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التقرير االداري والمالي السنوي للعام
٢٠٠٧

ملتقى تعاون الشبابي –مؤسسة تعاون لحل الصراع : اعداد 
مقدمة

، ٢٠٠٢يايت هذا التقرير ليتوج عمال متواصال للعام اخلامس على التوايل، لقد كانت البدايات يف مارس 
العمل ازه، ولنضع من خالله اللبنات السرتاتيجيةلنبني فيه ما مت اجن٢٠٠٧وه حنن اليوم نقدم تقريرنا للعام 

.للسنوات الثالثة القادمة
كما يايت هذا التقرير يف ظل وضع فلسطيين حرج، وحتديدا بعد االحداث الدموية والعنيفة اليت جرت يف 

١٢/٦/٢٠٠٧قطاع غزة يف 
من احلاجة –ما كنا ننادي به دائما –ان ما جرى قد اوضح بشكل جلي . حركيت فتح ومحاس حتديدا

املاسة اىل تطوير وسائلنا السلمية يف التعامل مع اختالفاتنا ونزاعاتنا الداخلية، وامهية احلوار البناء واجلاد 
. لتحقيق اهدافنا باحلرية واالستقالل الناجز

يايت يف ظل حماوالت جادة من احلكومة الفلسطينية بوضع حد حلالة االنفالت االمين كما ان هذا التقرير
ان ذلك ميثل هدفا للمجتمع . الذي يهدد مسريتنا الوطنية، وكذلك وضع حد حلالة العنف الداخلي املتواصل

. يف هذه املنطقةاملدين ايضا، يف الوقت الذي ميثل هدفا للقوى الدولية الساعية اىل خلق حالة من االستقرار
ان ذلك يتطلب حتديد الرؤيا بشكل مشرتك ما بني خمتلف الفاعلني يف جانب، كما يتطلب بناء شراكات 
حقيقة سواء على املستوى احمللي او االقليمي او الدويل ومبا يسهم يف حتقيق رؤية الدولة الفلسطينية 

. الدميقراطية احلديثة اليت تعيش بامن وسالم
ان من االمهي

افالعمالني واملتطوعني فيها وقفة جادة لتقييم حتربة السنوات اخلمس املاضية، الجرتاح رؤية ورسالة واهد
واليت ) ٢٠١٠–٢٠٠٨( لقد مثلت اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة لالعوام الثالثة القادمة . املرحلة القادمة

، كما متت املصادقة عليها من قبل جملس االدارة بعد عدة جلسات يف ٨/٢٠٠٧مت اعدادها يف شهر 
٥/١/٢٠٠٨

نقطة حتول جوهرية من حيث الرتكيز على الربامج ٢٠٠٧لقد مثل العام . يف جمال التعامل البناء مع النزاعات
املتخصصة، حيث كان برنامج الشباب الوسيط احد اهم الطرق البناءة يف التعامل مع النزاع واليت مت تنفيذها 
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لقد كان هذا املشروع ميدان تعلم متبادل، حيث اسهم وبشكل نوعي يف تطوير مقاربات . يف اربع جامعات
" ية يف التعامل مع النزاع، اضافة اىل ذلك جاء االستخدام الواعي من قبل تعاون الدارة تعاون السليمة والود
. يف براجمها ومشاريعها كنقطة حتول وتطور يف عمل املؤسسة" Do No Harm–الدعم بدون اذى 

ملالية اىل واليت وصلت قيمتها ا٢٠٠٧لقد جاء هذا التقرير ليستعرض املشاريع اليت مت اجنازها يف العام 
نصف مليون يورو تقريبا، اضافة اىل املشاركات والشراكات اليت اقامتها تعاون خالل هذا العام سواء كان 
ذلك مع منتدى الشباب يف اجلامعة العربية او مع املؤسسات الشريكة يف برنامج التبادل الشبايب االورويب 

. املتوسطي

ي جبهده وعمله املتواصل وانتماءه الصادق حتقق هذا اجلهد يبقى ان نسجل الشكر السرة وفريق تعاون الذ
الوطين املتواضع، كما نتقدم بالشكر اىل ملتقيات تعاون الشبابية يف اجلامعات واملعاهد والكليات واليت مثلت 

كر كما نتقدم بالش. منبع افكارنا، كما مثل متطوعي امللتقيات القادة احلقيقيون لرباجمنا ومشاريعنا وانشطتنا 
اجلزيل للجهات الداعمة واملمولة النشطتنا ويف مقدمتهم مركز اولف باملا الدويل وبرنامج رواد الشبايب 

ولربنامج الشباب االورويب " CIDA"وبرنامج نسيج وبرنامج رفيد وكذلك للوكالة الكندية للتنمية الدولية 
EURO" املتوسطي  – MED Youth Program "ن دعم واسناد على ما قدموه ويقدموه م

. لعملنا

رئيس مجلس االدارة/ خالد سليم 
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شبكة عمل تطوعي" بناء" مشروع 
ملتقى –ضمن مشروع بناء شبكة التطوع الشبايب يف مدينة اخلليل والذي نفذته مؤسسة تعاون حلل الصراع 

النروجيية للمساعدات الشعبية وبالشراكة مع مركز نرسان الثقايف واملمول من قبل املؤسسة–تعاون الشبايب 
واهلادف إىل بناء شبكة عمل تطوعي شبايب تضم نشطاء العمل الشبايب من اجلنسني وتطوير القدرات 
القيادية الشبابية باإلضافة إىل تطوير العمل الشبايب الذي يعاين من اإلمهال والقصور نتيجة املصادر احملدودة 

.سلم اولويات صناع القرارمن جانب وبسبب عدم وجود املنطقة على 
على هذه املبادرة الشبابية املشرتكة ملا هلذا االسم من أبعاد حالية ومستقبلية، ” بناء " لقد مت إطالق اسم 

سواء كانت عرب عملية بناء قدرات املركز وتطويره أو عرب بناء قدرات الشباب القيادية أو عرب بناء شبكة 
إضافة إىل ما حيمله هذا . اسيا من هيكل وعمل مركز نرسان الثقايفالعمل التطوعي اليت ستصبح جزءا أس

االسم من حتديات وحمفزات ميكن أن متثل شعارا للعمل الشبايب يف املنطقة وحتديدا يف هذه الظروف الصعبة 

.والدميقراطي
تطوير القدرات القيادية للشباب يف منطقة جنوب اخلليل ويف يطا، و بناء شبكة عمل هدف املشروع إىل 

.تطوعي شبايب تضم نشطاء العمل الشبايب من اجلنسني يف منطقة جنوب اخلليل ويف يطا
ية واملالية ويف جمال العمل مع واخذ املشروع بعدا جديدا بتطوير قدرات مركز نرسان الثقايف يف اجلوانب اإلدار 

املتطوعني ومبا يسهم يف حتقيق استمرارية عمله وتطوير قدراته على تقدمي اخلدمات للفئات الشبابية يف منطقة 
حيث أن املركز الذي تأسس منذ ما يقارب العام حيتاج إىل تطوير . جنوب اخلليل وحتديدا يف منطقة يطا
ني فيه ومبا يضمن عمله كمؤسسة غري حكومية قادرة على تقدمي قدرات أعضاء جملس إدارته واملتطوع

اخلليل وحتديدا يف منطقة يطا وذلك لبناء وتطوير القدرات القيادية لدى الشباب يف جماالت تدريب املدربني 
.اجللسات والعمل التطوعي واألعنف واالتصال الفعالوتيسري 

