
   رض سعرععن طلب  عالن  إ

 االستراتيجية الوطنية للعدالة االنتقالية عداد  إل

"مساواة"  قام   المحاماة والقضاء  الفلسطيني الستقالل  تقرير العدالة    2019عام  المركز  على تطوير ونشر 
االنتقالية في فلسطين من خالل جهد دأب عليه خبراء محليون بالتعاون مع خبيرة دولية تضمن خمسة أوراق  

  المطروحة   خيارات الو   المقارنة   التجارب  وعرض  ،بمؤسساته وأطيافه المختلفة موقف تمثل رؤية المجتمع المدني
دعم    يعكف المركز حاليًا على   المصالحة الفلسطينية قدمًا. متابعَة لهذه الجهود،   عملية  لدفع   والتوصيات 
تطوير    من خالل لجان مجتمعية متخصصة لنقاش كل آلية من آليات العدالة االنتقالية بهدف  حوار وطني

 خطة وطنية لتطبيق آليات العدالة الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.  

و  أ  ة/عن حاجته للتعاقد مع خبير  "مساواة "يعلن المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء    ،وبناء عليه
القانون في مجا  ،رثكأ االنتقالية و نسان،  ، حقوق ال ل  للعدالة    إعدادجل  أ، من  العدالة  الوطنية  االستراتيجية 

كوثيقة.  االنتقالية االستراتيجية  األولى على  هذه  الدرجة  في  تشاركية  تعتمد  مجتمعية  مؤسسات  رؤية    من 
ستنبثق عن مؤتمر العدالة    من خالل لجان متخصصة  في مختلف القطاعات   فلسطينيالمجتمع ال  وأطياف

 .المشار إليها أدناه  ربعةللمحاور األ وفقاً و   2/2023/ 25االنتقالية المزمع تنظيمه في 

 المتخصصة المنبثقة عن المؤتمر: التي ستعمل عليها اللجان ربعة األ محاورال

 .حقوق النسان انتهاكات عن آليات المحاسبة توصيات تقرير العدالة االنتقالية في فلسطين حول  •
 .في الوظيفة العامة التدقيق والعزل الوظيفيتوصيات تقرير العدالة االنتقالية في فلسطين حول  •
 .تعويض الضحايا و   الضرر جبرتوصيات تقرير العدالة االنتقالية في فلسطين حول  •
لعدالة  ل توصيات تقرير العدالة االنتقالية في فلسطين حول تطوير االستراتجية الوطنية وخطة العمل •

بناء على مخرجات عمل اللجان الثالث    وفق السياق الفلسطيني االنتقالية لتسريع عملية المصالحة 
 األخرى.

 
من خالل عملية تقوم على  من قبل الخبير/ة أو أكثر  االستراتيجية الوطنية للعدالة االنتقالية تطوير سيتم 

 : المراحل التالية

 مراجعة كل اتفاقيات المصالحة الفلسطينية حتى اليوم. •
 االنتقالية في فلسطين.قراءة مستفيضة ومراجعة لتقرير العدالة  •
 مراجعة التجارب الدولية والعربية في العدالة االنتقالية. •



بين رام هللا   25/2/2023مؤتمر العدالة االنتقالية الفلسطيني المزمع تنظيمه في المشاركة في  •
 .وغزة

 المشاركة في جميع لقاءات واجتماعات اللجان المجتمعية المنبثقة عن المؤتمر. •
 المشاركة في أية لقاءات يعقدها مركز "مساواة" استنادًا لنتائج المؤتمر. •
لالستراتيجية الوطنية للعدالة االنتقالية وخطة العمل على هدي االستراتيجية في  المنهجية تحضير  •

 .3/2023مدة أقصاها نهاية شهر آذار 
 اتيجية.إجراء مقابالت مع أية جهات ذات صلة من شأنها أن تخدم إعداد االستر  •
نهاية شهر أيار  أولية من االستراتيجية وتسليمها للمركز للمراجعة في مدة أقصاها  مسودة   عدادإ  •

 اآلتي: تشمل ، 5/2023
 متطلبات ومكونات الوثيقة. -
 المنهجية. -
الخطة التنفيذية من حيث اآلليات والجراءات والفرص المتاحة للنجاح والمعوقات وسبل   -

 المعوقات.مواجهة هذه 
 دوار مكونات المجتمع الفلسطيني لقرار االستراتيجية وإنجاحها.أ -

 الخبيرة الدولية لالستشارة حول ُبنية االستراتيجية ومكوناتها.لقاءات مع المشاركة في   •
 .6/2023 /25تسليم نسخة معدلة عن االستراتيجية في مدة أقصاها  •
 .الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس عرض النسخة المعدلة على لقاء بين المشاركة في  •
 المشاركة في اللقاءات مع صناع القرار حول االستراتيجية الوطنية. •
 .7/2023من االستراتيجية بحد أقصى نهاية شهر تموز تحضير نسخة نهائية  •
 المشاركة في لقاءات إعالمية حول االستراتيجية عند الحاجة. •
نتائج المشاورات مع صناع القرار خالل شهر آب  المشاركة في المؤتمر الصحفي لعالن  •

8/2023. 
 

