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رسالة املدير التنفيذي

أ. حممد هادية
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ألقــى وبــاء كوفيــد 19 هــذا العــام بظــالل ثقيلــة علــى حيــاة النــاس، وشــكل حتديــً 
خطــريًا لقطاعــات خمتلفــة ومــن ضمنهــا القطــاع األهلــي يف فلســطني، ولكنــه 
فتــح يف الوقــت نفســه آفاقــً جديــدة للتفكــري والعمــل اخلــالق. واجهــت املؤسســة 
ــة  ــا التعاقدي ــذ التزاماته ــى تنفي ــت عل ــد، فحرص ــع الصع ــى جمي ــد عل ــاء كتح ــة الوب حال
مــع شــركائها، وحتولــت طواقمهــا للعمــل عــن بعــد، وســاهمت يف تقــدمي اخلدمــات 
القانونيــة اإلستشــارية للمواطنــني املتضرريــن، وانخرطــت يف املبــادرات اجملتمعيــة 
مــع شــركائها يف اجملتمــع املــدين يف تقــدمي العــون للنــاس. كما ووســعت مــن نطاق 
ــة  ــز متخصص ــع مراك ــي م ــاون اإلقليم ــمل التع ــات ليش ــل النزاع ــال ح ــا يف جم عمله
يف جمــاالت التحكيــم والوســاطة، وعقــدت النــدوات وورش العمــل عــن بعــد، وأصــدرت 

ــة والسياســاتية اخملتلفــة. عــددًا مــن الدراســات واألبحــاث واألوراق القانوني

يعتــر عــام 2020 بالنســبة للمؤسســة عامــً اســتثنائيً قياســً يف الظــروف الطارئــة 
التــي عاشــتها فلســطني، حيــث وســعت مــن نطــاق عملهــا اجلغــرايف خــارج القــدس 
ليشــمل بقيــة حمافظــات الضفــة الغربيــة، كمــا طــورت برنامــج التحليــل السياســي 
جنبــً إىل جنــب مــع برنامــج حــل النزاعــات، وركــزت علــى جمــال التدريــب بهــدف توســيع 
مســاحة العاملــني واملهتمــني يف جمــال حــل النزاعــات. إضافــة إىل ذلــك فقــد ركــزت 
جــزء مــن جهودهــا يف تنظيــم عمــل مهنــة التحكيــم يف النزاعــات األســرية، وطــورت 
إجــراءات التحكيــم يف هــذا اجملــال، ووضعــت دليــاًل لهــذه اإلجــراءات ومدونــة ســلوك 

للعاملــني فيــه.

تخطــو املؤسســة نحــو عامهــا القــادم برؤيــة أكــر شــمواًل وبوعــي وإدراك كبرييــن 
والدوليــة علــى حالــة  اإلقليميــة  واآلثــار  تواجــه اجملتمــع احمللــي،  التــي  للتحديــات 
الصــراع التــي تعيشــها فلســطني، والنــزاع الداخلــي الــذي يهــدد وحــدة النســيج 
ــل  ــة، وح ــاركة اجملتمعي ــة، واملش ــدة الوطني ــة أن الوح ــي، مؤمن ــطيني الداخل الفلس
النزاعــات الفرديــة واجلماعيــة باســتخدام أدوات ســلمية، علميــة، ومتخصصــة، كفيلــة 

باملســاهمة يف اخلــروج مــن األزمــات التــي تعيشــها القــدس وفلســطني.  
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أصدقاء املؤسسة

 Gerry O’Sullivan جريي أو سوليفان
للعمــل مــع  للقــدس  الفلســطينية، وقــد حضــرت  للقضيــة  اإليرلنديــة مــن املناصريــن  الوســاطة واملدربــة  خبــرية 
ــرح  ــكيل وط ــيط: تش ــل الوس ــاب دلي ــة لكت ــي مؤلف ــيني. وه ــطاء املقدس ــن الوس ــة م ــاء دورة جملموع ــة إلعط النؤسس
The Mediator’s Toolkit Formulating and Asking Questions for Successful Outcomes األســئلة لنتائــج ناجحــة 

د. عبداهلل صيام
نائب حمافظ القدس مهتم يف جمال الوساطة والتحكيم.

عملــت مــع أعضــاء ACT يف عــام 2020 لتقــدمي تدريــب الوســاطة. رأيــت 
ــى  ــطينيني عل ــول الفلس ــان حص ــالص لضم ــم واإلخ ــزام والتصمي ــم االلت فيه
خيــارات وإمكانيــة الوصــول إىل آليــات حــل النزاعــات البديلــة، بــداًل مــن احلاجــة 

ــرائيلية. ــم اإلس ــة احملاك ــالل خدم ــن خ ــم م ــة نزاعاته إىل معاجل

أمتنى لهم كل التوفيق يف أنشطتهم التطوعية املشرفة.

جريي

أن يكــون العــالج قانــوين بحــت يف إطــار مؤسســة هــذا العــالج القانــوين الــذي 
مــن  خــالل جمموعــة  مــن  قانــوين  إطــار مهنــي  النزاعــات يف  يفصــل يف 
ــام  ــه أم ــن ب ــن الطع ــي ال ميك ــي ونهائ ــون قطع ــرار يك ــذا الق ــني وه اخملتص
احملاكــم األخــرى هــذا شــيء يف غايــة األهميــة ألنــه ميثــل حــال للنــزاع وعــدم 
تطويــر لهــذه املشــاكل يف وقــت نحــن أحــوج مــا نكــون إىل وحــدة اجملتمــع 

املقدســي.

لــكل ذلــك نحــن نقــول وبــكل غــرية علــى هــذا املواطــن أن تكــون قضايــاه 
تطــرح وتعالــج يف مؤسســاتنا الرســمية التــي هــي معنيــة بهــذا املواطــن 

بوجــوده بثباتــه باســتقراره وباســتمرارية رباطــة يف مدينــة القــدس

د. عبداهلل 
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شركاء املؤسسة

نعمــل يف مؤسســة آكــت بشــكل حثيــث نحــو تنويــع مصادرنــا وزيــادة عــدد شــركاءنا. قمنــا خــالل العــام بتوســيق قاعــدة 
ــى  ــادر عل ــدد ق ــول إىل ع ــا يف الوص ــد جنحن ــركاء. وق ــن الش ــر م ــدد أك ــع ع ــل م ــالل التواص ــن خ ــة م ــني للمؤسس املانح

ــة.  ــترنارية املؤسس ــان اس ضم

املؤسسة األملانية للتعاون الدويل
GIZ (German development agency)

