التقرٌر السنوي

لمؤسسة تعاون لحل الصراع لعام 2011
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مؤسسة تعاون لحل الصراع  -ملتقً تعاون الشبابً  ،تأسست فً فلسطٌن فً شهر آذار /
 ،2002كمؤسسة شبابٌة غٌر حكومٌة تسعى إلى اإلسهام فً بناء المجتمع المدنً الدٌمقراطً
الحدٌث من خالل تمكٌن الشباب وتطوٌر مشاركتهم فً عملٌة صنع القرار اعتمادا على قٌم
التطوع ،ثقافة السالم والدٌمقراطٌة ،باعتبارة اداة التغٌٌر االٌجابً.

الرؤيا-:
تسعى تعاون لحل الصراع إلى اإلسهام فً بناء المجتمع المدنً الدٌمقراطً الحدٌث اعتمادا
على قٌم التسامح ،الحوار،التطوع ،ثقافة السالم والدٌمقراطٌة.
القيم-:
العدالة – السالم -المساواة -التعددٌة -التطوع

االهداف االستراتيجية-:
-1
-2
-3
-4
-5

بناء قدرات المجموعات المستهدفة والمجتمع المحلً فً نظرٌات ومهارات التعامل مع
النزاع.
تعمٌق مفاهٌم التعامل مع النزاع والوساطة داهل المؤسسات الرسمٌة ومؤسسات
المجتمع المدنً.
دمج وتعزٌز مهارات الحوار وثقافة السالم والالعنف بٌن المجتمع الفلسطٌنً.
اٌجاد مصدر معلومات متخصص فً حقل النزاع والحوار والوساطة.
تعزٌز مفاهٌم التطوع بٌن الشباب تحدٌدا كمدخل للتنمٌة المجتمعٌة.
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تحليل واقع بيئة العمل-:
اوال -:بيئة العمل الخارجية-:

إستكماال لتحقيق أىداف مؤسسة تعاون حلل الصراع الرامية إىل تعزيز مفاىيم احلوار والتعامل
السلمي مع النزاعات داخل اجملتمع الفلسطيين ،جاءت أنشطة ومشاريع ادلؤسسة لعام 3122
منسجمة ومتناغمة مع أىدافها اإلسرتاتيجية ومنسجمة مع اإلحتياجات احلقيقة للمجتمع
الفلسطيين  ،ومنسجمة مع الربامج الوطنية واخلطط احلكومية الرامية اىل إشاعو مفاىيم السلم
األىلي  ،ادلشاركة اجملتمعية.
وال ميكن فصل اثر البيئة اخلارجية من عوامل سياسية واقتصادية وحتوالت شرق اوسطية عن اداء
عمل مؤسسة تعاون حلل الصراع شاهنا شان بقية ادلؤسسات وميكن تقسيم عوامل البيئة
اخلارجية ادلؤثرة على عمل ادلؤسسة اىل عاملني اساسني يتلخص العامل االول يف الثورات العربية
وما تركتو من عوامل مؤثرة على قيم ومفاىيم التعامل مع النزاع يف ظل سلوك اجملتمعات العربية
،ويف ظل وجود اسرتاتيجينت متناقضتني يف التعامل مع مفاىيم التغيري واحلرية  ،فاالسرتاتيجية
االوىل ارتكزت على الوسائل القتالية والعنف واستخدام القوة من اجل التغيري مثل ما حدث يف
كل من ليبيا وما حيدث االن يف سوريا  ،اما االسرتاتيجية الثانية فهي االسرتاتيجية السلمية يف
التغيري مثل ما حدث يف كل من تونس ومصر واليمن
ومحلت االسرتاتيجية االوىل خماطر كبريه على مفاىيم السلم االىلي والسالم  ،ومفاىيم
الالعنف الذي بذلت مؤسسات اجملتمع ادلدين اجلهد الكبري من اجل ترسيخ ىذه ادلفاىيم ،
وىذا بدوره انعكس على اجملتمع الفلسطيين وقيمو احلذره يف التعاطي مع ىذه ادلفاىيم  ،اما
االسرتاتيجية الثانية فقد ساعدت على ترسيخ مفاىيم التغيري بطرق سلمية واوجدت مدارس
كثرية تبنت برامج احلراك الشعيب والالعنف كوسيلو مهمو للتغيري  ،وامام االسرتاتيجينت عملت
مؤسسة تعاون حبذر شديد يف ىذه ادلرحلة احلرجة من صراع القيم وصراع الوسائل السلمية
والالسلمية يف التعامل مع النزاع .كما شكلت صعود احلركات االسالمية يف ىذا العام حتديا
اخر مل تتضح معادلو يف قدرة ىذه احلركات على تبين مفاىيم الوسائل السلمية فيالتعامل مع
النزاع
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اما العامل الثاني فقد تمثل في التوجهات اجلديدة دلنظة التحرير يف تقدمي طلب عضوية يف
االمم ادلتحدة واالعرتاف بدولة فلسطني االمر الذي وضع قيم السالم و التسامح على احملك
بعد رفض االمم ادلتحده التعاطي مع ىذا الطلب بشكل اجيايب  ،االمر الذي من شانو احراج
ىذه الوسائل السلمية ووضعها يف زاوية العمل الغري جمدي وىذا بالضرورة من شانو ان يزيد من
توجهات جملتمع الفلسطيين باجتاه استخدام الوسائل الغري سلمية فيالتعاطي مع نزاعاهتم
الداخلية واخلارجية
البيئة الداخلية
شكلت العوامل احمللية والداخليو فياجملتمع الفلسطيين معيقا ومنعطفا خطريا على برامج
ادلؤسسة والقيم اليت تسعى اىل تعزيزىا  ،فاستمرار حالة االنقسام االجتماعي والسياسي وما
تركو ىذا االنقسام من اثار سياسية واجتماعية واقتصادية ىذا اإلنقسام عزز من قيم العنصرية
ورفض االخر وقيد من حركة العمل السياسي يف الضفو والقطاع  ،باالضافو اىل االحتالل
االسرائيلي وما يرتكو من اثار خطرية على كافو ادلستويات السياسية واالقتصادية  ،اضافة اىل
انسداد العملية السلمية  ،واهنيار العملية التفاوضيو  ،اما العامل االخر فتمثل يف شح التمويل
وتراجع االقتصاد الفلسطيين  ،وزيادة نسبو الفقر والبطالو واعادة النظر يف ادلوازنات ادلرصودة
لدعم مشاريع وبرامج يف االراضي الفلسطسنية خصوصا من قبل الوكالو االمريكية .ىذه العوامل
جمتمعو وضعت مؤسسة تعاون خالل ىذا العام على احملك االمر الذي جعل ادلؤسسة تفكر
يف مصادر متويل اخرى واالرتكاز يف براجمها على التمويل ادلفتوح ( وىو مسامهات اجملتمع ادلدين
لدعم مبادرات وانشطة ادلؤسسة )
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والشكل التالً ٌوضح جملة النزاعات المجتمعٌة التى تواجه مجتمعنا الفلسطٌنٌى
السلوك  :استخدام القوة والعنف ، ، ،
محاباة،هدر الوقت ،الشتم والقذف
والسب

