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أهداف الدورة التدريبية:

املهنــي  املســار  لبنــاء  التدريبيــة  الــدورة  تهــدف 
للمشــاركني علــى أســس علميــة وعمليــة صحيحــة، وفتــح 
متميــزة.  حياتيــة  مهــارات  وتطويــر  الكتســاب  اجملــال 

يلــي: مــا  إىل  التدريــب  يهــدف  خــاص  بشــكل 

حتديد كيفية نشوء النزاع وخصائصه 	

حتديد مفهوم الوسائل البديلة حلل النزاعات 	

حتديد مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية 	

حتديد مفهوم الوساطة وطبيعتها القانونية 	

تعريف منوذج امليد آرب 	

اســتخدم حــل امليــد آرب يف التحكيــم يف قضايــا  	
عمليــة للشــقاق والنــزاع

أوقات التدريب:

يتكــون التدريــب مــن 27 ســاعة أكادمييــة موزعــه علــى 8 
لقــاءات مســائية بواقــع لقائــني اســبوعيا. 

املادة التدريبية:

تشــتمل  تدريبيــة  حقيبــة  علــى  مشــارك/ة  كل  يحصــل 
علــى الكتــب واملــواد التــي حتتــوي املــادة التدريبيــة 

آلية التدريب

يعقد التدريب وجاهيًا للمشاركني/ات 	

منهجية التدريب

يعتمــد التدريــب علــى اتبــاع أمثــل املمارســات التدريبيــة 
التــي تعتمــد علــى املشــاركة املتمثلــة بأســاليب وطــرق 
الذهنــي،  والعصــف  احملاضــرة،  احلديثــة:  التدريــب 
وحــل  العمــل،  جمموعــات  وتشــكيل  األدوار،  ولعــب 
التماريــن، وأوراق العمــل، وحمــاكاة الواقــع، واحلــاالت 
- واإلعتمــاد علــى  الدراســية، والتطبيــق العملي…إلــخ 
التقنيــات احلديثــة واملســاعدات والوســائط التدريبيــة 

واملرئيــة( واملقــروءة  )املســموعة  اخملتلفــة 

الــدورة  نهايــة  يف  شــهادة  علــى  احلصــول  متطلبــات 
التدريبيــة:

توفر املؤسسة نوعني من الشهادات، كما يلي:

شهادة املشاركة تقدم وفق املعايري التالية:

ان ال تقــل نســبة احلضــور عــن 80% مــن الســاعات  	
التدريبيــة.

شهادة احملكم املعتمد تقدم وفق املعايري التالية:

ان ال تقــل نســبة احلضــور عــن 80% مــن الســاعات  	
التدريبيــة 

اجتياز االمتحان النهائي 	

دفع رسوم شهادة احملكم املعتمد. 	

مفاهيــــم ومعاييــــر هــــذا التدريب تــــم تكريســــهما فــــي برنامــــج تأهيــل وإعــــداد احملكمني يف قضايا 
ــادة  ــة املــ ــث صياغــ ــن حيــ ــدة( مــ ــة واح ــم يف عملي ــاطة وحتكي ــني )وس ــني الزوج ــقاق ب ــزاع والش الن
ــات  ــًا للدراس ــني وفق ــني الزوج ــم ب ــراءات التحكي ــى إلج ــات الفضل ــع املمارس ــجمة م ــة املنس العلميــ
لكتــاب  اســتنادًا  باحملكمــني  املنوطــة  املهــام  مــع  املنســجمة  الواقعيــة  واإلجــراءات  البحثيــة 

التكليــف الصــادر عــن احملاكــم الشــرعية يف قضايــا النــزاع والشــقاق.  



اللقاء االول
مفهوم النزاع وحتليله

مفهوم النزاع 	
أنواع النزاع 	
مستويات النزاع 	
حتليل النزاع 	

اللقاء الثاين
التحكيم وطبيعته القانونية

احللــول البديلــة لفــض املنازعــات بغــري الطريــق  	
القضائي.

مفهوم التحكيم: أنواعه، مميزاته، طبيعته. 	
دور اإلرادة يف التحكيم. 	

الربنامج التدريبي

التحكيم والقضاء -  احملكم والقاضي 	
ــاء  	 ــم، اثن ــدء التحكي ــل ب ــاء )قب ــاند للقض ــدور املس ال

ــم( ــاء التحكي ــد انته ــم، بع ــراءات التحكي اج
يف  	 بالنظــر  أصــا  اخملتصــة  احملكمــة  مفهــوم 

النــزاع.

