المحتويات:
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مقدمة:
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كلمة رئيس مجلس االدارة:

4

مؤسسة تعاون لحل الصراع  -ملتقى تعاون الشبابي:
نشأة المؤسسة:
تأسست يف فلسطني يف شهر آذار  ،2002كمؤسسة
شبابية غري حكومية تسعى إىل اإلسهام يف بناء
اجملتمع املدني الدميقراطي احلديث من خالل متكني
الشباب وتطوير مشاركتهم يف عملية صنع القرار
اعتمادا على قيم التطوع ،ثقافة السالم والدميقراطية،
باعتبارة اداة التغيري االجيابي.

القيم:
العدالة ،السالم ،املساواة ،التعددية ،التطوع.

الرؤيا:
تسعى تعاون حلل الصراع إىل اإلسهام يف بناء اجملتمع
املدني الدميقراطي احلديث اعتمادا على قيم التسامح،
احلوار ،التطوع ،ثقافة السالم والدميقراطية.

االهداف االستراتيجية:
 بناء قدرات اجملموعات املستهدفة واجملتمع احمللي يفنظريات ومهارات التعامل مع النزاع.
 تعميق مفاهيم التعامل مع النزاع والوساطة داهلاملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدني.
 دمج وتعزيز مهارات احلوار وثقافة السالم والالعنفبني اجملتمع الفلسطيين.
 اجياد مصدر معلومات متخصص يف حقل النزاعواحلوار والوساطة.
 تعزيز مفاهيم التطوع بني الشباب حتديدا كمدخلللتنمية اجملتمعية.
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تحليل واقع بيئة العمل:
اوال :بيئة العمل الخارجية:
عام  ،2010عاما استمرت فيه معاناة شعبنا الفلسطيين امام حتقيق طموحاته حنو اقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على اسس من الدميقراطية والعدالة والسالم ،هذه املعاناة متثلث يف
حتديات وضغوظات انعكست على جممل انشطة ومشاريع مؤسسة تعاون حلل الصراع ،حيث
شكلت ممارسات واجراءات االحتالل االسرائيلي العدوانية جتاه ابناء شعبنا واملتمثلة يف توسيع
االستيطان واالغالقات واحلصار وانعدام لالفق السياسي ورفض التعاطى والتطبيق لقرارات
الشرعية الدولية.
اما اهم التحديات على الساحة الداخلية الفلسطينية فتمثلث باستمرار حالة االنقسام بني شطري
الوطن والتى تركت اثارا وخيمة على مستوى الفرد وكافة فئات وشرائح جمتمعنا ،مهددة وحدة
شعبنا ونسيجه االجتماعي ،هذا الوضع زاد من حدة النزاعات اجملتمعية ،وبدا واضحا ظهور لبعض
القيم والسلوكيات والتوجهات اخلطرية التى اصبحت جزء من ثقافة اجملتمع مكرسة ثقافة
العنف والكراهية وانعدام لثقافة احلوار والتسامح والسلم االهلى الفلسطيين.
ومن هنا برز الدور الصعب امللقى على مؤسستنا واملؤسسات العاملة يف حقل حل النزاع والسلم
االهلي ،مواجهني تعقيدات واجهتنا يف بيئة العمل ،لقد قدمت مؤسسة تعاون حلل الصراع
مجلة من النظريات واالدوات الواجب االرتكاز عليها اثناء حتديد النزاعات اجملتمعية  ،الميانها
ان التحليل السليم للنزاعات يساهم بشكل مباشر يف حتديد ادوات التدخل املناسبة وبالتالي
معاجلة النزاعات واخلالفات ،وجتد املؤسسة ان هنالك العديد من النزاعات اجملتمعية اليت ال ميكن
حصرها ،وأن بقاء ودميومة هذه النزاعات اجملتمعية من شأنها أن تضعف النسيج اجملتمعي
والوطين للمجتمع الفلسطيين  ،ناهيك عما ختلفه هذه النزاعات من اثار سلبية تصيب كافة
جوانب اجملتمع الفلسطيين.
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والشكل التالي يوضح جملة النزاعات المجتمعية التى تواجه مجتمعنا الفلسطينيى

السلوك :استخدام القوة والعنف ،حماباة،
هدر الوقت ،الشتم والقذف والسب.

السياق :عدم ضوح األنظمة واإلجراءات
داخل املؤسسات خصوصا احلكومية،
اخفاء بيانات وتقارير ،اختالف  /انقسام يف
هيكلية مؤسسات الوطن ،اكرب فصيلني
هم محاس وفتح ،البطالة ،وجود خيارين
للتحرر اخليار التفاوضي واخليار املسلح.

التوجهات :عدم االميان باحلوار عدم االميان
بالوسائــل السلميــة ،التعصــب ،احلزبيــة،
التحيز ،عدم الثقــة بصناع القــرار ،ضعف
الشفافية ،ضعف املشاركة السياسية ،عدم
الثقة باالحزاب السياسية ،اليأس ،الشعور
باالستغالل ،ضعف الثقة ،قدرة املرأة .