برنامج األمم املتحدة للتنمية
United Nations Development Programme

هيرنيش بول
Heinrich-Böll-Stiftung Palestine and Jordan

احلكوكة الكندية
Canada Fund

االحتاد األوروبي
European Union

صندوق النقد العربي
Arab Monetary Fund

البنك اإلسالمي للتنمية
Islamic Development Bank
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قيم املؤسسة

العدالة واملساواة وصون احلقوق واحلريات 	
ــاء  	 ــة واالنتم ــاركة اجملتمعي ــن واملش ــيخ التضام ترس

ــي الوطن
احرتام التعددية وقبول اآلخر 	
الشفافية واملساءلة، املهنية واجلودة والتّميز 	

االسرتاتيجية العامة

لتحقيـــق الغايـــة واألهـــداف االســـرتاتيجية تعمل ACT  عبـــر 
إسـرتاتيجية مكونـة مـن ثالثـة مسـارات مرتابطـة ومتبادلـة 

التٔاثيـر:
	1 ــل . ــر تفعيـ ــا عبـ ــة وتعميقهـ ــم املواطنـ ــم مفاهيـ تعميـ

املبــادرات  وتشـــجيع  والطوعـــي  اجلماعـــي  العمـــل 
الشـــبابية. 

	1 التعامــــل مــــع مهــــددات الســــلم األهلــــي بتوجهيــــن: .
ــز  ــع وتعزيـ ــة اجملتمـ ــى توعيــ ــز علــ ــي يركــ األول وقائــ
مناعتـــه الوطنيـــة، والثانـــي عالجـي يســـاهم فـي إيجـاد 
ــق  ــئة، حتقــ ــات الناشــ ــا للنزاعــ ــق عليهــ ــول متوافـ حلـ
العدالــــة واإلنصــاف لألطــــراف املتنازعــة. وملســاندة 
علـــى  املؤسســـة  ســـتعمل  التوجهيـــن،  هذيـــن 
دعـــم تشـــكيل جلـــان حمليـــة فـــي املناطـــق واألحيــــاء 

ــم. ــيق معهــ والتنســ
	1 ــا، . ــج لهـ ــاطة والرتويـ ــم والوسـ ــات التحكيـ ــر خدمـ توفيـ

القانـــون  ســـيادة  ترســـيخ  فـــي  بدورهـــا  تســـاهم 
الضروريـــة لتعزيـــز قيـــم املواطنـــة وحمايـــة منظومـــة 

الســـلم األهلـــي واحلفـــاظ عليهـــا. 

حملة عن املؤسسة
منــذ تٔاسيســها عــام 2016 اتخــذت املؤسســة نهجــني 
االول هــو  النزاعــات،  مــع  بالتعامــل  اساســيني متعلقــني 
النهــج الوقائــي الــذي يرتكــــز علــــى تعزيــــز قيــــم املواطنــــة 
مــن تســامح وتطــــوع وكذلك إبــــراز الهويــــة الفلســــطينية 
وتقويــــة املناعــــة الوطنيـــة واجملتمعيـة وتوفيـــر املعرفـة 
والتــي تعتــر كلهــا مــن ضروريــات الصمــود. أمــا النهــج 
الثــاين فهــو النهــج العالجــي الــذي يعمـــل علـــى توفيـــر آليـــات 
ــن  ــه املواطنيـ ــي تواجـ ــات التـ ــل النزاعـ ــة حلـ ــائل بديلـ ووسـ
ونشـــر  خاصـــة،  واملقدســـيني  عامـــة  الفلســـطينيني 

رؤيتنا رسالتنا وقيمنا
رؤية املؤسسة

منتمـــي  آمــــن،  مقدســــي  جمتمــــع  إلــــى  الوصــــول 
فلســـطينيا وعربيـا وإنســـانيا، تسـوده العدالـــة واملسـاواة 
والقيـــم اإلنســـانية، قائـم علـى أســـاس املواطنــة ومتحــرر 

مــــن االحتــــالل. 

رسالة املؤسسة

حلـــل  البديلـــة  والوســـائل  للدراســـات   ACT مؤسســـة 
النزاعـــات هـــي مؤسسـة فلســـطينية غيـر ربحيـــة، مقرهـا 
القـــدس، تهـــدف إلـــى ترســـيخ منظومـــة الســـلم األهلـــي 
وذلـــك مـــن خـــالل تعزيـز قيـــم املواطنـة وصيانتهـــا وتنفيــذ 
علــــى  تعمــــل  التــــي  واملبــــادرات  الرامــــج  وتشــــجيع 
تعزيــــز املشــــاركة والتســــامح والتطــــوع وإبــــراز الهويــــة 
الفلســــطينية وتقويــــة املناعــــة الوطنيــــة واجملتمعيــــة، 
ــات  ــل النزاعــ ــاطة وحــ ــم والوســ ــات التحكيــ ــر خدمــ وتوفيــ
والرتويــــج لهــا، وإعــداد األبحــاث والدراســات املتخصصــة 
ذات الصلــــة، وتوفيــــر املعرفــــة التــــي متكــن اجملتمـــع 
املقدســـي وخاصـة الشـباب مـــن بلـورة مسـتقبله ضمـن 

ــي الفلســـطيني.  ــار الوطنـ اإلطـ

وتعميـــم ثقافـــة اللجـــوء للوســـائل البديلـــة حلـــل النزاعـــات 
)التحكيـم والوسـاطة( بديال عـن التوجـه للمحاكـم النظاميـة 
ــق بالــذات. ويف هــذا االطــار،  ــاء احلـ ــائرية أو اقتضـ أو العشـ
طــورت املؤسســة وتعمــل علــى تطويــر جمموعــة مــن 
ــن  ــة املواطنيـ ــى توعيـ الرامــج واألنشــطة التــي تهــدف إلـ
ــا  ــة وخصوص ــات البديل ــل النزاع ــات ح ــن آلي ــيني ع املقدسـ
واألبحــــاث  الدراســــات  وإعــــداد  والوســــاطة،  التحكيــــم 

املتخصصــــة ذات الصلــــة.
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اجنازات املؤسسة

منصة للحوار بني مؤسسات املسؤولية اجملتمعيةالوحدة االستشارية القانونية
اجملتمع املدين واحلكومة 

الفلسطينية إطالق الوحدة  	
االستشارية خلدمة 
أكر قدر ممكن من 

املواطنني 

التوعية حول وباء كوفيد  	
وأثره على الصحة 

والنظام العام
مبادرات جمتمعية 	
تعزيز التعاون مع  	

مؤسسات اجملتمع 
املدين

تأهيل الوسطاء واحملكمنيوحدة التحكيم والوساطة

توسيع قاعدة احملكمني  	
والوسطاء حمليا

بناء قدرات احملكمني  	
والوسطاء

تٔاهيل الوسطاء واحملكمني يف جمال  	
النزاعات الوقفية وقضايا النزاع والشقاق 

أمام احملكمة الشرعية
	  Med-Arb Arbitration مواءمة منوذج

مع أنظمة الوساطة والتحكيم احمللية

املساهمة يف طرح  	
القضايا الشائكة 

وحماولة إيجاد حلول 
وإشراك اجملتمع 

الفلسطيني بجميع 
أطيافه.

