
 

1 
 

   

 

   جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية 

 ( 010/2022رقم ) الوثيقة املرجعية

 استدراج عروض أسعار 

 ر االستدراج: ا تاريخ إصد

10/05/2022 

 

 والنجاحات والتحديات والدروس االنجازاتلتوثيق  أسعار ضعرو استقطاب 

واالستجابة املجتمعية التي تقودها  والتأهباملستفادة في برامج الحماية 

 النساء 

 أفراد 

 ضمن مشروع  

 تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتعزيز صمود مجتمعاتهم في املنطقة الوسطى  

 

 بالشراكة مع 

 فلسطين  –مؤسسة أكشن إيد 

 

2022 

 

 



 

2 
 

 

 

 معلومات عامة   :األولالجزء 

 

 : الفلسطينية ةالدراسات النسوية التنمويجمعية حول  -1
  

 (، 7656)  رقمالفلسطينية  وزارة الداخلية  بترخيص من  ،  2007تأسست جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية في نوفمبر  
ات الذين  /والقانونيين الجمعية تأسست كمبادرة من قبل مجموعة من الناشطين/ات في مجال حقوق المرأة واألكاديميين/ات  
 يؤمنون بدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية لجميع فئات المجتمع وبشكل خاص النساء. 

فلسطيني   مجتمع  لبناء  تسعى  االجمعية  قدم  على  المرأة  فيه  جوانب  تعامل  جميع  في  والسياسية   الحياة،لمساواة  المدنية 
وبطريقة تضمن التمكين والمساواة بين الجنسين. وعليه فإن    باحترام كبير  المرأة   هفي   وتتمتع  والثقافية،واالقتصادية واالجتماعية  

بما في    الفلسطينيات،والفتيات    على تعزيز التنمية االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية للنساءالجمعية تركز جهودها  
المبني على العنف  ضد المرأة بما في ذلك  جميع أشكال ومظاهر التمييز  والقضاء على    المرأة،حقوق  التركيز على إعمال  ذلك  

 وإعالء  حياتها،وتعزيز مشاركتها في القرارات التي تؤثر على    القيادية،والنهوض بقدرات المرأة ومهاراتها    ،النوع االجتماعي
 أصواتها من أجل السالم واألمن على الصعيدين الوطني والعالمي. 

التي تتوافق مع األولويات الوطنية والدولية للمساهمة في  عبر تبني مجموعة من االستراتيجيات    الجمعية لتحيق رؤيتهاتسعى  
المساواة بين الجنسين    وتعزيزالفقر،    ةبمكافحوبشكل خاص األهداف المرتبطة    الوطني والدولي  عملية التغيير على الصعيدين

المساواة    وضمان  االقتصادي،بتعزيز االستقالل  العمل الالئق والنمو االقتصادي. واألولويات الوطنية ذات الصلة    وضمان
 بين الجنسين وتمكين المرأة. 

ا  تعمل تحقيق رؤيتها في  الخارجية عبر الجمعية على  للبيئة  المجتمعي من خالل ممارسة دور رقابي وتشخيصي  لتغيير 
هذه األبحاث والدراسات    نتائج وتوصياتالمعرفي التطبيقي ودعم التدخالت المرتكزة على    البحثي والتدوير االستثمار في اإلنتاج  

  الجنسين، مج رئيسية بما في ذلك المساواة بين  على أربعة برا  في عملها  الجمعية تستندوالتقارير المتخصصة، وبشكل عام فإن  
 وبناء قدرات موظفيها. المبني على النوع االجتماعيومكافحة العنف  االقتصادية،والتنمية 
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 تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتعزيز صمود مجتمعاتهم في المنطقة الوسطى   حول مشروع -2
 

مشروع "تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتعزيز صمود مجتمعاتهم في تقوم جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتنفيذ  
من خالل مؤسسة أكشن ايد  "Forum Syd" ايد فلسطين، وتمويل المنتدى العالمي  أكشنالمنطقة الوسطى" بالشراكة مع  

بين    السويد ما  الفترة  إلى  2023-2020وذلك خالل  يهدف  المشروع  المتأثرات ،  والشابات  النساء  تعزيز صمود وحماية 
الدولي   والقانون  الدولي لحقوق االنسان  القانون  يتماشى مع  بما  باألزمات والكوارث طويلة االمد في منطقة الوسطى بغزة 

