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 :بذة تعريفيةن
كمؤسسسسسسسسسسلح سسسسواو لحس يحعكلم لحلسسسسس  ح ا حع حح2002تذتيح/مؤسسسسسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسسسيتفححليسسسسسسسسسس ح  ح  سسسسس  صح  ح سسسس يح

تانزتعا حلوناءحمنظلملححتاسسسسسس لحتحي  حع  حا احلتيولحلملرححك يحمصحسسسسسسللحع سسسسسيحعاماحح  حوناءحلريت حتح يتر حتامؤسسسسسسسسسسسسا ح
 تاعكلم لحلس يحتاعكلم لحلتاق افحتاخاصحللرحعقق ح يتكا حع  حتامسلل ا حتال ن لحلتإلل  م لحلتارلا ل.

رفحتامؤسسسسسسسسسسلح ا حوناءحمسسسسسريحم  لما ح  سسسسس  ن حملخسسسسسصح  حعق حتانزتفحلتاسسسسس لح شسسسسا لح ا حل م  ح قا لحتام سسسسايكلحل 
تامتلم  لحكمرخ حا لنم لحتامسسسسسسلرتمل.لقللحمؤسسسسسسسسسسسسلحل الصححورم حتايؤمحتحخ ل لحلتاق م لحلتاة سسسسسسة لحشسسسسسمصحعم  لحخ  حل   يح

 حلع حتانزتف حلويتم حتاعكلحتاسسسسسسسااسحلتامسسسسسسساة  حتامتلم  لحي لحتالسسسسسسسا لتتلماع حسسسسسسس م  حكماحلليكزح  حعم  احع  حرم حمةا
لتال ق فحتاسسسسسسسسسسسسسسس م ح  حتم لحمتا، حع اقحتا سسسسسسسسسسسسسسواه حللرحلام حل الصحمصحخ  حعم  احول ل يحع للحمم زقحملحتا ر رحمصح

حتاتام ا  حلتامنظما حتا واو ل حلمؤسسا حتامتلملحتامرن ح  حرتخ ح  س  صحلخايت ا.
مؤسسسسسسسسسسسسلحل الصحلن سسسسسا ال احلنل سسسسسيحع  حن ا حتال صحكا لحالتم  حكتسسسسسسرحلتعرحع  ح سسسسسس حمصحتاة لحتح شسسسسس حا قا لحعم  ح

تانزتف حمصح ت حتاسسسس  ح ا حلعرقح سسسسم حرتخ حتاك اصحتاة سسسس  ن حلاريقحع  حلعق  حل   يحسسسس اسسسس حرتخ  امحلحخايت ام حلللحتا م ح
حؤسسا حتامتلملحتامرن ح  ح  س  صحلخايت ا.ع  حذاكحمصحخ  حتال الصحملحتا واهحلتاتام ا حلم

 
 الرؤيا:

حمتلملح  س  ن حلاريحع  حتال ام حملحتانزتعا حواا ي حتاس م ل. 
 
 القيم 
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 مقدمــة
ح

للا حلعرقحتالسسساة حتاور  لحح  حمؤسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسيتفححتيلمامامحميكزتححولسسساة حتال ام حملحتانزتعا حتامتلم  لح  حرتخ ح
اق ا حتلتايا حلمؤ سسسسسسسيت حلسسسسسسسساة حتال ام حملحتانزتفح.حع  ح سسسسسسسسايلحم ي لححلرخ  تامتلملحتاة سسسسسسسس  ن ح حلل م حع  حو ليقح

  حك ة لحتال ام حملحتانزتعا حتامتلم  لحع  حم ي لحعناسسسسيحتاقلقحلتاشسسس فحارمحيذ ححؤ سسسيت حلتلتايا حتا سسسايفحتاة سسسس  ن م
تصحلسسسسايلح  حوناءحخ  حلرخ حم ةملحتالسسسساة حسسسسلتءمحكان حلسسسساة حت تاو لحتلحسسسس و ل حتشسسسا لحتا حذاكحمصح سسساصحيذ حتام ي لح

وناءحلسسسسسسسسسليت حالق  لحتالسسسسسسسسساة حتالق  ر لححع  اعما لحمنظلملحتاسسسسسسسسس لحت،ي  حمصحت لح حلمصحت لحتخيمححلسسسسسسسسساعرحيذ حتام ي  ح
ح.ا ل ام حملحتانزتعا ححمصحع  حمرمحنتاعل احل اع  ل اح

ح
 حتاشة حتا يو لحلتاقر حعاماحلماح ل ح ح18تا مي لححمصحتاةةل ح عصحللت ا حتامتلملحتاة س  ن حتات،سل  فح يسرحيذتح

حتانزتعا حتا يل ل حتال ام حمل ح   حت،رلت حتاملو ل حمسللمحتايش حعص حتانظام ححعل  حتاقشاء حخاسل ححلت،س تامتلم  ل
حا  نلحت،سلو اص.ا حتاساةرقحا ل ام حملحتانزتعا ح حتشا  حتا حتال يفحع  حت،نمتا  اةيي

