دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور زنان
آمریت تدارکات
مدیریت عمومی تدارکات

درخواست برای ابراز علاقه مندی
)REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI

برای "پروژه تحقیق به منظور بررسی وضعیت اقتصادی زنان بخصوص زنان سرپرست
خانواده ها در  43ولایت کشور"

نوعیت تدارکات :خدمات مشورتی
روش انتخاب مشاورین :انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت ()QCBS
شماره داوطلبیMOWA/DB/QCBS/1400/06 :
تمویل کننده :دولت افغانستان
تاریخ صدور1422/11/92 :
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مقدمه:
جامعه افغانستان به علت ادامه بیشتر از سه دهه جنگ ،نا امنی ،بی ثباتی ،ضعف تطبیق قوانین دربرخی از ساحات  ،اکثر
داشتته های مادی و معنوی آن شت ی اً متضترر ش وسبب از بین رفتن ص ها هزار تن زن و مرد افغان گردی است که
تلفات مردان چون افستران با شتمامت نماد های دفاعی و امنیتی در افغانستان جمت دفاا از و ن به مراتب بیشتر نسبت
به زنان بود استتت  ،و در نتیجه آن خانواد های آنما بی ستترسرستتت و ا فا یتیم زیادی را بجا گذاشتتته ان  .اکثراً زنان و
ا فا این خانواد ها به علت نبود نان آور در خانواد جمت فراهم ستتازی ضتتروریات روزمر زن گی ،مجبور به کار های
شتاقه در بخش های مختلف از جامعه میباشتن و از نعمت رفا زن گی  ،انکشتا و آموختن علم و تحصیل محروم ان که
این خود چالش بزرگ فرارا  ،امنیت ،بمبود و رش اقتصاد خانواد ها گردی است.
زنان و ا فالی که مستتوولیت خانواد های شتتانرا در چنین یع وضتتعیت ناهنجار وب ون هیمهونه ممارت های مستتلکی ،
کاری و حتی سواد بعضاَ دریافت شغل مناسب دست به انواا جرایم میبزنن که مختل کنن نظم در جامعه ،قانون شکنی،
نا امنی و بی ثباتی وهزاران ب بختی دیهر را در جامعه سبب میشود.
لمذا وزارت امور زنان منحیث نماد رسمی حمایت کنن و مسوو برای توانمن ی زنان در کشور در چوکات دولت  ،جمت
تستوی سلان های دقیق  ،برنامه ها برای توانمن ی در بخش های اجتماعی  ،اقتصتادی  ،سیاسی و فرهنهی ا این گرو
زنان درص د تحقیقی که نتیجه آن سبب دستیابی به معلومات دقیق در موارد
 ارقام دقیق زنان خود سرسرست خانواد از سراسر کشور تحلیل وضعیت این زنان در سکتور های مختلف اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و فرهنهی چی تع اد این زنان باستتتواد  ،با ممارت های مستتتلکی ان و چی تع اد بی ستتتواد و ب ون ممارت های مستتتلکیمیباشن
 تحلیل وضعیت این زنان در وضعیت حالت اضطراری ویروس کرونا و سایر امراض وسروسی سیشنمادات و نظریات شان برای بمبود وضعیت زن گی شانوزارت تصتمیم اتخاد نمود است که ضمن یع سروسه معیاری و شفا توس یع نماد مسلکی وبا ررفیت انتخا ش ،
در رر  3متا آینت به انجام خواهن رستتتانی  .و از نتاید آن در وزارت امور زنان در بخش های مرتب و ادارات یرب
استفاد اعظمی برای بمبود وضعیت زنان سرسرست خانواد استفاد خواه گردی .

پس منظر:
بر اساس آمار شریع ش از جانب وزارت کار و امور اجتماعی سا  9311در کشور ح ود  6,000,000ششص هزار زن
افغان بر اثر جنگ ها بی سترسرستت شت  ،و ناگزیرن تنما نان آوران خانواد و کودکان یتیم خود باشن  .با توجه به این
موضتتتوا و ع م توجه و هماهنهی برخی از ادارات دولتی وغیر دولتی نستتتبت به این گرو از زنان  ،وضتتتعیت زنان بی
سرسرست افغان بخصوص در نقاط محروم و دوردست کشور ،بسیار نهران کنن و وخیم میباش .
با وجود اینکه بیشتتترین بودجه در بخش زنان از ریق جامعه بین المللی به کشتتور ستترازیر گردی استتت ولی ب بختانه
وضعیت این گرو از زنان به علت ع م هماهنهی تحویل کنن و تطبیق کنن با ادار یرب بطر بمبود وریکه شای
و بای میبود رجعت داد نش است.
و از ر دیهر عوامل چون بی ستوادی و سایین بودن سطح ممارت های کاری ومسلکی ،ناهنجاری ها و حساسیت های
فرهنهی در جامعه  ،آزار و ا یت جنسی وغیر سبب به وجود آم ن مشکلات بزرگتر گردی است.
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تعریف زنان سرپرست خانواده برای این تحقیق:
از زنانی گفته می شود که در اثر:

زنان سرسرست خانواد  ،به آن ع
 شمادت یا فوت شوهر ، متواری ش ن شوهر،لاق از شوهر ،
 معلولیت ش ی شوهر، معتاد بودن شوهر ، بیکار بودن شوهر زن انی بودن شوهر برای م ت زمان ولانی ، نفقه و سرسرستی همه موارد دیهر ضروری فرزن ان خانواد به تنمای به دوش شان باش .مستفدین برنامه تحقیق:
تحقیق در مورد وضتعیت زنان سترسرستت خانواد در افغانستان .در این تحقیق با  39933نفر در  063ولسوالی  33ولایت
کشتور مصتاحبه صورت خواه گرفت که به تع اد  03733نفر از  91ولایت که بیشتر از  93ولسوالی دارن و با  9913نفر
از هر ولایت که  913تن از مرکز و  9333تن از  93ولایت مربوط انتخا میشتتود ،و به تع اد  93333نفر از  96ولایت که
کمتر از  93ولستوالی دارن که از هر ولایت  1ولسوالی انتخا و با  613نفر مصاحبه صورت خواه گرفت که  913تن در
مرکز و  133تن ان از  1ولسوالی ولایت مربوط خواه بود.
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معیارات برای انتخاب خدمات مشورتی جهت تهیه شارت لیست:
 دارای جواز معتبر فعالیت باش و کاسی جواز فعالیت ارائه گرددا
 بر اثر تخلف شامل لیست سیا دولت قرارن اشته باش .
 ح اقل تطبیق یع قرارداد خ مات مشتتورتی که از لحام ماهیت ،سیمی گی ،تخصتتو و لایحه ورایف با خ مات
مشورتی فوق مشابمت داشته باش و در خلا

سند سا اخیر تطبیق گردی

باش  .کاسی قرارداد تطبیق ش

با

سن تائی ی تطبیق از ادار مربو ه ارائه گرددا
 حجم معاملات ستالانه به ارزش 91333333ا هژد میلیون افغانی در یکی از سند سا اخیر اسناد تثبت حجم
معاملات عبارت ان از :گزارش تفتیش مالی معتبر/استتناد تصتتفیه مالیات و ستتایر استتناد معتبر که نشتتان دهن

حجم

معاملات سالانه باش ا.
 دارای ساختار مشابه با فعالیت مربو ه سن ساختار ادار ا
 ستن تصتفیه حستا مالیاتی ستا مالی  9311و در صورت که تصیفه مالیاتی تحت دوران باش یع نامه تحت
دوران بودن تصفیه مالیات از وزارت محترم مالیه ارایه گردد.
 موجودیت تیم کاری و کارمن ان مجر جمت اجرای موفقانه سروژ .
داوطلب برعلاوه اسناد فوق باید اسناد و مدارک مهر و امضا شده ذیل را تواﻡ با ابراز عﻼقمندی اراﺋه نمایند.
 تعم نامه امضا ش

مبنی بر اینکه داوطل از سرداخت دیون عاجز نبود و در حالت ورشکستهی و انحﻼ قرار

 تعمد نامه امضا شد مبنی براینکه در این سروژ تضاد منافع ندارد.
 تعمد نامه امضا ش

مبنی بر عدم محکومیت باﻻثر تخل در تجارت در خﻼ دو سا قب از امضای تعمد نامه.

 تعمد نامه امضا شد توسط داوطل مبنی بر اینکه موصو و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوطه وی مطابق قانون
تدارکات محروم نهردید است.
 تعمد نامه مبنی بر اینکه تمام معلومات ارائه شد صحت دارد و در هر مرحله از روند انتخا یا در حین اجرای قرارداد
معلومات ارائه ش

غل تثبت گردد ،مشاور مورد نمر تحت سیهرد قوانین افغانستان قرار می گیرد.

ضرب العجل برای تسلیمی اسناد ابراز علاقه مندی:
داو لبان یا مشتاورین میتوانن استناد ممر و امضتا شت

ابراز علاقه من ی خویش را با کر شتمار تشخیصیه داو لبی

 )MOWA/QCBS/99/11الی  03حوت ستتا  ،9311ستتاعت  93:33قبل از رمر به وقت محلی کابلا به آمریت
ت ارکات وزارت امور زنان واقع شمر نو جوار شفاخانه ایمرجنسی به شکل سربسته تسلیم نماین .
جمت کسب معلومات بیشتر میتوانی به ایمیل آدرس و شمار تماس های یل به تماس شوی :
شمار تماس0202946355:
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و ایمیل آدرسmowa.pd.af@gmail.com :

دلایل توجهی
 دریافت آمار و ارقام کلی زنان سرسرست خانواد به تفکیع سطح سواد ،ممارتهای مسلکی کاری .
 بررستی وضتعیت زنان سترسرستت خانواد  .در ستکتور های اجتماعی  ،اقتصتادی  ،سیاسی وفرهنهی و درحالات
اضطراری ویروس کروناا
 تشخیو چالشها و مشکلات عم

دیهر فرارا زنان سرسرست خانواد .

