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:  الرؤية

سبكني اجملتمع الفلسطيين من التعامل مع النزاعات بالطرق السلمية  

 :الرسالة

 ، وتعمل ادلؤسسة مع القطاع  2002 حلل الصراع مؤسسة وطنية فلسطينية مستقلة وغري رحبية، تأسست عام تعاون
الشبايب الفلسطيين  وذلك هبدف مساعدهتم على فهم اكرب واعمق للوسائل السلمية للتعامل مع النزاع  ،اضافة اىل 

 .  تعميق مفاىيم  السلم االىلي ، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان، والتسامح، وادلشاركة والتنمية اجملتمعية

: القيم

:-  تؤمن مؤسسة تعاون حلل الصراع بالقيم التالية

العدالة - احًتام حلقوق اإلنسان- حل النزاعات بالطرق السلمية- الدميقراطية، وادلشاركة- التسامح- السالم والالعنف
العمل التطوعي - ادلساواة بني اجلنسني- السياسية، واالجتماعية

:- االهداف االستراتيجية

:- اذلدف اإلسًتاتيجي األول
احلد من االثار السلبية للنزاعات اجملتمعية وذلك من خالل التشجيع على التعامل مع النزاعات بشكل  -1

. سلمي
:- األىداف الفرعية

. سبكني الشباب من التعامل مع  النزاع بطريقة سلمية 1.1
 .إعداد دراسات حبثية، ومواد تدريبية حول اليات التعامل السلمي مع النزاعات 1.2
نشر ادلعرفة والوعي حول النزاع احملتمل، والناتج عن غياب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والسلم األىلي، والعدالة  1.3

 .االجتماعية يف اجملتمع الفلسطيين
 

:- اذلدف االسًتاتيجي الثاين
احلد من االثار السلبية للنزاعات اجملتمعية عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية والسلم االىلي وحقوق اإلنسان -  2

. والتسامح وادلشاركة
:- األىداف الفرعية

 مشاركة الشباب بشكل أوسع يف عملية صنع القرار، وإجراء وعمل إصالحات يف السياسات، والتحول 2.1
. الدميقراطي، وتنفيذ ادلبادرات اجملتمعية

. لدى الشباب (مهارات التوظيف) تنمية ادلهارات احلياتية، ومهارات إجياد فرص عمل 2.2
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:- اذلدف اإلسًتاتيجي الثالث

. تطوير مهارات وقدرات الطاقم التنفيذي باجلوانب الفنية واإلدارية-  3
:- األىداف الفرعية

.  تعزيز قدرات طاقم العمل من خالل تطوير وتعزيز األنظمة اإلدارية وادلالية اجلديدة3.1
.  رفع قدرات طاقم العمل يف رلال لتعامل السلمي مع   النزاع3.2
 . عرب وسائل اإلعالمتعاون ترويج أنشطة مؤسسة 3.3
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:- تحليل واقع بيئة العمل

 :-بيئة العمل الخارجية:- اوال

 تطورات وتغريات كثرية على صعيد البيئة اخلارجية لعمل ادلؤسسة واليت اثرت بشكل مباشر على 2012محلت سنة 
وال ميكن فصل اثر البيئة اخلارجية من عوامل سياسية واقتصادية وربوالت شرق اوسطية عن . منهجية العمل  للمؤسسة

اداء عمل مؤسسة تعاون حلل الصراع شاهنا شان بقية ادلؤسسات، وشكلت ىذه العوامل معيقا ومنعطفا خطريا على 
:- برامج ادلؤسسة والقيم اليت تسعى اىل تعزيزىا وميكن القاء الضوء على الصعيد اخلارجي من عدة زوايا  

 ىو انتزاع اعًتاف دويل و اصبحت فلسطني عضو غري مراقب يف االمم ادلتحدة ، االمرالذي صعد من الزاوية األولى،
حدة التوتر والنزاع مع اجلانب االسرائيلي واضعف خيارات احلل ادلشًتك وجعل اسرائيل سبارس مجيع اخليارات االحادية  

من زيادة  حجم االستيطان وحجز اموال الضرائب والعائدات الفلسطينية االمر الذي شكل هتديدا على مستقبل 
السلطة ادلايل ،  وجعل عشرات األالف من ادلوظفيني احلكوميني ومئات االلف من العائالت الفلسطينية يف زاوية  

خطرية جدا من الفقر  والقلق واخلوف على مستقبهم  وحياة ابناءىم وعائالهتم ادلعدمة، و شكل إزدياد حاالت البطالة 
و الفقر واالضرابات نتيجة عدم دفع الرواتب فرصة لتنامي حدة   النزاعات واخلالفات اجملتمعية  وعائقا امام تعزيز 

. مفاىيم السلم االىلي

 وعلى الصعيد االخر فقد مثل االعًتاف خطوة جريئة من اجلانب  الفلسطيين ورفض كامل لكل السياسات 
واالمالءات اخلارجية ، وشكل ىذا االعًتاض باروميًت حقيقي على مدى تضامن الشعوب والدول الغربية والعربيو مع 

. القضية الفلسطينية من جهة وعلى مدى  رفض العامل للسياسات االسرائيلية العنصرية

ستمرار حالة االنقسام االجتماعي والسياسي وما تركو ىذا االنقسام من اثار سياسية واجتماعية إ الزاوية الثانية،
 و التسامح ، االمر مل األىلي الس، وتراجع قيم ومفاىيم واقتصادية  ىذا اإلنقسام عزز من قيم العنصرية ورفض االخر

واستمرار حالة اإلنقسام وعدم إصلاز الذي من شانو احراج ىذه الوسائل السلمية ووضعها يف زاوية العمل الغري رلدي 
 من شانو ان  يزيد من توجهات جملتمع الفلسطيين باذباه استخدام الوسائل الغري سلمية فيالتعاطي مع نزاعاهتم ادلصاحلة

  .الداخلية واخلارجية

 

 ىي  تقليص التمويل اخلارجي، حيث  تقلصت حجم ادلساعدات الدوليو للمنظمات االىلية، وىذا الزاوية الثالثة،
شكل بيئة غري امنو على العديد من ادلنظمات االىلية اليت ترتكز يف عملها على ادلنح الدوليو يف انشطتها ، ومؤسسة 

. تعاون شاهنا شان العديد من ادلؤسسات االىلية اليت حلقها اثر يف اضلسار الدعم وتقلص حجم ادلوارد ادلالية
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البيئة الداخلية  

إستكماال لتحقيق أىداف  مؤسسة تعاون حلل الصراع الرامية إىل تعزيز مفاىيم احلوار والتعامل السلمي مع النزاعات  
 منسجمة ومتناغمة مع أىدافها اإلسًتاتيجية 2012داخل اجملتمع الفلسطيين ،جاءت أنشطة ومشاريع ادلؤسسة لعام 

ومنسجمة مع اإلحتياجات احلقيقة للمجتمع الفلسطيين ، ومنسجمة مع الربامج الوطنية واخلطط احلكومية الرامية اىل 
.  إشاعو مفاىيم السلم األىلي ، والتسامج والتطوع وادلشاركة اجملتمعية

  سنة منظمة ومثاليو دلا محلتو من رلموعو حزم وانظمة  وسياسات شكلت دافعا قويا يف 2012حيث مثلت سنة 
العمل بطاقات عاليو، كما ان التعاون والتفاىم والعمل بروح الفريق الذي يسود اجواء ادلؤسسة  اثر بشكل اجيايب يف 

ربسني اداء العمل وتطور ملحوظ على ادارة  مشاريع ادلؤسسة بشكل شلتاز ،  وعلى الصعيد االخر فقد سامهت ادلتابعو 
 . ادلستمرة من قبل ادارة ادلؤسسة على توفري بيئة اجيابية على الصعيدين الشخصي وادلهين
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 خطط وبناء استراتيجية التدخل 

 من  من فكرة تطوٌر الطاقم التنفٌذي تماشٌا مع سٌاسة 2011استمرت المؤسسة خالل 

التطوٌر المستمر والدائم فً قدرات ومهارات الطاقم فً مجاالت التعامل مع النزاع 

والحوار  تطبٌقا للخطة االستراتٌجٌة ولمواجهة االحتٌاجات المجتمعٌة  وتلبٌة التحدٌات التى 

حٌث تم تنسٌب معظم افراد الطاقم لاللتحاق بدورات محلٌة ودولٌة، . ٌمر بها ابناء شعبنا

 .اضافة الى مشاركتهم بالنشاطات االقلٌمٌة والدولٌة المتعلقة بالمواضٌع السابقة الذكر

وشكلت المواد واالدله التدرٌبٌة النوعٌه الخاصة بقضاٌا التعامل مع النزاع خطوة نوعٌه فً 

سبٌل اثراء المكتبه الفلسطٌنٌة فً هذا النوع من المواد االكادٌمٌة  وقد اوجدت نعون خالل 

حٌث اشرف على هذا التدرٌب خبٌر " سٌمفونٌة التغٌٌر " هذا العام دلٌل تدرٌبً نوعً 

 .فلسطٌنً وخبٌرة امرٌكٌة 

وقد طورت المؤسسة خالل هذا العام كافه االنظمة االدارية والماليه للتماشى مع احتباجات 

 المؤسسة وتماشيا مع احتياجات الممولين  وبغرض تسهيل العمل االداري 

 

 :-منهجية العمل

هناك تحدي امام المؤسسات االهلٌة العاملة فً حقل حل النزاع وبناء السلم االهلً فى 

فلسطٌن من تحدٌد استراتٌجٌات التدخل للحد من النزاعات المجتمعٌة نظرا للمتغٌرات 

السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة التى ٌمر بها شعبنا الفلسطٌنً، اال ان مؤسستنا حاولت 