ح
 حالتاسكان ح  حمعا ظملت ص/ق حع  حللحت،خذحو  صحت،علوايحعتلحتاللز لحتات يت  حح930،سلو اصحعلتا حو غحعررحع نلحت

لت،كار م حح حتشا لحتا حتالعس  حتا  م تاشة حتا يو لحلتاقر حتا يل ل حكماحللحت،خذحو  صحت،علوايحتاللز لحتاتنرييحلتا ميي
حح.ا   نلحتامسل   ل

ح
سلحتامت لرح حليحعا حرتخ حتامتلملحتاة سسسسس  ن انزتلسسسسساعرحتحعا، حك  يقحمصحح سسسس ر حتاةليقحتال ح     احيذتحت،سسسسسل  فحاقرح

سريحتام  رحزتا ححللح حت،حتصحيذ حتانزتعا ح، حمصحتانظالحتاقشاة حتاة س  ن حلنظالحت،س ححتا  اةييتاكو يحتاذيح وذا حك
حح.حقاي يحتا ي لحتاة س  ن لححتاسنل للي ح  حلزت رحعسهحلحتاة س  ن 

ح
ملخاسم صحتا  احتاحي نلحتامسل ر لح  حتا ي حتال ح  تتاتزءحتحل ح عصحللت ا حتا ح لنال ح    لح تزتءتالقي يح ا حيذتح قسلح

 لحتا ححا  اةييحتشاتاقشاءحتتانظام ل.حتشا لحتا حلتامعاكلحح  حع حلترتيقحتانزتعا حلتال حللم  ح  حتا تلءحتا ح ت زقحتحمص
ماح لشمصحكحتانزتفحلعرلحتاملتت ل.خذحتاقانلصحواا ر(.حلتخ يتحلتنهحلتسلخرتلحتاقلق) اخسلحو ك حموا يحضحلتاعلتيحملحتتالةالح
عرلححمسللمح اع  لحتلع  حك حمصحتامعاكلحلت،س ححتا  اةييحكماح  ق حيذتحتاتزءحتاشلءحع  حلتاس و ا حخذحاتامتاتزءحيذتح
ةالضح/تاقشاءحتا  اةييحتالتانظام ل.حامسل ر لح) ت زقحتحمص حلتامعاكلفحمصحلت لحنظيحتا  نلحتلساة حتال ام حملحتانزت لح اع 

حتانزتفحلعرلحتاملتت ل.اقلق) خذحتاقانلصحواا ر(./حلتنهحلتاعلتيحملحتاخسلحو ك حموا يح/ححلتسلخرتلحت
لشسسسس فححقيح  لحمصحع  حمسسسسسللمحلرتعا حتامتلمتسسسسسواهحز ارقحتاخ  ا حلتانزحح  سسسسس  حتاشسسسسلءحع  حمصحتالقي يححتا ان  ماحتاتزءح

لحللقحترتءحتاقانلصحتحلش ف حا حت،سواهحت،للسار لحلتاس اس ل حتشا  حتللمحز ارقحنةلذحتاس  لحتا  اةي للمستاس  لحتاقشاة لح
ح حتفحواالساة حتاس م لحا لسريحا نزتعالت يحس اهحتاس  لحتال ي   لح حلمسللمحخويت حتلحت  حت يتفحتانزحح حتاة س  ن 

ح



مسسسسسسسلقو ححرليحت،سسسسسسس ححتا  سسسسسساةييحكاعرمحترلت حم ااتلحتاةةلحتامسسسسسسسل ر لح  ححي تماحتاتزءحت،خ ي ح قرحللحلسسسسسسسم م حاق ا حيح
ح.لم ااهحتاةةلحتامسل ر لح  حتال ام حملحنظالحت،س ححتا  اةييتعا حتامتلم  لححمصحع  حتلال ا حتانزح
ححح
 ؟بشكل عام  ثناء الوقوع في النزاعات أين يفضل المجتمع الفلسطيني اللجوء أ

لةالضحاصحتا ي ق حتام   حتال ح ةش لصحتا تلءحتا  اححت ناءحتالللفح  حتانزتعا حي حلس  لحت مصحع نلحت،سل  فحح37.1% يمح
مصحح%25.2لتنهحتانزتفحلعرلحتاملتت لحتذح يمحت،نسعاهحمصحخ  ح حتماح  حتاميلولحتا ان لح   حلتاعلتيحتاموا يحملحتاخسل

ت زقحت،مصحح تا تلءحتا حتامعاكلحلح ةشسسس حتانا حح حو نماح  حتاميلولحتا اا لحن لح ةشسسس لصحعرلحملتت لحنزتعال ل فحت ع نلحت،سسسسل
مصححح%5.9خ يتح يمحلتحح%8.6ت،سسسسسس ححتا  سسسسساةييحونسسسسسسو ح ةشسسسسس حتانا حتاللت حتا ح حتماح  حتاميلولحتايتو لحح%23.3ولتللح