هو املشاركة النسوية الفاعله  يف منطقه اجلنوب   اذ قدرت املشاركة هم خمرجات  هذا املشروع أان من 
ةعاليه باملقارنةوتعترب هذه النسب. النشطة املشروع ةمن حجم املشاركة العامه املتلقي% ٤٠النسوية حبوايل  

ركة النسوية يف منطقه اجلنوب واليت تعاين مع نقص حاد يف املشاركة النسوية نتيجه العادات والتقاليد مع املشا
ونقص املؤسسات العامله يف هذا املضمار 

ويعترب املشروع نقطه انطالق وبدايه لتاسيس قاعده عمل نسوية فاعله ومشاركه هادفه للنهوض بالعمل 
ةعند املراه الريفيةالتطوعي خاص
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يف مدينه يطا اال ان  املشروع اخذا ةالتطوعيةرغم ان املشروع يف بداياته استهدف  تفعيل املشاركة الشبابي
لتصل بعدا جغرافيا  اكرب ليمتد حنو جيمع قرى ومدن جنوب اخلليل بال استثناء بل امتدت انشطة املشروع 

اىل العديد من القرى واملناطق النائية واليت يعاين فيها الك
مشارك ومشاركة  عرب ٢٥٠٠وقد قدر عدد املستفيدين من انشطه وبرامج املشروع اكثر من ، والتطوعية

مراحل املشروع املختلفه 

نابلسفي مدينة "تقوية التنسيق و التشبيك بين المؤسسات النسوية القاعدية"مشروع 
املشروع بداية رائعة يف جمال حتديد االحتياجات للمؤسسات النسوية، و بناء خطة شكل هذا 

.اسرتاتيجية ينبين عليها مشاريع و نشاطات املؤسسات يف املستقبل يف فلسطني
و يذكر هنا بأن حتديد االحتياجات للمؤسسات احمللية يف فلسطني ليس بالشائع و ال هو بالسهل كذلك ، 

يني الكفؤ املؤهلني لتحديد االحتياجات املؤسساتية ، لذلك كان من املميز بنهاية هذا لعدم توفر االستشار 
املشروع أن يتم اخلروج خبطة اسرتاتيجية مستقبلية لست مؤسسات نسوية يف مدينة نابلس ،باإلضافة لتحقيق 

:أهداف املشروع التالية
٣كل ائتالف يضم نابلس،رى من ست مؤسسات نسوية من قاثنان مكونانمت تشكيل ائتالفان . ١

.مؤسسات
.خطة اسرتاتيجية) ٢(عدد –وضعت خطة اسرتاتيجية لثالث سنوات قادمة لعمل كل ائتالف . ٢
٣ .

.
سيتم عرضها من واحدة،دة تكاتف املؤسسات النسوية من خالل مشاركتها تنفيذ خطة اسرتاتيجية زيا. ٤

.قبلهم يف املؤمتر العام

:المشروعايجابيات * 
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ذلك القيام مببادرات شخصية من خالل قيام مركز نسوي صرة ومثال علىروح املبادرة لدى النساء خلق-
حول مجع معلومات حول إنتاج )حول حتديد االحتياجات   والثانية)األوىل:وتل بعمل استمارة حول

.تلاأللبان والتني يف قرية 
العمل اجلماعي من خالل تشكيل االئتالف وحتديد مواعيد االجتماعات مرة يف الشهر يف كل تشجيع-

.اخلرباتقرية لتبادل 
العمل خاصة على نطاق الثالث القرى -

ومن خالل الطرق اليت استخدموها يف أثناء عملية مجع املعلومات كاملقابلة واملالحظة وتوزيع االستمارات 
.القريةواحتكاكهن أكثر مع نساء 

.تعزيز فكرة تغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة يف العمل يف نطاق االئتالف-

بادرات اليت خرجت من بعض القرى املشاركة يف املشروع وخاصة يف االئتالف الغريب حتديدا هناك بعض امل
قرية صرة قامت بعمل استمارة خاصة بتحديد االحتياجات لنساء قريتها والنتائج اليت خرجت منها مت ارفاقها 

ية تل فقامت بعمل باملخرجات اليت خرجت من نقاشات ورش العمل اليت مت تنفيذها يف قريتهن ،  اما قر 
دراسة حول كمية انتاج االلبان واخلروج ملقابلة التجار جلمع املعلومات عن ذلك استنادا للطرق اخلاصة 

.العمل اتبتحديد االحتياجات اليت مت مناقشتها يف ورش
على اجلمعيات األخرى وتبادل اخلربات والتجارب، خاصة فيما يف التعرفتشكيل االئتالف ساهم . ٢

يتعل

باب االنتساب اليه  
وحصل هذا يف االئتالف الشرقي اما االئتالف الغريب فقرر اجتماعاته يف مرة واحدة يف كل شهر ويتقرر بناء 
على هيئة االئتالف وفتح الباب النتساب قرى اخرى لالئتالف كما حصل مع قرية عراق بورين اليت وصل 

.النضمام  واملشاركةاليها االئتالف وفكرته وابدت رغبتها الشديدة يف ا
من قوقعة اجلمعية اىل فكرة االئتالف والعمل اجلماعي وإخراجهافكرة االئتالف رفع من مكانة املراة . ٣

وعزز أكثر الثقة بالنفس يف العمل والتعامل مع احمليط والتعرف على املؤسسات واجلمعيات االخرى  وكان 
هم ملواعيد  االجتماعات ومناقشتهم لالمور اليت يرغبون أثره يف االئتالف الشرقي والغريب من خالل حتديد

، وان يتم عقد االجتماعات يف كل وضع اخلطة االسرتاتيجيةبتنفيذها لتفعيل االئتالف وخاصة بعد ان مت 
.قرية 
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هناك كانت بعض االشكاليات اليت كانت تصادفها رئيسة اجلمعية نساء دير احلطب واعضاء هيئتها . ٤
قسيم املهام اليت اسندت اليها يف هيئة االئتالف فقامت كل من املشاركات يف االئتالف فيما يتعالق بت

" عزموط" و " قرية بالطة البلد" الشرقي 
ه مؤهل هلذه االشكالية وتضمنت يف عمل لقاء يف قرية دير احلطب جتمع النساء ويتم انتخاب من يرون

للمهام وبالفعل بعد املناقشة فيما بينهن اقتنعن باحلل وسيتم تنفيذه فور رجوعهن للقرية فكان املشاركة على 
املستوى مؤشر جيد لالندماج يف العمل اجلماعي ضمن نطاق االئتالف باالضافة اىل تفاعلهن ا هذ

ظر اكثر والعمل على التفكري الذي ساهم يف تقريب وجهات الن" ٢٤ال" واندماجهن اكثر خالل تدريب
بصورة مجاعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع االجندة يف حال املوافقة عليها وايضا يف حال مل يتم سيتم 

.التفكري يف تفعيل هذه املشاريع بناء على جهدهم يف تفعيل االئتالف 
على هيئة االئتالف  واخلروج بشكل عام اعطى املشروع للنساء الفرصة للعمل بصورة مجاعية وميحور ذلك 

من تقليدية املشاريع اليت تايت وتنتهي  ، ودميومة هذا املشروع من خالل االئتالفات اليت تشكلت واليت 
.شكلت القاعدة االساسية للعمل النسوي 

حوار القادة الشباب من أجل الالعنف: "مخيم الحوار الشبابي الرابع بعنوان."
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ة من كافة /شاب ٦٠ملخيم الشبايب للحوار  مبدينة جنني ، بقرية حداد السياحية مبشاركة عقد هذا ا
OTIو بدعم من ٢٠٠٧/حزيران/١٦-١٤حمافظات الضفة الغربية بتاريخ  -USAID حيث،

