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 مستشار قانوني مختص بقضايا الهدم اإلداري طلب مقترح: 

 RFP 03/2021الرقم المرجعي: 

 مقدمة 

القدس لحقوق اإلنسان، وهو جمعّية مسّجلة لدى مسّجل الجمعيات )رقم  يعلن   التعاقد مع  (،  58  /3-957-030مركز  عن حاجته الى 

الهدم   الفلسطينية المهمشة في  مستشار قانوني مختص بقضايا  اإلداري في مدينة القدس وذلك من خالل مشروع "حماية المجتمعات 

منطقة القدس الشرقية من خالل تقديم الدعم القانوني والتخطيط والحشد والمناصرة" بتمويل من االتحاد االوروبي. الهدف الكلي من  

ة صمودهم ومنع الترحيل القصري وتعزيز الهوية الفلسطينية في القدس  المشروع هو دعم المجتماعات المهمشة في القدس الشرقية وزياد

 التالية:  بنودفق الو  ، الشرقية، من خالل تقديم المساعدة القانونية والمساعدة في تخطيط األراضي وجهود المناصرة المحلية والدولية

 والمخرجات  المهام

الفترة من مناطق ُمختلفة من مدينة القدس )وذلك خالل  إداري  هدم  أمر    (15خمسة عشر )بها ل   علقيت   المتابعة القانونية وكل ما •

 : ، وذلك يشمل(2022و  2021الواقعة بين التعاقد و إنتهاء المشروع خالل عامي 

 خذ التوكيالت وتعبئة النماذج الالزمة. أتبني القضايا و .1

 تقديم األعتراضات الالزمة لدى الجهات المختصة.  .2

 لتماسات لدى المحاكم والجهات المختصة. تقديم اإل .3

 

 . الهدم في مدينة القدسالمساهمة في تطوير ادعاءات المركز في قضايا  •

 الحضور والمشاركة في اجتماعات الوحدة القانونية المتعلّقة في مواضيع الهدم. •

 الالزمة لذلك. فكار والخطط واقتراح األ ب ما يتعلّق في أوامر الهدم المساهمة في تطوير قدرات الطاقم  •

ولى الضرورية الالزمة لحظة  يفصل الخطوات والمعلومات األ،  ُمتعلّق في متابعة ملفات الهدم اإلداريتطوير دليل إجرائي   •

 . من مراسالتالنماذج الُمستخدمة على تبني القضية، وأن يحتوي 

 س القدمكان العمل:  •

 . التواصل والعمل المباشر: مدير فرع المركز في القدس •

 قد:سنتين اعت المدة  •

 

 المؤهالت 

 شهادة جامعية في مجال الحقوق.  •

 ة أمام المحاكم اإلسرائيلّية.امزاولة مهنة المحام •

 سنوات.  10ال تقل عن الدفاع القانوني عن هدم المنازل خبرة في مجال  •

 . تعلّق بالهدم اإلداري خالل السنتين السابقتينت  ملف 12 قل على األ تابعأن يكون قد  •

 اتقان اللغتين العبرية والعربية )قراءة وكتابة ومحادثة( بطالقة.   •

 اتقان اللغة االنكليزّية يعتبر مّيزة ُمتقدمة.  •

 معرفة جيدة في مجال استخدام برامج الحاسوب.  •
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 معاييراإلختيار 

 

والخبرات المتوفرة، دون تمييز أو محاباة بين  يضمن المركز فرص تعاقد متساوية لكال الجنسين، معتمدة على المؤهالت العملّية 

 % للعرض المالي.  30% للعرض الفني و70لية التقييم المعتمدة آأي من المتقدمين ووفق

 

 يكون توزيع تقييم العرض الفني على النحو اآلتي: 

 % 30منهجية العمل  .1

 % 20مالئمة خبرة االستشاري مع الخدمة المطلوبة  .2

 % 20كفاءات الطاقم المهني  مؤهالت و  .3

 

 النحو اآلتي: مقسم على  مالييكون العرض ال

 

 

 الوحدة  البند 
 سعر الوحدة 

 )شيكل( 
 عدد الوحدات 

 المبلغ اإلجمالي 

)شيكل شامل ق.  

