "مشروع تعزيز مشاركة الشباب المدنية و 

 من  يمكنهم بدوره الذى و  والسياسية، المدنية الحياة فى الشباب مشاركة تشجيع إلى ويهدف السادات، جمعية مشاريع أحد هو

ا والدلتا، مصر صعيد مناطق في سيما وال ، المستويات جميع  على الديمقراطية العملية دعم  المشروع يهدف الغاية لهذه وتحقيق 

 إلطالق  بفرص وتزويدهم المهني والتطوير والسياسية المدنية القدرات وبناء الموارد تعبئة خالل من الشباب تمكين إلى

 يكونوا أن  يمكنهم مما المدنية مهاراتهم وتعزيز مجتمعاتهم أفراد مع مشاركتهم مستوى لزيادة أنشطة خالل من إمكاناتهم،

 . التغيير فى مشاركين

 اهداف المشروع:

 في الشباب وجود وزيادة الشامل، المحلي الحكم لضمان القرار صنع عملية في للشباب تشاركي دور دعم إلى المشروع يهدف

 مشاركة وتشجيع الدولة مؤسسات و الشباب بين االتصال قنوات وتعزيز المنتخبة، المجالس خالل من خاصة المحلي الحكم

  .والسياسي المدني المجال في الشباب

 والنشاط الديمقراطية العملية دعم من الشباب تمكين هو مصر في للشباب المدنية والمشاركة الشباب تشجيع من األساسي الهدف

. عام بشكل الخطابية المستويات على مسبوقة غير تغييرات الي األخير العقد في السياسية التغيرات أعقاب في. مجتمعهم داخل

 و. العام المجال في المشاركة في يترددون أصبحوا حيث للشباب والمدنية السياسية المشاركة في كبير انخفاض في تسبب مما

 ، والسياسية المدنية الحياة في للشباب المدنية/  السياسية المشاركة وإحياء تنشيط هو المشروع لهذا الرئيسي الهدف فإن عليه

 أعقاب في االهتمام فقدوا أن بعد مجتمعهم في الشباب مشاركة تعزيز إلى المشروع يهدف كما. مصر وصعيد الدلتا في سيما وال

 المصلحة أصحاب جميع إشراك إلى باإلضافة الشامل المحلي والحكم الديمقراطية تشجيع وبالتالي ، واالقتصادي السياسي التغيير

ا المشروع سيشجع. المجتمع في  األحزاب في أعضاء يصبحوا أن خالل من السياسي المجال إلى العودة على الشباب أيض 

 التحويل من بدال   محافظاتهم داخل القرار صنع في والمشاركة والنقابات المدني المجتمع ومنظمات الطالبية والنقابات السياسية

 والشباب المجتمع شرائح بين المصالحة في هؤالء المصلحة أصحاب سيساهم. الشرعية غير والهجرة الديني التطرف إلى

 النسيج تشجيع وبالتالي المجتمع في السياسية الفاعلة والجهات المختلفة األيديولوجيات بين للتعايش انطالق نقطة بمثابة وسيكون

 في التالي: و النتائج المرجوة و تتمثل األهداف العامة للمشروع.المجتمع في المتماسك

 الرشيد والحكم والسياسية المدنية بالعمليات الشباب معرفة زيادة. 

 الوعي وزيادة المجتمعية المبادرات خالل من للشباب المجتمعية المشاركة تعزيز. 
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 المحلية المجالس في الشباب مشاركة تعزيز. 

 المهمة:

 مجتمعاتهم، فى التغيير فى وشركاء فاعلين مواطنين ليكونوا مصر فى والسياسية المدنية المشاركة فى الشباب مشاركة تعزيز

 التعلم وأدوات التفاعلية التدريب تقنيات األنشطة تشمل بحيث. وتوعية بمبادرات والقيام العمل وورش التدريبات خالل من وذلك

 .والحوار المعرفة وتبادل النظراء بين التدريب مثل أساليب ذلك في بما ، النشط

 اهداف المهمة:

 السياسية الحياة فى المشاركة على الشباب مشاركة تعزيز. 

 المدنية الحياة فى االندماج من الشباب تمكين. 

 اآلخر وتقبل التسامح مثل الشباب فى الهامة القيم بعض غرس. 

 لها حلول إيجاد محاولة على قادر وجعله مجتمعه بمشاكل ملم وجعله الشباب تنشأة.  

 القادمة االنتخابية العملية فى للمشاركة الشباب قدرات تعزيز. 