احلاكمية
هنــاك هيئتــان حاكميتــان يف املؤسســة وهــي الهيئــة 

العامــة وجملــس اإلدارة.

تتكـــون الهيئـــة العامـــة للمؤسسـة مـــن )33( عضـوا  مـن 
قضـــاة وأســـاتذة جامعييـــن ومــدراء ملؤسســـات عامــة 
وخاصـــة وجتـــار وســـيدات ورجـــال أعمـــال وناشــطني مــن 
الشـــباب والنســـاء. جتتمـــع الهيئــة العامــة مرتيـــن ســـنويا 
تعمــل علــى مراجعــة وإقــرار التقاريـــر املاليـــة واإلداريـــة. 
وينبثـــق عـــن الهيئـــة العامـــة جملـــس إدارة يتٔالـــف مـــن )11( 

عضـــوا يضـم قانونييـن وأكادميييـن واقتصادييـن وناشطني 
مــن النســاء والشــباب. يجتمـــع جملـــس االدارة 6 مـــرات 
ســـنويا علـــى األقـــل، يناقـش فيهـــا سياســـات املؤسسـة 
ــا  ــع، كمـ ــى اجملتمـ ــا علـ ــار تدخالتهـ ــة وأثـ ــة واملاليـ اإلداريـ

يعتمـــد أنشـــطتها ويقيـــم أداء عملهـــا.
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مت تنفيذ العديد من النشاطات التي تتم بشكل مستمر ودوري كجزء من نشاطات املؤسسة باإلضافة 

مشروع أهل. 	

أهلاسم املشروع

تعزيز السلم األهلي يف ضواحي القدسالهدف العام

الشرطة املدنية الفلسطينيةالشركاء

املؤسسة األملانية للتعاون الدويل GIZالداعمني

أهداف املشروع

تٔاسيس شبكة شبابية مكونة من 3 جمموعات يف املناطق املستهدفة قادرة على التٔاثري يف إحداث التغيري ( 	
اإليجابي.

تٔاسيس جمموعة من ذوي اخلرة "األهايل " لدعم الشبكة الشبابية.( 	
تعزيز قدرات الشباب على مهارات التعامل مع النزاع بشكل إيجابي.( 	
تطوير التعاون والشراكة اجملتمعية بني الشرطة الفلسطينية واجملتمع احمللي وخاصة فئة الشباب.( 	
تعزيز حالة األمن وسيادة القانون يف املناطق املستهدفة( 	

املشاريع

اإلجنازات

	1 تشــكيل 3 جمموعــات شــبابية يف مناطــق ضواحــي .
وشــمال  شــرق،  وشــمال  شــرق،  )جنــوب  القــدس 

غــرب( تضــم كل منهــا 15 شــابً وفتــاة.
	1 رؤســاء . مــن  اخلــرة  ذوي  مــن  جمموعــة  تشــكيل 

البلديــات والهيئــات احملليــة ومؤسســات اجملتمــع 
املــدين.

	1 ــل . ــط والتواص ــول التخطي ــة ح ــاعة تدريبي ــام 16 س امت
لثــالث جمموعــات شــبابية مبعــدل 6 لقاءات »ســاعتني 
 10.04 بتاريــخ  اللقــاءات  بــدات  لقــاء«  كل  ونصــف 

.16.04 بتاريــخ  وانتهــت 
	1 ــرة . ــط واملناص ــول الضغ ــة ح ــاعة تدريبي ــام 16 س امت

لثــالث جمموعــات شــبابية مبعــدل 6 لقاءات »ســاعتني 
 02.05 بتاريــخ  اللقــاءات  بــدات  لقــاء«  كل  ونصــف 

.22.05 بتاريــخ  وانتهــت 
	1 إطــالق 3 مبــادرات شــبابية يف شــمال شــرق وشــمال .

غــرب وجنوب شــرق القــدس بتاريــخ 13.6.2020.
	1 إمتــام فعاليــات املبــادرات الثــالث التــي ركــزت علــى .

وبــاء كورونــا، وذلــك يف مناطق شــمال شــرق وشــمال 
غــرب وجنــوب شــرق القــدس، وتضمنــت الفعاليــات 
يف  واملواطنــني  املــدارس  علــى  كمامــات  توزيــع 
بلديــة  كمســائلة  البلديــات  ومســاءلة  الطرقــات، 
العيزريــة والــرام واجليــب، وتوزيــع كمامــات والتوعيــة 
ــا، كمــا تضمنــت حمــالت توعيــة يف قاعــات  ضــد كورون

خطــوط  ورســم  بســالمه،  افــرح  بعنــوان  األعــراس 
ــد يف  ــى التباع ــالب عل ــث الط ــدارس حل ــد يف امل تباع
ــدة  ــة يف ع ــات توعوي ــق الفت ــريًا تعلي ــا، وأخ ــل كورون ظ

القــدس. مناطــق بضواحــي 
	1 التواصــل . مواقــع  عــر  توعــوي  منشــور   60 نشــر 

االجتماعــي مبــا يشــمل فيســبوك وانســتغرام ولينكــد 
ان.

	1 إمتــام ورقــة حقائــق وورقــة سياســات حــول الواقــع .
القانــوين واألمنــي يف ضواحــي القــدس مــع الباحــث 

جهــاد حــرب، ونقاشــها إلكرتونيــً.
	1 يف . األهلــي  الســلم  لتعزيــز  أهــل  مشــروع  اختتــام 

ضواحــي القــدس وتخريــج 30 متطــوع ومتطوعــة مــن 
ضواحــي القــدس

11
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مشروع حماية الرتاث االسالمي واملسيحي يف القدس. 	

