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 عرض سعرتقديم  دعوة

 دعوة لتقديم خدمات تدريب

  

 ”التقليل من عدم مساواة النوع االجتماعي في فلسطين“

ايا ر ربحي تشكل من أطر ومؤسسات نسوية، ومجموعة من المهتمات بقضيلمرأة هو ائتالف نسوي غطاقم شؤون ا

فطراه  أالمرأة. يناضل من أجل إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية، في ظل مجتمع فلسططيني حطر، يطؤمن ويحمطي حقطوق 

 لفلسططينية،الجتمطاعي للمطرأة اهون تمييز فطي اللطون، الجطنو أو الط ين. يسططا الططاقم إلطا تطزيطز الط ور السياسطي وا

 به ف تحقيق الط الة االجتماعية

ة أمنن قلنل طناقم شنؤون المنر والمنفن  "التقليل منن عندم مسناواة الننوع االجتمناعي فني فلسنطين"ضمن مشروع 

يم تقط  الطا )WATC(يط عومم ططاقم شطؤون المطرأة    وبالشراكة مع مؤسسة التحالف من اجل التضنامن االسنلاةية

 المؤسسنناتمننن العنناملين والعننامنت والناشننطين  ات فنني  قنندرات موموعننةوبنننا   مكننينللرةننامت ت خنندمات تنندريب

ل للموااطفات والشطروط الموضطحة فطي ال ،الشريكة في المشروع فني موقنع خناةيوة   القاعدية   ططر وذلط  وفقطا

  .سطر 

علطا  التط ري  والطمطلوممن ل يهم خبطرات فطي مجطا  ذوي الخبرة واالختصاص    وعليه، ي عو طاقم شؤون المرأة

 غزة.قطاع التق م لتنفيذ الت ريبات في الق رات  وبناءتمكين الومشاريع النوع االجتماعي 

  قر طاقم شؤون المرأةخال  االتصا  علا م سطر منطر  لسيتم اإلجابة علا استفسارات المشارمين حو  ا

  غزة:فرع –مكت  طاقم شؤون المرأة   -

 جوا  منسقة المشروع , او   082636088,  082644322 :هاتف  -

 0599748092. 

 السعر:عرض مكان وتاريخ تسليم 

 هنراظ 2:00 السناعة 2021ينناير  18الموافق  االثنين   يومموع  أقصا  في  ضمن مغلف مغلق يتم تسليم الطر 

بق طنا، دوار ابنو منا،ن، شنارع عمنان، بونوار عمنارة بينروت عمنارة ابنو طن  الغزة /المرأة شؤون  طاقممقر  الى

  االرضي.

 

 منحظات: 

 طر  سطر يرسو عليه الموقع جوبو علا من  رسوم اإلعالن علا -

 االفراه.حا  التطاق  مع  المؤسسة في% من قيمة الطق  للضريبة تبطا لسياسة 5يتم خصم  -

 المرأة:عن طاقم شؤون ةل ة 

من المهتمات بقضايا ر ربحي تشكل من أطر ومؤسسات نسوية، ومجموعة يطاقم شؤون المرأة هو ائتالف نسوي غ

المرأة. يناضل من أجل إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية، في ظل مجتمع فلسططيني حطر، يطؤمن ويحمطي حقطوق أفطراه  

هون تمييز فطي اللطون، الجطنو أو الط ين. يسططا الططاقم إلطا تطزيطز الط ور السياسطي واالجتمطاعي للمطرأة الفلسططينية، 

 به ف تحقيق الط الة االجتماعية.

 المشروع:ن ةل ة ع

 مؤسسطة" بالشطرامة مطع فطي فلسططينتقليطل مطن عط م مسطاواة النطوع االجتمطاعي " الينفذ طاقم شطؤون المطرأة مشطروع 

 ،(PICTI)الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المطلومات واالتصاالت و ،(APS)االسبانية  التضامنالتحالف من أجل 
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وبتمويل من الومالة  ،(CFTA)وجمطية الثقافة والفكر الحر  ،(PFPPA)تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية  وجمطية

 .(AECID)اإلسبانية للتطاون اإلنمائي ال ولي 

التمكطين والوقايطة والحمايطة  وتطزيطزالمساهمة فطي الواطو  إلطا حيطاة خاليطة مطن الطنطف للنسطاء  الا المشروعيه ف 

ي الضطفة فطالفلسططينية  المطرأة جتمطاعي وتمكطيناالللنساء الناجيات أو المطرضات لخططر الطنطف المبنطي علطا النطوع 

