
 

 

 التحكيم والوساطة للمحكمين الشرعيين آليات  للتدريب على أسعارض و الموضوع: طلب عر 

المساهمة بتطوير قدرات المحكمين/ات في النزاعات األسرية المتعلقة بقضايا في  لحل النزاعات    ACTمؤسسة  لجهود  استمرارًا  
" تدخالتها من خالل ACTتستكمل "قدرات النساء كمحمكات في هذا النوع من القضايا،  تعزيز  النزاع والشقاق بين الزوجين، و 

بتمويل من حكومة  والذي ينفذ    "تحديث خدمات التحكيم في النزاعات األسرية المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس  مشروع "
التي  الموضوعية  تعزيز قدرات المحكمين في إدارة عملية التحكيم بين الزوجين وفق أفضل المعايير  بهدف المساهمة في    كندا

واإلجرائية التي تبين الفروقات الجوهرية ما بين التحكيم والوساطة، وآلية عمل كل منهما، تراعي حقوق األسرة، ومصالح الزوجين،  
على   (MED-ARBبين فلكي التحكيم والوساطة، وتجربة تطبيق نموذج )واإلطار الناظم لعمل المحكمين الشرعيين الذي يدور 

 عملية التحكيم في النزاعات الشرعية. 

 نطاق وهدف العمل: 

التحكيم )محكمين، محامين، محامين متدربين، ناشطين  من  محكمًا/ة    15استهداف   المشتغلين أو المعنيين بالعمل في مجال 
التحكيم في النزاعات األسرية قدراتهم في مجال    لتطويرورشات تدريبية متخصصة  خالل  مجتمعيين في مجال حل النزاعات(  

( كنموذج  MED-ARBالمشكالت التي تواجه عمل المحكمين الشرعيين وتطبيق نموذج )للتغلب على  )قضايا النزاع والشقاق(  
 مالئم إلدارة هذا النوع من النزاعات. 

 الفترة الزمنية: 

نظرًا لحالة الطوارئ التي نمر بها للحد من انتشار فيروس كورونا   Zoom باستخدام تقنية  2020سيعقد التدريب في تشرين األول  
 (. 19-)كوفيد

 " التعاقد مع مدرب/ة للقيام بالمهمات التالية: ACTوعليه، تنوي "

أيام    5والتي سيتم تنفيذها على مدار   د المادة التدريبية وأجندة التدريب المقترحة بما يتناسب وآليات التدريب الكتروني،إعدا  -
إبراز تقنيات وأدوات المدرب التي سيتم استخدامها خالل ورشة العمل    ساعات تدريبية يوميًا على أن يتضمن المقترح  5وبواقع  

  .Zoom عبر تطبيق

   م التدريب وأهم النتائج والتوصيات.يتقرير يتناول تقي  تقييم قبلي وبعدي ودمج النتائج فيإعداد  -

 



 

مفصل بعملة الدوالر، يشمل تكلفة العمل لليوم الواحد والعرض الفني الذي يشمل المنهجية،   نرجو تزويدنا بعرض مالي  وعليه،
 . 13/10/2020السبت الموافق   موعد أقصاه يوم لخاصة للمدرب فيواألدوات المستخدمة، واإلطار الزمني، والسيرة الذاتية ا 

رقمل المؤسسة  هاتف  على  االتصال  الرجاء  االستفسارات  أو  المعلومات  من  البريد    2353861 مزيد  على  العرض  إرسال  أو 
 . rginfo@actconflictresolution.o االلكتروني:

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

mailto:info@actconflictresolution.org