 طار الزمني لتنفيذ المهمة: ال

 حسب الجدول التالي:  2023/  8ولغاية آب  2شباط مدة تنفيذ المهمة من شهر 

 المدة التنفيذية  النشاط 
مراجعة كل اتفاقيات المصالحة الفلسطينية   •

 حتى اليوم.
 2023آذار  -شباط



لتقرير العدالة  قراءة مستفيضة ومراجعة  •
 االنتقالية في فلسطين.

مراجعة التجارب الدولية والعربية في   •
 العدالة االنتقالية.

 2023شباط  25 المشاركة في مؤتمر العدالة االنتقالية الفلسطيني 
المشاركة في جميع لقاءات واجتماعات  •

 اللجان المجتمعية المنبثقة عن المؤتمر
المشاركة في أية لقاءات يعقدها مركز   •

 "مساواة" استنادًا لنتائج المؤتمر.
إجراء مقابالت مع أية جهات ذات صلة   •

 من شأنها أن تخدم إعداد االستراتيجية 
 

 2023حزيران   –آذار 

المنهجية لالستراتيجية الوطنية للعدالة  تحضير 
 االنتقالية وخطة العمل

 2023نهاية آذار 

أولية من االستراتيجية وتسليمها  مسودة   إعداد
 للمركز للمراجعة 

 2023نهاية أيار 

الخبيرة الدولية لالستشارة  لقاءات مع المشاركة في  
 حول ُبنية االستراتيجية ومكوناتها 

 2023تموز  –أيار 

 2023 /25/6 تسليم نسخة معدلة عن االستراتيجية 
لقاء بين  عرض النسخة المعدلة على المشاركة في 
 الضفة وغزة 

 6/2023نهاية حزيران 

المشاركة في اللقاءات مع صناع القرار حول  
 االستراتيجية الوطنية 

 2023تموز  -أيار

 7/2023نهاية تموز  من االستراتيجية تحضير نسخة نهائية 
المشاركة في لقاءات إعالمية حول االستراتيجية  

 عند الحاجة 
 2023آب  -آذار

مؤتمر الصحفي لعالن نتائج  المشاركة في ال
 المشاورات مع صناع القرار 

 8/2023آب 

 



  : ة / بالمتقدم خاصة  ال شروط  ال

 أن يكون/تكون المتقدم/ة مستقل/ة حزبيًا. -1
في القانون أو العلوم السياسية أو الدارة العامة أو    ماجستير  على شهادة /ةحاصالً   تكون /ن يكون أ -2

 وحقوق النسان. العدالة النتقالية أي حقل له عالقة في مجال 
 .التي يتقدم لها  واحد أو أكثر من المحاور في  سنوات    5ال تقل عن  خبرة عملية    ه/ا ل  تكون /أن يكون  -3
مثبتة في مجال المحور الذي    بحثية  إسهامات   يتمتع المتقدم بمهارات البحث العلمي ويكون لهأن   -4

 يتقدم له.
يكون  -5 له/ا  /أن  حقوق    ة مجتمعي  مشاركات تكون  والدفاع عن  القانون  سيادة  وتحديات  بواقع  تتعلق 

 النسان.
 مجال العدالة االنتقالية.  في ات /على التواصل مع خبراء دوليين  /ة قادراً  تكون /أن يكون  -6
 لقاء ممتازة.إات اتصال وتواصل ومهارات عرض و بقدر  ة/المتقدم تتمّتع /ن يتمتع أ -7

 

 التقدم:   وشروط  متطلبات

 لهذه المهمة.مرفقا بها رسالة ال تتجاوز صفحة حول الدافع للتقدم   تقديم سيرة ذاتية -1
 العرض الفني الخاص بتنفيذ هذه المهمة.تقديم  -2
 .مالي تقديم عرض  -3
 عصراً. 3:00الساعة  2/2023/ 15 ربعاءاألهو  عروضخر موعد الستالم ال آ -4

 

 على العناوين التالية:  حتى  مقري المركز في غزة والضفة الغربية لىإ شخصياً  لعروضتسلم ا

 .  وُبن ازحيمان مشتل الورودالبالوع شارع المحاكم مقابل  –الكائن في مدينة البيرة  " مساواة "مقر  -
   الطابق األول. -عمارة المزيني -اللبابيدي –غزة مقّر "مساواة" الكائن في مدينة  -
 

 musawa@musawa.ps :يميلالأو عبر 
 

   02-2424870لالستفسار الرجاء االتصال على هاتف رقم 
 


