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نبذه عن مؤسسة تعاون لحل الصراع 
تعـــاون لحـــل الصـــراع مؤسســـة وطنيـــة فلســـطينية مســـتقلة وغيـــر ربحيـــة، تأسســـت عـــام 2002، بهـــدف زيـــادة الوعـــي 
لـــدى الشـــباب حـــول الطـــرق الفعالـــة والمســـالمة للتعامـــل مـــع النـــزاع، وكذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر قيـــم الفهـــم، واالحتـــرام، 

والمقـــدرة علـــى التعـــاون مـــع اآلخريـــن ضمـــن عالـــم متداخـــل الثقافـــات.

فلسفة عمل المؤسسة والفئات المستهدفة 

تســـتهدف تعـــاون الشـــباب يف فلســـطين بمـــا يشـــمل الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، وتقـــوم بدمـــج الـــرؤى األخالقيـــة 
والقيميـــة والفلســـفية ضمـــن عمليـــة خلـــق تغييـــر اجتماعـــي ســـلمي، كمـــا وتركـــز يف عملهـــا علـــى دمـــج مفاهيـــم التوســـط، 
وحـــل النـــزاع، والتثقيـــف الســـلمي يف جميـــع مجـــاالت حيـــاة الشـــباب، وقـــد قامـــت تعـــاون، مـــن خـــالل عملهـــا، بتطويـــر عالقـــة 
مميـــزة مـــع العديـــد مـــن الجامعـــات، والمنظمـــات الشـــبابية، ومؤسســـات المجتمـــع المـــدين يف داخـــل فلســـطين وخارجهـــا.

حمـــالت مؤسســـة تعـــاون ونشـــاطاتها تنتشـــر علـــى نطـــاق الوطـــن علـــى أســـس مـــن الفهـــم األفضـــل لثقافـــة النـــزاع، مـــن 
أجـــل الســـعي إىل وحـــدة أســـمى داخـــل الكيـــان الفلســـطيني قـــادرة علـــى تحقيـــق تغييـــر سياســـي داخليـــاً وخارجيـــاً، وتـــم 
العمـــل علـــى ذلـــك مـــن خـــالل التعـــاون مـــع الشـــباب والجامعـــات ومؤسســـات المجتمـــع المـــدين يف فلســـطين وخارجهـــا.

نفـــذت مؤسســـة تعـــاون لحـــل الصـــراع سلســـلة ضخمـــة مـــن المشـــاريع منـــذ نشـــوئها، وشـــملت المشـــاريع علـــى برامـــج 
حـــول مهـــارات التعامـــل مـــع الصـــراع، وادوات تحليـــل الصـــراع وبنـــاء خطـــط التدخـــل، وشـــملت خطـــط التدخـــل علـــى 
مشـــاريع متقاربـــة مـــع رســـالة وقيـــم المؤسســـة مثـــل مشـــاريع الوســـاطة الشـــابية، ومشـــاريع الحكـــم الصالـــح، ومشـــاريع 
المســـائلة المجتمعيـــة، ومشـــاريع تنميـــة مهـــارات وقـــدرات العامليـــن يف المؤسســـات الرســـمية، ومبـــادرات شـــبابية ضخمـــة 

كثـــر مـــن %90 مـــن المحافظـــات يف الضفـــه الغربيـــة. غطـــت أ

منهجية التدخل 

تبنـــي مؤسســـة تعـــاون لحـــل الصـــراع منهجيـــة تدخالتهـــا مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن الخطـــوات المنظمـــة والمتصلـــة، وذلـــك 
بهـــدف ضمـــان تحقيـــق االهـــداف االســـتراتيجية والفرعيـــة للمؤسســـة خـــالل عمليـــات التدخـــل وترتكـــز المنهجيـــة علـــى اآليت:

وحــدات عمل مؤسسة تعاون لحل الصراع 

ــا  ــذايت ولكنهـ ــيير الـ ــن التسـ ــر مـ ــدر كبيـ ــا بقـ ــر مهامهـ ــة التـــي تباشـ ــدات المتخصصـ ــن الوحـ ــدد مـ ــن عـ ــة مـ ــون المؤسسـ تتكـ
تكمـــل بعضهـــا البعـــض يف عملهـــا، وهـــي:

وحدة المشاريع 

كثـــر مـــن 50 مشـــروعاً  لـــدى المؤسســـة تجربـــة 18 عامـــاً يف إدارة وتنفيـــذ المشـــاريع بشـــكل احتـــرايف، وقـــد نفـــذت تعـــاون أ
منـــذ نشـــاتها وتعمـــل المؤسســـة مـــع المؤسســـات الفلســـطينية المختلفـــة األهليـــة والرســـمية منهـــا وذلـــك بهـــدف الحـــد 
مـــن االثـــار الســـلبية للنـــزاع عـــن طريـــق تعزيـــز العدالـــة االجتماعيـــة والســـلم االهلـــي وحقـــوق اإلنســـان والتســـامح والمشـــاركة 

والتعامـــل مـــع النزاعـــات بشـــكل ســـلمي.

التحليل
التفاوض 

مع اصحاب 
المصلحة 

التنفيذ بشكل 
تشاركي

التحقق 
والتوثيق 

مراقبة ورصد 
القضايا 

المجتمعية 
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تصنـــف المؤسســـة انشـــطتها علـــى اســـاس برنامجييـــن اســـتراتيجيين االول يتركـــز يف برامـــج تعزيـــز المشـــاركة المجتمعيـــة 
حيـــث تهـــدف هـــذه المشـــاريع إىل تعزيـــز المســـاءلة المجتمعيـــة داخـــل المجتمـــع المحلـــي الفلســـطيني وزيـــادة مشـــاركة 

المواطنيـــن لتحســـين الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل الحكومـــات المحليـــة المســـؤولة.

ــز يف تحويـــل النزاعـــات  ــاريع تتركـ ــر مجموعـــه مشـ ــة، عبـ ــز علـــى الحـــد مـــن النزاعـــات المجتمعيـ ــا البرنامـــج الثـــاين فيركـ أمـ
المجتمعيـــة وترســـيخ مبـــادىء وادوات الحـــوار والتفـــاوض والوســـاطة المجتمعيـــة يف التعامـــل مـــع النزاعـــات المحليـــة. 

