
 

 

 

 
 

 25/02/2020القدس في 
 دعوة للخبراء / للخبيرات

 للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ACTمؤسسة  إعالن صادر عن
 .والتدريب على الدليل دليل الوساطة المجتمعية"إعداد "

 :خلفية عامة

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

 دليل تدريبي يتناول محاور اساسية في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه الوساطة المجتمعية وتعزيز اعتماد المجتمعلوجود 
كوسيلة لتخفيف مستوى العنف وتعزيز مهارات الحوار  ،على الوساطة المجتمعية والمقدسي خاصة الفلسطيني عامة

 والتفاوض في حل النزاعات.

اعداد دليل تدريبي يتناول محاور اساسية في تعزيز الوعي للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات  ACTتنوي مؤسسة 
اعتماد المجتمع على الوساطة المجتمعية كوسيلة لتخفيف مستوى العنف و المجتمعي تجاه الوساطة المجتمعية وتعزيز 

 تعزيز مهارات الحوار والتفاوض في حل النزاعات. 

 هدف الدليل التدريبي: 

سيدعم الدليل حاضنة الوساطة لدى المؤسسة في سعيها نحو خلق وعي مجتمعي تجاه نظام الوساطة وتعزيز مهارات 
تقوم الحاضنة باإلستناد الى الدليل في عقد تدريبات الوساطة / اعداد الوسيطات والوسطاء و حيث س، الوسيطات والوسطاء

تعزيز قدرات الوسطاء في حل النزاعات المجتمعية كالنزاعات التجارية والعائلية. إضافة الى عقد اللقاءات الجماهيرية لنشر 
 وتعميم الوعي حول الوساطة.

 مواصفات الدليل التدريبي

 .ستخدام منظم ومتسلسل في العرض بحيث يقدم تعريفا للوساطة والنزاع والتفاوض سهل اال .1
 .مقارنة بين الوساطة وغيرها من وسائل حل النزاعات كالقضاء الرسمي والتحكيم والصلح  يتضمن  .2
 .يتضمن توضيحا ألنواع الوساطة ومبادئها ومهارات الوسطاء  .3
 . مراحل الوساطة العمليةشرحا لخطوات و يتضمن   .4
يتضمن آليات وادوات تفاعلية ذات تأثير، تساند الوسطاء والمدربين في ادارة وتيسيير جلسات الوساطة مع  .5

 اطراف النزاع والمتدربين والقطاعات المختلفة في المجتمعات المحلية. 



 

 

 

 
 

دلة األعداد إ ترغب في التعاقد مع خبير/ة في مجال للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات  ACTن مؤسسة إوعليه، ف
 التدريبية ضمن المواصفات التالية:

عات المجتمعية ووسائل حلها بالطرق السلمية ضمن التجارب زا على قضايا الناإلطالع تمتلك/ يمتلك المعرفة و  .1
 الدولية مقارنة بالواقع الفلسطيني. 

 .التدريبية ألدلةاعداد إ تمتلك/ يمتلك الخبرة الالزمة في مجال  .2
 معرفة بالتريشعات اإلقليمة والدولية المتعلقة بالوساطة.  لديها/ لديه .3
 لديها/ لديه معرفة باجراءات تطبيق الوساطة في حل النزاعات. .4
 لديها/ لديه خبرة في مجال التدريب وتيسير اللقاءات . .5
 لديها/ لديه القدرة والعمل واإلنجاز تحت الضغط.  .6

 المهام المطلوبة: 

 "دليل الوساطة المجتمعية".اعداد الدليل التدريبي تحت عنوان  .1
 تدريب مجموعة من اعضاء وعضوات حاضنة الوساطة في المؤسسة.  .2

 المخرجات : 

الساعة  07/03/2020الموافق   السبتنرجو تزويدنا بعرض السعر لتنفيذ المهام المذكورة اعاله في موعد اقصاه يوم 
 مل : الثانية ظهرا على ان يش

 العرض المالي بعملة الدوالر. .1
التي توضح الخبرات السابقة في باإلضافة الى السير الذاتية  ة واإلطار الزمنييالعرض الفني بما يشمل المنهج .2

 مجال العمل مع قطاعات المجتمع على تعزيز الوساطة المجتمعية.
 رض. ة العـلة سابقة تم اعدادها من مقدم/ دألارفاق العرض ببعض النماذج  .3
  أو 0598035788أو  0525871165لمزيد من المعلومات أو اإلستفسارات الرجاء اإلتصال على هاتف رقم  .4

 أو التسليم في مقر المؤسسة. act.adr.studies@gmail.comعلى البريد اإللكتروني  العرض إرسال
 

 ام والتقدير،،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحتر 
 المدير التنفيذي

 محمد هادية                                                                                            
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