: و هي)...السيادة و القانون(متت مناقشة اربعة حماور رئيسية حتت عنوان 
.احلوار و قبول اآلخر.١
.أثره يف سيادة القانونالالعنف و .٢
٣..
.التحيز و التمييز.٤

:و كانت نتائج المخيم كالتالي
جمموعات حوار كل منها ناقش واحد من العناوين املذكورة سابقا يف مكان واحد بالرغم من كل ٤مت بناء -

".سيادة القانون" احلواجز حتت عنوان 
ة المساع أص/مشارك٦٠مت اعطاء فرصة ل -

.
.مت اخلروج باربع خطط عمل لنشر أمهية سيادة القانون يف كل مدن الضفة الغربية-
.مت االتفاق على تنفيذ خطة عمل واحدة  تنفذ بكل املناطق- 

مبدا املساواه يف املشاركة النسوية يف برامج وخطط  وانطالقا من وعي واميان املؤسسة بضروره  حتقيق 
ومشاريع املؤسسة فقد لوحظ مشاركة فاعله من قبل  العنصر النسوي يف املخيم اذ  وصلت  نسبه املشاركة 

من جمموع املشاركني  وايضا فقد لوحظ توزيعا جغرافيا عادال  للمشاركني من معظم % ٦٠النسوية حوايل 
بل ركزت املؤسسة على  مشاركة  القرى  واملخيمات يف هذا املخيم  العطاء فرصه ة حمافظات الضفه الغربي

اكرب للشباب من املشاركة الشبابيه واملدنيه خاصة يف املناطق اليت الحتظى بفرصه عاليه يف املشاركة  او يف 
 .

مشروع الشاب الوسيط
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ت واملؤسسات التعليمية الفلسطينية الكثري من النزاعات واليت تأخذ يف بعض األحيان طابع تشهد اجلامعا
العنف بني أطراف النزاع، ال تقتصر آثاره على األطراف املباشرة، بل متتد إىل خارج اجلامعة، وذلك يؤثر على 

الشاب "ءت فكرة مشروع خلق بيئة تعليمية أمنة خالية من العنف، وللتعامل البناء مع هذه النزاعات جا
".الوسيط

ومشروع نسيج وبتمويل من مؤسسة فورد فونديشن، الطفل إنقاذودعم من مؤسسة املشروع بالتعاوننفذ 
، جامعة اجلامعه العربية االمريكية جامعات فلسطينية وهي جامعة النجاح الوطنيةأربعكتجربة أوىل يف ونفذ

ملشروع إىل خلق وسطاء شباب من اجلنسني يف اجلامعات سعى ابيت حلم وجامعة بوليتكنك فلسطني، 
لقد مثلت هذه الفكرة ثورة يف املفاهيم التقليدية السائدة، فالسائد أن . واملؤسسات التعليمية الفلسطينية

.ليس شابا، واالهم ليس امرأة أو فتاة" املصلح " يكون 
اليت تواجههم باختالف أنواعها، فهم غري املشروع ميكن الشباب يف التعامل مباشرة حلل املشاكلأنكما 

ويطبق الوساطة كأسلوب شبايب جديد للتعامل البناء مع يقدم املشروعمعتادون للقيام بدور الوسيط، وهلذا 
إن ذلك سيكون له األثر الكبري يف تعميق املشاركة الشبابية يف عملية صنع القرار على . النزاعات اجلامعية

.املستوى اجلامعي، وسيز 
عمل مشروع الشاب الوسيط على إجياد دور إجيايب وأكثر احرتامًا للشباب الفلسطيين وسيزيد من مشاركتهم 

اء شباب قادرين على إحداث مشاركة جمتمعية يف عملية 
أول جتربة فلسطينية 
وعربية متاسس الوساطة كوسيلة فعالة يف التعامل مع النزاعات بشكل ودي وسلمي يف اجلامعات الفلسطينية  

.يف اجلامعات الفلسطينية.و اللجنة االجتماعية يف جملس الطلبة/ ة شؤون الطلبة أوكجزء من عماد
وقد تلقى املشاركني يف املشروع تدريبات حول مفهوم الوساطة ومراحل الوساطة واملبادئ اليت تقوم عليها 

داخل الوساطة وصفات ودور الوسيط داخل اجلامعة، وقام املشاركني يف املشروع بتنظيم ورشات عمل 
وخارج اجلامعة للرتويج لفكرة الوساطة وأمهيتها داخل اجلامعات للحد من حاالت العنف والتعامل البناء 
والسليم مع النزاعات اجلامعية، إضافة لذلك قام املشاركني بتنظيم أربع مؤمترات داخل اجلامعات، وميكننا 

/ وسيط٦٠امعات املستهدفة من خالل خلق القول هنا أنه مت البدء بتأسيس نوادي للوساطة الطالبية يف اجل
وقد مثلت نسبه مشاركة الفتيات يف هذا املشروع حوايل  ة للبدء بعملية الوساطة داخل اإلطار اجلامعي،

ومن خمرجات املشروع إنشاء صفحة الكرتونية حول الوساطة حتتوى على دراسات ومقاالت %٥٥
.www.youthmediator.orgوان وقصص جناح للطلبة املشاركني يف املشروع بعن
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مت إجناز دليل تدرييب هو األول إضافة إىل إصدار وسيط تعليمي حول الوساطة يستخدم كدليل تعليمي، و 
سسات األهليةمن نوعه باللغة العربية ويف الوطن العريب ميكن االستفادة منه واستخدامه من قبل األفراد واملؤ 

واحلكومية ومن قبل القطاع اخلاص

اإلنسانيةبرامج المساعدات 
إىل الوضع االقتصادي املرتدي الذي يعيشه أبناء شعبنا واليت أثرت بطبيعة احلال على حياة نتيجة 

ا يف املؤسسة 
تلبية علىاالجتاه الذي خياطب احلاجات احلقيقية للمجتمع الفلسطيين، فقد مت خالل السنة احلالية الرتكيز 

وقد جاء العمل في احتياجات الفئات االجتماعية املهمشة كطلبة اجلامعات واملدارس الفقراء واحملتاجني،
المساعدات االنسانية  والصراع  بط القوي ما بين برامج المساعدات االنسانية اليمان المؤسسة بالترا

فقذ نفذت املؤسسة مشروعني لتقدمي واثر المعونه واالغاثه على تفعيل او توجيه النزاع  ومن هنا
-:م من مشروع رفيد ومهامت تنفيذمها بدعاإلنسانيةاملساعدات 

"المساعدات الصحية للعائالت المحتاجة في الضفة الغربية"مشروع -١
األعباء االقتصادية عليهم بأقل ما 

وتقليل األمراض إن أمكن بني العائالت واىل، ميكن
حية وتنظيف يف عدد من القرى يف مؤسسات حملية،  عن طريق توزيع مواد صاحمللي سواء أكان أفراد أو

، واستهدف املشروع عائلة فلسطينية٣٠٠٠الضفة، حيث استفاد من املشروع أكثر من عدة حمافظات يف
- نابلس-بيت حلم-طولكرم-طوباس-اخلليل- ارحيا- رام اهللالقري يف احملافظات التالية وهي 

ا سابقا، فإننا نالحظ أن مجيع األهداف املوضوعة قد بالنظر إىل األهداف املوضوعة للمشروع واليت مت ذكره
حتققت حيث استطعنا أن خنفف العبء واملعاناة عن أهايل القرى املستفيدة من املشروع وهذا ما بدأ واضحا 

