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نبذه عن مؤسسة تعاون لحل الصراع
تع ــاون لح ــل الص ــراع مؤسس ــة وطني ــة فلس ــطينية مس ــتقلة وغي ــر ربحي ــة ،تأسس ــت ع ــام  ،2002به ــدف زي ــادة الوع ــي
ل ــدى الش ــباب ح ــول الط ــرق الفعال ــة والمس ــالمة للتعام ــل م ــع الن ــزاع ،وكذل ــك م ــن أج ــل تطو ي ــر قي ــم الفه ــم ،واالحت ــرام،
والمق ــدرة عل ــى التع ــاون م ــع اآلخري ــن ضم ــن عال ــم متداخ ــل الثقاف ــات.
فلسفة عمل المؤسسة والفئات المستهدفة
تس ــتهدف تع ــاون الش ــباب يف فلس ــطين بم ــا يش ــمل الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غ ــزة ،وتق ــوم بدم ــج ال ــرؤى األخالقي ــة
والقيميــة والفلســفية ضمــن عمليــة خلــق تغييــر اجتماعــي ســلمي ،كمــا وتركــز يف عملهــا علــى دمــج مفاهيــم التوســط،
وحــل النــزاع ،والتثقيــف الســلمي يف جميــع مجــاالت حيــاة الشــباب ،وقــد قامــت تعــاون ،مــن خــال عملهــا ،بتطويــر عالقــة
مميــزة مــع العديــد مــن الجامعــات ،والمنظمــات الشــبابية ،ومؤسســات المجتمــع المــدين يف داخــل فلســطين وخارجهــا.
حم ــات مؤسس ــة تع ــاون ونش ــاطاتها تنتش ــر عل ــى نط ــاق الوط ــن عل ــى أس ــس م ــن الفه ــم األفض ــل لثقاف ــة الن ــزاع ،م ــن
أج ــل الس ــعي إىل وح ــدة أس ــمى داخ ــل الكي ــان الفلس ــطيني ق ــادرة عل ــى تحقي ــق تغيي ــر سياس ــي داخلي ـا ً وخارجي ـاً ،وت ــم
العم ــل عل ــى ذل ــك م ــن خ ــال التع ــاون م ــع الش ــباب والجامع ــات ومؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين يف فلس ــطين وخارجه ــا.
نف ــذت مؤسس ــة تع ــاون لح ــل الص ــراع سلس ــلة ضخم ــة م ــن المش ــاريع من ــذ نش ــوئها ،وش ــملت المش ــاريع عل ــى برام ــج
ح ــول مه ــارات التعام ــل م ــع الص ــراع ،وادوات تحلي ــل الص ــراع وبن ــاء خط ــط التدخ ــل ،وش ــملت خط ــط التدخ ــل عل ــى
مشــاريع متقار بــة مــع رســالة وقيــم المؤسســة مثــل مشــاريع الوســاطة الشــابية ،ومشــاريع الحكــم الصالــح ،ومشــاريع
المســائلة المجتمعيــة ،ومشــاريع تنميــة مهــارات وقــدرات العامليــن يف المؤسســات الرســمية ،ومبــادرات شــبابية ضخمــة
غط ــت أ كث ــر م ــن  90%م ــن المحافظ ــات يف الضف ــه الغربي ــة.
منهجية التدخل
تبنــي مؤسســة تعــاون لحــل الصــراع منهجيــة تدخالتهــا مــن خــال مجموعــة مــن الخطــوات المنظمــة والمتصلــة ،وذلــك
بهــدف ضمــان تحقيــق االهــداف االســتراتيجية والفرعيــة للمؤسســة خــال عمليــات التدخــل وترتكــز المنهجيــة علــى اآليت:

التحليل

التفاوض
مع اصحاب
المصلحة

التنفيذ بشكل
تشاركي

التحقق
والتوثيق

مراقبة ورصد
القضايا
المجتمعية

وحــدات عمل مؤسسة تعاون لحل الصراع
تتك ــون المؤسس ــة م ــن ع ــدد م ــن الوح ــدات المتخصص ــة الت ــي تباش ــر مهامه ــا بق ــدر كبي ــر م ــن التس ــيير ال ــذايت ولكنه ــا
تكم ــل بعضه ــا البع ــض يف عمله ــا ،وه ــي:
وحدة المشاريع
لــدى المؤسســة تجر بــة  18عام ـا ً يف إدارة وتنفيــذ المشــاريع بشــكل احتــرايف ،وقــد نفــذت تعــاون أ كثــر مــن  50مشــروعا ً
من ــذ نش ــاتها وتعم ــل المؤسس ــة م ــع المؤسس ــات الفلس ــطينية المختلف ــة األهلي ــة والرس ــمية منه ــا وذل ــك به ــدف الح ــد
مــن االثــار الســلبية للنــزاع عــن طريــق تعزيــز العدالــة االجتماعيــة والســلم االهلــي وحقــوق اإلنســان والتســامح والمشــاركة
والتعامــل مــع النزاعــات بشــكل ســلمي.
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تصنــف المؤسســة انشــطتها علــى اســاس برنامجييــن اســتراتيجيين االول يتركــز يف برامــج تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة
حي ــث ته ــدف ه ــذه المش ــاريع إىل تعزي ــز المس ــاءلة المجتمعي ــة داخ ــل المجتم ــع المحل ــي الفلس ــطيني وزي ــادة مش ــاركة
المواطنيــن لتحســين الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الحكومــات المحليــة المســؤولة.
أم ــا البرنام ــج الث ــاين فيرك ــز عل ــى الح ــد م ــن النزاع ــات المجتمعي ــة ،عب ــر مجموع ــه مش ــاريع تترك ــز يف تحوي ــل النزاع ــات
المجتمعي ــة وترس ــيخ مب ــادىء وادوات الح ــوار والتف ــاوض والوس ــاطة المجتمعي ــة يف التعام ــل م ــع النزاع ــات المحلي ــة.
وحدة الوسائل البديلة
تتخص ــص الوح ــدة يف تقدي ــم مجموع ــه كبي ــرة ومتنوع ــة م ــن الخدم ــات المجاني ــة س ــعيا ً منه ــا لتحقي ــق رس ــالته يف
التخفي ــف م ــن ح ــدة الصراع ــات يف الجمتم ــع الفلس ــطيني وذل ــك م ــن خ ــال توعي ــه المجتم ــع الفلس ــطيني بماهي ــة
الوس ــائل البديل ــة واهميته ــا ،ودوره ــا يف معالج ــة النزاع ــات بط ــرق نوعي ــه وفعال ــة ،عب ــر ورش ــات العم ــل ،واالع ــام اضاف ــة
إىل اع ــداد وس ــطاء ومفاوضي ــن ومحكمي ــن وميس ــرين ،وذل ــك عب ــر تطو ي ــر قدراته ــم م ــن خ ــال التدي ــب المحل ــي وال ــدويل
وايض ــا اج ــراء تحلي ــات عميق ــه لن ــوع وحج ــم النزاع ــات يف المجتم ــع الفلس ــطيني ،وتقدي ــم مقترح ــات الش ــكال التدخ ــل
المالئم ــة ،عب ــر اع ــداد ابح ــاث دراس ــات مس ــحية ع ــن النزاع ــات واش ــكالها واثاره ــا واس ــبابها العميق ــه واقت ــراح انظم ــة
وهيــاكل تنظيميــة وقوانيــن تتعلــق بترســيخ الوســائل البديلــة مــن خــال مأسســة هــذه األدوات يف التشــريع الفلســطيني
وهي ــاكل المؤسس ــات الحكومي ــة واألهلي ــة والخاص ــة.

للتواصل:
رام هللا ،البيرة ،عمارة  - MBCمفرق المدارس
هاتف 022967930
فاكس 2967931/02
صفحة المؤسسة www.taawon4youth.org :
Facebook: Taawon For Conflict Resolution
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نبذة عن الخبير الدويل خالد جاسر سليم:

خبي ــر دويل يف مج ــال التقيي ــم ،التطو ي ــر والتغيي ــر المؤسس ــي من ــذ أ كث ــر م ــن ( )25عام ـاً .يعم ــل يف دول منطق ــة الش ــرق
االوســط وشــمال افريقيــا ( ،)MENAوبشــكل خــاص :فلســطين ،االردن ،اليمــن ،العــراق ،تونــس وليبيــا ،ويقــود تصميــم،
تنفيــذ وتقييــم مشــاريع تطويريــة يف مجــاالت :التخطيــط االســتراتيجي الصــاح قطاعــي األمــن والعدالــة ،الخطــاب المضــاد
والبديــل لخطابــات التطــرف العنيــف ،الحوكمــة ،تمكيــن المــراة والشــباب وخاصــة يف قضايــا الســلم واالمــن ،نظــم االنــذار
واالس ــتجابة المبك ــرة للوقاي ــة م ــن النزاع ــات العنيف ــة وم ــن التط ــرف العني ــف ،وتحو ي ــل النزاع ــات وبن ــاء الس ــلم االهل ــي.
عم ــل م ــع المؤسس ــات الحكومي ــة ،القط ــاع االهل ــي ،المحل ــي والخ ــاص ،ويف مواق ــع تنفيذي ــة واش ــرافية علي ــا ،اضاف ــة إىل
انــه يحمــل شــهاديت ماجســتير ،أحدهمــا يف إدارة االعمــال واالخــرى يف العالقــات الدوليــة وبتركيــز علــى النزاعــات االثنيــة يف
ال ــدول التعددي ــة ،اضاف ــة إىل ان ــه حالي ــا يف برنام ــج الدكت ــوراة – الس ــنة االخي ــرة يف جامع ــة قرط ــاج :كلي ــة العل ــوم القانوني ــة
والسياســية واالجتماعيــة بتونــس ،وبتركيــز علــى سياســات واســتراتيجيات الوقايــة مــن التطــرف العنيــف يف تونــس.
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ملخص تنفيذي:
يف إط ــار مش ــروع تحوي ــل النزاع ــات يف المجتم ــع الفلس ــطيني وال ــذي تنف ــذه مؤسس ــة تع ــاون لح ــل الصراع ــات ،بدع ــم
م ــن مرك ــز أول ــف بالم ــا ال ــدويل للع ــام  ،2021 /2020ت ــم اج ــراء دراس ــة خ ــط االس ــاس وذل ــك لتحدي ــد ق ــدرات منظم ــات
المجمت ــع الم ــدين يف ثالث ــة مج ــاالت :أوله ــا ،الطاب ــع المؤسس ــي عل ــى نظ ــام توثي ــق وتحلي ــل وإدارة وح ــل ومن ــع وتحوي ــل
النزاع ــات يف المجتم ــع الفلس ــطيني .وثانيه ــا ،ق ــدرات منظم ــات المجتم ــع المحل ــي ،بم ــا يف ذل ــك النس ــاء والش ــباب ،يف
حــل النزاعــات وإدارتهــا وتحويلهــا يف مناطقهــم .وثالثهــا ،التدخــات القائمــة علــى األدلــة يف تحو يــل النزاعــات وبنــاء الســام،
وضم ــان مش ــاركة الش ــباب والنس ــاء.
لتحقي ــق ه ــذا الغ ــرض ،ت ــم التعاق ــد م ــع خبي ــر دويل يف مج ــال نظ ــم االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة للنزاع ــات العنيف ــة :خال ــد
جاس ــر س ــليم ،الغ ــراض اج ــراء الدارس ــة ،كمقدم ــة لتصمي ــم فه ــرس وطن ــي للنزاع ــات العنيف ــة يف فلس ــطين .ويف ه ــذا
الس ــياق تم ــت مراجع ــة ( )26دراس ــة وفه ــرس للنزاع ــات دولي ــا ،واقليمي ــا ووطني ــا ،كم ــا ت ــم اج ــراء ( )4اجتماع ــات م ــع
طاق ــم مؤسس ــة تع ــاون لح ــل الصراع ــات لتحدي ــد المج ــاالت واالس ــئلة الضروري ــة يف كل مج ــال م ــن المج ــاالت الث ــاث
المش ــار اليه ــا أع ــاه.
اســتنادا ً إىل مراجعــة الدراســات ،وكذلــك االجتماعــات مــع طاقــم مؤسســة تعــاون ،تــم تصميــم اســتبيان خــط االســاس،
ال ــذي يتك ــون م ــن ( )37س ــؤال ،منه ــا ( )9اس ــئلة تتعل ــق ببروفاي ــل المؤسس ــة المش ــاركة يف االس ــتبيان ،والب ــايق يقي ــس
القــدرات يف كل مجــال مــن المجــاالت الثــاث :نظــام التوثيــق والتحليــل واالســتجابة ،قــدرات منظمــات المجمتــع المــدين
المحليــة ،والتدخــات المبنيــة علــى االدلــة .لقــد تــم يف مرحلــة أوىل مراجعــة االســتبيان مــن قبــل طاقــم المؤسســة ،ومــن
ثــم تــم توزيعــه علــى عينــة قصديــة تتكــون مــن ( )10%مــن الفئــة المســتهدفة ،لقيــاس درجــة صدقيــة وموثوقيــة اســئلة
االســتبيان ،حيــث كانــت النتيجــة ممتــازة ( .)0.934اســتنادا إىل ذلــك ،ويف الفتــرة الممتــدة مــن األول مــن ســبتمبر وحتــى
الواحــد والعشــرين مــن ســبتمبر ،2020 ،تــم توزيــع االســتبيان بواســطة االيميــل علــى ( )257مؤسســة غيــر حكوميــة يف
الضف ــة الغربي ــة (بم ــا فيه ــا الق ــدس المحتل ــة) وقط ــاع غ ــزة ،اضاف ــة إىل ( )23مؤسس ــة بش ــكل مباش ــر يف كل م ــن جني ــن
وطوب ــاس وقلقيلي ــة .لق ــد نجح ــت المؤسس ــة يف ضم ــان مش ــاركة ( )102.5%م ــن الفئ ــة المس ــتهدفة ،حي ــث قام ــت
( )205مؤسس ــات اهلي ــة بالمش ــاركة يف تعبئ ــة االس ــتبيان.
توصل ــت الدراس ــة إىل وض ــع خ ــط اس ــاس ل ــكل ه ــدف م ــن االه ــداف الث ــاث ال ــواردة يف مش ــروع تحوي ــل النزاع ــات يف
المجتم ــع الفلس ــطيني ،عل ــى مقي ــاس ( ،)5 – 1حي ــث ( )1مت ــدين ج ــداً ،بينم ــا ( )5مرتف ــع ج ــداً ،وكان ال ــوزن المتوس ــط
( .)3وج ــاءت النتائ ــج عل ــى النحوالت ــايل:
خ ــط االس ــاس لله ــدف األول :تأس ــيس وإضف ــاء الطاب ــع المؤسس ــي عل ــى نظ ــام توثي ــق لتحلي ــل وإدارة وح ــل ومن ــع
وتحو يــل النزاعــات يف المجتمــع الفلســطيني :خــط االســاس ( ،)2.32اي يف المنطقــة بيــن ( :2ضعيــف) و( :3متوســط).
خ ــط االس ــاس لله ــدف الث ــاين :زي ــادة ق ــدرات منظم ــات المجتم ــع المحل ــي ،بم ــا يف ذل ــك النس ــاء والش ــباب ،يف ح ــل
النزاع ــات وإدارته ــا وتحويله ــا يف مناطقه ــم .خ ــط االس ــاس ( ،)2.58اي يف المنطق ــة بي ــن ( :2ضعي ــف) و( :3متوس ــط).
خــط االســاس للهــدف الثالــث :دعــم التدخــات القائمــة علــى األدلــة يف تحو يــل النزاعــات وبنــاء الســام ،وضمــان مشــاركة
الشــباب والنســاء .خــط االســاس ( ،)2.64اي يف المنطقــة بيــن ( :2ضعيــف) و( :3متوســط).

كما توصلت الدراسة إىل ان غالبية المؤسسات تحتاج إىل:
•تصميــم فهــرس وطنــي لمؤشــرات النــزاع ،يجمــع مــا بيــن العوامــل البنيو يــة والعوامــل المباشــرة للنزاعــات العنيفــة،
وبمش ــاركة االط ــراف ذات العالق ــة وخاص ــة كل م ــن الش ــرطة الفلس ــطينية ،ام ــان ،مجل ــس القض ــاء االعل ــى ،ائت ــاف
الس ــلم االهل ــي ،المؤسس ــة الفلس ــطينية لحق ــوق االنس ــان ،االحص ــاء المرك ــزي ،ووزارة ش ــؤون الم ــراة.
•برام ــج تدري ــب وخاص ــة يف مج ــاالت تحلي ــل النزاع ــات ،حساس ــية النزاع ــات ،فه ــارس مؤش ــرات الن ــزاع ،وتحوي ــل
النزاع ــات.
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•بنــاء قــدرات المؤسســات يف تصميــم ادوات لتحليــل النزاعــات ،وكذلــك النمــاذج واالدوات الالزمــة الدمــاج حساســية
النزاعــات يف البرامــج والمشــاريع.
إن الخطــوة الالحقــة لهــذه الدراســة ،تعميــم نتائــج الدراســة علــى المؤسســات االهليــة المحليــة وكذلــك المؤسســات ذات
العالق ــة بفه ــرس وطن ــي للنزاع ــات العنيف ــة ،وكذل ــك الب ــدء بتصمي ــم فه ــرس مؤش ــرات الن ــزاع اس ــتنادا ً إىل اس ــتنتاجات
الدراس ــة ،اضاف ــة إىل خط ــة عم ــل المش ــروع للع ــام  ،2022/2021الت ــي يج ــب ان تش ــمل التدخ ــات التفصيلي ــة الت ــي
تســاعد يف االنتقال من خط االســاس (الحايل) إىل االســتهداف (المســتقبلي) ،والتي تســاهم يف بناء قدرات المؤسســات
االهليــة المحليــة يف المجــاالت المشــار اليهــا اعــاه والتــي مثلــت نقــاط ضعــف واضحــة يف قــدرات هــذه المؤسســات.

مقدمة وخلفية:
تق ــوم مؤسس ــة تع ــاون وبدع ــم م ــن مرك ــز أول ــف بالم ــا الس ــويدي بتنفي ــذ مش ــروع :نح ــو تحو ي ــل للنزاع ــات يف المجم ــع
الفلس ــطيني ،كج ــزء م ــن أولو ي ــات التع ــاون يف مج ــال نش ــر الس ــام والح ــوار – الح ــد م ــن النزاع ــات المس ــلحة والتوت ــرات
االجتماعيــة .اســتنادا إىل وثيقــة المشــروع ،قــام فريــق المشــروع بوضــع خطــة عمــل لعــام  ،2020وحــدد ان أول االنشــطة
هوالقي ــام بدراس ــة خ ــط اس ــاس للمش ــروع.
أهــداف المشــروع :نصــت وثيقــة مقتــرح المشــروع علــى هــدف عــام للمشــروع يتمثــل ب ـ "المســاهمة يف اضفــاء الطابــع
المؤسســي علــى التحــول المســتدام للنزاعــات يف المجتمــع الفلســطيني لتعزيــز بنــاء الســام" ،كمــا نصــت الوثيقــة علــى
ثالثــة اهــداف وهــي:
1.1تأســيس وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى نظــام توثيــق لتحليــل وإدارة وحــل ومنــع وتحويــل النزاعــات يف المجتمــع
الفلســطيني.
2.2زي ــادة ق ــدرات منظم ــات المجتم ــع المحل ــي ،بم ــا يف ذل ــك النس ــاء والش ــباب ،يف ح ــل النزاع ــات وإدارته ــا والتح ــول يف
مناطقه ــم.
3.3دعم التدخالت القائمة على األدلة يف تحويل النزاعات وبناء السالم ،وضمان مشاركة الشباب والنساء.