 .االقتصاهيةنيل حقوقها  غزة منالغربية وقطاع 

مجموعة  ق راتإلا تمكين وبناء  لبرنامج يه فالتحضير علا  المرأةتنفيذ المشروع، يطمل طاقم شؤون  إطاروفي 

 المشروع.اطق تنفيذ الشريكة في منالمؤسسات القاع ية  فيات والناشطين / من الطاملين والطامالت

 للواف اهنا : وفقاالت ري  لمنطقة خانيونو في قطاع غزة  حيث سينفذ

 عدد الموموعات الساعات التدريلية موموعة الموقع

 1 25 خاةيوة 

 

 رهيين لتنفيطذبالتطاق  مع مطو المرأةطاقم شؤون  أعال ، يرغ ولغايات تحقيق اه اف المشروع في المواقع المذمورة 

 الموضحة اهنا :المهام 

 

ال   القدرات:تمكين وبنا  تدريب 

 

ة فططي مجموعططة مططن الطططاملين والطططامالت فططي المؤسسططات القاع يططة الشططريك بنططاء قطط راتوتمكططين  يهطط ف التطط ري  الططا

لمجتمطططات لبرنططامج التمكططين وبنططاء القطط رات تنفيططذ مبططاهرات مجتمطيططة فططي ا تبطططاسططيتم حيططث  المشططروع،منططاطق تنفيططذ 

 ي:وفقا لما يلمشارك /ة  15استه اف مجموعة ت ريبية واح ة مكونة من ن خال  المشروع سيتم مالمسته فة 

 

نفيذ  قع ت لقاعدية الشريكة في موا ا المؤسسات  اء قدرات  التمكين وبن   المشروع:تدريب 

 

كة لشطرياتنفيذ الت ري  لمجموعة مطن الططاملين والططامالت والناشططين /ات مطن المؤسسطات القاع يطة  حيث سيتم

وقطع فطي مطل مسطاعة ت ريبيطة  25 مجموعطةالستتلقا بحيث  ة،مشارك / 15من  المشروع مكونةفي مواقع تنفيذ 

 حو  المواضيع والمفاهيم التالية: أيام، خمسةخال  تنفذ 

 القيادة التشاركية مهارات  .1

 حقوق االةسان  المرأة،حقوق  .2

 ادارة المؤسسات .3

الننوع  صرة والملادرات الموتمعية للحد من العنف الملنني علنىالتخطيط واالعداد لحمنت الضغط والمنا .4

 االجتماعي   االقتصادي

  تنفي  الملادرات في الموتمعات المستهدفة. .5
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عننننننننننننننننننننننننندد  الموقع

 الموموعات

 الساعات التدريلية

لليوم التدريلي 

  الواحد 

عدد االيام 

التدريلية 

  للموقع 

عدد 

الساعات 

التدريلية 

  للموموعة 

اجمالي 

ات ساع

 موقع التدريب

عدد 

المشاركين 

لكل 

 موموعة 

 15 25 25 5 5 1 خاةيوة 

 

 وذلك وفقًا للشروط التالية:

 

 :(سعرعرض حال تقدم االفراد لل )في ة:الشروط والمهام الرئيسية للمدرب 

 قيقططة تقطط يم عططر  فنططي يتضططمن منهجيططات التقيططيم ومتابطططة التطط ري  بشططكل فطططا  باسططتخ ام تقنيططات مهنيططة ه

 .ة الي قائمة االحتياجات الت ريبية باللغة اإلنجليزيةاضاف

  اليططة ايططام ت ريبيططة متت 5  بمططط  للمحططاور السططابقةسططاعات  5بواقططع  برنططامج ومصططفوفة التطط ريباتتطططوير

 .الطر (للمجموعة وعر  البرنامج المقترح علا طاقم شؤون المرأة للموافقة )يسلم مع 

  يمها لططاقم وتقط  باللغطة الطربيطة وملخطا باللغطة االنجليزيطة   ابقةبالمحطاور السطإع اه ماهة ت ريبيطة خااطة

 المسبقة.شؤون المرأة ألخذ الموافقة 

 اجطه حليله وإهرتصميم تقييم قبلي وبط ي للت ري  مع الفئة المسته فة به ف تقييم أثر الت ري  علا أن يتم ت

 في التقرير النهائي.

