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هاني سميرات

ال نشطة والمشاريع
مشروع الحكم الصالح
للنسة الثالثة على التوالي تواصل مؤسسة تعاون لحل الصراع تنفيذ برنامج الحكم الصالح والذي يهدف إلى تطوير
قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في برامج وقيم الحكم الصالح والتي تتضمن
كافة أشكال الحكم الصالح من شفافيه ،نزاهه ،ديموقراطية ،انتخابات ،مساءله ،الحقوق المدنية والقضاء والعداله،
وأشكال اخرى من قيم وممارسات الحكم الصالح ،واحداث تغيير في سلوك المؤسسات واألفراد المشاركة في المشروع
في فهم وممارسة قيم الحكم الصالح داخل المؤسسات ومحاوله بناء شراكات لممارسات فعليه للحكم الصالح ،لقد جاء
هذا المشروع كمحاولة لمساندة كل المحاوالت الرامية إلى تحقيق قيم الحكم الصالح في داخل المؤسسات لهذا المشروع
.
شمل هذاالعام مجموعة من االنشطة المتنوعة التي استهدفت  12بلدية في الضفه الغربية و 24مؤسسة قاعدية شريكة
وتنوعت االنشطة لشتمل تدريبات وتطوير قدرات وورش عمل وزيارات ميدانية متبادله ما بين البلديات والمؤسسات
الشريكة المستهدفة
تدريبات مركزة
خضع مشاركوا مشروع الحكم الصالح لسلسلة من الدورات التدريبية على مدار حياة المشروع ،حيث بلغ عدد
المستفيدين من التدريبات وصل الى اكثر من  48مشارك من المؤسسات القاعدية والمجالس المحلية الشريكة وخضع
المشاركون الى اكثر من  30ساعه تدريبية مكثفة ومركزة في مواضيع متنوعه مثل اليات زيادة فاعلية االنشطة
وبرامج الحكم الصالح في المناطق المستهدفة و إعداد وتأهيل كوارد قادرة علي تطبيق مفاهيم وأدوات عملية المتابعة

والتقييم وتضمنت التدريبات مجموعة متنوعة من العناوين ذات الصله مثل تعريف المشاركين بمفهوم المتابعة والتقييم
وأهميتها وميادين عملها .اضافة الى تعريف المشاركين واكسابهم مهارة أستخدام وسائل وأساليب ونواع واليات اجراء
برامج المتابعة والتقييم
كما شمل القسم الثاني من برنامج تطوي ر القدرات للفئات المستهدفة لكال من المؤسسات والمجالس المحلية على
برنامج مكثف في حقل مهات كتابه التقارير والمقاالت التي تعكس اداء ومؤشرات الحكم الصالح في داخل المؤسسات
القاعدية والمجالس المحلية والغاية من هذا الطلب هو القاء الضوء على االهم القضايا المجتمعية التي تعيق مؤشرات
الحكم الصالح وتضمينها في مجلة ( الحكم الصالح ) وسيتم في السنة الرابعه من المشروع تحويل هذه المواضيع الى
قضايا من اجل اطالق مبادرات لمعالجتها وتسليط الضوء عليها بشكل مكثف
ومن اهم العناوين التي تضمنها التدريب اليات جمع المعلومات من السجالت الرسمية  /البحوث والدراسات والتقارير
 /المقابالت الشخصية شبكة المعلومات الدولية (االنترنت )  /أي اسلوب أو وسيلة أخرى يحتاجها معد التقرير من
داخل البلدية او المؤسسة بعد جمع المعلومات يقوم كما تضمن التدريب مهارات تصنيف.وتقييم المعلومات او
القضايا التي يرغب معد التقرير في ابرازها من اجل تحويلها الى قضية مجتمعية
مجلة الحكم الصالح
إن اهتمام مؤسسة تعاون لحل الصراع بالحكم ياتي اليمان المؤسسة ان هنالك ضرورة لالنتقال فى فكر اإلصالح
المؤسساتي من التعامل النظرى الى التفكير العملى وتحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقويم حالة مؤشرات الحكم الرشيد
بالتركيز على المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني

هذا العدد من مجلة الحكم الرشيد يركز على اهم المشاكل التي تعاني منها الفئات المستهدفة  ،من حيث تشريح
الحالة ووضع الحلول المالئمة  ،وقد حاول الشركاء التركيز على اهم االحتياجات وعكس بعض التجارب التي تساهم
في تعزيز قيم الحكم الرشيد في داخل مؤسساتهم
تنوعت مواضيع المجلة لتشمل عددا كبي ار من القضايا المجتمعية الهامة ذات االولية  ،والتي تحتاج الى مجهود
جماعي ومشترك من اجل معالجة هذه القضايا  ،ولن يقتصر عمل مؤسسة تعاون لحل الصراع من خالل هذا
المشروع على تسليط الضوء على هذه القضايا بل ستنتقل خالل العام  2018الى اطالق مبادرات واسعه من اجل
معالجة او التخفيف من اثار هذه القضايا بالشراكة والتعاون التام مع الشركاء المحليين
وتنوعت القضايا المطروحة في المجلة لتشمل مواضيع مثل عزوف النساء عن المشاركة في اإلنتخابات المحلية ،
ضعف اهتمام المجالس المحلية بتقديم الخدمات العامة مثل انشاء الحدائق  ،ضعف التعامل مع صناديق الشكاوي ،
عدم اشراك العضوات في المجالس المحلية في برامج واجتماعات المجالس المحلية بشكل صحيح  ،قضية تهميش
بعض المناطق النائية من عمليات صنع القرار  ،دور مجالس الخدمات المشتركة في صناعه السلم االهلي وحماية
منظومة ونسيج المجتمع الفلسطيني  ،وقضايا اخرى متنوعة تتعلق بتقديم الخدمات والعالقة ما بين المؤسسات
والمجالس المحلية .
وقد تم طباعة أكثر من  2000نسخة من المجلة  ،كما تم نشر المجلة على المواقع االلكترونية والموقع الرسمي
لمؤسسة تعاون لحل الصراع وصفحة التواصل االجتماعي للمؤسسة اضافه الى صفحة مركز االولف بالما  ،كما تم
ارسال المجلة الى العديد من الجهات ذات الصلة .

ورشات العمل التشاركية
نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع بالشراكة مع المؤسسات والمجالس المحلية الشريكة  36ورشة عمل في كافه
المناطق المستهدفة  ،ووصل عدد المشاركين في الورشات الى اكثر من  900مشارك /ة ،
وقد تم تقسيم مواضيع ورشات العمل المطروحة الى مجموعه من االقسام والبنود والتي تمثلت في المسؤولية الفردية
والمسؤولية الجماعية  ،الشفافيه واالستشارة  ،المشاركة في عمليات اتخاذ القرار
أوال  -:المسؤولية الفردية والجماعية
طرحت المؤسسات القاعدية والمجالسالمحلية الشريكة فيالمشروع سلسله من العناوين اثناء ورش العمل والتي في
مجملها تركز على  ،مسؤولية الفرد تجاه المجتمع مثل مسألة دفع الضرائب  ،التزام بالفوانين  ،األمن الفردي  ،عالقه
الفرد بالمجتمع  ،النظافة  ،المواطنة المبنية على االلتزام الفردي
ثانيا  :اإلنصاف والعدل
ناقشت ورشات العمل قضية االنصاف والعدل في توزيع الخدمات والحصول عليها بطريقه متساوية وعادله
من خالل توفر الفرص للجميع لتحسين متطلبات واحتياجات المواطنين وحمايتهم ،لتكون لديهم الفرص الحياتية
لتحسين مستوى حياتهم اليومية مع وضع سياسات ذات أولوية بالتركيز على الفئات المحرومة من أجل ضمان
إشباع حاجاتهم األساسية وضمان أمنهم المجتمعي
ومن المواضيع التي طرحت في ورشات العمل قضية توزيع الكهرباء والماء  ،وقضية الكوتا النسائية  ،وقضية تعبيد
الشوارع الى المناطق ا لنائية  ،وتوفير عمل للفئات المهمشة والضعيفه والفقيرة وذات االحتياجات الخاصة

