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 مقدمة: 

روافد  كأحد    ، حيث برز االهتمام به عالميًاالتعليم المستمر عموماً هو جزء من فكرة التعليم والتعلم

وتميز هذا النوع    العصر والمجتمع والبيئة والتنمية. أدوات العملية التعليمية لمواكبة حاجات وتغيرات  و

وعليه فقد اتسم بأنه   ، أدواته ذات بعد تطبيقي وعملي أكثر منه نظري وفلسفيمنهجه ومن التعليم بأن 

ويتعلق بالمهن والخدمات وتطوراتها على مدى الحياة، ولعل وصفه بأنه تعليم    ،دائم ليس مؤقت تعليم  

 اهيته وطبيعته وفلسفته الحقيقية. من أجل العمل أكثر منه تعليم من أجل التعليم ما يعبر عن م

وبما ال    ،درك صناع القرار والمؤسسات التعليمية في دول العالم بالحاجة لهذا النوع من التعليملقد أ

أهمية عن التعليم االكاديمي لضرورته على مستوى االفراد وتطوير قدراتهم المهنية ومهارتهم  يقل  

وعلى مستوى المجتمع لتلبية حاجاته التنموية والحياتية. وبالنظر للدور الرسمي    ، ومنظومتهم القيمية

وسياسات  وخطط  ا نالحظ التشجيع لهذا النوع من التعليم ضمن استراتيجيات  ا وعالميً ا وإقليميً محليً 

إضافة   معينة،  بتفاوتات  العالي  بالتعليم  المعنية  والوزارات  من  الحكومات  التعليم  مؤسسات  لتبني 

جامعات وكليات ومعاهد ضمن هياكلها وبرامجها ألقسام خاصة بالتعليم المستمر وبرامج على مستوى  

 الدبلوم المهني المتخصص في حقول شتى. 

  ، وفي حقول معينة   ،بالتعليم المستمر منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضيبدأ االهتمام في فلسطين  

لتطوير   بااللتفات  الجامعات  بقيام  المستمر وذلك  الدبلوم والتدريب  والحصول على االعتماد    برامج 

على    ظهر خالل العشرين سنة الماضية   نوعيًا ا و، ولكن توسع مجاالت هذه البرامج كميً الالزم لها

. كما أن الجانب التنظيمي لهذا النوع من التعليم تبلور على نحو أوضح في وزارة التعليم  ب وجه التقري

االعتماد  تعليمات  و   من خالل القوانين والسياسات العالي الفلسطينية والمؤسسات التعليمية الفلسطينية  

والتدريب حسب طبيعة ومجال  فعليا للمهتمين وتطوير االدوات المالئمة للتعليم  طرح البرامج  القيام بو

كل برنامج، وما تطلبه ذلك من بناء كوادر قادرة على إدارة هذه البرامج ومدربين ومتخصصين لديهم  

وبما    القدرة والخبرة في بناء مناهج ومواد تعليم مناسبة وتطبيقها بأساليب خاصة بهذا النوع من التعليم

 ة.يعود بالفائدة على الفئة المستهدف

لم يعد ينظر للتعليم القانوني بأنه تعليم أكاديمي مؤقت، فالمهن القانونية بتشعباتها  لسياق  وفي ذات ا

، وهذه  ومواكبة الجديد  تحتاج إلى جانب الثقافة والقيم والمعرفة إلى المهارة والحنكة والقدرة والخبرة

ا  من هنا بدأ االهتمام أيضً ال في صقلها وتحفيزها، وكلها يساهم التعليم القانوني المستمر والتدريب الفعً 

ا  انون والمحامي والقاضي والمستشار، وفعليً في فلسطين ببرامج التعليم المستمر التي يحتاجها طالب الق

المؤسسات التعليمية، كما أنشأت بعض  بعض  تم اعتماد برامج تعليم مستمر خاصة بالقانونيين في  
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رت برامج تدريبية للمحامين بإعتبار التدريب  و  ا ط  المعاهد لرفد الجهاز القضائي بالمؤهلين، وأيضً 

 أهيل للحصول على إجازة المحاماة. الرسمي جزء من الت

التعليم    الدراسةتهدف   في مؤسسات  المستمر  القانوني  التعليم  برامج  نشأة  على  الضوء  تسليط  إلى 

وتحليل  الفلسطينية   والمهنية  الرسمية  القانونية  بالمؤسسات  المرتبطة  المفاهيمي  األسوالمعاهد  اس 

السياسات والبرامج المنضوية  واألطر الدستورية والتنظيمية والبرامجية عبر مراجعة التشريعات و

 في إطار ذلك. 

لفكرة التعليم المستمر،    المفاهيمي المستوى    األول  القسم، يتناول  رئيسية  أقساموتقسم الدراسة إلى ثالثة  

  الثالث   قسمالالمستمر، وأخيرا يركز  المستوى التنظيمي السياساتي للتعليم    الثاني  قسمالبينما يتناول  

 . المستوى البرنامجي التطبيقي للتعليم القانوني المستمرعلى 
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 المستوى المفاهيمي لفكرة التعليم المستمر. 1

 

لمستمر  لفكرة التعليم المستمر من خالل توضيح ماهية التعليم ا  النظري  نتناول المستوى المفاهيمي 

وتمييز التعليم المستمر عن  ، م المستمر وخصوصية أدواته، وبيان أهداف التعلي وأصل نشأته وفلسفته

 . التعليم األخرى  برامج 

 

 : فلسفته وماهيته ته وأصل نشأ التعليم المستمر:  1.1

والتي ارتبطت  أو المستدامة  يرجع التعليم المستمر في أساسه لدى التربويين إلى فكرة التربية المستمرة  

من منطلق التباين الحاصل ما بين األنظمة التربوية من جهة والمحيط  بالتعليم ما قبل الجامعة وما بعدها  

ظمة التربوية وعدم استجابتها دائما  أو البيئة التي تعمل فيها، ما خلق فجوة بينهما نجم عنها جمود األن 

لحاجات المجتمع وأفراده ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من البطالة وضعف تطبيق  

مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، ما نجم عنه ضعف مخرجات التعليم وتكدس الخريجين دون فرص  

مختلفة. ومن هنا جاءت فكرة التعليم  باب  عمل مناسبة من جهة وحرمان أفراد من فرص التعليم ألس

بغرض تعزيز االستثمار في قدرات وطاقات   نسبياً  الحديثة  التربوية  السياسات  المستمر كجزء من 

األفراد وكداعم لفكرة المجتمع المتعلم والذي يستجيب فيه األفراد لحاجاته والمتغيرات التي تحصل  

وقدم    .1فيه   أصالة  على  كثيرة  شواهد  حياة  وهناك  طيلة  واستمراريته  والمحدوديته  التعليم  فكرة 

االنسان، نأخذ مثال على ذلك ما قاله أفالطون الفيلسوف اليوناني " إن العقالء يبحثون عن المعرفة  

كأنهم لن يموتوا أبدا أو لن يشيخوا"، وما جاء في الحضارة االسالمية من ذلك مثال قول الرسول  

شياء التي  وما كتبه ايفرسون الفيلسوف والتربوي "األ  .2لى اللحد"  )ص( " أطلبوا العلم من المهد إ

 . 3يتعلمها األطفال ليست تعليما بل هي وسيلة تعليم"  

وبذات السياق ففكرة التعليم المستمر ترتبط بمواصلة التعليم الذاتي وأن األشياء التي نتعلمها في مراحل  

. والتعليم هو نشاط  4  المهارات ووسائل التعلم وأدوات التطوير في العمل القيم وتعزز لدينا  مختلفة  

 
نهاد سعد صبيح الطائي: تطوير التعليم المستمر مساهمة رائدة في مساندة المجتمع، جامعة أهل البيت، العراق، )بدون سنة(،   1

 . 97ص 
لطرش حليمة: محاضرات في التربية المستمرة، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة العربي بن مهيدي )أم البواقي(،   2

الجامعية   ص  2020-2019السنة  التالي:  12،  الرابط   .http://www.univ-oeb.dz/fssh/wp-
content/uploads/2020/04  11/9/2020تاريخ الدخول . 

3on and Milton J. GOLD: A concept of Continuing Education, The Association of Supervisi 
Curriculum Development. Educational Leadership, November 1957, p 100. 

4Milton J. GOLD.Ibid. p 100, 101.  

http://www.univ-oeb.dz/fssh/wp-content/uploads/2020/04
http://www.univ-oeb.dz/fssh/wp-content/uploads/2020/04
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التعامل مع العالم المتغير    مستمر مدى الحياة يدور حول تحسين معرفة الفرد وسلوكياته ويساعده على 

، فهو تعليم يساعدنا كيف نعرف وكيف نعمل وكيف نكون وكيف نتفاعل  اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

  يساعد في التعامل مع المتغيرات والمستجدات القانونية لتعليم القانوني المستمر  ، وا5  مع بعضنا البعض 

كما يصف البعض    تعلم وكيف نعلم معاً.أساس كيف نعل على  وتبادل الخبرات بين األشخاص والتفا

على أساس أنه تعلم مقصود بمعنى أن المنخرطين فيه يدركون    التعليم المستمر بـ "التعليم المتعمد"

عبر التجديد  أنهم يتعلمون ولديهم هدف محدد ويعتزمون االحتفاظ بما تم تعلمه لفترة طويلة من الزمن  

في سياق ما  و  .6تطوير معرفته ومهاراته  ت الذاتية للشخص ورغبته في  المنهجي اعتماداً على القدرا

تقدم نشأت فكرة التعليم المستمر وبدأ االهتمام بها يتبلور في سبعينيات القرن الماضي حيث وضعتها  

 . 7منظمة اليونسكو ضمن أهدافها وخططها لتعزيز السياسات التربوية للدول  

بأنه " استمرار عملية التربية دون انقطاع من أجل  ،  8  كما ذكر لدى البعض ويقصد بالتعليم المستمر  

تحقيق آمال الفرد وتنمية قدراته وإمكاناته وتمكينه من مواجهة مطلب التغيير" أو هو " ذلك النوع من  

ماعية والتكنولوجية  التعليم الذي يهدف إلى مساعدة الفرد على مواجهة التغيرات الحضارية واالجت

سواء في مجال العمل أو البيت أو المجتمع تحقيقاً للتكامل والترابط بين االنسان والبيئة التي يعيش  

فيها، للنهوض بها عن طريق حشد الطاقات البشرية وانمائها وحشد طاقات البيئة منها، فالتعليم المستمر  

واالستزادة من كل فرص التعليم التي تتاح لهم  على هذا األساس يتيح لألفراد الفرصة في االستفادة  

دون التقيد بالزمان والمكان، كما أنه يعني التدريب من أجل التغيير وتعزيز التعليم الذاتي عند المتعلم  

الحياة"  مدى  التربية على  توزيع  يعنيه  ما  يعني من جملة  كما  الجماعة،  أو  لدى    . الفرد  أيضا ورد 

يتكون عادةً من  أنه  على    2017أكسفورد لعام    استخدم وفقاً لقاموس"ر  أن التعليم المستم  ،9  البعض 

ف  كما  للبالغين بعد تركهم نظام التعليم الرسمي.  دورات قصيرة أو دوام جزئي وعادة ما يكون   ي عر 

ل  للبالغين الذين أنهوا تعليمهم المدرس 2017لعام  قاموس كامبريدج  وفقاً  ي في  بأنه فصول جامعية 

يعتمد على  "أن مفهوم التعليم المستمر    ،10  وكذلك يرى أخرون  الموضوعات المختلفة". مجموعة من  

يتجاوز التعليم األولي على    فهو   م المنظم لسنوات قليلة من الدراسة يالمبدأ الذي ال يقتصر على التعل

التعليم المقدم إلى األشخاص بطريقة منظمة خارج   المفهوم جميع أشكال  أوسع نطاق بحيث يشمل 

 
5Effective Implementation of Continuing Education at Grassroots: chapter two, The  

Concept and Nature of Continuing Education.  
6Tejinder Singh: Continuing Education: Concepts and Strategies.  Manorama Verma 

Indian Pediatrics, Volume 32-May 1995, p 558. 
عادل سعد أبو دل ي: كفايات التعليم المستمر ومتطلبات تحقيقها في مجتمع المعرفة، المجلة الدولية لألبحاث التربوية، جامعة   7

 . 97. نهاد سعد صبيح الطائي. مرجع سابق، ص 145، ص 2018أبريل  2العدد  42االمارات، المجلد 
 . 98نهاد سعد صبيح الطائي. مرجع سابق، ص  8
9Edith Biamah Agyepong, Enoch Danso Okyere: Analysis of the Concept Continuing  

Education in Nursing Education, Journal of Education and Educational Development, Vol. 
5 No. 1 (June 2018), p 97, 98. 

