
 

 دعوة للباحثين/ات
.إعالن صادر عن االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون   

في   هااسات وتنفيذ قراراتيكيف يمكن مساعدة الهيئات المحلية في رسم السدراسة عن" 
 "  )ج(المناطق المصنفة 

 
 عن االئتالف .1

االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، هو ائتالف لمجموعة من مؤسسات المجتمع  
، المبادرة الفلسطينية لتعميق  REFORM –المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية المدني، 

شمس،   -مفتاح، مؤسسة الفيصل لحل النزاعات، مركز اعالم وحقوق االنسان  - الحوار والديمقراطية
، المكتب  النظاميين الفلسطينيين  ، نقابة المحاميينWCLACلإلرشاد القانوني واالجتماعي    المرأة مركز  

استقالل، مؤسسة   -التنفيذي لالجئين الفلسطينيين، الهيئة االهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون 
لسطيني للديمقراطية وحل  الضمير لحقوق االنسان، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الف

  - المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، 
، ويهدف إلى النهوض بواقع االنسجام المجتمعي، والعمل على تهيئة  شاهد، شبكة راية االعالمية 

، والعمل على تعزيز الحوار كقيمة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة
 جامعة، وضابطة لالنسجام األهلي. 

 خلفية عامة: .2
"، أكبر أجزاء الضفة  2"أوسلو    1995لنص االتفاقية الفلسطينية المرحلية عام    تشكل مناطق )ج(، وفقا  

 يزيد  ما  ))ج الغربية وهي تحيط بالمنطقتين )أ( و)ب( وتفصل بين أجزائهما. تبلغ مساحة المنطقة
 الحكم وزارةل ووفقا   1% من السكان الفلسطينيين. 10يقيم فيها حوالي  الغربية، الضفة من% 60عن 

 149يبلغ  )ج( منطقة في بالكامل تقع والتي فلسطينيا   بها  المعترف التجمعات  عدد  فإن   المحلي
 المركزي لإلحصاء الجهاز تصنيفات  حسب  أما .معينة أو منتخبة محلية  هيئات  وفيها ،تجمعا  

ُتْخِضع سياسات الحكومة    .2المحافظات  كافة على  موزعة  106 يبلغ تلك التجمعات  عدد  فإن الفلسطيني
 المادية الوسائل معقد من لنظامهذه التجمعات والهيئات المحلية اإلسرائيلية المتبعة في مناطق )ج( 

 
، األمم املتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراض ي الفلسطينية املحتلة. 2014املنطقة )ج( في الضفة الغربية: مخاوف إنسانية رئيسية،   1

http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf 
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ة، تقوض  واإلدارية مما أدى الى ضعف انفاذ قدراتها في التنمية المحلية وفي فرض القانون  بذلك   المقيد 
 القانون وزيادة التعديات على األمالك العامة في تلك المناطق.

في المقابل فإن تعزيز المشااااااااركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي احدى األهداف الرئيساااااااية لوزارة 
اط الفئاات االجتمااعياة في هاذه الهيئاات في رساااااااااااااام الحكم المحلي والتي تسااااااااااااااعى من  اللهاا الى انخر 

السااااياسااااات والخطط في هذه الهيئات وتنفيذها. يكتسااااي انخراط المجتمع المحلي في رساااام السااااياسااااات 
عدم تواجد ساالطات انفاذ القانون فيها وتنفيذها أهمية  اصااة في  ل )ج( للهيئات المحلية في مناطق  

عليها، كذلك عدم تواجد شاااارطي أو امكانية الوصااااول اليها لعدم امتالك الساااالطة الفلسااااطينية الساااايطرة  
 من قبل افراد الشرطة دون عوائق مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي واجراءاته. 