ورضاهم من املواد اليت ي
البلدية واملؤسسات األهلية يف املناطق املستهدفة، وهذا أدى إىل إجياد عالقة شراكة وتعاون ما بني املؤسسة 

االس احمللية ات و ملؤسس ا .و
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مشروع اإلغاثة الغذائية للبدو-٢
سالت غذائية للبدو املنتشرين يف حمافظات اخلليل وبيت حلم والقدس وسلفيت تقدميإىلهدف املشروع 
سلة غذائية على ١٨٠٠حيث مت توزيع قلقيلية –طولكرم –سلفيت . اخلليل ، طوباس وأرحيا والقدس،

ينية العائالت البدوية، وجاء تنفيذ املشروع خالل شهر رمضان املبارك، واحتوت السلة الغذائية على مواد متو 
يف ظل مما ساعد العائالت املستفيدة من توفري متطلبات شهر رمضان وخاصةتستخدم خالل شهر رمضان،

يشوا،الصعبة اليتهذه الظروف االقتصادية ومت حتضري قوائم أمساء املستفيدين وعملية التوزيع بالتعاون مع يع
صعوبات أثناء تنفيذ املشروع م املشروع وقد واجه طاق، 
.يف مناطق التنفيذوخاصة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي على احلواجز

.اإلنسانيةمشروع المبادرات الشبابية 
للتنمية الدولية بدأ مشروع املبادرات الشبابية األمريكيةبدعم من مشروع رواد املمول من الوكالة 

قرية ١٦مدن رئيسية و ٤، يف ٢٠٠٨/فرباير/١٥و الذي سيمتد لغاية ٢٠٠٧/حزيران/١٥يف اإلنسانية
–كفردان –كفر راعي –فقوعة (، جنني )املدية–اجلانية –دير قديس –صفا ( رام اهللا : مستهدفة 

تاح، كفر مجال، ار (، طولكرم )جزء من قلقيلية املدينة–عزون –جينصافوط –جيوس (، قلقيلية )جبع
).زيتا، جزء من طولكرم املدينة
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الفقرية يف لألسراإلنسانيةالفرصة للشباب القيادي تلبية بعض االحتياجات إلعطاءيهدف املشروع 

.قريةواحدة بكل/إنسانيةمبادرة ١٦تقدمي 

حيث ان املؤسسات املاحنة تقرر دةن اسراك حقيقي وجدي للمجتمعات احمللية  وهو ما يعين غالبا أن 
جلديد يف هذا املشروع االعتماد على إن ا. اتمعاتاملساعدات ال تنسجم واالحتياجات احلقيقية هلذه

اجلديد كما أن). متطوعني من كل حمافظة من احملافظات األربعة املستهدفة٦، ) ة/متطوع٢٤( املشروع 
. املنفذه اختاذ القرار يف املبادرات اإلنسانيةهو إعطاء الفرصة للشباب للمشاركة يف

بينما مثلت نشبه املشاركة الذكوريه  حوايل % ٣٥وقد مثلت  املشاركة النسوية يف هذا املشروع اكثر من 
كون املناطق املستهدفه هي مناطق ريفيه ال متكن املراه  من املشاركة بطريقه فاعله وهذا امر طبيعي %   ٦٥

ورغم ذلك فق

شكل مشروع املبادرات الشبابية االنسانية  بداية رائعة يف جمال حتديد االحتياجات للمناطق والقرى النائية 
مهو يف حتديد وتنفيذ شاب وشابه شاركوا وسا٢٤والفقرية  وساهم ايضا يف بناء جمموعه شبابية  مكونه من 

.االحتياجات بطريقه منظمه 
املؤهلني و يذكر هنا بأن حتديد االحتياجات للمناطق الفقريه ليس باالمر السهل  ، لعدم توفر االستشاريني

مبجموعه من لتحديد االحتياجات الشبابية  ، لذلك كان من املميز بنهاية هذا املشروع أن يتم اخلروج 
: امهها االجنازات واليت من

شاب ٢٤مت تشكيل  وتدريب جمموعه شبابية نشيطه ومهتمه بالعمل التطوعي الشبايب  مكونه من . ١
قليلية –طولكرم –جنني –وشابه من اربع حمافظات يف الضقه الغربية    هي رام اهللا 

يد االحتياجات الفئة الشابه املستهدفه يف املشروع كانت قادرة على قياده وادارة ورشات عمل لتحد. ٢
االنسانية يف املناطق املستهدفه 

متيزت هذه املبادرات بالرتكيز على االحتياجات االنسانية . مبادرة يف اربع حمافظات بنجاح  ١٦تنفيذ . ٤
والضروريه

٥-
.ة  من خمتلف الشرائح /مشارك٤٠٠مجيع ورشات العمل  املشاركني يف
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فــــتح افــــاق جديــــده للمشــــاركني واملؤسســــة  بــــالتعرف علــــى املؤسســــات احملليــــه العاملــــه يف القــــرى النائيــــة - ٦
املستهدفه وبناء شراكه مع العديد  من االندية والتجمعات الشبابيه 

وجهد شبايب رائع  يف التاكد من اعداد صب احلزيب شفافيه عاليه يف التوزيع  بعيدا عن التحيز او التع- ٧
٢٦٠٠القوائم وحاجتها احلقيقيه للمساعدات وقد وصل عدد املستفيدين املباشرين من املساعدات حوايل 

ة /مستفيد١١٥٠٠ة  بينما وصلت نسبه العائالت املستفيده بشكل غري مباشر من املشروع حوايل /مستفيد
: اساسيه هي مر المشروع بعدة مراحلدوق

.ة من مناطق املشروع املستهدفة/شاب٢٤التحضري و اعداد الطاقم و اختيار .١
: تدريب و تطوير قدرات الشباب املشاركني يف املواضيع التالية.٢
-

).ة التقاريراملتابعة و التقييم ، كتاب
ورشة عمل واحدة بكل . ورشة عمل ١٦محالت الرتويج للمشروع بكل املناطق املستهدفة ، و .٣

منطقة مستهدفة يتم خالهلا حتديد االحتياج لتلك املنطقة مبساعدة املؤسسات احمللية و أهايل و 
.شباب القرية

كوبونات شراء مالبس ( موزعة ما بني قيمة كل مبادرة اربعة االف دوالر مبادرة١٦نتجت .٤
مراحل٣مت توزيعها لتنفذ على ) شتوية، حرامات شتوية، سالت غذائية، نظارات طبية

واليت كرم من خالهلا نشطاء وفريق املشروع  واملؤسسات املشاركة  واالندية مرحلة التخريج والتقييم .٥
املسانده واملساعده 

مشروع القيادات الشابه
Olf blame 1

كز اولف باملا الدويل نفذت مؤسسة تعاون ن حلل الصراع مشروع القيادات الشابه  والذي بدعم من مر 
معات وكليات ومعاهد الضفه الغربية ااستهدف القطاع الشبايب يف ج

إىل تعزيز دور الشباب يف املشاركة القيادية الواعية  وتعزيز مفهوم حل الصراع والالعنف  واحلوار إلثراء النقاش 
مشارك ٨٠االجتماعي الفلسطيين  الداخلي كما مشل املشروع برناجما تدريبيا مكثفا ال كثر من  السياسي و 

ومشاركة  الدراك  ووعي  آليات  العمل اجلماهريي مثل الضغط واملناصرة واسرتاتيجيات التعامل مع النزاع      
نشر ثقافة الفكر السياسي واالجتماعي لدى ضمن سلسله برامج  املؤسسة اهلادفة إىلاملشروع ويأيت هذا
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ومن جهه اخرى فان املشروع هدف  اىل  تطوير قدرات الفئة الشابه  عن طريق املنتظمني يف برامج املؤسسة   
ت مثل االداره والتعبئة واسرتاتيجيات العمل اجلماهريي تدريبهم  يف عدة جماال

