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 معلومات عامة    األول: الجزء 
 
 :  جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينيةحول  -1

  

ي نوفمبر  
 
خيص من  ،  2007تأسست جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية ف   الفلسطينية رقم وزارة الداخلية  ببر

/ات    (،7656) واألكاديميي   المرأة  حقوق  مجال  ي 
 
ف /ات  الناشطي   من  مجموعة  قبل  من  تأسست كمبادرة  الجمعية 

ي 
 
ي ف

المدن  المجتمع  الذين يؤمنون بدور منظمات  /ات  المجتمع وبشكل خاص  والقانونيي   التنمية لجميع فئات   تحقيق 
 النساء. 

ي جميع جوانب  
 
ي تعامل فيه المرأة عىل قدم المساواة ف

المدنية والسياسية    الحياة،الجمعية تسىع لبناء مجتمع فلسطين 
. وعليه    المرأة   ه وتتمتع في  والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية   ام كبب  وبطريقة تضمن التمكي   والمساواة بي   الجنسي  

باحبر
والفتيات   للنساء  والسياسية  واالقتصادية  والتعليمية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  عىل  جهودها  تركز  الجمعية  فإن 

كب   عىل إعمال حقوق    الفلسطينيات،
ي ذلك البر

 
ي  والقضاء عىل جميع أشكال ومظاهر التمي  المرأة،بما ف

 
ب   ضد المرأة بما ف

،ذلك   النوع االجتماعي ي عىل 
ي    القيادية،والنهوض بقدرات المرأة ومهاراتها    العنف المبن 

ي القرارات النر
 
وتعزيز مشاركتها ف

.  حياتها،تؤثر عىل  ي والعالمي
 وإعالء أصواتها من أجل السالم واألمن عىل الصعيدين الوطن 

ي مجموع
ي تتوافق مع األولويات الوطنية والدولية للمساهمة  تسىع الجمعية لتحيق رؤيتها عبر تبن 

اتيجيات النر ة من االسبر
ي والدولي وبشكل خاص األهداف المرتبطة  

ي عملية التغيب  عىل الصعيدين الوطن 
الفقر، وتعزيز المساواة بي      بمكافحة ف 

وضمان    االقتصادي،ز االستقالل  الجنسي   وضمان العمل الالئق والنمو االقتصادي. واألولويات الوطنية ذات الصلة بتعزي
 المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة. 

عبر   الخارجية  للبيئة  ي وتشخيصي  رقانر دور  ممارسة  من خالل  المجتمىعي  التغيب   ي 
ف  رؤيتها  تحقيق  الجمعية عىل  تعمل 

اإلنتاج   ي 
ف  والتدوير االستثمار  ي 

عىل    البحن  المرتكزة  التدخالت  ودعم  ي 
التطبيقر ي 

و المعرف  األبحاث    توصياتنتائج  هذه 
ي ذلك المساواة    الجمعية تستند والدراسات والتقارير المتخصصة، وبشكل عام فإن  

ي عملها عىل أربعة برامج رئيسية بما ف 
ف 

،بي    ي عىل النوع االجتماعي ومكافحة العنف  االقتصادية، والتنمية  الجنسي  
 وبناء قدرات موظفيها.  المبن 
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اتيجية: حول  -2 اكة االستر   اتفاقية الشر
 

اتيجية اكة االسبر الشر اتفاقية  بتنفيذ  الفلسطينية  التنموية  النسوية  الدراسات  اكة مع مؤسسة    SPA2  تقوم جمعية  بالشر
تمتع الشباب  تهدف إل  ،  DANIDA  ايد الدنمارك وبتمويل الوكالة الدنماركية للتنمية   أكشنايد فلسطي   من خالل    أكشن 

ي  وخاصة الشاب
 
ي الحماية ف

 
ي المناطق المهمشة بالقدرة عىل الصمود أمام الصدمات ويتمتعون بحقهم ف

 
ات واألشخاص ف

 المواقف الهشة والكوارث واألزمات الممتدة. 