10 A Study of Continuing Education in an Indian University: Chapter I, p 1   
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ومن التعريفات الشاملة للتعليم المستمر "قدرة االنسان على التعلم مدى   ". طاق مجال التعليم الرسمين

حياته دون تقيده في زمان تعلمه ومكانه، معتمدا على ذاته في مواصلة تعليمه خارج أسوار المدرسة  

وتنويع لمهنته،  وأداء  الفعلية،  لحاجاته  استجابة  تعليمه  الجامعة، وأن يكون  لمعارفه ومهاراته  أو  ها 

 . 11واتجاهاته"  

ونستدل وفقا للمفاهيم المطروحة للتعليم المستمر على مجموعة من العناصر المميزة له، نوضحها من  

 خالل الرسم البياني اآلتي: 

 ( 1رسم بياني رقم )

 

نظرنا إلى التعليم القانوني المستمر فهو جزء من هذا المفهوم، فمجاالت وحقول التعليم المستمر    واذا

محصورة، فهي تشمل على سبيل المثال القانون والصحة واالدارة واالقتصاد والسياسة  محدودة أو  غير  

التعليم المستمر  على نحو يعكس التنوع في برامج  والتربية والتكنولوجيا والزراعة والهندسة وغيرها 

 وعدم اقتصارها على تخصص دون أخر. 

ف التعليم   وبناء على المفهوم العام للتعليم المستمر والمغزى الخاص من التعليم القانوني يمكننا أن نعر 

الراغ أو  القانونيين  فئة  يستهدف  الذي  التعليم  من  النوع  ذلك  بأنه  المستمر  تطوير  القانوني  في  بين 

تخدم    القانونية مهاراتهم   تدريبات  أو  برامج  من خالل  المختلفة  القانون  بحقول  عملهم  يتصل  ممن 

تطويرهم الذاتي والمهني وتلبي طموحاتهم في تطوير المعرفة والمهارات القانونية بما يخدم حاجات  

 
 . 148عادل سعد أبو دل ي. مرجع سابق، ص  11

دائم

مفتوح

للكبار

خارج التعليم الرسمي

ذاتي

العناصر المميزة للتعليم المستمر

تعليم دائم

تعليم مفتوح على شتى الحقول

تعليم للكبار أو للبالغين

خارج التعليم الرسمي

تعليم ذاتي 
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لمستمر  يعني ذلك أن التعليم القانوني المستمر يجمع بين العناصر المميزة للتعليم ا  العمل أو المهنة. 

نبينها   العناصر الخاصة به والتي  له بعض  البياني  التي وضحناها أعاله، كما أن  الرسم  من خالل 

 اآلتي: 

 ( 2رسم بياني رقم )

 

 

 أهداف التعليم المستمر وخصوصية أدواته:  1.2

من الحاجة لتواصل وتجدد المعرفة ومن تكافؤ الفرص في  بوجه عام  تنبع أهداف التعليم المستمر  

التعليم بصرف النظر عن مستوى المتعلمين أو تحصيلهم العلمي المسبق، كما يهدف إلى تطوير اآلداء  

للمتعلمين   تعليمهم مهن جديدة مستجدةالوظيفي  ، بمعنى ربط  ممن يعملون في مهن معينة أو حتى 

ً ، وارتباالتعليم بالمسار الوظيفي لتعزيز    مسانداً   بالتعليم التقليدي الرسمي يلعب التعليم المستمر دوراً   طا

  . 12في عمله أو مهنته ضمن أحدث المستجدات والمتغيرات  استخدام ما تلقاه الشخص في ذلك التعليم  

تسهم برامج التعليم المستمر أيضاً في دمج المتعلمين في عملية تعليمية تقوم على التشاركية وتبادل  

برة والربط بين المادة المطروحة وحاجات المؤسسة أو المهنة التي ينتمي لها المتعلم بما يزيد من  الخ

االتجاهات التربوية الحديثة تشجع  كما أن    .13فرص االنتاجية ويحد من التراجع أو التدهور المهني  

 
.  16، ص  1998وجهة نظر جديدة، مجلة التعريب، العدد السادس، دمشق، كانون األول    – د. يحيى جبر: التعليم المستمر   12

 . 4، ص 2018المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة / ديوان الموظفين العام، برنامج التدريب المستمر للفئة األولى، 
 . 9لطرش حليمة. مرجع سابق، ص   13

العناصر 
الخاصة بالتعليم 

القانوني 
المستمر

يستهدف فئة 
القانونيين 

بشكل أساسي

يخدم فئات 
أخرى ممن 
يتصل عملها 
بحقول القانون

يعزز المهارات 
القانونية

يرتكز على 
موضوعات 

قانونية
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مبدأ التعليم الذاتي والمستمر لمواكبة تطورات العصر المتسارعة والربط بين ما يتم تعلمه ومشكالت  

 . 14الواقع وهو ما يطلق عليه التربويين التعلم الواقعي  

خصوصية أهداف التعليم القانوني المستمر فهي تشمل تعزيز القدرات المعرفية والعملية  أما بالنسبة ل

ا المهن  في  القانونيون  للعاملين  والمستشارون  العامة  النيابة  وأعضاء  والقضاة  )المحامون  لقانونية 

حول المفاهيم  ذات طابع مستمر  الحكوميون ومن ماثلهم( من خالل ربطهم ببرامج تعليمية وتدريبية  

الجديدة والقوانين الحديثة وتقنيات العصر بما يزيد من فاعلية مؤسسات العدالة وتعزيز سيادة القانون،  

ن وتوجيههم نحو  فأساس التعليم القانوني المستمر هو التمكين المهني واالستجابة الحتياجات القانونيي 

 . أو تقويتهم فني ا وفكريا في مجاالت قائمة أصال مجاالت عمل جديدة

بالخصوصية، إذ يركز هذا النوع من التعليم على تنمية معارف  وأساليبه  أدوات التعليم المستمر  وتتسم  

المستهدفين، من هنا فأدواته تختلف عن التعليم التقليدي الذي يقوم فيه  ومهارات وقيم )سلوك( لدى  

المعلم بتزويد المتعلم بالمعرفة في حقل التخصص الذي يدرسه وتسير فيه عملية التعليم بإتجاه واحد  

الم  إلى  المعلم  يتبادل فيه الجميع  من  العملية بإتجاه تشاركي  التعليم المستمر تسير  تعلم، ففي برامج 

، كما تعتمد أساليب وأدوات للنقاش والحوار عبر عرض التجارب الحي ة وتبادل  15  معارفهم وخبراتهم 

  األدوار واألنشطة والتمارين سواء االفتراضية أو الواقعية وأسلوب حل  المشاكل ودراسة الحاالت، 

التفكير و يعزز فن  تعليم  أو وبوجه خاص فهو  المهنة  أو ما يحتاجه سوق    الربط مع واقع  الوظيفة 

العمل. والتعليم المستمر ليس بالضرورة أن يكون تعليما باالنتظام وجاهيا فهو تعليم مفتوح، ويمكن  

كما يمكن أن يجمع    ،أن يكون تعليما إلكترونيا أو من خالل تنفيذ مشاريع عملية في بيئة العمل للمتعلم

 . 16  بين كل هذه االنظمة من التعليم وما يرتبط بها من أساليب وأدوات 

فالتعليم القانوني المستمر له خصوصية األساليب واألدوات فمهارات فن المرافعة    ، وإرتباطا بما سبق

ومهارات إدارة الدعوى وفن تقديم االستشارة القانونية والقدرة على الصياغة القانونية وإعداد الوثائق  

ن الدستورية  القانونية والعقود وكيفية التعامل مع أنواع محددة من القضايا كالمحاكمات االدارية والطعو

وأنواع جديدة من الجرائم المستحدثة والقوانين الناظمة لألعمال االلكترونية هي كلها أمثلة على مسائل  

لتحقيق االهداف التي ذكرناها أعاله. من هنا فإن دراسة ملفات قضايا قانونية  تتطلب أدوات تطبيقية  

 
جامعة    – لواني: منهج ابن خلدون في إصالح العملية التعليمية، بحث مقدم في ندون ابن خلدون، كلية اآلداب  د. رقية الع 14

 . 12البحرين، بدون سنة نشر، ص 
شانون أوكونيل، عبد السالم مدني: دليل المدربين: كيف تعد وتقدم تدريبا فعاال، المعهد الديمقراطي الوطني، بدون سنة أو   15

 . 6 – 3مكان نشر، ص 
والجودة   16 لإلعتماد  الوطنية  الهيئة  العالي/  والتعليم  التربية  أنظر: وزارة  التعليم  أنظمة  حول  الدليل    -للمزيد  فلسطين:  دولة 

 . 9، 8، ص 2018االرشادي للترخيص واإلعتماد في مؤسسات التعليم العالي، فلسطين، 
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حاكمات الصورية والتدريب على اعداد  وتحليل األحكام القضائية وتفسير القوانين الجديدة وعقد الم

 المذكرات والنماذج للوثائق القانونية هي أمثلة ليست حصرية على ما يمكن استخدامه في هذا االطار. 