وحدة الوسائل البديلة 

تتخصـــص الوحـــدة يف تقديـــم مجموعـــه كبيـــرة ومتنوعـــة مـــن الخدمـــات المجانيـــة ســـعياً منهـــا لتحقيـــق رســـالته يف 
التخفيـــف مـــن حـــدة الصراعـــات يف الجمتمـــع الفلســـطيني وذلـــك مـــن خـــالل توعيـــه المجتمـــع الفلســـطيني بماهيـــة 
الوســـائل البديلـــة واهميتهـــا، ودورهـــا يف معالجـــة النزاعـــات بطـــرق نوعيـــه وفعالـــة، عبـــر ورشـــات العمـــل، واالعـــالم اضافـــة 
إىل اعـــداد وســـطاء ومفاوضيـــن ومحكميـــن وميســـرين، وذلـــك عبـــر تطويـــر قدراتهـــم مـــن خـــالل التديـــب المحلـــي والـــدويل 
وايضـــا اجـــراء تحليـــالت عميقـــه لنـــوع وحجـــم النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني، وتقديـــم مقترحـــات الشـــكال التدخـــل 
المالئمـــة، عبـــر اعـــداد ابحـــاث دراســـات مســـحية عـــن النزاعـــات واشـــكالها واثارهـــا واســـبابها العميقـــه واقتـــراح انظمـــة 
وهيـــاكل تنظيميـــة وقوانيـــن تتعلـــق بترســـيخ الوســـائل البديلـــة مـــن خـــالل مأسســـة هـــذه األدوات يف التشـــريع الفلســـطيني 

وهيـــاكل المؤسســـات الحكوميـــة واألهليـــة والخاصـــة.

للتواصل:

رام هللا، البيرة، عمارة MBC - مفرق المدارس

هاتف 022967930 

فاكس 2967931/02 

www.taawon4youth.org : صفحة المؤسسة

Facebook: Taawon For Conflict Resolution

http://www.taawon4youth.org
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نبذة عن الخبير الدويل خالد جاسر سليم:
كثـــر مـــن )25( عامـــاً. يعمـــل يف دول منطقـــة الشـــرق  خبيـــر دويل يف مجـــال التقييـــم، التطويـــر والتغييـــر المؤسســـي منـــذ أ
االوســـط وشـــمال افريقيـــا )MENA(، وبشـــكل خـــاص: فلســـطين، االردن، اليمـــن، العـــراق، تونـــس وليبيـــا، ويقـــود تصميـــم، 
تنفيـــذ وتقييـــم مشـــاريع تطويريـــة يف مجـــاالت: التخطيـــط االســـتراتيجي الصـــالح قطاعـــي األمـــن والعدالـــة، الخطـــاب المضـــاد 
والبديـــل لخطابـــات التطـــرف العنيـــف، الحوكمـــة، تمكيـــن المـــراة والشـــباب وخاصـــة يف قضايـــا الســـلم واالمـــن، نظـــم االنـــذار 
واالســـتجابة المبكـــرة للوقايـــة مـــن النزاعـــات العنيفـــة ومـــن التطـــرف العنيـــف، وتحويـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـلم االهلـــي. 
عمـــل مـــع المؤسســـات الحكوميـــة، القطـــاع االهلـــي، المحلـــي والخـــاص، ويف مواقـــع تنفيذيـــة واشـــرافية عليـــا، اضافـــة إىل 
انـــه يحمـــل شـــهاديت ماجســـتير، أحدهمـــا يف إدارة االعمـــال واالخـــرى يف العالقـــات الدوليـــة وبتركيـــز علـــى النزاعـــات االثنيـــة يف 
الـــدول التعدديـــة، اضافـــة إىل انـــه حاليـــا يف برنامـــج الدكتـــوراة – الســـنة االخيـــرة يف جامعـــة قرطـــاج: كليـــة العلـــوم القانونيـــة 

والسياســـية واالجتماعيـــة بتونـــس، وبتركيـــز علـــى سياســـات واســـتراتيجيات الوقايـــة مـــن التطـــرف العنيـــف يف تونـــس. 
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ملخص تنفيذي: 
ــات، بدعـــم  ــاون لحـــل الصراعـ ــة تعـ ــروع تحويـــل النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني والـــذي تنفـــذه مؤسسـ ــار مشـ يف إطـ
مـــن مركـــز أولـــف بالمـــا الـــدويل للعـــام 2020/ 2021، تـــم اجـــراء دراســـة خـــط االســـاس وذلـــك لتحديـــد قـــدرات منظمـــات 
المجمتـــع المـــدين يف ثالثـــة مجـــاالت: أولهـــا، الطابـــع المؤسســـي علـــى نظـــام توثيـــق وتحليـــل وإدارة وحـــل ومنـــع وتحويـــل 
ــباب، يف  ــاء والشـ ــا يف ذلـــك النسـ ــا، قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المحلـــي، بمـ النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني. وثانيهـ
حـــل النزاعـــات وإدارتهـــا وتحويلهـــا يف مناطقهـــم. وثالثهـــا، التدخـــالت القائمـــة علـــى األدلـــة يف تحويـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـالم، 

وضمـــان مشـــاركة الشـــباب والنســـاء. 

لتحقيـــق هـــذا الغـــرض، تـــم التعاقـــد مـــع خبيـــر دويل يف مجـــال نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة للنزاعـــات العنيفـــة: خالـــد 
جاســـر ســـليم، الغـــراض اجـــراء الدارســـة، كمقدمـــة لتصميـــم فهـــرس وطنـــي للنزاعـــات العنيفـــة يف فلســـطين. ويف هـــذا 
ــع  ــات مـ ــراء )4( اجتماعـ ــم اجـ ــا تـ ــا، كمـ ــا ووطنيـ ــا، واقليميـ ــات دوليـ ــة وفهـــرس للنزاعـ ــة )26( دراسـ ــياق تمـــت مراجعـ السـ
ــاالت الثـــالث  ــن المجـ ــال مـ ــة يف كل مجـ ــئلة الضروريـ ــاالت واالسـ ــد المجـ ــات لتحديـ ــل الصراعـ ــاون لحـ ــة تعـ ــم مؤسسـ طاقـ

المشـــار اليهـــا أعـــاله. 

