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 حول جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية:  .1
  

الجمعية تأسست كمبادرة  (،7656) رقموزارة الداخلية الفلسطينية  ترخيص، 2007تأسست جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية في نوفمبر 
ات الذين يؤمنون بدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق /والقانونيينمن قبل مجموعة من الناشطين/ات في مجال حقوق المرأة واألكاديميين/ات 

 التنمية لجميع فئات المجتمع وبشكل خاص النساء. 

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

جميع والقضاء على  المرأة،حقوق التركيز على إعمال بما في ذلك  الفلسطينيات،والفتيات  االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية للنساء
وتعزيز مشاركتها  القيادية،والنهوض بقدرات المرأة ومهاراتها  ،المبني على النوع االجتماعيضد المرأة بما في ذلك العنف أشكال ومظاهر التمييز 

 أصواتها من أجل السالم واألمن على الصعيدين الوطني والعالمي. وإعالء حياتها،في القرارات التي تؤثر على 

التي تتوافق مع األولويات الوطنية والدولية للمساهمة في عملية التغيير على عبر تبني مجموعة من االستراتيجيات  الجمعية لتحيق رؤيتهاتسعى 
العمل الالئق والنمو االقتصادي.  وضمانالمساواة بين الجنسين  وتعزيزالفقر،  ةوبشكل خاص األهداف المرتبطة بمكافح الصعيدين الوطني والدولي

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

 الجمعية على تحقيق رؤيتها في التغيير المجتمعي من خالل ممارسة دور رقابي وتشخيصي للبيئة الخارجية عبر االستثمار في اإلنتاج البحثي تعمل
ة جمعيوالتدوير المعرفي التطبيقي ودعم التدخالت المرتكزة على نتائج وتوصيات هذه األبحاث والدراسات والتقارير المتخصصة، وبشكل عام فإن ال

 المبني على النوع االجتماعيومكافحة العنف  االقتصادية،والتنمية  الجنسين،على أربعة برامج رئيسية بما في ذلك المساواة بين  تستند في عملها
 وبناء قدرات موظفيها.

 تحسين سبل العيش المستدام لدى النساء الضعيفات في قطاع غزة:حول مشروع  .2
 

يهدف بشكل عام إلى تعزيز سبل العيش المستدام لدى العائالت الضعيفة التي مشروع نموية الفلسطينية بتنفيذ تقوم جمعية الدراسات النسوية الت
تقودها نساء في قطاع غزة من خالل تمكينهن من االنخراط في أنشطة تساعد على التكيف االقتصادي وتحسين مستوى الدخل، المشروع يهدف 

خريجة جامعية( من  30فرصة عمل لعدد ) 30(  باإلضافة يهدف بشكل محدد إلى توفير 30لعدد ) شاباتإلى بناء القدرات البحثية للخريجات ال
( مشروع تعاوني بواقع 14( شهور /وظيفة مؤقتة، كما يهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني والمالي الالزم إلنشاء عدد )4قطاع غزة بواقع )

ألسر ، ويهدف المشروع أيضاً إلى تقديم خدمات التدريب حول إدارة التعاونيات المحلية والمشاريع والدعم سيدة( من السيدات المعيالت  2)تعاونية/
 خريجة. 30سيدة من مختلف مناطق قطاع غزة، والدعم القانوني والنفسي لعدد  28القانوني والنفسي لعدد 

 

 

 

 



 

 

 

ساعة 144بواقع  اتالتحضير لعقد تدريب  النسوية التنموية الفلسطينيةالدراسات جمعية طاقم يقوم  ،ق وضمن أنشطة المشروعفي ضوء ما سب
في إطار بناء فريق  خريجات شابات قادرات على إعداد الدراسات واألوراق البحثية المتعلقة بقضايا المرأةهدف إلى تمكين وبناء قدرات تتدريبية 

 . من الباحثات الرياديات

 ضمن المحاور التالية:

  المعرفي النسوي اإلطار: 

 السياق الفلسطيني -
 تاريخ الحركة النسوية ونشأتها  -
 حقوق المرأة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية -
 االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة  -
 .نيةيالوضع القانوني للمرأة الفلسط -
 اقتصاديات التنمية ومجاهدة الفقر. -

 مفهوم البحث العلمي: 

 .لمشكلة، اختيار الموضوع، المصادراإلطار العام، تحديد ا -
 مناهج ومنهجيات البحث العلمي. -
 تصميم األدوات وجمع البيانات الكمية والنوعية. -
 تصنيف البيانات وتحليلها. -

 األوراق البحثية )أوراق الموقف، أوراق السياسات، أوراق الحقائق، أوراق العمل( الدراسات و إعداد.  
 