السٌاق  :عدم ضوح األنظمة
واإلجراءات داخل المؤسسات
خصوصا الحكومٌة ،اخفاء بٌانات
وتقارٌر ،اختالف/انقسام فً هٌكلٌة
مؤسات الوطن ،اكبر فصٌلٌن هم
حماس وفتح  ،البطالة  ،وجود خٌارٌن
للتحرر الخٌار التفاوضً والخٌار
المسلح

التوجهات  :عدم االٌمان بالحوار عدم
االٌمان بالوسائل السلمٌة  ،التعصب ،
الحزبٌة  ،التحٌز ،عدم الثقة بصناع
القرار ،ضعف الشفافٌة  ،ضعف
المشاركة السٌاسٌة  ،عدم الثقة
باالحزاب السٌاسٌة  ،الٌأس  ،الشعور
باالستغالل ،ضعف الثقة قدرة المراة
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خطط وبناء استراتيجية التدخل
استمرت المؤسسة خالالل  2011مالن مالن فكالرة تطالوٌر الطالاقم التنفٌالذي تماشالٌا مالع سٌاسالة
التطالالوٌر المسالالتمر والالالدائم فالالً قالالدرات ومهالالارات الطالالاقم فالالً مجالالاالت التعامالالل مالالع النالالزاع
والحوار تطبٌقا للخطة االستراتٌجٌة ولمواجهة االحتٌاجات المجتمعٌة وتلبٌة التحدٌات التى
ٌمر بها ابناء شعبنا .حٌث تم تنسالٌب معظالم افالراد الطالاقم لاللتحالاق بالدورات محلٌالة ودولٌالة،
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 اوجالدت نعالون خالالل
هذا العام دلٌالل تالدرٌبً نالوعً ي سالٌمفونٌة التغٌٌالر ي حٌالث اشالرف علالى هالذا التالدرٌب خبٌالر
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-:
هنالاك تحالالدي امالالام المؤسسالالات االهلٌالالة العاملالالة فالالً حقالل حالالل النالالزاع وبنالالاء السالاللم االهلالالً فالالى
فلسالالطٌن مالالن تحدٌالالد اسالالتراتٌجٌات التالالدخل للحالالد مالالن النزاعالالات المجتمعٌالالة نظالالرا للمتغٌالالرات
السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة التى ٌمر بها شالعبنا الفلسالطٌنً ،اال ان مؤسسالتنا حاولالت
جاهالالدة تحدٌالالد منهجٌالالات واسالالتراتٌجٌات عمالالل لرسالالم صالالورة التالالدخالت وتصالالمٌم المشالالارٌع
واالنشطة ضمن رؤٌة ت عاون باالسهام فً بناء مجتمعً مدنً قالائم علالى التعددٌالة والمسالاواة
والسالم.
وفً هذا االطار ركزت تعاون فً منهجٌة عملها على ثالث منهجٌات للتدخل وهً-:
 -1فهم وتحلٌل سٌاق وبئٌة النزاع وفق اداة ABC triangle
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منطلق التحلٌل هنا وفق اهمٌة النزاعات المجتمعٌة التى تمثل خطورة وتؤدي الى تطور
النزاعالالات وتفاقمهالالا وتأخالالذ طالالابع عنفالالً صالالدامً ٌالالؤثر علالالى البنٌالالة وسالالٌاق المجتمالالع
الفلسطٌنً.
 -2الدعم بدون اذى Do No Harm
انطلقت تعاون فً تصمٌمها وتنفٌذها للمشارٌع من نقطة غاٌة فً االهمٌة وهو ما ٌفرق
ومالالا ٌجمالالع وٌالالربط بالالٌن النالالاس والمجتمالالع قضالالاٌا -احتٌاجالالات -عالقالالات اجتماعٌالالة
اقتصادٌة دٌنٌة وسٌاسٌة -فئات مستهدفة -توزٌع جغرافً وماطق مستهدفة).
هذه المنهجٌة تم تطبٌقها من خالل:
 مشروع الحوار المجتمعً ،والذي ٌستهدف صناع القالرار داخالل االحالزاب السٌاسالٌةمن حركتى فتح وحماس ،ففى مراحل تنفٌذ فعالٌات وانشطة المشروع المختلفة اخالذ
بعٌن االعتبار القضالاٌا مثالار الخالالف والتالى تفالرق بالٌن الفرقالاء السٌاسالٌٌن ،ومحالالة
طالرح قضالاٌا علٌهالا اجمالاع وتوافالق مالا بالٌن طرفالً النزاع حمالاس وفالتح) ،واشالراك
طرفً النزاع فً فعالٌا المشروع المختلفة ،وهذا ما بدأ واضحا فً جلسالات الحالوار
واثناء تنفٌذ مؤتمر ي الحوار الالوطنًي بمشالاركة ممثلالى االحالزاب السٌاسالٌة ورجالال
الدٌن وقادة مجتمعٌٌن.
 مشروع شركاء من اجل التغٌٌر  -:من ضمن انشالطة المشالروع خالالل هالذا العالام تالمدعم  9مبادرات شبابٌة وتطبٌقا لهذه المنهجٌة فقد تم التعامل وفالق مالنح مبالادرات ال
تالؤدي عنالالد تنفٌالالذها لخلالق نزاعالالات مجتمعٌالالة واخالالذ بعالٌن االعتبالالار البعالالد والعالقالالات
السٌاسٌة والجغرافٌه وقد تم التركٌز على المناطق النائٌة وذات االحتٌاج االكبر
 -3اما المنهجٌة الثالثة وهً مقاربة العالدد الكبٌالر مالع مقاربالة صالناع القالرار ،حٌالث تتمحالور
المنهجٌة حول العمالل بطرٌقالة تشالاركٌة باسالتهداف مسالتوى افالراد المجتمالع بهالدف تغٌٌالر
توجهات وقٌم وسلوكٌات هذه الفئة ،وبعدها التوجه واشراك قادة المجتمع وصناع القرار
فً تلبٌة االحتٌاج المجتمعً للتغٌٌر فً بٌئالة وسالٌاق والالنظم المجتمعٌالة ،مالن منطلالق ان
احالالداث التغٌٌالالر علالالى مسالالتوى االفالالراد دون احالالداث تغٌٌالالر علالالى المسالالتوى االجتمالالاعً
السٌاسالالً ال ٌوصالالل الالالى بنالالا ء سالاللم اهلالالى دائالالم ،وهالالذا مالالا حاولنالالا عكسالاله فالالً مشالالارٌعنا
وانشطتنا لهذا العام من خالل-:
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 -1مشروع الحكم الصالح جاءت فكرة هذاالمشروع نتٌجة توافر العدٌد من العناصر
االساسٌة التً شكلت عامال مؤثرا على قضاٌا الحكم الرشٌد  ،كاالحتالل االسرائٌلً ،
واستمرار االنقسام  ،وتعطل المجلس التشرٌعً  ،والبٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌه التً
ٌعٌشها المجتمع الفلسطٌنً  ،وقد جاء هذا المشروع للمساهمة فً ترسٌخ مفاهٌم الحكم
الرشٌد داخل المؤسسات االهلٌة والحكومٌة

