
 

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

السلم االهلي في  ذلك على  وأثر تنامي سلطة العشائر على حساب سلطة الدولة" عن دراسة
 "فلسطين

 عن االئتالف .1
سسات المجتمع  ؤ م االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، هو ائتالف لمجموعة من 

المبادرة الفلسطينية لتعميق   ،REFORM –المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية  ،المدني
شمس،   -مركز اعالم وحقوق االنسان مفتاح، مؤسسة الفيصل لحل النزاعات،  -الحوار والديمقراطية

، ميين الفلسطينييناظ الن نقابة المحاميين، WCLACة لإلرشاد القانوني واالجتماعي أ مركز المر 
استقالل،   -المكتب التنفيذي لالجئين الفلسطينيين، الهيئة االهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون 

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني   مؤسسة الضمير لحقوق االنسان،
المؤسسة الفلسطينية  راع، صلللديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل ا

النهوض بواقع االنسجام المجتمعي،   إلىيهدف ، و ، شبكة راية االعالميةشاهد  -لحقوق االنسان
والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على 

 .األهلي جامعة، وضابطة لالنسجام تعزيز الحوار كقيمة
 

 :خلفية عامة .2
ن التحوالت التي شهدها المجتمع الفلسطيني في السننوات المنصنرمة فني منل منا نشنهدح منن تحنوالت إ
قليمية، قد عززت وفاقمن  منن التوجهنات العنفينة دالنل المجتمنع، وعنززت منن طاينان عالقنات القنوة إ

ت الفرعيننة ة الجامعننة إلننى الهويننابننين المكونننات المختلفننة، التنني تتجلننى فنني االنتقننال مننن الهويننة الوطنينن 
الفصنيل  هنذا  وأالتنظنيم  وأوالجهنة  ،المنذهب ، الطائفنة ،القبيلنة، العشنيرة، الفئوينة االعائلنةوالعصبيات 

إلننى جانننب ت ليننب األنننا علننى النننحن، يضنناف لننذلا سننيادة للقننانون العشننائري علننى القننانون النظننامي، 
هذا وال يختلف  ،اسا المجتمعتم في التي ساعدت  لجمعيةوحلول العادات والتقاليد البالية مكان القيم ا

المجتمنننع  للعننننف الفلسننطيني دالننل الل اإلسننرائيلي هنننو المنننتس الننرئيسالكثيننر حننول فرضنننية أن االحننت
لنننى إيننندا  لنننذلا، ويجنننب االلتفنننات أيضنننا  ال أن االحنننتالل وسياسننناتك ال تشنننكل عنننامال  وحإالفلسنننطيني، 

 الناتجة عنها. الثقافية والسياسية، األسباب االقتصادية واالجتماعية و 



 

من بيانات  وما صدر عنها  ،2019نهاية العام  ،أثارت المؤتمرات تح  مسمى "مؤتمرات العشائر"
االتفاقية الدولية المتمثلة بالتزاماتها الدولية؛ كتنفيذ مسألة مدى سطوة العشائر في مواجهة إرادة الدولة 

كقانون رفع سن  قوانين الدولة ها على وت ول، ومن "سيداو"ة لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأ 
والمتمثلة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وعمل   األساسية للدولة الفلسطينيةالزواج، والتأثير على القيم 

العشائر  رجالمنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات النسوية. االمر الذي يشير الى أن 
، استكماال لسطوتهم المجتمعية  الدولة في مواجهة مؤسسات وتعظيم مكانتهم  وتهمسطمد يرغبون في 

   .التي تمددت في السنوات األليرة في إطار القضاء العشائري والتدلالت بدال من القضاء النظامي
وفي هذا السياق فإن تصريحات عديدة من رجال العشائر مهرت تطالب مؤسسات انفاذ القانون  

ا من قبلهم.  في نفس الوق  تراجع قدرة ئرية التي يتم اتخاذهوتنفيذ االحكام العشابالتعامل معهم 
في الضفة ال ربية  الخشية كما بات  الدفاع عن القانون وقيم الدولة الفلسطينية.  علىأجهزة الدولة 
ن حكم  ألحكم العشائر أكثر من حكم القانون أو "عمليا" في مناطق تخضع سطوة العشائر  من تدحرج

