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 ػبرل ٚانتًاقٟ تؿقٜب                     محؿ ْعُإأُٛؾ عبؿايكاؾق ق أ.  

  

 َعؿ ايؿيٌٝ 

 

 ػبرل ٚانتًاقٟ تؿقٜب                     قُٛؾ عبؿايكاؾق أمحؿ ْعُإ أ.  

 َهاعؿ اـبرل ؾين      أ.   محٛؾ قُؿ غايب سماّ 

 

 املكادع١ ايٓٗا١ٝ٥ 

 

 َٛد٘ يػ١ عكبٞ ايتٛدٝ٘ ايؿين                    معبؿاهلل عبؿاؿُٝؿ عبؿايعمٜ أ.  

 

 املكادع١ ايًػ١ٜٛ 

 

 ّ/ بكفٝات                     قُٛؾ عبؿايكاؾق اؾٓإ 

 

 تُُِٝ ٚقنِ 

 

 َهاعؿ اـبرل ؾين      أ.   محٛؾ قُؿ غايب سماّ 

 ايطباع١ ٚا٫ػكاز

 

 َٓع١ُ ايًباب يًت١ُٝٓ ٚايؿميككاط١ٝق٥ٝو           ْعُإ عبؿاهلل نٝـ اؿهُٞ    .أ 

  ػبرل ٚانتًاقٟ ؾٚيٞ داَع١ َٓعا٤          أ.ؾ. عبؿاهلل عبؿايكاؾق ْعُإ 

 َؿٜك املًكٚع            أ. بًرل عًٞ ايتبعٞ   

 َهاعؿ َؿٜك املًكٚع                      أ. ًٖاّ عًٞ ايعؿٚيف    

 قانب املًكٚع                      أ. بؿق١ٜ عًٟٛ عًٞ   

 امله٪ٍٚ ا٫ع٬َٞ            أ. َٗا ايًكديب   

 اإليعععععععكاف ايععععععععععععاّ
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 قا١ُ٥ احملتٜٛات
 

 الصفحة املـــوضــــــوع م

 1 املًاقنٕٛ يف ايؿيٌٝ 1

 3 احملت٣ٛ قا١ُ٥  2

 4 تُؿٜك 3

 5 ايدلْاَر ايمَين        4

 7 َكؿ١َ  5

 9 ا٫ٖؿاف 6

 15 : . ايٓماع  احملٛق ا٫ٍٚ  7

 16 املْٛٛع ا٫ٍٚ عع تعكٜـ ايٓماع  8

 17 املْٛٛع ايجاْٞ عع ؾِٗ ايٓماع  9

 23 املْٛٛع ايجايح عع تطبٝل َعكؾ١ ايٓماع  10

 29 اـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ ملْٛٛعات يًُشٛق ا٭ٍٚ  11

 37 احملٛق ايجاْٞ : . َؿاِٖٝ َٚٗاقات انان١ٝ ملٓع ايٓماع ايعٓٝـ  12

 40 ٛع ا٫ٍٚ عع  ايجك١ ٚبٓا٤ ايع٬ق١ ٚؾٚقٖا يف اؾاق٠  ايٓماع املْٛ 13

 42 املْٛٛع ايجاْٞ عع  ؼًٌٝ ايٓماع  14

 52 املْٛٛع ايجايح عع  عٓاَك ايٓماع  15

 61 املْٛٛع ايكابع عع  انايٝب ايٓماع  16

 69 اـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ يًُْٛٛعات احملٛق ايجاْٞ 17

 76 ن١ًُٝ يف َٓاع١ ايه٬ّ ٚسٌ ايٓماعات  احملٛق ايجايح :. تكٓٝات 18

 80 املْٛٛع ا٫ٍٚ عع َؿاِٖٝ ايه٬ّ  19

 83 املْٛٛع ايجاْٞ  عع  تؿهرلات ايه٬ّ  20

 88 املْٛٛع ايجايح عع َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ  21

 94 املْٛٛع ايكابع  عع ع١ًُٝ ايتؿاٚض  22

 102 املْٛٛع اـاَو عع ع١ًُٝ ايٛناط١   23

 113 ًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ ملْٛٛعات احملٛق ايجايح اـ 24

 123 قا١ُ٥ املكادع  25
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 تُؿٜك  :. 

.. ًَكٚع تطٜٛك َٓع١ُ ايًباب  يًت١ُٝٓ ٚايؿميككاط١ٝمت اعؿاؾ ٖفا ايؿيٌٝ بٛانط١ " 

اؾٚات ٖٚٝانٌ بٓا٤ ايه٬ّ ٚايتُانو ا٫دتُاعٞ بايًكان١ َع َٓع١ُ نٝؿكٚقيؿ 

َٔ قبٌ أسؿ اـدلا٤ املعٓٝني بكٓاٜا بٓا٤ ايه٬ّ  ُٝين َٓؿٚم تٓأَ اجملتُع املؿْٞ اي

بتطٜٛك ٚلاغ ٚانتككاق ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ اجملتُعٞ ٚايتعاٌٜ ايهًُٞ ، ٚاملُّٗٛ 

يهٌ ابٓا٤ ايٛطٔ ٚايًعٛب ايعكب١ٝ  ، ٚمبهتكبٌ ٤ًَٞ با٭ٌَ ٚايت١ُٝٓٚايتع١ًُٝٝ 

 ٚا٫ن١َٝ٬ ٚايعامل  .

اييت تٓؿفٖا " َٓع١ُ  ايًباب ر ٚايؿعايٝات ٚا٫ًْط١ ٜٚعؿ ٖفا ايؿيٌٝ دم٤ًا َٔ ايدلاَ

يًت١ُٝٓ ٚايؿميككاط١ٝ ، ٖٚٛ َا ٜعهو ق٩ٜتٗا ٚقنايتٗا ، املٓطًك١ َٔ أٖؿاؾٗا َٚباؾ٥ٗا 

اييت تهع٢ يتشكٝٗا َٔ ػ٬ٍ تٓؿٝفٖا ملجٌ تًو ايدلاَر ٚايؿعايٝات ٚا٭ًْط١ ـات ايع٬ق١ 

٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتُاؾ١ٜ ٚايهٝان١ٝ بايت١ُٝٓ ا٫ْها١ْٝ يف مجٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ ا

َهتٗؿؾ١ بفيو يف ايؿقد١ ا٫ٚىل ايًباب ٚط٬ب املؿاقى ايجا١ْٜٛ ٚاملعًُني ٚايكٝاؾات 

ايذلب١ٜٛ مبؿاقى احملاؾع١ ، يتًعب ؾٚقًا قٛقًٜا يف َٓع ايٓماعات ايعٓٝؿ١ ٚسًٗا ٚبٓا٤ 

ّ اجملتُعٞ بني ابٓا٤ ايه٬ايه٬ّ ٚاعطا٤ منٛـدًا سكٝكًٝا يًتعاٌٜ ايهًُٞ ٚع١ًُٝ بٓا٤ 

احملاؾع١ بُٛق٠ ػا١َ ٚابٓا٤ قاؾعات ٚطٓٓا اؿبٝب ع٢ً كتًـ ؾ٦اتِٗ ٚطٛا٥ؿِٗ 

 ٚاْتُا٤اتِٗ ايهٝان١ٝ .

ٜٚكؿّ ٖفا ايؿيٌٝ عؿؾًا َٔ املعاقف ٚاملؿاِٖٝ ٚاملعًَٛات ٚاملٗاقات ٚا٫ؾٚات ا٫نان١ٝ ؿٌ 

سً٘ ٚاؾٚات٘ ٚاملعمل٠ باملٛاؾ ٚايؿقٚى ايٓماعات ٚؼًًٝٗا ٚاؾاقتٗا ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ َٚكا

ٚا٫ًْط١ ٚايتؿقٜبات ايتؿاع١ًٝ ٚايتطبٝك١ٝ املهتٓبط١ َٔ ايٛاقع اؿٝاتٞ يًؿ٦ات 

املهتٗؿؾ١ َٔ ايط٬ب ٚايًباب ٚاملعًُني ٚأؾكاؾ اجملتُع ٚاملٗتُني ٚاملعٓني ملهاعؿتِٗ 

   "  ني يًه٬ّنُاْعٚت١ُٝٓ َعاقؾِٗ َٚٗاقاتِٗ ٚانايٝبِٗ ٚنًٛنِٗ يؿعِ عًُِٗ " 

أًَني إٔ هؿ ٖفا ايؿيٌٝ ايتؿقٜيب َؿ٣ طٝبًا يؿ٣ اؾُٝع ٜٚعهو ـيو ع٢ً ٚاقع 

 "  نُاْعني يًه٬ّاعُايٓا اي١َٝٛٝ ٚاملهتكب١ًٝ  " 

 

 داهلل ضيف احلكمينعمان عباألضتاذ /                                                                                                     

 زئيظ مهظمة الشباب والتهمية الدميقساطية 
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 ايدلْاَر ايمَين ايتٓؿٝفٟ يًؿيٌٝ

 ٬َسعات ايمَٔ ا٫ًْط١ / ايؿعايٝات ايّٝٛ

 ؾ 2 اؾتتاغ ايدلْاَر ايتؿقٜيب 
 

 ؾ 15 ًْاط ايتعاقف 
 

 ؾ 15 ًْاط قٛاعؿ ايعٌُ 
 

 ؾ 15 ايتعكٜـ بايدلْاَر ايتؿقٜيب 
 

  ا٫ٍٚ :. املؿاِٖٝ ا٫نان١ٝ يًٓماع ٚا١ُٖٝ ؾُٗ٘احملٛق  
 

 ؾ 15 ( تعكٜـ ايٓماع 1ع  1ًْاط )  
 

 ؾ 15 انذلاس١  
 

 ؾ 45 ( ؾِٗ ايٓماع 2عع  1ًْاط )  
 

 ؾ 60 ( تطبٝل َعكؾتٓا بايٓماع 3عع  1ًْاط )  
 

 ؾ 7 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب 
 

 ا٫ًْط١ ا٫ْاؾ١ٝ  

 نيؼؿٜؿ اًْط١ اْاؾ١ٝ يًًُاقن

 يتٓؿٝفٖا بعؿ اْتٗا٤ ايّٝٛ ايتؿقٜيب

 ؾ 8

 

  تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايهابل  
 

  احملٛق ايجاْٞ 
 

 ؾ 60 (  1عع  2ًْاط )  
 

 ؾ 60 ( ؼًٌٝ ايٓماع 2عع  2ًْاط )  
 

 ؾ 20 انذلاس١  
 

عع  2عع 2عع أ ( )  2عع  2) ض ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات يٛقق١ عٌُ انتعكا 

 ب (

 ؾ 25

 

 ؾ 60 ( عٓاَك ايٓماع 3عع  2)  ًْاط 
 

 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب 

 ا٫ًْط١ ا٫ْاؾ١ٝ  

 ؾ 8

 ؾ 7

 

 ؾ 20 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايهابل 
 

 ؾ 60 ( انايٝب ايٓماع 3عع  2ًْاط )  
 

  عع ب (  2عع  3عع  2ٚقق١ عٌُ )  
 

 ؾ 60 (  3عع  2ًْاط )  
 

  عع دع (  3عع  2ٚقق١ عٌُ )  
 

 ؾ 20  انذلاس١ 
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 ٬َسعات ايمَٔ ا٫ًْط١ / ايؿعايٝات ايّٝٛ

  احملٛق ايجايح :. 
 

 ؾ 45 ( َؿاِٖٝ ايه٬ّ 1عع  3ًْاط )  
 

 ؾ 7 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب 
 

 ؾ 8 ا٫ًْط١ ا٫ْاؾ١ٝ  
 

 ؼؿٜؿ ا٫ًْط١ ا٫ْاؾ١ٝ يًًُاقنني 

 يتٓؿٝفٖا بعؿ اْتٗا٤ ايّٝٛ ايتؿقٜيب

 

 

 ؾ 20 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايهابل 
 

 ؾ 60 يه٬ّ ( تؿهرلات ا 2عع  3ًْاط )  
 

 ؾ 40 ( َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ 3عع  3ًْاط )  
 

 ؾ 20 انذلاس١  
 

 ؾ 80 ( ايتؿاٚض 4عع  3ًْاط )  
 

 ؾ 7 تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب  
 

 ؾ 80 ( 4عع  3) ًْاطانُاٍ  
 

 ؾ 20 انذلاس١  
 

 ؾ 90 ( 5عع  3) ًْاط 
 

 ؾ 60 تكِٝٝ ايدلْاَر ايتؿقٜيب 
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 الممدمة ""

 ممدمة

اٜؿت يف عُكْا اؿايٞ ايهجرل َٔ ايٓماعات ٚايُكاعات املهًش١ ٚا٫لَات املعكؿ٠ نٛا٤ ناْت تم

 ػا١َ أٚ عا١َ ; ٚع٢ً كتًـ املهتٜٛات احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚا٫ق١ًُٝٝ ٚايؿٚي١ٝ ; 
َٓٗا ، َٚا َكت ب٘ ب٬ؾْا ػ٬ٍ ا٭عٛاّ ايهابك١ َٚالايت متك ب٘ ست٢ اٯٕ َا ٖٛ إ٫ دم٤ ٫ ٜتذم٤  

اييت أَبشت متجٌ ػطكًا ٜٗؿؾ نٝإ ايؿكؾ ٚاجملتُع مبا تعهه٘ َٔ اثاقًا نًب١ٝ ٚػطرل٠ ع٢ً ٚ

ناؾ١ يكا٥ض ٚؾ٦ات اجملتُع احملًٞ ٚايؿٚيٞ ٚع٢ً كتًـ َٓاسٞ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتُاؾ١ٜ 

 ٚايهٝان١ٝ ; 

ًٍٛ ايٓٗا١ٝ٥ بٌ َٔ ا١ُٖٝ٫ مبهإ ( ايعٌُ ع٢ً اهاؾ اؿا٫َك ايفٟ أَبض َٔ ايٓكٚقٟ ، )ٍ 

 ٚايعاؾي١ مبؼتًـ ا٫نايٝب ٚايٛنا٥ٌ ٚايطكم املُه١ٓ يتًو ايٓماعات ٚا٫لَات ٚايُكاعات املهًش١ .

بُؿتِٗ اؾكاؾًا َٔ اجملتُع ٜتأثكٕٚ بتًو ا٫لَات ٚايٓماعات ٚايُكاعات (ايط٬ب )ٚنٕٛ ايًباب 

ق ٭ٚطاِْٗ ٚميجًٕٛ ساْك ؾٝٗا باعتباقِٖ عٛاٌَ ايتػٝرل ٚايت١ُٝٓ ٚايتكؿّ ٚا٫لؾٖا ٜٚ٪ثكٕٚ

َٚهتكبٌ ايًعٛب ٚا٫َِ ; ٚإٔ ؾٚق ٚقٝاؾ٠ ايًباب يف إؾاق٠ َٚٓع ايٓماعات ٚايعٓـ ٚايتطكف ٚاهاؾ 

 سًٍٛ شلا ٖٞ َٛاقؾ غ١ٝٓ ٚانان١ٝ يع١ًُٝ بٓا٤ " ايه٬ّ املهتؿاّ" . 

دلْاَر عع َؿاِٖٝ " ايؿيٌٝ ايتؿقٜيب يسؿؾ اشلؿف ايك٥ٝهٞ َٔ اعؿاؾ ٖفا ايؿيٌٝ عع  َٚٔ ٖفا املٓطًل

ؾعِ عٌُ املعًُني عع  ٚانايٝب َٚٗاقات انان١ٝ يف إؾاق٠ ٚسٌ ايٓماعات ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ "

طاق١ ايطًب١ ٚايًباب ٚمحانِٗ ٚتمٜٚؿِٖ باملؿاِٖٝ ٚاملعًَٛات  ٚاإلؾاقات املؿقن١ٝ يتٛدٝ٘

         ٠ يف تُٓٝتِٗ ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ إلؾاق٠ ٚسٌ ايٓماعات ٚبٓا٤ ايه٬ّ اجملتُعٞ ٚاملهاعؿ

 " ٚتكؿِٜ ايؿعِ ٚا٫ٖتُاّ اي٬لَني ملهأيتا متهِٝٓٗ ٚايكانِٗ يف ع١ًُٝ  يًه٬ّ نُاْعني" 

 َُُٚت َْٛٛعات ٚقتٜٛات ٖفا ايؿيٌٝ ؾُٗٛق عاّ َٔ ايطًب١بٓا٤ ايه٬ّ ، 

 (عاّ  18عع  14بني َا  ق٫ عُا) ٚايًباب ٚا٭ؾكاؾ ( يف ايُؿٛف ايؿقان١ٝ َٔ ايتانع ست٢ ايجاْٞ عًك )  

 ٜٚعتدل طًب١ املؿاقى ايجا١ْٜٛ يف َكس١ً َجاي١ٝ يًشؿٜح عٔ ايه٬ّ ٚايٓماع ٚيك١ٜ٩ ايعامل نٓعاّ

تأثك ٚتػٝرل اهابٞ َٔ ػ٬ٍ اػتباقاتِٗ ٚاعُاشلِ  خَتطٛق يًع٬قات ، ٚا٫عؿاؾ اْؿهِٗ ٫ سؿا

 اي١َٝٛٝ ٚاملهتكب١ًٝ .

ملؿاِٖٝ ٚاملعًَٛات ٚاملٗاقات ٚا٫نايٝب ٚا٫ؾٚات ا٫نان١ٝ ٜٚكؿّ ٖفا ايؿيٌٝ ايتؿقٜيب فُٛع١ َٔ ا

املهتؼؿ١َ يف إؾاق٠ ايٓماعات ٚسًٗا ٚبٓا٤ ايه٬ّ اجملتُعٞ ٚاملعمل٠ بايؿقٚى ٚايتؿقٜبات ايتؿاع١ًٝ 

ٚا٫ًْط١ ايتطبٝك١ٝ املهتٓبط١ َٔ ٚاقع ايؿ٦ات املهتٗؿؾ١ َٔ ايًباب ٚايط٬ب ٚاملعًُني ٚايكٝاؾات 

عٓٝني نٛا٤ ع٢ً املهت٣ٛ ) احملًٞ أٚ ايٛطين أٚ ا٫قًُٝٞ ٚايؿٚيٞ ( ٚاييت ِٖ عاد١ َان٘ ايذلب١ٜٛ ٚامل
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ٜٚهٕٛ ا٫ؾٌٓ بني َج٬ٝٙ املع١ٝٓ بكٓاٜا ايه٬ّ ، هٕٛ مبجاب١ ؾي٬ًٝ َٚكدعًا ٫ غ٢ٓ عٓ٘ شلا يٝ

 ٚايتعاٌٜ ايهًُٞ ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ .

َٚؿّٗٛ ايه٬ّ ، ّ ايٓماع ٚؼًًٝ٘ ٚأنايٝب٘ نُا تُٓٔ ايؿيٌٝ َْٛٛعات دٖٛك١ٜ َتعًك١ مبؿٗٛ

ٚبعض املؿاِٖٝ ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ ـات اي١ًُ ، ٚاملؿاِٖٝ املهتؼؿ١َ ملؿّٗٛ ايه٬ّ َٚكاسً٘ ٚاؾٚات٘ 

ع٢ً  تعٌُ يف فًُٗا، مبٓع ايٓماعات ايعٓٝؿ١ ، ٚؾقٚنًا ٚتؿقٜبات تؿاع١ًٝ َٚؿ١ًُ بًهٌ نايف 

ٚتًذٝعِٗ ع٢ً ايتؿهرل  إلؾقاى املؿاِٖٝ ٚسٌ املًه٬ت ، تًذٝع ايطًب١ ع٢ً ايعٌُ ايتعاْٚٞ 

نُا أْٗا قاب١ً يًتطبٝل ع٢ً َهتٜٛات َتعؿؾ٠ ،  ايٓكؿٟ يف ايعامل َٔ سٛشلِ َٚهاْتِٗ ؾٝ٘ ،

ٚإْؿا٤ ايتشهٝٓات اي٬ل١َ ، ايؿقٚى ٚايتؿقٜبات ٚا٫ًْط١  ٚتعطٞ يًُعًُني اجملاٍ  يف تطٜٛك تًو

 ؿقٜه١ٝ ٚايع١ًُٝ يف ايُـ ايؿقانٞ .ع٢ً ػدلاتِٗ ايت بٓا٤ً عًٝٗا 

 

 ٜأتٞ ٖفا ايؿيٌٝ :. ٚ

 طًا ) ٚقق١ عٌُ ( .اًْ َْٕٛٛعَا ٚاثٓا ٚث٬ثٛ كيف ث٬خ قاٚق تُٓٓت أثٓا عً

ص ٚقؿ تُٓٔ َؿَٗٛ٘ عع طبٝعت٘ عع َهْٛات٘ ( ط  ايٓماع    ) :.ععععععععع ٛق ا٭ٚيععععععععععععحملا -

 املْٛٛعات ايتاي١ٝ 

 ؾِٗ ايٓماع . املْٛٛع ايجاْٞ :.  .2         تعكٜـ ايٓماع    املْٛٛع ا٫ٍٚ :. .1

 تطبٝل َعكؾتٓا بايٓماع       املْٛٛع ايجايح :. .3

 

 . ( َؿاِٖٝ َٚٗاقات انان١ٝ ملٓع ايٓماع ايعٓٝـ)     اْٞ  :. ععععٛق ايجعععععععععععععاحمل -

  ايجك١ ٚبٓا٤ ايع٬قات ٚؾٚقٖا يف إؾاق٠ ايٓماع   املْٛٛع ا٫ٍٚ :. .1

  عٓاَك ايٓماع      املْٛٛع ايجايح :.  . 3   . ؼًٌٝ ايٓماع املْٛٛع ايجاْٞ :.  .2

 انايٝب ايٓماع  املْٛٛع ايكابع :. .4

 

ٚقؿ تُٓٔ  ( تكٓٝات ن١ًُٝ يف َٓاع١ ايه٬ّ ٚسٌ ايٓماعات)  . ايح  :عععععٛق ايجععععععععععععاحمل -

 املْٛٛعات ايتاي١ٝ : 

 تؿهرلات ايه٬ّ  . املْٛٛع ايجاْٞ :.  . 2              َؿاِٖٝ ايه٬ّ  املْٛٛع ا٫ٍٚ :. .1

 ع١ًُٝ ايتؿاٚض  املْٛٛع ايكابع :. . 4  َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ       املْٛٛع ايجايح :. .2

 ع١ًُٝ ايٛناط١  املْٛٛع اـاَو  :. .5
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 :.   ايؿيٌٝ  ؿافعععععععععٖأ

َٗاقات ٚاػاٖات  ٖفا ايؿيٌٝ إىل ت١ُٝٓ ٚتطٜٛك َؿاِٖٝ َٚعاقف َٚعًَٛات ٜٚٗؿف 

املعًُني ٚايط٬ب ٚاإلؾاقات املؿقن١ٝ ٚايًباب بُؿ١ ػا١َ ، ٚؾ٦ات ٚأؾكاؾ اجملتُع املؼتًؿ١ 

بُٛق٠ عا١َ ، سٍٛ َؿّٗٛ ايٓماع ٚؼًًٝ٘ ٚأنايٝب٘ ٚاملؿاِٖٝ ـات اي١ًُ ب٘ ٚايتُٝم بٝٓٗا 

ا ٚاؾاقتٗا ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ َٚكاسً٘ ٚأؾٚات٘ ، ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓماعات ٚؾُٗٗ

بؿعاي١ٝ بٗؿف اهاؾ سًٍٛ تتؿل سٛشلا نٌ ا٭طكاف ، ٚبٓا٤ قؿقات اجملتُعات ٚامل٪نهات 

ٚايعًُٝات ٚايكٛاْني ٚاملباؾ٨ ، ؾ٬ًٓ عٔ املٗاقات ٚاإلؾاقات ( ٚا٭ؾكاؾ ) عٔ طكٜل امل٪نهات 

َٔ أدٌ ته١ٜٛ ايٓماعات ٚايتعاٌَ َع َُاؾقٖا ، ٚنفا َهاعؿتِٗ ع٢ً تطٜٛك َعاقؾِٗ 

َٚؿاُِٖٝٗ َٚٗاقاتِٗ يف بٓا٤ ايه٬ّ  ٚيف نٝؿ١ٝ تُُِٝ ٚتٓؿٝف ٚإؾاق٠ َباؾقات طٛع١ٝ 

يف فا٫ت بٓا٤ ايه٬ّ املهتؿاّ  ا٫ن٬ّ ؾا٥ِ وكل ايعؿاي١ ٚايت١ُٝٓ ٚبٓا٤ ايؿٚي١ ٚاؿهِ 

 .ايكيٝؿ ٚا٫نتككاق 

 

ٚيًؿيٌٝ عؿ٠ أٖؿاف قؿؾ٠ سؿؾت ع٢ً َهت٣ٛ نٌ َْٛٛع ًْٚاط َٔ احملاٚق 

 ْٛٛعات ٚا٫ًْط١ اييت تُٓٓٗا تتًؼِ ؾُٝا ًٜٞ : . ٚامل

ت١ُٝٓ ٚبٓا٤ املعاقف ٚاملعًَٛات سٍٛ ) َؿّٗٛ ايٓماع ٚؼًًٝ٘ ٚأنايٝب٘ ، ٚاؾاقت٘ عع  .1

َؿّٗٛ ايه٬ّ ٚايتُٝم بٝٓٗا ٚبني َؿاِٖٝ تهتؼؿّ يف َؿّٗٛ ايه٬ّ ٚع١ًُٝ بٓا٤ 

 ايه٬ّ َٚكاسً٘ ٚاؾٚات٘ ، ٚاملؿاِٖٝ ـات اي١ًُ ( .

بِٗ املٗاقات ٚا٫نايٝب ٚا٫ؾٚات ا٫نان١ٝ بهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓماعات انها .2

ؿ١ٝ اؾاقتٗا بؿعاي١ٝ ، َٚهاعؿتِٗ ع٢ً ٚؾُٗٗا ٚؼًًٝٗا مبؼتًـ َهتٜٛات٘ ، ٚنٝ

 تطٜٛكٖا .

 ت١ُٝٓ ٚتطٜٛك َٗاقات ٚانايٝب ٚاؾٚات ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ َٚكاسً٘ يِٝٗ . .3

َباؾ٨ ٚقٛاعؿ عًُٝات ايتؿاٚض انهابِٗ َعاقف َٚعًَٛات ٚنًٛنٝات انو ٚ .4

ٚايٛناط١ ٚاؿٛاق ٚايتُٝم بٝٓٗا ٚتٛظٝؿٗا ايتٛظٝـ ا٫َجٌ نتكٓٝات ) اؾٚات ( 

 ن١ًُٝ يف سٌ ايٓماع ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ .

ت١ُٝٓ قؿقاتِٗ يف نٝؿ١ٝ اؾاق٠ ايٓماعات ٚسًٗا ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ اجملتُعٞ ،  .5

ات ًَكٚعات َع١ٓٝ عٌ ٚتُُِٝ ٚتطٜٛك َكذلسٚتُُِٝ ٚتطٜٛك َكذلسات 

ايٓماعات ٚبٓا٤ ايه٬ّ ٚايتعاٌٜ ايهًُٞ مبؼتًـ َهتٜٛات٘ ) ايًؼ١ُٝ عع احمل١ًٝ عع 

 ايٛط١ٝٓ ععع ا٫ق١ًُٝٝ عع ايؿٚي١ٝ ( .

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛك َعاقؾِٗ َٚٗاقاتِٗ ٚأنايٝبِٗ ٚقؿقاتِٗ " نُاْعني يًه٬ّ" ،  .6

َٝاغ١ ايهٝانات ٚايككاقات يف بٓا٤ ايه٬ّ ٚانكاطِٗ ا٫هابٞ  ٚنكاؾات يع١ًُٝ 

ايعا١َ املع١ٝٓ ببٓا٤ ايه٬ّ اجملتُعٞ ٚايتعاٌٜ ايهًُٞ ، ٚنفا يف نٝؿ١ٝ بٓا٤ 

ايدلاَر ايتؿقٜب١ٝ ٚتكؿميٗا ٭قكاِْٗ َٔ ايًباب ٚا٫دٝاٍ ا٭َػك نًٓا يف فاٍ 

 َٓاع١ ٚبٓا٤ ايه٬ّ .



 

 
 

 
10 

 

عًك١ مبا بعؿ تعمٜم ًَاقنتِٗ يف مجٝع َكاسٌ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ ٚايدلف١ املت .7

اْتٗا٤ ايٓماعات ، باعتباق ًَاقن١ ايًباب ٚتعمٜمٖا يكطًا انانًٝا ايٓذاغ ع١ًُٝ 

 بٓا٤ ايه٬ّ ٚؼكٝل " ايه٬ّ املهتؿاّ " .

متهِٝٓٗ َٔ املًه١ٝ ٚايكٝاؾ٠ ٚاملها٤ي١ يف سٌ ٚته١ٜٛ ايٓماعات ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ  .8

 ايؿا٥ِ .

يف ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ  َٚكاس١ً انهابِٗ َؿاِٖٝ َٚؿاقم  َٚعًَٛات ٚنًٛى  .9

 ٚاؾٚات٘ ، ٚايتعاٌَ َع ايٓماعات ٚايه٬ّ جملتُعٞ ٚايتعاٌٜ ٚقبٍٛ ا٫ػك .

مت١ٝ ٚتطٜٛك َعاقؾِٗ َٚٗاقاتِٗ ٚانايٝبِٗ ٚقؿقاتِٗ يًتُهٔ َٔ انتؼؿاّ  .10

انايٝب ٚاؾٚات ايتعاٌَ َع اـ٬ؾات ٚايٓماعات يف تعا٬َت٘ ٚع١ًُٝ ٚسٝات٘ 

; ٜٚهٕٛ يؿِٜٗ ايكؿق٠ ٚايهؿا٠٤ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايؿ٦ات  اي١َٝٛٝ ٚاملهتكب١ًٝ

ٚايتؿاٚض  املؼتًؿ١ ٚايتٓٛع اجملٛؾ يف اجملتُع َٔ ػ٬ٍ انتهاب َٗاقات اؿٛاق

 ٚايٛناط١ ٚايتٝهرل .
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 ايّٝٛ
 ًْععععاط ايتععععععععاقف

 ايمَٔ

 ؾقٝك١ 20 

 األهداف :.

 املًاقنني َع بعِٓٗ ايبعض . تعاقف .1

ٚايتعإٚ ٚيعٛقِٖ  ا٫ُيؿ١َيًًُاقنني ايعٌُ َعًا ظٛ َٔ اتاس١ ايؿك١َ  .2

 ف ايدلْاَر ٝتٓؿ باؾاٖم١ٜ يف

 المىاد الالزمة :.

  َهذل. بطا٥ل ١ًَْٛ   عع أق٬ّ ؾًٛ -

 اإلجراءات :.

 ع٢ً اؿٓٛق ، ثِ قؿّ ْؿهو شلِ  قسب باملًاقنني ٚايهكِٖ  .1

 ...... اخل ( ) ٫نِ / امل٪ٌٖ  / ايٛظٝؿ١ / اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ / .....

بعؿ انتجُاقًا ٫ لاغ  ؾُٝا بِٝٓٗاػدلِٖ إٔ ايتعكف باملًاقنني ٚايتعاقف     .2

ٜٚهاعؿِٖ ع٢ً ايعٌُ نؿكٜل ٚاسؿ ٚتهٌٗٝ املًاقن١ ، ع١ًُٝ ايتؿقٜب 

 ايٛدؿا١ْٝ بني مجٝع املًاقنني . 

 ع٢ً بعِٓٗ ايبعض . ااػدلِٖ بأْو ؼب ايتعكف إيِٝٗ ٚؼب إٔ ٜتعكؾٛ  .3

ٚأػدلِٖ بإٔ ; قى بطاق١ ايتعكٜـ بايفات يهتاب١ مجٝع ايبٝاْات ٚلع يهٌ ًَا .4

ع١ًُٝ ايتعاقف نتهٕٛ عٔ طكٜل ايتعكٜـ بايفات عع امل٪ٌٖ عع ايٛظٝؿ١ عع اشل١ٜٛ 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :. 

 ......... ...........................................:.......َ٪ًٖٞ ........................................ :.ع اْا

............................... ..................................................أسب :. ............ع ٚظٝؿيت :.

 ............................. ...................ع ؾٚقٟ ٖٓا :. 

 اطًب َٔ  املًاقنني ايبؿ٤ يف تكؿِٜ أْؿهِٗ . .5

ٚتعًٝكٗا أَاَ٘ ع٢ً  أسؿُٖاٚقًِ يهتاب١ ازل٘ ع٢ً  ،ٚلع يهٌ ًَاقى بطاقتني  .6

اشلؿف ايفٟ ٜهع٢ إىل ؼكٝك٘ َٔ ػ٬ٍ  ، ٚايبطاق١ ا٭ػك ٜهتب عًٝٗاايطاٚي١ 

املعؿ٠ َهبكًا َٔ  ا١َاـًٛس١ اي ع٢ًثِ تعًٝكٗا  ،  سٓٛقٙ ٖفا ايدلْاَر ايتؿقٜيب

 . ) ٚقق١ َك٣ٛ ( قبٌ املؿقب 

 ايتايٞ :.  ًْاطٚابؿا با٫ْتكاٍ إىل ايهك مجٝع املًاقنني ع٢ً ايتؿاعٌ  .7

تابع َعِٗ ػ٬ٍ اٜاّ ايتؿقٜب نًُا زلض ايٛقت َؿ٣ ايتكؿّ يف اػاٙ ؼكٝل  .8

 اشلؿف ايًؼُٞ يًًُاقى .
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 ايّٝٛ

 بطاق١ ايتعكف بايفات ٚقق١ عٌُ :. 

 

  ا٫ٍٚ

 

 ..................................... ......................................ا٫نِ :

 امل٪ٌٖ :. .........................................................................

 ايعٌُ :. ...........................................................................

 ...................................اشل١ٜٛ :. ........................................

 اشلؿف ايفٟ انع٢ يتشكٝك٘ :. ................................................. 
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 ايّٝٛ

 قععععععععععععٛاعؿ ايعُععععععععٌ
 ايمَٔ

 ؾ 10 

 األهداف :.

 ملًاقنني ايكٛاعؿ ايعا١َ اييت هب اتباعٗا أثٓا٤ دًهات ايتؿقٜب  .وؿؾ ا .1

 .  ػ٬ٍ أٜاّ ايتؿقٜب  ٜٓؿف املًاقنني ٖفٙ ايكٛاعؿ ًٜٚتمَٕٛ بٗا .2

 المىاد الالزمة :.

 أق٬ّ ؾًٛ َهذل ًَٕٛ . .1

  .ٚقق١ َك٣ٛ + بطا٥ل ١ًَْٛ  .2

 :. اإلجراءات

اعؿ هب تٓؿٝفٖا ٚا٫يتماّ بٗا أثٓا٤ نٝتِ ْٚع يكٚط ٚقٛ ًْاطأػدل املًاقنني بأْ٘ يف ٖفا  .1

 تٓؿٝف ايدلْاَر .

 أطًب َِٓٗ طكغ قٛاعؿ ٚيكٚط ايعٌُ  .2

 بٗا ػ٬ٍ اٜاّ ايتؿقٜب . ايتكٝؿيٝتِ 

 ٚلع ع٢ً املًاقنني بطا٥ل ١ًَْٛ ٚأطًب  .3

 َِٓٗ نتاب١ ـيو ٚقكا٤تٗا ع٢ً باقٞ

 املًاقنني يًتُٜٛب عًٝٗا إلقكاقٖا َٔ عؿَ٘ . 

 إٔ ٜهذٌ ايكٛاعؿ اييت ٜتِ  ازلض ٫سؿ املًاقنني  .4

 إقكاقٖا َٔ قبٌ اؾُٝع ع٢ً قٚق١ َك٣ٛ غط 

 ع٢ً إٔ ٜتِ تعًٝكٗا يف ايكاع١ يٝتِ ، ٚاْض ؾٕٚ تهكاق 

 يٝتِ ايعٌُ ٚؾل تًو ايكٛاعؿ .

 اتكى ايكا١ُ٥ َؿتٛس١ يٝتِ اْاؾ١ قٛاعؿ أػك٣   .5

 ٚؾكًا ملا ٜهتذؿ اثٓا٤ ايتؿقٜب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قٛاعؿ عٌُ :.

 ا٫يتماّ باؿٓٛق ٚاملٛاعٝؿ . -

 ا٫َػا٤ ٫ٚنتُاع اؾٝؿ . -

 ا٫سذلاّ املتباؾٍ  . -

 املًاقن١ ايٛدؿا١ْٝ . -

 ا٫يتماّ بأؾا٤ املٗاّ . -

 ا٫بؿاع .تًذٝع  -

 ػٓب اؿهِ املهبل . -
 . ايُؿم -

- ............................................ 

- ............................................ 

- ............................................. 
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 ايمَٔ ( َهْٛات٘: ايٓماع ) َؿَٗٛ٘  عع طبٝعت٘ عع  املْٛععععٛع  ايّٝٛ

 ؾقٝك١ 30 ( تعكٜـ ايٓماع 1عع  1) ًْاط 

 

  ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًا ع٢ً : ايًٓاطٜتٛقع يف ْٗا١ٜ  :. األهداف

 إىل تعكٜؿًا يًٓماع . يتٌَٛا .1

٬ٍ انتعكاض ايتعكٜؿات ٚايتؿهرلات ايعؿٜؿ٠ ايٓماع َٔ ػ تعمٜم ؾِٗ .2

  نهبٌٝ يتهٜٛٔ ٚد١ٗ ْعك ايؿكؾ سٍٛ املْٛٛع .يًٓماع 

 . سٝاتٓاانتهًاف ؾٚق ايٓماع يف  .3

 المىاد الالزمة :.

 ٚقم َك٣ٛ + بطاق١ ١ًَْٛ + اق٬ّ ؾًٛ َهذل ًَْٛ٘. .1

 ( ًْك٠ تعكٜؿ١ٝ سٍٛ ايٓماع  . 1عع  1ٚقق١ عٌُ )  .2

 :.اإلجراءات 

اعكض عًِٝٗ بطاق١ ًَْٛ٘ نتب عًٝٗا ن١ًُ )) ْماع (( ،  سٝب باملًاقننيبعؿ ايذل .1

 .ٚايُكٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ َجبت٘ ع٢ً قاع١ ايتؿقٜب 

أطًب َٔ املًاقنني نتاب١ مخو نًُات ٜعتكؿٕٚ إٔ شلا ع٬ق١ به١ًُ )) ْماع (( ع٢ً  .2

 مت انتعكاض ايهًُات اييتفُٛع١ ًهٌ ثٓا٥ٞ ، ثِ أطًب َٔ ممجٌ نٌ نكت بٚقق١ 

تؿٜٚٓٗا َٔ قبٌ اجملُع١ ، ثِ يُكٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ املعؿ٠ َهبكًا يف يبه١ تتؿكع َٔ 

 . ن١ًُ )) ْماع (( 

 .انتُع ايِٝٗ ْٚاقًِٗ َٔ ػ٬ٍ يبه١ ايهًُات ٚا٫داب١ ع٢ً ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ  .3

  َاٖٞ أٚد٘ ايًب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ايهًُات املطكٚس١  ؟ َٚا تؿهرل ـيو ؟ 

 يهًُات عٔ يعٛقى سٝاٍ ايٓماع ؟ نٝـ تعدل ٖفٙ ا 

  َاٖٞ انباب٘ ؟  نٝـ ٜٓتر ايٓماع ؟ 

  هٔ إٔ ٜهٕٛ اهابًٝا ؟ميٌٖ ٌٖٚ تعتكؿ إٔ ايٓماع ؾا٥ُا ن٧ٝ أٚ نًيب ؟  

، ٚاطًب َِٓٗ قكا٤تٗا (  1عع  1اعكض ع٢ً املًاقنني ًْك٠ تعكٜؿ١ٝ يًٓماع ٚقق١ عٌُ )  .4

 .بًهٌ ؾكؾٟ ع٢ً بطاق١ ١ًَْٛ .ؾ٠ ؾٝٗا ٚا٫داب١ ع٢ً ا٫ن١ً٦ ايٛاق،  ٚا٫ط٬ع عًٝٗا

 .(  1ع  1امل١ُٗ ع٢ً ٚقق١ ايعٌُ )  قهِ املًاقنني إىل اقبع فُٛعات ٚأطًب َِٓٗ تٓؿٝف .5

 . ، َٚٓاقًتٗا َع بك١ٝ املًاقنني  فُٛع١ عكض عٌُ اجملُٛع١ نٌاطًب َٔ ممجٌ  .6

 ْاقٌ َع املًاقنني ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات . .7

ٚاعكض ع٢ً املًاقنني ع٢ً ٚقق١  ،  ٚعٌُ اجملُٛعات ايك٥ٝه١ٝ انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق  .8

  َك٣ٛ َا ًٜٞ :.
 ) تعكٜـ ايٓماع  عع املهتٜٛات املؼتًؿ١ يًٓماع عع املهْٛات اييت تًهٌ ايٓماع عع انباب ايٓماع (
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 الزمن الموضوع الٌوم

 33 ( فهم النزاع 2ــ  1) نشاط 

 

 األهداف : .

1. .. 

2. .. 

 

 

 

 

 

 ( تعكٜـ ايٓماع 1عع  1ًْاط )   ايّٝٛ

 ( ًْك٠ تعكٜؿ١ٝ سٍٛ ايٓماع 1عع  1ٚقق١ عٌُ )   

 تعكٜـ ايٓماع:.

 نؿ١ٝ ٜٓتر ايٓماع ؟ 

ثِ أعط َجايني ع٢ً ا٭قٌ يًٓماع ع٢ً نٌ َهت٣ٛ َٔ ٖفٙ املهتٜٛات  ؟ َهتٜٛات ايٓماع املؼتًؿ١ ؟ سؿؾ  

 َهت٣ٛ ايٓماع أَج١ً ع٢ً َهت٣ٛ ايٓماع املهْٛات اييت تًهٌ ايٓماع

   

   

   

   

  

 سؿؾ املهْٛات اييت تًهٌ ايٓماعات بًهٌ عاّ  ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 :. عمٜمتٞ املًاقن١عع  عمٜم املًاقى

ٗا بتُعٔ ٚأدب ع٢ً ا٫ن١ً٦ ايؿا٥ك٠ اؾْاٙ ، بًهٌ إيٝو ايًٓك٠ ايتاي١ٝ سٍٛ ايٓماع :. ْأٌَ قكا٤ت 

 .ؾكؾٟ ثِ يف اطاق فُٛعتو ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ 

)) إٕ ٚدٛؾ ايٓماع أَك ستُٞ ٚدم٤ طبٝعٞ َٔ اؿٝا٠ يف مجٝع اجملتُعات ا٫ْها١ْٝ ؾٓشٔ 

ًٝا ْٛاد٘ ايٓماعات يف املٓمٍ ٚاملؿقن١ ٚايعٌُ ٚايًاقع ، ٚعاؾ٠ َا ٜك٣ ا٭يؼاّ ايٓماع ي٦ًٝا نًب

هب ػٓب٘ ، ٚنببًا يًشكٚب ٚيف أسٛاٍ ق١ًًٝ ٜكْٚ٘ ؾك١َ يًتعًِ ٚايتػرل ، ٚايُٓٛ ، ٜٚكدع ٖفا 

إىل أْ٘ مل ٜتعًِ َععُٓا أبؿًا طكم ايتعاٌَ َع ايٓماع بًهٌ بٓا٤ َٚع ـيو ٫ ٜعتدل ايٓماع يف سؿ 

ات ق١ُٝ ٖفٙ ـات٘ نًبًٝا أٚ إهابٝا ، ؾٗٛ قاٜؿ. وؿؾ ا٫يؼاّ ايفٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايٓماع

ايٓماعات ٚؼؿؾ نٝؿ١ٝ اػتباقِٖ يًتؿاعٌ َا إـا نإ بٓا٤ً أّ ٖؿاؾًا ، ٫ٚسغ آًٜا إٔ ايٓماع قؿ 

 وؿخ ع٢ً عؿ٠ َهتٜٛات ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً املهت٣ٛ ايًؼُٞ أٚ احملًٞ أٚ ايٛطين أٚ ايؿٚيٞ
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 ايمَٔ ( َهْٛات٘:. ايٓماع ) َؿَٗٛ٘ عع طبٝعت٘ عع  املْٛٛع ايّٝٛ

 قٝك١ 30 ِ ايٓماع ععععععععععععٗععععع( ؾ 2عع  1)  ايًٓاط  

 

 اقى قاؾقًا ع٢ً : ٜهٕٛ املً ايًٓاطٜتٛقع يف ْٗا١ٜ  األهداف :.