 میزان مشارکت زنان سرسرست خانواد در سطوح اجتماعی و اقتصادی درکشور با ک ام امکانات سمولت ها و توام
با ک ام مشکلات.
 نظریات و سیشنمادات زنان سرسرست خانواد به ارتباط بمبود وضعیت زن گی و کاری شان در آین

.

مشکلات عمده:
 .9موجود نبودن ارقام دقیق از وضعیت زنان سرسرست خانواد .
 .0مستاع نبودن زمینه های انکشتا  ،تعلیم  ،تحصتیل و کار مناستب برای زن گی مرفع زنان سرسرست خانواد و
ا فا شان .
 .3کمرنتگ بودن برنتامته های خاص حمایت مت اوم درکشتتتور تا که این گرو از زنان به خود کفایی و توانمن ی
برسن .
اهداف:
اخذ معلومات در مورد تع اد دقیق از وضتعیت زنان سترسرست خانواد وضعیت زن گی شان  ،جمت رح سالیسیما و برنامه
های مورد نیاز جمت رسی گی به مشکلات و تامین یع زن گی با عزت و مرفع برای خود و ا فا شان .
ارتباط با برنامه های با اولویت ملی:
سلتان استتتتراتیژیتع سند ستتتالته وزارت ،برنتامته بتا الویتت ملی توانمنت ستتتازی اقتصتتتادی زنتان بنت های شتتتمار
 9،0،3،3،1،1،93،99،91و  96اه ا انکشتافی سای ار ،چمارچو ملی صتلح و انکشتا )  (ANPDF.11ستفارشات
گزارش دور یی حقوق بشتری UPRا ،کنوانستیون سی ا )،(CEDAWمعرفی شاخو های سلان عمل ملی قطعنامه
NAP 9301ا وسایر اسناد های ملی وبین المللی در جمت توانمن سازی زنان در تمام عرصه ها.
اشتراک کننده گان این تحقیق :
به تع اد 39933تن زن ستترسرستتت خانواد در  033ولستتوالی از  33ولایت کشتتور ومستتوولین ادارات یرب  ،ثبت احوا
ونفوس ،کلای گذر و دیهر ادارات مربو ه .
چگونگی تطبیق پروژه:
این سروژ در نخست یع کمیته تخنیکی متشکل از نمادهای تحقیقاتی علاقمن  ،مشاورین وزارت و بخش سیشنماد کنن
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تحقیق تشکیل میهردد بع از آن یع لایحه ورایف برای کمیته آماد ش
انجام تحقیق آماد ش

و فورم درخواست سروسوز توس کمیته برای

و ساحات تحت سوشش را نمایی ساخته و تع اد مصاحبه کنن گان را نیز مشخو میسازد .در گام

بع ی موضتوا را به اعلان گذاشتته و از میان داو لبان نماد تحقیقاتیا و توست سروسه شفا ت ارکاتی یکی آنما توس
کمیته مورف انتخا  ،مرحله تطبیق آغاز و در جریان تطبیق سروسته نظارت و ارزیابی توست م یریت احصائیه و تحقیق
،ریاست نظارت و ارزیابی و اعضای کمیته فوق صورت میهیرد.
بع از اینکه نماد تحقیق کنن

تعین گردی سند مرحله ممم تحقیق شامل:

مرحله او  :دیزاین تحقیق ،تمیه و نمایی ستازی سرسشنامه ها تحقیق واخذ تایی ی از معینیت سلان و سالیسی وزارت امور
زنان  ،نمونه گیری تحقیق ،میباش .
مرحله دوم :کار ستتاحوی بود که شتتامل برنامه آموزشتتی برای محققین ستتاحوی ،و بع اً جمع آوری معلومات یا اجرای
مصتاحبه ها در ستطح ولایات و ولستتوالی ها میباشت .درهر ولایت  9913مصتاحبه وریکه 913مصتتاحبه درمرکز ولایت و
9333مصتاحبه در ح اقل  93ولسوالی در  91ولایت به استثنا  96ولایت که کمتر از  93ولسوالی دارد  1ولسوالی انتخا
و به تع ا د 913تن در مرکز ولایت و  133تن در  1ولسوالی که شامل  033ولسوالی در سطح  33ولایت کشور میباش .
مرحله سوم  :سروسس معلومات جمع آوری ش

در دیتابیس مشخو و جوابات تشریحی مصاحبه ها میباش .