الهشاشة، وزيادة حماية النساء من العنف المبني على العنف االجتماعي، اإلنساني". وذلك من أجل الحد والتقليل من التهميش و 
االجتماعي  الصمود  وتعزيز  واالستجابة،  والتأهب  المرأة  حماية  في  النسائي  والتأثير  والقيادة،  المحلية  المساءلة  وتعزيز 

( مناطق جغرافية في  8ئيسي )، ويستهدف المشروع بشكل ر واالقتصادي للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي
المنطقة الوسطى من قطاع غزة )وادي غزة، جحر الديك، المغراقة، الزوايدة، غرب النصيرات، المصدر، وادي السلقا، أبو 

 . العجين(

على تلبية االحتياجات العاجلة للنساء )وخاصة الشابات( فيما يتعلق بتهديدات الحماية بما  في هذا اإلطار يعمل المشروع  
النوع  في  المبني على  العنف  ذلك  وكذلكها  تقلل من    االجتماعي،  التي  العملية  والتدابير  الذاتي  التمكين  استراتيجيات  دعم 

  التأثير تعرضهن لمثل هذه التهديدات ويتم استخدام نهج الحماية الذي تقوده النساء لزيادة االهمية والملكية من اجل زيادة  
  المرأة تنفيذ جلسات لزيادة الوعي والتوجيه متعلقة بحماية  مشروع المتعددة والتي تتضمن  واالستدامة، وذلك من خالل أنشطة ال

واالستجابة    والتأهبلجان الحماية    8، انشاء  بما فيها ذلك العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء والرجال وقادة المجتمع
 امرأة   160دائرة مكونة من    والتي تمثل  النساء،    ىتركز علالتي تقودها النساء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي  

 لجنة.عضوة لكل  20وشابة بمتوسط 

واالستجابة المجتمعية بقيادة النساء    والتأهبخطط الحماية    تطويرمن أجل    المرأة بتقييم وتحليل تهديدات حماية  قامت اللجان  
، والتي تم  واالستجابة  والتأهبالمبني على النوع االجتماعي  ال سيما قضايا العنف    المرأة من اجل التصدي لتهديدات حماية  

وتقوم أيضاً اللجان بتنفيذ مبادرات مجتمعية تحد من مخاطر الحماية وتعزز صمود   اعدادها وتطويرها خالل فترة المشروع.
 النساء في المناطق المستهدفة، وتقود عمليات االستجابة والتشبيك مع الجهات ذات العالقة. 

كما تقوم الجمعية باالستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل تنفيذ جلسات دعم نفسي وقانوني جماعية  
ثم   النوع االجتماعي، ومن  المبني على  للنساء ضحايا العنف  النوع  وفردية  بالعنف المبني على  النساء المتضررات  احالة 

لعنف ضد النساء، والصحة الجنسية واالنجابية، والصحة النفسية، والحماية  االجتماعي الى خدمات متخصصة اضافية )ا
 .القانونية( وفقا لمسارات االحالة المقررة
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 المطلوبة  االستشارية الجزء الثاني: معلومات حول الخدمة 

 

 المطلوبة:   االستشاريةخلفية عامة حول الخدمة  2.1

 

االنجازات والنجاحات والتحديات والدروس   ،توثق نهج الحماية الذي تقوده النساءتطوير منشورات  تتضمن أنشطة المشروع  
الحماية   برامج  في  النساء    والتأهبالمستفادة  تقودها  التي  المجتمعية  الو واالستجابة  المعنيين   عالقةمشاركتها مع اصحاب 

الالزمة    باإلجراءاتلجهات الفاعلة فيما يتعلق  على هذه ا  للتأثيروالجهات االنسانية الفاعلة في قطاع غزة وسيكون هناك طرق  
 من جانبهم لتعزيز الحماية المجتمعية ودعم القيادة النسائية وكيف يمكن تعميمها في برامجهم المستقبلية.

 

بالتشارك  باستعراض الخطط التي تم تطويرها  حيث ستقوم اللجان التي تقودها النساء والتي تم تشكيلها في المناطق المستهدفة  
مع اللجان والتي حددت أولويات النساء للحماية والصمود في المناطق المستهدفة، على أصحاب العالقة المعنيين في كل  

، والتي ستهدف بشكل أساسي لحماية النساء واالستجابة  والتأهبخطط الحماية    منطقة، كما وستقود اللجان تنفيذ مبادرات من
 مودهن. في المناطق المستهدفة وتعزيز ص

 
 : االستشاريةالخدمة أهداف  2.2

 

تصوير فيديو توثيقي وصور   (خال  ،المستفادة  سالدرو ،  توثيق إنجازات لجان الحماية من )أنشطة، مبادرات، لقاءات •
 فوتوغرافية.