اســـتناداً إىل مراجعـــة الدراســـات، وكذلـــك االجتماعـــات مـــع طاقـــم مؤسســـة تعـــاون، تـــم تصميـــم اســـتبيان خـــط االســـاس، 
الـــذي يتكـــون مـــن )37( ســـؤال، منهـــا )9( اســـئلة تتعلـــق ببروفايـــل المؤسســـة المشـــاركة يف االســـتبيان، والبـــايق يقيـــس 
القـــدرات يف كل مجـــال مـــن المجـــاالت الثـــالث: نظـــام التوثيـــق والتحليـــل واالســـتجابة، قـــدرات منظمـــات المجمتـــع المـــدين 
المحليـــة، والتدخـــالت المبنيـــة علـــى االدلـــة. لقـــد تـــم يف مرحلـــة أوىل مراجعـــة االســـتبيان مـــن قبـــل طاقـــم المؤسســـة، ومـــن 
ثـــم تـــم توزيعـــه علـــى عينـــة قصديـــة تتكـــون مـــن )%10( مـــن الفئـــة المســـتهدفة، لقيـــاس درجـــة صدقيـــة وموثوقيـــة اســـئلة 
االســـتبيان، حيـــث كانـــت النتيجـــة ممتـــازة )0.934(. اســـتنادا إىل ذلـــك، ويف الفتـــرة الممتـــدة مـــن األول مـــن ســـبتمبر وحتـــى 
الواحـــد والعشـــرين مـــن ســـبتمبر، 2020، تـــم توزيـــع االســـتبيان بواســـطة االيميـــل علـــى )257( مؤسســـة غيـــر حكوميـــة يف 
الضفـــة الغربيـــة )بمـــا فيهـــا القـــدس المحتلـــة( وقطـــاع غـــزة، اضافـــة إىل )23( مؤسســـة بشـــكل مباشـــر يف كل مـــن جنيـــن 
وطوبـــاس وقلقيليـــة. لقـــد نجحـــت المؤسســـة يف ضمـــان مشـــاركة )%102.5( مـــن الفئـــة المســـتهدفة، حيـــث قامـــت 

)205( مؤسســـات اهليـــة بالمشـــاركة يف تعبئـــة االســـتبيان. 

توصلـــت الدراســـة إىل وضـــع خـــط اســـاس لـــكل هـــدف مـــن االهـــداف الثـــالث الـــواردة يف مشـــروع تحويـــل النزاعـــات يف 
المجتمـــع الفلســـطيني، علـــى مقيـــاس )1 – 5(، حيـــث )1( متـــدين جـــداً، بينمـــا )5( مرتفـــع جـــداً، وكان الـــوزن المتوســـط 

ــايل:  ــى النحوالتـ ــج علـ ــاءت النتائـ )3(. وجـ

خـــط االســـاس للهـــدف األول: تأســـيس وإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى نظـــام توثيـــق لتحليـــل وإدارة وحـــل ومنـــع 
وتحويـــل النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني: خـــط االســـاس )2.32(، اي يف المنطقـــة بيـــن )2: ضعيـــف( و)3: متوســـط(. 

خـــط االســـاس للهـــدف الثـــاين: زيـــادة قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المحلـــي، بمـــا يف ذلـــك النســـاء والشـــباب، يف حـــل 
النزاعـــات وإدارتهـــا وتحويلهـــا يف مناطقهـــم. خـــط االســـاس )2.58(، اي يف المنطقـــة بيـــن )2: ضعيـــف( و)3: متوســـط(.

خـــط االســـاس للهـــدف الثالـــث: دعـــم التدخـــالت القائمـــة علـــى األدلـــة يف تحويـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـالم، وضمـــان مشـــاركة 
الشـــباب والنســـاء. خـــط االســـاس )2.64(، اي يف المنطقـــة بيـــن )2: ضعيـــف( و)3: متوســـط(. 

كما توصلت الدراسة إىل ان غالبية المؤسسات تحتاج إىل:

تصميـــم فهـــرس وطنـــي لمؤشـــرات النـــزاع، يجمـــع مـــا بيـــن العوامـــل البنيويـــة والعوامـــل المباشـــرة للنزاعـــات العنيفـــة، 	 
ــاء االعلـــى، ائتـــالف  وبمشـــاركة االطـــراف ذات العالقـــة وخاصـــة كل مـــن الشـــرطة الفلســـطينية، امـــان، مجلـــس القضـ

الســـلم االهلـــي، المؤسســـة الفلســـطينية لحقـــوق االنســـان، االحصـــاء المركـــزي، ووزارة شـــؤون المـــراة. 

برامـــج تدريـــب وخاصـــة يف مجـــاالت تحليـــل النزاعـــات، حساســـية النزاعـــات، فهـــارس مؤشـــرات النـــزاع، وتحويـــل 	 
النزاعـــات. 
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بنـــاء قـــدرات المؤسســـات يف تصميـــم ادوات لتحليـــل النزاعـــات، وكذلـــك النمـــاذج واالدوات الالزمـــة الدمـــاج حساســـية 	 
النزاعـــات يف البرامـــج والمشـــاريع. 

إن الخطـــوة الالحقـــة لهـــذه الدراســـة، تعميـــم نتائـــج الدراســـة علـــى المؤسســـات االهليـــة المحليـــة وكذلـــك المؤسســـات ذات 
العالقـــة بفهـــرس وطنـــي للنزاعـــات العنيفـــة، وكذلـــك البـــدء بتصميـــم فهـــرس مؤشـــرات النـــزاع اســـتناداً إىل اســـتنتاجات 
الدراســـة، اضافـــة إىل خطـــة عمـــل المشـــروع للعـــام 2022/2021، التـــي يجـــب ان تشـــمل التدخـــالت التفصيليـــة التـــي 
تســـاعد يف االنتقال من خط االســـاس )الحايل( إىل االســـتهداف )المســـتقبلي(، والتي تســـاهم يف بناء قدرات المؤسســـات 

االهليـــة المحليـــة يف المجـــاالت المشـــار اليهـــا اعـــاله والتـــي مثلـــت نقـــاط ضعـــف واضحـــة يف قـــدرات هـــذه المؤسســـات. 

مقدمة وخلفية: 

ــا الســـويدي بتنفيـــذ مشـــروع: نحـــو تحويـــل للنزاعـــات يف المجمـــع  تقـــوم مؤسســـة تعـــاون وبدعـــم مـــن مركـــز أولـــف بالمـ
الفلســـطيني، كجـــزء مـــن أولويـــات التعـــاون يف مجـــال نشـــر الســـالم والحـــوار – الحـــد مـــن النزاعـــات المســـلحة والتوتـــرات 
االجتماعيـــة. اســـتنادا إىل وثيقـــة المشـــروع، قـــام فريـــق المشـــروع بوضـــع خطـــة عمـــل لعـــام 2020، وحـــدد ان أول االنشـــطة 

هوالقيـــام بدراســـة خـــط اســـاس للمشـــروع. 

أهـــداف المشـــروع: نصـــت وثيقـــة مقتـــرح المشـــروع علـــى هـــدف عـــام للمشـــروع يتمثـــل بــــ "المســـاهمة يف اضفـــاء الطابـــع 
المؤسســـي علـــى التحـــول المســـتدام للنزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني لتعزيـــز بنـــاء الســـالم"، كمـــا نصـــت الوثيقـــة علـــى 

ثالثـــة اهـــداف وهـــي:

تأســـيس وإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى نظـــام توثيـــق لتحليـــل وإدارة وحـــل ومنـــع وتحويـــل النزاعـــات يف المجتمـــع . 1
الفلســـطيني.