  ؾِٗ طبٝع١ ايٓماع ، ٚايتُٝم بني تعكٜؿ٘ ٚتعاقٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػك٣ ـات اي١ًُ ب٘ .1

 هابًٝا .إٜهٕٛ  نإ ايٓماع اهابًٝا أٚ نًبًٝا ؾهٝـ  ؼؿٜؿ ؾُٝا إـا  .2

 اؾقاى ا١ُٖٝ ؾِٗ ايٓماع ٚطبٝعت٘ ع٢ً سٌ ايٓماع . .3

      .المىاد الالزمة :

 ؾًٝب ياقت ( + ٫َل ٚقم + اق٬ّ ؾًٛ َهذل . نكٚت ١ًَْٛ + ٚقق١ َك٣ٛ ) .1

 عع أ ( ؾِٗ طبٝع١ ايٓماع . 2عع  1ٚقق١ عٌُ )  .2
 عع ب ( ًْك٠ انتًٗاؾات سٍٛ ايٓماع  . 2عع  1ٚقق١ عٌُ )  .3

 اإلجراءات :.

عع أ ( ع٢ً املًاقنني ثِ  2عع  1ٚقق١ عٌُ )  ، َكأ٠  ٫أٚقِ بتٛلٜع َٛق٠ يعالف  َٛنٝكٞ اؾال  .1

ٚتؿهرلاتِٗ ع٢ً ق١ٜ٩ َا قؿ ،  ؼًٌٝ ايُٛق٠ ًَٚاقن١ َا ٜكٕٚ ؟  ثٓا٥ٞ  هٌأطًب َِٓٗ بً

 يف ايُٛق٠ ، ٚانتُع إلداباتِٗ . ٙسع٫ٛ

 َشٝش١ أٚ ػاط١٦ ع٢ً ٖفا ايه٪اٍ :. اػدل املًاقنني باْ٘ ٫ تٛدؿ إداب١ .2

١ ًَْٛ ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ بعؿ نتاب١ نٌ ن٪اٍ ع٢ً بطاق١  عاؾق ْكايَا بانتؼؿاّ بعض أٚ مجٝ .3

 ٚتٛلٜعٗا ع٢ً املًاقنني .نكت 

  ع٢ً ٚد١ٗ ْعك كايؿ١ يكأٜو ؟ َاـا نإ يعٛقى عٓؿَا اَك لًَٝو 

  ٜٛدؿ تُٛق َشٝض انجك َٔ ا٭ػك؟ ٌٖ 

  إىل ًْٛب ايٓماع ؟ ُٛقاتايتنٝـ ت٪ؾٟ ا٫ػت٬ؾات يف 

  َٚاـا تؿعٌ يًُهاعؿ٠  يف سٌ ايٓماع ؟ إـا نإ قا٥ًُا ع٢ً اػت٬ؾات مت تُٛقٖا بٓا٤ً

  ٢ً استٝادات َُٚاحل َتعاق١ْ ؟ع

 يف قاٜو َا ٖٛ ؾٚق ايتُٛق يف ايٓماع ؟ 

ؾْٚٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ٚانتؼًِ َع مجٝع املًاقنني ا٫ؾهاق اشلا١َ ٚ إلداباتِٗانتُع  .4

 : َٞا ًٜ َع ايتأنٝؿ ع٢ً ٚاعكْٗا ع٢ً املًاقنني 
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 : تذكرات

 

 

 

 

 ٕٛ نٌ فُٛع١ َٔ ث٬ث١ ًَاقنني .قهِ املًاقنني إىل فُٛعات عٌُ عٝح تته .5

       َٔ ٚقق١ ايعٌُ َٔ نٌ فُٛع١ نشب ث٬ث١ انتًٗاؾات بطكٜك١ عًٛا١ٝ٥ اطًب   .6

انتًععٗاؾ يف بطاقعع١  انتًععٗاؾات سععٍٛ ايٓععماع ٚاؾٚاتٗععا ٚايععيت نععبل نتابعع١ نععٌ  عععع ب ( 2عععع  1) 

 .١ًَْٛ 

 ا ٚنتاب١ َاـا ٜعينَٔ نٌ فُٛع١ قكأٙ َٚٓاق١ً َع٢ٓ ا٫نتًٗاؾات اـا١َ بٗاطًب   .7

، ع٢ً اؾ١ٗ ا٭ػك٣ يهٌ بطاق١ ١ًَْٛ َٔ بطا٥ل  ٚتؿهرلاتٗا ! نٌ انتًٗاؾ يف اعتكاؾِٖ!

 . ا٫نتًٗاؾات اـا١َ باجملُٛع١  

َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ انتعكاض ا٫نتًٗاؾات اـا١َ بٗا ٚتؿهرلاتِٗ ْٚتا٥ر عٌُ اطًب  .8

 اجملُٛع١ َٚٓاقًت٘ َع بك١ٝ املًاقنني .

قادع١ يف ساي١ ايٓكٚق٠ يػكض تٛدٝ٘ املٓاقًات ٚايٍَٛٛ إىل ق١ٜ٩ َٛسؿ٠ سٍٛ  قؿّ تػف١ٜ .9

 .:يًًُاقنني ع٢ً َا ًٜٞ ؿ ٝاملْٛٛع ، َع ايتأن

 

 

 

 

 

 

، ٚايبشح عٔ َ٪يؿ٘ ، طًب  َٔ نٌ ًَاقى نشب انتًٗاؾ ٚاسؿ َٔ ا٫نتًٗاؾات ايهابك١  .10

، ١ َك٣ٛ ٫نتعكاْ٘ ٚـِ ـيو يف ٚقق ،  ٚنٝـ عههت الالات٘ ٚاعُاي٘ سٍٛ ايٓماع

 .َٚٓاقًت٘ َع املًاقنني يف ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايتايٞ  

 

هب  ٤ؽتًـ ْعك٠ ايٓاى يًٓماعات ع٢ً ايكغِ َٔ أْٓا تؿهك يف ايٓماعات غايبا نًٞ

إٔ ايٓماع ٫ َٜٛـ باعتباقٙ اهابًٝا أٚ نًبًٝا يف سؿ ـات٘ ، ؾهٝؿ١ٝ اػتٝاقْا  ، بٝؿػٓب٘ 

ماع َٔ أدٌ يطكٜك١ ا٫نتذاب١ يًٓماع ػعً٘ اهابًٝا أٚ نًبًٝا ٚيفا نٓتعاٌَ َع اؾهاق ايٓ

.   ت١ُٝٓ املٗاقات ٚايٛعٞ اي٬لَتني يًتعاطٞ َع ايٓماعات بأنايٝب اهاب١ٝ ٚبٓا٠٤  

 ط َٔ اؿكٝك١ ، وؿخ ايٓماع ايتُٛق ي٤ٞ يؼُٞ غايبًا َا ْك٣ يف ايٓماع داْبًا ٚاسؿًا ؾك

عٓؿَا ُٜؿم ايٓاى تُٛقاتِٗ ٜٚكؾٕٓٛ ا٫عذلاف بُش١ تُٛق ا٭ػك ، ٫ٕٚ ايتُٛقات 

 ، ٜٚ٪َٔ ب٘ ايبعض ع٢ً أْ٘ )) ايُٛاب (( قؿ ٜكاٙ ا٭ػكٜٔ )) ػطأ(( ي٤ٞ يؼُٞ َا

َٝاغ١  ٠ايٓماع ٫ عاؾ فأسٝاًْا ٜهٕٛ َٔ ايٓكٚقٟ ٚدٛؾ طكف ثايح ٜتٝض ٫ طكا

 .عكِٖ ٚدٗات ْ

  تفنك إٔ 
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 عمٜمٟ املًاقى عع عمٜمتٞ املًاقن١ :.

ؾكؾٟ ثِ  ٚمتعٔ ، ثِ ادب عٔ ا٫ن١ً٦ اؾْاٖا بًهٌ ايُٛق٠  يف اْعك

 ؾٕٚ ادابات ا٫ن١ً٦ بًهٌ ثٓا٥ٞ َع لًَٝو يف بطاق١ ١ًَْٛ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاـا تًاٖؿ يف ايُٛق٠ ؟ -

 ٌٖ ايُٛق٠ ٫َكأ٠ أّ يعالف َٛنٝك٢ اؾال أّ ملاـا ؟ -

ياقى لًَٝو يف ؼًٌٝ ايُٛق٠ ٚتؿهرلى حملتٛاٖا ؟ ٚانتب َا تًَٛتِ إيٝ٘ َٔ اتؿام أٚ  -

 اػت٬ف ؟

 نجك َٔ ا٭ػك ؟ ٌٖ ٜٛدؿ تُٛق َشٝض ا -

 ُٛقات ؟ ٚنٝـ ٜ٪ؾٟ ـيو إىل ًْٛب ْماع ؟يف ايتإىل َاـا ٜ٪ؾٟ ا٫ػت٬ف  -

 

 

 

 ايّٝٛ
 ( ؾٗعععععععععِ ايٓعععععم اع 2عع  1ًْاط ) 

 عع أ ( ؾِٗ طبٝع١ ايٓماع 2عع  1ٚقق١ عٌُ )  



 

 
 

 
20 

 

 ماع عععععع( ؾٗععععععععِ ايٓ 2عع  1ًْاط  )  ايّٝٛ

 ٚإؾاقتٗا عع ب ( ًْك٠ انتًٗاؾات ع٢ً ايٓماعات  2عع 1ٚقق١ عٌُ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امجمىعة االستشهادات حىل النساعات وادواته

   –ايه٬ّ ٫ ٜعين عؿّ ٚدٛؾ ْماع بٌ ٖٛ ايكؿق٠ ع٢ً سٌ ايٓماع بايٛنا٥ٌ ايه١ًُٝ  .1

 (قْٚايؿ قٜػإ )  

ٜ٪ؾٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل ًْٛب سكب  ؾإْ٘، إـا مت ايهُاغ بهًٛى عؿٚاْٞ ؾٕٚ قؾع٘ أٚ ايتُؿٟ ي٘  .2

 ( إف. نٝٓؿٟ دٕٛ )  –

٢ً ايكٝاّ عكب ، بٌ يف ايكؿق٠ ع٢ً َٓعٗا إٕ ا٫ػتباق اؿكٝكٞ يًك٠ٛ ايّٝٛ ٫ ٜتُجٌ يف ايكؿق٠ ع .3

 ( إٓ أٖٚاق َايو نٛقَٝو )  –

 (   أْؿٜكا غاْؿٟ)  –٫ ميهٓو إٔ تُاؾض قب١ٓ ٜؿ َػًك١.  .4

  –هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى قاٚي١ َاؾق١ يته١ٜٛ اـ٬ؾات قبٌ ايًذ٤ٛ إىل ايكتاٍ.  .5

 (دُٝٞ ناقتك)

 (َٛيٝ٘ ؾٜإ) –َع أعؿا٥و.  إـا أقؾت إس٬ٍ ايه٬ّ ، ٫ تتشؿخ َع أَؿقا٥و. ؼؿخ .6

  –أْو تتؿاٚض أًٜٓا ع٢ً ع٬ق١.  عٓؿَا تتؿاٚض ع٢ً اتؿام ، هب إٔ تتفنك .7

 (ٖاقٚيؿ ْٝهًهٕٛ)

 عمٜمٟ املًاقى عع عمٜم٠ املًاقن١ :.

ايٝهِ اؾْاٙ فُٛع١ َٔ ))  ا٫نتًٗاؾات سٍٛ ايٓماعات ٚإؾاقتٗا (( إطًع عًٝٗا بتُعٔ ْٚؿف املٗاّ 

.املطًٛب١ َٓو يف اؿايتني :  

 اؿاي١ ا٭ٚىل : يف اطاق فُٛعتو َٔ املًاقنني   :.               اؿاي١ ايجا١ْٝ  :   بًهٌ ؾكؾٟ:. 

 

 
  اػتٝاق ث٬ث١ انتًٗاؾات بطكٜك١ عًٛاع١ٝ

 َٔ بني ا٭نتًٗاؾات .

   قعععكا٠٤ َٚٓاقًععع١ تًعععو اي٬نتًعععٗاؾات َعععع

ل٥٬َععو يف اجملُٛععع١ ٚنتابعع١ َععاـا ٜعععين    

نععٌ انتًععٗاؾ يف اعتكععاؾنِ ٚتؿهععرلاتٗا ؟  

انتعكض َٚٓاق١ً ْتا٥ر عًُهِ َعع بكٝع١   

 . املًاقنني

  ٔاػتاق اسؿ ا٫نتًٗاؾات ٚاعح ع

َ٪يؿ٘ ٚنٝعـ عههعت العالات يف    

اؿٝععععا٠ ٚاعُايعععع٘ سععععٍٛ ايٓععععماع ؟  

ٚـععععِ ـيععععو يف ٚققعععع١ َكعععع٣ٛ    

٘ َععععععع تَٓاقًعععععع ٫نععععععتعكاض ٚ

 ايتايٞ.ايتؿقٜيب املًاقنني يف ايّٝٛ 
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 (نَٛٛقا دٛتاقٚا) –ع٢ً ايؿبًَٛانٞ إٔ ٜهتؼؿّ أـْٝ٘ ٫ ؾُ٘.  .8

 ؾٜكٝؿ ّٖٝٛ –تتبع اؿكٝك١ َٔ َٓاق١ً بني ا٭َؿقا٤.  .9

10. ٌَ   –ايٛقق١ٝ تكتؿع ْؿ ايكٜض. ٫ يف أػاٖٗا. تفنك إٔ ايطا٥ك٠  املعاق١ْ. ٫ ؽ

 (ٖاًَٝتٕٛ َابٞ)

نًُا ايتؿت سؿ٠ ايٓماع. نًُا نإ ايُٓك أععِ. َا مٌُ عًٝ٘ مبٓت٢ٗ ايهٗٛي١ ، ٫  .11

 (تَٛاى بني) –ْٛؾٝ٘ سك٘، ؾعم٠ اي٤ًٞ ؾكط ٖٞ اييت متٓش٘ قُٝٓ٘. 

 (إّ باقٟدٕٛ ) –٫ تكنٔ إىل إٔ ؾٚاؾع أسؿ ػَُٛو أقٌ َكتب١ً َٔ ؾٚاؾعو.  .12

 (املٗامتا غاْؿٟ) –ُعُٝإ. نًٓا  ايعني بايعني ػعًٓا .13

إـا ناْت اؿكب ٖٞ اؿٌ ايعٓٝـ يًٓماع ، ؾإٕ ايه٬ّ ٫ ٜعين عؿّ ٚدٛؾ ْماع ، بٌ ٖٛ ايكؿق٠  .14

 On Conflict ناتب (نٞ. تٞ. يٛقاْو بتًك) –ع٢ً سٌ ايٓماع ؾٕٚ ايًذ٤ٛ إىل ايعٓـ. 

and Consensus .( ١2000 ايككاقات ايكزل١ٝ باإلمجاع ) ٖٚٞ ًْك٠ عٔ َٓاع  

 ٕٛ أْهِ سًؿا٤.  اعًُٛا ع٢ً بٓا٤ ع٬قات تعا١ْٝٚ ، ؾعٓؿَا ؼؿخ ايٓماعات ت٪َٓ .15

 ( ؾٜٔ ػٛلؾٛيؿ)

 (َجٌ قٚاْؿٟ) –ميهٓو إٔ تتذاٚل َا ٜطاقؾى ، ٚيهٓو ٫ ميهٓو ػاٚل َا ٜؿٚق بؿاػًو.  .16

   (ًٜٚٝاّ إيرلٟ تًاْٝٓؼ) –ٜٗا ايٓماعات. تًشف ايُعاب اشلُِ ٫ٚ تجبطٗا. ايكٚغ ايبًك١ٜ تكٛ .17
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  ًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ ََٔا تععع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .1

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .2

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .3

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .4

  مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ :َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف .5

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .6
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 الزمن (  مكوناته: النزاع ) مفهوم ــ طبٌعة ــ  الموضوع الٌوم

 دلٌمة  33  ( تطبٌك معرفتنا بالنزاع 3ــ  1نشاط )  
 

 إٔ ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًا ع٢ً :ًْاطٜتٛقع يف ْٗا١ٜ    :.االهداف

 تٜٛات٘ املؼتًؿ١ َٔ ٚاقع اؿٝا٠ .ات مبهاعطا٤ أَج١ً يًٓماع .1

 ٍ َاـا تؿٚق ايٓماعات .َٛٚـ ايٓماع ٚؼؿٜؿ  س .2

 ايٓماع ٚؾِٗ طبٝعت٘ يف سٌ ايٓماع .ب اؾقاى ا١ُٖٝ تطبٝل َعكؾتٓا .3

 انتهًاف ؾٚق ايٓماعات يف سٝاتٓا . .4

   .: زمةالمىارد الال

 ٚقم َك٣ٛ  + ٫َل ٚقم + بطا٥ل ١ًَْٛ + اق٬ّ ؾًٛ َهذل . .1

 . عع أ ( ًْك٠ فُٛع١ نٝٓاقٜٖٛات يًٓماع  2عع  1ٚقق١ عٌُ )  .2

 ( َٚـ ايٓماع . ب عع 3عع  1ٚقق١ عٌُ )  .3

 :. االجراءات

٧ٖٝ  املًاقنني يًًٓاط بتكؿِٜ تػف١ٜ قادع١ يتعكٜـ ايٓماع َٚهتٜٛات٘ املؼتًؿ١ ٚعكض  .1

  ق٠ ايتاي١ٝ بعؿ نتابتٗا ع٢ً بطاق١ ١ًَْٛايعبا

 

 

 

 

َعكؾتِٗ بايٓماع َٔ ػ٬ٍ تكؿِٜ أَج١ً يًٓماع ًاقنني بأِْٗ ايّٝٛ نٝكَٕٛٛ بتطبٝل أػرل امل .2

يف ايعامل مبهتٜٛات٘ املؼتًؿ١ ) ايًؼُٞ ٚاحملًٞ ٚايٛطين ٚايؿٚيٞ ( ٚأِْٗ بُؿؾ ؼًٌٝ ْماع 

 ٚاقعٞ .

ٜٓتر                                    ٜٓتر                                                                                      

ْماع                               تٛتك                                 ستٝادات أٚ املٛاقـ                 تعاقض يف ا٫  
عٓ٘                              عٓ٘                                               
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ٚأطًب َٔ نٌ فُٛع١ تكؿِٜ اَج١ً يًٓماع مبهتٜٛات٘ قهِ املًاقنني إىل اقبع فُٛعات  .3

املؼتًؿ١ ) َجايني يهٌ َهت٣ٛ ( ٚنتابتٗا ع٢ً بطا٥ل ١ًَْٛ عٝح ىُِ نٌ يٕٛ ملهت٣ٛ 

 َٔ َهتٜٛات كتًؿ١ . َعني 

أطًب َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ انتعكض َٚٓاق١ً عٌُ اجملُٛع١ َع بك١ٝ املًاقنني َٚٔ  .4

 . يف ايكاع١ ملتعًك١ اع٢ً ايٛقق١ املك٣ٛ  ثِ تجبٝتٗا

ي١ٝ ْاقًِٗ يف ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات ٚعملِٖ بتكؿِٜ أَج١ً أػك٣ يًٓماعات اؿؿٜج١ ايؿٚ .5

قًِٝ ؾاق ؾٛق عع ْماع اْماع  ١ بني أثٝٛبٝا ٚايؿٍٚ اجملاٚق٠ ٚاحمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ نع ) ْماع نؿ ايٓٗٓ

ٓماع ايؿًهطٝين ا٫نكا٥ًٝٞ  ايايهٛقٜتني ايًُاي١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ  ايه٬غ ايٟٓٛٚ َع إٜكإ ، ْماع

 (اخل ......... ايٓماع بني ايكٛات املهًش١ ايجٛق١ٜ ايهٛيَٛب١ٝ ٚاؿه١َٛ ، ايٓماع يف ايُٝٔ

قكا٤تٗا بتُعٔ َٔ ثِ عع أ ( نٝٓاقٜٖٛات ٚ 3عع  1إىل ٚقق١ عٌُ )  ا٫ْتكاٍ أطًب َٔ املًاقنني  .6

 .  ملؿ٠ ث٬خ ؾقا٥ل

ؾ يهٌ فُٛع١ ايهٝٓاقٜٛ اـاّ بٗا َٔ ٚقق١ ايعٌُ قهِ املًاقنني إىل اقبع فُٛعات ٚسؿ .7

يًكٝاّ بتشًًٝٗا ٚؾكًا يًُٗاّ املطًٛب١  (( ًْك٠ فُٛع١ نٝٓاقٜٖٛات يًٓماع ( ))  عع أ  3عع  1) 

 عع ب ( " َٚـ ايٓماع " 3عع  1تٓؿٝفٖا يف ٚقق١ ايعٌُ ) 

ل١َ سٍٛ نٝؿ١ٝ ايتٛدٝٗات اي٬ ، اعط تابع عٌُ اجملُٛعات اقيؿِٖ اثٓا٤ تٓؿٝف ايعٌُ  .8

 .عع ب (  3عع  1) ا٫داب١ عٔ ا٫ن١ً٦ املطكٚس١ يف ٚقق١ ايعٌُ 

ٚتعًٝكٗا ازلض ملُجٌ نٌ فُٛع١ بانتعكاض َٚٓاق١ً ْتا٥ر اعُاٍ اجملُٛع١ َع املًاقنني  .9

 . يف قاع١ ايتؿقٜب 

بعض أٚ مجٝع قِ بتًؼِٝ املْٛٛع عٔ طكٜل ادكا٤ َٓاق١ً عا١َ َع املًاقنني َهتؼؿًَا  .10

  ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.ا٫

 َا أ١ُٖٝ ؾِٗ ايٓماع بػكض اؾاقت٘ ؟ 

 املُهٔ إٔ ٜهٕٛ يًٓماع أثك إهابٞ ؟ نٝـ ؟ َٔ ٌٖ 

 نٝـ ميهٔ سٌ ايٓماعات ايهًب١ٝ بًهٌ انجك اهاب١ٝ ؟ 

  ؟نٝـ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٓماع َؿٝؿًا 
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 املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ؼًٌٝ ايٓماع أؾا٠ً َؿٝؿ٠ يف َٗٔ أٚ َٛاقـ َع١ٓٝ ؟ َٔ ٌٖ 

 ػف١ٜ قادع١ إـا يمّ ا٫َك.قؿّ ت .11

 ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ أٚ عدل ياي١ ايعكض إـا أَهٔ َا ًٜٞ:. يًًُاقنني أنؿ  .12

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٕ ؼًٌٝ ايٓماع ٖٛ ع١ًُٝ تطبٝك١ٝ انان١ٝ  -

يؿٗععِ سكٝكعع١ ايٓععماع ٚؾشُعع٘ عععدل ٚدٗععات   

ٚاؿٝعاؾ  ، ْعك َتبا١ٜٓ أقكب إىل املْٛعٛع١ٝ  

 ٚ ًععهٌ ؾٗععِ ايٓععماع ٜٚبعٝعؿًا عععٔ ايعٛاطععـ ، 

ؼًٝععٌ ايكاعععؿ٠ ا٫نانعع١ٝ عععدل ايتكٓٝعععات     ٚ

ٚايعععيت نٓهتعكْعععٗا  ، ٚا٭ؾٚات املهعععتؼؿ١َ 

ؾايتشًٌٝ ٖٛ َا ًٜهٌ ؾُٗٓا ايعُٝل ; ٫سكًا 

يًٓععماع ٜٚهععاعؿْا عًعع٢ ْٚععع انععذلاتٝذٝاتٓا  

 . ٚتطٜٛكٖا إلهاؾ اؿًٍٛ املٓانب١ يًٓماع

ٜهععٕٛ ايٓععماع اهابٝععًا سععني وكععل تطععٛقًا ،   -

ؾععايٓماع بٝٓععو ٚبععني اؿهَٛعع١  يتشُععٌٝ    

ٚيهٓ٘ قؿ ٜتشٍٛ ; سكٛقو ٖٛ ْماع اهابٞ

يٓعماع نعًيب سعني ٜتشعٍٛ إىل َعكاع َهعًض       

ع٢ً نبٌٝ املجعاٍ أٚ سعني ٜٓتٗعو اؿكعٛم ،     

ْتٝذتعع٘ ٚ، ٚبهععٌ ا٫سععٛاٍ طبٝععع١ ايٓععماع   

تككقإ غايبا ؾُٝا إـا نإ اهابًٝا أٚ نعًبًٝا  

ٖٚععٛ بععفيو َؿٗععّٛ ْهععيب َععكتبط بؿٗععِ      

  .  ايٓاى يٓتا٥ذ٘

1 2 
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 ا٭ٍٚ :. ايهٝٓاقٜٛ -
يؿُٜٗا ٚادبات َؿقن١ٝ ٚوتادإ إىل انتؼؿاّ دٗال ايهُبٝٛتك يف ايبٝت بؿٚا ٜتذاؾ٫ٕ يكٝكإ 

سٍٛ َٔ ُْٗا ايفٟ نٝهتؼؿّ اؾٗال ٚا٫ؽ ا٫ندل نًـ بهتاب١ َكاٍ َِٗ هب عًٝ٘ ته١ًُٝ 

َع فُٛع١ ايعًّٛ ٚإٔ  ٞيهذلْٚاإلّٛ ايتايٞ ، ٜٚٓبػٞ ع٢ً ا٭ؽ ا٫َػك إٔ ٜتٛاٌَ عدل ايدلٜؿ ايٝ

 ٜكنٌ بعض املٛاؾ يف ٚقت قؿؾ ست٢ ٜته٢ٓ يبك١ٝ أؾكاؾ اجملُٛع١ ايكٝاّ بؿٚقِٖ يف املًكٚع .

  ايهٝٓاقٜٛ ايجاْٞ  :. )) ساي١ تُٛق١ٜ (( -

اؾكاؾ ايباَبا ِٖ ايههإ ا٫ًَٕٝٛ يف ؾٚي١ أدٛا٫ ، ِٖٚ ٜعتكؿٕٚ إٔ ا٭قض تهٕٛ ًَهًا ملٔ ٜعًُٕٛ 

ِٖٚ ٜعًُٕٛ يف ا٭قض ، ٚبعباق٠ أػك٣ )) ٜمقعْٛٗا ٜٚأنًٕٛ مما نتؼكد٘ ا٭قض ((. ؾٝٗا ، 

أقاؾت سه١َٛ أدٛا٫ إٔ تكّٛ بٓكٌ أؾكاؾ ايباَبا إىل َهإ يًهٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ قؾض نهإ ايباَبا 

.َػاؾق٠ اقِْٗ ٭ٕ شلِ اؿل يف ايبكا٤ ع٢ً اقِْٗ سٝح أِْٗ نهاْٗا ا٫ًَٕٝٛ ، ؾًٓأ ْماع بِٝٓٗ   

 :.) ايٓماع ايكا٥ِ بني اثٝٛبٝا َُٚك ٚايهٛؾإ بهبب اقا١َ نؿ اي١ٓٗٓ (  يهٝٓاقٜٛ ايجايح  :.ا -
ع أل١َ نٝان١ٝ بني  2023ٚتًػًٝ٘ عاّ  2020أثاق بٓا٤ نؿ اي١ٓٗٓ اإلثٝٛبٞ  عع املٓتعك بؿ٤ ٦ًَ٘ يف َٝـ 

ت ع٢ً َكاقب١ اقتُاؾ١ٜ ؾٍٚ سٛض ايٌٓٝ ، ػا١َ بني  ايكاٖك٠ ٚأؾٜو أبابا ، يهٔ ٖفٙ ا٭ل١َ اييت قاَ

ؽؿٞ اؾٛاْب ا٭ػطك ، ٖٚٞ ايتأثرلات ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايهاقث١ٝ دكا٤ تعؿٌٜ سكن١ َٝاٙ ْٗك 

ايٌٓٝ بايهؿٚؾ ٚاؿؿ َٔ اْهٝاب٘ ايطبٝعٞ بًهٌ دفقٟ ، مبا ٜٗؿؾ بٓٝ٘ ايب١ٝ٦ٝ َٚهْٛات٘ ايبٝٛيٛد١ٝ ، 

نٛنب ا٭قض بٌ يف اجملُٛع١ ايًُه١ٝ . ٚتٓع باعتباقٙ َٔ املعامل ايطبٝع١ٝ ا٭بكل ، يٝو ؾكط يف 

ٖفٙ املتػرلات َععِ ؾٍٚ سٛض ايٌٓٝ ٚفتُعاتٗا يف اػتباق َعب إلهاؾ اؿًٍٛ ٚايبؿا٥ٌ ٚػَُٛا 

َُك ، سٝح نتهٕٛ  عرل٠ ْاَك ٚا٭قاْٞ ايمقاع١ٝ ع٢ً ْؿاف ايٓٗك ٚايؿ يتا ، عك١ْ ملؼاطك نبرل٠ 

١ٓٗ ٚبايتايٞ ْكِ تؿؾل املٝاٙ يف ايٓٗك . ٜٚأتٞ ـيو يف ٚقت َهتكب٬ ، بهبب ع١ًُٝ ٌَ ٤ ػمإ نؿ ايٓ

  نٜٓٛا.ًَٝاق َذل َهعب  80ؼتاز ؾٝ٘ َُك سايٝا إىل مٛ 

  ) ْماع  اقًِٝ ؾاق ؾٛق يف ايهٛؾإ ايكا٥ِ بني اؿه١َٛ ايهٛؾا١ْٝ ٚنهإ ا٫قًِٝ (  ايهٝٓاقٜٛ ايكابع   :. -
 

 ١2003 ؾاقؾٛق يف ايهٛؾإ أْؿيع يف ؾدلاٜك اؿكب يف ؾاق ؾٛق ٖٞ ْماع َهًض هكٟ يف َٓطك

عٓؿَا بؿأت فُٛعتني َتُكؾتني ُٖا سكن١ ؼكٜك ايهٛؾإ ٚسكن١ ايعؿٍ ٚاملها٠ٚ 

( قؾت  13( )  12بكتاٍ اؿه١َٛ ايهٛؾا١ْٝ اييت تتِٗ باْطٗاؾ نهإ ؾاقؾٛق َٔ عرل ايعكب  ) 

غرل ايعكب ، أؾت اؿ١ًُ إىل اؿه١َٛ بٗذُات عباق٠ عٔ مح١ً تطٗرل عكقٞ ْؿ نهإ ؾاق ؾٛق 

َكتٌ ٦َات ا٭٫ف َٔ املؿْٝني ٚاتِٗ بهببٗا ايك٥ٝو ايهٛؾاْٞ عُك سهٔ ايبًرل باقتهاب إباؾ٠ 

 (  14مجاع١ٝ ، دكا٥ِ سكب ، ٚدكا٥ِ ْؿ ا٫ْها١ْٝ َٔ قبٌ قه١ُ ايعؿٍ ايؿٚي١ٝ ) 
 

 تطبٌك معرفتنا بالنزاع (  3ــ  1) :  النشاط الٌوم

 مجموعة سٌنارٌوهات للنزاعات  نشرةــ أ (  3ــ  1ورلة عمل )  

 عمٜم املًاقى عع عمٜمتٞ املًاقن١ :.

نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع بٗؿف ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚقكا٤تٗا بتُعٔ ٚؾق١ َٚٔ ػُٝع ٖفٙ اجملُٛع١ َٔ مت  

(   بعع  3عع  1)  احملؿؾ٠  يف ٚقق١ ايعٌُ  ثِ ايكٝاّ بتشًٌٝ َٚٚـ ايٓماع يًبعض َِٓٗ ٚؾكًا يًُٗاّ

ُْٔ فُٛعتو . ثَِٚـ ايٓماع  بًهٌ ؾكؾٟ   
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 :. تطبٌك معرفتنا بالنزاع  (  3ــ  1النشاط )  الٌوم

 ب ( وصف النزاع  ــ 3ــ  1)  
 

 ققِ نٝٓاقٜٛ ايٓماع )      ( 

 

  عمٜمتٞ املًاقن١ : –عمٜم املًاقى 

اؾْاٙ ، يف ٚقق١ َك٣ٛ سؿؾ ققِ نٝٓاقٜٛ ايٓماع ثِ َـ ايٓماع َٔ ػ٬ٍ إدابتو عٔ ا٫ن١ً٦ 

  بًهٌ ؾكؾٟ أٚ ُْٔ فُٛعتو .

 ع ٖفا ايٓماع ؟سؿؾ ْٛايٛاقؾ٠ يف ايهٝٓاقٜٛ يف أقبع مجٌ أٚ اقٌ ؟ ثِ  َـ ايٓماع -

 ي٤ٞ ٜؿٚق ايٓماع ؟ َاـا ناْت ا٫ستٝادات أٚ ا٫ػت٬ؾات يهٌ طكف ؟أٟ   سٍٛ -

  َِٓٗ اطكاف ايٓماع ؟ -

 يهٌ طكف إٔ ٜؿعٌ يًشٍُٛ ع٢ً َا ٜكٜؿ ؿٌ ايٓماع ؟ ميهٔ ) َاـا ( نٝـ  -

 َا ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً عؿّ سٌ ايٓماع ؟ -

 اف يف ٖفا ايٓماع ؟ٚدٗات ايٓعك املؼتًؿ١ اييت ػًبٗا ا٫طك سؿؾ -

  ؟ يهٝٓاقٜٛ ؟ ٚنٝـ تهٕٛ ـات ًَ٘ ب٘ؼًًٝٗا نابكًا شلا ١ًَ بٗفا ا أٟ َٔ ا٫نتًٗاؾات اييت مت  -
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 اْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛ

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .7

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .8

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .9

 

 

 طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. َا مل ٜعذبو يف .10

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .11

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .12
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 ( ) َؿَٗٛ٘ عع طبٝعت٘ عع َهْٛات٘ احملععععععععععععٛق ا٭ٍٚ :. ايٓعععععماع  ايّٝٛ

 عك١ٜعععععععععععععععع١ ايٓعععععععععاـًؿٝ                 

 

ٚقؿ بًٝا ٚقؿ ٜهٕٛ بهٝطًا أٚ َعكؿًا، ٚميهٔ ي٘ إٔ ٜهٕٛ نًبًٝا أٚ اها، ٜعتدل ايٓماع َٔ سكا٥ل اؿٝا٠ 

.  ٖٞ ػًل بؿٌٜ ْادض يًعٓـ يعٌ أِٖ ق٠ٛ يف نٝان١ٝ اي٬عٓـ ٚ ٜكتبط اسٝاًْا بانتؼؿاّ ايعٓـ 

ايٓماع ٖٛ دم٤ طبٝعٞ َٔ سٝاتٓا ٚيهٔ  ;ٚعاؾ٠ َا ٜتِ ايٓعك إىل ايٓماع ع٢ً أْ٘ ي٤ٞ نًيب  ٚايعًِ

 ايفٟ عًِ ٚايُٓٛ . ؾايٓماع ٖٛ ا٫ناىٚعٓؿ َا ٜتِ تٓاٚي٘ بؿعاي١ٝ ، ميهٔ إٔ ٜتٝض ؾكًَا ٖا١َ يًت

ا ٜكك تكّٛ عًٝ٘ ايؿٍٚ ايؿميككاط١ٝ ، ٚميهٔ يًُذتُعات ايؿميككاط١ٝ ايتعؿؾ١ٜ إٔ تمؾٖك عٓؿَ

ػت٬ؾات إؾاق٠ ا٫َٔ ا٫ؾكاؾ ٚاجملُٛعات ٚاملٓعُات فُٛع١ َٔ ٚدٗات ايٓعك ٚميهِٓٗ 

١ ًَا إؾاق٠ ٖفا ايٓماع بطكٜك١ نًُٝهتطٝع اجملتُعات ايؿميككاط١ٝ عُٛٚاـ٬ؾات بًهٌ َجُك . ٚت

املها٤ي١ ، ٚنٝاؾ٠ ايكإْٛ ، ٚاجملتُع املؿْٞ ٚايُشاؾ١ اؿك٠ ٚ ق٠ٛ امل٪نهات ٚؾٌُ ايهًطاتبؿٌٓ 

َٔ ػ٬ٍ إدكا٤ اْتؼابات َٓتع١ُ ٚاتاس١ ؾكّ َتعؿؾ٠ ٫ يكاى املٛاطٓني َع اؿه١َٛ ، ٚقؿ 

 تُٓٔ ٖفا احملٛق املْٛٛعات ايتاي١ٝ :.

  تعكٜل ايٓماع :. -

ٖٛ داْب ستُٞ َٔ دٛاْب ايتؿاعٌ ا٫ْهاْٞ ، وؿخ ايٓماع عٓؿَا ٜهع٢ يؼُإ أٚ            

 (  1أٖؿاف َتباؾي١ ٚغرل َتٛاؾك١ يًطكؾني )  فُٛعتإ أٚ انجك إىل ؼكٝل

  :. (انباب٘ ) نٝـ ٜٓتر ايٓماع ؟   -

َٚع ،كتأٚ املٛاقـ ، مما ٜٛيؿ ساي١ َٔ ايتٜٛٓتر ايٓماع ْتٝذ١ عٔ تعاقض يف ا٫ستٝادات ٚاملُاحل    

ا٫نتذاب١  دل ايٓماع يف سؿ ـات٘ اهابًٝا أٚ نًبًٝا ؾٗٛ قاٜؿ ، ؾهٝؿ١ٝ اػتٝاقْا  يطكٜك١ـيو ٫ ٜعت

َا إـا نإ بٓا٤ً أّ ٖؿاًَا، ػعً٘ اهابًٝا أٚ نًبًٝا ٚيفا هب ، يتؿاعٌ ٚايتعاٌَ َع٘ ايًٓماع ٚإؾاقت٘ ٚ

ايتعاٌَ َع اؾهاق ايٓماع َٔ أدٌ ت١ُٝٓ املٗاقات ٚايٛعٞ اي٬لَتني يًتعاطٞ َع ايٓماعات بأنايٝب 

   :اهاب١ٝ ٚبٓا٠٤ 

 :.َؿاِٖٝ ٚتعاقٜـ شلا ع٬ق١ بايٓماع  

 (ايُكاع ايعٓـ ، ايتعُب عع ا٫قُا٤ ) 

  ايعٓـ :.  -

ؿام ايٓكق بايًؼِ ٚاملُتًهات ، ٫ٚ انًٛى قُؿٟ ٜهتٗؿف ٜعكف ايعٓـ بأْ٘   

ٜكتُك ايعٓـ ع٢ً أٚقات اؿكٚب ؾٗٛ ٜتٛادؿ يف نٌ َهإ ٚلَإ ، يف ايبٝٛت ٚاملؿاقى 

ٖؿّ ايه٬ّ يف اجملتُعات  ٚاجملتُعات ، آُٜا ٚدؿ ايعًِ ٚدؿ ايعٓـ ٚايُكاع ٖٚٛ أؾٚات

 (  1املؼتًؿ١ . ) 
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  ايتعُب  :.  -

 

ٖٚٛ ميجٌ ْٛعًا َٔ ا٫ْتُا٤ ايما٥ؿ إىل اؾُاع١ أٚ ايؿهك٠ إىل سؿ انتبعاؾ ا٫ػكٜٔ   

 (  2ٚنكاٖٝتِٗ أٚ ايتعايٞ عًِٝٗ  ) 

 

  ايتعُب ايهًيب   :.  -

 ٜٓتُٞ إيٝٗا ، ٚأقٌ قؿقًا ، ٚإٔ ٖٛ اعتكاؾ املك٤ إٔ ايؿ٦ات ا٭ػك٣ أسط َٔ تًو ايؿ١٦ اييت  

 (  3كابٌ ؾهكٙ ايفٟ هب إٔ ٜهٛؾ ٜٚؿكض ؾكًْا ) ا٭ػكٜٔ غرل دؿٜك٠ بايكبٍٛ يف َاؾهاق 

 

 

 

 

 

 

  ا٫قُا٤   :.  -

 

١ سٝح ٜك٣ ا٫ْهإ إٔ اٯػك ًَهٛى يف عكٝؿت٘ ٖٛ عؿّ قبٍٛ ا٭ػك َفٖبًا أٚ طا٥ؿ  

 (  4) يٓاق ٚاِْٗ ؾ١٦ ْاي١ َٚٓشكؾ١ َٚبتؿع١  نًٗا يف ا

 

 

 أْٛاع ايٓماع :. -

سني وكل تطٛقًا ؾايٓماع بٝٓو ٚبني اؿه١َٛ يتشٌُ ع٢ً سكٛقو  ٜهٕٛ ايٓماع اهابًٝا -أ 

 ٖٛ ْماع اهابٞ .

سني ٜتشٍٛ إىل َكاع ) عٓـ ( َهًض ع٢ً نبٌٝ  ٜتشٍٛ ايٓماع ا٫هابٞ إىل ْماع نًيب -ب 

 املجاٍ أٚ سني ٜٓتٗو اؿكٛم .
 

 َهتٜٛات٘  :. -

 ٓماع ع٢ً عؿ٠ َهتٜٛات ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ قؿ وؿخ اي

 ْماع يؼُٞ أٚ عا٥ًٞ اٚ ؾاػًٞ   -أ 

 ْماع قًٞ  ،  -ب 

 ْماع ٚطين  -ز 

 ْماع أقًُٞ   -ؾ 

 ْماع ؾٚيٞ   -ٙ 

 ٬َسع١ :.  

ت٘ أٚ ؾهكت٘ باملع٢ٓ يف إٔ ٜتعُب ا٫ْهإ يؿٜٓ٘ أٚ دٓه٘ أٚ طا٥ؿ ز٫ سك 

 ا٫هابٞ احملُٛؾ ٚيهٔ اـطٛق٠ يف ايتعُب ايهًيب املؿَك .
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ايتُٛق ي٤ٞ يؼُٞ غايبًا َا ْك٣ يف ايٓماع داْبًا ٚاسؿًا ؾكط َٔ اؿكٝك١ ، ٚوؿخ 

ايٓماع عٓؿَا ُٜؿم ايٓاى تُٛقاتِٗ ٜٚكؾٕٓٛ ا٫عذلاف بُش١ تُٛق ا٭ػك، ٫ٕٚ 

ايبعض ع٢ً أْ٘ )) ايُٛاب (( قؿ ٜكاٙ ا٭ػكٜٔ ))  ايتُٛقات ي٤ٞ يؼُٞ ، َا ٜ٪َٔ ب٘

ػطًا . ٜهٕٛ َٔ ايٓكٚقٟ ٚدٛؾ طكف ثايح ٜٓتر ايؿك١َ ٫ طكاف ايٓماع ٫ عاؾ٠ 

 َٝاغ١ ٚدٗات ْعكِٖ .

 

 

ٖٚٓاى أَج١ً عؿٜؿ٠ ملهتٜٛات ايٓماع يف ٚاقعٓا املعاَك َٓٗا ع٢ً نبٌٝ املجاٍ ٫ اؿُك ، 

ًِٝ  ؾاقؾٛق يف ايهٛؾإ ، ٚايٓماع ْٚماع إق، ايٓماع ايعكبٞ ا٫نكا٥ًٝٞ نُجاٍ يًٓماع ايؿٚيٞ 

ايٛط١ٝٓ ) بني فُٛعات ؾاػٌ  اتايهٛقٟ ٚايٓماع ايًٝيب ٚايٓماع يف ايُٝٔ نأَج١ً يًٓماع

 ؾٍٚ َا ( 

  :.  تفنكإ

 

 

 

 

 

 

     االستشهادات حىل النساعات وادواتهامن مجمىعة  -

قْٚايؿ ) –ايه١ًُٝ  ايه٬ّ ٫ ٜعين عؿّ ٚدٛؾ ْماع بٌ ٖٛ ايكؿق٠ ع٢ً سٌ ايٓماع بايٛنا٥ٌ .1

 (قٜػإ 

إـا مت ايهُاغ بهًٛى عؿٚاْٞ ؾٕٚ قؾع٘ أٚ ايتُؿٟ ي٘ ، ؾإْ٘ ٜ٪ؾٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل ًْٛب سكب  .2

  ( دٕٛ إف. نٝٓؿٟ)  –

بٌ يف ايكؿق٠ ع٢ً َٓعٗا  تُجٌ يف ايكؿق٠ ع٢ً ايكٝاّ عكب )إٕ ا٫ػتباق اؿكٝكٞ يًك٠ٛ ايّٝٛ ٫ ٜ .3

 (إٓ أٖٚاق َايو نٛقَٝو )  -(

 (  أْؿٜكا غاْؿٟ ) –ميهٓو إٔ تُاؾض قب١ٓ ٜؿ َػًك١. ٫  .4

دُٝٞ ) –هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى قاٚي١ َاؾق١ يته١ٜٛ اـ٬ؾات قبٌ ايًذ٤ٛ إىل ايكتاٍ.  .5

 (ناقتك

 (َٛيٝ٘ ؾٜإ) –إـا أقؾت إس٬ٍ ايه٬ّ ، ٫ تتشؿخ َع أَؿقا٥و. ؼؿخ َع أعؿا٥و.  .6

ٖاقٚيؿ ) –ٚض أًٜٓا ع٢ً ع٬ق١. عٓؿَا تتؿاٚض ع٢ً اتؿام ، هب إٔ تتفنك أْو تتؿا .7

 (ْٝهًهٕٛ

 (نَٛٛقا دٛتاقٚا) –ع٢ً ايؿبًَٛانٞ إٔ ٜهتؼؿّ أـْٝ٘ ٫ ؾُ٘.  .8

 (ؾٜكٝؿ ّٖٝٛ) –تتبع اؿكٝك١ َٔ َٓاق١ً بني ا٭َؿقا٤.  .9

ٌَ املعاق١ْ. تفنك إٔ ايطا٥ك٠ ايٛقق١ٝ تكتؿع ْؿ ايكٜض. ٫ يف أػاٖٗا.  .10 ٖاًَٝتٕٛ ) –٫ ؽ

 ( َابٞ

ايٓماع. نًُا نإ ايُٓك أععِ. َا مٌُ عًٝ٘ مبٓت٢ٗ ايهٗٛي١ ، ٫ نًُا ايتؿت سؿ٠  .11

 ( تَٛاى بني )  –ْٛؾٝ٘ سك٘، ؾعم٠ اي٤ًٞ ؾكط ٖٞ اييت متٓش٘ قُٝٓ٘. 