 -1مشالالروع شالالركاء مالالن اجالالل التغٌٌالالر  -:جالالاءت فكالالرة تنفٌالالذ المشالالروع لخلالالق نالالوع مالالن
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.
 -2مشروع خطوة نحالو الحالوار  :حٌالث تالم اسالتهداف مجموعالات شالبابٌه مختلفاله التوجهالات
السٌاسٌة وتم خلق حوار على كافه الصعد السٌاسٌة واالجتماعٌه  ،هدف المشروع حول
تعزٌالالز ثقافالالة الحالالوار و اسالالالٌب اس ال تخدام الحالالوار البنالالاء بالحٌالالاة االجتماعٌالالة و السٌاسالالٌة
وجاءت انشطة المشروع متنتاغمة مالع الهالدف العالام للمشالروع واسالتطاع المشالروع مالن
خلق العدٌد من البرامج واالنشطة الحوارٌة التً تمثل احتٌاجا للمجتمع المدنً خصوصا
الشباب وصناع القرار
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االرتباط مع الخطط الوطنية عبر القطاعية-:
حاولت تعاون ومن خالل تنفٌذ انشطتها ومشارٌعها التوافق والتكامل مع الخطط الحكومٌة العبر
قطاعٌة مساهمة فً التوجه الوطنً بناء دولة دٌمقراطٌة فلسطٌنٌة.
لقالالد اسالالتهدفت وعملالالت تعالالاون بتفالالاوت مالالع قطاعالالات وبالالرامج اسالالتهدفتها الخطالالط الحكومٌالالة عبالالر
القطاعٌة وخاصة قطاع الشباب وبرامج السلم االهلً والحوار والتعامل مالع النالزاع ،حٌالث تمثالل
هذا االرتباط فً الخطة الوطنٌة عبر القطاعٌة للشباب 2012 -2010

المشاريع ومدى توافقها مع الخطة االستراتيجبة-:

الرقم

اهداف الخطة االستراتيجية

 -1تعمٌالالالق مفالالالاهٌم التعامالالالل االٌجالالالابً مالالالع
النالالالالالزاع والوسالالالالالاطة داخالالالالالل المجتمالالالالالع
الفلسطٌنً ودمجها ضمن برامج وخطط
المؤسسات المدنٌة والحكومٌة
 -2دمج وتعزٌز مفاهٌم لغة الحوار
والالعنف بٌن فئات المجتمع والشباب
الفلسطٌنً
مصادر ومراجع ودراسات
 -3اٌجاد
وابحاث حوال مواضٌع الوساطة
والنزاع والحوار.وقضاٌا مجتمعٌة
اخرى

المشروع – النشاط
 -1مشروع خطوة نحو الحوار
 -2مشروع الحوار المجتمعً

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4
-5

مشوع خطوة نحو الحوار .
مشروع شركاء من اجل التغٌٌر
مشروع تعزٌز الشراكة بٌن السلطة والجمهور.
مشروع خطوة نحو الحوار السلمً
دليل سيمفونية التغيير
كتيب مؤتمر الحوار الوطني

كتٌب حول الحوار المجنمعً.
برنامج تلفٌزونً احنا وٌن
تقارٌر مصورة حول قضاٌا مجتمعٌه متنوعه
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الترابط ما بين خطة تعاون االستراتيجيه والمشاريع-:

التعاون والتشبيك-:
انطالقا من ان بناء السلم االهلً المجتمعً بحاجة الى تكاتف الجمٌع ،وهو بمثابة اهم التحدٌات
التى تواجه مجتمعنا الفلسطٌنً ،وبالتالً هذا ٌتطلب بناء عالقات شراكة وتعاون وتنسٌق مع
كافة قطاعات المجتمع سواء الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والقطاع الخاص بهدف تعمٌق وممارسة
مفاهٌم السلم االهلى والحوار والتعامل االٌجابً مع النزاع ،وفق مبدأ ان الجمٌع ٌجب ان ٌكون
شرٌك ومسؤول فً تحقٌق هذه الغاٌة وللوصول الى تلك الغاٌة واصلت تعاون مساعٌها لتحقٌق
التعاون والتنسٌق والتشبٌك مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطٌنً.

 التعاون مع المؤسسات الحكومٌة-:حرصت تعاون على مواصلة عالقة التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومٌة من خالل تنفٌذ
مجموعة من االنشطة كان ابرزها مشروع شركاء من اجل التغٌٌر
من ناحٌة اخري ،فقد عقد المؤسسة سلسله ن لقاءات تشاورٌة حول امكانٌة تنفٌذ التبادل
الشبابً الفلسطٌنً االورومتوسطً فً فلسطٌن والمزمع هقده خالل شهر نٌسان للعام ، 2012
كما نفذت المؤسسة سلسله دورات تدرٌبٌة بالشراكة مع وزارة الشباب والرٌاضه حول الٌات
التعامل مع النزاع.
 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنً-:لقد واصلت تعاون بناء عالقات التعاون والشراكة والتحالف مع كافة مؤسسات المجتمع المدنً
بغض النظر عن التوجهات السٌاسٌة والتوزٌعات الجغرافٌة لهذه المؤسسات بهدف الوصول الى
اكبر عدد ممكن من المستفٌدٌن من مجتمعنا الفلسطٌنً ،وتجلت هذه العالقة فً معظم مشارٌع
المؤسسة وخاصة مشروع الحوار المجتمعً ومشروع الشاب الرائد.
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ففى مشروع الحوار المجتمعً تم اقامة عالقة شراكة وتحالف مع عشرة مؤسسات ما بٌن نسوٌة
وشبابٌة فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة ،حٌث قامت هذه المؤسسات بمشاركة المؤسسة فً
التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة والتقٌٌم لكافة انشطة المشروع ،باالضافة الى اكثر من  45مؤسسة
مجتمعٌة قاعدٌة كانت شرٌكة فً تنفٌذ هذه االنشطة.
اما فً مشروع خطوة نحو الحوار فقد اقامت المؤسسة تحالف مع  15مؤسسة نسوٌة وشبابٌه
مختلفه التوجهات بشكل مباشر اضافه الى تحالفات غٌر مباشرة مع العدٌد من المؤسسات
واالندٌة الشبابٌة
اما فً مشروع شركاء من اجل التغٌٌر فقد اقامتالمؤسسة تحالفات وشراكات مباشرة مع اكثر
من  25مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً
التعاون مع القطاع الخاص-:
شكل العام  2011منعطفا خاصا حول نوع الشراكه مع القطاع الفلسطٌنً الخاص اذ وصفت
العالقه باالستراتٌجٌه وقد شارك القطاع الخاص فً العدٌد من انشطة المؤسسة ولم تكن هذه
المشاركة سطحٌة بل كانت عمٌقه وتمثلت هذه المشاركة بالدعم المالً السخً والتموٌل الكبٌر
للعدٌد من المبادرات خصوصا مبادرات مشروع شركاء من اجل التغٌٌر وٌقدر حجم دعم
القطاع الخاص لهذه المبادرات باكثر من  60الف دوالر امرٌكً  ،وتتطلع المؤسسة الى بناء
شراكات اوسع مع هذا القطاع تحقٌقا لمبدا المسؤولٌه االجتماعٌة
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مشارٌع وانشطة تعاون لعام 2011