هلية  ومن الربامج اليت قدمها املشروع برنامج ادماج  برامج النزاع والسلم االهلي يف برامج ومشاريع املؤسسات اال
عم من دون وتعريفهم على اثر  وعي النزاع يف املشاريع التثقيفيه والتنموية  وذلك عن طريق استارتيجيه اداة الد

اذى 
واستهدفت املؤسسة العديد من اجلامعات والكليات واملعاهد الفلسطينية يف الضفه الغربية ليشمل الربنامج عرب 

وكليات ومعاهد رام اهللا   باالضافه اىل  ) ابو ديس ( مراحله كال  جامعه اخلليل وجامعه بريزيت  وجامعه القدس 
ساعه تدريبية لكل من املواقع املستهدفه٢٠بواقع ينة رام اهللا كادر عن ممثلي املؤسسات االهليه  يف مد

مشروع القيادات السياسية الشابة
على اثر اجراء االنتخابات التشريعيه الفلسطينية االخرية ، وما نتج عنها  من فوز حركة محاس وما رافقها من 

االنقسامات  الداخلية  وانعدام احداث يف االراضي الفلسطينية  وخاصة يف قطاع غزة  واليت متثلت  يف
ق االنسان  و والتعددية السياسيه  واحرتام حقاحلوار الداخلي فيما بينهم ،  مبا ينسجم  واالسس الدميوقراطية 

والرأي   والرأي االخر  خاصة وان هذه القطيعة يف احلوار ما بني االطراف قد انعكست سلبا على كافه  
. كما اثر على طبيعة العالقات الداخلية الفلسطينية مناحي احلياة الفلسطينية ، و 

اتمع % ٦٧(  من 
، والقيادات الوسطي يف العمل األهلي الفلسطيين أو ما يطلق عليها القدرات )سنة ٢٤الفلسطيين اقل من 

احمللية يف بناء السلم
.تستطيع أن حتدث التغيري االجيايب

هلذا جاءت فكرة مشروع القيادات السياسية الشابة املدعوم من قبل مركز اولف باملا الدويل، وتقوم
واألشخاص املستهدفني من املشروع وزيادة ؤسساتوقدرات املأداء على تطويراألساسية للمشروع الفكرة

.
جنني، _ يف كل من اجلامعة العربية األمريكيةثالث شرائح جمتمعية هي طلبة اجلامعات ويستهدف املشروع

طولكرم، جامعة القدس _نابلس، جامعة القدس املفتوحة _ جامعة النجاح الوطنية، والقدس املفتوحة 
_ فتوحة ابو ديس، جامعة بيت حلم و القدس امل_ رام اهللا، جامعة القدس _ املفتوحة، والكليات واملعاهد 
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مؤسسة ١٢استهداف وقد مت املؤسسات النسوية والشبابية بيت حلم، جامعة اخلليل، أما الفئة الثانية فهي 
تدريب هذه مت حيث 

.سيكونوا جسر لفتح قنوات احلوار الداخلي وتعزيز مفاهيم قبول اآلخر
و املشاركقد عمل و 

دف إىل تقريب وجهات النظر وتفعيل لغة 
.احلوار واخلروج بتوصيات وتعميمها على كافة املهتمني

مؤسسة وق قدر عدد ٣٢
ء املشاركات نسبه النسامشارك ومشاركة مثلت٦٠٠املستفيدين املباشرين من الربنامج التدرييب اكثر من 

من جمموع املستفيدين %  ٤٨حوايل 
تعميق لغة احلوار الداخلي حيث مت طباعة وتصميم إىلاإلعالميةاألنشطةومت تنفيذ العديد من 
طباعة بوسرت وتصميم نشرة إىلإضافة" عمر الدم ما بصري ميه..... .للحوارنعم " ملصق حيمل شعار 

طباعة رزنامة حتتوى و احمللية عبارة عن حوار بني فئات جمتمعية حتث على احلوار، بثت على احملطاتإعالنية
.ونبذ الفئوية والتعصباآلخرتدعو للحوار وتقبل على رسومات 

مشارك ٣٠دورة تدريبية الكثر من  ٢٠٠٨ومن النشاطات املكمله هلذا املشروع خالل العام القادم 
اسيه املتنوعه يف االردن للخروج مببادرة  خاصة بتعميق احلوار والسلم ومشاركة من االحزاب والتيارات السي

االهلي بني االحزاب السياسيه خاصة بني  محاس وفتح  

االنجاز الشعبي) مبادرة ( 
دف باألساس إىل النهوض بالطاقات والقدرات الشبابية  وتوجيهها يتاإلجناز الشعيب المبادرة من خالل 

.
اإلجناز الشعيب يف مدينة نابلس  بالتعاون مع مجعية الشباب مبادرة شبابية اطلق عليها  مبادرة مت تنفيذ 

:ن  نادي االحتاد  ونادي جبل النار ضمن ثالث  مراحل املسيحية يف كل م
  التدريب والتنسيق ( املرحلة األوىل :(

تدريب املدربني  املشاركني يف تنفيذ مشروع اإلجناز الشعيب ، والتنسيق مع األندية الشبابية اليت سينفذ 
.املشروع فيها 
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 إكساب املشاركني املهارات احلياتية ( املرحلة الثانية :(
العمل على  إكساب املشاركني املهارات اليت تساعدهم يف العمل على تنفيذ القضية اليت اختاروها و من 

تدريب املشاركني عليها هي  توكيد الذات وبناء الفريق ومهارات االتصال والتواصل والقيادة املواضيع اليت مت 
.واملواطنة 
  إختيار والعمل على القضية( املرحلة الثالثة( :

.والعمل على وضع خطة هلا والعمل على تنفيذها 
حيث قام نادي االحتاد باختيار قضية تنظيف وزراعة وتأهيل احلديقة اخلاصة بالنادي.
 من خالل تنظيف وزراعة حديقة مدرسة " رسة سعد صايلمد"أما نادي جبل النار فاختار قضية

سعد صايل ومتابعة موضوع السور اخلاص باملدرسة  مع البلدية من خالل جلنة مت تشكيلها من 
. املشاركني حبيث يتابعوا املوضوع حىت بعد انتهاء املشروع

مشاركة الطالبات مثلت نسبهمشارك ومشاركة من طلبه اجلامعات ٢٤وقد شارك يف املشروع حوايل 
. النصف تقريبا 

تعاونومبادرات متطوعينشاطات 
في الجامعات والمؤسسات الفلسطينية اإلسرائيليةالشبابية لمقاطعة البضائع الحملة -١

ؤسسة تعاون حلل الصراعات والناشطة يف أوساط الشباب بشكل خاص تقوم بتشجيع الفلسطيين فإن م
ويف هذا اإلطار تقوم املؤسسة بدعم ومساندة محالت . استخدام الوسائل السلمية يف الصراع ضد االحتالل

داخل اإلسرائيليةتشجيع املنتج الوطين احمللي، وقامت متطوعي املؤسسة بتنفيذ محلتني ملقاطعة املنتوجات 
فلسطينية خالية من املنتج فلسطينية ومؤسساتحنو جامعات " اجلامعات واملؤسسات الفلسطينية حتت اسم 

.اإلسرائيلي
إقناع الطلبة بعدم شراء املنتج غري الوطين واستبداله مبنتج ت أوهلاثالثة اجتاهاهدف احلملة يف يأيتو 