 نوضح من خالل الرسم البياني اآلتي مرتكزات عملية التعليم القانوني المستمر: 

 

 ( 3رسم بياني )

 

 

 التعليم األخرى: برامجتمييز التعليم المستمر عن  1.3

متعددة  االنسان  يمر   تعليم  وأنماط  حياته،  بمراحل  في  في  يتم  الذي  المدرسي  التعليم  أبرزها:  لعل 

مؤسسات التعليم الحكومية أو الخاصة أو ما شابهها )مثال في فلسطين مدراس وكالة الغوث االونروا(  

مستويات متعددة وفق ما هو  كاديمي الذي يأتي بم التعليم الجامعي األث  وإلزامي،ويتميز بأنه منتظم  

برامج الدبلوم المتوسط والبكالوريوس    ي معظم البلدان ومنها فلسطين:معتمد في كل بلد، ويشمل ف 

والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، ويتميز بأنه تعليم باالنتظام باألساس يتم في مؤسسات التعليم  

. يضاف إلى ذلك برامج التعليم التقني  من جامعات ومعاهد وكليات حكومية أو خاصة أو عامة العالي  

أو مراكز  تعليمية تطبيقية    يتميز بأنه يتم باألساس في كليات أو معاهد أو جامعات و المهني التدريب  و

وزارة العمل  وزارة التربية والتعليم و تعليم وتدريب مهني كتلك التابعة لبعض الوزارات مثل  ومدارس  

مدرب خبير

متدرب ممارس

تنمية القدرات

أدوات تشاركية

و االستجابة للمهنة أ
سوق العمل

مرتكزات أساسية في التعليم المستمر

مدرب خبير

متدرب ممارس

(كالسلو)تنمية المعرفة والمهارة والقيم 

تشاركية أدوات تطبيقية فعّالة تقوم على ال

االرتباط بالمهنة أو سوق العمل
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االجتماعية   التنمية  االنروا  ووزارة  الغوث  لوكالة  تابعة  الصناعية  وأخرى  المدارس  أمثلتها  ومن 

ا برامج  هناك  أن  كما   .)... اإللكترونيات  الخياطة،  النجارة،  )الحدادة،  والمهن  لتوعية  والزراعية 

والتثقيف التي تقدمها مؤسسات التعليم على اختالف أنواعها ومستوياتها ومؤسسات المجتمع األهلي  

في شتى التخصصات  ومؤسسات القطاع الخاص    والمؤسسات الرسمية من معاهد ومدارس حكومية 

 . ومجاالت االهتمام  وحقول المعرفة 

الخاصة   أهدافه  أعاله  ذكرت  التي  من  برنامج  للترخيص واالعتماومدده  وخططه  لكل  د،  وأساليب 

إن برامج التعليم المستمر تلتقي مع هذه البرامج في هدفها التنموي والتربوي وإعداد  وبوجه عام ف

خصوصا   ، كما تتقاطع مع بعضها في نوعية المؤسسات التي تقدمها والقادر  االنسان المتعلم والمؤهل

فمثال تجمع الكثير من الجامعات في برامجها بين    التعليمية عندما تكون المؤسسة متعددة الخدمات  

التعليم المستمر، لكن هناك اختالفات وتباينات واضحة بين التعليم المستمر  و  التعليم الجامعي االكاديمي

وتلك البرامج من زوايا متعددة فمثال التعليم االكاديمي في أساسه يقوم على فكرة االنتظام بينما التعليم  

والتعليم المدرسي يستهدف باالساس تعليم الصغار أو  لضرورة أن يكون باالنتظام،  المستمر ليس با

ساس الكبار أو البالغين، أيضا التعليم المهني أو التقني يركز  األطفال بينما التعليم المستمر يستهدف باأل

الحال  كذلك  المجاالت،  مفتوح على كل  المستمر  التعليم  أن  في حين  كأساس  والمهن  الحرف    على 

محددة مؤقتة بينما  جزئية أو  بالنسبة لبرامج التوعية والتثقيف فهي ترتكز على فكرة نشاط أو فعالية  

 . والتنظيم  التعليم المستمر هو برنامج له طابع الديمومة والشمولية

بالمهن القانونية بعد    باالرتباط باألساس  تمتاز  وبالنظر لخصوصية التعليم القانوني المستمر فبرامجه  

ز المتعلم لمرحلة معينة من التعليم الجامعي االكاديمي )البكالوريوس مثال(، هذا يعني أن الملتحق  اجتيا

في تكوينه  ما لم يكن البرنامج    ،يحتاج لشهادة سابقة في تخصص القانون كحد أدنىأو المستفيد منه  به  

فقد تجمع بعض    ،المستهدفة فيهمتعدد المجاالت وهذا يعتمد على طبيعة البرنامج وأهدافه والفئات  

القانون وغيره.  بينها  أكثر من حقل من  بين  القانونية هي    البرامج  المؤسسات  أن  أيضا من ميزاته 

بالتعليم القانوني من كليات ومعاهد جامعية أو مؤسسات   األقدر على القيام ببرامجه مثل المختصة 

 رسمية. تعنى بالمهن القانونية والقضائية سواء كانت مهنية أو 

نوضح من خالل الرسم البياني اآلتي أنواع  وبالنظر للتعليم المستمر كمعزز لبرامج التعليم األخرى  

 : وموقع التعليم المستمر منها  متعددة من برامج التعليم 
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 ( 3رسم بياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برامج 
التعليم 
المستمر

برامج 
التعليم 
المدرسي

برامج 
التعليم 
الجامعي 
االكاديمي

برامج 
التعليم 
التقني 
والمهني

برامج 
التوعية 
فوالتثقي
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 المستوى التنظيمي السياساتي للتعليم المستمر. 2

 

للحق    ة والدولية ر الدستوري تعليم المستمر من خالل بيان االطنتناول المستوى التنظيمي السياساتي لل

، واإلطار التنظيمي الهيكلي إلدارة  تعليم المستمرلل  واإلستراتيجية ، واألطر القانونية  في التعليم المستمر

 . مستمر في وزارة التعليم العالي برامج التعليم ال

 

 

 

 للحق في التعليم المستمر:  ة والدوليةالدستوري األطر 2.1

 :اإلطار الدستوري

تشكل الدساتير واإلعالنات الدستورية وما جاءت به من مبادئ أساسا ملزما لضمان حقوق االنسان  

تؤشر على  الوثائق الدستورية في فلسطين  وحرياته وتوفيرها بما فيها الحق في التعليم، ونالحظ أن  

التعليم المستمر من ذلك االشارة للتقيد باالعالن العالمي لحقوق االنسان وأهداف  غير مباشر لفكرة  نحو  

األمم المتحدة بما فيها أهداف التنمية المستدامة وما جاء فيها حول الحق في توفير التعليم مدى الحياة،  

الجدول اآلتي االطار الدستوري  يبين    . ومسؤولية الدولة عن رفع مستوياتهوتشجيع التعليم بأنواعه كافة  

 للحق في التعليم بما يشمل التعليم المستمر: 

اإلطار 
الدستوري

االطار 
الدولي

االطار 
القانوني

االطار 
االستراتيجي
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 ( 1جدول رقم )

 مضمون الوثيقة حول موضوع التعليم اسم الوثيقة الدستورية  الرقم

فيها   17  1988وثيقة إعالن االستقالل  1 فلسطين  جاء  دولة  وتعلن  ها لتزامإ)... 

المتحدة  بمبادئ وباإلعالن   األمم  وأهدافها، 

، وإلتوامها كذلك بمبادئ  العالمي لحقوق االنسان

 عدم االنحياز وسياسته ...(. 

وحرياته 1  –  10مادة   18  2003القانون االساسي المعدل  2 اإلنسان  حقوق   .

االحترام.   وواجبة  ملزمة  تعمل   -2األساسية 

على   إبطاء  دون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

إلى   اإلقليمية االنضمام  والمواثيق  اإلعالنات 

 .والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان

مواطن .  1  –  24المادة   لكل  حق  ،  التعليم 

على   األساسية  المرحلة  نهاية  حتى  وإلزامي 

والمعاهد  المدارس  في  ومجاني  األقل 

تشرف السلطة الوطنية  .  2  .والمؤسسات العامة

على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته  

 .عمل على رفع مستواهوت

  2015نسخة    – مسودة دستور دولة فلسطين   3

 )غير منشورة( 

حق لكل مواطن، هدفه بناء   التعليم  -  95مادة  

الهوية   على  والحفاظ  الفلسطينية،  الشخصية 

التفكير  في  العلمي  المنهج  وتأصيل  الوطنية، 

وتشجيع  المواهب  وتنمية  والتحليل،  والنقد 

والروحية،   الحضارية  القيم  وترسيخ  االبتكار، 

وعدم   والتسامح  المواطنة  مفاهيم  وإرساء 

دافه في مناهج  التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أه 

 
توام 17 البرغوثي، د. رشاد  أنظر: د. معين  الوثيقة  الفلسطينية  لإلطالع على  التحرير  القانوني لمنظمة  النظام  التشريعات    – : 

، ص  2010فلسطين،    –الناظمة لألمن والقضاء الثوري، سلسلة القانون واألمن، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، رام هللا  
163 . 

 أنظر بخصوص نص هذا القانون: المقتفي: معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.  18



16 
 

الجودة  لمعايير  وفقاً  وتوفيره  ووسائله،  التعليم 

 العالمية.

التعليم الفني تلتزم الدولة بتشجيع    -  97المادة  

والتوسع  وتطويره،  المهني  والتدريب  والتقني 

وطنية    ، وفق خطة إستراتيجيةفي أنواعه كافة

وبما  العالمية،  الجودة  معايير  تراعي  للتعليم 

يتناسب مع احتياجات المجتمع وخطط التنمية و 

 سوق العمل.

 

وبالنظر للتجارب الدستورية المقارنة يظهر في بعض الدساتير النص المباشر والصريح على نظام  

التعليم ضمن   من  النوع  هذا  يعكس  بما  الدولة  دستور  ومرجعه  أساسه  يجعل  ما  المستمر،  التعليم 

أ  64حيث نصت المادة    1999سياساتها التشريعية العليا، والمثال على ذلك الدستور السويسري لعام  

. يتعين على االتحاد تحديد المبادئ التي تحكم التعليم المستمر  1: "19  )التعليم المستمر والتدريب( على

. يحدد القانون مجاالت ومعايير  3. بإمكان االتحاد تعزيز التعليم المستمر والتدريب.  2والتدريب.  

 التعزيز". 

 

 :االطار الدولي

من   به  جاءت  وما  الدولية  المواثيق  نحو    عايير متشكل  والحكومات  الدول  لتوجيه  مركزيا  ضابطا 

االهتمام بحقوق االنسان وتوفيرها بما فيها الحق في التعليم، ونالحظ أن عدة وثائق دولية تناولت في  

سياق هذا الحق جانب يرتبط بالتعليم المهني وواجب إتاحته للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة  

وللمرأة على    وتوفير التعليم للكبار ومدى الحياة لألشخاص ذوي االعاقة  وتعزيز التربية المستمرة

لفكرة التعليم المستمر واستدامة    مباشر، وهذه كلها تؤشر على نحو  أساس المساواة وتكافؤ الفرص 

 التعليم المستمر: بما يشمل التعليم في حق ليبين الجدول اآلتي االطار الدولي ل  التعليم.

 

 

 
هذا   19 نص  بخصوص  اآلتي:  أنظر  اإللكتروني  الرابط  الدستور: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland  2020/ 19/10تاريخ الدخول . 

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland
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 ( 2جدول رقم )

 مضمون االتفاقية حول موضوع التعليم 20  وثيقة الدولية اسم ال الرقم

التعليم.  .1  –  26المادة   1948 االعالن العالمي لحقوق االنسان  1 لكل شخص حق في 

في   األقل  على  مجانا،  التعليم  يوفر  أن  ويجب 

التعليم   ويكون  واألساسية.  االبتدائية  مرحلتيه 

إلزاميا.   الفني والمهني االبتدائي  التعليم  ويكون 

. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع متاحا للعموم

لكفاءتهم التعليم  .2  .تبعا  يستهدف  أن  يجب 

لة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام التنمية الكام

يجب  كما  األساسية.  والحريات  اإلنسان  حقوق 

أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع  

الدينية، وأن   العنصرية أو  الفئات  األمم وجميع 

المتحدة   األمم  بها  تضطلع  التي  األنشطة  يؤيد 

السالم األولوية، 3 لحفظ  سبيل  على  لآلباء،   .