زيـــادة قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المحلـــي، بمـــا يف ذلـــك النســـاء والشـــباب، يف حـــل النزاعـــات وإدارتهـــا والتحـــول يف . 2
مناطقهـــم. 

دعم التدخالت القائمة على األدلة يف تحويل النزاعات وبناء السالم، وضمان مشاركة الشباب والنساء. . 3

نطاق دراسة خط االساس: 

ــام بدراســـة خـــط اســـاس كمكـــون أول يف المشـــروع،  ــارت إىل القيـ ــام 2020، التـــي اشـ ــة العمـــل لعـ ــا ورد يف خطـ ــا لمـ وفقـ
والتـــي ستســـاعد يف تاســـيس قاعـــدة تخطيـــط مقابـــل التقـــدم يف المشـــروع والـــذي ســـتتم متابعتـــه وتقييمـــه، خـــالل مراحـــل 
التنفيـــذ واالغـــالق للمشـــروع. وانـــه يجـــب اســـتخدام الطـــرق الكميـــة والنوعيـــة لقيـــاس طبيعـــة النزاعـــات يف المناطـــق 
الفلســـطينية، وان المنهجيـــة ســـتتبنى تقينـــات تقييـــم مختلفـــة مثـــل المقابـــالت والمجموعـــات المركـــزة، مراجعـــة االدبيـــات 
لفهـــارس مؤشـــرات النـــزاع يف فلســـطين يف المســـتويين الوطنـــي والمحلـــي. الهـــدف مـــن مراجعـــة االدبيـــات هوفحـــص 
عالقـــة ايـــة اعمـــال التـــي يمكـــن ان تكـــون قـــد تمـــت حـــول مؤشـــرات النـــزاع يف فلســـطين، ســـواء بشـــكل جـــزيئ أوانتقـــايئ مـــن 
قبـــل اســـخاص أو مؤسســـات. أيـــة معلومـــات موجـــودة ســـيتم جمعهـــا وتقييمهـــا واالســـتفادة منـــا يف دراســـة خـــط االســـاس، 
والتـــي ستســـاعد وتجيـــب علـــى اســـئلة محـــددة حـــول طبيعـــة النزاعـــات يف فلســـطين. انهـــا مكـــون مهـــم للتاســـيس الطـــار 
ولتحديـــد محتـــوى حيـــوي لفهـــرس مؤشـــرات النـــزاع يف فلســـطين. ان تحديـــد المتغيـــرات التـــي ســـيتم قياســـها، والمؤشـــرات 
التـــي ســـتتم متابعتهـــا، وتقنيـــات جمتـــع البيانـــات التـــي ســـيتم اســـتخدامها . بشـــكل طبيعـــي، فـــان دراســـة خـــط االســـاس 
ســـتكون مكـــون مبكـــر وأويل يف خطـــة المتابعـــة والتقييـــم يف المشـــروع. وكل انشـــطة المشـــروع ســـيتم موائمتهـــا مـــع نتائـــج 
دراســـة خـــط االســـاس التـــي ســـتوفر تعـــاون نظـــرة يف تحديـــد الشـــركاء واصحـــاب العالقـــة يف المشـــروع، ومـــن الذيـــن يجـــب 
ان يشـــاركوا يف عمليـــة تنفيـــذ المشـــروع. وعليـــه فـــان هـــدف دراســـة خـــط االســـاس هـــو: تحديـــد خـــط االســـاس لـــكل هـــدف 

مـــن االهـــداف الثالثـــة الـــواردة يف المشـــروع. 
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المنهجية ومحدداتها:

انطالقـــا مـــن الفهـــم ان خـــط االســـاس يمثـــل نقطـــة االنطـــالق التـــي مـــن عندهـــا تكـــون عمليـــة المقارنـــة لقيـــاس مســـتوى 
ــز علـــى "النتائـــج  ــة خـــط االســـاس تركـ ــروع. وان دراسـ ــذ انشـــطة المشـ ــدء بتنفيـ ــل البـ ــدد قبـ ــاز، والتـــي تحـ ــدم يف االنجـ التقـ
–Outcomes" المتوقعـــة للمشـــروع، وليـــس علـــى المخرجـــات أواالثـــر المترتـــب عـــن المشـــروع. انطالقـــاً مـــن ذلـــك فـــان 

منهجيـــة الدراســـة جـــاءت علـــى النحوالتـــايل:

مراجعة األدبيات والدراسات:

ــات  ــدرات منظمـ ــات، وقـ ــرات النزاعـ ــن فهـــرس مؤشـ ــكل مـ ــة بـ ــة )مرفـــق 1(، ذات العالقـ ــة )26( دراسـ ــد تمـــت مراجعـ لقـ
ــة:  ــات، حيـــث تمـــت مراجعـ ــع، وتحويـــل النزاعـ ــال إدارة، حـــل، منـ ــة يف مجـ ــع المـــدين المحليـ المجمتـ

1 . )Conflict Barometer( باروميتر النزاع

قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم. 2

مؤشر سيادة القانون. 3

تقرير مجلس القضاء االعلى الفلسطيني. 4

فهرس السالم العالمي. 5

فهرس مؤشرات السالم يف المملكة المتحدة. 6

تقرير الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق االنسان. 7

8 .)Global Conflict Tracker( متعقب النزاعات العالمية

تقرير الشرطة الفلسيطنية - السنوية )2017: مثال(. 9

فهرس الديمومة لمنظمات المجتمع المدين. 10

11 .)Organizational Performance Index( فهرس اداء المؤسسة

تقرير االحصاء المركزي الفلسطيني. 12

مؤشر الفساد )تقرير امان(. 13

باروميتر الفساد العالمي. 14

15 .)Crime Index by country( مؤشر الجريمة العالمي

فهرس العنف الداخلي. 16

فهرس الدول الهشة/ الضعيفة. 17

18 .)SCORE( فهرس

فهرس المؤشرات العالمي للنزاعات. 19

 قاعدة بيانات تحليل الصراع االجتماعي. 20

مراقبة الصراع على األراضي )رسم خرائط تضارب األراضي يف الهند(. 21

فيس بوك: مسح للنزاعات البيئية والتعاون. 22

قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم. 23

نظام متكامل لإلنذار المبكر / االستجابة المبكرة للنزاعات يف دلتا النيجر. 24

نظام االنذار المبكر يف سيرالنكا. 25

نظام االنذار المبكر لالنتخابات النيجيرية 2015. 26
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لقـــد تمـــت دراســـة فهـــارس مؤشـــرات النزاعـــات، ســـواء كانـــت فهـــارس كاملـــة ام جزئيـــة، اضافـــة إىل دراســـة تقاريـــر واعمـــال 
مؤسســـات يمكـــن ان تســـاهم يف بنـــاء فهـــرس وطنـــي لمؤشـــرات النزاعـــات العنيفـــة كتقريـــر الشـــرطة الفلســـطينية، تقريـــر 
مجلـــس القضـــاء االعلـــى، تقريـــر الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق االنســـان، وتقريـــر مؤسســـة امـــان عـــن الفســـاد. اضافـــة إىل ان 
مراجعـــة الدراســـات قـــد راعـــت المراجعـــة تقاريـــر فلســـطينية، وكذلـــك تجـــارب اقليميـــة ودوليـــة. كمـــا ان المراجعـــات قـــد 
حرصـــت علـــى ان تتنـــاول تجـــارب عمليـــة مثـــل نظـــام االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة يف دلتـــا النيجـــر وســـيرالنكا وارتبـــاط كل 

منهـــا بفهـــرس مؤشـــرات النزاعـــات العنيفـــة. 