لي اعتماد محلة البديل الفلسطيين كجزء من ، و فلسطيين اخ لد نظام ا س الطلبة وللكتل الطالبية وحتديدا الال
قانون يف اجلامعة مبنع دخول أي منتج إسرائيلي له بديل ونظام ، والعمل على إقرارجلان الكافترييا

.فلسطيين، والتعبري عن ذلك يف العقود اليت جتريها اجلامعة مع الكافترييات
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ؤسسة بالعديد من النشاطات والفعاليات اليت تصب يف دعوة من أجل العمل على حتقيق األهداف قامت امل
يف الغري فلسطينية واعتماد املنتج الفلسطيين بديال عن املنتجات طلبة اجلامعات لتشجيع املنتج الوطين 

-:اجلامعات الفلسطينية، ومن هذه النشاطات
عقد ندوات وورشات وملصقات دعائية و إطالق محلة توعية داخل اجلامعة من خالل توزيع نشرات- ١

ملصق ما بني ستكرز وبوسرت، إضافة إىل توزيع يت شريت بشعار احلملة ١٥.٠٠٠توزيع أكثر من 
.لوطينعلى طلبة اجلامعات، ووضع إعالنات داخل اجلامعات تدعو لتشجيع املنتج ا

٢ -
اجلامعات باملشاركة يف فعاليات احلملة

جنني وجامعة بريزيت، فقد -املشاركة يف املعارض الوطنية اليت عقدت يف اجلامعة العربية األمريكية- ٣
وتعزيز ثقة باملنتج الوطينزوار املعرض تعريف من خالل املعرض،شارك متطوعي امللتقى يف فعاليات

غري عتماده بديال عن املنتجات وحثهم الوجودا،باملنتوجات احملليةوالزائرينالطالب اجلامعي
ويف . يف التعرف على أجنحة املعرضم مساعدإضافة إىل ،جلامعة واألسواق احملليةيف االوطنية 

ملعرض الذي أقيم يف اجلامعة األمريكية، أقامت املؤسسة أمسية فنية أحيتها دار اليوم األخري من ا
.قنديل تضمنت العديد من الفقرات الفنية والرتاثية اهلادفة

دفع أكرب عدد ممكن من الفاعلني على املستوى اجلامعي للمشاركة محلة تواقيع،  وكان اهلدف منها - ٤
د اجلوانب على الطلبة لتحقيق أهداف احلملة، ويف هذه يف احلملة وخلق املزيد من التأثري متعد

السياق وقعت الكتل الطالبية وجمالس الطلبة يف اجلامعات إضافة إىل نقابة العاملني يف جامعة 

اليت يتوفر هلا بديل يف السوق
مع احملالت التجارية العاملة يف احلرم اجلامعي مثل الكافترييا، ملا تساهم هذه اخلطوة من تعزيز 
االقتصاد الفلسطيين، وتشجيع املنتج الوطين واحلد من مشكلة البطالة بني صفوف اخلرجيني، إضافة 

.محلة آالف توقيع من قبل طلبة اجلامعات يف كل جامعة على حدةإىل 
حملة اكسر قرار االحتالل في البلده القديمة في الخليل-٢

ملتقى تعاون الشبايب محلة اكسر قرار االحتالل يف البلده القدمية - اطلقت مؤسسة تعاون حلل الصراعات
. اخلليل والعديد من املؤسسات االهلية واحلكوميةيف مدينة اخلليل، بالتعاون مع حمافظة" افتح دكانك"



17

وجاءت هذه احلملة بعد قراراالحتالل االسرائيلي باغالق مجيع احملالت التجارية يف البلدة القدمية يف حمافظة 
اخلليل، وتايت هذه احلملة من اجل اعادة تنشيط احلياة االقتصادية واالجتماعية يف البلدة القدمية  واغالق 

اال 
التطورات االخرية واخلطرية  اليت مارسها االحتالل مبمارسة كافة اشكال االغالقات  وحظر التجول ومنع فتح 

.احملالت
ية واعالمية  اكد السيد احملافظ عن دعمه مؤسسة اهل١٥ويف لقاء مع عطوفة حمافظ اخلليل مجع اكثر من 

الكامل  هلذه  الفكرة معربا ان هذه الفكرة انتقلت من جمرد عمل  شبايب تطوعي اىل فكرة وطنية ودينية 
ملزمة للجميع من اجل ضمان استمرارية احلياة يف البلدة القدمية  رغم احلياة القاسية اليت يعانيها، هذا وقد 

كة عن دعمها هلذه احلملة مؤكدة على مشاركتها والعمل على حتشيد وتعبئة الراي اكدت املؤسسات املشار 
.العام لضمان جناح احلملة

وقد دعوا املشاركني يف احلملة احلكومة الفلسطينية باقرار يوم وطين لدعم واحياء البلدات القدمية يف 
.لقدمية من التهويد والتهجرياحملافظات الفلسطينية  لضمان استمرارية العمل على محاية البلدات ا

مشارك ومشارك من نشطاء العمل التطوعي وكوادر ١٠٠٠ووصل عدد املشاركني يف   احلمله اكثر من 
املؤسسات االهلية واحلكوميه باالضافه اىل ممثلني عن القوة واالحزاب السياسية وقد لوحظ مشاركه هائله من 

قبل اجلمعيات  واالندية النسوية 
الطفل السعيد في الخليلمهرجان-٣

ملتقى تعاون الشبايب يف حمافظة اخلليل مهرجان الطفل السعيد وقد –نظمت مؤسسة تعاون حلل الصراع 
.طفل وطفلة، ذلك يف مسرح مركز إسعاد الطفولة٤٥٠قدر عدد املشاركني يف املهرجان أكثر من 

ان مت خالهلا مجع عشرات اهلدايا من جاء االحتفال ضمن محله أطلقها متطوعي تعاون خالل شهر رمض
مالبس وأحذية وحلويات 

لرفع املعاناة عن اطفال مدينة اخلليل، وتوفري  اقل مستلزمات الفرح واالبتسامة هلم مما هذا املهرجان يأيت 
خيرجهم من اجواء االوضاع السياسية املنعكسه عليهم   
وأغاين أطفال، باإلضافة إىل استضافه مهرجني من وختلل املهرجان عروض تراثية متثلت بفرق دبكة شعبية

السويد ومسابقات أطفال ثقافية، وقد قام متطوعني تعاون بالرسم على وجوه األطفال وتوزيع اهلدايا على 
. األطفال لرسم ابتسامة العيد على وجوه أطفالنا يف حمافظة اخلليل



18

وعربيةمشاركات دولية
ور المشاركة الشبابية و المجتمع المدني في سياسات الشباب و د:" بعنوانالمشاركة في مؤتمر 

".تطوير العمل الشبابي في السياق األوروبي المتوسطي
بودابست–هنغاريا : المكان 

-Youth European Centreفي مركز الشباب األوروبي 
٢٨/١٠/٢٠٠٧-٢٣: التاريخ
وة من جامعة الدول العربية بالشراكة مع جملس الشباب ممثلة للشباب الفلسطيين بدعاملؤسسة باملؤمتر شاركت
.االورويب

البحرين،مصر،األردن، لبنان، فلسطني، ( دولة أوروبية و عربية١٨مشارك من ٣٠ضم السيمنار ما يعادل 
املغرب، تونس، اليمن، بلغاريا، فرنسا، أملانيا، اليونان، ايطاليا، رومانيا، اسبانيا، السويد، يوغسالفيا، 

