
ببننااء االلإإججممااعع  
مجموعة بسيطة من أفضل ممارسات التعاون  

وفض ا>نازعات 



االلننتتاائئجج االلممررغغووببةة ممنن ههذذهه االلججللسسةة 
 ففههمم االلععددييدد ممنن سسببلل االلتتووصصلل  .1

إإللىى االلققررااررااتت ببمماا ففيي ذذللكك 
تتععررييفف ععمملليي للممععننىى االلإإججممااعع. 

 االلتتععررفف ععللىى االلأأددووااتت االلخخااصصةة  .2
ببااللإإععدداادد للإإننججااحح االلججممععييااتت 

ووااللللققااءااتت. 
 ففههمم ككييففييةة االلتتأأثثييرر ففيي  .3

االلااججتتممااععااتت ممنن أأيي ممككاانن ففيي 
االلااججتتممااعع. 
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ييتتمم ببننااء االلإإججممااعع ممنن خخللاالل االلممششااررككةة 
ووااللتتسسههييلل االلممسستتنندد إإللىى االلممههااررااتت 
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ووييتتأأللفف تتححققييقق االلإإججممااعع ممنن 
االلممههااررااتت ووااللممععررففةة ووححككممةة 

االلإإججررااء أأوو االلتتسسههييلل. 
 

ففببددوونن ههذذهه االلأأششييااء٬، ققدد ييببددوو ببننااء 
االلإإججممااعع 

 ععااصصففةة ههووججااء 
تتللووحح ففيي االلأأففقق 



االلععممللييةة ففيي ممققااببلل االلممححتتووىى 
االلممححتتووييااتت: مماا ههيي االلأأششييااء االلتتيي 
ننققوومم ببممننااققششتتههاا٬، ععللىى سسببييلل 
االلممثثاالل؛ االلححققاائئقق ووااللممووضضووععااتت 

ووااللأأففككاارر ووااللممققتتررححااتت... 
 

االلععممللييةة: ككييفف ييممككنننناا ممننااققششةة 
االلممححتتووىى ممثثلل االلععصصفف االلذذههننيي 
ووااللققوواائئمم٬، ووااللممززاايياا ووااللععييووبب٬، 

ووااللأأمموورر االلععااددييةة 
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ععررضض ققددررةة االلععممللييااتت 
ممممااررسسااتت االلممججممووععااتت االلصصغغييررةة: 

 
االلععصصفف االلذذههننيي ممعع ااثثننيينن آآخخرريينن 

ببااللققرربب ممننكك: مماا االلممففييدد وومماا ههوو غغييرر 
االلممففييدد ففيي االلااججتتممااععااتت االلتتيي ننععققددههاا؟ 

ققمم ببتتددوويينن ككلل ققاائئممةة ععللىى ححددةة  
ققمم ببممششااررككةة االلققاائئممةة ممعع ااثثننيينن آآخخرريينن 

ببااللققرربب ممننكك 
ققمم ببتتصصننييفف االلخخممسسةة االلأأععللىى تتررتتييببًاا 

ممنن ححييثث االلأأههممييةة 
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االلممففتتااحح ررققمم 1 ففيي ببننااء 
االلإإججممااعع 
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 ققدد ييؤؤدديي  •
االلااتتففااققإإللىى 

تتسسههييلل إإننششااء 
االلممششااررككةة٬، 
ووااللسسللااممةة 

ووااللممششااررككةة 
للللججممييعع 

ااججععلل ااتتففااققييااتت االلععممللييااتت ففيي  
االلممققددممةة ففيي االلااججتتممااعع االلأأوولل. 

أأممثثللةة: 
• ششخخصص ووااححدد ييتتححددثث ععللىى ححددةة 

• ااسستتممعع ببععننااييةة ووححااوولل أأنن تتففههمم. 
• تتححددثث ععنن ننففسسكك ووللييسس ععنن االلآآخخرريينن. 

• ااببححثث ععنن االلممككااسسبب االلصصغغييررةة 



ييتتمم ببننااء االلإإججممااعع ددااخخلل االلااججتتممااععااتت 
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االلممففتتااحح ررققمم 2 - االلااججتتممااععااتت االلففععااللةة 
تتببددأأ ببججددوولل االلأأععمماالل 

 ييججبب أأنن ييككوونن للككلل ااججتتممااعع ججددوولل أأععمماالل  •
خخااصص ببهه. 

 ووييججبب أأنن ييككوونن ججددوولل االلأأععمماالل ممططااببققًاا  •
للننتتييججةة ممررغغووببةة للككلل ببنندد ففيي ججددوولل 

االلأأععمماالل. 

 ووتتععتتببرر أأددوواارر ممثثلل "ررئئييسس االلججللسسةة"٬،  •
ووااللققاائئمم ععللىى تتسسههييلل االلإإججررااءااتت٬، 

ووااللممسسججلل ووضضااببطط االلووققتت ضضررووررييةة 
للتتححققييقق ننججااحح االلااججتتممااععااتت. 

