
 

 تعلن جامعة االستقالل / مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر 

 الدورة التدريبية التخصصية في مجال التحكيم كوسيلة لحل المنازعات عن تنظيم 

السلم انطالقاً من اإليمان بالدور المحوري للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات في المجتمع الفلسطيني وترسيخ مبادئ  

عن تنظيم الدورة التدريبية لخدمة المجتمعية والتعليم المستمر  األهلي تعلن جامعة االستقالل ومن  خالل مركز ا

التخصصية في مجال تأهيل محكمين فلسطينيين ذوي خبرة في حل المنازعات بحسب الواقع الفلسطيني القانوني 

على يستند  متكامل  تدريبي  برنامج  على  يقوم  بنحو  وذلك  لحل   ،  بديلة  كوسيلة  التحكيم  بنظام  الوافية  اإلحاطة 

المنازعات ، فضالً عن اإلسهام بصقل شخصية مشاركي الدورة التدريبية من خالل اصدار قرارات تحكيم تتفق 

 وأحكام القانون ومبدأ سيادته.

 أهداف الدورة التدريبية :  

الت  بعملية  المتعلقة  والقضائية  القانونية  المهارات  المشاركيتنمية  وإكساب  كامل  كمنهج  مهارات    نحكيم 

 التحكيم.

 إدراك مفهوم ودور التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات. 

 اإلحاطة بأنواع التحكيم وأصنافه المختلفة، ومدى االستفادة منها في المنازعات الفلسطينية . 

 وإقليمياً ومحلياً. التعرف على اإلطار القانوني المنظم لوسيلة التحكيم دولياً  

 إتقان اإلطار العملي الناظم لعمل المحكم وإجراءات التحكيم.  

 . تلمس األركان الجوهرية في اتفاق وقرار التحكيم 

 مزايا االشتراك في الدورة التدريبية 

 الوزارة. ت تأهيل المشاركين للحصول على اعتماد وزارة العدل الفلسطينية كمحكمين مقيدين في سجال 

 المنازعات. يد عن الممارسات العملية في مجال التحكيم كوسيلة بديلة لحل تعلم المز 

التدريب على المهارات األساسية الالزمة للقيام بمهام التحكيم سواء كمحكم منفرد أو كعضو هيئة تحكيم   

 تحكيم. أو كرئيس هيئة 

لقواعد المطبقة على  اكتساب معارف متعمقة متخصصة في مجال التحكيم والقوانين الواجبة التطبيق، وا 

إجراءات التحكيم والعناصر األساسية المكونة لحكم التحكيم وكافة القواعد والوسائل المنظمة إلجراءات 

 الطعن في حكم التحكيم النهائي .

 ومستشارين.إعداد المشاركين لتمثيل أطراف التحكيم كمحامين ومحكمين   

على المشاركين الذين يحضرون في الدورة من  فرصة لالنخراط في جو المحكمين والمختصين والتعرف   

 مختلف القطاعات مما يسهم في االستفادة من خبرات اآلخرين بنحو يؤدي إلى بناء عالقات تعاون مستقبلية. 

 الدخول لسوق العمل الفلسطيني من خالل مباشرة أعمال التحكيم التخصصية.  

 المستهدفة من الدورة التدريبية  اتالفئ

 رؤساء وأعضاء المجالس المحلية  

 ممثلي وموظفو مؤسسات المجتمع المدني  

 المحامون والمستشارون القانونيون   

 المختصون في حل المنازعات في المحافظات  

 موظفو اإلدارات القانونية في القطاعين العام والخاص  

 مدققو الحسابات والمحاسبون  

 والمصالح التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلو الشركات أصحاب األعمال   

 المهندسون والمساحون  

 والخبراء الماليون المصرفيون   

 المحكمون والخبراء  

 المهتمون بالتحكيم والباحثون   



 

 خصائص برنامج الدورة التدريبية 

واإلحاطة بالعملية التحكمية، فضال عن الدراية صمم برنامج الدورة التدريبية إلعطاء الفرصة للمشاركين للتدريب  

مع التركيز على المنظومة القانونية   الالزمة بملكات المحكم التي فرضتها عليه القواعد القانونية المحلية والدولية

الدورة الفلسطينية   برنامج  وجاء  الصواب،  تجانبها  تحكيمية  قرارات  إصدار  يتالفى  بحيث  فعال  بشكل  وذلك   ،

البيئة التدريبي  في  المفعول  السارية  القانونية  القواعد  وفق  التحكيم  وأساسيات وأصول  بمبادئ  متنوعا لإلحاطة  ة 

القانونية الفلسطينية ، وبذلك فإن محاور الدورة التدريبية ترتكز على ستة محاور رئيسة، تبتدئ بمبادئ التحكيم 

لتحكيم وتطبيقاته ومن ثم االنتقال إلى إجراءات التحكيم وأساسيته واإلطار الناظم لعمل المحكم، باإلضافة إلى اتفاق ا

وسبل الطعن وكيفية صياغته ومصادقته  من خالل تناول قضية تحكيم حقيقية تم الفصل فيها وصوالً لقرار التحكيم  

 وتنفيذه. به أمام القضاء

 لدى وزارة العدل الفلسطينية  العتمادالراغبين لالشروط الخاصة في المشاركين 

محترفين للقيام بأعمال التحكيم بغض النظر عن اعتمادهم   نفلسطينيي تم تصميم الدورة التدريبية لتأهيل محكمين  

، وفي حال رغب المشاركين  ، بحيث يكون للمشارك من أي من الفئات المستهدفة المشاركة فيهامن أي جهة كانت 

 الشروط التالية: إحدى  وان يستوف الوزارة، فإنه يتوجب أ ت في سجال مقيدينفي اعتمادهم كمحكمين 

 أن يكون حاصال على شهادة الدكتوراه. .1

 أو أن يكون حاصال على شهادة الماجستير باإلضافة إلى خبرة عملية ال تقل عن سنتين. .2

أو أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة عملية ال تقل عن ست  .3

 سنوات. 

وافر لديه خبرة نادرة أو متخصصة في أي من أي من المجاالت الفنية والعملية المطلوبة ال تقل أو أن تت  .4

 عن خمس سنوات.

 انعقاد الدورة التدريبية: ومكان مدة وتاريخ 

  ثالثة تم إعداد برنامج الدورة التدريبية ليغطي  ، وقد  منتجع قصر النخيل بمدينة أريحاستعقد الدورة التدريبية في  

تدريبية إجماله  أيام  بما  أيام  تدريبيةساعة    ثالثين،  وذلك  واألربعاء  اإلثنين  ،  الموافق والثالثاء 

26+27 +28 /12 /2022. 

 رسوم وشهادات الدورة التدريبية 

بعد انتهاء المشاركة المشارك  يحصل بموجبها  $( 500)دوالر أمريكي   خمسمائة   رسوم التسجيل للمشارك الواحد 

شهادة   على  التدريبية  قبل  معتمدة  بالدورة  االستقالل  من  المستمر  -جامعة  والتعليم  المجتمعية  الخدمة  ، مركز 

كما تشمل رسوم االشتراك المبيت في منتجع قصر النخيل طوال   التدريبية،مادة العلمية والحقيبة  باإلضافة إلى ال

 . وتوفير وجبات الطعام  التدريبيةأيام الدورة 