 دور تكميلي. القانون في بعضها لك 
ومنع إقامة   للمواطنينكما ان االحداث األليرة التي تدلل  فيها سلطة العشائر في الحياة العامة 

شت  الجهد المدني المبذول للمطالبة بمزيد من الحريات والحقوق من مما العديد من الفعاليات، 
العشائري محط ثقة  العوامل التي جعل  النظام  يجب دراسة ومن جهة ألرى  جهة،هذا من  الدولة

،  والتناقض في دور الدول في تطبيق سيادة القانون واالتفاقيات الدولية  المواطنينر من لدى الكثي
 لحقوق االنسان كدولة مدنية ورعايتها للنظام العشائري. 

 
 العام هدف الدراسة  .السلم األهليذلا على  وأثر تنامي سلطة العشائر على حساب سلطة الدولةالضوء على  تسليط 
وقياس مدى تأثير دور العشائر  مقابل تراجع مكانة األحزاب والقوى المدنيةالعشائر مدى تقدم   •

 .على التفاء دور األحزاب والحركات الوطنية
، تحول النمط العشائري من مفهوم اجتماعي الى قوة مادية في الدولةالى الظروف التي تؤدي  •

ذلا على تنامي   وأثرراضي الفلسطينية لى كافة األة سيطرتها علة عدم بسط الدولومعرفة دال
 سلطة العشائر. 

 . للمواطنينتأثير تدلل سلطة العشائر على الحقوق والحريات العامة   •
 . المناطق الفلسطينية التي تظهر فيها سلطة العشائر  •
 .المتطلبات الالزمة لفرض سلطة الدولة في مواجهة سطوة العشائر •

هدف الدراسة  
 لخاصا
 



 

 
 المخرج  ومتطلبات تعزيز سلطة الدولة المدنيةمدى تنامي سلطة العشائر  قياس

 الحدود المكانية    فلسطين
يراعى في البحث اعتماد األصول العلمية المتعارف عليها في كتابة األبحاث العلمية والمتضمنة.   •

سباب التيار أو  ة البحث،لمشكو ات السابقة، الدراسو كلمة  يشمل: المقدمة،  500ا ملخص عن البحث 
إطار و  ،منهس البحث و  ،أسئلة البحث و  ،فرضيات البحث و هدف البحث، و أهمية البحث، و البحث، 
  مراجع البحث.و، اتقسيم الفصول أقسام البحث و، البحث 
 ة. تكون قدم  لنيل درجة علمي ال وأن ،قد نشرت في السابق أو أنها ستنشرتكون الدراسة  أن ال •
 تطبيقية.   –أن تكون الدراسة نظرية و سة أصيلة. اأن تكون الدر  •
 تقدم األبحاث بالل ة العربية على أن يقدم ملخص للدراسة بالل ة اإلنجليزية. •
 أو أكثر في الدراسة. تان/باحثانيجوز أن يشترك  •
 بدون فراغات بين األسطر.  Simplified Arabic) 14ا يستخدم لط •
 ة.ت من الدراساصفح 3النظري  طاراإلان ال يتجاوز  •
 تحديد منهجية الدراسة. •
 ية.وإمالئ ةل وي ةن لالل البريد االلكتروني. مراجع، وترسل مA4تسلم المواد مطبوعة على ورق  •
 صفحة. 20البحث عن  ن ال يقلأ •
ألنننذ أن ت االئنننتالف، ويقنننوم الباحنننث بعنننرض دراسنننتك، علنننى يعقننندح المنننؤتمر السننننوي النننذيحضنننور  •

 ار، من ثم إدلال التعديالت إذا وجدت.االعتب بعين المالحظات على الدراسة
تكتننب الهنننوامق بأرقنننام متسلسنننلة وتوضنننع فننني نهايننة الصنننفحة. طريقنننة التوثينننق فننني الهنننوامق وفننني  •

