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ع� م�سس�               لح� الن�اع�ت 

ACT �ه� جمعي� غي� ربحي� مسجل� ف� م�ين� الق�س من� الع�م 2016. عم�ت الم�سس 

 من� ت��س�سه� عل� تط�ي� مه�رات ال�س�ط� والتحكي� ف� المج���ت المختلف�. ت�ف�

 الم�سس� ف�ص الت�ري� العمل� ف� المج�ل، كم� تق�م ا��س�ش�رات ف� مج���ت ح�

 الن�اع�ت وخ�م�ت التحكي� وال�س�ط� ف� الن�اع�ت الم�ني� والتج�ري� والعق�ري� إض�ف�

قليم�. إض�ف� إل� ذل� تق�م الم�سس�  إل� الن�اع�ت ا��س�ي� عل� المست�ى المحل� وا��ٕ

بٕ�ع�اد ال�راس�ت وا��بح�ث وأوراق الحق�ئ� وتحلي� السي�س�ت ذات الصل�

ACT

الم�ك� الق�ن�ن� لف� الن�اع�ت
 

 اس� الم�ك� ف� ب�اي� ع�م 2021

 يق�م الم�ك� ��تق�ي� خ�م�ت ال�س�ط� ةالتحكي� وا��رش�د ا��س�ي ويق�م

 الم�ك� خ�م� ت�زي� الت���ت كم� وبعق� دورات م�افع� ش�عي�  ويعم� عل�

اعط�ء دورات للمح�مي�



 مف�هيــ� ومع�ييــ� هــ�ا الت�ري� تــ� تك�يســهم� فــ� ب�ن�مــ� ت��هيــ� وإعــ�اد المحكمي� ف�

 قض�ي� الن�اع والشق�ق بي� ال�وجي� (وس�ط� وتحكي� ف� عملي� واح�ة) مــ� حيــ� صي�غــ�

ج�اءات التحكي� بي� ال�وجي� وفقً�  الم�دة العلميــ� الم�سجم� م� المم�رس�ت الفضل� ��ٕ

ج�اءات ال�اقعي� الم�سجم� م� المه�م المن�ط� ب�لمحكمي� اس�ن�دًا  لل�راس�ت البحثي� وا��ٕ

  لكت�ب الت��ي� الص�در ع� المح�ك� الش�عي� ف� قض�ي� الن�اع والشق�ق

        أه�اف ال�ورة الت�ر��ي�

 ته�ف ال�ورة الت�ر��ي� لبن�ء المس�ر المهن� للمش�ركي� عل� أس�

 علمي� وعملي� صحيح�، وفت� المج�ل ��ك�س�ب وتط�ي� مه�رات

حي�تي� متمي�ة. بش�� خ�ص ي�ه�ف الت�ري� إل� م� يل�

تح�ي� كيفي� نش�ء الن�اع وخص�ئص� 

تح�ي� مفه�م ال�س�ئ� الب�يل� لح� الن�اع�ت 

تح�ي� مفه�م التحكي� وطبيعت� الق�ن�ني� 

تح�ي� مفه�م ال�س�ط� وطبيعته� الق�ن�ني� 

تع�ي� نم�ذج المي� آرب 

 استخ�م المي� آرب ف� التحكي� ف� قض�ي� عملي� للشق�ق 

والن�اع

 

-

-

-

-

-

-

أوق�ت الت�ري�

 يتك�ن الت�ري� م� 30 س�ع� أ��ديمي� م�زع� عل� 10 لق�ءات ب�اق� لق�ء

واح� اسب�عيً� عل� ان بعق� ا��متح�ن النه�ئ� ب�للق�ء الع�ش�



آلي� الت�ري�

يعق� الت�ري� وج�هيً� للمش�ركي�/ات

منهجي� الت�ري�

 يعتم� الت�ري� عل� اتب�ع أمث� المم�رس�ت الت�ر��ي� الت� تعتم�

 عل� المش�رك� المتمثل� ب�س�لي� وط�ق الت�ري� الح�يث�:

 المح�ض�ة، والعص� ال�هن�، ولع� ا��دوار، وتشكي� مجم�ع�ت

 العم�، وح� التم�ري�، وأوراق العم�، ومح���ة ال�اق�، والح���ت

عتم�د عل� التقني�ت  ال�راسي�، والتطبي� العمل�…إل� – وا��ٕ

 الح�يث� والمس�ع�ات وال�س�ئ� الت�ر��ي� المختلف� (المسم�ع�

والمق�وءة والم�ئي�

متطلب�ت الحص�ل عل� شه�دة ف� نه�ي� ال�ورة الت�ريب�

 ه�ه ال�ورة الت�ر��ي�  م�ته� 30 س�ع� ت�ر��ي�. تق�م الشه�دة وف�

المع�يي� الت�لي�

 

:

     ان �� تق� نسب� الحض�ر ع� 80 % م� الس�ع�ت الت�ر��ي�

دف� رس�م شه�دة المش�رك� ب�ل�ورة 

اجتي�ز ا��متح�ن النه�ئ� 

-

-

-



الب�ن�م�
الت�ريب� 
الب�ن�م�
الت�ريب� 

اللق�ء ا��ول:      مفه�م الن�اع وتحليل�

اللق�ء الث�ن�:        التحكي� وطبيعت� الق�ن�ني�

مفه�م الن�اع 

أن�اع الن�اع 

مست�ي�ت الن�اع 

تحلي� الن�اع 

-

-

-

-

الحل�ل الب�يل� لف� المن�زع�ت بغي� الط�ي� القض�ئ� 

مفه�م التحكي�: أن�اع�، ممي�ات�، طبيعت� 

رادة ف� التحكي�  دور ا��ٕ

التحكي� والقض�ء – المحك� والق�ض� 

ال�ور المس�ن� للقض�ء (قب� ب�ء التحكي�، اثن�ء اج�اءات 

التحكي�، بع� انته�ء التحكي� 

مفه�م المحكم� المختص� أص�� ب�لنظ� ف� الن�اع 
(

-

-

-
-

-

-

-

مفه�م ال�س�ط�:  أن�اعه�، ممي�اته�، وطبيعته� 

مب�ديء ال�س�ط� 

أنم�ط ال�س�ط� 

م�اح� ال�س�ط� 

مه�رات ال�س�ط� الن�جح� 

اللق�ء الث�ل�:    ال�س�ط� وطبيعته� الق�ن�ني�

-
-

-

-

-

الف�ق بي� ال�س�ط� والتحكي� 

مفه�م المي� – آرب وطبيعت� الق�ن�ني� 

م�اءم� المي� – آرب لعملي� التحكي� بي� ال�وجي� 

ف�ائ� ومح�ذي� المي� - آرب 

خت��ف بي� المي� – آرب والتحكي� بي� ال�وجي�  أوج� الشب� وا��ٕ

تطبيق�ت عملي� تجم� ال�س�ط� والتحكي� ف� عملي� واح�ة 

للق�ء ال�اب�: نم�ذج المي� – آرب (وس�ط� وتحكي� ف� عملي� واح�ة

-

-

-

-

-

-



-

الب�ن�م�
الت�ريب� 
الب�ن�م�
الت�ريب� 

اللق�ء الس�دس:     ت�ري� عمل� عل� التحكي� بي� ال�وجي�

(م�حل� ال�س�ط� – الجلس�ت المشت�ك�)

أهمي� الجلس�ت المشت�ك�

خط�ات الجلس�ت المشت�ك�

أه� ر��ئ� العم� خ��ل الح�ار

رواي� القص�

ت��طي� القض�ي�

البح� ع� الج�اه�

-

-

-

-

-

-

اللق�ء الس�ب�:      ت�ري� عمل� عل� التحكي� بي� ال�وجي�

(م�حل� ال�س�ط� – الجلس�ت المشت�ك�)

تح�ي� المص�ل� المشت�ك� ل��ط�اف

تقيي� الخي�رات

اتف�ق ال�س�ط�

-

-

-

اللق�ء الث�م�: ت�ري� عمل� عل� التحكي� بي� ال�وجي�

(م�حل� التحكي�)

نتق�ل م� ال�س�ط� للتحكي� ا��ٕ

م�اح� عملي� التحكي�

اجتم�ع المحكمي�

الجلس�ت المشت�ك�

إج�اءات التحكي�

تح�ي� المس�ولي�

إع�اد التق�ي� النه�ئ�

رف� التق�ي� للمحكم� الش�عي�

-

-

-

-

-

-

-

-

اللق�ء الخ�م�:   ت�ري� عمل� عل� التحكي� بي� ال�وجي�

(م�حل� ال�س�ط� – الجلس�ت المنف�دة)

