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نموذج )6(: نموذج التقرير النهائي

الوساطة  توثيق عملية  أجل  المعلومات فقط لمؤسسة............. وذلك من  مالحظة: تسخدم هذه 
فقط وال يجوز إستخدام هذه المعلومات اطالقًا في الدوائر الرسمية، حفاظًا على مبدأ الوساطة وحماية 

لمعلومات أطراف النزاع 
الـــــتـــــاريـــــخ...................................  ..……...………..........…:……… الوساطة  ملف  رقــم 

إسم الوسيط......................................................... عدد جلسات الوساطة..........................

األول.............................................................. الــطــرف  ــراف:  ــ األطــ أســمــاء 

ــي............................................................................           الــطــرف الــــــــــــــثــــــــــــــأنــــــــــــ

أوال:-  الترتيبات اللوجستية 
الرجاء إعطاء كافة التفاصيل حول: 

مكان جلسة الوساطة 	 

مدة جلسات الوساطة 	 

التحضيرات اللوجستية )الضيافة، شكل الجلسة( 	 

توثيق جلسات الوساطة 	 
ثأنيا: العمليات التحضيرية 

الرجاء إعطاء معلومات تفصيلية حول: 

توفر اتفاقية التوسط 	 

آلية التواصل مع أطراف النزاع 	 

عمليات جمع المعلومات عن القضية 	 

ثالثا: أطراف النزاع ومحتوى النزاع 
مستوى تطور عالقة أطراف النزاع 	 

آليات بناء الثقة بين األطراف 	 

مضمون النزاع 	 

مستوى معرفة أطراف النزاع باحتياجاتهم 	 

 النتائج النهائية لجلسات الوساطة )مضمون اإلتفاقية في حال اإلتفاق( 	 

في حال فشلت عملية الوساطة: ما هي األسباب ؟ ما هي خيارات أطراف النزاع، ما هو رأي الوسيط ؟	 



71القسم الثالث: النمادج المستخدمة في الوساطة

رابعا: الوسيط:	 

كيف يقيم الوسيط اإلتفاق النهائي ؟	 

كيف سيقوم الوسيط بمتابعة إلتزام أطراف النزاع باإلتفاقية ؟	 

ما هي أهم المعيقات التي واجهت الوسيط ؟	 

ما هي متطلبات أو توصيات الوسيط في أي جلسات وساطة أخرى ؟	 

دور وحدة الوساطة ومساندتها للوسيط 	 

ــوســيــط......................................................................................................... إسم ال

ــع......................................................................................................... ــ ــ ــي ــ ــ ــوق ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــخ......................................................................................................... الـــــــــتـــــــــاريـــــــ


	نبذة عن مؤسسة اكت
	مبررات الحاجة إلى هذا الدليل
	كيفية إستخدام الدليل
	محتويات الدليل ......
	القسم الأول:
التأصيل النظري

	الوساطة ووسائل التعامل مع النزاع الاخرى
	وسائل التعامل مع النزاع في المجتمع الفلسطيني
	أوجه الشبه والاختلاف بين وسائل التعامل مع النزاع 

	مفهوم الوساطة واشكالها 
	مفهوم الوساطة 
	ركائز عملية الوساطة 
	مبادىء عملية الوساطة 
	أشكال الوساطة
تتنوع أشكال الوساطة وأنماط الوسطاء، وفي العادة يستخدم العديد من الوسطاء أكثر من أسلوب للوساطة بناء على شكل النزاع وشخصية المتنازعين وتصنف أشكال الوساطة على النحوالتالي«- 

	مهارات الوسيط 
	مهارات ومواصفات الوسيط 
	مهارات الاتصال للوسطاء:
	مهارات إعادة الصياغة والتلخيص 
	معلومات هامة للوسيط 
	استبيان اكتشف نمطك أثناء التعامل مع النزاع

	مفهوم وادوات تحليل النزاع
	أهمية فهم وتحليل النزاع للوسيط
	
أهمية أدوات تحليل النزاع في عملية الوساطة 

	العناصر السبعة في التفاوض والوساطة
	القسم الثاني:
التطبيق العملي للوساطة

	المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية 
	مراحل عملية الوساطة
	المرحلة الثانية: الجلسات الانفرادية 
	المرحلة الثالثة: اللقاءات المشتركة 
	المرحلة الرابعة: الإتفاق النهائي 
	القسم الثالث:
	النمادج المستخدمة
	في الوساطة

	نموذج (1): طلب وساطة
	نموذج (2): نموذج تحويل الوساطة إلى الوسيط
	نموذج(3): نموذج اتفاقية التوسط
	نموذج (4): نموذج كلمة افتتاح
	نموذج (5): نموذج تقرير الوسيط 
	نموذج (6): نموذج التقرير النهائي
	نموذج (7): نموذج الإتفاق/ الصلح 
	المصادر والمراجع 