مالحظة:
تعترب هذه االداة من اهم االدوات املستعملة يف حتليل النزاع ،اذ متكننا هذه االداة من حتليل كل من
السلوك ،السياق ،املواقف لالطراف املتنازعة ومتككنا من اداراك اثر السياق واملواقف يف تصعيد
او خفض النزاع ،واملقصود هنا بالسلوك هو االثار الناجتة عن النزاع كالقتل – اخلطف – التدمري
 ،...اما السياق فهو وصف وحتليل لالنظة والبنى السائدة واملطبقة اليت تعيشها االطراف املتنازعة،
اما االجتاهات فتشمل وصفا وحتليال للمشاعر والقيم واملعتقدات والتحليل الذي يوضح تفصيال
للمجتمع الفلسطيين حتديدا بني الشباب.
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ثانيا :بيئة العمل الداخلية:
انطلقت تعاون من فكرة تطوير الطاقم التنفيذي متاشيا مع سياسة التطوير املستمر والدائم يف
قدرات ومهارات الطاقم يف جماالت التعامل مع النزاع واحلوار تطبيقا للخطة االسرتاتيجية وملواجهة
االحتياجات اجملتمعية وتلبية التحديات التى مير بها ابناء شعبنا .حيث مت تنسيب معظم افراد
الطاقم لاللتحاق بدورات حملية ودولية ،اضافة اىل مشاركتهم بالنشاطات االقليمية والدولية
املتعلقة باملواضيع السابقة الذكر.
اضافة لذلك فقد عملت املؤسسة على تطوير النظام االداري واملالي املعمول به يف املؤسسة،
مبا يتوافق مع مبادئ الشفافية والنزاهة ،عدا عن تطوير سياسة املتابعة والتقييم للمشاريع
واالنشطة من خالل عقد االجتماعات االسبوعية لتبادل االفكار وجتاوز الصعوبات واملعيقات
واجياد احللول املناسبة هلا ضمن اسس منهجية تكاملية ،باالضافة اىل تقديم خطط التنفيذ
واملتابعة والتقييم الشهرية.
رغم احلاجة اىل توسيع فريق العمل تلبية لالحتياجات اجملتمعية املتعددة ،اال ان الطاقم استطاع
جتاوز التحديات وحجم العمل امللقى على عاتقه سواء باملتابعة واالشراف امليداني على تنفيذ
انشطة املشاريع املختلفة ،حيث بلغ عدد الطاقم التنفيذي للمؤسسة يف عام  2010مثانية موظفني
و انضم لطاقم املؤسسة حماسب ماىل جديد.
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منهجية العمل:
هناك حتدي امام املؤسسات االهلية العاملة يف حقل حل النزاع وبناء السلم االهلي فى فلسطني
من حتديد اسرتاتيجيات التدخل للحد من النزاعات اجملتمعية نظرا للمتغريات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية التى مير بها شعبنا الفلسطيين ،اال ان مؤسستنا حاولت جاهدة حتديد
منهجيات واسرتاتيجيات عمل لرسم صورة التدخالت وتصميم املشاريع واالنشطة ضمن رؤية
تعاون باالسهام يف بناء جمتمعي مدني قائم على التعددية واملساواة والسالم.

وفي هذا االطار ركزت تعاون في منهجية عملها على ثالث منهجيات
للتدخل وهي:
 )1فهم وتحليل سياق وبئية النزاع وفق اداة :ABC triangle
منطلق التحليل هنا وفق اهمية النزاعات اجملتمعية التى متثل خطورة وتؤدي اىل تطور النزاعات
وتفاقمها وتأخذ طابع عنفي صدامي يؤثر على البنية وسياق اجملتمع الفلسطيين.
 )2الدعم بدون اذى :Do No Harm
انطلقت تعاون يف تصميمها وتنفيذها للمشاريع من نقطة غاية يف االهمية وهو ما يفرق وما
جيمع ويربط بني الناس واجملتمع ( قضايا -احتياجات -عالقات اجتماعية اقتصادية دينية
وسياسية -فئات مستهدفة -توزيع جغرايف وماطق مستهدفة).

هذه المنهجية تم تطبيقها من خالل:
 مشروع احلوار اجملتمعي ،والذي يستهدف صناع القرار داخل االحزاب السياسية من حركتىفتح ومحاس ،ففى مراحل تنفيذ فعاليات وانشطة املشروع املختلفة اخذ بعني االعتبار القضايا
مثار اخلالف والتى تفرق بني الفرقاء السياسيني ،وحمالة طرح قضايا عليها امجاع وتوافق ما بني
طريف النزاع(محاس وفتح) ،واشراك طريف النزاع يف فعاليا املشروع املختلفة ،وهذا ما بدأ واضحا
يف جلسات احلوار واثناء تنفيذ مؤمتر “ احلوار الوطين” مبشاركة ممثلى االحزاب السياسية ورجال
الدين وقادة جمتمعيني.
 مشروع بعقل متفتح -:من ضمن انشطة املشروع خالل هذا العام مت دعم  10مبادرات شبابيةوتطبيقا هلذه املنهجية فقد مت التعامل وفق منح مبادرات ال تؤدي عند تنفيذها خللق نزاعات
جمتمعية واخذ بعني االعتبار البعد والعالقات السياسية.
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 )3اما المنهجيـة الثالثـة وهـي مقـاربـة العـدد الكبـيـر مع مقـاربـة صـنـاع الـقـرار:
حيث تتمحور املنهجية حول العمل بطريقة تشاركية باستهداف مستوى افراد اجملتمع بهدف تغيري
توجهات وقيم وسلوكيات هذه الفئة ،وبعدها التوجه واشراك قادة اجملتمع وصناع القرار يف تلبية
االحتياج اجملتمعي للتغيري يف بيئة وسياق والنظم اجملتمعية ،من منطلق ان احداث التغيري على
مستوى االفراد دون احداث تغيري على املستوى االجتماعي السياسي ال يوصل اىل بناء سلم اهلى
دائم ،وهذا ما حاولنا عكسه يف مشاريعنا وانشطتنا هلذا العام من خالل-:
 )1مشروع الحوار المجتمعي :مت استهداف القاعدة اجلماهريية ،املتضرر األكرب من هذا
االنقسام الداخلي ،من أجل توعيتها ،وحتشيدها كقوة حقيقية ضاغطة على صناع القرار
الرئيسني يف املستويات السياسية العليا.
فمن خالل تنفيذ العديد من االنشطة املتنوعة يف هذا املشروع ،منها :ورشات العمل ،اللقاءات
العامة ،اجملموعات املركزة ،االنشطة االعالمية ،املصلقات واملنشورات ،ومؤمتر الوحدة الوطنية،
واملهرجان املركزي بني الشركاء قي الضفة الغربية وقطاع غزة ،كل هذه املخرجات من االنشطة
مت العمل عليها وايصاهلا اىل صناع القرار كمساهمة انهاء االنقسام واحلد من تداعياته السلبية
املدمرة على مشروعنا وحلمنا الوطين.
 )2مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور :جاءت فكرة تنفيذ املشروع خللق
نوع من التواصل ما بني املواطن واملسؤول من خالل اللقاء املباشر معه وتقديم املقرتحات والتساؤالت
اليت تساهم يف حتسني نوعية اخلدمة املقدمة أو اجراء بعض التعديالت املناسبة على خطط أو
قرارات وقوانني معينة.
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االرتباط مع الخطط الوطنية عبر القطاعية:
حاولت تعاون ومن خالل تنفيذ انشطتها ومشاريعها التوافق والتكامل مع اخلطط احلكومية
العرب قطاعية مساهمة يف التوجه الوطين بناء دولة دميقراطية فلسطينية.
لقد استهدفت وعملت تعاون بتفاوت مع قطاعات وبرامج استهدفتها اخلطط احلكومية عرب
القطاعية وخاصة قطاع الشباب وبرامج السلم االهلي واحلوار والتعامل مع النزاع ،حيث متثل هذا
االرتباط يف اخلطة الوطنية عرب القطاعية للشباب .2012 - 2010
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المشاريع ومدى توافقها مع الخطة االستراتيجبة:

الرقم

1

اهداف اخلطة االسرتاتيجية

املشروع – النشاط

تعميق مفاهيم التعامل االجيابي
مع النزاع والوساطة داخل اجملتمع  -1مشروع تعزيز الشراكة بني السلطة واجلمهور
الفلسطيين ودجمها ضمن
برامج وخطط املؤسسات املدنية  -2مشروع الشاب الرائد
واحلكومية.
 -1مشروع احلوار اجملتمعي.

2

دمج وتعزيز مفاهيم لغة احلوار
والالعنف بني فئات اجملتمع
والشباب الفلسطيين.

 -2مشروع « بعقل مفتوح» منتدى احلوار الشبابي.
 -3مشروع تعزيز الشراكة بني السلطة واجلمهور.
 -4مشروع خطوة حنو احلوار السلمي
 -1دليل إرشادي حول أفضل املمارسات إلدارة
النزاعات التنظيمية داخل املؤسسات احلكومية.
 -2دليل املدربني يف االرشادى الوظيفي والنفسي
والتعامل مع النزاع.

3

اجياد مصادر ومراجع ودراسات
واحباث حوال مواضيع الوساطة
والنزاع واحلوار.

 -3الربنامج التلفزيوني « احنا وين».
 -4سبوت تلفزيوني حنن كما نعطي حنن كما
نريد.
 -5سبوت اذاعي وتلفزيوني حول احلوار اجملنمعي.
 -6كتيب مؤمتر احلوار الوطين.
 -7كتيب مؤمتر الشباب يف مراكز صنع القرار.
 -8سبوتات اذاعية حول قضايا العنف والنزاع
واحلوار بني الشباب.

12

الترابط ما بين خطة تعاون االستراتيجيه والمشاريع:
التعاون والتشبيك:
انطالقا من ان بناء السلم االهلي اجملتمعي حباجة اىل تكاتف اجلميع ،وهو مبثابة اهم التحديات
التى تواجه جمتمعنا الفلسطيين ،وبالتالي هذا يتطلب بناء عالقات شراكة وتعاون وتنسيق
مع كافة قطاعات اجملتمع سواء احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص بهدف تعميق
وممارسة مفاهيم السلم االهلى واحلوار والتعامل االجيابي مع النزاع ،وفق مبدأ ان اجلميع جيب ان
يكون شريك ومسؤول يف حتقيق هذه الغاية وللوصول اىل تلك الغاية واصلت تعاون مساعيها
لتحقيق التعاون والتنسيق والتشبيك مع خمتلف قطاعات اجملتمع الفلسطيين.

 التعاون مع المؤسسات الحكومية:حرصت تعاون على مواصلة عالقة التعاون والشراكة مع املؤسسات احلكومية من خالل تنفيذ
جمموعة من االنشطة كان ابرزها مشروع تعزيز الشراكة بني السلطة واجلمهور والذي استهدف
وزارتي املواصالت والداخلية من خالل بناء قدرات العاملني يف الوزارتني يف جمال التعامل االجيابي
مع النزاع ،وفتح وتفعيل قنوات احلوار ما بني املواطن واملسؤول.
من ناحية اخرى ،شاركت املؤسسة وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات اجملتمع املدني العاملة يف
قطاع الشباب النقاشات واللقاءات والتى افضت اىل وضع اخلطة الوطنية غرب القطاعية للشباب
 .2012 -2010وقد القت املؤسسة جتاوب وتعاون مميزين من معظم املؤسسات العامة والوزارات
سواء يف التخطيط لفكرة املشروع او يف التنفيذ واملشاركة يف خمتلف انشطته املشروع.
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 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني:لقد واصلت تعاون بناء عالقات التعاون والشراكة والتحالف مع كافة مؤسسات اجملتمع
املدني بغض النظر عن التوجهات السياسية والتوزيعات اجلغرافية هلذه املؤسسات بهدف الوصول
اىل اكرب عدد ممكن من املستفيدين من جمتمعنا الفلسطيين ،وجتلت هذه العالقة يف معظم
مشاريع املؤسسة وخاصة مشروع احلوار اجملتمعي ومشروع الشاب الرائد.
ففى مشروع احلوار اجملتمعي مت اقامة عالقة شراكة وحتالف مع عشرة مؤسسات ما بني
نسوية وشبابية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث قامت هذه املؤسسات مبشاركة املؤسسة
يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم لكافة انشطة املشروع ،باالضافة اىل اكثر من 45
مؤسسة جمتمعية قاعدية كانت شريكة يف تنفيذ هذه االنشطة.
اما يف مشروع الشاب الرائد ،فقد اقامة املؤسسة عالقة شراكة مع مراكز املصادر التنمية
الشبابية يف الضفة الغربية وهم مركز مصادر مؤسسة شباب البرية ،مركز مصادر نادي بيت
الطفل اخلليل ومركز مصادر نادي جبل النار ،اضافة اىل عالقة التعاون والتشبيك مع النوادي
التابعة هلذه املراكز حيث بلغ عدد هذه االندية الشبابية  30نادي موزعني يف وسط ومشل وجنوب
الضفة الغربية والقدس.
 التعاون مع المجلس التشريعي:على مدار ثالث سنوات من عمر مشروع بعقلل متفتح « منوذج اجمللس التشريعي الشبابي
الصوري» ونظرا لطبيعة نشاطات املشروع فقد واصلت املؤسسة تنسيقها وتعاونها مع اعضاء
اجمللس التشريعي الفلسطيين وكافة الكتل الربملانية واجلهاز االداري يف سبيل حتقيق اهداف
املشروع،حيث شارك اعضاء التشريعي يف معظم انشطة املشروع املختلفة من لقاءات وورشات
عمل وحلقات تلفزيوينة واذاعية ،وقد ابدي معظم اعضاء اجمللس التشريعي التعاون واملساعدة
لطاقم املشروع واملشاركني فيه.

