
 

  

 

 مبادرة تحسين واقع الحصول على الخدمات االساسية لالشخاص ذوي االعاقة 

والمنتدى اإلجتماعي التنموي"، امان  االئتالف من اجل النزاهة والمساءلةبرنامج الشراكة والتعاون بين ضمن 
 بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ ينفذ

 

 

 استدراج عروض أسعار

 

  شخاص ذوي االعاقة بغزة جموعة من المؤسسات العاملة مع األلم ويالشكا نظامتطوير 

  1071 اغسطس 71تاريخ الدعوة لعرض السعر: 
 1071 اغسطس 12تاريخ تسليم عرض السعر: 

 محافظات قطاع غزةموقع العمل: 
 1071 اغسطس 11: التاريخ المتوقع للترسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شروط مرجعية

  شخاص ذوي االعاقة بغزة جموعة من المؤسسات العاملة مع األلم ويالشكا نظامتطوير 

 :المنتدىحول 

 م بمبداىةة مددا متممادي مددا 1002المنتدى  اجتتمدداال التنمدمؤس مٌسسددية  تعمدية ت مددطي فدل فعسددطمام  يس س دت اددا  
ضددط النشددطاا المتتم مددما  مددا  تددط بندداا نمددمي ق  تعددل مقنددل قدداىة اعددت تيددىم  المددىمات المتتم مدديم باسددت ماةق  ف

ٌمي تنممميم مفق منقجق شدمملل قدا   اعدت احتدةا  حيدمق اإلنسداام ماليدانمام  لعمماةى ماإلمكانمات المتاحيم متحيمق ة
 ماليم  المىنمي.

تتمددداال لصشدددما  يمؤ التمكدددما اجقتيددداىؤ ماجميدددى  المنتدددى  متممادددي مدددا البدددةامج فدددل التنممدددي المتتم مددديم 
لىمددت تدداةمل امددط طممددط مددم امسددة مالمتتم ددات فددل قطدداع غددزةم ممددىة  م  .ادد   ماجتيدداطاإلال يافددي م اجااقدديم 

 تممدي ال مدط ادا قدة  مدم شدةا ت المتتمدم ممايددي الشدبا  مالمدة ة مال  دات القشدي  لت زمدز متدمىت  مالبنداا اعددت 
م حمد  مسد ت اط الناشد يامك دة ف المدي مايدي مدم امتمد ا نيداط ضد  ق  مدم ت زمدز المنقتمداتنياط قمتق  بىًج مد

 من األهداف: مجموعةلمنتى  ما م ط بةامتت متىم تت المتتم مي لتحيمق ا

  دددي فدددل المتتمدددم ال عسدددطمنلم مال مدددط اعدددت ةفدددم مسدددتم  مشددداةكتق  اجتتماامددديم تمكدددما اليطاادددات القشا
 اجقتياىميم مال يافمي متحسما سيبيط حمامتق  المتتم مي .

  تحسددما ماق قدد م ممنايددةة حيددمقق   لت زمددز تمكددما امشددما  يمؤ اإلااقددي   لعمسدداتمي فددل ىمتقدد م م
 ف المتق  المتتم ماي بما م نسِت ي مم شةاي حيمق اإلنساا.

  المسددداتمي فدددل زمددداىة ف المادددي اإلاددد   مال يافدددي فدددل امعمدددي التنمماددديم محمامدددي الحيدددمق اإلنسدددانميم متشدددتمم
 المبىاما/اتس ما الشبا م مالنساام ميمؤ اإلااقي.

 المىنمايم مت  زمدزي احتدةا  حيدمق اإلنسدااس ال يافمديم اجتتماامديم ماجقتيداىميم  ةفم مستم  المال بالحيمق
 محمامي النمع اجتتماال.

  تمكددما المنظمددات غمددة الحكمممدديم مالشدد بمي المحعمددي مددا  ىاا م قام قددا التنمممادديم بشددكطق فااددطم متطددممة
 الشةاكات الىملمي مال ةبمي.

