
 

 

 

 

 
 

 
 اعالن طلب استدارج عروض اسعار

 دعوة للباحثين/ات

للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات عن رغبتها في استدراج عروض اسعار لتعاقد مع  ACTتعلن 
 النجاز البحث بالعنوان ادناه: أفراد

المحكمين دراسة عن" حول إحالة قضاة المحاكم الشرعية دعاوى النزاع والشقاق للتحكيم )صالحيات 
 "وإجراءات التحكيم(

 

 06/01/2020الموافق  األثنينلنهائي لتقديم عروض االسعار يوم الموعد ا المرجعية، مرفق الشروط
شارع  دوار الضاحية بيت حنينا ) –القدس في مكتب المؤسسة الكائن في  عصرا الثالثةحتى الساعة 

  .1عمارة الحرباوي ط  (خلف البنك الوطني -العبور

  

النحو التالي: مغلف رئيسي يحتوى على مغلف به مالحظة: تقدم عروض االسعار بالظرف المغلق على 
ولن يتم النظر في العروض التي ال تستوفي تلك  العرض الفني، ومغلف اخر يحتوى على العرض المالي

 الشروط.

 

 أو بريد ،0598035788أو على  0525871165على هتمين االتصال لمزيد من المعلومات يمكن للم
 act.adr.studies@gmail.comالكتروني
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 ات/للباحثين دعوة

 

  للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ACT مؤسسة إعالن صادر عن
 

  في مدينة القدس لتحكيمإلى إعداد دراسة بحثية حول إحالة المحاكم الشرعية دعاوى النزاع والشقاق 

 )صالحيات المحكمين وإجراءات التحكيم(

والممول من صندوق النقد العربي و بإدارة البنك االسالمي للتنمية  وبتنفيذ ضمن مشروع دعم المؤسسات االهلية في القدس 
، ومن منطلق الضرورة الملحة لألخذ والوسائل البديلة لحل النزاعات(للدراسات   ACTبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "، ترغب )

اظا على االسرة في حاالت النزاع والشقاق فاألخذ بفكرة التحكيم عموما مطلوبة شرعيا واجتماعيا لمحاولة التوفيق والصلح وحف
 بهذه الفكرة وتفعيلها سيحد من حاالت النزاع والشقاق في مدينة القدس. 

 
 . عن المؤسسة 1

بيت حنينا تعمل في مجال التحكيم  -مدينة القدسهي مؤسسة للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات مقرها  ACT مؤسسة
والوساطة باإلضافة الى إعداد الدراسات وابحاث السياسات القانونية والمجتمعية التي تهدف إلى ترويج قيم المواطنة والسلم األهلي 

ملكية والتسجيل في مجاالت قانونية متعددة تتعلق بحقوق الوسيادة القانون. إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتقديم خدمات استشارية 
 في القدس. العقاري والعقود المدنية والتجارية والشركات 

 
 . خلفية عامة 2

مع تزايد مستوى العنف في المجتمع المقدسي، وارتفاع نسبة قضايا الطالق المسجلة أمام المحاكم المختصة على اختالف 

، على إحالة دعاوى -وفي حاالت معينة القانون -أنواعها، ونتيجة للعبء القضائي وتراكم الملفات أمام المحاكم، دأب القضاة 

، واجراءات التحكيم ،صالحيات المحكمينوه اإلحالة أسئلة متعددة حول األساس القانوني، النزاع والشقاق إلى التحكيم. تثير هذ

معايير النزاهة والحياد هم. إضافة إلى مدى مراعاة القيمة القانونية لقراراتوهم، دور، ووالوسطاء ومؤهالت المحكمين

 واإلستقاللية، وصوالً إلى تحقيق العدالة باإلستناد إلى تطبيق كامل للقانون، وقواعد العدالة واإلنصاف. 

 .إحالة قضاة المحاكم الشرعية دعاوى النزاع والشقاق للتحكيم )صالحيات المحكمين وإجراءات التحكيم( حولاجراء دراسة ذا ال بد من ل
 
 



 

 

 

 

 
 

في القدس إحالة قضاة المحاكم الشرعية دعاوى النزاع والشقاق للتحكيم تسليط الضوء على  العام  هدف الدراسة
 )صالحيات المحكمين وإجراءات التحكيم(الشرقية 

 تحديد المحاكم الشرعية المختصة بنظر دعاوى النزاع والشقاق في مدينة القدس.  هدف الدراسة الخاص 
 المحاكم.لهذه االطار التشريعي  مراجعة 
  .مراجعة نظام اإلحالة من قبل المحاكم الشرعية لدعاوى النزاع والشقاق للتحكيم 
 المتعلقة بقرارات/ توصيات المحكمين. السوابق القضائية  مراجعة 
 صالحيات المحكمين واجراءات التحكيم مراجعة. 
 حاكمالمنظورة أمام الم دعاوى النزاع والشقاقفي  ين/ الوسطاءدور المحّكم تحديد 

 .)الشرعية في القدس 
 .مراجعة القيمة القانونية لقرارات/ توصيات المحكمين/ الوسطاء 
 مؤهالت المحكمين. 

