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 جامعة الخليل
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 لتقديم ملخصات أوراق علميةدعوة 
 

 دولي حول مؤتمر
 

 اإلصالح : آفاقمن منظور عالمي  مهنة المحاماة في فلسطين
 

 2016نوفمبر  تشرين الثاني/ 23-24

 حرم جامعة الخليل، مدينة الخليل، فلسطين
 

 
 الموضوع والتوقيت

باالشتراك مع جامعة النجاح الوطنية وجامعة السياسية في جامعة الخليل )علوم تعزم كلية الحقوق وال
 حولد من الجامعات الهولندية( تنظيم مؤتمر دولي ونقابة المحامين الفلسطينيين وعد بيرزيت وجامعة القدس

 د من دولاإلعتبار الخبرات الموجودة في عد مهنة المحاماة في فلسطين وأوجه اإلصالح، مع األخذ بعين
تطلب  ، فلسطين.حرم جامعة الخليلفي  2016 تشرين الثاني/ نوفمبر 24إلى  23 قد المؤتمر منالعالم. سيع

الراغبين بالمشاركة في المؤتمر من فلسطين وخارجها الكلية من أساتذة الجامعات والباحثيين والحقوقيين 
 كلمة( من أجل تقديمها في المؤتمر.  300)حوالي باللغة العربية أو اإلنجليزية تقديم ملخصات ألبحاث 

 
 خلفية

استطاع المحامون الفلسطينيون تأسيس نقابة محامين راسخة تماثل نقابات المحامين الموجودة في العديد من 
ة المحامين تعد نقابوطين خالل القرن الماضي. البلدان المستقلة على الرغم من التحديات التي واجهت فلس

 القانونية. ياتاألخالق شرف على احتراممهنة المحاماة وتدافع عن مصالح المحامين وتبة تدير مؤسسة منتخ
 

 ن العرب في رام هللايلى االجتماع األول للمحامين الفلسطينيالحالية إن ينقابة المحامين الفلسطيني جذور تعود
لتأسيس هيئات تمثيلية كرد  عيهم الدائمونتيجة س. 1945سنة  بغرض تأسيس نقابة عربية لمحامي فلسطين

ون من إنشاء استطاع المحامون الفلسطيني، 1949-1948بين العامين فلسطين  للتقسيم الجغرافي الحاصل في
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وثالثة للمحامين  ،واألخرى للمحامين في الضفة الغربية ،واحدة للمحامين في غزة :ثالثة هيئات تمثيلية
بعد العام  حتالل اإلسرائيليالمحامين األردنيين خالل فترة اال المضربين في الضفة الغربية التابعين لنقابة

عادة النقاش المتعلق بتأسيس نقابة مدة نصف قرن من أجل إاالنتظار ن وتعين على الفلسطينيي .1967

الرئيس  بعد إصدار 1999عام  وتمكن الفلسطينيون من تحقيق الهدف .1994ن عام يللمحامين الفلسطيني

تحت  التي وحدت الهيئات التمثيلية الثالث ا بتشكيل نقابة المحامين الفلسطينيينمرسومالراحل ياسر عرفات 
 للنقابة.عندما أجريت أول انتخابات  2003مجلس نقابي انتقالي والذي استمر حتى عام 

 
شراك المحاميات الفلسطينيات في فال يزال إ ؛نيفلسطينيتواجه نقابة المحامين ال ال يزال هناك تحديات

 لمحامينهذه المهنة. كما أن نظام تدريب ا على الرغم من ازدياد عدد النساء فيمحدودا مناصب قيادية 
وتحتاج المهنة إلى  .ظ على مراقبة الجودةالتدريب الجيد والحفابهدف توفير  الجدد يحتاج إلى إعادة نظر

ب البلدان المتقدمة من من جهة وتجار يةفلسطينء على التجربة اليات المهنة بناأخالقمدونة سلوك وتنظيم 
. المحامين على أسس واضحة حديثة متعلقة بأتعاب معايير تبنى جهة أخرى. كما أن هنالك حاجة إلى

مع بالتعاون  ، والذي يمكن أن يتميتوجب على نقابة المحامين تبني وقيادة نظام شامل للمساعدة القانونية
 االنفصال ، الناتج عنةتسييس مهنة المحامايبقى  . لكنوغيرها من الجهات انونية في الجامعاتعيادات القال

م الفلسطيني الحالي من جهة سرائيلي من جهة واالنقساربية وقطاع غزة بسبب االحتالل اإلبين الضفة الغ
 .الذي يواجه مهنة المحاماة التحدي الرئيس ،أخرى