 الفئة المستهدفة:

 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب هي المستهدفة المجموعة .النيل ودلتا مصر صعيد في( 35-18) المصري الشباب

ا 35  الرغبة لديهم الذين والشباب والناشطين الشباب والمهنيين الطالب ذلك في بما ، مصر وصعيد النيل دلتا محافظتي في عام 

 المدني المجتمع ومنظمات الطالبية واالتحادات النقابات من الشباب من ممثلين ذلك في بما. مجتمعاتهم في ناشطين يكونوا أن في

 التمثيل مع الشباب من متنوعة مجموعة إلى ضمانا للوصول.العمل عن والعاطلين الشباب والمعلمين الحكومية غير والمنظمات

و  برامج جميع تكون أن على. األيديولوجية أو السياسي واالنتماء ، والدين ، واالقتصادية االجتماعية والخلفية ، للجنس العادل

. للجميع مدنية مبادرة هو المشروع أن مفادها واضحة رسالة إرسال مع ، تمييزية وغير متحيزة وغير شاملة أنشطة المهمة

ا وسيستند أعاله مذكور هو كما مختلفة مجموعة من الشباب اختيار سيكون  .األنشطة هذه في للمشاركة الشباب استعداد إلى أيض 

 المحافظات المستهدفة:

 .األقصر 

 .قنا 

 .البحيرة 

 .الغربية 

 .المنوفية 

 علي النحو االتي: حقيبة تدريبية تصميم تم األهداف هذه لتحقيق و

 الحقيبة التدريبية:

  :من الحقيبة هذه تتكون و

 لكل ومخصص ،( محافظة لكل مشارك 30)  محافظات( 5) فى موضوعات(  10) لشرح  تدريبى يوم( 140) عدد 

مارس  31من المهمة علي ان يتم تنفيذ التدريبات بموعد أقصاه  كمرحلة االولى .تدريبى يوم(  2)  موضوع

 .2020ابريل  7بحد اقصى المرحلة االولي يتم تقديم مخرجات ان  علي2020

 الستبيانو استفتاء  النهائي للمتدربين من المرحلة االولي  بناءا علي تقييم للمشاركين فرز بعمل االستشارى يقوم 

 مجموعتين إلى علي ان يتم تقسيم المشاركين في كل محافظة علي حدا محافظة في كل توجهات المشاركيين و ذلك 

 :التالي النحو على مشارك( 15) مجموعة كل
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 ايجابى غيرت إحداث هدفها مبادرات لمجموعة دراسة تقديم و من إعدادمجموعة المشاركين االولي  تدريب و تمكين 

و توعية  لوعيافيما تقوم المجموعة الثانية من كل محافظة بجلسات لرفع  . المجتمع بواقع دراسة لكل محافظة فى

اد المجتمع عامة في المجتمع بواقع جلسة لرفع الوعي لكل محافظة. باإلضافة الي جلسات مناقشة بؤرية مع افر

س حلقات رات اجتماعية و خمس جلسات لرفع الوعي و خمعلي ان يتم تقديم خمس مباد بواقع جلسة لكل محافظة.

لي ان يتم من المهمة ع كمرحلة ثانيةنقاشية بؤرية بالتعاون مع مجموعات المشاركين من كل محافظة علي حدا.

ن يتم تقديم علي ا 2020يونيو لعام  30ابريل ل  1منوطة خالل المدة من تنفيذ فعاليات المرحلة و األنشطة ال

 .2020يوليو  15خرجات المرحلة الثانية في موعد أقصاه 

 يوم للورش التدريبية/ يوم لكل ورشة/ ورشة لكل موضوع/ ورشتين  20بواقع  تقديم و تيسير ورشتين عمل

الي تقديم خمس دراسات   باإلضافة مشارك لكل محافظة 30لموضوعين لكل محافظة/ خمس محافظات / 

علي ان يتم تنفيذ أنشطة و فعاليات   مهمةكمرحلة ثالثة من الو ذلك  الحتياجات المجتمع بواقع دراسة لكل محافظة

و علي ان يتم تقديم مخرجات المرحلة الثالثة بموعد  سبتمبر 1ل  2020يونيو  1المرحلة المنوطة خالل المدة من 

المادة العلمية المطروحة في و مع الربط بالموضوعات االتية في ضوء  لتناول و ذلك  2020سبتمبر  15أقصاه 

 ولي علي النحو التالي:التدريبات االحزمة 

I. :ت موضوع الحمالت السياسية مع الربط  بالمادة العلمية المطروحة في حزمة تدريبا الورشة االولي

 مشترك لكل ورشة /ورشة لكل محافظة / بواقع خمس ورش. 30المجموعة االولي. بواقع 

II. :المجموعة اتتدريب حزمة في المطروحة العلمية بالمادة  الربط معموضوع مراقبة االنتخابات  الورشة الثانية 

 .ورش خمس بواقع/  محافظة لكل ورشة/ ورشة لكل مشترك 30 بواقع. االولي

  علي, ادناه مبينال النحو علي عناوين من تحتها يندرج ما و التالية موضوعات (16) الـ على ان تتناول التدريبات 