 يتضطمن   ،التط رين الطربيطة واالنجليزيطة باإلضطافة إلطا خططة تق يم التقرير النهطائي بشطكل متكامطل بطاللغتي

مجموعطات  ،التقرير مسار الجلسات بشكل يومي، األنشطة التي تم استخ امها، المنهجية التي تم استخ امها

س ليهم، ال روع، اقتباسات المشارمين/ت وأثر الت ري  والبط ي للت ري نتائج تقرير التقييم القبلي  الطمل،

 .ة والتوايات وأية مطلومات أخرىالمستفاه

  المرأة.لطاقم شؤون  وعر  البوربوينتتق يم الماهة الت ريبية المستخ مة 

 االجتماعي.همية ربط جميع المحاور الت ريبية السابقة بقضايا الطنف المبني علا النوع أ 

 الت ري .من االنشطة الطملية خال   اعتماه ع ه 

 

د اف) المطلوبة:الشروط والمهارات   (:والشركاترا

 المؤهالت المطلوبة لفريق الطمل 

 

 .( سنوات في الت ري  في المجاالت المذمورة5خبرة ال تقل عن ) -1

 المختلفة. الق رة علا التطامل مع الفئات الطمرية -2

 .الق رة علا تق يم المحتوى الت ريبي عبر الوسائط الرقمية -3

 .يفلسطينال ع االجتماعي وقضايا النساء والسياقاإلنسان، حقوق المرآ ، مفاهيم النوفهم واضح لحقوق  -4

 .جاتالحتياالق رة علا تصميم الخطط الت ريبية وتقييم االحتياجات وإع اه المواه الت ريبية وتقييم ا -5

 الق رة علا إع اه التقارير وااللتزام بكل ما هو مطلوب في الوثيقة المرجطية. -6

 .الت ري  في هذ  المواضيعخبرة في مفاهيم النوع االجتماعي والمق رة علا  -7

  .ذا عالقة الطلوم االجتماعية او أي مجا  النوع االجتماعي، التالية:المجاالت  أح شهاهة جامطية في  -8

 الت ري .االلتزام التام وتوفر الوقت لتنفيذ  -9

 .إهارة البرنامج الت ريبي الق رة علا -10
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 ( : في حا  التطاق  مع شرمات )االستشارية مهام ومسؤوليات الجهة 

 

ي اضافة ال هقيقة تق يم عر  فني يتضمن منهجيات التقييم ومتابطة الت ري  بشكل فطا  باستخ ام تقنيات مهنية .1

 .ة اإلنجليزيةقائمة االحتياجات الت ريبية باللغ

 اإلنجليزية.المطلوبة باللغة تق يم عر  مالي موضح به التكلفة المالية لتنفيذ الخ مات  .2

مجموعة الواح ة لل ايام ت ريبية 5صفوفة ت ريبية باللغتين الطربية واالنجليزية   تطوير برنامج ت ريبي وم .3

 .(طر ساعات لليوم وعر  البرنامج الت ريبي المقترح علا طاقم شؤون المرأة )يسلم مع ال 5بواقع 

عال  لمذمورة أاريبية إع اه ماهة ت ريبية باللغة الطربية وملخا للماهة باللغة االنجليزية خااة بالمحاور الت  .4

 .تنفيذلتنفيذ الت ريبات وورش الطمل وتق يمها لطاقم شؤون المرأة ألخذ الموافقة المسبقة قبل ال

ي فتم التطاق  مطها خال  الشرمة التي سي المهام مناألقل لتنفيذ  م ربين علا 3سيتم الت ري  من خال  توفير   .5

ستشارية جهة االال غزة، وعلامن خال  م ربين علا األقل للشرمات التي سيتم التطاق  مطها في قطاع  الت ري 

وضحة عات المضرورة ان يكون ل يهم الخبرة الكافية في الموضو المقترح معتق يم السيرة الذاتية للفريق 

 .الطر ضمن 

 اإلنجليزية.باللغة  المنفذةتق يم تقرير فني شامل حو  الخ مة  .6

يليه تم تحليتصميم تقييم قبلي وبط ي للت ريبات به ف تقييم أثر الت ريبات والورش واالنجازات علا أن  .7

 وإهراجه في التقرير النهائي.