من مؤسسات شبابية و عاملني شباب و قيادات شباب ،باإلضافة لباحثني شباب و متخذي قرار ) يطانيابر 
) األوروبية و العربية( من كال املنطقتني 

.استكشاف القيم و الركائز و املفاهيم اليت تقوم عليها املشاركة الشبابية.١
اسها على العوامل املختلفة املؤثرة فهم السياق الثقايف و االجتماعي للمشاركة الشبابية و انعك.٢

.باملشاركة الشبابية
تبادل اخلربات و أمثلة عن مشاركات شبابية يف الدول األوروبية و املتوسطية و حتليل لالجنازات و .٣

لقة ا تع امل ات  تحدي .ال
الت نقاش دور متخذي القرار و غريهم ممن هلم الدور بالتأثري على املشاركة الشباب.٤
حتديد جماالت التعاون األورويب املتوسطي و اليت تعترب املفاتيح و األسس  ملشاركة الشباب و تطوير .٥

.و حتسني السياسات الشبابية
ختطيط ملبادرات شبابية تساعد يف حتسني مشاركة الشباب يف العملية السياسية و حتسني احلوار .٦

.الثقايف بني دول حوض املتوسط
:نتائج السيمنار

.تعميق فهم احلقائق املختلفة للمشاركات الشبابية يف تشكيل سياسات الشباب.١
،...تبادل املعلومات و االفكار .٢
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.التشبيك ما بني املؤسسات الشبابية و متخذي القرار و الباحثني .٣
.و املشاركة يف السيمنارؤسسات الشبابية املختلفالتشبيك ما بني امل.٤

ر مشاريع شبابية تقدم لربنامج الشباب االورويب املتوسطي، و قد خططت  
) السويد، البحرين، اليمن، املغرب، االردن،أملانيا و فلسطني ( جمموعيت بالشراكة مع مؤسسات اخرى من 

." بناء جمتمع دميقراطي الكرتوين"فكرة مشروع بعنوان 

الشباب العربي في تأصيل مشاركة: (لعربية للشباب بعنوانمنتدى جامعة الدول االمشاركة في مؤتمر 
).لأللفيةاإلنمائيةو تحقيق األهداف 

جامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق االمم املتحدة /السياسات السكانية و اهلجرةإدارةعقدت 
ق األهداف االمنائية برنامج تعزيز قدرات الدول العربية لتحقي(للسكان و صندوق االمم املتحدة االمنائي 

برنامج تقنيات املعلومات و االتصاالت –الربنامج االقليمي ملكافحة االيدز بالدول العربية -لأللفية  
باالضافة اىل منظمة العمل الدولية و شبكة توظيف الشباب و بالشراكة مع ) للتنمية يف املنطقة العربية

–١٩ورية مصر العربية يف الفرتة ما بني عدة مؤسسات دولية و اقليمية أخرى، وذلك يف مجه
٢٣/١١/٢٠٠٧

التحديات الرئيسية اليت تواجه الشباب بالرتكيز على قضايا التشغيل و : االول: ركز املنتدى على حمورين
.املشاركة و التمكني: و الثاين. التعليم و الصحة 

ابية حكومية و غري حكومية من الشباب الفاعلون مبنظمات شب) ة/مشار٣٥٠(و قد ضم هذا املنتدى 
بالدول العربية و من أصحاب املسامهات الفكرية و الثقافية اجتمعوا مع صناع القرار من وزراء و 
مسؤولني باالضافة اىل الباحثون و اخلرباء العاملني و قضايا الشباب العطائهم الفرصة ملناقشة أهم 

.اتالقضايا املتعلقة بالشباب و تبادل املعلومات و اخلرب 
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و قد ناقشت حماور املنتدى كل من املواضيع التاليةو اخلروج بتوصيات رفعت جلامعة الدول العربية و 
:لصناع القرار يف الدول املشاركة 

حقوق االنسان و الدميقراطية و احلكم ) ٢السالم و أملن و نزع السالح ، ) ١: اعالن االلفية.١
.نياالدماج االجتماعي و محاية املهمش) ٣الصاحل،

".ريسب أكت" جلسة عمل التعريف ببوابة املواطنة .٢
.الربامج و أنشطة الشباب/ مشاريع املنظمات الشبابية ) ٢التعليم، / التشغيل) ١:سوق االفكار .٣
:احلقوق االجنابية ضمن سياق األهداف االمنائية لأللفية و ناقشت ما يلي: الصحة االجنابية.٤

برامج و حبوث الصحة اجلنسية و االجنابية /باباألبعاد الثقافية و االجتماعية للش-
.للمراهقني

.املراهقني/بيانات و سياسات الصحة االجنابية للشباب-
.املراهقني/ خدمات و معلومات الصحة االجنابية للشباب-

.العريب–احلوار االورويب .٥
.االورويب–مشاركة الشباب يف احلوار العريب -
.بناء القدرات لتنمية العمل الشبايب-
.العمل الشبايب و تعدد الثقافات-

"النوع االجتماعي والحقوق الجنسية والتنمية المجتمعية"ورشة تدريبية بعنوان 
مجهورية مصر ”شاركت املؤسسة بدورة تدريبية حول 

٢٠٠/ ٥/١١–٣من ،العربية
ــــددريبيـــة هـــم املنظمـــني للورشـــة الت ــــودهلي بدولــــة اهلنـ ــة غـــري هادفــــة للـــربح مبدينـــة نيـــ ــ ـــــــا هـــي مؤسسـ .  مؤسســـة كري

علـــى " كريــــا"وتعمــل مؤسســـة .  القيــــادة مـــع بنــاء شـــبكات مؤسســية علـــى املســتوى احمللـــي واإلقليمــي والـــدويل
ــد املــــرأة، وحقــــــوق املــــرأة واملســـــــاواة  ــــــف ضــــ ــوق اجلنســــــية، والصحـــــة اإلجنـابـيــــة، والعن موضــــوعات خاصـــة باحلقـــ

.االجتـمـاعيـــة
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برنامج ) بدعم من مؤسسة فورد(واجلدير ذكره هنا وخالل األربع سنوات املاضية، قامت كريا بتنظيم 
وقد استهدف .  ع مصر وفلسطني وكينيا، واستضافت أربعة جمموعات من املشاركني بتلك الدولتبادل م

وكان املشاركني يعملون  .  
املشاركني يف فهم . كأخصائيني مبجال التنمية وباألخص مع الشباب

املوضوعات املتعلقة بالنوع االجتماعي واحلقوق اجلنسية وربط تلك املوضوعات حبقوق اإلنسان والتعرف على 
اتمعية وحقوق اإلنسان ية  نم ال الت مبج نسية  اجل وق  احلق عي و ا تم االج نوع  لقة بال تع امل يم  اه املف مج  ية د مكان .إ

مل مع النزاع التعاالمشاركة في برنامج تدريبي حول 
ملتقى تعاون الشبايب يف الربنامج السنوي الذي تعده  مؤسسة –شاركت مؤسسة تعاون حلل الصراع 

R.T.C يف مدينهBirmingham  ١٠وملده وقد مثل املؤسسة هاين  مسرياتيف  بريطانيا
٥/٧/٢٠٠٧-١٩/٤/٢٠٠٧اسابيع متواصله  يف الفرته الواقعه ما بني 

التعامل مع النزاع واليه استخدام  على موضوعقد مشل الربنامج املعد العديد من برامج التدريب و 
كما مشل الربنامج  مجله كبرية من املواضيع املدنيه واالجتماعيه  - اسرتتيجيات جديده يف التعامل مع النزاع  

