
 

 دعوة للباحثين/ ات 
 REFORM  –  ؤسسةمإعالن صادر عن 

 إرشادي حول اجراءات التحكيم والوساطة القضائية   إلعداد دليل 
 
   : االطار العام لمشروع تعزيز استخدام الوسائل البديلة  

الناجم عن اتفاقية أوسلو، جعل العديد من المواطنين/ات الفلسطينيين  إن التقسيم الجغرافي للمناطق الفلسطينية أ، ب، ج  
يواجهون صعوبة في الوصول إلى العدالة بمختلف مكوناتها، والتوجه لتسوية النزاعات بالطرق العشائرية والقبلية، األمر  

شكل ال يضمن المساواة  وتطبيق قيم حقوق اإلنسان في هذه المناطق، وب  الذي يؤثر في كثير من األحيان على احترام 
بين الجنسين. كما أن التقسيم امتد أكثر من ذلك ليشمل نطاقا أوسع في بعض المناطق مثل الخليل التي تم تقسيمها  

 . H2و    H1لمناطق 

إن مشروع " تعزيز الوصول الى العدالة من خالل تعزيز العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات وآليات االستجابة المبكرة"  
يهدف الى تعزيز وصول الفئات المهمشة إلى مكونات العدالة في المحافظات المستهدفة من خالل  المرحلة الثانية    -

تعزيز استخدام األدوات والوسائل البديلة لتسوية النزاعات في أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية وتعزيز حقوق اإلنسان  
دف المشروع الى تعزيز الوصول إلى نظام عدالة مستقل وحيادي من خالل  والعدالة المتعلقة بالنوع االجتماعي. كما يه

تعزيز استخدام الوسائل البديلة في تسوية النزاعات، مما يساهم في تعزيز سيادة القانون، وزيادة ثقة المواطنين/ات في  
 القضاء وتعزيز وصولهم/ن إلى مكونات العدالة. 

اإلدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات،   /دل الفلسطينيةمع وزارة الع بالشراكة  المشروع    يتم تنفيذ 
: البرنامج المشترك لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  ٢بدعم من برنامج سواسية  

 القانون في دولة فلسطين. وتمكين المرأة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة: تعزيز سيادة  
 

أن النظر إلنعكاسات غياب الوعي لدى المواطنيين بالوسائل البديلة لحل النزاعات، سيما التحكيم والوساطة، باإلضافة  
للتحديات التي تحول دون وصول المواطنين إلى العدالة سيما الفئات الضعيفة ومنها النساء واألطفال. تلعب دورًا سلبيًا  

ومن هنا تظهر الحاجة لوجود دليل أرشادي بعزز اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة    دالت الجريمة،  في أنتشار مع
لحل النزاعات، من خالل التنظيم المشترك والتشاور بين المؤسسات العدلية ذات موضوع اإلختصاص، ومنها مجلس  

المجتمع المدني ذات اإلختصاص العدل، مؤسسات  في الوسائل البديلة، والمؤسسات ومراكز    القضاء االعلى، وزارة 
صيانة الكرامة اإلنسانية، وذلك  ودوره في  ،  كاطار مساند للقضاء الرسمي  العاملة في الوسائل البديلة لحل المنازعات. 

للفلسطيني  المواطنة  الفلسطينية وتكريس  العدالة  إلى  القدرة على الوصول  بواقع  توفير الوعي  ، من خالل  ينبالنهوض 



 

ين ويعزز وجود دليل أرشادي ينظم العالقة بين األطراف الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في الوسائل البديلة لحل  للمواطن 
 المنازعات، ويعزز لدى المواطنين الطرق القانونية في اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل القضايا الخالفية والنزاعية. 

 أهداف المشروع: 
 تعزيز وصول الفئات المهمشة وخاصة النساء الى نظام العدالة الفلسطيني    -١
 . المساهمة في سد فجوات االختصاص القضائي التي تؤثر على وصول األشخاص للعدالة -٢
 . المساهمة في نشر الوعي حول أدوات تسوية النزاعات البديلة بين الفلسطينيين داخل المناطق المستهدفة  -٣
 . فلسطينيةور إالدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل ال تعزيز د -4
 
 :  العام من اعداد الدليل االرشادي هدف  ال

، األمر الذي يعود في التقليل من حجم القضايا  تعزيز وعي المواطنين بالتحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات 
أ جهةمام  المتراكمة  من  الفلسطينية  القضاء  ،  المحاكم  من  التحكيم  اللجوءالى  لطلب  الناس  توجه  تعزيز  في  ويساهم 

 النظاميين في حالة القضايا المنظورة امام القضاء. 
 الهدف المباشر: 

المحكميين والقض .1 بين  العالقة  القضايا  توفير وثيقة ارشادية توضح طبيعة  النزاع في  النظاميين، واطراف  اء 
 امام القضاء في حال تحويلها للتحكيم. المنظورة  

 تبسيط قانون التحكيم الفلسطيني واجراءاته بما يناسب وفهم مختلف الفئات االجتماعية الفلسطينية .2
 

 الخبرات والمهارات المطلوبة: 

 او اي تخصص ذي صلة. حقوق االنسان  ى في القانون او  شهادة بكالوريوس حد ادن .1

 ميزة اضافية. مثبتة في التحكيم والوساطةشهادات ودورات علمية  .2

ميزة   في الوسائل البديلة لحل النزاعات اعداد االدلة اإلرشادية، ويعتبر اعداد دليلسنوات على االقل في  5خبرة . 2
  . اضافية

 معرفة عميقة بالوسائل البديلة لحل النزاعات وخاصة التحكيم.  .4

بواقع العالقة بين الجهاز القضائي الرسمي وممارسي الوسائل البديلة لحل النزاعات افراد او  معرفة عميقة  .5
 مؤسسات تحكيم. 

 



 

 المطلوبة  والشروط المهام 
 ي موجه للمواطنيين حول اليات استخدام التحكيم والوساطة. دليل إرشادإعداد   .1

 واللوائح، والقرارات، والتعليمات.  2003ان يفسر الدليل االرشادي قانون التحكيم الفلسطيني للعام  .2

 ائح المجتمعية العمرية والجندرية والتعليمية. ان يكون الدليل بلغة مبسطة وواضحة تناسب مختلف الشر  .3

 تعريف كامل للمصطلحات والعبارات المستخدمة الدالة.  الدليل اإلرشادي علىان يحتوي  .4

قة بين اطراف العملية التحكيمية المختلفة ) القضاء،  ان يوضح الدليل االرشادي اسس وقواعد وطبيعة العال .5
 المحكمين، االطراف المتنازغة( الخ. 

 

 28.02.2022حتى  08.02.2023خالل الفترة من :  الدليل اإلرشاديالفترة الزمنية العداد  

 آلية التقديم: 

 .الظرف الفني، على أن يكون الظرف المالي منفصل عن  الظرف المغلقبتقديم عرض فني ومالي  •
 . الدوالر غير شامل الضريبة منفصلعملة تقديم عرض السعر باللغة االنجليزية ب •
% من اجمالي  10خصم وفي حال عدم تقديمها يتم   مختومة من دائرة الضريبة،  مصدر تقديم شهادة خصم  •

 المبلغ.  
الشروط  سيرة ذاتية تعكس  ،  الدليل اإلرشادي منهجية إعداد ي منفصل باللغة االنجليزية يشمل تقديم عرض فن  •

 . والمواصفات المطلوبة
 تحتوي على صورة شخصية (  اي سيرة ذاتية  لن يتم النظر في إرفاق السير الذاتية بدون صور )    •
 REFORM (econnect.ps)التسجيل في نظام المشتريات اإللكتروني للمؤسسة من خالل الرابط:  •

 .أي طلب ناقص ال ينظر فيه •
 

ضهم  والذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعاله تقديم عرو   الدليل اإلرشاديعلى الراغبين بالمشاركة في اعداد  
، الواقع في رام هللا، المصيون، عمارة الطيراوي، الطابق الثاني  - REFORM مكتب مؤسسةالمالية والفنية باليد في  

 :مع مراعاة ما يلي ، من بعد الظهر  02:00حتى الساعة  3.20202.6يوم اإلثنين الموافق في موعد أقصاه 

 معايير التقييم: 
 % 35العرض المالي  ✓

https://www.econnect.ps/UserRequest?lan=en_US


 

الشهادات والخبرات العلمية    . %5%، التخصص العلمي  20  الدليل منهجية إعداد    % تشمل: 65العرض الفني   -1
 . %10ديلة لحل النزاعات المعرفة بالوسائل الب  %.20األدلة اإلرشادية خبرة في إعداد%. 10في التحكيم 