 ( دٕٛ إّ باقٟ)   –٫ تكنٔ إىل إٔ ؾٚاؾع أسؿ ػَُٛو أقٌ َكتب١ً َٔ ؾٚاؾعو.  .12
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 ( املٗامتا غاْؿٟ)  –ايعني بايعني ػعًٓا نًٓا ُعُٝإ.  .13
ناْت اؿكب ٖٞ اؿٌ ايعٓٝـ يًٓماع ، ؾإٕ ايه٬ّ ٫ ٜعين عؿّ ٚدٛؾ ْماع ، بٌ ٖٛ ايكؿق٠  إـا .14

 On Conflict ، ناتب(  نٞ. تٞ. يٛقاْو بتًك)  –ع٢ً سٌ ايٓماع ؾٕٚ ايًذ٤ٛ إىل ايعٓـ. 

and Consensus . ( 2000ٖٚٞ ًْك٠ عٔ َٓاع١ ايككاقات ايكزل١ٝ باإلمجاع )  

ؾٜٔ )تعا١ْٝٚ ، ؾعٓؿَا ؼؿخ ايٓماعات ت٪َٕٓٛ أْهِ سًؿا٤.   اعًُٛا ع٢ً بٓا٤ ع٬قات .15

  ( ػٛلؾٛيؿ

 ( َجٌ قٚاْؿٟ)  –ميهٓو إٔ تتذاٚل َا ٜطاقؾى ، ٚيهٓو ٫ ميهٓو ػاٚل َا ٜؿٚق بؿاػًو.  .16

 )ًٜٚٝاّ إيرلٟ تًاْٝٓؼ (  –تًشف ايُعاب اشلُِ ٫ٚ تجبطٗا. ايكٚغ ايبًك١ٜ تكٜٛٗا ايٓماعات. 

 

  والفٌل البصر مكفوف : الملحقة النشرة
 

  (.ايٓماعات ٤ٌْنُجاٍ  يهٝؿ١ٝ )(  بًٛباٙ ؾٌْٚٝ قٚاٜتٗا أعاؾت ٚايؿٌٝ ايبُك َهؿٛف)  
 

 ٚيؿ ٚقؿ .اشلٓؿ يف قك١ٜ يف ٜعًٕٝٛ ايهٔ نباق َٔ قداٍ نت١ ٖٓاى نإ بعٝؿ لَٔ َٓف

 َٕٜٛكٛ ٚناْٛا ايًٝٛؽ ٖ٪٤٫ اٯػكٕٚ ايككٜٕٚٛ أسب .ايبُك ْع١ُ َٔ قكَٚا َِٓٗ نٌ

 نإ بأْؿهِٗ، ايعامل ق١ٜ٩ ٜهتطٝعٕٛ ٫ املهؿٛؾني ٖ٪٤٫ إٔ ٚمبا .ػطك أٟ َٔ عُاٜتِٗ

 املهاؾكٕٚ ٜكٜٚٗا اييت إىل ايكُِ بعٓا١ٜ ُٜٓتٕٛ ناْٛا ؾكؿ .عذا٥ب٘ َٔ ايعؿٜؿ ؽٌٝ عًِٝٗ

   .ايكك١ٜ ػاقز اؿٝا٠ عٔ َعكؾت٘ ميهِٓٗ َا يرلٚا
 

 ا٭ندل يػؿِٗ نإ ٚيهٔ زلعٖٛا، اييت ُِايك َٔ ايعؿٜؿ مبعكؾ١ يػٛؾني ناْٛا نُا

 ايهبرل٠، ا٭ثكاٍ ؼٌُ ٚإٔ بأقؿاَٗا، ايػابات تهشل إٔ ا٭ؾٝاٍ بانتطاع١ أْ٘ عًُٛا ؾكؿ .با٭ؾٝاٍ

 قنبت قؿ ايكادا اب١ٓ إٔ ْا ً أٟ عًُٛا قؿ ٚيهِٓٗ .ايعاي١ٝ بأَٛاتٗا ٚايهباق ايُػاق ؽٝـ ٚإٔ

 املؼًٛم ٖفا َٔ با٫قذلاب ٫بٓت٘ ايكادا زلض ٌٖ .ٚايؿٖا ممًه١ ؾاػٌ تٓكًت عٓؿَا ؾ٬ًٝ
  اـطرل؟

 

 ايؿٌٝ إٔ بؿ ٫" ا٭ٍٚ، ايهؿٝـ ٚقاٍ .ا٭ؾٝاٍ عٔ إ٫ ْٚٗاقًا ي٬ًٝ سؿًٜجا ايًٝٛؽ شل٪٤٫ ٜهٔ مل

  .ايطكم ٚبٓا٤ ايػابات إللاي١ انتؼؿَت اييت ا٭ؾٝاٍ عٔ قًُُا زلع يكؿ ."قٟٛ ع٬ُم

 

 ٖٓاى ناْت إـا ٚيطٝؿًا ظكٜؿًا ايؿٌٝ ٜهٕٛ إٔ هب .كط٧ أْو ٫بؿ" ايجاْٞ، ايهؿٝـ ٚقاٍ

  ".ظٗكٙ ع٢ً نذلنب أَرل٠

 

 َٔ قدٌ قًب ٜجكب إٔ ميهٓ٘ ايؿٌٝ إٔ زلعت ؾكؿ !سل ع٢ً يهت" ايجايح، ايهؿٝـ قاٍ

  ."املؼٝـ نٓ٘ ػ٬ٍ
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 .يبككا َٔ نبرًلا عا ً ْٛ إ٫ يٝو ؾايؿٌٝ .كط٦ٕٛ نًهِ ؾًٓهِ، َٔ" ايكابع، ايهؿٝـ ٚقاٍ

  ".ا٭َٛق تُٜٛك يف ايٓاى ٜبايؼ نٝـ تعكؾٕٛ ؾأْتِ

 

 اب١ٓ تٓكٌ نبب ٜؿهك ٖٚفا ايهشك، َٔ ْكب ايؿٌٝ إٔ ٜكني ع٢ً إْين" اـاَو، ايهؿٝـ قاٍ

  ".املًُه١ أما٤ مجٝع يف ٠ ٍ به٬ّ ايكادا

 

 َمس١ ْشاٜا أْٓا ٚأعتكؿ .اإلط٬م ع٢ً ا٭ؾٝاٍ بٛدٛؾ أَٚٔ ٫ إْين"ايهاؾى، ايهؿٝـ أْٚض

  ".قان١ٝ

 

 يكُك لٜاق٠ ايؿٓٛيٝني شل٪٤٫ قتبٛا اؾؿاٍ، ٖفا نٌ بهبب ايككٜٕٚٛ أدٗؿ إٔ ٚبعؿ ايٓٗا١ٜ، يف

 يٝهٕٛ قكٜتِٗ َٔ ايُػاق ايُب١ٝ أسؿ ع٢ً ا٫ػتٝاق ٚقع ٚقؿ .ا٭ؾٝاٍ سكٝك١ ملعكؾ١ ايكادا

 ايهؿٝـ ْٚعٚ .ايُيب نتـ ع٢ً ٜؿٙ ايكداٍ أَػك ْٚع .قسًتِٗ يف املهؿٛؾني ٖ٪٤٫ ؾيٌٝ
 به١َ٬ يًهرل َهتعؿٜٔ ايهت١ ايكداٍ أَبض إٔ إىل ٖٚهفا، َؿٜك٘، نتـ ع٢ً ٜؿٙ ايجاْٞ

  .ايؿؼِ ايكادا قُك إىل نٝكٛؾِٖ ايفٟ ايُيب ػًـ

 

 َٔ قؿِٜ َؿٜل بانتكباشلِ قاّ ايكُك، إىل ايبُك ْع١ُ َٔ احملكَٕٚٛ ايكداٍ ٌَٚ عٓؿَا

 ٜكـ نإ .ايكُك ؾٓا٤ إىل َؿٜكِٗ شبِٗٚاَط .ايكُك أقاْٞ يف نبهتاْٞ عٌُ قكٜتِٗ

  .اجملاؾ٫ت َٔ ايعؿٜؿ َْٛٛع نإ ايفٟ املؼًٛم يًُو مٛٙ ايكداٍ ٖ٪٤٫ تكؿّ .ؾٌٝ ٖٓاى

 

 .اؿا٥ط َجٌ ًَٚب أًَو ايؿٌٝ إٕ" ٚقاٍ .ايٓؼِ اؿٝٛإ داْب ٚملو ٜؿٙ ا٭ٍٚ ايهؿٝـ َؿ

  ".يًػا١ٜ قٟٛ أْ٘ ٫بؿ

 

ًْا ًٜب٘ إْ٘" قا٬٥ ٚأعًٔ .املكٕ ايؿٌٝ ّػكطٛ ع٢ً ٜؿٙ ايجاْٞ ايهؿٝـ ْٚع   ."ع٬ُقا ثعبا

 

 ساؾ املؼًٛم ٖفا سل، ع٢ً نٓت يكؿ" قا٬ً٥ ٚقكق .املؿبب ايؿٌٝ ْاب ؾًُو ايجايح ايهؿٝـ أَا

  ".نايكَض ٚممٝت

 

  ".يًػا١ٜ نبرل٠ بكك٠ ٖٛ ٖٓا يؿٜٓا َا" ٚقاٍ .ا٭قبع١ ايؿٌٝ أقدٌ أسؿ ايكابع ايهؿٝـ ٚملو

 

 ْؼ١ُ َكٚس١ عٔ عباق٠ أْ٘ اعتكاؾٟ يف" ٚقاٍ .ايع٬ُقتني ايؿٌٝ أـْٞ اـاَو ـايهؿٝ ٚملو

  ."ٚا٭يذاق اؾباٍ قُِ ؾٛم ؼًل إٔ تهتطٝع نشك١ٜ نذاؾ٠ ٜهٕٛ قؿ أٚ
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 !قؿِٜ سبٌ قطع١ ٜتعؿ٣ ٫ ٖفا" ناػًكا ٚقاٍ .ايػاَض ايؿٌٝ ـٌٜ ايهاؾى ايهؿٝـ ٚدفب

  "ػطٛقت٘؟ ٖٞ ؾأٜٔ

 

 قس١ً عٓا٤ تتهبؿٚا إٔ قبٌ ٚانذلوٛا ٖٓا ادًهٛا" ٚقاٍ .يذك٠ ظٌ إىل ٙأَؿقا٤ ايبهتاْٞ قاؾ

  ".يًًكب املا٤ بعض يهِ نأسٓك قكٜتهِ، إىل يًعٛؾ٠ ط١ًٜٛ

 

  .ايؿٌٝ عٔ ايهت١ ايكداٍ ؼؿخ ايبهتاْٞ، اْتعاق يف ِٖ بُٝٓا

 

  ".ـيو ع٢ً ايٓٗا١ٜ يف ْتؿل إٔ ميهٓٓا بايتأنٝؿ اؿا٥ط، ًٜب٘ ايؿٌٝ إٕ" ا٭ٍٚ ايهؿٝـ قاٍ

 

  .ايجاْٞ ايهؿٝـ أداب "!ع٬ُم ثعبإ ٖٛ ايؿٌٝ سا٥ط؟"

 

  ."نايكَض ٖٛ أػدلنِ، إْٞ" ايجايح ايهؿٝـ ٚأَك

 

  ."ع٬ُق١ بكك٠ نْٛ٘ َٔ َتأنؿ إْين" ايكابع، ايهؿٝـ ٚقاٍ

 

  ."ـيو يف يو ٫ .نشك١ٜ نذاؾ٠ إْ٘" اـاَو، ايهؿٝـ ٚقاٍ

 

  ".ـؿاعٓا سب٬ً أسؿِٖ انتؼؿّ يكؿ ٕ؟تكٚ أ٫" قا٬ً٥ ايهاؾى ايهؿٝـ اعذلض

 

  .َٝشاتِٗ ٚتعايت فاؾيتِٗ ٚانتُكت

 

  "!سبٌ" "!نذاؾ٠" "!بكك٠" "!قَض" "!ثعبإ" "!سا٥ط"

 

  ."!ايُٝاغ عٔ نؿٛا" يًػا١ٜ غاْب َٛت ٚؾعاِٖ

 

  .قًٝٛيت٘ َٔ املمعر دؿاشلِ اٜكع٘ ؾكؿ ايكادا، َٛت ـيو نإ

 

  "سل؟ ع٢ً أْ٘ َتأنؿا َٓهِ نٌ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ نٝـ" اؿانِ ٚنأشلِ
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 ع٢ً اإلداب١ عؿّ قكقٚا ـيو ٚبعؿ .ايه٪اٍ ايبُك ْع١ُ َٔ سكَٛا ايفٜٔ ايهت١ ايكداٍ تأٌَ

  .يًػا١ٜ سهِٝ قدٌ ايكادا إٔ ملعكؾتِٗ اإلط٬م

 

 قمبا .َٓ٘ ٚاسؿًا دم٤ًا َٓهِ قدٌ نٌ ملو يكؿ يًػا١ٜ، ْؼِ سٝٛإ ايؿٌٝ" بًطـ ايكادا قاٍ

  ".ن٬ّ يف قًٝٛييت  انتهٌُ اتكنْٛٞ ٚاٯٕ، .اؿكٝك١ يعكؾتِ عا ً ّ نًٗا ٭دما٤ا مجعتِ إـا

 

 بٗؿ٤ٚ ايعٌ ؼت ايهت١ ايكداٍ دًو ايباقؾ٠، املٝاٙ َٚع٘ اؿؿٜك١ إىل َاسبِٗ عاؾ ٚعٓؿَا

  .شلِ ايكادا ُْٝش١ يف ٜؿهكٕٚ

 

 ْٓاقٌ ؾعْٛا .كٝك١اؿ يٓعًِ َعا ا٭دما٤ نٌ لُع إٔ هب .سل ع٢ً إْ٘" ا٭ٍٚ ايكدٌ قاٍ

  ".قكٜتٓا إىل طكٜكٓا يف ا٭َك ٖفا

 

 ْٚٚع .عٛؾت٘ طكٜل يف نرليؿٙ ايفٟ ايُػرل ايُيب نتـ ع٢ً ٜؿٙ ا٭ٍٚ ايهؿٝـ ْٚع
 يًهؿك انتعؿاؾ ع٢ً ايهت١ ايكداٍ أَبض ست٢ ٖٚهفا َؿٜك٘، نتـ ع٢ً ٜؿٙ ايجاْٞ ايهؿٝـ

   .َعا
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 احملور الثاني
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 الزمن الموضوع : مفاهٌم ومهارات اساسٌة لمنع النزاع العنٌف  الٌوم

  ( الثمة وبناء العبللات ودورها فً إدارة النزاع   1 – 2نشاط )  
 

 االهداف:.     ٜتٛقع يف ْٗا١ٜ ًْاطإٔ  ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًا ع٢ً :.  

 .، ٚنٝؿ١ٝ اؾاق٠ ايٓماع بؿعاي١ٝ َٓٗا  ٚاشلؿف، َٔ إؾاق٠ ايٓماع  املكُٛؾتْٛض   .1

 ؼؿٜؿ بعض ا٫ؾٚات ٚاملٗاقات إلؾاق٠ ايٓماع بًهٌ ؾعاٍ . .2

 ، ٚأُٖٝتُٗا يف إؾاق٠ ايٓماعات ؟ اؾقاى ؾٚق ايجك١ يف بٓا٤ ايع٬قات ٚؾٚق ُٖا يف إؾاق٠ ايٓماعات .3

 : .المىاد لالزمة

 . َهذل ٚقم ق٣ٛ + بطا٥ل ١ًَْٛ + اق٬ّ ١ًَْٛ ؾًٛ .1

 ( نٝٓاقٜٛ ْماع . 1 – 2)  ٚقق١ عٌُ .2

 : .االجراءات

 ايتايٝني :.ايه٪ايني اعكض ع٢ً املًاقنني يف بطا٥ل ١ًَْٛ  – 1

 ٍٛايٓماع إىل عٓـ ؟ َت٢ ٜتش 

  ٍَا اشلؿف َٔ إؾاق٠ ايٓماع ؟ 

 . ا٫ط٬ع ع٢ً ايه٪ايني ٚا٫داب١ عًِٝٗ ٚاطًب َِٓٗ -1

٫ً ، ثِ بًهٌ ثٓا٥ٞ ٚتؿٜٚٔ ؾعِٗ ٜؿهكٕٚ ) ملؿ٠ مخو ؾقا٥ل ( يإلداب١ بًهٌ ؾكؾٟ أٚ -2

 ادابتِٗ ع٢ً بطا٥ل ١ًَْٛ .

اطًب َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ عكض اداباتِٗ َٚٓاقًت٘ َع بك١ٝ املًاقنني ٚقؿّ  -3

 ٚايٍَٛٛ إىل ق١ٜٚ َٛسؿ٠  تٗآَاق١ً يف ساي١ ايٓكٚق٠  يػكض تٛدٝ٘ تػف١ٜ قادع
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ايِٓ ٢ ايبطاق١ احمله١ٝ اعكض عًِٝٗ عًانتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ إلداباتِٗ مت  -4

 ايتايٞ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نٝٓاقٜٛ ْماع ا٫ّ ٚابٓتٗا . 1 – 2اعكض ع٢ً املًاقنني ٚقق١ عٌُ )  .5

 اطًب َٔ املًاقنني قكا٤تٗا ثِ ْاقًِٗ ؾٝٗا َٔ ػ٬ٍ ا٫داب١ ع٢ً ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :. .6

  أطكاف ايٓماع ؟ ٌٖٚ تٛدؿ ع٬ق١ بُٝٓٗا ؟ َٚا ْٛعٗا ؟ ِٖ َٔ 

 ْت ْٗا١ٜ ايٓماع ) اهابٞ أّ نًيب( ؟ َٚا ايهبب ايفٟ دعٌ ْٗا١ٜ ايٓماع بتًو نٝـ نا

 ايُٛق٠ َٔ ٚد١ٗ ْعكى ؟ 

 ٓعُٗا أثك ع٢ً اؾاق٠ ايٓماع ؟ٌٖ نإ يع٬ق١ ايطكؾني بب 

  ّْٚض نٝـ اثكت تًو ايع٬ق١ ْٚٛعٗا ع٢ً نٝؿ١ٝ اؾاق٠ ايٓماع ؟ ٌٖ دعًت٘ انٌٗ ؟ أ

 ٢ً ايته١ٜٛ اييت مت ايتٛاٌَ  إيٝٗا يف اْٗا٤ ايٓماع ؟ ٌٖٚ يتهٌ ايع٬قات أثكًا ع أَعب ؟

  َت٢ ٜهٕٛ اثك تًو ايع٬ق١ اهابًٝا ؟ َٚت٢ ٜهٕٛ نًبًٝا ؟ ْٚض ـيو ؟ 

  نٝـ تٓتٗٞ ايع٬قات يف ايػايب ؟ َا يفٟ ػعٌ احملاؾع١ ع٢ً ايع٬قات يف اٚقات ايٓماع أَك

 َعب ؟ 

  

 

 اهاؾ سًٍٛ غرل عٓٝؿ١ يًًُه١ً  ٜتؿل سٛشلا نٌ ا٭طكاف . 

 بٓا٤ قؿقات اجملتُعات ٚامل٪نهات ٚا٭ؾكاؾ َٔ أدٌ ته١ٜٛ ايٓماعات . 

 ايتعاٌَ َع َُاؾق ايٓماع بٛنا٥ٌ غرل عٓٝؿ١ ٜٚٓعك ايٝٗا ع٢ً أْٗا عاؾي١ . 
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 ػٌ يف ْماع َع٘ ) أٚ بٓا٤ ع٬ق١ نٝـ ت٪ثك قاٚي١ احملاؾع١ ع٢ً ع٬ق١ َع يؼِ تؿ

 دؿٜؿ٠ إـا مل تهٔ تعكف ايطكم ا٭ػك دٝؿًا ( ع٢ً نٝؿ١ٝ تعاًَو َع ايٓماع ؟

  َا ا٫نذلاتٝذٝات اييت انتؼؿَٗا ن٬ً َٔ ايطكؾني يف قاٚي١ سٌ ايٓماع ؟ 

 َا أ١ُٖٝ ثك١ ايطكؾني ببعُٓٗا يف إؾاق٠ ايٓماع ؟ َٚا ؾٚق ايجك١ يف إؾاق٠ ايٓماعات ؟ 

  ببٓا٤ ايه٬ّ ع٢ً املهت٣ٛ ايؿٚيٞ ؟  ًْاط١ًَ ٖفا َا 

قؿّ تػف١ٜ قادع١ نًُا نإ ْكٚقًٜا يػكض تٛدٝ٘ املٓاقًات ٚا٫دابات يتشكٝل اٖؿاف  .7

 .ًْاط

١ ٚأ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً َٚٓٗا ايُعب، ايكغ يًًُاقنني أ١ُٖٝ ايجك١ يف كتًـ املٛاقـ  .8

 ايع٬قات.

 انؿ يًًُاقنني ايتايٞ :. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعكض ع٢ً املًاقنني ايبطاق١ احمله١ٝ يعععع :  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٕ إؾاق٠ ايٓماع ٜعتُؿ عًٞ : .1

ايتعإٚ يف ايعٌُ ع٢ً إهاؾ اؿًٍٛ نٛا٤ ناْت ع٢ً املهت٣ٛ ايع٬قات ٚ ايجك١ ٚبٓا٤ -

 .ايًؼُٞ أٚ ايؿٚيٞ 

إؾاق٠ ايٓماعات تهٕٛ انٌٗ عٓؿَا ٜعٌُ اطكاؾ٘ َعًا ٜٚجكٕٛ ببعِٓٗ ايبعض  .2

  .ٜٚهعٕٛ يًُشاؾع١ ع٢ً ع٬قاتِٗ 

  ( إلؾاق٠ ايٓماعات َا ًٜ َٔ املٗاقات ا٫نان١ٝ ) ا٫ؾٚاتٞ : 

 ٚايتعإٚ يف ايعٌُ ا٫هاؾ اؿًٍٛ . ايجك١ ٚبٓا٤ ايع٬قات .1

 ؼٌٝ ايٓماع . .2

 ايتٛاٌَ ايؿعاٍ ٚاييت تتُٓٔ ا٫ُْات ايؿعاٍ . .3
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 الزمن   .الثمة وبناء العبللات ودورها فً إدارة النزاع .: ( 1ــ  2النشاط )  الٌوم

     إدارة النزاع( سٌنارٌو )) نزاع االم وبنتها ((  1 – 2)  ورلة عمل 
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

  "إلؾاق٠ ايٓماعات بؿعاي١ٝ"كا٠٤ يهٝٓاقٜٛ ) ْماع ا٫ّ ٚبٓتٗا ( نُجاٍ بعؿ ا٫ط٬ع ٚايك

 .أدب عٔ ٭ن١ً٦ املطكٚس١ اؾْاٙ ٚؾْٚٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ْٚاقًٗا َع ل٥٬َو 

َٚاـا ْهتٓتر َٔ ـيو ؟ ؾٕٚ ادابتو بًهٌ ؾكؾٟ ، ثِ يف إطاق فُٛعتو ع٢ً بطاق١ ١ًَْٛ  أٚ 

 ٚقق١ َك٣ٛ : 

 

  :.ايهٝٓاقٜٛ

بفيو ؼُٝٗا بًهٌ  اق ايفٟ تهُض ب٘ ٫بٓٗا ٫ ٫ْٗبٓتٗا ايكٝاّ بأيٝا٤ بٓؿو املكؿهُض ا٭ّ )) مل ت

ٜٓتٗٞ ايٓماع باحملاؾثات ٚتؿهرل ا٭ّ ٫بٓتٗا  ،اندل ، ٜٓتر عٔ ٖفا سؿٚخ ْماع بني ا٭ّ ٚابٓتٗا

٫ب١ٓ ايعٛقٖا بايعًِ ، ٬ُٜٚ إىل سٌ ٚنط ُٜٓٔ ٚعٞ ا٫ب١ٓ كاٚؾٗا بًإٔ ن٬َتٗا ، تًكغ 

 ٚن٬َتٗا َع اؿٍُٛ ع٢ً ٬َسٝات َها١ٜٚ ي٬ُسٝات أػٝٗا ((

 

نٝـ ناْت ْٗا١ٜ ايٓماع ) اهابٞ أّ نًيب ؟ َٚا ايهبب َٔ ٚد١ٗ ْعك ايفٟ دعٌ ْٗا١ٜ  -

 ايٓماع بتًو ايُٛق٠ ؟

 َٔ ِٖ اطكاف ايٓماع ؟ ٌٖٚ تٛدؿ ع٬ق١ بُٝٓٗا ؟ َٚا ْٛعٗا ؟  -

 ثك ع٢ً إؾاق٠ ايٓماع ؟ٌٖ نإ يع٬ق١ أطكاف ايٓماع ببعِٓٗ أ -

ْٚض نٝـ اثكت تًو ايع٬ق١ ْٚٛعٗا ع٢ً نٝؿ١ٝ إؾاق٠ ايٓماع ؟ ٌٖ دعًت٘ أنٌٗ ؟ أّ أَعب  -

 ؟

 َا ا٫نذلاتٝذٝات اييت انتؼؿَٗا ن٬ً َٔ ايطكؾني يف سٌ ايٓماع ؟ -

َا أ١ُٖٝ ثك١ ايطكؾني يف إؾاق٠ ايٓماع ؟ َٚا ؾٚق ثك١ ايطكؾني ببعُٓٗا ع٢ً ع٬قتِٗ ؟ َٚا ؾٚق  -

 ايجك١ يف إؾاق٠ ايٓماع ؟ 

  يف بٓا٤ ايه٬ّ َع املهت٣ٛ ؾٚيٞ ؟   ًْاطَا ١ًَ ٖفا  -
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 يب : ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜ

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .13

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .14

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .15

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .16

 نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ :َا  .17

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .18
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 الزمن الموضوع : مفاهٌم وجهات اساسٌة لمنع النزاع العنٌف   الٌوم

  ( تحلٌل النزاع     2 – 2نشاط )  
 

 ع٢ً :. إٔ ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًاًْاط ٜتٛقع يف ْٗا١ٜ : .األهداف 

 ايتٌَٛ ملؿّٗٛ ؼًٌٝ ايٓماع . .1

 ْٜٛض أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماعات . .2

 اؾقاى ؾٚق ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٓماع يف إؾاق٠ ايٓماعات .  .3

 ١ ْماعًا َا .بٚايتشًٌٝ عٓؿ َكاق تطٜٛك َٗاق٠ امل٬سع١ .4

  : . المىاد الالزمة

 َهذل + اق٬ّ ١ًَْٛ ؾًٛ بطا٥ل ١ًَْٛ + ٚقق١ َك٣ٛ .1

 ًْك٠  نٝٓاقٜٖٛا ايٓماعات )) ٚقق١ عٌُ  .2

 أ ( أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع  – 2 – 2ٚقق١ عًِ )  .3

 ب  ( ؼًٌٝ نٝٓاقٜٛ ايٓماع  – 2 – 2ٚقق١ عًِ )  .4

 ( ؼًٌٝ املكاقب١   عد – 2 – 2ٚقق١ عًِ )  .5

 اإلجراءات : . 

 ٌٝ ايٓماع ؟قؿّ يًًُاقى ايه٪اٍ ايتايٞ : َا املكُٛؾ بع١ًُٝ ؼً .1

قق١ َك٣ٛ ْٚاقٌ ع٢ً ٚأٚ   انتكبٌ ا٫دابات َٔ املًاقنني ٚؾْٚٗا ع٢ً ايهبٛق٠ .2

 ا٫دابات َع املًاقنني .

انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ ملؿّٗٛ ))ؼًٌٝ ايٓماع (( ثِ اعكض ع٢ً  .3

 املًاقنني بطاق١ ايتعكٜـ ايتايٞ :
 

ؼًٌٝ ايٓماع :  ٖٛ ع١ًُٝ تطبٝك١ٝ  انان١ٝ يؿِٗ ٚؼؿٜؿ سكٝك١ ايٓماع ، ٚؾشُ٘ عدل ٚدٗات 

تكتٓٞ ٖٚٛ ع١ًُٝ َهتُك٠  ;ْعك َتبا١ٜٓ أقكب إىل املْٛٛع١ٝ ٚاؿٝاؾ ٚبعٝؿًا عٔ ايعٛاطـ 

ايتشؿٜح املهتُك َع املتػرلات اؿا١ًَ يف ايٓماع املكاؾ ؼًًٝ٘ ، ؾايتشًٌٝ ٖٛ َا ًٜهٌ ؾُٗٓا 

ايعُٝل يًٓماع ٜٚهاعؿْا ع٢ً ْٚض انذلاتٝذٝات ٚتطٜٛكٖا ٚاهاؾ تٛاؾكات سٍٛ ػط١ ايعٌُ يف 

  إؾاق٠ ايٓماع بًهٌ ؾعاٍ . 
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 ( اؾكاؾ . 3قهِ املًاقنني إىل فُٛعات  نٌ فُٛع١ َٔ )  .4
 

 أ ( أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع . – 2 – 2اطًب َٔ املًاقنني تٓؿٝف ٚقق١ عٌُ )  .5
 

 َٓاق١ً بك١ٝ املًاقنني . َععكض عٌُ اجملُٛع١  فُٛع١  ازلض ملُجٌ نٌ  .6
 

، انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ ٭١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع يف ع١ًُٝ إؾاق٠ ايٓماعات  .7

 ُٛعات .ٚقؿّ تػف١ٜ قادع١ يعٌُ اجمل
 

ٚلع يهٌ فُٛع١ ٔ ث٬ث١ أؾكاؾ ) ممجًني ٚككز ( قهِ املًاقنني إىل فُٛعات َ .8

ب (  – 2 – 2) ت ايٓماعات املكؾك١ ( ٚٚقق١ عٌُنٝٓاقٜٖٛا)) ًْك٠ نٝٓاقٜٛ ٚاسؿ َٔ  

 ؼ٬ًٝت نٝٓاقٜٖٛات ايٓماعات  .
 

ؼًٌٝ  ب ( – 2 – 3ٚقق١ عٌُ ) يف غ يًُذُٛعات املٗاّ املطًٛب١ تٓؿٝفٖا ايك .9

 نٝٓاقٜٖٛات ايٓماعات ٚاملتُج١ً ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :.
 

   عب ا٫ؾٚاق يهٝٓاقٜٛ ايٓماع اـاّ بٗا يً قٝاّ نٌ فُٛع١  بايتؼطٝط ٚا٫بتهاق  اـط٠ٛ ) أ (

 ) نتاب١ ايهٝٓاقٜٛ ٚؼؿٜؿ  ؾٚق نٌ يؼِ يف اجملُٛع١ ممجًني + ككز ( .

ؾا٤ يًعب ا٫ؾٚاق اَاّ باقٞ املًاقنني يهٝٓاقٜٛ قٝاّ نٌ فُٛع١ بايتُجٌٝ ٚ٭  اـط٠ٛ ) ب (

 ( . يًعب ٚمتجٌٝ ا٫ؾٚاق يهٝٓاقٜٛ اـاّ باجملُٛع١ ايٓماع اـاّ بٗا ) َٔ قبٌ َٔ ثِ اػتٝاقِٖ 

 – 2 – 2قٝاّ نٌ فُٛع١ بتشًٌٝ ْماعات اجملُٛعات ا٭ػك ٚؾكًا يٛقق١ عٌُ )   اـط٠ٛ ) دع (

اثٓا٤ قٝاّ اجملُٛعات بايتُجٌٝ ٚتأؾ١ٜ يعب ا٫ؾٚاق يهٝٓاقٜٛ  ب ( ؼًٌٝ نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع ٚـيو

 اّ بٗا .اـايٓماع 

 ( ؾقٝك١ يتٓؿٝف اـط٠ٛ  ) أ (  . 15 – 10آَض اجملُٛعات ايمَإ ايهايف  ) َا بني   .10

أطًب َٔ نٌ فُٛع١ متجٌ ٚاؾا٤ يعب ا٫ؾٚاق أَاّ باقٞ املًاقنني يهٝٓاقٜٛ ايٓماع اـاّ  .11

   فُٛع١ بتشًٌٝ ْماعات اجملُٛعات ا٭ػك٣ َٔ ػ٬ٍ تٓؿٝف ٚقق١ عٌُ  بٗا ٚإٔ تكّٛ نٌ

 ب ( ؼًٌٝ نٝٓاقٜٛ ايٓماع . – 2 – 2) 
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دع ( ؼًٌٝ املكاقب بعؿ اْتٗا٤ نٌ اجملُٛعات يف  – 2 – 2ٚلع ع٢ً املًاقنني ٚقق١ عٌُ )  .12

دع ( ؼًٌٝ  – 2 – 2)  اؾا٤ يعب ا٫ؾٚاق ٚأطًب َِٓٗ ا٫داب١ ع٢ً ا٫ن١ً٦ املكاب١ً يف ٚقق١ عٌُ 

 املكاقب١ .

 ْاقٌ عٌُ اجملُٛعات بانتؼؿاّ بعض اٚ مجٝع ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.  .13

 َا أٚد٘ ايتًاب٘ يف ا٫ػت٬ف اييت ٫ سعتٗا بني أْٛاع ايٓماع ا٫قبع١ ؟ -

 َا ايعٛاٌَ اييت اؾت إىل ْتا٥ر كتًؿ١ يٓؿو ايهٝٓاقٜٛ عٓؿ اؾا٥٘ بٛانط١ فُٛع١ أػك٣ ؟ -

 ييت اؾت إىل تُاعؿ ٚتٛتك بعض ايٓماعات أٚ تهٜٛتٗا ؟َا ايعٛاٌَ ا -

 نٝـ نإ يعٛقى ػاٙ متجًٝو ٫سؿ ايٓماعات أٚ إػكادٗا ؟ -

 َا َؿ٣ ٚاقع١ٝ ٖفٙ ايهٝٓاقٜٖٛات ٚطكٜك١ متجًٝٗا ؟ -

 ؼًٌٝ ايٓماعات ؟ ١َا قُٝ -

 نٝـ ميهٔ شلفٙ ايطكٜك١ إٔ تهاعؿى يف سٝاتو اي١َٝٛٝ ؟ -

  . كقؿّ تػف١ٜ قادع١ نًُا يمّ ا٫َ .14
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  : تحلٌل النزاع (  2ــ  2النشاط )  الٌوم

  أ ( أهمٌة تحلٌل النزاع – 2 – 2ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

تعؿ ؼًٌٝ ايٓماع َٔ ايهؿاٜات ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ يف إؾاق٠ ايٓماع ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ 

تٝذٝات ٚـطط ٚتطٜٛكٖا يع١ًُٝ تُٛق ْٚٚع سًٍٛ تتؿل َع٘ ٚؾُٗ٘ يػكض ْٚع ا٫نذلا

سٛشلا نٌ اطكاف ايٓماع ، ٚيف ٤ْٛ املٓاقًات ايهابك١ انتؼًِ ٚؾٕٚ أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع يف 

 اؾؿٍٚ ايتايٞ :.

 

 أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع ّ

1.  

 ايتعكف ع٢ً استٝادات ٚقغبات نٌ طكف َٔ اطكاف ايٓماع.

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  
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 ( :. تحلٌل النزاع  2ــ  2النشاط )  ٌومال

 "نشرة ـ سٌنارٌوهات النزاعورلة عمل " 
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

، َٚٔ ثِ ككا٤تٗا ٚاػتٝاق أسؿٖا بإيٝو عؿؾ َٔ نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع ٚاملطًٛب َٓو ايكٝاّ 

يفٟ ؽتاقٙ َع أؾكاؾ فُٛعتو أَاّ ايتؼطٝط ٚايهتاب١ يعب ا٫ؾٚاق َٚٔ ثِ ايتُجٌٝ ٚا٫ؾا٤ يًؿٚق ا

دع (  2 – 2ب ،  – 2 – 2باقٞ ل٥٬َو يف ايؿٌُ َٚٔ ثِ تٓؿٝف املٗاّ املطًٛب١ يف ٚققيت ايعٌُ ) 

 ايتابع١ يًًٓاط .

 

 : ) ٚيٝؿ ْٚاؾق أػٛإ ( . ( 1نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

ب إٔ ٜفانك يف ٖٛ وٜفانك ٜٚكادع ؾقٚن٘ ٚيٝؿ ٫ٕ يؿٜ٘ اػتباق يف َككق َاؾ٠ ايكٜاْٝات ٚ

املٛنٝك١ٝ ٫ٕ يؿٜ٘ سؿ٬ً يف َها٤ ايّٝٛ ايتايٞ ; ٜكٜؿ ٚيٝؿ ايت٘ َُت تاّ ; بُٝٓا ٜتُكٕ ْاؾق ع٢ً 

ايذلنٝم ، ٚيهٔ ْاؾق وتاز ٖٛ ا٫ػك إٔ ٜتُكٕ ؿؿً٘  ع٫ ٜهتطٝ ٘إٔ ٜتٛقـ ْاؾق عٔ عمؾ٘ ٫ ْ

 ايكاؾّ .

 

 :. ( 2نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

بض انجك نعاؾ٠ إـا َا ت٘ ؼتاز إٔ تأنٌ ن١ُٝ أقٌ َٔ ايًشّٛ ٚقأ٣  أْ٘ نتُقكق غالٟ إٔ عا٥ً

بايهاٌَ ، عا١ً٥ ْبات١ٝ ، بُٝٓا تكّٛ ٚايؿ٠ غالٟ بطٗٛ ايٛدبات ايتكًٝؿ١ٜ اييت  أَبشت عا٥ًت٘

ؼتٟٛ ع٢ً ايًشّٛ ، ٚتعتكؿ إٔ ايطعاّ دم٤ َِٗ َٔ ايجكاؾ١ ٫ٚ تكغب إٔ ٜتؼ٢ً غالٟ عٔ ٖفٙ 

 ايجكاؾ١  .

 

 :. ( 3نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

عاًَا ٚتكِٝ يف ايُٝٔ إٔ تفٖب إىل بكٜطاْٝا يؿقان١ ايًػ١ ا٫لًٝم١ٜ ،  18تكٜؿ ي٢ًٝ اييت تبًؼ 

ٜٚعتكؿ ٚايؿٖا إٔ ايبٓات ٫بؿ ٚإٔ ٜبكني يف ايٛطٔ ٜٚهاعؿٕ يف اَٛق املٓمٍ ، ٚيهٔ ي٢ًٝ تعتكؿ إٔ 

 . َهتكبًٗانٛف تهاعؿٖا يف بٓا٤  ٖفا ايتؿهرل بات قؿميا ٚإٔ ؾقانتٗا يف بكٜطاْٝا
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 ( ًْك٠ نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع . 2تابع ًْاط ) 

 

 :. ( 4نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

َٔ َاٜا اييت تٓتُٞ إىل ثكاؾ١ اػك٣ ) قٚن١ٝ اؾٓه١ٝ ( ٜٚعاقض ٚايؿاٙ ٖفا  ايمٚازٜكغب َ٪ٜؿ يف 

٪ٜؿ ًٜعك إٔ لٚاد٘ َٔ ايؿتا٠ اييت ا٫َك بًؿٙ ، ٜٚكٜؿإ إ ٜكتبط بؿتا٠ َٔ ْؿو ثكاؾت٘ ، ٚيهٔ َ

يف غا١ٜ ا١ُٖٝ٫ ، إ٫ إٔ ٚايؿاٙ ًٜعكإ أْ٘ َٔ ا٫ؾٌٓ يًعا١ً٥ احملاؾع١ ع٢ً ٖٜٛتٗا  ًاوبٗا أَك

 ايجكاؾ١ٝ . 
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 تحلٌل النزاع ( :. 2ــ  2النشاط )  الٌوم

 ب ( تحلٌل سٌنارٌو النزاع – 2 – 2ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – ًاقىعمٜم امل

ٚقق١ ايعٌُ يف ؼًٌٝ ٚؾِٗ نٝٓاقٜٛ ايٓماع ايفٟ مت اػتٝاقٙ ) ؽُُ٘ يو ( َٔ قبًو انتؼؿّ 

 ٚفُٛعتو َٔ ػ٬ٍ ادابتو يٮن١ً٦ ايتاي١ٝ 

 

 َـ ايٓماع  ع َا َا١ٖٝ ايٓماع ؟  .1

 

 

 َـ اشلؿف َٔ نٌ يؼ١ُٝ ع َا تكٜؿ نٌ يؼ١ُٝ َٚا يعٛقٖا ؟  .2

 

 يعٛقٖا اـا تكٜؿ ) ٖؿؾٗاَ انِ ايًؼ١ُٝ

   ( 1ايًؼ١ُٝ  ) 

   

   (  2ايًؼ١ُٝ  ) 

  

 َا ا٫نذلاتٝذٝات اييت نٛف تهتؼؿَٗا ايًؼُٝات يتشكٝل اٖؿاؾٗا ؟  .3

 ( :  1ايًؼ١ُٝ ) 

 

 ( : . 2ايًؼ١ُٝ ) 

 

 نٝـ نٝٓتٗٞ ايٓماع  ؟ ْاقٌ ا٫ؾهاق سٍٛ ا٫ػتٝاقات ايج٬ث١ ؟  .4
  

 ) دع (  ) ب (  ) أ (

 طكٜك١ يعبو يًؿٚق عع انتؼؿّ باطٔ ايٛقق١ إٕ يمّ ا٫َك سؿؾ  .5

 

 سؿؾ ققِ ايهٝٓاقٜٛ )     ( 
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 تحلٌل النزاع . : (  2ــ  2النشاط )  الٌوم

 جـ ( تحلٌل المرالبة  – 2 – 2ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

قُت  دع ( اؿاي١ٝ يؿِٗ ايٓماعات يف طكٜل يعب ا٫ؾٚاق اييت – 2 – 2انتؼؿّ ٚقق١ ايعٌُ ) 

  مب٬سعتٗا يهٝٓاقٜٛ ايٓماعات املٓؿف٠ َٔ قبٌ ل٥٬َو ٚـيو َٔ ػ٬ٍ إدابتو يٮن١ً٦ أؾْاٙ 

 

 

 َا يفٟ تكغب ؾٝ٘ نٌ يؼ١ُٝ ؟ ٌٖٚ نتشٌُ عًٝ٘ ؟ َـ ايٓماع يف مج١ً ٚسؿ٠ سؿؾ َهت٣ٛ ايٓماع ققِ املًٗؿ

 
 
  
 
  
(
ؿ 

ٗ
عع
عع
عع
عع
ًع

مل
ا

1
 
 
  
 

)
 

 قًٞ  
 

( :  1ايًؼ١ُٝ )   

 يؼُٞ
 

 

 ٚطين
 

( :  2ايًؼ١ُٝ )   

 ؾٚيٞ 
 

 

  َا اؿًٍٛ ايبؿ١ًٜ اييت ميهٓو ؽًٝٗا ؟ 

 

 

 

 

 َا يفٟ تكغب ؾٝ٘ نٌ يؼ١ُٝ ؟ ٌٖٚ نتشٌُ عًٝ٘ ؟ َـ ايٓماع يف مج١ً ٚسؿ٠ سؿؾ َهت٣ٛ ايٓماع ققِ املًٗؿ

 
 
  
 
  
(
ؿ 

ٗ
عع
عع
عع
عع
ًع

مل
ا

2
 
 
  
 

)
 

 قًٞ  
 

( :  1ايًؼ١ُٝ )   

 يؼُٞ
 

 

 ٚطين
 

( :  2ايًؼ١ُٝ )   

 ؾٚيٞ 
 

 

  َا اؿًٍٛ ايبؿ١ًٜ اييت ميهٓو ؽًٝٗا ؟ 
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 َا يفٟ تكغب ؾٝ٘ نٌ يؼ١ُٝ ؟ ٌٖٚ نتشٌُ عًٝ٘ ؟ َـ ايٓماع يف مج١ً ٚسؿ٠ سؿؾ َهت٣ٛ ايٓماع ققِ املًٗؿ

 
 
  
 
  
(
ؿ 

ٗ
عع
عع
عع
عع
ًع

مل
ا

3
 
 
 
 
 

)
 

 قًٞ  
 

( :  1ايًؼ١ُٝ )   

 يؼُٞ
 

 

 ٚطين
 

( :  ١ٝ2 ) ايًؼُ  

 ؾٚيٞ 
  

  َا اؿًٍٛ ايبؿ١ًٜ اييت ميهٓو ؽًٝٗا ؟ 

 

 َا يفٟ تكغب ؾٝ٘ نٌ يؼ١ُٝ ؟ ٌٖٚ نتشٌُ عًٝ٘ ؟ َـ ايٓماع يف مج١ً ٚسؿ٠ سؿؾ َهت٣ٛ ايٓماع ققِ املًٗؿ

 
 
  
 
  
(
ؿ 

ٗ
عع
عع
عع
عع
ًع

مل
ا

4
 
  
 
 

)
 

  قًٞ  

( :  1ايًؼ١ُٝ )   

  يؼُٞ

 

  ٚطين

( :  2ايًؼ١ُٝ )   

  ؾٚيٞ 

 

  َا اؿًٍٛ ايبؿ١ًٜ اييت ميهٓو ؽًٝٗا ؟ 
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  تؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ ََٔا تعًُت٘ ٚعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .19

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .20

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .21

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .22

 ناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ :َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماق .23

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .24
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 الزمن الموضوع : مفاهٌم ومهارات اساسٌة لمنع النزاع العنٌف  الٌوم

  ( عناصر النزاع   3 – 2)  نشاطال 
 

 األهداف :.