في دعاوى النزاع والشقاق في تخفيف العبء القضائي، والمساهمة في تقييم دور التحكيم  خرج الم  
 إجراء الصلح، أو اتفاق الطالق، وتخفيف مستوى النزاع بين المتخاصمين. 

   2018-2016 الحدود الزمانية 
  مدينة القدس الحدود المكانية 

الشروط ) المطلوبة المهام
 المرجعية( 

  يراعى في البحث اعتماد االصول العلمية المتعارف عليها في كتابة االبحاث
كلمة( يشمل : المقدمة، الدراسات  500العلمية والمتضمنة ملخص عن البحث )

السابقة، ومشكلة البحث، واسباب اختيار البحث، واهمية البحث، وهدف البحث، 
البحث )تقسيم الفصول( وفرضيات البحث، وأسئلة البحث، ومنهج البحث/ واقسام 

 ومراجع البحث. 
  قد نشرت في السابق أو أنها ستنشر، وأن ال تكون قدمت لنيل  الدراسةأن ال تكون

 درجة علمية.
   تطبيقية.  -نظرية راسة أصيلة. أون تكون الد الدراسةأن تكون 
   اإلنجليزية. راسة باللغةالعربية على أن يقدم ملخص للد باللغةتقدم األبحاث 
   تان أو أكثر في الدراسة /ك باحثانيجوز أن يشتر 
   يستخدم خط(Simplified Arabic14)  بين األسطر. فراغاتبدون 
  الدراسة صفحات من  3 يان ال يتجاوز االطار النظرن 



 

 

 

 

 
 

   الدراسة. تحديد منهجية 
 وعة على ورق تسلم المواد مطبA4 .وترسل من خالل البريد االلكتروني ، 
  وامالئية.مراجعة لغوية 
   صفحة. 20أن ال يقل البحث عن 
  حضور ورشة عمل تعقدها مؤسسة ACT  ويقوم الباحث بعرض دراسته/ على أن

تأخذ المالحظات على الدراسة بعين االعتبار ، ومن ثم ادخال التعديالت اذا 
 وجدت. 

  طريقة التوثيق  ، متضمنةتكتب الهوامش بأرقام متسلسله وتوضع في نهاية الصفحه
 في الهوامش وفي المراجع ) على أن يحذف رقم الصفحه من صفحة المراجع( 

 

 يوما وأسبوعيين للمراجعة  45خالل  الفترة الزمنية للدراسة 

الدراسة  تقرير مليشيجب أن 
 النهائي على : 

 مقدمة الدراسة. 
  واالنجليزية الملخص التنفيذي للدراسة باللغتين العربية. 
  منهجية الدراسة. 
 محددات الدراسة.  
  )االطار النظري ) مراجعة االدبيات الخاصة بالدراسة. 
 )االطار العملي للدراسة ) تحديد أهم المعوقات والفجوات.  
  النتائج. 
  الخاتمة والتوصيات. 

الخبرات والمهارات المطلوبة 
 في الباحث 

 
 
 
 

 االجتماعية  تخصص في أحد العلوم االنسانية أو. 
 مهارات في اعداد الدراسات واألبحاث  ا/لديه. 
  القدرة على الكتابة بشكل واضح ومتسلسل. 
  سنوات  3خبرة في استخدام المنهجيات العلمية المختلفة ال تقل عن. 
 خبرة في اعداد االبحاث المرتبطة بموضوع البحث المعلن عنه. 
  الدراسة.معرفة بأصحاب المصلحة المؤثرين والمتأثرين في موضوع 
 قوانين الفلسطينية واالسرائيليهمعرفة بال. 
  معرفة وقدرة على التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 



 

 

 

 

 
 

للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات نشر األبحاث بعد  ACTتتولى مؤسسة   اجازة الباحث
ن الت عليها ماجازتها من اللجنه العلمية المشكلة لهذه الغاية، وبعد ادخال التعدي

 ة./للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات و الباحث ACTة باسم /قبل الباحث
  بعد اعتماد البحث واجازته من قبلACT  يصبح البحث ملكا لها، وللمؤسسة حرية

دون أدنى حقوق و/أو التزامات   التصرف به في النشر  و/أو أي استخدامات أخرى 
 للباحث/ة. وال يجوز للباحث/ة القيام بنشرالدراسة  مع أي جهة أخرى. 

  تلتزمACT  للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات بدفع مبلغ مالي للباحث نظير
 انجاز البحث

  .يقدم بالظرف المغلق والمختوم  الية التقديم 
 الخارجي كتابة عنوان البحث على المغلف. 
  تقديم عرض السعر بالدوالر االمريكي وغير شامل الضريبة. 
  تقديم عرض فني. 
 ارفاق السير الذاتية.  
  / بنشرها ةإرفاق نسخة عن األبحاث التي قام الباحث.  
  أي طلب ناقص ال ينظر فيه. 

 

 الية التقييم
تخصص في العلوم االنسانية أو 

 االجتماعيه 
5 % 

خبرة في اعداد االبخاث واستخدام 
المنهجيات العلمية المحتلفة ال تقل 

  .سنوات 3عن 

20% 

 %20 ادوات استخدام المنهجية 
خبرة في اعداد االبحاث المرتبطة 

 بموضوع البحث المعلن عنه 
15% 

 %40 العرض المالي 
 