 ض.م( 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

 المبلغ اإلجمالي ) بالشيكل شامل قيمة الضريبة المضافة( 
 

 

 التعاقد متطلبات وشروط 

 

 .تقديم فاتورة ضريبية •

 تسجيل الشركة أو المكتب في حال كان المتقدم باسم شركة أو مكتب.  •

 صورة عن الهوية الشخصية في حال كان شخص إعتباري. •

 شهادة خصم مصدر حسب االصول.  •

 نجازها.إتم ي تقرير شهري باالعمال التي  •

 

 آلية الدفع 

 

يوم من موافقة المسؤول المباشر   30- 15وبعد  نجاز في كل ملف ملفات التي يتم تبنيها ومراحل اإللاعلى عدد  ابناء  يتم الدفع  الدفع:

 ز.من مركز القدس على تقرير اإلنجا

حسب قانون الضريبة من المبلغ اإلجمالي لكل دفعة و يتم دفعها من قبل مركز القدس للمساعدة   يتم خصم قيمة الضريبة  الضريبة:

 وحقوق اإلنسان بالنيابة عن الطرف الثاني من التعاقد. القانونية

 

 آلية التقديم

 على المتقديمين تسليم طلبهم في ظرف مغلق ومختوم على أن يكون مكتوب على المغلف اسم ورقم استدراج عروض األسعار: 

“RFP 03/2021- مستشار قانوني مختص بقضايا الهدم اإلداري” 

 

 ، اسم الشخص للتواصل، رقم الهاتف والموبايل والبريد اإللكتروني(، دمقالمت الشركة أو المكتب باإلضافة إلى بيانات المتقدم )اسم  
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 على أن يحتوي الظرف على : 

 .للطاقم المهني السيرة الذاتية .1

 . متابعة ملفات الهدم اإلداريرسالة توضح الخبرة ومدى توافقها مع متطلبات  .2

على األقل في ملفات    ، على أّن تشمل: قرارين قضائييننجازها في الماضيإقائمة باألعمال المشابهة للخدمة المطلوبة التي تم   .3

 . هدم اداري تمت متابعتهما خالل السنوات الثالث األخيرة، ولوائح خطية إللغاء أمر هدم اداري مع إرفاق محاضر الجلسات

 الملفات المتعلّقة في الهدم اإلداري.  متابعة  ومنهجية العمل في آليّات .4

يجب أن يكون العرض المالي  . تقييمال في  دخولال من، عدا ذلك يتم استبعاد أي متقدم  عرض مالي، في ظرف منفصل ومغلق .5

  لكل مرحلة من مراحل العمل المحددة في منهجية العمل المقدمة في المقترح الفني. مفّصل بناء على تكلفة المهمات

 وجميع المصاريف األخرى.   القيمة المضافة يكون العرض المالي بعملة الشيكل وشامل لضريبةيجب أن  .6

  و شهادة خصم المصدر   شهادة تسجيل الشركة وشهادة خصم المصدر سارية المدة إذا كان المتقدم باسم شركة أو صورة هوية .7

 إذا كان المتقدم فرد.

 مع بيانات التواصل.  معرفيين /مرجعيين .6

 

 بعد الظهر، إلى العنوان الموضح أدناه:   4:00الساعة  2021آذار 31تسلم الطلبات بالظرف المغلق والمختوم في موعد اقصاه  

 

 القدس    –مركزالقدس لحقوق  االنسان  

 شارع ابن بطوطة   12

 عمارة كمال الطابق االول 

 7981-298 -02هاتف : 

 

 .mabusada@jlac.ps :  فقط البريد اإللكتروني عبريتم اإلجابة عن جميع االستفسارات الخاصة بهذا  الطلب 

 

 .  www.jlac.ps، تفضلوا بزيارة الموقع االلكتروني للمركزحول مركز القدس للمساعدة القانونية لمزيد من المعلومات
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