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هو منهج فكري وعملً  (Conflict Transformation)تحوٌل الصراعات 

لتحوٌل حاالت الصراع أٌا كانت لفرصة تغٌٌر تحولً. وهً مبنٌة على لدرة 
 :العمل للتعلم, والمدرات العاطفٌة والعملٌة

 تعزٌز الحوار الُممرب الذي ٌمكنه احتواء اآلخر 
 منع تصعٌد الخالفات عندما ال نتفك 
 خلك حلول مالئمة لجهات متنوعة 
 فً المضاٌا المثٌرة للجدل عمد حوار فعال 
 تحسٌن وتعزٌز العاللات بٌن األفراد 

 

من خالل المشاركة فً هذه الدورة نتعلم تطوٌر مهارات لتحوٌل الصراعات ونرافك بعضنا البعض فً سٌرورة التعلم. 
 ت التً نتعملها على أرض الوالع.سنموم معا ببحث لصص ولضاٌا من الوالع لتطبٌك المهارا

لكل من ٌعمل فً مجال المضاٌا االجتماعٌة والمجتمع فً الحٌاة الٌومٌة )كعمل أو تطوع(: عمال  هذه الدورة معدة:
والتعلٌم, مٌسري  اجتماعٌٌن, ناشطٌن ومنسمٌن فً العمل االجتماعً, ناشطٌن فً جمعٌات, عاملٌن فً سلن التربٌة

 مجموعات وما الى ذلن.

 
 في الدورة سنتطرق للمواضيع التالية: 

 .بناء شراكة وخلك جو من الحوار 

 .تطوٌر مهارات للبحث والتعلٌم المشترن 

 .أفك جدٌدة لفهم وتحلٌل موضوع الصراعات 

 .الوعً لذاتً ولآلخر فً حالة صراع 

  ،سلوكٌات، نماط بحث عمٌك لموضوع الصراعات: افتراضات

 الموة والتعاطف.

 .إعادة صٌاغة األطر والتخطٌط الذاتً فً الحمل 

 .الوعً لموضوع النزاع والوعً لموضوع الصراع 

 .ابداع وأمل: تحوٌل الصراع لنهج حٌاة 

 
  

   :الشركاء

تمدم آلٌات جدٌدة للتعامل مع موضوع   جمعٌة تحد
الصراعات على كل المستوٌات بمساعدة موضوع 

رؤٌا الجمعٌة هً . الالعنف واالبداع, التعاطف
توجٌه المجتمع اإلسرائٌلً على جمٌع مركباته 
لٌكون أكثر تمبال واحتواء وألل عنفا بواسطة  

 تذوٌت موضوع تحوٌل الصراعات.

فً  المركز للبحث االجرائً والعدالة االجتماعٌة
أنا وذاتً فً "كلٌة عٌمٌن ٌزراعٌل طوروا منهج 

والتً , لبحث عملً على أرض الوالع" الحمل
تساعد الناس فً  أن ٌمدروا مساهمتهم ألنفسهم 

وتمكنهم من اكتشاف سبل جدٌدة , لخلك أطر حٌاتهم

 .لتوسٌع نطاق ما هو ممكن

منظمة مدنٌة دولٌة هو  ZFDمنتدى 
عملٌات ال عنفٌة من ألمانٌا, تدعم 

لتحوٌل الصراعات. هذا المنتدى كان 
مجموعة من المتطوعٌن وعلى مدار 

سنة تحول الى منظمة مهنٌة  22
 دولة. 02عضو فً  011مركبة من 

 

 

     تحد : مارٌو شٌختمان, جمعٌةلمزيد من التفاصيل
info@challenge.org.il    5992301-054 

 . الرابطادخلوا الى للتسجيل: 

لماءات, كل لماء مكون من  10: القاءاتمبنى 

 ساعات فً التوارٌخ التالٌة:  3.5

13/6 ,20/6 ,27/6 ,11/7 

5/9 ,19/9 ,3/10 ,24/10 ,7/11 ,21/11 .   

سٌكون هنان منتدى على خالل العطلة الصٌفٌة 

 االنترنت للمنالشة والتعلم ألفراد المجموعة.

 ش.ج لجمٌع اللماءات 750تكلفة الدورة: 

عدد من المنح الجزئٌة, اذا كنتم بحاجة الى  ٌوجد

 منحة رجاء توجهوا الٌنا.

 

 עמותה להתמרת סכסוכים
 

 המרכז למחקר פעולה  ולצדק חברתי
 المركز للبحث االجرائي والعدالة االجتماعية

Action Research Center for Social Justice 
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