 ووررببطط أأددووااتت االلععممللييةة ممثثلل االلععصصفف  •
االلذذههننيي ببببنندد ججددوولل االلأأععمماالل ييععمملل ععللىى 

االلإإسسررااعع ببااللععممللييةة 
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االلااسستتممااعع ييببننيي االلإإججممااعع 
االلووصصوولل إإللىى ققممةة 

االلإإججممااعع ييتتمم ممنن خخللاالل 
ددععمم االلااتتففااققااتت 

االلصصغغييررةة االلتتيي تتتتمم 
ممنن خخللاالل االلااسستتممااعع 

االلححررييصص ووااللببححثث ععنن 
االلتتووصصلل للااتتففااقق 
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ووييممككنن للللأأععضضااء االلتتأأثثييرر ععللىى 
االلااججتتممااعع ففيي أأيي ووققتت ممنن خخللاالل مماا ييلليي 

 االلممططااللببةة ببننتتييججةة ممررغغووببةة للككلل  .1
ببنندد ففيي ججددوولل االلأأععمماالل. 

 تتووضضييحح االلأأددااةة االلتتيي ييتتمم  .2
ااسستتخخددااممههاا ففيي االلتتععاامملل ممعع ببننوودد 

ججددوولل االلأأععمماالل - االلممننااققششةة/
االلققوواائئمم/االلععصصفف االلذذههننيي/االلووققتت 

االلححاالليي. 
 تتععققبب االلووققتت ببححييثث للاا ييخخررجج  .3

ععنن االلممووععدد االلممححدددد. 
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 3 خخططووااتت ففيي ببننااء االلإإججممااعع 
 ففتتحح االلممححااددثثةة  •

 تتضضييييقق ننططااقق االلخخييااررااتت  •
 إإغغللااقق االلممححااددثثةة ببااسستتخخدداامم ططررييققةة  •

ااتتخخااذذ االلققرراارر االلممتتففقق ععللييههاا. 
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 االلممففتتااحح ررققمم 3 - االلااففتتتتااحح 
ببااسستتخخدداامم االلأأددااةة االلممننااسسببةة 

االلااففتتتتااحح ههوو االلممررححللةة االلتتيي ننققوومم ففييههاا 
ببااللتتممددييدد ووااللببححثث ععنن ااححتتممااللااتت االلححللوولل. 

أأددووااتت االلااففتتتتااحح 

• االلتتصصننييفف 
• إإننششااء االلممععااييييرر 
• االلععصصفف االلذذههننيي 

• تتققددييمم االلممققتتررححااتت 
• االلننظظررييااتت االلتتججررييببييةة 

12 



 االلممففتتااحح ررققمم 4 - ااععررفف ككييففييةة 
تتضضييييقق ننططااقق االلخخييااررااتت 

االلتتضضييييقق ههوو االلممررححللةة االلتتيي ننققوومم ففييههاا 
ببتتححججييمم االلخخييااررااتت ممنن خخللاالل االلممععااييييرر 
ووااللححققاائئقق ووااللااححتتممااللييااتت ووااللببححثث ععنن 
االلممششااررككيينن ذذوويي االلممييوولل االلممتتججههةة ننححوو 

االلممووااففققةة ببااللإإججممااعع. 

أأددووااتت االلتتضضييييقق 

االلتتأأييييدد 

ععممللييااتت االلممججممووععةة االلااسسممييةة 

 T ححسسااببااتت االلححررفف
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 ااححصصلل ععللىى ااتتففااقق ححوولل ططررييققةة ااتتخخااذذ  •
االلققررااررااتت. 

 تتححددييدد ممااههييةة خخطط االلننههااييةة االلممخخصصصص  •
للططررييققةة ااتتخخااذذ االلققررااررااتت تتللكك. 

 ققمم ببتتذذككييرر االلممججممووععةة ببممووععدد ننههااييةة  •
االلددووررةة. 

 ااسستتخخدداامم ططررييققةة ااتتخخااذذ االلققررااررااتت ككأأححدد  •
االلححووااففزز. 
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االلممففتتااحح ررققمم 5 - ااععررفف مماا ههيي ططررييققةة 
ااتتخخااذذ االلققرراارر االلتتيي تتسستتخخددممههاا 



 االلااتتففااقق ببااللإإججممااعع  •
 االلإإججممااعع ننااققصص ووااححدد أأوو ااثثنناانن  •

 ععتتببااتت االلأأغغللببييةة االلققصصووىى )االلضضببطط  •
ععنندد 90 أأوو 80 أأوو 70 أأوو 60 % 

 االلللججننةة االلتتننففييذذييةة تتققوومم ببججممعع  •
االلتتععللييققااتت ووااللآآررااء ثثمم تتققوومم ببااتتخخااذذ 

االلققرراارر. 

