
النشرة اإلخبارية

مؤسسة غير حكومية تساهم  في تعزيز والحفاظ عىل قيم المواطنة والسلم األهلي وحل

النزاعات.

توفر المعرفة التي ستمكن المجتمع ، وخاصة الشباب ، من تشكيل مستقبلهم من
خالل تقديم وتعزيز التفاوض والوساطة والتحكيم والخدمات القانونية والمجتمعية

والبحوث المتخصصة ذات الصلة

 

نيسان 2022



مساعدة
قانونية

وساطةتحكيم

خدماتنا

تفاوض



Time to Act
 

بدأ مشروع "حان وقت العمل" في مارس 2022 وهو مشروع مستمر حتى فبراير 2023. ويساعد المشروع

المجتمعات المستهدفة عىل تحسين تواصلها فيما بينها ، ووحدة التحقيق في مسرح الجريمة والطب

الشرعي ، ومحطات الشرطة المتنقلة (MPSs )، من أجل تحسين التعاون والتواصل مع الشرطة.

بشكل وثيق مع ACT هذا الشهر اجتماعا مع الشرطة لمناقشة خطة عمل للمشروع. تعمل ACT عقد

الشرطة حول كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق فعالية. من المهم بالنسبة لنا االستماع إىل ما يحتاجه

.المجتمع حًقا والعمل وفًقا لذلك

نشاطات هذا الشهر

إرث
 

مشروع حماية التراث الثقافي اإلسالمي والمسيحي في القدس "إرث" ينفذ بالشراكة مع مؤسسة 

 الرؤية الفلسطينية ومؤسسة باسيا ،بتمويل من االتحاد األوروبي
يهدف هذا المشروع إىل تطوير ودعم مجتمع القدس الشرقية الفلسطيني والمدني

دور المجتمع في حماية تراثهم الثقافي مما يساهم في تعزيز الصمود العام للفلسطينيين المقدسيين
والحفاظ عىل الطابع الفلسطيني للمدينة.

تم عقد ورشتي عمل هذا الشهر، في مدارس مختلفة وورشة عمل واحدة في جامعة فلسطين األهلية

لتعليم الطالب عن ممتلكات الوقف والواجبات اإلدارية المتعلقة به.

باإلضافة إىل ذلك ، تم إجراء تدريب ألصحاب األمالك الوقفية للتعرف عىل التقارير المالية لهذه

الممتلكات.

 
 



ندوات عبر اإلنترنت

تعقد ACT ندوات بشكل متكرر لمنح األكاديميين والخبراء

غرفة لاللتقاء ومناقشة مختلف الموضوعات. لجعلها في
متناول أي شخص ، تعقد ACT هذه الندوات في الغالب

عبر اإلنترنت ويمكن الوصول إليها مجانًا.. 
 
 

15.04.2022 منتدى الوساطة عبر اإلنترنت  (أمسيات
رمضانية)

.1

 
استمرارًا لمنتدى الوساطة األول الذي عقد في يناير

قدمت ACT لحل النزاعات بالتعاون مع مكتب المحامية فاتن بن األمين من تونس

والسيد محمد هادية يوم الجمعة 15-4-2022 ندوة عبر اإلنترنت لمنتدى الوساطة "المسار

المهني للوسيط". وكان هناك 54 مشاركا من فلسطين وتونس ودول عربية مختلفة.

 
تم تقسيم األمسية إىل قسمين. بدأت السيدة فاتن بن األمين بمقدمة لمفهوم الوساطة

ومزاياها وأهميتها كوسيلة بديلة للقضاء لحل الخالفات.

في الجزء الثاني ، تابع السيد محمد هادية بتسليط الضوء عىل كيفية بناء المسار المهني

للوسيط. توضيح كيفية ممارسة الوساطة كمهنة ، والمهارات التي يجب أن تتوفر في

الوسيط. وانتهى االجتماع بدعوة المشاركين لطرح أسئلة حول الموضوع.

 



ندوات عبر اإلنترنت
تعقد ACT ندوات بشكل متكرر لمنح األكاديميين والخبراء غرفة لاللتقاء ومناقشة مختلف الموضوعات. لجعلها

في متناول أي شخص ، تعقد ACT هذه الندوات في الغالب عبر اإلنترنت ويمكن الوصول إليها مجانًا.

 
 

20.04.2022 2. منتدى الوساطة عبر اإلنترنت
(أمسيات رمضانية)

استمرارًا لمنتدى الوساطة األول الذي عقد في يناير

عقدت منظمة ACT لحل النزاعات ، بالتعاون مع مكتب المحامية فاتن بن األمين - تونس ، مساء

يوم 20 أبريل 2022 مساء رمضان الثاني بعنوان "الوساطة وآليات أخرى (مقارنات ومقاربات)".
وشارك في تقديمها األستاذة فاتن بن األمين من تونس والسيد محمد هادية وبحضور 80 مشاركا

من فلسطين وتونس ومختلف الدول العربية.

انقسمت األمسية إىل قسمين رئيسيين ، استهلتهما السيدة فاتن بن األمين بتعريف مفهوم

الوسائل أو الطرق البديلة لحل الخالفات. مناقشة أهمية االعتماد عليهم في حل النزاعات عىل

اختالف أنواعها لسرعتها وفعاليتها.