 بمجلة الكترونية. لجان الحماية )أنشطة، مبادرات، لقاءات، تحديات، معيقات( توثيق  •
 قة في المناطق المستهدفة. مع أصحاب العال نمشاركة إنجازاتهلجان الحماية في مجتمعاتهن و  تعزيز دور •
على هذه   للتأثيرصحاب المصلحة المعنيين والجهات االنسانية الفاعلة في قطاع غزة  مشاركة إنجازات اللجان مع أ •

الالزمة من جانبهم لتعزيز الحماية المجتمعية ودعم القيادة النسائية وكيف  باإلجراءاتالجهات الفاعلة فيما يتعلق 
 يمكن تعميمها في برامجهم المستقبلية.

 

 :  المطلوبة االستشاريةالمخرجات الرئيسية للخدمة  2.3
 

• ( الكترونية(  1عدد  تصميم  )  مجلة  صفحتين  الى  تحديات، توثق    PDF)صفحة  لقاءات،  مبادرات،  )أنشطة، 
 واالنجليزية. لجان الحماية باللغة العربيةمعيقات( 

 (.خ إلنجازات لجان الحماية من )أنشطة، لقاءات، ال ( فيديو توثيقي1عدد ) •
 .(خ، الالمستفادة سالدرو إنجازات لجان الحماية من )أنشطة، مبادرات، لقاءات، صور توثق  •
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  :لمزود الخدمةالمهام الرئيسية  2.4
 

 المطلوبة.   االستشاريةمراجعة جميع الوثائق ذات العالقة بالخدمة  •
لجان الحماية باللغة   (قصص نجاح إنجازات،  )أنشطة، مبادرات، لقاءات، تحديات،توثق  مجلة الكترونية  إعداد   •

 واالنجليزية. العربية
 (.خ، الالمستفادة سالدرو إلنجازات لجان الحماية من )أنشطة، مبادرات، لقاءات، فيديو توثيقي ( 1)إعداد  •
 (.خ، الالمستفادة سالدرو إنجازات لجان الحماية من )أنشطة، مبادرات، لقاءات، توثق تصوير صور فوتوغرافية  •

 

 

 : االستشاريةالشركة الفترة الزمنية لتقديم الخدمة  2.5
 

 باالتفاق مع فريق المشروع.   وذلك  2022 نوفمبر - مايو الفترة ما بينبتقديم الخدمة المطلوبة خالل   يلتزم المتقدميجب أن 
 

 الجزء الثالث: المعلومات التي يجب توافرها في العروض المقدمة  

   العرض المالي:  3.1

   ة\للمتقدمالسيرة الذاتية  •
 (. العرض المالي )حسب جدول الكميات المرفق •

 
 

  

 سريان مفعول عرض السعر:  3.2

 .تاريخ تسليم العرضيوم من  90يجب أن تكون سارية المفعول لمدة  ة\المتقدمعروض السعر المقدمة من قبل  •
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 التقديم:   وتعليماتالشروط المرجعية  3.4

 فقط.   األفرادمن  العروض المالية تستقبل الجمعية •
 تقدم األسعار بعملة الدوالر األمريكي.  •
 قابل للتجزئة. غير عرض السعر  •
 دون ابداء األسباب. األسعاربأقل  ةغير ملزم الجمعية •
 الجمعية. تحددها وفق الشروط المرجعية وفي األوقات التي  المهام المطلوبةبتنفيذ  يلتزم المتقدم •
 ضريبة الدخل.يلتزم المتقدم في حال تمت الترسية عليه بدفع  •
 . مباشرة الترسيةتاريخ بدء العمل بعد  •
 االلكتروني. ال تستقبل أية عروض على الفاكس أو بالبريد  •
بدراسة دقيقة لكافة المواصفات والشروط العامة وان يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة   تقوم أن  المتقدمينبغي على  •

 بها وسائر العادات المحلية والرسوم واألمور التي لها عالقة بها.  
لفترة ثالثة أشهر من   متقدملليعتبر العرض ملزمًا وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزمًا   •

 رض. تاريخ تقديم الع 
ال يجوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل في نموذج عرض السعر أو أي من الوثائق المرفقة معه وفي حال   •

