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س ــــــــــــــو ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن إعــــــــــــــــــــداد ورقــــــــــــــــــــة حقــــــــــــــــــــائق  يــــــ ــــــــــــــــــــذ مشــــــــــــــــــــروع المســــــــــــــــــــاواة مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــال UNFPAبتم ل تنف

ســـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــة وتمكـــــــــــــــــــين ال  االصـــــــــــــــــــول حســـــــــــــــــــب المرخصـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــــن يرغـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن فعلـــــــــــــــــــى ،الجندر
ه المشاركة يواألفراد ف ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عل   : التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 أو ما  $350" الشرات واألفراد " في حال زادة الم

ل الش   عادله 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة اعداد الورقة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
لعملة الع .7  رض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ة عشر ص ــخ الحاد ــ  م. 26092019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 احا س ة عشر والنصف ص ــــخ  الحاد  م. 26092019بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
    
  .............                                                   ............               ..........................  

  



  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

  E.mail: Rowaida@cfta-ps-orgبريد إلكتروني:       76ص.ب: خلف الهالل االحمر –حي االمل  -خان يونس-قطاع غزة   
                       P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  

Website:www.cfta-ps.org  

 

  
  

  مقدمة
  

ة الثقافة و  ة مستقلة تأسست عام جمع ة غير رح ة فلسطي م تلعب 1991الفكر الحر ، هي مؤسسة أهل
اب والمرأة في  ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المدني من خالل العمل على تط ا في تط اد دورا ق

ز ا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا ة والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمع عة المحافظات الجن لتا
ة وهي:  ج   لها، على تحقيق أهدافها االسترات

سيير  .1 سان ل تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اال ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع
ادة المجتمع.  ق جابي  ة التغيير اإل  عمل

ة ،و حقوق اال  .2 ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغيير المجتمعي والمحلي لط سان في تمكين و
 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى صناع  .3 سان خاصة لل حقوق اال ادة الوعي واالعتراف  ز
 القرار والرأي ورجال اإلصالح. 

  
ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها  شطة لمختص إلعداد ورقة حقائق ، تعلن جمع وذلك ضمن أ

عروضهم حسب ، لذا نعلن لشرات التدرب واالUNFPAمشروع  فراد المعنيين ، التقدم 
  المواصفات والمعايير أدناه. 

  

  المواضيع الخاصة العداد ورقة حقائق : 
  ورقة الحقائق:  أهداف

ة في المجتمع الفلسطيني .1 ساء من الحرمان من الموارد االقتصاد قة وواقع معاناة ال ان حق   ب
دات وعو  .2 ــــع التمكين االقتصادي على المستف ان اثر مشار  ائلهن ب
ة والقروض.  .3 ا الذمة المال ب قضا س ة السجن  ساء اللواتي يتعرضن لعق ان عدد ال   ب
ساء.  .4 ال غطيها التمكين االقتصادي الخاص  ة التي  ة والنفس ة والصح ة واالجتماع ان الجوانب االقتصاد  ب
س .5 ه من ظواهر ضارة لل س ساء وما  عات العنف االقتصادي الواقع على ال سول أثر وت اء مثل : ال

  واالستغالل 
ــــع الجغرافي لهن.  .6 ــــع مدرة للدخل في قطاع غزة والتوز ن مشار مل ساء اللواتي  ة ال س ان   ب
ساء واالسر داخل قطاع غزة  .7 ة فرص العمل المتاحة لل س ان   ب
عهم الجغرافي  .8 ساء في مجال التمكين االقتصادي وتوز   دور وعدد المؤسسات الداعمة لل

شمل: العرض الف   ني و
  

 س اهداف ورقة الحقائق ة  ةالرئ  .الوقت لها،والمواضيع الفرع
 ة للم   تقدمين. السيرة الذات
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شمل:    العرض المالي و
  شمل لفة اعداد ورقة الحقائق  قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و ت

العرض الفني.  افة أهدافها المذكورة  ل    الش
  

م العرض:  عداد ورقة الحقائقدء في االفترة المتوقعة لل سل   وموعد 
  

 ع  واألفراد هوالمؤسسات  المعنيين من آخر موعد الستالم عروض شهر  من االخير األسب
تمبر     م.  2019س

  .ه العرض ة  لمن يرسو عل ــــخ خطاب الترس  الفترة المتوقعة اسبوعين من تار
 

  مالحظات: 
 د من الم سقة المشروع جوال للمراجعة واالستفسار أو لم م علومات الرجاء االتصال 

 2565888أو تلفون رقم:  0594104669رقم: 
  :دي التالي ب على العنوان البر  rowaida@cfta-ps.orgترسل جميع عروض التدر
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  المواصفات : 
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ة  الوحدة المواصفات الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
جمالي  اال 

ل   الش

1  
اعداد ورقة 

 حقائق
 

  اعداد ورقة حقائق موضح فيها التالي: 
ــــع التمكين االقتصادي  - ان اثر مشار ب

دات وعوائلهن.    على المستف
ساء من الحرمان - قة وواقع معاناة ال حق

  من الموارد االقتصادي. 
ن - مل ساء اللواتي  ة ال س ان  ب

ــــع مدرة للدخل في قطاع غزة.    مشار
ساء - ة فرص العمل المتاحة لل س ان  ب

  واألسر داخل قطاع غزة. 
ساء - دور وعدد المؤسسات الداعمة لل

في مجال التمكين االقتصادي وتوزعهم 
  الجغرافي. 

ساء من - ة ال ات لحما الوصول لتوص
العنف االقتصادي لتحسين خدمات 

  التمكين االقتصادي. 
ادة الوعي لدى أفراد المجتمع - ز

ساء الفلسطي ة دعم ال أهم ني 

ات من العنف المنبى على ع  الناج الن

  االجتماعي. 

ورقة 
  1  حقائق

    

ل األرقام ش   االجمالي 

ل الحروف ش     االجمالي 
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