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 وض أسعارعر استقطاب

"االستجابة للنوع االجتماعي أثناء الترافع أمام المحاكم الشرعية في بتنفيذ مشروع  في غزة الشرعيينالمحامين ة نقاب تقوم
رأة البرنامج المشترك لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، وهيئة األمم المتحدة للم :2 سيةسوابرنامج  نم مبدع قطاع غزة"

 .(2023-2018) يز سيادة القانون في فلسطينتعز : المتحدة للطفولة منظمة األممو 

اإلداري النظام نظام المالي و الاالستراتيجية و الخطة تطوير لمين الشرعيين دعم جهود نقابة المحاالى هذا المشروع يهدف 
تمثيل قديم خدمات تل ات/والمزاولين /اتنالمتدربي /اتبناء قدرات المحامينى كما ويهدف أيضا إل .ريبالتدخطة و 
 أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة.مراعية للنوع االجتماعي  نونيقا

طوير األعمال الى تو  باإلدارة المختصين/ات/أو األفراد الشركات و ينالشرعي ميندعو نقابة المحاتول، يذ الهدف األفولتن
 :الموضحة أدناه لمتطلباتط وارو الش وفق ةتاليالاألنظمة واألدلة تطوير ل عروض مالية وإداريةتقديم 

 أوال: النظام اإلداري 
 ثانيا: النظام المالي

 جية: الخطة االستراتيثالثا
 التدريبرابعا: خطة 
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 ي االدار  النظامأوال 

 ينى نقابة المحامين الشرعيداري المقق  الموجود لدمراجعة دقيقة للدليل اال. 
  اتلخدمة المحاميالشرعيين قابة المحامين نظام المعمول به في نلاحليل الوضع الحالي و تالعمل على دراسة و 

العمل ليات التي سيتم تحديد اآلالجمهور لمعرفة نقاط الضعف و و الشرعيين  ات والمتدربينالمتدربوالمحامين و 
 بها.

  ام ادوات لجمهور عن طريق استخدلو  ات والمحامينقديم الخدمات للمحاميانات المتعلقة بتبيال كافةالقيام بجمع
 من خدمات النقابة. جميع الفئات المستفيدةالنقابة و  /اتمجموعات العمل المركزة مع موظفياالستبيان و مثل 

  سالت م شبكي سواء في المراعبر ربط المكاتب بنظاتواصل بين موظفي النقابة لية اتصال و آالعمل على ايجاد
 .اتصالسهولة وب ام بسرعة أكثرذ المهأو لتنفي اليومية

 التواصل معهم.النقابة بطريقة حديثة تسهل االتصال و  ات ومنتسبيع منتسبلية اتصال و تواصل مآجاد يا 
 بما يشمل أخذ النوع الرقابية  والضوابطة الموارد البشرية، أخالقيات العمل ون الموظفين، تطوير وتنميق دارة شا

 االجتماعي بعين االعتبار.
  ئيسية، والعالقات وصف الوظيفي للوظائف الر لشرعين بما يشمل الامين اة المحشغيلية لنقابالهيكلية التتصميم

ون ق جميع متطلبات شو واإلجازات وسلم الرواتب والعالوات  ظفين واللجان المختلفةمجلس النقابة والمو بين 
 .الموظفين

 النظام اإلداري يم في تصم ينالشرعيابة المحامين لنق والمزاولة نظام التدريبظام القانوني الداخلي و ة النمراعا. 
 البيانات وتجهيز عالية بسرعة أي انحراف تصحيح على والقدرة التطبيقعند ة مرونداري يتمتع بإنظام  تطوير 

 .مةالالز المختلفة 
 وتوزيع المهام واالختصاصات بسهولة للنقابة المختلفة تالوحدا ومتابعة إدارة سهولة. 
 ومباشرة دقيقة معلومات على المبنية اسبةنمال القرارات اتخاذ في السرعةنظام بز اليتمي. 
 الخدمات أداء مستوى  ورفع اإلنجاز وسرعة اإلجراءات تبسيط. 
  واحد وق  في المستفيدين من عدد أكبر استيعابالقدرة على. 
 يةوالتخصص العمل تقسيم تسهيل و الجامد بمفهومها المركزية على القضاء. 
 وااللتزام بأي اضافات أو  الشريكةوالجهة  موظفينة والابنقء مجلس اللى أعضاع النظام اإلداري رض ع

 .تعديالت مطلوبة
 بشكل نهائي للطباعة. هايز وتجهلغويا  اوتنقيحه اإلداري  للنظام إعداد النسخة النهائية 