اعُ اٌّششٚع  :خطٛح ٔس ٛاٌسٛاس
ِذح اٌّششٚع  2010/1/1 :اٌ2011/1/30 ٝ
اٌدٙخ اٌذاػّخ :اٌمٕصٍ١خ االِش٠ى١خ اٌؼبِخ ثبٌمذط

٘ذف اٌّششٚع ئٌ ٝرط٠ٛش لذساد اٌشجبة ٚاٌّإعغبد اٌّشبسوخ ثبٌّششٚع ػٍ ٝثشاِح اٌسٛاس
ٚاٌزؼبًِ ِغ إٌضاع ٚاٌّغبػذح ف ٟرأ٘ ً١لبدح شجبة لبدسح ػٍ ٝاٌزذخً ف ٟاٌمضب٠ب اٌغ١بع١خ
ٚاإلخزّبػ١خ ٚاٌّزغ١شاد اٌغ١بع١خ ٚفك ِٙبساد اٌسٛاس ٚاٌزؼبًِ اٌجٕبء ٚاإل٠دبثِ ٟغ إٌضاػبد ،
ٌٍّغبّ٘خ فٔ ٟشش ثمبفخ اٌسٛاس وأزذ اإلعزشار١د١بد اٌغٍّ١خ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ إٌضاع  ،ف ٟوً ِٓ
األزضاة اٌغ١بع١خ ٚاٌزدّؼبد اٌشجبث١خ ٚ ،اٌّإعغبد األٍ٘١خ اٌشجبث١خ .
وّب ٘ذف اٌّششٚع ئٌ ٝرؼض٠ض ِف َٛٙاٌغٍُ األٍ٘ "ٟف ٟفٍغط ٓ١ثبإلضبفخ ئٌ ٝئ٠دبد خغُ شجبثٟ
ٌٚدبْ شجبث١خ رٛخ١ٙ١خ رؼٕ ٝثبٌمضب٠ب اٌسٛاس٠خ اٌّّٙخ ٚاٌّغبّ٘خ ف ٟخٍك ث١ئخ ِٕبعجخ ٌٍغالَ ثٓ١
فئبد اٌشجبة اٌفٍغط.ٟٕ١
ٚلذ خبءد فىشح اٌّششٚع ٔز١دخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبوً االخزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ داخً اٌّدزّغ اٌفٍغط،ٟٕ١
ٔزدذ ثبالعبط ػٓ ِّبسعبد اإلززالي االعشائِٚ ،ٍٟ١ب رشٙذٖ األٚضبع اٌذاخٍ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ
أمغبِبدٚ،ئٔؼذاَ ٌٍغخ اٌسٛاس ث ٓ١وبفخ ِىٔٛبد اٌّدزّغ اٌفٍغط،ٟٕ١
ٚرشِ ٜإعغخ رؼبٌ ْٚسً اٌصشاع اْ دٚس اٌشجبة ٚاٌم١بداد اٌغ١بع١خ اٌشبثخ داخً األزضاة
اٌفٍغط١ٕ١خ أِ ٚب ٠طٍك ػٍٙ١ب اٌمذساد اٌّسٍ١خ ف ٟثٕبء اٌغٍُ األٌٍ٘ ،ٟزبخز دٚس٘ب ٌٍزأث١ش ف ٟاٌج١ئخ
اٌز ٟرزٛاخذ فٙ١ب الزذاد اٌزغ١١ش اال٠دبثٌٍّ ٟغبّ٘خ ف ٟثٕبء اٌّدزّغ اٌفٍغط ٟٕ١اٌمبئُ ػٍٚ ٝلُ١
اٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌزؼذد٠خ ٚاٌزغبِر ٚاززشاَ اٌشأٚ ٞاٌشأ ٞاألخش ٚاٌسٛاس اٌدبد ٚاٌجٕبء

حقائق وارقام-:
 .1تعزيز قدرات  51من الشباب في عمى قضايا الحوار  ،التعامل مع النزاعات والحراك الشبابي .
 .2عقد  18ورشة عمل مركزة حول قضايا الحوار
.3

عقد  7حلقات تلفزيونية حول قضايا واحتياجات شبابية
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.4

عقد لقاء فيديو كونفرنس مع جمموعو دوليو يف جامعو امريكية حول تداعيات الفيتو االمريكي
وجو السلطة على اثر التوجو لالمم ادلتحده هبدف نيل االعرتاف بالدولو

 .5مت تنفيذ ثالث مبادرات شبابية خمتلفة تسعى اىل تعميم و نشر ثقافة احلوار السلمي و امهية
اتباع وسائل احلوار الفعالة يف التعامل مع نزاعاتنا اجملتمعية ،من خالل عروض مسرحية و عرض
دمى و مطبوعات حتمل شعارات عن احلوار السلمي و فوائده امهها فاصل صفحات كتب و
علبة قرطاسية جلد للمكاتب
 .6مت عقد مؤمتر وطين عن احلوار السلمي و الالعنف يف برامج و خطط ادلؤسسات الفلسطينية
 .7مت انتاج دليل تدرييب نوعي – االول من نوعو عربيا حول وسائل النضال الشعيب السلمية متزامنة
مع الثورات العربية االخرية باسم " سيمفونية التغيري
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اسم المشروع :
مشروع شركاء من أجل التغيير
مدة المشروع  16 :شي ارً (نيسان  -2011تموز  )2012قيد التنفيذ
الفئة المستيدفة:




 24مؤسسة قاعدية (شبابية ومرأة) في  9مواقع في كل موقع في الشمال والوسط والجنوب
 24مشارك/ة من المؤسسات الشريكة القاعدية الشريكة
صناع القرار عمى المستوى المحمي والرسمي

 -الجية الداعمة :خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  -CRSالوكالة األمريكية لمتنمية الدولية USIAD -