جمع البيانات:

 لقـــد اعتمـــد دراســـة خـــط االســـاس يف جمـــع البيانـــات لبنـــاء خـــط االســـاس مقابـــل االهـــداف الثـــالث الـــواردة يف المشـــروع 
علـــى اســـتبيان )مرفـــق 2( يتكـــون مـــن )37( ســـؤال: )9( تتعلـــق ببروفايـــل المؤسســـة، و)28( ســـؤال تتعلـــق بقـــدرات 
المؤسســـة يف مجـــال حـــل، إدارة، منـــع، تحويـــل النزاعـــات. لقـــد تـــم تخصيـــص )8( اســـئلة تتنـــاول الهـــدف األول وهـــي 
الســـؤال: 13 بفرعيـــه، 23 و27 و32 33 و34 و37، و)13( اســـئلة تتنـــاول الهـــدف الثـــاين وهـــي: الســـؤال 11 بتفرعاتـــه 
االربعـــة، و12 بتفرعاتـــه االربعـــة، و14 و15 و17 و18 و26، و)5( اســـئلة تتنـــاول الهـــدف الثالـــث وهـــي الســـؤال: 20 
و21 و22 و24 و36. يذكـــر بانـــه قـــد تـــم توززيـــع االســـتبيان يف الفتـــرة مـــن )1 21- ســـبتمبر، 2020(، والـــذي تـــم تطويـــره 

 .)Google Forms( باســـتخدام تقنيـــة جوجـــل فورمـــز

لقـــد تـــم توزيـــع االســـتبيان يف مرحلـــة أوىل علـــى )23( مؤسســـة محليـــة، مـــن خـــالل عينـــة قصديـــة قامـــت باختيارهـــا 
مؤسســـة تعـــاون لحـــل الصـــراع، وتـــم ارســـال رابـــط االســـتبيان علـــى االيميـــل، وذلـــك لضمـــان نســـبة )%10( مـــن العينـــة 
المســـتهدفة والبالغـــة )200( مؤسســـة وفقـــا لوثيقـــة المشـــروع، لتفـــادي احتماليـــة اســـتنكاف اي مـــن المؤسســـات االهليـــة 
عـــن االجابـــة علـــى االســـتبيان. لقـــد كان الهـــدف يف هـــذه المرحلـــة التحقـــق مـــن مصداقيـــة وموثوقيـــة اســـئلة االســـتبيان وانهـــا 
تقيـــس مـــا نســـعى إىل قياســـه. لقـــد اجـــاب علـــى االســـتبيان يف هـــذه المرحلـــة )20( مؤسســـة، كمـــا تـــم باســـتخدام تقنيـــة 
)SPSS( تحليـــل نتائـــج العينـــة االختباريـــة األوىل، وقيـــاس معامـــل كرونبـــاخ، وكانـــت النتيجـــة )ممتـــازة = 0.934(، كمـــا 

هوموضـــح يف الشـــكل التـــايل: 

بعـــد التحقـــق مـــن صدقيـــة وموثوقيـــة اســـئلة االســـتبيان، تـــم توزيـــع االســـتبيان، حيـــث تـــم ارســـال رابـــط االســـتبيان بواســـطة 
االيميـــل إىل )257( مؤسســـة يف الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، كمـــا تـــم التوجـــه إىل بعـــض المؤسســـات مباشـــرة وتعبئـــة 
االســـتبيان يف كل مـــن محافظـــة جنيـــن )4 اســـتمارات( ، ومحافظـــة طوبـــاس )3 اســـتمارات(، ومحافظـــة قلقيليـــة )15( 
اســـتمارة. ان ذلـــك كان بســـبب وجـــود عـــدد قليـــل مـــن المؤسســـات التـــي قامـــت بتعبئـــة االســـتبيان الكترونيـــا، كمـــا قـــام 
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فريـــق مؤسســـة تعـــاون الحقـــا بادخالهـــا إىل النظـــام. وعليـــه، فـــان العـــدد الكلـــي لالســـتمارات التـــي تـــم توزيعهـــا يســـاوي 
)302( اســـتمارة، وتمـــت االجابـــة مـــن قبـــل )205( مؤسســـة يف حيـــن ان المطلـــوب وفقـــا لوثيقـــة المشـــروع )200( 

مؤسســـة، اي مـــا نســـبته )%102.5( ممـــن العـــدد المســـتهدف. 

مصطلحات الدراسة:

لقد ورد يف الدراسة عددا من المصطلحات التي نعني بها: 

مؤسسة اغاثية )Humanitarian(: تقديم مساعدات عينية / نقدية/ عمل خيري.- 

مؤسســـة تنمويـــة )Development(: تقـــوم ببرامـــج ومشـــاريع يف مجـــاالت المـــراة، حقـــوق االنســـان، - 
الشـــباب، مناهضـــة التعذيـــب .. الـــخ. 

الوســـائل الوديـــة/ الســـلمية )Peaceful ways(: يف التعامـــل مـــع النـــزاع: الحـــوار، التوفيـــق، التفـــاوض، - 
المســـاعي الحميـــدة، الوســـاطة، والتحكيـــم. 

العميقـــة" -  "الجـــذور  إىل  تعـــود  التـــي  النزاعـــات  تلـــك   :)Structural conflicts( البنيويـــة  النزاعـــات 
المرتبطـــة بالبنيـــة والســـياق السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعـــي والثقـــايف، مثـــل الجريمـــة، الفســـاد، 

الفقـــر، الجهـــل، انتهـــاكات حقـــوق االنســـان .. الـــخ. 

حـــل النزاعـــات )Conflict Resolution(: العمليـــة الهادفـــة إىل التوصـــل التفـــاق يرضـــي الطرفيـــن بصـــورة - 
سلمية. 