جاهدة تحدٌد منهجٌات واستراتٌجٌات عمل لرسم صورة التدخالت وتصمٌم المشارٌع 

واالنشطة ضمن رؤٌة تعاون باالسهام فً بناء مجتمعً مدنً قائم على التعددٌة والمساواة 

 .والسالم

 :-وفً هذا االطار ركزت تعاون فً منهجٌة عملها على ثالث منهجٌات للتدخل وهً

 ABC triangleفهم  وتحلٌل سٌاق وبئٌة النزاع وفق اداة  -1
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منطلق التحلٌل هنا وفق اهمٌة النزاعات المجتمعٌة التى تمثل خطورة وتؤدي الى تطور 

النزاعات وتفاقمها وتأخذ طابع عنفً صدامً ٌؤثر على البنٌة وسٌاق المجتمع 

 .الفلسطٌنً

 Do No Harmالدعم بدون اذى  -2

انطلقت تعاون فً تصمٌمها وتنفٌذها للمشارٌع من نقطة غاٌة فً االهمٌة وهو ما ٌفرق 

عالقات اجتماعٌة - احتٌاجات- قضاٌا )وما ٌجمع وٌربط  بٌن الناس والمجتمع 

 .(توزٌع جغرافً وماطق مستهدفة- فئات مستهدفة- اقتصادٌة دٌنٌة وسٌاسٌة

 :هذه المنهجٌة تم تطبٌقها من خالل

مشروع الحوار المجتمعً، والذي ٌستهدف صناع القرار داخل االحزاب السٌاسٌة  -

من حركتى فتح وحماس، ففى مراحل تنفٌذ فعالٌات وانشطة المشروع المختلفة اخذ 

بعٌن االعتبار القضاٌا مثار الخالف والتى تفرق بٌن الفرقاء السٌاسٌٌن، ومحالة 

، واشراك (حماس وفتح)طرح قضاٌا علٌها اجماع وتوافق ما بٌن طرفً النزاع

طرفً النزاع فً فعالٌا المشروع المختلفة، وهذا ما بدأ واضحا فً جلسات الحوار 

بمشاركة ممثلى االحزاب السٌاسٌة ورجال " الحوار الوطنً" واثناء تنفٌذ مؤتمر 

 . الدٌن وقادة مجتمعٌٌن

من ضمن انشطة المشروع خالل هذا العام تم :- مشروع شركاء من اجل التغٌٌر  -

 مبادرات شبابٌة وتطبٌقا لهذه المنهجٌة فقد تم التعامل وفق منح مبادرات ال 9دعم 

تؤدي عند تنفٌذها لخلق نزاعات مجتمعٌة واخذ بعٌن االعتبار  البعد والعالقات 

 السٌاسٌة والجغرافٌه وقد تم التركٌز على المناطق النائٌة وذات االحتٌاج االكبر 

اما المنهجٌة الثالثة وهً مقاربة العدد الكبٌر مع مقاربة صناع القرار، حٌث تتمحور  -3

المنهجٌة حول العمل بطرٌقة تشاركٌة باستهداف مستوى افراد المجتمع بهدف تغٌٌر 

توجهات وقٌم وسلوكٌات هذه الفئة، وبعدها التوجه واشراك قادة المجتمع وصناع القرار 

فً تلبٌة االحتٌاج المجتمعً للتغٌٌر فً بٌئة وسٌاق والنظم المجتمعٌة، من منطلق ان 

احداث التغٌٌر على مستوى االفراد دون احداث تغٌٌر على المستوى االجتماعً 

السٌاسً ال ٌوصل الى بناء سلم اهلى دائم، وهذا ما حاولنا عكسه فً مشارٌعنا 

 :-وانشطتنا لهذا العام من خالل

4-  

المشروع نتٌجة توافر العدٌد من العناصر  جاءت فكرة هذا مشروع الحكم الصالح -1

االساسٌة التً شكلت عامال مؤثرا على قضاٌا الحكم الرشٌد ، كاالحتالل االسرائٌلً ، 
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واستمرار االنقسام ، وتعطل المجلس التشرٌعً ، والبٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌه التً 

، وقد جاء هذا المشروع للمساهمة فً ترسٌخ مفاهٌم الحكم ٌعٌشها المجتمع الفلسطٌنً 

 الرشٌد داخل المؤسسات االهلٌة والحكومٌة 

 

جاءت فكرة تنفٌذ المشروع لخلق نوع من  -:مشروع شركاء من اجل التغٌٌر  -1

التواصل ما بٌن المواطن والمسؤول من خالل اللقاء المباشر معه وتقدٌم المقترحات 

والتساؤالت التً تساهم فً تحسٌن نوعٌة الخدمة المقدمة أو اجراء بعض التعدٌالت 

 .المناسبة على خطط أو قرارات وقوانٌن معٌنة

 حٌث تم استهداف مجموعات شبابٌه مختلفه التوجهات :مشروع خطوة نحو الحوار  -2

هدف المشروع حول السٌاسٌة وتم خلق حوار على كافه الصعد السٌاسٌة واالجتماعٌه ، 

تعزٌز ثقافة الحوار و اسالٌب استخدام الحوار البناء بالحٌاة االجتماعٌة و السٌاسٌة 

وجاءت انشطة المشروع متنتاغمة مع الهدف العام للمشروع واستطاع المشروع من 

خلق العدٌد من البرامج واالنشطة الحوارٌة التً تمثل احتٌاجا للمجتمع المدنً خصوصا 

 الشباب وصناع القرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-االرتباط مع الخطط الوطنية عبر القطاعية 
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 تتقاطع بشكل واضح مع الخطة الوطنية عبر القطاعية والتى 2012في المجمل المشاريع التي نفذت خالل عام 
فمعظم االنشطة والبرامج والمشاريع . التوجه الوطني بناء دولة ديمقراطية فلسطينيةتأتي مساىمة في  

تستيدف االلية تتناغم بشكل  شبو كبير مع الخطط الوطنية وتاتي ضمن احتياجات المجتمع المباشرة، والتى  
الشباب ومؤسساتيم بشكل مباشر في مجاالت بناء القدرات والتوعية وتنفيذ المبادرات وتعزيز مشاركتيم المجتمعية 

والتعاطي مع قضايا المجتمع واحتياجاتيا وتعزيز دورىا في عممية بناء المجتمع وبالتالي مفيوم التنمية 
 . المجتمعية

 

 

 2012مشارٌع وانشطة تعاون لعام 

   :اسم ادلشروع  (1

مشروع احلكم الصاحل  

 ( شهراً 12: مدة ادلشروع  (2

 :الفئة ادلستهدفة

 24 مؤسسة  شبابية  

 24ة من ادلؤسسات الشريكة القاعدية الشريكة/ مشارك 

 24  اخلليل ، بيت حلم ، ابوديس ، بريزيت / جامعات فلسطينية 4 مشارك من 

  صناع القرار على ادلستوى احمللي والرمسي

 مركز اولف بادلا الدويل  :اجلهة الداعمة  (3

 82000$: حجم التمويل  (4

 :مقدمة عامة عن ادلشروع (5

 

يف تنفيذ  مشروع احلكم الصاحل بتمويل من قبل مركز  -  2012ملتقى تعاون الشبايب يف بداية  –باشرت مؤسسة تعاون حلل الصراع 
األولف بادلا الدويل حيث يهدف ادلشروع إىل  تطوير قدرات مؤسسات اجملتمع ادلدين وادلؤسسات احلكومية واحلقوقية يف برامج 
وقيم احلكم الصاحل واليت تتضمن كافة اشكال احلكم الصاحل من شفافيو ، نزاىو ، دميوقراطية ، انتخابات ، مساءلو ، احلقوق 

. ادلدنية والقضاء والعدالو ، وأشكال اخرى من قيم وشلارسات احلكم الصاحل

ة من سلتلف مدن وقرى وسليمات زلافظة  الوطن مع األخذ - مشارك30 من ادلؤسسات واألندية الشبابية حوايل 24 حيث مت استهداف 
بعني اإلعتبار التنوع اجلغرايف والنوع اإلجتماعي ، ومل تغفل مؤسسة تعاون حلل الصراع خالل تنفيذ ادلشروع من تعميم فكرة 

. ادلشروع على أكرب عدد شلكن من الشركاء وادلؤسسات واليت أثبت بعضها إىتماما كبريا يف العمل والتعلم
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 كما ىدف ادلشروع  إىل إحداث تغيري يف  سلوك ادلؤسسات واألفراد ادلشاركة يف ادلشروع يف فهم وشلارسة قيم احلكم الصاحل داخل 
ادلؤسسات وزلاولو بناء شراكات دلارسات فعليو  للحكم الصاحل ومن اجلدير بالذكر أن ادلؤسسات ادلستهدفة  شهدت الكثري 

من االسلوكيات ادلتعارضة مع قيم احلكم الصاحل خصوصا تلك  ادلتعلقو دبمارسة اإلنتخابات داخل ادلؤسسات أو بعمليات 
صنع القرار أو بادلساءلة والشفافية ، وقد الحظت مؤسسة تعاون خالل تنفيذ ادلشروع أن أكثر القيم ادلفقودة داخل ىذه 

.  ادلؤسسات ىو حالو الغياب للمشاركة الشبابيو يف اإلدارة وإزباذ القرار

لقد جاء ىذا ادلشروع كمحاولة دلساندة كل احملاوالت الرامية إىل ربقيق  قيم احلكم الصاحل يف داخل ادلؤسسات يف السنة األوىل ذلذا 
ادلشروع الذي ميتد لثالث سنوات متتاليو وقد كان اذلدف األساسي للمؤسسة خالل ىذا العام ىو زلاولو تعزيز ادلفاىيم وفهم 
األدوار واألدوات ، يف زلالو لإلنتقال إىل تطبيق فعلي لقيم احلكم الصاحل من خالل ادلبادرات واإلنشطة ادلًتاصة للسنة الثانية 