إهمال   للجمعيةأي تعديل أو تبديل أو إذا أخل بأي من التعليمات الواردة في الوثيقة المرجعية فيجوز    تم إجراء
المتقدما وإذا  عرضه ا ضرورية فباستطاعتها تضمين كل ذلك في مذكرة تقديم أي شروط أو تحفظات تراه  أراد 

 خاصة منفصلة ترفق مع عرض السعر. 
موافقة  و   الخدمة االستشارية المطلوبة  مخرجات  وتقديم  المهاممن تقديم    االنتهاءسيتم دفع المستحقات المالية بعد   •

  .عليه والموافقة التسليم يوم من تاريخ  30خالل  وتقديم مطالبة مالية اعليه الجمعية
 .جميع عروض السعر التي ال تستوفي الشروط سيتم استثنائها من التقييم  •
إذا وجد أي من العروض المقدمة نقصًا أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه  •

الحق في تعديل جملة المبلغ بما    فالجمعية لهاهذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع ألي بند في جدول الكميات  
يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصل الضرب أو مجموع السعر 
أو المبلغ المقدم وإذا حدث خالف بين العدد المذكور باألرقام كتابة بالحروف فتعتبر الكتابة بالحروف هي الملزمة 

الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع   لها  الجمعيةجمع قيمة مختلف البنود فإن  وكذلك إذا حدث خطأ في  
 .للمزود الخدمةالمصحح في مثل هذا الحال هو الملزم 
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   التقديم:تعليمات  3.5

 

عايدية، الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية الكائن في شارع  جمعية  يتم تسليم عروض السعر باليد في مقر   •
سبوع حتى الخميس من كل أ أوقات الدوام الرسمية من األحد و ذلك خالل  و مفترق الدنف بجانب صيدلية السعيد،  

  رسمية.أيام عطلة  والسبتمع العلم أن أيام الجمعة  مساءً  الثانيةحتى الساعة من الساعة الثامنة صباحًا و 
  مزود الخدمة من    وموقعةمطبوعة    ورقيةيسلم عرض السعر في ظرف مغلق مختوم بحيث يحتوي الظرف نسخة   •

 (. 010/2022ويكتب من الخارج )عرض سعر
 ظهرًا.الساعة الواحدة  15/05/2022االحد  السعر يومآخر موعد الستالم عروض  •
فقط   ا حيث سيتم التواصليتم ترسية العرض عليه  أالمن الممكن    ذينال  ات\المتقدمينمسبقًا من    تعتذر الجمعية •

  التقييم.سيتم اختياره مع العلم بأن العروض الغير مستوفية للشروط لن تدخل في عملية  ذيال ة\لمتقدماعلى 
رقم  واالستفسارللمعلومات   • جوال  على  االتصال  االلكترو   0597815777  يرجى  البريد  عبر  ني:  او 

pdwsa1@hotmail.com . 
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 العرض المالي 

 )جدول الكميات(  

المستفادة    والنجاحات والتحديات والدروس  االنجازات   “توثيقبعد االطالع على الوثيقة المرجعية الخاصة بتقديم خدمات لتنفيذ  
انا الموقع أدناه، فإنني    باالطالع عليها والتي أقر    "،واالستجابة المجتمعية التي تقودها النساء   والتأهبفي برامج الحماية  

على األسعار في الجدول    أتقّدم لكم بعرضي المالي هذا لتزويدكم بكافة الخدمات واألعمال المطلوبة في الوثيقة المرجعية بناءً 
 على جدول المواصفات المذكور في جدول المواصفات والكميات ادناه:  ادناه، وبناءً 

 

 

 امريكي.  دوالر ... ..... ..... وملحقاته، مقابل مبلغ اجمالي رضوذلك بما يتفق مع المواصفات الواردة في وثائق الع

 دوالر امريكي(. ................................................................................. وبالكلمات:

 

 ......  ................................ ....................:                   االسم

 .......................................................... :  التواصل         رقم 

 . .. ....................................................... :                التوقيع

 

 

 يرجى العمل على تعبئة األسعار أدناه 

  م
 البند

 
 الوحدة 

 
 العدد 

السعر للوحدة  
بالدوالر  
 األمريكي 

اإلجمالي  
بالدوالر  
 األمريكي 

 

1 
المستفادة في برامج    والنجاحات والتحديات والدروس  االنجازات   “توثيق

 "واالستجابة المجتمعية التي تقودها النساء والتأهبالحماية 

 

1 
 

1 
  

 

    كلي بالدوالر األمريكي المجموع ال