مرحله چمارم  :تحلیل و ارزیابی تحقیق بود
مرحله سنجم  :راسوردهی و انتشارات به دو زبان رسمی کشور و انهلیسی تکمیل میهردد.
لایحه وظایف نهاد تحقیق کننده:
 -9انجام مطالعات موردی .
 -0دیزاین میتود تحقیق جمت دریافت آمار ارقام دقیق از وضعیت زنان سرسرست خانواد .
 -3تمیه تع اد کافی سرسشنامه ها برای مستفی ین زن در ولایات فوق جمت جمع آوری معلومات دقیق.
 -3مشخو ساختن و در اولویت قرار دادن ولسوالی های که زنان سرسریت خانواد بیشتر در آن سکونت دارن .
 -1جمع آوری معلومات ساحوی .
 -6سروسس معلومات جمع آوری ش .
 -7تحلیل و ارزیابی معلومات جمع آوری ش .
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 -1گزارش دهی و تمیه راسور تحقیق به سه لسان سشتو  ،دری و انګلیسی.
 -1تکمیل این تحقیق بطور مکمل در م ت زمان  6ما بغ از قرار داد .
 -93تطبیق برنامه در هماهنهی با ادار مربوط .

چگونگی نظارت و گزارش دهی پروژه:
ریاستتت نظارت و ارزیابی و م یریت احصتتائیه و تحقیق این وزارت منحیث نماین
ولایات بازدی نمود تا کار نماد تحقیق کنن

ازمراحل مختلف این تحقیق در مرکز و

با کیفیت و استتن رد لازم به سیشترفته و در صتورت نیاز مشور های را ارائه

خواه نمود  .قابل نهارش استت که م یریت احصتائیه و تحقیق وزرات امور زنان چون یع واح تخنیکی بود در قسمت
چع ،مرور و قبولی سپرد ها و راسور های نماد تحقیقاتی رو ممم را ایفا مینماین
خطرات و فرضیات
مشکلات امنیتی در ولسوالی ها که مانع یا چالشی برای اجرای سروژ میهردد.
حوادث غیر منتظر

بیعی و منازعات.

تغیر در قسمت زمان بن ی یا م ت تحقیق .
زمانهیری ش ن تشخیو شرکت برن

و بروکراسی اداری.

ع م ب سترس قرار گرفتن بودجه بق سلان رح ش .
واج شرای نبودن نماد های آفر دهن .
نوت :قابل یاددهانی است اینکه مرکز ولایت ها همیشه امن بود و زمینه تحقیق و مصاحبه با مستفی ن مساع میباش .
اما در قستمت ولسوالی ،نماد برن
کنن

میتوان در صورت که هیچ ولسوالی امن در یع ولایت نباش در مشور با ادار سیشنماد

وزارت امور زنانا سمم ولسوالی را در مرکز اجرا نمای ویا به ولسوالی امن انتقا ده .

پایداری و تداوﻡ:
یافته های این تحقیق از ر وزارت امور زنان منتشتتر گردی

تا دونر ها ،و دیهر ارگان های دولتی و یا غیر دولتی که در

قستتمت تقویت امور زنان فعالیت دارن سالیستتی های و برنامه های خود را مطابق به یافته های این تحقیق تنظیم نماین .
البته ممم تر از همه استتتفاد از این تحقیق بخا ر تستتوی سالیستتی ها ،سلان ها سروستتیجر ها و رح و دیزاین برنامه های
وزارت امور زنان و نماد های مربو ه جمت توانمن ی زنان ستترسرستتت خانواد برای بمبود وضتتعیت زنان در حکومت اری
خو میباش  .بر علاو این تحقیق میتوان بعنوان یع بسلاین استفاد شود .
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دریافت امار وارقام دقیق از زنان سرسرست خانواد با درنظر داشت سطح سواد و ممارت های مسلکی کاری.
دریاقت مشتکلات و چالش هائیکه زنان خود سرسرست خانواد به آن در بخش های اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی
و فرهنهی روبرو ان .
استتفاد وزارت امور زنان از یافته های تحقیق و شتریع ستاختن آن با نماد های مرتب جمت ایجاد سالیسی ها و
برنامه های دوام ار و عملی برای توانمن ی و خود کفایی زنان خودسرسرست خانواد در کشور .
دریافت معلومات از وضتتعیت زنان خود ستترسرستتت خانواد ها در حالت اضتتطراری ویروس کرونا وستتایر امراض
ویروسی در کشور.
دریافت میزان مشارکت زنان سرسرست خانواد در فعالیت های اجتماعی واقتصادی .
ایجاد فرصت ها وبرنامه های مورد نیاز برای زنا ن سرسرست خانواد جمت خود کفائی انما به سطح کشور.
با احتراﻡ
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