ححح.تاةةلحتامسل ر لحتن لح ةش لصحتسلخرتلحتاقلقحلتخذحتاقانلصحواا ر
ح

 فروقات الجنس تعكس السياق الفلسطيني  الحالي 
حتلءحتا حتاعلتيحلتالةسسالضصحتا ي قسس حتامةشسسسسسسسسسسسسسس سس حاسسر  لح  حعسسا حلللفحنزتعسسا حي حتا   للت  حك حمصحتاسسذكليحلت،نسسا حع  ح

 حتا حعرحماحعصحتتاوا حتاذكليحترتحت، سسسسسايقحتا حح ةلحتانسسسسسساءحكاصحا صحتتاوا حمخل ةل حتماحتا ي ق حتا ان لح مصحتام لحتاموا سسسسسي
 نماحولح مكصحتصحل تاحتا  اح  حعا حلللفحنزتعا حي حلتنهحتانزتفحلت،نسسعاهحلعرلحتاملتت لح ح ان حلسس  ع  حليمحتانسساءحتصح

ح يمحتايت حتصح ان حلس  لح ةش  احي حتت زقحت،مصحلتامعاكلحتاة س  ن لح.
ح

لتاقشسسساءححلل،حورحيناحمصحتالسسسساؤ حو سسسك ح    حعل حتسسسسواهحلةشسسس  حتانسسسساءححت،نسسسسعاهحلعرلحتاملتت لحع  حتا تلءحتا حتامعاك
امتلملحتحلشسسسسا احتانزتفحا نسسسسساءح  لليمحمؤسسسسسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسسسيتفحلمصحخ  حلتيول احتاسسسسساوق ح  حتا م حملحتاة سسسسس  ن ح ح

قحمصحتاللت حتا حتامعاكلحلت،ت زقحت،من لححمصحتويزحيذ ح تاة سسسسسسسسسسسسسس  ن حتصحينااكحمتملعلحمصحت،سسسسسسسسسسسسسسواهححتال حلعرحللمنلحتاميح
ح-ت،سواهح:ح

ام يت حلتا   حلتا نفححتءت حتاقشسسسسسسسسسسسسساة لحخاسسسسسسسسسسسسسسلح  حتاو ح  حتاقشسسسسسسسسسسسسسا احتاعقلل لححم  حلشسسسسسسسسسسسسسا احت ل ح ليقحت،تيح -
 .حلرح ليقحتالقاش حتا حسنلت ح ل  ل حللشا احت،تليحلتالعيشحع  حلملتاعشان 

حح. حلعتزحتاميتقحعصحلسر رحر لن احلتالزتمال احتالقاشل لتيلةافحلكاا فحتالقاش  -
تا قا  حتاساةرقح:حل  هح قا  حتا  هحرليتحكو يتح  حعرلحللت حتانساءحتا حتاقشاءح حخاسلحتاقشا احتال حلل   حواام يت ح -

 ح.حتلحلشا احتا نفحتاملت حتلحلشا احتالعيشحلس ييا

قرحو   ح حلمصحتام لحت شسساحتانظيحتا حتانسسسهحتاملةالل ح  حتتاوا حك حمصحتاذكليحلت،نا ح  حنظالحت،سسس ححتا  سساةييح 
ححح%5.5و نماحلسس  حنسسو حت،نا حتا حعلتا حح%11.5نسسو حتاذكليحتاذ صح ةشس لصحتا تلءحتا حت،سس ححتا  ساةييحعلتا ح

 حا  سساةيي  ح  سسسة حنظالحت،سسس ححتلليمحمؤسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسيتفحتصحيذ حتانسسسو ح و   لحل ك حتاسسس ا حتاة سسس  ن ح
حح- صحتاذكليحلت،نا حتا حت،ل ح:ع  ح مكصحل خ صحيذ حتانسهحتاملةالل حو

 ح.منظلملحت،س ححتا  اةييحلخرلحنزتعا حتاذكليحتك يحمصحت،نا  -
 ح.عرلحلتلرحمس عا حمصحت،نا ح  حنظالحت،س ححتا  اةيي -



 .لشا احتانزتعا حتاميلو لحواانساءعساس لحتامتلملحتاة س  ن ح  حتاللت حتا حت،س ححتا  اةييح  ح -
 

حنلفحت،تلماع حتاللز لحوناءمحع  حتا
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اللجوء الى القضاء  اللجوء الى االصالح العشائري  التفاوض والحوار المباشر 

عدم المواجهة واالنسحاب  استخدام القوة 
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القضاء واجهزة االمن  االصالح العشائري  الحوار والتفاوض 
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 التجنب واالنسحاب يتصدر توجهات المشاركين /ات 
ح

ليذ حنسسسسو حكو يقححلمصحتام لحترتحيناحت، سسسايقحتا ححتا  نلحتامسسسسل    حلتنهحتانزتفحلت،نسسسسعاهحمن حمصحح%25 ةشسسس حتك يحمصح
  حخت، يتفحتآلخي صححملمة للححتالتنهحيلحمعالالحلوسسسسسسسس  ح لحلتنهحع ل حتاسسسسسسسسيتفحتم   احمصحخ  حلق  صحتالةاع حتصح