14

 التعاون مع القطاع الخاص:من منطلق التكامل والتعاون يف سبيل تلبية االحتياجات اجملتمعية وحتديدا للشباب الفلسطيين،
ملست املؤسسة مدى التفاعل واملشاركة الذى ابداه القطاع اخلاص وحتديدا يف مشروع الشاب
الرائد وخاصة يف االيام التوظيفية التى مت عقدها بالتعاون مع اجلامعات والكليات الفلسطينية
والذي انعكس على حتقيق االهداف املرجوة من عقد هذه للقاءات ،وختطط املؤسسة اىل االستمرار
واحملافظة على عالقات مع هذا القطاع املهم وفق مبدا التعاون والشراكة والتكاملية.

15

16

اسم المشروع :الحوار المجتمعي
مدة المشروع 18 :شهر
الجهة الممولة :مركز أولف باملا الدولي بدهم من سيدا SIDA
الشركاء :احتاد الشباب الفلسطيين ،مركز يطا اجلماهريي ،احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي،
املرتقى للسيدات ،اهليئة االستشارية  ،مركز دالل للثقافة و الفنون.
الفئة المستهدفة :اجملتمع الفلسطيين مبختلف املستويات .مؤسسات اجملتمع املدني ،طلبة
اجلامعات ،االحزاب السياسية ،جمالس الطلبة باجلامعات الفلسطينية ،القادة السياسيني لالحزاب
السياسية ،االكادمييني و رجال الدين.
مقدمة:
إن ظروف االنقسام و ما خلقته من معاناة وتداعيات على الصعيد الداخلي وعلى كافة الصعد
واملستويات  ،و كذلك على الصعيد الوطين و اخلارجي يدفعنا إىل العمل مع القاعدة اجلماهريية
« املتضرر األكرب من هذا االنقسام» من أجل توعيتها ،وحتشيدها كقوة حقيقية ضاغطة على
صناع القرار الرئيسني يف املستويات السياسية العليا.
هدف المشروع العام:
املساهمة بتعميق احلوار الداخلي يف التغلب على التحديات اليت مير بها اجملتمع الفلسطيين يف
كل من الضفة الغربية و غزة مع اجملموعات السياسية يف فلسطني.

حقائق وارقام
 مت عقد تدريب مركزي ل  20من الشباب القيادي املنتمي ملؤسسات اجملتمع املدني حولالتعامل مع النزاعات باستخدام أساليب احلوار بفعالية.
  13تدريب فرعي مع مؤسسات قاعدية موزعة جغرافيا يف الضفة الغربية استهدفت 310مستفيد.
 مت امتاج  3سبوتات اذاعية و سبوت تلفزيوني بثت على احملطات احمللية تدعو للحواراجملتمعي و وقف االقتتال و االنقسام.
  104ورشات عمل استهدفت مؤسسات قاعدية موزعة جغرافيا يف الضفة الغربيةاستهدفت  3594مستفيد/ة.
  24لقاء عام مفتوح للجماهري جبميع مدن الضفة الغربية (استهدفت  1459مستفيد/ة). عقدت  6لقاءات تدريبية يف اجلامعات الفلسطينية استهدفت أعضاء جمالس الطلبةلعدد  142طالب/ة.
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  6طاولة مستديرة ل  6مدن بالضفة الغربية شارك بها صناع القرار و ممثلي األحزابالسياسية و رجال الدين و اعالميني و ممثلي جمتمع مدني  .دارت حول أهم التوصيات اليت
ذكرت باالجندة النهائية .شارك يهذه اللقاءات  68مشارك/ة.
 مت عقد مهرجانني اثنني للحوار الوطين من أصل  3مهرجانات يف كل من بيت حلم وجنني مبشاركة  1400من الطلبة ومثثلي االحزاب السياسية و احملافظات و البلديات و
االكادمييني و االعالميني و غريهم من اجملتمع املدني.
 عقد مؤمتر حول احلوار الوطين مبشاركة سياسية اعالمية اكادميية و دينيةمن ممثلي األحزاب و صناع القرار حيث مت بناء حماور املؤمتر على التوصيات اليت درجت
باالجندة النهائية ملشروع احلوار اجملتمعي .شارك باملؤمتر ما يقارب  120مشارك/ة.
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اسم المشروع  :مشروع الشاب الرائد
مدة المشروع 2010/1/1 :اىل 2010/12/31
الجهة الداعمة :مشروع رواد لتعزيز قدرات الشباب  -مركز تطوير التعليم  EDCواملمول من
قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الشركاء :مراكز مصادر التنمية الشبابية ( نادي جبل النار ،مؤسسة بيت الطفل ،مؤسسة
شباب البرية) و األندية الشريكة ملراكز مصادر التنمية الشبابية.
هدف المشروع العام :يهدف بشكل عام اىل اشراك الشباب يف العمل املدني خصوصا
اشراكهم يف القضايا االجتماعية والنفسية وذلك باستخدام االرشاد والتوجيه واالجتماعي
وتاهيل وتدريب املشاركني الشباب على برامج التعامل مع النزاعات واخلالفات االجتماعية
والنفسية .
حقائق وأرقام
 تعزيز قدرات  41الشباب يف االندية بدال  42شاب وشابة حول االرشاد الوظيفي (كتابةالسرية الذاتية وتقديم انفسهم امام املؤسسات) وحول التعامل مع النزاعات واالرشاد
النفسي من خالل الرسم واالسرتخاء والدراما ومتارين تفيد يف هذا اجملال.
 انشاء وتاسيس ثالث وحدات االرشاد الوظيفي والنفسي واالجتماعي يف مراكز تنميةاملصادر الشبابية
 زيادة وعي وتهيئة اكثر من  403مشارك/ة حول مواضيع االرشاد الوظيفي واملهينوالنفسي يف اكثر من  63نادي منتسب الندية مراكز مصادر التنمية الشبابية يف
الضفة الغربية
 استفاد اكثر من  935مشارك/ة على األقل بدال من  900من خالل االيام التوظيفية اليتمت عقدها يف الشمال والوسط واجلنوب.
 بناء شبكة من خالل املشروع بني مراكز املصادر التنمية الشبابية واالندية املنتسبة هلا. طباعة وتطوير الدليل التدرييب حول اإلرشاد النفسي واالجتماعي ولالستفادة منهمستقبال من خالل التدريب او من خالل وحدة االرشاد يف مراكز مصادر التنمية الشبابية.
 بناء عالقة شراكة بني مؤسسات اجملتمع املدني والشركات العامة ومعرفة مدى احتياجهذه الشركات مبا يتناسب مع احتياج اجلامعات واحتياج الشباب بشكل عام .
 تطوير قدرات و تأهيل  6من منسقي مراكز املصادر و من الشباب الرائد يف (كتابةاملشاريع و التمويل) لتولي مهام استمرارية عمل الوحدات اليت مت تأسيسها.
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اسم المشروع  :مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور
مدة المشروع 8 :شهور ضمن الفرتة الزمنية 2010/8/31-2009/12/10
الجهة الممولة :برنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