من الربامج اليت سامهت وغري–االعالم  والعنف –الدين - التمييز –اجلندر –كاملواطنه الصاحله 
بشكل فعال يف تطوير قدرات املشاركني   بشكل جيد 

افضايا –وقد كانت هذه التجربه نوعيه وجديده سامهت يف صقل شخصيه املشاركني 
االساسيه للتعامل مع النزاع  والسلم االهلي  وبناء املؤسسات املدنيه والقانونيه 

سواءا كانت بالوسائل –هم هذا الربنامج  يف تنميه العديد من املهارات التدريبيه  لدى املشاركني كما سا
التعامل مع النزاع جمالالتدريبيه واالوراق العمليه اليت شارك يف وضعها خرباء دوليني ومميزين يف 

االميان  بضروره وجوب احلقوق هذه املشاركه دافعا قويا واساسيا وحمركا فاعال للمشاركني يف نتوكا

دول يف العامل شاركت يف ٩يف نقل خربات اكثر من ةكبري ةوقد مثلت هذه التجربه ايضا فائد–جتربه غنيه 
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ف على ماهيه النزاعات يف هذه الدول واليه التعامل معها كما شكلت دافعا هذا الربنامج  حيث مت التعر 
نفسيا  اجيابيا  بان هنالك العديد من  دول العامل الزالت حتت االحتالل  

فيها التعرف على العديد من حضارات  ومعتقدات االخرين استطعنالقد كانت جتربه  ناضجه وجديده
نشر   القضيه الفلسطينيه  ملئات املشاركني من دول العامل   لتعريفهم على كما كانت فرصه لنقل  و –

التاريخ والثقافه الفلسطينيه وتعريقهم ايضا على االحتالل االسرائيلي من خالل  جرائمهم  حبق الشعب 
.االمر الذي عكس تعاطفا المثيل له مع القضيه الفلسطينيه –الفلسطيين 

- :اتناالمستفيدون من خدم
٤٨٨٤٥بلغ عدد املستفيدين من املشاريع والنشاطات واخلدمات اليت قدمتها املؤسسة خالل السنة املاضية ما يقارب

.، وجاء ذلك إىل طبيعة املرحلة الراهنة وضرورة االستجابة الحتياجات واولويات جمتمعنا الفلسطيينة /مستفيد

الفئة المستهدفةالمشروع
عدد المستفيدين

فية اإلستفادةكي إناثذكور
مشروع بناء شبكة عمل 

تطوعي
طلبة الجامعات، مؤسسات شبابية، 

١٤٠٠١٠٠٠مؤسسات نسوية
تدريب، مؤتمرات، ورشات عمل، 

برامج اعالمية

٢٤٠٠٢١٠٠طلبة الجامعات الشاب الوسيط
تدريب، ورشات عمل، مؤتمرات، 

برامج اعالمية
تقویة التنسیق و "مشروع 

شبیك بین المؤسسات الت
تدريب١٢٠المؤسسات النسويةالنسویة القاعدیة

تدريب، ورشات عمل٣٥٣٥طلبة الجامعاتمخيم الحوار الشبابي الرابع
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"٢٠٠٧–٢٠٠٦–٢٠٠٥"حجم مشاریع المؤسسة خالل السنوات الثالث 

٤٠٠.٠٠٠= ٢٠٠٥$
١٤٧.٠٠٠= ٢٠٠٦$
٤٦٣.٦٣٦= ٢٠٠٧$

المساعدات "مشروع 
مساعدات صحية٧٠٠٠٨٠٠٠عائالت محتاجةالصحیة في الضفة الغربیة

مشروع اإلغاثة الغذائیة 
مساعدات غذائية٤٨٠٠٤٢٠٠ةعائالت بدوية محتاجللبدو

مشروع المبادرات الشبابية
طلبة جامعات، طلبة مدارس، اسر 

٥٠٠٠٥٦٠٠محتاجة
تدريب، ورشات عمل،  مساعدات 

انسانية
تدريب٥٥٤٥طلبة الجامعاتمشروع شركاء التدريبي

مشروع القيادات السياسية 
الشابة

بلديات ومجالس محلية، مؤسسات 
٣٨٠٠٣٢٠٠طلبة جامعاتشبابية ونسوية،

دورات تدريبية، ورشات عمل، مواد 
دعائية واعالمية

تدريب، حمالت تطوع٢٥٣٠طلبة المدارسمبادرة االنجاز الشعبي
٢٤٥١٥٢٤٣٣٠

٤٨٨٤٥
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الخاتمة
ابتداءا ٢٠٠٧من املالحظ ان التنوع يف الربامج واملشاريع والفعاليات اليت قدمتها مؤسسة تعاون خالل 

تدريبية وانتهاءا باملبادرات واملشاريع االغاثية قد اضفت من املشاريع السياسية احلوارية  ومرورا  باملشاريع ال
فاعليه ونشاطا وتعدديه يف فعاليات وانشطه املؤسسة  ورغم تنوع برامج املؤسسة اال ان املؤسسة التزمت  
بتحقيق  اهداف االنشطة واملشاريع  مبا يتناسب مع اهدافها االسرتاتيجيه ومبا يتقارب  مع جوهر اهدافها 

. ليت انشات من اجلها وخططها ا
ايضا فقد اخذت مؤسسة تعاون حلل الصراع   جمموعه من االعتبارات االخرى خالل تنفيذ االنشطة  من 
امهها اجلندر والتوزيع اجلغرايف واحليادية السياسيه   اذ  شكلت املشاركة النسوية   يف مجيع انشطة وبرامج 

ا استطاعت املؤسسة  تنفيذ مشاريعها وبراجمها كم% ٥٠حوايل ٢٠٠٧ومشاريع املؤسسة خالل عام 
وانشطتها  يف كل حمافظات الضفه الغربية   حيث ركزت املؤسسة يف تنفيذ براجمها على املناطق والقرى النائية 

كما ركوت املؤسسة يف انشطتها وبراجمها على مشاركة مجيع االحزاب والقوى . باالضافه اىل املخيمات 
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صوصا  بني محاس وفتح وم تسقط املؤسسة من براجمها ايا من  التيارات السياسية  والتيارات السياسية خ
وذلك للمسامهه يف ردع الصدع بني االحزاب السياسيه  واحملاوله يف ردع الصدع واحلفاظ على الوحده الوطنية 

ضع اسرتاتيجيه اما على الصعيد الداخلي فقد عملت املؤسسة على تطوير سياستها الداخليه  ابتداءا من و 
للخمس السنوات القادمة وانتهاءا باعداد كادر وطاقم وظيفي متخصص يف برامج عمل النزاع   ومن اعداد 

برنامج تدرييب متخصص يف احلوار  ةاسرتاتيجيات التعامل مع النزاع  
ساهم يف فان املؤسسة تتمىن ان تستطيع خالل العام القادم   من تطوير براجمها مبا ي٢٠٠٧ومع اية 

احلقيقيه مع القطاع  الفلسطيين اخلاص   وبناء شراكه اسرتاتيجيه مع القطاع الفلسطيين احلكومي من اجل 
لدميوقراطية الوصول اىل  دوله فلسطينيه منظمه وحديثة يسودها العداله وا

٢٠٠٧كما ونقدم بني ايديكم وصفا  بيانيا  لنسبه مشاركة املراة والشباب يف  انشطة املؤسسة للعام 
نة العامه وصفا بيانيا  لنسبه وصول برامج وانشطه املؤسسة  جلميع حمافظات الضفة الغربية ومرفق للموا

٢٠٠٧للمؤسسة خالل عام 
وبحمد اهللاتم 