ثالثا  -:الشفافية واالستشارة
ركزت ورشات العمل على قضية االستشارة والشفافية داخل المجالس المحلية والتي تتمثل في آليات اشراك المواطنين
في ال قضايا العامة  ،وضرورة نشرالمعلومات وتاحة البيانات امام المواطنين  ،وأهمية توضيح البيانات المالية واإلدارية
للمواطنين  ،ودور أنظمة الرقابة المجتمعية على تحسين اداء المؤسسة اضافة الى تحسين االنظمة واللوائح والقوانين
رابعا  :المشاركة في عمليات اتخاذ القرار
كما ركزت العديد من ورشات العمل التشاركية على دور المشاركة في عمليات صنع القرار  ،وذلك من خالل اشراك
اكبر عدد ممكن من المواطنين وذوي االختصاص والفئات المتنوعة في عمليات اتخاذ القرار  ،كما شملت الورشات
نقاشات متنوعة حول موضوع مشاركة المراة في عمليات اتخاذ القرار داخل المجالس المحلية واليات تضمين انظمة
ولوائح واضحة تتيح الفرصة ألكبر مشاركة حقيقية وفعلية للعنصر النسائي والشبابي .

زيارات ميدانية
شمل المشروع سلسلة من الزيارات الميدانية التبادلية ما بلين المؤسسات القاعدية والمجااس المحلية وهدفت هذه
الزيارات الى االطالع على اهم االحتايجات واهم المعيقات والمشاكل واليات توسيع دائرة التعاون ما بين المؤسسات
القاعدية والمجالس المحلية  ،ومن اهم نتائج ومخرجات الزيارات الميدانية التبادلية -:
 ضرورة تعزيز دور المؤسسات القاعدية في عمليات الرقابه على عمل المجالس المحلية اليات اتعاون المشترك في سبيل توفير مشاريع وبرامج ذات احتياج مجتمعي ضرورة دعم واسناد المبادرات المجتمعية وتوفير الدعم والمساندة -ضرورة اعتماد منهجية واضحة اثناء تنفيذ المشاريع العامة بعيدا عن التحيز والمواربة

 تم تحديد العديد من القضايا والتي تحتاج الى معالجات فورية  ،كقضايا المصانع القريبه من المدن ،والصرف الصحي  ،وقضية تراكم النفايات  ،وقضية السيارات الغير قانونية  ،وقضية توفير حدائق عامة ،
واماكن تتالئم مع ذوي االحتياجات الخاصة  ،والمكرهه الصحية وغيرها من المواضيع االخرى

برنامج شركاء من أجل المساءلة المجتمعية
برنامج شركاء من أجل المساءلة المجتمعية والممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID-يعمل على تمكين
المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز آليات مجتمعية مستدامة من ممارسة المساءلة المجتمعية من الحكومات المحلية
في تقديم الخدمات (التعليم ،ال صحة ،البنية التحتية ..... ،الخ) من خالل بناء قدرات المشاركين من المؤسسات
القاعدية في عشرة مناطق مستهدفة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية على تطبيق وممارسة أدوات المساءلة

المجتمعية.