وع بتنفيذ حملة رفع وعي   بالصحة العقلية وخدمات الدعم    يقودها الشباب ستقوم جمعية الدراسات خالل تنفيذ المشر
ي أوقات  النفسي و 

 
ي ،  والطواري   األزمات الصحة النفسية للشباب ف

 
وع،  ف ي المنطقة    8  مناطق استهداف المشر

 
تجمعات ف

ي    ج، المغازي، الزوايدة،  ات، البر  .  المصدر، دير البلح، وادي السلقا(الوسىط من قطاع غزة )أبراج وادي غزة، النصب 

ي تم تشكيلها بتنفيذ 
ي   بابيةش مبادرات  كما ستقوم المجموعة الشبابية النر

 
ي ف

تهدف ال تحسي   أوضاع الشباب الفلسطين 
ي المنطقة الوسىط   مجتمعاتهم
 
 وزيادة حمايتهم وتعزيز صمودهم. ف

ي المناطق المستهدفة وتقديم خدمات إدارة الحالة  
 
ال الشابات الناجيات من العنف الجنسي  كما سيتم رفع وعي الشابات ف
ي عىل النوع االجتماعي 

ي بحاجة ال خدمات إضافية متخصصة.  الحاالت، وإحالة المبن 
 النر

ي ستنفذها المجموعة الشبابية 
 سيتم توثيق األنشطة النر

ً
وعوأيضا ة المشر  . خالل فبر

: معلومات حول الخدمة  ي
 المطلوبة   االستشارية الجزء الثان 

 المطلوبة:   االستشاريةخلفية عامة حول الخدمة  2.1
 

وع تنفيذ حملة رفع وعي   ي شكلتها جمعية الدراسات النسوية التنموية    تقودها تتضمن أنشطة المشر
المجموعة الشبابية النر

اتيجية،   اكة االسبر ية من اتفاقية الشر ستقوم المجموعة الشبابية خاللها بتنفيذ لقاءات  الفلسطينية خالل المرحلة التحضب 
ي مناطقهم وتصوير 

ي أوقات األزمات  فيديوهات توعوية خاصة بالصحة العقلية والنف  (5)  تثقيف أقران ف 
سية للشباب ف 

ي مجتمعاتهم  شبابية  كما وستقوم المجموعة بتنفيذ مبادرات  ،  والطوارئ 
ي ف 
تهدف ال تحسي   أوضاع الشباب الفلسطين 

ي المنطقة الوسىط وزيادة حمايتهم وتعزيز صمودهم
 . ف 
 

ي سيتم تنفيذها 
وع توثيق األنشطة النر ة المشر ي المناطق المستهدفة حسب خطة العمل. وسيتم خالل فبر

 ف 
 

 

 :  االستشاريةالخدمة أهداف  2.2
 

ي أوقات األزمات 5تصوير ومونتاج )  •
 
 والطوارئ.  ( فيديوهات توعوية بالصحة العقلية والنفسية للشباب ف

ي وصور فوتوغرافية. تصوير  المجموعة الشبابية  (الخ ،توثيق )أنشطة، مبادرات، لقاءات  •
 فيديو توثيقر

ي المناطق المستهدفة. مع أصحاب العال  ا مشاركة إنجازاتهو  المجموعة الشبابية  تعزيز دور  •
 قة ف 

ي قطاع غزة    المجموعة الشبابيةمشاركة إنجازات   •
مع أصحاب المصلحة المعنيي   والجهات االنسانية الفاعلة ف 

الالزمة من جانبهم لتعزيز الحماية المجتمعية ودعم    باإلجراءاتعىل هذه الجهات الفاعلة فيما يتعلق    للتأثب  
ي برامجهم المستقبلية. لشبابية وا ية و القيادة النس

 وكيف يمكن تعميمها ف 
 

 المطلوبة:   االستشاريةالمخرجات الرئيسية للخدمة  2.3
 

ي أوقات األزمات  5عدد ) •
 . والطوارئ( فيديوهات توعية بالصحة العقلية والنفسية للشباب ف 

ي 1عدد ) •
، ال تزيد مدته عن  لقاءات، الخ(مبادرات،  من )أنشطة،    المجموعة الشبابيةإلنجازات    ( فيديو توثيقر