 .يف زلاولو  لتبين ىذه الفكرة النوعية اليت تطبق بشكل مباشر يف مؤسسات الوطن 

 الفئة ادلستهدفة (6

  مؤسسة ونادي وجسم شبايب  متنوعو  وموزعة يف الضفة الغربية ، ومت مراعاة اختيار ادلدن وادلخيمات 24لقد مت استهداف واختيار 
والقرى أثناء عملية اإلختيار ، اإلختيار ذلذه ادلؤسسات كان نتيجة ادلعرفو ادلسبقو للمؤسسة بقوة وقدرة ىذه ادلؤسسات 
.  الشريكة وحاجتها للمشروع ، ونتيجة إىتمام  ىذه ادلؤسسات واالجسام الشبابيو على العمل واإلستفادة ضمن ادلشروع 

 .أىداف ادلشروع ادلباشرة وغري ادلباشرة (7

 ىدف ادلشروع الرئيسي

 تعميق مفاىيم احلكم الصاحل داخل  اجملتمع الفلسطيين ، دبا يضمن شلارسة حقيقية  لقيم احلكم الرشيد يف ادلؤسسات الرمسية والغري رمسية 

: األىداف الفرعية

 ادلسامهة أيضا يف نشر ثقافة احلكم الصاحل داخل ادلؤسسات للوصول إىل شلارسة حقيقة . 
   تأىيل وتدريب ادلشاركني الشباب على برامج الضغط وادلناصرة والشتبيك يف قضايا احلكم الصاحل . 
 إطالق ورشات عمل توعوية  من شأهنا زيادة وعي الشباب يف قضايا احلكم الصاحل  . 
  سبكني وتطوير ادلشاركة ادلدنية للشباب من خالل  عقد ورشات عمل وإطالق مبادرات شبابية ذات صلة بتحقيق مفاىيم وعناصر احلكم 

 .الصاحل 
 زيادة التعاون والتواصل ما بني ادلؤسسات ادلشاركة. 

  ؟كيف كانت النتائج الفعلّية للمشروع مقارنة بالنتائج ادلتوّقعة للمشروع (8

أن رلمل األنشطة من تدريبات وورشات عمل ومواد إعالمية حققت اذلدف االساسي للمشروع والرامي إىل زيادة وعي  ادلؤسسات الشريكة وادلشاركني 
 :- ونتائج ادلشروع خالل االسنة الوىل كانت على النحو التايل. على مفاىيم احلكم الصاحل

  ساعو تدريبية 24 (رلموعة ادلؤسسات الشريكة  )تطوير مهارات وقدرات اجملموعة الرئيسية -1
  ساعو تدريبية 24مرحلة تطوير مهارات وقدرات اجملموعة الشبابية االعالمية بواقع  -2
 ورشة عمل يف مناطق الضفة الغربيو   توزعت ىذه الورشات داخل ادلخيم ، قرية ، مدينة حيث استهدفت  العشرات من 24تنفيذ   -3

نشطاء  اجملتمع احمللي  

ة من طلبو اجلامعات ونشطاء شباب شاركوا يف ورشات العمل يف / شاب430 ساعو تدريبية مركزة واكثر  من 230أكثر من  -4
 .ادلناطق ادلستهدفة
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شلارسة فعلية لعملية التدريب حيث قام بعمليات التدريب اجملموعات الشبابية الرئيسية اليت تلقت تدريبا حول احلكم الصاحل  -5
 ومبادىء الضغط وادلناصرة يف ادلراحل االوىل من ادلشروع 

أظهر ادلدربون قدرة جيده على التدريب، وقد مارسوا العديد من ادلهارات اليت مت تعلمها خالل التدريب وقد كان من ادلالحظ  -6
أن ادلدربني لديهم جاىزية عالية و استعداد للتدريب من خالل خطط العمل، ونوع الفعاليات ادلستخدمة، والفهم واإلستيعاب 

 .الكامل للمادة التدريبية

رغبة  العديد من مؤسسات اجملتمع احمللي باإلنضمام إىل ادلشروع  أو توسيع فكرة ادلشروع لتشمل أكرب عدد شلكن من  -7
 ادلؤسسات 

 مشاركة ادلراة -10

كانت مشاركة ادلراه  متوسطة خالل أنشطة ادلشروع  وظهر ىنالك ضعفا حادا يف مشاركة ادلرأه اثناء ورشات العمل ، اما يف مرحلة 
التدريب فقد كانت ادلشاركة قوية  وملفتو ، وقد تفادت ادلؤسسة ىذا اخللل عن طريق استهداف مؤسسات نسوية اخرى ، ومل 

  تستطع ادلؤسسة خالل ورشات العمل من الوصول اىل  عدد كبري من القطاعات النسوية بسبب خصوصيو ادلناطق ادلستهدفة

العديد من االدوات واالنشطة اليت تضمن االستدامة وىذا يعتمد على بناء انشطة ذكية وقوية خالل السنو القادمة واليت تليها  

 .كيف كان تقبل اجملتمع احمللى لفكرة ادلشروع -11

مت عقد ورشات عمل تستهدف اجملتمع احمللي  بشكل عام ، وهتدف ىذه الورشات إىل تعريف اجملتمع احمللي على مفاىيم الضغط وادلناصرة 
 ايام لكل 3 ورشة عمل مركزة بواقع 24وقد نفذت مؤسسة تعاون حلل الصراع .والتشبيك يف مفاىيم وادوات احلكم الصاحل   

 ساعو تدريبية ، قام على التدريب خالذلا اجملموعة الرئيسية اليت تلقت تدريبا يف 21اي دبعدل  ( ساعات يوميا 3 )ورشة 
ادلرحلة السابقو من ادلشروع  

 ، كان متوسط عدد ادلشاركني يف كل 24ورشات العمل شهدت تدريبات مركزة مع اجملموعات الشبابية اليت مت تشكيلها حيث مت تشكيل 
.   مشارك ومشاركة من  الشباب430 مشارك اي دبعدل اكثر من 18رلموعة 

وقد طلبت بعض األندية أكثر من برنامج تدرييب خصوصا األندية يف منطقة الشمال ، وكان ىناك طلب متزايد إلجراء لقاءات أو ورشات 
ادلميز يف ورشات العمل ىو  احلضور ادللفت للمتدربني إضافة إىل اىتمام بعض رؤساء  األندية . عمل من قبل اجملتمع ادلدين

عربوا عن اىتمامهم يف التعرف  (الكرتونية  )بتفاصيل ادلشروع  واإلىتمام ادلتزايد من قبل العديد شلن حضروا األفالم الوثائقيو 
على ادلشروع  بشكل اكرب  

 ادلنشورات وادلطبوعات  -12

   إنشاء رللة احلكم الصاحل 

سامهت اجملموعة اإلعالمية اليت خضعت لربنامج تطوير قدرات يف مفاىيم احلكم الصاحل واألدوات اإلعالمية  يف إنشاء رللة احلكم الصاحل  
واليت تضمنت  رلموعو متنوعة من ادلقاالت وادلسامهات اليت تعرب عن مفاىيم احلكم الصاحل من انتخابات وشفافيو ، وقضايا 

الفساد ، كما تضمنت اجمللة القاء الضوء على بعض ادلمارسات اخلاطئة يف  قضايا احلكم الرشيد  اذلدف من إنشاء ىذه اجمللة  
 نسخة وزعت على ادلؤسسات 1000تعريف اجملتمع احمللي دبفهوم وقضايا متنوعة من قضايا احلكم الصاحل  ومت طباعة 

واألندية الشريكة 

  فيلم وثائقي حول احلكم الصاحل 
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لقد مت عمل  فيلم وثائقي  حول  قضايا احلكم الصاحل ، حيث تعرض الفيلم الوثائقي الىم القضايا ادلتعلقو باحلكم الرشيد وافضل 
ادلمارسات  لتطبيق احلكم الرشيد ،  كما استعرض الفيلم اراء بعض ادلواطنني حول مفاىيم احلكم الرشيد ، اذ يوضح الفيلم ان 

ىنالك جهال كبريا يف االوساط اجملتمعيو من معرفو  مفهوم احلكم الرشيد ، كما يلقي الفيلم الوثائقي الضوء على بعض 
.  ادلمارسات اخلاطئة للحكم االرشيد يف الوزارت وادلؤسسات احلكومية السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات اجملتمع ادلدين

 تصميم سبوت إذاعي 

لقد مت تصميم سبوت إذاعي عن احلكم الصاحل  ، وىو عبارة عن دعوة مباشرة للمواطنني وادلؤسسات يف فهم  اشكال احلكم الصاحل وقد 
 بث الربنامج على زلطات اذاعية سلتلفو 

 

T-shirt  
صممت اجملموعو اإلعالمية مواد دعائية للتعريف بعناصر وقضايا وزلاور احلكم الرشيد حيث مت طباعة ادلئات من الباليز اليت محلت 

. شعارات لبعض  قيم احلكم الرشيد

 

  2فيلم كرتوين D 
قدمت اجملموعو اإلعالمية فكرة  وسيناريو حول  إحدى أىم القضايا اليت تعيق  احلكم الرشيد وىي قضية الفساد واستغالل النفوذ 

 )والدعايات اإلنتخابية اليت يتم استغالل مشاعر وقيم ادلواطنني فيها للوصول إىل ادلناصب ، وقد مت تطوير الفكرة لتشمل فيلما 
وقد نال الفيلم على مشاىدة كبرية وتعليقات متنوعو على اليوتيوب     (رسوم متحركة 

 

    اوراق دعائية ملونو  وملفات
   كمواد دعائية يتم استخدامها يف اللقاءات وورشات العمل ، وقد  مت تصميم ربمل مجل  مركزة كدعوة لتعميم وتطبيق مفاىيم احلكم 

 الرشيد ، وقد  طباعو ادلئات من ادلواد االعالمية ومت توزيعها على الشركاء 

 

 ؟كيف يأيت ادلشروع كتطبيق خلطة تعاون اإلسًتاتيجية -13

ادلشروع يصب بشكل مباشر دلا تناولتو اخلطة اإلسًتاتيجية  خصوصا يف اذلدف الثاين للخطة االسًتاتيجية واذلادفة اىل احلد من النزاع عن 
طريق تعزيز العدالة االجتماعية والسلم االىلي وحقوق اإلنسان والتسامح وادلشاركة  اذ ان تعزيز قيم احلكم الرشيد من 