نطاق دراسة خط االساس:
وفق ــا لم ــا ورد يف خط ــة العم ــل لع ــام  ،2020الت ــي اش ــارت إىل القي ــام بدراس ــة خ ــط اس ــاس كمك ــون أول يف المش ــروع،
والتــي ستســاعد يف تاســيس قاعــدة تخطيــط مقابــل التقــدم يف المشــروع والــذي ســتتم متابعتــه وتقييمــه ،خــال مراحــل
التنفي ــذ واالغ ــاق للمش ــروع .وان ــه يج ــب اس ــتخدام الط ــرق الكمي ــة والنوعي ــة لقي ــاس طبيع ــة النزاع ــات يف المناط ــق
الفلســطينية ،وان المنهجيــة ســتتبنى تقينــات تقييــم مختلفــة مثــل المقابــات والمجموعــات المركــزة ،مراجعــة االدبيــات
لفه ــارس مؤش ــرات الن ــزاع يف فلس ــطين يف المس ــتويين الوطن ــي والمحل ــي .اله ــدف م ــن مراجع ــة االدبي ــات هوفح ــص
عالقــة ا يــة اعمــال التــي يمكــن ان تكــون قــد تمــت حــول مؤشــرات النــزاع يف فلســطين ،ســواء بشــكل جــزيئ أوانتقــايئ مــن
قبــل اســخاص أو مؤسســات .أ يــة معلومــات موجــودة ســيتم جمعهــا وتقييمهــا واالســتفادة منــا يف دراســة خــط االســاس،
والت ــي ستس ــاعد وتجي ــب عل ــى اس ــئلة مح ــددة ح ــول طبيع ــة النزاع ــات يف فلس ــطين .انه ــا مك ــون مه ــم للتاس ــيس الط ــار
ولتحديــد محتــوى حيــوي لفهــرس مؤشــرات النــزاع يف فلســطين .ان تحديــد المتغيــرات التــي ســيتم قياســها ،والمؤشــرات
التــي ســتتم متابعتهــا ،وتقنيــات جمتــع البيانــات التــي ســيتم اســتخدامها  .بشــكل طبيعــي ،فــان دراســة خــط االســاس
ســتكون مكــون مبكــر وأويل يف خطــة المتابعــة والتقييــم يف المشــروع .وكل انشــطة المشــروع ســيتم موائمتهــا مــع نتائــج
دراســة خــط االســاس التــي ســتوفر تعــاون نظــرة يف تحديــد الشــركاء واصحــاب العالقــة يف المشــروع ،ومــن الذيــن يجــب
ان يش ــاركوا يف عملي ــة تنفي ــذ المش ــروع .وعلي ــه ف ــان ه ــدف دراس ــة خ ــط االس ــاس ه ــو :تحدي ــد خ ــط االس ــاس ل ــكل ه ــدف
مــن االهــداف الثالثــة الــواردة يف المشــروع.
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المنهجية ومحدداتها:
انطالق ــا م ــن الفه ــم ان خ ــط االس ــاس يمث ــل نقط ــة االنط ــاق الت ــي م ــن عنده ــا تك ــون عملي ــة المقارن ــة لقي ــاس مس ــتوى
التق ــدم يف االنج ــاز ،والت ــي تح ــدد قب ــل الب ــدء بتنفي ــذ انش ــطة المش ــروع .وان دراس ــة خ ــط االس ــاس ترك ــز عل ــى "النتائ ــج
– "Outcomesالمتوقع ــة للمش ــروع ،ولي ــس عل ــى المخرج ــات أواالث ــر المترت ــب ع ــن المش ــروع .انطالقـ ـا ً م ــن ذل ــك ف ــان
منهجي ــة الدراس ــة ج ــاءت عل ــى النحوالت ــايل:

مراجعة األدبيات والدراسات:
لق ــد تم ــت مراجع ــة ( )26دراس ــة (مرف ــق  ،)1ذات العالق ــة ب ــكل م ــن فه ــرس مؤش ــرات النزاع ــات ،وق ــدرات منظم ــات
المجمت ــع الم ــدين المحلي ــة يف مج ــال إدارة ،ح ــل ،من ــع ،وتحو ي ــل النزاع ــات ،حي ــث تم ــت مراجع ــة:
1.1باروميتر النزاع ()Conflict Barometer
2.2قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم
3.3مؤشر سيادة القانون
4.4تقرير مجلس القضاء االعلى الفلسطيني
5.5فهرس السالم العالمي
6.6فهرس مؤشرات السالم يف المملكة المتحدة
7.7تقرير الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق االنسان
8.8متعقب النزاعات العالمية ()Global Conflict Tracker
9.9تقرير الشرطة الفلسيطنية  -السنوية ( :2017مثال)
1010فهرس الديمومة لمنظمات المجتمع المدين
1111فهرس اداء المؤسسة ()Organizational Performance Index
1212تقرير االحصاء المركزي الفلسطيني
1313مؤشر الفساد (تقرير امان)
1414باروميتر الفساد العالمي
1515مؤشر الجريمة العالمي ()Crime Index by country
1616فهرس العنف الداخلي
1717فهرس الدول الهشة /الضعيفة
1818فهرس ()SCORE
1919فهرس المؤشرات العالمي للنزاعات
 2020قاعدة بيانات تحليل الصراع االجتماعي
2121مراقبة الصراع على األراضي (رسم خرائط تضارب األراضي يف الهند)
2222فيس بوك :مسح للنزاعات البيئية والتعاون
2323قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم
2424نظام متكامل لإلنذار المبكر  /االستجابة المبكرة للنزاعات يف دلتا النيجر
2525نظام االنذار المبكر يف سيرالنكا
2626نظام االنذار المبكر لالنتخابات النيجيرية 2015
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لقــد تمــت دراســة فهــارس مؤشــرات النزاعــات ،ســواء كانــت فهــارس كاملــة ام جزئيــة ،اضافــة إىل دراســة تقاريــر واعمــال
مؤسســات يمكــن ان تســاهم يف بنــاء فهــرس وطنــي لمؤشــرات النزاعــات العنيفــة كتقريــر الشــرطة الفلســطينية ،تقريــر
مجل ــس القض ــاء االعل ــى ،تقري ــر الهيئ ــة المس ــتقلة لحق ــوق االنس ــان ،وتقري ــر مؤسس ــة ام ــان ع ــن الفس ــاد .اضاف ــة إىل ان
مراجع ــة الدراس ــات ق ــد راع ــت المراجع ــة تقاري ــر فلس ــطينية ،وكذل ــك تج ــارب اقليمي ــة ودولي ــة .كم ــا ان المراجع ــات ق ــد
حرص ــت عل ــى ان تتن ــاول تج ــارب عملي ــة مث ــل نظ ــام االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة يف دلت ــا النيج ــر وس ــيرالنكا وارتب ــاط كل
منه ــا بفه ــرس مؤش ــرات النزاع ــات العنيف ــة.

جمع البيانات:
لق ــد اعتم ــد دراس ــة خ ــط االس ــاس يف جم ــع البيان ــات لبن ــاء خ ــط االس ــاس مقاب ــل االه ــداف الث ــاث ال ــواردة يف المش ــروع
عل ــى اس ــتبيان (مرف ــق  )2يتك ــون م ــن ( )37س ــؤال )9( :تتعل ــق ببروفاي ــل المؤسس ــة ،و( )28س ــؤال تتعل ــق بق ــدرات
المؤسس ــة يف مج ــال ح ــل ،إدارة ،من ــع ،تحو ي ــل النزاع ــات .لق ــد ت ــم تخصي ــص ( )8اس ــئلة تتن ــاول اله ــدف األول وه ــي
الس ــؤال 13 :بفرعي ــه 23 ،و 27و 33 32و 34و ،37و( )13اس ــئلة تتن ــاول اله ــدف الث ــاين وه ــي :الس ــؤال  11بتفرعات ــه
االربع ــة ،و 12بتفرعات ــه االربع ــة ،و 14و 15و 17و 18و ،26و( )5اس ــئلة تتن ــاول اله ــدف الثال ــث وه ــي الس ــؤال20 :
و 21و 22و 24و .36يذك ــر بان ــه ق ــد ت ــم توززي ــع االس ــتبيان يف الفت ــرة م ــن ( -21 1س ــبتمبر ،)2020 ،وال ــذي ت ــم تطوي ــره
باس ــتخدام تقني ــة جوج ــل فورم ــز (.)Google Forms
لق ــد ت ــم توزي ــع االس ــتبيان يف مرحل ــة أوىل عل ــى ( )23مؤسس ــة محلي ــة ،م ــن خ ــال عين ــة قصدي ــة قام ــت باختياره ــا
مؤسس ــة تع ــاون لح ــل الص ــراع ،وت ــم ارس ــال راب ــط االس ــتبيان عل ــى االيمي ــل ،وذل ــك لضم ــان نس ــبة ( )10%م ــن العين ــة
المســتهدفة والبالغــة ( )200مؤسســة وفقــا لوثيقــة المشــروع ،لتفــادي احتماليــة اســتنكاف اي مــن المؤسســات االهليــة
عــن االجابــة علــى االســتبيان .لقــد كان الهــدف يف هــذه المرحلــة التحقــق مــن مصداقيــة وموثوقيــة اســئلة االســتبيان وانهــا
تقي ــس م ــا نس ــعى إىل قياس ــه .لق ــد اج ــاب عل ــى االس ــتبيان يف ه ــذه المرحل ــة ( )20مؤسس ــة ،كم ــا ت ــم باس ــتخدام تقني ــة
( )SPSSتحلي ــل نتائ ــج العين ــة االختباري ــة األوىل ،وقي ــاس معام ــل كرونب ــاخ ،وكان ــت النتيج ــة (ممت ــازة =  ،)0.934كم ــا
هوموض ــح يف الش ــكل الت ــايل:

بعــد التحقــق مــن صدقيــة وموثوقيــة اســئلة االســتبيان ،تــم توزيــع االســتبيان ،حيــث تــم ارســال رابــط االســتبيان بواســطة
االيمي ــل إىل ( )257مؤسس ــة يف الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غ ــزة ،كم ــا ت ــم التوج ــه إىل بع ــض المؤسس ــات مباش ــرة وتعبئ ــة
االس ــتبيان يف كل م ــن محافظ ــة جني ــن ( 4اس ــتمارات)  ،ومحافظ ــة طوب ــاس ( 3اس ــتمارات) ،ومحافظ ــة قلقيلي ــة ()15
اس ــتمارة .ان ذل ــك كان بس ــبب وج ــود ع ــدد قلي ــل م ــن المؤسس ــات الت ــي قام ــت بتعبئ ــة االس ــتبيان الكتروني ــا ،كم ــا ق ــام
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فري ــق مؤسس ــة تع ــاون الحق ــا بادخاله ــا إىل النظ ــام .وعلي ــه ،ف ــان الع ــدد الكل ــي لالس ــتمارات الت ــي ت ــم توزيعه ــا يس ــاوي
( )302اس ــتمارة ،وتم ــت االجاب ــة م ــن قب ــل ( )205مؤسس ــة يف حي ــن ان المطل ــوب وفق ــا لوثيق ــة المش ــروع ()200
مؤسس ــة ،اي م ــا نس ــبته ( )102.5%مم ــن الع ــدد المس ــتهدف.

مصطلحات الدراسة:
لقد ورد يف الدراسة عددا من المصطلحات التي نعني بها:
--مؤسسة اغاثية ( :)Humanitarianتقديم مساعدات عينية  /نقدية /عمل خيري.

-مؤسس ــة تنموي ــة ( :)Developmentتق ــوم ببرام ــج ومش ــاريع يف مج ــاالت الم ــراة ،حق ــوق االنس ــان،الش ــباب ،مناهض ــة التعذي ــب  ..ال ــخ.
-الوس ــائل الودي ــة /الس ــلمية ( :)Peaceful waysيف التعام ــل م ــع الن ــزاع :الح ــوار ،التوفي ــق ،التف ــاوض،المس ــاعي الحمي ــدة ،الوس ــاطة ،والتحكي ــم.
-النزاع ــات البنيوي ــة ( :)Structural conflictsتل ــك النزاع ــات الت ــي تع ــود إىل "الج ــذور العميق ــة"المرتبط ــة بالبني ــة والس ــياق السياس ــي واالقتص ــادي واالجتماع ــي والثق ــايف ،مث ــل الجريم ــة ،الفس ــاد،
الفق ــر ،الجه ــل ،انته ــاكات حق ــوق االنس ــان  ..ال ــخ.
-حــل النزاعــات ( :)Conflict Resolutionالعمليــة الهادفــة إىل التوصــل التفــاق يرضــي الطرفيــن بصــورةسلمية.
-إدارة النزاع ــات ( :)Conflict managementالعملي ــة الهادف ــة إىل الح ــد م ــن الجوان ــب الس ــلبية للن ــزاعمــع زيــادة الجوانــب االيجابيــة لــه.
-الوقاي ــة /من ــع النزاع ــات ( :)Conflict preventionمن ــع نش ــوب النزاع ــات بش ــكل اس ــتبايق م ــنخ ــال رص ــد مؤشــرات الن ــزاع واتجاهات ــه ووض ــع تدخــات اس ــتباقية .أو ،وفق ــل لمؤسس ــة تع ــاون لح ــل
الصراعــات بانهــا  :منظومــة التدابيــر االســتباقية ،غيــر العنيفــة ،المباشــرة و/أوالبنيو يــة ،و /أوالقريبــة أو/
والبعيــدة المــدى ،الهادفــة إىل أ) منــع نشــوء النزاعــات العنيفــة ،ب) تصاعــد مــا هوقائــم ،أوج) انتشــارها
عنــد وقوعهــا مــن خــال اســتخدام الوســائل الوديــة يف التعامــل مــع النزاعــات و /أوتحديــد وتعزيــز بنــى
وهيــاكل وثقافــة الســلم االهلــي الــذي يعتبــر ،اي الســلم االهلــي ،مهمــة كل المجتمــع.
-تحو ي ــل النزاع ــات ( :)Conflict transformationنه ــج ش ــامل يعال ــج األبع ــاد الش ــخصية والعالئقي ــةوالهيكلي ــة والثقافي ــة للن ــزاع ،باس ــتخدام إمكاني ــة الص ــراع كمحف ــز للتغيي ــر اإليج ــايب يف جمي ــع ه ــذه
المج ــاالت.
-تحليــل النزاعــات ( :)Conflict analysisفهــم للعوامــل التــي تشــكل النــزاع :االســباب ،االثــار ،االطــراف،العالق ــات ،المصال ــح  ..ال ــخ ،وهنال ــك ع ــدد كبي ــر م ــن االدوات المس ــتخدمة يف تحلي ــل النزاع ــات منه ــا:
الشــجرة ،البصلــة ،خارطــة النزاعــات ،عجلــة النــزاع.
-نظ ــم االن ــذار والوقاي ــة المبك ــرة م ــن النزاع ــات (Early warning, early response system for :)violent conflictsجم ــع البيان ــات الكمي ــة والنوعي ــة وتحليله ــا ع ــن متغي ــرات ومؤش ــرات النزاع ــات
ووض ــع تدخ ــات عملياتي ــة وبنيو ي ــة بش ــكل اس ــتبايق.
-حساســية النزاعــات ( :)Conflict sensitivityفهــم فريــق المشــروع للســياق الــذي يعمــل فيــه ،وفهــمالتفاع ــل بي ــن نش ــاطات المش ــروع والبيئ ــة  /المحي ــط ال ــذي يت ــم تنفي ــذ المش ــروع في ــه ،العم ــل عل ــى
ضــوء ذلــك التكامــل.
-الدعــم بــدون اذى ( :)Do no harmالــذي يمثــل الحــد االدىن للبرامــج والمشــاريع الحساســة للنزاعــات،بمــا يضمــن تجنــب اثــارة أوتاجيــج مظاهــر العنــف.
-فه ــرس مؤش ــرات النزاع ــات ( :)conflict Indexمنظوم ــة تق ــوم عل ــى جم ــع وتحلي ــل البيان ــات ح ــولمؤش ــرات (مث ــل خلفي ــة الش ــرف كمؤش ــر م ــن مؤش ــرات متغي ــر الجريم ــة) الن ــزاع ،ويت ــم تحدي ــث
الفه ــرس بش ــكل دوري .هنال ــك مؤش ــرات بنيوي ــة مث ــل الجريم ــة أوالفس ــاد أوانته ــكات حق ــوق االنس ــان).
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تحليل النتائج:
لقد تم تحليل االستبيان وفقا لثمان مستويات على النحوالتايل:

أ) المستوى األول :بروفايل المؤسسات المشاركة:

-الســؤال ( :)2غالبيــة المؤسســات المشــاركة هــي مؤسســات تنمو يــة ( ،)51.4%يليهــا مؤسســة اغاثيــة وتنمويــة( ،)42.2%ونســبة قليلــة منهــا مؤسســات اغاثيــة فقــط ( )6.5%كمــا هوموضــح يف الشــكل (:)1

-الس ــؤال ( :)3كم ــا ان غالبي ــة المؤسس ــات المش ــاركة ذات عم ــر يزي ــد ع ــن  10س ــنوات ( ،)82.2%ونس ــبة( )%12.4ذات عمــر يزيــد عــن خمــس ســنوات ولكنهــا اقــل مــن عشــر ســنوات ،ونســبة قليلــة اقــل مــن خمــس
س ــنوات ( ،)5.4%وفق ــا للش ــكل (:)2

-الس ــؤال ( :)4يوض ــح الش ــكل ( )3ان غالبي ــة المؤسس ــات المش ــاركة تعم ــل يف قطاع ــات الم ــراة ()78.4%وقطاع ــات الش ــباب ( )71.9%وقط ــاع الحماي ــة االجتماعي ــة ( )61.6%وقط ــاع التعلي ــم ( .)56.6%ولك ــن
هنال ــك نس ــبة قليل ــة منه ــا م ــن يعم ــل يف قطاع ــات الزراع ــة ( )12.4%وقط ــاع االبح ــاث والدراس ــات ()14.6%
وقط ــاع القان ــون والحماي ــة القانوني ــة (:)11.4%
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-الس ــؤال ( :)5كم ــا ان نط ــاق عم ــل المؤسس ــة ق ــد أوض ــح ان م ــا نس ــبته ( )17.8%م ــن المؤسس ــات يعم ــل يفمج ــال الوس ــائل الودي ــة لح ــل النزاع ــات باس ــتخدام الح ــوار والتف ــاوض والوس ــاطة والتحكي ــم بينم ــا م ــا نس ــبته
( )26.5%مــن المؤسســات يعمــل يف مجــال تحو يــل النزاعــات ،ونســبة ( )34.1%تعمــل يف المجاليــن .كمــا ان
هنال ــك م ــا نس ــبته ( )21.6%يعم ــل يف نط ــاق عم ــل اخ ــر.

-الســؤال ( :)6كمــا اظهــرت نتائــج تحليــل االســتبيان ان مــا نســبته ( )27%تعمــل دون وجــود اي مانــح لعملهــا،و( )16.8%تعمــل بمســاعدة مانــح واحــد ،بينمــا ( )28.6%لديهــا مــوارد مــن أ كثــر مــن مانــح واحــد واقــل مــن
ثــاث مانحيــن و( )27.6%لديهــا مــوراد مــن أ كثــر مــن ثــاث مانحيــن.
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-الســؤال ( :)7وفيمــا لــه عالقــة بميزانيــة المؤسســة ،أوضحــت الدراســة ان مــا نســبته ( )65.4%مــن المؤسســاتتعمــل بموازنــة ســنوية تقــل عــن ( )100الــف دوالر ،بينمــا ( )21.1%تعمــل بموازنــة تزيــد عــن ال ( )100الــف
دوالر وتقــل عــن ( )500الــف دوالر .فقــط مــا نســبته ( )13.5%لديهــا موازنــة تزيــد عــن ال ( )500الــف دوالر.

-الس ــؤال ( :)8لق ــد ش ــملت الدراس ــة مش ــاركة م ــن المؤسس ــات االهلي ــة يف كل محافظ ــات الضف ــة الغربي ــة (بم ــافيهــا القــدس المحتلــة) وقطــاع غــزة ،حيــث يبيــن الجــدول التــايل نســبة وعــدد المؤسســات المشــاركة يف الدراســة
م ــن كل محافظ ــة :يالح ــظ ان ( )14.6%م ــن المؤسس ــات المش ــاركة م ــن محافظ ــة رام هللا ،يليه ــا)11.9%( ،
مــن محافظــة الخليــل ،يليهــا ( )10.3%مــن محافظــة القــدس ،يليهــا ( )9.7%مــن محافظــة نابلــس .لقــد كانــت
هنال ــك نس ــبة قليل ــة م ــن المش ــاركة ( )2.7%م ــن محافظ ــة طولك ــرم ،وكذل ــك ( )2.2%م ــن محافظ ــة اريح ــا،
حت ــى ان فري ــق المؤسس ــة ل ــم يس ــتطع التنق ــل يف المحافظ ــة لتعبئ ــة مباش ــرة لالس ــتبيان بس ــبب االج ــراءات
الصحي ــة المرتبط ــة بانتش ــار وب ــاء كورن ــا يف المحافظ ــة.
الجدول ( :)1توزيع المؤسسات وفقا ً للمحافظة
نينج
3.80%
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سابوط
4.30%

سلبان
9.70%

مركلوط
2.70%

ةيليقلق
6.50%

تيفلس
5.40%

هللا مار
14.60%

ا حيرا
2.20%

سدقلا
10.30%

محل تيب
3.20%

ليلخلا
11.90%

حفر
3.20%

ةرغ
4.90%

سنويناخ
3.20%

ةزغ لامش
7%

ىطسولا
7%

دراسة خط األساس
-الس ــؤال ( :)9كم ــا يبي ــن الش ــكل ( ،)7ب ــان م ــا نس ــبته ( )57.4%م ــن المجيبي ــن عل ــى االس ــتبيان بدرج ــة مدي ــرع ــام /مدي ــر تنفي ــذي للمؤسس ــة ،و( )16.4%مدي ــر برنام ــج ،و( )9.8%مدي ــر مش ــروع ،و( )16.4%غي ــر ذل ــك.

ب) :المستوى الثاين :المعارف والمهارات حيث نجد:
 الس ــؤال ( :)10ان هنال ــك مم ــا نس ــبته ( ،)53.5%م ــن المؤسس ــات تش ــير ان واح ــد أوأ كث ــر يف المؤسس ــة لدي ــهش ــهادة متخصص ــة يف مج ــال الوس ــائل الودي ــة يف التعام ــل م ــع النزاع ــات وهوم ــا يوضح ــه الش ــكل (:)8
 الس ــؤال ( :)11كم ــا يبي ــن الش ــكل ( ،)9نس ــبة م ــن تلق ــوا التدري ــب يف المؤسس ــة عل ــى الوس ــائل الودي ــة :الح ــوار،التف ــاوض ،الوس ــاطة ،والتحكي ــم.

-الس ــؤال ( :)12يظه ــر م ــن الش ــكل الس ــابق ،ان نس ــبة ( )5.4%م ــن المؤسس ــات ق ــد اجاب ــت بوج ــود أ كث ــر م ــن( )75%م ــن طاقمه ــا ق ــد تلق ــى تدريب ــا عل ــى الح ــوار ،بينم ــا م ــا نس ــبته ( )8.6%اش ــارت إىل وج ــود أ كث ــر م ــن
( )50%واق ــل م ــن ( )75%م ــن طاق ــم المؤسس ــة ق ــد تلق ــوا تدريب ــا عل ــى الح ــوار .كم ــا ان ( )13.8%يش ــيرون
إىل ان أ كثــر مــن نصــف المؤسســة قــد تلقــى تدريبــا علــى الحــوار ،بينمــا ( )18.4%يشــيرون إىل انــه (ال احــد) قــد
تلق ــى تدريب ــا عل ــى الح ــوار.
-كم ــا يظه ــر م ــن الش ــكل الس ــابق ،وفيم ــا ل ــه عالق ــة بالتدري ــب عل ــى التف ــاوض ،ان م ــا نس ــبته ( )13.5%تش ــيرإىل ان نص ــف المؤسس ــة وأ كث ــر ق ــد تلق ــوا تدريب ــا عل ــى التف ــاوض بينم ــا ( )26%يش ــيرون إىل ان ــه (ال اح ــد) ق ــد
تلق ــى تدريب ــا عل ــى التف ــاوض .وان نس ــبة ( )11.4%تش ــير إىل ان نص ــف المؤسس ــة ويزي ــد ق ــد تلق ــوا تدريب ــا
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عل ــى الوس ــاطة ،بينم ــا ( )33.5%يش ــيرون إىل ان ــه (ال اح ــد) ق ــد تلق ــى تدريب ــا عل ــى الوس ــاطة .بينم ــا م ــا نس ــبته
( )11.9%تشــير إىل ان نصــف المؤسســة ويزيــد قــد تلقــوا تدريبــا علــى التحكيــم بينمــا ( )41.6%يشــيرون إىل
ان ــه (ال اح ــد) ق ــد تلق ــى تدريب ــا عل ــى التحكي ــم.
-الس ــؤال ( :)12كم ــا بين ــت نتائ ــج االس ــتبيان ،ووفق ــا للش ــكل ( ،)10ان ( )24%م ــن المؤسس ــات ل ــميتلــق احــد فيهــا التدريــب علــى حــل النزاعــات ،بينمــا ( )26%مــن المؤسســات اشــارت إىل ان احــدا لــم
يتلــق تدريبــا علــى إدارة النزاعــات .وفيمــا لــه عالقــة بمنــع النزاعــات ،فــان ( )34.6%مــن المؤسســات
اشــارت ان احــدا لديهــا لــم يتلــق تدريبــا ،كمــا اشــارت نســبة ( )44.3%مــن المؤسســات ان احــدا لديهــا
لــم يتلــق تدريبــا علــى تحو يــل النزاعــات.