 إٔ ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًا ع٢ً :.طًْاٜتٛقع يف ْٗا١ٜ 

 ؼؿٜؿ ايعٓاَك املؼتًؿ١ يتشًٌٝ ايٓماعات . .1
 اؾقاى أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ ؼًٌٝ ايٓماع يف اؾاق٠ ايٓماعات . .2
 تطٜٛك َٗاقات ؼًٌٝ ايٓماعات ٚؾكًا يعٓاَكٙ .  .3

 المىاد الالزمة  :.

 َهذل . اٚقام َك٣ٛ ع بطا٥ل ًَْٛ٘ عع اق٬ّ ًَْٛ٘ ؾًٛ .1
( املتعًك١  3( نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع + ايًٓك٠ )  2ايٓماع  + ايًٓك٠ )  ( عٓاَك 1ايًٓك٠ )  .2

 .+ َكاطع ؾٝؿٜٛ َهذ١ً َهبكا + ياي١ عكض غًؿ١ٝ ايٓماع يف أٚغٓؿا 

 ب ( . – 3 – 2) (  أ – 3 – 2) ٚقق١ ايعٌُ  .3

  اإلجراءات : . 

كًا ع٢ً ٚقق١ أ ( )) يذك٠ ايٓماع (( املعؿ٠ َهب – 3 – 2اعكض ع٢ً املًاقنني ٚقق١ عٌُ )  .1

 َك٣ٛ ٚاؾاق ْكايًا َع املًاقنني سٍٛ نٝؿ١ٝ انتؼؿاَٗا نأؾا٠ يف ؼًٌٝ ايٓماع .

اؾق دًه١ ْكاٍ ( عٓاَك ايٓماع ٚاطًب َِٓٗ قكا٤تٗا بتُعٔ ٚ 1ٚلع ع٢ً املًاقنني ايًٓك٠ )  .2

 .ايٓماع  يعٓاَك عا١َ سٍٛ َُْٓٛٗا 

(  2اقٜٛ ْماع َٔ ايًٓك٠ ) قهِ املًاقنني إىل اقبع فُٛعات ٚسؿؾ يهٌ فُٛع١ نٝٓ .3

 نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع ي٬ط٬ع عًٝٗا َٚٔ ثِ ؼًًٝٗا .

١ ًٌٝ ايٓماع ٚتٓؿٝف امل١ُٗ املطًٛبب ( ؼ – 3 – 2اطًب َٔ اجملُٛعات ا٫ْتكاٍ إىل ٚقق١ عٌُ )  .4

يتشًٌٝ نٝٓاقٜٛ ايٓماع اـاّ بهٌ فُٛع١ ٚؾكًا يعٓاَك ايٓماع ٚنتاب١ ا٫دابات ع٢ً ٚقق١ 

 .عع ب (  3عع  2)  ايعٌُ 

ازلض ملُجًٞ اجملُٛعات بانتعكاض ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات َٚٓاقًتٗا َع املًاقنني ، ٚقؿّ  .5

 تػف١ٜ قادع١ نًُا يمّ ا٫َك . 

اعكض ع٢ً املًاقنني َكطع ؾٝؿٜٛ ملؿ٠ ث٬خ ؾقا٥ل سٍٛ َاْع١ ايه٬ّ ا٫ٚغٓؿ١ٜ بٝيت  .6

 اٖؿت٘ ، بانتؼؿاّ ياي١ ايعكض .بٝػَٛيب ٚاييت عًُت ع٢ً اس٬ٍ ايه٬ّ يف ايب٬ؾ ملً
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( املتعًك١ غًؿ١ٝ ْماع أٚ غٓؿا ))  3ٚلع عًٝٗا ايًٓك٠ ) قهِ املًاقنني إىل نت فُٛعات  ٚ .7

أٚ أٟ ْماع ؾٚيٞ أػك نع ْماع اٜكيٓؿا ٚاييت نبل ػُٝع َٛاؾٖا َٔ املٛقع عدل ايكابط احملؿؾ (( 

 . ايًُاي١ٝ أٚ ْماع نؿ اي١ٓٗٓ أٚ ................ اخل

 3 – 2اطًب َٔ املًاقنني ايكٝاّ بتشًٌٝ ايٓماع ن٬ً سهب فُٛعت٘ بانتؼؿاّ ٚقق١ عٌُ )  .8

 ب (   –

 اثٓا٤ تٓؿٝف اجملُٛعات يًًٓاط تٓكٌ بُٝٓٗا ٚقؿّ ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات اي٬ل١َ . .9

 أطًب َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ عكض ْتا٥ر عٌُ اجملُٛع١ َٓاقًتٗا َع بك١ٝ املًاقنني . .10

عٔ طكٜل ادكا٤ َٓاق١ً ًْاطّ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ يعٌُ اجملُٛعات ٫ ْٗا٤ قِ بانتؼ٬ .11

 عا١َ بانتؼؿاّ بعض أٚ مجٝع ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.

 نٝـ تهاعؿ ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٓماع يف ؾِٗ ٚاؾاق٠ ايٓماع بُٛق٠ أؾٌٓ ؟   -

 َاٖٞ عٓاَك ؼًٌٝ ايٓماع اييت مت ؼؿٜؿٖا يف ا٫ًْط١ ايهابك١ ؟ -

 عٓاَك دؿٜؿ٠ مل ؼؿؾ ػ٬ٍ ؼًٌٝ ايٓماعات املٓؿف٠ ؟ٌٖٚ ٖٓاى  -

َٔ ػ٬ٍ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ اييت قُت بٗا يًٓماعات ايهابك١ نٛا٤ ناْت يؼ١ُٝ أٚ  -

ؾٚي١ٝ ; َاٖٞ أٚد٘ ايًب٘ ٚا٫ػت٬ف يف طبٝع١ ايٓماعات نٛا٤ ناْت يؼ١ُٝ أٚ 

 ؾٚي١ٝ ٚع١ًُٝ ؼًًٝٗا ؟   

 يف إؾاق٠ أٟ ْماع بع١ٓٝ ؟ نٝـ ميهٓو انتؼؿاّ انًٛب ؼًٌٝ ملهاعؿتو -

بإٔ ايٓماعات ايًؼ١ُٝ أٚ ايؿٚي١ٝ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا بًهٌ نبرل ؾُٝا ٜتعًل  انؿ يًًُاقنني .12

بؿٜٓا َٝهٝات ايٓماع ٚتعكٝؿات٘ ، إ ٫ إٔ ايعٓاَك ايك٥ٝه١ٝ يًٓماع غايبًا َا تعٌ ٖٞ ـاتٗا َجًُا 

 . تؿعٌ املٗاقات ٚاملؿاِٖٝ ايك٥ٝه١ٝ املهتؼؿ١َ يف ؾاقاتٗا



 

 
 

 
54 

 

 

 

 

 : عناصر النزاع   (  3ــ  2النشاط )  الٌوم

 أ  ( مخطط شجرة النزاع    – 3 – 2ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

إٕ ) يذك٠ ايٓماع ( ٖٞ اؾاق٠ َٔ اؾاقات ؼًٌٝ ايٓماع ، ٖٚٞ أؾا٠ ١ُ٥٬َ يتكاقب ٚدٗات ْعك يف 

 ؼًًٝٓا يٓماع َا . 

 أةللمر االجتماعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضتهفاز
 سية  املوازد البش 

 تساجع يف االداء   

 (3 ) 
 الفسوع متجل أثاز املشكلة ونتائجوا     

تدخل يف 
 الصالحيات   

 (2  ) 
 اجلرع يستبط مبا هو جوهس املشكلة   
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 طبيعة العمل   
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 عناصر النزاع   .:( 3ــ  2النشاط )  الٌوم

 ( عناصر النزاع      1النشرة  ) ورلة عمل  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

ايٝو اؾْاٙ ايًٓك٠ اـا١َ بعٓاَك ايٓماع ، ٜتِ قكا٤تٗا بتُعٔ ٚانتؼًِ ايعٓاَك املؼتًؿ١ 

 ايٓماعات .

  : حول أي شًء ٌدور النزاع ؟ اٌا () القض القضٌة .1
 ايٓماع ؼًٌٝ ٜتٓاٍٚ إٔ عؿ٠ هب َهتٜٛات ع٢ً َتعؿؾ٠ قٓاٜا سٍٛ ايٓماعات تؿٚق َا غايبا

 احملت١ًُ . ا٭نباب مجٝع

 ؟) ا٭يٝا٤ ايطبٝع١ٝ، املٛاقؾ ا٭قض، ايبًك١ٜ، املٛاقؾ( املٛاقؾ  سٍٛ ٜؿٚق ٌٖ ◆

 ؟ايهٝان١ٝ ٚايهٝطك٠ ايطاق١ سٍٛ ٜؿٚق ٌٖ ◆

 سب؟ َؿاق١، اعذلاف، اسذلاّ، ػٛف، - عاطؿ١ٝ استٝادات سٍٛ ٜؿٚق ٌٖ ◆

 ٚاملعتكؿات؟ ايكِٝ سٍٛ ٜؿٚق ٌٖ◆ 

 ايتاقٜخ؟ سٍٛ ٜؿٚق ٌٖ  ◆

 النزاع؟ أطراف هم من :األطراف .2

 .ايهٛايٝو ٚقا٤ ِٖ َٚٔ ظاٖكٕٚ ِٖ َٔ ا٭طكاف بني َٔ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ

 ْؿه٘؟ َع يًًؼِ ْماع-ؾاػًٞ ْماع ٖٛ ٌٖ ◆ 
 أنجك؟ أٚ يؼُني بني ْماع-ا٭يؼاّ بني ْماع ٖٛ ٌٖ  ◆

 أنجك؟ أٚ مجاعتني بني ْماع-مجاعات بني ْماع ٖٛ ٌٖ  ◆

 مجاع١؟ ؾاػٌ ْماع ٖٛ ٌٖ  ◆

 أنجك؟ أٚ ؾٚيتني بني ْماع-ؾٚيٞ ْماع ٖٛ ٌٖ ◆

 ايعامل؟ ؾٍٚ مجٝع ٚع٢ً ايٓاى َٔ نجرل ع٢ً ٜ٪ثك ْماع-عاملٞ ْماع ٖٛ ٌٖ ◆

 ايٓتا٥ر؟ َٔ املهتؿٝؿ َٔ ايٓماع، يف َبايك٠ املتٛقطني ا٭يؼاّ عٔ ٚبعٝؿا ◆
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 النزاع؟ فً األشخاص بٌن تربط التً العالقة ما :العالقة .3

 تهٕٛ ؾعٓؿَا .أػك٣ ْماعات يف بعِٓٗ ٜعكؾٕٛ ٫ٚ ايبعض، بعِٓٗ ا٭طكاف ٜعكف ايٓماعات، بعض يف

 بني َعكؾ١ مث١ تهٔ مل ٚإـا .ايع٬قات ٤بٓا إعاؾ٠ ايٓماع إؾاق٠ ايبعض، تتُٓٔ ببعٓٗا َعكؾ١ ع٢ً ا٭طكاف

 .سه١ٓ ب١ٝٓ ٜعًُٕٛ ا٭طكاف مجٝع إٔ ُْإ تعين ع٬ق١ إقا١َ ؾإٕ ا٭طكاف،

ًٜا قؿًقا ا٭طكاف نٌ ميًو ٌٖ ◆   ايك٠ٛ؟ َٔ َتهاٚ

  ايبعض؟ ببعِٓٗ ا٭يؼاّ َعكؾ١ َؿ٣ َا ◆

 ايطكف أؾعاٍ ع٢ً دؿًٜا افا٭طك أسؿ أؾعاٍ ت٪ثك ٌٖ ايبعض؟ بعِٓٗ ع٢ً ا٭يؼاّ اعتُاؾ َؿ٣ َا ◆
 اٯػك؟

 النزاع؟ تارٌخ ما :التارٌخ .4

 .اـاّ ٚتاقى٘ اـا١َ، قٚاٜت٘ طكف يهٌ ٜهٕٛ ايٓماع، يف

  ايٓماع؟ هكٟ َت٢ َٓف ◆

  ايٓماع؟ ؾٝٗا ػؿؾ َك٠ نِ ◆

 ع٢ً ايٓماع سؿ٠ تأثرل ؾقد١ َا ا٭يؼاّ؟ ؿٝا٠ تٗؿٜؿًا ايٓماع ٖفا ميجٌ ٌٖ ايٓماع؟ سؿ٠ ؾقد١ َا ◆
 ي٘؟ املُه١ٓ اؿًٍٛ

 النزاع؟ مع للتعامل األطراف اختٌار تم كٌف :األسالٌب .5

 .انتؼؿاَٗا ٜتِ اييت ا٭نايٝب ؼؿٜؿ املؿٝؿ َٚٔ .ايٓماع إلؾاق٠ أنجك أٚ أنًٛبًا طكف نٌ ٜهتؼؿّ قؿ

 املٓاؾه١ أٚ املٛاد١ٗ ◆

  ايتهٝـ ◆

  ايته١ٜٛ ◆

  املًه٬ت سٌ ◆

  .ايتذٓب ◆

 النزاع؟ إلدارة المبذولة هودالج تارٌخ ما :اإلدارة .6

 .ايٓماع إؾاق٠ ع٢ً ايهابك١ اؾٗٛؾ تأثرل َعكؾ١ املِٗ َٔ

  ايٓتٝذ١؟ َا ط١ًٜٛ؟ يؿذل٠ ايٓماع انتُك ٌٖ ◆

  ايٓماع؟ يته١ٜٛ قا٫ٚت ٖٓاى ناْت ٌٖ ◆

 ؾُا نفيو، ٜهٔ مل ٚإـا سؿخ؟ َٚاـا باحملا٫ٚت، قاّ ايفٟ َٔ نفيو، ا٭َك نإ إـا  ◆
  و؟ـي يف ايهبب

 اٯٕ؟ ايٓماع يته١ٜٛ عًُ٘ ميهٔ ايفٟ َا ◆
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 ( :. عناصر النزاع  3ــ  2النشاط )  الٌوم

 ( سٌنارٌوهات النزاع      2  النشرة  )ورلة عمل  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

يٓماع بًهٌ ايٝو نٝٓاقٜٖٛات ايٓماع ٜتِ ا٫ط٬ع عًٝٗا َٚٔ ثِ ايكٝاّ بتشًًٝٗا ٚؾكًا يعٓاَك ا

 ب ( ؼًٌٝ ايٓماع املكؾك١ . 3 – 2ؾكؾٟ اٚ يف اطاق فُٛعتو اييت تٓتُٞ ايٝٗا ٚؾكًا يٛقق١ عٌُ ) 

 

 

 : ) ٚيٝؿ ْٚاؾق أػٛإ ( . ( 1نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

ٜفانك ٜٚكادع ؾقٚن٘ ٚيٝؿ ٫ٕ يؿٜ٘ اػتباق يف َككق َاؾ٠ ايكٜاْٝات ٖٚٛ هب إٔ ٜفانك يف 

تُكٕ ْاؾق ع٢ً ايت٘ املٛنٝك١ٝ ٫ٕ يؿٜ٘ سؿ٬ً يف َها٤ ايّٝٛ ايتايٞ ; ٜكٜؿ ٚيٝؿ َُت تاّ ; بُٝٓا ٜ

ايذلنٝم ، ٚيهٔ ْاؾق وتاز ٖٛ ا٫ػك إٔ ٜتُكٕ ؿؿً٘  ع٫ ٜهتطٝ ٘إٔ ٜتٛقـ ْاؾق عٔ عمؾ٘ ٫ ْ

 ايكاؾّ .

 

 

 :. ( 2نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

ٚقأ٣  أْ٘ نتُبض انجك نعاؾ٠ إـا َا  قكق غالٟ إٔ عا٥ًت٘ ؼتاز إٔ تأنٌ ن١ُٝ أقٌ َٔ ايًشّٛ

أَبشت عا١ً٥ بايهاٌَ ، عا١ً٥ ْبات١ٝ ، بُٝٓا تكّٛ ٚايؿ٠ غالٟ بطٗٛ ايٛدبات ايتكًٝؿ١ٜ اييت 

ؼتٟٛ ع٢ً ايًشّٛ ، ٚتعتكؿ إٔ ايطعاّ دم٤ َِٗ َٔ ايجكاؾ١ ٫ٚ تكغب إٔ ٜتؼ٢ً غالٟ عٔ ٖفٙ 

 ايجكاؾ١  .

 

 :. ( 3نٝٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) 

عاًَا ٚتكِٝ يف ايُٝٔ إٔ تفٖب إىل بكٜطاْٝا يؿقان١ ايًػ١ ا٫لًٝم١ٜ ،  ٢18 اييت تبًؼ تكٜؿ يًٝ

ٜٚعتكؿ ٚايؿٖا إٔ ايبٓات ٫بؿ ٚإٔ ٜبكني يف ايٛطٔ ٜٚهاعؿٕ يف اَٛق املٓمٍ ، ٚيهٔ ي٢ًٝ تعتكؿ إٔ 

 ٖفا ايتؿهرل بات قؿميا ٚإٔ ؾقانتٗا يف بكٜطاْٝا نٛف تهاعؿٖا يف بٓا٤ َهتكب٬ .
 

 

 :. ( 4ٓاقٜٛ ايٓماع ققِ ) نٝ

ٜكغب َ٪ٜؿ يف ايٓماع َٔ َاٜا اييت تٓتُٞ إىل ثكاؾ١ اػك٣ ) قٚن١ٝ اؾٓه١ٝ ( ٜٚعاقض ٚايؿاٙ ٖفا ا٫َك 

بًؿٙ ، ٜٚكٜؿإ إ ٜكتبط بؿتا٠ َٔ ْؿو ثكاؾت٘ ، ٚيهٔ َ٪ٜؿ ًٜعك إٔ لٚاد٘ َٔ ايؿتا٠ اييت وبٗا أَك 

 أْ٘ َٔ ا٫ؾٌٓ يًعا١ً٥ احملاؾع١ ع٢ً ٖٜٛتٗا ايجكاؾ١ٝ . يف غا١ٜ ا١ُٖٝ٫ ، إ٫ إٔ ٚايؿاٙ ًٜعكإ 
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 عناصر النزاع   ( :. 3ــ  2النشاط )  الٌوم

 ب   ( تحلٌل النزاع     – 3 – 2ورلة عمل  )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

ؾٟ أٚ مخو أَا بًهٌ ؾكتهتؼؿّ ٚقق١ ايعٌُ اؿاي١ٝ يتٓؿٝف ؼًٌٝ ايٓماعات ٚؾكًا يعُٓكٙ 

ػ٬ٍ ا٫داب١ ع٢ً ا٫ن١ً٦ املطكٚس١ ٚتؿْٚ٘ ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ، يتشًٌٝ ايٓماعات فُٛعتو َٔ 

 .ًْاط( املًشك١ بٗفا  3ًٓك ) اي(  2ايٛاقؾ٠ يف ايًٓك٠ ) 

 

 َا ْٛع ٖفا ايٓماع ؟ – 2           َـ ايٓماع يف مج١ً ٚاسؿ٠ ؟ – 1

 

 بٌٝ املجاٍ املٛاقؾ ، ايكِٝ ، ا٫ستٝادات (ايكٓاٜا : َاٖٞ َُاؾق ايٓماع ؟ ) ع٢ً ن – 3

 

 ا٫طكاف : َٔ ِٖ ا٫طكاف ٚنِ عؿؾ أطكاف ايٓماع ؟ ) أؾكاؾ ، مجاعات كتًؿ١ ( اـنكٖا؟  – 4

 

 ايع٬قات : َـ ايع٬ق١ بني ا٫طكاف ؟  – 5

 

 ايتاقٜخ :. َا تاقٜخ ايٓماع ؟ َٓف َت٢ ػك٣ ايٓماع ؟ ٌٖٚ ٜتذؿؾ ؟ َا دؿ١ٜ ايٓماع ؟ – 6

 

 ا٫نايٝب  :. نٝـ تتعاٌَ ا٭طكاف سايًٝا َع ايٓماع ؟  – 7

 

 ا٫ؾاق٠ :. َا ايفٟ ميهٔ إٔ تكّٛ ب٘ ا٫طكاف يًتٌَٛ إىل ْٗا١ٜ ايٓماع ؟ – 8
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 :. عناصر النزاع الموضوع  الٌوم

 ( المتعلمة بخلفٌة النزاع أوغندا       3النشرة   )  ورلة عمل  
 

 ملًاقن١ :.عمٜمتٞ ا – عمٜم املًاقى

 

 ايٝو ايًٓك٠ اـا١َ غًؿ١ٝ ايٓماع أٚغٓؿا ٚاييت مت ػُٝعٗا َٔ َٛقع ايكابط

WWW.buildingpeace.org.   

ب (  – 3 – 2ي٬ط٬ع ع٢ً َُْٓٛٗا َٚٔ ثِ ؼًٌٝ ايٓماع ٚؾكًا يعٓاَك املؼتًؿ١ ٚقق١ ايعٌُ ) 

   ًهٌ ؾكؾٟ أٚ عدل فُٛعتو احملؿؾ٠ ؼًٌٝ ايٓماع ب

 

تعاْٞ َععِ ا٭قايِٝ ا٭ٚغٓؿ١ٜ َٔ ٚقٛعٗا أنرل٠ تكن١ ثك١ًٝ َٔ ايٓماع   ػًؿ١ٝ ايٓماع يف أٚغٓؿا :

ٚايعٓـ ، نٛا٤ ٚقع ـيو يف ايؿذلات اييت نبكت ا٫نتك٬ٍ أٚ تًو اييت تًت٘ . ؾُف عٗؿ ا٫ْك٬ب 

،  1986ٚست٢ ا٫نت٤٬ ٜٛقٟ َٛنٝؿٝين ع٢ً ايهًط١ عاّ  1971ايعههكٟ ايفٟ قاّ ب٘ عٝؿٟ أَني يف 

ًْب ع٢ً ا٭قٌ أقبع١ عًك متكؾا َهًشا . ٚقؿ استٌ ايعٓـ َكنم ايهٝان١ ا٭ٚغٓؿ١ٜ َٓف عاّ 

ست٢ ٚقع يف ـيو ايعاّ اشلذّٛ ع٢ً َكك سانِ ايب٬ؾ ) ٚاملًكب بايع "نابانا" ( مما أؾ٢ٓ  1966

 1962قؿ ْٚع٘ ق٥ٝو ايٛلقا٤ ًَٝتٕٛ أبٛتٞ قبٌ ـيو يف عاّ  إىل ايػا٤ ؾنتٛق ا٫نتك٬ٍ ايفٟ نإ

. ٚقؿ َجٌ اشلذّٛ ايفٟ ًٜاق إيٝ٘ اٯٕ بانِ أل١َ ايهابانا ْٗا١ٜ  يٓعاّ إؾاقٟ نإ ًٜب٘ ايتٓعِٝ 

، ٚقؿ أددل ٖفا اشلذّٛ سانِ أٚغٓؿا )  1962ايؿؿقايٞ ايفٟ مت إقكاقٙ ؼت َع١ً ؾنتٛق عاّ 

 املًُه١ املتشؿ٠ . ايهابانا ( ع٢ً اشلكٚب إىل

ؼٍٛ ايؿًٌ يف تعٝني ايكٓاٜا ايك١َٝٛ ا٭ٚغٓؿ١ٜ إىل يبض ٜطاقؾ اؿهَٛات املتتاي١ٝ ايهابك١ 

ٚاؿاي١ٝ ، ٚمتجٌ أندل َٓاطل ايٓماعات انتؿا١َ ٚسؿ٠ يف  اإلقًِٝ ايًُايٞ َٔ ايب٬ؾ ، ٚـيو يف 

ت كتًؿ١ ٚتهبب يف َكتٌ ن١ٓ َٓت . ٚقؿ تُٓٔ ٖفا ايٓماع متكؾا 23أل١َ َهًش١ اْؿيعت قبٌ 

ًَٕٝٛ إْهإ ٚتؿَرل  ٦َ1.8ات ا٭٫ف َٔ ايٓاى . نُا أؾت اؿكب يف ٖفٙ املٓاطل إىل ْمٚغ 

 ا٭قاْٞ ايمقاع١ٝ يف سلاٍ أٚغٓؿا .   

 

 

 

 

http://www.buildingpeace.org/
http://www.buildingpeace.org/
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –ى عمٜمٟ املًاق

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .25

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .26

 ١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :.َا اعذبو يف طكٜك .27

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .28

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .29

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .30
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 الزمن ة لمنع النزاع العنٌف   الموضوع : مفاهٌم ومهارات اساسٌ الٌوم

      ات( اسالٌب النزاع   4 - 2نشاط   )   
 

 إٔ ٜهٕٛ املًاقى قاؾقًا ع٢ً :.ًْاطٜتٛقع يف ْٗا١ٜ    األهداف :.

 ؼؿٜؿ  انايٝب ايٓماع املؼتًؿ١ .  .1

 .ؼؿٜؿ املماٜا ٚايكٝٛؾ اـا١َ بهٌ انًٛب  .2

 نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓماعات . .3

إىل ْتا٥ر  ٍانايٝب أطكاف ايٓماع يف إؾاق٠ ايٓماع بُٛق٠ أؾٌٓ أٚ يَٛٛ اؾاقى أ١ُٖٝ ؼؿٜؿ .4

 اهاب١ٝ .

 المىاد الالزمة  :.  

  َهذل  ٚقم َك٣ٛ + ٚقم قنِ بٝاْٞ + اؾ٬ّ ١ًَْٛ ؾًٛ .1

 ... ؟(  َاـا تؿعٌ عٓؿَا  1 ٚقق١ ٌَ ًْك٠ ) .2

 ( " انايٝب ايٓماع " 2ٚقق١ عٌُ ًْك٠  )  .3

 ب (  – 4 – 2قق١ عٌُ ) أ ( + ٚ – 4 – 2ٚقق١ عٌُ )   .4

 اإلجراءات : . 

 اعكض ع٢ً املًاقنني ايهٝٓاقٜٛ ايتايٞ : ) نبل اعؿاؾٙ ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ (   .1

 

 

 

ٚاطًب َِٓٗ ايتؿهرل سٍٛ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓماع ، ٚتكؿِٜ بعض ا٫دابات َع يكغ اػتٝاق 

 نٌ أداب٘ َٔ قبًِٗ .

 ٚقِ بتفنرلِٖ  (( ق٠ )) أٚ ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛانتكبٌ ادابات املًاقنني ٚأنتبٗا ع٢ً ايهبٛ .2

 بايتايٞ : .

 

 

 

 

))ٜكغب بعض ا٫َؿقا٤ يف تكى املؿقن١ ، ٫ٚ ٜعكم َاـا تؿعٌ ؟ أْت تكغب يف ايفٖاب 

 إىل املؿقن١ ، ٚيهٔ ٫ ؼب إٔ ٜٗمأ أَؿقا٥و َٓو ((

ٝاق ايطكٜك١ )) بإٔ ٖٓاى ْماعًا ٜؿٚق ، ٚإ ايٓماع ْؿه٘ قاٜؿ ، ٚا٫َك ٜتعًل بهٝؿ١ٝ اػت -

ا٫نًٛب ( ( ايتعاٌَ َع٘ ٚاييت ميهٔ إٔ ػعً٘ بٓا٤ً أٚ ٖؿاًَا ، ٚاملطًٛب َِٓٗ قاٚي١ ايٍَٛٛ إىل 

  . أٚد٘ ايتًاب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ا٫دابات 
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(( ٚسؿؾ يهٌ  ٖعقهِ املًاقنني إىل مخو فُٛعات َٚجًٗا باؿكٚف َٔ )) أ (( إىل ))  .3

( َاـا تؿعٌ عٓؿَا .......؟ ٚٚلع  1َٔ ايًٓك٠ ) َٔ ٚقق١ عٌُ فُٛع١ ايهٝٓاقٜٛ اـاّ بٗا 

 .بٝاْٞ ( ٚٚقق١ قنِ  1ًْك٠ ) ٚقق١ عٌُ عًِٝٗ 

 ٚاملتُج١ً :.بامل١ُٗ املطًٛب١ َٔ نٌ فُٛع١  رل  اجملُٛعاتأػ .4

( ع٢ً  1ايًٓك٠ )  ٚقق١ عٌُ قكا٠٤ ايهٝٓاقٜٛ اـاّ بٗا ٚنتاب١ ا٫داب١ املٓانب١ ي٘ َٔ -

 كنِ ايبٝاْٞ َع ايهٝٓاقٜٛ اـاّ بٗا ايٚقق١ 

َع بك١ٝ َٓاق١ً اداباتِٗ ، ٚازلض ملُجٌ نٌ فُٛع١ بعكض ْتا٥ر عٌُ اجملُٛع١  .5

 اي٬ل١َ . املًاقنني ٚتكؿِٜ ا٫ٜٓاسات 

ميهٓين إٔ اؾعٌ عٓؿَا ..... ؟ أ ( )) َاـا  – 4 – 3اطًب َٔ املًاقنني ا٫ْتكاٍ إىل ٚقق١ عٌُ )  .6

 ٚ ٚلعٗا عًِٝٗ ، ٚاطًب َِٓٗ نتاب١ اداباتِٗ عٔ طكٜل ا٫ػتٝاق َٔ قا١ُ٥ ا٫دابات َٔ 

اؾعٌ عٓؿَا ..... ؟ ٚنتاب١ اؿكٚف املكابٌ يإلداب١ ،  ( َاـا ميهٓين إٔ 1ايًٓك٠ ) ٚقق١ ايعٌُ 

 ٚنتاب١ انباب اػتٝاقِٖ يإلدابات .  

انتُع إىل ادابات املًاقنني ٚاؾق ْكايًا سٛشلا َٔ ػ٬ٍ ا٫ن١ً٦ ٚامل٬سع١ يتهكاق اػتٝاق  .7

ب ( ..  ) ٖع ( َٔ عؿَ٘ أٚ َعؿٍ اػتٝاق اداب١ ٚاسؿ٠ يع ) أ ( ، ) أٚ) ب (  أٚسكف ا٫داب١ ) أ ( 

( ٚانتؼ٬ّ ا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ يًٍَٛٛ إىل  1يًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ  َع انتعكاض قا١ُ٥ ا٫دابات

 ا٫نايٝب اـُه١ يًٓماع اعكْٗا نتػف١ٜ قادع١ ع٢ً املًاقنني يف بطا٥ل ١ًَْٛ .

ب ( أنايٝب ايٓماع ، ٚاطًب َِٓٗ ٫ط٬ع عًٝٗا  – 4 – 2ٚلع ع٢ً املًاقنني ٚقق١ عٌُ )  .8

يف ا٫نًٛب ا٫نجك ١ُ٥٬َ ٚانتعكض ايًكغ  اـاّ بهٌ انًٛب ، ٚاؾق ْكايًا سٍٛ  ٚايتؿهرل

ايٍَٛٛ إىل سًٍٛ َكٓع١  ٚنٝؿ١ٝ اثك ٚع٬ق١  اػتباق ا٫نًٛب ٚانتؼؿاَ٘ يف اؾاق٠ ايٓماع 

  :. ٚانؿ شلِٜتؿل سٛشلا ناؾ١ أطكاف ايٓماع ، 

 

 

 

 

 

 

 إٔ نٌ انًٛب ي٘ َماٜا ٚقٝٛؾ  .ٚدٛؾ انًٛب َجايٞ ؾا٥ُا ٚع٢ً عؿّ 
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هٌ فُٛع١  ا٫نًٛب املؼُِ يك١ ٚسؿؾ اطًب َٔ املًاقنني ايعٛؾ٠  إىل فُٛعاتِٗ ايهاب .9

             شلا ٚأػدلِٖ بإٔ نٌ فُٛع١ نتكّٛ بانتهُاٍ املؼطط اـاّ يٮنًٛب اـاّ بٗا 

)) ا٫نتؼؿاَات عع ايكٝٛؾ ع اؿا٫ت اييت نٝهٕٛ َٔ املؿٝؿ ؾٝٗا انتؼؿاّ ٖفا ا٫نًٛب (( ٚؾكًا 

 ."انايٝب ايٓماع "ب (  – 4 – 2يٛقق١ ايعٌُ ) 

املٗاّ املطًٛب١ َِٓٗ ، تٓكٌ بني اجملُٛعات أثٓا٤ عًُٗا  لٓض اجملُٛعات ايٛقت اي٬لّ ٫ لااَ .10

  ػدلِٖ بإٔ :اٚٚقؿّ ايتػف١ٜ اي٬لّ يهٌ فُٛع١ نًُا تطًب ا٫َك 

 يف ؼؿٜؿ ا٫نًٛب ايفٟ نتكّٛ بانتؼؿاَ٘ ٖٚٞتهاعؿ  ٖٓاى ث٬خ عٛاٌَ غايبًا َا  . : 

 ع٢ً ايع٬ق١ بايٓهب١ يو (  : ) أ١ُٖٝ احملاؾع١ ايع٬قات -

 : ) أ١ُٖٝ ايك١ٝٓ بايٓهب١ يو (  ايك١ٝٓ -

 : ) مل ؼتاز َٔ ايٛقت إلؾاق٠ ايٓماع (  ايٛقت -

 أطًب َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ عكض ْتا٥ر عًُٗا َٚٓاقًتٗا َع املًاقنني . .11

انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ يهٌ اجملُٛعات عٔ طكٜل إدكا٤ َٓاق١ً بانتؼؿاّ بعض  .12

 ٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.ا

ٌٖ ٖٓاى انًٛب أؾٌٓ َٔ أػك ؟ ٚميهٔ انتؼؿاَ٘ يف اسؿ املٛاقـ ع٢ً نبٌٝ املجاٍ  -

 ي٬ْتكاٍ َٔ املٛاد١ٗ إىل ايته١ٜٛ ؟

 نٝـ ميهٔ يتشؿٜؿ انًٛب ايطكف ا٭ػك َٔ ايٓماع إٔ ٜهٕٛ َؿٝؿًا ؟  -

 ْتا٥ر كتًؿ١ ؟نٝـ ميهٔ إٔ ت٪ؾٟ طكم ا٫نتذاب١ املؼتًؿ١ ٭نايٝب ايٓماع ا٭ػك٣  إىل  -

)) انايٝب ايٓماع (( ٚاطًب َٔ أسؿ           ايًٓك٠  ٚقق١ ايعٌُ  اعكض ع٢ً املًاقنني .13

 املًاقنني نتػف١ٜ قادع١ يًًٓاط . َعاملًاقنني انتعكاْٗا َٚٓاقًتٗا 
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 زاع    ـــالٌب النـــــاس( :.  4ــ  2النشاط )  الٌوم

 دما .......... ؟ ( ماذا تفعل عن 1النشرة ) ورلة عمل  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

ايٝو عؿؾ َٔ ايهٝٓاقٜٖٛات ٚقا١ُ٥ ا٫دابات ٚامل١ُٗ املطًٛب١ َٓو بًهٌ ؾكؾٟ أٚ ُْٔ 

فُٛعتو قكا٤تٗا ٚايتؿهك يف ؼؿٜؿ ٚاػتٝاق ا٫داب١ املٓانب١ ٚنتابتٗا ع٢ً ٚقق١ ايكنِ ايبٝاْٞ 

ايهٝٓاقٜٛ .َٔ ػ٬ٍ متجًٝو ٚيعبو يًؿٚق يف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايهٝٓاقٜٖٛات :.

 ٚتٓعٝـ ايبٝت َها٤ ايهبت ٚأْت تكغب يف اـكٚز َع أَؿقا٥و . تكٜؿ َٓو ٚايؿتو َهاعؿتٗا .1

 ؾا٥ُا َا ٜهتعرل أؾٌٓ أَؿقا٥و أيٝا٤ى ٫ٚ ٜعٝؿٖا َك٠ أػك٣ . .2

 ٜػتاب أسؿ ا٫يؼاّ َؿٜكو ٚأْت غاْب ٭ْو تعكف إٔ َا ٜكٛي٘ غرل َشٝض . .3

 بػٞ إٔ ٜهٕٛ أع٢ً .إٔ تعتكؿ إٔ َعًُو مل ٜهٔ عاؾ٫ًً يف تكِٝٝ اػتباقى ٚأْت تعتكؿ إٔ تكؿٜكى ٜٓ .4

ؾا٥ُا َا ٜكغب َؿٜكو يف إٔ ٜٓهخ ايٛادب املٓميٞ َٓو ، ٖٚفا ا٫َك ٜكاْٝو ٫ٕ ، ايكٝاّ بٛادباتو  .5

 ٜهتػكم ٚقتًا ط٬ًٜٛ . 

 ا٫دابات  :.

 ابتعؿ عٔ املًه١ً أٚ اػاًٖٗا أٚ اْهك ٚدٛؾٖا  . -أ 

 ؾٝ٘ . بَا ٫ تكغ تؿعٌ َا ٜكٜؿٙ َٓو ا٭ػكٜٔ ، ست٢ يٛ نٓت تكؾض أٚ ست٢ يٛ نإ ٖفا -ب 

 تتٌَٛ إىل سٌ ٜكْٞ اؾُٝع . -ج 

 تتٌَٛ إىل ته١ٜٛ نكٜع١ . -د 

 ؼاٍٚ إقٓاع اسؿ ا٫يؼاّ بٛد١ٗ ْعكى أٚ تؿاؾع عٔ قاٜو . -ٙ 
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     ماععععععايٝب ايٓعععععععععععان ( :. 4عع  2ايًٓاط )  الٌوم

  أ  ( ًْك٠ )) َاـا ميهٓين إٔ اؾعٌ عٓؿَا .... ؟ – 4 – 2)  ٚقق١ عٌُ  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

َاـا ميهٓين ... ؟ (  1بعؿ تؿهرلى يف ايهٝٓاقٜٖٛات املكؿ١َ نابكًا يف ايًٓك٠ )   
ٚاؿكف املكاؾ شلا يهٌ نٝٓاقٜٛ ْٚض يف املؼطط اؾْاٙ ا٫داب١ اييت قُت باػتٝاقٖا ٚنتاب١ ا٫داب١ 

 َع تْٛٝض ا٫نباب ٫ػتباقى شلا .