 ( دقائق. 5)

أقص   • )بحد  عالية    ةصور (  1000عدد  بجودة  الشبابية إنجازات  توثق  فوتوغرافية  )أنشطة،    المجموعة  من 
 . مبادرات، لقاءات، الخ(

ي بالخدمة المنفذة.  •
 تقرير إنجاز نهان 
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  : لمزود الخدمة المهام الرئيسية  2.4
 

 المطلوبة.   االستشاريةمراجعة جميع الوثائق ذات العالقة بالخدمة  •

ي أوقات األزمات والطوارئ. ( 5)إعداد  •
 
 فيديوهات توعية بالصحة العقلية والنفسية للشباب ف

ي ( 1)إعداد  •
 لقاءات، الخ(.   مبادرات، إلنجازات المجموعة الشبابية من )أنشطة،  فيديو توثيقر

 المجموعة الشبابية من )أنشطة، مبادرات، لقاءات، الخ(. إنجازات توثق تصوير صور فوتوغرافية  •
 

 

ة الزمنية لتقديم  2.5  : االستشاريةالخدمة الفتر
 

أن   م  يجب  المطلوبة خالل    المتقدم/ة يلبر  الخدمة  بي   بتقديم  ما  ة 
مع    وذلك  2023  نوفمبر -مارس  الفبر إدارة  باالتفاق 

 .  الجمعية

 

ي العروض المقدمة   
 
ي يجب توافرها ف

 الجزء الثالث: المعلومات التر

3.1  :    العرض المالي

ة الذاتية  •     ة/ للمتقدموصورة عن الهوية الشخصية  السب 

 العرض المالي )حسب جدول الكميات المرفق(.  •
 
 

  

 رسيان مفعول عرض السعر:    3.2

قبل   • من  المقدمة  السعر  من    المتقدم/ةعروض  المفعول  تكون سارية  أن  العرضيجب  تسليم  نر  ح و   تاري    خ 
 التنفيذ. نتهاء من اال 
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وط المرجعية   3.4  التقديم:   وتعليماتالشر

 فقط.  األفراد من   العروض المالية تستقبل الجمعية  •

•  .  تقدم األسعار بعملة الدوالر األمريكي

 قابل للتجزئة.  غب   عرض السعر   •

 دون ابداء األسباب.  األسعارالجمعية غب  ملزمة بأقل  •

م  • ي    المهام المطلوبةبتنفيذ  المتقدم/ةيلبر 
ي األوقات النر

 
وط المرجعية وف  الجمعية.  تحددها وفق الشر

م  • يبة الدخل.  المتقدم/ةيلبر  سية عليه بدفع ض  ي حال تمت البر
 
 ف

ة • سية مباشر  . تاري    خ بدء العمل بعد البر

يد  • . ال تستقبل أية عروض عىل الفاكس أو بالبر ي
ون   االلكبر

ي عىل   •
وط العامة وان يتفهم ماهيتها والظروف    قوميأن    المتقدم/ةينبىع  بدراسة دقيقة لكافة المواصفات والشر

ي لها عالقة بها. 
 المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم واألمور النر

•   
ً
 وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما

ً
ة    متقدملليعتبر العرض ملزما   تنفيذ الخدمة لفبر

 من تاري    خ تقديم العرض. 

ي حال  •
 
ي نموذج عرض السعر أو أي من الوثائق المرفقة معه وف

 
تم  ال يجوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل ف

ي الوثيقة المرجعية فيجوز  أي تعديل أو تبديل أو إذا أخل ب  إجراء
 
التعليمات الواردة ف إهمال   للجمعيةأي من 

ي مذكرة   المتقدم/ةأراد ا وإذا  عرضه
ورية فباستطاعتها تضمي   كل ذلك ف  وط أو تحفظات تراها ض  تقديم أي شر

 خاصة منفصلة ترفق مع عرض السعر. 