الشركاء :وزارتي املواصالت والداخلية
الفئة المستهدفة :العاملني مع اجلمهور بشكل مباشر وصناع القرار يف وزارتي الداخلية
واملواصالت ،باإلضافة إىل املستفيدين من اخلدمات املقدمة من قبل الوزارتني.
هدف المشروع العام :بناء قدرات املوظفني يف جمال التعامل مع النزاع وتفعيل احلوار مع
املواطنني من أجل إعطاء صورة أفضل حول أداء السلطة وإجنازاتها للجمهور ،باإلضافة إىل زيادة
وعي املواطنني حول آلية تقديم اخلدمات.
حقائق وارقام
 تعزيز قدرات املوظفني يف الوزارتني ( 45موظف/ة) حول إدارة الصراع ،والتواصل واحلواروالوساطة ،وتزويدهم باملعارف واملهارات يف التعامل مع النزاعات وارتفعت مدى قدرتهم
على كيفية إدارة النزاعات إىل .٪ 85
 طرأ تغيري اجيابي يف ردود فعل املواطنني على أداء الوزارات املستهدفة ،حيث أناملستفيدون مرتاحون لنوعية اخلدمة اليت تقدمها الوزارات املختارة حيث زادت إىل .٪ 80
 زيادة وعي أكثر من  30000من املستفيدين حول اخلدمة املقدمة واإلجراءات يف احلصولعلى اخلدمات املطلوبة من خالل (لقاءات مفتوحة ،اجتماعات الطاولة املستديرة ،والربامج
اإلذاعية ،وبرامج التلفزيون ،واللوحات اإلرشادية ،وامللصقات).
 طباعة دليل إرشادي  2000نسخة حول أفضل املمارسات إلدارة النزاعات التنظيميةداخل الوزارات املستهدفة ،ويعترب الدليل كأساس لتدخالت مباشرة يتم استخدامه من
قبل وزارات أخرى.
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اسم المشروع :مشروع بعقل متفتح
مدة المشروع 2008-1-1 :اىل 2010-12-30
الجهة الداعمة :مركز اولف باملا الدولي
الشركاء 15 :مؤسسة شبابية
الفئة المستهدفة :الشباب من عمر  18اىل « 27اعضاء يف مؤسسات شبابية وطلبة اجلامعات
يف الضفة الغربية».
هدف المشروع العام :املساعــدة على خلــق بيئــة شبابيــة مفتوحــة قائمــة على احلــوار
والدميقراطية ،من خالل تشكيل جسم شبابي قادر على التاثري يف صناعة القرار ،واعطاء دور
اكرب للشباب للمشاركة يف العملية التشريعية ،لتغيري وحتسني الواقع التشريعي هلم.