 

 

 

 ا٫نباب ا٫داب١ املؼتاق٠ ٚاؿكف املكاؾف شلا  ايهٝٓاقٜٛ

 ايبٝت تٓعٝـ  .1

 

 

  

 با٫نتعاق٠ قاّ ايفٟ ايُؿٜل  .2

 

 

  

 ايُؿٜل تٝاباغ  .3

 

 

  

 غرل تكؿٜكات بْٛع املعًِ قٝاّ .4
 عاؾي١

 

 

  

 ْهخ يف ٜكغب ايفٟ ايُؿٜل .5
 ايٛادب
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 اسالٌب النزاع ( :. 4ــ  2النشاط )  الٌوم

 ب ( أسالٌب النزاع استخداماته أو المٌود  – 4 – 2ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

اـاّ بأنايٝب ايٓماع ٚعًٝو ايتؿهرل بُٛق٠ أنجك تؿ٬ًُٝ يف ا٫نايٝب  ايٝو أؾْاٙ املؼطط

ٚايهًٛى املتبع يو َِٓٗ ٚانتهُاٍ املؼطط اـاّ بهٌ انًٛب )) انتؼؿاَات عع ايكٝٛؾ عع ٚاؿا٫ت 

اييت نٝهٕٛ َٔ املؿٝؿ انتؼؿاّ ٖفا ا٫نًٛب (( يف ا٭عُؿ٠  احملؿؾ يه٬ً َِٓٗ ٚـيو بًهٌ ؾكؾ أٚ يف 

.فُٛعتو َٚٔ ثِ عكض َٚٓاق١ً ْتا٥ر ايعٌُ َع ل٥٬َو إطاق   

 

 النزاع أسلوب السلوك االستخدامات القٌود الحاالت

  الموالف أحد ترن◆   

  بمشاعرن االحتفاظ◆

 وآرائن

 التجنب

 مشكلة وجود إنكار◆

  وجود بعدم التظاهر◆

 أخطاء

  /بشؤن االعتذار◆   

 إنهاء على الموافمة
 النزاع

  خرٌنلآل السماح◆

تجاهل  أو بمماطعتن
 وأفكارن مشاعرن

 التكٌف

  لوجهة االستسبلم◆

 اآلخر الطرف نظر 

  بمخاوف االهتمام◆

الطرف اآلخر       

  مع التعامل◆   

 المشاعر
 واالحتٌاجات
 والرغبات 

 اإلنصات لآلخرٌن◆

 المشكالت حل

  حل إلى التوصل◆
 .الجمٌع ٌرضً

  فً التفكٌر◆

 عن النزاع مصادر
 كثب

  بالتوصل االهتمام◆   

 حل إلى

  فً الرغبة إظهار◆

 عن التحدث
 .المشكلة

 التسوٌة

  شخص كل ٌربح◆
 األشٌاء  بعض

 بعضها وٌخسر

  والسٌطرة المماطعة،◆   

  مشاعر تجاهل◆

 وأفكارهم اآلخرٌن

  صوت بنبرة التحدث◆

 والعنف مرتفعة،
 بعض فً البدنً
 األحٌان

 التنافس

  ما على الحصول◆

 .كان ما ا  أٌ ترٌد،

 ٌربحون البعض◆
 وٌخسر البعض 
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 اسالٌب النزاع ( :. 4ــ  2النشاط )  الٌوم

 ( أسالٌب النزاع  2) النشرة ورلة عمل  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

ايتْٛٝشٞ ) اؾْاٙ ( ٭نايٝب ايٓماع ٚايهًٛى ٚا٫نتؼؿاَات ٚايكٝٛؾ ع٢ً َهت٣ٛ  ايٝو املؼطط

ٗؿف ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚانتهاب املٗاقات ٚايكؿق٠ يف اػتباق ا٫نًٛب املٓانب يًٓماع نٌ انًٛب ب

ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا يف نبٌٝ اؾاقتو يًٓماع بًهٌ ؾعاٍ ٚبُٛق٠ أؾٌٓ ٚايٍَٛٛ إىل ْتا٥ر 

 ٚسًٍٛ اهاب١ٝ
 

 النزاع أسلوب السلوك االستخدامات القٌود الحاالت

  

  التوصل ٌتم ال لد◆

 للمشكلة حل إلى

  المشاعر تتؤجج لد◆

 الحما

 

  تكون عندما◆

 خطٌرة المواجهة
  المزٌد تحتاج عندما◆

 الولت من
 لبلستعداد

 

  الموالف أحد ترن◆

  بمشاعرن االحتفاظ◆

 وآرائن

 التجنب

 مشكلة وجود إنكار◆

  وجود بعدم التظاهر◆

 أخطاء

  

  بجد تعمل لد◆

 اآلخرٌن، إلسعاد
 تكون ال ولكنن
 مطلما دا ً   سعً

  التلطف ٌفٌد ال◆

 حل فً دائما
 المشكبلت

 

  لد أنن تعتمد عندما◆

 أنن أو خطؤ   ارتكبت
 المشكلة تفهم ال

  ٌكون عندما◆

 مهما "التخفٌف"
 على للمحافظة
 الصدالة

 

  /بشؤن االعتذار◆

 إنهاء على الموافمة
 النزاع

  لآلخرٌن السماح◆

تجاهل  أو بمماطعتن
 وأفكارن مشاعرن

 التكٌف

  هةلوج االستسبلم◆

 اآلخر الطرف نظر 

  بمخاوف االهتمام◆

الطرف اآلخر       

  

  ولت ا ٌتطلب وهذا◆

 تواصل ومهارات
 جٌدة

 

  تمنع أن ٌمكنن◆

 عنٌدا شخصا
 ما مشكلة بتسوٌة

 

  مع التعامل◆

 المشاعر
 واالحتٌاجات
 والرغبات 

 اإلنصات لآلخرٌن◆

 المشكالت حل

  حل إلى التوصل◆

 .الجمٌع ٌرضً
  فً التفكٌر◆

 عن النزاع مصادر
 كثب

  

  تسوٌة ٌمكنن◆

ا النزاع  وال فور 
 مع ذلن ٌمكنن

 األكبر المشكبلت
 حجما

  الجمٌع ٌرضى ال لد◆

 النهاٌة فً

 

  لرار فً ترغب عندما◆

 مشكلة بشؤن سرٌع
 صغٌرة

  شًء ٌفلح ال عندما◆

 آخر

 

  بالتوصل االهتمام◆

 حل إلى

  فً الرغبة إظهار◆

 عن التحدث
 .المشكلة

 ٌةالتسو

  شخص كل ٌربح◆

 األشٌاء  بعض
 بعضها وٌخسر

  

  ٌضع أن لهذا ٌمكن◆

 مولف فً اآلخرٌن
 من وٌزٌد الدفاع

 النزاع صعوبة

  عب ً   ٌُص أن ٌمكن◆

 التعبٌر اآلخرٌن على
 مشاعرهم عن

 

  هنان تكون عندما◆

 فوري إلجراء حاجة

  فً تعتمد عندما◆

 مولفن "صحة"
 وال مطلمة بصورة
 آخر خٌار أي ترى

 

  والسٌطرة المماطعة،◆

  مشاعر تجاهل◆

 وأفكارهم اآلخرٌن

  صوت بنبرة التحدث◆

 والعنف مرتفعة،
 بعض فً البدنً

 األحٌان

 التنافس

  ما على الحصول◆

 .كان ما أٌا   ترٌد،

 ٌربحون البعض◆

 وٌخسر البعض 
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّ/   /     ايتاقٜخ 

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .31

 

 

 

 ٝٗا ايّٝٛ  :.َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾ .32

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .33

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .34

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .35

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .36
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 : َؿاِٖٝ َٚٗاقات انان١ٝ ملٓع ايٓماع ايعٓٝـ  ايجاْٞ  احملٛق

 اـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ

 

نٝتِ  تهًٝط اي٤ٛٓ يف ٖفا احملٛق ع٢ً بعض املؿاِٖٝ ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ ـات اي١ًُ مبٓع ايٓماع 

ايعٓٝـ ٚايفٟ ٜتشكل َٔ ػ٬ٍ ا٫ؾاق٠ ايؿعاي١ يًٓماع ٚاييت تعتُؿ ع٢ً ايجك١ ٚبٓا٤ ايع٬قات 

َع اهاؾ اؿًٍٛ َٔ ػ٬ٍ ؼًٌٝ ايٓماع باعتباقٖا ْكط١ ايبؿا١ٜ يف ايتعاٌَ ع٢ً يف ايعٌُ  ٚايتعإٚ

ايٓماع ظُٝع تعكٝؿات٘ عٔ طكٜل ؼؿٜؿ كتًـ ايعٓاَك ، َٚٔ بٝٓٗا ا٭طكاف  ايٓماع ، ٚؾُٗ٘

ع٢ً ٚايكؿق٠ ،ؾ٬ًٓ عٔ اَها١ْٝ ايتؿهرل يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ; ٚايكٓاٜا ٚايع٬قات ٚايتُٛقات 

تعؿٌٜ ايهًٛى  ٚاييت تٛؾٟ إىل، ا٫طكاف ا٫ػك٣ يف ايٓماع ايٝب َعكؾ١ انايٝب ايٓماع ٚؼؿٜؿ ان

ٌَ ؿٌ ؾعاٍ تتؿل سٛي٘ نٌ ا٫طكاف ايتٛ يفبُٛق تهِٗ   

 إؾاق٠  ايٓماع :.املكُٛؾ ب -
ٜكُؿ بإؾاق٠ ايٓماع ٖٛ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ َع ايٓماع ٚاػتٝاق طكٜك١ ا٫نتذاب١ 

 اهاب١ٝ ٚبٓا٠٤ . بأنايٝب

 اشلؿف َٔ إؾاق٠ ايٓماع :. -

 اهاؾ سًٍٛ غرل عٓٝؿ١ تتؿل سٛشلا نٌ ا٭طكاف . .1

 بٓا٤ قؿقات اجملتُعات ٚامل٪نهات ٚا٫ؾكاؾ َٔ ادٌ ته١ٜٛ ايٓماعات . .2

 َع َُاؾق ايٓماع بٛنا٥ٌ غرل عٓٝؿ١ ، ٜٚٓعك ايٝٗا ع٢ً أْٗا عاؾي١ . ايتعاٌَ  .3

 ؾعاٍ :.  اؾٚات َٚٗاقات إؾاق٠ ايٓماع بًهٌ -
 :. عتُؿ عًٝٗا ع١ًُٝ إؾاق٠ ايٓماع بًهٌ ؾعاٍ َا ًٜٞ ٔ ا٫ؾٚات املٗاقات اييت تَ

 ايجك١ ٚبٓا٤  ايع٬قات ٚايتعإٚ يف ايعٌُ ع٢ً اهاؾ اؿًٍٛ . .1

 ؼًٌٝ ايٓماع . .2

 ايتٛاٌَ ايؿعاٍ اييت تتُٓٔ ا٫ُْات ) ا٫َػا٤ ( ايؿعاٍ . .3
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)) ؼًٌٝ ايٓماع (( يٝو ع١ًُٝ ْكّٛ بٗا ملك٠ ٚاسؿ٠ ٚامنا ٖٛ ع١ًُٝ 

َهتُك٠ تكتٓٞ ايتشؿٜح املهتُك َع املتػرلات اؿا١ًَ يف ايٓماع ملكاؾ 

.ؼًًٝ٘   

 

 

 

 .ك :ععععععفنععععت     

 

 إٔ ؾِٗ ايٓماع ٜ٪ؾٟ إىل :. .1

  يف نٝؿ١ٝ تعاٌَ َع ايٓماع . ايتؿهرل 

 . َ٘عكؾ١ انًٛب ايٓماع ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع 

 

 تعؿ َٔ املٗاقات اييت تهتؼؿّ يف ايتؿاٚض ٚايٛناط١ ن٬ً َٔ : .2

 . ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايٓماع 

 انايٝب ايٓماع 

  ٍ0ع١ًُٝ ا٫َػا٤ ايؿعا 

 

 

٤ ايجك١ بني ا٫طكاف  عٔ طكٜل إظٗاق بٓا     َٗاق٠ ا٫ُْات ايؿعاٍ  .3

 قغبتِٗ يف ؾِٗ ايطكف ا٭ػك .

 

  .: ٚؾشُ٘ عدل ، ؿِٗ سكٝك١ ايٓماع ٖٛ ع١ًُٝ تطبٝك١ٝ أنان١ٝ ي  َؿّٗٛ ؼًٌٝ ايٓماع

ٚبعٝؿًا  عٔ ايعٛاطـ ; ؾايتشًٌٝ ٖٛ َا ًٜهٌ ، ٚدٗات ْعك َتبا١ٜٓ أقكب إىل املْٛٛع١ٝ 

ٚإهاؾ تٛاؾكات سٍٛ ، ٢ً ْٚع انذلاتٝذٝاتٓا ٚتطٜٛكٖا ٜٚهاعؿْا ع، ؾُٗٓا ايعُٝل يًٓماع 

 ػط١ ايعٌُ .

   تفنك إٔ 
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 تأتٞ أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع َٔ نْٛٗا . أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايٓماع :. -

 تعؿ ْكط١ ايبؿا١ٜ يف ايتعاٌَ َع ايٓماع . .1

 ت٪ؾٟ  إىل ؾِٗ ايٓماع ظُٝع تعكٝؿات٘ . .2

 ت٪ؾٟ إىل ؼؿٜؿ كتًـ عٓاَك ايٓماع . .3
 إىل ؼؿٜؿ املًه١ً ٚتاقىٗا ٚدفٚق ايٓماع .ت٪ؾٟ  .4

 ١ يًشٌ .ٝت٪ؾٟ إىل ؼؿٜؿ ايعٛا٥ل اشلٝهً .5

  ت٪ؾٟ إىل َعكؾ١ كتًـ اٯقا٤ ٚايتُٛقات . .6

 تهٌٗ ع١ًُٝ تُٛق اؿًٍٛ ا٫بؿاع١ٝ . .7

  تعؿ َٔ املٗاقات ا٫نان١ٝ اييت تهتؼؿّ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض ٚايٛناط١ . .8

 .ٓماع بًهٌ ؾعاٍ تعؿ َٔ ا٫ؾٚات ا٫نان١ٝ إلؾاق٠ اي .9

  :. اؾٚات ؼًٌٝ ايٓماع  -

 . ٖٓاى مج١ً َٔ ا٫ؾٚات يًتشًٌٝ نٓهتعكض ٖٓا ث٬ث١ َٓٗا بًهٌ كتُك ٖٚٞ :                  

  تكنِٝ ايٓماع أٚ )) ػاقط١ ايٓماع (( :. .1

 طكٜك١ ٜتِ انتؼؿاَٗا يتُجٌٝ ايٓماع بٝاْٝا ; أٟ إٔ ٜهٕٛ ي٘ يهٌٖٚٞ 

ٚببعِٓٗ ايبعض ، ع٬قاتِٗ باملًه١ً َٔ ْاس١ٝ  ٚبٝإ َٛقع ا٫طكاف ؼؿٜؿ َٔ ػ٬ٍ  ;َك٥ٞ  

 َٔ ْاس١ٝ أػك٣ .

 يذك٠ ايٓماع :.   .2

 ٖٚٞ اؾا٠ ١ُ٥٬َ  يتككٜب ٚدٗات ايٓعك يف ؼًٌٝ ْماع َا ; ٖٚٞ اؾا٠ تؿقٜب١ٝ 

 تت٤٬ّ  َع اجملُٛعات بًهٌ أؾٌٓ مما ٖٞ عًٝ٘ َع ا٫ؾكاؾ .

َٓانب١ يهٌ َٔ ايؿكٜل ٚاجملُٛع١ ٚامل٪نه١ يتشؿٜؿ ٚتعكض )) يذك٠ ايٓماع (( َٓٗذ١ٝ  -

 املها٥ٌ اشلا١َ يهٌ ؾ١٦ َٚٔ ثِ تُٓٝؿٗا إىل ث٬خ فُٛعات .

 املًه١ً احملٛق١ٜ . .1

 ا٫نباب . .2

 ا٫ثاق . .3
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" كطط يذك٠ ايٓماع " 

اؾا٠ َٔ اؾٚات ؼًٌٝ 

 ايٓماع 

 

 ) يذك٠ ايٓماع ( .نٝؿ١ٝ انتؼؿاّ ٖفٙ ا٫ؾا٠ :. 

 ٜتِ قنِ يذك٠ َع دفٚقٖا ٚدفعٗا ٚؾكٚعٗا ع٢ً ٚقق١ نبرل٠ . :.أ٫ًٚ 

 أٚ اٚقام َتُاث١ً يهٌ يؼِ يهتاب١ عًٝٗا تًرل إىل ق١ٝٓ ْماع قٛق١ٜ نُا  تٛلع بطاقات  :.ثاًْٝا 

 ٜكاٖا نٌ َٔ ايؿكٜل أٚ امل٪نه١ .           

 ٜطًب َٔ نٌ اعٓا٤ ايؿكٜل إٔ ًُٜكٛا بطا٥كِٗ ع٢ً ايًذك٠ عٝح  ثايجا:.

  ٜكتبط مبا ٖٛ دٖٛك املًه١ً . :.اؾفع   -

 إىل َهببات املًه١ً .تًرل  :.اؾفٚق  -

 تًرل إىل اثاق ْٚتا٥ر املًه١ً . :.ايؿكٚع  -
 

ايٓكاٍ سٍٛ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛاٌَ إيٝٗا ; َٚٔ ثِ ٜتٛدب  ٚبعؿ ا٫ْتٗا٤ ٜكّٛ أسؿ ا٫عٓا٤ بإؾاق٠

 ع٢ً اجملُٛع١ اـكٚز مبعطٝات ٚاؾهاق تهاعؿِٖ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓماع اؿاٌَ .

 َٓذ١ٝ يتشًٌٝ ايٓماع  ٠ٝؿ١ٝ انتؼؿاّ " يذك٠ ايٓماع" نأؾاٚايًهٌ اؾْاٙ ْٜٛض ن

إٕ ) يذك٠ ايٓماع ( ٖٞ اؾاق٠ َٔ اؾاقات ؼًٌٝ ايٓماع ، ٖٚٞ أؾا٠ ١ُ٥٬َ يتكاقب ٚدٗات ْعك يف 

 ؼًًٝٓا يٓماع َا . 

 

 

 

 

 

 

 اضتهفاز
 املوازد البشسية   

 تساجع يف االداء   

 (3 ) 
 الفسوع متجل أثاز املشكلة ونتائجوا     

 تدخل يف الصالحيات   

 (2  ) 
 اجلرع يستبط مبا هو جوهس املشكلة   

ونا
يس 

ملد
ني ا

ت ب
حيا

صال
يف ال

شع 
تها

ال
بى

ئ
 

 البيئة والجقافة    املسكصية يف اختاذ القساز   

عدم وجود هيكل تهظيمي يتالءم مع 
 طبيعة العمل   

 ( اجلروز تشري إىل مطببات املشكلة    1) 
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 ميهٔ ؼؿٜؿ ايعٓاَك ايك٥ٝه١ٝ يًٓماعات با٫تٞ   عٓاَك ايٓماع  :.

     سٍٛ أٟ ي٤ٞ ٜؿٚق ايٓماع ؟  :. ايك١ٝٓ ) ايكٓاٜا ( .1

غايبًا َا تؿٚق ايٓماعات سٍٛ قٓاٜا َتعؿؾ٠ ع٢ً َهتٜٛات عؿ٠ هب إٔ ٜتٓاٍٚ  

 ؼًٌٝ ايٓماع مجٝع ا٫نباب احملت١ًُ .

. َٔ ِٖ اطكاف ايٓماع ؟ قؿ ٜهٕٛ َٔ بني ا٫طكاف َٔ ِٖ ظاٖكٜٔ َٚٔ ِٖ ا٫طكاف : .2

 طكاف .ٚقا٤ ايهٛايٝو . ٚيفا هب ؼؿٜؿ مجٝع ا٫

أٟ َٚا ع٬ق١ ن٬ً َٔ اطكاف   ) . َا ايع٬ق١ اييت تكتبط بني ا٫يؼاّ يف ايٓماع ؟ايع٬ق١ : .3

إٕ إعاؾ٠ بٓا٤ ايع٬قات  أٚ إقا١َ ع٬ق١ بني ا٫طكاف تعين ُْإ ايٓماع ببعُٓٗا ايبعض  ( 

 إٔ مجٝع ا٫طكاف ٜعًُٕٛ ب١ٝٓ سه١ٓ .

 ٕٛ يهٌ طكف ق٩ٜت٘ اـا١َ ٚتاقى٘ اـاّ .. َا تاقٜخ ايٓماع ؟ يف ايٓماع ٜهايتاقٜخ : .4

    . نٝـ مت اػتٝاق ا٫طكاف يًتعاٌَ َع ايٓماع ؟ ا٫نايٝب : .5

قؿ ٜهتؼؿّ نٌ طكف انًٛبًا أٚ انجك إلؾاق٠ ايٓماع َٚٔ املؿٝؿ ؼؿٜؿ ا٫نايٝب  

 اييت ٜتِ انتؼؿاَٗا .

      . َا تاقٜخ اؾٗٛؾ املبفٚي١ إلؾاق٠ ايٓماع ؟اإلؾاق٠ : .6

 ِٗ َعكؾ١ تأثرل اؾٗٛؾ ايهابك١ ع٢ً إؾاق٠ ايٓماع .َٔ امل 
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 اٜا ٚانتؼؿاَات ٚقٝٛؾ نٌ انًٛب. ْٜٛض املؼطط اؾْاٙ انايٝب ايٓماع َٚمانايٝب ايٓماع : .7

   ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :.
 

 النزاع أسلوب السلوك االستخدامات القٌود الحاالت

  

  التوصل ٌتم ال لد◆

 للمشكلة حل إلى

  لمشاعرا تتؤجج لد◆

 الحما

 

  تكون عندما◆

 خطٌرة المواجهة

  المزٌد تحتاج عندما◆

 الولت من
 لبلستعداد

 

  الموالف أحد ترن◆

  بمشاعرن االحتفاظ◆

 وآرائن

 التجنب

 مشكلة وجود إنكار◆

  وجود بعدم التظاهر◆

 أخطاء

  

  بجد تعمل لد◆

 اآلخرٌن، إلسعاد
 تكون ال ولكنن
 مطلما دا ً   سعً

  التلطف ٌفٌد ال◆

 حل فً دائما
 المشكبلت

 

  لد أنن تعتمد عندما◆

 أنن أو خطؤ   ارتكبت
 المشكلة تفهم ال

  ٌكون عندما◆

 مهما "التخفٌف"
 على للمحافظة
 الصدالة

 

  /بشؤن االعتذار◆

 إنهاء على الموافمة
 النزاع

  لآلخرٌن السماح◆

تجاهل  أو بمماطعتن
 وأفكارن مشاعرن

 التكٌف

  لوجهة االستسبلم◆

 اآلخر رفالط نظر 

  بمخاوف االهتمام◆

الطرف اآلخر       

  

  ولت ا ٌتطلب وهذا◆

 تواصل ومهارات
 جٌدة

 

  تمنع أن ٌمكنن◆

 عنٌدا شخصا
 ما مشكلة بتسوٌة

 

  مع التعامل◆

 المشاعر
 واالحتٌاجات
 والرغبات 

 اإلنصات لآلخرٌن◆

 المشكالت حل

  حل إلى التوصل◆

 .الجمٌع ٌرضً

  فً التفكٌر◆

 عن النزاع مصادر
 كثب

  

  تسوٌة ٌمكنن◆

ا النزاع  وال فور 
 مع ذلن ٌمكنن

 األكبر المشكبلت
 حجما

  الجمٌع ٌرضى ال لد◆

 النهاٌة فً

 

 فً ترغب عندما◆

  لرار
 مشكلة بشؤن سرٌع

 صغٌرة

  شًء ٌفلح ال عندما◆

 آخر

 

  بالتوصل االهتمام◆

 حل إلى

  فً الرغبة إظهار◆

 عن التحدث
 .المشكلة

 التسوٌة

  شخص كل ٌربح◆

 األشٌاء  بعض
 بعضها وٌخسر

  

  ٌضع أن لهذا ٌمكن◆

 مولف فً اآلخرٌن
 من وٌزٌد الدفاع

 النزاع صعوبة

 ً   ٌُص أن ٌمكن◆

  عب
 التعبٌر اآلخرٌن على
 مشاعرهم عن

 

  هنان تكون عندما◆

 فوري إلجراء حاجة

  فً تعتمد عندما◆

 مولفن "صحة"
 وال مطلمة بصورة
 آخر خٌار أي ترى

 

  والسٌطرة المماطعة،◆

  مشاعر تجاهل◆

 وأفكارهم اآلخرٌن

 بنبرة التحدث◆

  صوت
 والعنف مرتفعة،
 بعض فً البدنً
 األحٌان

 التنافس

  ما على الحصول◆

 .كان ما أٌا   ترٌد،

 ٌربحون البعض◆

 وٌخسر البعض 
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 الزمن  اتات سلٌمة فً صناعة السبلم وحل النزاع: تمنٌ الموضوع الٌوم

 دلٌمة 33 مفاهٌم السبلم ( 1 – 3نشاط )  
 

 :. إٔ ٜهٕٛ قاؾقًا ع٢ً إًْٔاطٜتٛقع َٔ املًاقنني يف ْٗا١ٜ      :. األهــــــــــداف

 .ًه٬ّ ٚانتؼ٬ّ تعكٜؿًا يًه٬ّتعكٜؿات َتعؿؾ٠ ي ايتٌَٛ إىل .1

 .فاٍ َؿّٗٛ ايه٬ّ ٚايهاٍ ايه٬ّ ؼؿٜؿ املؿاِٖٝ اييت تهتؼؿّ يف .2

 المىاد الالزمة :.  

 بطا٥ل ١ًَْٛ + ٚقم َك٣ٛ + اق٬ّ ؾًٛ َهذل ًَْٛ٘ + ٫َل َٚٛق. .1

 عع أ ( َٛق٠ اؿُا١َ ٚغُٔ ايمٜتٕٛ  . 1عع  3ٚقق١ عٌُ )  .2

 عع ب ( تُٓٝـ نٝٓاقٜٖٛات ايه٬ّ / اي٬ن٬ّ . 1عع  3ٚقق١ عٌُ )  .3

 اإلجراءات : . 

 عع أ (  1عع  3بعكض ))َٛق٠ اؿُا١َ ٚغُٔ ايمٜتٕٛ (( ايٛاقؾ٠ يف ٚقق١ عٌُ )  ٧ٖٝ املًاقنني .1

ٚاإلداب١ عٔ ؾٝٗا ايهبٛق٠ اٚ ياي١ ايعكض أٚ ٚقق١ َك٣ٛ ، ٚأطًب َِٓٗ ايٓعك ٚايتُعٔ ع٢ً 

 ايتها٫٩ت اؾْاٙ ٚـيو بًهٌ ؾكؾٟ أ٫ًٚ ، ثِ ثٓا٥ٞ ع٢ً بطاق١ ١ًَْٛ . 

  إىل َاـا تكَم ايُٛق٠ ؟ 

 ًاٖؿ يف ايُٛق٠ ؟ َاـا ت 

  َـ يعٛقى ػاٙ ايُٛق٠ يف مج١ً ٚاسؿ٠ ؟ 

  مبا تٛسٞ ايٝو ايُٛق٠ ؟ َٚا ٖٞ ؾ٫٫تٗا بايٓهب١ إيٝو ؟ 

قِ بإؾاق٠ ايٓكاٍ سٍٛ  ازلض يًًُاقنني بككا٠٤ اداباتِٗ ٚتعًٝكٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ يف ايكاع١ .2

 .  ا٫دابات َع املًاقنني

ن٬ً َُٓٗا ع٢ً ( ٫ٚؾت١ أػك٣ )) ٫ ن٬ّ ((  ْٚض يًًُاقنني عٔ ٚدٛؾ ٫ ؾت١ )) ن٬ّ .3

 . تت َهبكًا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ (يهٌ ٫ؾت١ ع٢ً سؿ٠ ثب داْب َٔ ايػكؾ١ )

)) ايه٬ّ / ٫ ن٬ّ (( ٚـيو نٝٓاقٜٖٛات ب (  عع  1عع  3قِ باإلعؿاؾ املهبل تٓؿٝف ٚقق١ عٌُ )  .4

ظكف نانٞ نبرل بهتاب١ نٌ نٝٓاقٜٛ ع٢ً بطاق١ ١ًَْٛ ْٚٚعٗا بًهٌ عًٛا٥ٞ ؾػٌ 

ْٚع نٌ ٫ ؾت١ يف َٚك٣ٛ  ع٢ً ٚقم ٚنفا نتاب١ ٫ؾت١ )) ن٬ّ (( ٫ٚؾت١  )) ٫ ن٬ّ ((

 داْب َٔ ايػكؾ١ .

( سٝح نٝكّٛ نٌ ًَاقى ب عع  1عع  3ْٚض يًًُاقنني نٝؿ١ٝ تٓؿٝف ًْاط ٚقق١ عٌُ ) .5

ايهٝٓاقٜٛ ؾُٝا إـا نإ ميجٌ ن٬ّ بأػف بطاق١ ١ًَْٛ بًهٌ عًٛا٥ٞ َٚٔ ثِ قكا٠٤ ٚؼؿٜؿ 

أَا يف ساي١ إـا  ;١ٝٓ َٔ ايػكؾ١ ٘ بُُت َٔ ػ٬ٍ ؼكن٘ يًذ١ٗ املعأّ ٫ ن٬ّ ٜٚعدل عٔ قاٜ

 مت ؼؿٜؿ ايهٝٓاقٜٛ )) ن٬ّ ٫ٚ ن٬ّ (( يف ْؿو ايٛقت ؾٝهٕٛ ايتشكى إىل ٚنط ايػكؾ١ .

 .(  ب عع  1عع  3أطًب َٔ املًاقنني ايبؿ٤ بتٓؿٝف ٚقي١ عٌُ )   .6
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 اناٍ بعض املًاقنني عٔ نبب اػتٝاقِٖ يًٛقٛف إىل داْب َعني ، قِ بإؾاق٠ اؿٛاق ٚايٓكاٍ .7

 إـا يمّ ا٫َك .

 :.ايتاي١ٝيٮن١ً٦ َٔ ػ٬ٍ ادابتِٗ ٛيف دًه١ عا١َ ؾق ْكايًا بني املًاقنني ًْاطبعؿ اْتٗا٤  .8

 ه٬ّ ؟ ٌٖ ٖٓاى ٚنٝـ تكّٛ بتعكٜـ اي ا٫نان١ٝ اي٬ل١َ إلس٬ٍ ايه٬ّ ؟ َا املهْٛات

 َؿاِٖٝ تهتؼؿّ يف فاٍ ايه٬ّ ؟  

  ايٓماع ْكٚقٟ يٛدٛؾ ايه٬ّ ؟ ٌٖ 

 . فُٛعات نٌ فُٛع١ َٔ ث٬ث١ أؾكاؾ قهِ املًاقنني إىل .9

يهٌ ًَاقى ( ٚأطًب َٔ نٌ ًَاقى  بطاقتإٚلع ع٢ً املًاقنني بطا٥ل نكٚت ١ًَْٛ )  .10

ػك نتاب١ املؿاِٖٝ اييت تهتؼؿّ يف طاق١ ا٭ايبٚيف  بطاق١نتاب١ تعكٜؿًا أٚ َؿًَٗٛا يًه٬ّ يف 

 . فاٍ ايه٬ّ

ق١ٜٚ  إىل يًٍَٛٛ   عٓا٥ٗاٚاملؿاِٖٝ ايهابك١ ٭ ايتعاقٜـ أطًب َٔ نٌ فُٛع١ َٓاق١ً .11

ٚانتؼ٬ّ تعكٜؿًا ًَذلى ملؿّٗٛ ايه٬ّ ٚاملؿاِٖٝ املهتؼؿ١َ يف فاٍ َؿّٗٛ ايه٬ّ  َٛسؿ٠ 

 .ٚنتاب١ ـيو ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ 

نٌ فُٛع١ بعكض ْتا٥ر عٌُ فُٛعت٘ َٚٓاقًت٘ َع بك١ٝ املًاقنني ،  ازلض ملُجٌ .12

 ٚقؿّ ايتػف١ٜ ايكادع١ يف ساي١ ايٓكٚق٠ يػكض تٛدٝ٘ املٓاقًات ٚايٍَٛٛ إىل ق١ٜٚ َٛسؿ٠ .

انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ َٔ عٌُ اجملُٛعات ٚاملٓاقًات ٚاعكض عًِٝٗ ايبطاق١  .13

 .:  احمله١ٝ ) اٚقام َك٣ٛ ( َا ًٜٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّايًػ١ ايعكب١ٝ: يف  ايه٬  
 مبع٢ٓ  َٔ َُؿق ) نًِ ( ٜٚهتعٌُ ازلًا

 ٚايًُض . ١يعاؾ١ٝ ، ايتهًِٝ ٚايه٬َا٭َإ ٚا
 ٚ : ّنٌ َا وكل ا٫َط٬غ   يفايه٬ ٖٛ

ا٭َٔ ٚا٭َإ ، ٚتًرل ا٫ؾبٝات إىل املع٢ٓ 

ا٫َط٬سٞ يًه٬ّ بأنجك َٔ تعكٜـ. 

ؾكؿ اتهع  َؿّٗٛ ايه٬ّ َٔ ايه٬ّ 

ايهًيب ) أٟ غٝاب اؿكب ٚايٓماعات 

ٚايُكاعات ( يًٌُٝ ايه٬ّ ا٫هابٞ ) اٟ 

ا٫نتػ٬ٍ ، ٚاهاؾ ايعؿٍ  غٝاب

ا٫دتُاعٞ ( ٖٚٓاى ع٬ق١ اقتباط بني 

   ايه٬ّ ايهًيب ٚايه٬ّ ا٫هابٞ

 ّٜأتٞ تعكٜـ ايه٬ 
مبع٢ٓ ا٫َإ ٚا٫نتككاق ٚا٫ْهذاّ ٚساي١  

 .ايتٛاؾل بني َهْٛات اجملتُع 

 ّٚنُُطًض ْؿ اؿكب  ٜعكف ايه٬

ٚاعُاٍ ايعٓـ ،  تبأْ٘ غٝاب ا٫ْطكابا

ٚاؿكب َجٌ : ا٫قٖاب ٚايٓماعات 

١  ; ٚـيو ٝايؿ١ٜٝٓ ، أٚ ايطا٥ؿ١ٝ أٚ املٓاطك

٫عتباقات نٝان١ٝ أٚ اقتُاؾ١ٜ أٚ 

 عكق١ٝ . 

 مفهوم السبلم مفهوم السبلم
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 أنؿ يًًُاقنني بإٔ :

 

 ٖٚٛ َهاعؿ٠ اطكاف ايٓماع إىل اتؿام تؿاْٚٞ . َٓع ايه٬ّ : .1

 

 

 ا٫قتتاٍ ؾُٝا بٝٓٗا . ٖٚٛ َع اطكاف ايٓماع َٔسؿغ يه٬ّ :  .2

 
 

ٖٚٛ ت١٦ٝٗ ايعكٚف اجملتُع١ٝ ست٢ ٜهتطٝع اجملتُع إٔ ٜعٌٝ يف ن٬ّ ،  بٓا٤ ايه٬ّ : .3

ٖٚفا ًٌُٜ عؿ٠ طكا٥ل َجٌ ايذلب١ٝ يف فاٍ سكٛم ا٫ْهإ ٚايت١ُٝٓ ٚا٫قتُاؾ١ٜ 

ُع ٚلٜاؾ٠ املهاعؿات ٚايتهاٌَ ا٫دتُاعٞ ، ٚانتعاؾ٠ ا٫ْهذاّ ٚايتأيـ بني ؾ٦ات اجملت

 ايٛاسؿ

 

 ٖٓاى ث٬ث١ َؿاِٖٝ تهتؼؿّ يف فاٍ ايه٬ّ ٖٞ :
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔ َا تعًُت٘عع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .37

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .38

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .39

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .40

 اقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ :َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مم .41

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .42
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 ( : .  مفاهٌم السبلم  2ــ  3النشاط )  الٌوم

 أ ( صورة الحمامة وغصن الزٌتون  – 1 – 3ورلة عمل )  
 

 ١ :.عمٜمتٞ املًاقن –عمٜم املًاقى 

 

ايٛاقؾ٠ بًهٌ ؾكؾٟ أ٫ًٚ ، ثِ بًهٌ ايُٛق٠ اؾْاٙ مت ادب عٔ ايتها٫٩ت يف بايٓعك  ياٖؿ ٚمتعٔ

ثٓا٥ٞ ؾٕٚ ا٫دابات ع٢ً بطا٥ل ١ًَْٛ ثِ ياقى ل٥٬َو يف إطاق فُٛعتو يف ا٫داب١ عٔ 

 ايتها٫٩ت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرلم                   

 َاـا ًْاٖؿ يف ايُٛق٠ ؟ 

 تُٛقى(( ػاٙ ايُٛق٠ يف مج١ً ٚاسؿ٠ . َـ يعٛقى (( 

 ؟ َٚاٖٞ ؾ٫٫تٗا بايٓهب١ ايٝو ؟                 مبا تٛسٞ ايٝو ايُٛق٠ 

  ؟                إىل َا ـا تكَم ٖفٙ ايُٛق٠ 

  ( ذلن ؟ 2 ( ) 1ما العبللة بٌن الصورة ) ( ؟ وضح )  فسر 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

  ( ؟   2َاـا تًاٖؿ يف ايُٛق٠ ) 
  ( ػاٙ ايُٛق٠ ) (  يف مج١ً 2َـ يعٛقى ) تُٛقى  

  ( ؟ َٚا ٖٞ ؾ٫٫تٗا  2مبا تٛسٞ ايٝو ايُٛق٠ )

 بايٓهب١ إيٝو ؟

  ( ؟  2إىل َاـا تكَم ٖفٙ ايُٛق٠ ) 



 

 
 

 
81 

 

 

 

 ( :. مفاهٌم السبلم  1ــ  3النشاط )  الٌوم

 ب ( سٌنارٌوهات )) السبلم / البلسبلم  ((  – 1 – 3رلة عمل ) و 
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

ايٝععو )) عععؿؾ َععٔ نععٝٓاقٜٖٛات )) ايهعع٬ّ / اي٬نعع٬ّ  (( اؾْععاٙ ٚؾععل ايهععٝاقات ايًؼُعع١ٝ ٚاحملًٝعع١  

ٓ   يكأٜعو ٚايؿٚيٝع١ ، قعِ بككا٤تٗعا بؿقعع١ َٚعٓؿٗا ٚؾكعًا               تُعٞ إىل ٫ؾتعع١  َٚععٓاعتو ؾُٝعا إـا ناْعت ت

 )) ايه٬ّ (( أّ ي٬ؾت١ )) اي٬ن٬ّ (( ٚثبتٗا يف املهإ املٓانب .

 نٝٓاقٜٖٛات ايه٬ّ / اي٬ن٬ّ

 

٫ 
ّ

٬
ن

 ٘
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ؾ
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 .: ُٞايهٝام ايًؼ 
ًَٚت إىل َٓميو ٚقؿ أػفت ٚايؿتو أَٛا٫ً َٔ ػما١ْ ٬َبهو ؾٕٚ  .1

كؿ أسبطو ٖفا. ٚيهٓو مل تكٌ ي٦ٝتًا ٭ْو ٫ تكٜؿ ايتهبب يف ن٪ايو. ؾ

   سؿٚخ يذاق .

اتُٗو َعًُو بايػٌ يف ٚقق١ ٚيهٓو مل تؿعٌ ٖفا. ؾكُت بتشؿٜؿ َٛعؿ    .2

 بعؿ ا٫ْتٗا٤ َٔ ايؿقى ن٤ٛ ايتؿاِٖ. 

 ايتكطت إسؿ٣ ايٓؿاٜات َٔ ع٢ً ا٭قض ٚقُت بْٛعٗا يف ن١ً امل٬ُٗت . .3

 ػاٚلت ايُـ .أْت يف عذ١ً َٔ أَكى ٚ .4
  أْت يف يذاق َٔ َؿٜكو ٚطًب أػٛى َٓهُا اؾًٛى يؿض ٖفا ايًذاق . .5

   

 .: ًٞايهٝام احمل  

ُٜكتهب ؾٝٗا دكا٥ِ نبرل٠ يف بكاَر  .1 ًٜذلى ايًباب ايكاطٓني يف َٓاطل 

 َٓا١ٖٓ ايعٓـ حمل١ًٝ . 

ًٜا يتذُع أَٛاٍ تب٢ٓ بٗا املؿاقى يف املٓاطل املُا .2 ب١ تكِٝ املؿقن١ سؿ٬ً ػرل

 بهٛاقخ طبٝع١ٝ . 
  ُتعني املؿقن١ ايجا١ْٜٛ سكاى أَٔ إلؾاق٠ ايعٓـ املؿقنٞ . .3

   

 .:  ٞايهٝام ايؿٚي 

     ٞدٓؿٟ طؿٌ ًَذلى يف ايٓماعات سٍٛ ايعامل .  000ظ300ٜٛدؿ سٛاي 

  تتكابٌ فُٛع١ َٔ ايكاؾ٠ املهًُني ٚاملهٝشٝني يًشٛاق عٔ بٓا٤ ايه٬ّ بني

 ا٭ؾٜإ  . 

 َ تٓكق٠ َٔ ايٓماع باملع١ْٛ اإلْها١ْٝ اييت تتُٓٔ اإلَؿاؾات إَؿاؾ مجاع١

 ايطب١ٝ ٚاملٝاٙ ايٓك١ٝ . 

  ا٭طؿاٍ املكُٕٝٛ يف كِٝ املٗذكٜٔ ) املٗذكٕٚ ( غرل قاؾقٜٔ ع٢ً ايفٖاب إىل

 املؿقن١ ػًٛؾا َٔ تعكِْٗ يًعٓـ يف ساي١ تكنِٗ املؼِٝ. 
 ًنٝؿ١ٝ املها١ُٖ يف ًٜذلى ايكاؾ٠ ايًباب سٍٛ ايعامل يف َ٪متك يًتعكف ع ٞ

 إس٬ٍ ايه٬ّ احملًٞ ٚايعاملٞ 
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ ََٔا تعًُت٘ عع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .43

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .44

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .45

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .46

 قناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ :َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مما .47

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .48
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 الزمن صناعة السبلم وحل النزاعات فً ة لٌمنٌات س: تم الموضوع الٌوم

 دلٌمة  33 ( تفسٌرات السبلم  2 – 3نشاط )  
  

 إٔ ٜهٕٛ قاؾقًا ع٢ً :ًْاطيف ْٗا١ٜ  ٜتٛقع   .االهداف :

 َٚٗاقات ٚنًٛى يف بٓا٤ ايه٬ّ ٚايتعاٌَ َع ايٓماعات .انتهاب َعاقف  .1

 ؼؿٜؿ ا٫ؾٚات اي٬ل١َ إلؾاق٠ ايٓماعات ٚتعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايه٬ّ  . .2

 ٚإٕ بٓا٤ ايه٬ّ َه٦ٛي١ٝ مجٝع اؾكاؾ اجملتُع . ،اؾقاى ايع٬ق١  بني ايٓماع ٚايه٬ّ  .3

 اّ ا٫ؾٚات ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ يٝهٕٛ َٔ َٓاع ايه٬ّ .تٛظٝـ ٚانتؼؿ .4

 المىاد الالزمة : .

 هذل + بطا٥ل ١ًَْٛ .َ ٛٚقق١ َك٣ٛ + اق٬ّ ؾً . .1

 ياي١ عكض ؾٝؿٜٛ . .2

 ( تؿهرلات ايه٬ّ  2 – 3)   عٌُٚقق١  .3

 اإلجراءات :. 

ٝام )) ْٚع يًًُاقنني بأْٓا ا٭ٕ بُؿؾ ايتؿهرل بطكٜك١ ْكؿ١ٜ سٍٛ يهٌ ايه٬ّ يف ايه .1

 ايًؼُٞ ٚاحملًٞ ٚايٛطين ٚايؿٚيٞ (( .
اطًب َٔ املًاقنني بًهٌ ثٓا٥ٞ نتاب١ َجا٫ً ٚاقعًٝا عٔ نٝـ ٜ٪ؾٟ ايٓماع إىل ايه٬ّ ،  .2

 ٚأطًب َِٓٗ ايتؿهرل يف تكؿِٜ أَج١ً ؾُاعات َٓطك٠ يًعٌُ َٔ أدٌ اس٬ٍ ايه٬ّ .

 أع٬ٙ َٔ ػ٬ٍ َا لال املٗاّ املطًٛب١ َِٓٗإل  قؿّ ايؿعِ اي٬لّ يًًُاقنني : ًٜٞ  

(  نُجاٍ ٚاقعٞ  2 – 3)) ْماع ا٭ّ َع ابٓتٗا  ٚقق١ عٌُ )  ( أ ) قؿّ  يًًُاقنني نٝٓاقٜٛ .3

 ٜ٪ؾٟ ايٓماع إىل ايه٬ّ ، أطًب َِٓٗ قكا٤ت٘ ٚانتؼ٬ّ ؾ٫٫ت٘ . ١يهٝؿ
املٛقع )) ايؿٝؿٜٛ ايٛاقعٞ ملعٗؿ ايه٬ّ ا٫َكٜهٞ ع٢ً (  ب  ) ع٢ً املًاقنني نٝٓاقٜٛ عكضا .4

   buildingpeace.org WWW.   ٚايفٟ ـاّ بدلْاَر املؼِٝ ايُٝؿٞ يبفٚق ايه٬ّ ا

( ٚنُجاٍ  2 – 3) ٚقق١ عٌُ ) ٜتكابٌ ؾٝ٘ ايًباب ايؿًهطٝين َع ايًباب اإلنكا٥ًٝٞ 

 ؾُاع١ عًُت َٔ آدٌ اس٬ٍ ايه٬ّ ، ٚأطًب َِٓٗ انتؼ٬ّ ؾ٫٫ت٘   .

 ِٖ .انتُع إلداباتِٗ سٍٛ ؾ٫٫ت ٚتؿهرل .5

 (  2 – 3عٌُ ) اينٝٓاقٜٖٛات ٚقق١ 

( َٔ ػطٛات ا٫دكا٤ات ; ٚاملتُجٌ ٟ  2) ثِ اطًب َِٓٗ الال َا طًب َِٓٗ يف ايبٓؿ 

ايتؿهرل ٚتكؿِٜ أَج١ً أػك٣ ؾُاعات عًُت َٔ أدٌ اس٬ٍ ايه٬ّ ع٢ً املهت٣ٛ ) احملًٞ 

 ٚايٛطين ٚا٫قًُٝٞ ٚايعاملٞ (
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إلهابٞ ٜتطًب يؼِ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ َٓاع ايه٬ّ ٚإٕ ايه٬ّ ا إٕ أٟ

  َها١ُٖ مجٝع أؾكاؾ اجملتُع

 

عُاشلِ َٚٓاقًتٗا َع املًاقنني ْٚعِ ْكايًا بانتؼؿاّ ازلض يًًُاقنني بتكؿِٜ ْتا٥ر ا .6

 بعض أٚ مجٝع ا٭ن١ً٦ ايتاي١ٝ :

 ٌٖ ميهٔ إٔ ٜ٪ؾٟ ايتُؿٟ بعٓـ يًٓماع إىل ايه٬ّ ؟ 

  ٍعٔ بٓا٤ دٗٛؾ ؟ َٚٔ امله٪ٍٚ ٌٖ ميهٔ  إٔ وٌ ايه٬ّ ؾٕٚ أٟ تؿػٌ أّ ٜتطًب ؾا٥ًُا بف

 ايه٬ّ يف اجملتُع ؟

  أكد لهم 

 

 

 عٌُ َٔ أدٌ بٓا٤ ايه٬ّ ؟ ميهٓو اي نٝـ 

   َاٖٞ ا٫ؾٚات اي٬ل١َ إلؾاق٠ ايٓماعات بطكٜك١ متٓع ايعٓـ ٚتعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايه٬ّ ؟ 

  

 

 

                                                                               

     

 

) ايًؼُٞ ، ٚاحملًٞ ، نٝام يًٓماع املًاقنني إىل اقبع فُٛعات ٚسؿؾ يهٌ فُٛع١  قهِ .7

ابتهاق ًَُكات ٚقنَٛات ؾ١ٝٓ تعدل عٔ بٓا٤ ايٛطين ، ايؿٚيٞ ( ٚاطًب َٔ نٌ فُٛع١ 

ع٢ً قنِ َٛقِٖ اـا١َ ٚاؾهاقِٖ ايه٬ّ يف نٝام ايٓماع املؼُِ شلا ، يذع املًاقنني 

 ٚؾكًا ملكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ . لباإلْاؾ١ إىل َا نب

نَٛاتٗا ايؿ١ٝٓ ٚتؿهرل َعٓاٖا بانتؼؿاّ بعض اطًب َٔ نٌ فُٛع١  عكض ًَُكات ٚق .8

 ا٫ن١ً٦ املهتٛب١ َٔ قبًو َهبكًا ع٢ً بطا٥ل ١ًَْٛ أٚ ع٢ً يٛس١ ٚقم َك٣ٛ ٖٚٞ : .

 تعدل ًَُكاتو ٚقنَٛو عٔ بٓا٤ ايه٬ّ ؟  نٝـ 

 بايتؿهرل يف ايه٬ّ . نٝـ ٜكتبط ايٓماع بايه٬ّ ؟ 

  ّؾيٌ ع٢ً ـيو ؟  ؟ٌٖ ميهٔ تٛظٝـ ايؿٔ نأؾا٠ َهتؼؿ١َ يبٓا٤ ايه٬ 

 

 أكد لهم

ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ سٍٛ ايهًب١ٝ ، بٌ ٜتُٓٔ َٛاطٓني ًْطٝني  ٫ تؿّٚ -

 .ٜكَٕٛٛ بإؾاق٠ ايٓماع ٚبٓا٤ ايه٬ّ

ات اييت متٓع ايعٓـ ٚتعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايه٬ّ ، ايهتاب١ ايتعإٚ ، ايعًِ َٚٔ ا٫ؾ -

 ، ايكنِ ، ايؿٔ مبؼتًـ ايهاٍ
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 قؿّ ايتػف١ٜ ايكادع١ يًًٓاط . .9

 : َٔ املًاقنني ايبشح أطًب .10

 .عٔ أقٛاٍ َأثٛق٠ عٔ ايه٬ّ سٍٛ ايعامل  -أ 

 ايبشح عٔ قَٛل ايه٬ّ سٍٛ ايعامل . -ب 

 يف بؿا١ٜ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايتايٞ.ع٢ً إٔ ٜتِ اعؿاؾٖا ٚنتابتٗا ٚقزلٗا ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ٚانتعكْٗا 
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 ( :. تفسٌرات السبلم  2ــ  3النشاط )  الٌوم

 ( تفسٌرات السبلم  2 – 3ورلة عمل  )  
 

 عمٜم املًاقى – عمٜمتٞ املًاقن١ :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نٝٓاقٜٛ ) أ ( 

ًْأ ْماع بني ا٭ّ ٚابٓتٗا ، ؾا٭ّ ٫ تهُض ٫بٓتٗا ايكٝاّ بأيٝا٤ بٓؿو ايكؿق٠ ايفٟ تهُض ٫بٓٗا   

ا بًهٌ اندل ، ٜٓتر عٔ ٖفا سؿٚخ ْماع بني ا٭ّ ٚابٓتٗا ٜٓتٗٞ ايٓماع ؼُٝٗ٭ْٗا بفيو 

٬ٕ إىل باحملاؾثات ٚتؿهرل ا٫ّ ٫بٓتٗا كاٚؾٗا بًإٔ ن٬َتٗا ، تًكغ ايبٓت يعٛقٖا بايعًِ ُٜٚ

 ٍُٛ ع٢ً ٬َسٝات َها١ٜٚ ي٬ُسٝات اػٝٗا .٬َتٗا َع اؿسٌ ٚنط ُٜٓٔ ٚعٞ ايبٓت ٚن

 
 نٝٓاقٜٛ ) ب ( 

 عكض ؾًِ ايؿٝؿٜٛ ايٛاقعٞ ملعٗؿ ايه٬ّ ا٫َكٜهٞ ع٢ً املٛقع ٖفا ايهٝٓاقٜٛ ٜتُٓٔ

WWW.buildingpeace.org.  بدلْاَر املؼِٝ ايُٝؿٞ يبفٚق ايه٬ّ ايفٟ ٜتكابٌ ؾٝ٘  ـاّا

ؾاقٜٔ ياب ؾًهطٝين ٚأػك ؿؿٜح َكٖـ ع ايًباب اإلنكا٥ًٝٞ ٚاملتُٓٔ ايًباب ايؿًهطٝين َ

 انكا٥ًٝٞ عٔ ػكبتُٗا يف كِٝ بفٚق ايه٬ّ ) ٚايفٟ ميجٌ دما٤ً يًٓماع ا٫نكا٥ًٝٞ ايؿًهطٝين (( 

 ١َُٗ يًًُاقنني : 

َٔ ػ٬ٍ اط٬عو ٚايبشح ; اـنك ) يؼُٝات أٚ َ٪نهات أٚ مجعٝات ( عًُت َٔ ادٌ َٓع  -

ًٞ ٚايٛطين ٚايعاملٞ قؿميًا ٚسايًٝا ; ثِ اـنك ايٓماعات ايعٓٝؿ١ ٚاس٬ٍ ايه٬ّ ع٢ً املهت٣ٛ احمل

ا٫عُاٍ اييت قاَت بٗا َٔ أدٌ ـيو ; َٚا ـا ناْت ْتٝذ١ اعُاشلِ ; ٌٖ سككت تهٜٛات 

 ٌٖ لشت يف اس٬ٍ ايه٬ّ ؟ َاٖٞ ْتا٥ر اعُاشلِ ؟  ٚسًٍٛ يًٓماعات ؟
ايّٝٛ ايتؿقٜيب ٫نتعكاْ٘ َٚٓاقًت٘ َٔ قبًو َع ل٥٬َو يف ع٢ً إٔ ٜتِ الال ٚاسٓاق ـيو 

 ايتايٞ 

 

ٝو اؾْاٙ نٝٓاقٜٛ ) أ ( ٚنٝٓاقٜٛ) ب ( اطًع ٚإقكا٤ بؿق١ ع٢ً نٝٓاقٜٛ ) أ ( ثِ ياٖؿ ٚانتُع إي

ٚأدب عٔ  يهٝٓاقٜٛ ) ب ( ٚانتؼًِ ؾ٫٫ت نٌ نٝٓاقٜٛ ع٢ً سؿ٠ َٚا تؿهرلى يه٬ً َُٓٗا

.ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :  

 َاٖٞ  اؾٚات ٚانايٝب َٓع ايٓماعات ٚاس٬ٍ ايه٬ّ ؟  -

 ب اتباعٗا ٫ س٬ٍ ايه٬ّ ؟ َا ٖٞ اـطٛات اييت ه -

 نٝـ ُٜٓع ايه٬ّ ؟ -

 َه٦ٛي١ٝ َٔ بٓا٤ ايه٬ّ ٚسٌ ايٓماعات ؟  -

 ٚؾٕٚ ادابتو بًهٌ ؾكؾٟ  عع ثِ يف اطاق فُٛعتو . -

  

http://www.buildingpeace.org/
http://www.buildingpeace.org/
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

  ٚاملؿاِٖٝ :املعًَٛات 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .49

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .50

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .51

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .52

 بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ .53

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .54
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 الزمن ة وصناعة السبلم وحل النزاعات مٌ: تمنٌات سل الموضوع الٌوم

 دلٌمة  63 السبلم مراحل بناء (  3 – 3نشاط )  
 

 : إٔ ٜهٕٛ قاؾقًا ع٢ًًْاطيف ْٗا١ٜ  ٜتٛقع   االهداف :.

 ؼؿٜؿ َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ َٚؿّٗٛ نٌ َكس١ً ؟  .1

 ايه٬ّ ؟ هًاف َتطًبات نٌ َكس١ً َٔ َكاسٌ بٓا٤ انت .2

انتهاب املعاقف ٚاملعًَٛات ٚاملٗاقات سٍٛ بٓا٤ ايه٬ّ  ٚايكؿق٠ ع٢ً انتؼؿاَٗا ٚتٛظٝؿٗا يف  .3

 بٓا٤ ايه٬ّ ٚايتعاٌَ َع ايٓماعات ٚايتعاٌٜ ٚقبٍٛ ا٭ػك .

 المىاد الالزمة : .

 .+ ٫َل ٚقم  هذل + بطا٥ل ١ًَْٛ َ ٛٚقق١ َك٣ٛ + اق٬ّ ؾً.  .1

 . عع أ ( نٝٓاقٜٖٛات يته١ٜٛ ْماع  َا  3عع  3ٚقق١ عٌُ )  .2

 َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ َٚتطًبات نٌ َكس١ً . عع ب (  3عع  3)  عٌُ ٚقق١  .3

 اإلجراءات :. 

ت١ًُ يته١ٜٛ َك٣ٛ ( ايهٝٓاقٜٖٛات احمل يف بطا٥ل ًَٕٛ ) اٚ ٚقماعكض ع٢ً املًاقنني  .1

" نٝٓاقٜٖٛات ق١ًُ يته١ٜٛ  عع أ (  3عع  3ْماع بني ايطكف  ) أ ( ٚايطكف ) ب ( ٚقق١ عٌُ ) 

 ْماع َا.

عع أ ( ايهٝٓاقٜٖٛات ا٫قبع١ يته١ٜٛ ْماع َا ، ع٢ً  3عع  3اعكض ع٢ً املًاقنني ٚقق١ عٌُ )   .2

  ٚقق١ َك٣ٛ ، ثِ اؾق ْكايًا سٛشلا بانتؼؿاّ ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.

 ايٓماع يف ايهٝٓاقٜٖٛات س٬ً ؾا٥ُا ؟ ٚملاـا .  ٌٖ متجٌ ته١ٜٛ -

  َؿًَٗٛا يًه٬ّ ايؿا٥ِ ؟ ايٓماع يف ايهٝٓاقٜٖٛات ٌٖ متجٌ ته١ٜٛ  -

اـنكٖا ع٢ً َهت٣ٛ املٗاقات ٚا٫نذلاتٝذٝات اييت انتؼؿَت يف تًو ايهٝٓاقٜٖٛات ؟  َا ٖٞ  -

 نٌ نٝٓاقٜٛ ؟ 

 تٝادات طكيف ايٓماع ؟ ٌٖ سككت تًو ايهٝٓاقٜٖٛات قغبات ٚاس -

 َا ْٛع ايه٬ّ ايفٟ سكك٘ ايهٝٓاقٜٛ ايكابع ؟ ٚملاـا ؟ َٚا تُٓٝؿ٘ ؟  -

 ٚنٝـ ميهٔ ؼكٝك٘ ؟ ْٚض ـيو ؟َت٢ ٜتشكل ايه٬ّ ايؿا٥ِ ؟  -

 عع أ ( بًهٌ ؾكؾٟ ا٫ًٚ ، ثِ بًهٌ ثٓا٥ٞ . 3عع  3أطًب َٔ املًاقنني تٓؿٝف ٚقق١ ايعٌُ )  .3
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 ايك٥ٝه١ٝ يًُٓاق١ً ٚاعكْٗا ع٢ً ايبطاق١ احمله١ٝ نُا ًٜٞ :. انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚ٭ؾهاق .4
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  قؿّ يًًُاقنني ع٢ً بطا٥ل ١ًَْٛ ايتاي١ٝ :.  .5
 ، َٚا ع٬قتٗا يف بٓا٤ ايه٬ّ ؟ ثِ ْاقٌ َعِٗ ٖفٙ املؿاِٖٝ َٚؿي٫ٛتٗا بايٓهب١ يًًُاقنني 

ٚقق١ يف املٗاّ املطًٛب١ قهِ املًاقنني إىل اقبع فُٛعات ٚأطًب َٔ نٌ فُٛع١ تٓؿٝف   .6

; ٚاملتُجٌ يف اـطٛط ا٭ٚىل َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ ، ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ عع ب (  3عع  3عٌُ ) 

 .بُٝاغ١ َؿّٗٛ نٌ َكس١ً 

 اطًب َٔ ممجٌ نٌ فُٛع١ انتعكض ْتا٥ر عٌُ اجملُٛع١ َٚٓاقًتٗا َع املًاقنني . .7

تػف١ٜ قادع١ يف ساي١ ايٓكٚق٠  انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ يعٌُ اجملُٛعات ٚقؿّ .8

 .١ٜ َٛسؿ٠ ٩بػكض تٛدٝ٘ املٓاقًات ٚايٍَٛٛ إىل ق

تِٗ ايهابك١ يتشؿٜؿ َتطًبات نٌ َكس١ً ع٢ً أَ املًاقنني ايعٛؾ٠ إىل فُٛعاطًب  .9

 ايٓشٛ ايتايٞ : اجملُٛع١ ا٭ٚىل عع ؼؿٜؿ ٚنتاب١ َتطًبات َكس١ً )) َٓع ايه٬ّ ((
 ع١ ايجا١ْٝ  عع ؼؿٜؿ ٚنتاب١ َتطًبات َكس١ً )) سؿغ ايه٬ّ ((اجملُٛ                      

 اجملُٛع١ ايجايج١  عع ؼؿٜؿ ٚنتاب١ َتطًبات َكس١ً )) ؾكض ايه٬ّ ((         

 اجملُٛع١ ايكابع١ عع ؼؿٜؿ ٚنتاب١ َتطًبات َكس١ً )) بٓا٤  ايه٬ّ ((         

عع ب ( َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ َٚتطًبات نٌ َكس١ً  3عع  3ٚقق١ ايعٌُ ) ع٢ً ١ُٗ املع٢ً إٔ ٜتِ تٓؿٝف 

 ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ .

اطًب َٔ نٌ فُٛع١ انتعكاض ٚعكض ْتا٥ر عًُٗا ْٚاقًٗا َع بك١ٝ املًاقنني  .10

  يًٍَٛٛ إىل ق١ٜ٩ َٛسؿ٠ .

اعكض ايبطاق١ احمله١ٝ ملكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ َٚؿّٗٛ َٚتطًبات نٌ َكس١ً َٚٓاقًتٗا َع   .11

 اـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ يًُْٛٛع ميهٔ ايكدٛع إىل ًًٓاط ) تػف١ٜ قادع١ يناملًاقنني 

 ( ي٬نتعا١ْ يف ـيو 

ؾا٥ِ يف نٌ ايٓماعات ئ ٜؿٓٞ إىل ؼكٝل  إٕ انتُكاق ٖفا ايهٝٓاقٜٖٛات ٚاملهاقات بًهٌ -

 ايه٬ّ ايؿا٥ِ .

 : ايه٬ّ إىل ْٛعإ ُٖآٝـ ػ٬ٍ َا نبل ميهٔ تَُٔ   -

 ٜٚكُؿ ب٘ غٝاب اؿكب ٚايٓماعات ٚنٌ ايهاٍ ايعٓـ . ايه٬ّ ايهًيب :. -أ 

ٜٚكُؿ ب٘ ؼكٝل ايعؿاي١ ٚايت١ُٝٓ ٚبٓا٤ ايؿٚي١ ٚاؿهِ   ايه٬ّ ا٫هابٞ ) ايؿا٥ِ( :. -ب 

 ايكيٝؿ ٚا٫نتككاق 

  ايه٬ّ بٓا٤ ـ  4  ايه٬ّ ؾكضـ  3  سؿغ ايه٬ّـ  2  َٓاع١ ايه٬ّـ  1
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ًهٌ باطًب َٔ املًاقنني ايتؿهرل ٚانتٓباط ػطٛات ٚآيٝات بٓا٤ ايه٬ّ يف اجملتُعات   .12

 . ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ٓٗا ٜٚتؿٚ املًه١ً نابكًا  ؾكؾٟ أ٫ًٚ ثِ ُْٔ فُٛعاتِٗ

تٗا َع باقٞ املًاقنني ، َٚؿ٣ ايتػف١ٜ ازلض يًُذُٛعات عكض ْتا٥ر عًُٗا َٚٓاقً .13

 ايكادع١ نًُا يمّ ا٫َك يتٛدٝ٘ ايٓكاٍ ٚايٍَٛٛ يك١ٜ٩ َٛسؿ٠ .

 اعكض ع٢ً املًاقنني ايبطاق١ احمله١ٝ " اـطٛات ٚآيٝات َكاسٌ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ يف اجملتُعات . .14
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 ( : . مراحل عملٌة بناء السبلم  3ــ  3النشاط )  الٌوم

  تسوٌة نزاع ما( سٌنارٌوهات  أ – 3 – 3ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

، ٜتِ ا٫ط٬ع عًٝٗا ثِ أدب ؾُٝا ًٜٞ نٝٓاقٜٖٛات  ته١ٜٛ ْماع َا بني طكيف ايٓماع ) أ ، ب ( 

 :.  ع٢ً ايتها٫٩ت اؾْاٙ ، بًهٌ ؾكؾٟ أ٫ًٚ ثِ يف اطاق فُٛعتو ع٢ً قق١ َك٣ٛ 

 

 ته١ٜٛ ْماع َا. ايهٝٓاقٜٖٛات ي

 

 ايطكف )) أ (( ٜٗمّ ايطكف )) ب ((  ايهٝٓاقٜٛ ا٭ٍٚ 

 ايطكف )) ب (( ٜٗمّ ايطكف )) أ ((  ايهٝٓاقٜٛ ايجاْٞ

 مت تأدٌٝ اؿٌ ، ن٬ ايطكؾني ٫ ًٜعكا باؾٗٛل١ٜ ٭ْٗا٤ ايُكاع  ايهٝٓاقٜٛ ايجايح

ن٬ ايطكؾني مما قؿ ٜتٛيؿ َكاع إ يٍَٛٛ إىل اتؿام َكبو ٫ ٜتؿل عًٝ٘  ايهٝٓاقٜٛ ايكابع 

 أػك بعؿ ا٫تؿام .

 

 أدب ع٢ً ايتها٫٩ت ايتاي١ٝ :

 ٌٖ متجٌ نٝٓاقٜٖٛات ته١ٜٛ ايٓماع س٬ً ؾا٥ِ يًٓماع بني ايطكؾني ؟ ٚملاـا ؟   -

 ٌٖ متجٌ نٝٓاقٜٖٛات ته١ٜٛ ايٓماع َؿًَٗٛا يًه٬ّ ٚؾكًا يًُؿّٗٛ ايعاّ يًه٬ّ  ؟   -

  سككتٗا تًو ايهٝٓاقٜٖٛات يطكيف ايٓماع َعا ؟َاٖٞ ايكغبات ٚاملُاحل اييت -

 َا ٖٛ يعٛق ايطكف )) ب (( يف ايهٝٓاقٜٛ ا٭ٍٚ ؟ ٌٖ ٖٓاى ثك١ بايطكف )) أ (( ; -

ْٚض ا٫نذلاتٝذٝات ٚاملٗاقات ٚا٫نايٝب املتبك١ٝ َٔ قبٌ طكيف ايٓماع يف ايهٝٓاقٜٖٛات  -

 سهب اعتكاؾى إٕ اَهٔ  ؟أع٬ٙ 

 مبؿّٗٛ ايه٬ّ ؟ َٚاـا ميهٓو إٔ تطًل عًٝ٘ ؟ ٚملاـا ؟  َا ع٬ق١ ايهٝٓاقٜٛ ايكابع -

 أٜٔ َٔ ايهٝٓاقٜٖٛات اع٬ٙ ؼكل ايه٬ّ ايؿا٥ِ ؟  -

 َت٢ ٜتشكل ايه٬ّ املهتؿاّ ؟ ٚنٝـ ٜتِ ـيو ؟ -

 َاٖٞ املكاسٌ اييت ٜتِ َٔ ػ٬شلا بٓا٤ ايه٬ّ يف اعتكاؾى ؟  -
٬ اؿايتني ، اؿاي١ ا٭ٚىل يف ن )ميهٓو تؿٜٚٔ ا٫دابات ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ :  ٬َسع١   

  ( بًهٌ ؾكؾٟ ، اؿاي١ ايجا١ْٝ يف إطاق فُٛعتو 
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 ( :. مراحل بناء السبلم  3ــ  3النشاط )  الٌوم

 بناء السبلم مفهوم ومتطلبات كل مرحلة  عملٌة ب ( مراحل  – 3 – 3ورلة عمل )  
 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

آيٝات ٚػطٛات يتشكٝكٗا ّ املهتؿاّ تتِ ػ٬ٍ َكاسٌ تتبعٗا عؿ٠ إٕ ع١ًُٝ ؼكٝل ايه٬

ٚاملطًٛب تٓؿٝفٙ يف املؼطط َا ًٜٞ  : أ( َٝاغ١ َؿّٗٛ يهٌ َكس١ً . ب( عؿؾ َتطًبات نٌ 

 َكس١ً يف املؼطط اؾْاٙ ٚـيو بًهٌ ؾكؾٟ أ٫ًٚ ، ثِ يف اطاق فُٛعتو يف ن٬ اؿايتني أ ، ب ( 

 

 َتطًبات املكس١ً  املؿّٗٛ َكاسٌ بٓا٤ ايه٬ّ

 َٓاع١ ايه٬ّع  1

 

 

 

 

  

  سؿغ ايه٬ّع  2

 

 

 

 

 

  

 ؾكض ايه٬ّع  3

 

 

 

 

  

  بٓا٤ ايه٬ّع  4

 

 

 

 

  

 

 كطط  َكاسٌ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ َٚؿّٗٛ َٚتطًبات نٌ َكس١ً  -
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّ ايتاقٜخ    /   / 

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .55

 

 

 

 :.  َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ .56

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .57

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .58

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .59

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .60
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 الزمن  وحل النزاعات  ة وصناعة السبلممٌ: تمنٌات سل الموضوع الٌوم

 دلٌمة  45  عملٌة التفاوض(  4 – 3نشاط )  
 

 إٔ ٜهٕٛ قاؾقًا ع٢ً :ًْاطيف ْٗا١ٜ  ٜتٛقع   االهداف :.

  ايتٛاٌَ إىل َؿّٗٛ ايتؿاٚض ٚأُٖٝت٘ يف َٓاع١ ايه٬ّ ٚسٌ ايٓماعات . .1

 ١ يع١ًُٝ ايتؿاٚض .ؼؿٜؿ املباؾ٨ ) ايكٛاعؿ ( ٚاملٗاقات ا٫نانٝ .2

 انتهاب َٗاقات ايتؿاٚض ٚتٛظٝؿٗا ع٢ً قٝط٘ ايٛاقعٞ  . .3

 تٛظٝـ املباؾ٨ ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ يًتؿاٚض يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ . .4

 . المىاد الالزمة :

 .+ ٫َل ٚقم  هذل + بطا٥ل ١ًَْٛ َ ٛٚقق١ َك٣ٛ + اق٬ّ ؾً.  .1

 .  (  عع ب 4عع  3+ ٚقق١ عٌُ ) عع أ (  4عع  3ٚقق١ عٌُ )  .2

 . ( نٝٓاقٜٛ )) ايتٓاؾو  عع ا٫ؾٚاق (( 1ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ  .3

 اإلجراءات :. 

نٝٓاقٜٛ )) ْماع ا٭ّ ٚبٓتٗا (( ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ٚاؾق ْكاٍ سٛي١ َٔ اعكض ع٢ً املًاقنني  .1

 ػ٬ٍ طكغ ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.

٫طكاف ا٫ْٗا٤ نٝـ نإ ْٗا١ٜ ايٓماع ؟  عع َا ٖٞ ايٛن١ًٝ أٚ ايطكٜك١ اييت اتبعتٗا ا  -

ايٓماع ؟ عع ٌٖ ؼكك٘ استٝادات ٚقغبات ا٫طكاف بُٛق٠ نا١ًَ ؟ ٌٖ ٖٓاى تٓال٫ت 

َا ْٛع ٚيهٌ ايه٬ّ ايفٟ ثِ  يًٍَٛٛ إىل ٖفٙ ايٓٗا١ٜ ؟ اٚ نًٝٗا  قؿَٗا أسؿ ا٫طكاف

 ايتٛاٌَ ايٝ٘ ؟ 

هاق ايك٥ٝه١ٝ انتكبٌ  ادابات املًاقنني ٚؾْٚٗا ع٢ً ايهبٛق٠ ْٚاقًٗا َعِٗ ، انتؼًِ ا٫ؾ .2

  إلداباتِٗ  ٚتٛاٌَ َعِٗ إىل ايتايٞ :  
  

 

 

 

 

 

 

 

ايتؿاٚض ٖٞ اييت ناعؿ٠ اطكاف ايٓماع ـٟٚ املُاحل املًذلن١  إٕ ع١ًُٝ

 ٚاملتٓاؾ٠ يًٍَٛٛ إىل اتؿام 
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 قؿّ يًًُاقنني ع٢ً بطاق١ ايتعكٜـ ايتايٞ :.  .3
 

 تعكٜـ ع١ًُٝ ايتؿاٚض :.
 

 

 

 

 

 

 

 َٔ :. يه٬ً ايك٥ٝه١ٝ َا مت انتؼ٬َ٘ يًتٌَٛ يًٓتا٥ر  ٚا٫ؾهاق  َعْاقٌ ايتعكٜـ املعط٢  .4

إيٝ٘ يًًُاقنني َا تًرل ٚايتْٛٝض ؿاٚض َع ايًكغ املباؾ٨ ) ايكٛاعؿ ( ا٫نان١ٝ يًت -

 ن٬ً َٓٗا .

 املٗاقات ا٫نان١ٝ اييت تهتؼؿّ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض . -

 ايتُٝم ٚايؿكم بني ) ايتؿاٚض ٚاؿٛاق عع املها١َٚ ٚايتؿاٚض عع املٛاقـ ٚاملُاحل (  -
 .( ـيو باـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ يًُْٛٛع )ميهٔ يًُؿقب ا٫نتعا١ْ يف 

 قنني إىل اقبع فُٛعات عٌُ :.قهِ املًا  .5

 (( . ايدلتكاي١ ))( يتٓاٍٚ نٝٓاقٜٛ    + ايجايج١  اجملُٛع١ ) ا٫ٚىل 

  . )) اجملُٛع١ ) ايجا١ْٝ + ايكابع١ ( يتٓاٍٚ نٝٓاقٜٛ )) ا٫ّ ٚبٓتٗا 

عع أ ( ايٓماعات ايًؼ١ُٝ ، ٚتٓؿٝفٖا ع٢ً ٚقم  4عع  3اطًب َٔ اجملُٛعات ؾتض ٚقق١ عًِ )  .6

 . ٚامل١ُٗ املطًٛب تٓؿٝفٖا هٝٓاقٜٛ احملؿؾ يهٌ فُٛع١ َك٣ٛ سهب اي

أطًب َٔ نٌ فُٛع١ عكض ْتا٥ر عًُِٗ ، ْٚاقًٗا َع بك١ٝ املًاقنني يًٍَٛٛ إىل ق١ٜ٩  .7

 .َٛسؿ٠ 

 . ل٥٬َِٗ يًًُاقنني إٔ يؿِٜٗ ايؿك١َ ملُاقن١ َٗاقات ايتؿاٚض اـا١َ َع ْٚض  .8

يتٓاؾو ٚا٫ؾٚاق " يًشٍُٛ ع٢ً اتؿاق١ٝ بعج١ ( نٝٓاقٜٛ " ا 1ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ قِ بتٛلٜع  .9

يًًُاقنني ٚانتعكاْٗا َعِٗ ، ٚؾق ْكايًا سٍٛ امل٪قت١ يف نٛنٛؾٛ ا٫َِ املتشؿ٠ يإلؾاق٠ 

 . َُْٓٛٗا 

ؼؿٜؿ ، بٓا٤ ايع٬قات ،ا٫نتعؿاؾ  قنني بايعٓاَك ا٫نان١ٝ يًتؿاٚض ) قِ بتفنرل املًا .10

 (. اخل املُاحل ، ٚايبشح عٔ سًٍٛ َبتهك٠ ..... 

 نٌ قهِ املًاقنني إىل فُٛعات نٌ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ اقبع ًَاقنني ع٢ً إٔ ًٜعب .11

ًَاقنإ ؾٚق َايهٞ ٚقي١ ايهُهك٠ ٚاملًاقنإ ا٭ػكإ ًٜعبإ ؾٚق َايهٞ ٚقي١ قكنات 

" ايتٓاؾو عع  ( نٝٓاقٜٛ 1ا٫ؾٚاق احملؿؾ٠ بٛقق١ عٌُ ايًٓك٠ ) ع٢ً َهت٣ٛ نٌ فُٛع١ 

 .ا٫ؾٚاق"

سٌ ْماع ٜٓاقٌ ؾٝٗا طكؾإ أٚ أنجك ػ٬ؾاتِٗ بًهٌ طٛعٞ يف قاٚي١ يًٍَٛٛ ٖٞ ع١ًُٝ 

ف يتكؿِٜ إىل سٌ أٚ تؿاِٖ سٍٛ اٖتُاَاتِٗ ٚساداتِٗ املًذلن١ ٜٚهٕٛ ـيو بانتعؿاؾ ا٭طكا

 تٓال٫ت .

: ع١ًُٝ تٛاٌَ َٚها١َٚ بني أطكاف ْماع تهع٢ يًٍَٛٛ إىل ْتٝذ١ َكبٛي١ يًطكؾني  أٚ ٖٞ

 سٍٛ قٓاٜا ـات اٖتُاّ ًَذلى . 
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عؿاؾ يًتؿاٚض ع٢ً اجملُٛعات ٚأطًب َِٓٗ ا٫عؿاؾ ٚايتشٓرل عع ب ( اإل 4عع  3قق١ عٌُ ) ٚلع ٚ .12

ٚتؿاعٌ ٚسجِٗ ع٢ً ايعٌُ بًهٌ َتعإٚ  يًكٝاّ بًعب ا٫ؾٚاق ن٬ً عهب ايؿٚق احملؿؾ ي٘ 

  ٚدؿاْٞ يف فُٛعاتِٗ ٚؾكًا يٮؾٚاق ٚاملٗاّ احملؿؾ٠ .

، ٚقؿّ ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات  ٚقٖا ايتؿاٚض"يعب ٚمتجٌٝ ؾاطًب َٔ نٌ فُٛع١ ايبؿ٤ يف  .13

 اي٬ل١َ اثٓا٤ ايتٓؿٝف ، َٔ ػ٬ٍ قٝاَِٗ بايتُجٌٝ يًتؿاٚض ٚيعب ا٫ؾٚاق أَاّ بك١ٝ املًاقنني 

 .ٚقؿّ ايتػف١ٜ اي٬ل١َ اثٓا٤ ـيو 

اؾق ْكايًا سٍٛ ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض َع مجٝع املًاقنني بانتؼؿاّ  .14

 ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ : .بعض أٚ مجٝع 

 َاٖٞ بعض ْتا٥ر عًُٝات ايتؿاٚض اـاّ بهٌ فُٛع١ ؟  -

 َا ا٫نذلاتٝذٝات اييت مت انتؼؿَٗا ؟  -

 ٚادٗتِٗ اثٓا٤ ايتؿاٚض ؟َاٖٞ بعض ايتشؿٜات اييت  -

 نٝـ متهٓت َٔ ػاٚل املٛاقـ يًٍَٛٛ إىل املُاحل ؟  -

 اٚض يف املهتكبٌ ؟  َا ايفٟ تعًُت٘  َٔ يعب ا٫ؾٚاق ٚنٝهاعؿى يف ع١ًُٝ ايتؿ -

 قؿّ تػف١ٜ قادع١ إـا يمّ ا٫َك  . -

أطًب َٔ املًاقنني يف فُٛعاتِٗ املًه١ً َهبكًا ايكٝاّ بايبشح عٔ ايٓماعات ايؿٚي١ٝ  .15

ٚا٫ق١ًُٝٝ ) املا١ْٝ ٚاؿاي١ٝ ( ، بعؿ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ع٢ً إٔ ٜتِ َٚـ ايٓماع ، ٚع١ًُٝ 

ـا ناْت ايٓتا٥ر تًو املؿاْٚات ؟ َٚا ٖٞ انباب ايتؿاٚض اييت قاَت يته١ٜٛ نٌ ْماع عع َٚا

 لاغ أٚ ؾًٌ نٌ ع١ًُٝ تؿا١ْٝٚ ؟ 
ع٢ً إٔ ٜتِ تًؼِٝ ـيو يٝتِ انتعكاْٗا َٔ قبٌ نٌ فُٛع١ يف بؿا١ٜ ايّٝٛ ايتؿقٜيب ايتايٞ  

 َٚٓاقًتٗا ٚانتؼ٬ّ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ يعٌُ اجملُٛعات .
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 ( :. ع١ًُٝ ايتؿاٚض  4عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

 أ ( ايٓماعات ايًؼ١ُٝ – 4 – 3ٚقق١ عٌُ )  

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

 ايط٬ع عًِٝٗ ثِ تٓؿٝف املطًٛب :.   -1 ايهٝٓاقٜٛ ٖإاملطًٛب يف نٮ َٔ 

 نٝـ نإ ميهٔ إٔ و٬ ٖفٙ املًه١ً بًهٌ كتًـ ؟  .1

( ن٬ً ع٢ً  2( )  1)   ايهٝٓاقٜٛ ٖإت١ُٓٓ يف ن٬ً َٔ أنٌُ املؼطط بانتؼؿاّ املعًَٛات امل .2

 سؿ٠ ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ بًهٌ ؾكؾٟ أٚ ُْٔ فُٛعتو .

 

٫ تهُض  ا٫ّ ٫بٓتٗا ايكٝاّ  بأيٝا٤ بٓؿو ايكؿق ايفٟ تهُض ب٘  (  )  ا٭ّ ٚابٓتٗا ( : 1نٝٓاقٜٛ ) 

ٚابٓتٗا ٜٓتٗٞ ايٓماع  ٫بٓٗا بفيو ؼُٝٗا بًهٌ اندل ٜٓتر عٔ ٖفا سؿٚخ ْماع  بني ا٫ّ

باحملاؾثات ٚتؿهرل ا٭ّ ٫بٓتٗا كاٚؾٗا بًإٔ ن٬َتٗا ، تًكغ ا٫ب١ٓ يعٛقٖا بايعًِ ، ٬ُٜٚ إىل 

 سٌ ٚنط ُٜٓٔ ٚعٞ ا٫ب١ٓ ٚن٬َتٗا َع اؿٍُٛ ع٢ً ٬َسٝات َها١ٜٚ ي٬ُسٝات اػٝٗا . 

 

ٚبؿأ ٜتذاؾ٫ٕ أسك١ٝ نٌ َُٓٗا بٗا  ٚدؿ أػٛإ بكتكاي١ ع٢ً املٓٓؿ٠  (  )  ايدلتكاٍ ( : 2نٝٓاقٜٛ ) 

ؾكاٍ ا٭ٍٚ : ٜٓبػٞ إٔ  تهٕٛ ايدلتكاي١ َٔ ُْٝب٘ ٭ْ٘ ا٭ندل نًٓا ، يف سني قاٍ ا٭ػك : ) ٫ ( بٌ ٜٓبػٞ 

إٔ تهٕٛ َٔ ُْٝب٘ ٭ْ٘ قاٖا أ٫ًٚ ٚايتؿ ايٓماع بُٝٓٗا يؿذل٠ سٍٛ اُٜٗا َُٝب ثِ قكقا يف ايٓٗا١ٜ إٔ 

سؿُٖا ُْـ ايدلتكاي١ اـاّ ب٘ ٚأنً٘ ، ٚق٢َ قًكت٘ يف سني ايك٢ ا٭ػك ٜكهُٖٛا إىل ُْؿني ، قًك أ

 يب ُْـ ايجُك٠  ا٭ػك ، ٚأػف قًكت٘ إىل ٚايؿت٘ اييت ناْت تكّٛ بإعؿاؾ قايب َٔ اؿ٣ًٛ .  

 

 
 أطراف من :األطراف
 النزاع؟

 كل ٌرٌد ماذا :المواقف
 طرف؟

 كل ٌرٌد لماذا :المصالح
 الذي ما ٌرٌده؟ ما طرف
 جونه؟ٌحتا

 لكل ٌمكن ماذا :اإلجراء
 للحصول ٌفعل أن طرف
 ٌرٌد؟ ما على

 ) االسم ( 1  الطرف

 

 

 

 

 

    

 ) االسم (   2 الطرف
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 ( :. ع١ًُٝ ايتؿاٚض  4عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

 

نٝٓاقٜٛ " ايتٓاؾو ع ا٫ؾٚاق " يًشٍُٛ ع٢ً تؿاقٝ٘ يبعج١ ا٭َِ (  1)  ايًٓك٠ ٚقق١ عٌُ 

  تشؿ٠ يإلؾاق٠ امل٪قت١ يف نٛنٛؾٛ امل

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

إيٝو نٝٓاقٜٛ ايتٓاؾو ٚا٫ؾٚاق يًشٍُٛ ع٢ً اتؿاق١ٝ بعج١ ا٭َِ املتشؿ٠ يإلؾاق٠ امل٪قت١ يف 

 نٛنٛؾٛ .

املطًٛب َٓو ا٫ط٬ع ٚايتُعٔ بككا٠٤ َا تُٓٓت٘ ٚمتجٌٝ ؾٚقى احملؿؾ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض اييت 

كّٛ بتٓؿٝفٖا َع لًَٝو احملؿؾ مت باإلعؿاؾ ٚايتذٗٝم اي٬لّ يع١ًُٝ ايتؿاٚض اـاّ بو َٚٔ نت

بًهٌ ؾكؾٟ  عع ب ( ا٫عؿاؾ يًتؿاٚض اي٬سك١  4عع  3ثِ أدب عٔ ا٭ن١ً٦ املطكٚس١ يف ٚقق١ عًِ ) 

 .أٚ ُْٔ فُٛعتو 

 

 ) نٝٓاقٜٛا ايتٓاؾو عع ا٫ؾٚاق " نٛنٛؾٛ ( .  :الخلفٌة

 يتؿؾل املُاسب١ املكٜع١ ايطكم أسٛاٍ عٔ ْتر قؿ . 2002 عاّ ٖٛ ايمَٔ .نٛنٛؾٛ ٖٛ املهإ
 املذلٚن١ ايهٝاقات َٔ آ٫ف ٚدٛؾ اؿكب بعؿ ايػكب١ٝ أٚقٚبا َٔ اٯتني املٗادكٜٔ َٔ ٖا٥ٌ

 .ايهكٜع١ ايطكم طٍٛ ع٢ً املتٓاثك٠

 ايهٛم يف ًِٝٗقاَ بٝع ٜكٜؿٕٚ ايفٜٔ املماقعني ؾإٕ ا٫قتُاؾ، اْتعاٍ بؿ٤ َٔ بايكغِ

 سكن١ ٜبط٧ اؿطاّ ؾإٕ .احملط١ُ ٚنط اٯيٝات طكٜكِٗ يل يف َعٛب١ هؿٕٚ ٚآػكٜٔ

يف  امل٪قت١ يإلؾاق٠ املتشؿ٠ ا٭َِ بعج١ قكقت .ايبٓا٤ إعاؾ٠ مبذٗٛؾات املع١ٝٓ ا٭طكاف َٔ عؿٜؿ

 احملكنات إ٬َغ ٚقي١ َجٌ َجًٗا ايهُهك٠ ؾٛقي١ .اؿطاّ َٔ يًتؼًِ ايتعاقؿ نٛنٛؾٛ

 يإلؾاق٠ املتشؿ٠ ا٭َِ بعج١ َهتب يف بعُٓٗا ايبعض ايٛقيتني َايها ٜك٣ .ايعكؿ ٖفا إىل تازؼ

 .يًعكؿ ايعطا٤ات تكؿِٜ عٓؿ نٛنٛؾٛ يف امل٪قت١

 ايعؿٜؿ ُؾَكت .ٚلٚد١ أطؿاٍ مخه١ يؿٜو .زلهك٠ ٚقي١ متتًو أْت: زلهك٠ ٚقي١ َايو

 املكنبات ٭غًب املًت١ٜٛ ٚاملُؿات ا٭بٛاب احملط١ُ تطكم بُٝٓا .اؿكب بهبب ايهٝاقات َٔ
 ُ َٔ اٍ غٝاق قطع إىل ٚؼتاز يإل٬َغ قاب١ً غرل ايتايؿ١ اإلطاقات بعض ػؿ إل٬َسٗا، بعٓـ

 ع٢ً اؿٍُٛ يف ايبايػ١ ايُعٛب١ بهبب ايطًبات َٔ بايعؿٜؿ ايٛؾا٤ تهتطٝع ٫ .ا٭ٚقٚبٞ َُٓع

  .َتطًبات أنكتو ٚتمؾاؾ .ايػٝاق ٚقطع ا٭بٛاب أيٛاغ

ًْا أَؿقت قؿ املتشؿ٠ ا٭َِ إٔ عًُت يكؿ  احملط١ُ ايهٝاقات يٓكٌ عطا٤ات يطكغ إع٬

 يكؿ .ؼتادٗا اييت ايػٝاق قطع َٔ ع٢ً ايعؿٜؿ ايعجٛق يف ؾكَتو ٖفٙ تهٕٛ قؿ .ٚاملذلٚن١
عكْو  يتكؿِٜ نٛنٛؾٛ يف امل٪قت١ يإلؾاق٠ املتشؿ٠ ا٭َِ بعج١ َهتب إىل ايّٝٛ ايفٖاب قكقت

 تعكؾت يكؿ .ايعكؿ ع٢ً يًشٍُٛ ٜهع٢ َٓطكتو يف آػك يؼِ بٛدٛؾ عتزل ٚقؿ .يًعكؿ

 أٚ ايعكؿ ع٢ً يًشٍُٛ عطا٥٘ تكؿِٜ تجٓٝ٘ عٔ أْو تت٢ُٓ .ا٫ْتعاق غكؾ١ ؾػٌ عٓؿَا عًٝ٘
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 هًو عٓؿَا .ميٓعو ندلٜا٤ى ٚيهٔ أنكتو، استٝادات سذِ ندل بهبب إيٝ٘ تتٛؾؾ

 .َع٘ ١ايُؿك َٔ ْٛع ٚعكؿ َع٘ نتشاٍٚ ايتؿاٚض ظاْبو،

 َٔ ايعؿٜؿ ؼتاز .قكنات إ٬َغ يكن١ متتًو أْت: قكنات إ٬َغ ٚقي١ َايو

 إ٬َغ تهتطٝع .غٝاقٖا قطع ع٢ً املهتشٌٝ ايعجٛق َٔ ٚيهٔ اؿكب، بعؿ إ٬َسٗا إىل ايهٝاقات

 املُٓعني َٔ دؿٜؿ٠ غٝاق قطع إىل ٚؼتاز .ؾكط ايهٝاقات َٔ قًٌٝ عؿؾ قكنات

 هب ٚأنك٠ ايهٔ يف نباًقا ٚايؿٜٔ ؾًؿٜو .املتأػك٠ بايطًبات ايٛؾا٤ َٔ ٚئ تتُهٔ .ا٭ٚقٚبٝني

  .َكاعاتِٗ عًٝو

ًْا أَؿقت قؿ املتشؿ٠ ا٭َِ إٔ عًُت يكؿ  ٚاملذلٚن١ احملط١ُ ايهٝاقات يٓكٌ عطا٤ات يطكغ إع٬

 اييت ايػٝاق قطع َٔ ايعؿٜؿ ع٢ً ايعجٛق يف ٖفٙ ؾكَتو تهٕٛ قؿ .يو فاٚق٠ َٓطك١ يف

 يف نٛنٛؾٛ امل٪قت١ يإلؾاق٠ املتشؿ٠ ا٭َِ بعج١ َهتب إىل ايّٝٛ ايفٖاب قكقت يكؿ .ؼتادٗا

 .ايعكؿ ع٢ً يًشٍُٛ ٜهع٢ َٓطكتو يف آػك يؼِ بٛدٛؾ زلعت ٚقؿ .يًعكؿ عكْو يتكؿِٜ

 تكؿِٜ عٔ تجٓٝ٘ أٚ إيٝ٘ تتٛؾؾ أْو تت٢ُٓ .غكؾ١ ا٫ْتعاق ؾػٌ عٓؿَا عًٝ٘ تعكؾت يكؿ

 .ميٓعو ندلٜا٤ى ٚيهٔ أنكتو، استٝادات سذِ ندل ببهب ايعكؿ ع٢ً يًشٍُٛ عطا٥٘

 .َع٘ ايُؿك١ َٔ ْٛع ٚعكؿ َع٘ ايتؿاٚض نتشاٍٚ ظاْبو، عٓؿَا هًو
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 ( ع١ًُٝ ايتؿاٚض  4عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

   عؿاؾ يًتؿاٚض اإل(  عع ب  4عع  3)   ٚقق١ عٌُ 

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

( نٝٓاقٜٛ " ايتٓاؾو   1ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ يع١ًُٝ ايتؿاٚض اـاّ بو يف   ٚ٭عؿاؾٜتِ ا٫ط٬ع 

" ثِ أدب ع٢ً ا٭ن١ً٦ ايتاي١ٝ : ) ٜتِ ايتٓؿٝف يٛقق١ ايعٌُ بًهٌ ؾكؾٟ أٚ ُْٔ با٭ؾٚاق 

 فُٛعتو (  

 َا ٖٛ ٖؿؾو َٔ ايتؿاٚض ؟ -

 َا ايكٓاٜا ا٫نان١ٝ بايٓهب١ يو ؟  -

 َا َٛقؿو ؟ َٚا َُاؿو ؟  -

ا٤ اييت ٜٛدؿ يؿٜو انتعؿاؾ يًتٓالٍ عٓٗا ؟ ٚاييت ٫ ٜٛدؿ يؿٜو انتعؿاؾ َطًكًا َا ا٫يٝ -

 ؾٕٚ ـيو يف اؾؿٍٚ اؾْاٙ .  يًتٓالٍ عٓٗا ؟ 
 ا٫يٝا٤ اييت ميهٔ ايتٓالٍ عٓٗا ٖٞ : 

 

 

 

 

 

 

 ا٫يٝا٤ اييت ٫ ميهٔ ايتٓالٍ عٓٗا ٖٞ :

 

 

 

 

 

إدكا٤ ايتؿاٚض ؟ ٚنٝـ ميهٔ إٔ َا ا٫نذلاتٝذ١ٝ أٚ انًٛب ايٓماع ايفٟ نتهتؼؿَ٘ عٓؿ  -

 ٜهٕٛ قؾ ؾعٌ اؾاْب ا٭ػك إـا أدكٜت ايتؿاٚض بٗفٙ ايطكٜك١ ٚنٝـ نٝهٕٛ ـيو ؟ 

-    

-    

-    

-     

-    
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 "انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايتؿقٜيب "

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 د٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : ٜك

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .61

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .62

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .63

 

 

 ا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :.َ .64

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .65

 

 

 ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : .66
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 منالز : تمنٌات سلمٌة فً صناعة السبلم وحل النزاعات  الموضوع الٌوم

 دلٌمة  63  عملٌة الوساطة (  5 – 3نشاط )  
 

 إٔ ٜهٕٛ قاؾقًا ع٢ً :ًْاطيف ْٗا١ٜ  ٜتٛقع   االهداف :.

  ايتٛاٌَ إىل َؿّٗٛ ايٛناط١ ٚأُٖٝتٗا يف سٌ ايٓماعات . .1

 . ايؿعاٍاملهتؼؿ١َ يع١ًُٝ ايٛناط١ َٔ قبٌ ايٛنٝط ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ  ا٫نذلاتٝذٝات ؼؿٜؿ  .2

 .ٚاقع اؿٝا٠ ايَٝٛٞ ي٘يف ا٫نان١ٝ يًٛناط١ ٚمماقنتٗا ٗاقات ايعًُٝات ٚاملٚتٛظٝـ انتهاب  .3

 المىاد الالزمة : .

 . هذل + بطا٥ل ١ًَْٛ َ ٛٚقق١ َك٣ٛ + اق٬ّ ؾً.  .1

 .   إعؿاؾ اؾٚاق املتٓالعني عع أ (  5عع  3ٚقق١ عٌُ )  .2

 .ع١ًُٝ ايٛناط١ (  1ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ  .3

 ايٛنطا٤ يف ايٓماعات .( اؾٚاق  2ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ  .4

 ( تعًُٝات ايٛنٝط . 3ٚقق١ عٌُ ايًٓك٠ )  .5

 اإلجراءات :. 

ٚاييت نبل انتعكاْٗا يف ٚقق١ َٔ ًْك٠ ايٓماع (  2( )  1) ْماع  نٝٓاقٜٛ اعكض ع٢ً املًاقنني  .1

ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ٚأطًب َِٓٗ قكا٠٤ ايهٝٓاقٜٖٛات ٚأػدلِٖ بأْ٘ نٝتِ عع أ (  4عع  3عٌُ ) 

ني ) أٚ َتطٛعني ( يهٌ نٝٓاقٜٛ ْماع يًكٝاّ بًعب ؾٚق نٌ طكف ٚمتجًٝ٘ أَاّ اػتٝاق يؼُٝ

 باقٞ املًاقنني .

قِ باػتٝاق ايًؼُني يهٌ ْماع ٚسؿؾ ؾٚق نٌ يؼِ يف نٝٓاقٜٛ ايٓماع اـاّ بِٗ   .2

ٚاعطِٝٗ ايتعًُٝات اي٬ل١َ ٚنًؿِٗ باإلعؿاؾ اي٬لّ ٚٚؾكًا يًتعًُٝات ٚاملٗاّ ٚايهٝٓاقٜٛ احملؿؾ 

 . شلِ

َٔ بني املًاقنني يًكٝاّ بتكؿِٜ املهاعؿ٠ اي٬ل١َ  أػكٜٔ قِ باػتٝاق يؼُني ) َتطٛعإ (   .3

ايٓماع احملؿؾ ي٘ ٚأطًب َِٓٗ ن٬ً ع٢ً سؿ٠ يته١ٜٛ ايٓماع بني طكيف ايٓماع سهب نٝٓاقٜٛ 

باإلعؿاؾ ٚايتشٓرل يًكٝاّ بايؿٚق احملؿؾ ي٘ َٔ ػ٬ٍ نتاب١ ا٫نذلاتٝذٝات ٚاملٗاقات اييت 

نٝكَٕٛٛ بانتؼؿاَٗا يًُهاعؿ٠ يف سٌ ايٓماع يهٝٓاقٜٛ ايٓماع املؼُِ يه٬ً َِٓٗ ، ٚاعطِٝٗ 

 ايتعًُٝات اي٬ل١َ .

يبؿ٤ يًكٝاّ بًعب ا٫ؾٚاق أَاّ باقٞ املًاقنني ٔ املًاقنني ايفٜٔ نبل اػتٝاقِٖ اأطًب َ .4

 ٚآَض شلِ ايٛقت اي٬لّ يفيو .

 ٚنذٌ ٬َسعاتو .انتُع َع باقٞ املًاقنني يًعب ا٫ؾٚاق   .5

 ؾق ْكايًا َع املًاقنني بعؿ ا٫ْتٗا٤ يف دًه١ عا١َ َٔ ػ٬ٍ طكغ ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :.  .6
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 َا ٜطًل ع٢ً َٔ قاّ بؿٚق سٌ ايٓماع أٚ قؿّ َهاعؿ٠ يف نبٌٝ ـيو ؟  -

بٗفا ايؿٚق ؟ َٚا  اسؿؾ ا٫ؾعاٍ اييت قاّ بٗا ٚاملٗاقات اييت انتؼؿَٗا ن٬ً ممٔ قاَٛ -

 ن٬ً َِٓٗ ؟ٍ    ناْت ْتٝذ١ عٌُ

ٌٖ ناْت طكٜك١ ايطكف ايجايح يف نٌ ْماع ١ُ٥٬َ َٚٓانب١ سٌ ايٓماع بني   -

 ايٓماع بتكؿِٜ اؿًٍٛ ؟  فايطكؾني ؟ ٌٖ اْتذت ايؿك١َ ٫ طكا

 عٛق طكيف ايٓماع عٓؿ تؿػٌ ثايح يته١ٜٛ ايٓماع ؟َاـا نإ ي  -

 َا ايُعٛبات اييت ٚادٗت ايطكف ايجايح ؿٌ ايٓماع . -

 ا٫دابات ْٚاقًٗا ٚؾٕٚ َا ٜتؿل عًٝ٘ ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ) أٚ ع٢ً ايهبٛق٠ ( .انتكبٌ  .7

 انتؼًِ ايٓتا٥ر ٚا٫ؾهاق ايك٥ٝه١ٝ َٔ ادابات املًاقنني ٚيعب ا٫ؾٚاق يه٬ً َٔ :. .8

 َؿّٗٛ ايٛناط١ :    -

 ايؿكم بني ا٫نذلاتٝذٝات ٚاملٗاّ يًٛنٝط . -

 ٛناط١ َٔ قبٌ ايٛنٝط .ايعًُٝات ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ املهتؼؿ١َ يع١ًُٝ اي  -

 ايكٛاعؿ ا٫نان١ٝ يًٛناط١ عع ايتشٓرلات اي٬ل١َ يع١ًُٝ ايٛناط١ .  -

 َت٢ تهٕٛ ايٛناط١ َطًٛب١ ؟  -

 َت٢ تهٕٛ َهاعؿ٠ ايٛنٝط غرل فؿ١ٜ ؟ -

اعكض َا تكاٙ  ٫لًَا يًًُاقنني ع٢ً ٚقق١ َك٣ٛ ) تعؿ َهبكًا َٔ اؾاْب ايٓعكٟ يًُْٛٛع   .9

 طاق١ قه١ٝ نُؿّٗٛ ايٛناط١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :. َٔ قبٌ املؿقب ( أٚ ع٢ً ب
 

 

 

 

 

 

 

( ع١ًُٝ ايٛناط١ ع٢ً مجٝع املًاقنني ٚانتعكض َعِٗ  1ايًٓك٠ ) ٚقق١ عٌُ قِ بتٛلٜع  .10

نٌ ػط٠ٛ َٔ ػطٛات ايٛناط١ ٫ٚنذلاتٝذٝات ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ املهتؼؿ١َ َٔ قبٌ 

 نًُا يمّ ا٭َك .ايٛنٝط يًٛناط١ َٚٓاقًتٗا ٚايتعمٜم بأَج١ً َٓانب١ 

فُٛع١ ٚسؿؾ ؾٚق ) ايٛنٝط عع يهٌ قهِ املًاقنني إىل فُٛعات َه١ْٛ َٔ ث٬ث١ أؾكاؾ  .11

ٚقق١  ثِ قِ بتٛلٜع ا٫ؾٚاق ع٢ً نٌ فُٛع١ َٔ  ،طكيف ايٓماع ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ( يهٌ فُٛع١ 

 يهٌ فُٛع١.ٜك١ اؾًٛى ( نٝٓاقٜٛ أؾٚاق ايٛنطا٤ يف ايٓماع (( َع اػتٝاق طك 2ايًٓك٠ ) عٌُ 

ٜتؿػٌ ؾٝٗا طكف ثايح ٖٛ ايٛنٝط ٜٚهٕٛ سٝاؾًٜا  ٖٞ ٚن١ًٝ ؿٌ ايٓماع  َؿّٗٛ ايٛناط١ :.

يف اعاؾ٠ ايتٛاٌَ َٚٔ أدٌ ايٍَٛٛ إىل اتؿاق١ٝ  َٚكب٫ًٛ َٔ ا٫طكاف بٗؿف املهاعؿ٠ ٚبًهٌ طٛعٞ

 َكبٛي١ َٔ ا٭طكاف املتٓالع١ .

ٖٞ اسؿ امناط ايتؿاٚض ايفٟ ٜهاعؿ ؾٝ٘ طكف ثايح َكبٍٛ َٔ قبٌ اطكاف ايٓماع ع٢ً   .:أٚ ٖٞ

  ايٍَٛٛ إىل سٌ قؿ عذمٚا عٔ ايٍَٛٛ إيٝ٘ بأْؿهِٗ .
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 يًٛنٝط

 يٮطكاف

 يًذُٝع

 

اطًب َٔ املًاقنني ايتذُع يف فُٛعات اؾٚاق ) ايٛنطا٤ َعًا عع اؾكاؾ ايطكف ا٭ٍٚ َعًا عع أؾكاؾ  .12

يًكٝاّ بٗا يف ع١ًُٝ  ِ( ؾقا٥ل  ، يٮعؿاؾ ٫ ؾٚاقٖ 7ايطكف ايجاْٞ َعًا ( ، ٚاتكنِٗ ملؿ٠ ) 

(   5عع  3قق١ عٌُ ) ( تعًُٝات ايٛنٝط ع٢ً ايٛنطا٤ ٚ 3ايٛناط١ ٚٚلع ٚقق١ عٌُ ايًٓك٠ ) 

إعؿاؾ أؾٚاق املتٓالعني " ع٢ً ايطكيف ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًٓماع ٫نتؼؿاَٗا ٚتٓؿٝف املٗاّ احملؿؾ ؾُٝٗا 

 عٓؿ قٝاَِٗ بأؾٚاقِٖ .

 ٚآَض اطًب َٔ املًاقنني ايعٛؾ٠ إىل فُٛعاتِٗ ايهابك١ إلؾا٤ يعب ا٭ؾٚاق يف ع١ًُٝ ايٛناط١  .13

 ايٛقت ايهايف يفيو .

ا٫ن١ً٦ َٚٓاق١ً ًَٚاقن١ مجاعًٝا َع املًاقنني سٍٛ ْتا٥ر عٌُ اجملُٛعات  ؾق ْكايًا  .14

 اداباتِٗ عٔ ا٫ن١ً٦ ايتاي١ٝ :. 
       

 :.   َا ايفٟ تعتكؿ أْو اسهٓت ايكٝاّ ب٘ يف ؾٚق ايٛنٝط ؟                    

 ٌٖ يؿٜو ان١ً٦ تكٜؿ طكسٗا ع٢ً ا٫طكاف ؟ -

 ؾًا ؟َاـا نإ اؾم٤ ا٫نجك َعٛب١ ٚؼؿ -

 
 :.  سؿؾ ايهًٛنٝات اييت قاّ بٗا ايٛنٝط بًهٌ دٝؿ ؟ ) اياقات ع نًُات عع يػ١ اؾهؿ (                  

 نٝـ قاّ ايٛنٝط بإؾاق٠ ايع١ًُٝ ؟ َا ايفٟ قُت ب٘ أٚ ساٚيت ايكٝاّ ب٘ ٚنإ كتًؿا ؟ -

 
 ًٍٛ ؟َاـا ناْت ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٜ يًٛناط١ ؟ ٌٖ ا تٝشت يو ايؿك١َ يهٞ تكؿّ س:. 

 َاٖٞ بعض املٛاقـ ٚاملُاحل ٚاملْٛٛعات اييت قُت بتشؿٜؿٖا ؟ -

 ن٬ًٗ َٚعبًا يف َُٗتو نٛنٝط ؟سؿؾ َا نإ  -

 نٝـ ميهٔ إٔ تهٕٛ ايٛناط١ أنجك َعٛب١ يف ساي١ َا إـا نإ ايٓماع ؾٚيٞ ؟ٍ  -

 

 قؿّ تػف١ٜ قادع١ إـا يمّ ا٫َك . .15
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 ايّٝٛ ايتؿقٜيب
 ؿقٜيب ""انتُاق٠ تكِٝٝ ايّٝٛ ايت

 ؾقا٥ل 10ايمَٔ : 

 2020ّايتاقٜخ    /   /  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .67

 

 

 

 َامل ٜعذبو يف ا٫ًْط١ اييت ياقنت ؾٝٗا ايّٝٛ  :. .68

 َا اعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .69

 

 

 َا مل ٜعذبو يف طكٜك١ اؾا٤ املؿقب ايّٝٛ :. .70

 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .71

 

 

 ايتؿقٜب١ٝ شلفا ايّٝٛ : ايػاَض يف املْٛٛعات ٚا٫ًْط١ .72
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 ( :. ع١ًُٝ ايٛناط١  5عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

  ع١ًُٝ ايٛناط١   (   1   ) ايًٓك٠ ٚقق١ عٌُ  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

ؾُٝا ًٜٞ اـطٛات اـُو اييت تتهٕٛ ؾٝٗا ع١ًُٝ ايٛناط١ ٚاييت ميهٔ انتؼؿاّ عٓاَكٖا يف 

ايٓماع بًهٌ قزلٞ  عع ٜتِ ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚانتٝعابٗا ست٢ تتُهٔ َٔ  ع١ًُٝ ايٛناط١ يف

 تٛظٝؿٗا ايتٛظٝـ ا٫َجٌ يف ايٛاقع اؿٝاتٞ . 

 

 : )القصة رواٌة) المصالح استكشاف- 1

 ٜٚٛد٘ ،(قُت٘ قٚا١ٜ) بٓؿه٘ ايٓماع عٔ ٜٚتشؿخ ؾٚقٙ يٝأػف طكف نٌ ايٛنٝط ٜؿعٛ

 .ؾُٗٗا يُٝٓٔ طكساٖا اييت ٚايكٓاٜا ؾنيايطك ًَاعك َٝاغ١ ٜٚعٝؿ يًتْٛٝض، ا٭ن١ً٦

 .إيُٝٗا اإلُْات مت أْ٘ ايطكؾإ ًٜعك ست٢ املُاحل ؼؿٜؿ ٖٛ ٖٓا ٚايػكض

 إىل اؿاد١ إىل أؾت اييت املًه٬ت عٔ ايتشؿخ َٓهُا أطًب نٛف املكس١ً ٖفٙ يف "

 ٚنٛف .طكف نٌ قاي٘ ملا َٔ ؾُٗٞ يًتأنؿ بٓؿهٞ أؼكل نٛف ـيو ٚبعؿ .ايٛناط١

 .ايٛناط١ ع١ًُٝ ػ٬ٍ َٓاقًت٘ تكٜؿٕٚ ملا أؾٌٓ ؾِٗ ع٢ً يًشٍُٛ أن١ً٦ ـيو بعؿ أطكغ

 "ايبؿ٤؟ ٜكٜؿ َٔ

                             (المصالح حول اإلٌجابٌة العبارات إلى السلبٌة العبارات من االنتقال) النجاح تعرٌف- 2

 ٜٚكّٛ .املُاحل َٝاغ١ بإعاؾ٠ ّٜٛك ثِ املعامل،/بايعٛاطـ ٜٚكك املٛاقـ، ايٛنٝط ٜعكف إٔ هب

 ٚميهٔ .املُاحل عباقات إىل املؼاٚف أٚ َٔ ا٫تٗاَات ؾٝٓتكٌ ايطكؾني، عباقات َٝاغ١ بإعاؾ٠

 ؾٚق ايٛنٝط ٚنٝهٕٛ .املؼتًؿ١ اـٝاقات تكِٝٝ ػ٬شلا َٔ ميهٔ نُعاٜرل املُاحل ٖفٙ انتؼؿاّ

  .ته١ٜٛ إىل نت٪ؾٟ َعاٜرل عٔ ايبشح ايع١ًُٝ ٖفٙ يف

 1 الالمث

 ٖفا؟ ايٓؿاٜات َكًب ظاْب ايًعب تكٜؿ ٌٖ :ايطكف

 .ن٬َتو ع٢ً قًل أْو ٜبؿٚ :ايٛنٝط

 .ن٬َتو ُٜٓٔ إٔ هب املًه١ً شلفٙ سٌ أٟ :املعاٜرل

 2 المثال

 إىل تأتٞ إٔ قبٌ بؿعً٘ نتكّٛ َا قكقت يكؿ .يًٛقت َٓٝع١ ٖفا :ايجاْٞ يًطكف ا٭ٍٚ ايطكف

 ؾعًًٝا ميهٓو ؾإْ٘ ٚتكؿَ٘، قأٜو عٔ ْهأٍ عٓؿَا أْ٘ ؿايتأن تكٜؿ أْو ٜبؿٚ :ايٛنٝط.ٖٓا

 .ايٓتٝذ١ ع٢ً ايتأثرل

 مجٝع آقا٤ ا٫تؿام ٜعهو إٔ هب .ا٭َٛات مجٝع ايتؿاٚض ع١ًُٝ تتُٓٔ إٔ هب :املعاٜرل
 .ا٭طكاف
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 ( الذهنً العصف) الخٌارات وضع- 3

 املًه١ً شلفٙ سٌ أٟ ُٜٓٔ إٔ هب ا٭ٍٚ، املجاٍ يف) ايٓذاغ َعاٜرل ْٚٚع ايكٓاٜا ؼؿٜؿ مبذكؾ

 َٔ ممهٔ عؿؾ أندل يف ايتؿهرل ع٢ً ايطكؾني سٝٓٗا َهاعؿ٠ ايٛنٝط ٜهتطٝع ،(ن٬َتو

  .يإلبؿاع تًذٝع٘ َع اـٝاقات،

 ع٢ً ايبؿا١ٜ يف قنمت تهٕٛ قؿ أْو َٔ ايكغِ عٌ .املًه١ً سٌ َكس١ً إىل اٯٕ ْٓتكٌ نٛف"
 يٛناط١ا ع١ًُٝ بك١ٝ ػ٬ٍ نٓكنم أْٓا إ٫ املاْٞ،

 ميهٓو اييت ا٭يٝا٤ بعض َا__________ ايك١ٝٓ َٔ بؿ٤ا .يًُهتكبٌ سًٍٛ إهاؾ ع٢ً

 ٚنٛف .بٓؿهو ؾعًٗا ميهٓو اييت ٚؾهك يف ا٭يٝا٤ َبؿعا، نٔ ايٓماع؟ ٖفا ؿٌ بٗا ايكٝاّ

 يو ٚنتتاغ .تهُعٗا عٓؿَا اٯػكٜٔ أؾهاق ػاٌٖ أٚ اْتكاؾ عؿّ ٜٚكد٢ .مجٝعًا أنتبٗا

  ".بعؿ ؾُٝا اتؿام إىل يًٍَٛٛ ُٗاايؿك١َ يتكٝٝ

 ا٭ؾعاٍ بانتؼؿاّ عًُٞ، ناستُاٍ ٚانتبٗا .قا١ُ٥ يف ْٚعٗا احملت١ًُ اؿًٍٛ يف ؾهك ◆

  :ايًؼُٞ ايٓماع :املجاٍ نبٌٝ ع٢ً .ٚا٭زلا٤

 يف ايهًط١ ٚاؾٓٛب ايًُاٍ نٝتًاقى :ا٭ًٖٞ ايٓماع .َتؿكؽ غرل بًهٌ ايعٌُ ٥ٌَُٛٝ نٝبؿأ

 .اؿه١َٛ

 ـنك يكؿ" .املهتكب١ًٝ ع٬قاتُٗا ٚؼؿؾ نتشهٔ اييت اؿًٍٛ يف ايتؿهرل ع٢ً طكؾنياي يذع ◆

ًٜا ؾعً٘ ميهٓهُا ايفٟ َا . _____ إىل ا٫ستٝاز َٓهُا نٌ  "ـيو؟ يتشكٝل نٛ

 ؼؿٜؿ ايطكؾني َٔ اطًب َك٠، نٌ يف ٚاسؿ ملْٛٛع احملت١ًُ، اؿًٍٛ نٌ نتاب١ مبذكؾ

 .ايكا١ُ٥ يف ؾا٥ك٠ عًٝ٘ ْعٚ عًٝ٘ املٛاؾك١ ميهُٓٗا ايفٟ اؿٌ

 الخٌارات وتحدٌد تقٌٌم- 4
 ع٢ً ايتؿاٚض يف ايطكؾني ٜٚهاعؿ ًَذلى، اٖتُاّ فا٫ت إهاؾ إىل ـيو بعؿ ايٛنٝط ٜهع٢

 دٍٛ نٝعٛؾ :اـكٚز سعك ملْٛٛع بايٓهب١ نبٌٝ املجاٍ، ع٢ً .قبٛشلا يف نرلغبإ اييت اؿًٍٛ

 عط٬ت ْٗا١ٜ يف ؾٍٛ ايهٝاق٠ ا٭ّ تعرل نٛف .٭نبٛعا أٜاّ يف ٤ ً َها ايعايك٠ يف املٓمٍ إىل

 .املها٤ يف املٓمٍ إىل يًعٛؾ٠ ا٭نبٛع

 وكتابته االتفاق اختبار- 5
 قزلٞ اتؿام نتاب١ ٚقبٌ ايكاؾ١َ، املكس١ً ٖفٙ يف ا٫تؿام فا٫ت ايطكؾإ وؿؾ إٔ مبذكؾ

 ٚتًيب ٚٚاقع١ٝ، قؿؾ٠ اما٫تؿ إٔ فا٫ت ايٛنٝط ٜتأنؿ عًٝ٘، بايتٛقٝع ايطكؾإ ٜكّٛ يهٞ

 نتتطًب املهتؿا١َ ا٫تؿاقات َععِ إٔ تتفنك إٔ املِٗ َٔ ـيو، َٚع .ايطكؾني َُاحل بعض

  .ا٭طكاف مجٝع تٓال٫ً َٔ

 إـا عًٝٗا بايتٛقٝع ٚنتكَٛا عًٝٗا اتؿكتُا اييت ايبٓٛؾ مجٝع بهتاب١ املكس١ً ٖفٙ يف نٓكّٛ"

 ".ـيو أقؾمتا
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 ( :. ع١ًُٝ ايٛناط١  5عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

  اؾٚاق ايٛنطا٤ يف ايٓماعات    (   2  ) ايًٓك٠ ٚقق١ عٌُ  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 

إيٝو نٝٓاقٜٛ ايٓماع ٚاؾٚاق ايٛنطا٤ ؾٝ٘ ي٬ط٬ع ٚا٫عؿاؾ ٚايتذٗٝم يًعب ايؿٚق احملؿؾ يو يف 

 بٗا أثٓا٤ ايتٓؿٝف فُٛعتو ٚؼؿٜؿ ا٫نذلاتٝذٝات ٚاملٗاقات اييت نٝكّٛ 
 

 حمود الجزائري   :األول الطرف

 يف ن٬نُا ٜعٌٝ .ْا ً أٟ تباؾٍ طايب سذكتو ٚقؾٝل .أملاْٝا يف تعٌٝ تباؾٍ طايب أْت

 باملٛقـ نعٝؿ غرل أْت .َٝاٙ، َٚطبخ ٚؾٚق٠ َػرل٠، دًٛى ٚغكؾ١ غكؾتني، َٔ تتهٕٛ يك١

 يًػا١ٜ ٍ ٍ عا بُٛت املٛنٝك٢ عمفٜ سذكتو قؾٝل إٔ سٝح تؿقى إٔ يف َعٛب١ ٚػؿ .اؿايٞ

 إىل انتُع قؿ أْ٘ ٜبؿٚ ٫ ٚيهٔ ٖفا، عٔ ايتٛقـ َٓ٘ طًبت يكؿ .ايًٌٝ َتأػك َٔ ٚقت يف

 ٚتكٜؿ .غَُٛٝتو إٔ ؼتؿغ تكٜؿ أْت ٚيهٔ املٓمٍ، إىل ا٭َؿقا٤ ؾع٠ٛ وب نُا .طًباتو

 عًٝو ؾاقذلست .يٝ٘إ تفٖب َهإ ٚدٛؾ بعؿّ اؾاَع١ أػدلتو قؿ ٚيهٔ دؿٜؿ٠، يك١ ػؿ إٔ

 .ًَه٬تو ؿٌ ايطًب١ بني ايٛنٝط َٔ املهاعؿ٠ ٚطًب ا٫نتًاقات إىل َهتب ايفٖاب اؾاَع١

 وذلّ ٚإٔ عاٍ  املٛنٝك٢ بُٛت عمف عٔ ٜتٛقـ إٔ تكٜؿٙ ؾأْت .ايذلؾؾ َٔ ب٤ًٞ ٚتٛاؾل

 .ػَُٛٝتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دمحم الدمشقً   :الثانً الطرف

 يف ن٬نُا ٜعٌٝ .ْا ً أٟ تباؾٍ طايب سذكتو ٚقؾٝل .أملاْٝا يف تعٌٝ تباؾٍ طايب أْت

 باملٛقـ نعٝؿ غرل أْت .َٝاٙ، َٚطبخ ٚؾٚق٠ َػرل٠، دًٛى ٚغكؾ١ غكؾتني، َٔ تتهٕٛ يك١

 ؾْٟٛٛ َهإ عٔ عباق٠ املطبخ .َهإ نٌ يف أيٝا٤ٙ ٜٚذلى ؾْٟٛٛ ذكتوس قؾٝل .اؿايٞ

 ايتًؿال تًػٌٝ وب ٖٚٛ .َهإ نٌ يف سًكات تك٣ بؿأت أْو يؿقد١ َٔ طعاَ٘ اْتٗا٥٘ بعؿ
 عمف ؼب أْو ػا١َ ٖفا باؾٕٓٛ ُٜٝبو ٚيهٔ ا٭ملا١ْٝ ايًػ١ إىل ٜهتُع ست٢ ايٛقت طٛاٍ

 .إيٝ٘ تفٖب َهإ ٚدٛؾ بعؿّ اؾاَع١ أػدلتو قؿ ٚيهٔ ،دؿٜؿ٠ يك١ ػؿ إٔ ٚتكٜؿ .املٛنٝك٢
 ايطًب١ بني ايٛنٝط َٔ املهاعؿ٠ ٚطًب ا٫نتًاقات َهتب إىل ايفٖاب عًٝو اؾاَع١ ؾاقذلست

 ا٫ٖتُاّ َٔ َمٜؿ تٛدٝ٘ قؾٝل سذكتو َٔ تكٜؿ .ايذلؾؾ َٔ ب٤ًٞ ٚتٛاؾل .ًَه٬تو ؿٌ

  .أندل بًهٌ بُٝٓٗا املًذلن١ هاس١بامل ٜٗتِ إٔ ٚعًٝ٘ آػك يؼِ َع ٜعٌٝ أْ٘ يٛاقع
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 :.  نعمان القاسم ــ الوسٌط  :الثالث الطرف

 َهتب يف ايطًب١ بني ايٛنٝط ؾٚق ت٪ؾٟ نٓت .أملاْٝا يف بهًٝتو ايجايج١ بايه١ٓ طايب أْت

 ع٢ً َهاعؿتِٗ تٛؾ .ًَه٬تِٗ سٌ يف مبهاعؿ٠ ا٭يؼاّ ٚتهتُتع عاَني ملؿ٠ ا٫نتًاقات
سٌ  َٔ ا٭يؼاّ ٜٝأى عٓؿَا َبتهك٠ سًٍٛ عٔ ايبشح ٚتكٜؿ ؿ١ٝاـ املُاحل نًـ

  .نعٝؿ٠ ْٗا١ٜ ٜٓتٗٞ إٔ ميهٔ ْماع نٌ إٔ تعتكؿ .املًه١ً

ًٜا ايعٌٝ ٜكٜؿإ ٫ٚ ايه١ًٝ يف دؿٜؿٜٔ سذك٠ قؾٝكٞ بني ْماع يف ايٛناط١ َٓو طًب ُ ٚقؿ  نٛ

  .ؾكط يٗكٜٔ َكٚق بعؿ
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 ناط١ ( :. ع١ًُٝ ايٛ 5عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

  إعؿاؾ أؾٚاق املتٓالعني     (    5عع  3)  ايًٓك٠  ٚقق١ عٌُ 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

الوساطة الخاصة بن بشكل فردي أو ضمن مجموعتن . أجب على يٮعؿاؾ يع١ًُٝ 

 االسئلة التالٌة : 

 

 ما هو هدفن من الوساطة ؟ هل ما تؤمل به سٌتحمك ؟ -

 ٌة بالنسبة لن ؟ما المضاٌا االساس -

 ما مولفن ؟ وما مصالحن ؟ -

ما االشٌاء التً ٌوجد لدٌن استعداد للتنازل عنها ؟ وما االشٌاء التً ال  -
 ٌوجد لدٌن استعداد مطلما  للتنازل عنها ؟ 

 

 

ما االستراتٌجٌات أو اسالٌب النزاع الذي ستستخدمها عند إجراء الوساطة  -
ا لمت بالتوسط بهذه ؟ وكٌف ٌمكن أن ٌكون رد فعل الطرفٌن إذ

 الطرٌمة واستجابتهم ؟ 
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 ( :. ع١ًُٝ ايٛناط١  5عع  3ايًٓاط )  ايّٝٛ

  تعًُٝات ايٛناط١      (   3)  ايًٓك٠ ٚقق١ عٌُ  

 

 عمٜمتٞ املًاقن١ :. – عمٜم املًاقى

 ايٝو ايتعًُٝات اـا١َ يًٛنٝط يهٞ ٜكّٛ بؿٚق٠ يف ع١ًُٝ ايٛناط١ ٚاييت هب انتٝعابٗا ست٢

ٜته٢ٓ يو تٛظٝؿٗا ايتٛظٝـ ا٫َجٌ ػ٬ٍ يعبو يؿٚق ايٛنٝط ايؿاعٌ يف كتًـ دٛاْب 

 اؿٝا٠ ايع١ًُٝ نُاْع ن٬ّ يف فتُعو .

 

  :الوسٌط

 قٜتًاقؾ،/قايٌٝ ا٭ٍٚ ايطكف .ٚاسؿ٠ سذك٠ قؾٝكٞ بني ْماع يف بايٛناط١ نتكّٛ :النزاع

  .اؾكنيغرل َتٛ ٚاسؿ٠ سذك٠ قؾٝكا ْاثإ/ْاتايٞ ايجاْٞ ٚايطكف

 ممهٔ، غرل ٖفا ٚيهٔ دؿٜؿ، غكؾ١ قؾٝل أٚ دؿٜؿ٠ يك١ ع٢ً ايعجٛق ٜكٜؿ َُٓٗا نٌ

 .اؿكّ اؾاَعٞ يف َتاس١ أػك٣ َهاس١ تٛدؿ ٫ سٝح

 بانتؼؿاّ طكف نٌ ْعك ٚد١ٗ إىل انتُع ثِ .ايتاي١ٝ باملكؿ١َ ايٛناط١ ابؿأ :التوجٌهات
 ػ٬ٍ َٔ سًٗا ٜتعني اييت ْٛٛعاتٚقُٝ٘، ٚامل ًَاعكٙ، يتشؿٜؿ ايؿعاٍ اإلُْات َٗاقات

 .ٚؾُٗ٘ إيٝ٘ اإلُْات مت بأْ٘ يعٛق َٔ ٚتأنؿ ايٛناط١، ع١ًُٝ

 يؼِ نٌ انتٝعاب َٔ يًتأنؿ ؾٝٗا ٚؾٚقٟ ايٛناط١ ع١ًُٝ يًكغ ؾقٝك١ نآػف"

  ".يًع١ًُٝ

 ٚيف .شلا١َا ايٓكاط ٚتْٛٝض ا٭ن١ً٦، ٚتٛدٝ٘ ا٫نتُاع ٖٞ ٚٚظٝؿيت .ايع١ًُٝ ٖفٙ يف سٝاؾًٜا َٛقؿًا أؽف .1

 ٚنٛنٝط .ايطكؾني َٔ طكف داْب اؽف أٚ املؼط٧، َٚٔ ايُا٥ب َٔ أٚ أسؿؾ ُْا٥ض، أقؿّ ئ اؿاي١ ٖفٙ

 ٖفٙ ايٛناط١ ع١ًُٝ ٚتعتدل .بايعٓـ ايتٗؿٜؿ ايهب أٚ سا٫ت عؿا ؾُٝا ايهك١ٜ، ع٢ً أساؾغ ايع١ًُٝ، ٖفٙ يف
   .ٚقت أٟ يف ايع١ًُٝ ٤إْٗا ٚميهٓٓا بكغبتٓا مجٝعٓا ٖٓا ْتٛادؿ سٝح طٛع١ٝ، ع١ًُٝ

   . )اٯٕ  أؾعً٘ َا ٖٚٛ ( ايع١ًُٝ أيكغ نٛف .2

   .يًتْٛٝض أن١ً٦ أٚد٘ ٚنٛف ايٓماع عٔ بإػباقٟ َٓهُا نٌ نٝكّٛ .3

   .احملت١ًُ اؿًٍٛ بتكِٝٝ ػ٬شلا َٔ نٓكّٛ اييت املعاٜرل بعض ْٚع طكٜل عٔ ايٓذاغ ْعكف نٛف .4

  .َبتهك٠ سًٍٛ عٔ بايبشح َٓهُا نٌ نٝكّٛ .5

  .سؿؾْاٖا اييت املعاٜرل عًٝٗا تٓطبل اييت اؿًٍٛ يتشؿٜؿ املتعؿؾ٠ اؿًٍٛ بتكِٝٝ نتكَٛإ .6

 أقؾمتا إـا عًٝٗا، بايتٛقٝع يؼِ نٌ ٜكّٛ إٔ املُهٔ َٚٔ نتابتٗا ميهٓٓا اتؿام، جملا٫ت تت٬َٛ عٓؿَا .7

 إىل اؿاد١ إىل أؾت اييت املًه٬ت عٔ ؿخايتش َٓهُا أطًب نٛف املكس١ً ٖفٙ يف " .ْهؼ١ ع٢ً ٚاؿٍُٛ ـيو،

 أن١ً٦ ـيو بعؿ أطكغ ٚنٛف .طكف نٌ قاي٘ ملا َٔ ؾُٗٞ يًتأنؿ بٓؿهٞ أؼكل نٛف ـيو ٚبعؿ .ايٛناط١

  "ايبؿ٤؟ ٜكٜؿ َٔ .ايٛناط١ ع١ًُٝ ػ٬ٍ َٓاقًت٘ تكٜؿٕٚ ملا أؾٌٓ ؾِٗ ع٢ً يًشٍُٛ

 كطط بانتؼؿاّ قأُٜٗا، ؾِٗ ساٍٚ ثِ .ايه٬ّ َكاطع١ ؾٕٚ ْعكٙ يٛد١ٗ طكف نٌ عكض َٔ تأنؿ
 املُاحل ٚؼؿٜؿ ًَاعكُٖا، يتْٛٝض شلُا أن١ً٦ ٚتٛدٝ٘ قٌٝ، َٝاغ١ َا إعاؾ٠ ػ٬ٍ َٔ ايتأًَٞ، ا٫نتُاع

 .سًٗا ٜتعني اييت املًه٬ت ؼؿٜؿ ع٢ً نتهاعؿى اييت
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 عمٜمتٞ املًاقن١ :. –عمٜمٟ املًاقى 

 

 ٜكد٢ تكِٜٛ اؾٛاْب ايتاي١ٝ اـا١َ بايّٝٛ ايتؿقٜيب : 

 

  َا تعًُت٘ ٚتؿقبت عًٝ٘ ايّٝٛ َٔعع  1

 : ِٖٝاملعًَٛات ٚاملؿا 

 

 

  املٗاقات 

 ا٫ًْط١ اييت اعذبتو يف تؿقٜب ايّٝٛ : .73
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 َا نتكّٛ ب٘ ٫سكًا يف مماقناتو ٚتعاْٚو سٝاتو ٚنًٛيو ايَٝٛٞ بعؿ ايتؿقب ع٢ً َْٛٛعات ايّٝٛ : .77
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 تكٓٝات ن١ًُٝ يف َٓاع١ ايه٬ّ ٚسٌ ايٓماعات  احملٛق ايجايح :. ّايٝٛ

 "اـًؿ١ٝ ايٓعك١ٜ "

  

 

إٔ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ ع١ًُٝ تؿٛم قؿقاتِٗ ايًؼ١ُٝ َٚعًَٛاتِٗ  ٜعتكؿ ايعؿٜؿ َٔ ا٫ؾكاؾ

 َٚعاقؾِٗ ، ٖٚٞ أَك َٔ ا٫ؾٌٓ تكنٗا بني أٜؿٟ احملذلؾني . 

ايه٬ّ ٚا٫ؾٚات ٚاملٗاقات ع١ًُٝ بٓا٤ ِٖٝ ايه٬ّ َٚكاسٌ يفا نٓتٓاٍٚ يف ٖفا احملٛق َؿا

ٚايٛنا٥ٌ ٚا٫نايٝب ا٭نان١ٝ اييت ميهٔ انتؼؿاَٗا ٚتٛظٝؿٗا ٚمماقنتٗا َٔ ػ٬ٍ ا٫ًْط١ 

َٔ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ دم٤ًا أًَٓا  ايتؿقٜب١ٝ ٚايٛاقع١ٝ اييت نٝكَٕٛٛ بٗا يًتُهٔ َٔ دعٌ

ُع ، ٜٚٓبػٞ عًِٝٗ مجٝعًا ايتؿهرل يف ايكٓاٜا امل١ُٗ سٝاتِٗ ٚسٝا٠ نٌ ؾكؾ َٔ اؾكاؾ اجملت

احملًٞ ُع٘ تبايٓهب١ شلِ ٚايتُكف تبعًا شلا ع٢ً مٛ ىًل يؿ٣ ا٭ػكٜٔ ، ٜٚهاِٖ يف ف

بٓا٤ ايه٬ّ ٚاؽاـ ناؾ١ اإلدكا٤ات ػاٙ ع١ًُٝ ٚايٛطين ٚا٫قًُٝٞ بطكٜك١ ْكؿ١ٜ سٍٛ 

 قٓاٜا ايه٬ّ . 

  َؿاِٖٝ ايه٬ّ :. -

 ِ ٚتعكٜؿات عؿٜؿ٠ يًه٬ّ َٓٗا :.ٖٓاى َؿاٖٝ

 ايه٬ّ يف ايًػ١  :. -

 (1)  َٔ َُؿق ) نًِ ( ٜٚهتعٌُ ازلًا مبع٢ٓ ا٭َإ ٚايعاؾ١ٝ ، ايتهًِٝ ٚايه١َ٬ ٚايًُض .

 ايه٬ّ يف ا٫َط٬غ   :. -

  ٫َط٬سٞ يًه٬ّ بأنجك َٔ تعكٜـ .ٖٛ نٌ َا وكل ا٭َٔ ٚا٫َإ ، ٚتًرل ا٫ؾبٝات إىل املع٢ٓ ا 

 أٚ اٜكاف ا٫عُاٍ ايعؿا١ٝ٥ قزلًٝا ،  :  اْتٗا٤ ايعٓـ ٜٚعين ٭ػكٜٔايٓماع  غٝاب:  ين ايه٬ّ يًبعضؾٝع

  ايعٛؾ٠ إىل ته١ٜٛ ايٓماع بطكم نٝان١ٝ ،  .  أٚ :

كػا٤ ا٫قتُاؾٟ ٚاؿك١ٜ ي:. ا أٚ اْ٘ٚانتككاق اجملتُع ;  ع٢ً أْ٘ ؼكٝل ايعؿاي١:.  ٜٚعكف ايبعض ايه٬ّ 

 .ا٫نان١ٝ 

ايه٬ّ يًٌُٝ   ) أٟ غٝاب اؿكب ٚايٓماعات ٚايُكاعات ( ايه٬ّ ايهًيبَؿّٗٛ ايه٬ّ َٔ  اتهع ٚقؿ

) أٟ غٝاب ا٫نتػ٬ٍ ، ٚاهاؾ ايعؿٍ ا٫دتُاعٞ ( ; ٖٚٓاى ع٬ق١ اقتباط١ٝ بني ايه٬ّ ايهًيب  ا٫هابٞ

 ٚايه٬ّ ا٫هابٞ .

ايٓماع َٔ ػ٬ٍ اؿٛاق ٚاملؿاْٚات  ٤اٚميهٔ إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ َٓع ايه٬ّ ع١ًُٝ ؾٜٓاَٝه١ٝ ٫ ْٗ -

ٚعاؾ٠ َا ٜهٕٛ ايه٬ّ غرل َهتكك سٝح ٜهٕٛ َٔ ايٓاؾق ته١ٜٛ َُاؾق ايٓماع أٚ ايكٓا٤ ٚايٛناط١ ، 

 عًٝٗا بًهٌ تاّ. 
 ْهتٓتر إٔ َؿّٗٛ ايه٬ّ :. 

ٌ املؿّٗٛ ا٫يؼاّ ٚبني اؾُاعات ، نُا اْتك  قؿ تؿقز  يًٌُٝ عؿ٠ أبعاؾ ؾاػٌ ايًؼِ ْؿه٘ ٚؾُٝا بني 

َٔ ايهًب١ٝ إىل اإلهاب١ٝ ، َٚٔ ايه٬ّ احملًٞ إىل ايه٬ّ ايعاملٞ ، نُا تؿقز يًٌُٝ ايه٬ّ َع ايب١٦ٝ ٚسكٛم 

 ا٫ْهإ ٚايت١ُٝٓ إمجا٫ً .

 ايع٬ق١ بني ايٓماع ٚايه٬ّ :.

أٚقات ايٓماع سٝح إٔ ايٓماع َتأٌَ يف ايطبٝع١ ايبًك١ٜ ، ٜهٕٛ ايهعٞ يًه٬ّ قًٜٛا ع٢ً ٚد٘ اـُّٛ يف   

ايعٓٝـ َٚع ـيو ؾإٕ ايكغب١ يف ايتهٝـ َع َكتهيب ايعٓـ ؾٕٚ ته١ٜٛ َُاؾق ايٓماع عع أسٝاًْا ٜه٢ُ " ايٍَٛٛ 

 يًه٬ّ بأٟ مثٔ " قؿ ٜ٪ؾٟ إىل سؿٚخ ْماع نبرل .
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 .َؿاِٖٝ تهتؼؿّ يف فاٍ َؿّٗٛ ايه٬ّ ٖٞ : -

 .(  2)  تؿاْٚٞ . اطكف ايٓماع يًٍَٛٛ إىل اتؿامَهاعؿ٠ ٖٛ  :. َٓع ايه٬ّ  .1

 ٖٚٛ َٓع اطكاف ايٓماع َٔ ا٫قتتاٍ ؾُٝا بٝٓٗا .  سؿغ ايه٬ّ :. .2

ٖٛ ت١٦ٝٗ ايعكٚف اجملتُع١ٝ ست٢ ٜهتطٝع اجملتُع إٔ ٜعٌٝ يف ن٬ّ ، ٖٚفا ًٌُٜ   بٓا٤ ايه٬ّ :. .3

 عؿ٠ طكا٥ل َجٌ ايذلب١ٝ يف فاٍ سكٛم ا٫ْهإ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتُاؾ١ٜ ٚلٜاؾ٠ املهاعؿات ٚايتهاؾٌ

 ا٫دتُاعٞ ، ٚانتعاؾ٠ ا٫ْهذاّ ٚايتأيـ بني ؾ٦ات اجملتُع ايٛاسؿ ، 

 َٓـ ايه٬ّ إىل ْٛعإ ٚؾكًا يتؿقز تٛنع َؿَٗٛ٘ إىل .يكؿ    اْٛاع ايه٬ّ :. -

 ٜٚكُؿ غٝاب اؿكب ٚايٓماعات ٚنٌ ايهاٍ ايعٓـ . ايه٬ّ ايهًيب :. .1

ٚايت١ُٝٓ ٚبٓا٤ ايؿٚي١ ٚاؿهِ ايكيٝؿ ٜٚكُؿ ب٘ ؼكٝل ايعؿاي١  ايه٬ّ ا٫هابٞ ) املهتؿاّ ( :. .2

 ٫ٚنتككاق .