استكمل السيد محمد هادية المحور الثاني. وأوضح كيف يمكن الجمع بين الوساطة والتحكيم في

عملية واحدة مع نظام هجين ، باتباع نموذجي Med-Arb و Arb-Med. حدد كل من هذه النماذج

وشرح كيفية عملها وراجع فوائد هذين النموذجين. ناقش مزاياها عىل اتباع كل من الوساطة

والتحكيم عىل حدة.

 



 
"إعداد وتأهيل المحكمين"

 
تهدف التدريبات إىل تعزيز معرفة المشاركين بالتحكيم مع التركيز عىل اتفاقيات التحكيم وإجراءاته.

ويقدم أساليب حل النزاعات األخرى. التدريب عبارة عن دورة عبر اإلنترنت مدتها 60 ساعة تدريبية ،

مقسمة إىل 20 جلسة ويتبعها تقييم للمشاركين بنهاية الدورة. بعد هذا التقييم ، سيكون المشارك مؤهالً

ليصبح عضًوا في غرفة التحكيم والوساطة المشتركة في غرفة القدس.

 
 

التدريبات

تقدم ACT دورات تدريبية في مجال تخصصها: الوساطة والتحكيم
 

04. 2022

المستمرة

شركاء التدريب



 
"إعداد التقارير المالية ألمالك الوقف"

 
اختتم اللقاء األخير لدورة إعداد التقارير المالية حول األمالك الوقفية في الثاني من نيسان ، في مقر

المؤسسة في القدس ، بحضور 11 مشارًكا من أصحاب الوقف.

 
الجدير بالذكر أن هذه الدورة نفذتها ACT ، كجزء من مشروع إرث ، بالشراكة مع مؤسسة الرؤية

الفلسطينية ومؤسسة باسيا ، ضمن حماية التراث الثقافي اإلسالمي والمسيحي في القدس.

    وبتمويل من االتحاد األوروبي. وتسعى إىل ترسيخ الرواية الوطنية الفلسطينية وحماية األوقاف
اإلسالمية والمسيحية والمساهمة في توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية في المدينة.

 
 

تقدم ACT دورات تدريبية في مجال تخصصها: الوساطة والتحكيم
 

12.03. - 02.04. 2022

lecturers:

د. محمد الشهير

األستاذ يوسف نصري

المحامي طلعت قيسية األستاذة زينة أحمدد. عبد الحنان العيسى

المحامي محمد هادية



ورشة عمل مدرسية - "جلسة توعية حول أمالك الوقف في

القدس"

 
في مدرسة ابو بكر الصديق

 
تم تعليم الطالب أوالً حول المصطلح العام لماهية الوقف ، وما

أنواعه ، كما تم تقديم مقدمة ألمثلة ألمالك الوقف اإلسالمي
والمسيحي في القدس. باإلضافة إىل ذلك ، تعلم الطالب األهمية

اإلدارية عند امتالك مثل هذه الممتلكات ، مثل إلغاء التسجيل

.الرسمي
 
 
 
 

ورشات عمل 

تقدم ACT ورش عمل للمدارس والجامعات لتوفير التعليم ألي شخص

23.03.2022



ورشة عمل مدرسية - "جلسة توعية حول أمالك الوقف في

القدس"

 
في مدرسة المطران في القدس لطالب الصف العاشر. 42

طالًبا: قدمت الورشة تعريًفا بمصطلح الوقف وأنواعه. ودرست
أمثلة عىل ممتلكات األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس

وأهمية التسجيل الرسمي ألمالك الوقف. كان هناك مقطعا فيديو

.عن األوقاف يظهران لتوضيح األوقاف اإلسالمية والمسيحية
 
 
 

ورشات عمل 

تقدم ACT ورش عمل للمدارس والجامعات

لتوفير التعليم ألي شخص

02.04. 2022



 
ورشة توعوية - حول الوقف في جامعة فلسطين

األهلية

 
عقدت ورشة العمل بالتنسيق مع العيادة القانونية بجامعة

فلسطين األهلية. ودعوا طالبهم لحضور هذه الورشة التي

تعرف الطالب عىل الوقف وأنواعه المختلفة. شارك الطالب

في مناقشات حول هذا الموضوع وأعربوا عن اهتمامهم

ورغبتهم في معرفة المزيد عنه. تم عرض مقطع فيديو قصير

عن إجراءات التسجيل في الوقف. 

 
 

ورشات عمل 

تقدم ACT ورش عمل للمدارس والجامعات

لتوفير التعليم ألي شخص

20.04. 2022



الشراكات

تهتم ACT بالشراكات متعددة الفوائد مع

المنظمات ، للتعاون في رؤية مشتركة

19.04. 2022

وقعت ACT مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين األهلية - والتي تهدف
إلى بناء شراكة جديدة وتبادل الخبرات في بناء القدرات في التحكيم

والوساطة والتفاوض.
نريد توعية طالب كلية الحقوق بأهمية الوساطة والتحكيم كوسيلة بديلة

لحل النزاعات.
باإلضافة إلى ذلك ، يهدف إلى زيادة اإلنتاج األكاديمي والبحث في مجال

حل النزاعات.
نحن نخطط إلنشاء برامج مهنية في الوساطة والتحكيم وحل النزاعات.

 
 