في الهيئات   اتية تعد فضاءات المشاركة المدنية احدى األدوات الضرورية لترجمة التد الت السياس 
عن احتياجاتهم وآرائهم   ، وبخاصة الشباب،المواطنين لتعبير فضاءات تفاعلية  لق  المحلية بهدف

ومساهمتهم في إدارة الحكم في الهيئات المحلية. وفي الوقت نفسه تساهم هذه الفضاءات في تعزيز  
الشباب للمساهمة المواطنين و اصة أدوات المساءلة والياتها على المستوى المحلي، وتطوير قدرات 

 اركة االهلية فيها. وتطوير المشالهيئات المحلية في صناعة السياسات العامة و طط 
كيف يمكن مساعدة الهيئات المحلية في رسم السياسات وتنفيذ قراراتها  "  لذا ال بد من إجراء دراسة حول

 )ج( في المناطق المصنفة 
 

  (ج)المصنفة في رسم السياسات المحلية في المناطق    المجتمع المحليدور تسليط الضوء على 
 على السلم األهليوتأثيرها 

 الدراسة العامهدف 

 . اشراك المجتمع المحلي في التنمية المحلية "رسم السياسات في الهيئات المحلية" كيف يمكن •
في رسم  المجتمع المحليلضمان مشاركة والسياسات الوطنية فحص اإلطار التشريعي  •

 .السياسات في الهيئات المحلية
 .للشراكة في رسم السياسات  )ج(التجارب المحلية في مناطق   •
بما فيها قرارات )ج( االليات المجتمعية الممكنة إلنفاذ القانون في الهيئات المحلية في مناطق  •

 .المجالس المحلية
)ج( مبادرات مجالس الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني  اصة في مناطق  النظر في   •

مشاركة الشباب في رسم السياسات في الهيئات المحلية ودورها في تطوير السياسات   حول
 .المحلية

هدف الدراسة  
 الخاص

 
 



 

 
وآليات انفاذ القانون في   في رسم السياسات المحليةالمجتمعية مشاركة لوجود فضاءات لفحص مدى  

 )ج(.الهيئات المحلية في مناطق  
 المخرج 

 الحدود الزمنية    2020  – 2010
 الحدود المكانية    فلسطين

يراعى في البحث اعتماد األصول العلمية المتعارف عليها في كتابة األبحاث العلمية والمتضمنة.   •
وأسباب ا تيار  كلمة( يشمل: المقدمة، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث، 500ملخص عن البحث )

، وإطار البحث   ،ومنهج البحث   ،وأسئلة البحث   ،أهمية البحث، وهدف البحث، وفرضيات البحث البحث، و 
   مراجع البحث.، و)تقسيم الفصول(أقسام البحث و

 ال تكون قدمت لنيل درجة علمية.  وأن أن ال تكون الدراسة قد نشرت في السابق أو أنها ستنشر، •
 تطبيقية.   –أن تكون الدراسة نظرية و أن تكون الدراسة أصيلة.  •
 تقدم األبحاث باللغة العربية على أن يقدم ملخص للدراسة باللغة اإلنجليزية. •
 يجوز أن يشترك باحثان/تان أو أكثر في الدراسة. •
 بدون فراغات بين األسطر.  Simplified Arabic)  14يستخدم  ط )  •
 صفحات من الدراسة. 3النظري  اإلطاران ال يتجاوز  •
 تحديد منهجية الدراسة. •
مراجعاة لغوياة  ، مع، وترساااااااااااااال من  الل البرياد االلكترونيA4المواد مطبوعاة على ورق  تساااااااااااااالم •

 وإمالئية.
 صفحة. 20أن ال يقل البحث عن  •
يعقده االئتالف، ويقوم الباحث بعرض دراسااااااته، على أن الوطني الساااااانوي الذي  حضااااااور المؤتمر •

 يالت إذا وجدت.تأ ذ المالحظات على الدراسة بعين االعتبار، من ثم إد ال التعد 
تكتب الهوامش بأرقام متسااااااالسااااااالة وتوضاااااااع في نهاية الصااااااافحة. طريقة التوثيق في الهوامش وفي  •