 
 .)باللغة اإلنجليزية( مهنة المحاماة في فلسطينحول  ورقة بحثية مفصلة مرفق

 
 محاور المؤتمر

 أي من المواضيع التالية: لتقديمها في المؤتمر حول أوراق بحثيةملخصات يمكن كتابة 
 

 ر مهنة المحاماة في فلسطين والمعيقات التي تواجهها. تطو 
  المحامينعمل القانون الذي ينظم.  
 نقابات المحامين.  
  المتعلقة بمهنة المحاماةالمؤهالت.  
 .المحامون المتدربون والتعليم المستمر للمحامين 
  المحاماة وضمان الجودة.امتحانات مزاولة مهنة 
 .حقوق المحامين وواجباتهم 
 .)مهنة المحاماة والنوع االجتماعي )خاصة دور المرأة في المهنة 
 المحاماة. مهنةيات أخالق 
 ةمين الذين يخالفون واجبات المهنءات التأديبية بخصوص المحااإلجرا.  
 المحامين أتعاب. 
 المساعدة القانونية.  
 معاهد لمحامين، دبلومات تدريب ابين مهنة المحاماة والتعليم القانوني: كليات الحقوق،  العالقة

 .يات مهنة المحامينأخالقاهج الدراسية، وتعليم منالالمحامين، العيادات القانونية،  تدريب
 امين مع القضاء والنيابة العامة واألجهزة الرسمية األخرى.المح عالقة 
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 المتحدثون 
النجاح وبيرزيت  من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعات دأساتذة من عدالمؤتمر سيتحدث في 

 ،حكوميةالوالمؤسسات الغير العامة النيابة و ن والقضاءيقابة المحامين الفلسطينيومن ن ،والقدس والخليل
 ومن مختلف أنحاء العالم.من جامعات هولندية وباحثين لى خبراء باإلضافة إ

 
 النواحي اإلدارية 

تكاليف  تغطيةمن خارج فلسطين  المشاركة في المؤتمر مجانية. لكن يجب على الراغبين في المشاركة
على مدار الغداء والعشاء  وجباتتكاليف لمؤتمر بتغطية السفر الخاصة بهم. ستقوم الجهة المنظمة ل

لمشاركين من خارج فلسطين أو من خارج لفي مدينة الخليل  كما سيتم توفير إقامةيومي المؤتمر. 
وستقوم الجهة المنظمة للمؤتمر حسب الطلب.  ،المؤتمرمحافظتي الخليل وبيت لحم على حساب منظمي 

ة الطائرة لخمس مشاركين من كحد أقصى بدل تذكريورو  500 كل منها بتوفير منح مقطوعة قيمة

 هم بحاجة للمساعدة المالية.ذين الذين سيقومون بتقديم أوراق مميزة وال خارج فلسطين
 

 اللجنة التوجيهية للمؤتمر 

 رئيساالدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الخليل ،. 
 عميد كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، عضوا. ود،الدكتور أكرم دا 
  جامعة بيرزيت، عضوا.واإلدارة العامةعموري، عميد كلية الحقوق الالدكتور ياسر ، 
 ،عميد كلية الحقوق، جامعة القدس، عضوا. الدكتور موسى دويك 

 
 من جامعة الخليل اللجنة المنظمة

  الدولي، رئيس المؤتمر.ي القانون مشارك فمعتز قفيشة، أستاذ الدكتور 
  ،مقرر المؤتمر.القانون المساعدأستاذ الدكتور بسام قواسمي ، 
 سويطي، رئيس قسم القانون الخاص، عضوا. الدكتور أحمد 
 ،أستاذ القانون المساعد، عضوا الدكتور راتب الجعبري. 
  ،أستاذ القانون المساعد، عضوا.الدكتور عصام ملحم 
 في القانون، عضوا. ألستاذة ديانا خليف، محاضرةا 
 ،اللغة اإلنجليزية.ب محاضر في القانون، منسق المؤتمر األستاذ بالل فنون 
 اللغة العربية.ب لعيادات القانونية، منسق المؤتمرهندام رجوب، منسق ا األستاذ 

 
 الجدول الزمني 

 2016 تشرين األول/ أكتوبر 10: راقالموعد النهائي لتقديم مقترحات األو. 

 2016تشرين األول/ أكتوبر  20عد اإلبالغ بقبول مقترحات األوراق: مو. 

 2016نوفمبر تشرين الثاني/  24-23، وقت المؤتمر: األربعاء والخميس. 
 

 وإسال ملخصات األوراق التواصل
 لى:إ ،ومعلومات اإلتصال تية للمشاركمع السيرة الذا ،مقترحات األوراقترسل 

  بالل فنون األستاذلى إباللغة اإلنجليزية: bilal3mran@gmail.com 

 هندام رجوب:  لى األستاذباللغة العربية إhendam@hebron.edu 


