
 

عالن إس تدرإج عروض إسعار   حتليل س ياساتو أ ورإق حقائق، و  ،موقف أ ورإقل عدإد إ 

  

طار تنفيذها ملرشوع قضااي ACTتعلن مؤسسة  بل مكتب فلسطني  هيرنشإملمول من مؤسسة  2 حلل إلزنإعات ومركزها مدينة إلقدس ويف إ 

إذلي يُعىن بتعميق فهم إلش باب إلفلسطيين إملقديس بأ ثر إتفاقيات أ وسلو عىل حارضه ومس تقبهل يف إلس ياق إلس يايس وإلقانوين و وإل ردن، 

 مضن إملوإضيع إلتالية: يف أ ورإق موقف، وأ ورإق حقائق، وحتليل س ياسات  ل عدإد إت/ابحثنيعن رغبهتا ابلتعاقد إلعام، 

o  عدإد ورقة حقائق حول الانهتأاكت الارسإئيلية ل لزتإماهتا إلتعاقدية إلناش ئة عن إتفاقية أ وسلو إملتعلقة ابلقدس إ 

تفاقية إلفلسطينية إل رسإئيلية إملرحلية حول إلضفة إلغربية وقطاع غزة   (. 1995)إل 

o  طار حل إدلولتني لقدسإلفلسطينية إلتفاوضية إملتعلقة ابيارإت إل حول  حتليل س ياسات ةإعدإد ورق ، وإملوقف يف إ 

رسإئييل  مهنا، وإملبادرإت ذإت إلصةل إملقدمة يف ذإت إلس ياق )مبادرة جنيف، إدلوةل إلوإحدة، إلرمسي وإلفعيل إل 

  وطن وإحد دولتني(. 

o  مهنام، للك مفهوم إملس تخدمة  وإل دوإت إخملتلفة ،إملقاومة وإلصمودمفهويم  تعريفإعدإد ورقة حتليل س ياسات حول

 وتأ ثريه عىل حياة إملقدس يني إليومية وإملس تقبلية. 

o  وإقعهم ومس تقبل إلقدس. حولإعدإد ورقة موقف تناقش رؤية إلش باب إملقديس 

 

رسال عرض فين ومايل مرفقًا معهام إلسرية إذلإتية يف موعد أ قصاه   10/4/2021عىل إلرإغبني/إت يف إلكتابة يف أ حد إملوإضيع إملدرجة أ عاله، إ 

 غاية إلساعة إلرإبعة مساء.ل

 

 س تعطى إلفرصة لباحثتني من إل انث وابحثني من إذلكور.

 

 رشوط إلتقدم للباحثني/إت:

  عامًا. 35-20أ ن يكون إملتقدم/ة من إلفئة إلعمرية 

  عدإد وتسلمي إلورقة يف موعد أ قصاه  .15/05/2021إل لزتإم اب 

  إلعناوين الاربعةيش متل إلعرض إلفين عىل عنوإن وإحد من جيب أ ن. 

  إلورقة. خطة إلباحث/ة لعدإد إلعرض إلفين  تضمن جيب أ ن ي 

 رفاق  أ ية موإد أ و أ ورإق حبثية سابقة قام/ت إلباحث/ة بنرشها. إ 



  ًل تلزتم إملؤسسة ابلعرض إل قل سعرإ 

  ذإ اكن/ت إملتقدم/ة رشكة إو بعمةل إلش يلك يقدم إلعرض إملايل فرد مسجل رضيبيًا وبغري ذكل سيمت شاماًل لرضيبة إلقمية إملضافة إ 

 % تدفعها إملؤسسة مبارشة لرضيبة إدلخل.10خصم 

  وإلسرية إذلإتية.إلفين وإملايل إلعرض وإرفاق  إلرجاء تعبئة إلمنوذج 

 10/04/2021وينهتيي بتارخي  01/04/2021يبدأ  إس تالم إلطلبات من. 

 

مييل عىل إلربيد  02-2353861 إملرشوع عىل هاتف إملؤسسة رمق ملزيد من إملعلومات ميكن إلتوإصل مع أ . أ مل بُرابر منسقة رسال إ  أ و إ 
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