انتخابات ومشاركة ونزاىو وغريىا من القيم من شانو ان يساعد يف احلد من النزاعات ، بينما يشكل غياب ىذه القيم داخل 
وخارج ادلؤسسة بيئة خصبو لنشوء النزاعات واخلالفات  

 .االستنتاجات والتوصيات -14

 

أعدت مؤسسة تعاون حلل الصراع تقييما عاما حول ادلشروع من حيث اىدافو ومدى استجابة مؤسسات اجملتمع احمللي ومن حيث مدى 
استفادة ادلشاركني وادلؤسسات  من ادلشروع  على صعيد تطوير القدرات وتنمية ادلهارات، ومن اىم التوصيات اليت عرضها 

:  ادلشاركني يف ادلشروع 
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التأكيد على ضرورة التواصل واالستمرارية مع  ادلشاركني الشباب خالل السنوات الثالث للمشروع    -1

 التأكيد على ضرورة استهداف  القطاعات النسوية  والشبابية بشكل اكرب يف ادلشروع  -2

أكد معظم الشباب ادلشارك  على  قدرة  ادلشروع  عرب مراحلو ادلختلفة من تطوير مهاراهتم يف قضايا احلكم االرشيد  ،  خاصة  -3
 يف مرحلة التدريب ومرحلة ورشات العمل 

أكد  العديد من الشباب ادلشارك  على  ضرورة اعطاء اجملموعات االعالمية مساحة اكرب واوسع يف االنشطة   ادلستقبلية  -4
 واالىتمام والثقو  بشكل اكرب يف قدراهتم ومواىبهم 

أكد معظم ادلشاركني على أن اجملتمع احمللي والعديد من ادلؤسسات  ال يزالون  جيهلون مفهوم ااحلكم الرشيد  ، وبذلك ىنالك  -5
 ضرورة دلتابعة استهداف اكرب عدد شلكن من ادلؤسسات 

أكد ادلشاركني على أن التواصل ما بني ادلؤسسة ادلنفذة وما بني اجملموعات الشبابية  كانت فاعلة وأعطت سبيزا واىتماما  -6
 بالربنامج 

شكلت ادلواد االعالمية واالفالم الوثائقيو والكرتونية فرصة  لتوسيع دائرة ادلسفيدين من ادلشروع كما شكلت فرصة لفهم اوسع  -7
 للحكم الصاحل 
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   :اسم ادلشروع 

 (ادلرحلة األوىل و وجزء من ادلرحلة الثانية)مشروع شركاء من أجل التغيري

 : مدة ادلشروع 

 ( 2012سبوز - 2011نيسان )شهراً 16: ادلرحلة األوىل

 2013-7-31 اىل 2012-8-15: ادلرحلة الثانية

: الفئة ادلستهدفة

 :ادلرحلة األوىل

 24 مؤسسات يف كل موقع يف الشمال والوسط واجلنوب 3 مواقع  9يف  (شبابية ومرأة) مؤسسة قاعدية 
 24ة من ادلؤسسات الشريكة القاعدية الشريكة/ مشارك 
 صناع القرار على ادلستوى احمللي والرمسي 

: ادلرحلة الثانية

 مواقع سلتلفة يف الشمال واجلنوب 5 مؤسسة قاعدية يف 15- 

 صناع القرار والفاعلني والقطاع اخلاص- 

 USIAD  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية- CRSخدمات اإلغاثة الكاثوليكية :اجلهة الداعمة 

  شيقل جديد400000:  ادلرحلة الثانية115,967.33$ ادلرحلة األوىل: حجم التمويل 

 :مقدمة عامة عن ادلشروع

لالستجابة لقضايا رلتمعاهتا والتعاطي معها  (النسوية والشبابية)جاء ادلشروع لتعزيز مشاركة ادلؤسسات احمللية القاعدية 
يف ظل التحديات اذلائلة االجتماعية والسياسية اليت يعيشها اجملتمع الفلسطيين واحتكار ادلؤسسات العامة عملية صنع 

القرار وضعف مشاركة الفئات ادلهمشة مثل الشباب والنساء خصوصا، يف  رلال صنع القرار وتنفيذ أفكارىم 
 . ومبادراهتم

كما أن ادلشروع جاء ليعزز دور الشباب والنساء يف عملية التنمية، حيث أهنم حباجة للتعبري عن آرائهم وادلشاركة يف 
ومت ادلوافقة من قبل ادلاضلني على االستمرار يف العمل على ادلشروع للعديد .  عمليات التنمية وبالتايل يف عملية التغيري

 .من النجاحات وادلسامهات اجملتمعية اليت حققت يف ادلرحلة األوىل
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 :-الفئة ادلستهدفة

 نسوية وشبابية،  مؤسسة زللية قاعدية24 قرى وبلدة فلسطينية وبالشراكة مع 9نفذ ادلشروع يف ادلرحلة األوىل يف  
مت العمل معها كوهنا مؤسسات على دراية بقضايا رلتمعاهتا ونشطة على ادلستوى احمللي ولكن حباجة إىل تعزيز 

لدورىا وتفعيل مشاركتها يف ربديد احتياجات رلتمعاهتا ويف إجياد احللول ادلناسبة دلعاجلتها، كما أهنا مناطق 
مهمشة ولديها قضايا رلتمعية كثرية ال يتم تناوذلا ضمن برامج ادلؤسسات األىلية والرمسية وضعف العالقة مع 

.  صانعي القرار واستجابتهم لتلك القضايا

سكاكا، ) مناطق للعمل معها5ويف ادلرحلة الثانية مت تقليص العمل على مناطق الشمال واجلنوب حيث مت اختيار 
 وألهنا مهمشة أكثر من الوسط لبعدىا عن كوهنا أكثر حاجة دلثل ىذه ادلبادرات (دير بلوط، اذنا ، ترقوميا، دورا

. مراكز صنع القرار، باالضافة اىل أهنا اثبتت التزامها وتعاوهنا إلصلاح فعاليات ادلشروع

 .أىداف ادلشروع ادلباشرة وغري ادلباشرة

 ىدف ادلشروع الرئيسي

تفعيل مشاركة ادلؤسسات احمللية القاعدية يف ربديد قضايا رلتمعاهتم بناء على احتياجاهتا من خالل ادلبادرات 
 . االجيابية  وادلسامهة يف إجياد احللول ادلناسبة ذلا من أجل التغيري

 :األىداف الفرعية

 التوعية وبناء قدرات ادلؤسسات القاعدية يف ربديد االحتياجات اجملتمعية -

تعزيز العالقات ما بني ادلؤسسات القاعدية وصناع القرار والقطاع اخلاص لالستجابة الحتياجات اجملتمعات  -
.  احمللية

 بشكل عام، ىل حقَّق ادلشروع أىدافو؟ -
 أصبحت ادلؤسسات احمللية وفقا خلطة ادلشروع  والنتائج ادلتوقعة ، باعتقادي مت ربقيق األىداف حيث

الشريكة تستخدم تقنيات جديدة لتحديد قضايا رلتمعاهتا من خالل بناء القدرات والتدريب الذي نفذ يف 
 بداية ادلشروع

بشكل عام ساىم ادلشروع يف تعزيز التشبيك والتعاون ما بني ادلؤسسات احمللية الشريكة واالتفاق فيما بينها  -
 .على توحيد أجندهتا ذباه القضايا اجملتمعية التوعوية واخلدماتية كل يف رلال عملها بأسلوب تشاركي تكاملي

كما ساىم ادلشروع يف تفعيل العالقة ما بني صانعي القرار على ادلستوى احمللي وخاصة البلديات والوزارات  -
ادلعنية ومع ادلؤسسات القاعدية حيث كان ىناك تعاون وتكامل يف العمل وبات واضحا من خالل 

 . االستجابة والتدخل حلل القضايا اجملتمعية مثل ترقوميا ودورا واذنا
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ىذا ادلشروع عزز مفهوم التكاملية يف العمل ما بني القطاع احلكومي واألىلي واخلاص واليت ذبلت يف تنفيذ  -
ادلبادرات اجملتمعية من خالل ادلسامهات ادلادية وادلعنوية حيث وصلت نسبة ادلسامهات ادلادية يف ىذا ادلشروع 

 .  الف دوالر85اىل 
 

 النتائج الفعلّية للمشروع مقارنة بالنتائج ادلتوّقعة للمشروع (9

حول آلية ربديد االحتياجات اجملتمعية، إدارة  (ة/ مشارك24)مت بناء قدرات شلثلني ادلؤسسات احمللية  .1
اجللسات والضغط والتعبئة، وتزويدىم بادلعارف وادلهارات الالزمة وارتفعت مدى قدرهتم على ربديد 

 .. ٪81احتياجات رلتمعاهتم احمللية واالستفادة من التدريب إىل 
 قضايا رلتمعية وتوثيقها 9بالتشارك مع اجملتمع احمللي من مواطنني وناشطني ومعنيني وصانعي قرار مت ربديد  .2

اعالميا اعتربت من ضمن األولويات للعمل عليها وإجياد التدخالت ادلناسبة دبشاركة كافة األطراف من 
 .خالل تنفيذ مبادرات رلتمعية الحقة

 . مبادرات رلتمعية حول عدد من القضايا اجملتمعية9مت تنفيذ  .3
 مت تنفيذ يوم مركزي تناول ذبارب الشركاء وصلاحات ادلشروع .4
 .مت طباعة كتيب خلص فعاليات ادلشروع وأنشطتو .5

 :-نتائج غري متوقعة (10

العمل التعاوين وادلشًتك يعترب نقلة  نوعية يف اداء الفئات ادلستهدفة واداء ادلؤسسات الشريكة، كما أن صلاح  -
 ادلبادرات يعرب عن مدى تقبل اجملتمعات احمللية  وتظافر اجلهود يف عملها لتحقيق أىداف مبادراهتم