 .التعليم الذي يعطى ألوالدهم حق اختيار نوع

الرابع   2015أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة   2 الجيد:  4  –الهدف  "ضمان   التعليم 

وتعزيز  التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع  

ومن أبرز مقاصد هذا   ".فرص التعل م مدى الحياة

 الهدف: 

النساء  • جميع  فرص  تكافؤ  ضمان 

في   علىوالرجال  التعليم   الحصول 

والتعليم العالي الجي د والميسور  المهني

، التعليم الجامعي التكلفة، بما في ذلك

 . 2030بحلول عام  

كبيرة • بنسبة  الشباب    الزيادة  عدد  في 

لديهم   تتوافر  الذين  المهارات والكبار 

المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية 

للعمل وشغل وظائف الئقة ية،  والمهن

 
عل 20 المتحدة  لألمم  اإللكتروني  الموقع  الدولية  الوثائق  بخصوص  التالي:  أنظر  الرابط  ى 

https://www.un.org/ar/sections/general/documents/  25/10/2020تاريخ الدخول . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.un.org/ar/sections/general/documents/
https://www.un.org/ar/sections/general/documents/
https://www.un.org/ar/sections/general/documents/
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عام   بحلول  الحرة  األعمال  ولمباشرة 

2030 . 

القضاء على التفاوت بين الجنسين في   •

تكافؤ فرص الوصول  التعليم وضمان  

التعليم والتدريب إلى جميع   مستويات 

ذلك   في  بما  الضعيفة،  للفئات  المهني 

اإلعاقة لألشخاص والشعوب   ذوي 

في   يعيشون  الذين  واألطفال  األصلية 

عام   بحلول  هشة،  أوضاع  ظل 

2030 . 

االقتصادية   3 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

 1966واالجتماعية والثقافية 

الدول األطراف في هذا  1  –  13المادة   . تقر 

وهى  والتعليم.  التربية  في  فرد  كل  بحق  العهد 

إلى   والتعليم  التربية  توجيه  وجوب  على  متفقة 

والحس   اإلنسانية  للشخصية  الكامل  اإلنماء 

اإلنسان  حقوق  احترام  توطيد  وإلى  بكرامتها 

على   كذلك  متفقة  وهى  األساسية.  والحريات 

والتعل التربية  استهداف  كل وجوب  تمكين  يم 

،  شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر

وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين  

  جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية 

األمم   بها  تقوم  التي  األنشطة  ودعم  الدينية،  أو 

السلم الدول  2  .المتحدة من أجل صيانة  . وتقر 

الممارسة   ضمان  بأن  العهد  هذا  في  األطراف 

يتطلب الحق  لهذا  التعليم   ...  :التامة  تعميم  ب. 

ذلك   في  بما  أنواعه،  بمختلف  التعليم  الثانوي 

والمهني التقني  للجميع الثانوي  متاحا  وجعله   ،  

بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا  

التربية األساسية أو  د.تشجيع  ...  بمجانية التعليم،  

ممكن مدى  أبعد  إلى  أجل  تكثيفها،  من   ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة  

 . االبتدائية

تكفل5  ...  -  24المادة   2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاقة  4 األطراف    .  الدول 

على   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  إمكانية 

العالي   الكبار التعليم  وتعليم  المهني  والتدريب 

الحياة مدى  قدم    والتعليم  وعلى  تمييز  دون 

الغاية، تكفل   المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه 

التيسيرية  الترتيبات  توفير  األطراف  الدول 

 .ة المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاق

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد   5

 1979المرأة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير   -  10المادة  

لكي   المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة 

تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان  

أساس   على  تكفل،  لكي  وبوجه خاص  التربية، 

شروط متساوية أ.    :المساواة بين الرجل والمرأة

والمهني الوظيفي  التوجيه  وااللتحاق في   ،

بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في  

في  فئاتها،  اختالف  على  التعليمية  المؤسسات 

المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون 

المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة   وفى  هذه 

والتع والمهني  والتقني  العام  التقني التعليم  ليم 

. لك في جميع أنواع التدريب المهنيالعالي، وكذ

اإلفادة من برامج  هـ. التساوي في فرص  .....  

مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار 

الوظيفي األمية  التي  ومحو  البرامج  ، وال سيما 

أي  بتضييق  اإلمكان  بقدر  التعجيل  إلى  تهدف 

 . ل والمرأةفجوة في التعليم قائمة بين الرج 

التمييز   6 أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 

 1965العنصري 

المقررة   يفاءإ  -  5المادة   لاللتزامات األساسية 

المادة   الدول   2في  تتعهد  االتفاقية،  هذه  من 

والقضاء   العنصري  التمييز  بحظر  األطراف 

إنسان،   كل  حق  وبضمان  أشكاله،  بكافة  عليه 
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األصل   أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  دون 

القومي أو االثني، في المساواة أمام القانون، ال 

الحق في  ....    :ق التاليةسيما بصدد التمتع بالحقو

 .التعليم والتدريب

 

 األطر القانونية واالستراتيجية للتعليم المستمر:  2.2

 : االطار القانوني

تشكل األطر القانونية الوطنية ممثلة بالتشريعات من قوانين وأنظمة وغيرها وما جاءت به من أحكام  

التعليم في الواقع ووضع االجراءات التفصيلية  تفصيلية مرجعية لضمان تنظيم تطبيق الحق في    قانونية 

فلسطين  في  تشريعات صدرت  أن عدة  ونالحظ  الشأن،  والمباشرة    تناولت   بهذا  الصريحة  االشارة 

كقانون التعليم العالي كأحد أهداف الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، إضافة  لبرامج التعليم المستمر  

كجامعة االستقالل والقدس المفتوحة والمدرسة الوطنية    لما جاء في تشريعات خاصة ببعض المؤسسات 

وباستثناء الئحة التدريب    ، إضافة لبرامج تدريب القضاة. ب لإلدارة والمعهد الفلسطيني للمالية والضرائ

التدريب   المفصلة حول  التي وضعت بعض األحكام  القضاء األعلى  القضائي الصادرة عن مجلس 

يبين  .  في تنظيمها لفكرة التعليم المستمر  ات األخرى جاءت عامةالمستمر للقضاة لوحظ أن التشريع

 التعليم المستمر: الذي يتعلق ب الجدول اآلتي االطار القانوني

 

 ( 3جدول رقم )

 مضمون التشريع حول موضوع التعليم 21اسم التشريع   الرقم

تحقيق   –  4المادة   2018قرار بقانون بشأن التعليم العالي  1 إلى  العالي  التعليم  يهدف 

. تشجيع حركة التأليف والترجمة،  4اآلتي: ...  

ودعم   وتنميته،  العلمي  التعليم والبحث  برامج 

 التي تقدمها المؤسسة.المستمر 

التنفيذية   2 الالئحة  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار 

 2004لقانون حقوق المعوقين  

الشؤون االجتماعية   –  12المادة   تقوم وزارة 

على   بالعمل  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق 

 
 بيرزيت.أنظر بخصوص نصوص هذه التشريعات: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي". معهد الحقوق في جامعة   21
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التالية:   المجاالت  في  المعوقين  وتأهيل  رعاية 

 ثالثا: في مجال التعليم: ...  

والمراكز    - والمعاهد  الجامعات  على  يجب 

للمعوقين متكافئة  فرصا  تعطي  أن    التعليمية 

 مول بها.  لإللتحاق ضمن إطار المناهج المع

الستقبال    - المهني  التدريب  مراكز  تطوير 

 األشخاص المعوقين كحق لهم في التدريب.

خالل    - من  الجامعات  التعليم مهمة  برامج 

البرامج    المستمر وضع  التعليمية  والمساقات 

التدريبية   والبرامج  اإلعاقة  حول  المنهجية 

الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال  

 لرفع مستوى الخدمات.

المبدعة   للكوادر  تخصص  بعثات  استحداث 

تكون   والتعليم والتي  التدريب  على   قادرة 

 للمستوى الجامعي.

المصادقة على   3 بشأن  األساس  مرسوم  النظام 

 . 2006لجامعة القدس المفتوحة 

 

فلسفتها   –  6المادة   ضوء  في  الجامعة  تعمل 

 على تحقيق األهداف اآلتية:  

والتدريب  - العالي  التعليم  فرص  في    توفير 

والتكنولوجيا   والعلم  المعرفة  مجاالت  مختلف 

العربية  واألمة  الفلسطيني  الشعب  ألفراد 

  وبخاصة من فاتهم فرص هذا التعليم والتدريب 

أماكن  في  إليهم  بالوصول  لهم  بتيسيرها  وذلك 

 إقامتهم أو أماكن عملهم. 

المستمر  - التعليم  خدمات  واالرشاد   توفير 

النظرية  المجاالت  مختلف  في  الميداني 

 والتطبيقية من أجل خدمة المجتمع وتطويره. 

والتدريبية  - التعليمية  المواد  النموذجية:    إنتاج 

والمحوسبة  والسمعية  والمرئية  منها  المطبوعة 

والتطبيقية  األساسية  بالبحوث  والقيام  ونشرها 
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العملية تطوير  أجل  من  التقييمة   والدراسات 

 التربوية بأبعادها المختلفة.

للمالية   4 الفلسطيني  المعهد  بشأن  بقانون  قرار 

 2011العامة والضرائب 

يتولى المعهد القيام بالمهام اآلتية:  – 14المادة 

الدوائر  1 في  العاملين  الموظفين  تدريب   .

المالية   النواحي  في  كفاءتهم  ورفع  الحكومية 

اعتماد  2والضريبية.   التدريب .  احتياجات 

ووضع وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر  

والتأهيل لجميع الموظفين بالتنسيق مع الوزارة.  

ب3 وتنفيذ  وضع  الخاصة  .  التدريب  رامج 

بالموظفين الجدد العاملين في الدوائر الحكومية 

 وتحضيرهم لتسلم مهامهم. 

الئحة   5 بشأن  األعلى  القضاء  مجلس  قرار 

 2012التدريب القضائي 

التدريب   –  5المادة   دائرة  اختصاصات 

. إعداد برنامج للتدريب األولي 3القضائي: ...  

للقضاةوآخر   المستمر  والموظفين    للتدريب 

ينسجمان والخطة اإلستراتيجية و السنوية ولها  

 .في ذلك التعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني

للقضاة   ينظم  -   12المادة   المستمر  التدريب 

فيما  القضائي  والمعهد  الدائرة  بين  ما  بالتعاون 

الفكر  مواكبة  بقصد  مناسبا  ذلك  رأت  إذا 

وتطوير   المستجدة  والتشريعات  القضائي 

التدريب المقصود وفق متطلبات التقاضي وآفاقه  

 .االجتماعية واالقتصادية

  تحدد موضوعات التدريب المستمر   -  13المادة  

. التفتيش القضائي وما يتم رفعه  1:  عن طريق

األعلى.   القضاء  رئيس مجلس  إلى  تقارير  من 

. المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا  2

المدنية   القضايا  في  الفني  المكتب  يعدها  والتي 

تشريعات.  3والجزائية.   من  يستجد  ما   .4 .