 تالية:وفق المتطلبات ال
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، زاوالتمحاميات شرعيات م ،موظفي النقابة عاجتماعات ومجموعات بقرية م عقدعلى الفريق االستشاري  -1
مجلس  ، أعضاءالجمهور المستفيد من خدمات النقابة، متدربات ومتدربين، لينعيين مزاو محامين شر 

 .والقضاء الشرعي( برنامج سواسية ،النقابة
نسخة مراجعة  أيام 10مدة أسابيع موزعة كالتالي ) 4هي  االداري  تطوير وإعداد النظاممدة العمل النهاء  -2

دة على المسو عرض  أيام 4، مدة داري االالنظام  إعدادلة ، مدة أسبوع مرحماتجمع المعلو و  الدليل الحالي
 ة واخراجها بالشكل النهائي(.لمسودتعديل اأسبوع ل ، مدةلمناقشتها الشريكةوالجهة  سلعضاء المجأ 
في مقسسات قطاع العدالة ومقسسات المجتمع  االداريةوالنظم األدلة يشترط وجود خبرات سابقة في اعداد  -3

  مدني.ال
أصيل الجديد المقترح  النظام اإلداري ن و كأن يو  اإلداري المعمول بها حاليا ليل نسخة الدة مراجعيشترط  -4

عالقة المحامين الشرعين و ليات عملها آبمعنى أنه ينطبق على نقابة المحامين الشرعيين بمكوناتها و 
 قسسات أخرى.، وال يكون مستنسخ من أنظمة أو أدلة سابقة لمبمجلس القضاء الشرعي
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 لماليا النظامثانيا 

  اصدار محاضر ترسية عطاءات و و تصميم نظام مالي متكامل يراعي اجراءات الشراء من عروض أسعار
 برامج محوسبة تيسر هذه األعمال.ل اقتراحاتأوامر توريد بما يشمل من 

  اتب رو وازنات السنوية، الادارة المح والمشاريع، ابتة، وادارة المنالمالي على ادارة األصول الث النظاميحتوي
 .مالية اليوميةمعامالت الواألجور، دليل ال

 الجديد المالي النظام من استخدام العمل طاقمالتدريبية لتمكين  حتياجاتاال تحديد. 
  يشملبما  يالنظام المالفي تصميم  الشرعييننظام التدريب لنقابة المحامين مراعاة النظام القانوني الداخلي و 

 .أو الجهات األخرى  ء الشرعية مع القضااليات والعالقة المتدريب واالمتحانايرادات الوكاالت ورسوم ال
  بي والعمليات الحسابية.والنظام المحاسرة المال )االيرادات والمصروفات( داالتوضيح تام 
  لبنوكاقة مع وبيان العال القبضاجراءات الصرف و من خالله تطبيق نظام مالي واضح يسهل. 
 واليات التوثيق الخاصة بها. هاوالتسلسل االداري لبة توضيح جميع المعامالت المالية في النقا 
 بأي تعديالت أو اضافات مطلوبة وااللتزام  م المالي على مجلس النقابة وعلى الموظفينالنظا بنودجميع  عرض

لية وطرق عرضها خالل اجتماعات الهيئة ر الماتدريب المسئول المالي على اعداد التقاريبكما تلتزم الشركة 
 نظمة مالية سيتم اقتراحها. على أي أأو /و العامة

  بشكل نهائي للطباعة. وتجهيزهالغويا ا وتنقيحه للنظام المالي  إعداد النسخة النهائية 
 تالية:وفق المتطلبات ال

محاميات  ،موظفي النقابة عة مومجموعات بقري جتماعاتتنفيذ اعلى الفريق االستشاري المتعاقد معه  -1
، الجمهور المستفيد من خدمات النقابة، متدربينمتدربات و ، محامين شرعيين مزاولين، شرعيات مزاوالت

 والقضاء الشرعي( برنامج سواسية، مجلس النقابة أعضاء
 مرحلة جمععة كالتالي )مدة أسبوع أسابيع موز  4المالي هي  النظاممدة العمل النهاء العمل في  -2

لس عضاء المجأ  دة علىالمسو ت ، مدة أسبوع مرحلة صياغة النظام المالي، مدة أسبوع عرض المعلوما
 ة واخراجها بالشكل النهائي(.لمسودتعديل اأسبوع ل لمناقشتها، مدةوالجهة الداعمة 

مع طاع العدالة ومقسسات المجتسسات قفي مق  والنظم الماليةاألدلة يشترط وجود خبرات سابقة في اعداد  -3
  المدني.