  وكان من غري ادلتوقع ىو نسبة ادلسامهات اجملتمعية من سلتلف القطاعات ومستوى تفاعلها مع القضايا  -
 . الف دوالر80 واليت تعدت  ةاجملتمعي

ساىم ىذا ادلشروع يف تعزيز العالقة ما بني بعض ادلشاركني ورلتمعهم احمللي وتعزيز قدراهتم وتطوير مهاراهتم  -
 .فمنهم من أصبح عضو بلدية فاعل نتيجة ذلك

. مشاركة النساء يف فعاليات ادلشروع كانت الفتة وحبضور مساو لعدد الذكور -

 كيف تُقيِّم مشاركة الفئة ادلستهدفة يف ادلشروع والشركاء ودورىم يف ادلشروع؟  .الشركاء يف ادلشروع (11

فكرة ادلشروع جاءت تلبية لتعزيز مفهوم ادلشاركة اجملتمعية من خالل بناء الشراكة والتشبيك مع ادلؤسسات القاعدية 
 مؤسسة يف ادلرحلة الثانية،  ومت تعزيزىا بتوقيع مذكرات 15 مؤسسة يف ادلرحلة األوىل و24احمللية يف رلتمعاهتا وعددىا 

تفاىم يف ادلرحلة الثانية حيث كان للفئة ادلستهدفة والشركاء دوراً كبرياً يف عملية التخطيط والتنفيذ للمبادرات اجملتمعية 
: حول القضايا اجملتمعية التالية
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حرق النحاس والنفايات السامة يف إذنا، تدين مستوى التحصيل األكادميي للطلبة يف اسكاكا، ضعف مشاركة الشباب 

اجملتمعية يف بيت رميا، عمالة األطفال  واحلوادث ادلرورية يف دورا، تراكم النفيات يف بلدة ترقوميا، تسرب الطلبة من 
. ادلدارس يف حجة، ضعف تسويق ادلنتجات الزراعية يف دير بلوط، ضعف مشاركة الشباب اجملتمعية يف دير قديس

بالرغم من انسحاب عدد من ادلؤسسات القاعدية الشريكة معنا ألسباب ذلا عالقة بعدم فاعليتها او التغيريات ادلستمرة 
يف موظفيها وادارهتا أو يف عدم  تعاوهنا للعمل مع ادلؤسسات األخرى للتنافس فيما بينها  

اال أن  العمل التعاوين وادلشًتك يعترب نقلة  نوعية يف اداء االكثري من الفئات ادلستهدفة واداء ادلؤسسات الشريكة، كما 
. أننجاح ادلبادرات يعرب عن مدى تقبل اجملتمعات احمللية  وتظافر اجلهود يف عملها لتحقيق أىداف مبادراهتم

ومن النتائج اليت استطاع ادلشروع اصلازىا قدرة ادلؤسسات احمللية على االستفادة من التقنيات اجلديدة يف التعامل مع 
. قضايا اجملتمع، وقدرة اجملتمعات احمللية على ربديد أولويات واحتياجات اجملتمع احمللي 

 كيف مت مشاركة ادلرأة ىف ادلشروع؟ وما ىى الوسائل الىت مت استخدامها لتعزيز ادلشاركة؟ وكيف تقيم مشاركتها؟ (12

شاركت ادلرأة يف ادلشروع من خالل استهداف مؤسسات نسوية وشبابية زللية ذات عالقة مباشرة مع رلتمعاهتا 
احمللية تقوم بتنفيذ أنشطة ادلشروع وادلبادرات احمللية وفقاً دلا ترتأيو مناسباً وأولويات رلتمعها، وتتفاوت مشاركتها 
وفقاً خلصوصية ادلنطقة ففي بعض ادلواقع تقود االجتماعات وتناقش ويكون ذلاً دورا فاعاًل ويف بعض األحيان 

تكون مشاركتها ليس باحلجم ادلطلوب نتيجة ألسباب تعود للثقافة والعادات والتقاليد والدور الذي تلعبو ولكن 
. من الواضح أن دورىا يتعزز أكثر وخاصة يف العمل اجملتمعي
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 (االىلي– اخلاص – احلكومي  )التشبيك والشراكات مع القطاعات ادلختلفة 

من أىداف ادلشروع تعزيز التشبيك مع القطاعات ادلختلفة كل وطبيعة الدور الذي قد يلعبو باجملتمعات احمللية وىنالك 
مشاركة وحضور للمستوى الرمسي يف معظم نشاطات ادلشروع وذبلت الشراكة من خالل حجم ادلسامهات ادلادية 

وحجم التدخالت يف ىذا ادلشرووع من اجلالس احمللية وبعض الوزارات وادلؤسسات احمللية والقطاع اخلاص وكانت حجم 
  :ادلسامهات كالتلي

  يف نظرة شاملة وسريعة دلسامهات اجملتمع احمللي،  قدمت  ادلؤسسات احلكومية وغري احلكومية وخاصة
البلديات واذليئات احمللية منوذجاً رائعا يف دعم ومساندة قضايا اجملتمع احمللي خالل مرحلة تنفيذ 

 الف دوالر كمساعدات مالية وعينية، 90ادلبادرات، حيث بلغت نسبة ادلسامهات إىل اكثر من من 
 الف 25 ألف دوالر ، بينما ساىم القطاع اخلاص باكثر من 55حيث سامهت البلديات بأكثر من 

 الف دوالر، وسامهت الوزارات 18دوالر ،كما سامهت ادلؤسسات احمللية القاعدية باكثر من 
 االف دوالر عدا عن تعاوهنا االجيايب من خالل 5حبوايل  (الزراعة، الًتبية والتعليم، شرطة ادلرور)ادلعينية 

تنفيذ ورشات العمل التوعوية اليت استهدفت بشكل خاص طلبة ادلدارس واذليئات التدريسية يف ادلناطق 
وتأيت ىذه ادلساعدات نتيجة اىتمام ىذه ادلؤسسات بالقضايا ادلطروحة الهنا ذات اولوية، . ادلختلفة

وىذا الدعم يعربعلى التعاون والشراكة وادلسؤولية االجتماعية  بني القطاعات ادلختلفة ويعزز مفهوم 
التكامل يف العمل 
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 :قصص صلاح (13
مع انتشار ظاىرة احلرق للخردة والنحاس يف بلدة اذنا اليت تشتهر بكثرة ينابيعها  وخصوبة اراضيها اليت حولت أراضيها 
اخلصبة اىل مكبات للمخلفات السامة الصادرة من عملية التدوير واماكن حلرق ادلعادن وادلواد البالستيكية  ربول لون 

. الشجر واحلجر اىل السواد واصبحة مجيع ادلناطق الزراعية اىل مكره صحية ليسو منتزه للمواطنني يف بعض ادلناطق

ويف ظل تقصري اجلهات ادلسؤولة والبلدية حبجة اهنا مصدر رزق للعاطلني عن العمل وعدم معاجلتها ذلذه ادلشكلة اليت 
تشكل خطرا كبريا على الصحة والبئية واليت ادت اىل زيادة حجم ادلشاكل االجتماعية بني ادلواطنني حىت وصل االمر 

 دينار  واليت ال تشكل رادعا كبريا 20اىل اراقة الدماء  والقانون غري مفعل وسلالفة من يقوم باحلرق من قبل احملكمة بـ
وبعد تفاقم . للعدول عن احلرق ومع غياب الضوابط البيئة على ورشات العمل اليت تقوم بتنظيف وتدوير ىذه ادلواد

الوضع، كان من ىم ادلؤسسات احمللية وأولوياهتا ىو التحرك باذباه وضح حد ذلذه ادلشكلة والظاىرة اخلطرة ومعاجلتها 
مجعية تنمية الشباب، )بالطرق ادلختلفة ضمن مبادرة مشروع شركاء من أجل التغيري الذي نفذهتا ادلؤسسات احمللية 

  كان ما  واحلراك على مدار العامومن أىم نتائج ىذه ادلبادرة (ملتقى نسوي اذنا ومجعية اذنا التعاونية للتعليم العايل
: يلي

  ايام ونطالب برفع ذلك10 دينار والسجن 500فرض غرامة مالية على كل من يقون حبرق ورمي النفايات  .1
 % 70ظاىرة احلرق ورمي النفايات خفت عن السنوات ادلاضية بنسبو كحد ادىن اىل  .2
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قبل تنفيذ ادلبادرات من قبل ادلؤسسات والضغط وادلناصرة على اصحاب القرار اي مواطن كان يقوم باحلرق  .3
بدون اي انتقاد او سلالفة، أما اليوم من يقوم بذلك يعترب نفسو بأنو ارتكم جرمية وحياول التخفي ويشعر 

 .باخلوف وادلالحقة
 .منع بعض الورشات القريبة من االماكن العامة من العمل اثناء الدوام وسنتمر دبطالبة بًتحيلهم خارج البلد .4
تنظيف بعض االمكان اليت كانت مستهدفة يف عملية احلرق ورمي النفايات السامة فيها وسنطالب  .5

 . باستكمال مجيع ادلناطق ادلتضررة
رفع الغطاء القانوين على كل من يقوم  باحلرق واعتبارة اجرم حبق البيئة واحلق العام وتطبيق  علية اللوائح  .6

 القانونية
  شجرة مثمرة وحرجية 200توزيع وتشجري اكثر من  .7
 توعية ادلواطنني والعاملني يف التدوير دلخاطر الصحية والبيئة نتيجة ىذا العمل آثارة ادلستقبلية  .8

والعمل ما زال مستمرا للقضاء عليها وما زلنا نطالب بتدخالت أكثر على مستوى صانعي القرار وخاصة 

 على الورشات ادلخالفني النو كما ذكر سابقا بان ادلشكلة انتقلت لباقي 1999الضغط لغرض تفعيل قانون البيئة لعام 
 .الوطن 

 الضغط على وزارة البيئة والبلدية على تنظيم الورش وترحيلها يف مناطق بعيدة عن االحياء السكانية 

كذلك على وزارة االقتصاد والضابطة اجلمركية اخذ مسؤولياهتا يف منع دخول ادلواد الصلبة والسامة اىل االراضي 
.  الفلسطينية

 

: قصة أخرى

: تراكم النفايا يف بلدة ترقوميا.