مواضيع قضائية أو قانونية يجمع عليها عدد من  

 القضاة. 



23 
 

المستمر  -  14ادة  الم التدريب  . 1:  يستهدف 

الصلح.   البداية.  2قضاة  قضاة  قضاة  3.   .

 االستئناف. 

تسعى الجامعة إلى تحقيق األهداف   –  5المادة   2013قرار بقانون بشأن جامعة االستقالل  6

  ... والمناهج 5اآلتية:  التحتية  البنية  تطوير   .

التدريبية.   الحتياجات  6التعليمية  االستجابة   .

السوق المحلية بالتطور المستمر للقوى البشرية  

العمل  الدورات وورش  فيها من خالل  العاملة 

 .والتعليم / التدريب المستمر

رسة الوطنية الفلسطينية  قرار بقانون بشأن المد  7

 2016لإلدارة 

القرار    –  18المادة   هذا  أحكام  مراعاة  مع 

الخدمة   قانون  في  الواردة  والشروط  بقانون 

المستمر  االداري  التطوير  وبهدف  المدنية 

فيه   العاملين  بأداء  واالرتقاء  العامة  للوظيفة 

ولخلق ثقافة بناءة للوظيفة العامة، تقوم المدرسة  

الوظيفة   للعاملين في  اإلدارية  القدرات  بتطوير 

دارية المتبعة فيها، من خالل:  العامة والنظم اإل

العامة  بالوظيفة  الملتحقين  كافة  تدريب  أ. 

التوجيهي  التدريب  الجديد وفق برامج  بالتعيين 

بالتعاون مع مؤسساتهم بهدف خلق ثقافة مالئمة 

الوظيفي  الدمج  عملية  وتسهيل  العامة  للوظيفة 

بيئة عملهم. ب. تدريب موظفي   الفئة في  لهذه 

في الفئة األولى والفئة الثانية الوظائف االشرافية  

العامة   الوظيفة  في  التدريب العاملين  ببرامج 

الفضلى لهم  لتقديم الممارسات اإلدارية    المستمر

 للمساهمة في تطوير قدراتهم. 

 

 : االطار االستراتيجي

  –   2020يتمثل هذا االطار في الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لألعوام  

التي أعدتها وزارة التعليم العالي من خالل فرق وطني وفريق داخلي من الوزارة، حيث شكل    2023
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كما أشارت    للتنمية المستدامة أحد مرتكزات الخطة،  17)التعليم الجيد( كأحد األهداف الـ    4الهدف  

مؤسسة ما بين جامعة وكلية جامعية وكلية    52الخطة في جانب التعريف بمؤسسات التعليم إلى وجود  

برنامج    132برنامجا من بينها    1690(، أما برامجها فتشمل  ،  مجتمع )حكومية، عامة، خاصة، وكالة

يوس ودبلوم متوسط  لور أما الباقي فهي دكتوراه وماجستير ودبلوم عالي وبكا ،دبلوم مهني متخصص 

ألف طالب/ة، وعدد موظفيها الكلي ما بين    126 ,218. وعدد الطلبة الكلي فيها يبلغ  ودبلوم تربوي 

ال تشتمل الخطة على عدد واضح حول الملتحقين ببرامج    ألف موظف/ة.   416 ,16أكاديمي وإداري  

أنا هناك    2019/ 2018الدبلوم المهني المتخصص، لكن لوحظ عند ايراد أعداد الخريجين في سنة  

 فقط.  58طالب/ة من بينهم عدد قليل جدا من خريجي الدبلوم المهني المتخصص بلغ  45,722

أهدافها االستراتيجية والتدخالت أي وضوح بما    المالحظ بوجه عام أن هذه الخطة ال تتضمن ضمن

يتعلق ببرامج التعليم المستمر، ما يعني أن هذا النوع من البرامج ليس أولوية لدى وزارة التعليم العالي  

 على المستوى السياساتي والتخطيطي. 

 

 : اإلطار التنظيمي الهيكلي إلدارة برامج التعليم المستمر في وزارة التعليم العالي 2.3

مجلس   قرار  بموجب  العالي  التعليم  لمؤسسات  والنوعية  والجودة  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  إنشاء  تم 

العام   في  وترتبط  2012الوزراء  العالي  التعليم  لوزارة  واالداري  التنظيمي  الهيكل  وهي ضمن   ،

وا لالعتماد  الوطنية  الهيئة  بنظام  الوزراء  مجلس  قرار  عليه  نص  لما  وفقا  مباشرة  لجودة  بالوزير 

للعام   العالي  التعليم  لمؤسسات  التعليم  22  2020والنوعية  مؤسسات  بترخيص  الهيئة  وتختص   .

واالعتماد العام والخاص للبرامج فيها، ومن بين هذه البرامج برامج الدبلوم المهني المتخصص والتي  

من باب تعزيز    تعتمدها الهيئة ليس كدرجة علمية مثل البرامج الجامعية األكاديمية األخرى، وإنما 

المتطلبات االضافية العتماد هذا   المستمر، حيث تشمل  التعليم  العالي في  التعليم  مساهمة مؤسسات 

ساعة زمنية بعد اجتياز    320وحدة تعليم مستمر تعادل    32الدبلوم أن تكون مجموع ساعاته المعتمدة  

% من    70ما ال يقل عن    التوجيهي بنجاح وأن يشتمل الجانب العملي التطبيقي في البرنامج على

. كما أن الفئات المستفيدة  23أشهر(    9مجل ساعات البرنامج وان تكون المدة الزمنية فصلين دراسيين )

من برامج التعليم المستمر قد تختلف حسب طبيعة البرنامج فهناك برامج تستهدف خريجي الثانوية  

س فما فوق )كالقانونية مثال( وبرامج  العامة فما فوق وبرامج تستهدف من يحملون درجة البكالوريو

 .  24تستهدف من يحملون درجة الماجستير فما فوق )كالطبية/ القياس والتقويم(  

 
 . 9، ص 22/7/2020، 169الوقائع الفلسطينية: العدد  22
 . 80، 71الدليل االرشادي للترخيص واإلعتماد في مؤسسات التعليم العالي، مرجع سابق، ص  23
 . 7/9/2020السيد إياد سمارة: قائم بأعمال مدير الجودة في الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة، مقابلة شخصية،  24
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والمالحظ عدم وجود أي الئحة أو تعليمات خاصة بالدراسة في برامج التعليم المستمر / الدبلوم المهني  

الكليات الحكومية وكليات المجتمع التي يوجد لها  المتخصص على غرار برامج الدبلوم المتوسط في  

، كما ال يوجد في هيكلية الوزارة أو الهيئة أي قسم أو دائرة أو إدارة  2015تعليمات صدرت في العام  

خاصة ببرامج التعليم المستمر على غرار برامج أخرى مثل برامج التعليم التقني والتي لها إدارة عامة  

 ة. متخصصة في هيكلية الوزار

أما بخصوص تصديق الشهادات التي تصدرها الجامعات لبرامج دبلوم التعليم المستمر فيتم ذلك من  

خالل قسم الشهادات في االدارة العامة للتعليم الجامعي اذا كان البرنامج معتمد ومرخص والمصادقة  

 .25ال تعني أي تبعات أكاديمية كونه ليس درجة علمية حتى اليوم  

الهيئة    أما بخصوص برامج التي اعتمدت رسميا في  القانون  المهني المتخصص في مجال  الدبلوم 

والوزارة فهي ثالث برامج فقط في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت )دبلوم المهارات القانونية / دبلوم  

الصياغة التشريعية/ دبلوم الشؤون البرلمانية والسياست التشريعية( وال يوجد برامج قانونية في أي  

 .26ت أخرى حتى اليوم  جامعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 15/9/2020السيد رائد بركات: مدير عام التعليم الجامعي / وزارة التعليم العالي، مقابلة شخصية،  25
 السيد إياد سمارة. المقابلة الشخصية السابقة.  26
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 المستوى البرنامجي التطبيقي للتعليم القانوني المستمر . 3

 

المؤسسات الفلسطينية    بيان  المستمر من خاللالقانوني  للتعليم    برنامجي التطبيقي نتناول المستوى ال

تعليم القانوني المستمر  المرجعيات التنظيمية الخاصة لل و  ، التعليم القانوني المستمر  العاملة في مجال 

  القانوني   طبيعة ونوعية برامج التعليم و،  الفلسطينيةالعدالة والمؤسسات التعليمية  مؤسسات  في عمل  

 . الفلسطينية مؤسسات العدالة والمؤسسات التعليمية المستمر في 

 

 المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال التعليم القانوني المستمر:  3.1

تتخصص بعض المؤسسات الفلسطينية في مجال التعليم القانوني المستمر، إذ تستهدف هذه المؤسسات  

في برامجها فئة القانونيين وتركز على طرح برامج تتصل بحقل القانون من جوانب مختلفة، وقد  

فكرة   سنة  بدأت  العشرين  خالل  فلسطين  في  وتتطور  التنظيم  طابع  تأخذ  المستمر  القانوني  التعليم 

، فيما يلي تعريف بالمؤسسات  ، وكان لهذه المؤسسات الفضل األكبر في إنشاءها وتطويرهاالماضية

 العاملة في هذا النوع من التعليم: 

 

 معهد الحقوق في جامعة بيرزيت:

د أبرز المعاهد والمراكز في جامعة بيرزيت التي تجمع بين  كأح  1993تأسس معهد الحقوق عام  

العمل األكاديمي التعليمي والعمل المجتمعي، ومثلت برامج بناء القدرات أو التعليم التطبيقي والتدريب  

المستمر أساسا في األهداف االستراتيجية للمعهد بغرض دعم جهود بناء مؤسسات العدالة في فلسطين  

الفلسطينية، وتطورت برامج التعليم فيه لتشمل فئات المحامين والقضاة وأعضاء  بعد إنشاء السلطة  

النيابة العامة والمستشارين القانونيين في المؤسسات الرسمية، حيث بدأت بدورات تدريبية متنوعة  

لتلك الفئات في ظل غياب برامج التأهيل والتعليم القانوني التطبيقي، ثم تطورت لتشمل تأسيس أول  

مج دبلوم مهني متخصص في المهارات القانونية في فلسطين والمنطقة العربية وذلك في العام  برنا

برنامج    2001 استحدث  تم  كما  المحامين،  وتأهيل  المحاماة  مهنة  تطوير  أساسي  بشكل  واستهدف 

  2010تدريبي للتعليم القضائي استهدف القضاة ونفذ في مراحل زمنية مختلفة، تبع ذلك في العام  

س برنامج ثاني وهو برنامج دبلوم مهني متخصص في الصياغة التشريعية استهدف المستشارين  تأسي 

القانونين والعاملين في مؤسسات الحكومة ومنها ديوان الفتوى والتشريع والمجلس التشريعي معتمدا  

ليل  في األساس على إعداد المعهد بالشراكة مع ديوان الفتوى والتشريعي والمجلس التشريعي ألول د 
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. كما أسس المعهد  2000في الصياغة التشريعية في فلسطين وعلى مستوى المنطقة العربية في العام  

برنامج ثالث وهو برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الشؤون البرلمانية    2018مؤخرا في العام  

امج الدبلوم  والسياسات التشريعية استهدف العاملين في الشأن التشريعي والبرلماني. وقد حصلت بر

التعليم   برامج  وهي  الفلسطينية،  العالي  التعليم  وزارة  من  الرسمي  االعتماد  على  المذكورة  الثالثة 

القانوني المستمر الوحيدة على مستوى فلسطين، وسنأتي على توضيح خطط ومنهاج هذه البرامج في  

 موضوع الحق من هذه الدراسة. 