ينفذ البرنامج في كل من سلفيت ،وطولكرم ،وقلقيلية ،والخليل بحيث يستهدف  10مواقع هي :دير الغصون ،عنبتا،
جيوس ،الزاوية ،دير بلوط ،بديا ،إذنا ،يطا ،حلحول ودو ار وذلك لمدة ثالث سنوات.
يشمل البرنامج أنشطة عدة منها العمل مع اللجان المجتمعية لتطبيق األداة الخاصة بالمساءلة المجتمعية وهي بطاقة
تقرير المواطن في العشرة مواقع تشمل كل من الخليل وسلفيت وقلقيلة وطولكرم.
شمل هذا العام مجموعة من االنشطة المتنوعة في هذا البرنامج وتشمل ما يلي:
إطالق اللجان المجتمعية العشر ضمن حفل مركزي
تم تشكيل  10لجان مجتمعية في المناطق المستهدفة وذلك من خالل فتح باب الترشح ألعضاء المؤسسات القاعدية
الشريكة ،حيث تم وضع معايير محددة الختيار هذه اللجان تتمثل في خبرة في العمل المجتمعي وروح العمل
التطوعي وروح االلتزام والعديد .وتم تشكيل هذه اللجان لتكون اللبنة االساسية لتنفيذ أنشطة المشروع بحيث تمثل
مختلف فئات المجتمع من الشباب والنساء والمهمشين وذوي االحتياجات الخاصة في المناطق العشر المستهدفة،
ضم جهات رسمية مختصة وممثلين عن مؤسسات أهلية
حيث تم اطالق هذه اللجان ضمن مؤتمر مركزي َّ
والمؤسسات القاعدية الشريكة.
إجراء دراسة تقيمية لمدى رضا السكان عن الخدمات المقدمة من البلديات
أجريت هذه الدراسة منن قبنل شنركة استشنارية لقيناس رضنى السنكان عنن الخندمات العامنة المقدمنة منن الهيئنات المحلينة
فنني العشننرة المننناطق المسننتهدفة باإلضننافة الننى تحدينند األولويننات التنمويننة والفج نوات فنني الخنندمات العامننة ،حيننث تننم
اسننتهداف عينننة د ارسننة مننن كننل منطقننة وتننم تعبئننة االسننتمارات مننن قننبلهم ومننن ثننم تحليلهننا والخننروج بالنتننائج الالزمننة مننن
خالل تقرير تم إعداده ليشمل األولويات والفجوات لكل منطقة من المناطق العشر ،ومن أبرز النتائج التني ظهنرت فني

هننذه الد ارسننة هنني أن وسننائل النقننل والمواصننالت والنفايننات الصننلبة هنني مننن األولويننات التنني يجننب التركيننز عليهننا فنني
مناطق الجنوب من قبنل الهيئنات المحلينة وصنناع القنرار ،بينمنا تركنزت أولوينات منناطق الشنمال والوسنط علنى الصنرف
الصحي والخدمات الصحية وخدمات الدفاع المدني والنفايات الصلبة.
تصميم وتنفيذ برنامج بناء القدرات للمؤسسات القاعدية الشريكة واللجان المجتمعية
ضم ممثلين
المشكلة ،تم عقد تدريب مدربين ( )ToTمركزي لمدة أربعة أيام َّ
كجزء من تطوير قدرات اللجان المجتمعية ُ

عن اللجان المجتمعية .حيث قام بإدارة التدريب مدرب متخصص في المساءلة المجتمعية وتناول المواضيع الرئيسية

التالية :المساءلة المجتمعية وأدواتها ،والضغط والمناصرة ،وبطاقة تقرير المواطن ،باإلضافة الى مهارات التدريب.
وقام المتدربين بدورهم الى نقل تجربتهم وخبرتهم من هذا التدريب الى بقية أعضاء اللجان المجتمعية كل في موقعه
وذلك من خالل عقد تدريب ( )Peer to peerالى كافة أعضاء اللجان المجتمعية في المناطق العشرة .حيث تم
تناول المواضيع المطروحة ذاتها في تدريب (.)ToT
تطبيق بطاقة تقرير المواطن في العشر مواقع المستهدفة
ناء عل ننى نت ننائج التقري ننر قام ننت اللج ننان
وكخط ننوة الحق ننة للد ارس ننة الخاص ننة بتحدي نند األولوي ننات التنموي ننة والفجن نوات ،وبن ن ى

المجتمعية بتحديد أولوية واحد لكل منطقة ،وذلك لتطبيق بطاقة تقرير المواطن في كل منطقة لينتم التعناون منع الهيئنات
المحليننة لحننل الفج نوات .حيننث تعتبننر بطاقننة تقريننر الم نواطن أحنند األدوات الهامننة وسننهلة االسننتخدام فنني المسنناءلة المجتمعيننة
وتنقسم إلى قسمين:

الول :المسح وجمع البيانات حنول توجهنات متلقني الخدمنة :وذلنك منن خنالل تصنميم اسنتمارات تخنص األولوينة التني
سيتم العمل عليها وتبحث في االسباب الرئيسة لها وتحديد المسؤوليات.
الثاااني :اسننتخدام البيانننات فنني معالجننة القضننية وتحسننين الخدمننة باسننتخدام طننرق مختلفننة :حيننث تننم تلخننيص النتننائج فنني تقريننر