إدارة النزاعـــات )Conflict management(: العمليـــة الهادفـــة إىل الحـــد مـــن الجوانـــب الســـلبية للنـــزاع - 
مـــع زيـــادة الجوانـــب االيجابيـــة لـــه. 

مـــن -  اســـتبايق  بشـــكل  النزاعـــات  نشـــوب  منـــع   :)Conflict prevention( النزاعـــات منـــع  الوقايـــة/ 
خـــالل رصـــد مؤشـــرات النـــزاع واتجاهاتـــه ووضـــع تدخـــالت اســـتباقية. أو، وفقـــل لمؤسســـة تعـــاون لحـــل 
الصراعـــات بانهـــا : منظومـــة التدابيـــر االســـتباقية، غيـــر العنيفـــة، المباشـــرة و/أوالبنيويـــة، و/ أوالقريبـــة أو/
والبعيـــدة المـــدى، الهادفـــة إىل أ( منـــع نشـــوء النزاعـــات العنيفـــة، ب( تصاعـــد مـــا هوقائـــم، أوج( انتشـــارها 
عنـــد وقوعهـــا مـــن خـــالل اســـتخدام الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع النزاعـــات و/ أوتحديـــد وتعزيـــز بنـــى 

وهيـــاكل وثقافـــة الســـلم االهلـــي الـــذي يعتبـــر، اي الســـلم االهلـــي، مهمـــة كل المجتمـــع. 

تحويـــل النزاعـــات )Conflict transformation(: نهـــج شـــامل يعالـــج األبعـــاد الشـــخصية والعالئقيـــة - 
والهيكليـــة والثقافيـــة للنـــزاع، باســـتخدام إمكانيـــة الصـــراع كمحفـــز للتغييـــر اإليجـــايب يف جميـــع هـــذه 

المجـــاالت. 

تحليـــل النزاعـــات )Conflict analysis(: فهـــم للعوامـــل التـــي تشـــكل النـــزاع: االســـباب، االثـــار، االطـــراف، - 
العالقـــات، المصالـــح .. الـــخ، وهنالـــك عـــدد كبيـــر مـــن االدوات المســـتخدمة يف تحليـــل النزاعـــات منهـــا: 

الشـــجرة، البصلـــة، خارطـــة النزاعـــات، عجلـــة النـــزاع. 

 - Early warning, early response system for( النزاعـــات  مـــن  المبكـــرة  والوقايـــة  االنـــذار  نظـــم 
violent conflicts(: جمـــع البيانـــات الكميـــة والنوعيـــة وتحليلهـــا عـــن متغيـــرات ومؤشـــرات النزاعـــات 

ووضـــع تدخـــالت عملياتيـــة وبنيويـــة بشـــكل اســـتبايق.

حساســـية النزاعـــات )Conflict sensitivity(: فهـــم فريـــق المشـــروع للســـياق الـــذي يعمـــل فيـــه، وفهـــم - 
التفاعـــل بيـــن نشـــاطات المشـــروع والبيئـــة / المحيـــط الـــذي يتـــم تنفيـــذ المشـــروع فيـــه، العمـــل علـــى 

ضـــوء ذلـــك التكامـــل. 

الدعـــم بـــدون اذى )Do no harm(: الـــذي يمثـــل الحـــد االدىن للبرامـــج والمشـــاريع الحساســـة للنزاعـــات، - 
بمـــا يضمـــن تجنـــب اثـــارة أوتاجيـــج مظاهـــر العنـــف.

فهـــرس مؤشـــرات النزاعـــات )conflict Index(: منظومـــة تقـــوم علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات حـــول - 
النـــزاع، ويتـــم تحديـــث  مؤشـــرات )مثـــل خلفيـــة الشـــرف كمؤشـــر مـــن مؤشـــرات متغيـــر الجريمـــة( 
الفهـــرس بشـــكل دوري. هنالـــك مؤشـــرات بنيويـــة مثـــل الجريمـــة أوالفســـاد أوانتهـــكات حقـــوق االنســـان(. 
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تحليل النتائج:

لقد تم تحليل االستبيان وفقا لثمان مستويات على النحوالتايل: 

أ( المستوى األول: بروفايل المؤسسات المشاركة:
الســـؤال )2(: غالبيـــة المؤسســـات المشـــاركة هـــي مؤسســـات تنمويـــة )%51.4(، يليهـــا مؤسســـة اغاثيـــة وتنمويـــة - 

)%42.2(، ونســـبة قليلـــة منهـــا مؤسســـات اغاثيـــة فقـــط )%6.5( كمـــا هوموضـــح يف الشـــكل )1(:

الســـؤال )3(: كمـــا ان غالبيـــة المؤسســـات المشـــاركة ذات عمـــر يزيـــد عـــن 10 ســـنوات )%82.2(، ونســـبة - 
)12.4%( ذات عمـــر يزيـــد عـــن خمـــس ســـنوات ولكنهـــا اقـــل مـــن عشـــر ســـنوات، ونســـبة قليلـــة اقـــل مـــن خمـــس 

ســـنوات )%5.4(، وفقـــا للشـــكل )2(: 

الســـؤال )4(: يوضـــح الشـــكل )3( ان غالبيـــة المؤسســـات المشـــاركة تعمـــل يف قطاعـــات المـــراة )78.4%( - 
ولكـــن  التعليـــم )56.6%(.  وقطـــاع  االجتماعيـــة )61.6%(  الحمايـــة  وقطـــاع  الشـــباب )71.9%(  وقطاعـــات 
هنالـــك نســـبة قليلـــة منهـــا مـــن يعمـــل يف قطاعـــات الزراعـــة )%12.4( وقطـــاع االبحـــاث والدراســـات )14.6%( 

وقطـــاع القانـــون والحمايـــة القانونيـــة )11.4%(: 
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الســـؤال )5(: كمـــا ان نطـــاق عمـــل المؤسســـة قـــد أوضـــح ان مـــا نســـبته )%17.8( مـــن المؤسســـات يعمـــل يف - 
ــا نســـبته  ــا مـ مجـــال الوســـائل الوديـــة لحـــل النزاعـــات باســـتخدام الحـــوار والتفـــاوض والوســـاطة والتحكيـــم بينمـ
)%26.5( مـــن المؤسســـات يعمـــل يف مجـــال تحويـــل النزاعـــات، ونســـبة )%34.1( تعمـــل يف المجاليـــن. كمـــا ان 

هنالـــك مـــا نســـبته )%21.6( يعمـــل يف نطـــاق عمـــل اخـــر. 