حقائق وارقام
 عقد  30جلسة حوار وورشات عمل مجعت الشباب مع اعضاء اجمللس التشريعي وممثلىاالحزاب السياسية.
 دعم وتنفيذ  10مبادرات شبابية تهدف اىل تعميق لغة احلوار وزيادة الشباب يفاملشاركة السياسية.
 تصميم وتنفيذ برنامج تلفزيوني بعنوان « احنا وين» بواقع  9حلقات تلفزيونية،اهلدف من هذه احللقات التلفزيونية مناقشة اوضاع الشباب الفلسطيين ودورهم يف اجملاالت
السياسية واالجتماعية واملشاركة الشبابية.
 عقد  3لقاءات للمجلس التشريعي الشبابي الصوري لنقاش عدد قضايا تهم قطاعالشباب واحتياجاتهم.
 تصميم فيلم كرتوني يهدف اىل ايصال صوت الشباب اىل صناع القرار ويهدف اىلتسليط الضوء على الية النقاشات واحلوارات السياسية السلبية املتبعة داخل االحزاب
الفلسطينية ،والتى تنعكس سلبيا على اجملتمع الفلسطيين.
 عقد مؤمتر واقع الشباب الفلسطيين يف مراكز صنع القرار ،حيث هدف هذا املؤمتر اىلتسليط الضوء على واقع الشباب الفلسطيين يف مراكز صنع القرار السياسي
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مؤتمرات وطنية محلية:
 )1مؤتمر الحوار الوطني طريق الدولة الفلسطينية المستقلة:
نظمت املؤسسة وضمن فعاليات انشطة مشروع احلوار اجملتمعي مؤمترا حتت عنوان  ،احلوار الوطين
طريق الدولة الفلسطينية املستقلة  ،مبشاركة عدد من القادة السياسيني و االكادمييني وقادة
اجملتمع املدني  ،وجاء هذا املؤمتر الذي امتد على مدار ثالث جلسات طوال يف سياق جهد قامت به
املؤسسة للمساهمة والعمل على حل االنقسام الداخلي باالشرتاك مع مؤسسات اجملتمع املدني
الفلسطيين .
وامجعت الكلمات املقدمة من ممثلي القوى الوطنية على ضرورة انهاء االنقسام الفلسطيين من
خالل احلوار  ،ونادت اىل نبذ العنف وتعزيز العمل الدميقراطي والسلم االهلي يف اجملتمع ،وان
اتفاق اجلميع يف املؤمتر على مبدأ احلوار ،هو رسالة واضحة وصرحية ،و ان النظم السياسية
الدميقراطية والوطنية ترفض ادارة خالفاتها من خالل العنف واالتهام والتخوين.
وقد ركز املدعوين على ضرورة انهاء حالة االنقسام واعادة تنظيم وتشكيل منظمة التحرير
الستعياب كافه االحزاب واحلركات السياسية والوطنية والدينية  ،واعادة اللحمة لشطري
الوطن .
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 )2مؤتمر واقع الشباب الفلسطيني وعملية صنع القرار:
عقدت املؤسسة وضمن انشطة مشروع (بعقل منفتح – منتدى احلوار الشبابي) ،مؤمتر واقع
الشباب الفلسطيين وعملية صنع القرار ،حيث هدف املؤمتر اىل تسليط الضوء على واقع الشباب
الفلسطيين يف مراكز صنع القرار السياسي وخاصة يف الفصائل الفلسطينية وايضا لنقاش مدى
مالئمة القوانني والتشريعات الفلسطينية الحتياجات ومتطلبات الشباب الفلسطيين باالضافة
اىل نقاش مدى استجابة اخلطط احلكومية لقضايا الشباب  .والدعوة اىل استكمال اجلهد على
ارضية االستفادة من قدرات الشباب يف بناء السلم االهلي والتنمية والتحول الدميقراطي واالهتمام
الالئق واجلدي للشباب وخاصة االحزاب الفلسطينية وخطط احلكومة وبراجمها واالهم من ذلك
التشريعات والسياسات الفلسطينية .
ومشل املؤمتر ثالث جلسات بعنوان ( الشباب واالحزاب  :الثقة املفقودة) ( -التشريعات الفلسطينية
املتعلقة بالشباب :اهمية املراجعة والتعديل) واجللسة االخرية كانت بعنوان (الشباب يف برنامج
احلكومة الثالثة عشر :بني اخلطط والتطبيق).
وقد شارك يف اعمال املؤمتر اعضاء من اجمللس التشريعي الفلسطيين وممثلى عن االحزاب
الفلسطينية والكتل الطالبية باالضافة اىل ممثلى الوزرات واملؤسسات الشبابية واجملتمع املدني
ذات العالقة.
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المشاركات االقليمية والدولية:
 )1ورشة عمل :سيــاســات الــشــبــاب الــعــربــي – األوروبــي ضمن اإلطار
األورومتوسطي  -شرم الشيخ  3 1يونيو :2010
شاركت مؤسسة تعاون حلل الصراع بورشة (سياسات الشباب العربي  -االوروبي ضمن اإلطار
األورومتوسطي) اليت أقيمت مبدبنة شرم الشيخ من  3-1يونيو 2010/بدعوة من إدارة السياسات
السكانية واهلجرة -القطاع اإلجتماعي  /جامعة الدول العربية و بالتعاون مع املفوضية األوروبية
وجملس أوروبا.
ً
حتقيقا
نظمت هذه الورشة سعيا اىل تطوير السياسات الوطنية للشباب يف الدول العربية
إلستثمار أفضل يف قطاع الشباب وكذلك إستجابة اىل التوصية بضرورة تشكيل جمموعة
خرباء إقليمية تعمل على توفري الدعم الفين جلهود صياغة إسرتاتيجيات وسياسات شبابية على
املستويني الوطين واإلقليمي.
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 )2منتدى الشباب العربي – تونس  6 – 30يوليو:2010/
املشاركة يف منتدى الشباب العربي الذي أقيم باجلمهورية التونسية بدعوة من وزارة الشباب و
الرياضة و الرتبية البدنية و بالتعاون مع جامعة الدول العربية – األمانة الفنية جمللس وزراء الشباب
و الرياضة العرب
و قد جاءت أعمال هذا املنتدى حتضريا للمؤمتر الدولي للشباب  2010الذي عقد باملكسيك ب
 12أغسطس ،2010/مبشاركة ما يقارب  80شاب/ة من  13دولة عربية ممثلني لوزارات الشباب
يف كل منها ،يف خطوة إلشراك الشباب العربي بصياغة احتياجاتهم و توصياتهم و مطالبهم مبا
يتناسب و األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة .

 )3مؤتمر الشباب العربي االوروبي صقلية  30 – 25يوليو :2010
شاركت مؤسسة تعاون حلل الصراع مبؤمتر الشباب العربي االوروبي االول الذي أقيم بصقلية –
مدينة راجوزا ،و يعترب هذا املؤمتر استكماال ملنتديات جامعة الدول العربية للشباب – و اللقاءات
العربية االوروبية اليت عقدت يف كل من مصر و االردن و املغرب خالل االعوام 2009-2008-2007
هدف هذا املؤمتر اىل حتفيز و تشجيع احلوار الداخلي ما بني الشباب العربي االوروبي عن طريق
تعزيز الشراكة و التشبيك ما بني املؤسسات املشاركة.

 )4منتدى الشباب القيادي العربي األوروبي االول «نحو قيادة مسؤولة»
فيينا  /النمسا بتاريخ  27- 23نوفمبر:2010/
جاء هذا املنتدى مببادرة مشرتكة ما بني وزارة اخلارجية النمساوية للشؤون االوروبية و الدولية
و  BMW stiftung Herbertو جامعة الدول العربية ،اهلدف العام للمنتدى هو وضع خطوط
واضحة خلطط مستقبلية تشجع املشاركني على التفكري حول التحديات القادمة املستقبلية
و كيفة مواجهتها.