اخًتنا العمل يف رلال تراكم النفايات يف البلدة وتسرب الطالب من ادلدارس وظاىرة السيارات غري القانونية واليت ىي 
. مشاكل تؤرق الكثريين

وكانت البداية مع تقرير ..بدأنا العمل، مع العديد من ادلخاوف لعدم ذباوب ادلسؤولني وتعاطيهم الجياد احللول ادلناسبة 
مصور يسلط الضوء على مشكلة تراكم النفايات، بعدىا بدأنا ننظم اجتماعات مع ادلؤسسات واىايل القرية ووضعنا 

 ". 2012ترقوميا أحلى " اخلطة ادلستقبلية من خالذلا وكان شعارنا
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انطلقنا مع احلمالت التطوعية واليت سبيزت بدعم كافة صانعي القرار يف البلدة، ىذا ما فتح اجملال للتشبيك مع 
 حاوية من قبل البلدية، وتواصلت 150مؤسسات وشركات من اجل دعم البلدة حباويات للنفايات حيث مت توفري 

الورش التدريبية واليت استفاد منها ادلئات يف البلدة، وىذا ما ساىم ايضا يف رفع الوعي الصحي لالىايل، وما كان ىذا 
ليكون كلو اال بفضل مؤسسة تعاون حلل الصراع وادلؤسسات الشريكة ذلا بادلشروع، فكل الشكر للمؤسسة على ما 

. قدمتو لنا لنصل اىل ترقوميا أفضل وامجل

 

 

 

 .ادلعيقات، اذا كان ىناك معيقات كيف مت التغلب على ىذه ادلعيقات (14

  ادلعيقات أكثر عالقة باإلجراءات ادلالية من قبلCRS مت التغلب عليها من خالل االجتماعات ،
 كل فًتة يف شي جديد- والتوضيحات فما فوق من قبلهم ولكن ادلشكلة تكمن يف التغيري الدائم لإلجراءات

  خالل مرحلة تنفيذ ادلبادرات كان التحدي األول يف عدد الرجال ادلشاركني و ذلك يف بعض ادلناطق( 
فقمنا بتنفيذ لقاءات مفتوحة مع ادلواطنني خالل  أيام العطل االسبوعية و  (اسكاكا، و دورا، و بيت رميا

 .االجازات الرمسية  لكي نتوجو إىل أكرب قدر شلكن من اجلمهور
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  كان ىناك العديد من األنشطة يف بعض ادلبادرات اليت تتطلب ادلزيد من ادلشاركينن للعمل على إصلاز
األنشطة يف فًتة زمنية زلددة، وعملنا على تكثيف عمل موظفيني ادلشروع لإلهناء بالوقت احملدد وبالفعالية 

ادلطلوبة و باالضافة اىل استخدام الوسائل االعالمية لتنفيذ العدد من النشطة مثل ادلنشورات والتلفزيون 
 .والربامج االذاعية

  واجهنا انسحاب عدد من ادلشاركني، وعدم التزام ادلؤسسات احمللية بتنفيذ ادلبادرات يف بعض ادلواقع
ادلستهدفة مثل دورا وحجة وديربلوط، فقمنا بًتشيح متطوعني جدد ومؤسسات أكثر كفاءة وذلك دبساعدة 

. طاقم ادلشروع لاللتزام بفًتة تنفيذ ادلشروع واىدافو

 

 كيف؟- االستدامة )بعد انتهاء ادلشروع  (15
فلسفة ادلؤسسة تنطلق من منطلق الشراكة مع ادلؤسسات احمللية ، وملكية ادلشروع ذلا من خالل التخطيط 
والتنفيذ، ودور تعاون ىو إشرايف أكثر وبالتايل ىذه ادلؤسسات ىي من تستمر يف العمل على قضاياىا من 
خالل تواجدىا يف اجملتمع بوجود ادلشروع أو بانتهائو ،وىناك عدد من ادلواقع اليت تعمل على رلموعة من 
القضايا واليت ستستمر فًتة أطول بعد انتهاء ادلشروع من خالل عقد اللقاءات اجملتمعية التوعوية وتنفيذ 

األعمال التطوعية ومن خالل اللجان اليت مت تشكيلها دلتابعة بعض القضايا ومعاجلتها ومن خالل خطط 
العمل اليت وضعت من قبل الشركاء حيث ىنالك العديد من الشركاء ما زال يقوم بتنفيذ أنشطة ذات عالقة 

. مثل سكاكا اذنا ترقوميا ودير قديس من خالل اجمللس الشبايب الذي شكل خالل ادلبادرة 

 .كيف كان تقبل اجملتمع احمللى لفكرة ادلشروع (16

ىنالك تقبل واضح لفكرة ادلشروع من خالل اىتمام ادلؤسسات الشريكة واجملتمع احمللي لفعالياتو وأىدافو الرئيسة وكونو 
يشمل مبادرات ىم من ينفذوهنا وفق االحتياجات واألولويات وكونو يناقش قضايا مت اختيارىا من قبل اجملتمعات احمللية 

نفسها، ولكن كان ىنالك بعض النقاشات اليت دارت حول أمهية العمل على أولويات ذات عالقة بقضايا اجملتمع أو 
االحتياجات اليت ذلا عالقة باخلدمات يف بعض ادلواقع نتيجة الفتقار اخلدمات يف بعضها، وانتهى النقاش بضرورة العمل 

بشكل متوازن على احلالتني وىنا تتعزز الشراكة والتكامل يف العمل كون اخلدمات جيب أن تكون من مسؤولية 
. ادلؤسسات اخلدماتية الرمسية كالبلديات والوزارات وعلى كافة األطراف التدخل وفق طبيعة عملها

 أرجو ذكر ادلنشورات وادلطبوعات 
: مت تطوير وطباعة عدد من النشرات التوعوية وادللصقات والبوسًتات لزيادة وعي الفئات ادلستهدفة كل يف موقعو

ففي دورا مت تصميم ملصق لسائقي التكسي حول  السالمة ادلرورية   -1
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 وساىم الربوسشور التوعوي  حول حرق النحاس يف رصد ادلشكلة اليت تعاين منها منطقة إذنا و الًتكيز على  -2
سلاطرىا الصحية والبيئية وتوعية ادلواطنني خبطورة ىذه الظاىرة من خالل محلة من بيت لبيت والورشات اللقاءات 

 .ادلفتوحة
ويف ترقوميا أجندة مالحظات استهدفت أطفال ادلدراس لتعزيز مفهوم النظافة باالضافة للوحات الدعائية اليت مت  -3

 تركيبها من قبل ادلؤسسات الشريكة يف ادلشروعز
 . بروشور تعريفي بأىم ادلنتجات الزراعية  كما حدث يف دير بلوط -4
 نشرة ارشادية للحصول على تعليم أفضل يف قرية اسكاكا -5
 بوسًت حول عمالة األطفال يف دورا -6
 كتيب يوثق فعاليات ادلشروع بعنوان خطوات النجاح -7
 .مت طباعة باليز ربفز ادلواطنني وخاصة الشباب على ادلشاركة يف دير قديس واذنا -8

 
: اعالم

 تقارير وثائقية حول القضايا اجملتمعية 8مت انتاج  -
مت انتاج حلقة تلفزوينية حول تسويق ادلنجات الزراعية لدير بلوط  -
 مت انتاج أغنية راب حول مشاركة الشباب اجملتمعية -
 مت العمل على تطوير اغنية زجلية حول ادلشاركة الشبابية -

 

17)  
18)  
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19)  

 

 

 ؟كيف يأيت ادلشروع كتطبيق خلطة تعاون اإلسًتاتيجية (20
ادلشروع يصب بشكل مباشر دلا تناولتو اخلطة اإلسًتاتيجية من حيث الفئة ادلستهدفة وىي الشباب، والقرى 

ادلهمشة باإلضافة إىل عملية مشاركة اجملتمع يف ربديد احتياجاهتا كما ترتأيو ىي واليت تصب بشكل مباشر يف 
عملية التنمية واليت تبدأ من القاعدة  باإلضافة إىل تفعيل دور مؤسسات وصانعي القرار يف عملية تلبية االحتياج 

. من حيث ربمل ادلسؤولية وليس بعيداً عنهم

 

 .االستنتاجات والتوصيات (21

من الضروري بناء ادلشاريع وفقا الحتياجات ادلناطق وبناء على دراسات واليات عمل تقوم هبا ادلؤسسة قبل  -
 .تنفيذ ادلشاريع

تعزيز الشراكات مع ادلؤسسات القاعدية لتصبح صديقة ومساندة للمؤسسة وبرارلها اليت تنفذىا بشكل  -
مستمر وال تقتصر على تنفيذ مشروع معني من خالل اجتماعات مركزية تعقد وقد تكون فرصة للتعرف على 

 .احتياجات وأفكار للعمل عليها يف ادلستقبل
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تعزيز العالقات مع القطاع اخلاص وان تصبح من اولويات العمل على أجندة ادلؤسسة لبناء مقًتحات  -
 .مشاريع وافكار مشًتكة

تعزيز تواجد ادلؤسسة يف االعالم ليس من خالل أخبار حول ادلشاريع ولكن تتعداىا من خالل الًتكيز على  -
 .قضايا عامة انية 

دراسة معدل )أن  تفرد ادلؤسسة بتنفيذ أفكار تتعلق بتخصصها واليت مت تناوذلا يف اخلطة االسًتاتيجية  -
. النزاعات وتقدًن تقرير سنوي حول ذلك 