 : شامل دليل هيئة في مواد العشر تقديم يتم ان
 المواطنة و الحكم الرشيد و اليات المساءلة. .1
 المشاركة المدنية في االطار القانوني لمصر. .2

 المحلي. كيفية االنخراط في المجتمع .3

 الدعوة / المناصرة / التاأييد  و الضغط اوالضغط للتأثير. .4

 مبادئ و اليات التعايش و التسامح و التراث التاريخي و التنوع. .5
 مجلس النواب. و أنظمةالمجالس المحلية  .6

 .ره(العملية االنتخابية و دور الشباب في العملية االنتخابية )ناخب, مناضل, مراقب, مرشح, الي اخ .7
 النظام االنتخابي.دور المجتمع المدني في  .8

 األنظمة الحكومية, الدستور, و الدميقراطية. .9
 اإلدارة و الحكم المحلي. .10

 حقوق و مسؤوليات أعضاء المجلس. .11
 المحلية و الدورات االنتخابية و العملية االنتخابية. قوانين المجالس .12

 تقييمات احتياجات المجتمع و كيفية اجرائها. .13
 تتبع الميزانية و تحليلها. .14

 الحمالت السياسية. .15
 مراقبة االنتخابات. .16

 :التالي علي تقتصر ال التي االليات ابعض خالل من للمهمة األثر تقييم سيتم

 ومناقشات يةالمجتمع والمبادرات التوعية جلسات و العمل ورش و التدريبات تقييمات مثل المشروع أنشطة تنفيذ نتائج 

 .الشباب سيقودها التي البؤرية النقاش جلسات و مجموعات

 المقبل العام في المحلية المجالس انتخابات في سيشاركون الذين الشباب من المتزايد العدد. 

 المدني/  السياسي والمجال السياسية األحزاب في الشباب مشاركة ازدياد. 
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 لسالمجا أعضاء) القرار وصانعي الشباب بين عليه والحفاظ شمولية أكثر تواصل خالل من التأثير يتجلى سوف 

 .(المجتمعية والمنظمات المدني المجتمع مثل اآلخرين المصلحة وأصحاب المحلية

 االنتخابات مراقبة عملية فى المشاركة أو النيابية المجالس فى بالترشح تشارك سياسية كوادر تكوين. 

 

 

 :مخرجات المرحلة االولي 

 السادات يهجمع لضالح ملكيتها تكون وة الحقيب فى المذكورة اعاله للموضوعات تدريبية مواد 12عدد  تاليف و اعداد (1

 در.مع ذكر المصا منفصل كبند الفنى و المالى العرض فى تذكر ان على  التوزيع و الطبع حق لها يكون ان و
 .عن كل تدريب علي حدا تحليلي /تقريرمنفصل تقديم و التدريبات تقييم استمارات تصميم (2

 للمتدربين رفةالمع و الوعى تقدم مدى لقياس باإلضافة المتدربين رضاء و تفاعل مدى لقياس بعدي و قبلي اختبار اجراء (3

 )كل تدريب علي حدا(..و تقديم تقرير التغذية الراجعة التدريبية المادة حسب علي كال
 في الحقارجات هذذ المخ استخدام يتم ان علي و تقييم نهائي للمتدربين حدا على كال المتدربين لكل فردي تقييم تقديم (4

 .لساداتا جمعية في المشروع عمل فريق أعضاء موافقة و اخطار بعد لالستشاري يتراى كما ان المتدربين فرز عملية
 تقوم: ألولىا المجموعة: التالي النحو علي لمجموعتين تقسيمهم يتم ان علي للمتدربين فرز و استبيان استمارة تصميم (5

 بعمل تقوم: ةالثاني المجموعة. المجتمع فى ايجابى تغير إحداث هدفها المبادرات  من لمجموعة دراسة تقديم و بإعداد

 .المجتمعى الوعى لرفع لتوعية افكار او أنشطة
 و التوصيات على يقتصر وال يشمل االولي المرحلة فعاليات و أنشطة عنو مفصل  مجمع تقرير مرحلي تقديم (6

 .التدريب منهجيات و التحليل منهجيات و المقترحات
 تم الذي المتدربين قبل من استخدامها  يتم ان رة و االستمارة الخاصة بهاللمباد الفنية المكونات صياغة و تصميم (7