شرعيين بمكوناتها واليات أصيل بمعنى أنه ينطبق على نقابة المحامين ال النظام الماليكون يشترط أن ي -4
 ظمة أو أدلة سابقة لمقسسات أخرى.، وال يكون مستنسخ من أنعملها
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 خطة االستراتيجيةال ثالثا

بهدف الحصول  2024الى  2021م من في رسم خطتها االستراتيجية  لألعوا رعييننقابة المحامين الشترغب 
النقابة البرامج التي تصب في تحقيق أهداف و  النقابةاليات عمل ملة ألهداف و على رؤية واضحة و متكا

 ، بحيث تشمل الخطة الخطوات التالية :مهوروالج /اتومصلحة المحامين
 Plan To Plan التخطيط للتخطيط .1

 Vision Pre-Formulation االستطالعات االولية للرؤية .2

 Internal Data Collection معلومات البيئة الداخليةتحليل بيانات و جمع و  .3

 External Data Collection معلومات البيئة الخارجيةتحليل و جمع و  .4

 Value Chain Analysis تحليل سلسلة القيمة المضافة .5

 SWOT analysis والتحدياتنقاط القوة والضعف والفرص حليل ت .6

 Main Strategic issues تحديد القضايا االستراتيجية .7

 Mission Formulation لرسالةبناء ا .8

 Vision Formulation صياغة الرؤية .9

 Building Value بناء القيم .10

 Building Initiatives التفصيليةبناء األهداف العامة و  .11

  Performance Indicators بناء مقشرات األداء .12
 Building Initiatives and Projects for مبادرات وأنشطة.لوتشمل اقتراح  الخطة التشغيلية .13

the Action Plan 
 Budget Estimation تقدير الكلفة المالية .14

 Executive Revision المراجعة الشاملة .15

 Plan Approval اعتماد الخطة .16

 Final Report لنهائي للخطة االستراتيجيةكتابة التقرير ا .17

 وفق المتطلبات التالية:
تحليل ما هو متوفر من مصادر لدى رصد و االستراتيجي يتطلب مراجعة األهداف الموضوعة و  لتخطيطا .1

وضع خطة استراتيجية توضح البرامج ممكنة و باإلضافة الى ما يمكن الحصول عليه من مصادر  النقابة
توصيف نتائج  من خالل اليات تقييمهامع توضيح االطار الزمني لتنفيذ هذه البرامج و  التدخالت الالزمةو 
 معايير واضحة للتقييم.و 
 بشكل خاص خبرةو البرامج  وتطويربناء و  خبرة في التخطيط االستراتيجيبالفريق االستشاري  يتمتعجب ان ي .2

 .الوطنية النظم القانونيةإعداد وتطوير في 
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 ميات والمحامينالمحا ،عيينالشر  مجلس نقابة المحامينجلسات معمقة مع  عقدي لى الفريق االستشار ع .3
 .للنقابة الشريكةمع الجهة و ، المتدربات والمتدربين الشرعيين

الفريق و اعداد الخطط االستراتيجية  )فريقتقديم السيرة الذاتية لكافة فريق العمل الفريق االستشاري  على .4
فيذ هذه وضع االطار الزمني المقترح لتن معالعالقة،  ع والخبرات السابقة ذاتير ئمة بالمشاقا وتسليم( القانوني
 المهمة.

االسترايتيجية مع خطة ويتم عرض الخطة  أسابيع تبدأ بعد توقيع االتفاقية 4العمل الالزمة إلنهاء الخطة مدة  .5
 .بةاضافات مطلو  أي تعديالت أوجراء اااللتزام ب الشريكة، معالجهة التنفيذ على مجلس النقابة و 

تمع المجالعدالة ومقسسات ت قطاع يشترط وجود خبرات سابقة في اعداد الخطط االستراتيجية في مقسسا .6
 .المدني
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 رابعا خطة التدريب 

برنامج يتم تطبيقها في يث التعليم المستمر بحاعداد خطة للتدريب و تقوم نقابة المحامين الشرعيين في قطاع غزة ب
بتمليكهم أدوات قانونية ومهارات لرفع  /اتينوالمتدرب /اتوينمي قدرات المحامين/ات الشرعيين/ات المزاولينيصقل 

المختلفة  ي والمهني وتطوير ملكاتهم القانونية والتغيير في اساليبهم في الترافع والتعامل مع فئات المجتمعمستواهم العلم
. /اتالشرعيين /اتينالمحامي ة لعملقواعد السلوك الناظمتطبيق  ، وبما يضمنمع االهتمام بفئة النساء واألطفال

 : تشملالنقابة بحيث نة التدريب ولجنة الخريجين في للتدريب بالتعاون مع لجوترغب النقابة في اعداد خطة متكاملة 