حماية الرتاث االسالمي واملسيحي يف القدساسم املشروع

تعزيز حماية الرتاث االسالمي واملسيحي يف القدسالهدف العام

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية واجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الشركاء
الدولية "باسيا”

االحتاد األوروبيالداعمني

أهداف املشروع

تطويــر قــدرات احملامــني يف التعامــل مــع القضايــا والنزاعــات الوقفيــة، مــن خــالل تدريــب 20 حمامــي علــى ( 	
القوانــني ذات العالقــة والســوابق القضائيــة والوضــع القانــوين لألوقــاف يف القــدس واحملاكــم اخملتصــة يف 

النزاعــات الوقفيــة وإجــراءات التســجيل يف األمــالك العقاريــة وإجــراءات التســجيل.
ــة علــى اإلدارة اإلداريــة واملاليــة لألوقــاف مــن خــالل تدريــب 50 مشــاركً مــن ( 	 ــر قــدرات متــويل األوقــاف الذري تطوي

ــدس. ــيحية يف الق ــالمية واملس ــاف اإلس ــويل األوق مت
تطويــر قــدرات احملامــني ومتــويل األوقــاف علــى حــل النزاعــات الوقفيــة والعقاريــة مــن خــالل تدريــب 60 مشــاركً ( 	

علــى التحكيــم كوســيلة بديلــة حلــل النزاعــات. 
عقــد نــدوات لطــالب كليــات احلقــوق يف اجلامعــات الفلســطينية لتتعزيــز معرفتهــم حــول النظــام القانــوين للوقــف ( 	

وأهميتــه حلمايــة العقــارات يف القــدس. 
تقدمي اإلستشارات القانونية اجملانية حول القضايا الوقفية.( 	

اإلجنازات

	1 عقــد لقــاء تدريبــي بواقــع 36 ســاعة ل20 حمامــي .
تشــمل القوانــني ذات العالقــة والســوابق القضائيــة 
واحملاكــم  القــدس  يف  لألوقــاف  القانــوين  والوضــع 
اخملتصــة يف النزاعــات الوقفيــة وإجــراءات التســجيل 

يف األمــالك العقاريــة وإجــراءات التســجيل. 

	1 مــن . مشــاركً  ل50  ســاعة   40 بواقــع  لقــاء  عقــد 
متــويل األوقــاف اإلســالمية واملســيحية يف القــدس 
ــالك  ــة لألم ــة واالداري ــى االدارة املالي ــب عل ــز التدري ترك
الوقفيــة الذريــة، والشــروط الواجــب توافرهــا مبتــويل 
للمحاكــم  والشــرايف  الرقابــي  والــدور  االوقــاف، 
اىل  اضافــة  املتولــني،  علــى  اخملتصــة  الشــرعية 
القوانــني التــي حتــدد اختصاصــات املتولــني، والعقــود 

احملكمــة.  اذن  تســتوجب  التــي 

	1 ل60 . ســاعة   120 بواقــع  تدريبيــة  لقــاءات  عقــد 
مشــاركً مــن احملامــني ومتــويل األوقــاف. تهــدف هــذه 
ــويل  ــني ومت ــدرات احملام ــر ق ــة لتطوي ــاءات التدريب اللق
وخاصــة  النزاعــات  حــل  جمــال  يف  الذريــة  األوقــاف 
التحكيــم والوســاطة، بــدءا باتفــاق التحكيــم، واجراءاتــه 
ــفوية  ــات الش ــح، والبين ــدمي اللوائ ــة، وتق ــني الهيئ )تعي
احلكــم  وصــدور  اخلتاميــة(  واملرافعــات  والكتابيــة، 
وأوجــه الطعــن فيــه أو تصديقــه و قوانــني التحكيــم 

القضائيــة. والســوابق 
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تعزيز قدرات مركز الفيصل للوساطة والتحكيم. 	

مشروع تعزيز قدرات مركز الفيصل للوساطة والتحكيماسم املشروع

تعزيز قدرات مركز الفيصل للوساطة والتحكيمالهدف العام

اجملتمع احملليالشركاء

صندوق النقد العربي بإدارة البنك االسالمي للتنمية بتنفيذ برنامج األمم الداعمني
املتحدة اإلمنائي

أهداف املشروع

تعزيز قدرات مركز الفيصل للوساطة والتحكيم وتطويره ليتمكن من توسيع جمال خدماته للمؤسسات واألفراد، ( 	
وفقً ألفضل املعايري اإلقليمية والدولية، وتفعيل مذكرات التفاهم املوقعة، والدخول يف شراكات جديدة

حتسني جودة خدمات الوساطة والتحكيم واالستشارات القانونية التي يقدمها املركز.( 	
تطوير التعاون مع مؤسسات التحكيم اإلقليمية والدولية( 	

االجنازات

	1 إصدار دراسة بحثية حول التحكيم يف قضايا الشقاق والنزاع املنظورة أمام احملاكم الشرعية يف القدس..
	1 اصــدار دليــل الوســاطة اجملتمعيــة كٔاول دليــل متخصــص يصــدر يف مدينــة القــدس ويعــرض اإلطــار النظــري .

والتتبيــق العملــي لعمليــة الوســاطة.
	1 إصدار العدد األول من جملة التحكيم والتي تزكرت على 5 مواضيع أساسية، وهي:.

جملة التحكيم

الرقابة القضائية على طلب 
انهاء اجراءات التحكيم - 
احملامي فضل جناجرة

مفهوم التحكيم - 
احملامي حممد هادية

جائحة كورونا ونزاعات عقود 
العمل واإليجار يف فلسطني
الدكتور حممد دودين

مدى اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة
الدكتور يوسف حممد شندي

جائحة كورونا: ما بني التوازن 
االقتصادي للعقد والقوة 
امللزمة للقعد -
 الدكتور احمد سويطي
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	1 اإلعــالن عــن قائمــة احملكمــني واخلــراء لســنة 2021-2020 والتــي تضــم حمكمــني مــن فلســطني والــدول العربيــة .
الشــقيقة.

	1 تعزيــز وحدتــي التحكيــم والوســاطة يف املؤسســة والتشــبيك مــع مراكــز حتكيــم ووســاطة اقليميــة ودوليــة، وتطويــر .
ــراكات معها. ش

	1 تسجيل 10 قضايا متعلقة بالنزاعات التجارية والعقارية والوقفية والنزاعات األسرية وابرازها يف التصميم..
	1 املشاركة يف دورات تدريبية ومؤمترات متخصصة )حتكيم ووساطة( إقليمية ودولية..

	1 منــوذج . علــى  للتدريــب   GERRY O’SULLIVAN اإليرلنديــة  املدربــة  الوســاطة  خلبــرية  املؤسســة  اســتضافة 
The Mediator’s Toolkit Formulating and Asking Questions for Suc-  الوســاطة املعتمــد يف كتابهــا
cessful Outcomes  مبشــاركة 7 متدربــني مــن حمامــني ومهندســني، والــذي اســتمر يف مقــر املؤسســة ملــدة 

ــني 13/02/2020 و 17/02/2020. ــا ب ــة م ــرتة الواقع ــة يف الف ــام تدريبي ــة اي اربع

 

"املدربة GERRY O’SULLIVAN هي إحدى الوسطاء اإليرلنديني 
املناصرين للقضية الفلسطينية، وقد حضرت للقدس إلعطاء دورة 
جملموعة من الوسطاء املقدسيني.