ح.تانزتعا ح
 حتذحلسسس  حنسسسو حت، سسخاصحتاذ صح ةشسس لصحت،نسسسعاهحسسسنلحلماح ل ح50نسسسعاهح  حت،عمايحلظ ي حتع  حنسسسولحا لتنهحلت،

حح.%35.9لتالتنهحعلتا ح
لتا يلهححتاذ صح ةشس لصحت،نسسعاهواحميلة لحتذحلسس  حنسسو حت، سخاصحكماحسست  حنلاة حتامسسل    صح  حتامخ ما حت شساحنسس

حتاقي لحلتامر نلح.تاةةلحتامسل    حمصح حلي حتع  حنسو حواامقاين حملحح%31.9مصحتانزتفحعلتا ح
ح

حيحعص حو ح  ويشسسس حت يتفحتانزتفححوااع وااشسسسيليقحعصح،ح  ويحفحتصحت،نسسسسعاهحمصحتانزتفحلليمحمؤسسسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسسيت
وهح حليذتحيلحتاسسسسسسسسسسسسلحتانزتعا حل،ح سسسسسسسسسسسساعرح  حلسسسسسسسسسسسسل ل ا حليذتحتانم حيلحوا،عيمح ؤت حنمنم حعالح نل ت حتاك  يحمصحتانا 

 حت،نسعاهح/حتلح حلنمتانزتعا حتا حنزتعا حمخة  حخ  يق حتذحللعل حتانزتعا ح  حتامتلملحتاة س  ن حتاموا يح  حتيلةافحنسو 
حح. حل  حعا حظ ليياحميقحتخيمح ان احلظ يحوقلقحلو نفح ر رتنماحيلحنم ح ؤت حظ ليحتانزتعا حتالتنه

 
هح ح   لقرحتاك  يحمصحتانا حتصحعم  ا حتالتنت،نسعاهاكح  ماحخا  ءححا لتنهحلحكماحليمحمؤسسلحل الصحاع حتاسيتفحتصحينا

 حححلتلزتصححتعرحت، يتفح حتلحل ويحعصحعرلحيسو ححتعرحت، يتفح  حلسسس  رحتانزتفحنظيتحلت،نسسسعاهحتنماحل ويحعصحمرمحيسسسان
  .و مصحلتنحوم ن ح صحمتيرحتارخل ح  حتانزتفحس  ع حشييتمحح كويححا لك ة حتاماا لحلتاق م لحتامليلو حعصحتاملتت ل

 ح،صحع لحتانزتفحتليحتصحيذتحتانم ح  ن حلسسسسست  حتع  حتانسسسسسهححليذتحلةك يحس يحسسسسس  حح50لا ذتحتاسسسسسوهحنيمحتصحت،عمايح ل ح
تلحمسسسسسااسحتاخسسسسسلحح ااملتت لح،حل ن حوااشسسسسيليقحتسسسسسلخرتلحتاقلقحو حل ن حتالع حقحعرلح  لحت يتفحتانزتفحامسسسسسااعلحوااشسسسسيليح

حح.شيليقح  لحتامسااسحتا خس لحلمسااسحتا يفحت،خيو
ح

 المستطلعين  التفاوض والحوار مع الخصم بشكل مباشر يسجل اعلى نسب لتوجهات
ح

 حاا لحترتلنزتعال لح حليذ حنسسسو حعمصحتامسسسل    صحتن لح ةشسس لصحل نل تلصحتالةالضحلتاعلتيححالسسسل لحخ  ال لحح%37.1 يمح
 حلاكصحتاسسسؤت حتاذيح لواريحتا حتاذيصحيناح حتذتحكان حتا ااو لحظلملحتاسسس لحت،ي  حرتخ حتيحمتلمللي حمؤ سسيحمملازحاق ا حمن

 ح سسلمصحتانزتعسسا حلتاخ  سسا حتامتلم  ح  مسساذتحنيمحيسسذتحتا سسررحتاكو يحلتالةسسالضحاعسس حتاخ  سسا حلتانزتعسسا وسسااعلتيحلنل  حللؤمصح
حلاماذتحللساعرحنسو حتانزتعا حرتخ حتامتلملحتاة س  ن ح؟

 حتصحح2017للقي يحتا سسي لحتاة سسس  ن لحح2017يقحعصحميكزحت ازحت،عسسساءحتاة سسس  ن حل سس يحتاريتسسسا حلت،عسسساة ا حتاسسسار
ح2015 2016خ  حتا   حسسسسنلت حت،خ يقح)حح  حتاشسسسة حتا يو لح%9ينااكحنملتح  حعتلحتانزتعا حلتاقشسسسا احتاخ    حونسسسسو ح



ملنلعلح سسسم  حلشسسسا اح(حلشسسس لح32647علتا ح)ح2017ع  حلسسسس  حعررحتاقشسسسا اح  حتاشسسسة حتا يو لحخ  حتا الحح(حح2017 
حتاخ(.ازقحس حح حتنلقالح....حلل ح حتسلساهح حتعلرتءح حت ذتءح حس لح حع )
ح