الســـؤال )6(: كمـــا اظهـــرت نتائـــج تحليـــل االســـتبيان ان مـــا نســـبته )%27( تعمـــل دون وجـــود اي مانـــح لعملهـــا، - 
كثـــر مـــن مانـــح واحـــد واقـــل مـــن  و)%16.8( تعمـــل بمســـاعدة مانـــح واحـــد، بينمـــا )%28.6( لديهـــا مـــوارد مـــن أ

كثـــر مـــن ثـــالث مانحيـــن.  ثـــالث مانحيـــن و)%27.6( لديهـــا مـــوراد مـــن أ
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الســـؤال )7(: وفيمـــا لـــه عالقـــة بميزانيـــة المؤسســـة، أوضحـــت الدراســـة ان مـــا نســـبته )%65.4( مـــن المؤسســـات - 
تعمـــل بموازنـــة ســـنوية تقـــل عـــن )100( الـــف دوالر، بينمـــا )%21.1( تعمـــل بموازنـــة تزيـــد عـــن ال )100( الـــف 

دوالر وتقـــل عـــن )500( الـــف دوالر. فقـــط مـــا نســـبته )%13.5( لديهـــا موازنـــة تزيـــد عـــن ال )500( الـــف دوالر. 

الســـؤال )8(: لقـــد شـــملت الدراســـة مشـــاركة مـــن المؤسســـات االهليـــة يف كل محافظـــات الضفـــة الغربيـــة )بمـــا - 
فيهـــا القـــدس المحتلـــة( وقطـــاع غـــزة، حيـــث يبيـــن الجـــدول التـــايل نســـبة وعـــدد المؤسســـات المشـــاركة يف الدراســـة 
ــا، )11.9%(  مـــن كل محافظـــة: يالحـــظ ان )%14.6( مـــن المؤسســـات المشـــاركة مـــن محافظـــة رام هللا، يليهـ
مـــن محافظـــة الخليـــل، يليهـــا )%10.3( مـــن محافظـــة القـــدس، يليهـــا )%9.7( مـــن محافظـــة نابلـــس. لقـــد كانـــت 
هنالـــك نســـبة قليلـــة مـــن المشـــاركة )%2.7( مـــن محافظـــة طولكـــرم، وكذلـــك )%2.2( مـــن محافظـــة اريحـــا، 
حتـــى ان فريـــق المؤسســـة لـــم يســـتطع التنقـــل يف المحافظـــة لتعبئـــة مباشـــرة لالســـتبيان بســـبب االجـــراءات 

الصحيـــة المرتبطـــة بانتشـــار وبـــاء كورنـــا يف المحافظـــة. 

الجدول )1(: توزيع المؤسسات وفقاً للمحافظة

اااا اا ا ااا ااا ااااااا ااا ااا ااا ااا ااا اا  ا ااااا اااا ا اااا ااا ا اااا ااااااا اااااا ااااا ااااا اااا
7% 7% 3.20% 4.90% 3.20% 11.90% 3.20% 10.30% 2.20% 14.60% 5.40% 6.50% 2.70% 9.70% 4.30% 3.80%
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الســـؤال )9(: كمـــا يبيـــن الشـــكل )7(، بـــان مـــا نســـبته )%57.4( مـــن المجيبيـــن علـــى االســـتبيان بدرجـــة مديـــر - 
ــر برنامـــج، و)%9.8( مديـــر مشـــروع، و)%16.4( غيـــر ذلـــك. عـــام/ مديـــر تنفيـــذي للمؤسســـة، و)%16.4( مديـ

ب(: المستوى الثاين: المعارف والمهارات حيث نجد:

كثـــر يف المؤسســـة لديـــه  - الســـؤال )10(: ان هنالـــك ممـــا نســـبته )%53.5(، مـــن المؤسســـات تشـــير ان واحـــد أوأ
ــه الشـــكل )8(: ــا يوضحـ ــات وهومـ ــع النزاعـ ــة يف التعامـــل مـ ــائل الوديـ ــال الوسـ ــة يف مجـ ــهادة متخصصـ شـ

ــائل الوديـــة: الحـــوار،  ــا يبيـــن الشـــكل )9(، نســـبة مـــن تلقـــوا التدريـــب يف المؤسســـة علـــى الوسـ - الســـؤال )11(: كمـ
التفـــاوض، الوســـاطة، والتحكيـــم. 

كثـــر مـــن -  الســـؤال )12(: يظهـــر مـــن الشـــكل الســـابق، ان نســـبة )%5.4( مـــن المؤسســـات قـــد اجابـــت بوجـــود أ
كثـــر مـــن  ــوار، بينمـــا مـــا نســـبته )%8.6( اشـــارت إىل وجـــود أ ــى الحـ ــا علـ ــى تدريبـ ــد تلقـ )%75( مـــن طاقمهـــا قـ
)%50( واقـــل مـــن )%75( مـــن طاقـــم المؤسســـة قـــد تلقـــوا تدريبـــا علـــى الحـــوار. كمـــا ان )%13.8( يشـــيرون 
كثـــر مـــن نصـــف المؤسســـة قـــد تلقـــى تدريبـــا علـــى الحـــوار، بينمـــا )%18.4( يشـــيرون إىل انـــه )ال احـــد( قـــد  إىل ان أ

تلقـــى تدريبـــا علـــى الحـــوار.

ــا لـــه عالقـــة بالتدريـــب علـــى التفـــاوض، ان مـــا نســـبته )%13.5( تشـــير -  كمـــا يظهـــر مـــن الشـــكل الســـابق، وفيمـ
كثـــر قـــد تلقـــوا تدريبـــا علـــى التفـــاوض بينمـــا )%26( يشـــيرون إىل انـــه )ال احـــد( قـــد  إىل ان نصـــف المؤسســـة وأ
تلقـــى تدريبـــا علـــى التفـــاوض. وان نســـبة )%11.4( تشـــير إىل ان نصـــف المؤسســـة ويزيـــد قـــد تلقـــوا تدريبـــا 
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علـــى الوســـاطة، بينمـــا )%33.5( يشـــيرون إىل انـــه )ال احـــد( قـــد تلقـــى تدريبـــا علـــى الوســـاطة. بينمـــا مـــا نســـبته 
)%11.9( تشـــير إىل ان نصـــف المؤسســـة ويزيـــد قـــد تلقـــوا تدريبـــا علـــى التحكيـــم بينمـــا )%41.6( يشـــيرون إىل 

انـــه )ال احـــد( قـــد تلقـــى تدريبـــا علـــى التحكيـــم. 

ــا للشـــكل )10(، ان )%24( مـــن المؤسســـات لـــم -  ــا بينـــت نتائـــج االســـتبيان، ووفقـ الســـؤال )12(: كمـ
يتلـــق احـــد فيهـــا التدريـــب علـــى حـــل النزاعـــات، بينمـــا )%26( مـــن المؤسســـات اشـــارت إىل ان احـــدا لـــم 
يتلـــق تدريبـــا علـــى إدارة النزاعـــات. وفيمـــا لـــه عالقـــة بمنـــع النزاعـــات، فـــان )%34.6( مـــن المؤسســـات 
اشـــارت ان احـــدا لديهـــا لـــم يتلـــق تدريبـــا، كمـــا اشـــارت نســـبة )%44.3( مـــن المؤسســـات ان احـــدا لديهـــا 

لـــم يتلـــق تدريبـــا علـــى تحويـــل النزاعـــات. 