اللقاء كان ثري جدًا ومفيد بالنسبة للمشاركني
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مشروع جمموعة التفكري االسرتاتيجي )سجال(. 	

سجالاسم املشروع

تطوير نواة التفكري االسرتاتيجيالهدف العام

مؤسسة الرؤياالشركاء

مؤسسة كونراد أديناورالداعمني

أهداف املشروع

بنــاء جمموعــة للتفكــري االســرتاتيجي تضــم شــباب وذوي خــرة بهــدف بنــاء طاولــة حــوار حــرة للتعبــري عــن الــرأي يف ( 	
كل القضايــا ذات الصلــة بالقــدس حاضرهــا ومســتقبلها.

تدريب جمموعة من الشباب على املناظرات وعرض املناظرة يف إحدى اجلامعات الفلسطينية يف القدس( 	

اإلجنازات

	1 انعقــد 12 لقــاء تخطيطــي وإصــدار دراســة بحثيــة حــول االنتخابــات باإلضافــة علــى ورقــة حقائــق حــول واقــع التعليــم .
يف القــدس وأهميــة االنتخابــات بالقــدس

	1 عمل مناظرة يف جامعة القدس حول االنتخابات الفلسطينية التشريعية .
	1 انتــاج تقريــر حــول مشــاركة املقدســيني يف االنتخابــات العامــة واحملليــة يف الضفــة الغربيــة، وورقــة موقــف حــول .

االنتخابــات الفلســطينية العامــة وأهميتهــا للقــدس، وورقــة حقائــق حــول ريــادة األعمــال والنمــو االقتصــادي احمللــي 
يف شــرق القــدس، باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة، إضافــة إىل ورقــة حقائــق حــول التعليــم يف القــدس.
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مشروع قضايا. 	

قضايااسم املشروع

تعزيز اإلنتاج األكادميي للباحثني/ات الفلسطينينيالهدف العام

اجملتمع احملليالشركاء

هرنيش بول - مكتب فلسطني واألردنالداعمني

أهداف املشروع

خلــق مســاحة حلريــة التعبــري، النقــاش، واإلنتــاج األكادميــي للباحثــني والباحثــات الفلســطينيني دون أن يكــون هنــاك ( 	
أي قيــود علــى حريــة اخلطــاب وحريــة الــرأي والتعبــري

إنتاج سلسلة من أوراق احلقائق وحتليل السياسات والتي تختص بإنتاج مواضيع وقضايا سياسية واجتماعية( 	
اخلــراء ( 	 مــع  وتشــبيكهم  األكادميــي،  واإلنتــاج  البحــث  يف  الفلســطينيني  والباحثــات  الباحثــني  مشــاركة  تعزيــز 

الفلســطينيني. والباحثــني 
تشبيك الباحثني والباحثات مع اجملتمع احمللي والعاملي العاملني على القضايا الفلسطينية( 	

اإلجنازات
	1 إصــدار ورقــة حقائــق حــول دور اجملتمــع احمللــي يف القــدس الشــرقية خــالل جائحــة كورونــا )مؤسســات اجملتمــع .

املــدين منوذجــً( وجهــوده يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة والتوعويــة للمقدســيني.
	1 إصــدار ورقــة حقائــق حــول دور وفعاليــة مكاتــب الشــؤون االجتماعيــة العاملــة يف القــدس الشــرقية يف توفــري .

ــطينية  ــدين الفلس ــع امل ــات اجملتم ــن مؤسس ــول م ــدور املٔام ــري وال ــف األس ــن العن ــال م ــاء واألطف ــة للنس احلماي
العاملــة يف نفــس اجملــال.

	1 اصدار ورقة حقائق حول أثر وباء كوفيد 19 على واقع التعليم يف القدس.
	1 اصــدار ورقــة حتليــل سياســات حــول أثــر قانــون التطبيــق )قانــون تطبيــق االتفاقيــة املرحليــة بشــٔان الضفــة الغربيــة .

وقطــاع غــزة( علــى احليــاة املدنيــة واملشــاركة السياســية للمقدســيني.
	1 عقد أربع ندوات الكرتونية ملناقشة أوراق احلقائق وحتليل السياسات:.

https://www.facebook.com/434079900106701/videos/276628536756990  :للمشاهدة

اللقــاء  	 عقــد  مت   2020/10/10 بتاريــخ 
االلكــرتوين األول للباحثــة ســناء دجــاين والباحــث 
يحيــى حجــازي وبــإدارة األســتاذة أريــج دعيبس 
كوفيــد-19  وبــاء  أثــر  حــول  حقائــق  لورقــة 
القــدس.  يف  التعليــم  واقــع  علــى  املســتجد 
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https://www.facebook.com/434079900106701/videos/368537280960588 :للمشاهدة 

ــاين  	 ــرتوين الث ــاء االلك ــد اللق ــخ 2020/10/14 مت عق بتاري
نســيبة  منــري  الدكتــور  بــإدارة  عــودة  معــني  للباحــث 
التطبيــق  قانــون  أثــر  لورقــة حتليــل سياســات حــول 
الضفــة  حــول  املرحليــة  االتفاقيــة  تطبيــق  )قانــون 
احليــاة املدنيــة  1994( علــى  غــزة  الغربيــة وقطــاع 

للمقدســيني. السياســية  واملشــاركة 

بتاريــخ 2020/10/17 مت عقــد اللقــاء االلكــرتوين الثالــث  	
ليــث  األســتاذ  وبــإدارة  خديجــة  أبــو  خليــل  للباحــث 
عرفــة لورقــة حقائــق حــول دور اجملتمــع احمللــي يف 
ــات  ــا )مؤسس ــة كورون ــالل جائح ــرقية خ ــدس الش الق
تقــدمي  يف  منوذجً( وجهــوده  املــدين  اجملتمــع 

للمقدســيني. والتوعويــة  الصحيــة  اخلدمــات 

https://www.facebook.com/434079900106701/videos/343732763719965 :للمشاهدة 

مت عقــد مقابلــة مــع الســيد االســتاذ خليــل أبــو خديجــة استشــاري ضغــط ومناصــرة عــر فضائيــة القــدس التعليميــة  	
حــول الورقــة البحثيــة التــي أعدهــا ضمــن مشــروع قضايــا.

https://www.facebook.com/434079900106701/videos/3720632467948048 :ملشاهدة املقابلة
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بتاريــخ 2020/10/20 مت عقــد اللقــاء االلكــرتوين الرابــع  	
للباحثــة رشــا عثمــان وبــإدارة األســتاذ حممــد الصفــدي 
الشــؤون  مكاتــب  وفعاليــة  دور  حقائق حــول  لورقــة 
االجتماعيــة العاملــة يف القــدس الشــرقية يف توفــري 
األســري  العنــف  مــن  واألطفــال  للنســاء  احلمايــة 
والــدور املٔامــول مــن مؤسســات اجملتمــع املــدين 