 .المبادارات تقديم مجموعة ضمن فرزهم
 مجتمع بواقع دراسة لكل محافظة.تقديم خمس دراسات الحتياجات ال (8

 

 :مخرجات المرحلة الثانية 

 مشارك لكل محافظة(. 15خمس مبادرات اجتماعية لخمس محافظات بواقع مبادرة لكل محافظة.) (1

 مشارك لكل محافظة(. 15خمس جلسات لرفع الوعي و التوعية العامة بواقع جلسة لكل محافظة.) (2

 محافظة(.لكل مشارك  30كل محافظة. )خمس جلسات نقاش بؤرية بواقع جلسة ل (3

 و التوصيات على يقتصر وال يشمل االولي المرحلة فعاليات و أنشطة عن مفصل و مجمع رمرحلي تقري تقديم (4

 المستخدمة في جلسات التوعية و جلسات المناقشة البؤرية. منهجيات و التحليل منهجيات و المقترحات
 

 :مخرجات المرحلة الثالثة 

 يوم. 20تدريبية لكل محافظة بواقع خمس محافظات اجمالي ورش  2عدد  (1

 .حدا علي ورشة كل عن تحليلي /تقريرمنفصل تقديم و الورش تقييم استمارات تصميم (2

 للمتدربين رفةالمع و الوعى تقدم مدى لقياس باإلضافة المتدربين رضاء و تفاعل مدى لقياس بعدي و قبلي اختبار اجراء (3

حزمة المواد  من 16و  15) المادة التدريبية (.حدا علي ورشة كلالمادة التدريبية المقدمة.)الورشة و  حسب علي كال

 التدريبية(.

 علي الورش. للمتدربين نهائي تقييم و حدا على كال المتدربين لكل فردي تقييم تقديم (4
 و التوصيات على يقتصر وال يشمل الثالثة المرحلة فعاليات و أنشطة عن مفصل و مجمع مرحلي رتقري تقديم (5

 و الورش. التدريب منهجيات و التحليل منهجيات و المقترحات
6)  
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 :مخرجات المهمة 
 .2020يوليو  15تقييم نصف المدة. بحد اقصى  (1

 .2020سبتمبر  30التقرير النهائي. بحد اقصي  (2

و تقديم  .االنتخابات مراقبة عملية فى المشاركة أو النيابية المجالس فى بالترشح تشارك سياسية كوادر تكوين (3

جات تقرير مفصل عن ترشيحات االستشاري بناءا علي ما سبق من تقييمات لمراحل المهمة و مخرجاتها و مخر

 مشاركين من كل محافظة. 5المشاركين خالل فعاليات مراحل المهمة بواقع ترشيح 

 .2020أكتوبر  30دراسة تقييم األثر للمهمة علي ان يتم تسليمها بحد اقصي  (4

 نهائي ريرباالضافة لتقالمتابعة و التقييم و تقرير مفصل عنها خالل كل مرحلة علي حدا. و خطة ليات و أنشطةا (5

و التقييم  علي  قديم ملخص عنه. علي ان تشمل وال تقتصر أنشطة المتابعةمجمع  باللغة اإلنجليزية و األلمانية و ت

surveys, questionnaire , impact evaluation.  

ي اللتي تواجه المجتمع المدني في مصر باإلضافة لتحليل عن التوصيات و المقترحات و التحديات ا تقرير (6

 تغييرات تعوق دون التحول الديمقراطي و التي تؤثر علي اهداف المهمة /المشروع.
 الدروس المستفادة الستخدامها في مشاريع مستقبلية. (7
 -لضعفنقاط ا –التحليل الرباعي )نقاط القوة  و  DACلل  تحليل طبقاالنهائية علي ان تشمل مخرجات المهمة  (8

 ع بالمشاركة.البحث السري  PRAالتهديدات( و مبادئ -الفرص

 و فيما يلي بعض عناصر التقرير النهائي التي يجب مراعاتها:

وصف لبيئة ة / زيفيما يتعلق بالعوامل الدافعة الرئيسية و الجهات الفاعلة و المجموعات المرك تحليل للصراع الحالي .1

 المباشرة للمهمة و اهداف المشروع ) مثال: ما هي نقطة البداية لبدء عملية التغيير. الصراع
 DAC).فعالية المشروع و كفاءته و األثر و االستدامة الي اخره ) .2

يعتمد  لتياستراتيجيات البرنامج / المهمة /المشروع و هل تمت معالجة الجهات الفاعلة بشكل كافي /االفتراضات ا .3

ع عملية التغيير عليها المشروع / المهمة )أهمية النتائج و الجهات الفاعلة الرئيسية و ما الذي يعوق او يمنع او يشج

 قعية؟/ هل كانت الرؤية المستقبيلة و التغييرات المطلوبة وا المقصودة( و هل كانت هذه االفتراضات واقعية
وع و مراحل سلبية تؤدي الي تفاقم الصراع و التي نشات نتيجة للمشر أي اثار جانبية غير متوقعة سواء إيجابية او .4

 المهمة المنوطة به و أهدافها.