ٔجزح ػٓ اٌّششٚع

ترى مؤسسة تعاون لحل الصراع ان المجتمع المدنً ٍ٠ؼت دٚسا ِّٙب ف ٟتغٌٌر اسالٌب
مجتمعات بأكملها ٚرٌه ِٓ خالل تمكٌن دور منظمات المجتمع المدنً ،االستجابة بشكل
دٌمقراطً وسلمً للتعامل مع التحدٌات التً تواجهها  ،وسد الفجوات بٌن الناس والمسؤولٌن
الحكومٌٌن ،ودفعهم للعمل معا على حل القضاٌا الهامة  ،اضبفخ اٌ ٝتشجٌع القٌادات الشابة،
و تعزٌز مكانة المرأة والشباب.
ِششٚع ششوبء ِٓ أخً اٌزغ١١ش ّ٘ٛٔ ٛرج خذ٠ذ ٌزشد١غ اٌّشبسوخ اٌّذٔ١خ ف ٟاٌّدزّؼبد اٌّسٍ١خ
اٌّّٙشخ ٙ٠ٚ ،ذف اٌ ٝثٕبء ششاوبد ث ٓ١اٌّذٔٚ ٓ١١اٌّّٚ ٓ١ٌٛاصسبة اٌمشاس ف ٟاطالق
ِجبدساد ٌزسذ٠ذ لضب٠ب ِدزّؼ١خ رشوض ػٍ ٝازز١بخبد اٌّدزّغ ٚ،زٌادة وعً منظمات المجتمع
المدنً وقدراتها فً تفعٌل المجتمعات المحلٌة على االستجابة لقضاٌا المجتمع.
وعمدت مؤسسة تعاون لتحقٌق النتائج المذكورة أعاله من خالل تنفٌذ عدد من األنشطة تعمل
على بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدنً المستهدفة فً المجتمع  ،تحلٌل االحتٌاجات
المجتمعٌة ،تحدٌد االولوٌات  ،وتعبئة الموارد المحلٌة .و ستنفذ بطرٌقة تعاونٌة داخل المناطق
المستهدفة وسٌتم توثٌقها وعرض نتائجها من خالل وسائل االعالم ومنشورات توزع على
المجتمع  ،باالضافة الى مناقشتها مع صناع القرار .
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اٌٙذف االعبع ِٓ ٟاٌّششٚع ٘ ٛرط٠ٛش  ٚرفؼِ ً١شبسوخ اٌّإعغبد اٌّسٍ١خ اٌمبػذ٠خ ف ٟرسذ٠ذ لضب٠ب
ِدزّؼبر ُٙثٕبء ػٍ ٝازز١بخبرٙب ِٓ خالي اٌّجبدساد اال٠دبث١خ ٚاٌّغبّ٘خ ف ٟئ٠دبد اٌسٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب ِٓ أخً
اٌزغ١١ش.وّب ٘ذف اٌ ٝثٕبء لذساد اٌّإعغبد اٌمبػذ٠خ ف ٟرسذ٠ذ االزز١بخبد اٌّدزّؼ١خ.
زمبئك ٚاسلبَ
ِّ 43 -1ثٍ ٓ١ػٓ  ِٓ 27اٌّإعغبد اٌّسٍ١خ شبسوٛا ف ٟاٌٍمبء اٌزؼش٠فٌٍّ ٟششٚع
ِ 24 -2شبسن/ح زضشٚا ٌمبء رذس٠ج ٟزٛي اٌ١بد رسذ٠ذ اٌمضب٠ب اٌّدزّؼ١خ ثبٌّشبسوخ
ِ573 -3شبسن/ح زضشٚا اخزّبػبد ِفزٛزٗ ٌىبفخ اٌّإعغبد اٌشجبث١خ ٚإٌغ٠ٛخ ٚإٌبشط ٓ١ف ٟاٌّدزّغ
ثٙذف رسذ٠ذ لضب٠ب اٌّدزّغ ٚاخز١بس أ٠ٌٛٚخ ٌٍؼًّ ػٍٙ١ب
 -4رمبس٠ش ِصٛسح زٛي لضب٠ب ِٚشبوً اخزّبػٚ ٗ١الزصبد٠خ ِزٕٛػٗ

ئعُ اٌّششٚع  -:اٌسىُ اٌشش١ذ
ِذح اٌّششٚع  36 -:شٙشا
اٌفئبد اٌّغزٙذفٗ -:
-

ل١بداد شبثٗ

-

طٍجٗ خبِؼبد

-

ِإعغبد شجبث١خ ٔٚغ٠ٛخ

اٌدٙخ اٌذاػّخ ِ :شوض االٌٚف ثبٌّب اٌذٌٟٚ

وجذح عه انمشزوع

٘زا اٌّششٚع ٘ ٛاعزدبثخ ٌٍسبخبد االعبع١خ ٌٍشجبة اٌفٍغط ٟٕ١ف ٟف ُٙاػّك ِّٚبسعخ
عٍّ١خ ٌّفب٘ ُ١اٌسىُ اٌشش١ذ  ،وبٌشفبفٚ ٗ١االعزمالٌ١خ ٚاٌفصً ث ٓ١اٌغٍطبد ٚ،اٌششاوخ ،
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ٚاالٔزخبثبد ٚاٌششػٚ ٗ١اٌالِشوض٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ لضب٠ب ِٚفب٘ ُ١اٌسىُ اٌشش١ذ ٙ٠ٚذف
اٌّششٚع اٌ ٝرّى ٓ١اٌشجبة اٌفٍغطٚ ٟٕ١إٌّظّبد إٌغبئ١خ ٌزؼض٠ض ِفب٘ ُ١اٌسىُ اٌشش١ذ،
ٚرشد١ؼ ِٓ ُٙاخً رؼض٠ض لضب٠ب اٌسىُ اٌشش١ذ ٚاٌّشبسوخ اٌسم١م١خ ٚاٌفؼبٌٗ ٌىبفٗ فئبد
اٌّدزّغ اٌّذٔ ، ٟخصٛصب اٌّشبسوخ ف ٟػٍّ١خ صٕغ اٌمشاس ٚ ،رٌه ثٙذف اٌخشٚج ِٓ
دائشح االعزٙالن اٌّدزّؼ ٟاٌ ٝدائشح اٌّغبّ٘خ اٌدذ٠خ ف ٟاٌغ١بعبد ٚصٕغ

حقائق وارقام
 20مؤسسة شبابية شاركوا في المقاءات التعريفيو لممشروع
 54ساعو تدريبية متخصصة الكثر من  25مشارك/ة في مفاىيم وعناصر الحكم الرشيد
 400ساعو تدريبية  ،لنقل ميارات ومفاىيم الحكم الرشيد الكثر من  380مشارك/ة
 24ورشة عمل في قضايا الحكم الرشيد ،و  730مستفيد/ة
دليل تدريبي متخصص في الحكم الرشيد
 3ندوات رئيسية حول النيج السميم لمحكم الرشيد في المؤسسات المدنية
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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
قضايامتنوعو مثل تحديد االحتياجات المجتمعي وذلك بيدف تعزيز العالقات ما بين المؤسسات القاعدية
وصناع القرار لالستجابة الحتياجات المجتمعات المحمية  ،كما ركزت المؤسسة خالل ىذا العام الى تطوير
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 .