 )5دورة تدريبية لتطوير اللغة االنجليزية عبر التبادل الثقافي ،المغرب /
الرباط من تاريخ  2010/7/4إلى :2010/7/23
هدفت الدورة اىل تعزيز احلوار املتعدد الثقافات بالرتكيز على العمل الشبابي ،عن طريق دمج
شباب متعددي اجلنسيات و اخللفيات الثقافية وخلق حوار فيما بينهم ،بالرغم من اختالف اللغة
بني الشباب عن طريق التعلم املتبادل وضمت الدورة التدريبية العديد من املشاركني من خمتلف
الدول األوربية و الدول العربية.
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 )6ورشة تدريبية  -التبادل الشبابي الدولي حول الرياضة التقليدية
اسبانيا  -اقليم الباسك:
هذه الدورة جزء من اهتمام وتركيز االحتاد االوروبي للعام  2010وهو استخدام الرياضة يف
معاجلة قضايا تقارب ثقافة وحوار الدول ،واستخدامها كوسيلة لدمج االشخاص املستبعدين يف
اجملتمعات عن طريق نشر االلعاب التقليدية الشعبية ،وهدفت اىل اكتساب املشاركني العاب
شعبية من عدة دول ونقل والتجارب وااللعاب التى اكتسبوها اىل زمالؤهم يف املدارس واملؤسسات
املشاركة.
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منشورات المؤسسة:
ضمن اسرتاتيجية تعاون حلل الصراع ،واهلادفة اىل اجياد مصادر ومراجع ودراسات واحباث
حوال مواضيع الوساطة والنزاع واحلوار واملشاركة اجملتمعية ،فقد اصدرت املؤسسة العديد من
االصدرات وهي-:
 دليل إرشادي حول أفضل املمارسات إلدارة النزاعات التنظيمية داخل املؤسسات احلكومية. دليل املدربني يف االرشادى الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاع. كتيب حول مؤمتر احلوار الوطين حنو اقامة الدولة املستقلة. كتيب وقائع مؤمتر الشباب يف مراكز صنع القرار. -مطبوعات توعوية حول اهمية احلوار.
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مالحق ( ارقام واحصاءات):
اوال :توزيع طبيعة األنشطة على مجمل مشاريع المؤسسة

ثانيا :توزيع المناطق على مجمل مشاريع المؤسسة

ثالثا :توزيع النوع على مجمل مشاريع المؤسسة
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رابعا :المشاريع حسب (نوع النشاط  -التوزيع الجغرافي  -النوع االجتماعي)
اوال  -:مشروع الحوار المجتمعي:
اسم النشاط ( دورات تدريبية  ,ورشات عمل  ,مؤمترات )

30

املوقع

عدد املستفيدين
ذكر

أنثى

1

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

جنني

173

187

2

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

نابلس

148

112

3

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

ارحيا

212

197

4

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

رام اهلل

89

333

5

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

سلفيت

108

96

6

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

بيت حلم

113

250

7

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

طولكرم

403

305

8

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

قلقيلية

64

63

9

ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

القدس

140

127

 10ورشة عمل بعنوان نشر احلوار الداخلي واملصاحلة الوطنية

اخلليل

100

237

 11لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

جنني

115

82

 12لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

نابلس

13

17

 13لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

رام اهلل

117

123

 14لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

سلفيت

41

48

 15لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

بيت حلم

100

60

 16لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

طولكرم

201

171

 17لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

ارحيا

30

30

 18لقاء مفتوح حول نشر ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

اخلليل

128

120

 19دورة عن ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

جنني

17

10

 20دورة عن ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

بيت حلم

20

13

 21دورة عن ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

اخلليل

20

12

 22دورة عن ثقافة احلوار واملصاحلة الوطنية

طولكرم

10

10

لقاء طاولة مستديرة عن دور االعالم يف تعزيز احلوار الداخلي وانهاء
23
االنقسام

جنني

14

12

لقاء طاولة مستديرة عن التنشئة االجتماعية ودورها يف نشر ثقافة
24
احلوار وعالقتها مع الوضع احلالي

طولكرم

15

10

لقاء طاولة مستديرة عن املنهاج الفلسطيين ودوره يف دعم احلوار داخل
25
املؤسسات التعليمية

اخلليل

20

5

 26لقاء طاولة مستديرة عن دور التعليم يف تعزيز ثقافة احلوار

رام اهلل

15

20

رام اهلل

69

28

2495

2678

27

مؤمتر احلوار الوطين

توزيع النوع على االنشطة
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توزيع النوع على المناطق

توزيع النوع االجتماعي للمشروع
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ثانيا -:مشروع بعقل متفتح:
اسم النشاط ( دورات تدريبية  ,ورشات عمل  ,مؤمترات )