اللقاء الثالث
الوساطة وطبيعتها القانونية

مفهوم الوساطة: أنواعها، مميزاتها، وطبيعتها. 	
مباديء الوساطة. 	
أمناط الوساطة. 	
مراحل الوساطة. 	
مهارات الوساطة الناجحة 	



اللقاء الرابع
منوذج امليد - آرب

)وساطة وحتكيم يف عملية واحدة(
الفرق بني الوساطة والتحكيم. 	
مفهوم امليد - آرب وطبيعته القانونية 	
مواءمة امليد - آرب لعملية التحكيم بني الزوجني 	
فوائد وحماذير امليد - آرب 	
أوجــه الشــبه واإلختــاف بــني امليــد - آرب والتحكيــم  	

بــني الزوجــني.
يف  	 والتحكيــم  الوســاطة  جتمــع  عمليــة  تطبيقــات 

واحــدة. عمليــة 

اللقاء اخلامس
تدريب عملي على التحكيم بني الزوجني
)مرحلة الوساطة -  اجللسات املنفردة(

اإلجتماع التحضريي بني احملكمني. 	
اجللسة اإلدارية األولية. 	
اجللسات املنفردة. 	
أهمية اجللسات املنفردة 	
دور الوسيط خال اجللسات املنفردة 	
خطوات اجللسات املنفردة 	
حتديد احتياجات واهتمامات األطراف 	
جمع املعلومات وحتليل النزاع 	
بناء الثقة. 	

الربنامج التدريبي



اللقاء السادس
تدريب عملي على التحكيم بني الزوجني

)مرحلة الوساطة -  اجللسات املشرتكة(
أهمية اجللسات املشرتكة 	
خطوات اجللسات املشرتكة 	
أهم ركائز العمل خال احلوار 	
رواية القصة 	
تأطري القضايا 	
البحث عن اجلواهر 	

اللقاء السابع
تدريب عملي على التحكيم بني الزوجني
)مرحلة الوساطة - اجللسات املشرتكة(

حتديد املصالح املشرتكة لألطراف 	
تقييم اخليارات 	
اتفاق الوساطة 	

اللقاء الثامن
تدريب عملي على التحكيم بني الزوجني

)مرحلة التحكيم(
اإلنتقال من الوساطة للتحكيم 	
مراحل عملية التحكيم 	
اجتماع احملكمني 	
اجللسات املشرتكة 	
إجراءات التحكيم 	
حتديد املسؤولية 	
إعداد التقرير النهائي 	
رفع التقرير للمحكمة الشرعية 	

الربنامج التدريبي



شهادة احملكم املعتمد
مميزات الشهادة

ينــال املشــارك )بعــد اجتيــازه االمتحــان املرتبــط مبــادة التدريــب( شــهادة معتمــدة مــن  	
مؤسســة ACT واجلامعــة العليــا للصحافــة يف باريــس وبرنامــج الدبلــوم املهنــي لدراســة 
الســام وإدارة الصــراع يف باريــس. هــذه الشــهادة تؤهــل املشــاركني احلصــول علــى ســاعات 
معتمــدة يف برنامــج الدبلــوم املهنــي يف دراســات الســام وإدارة الصــراع املقــدم وبالتــايل 
تؤهلــه لالتحــاق يف الربنامــج الســتكمال درجــة الدبلــوم املهنــي واملاجســتري املهنــي 

ــس. ــد يف باري املعتم
تؤهــل املشــارك لــدى جناحــه يف االمتحــان للتقــدم إلدراج اســمه ضمــن قائمــة احملكمــني  	

املعتمديــن يف مؤسســة ACT حلــل النزاعــات
تؤهــل املشــارك لــدي جناحــه يف االمتحــان للمشــاركة يف دورات تدريبيــة متقدمــة يف  	

اجملــال
تقــدمي  	 يف  للمشــاركة  كمحكــم  واعتمــاده  االمتحــان  يف  جناحــه  لــدي  املشــارك  تؤهــل 

املؤسســة خــال  مــن  تدريبــات 
اللقــاءات املهنيــة  	 النتائــج اجملــال للمشــاركة  تتيــح املؤسســة للمتحصــل علــى أفضــل 

خمفضــة برســوم  والدوليــة  احملليــة  واملؤمتــرات 

توفر مؤسسة 
ACT الدورات 

التدريبية جمانا 
للمشاركني

توفر املؤسسة 
شهادة املشاركة 
يف التدريب جمانا

رسوم احلصول على 
شهادة احملكم املعتمد 

واالعتماد للساعات 
األكادميية يف برنامج 

الدبلوم املهني لدراسات 
السام وإدارة الصراع تبلغ 

550 NIS



اخلرباء والشركاء
خرباء الوساطة والتحكيم

أ. حممد هادية
حممــد هاديــة حمــام، حكــم ووســيط وخبــري يف جمــال حــل النزاعــات، 
ــر  ــس واملدي ــام. املؤس ــون الع ــتري يف القان ــة املاجس ــى درج ــل عل حاص
التنفيــذي ملؤسســة ACT حلــل النزاعــات. عضــو جملــس أمنــاء احملكمــة 
العربيــة الدائمــة للتحكيــم ورئيــس قائمــة فلســطني فيهــا. باحــث ومــدرب 
التحكيــم  التفــاوض والوســاطة والتحكيــم، مطــور لدليــل إجــراءات  يف 
 Med-Arb الــدويل  للنمــوذج  وفقــا  والشــقاق  النــزاع  قضايــا  يف 