: ادلستفيدين من ادلشروع

 من االناث حيث مشاركة االناث كانت مساوية 2050 من الذكور و2193عدد ادلستفيدين من ادلشروع بلغ حوايل 
 .دلشاركة الذكور وفاعلة ومتميزة

 

 

 

عدد ادلوقع التاريخ ادلوضوع الرقم 
ادلستفيدين  

اجتماع تعريفي  وربضريي مع ادلؤسسات احمللية القاعدية ادلستهدفة  1
وادلشاركني  

 18: ذكوررام اهلل  – فندق السيت ان   18/5/2011

 25: اناث

   10: ذكوررام اهلل – فندق السيت ان -16 تدريب استهدفت ادلشاركني ادلمثلني للمؤسسات احمللية القاعدية ادلستهدفة 2

2059

2193

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

2140

total female total male

Series1
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  14: اناث  19/6/2011

 اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية  3

 

  12: ذكوراذنا  -مؤسسة التعليم العايل  30/7/2011

  55: اناث

  11: ذكوراذنا -مؤسسة التعليم العايل 8/8/2011 اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 4

 14: اناث

  اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 5

10/8/2011  

  23: ذكورسلفيت  – سكاكا 

  16: اناث

 اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية  6

 

 

18/8/2011  

 29: ذكوررام اهلل  – دير قديس 

  28: اناث

  اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 7

8/20/2011 

  23: ذكوراخلليل  - دورا

  4: اناث

  اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 8

8/24/2011  

  35: ذكورقلقيلية  – قرية حجة 

  6: اناث

  اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 9

2011/9/7 

  43: ذكورمؤسسة ترقوميا  

  16: اناث

 اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية  10

9/14/2011  

  13: ذكورنادي دورا للشباب  – دورا 

  17: اناث

  اجتماع عام لتحديد القضية اجملتمعية 11

22/9/2011  

  17: ذكوربين زيد  – بيت رميا 

  11: اناث

  7: ذكورترقوميا    26/11/2011 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 12
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  29: اناث

  29/11/2011 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 13

 

 11: ذكوراخلليل  – اذنا 

  29: اناث

  8: ذكورسلفيت  – سكاكا   2011/12/8 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 14

  17: اناث

  11: ذكوراخلليل - دورا  2011/12/11 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 15

  21: اناث

  15: ذكورقلقيلية  – حجة   20/12/2011 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 16

  14: اناث

  18: ذكوررام اهلل  – قرية بيت رميا   25/12/2011 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 17

  4: اناث

  13: ذكوراخلليل - دورا  29/12/2011 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 18

  10: اناث

  12: ذكوردير بلوط    22/1/2012 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 19

  8: اناث

  13: ذكوردير قديس    29/1/2012 اجتماع عام لعرض ومناقشة القضية اجملتمعية مع صانعي القرار 20

  7: اناث

 3: ذكورمؤسسة تعاون حلل الصراع    16/2/2012 تديب ذبنيد اموال  21

 4: اناث

  3:ذكورمؤسسة تعاون حلل الصراع    20/2/02012  تدريب حول الية ذبنيد اموال  22
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  4:اناث

  10: ذكورترقوميا    8/3/2012 اجتماع توعوي حول كيفية العمل مع النفايات  23

  38: اناث

  99: ذكور ترقوميا   12/3/2012 رسم حر حول أمهية النظافة– يوم ادلفتوح  24

  120: اناث

 0: ذكور ترقوميا   19/3/2012 اجتماع توعوي حول كيفية العمل مع النفايات 25

 50: اناث

  0: ذكور ترقوميا   20/3/2012اجتماع توعوي حول كيفية العمل مع النفايات  26

  47: اناث

 0: ذكوردورا    12/3/2012 اجتماع توعوي حول السالمة ادلرورية وكيفية التعامل مع الطرق 27

 24: اناث

  0: ذكوردورا    13/3/2012 اجتماع توعوي حول السالمة ادلرورية وكيفية التعامل مع الطرق 28

  24: اناث

  9: ذكوردورا    7/3/2012 اجتماع توعوي حول السالمة ادلرورية وكيفية التعامل مع الطرق 29

 15: اناث

   25: ذكورحجة    12/3/2012 ورشة عمل لالبناء حول خطورة تسرب االوالد من ادلدارس  30

  0: اناث

  71: ذكورحجة    22/3/2012 رسوم حول احلق يف التعلم – يوم مفتوح  31

  0: اناث

  25: ذكورحجة    24/3/2012  ورشة عمل حول امهية التعليم ادلهين للطالب 32
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  0: اناث

ورشة عمل حول امهية دور االباء يف متابعة ابنائهم من خالل تنفيذ برامج  33
 تعليمية مساندة 

 4: ذكورسكاكا    19/3/2012

  17: اناث

ورشة عمل حول امهية دور االباء يف متابعة ابنائهم من خالل تنفيذ برامج  34
 تعليمية مساندة

 9: ذكور سكاكا   2012/3/21

  21: اناث

 25: ذكور سكاكا   2012/3/28 ورشة عمل حول ادارة الوقت للطالب  35

 16: اناث

  21: ذكوراذنا    2012/3/30 يوم تطوعي زراعة اشجار  36

 7: اناث

  20: ذكوردورا    21/3/2012 اجتماع توعوي حول السالمة ادلرورية 37

:  اناث

 14: ذكوردير قديس    20/3/2012 لقاء مفتوح  حول دور الشباب يف عملية التغيري  38

 8: اناث

 اجتماع مركزي لعرض وتطوير خطط ادلبادرات اجملتمعية  39

 

   9: ذكورفندق االنكرز رام اهلل    31/3/2012

  11: اناث

ورشة عمل حول كيفية التعامل مع النفايات ودورىم يف احلفاظ على البلدة  40
 نظيفة 

 42: ذكورترقوميا    7/4/2012

 21: اناث

 ورشة عمل حول كيفية التعامل مع النفايات ودورىم يف توعية العائالت  41

 

  58: ذكورترقوميا   14/4/2012

 0: اناث

  12: ذكوراذنا   19/4/2012يوم ميداين اعالمي، زيارة ميدانية للمواقع ادلتأثرة حبرق الكوابل، عرض فيلم  42
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  8: اناث وثائقي حول ادلشكلة

 22: ذكوردير قديس   8/4/2012 ورشة عمل حول دور الشباب يف ازباذ القرار 43

 8: اناث

  16: ذكوربيت رميا   14/4/2012 ورشة عمل استهدفت االباء خبصوص امهية ادلشاركة اجملتمعية للشباب 44

 14: اناث

  53: ذكورسكاكا   14/4/2012 يوم مفتوح لتفعيل اجلماىري حول تدين مستوى التعليم 45

 27: اناث

ورشة عمل مع ادلؤسسات احمللية حول عالقتهم مع الشباب وكيفية الًتكيز  46
 على مشاكل الشباب

 52: ذكوربيت رميا   21/4/2012

 3: اناث

 40: ذكور بيت رميا  21/4/2012 ورشة الرسم احلر حول ادلشاركة الشبابية 47

   10: اناث

  50: ذكور بيت رميا  21/4/2012 يوم  عمل تطوعي زراعة اشجار 48

 0: اناث

 45: ذكور بيت رميا   22/4/2012 ورشة عمل حول الشباب وعملية صنع القرار 49

 3: اناث

  90: ذكور بيت رميا   22/4/2012 اغاين راب سبثيل دراما شعر اغاين موسيقية" ادلشاركة الشبابية - يوم مفتوح 50

 30: اناث

ورشتني استهدفت " اربعة ورش عمل حول االرشاد النفسي واجملتمعي  51
 حول اسباب  الضعف االكادميي  " البنات وورشتني استهدفت ذكور 

  25: ذكورحجة    8-11/4/2012

 25: اناث

  25: ذكورحجة    12/4/2012ورش عمل الباء الطالب، حيث مت نقاش نتائج ورش العمل اليت مت تنفيذىا  52



31 | P a g e  

 

 0: اناث حول االرشاد النفسي واجملتمعي

  0: ذكوردورا    23/4/2012 ورشة عمل توعوية حول سلاطر عمالة االطفال 53

 30: اناث

  70: ذكوردورا    24/4/2012 ورشة عمل حول سلاطر عمالة االطفال  54

 0: اناث

ورشة عمل رسم على جدارات ادلدرسة شعارات ورسائل لتشجيع امهية  55
 حقوق االطفال يف التعليم واالبتعاد عن عمالة االطفال

 60: ذكوردورا    21/4/2012

:  اناث

ورشة عمل رسم على جدارات ادلدرسة شعارات ورسائل لتشجيع امهية  56
 حقوق االطفال يف التعليم واالبتعاد عن عمالة االطفال

:  ذكوردورا    25/4/2012

  66: اناث

ورشة عمل استهدفت اصحاب ادلصانع ورجال االعمال لتوضيح قانون  57
 عمالة االطفال للحد من ىذه الظاىرة

 20: ذكوردورا    26/4/2012

 5: اناث

ورشة عمل لنقاش اسباب تدين مستوى التحصيل االكادميي للطالب ووضع  58
 بعض احللول بالتعاون معع صناع القرار يف مدرسة سكاكا

  0: ذكوراسكاكا    24/4/2012

 25: اناث

   101: ذكوراسكاكا    26/4/2012 عرض مسرحي حول أسباب تدين مستوى التعليم 59

  55: اناث

 10: ذكوراذنا    29/4/2012 ورشة عمل حول اثار حرق الكوابل على الصحة والبيئة 60

 50: اناث

  25: ذكوراذنا    28/4/2012 ورشة عمل حول سلاطر حرق الكوابل واثارىا على الصحة 61

 8: اناث

  20: ذكوردورا    29/4/2012ورشة عمل مع صناع القرار ومناقشة اسباب عمالة االطفال ووضع حلول  62
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 11: اناث للحد من ىذه الظاىرة

اجتماع مع صناع القرار ومنظات اجملتمعية القاعدية دلتابعة محلة من اجل  63
 ترقوميا احلى