تحليلي لالستمارات والخروج بنتائج تدعم األولوية ليتم استخدامها اليجاد الحلول الالزمة .حيث تنم عقند جلسنة اسنتماع فني كنل
منطقننة مننن المننناطق العشننر تجمننع بننين اللجننان المجتمعيننة والمجتمننع المحلنني وصننناع الق نرار والننذين لهننم عالقننة مباش نرة
بتقديم الخدمة وذلك لتوجيه أسئلة لصناع القرار وايجاد حلول مجدية وعملية للمشكلة.

تصميم حمالت ضغط ومناصرة في العشر مناطق المستهدفة
تأتي حمالت الضغط والمناصرة كخطوة الحقة لتطبيق بطاقة تقرير المواطن والتي بدورها تعزز مفهوم المساءلة،
حيث تم إعداد  10حمالت ضغط ومناصرة وذلك من خالل اللجان المجتمعية وبإشراف طاقم مؤسسة تعاون ،وتم
تخطيط أنشطة الحمالت لتشكل وسيلة ضغط على صناع القرار لتحسين الخدمات ،ومن أبرز أنشطة هذه الحمالت:
حلقات إذاعية ،تقارير علمية ،لقاءات متعددة األطراف ،لقاءات مباشرة مع صناع الق ارر ،حمالت تطوعية وغيرها.
حيث سيتم تنفيذ هذه األنشطة مطلع السنة القادمة.

القسم الثاني
وحدة الوسائل البديل

مركز الوسائل البديلة لحل المنازعات
)Palestinian Alternative Dispute Resolution (PADR
مقدمة تعريفيه
في النظر الى السياق الفلسطيني فان الوسيلة االصيله والرسمية لحل النزاعات هي عبر القضاء الرسمي  ،وهنالك
وسيلة اخرى تقليدية هامة تدعى القضاء العشائري  ،وهي وسيلة معروفه في السياق العربي منذ االف السنين  ،حيث
تعالج العديد من القضايا بعيدا عن اروقه المحاكم .ك ما ان كثي ار من الفئات المحرومة والمهمشة والفقيرة ال يمكن لها
تسوية صراعاتها عبب القضاء نتيجة التكاليف العالية والفترات الطويله
التقارير والبيانات الصادرة عن القضاء الفلسطيني والشرطة الفلسطينية تشير الى وجود االف القضايا في اروقه
المحاكم  ،التي ما زالت قيد الدراسة والتنفيذ منذ سنوات طويلة ،مما يثقل كاهل المحاكم في البت في هذه القضايا
اضافه الى ان اجراءات التقاضي هي اجراءات معقدة وطويله ومكلفه  ،وتقوم على مبدأ رابح خاسر  ،ويمكن للفترة
الزمنية الطويله في اراءات التقاضي من ان تساهم في تاجيج الصراعات ،
ومن هنا اء التفكير بضرورة مساندة ودعم القضاء الفلسطيني  ،عببر انشاء المركز والذي سيساهم في التخفيف من
حم القضايا المعروضه على المحاكم الفلسطينية  ،ويساند القضاء في تسوية النزاعات وحماية النسيج المجتمعي
وحماية منظومة السلم االهلي

بال شك ان هنالك استراتيجيات كثيرة ومتنوعه للتعامل مع الصراع بعضها باستخدام الوسائل العنفيه كاستخدام القوة
والعنف والسلطة  ،وبعضها باسلوب ايجابي كالوساطة والتفاوض والتحكيم وهي ما تعرف باسم الوسائل البديلة لحل
المنازاعات وهي وسائل سلمية وايجابية تقوم على مبدا رابح رابح للمتخاصمين