املوقع

عدد املستفيدين
ذكر

أنثى

1

ورشة عمل حول الشباب الفلسطيين يف برامج االحزاب السياسية
واالنتخابية

رام اهلل

17

12

2

ورشة عمل حول الشباب الفلسطيين يف برامج االحزاب السياسية
واالنتخابية

القدس

23

22

3

ورشة عمل حول الشباب يف االحزاب السياسية

جنني

12

14

4

ورشة عمل حول الشباب يف االحزاب السياسية

غرب جنني

17

11

5

ورشة عمل حول الشباب يف االحزاب السياسية

جنني

19

12

6

ورشة عمل حول الشباب يف االحزاب السياسية

جنني

18

17

7

ورشة عمل بعنوان آفاق وتطلعات الشباب يف ظل اجمللس
التشريعي والقادم

اخلليل

17

12

8

ورشة عمل بعنوان قضايا الشباب يف اجمللس التشريعي

رام اهلل

17

15

9

ورشة عمل بعنوان الشباب واجمللس التشريعي

رام اهلل

16

18

 10ورشة عمل بعنوان الشباب واجمللس التشريعي

رام اهلل

16

12

 11ورشة عمل بعنوان آليات تعزيز دور الشباب يف العمل السياسي

رام اهلل

14

18

ورشة عمل حول دور الشباب واملنظمات الشبابية يف تعزيز
12
املشاركة اجملتمعية

طولكرم

14

10

 13ورشة عمل حول مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار

طولكرم

15

20

ورشة عمل حول دور اجمللس التشريعي يف تلبية مطالب
14
واحتياجات الشباب

طولكرم

12

14

 15ورشة عمل حول تفعيل دور الشباب يف اجملتمع

طولكرم

15

14

 16ورشة عمل حول الشباب واملشاركة السياسية

رام اهلل

20

12

 17ورشة عمل حول الشباب يف برامج االحزاب السياسية

طولكرم

15

13

 18ورشة عمل حول الشباب يف برامج احلكومة الفلسطينية

طولكرم

15

17

ورشة عمل بعنوان حنو تسامح سياسي وفكري بني اوساط
19
الشباب يف اجلامعات

طولكرم

19

15

ورشة عمل بعنوان ماملطلوب من الشباب للمساهمة يف نشر احلوار
20
وانهاء االنقسام

طولكرم

10

15

 21ورشة عمل حول دور الشباب يف املشاركة السياسية

بيت حلم

15

14

 22ورشة عمل حول الشباب واملشاركة السياسية

اخلليل

20

11

 23ورشة عمل حول دور الشباب يف تعزيز املشاركة السياسية

نابلس

20

12

 24ورشة عمل حول الشباب واملشاركة السياسة

رام اهلل

23

13

 25مؤمتر واقع الشباب وعملية صنع القرار

رام اهلل

120

97

519

440
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توزيع النوع االجتماعي حسب االنشطة

توزيع النوع االجتماعي حسب المناطق

توزيع النوع االجتماعي للمشروع
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ثالثا -:مشروع الشاب الرائد:
اسم النشاط ( دورات تدريبية  ,ورشات عمل  ,مؤمترات )

املوقع

عدد املستفيدين
ذكر

أنثى

1

لقاء مفتوح حول التعريف باملشروع وباالنشطة املرافقة له

رام اهلل

7

2

2

لقاء مفتوح حول التعريف باملشروع وباالنشطة املرافقة له

اخلليل

13

1

3

لقاء مفتوح حول التعريف باملشروع وباالنشطة املرافقة له

نابلس

9

9

4

ورشة عمل مركزة حول معايري الشباب املشاركني يف املشروع

اخلليل

16

19

5

ورشة عمل مركزة حول معايري الشباب املشاركني يف املشروع

رام اهلل

12

6

6

ورشة عمل مركزة حول معايري الشباب املشاركني يف املشروع

نابلس

8

9

7

دورة تدريبية عن االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات
والوساطة وتدريب مدربني

رام اهلل

15

10

8

دورة تدريبية عن االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات
والوساطة وتدريب مدربني

نابلس

7

8

9

ورشات عمل حول االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات

نابلس

40

28

 10ورشات عمل حول االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات

قلقيلية

10

6

 11ورشات عمل حول االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات

طولكرم

20

19

 12ورشات عمل حول االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات

اخلليل

90

71

 13ورشات عمل حول االرشاد الوظيفي والنفسي والتعامل مع النزاعات

رام اهلل

80

40

 14عقد يوم توظيفي

نابلس

220

200

 15عقد يوم توظيفي

اخلليل

170

135

 16عقد يوم توظيفي

رام اهلل

100

80

 17املهرجان اخلتامي

رام اهلل

320

200

1137

843
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توزيع النوع على األنشطة

توزيع النوع على المناطق

توزيع النوع خالل المشروع

36

رابعا -:مشروع تعزيز الشراكة:
اسم النشاط ( دورات تدريبية  ,ورشات عمل  ,مؤمترات )

املوقع

عدد املستفيدين
ذكر

أنثى

1

لفاء مفتوح حول عداد التاكسي وألية العمل به بالشراكة مع
وزارة النقل واملواصالت

رام اهلل

45

6

2

لفاء مفتوح حول عداد التاكسي وألية العمل به بالشراكة مع
وزارة النقل واملواصالت

نابلس

53

8

3

لقاء مفتوح حول اخلدمات اليت تقدمها وزارة الداخلية ومدى معرفة
املواطنني باالجراءات

رام اهلل

26

14

4

لقاء مفتوح حول عداد التاكسي واملركبات الغري قانونية

اخلليل

106

14

5

تدريب حول التعامل مع النزاعات والوساطة وزارة املواصالت املرحلة
االوىل

رام اهلل

17

6

6

لقاء طاولة مستديرة حول عداد التاكسي مع وزارة املواصالت

رام اهلل

16

0

7

تدريب حول التعامل مع النزاعات والوساطة وزارة الداخلية املرحلة
االوىل

رام اهلل

22

10

8

تدريب حول التعامل مع النزاعات والوساطة مع وزارة املواصالت (
املرحلة الثانية )

رام اهلل

16

7

9

لقاء مفتوح حول نظام التمليك

رام اهلل

47

0

لقاء طاولة مستديرة حول السيارات العمومي واخلصوصي املخالفة
10
للقانون

رام اهلل

19

0

 11لقاء مفتوح حول السالمة املرورية مع وزارة املواصالت

رام اهلل

59

18

 12لقاء مفتوح حول وضع احلافالت يف فلسطني واالسترياد

رام اهلل

66

0

لقاء مفتوح حول العالقة مابني كتبة العرائض وزارة الداخلية وآلية
13
تقديم اخلدمات للمواطنني

رام اهلل

28

2

تدريب حول التعامل مع النزاعات والوساطة مع وزارة الداخلية (
14
املرحلة الثانية )

رام اهلل

10

5

لقاء طاولة مستديرة حول وقع تعليم قبادة املركبات وتطبيق
15
العملي والنظري وكيفية االرتقاء به

رام اهلل

41

1

571

91
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توزيع النوع االجتماعي حسب االنشط

توزيع النوع خالل المشروع

توزيع النوع خالل المشروع

38

توزيع نوع االنشطة حسب المحافظات:

39

40

41

42

43

44

3

4