  81: ذكورترقوميا    1/5/2012

 42: اناث

ورشة عمل حول سلاطر تسرب االطفال من ادلدارس استهدفت االمهات  64
 والبنات

  0: ذكورحجة   1/5/2012

 25: اناث

  23: ذكوردير ديس   5/5/2012 ورشة رسم حول أمهية مشاركة الشباب اجملتمعية 65

 17: اناث

  150: ذكوردير قديس   10/5/2012 يوم مفتوح وختامي دلبادرة زجل وراب حول مشاركة الشباب اجملتمعية 66

 250: اناث

-19 يومني ورش عمل دلناقشة افضل واحدث الوسائل التعليمية للمعلمني 67
20/5/2012 

 8: ذكوراسكاكا  

 13: اناث

يوم مفتوح حول عمالة االطفال واثارىا على الطالب من خالل عرض  68
 مسرحي وفيلم وثائقي

  180: ذكوردورا   17/5/2012

 320: اناث

ورشة عمل رسم بالشعارات والرسائل لتعزيز امهية حقوق االطفال يف التعلم  69
 وابعادىم عن عمالة األطفال

  100: ذكوردورا   9/5/2012

 150: اناث

ورشة عمل استهدفت ادلزارعني اعضاء اجلمعية الزراعية وبالشراكة مع بلدية  70
دير بلوط ووزراعة الزراعة للحديث عن ادوار وادلشاكل اليت يعاين منها 

 ادلزارعني من اجل نقاشها مع صناع القرار

  25: ذكوردير بلوط   23/5/2012

 8: اناث

خبصوص اثار حرق الكوابل على الصحة " من بيت اىل بيت" محلة توعوية  71
 والبيئة

 5-1 اىل 25-4
2012 

  55: ذكوراذنا  

 34: اناث

  32: ذكوراذنا   6/5/2012  ورشة عمل توعوية استهدفت ادلزارعني  72
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 15: اناث 

  51: ذكوررام اهلل   17/7/2012 اجتماع مركزي ختامي للمشروع  73

 42: اناث

 

 

تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى الشباب في  محافظات جنين ونابمس   :اسم المشروع 
 وطوباس  في شمال الضفة الغربية

 ( شيرًا 12: مدة المشروع 

 :الفئة المستيدفة

 24 مؤسسة  شبابية  

 24ة من المؤسسات الشريكة القاعدية الشريكة/ مشارك 

 24  الخميل ، بيت لحم ، ابوديس ، بيرزيت / جامعات فمسطينية 4 مشارك من 

  صناع القرار عمى المستوى المحمي والرسمي

  :الجية الداعمة  -1

 82000$: حجم التمويل  -2

 :مقدمة عامة عن المشروع -3

ييدف المشروع إلى تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة الشبابية في المجتمع المحمي من خالل بناء 
قيم  المواطنة الصالحة لدى فئة الشباب من طمبة المرحمة الثانوية في عشرة مدارس حكومية في 
محافظات جنين ونابمس وسمفيت الواقعة في شمال الضفة الغربية؛ ودفع الميل في أوساط ىذه 

الفئة لمقيام بأدوار قيادية ورائدة تجاه قضايا المجتمع المحمي، والعمل عمى تعزيز دورىم في 
تكريس ممارسة قيم المواطنة والديمقراطية والحكم الصالح، باإلضافة إلى توعيتيم بأىمية تعزيز 
الخيار الديمقراطي في المجتمع ودور ومسئولية الشباب من كال الجنسين اتجاه قضايا المجتمع 

. المختمفة
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وتقوم فكرة المشروع الرئيسية عمى القيام بأنشطة مجتمعية وتطوعية وال منيجية شبابية تدعم 

منياج التربية المدنية الذي يدرس في المدارس الحكومية الفمسطينية بشكل تقميدي وتمقيني ويكاد 
يكون عديم التأثير حسب رأي كثير من النقاد التربويين، وىو ما يجعميا مادة ثانوية ال ترسخ 
بأذىان الطمبة وال تنعكس عمى سموكياتيم بشكل ايجابي، لذلك سوف تصب أىداف ونشاطات 

المشروع المقترح في تعزيز فيم الديمقراطية والمشاركة لدى الشباب في ىذه الفئة العمرية الحساسة 
من خالل إعادة تفعيل منياج التربية المدنية بطريقة ال منيجية حديثة وعممية وعممية، تواكب 
التطور الحاصل عمى التجارب والمفاىيم المتعمقة بالمواطنة الصالحة عمى المستوى الوطني 

. واإلقميمي والدولي
 

 :أىداف المشروع- 3

تعزيز قيم المواطنة الصالحة واإلصالح الديمقراطي لمشباب في شمال الضفة الغربية من - 1
. خالل استيداف طمبة المرحمة الثانوية

تطوير ميول ديمقراطية لدى الشباب تشجع عمى ممارسة الحقوق األساسية والمسؤولية، - . 2
طالق قدراتيم لمعمل مع المجتمع لتعزيز منظومة القيم . بالتزام وثقة وا 
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 مقوالت ادلشاركني وادلستفيدين

   ترقوميا/ عالء شاللفة

يف البداية  أقدم الشكر دلؤسسة تعاون كان دلشاركيت يف ىذا ادلشروع أثر كبري على تطوير مهارايت وخاصة قدريت على 
إدارة اللقاءات و االجتماعات بطريقة مل أكن أتوقعها من قبل وىذه التجربة األوىل من نوعها حيث عززت ثقيت بنفسي 

. أكثر وأعطتين اجلرأة وألول مرة للوقوف أمام سلتلف قطاعات اجملتمع يف ترقوميا، ومناقشتهم بقضية هتمهم

 

دورا - مجعية هنضة بيت الريف /دعاء حنتش

  

كانت من أمجل التجارب اليت خضتها يف .............. بشرفين القول بأن ذبربيت دبشروع شركاء من أجل التغيري 
فمن خالل ىذا ادلشروع أتيحت يل الفرصة الن أساىم وأشارك .. فقد كان ذلا طابعها اخلاص لدي ....... حيايت 

ولو بشئ بسيط يف خدمة اجملتمع الفلسطيين وباالخص بلديت دورا من خالل مبادرة السالمة ادلرورية يف مدينة دورا اليت 
من خالذلا مت تنفيذ الكثري من االنشطة بالتعاون مع مــؤسسات اجملتمع و بلدية دورا، و شرطة زلافظة اخلليل،  ومديرية 

تربيـــــــة جنــوب اخلليل، وغريىا من مؤسسات اجملتمع احمللي، أصبح لدي ذبربة وخربة وعالقات جديدة أفتخر هبا 
. فالشكر كل الشكر دلؤسسة تعاون.  وساعمل على االستفادة منها يف عملي

: ادلمول

 خدمات االغاثة الكاثوليكية تعترب مؤسسة تعاون من قائمة أفضل ادلؤسسات الشريكة اليت قامت    CRSكما وأن 
بتمويلها من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وذلك على لسان مديرىا السيد زياد عبداهلل ومدير ادلنح السيد 

. زلمود مصلح 

 مؤسسة تعاون لحل الصراع ومنيجية التدريب التخصصي والمكثف 

تسعى مؤسسة تعاون لحل الصراع من خالل البرامج التدريبية الى تطوير ميارات القيادات الشبابية عمى 

قضايا متنوعو ومتخصصة في حقل التعامل السممي مع النزاعات ، اضافة الى صقل ميارات الشباب في 

تعزيز العالقات ما بين المؤسسات القاعدية  وذلك بيدف تحديد االحتياجات المجتمعيقضايامتنوعو مثل  
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 ، كما ركزت المؤسسة خالل ىذا العام الى تطوير وصناع القرار لالستجابة الحتياجات المجتمعات المحمية

 .ميارات وقدرات الشباب في قضايا الحكم الرشيد والمواطنة الصالحة 

وتعتمد مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل برامج التدريب الى استخدام افضل الوسائل التدريبية  والتي تعتمد عمى 

المشاركة المتبادلة بين المدربين والمشاركين ، اضافة الى توفير كافو الوسائل التدريبية الحديثة  وذلك بيدف 

الحرص عمى وصول المعمومات والميارات الى المشاركين ،بوجود خبراء متخصصين في القضايا والمواضيع 

 .المطروحة  

 

 تقييم اثر المشاريع  عمى الفئات المستيدفة

 "المعمومات والميارات"

تعتمد مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل تنفيذ مشاريع عمى سمسمو من التقييمات اليادفة الى قياس 
اثر االنشطة عمى تحقيق اىداف المشروع من جية ومن جية قياس مدى االثر الذي تركتو المشروع 

وانشطة عمى المستفيدين سواءا كان ىذا االثر عمى صعيد الموارد أم عمى صعيد المعمومات 
والميارات التي اكتسبيا المشاركون في المشروع ، وترى تعاون أن عمميةالتقييم ىي عممية منظمة 
تتم طيمة مراحل حياة المشروع وال تقتصر عمى مرحمة واحدة ، وتعتمد مؤسسة تعاون لحل الصراع 

منيجية التقييم القبمي والبعدي ، وذلك لقياس اثر االنشطة عمى المشروع عمى صعيد الميارات 
لحجم وصعيد المعمومات ، ويمكن  ليذه المنيجية ان تعطي نتائج ممتازة ، وتعطي صورة واضحة 

المعمومات والميارات المكتسبو اضافو الى قياس نوعي لالىتمام واالستعداية لمفئات المستيدفو في 
 .القضايا المطروحة 

 

 

مهارات 
30%

معلومات 
70%

تقييم اداء المستفيدين 

مهارات

معلومات
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 المالحق
 توزيع النوع االجتماعي عمى  المشاريع 

 

 
 

 توزيع انشطة المشاريع 

31%

15%

54%

تقييم اداء ادارة المشاريع 

Others Bireh Beit al Tifel

52%
48%

ذكر

أنثى
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