 



 

 

 

 

"برنيامج الشيراكة الحصول على الخدمات االساسيية لالشيخاص ذوي االعاقية  مبادرة تحسين واقع من ي المنتى  
بتموييل مين المنفيذ والمنتدى اإلجتماعي التنموي"،  أمان  –االئتالف من أجل النزاهة والمسائلة والتعاون بين 

لت ممدددق الدددمال بدددالحق فدددل الحيدددمط اعدددت قدددا مدددا م لنتطعدددم م حمددد  حكوميييات النيييرويج وهولنيييدا ولكسيييمبورغ
 عممدات كمةتكددز  ساسدل فددل تحسدما ماقددم الحيدمط اعددت المددىمات اضدافي لكمنددت مسدق  فددل ت زمدز قددم  النزاتددي الم

لمسددتم  اجتعددل مالمسدا عي مددا مدد ط تقددمى تةاكممدي اعددت مسددتم  اليطااددات المتتم مددي ممكمندات المتتمددم اعددت ا
 تتطعدم. محافظدات قطداع غدزة فدل 1071ممنمدم للدت ندمفمبة مدا ال دا   مد ط ال تدةة مدا بدمامالما  م الحكدمملم 

امشددما  يمؤ اإلااقددي فددل محافظددات قطدداع غددزة ممددزمىؤ مدىمات  تحسددما اسددتتابي مةاكددز ت تمددط  المبداىةة للددت
مددىمات يددحميم ت عمممدديم متمكددما لتتمدداال لصشددما  يمؤ اإلااقددي تشددمط  ممتع دديالممددس مالتددل تيددى  مددىمات 

قتياىؤ ساسدمي فدل منشدة الم عممدات كةكمدزة   متحسدما ماقدمامؤ مدا مد ط تطدممة  نظمدي لسدتيباط الشدكميلد  م ما 
ع مدددط اعدددت ةفدددم مادددل امشدددما  يمؤ اإلااقدددي بحيقددد  فدددل الحيدددمط اعدددت ت ممدددق مبدددى  الشددد افميم باجضدددافي ل

 .اجنتقاكات  متم مقالشكامؤ  تيىم  الم عممات مآلمات

عن  ير االفصاحياوي ومعالتطوير نظام للشك متخصصخبير  وبناء على ما سبق يسعى المنتدى إلى استقطاب
في مجال تقديم الخدمات االساسيية لالشيخاص ذوي  العاملةالمعلومات لمجموعة من المنظمات الغير حكومية 

 االعاقة في قطاع غزة .

  

 الهدف من هذه الخدمة:

لعاملييية فيييي مجيييال تقيييديم الخيييدمات األساسيييية تطيييوير نظيييام شيييكاوي متكاميييل للمنظميييات االهليييية ا
 عاقة في قطاع غزة وذلك من خالل دليل متكامل يراعي النقاط التالية :شخاص ذوي االلأل

 اطدددددددداة تطبميددددددددل ماضددددددددت ممحددددددددى  مددددددددا  بنظددددددددا  تيددددددددىم  الشددددددددكامؤ ماجىمات مالمسددددددددا ط -
  المطعمبي .

 الممتع دددددي  حتماتدددددات اليطااددددداتمةاادددددل النظدددددا  التطدددددمة فدددددل مسدددددا ط اجتيددددداط مالميدددددمط ما -
 ضما منقتمي شمملمي .

نظدددددددا  متكامدددددددط مةاادددددددل المدددددددىمات الممتع دددددددي ماجطدددددددةا  يات ال  قدددددددي بدددددددىمة المنظمدددددددات  -
 المستقىفي .



 

 
 

 
 ماليمانما ال عسطمنمي . ماجطاة الحيمقل ة النزاتي مالش افميممةاال م ام -
ة ماتددددةااات مايددددي لتحسددددما ماقددددم اجفيددددا  اددددا مم ددددامب مددددا  تددددزا ا متضددددمامتدددد    -

 لعمنظمات المستقىفي . الم عممات
 مسا ط تمضحمي تسقط تطبمق النظا  بشكط ممسة .متضما مت   -
 . المستقىفيالمنظمات  مم علمشمط النظا  تىةم  ما  لمتمماي ما  -

 

 الخبير مهام ومسؤوليات 

  ماجىمات  ) منقتمددي ال مددط م اجطدداة المةت ددل مالتمزمددم الزمنددل لعتن مددي ممضددحًا فمددتتيددىم  اددةي فنددل
 (.ستمىمي الم