الفلســطينية العاملــة يف نفــس اجملــال. 

https://www.facebook.com/434079900106701/videos/929393187590921 :للمشاهدة

نشــر 8 منشــورات توعويــة حــول التعليــم عــن بعــد، وتــراوح عــدد الوصــول لــكل  	
منشــور بــني 20.00 إىل 61.800 ألــف عــر فيســبوك.
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ــع 30  	 ــف بواق ــوع العن ــن موض ــة ع ــات إذاعي ــر 3 ومض ــن نش ــوس تتضم ــة يب ــق إذاع ــن طري ــة ع ــة إعالمي ــالق حمل إط
مــرة، أي كل واحــدة مــن الومضــات الثــالث مرتــني يوميــً علــى مــدار 5 أيــام. وهــي اإلذاعــة الفلســطينية الوحيــدة يف 
ــبوك إىل  ــر فيس ــا ع ــدد متابعيه ــل ع ــدس، ووص ــة الق ــع يف مدين ــدى واس ــا ص ــام 2008 وله ــت ع ــدس، وانطلق الق

11.228 ألــف متابــع.

ــف،  	 ــوع العن ــن موض ــة ع ــات إذاعي ــث 3 ومض ــن ب ــث تتضم ــاء إف إم حي ــة نس ــق إذاع ــن طري ــة ع ــة اعالمي ــالق حمل إط
بواقــع 23 مــرة، أي ان كل واحــدة مــن الومضــات الثــالث مرتــني يوميــً علــى مــدار أربعــة أيــام. ويبلــغ عــدد مســتمعي 
إذاعــة نســاء أف أم أكــر مــن 340 ألــف، ووصــل عــدد متابعــي صفحــة الفيســبوك 445 ألــف متابعــة، أمــا زوار املوقــع 

الرســمي لديهــم فبلــغ 70 ألــف زائــر.

ــد النشــاطات يف القــدس الشــرقية وجهــود  	 ــون تقيي ــق عــن موضــوع قان ــو مكــون مــن 5 دقائ إطــالق مقطــع فيدي
مؤسســات اجملتمــع املــدين خــالل جائحــة كورونــا لشــخصية مؤثــرة يف جمــال االعــالم الرقمــي )حممــود حريبــات(، 
عــر منصــة فيســبوك، فيمــا حصــل علــى  تعليــق  اعجــاب و53 مشــاركة و16   238 الفيديــو علــى  وقــد حصــل 

25.114 مشــاهدة و21 تعليــق عــر منصــة انســتغرام.

https://www.facebook.com/434079900106701/videos/2945239272429401 :ملشاهدة الفيديو

مشروع التحكيم يف قضايا النزاع والشقاق. 	

التحكيم يف قضايا النزاع والشقاقاسم املشروع
تعزيز قدرات احملكمني يف قضايا النزاع والشقاقالهدف العام

اجملتمع احملليالشركاء
حكومة كنداالداعمني

أهداف املشروع

املساهمة يف تطوير قدرات احملكمني الشرعيني( 	
دعم مشاركة النساء كمحكمات( 	
تطوير نظام حتكيم متالئم مع قضايا النزاع والشقاق( 	
وضع قواعد سلوك حمددة للمحكمني/ات الشرعيني( 	

اإلجنازات
	1 النـــزاع . قضايـــا  حـــول  تدريبيـــة  ســـاعة   25 مدتـــه  تدريـــب  عقـــد 

والشـــقاق.
	1 باإلجــراءات . متعلقــة  متخصصــة  بحثيــة  دراســة  دراســة  اصــدار 

القائمــة املتبعــة مــن قبــل احملكمــني يف قضايــا النــزاع والشــقاق 
باملمارســات  ومقارنتهــا  الشــرعية  احملاكــم  أمــام  املنظــورة 
الفضلــى واإلجــراءات القانونيــة العمليــة للتحكيــم. تضمنت الدراســة 
البحثيــة توصيــات مهمــة لتعزيــز وتطويــر اإلجــراءات احلاليــة املتبعــة 

ــرعية.  ــة والش ــول القانوني ــع األص ــب م ــا يتناس مب
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	1 اصــدار دليــل إرشــادي وتدريبــي متخصــص يوضــح إجــراءات التحكيــم الواجبــة اإلتبــاع مــن قبــل احملكمــني املشــتغلني .
يف قضايــا التحكيــم بــني الزوجــني. 

	1 اصــدار مدونــة ســلوك حملكمــي احملاكــم الشــرعية تتضمــن شــروط تعيــني احملكمــني والقواعــد املهنيــة الواجــب .
علــى احملكمــني اتباعهــا والعمــل وفقهــا خــالل إجــراءات التحكيــم بــني الزوجــني.

	1 اصــدار كتيــب موجــه للجمهــور علــى صيغــة ســؤال وجــواب يحتــوي معلومــات شــاملة ويجيــب علــى كافــة األســئلة .
ــا  ــر به ــي مت ــل الت ــني، واملراح ــني احملكم ــراءات تعي ــني، وإج ــني الزوج ــم ب ــة التحكي ــة بعملي ــارات املتعلق واالستفس

ــم. ــاطة والتحكي ــي الوس ــالل مرحلت ــني خ ــات احملكم ــام وصالحي ــة إىل مه ــة، إضاف ــذه العملي ه
	1 عقد ندوتني الكرتونيتني بالعناوين التالية:.

دعــوة ملناقشــة األســس الواجــب علــى احملكمــني بــني الزوجــني اتباعهــا يف حتديــد املســؤولية عــن  	
فشــل احليــاة الزوجيــة ونســبة الذنــب وأثرهــا علــى خمالعــة الزوجــة يف كامــل مهرهــا املؤجــل أو جــزء 

منه
دعــوة ملناقشــة الدراســة البحثيــة حــول اإلجــراءات القائمــة املتبعــة مــن قبــل احملكمــني يف قضايــا  	

النــزاع ومقارنتهــا بٔافضــل املمارســات واإلجــراءات القانونيــة العمليــة للتحكيــم.
	1 نشر 9 ملصقات توعوية حول التحكيم يف قضايا النزاع والشقاق .

  

  

  

	1 نشر 3 ومضات إذاعية حول صفات احملكم، إجراءات التحكيم ونظام ميد- آرب.
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املشاركة اجملتمعية يف حل النزاعات. 	

