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مقدمة التقرير
 واصلت مؤسسة تعاون حلل الصراع  للسنة احلادية عشره على التوالي من  شق طريقها بخطى ثابته في حتقيق 
رسالتها ، واملضي قدما في اجناز اهدافها االستراتيجية ، مالمسة بذلك روح رؤيتها ، ومدركة بذلك خصوصية 
حقلها و برامجها ، وقد اثبت مؤسسة تعاون حلل الصراع عبر طاقمها املتفاني في العمل ، ومجلس ادارتها املنتمي 
الى رسالتها ، اثبتت صدق توجهاتها وقدرتها على الصمود في وجه الكثير من التحديات السياسية واالجتماعية 
والفنية  التغيرات  بفضل خططها االستراتيجية وسياساتها االدارية  ، وقدرتها على مواكبه كافه  واالقتصادية 

واملالية ، خاصة في ظل التطورات السياسية التي عصفت في القضية الفلسطينية عبر العام املنصرم .

لقد استقبل اجملتمع الفلسطيني عام 2013 بجمود تام في العملية السلمية على الصعيد الداخلي واخلارجي، 
وتعزز   ، الوطني  النضال  ثوب  املنتظرة ومتزق  الدوله  تآكل جسد  االنقسام  افه  الزالت  الداخلي  الصعيد  فعلى 
من سياسة التدخالت اخلارجية واألجندات الدولية ، وتشتت وحدة اخلطاب التحرري . فآل ما آل اليه الوضع 
الفلسطيني الى فرقه اجتماعيه خطيرة ساهمت في بناء قيم متناقضة بني الضفة والقطاع ، هذه القيم املتضاربة 
واخملتلفة ساهمت في اتساع الهوه السياسية واالجتماعية بني الضفة والقطاع  وارتفاع حده النزاعات ، ووضعت 
ثقافة السلم االهلي وثقافة السالم الداخلي على احملك ، فظهرت سياسيات وأنظمة خطيرة مثل قوانني االعدام 
، وكبت احلريات العامة خاصة حرية الصحافه واإلعالم ، اضافه الى ظهور سلوكيات خطيرة ارتكزت في تداخل 
السلطات الثالث ، وتفرد السلطة التنفيذيه بالقرار مبعزل عن القرار الوطني العام ، واستمرار تعطل السلطة 
التشريعيه. اضافه الى غلبه السلوك الديني على السلوك املدني الدميقراطي في كثير من اجلوانب التنظيمية .

اما على الصعيد اخلارجي ، فقد شكل جمود املفاوضات بني اجلانب الفلسطيني واإلسرائيلي  في النصف االول 
من العام املاضي حاله من اليأس وفقدان الثقة بالعملية السلمية برمتها ، هذا اليأس انعكس بشكل كبير على 

اجملتمع الفلسطيني في ضعف مشاركته السياسية ، وعدول الشباب في املشاركة عن االنشطة السياسية .

اجلمود  زحزحة  في  ملحوظا  اهتماما  املتحدة  االمريكية  الواليات  ابدت  املاضي  العام  من  االخير  الثلث  وفي 
التفاوضي الفلسطيني االسرائيلي ، وبوساطة امريكية خالصة وضع كيري خطة  االطار املرحلي  ، والتي يجري 
التفاوضية  العملية  ان  الى  االولية  والتحليالت   التقديرات  وتشير   ، التفاوض عليها بشكل سري بني اجلانبني 
تسير بشكل بطيء وتالقي العديد من الصعوبات خاصة ان خطة كيري ال تخدم املصالح الفلسطينية . كما تشير 

التحليالت الى انهيار العملية التفاوضية برمتها في االمد القريب . 

لقد واظبت مؤسسة تعاون حلل الصراع على رصد  كافة التطورات على الصعيد الداخلي واخلارجي، وراقبت عن 
كثب كافه التغيرات وانعكاسها على اجملتمع الفلسطيني على كافه الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، 
وقد وضعت مؤسسة تعاون حلل الصراع خطط التدخل بناءا على ما حمتله عام 2013 من تغيرات جذرية على 
في   واضح  بشكل  معامله  ظهرت  والتي  اجملتمعي  والعنف  الداخلية  النزاعات  حدة  تنامي  من  الداخلي  الصعيد 
قضايا العنف االسري وقضايا الثأر ، وقضايا القتل على خلفيه الشرف ، والنزاع التنظيمي ، والنزاع السياسي ،  
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وقضايا اجلالء ، والنزاعات الناشئة عن امليراث والعنف في االوساط الشبابيه خاصة في املناطق التي ال تخضع 
للسيادة الفلسطينية .

هذه املظاهر وغيرها الكثير من النزاعات اخملفيه التي تعجز املؤسسة الرسمية واملؤسسات األهلية من رصدها 
نتيجة خصوصيتها تهدد نسيج اجملتمع الفلسطيني وتضع ثقافة السالم والسلم االهلي على حافة الطريق ،كما 
ان العجز عن ايجاد وسائل بديله حلل هذه النزاعات يضعف من توجهات املواطنني باجتاه القانون ، ويساهم في 

تنامي العنف واإلميان بسلطة القوة ال لسلطة القانون .

وقد وضعت مؤسسة تعاون حلل الصراع خالل هذا العام جمله من اخلطط واألنشطة واملشاريع والبرامج الهادفة 
ومبادئ  الرشيد  احلكم  وقيم  مبادئ  وتعزيز   ، املدنية  املشاركة  وتعزيز  االهلي  والسلم  التسامح  قيم  تعزيز  الى 
املسائلة اجملتمعية ، وصوال الى بيئة امنة خاليه من النزاعات والعنف ،وقد نفذت املؤسسة خمسة مشاريع خالل 
احتياجات اجملتمع  مع   مباشر  بشكل  ومتقاطعة  االستراجتية  مع اخلطة  متناغمة  ، جاءت جميعها  العام  هذا 
الفلسطيني، وقد شملت هذه املشاريع عدة موضوعات مثل مشروع معا نبني السلم االهلي ، الذي هدف ترسيخ 
اجل  من  شركاء  مشروع  الى  اضافه  النزاعات،،  مع  اإليجابي  التعامل  وتقنيات  ووسائل  األهلي  السلم  مفاهيم 
اجتماعيه وصحية  املدني في قضايا  احتياجات اجملتمع  تلبيه  املدنية في  املشاركة  توسيع  الى  الهادف  التغيير 
وبيئية ، اضافه الى مشروع احلكم الصالح الهداف الى تعزيز قيم احلكم الرشيد داخل اجملالس احمللية ، ومشروع 

اندية املواطنة ومشروع حديقه بلعني 

وتؤمن مؤسسة تعاون حلل الصراع  ان احداث التغيير االيجابي ال بد ان يساعم في تغيير القيم والتوجهات وتغيير 
السياق عبر احداث تغيير ملموس فعمدت الى احداث تغيير على كل من التوجهات والسياق للمجتمع الفلسطيني 
فقد نفذت مشاريع تساهم في تغيير التوجهات والقيم مثل قيم احلكم الرشيد وقيم التسامح والسلم االهلي وقيم 
املواطنة واملسائله ، اضافه الى احداث تغيير في السياق الفلسطيني عبر ايجاد سياسات وقوانني  خاصة باحلكم 
الصالح وبيئة اجملتمع الفلسطيني ، وعبر تنفيذ مشروع اندية املواطنة الذي اسس الى اندية فعليه داخل املدارس 
تعزز املواطنة واملسائله ، كما عمدت املؤسسة الى تنفيذ مشروع حديقه بلعني الهادف الى تعزيز منظومة املقاومة 
الشعبيه عبر اقامة حديقه وملعب وكافتيريا ومرافق تساهم في تشجيع اعادة اعمار املناطق  واالراضي الزراعيه 

التي كانت في مرمى جدار الفصل العنصري .

الى  املناطق املهشمة لتصل  اكبر عدد ممكن من  وعلى الصعيد االخر فقد وسعت تعاون من نشاطاتها لتشمل 
توسيع  بضرورة  الميانها  نشاطاتها  كافه  في  املراة  تعاون  ادمجت  كما   ، كثيرة  مهمشة  وفئات  واسعه  قطاعات 

مشاركة املراة في كافه االنشطة اجملتمعيه .

كما واظبت مؤسسة تعاون حلل الصراع خالل هذا العام على تطوير سيساتها وصقل شخصيتها االعتبارها عبر 
اجراء انتخابات جمللس االدارة وتوسيع الهيئة العامة ، وتطوير طاقمها االداري من خالل تطوير املهارات والقدرات 

ومراجعه السياسات واالنظمة واللوائج وظروف وبيئة العمل، وتوفير الدعم واالستشارة للطاقم التنفيذي 
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التمويل الصعب اال ان املؤسسة حافظت على توسيع القطاعات الشريكة من مؤسسات قاعدية  ورغم ظروف 
التقرير صورة واضحة  ، وسنعرض خالل هذا  ومؤسسات مجتمع مدني ومجالس محلية ومؤسسات حكومية 
حلجم الشراكات والشبكات التي استطاعت املؤسسة ان تنسجها خالل برامجها ، اضافه الى حجم املستفيدين 

والتوزيع اجلغرافي والنزع االجتماعي 

وتقدم مؤسسة تعاون حلل الصراع شكرها اجلزيل وامتنانها العميق الى كل من ساهم في اجناح مشاريعها من 
الذين  واملمولني  املانحني  الى  بالشكر  املؤسسة  وتخص  وأهلية  حكومية  ومؤسسات  شبابية  ومجموعات  افراد 

ساهموا في متويل البرامج واملشاريع . 

الشكر لكل من:

الشكر كل الشكر لكافه شركائنا  الذين ساهموا في اجناح فعاليات انشطة ومشاريع املؤسسة  من 
مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية ونشطاء شباب ومجالس محلية

مؤسسة تعاون حلل الصراع

2013 
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مشروع معا نبني السلم االهلي
هدف مشروع » معاً نبني السلم األهلي« بشكل عام إلى تفعيل دور اجملتمع املدني في املشاركة اجملتمعية عن طريق 
ترسيخ مفاهيم السلم األهلي ووسائل وتقنيات التعامل اإليجابي مع النزاعات، إضافة إلى توسيع دائرة مشاركة 
املؤسسات ، أألحزاب القيادات الدينية اجملتمعية و التجمعات الشبابية في عمليات التدخل والتركيز على إثارة 
قضايا حساسة وهامة من شأنها أن تساهم في التخفيف من شدة النزاعات. و تعزيز دور الشباب في املشاركة 
اجملتمعية لتعزيز قيم السلم األهلي والتسامح.اضافه الى بناء حتالفات مجتمعية تعزز السلم األهلي و حتفيز 

اجملتمع احمللي لإلنخراط في تعزيز قيم التسامح وحقوق اإلنسان.

وقد شمل املشروع عدة مراحل اهمها:
ورشات حتديد االحتياج 

 ، اللقاءات طاقم املشروع  ، وقد قام بتسيير  املناطق املستهدفة  مت  عقد 5 ورشات عمل  حتديد االحتياج في 
لضمان ادارة اللقاءات بطريقه سليمة ولضمان ان تكون مخرجات اللقاءات تتوافق مع اهداف املشروع وتتماشى 
مع سياسات املشروع الفنية ، 5 قضايا اساسية  هي قضية اجلالء ، الثار العنف في االوساط الشبابية  وعنف 
اعمال  ورجال  وأكادمييني  من مؤسسات   ، متنوعة  وقيادات  نخب  االحتياج   وقد شارك في حتديد   ، املدارس 

ونشطاء شباب ومؤسسات نسويه.

 مرحلة التدريب 

مت عقد تدريب مركزي مركز في موضوع السلم االهلي ملدة ثالثه ايام  وكيفية التعامل مع النزاع ، حيث هدف هذا 
التدريب إلى بناء قدرات املشاركني  على مفاهيم وقيم وادوات  السلم االهلي ، والالعنف واليات  تطبيق وسائل 

حتليل الصراع واستراتيجيات التدخل  كمدخل ملعاجلة. 

مرحلة تنفيذ ورشات العمل التشاركية

نفذت مؤسسة تعاون حلل  الصراع 15 ورشه عمل تشاركيه مركزة  ، وهدفت ورشات العمل التشاركية الى تسليط 
النزاعات   ، القتل   ، ، كقضايا اجلالء  السلم األهلي  التي تشكل خطرا على منظومة  القضايا  أهم  الضوء على 
العائلية ، النزاعات القائمة على امليراث ، العنف في األوساط الشبابية ، عنف املدارس ، اإلصالح العشائري 
والقانون ، القتل على خلفية الشرف ، ظاهرة إطالق النار العشوائي .، ظاهرة التجمع الشبابي ، امتالك السيارات 

الغير قانونية ،  النزاعات القائمة على احلدود واألرض 

كما هدفت هذه الورشات إلى توسيع شكل املشاركة اجملتمعية في قضايا السلم األهلي لتشمل قطاعات أوسع 
مثل املرأة ، الشباب  رجال الدين ، األطفال ، بعد أن كانت مهمات التدخل حلماية  منظومة السلم األهلي تقتصر 

فقط على رجال اإلصالح .

في  األهلي  السلم  لقضايا  أوسع  فكرة   ) الرئيسية  ) اجملموعه  املتدربني  إعطاء  إلى  العمل  ورشات  كما هدفت 

مشاريع املؤسسة:
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مناطقهم بهدف زيادة املعلومات وتوسيع مداركهم  كونهم جزءا أساسيا من املشروع . وميكن أجمال أهم مخرجات 
ورشات العمل  وقد اظهرت ورشات العمل اهتماما ملحوظا من قبل  ، صناع القرار ،قطاعات التعليم ، األوقاف ، 
األسرة ، مجالس اإلصالح العشائري ، القانون ، األجهزة األمنية ، مؤسسات نسويه وشبابية ..واهتمام كبير من 

كثير من القطاعات بفكرة املشروع ، خاصة مكاتب احملافظات في اجلنوب والشمال 

اتسمت القضايا التي طرحت خالل الورشات بأنها جرئيه ومباشرة  وتعقد ألول مرة مثل قضية اجلالء 	 
، وقضايا القتل ، وقضية النزاعات الناشئة عن امليراث وامللكية . كانت هنالك اصوات واضحة وجريئة 

بضرورة العمل على ارجاع العائالت التي رحلت عن قراها نتيجة اجلالء .

شكلت هذه الورشات فرصة حقيقة إلعادة تقييم احللول العشائرية ومنظومة اإلصالح العشائري ودور 	 
رجال القانون ، ودور الشرطة في مكافحة الظاهر  التي تعيق السلم األهلي. كما اعطت هذه  الورشات 
لقدرات  مؤشرا  أعطت  كما   ، الشريكة  القاعدية  املؤسسات  وانضباط  فاعلية  ملدى  واضحا   مؤشرا 

الشباب املشاركني في املشروع ومدى انسجامهم في املشروع وتفاعلهم في القضايا املطروحة .

ومن اهم مخرجات ورشات العمل التشاركية انها شكلت هذه الورشات فرصة نوعية  ملشاركة املرأة في 	 
قضايا السلم األهلي ، إذ أن مضمون السلم األهلي في العقيدة العشائرية مرتبطة فقط بتدخالت الرجل 

فقط 

أظهرت ورشات العمل التشاركية مدى احلاجة احلقيقة ملناهضة ومكافحة ظواهر سلبية في اجملتمع 	 
كقضايا اجلالء والقتل ... ، كما أظهرت العقبات التي تواجه منظومة اإلصالح التقليدي أو التدخالت 
التقليدية .كما وفرت هذه الورشات فرصة ايجابية إلعادة تنشيط وتفعيل املؤسسات القاعدية  التي كانت 
تعاني من جمود في عمل املؤسسات ، كما أعطت هذه الورشات فرصة حقيقة للمؤسسات القاعدية في 
أخذ أدوارها في العمل في قضايا السلم األهلي بعد أن كانت أنشطتها وبرامجها تختصر على بعض 

األنشطة الثقافية والرياضية .
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مرحلة التدخل 
بناء وتطوير شبكات السلم االهلي 

تضمنت هذه املرحلة اجتماعات تنسيقية  مع كافة الشركاء في كافة املناطق ، وذلك بهدف نقاش  مرحلة تشكيل 
االئتالف ،  من حيث أهداف االئتالف ، آليات التشكيل ، حيث أعطى الشركاء اهتماما واسعا في  فكرة تشكيل 
االئتالف ، كما مت عقد 10 ورشات عمل تعريف بهدف وضع نظام داخلي وصياغة االهداف اضافة الى وضع 

تصورات الشبكة للمبادرات اجملتمعيه ، 

مت تكوين الشبكة من نشطاء مجتمعيني ، قيادات وطنية ورموز دينية ، ونقابات وشرطة ، ونشطاء شباب وأكادمييني 
، وقد بلغ عدد املشاركني في بشكات االئتالفات في املناطق حوالي 160 مشارك ، ووصلت نسبه  مشاركة املرأة 

في االئتالفات اكثر من 22% ، وقد  وضع  اعضاء الشبكة مجموعه من القواعد املنظمة لعمل االئتالف اهمها 

تكمن مسؤولية الشبكة في املساهمة في تعزيز قيم السلم األهلي. والتخفيف والتدخل بشكل مباشر في معاجلة 
النزاعات واخلالفات القائمة من نزاعات اجتماعية ودينية وعائلية وحزبية

- احلرص على أن ال يأخذ هذا االئتالف أي صفة سياسية أو حزبية على اإلطالق وضرورة التركيز على اشخاص 
تتوفر فيهم الصفات املطلوبة في العمل األهلي حل اخلالفات، مهارات ألقيادة أاللتزام وان يكونوا من ذوي اخلبرة 

واالهتمام 

- سيتم عقد انتخابات الختيار اللجان ، ورئاسة االئتالف ، كما سيتم العمل على توسيع الشبكة  من خالل انشاء 
الهيئة العامة لالئتالف .

- يبنى هذا االئتالف على العمل التطوعي اخلالص وال يوجد هنالك اي مستحقات مالية لألعضاء.

 - يستمد هذا االئتالف شرعيته من املؤسسات الرسمية واألهلية والشخصيات املشاركة.

 اطالق وتنفيذ املبادرات 

مت اطالق خمسة مبادرات شبابية ، وقد سبق تنفيذ املبادرات سلسلة من اللقاءات وورشات العمل شارك فيها كل 
من شبكات االئتالف واملؤسسات الشريكة ، واملتدربني الشباب بهدف وضع االنشطة وتطوير خطط املبادرات 
مبا يتناسب مع القضايا املطروحة ، وقد كانت هنالك مشاركات واسعة في وضع اخلطط وتطوير االنشطة  من 
كافه الشركاء ، وقام الشركاء بالشراكة مع شبكات االئتالف بتنفيذ كافه انشطة املبادرات اخلمس بشكل تشاركي 
وتوافقي ، وقد شملت املبادرات سلسله متنوعة من االنشطة  االبداعية مثل اخمليمات الصيفية حيث مت تنفيذ 3 
مخيمات صيفيه شارك فيها العشرات من الطلبه والطالبات ،  كما مت تنفيذ ايام مفتوحة شملت سلسله فعاليات 
مثل رسم على الوجوه ، قصائد ، مسرحيات ، اناشيد ، قصص قصيرة  جميعها حتاكي قضايا العنف في االوساط 
التوعية  العمل  انشطة اخرى مثل ورشات  املبادرات على   ، كما شملت  والثأر  املدارس  الشبابية وقضايا عنف 
واملؤمترات الداخلية ، وسلسله من البرامج اإلذاعية واملنشورات والبوسترات والباليز  الدعائية  اخلاصة بقضايا 
السلم االهلي ، اضافه الى ماروثونات ، ومسيرات ، ولقاءات مركزية مع صناع القرار ، وأفالم وثائقية قصيرة 

حول قضيا اجلالء والدم والعنف املدرسي . 
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نتائج ومخرجات املبادرات 

واألطفال 	  القرار  وصناع   ، والنقابات  والنسوية  الشبابية  القطاعات  كافه  واسعة شملت  مجتمعيه  مشاركة 
والعمال والعائالت املهمشة .

انتاج 3 افالم وثائقية  حول قضايا اجلالء والثأر والعنف في االوساط الشبابية  وعرضها خالل اللقاءات 	 
 ، املركزي  واملؤمتر  الداخلية  املؤمترات  في  عرضها  الى  اضافه  االلكترونية  الصفحات  وعلى  اجلماهيرية 

ووضعها على شبات التواصل االجتماعي وعلى املواقع االلكترونية

انتاج بوسترات ورزنا مات رمضانية  دعائية ويافطات حتمل رسائل توعوية حول  قضايا السلم االهلي 	 

،  نالت على اعجاب اجملتمع املدني ، وقد لوحظ 	  تصميم وبث سبوتات اذاعية وبرامج اذاعية متخصصة 
مشاركة واسعة وفاعله ، اضافة الى ان هذه البرامج سيستمر بثها حتى بعد نهاية املشروع لإلقبال الكبير 

على هذه البرامج 

عقد اربعه مؤمترا داخلية في كل من يطا وحزما والعيزرية  وقلقيلية ، مبشاركة اكثر من 400 مشارك /ة 	 

فتح 3 مكاتب /غرف لشبكات االئتالف ، واستعداد تام من قبل املؤسسات الشريكة بتوفير كافه االمكانيات 	 
ملتابعه عمل االئتالفات 

تبني كامل من قبل مكاتب احملافظات لشبكات االئتالف خاصة من قبل مكتب محافظة اخلليل وقلقيلية 	 
،واستعداد تام مبتابعه عمل االئتالف وتوفير االمكانيات الالزمة 

تنفيذ اكثر من 25 ورشة عمل من خالل املبادرات شملت قضايا متنوعه وغطت كافه القطاعات من نساء 	 
وأطفال وشباب 

فتح 3 اندية وساطة في كل من فلقليلة وحزما داخل املدارس ،	 

 تزويد اكثر من 50 عائلة كبرى من عائالت يطا والسموع مبيثاق شرف ) الصلح سيد االحكام ( وقد مت وضع 	 
العائالت على  اقبال كبير من قبل  بقيه  الى  العائالت وداخل املؤسسات .اضافه  املواثيق في دواوين  هذه 

تزويدهم مبيثاق الشرف 

مشاركة واسعة من قبل  صناع القرار والقيادات الوطنية والدينية مثل محافظ قلقليلة ، نائب محافظ اخلليل 	 
، رئيس بلدية يطا ، رئيس بلدية قلقيلية ، مدراء شرطة يطا وقلقيلية ، ومدير اوقاف مدينة اخلليل . وعضو 

اجمللس التشريعي النائب ابو علي يطا 

اللقاءات التنسيقية 
عقدت شبكات االئتالف في املناطق املستهدفة مجموعه من اللقاءات التنسيقية  الرسمية ، مع جهات سياسية 

وجهات عليا مثل مكتب الرئيس ، ووزارة الشباب والرياضة ، ووزارة االوقاف ،

 وخالل اللقاء مت تقدمي رسائل رسمية) مطالبات بتعديل سياسات وقوانني (  للجهات العليا  حيث احتوت الرسائل 
مخرجات  على  احتوت  كما   ، الفلسطيني  اجملتمع  داخل  والثأر   واجلالء  العنف  ظواهر  إلنهاء  مطالبات   على 
وتوصيات اجملتمع املدني الليات مكافحة الظواهر املذكورة ، وأعلنت اجلهات الرسمية عن استعدادها  لتلبية ايه 
طلبات تتقاطع مع صالحياتها ، وقد مت تسليم مكتب الرئيس رسالة حول جالء عائلة اجلندي ، وقد وعد مستشار 
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الرئيس بالعمل على اعادة هذه العائلة الى  مدينة يطا ، كما مت تسليم اجمللس االعلى للشباب رسالة بضرورة 
تبني انشطة رياضية وفنية في منطقة العيزرية وابوديس والسواحرة بهدف  دمج الشباب من املناطق في اعمال 
ونشاطات مشتركة ، كما مت تقدمي رسالة رسمية ملدرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية إليجاد سياسات 
وقوانني مواثيق شرف داخل املدارس إلنهاء اخلالفات ونبذ العنف وحتسني السلوك الطالبي في التعامل   مع 

املدرسني والطلبة انفسهم 

مخرجات وايجابيات الزيارات التنسيقية 

 يقوم مكتب الرئيس بالعمل على اعادة عائلة اجلندي من مدينة يطا وهي عائلة جاليه منذ اكثر من 61 عام 	 
الى مدينة يطا ، بعد تدخل مكتب الرئيس مشكل مباشر في القضية 

االنشطة  	  تكثيف  اجمللس  قرر  فقد  للشباب  االعلى  اجمللس  مكتب  الى  العيزرية  منطقة  رسالة  على  بناءا   
الرياضية في العيزرية وباوديس والسواحرة بهدف تفعيل العالقة بني الشباب في املنطقة .

بناءا على الرساله الرسمية التي قدمت الى وزارة االوقاف فقد قامت وزارة االوقاف بتوحيد خطب املساجد 	 
في كل من يطا والسموع حول قضايا اجلالء وقضية الثأر والعنف  من وجهة نظر دينية وذلك خالل مرحلة 

املبادرات 

املرحلة اخلامسة: املؤمتر النهائي 

، من نشطاء ومؤسسات وجمعيات  اكثر من 130 مشارك ومشاركة  عقدت  املؤسسة مؤمترا مركزيا  بحضور 
اجملتمع املدني ، قيادات سياسية وصناع قرار بارزين من مكتب الرئاسة ووزارة الداخلية  وقد شمل املؤمتر على3  
جلسات اساسية ، حيث مت افتتاح املؤمتر من قبل ممثل عن وزير الداخلية ،ومجلس ادارة مؤسسة تعاون ، ومدير 
املشروع ، وتضمنت اجللسة االولى  فقد جاءت حتت عنوان حماية منظومة السلم االهلي ، واألدوار واملسؤوليات  
 ، احملاميني  ونقابه   ، الفلسطينية  والشرطة   ، العشائري  االصللالح  مكتب  قبل  من  عمل  ورقلله  تقدمي  مت  حيث 
امااجللسة الثانية  فقد جاءت حتت عنوان  شبكات السلم االهلي ،  التحديات والعقبات  واالستمرارية حيث 
قدمت الشبكات اخلمسة اوراق عمل حول اهم منجزاتهم ، والعقبات التي واجهتهم ، اضافه اليات االستدامة 
و  وتوسيع الشبكات .  كما شملت اجللسة الثالثة على عرض ألفالم وثائقية  مت اعدادها خالل مرحلة املبادرات 
حول قضايا اجلالء والثأر والعنف في  االوساط الشبابية ، كما تضمنت هذه اجللسة توصيات ونقاشات حول 
محاور   املؤمتر ، كما مت تكرمي كافه املشاركني الرئيسيني . والشركاء والشخصيات التي اجنحت فعاليات املشروع 

خاصة الشرطة الفلسطينية ومكتب االصالح العشائري ومكاتب احملافظات .
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اهم مخرجات وتوصيات املؤمتر :- 

ضرورة اعادة النظر في قانون العقوبات الفلسطينية وسد كافه الثغرات اخلاصة بقضايا القتل على خلفيه 	 
الشرف او القتل العائلي 

ضرورة اعادة النظر في نظام االصالح العشائري ،والعمل على تطوير هذا النظام مبايتالئم مع روح القانون 	 
الفلسطيني 

على نقابه احملامني ان تنظر في الثغرات القانونية وان تقدم مقترحات وتطور انظمة وسياسات للحد من 	 
ظواهر العنف والثأر واجلالء 

ضرورة مجابهه قضايا اجلالء عن طريق توقيع ميثاق شرف وان يتم عقد مؤمتر متخصص  على مستوى 	 
الوطن التخاذ قرارات جريئة بخصوص  قضايا اجلالء وضرورة اعادة العائالت اجلالية .

ضرورة ان تقوم مؤسسات اجملتمع املدني   بواجباتها في قضايا السلم االهلي من خالل حمالت التوعية 	 
والتثقيف والتدخل املباشر .

ضرورة تطوير شبكات السلم االهلي والبناء على توصيات ومخرجات الشبكات ، واالستمرار في رعاية ودعم 	 
هذه الشبكات ملا لها من اهمية كبيرة في معاجلة النزاعات الداخلية واحلفاظ عل السلم االهلي .

مت تقدمي رسالة استجداء  من قبل عائلة اجلندي التي خرجت من يطا قبل 16 سنة بسبب قضية ثار قدمية 	 
، ومت تسليم هذه الرسالة الى مستشار مكتب الرئيس خالل تواجده في املؤمتر ، وذلك بهدف تدخل اجلهات 

الرسمية إلعادة العائلة الى مدينة يطا.

 اقترح مكتب وزارة الداخلية بتقدمي رؤية كأمله آلليات العمل على انهاء ظاهرة اجلالء ، ولعمل على اعداد 	 
بحث اكادميي يتضمن اعداد العائالت اجلالية ، وظروفها املعيشية من كافه اجلوانب االنسانية ، حيث سيتم 

اعداد هذا البحث بالتعاون مع اجلهات الرسمية خالل الفترة القادمة .

اعلنت شبكات السلم االهلي التي مت تشكيلها في املناطق على استكمال العمل من اجل  مجابه النزاعات 	 
واستمرار عمل  اجناح  اجل  من  الكامل  دعمها  على  الشريكة  املؤسسات  كافه  وأعلنت  العائلية  واخلالفات 

الشبكات .

 من التوصيات التي القت  نقاشا عميقا خال املؤمتر ضرورة استهداف املناطق املقدسية واملناطق التي ال 	 
تخضع  للسيطرة الفلسطينية 

ضرورة تبني انشطة رياضية واجتماعيه خاصة في مناطق العيزرية وابوديس والسواحرة من اجل  توطيد 	 
العالقة بني الشباب في منطقة شرق القدس للوصول الى احلد من نزاعاتهم 
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ورشات العمل التقييمية 

عقدت مؤسسة تعاون 5 ورشات عمل تقييميه بحضور  الفت من قبل الشركاء ، واملشاركني الرئيسيني اضافه الى  
شخصيات شاركت في انشطة املشروع عبر مراحله اخملتلفة وكانت من اهم التوصيات :- 

ضرورة استكمال ومتابعه العمل على القضايا املطروحة الهميتها وضرورة بناء برنامج ومشاريع اخرى مشابهه في 	 
نفس املناطق املستهدفه 

ضرورة التحرك نحو الضغط على  مكتب الرئيس من اجل اصدار مراسيم رئاسية خاصة بإنهاء قضايا اجلالء في 	 
املنطقة 

ضرورة توفير قاعدة بيانات كامله بأعداد وارقام وأبحاث اكادميية توضح اسباب  ونتائج قضايا العنف والثأر واجلالء 	 
في اجملتمع الفلسطيني 

ضرورة عقد زيارات ميدانية الى عائالت جالية وعائالت متضررة نتيجة العنف داحل اجملتمع الفلسطيني 	 

ضرورة متابعه اندية الوساطة التي شكلت في كل من حزما وقلقيلية والتواصل مع املدارس املستهدفه وتقدمي كافه 	 
املستلزمات واخلبرات والتوجيهات التدريبية واملعلوماتية .

ضرورة توسيع دائرة العائالت التي وافقت على وثيقة الشرف “ الصلح سيد االحكام “ لتشمل كافه العائالت في 	 
املناطق املستهدفة 

ضرورة انشاء مجلس شبابي  يهدف الى توسيع االنشطة الشبابية ودمج الشباب في كافه انشطة اجملتمع املدني 	 
كمدخل الى انهاء ظواهر العنف 

قدمت املؤسسات الشريكة دعمها وشكرها الى اجلهات املانحة وقدمت وثيقه وقعت عليها كافه املؤسسات الشريكة 	 
بهدف مواصله العمل على برنامج املشاركة اجملتمعيه ملا له من اثر واضح في خدمة قضايا اجملتمع احمللي واحتياجاتهم 

الرئيسية 
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مشروع  تعزيز و متكني الصمود في بلدة بلعني

الصراع  حلل  تعاون  مؤسسة  نفذتها  التي  املشاريع  اهم  بني  من  بلعني  بلدة  في  الصمود  متكني  و  تعزيز  مشروع   يعتبر 
بالشراكة مع اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار واالستيطان في بلعني ، وذلك  ملا حمل من صفه وطنية واهداف  مباشرة 
في تعزيز ومتكني صمود اهالي بلدة نعلني ، اضافه الى   اعادة احياء االراضي احملررة في بلعني- و استصالح االراضي 
وتشجيع املزارعني على زراعتها وتشجيرها واحملافظة على البقاء فيها حلمايتها من اخملططات االستيطانية اضافه الى  
متكني وتعزيز صمود املواطنني على اراضيهم والعمل على اقامة متنزه في املنطقة يشتمل على عدة نشاطات ترفيهية 
وثقافية ورياضية وخلق فرص عمل للعاطلني في القريية- والتعريف بالقرية ومسيرتها في املقاومة الشعبية التي عبرت 

عامها العاشر, واالجنازات التي حققتها والتضحيات التي بذلها اهالي القرية في نضالهم السترجاع اراضيهم.

مراحل املشروع:
 مت تقسيم العمل في املشروع على مرحلتني, كل مرحلة مدتها 6 اشهر, حيث مت اجناز املرحلة االولى من املشروع وبصدد البدء في 

املرحلة الثانية.

 نبذة عن اهم اجنازات املشروع :
مت في املرحلة االولى من املشروع وبالتعاون مع املهندس واللجنة املشرفة اختيار االماكن املناسبة للنشاطات املنوي القيام بها في 

املنطقة والقيام ايضا باعمال املساحة الالزمة، وقد مت اجناز عدة نشاطات متثلت في: 

1- بناء ملعب رياضي ملمارسة االلعاب الرياضية ) كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد باالضافة الى كرة القدم(

2- بناء كافتيريا 

3- اقامة منطقة للتنزه واملشي في الطبيعة، حيث مت عمل ممرات وادراج طبيعية في اجلبل من اجل هذا الغرض

4- اعداد وجتهيز منطقة لركوب اخليل

5- اعداد مكان من اجل ممارسة هواية التسلق

6- اعداد وجتهيز منطقة كحديقة للطيور وبعض احليوانات

7- اعداد منطقة ترفيهية حيث سيتم تركيب اعمدة متصلة بكوابل وساللم يتنقل الشخص في ما  بينها في الهواء كشئ من املغامرة 
الترفيهية
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قصص جناح :
 من اهم ميزات هذا املشروع انه مقام على اراض مت حتريرها مبقاومة شعبية قام بها اهالي القرية ومن تضامن معهم على مدى 
املقاومة  اعتبر هذا املشروع حتديا رسميا في وجه االحتالل وتزيزا لصمود االهالي ومتكينا ملسيرة  املاضية وقد  التسع سنوات 
الشعبية السلمية ودعم توجهاتها  حيث انه وبعد استعادة االرض مت البدء بعملية تأهيلها وزراعتها من جديد ،  اضافه الى ان املرافق 
واالماكن التي مت بنائها ويتم جتهيزها خالل املرحلة الثانية من املشروع ستشكل مزارا لهذه القرية  وهي صورة ناجحة لبرنامج 
املقاومة الشعبية في فلسطني .وقد لفت هذا ملشروع اهتمام الكثير من املؤسسات الدولية واحمللية الداعمة لبرامج التحرر عبر 

املقاومة السلمية ملا حقق من جناحات كبيرة ومميزة 

معيقات :
ان اهم املعيقات التي نواجهها هي مضايقات من قبل االحتالل حيث قام جنود االحتالل بالدخول الى منطقة العمل عدة مرات 
لترهيب العاملني في املشروع وقاموا بتوقيفهم اكثر من مرة، وقاموا ايضا بالتقاط الصورللعمل والتهديد مبصادرة االليات وهو ما مت 
فعال حيث قاموا مبصادرة باجر واحتجازه لعدة ايام، وذلك كله محاولة من جيش االحتالل لثنينا عن مواصلة العمل وتعمير االرض 

مشروع شركاء من أجل التغيير-املرحلة الثانية

هدف املشروع لتعزيز مشاركة املؤسسات احمللية القاعدية )النسوية والشبابية( لالستجابة لقضايا مجتمعاتها والتعاطي معها في 
ظل التحديات الهائلة االجتماعية والسياسية التي يعيشها اجملتمع الفلسطيني واحتكار املؤسسات العامة عملية صنع القرار وضعف 

مشاركة الفئات املهمشة مثل الشباب والنساء خصوصا، في  مجال صنع القرار وتنفيذ أفكارهم ومبادراتهم. 

وقد شمل املشروع عدة مراحل وانشطة متنوعه وابداعيه ساهمت في مضاعفه قصص النجاحات ، حيث شملت املرحلة االولى 
على عقد  لقاءات تعريفيه مركزة ، وتطوير لقدرات املشاركني على مهارات ووسائل حتديد االحتياج ، وحمالت الضغط واملناصرة 
 ، املبادرات  ، كما شمل املشروع مرحلة مكثفه الطالق  لقاءات وورشات جماهيرية لتحديد االحتياجات  الى   ، اضافه  والتشبيك 

اضافه الى مؤمتر نهائي ولقاءات تقييمية 

كما تنوعت مرحلة املبادرات  وشملت سلسله متنوعه من االنشطة كان لها دور كبير في اجناح املشروع ، حيث شملت هذه الرحلة 
على لقاءات وورشات عمل مع صناع القرار ، وافالم وثائقيه وسبوتات اذاعيه ، ةزيارات ميدانية ، ونشرات توعوية ورسائل وعرائض 

موقعه ، وبوسترات دعائية ، اضافه الى حمالت ومسيرات ضاغطة  وغيرها من االنشطة 

وركز املشروع على  تعزيز دور الشباب والنساء في عملية التنمية، وذلك  للحاجة  املاسة والضرورية  للتعبير عن آرائهم واملشاركة 
في عمليات التنمية و عملية التغيير.  ومت املوافقة من قبل املانحني على االستمرار في العمل على املشروع للعديد من النجاحات 

واملساهمات اجملتمعية التي حققت في املرحلة األولى.خالل العام املاضي 

وفي املرحلة الثانية مت تقليص العمل على مناطق الشمال واجلنوب حيث مت اختيار 5 مناطق للعمل معها)سكاكا، دير بلوط، اذنا ، 
ترقوميا، دورا( كونها أكثر حاجة ملثل هذه املبادرات وألنها مهمشة أكثر من الوسط لبعدها عن مراكز صنع القرار، باالضافة الى أنها 

اثبتت التزامها وتعاونها إلجناح فعاليات املشروع.

ومن اهم مخرجات املشروع عبر مراحلة اخملتلفه ان املؤسسات احمللية الشريكة اصبحت  تستخدم تقنيات جديدة ادارة حمالت 
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املناصرة وجتنيد املصادر احمللية الذي نفذ في بداية املشروع بشكل عام ساهم املشروع في تعزيز التشبيك والتعاون ما بني املؤسسات 
احمللية الشريكة واالتفاق فيما بينها على توحيد أجندتها جتاه القضايا اجملتمعية التوعوية واخلدماتية كل في مجال عملها بأسلوب 
والللوزارات  البلديات  وخاصة  احمللي  املستوى  على  القرار  بني صانعي  ما  العالقة  تفعيل  في  املشروع  كما ساهم  تكاملي  تشاركي 
املعنية ومع املؤسسات القاعدية حيث كان هناك تعاون وتكامل في العمل وبات واضحا من خالل االستجابة والتدخل حلل القضايا 

اجملتمعية مثل ترقوميا ودورا واذنا ودير بلوط‹ .

تنفيذ  في  والتي جتلت  واخلاص  واألهلي  احلكومي  القطاع  بني  ما  العمل  في  التكاملية  مفهوم  عزز  املشروع  هذا  ان  الى  اضافه 
الف  الى 250  املشروع  املادية في هذا  املساهمات  نسبة  واملعنوية حيث وصلت  املادية  املساهمات  املبادرات اجملتمعية من خالل 
شيكل.  كما ساهم املشروع في خلق قيادات مجتمعية أصبحت عنوان للعمل على قضايا مجتمعاتهم.وتعزيز ملفهوم العمل التطوعي من خالل 

تشكيل فرق متطوعني في مختلف املناطق . ومن اهم مخرجات ونتائج املشروع :- 

مت بناء قدرات ممثلني املؤسسات احمللية )15 مشارك/ة( حول التشبيك وتشكيل االئتالفات، جتنيد املصادر . 1
احمللية، وحمالت املناصرة وارتفعت مدى قدرتهم على حتديد احتياجات مجتمعاتهم احمللية واالستفادة من 

التدريب إلى 92 %..

مت حتديد 5 قضايا مجتمعية وتطوير خطط عملية لها مبشاركة صناع القرار واملمثلني املعنيني عن الوزارات . 2
اخملتلفة.

مت تنفيذ 5 مبادرات مجتمعية حول عدد من القضايا اجملتمعية.. 3

مت تنفيذ ورشة ختامية مركزية تناول جتارب الشركاء وجناحات املشروع من خالل فيلم توثيقي. 4

انتاج فيلم وثائقي حول املشروع النجاجات واملساهمات وأبرز التدخالت. 5

اضاءات هامة  والفته 

الى 	  والتي وصلت  املبادرات اجملتمعية  لدعم  القطاعات اخملتلفة  مع  والتشبيك  املصادر احمللية  الشركاء على جتنيد  قدرة 
حوالي 250 الف شيكل  

  عدد من القرارات مت اتخاذها من قبل صناع القرار كتفعيل العيادة في قرية سكاكا وتعديل مدرسة دير بلوط، وقرار ببناء 	 
مركز صحي للطواريء في ترقوميا وتزويد بلدة ترقوميا أجهزة تقشير للنحاس بدل حرقه بشكل تقليدي

ساهم هذا املشروع في تعزيز العالقة ما بني بعض املشاركني ومجتمعهم احمللي وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم فمنهم من 	 
أصبح عضو بلدية فاعل نتيجة ذلك
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توصيات هامة 

االستمرار في تنفيذ برنامج املشاركة اجملتمعية حتى أنه ميكن أن تدار متاما و بتمويل من اجملتمع احمللي. 1

مواصلة تعزيز اجملتمعات احمللية املستهدفة املوجودة في املواقع املستهدفة من خالل متويل خمسة منهم ملدة 2 إلى . 2
3 سنوات أخرى من أجل أن تكون قوية مبا فيه الكفاية وإدارة مجتمعاتهم وايجاد حلول ملشاكلها.

تنفيذ برامج متكني الشباب النساء وخاصة في املواقع املهمشة والفقيرة )مثل برنامج سبل العيش املدرة للدخل ، . 3
وصنع القرار ، برنامج التوعية العامة وغيرها ( لتحسني عملية صنع القرار الذاتي.

 مساعدة املؤسسات القاعدية في التنسيق لعقد اجتماعات منتظمة مع صناع القرار في مواقعها ل مناقشة وإعداد . 4
خطط مشاكل اجملتمع مرفق البنية التحتية والطرق و إدارة املرافق مبا في ذلك خطط االستدامة.

مشروع تعزيز املشاركة اجملتمعية في اجملالس احمللية

مشروع تفعيل املشاركة اجملتمعية في اجملالس احمللية سيسلط الضوء على قضية  املساءلة اجملتمعية والتي تعتبر 
من املواضيع اجلديدة في واقعنا الفلسطيني وإن كانت متارس ولكن بدون تخطيط أو منهجية علمية واضحة، 
هذا أدى إلى ضعف ثقافة الشفافية واملساءلة بني صناع القرار على املستوى احمللي من جهة واملواطنني من جهة 
أخرى، حيث يسود االعتقاد بأن املواطن ليس له احلق في اإلطالع على املعلومات والرقابة على ممثليه مهما كانت 

مسمياتهم الوظيفية أو مناصبهم في السلطة التنفيذية.

لذلك جاء هذا املشروع لتعزيز املشاركة اجملتمعية للمواطنني ومؤسسات اجملتمع املدني على مستوى عمليات 
املستوى  على  الفاعلة  اجملتمعية  األطللراف  تفعيل  على  املشروع  سيعمل  الهدف،   هذا  احمللي.ولتحقيق  احلكم 
القاعدي )مواطنني، مؤسسات محلية، قادة رأي( في مجال املشاركة واملساءلة اجملتمعية ومتكني املواطنني من 
استخدامها ومأسستها مستقبال  عن طريق تنفيذ تدريب مناسب و تشكيل جلان محلية فاعلة و عقد سلسلة 
من ورشات توعوية للمواطنني حول املشاركة وأدوات املساءلة.و يسعى املشروع إلى املساهمة في تعزيز مشاركة 
املواطنني الفلسطينيني في عملية صنع القرار احمللي عن طريق عقد مجموعات بؤرية يتم فيها حتديد قضايا 
محلية سيتم معاجلتها من خالل تنفيذ مبادرات مجتمعية. ستشمل املبادرات اجملتمعية حمالت مناصرة و تطبيق 
مجموعة من أدوات املساءلة اجملتمعية على اجملالس احمللية وعمليات احلكم احمللي بهدف  التأثير في صناعة 
القرارات التي تختص باخلدمات األساسية التي يحصلون عليها ومتس حياتهم اليومية ومساءلتهم فيما يتعلق 
بخططهم وأجنداتهم التي من املفترض أن تكون قد وضعت بناء على برامجهم االنتخابية. و سيسعى املشروع الى 
استهداف املواطنني احملليني و خاصة الفئات املهمشة كالنساء والشباب الذين تقليديا تكون مشاركتها في رسم 

ووضع اخلطط االستراتيجية ضعيفة وليست على اجندة واولويات اجملالس احمللية والبلدية.

و تنفيذ املشروع في 3 محافظات  محافظة قلقيلية )كفر ثلث، حبلة ، عزون( ،محافظة سلفيت )فرخة، كفل حارس، دير 
استيا ( ،محافظة اخلليل )ترقوميا، بيت اوال، خاراس(



19

مت اختيار هذه املناطق لعدة اسباب وهي:

املواقع التي تعاني من أوضاع سياسية واقتصادية صعبة 	 

قرى مهمشة وتعاني من ضعف في مشاركة املرأة والشباب	 

قرى قريبة من اجلدار	 

ويحتوي املشروع على عدة انشطة منها تنفيذ تدريب حول املشاركة واملساءلة اجملتمعية  و تشكيل جلان محلية 
عقد  املساءلة.  وأدوات  املشاركة  حول  للمواطنني  املفتوحة  واللقاءات  العمل  ورشات  من  سلسلة  عقد  و  فاعلة 
مبادرات مجتمعية. ستشمل  تنفيذ  فيها حتديد قضايا محلية سيتم معاجلتها من خالل  يتم  بؤرية  مجموعات 
احمللية  اجملالس  على  اجملتمعية  املساءلة  أدوات  من  مجموعة  تطبيق  و  مناصرة  حمالت  اجملتمعية  املبادرات 
التي يحصلون  التي تختص باخلدمات األساسية  القرارات  التأثير في صناعة  وعمليات احلكم احمللي بهدف  
عليها ومتس حياتهم اليومية ومساءلتهم فيما يتعلق بخططهم وأجنداتهم التي من املفترض أن تكون قد وضعت 
املهمشة  الفئات  و خاصة  املواطنني احملليني  استهداف  الى  املشروع  و سيسعى  االنتخابية.  برامجهم  بناء على 
على  وليست  ضعيفة  االستراتيجية  اخلطط  ووضع  رسم  في  مشاركتها  تكون  تقليديا  الذين  والشباب  كالنساء 
اجندة واولويات اجملالس احمللية والبلدية كما سيتم تعميم التجربة  على املستوى الوطني من خالل  مجموعة من 
االنشطة مثل الزيارات لبعض البلديات التي خاضت نفس التحربة والتنسيق  واملشاركة مع وزارة احلكم احللي 
في مختلف مراحل املشروع، اضافه الى املواد االعالمية والتقارير االخبارية التي سيتم تعميمها من خالل وسائل 
االعالم  املتختلفة على املستوى الوطني ، كما سيتم تعميم التجربة من خالل اللقاء اخلتامي  .علما ان املشروع 

ال زال في طور التنفيذ 

مشروع اندية املواطنة في املدارس

العميق للوضع السياسي واالجتماعي  الذي تعيشه  الفهم   انطلقت مؤسسة تعاون حلل الصراع    من خالل  
وزادت  الدولة،  وجود  وغياب  االحتالل،  نتيجة  االستقرار  عدم  من  مستمرة  حالة  من  الفلسطينية   األراضللي 
اجملتمع  دخل  العربي  الربيع  وبعد  الفلسطينية،  األراضي  تشهده  الذي  السياسي  االنقسام  بعد  األوضاع سوءا 
الفلسطيني في مرحلة جديدة االضطراب نتيجة تداعيات األحداث العربية، وكل تلك األحداث ترتبط ارتباطا 
مباشرا مبفهوم املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان. لذلك كانت كل تلك األحداث حاضرا رئيسيا في كل 
اللقاءات التي متت خالل املشروع؛  التي كانت تتم بني الطلبة ومع اجملتمع احمللي خالل  احلوارات والنقاشات 
حيث وجه املشروع النقاش نحو البوصلة احلقيقية وهي منظومة القيم والقواسم املشتركة للمجتمع وكيفية بناء 

اإلنسان الذي يسهم في تنمية وطنه ال أن يكون عنصرا هداما فيه

هذا الفهم والتحليل  دفع تعاون والهيئة االستشارية من تطوير وتصميم مشروع االندية املواطنة  والذي هدف 
املشروع الى تعزيز قيم املواطنة الصاحلة واإلصالح الدميقراطي للشباب في شمال الضفة الغربية من خالل 
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استهداف طلبة املرحلة الثانوية.اضافه الى  تطوير ميول دميقراطية لدى الشباب تشجع على ممارسة احلقوق 
األساسية واملسؤولية، بالتزام وثقة وإطالق قدراتهم للعمل مع اجملتمع لتعزيز منظومة القيم

املواطنة  قيم  في  وعيهم  وزيادة  املدارس  طلبه  مهارات  تطوير  شملت  اساسية  مراحل  عدة  املشروع  شمل  وقد 
والهوية اضافه الى مرحلة ورشات العمل التوجيهية للتعريف بالقيم االساسية للمواطنة والهوية وانشاء وتكوين  
)نوادي مواطنة( في املدارس املستهدفة، حيث مت انشاء 10 اندية طالبيه  في مدارس محافظة جنني  اضافه   
منتدى  موقع  وإنشاء  الكالمية  واخلطب  والفن  الدراما  فيها  تستخدم  مفتوحة  طالبية  لقاءات   )10( عقد  الى 
)Forum( على شبكة االنترنت يضم أعضاء نوادي املواطنة التي مت تشكيلها في املدارس من أجل تعزيز تواصل 
www.mowatana.net   ،الطلبة واجملموعات وتبادل املعلومات واآلراء والتجارب في مجال املواطنة الصاحلة

واألمهات  اآلبللاء  مجالس  مع  تدريبهم  مت  الذين  الشباب  القادة  عليها  يقوم  عمل  ورش    )5( عقد  الى   اضافه 
واملعلمني واألهالي واجملتمع احمللي حول آليات تكريس قيم املواطن الصاحلة مبشاركة اجملتمع.، كما مت تنفيذ 
5 مبادرات نوعيه بالشراكة مع مديريةالتربية والتعليم والطلبة املستهدفني اضافه الى حفل ختامي ,وورشات 

تقييميه نهائية  للمشروع

اهم املبادرات املنفذه خالل املشروع

مبادرة دعم ذوي اإلعاقة لدمجهم في اجملتمع: وتقوم فكرة املبادرة على تغيير اجتاهات الطلبة نحو ذوي 	 
اإلعاقات الذهنية من خالل األنشطة التالية: 

بني 	  والهدف كسر احلواجز  لهم؛  رمزية  وتقدمي هدايا  منازلهم  الذهنية في  اإلعاقات  ذوي  زيارة 100 من 
الطلبة واألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية لتغيير الصورة النمطية عن هذه الفئة وتغيير االجتاهات نحوهم. 

الهدايا 	  وتقدمي  نابلس  في  الطفولة  إسعاد  مركز  في  السعيد  الفطر  عيد  بعد  ترويحي  ترفيهي  يوم  إقامة 
واجلوائز مبشاركة املتطوعني وأسر ذوي اإلعاقات الذهنية. 

التواصل 	  لتعزيز  املدارس  وطلبة  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  بني  مستمرة  عالقات  لبناء  صداقة  جلنة  تشكيل 
املستقبلي. 

الضغط على اجملتمع احمللي في مدينة جنني لتوفير مقر لرعاية أنشطة ذوي اإلعاقات الذهنية من خالل 	 
زيارات املسئولني في البلدية واحملافظة واحلوار معهم حول أهمية ذلك. 

وترتبط هذه املبادرة ارتباطا وثيقا بتعزيز قيم املواطنة الصاحلة ؛ استنادا إلى وجود صورة منطية ومعاملة سيئة 
يتعرض لها ذوي اإلعاقات الذهنية في اجملتمع احمللي؛ وأي مجتمع تتعزز فيه قيم املواطنة الصاحلة ال بد أن 
يكون إيجابيا في التعامل مع الفئات املهمشة وتفهم حاجياتها والتعامل معها من منظور قيم حقوق اإلنسان وهو 

ما سعت إلى حتقيقه هذه املبادرة التي تعزز أيضا قيم العمل التطوعي لدى الطلبة املشاركني. 
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وتتشارك في املبادرة مدرستي اإلبراهميني في جنني وعمرو بني العاص في نابلس. 

مبادرة  املواطنة من خالل الرسم على اجلدران: وتقوم فكرة املبادرة على تنظيف اجلدران املؤذية في املدارس 	 
واألحياء احمليطة بها من خالل طالئها بدهان وعمل رسومات عليها تزين املظهر العام للمدرسة، وتقوم على 
القيم  يتم نشر هذه  وبالتالي  املواطنون،  يقرأها  لكي  الصاحلة على اجلدرات  املواطنة  تعزز  كتابة عبارات 
وتنبيه املواطنني لها ؛ وبالتالي يتم حتقيق هدفني: القيام بحمالت تطوعية لتنظيف اجلدران وجتميلهاعبر 
طالئها، وكذلك نشر قيم املواطنة من خالل كتابة عبارات على اجلدران تعزز هذه القيم بشكل جميل وجذاب. 

وتشترك في هذه املبادرة مدرسة عصيرة الشمالية، ومدرسة صرة. 

مبادرة املواطنة من خالل الرياضة: وتقوم فكرة املبادرة على مكافحة ظاهرة التسكع بالشوارع للشباب في 	 
القرى بسبب عدم وجود مراكز شبابية وبرامج موجهة لهم  وما يسببه  ذلك من سلوك انحرافي وممارسات 
سلبية ؛ حيث ستسعى اجملموعة الطالبية إلى مكافحة التكسع بالشوارع من خالل تفعيل برامج رياضية ومن 

ثم تثقيف الشباب بالعمل التطوعي ومفاهيم املواطنة من خالل الرياضة وفق األنشطة التالية: 

أ- التفاهم مع النادي الرياضي في املوقع املستهدف على تفعيله من أجل أن يكون حاضنا للشباب. 

الرياضية  املبادرة  برامج  في  مشاركتهم  حول  معهم  والتحديث  املستهدفة  املواقع  في  للشباب  التوجه  ب- 
وإقناعهم باملشاركة وزيارة النادي الرياضي. 

ج- تنفيذ دوري شطرجن، ودوري تنس، وأمسية فنية وثقافية تشكل مدخال إلقناع الشباب باالنتساب للنادي 
الرياضي وفعالياته واستنفاذ طاقاتهم مبا هو مفيد.

د- تنفيذ لقاءات توعية بقيم املواطنة والعمل التطوعي للشباب املستهدفني خالل األنشطة الرياضية. 

ه- اإلشراف على انتساب الشباب في املواقع املستهدفة للجنة العمل التطوعي في النادي الرياضي من أجل 
ضمان استمرارية مشاركتهم.  

و- تنفيذ أمسية رمضانية تهدف لنشر الوعي حول املواطنة وتقوم عليها اجملموعة الشبابية وتتتضمن فقرات 
فنية وكلمات ومسابقات. 

وتتشارك في املبادرة مدرستي عانني في جنني ، وبرقة في نابلس. 
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مبادرة قدم شيئا ملدرستك: وتقوم فكرة املبادرة على تفعيل دور اجملتمع احمللي في عمل مظالت للمدرسة 	 
لعدم وجودها ، وكذلك عمل حديقة خلفية للمدرسة من خالل استصالح أرض وعرية؛ والهدف هو تفعيل 
دور مؤسسات البلدة في تقدمي الدعم لتنفيذ هذه األنشطة التطوعية من أجل تعزيز دور أفراد اجملموعة 
على  العمل  وكذلك  املشاركة.  وخلق  حتفيزه  على  قادرة  احمللي  اجملتمع  في  جديدة  شابة  كقيادة  الطالبية 
والرسالة من  السابقة،  السنوات  العمل عليها خالل  للمدرسة قصر اجملتمع احمللي في  ملحة  حل مشاكل 
املبادرة أن الشباب إذا امتلكوا مهارات العمل اجلماعي والقدرة على اإلقناع بإمكانهم جتنيد اجملتمع احمللي 

لقضاياهم، وتتركز أنشطة املبادرة مبا يلي: 

عمل أحواض زراعية في الساحة اخللفية للمدرسة. . 1

تزويد حديقة املدرسة بتراب. . 2

عمل مظالت في الساحة األمامية. . 3

عمل لوحات جدارية للساحة اخللفية. . 4

وتشترك في هذه املبادرة مدرسة بيت فوريك في نابلس؛ واجللمة في جنني. 

مبادرة النظافة رسالتي: وتقوم فكرة املبادرة على تنبيه املواطنني ملشكلة عامة، وهي االهتمام بتنظيف احليز 	 
اخلاص وإغفال النظافة باحليز العام مما يجعل الطرقات واملنشآت العامة واملقابر ومجمل احليز العام ال 
يتمتع بالنظافة املناسبة وسط سلبية كبيرة من املواطنني؛ لذلك تعتبر املبادرة صرخة شبابية من أجل تنبيه 

املواطنيني ألهمية النظافة من خالل األنشطة التالية: 

القيام ب3 حمالت تطوعية لتنظيف احليز العام في البلدة من شوارع ومقابر وغيرها.. 1

طباعة نشرات توعية حول النظافة وتوزيعها على املواطنني داخل املنازل والدخول في حوارات معهم . 2
حول أهمية اهتمامهم بتنظيف احليز العام.
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قصة جناح
وأخيرا مركز لذوي اإلعاقات الذهنية بجنني 

حني كنا نناقش أفكار املبادرات وأنشطتها في مدرسة اإلبراهيميني في جنني حيث اختارت البنات العمل ملساندة 
ذوي اإلعاقات الذهنية وأسرهم؛ وكان من ضمن األنشطة التي طرحتها الطالبات الضغط على اجملتمع احمللي 
من أجل توفير مقر لذوي اإلعاقات الذهنية يكون مركزا تشرف عليه مؤسسة أصوات لذوي اإلعاقات الذهنية 

في جنني، على اعتبار أنه ال يوجد أي مقر لرعاية شئون هذه الفئة في جنني.

وخالل نقاشنا مع الطالبات حتفظنا قليال على هذا النشاط على اعتبار أنه صعب التحقيق وضرورة البحث عن 
أنشطة بسيطة مبستوى الطالبات، ولكن الطالبات أصررن على ذلك، وبالفعل حتركن من خالل زيارات ميدانية 
حملافظ جنني اللواء طالل دويكات، ورئيس البلدية وليد أبو مويس وزيارات لشخصيات اعتبارية في املدينة حيث 
أثمرت اجلهود عن موافقة اجمللس البلدي في جنني على توفير مقر لهذه الفئة ودفع أجرته سنويا من ميزانية 

البلدية؛ حيث سيتم بعد عيد الفطر في شهر 8 القادم افتتاح املقر بعد جتهيزه وفق تعهد رئيس البلدية.

والعمل  واملناصرة  الضغط  أن  وشعرن  اإلجنللاز،  هذا  حتقيق  بعد  كبيرة  انتصار  بنشوة  الطالبات  أصيبت  وقد 
بواقع  والنهوض  املهمشة  الفئات  الشباب وخدمة  أثر في تعزيز مشاركة  الطوعي ميكنه حتقيق كبير  اجلماعي 

حقوق اإلنسان. 

مشروع احلكم الصالح

 للسنة الثالثه على التوالي تواصل مؤسسة تعاون تنفيذ مشروع احلكم الصالح الذي ينفذ بالشراكة مع 24 شريك 
محلي في كافه انحاء الضفه الغربية ، وقد   باشرت مؤسسة تعاون حلل الصراع –ملتقى تعاون الشبابي منذ 
بداية  2012 -  في تنفيذ  مشروع احلكم الصالح بتمويل من قبل مركز األولف باملا الدولي حيث يهدف املشروع 
إلى  تطوير قدرات مؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات احلكومية واحلقوقية في برامج وقيم احلكم الصالح 
والتي تتضمن كافة اشكال احلكم الصالح من شفافية ، نزاهة ، دميقراطية ، انتخابات ، مساءلة ، احلقوق املدنية 

والقضاء والعدالة ، وأشكال اخرى من قيم وممارسات احلكم الصالح.

   كما هدف املشروع  إلى إحداث تغيير في  سلوك املؤسسات واألفراد املشاركة في املشروع في فهم وممارسة 
قيم احلكم الصالح داخل املؤسسات ومحاوله بناء شراكات ملمارسات فعليه  للحكم الصالح ومن اجلدير بالذكر 
أن املؤسسات املستهدفة  شهدت الكثير من السلوكيات املتعارضة مع قيم احلكم الصالح خصوصا تلك  املتعلقة 
مبمارسة االنتخابات داخل املؤسسات أو بعمليات صنع القرار أو باملساءلة والشفافية ، وقد الحظت مؤسسة 
تعاون خالل تنفيذ املشروع أن أكثر القيم املفقودة داخل هذه املؤسسات هو حاله الغياب للمشاركة الشبابيه في 

اإلدارة واتخاذ القرار. 

الصالح في داخل  إلى حتقيق  قيم احلكم  الرامية  لقد جاء هذا املشروع كمحاولة ملساندة كل احملللاوالت       
املؤسسات لهذا املشروع الذي ميتد لثالث سنوات متتالية وقد كان الهدف األساسي للمؤسسة خالل هذا العام 
هو محاوله تعزيز املفاهيم وفهم األدوار واألدوات  داخل اجملالس احمللية ، في محاوله لالنتقال إلى تطبيق فعلي 
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لقيم احلكم الصالح من خالل املبادرات واألنشطة املتراصة .

وقد تضمن املشروع عدة انشطة منها  لقاءات تعريفيه باملشروع ، انشطة لتطوير قدرات ومهارات املشاركني على 
مفاهيم  وادوات احلكم الصالح داخل اجملالس احمللية ، لقاءات وورشات عمل لتحديد قضايا احلكم الصالح  
املراة في  وثائقيه حول  مشاركة  افالم  والتي شملت  املبادرات  تطوير وخطط  ، مرحلة  داخل اجملالس احمللية 
وبوسترات   ، البلديات  اداء  وفيلم حول ضعف   ، املسائله اجملتمعيه  الشباب في عمليات  ودور   ، اجملالساحمللية 
دعائية حول خدمات اجملالس احمللية ، اضافه الى دليل تدريبي متخصص في مجال ادوات احلكم الصالح ، 
داخل  في  الصالح  احلكم  اذاعي متخصص حول قضايا  ،وبرنامج  الشكاوي  لتفعيل صندوق  داعيه  وبوسترات 
البلديات وافالم كرتونية ، ومسرحيات ونشرات توعوية ، كما مت تنفيذ لقاءات مشتركة ما بني اعضاء اجملالس 
املشروع  ، كماتضمن  املبادرات  نتائج  ولقاءات مركزية لعرض   ، تلفزيونية  ولقاءات مسائله   ، واملواطنني  احمللية 

لقاءات تقييمية نهائية للمشروع 

ومن اهم توصيات املشروع 
ضرورة التركيز على تفعيل دور النساء املنتخبات داخل اجملالس احمللية 	 

ضرورة اشراك القطاعات الشبابية في كافه عمليات املراقبه والتقييم الداء البلديات 	 

ضرورة  تفعيل دور املراقبه اجملتمعيه على دور وانشطة اجملالس احمللية وتقييم االداء 	 

هنالك العديد من حاالت الفساد وضعف االداء واملشاكل االدارية داخل اجملالس احمللية 	 

ضرورة تطوير برامج وانشطة ما بني اجملالس احمللية ووزارة احلكم احمللي 	 

هنالك ضرورة لوضع وتصميم برنامج فحص اشارات احلكم الصالح داخل اجملالس احمللية	 

ال زالت مفاهيم احلكم الرشيد غير واضحة لدى العديد من اجملالس احمللية وهنالك ضرورة لتعزيز وتعميم 	 
التجربه ونشر املعلومات والبيانات الهادفه الى زيادة الوعي بهذه املفاهيم .
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املرأة في مشاريع مؤسسة تعاون حلل الصراع

تبدي مؤسسة تعاون حلل الصراع اهتماماً كبيراً في تفعيل مشاركة املرأة في أنشطة وبرامج ومشاريع املؤسسة، 
اإلجتماعية  اجلوانب  بكافة  اجملتمع  في  املرأة  دور  ومتكني  وتعزيز  تطوير  العام  هذا  خالل  تعاون  حاولت  وقد 
والثقافية والتعليمية. إضافه إلى املشاركة مع اآلخرين في تطوير صناعة الفعاليات النسائية وتنفيذها بشكل 
إحترافي يتطور بالكفاءات واخلبرات املتراكمة واألفكار اإلبداعية. كما حاولت مؤسسة تعاون حلل الصراع خالل 
اجملتمع  وثقافة  املللرأة  وطموحات  أهللداف  مع  يتوافق  مبا  الدولية   التجارب  بعض  ونقل  البحث  من  العام  هذا 
الفلسطيني  كما شجعت املؤسسة التواصل املستمر مع كافة املؤسسات احمللية ذات العالقة بكافة النشاطات 
التي تهم املرأة ودعوتها للمشاركة الفعالة في أنشطة املؤسسة وفعاليات املشاريع، وقد راعت مؤسسة تعاون حلل 
الصراع اخلصوصية للمرأة الفلسطينية خاصة في الريف في مناطق اجلنوب والشمال، وصممت أنشطة تالئم 
توجهاتها، وتتيح الفرصة ملشاركة املرأة في عمق في األنشطة املقترحة، وقد حصدت تعاون نسبه مشاركة عاليه 
للمرأة الفلسطينية في كافه أنشطة املؤسسة حيث بلغت نسبه املشاركة في مشاريع املؤسسة اكثر 15%. وتتطلع 
تعاون إلى زيادة هذه النسبه مبا يضمن مشاركة فاعله للمرأة الفلسطينية خاصة في املناطق الريفيه واملناطق 
املهشمة، وقد استطاعت مؤسسة  تعاون  حلل الصراع خالل هذا العام الوصول إلى حوالي  51 الف مشاركة من 
العنصر النسوي  كمستفيدات مباشرات من أنشطة املشاريع، إضافه إلى آالف املستفيدين بشكل غير مباشر من 

األنشطة اإلعالمية واألنشطة التعليمية.

مشروع شركاء من اجل التغيير – املرحلة الثانية 
مشاركة املرأة في هذا املشروع غير متوقعة وعالية جداً سواء من حيث احلضور أو التفاعل مع قضايا اجملتمع 

احمللي، وصل عدد النساء إلى 0042 مقارنة بالذكور 8522  وذلك لألسباب التالية :

التركيز على مشاركة املرأة في حضور األنشطة اخملتلفة من خالل الدعوة مباشرة.	 

والتوعية  	  الطبية  الأليام  وخاصة  اجملتمعية  بالقضايا  وترتبط  للنساء  املتخصصة  األنشطة  بعض  تنفيذ 
والتطوعية، أن القضايا املتعلقة بالصحة والبيئة والبطالة و حرق النحاس ، فمن الضروري توعيتهم أن يكون 

دورهم الفعال في اجملتمع للمحلي .

وقد  أظهرت  عدد النساء دوراً كبيراً في إدارة ورش العمل واملناقشات و ممثلي القطاع اخلاص من املنظمات 
النسائية و أصبح قدرتهم على التنسيق والتشبيك  اكبر باإلضافة إلى ظهور النساء من اجملتمع دعمت مبادرات 
التدخالت  إيجاد  في  إيجابي  بشكل  تسهم  التي  احملددة  واألنشطة  األفكار  وطرح   ، ترقوميا  و  بلوط  دير  مثل 

املناسبة حلل قضايا مختارة
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مشروع معًا نبني السلم االهلي 

املؤسسات  استهداف  وذلك عبر   ، املشروع  أنشطة  في  املرأة  في مشاركة  كبيراً  اهتماماً  املشروع  أعطى طاقم 
الشريكة النسوية، حيث شكلت مشاركة املؤسسات الشريكة بواقع 03% من حجم املؤسسات الشريكة اضافه الى 
وجود 01% من املؤسسات الشريكة تدار من قبل القطاع النسوي مثل جمعية بناة املستقبل ومركز نيرسان الثقافي، 
ومركز السيميا التعاونية،  وقد شكلت مشاركة املراة في املشروع حتدياً كبيراً خاصة أن قضايا السلم االهلي هي 
تتمثل في العقلية العشائرية عماًل ذكورياً خالصاً، ولم يكن بالسهل إيجاد أنشطة وبرامج تناسب توجهات املرأة 
في القضايا املطروحة، وقد مت خالل أنشطة املشروع إيجاد أنشطة تتالئم مع أهداف املشروع من جهة وتتناغم 
مع اهتمامات القطاع النسوي من جهة أخرى مثل ورشات العمل اخلاصة بالعنف األسري، والنزاعات القائمة 
على امليراث، واخلالفات بني األزواج، وأيضا العنف املدرسي، وقد وصلت مشاركة الفتيات في مرحلة املبادرات 

الى حوالي 24%،  وقد لوحظ ازدياد في مشاركة الفتيات في انشطة املبادرات لعدة  اسباب :- 

نوع األنشطة ، ومدى انسجامها مع احتياجات القطاع النسوي 

وجود أنشطة تخدم توجهات الفتيات خاصة أنشطة مثل األيام املفتوحة واخمليمات املاراثونات، املسرحيات 	 
والدراما  

التركيز على لقاءات مخصصة مع القطاع النسوي خاصة في منطقة اجلنوب خلصوصية املنطقة فقد مت 	 
فصل ورشات عمل الرجال عن النساء مما  دفع الكثير من النساء  للمشاركة بشكل فاعل. 

التركيز على الفتيات، والطالبات من  طلبة اإلعدادية والثانوية	 

مشروع احلكم الصالح 

واصلت نسبه ازدياد مشاركة املرأة في أنشطة املشروع باإلرتفاع، وقد لوحظ أن هنالك ازدياد عالي لهذه املشاركات 
مقارنه مع السنوات املاضية، ويرجع السبب في هذا اإلزدياد الى الفهم العميق لدور املرأة في عمليات التغيير 
خاصة في قضايا احلكم الرشيد، إضافه إلى تصميم إنشطة وبرامج تالئم توجهات املرأة، وتخدم مصاحلها، 
أكثر  املرأة أصبحت  أن  إلى  واضح  إلى 15%، وهذا مؤشر  املشروع  للمرأة في هذا  املشاركة  نسبه  وقد وصلت 
اهتماماً بقيم اجملتمع املدني خاصة في قضايا النزاهه والشفافيه واملشاركة املدنية، ولم تقتصر هذه النشاطات 
على احلضور في  األنشطة بل شاركت املرأة في عمليات تصميم األنشطة وتنسيق األنشطة وتيسيير اللقاءات 
وتنفيذ املبادرات، وهذا دور ريادي يخدم دور املرأة في صنع التغيير ومبشاركتها كجزء ال يتجزأ من نسيج اجملتمع 

الفلسطيني . 
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مشروع اندية املواطنة

ونابلس وقد شارك في  الشمال في جنني  للبنات من مدارس مناطق  ثانوية  املشروع خمسة مدارس  إستهدف 
أدوار  تنوعت  وقد  0031طالبة،  حوالي  الى  املشروع  في  املشاركات  عدد  بلغ  حيث  املشاركات،  مئات  املشاريع 
زيارات  إجللراء  مبادرات،  تنفيذ  مبادرات،  تصميم  عمل،  ورشللات  قيادة  لتتضمن  املشاركات  هذه  ومسؤوليات 

تنسيقيه، تنسيق انشطة، وتدريب الطلبه في حقل املواطنة والهوية .

رسم بياني يوضح نسبه مشاركة املرأة في انشطة املشاريع :
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االعالم في انشطة املؤسسة

تؤمن مؤسسة تعاون حلل الصراع بالدور احلقيقي والهام لإلعالم ووسائله اخملتلفة  فى تغيير السلوك اإلنسانى 
وذلك بتغير املعارف والقيم . وتغيير املواقف التى تؤدى بدورها إلى تغييرات سلوكية. وتهدف التدابير اإلعالمية 
التي استخدمتها مؤسسة تعاون حلل الصراع فى احملل األول إلى خلق مشاركة األفراد واجلماعات واجملتمع فى 

برامج الوقاية وإعادة االندماج االجتماعي في االنشطة املتنوعة واخملتلفة 

وقد استخدمت تعاون خالل هذا العام سلسله متنوعة من االنشطة االعالمية الهادفه الى زيادة املعرفه   بالتركيز 
على االفالم الوثائقيه ، والبرامج االذاعية ، والنشرات التوعيه املتنوعة ، واللقاءات التلفزيونية املركزة ، واألفالم 
االلكترونية واليافطات والبوسترات التي حتمل معاني تخدم  انشطة املشاريع ، اضافه الى ن املؤسسة واكبت 
التطورات االعالمية خاصة االعالم االجتماعي احلديث ، وطورت تعاون  مواقعها االلكترونية لتواكب اهتمام 

املواطن واملهتم ، كما واظبت املؤسسة على اصدار األدلة التدريبية والبحثية .

وتواصل مؤسسة تعاون حلل الصراع من االستفادة من كافه االنشطة االعالمية في خدمة توجهاتها ، وحتقيق 
اهدافها ، وفي النظر الى السنوات االسابقه جتد مؤسسة تعاون انها حققت ازديادا في قدرتها على الوصول الى 
التجمعات االعالمية وخلقت شراكات واسعة مع القطاعات االعالمية ووصلت الى مناطق عديدة مهمشة لم تكن 

تصل اليها في السنوات السابقه .

نشر  سبيل  في  واكبر  اوسع  اعالمية  قطاعات  الى  الوصول  في  اجلهود  مضاعفه  الى  تعاون  مؤسسة  وحتتاج 
رسالتها وأهدافها ، وهي في طور تطوير خطة اعالمية كبيرة خالل العام املقبل . 

وفي حتليل اعمق للوسائل االعالمية التي استخدمتها املؤسسة  والتي استطاعت ان ترصدها خالل مشاريعها 
لهذا العام نورد الوصف البياني االتي 

اعالم المؤسسة خالل 2013

 االذاعات 
المحلية 

الصحف 
والمجالت  

مواقع التواصل 
االدله Youtube  االجتماعي  

التدريبية  
بوسترات

والنشرات 
افالم وثائقيه 

وكرتونية 

 706010000 000 20100010000 10
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اخلامتة والتوصيات

تشير النتائج واملؤشرات الى ان مؤسسة تعاون حلل الصراع تسير بحطى ثابتة جتاه حتقيق رسالتها وأهدافها، 
وصممت   ، النزاع  مع  التعامل  برامج  في  عريقة  جتربه  وصاحبه  متخصصة  كمؤسسة  كينونتها  على  وحتافظ 
املؤسسة برامجها وأنشطتها بدقه متناهية وأعطت اهتماما كبيرا في تنفيذ املشاريع وفق احدث وسائل ادارة 
وتنسيق املشاريع، ورغم ان املؤسسة اعطت اهتماما كبيرا في برامج احلكم الصالح واملشاركة اجملتمعيه  ومشاريع 
املقاومة الالعنفية، إال انها ربطت هذه املشاريع بشكل مباشر في اثر غياب هذه القيم في تصعيد النزاعات ، 
مدركه بذلك ان غياب هذه القيم واملعتقدات من شانه ان يزيد من نسبه النزاعات ويساهم في تصعيد العنف ، 
ويوسع من مساحة االختالفات داخل املؤسسات وادخل بنية اجملتمع ، وتشير التحليالت الى ان املؤسسة خالل 
املقاومة  بنية حتتيه تخدم برامج  اقامة مشاريع   السياق  عبر  تغيير مباشر في  العام عملت على احداث  هذا 
اللوائح  القروية ومراجعه بعض  البلديات واجملالس  تاسيس مجالس مسائله داخل بعض  الى  الشعبية، اضافه 
من  الكترونية  ومواقع  طالبية  اندية  وتأسيس   ، االهلي  السلم  مشروع  ضمن  شرف  مواثيق  ووضع  واألنظمة  
شانها ان تساهم في تغيير السياق للقضايا املطروحة ، كما ساهمت املؤسسة في احداث اثر في منظومة القيم 
والتوجهات السائدة في اجملتمع الفلسطيني وأحدثت نقاشات فكرية هامة في بعض املشاريع مثل قضية اجلالء 
وقضايا النزاع القائمة على امليراث او النزاعات القائمة على تعدد الزوجات ، اضاف الى تغيير النمط التقليدي 
في مفهوم احلكم الصالح ، ومفهوم املسائله اجملتمعيه، وادوار البلديات واجملالس احمللية ، وقيم املواطنة والهوية 

القيم والتوجهات والعمل على تغيير السياق من شانه ان يساهم في تعديل السلوك  التاثير على منظومة  هذا 
هو  وما  املواطن  يعتقده  ما  بني  ما  الكبيرة  املساحة  املؤسسة  مشاريع  وضحت  كما   ، االيجابي  السلوك  باجتاه 
حقيقتي ، اضافه الى ان هذه املشاريع استطاعت ان حترك الكثير من صناعالقرار جتاه بعض القضايا املطروحة 

مثل تبني مكتب الرئيس ، او تدخل معالي ................ نشروع بدرة 

وتاخذ مؤسسة تعاون حلل الصراع على محمل اجلد جميع التقييمات والتوصيات للمشاركني في املشاريع وتقوم 
بتصميم مشاريع بناءا على ههذ التقييمات والتوصيات ، كما تشارك املؤسسة املمولني في هذه التوصيات من 

اجل تصميم برامج مكثفه ومركزة .

وتدخل مؤسسة تعاون حلل الصراع عامها الثاني عشر وفي جعبتها الكثير من البرامج واملقترحات الهادفة الى 
احداث اثر ايجابي في قيم ومفاهيم ثقافة السالم وحل النزاع  وذلك من خالل ايجاد برامج طويله االمد في حقل 
ثقافه السالم، وإنشاء دائرة تدريب وأبحاث متخصصة وبناء شراكات وعالقات دوليه اكبر خاصة مع املؤسسات 
التي متتلك خبرة كبيره في هذا احلقل ، اضافه الى انشاء دائرة السفر واملعرفة ، في الدول التي خاضت نزاعات 

وحروب  ولديها برامج وخبرات واسعة في هذا اجملال.

وفي النهاية تتقدم مؤسسة تعاون حلل الصراع بجزيل الشكر واالمتنان الى كافه الشركاء  الذين ساهموا بشكل 
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مباشر في اجناح اهداف املشاريع واظهروا تفاني عالي في العمل والتعاون وبذلوا قصارى جهدهم من مؤسسات 
قاعدية ومؤسسات اهلية ومؤسسات حكومية ، وشخصيات وطنية واعتبارية وأحزاب سياسية ونشطاء شباب، 
التنفيذي على تفانية والتزامه وانتمائه  الى الطاقم  التقدير واالحترام  ادارة املؤسسة بفائق  كما يتقدم مجلس 

للعمل اجملتمعي وللمؤسسة 

املني ان يكون  العام القادم عام التحرر واالستقالل وعاما ننهي انقسامنا البغيض ونحقق امالنا في اقامة دولتنا 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
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