  الخدمة االستشارية المطلوبة   مخرجات  وتقديم  المهامسيتم دفع المستحقات المالية بعد االنتهاء من تقديم   •
  ، ي
 والموافقة  التسليميوم من تاري    خ    30خالل    وتقديم مطالبة مالية   ا عليه  الجمعيةموافقة  و وتقرير اإلنجاز النهان 

   . عليه

وط سيتم استثنائها من التقييم • ي الشر
ي ال تستوف 

 . جميع عروض السعر النر

 أو   •
ً
خطأ أو تناقض بي   حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه  إذا وجد أي من العروض المقدمة نقصا

ي جدول الكميات  
ي تعديل جملة المبلغ بما    فالجمعية لها هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع ألي بند ف 

الحق ف 
ب أو مجموع   الض  البند وبالتالي تعديل حاصل  الموضوعة لذلك  الكمية  الموضوع عىل  السعر  يتفق وتطبيق 

المبلغ المقدم وإذا حدث خالف بي   العدد المذكور باألرقام كتابة بالحروف فتعتبر الكتابة بالحروف  السعر أو  
ي جمع قيمة مختلف البنود فإن  

ي تصحيح المجموع    لها   الجمعية هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ ف 
الحق ف 

ي مثل هذا الحال هو الملزم 
 . للمزود الخدمةويكون المجموع المصحح ف 

 

   التقديم: تعليمات  3.5

 

ي مقر   •
ي شارع  جمعية  يتم تسليم عروض السعر باليد ف 

عايدية،  الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية الكائن ف 
ق الدنف بجانب صيدلية السعيد،   حنر الخميس من كل  أوقات الدوام الرسمية من األحد و ذلك خالل  و مفبر

 و أ
ً
   رسمية. أيام عطلة    والسبتمع العلم أن أيام الجمعة    مساء    الثانيةحنر الساعة  سبوع من الساعة الثامنة صباحا

الظرف نسخة   • يحتوي  بحيث  مختوم  ي ظرف مغلق 
ف  السعر  مزود  من    وموقعة مطبوعة    ورقية يسلم عرض 

 (. 2023/ 004ويكتب من الخارج )عرض سعر   الخدمة

. الساعة الواحدة  2023/ 02/ 28 ثالثاءالآخر موعد الستالم عروض السعر يوم  •
ً
 ظهرا

 من    تعتذر الجمعية •
ً
  ا حيث سيتم التواصليتم ترسية العرض عليه  أال من الممكن    ذينال  ات/ ي   المتقدم مسبقا

ي عملية    ذيال  المتقدم/ةفقط عىل  
وط لن تدخل ف  سيتم اختياره مع العلم بأن العروض الغب  مستوفية للشر

   التقييم. 

رقم  واالستفسار للمعلومات   • جوال  عىل  االتصال  :    0597815777  يرجر  ي
ون  االلكبر يد  البر عبر  او 

pdwsa1@hotmail.com  . 
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 العرض المالي 

 )جدول الكميات( 

لتنفيذ   بتقديم خدمات  الخاصة  المرجعية  الوثيقة  اتيجية“ بعد االطالع عىل  اكة االستر اتفاقية الشر أقر    "،توثيق أنشطة  ي 
والنر

ي الوثيقة المرجعية    باالطالع عليها 
 
ويدكم بكافة الخدمات واألعمال المطلوبة ف ي المالي هذا لبر 

م لكم بعرض 
ّ
ي أتقد

انا الموقع أدناه، فإنن 
ي جدول المواصفات والكميات ادناه:   بناء  

 
ي الجدول ادناه، وبناء  عىل جدول المواصفات المذكور ف

 
 عىل األسعار ف

 

 

 يرجر تعبئة األسعار أدناه

 العدد الوحدة البند  #
سعر الوحدة  

 األمريكي  بالدوالر 

السعر اإلجمالي 

 األمريكي  بالدوالر 

   5 فيديو  ( فيديوهات توعوية 5تصوير ومونتاج )  1

2 
ي وصور فوتوغرافية  

تصوير ومونتاج فيديو توثيقر

 ألنشطة ومبادرات ولقاءات المجموعة الشبابية 

فيديو  

 وصور
1   

  بالدوالر األمريكي اإلجمالي 

 

 

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

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

 

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

 ................................................ : التواصلرقم 

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

 