 الســؤال ( :)13كمــا ان ( )38.4%مــن المؤسســات لــم يتلــق احــد فيهــا تدريبــا علــى تحليــل النزاعــات ،و()42.7%مــن المؤسســات اشــارات إىل ان احــدا فيهــا لــم يتلــق تدريبــا علــى نظــم االنــذار واالســتجابة المبكــرة للنزاعــات.

 الســؤال ( :)14وعنــد الســؤال عــن مســتوى قيــام المؤسســة بابحــاث ودراســات ،اشــار مــا نســبته ( )49.2%مــنالمؤسســات انهــا ال تقــوم بايــة ابحــاث أودراســات فيمــا لــه عالقــة بالوســائل الوديــة لحــل النزاعــات.
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-الســؤال ( :)15بينمــا اشــار مــا نســبته ( )41.6%مــن المؤسســات انهــا ال تقــوم بايــة ابحــاث يف مجــالتحو ي ــل النزاع ــات .نس ــبة قليل ــة ( )6.5%تل ــك الت ــي تق ــوم بأكث ــر م ــن ( )5ابح ــاث يف مج ــال الوس ــائل
الودي ــة ،و( )11.4%الت ــي تق ــوم باكث ــر م ــن ( )5ابح ــاث يف مج ــال تحو ي ــل النزاع ــات س ــنويا.

ج) المستوى الثالث :استخدام الوسائل الودية يف التعامل مع النزاعات:
-الس ــؤالين ( 16و :)17اش ــارت نس ــبة مرتفع ــة ج ــدا ً ( )82.7%م ــن المؤسس ــات ان نظامه ــا الداخل ــيين ــص عل ــى اس ــتخدام الوس ــائل الودي ــة يف ح ــل نزاع ــات العم ــل ،وان نس ــبة قليل ــة ج ــدا ً ()2.7%
م ــن المؤسس ــات اش ــارت انه ــا ال تق ــوم باس ــتخدام ه ــذه النص ــوص عن ــد نش ــوء ن ــزاع ،و( )5.9%م ــن
المؤسس ــات اش ــارت إىل انه ــا تس ــتخدم ه ــذه الوس ــائل بدرج ــة منخفض ــة ج ــداً.
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-الســؤال ( :)18كمــا أوضــح تحليــل النتائــج إىل ان نســبة منخفضــة مــن المؤسســات ( )4.3%ال تســتخدم هــذهالنص ــوص عن ــد نش ــوء ن ــزاع ش ــخصي ،و( )5.4%م ــن المؤسس ــات تس ــتخدم ه ــذه النص ــوص بدرج ــة منخفض ــة
عنــد نشــوء نــزاع شــخصي.

د) المستوى الرابع :حساسية النزاع والدعم بدون أذى:
 الســؤال ( :)19يظهــر مــن الشــكل ( )16ان أ كثــر مــن نصــف المشــاركين يف تعبئــة االســتبيان لديهــم معرفــة بــاداةالدعــم بــدون اذى وبمقار بــة حساســية النزاعــات يف البرامــج والمشــاريع.
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-الس ــؤال ( :)20كم ــا يظه ــر م ــن الش ــكل ( )17ان ــه اذا م ــا كان ــت االجاب ــة عل ــى الس ــؤال الس ــابق (نع ــم) ،وعل ــىمقيــاس ( ،)5 - 1هنالــك نســبة جيــدة التــي تقيــم مــدى اســتخدام اداة الدعــم بــدون اذى  /حساســية النزاعــات
( ،)29.4%و( )12.6%يســتخدمونها بدرجــة مرتفعــة ،بينمــا اجــاب ( )21%بــان مســتوى اســتخدامهم لــإدارة
بدرج ــة منخف ــض ج ــداً.

-الســؤال ( :)21كمــا ان هنالــك نســبة كبيــرة تصــل إىل الثلــث مــن المؤسســات التــي اجابــت ان (ال احــد) قــد تلقــىتدريبــا علــى حساســية النــزاع ،ونســبة اخــرى كبيــرة ( )44.3%اجابــت ان نســبة منخفضــة مــن المؤسســات قــد
تلقــت مثــل هــذا التدريــب.
-الس ــؤال ( :)22ولك ــن نس ــبة أ كث ــر م ــن النص ــف اجاب ــت ب ــان المؤسس ــات تق ــوم بتخصي ــص ج ــزء م ــن وثيق ــةالمش ــروع لتبي ــان منهجيته ــا يف مج ــال حساس ــية الن ــزاع والدع ــم ب ــدون اذى وهوم ــا يوضح ــه الش ــكل (.)19
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ه) المستوى الخامس :مشاريع وبرامج المؤسسة:
 الس ــؤال ( :)23إىل أي درج ــة تتف ــق أوال تتف ــق :تق ــوم المؤسس ــة باج ــراء تحلي ــل للنزاع ــات كج ــزء م ــن (خط ــة تنفي ــذالمش ــروع) ،حي ــث ان م ــا نس ــبته ( )12.4%م ــن المؤسس ــات ال تق ــوم بوض ــع مؤش ــرات للن ــزاع يف وثيق ــة مش ــروعها،
مقاب ــل ( )11.4%تق ــول بانه ــا تق ــوم بدرج ــة مرتفع ــة ج ــدا ً بوض ــع مؤش ــرات للن ــزاع يف وثيق ــة المش ــروع وهوم ــا يوضح ــه
الش ــكل (.)20
-الس ــؤال ( :)24إىل اي درج ــة تتف ــق أوال تتف ــق :تق ــوم المؤسس ــة (بوض ــع مؤش ــرات) خاص ــة بالنزاع ــات الت ــي ت ــمتحليلهــا يف مرحلــة التحضيــر للمشــروع كجــزء مــن وثيقــة المشــروع ،حيــث يبيــن الشــكل ( ،)21إىل ان ()12.4%
مــن المؤسســات ال يقــوم بذلــك ،بينمــا ( )11.4يقــوم بهــا بدرجــة مرتفعــة.
-الســؤال ( :)25مشــاريع المؤسســة تشــمل ،وفقا للشــكل ( ،)22ان النســبة الغالبة ( )38.9%من المؤسســاتتشــير إىل ان مشــاريعها تشــمل التعامــل الــودي مــع النزاعــات وتحو يــل النزاعــات ،بينمــا ( )24.3%تشــير إىل ان
مشــاريعها تقتصــر علــى الوســائل الوديــة ،و( )29.7%تشــير إىل ان مشــاريعها تقتصــر علــى تحويــل النزاعــات.
يذكــر بــان ( )20.5%مــن المؤسســات تــرى بــان مشــاريعها تشــتمل علــى غيــر ذلــك.
-الس ــؤال ( :)26وفيم ــا ل ــه عالق ــة بتقيي ــم ق ــدرة المؤسس ــة عل ــى اس ــتخدام واح ــد أوأ كث ــر م ــن الوس ــائل الودي ــةيف ح ــل الن ــزاع ،اش ــار ( )17.8%م ــن المؤسس ــات ان ق ــدرة المؤسس ــة منخفض ــة ج ــداً ،و( )14.1%منخفض ــة،
و( )31.4%متوس ــطة ،بينم ــا اش ــار ( )25.9%م ــن المؤسس ــات إىل قدراته ــم جي ــدة ج ــداً ،و( )10.8%إىل انه ــا
ق ــدرات مرتفع ــة ج ــداً.
 -الس ــؤال ( :)27ويف مع ــرض االجاب ــة عل ــى نف ــس الس ــؤال الس ــابق ولك ــن فيم ــا ل ــه عالق ــة بمؤش ــرات النزاع ــاتالبنيوي ــة ،ت ــكاد االجاب ــة تك ــون قريب ــة م ــن الس ــؤال الس ــابق ،حي ــث ( )16.8%اجاب ــت ب ــان قدرته ــا ضعيف ــة ج ــداً،
و( )20%بــان قدرتهــا ضعيفــة ،و( )30.8%بانهــا قــدرة متوســطة ،و( )23.8%بانهــا قــدرة جيــدة جــداً ،و()8.6%
بانهــا قــدرة مرتفعــة جــداً.

و) المستوى السادس :العضوية يف شبكات محلية /وطنية أو /واقليمية /دولية:
-الســؤالين ( 28و :)29نســبة عاليــة جــدا ً مــن المؤسســات ( )90.3%اعضــاء يف شــبكات محليــة ،منهــا ()23.8%يف ش ــبكات متخصص ــة ،و( )25%يف ش ــبكات عام ــة ،و( )51.2%يف ش ــبكات متخصص ــة وعام ــة وفق ــا لم ــا
هوموض ــح يف كل م ــن الش ــكل ( )25والش ــكل (.)26
-الســؤالين ( 30و :)31كمــا ان نســبة اقــل مــن النصــف مــن المؤسســات ( )48.6%عضــويف شــبكات اقليميــة/دولي ــة ،منه ــا ( )35.1%يف ش ــبكات متخصص ــة ،و( )21.6%يف ش ــبكات عام ــة ،و( )50.5%يف ش ــبكات عام ــة
ومتخصصــة يف نفــس الوقــت كمــا هوموضــح يف كل مــن الشــكل ( )27والشــكل (.)28

ز) المستوى السابع :فهرس مؤشرات النزاع:
-الس ــؤال ( :)32لق ــد بين ــت النتائ ــج ان م ــا نس ــبته ( )35.3%م ــن المؤسس ــات اش ــارات ان (ال اح ــد) لديه ــا ق ــدتلق ــى التدري ــب يف مج ــال فه ــرس مؤش ــرات الن ــزاع ،بينم ــا ( )42.2%اش ــارت إىل ان اق ــل م ــن ( )25%م ــن
طاقمهــا قــد تلقــى مثــل هــذا التدريــب ،و( )12.5%مــن المؤسســات ان أ كثــر مــن ر بــع عــدد الطاقــم واقــل مــن
النص ــف ق ــد تلق ــوا مث ــل ه ــذا التدري ــب .كم ــا ان م ــا نس ــبته ( )6%م ــن المؤسس ــات اش ــارت إىل ان أ كث ــر م ــن
نص ــف ع ــدد اعضائه ــا واق ــل م ــن ثالث ــة ار ب ــاع الع ــدد ق ــد تلق ــوا مث ــل ه ــذا التدري ــب ،وتبق ــى نس ــبة ( )3.8%تل ــك
الت ــي اش ــارات إىل ان ا كت ــر م ــن ثالث ــة ار ب ــاع العاملي ــن ق ــد تلق ــوا تدريب ــا عل ــى فه ــرس مؤش ــرات الن ــزاع.
-الس ــؤال ( :)33وفيم ــا ل ــه عالق ــة برص ــد ،ومس ــح ،وتحلي ــل النزاع ــات قبي ــل كتاب ــة المش ــروع فق ــد اش ــارت نس ــبةقليل ــة ج ــدا ً ( )3.3%انه ــا تق ــوم بذل ــك بدرج ــة مرتفع ــة ج ــداً ،بينم ــا اش ــارت النس ــبة االكب ــر ( )33.9%م ــن
المؤسس ــات إىل انه ــا تق ــوم بذل ــك بدرج ــة منخفض ــة ج ــداً.
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-الس ــؤال ( :)34ويف مع ــرض االجاب ــة ع ــن امت ــاك المؤسس ــة لنظ ــام لتوثي ــق النزاع ــات يف منطق ــة عمله ــا ،فق ــداش ــارت نس ــبة قليل ــة ج ــدا ً ( )3.2%إىل ان المؤسس ــة تق ــوم بذل ــك بدرج ــة مرتفع ــة ج ــداً ،بينم ــا ( )44.9%م ــن
المؤسس ــات اش ــارت إىل انه ــا تق ــوم بذل ــك بدرج ــة منخفض ــة ج ــداً.
-الس ــؤال ( :)35كم ــا ان نس ــبة قليل ــة ج ــدا ً ( )9.7%م ــن المؤسس ــات الت ــي اش ــارت إىل وج ــود فه ــرس مؤش ــراتوطن ــي للنزاع ــات ،بينم ــا النس ــبة االكب ــر  )58.4%اجاب ــت (ربم ــا) ،و( )%.31م ــن المؤسس ــات اجاب ــت بع ــدم
وج ــود مث ــل ه ــذا النظ ــام كم ــا هوموض ــح يف الش ــكل (.)32
-الســؤال ( :)36ويف اطــار اســتخدام مثــل هــذا النظــام يف حــال وجــوده اشــارت نســبة متدنيــة جــدا ً ( )1.2%مــنالمؤسس ــات انه ــا تس ــتخدمه بدرج ــة مرتفع ــة ج ــداً ،بينم ــا النس ــبة االكب ــر ( )60%اش ــارت إىل انه ــا تس ــتخدمه
بدرج ــة منخفض ــة ج ــداً.
-الس ــؤال ( :)37ويف مع ــرض االجاب ــة ح ــول امت ــاك المؤسس ــة الدوات لتحلي ــل النزاع ــات ،كان ــت النس ــبة االكب ــر( )37.3%ق ــد اجاب ــت بانه ــا تمتل ــك بدرج ــة منخفض ــة ج ــداً ،و( )27%بدرج ــة منخفض ــة ،و( )21.1بدرج ــة
متوس ــطة )9.7% ،بدرج ــة جدي ــة ج ــداً ،بينم ــا فق ــط ( )4.9%م ــن المؤسس ــات م ــن اش ــارت إىل انه ــا تمتل ــك
بدرج ــة مرتفع ــة ج ــدا ً ادوات لتحلي ــل النزاع ــات.

ح) المستوى الثامن :االهداف الثالث للمشروع:
يف سياق احتساب خط االساس لكل هدف من االهداف الثالثة الواردة يف المشروع ،فقد تم بداية:
 تحديد االسئلة المرتبطة بكل هدف من االهداف الثالثة. احتساب الوزن المتوسط لكل هدف وفقا للجدول (:)2جدول ( :)2مكونات الوزن المتوسط
ال يوجد أو1

20%

الوزن المتوسط

1

1

1

منخفض أو2

20%

1

2

متوسط أو3

20%

2

1

3

3

3

20%

جيد أو4
1

4

مرتفع أو5

20%

4

1

5

5

 احتساب الوزن النسبي لكل سؤال مرتبط بكل هدف من االهداف الثالثة ،كما هومبين يف الجدول (:)3جدول ( :)3الوزن النسبي لكل سؤال
الهدف األول

السؤال – 13 :الفرع األول

2

السؤال – 13 :الفرع الثاين

1.9

السؤال27 :

2.875676

السؤال23 :
السؤال32 :
السؤال33 :
السؤال34 :
السؤال37 :

متوسط الوزن النسبي للهدف األول

2.52027

2.005434783
2.298913043
2.086486
2.178378

2.233144728
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الهدف الثاين

السؤال – 11 :الفرع األول

السؤال – 11 :الفرع الثاين

2.016216
2.275676

السؤال – 11 :الفرع الثالث

2.140541

السؤال – 12 :الفرع األول

2.194595

السؤال – 11 :الفرع الرابع

السؤال – 12 :الفرع الثاين

2.567568
2.151351

السؤال – 12 :الفرع الثالث

2.313514

السؤال14 :

2.037838

السؤال – 12 :الفرع الرابع

السؤال15 :

2.351351

السؤال17 :

4.032432

السؤال18 :

4.037838

السؤال27 :

متوسط الوزن النسبي للهدف الثاين

الهدف الثالث
السؤال20 :
السؤال21 :

2.989189
2.575468

3

1.945946

السؤال22 :

3.432432

السؤال24 :
السؤال36 :

2.372973

3.032432

متوسط الوزن النسبي للهدف الثالث

1.810811
2.644324

 اله ــدف األول (تأس ــيس وإضف ــاء الطاب ــع المؤسس ــي عل ــى نظ ــام توثي ــق لتحلي ــل وإدارة وح ــل ومن ــع وتحوي ــلالنزاع ــات يف المجتم ــع الفلس ــطيني) :كم ــا يظه ــر يف الج ــدول ( )3اع ــاه ،فق ــد ت ــم تخصي ــص ( )8اس ــئلة لقي ــاس ه ــذا
اله ــدف ،وق ــد حص ــل عل ــى وزن نس ــبي متوس ــط ( ،)2.32عل ــى مقي ــاس ( :1مت ــدين ج ــداً) ،إىل ( :5مرتف ــع ج ــداً) ،ال ــذي
س ــيعتبر خ ــط االس ــاس .ان ذل ــك يعن ــي ان خ ــط االس ــاس يق ــع بي ــن منخف ــض ومتوس ــط.
كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل:
o oإن الس ــؤال ( )11بفرعي ــه ق ــد حص ــل عل ــى وزن منخف ــض ( )2المتعلق ــة بتحلي ــل النزاع ــات،
و( )1.9المتعلق ــة نظ ــم االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة م ــن النزاع ــات العنيف ــة .إن ذل ــك يتطل ــب
العم ــل عل ــى تدري ــب المؤسس ــات يف ط ــرق ومقار ب ــات تحلي ــل الن ــزاع ،إضاف ــة إىل التعري ــف
بنظ ــم االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة والتدري ــب عليه ــا.
o oكم ــا حص ــل الس ــؤال ( :)32م ــا ه ــي نس ــبة العاملي ــن يف المؤسس ــة الذي ــن تلق ــوا التدري ــب
يف مج ــال فه ــرس مؤش ــرات النزاع ــات (منظوم ــة تق ــوم عل ــى جم ــع وتحلي ــل البيان ــات ح ــول
متغي ــرات (مث ــل متغي ــر الجريم ــة مث ــا أوالفس ــاد أوانته ــكات حق ــوق االنس ــان) ومؤش ــرات
(مث ــل جريم ــة القت ــل عل ــى خلفي ــة الش ــرف كمؤش ــر م ــن مؤش ــرات متغي ــر الجريم ــة) الن ــزاع،
ويت ــم تحدي ــث الفه ــرس بش ــكل دوري) ،عل ــى وزن ( ،)2مم ــا يتطل ــب توفي ــر التدري ــب عل ــى
فه ــرس مؤس ــرات النزاع ــات العنيف ــة.
 اله ــدف الث ــاين (زي ــادة ق ــدرات منظم ــات المجتم ــع المحل ــي ،بم ــا يف ذل ــك النس ــاء والش ــباب ،يف ح ــل النزاع ــاتوإدارتهــا والتحــول يف مناطقهــم) :حيــث تــم تخصيــص ( )13ســؤال لقيــاس هــذا الهــدف ،وقــد حصــل علــى وزن نســبي
( )2.58عل ــى مقي ــاس ( :1منخف ــض ج ــداً) ،إىل ( :5مرتف ــع ج ــدا ًً) ،ال ــذي س ــيعتبر خ ــط االس ــاس .إن ذل ــك يظه ــر أن خ ــط
االس ــاس هن ــا يق ــع بي ــن منخف ــض ومتوس ــط.
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كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل:
o
o

o

o

oان الســؤال ( ،)11المتعلــق بتحويــل النزاعــات قــد حصــل علــى اقــل وزن منخفــض (،)2.02
ســواء مقارنــه ببــايق فــروع نفــس الســؤال ،أوببــايق االســئلة المتعلقــة بهــذا الهــدف.
oكمــا حصــل الســؤال ( :)14مــا هو(مســتوى) قيــام المؤسســة باجــراء ابحــاث ودراســات يف كل
مج ــال الوس ــائل الودي ــة (الح ــوار ،التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) ،عل ــى وزن مت ــدين ()2.04
عل ــى مقي ــاس ( ،)-5 1مم ــا يتطل ــب توفي ــر الدع ــم التقن ــي لمؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين يف
مج ــال اج ــراء االبح ــاث يف مج ــاالت الح ــوار ،التف ــاوض ،الوس ــاطة والتحكي ــم.
oيذك ــر ب ــان كل م ــن الس ــؤال ( )17المؤسس ــة تق ــوم (باس ــتخدام) الوس ــال البديل ــة (الح ــوارن
التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) يف ح ــال نش ــوء ن ــزاع (عم ــل) داخ ــل المؤسس ــة قب ــل اللج ــوء
إىل العقوبــات االداريــة أو /والتقاضــي ،والســؤال ( :)18المؤسســة تقــوم (باســتخدام) الوســال
البديل ــة (الح ــوارن التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) يف ح ــال نش ــوء ن ــزاع (ش ــخصي) داخ ــل
المؤسســة قبــل اللجــوء إىل العقوبــات االداريــة أو /والتقاضــي ،قــد حصــا علــى وزن جيــد جــدا ً
( )4.03عل ــى مقي ــاس (.)5 – 1
oكم ــا اظه ــرت نتائ ــج الس ــؤال ( :)26م ــن وجه ــة نظ ــرك ،وعل ــى مقي ــاس ( ،)5 - 1فان ــك تق ّي ــم
(قــدرة) مؤسســتك يف مجــال اســتخدام واحــد أووأ كثــر مــن الوســائل الوديــة يف التعامــل مــع
الن ــزاع (الح ــوار ،التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) يف مش ــاريعها ،الحص ــول عل ــى وزن جي ــد ()3
عل ــى مقي ــاس (.)5 – 1