 .حذف رقم الصفحة من صفحة المراجع(المراجع )على أن ي

المهام المطلوبة 
 المرجعية( )الشروط

الفترة الزمنية   ، وأسبوعيين للمراجعةيوما  60 الل 
 للدراسة



 

 مقدمة الدراسة. •
 الملخص التنفيذي للدراسة باللغتين العربية واالنجليزية. •
 منهجية الدراسة.  •
 محددات الدراسة. •
 اإلطار النظري، )مراجعة األدبيات الخاصة بالدراسة( •
 اإلطار العملي للدراسة )لتحديد أهم المعوقات والفجوات( •
 النتائج.  •
 الخاتمة والتوصيات  •

يجب أن يشمل  
الدراسة  تقرير 

 النهائي على:

 العلوم اإلنسانية أو االجتماعية.  في أحد  تخصص  •
 لديه مهارات إعداد الدراسات واألبحاث.  •
 القدرة على الكتابة بشكل واضح ومتسلسل.   •
 سنوات.  5 برة في استخدام المنهجيات العلمية المختلفة ال تقل عن   •
 معرفة بالواقع الفلسطيني وتحديدا حالة السلم األهلي.  •
 . معرفة وقدرة على التواصل مع المحافظات الفلسطينية الشمالية •
 معرفة بالالعبين المؤثرين في موضوع الدراسة.  •

الخبرات والمهارات 
في   المطلوبة
 الباحث

نشر األبحاث بعد إجازتها من قبل   االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون يتولى  •
  االئتالف  اللجنة العلمية المشكلة لهذه الغاية، وبعد وإد ال التعديالت عليها من قبل الباحث/ة باسم 

 والباحث/ة.
حرية التصرف به   لالئتالف ، و يصبح البحث ملكا  له االئتالفبعد اعتماد البحث وإجازته من قبل  •

في النشر و/أو أي استخدامات أ رى. دون أدنى حقوق و/أو التزامات للباحث/ة. وال يجوز للباحث/ة 
 أ رى. القيام بنشر الدراسة مع أي جهة 

 بدفع مبلغ مالي للباحث نظير انجاز البحث.  االئتالفيلتزم  •

 إجازة البحث

قبل الساعة   06.05.2020الموعد النهائي لتقديم عروض االسعار يوم االربعاء الموافق •
 عصرا.   16:00

 موقع من قبل المتقدم. PDFيقدم العرض على شكل ملف  •
 procurement.reform@gmail.comيرسل العرض على البريد االلكتروني  •
 .االلكترونيبخانة الموضوع في البريد كتابة عنوان البحث  •

 الية التقديم



 

 تقديم عرض السعر بالشيكل وشامل الضريبة.  •
مقدمة ومنهجية العمل يتتضمن محاور الدراسة و طة زمنية على ان ال  ( تقديم عرض فني •

 ).A4 تتجاوز الثالث صفحات 
 .)باللغة االنجليزية ( ارفاق السيرة الذاتية •
 .رسوم االعالن على من يرسوا عليه العطاء •
 مفتوح لالفراد فقط. التقديم  •
 أي طلب ناقص ال ينظر فيه. •
 .المؤسسة غير ملزمة باختيار او التعاقد مع اقل االسعار •

 
 االلية التقييم

5%  تخصص في أحد العلوم اإلنسانية أو االجتماعية 

20%  برة في اعداد االبحاث واستخدام المنهجيات العلمية المختلفة ال  
عدد السنوات الخبرة في اعداد  دتحدي (سنوات 5تقل عن 
 .(االبحاث

20%  لعرض الفني يشمل مقدمة ومنهجية الدراسةا 
15%  برة في اعداد االبحاث المرتبطة بموضوع البحث المعلن  

مع تحديد عدد االبحاث المنشورة وسنوات النشر في  -عنه
 السيرة الذاتية.

40%  العرض المالي 
 