 االلششخخصص االلممسسئئوولل ييتتخخذذ االلققرراارر  •
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ببععضض االلططررقق االلققييااسسييةة االلممسستتخخددممةة 
ففيي ااتتخخااذذ االلققررااررااتت 



 ععببااررةة ععنن ققرراارر ششاارركك االلججممييعع ففيي  •
ااتتخخااذذهه ببااللتتععااوونن ففييمماا ببييننههمم. 

 ققرراارر ييممككننكك االلتتععااييشش ممععهه - للييسس  •
االلأأففضضلل٬، ووللييسس ننممووذذججييًاا ععللىى 

االلإإططللااقق. 

 ققرراارر للددييكك االلررغغببةة ففيي تتننففييذذهه.  •
 إإححسسااسس االلققببوولل ممنن االلممججممووععةة  •
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تتععررييفف ععمملليي للللممووااففققةة ببااللإإججممااعع 



 االلممففتتااحح ررققمم 6 - االلإإججممااعع ععببااررةة ععنن 
ممججممووععةة ممنن االلممووااففققااتت االلصصغغييررةة 

االلإإغغللااقق ههوو االلممررححللةة االلتتيي ننققوومم ففييههاا 
ببااللااننتتققاالل إإللىى االلققررااررااتت ممنن خخللاالل 

ااسستتخخدداامم أأددووااتت. 

االلااسستتممااعع إإللىى االلممووضضووععااتت ووااللااتتججااههااتت 

أأددووااتت االلإإغغللااقق 

تتققددييمم ممققتتررححااتت 

ممططااببققةة االلححللوولل االلممممككننةة ببااللممععااييييرر 
االلممووضضووععييةة 

 17ااسسأألل: "مماا االلذذيي ييممككننكك االلتتععااييشش ممععهه؟" 



ععمملل االلققاائئدد أأثثننااء ببننااء ععممللييةة االلممووااففققةة 
ببااللإإججممااعع 

 تتششججييعع االلتتممثثييلل ووااللممششااررككةة االلففععااللةة للككبباارر أأصصححاابب  •
االلممصصللححةة. 

 االلااسستتممااعع ببححررصص ووااللإإككثثاارر ممنن االلااسستتععللاامم  •
 ممسسااععددةة االلممججممووععةة ععللىى تتححققييقق أأههددااففههاا ممنن خخللاالل ججددااوولل  •
االلأأععمماالل االلممننظظممةة ووااللممببننييةة ببششككلل ججييدد ببااللإإضضااففةة إإللىى 

إإددااررةة االلااججتتممااعع. 

 تتححددييدد ااححتتييااججااتت االلمموواارردد - االلااسستتششااررااتت٬، االلممششررووععااتت  •
االلصصغغييررةة ووااللممتتووسسططةة٬، ووااللتتددررييبب. 

 ممسسااععددةة االلممججممووععةة ففيي ععممللييةة االلببححثث ععنن االلححققاائئقق  •
االلممششتتررككةة. 
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ععمملل االلققاائئدد أأثثننااء ببننااء ععممللييةة االلممووااففققةة 
ببااللإإججممااعع 2 

 ممسسااععددةة االلممججممووععةة ففيي االلتتففااووضض ووااللتتسسههييلل  •
ووففضض االلممننااززععااتت ووااللتتيي تتششمملل االلننظظرر ففيي 

االلففوواائئدد االلأأسسااسسييةة. 

 ووضضعع االلخخييااررااتت ووااللممققتتررححااتت ححوولل االلممششككللااتت  •
االلننووععييةة. 

 صصييااغغةة االلققررااررااتت االلننههاائئييةة ففيي ضضووء االلممععااييييرر  •
ووااللأأههدداافف االلممتتففقق ععللييههاا. 
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ببإإييججاازز 
  االلممووااففققةة أأوو االلإإججممااعع ععببااررةة ععنن ببننااء ججسسرر. •
  ووييللززمم إإججررااء ععممللييةة تتسسههييلل للتتححققييقق •

االلممووااففققةة. 
  االلتتععاامملل االلسسييء ييؤؤدديي إإللىى ععددمم االلححصصوولل •

ععللىى االلممووااففققةة أأوو سسننووااتت ممنن االلععمملل االلششااقق. 
  ااسستتممعع إإللىى االلااتتججااههااتت ننححوو االلممووااففققةة. •
  للككلل ممججممووععةة ننززااععااتت إإللاا أأنن ببععضض •

االلممججممووععااتت أأككثثرر إإببددااععًاا ممنن غغييررههاا ففيي ححلل 
ههذذاا االلننززااعع. 



مماا االلذذيي ييتتععيينن ععللييكك ففععللهه 
للتتججررييبب ففككررةة ووااححددةة؟ 