لتالةالضحارمححتيلل   قاحع  حيذ حت،يلالحتاق اسسس لحليمحمؤسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسيتفحتصحينااكحخ  حلتشسسعاح  ح  لحللون حتاعلح
 حت،خيمحلتاعلتيحور  حعصحتالسسسسسساة وم ن حتصحينااكحتيلماماحارمحتاك  يحمصحتانا ح  حتاللت حتا حتالةالضحح تاةةلحتامسسسسسسل    

 تلصح حتيحتصحتاك  يحمصحتانا ح نلكصحتصحلسسسسسسسسسسسسلخرلح  حتاعلتيحلتالةالضلكمصح  حتام ايت حتال ح محح ق لام سسسسسسسسسسسك  حتاعقكصحتلا
 حلتارا  حع  حذاكحتصحينااكحلقايهحماحو صحنسسسسسسسسسسو حت، سسسسسسسسسخاصحتاذ صح ةشسسسسسسسسس لصحتاعلتيحالةالضحلتاعلتيحكسسسسسسسسسس لكحلا  حكق ملت

اهحللتنهحتانزتفح حيذتحتالقايهح  حتانسسسسسهحس يحمن ق حع  حت،   ح حلتالةالضحلنسسسسسو حت، سسسسخاصحتاذ صح ةشسسسس لصحت،نسسسسسع
،صحتاك  يحمصحتاعلتيت حتذتحالح لقصحت، يتفحتسلخرتم اححللعل حح تانا حام ايت حتالةالضحلتاعلتيحل  ويحعصحعرلح  لحتلحلم ك

حولقن ا صحل ل يحم ايت حتانا حمصحتامؤسسسسسسسسسسسسسسا حذت حت،خلسسسسسسسالتام  لهحح و حمماح قلرحتا حلسسسسسسساعرحتانزتعا تا حتر حسسسسسسس
ح.ام ي  حعصحتيم لحتالةالضحلتاعلتين يحتت،كلةاءحولا  ح حتالةالضحلتاعلتيحلم ايت ح
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الحوار والتفاوض  االصالح العشائري  المحاكم والقضاء  التجنب واالنسحاب  استخدام القوة 
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المدينة 

المحاكم والقضاء  القضاء العشائري  التفاوض والحوار  استخدام القوة  التجنب واالنسحاب 
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المخيم 

المحاكم والقضاء  القضاء العشائري  التفاوض والحوار  استخاد القوة  التجنب واالنسحاب 



 طول فترة االجراءات من اهم المآخذ على المحاكم والقضاء النظامي 
 

 ليقححتتيتءت حح ل ع  حنظالحتاقشسسسسسسسسسسسساءحتانظام حيلح يلصحتصحتك يحتاماخذحح%38.9ت سسسسسسسسسسسسايحتسسسسسسسسسسسسسل  فحتايتيحتا حتصحعلتا ح
ع  حتاع ل حتاقاةملححتصححتيلحماخذحع  حتاقشسسساءحتانظام حيلحمسسسساا حعرلحيشسسس حت يتفحتانزتفحح%18.2يتيححماتالقاشسسس ح حو ن
زح اتصحلتلرح سسسسسارح  حتات ازحتاقشسسسساة حتايسسسسسم حيلحتاسسسسسوهحليتءحعرلح اع  لحلكةاةلحتاتح%13.1 ححو نماحيتيحع  حتالقاشسسسس 

ح%8.8 حو نماحسسسسسسسسسل حافححتالكاا فحتاماا لح  حتالقاشسسسسسسسس تصححتيلحماخذحيلحلشسسسسسسسس لحتيلةح%11.5للترححح  تاقشسسسسسسسساة حتانظام
ححمصحتامسل    صحتصحتاماخذح كمصح  حعرلحكةاةلحتاقاش حح%6.8كماحلترحح تاس  لحتاقشاة لح  لحتالنة ذ لح  اسااسحلرخ حتاس

حح .عررحتاقشاحتصحتاماخذحع  حتاقشاءحيلحل لح%2.9للترح
 
 
 

 
 
 
 

معكملح  حك حمصحتاشسسسسسسسةلحتا يو لحح34تا حلتلرحح(1)ل سسسسسسس يحتام  لما حتالتيرقحع  حملللحمت  حتاقشسسسسسسساءحت،ع  حتاة سسسسسسسس  ن ح
 حواإلشسسسسا لح ا حعكملحعر حع  امح1 حمعكملحتسسسسسةنافح3 حمعكملحورت لح11 حمعكملحسسسسس سح19قح حملزعلحكا،ل ح:حلل افحسزح