 

 المعهد القضائي الفلسطيني:

كمعهد حكومي رسمي يضطلع بمهام تدريب القضاة وأعضاء    2008لقضائي في العام  تأسس المعهد ا

النيابة العامة والعاملين لدى السلطة القضائية، والهدف من إنشاءه هو توحيد وترشيد جهود التدريب  

القضائي ومأسسة عملية التدريب في مؤسسة واحدة. عمل المعهد على طرح برامج تدريبية عديدة  

ج دبلوم الدراسات القضائية وبرنامج التدريب األساسي وبرنامج التدريب المستمر بالتعاون  منها برنام

مع الجهات القضائية وعلى رأسها مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة والدوائر المعنية بالتدريب  

يمية  فيهما، وسنأتي على توضيح هذه البرامج في موضع الحق من هذه الدراسة. للمعهد هيكلية تنظ

تضم مجلس إدارة ولجنة أكاديمية ومدير عام وإدارات عامة )االدارة العامة لشؤون التدريب، االدارة  

 العامة للشؤون القانونية، االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية(. 

 

 نقابة المحامين النظاميين:

العام   في  المحامين  نقابة  بشؤون    1997تأسست  تختص  مهنية  فلسطين  كنقابة  في  المحاماة  مهنة 

مهنة   تنظيم  قانون  بها وهو  قانونا خاصا  التشريعي  المجلس  النظاميين، وأصدر  المحامين  وشؤون 

الذي حدد أهداف النقابة وتكوينها ووظائفها، ومن بينها االشراف على شؤون    1999المحاماة لعام  

ن وبرامج تدريب مستمر للمحامين  التدريب، حيث تعمل النقابة على برامج تدريب للمحامين المتدربي

الدراسة. كما   البرامج في موضع الحق من هذه  المزاولين، وسنأتي على توضيح هذه طبيعة هذه 

لعام   الداخلي  النظام  للنقابة منها:  لعام    2000صدرت عدة أنظمة  المحامين    2004ونظام تدريب 

ونظام صندوق الزمالة    2009عام  ونظام الصندوق التعاوني ل  2009ونظام التأمين الصحي للمحامين  

)النقيب  2005لعام   النقابة  ومجلس  المزاولين(  )المحامين  العامة  الهيئة  النقابة:  مكونات  وتشمل   .

واألعضاء المنتخبين( والكادر الوظيفي في النقابة وفروعها. والنقابة هي جسم واحد في الضفة الغربية  

  لها مركزين واحد في الضفة واألخر ، ولكن  لغير  في تمثيل المحامين الفلسطينيين لدى   وقطاع غزة 
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وله مجلس نقابة وينتخب أعضاءه من   تمتع باالستقالل المالي واإلداريي، وكل مركز  غزة  النقابة في

 قبل هيئته العامة الخاصة به. 

 

العدالة  مؤسسات  عمل    المرجعيات التنظيمية الخاصة للتعليم القانوني المستمر في  3.2

 الفلسطينية: والمؤسسات التعليمية 

 

 :في جامعة بيرزيت الداخليةواالجراءات التعليمات األنظمة والقانون و

فقد تمت اإلشارة   2015وتعديالته لغاية العام   1979العام لجامعة بيرزيت لعام  قانون  إلى ال بالنظر  

في سياق مهام مجالس المعاهد في الجامعة وجاء    2  – / ب    35في المادة    لموضوع التعليم المستمر 

تنظيم شؤونه المتعلقة بالتدريب، والتعليم المستمر، واالستشارات،   . 2فيها "يتولى مجلس المعهد: ... 

المجاالت، وتكون مرجعيته   الرئيس  وخدمة المجتمع، وتطوير عمله في هذه  في هذه األمور نائب 

   .للشؤون المجتمعية..."

تسمى إجراءات إقرار البرامج التي يتم بموجبها منح شهادة الدبلوم  كما أصدرت الجامعة اجراءات  

، وضحت عملية التحضير لبرامج الدبلوم المهني المتخصص في  2008المهني المتخصص في العام  

االعتما هيئة  لدى  االعتماد  متطلبات  العاليضوء  والتعليم  التربية  وزارة  في  والنوعية  والجودة  ،  د 

حيث يقوم المعهد أو المركز المعني، أو    وينطبق ذلك على برامج الدبلوم المهني في حقل القانون،

الكلية المعنية، بتحضير ورقة مفهوم عن مشروع البرنامج لمكتب التخطيط والتطوير، بحيث تشتمل  

البرنامج، ودليال موثقا على وجود طلب على البرنامج لتبرير الحاجة  الورقة على األهداف الخاصة ب 

تقدمها،   التي  والمؤسسات  استحداثه  المرغوب  للبرنامج  المتوفرة  المشابهة  البرامج  له،  المجتمعية 

لالستثمار   منها، وتقديرا  يتوفر  وما  البرنامج،  الالزمة الستحداث  البشرية  البشرية وغير  والموارد 

ر البرنامج إذا لزم األمر، وفرص العمل التي سيوفرها البرنامج للخريجين منه، وتقديرا  المطلوب لتوفي

الطلبة،   تقاضيها من  التي سيتم  الرسوم واإليرادات  ذلك  بما في  البرنامج،  االقتصادية من  للجدوى 

على  والتكاليف المتوقعة لطرح البرنامج وإدارته، وصافي التدفق النقدي المتوقع من طرح البرنامج  

لمجلس   والتطوير مطالعاته وتوصيته  التخطيط  مكتب  مدير  يحضر  ذلك  وبعد  مدار عشر سنوات. 

الجامعة بهذا الخصوص، وإذا كان قرار مجلس الجامعة إيجابيا بخصوص المشروع، يشكل رئيس  

تقدم  ، ومن ثم  الجامعة لجنة علمية بتنسيب من نائب الرئيس المختص )على غرار مجالس المعاهد(

اللجنة مقترحا متكامال بموجب النموذج الخاص من هيئة االعتماد والجودة والنوعية في وزارة التربية  

الساعات   للبرنامج من حيث  المفهوم، وصفا  ورقة  ما تضمنته  إلى  باإلضافة  يبين  العالي،  والتعليم 
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، وأعضاء هيئة التدريس  النظرية والعملية، والمساقات التعليمية التي يشملها، ووصفا لهذه المساقات 

الذاتية   بالسير  ومرفقا  للبرنامج،  الدراسية  والخطة  التدريسية عليهم،  األعباء  البرنامج، وتوزيع  في 

النموذج يطلبها  التي  األمور  من  التدريس، وغيره  هيئة  ثم  ألعضاء  لجنة  ،  المشروع على  يعرض 

لية المعنية أو مدير المعهد أو  برئاسة نائب الرئيس للشؤون المجتمعية، وعضوية كل من عميد الك

ويقوم نائب الرئيس للشؤون المجتمعية    ه نائب الرئيس للشؤون األكاديمية،المركز المعني، وعضو يعين 

البرنامج، يشكل    ، وإذا اعتـمد بإرسال طلب اعتماد البرنامج للهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية

البرن تنفيذ  الجامعة لجنة تشرف على  المهني المتخصص مع  رئيس  الدبلوم  امج المؤدي إلى شهادة 

 . األخذ بعين االعتبار التعليمات السارية بهذه الشهادة والمعمول بها في الجامعة

بحيث    2017تسمى تعليمات برامج الدبلوم المهني المتخصص لسنة  كذلك أصدرت الجامعة تعليمات  

ا تقدمها  التي  المتخصصة  المهنية  الدبلومات  على  والمراكزتطبق  في    لمعاهد  الكليات  ،  جامعةالأو 

قبيل   من  تنظيمية  أحكام  على  التعليمات  هذه  المهني  واشتملت  الدبلوم  برامج  اقتراح  إجراءات 

البرنامج و  المتخصص  بتوفر  بحيث    مواعيد طرح  مرهونا  المتخصص  المهني  الدبلوم  تنفيذ  يكون 

جمعها من المتدربين أو من حسابات أخرى  المصادر المالية سواء من مشاريع أو من خالل أقساط يتم  

شروط  لكن دون تحديد مبلغ رسم محدد، و التسجيل والرسوم ، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة

يحدد كل معهد أو مركز أو كلية شروط االلتحاق ببرنامج الدبلوم، ويكون  بحيث    القبول وااللتحاق

العام  الثانوية  شهادة  الطالب  لقبول  األدنى  التربية  الحد  وزارة  من  ومقرة  مصدقة  "ناجح"  بتقدير  ة 

محددة بتسعة اشهر متواصلة دون أن ترتبط   المدة الزمنية للدبلوم ، ووالتعليم الفلسطينية أو ما يعادلها

تقدير  والحضور والغياب على أساس مبدأ المواظبة، و  االنسحاب بتقويم الجامعة األكاديمي، واجراءات  

وإصدار الشهادات وكشوف العالمات  تقدير "ناجح" )بدون عالمات(    على أساس  وتدوين العالمات 

أن   إلى  أشار  كما  والقبول.  التسجيل  دائرة  قبل  التتكون  من  المستمروحدة  نائب    عليم  لمكتب  تابعة 

الرئيس للشؤون المجتمعية، ويدخل ضمن مهامها متابعة تنفيذ هذه التعليمات مع الجهات المعنية بما  

 في ذلك إجراءات متابعة إجراءات إصدار الشهادات.

ال يظهر من التنظيم الداخلي وضوح كافي حول هيكلة برامج الدبلوم المهني المتخصص التي تمثل  

م المستمر وأكثرها تنظيما، فاستحداث وحدة للتعليم المستمر تتبع مكتب نائب الرئيس  أحد أوجه التعلي

العملية   المجتمعية أخذ من الناحية  بالمفهوم المؤسسي،  شكل  للشؤون  إدارية  افتراضية ليست  وحدة 

إضافة لغياب أي آليات واضحة لدورها في جلب الدعم لهذه البرامج خصوصا وأن تعليمات الدبلوم  

ه تشير إلى ارتباط طرحها بالمشاريع الممولة كأحد أساليب التنفيذ الفعلي لها، كما لم تحدد هذه  أعال

ذات طابع تخصصي   الدبلوم  برامج  أن  ذلك  البرامج، واألهم من  الرسوم في هذه  التعليمات مقدار 

دور  ت أي  فالمعاهد والمراكز أقدر على إدارتها وجلب التمويل لها وتنفيذها وال يظهر من التعليما
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العليا   الجامعة  ذلك فمعظم الصالحيات متمركزة في هيئات  والكليات في  للمعاهد والمراكز  حقيقي 

وجهات التسجيل، علما أن تنفيذ برامج الدبلوم يتطلب إجراءات أقل تعقيدا من تلك الواردة في التعليمات  

 ضن الحقيقي لها. وأكثر قربا من المعاهد والمراكز المجتمعية والكليات التي تمثل الحا

 

 :تشريعات المعهد القضائي الفلسطيني

يعمل المعهد القضائي بموجب مجموعة من التشريعات واألنظمة الداخلية حيث لم يصدر حتى اليوم  

  2004بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد لسنة    ،27  قانون ناظم لعمل المعهد وتكوينه

جاءت  فقد  بخصوص برامج التعليم والتدريب المستمر في المعهد    أشار صراحة إلى تنظيمه بقانون.

