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أماكن عقد الدورة التدريبية

رام اهللالقدس



أهداف الدورة التدريبية:

املهنــي  املســار  لبنــاء  التدريبيــة  الــدورة  تهــدف 
للمشــاركني علــى أســس علميــة وعمليــة صحيحــة، 
حياتيــة  مهــارات  وتطويــر  الكتســاب  اجملــال  وفتــح 
ــي: ــا يل ــب إىل م ــدف التدري ــاص يه ــكل خ ــزة. بش متمي

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 	

قضايــا  	 يف  التحكيــم  يف  آرب  امليــد  اســتخدم 
والنــزاع للشــقاق  عمليــة 

أوقات التدريب:

يتكــون التدريــب مــن 30 ســاعة أكادمييــة موزعــه علــى 
8 لقــاءات بواقــع لقــاء واحــد اســبوعيا. 

أماكن التدريب: 

تعقد التدريبات يف منطقتي؛ القدس، رام اهلل

املادة التدريبية:

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

آلية التدريب

يعقد التدريب وجاهيًا للمشاركني/ات

منهجية التدريب

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

التدريبيــة اخملتلفــة )املســموعة واملقــروءة واملرئيــة(

متطلبات احلصول على شهادة يف نهاية الدورة التدريبية:

توفر املؤسسة نوعني من الشهادات، كما يلي:

شهادة احملكم املعتمد 

 ACT العتمــاد الوســطاء احملكمــني ضمــن قوائــم مؤسســة
دورتــني  اجتيــاز  مشــارك  كل  علــى  يتوجــب  النزاعــات،  حلــل 

تدريبيــة. ســاعة   60 بواقــع  تدريبيتــني 

متثــل هــذه الــدورة املرحلــة األوىل ومدتهــا 30 ســاعة تدريبيــة. 
تقــدم الشــهادة وفــق املعايــر التاليــة:

ان ال تقل نسبة احلضور عن 80 % من الساعات التدريبية  	
دفع رسوم شهادة احملكم املعتمد للمرحلة األوىل. 	
اجتياز االمتحان النهائي 	

شهادة املشاركة

تقدم وفق املعاير التالية:

ان ال تقل نسبة احلضور عن 80 % من الساعات التدريبية. 	
دفع رسوم شهادة املشاركة 	

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 بغــر 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 التحضري 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 	
تأطر 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 	

اللقاء التاسع
اإلمتحان النهائي للملتحقني مبسار 

شهادة احملكم املعتمد

الربنامج التدريبي



شهادة احملكم املعتمد
املرحلة األوىل

ينــال املشــارك )بعــد اجتيــازه االمتحــان املرتبــط مبــادة التدريــب( شــهادة معتمــدة مــن  	
ACT مؤسســة 

	   NIS 350 رسوم شهادة املشاركة يف الدورة هي
تؤهــل املشــارك لــدى جناحــه يف االمتحــان للتســجيل للــدورة املتقدمــة )املرحلــة الثانيــة(  	

 ACT واإلســتمرار يف مســار اإلعتمــاد ضمــن قائمــة احملكمــني املعتمديــن يف مؤسســة
حلــل النزاعــات

تؤهــل املشــارك لــدي جناحــه يف االمتحــان للمشــاركة يف دورات تدريبيــة متقدمــة يف  	
اجملــال

اللقــاءات املهنيــة  	 النتائــج اجملــال للمشــاركة  تتيــح املؤسســة للمتحصــل علــى أفضــل 
خمفضــة برســوم  والدوليــة  احملليــة  واملؤمتــرات 

رسوم شهادة 
املشاركة
 NIS 350

رسوم شهادة احملكم 
املعتمد )املرحلة 

NIS 550 األوىل( تبلغ

ماحظة: 
للمشاركون/ات حرية 

اختيار أي من املسارين 
الذي ي/ترغب به. 



خرباء الوساطة والتحكيم

أ. حممد هادية
حممــد هاديــة حمــام، حمكــم ووســيط وخبــر يف جمــال حــل النزاعــات، 
القانــون العــام. املؤســس واملديــر  حاصــل علــى درجــة املاجســتر يف 
ــة  ــاء احملكم ــس أمن ــو جمل ــات. عض ــل النزاع ــة ACT حل ــذي ملؤسس التنفي
العربيــة الدائمــة للتحكيــم ورئيــس قائمــة فلســطني فيهــا. باحــث ومــدرب يف 
التفــاوض والوســاطة والتحكيــم، مطــور لدليــل إجــراءات التحكيــم يف قضايــا 

.Med-Arb Arbitration النــزاع والشــقاق وفقــا للنمــوذج الــدويل

مي أبو غزالة 
مــي أبــو غزالــة حماميــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس يف احلقــوق 
ــل  ــة ACT  حل ــاعد يف مؤسس ــدرب مس ــس. م ــو دي ــدس - أب ــة الق ــن جامع م
ــازت  ــد اجت ــني TOT. وق ــب املدرب ــهادة يف تدري ــى ش ــة عل ــات. حاصل النزاع
ــم  ــة يف التحكي ــاعة تدريبي ــم، و50 س ــاطة والتحكي ــة بالوس ــاعة تدريبي 40 س