ما هو مركز الوسائل البديلة لحل المنازاعات
هو مركز فلسطيني ينطلق من رساله مفادها " المساهمة في تسوية حدة النزاعات في المجتمع الفلسطيني " عبر
وسائل بديلة غير رسمية في حل النزاعات كالوساطة  ،والحوار  ،والتفاوض ،والتحكيم  ،وتستند هذه الوسائل الى
مساعدة اطراف النزاع انفسهم في البحث عن حلول مرضية لهما  ،وعبر فتح حوار مباشر بين اطراف الصراع ،
بمساعدة مختصين وخبراء
مركز الوسائل البديلة لحل المنازاعات  ،هي مؤسسة خيرية مستقله انشات في سبتمبر  ، 2015حيث تهدف الى -:
 -1ترسيخ مبدا حل الصراعات عبر الوسائل الالعنفية والسلمية
 -2مأسسة الوسائل البديلة لحل الصراع في القانون الفلسطيني وفي سياسات وانظمة ولوائح المؤسسات
الفلسطينية المختلفه
 -3تمكين المجتمع الفلسطيني من الوصول إلى العدالة خاصة الفئات المحرومة
 -4المساهمة في تعزيز مبدا سيادة القانون  ،وتعزيز السلم االهلي الفلسطيني
 · -5الحد من التأخير في حاللنزاعات
 · -6خفض تكلفة حل النزاعات والمساعددة على التقليل من مستوى التوتروالصراع في المجتمع
 · -7إدارة النزاعات والصراعات التيقد يؤثر مباشرة على الهياكل السياسية والتنظيمية واالجتماعية
 -8اعداد وسطا ومحكمين ومفاوضين وتاهيل كوادر قيادية فاعله ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني.

انشطة وفعاليات عمل الوحدة
يتخصص المركز في تقديم مجموعه كبيرة ومتنوعه من الخدمات المجانية سعيا منه لتحقيق رسالته في التخفيف من
حدة الصراعات في الجمتمع الفلسطيني ومن اهم هذه الخدمات -:
 توعيه المجتمع الفلسطيني بماهية الوسائل البديلة واهميتها  ،ودورها في معالجة النزاعات بطرق نوعيهوفعالة  ،عر ورشات العمل  ،واالعالم
 اعداد وسطاء ومفاوضين ومحكمين وميسرين  ،وذلك عبر تطوير قدراتهم من خالل التديب المحليوالدولي
 اجراء تحليالت عميقه لنوع وحجم النزاعات في المجتمع الفلسطيني  ،وتقديم مقترحات الشكال التدخلالمالئمة  ،عبر اعداد ابحاث دراسات مسحية عن النزاعات واشكالها واثارها واسبابها العميقه
 التدخل المباشر في التعامل مع النزاعات على اختالف انواعها " المجتمعيه  ،السياسية  ،االدارية  ،البيئية " ....وذلك عبر وساطاء ومفاوضين ومحكمين وذوي اختصاص
 اقتراح انظمة وهياكل تنظيمية وقوانين تتعلق بترسييخ الوسائل البديلة من خالل ماسسة هذه االدوات فيالتشريع الفلسطيني وهياكل المؤسسات الحكومية واالهلية والخاصة
الملخص التنفيذي
يعتبر ترسيخ مبدا حل الصراعات عبر الوسائل الالعنفية والسلمية اضافة الى اعداد وسطا ومحكمين ومفاوضين
وتاهيل كوادر قيادية فاعله ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني هدفان مركزيان ضمن األهداف التي نادت بها وحدة
الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع  .وما من شك أن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
يمر بها المجتمع الفلسطيني قد شهدت اختاللت عميقة في فلسفه التعامل السلمي مع النزاعات  ،مع االشارة الهامة