 الهــدف الثالــث (دعــم التدخــات القائمــة علــى األدلــة يف تحو يــل النزاعــات وبنــاء الســام ،وضمــان مشــاركة الشــبابوالنســاء) :حيــث تــم تخصيــص ( )5اســئلة لقيــاس هــذا الهــدف ،وقــد حصــب علــى وزن نســبي ( )2.64علــى مقيــاس (:1
متــدين جــداً) ،إىل ( :5مرتفــع جــداً) ،والــذي ســيعتبر خــط االســاس .ان خــط االســاس هنــا يقــع بيــن منخفــض ومتوســط.
كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل:
o oان الس ــؤال ( :)36إىل اي درج ــة تس ــتخدم مؤسس ــتك ه ــذا الفه ــرس الوطن ــي لمؤش ــرات
النزاعــات البنيو يــة يف تصميــم مشــاريعها ،قــد حصــل علــى نتيجــة منخفضــة ( .)1.81ان ذلــك
يتطل ــب يف جان ــب أول بن ــاء الفه ــرس الوطن ــي لمؤش ــرات الن ــزاع العني ــف ،ويف جان ــب اخ ــر،
تعري ــف مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين به ــذا الفه ــرس ،ويف جان ــب اخي ــر توفي ــر الدع ــم التقن ــي
لتعزي ــز اس ــتخدام الفه ــرس يف تصمي ــم المش ــاريع والبرام ــج.
o oكم ــا ان الس ــؤال ( :)21نس ــبة العاملي ــن يف المؤسس ــة الذي ــن تلق ــوا تدريب ــا عل ــى حساس ــية
النزاع ــات /الدع ــم ب ــدون اذى يف البرام ــج والمش ــاريع ،ق ــد حص ــل االخ ــر عل ــى نتيج ــة متدني ــة
( .،)1.95ان ذل ــك يتطل ــب تدري ــب مؤسس ــات المجمت ــع الم ــدين عل ــى حساس ــية النزاع ــات
والدع ــم ب ــدون اذى.
-نخلص من هذا القسم يف الدراسة إىل الجدول التايل:الهدف
الهدف األول :تأسيس
وإضفاء الطابع المؤسسي
على نظام توثيق لتحليل
وإدارة وحل ومنع وتحويل
النزاعات يف المجتمع
الفلسطيني
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 1التدخــات المقترحــة :يتــم تطويــر تدخــات تفصيليــة مقابــل كل هــدف مــن االهــداف الثالثــةن وبمــا يســاعد يف االنتقــال مــن خــط االســاس إىل االســتهداف ،الــذي
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االستنتاجات:
ان تحلي ــل االس ــتبيان ،اضاف ــة إىل مراجع ــة الدراس ــات وخاص ــة فه ــارس مؤش ــرات الن ــزاع العني ــف عالميـ ـاً ،تق ــود إىل
االس ــتنتاجات التالي ــة:
1.1فيما له عالقة بفهارس مؤشرات النزاع ونظم االنذار واالستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة:
-ان هنال ــك فه ــارس مؤش ــرات ن ــزاع ،والت ــي تش ــكل جوه ــر وقل ــب نظ ــم االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة ،ق ــد بني ــتعلــى مؤشــرات بنيو يــة مثــل مؤشــرات الجريمــة ،الفســاد ،ســيادة القانــون ،الفقــر ،مســتوى التعليــم .. ،الــخ .كمــا
ان هنال ــك فه ــارس مؤش ــرات ن ــزاع ق ــد بني ــت عل ــى جم ــع بيان ــات ح ــول اح ــداث تش ــير إىل احتم ــال ن ــزاع عني ــف،
كم ــا ان هنال ــك ن ــوع ثال ــث م ــن فه ــارس مؤش ــرات الن ــزاع ال ــذي جم ــع بي ــن مؤش ــرات بنيو ي ــة واح ــداث يف جم ــع
وتحلي ــل البيان ــات ،اضاف ــة إىل صياغ ــة تدخ ــات وتدابي ــر قصي ــرة الم ــدى واخ ــرى بعي ــدة الم ــدى.
-ان الجيــل الجديــد مــن نظــم االنــذار واالســتجابة المبكــرة هوذلــك الجيــل الــذي يركــز علــى جمــع وتحليــل البيانــاتوكذلــك تصميــم التدخــات وتنفيذهــا مــن قبــل فاعليــن داخــل الســياق وليــس مــن خارجــه .اضافــة إىل "الترابــط
الوثيــق" بيــن االنــذار واالســتجابة ،وان اي فصــل بينهمــا يمثــل خلــا يف النظــام.
-كم ــا ان م ــن اه ــم مب ــاديء تصمي ــم نظ ــم االن ــذار واالس ــتجابة المبك ــرة هوالتش ــاركية وكذل ــك ضم ــان الديموم ــةواالســتمرارية .ان التشــاركية تكــون مــن خــال ادمــاج اصحــاب العالقــة ويف مراحــل مبكــرة مــن تصميــم النظــام.
كمــا ان ضمــان الديمومــة امــر حيــوي ومهــم ســواء مــن خــال المــوارد البشــرية ،الماديــة ،التقنيــة ،المؤسســاتية،
والقانوني ــة.
-وانهــا نظــم تعتمــد علــى بيانــات كميــة علــى درجــة مــن الدقــة والمصداقيــة ،وكذلــك علــى بيانــات نوعيــة مكملــةومعــززة ومفســرة للبيانــات الكميــة.
2.2فيما له عالقة بنتائج استبيان قدرات مؤسسات المجتمع المدين يف حل ،إدارة ،منع وتحويل النزاعات:
-اظه ــر تحلي ــل النتائ ــج ان (كل) األوزان الت ــي حصل ــت عليه ــا االس ــئلة المتعلق ــة باله ــدف األول ( 8اس ــئلة) ،م ــا(دون ال ــوزن المتوس ــط =  ،)3المج ــاالت كاف ــة ذات العالق ــة به ــذا اله ــدف .ان ذل ــك يظه ــر بش ــكل جل ــي وج ــود
ضع ــف يف ق ــدرات المؤسس ــات يف مج ــاالت:
o oالتدريب يف مجال تحليل النزاعات.
o oضعــف التدريــب يف مجــال نظــم االنــذار واالســتجابة المبكــرة للنزاعــات العنيفــة ،وكذلــك ضعــف وقلــة
ادوات تحلي ــل النزاع ــات الت ــي تمتلكه ــا المؤسس ــات ،وبالت ــايل ضع ــف ق ــدرات اج ــراء تحلي ــل للنزاع ــات
م ــن قب ــل مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين المحلي ــة.
o oضع ــف التدري ــب يف مج ــال فه ــارس مؤش ــرات الن ــزاع ،وكذل ــك الضع ــف يف اس ــتخدام مؤش ــرات الن ــزاع
البنيو ي ــة يف تصمي ــم المش ــاريع والبرام ــج.
o oضع ــف ق ــدرات المؤسس ــات االهلي ــة المحلي ــة يف رص ــد ،ومس ــح ،وجم ــع وتحلي ــل البيان ــات الخاص ــة
بالنزاع ــات يف مناط ــق عمله ــا.
o oوكذل ــك الضع ــف الش ــديد يف نظ ــام خ ــاص بتوثي ــق النزاع ــات م ــن قب ــل مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين
المحلي ــة.
-كمــا اظهــرت أوزان االســئلة المتعلقــة بالهــدف الثــاين ( 13ســؤال) إىل ان ( )11منهــا اقــل مــن (الــوزن المتوســط=  ،)3بينمــا فقــط ( )2منهــا ،اعلــى مــن ذلــك .ان ذلــك يشــير إىل االســتنتاجات التاليــة:
o oت ــدين نس ــبة العاملي ــن يف مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين المحلي ــة المدربي ــن يف المج ــاالت االربع ــة
للتعام ــل ال ــودي م ــع النزاع ــات ،وبش ــكل خ ــاص يف مج ــايل الوس ــاطة والتحكي ــم.
o oوكذلــك تــدين نســبة العامليــن الذيــن تلقــوا التدريــب يف مقار بــات التعامــل مــع النزاعــات :حــل النزاعــات،
إدارة النزاعــات ،منــع النزاعــات ،وتحو يــل انلزاعــات ،وبشــكل خــاص يف المجــال االخيــر ،تحويــل النزاعــات.
o oاضاف ــة إىل الضع ــف يف اج ــراء ابح ــاث يف مج ــال الوس ــائل الودي ــة يف التعام ــل م ــع النزاع ــات ،وبش ــكل
اق ــل من ــه يف مج ــال تحو ي ــل النزاع ــات البنيو ي ــة.
o oوكذل ــك الضع ــف يف اس ــتخدام المؤسس ــات للوس ــائل الودي ــة يف التعام ــل م ــع النزاع ــات يف برامجه ــا
ومش ــاريعها.
o oولك ــن ،هنال ــك نقط ــة ق ــوة جي ــدة ج ــدا ً وه ــي اس ــتخدام المؤسس ــات للوس ــائل الودي ــة يف التعام ــل م ــع
النزاع ــات عن ــد نش ــوء ن ــزاع عم ــل أون ــزاع ش ــخصي داخ ــل المؤسس ــة.
-كمــا اظهــرت أوزان االســئلة المتعلقــة بالهــدف الثالــث ( 5اســئلة) إىل ان وجــود ســؤالين ( 21و )36قــد حصلــتعلــى أوزان (اقــل) مــن (الــوزن المتوســط =  ،)3وهومــا يقــود إىل االســتنتاجات التاليــة:
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o oتــدين نســبة العامليــن الذيــن تلقــوا تدريبــا يف مجــال حساســية النزاعــات والدعــم بــدون اذى يف البرامــج
والمش ــاريع .وكذل ــك ضع ــف اس ــتخدام ه ــذه االداة يف البرام ــج والمش ــاريع المنف ــذة م ــن المؤسس ــات
االهليــة المحليــة.
o oإضاف ــة إىل ان النس ــبة الت ــي تعتق ــد بوج ــود فه ــرس وطن ــي للنزاع ــات ،نس ــبة كبي ــرة منه ــا أق ــرت ع ــدم
اس ــتخدامها لفه ــرس المؤش ــرات يف برامجه ــا ومش ــاريعها.
o oضعف قيام المؤسسات بوضع مؤشرات للنزاعات يف وثيقة المشروع.
-يذك ــر ب ــان هنال ــك ( )3اس ــئلة ق ــد حصل ــت عل ــى أوزان تس ــاوي أوا كب ــر بقلي ــل م ــن ال ــوزن المتوس ــط ،وه ــياالس ــئلة ( 20و 22و )24وهوم ــا يس ــتدعي تدعي ــم وتعزي ــز ق ــدرات المؤسس ــات يف ه ــذه المج ــاالت.
-ان ذل ــك يتطل ــب م ــن مؤسس ــة تع ــاون وبالش ــرا كة م ــع اصح ــاب العالق ــة تطو ي ــر خط ــة عم ــل للمش ــروع للع ــام ،2021تشــمل التدخــات التفصيليــة المقترحــة مقابــل كل هــدف مــن االهــداف الثالثــة ،وبمــا يســاعد يف االنتقــال
م ــن خ ــط االس ــاس (الح ــايل) إىل االس ــتهداف (المس ــتقبلي) ،ال ــذي س ــيتم قياس ــه بع ــد ع ــام م ــن االن (ا كتوب ــر
 )2021م ــن خ ــال نف ــس االس ــتبيان وم ــع نف ــس المؤسس ــات ال ــت ش ــاركت يف ه ــذه المرحل ــة.
مرفق ( :)1مراجعة الدراسات:
1.1باروميتر النزاع ()Conflict Barometer
توفيــر البيانــات والخرائــط عــن ظهــور وديناميكيــات وتســويات النزاعــات المختلفــة حــول العالــم .تتضمــن قاعــدة بيانــات
النزاع ــات الخاص ــة به ــم وص ًف ــا تفصيل ًي ــا ل ــكل ن ــزاع ،باإلضاف ــة إىل معلوم ــات عام ــة مث ــل ش ــدة الن ــزاع عل ــى مقي ــاس م ــن
 0إىل  ،5والتغيي ــر يف الن ــزاع ،وس ــنة الب ــدء ،وأط ــراف الن ــزاع المعني ــة ،وعناص ــر الن ــزاع :أي الم ــوارد ،والس ــلطة والنظ ــام /
اإليديولوجي ــا واألراض ــي وم ــا إىل ذل ــك .وأن ــواع الن ــزاع أي دول ــة فرعي ــة ،أوبي ــن الوالي ــات ،أوبي ــن الوالي ــات ،وم ــا إىل ذل ــك.
وتش ــمل موارده ــا األخ ــرى مقي ــاس الص ــراع والخرائ ــط الثابت ــة .يق ــدم باروميت ــر الن ــزاع خارط ــة بالنزاع ــات (االزم ــات،
الح ــروب ،االنقالب ــات ،المفاوض ــات ،الوس ــاطة ،تس ــوية النزاع ــات) ،ومقارن ــة بي ــن الس ــنة الحالي ــة والس ــنة الس ــابقة .كم ــا
يق ــدم التقري ــر الس ــنوي التحليل ــي اش ــكال بياني ــة ح ــول ع ــدد كل ن ــزاع وفق ــا لكون ــه داخ ــل أوبي ــن ال ــدول ،وكذل ــك اش ــكال
بياني ــة وفق ــا لدرج ــة حدت ــه ،وح ــدة النزاع ــات من ــذ الع ــام  1945حت ــى س ــنة نش ــر التقري ــر (التقري ــر الس ــنوي) ،ووفق ــا ل ــكل
نــوع مــن انــواع النــزاع .كمــا يقــدم اجــراءات حــل النــزاع مــن حيــث شــكل لعــدد عمليــات التفــاوض وفقــا لحدتهــا ،وملخــص
لبعــض الــدول ،مثــال إســرائيل (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،منظمــة التحريــر الفلســطينية ،فتــح ،الجبهــة الشــعبية /
فلســطين) الكثافــة 3 :التغييــر :البدا يــة ،1920 :أطــراف النــزاع :الســلطة الوطنيــة ،فتــح ،الجبهــة الشــعبية ،منظمــة التحريــر
الفلســطينية مقابــل الحكومــة االســرائيلية ،بنــود الصــراع :االنفصــال ،والنظــام  /األيديولوجيــة ،والمــوارد) .اعتمــد باروميتــر
الن ــزاع عل ــى منهجي ــة قام ــت بتعري ــف الن ــزاع ،عل ــى أنه ــا تض ــارب يف المصال ــح واالهتمام ــات (االختالف ــات يف المواق ــف)
ح ــول القي ــم الوطني ــة لبع ــض الوق ــت والحج ــم بي ــن طرفي ــن عل ــى األق ــل (المجموع ــات المنظم ــة وال ــدول ومجموع ــات
ال ــدول والمنظم ــات) العازمي ــن عل ــى متابع ــة مصالحه ــم وتحقي ــق أهدافه ــم .وان عناص ــر الن ــزاع تتك ــون م ــن :منطق ــة –
االنفص ــال  -إنه ــاء االس ــتعمار  -الحك ــم ال ــذايت  -النظ ــام  /االيديولوجي ــا  -الس ــلطة الوطني ــة  -الهيمن ــة اإلقليمي ــة  -الق ــوة
الدولي ــة – مص ــادر – اآلخري ــن .كم ــا قاس ــت ش ــدة وح ــدة الن ــزاع عل ــى مقي ــاس م ــن  ،5 – 1وتصنيفيه ــا إىل غي ــر عنيف ــة
(مقي ــاس  "1 – 0الكام ــن" – " 2الظاه ــر") ،وعنيف ــة (مقي ــاس " 3االزم ــة" – " 4ازم ــة ش ــديدة" " -5ح ــرب").
2.2قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم -مرفق ()2
ه ــذه أداة هدفه ــا المس ــاعدة يف تحلي ــل النزاع ــات الدولي ــة .قاع ــدة البيان ــات بث ــاث لغ ــات (اإلس ــبانية واإلنجليزي ــة
والكاتالونيــة) وتوفــر معلومــات عــن النزاعــات وبنــاء الســام ،بمــا يف ذلــك تحليــل جنســاين " النــواع االجتماعــي « للقضايــا.
حا نشـ ًـطا يف جميــع أنحــاء العالــم ،وســيوفر قري ًبــا معلومــات عــن
ويقــدم معلومــات حــول مــا يقــرب مــن ً 30
نزاعــا مســل ً
األزمــات االجتماعيــة السياســية وعمليــات الســام .بالنســبة لــكل صــراع ،مــن الممكــن العثــور علــى معلومــات أساســية
تتعل ــق بأصول ــه وتط ــوره ،والجه ــات الفاعل ــة الرئيس ــية المش ــاركة ،والتصني ــف ،وش ــدة الص ــراع والمعلوم ــات األساس ــية
عــن البلــد الــذي يحــدث فيــه .كمــا تتضمــن قاعــدة البيانــات ً
أيضــا معلومــات عــن البعــد الجنســاين لــكل صــراع ،مــن أجــل
إب ــراز التأثي ــر المح ــدد ال ــذي تحدث ــه عل ــى النس ــاء والرج ــال وال ــدور ال ــذي تلعب ــه الم ــرأة يف مب ــادرات بن ــاء الس ــام أورف ــض
العنــف وف ًقــا ألحــكام قــرار األمــم المتحــدة 1325 .حــول المــرأة والســام واألمــن .ويف حالــة كولومبيــا ،علــى ســبيل المثــال،
يش ــير الموق ــع اإللكت ــروين إىل أن النس ــاء واألطف ــال يش ــكلون  74٪م ــن الس ــكان النازحي ــن ،وأن ــه يف س ــياق العس ــكرة
المكثفــة للمجتمــع ،تعرضــت العديــد مــن القيــادات النســائية والناشــطات االجتماعيــات لالضطهــاد ويف بعــض الحــاالت
للقتــل .وتشــكل النســاء ً
أيضــا مــا بيــن  30و 35٪مــن مقاتلــي منظمــات حــرب العصابــات مثــل القــوات المســلحة الثوريــة
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الكولومبيــة (فــارك) وجيــش التحريــر الوطنــي .علــى الرغــم مــن حقيقــة أن كال المجموعتيــن لديهمــا خطــاب يدافــع عــن
المس ــاواة بي ــن الجنس ــين ،إال أن الم ــرأة ل ــم ترتف ــع ف ــوق المناص ــب الوس ــطى وال يوج ــد ق ــادة نس ــاء رفيع ــي المس ــتوى.
وتق ــول بع ــض النس ــاء األعض ــاء يف ه ــذه المنظم ــات إن الثقاف ــة الجنس ــية تس ــتمر يف صف ــوف مجموع ــات العصاب ــات،
وهونتيج ــة للس ــياق االجتماع ــي السياس ــي ال ــذي انبثق ــت من ــه المنظم ــات المتم ــردة.
3.3مؤشر سيادة القانون – مرفق (:)3
يص ــدر ع ــن مش ــروع العدال ــة العالم ــي من ــذ الع ــام  ،2006ويش ــمل ( )8مؤش ــرات )1 :خض ــوع الحكوم ــة وكب ــار
المســؤولين للقانــون )2 ،وغيــاب الفســاد )3 ،وشــفافية الحكومــة وتبادلهــا المعلومــات مــع األفــراد ووســائل اإلعــام،
 )4والحق ــوق األساس ــية لألف ــراد )5 ،وتو ّف ــر األم ــن واالنضب ــاط )6 ،والمس ــاواة أم ــام القان ــون )7 ،والعدال ــة المدني ــة،
 )8والعدال ــة الجنائ ّي ــة .اعتم ــد منهجي ــة ،حي ــث يت ــم بن ــاء نتائ ــج المؤش ــرات باالس ــتناد إىل  120أل ــف اس ــتطالع رأي
يف ال ــدول الت ــي ش ــملها المؤش ــر إضافـ ـ ًة آلراء  3800خبي ــر قان ــوين ،اي ان ــه لي ــس نتائ ــج (بيان ــات الش ــرطة والقض ــاء
والنياب ــة « .يش ــمل المؤش ــر «  « 126دول ــة ،وفق ــا لتقري ــر الع ــام  .2019م ــن االهمي ــة االنتب ــاه إىل ان فلس ــطين :غي ــر
مش ــمولة يف المؤش ــر بينم ــا هنال ــك ( )8دول عربي ــة يش ــملها المؤش ــر (إلم ــارات « ،»126/32األردن ()61( ،)49
تون ــس )72( ،الجزائ ــر )74( ،المغ ــرب )89( ،لبن ــان )121( ،مص ــر )122( ،موريتاني ــا .هنال ــك طريق ــة ع ــرض النتائ ــج
(للمتغي ــرات الرئيس ــية الثم ــاين):
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طريقة عرض النتائج للمتغيرات والمؤشرات:

4.4تقرير مجلس القضاء األعلى الفلسطيني – السنوي – مرفق ()4
وهــو تقريــر ســنوي يصــدر عــن مجلــس القضــاء االعلــى يقــدم «احصائيــات» حــول :مجمــوع القضايــا الــواردة ،مجمــوع
القضاي ــا المفصول ــة ،مجم ــوع القضاي ــا ال ــواردة والم ــدورة ،نس ــبة المفص ــول إىل ال ــوارد ،الم ــدور الس ــابق والالح ــق.
كم ــا يق ــدم التقري ــر المؤش ــرات الس ــابقة يف مج ــال القضاي ــا المدني ــة والجزائي ــة ،وكذل ــك تصنيفه ــا وفق ــا لمحاك ــم:
الصل ــح ،بدا ي ــة ،بداس ــة اس ــتئناف ،اس ــتئناف ،النق ــض ،الع ــدل العلي ــا ،والمحكم ــة العلي ــا بالصف ــة الدس ــتورية) .كم ــا
يقــدم التقريــر احصائيــات تتعلــق باعــددا ونســب التنفيــذ (هــل يعتبــر ذلــك بديــا لتقريــر النيابــة حــول عــدد القضايــا
المنفــذة؟) .مــن االهميــة االنتبــاه إىل ان التقريــر ال يقــدم التــايل :وقــت التقاضــي كمؤشــر علــى فاعليــة القضــاء ،ال يقــدم
بيانــات القضايــا وفقــا لــكل محافظــة (امــر يحتــاج إىل المزيــد مــن التدقيــق) ،وعليــه :يمكــن اخــذ ( )3مؤشــرات :نســبة
المفص ــول إىل الكل ــي (ولي ــس ال ــوارد فق ــط) ،نس ــبة الم ــدور م ــن الع ــام الماض ــي ،نس ــبة الم ــدور إىل الع ــام الالح ــق.
5.5فهرس السالم العالمي
مــن الصعــب تعريــف الســام .إن أبســط طريقــة للتعامــل معهــا هــي مــن خــال االنســجام الــذي يتحقــق مــن خــال
غي ــاب العن ــف أوالخ ــوف م ــن العن ــف ،وال ــذي ت ــم وصف ــه بالس ــام الس ــلبي .الس ــام الس ــلبي هومكم ــل للس ــام
اإليج ــايب ال ــذي يع ــرف بأن ــه المواق ــف والمؤسس ــات والهي ــاكل الت ــي تخل ــق مجتمع ــات س ــلمية وتدعمه ــا .اعتم ــد
المؤشــر منهجيــة تقيــس مؤشــر  GPIمســتوى الســام الســلبي يف بلــد مــا باســتخدام ثالثــة مجــاالت ســلمية :المجــال
األول :هوالص ــراع الداخل ــي وال ــدويل المس ــتمر ،يبح ــث يف م ــدى مش ــاركة البل ــدان يف النزاع ــات الداخلي ــة والخارجي ــة،
وكذلــك دورهــا ومــدة مشــاركتها يف النزاعــات .المجــال الثــاين :يقيــم مســتوى االنســجام أوالخــاف داخــل الدولــة .تق ّيــم
عشــرة مؤشــرات بشــكل عــام مــا يمكــن وصفــه بســامة وأمــن المجتمــع .التأكيــد هــوأن انخفــاض معــدالت الجريمــة،
والح ــد األدىن م ــن النش ــاط اإلره ــايب والمظاه ــرات العنيف ــة ،والعالق ــات المتناغم ــة م ــع ال ــدول المج ــاورة ،والمش ــهد
السياســي المســتقر ونســبة صغيــرة مــن الســكان الذيــن نزحــوا داخل ًيــا أوجعلــوا الجئيــن يمكــن أن يســاوي الســام.
المج ــال الثال ــث :هن ــاك س ــبعة مؤش ــرات أخ ــرى تتعل ــق بالعس ــكرة يف بل ــد م ــا  -مم ــا يعك ــس العالق ــة بي ــن مس ــتوى
التعزيــزات العســكرية للبلــد والوصــول إىل األســلحة ومســتوى ســامتها ،محل ًيــا ودول ًيــا .يتــم قيــاس البيانــات القابلــة
للمقارن ــة ح ــول اإلنف ــاق العس ــكري كنس ــبة مئو ي ــة م ــن النات ــج المحل ــي اإلجم ــايل وع ــدد ضب ــاط الخدم ــة المس ــلحة
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ل ــكل ف ــرد ،وكذل ــك المس ــاهمات المالي ــة يف بعث ــات األم ــم المتح ــدة لحف ــظ الس ــام .كم ــا يض ــم ( )23مؤش ــر عل ــى
غيــاب العنــف أوالخــوف مــن العنــف .تــم اختيــار المؤشــرات يف األصــل بمســاعدة فريــق الخبــراء يف عــام  2007وتــم
مراجعته ــا م ــن قب ــل فري ــق الخب ــراء عل ــى أس ــاس س ــنوي .يت ــم تس ــوية جمي ــع الدرج ــات ل ــكل مؤش ــر عل ــى مقي ــاس
مــن  1إىل  ،5حيــث يتــم تجميــع المؤشــرات النوعيــة يف خمــس مجموعــات ويتــم تســجيل المجموعــات الكميــة مــن
 1إىل  ،5إىل العالم ــة العش ــرية الثالث ــة.
الصراعات المحلية والدولية الدائرة السالمة واالمن االجتماعي
عدد ومدة النزاعات الداخلية ( )2.56مستوى الجريمة المتصورة يف المجتمع ()3
عدد الوفيات من الصراع المنظم
الخارجي ()5

عدد الالجئين والمشردين داخليا كنسبة
مئوية من السكان ()4

عدد الوفيات من الصراع الداخلي
المنظم ()5

عدم االستقرار السياسي ()4

العدد والمدة والدور يف النزاعات
الخارجية ()2.28

مقياس اإلرهاب السياسي ()4

شدة الصراع الداخلي المنظم ()5

اثر االرهاب ()2

العالقات مع الدول المجاورة ()5

عدد عمليات القتل مقارنة ب  100الف
مواطن ()4
مستوى الجريمة العنيفة ()4
احتماالت المظاهرات العنيفة ()3
عدد السجناء مقارنة بكل  100الف مواطن
()3
عدد افراد االمن الداخلي مقارنة بكل 100
الف مواطن ()3

العسكرة
اإلنفاق العسكري كنسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمايل ()2
عدد أفراد القوات المسلحة لكل
 100،000شخص ()2
حجم عمليات نقل األسلحة التقليدية
الرئيسية كمتلقية (الواردات) لكل
 100 000شخص ()2
حجم عمليات نقل األسلحة التقليدية
الرئيسية كمورد (صادرات) لكل
 100،000شخص ()3
المساهمة المالية لبعثات األمم
المتحدة لحفظ السالم ()2
قدرات األسلحة النووية والثقيلة ()3
سهولة الوصول إىل األسلحة الصغيرة
واألسلحة الخفيفة ()3

ت ــم وزن المؤش ــر (ت ــم وض ــع وزن كل مؤش ــر يف الج ــدول اع ــاه ال ــوارد بي ــن قوس ــين يف نهاي ــة المؤش ــر) حي ــث ت ــم توزي ــن
المؤشــر عندمــا تــم إطــاق مؤشــر  GPIيف عــام  ،2007قامــت اللجنــة االستشــارية للخبــراء المســتقلين بتقســيم الدرجــات
بن ــا ًء عل ــى األهمي ــة النس ــبية ل ــكل مؤش ــر م ــن المؤش ــرات عل ــى مقي ــاس م ــن  1إىل  .5ت ــم بع ــد ذل ــك احتس ــاب مؤش ــرين
مرجحي ــن للمك ــون الفرع ــي م ــن مجموع ــة مؤش ــرات  .GPI: 1مقي ــاس لكيفي ــة س ــام بل ــد م ــا داخل ًي ــا ؛  .2مقي ــاس م ــدى
ســام الدولــة خارجي ـا ً (حالــة الســام خــارج حدودهــا) .كمــا تمــت صياغــة النتيجــة والمؤشــر المركــب العــام بتطبيــق وزن
 60يف المائ ــة لقي ــاس الس ــام الداخل ــي و 40يف المائ ــة للس ــام الخارج ــي .ت ــم االتف ــاق عل ــى ال ــوزن الثقي ــل المطب ــق عل ــى
الس ــام الداخل ــي م ــن قب ــل اللجن ــة االستش ــارية ،بع ــد نق ــاش ق ــوي .واس ــتند الق ــرار إىل الفك ــرة المبتك ــرة الت ــي مفاده ــا أن
مســتوى أعلــى مــن الســام الداخلــي مــن المرجــح أن يــؤدي إىل نــزاع خارجــي أقــل أويرتبــط بــه علــى األقــل .تمــت مراجعــة
األوزان مــن قبــل اللجنــة االستشــارية قبــل تجميــع كل إصــدار مــن  .GPIمــن االهميــة مالحظــة ان فلســطين موجــودة يف
الفه ــرس وبدرج ــة ( )2.621وبترتي ــب ( )141م ــن اص ــل ( )163دول ــة ،وبترتي ــب ( )12م ــن أص ــل ( )20الش ــرق االوس ــط
وشــمال افريقيــا (تضمــن القائمــة اســرائيل).
6.6فهرس مؤشرات السالم يف المملكة المتحدة -مرفق ()6
يقيــس  UKPIالســام وف ًقــا لمســتويات الجرائــم العنيفــة والقتــل واالضطــراب العــام وجرائــم األســلحة وعــدد رجــال
الشــرطة .وانــه مــن خــال قيــاس حالــة الســام ،يمكننــا تعزيــز فهمنــا للعوامــل االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة
الت ــي تس ــاعد عل ــى تطوي ــر بيئ ــات أ كث ــر س ــاما .ت ــم تطو ي ــر الفه ــرس عل ــى المس ــتوى المحل ــي (ا كث ــر م ــن  35ال ــف
س ــاكن – ملي ــون س ــاكن) ،وعلي ــه ف ــان الفه ــرس يش ــمل ( )343مجتم ــع محل ــي ،م ــن بينه ــا ( )278مجتم ــع محل ــي
ا كث ــر ه ــدوءا مم ــا كان ــت علي ــه يف الع ــام  .2003أح ــد األه ــداف الرئيس ــية ل ـ  UKPIهونق ــل النق ــاش ح ــول العن ــف
م ــن التقيي ــم الضي ــق للجرائ ــم ومع ــدالت الجريم ــة ،إىل فه ــم أ كث ــر ش ـ ً
ـمول ألس ــباب العن ــف وتكاليف ــه وآث ــاره كنقط ــة
28

دراسة خط األساس
انطــاق لتحقيــق مجتمــع أ كثــر ســاما .يعتمــد المؤشــر علــى خمس ــة مؤش ــرات هــي :جرائــم القتــل لــكل  100ألــف
ش ــخص :وتش ــمل أرق ــام القت ــل ،والقت ــل الخط ــأ والقت ــل للرض ــع ،الجرائ ــم العنيف ــة ل ــكل  100،000ش ــخص :هن ــاك
تعريف ــات مختلف ــة للجرائ ــم العنيف ــة المس ــتخدمة عب ــر البل ــدان .م ــن أج ــل محاول ــة وتوحي ــد البيان ــات ق ــدر اإلم ــكان
عبــر مؤشــرات الســام ،يســتخدم  IEPتعريــف مكتــب التحقيقــات الفــدرايل للجرائــم العنيفــة ،والــذي يشــمل االعتــداء
واالغتص ــاب والسطوالمش ــدد .بالنس ــبة ل ـ  ،UKPIه ــذا يعن ــي أن الجرائ ــم العنيف ــة ه ــي تل ــك الجرائ ــم الت ــي تن ــدرج
تح ــت فئ ــة "الجرائ ــم العنيف ــة  -م ــع اإلصاب ــة» ،باس ــتثناء جرائ ــم القت ــل وكذل ــك الجرائ ــم الجنس ــية وجرائ ــم الس ــرقة،
جريمــة األســلحة لــكل  100.000شــخص :تشــمل جرائــم األســلحة الجرائــم المتعلقــة باألســلحة الناريــة والســكاكين
واألس ــلحة الخط ــرة األخ ــرى ،جرائ ــم الفوض ــى العام ــة ل ــكل  100،000ش ــخص :يت ــم اس ــتخدام مؤش ــر االضط ــراب
العــام كبديــل للتصــورات الجريمــة أوالخــوف مــن الجريمــة .االضطــراب العــام يشــمل العنــف االضطــراب والمضايقــة،
ضب ــاط الش ــرطة ل ــكل  100،000ش ــخص :ال تش ــمل بيان ــات ضب ــاط الش ــرطة المجتمعي ــة ( .)PCSOsكم ــا ام اعط ــاء
أوزان للمؤش ــرات الخمس ــة وفق ــا للج ــدول الت ــايل:
المؤشر

جرائم القتل

جرائم العنف

الوزن

النسبة يف فهرس المؤشرات %

4

26.67%

4

جرائم االسلحة

2

موظفي الشرطة

3

النظام العام

2

26.67%

13.33%

13.33%
20%

مص ــادر البيان ــات الت ــي يس ــتخدمها المؤش ــر ج ــداول البيان ــات المفتوح ــة للش ــرطة المس ــجلة للجرائ ــم يف وزارة الداخلي ــة
كمص ــدر لبيان ــات الجريم ــة ،وتس ــتخدم ً
أيض ــا بيان ــات وزارة الداخلي ــة ح ــول أرق ــام توظي ــف الش ــرطة لمؤش ــرات ضب ــاط
الش ــرطة.
7.7تقرير الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق االنسان

حي ــث تن ــاول المؤش ــر ( )15متغي ــر ومؤش ــر لالنته ــاكات يف الضف ــة والغ ــزة وه ــي متغي ــر ألح ــق بالحي ــاة :الوفي ــات:
وال ــذي ت ــم تصنيف ــه إىل ع ــدد م ــن المؤش ــرات الفرعي ــة :ألقتـ ــل عـ ــى خلفيـ ــة مـ ــا يسـ ــمى ب ـ ــرشف العائلـ ــة" ،الوفيـ ــات
ع ــى خلفي ــة ش ــجارات عائلي ــة ،الوفي ــات تنفي ــذا ً لحك ــم اإلع ــدام ،وفي ــات ع ــى خلفي ــة إس ــاءة اس ــتعامل السـاح ،وفيـات
يف ظ ــروف غامض ــة ،وفي ــات ع ــى خلفي ــة ع ــدم اتب ــاع إج ــراءات الس ــامة العام ــة ،وفي ــات الس ــجون وأماك ــن االحتج ــاز،
الوفي ـ ــات الناتج ـ ــة ع ـ ــن انتح ـ ــار ،وفيـ ــات قيـ ــد التحقيـ ــق ،وفي ـ ــات ع ـ ــى خلفي ـ ــات أخ ـ ــرى ،المس ــائلة والمحاس ــبة ع ــن
انته ــاكات الح ــق يف الحي ــاة .ومتغي ــر الح ــق بالس ــامة الجس ــدية (من ــع التعذي ــب واس ــائة المعامل ــة) :مؤش ــر :ع ــدد
الشــكاوى وتوزيعهــا الجغــرايف ،مؤشــر :انمــاط انتهــاكات حســب الشــكاوى (المعاملــة القاســية والالنســانية والحاطــة
بالكرام ــة ،التعذي ــب والتهدي ــد اثن ــاء التوقي ــف ،االعت ــداء الجس ــدي أوالمعن ــوي خ ــارج مرا ك ــز االعتق ــال) ،كم ــا يمك ــن
تصني ــف الش ــكاوى وفق ــا لللعم ــر وكذل ــك وفق ــا للجه ــة مرتكب ــة االنته ــاك ،المس ــائلة والمحاس ــبة عل ــى االنته ــاكات
الحــق بالســامة الجســدية .ومتغيــر الحــق يف الحريــة واالمــان الشــخصي :مؤشــر عــدد الشــكاوى وتوزيعهــا الجغــرايف،
انمــاط االنتهــاكات (االحتجــاز التعســفي ،تفتيــش المســاكن بــدون مذكــرة قانونيــة ،عــدم احتــرام حقــوق المحتجزيــن،
عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم  .)..ومتغيــر الحــق بحريــة التنقــل :عــدد الكشــاوى وتوزيعهــا الجغــرايف ،انمــاط االنتهــاكات
(تقيي ــد حري ــة مواطني ــن م ــن التنق ــل باحتج ــاز بطاق ــة هوي ــة ،المن ــع م ــن الس ــفر عب ــر المعاب ــر الس ــباب سياس ــية،
المن ــع م ــن الس ــفر ب ــدون ام ــر قض ــايئ ،من ــع مواطني ــن م ــن الحص ــول عل ــى ج ــواز س ــفر) .ومتغي ــر  5الح ــق بحري ــة
ال ــراي والتعبي ــر :ع ــدد الش ــكاوى ،انم ــاط (اص ــدار بيان ــات والحدي ــث م ــع وس ــائل االع ــام ،حري ــة الصحاف ــة واالع ــام،
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي) .ومتغيــر الحــق بالتجمــع الســلمي :عــدد الشــكاوى ،االنمــاط (منــع أوعرقلــة
الوص ــول ،االعت ــداء عل ــى المش ــاركين ،ف ــض تجمع ــات س ــلمية) .ومتغي ــر الح ــق يف تكوي ــن الجمعي ــات :وص ــف غي ــر
كم ــي ،ومتغي ــر الح ــق بالمش ــاركة السياس ــية وتقل ــد الوظائ ــف العام ــة :انم ــاط (اس ــتمرار خص ــم الرات ــب للموظفي ــن
المســتنكفين يف غــزة ،خصــم رواتــب االســرى والمحرريــن يف غــزة ،انتهــاك مبــدأ التنافــس النزيــه يف التوظيــف ،وقــف
عملي ــات الترقي ــة والتقيي ــم يف الوظيف ــة العمومي ــة ،ع ــدم االلت ــزام بالمعايي ــر القانوني ــة للتوقي ــف والع ــزل والط ــرد م ــن
الوظيف ــة العمومي ــة) ،ومتغي ــر الح ــق بالعم ــل ،متغي ــر الح ــق بالصح ــة ،متغي ــر الح ــق بالتعلي ــم ،ومتغي ــر الرقاب ــة عل ــى
اماك ــن االحتج ــاز (ت ــم توزي ــع المتغي ــر إىل مؤش ــرات /اس ــئلة فرعي ــة وكذل ــك تزي ــع الفرعي ــة إىل فرعي ــة اح ــرى ،مث ــا
إدارة الس ــجون كف ــرع ،ت ــم توزيعه ــا إىل  14مؤش ــر فرع ــي  ،)..متغي ــر النظ ــارات التابع ــة للش ــرطة  :تقيي ــم وصف ــي
ولي ــس كم ــي ،متغي ــر مرا ك ــز االحتج ــاز التابع ــة لالجه ــزة االمني ــة تقيي ــم نوع ــي وصف ــي ،متغي ــر تعام ــل واس ــتجابة
ال ــوزارات والهيئ ــات م ــع الهيئ ــة المس ــتقلة .
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8.8متعقب النزاعات العالمية ()Global Conflict Tracker
وهودليــل تفاعليــا للنزاعــات المســتمرة حــول العالــم التــي تهــم الواليــات المتحــدة .تعــرض الخريطــة مــا يقــرب مــن
ثالثي ــن نزاع ــا ،وتقدي ــم خلفي ــة ومعلوم ــات ع ــن كل ن ــزاع .ح ــدد 3الث مس ــاويات للتأثي ــر عل ــى المصال ــح األمريكي ــة:
حــرج :يهــدد الصــراع بشــكل مباشــر الوطــن األمريكــي ،ومــن المرجــح أن يــؤدي إىل تدخــل عســكري أمريكــي ،أويهــدد
إم ــداد الم ــوارد االس ــتراتيجية األمريكي ــة الهام ــة .وحي ــوي :يؤث ــر الص ــراع عل ــى ال ــدول ذات األهمي ــة االس ــتراتيجية
للوالي ــات المتح ــدة ولكن ــه ال ينط ــوي عل ــى الت ــزام بمعاه ــدة الدف ــاع المتب ــادل .ومح ــدود :يمك ــن أن يك ــون للن ــزاع
عواق ــب إنس ــانية ش ــديدة  /واس ــعة النط ــاق ولك ــن يف بل ــدان ذات أهمي ــة اس ــتراتيجية مح ــدودة للوالي ــات المتح ــدة.
كم ــا يصن ــف حال ــة الن ــزاع يف ( )3ح ــاالت :يف حال ــة تده ــور ،يف حال ــة مس ــتقرة – ال تغيي ــر ،يف حال ــة تحس ــن .كم ــا يق ــدم
الموقــع خارطــة بالنزاعــات ،وكذلــك خلفيــة ومعلومــات عــن كل نــزاع مــن النزاعــات ذات االهتمــام .كمــا يتــم تصنيــف
النزاع ــات م ــن حي ــث الن ــوع إىل ( )8ان ــواع :الح ــرب االهلي ــة – العن ــف االجرام ــي – بي ــن ال ــدول – ع ــدم اس ــتقرار
سياس ــي – االنفص ــال – ن ــزاع عل ــى مناط ــق جغرافي ــة – اره ــاب عاب ــر للح ــدود – غي ــر تقلي ــدي .يعتم ــد الفه ــرس
المنهجيــة التــي تحــدد النزاعــات المســتمرة التــي ظهــرت يف متعقــب النزاعــات العالميــة يف األصــل مــن خــال مســح
األولو ي ــات الوقائي ــة ( ،)PPSال ــذي طل ــب م ــن المس ــؤولين الحكوميي ــن وخب ــراء السياس ــة الخارجي ــة واألكاديميي ــن
تقيي ــم النزاع ــات المس ــتمرة والمحتمل ــة بن ــا ًء عل ــى احتمالي ــة حدوثه ــا يف ع ــام معي ــن وتوقعاته ــم للتأثي ــر المحتم ــل
علــى المصالــح األمريكيــة .كمــا يقــوم مركــز االجــراءات الوقائيــة بتقييــم حالــة كل صــراع مــن خــال مراقبــة التطــورات
يف الصــراع ومراجعــة قوائــم المراقبــة وتقييمــات الصــراع والتقاريــر الحكوميــة .يتــم التوصــل إىل تقييــم داخــل مركــز
االجــراءات الوقائيــة وبالتشــاور مــع الخبــراء المعنييــن يف مجلــس العالقــات الخارجيــة ،وتحديــد أوضــاع كل نــزاع علــى
أســاس شــهري أوحســب مــا تمليــه األحــداث .يعــرض خارطــة للنزاعــات( :ذات االهتمــام لمصالــح الواليــات المتحــدة)
وفق ــا للش ــكل الت ــايل:

ج

يير

9.9تقرير الشرطة الفلسيطنية  -السنوية ( :2017مثال)
حي ــث يص ــدر التقري ــر الس ــنوي ع ــن الش ــرطة الفلس ــطينية يف بدا ي ــة كل ع ــام (تقريب ــا ش ــهر  ،)2كم ــا يتن ــاول التقري ــر :
احصائيــة الجرائــم الجنائيــة المرتكبــة ،احصائيــات االدارات والدوائــر والقــوات والوحــدات ( : 16االدارات المتخصصــة)،
يت ــم تبي ــان االحصائي ــات ايض ــا وفق ــا ل ــكل محافظ ــة ،ت ــم تصني ــف الجرائ ــم إىل ( )8مجموع ــات ،يص ــدر ع ــن دائ ــرة
البح ــوث والتخطي ــط والتطو ي ــر يف الش ــرطة.
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1010فهرس الديمومة لمنظمات المجتمع المدين
وال ــذي يقي ــس ( )7مؤش ــرات :الص ــورة العام ــة ،البني ــة التحتي ــة القطاعي ــة (اي الخدم ــات المس ــاندة المتوف ــرة
للمنظمــات) ،تقديــم الخدمــات ،المناصــرة (القــدرة علــى التاثيــر علــى السياســات والــراي العــام) ،الصالحيــة الماليــة
(اي الوصــول إىل المــوارد الماليــة) ،القــدرة التنظيميــة (القــدرة الداخليــة التــي تمكــن المنظمــة مــن تحقيــق اهدافهــا)،
البيئــة القانونيــة .يتــم قيــاس ديمومــة المنظمــات علــى مقيــاس مــن  ،: 1إىل  . :7ووفقــا لثــاث فئــات ( :)3-1تحســن
(االزرق – االخضــر) :)5-3( ،تتطــور (االصفــر – االصفــر الغامــق) :)7-7( ،مقيــد (البرتقــايل – االحمــر) .يقــدم الفهــرس
المقيــاس العــام للدولــة يف كل ســنة .مثــا :الضفــة الغربيــة وغــزة (وليســت فلســطين وفقــا للفهــرس) 4.4 :يف العــام
 .2018كم ــا يق ــدم الفه ــرس اتج ــاه التغي ــر خ ــال الس ــنوات االر ب ــع االخي ــرة ( .)-2017 2013انظ ــر/ي الش ــكل ادن ــاه:

يعتمد منهجية حيث يتم التقييم من قبل فريق من الخبراء الذي يجتمع ويقوم بعملية التقييم.
1111فهرس اداء المؤسسة ()Organizational Performance Index
المج ــاالت الرئيس ــية األربع ــة ل ــأداء التنظيم ــي مث ــل الفعالي ــة (النجاع ــة) والكف ــاءة والصل ــة واالس ــتدامة (الش ــكل
الت ــايل) .يف  ،OPIيت ــم تش ــغيل كل م ــن ه ــذه المج ــاالت كمنطقي ــن فرعيي ــن.
يقص ــد النجاع ــة :ه ــي ق ــدرة المؤسس ــة عل ــى تنفي ــذ برام ــج عالي ــة الج ــودة وتحس ــين عملي ــات برنامجه ــا باس ــتمرار وف ًق ــا
لمهمته ــا وأهدافه ــا .كم ــا ت ــم تحدي ــد النتائ ــج يف ه ــذا المج ــال وه ــي 1.1 :النتائ ــج :تهت ــم المنظم ــات الناجع ــه بقي ــاس
وتحلي ــل النتائ ــج طويل ــة الم ــدى (مس ــتوى النتائ ــج) لخدم ــة المس ــتفيدين عل ــى أفض ــل وج ــه ،و 1.2المعايي ــر :تعتم ــد
المنظم ــات الناجع ــة وتنف ــذ باس ــتمرار معايي ــر الصناع ــة المقبول ــة باإلضاف ــة إىل قي ــادة تحس ــين تل ــك المعايي ــر بم ــرور
الوق ــت .المج ــال الث ــاين هوالكف ــاءة :ه ــي ق ــدرة المنظم ــة عل ــى التخطي ــط والموازن ــة لتدخالته ــا بطريق ــة ناجح ــة باس ــتمرار
وفعال ــة م ــن حي ــث التكلف ــة ،كم ــا ت ــم تحدي ــد النتائ ــج يف ه ــذا المج ــال وه ــي  2.1التنفي ــذ :تق ــوم المنظم ــات ذات الكف ــاءة
بتطو ي ــر واس ــتخدام وتحدي ــث خط ــط العم ــل والميزاني ــات وأنظم ــة التتب ــع المتعلق ــة بتقدي ــم خدم ــات البرام ــج وتحلي ــل
فعالي ــة تكلف ــة الخدم ــات ،و 2.2الوص ــول للجمه ــور المس ــتهدف :تس ــتخدم المؤسس ــات الكف ــؤة الم ــوارد للوص ــول إىل
الجمه ــور المس ــتهدف وف ًق ــا لخط ــط واضح ــة المعال ــم ،وبم ــرور الوق ــت ،زي ــادة ع ــدد المس ــتفيدين والمناط ــق الجغرافي ــة.
المجــال الثالــث ذا صلــه :هــي قــدرة المنظمــة علــى االســتجابة لالحتياجــات الفعليــة للمســتفيدين منهــا ،والبقــاء يقظيــن
ألي تغييــر يؤثــر علــى هــذه القــدرة وتغييــر مســار عملهــا بنــا ًء علــى التعلــم ،كمــا تــم تحديــد النتائــج يف هــذا المجــال وهــي
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 3.1الجمه ــور المس ــتهدف :تش ــرك المنظم ــات ذات الصل ــة أصح ــاب المصلح ــة يف كل خط ــوة م ــن خط ــوات المش ــروع
لضمــان تلبيــة األنشــطة لالحتياجــات الفعليــة بمــا يف ذلــك المشــاركة النشــطة يف تصميــم الحلــول وتنفيذهــا 3.2 ،التعلــم:
تتبن ــى المنظم ــات ذات الصل ــة وتنف ــذ باس ــتمرار التعل ــم كمح ــرك رئيس ــي للتغيي ــر م ــن الداخ ــل .ام ــا المج ــال الراب ــع
واالخيــر فهواالســتدامة :هــي قــدرة المنظمــة علــى ضمــان دعــم خدماتهــا بقاعــدة متنوعــة مــن المــوارد المحليــة والدوليــة
الت ــي ق ــد تش ــمل التمو ي ــل واألش ــخاص والثق ــة وأن ــواع أخ ــرى م ــن الدع ــم .كم ــا ت ــم تحدي ــد النتائ ــج يف ه ــذا المج ــال وه ــي
 4.1المــوارد :تولــد المنظمــات المســتدامة مــوارد مــن مصــادر متعــددة ومتنوعــة بطريقــة اســتراتيجية ؛ و 4.2راس المــال
االجتماع ــي :تتفه ــم المنظم ــات المس ــتدامة ق ــوة رأس الم ــال االجتماع ــي وتس ــتخدمها ،وه ــي العالق ــات والتواص ــل يف
مجتمعاته ــا الت ــي تس ــمح بتش ــغيل البرام ــج الناجح ــة وتنت ــج نتائ ــج طويل ــة الم ــدى.
1212تقرير االحصاء المركزي الفلسطيني :حيث يوفر بيانات عن االنتهاكات االسرائيلية:
المس ــتعمرات االس ــرائيلية (ع ــدد المس ــتعمرات ،ع ــدد المس ــتعمرين ،ع ــدد االعت ــداءات  ..ال ــخ) ،الش ــهداء والجرح ــى
واالس ــرى ،المب ــاين المتض ــررة (البح ــث يف جه ــة اخ ــرى غي ــر االحص ــاء والت ــي توف ــر بيان ــات محدث ــة بالخص ــوص) .كم ــا
يوفــر بيانــات لمؤســرات بنيو يــة :الفقــر (االبعــاد والمؤشــرات ،واألوزان الترجيحيــة) .كمــا انــه يوفــر نســبة الفقــر وطنيــا
وحس ــب المحافظ ــة :يقي ــس الفق ــر مجالي ــن :مج ــال الرف ــاه االقتص ــادي (يق ــاس بمؤش ــر واح ــد :خ ــط الفق ــر النق ــدي
الوطن ــي) ،ومج ــال الرف ــاه االجتماع ــي ( 48مؤش ــر يف  10ابع ــاد) .م ــن االهمي ــة مالحظ ــة :م ــا يهمن ــا (اعتق ــد) القيم ــة
االجتماليــة للمؤشــر ســواء بشــكل عــام أووفقــا لــكل مجــال مــن المجاليــن ،علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى
المحافظ ــة .كم ــا يقي ــس البطال ــة ،العن ــف (مؤش ــرات :العن ــف المرتب ــط باالحت ــال ،العن ــف المجتمع ــي  ...ال ــخ) ،وغيره ــا.
1313مؤشر الفساد (تقرير امان):
الــذي يقيــس مســتوى الفســاد بشــكل ســنوي مــن خــال اســتبيان "وجهــا لوجــه" اضافــة إىل ادوات اخــرى .يشــمل
الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وكذلــك قطــاع غــزة .كمــا يبيــن الفســاد يف القطاعــات التاليــة :الحكومــي ،المحلــي،
االهلــي ،والقطــاع الخــاص .كمــا يشــمل اشــكال الفســاد.
1414باروميتر الفساد العالمي:
حي ــث يع ــد مقي ــاس /باروميت ــر الفس ــاد العالم ــي ال ــذي تنش ــرته منظم ــة الش ــفافية الدولي ــة أ كب ــر مس ــح يف العال ــم
يتتبــع الــرأي العــام حــول الفســاد .وهويســتطلع  114000شــخص يف  107دولــة حــول وجهــة نظرهــم بشــأن الفســاد.
ويف الس ــياق الفلس ــطيني ،فان ــه يعتم ــد تقري ــر مؤسس ــة ام ــان ويظه ــر النتيج ــة الكلي ــة تح ــت عن ــوان = 62% :نس ــبة
األش ــخاص الذي ــن اعتق ــدوا أن الفس ــاد ازداد يف األش ــهر ال ـ  12الس ــابقة = 12% ،النس ــبة المئوي ــة لمس ــتخدمي
الخدم ــة العام ــة الذي ــن دفع ــوا رش ــوة يف االثن ــي عش ــر ش ــه ًرا الماضي ــة .يف حي ــن ان ــه يق ــدم الترتي ــب والعالم ــة ،مث ــا:
افغانس ــتان :الترتي ــب ( 173م ــن اص ــل  ،)180والعالم ــة للع ــام .)100/16( = 2019
1515مؤشر الجريمة العالمي (: )Crime Index by country
يقيــس فهــرس مؤشــرات الجريمــة الــذي يقيــس فهــرس مؤشــرات االمــان ،كمــا انــه يقيــس فهــرس الجريمــة فلســطين
حيــث ( )43.59ويف المرتبــة ( )66مــن اصــل ( )129دولــة .األوىل يف ارتفــاع هــي فنزو يــا ،واالقــل عالميــا هــي قطــر.
يقي ــس فه ــرس االم ــان يف فلس ــطين حي ــث ( )56.41يف المرتب ــة ( )64م ــن اص ــل ( .)129يذك ــر ب ــان قط ــر االعل ــى يف
الشــعور باالمــان ،وفنزو يــا االقــل .ان جمــع البيانــات مــن خــال اســتبيان علــى موقــع الكتــروين ،وكل ســؤال يعطــي
م ــن ناق ــص  2إىل زائ ــد  .2كم ــا ان نتائ ــج االس ــتبيان توض ــع عل ــى مقي ــاس م ــن ( 100 – 0اق ــل م ــن  = 20الجريم ــة
متدني ــة ج ــداً ،وم ــن  = 40 – 20مت ــدين ،وم ــن  = 60 – 40متوس ــط ،وم ــن  = 80 – 60مرتف ــع ،وأ كث ــر م ــن = 80
مرتف ــع ج ــداً) .ان مقي ــاس االم ــان يق ــاس بش ــكل عكس ــي.
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1616فه ــرس العن ــف الداخل ــي :لق ــد أنش ــأنا مؤش ــرا ً جدي ــداً ،مؤش ــر العن ــف الداخل ــي ( ،)IVIوال ــذي يه ــدف إىل
مقارنــة مقــدار العنــف علــى مســتوى الدولــة ل ـ  130دولــة ناميــة .مؤشــر  IVIهومؤشــر مركــب يتكــون مــن أر بــع
مجموع ــات :الص ــراع المس ــلح الداخل ــي واإلج ــرام واإلره ــاب والعن ــف السياس ــي .ويس ــتند إىل متغي ــرات كمي ــة
فق ــط ،عل ــى النقي ــض م ــن مؤش ــرات الهشاش ــه الت ــي تقي ــم ذاتي ــا .المتغي ــرات والمؤش ــرات:

فهرس العنف الداخلي

النزاعات المسلحة الداخلية

الموت نتيجة هذه النزاعات

الجريمة

القتل

االرهاب

النازحين نتيجة هذه النزاعات

احداث ارهاب

موىت نتيجة ارهاب

جرحى نتيجة ارهاب

اغتياالت

االرهاب السياسي

التطهير

اعمال الشغب

1717فهرس الدول الهشة /الضعيفة:
يتن ــاول ه ــذا الفه ــرس م ــن  4متغي ــرات ،كل منه ــا يتك ــون م ــن  3مؤش ــرات ،وكل مؤش ــر ل ــه مؤش ــرات فرعي ــة.
المغي ــرات والمؤش ــرات :مؤش ــرات التماس ــك :االجه ــرزة االمني ــة ،النخ ــب المنقس ــمة ،المظال ــم الجماعي ــة ،مؤش ــرات
االقتص ــاد :تراج ــع اقتص ــادي ،تط ــور غي ــر متس ــاو ،رحل ــة الن ــاس وهج ــرة االدمغ ــة ،المؤش ــرات السياس ــية :ش ــرعية
الدول ــة ،الخدم ــات العام ــة ،حق ــوق االنس ــان وس ــيادة القان ــون ،المؤش ــرات الديمغرافي ــة :ضغ ــط ديمغ ــرايف ،الجئي ــن
ونازحي ــن ،تدخ ــات خارجي ــة ،يت ــم قي ــاس كل مؤش ــر عل ــى مقي ــاس م ــن  . 10 – 1لق ــد ت ــم الب ــدء به ــذا الفه ــرس م ــن
ع ــام  ،2006ويت ــم نش ــر تقري ــر س ــنوي .يعتم ــد منهجي ــة تحلي ــل المحت ــوى حي ــث يت ــم تقس ــيم كل م ــن المؤش ــرات
االثنــي عشــر إىل مؤشــرات فرعيــة ،ولــكل مــن هــذه ،يتــم تطبيــق المئــات مــن عبــارات البحــث المنطقيــة علــى بيانــات
الوس ــائط العالمي ــة لتحدي ــد مس ــتوى أهمي ــة القضاي ــا ل ــكل م ــن تل ــك المؤش ــرات الفرعي ــة .يف كل بل ــد .تتضم ــن
البيان ــات األولي ــة الت ــي يقدمه ــا مجم ــع المحت ــوى التج ــاري مق ــاالت إعالمي ــة وتقاري ــر بحثي ــة ونق ــاط بيان ــات نوعي ــة
أخ ــرى ت ــم جمعه ــا م ــن أ كث ــر م ــن  10000مص ــدر مختل ــف للغ ــة اإلنجليزي ــة ح ــول العال ــم .يف كل ع ــام ،يت ــراوح ع ــدد
المق ــاالت والتقاري ــر الت ــي يت ــم تحليله ــا بي ــن  50-45ملي ــون .بن ــا ًء عل ــى الم ــاءة المق ــدرة ل ــكل مؤش ــر فرع ــي ،يت ــم
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تقس ــيم الدرج ــات المؤقت ــة ل ــكل دول ــة .كم ــا يت ــم تحدي ــد مجموع ــة البيان ــات الكمي ــة الموج ــودة مس ــب ًقا ،بش ــكل ع ــام
م ــن ال ــوكاالت اإلحصائي ــة الدولي ــة والمتع ــددة األط ــراف (مث ــل األم ــم المتح ــدة والبن ــك ال ــدويل ومنظم ــة الصح ــة
العالمي ــة) لقدرته ــا عل ــى تمثي ــل الجوان ــب الرئيس ــية للمؤش ــرات إحصائ ًي ــا .يت ــم تس ــوية مجموع ــات البيان ــات األولي ــة
وتحجيمهــا للتحليــل المقــارن .كمــا يتــم اجــراء المراجعــة النوعيــة :بشــكل منفصــل ،يقــوم فريــق مــن باحثــي العلــوم
االجتماعيــة بمراجعــة مســتقلة لــكل دولــة مــن  178دولــة ،تقديــم تقييمــات بنــا ًء علــى األحــداث الرئيســية مــن ذلــك
الع ــام ،مقارن ــة بالع ــام الس ــابق .اضاف ــة إىل ان ــه يت ــم تثلي ــث ه ــذه البيان ــات الثالث ــة م ــن خ ــال تطبي ــق مجموع ــة م ــن
القواع ــد لضم ــان دم ــج مجموع ــات البيان ــات بطريق ــة تع ــزز م ــن ق ــوة المناه ــج المختلف ــة .كم ــا يبي ــن الش ــكل الت ــايل
نتائ ــج الفه ــرس للع ــام :2020

1818فهرس (:)SCORE
لق ــد ت ــم تصمي ــم مؤش ــر  SCOREلتحدي ــد وقي ــاس ش ــرطين مس ــبقين للس ــام يف المجتم ــع .أوله ــا التماس ــك
االجتماع ــي ،ال ــذي يش ــير إىل طبيع ــة التعاي ــش بي ــن األف ــراد داخ ــل مجموع ــة اجتماعي ــة معين ــة والمؤسس ــات الت ــي
تحي ــط به ــم .المك ــون الث ــاين هوالمصالح ــة ،والت ــي تش ــير إىل الجه ــود الجاري ــة إلح ــال الس ــام بي ــن المجموع ــات الت ــي
كان ــت م ــن قب ــل يف ن ــزاع .يمك ــن فه ــم التماس ــك االجتماع ــي والمصالح ــة عل ــى أنه ــا أبع ــاد مس ــتقلة للس ــام يمك ــن
أن تؤث ــر عل ــى النتائ ــج األخ ــرى المتعلق ــة بالس ــام مث ــل التس ــوية السياس ــية .وه ــذا يعن ــي أن فه ــم طبيع ــة عالقته ــم
وتأثيرهــم المشــترك ،باإلضافــة إىل التأثيــر المجتمعــي الفــردي ،سيســمح لنــا بعمــل توقعــات أفضــل وأ كثــر اســتنارة
ح ــول كيفي ــة تأثي ــر التغيي ــرات يف كل منه ــا عل ــى نتائ ــج الس ــام النهائي ــة.

1.1التماسك االجتماعي

المتغيرات والمؤشرات

 1.1الفساد المدرك

 1.2الثقة بالمؤسسات

 1.3الشعور بانه/ا ممثل/ة بالمؤسسات

 1.4االمن االنساين

 1.5الرضا عن الحياة العامة /المدنية
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2.2المصالحة

 2.1القوالب الجامدة السلبية

 2.2القلق بين المجموعات

 2.3المسافة االجتماعية
 2.4المخاطر االجتماعية
 2.5التمييز النشط

 2.6المشاعر االيجابية

يتــم قيــاس المؤشــرات علــى مقيــاس مــن  10( 10 - 0مســتويات ،مثــا :-1 0 :مســتوى ،وهكــذا) ،حيــث يمثــل  0غيابًــا
تامــا للظاهــرة المقاســة يف المجتمــع و 10يمثــل وجودهــا القــوي الســائد.
ً
1919فهرس المؤشرات العالمي للنزاعات:
تقييمــا عالم ًيــا للمخاطــر اســتنادًا
لقــد تــم تصميــم مؤشــر مخاطــر النــزاع العالمــي ( )GCRIلمنــح واضعــي السياســات
ً
إىل البيانــات الكميــة .وهويحــدد احتماليــة وكثافــة النزاعــات الوطنيــة ودون الوطنيــة التــي تحــدث يف الســنة إىل األر بــع
ســنوات القادمــة .يتكــون  ،GCRIالمســتوحى مــن نمــاذج مخاطــر الصــراع الكميــة ،مــن نموذجيــن إحصائييــن :نمــوذج
االنح ــدار والنم ــوذج المرك ــب .يعتم ــد كال النموذجي ــن عل ــى أربع ــة وعش ــرين متغيـ ـ ًرا فرديً ــا ،وكله ــا مس ــتقرة نس ــب ًيا،
حي ــث م ــن المتوق ــع ح ــدوث تغيي ــر طفي ــف م ــن س ــنة إىل أخ ــرى .جمي ــع البيان ــات المس ــتخدمة يمك ــن الوص ــول
إليه ــا بحري ــة م ــن قب ــل أي مس ــتخدم عل ــى اإلنترن ــت .ويعتم ــد تقيي ــم المخاط ــر عل ــى عوام ــل اقتصادي ــة واجتماعي ــة
وسياس ــية وجغرافي ــة وبيئي ــة ،تم ــت دراس ــتها م ــن خ ــال  24متغي ـ ًرا .يت ــم اس ــتخراج البيان ــات المس ــتخدمة م ــن 14
مجموعــة بيانــات مختلفــة ،والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مجانًــا مــن قبــل أي مســتخدم علــى اإلنترنــت .هنالــك بيانــات
لفلســطين كبــايق الــدول ،مــن العــام  .2014 – 1989ان بنيــة فهــرس مؤشــرات النــزاع :تــايت بنيــة فرهــس المؤشــرات
وفقــا للجــدول التــايل:

مجال الخطر
السياسي

االمني

المجتمعي

المؤشر

المفهوم
نوع النظام السياسي

نوع النظام السياسي 3.98

اداء النظام السياسي

اداء الحكومة 6.023986

الوضع الحايل للنزاع
تاريخ النزاع

التماسك االجتماعي

نقص الديمقراطية 6
مستوى القمع 2.5

حقوق التمكين 10

النزاع الداخلي االخير ()0

مجاورة نزاع عنيف مرتفع الحدة ()10

عدد السنوات منذ نزاع مرتفع الحدة ()10

الفساد ()6.376469

التغير يف عالقات القوة العرقية 0

التجميع العريق 9
السالمة والصحة العامة

الروابط العرقية 0

معدل جرائم القتل 5.116228
معدل وفاة حديثي الوالدة 4.328635
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االقتصادي