املشاركة اجملتمعية يف حل النزاعاتاسم املشروع

تعزيز املشاركة اجملتمعية يف حل النزاعاتالهدف العام

اجملتمع احملليالشركاء

صندوق النقد العربي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية وتنفيذ برنامج األمم الداعمني
املتحدة اإلمنائي

أهداف املشروع

تعزيــز وحــدات التحكيــم والوســاطة يف املؤسســة وتطويرهــا لتتمكــن مــن توســيع جمــال خدماتهــا للمؤسســات ( 	
واألفــراد، وفقــٌا ألفضــل املعايــري اإلقليميــة والدوليــة.

اختبــار دليــل الوســاطة اجملتمعيــة ليتناســب مــع البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة يف حمافظــة القــدس، ( 	
وتطويرهــا وفــق أفضــل املمارســات اإلقليميــة.

التوعية اإلعالمية للمواطنني حول خماطر تصاعد العنف واجلرمية.( 	
تطوير التعاون مع مؤسسات التحكيم اإلقليمية والدولية.( 	

اإلجنازات
	1 للمقــر اجلديــد . التحتيــة  البنيــة  نقــل مقــر املؤسســة إىل املوقــع اجلديــد ومــن خــالل املشــروع مت حتديــث  مت 

الالزمــة. باملعــدات  وجتهيزهــا  التدريــب  قاعــة  بإضافــة  وذلــك  للمؤسســة 
	1 مــا زال العمــل مســتمر يف املشــروع يف جمــال اختبــار دليــل الوســاطة اجملتمعيــة ليتناســب مــع البيئــة االجتماعيــة .

ــائدة والثقافية الس
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نشاطات أخرى . 	

توعية املواطنني يف قضايا جمتمعية متنوعةالهدف العام

اجملتمع احملليالشركاء

القطاع اخلاص يف فلسطني ومتويل حملي كجزء من املسؤولية اجملتمعية، الداعمني
والتعاون األملاين، والبنك اإلسالمي.

األهداف 

توعية املواطنني بقضايا متعلقة بإدارة والتعامل مع األزمات( 	
توعية املواطنني بقضايا متعلقة بإدارة والتعامل مع النزاعات( 	

ندوات الكرتونية
إطالق لقاءات الكرتونية حوارية أسبوعية حول مواضيع تالمس الواقع املعاش يف ظل  	

حالة الطوارئ وأزمة كورونا.
إطالق لقاءات الكرتونية حوارية أسبوعية حول مواضيع جدلية لتقريب وجهات النظر بني  	

أطياف اجملتمع الفلسطيني.

النزاعات العائلية يف زمن كورونا
2020\4\22

املتحدثون

دكتور عبد الرحمن خوجا: متخصص بعلم النفس، . 	
وحماضر جامعي.

هاين سمريات: مدير وحدة الوسائل البديلة يف . 	
مؤسسة تعاون حلل الصراع

التحكيم بقضايا الشقاق والنزاع املنظورة أمام 
احملاكم الشرعية يف القدس

2020\4\29

املتحدثون

 وفاء درويش: باحثة قانونية وحمامية- 	( 
نظامي/ شرعي

ملكة عبد اللطيف: باحثة قانونية وحمامية- ( 	
نظامي
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العنف واجلرمية يف فلسطني
خالل جائحة كورونا

2020\5\6

املتحدثون
األستاذ طارق عسراوي: وكيل نيابة رام اهلل( 	
العقيد عاهد حساين: مدير العالقات ( 	

العامة واالعالم يف شرطة ضواحي القدس

النزاعات العقارية يف القدس بني عنصرية 
قانون أمالك الغائبني وخطورة قرار

تسوية األراضي

2020\5\13

املتحدثون
احملامي وكاتب العدل مهند جبارة: خبري ( 	

يف شؤون العقارات والتنظيم والبناء يف 
القدس

زكريا عودة: منسق االئتالف األهلي حلقوق ( 	
اإلنسان

احملامي حممد هادية: املدير التنفيذي ( 	
ملؤسسة ACT للدراسات والوسائل 

البديلة حلل النزاعات

االمان الرقمي واجلرائم اإللكرتونية
يف ظل جائحة كورونا

2020\5\20

املتحدثون
العقيد سامر الهندي: مدير وحدة اجلرائم ( 	

اإللكرتونية يف الشرطة الفلسطينية
شذى الشيخ يوسف: مدربة يف االمان ( 	

الرقمي ومركزة املشاريع يف مركز حملة.

25

قانون حماية األسرة من العنف
2020\5\30

املتحدثون
األستاذة رانية غوشة: حمامية وشريك ( 	

مؤسس ملكتب اتقان للمحاماة.
لبنى كاتبة: حمامية ومدير شريك ( 	

باجملموعة القانونية "ايكويتي.”
بالل حمفوظ: حمامي وناشط حقوقي( 	
ساما عويضة: املديرة العامة ملركز ( 	

الدراسات النسوية
حممد الصفدي: اخصائي نفسي( 	

قانون حماية األسرة من العنف
)اجللسة الثانية(

2020\6\14

املتحدثون
االستاذة خلود عبد اخلالق: مدير عام ( 	

الشؤون القانونية يف وزارة التنمية 
االجتماعية 

االستاذة سونا نصار: مستشارة قانونية ( 	
يف وزارة شؤون املرأة

االستاذ بالل حمفوظ: حمامي وناشط ( 	
حقوقي 

االستاذ عمر رحال: مدير مركز اعالم حقوق ( 	
االنسان والدميقراطية شمس

اياد احلالق وأحمد مناصرة شرعنة القتل
خارج نطاق القانون

2020/11/15

املتحدثون
احملامي مدحت ديبة: مستشار قانوين ( 	

وعضو الدفاع عن الشهيد إياد احلالق
احملامي عمر خمايسة: مدير مؤسسة ( 	

امليزان حلقوق اإلنسان
احملامي خالد زبارقة: خمتص يف شؤون ( 	

القدس وعضو الدفاع عن الشهيد إياد 
احلالق
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نشاطات أخرى . 	