اكلحملخسسسسسسسسسسسسسسلحع  ح لترحوااشسسسسسسةلحتا يو لحمعكملحتيتةلحتاةسسسسسسسارحلمعكملحتسسسسسسسلةنافحشسسسسسسي ولحتارخ حذكيح ع   حيناكحمعحما
ح.لمعكملاحتاتمايكحتاورتة لحلت،سلةنا  ل حل لترحمعكملحتسلةنافحشي ولحتارخ ح  حسزق
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(2)  
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تويزحتاماخذحع  حح ل ح ليقحت،تيتءت ح  حعم  لحتالقاشسسسسسس ححل لويحلتعرقحمصحيالمؤسسسسسسسسسسسسسسلحل الصحاع حتاسسسسسسسيتفحتصحمسسسسسسسحليمح

حل ل ح ليقحتالقاشسس حلنل حوااشسسيليقحتعواءحماا لحكو يقحع  حت يتفحتانزتفحح شسساة واالكر حتاقح حليذتحماح سسسم تاقشسساءحتانظام 
سسسسسلتسسسسس لح)حميتلهحتا رتالحلت،حمصحميتت لح عسسسسسهحلقي يححح رحتاقشسسسساقشسسسس لحتا حنقصحعر ح ليقحت،تيتءت حتالقال يتلحسسسسسوهح لح

 حتافحنسسسسملحلشسسساقحاك حماةلح6وم ر ح حلاشسسس اح  حتاشسسسة حتا يو لح197نااكحيح(1)او انا حل اع حتا رتا حلت،مصحتاة سسسس  ن صح(ح
ح103 حتيحوم ر حلشسسس لح1239حتاسسسس سححعكملللسسسس حعررحتاقشسسسا احتال ح نظيحتا  احتاقاشسسس حسسسسنل اح  حو ضحتامعاكلحم  حم

حح. حيذتحتصحلالحتاقاش حواا م ح ل ح ليقحتا  يحورلصحتنق افلشا اح  ي ا
 
 

 العشائري  صلحتتصدر اهم الماخذ على نظام القضية الجالء 
ح  ح  حتاعكلحع  حتا اة  حواات ءمصحتامسسسسسل    صحتصحتويزحتاماخذحع  حنظالحتاسسسسس سحتا  سسسساةييح لم ح%22.8 يمحتك يحمصح

    احعرلحيشسسسسس حح%17.4 ان حتاماخذحع  حنظالحتاسسسسسس سحتا  سسسسساةييحيلحتاعكلحع  حتا اة  حور لحموااغحماا لحوايشسسسسسلحولتللح
تصحتنع ازحيت حت،سسسسسسسسسسسسسسس حح،عرحت، يتفحح  لويحتيلحح%14 حليتيحح%16.1لحتا ي  صحتلحتعرحت يتفحتانزتفحعصحتاع حولتل
مخااة حنسسسلصحتاع حتا  سساةييحامنظلملحعقل حت،نسسساصحتصحتيلحماخذحيلحح%11.7تاماخذحع  حتاسسس سحتا  سساةييح حو نماحيتمح

يحح،ح اخذحو  صحت،علوايحتصحتامسسسسسسسسسسسس سحتا  سسسسسسسسسسساةيححح%7.8ملم  حهح)حتا قاهحتاتماع حا اة  حت يتفحتانزتفحح(ح حو نماحيتمح
حح.ع   ا حتاقش لحتاملنازفحع   ا

 
ح2016/2017تام  رحت،تلماع ح  حتا ام صححيظلواحتا اة  حور لحموااغحماا لحاقرحلسري حك حمصحلش لحتات ءححلتاعكلحع  

ا ح حتا ر رحمصحمؤسس حلشت حلساة حتاللتس حت،تلماع حواظ ايحعاا حتانةليحمصحليتيت حيتا حت،س ححتا  اةييح حل ااو
 الصح حل  حيذتحتاس ا حليمحمؤسسلحلتاقيتيت حواعلوايياحليتيت حمتعةلتامتلملحتامرن حلتامؤسسا حتاعقلل لححولشلحعرحا ذ ح

صحاع حللللللحمؤسسلحل الححاع حتاسيتفحتا حشيليقحتانظيحو ك حتعم حاظاييقحتات ءحكاعرمحنلاة حنظالحت،س ححتا  اةييح 
 قش لحتات ءح،حلن  حتانزتفح حو حلسايلح  حتنلاجححح ح   حتاتاا لححمنذحم  لحتا مان ا يت حت،فحتا اةتاسيتفحولتلرحع

ايلح حللةقرحتا اة  حتاتاا لحتا  ليحوااملت نلحلت،نلماءح حللسللش لحتات ءحلسوهحعاا حت،سليتهنزتعا حتخيمحملنلع حلخ  يقح ح
ليذتحت شاحح مماح ش يياحتا حتا  شحو ك حتماع ة  حتاتاا لحاو لل احلممل كال اح ح  حل ظ لحتاخساةيحتامار لحعويحليكحتا ا

رتحكماحت حتشا  حتا حذاكحلرح،للمكصحتاك  يحمصحتا اة  حمصحتا لرقحتا حر ايياحاةليقح ل   حل حتا ر رحمصحتام اك حت،تلماع ل ن
اة  حتنرماجحتا ححيالذاكحتا حمس حتشفحتا حتاقانلصتصحلش لحتات ءحلسنفحشمصحتا قلوا حتاتماع لحتال حلخاافحنسلصح

