
 

 
  إعالن

 مرصد انتهاكات حقوق العامالت في قطاعي الخدمات الصغيرة والزراعةنشاء إلرغبة بالتعاقد 
 

   
ستراتيجية اللجنة الوطنية لتشغيل ابدعم  "مفتاحالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "ضمن اهتمام 

طاعي الخدمات الصغيرة وقطاع الزراعة، وصوال لتطوير العمل على بناء دراستين قاعديتين في قالنساء، من خالل 
األهداف األساسية  مرصد لمراقبة وتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها النساء العامالت في سوق العمل كأحدبناء ومؤشرات 

في التأثير  تاحمفستراتيجية لمؤسسة النساء وبما ينسجم مع األهداف االستراتيجية اللجنة الوطنية لتشغيل االتي تتضمنها 
"مفتاح" ترغب  ،على مستوى السياسات والتشريعات بما يضمن حمايتها للحقوق المدنية واالجتماعية لجميع مكونات المجتمع

  ختصاص لتنفيذ هذا العمل وفق المعايير التالية: إحدى المؤسسات ذات االالتعاقد مع ب

  
 لمؤسسة المتقدمة:دى االخبرات والمؤهالت المطلوبة ل 

  سنوات في المجاالت والدراسات التنموية  ة مؤسساتية ال تقل عن عشرخبر .1
  خبرة بإجراء دراسة مسحية وميدانية  .2
  خبرات تدريبية  .3
  لعمل في قطاع غزة والمناطق المختلفة من الضفة الغربية على اقدرة  .4
  خبرة في قضايا سوق العمل والنوع االجتماعي .5
 
 :الهدف العام  

ء العامالت في قطاعيين تشغيليين رئيسيين: القطاع الزراعي، وقطاع الخدمات رصد انتهاكات وتحديات النسا .1
  الصغيرة.

 ومرصد.لبناء سياسات ومؤشرات  وأساساً شكالن مدخالًئيسي بالخروج بدراستين قاعديتين تيرتبط الهدف الر .2
   .نطاق العمل: الضفة الغربية وقطاع غزة .3
  .منهجية العمل: قائمة على البحوث الميدانية .4

 



 

 :المخرجات المتوقعة من المشروع 

الخدمات "و "الزراعة"قطاعي ضمن  وضعية النساء في سوق العمل نتتناوال (باللغة العربية) تينعداد دراسإ -
   .يث تشمل الضفة الغربية وقطاع غزةعلى حدا بح من انتهاكات وفجوات تشريعية حامية كٍل الصغيرة"

  .تطوير مؤشرات خاصة بالمرصد -

 .تطوير برنامج/قاعدة بيانات (المرصد) إلدخال البيانات بشكل فعال وقابل للتطوير -

 .تدريب فريق عمل ميداني -

 .على إدخال البيانات على المرصدفي مؤسسة "مفتاح" تدريب فريق عمل  -

   .تطوير ورقة سياسات -

  .تطوير ورقة حقائق -

  .ة عام من إنشائهالمتابعة الربعية واإلشراف على عملية الرصد والتوثيق لمد -

  :المطلوب  

  نهجية خاصة بالبحوث المرتبطة بها.تطوير منهجية للمشروع بشكل عام، وتطوير م )1

  .شهراً 18بمعدل  وضع خطة زمنية ضمن مراحل المشروع المختلفة )2

زمنية بناء على المدة ال تقديم عرض مالي بعملة الدوالر (شامل ضريبة القيمة المضافة) وتحديد األجر اليومي فيه )3
 .المتوقعة

بها المؤسسة في مجاالت ذات إرفاق رسالة اهتمام على أن تشمل قائمة بأهم الدراسات واألعمال التي قامت  )4
  عالقة، وإرفاق إحدى الدراسات أو األعمال كعينة عنها.

الخميس الموافق  يوم نهاية إرسال العرض مرفقاً بالوثائق المطلوبة خالل مدة أقصاها  على المؤسسات الراغبة بالتقدم
، حي المصايف، عمارة الريماوي، الطابق الثالث خالل ساعات "في ظرف مختوم إلى مكاتب مؤسسة "مفتاح  3/7/2014

  ) باستثناء أيام الجمعة واألحد.4:00 – 8:00الدوام (
   ، علماً بأنها غير ملزمة بأقل األسعار.ستقوم لجنة متخصصة بدراسة العروض المقدمة
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