الى خصوصية االوضاع السياسية التي شهدتها االراضي الفلسطينية المحتله  ،خاصة مسالتي القرار االمريكي فيما
يتعلق بالقدس  ،او في بطىء اجراءات اتمام المصالحة الفلسطينية
ولم يكن من السهل خالل  2017الحديث عن برامج السلم االهلي او نظريات وادوات حل الصراع في الوقت الذي ال
يرى المجتمع الفلسطيني اي بارق او نور لعملية التسوية السياسية القائمة على التفاوض  ،بالعكس فقد زاد قرار
الحكومة االمريكية في االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل  ،زاد من يقين المجتمع الفلسطيني في عدم نجاعة الوسائل
السلمية في عملية التسوية السلمية .
رغم هذه الظروف المعقدة  ،واصلت وحدة الوسائل البديلة عملها ليقينها الكامل ان هذه القيم المعرفية هامة وضرورية
ل لمجتمع الفلسطيني  ،حيث اعدت ثالث برامج متخصصة في حقل التعامل السلمي مع النزاعات  ،شمل البرنامج
االول برنامجا متخصصا في حقل الوساطة المجتمعية بالتركيز على النزاعات العائلية واالسرية حيث القى هذا
البرنامج ترحيبا كبي ار في اوساط المستفيدين  ،كما شمل البرنامج الثاني برنامجا متخصصا لبرنامج النزاعات الطالبية
بالشراكة مع بعض الجامعات الفلسطينية  ،اما البرنامج الثالث فقد تم تصميمه ليتناسب مع احتياجات المؤسسات
الشريكة تحت عنوان النزاعات التنظيمية ( بيئة العمل ) .
وبناءا على التجربه االولى من انشطة وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع خاصة االنشطة
التدريبية ستقدم الوحدة رزمة تدريبية متكامله للعام  ، 2018وسيتم استهداف القطاع الخاص والنقابات العمالية  ،كما
ستركز المؤسسة خالل  2018على تطوير االبحاث والدراسات التي تتعلق بتوجهات المجتمع الفلسطيني في انماط
التعامل مع النزاعات

تطوير القدرات برنامج التعامل مع النزاع
صممت وحدة الوسائل البديلة  2برامج اساسية خالل  ، 2017هدفت هذه البرامج الى تطوير قدرات المشاركين في
حقل الوساطة وتحليل النزاعات  ،وقد وصلت عدد المستفيدين اللقاءات التدريبية اكثر وقد راعت وحدة الوسائل
البديلة احتياجات وخصوصية اللمؤسسات الشريكة وقد انقسم البرنامج الى -:
أوال  :برنامج الوساطة العائلية – السرية
هدف هذا البرنامج الى تمكين المشاركين في حقل مهارات التعامل مع الخالفات العائلية واالسرية  ،استهدف
البرنامج المرشدين النفس يين والعاملين في حقل االرشاد االجتماعي وصمم البرنامج ليتالئم مع الفئة المستهدفة ،
حيث تم تصميم حاالت دراسية تعبر عن مضمون الدورة التدريبية ومن اهم المواضيع التي تم طرحها خالل الدورات
التدريبية -:
 مفهوم النزاعات االسرية اشكال النزاعات العائلية واالسرية االنماط الخمسة للتعامل مع النزاعات العائلية واالسرية اليات تحويل ادراكات اطراف النزاع نحو فهم ايجابي للنزاعات العائلية ادوات تحليل النزاعات اسراتيجيات التدخل عبر الوساطة مهارات الوسيط العائلي مراحل الوساطة العائليةاستخدم المدرب مجموعة من الحاالت الدراسية المخصصة لبرنامج النزاعات االسرية والتي تضمنت حاالت نزاعات
بين االزواج  ،االقارب  ،الجيران

القسم الثاني  :النزاعات التنظيمية
إدارة الصراع التنظيمي هو واحد من المواضيع الغنية والتي تحتاج إلى تعمق كبير ،وتأتي أهمية هذا الموضوع
بالنسبة للفئة المستهدفة ،حيث أن العامالت في و ازرة الحكم المحلي هم بأمس الحاجة لهذا النوع من التدريبات
وربطها بواقع عمل الفئة المستهدفة  ،خاصة ان التدريب استطاع استكشاف اكثر من  40موضوع للنزاعات التنظيمية
على مدار التدريب
الهداف التدريبية التي تم تحقيقها-:
تم بناء البرنامج التدريبي لتحقيق الهداف التدريبية أدناه
 oإكساب المشاركين والمشاركات التعريفات الخاصة بالصراع
 oإكساب المشاركين والمشاركات مهارات تطبيق بعض أدوات تحليل الصراع
 oإكساب المشاركين مهارات تحليل مراحل الصراع
 oإكساب المشاركين بمجموعة من أدوات التدخل للتعامل مع الصراع
المادة التدريبة المعدة كانت كافية لتحقيق االهداف التدريبية  ،حيث احتوت على مادة علمية نظرية  ،وفعاليات
وحاالت دراسية متخصصة في حقل ادارة النزاعات التنظيمية  ،اضافه الى تطبيقات متنوعة من االفالم والتمارين
العملية