البرامج والمواضيع التدريبية المقدمة خالل ىذا العام
اصم انمشزوع

عىىان انزذريت

انضبعبد
انزذريجيخ انمعزمذح

خطىح
انحىار

وحى رمٕ١بد ِٙٚبساد اٌسٛاس ٚاٌٛعبطخ  25صبعه رذريجيخ
ٚاٌزفبٚض ٚآٌ١بد اٌزؼبًِ ِغ
إٌضاػبد  ،ثمبفخ اٌالػٕف ،
اٌّسبدثبد اٌصؼجخ  ،اإلرصبي ٚخٍك
ث١ئخ عٍّ١خ  ،دٚس األزضاة اٌغ١بع١خ
ٚاٌّدٍظ اٌزشش٠ؼ ٟاٌفٍغط ٟٕ١فٟ
رؼض٠ض اٌسٛاس اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسخٟ
ئضبفخ ئٌِٙ ٝبساد ٚاعزشار١د١بد
اٌزخط١ظ اإلعزشار١دٌٍٕ ٟضبي
اٌشؼج ٟاٌالػٕفٟ

خطىح
انحىار

وحى رمٕ١بد ِٙٚبساد اٌسٛاس ٚاٌٛعبطخ  25صبعه رذريجيخ
ٚاٌزفبٚض ٚآٌ١بد اٌزؼبًِ ِغ
إٌضاػبد  ،ثمبفخ اٌالػٕف ،
اٌّسبدثبد اٌصؼجخ  ،اإلرصبي ٚخٍك

انفئبد انمضزهذفخ
-

احزاة صيبصيخ
مؤصضبد
قبعذيخ
مجمىعبد
شجبثيخ قيبديخ

-

احزاة صيبصيخ
مؤصضبد
قبعذيخ
مجمىعبد
شجبثيخ قيبديخ

-

-
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ث١ئخ عٍّ١خ  ،دٚس األزضاة اٌغ١بع١خ
ٚاٌّدٍظ اٌزشش٠ؼ ٟاٌفٍغط ٟٕ١فٟ
رؼض٠ض اٌسٛاس اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسخٟ
ئضبفخ ئٌِٙ ٝبساد ٚاعزشار١د١بد
اٌزخط١ظ اإلعزشار١دٌٍٕ ٟضبي
اٌشؼج ٟاٌالػٕفٟ
آٌ١خرسذ٠ذاالزز١بخبد
مشزوع
مه اٌّدزّؼ١خ،ئداسحاٌدٍغبد اٌزذس٠ج١خ ،
شزكبء
ٚاٌضغظ ٚاٌزؼجئخ ٚإٌّبصشح ،
اجم انزغييز
مشزوع انحكم ِف َٛٙاٌسىُ
اٌفؼبٌخ.
انزشيذ

اٌشش١ذ

 25صبعه رذريجيخ

ٚاٌّٛاطٕخ  25صبعه رذريجيخ
( مذرثيه)
400
رذريجيخ

صبعه

-

مؤصضبد
قبعذيخ شجبثيخ
ووضىيخ
وشطبء شجبة
مؤصضبد
قبعذيخ شجبثيخ
ووضىيخ
وشطبء شجبة

ورشات العمل
وىي احدى الوسائل اليامة التي تعتمدىا مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل تنفيذىا لممشاريع  ،وتيدف ىذه
الورشات الى افادة اكبر عدد ممكن من المجتمع المدني في القضايا المطروحة  ،اضافة رفع مستوى الوعي

لدى المجتمع المدني  ،وادماجة في ىذه القضايا ليتسنى لو المشاركة في وضع الخطط والبرامج عمى صعيد
المشاريع التنموية  ،اضافو الى تجسيد المبدأالتشاركي والتفاعمي ما بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع

المدني والقاعدة الجماىرية  ،وقد وصفت ورشات العمل ليذا العام بالتنوع ومحاكاه الواقع  ،اضافو الى
استيدافيا اكبر عدد ممكن من القطاعات الشبابية من احزاب سياسية او اندية شبابية او اتحادات او

مجموعات قيادية  ،وقد حرصت المؤسسة عمى اعطاء الشباب الفرصة الكاممو في ادارة وتيسير وقيادة ىذه
الورشات االمر الذي وسع من نطاق المشاركة في ىذه الورشات  ،وساىم في اثراء النقاشات واالفكار

المطروحة .

ورشات العمل الحوارية المنعقدة في ىذا العام

اسم

عنوان الورشة

مدة المقاء

الفئات المستيدفة

المشروع
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خطوة نحو
الحوار

الشباب والمشاركة السياسية

2ساعو

مجموعات شبابية

الثقافو الجنسية بين الرفض والقبول

2ساعو

مجموعات شبابية

دور الناشئين الشباب في العمل المجتمعي

2ساعو

مجموعات شبابية

ادوار الشباب في تفعيل مجالس اتحاد الطمبة

2ساعو

الشباب وابطالو

2ساعو

اثر الشباب في الحراك الشعبي

2ساعو

المجمس االعمى لمشباب

2ساعو

نشطاء شباب

االعالم االجتماعي واثره عمى المشاركة

2ساعو

اعالميين شباب

طمبة جامعيين
الخريجين
المجموعات
الشبابية

السياسية لمشباب
المجموعات

الشبابية

الضاغطة

مجموعات شبابية

2ساعو

،ادوار،وحقائق
الالجئين الفمسطينين بين الحقوق والواجبات

2ساعو

مجموعات شبابية

الشباب والقرار السياسي

2ساعو

نشطاء شباب

الشباب والنزاعات المجتمعية

2ساعو

نشطاء شباب

الشباب والمصالحة الوطنية

2ساعو

الضغوطات الخارجية واثرىا عمى المصالحة

2ساعو

الوطنية
الشباب في االنتخابات ادوات لمتغيير ام

-

نشطاء سياسيين
مؤسسات سياسية
واعالمية

2ساعو

مجموعات شبابية

ادوات لمحشد والتصويت
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اسم

عنوان الورشة

مدة المقاء

الفئات المستيدفة

المشروع
اششان اٌشجبة خطٛح ٔس ٛاٌسىُ اٌصبٌر

 3ساعو

االٔزخبثبد ف ٟاٌّٛعغبد االٍ٘١خ

 3ساعو

مؤسسات مجتمع مدني

اٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

مؤسسات قاعدية

اٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

مؤسسات قاعدية

مشروع

دٚس اٌّإعغبد االٍ٘١خ ف ٟرؼض٠ض اٌسىُ
اٌشش١ذ

 3ساعو

مؤسسات اىمية

الحكم

دٚس اٌشجبة ف ٟرؼض٠ض اٌسىُ اٌصبٌر

 3ساعو

طمبو جامعات

دور السلطة التنفٌذٌة فً تكرٌس الحكم الرشٌد

 3ساعو

قيادات سياسية وسطى

دٚس اٌّإعغبد إٌغ٠ٛخ ف ٟرؼض٠ض اٌسىُ

 3ساعو

قيادات ومؤسسات نسوية

الصالح

23 | P a g e

اٌشش١ذ

مشروع

اٌسىُ اٌشش١ذ ف ٟاٌّإعغبد اٌؼبِخ

 3ساعو

المؤسسات الحكومية

اٌسىُ اٌصبٌر ٚاٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌشفبف١خ
ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