المتعلقة بها في عدة تشريعات  لعام  28  األحكام  المعهد القضائي  الرئاسي بشأن  المرسوم  ، فبموجب 

يمارس مجلس  /ط )  6  –/ أوال  7جاء في المادة  جلس إدارة المعهد  وفي األحكام الخاصة بم  2008

... اقتراح الدراسة العملية والنظرية للتدريب المستمر وتحديد  إدارة المعهد المهام والصالحيات التالية:  

. أما نظام المعهد القضائي لعام  مدة الدورة الدراسية ومساقاتها بالتنسيق مع مجلس القضاء األعلى( 

م يشر على نحو مباشر للتعليم أو التدريب المستمر وإنما لما أسماه نظام الدراسة في المعهد فل  2008

وفق شروط ومتطلبات تؤدي للحصول على شهادة دبلوم في الدراسات القضائية، كما أشار إلى عقد  

المحاكم. في  وللعاملين  النيابة  وأعضاء  للقضاة  تدريبية  لجنة    دورات  بشأن  تعليمات  الشؤون  أما 

الصادرة عن مجلس إدارة المعهد    2011األكاديمية والتعليمية في المعهد القضائي الفلسطيني لعام  

منها سواء من حيث مساهمة اللجنة    7القضائي فقد اشتملت على تنظيم التدريب المستمر في المادة  

دريب المستمر والمواد  في اقتراح خطة البرنامج السنوي للتدريب المستمر أو مراجعة وإقرار مناهج الت

التدريبية أو مراجعة قواعد ونماذج تقييم التدريب المستمر والمشاركين فيه ومراجعة النتائج، وكذلك  

القضائية". الدراسات  في  العالي  "الدبلوم  أسمته  بدبلوم  متعلقة  أحكام  التعليمات  هذه  كذلك    تناولت 

الصادرة عن مجلس    2011فلسطيني لعام  تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد القضائي ال

االدارة التي وضعت أسس اختيار أعضاء هيئة التدريس والمدربين، فقد أشارت أن ذلك يشمل التدريس  

وضعت تعليمات مسابقة القبول في المعهد  في برنامج الدبلوم أو برامج التدريب المستمر. وأخيراً  

األحكام المتعلقة بالقبول للدراسة  إدارة المعهد  الصادرة عن مجلس    2011القضائي الفلسطيني لعام  

 ، دون أن تشير ألي برامج تعليم أو تدريب مستمر.  في برنامج دبلوم الدراسات القضائية

 
 . 4/11/2020اضي كفاح الشولي: مدير المعهد القضائي الفلسطيني، مقابلة شخصية، األستاذ الق 27
التالي:   28 الرابط  على  الفلسطيني  القضائي  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  التشريعات:  هذه  بخصوص  أنظر 

http://www.pji.pna.ps  خالل منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "االمقتفي":  . أيضا من 7/11/2020تاريخ الدخول
 معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. 

http://www.pji.pna.ps/
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عدم التوحيد حتى  نتيجة  المالحظ أن تشريعات المعهد القضائي متعددة وفيها جوانب تضارب وقصور  

، وبالتالي فإن أحكام  30ظام خاص بالتدريب مقر ومعتمد  كما يالحظ أنه ال يوجد حتى اليوم ن،  29  اليوم 

التعليم والتدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة جاءت مبعثرة وغير متسقة وغير مكتملة أو  

أما برنامج دبلوم الدراسات القضائية فهو غير مفعل وتم تطبيقه لمرة واحدة فقط ، كما أنه لم   اضحة. 

المعهد القضائي  اعتبار  أو كبرنامج دبلوم مهني مستمر حتى اليوم نظرا لعدم    يعتمد كبرنامج تعليمي 

يتم   فلم  وبالتالي  للمؤسسات والبرامج،  العالي وأنظمة االعتماد  التعليم  قانون  تعليمية وفق  كمؤسسة 

اليوم  للدبلوم حتى  ترخيص  بتعيين  31  الحصول على  يلزم  القضائية ال  السلطة  قانون  إضافة ألن   ،

 . 32القضاة من خريجي المعهد  

 

 :النظاميين تشريعات نقابة المحامين

تدريب   موضوع  ومنها  ونقابتهم  المحامين  شؤون  بتنظيم  الخاصة  التشريعات  من  العديد  صدرت 

نصا عاما حول التدريب    الذي وضع   1999المحامين، ومن أبرزها قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 

منه وتعلق هذا النص بالمحامين المتدربين فقط وأشار إلى أن النظام الداخلي للنقابة    19في المادة  

إلى مسألة صالحية النقيب بتكليف المحامين    44شار في المادة  ، كما أيحدد أسلوب التدريب وشروطه

النظاميين لعام    نأما النظام الداخلي لنقابة المحامي   للمتدربين.ة  ات أو استشارات مجانيبتقديم محاضر

كما وضعت النقابة نظام    المتعلقة بلجان النقابة إلى لجنة التدريب.  27فقد أشار في المادة    2000

النظاميين لعام   بالتدريب اإللزامي للحصول على إجازة    2004تدريب المحامين  وهو نظام يتعلق 

افة التفاصيل المتعلقة بعملية التدريب وتقييمها من حضور محاضرات وتقديم  مزاولة المهنة ووضع ك 

دريب المستمر  لتعليم أو التشر إلى موضوع اوالمالحظ أن تشريعات النقابة لم ت   بحوث وامتحانات. 

 للمحامين الممارسين، وبالنتيجة ليس هناك أي أحكام توضح هذا النوع من التعليم لديها. 

 

والمؤسسات    المستمر في مؤسسات العدالةالقانوني  طبيعة ونوعية برامج التعليم    3.3

 : الفلسطينية  التعليمية

 

 
 األستاذ القاضي كفاح الشولي: المقابلة الشخصية السابقة.  29
 . 4/11/2020السيدة نائلة يونس: مدير عام االدارة العامة للتدريب في المعهد القضائي الفلسطيني، مقابلة شخصية،   30
 ركات: المقابلة الشخصية السابقة. السيد رائد ب  31
 األستاذ القاضي كفاح الشولي: المقابلة الشخصية السابقة.  32
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 في جامعة بيرزيت: برامج معهد الحقوق

تشمل برامج التعليم القانوني المستمر ذات الطابع المنظم في معهد الحقوق ثالثة برامج رئيسية تم  

القانونية   المهن  في  العاملين  قدرات  تعزيز  بهدف  مختلفة  زمنية  مراحل  في  تطويرها  على  العمل 

خدمة المجتمع  ومساهمة في  (  البرلماني  شأن وعاملين في ال   عينمشر    )محامين/ مستشارين قانونيين/ 

ه البرامج تطرح  ، وهذ القانوني وتعزيز سيادة القانون ودعم خبرات مؤسسات العدالة في دولة فلسطين

برامج معتمدة من هيئة    بصورة دورية، وهي  وأحسب االحتياج وتوفر االمكانيات المالية وليس سنويا  

من خالل    لمحتوى هذه البرامج  . فيما يلي وصف االعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي 

 : مجموعة من المؤشرات 

 اسم البرنامج  الرقم

 سنة التأسيس 

مؤشر  

عدد 

 الوحدات

المدة  

 الزمنية 

مؤشر   الموضوعاتمؤشر 

 المدربين 

مؤشر  

 المنهاج 

مؤشر  

 اإلدارة

الدبلوم   1 برنامج 

المهني  

في  المتخصص 

المهارات 

 القانونية

 

2001 

وحدة    35.8

مستمر   تعليم 

  358تعادل  

 ساعة زمنية

 

 شهر  12

أساسية اجبارية   مساقات 

وو تشمل اختيارية  مساندة 

االجراءات  موضوعات  :

المحاكمات  الجزائية، أصول 

البينات،  والتجارية،  المدنية 

األراضي،  التنفيذ،   قضايا 

منازعات   التأمين،  قضايا 

  العمل، منازعات االيجارات،

البنوك، المنازعات   عمليات 

قضايا    االدارية، نماذج 

الشركات   جزائية، 

الضرائب،   والجمعيات، 

المهارات المهنية، تكنولوجيا 

والمكتبة  المعلومات 

العملية  القانونية الممارسة   ،

يوجد  ال 

مدربين 

 متفرغين 

مناهج   يوجد 

غير   لكنها 

 محدثة

يوجد  ال 

في  

هيكلية 

المعهد 

إدارة  

مسؤولة 

هذا   عن 

 البرنامج



33 
 

القانونياالكلينيكية البحث   ، ،

 .اللغات، الصياغة القانونية

الدبلوم   2 برنامج 

المهني  

في  المتخصص 

الصياغة 

 التشريعية

 

2010 

وحدة    48

مستمر   تعليم 

  480تعادل  

 ساعة زمنية

 

 شهر  12

ومساندة  أساسية  مساقات 

األصول  تشمل موضوعات: 

الصياغة   في  اللغوية 

األثر   قياس  التشريعية، 

التنظيمي للتشريعات، العملية 

فلسطين،   في  التشريعية 

االطار   التشريعي،  االنسجام 

إلدارة  والتنظيمي  القانوني 

التشريعية،  للعملية  الحكومة 

الجيدة   الصياغة  مبادئ 

الجيدة، الصساغة    ومهارات 

العامة   السياسات  رسم 

البحثي  التقرير  والتشريعية، 

زيارات   صياغته،  وكيفية 

ميدانية لمؤسسات ذات عالقة  

التشريعية،   بالصياغة 

استخدام  تخرج،  مشروع 

في  المعلومات  تكنولوجيا 

منهجية  التشريعية،  الصياغة 

صياغة   القانوني،  البحث 

قانونية خاصة، تقنيات وثائق 

الوظيفية،  الكتابة 

باللغة  المص القانونية  طلحات 

 االنجليزية.

يوجد  ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد  يوجد مناهج  ال 

في  

هيكلية 

المعهد 

إدارة  

مسؤولة 

هذا   عن 

 البرنامج

الدبلوم   3 برنامج 

المهني  

في  المتخصص 

 الشؤون 

وحدة    35

مستمر   تعليم 

  350تعادل  

 ساعة زمنية

ومساندة  أساسية  مساقات 

دور  موضوعات:  تشمل 

البرلماني،   العمل  في  اللجان 

وآليات  البرلمانية  التقارير 

يوجد  ال 

مدربين 

 متفرغين 

مناهج   يوجد 

مرحلة   في 

 التجربة

يوجد  ال 

في  

هيكلية 

المعهد 
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2018 

 

 شهور 9

البرلماني   التحليل  إعدادها، 

وصناعة   للتشريعات 

داخل   التشريعية  السياسات 

البرلمانية   الرقابة  البرلمان، 

اعداد   والمجتمعية، 

البرلمان،   داخل  الموازنات 

المعارف   التخرج،  مشروع 

والبرلمانية،  القانونية 

مهارات الصياغة التشريعية،  

التنظيمي يتقي  األثر  م 

العمل   إدارة  للتشريعات، 

التشريعي في النظام القانوني  

واالنظمة  الفلسطيني 

تكنولوجيا  المقارنة، 

القانونية، منهجية  المعلومات 

موائمة   البرلمانية،  البحوث 

واالتفاقيات  التشريعات 

اال المهارات  دارية  الدولية، 

في العمل البرلماني، االنظمة  

 النيابية المقارنة.