الدروس المستفادة
 ساهم عدم اطالع المشاركين على المادة التدريبية المعدة على صعوبة تفهم المشاركين لطبيعة المادة كونهاجديدة ولم يسبق الحد المشاركين من المشاركة في دورات مماثلة
 -شكلت الطبيقات العملية في اليومين الثاني والثالث من التدريبات على اثارة اهتمام المشاركين بهذا الحقل

تقييم المتدربين والمتدربات:
لقد كان هناك التزام عالي جدىا خالل التدريب وتعطش للتعلم واالستفادة من الخبرات حول مواضيع الدورة .بالنسبة
لمعظم المشاركين فقد كان التدريب جيداى ونوعياى وقد فتح آفاق واعدة للمجموعة للتعلم ،حيث ساعدالمشاركين وبشكل
أعمق على فهم ذاتهم وفهم أدوارهم المجتمعية .لقد اندمجت مع المجموعات بسرعة كبيرة وتم كسر الحواجز
المختلفة،
لقد كان هناك اهتمام من المتدربين بموضوع الدورة وال سيما أنه تم تقديمها بطرق غير تقليدية وكان هناك تفاعل
كبير من خالل المشاركة وربط الموضوع بالواقع الذي يعيشونه كان هناك تنوع رائع في خبرات المشاركين والمشاركات
وهذا ما أثرى التدريب وعزز مفهوم التدريب التشاركي والذي يبنى على خبرات المشاركين والمشاركات.
من خالل التقييمات اليومية والتي كان يجريها المدرب مع نهاية كل يوم تدريبي ،كان هناك رضا كبير عن
منهجية التدريب وعن المستوى التصاعدي في تدفق المعارف والمهارات والتوجهات التي كان يكتسبها المتدربون
والمتدربات ،وكان هناك رضا عن األداء التدريبي والمادة التدريبية والمحتوى ،لقد كانت أجواء التدريب ايجابية للغاية
وكان التفاعل خالل التدريب عالي جداى.
الحظ المدرب الفروقات الكبيرة التي حصلت قبل التدريب وبعد التدريب ،فقد كان هناك تحسن كبير في فهم
الموضوع واستيعابه بشكل أفضل  ،فقد تم تقديم المفاهيم بطريقة تناسب جداى الخلفية العلمية والعملية للمشاركين
والمشاركات.

عدد المستفيدين من الدورات التدريبية لوحدة الوسائل البديلة
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شهت وحدة الوسائل البديلة مجموعه من المعيقات والتي حالت دون تنفيذ خطة وحدة الوسائل البديلة للعام 2017
ومن ابرز هذه المعيقات
 عدم استجابة مجلس االدارة لتنفيذ االنشطة المتعلقه بشراء افالم وكتب االرتكاز الكامل على مدير الوحدة في عمليات التدريب والتي تاخذ وقتا وجهدا عاليا -عدم وجود مشروع كامل او منحة كامله يتم من خاللها تنفيذ كافه انشطة واعمال الوحدة

القسم الثالث

مشاركات دولية
شاركت مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر طاقمها في  3لقاءات دولية مع مركز الملك عبد العزيز لحوار االديان ،
في كل من االردن  ،المغرب  ،النمسا
وشمل البرنامج دورات تدريبية متخصصة في حقل اليات التعامل مع النزاعات الدينية  ،واليات تشكيل اجسام دولية
مهتمه في حقل معالجة التطرف الديني عبر ادوات التدخل كالحوار والوساطة والتفاوض
وقد حصلت المؤسسة على مدار عام من الشراكة مع المركز على لقب زميل  ،وهو اول لقب يمنح من قبل المركز
لمشارك فلسطيني  ،وقد مثل المؤسسة عبر هذه الشراكة السيد هاني سميرات