ن ري ، يتضمة الت تق يم التقرير النهائي بشكل متكامل ومميز بالغتين الطربية واالنجليزية باإلضافة إلا خط .8

عات ها مجمواألنشطة التي تم استخ امها، المنهجية التي تم استخ امالتقرير مسار الت ري  بشكل يومي، 

ت عليهم، الجلساوالطمل، نتائج تقرير التقييم القبلي والبط ي للت ري ، اقتباسات المشارمات وأثر الت ري  

 والطربية  باللغتين اإلةوليزية. ال روس المستفاهة والتوايات وأية مطلومات أخرى

 بية المستخ مة لطاقم شؤون المرأة.تق يم الماهة الت ري .9

 اهمية ربط جميع المحاور الت ريبية السابقة بموضوع الطنف المبني علا النوع االجتماعي. .10

 

  قبل الشرمات( منسطر طر  لل حا  التق م)في  :عامةشروط 

 .المختصةهذا الطر  للشرمات االستشارية  .1

 يج  التوقيع والختم علا مافة أوراق عر  السطر. .2

 السطر فقط علا هذا النموذج الخاص باالست راج وال يجوز استخ ام الفامو أو التصوير. يق م .3

 يطتبر عر  السطر الغي في حا  الشط  أو القشط أو استخ ام المزيل أو قلم الرااص. .4

  مة.يذ الخوالمؤسسة غير مسؤولة عن تقل  أسطار الطمالت خال  فترة تنف تكون باليورواألسطار يج  أن  .5

 مة.يذ الخ المنبع بط  انتهاء تنفالمص ر/الشرمة المنفذة بتق يم فاتورة ضريبية مع شهاهة خصم تلتزم  .6

 علا المتق مين تق يم سيرة ذاتية خااة بالشرمة، والسجل التجاري. .7

 .الخ مة المطلوبة بشكل خاص المرأة لتنفيذ طاقم شؤون يج  تق يم عر  فني تم تطوير  لصالح  .8

 .الطل وه المطلوبة في هذا األسطار تشمل مافة البن .9

 المؤسسة غير ملزمة بقبو  أقل األسطار. .10

ب ألسباللمؤسسة الحق في إلغاء جميع الطرو  المق مة وإعاهة طرح عر  السطر مرة أخرى هون إب اء ا .11

 وب ون أن يكون لمق م عر  األسطار الحق في المطالبة بأي تطويض.

ل من ا 60يط  عر  السطر ساري المفطو  حتا .12  لتاريخ المح وه لفتح عر  السطر.يوما

 لتنفيذ.لية لستتم الترسية علا الطر  األمثر استجابة للمطايير المطلوبة من حيث الق رات الفنية والما .13
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 الوثيقةب% حس  مطاير التق يم الموضحة 30% والطر  المالي بنسبة 70سيتم تقييم الطر  الفني بنسبة  .14

 سطر.طر  لمن يرسو عليه اتكاليف إعالن الطر  علا  .15

  اخلهيُوضع الطر  الفني والمالي وأي مرفقات أخرى في ملف ُمحكم اإلغالق وتكون جميع األوراق ب .16

 في غزة. المرأة  طاقم شؤون تويتم تسليمه في ظرف مغلق الي مك وموقطة حس  األاو 

 .حباألرقام والكلمات بخط واضالم رج  الج و في خانة األسطار  ئةتطبسطر طر  علا المتق م لل .17

متطلبات تسطير بنوه هذا الطر  أن يأخذ باالعتبار مافة التطليمات وال عن سطر طر  لا المتق م للع .18

الزمة ليف الالمنصوص عليها في الشروط والمواافات المطلوبة بحيث يتأم  من أن أسطار  تشمل مافة التكا

 إلنجاز المطلوب.

مل ا  علا أماالعم ة الت ابير الالزمة لتنفيذيشمل عر  األسطار المق م جميع االلتزامات الخااة بالطق  وماف .19

 وجه.

  معايير التقييم

 قييم التالية:% حس  مطاير الت30% للطر  الفني والطر  المالي بنسبة 70سيتم تقييم الطرو  المق مة بنسبة 

 م ة سريان الطر :

 

ة الحطق ، وللمؤسسططر  سطر تب أ من تاريخ تسليم ال يوم 60االسطار الوارهة في الطر  سارية المفطو  م ة  .1

ان يكطون  ونتوقيطع الطقط  ه مطنشطهرين خطال  في زياهة ع ه االيام المطلوب تنفيذها والموضحة بالطق  الموقطع 

حطا   الفطائز فطي طر  سطر هناك أي تغيير علا السطر المق م وب ون ان يكون هناك أي اعترا  من مق م ال

 طل  منه ذل .