الجغرافيا والبيئة

التنمية والتوزيع للموراد

الناتج االجمايل نسبة إىل الفرد 5.48919

عدم المساواة يف الدخل 3.282185
االنفتاح 5.2508

االحكام والتوظيف

االمن الغذايئ 3.397453

التحديات الجغرافية

ضغط المياه (حصة الفرد) 9.040256

البطالة 8.587696
انتاج النفط 0

قيود بنيوية 4.923077
الديمغرافيا

عدد السكان 3.216218

تضخم الشباب 8.671961

2020قاعدة بيانات تحليل الصراع االجتماعي:
وهوقاع ــدة بيان ــات تحلي ــل النزاع ــات االجتماعي ــة ( )SCADه ــي م ــورد إلج ــراء البح ــوث والتحلي ــات ح ــول مختل ــف
أش ــكال االضطراب ــات االجتماعي ــة والسياس ــية يف أفريقي ــا .ويش ــمل أ كث ــر م ــن  20000ح ــدث للص ــراع االجتماع ــي يف
جمي ــع أنح ــاء أفريقي ــا م ــن  1990إىل  ،2011بم ــا يف ذل ــك أعم ــال الش ــغب واإلضراب ــات واالحتجاج ــات واالنقالب ــات
والعن ــف الطائف ــي .تتضم ــن قاع ــدة بيان ــات تحلي ــل النزاع ــات االجتماعي ــة ( )SCADاالحتجاج ــات ،وأعم ــال الش ــغب،
واإلضراب ــات ،والصراع ــات الطائفي ــة ،والعن ــف الحكوم ــي ض ــد المدنيي ــن ،وأش ــكال أخ ــرى م ــن الص ــراع االجتماع ــي
التــي ال يتــم تتبعهــا بشــكل منتظــم يف مجموعــات بيانــات الصــراع األخــرى .يتضمــن  SCADحال ًيــا نزاعــات اجتماعيــة
مــن  ،2017-1990تغطــي جميــع إفريقيــا واآلن ً
أيضــا المكســيك وأمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي .كمــا
ان ج ــزء م ــن ه ــذا النظ ــام ،ن ــوع الح ــدث ال ــذي ياخ ــذ االش ــكال التالي ــة:
1

مظاهــرة منظمــة .عمــل متميــز ومســتمر وســلمي إىل حــد كبيــر موجــه نحوأعضــاء مجموعــة "أخــرى" أوســلطات حكوميــة متميــزة .يف
هــذه الحالــة ،يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة (منظمــات) واضحــة

2

مظاهــرة عفو يــة .عمــل متميــز ومســتمر وســلمي إىل حــد كبيــر موجــه نحوأعضــاء مجموعــة "أخــرى" أوســلطات حكوميــة متميــزة .يف
هــذه الحالــة ،ال يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة واضحــة

3

تنظيــم أعمــال شــغب عنيفــة .عمــل مميــز ومســتمر وعنيــف موجــه ضــد أعضــاء مجموعــة “أخــرى” أوســلطات حكوميــة مميــزة .ينــوي
المشــاركون التســبب يف إصابــة جســدية و /أوأضــرار يف الممتلــكات .يف هــذه الحالــة ،يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة (منظمــات)
واضحــة

4

أعمــال شــغب عنيفــة عفو يــة .عمــل مميــز ومســتمر وعنيــف موجــه ضــد أعضــاء مجموعــة “أخــرى” أوســلطات حكوميــة مميــزة .ينــوي
المشــاركون التســبب يف إصابــة جســدية و /أوأضــرار يف الممتلــكات .يف هــذه الحالــة ،ال يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة (منظمــات)
واضحــة.

5

اإلضراب العام .يشارك أعضاء منظمة أونقابة يف التخلي التام عن أماكن العمل والمرافق العامة.

6

إضراب محدود .ينخرط أعضاء منظمة أونقابة يف التخلي عن أماكن العمل يف قطاعات أوقطاعات محدودة

7

العنــف المؤ يــد للحكومــة (القمــع) :حــدث عنيــف مميــز تشــنه يف المقــام األول الســلطات الحكوميــة ،أوالجماعــات التــي تعمــل يف
دعــم صريــح للســلطة الحكوميــة ،وتســتهدف أفــرادًا أو“فــردًا جماع ًيــا” أعضــاء يف جماعــة أوحركــة معارضــة مزعومــة .الحــظ أن هــذا
الحــدث بــدأ مــن قبــل الحكومــة أوالجهــات المؤ يــدة للحكومــة .انظــر رمــز القمــع أدنــاه.

8

العنــف المناهــض للحكومــة :حــدث عنــف متميــز تشــنه يف المقــام األول مجموعــة غيــر تابعــة للدولــة ضــد الســلطات الحكوميــة
أورمــوز الســلطات الحكوميــة (علــى ســبيل المثــال ،النقــل أوغيرهــا مــن البنــى التحتيــة) .وبصــرف النظــر عــن أعمــال الشــغب ،يجــب
أن يكــون لــدى الفاعــل المناهــض للحكومــة جنــاح أومنظمــة شــبه عســكرية دائمــة أودائمــة
عنــف الحكومــة اضــايف :حــدث عنيــف مميــز تشــنه يف المقــام األول مجموعــة مــن غيــر الــدول تســتهدف أفــرادًا أو“فــردًا جماع ًيــا”
أعضــاء يف جماعــة أوحركــة معارضــة مزعومــة .وبســبب التمييــز بيــن أعمــال الشــغب ،يجــب أن يكــون لــدى ممثــل واحــد علــى األقــل
جنــاح أومنظمــة عســكرية شــبه دائمــة أودائمــة .الســلطات الحكوميــة غيــر مدرجــة كجهــات فاعلــة أوأهــداف
العنــف داخــل الحكومــة :حــدث عنيــف مميــز بيــن فصيليــن مســلحين مرتبطيــن بعناصــر مختلفــة داخــل الحكومــة .وتشــمل هــذه
العنــف بيــن وحدتيــن مســلحتين قانونيتيــن (مثــل االشــتباكات بيــن الشــرطة والجيــش) أوبيــن ميليشــيات غيــر رســمية مرتبطــة بقــادة
حكومييــن معينيــن .يتضمــن هــذا الرمــز أحداثًــا مثــل االنقالبــات العســكرية.
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2121مراقبة الصراع على األراضي (رسم خرائط تضارب األراضي يف الهند):
وه ــي ش ــبكة م ــن الباحثي ــن المنتش ــرين يف جمي ــع أنح ــاء الهن ــد ،والذي ــن يجمع ــون بي ــن الدق ــة األكاديمي ــة والتقاري ــر
الواقعيــة لجمــع البيانــات التــي تجيــب علــى األســئلة حــول الصراعــات وتأثيرهــا علــى البيئــة واالســتثمارات الصناعيــة
والنــاس .يقــدم خارطــة وعليهــا الــوان مختلفــة يف مواقــع مختلفــة تبيــن نزاعــات االراضــي (كمــا هوموضــح يف الصــورة
ادنــاه) ،وعلــى هامــش الصــورة (اليميــن) بيانــات عــن عــدد النزاعــات ،عــدد النــاس المتاثريــن بهــذه النزاعــات ،كمــا ان
النقــر علــى اي نقطــة ينقــل إىل صفحــة خاصــة بالنــزاع وفيهــا بيانــات عــن هــذا النــزاع:

2222فيس بوك :مسح للنزاعات البيئية والتعاون:
يقدم بيانات حول النزاعات والتعاون يف مجال البيئة ،حيث يظهر جدول يبين البيانات التالية:
اسم النزاع

نوع النزاع “ اساسي ،جزيئ،

المنطقة االقليمية:
شدة وحدة النزاع

الفترة :البدء  -النهاية

الدول المشاركة

الموارد

ملخص عن النزاع

مث ــال :تق ــدم الصفح ــة ( )https://factbook.ecc-platform.org/conflictsه ــذا الج ــدول ع ــن ( )135ن ــزاع بيئ ــي يف
العالــم .كمــا يمكــن مالحظــة انــه عنــد النقــر علــى اي نــزاع :يتــم االنتقــال إىل صفحــة تشــمل نفــس البيانــات الموجــودة يف
الج ــدول ،اضاف ــة إىل خارط ــة  .اضاف ــة إىل ان ــه وتح ــت الخارط ــة ملخ ــص أوس ــع م ــن المخل ــص الس ــابق ع ــن الن ــزاع ،وم ــن
ث ــم تقدي ــم مخط ــط تح ــت م ــا يس ــمى النم ــوذج المع ــريف " ،"Conceptual Modelكم ــا يق ــدم ملخ ــص ع ــن تاري ــخ الن ــزاع،
ملخ ــص جه ــود ح ــل الن ــزاع ،ش ــدة وح ــدة الن ــزاع عل ــى مقي ــاس ( ،)4 1-وكذل ــك تاثي ــرات الن ــزاع .تظه ــر الخارط ــة ادن ــاه:
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2323قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم:
ه ــذه أداة هدفه ــا المس ــاعدة يف تحلي ــل النزاع ــات الدولي ــة .قاع ــدة البيان ــات بث ــاث لغ ــات (اإلس ــبانية واإلنجليزي ــة
والكاتالونيــة) وتوفــر معلومــات عــن النزاعــات وبنــاء الســام ،بمــا يف ذلــك تحليــل جنســاين "النــواع االجتماعــي" للقضايــا.
حا نشـ ًـطا يف جميــع أنحــاء العالــم ،وســيوفر قري ًبــا معلومــات عــن
ويقــدم معلومــات حــول مــا يقــرب مــن ً 30
نزاعــا مســل ً
األزمــات االجتماعيــة السياســية وعمليــات الســام .بالنســبة لــكل صــراع ،مــن الممكــن العثــور علــى معلومــات أساســية
تتعل ــق بأصول ــه وتط ــوره ،والجه ــات الفاعل ــة الرئيس ــية المش ــاركة ،والتصني ــف ،وش ــدة الص ــراع والمعلوم ــات األساس ــية
عــن البلــد الــذي يحــدث فيــه .تتضمــن قاعــدة البيانــات ً
أيضــا معلومــات عــن البعــد الجنســاين لــكل صــراع ،مــن أجــل إبــراز
التأثيــر المحــدد الــذي تحدثــه علــى النســاء والرجــال والــدور الــذي تلعبــه المــرأة يف مبــادرات بنــاء الســام أورفــض العنــف
وف ًقــا ألحــكام قــرار األمــم المتحــدة 1325 .حــول المــرأة والســام واألمــن .ويف حالــة كولومبيــا ،علــى ســبيل المثــال ،يشــير
الموق ــع اإللكت ــروين إىل أن النس ــاء واألطف ــال يش ــكلون  74٪م ــن الس ــكان النازحي ــن ،وأن ــه يف س ــياق العس ــكرة المكثف ــة
للمجتم ــع ،تعرض ــت العدي ــد م ــن القي ــادات النس ــائية والناش ــطات االجتماعي ــات لالضطه ــاد ويف بع ــض الح ــاالت للقت ــل.
وتش ــكل النس ــاء ً
أيض ــا م ــا بي ــن  30و 35٪م ــن مقاتل ــي منظم ــات ح ــرب العصاب ــات مث ــل الق ــوات المس ــلحة الثوري ــة
الكولومبيــة (فــارك) وجيــش التحريــر الوطنــي .علــى الرغــم مــن حقيقــة أن كال المجموعتيــن لديهمــا خطــاب يدافــع عــن
المس ــاواة بي ــن الجنس ــين ،إال أن الم ــرأة ل ــم ترتف ــع ف ــوق المناص ــب الوس ــطى وال يوج ــد ق ــادة نس ــاء رفيع ــي المس ــتوى.
وتق ــول بع ــض النس ــاء األعض ــاء يف ه ــذه المنظم ــات إن الثقاف ــة الجنس ــية تس ــتمر يف صف ــوف مجموع ــات العصاب ــات،
وهونتيج ــة للس ــياق االجتماع ــي السياس ــي ال ــذي انبثق ــت من ــه المنظم ــات المتم ــردة.
2424نظام متكامل لإلنذار المبكر  /االستجابة المبكرة للنزاعات يف دلتا النيجر:
نظام ــا قويً ــا
عل ــى م ــدى الس ــنوات الثم ــاين الماضي ــة ،أنش ــأت مؤسس ــة  2PINDبالش ــرا كة م ــع صن ــدوق الس ــام ()FFP
ً
لإلن ــذار بالنزاع ــات واالس ــتجابة المبك ــرة للنزاع ــات ( )EWERيف والي ــات دلت ــا النيج ــر التس ــع بنيجيري ــا (انظ ــر/ي الخارط ــة
ادن ــاه).

 2منظمة غير حكومية يف دلتا النيجر ،واسمها ()Foundation for Partnership Initiatives in Delta Niger
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مــا يجعــل نظــام  EWERفري ـدًا ح ًقــا ليــس فقــط أنــه ير بــط بشــكل منهجــي البيانــات التجريبيــة الخــام بالتحليــل النوعــي
وتخطيــط االســتجابة ،ولكنــه يفعــل ذلــك بالتــآزر مــع المنصــات واآلليــات المحليــة والوطنيــة والدوليــة األخــرى .يتــم دمــج
البيان ــات األساس ــية م ــن المراقبي ــن الميدانيي ــن المدربي ــن عل ــى مس ــتوى المجتم ــع المحل ــي يف  PINDم ــع البيان ــات
الت ــي يت ــم إنش ــاؤها بواس ــطة أنظم ــة اإلن ــذار المبك ــر األخ ــرى للتحق ــق المتب ــادل والتثلي ــث ،)triangulation( 3ث ــم يت ــم
تقديمهــا علــى خريطــة الســام 4المتاحــة للجمهــور للتحليــل واالســتجابة المشــتركة ،بمــا يف ذلــك إدارة المخاطــر وتخطيــط
الحساس ــية للن ــزاع والوقاي ــة م ــن النزاع ــات وكذل ــك بن ــاء الس ــام.

 3التثليث ( :)Triangulationاستخدام ( )3مصادر أوانواع للبيانات ،وعدم االعتماد على مصدر  /نوع واحد.
 4خارطــة الســام () :خارطــة يتــم عليهــا وضــع "االحــداث" وتصنيفهــا وفقــا لدرجــة حدتهــا ،وبمــا يفيــد المطلعيــن علــى الخريطــة تحديــد درجــة الخطــورة يف هــذه
المنطقــة.
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مرفق ( :)2استبيان قدرات منظمات المجتمع المدين يف مجال حل ،إدارة ،منع ،وتحويل النزاعات
تق ــوم مؤسس ــة تع ــاون لح ــل الصراع ــات ،ويف اط ــار مش ــروع تحو ي ــل النزاع ــات يف المجتم ــع الفلس ــطيني ،وبدع ــم م ــن
مركــز أولــف بالمــا ،باجــراء اســتبيان لقيــاس قــدرات منظمــات المجتمــع المــدين الفلســطيني (الجمعيــات والهيئــات) يف
مجــال حــل ،إدارة ،منــع ،أو/وتحو يــل النزاعــات يف فلســطين .تهــدف المؤسســة مــن خــال هــذا االســتبيان إىل بنــاء "خــط
االســاس" لقــدرات المجتمــع المــدين (الجمعيــات والهيئــات) المحلــي يف هــذا المجــال ،وعليــه فــان البيانــات ستســتخدم
فق ــط اله ــداف بن ــاء خ ــط االس ــاس.
يتكون االستبيان من االقسام التالية:
 .1بيانات مؤسسة المجتمع المدين،
 .2بيانات اسئلة االستبيان
نتطل ــع إىل مس ــاعدتك يف االجاب ــة الدقيق ــة والصادق ــة عل ــى اس ــئلة االس ــتبيان ،وبم ــا يس ــاعدنا يف جم ــع بيان ــات ذات
موثوقي ــة ،يمك ــن االعتم ــاد عليه ــا يف عملي ــة التحلي ــل و ،وكذل ــك يف وض ــع االس ــتبيان يف صيغت ــه النهائي ــة.
نشــكر لــك الوقــت الــذي ســتخصصه لالجابــة علــى هــذا االســتبيان ،كمــا نشــكر لــك مشــاركتنا بخبرتــك وتجربتــك يف هــذا
الحقــل الحيــوي مــن عمــل مؤسســات ومنظمــات المجتمــع المــدين.
مالحظة:
 .1ه ــذا االس ــتبيان موج ــه لم ــن يمتل ــك المعلوم ــات ع ــن اداء المؤسس ــة :مدي ــر ع ــام /المدي ــر التنفي ــذي ،مدي ــر البرام ــج/
البرنام ــج ،مدي ــر المش ــاريع /المش ــروع فق ــط.
كل الشكر
فريق مؤسسة تعاون لحل الصراعات
فلسطين
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معلومات عن المؤسسة (الجمعية  /الهيئة االهلية):
1.1اسم المؤسسة حسب شهادة التسجيل:
 2.2تصنف المؤسسة نفسها (وفقا لشهادة تسجيلها) بانها مؤسسة:
o oاغاثية (مساعدات عينية  /نقدية/الخيري)
o oتنموية (برامج ومشاريع يف مجاالت المراة ،حقوق االنسان ،الشباب ،مناهضة التعذيب  ..الخ)
o oالجانبين (اغاثية وتنموية)
3.3عمر المؤسسة:
o oاقل من ( )5سنوات
o oأ كثر من ( )5سنوات واقل من ( )10سنوات
o oأ كثر من ( )10سنوات
4.4عمل المؤسسة يف مجال /مجاالت (يمكن اختيار أ كثر من اجابة واحدة):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

oالتعليم
oالصحة
oالحماية االجتماعية
oالزراعة
oالمراة
oالشباب
oابحاث ودراسات
oحقوق انسان
oالقانون
oاخرى

5.5نطاق عمل المؤسسة يشمل:
o
o
o
o

oالوس ــائل الودي ــة يف التعام ــل م ــع الن ــزاع (واح ــد أوأ كث ــر م ــن التالي ــة :الح ــوار ،التف ــاوض ،الوس ــاطة،
التحكي ــم):
oتحوي ــل للنزاع ــات البنيو ي ــة (االجتماعي ــة ،السياس ــية ،االقتصادي ــة ،الثقافي ــة ..ال ــخ .واح ــد أوأ كث ــر م ــن
التالي ــة :مكافح ــة الفس ــاد ،العن ــف ،الفق ــر ،البطال ــة ،التط ــرف ،التميي ــز العنص ــري ،انته ــاكات حق ــوق
االنس ــان  ..ال ــخ)
oالجانبين (الوسائل الودية  +تحويل النزاعات البنيوية)
oغير ذلك

6.6عدد الجهات المانحة لمشاريع المؤسسة:
o
o
o
o

oال يوجد
oمانح واحد
oأ كثر من مانح واحد واقل من ثالث مانحين
oأ كثر من ثالث مانحين
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7.7ميزانية مشاريع المؤسسة السنوية:
o oاقل من ( )100الف دوالر امريكي

o oأ كثر من ( )100الف واقل من ( )500الف دوالر امريكي
o oأ كثر من ( )500الف دوالر امريكي
8.8عنوان المؤسسة (المحافظة):
جنين
طوباس
نابلس
قلقيلية
طولكرم
سلفيت
اريحا
رام هللا
القدس
بيت لحم
الخليل
خانيونس
غزة
رفح
محافظة الوسطى
محافظة شمال غزة
9.9وظيفتك يف المؤسسة:
o oالمدير العام /المدير التنفيذي
o oمدير برنامج /البرامج
o oمدير مشروع /المشاريع
o oغير ذلك

أوال ً :المعارف والمهارات

1010يف المؤسســة يوجــد واحــد أوأ كثــر لديهــم (شــهادة اختصــاص) يف مجــال الوســائل الوديــة يف التعامــل مــع النــزاع
(الحــوار ،التفــاوض ،الوســاطة ،التحكيــم):
o oنعم
o oال

1111نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مجاالت الوسائل الودية:
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ال احد

نسبة منخفضة
(اقل من )25%

الحوار

نسبة متوسطة
(اقل من  50%أ كثر
من )25%

نسبة جيدة
(اقل من 75%
وأ كثر من )50%

نسبة مرتفعة
(أ كثر من )75%

التفاوض

الوساطة
التحكيم

1212نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مقاربات التعامل مع النزاعات:
ال احد

نسبة منخفضة
(اقل من )25%

حــل النزاعــات (العمليــة الهادفــة إىل التوصــل التفــاق
يرضــي الطرفيــن بصــورة ســلمية)

نسبة متوسطة
(اقل من 50%
أ كثر من )25%

نسبة جيدة
(اقل من 75%
وأ كثر من )50%

نسبة مرتفعة
(أ كثر من )75%

إدارة النزاعــات (العمليــة الهادفــة إىل الحــد مــن الجوانــب
الســلبية للنــزاع مــع زيــادة الجوانــب االيجابيــة لــه)
الوقايــة مــن النزاعــات (منــع نشــوب النزاعــات بشــكل
اســتبايق مــن خــال رصــد مؤشــرات النــزاع واتجاهاتــه
ووضــع تدخــات اســتباقية)

تحويــل النزاعــات (نهــج شــامل يعالــج األبعــاد الشــخصية
والعالئقيــة والهيكليــة والثقافيــة للنــزاع ،باســتخدام
إمكانيــة الصــراع كمحفــز للتغييــر اإليجــايب يف جميــع هــذه
المجــاالت).