 مط ت يمعمي.تيىم  مطي ا 
 . تيىم  سمةة يتمي ممضحًا بقا المبةات السابيي فل تن مي ااماط مشابقي 
 . تسعم  النظا  بنسمي مةقمي منسمي العكتةمنمي ب ى اجنتقاا ما ااىاىه مااتماىة ما المٌسسي 

 

 المؤهالت المطلوبة:

 ااىاى اجنظمي المشابقي .  مبةة 
 ال ساى مت زمز قم  النزاتي مالش افمي . مبةة فل ال مط فل حيط مكافحي 
  مم امشما  يمؤ اإلااقي. ال مطفل  م ةفي 

 مدة الخدمة:

  ما تن مي المىمي بشكعقا النقا مي م ط مىة شقة ما تاةمل التةسمي مت  اجنتقاا 

 :االلتزامات المالية

  التياةمة مااتماىتدا مدا قبدط طداق  المنتدى  متيىمتن مي المىمي سمت  الىفم ب معي الىمجة اممةمكل ب ى اجنتقاا ما 
 ما تاةمل انتقاا المىمي . شقةم ميل  ما م ط حمالي ام شم  بنكل م ط اجتتماال التنممؤ

 



 

 

 

 

 : شروط عامة

   مةاق اةي الس ة التمقمم اعت كافت مت. 
 تيممةم ال ةا  مج متمز استمىا  ال اكس ميى  الس ة فيط اعت تيا النممي  الما  باجستى. 
  ًم قع  الةيا  م استمىا  المزمط  شط يم ال فت حاط الشط   م تبة اةي الس ة جغما. 
   تن مددي سدد اة ال مدد ت مدد ط فتددةه  اددا تيعدد   يملٌ غمددة مسدد المٌسسدديا تكددما بالددىمجة م  اجسدد اة متدد

 .المىمي 
 س اةقط ام بيبمط  يغمة معزممٌسسي ال. 
  بددىاا لمددة  ىما   ةطددة  اددةي السدد ة مددة  ةادداىا  م  يىمددلغدداا تممددم ال ددةمي الميلالحددق فددت لعمٌسسددي

 .ت ممي  ؤب يس اة الحق فت المطالبا مكما لميى  اةي ام سبا  مبىما ام
  التاةمل المحىمى ل تت اةي الس ة ما ممماً  00الم  مط حتت  ؤم ى اةي الس ة ساة. 
 الممافددق  اجةب دداامددم  مددا  ظقددةاً  ةاشددة  يال انمدد ي  ال ددةي ال نددت مالمددالت تددم السدداامددة مماددى جسددت آ

 .ىناه اعت ال نماا الممضت  12/8/1071
 تن ميلع يمالمالم يما حم  اليىةات ال نم يلعم اممة المطعمب يك ة استتاباعت ال ةي ام يستت  التةسم. 
 المٌسسيم بالمى لمية ابة البةمى اإللكتةمنل  مةتت تمتمت ةسالت ااتياة  يحاط اجاتياة اا المشاةك. 
  مةاق بىامعدت غد ق متكدما تممدم امحكد  اإلفدت معد  مي   مدة  مةفيات   ؤم  لمالمال لةي ال نمضم ال مي

 . يمطحس  ام يمممق 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :انات المتقدمبي

 اجس  ال   لس 
 القات  المعمؤس 

 البةمى اإللكتةمنلس 
 اليممي اإلتمالمي لعس ة بالحةم  ب معي الىمجة س 

 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  ت قى  ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :أنا الموقع أدناه
 قددم  بتيددىم  المددىمات المدديكمةة مفيددًا لعشددةمط مالم طمددات مامسدد اة المدديكمةة  ادد ه. كمددا  قددة بدداط ال ممددمافيتل 

 اعت الشةمط مالبنمى السابيي.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :المتقدمتوقيع 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد: التاريخ

 

ل ي الطيابق األول خيال حبيو  عميارة حجيغيزة شيارع الكائن في  المعلومات يمكن زيارة مقر المنتدىلمزيد من 
: و عبييير البرييييد اإللكترونييييأ 42424282سييياعات اليييدوام الرسيييمي أو التواصيييل مييين خيييالل الهييياتف رقيييم: 

pal.org-sdf@sdf  
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