.Arbitration

د. لونا شامية
لدرجــة  حاملــة  الصراعــات،  إدارة  جمــال  يف  متخصصــة  شــامية  لونــا 
 20 خــربة  لديهــا  الصــراع.  مناطــق  يف  اإلنســاين  األمــن  يف  الدكتــوراه 
ســنة يف تقــدمي االستشــارات احملليــة والدوليــة يف جمــال إدارة الصــراع 
باريــس  مدرســة  يف  حماضــرة  املدربــني.  تدريــب  جمــال  يف  وخبــرية 

الصــراع. وإدارة  الســام  لدراســة  املهنــي  املاجســتري  يف  للصحافــة 



حملة عن الشركاء
مؤسسة ACT حلل النزاعات

ACT هــي جمعيــة غــري ربحيــة مســجلة يف مدينــة القــدس منــذ العــام 
2016. عمــدت املؤسســة منــذ تأسيســها علــى تطويــر مهــارات الوســاطة 
التدريــب  فــرص  املؤسســة  توفــر  اخملتلفــة.  اجملــاالت  يف  والتحكيــم 
العملــي يف اجملــال، كمــا تقــدم االستشــارات يف جمــاالت حــل النزاعــات 
وخدمــات التحكيــم والوســاطة يف النزاعــات املدنيــة والتجاريــة والعقاريــة 
واإلقليمــي.  احمللــي  املســتوى  علــى  األســرية  النزاعــات  إىل  إضافــة 
إضافــة إىل ذلــك تقــوم املؤسســة بإعــداد الدراســات واألبحــاث وأوراق 

احلقائــق وحتليــل السياســات ذات الصلــة.

حملة عن مدرسة الصحافة العليا يف باريس
أقــدم مدرســة للصحافــة يف العــامل، تأسســت يف عــام 1899، واملدرســة 
ــت  ــة )RNCP(. افتتح ــا الدول ــرتف به ــي تع ــاص، الت ــاع اخل ــن القط ــي م ه
املدرســة برنامــج املاجســتري يف الصحافــة عــن بعــد باللغــة الفرنســية 
ــة  ــة العربي ــة باللغ ــتري يف الصحاف ــت املاجس ــنوات، وافتتح ــر س ــل عش قب
يف العــام املاضــي. كمــا وأنشــأت مركــز لدراســات الشــرق األوســط ومركــز 
التطويــر املهنــي الــذي يعنــى يف جماالت دراســات الســام وإدارة الصراع، 

ــة. ــات الدولي ــية والعاق ــة، الدبلوماس ــة العام ــة والسياس اإلدارة احمللي

حملة عن مركز التطوير املهني املستمر يف اجلامعة
مركــز التطويــر املهنــي املســتمر ضمــن مدرســة الصحافــة العليــا يف 
والتعليــم  التدريــب  املركــز  يوفــر   .2020 العــام  يف  تأسيســه  مت  باريــس 
للمؤسســات واألفــراد الذيــن يســعون إىل تطويــر مهاراتهــم يف موضوعــات 
متخصصــة. يقــدم املركــز خدماتــه مــن خــال الــدورات املهنيــة والتدريــب 
الفرصــة  املركــز  ويقــدم  املؤسســي.  التطويــر  يف  للســعي  والتأهيــل 
للحصــول علــى دبلــوم مهنــي يف اجملــاالت التاليــة: املتابعــة والتقييــم، 
العامــة،  والسياســة  احملليــة  اإلدارة  الصــراع،  وإدارة  الســام  دراســات 

الدوليــة. والعاقــات  الدبلوماســية 



استمارة التسجيل

االسم الكامل        

املؤهل األكادميي        

مكان العمل        

الوظيفة         

العنوان         

هاتف         

الربيد االلكرتوين        

هل تلقيت تدريبًا أو عملت يف جمال الوساطة أو التحكيم من قبل؟
ما هي خربتك يف املوضوع؟

             
             

          

ما هو سبب التحاقك بالدورة؟
             
             

          

ترسل هذه االستمارة بعد تعبئتها عرب الربيد االلكرتوين:
 info@actconflictresolution.org

يف حال وجود أية استفسارات
يرجى التواصل من خال الرقم التايل: 02-2353861/ 052-5871165