 آلية ال فع 

 

همطات م مافطة المهفططة واحط ة بطط  انتهطاء تقط يم الخ مطة وتقط ي سيقوم طاقم شؤون المرأة ب فع المبلغ المتفق عليطه علطا

ة لحسطاب الشطرم حوالطة بنكيطة او شطي  اطاهر عبروذل  الوثائق المالية واالهارية المطلوبة والتقرير النهائي و مافة 

 . المتطاق  مطها

 

 م ة تنفيذ الخ مة: 

 

 الت ريبية.للمجموعة ، 2021الثاني من شهر يناير  النصفخال  سيتم تنفيذ الت ري  

ءات لقة بإجرالمتطوالقرارات ا وضاع الصحيةمالحظه: الم ة الزمنية قابلة للتم ي  وفقا للتطورات المتطلقة باأل

 .قطاع غزة  فيمورونا جائحة 

 آلية التق يم

مع قة عر  مالي وفني منفصلين في ظروف مغل ارسا  ،سطرطر  لل المطنية بالتق ميرجا من الشرمات 

 التالية: الوثائقضرورة التأم  من ارفاق 

 الدرجة المعيار #

 50 وضوح الطر  الفني وفطالية المنهجية 1

 20 الخبرات السابقة للمتق م في المجا  2

 30 الطر  المالي ومالءمة التكلفة 3

 100 اجمالي الدرجات
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 شهاه التسجيل -

 شهاهة خصم المص ر  -

 خبرات الشرمة  -

 الذاتية للم ربين السيرة  -

 شهاه تسجيل الغرفة التجارية ان وج ت  -

 شهاهة رخصة المهن ان وج ت -

 في االجتماعي النوع مساواة عدم من التقليل)واضح  بشكلسطر طر  ال عنوان ورقميتم وضع  -

 (V,001CON,1202) (تقديم خدمات تدريب فلسطين،

 

 2021 1 18الموافنق  االثننين()ظهرا ينوم  (2:00الساعة )موع  أقصا  في  ضمن مغلف مغلق يتم تسليم الطر 

 الا:

ط   غزة، دوار ابو ما،ن، شارع عمان، بووار عمارة بيروت عمارة ابوفرع  –مقر طاقم شؤون المرأة  -

 .0599748092ع جوال منسقة المشرو رقم , 2644322  هاتف رقم الطابق االرضي

  :مالحظات

 

  مناسبا المؤسسة ترا  لما وفقا للتجزئة قابل  الطر . .1

 م رب من أمثر تق م التي للشرمات أولوية إعطاءسيتم  .2

 .2021خال  شهر يناير  الت ري  بتنفيذ الب ء يتم .3

 الصفحات جميع وتوقيع ختم يرجا .4
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 المالي والعرضجدول 

 

ة، نأمطل وضططع السطططر بحيطث يكططون شططامل لضطريبة القيمططة المضططاف لوبططة،المطوضططح عط ه السططاعات الجط و  التططالي ي

 .والطملة المح هة بالمكان المح ه،

 و يرفطق ، يمطع الططر  المطال تطبئة االسطار في المربطات الفارغة فقط في الج و  التالي، وإرفاق الططر  الفنطي. 

 الطر  المالي منفصال عن الطر  الفني 

 

الساعات عدد  الوحدة  وصف اللند الرقم

التدريلننننننننننننننة 

 المطلوبننننننننننننة

 للموقع 

 عة لسنننننننناسننننننننعر ا

 باليورو

 السعر اإلجمالي

  باليورو

ايططططام  5نفيططططذ تطططط ري  لمطططط ة ت  .1

سططططاعات  5ت ريبيططططة  بمططططط   

 يوميا 

   25 ساعة 

  م. ه.جشامل  ي باليوروالمجموع الكل

  :بالكلماتالمجموع الكلي 

  :الخ مةموع  تق يم 
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ل ــات مقدم ا  عرض سعر معلومـ

 -الشركة: الرجاء تعبئة المعلومات التالية عن  

 

  طر  سطر مطلومـــات عن مق م ال

 \اسم الشركة  

جهنننة االتصنننال فننني  )الشننخ اسننم مقننندم العنننرض   

 الشركة(

 رقم المشتغل المرخ    

 عنوان الشركة  

 رقم تلفون والفاك   

 رقم الووال  

اسننم اللنننك، اسننم الحسنناب، رقننم  اللنننك:معلومننات   

 الحساب

 وجد( إذال )ايمي-بريد الكتروةي   

 

 الموقع أدةاه: أةا

 ــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل للشروط والمططيات واألسطار  اطالعي بما أقر مالمذمورة أعال . أتطه  أن أقوم بتق يم الخ مات المذمورة وفقا

 وموافقتي علا الشروط والبنوه السابقة.

 

توقيع وختم المتقدم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ: 