واامع  حتاتر رحلرحلكلصحس و حترتح حمصحع  حتازلتجح حلتاريتسلح حكماحلسايلححلش لحتات ءححوامل كحت،س علححرتخ حتا اة  ح
يليقحلظا يحمصحتالاك رحع  حشحل حل،حورح  حيذتحتامقاتاتاا لحوعتلحعما لحتانة حتشا لحتا حتا  يت حمصحتانلاة حتاس و لحت،خيمح

حح.تات لرحمصحمكا علحيذ حتاظاييقحكلن احل ررحمنظلملحتاس لحت،ي  حتاة س  ن حلكا 
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تويزح   لحتسسسواهحاز ارقحنسسسو حتانزتعا ح  حرتخ حتامتلملحتاة سسس  ن حللمعليح  ححتاظيلفحتاسسس اسسس لحتصحتظ ي حنلاة حتاوع ح
 حتشا لحتا حل لحخويت حلم ايت حت يتفحتانزتفح  حتال ام حملحتانزتعا ح حتشا لحلت،للسار لحلت،تلماع لحا متلملحتاة س  ن ح

حح. حتاقشا احتانزتع لتا حعرلحلريقححتاس  لحتال ن لحتاة س  ن لح  حتاو ح 
ح

ح  اةيحع  حعساهكماحالعظحتصحينااكحمؤ يت حميلة لحتخيمحلسايلح  حز ارقحعرقحتانزتعا حتامتلم  لحم  حز ارقحنةلذحتا
حح.اس  لحتال ي   لحوسوهحت،نقسال حلس اهحتتاس  لحتالنة ذ ل حلش فحترتءحتاقانلص
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الماخذ على االصالح العشائري 

عدم رضى االطراف عن نتيجة الحل  عدم كفاءة المصلح 

انحياز المصلح الحد االطراف  الحكم على العائالت بالجالء 

عدم اخذ بعض المعطيات والحثيات في عملية حل النزاع  الحكم على العائالت بدفع اموال كبيرة 

مخالفة نصوص الحل العشائري لمنظومة حقوق االنسان 



 
 

 

 اصالح جديدة أهم المطالبات التي تخص االصالح العشائريتطوير قدرات رجال االصالح  وايجاد  بدائل 
ح

تظ ي حنلاة حت،سسسسسل  فحتصحتيلحم ااهحتاةةلحتامسسسسسل   لحيلحتعارقحل ل يحلريت حيتا حت،سسسسس حح  حمتا حلسسسسسل لحتانزتعا حح
تك يححع  حشسسيليقحت تارحورتة حتسسس ححتر رقح%79.6للتحو صحملت  حلملت  حو سسرقح حكماحسسسل حلحممصحسسسح%88.1ع  حتكرح
حح. اع  ل

ححمصحتاةةلحتامسسسل   لحليمحوشسسيليقحتا اءحت،سسس ححتا  سساةييحوشسسيليقححتا اءحت،سسس ح%43.4لتظ ي حنلاة حت،سسسل  فحتصح
تصحينااكحشسسيليقحالقل ضحسسس  لحت،سسس ححا ةسسس حو صحتاملخاسسسم صحرلصحتع اءحح%41.6حمتا  سساةييحوملتهحلانلصح حكماحيت

الحت،سسس ححتا  سساةييحع  حماحيلحع   حرلصحتامسسسا حو حتلحتتيتءحتيحل ر  حتلحل   يحواوقاءحنظح%20.9و نماحسسسل ححع ل ح 
حح.ع   

 حتصحتامتلملحتاة سسسس  ن ح يمحتصحمنظلملحت،سسسس ححتا  سسساةييحي ح حتاسسسسيتفحع  حيذ حتانلاة حوااقل لل   حمؤسسسسسسسسلحل الصحاع
 حعويحل ل يحم ايت حللريت ححيتا حت،سسسسسسسسسسسسسسس ححتامنظلمل حلاكصح مكصحل ل يحيذ حم ملحللاي خ لحل،ح مكصحتا اة احمنظلمل
مثل  ،لينااكحشسسيليقحعسسسهحتانلاة ح  حلشسسلحمعررت حانظالحت،سسس ححتا  سساةييحح يح  حم ايت حتال ام حملحتانزتعا تا  سساةيح

 حتيحتصحتام ملح تهحتصحلليكزح  ح سسسسسسسس حت، يتفح حو صحتاملخاسسسسسسسسم صحرلصحتع اءحع ل لقل ضحسسسسسسسس  لحت،سسسسسسسس ححا ةسسسسسسسس
حح. حاع صحلسل ححتات ا حت،من لتاملنازعلحلللفحتا نفحو ن ما

ح
  ح حلتصح،حلقلسيحتانزتعا حع حتخيمحتمالحتاملخاسم ص لسحخ ايتكماحليمحمؤسسلحل الصحاع حتاسيتفحتصحينااكحشيليقح  ح