 الفئة المستهدفة: .3

 .من مختلف محافظات قطاع غزة ممن لديهن رغبة في بناء قدراتهن في مجال الدراسات واألبحاث جامعية خريجة30 

 الفترة الزمنية: .4

 .فترة زمنية ال تتجاوز ثالث شهور سيتم تنفيذ التدريبات وتقديم الخدمات المطلوبة خالل

 

 

 

 



 

 

 

 روط التقدم للعرض:ش .5
 .هذا العرض متاح فقط للشركات االستشارية 
 ومطالبة مالية / وتقرير إنجاز مرحلي ونهائي. ،العرضمع شهادة خصم مصدر على من يرسو عليه  صفرية تقديم فاتورة ضريبية 
  حسب اإلطار الزمني المقدمتلتزم الشركة بتنفيذ المهام المطلوبة وفق الشروط المرجعية و. 
 .يحق للجمعية إجراء أي تعديل على المنهجية المقدمة من الشركة 
  األنشطة التي تم استخدامها، المنهجية التي تم استخدامها، نتائج تقرير التقييم للتدريب، ير النهائي ويتضمن: مسار التدريبتقديم التقر ،

 باللغة العربية. ، الدروس المستفادة والتوصيات وأية معلومات أخرى،ناقتباسات المشاركات وأثر التدريب عليه
  البرنامج التدريبي. تقارير دورية لسير عملتقديم 
  يوم من تاريخ   30 خاللمطالبة مالية و سير عمل التدريب عن بعد تقديم تقرير إنجاز مرحلي دفعتين على سيتم دفع المستحقات المالية

  .تسليم التقرير والموافقة عليه
 كذلك الخبرات ذات العالقة ،والجدول الزمني للتدريب باإلضافة للمصفوفة التدريبية، التدريب تقديم عرض فني يوضح منهجية. 
  يسلم مع العرض(. .للموافقةالجمعية ، وعرض البرنامج التدريبي المقترح على طاقم ساعة تدريبية 144تطوير برنامج تدريبي بواقع( 
  من اجمالي الساعات لمتابعة العمل الميداني )تدريب ميداني(. ساعة 14يخصص الفريق 

  استمارة تقييم قبلية وبعدية بهدف تقييم أثر التدريب واإلنجازات على أن يتم تحليليه وإدراجه في التقرير النهائي.تصميم 
 يسلم مع العرض(. إعداد خطة طوارئ توضح ااّللية المتبعة لتقديم التدريب في حال تم اإلغالق( 
  التقنيات الحديثة والمتطورة لتنفيذ التدريب عدد متنوع مناستخدام. 
  حسب جدول الكميات المرفق( ويكون في ظرف منفصل عن العرض الفني موضحا سعر الساعة الواحدة مالي بالدوالرتقديم عرض(. 
  غير ملزمة بأقل األسعار.الجمعية 
 .يحق للجمعية تجزئة عرض السعر 
 م استثنائها من التقييمجميع عروض السعر التي ال تستوفي الشروط سيت. 
  يعتبر العرض ملزماً وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزماً لمزودي الخدمات التي تتقدم به لفترة ثالثة أشهر من

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

 تبديل أو إذا أخل بأي من التعليمات الواردة في الوثيقة المرجعية فيجوز للجمعية إهمال عرضه/ا وإذا أراد/ت الشركة المتقدمة تقديم أي
 شروط أو تحفظات تراها ضرورية فباستطاعتها تضمين كل ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق مع عرض السعر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المؤهالت المطلوبة في مزودي الخدمة من الشركات: .6

  .أن تكون مسّجلة لدى الجهات المختصة وفق األصول المعمول بها 
  .أن يكون لدى الشركة سجل ضريبي فاعل 
 أن يكون لدى الشركة خبرات سابقة في تقديم خدمات ذات عالقة لمؤسسات أهلية/دولية. 
  تقل عن ثالث سنوات في المساقات التدريب المذكورة أعاله. عملية الأن يكون لدى الشركة خبرة سابقة 

 

 الوثائق المطلوبة: .7

  يوضح منهجية التدريب وتصور عام عن التدريب باإلضافة للمصفوفة التدريبية كذلك الخبرات ذات العالقةعرض فني. 
 .خطة طوارئ توضح ااّللية المتبعة لتقديم التدريب في حال تم اإلغالق 
  التدريب الزمني وجدولخطة العمل. 
 ويكون في ظرف منفصل عن العرض الفني كما موضح في الجدول أدناهدوالر موضحاً  سعر الساعة الواحدة عرض مالي بال . 
 المقترحين للمدربات والمدربين للشركة و السيرة الذاتية. 
 .شهادة مزاولة المهنة 
 .شهادة تسجيل الشركة 
  ضريبي.خلو طرف من الضريبة مع تقديم سجل 