اطالق الوحدات الثالث للمؤسسة )وحدة التحكيم ووحدة الوساطة والوحدة الهدف العام
االستشارية القانونية(:

اجملتمع احملليالشركاء

متويل ذاتي كجزء من املسؤولية اجملتمعيةالداعمني

األهداف 

تقدمي االستشارة القانونية يف جماالت متعددة( 	
خلق بيئة صحية امنة حترتم سيادة القانون يف اجملتمع احمللي، وتساهم يف حفظ السلم األهلي( 	

طبيعة اخلدمات

جمــاين  بشــكل  االستشــارية  القانونيــة  الوحــدة  أطــالق 
ــات  ــمل خدم ــني، وتش ــن املواطن ــريحة م ــر ش ــة أك خلدم
الوحــدة تقــدمي االستشــارة القانونيــة يف جمــاالت متعــددة 
املدنيــة  النزاعــات  ألطــراف  املشــورة  تقــدمي  أهمهــا 
آلليــة  القانــوين  واإلرشــاد  والــرأي  والعقاريــة،  والتجاريــة 
تســوية نزاعــات العائلــة كدعــاوي النــزاع والشــقاق. إضافــة 
األحــكام  تنفيــذ  يف  املتبادلــة  القانونيــة  املســاعدة  إىل 
وواجبــة  اإلســرائيلية  احملاكــم  عــن  الصــادرة  القضائيــة 
وبالعكــس،  الفلســطينية  الســلطة  مناطــق  يف  التنفيــذ 
قضايــا  متابعــة  يف  املشــورة  تقــدمي  يف  واملســاعدة 

والداخليــة. واألرنونــا،  الوطنــي  التٔامــني 

ويقــدم االستشــارات حمامــني خمتصــني وذوي خــرة يف 
ــوق  ــرعية، واحلق ــة والش ــة والتجاري ــات املدني ــال النزاع جم

االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

وتهــدف املؤسســة مــن خــالل إطــالق هــذه الوحــدة إىل 
امنــة  صحيــة  بيئــة  خلــق  خــالل  مــن  املواطنــني  خدمــة 
حتــرتم ســيادة القانــون يف اجملتمــع احمللــي، وتســاهم 

يف حفــظ الســلم األهلــي.

27

إصدارات املؤسسة
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شهادات املشاركني واملستفيدين من املؤسسة

صعبــا  عامــا   2020 العــام  كان  "للمعظــم 
ــا  ــا تبعه ــا وم ــة الكورون ــبب جانح ــديدا بس وش
مــن فقــدان أعمــال ومدخــرات ومشــاكل ال 

حتصــى.

خــالل  ومــن  تعــاىل  اهلل  بفضــل  أننــي  إال 
مؤسســة ACT أقولهــا وبــكل فخــر أن العــام 
2020 كان مــن أجنــح االعــوام يف حياتــي حيــث 
املؤسســة  مــن  كبــرية  مبســاعدة  أجنــزت 
العديــد مــن الــدورات ســواء أكانــت وجاهيــة أو 

ــد.  ــن بع ع

باخملتصر أستطيع أن أوجز:

2020 مع ACT هو عام إجنازات وجناحات."

أسعد الشامي

»اعتــز بوجــودي وتعلمــي لــدى مؤسســة آكــت فقــد كانــت منــر لتحقيــق حلمــي بتغيــري مناهــج 
ــا  ــي يرتكبه ــات الت ــى اخملالف ــدي عل ــع ي ــي اض ــة ك ــت يل فرص ــرعية واتاح ــم الش ــل يف احملاك العم

احملكمــني يف احملاكــم الشــرعية وحماولــة حلهــا ووضــع اســس جديــدة للعمــل 

كمــا ان املؤسســة ال ترتكنــا بعــد التدريــب فهــي تواصــل مســريتها معنــا لتخــرج نخبــة من الوســطاء 
واحملكمــني مدربــني علــى اعلــى مســتوى وذلــك علــى حســاب وقتهــم وجهدهــم وأحيانــا ايــام 

اجازاتهــم التــي هــي حــق لهــم 

ــاوض،  ــم والتف ــاطة والتحكي ــات كالوس ــل النزاع ــة يف ح ــرات متنوع ــة خ ــت يل املؤسس ــد اضاف لق
ــخاص  ــف واالش ــع املواق ــل م ــة بالتعام ــدوء وحنك ــر ه ــت أك اصبح

انصــح وبشــدة التعلــم لديهــم حيــث تشــتمل املؤسســة علــى طاقــم مميــز علــى مســتوى ثقــايف 
عــايل تشــعر معــه باأللفــة واالنتمــاء.«

صابرين ابو مدين

لقــد التحقــت بعــدة دورات تدريبية مبؤسســة 
ACT بخصــوص الوســاطة والتحكيــم بالبدايــة 
كان الهــدف هــو اكتســاب العلــم واملعرفــة 
بٔاســاليب جديــدة نوعــا مــا حلــل النزاعــات مل 
ــن  ــل ولك ــن قب ــا م ــة به ــم ودراي ــى عل ــن عل أك
ــح  ــوع ويصب ــدين املوض ــع ان يش ــن اتوق مل اك
شــغفي ويولــد لــدي رغبــة واصــرار علــى تعلــم 
ــا  ــرت وخصوص ــوع اك ــق باملوض ــد والتعم املزي
اىل  يســعى  ألنــه  والشــقاق  النــزاع  بقضايــا 
تطبــق  مغلوطــة  وممارســات  واقــع  تغيــري 

باحملاكــم الشــرعية.

مي ابو غزالة
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"انــا مــازن عرفــات دجــاين مــن القــدس ومتــويل 
يف  الدجــاين  الوهــاب  عبــد  الشــيخ  وقــف 

القــدس 

لقــد كان يل الشــرف باشــرتاك ل يف دورتــني 
تدريبيتــني مــع مؤسســة ACT حلــل النزاعــات 

شــؤون  ادارة  كيفيــة  يف  االســتفادة  كانــت   
واالســتفادة  ومميــز  ســليم  بشــكل  الوقــف 
يف  ســاهمت  التــي  التحكيــم  دورة  مــن 
والتوجهــات  واملهــارات  املعــارف  إكســاب 

العمــل." الســتكمال  الالزمــة 

مازن دجاين

"أضافــت يل املســاقات معلومــات ومعــارف 
جديــدة مل أكــن أعرفهــا مــن قبــل علــى الرغــم 
مــن أننــي خريجــة يف جمــال القانــون. كانــت 
جامعــي  مســاق  مبثابــة  التدريبيــة  الــدورة 
وإمنــا  املعــارف  بتقــدمي  يكتــف  مل  الــذي 
املهــارات الالزمــة لتمكيننــا يف ســوق العمــل 

وحتــى نكــون مدربــني يف اجملــال.

بالنشــاطات  تشــركنا  دائمــا  املؤسســة 
ــا  ــا مييزه ــني مم ــاء فاعل ــني وكٔاعض كمتطوع

املؤسســات. مــن  غريهــا  عــن 

األفــكار  بتجــدد  املؤسســة  برامــج  وتتميــز 
السياســية  اجلوانــب  لتشــمل  وتنوعهــا 
يضمــن  ممــا  والعلميــة  واالجتماعيــة 

باملؤسســة." عالقتنــا  اســتمرارية 

مرام فرياوي

شهادات املشاركني واملستفيدين من املؤسسة
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لالتصال بنا

أرقام الهواتف

02-2353861 | 0597868014 | 0525871165

info@actconflictresolution.org  :الريد اإللكرتوين

 actconflictresolution.org :املوقع اإللكرتوين