إدارة  

مسؤولة 

هذا   عن 

 البرنامج

 

 الفلسطيني: المعهد القضائيبرامج 

ة برامج رئيسية تم العمل  أربع  المعهد القضائي ذات الطابع المنظم في    والتدريب تشمل برامج التعليم  

السلطة  قدرات    بهدف تعزيز   على تطويرها العامة والعاملين االداريين في  النيابة  القضاة وأعضاء 

واإل،  القضائية االحتياج  وبعضها حسب  دوري  سنوي  البرامج  هذه  البرامج    هوهذ مكانيات،  بعض 

أنظمة  م وفق  داخلياعتمدة  من  .  المعهد  مجموعة  من خالل  البرامج  هذه  لمحتوى  يلي وصف  فيما 

 المؤشرات: 

 اسم البرنامج  الرقم

 

المدة  مؤشر 

 الزمنية 

مؤشر   مؤشر الموضوعات

 المدربين 

مؤشر  

 المنهاج 

مؤشر  

 اإلدارة
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دبلوم   1 برنامج 

الدراسات 

 القضائية  

قانونية   سنتان مساقات  تشمل 

ومهارات   ومتخصصة 

األحكام   مجلة  مساندة: 

المخالفات  وقانون  العدلية 

قانون 2+1المدنية    ،

قانون  2+1العقوبات    ،

المدنية  المحاكمات  أصول 

قانون  2+1والتجارية    ،

الجزائية  االجراءات 

البينات،  1+2 قانون   ،

القانون  التنفيذ،  قانون 

قانون  2+1التجاري    ،

ا لتكميلي  العقوبات 

السلوك  والخاص، 

القضائي والمساءلة، إدارة  

الشرعي   الطب  الدعوى، 

الجنائي،   والمختبر 

محاكم  الميداني/  التدريب 

، التدريب الميداني/ نيابة  1

في  2 قضائية  تطبيقات   ،

قضايا األراضي، تطبيقات  

العمل،  قضايا  في  قضائية 

تطبيقات قضائية في قضايا 

والمستأجرين،  المالكين 

ت قضائية في قضايا تطبيقا

المحاكمات   التأمين، 

وجزائي،   مدني  الصورية 

العلمي،   البحث  أصول 

والصياغة   الكتابة  أسس 

، مصطلحات قانونية 1+2

يوجد   ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد ال  

كاملة   مناهج

)فقط   معتمدة

في  يوجد  

موضوعات 

 محدودة( 

يوجد   ال 

على  

هيكلية 

المعهد 

أو  دائرة 

قسم  

خاص 

مسؤول 

عن  

 البرنامج
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االنجليزية،  باللغة 

وسائل   المعلوماتية، 

والتواصل،   االتصال 

 بحث. 

التدريب   2 برنامج 

 األساسي 

)القضاة 

النيابة  وأعضاء 

 العامة الجدد(

محدد   غير 

الحاجة   حسب 

 والطلب

حسب   موضوعات 

االحتياج تشمل االجراءات  

والسلوك   والمحاكمات 

 وغيرها

يوجد   ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد  ال 

 مناهج

يوجد قسم 

التدريب 

االساسي 

ضمن  

دائرة 

التدريب 

االساسي 

 والمستمر 

التدريب   3 برنامج 

 المستمر 

)القضاة 

النيابة  وأعضاء 

العامة  

 الممارسين(

محدد   غير 

الحاجة   حسب 

 والطلب

حسب   موضوعات 

االحتياج تشمل على سبيل 

العمل،  )التأمين،  المثال 

الطلبات  االراضي، 

الدفوع، المس تعجلة، 

الجرائم االلكترونية، غسل 

المرور،  االموال، 

االجراءات  المخدرات، 

حقوق   البينات،  الجزائية، 

الطبية،   االخطاء  االنسان، 

والتزوير،   التزييف 

المالية   الجرائم 

الجرائم   والضرائب، 

جرائم   االقتصادية، 

االسرة، دعاوى الحكومة، 

االحداث، الطب الشرعي،  

الشخص  مسؤولية 

يوجد   ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد  ال 

 مناهج

يوجد قسم 

التدريب 

المستمر 

ضمن  

دائرة 

التدريب 

االساسي 

 والمستمر 
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...  ا الجزائية،  لمعنوي 

 وغيرها.

تدريب  4 برامج 

العاملين  

في  االداريين 

المحاكم والنيابة 

 العامة

 مدة  ال يوجد

)حسب 

  االحتياج

 (والطلب

ال يوجد موضوعات محدد 

حسب   في   االحتياجوإنما 

إدارية    موضوعات 

اعداد   مثل  والطلب 

الطباعة،   التقارير، 

ميزان برنامج  ...  استخدام 

 وغيرها.

يوجد   ال 

 مناهج

يوجد   ال 

على  

هيكلية 

المعهد 

قسم  

خاص 

مسؤول 

عن  

 البرنامج

 

 برامج نقابة المحامين النظاميين:

المحامين برنامجين رئيسيين يستهدفان   نقابة  المنظم في  التعليم والتدريب ذات الطابع  تشمل برامج 

أساسا   المتدربين  إلزامي(  المحامين  القدرات في ممارسة  )تدريب  تعزيز  بهدف  أحيانا  والممارسين 

البرامج  مهنة المحاماة، بعض هذه البرامج سنوي دوري وبعضها حسب االحتياج واإلمكانيات، وهذه  

فيما يلي وصف لمحتوى هذه البرامج من خالل مجموعة  .  معتمدة وفق قانون وأنظمة النقابة الداخلية 

 من المؤشرات: 

 اسم البرنامج  الرقم

 

المدة  مؤشر 

 الزمنية 

مؤشر   مؤشر الموضوعات

 المدربين 

مؤشر  

 المنهاج 

مؤشر  

 اإلدارة

تدريب   1 برنامج 

المحامين 

 33المتدربين  

منتظم ،  سنوي 

مرتين   يطرح 

 خالل السنة  

قانونية   موضوعات  تشمل 

كمحاضرات   مثل:  تقدم 

االداري   ،  2+1القضاء 

التحكيم،  المهنة،  أخالقيات 

والوكالة،   الدعوى  صياغة 

قانون  تجارية،  أوراق 

المالكين  قانون  تجاري، 

، 2+1والمستأجرين  

يوجد   ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد   ال 

مناهج 

 معتمدة 

التنويه   )مع 

تم  أنه 

تحضير 

سابقا   مناهج 

ليست   لكنها 

يوجد قسم 

التدريب 

ضمن  

دائرة 

التدريب 

والتطوير 

 بحاث واأل

 
 . 5/11/2020األستاذة نورا مداح: مدير دائرة التدريب في نقابة المحامين النظاميين، مقابلة شخصية.  33
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االراضي   ،  2+1قانون 

البينات   ،  2+1قانون 

، قانون  2+1قانون التنفيذ  

قانون 2+1العمل    ،

أصول  2+1التأمين    ،

المدنية   المحاكمات 

االجراءات ،  1+2+3

قانون  3+2+1الجزائية    ،

النظام  الشركات، 

 القضائي. 

فعليا    مطبقة 

الوقت   في 

 الراهن( 

تعليم  البرنامج   2

 34  مستمرال

منتظم،   غير 

توفر  حال  في 

 مشاريع ممولة

ال يوجد موضوعات محددة  

 وإنما حسب المشاريع 

يوجد   ال 

مدربين 

 متفرغين 

يوجد   ال 

 مناهج

يوجد قسم 

التعليم 

المستمر 

ضمن  

دائرة 

التدريب 

والتطوير 

 بحاث واأل
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 خاتمة 

التعليم المستمر جزء من نظام التعليم الذي هو أحد أبرز حقوق االنسان االجتماعية، وهو يقوم باألساس  

على رؤية تربوية وتنموية تعزز من فرص االنسان في بناء الذات والقدرات والتمكين والحداثة وتبادل  

انوني المستمر في سياق  الخبرات والمستجدات في حقول المعرفة والعمل المختلفة، ويأتي التعليم الق

على   وقادرين  بمؤهلين  والقضائية  القانونية  المهن  ورفد  القانوني  االنسان  على  التركيز  مع  ذلك 

االستجابة لمبادئ سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق االنسان وتعزيز مقومات االدارة الرشيدة في  

لدى المستهدفين  سلوكية ومعارف  العمل المؤسسي والمهني من خالل غرس خبرات ومهارات وقيم  

القانوني   بالعمل  يتصلون  من  وغيرهم  قانونيين  ومستشارين  نيابة  وأعضاء  ومحامين  قضاة  من 

 والقضائي. 

جاءت هذه الدراسة لتشخص وتحلل جوانب مفاهيمية ودستورية وتنظيمية وبرامجية تركيزاً على نظام  

ل مفهوم التعليم المستمر وتمييز برامجه عن برامج  التعليم القانوني المستمر، وفي هذا السياق تم تناو

والدستورية   الحقوقية  واألطر  والمؤسسية  التشريعية  البيئة  مقومات  وتوضيح  األخرى  التعليم 

 واالستراتيجية ذات الصلة به. 

فكرة  بالوعي المجتمعي    ضعف   : كان من أهمها خلصت الدراسة لمجموعة من االستخالصات والنتائج  

المستم إنعكس على  التعليم  ما  ببرامج    ضعف ر  به، وعدم االعتراف  الصلة  ذات  بالبرامج  االهتمام 

الدبلوم المهني المتخصص التي تمثل الصورة المنظمة للتعليم المستمر كبرامج تقدم درجة علمية أو  

يمكن أن تجسر مع برامج أكاديمية أخرى في حقل التخصص المشترك ما أثر سلبا على االلتحاق بها  

التعليمية، وضعف البيئة التنظيمية الحاضنة لهذه البرامج والرؤية    وديمومة طرحها من المؤسسات 

االستراتيجية حولها سواء على مستوى خطط واضحة أو مناهج معدة أو مدربين متفرغين أو بنية  

الفع  إدارية مهيكلة أو كوادر بشرية كافية ال والتعاون المشترك بين  ، إضافة لغياب آليات التواصل 

ة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التي تستهدف القانونين كبرامج الدبلوم والتدريب  قطاع العدالمؤسسات  

بها   المعمول  التشريعات  فأغلب  التشريعية  البيئة  ضعف  وكذلك  القانونية،  والمحاضرات  المستمر 

تتطرق على نحو مقتضب لموضوع التعليم المستمر )أي على سبيل الذكر( وال توجد أنظمة لبرامج  

ال المتخصصة  التعليم  العدالة  مؤسسات  مستوى  على  أو  العالي  التعليم  وزارة  مستوى  على  مستمر 

بالتعليم والتدريب القانوني، وأخيراً ما زال اعتماد طرح وتنفيذ برامج التعليم القانوني المستمر على  

توفر موارد مالية من مشاريع ممولة وعدم رصد مخصص تطويري لها ضمن موازنات المؤسسات  

لتعليمية عائقاً حقيقياً أمام هذا النوع من البرامج وديمومتها وإتساعها أسوة ببرامج التعليم  خصوصا ا

 األخرى. 
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