جتم�ع التحضي�ي بي� المحكمي�  ا��ٕ

داري� ا��ولي� الجلس� ا��ٕ

الجلس�ت المنف�دة 

أهمي� الجلس�ت المنف�دة 

دور ال�سي� خ��ل الجلس�ت المنف�دة 

خط�ات الجلس�ت المنف�دة 

تح�ي� احتي�ج�ت واهتم�م�ت ا��ط�اف 

جم� المعل�م�ت وتحلي� الن�اع 

بن�ء الثق� 

-

-

-

-

-

-

-

-



أ. محم� ه�دي�

خب�اء ال�س�ط� والتحكي�

 محم� ه�دي� مح�م، محك� ووسي� وخبي� ف� مج�ل ح� الن�اع�ت، ح�ص�

 عل� درج� الم�جس�ي� ف� الق�ن�ن الع�م. الم�س� والم�ي� التنفي�ي

 لح� الن�اع�ت. عض� مجل� أمن�ء المحكم� الع�بي� ال�ائم� ACT لم�سس�

 للتحكي� ور��� ق�ئم� فلسطي� في�ه�. ب�ح� وم�رب ف� التف�وض

 وال�س�ط� والتحكي�، مط�ر ل�لي� إج�اءات التحكي� ف� قض�ي� الن�اع

Med-Arb Arbitration  والشق�ق وفق� للنم�ذج ال�ول�

 د�محم� أب� س�ين� حص� عل� شه�دة ال�كت�راه ف� الش�يع� ا��س��مي� م�

 ج�مع� الق�ه�ة. ح�ص� عل� شه�دة الم�جس�ي� ف� القض�ء الش�ع��ح�ص�

 عل� اج�زة المح�م�ة الش�عي� ومج�ز ف� التحكي� م� وزارة

 الع���لفلسطي�ي�. عم� كق�ض� ش�ع� س�ب� ومح�ض� بجلمع� الق�س

المفت�ح�. م�ي� الم�ك� الق�ن�ن� لف� الن�اع�ت ف� الخلي� د .محم� جم�ل
اب� س�ين� 

 م� أب� غ�ال� مح�مي� ح�صل� عل� درج� الب��ل�ري�س ف� الحق�ق م�

 لح� الن�اع�ت.  ACT ج�مع� الق�س – أب� دي�. م�رب مس�ع� ف� م�سس�

 وق� اجت�زت 40 س�ع� ت�ر��ي� .TOT ح�صل� عل� شه�دة ف� ت�ري� الم�ربي�

 ب�ل�س�ط� والتحكي�، و50 س�ع� ت�ر��ي� ف� التحكي� ف� قض�ي� الن�اع

.والشق�ق بي� ال�وجي�  أ. م� أب� غ�ال�



شه�دات م� مش�ركي�/ات التحق�ا ف� دورات س�بق�

 من� أن ع�ف� ع� عق� دورة ت�ري� ال�س�ط� والتحكي� ف� م�سس�       و إش�اف
 ا��ست�ذ محم� ه�دي� شع�ت ب�نه� ت���م� ج�ءًا م� شخص�ت�، وت�اف� م� أؤم�

 ب�. أن� بطبيعت� أؤم� ب�ن ��ي مش��� هن�ك ح� وأي خ��ف ��ب� أن ��ته� مهم�
 ط�ل ال�م�، ويج� أن يك�ن الح� ب�لت�اف� والت�اض�، يضم� الس��م وا��م�ن

 ل�� ا��ط�اف. م� خ��ل ت�ري� ال�س�ط� والتحكي� ف� م�سس�         تع�ف�
 ودخل� ع�ل� اعتب�ت� مث�ليً� للسل� وا��م� ا��هليي�، وط�يق� علمي� ��حت�اء

يج�ب� ومنهجً� للبح� ع� الحل�ل ع�ضً� ع� ال�ق�ع ب�ائ�ة  المش��� ب�لتفكي� ا��ٕ
 مغلق� م� الج�ال والخص�م. إن ت�ري� ال�س�ط� والتحكي� منحن� مس�ح�

 واسع� م� ال�ؤي� لح� الخ��ف�ت، وب�أت ب�تب�ع نف� أسل�ب الت�ري�، وبنف�
يج�ب� ف� حي�ت� الي�مي�، وه�ا منحن� س��مً� داخليً� سع�ت ب� كثي�ا التفكي� ا��ٕ

ُ
مصطف� ��ل�ت� 

“

“

ACT

-

 

وان�  إل� أست�ذي محم� ه�دي�، إل� م� أعط� وأج�ل بعط�ئ�، إل� م� سق�ن� ور
 بعمل� فل� يبخ� علين� بش�ء �� بعل� و�� بنصيح�. أري� أن أق�ل ل� شك�ًا ج�ي��ً ل��

 م� ق�مت� لن� وعل� م� ب�لت� م� جه�د قيم�. فمن� تعلمن� قيم� النج�ح ومعن�ه
خ��ص ب�لعم� سع�ت ج�ًا بمش�ركت�  وكيفي� تحقيق�، وكي� يك�ن التف�ن� وا��ٕ

 ب�ل�ورة الن�ر��ي� الت� أض�ف� ل� الكثي� م� المع�ف� والخب�ة العملي� والعلمي�
خ��ل الت�ري� والت� فتح� آف�قً� ج�ي�ة ل�ش� الخي� وخ�م� مجتمع� وأهل�

 
آسي� ورده

“

“

-

 ب�ل�سب� ل� م�ض�ع التحكي� وال�س�ط� ه� م� الم�اضي� الت� يج� الت�كي� علي�ه�
 ��هميته� وحس�سي� القض�ي� الت� ��ن�وله�، وه� نقل� ن�عي� لم� يتجس� عل� أرض ال�اق�

ج�اءات المعم�ل في�ه� بمح�كمن� الش�عي� أو ب�لمح�ك� الم�ني�  وقل� لجمي� المف�هي� و ا��ٕ
 فيم� يتعل� ب�لقض�ي� ا��خ�ى�ف� ه�ه ال�ورة ت� تسلي� الض�ء عل� عملي� التحكي� ف� قض�ي�

 التف�ي� للن�اع والشق�ق، حي� ان� عل� م�يب�و ان� العملي� الت� يق�م به� محكمين� ف�
 المح�ك� الش�عي� فيم� يتعل� ب�لحق�ق ال�وجي� تفتق� إل� الكثي� م� الم�اح� الت� تختص�
 ف� جلس� واح�ه ل�ل� اتمن� عل� �� شخ� ي�ي� أن يعم� ف� ه�ا المج�ل ان يك�ن م�ه��

 وخبي�ًا وذو اختص�ص لينف� ب� أط�اف الن�اع، كم� أنص� الجمي� ب�لمش�رك� به�ه ال�ورة
 المكثف� واله�م� بنظ�ي قب� ب�ء العم� بعملي�ت التحكي� وال�س�ط� س�اء أ��ن ال�سي� أو

المحك� أو حت� المح�مي� وأط�اف الن�اع ف� عملي� الت�عي� حف� للحق�ق

ي�سمي� هم�ر -

“

“

 أث�ت ال�ورة الت�ر��ي� عل� حي�ت� العملي� بش�� ايج�ب� م� ن�حي� استخ�ام
 اس�لي� ال�س�ط� ف� ح� الن�اع ك�ن� مح�م� كن� دايم� ان�ف�ع�، ا��ن ع�ف�
 كي� استم� وكي� اغي� صيغ� ال���م ��ق�ب وجه�ت النظ�  ��ن� مش�رك� رائع�

"واتمن� تك�اره�
مهن� عن�� -

“

“

“



شت�اك ف� ال�ورة الت�ر��ي�، ال�ج�ء تعبئ� نم�ذج  لل�اغبي�/ات ف� ا��ٕ
ال�سجي� ف� ال�اب� الت�ل�

ف� ح�ل وج�د أي� استفس�رات ي�ج� الت�اص� م�

 ال�كت�ر محم� أب� س�ين�

 0599600737  
 م� أب� غ�ال� 

 0542553747

 
يمي�   أو إرس�ل رس�ل� عل� ا��ٕ

info@actconflictresolution.org

:


