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 مؤسسة تعاون لحل الصراع

 .مقدمة

دخمت مؤسسة تعاون لحل الصراع عاميا العاشر في ظل ظروف وتعقيدات داخمية وخارجية كبرى ،كان ابرزىا 

عمى قطاع غزة ، وما اسفرت عن خسائر بشرية ومادية ونفسية كبيرة وضخمة فاقت كل التوقعات ،  األخيرةالحرب 

منيم من المدنيين ، اضافو % 82فمسطيني في قطاع غزة ، 2200اد اكثر من وقد اسفرت ىذه الحرب عن استشو

الفادحة التي تقدر بمميارات  الف ، جميم من النساء واالطفال ، اضافو الى الخسائر المادية 12الى جرح مايقارب 

 .سكنية باكمميا وتدمير لمبنية التحتية  أحياءالدوالرات ، والتي تمثمت في ابادة 

وترى مؤسسة تعاون لحل الصراع ان ىذه الحرب شكمت نقطو تحول خطيرة في مستقبل الصراع الفمسطيني 

االمر الذي . ء واالنتقام تنامي  مشاعر الكرة والعدااالسرائيمي ، وفقدان الفمسطينيين  بايو تسوية قادمة ، اضافو الى 

 . وبروز توجيات جديدة كحالو الحيرة والياس من الوسائل المستخدمة  مع الكيان االسرائيمي فقدان االمل  ساىم في

وعمى المستوى السياسي فقد أدت  سياسة فرض االمر الوقائع واستمرار بناء المستوطنات ، ومصادرة االراضي ، 

، وحجز عوائد واالغالقات واالقتحامات واستمرار فرض الحصار عمى قطاع غزة  ياسة االغتياالت واالعتقاالت وس

، االمر الذي جعل  القيادة  السياسية تبحث عن خيارات بشكل تام  وقف العممية التفاوضية إلى أدتالضرائب 

االمم المتحدة واالنضمام  إلىالسياسي عبر التوجو  تمثمت في توجو القيادة الفمسطينية الى االشتباك أخرى دبموماسية

 .  المؤسسات الدولية إلى



دل اوعمى الصعيد الداخمي ، ال زال المجتمع الفمسطيني غير واثق بمسيرة المصالحة ، وال زالت التوترات وتب

 أزمة أعادالذي  األمر.االتيامات ، وتصاعد العنف  بين حركة حماس وفتح قائمة ، رغم تشكيل حكومة التوافق 

 . األفققوية واضحة النفراج في  إشارات،دون وجود  األولاالنقسام الى المربع 

الصادرة عن الشرطة الفمسطينية ، ان  رترى مؤسسة تعاون لحل الصراع باالستناد الى التقاري اآلخروعمى الصعيد 

قضايا النزاع عمى الميرات ،  وانتياكات حقوق ىنالك االف القضايا الخالفية والنزاعات  داخل المجتمع الفمسطيني ، ك

النزاعات  إلى ةضافإ ، والنزاعات التجارية  األطفالوالثار ، وعمالة  ، واألطفالاالنسان ، والعنف الموجو لمنساء ، 

، والمشاكل داخل النقابات الفمسطينية ، والعمال ، ومشاكل المجالس المحمية   المرتجعةوالشيكات ،  األراضيعمى 

 أماموغيرىا من النزاعات والتي ال زالت تمثل عبئا كبيرا عمى القضاء الفمسطيني  الذي يجعل القضاء يقف عاجزا 

ل التي ال تصل الى المشاك آالفالقضايا في ظل غياب الوسائل البديمة كالتحكيم والوساطة ، ناىيك عن  آالف

العشائري ، اغمب ىذه القضايا تبقى دفينة وتتحول الى  اإلصالحالقضاء ويتم معالجتيا بشكل جزئي عن طريق 

 .توجيات عنفية خطيرة 

ىذه الظروف الصعبة والتحديات الخارجية والداخمية ، خاصة في ظل  ضعف التمويل ، مثمت تحديا كبيرا لمؤسسة 

، مما جعل المؤسسة تركز اكثر عمى عمميات  2014في النصف الثاني من العام  تعاون لحل الصراع خاصة

الضغط والمناصرة خاصة في تغير السياسات واالنظمة ، وتطوير قوانين  تحد من عمميات االختناق القضائي 

امة كتطوير قانون الوساطة الفمسطيني الذي القى اىتماما كبيرا لدى الجيات ذات االختصاص خاصة مكتب فخ

 .الرئيس الفمسطيني 

عادةوالدولية ،  اإلقميميةالداخمية واالستعانة بالخبرات  أنظمتياتطوير   2014وواصمت  المؤسسة خالل   صياغة وا 

، تماشيا مع خطتيا اإلستراتيجية ، وخمق وبرامجيا ، وتوسيع دائرة الشركاء المحميين والدوليين  أنشطتياوتوجيو بعض 

 .  األصميةراعي احتياج المجتمع الفمسطيني وقيمة مشاريع وانشطة نوعيو ت



ورغم ظروف التمويل الصعبة ، اال ان المؤسسة استطاعات الحفاظ عمى نطاق تخصصيا كمؤسسة متخصصة في 

 .  اإلستراتيجيةمجال ثقافو السالم وحل الصراع ، رافضة العديد من المشاريع التي ال تتناغم مع خطتيا 

الحرية والعدالو والتحرر لممجتمع والدولو الفمسطينية ، كما   2015الصراع ان يحمل عام تتمنى مؤسسة تعاون لحل 

تتقدم مؤسسة تعاون بجزيل الشكر واالمتنان لكافو الجيات الداعمة ، وكافو الشركاء المحميين ،الذين ساىمووا في 

  انجاح مشاريع وانشطة المؤسسة لتحقيق رسالتيا
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 المشاريع 

ىي مشروع دعم صمود اىالي بمعين ، ومشروع  ، متنوعةمشاريع رئيسية  أربعو تعاون لحل الصراع مؤسسة نفذت 

تم ، وقد تعزيز المشاركة المجتمعية في المجالس المحميةالحكم الصالح ، ومشروع مسودة قانون الوساطة ، ومشروع 

الغربية بالتركيز عمى  الضفةتصميم وتنفيذ المشاريع لتشمل  شمال ووسط وجنوب   أثناءمراعاة التوزيع الجغرافي  

بالقرب من جدار الفصل العنصري ، كما شممت المشاريع عمى  الواقعةوالمناطق  الميشمةالمناطق النائية ، والمناطق 

ويمكن رة العدل الفمسطينية حممو نوعيو القرار مسودة قانون الوساطة  بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ووزا

  : -اجمال المشاريع عمى النحو االتي 

 

 ، مشروع نحو اقرار مسودة قانون الوساطة

قرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات ىدف  تفعيل   وذلك عبرفي القانون الفمسطيني،  المشروع الى اعتماد وا 
عبر تشكيل ائتالف وطني  قانون الوساطة لتسوية النزاعات،جتمع المدني بإتجاه اقرار مسودة لممؤسسات ا ومشاركة

 وسعىوالعاممة في حقل النزاع، والحكومية  النسوية والحقوقية  من مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة كالمؤسسات
قرارصناع القرار لتبنى  المشروع الى التأثير عمى ضغط  حممة مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات عن طريق وا 
 .لتبنى واعتماد مسودة قانون الوساطة ومناصرة صناع القرار

سمسمو من ورشات العمل والزيارات الميدانية الى صناع القرار ، ومجموعو من الحمالت  وقد شمل المشروع 
بمؤتمر جمع المؤسسات الحكومية واالىمية والقطاع الخاص ، ومن اىم نتائج  المشروعاالعالمية ، وقد تم اختتام 

لدعم  اضافو إلى القطاع الخاص   تشكيل ائتالف عمى مستوى المؤسسات األىمية والحكومية والنقابات،  المشروع
دمت النسخة النيائية ومساندة إقرار المسودة ،  االنتياء من وضع كافو التعميقات عمى مسودة قانون الوساطة ، وقد ق

إلى وزارة العدل ،اضافو الى  قبول وزير العدل تشكيل ائتالف وطني لمراجعو المسودة ووضع المالحظات األخيرة 
المستشار كما ابدى  عمييا لرفعيا إلى مجمس الوزراء  من اجل تنسيبيا  وعرضيا عمى مكتب الرئيس الفمسطيني ، 

اعتماد المسودة لعرضيا عمى الرئيس باعتبارىا حاجة ضرورية ، في حال القانوني لفخامة الرئيس الفمسطيني ب



وصوليا اليو من قبل وزارة العدل ومجمس الوزراء ، وقد اقر مكتب الرئيس بعدم وجود اي مشكمو في إقرار المسودة 
بإقرار باعتبار الوساطة احتياج  قانوني  ومجتمعي خاصة ان عشرات المؤسسات وقعت عمى العريضة المطالبة 

تعاون كبير  والتزام من قبل مجمس القضاء األعمى واىتمام بمواصمو الضغط عمى صناع القرار واستعداديو .القانون 
كبيرة في المشاركة في أي أنشطة او لقاءات من شانيا ان تساىم في عممية تسييل إقرار القانون  وكان ىذا واضحا 

 المشروع  في مشاركة مجمس القضاء األعمى في كافو أنشطة

ومن أىم النتائج التي تمخضت عن المشروع ىو قيام وزارة العدل بتشكيل فريق وطني متخصص في مراجعو القوانين، 

عمى راس ىذا الفريق مؤسسة تعاون،  وحتى المحظة يقوم الفريق الوطني، بتطوير المسودة، وذلك عبر اجتماعات 

 .جمس الوزراء لتنسيبو الى مكتب الرئيس ، تمييدا الى رفع النسخة النيائية الى مأسبوعيو 

 ومن اىم التوصيات التي تمخضت عن المشروع 

ضرورة بناء عالقة استرايتيجية مع وزارة العدل ومجمس القضاء األعمى ومجمس الوزراء لضمان  -
 استمرار الحممة ولضمان تسيير وتسييل  إنجاح الحممة حتى بعد نياية المشروع 

كونو المستفيد األول ، وعقد زيارات ميدانية استيداف القطاع الخاص بصورة مباشرة في المشروع  -
 معو الستقطابو في الحمالت القادمة ،

 او مشاريع المؤسسة ة االستفادة من مصادر المؤسسات الشريكة قدر المستطاع في خدمة الحمل -
قرار المسودة ،  ضرورة المتابعو مع وزارة العدل ومجمس الوزراء والحفاظ - عمى شبكة ائتالف دعم وا 

 أضافو إلى متابعو قرارات وزارة العدل فيما يتعمق بتشكل االئتالف الوطني إلقرار المسودة 
استيداف جيات ذات اختصاص بشكل اكبر خاصة نقابو المحامين ، الييئة المستقمة ، المجان  -

 ..مين القانونية في االتحادات مكاتب المحافظات ، مكاتب المحا
توعوية وتدريبات إلعداد الوسطاء ، وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي  البدء الفعمي في إطالق أنشطة -

خاصة ان مضمون الوساطة لكثير من المواطنين غير معروف كونو جديد في المجتمع الفمسطيني 
 ، وضرورة استيداف المناطق النائية 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز المشاركة المجتمعية في المجالس المحميةمشروع  -

ن كانت المساءلة المجتمعية من ترى مؤسسة تعاون لحل الصراع ان  المواضيع الجديدة في واقعنا الفمسطيني وا 
تمارس ولكن بدون تخطيط أو منيجية عممية واضحة، ىذا أدى إلى ضعف ثقافة الشفافية والمساءلة بين صناع القرار 

عمى المستوى المحمي من جية والمواطنين من جية أخرى، حيث يسود االعتقاد بأن المواطن ليس لو الحق في 
. لمعمومات والرقابة عمى ممثميو ميما كانت مسمياتيم الوظيفية أو مناصبيم في السمطة التنفيذيةاإلطالع عمى ا

المشروع بشكل عام الى المساىمة في تعزيز المشاركة المجتمعية لممواطنين ومؤسسات المجتمع المدني جاءت أىداف 
جتمعية في عمميات المشاركة الحقيقية وذلك من خالل دمج كافو القطاعات الم .عمى مستوى عمميات الحكم المحمي

اإلجراءات القانونية مسودة قانون الوساطة في طريقيا إلى استكمال 
 لإلقرار

 
من اجل اقرار مسودة حممة الضغط والمناصرة التي قادتيا مؤسسة تعاون لحل الصراع 

، ساىمت في اعادة طرح المسودة عمى طاولو قانون الوساطة قي القانون الفمسطيني 
النقاش ، حيث اقر  مكتب الرئيس ومكتب وزارة العدل ومجمس القضاء األعمى عمى 

إقرار ىذا القانون ، وقد استطاعت  تعاون من اجراء تعديالت جوىرية عمى أىمية 
قرار مسودة قانون الوساطة ، ىذا الجيد ساىم  المسودة بمشاركة شبكة ائتالف دعم وا 

جراء التعديالت النيائية  في اقناع الجيات ذات االختصاص بإعادة تبني المسودة وا 
والزالت تشارك مؤسسة تعاون بكافو .  نلعرضيا عمى فخامة الرئيس إلقرارىا بقانو

االجتماعات والمداوالت والمراجعات مع وزارة العدل وجيات قانونية من اجل استكمال 
 .خطوات إقرار المسودة 

 



مأسسة أدوات المساءلة المجتمعية  مع المجالس المحمية ، في جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية وذلك من خالل
 .واالتصال بين المواطنين والمجالس المحمية من أجل زيادة الثقة وترسيخ منظومة الحقوق والواجبات ما بين الطرفين

عمى صعيد المشاركة في صنع القرار  الميشمةزيز دور النساء والشباب وذوي اإلعاقة والفئات تع  بالتركيز عمى 
 .يالمحلبالمجمس 
 

االتصال بين المواطنين والمجالس وتعزيز عمميات  مأسسة أدوات المساءلة المجتمعية:  ومن اىم نتائج المشروع
تم تشكيل لجان ،  والواجبات ما بين اليئيات المحمية والمواطنينالمحمية من أجل زيادة الثقة وترسيخ منظومة الحقوق 
جمسات استماع في القرى المستيدفة التسعة  9وقد عقدت المجان استماع وتحديد لمقضايا المجتمعية من قبل المجان ، 

سمي وكذلك التي  ناقشت اولويات المجتمعات المحمية بحضور رؤساء البمديات وممثمين الوزارات عمى المستوى الر
تنفيذ عدد من االجتماعات وورشات العمل  ولقاءات المتابعة لتنفيذ بعض التوصيات والقرارات من خالل المبادرات 

من ورشات العمل بين المواطنين والبمديات  كبيرة  المجتمعية التي نفذتيا المجان المحمية باالضافة الى عقد سمسمة
 .لمناقشة حقوق وواجبات كال  الطرفين ووضعيا في ميثاق لتكون مرجعية في العمل ليم،

 

 

 

 

 ىي االولى من نوعيا مجتمعيو جديدة ماسسة ادوات مسائمو 

تساىم في تعزيز ساىمت مؤسسة تعاون لحل الصراع  من خالل ىذا المشروع الى ماسسة ادوات مسائمو نوعية 
العالقو ما بين الجميور والمجالس المحمية عمى كافو الصعد ،خاصة عمى صعيد عمميات صنع القرار وتحديد 

.: االحتياجات المجتمعيو 
أداة لممساءلة المجتمعية يتم من خالليا جمع ممثمي المجمس المحمي والجميور :  االستماع  جمسات  -

ناقشة قضية  تم تحديدىا من خالل المجموعات المركزة ، تيدف من أجل معبر االعالم  بشكل مباشر 
ويتم بث ىذه الجمسات عبر إلى اإلستماع لوجو نظر ممثمى المجمس المحمى حول القضية ذات األولوية، 

جمسات مسائمو بحضور صناع القرار  9، وقد تم عقد المحطات التمفزيونية والقنوات االذاعية واالعالمية 
ي االىتمام ، في قضايا متنوعو تمثل احتياج حقيقي لممجتمع المحمي كقضايا التعميم ، والمواطنين وذو

 .والصحة ، والبيئة 



اداة دستور المواطن وىي شكل جديد لتنظيم العالقة ما بين المجمس المحمي والمواطن :  أداة دستور المواطه -
حصمون عمييا كمتمقين لمخدمة من خالل عمل وثيقة لممواطن يتم إعالمو من خالليا الخدمة التي ي

الوفاء  و الجودة، والحمول المتوفرة لعدمالعامة، ومعايير الخدمة المتوقعة من حيث السقف الزمني 
جراءات و تكمفة واجور الخدمة  بالمعايير، وا 

 

 

ومن النتائج الواضحة لممشروع ىو تشكيل فرق  في كل منطقو ، تتولى ىذه الفرق واالئتالفات متابعو القضايا  
 بإجراء األنديةالزام العديد من  مثل المجتمعيو وقد استطاعت ىذه االئتالفات من تحقيق العديد من النجاحات ، 

رصف الطرقات ، وتمديد  بإعادة، والزام البمديات  لمحميةجديدة لألندية والمؤسسات الشبابية ا إداريةانتخاب ىيئات 
خطوط صرف صحي في  المناطق النائية ، تركيب شواخص مرورية وتعيين شرطة مرور في بعض المناطق التي 

 .  الشبابية الفقيرة لألنديةالزام البمديات بدفع رواتب شيرية فييا الحوادث المرورية ،  أكثر

 

 

 

 

بيت وزارتي التربية والتعميم واألوقاف حول فاقًا لحل قضية عالقة انفتحت آ جمسة استماع في قرية فرخةبعد أن تم تنفيذ 
 مدرسة فرخة األساسية المختمطة

من النزاع الدائر بين وزارة االوقاف وقضية  جاىزية مدراس فرخة وأثر ذلك عمى التعميممن خالل جمسة االستماع التي نفذت في فرخة حول 
ووزارة التربية والتعميم ومجمس قروي فرخة من جية اخرى، حيث لجأت وزارة االوقاف الى المحكمة لطمب اخالء احدى مدارس فرخة   جية

من جود مدرستين فقط احداىما أساسية واالخرى تعاني القرية كونيا مقامة عمى ارض وقفية مسؤول عن ادارتيا وزارة االوقاف، عممًا بأن 
كسبت وزارة د استمرار العممية التعميمية في المدرسة في حال ىدما مقامة عمى ارض وقف تابعة الى وزارة االوقاف، ثانوية، فاالولى م
 . بعد أن تم عقد جمسة االستماع .االوقاف القضية

 

 

 لحل قضية عالقة بيت وزارتي التربية والتعميم واألوقاف حول مدرسة فرخة األساسية المختمطةجديدة  فاقًا آ

  من جيةالنزاع الدائر بين وزارة االوقاف وقضية  جاىزية مدراس فرخة وأثر ذلك عمى التعميمفرخة حول  قرية  من خالل جمسة االستماع التي نفذت في
ة عمى ووزارة التربية والتعميم ومجمس قروي فرخة من جية اخرى، حيث لجأت وزارة االوقاف الى المحكمة لطمب اخالء احدى مدارس فرخة كونيا مقام

حداىما أساسية واالخرى ثانوية، فاالولى مقامة عمى ارض من جود مدرستين فقط اتعاني القرية ارض وقفية مسؤول عن ادارتيا وزارة االوقاف، عممًا بأن 
  بعد أن تم عقد جمسة االستماع .كسبت وزارة االوقاف القضيةد استمرار العممية التعميمية في المدرسة في حال ىدما موقف تابعة الى وزارة االوقاف، 

  والتعميم كما أعمن مدير مديرية تربية سمفيت ىا ووضعيا عمى خطة وزارة التربية ومعالجت مدارس فرخة دراسة وضعتم" 
  لوزارة إنياء مشكمة الخالف القائم بين مديرية التربية والتعميم ومديرية اوقاف سمفيت الذي كان ييدد مدرسة فرخة ألنيا مقامة عمى أرض تابعة

نياء المشكمة كما وأن إلارة التربية حول الموضوع يتم عقد اتفاقية جديدة مع وزسبحيث األوقاف حيث سيتم إسقاط القضية في القريب العاجل 
 .الحتياجاتيا الوزارة عمى استعداد لتقديم الدعم لممدارس وفقاً 

  بالتعاون مع ذوي العالقة وبالرغم من محدودية مصادر الدخل لممجمس القروي اال  مجمس قروي فرخة  عمى سمم أولويات وضع مدارس فرخةتم
ضافة توفير قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية في البمدة  إلكل لتطوير بعض المرافق فييا بااالف شي 10صرف مبمغ تم نو إ

 بأن جمسة االستماع ىذه ىي طريقة حضارية لحل المشكالت وىي أسموب جديد وجيد  (عصام أبو بكر)عطوفة محافظ محافظة سمفيت  ةشادإ
 لحل المشاكل وتساعد عمى اتخاذ القرار بطريقة فاعمة وبمشاركة الجميع 

 

 

 



 

 

 مشروع بمعين  -

لمؤسسة تعاون لحل الصراع ، وذلك الن المشروع ييدف الى تعزيز  والنوعيةوىو احد المشاريع اليامة 

 إحياء إلى أيضامن الجدار ، وييدف المشروع  القريبةالمقاومة الشعبية وتعزيز صمود االىالي في المناطق 

ىذا المشروع ىو احد ابرز وسائل المقاومة الشعبية ، لما لو من اثر واضح في المناطق القريبو من الجدار ،

تعزيز صمود االىالي ،وترسيخ الحق الفمسطيني عمى االرض  

 ة بمعين في قريوتوفير مجموعو من المرافق الحيوية  إنشاءحيث عممت المؤسسة خالل ىذا المشروع عمى  

،  وشق طرق عائمية  ، وجمساتمجيزة  ، وحديقو العاب ، وكافتيريا  أطفال، وبركة  عام  مثل منتزه.  

،  بين المرافق  امات ، ممر ممشاهوحملتسييل عممية العبور الى اراضي المزارعين ، وممعب كرة قدم ، 

بيدف تنشيط المنطقة   توفير مجموعو من الخيول والعربات إلى  أضافووحظيرة خيل ، ومنطقة شواء ، 

 . السياحية 

 اإلسرائيميالعديد من التحديات  والعقبات ، مثل اوامر اليدم الصادرة من قبل االحتالل  وقد واجو المشروع 

 . والمضايقات المستمرة  االقتحامات إلى إضافةواحيزة البناء ،   العديد من المقاعد كما صادر االحتالل ، 

 آذارخالل شير   الحديقة، ومن المقرر افتتاح  اإلعالميوقد حظي المشروع عمى اىتمام كبير في الوسط 

 .  إعالمية،  بحضور قيادات وطنية وسياسية ، وممولين ، وجيات  2015القادم 

 

 الحكم الصالح مشروع  -

مجمس محمي  14ييدف المشروع الى تعزيز قيم الحكم الصالح داخل المجالس المحمية ، حيث تم استيداف 

مؤسسة قاعدية في مناطق الشمال والوسط والجنوب ، حيث  امتد  24خالل ىذا العام ، بالشراكة مع 



تبث عمى  مسائمووجمسات ، تضمن ورشات عمل ، ولقاءات توعوية ،  كاممةالمشروع عمى مدار سنة 

المحمية ، تضمنت مقابالت  اإلذاعاتعمى  إعالميةسمسمو برامج  إطالق إلىفضائية معا ، اضافو 

كما تم عقد سمسمو لقاءات مركزية نع المؤسسات الشريكة ، والمجالس  . البمديات  أداءواستفسارات حول 

 المحمية ، 

تصميم برنامج الكتروني لفحص مؤشرات الحكم الصالح انجازات المشروع خالل ىذا العام ، ىو  أىمومن 

ات الحكم الصالح ، وقد اعد شرمؤشر من مؤ 60من  أكثريحتوي عمى داخل البمديات ،  وىو برنامج 

بحيث يتم التأكد بشكل كامل من معطيات اإلجابات لدى المجالس المحمية ، وقد تم  إبداعيالبرنامج بشكل 

المغة االنجميزية  إلىبمديات والمجالس القروية ، وسيتم تصميمو وترجمتو تقرير حول أداء ال أولإصدار 

. ونشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حص مؤشرات بفثالثون مجلس محلً وقروري ٌشاركون فً تعبئة البرنامج االلكترونً الخاص 

الحكم الصالح 

 السالسله والبساطة والعمق الذي ٌحتوٌة البرنامج االلكترونً لفحص مؤشرات الحكم الصالح فً داخل البلدٌات والمجالس

مجلس محلً ٌشاركون فً هذا البرنامج ،   30، جعلت اكثر من القروٌة 

وتستطٌع  القوة والضعف ،البرنامج صمم لٌعطً معلومات واضحة ومركزة حول مؤشرات الحكم الصالح ، من حٌث مصادر 

صالح فً عملها من حٌث تطبٌق الحكم ال مؤشراتلتختبر  الى البرنامج  باالنضمامجهه من المجالس المحلٌة ان تطلب  أي

وغٌرها  ... اركة والجندر شوالم والنزاهة الشفافٌة

 اإلحصائٌةالمشرفون على البرنامج  هم خبراء فً قضاٌا الحكم الصالح ، ولدٌهم قدرات عالٌه على التعامل مع البٌانات  ، 

.  وترجمتها الى تقارٌر تفصٌلٌة 

تفضل بزٌارة صفحة البرنامج  : لمعرفه المزٌد عن البرنامج 

WWW.TAAWON4YOUTH.NET  

ج عبر ارسال رساله  الكترونٌة الى مؤسسة تعاون لحل الصراع  الى البرنام اطلب االنضمام

taawon@taawon4youth.org 

 

 

 

 

http://www.taawon4youth.net/
mailto:taawon@taawon4youth.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركزت مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل مشاريعيا ليذا العام ، عمى  

عمى السياسات  التأثيرالتاثير في السياق الفمسطيني ، وذلك عبر 

كما ىو الحال في مشروع  حممو اقرار قانون  واألنظمةوالقوانين   

 إيجادالوساطة ،  ومشروع الحكم الصالح ،كما تم التركيز عمى   

ىو الحال في مشروع بمعين ، ىذا التغير منشات مادية  كما 

جاء بعد قراءة  تحميميو  إنماالجوىري في سياسة مؤسسة تعاون ، 

لضرورة التركيز عمى التغيير في  السياق الفمسطيني  لضمان   عميقة

 واستدامة المشاريع .نجاح التغيير 

ل قٌاس الفلسطٌنٌة من خال األراضًقع ظروف الهٌئات المحلٌة فً تقرٌر حول  أولتعاون تصدر 

 مؤشرات الحكم الصالح فٌها

وعالقة هذه المتغٌرات بالحكم المتغٌرات التً تتأثر وتؤثر فً مؤشرات الحكم الصالح،  على  التعرف  هدف التقرٌر الى 

ومن ابرز نتائج هذا التقرٌر   الصالح فً الهٌئات المحلٌة الفلسطٌنٌة 

 وجد شراكة حقٌقٌة ما بٌن المواطن والمجالس المحلٌة  خاصة فً عملٌات اتخاذ القرار وتحدٌد االحتٌاجاتال ي -

 عدم  وجود نظام واضح لمتابعه شكاوى المواطنٌن  -

 فً اغلب المجالس المحلٌة  المالٌةالذمم ال ٌتم الكشف عن  -

 نسبه عالٌه من المجالس المحلٌة ال تقوم بنشر  تقارٌرها خاصة التقارٌر المالٌة  -

مراكز  على  اإلشراف  أوفٌر لحاجات المجتمع خاصة فً  تو استجابة ال ٌوجد عند اغلب المجالس المحلٌة -

 .صحً ونفسً واجتماعً  تأهٌلاو مراكز  العجزة  وبٌوت ة، وذوي االحتٌاجات الخاص لألطفال

 ندوات مع المواطنٌن  أواغلب المجالس ال تقٌم شراكات مع مؤسسة اهلٌة ، وال تقوم بعقد جلسات  -

 ،والشراكات الدولٌة  اإلداريضحة على ضعف كفاءة الكادر كما هنالك مؤشرات وا -

  ضعٌفة مؤشرات االستقاللٌة والالمركزٌة لدى الهٌئات المحلٌة كما ان  -

زوروا موقعنا الكترونً   التقرٌر،للمزٌد من المعلومات حول نتائج 

www.taawon4youth.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.taawon4youth.org/


 

 

 الصراع لحل تعاون مؤسسة مشاريع في المرأة

خاصت انُساء فٙ انًُاطك  انًشاسٚغ ، أَشطتحؼطٙ يؤسست حؼأٌ نحم انصشاع فشصا يخسأٚت نًشاسكت انًشاة فٙ 

سكت انًشأة ٔبشايج انًجخًغ انًذَٙ ، ٔحؤيٍ حؼأٌ اٌ يشا ةشظأٌ ٔانالحٙ ال ٚحظٍٛ بفشص انًشاسكت فٙ انًٓشًت

 نُسٕ٘ فٙ كافّ انًجاالث انثمافٛت ٔانسٛاسٛت ٔااللخصادٚت ا يٍ شآَا اٌ حؼطٙ فشصا سٚادٚت نهمطاع

يا حضال حسخشؼش انكثٛش يٍ انضغٕط انًؤسسٛت  اٌ انًشاة انفهسطُٛٛت كًا حشٖ يؤسست حؼأٌ نحم انصشاع 

ًُٔٚٙ يٍ لذسحٓا ٔٔػٛٓا ٔيؼشفخٓا ٔيٍ ثى ححمٛك راحٓا ػهٗ يخخهف  راحٓا االجخًاػٛت انخٙ حؼٕق يشاسكخٓا فٙ صُغ 

انخٙ حجؼهٓا لادسة ػهٗ  ٔاإليكاَاثاألصؼذة انًادٚت ٔانسٛكٕنٕجٛت ٔاالجخًاػٛت ٔانسٛاسٛت ٔٚخٛح نذٚٓا كافت انمذساث 

 .ػهٗ كافت أصؼذحّ انًجخًغانسٛطشة ػهٗ ظشٔفٓا ٔٔضؼٓا ٔيٍ ثى اإلسٓاو انحش ٔانٕاػٙ فٙ بُاء 

 خالل ْزا انؼاو صادث يؤسست حؼأٌ نحم انصشاع يٍ دائشة إششان انًؤسساث انُسٕٚت انفاػهت خاصت فٛا نًُاطك

انًٓشًت ٔانُائٛت ٔانمشٚبت يٍ جذاس انفصم انؼُصش٘ ، ٔلذ بهغ ػذد انُساء انًشاسكاث فٙ اَشطت انًؤسست بشكم 

ايشاة ، حُٕػج ْزِ انًشاسكاث يا بٍٛ دٔساث حذسٚبٛت ، ٔجهساث ، ٔٔسشاث ػًم ،  1500يباشش انٗ حٕانٙ 

ٔساًْج فٙ سٛش  اَشطت  أششفج َسّٕٚؤسست و 30كًا حى اسخٓذاف اكثش يٍ  ٔنماءاث اػاليٛت ٔيجًٕػاث يشكضة ،

 .يشاسٚغ حؼأٌ بشكم يباشش 

  2014ٔانشكم انخانٙ ٕٚضح يشاسكت انًشاة فٙ يشاسٚغ انًؤسست خالل انؼاو 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts


 

 

  

 

 

2014مشاركة المراة فً مشارٌع 

مشروع الحكم الصالح 

مشروع تعزٌز المشاركة 

مشروع قانون الوساطة

مشروع حدٌقة بلعٌن 

2014توزٌع  النوع االجتماعً 

ذكور   

اناث 



 توزيع مشاركة المراة عمى االنشطة
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ورشات عمل  تدرٌب لقاءات عامة  مجموعات 
مركزة 

مؤتمرات  لقاءات اعالمٌة 



 اإلعالم

 اإلستراتيجية ألىدافياتحقيقا  اإلعالميةعمدت مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل ىذا العام الى زيادة برامجيا 

مواقع المؤسسة  وانشطتيا التي امتدت عمى مدار عام  كامل ، وقد تنوعت وسائل االعالم المستخدمة لتشمل 

ذاعية،  تمفزيونيةبرامج الرسمية ،  خبار،  وا   األنشطةكما شممت  صحفية ومواقع التواصل االجتماعي  وا 

 .تقارير تميفزيونية وافالم وثائقية  اإلعالمية

 ثقافةالغير تقميدية كالحديث عن  اإلعالمية األنشطةومن الجدير بالذكر ان المؤسسة شاركت في سمسمة من 

فية التي تتعمق  بحل الصراع ، السالم ، وحل الصراع ، اضافو الى كتابو بعض المقاالت والتقارير الصح

 وذلك عبر طاقميا التنفيذي الذي عبر عن خبرات عالية في ىذا الحقل عمى المستوى المحمي واالقميمي 

دليل تدريبي حول المواطنة واليوية والتنوع  إعدادوعمى المستوى االقميمي فقد شكمت مساىمة المؤسسة في 

في  اإلقميمي اإلعالم، مما وضع المؤسسة في دائرة  اإلقميمي ماإلعالالثقافي وحل الصراع نقمة نوعية  في 

عات ، والمحطات المحمية اذاإلعالمية عمى الصحف واإل لألنشطةحقل ثقافو السالم ،وفيما يمي رصد 

 مواقع التواصل االجتماعي والفضائية اضافة الى 

مواقع التواصل  تميفزيون  اذاعات  صحف وجرائد 

 االجتماعي 

مواقع اخبارية 

 الكترونية 

50  90 40 10000 200  

 

 



 دائرة االبحاث والتدريب 

الى انشاء دائرة التدريب واالبحاث ، وىي دائرة مستحدثة تيدف  2014عمدت المؤسسة خالل الربع االخير من العام 

الى تقديم الخدمات التدريبية المتخصصة في مجال حل الصراع ، اضافو الى المساىمة في وضع ادلو تدريبية 

من البرامج التدريبية المجانية  كمرحمة  وابحاث متخصصة في مجال حل الصراع ، وقد قدمت المؤسسة مجموعو

اولى في حقل الوساطة والتعامل مع النزاع ، لبعض المؤسسات االىمية ، والمجموعات الشبابية ، كما شاركت 

المؤسسة في وضع دليل تدريبي  اقميمي حول المواطنة وحل الصراع ، اضافو الى نشر تقارير متعمقو بقضايا الحكم 

المجتمعية ، كما قدمت المؤسسة مجموعو من القراءات لبعض الكتب الدولية المتخصصة في  الصالح ، والمشاركة

مجال حل الصراع كان اخرىا القراءة النقدية لكتاب الدكتور صائب عريقات حول االمام عمي وروجر فيشر في 

 اضافو الى مجموعو مقاالت حول ثقافو السالم . العناصر السبعو لمتفاوض 

المؤسسة في تطوير دائرة التدريب واالبحاث الى عقد سمسمة من المقاءات مع القطاع الخاص  كم شممت مساعي

خاصة شركات التامين والبنوك ، والشركات االقتصادية الكبرى في فمسطين  اضافو الى الجامعات ، بيدف اعتماد 

 . برنامج  تدريبي مركز ومتخصص في حقل الوساطة والتعامل مع النزاع 

 لخارجية االنشطة ا

االنشطة الى تطوير ميارات وقدرات العاممين  شاركت المؤسسة في سمسمة من االنشطة الخارجية ، وقد ىدفت ىذه

في المؤسسة عمى برامج المواطنة ، وحل الصراع ، اضافو الى تمثيل فمسطين في المحافل الدولية والتعريف بقضايا 

اضافو بيدف التعرف عمى األنشطة .  اإلسرائيميالشباب الفمسطيني والقضية الفمسطينية ، وممارسات االحتالل 

ادل الخبرات  وقد زارت المؤسسة كال من لبنان ، تونس ، السويد ، االردن ، بولندا ، ىنغاريا ، الدينمارك الدولية ، وتب

. 



 

 