ية ال: بحيث يتم توثيق نيعة والقانون المنتسبين الى نقابة المحامين الشرعيشر خريجي الالتدريب لخطة  -1
 بينوالمدر  والمواضيع التدريبيةقبول الطلبات معايير رسومها و و نونية ومددها القا طلباتهابجميع متالتدريب 

دور النقابة و ات الشكاوى المتبعة طريقة االشراف على االمتحان واليامتحان المزاولة و وساعات التدريب و 
 هذه المرحلة.متعلقات وجميع مستوى رضى المتدربين تتبع الرقابي على جودة التدريب و 

من خالل ، واالحتياجات التدريبيةتحديد الفجوات ، و زاولينشرعيين المحامين المر للمعليم المستلتخطة ا -2
 .حسب الفئة المستهدفةتدريبية برامج خطط و  تصميم

 ونة عالية الضافةباالضافة الى مر  التدريب بحيث يكون هناك مواضيع أساسية ملزمة،تحديد مواضيع  -3
 .في قطاع غزةوضع القانوني التطورات ومستجدات اضيع جديدة حسب أي مو 

ضمان جودة لدور النقابة الرقابي اعتمادهم بحيث يشمل اليات وطرق اختيار المدربين وطريقة تحديد  -4
 التدريب المقدم.

 منها. ئة المستهدفةومدى استفادة الف تدريبية المنوي تنفيذهابرامج الثر الألتقييم  توأدوا يد آلياتتحد -5
عند الترافع من قبل نقاط الضعف  تحديدحاكم الشرعية لمن المعقد مجموعات عمل بقرية مع قضاة  -6

 ين. حامين الشرعيالم
 ، وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين المزاولينلجنة الخريجينو التدريب ثفة مع لجنة مكعقد اجتماعات  -7

 .والمتدربين
ممارسات اللالستفادة من شابهة في دول مجاورة نقابات م االطالع على أنظمة واستراتيجيات تدريب في -8

 الدروس الجيدة التي يمكن تطبيقها من أجل االرتقاء بمهنة المحامي الشرعي.الفضلى و 
ديالت تعاضافات أو أي اجراء بوااللتزام  الشريكةس النقابة وعلى الجهة عرض خطة التدريب على مجل -9

 طلوبة.م



                                           
 الــــــمــحامـــيــن نــــقابـــــــــــــة

 الـــفلسطــيـنـيـيـن ــشــرعــيــينالـ

 

Palestinians Sharia 
Lawyer Association 

 رالمخــــــــتا عمر رعشا - ــزةغـ
 االمــــــــل فـــــنـدق بـــــــجـــوار

Gaza - Omar Al-Mukhtar  

Street - next to Al-Amal Hotel 
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أسابيع موزعة كالتالي )مدة أسبوع مرحلة جمع  4نظام المالي هي نهاء العمل في المدة العمل ال -10
، مدة أسبوع عرض المسودة على خطة التدريب والتعليم المستمرالمعلومات ، مدة أسبوع مرحلة صياغة 

 أعضاء المجلس والجهة الداعمة لمناقشتها، مدة أسبوع لتعديل المسودة واخراجها بالشكل النهائي(.
 الشروط التقدم و 

 واألفراد من ذوي  ريب والتداإلدارية شركات االستشارات التطوير و دارة األعمال و إافة شركات لعطاء مفتوح لكا
 ورة أعاله.المذكالخبرة في المجاالت 

 زمة بأقل األسعار.النقابة غير مل 
  اسبا وحسب ما تراه من ات/األفراد المتقدمينأو و/ حسب تخصصية الشركاتفي تقسيم العطاء للنقابة الحق

 ام.تنفيذ المهلمصلحة جودة 
  مع تحديد طبيعة المتقدمة وكافة فريق العمل المشارك  لشركةالمالية وسيرة ذاتية عن اتسلم العروض الفنية و

نفذتها الشركة مشابهة أعمال مع اضافة أي  المهمة التي ستقوم الشركة بالمنافسة عليها على الظرف الخارجي
 .م 2021/    09/   19اه   في موعد أقصالشرعيين ي نقابة المحامين ف يسلم مغلقبظرف في هذا االطار 

 :العنوان حسب بة المحامين الشرعيين الفلسطينييننقات، يمكنكم زيارة مقر امعلوملمزيد من ال مالحظة 
 :مساء   الثالثةوحتى  الساعة الثامنة صباحا   خالل ساعات الدوام الرسميو التالي 
 بجانب فندق االمل سابقا   -  اسب متفرق العبغر  – شارع عمر المختار – غزة

 08 2837821 : النقابة   هاتف 
 0599603540ريات : قسم المشت

     info@pshla.psعبر البريد االلكتروني :  أو التواصل  