إٕ أيهاٍ ايه٬ّ تأػف ْؿو ا٫يهاٍ أٚ َا ٜه٢ُ َهتٜٛات ايٓماع عع ؾكؿ ٜهٕٛ ن٬ًَا    ايهاٍ ايه٬ّ :. -

ػًٞ (( أٚ ع٢ً املهت٣ٛ " ايًؼُٞ " أٚ احملًٞ أٚ ايٛطين أٚ ايؿٚيٞ أٚ ا٫قًُٝٞ أٚ يعاملٞ " اَع ايٓؿو )) ؾ

٣ أػك ، ٚيفا ؾإٕ يهٌ ايه٬ّ وؿؾ مبٛدب املهت٣ٛ ايفٟ وٌ ب٘ ، ؾُٔ ايهاٍ ايه٬ّ ، أٚ ع٢ً َهتٛ

 ايه٬ّ ) ايعا٥ًٞ ، احملًٞ ، ايًؼُٞ ، ايٛطين ، ا٫قًُٝٞ ، ايؿٚيٞ ، ايعاملٞ ( 

ٖٞ َه٦ٛي١ٝ مجاع١ٝ ٚؾكؾ١ٜ ٚعامل١ٝ نٕٛ ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ ٫ تؿّٚ  : َٚه٦ٛي١ٝ بٓا٤ ايه٬ّ -

 بٌ تتُٓٔ َٛاطٓني ًْٝطني ٜكَٕٛٛ بإؾاق٠ ايٓماع ٚبٓا٤ ايه٬ّ .  سٍٛ ايهًب١ٝ ،

اييت ميهٔ إٔ تهتؼؿّ يف بٓا٤ ايه٬ّ نجرل٠  إٕ ا٫ؾٚات   بٓا٤ ايه٬ّ : ع١ًُٝ يف املهتؼؿ١َا٫ؾٚات 

 .......َٚتعؿؾ٠ ٚتعتُؿ انانًا ع٢ً ايطكٜك١ ٚا٫نًٛب ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ انتؼؿاَٗا ٚتٛظٝؿٗا َٚٓٗا :.

 بٓا٤ ايه٬ّ .ع١ًُٝ ٔ ، ايهتاب١ ، ايتُجٌٝ ........ اخل  تهتؼؿّ نأؾا٠ يف ايؿ .16

اؿٛاق ، ايتؿاٚض ، ايٛناط١ ، ا٫تُاٍ ٚايتٛاٌَ ايؿعاٍ ، ايتشهِٝ ، املكاْا٠ ، بٓا٤ ايع٬قات ، ايجك١ ، ايتعإٚ  .17

 ٚايعٌُ اؾُاعٞ ، ...... اخل 

 ٓـ ٚتعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايه٬ّ .ا٫ؾٚات اي٬ل١َ إلؾاق٠ ايٓماعات بطكٜك١ متٓع ايع .18

َٔ اؾٚات نُا إٔ ) ايعًِ ، ايتعًِٝ ، املعكؾ١ ، ايجكاؾ١ ، ايتعاٌٜ ( مبؼتًـ َؿاُٖٝٗا اؿكٝك١ٝ تعتدل نأؾا٠  .19

 بٓا٤ ايه٬ّ ظُٝع ايهاي٘ َٚهتٜٛات٘ . ع١ًُٝ

٫َجٌ ٖٓاى َك٫ٛت عؿٜؿ٠ عٔ ايه٬ّ ٚاييت ميهٔ يًُؿقب تٛظٝؿٗا ايتٛظٝـ ا َك٫ٛت عٔ ايه٬ّ :. -

  يتشكٝل ا٫ٖؿاف املكن١َٛ َٔ ػ٬ٍ تكؿمي١ ٚتٓؿٝفٙ ٭ًْط١ ايؿيٌٝ ْفنك َٓٗا َا ًٜٞ :.  

عٓؿَا ػؿ ايه٬ّ ؾاػٌ ْؿهو ، تُبض يؼُا َٔ ايٓٛع ايفٟ ميهٔ إٔ ٜعٌٝ يف ن٬ّ َع ا٭ػكٜٔ" َا  .20

 ًٜؿقؾ يٝهت ْٛقَإ .

 عؿٍ . اقْٚؿاتٞ قٟٚ .٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ ؾٕٚ عؿٍ ، ٚبؿٕٚ َكا١َٚ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى  .21

 .أنٛأ ست٢ َٔ اؿكب " أيٝاْٛى تانٓٝهٛى  ٤" ايه٬ّ ايكؾٟ .22

 َٖٛا ْؿاى نكآًَؿ غٓؿٟ .  بايعني ػعٌ ايعامل نً٘ أع٢ُ " ايعني" .23

 " مل ٜعؿ ا٫َك اػتٝاقا بني ايعٓـ ٚ اي٬عٓـ يف ٖفا ايعامل ; بٌ بني اي٬عٓـ ٚاي٬ٚدٛؾ " َاقتٔ يٛثكنٓر . .24

اؿه١ٓ ع ايعطب متاًَا َجٌ ايُش١ ; ؾٗٛ عاد١ إىل نجرل َٔ ايعكٚف امل١ُ٥٬ ٚاإلؾاقات " ايهًِ ي٤ٞ نكٜ .25

 املتٓاؾك٠ " دانتٕٛ بٛتٍٛ .
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اْتٗر " غايتْٛؼ " َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ يتشكٝل ايه٬ّ املهتؿاّ ) ا٫هابٞ (  :.   بٓا٤ ايه٬ّع١ًُٝ َكاسٌ  .26

 ٝكٗا ٖٚفٙ املكاسٌ ٖٞ :ٚعدل عٓٗا مبكاسٌ ث٬خ تتبعٗا عؿ٠ آيٝات ٚػطٛات يتشك

ْٗا٤ ايكتاٍ ٚايٍَٛٛ إىل اتؿاق١ٝ ٚـيو إيػا١ٜ  ُُِتٜٚكُؿ بٗا ايتؿػ٬ت اييت   َٓاع١ ايه٬ّ :. .1

 ايعههك١ٜ عٓؿ ايٓكٚق٠ . أٚ بانتؼؿاّ ايٛنا٥ٌ ايؿبًَٛان١ٝ ٚايهٝان١ٝ 
ٌ إىل اتؿام ن٬ّ َٔ تتُٓٔ أٟ عٌُ ٜٗؿف إىل ؾؾع ا٭طكاف املتٓالع١ يًتَٛ ٚايعًُٝات اييت اؾٗٛؾ :ٖٚٞ

ػ٬ٍ ايٛنا٥ٌ ايه١ًُٝ ) ايؿبًَٛان١ٝ ( نايتؿاٚض ٚايتشاٚق ٚانتعُاٍ ايٛنا٥ٌ ايؿبًَٛان١ٝ ؾٕٚ 

 انتؼؿاّ ايٛنا٥ٌ ايعههك١ٜ .

نٌ اؾٗٛؾ اييت تتؼف اثٓا٤ ايٓماع ٚا٫تؿاقٝات املبؿ١ٝ٥ بػكض ؽؿٝض أٚ  ٜٚكُؿ بٗا:  سؿغ ايه٬ّ .2

          إلاي١ َعاٖك ايٓماع . 

ايتؿابرل امل٪قت١ اييت ميتًو فًو ا٫َٔ اؽاـٖا ؾٕٚ إٔ وهِ اـ٬ف بني ا٫طكاف املتٓالع١ أٚ  : ٖٚٞ

ٚاشلؿف َٓ٘ َٓع تؿاقِ ا٫ْٚاع ٚايهٝطك٠ ع٢ً ايٓماع يف سؿٚؾ ، ىٌ سكٛقِٗ أٚ ٜ٪ثك مبطايبِٗ 

 ١ْ .ايٓاق أٚ إقكاق اشلؿاط٬م آ١َٓ ، َٓٗا اًْا٤ َٓاطل َٓمٚع١ ايه٬غ أٚ ٚقـ 

ٖٚٛ فُٛع١ ايتؿابرل اييت ميتًو فًو ا٭َٔ ؾكْٗا مبٛدب ايؿٌُ ايهابع َٔ  .:ؾكض ايه٬ّ  .3

َٝجام ا٫َِ املتشؿ٠ ٚاييت تهٕٛ ـات طبٝع١ غرل عههك١ٜ أٚ عههك١ٜ يف إسؿ٣ سا٫ت تٗؿٜؿ ايهًِ 

ايكا٥ِ ٚؾكض ساي١ ٚا٭َٔ ايؿٚيٝني أٚ ا٫ػ٬ٍ بُٗا أٚ إسؿ٣ سا٫ت ايعؿٚإ مبا ٜ٪ؾٟ إىل اْٗا ايٓماع 

 ايه٬ّ بايك٠ٛ اٚ بايتؿابرل املتؼف٠ .

تًٝؿ ايب١ٝٓ ا٫نان١ٝ ٚاشلٝانٌ اييت تهاعؿ أطكاف ايٓماع ع٢ً ايعبٛق إىل  ٜٚكُؿ بٗا. :بٓا٤ ايه٬ّ  .4

          َكس١ً ايه٬ّ ا٫هابٞ .

ٜتِ َٔ ٚت ، دٗؿ ٚفُٛع١ إدكا٤ات ٚتكتٝبات ٜتِ تٓؿٝفٖا يف َكس١ً َا بعؿ اْتٗا٤ ايٓماعا ٖٚٛ

ػ٬شلا َعاؾ١ ٚتٓاٍٚ ايكٓاٜا ايعُٝك١ ٚاملعكؿ٠ ايذلنٝب اييت تتهبب ٚت٪ؾٟ إىل اْؿ٫ع ًْٚٛب 

ٚاشلٝه١ًٝ ٚبايتايٞ تعاجل ايٓماعات املهًش١ ٖفٙ اؾٗٛؾ ت٪ؾٟ إىل تعمٜم ٚتًذٝع ايتػرلات ايب١ٜٛٝٓ 

 انباب ٚدفٚق ايٓماع عدل ًْاطات ٚػطٛات .

 ١ يف ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ ٚؼكٝل ايه٬ّ املهتؿاّ :. ايًٓاطات ٚاـطٛات املتبع -

َٔ ايًٓاطات ٚاـطٛات املتبع١ يف َكس١ً ع١ًُٝ بٓا٤ ايه٬ّ يف نبٌٝ ؼكٝل ايه٬ّ املهتؿاّ ) ا٫هابٞ ( 

 َا ًٜٞ :.

 .َٓع ايه٬ّ ) اؿٛاق ، املؿاْٚات ، ايٛناط١ ، املها١ُٖ يف اتؿاقٝات ايه٬ّ َٚكاقب١ تطبٝكٗا (  .1

 ٚقؾع َهت٣ٛ ايٛعٞ بايٓهب١ يكٓاٜا ايه٬ّ ، ْٚمع ايه٬غ ، ٚايعؿٍ ، ٚسكٛم ا٫ْهإ . تعمٜم .2

قٝاؾ٠ ايعًُٝات ايهٝان١ٝ ٚاملًاقن١ ؾٝٗا ، ٚتًذٝع املًاقن١ ايًعب١ٝ ٚتعمٜم ايجك١ يف ايعًُٝات  .3

 ايؿميككاط١ٝ .

ًذُٝع ٚػًَُٛا تٛؾرل اـؿَات ا٫دتُاع١ٝ يًتأنؿ َٔ تًب١ٝ ا٫ستٝادات اؿٝات١ٝ ا٫نان١ٝ ي .4

 ا٫قٌ سعًا .

 تعمٜم اجملتُع املؿْٞ ٚاملها١ُٖ يف لاس٘ . .5

 ايكٝاّ بإعُاٍ تطٜٛك ٚت١ُٝٓ ٚإعُاق ٚإعاؾ٠ بٓا٤ اجملتُع احملًٞ . .6

 آيٝات بٓا٤ ايه٬ّ يف اجملتُعات :  -

 آيٝات بٓا٤ ايه٬ّ يف اجملتُعات املتبع١ َا ًٜٞ :.َٔ 

 ِٝ ٚايجكاؾ١ ٚا٫ع٬ّ .تعمٜم ثكاؾ١ ايتعاٌٜ ٚاؾَادٗا ُْٔ ايتعً .27

 َ٪نهات تطبٝل ايكإْٛ .ًْٚكٙ ٚايتعكٜـ ب٘ ، ٚتك١ٜٛ  تعمٜم ثكاؾ١ نٝاؾ٠ ايكإْٛ .28

 انتؼؿاّ ٚنا٥ٌ ايٛناط١ ٚايتؿاٚض ٚقِٝ اؿٛاق يف سٌ اـ٬ؾات . .29
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 ايتػرل اجملتُعٞ ٚا٫ؾَاز يتعمٜم ًَاقن١ ايٓها٤ يف كتًـ فا٫ت اؿٝا٠ . .30

 ؾ١ٜ .بًٛق٠ ػطط يًت١ُٝٓ ا٫قتُا .31

 ؼكٝل ايعؿاي١ ا٫ْتكاي١ٝ ٚددل ايٓكق . .32

 تك١ٜٛ َٓع١َٛ اجملتُع املؿْٞ ٚيبهات ؾعِ املكأ٠ . .33

 ع١ًُٝ ايتؿاٚض  .34
 

 تعكٜـ ايتؿاٚض :. 

ٜٓاقٌ ؾٝٗا طكؾإ أٚ أنجك ػ٬ؾاتِٗ بًهٌ طٛعٞ يف قاٚي١ يًٍَٛٛ إىل سٌ ٖٛ ع١ًُٝ سٌ ْماع  

   ٜهٕٛ ـيو بانتعؿاؾ ا٭طكاف يتكؿِٜ تٓال٫ت أٚ تؿاِٖ سٍٛ اٖتُاَاتِٗ ٚساداتِٗ املًذلن١ ٚ

 أٚ ٖٛ :.

ع١ًُٝ تٛاٌَ َٚها١َٚ بني أطكاف ْماع تهع٢ يًٍَٛٛ إىل ْتٝذ١ َكبٛي١ يًطكؾني سٍٛ قٓاٜا ـات اٖتُاّ    

 ًَذلى .

 ايؿكم بني ايتؿاٚض ٚاؿٛاق :. 

ٕٛ ٖٓاى انتعؿاؾ َٔ َع انتعؿاؾ يًتٓالٍ أٟ إٔ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض ٜهايتؿاٚض ٖٛ سٛاق          

: ٖٛ ع١ًُٝ تٛاٌَ بني أطكاف ْماع ، يٝو ا٫تؿام أِٖ أٖؿاف  ؾاؿٛاققبٌ اطكاف ايٓماع تكؿِٜ تٓال٫ت ; 

 اؿٛاق ٚإمنا انتًاف اؿادات ٚاملُاحل ٚقا٤ املٛاقـ املع١ًٓ .

 ايؿكم بني ايتؿاٚض ٚاملها١َٚ :.

كؾني ايٓماع إىل ؼكٝل َهانب تهٕٛ بايٓكٚق٠ ع٢ً :  ٖٞ ع١ًُٝ ْؿع١ٝ عت٘ ٜهع٢ ؾٝٗا نٌ َٔ طاملها١َٚ 

 سهاب ا٭ػك .

 :. عٓؿَا تهاّٚ ايبا٥ع يًشٍُٛ ع٢ً اندل ػُِ ممهٔ ؾٗفا َههب يٓا ٚػهاق٠ يًبا٥ع . أٟ إٔ

اْاؾ١ إىل ـيو اشلؿف َٔ ايتؿاٚض ٖٛ قاٚي١ ايٍَٛٛ إىل سٌ أٚ تؿاِٖ بُٝٓا اشلؿف َٔ املها١َٚ ٖٛ قاٚي١ 

 . اؿٍُٛ ع٢ً َهانب

 .: ايكٛاعؿ ٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ يًتؿاٚض 

اييت ٜكّٛ بٗا املؿاٚض ٚميتًهٗا يًكٝاّ  أٚاملٗاقات ا٫نان١ٝ اييت تهتؼؿّ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض ) َٚٔ أِٖ ايكٛاعؿ 

 بع١ًُٝ ايتؿاٚض ( َا ًٜٞ :. 

ًٌٝ : ٜٚكُؿ ب٘ مجع مجٝع املعًَٛات اييت ميهٔ ايٍَٛٛ إيٝٗا سٍٛ ايٓماع عٔ طكٜل ؼ ايتشٓرل .1

 ايٓماع .

. ٚتًرل إىل أ١ُٖٝ َعكؾ١ ايطكف ا٭ػك يف ايٓماع ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايع٬ق١ َع٘ إٕ ٚدؿت أٚ :ايع٬قات  .2

بٓا٤ ع٬ق١ َع٘ ٚايجك١ ٚايتٛاٌَ ا٫َٔ نٞ  تعؿ ُْاًْا ع٢ً إٔ نٌ طكف نٝٛاٌَ ست٢ ايتٌَٛ 

 ٫تؿام .

. ٜٚكُؿ ٖٓا إٔ متٝم بني املُاحل : ( ايذلنٝم ع٢ً املُاحل ٚيٝو ع٢ً املٛاقـ ) املٛاقـ ٚاملُاحل .3

يطكيف ايٓماع ٚعاؾ٠ (أٟ املك١ْٚ )ٚاملٛاقـ ٫ٕ املُاحل ) ٚاييت متجٌ ا٫ستٝادات ا٫نان١ٝ أٟ َا ٜكٜؿٕٚ 

َا ٜكٜؿْٚ٘  ته١َُٝا تهٕٛ أَكًا انانًٝا ٚغرل ٚاْش١ يف ايػايب يف سني ٜكغب بعض اطكاف ايٓماع 

 يهٕٛ املٛاقـ ٫ تهٕٛ َك١ْ يف اغًب ا٫سٝإ .ْٚات َعب١ ْعكًا َٛقؿًا أٚ َطًبًا مما هعٌ املؿا

. ؾػايبًا َا تهٕٛ يهٌ ًَه١ً عؿ٠ سًٍٛ ، ٚيهٔ نجرلًا َا :اهاؾ ػٝاقات يتشكٝل َهانب َتباؾي١  .4

ايطاٚي١ ع٢ً أْ٘ ايٛسٝؿ ٖٚفا ٖٛ اـطأ ايفٟ ٜكع ؾٝ٘ لؿ إٔ اؿٌ املكؾٛض ٖٛ َا ْٜٛع ع٢ً 

 اؾُٝع .

 .ا٫ؾٌٓ ايفٟ ميهٓٓا ؼكٝك٘ بايتؿاٚض َعكؾ١ اـٝاق  .5

 .ؾٌُ املًه١ً عٔ ايٓاى  .6

 .اػتباق َٓطك١ ا٫تؿام احملتٌُ ) املهإ املٓانب يًطكؾني يًتؿاٚض (  .7
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 :. : أٟ َا هب إٔ متًه٘ أٚ َا ميهٔ إٔ متًه٘ َٓٗا ا٫َج١ً ايتاي١ٝؼًٌٝ قٛتو ايتؿا١ْٝٚ بؿق١  .8

 تٛاٌَ اؾٝؿ ٚايتعبرل ٚقؿق٠ ا٫قٓاع .اَت٬ى ايكؿق٠ ع٢ً اي           

 اَت٬ى ايهًط١               اَت٬ى اؿل .اَت٬ى املاٍ .                     

 املعًَٛات                   ا٫ع٬ّ                           ايع٬قات .                          

 عًِ  / اـدل٠  / ايجكاؾ١ .اي    ايتشايؿات                          

 املباؾق٠  .  ق٠ٛ ايًؼ١ُٝ / ايًذاع١ / اؾكا٠٤  

 ايٛقت ٚاؾاقت٘ .        اَت٬ى اـط١ ٚايك١ٜ٩            

 . َٓٗا :املٗاق٠ ا٫َػا٤ ايؿعاٍ عؿ٠ انايٝب ٚ .ا٫َػا٤ ايؿعاٍ : .9
 اعاؾ٠ ـنك اٯقا٤ .  ا٫نتٓباط   ايتًذٝع 

 تعاطـ .اي  ا٫ٜٓاغ   

ٚيهٌ انًٛب َٔ تًو ا٫نايٝب ايػكض َٓٗا ٚايطكٜك١ املٓانب١ نُا ٖٞ َْٛش١ يف ايًٓك٠ اـا١َ بأنايٝب 

 .ا٫نتُاع ايؿعاٍ 
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 ايًٓك٠ اـا١َ بأنايٝب ا٫َػا٤ ) ا٫نتُاع ( ايؿعاٍ :.

 

 أمثلة الطرٌقة الغرض األسلوب

 ـ  إبداء االهتمام 1 التشجٌع
 فً ٌستمر الشخص جعل .2
 لحدٌثا

 ترفض وال توافك ال◆

 غٌر كلمات استخدام ◆
 صوت بنبرة واضحة
  إٌجابٌة

 ". . . .أفهمن" .1
 ممتع هذا .2 .
 "ال ال" .3 
 "نعم" .4

 الصلة ذات المعلومات جمع .1 االستنباط
 إظهار على اآلخرٌن تشجٌع .2

 واهتماماتهم احتٌاجاتهم
 المنفتح التواصل من جو تهٌئة .3

 إٌحائٌة ولٌست فتوحةم أسئلة اطرح◆ 

  ترفض وال توافك ال◆

 بنبرة واضحة غٌر كلمات استخدم ◆
 إٌجابٌة صوت

 مثل مشجعة، جسد لغة استخدم◆ 
 بالرأس اإلٌماء

 هذا ٌثٌرها التً المخاوف ما" .1
 "لن؟ بالنسبة المولف

 األمر هذا أهمٌة سبب ما" .2
 "لن؟ بالنسبة

 المشكلة هذه تإثر كٌف" .3
 "اهتماماتن؟ على

 اآلراء ذكر إعادة
 

 أنن بمعرفة لآلخرٌن السماح .1
 فهمهم تحاول وانن جٌدا تنصت

 ٌمولونه لما فهمن من التحمك .2
 

 اآلخرٌن نظر وجهات صٌاغة إعادة ◆

 إبداء أو اآلراء على الحكم تجنب ◆
  الخاصة أرائن

 معلومات على للحصول أسئلة طرح ◆
 

 تخلص أنت أخرى، بعبارة .1
  ". . .إلى
  ". . . أن ترى فؤنت لذا" .2
 تمصد فإنن مخطئ ا، أكن لم إذا .3

 أو األساسٌة المخاوف إظهار .1 اإلٌضاح
  المعلنة غٌر
 غٌر أو الغامضة العبارات فهم .2

 الواضحة
  التفسٌرات اختبار .3
 

  كثرة تجنب ◆

 المماطعات
  مركزة أسئلة اطرح ◆

 مفتوحة ولٌست

  التفسٌرات نالش ◆
 الكاملة

 تمصده مما متؤكدا لست .1
 ". . .ب
 لً تشرح أن ٌمكنن هل" .2

 ما تفصٌبل   أكثر بصورة
 "؟ . . .أهمٌة

 االعتماد إلى ٌدعون الذي ما .3
 "؟ . . .بؤن

  التعاطف
 

 وجهات من األحداث فهم .1
 اآلخرٌن نظر
 وجهات تحترم أنن إظهار .2

 مشاعرهم وتدرن نظرهم

  بخبرات االعتراف ◆

 بولل دون اآلخرٌن،
 نظرهم وجهات

 بالضرورة

  والتمدٌر الشكر إبداء ◆
 الموافمة من بدال

 به تشعر ما تفهم ٌمكننً .1
 ". . . حٌال

 الكثٌر لن سببت وأننً البد" .2
 ". . . اإلزعاج من
 أنن كٌف تفهم ٌمكننً" .3

 أنه على األمر هذا أدركت
 ". . .تهدٌد

 التلخٌص
 

 والمعلومات األفكار جمع .1
 عام المهمة

 أوسع لمنالشة لاعدة إرساء .2
 نطالا

 التً المضاٌا مراجعة ◆

 أثٌرت

  ذات األمور على التركٌز ◆
 المصوى األهمٌة

  المعلومات استبعاد ◆
 الجوهرٌة غٌر

 األفكار هً هذه أن ٌبدو .1
 ". . .طرحتها التً الرئٌسٌة

 بصورة للمولف رإٌتن إذن، .2
 "؟ . . .فً تتلخص عامة

 األساسٌة خاوفالم أن أشعر .3
 ". . هً لدٌن

 الصٌاغة إعادة
 

 منالشات فً االنتمال .1
 المشكبلت لحل التوصل
 األحداث من التركٌز وإعادة
 األهداف إلى الماضٌة
 المستمبلٌة

 إعادة على اآلخرٌن تشجٌع .2
 الموالف فً التفكٌر

 االهتمامات على والتركٌز
 العبارات توجٌه إعادة .3

 لنوات ًف والعدائٌة السلبٌة
 فائدة أكثر

 أفكار من االستفادة ◆

 تطوٌر فً اآلخرٌن
 ممترحاتن

  نماط على التؤكٌد ◆
 والمصالح االتفاق

 أو/و المتوافمة
 المشتركة

  محاٌدة لغة استخدام ◆
 لغة من بدال إٌجابٌة أو

 االتهام

  تلبً كٌف شرح ◆

 مصالح ممترحاتن
 األخرى األطراف

 إلثراء ..مثٌرة فكرة هذه" .1
 بؤن لً اسمح أكثر، موضوعال

 ". . ألترح
 هل ، . . .نمدر كلٌنا أن بما .2
 من

 "؟ . . .أن المفٌد
 شعرت ألنن باألسف أشعر" .3

 ألنن سعٌد ولكننً بهذا،
 نرى دعونا .المضٌة هذه أثرت
 على معا العمل ٌمكننا كٌف

 ".مخاوفن مع التعاطً

 

 

 

 

 

 ٝب ايٓماع ٚايتٛاٌَ ايؿعاٍ َٔ ؼًٌٝ ايٓماع ٚاناي ٜعؿ

  املٗاقات ا٫نان١ٝ يًتؿاٚض .
  ، مث١ بعض ايٓماعات اييت ٫ ميهٔ ايتؿاٚض بًأْٗا

ؾبعٓٗا ٜتطًب ٚدٛؾ بعض ا٫ؾٚات ا٭ػك٣ ظاْب 

ايتؿاٚض ; ٚيف بعض ا٫سٝإ ٜتؿاٚض املتٓالعني 

ببهاط١ نٛن١ًٝ يًشؿاظ ع٢ً َٛاقؿِٗ ؾٕٚ ٚدٛؾ 

 سٌ تعاْٚٞ .١ْٝ يؿِٜٗ يًتٛاٌَ إىل 

 ٬َسع١ :
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     َت٢ وؿخ ايتؿاٚض ؟ :.

طكاف ايٓماع ع٢ً إٔ ٖٓاى ْماعًا ; ٚإٔ ايتؿاٚض أٚ ايعٌُ َعًا نٝشكل ْتا٥ر أؾكط عٓؿَا تتؿل وؿخ ايتؿاٚض 

 أؾٌٓ َٔ ايعٌُ بُٛق٠ َٓؿكؾ٠ .

   

 :    ع١ًُٝ ايٛناط١ 

 

ٖٞ أسؿ أمناط ايتؿاٚض ايفٟ ٜهاعؿ ؾٝ٘ طكف ثايح َكبٍٛ َٔ قبٌ أطكاف    تعكٜـ ايٛناط١ :  -

 ا عٔ ايٍَٛٛ إيٝ٘ بأْؿهِٗ .ايٓماع ع٢ً ايٍَٛٛ إىل سٌ قؿ عذمٚ

ٚن١ًٝ ؿٌ ايٓماع ٜتؿػٌ ؾٝٗا طكف ثايح ، ٖٛ ايٛنٝط ٜٚهٕٛ سٝاؾًٜا َٚكب٫ًٛ َٔ ا٭طكاف بٗؿف  أٚ ٖٞ :.

 املهاعؿ٠ ٚبًهٌ طٛعٞ يف اعاؾ٠ ايتٛاٌَ َٔ أدٌ ايٍَٛٛ إىل اتؿاق١ٝ َكبٛي١ َٔ ا٭طكاف املتٓالع١ .

 

    ؾُٝا ؽتًـ ايٛناط١ عٔ ايتؿاٚض ؟ :.  -

إٕ ايتؿاٚض ٜتُٓٔ اطكاف ايٓماع ) طكؾني  أٚ انجك ( ٜتشاؾثإ ٜٚتؿاْٚإ بًهٌ َبايك يًتٛاٌَ إىل اتؿام 

، بُٝٓا ايٛناط١ ٜكّٛ بٗا طكف ثايح ) يٝو طكؾًا يف ايٓماع ( بٗؿف َهاعؿ٠ املتٓالعني ع٢ً ؾِٗ قٓاٜا ايٓماع 

 ٚايتؿاٚض يًٍَٛٛ إىل سٌ يٓماعِٗ . 

 

    ١ٝ ايٛناط١  :. اـطٛات ا٫نان١ٝ يعًُ -

ٜٚعين هب ع٢ً ايٛنٝط مجع املعًَٛات ٚاؿكا٥ل عٔ اطكاف ايٓماع ٚؼًٌٝ ايٓماع  ايتشٓرلات :. .1

ٚانباب٘ ٚأطكاف ايٓماع املع١ٝٓ بًهٌ َبايك ٚغرل َبايك َٚعكؾ١ اَشاب ايككاق ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايٓعـ 

 عٔ ا٫طكاف املتٓالع١ .
 .   عع  اػتٝاق ايٛنٝط .    ععع  اػتٝاق ايٛقت ٚاملهإ املٓانبني   عع قبٍٛ ايٛناط١ ا :    ٗاُٖ         

 إٔ وٓك ايًكا٤ .            ععع  تًب١ٝ سادات ا٫طكاف اـا١َ . ؾ َٔ وبؼؿعع   

 انتهًاف املُاحل ٚاملٛاقـ َٚكاعاتٗا عٔ اطكاف ايٓماع . .2

 ا٫هاب١ٝ سٍٛ املُاحل ( . ) ا٫ْتكاٍ َٔ ايعباقات ايهًب١ٝ إىل ايعباقات تعكٜـ ايٓذاغ : .3
ع٢ً ايٛنٝط َعكؾ١ املٛاقـ ٜٚكك بايعٛاطـ / املعامل ٚايكٝاّ بإعاؾ٠ َٝاغ١ املُاحل ، ٚميهٔ  أٟ

 انتؼؿاَٗا ملعاٜرل ٜتِ َٔ ػ٬شلا تكِٝٝ اـٝاقات املؼتًؿ١ اييت نت٪ؾٟ إىل ته١ٜٛ .

ممهٔ َٔ اـٝاقات َع تًذٝع٘  أٟ َهاعؿ٠ اطكاف ايٓماع ع٢ً ايتؿهرل يف اندل عؿؾ ْٚع اـٝاقات : .4

 يٮبؿاع .

 تكِٝٝ ٚؼؿٜؿ اـٝاقات :  .5

 اػتٝاق ا٫تؿام ٚنتابت٘ . .6

 :.ا٫َٛق ا٫نان١ٝ اييت هب َكاعاتٗا يف ع١ًُٝ ايٛناط١  -

باعتباق إٔ طكٜك١ تعاٌَ ايٛنٝط َع ا٫طكاف ٖٞ عُٓك انانٞ يٓذاغ ايٛناط١ يفا هب عًٝ٘ َكاعات 

 . َا ًٜٞ :

 ٝاؾ١ٜ ٚا٫سذلاّ بني ا٫طكاف ، ٚبٓا٤ ايجك١ .املْٛٛع١ٝ ٚاؿ -

 ع١ًُٝ ايٛناط١ .  غتٛاْع ايٛنٝط ٖٛ أَك سٟٝٛ ٫ لا -

 ا٫ ٜ٪ؾٟ ٚدٛؾ ايٛنٝط إىل لٜاؾ٠ تعكٝؿ ا٫َٛق بٌ تهًٗٝٗا . -

 ابكال اؾٛاْب ا٫هاب١ٝ يٮطكاف املتٓالع١ . -

 ع٢ً ايٛنٝط اَتُاّ ايعٛاطـ ٜٚػًب عًٝٗا املٓطل . -

 ؿف ، ٖٚٓا تهُٔ قناي١ ايٛنٝط .املُاؿ١ ٖٞ اشل -
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 اؿا٫ت اييت  تهتؿعٞ ؾٝٗا ايٛناط١ : . -

 . ٫ تعكف اطكف ايٓماع بعٓٗا ايبعض 

 . يٝهت نٌ ا٫طكاف َٛدٛؾ٠ ع٢ً ايطاٚي١ َٚعكف بٗا 

 . عؿّ ٚدٛؾ اطاق َكبٍٛ يًتؿاٚض 

 . تٛتك ايع٬ق١ بني ا٫طكاف ٚغٝاب ايجك١ 

 َٛإىل طكٜل َهؿٚؾ .تًُب يف املٛاقـ بني ا٫طكاف أٚ اي ٍٛ 
 ثايح أٚ ساد١ اسؿِٖ إىل ُْا١ْ . اع٬ٕ ساد١ ا٫طكاف إىل طكف 

 .َت٢ تهٕٛ َهاعؿ٠ ايٛنٝط غرل فؿ١ٜ  : -

 . إـا نإ اسؿ ا٫طكاف أٚ نًٝٗا ٚاقع١ ؼت ْػط ْؿهٞ نبرل 

 . عٓؿ انتؼؿاّ ايٛناط١ نبؿٌٜ عٔ ايكإْٛ أٚ نٛن١ًٝ ْػط ٚإدباق إلْٗا٤ ايٓماع 

 ايك٣ٛ بني ا٫طكاف اثٓا٤ ع١ًُٝ ايٛناط١ .اػت٬ف َٛال ٜٔ 

 . إٕ نإ اشلؿف ٖٛ ايكُع ; نشكَإ َٔ اؿكٛم ايًكع١ٝ ٫ سؿ٣ ا٫طكاف 
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  الوساطة عملٌة :النشرة

 غٌر لبشك النزاعات فً للتوسط الخطوات هذه عناصر استخدام ٌمكن ذلن ومع خطوات، خمس من تتكون التً الرسمٌة الوساطة عملٌة ٌلً فٌما

 . رسمً

 التوجٌه

 .األطراف بٌن المتبادل والتفاهم الثمة بناء على وٌعمل الوساطة عملٌة الوسٌط ٌشرح

  .لؤلطراف الوساطة لعملٌة الخمس الخطوات اشرح ◆

  .ٌتحدث ( فمط واحد شخص الجسدي، التعدي أو السب، أو الصٌاح، ٌحظر المثال، سبٌل )على األساسٌة المواعد ضع ◆

  .الحوار لسةج ابدأ ◆

 ".للعملٌة شخص كل استٌعاب من للتؤكد فٌها ودوري الوساطة عملٌة لشرح دلٌمة سآخذ"

 أو نصائح، ألدم لن الحالة هذه وفً .الهامة النماط وتوضٌح األسئلة، وتوجٌه االستماع هً ووظٌفتً .العملٌة هذه فً حٌادٌا   مولفا   أتخذ .1

 السب حاالت عدا فٌما السرٌة، على أحافظ العملٌة، هذه فً وكوسٌط .الطرفٌن من طرف انبج اتخذ أو المخطئ، ومن الصائب من أحدد

 .ولت أي فً العملٌة إنهاء وٌمكننا برغبتنا جمٌعنا هنا نتواجد حٌث طوعٌة، عملٌة هذه الوساطة عملٌة وتعتبر .بالعنف التهدٌد أو

 .اآلن( أفعله ما وهو( العملٌة أشرح سوف .2

  .للتوضٌح أسئلة أوجه وسوف النزاع عن بإخباري كمامن كل سٌموم .3

  .المحتملة الحلول بتمٌٌم خبللها من سنموم التً المعاٌٌر بعض وضع طرٌك عن النجاح نعرف سوف .4

  .مبتكرة حلول عن بالبحث منكما كل سٌموم .5

 .حددناها تًال المعاٌٌر علٌها تنطبك التً الحلول لتحدٌد المتعددة الحلول بتمٌٌم ستمومان .6

 .نسخة على والحصول ذلن، أردتما إذا علٌها، بالتولٌع شخص كل ٌموم أن الممكن ومن كتابتها ٌمكننا اتفاق، لمجاالت تتوصبل عندما .7

 :(القصة رواٌة) المصالح استكشاف -1

 والمضاٌا الطرفٌن مشاعر صٌاغة وٌعٌد ،للتوضٌح األسئلة وٌوجه ،)لصته رواٌة( بنفسه النزاع عن وٌتحدث دوره لٌؤخذ طرف كل الوسٌط ٌدعو

 .إلٌهما اإلنصات تم أنه الطرفان ٌشعر حتى المصالح تحدٌد هو هنا والغرض .فهمها لٌضمن طرحاها التً

 من للتؤكد بنفسً أتحمك سوف ذلن وبعد .الوساطة إلى الحاجة إلى أدت التً المشكبلت عن التحدث منكما أطلب سوف المرحلة هذه فً"

 ٌرٌد من .الوساطة عملٌة خبلل منالشته ترٌدون لما أفضل فهم على للحصول أسئلة ذلن بعد أطرح وسوف .طرف كل لاله لما فهمً

  "البدء؟

 ( المصالح حول اإلٌجابٌة العبارات إلى السلبٌة العبارات من االنتقال) النجاح تعرٌف -2

 من فٌنتمل الطرفٌن، عبارات صٌاغة بإعادة وٌموم .المصالح صٌاغة بإعادة ٌموم ثم المظالم،/بالعواطف وٌمر الموالف، الوسٌط ٌعرف أن ٌجب

 دور وسٌكون .المختلفة الخٌارات تمٌٌم خبللها من ٌمكن كمعاٌٌر المصالح هذه استخدام وٌمكن .المصالح عبارات إلى المخاوف أو االتهامات

  .تسوٌة إلى ستإدي معاٌٌر عن البحث العملٌة هذه فً الوسٌط

 1 المثال

  هذا؟ النفاٌات مملب بجانب اللعب ترٌد هل :الطرف

 .سبلمتن على للك أنن ٌبدو :الوسٌط

 .سبلمتن ٌضمن أن ٌجب المشكلة لهذه حل أي :المعاٌٌر
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 2 المثال

  .هنا إلى تؤتً أن لبل بفعله ستموم ما لررت لمد .للولت مضٌعة هذا :الثانً للطرف األول الطرف

 .النتٌجة على التؤثٌر فعلٌا   ٌمكنن فإنه وتمدمه، رأٌن عن نسؤل عندما أنه كدالتؤ ترٌد أنن ٌبدو :الوسٌط

 .األطراف جمٌع آراء االتفاق ٌعكس أن ٌجب .األصوات جمٌع التفاوض عملٌة تتضمن أن ٌجب :المعاٌٌر

 (الذهنً العصف) الخٌارات وضع -3

 مساعدة حٌنها الوسٌط ٌستطٌع ،(سبلمتن المشكلة لهذه حل أي ٌضمن نأ ٌجب األول، المثال فً) النجاح معاٌٌر ووضع المضاٌا تحدٌد بمجرد

  .لئلبداع تشجٌعه مع الخٌارات، من ممكن عدد أكبر فً التفكٌر على الطرفٌن

 عملٌة بمٌة خبلل سنركز أننا إال الماضً، على البداٌة فً ركزت تكون لد أنن من الرغم عل .المشكلة حل مرحلة إلى اآلن ننتمل سوف"

   كن النزاع؟ هذا لحل بها المٌام ٌمكنن التً األشٌاء بعض ما ، __________ المضٌة من ءا ً   بد .للمستمبل حلول إٌجاد على ساطةالو

 .تسمعها عندما اآلخرٌن أفكار تجاهل أو انتماد عدم وٌرجى .جمٌعا   أكتبها وسوف .بنفسن فعلها ٌمكنن التً األشٌاء فً وفكر مبدعا،

 ".بعد فٌما اتفاق إلى للوصول لتمٌٌمها الفرصة لن وستتاح

  :الشخصً النزاع :المثال سبٌل على .واألسماء األفعال باستخدام عملً، كاحتمال واكتبها .لائمة فً وضعها المحتملة الحلول فً فكر ◆

  .الحكومة فً السلطة والجنوب الشمال سٌتشارن :األهلً النزاع .متفرغ غٌر بشكل العمل صموئٌل سٌبدأ

 الذي ما . _____ إلى االحتٌاج منكما كل ذكر لمد" .المستمبلٌة عبللاتهما وتحدد ستحسن التً الحلول فً التفكٌر على الطرفٌن شجع ◆

 "ذلن؟ لتحمٌك سوٌ ا فعله ٌمكنكما

 فً علٌه دائرة وضع علٌه الموافمة ٌمكنهما الذي الحل تحدٌد الطرفٌن من اطلب مرة، كل فً واحد لموضوع المحتملة، الحلول كل كتابة بمجرد

 .المائمة

 الخٌارات وتحدٌد تقٌٌم -4

 المثال، سبٌل على .لبولها فً سٌرغبان التً الحلول على التفاوض فً الطرفٌن وٌساعد مشترن، اهتمام مجاالت إٌجاد إلى ذلن بعد الوسٌط ٌسعى

 فً لجوش السٌارة األم تعٌر سوف .األسبوع أٌام فً ء ً   مسا العاشرة فً المنزل إلى جوش سٌعود :الخروج حظر لموضوع بالنسبة

 .المساء فً المنزل إلى للعودة األسبوع نهاٌة عطبلت

 وكتابته االتفاق اختبار -5

أن  الوسٌط ٌتؤكد علٌه، بالتولٌع الطرفان ٌموم لكً رسمً اتفاق كتابة ولبل المادمة، المرحلة هذه فً االتفاق مجاالت الطرفان ٌحدد أن بمجرد

 تنازال من ستتطلب المستدامة االتفالات معظم أن تتذكر أن المهم من ذلن، ومع .الطرفٌن مصالح بعض وتلبً ووالعٌة، محددة االتفاق مجاالت

  .األطراف جمٌع

".ذلن أردتما إذا علٌها بالتولٌع وستموما علٌها اتفمتما التً البنود جمٌع بكتابة المرحلة هذه فً سنموم"
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 الدلٌل إعداد فً بها االستعانة تم مراجع

 

 والدراسات المقاالت :أوالً 

 ٌونٌو 2 و 1 دمشك، ،“ اإلسبلم فً السبلم“ الدولً المإتمر فً السبلم، تعزٌز فً التربوٌة المناهج دور كنعان، علً أحمد •

2009 . . 

 لمجلس التنفٌذي المكتب الت،والمجا المنطلمات فً بحث العربٌة، الخلٌج بدول االجتماعً اإلرشاد المجد، أبو كمال أحمد •

 . 1990 المنامة التعاون، مجلس بدول االجتماعٌة والشإون العمل وزراء

 

 التدرٌبٌة األدلة :ثانٌاً 

 . 2003 الحكومٌة غٌر للمنظمات التمٌز مركز - الجماهٌري االتصال أسالٌب دلٌل •

 . 2004 الحكومٌة غٌر للمنظمات التمٌز مركز - االتصال مهارات دلٌل •

 2011. واالجتماعٌة االلتصادٌة للتنمٌة المحروسة مركز التسامح، ولٌم اإلنسان حموق دلٌل سلٌمان، مرٌم •

 . 2007 الماهرة، التنمٌة، موارد مركز االجتماعً، والنوع الدٌممراطٌة الصباح، وأسماء سلٌمان مرٌم •

 مركز – التدرٌب بمجال العاملٌن للنشطاء مرجعً لٌلد الدٌممراطً، االنتمال مجال فً التدرٌب مهارات ابراهٌم، هانً •

 2012 الماهرة – التنمٌة موارد

 تدرٌبً برنامج )( CIVICUS 2009 )،(  المواطنٌن لمشاركة العالمً والتحالف المدنٌة المشاركة و الجٌد الحكم برنامج •

 .الدولٌة كٌر هٌئة :مصر بالمشاركة، الحكم حول

  للمعلمٌن سبلمال بناء أدوات مجموعةدلٌل . 

  2334المعجم الوسٌط. 

  السبلم وبناء المٌادة مهاراتدلٌل 
 

  الدولٌة القرارات :ثالثاً 

 الثالثة الدورة فً العامة الجمعٌة اتخذتهما لراران السام، ثمافة بشؤن عمل وبرنامج إعبلن المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة •

 . 1999 أكتوبر والخمسٌن،

 ،) 2010 – 2001 ( العالم أطفال أجل من والبلعنف السام لثمافة الدولً العمد بشؤن لرار المتحدة، مملؤل العامة الجمعٌة •

 . 1998 ،) 25 / 53 ( والخمسٌن الثالثة الدورة

  إلكترونٌة مواقع

www.dawaseredu.gov.sa -1 

www.al-hdhd.net -2 

www.komoedu.jeeran.com -3 

www.uop.edu.jo -4 

www.moeforum.net -5 

www.fao.org -6 
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