ــني. ــني الزوج ــقاق ب ــزاع والش ــا الن يف قضاي



  ACT منــذ أن عرفــت عــن عقــد دورة تدريــب الوســاطة والتحكيــم يف مؤسســة«
شــخصيتي،  مــن  جــزءًا  تامــس  بأنهــا  شــعرت  هاديــه  حممــد  األســتاذ  وإشــراف 

وتوافــق مــا أؤمــن بــه.
أنــا بطبيعتــي أؤمــن بــأن ألي مشــكلة هنــاك حــل وأي خــاف البــد أن ينتهــي مهمــا 
طــال الزمــن، ويجــب أن يكــون احلــل بالتوافــق والرتاضــي، يضمــن الســام واألمــان 

لــكل األطــراف. 
مــن خــال تدريــب الوســاطة والتحكيــم يف مؤسســة ACT  تعرفــت ودخلــت عــامل 
املشــكلة  الحتــواء  علميــة  وطريقــة  األهليــني،  واألمــن  للســلم  مثاليــًا  اعتربتــه 
بالتفكــر اإليجابــي ومنهجــًا للبحــث عــن احللــول عوضــًا عــن الوقــوع بدائــرة مغلقــة 

ــام.  ــدال واخلص ــن اجل م
حلــل  الرؤيــة  مــن  واســعة  مســاحة  منحنــي  والتحكيــم  الوســاطة  تدريــب  إن 
اخلافــات، وبــدأت باتبــاع نفــس أســلوب التدريــب، وبنفــس التفكــر اإليجابــي يف 

كثــرُا« بــه  ســعدت  داخليــًا  ســامًا  منحنــي  وهــذا  اليوميــة،  حياتــي 

مصطفى كالوتي

»إىل أســتاذي حممــد هاديــه، إىل مــن أعطــى وأجــزل بعطائــه، إىل مــن ســقانا 
ــك  ــول ل ــد أن أق ــة. أري ــم وال بنصيح ــيء ال بعل ــا بش ــل علين ــم يبخ ــه فل ــا بعمل وروان
شــكرًا جزيــًا لــكل مــا قدمتــه لنــا وعلــى مــا بذلتــه مــن جهــود قيمــة. فمنــك تعلمنــا 
قيمــة النجــاح ومعنــاه وكيفيــة حتقيقــه، وكيــف يكــون التفــاين واإلخــاص بالعمــل. 
ســعدت جــدًا مبشــاركتي بالــدورة الندريبيــة التــي أضافــت يل الكثــر مــن املعرفــة 
واخلــربة العمليــة والعلميــة خــال التدريــب والتــي فتحــت آفاقــًا جديــدة لنشــر 

ــي«  ــي وأهل ــة جمتمع ــر وخدم اخل

آسيه ورده

شهادات من مشاركني/ات التحقوا يف دورات سابقة



»بالنســبة يل موضــوع التحكيــم والوســاطة هــو مــن املواضيــع التــي يجــب الرتكيــز 
عليهــا ألهميتهــا وحساســية القضايــا التــي تتناولهــا، وهــي نقلة نوعيه ملا يتجســد 
علــى أرض الواقــع وقلــب جلميــع املفاهيــم و اإلجــراءات املعمــول فيهــا مبحاكمنا 
الشــرعية أو باحملاكــم املدنيــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا األخــرى.يف هــذه الــدورة مت 
تســليط الضــوء علــى عمليــة التحكيــم يف قضايــا التفريــق للنــزاع والشــقاق، حيــث 
انــه علــى مايبــدو انــه العمليــة التــي يقــوم بهــا حمكمينــا يف احملاكــم الشــرعية 
فيمــا يتعلــق باحلقــوق الزوجيــة تفتقــر إىل الكثــر مــن املراحــل التــي تختصــر يف 

جلســة واحــده.
ــا  ــون مؤه ــال ان يك ــذا اجمل ــل يف ه ــد أن يعم ــخص يري ــى كل ش ــى عل ــك امتن لذل
ــاركة  ــع باملش ــح اجلمي ــا أنص ــزاع، كم ــراف الن ــه أط ــع ب ــاص لينف ــرًا وذو اختص وخب
التحكيــم  بعمليــات  العمــل  بــدء  قبــل  بنظــري  والهامــة  املكثفــة  الــدورة  بهــذه 
والوســاطة ســواء أكان الوســيط أو احملكــم أو حتــى احملامــني وأطــراف النــزاع.

يف عملية التوعية حفظ للحقوق.«

حتياتي
ياسمني همار

»أثــرت الــدورة التدريبيــة علــى حياتــي العمليــة بشــكل ايجابــي من ناحية اســتخدام 
اســاليب الوســاطة يف حــل النــزاع كــوين حمامــي كنــت داميــا اندفاعــي، اآلن عرفــت 
كيــف اســتمع وكيــف اغــر صيغــة الــكام القــرب وجهــات النظــر  كانــت مشــاركة رائعــة 

وامتنــى تكرارها«

مهند عنبس



للراغبني/ات يف اإلشرتاك يف الدورة التدريبية، الرجاء تعبئة 
منوذج التسجيل يف الرابط التايل:

https://actconflictresolution.org/courses/preview/2124.html?preview=2124

يف حال وجود أية استفسارات يرجى التواصل مع
أ. مي أبو غزالة على الرقم 054-2553747 

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