حح.حتاقشاءحتانظام حتلحت،س ححتا  اةييح حو حينااكحشيليقح، تارحترلت حتخيمح حم  حتالسا ل
ح
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 لمستطلعه في أهم المطالبات التي تخص االصالح العشائريامؤشرات اراء الفئة 
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 نتائج وتوصيات 
ح

  سسسسسسس يحمة للحلا ا حتال ام حملحتاسسسسسسسسيتفح ا حتامعال، حتال حلللحعنرماح ن سسسسسسسهحسسسسسسسسيتفححو صح ي  صحللنل  حولشسسسسسسسلحعرحاذاكح
ال حي ح  ح حتت حا ل ام حملحتاسسسيتعا حلنلاةت اتاسسسيتفح.حللرعلحلسسساة حتال ام حملحتاسسسيتفحح ا حل ل يحتسسسليتل ت ا حلم ايح

ولح إصح ضحتاسسسسسيتفحسااواحماح قفحعنرحم ااتلحتاسسسسس لك ا حتا نة لحو صحتح يتفح س هحتحع اصحملعلالحلمرميقح.حلعسسسسسهحتالتيح
لخ  حنلفحمصحتاللت  حو صح  يتفحتاسسسسسسسسسسسسسسسيتفحع  حعسسسسسسسسسسسسسسساهحتا رتال.حلاكصحتاع حتاعق ق ح كمصح  ح عرت حل   يح لنال حتذليح

س لحححامة للحلو ذتحتام ن ح مكصح صح عق تام ك لحتاعق ق لحمماح ز رحمصح يصحتالسل لحتاقاةملحع  حتا رتالح.حلمصحيناح اصحيذتحت
 ت حليذتحوااة  حماحلنللحتي  حمسسسسسلرتلحع  حتامرمحتا ل  حسسسسس حتي  ححع  حتامرمحتاقسسسسس يحلتامللسسسسس حلاكن حس يحمؤي حإلعرت 

 لحم  حوتالرخ  حت، تاو لحم  حتاقشسسسساءحلت،سسسسس ححلتالعك لح حتلحتالسسسسساة حتاسسسسس حق  ر لحا ل ام حملحتانزتعا حسسسسسلتءتالسسسسساة حتال
حح.حتسلخرتلحتاقلقحلتا نف

ح
عال حيذتحت،سل  فحلس   حتاشلءحع  ح  لححمتملعلحمصحتامؤ يت حلتار،، ححامسللمحتايش حعصحتالساة حتامسلخرملح  ح

 ححلت،يتءحلتال   ا ححوخسسسسسلصحيذ حت،رلت حتامسسسسسلخرملححتامتلملحتاة سسسسس  ن حتال ام حملحتانزتعا حع  حتامسسسسسللمحتامع  ح  
حح-:لتاللس ا حلتال حمصحتيم اح،سل  فحتا حمتملعلحمصحتانلاة تللرحخ صح

 ح. حوااوع حعصحتذليحلتسواهحيذ حتانزتعا واهحتامسوو حا نزتعا حتامتلم  لسشيليقحلشلحخاي لح،يلحت، -
 حح.تمالحتاملخاسم صحس يحتالساة حتالق  ر لحكااقشاءحتانظام حلت،س ححتا  اةييحشيليقح لسحخ ايت حتخيم -
ليقحتعارقح حلشسسسيحلليتيتل حلنلاةت حنظالحت،سسسس ححتا  سسساةييحمصحع  ح اع  ل ححنااكحشسسسيليقحلسسسسلمح  حتعارقحليتءقحي -

 .يتا حت،س ححح  حعم  ا حتالسل لل ل يحم ايت حللريت ح
رتخ حتامتلملحتاة سسسسسسسس  ن ح حلوذ حتامز رحمصحتات رح  حل ل يحم ايت ححيقحال م لح قا  حتالةالضحلتاعلتيينااكحشسسسسسسسيلح -

 ح.للريت حتامتلملحتامرن ح  حيذ حتا قا  
يليقح حلينااكحشسستال ام حملحتانزتعا حت سساي حتانلاة حتا حلتلرحعاا حمصحعرلحتايشسس حع  حترتءحتالسسساة حتالق  ر لح   -

 ح.كلن حت،كويحمصحع  حلنال حلشا احتاملخاسم صحلتاو ح  ححنزتعال لنظالحتاقشاة حال ل يحتا
لح لححوسسسسسسسوهحعلتم حتتلماع مصحتالتشسسسسسسسحتصحلشسسسسسسا احتانسسسسسسساءحتانزتع لح،ح عظ حوايلمالحمصحلو حو ضحت،رلت حتالق  ر -

ل سحا ميتقحل قا  حتامتلملحلحح حلو ذتحتاسسسررحع  حتات ا حذت حت،خلسسساصحمصحتالةك يحوارلت حلرخ ححلل ةلحملل قا   
 ح. يصحتكويح  حلسل لحنزتعال ص

 

 
 

 