 وسائل التحقق:

 .تقارير المشاركين 

 .تقارير المنسقين 

 .تقارير االستشاري و مخرجات كل مرحلة 

 .صور الفعاليات 

 .فيديو عن المراحل و المهمات 

 اب بالتعاون مع االستشاري و فريق عمله.المبادرات االجتماعية التي قدمها الشب 

 .دراسات االحتياجات المتمعية في المحافظات 

 طريقة تقييم المقترح الفني و المالي:

 سيتم تقييم المقترحات الفنية و المالية علي النحو التالي:

 70ي و جودة االستشارن ضمن مقترح السير الذاتية للمدربين المشاركي وال يقتصر علي  % للمقترح الفني يشمل

 المواد التدريبية و الفعاليات المنوطة بكل مرحلة من مراحل المهمة و كذلك مخرجات كل مرحلة.
 30 .للمقترح المالي الرخص سعر % 
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 مهمة:عامة لل شروط

 . حدى على قائم / ورشة /جلسة تدريب كل يكون أن (9
 .موضوع لكل يومين عن و الورش التدريب مدة يقل أال (10

 مراجعة السادات جمعية حق من يكون أن و بعاليه، المذكورة للموضوعات وافى تحليل التدربية المادة تتضمن أن (11

 .أسباب إبداء دون رفض  أو قبول  حق لها و االستشارى من المقدمة التدريبية المادة
  .االنتخابات مراقبة عملية فى المشاركة أو النيابية المجالس فى بالترشح تشارك سياسية كوادر تكوين (12

 .المعدة التدريبية المواد مصادر االستشارية الجهة تقدم ان (13

 االلتزام باالطار الزمني العام للمهمة. (14
 . الضريبية األعباء كافة شامل المالى العرض يقدم أن (15

 .مدرب لكل الذاتية السيرة من محدثة نسخة معه يرفق و المدربين بأسماء قائمة الفنى العرض يتضمن أن (16
 تشمل التدريبات و والورش و جميع أنشطة مراحل المهمة مهارات العرض و التقديم و أساليب التدريب الفعال.ان  (17

 .للشركات حديث التجارى والسجل الضريبية البطاقة من نسخة أيضا يقدم أن (18
 لخال عليه المتفق خسب المهمة تنفيذ مراحل خالل الممكنة التحقق وسائل كل طلب السادات جمعية حق من (19

 .بها االحتفاظ و خالفه و المتدربين استمارات و للفعاليات كصور االبتدائية الجلسات
 .خالفه و تقرير/  نشاط لكل المحدد الزمني بالجدول و التدريبية للمهمة المنطقي باالطار االلتزام (20
 ذكر انفا.حسب االطار الزمني العام للمرحلة كما  مرحلة كل انتهاء بعد نشاط كل مخرجات تقديم يتم (21

 .و االستمارات و خالفه التدريبية المواد جميع علي السادات بجمعية الخاص اللوجو تقديم يتم (22
تقديم كافة التقارير المرحلية و النهائية و نص المدة و تقييم األثر و تقارير المتابعة و التقييم باللغتين العربية و  (23

 اإلنجليزية.
 

 التزامات الجمعية:

 التدريب لمكان وانتقاالته االستشارى باقامة الجمعية تلتزم. 

 .تلتزم الجمعية بالتنسيق اللوجيستي للمهمة 

 .توفير قوائم الفئة المستهدفة لكل محافظة 

 شروط و طريقة التقديم:

  :التالي النحو علىالفني و المالي  المقترح تقديم يمكن

 مستشفي بجوار-الذهبي الدين شمس شارع نهاية – الوقاد نبيل من متفرع مختار سمير شارع  28 التالى العنوان على ياليد

 فى المغلقة االظرف بنظام المالى المدير  عناية الجديده مصر – الجولف ارض –الكبد و الهضمي للجهاز الدولي الجولف

 .2020يناير  26 اقصاه موعد

 sadat.org-inaguib@el/    sadat.org-nmansour@el    /:االليكترونى البريد على باستفسارتكم نرحب و

osama_rdp@hotmail.com 
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