1313نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مهارات ونظم االنذار المبكر من النزاعات العنيفة:
ال احد

نسبة منخفضة
(اقل من )25%

تحليل النزاعات(فهم للعوامل التي
تشكل النزاع :االسباب ،االثار ،االطراف،
العالقات ،المصالح  ..الخ)

نسبة متوسطة
(اقل من 50%
أ كثر من )25%

نسبة جيدة
(اقل من 75%
وأ كثر من )50%

نسبة مرتفعة
(أ كثر من )75%

نظم االنذار والوقاية المبكرة من
النزاعات (جمع البيانات وتحليلها
عن مؤشرات النزاع ووضع تدخالت
بشكل استبايق)

1414مــا هــو (مســتوى) قيــام المؤسســة باجــراء ابحــاث ودراســات يف كل مجــال الوســائل الوديــة (الحــوار ،التفــاوض،
الوســاطة ،التحكيــم):
o
o
o
o
o

oمستوى مرتفع ( 5فأكثر بحث/دراسة)
oمستوى جيد ( -4 3بحث/دراسة)
oمستوى متوسط ( 2بحث/دراسة)
oمستوى منخفض (1بحث/دراسة)
oال يوجد

1515م ــا هو(مس ــتوى) قي ــام المؤسس ــة باج ــراء ابح ــاث ودراس ــات يف مج ــال تحو ي ــل النزاع ــات البنيوي ــة وبن ــاء الس ــلم
االهل ــي (مكافح ــة الفس ــاد ،مناهض ــة التعذي ــب ،حق ــوق االنس ــان ،تمكي ــن الم ــراة ،التعلي ــم الم ــدين  ...ال ــخ):
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o
o
o
o
o

oمستوى مرتفع ( 5فأكثر بحث/دراسة)
oمستوى جيد ( -4 3بحث/دراسة)
oمستوى متوسط ( 2بحث/دراسة)
oمستوى منخفض (1بحث/دراسة)
oال يوجد

ثانياً :استخدام الوسائل الودية يف التعامل مع النزاعات:

1616النظــام الداخلــي للمؤسســة ينــص علــى اســتخدام الوســائل البديلــة (الحــوار ،التفــاوض ،الوســاطة ،التحكيــم) يف
حــال نشــوء نــزاع (عمــل) داخــل المؤسســة قبــل اللجــوء إىل العقوبــات االداريــة أو /والتقاضــي:
o oنعم
o oال
1717المؤسس ــة تق ــوم (باس ــتخدام) الوس ــال البديل ــة (الح ــوارن التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) يف ح ــال نش ــوء ن ــزاع
(عم ــل) داخ ــل المؤسس ــة قب ــل اللج ــوء إىل العقوب ــات االداري ــة أو /والتقاض ــي:
o
o
o
o
o

oتستخدم بدرجة مرتفعة
oتستخدم بدرجة جيدة
oتستخدم بدرجة متوسطة
oتستخدم بدرجة منخفضة
oال تستخدم

1818المؤسس ــة تق ــوم (باس ــتخدام) الوس ــال البديل ــة (الح ــوارن التف ــاوض ،الوس ــاطة ،التحكي ــم) يف ح ــال نش ــوء ن ــزاع
(ش ــخصي) داخ ــل المؤسس ــة قب ــل اللج ــوء إىل العقوب ــات االداري ــة أو /والتقاض ــي:
o
o
o
o
o

oتستخدم بدرجة مرتفعة
oتستخدم بدرجة جيدة
oتستخدم بدرجة متوسطة
oتستخدم بدرجة منخفضة
oال تستخدم

ثالثاً :حساسية النزاع ( /)Conflict Sensitivityالدعم بدون اذى (:)Do No Harm
1919ه ــل لدي ــك معرف ــة ب ــاداة حساس ــية الن ــزاع  /الدع ــم ب ــدون اذى (تعري ــف حساس ــية النزاع ــات :فه ــم فري ــق
المش ــروع للس ــياق ال ــذي يعم ــل في ــه ،وفه ــم التفاع ــل بي ــن نش ــاطات المش ــروع والبيئ ــة  /المحي ــط ال ــذي يت ــم
تنفيــذ المشــروع فيــه ،العمــل علــى ضــوء ذلــك التكامــل - .تعريــف الدعــم بــدون اذى :الــذي يمثــل الحــد االدىن
للبرام ــج والمش ــاريع الحساس ــة للنزاع ــات ،بم ــا يضم ــن تجن ــب اث ــارة أوتاجي ــج مظاه ــر العن ــف:).
o oنعم
o oال
2020اذا كان ــت اجابت ــك عل ــى الس ــؤال الس ــابق (نع ــم) ،وعل ــى مقي ــاس ( ،)5 - 1إىل اي درج ــة تق ّي ــم (مس ــتوى
اس ــتخدام) اداة حساس ــية الن ــزاع  /الدع ــم ب ــدون اذى يف إدارة مش ــاربع مؤسس ــتكم (تصمي ــم ،تنفي ــذ ،متابع ــة
وتقيي ــم البرام ــج والمش ــاريع):
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2121نس ــبة العاملي ــن يف المؤسس ــة الذي ــن تلق ــوا تدريب ــا عل ــى حساس ــية النزاع ــات /الدع ــم ب ــدون اذى يف البرام ــج
والمش ــاريع :
o
o
o
o
o

oال احد
oاقل من 25%
oأ كثر من  25%واقل من 50%
oأ كثر من  50%واقل من 75%
oأ كثر من 75%

2222إىل أي درجــة تتفــق أوال تتفــق مــع الجملــة التاليــة :تقــوم المؤسســة يف مشــاريعها بتخصيــص قســم مــن وثيقــة
المش ــروع تبي ــن في ــه منهجيته ــا لكيفي ــة ضم ــان ان البرنام ــج /المش ــروع يطب ــق مقار ب ــة حساس ــية النزاع ــات/
الدع ــم ب ــدون اذى:
o
o
o
o
o

oاتفق بدرجة كبيرة
oاتفق بدرجة جيدة
oاتفق بدرجة متوسطة
oاتفق بدرجة منخفضة
oال اتفق

رابعاً :مشاريع وبرامج المؤسسة:
2323إىل اي درجة تتفق أوال تتفق :تقوم المؤسسة باجراء تحليل للنزاعات كجزء من (خطة تنفيذ المشروع):
o
o
o
o
o

oتقوم بدرجة مرتفعة
oتقوم بدرجة جيدة
oتقوم بدرجة متوسطة
oتقوم بدرجة منخفضة
oال تقوم بذلك

2424إىل اي درج ــة تتف ــق أوال تتف ــق :تق ــوم المؤسس ــة (بوض ــع مؤش ــرات) خاص ــة بالنزاع ــات الت ــي ت ــم تحليله ــا يف
مرحل ــة التحضي ــر للمش ــروع كج ــزء م ــن وثيق ــة المش ــروع:
o
o
o
o
o

oتقوم بدرجة مرتفعة
oتقوم بدرجة جيدة
oتقوم بدرجة متوسطة
oتقوم بدرجة منخفضة
oال تقوم

2525مشاريع المؤسسة تشمل:
o

o

o
o

oالوسائل الودية يف التعامل مع النزاع مثل :الحوار ،التفاوض ،الوساطة ،التحكيم
oتحوي ــل النزاع ــات البنيوي ــة (االجتماعي ــة ،السياس ــية ،االقتصادي ــة ،والثقافي ــة  ..ال ــخ .مث ــل مكافح ــة
الفس ــاد ،العن ــف ،انته ــاك حق ــوق االنس ــان ،الفق ــر ،البطال ــة ،التميي ــز ،التط ــرف .. ،ال ــخ)
oالجانبين (الوسائل الودية وتحويل النزاعات البنيوية)
oغير ذلك
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2626مــن وجهــة نظــرك ،وعلــى مقيــاس ( ،)5 - 1فانــك تق ّيــم (قــدرة) مؤسســتك يف مجــال اســتخدام واحــد أووأ كثــر
مــن الوســائل الوديــة يف التعامــل مــع النــزاع (الحــوار ،التفــاوض ،الوســاطة ،التحكيــم) يف مشــاريعها:

2727مــن وجهــة نظــرك ،وعلــى مقيــاس ( ،)5 - 1فانــك تقيــم (قــدرة) مؤسســتك يف مجــال اســتخدام واحــد أووأ كثــر
مــن متغيــرات ومؤشــرات النزاعــات البنيو يــة (االجتماعيــة ،السياســية ،االقتصاديــة ،والثقافيــة  ..الــخ .مثــل درجــة
الفســاد ،انتهــاكات حقــوق االنســان ،البطالــة ،نســبة الفقــر ،العنــف ،التمييــز ،التطــرف  ..الــخ) يف مشــاريعها:

خامساً :العضوية يف شبكات محلية /وطنية أو /واقليمية /دولية:
2828المؤسسة عضويف شبكات محلية /وطنية:
o oنعم
o oال
2929اذا كان ــت االجاب ــة عل ــى الس ــؤال الس ــابق (نع ــم) ،ف ــان ه ــذه الش ــبكات (اذا كان ــت االجاب ــة ب ــا اذه ــب/ي لالجاب ــة
عل ــى الس ــؤال : )30
o oمتخصصة (حقوق انسان ،شباب ،سلم اهلي  ..الخ)
o oعامة
o oالجانبين (عضويف شبكات متخصصة وعضويف شبكات عامة)
3030المؤسسة عضويف شبكات اقليمية /دولية:
o oنعم
o oال
3131اذا كان ــت االجاب ــة عل ــى الس ــؤال الس ــابق (نع ــم) ف ــان ه ــذه الش ــبكات تعم ــل يف مج ــال (اذا ا كن ــت اجالاب ــة عل ــى
الس ــؤال الس ــابق ب ــا اذه ــب/ي لالجاب ــة عل ــى الس ــؤال :)32
o oمتخصصة (حقوق انسان ،شباب ،سلم اهلي  ..الخ)
o oعامة
o oالجانبين (عضويف شبكات متخصصة وعضويف شبكات عامة)
سادساً :فهرس مؤشرات النزاع (:)Conflict Index
3232وفق ــا لمعرفت ــك ،م ــا ه ــي نس ــبة العاملي ــن يف المؤسس ــة الذي ــن تلق ــوا التدري ــب يف مج ــال فه ــرس مؤش ــرات
النزاعــات (منظومــة تقــوم علــى جمــع وتحليــل البيانــات حــول متغيــرات (مثــل متغيــر الجريمــة مثــا أوالفســاد
أوانته ــكات حق ــوق االنس ــان) ومؤش ــرات (مث ــل جريم ــة القت ــل عل ــى خلفي ــة الش ــرف كمؤش ــر م ــن مؤش ــرات
متغي ــر الجريم ــة) الن ــزاع ،ويت ــم تحدي ــث الفه ــرس بش ــكل دوري):
o
o
o
o
o
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oأ كثر من 75%
oأ كثر من  50%واقل من 75%
oأ كثر من  25%واقل من 50%
oاقل من 25%
oال احد

دراسة خط األساس
3333عل ــى مقي ــاس ( :)5 - 1إىل اي درج ــة تق ــوم المؤسس ــة (برص ــد ومس ــح  :جم ــع وتحلي ــل للبيان ــات) للنزاع ــات يف
منطق ــة عمله ــا يف مرحل ــة التحضي ــر لمش ــاريعها:

3434إىل اي درج ــة ،وعل ــى مقي ــاس ( ،)5 - 1تمتل ــك المؤسس ــة (نظ ــام خ ــاص به ــا لتوثي ــق) النزاع ــات يف منطق ــة
عمله ــا:

3535وفقا لمعرفتك ،هل هنالك فهرس وطني لمؤشرات النزاع يحدد متغيرات ومؤشرات النزاعات البنيوية:
o oنعم
o oال
o oربما
3636اذا كانــت االجابــة بنعــم علــى الســؤال الســابق ،وعلــى مقيــاس ( ،)5 - 1إىل اي درجــة تســتخدم مؤسســتك هــذا
الفهــرس الوطنــي لمؤشــرات النزاعــات البنيو يــة يف تصميــم مشــاريعها (اذا كانــت االجابــة بــا أوربمــا اذهــب/ي
لالجابــة علــى الســؤال :)37

3737وفق ــا لمعرفت ــك ،وعل ــى مقي ــاس ( ،)5 - 1إىل اي درج ــة تمتل ــك المؤسس ــة (ادوات لتحلي ــل) النزاع ــات بش ــكل
منهج ــي :
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Summary: a baseline study
First: Introduction

Within the framework of the conflict transformation project in Palestinian society, which is implemented by
Ta’awon for Conflict Resolution, with the support of the Oliv Palma International Center for 2020/2021; a
baseline study was conducted to determine the capabilities of civil society organizations in three areas. First,
the institutional character of the documentation system for analysis, management and solution Preventing
and transforming conflicts in Palestinian society. Second, the capacities of community-based organizations,
including women and youth to resolve manage and transform conflicts in their areas. Third, support evidence-based interventions, in transforming conflict, peace building and ensuring the participation of youth
and women.
To achieve this purpose, an international expert, Khaled Jasser Selim, was hired for to conduct the study, as
an introduction to design a national index of violent conflicts in Palestine. In this context, (24) studies and
indexes of conflicts were reviewed regionally, nationally and internationally, and (4) meetings were held with
Ta’awon for Conflict Resolution’ staff of to identify zones and necessary questions in all areas of the project
objectives document.
Based on the review of previous studies, as well as the meetings with the staff of a Ta’awon institution, a baseline questionnaire was designed, consisting of (37) questions, of which (9) questions related to the profile
of the institution, and the rest measures capabilities in each of the three areas: the documentation system,
the capabilities of Local civil society organizations and evidence-based interventions. In the first stage, the
questionnaire was reviewed by the institution’s staff, and then it was distributed to an (intentional sample)
consisting of (20) institutions, equivalent to (10%) of the target group, to measure the degree of validity and
reliability of the questions. In fact (Cronbach’s coefficient) was used and the result was excellent (0.934).
Based on that, and in the period from September 1 to September 21, 2020, the questionnaire was distributed
by email and Google Forms to (257) non-governmental organizations (as a random sample), in addition to
(23) institutions in Jenin, Tubas and Qalqilya. The response was good, and the organization succeeded in ensuring the participation of (102.5%) of the target group, as (205) institutions completed the questionnaire.

Second: Results of the baseline study:
The baseline study found a baseline for each of the three goals contained in the project to transform conflicts
in the Palestinian society, on a scale of (1-5), where (1) is very low, while (3) is very high, and the average
weight is (3) , In addition to a balanced scorecard identified against each indicator: targets, source of verification, frequency, entity responsible for adding to the required interventions to achieve the planned target.
Table (1) shows the three objectives mentioned in the project document, as well as the indicators that were
measured against each indicator, and the value of each indicator that was measured. A scale has been adopted
from (1), which indicates very low, and is coded in red, to (5), which indicates very high, and is coded in green.
Table (1): Goals, indicators, and the value of each indicator on a scale (1-5)
First Objective Indicators: Establish and institutionalize a documentation system for
analyzing, managing, resolving, preventing and transforming conflicts in the Palestinian
society:
Percentage of those who received training in conflict analysis
Percentage of those who received training in warning systems and early response to
conflicts
Conduct a dispute analysis as part of the project preparation phase

Red = 1
Green = 5
Value
2
1.9
2.52
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Use of structural conflict indicators in enterprise projects
Percentage of workers who received training in the index of conflict indicators
The degree to which the institution monitors, surveys, and documents conflicts
The institution has its own system for documenting disputes
The institution has tools for systematic conflict analysis
The average relative weight of the first target
The second objective: increase the capacity of local community organizations, including
women and youth, in resolving, managing and transforming conflicts in their areas.

2.88
2
2.3
2.1
2.18
2.23
Value

The percentage of trainees in the institution on arbitration
The percentage of trainees in the institution to negotiation
Percentage of trainees in the institution on mediation
The percentage of trainees in the institution on dialogue
Percentage of trainees in the institution on conflict prevention
The percentage of trainees in the institution to transfer disputes
The percentage of trainees in the institution in conflict management
Percentage of trainees in the institution on conflict resolution
The level of the institution conducting studies and research in the field of non-violence
means
The level of the institution conducting research and studies in the field of conflict
transformation
The degree to which the institution uses alternative means in labor disputes
The degree to which the institution uses alternative means in personal disputes
The degree of use of structural variables and indicators in projects
The average relative weight of the second target
Third objective: support evidence-based interventions in conflict transformation and
peace building, and to ensure the participation of youth and women.
The level of use of the conflict sensitivity / support approach with no harm in projects
Percentage of personnel trained in conflict sensitivity
Percentage of institutions that allocate part of the project document to conflict
sensitivity / support with no harm
Percentage of institutions that develop conflict indicators as part of the project
document
The degree to which a national index of conflicts was used (if it existed: only 9.7% of
those believed so)
The average relative weight of the third goal

2.02
2.28
2.14
2.57
2.19
2.15
2.31
2.37
2.04
2.35
4.03
4.03
3
2.575468
Value
3
1.94
3.43
3.03
1.81
2.644324

Third: The most important conclusions:
In light of the results presented in Table (1), the most important conclusions related to the capabilities of civil
society organizations in resolving, managing, preventing, and transferring conflicts have been reached, which
are as follows:
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1. General conclusions:
Most of the 20 indices have a value of less than low, (4) only those that have a medium value, and (2) indicators are of very good value. This clearly shows the “weakness” of the capacities of civil society organizations
in most areas related to conflict resolution, management, prevention and transformation.

2. Conclusions related to the first objective: a dispute documentation system:

The analysis of the results showed that (all) weights obtained by the indicators related to the first goal (8
indicators), what (below the average weight = 3), and the average weight of the indicators of this goal (2.23)
indicates weakness in the following areas:
• Training and capacity building in conflict analysis.
• Poor training in warning systems and early response to violent conflicts,
• Weakness and lack of conflict analysis tools that institutions possess, and thus the weak capacity for
conducting conflict analysis by local civil society institutions.
• Weak training in the indexes of conflict indicators,
• Weakness in using structural conflict indicators in project and program design.
• Weak capacities of local NGOs in monitoring, surveying, gathering and analyzing data on conflicts in their
areas of operation.
• The extreme weakness of a system for documenting conflicts by local civil society organizations.

3. Conclusions related to the second objective: Conflict survey, monitoring and
analysis capabilities:
It appears from the weights of the indicators related to this goal (13 indicators) until (11) of them are less
than (average weight = 3). This indicates the following conclusions:
•
•
•

•
•
•

The low percentage of workers in local civil society institutions trained in the four areas of alternative
ways of handling with conflicts (dialogue, negotiation, mediation), especially in the fields of mediation
and arbitration.
The low percentage of workers in the field of arbitration, as it is the lowest percentage of mediation,
negotiation and dialogue, needs discussion and interpretation in light of the existence of a Palestinian
arbitration law since the year 2000.
There is a decrease in the percentage of workers who have received training in approaches to dealing
with conflicts: conflict resolution, conflict management, conflict prevention, and conflict transformation,
particularly in the latter area, conflict transformation closely related to community peace building, and
interventions with a long-term impact.
There is a weakness in conducting research in the field of alternative means in dealing with conflicts, and
to a lesser extent in the field of transferring structural disputes.
The weakness in the institutions’ use of alternative means in dealing with conflicts in their programs and
projects, which needs discussion and interpretation in light of the large number of projects that focus on
dialogue, and which seem to have not left the desired effect.
It is important to note that the majority of institutions (more than 90%) have texts in their bylaws relating to the use of alternative means when a work or personal dispute arises. The results indicated that
this is a point of strength, both in terms of the existence of texts, or in the aspect of practical uses.

4. Conclusions related to the third objective: evidence-based interventions:
The weights of the questions related to the third goal (5 questions) indicated that the presence of two indicators (21 and 36) had obtained weights (less) than (average weight = 3), but that they had obtained the lowest
weights out of all the indicators covered by the study. Especially that related to the use of a national violent
conflict index. Also, the percentage of those who is received training in conflict sensitivity / support with no
harm. This leads us to the following conclusions:
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• The presence of a large percentage of institutions (90.3%) that do not indicate the absence of a national
index for violent conflicts.

• The small percentage (9.7%) who believes in the existence of a national index for violent conflicts, acknowledged the weakness of the use of this index in the programs and projects implemented by them,
which affects fundamentally the approach of evidence-based interventions, as well as the approach of
building interventions according to a real social need.
• Weak capacity in the area of conflict sensitivity / support with no harm.

• Poor integration of conflict indicators into programs and projects of civil institutions.

Fourth: Recommendations:

• A program for capacity building in the fields of conflict approaches (resolution, management, prevention,
transformation), especially in both conflict prevention and transformation, in a way that enhances early
warning systems on one hand, and designing structural interventions with a possible impact on the other
hand.
• The concept and approach of capacity building should not limited to training only or on drafting laws,
such as the arbitration law, despite its importance, but it should include developing a “supporting knowledge-toolkit” for civil society organizations in the fields of alternative means or / and structural approaches to conflict transformation and peace building, or a number of knowledge portfolios in priority
areas such as: conflict analysis, conflict sensitivity approach, conflict indicators indexes, early warning and
response systems.
• Creating a program that qualifies a national team of civil institutions (as trainers) in these fields.
• Encouraging research and studies (confidential and not impressionistic articles) in all areas of alternative
means in dealing with conflicts, as well as in the areas of structural conflicts.
• Building partnerships, especially with all the researches, studies centers, institutes, colleges and universities. This may require an announcement of a quarterly research award, or / and a journal specialized in
research and studies in the field of conflict transformation and peace building.
• Building the capacity of civil institutions in the field of alternative means in dealing with violent conflicts,
since the internal regulations of these organizations (the majority, more than 90% of them) state the use
of alternative means when a conflict arises in the environment work.
• Building and developing a national index of violent conflicts (direct and structural) or what was agreed
to be called the Palestine Index for Civil Peace, to assist in designing evidence-based programs. It is also
a key requirement for building an early warning and response system for violent conflict. There is also
a need to build national sub-indicators and indexes in priority fields: crime, corruption, justice, human
rights, gender-based violence, structural and direct occupation practices, and others.
• National and local partnership in building the index of Palestine for civil peace with governmental and
civil institutions and private sector through forming a team that oversees the development and operation
of the index.
• The donor institutions that support the work of Palestinian civil society organizations need to focus on
approaching conflict sensitivity and the need to integrate them into programs and projects, in light of the
low percentage of civil institutions that do so.
• Civil society and support institutions must verify that their projects and programs include indicators of
local conflicts, in order to enhance evidence-based interventions, and contribute to evaluating the impact
of programs and interventions on these conflicts.
• The importance of building and forming a network of actors / individuals and institutions (Community of
practice) in the areas of conflict resolution, management, prevention, and transfer.
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