قيادات شابو

اٌسىُ اٌشش١ذ ف ٟػًّ ثٍذ٠خ اس٠سب

 3ساعو

بمديات

اٌسىُ اٌصبٌر ف ٟػًّ اٌّإعغبد اٌشجبث١خ

 3ساعو

مؤسسات شبابية

اٌسىُ اٌصبٌر ف ٟاٌّإعغبد االٍ٘١خ

 3ساعو

مؤسسات اىمية

اٌسىُ اٌصبٌر ٚاٌفغبد

 3ساعو

مؤسسات اىمية وحكومية

اٌسىُ اٌصبٌر ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

اٌسىُ اٌصبٌر ٚػًّ اٌّدبٌظ اٌجٍذ٠خ

 3ساعو

الحكم

مجالس قروية
مجالس بمديات

الصالح
اٌسىُ اٌصبٌر ٚاٌذّ٠مشاط١خ

 3ساعو

طمبة جامعات

اٌسىُ اٌصبٌر ف ٟػًّ إٌٛاد ٞاٌشجبث١خ

 3ساعو

اندية شبابية

اٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

مدراء ومسؤولي المؤسسات

اٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ

 3ساعو

قيادات شبابية

دٚس اٌّإعغبد فظ ٔشش اٌسىُ اٌصبٌر

 3ساعو

مؤسسات اىمية

اٌمضبء ٚاٌسىُ اٌصبٌر

 3ساعو

مؤسسات قضائية

االىمية

مؤسسات حقوقيو
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انمجبدراد انشجبثيخ
وىي جزء مساند ومساعد في تحقيق أىداف مشاريع المؤسسة  ،حيث تيدف ىذه المبادرات إلى اتاحة الفرصة
لمشباب في اطالق االنشطة النوعيو واالبداعيو  ،اضافو الى الوصول الى اكبر عدد ممكن من المجتمع
المدني  ،وتتميز المبادرات الشبابية التي اطمقتيا المؤسسة خالل ىذا العام رغم عددىا المحدود بكونيا
بسيطة وسيمة وغير معقدة  ،وال تحتاج إلى كثير من األدوات والتمويل لكي يتم تنفيذىا ،بكونيا تعتمد بشكل
مباشر عمى عمل تطوعي خالص اذ تحاول المجموعات الشبابية توظيف كامل طاقاتيم وابداعاتيم لخدمة
الناس ومن حوليم ،وىي قائمة عمى التطوع والمجيود الشخصي دون االعتماد عمى بشكل مباشر عمى
التمويل الخارجي

اسم المشروع

عنوان المبادرة

الفئات المستيدفة

ياهلل نصالح ياهلل نسامح

طمبة كمية فمسطين التقنية

"

خيمات

اعتصام

،
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جداريات  ،رسائل الى فئات متنوعو

خطوة نحو الحوار

القيادة السياسية ،

مصالحة مش مصافحة
"

سبوت

تمفزيوني

،

ورشات عمل  ،لقاءات مع
قيادة سياسية
"

البرامج االعالمية
وىي جزء اساسي من تفاعالت المؤسسة مع المجتمع المدني  ،حيث عمدت المؤسسة الى تصميم سمسمة من
البرامج التمفزيونية الخاصة بالبرامج الشبابية  ،بيدف القاء الضوء عمى اىم القضايا الشبابية المعاصرة  ،وقد

شيدت ىذه المقاءات حضو ار واسعا من قبل القطاع الشبابي وتفاعال ممموسا لممواضيع المطروحة  ،وقد
عمدت المؤسسة ايضا الى انتاج سمسة من االفالم الوثائقية المتنوعو والتي تخدم احتياجات المجتمع المدني

وتمقي الضوء عمى اىم القضايا والمشاكل االجتماعيو ذات االولوية

اسم المشروع
خطوة
الحوار

نحو

الفئات المستيدفة

عنوان البرنامج

المصالحة الوطنية واستحقاق قيادات سياسية شابو
ايمول
الموقف الدولي من القضية احزاب سياسية
الفمسطينية

"برنامج احنا وين المتحدة

وتحديدا الم
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كالم الشباب"

الشباب واستراتيجيات التغيير اقيادات شبابية
في الوطن العربي

مقارنو

وعربيا

ودور

فمسطينيا

االعالم الحديث
الشباب الفمسطيني واالنتماء مجموعات شبابية
المناطقي نظرة متبادلة
الشباب والمشاركة السياسية
نظرة

الشباب

مجموعات شبابية

لممؤسسات متطوعين شباب

الفمسطينية

اسم المشروع

عنوان الفيمم
ضعف

مستوى

الفئات المستيدفة
التحصيل قرية سكاكا

االكاديمي
ضعف

تسويق

المنتجات قرية دير بموط

الزراعيو
شركاء من اجل تراكم النفايات الصمبو
التغيير

قرية ترقوميا

تسرب االطفال من المدارس

قرية حجة

ضعف المشاركة الشبابية

قرية دير قديس

قضايا مجتمعيو " ضعف المشاركة الشبابية
الحوادث المرورية

قرية بيت ريما
مدينة دو ار
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دلٌل تدرٌبً بعنوان يسٌمفونٌة التغٌٌر ي
لقد واظبت مؤسسة تعاون لحل الصراع عمى تقديم الجديد دوما من االدلة التدريبية المتخصصة والمواكبة لمتغيير في حقل
النزاع والسمم االىمي  ،وليواكب التحول الديموقراطي اثر الربيع العربي في الوطن العربي بشكل عام وبفمسطين بشكل
خاص  ،وايضا من اجل دعم الشباب العرب وقادة التغيير االجتماعي والسياسي الذين يتطمعون الى الحرية ولديموقراطية
والعدالة االجتماعية في بمدانيم ومجتمعاتيم  ،والدليل ياض بمثابو مرشد ييدف الى مساعدة النشطاء السياسيين
واالجتماعيين عمى اختيار االفضل في مواجية النزاعات  ،ويحتوي ىذا الدليل عمى استراتيجيات مختمفو وجديده  ،وقد قدم
الدليل بصورة سيمة ليساعد الميتمين عمى تطبيق وممارسة افضل لكافو النظريات والمعمومات والوسائل الورادة في الدليل ،
وقد اشرف عمى اعداد الدليل خبراء متخصصين محميين ودوليين  ،وضعوا عصارة خبراتيم وممارساتيم في خدمة الميتمين
 ،ليكون ىذا الدليل ىو االول من نوعو في العالم العربي .

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

وصعيد المعمومات  ،ويمكن ليذه المنيجية ان تعطي نتائج ممتازة  ،وتعطي صورة واضحة لحجم
المعمومات والميارات المكتسبو اضافو الى قياس نوعي لالىتمام واالستعداية لمفئات المستيدفو في

القضايا المطروحة .
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تقييم اداء المستفيدين
مهارات
%30
مهارات
معلومات

معلومات
%70

تقييم اداء ادارة المشاريع
Bireh

Beit al Tifel

Others

31%
54%
15%

انمشبركبد االقهيميخ وانذونيخ-:

 )1انضىيذ ( 12-4فجزايز.: )2011/
اٌٙذف ٘ ٛػمذ ٌمبءاْ ِفزٛزبْ ِغ اٌؼبِخ ِٓ وً ِٓ ِذٕ٠خ اٚثغبال  ٚا١ِٚب زٛي " اٌسٛاس ٚ
اٌّصبٌسخ ف ٟفٍغط ،"ٓ١اضبفخ اٌ ٝػمذ اخزّبع ِغ ِذ٠ش اٌّششٚع ِٓ ثشٔبِح ع١ذا ٌجسث
اٌزمبس٠ش االداس٠خ  ٚاٌّخشخبد ِٓ اٌّششٚع ػٍِ ٝذاس عٕخ ٔ ٚصف.
وبٔذ اّ٘١خ اٌٍمبء رىّٓ ثبٌٍمبء ِغ اٌؼبِخ ِٓ اٌّٙزّ ٓ١ثبٌمض١خ اٌفٍغطٕ١خ ِٓ اٌغ٠ٛذ  ٚاالخبثخ
ػٍ ٝرغبؤالد ِفزٛزخ اضبفخ اٌ ٝاٌزش٠ٚح ٌؼًّ ِإعغخ رؼبٌ ْٚسً اٌصشاع ٌٍّ ٚششٚع اٌزٞ
رُ رٕف١زٖ زٛي اٌسٛاس اٌّدزّؼ ٚ ٟإٌزبئح اٌز ٟخشج ثٙب.
٠ ٚزوش ثأْ اٌٍمبء وبْ فشصخ ٌٍمبء ػذد ِٓ اٌشخص١بد اٌغ١بع١خ  ٚاٌّإعغبد اٌغ٠ٛذ٠خ اٌؼبٍِخ
ثّدبي إٌضاع  ٚاٌسٛاس.
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 )2اجزمبع مجمىعخ انخجزاء ثعىىان " انحىار و انزفبهم انمزجبدل عجز األجيبل" انذوحخ
(/9-8مبرس.)2011/
لذ ٘ذف اخزّبع اٌخجشاء ٘زا اٌ ٝاٌجسث ػٓ أّ٘١خ اٌسٛاس  ٚاٌزفبُ٘ ث ٓ١األخ١بي  ٚدػُ ِشبسوخ
اٌشجبة  ٚرض٠ٚذ اٌذٚي االػضبء ثزٛص١بد ٍِّٛعخ فِ ٟدبي اٌغ١بعبد ثشأْ اٌمضب٠ب اٌّزؼٍمخ
ثبٌشجبة ٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝئدِبج اٌشجبة ف ٟثشاِح اٌزّٕ١خ  ٚرؼض٠ض دٚسُ٘ ثبٌّدزّغ .ثذػٛح ِٓ
ِؼٙذ اٌذٚزخ اٌذٌٍ ٌٟٚذساعبد األعش٠خ ثبٌزؼبِ ْٚغ ثشٔبِح األُِ اٌّزسذح ٌألعشح  ٚثشٔبِح األُِ
اٌّزسذح ٌٍشجبة  ٚثّشبسوخ  27خج١شا ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ اززفبال ثبٌغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشجبة
 ٚ 2011-2010ئػذادا ٌٍزوش ٜاٌؼششٌٍ ٓ٠غٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌألعشح  ٚ 2014ثزشش١ر ِٓ خبِؼخ اٌذٚي
اٌؼشث١خ – ِذ٠ش٠خ اٌشجبة  ٚاٌش٠بضخ
وقذ قذمذ انمؤصضخ ٚسلخ ثؼٕٛاْ " :دٚس اٌشجبة ف ٟزٛاس األخ١بي" دٚس اٌشجبة ف ٟػٍّ١خ
اٌزغ١١ش ف ٟظً اٌّزغ١شاد االلٍ١ّ١خ  ٚاٌزسٛي اٌذّ٠مشاطٚ ٟس٠بذ اٌسش٠خ اٌز ٟلبد٘ب اٌشجبة ف١ب
ٌؼبٌُ اٌؼشث. ٟ

انجمعيخ انعمىميخ انشجبثيخ انضىىيخ في االمم انمزحذح – ويىيىرك ( 29يىنيى5-
اغضطش.)2011/
ثذػٛح ِٓ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ – دائشح اٌشجبة  ٚاٌش٠بضخ.
اشزًّ اٌٍمبء ػٍ ٝخضئ:ٓ١
أٚالٌ :مبء رسض١شٌ ٞالخزّبع اٌغٕ ٞٛوبْ ٘ذفٗ رغٍ١ظ اٌضٛء ػٍ ٝاال٘ذاف االّٔبئ١خ
ٌالٌف١خ ِ ٚب رُ رسم١مٗ ِٓ أشطخ  ٚأدبصاد ِّب عبُ٘ ثزط٠ٛش ِؼبسف  ٚخجشاد
اٌّدّٛػبد اٌشجبث١خ اٌّشبسوخ ف٘ ٟزا اٌٍمبء ِٚب رُ أدبصٖ ِٓ أشطخ ِخزٍفخ ف ٟاٌؼبٌُ
ٌٍغؼ ٟثزسم١ك اال٘ذاف االّٔبئ١خ.اِب اٌٍمبء اٌثبٔ ٟثبٔ١ب :اٌٍمبء اٌشعّ ٟي ِ 600شبسن/ح
ِٓ خّ١غ أسبء اٌؼبٌُ ٌٍزؼج١ش ػٓ لضب٠ب اٌشجبة  ٚوبْ اّ٘ٙب اٌدٍغخ اٌؼشث١خ اٌخبصخ
ثبٌشث١غ اٌؼشث ٚ ٟاٌثٛساد اٌشجبث١خ.
 )3إٌّزذ ٜاٌشاثغ ٌألُِ اٌّزسذح ٌزسبٌف اٌسضبساد ( 13-11د٠غّجش.)2011/
ثذػٛح ِٓ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث – ٟدائشح زٛاس اٌسضبساد  ِٓ ٚلجً ثشٔبِح رسبٌف االُِ
اٌّزسذح ٌسٛاس اٌسضبساد.رُ اٌّشبسوخ فٌ ٟمبء خّغ سؤعبء دٚي ٚٚصساء خبسخ١خ ٚ
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إٌّظّبد غ١ش اٌسى١ِٛخ ِّ ٚثٍ ٓ١ػٓ اٌّدزّغ اٌّذٔ١٘ ٚ ٟئبد اٌشجبة  ٚاٌّإعغبد ٚ
االػالَ  ٚاٌمطبع اٌزؼب ٚ ٟٔٚاالوبد ّٟ٠ف ٟاٌذٚزخ ز١ث ٘ذف اٌٍمبء اٌ ٝرمذ ُ٠االٔدبصاد ٚ
ػشضٙب ػٍِ ٝغز ٜٛػبٌّ ٚ ٟخٍك فشص خذ٠ذح ٌٍّشبسو ِٓ ٓ١أخً االخزّبع  ٚرىٓ٠ٛ
شجىخ ػًّ  ٚرمذ ُ٠اٌّشبس٠غ اٌدذ٠ذح  ٚا ٚاٌّجبدساد اٌّشزشوخ.
ٚاُ٘ ِب رُ طشزخ خالي ٘زا اٌٍمبء ٘ ٛأّ٘١خ اٌزٕٛع اٌثمبف ٟثبٌٕغجخ ٌٍزّٕ١خ ،اٌشاثظ
اٌّفمٛدٚ.رش٠ٚح اٌثمخ  ٚاٌزغبِر ِٓ أخً دػُ أ٘ذاف اٌزّٕ١خٚ.اإلعزشار١د١بد اٌدذ٠ذح ٌٍسٛاس ٚ
اٌزفبُ٘  ٚاٌزؼب ْٚاٌثمبف.ٟ
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