 

 :شركة االسشتاريةالتزامات ال .8

 على الشركة.التدريبية قبل بدء التدريب بيومين على األقل في حال تم ترسية العطاء  وادتقديم نسخة عن الم 
 مع المالحظة أنه قد يكون هناك مالحظات وتعديالت على التقارير ويجب عملها خالل ارير متابعة دورية لسير عمل التدريب تقديم تق

  .مع ارفاق صور التدريب والصور تؤخذ بعد موافقة المشاركات  أيام 3
  ساعات من اجمالي الساعات لمتابعة العمل الميداني )تدريب ميداني(. 14يخصص الفريق 
  التقنيات الحديثة والمتطورة لتنفيذ التدريب عدد متنوع مناستخدام. 
  تحليلها وتقييمها موضحاً  طريقة التحليل. ،المتدرباتارفاق كل ما يتعلق باالستبيانات التي تم تعبئتها من 
  تقديم التقرير النهائي ويتضمن: األنشطة التي تم استخدامها، المنهجية التي تم استخدامها، نتائج تقرير التقييم للتدريب، اقتباسات

مع ارفاق صور التدريب واألخذ بعين  رى، الدروس المستفادة والتوصيات وأية معلومات أخنأثر التدريب عليهحول رأيهن و المشاركات 
باللغة  ، أيام 3مع المالحظة أنه قد يكون هناك مالحظات وتعديالت على التقرير ويجب عملها خالل االعتبار موافقة المشاركات 

 العربية.
 .االلتزام التام وتوفر الوقت لتنفيذ التدريب 

 

 

 

 



 
 

 

 

  تعليمات التقديم: .9
 

 شارع  -مفترق الدنف  –في مدينة غزة  في مقر جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية الكائن يتم تسليم عروض السعر باليد
فوق صيدلية السعيد وذلك خالل أوقات الدوام الرسمية من األحد وحتى الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا  - عايدية

 عة والسبت أيام عطلة رسمية. وحتى الساعة الثالثة مساءًا مع العلم أن أيام الجم
  ويكتب من الخارج )عرض  شركاتاليسلم عرض السعر في ظرف مغلق مختوم بحيث يحتوي الظرف نسخة ورقية مطبوعة وموقعة من

 (.2020\011سعر
  الساعة الواحدة ظهرًا.  23/11/2020 الموافق  االثنينآخر موعد الستالم عروض السعر يوم 
 او عبر البريد االلكتروني:  0597815777ى االتصال على جوال رقم للمعلومات واالستفسار يرجpdwsa1@hotmail.com . 
 

 

 :معايير التقييم واالختيار  .10

 (70) العرض الفني% 
 ( 30العرض المالي)% 
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 جدول الكميات
إعداد  ،مفهوم البحث العلمي، المعرفي النسوي  اإلطار  " برنامج تدريبي حول  بعد االطالع على الوثيقة المرجعية الخاصة بتقديم خدمات لتنفيذ

والتي نقر باالطالع عليها، فإننا نتقّدم لكم بالعرض المالي هذا لتزويدكم بكافة الخدمات واألعمال المطلوبة في الوثيقة   ،"الدراسات و األوراق البحثية
 المرجعية بناًء على األسعار في الجدول ادناه، وبناًء على جدول المواصفات المذكور في جدول المواصفات والكميات ادناه:

 دناهيرجى العمل على تعبئة األسعار أ

السعر للوحدة  العدد الوحدة البند م
بالدوالر 
 األمريكي

اإلجمالي بالدوالر 
 األمريكي

 

1 

 المعرفي اإلطار

 .السياق الفلسطيني -
 .تاريخ الحركة النسوية ونشأتها -
حقوق المرأة في المواثيق الدولية   -

 .والقوانين الوطنية
 التفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.ا  -
 للمرأة الفلسطنية.الوضع القانوني  -
 اقتصاديات التنمية ومجاهدة الفقر. -

 

 

 ساعة

   

2 

 

  مفهوم البحث العلمي

مشكلة، اختيار اإلطار العام، تحديد ال -

 الموضوع، المصادر.

 مناهج ومنهجيات البحث العلمي. -

تصميم األدوات وجمع البيانات الكمية  -
 والنوعية. 

 تصنيف البيانات وتحليلها. -

 

 

 ساعة

   

 

3 

 
ألوراق البحثية )أوراق الموقف، إعداد الدراسات وا

 .أوراق السياسات، أوراق الحقائق، أوراق العمل(
 

 

 ساعة

   

 144 المجموع الكلي

  

 