 .حذف رقم الصفحة من صفحة المراجع المراجع اعلى أن ي

المهام المطلوبة 
 الشروط المرجعية()

زمنية  لالفترة ا .بوعيين للمراجعةوأس، يوما  60لالل 
 سةللدرا

 مقدمة الدراسة. •
 الملخص التنفيذي للدراسة بالل تين العربية واالنجليزية. •
 منهجية الدراسة.  •
 محددات الدراسة. •
 .اإلطار النظري، امراجعة األدبيات الخاصة بالدراسة  •

جب أن يشمل  ي
تقرير الدراسة  
 النهائي على:



 

 .اإلطار العملي للدراسة التحديد أهم المعوقات والفجوات  •
 ائس. النت •
 الخاتمة والتوصيات  •

 العلوم اإلنسانية أو االجتماعية.  في أحد  تخصص  •
 لديك مهارات إعداد الدراسات واألبحاث.  •
 القدرة على الكتابة بشكل واضح ومتسلسل.   •
 . سنوات  5ال تقل عن   لبرة في استخدام المنهجيات العلمية المختلفة •
 لم األهلي. دا حالة السية بالواقع الفلسطيني وتحد معرف •
 . معرفة وقدرة على التواصل مع المحافظات الفلسطينية الشمالية •
 . معرفة بالالعبين المؤثرين في موضوع الدراسة •

الخبرات والمهارات 
في   المطلوبة
 الباحث

ث بعد إجازتها من قبل  نشر األبحا االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون يتولى  •
  االئتالف  المشكلة لهذح ال اية، وبعد وإدلال التعديالت عليها من قبل الباحث/ة باسمنة العلمية جالل

 والباحث/ة.
حرية التصرف بك   لالئتالفيصبح البحث ملكا  لك، و  االئتالفبعد اعتماد البحث وإجازتك من قبل  •

ز للباحث/ة  ة. وال يجو /ث حقوق و/أو التزامات للباحفي النشر و/أو أي استخدامات ألرى. دون أدنى 
 ألرى. القيام بنشر الدراسة مع أي جهة 

 بدفع مبلغ مالي للباحث نظير انجاز البحث.  االئتالفيلتزم  •

 إجازة البحث

عة  قبل السا 06.05.2020 افقالمو  االربعاءيوم  سعاريم عروض االتقد الموعد النهائي ل •
 .صراع   16:00

 .دملمتقبل اقمن ع موق PDF شكل ملف على م العرض د يق •
 procurement.reform@gmail.comتروني كلريد االبض على اليرسل العر  •
 .ترونيع في البريد االلكبخانة الموضو كتابة عنوان البحث  •
 يبة. تقديم عرض السعر بالشيكل وشامل الضر  •
ومنهجية العمل يتتضمن محاور الدراسة ولطة زمنية على ان ال   مقدمة( تقديم عرض فني •

 ).A4 تتجاوز الثالث صفحات 
 .)بالل ة االنجليزية ( اق السيرة الذاتيةارف •
 .االعالن على من يرسوا عليه العطاءرسوم  •
 د فقط. ح لالفراتو فمم ديالتق •

 الية التقديم



 

 أي طلب ناقص ال ينظر فيه. •
 .عارتيار او التعاقد مع اقل االسر ملزمة باخي غة ؤسسالم •

 ييم تقااللية ال
5%  تماعيةجاالنية أو تخصص في أحد العلوم اإلنسا 

20% منهجيات العلمية المختلفة ال بحاث واستخدام الااللبرة في اعداد  
داد في اعخبرة الدد السنوات ع دتحدي (. سنوات 5تقل عن 
 .(ثااالبح

02%  ية الدراسةجهدمة ومنل مقشمني يلعرض الفا 
15%  -ن عنكوضوع البحث المعللبرة في اعداد االبحاث المرتبطة بم 

ة ر ورة وسنوات النشر في السيث المنشيد عدد االبحادحمع ت
 تية.الذا

40%  العرض المالي 
 