- الســـؤال )13(: كمـــا ان )%38.4( مـــن المؤسســـات لـــم يتلـــق احـــد فيهـــا تدريبـــا علـــى تحليـــل النزاعـــات، و)42.7%( 
مـــن المؤسســـات اشـــارات إىل ان احـــدا فيهـــا لـــم يتلـــق تدريبـــا علـــى نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة للنزاعـــات. 

- الســـؤال )14(: وعنـــد الســـؤال عـــن مســـتوى قيـــام المؤسســـة بابحـــاث ودراســـات، اشـــار مـــا نســـبته )%49.2( مـــن 
المؤسســـات انهـــا ال تقـــوم بايـــة ابحـــاث أودراســـات فيمـــا لـــه عالقـــة بالوســـائل الوديـــة لحـــل النزاعـــات. 
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الســـؤال )15(: بينمـــا اشـــار مـــا نســـبته )%41.6( مـــن المؤسســـات انهـــا ال تقـــوم بايـــة ابحـــاث يف مجـــال - 
تحويـــل النزاعـــات. نســـبة قليلـــة )%6.5( تلـــك التـــي تقـــوم بأكثـــر مـــن )5( ابحـــاث يف مجـــال الوســـائل 

الوديـــة، و)%11.4( التـــي تقـــوم باكثـــر مـــن )5( ابحـــاث يف مجـــال تحويـــل النزاعـــات ســـنويا. 

ج( المستوى الثالث: استخدام الوسائل الودية يف التعامل مع النزاعات:

ــا الداخلـــي -  ــات ان نظامهـ ــداً )%82.7( مـــن المؤسسـ ــة جـ ــبة مرتفعـ ــارت نسـ ــؤالين )16 و17(: اشـ السـ
ينـــص علـــى اســـتخدام الوســـائل الوديـــة يف حـــل نزاعـــات العمـــل، وان نســـبة قليلـــة جـــداً )2.7%( 
مـــن المؤسســـات اشـــارت انهـــا ال تقـــوم باســـتخدام هـــذه النصـــوص عنـــد نشـــوء نـــزاع، و)%5.9( مـــن 

المؤسســـات اشـــارت إىل انهـــا تســـتخدم هـــذه الوســـائل بدرجـــة منخفضـــة جـــداً.
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الســـؤال )18(: كمـــا أوضـــح تحليـــل النتائـــج إىل ان نســـبة منخفضـــة مـــن المؤسســـات )%4.3( ال تســـتخدم هـــذه - 

النصـــوص عنـــد نشـــوء نـــزاع شـــخصي، و)%5.4( مـــن المؤسســـات تســـتخدم هـــذه النصـــوص بدرجـــة منخفضـــة 
عنـــد نشـــوء نـــزاع شـــخصي.

د( المستوى الرابع: حساسية النزاع والدعم بدون أذى:

كثـــر مـــن نصـــف المشـــاركين يف تعبئـــة االســـتبيان لديهـــم معرفـــة بـــاداة  - الســـؤال )19(: يظهـــر مـــن الشـــكل )16( ان أ
الدعـــم بـــدون اذى وبمقاربـــة حساســـية النزاعـــات يف البرامـــج والمشـــاريع. 
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ــى -  ــم(، وعلـ ــابق )نعـ ــؤال السـ ــى السـ ــة علـ ــا كانـــت االجابـ ــه اذا مـ ــكل )17( انـ ــن الشـ ــر مـ ــا يظهـ ــؤال )20(: كمـ السـ
مقيـــاس )1 - 5(، هنالـــك نســـبة جيـــدة التـــي تقيـــم مـــدى اســـتخدام اداة الدعـــم بـــدون اذى / حساســـية النزاعـــات 
)%29.4(، و)%12.6( يســـتخدمونها بدرجـــة مرتفعـــة، بينمـــا اجـــاب )%21( بـــان مســـتوى اســـتخدامهم لـــإلدارة 

بدرجـــة منخفـــض جـــداً. 

الســـؤال )21(: كمـــا ان هنالـــك نســـبة كبيـــرة تصـــل إىل الثلـــث مـــن المؤسســـات التـــي اجابـــت ان )ال احـــد( قـــد تلقـــى - 
تدريبـــا علـــى حساســـية النـــزاع، ونســـبة اخـــرى كبيـــرة )%44.3( اجابـــت ان نســـبة منخفضـــة مـــن المؤسســـات قـــد 

تلقـــت مثـــل هـــذا التدريـــب. 

كثـــر مـــن النصـــف اجابـــت بـــان المؤسســـات تقـــوم بتخصيـــص جـــزء مـــن وثيقـــة -  الســـؤال )22(: ولكـــن نســـبة أ
المشـــروع لتبيـــان منهجيتهـــا يف مجـــال حساســـية النـــزاع والدعـــم بـــدون اذى وهومـــا يوضحـــه الشـــكل )19(. 
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ه( المستوى الخامس: مشاريع وبرامج المؤسسة: 

- الســـؤال )23(: إىل أي درجـــة تتفـــق أوال تتفـــق: تقـــوم المؤسســـة باجـــراء تحليـــل للنزاعـــات كجـــزء مـــن )خطـــة تنفيـــذ 
المشـــروع(، حيـــث ان مـــا نســـبته )%12.4( مـــن المؤسســـات ال تقـــوم بوضـــع مؤشـــرات للنـــزاع يف وثيقـــة مشـــروعها، 
مقابـــل )%11.4( تقـــول بانهـــا تقـــوم بدرجـــة مرتفعـــة جـــداً بوضـــع مؤشـــرات للنـــزاع يف وثيقـــة المشـــروع وهومـــا يوضحـــه 

الشـــكل )20(. 

الســـؤال )24(: إىل اي درجـــة تتفـــق أوال تتفـــق: تقـــوم المؤسســـة )بوضـــع مؤشـــرات( خاصـــة بالنزاعـــات التـــي تـــم - 
تحليلهـــا يف مرحلـــة التحضيـــر للمشـــروع كجـــزء مـــن وثيقـــة المشـــروع، حيـــث يبيـــن الشـــكل )21(، إىل ان )12.4%( 

مـــن المؤسســـات ال يقـــوم بذلـــك، بينمـــا )11.4( يقـــوم بهـــا بدرجـــة مرتفعـــة. 

الســـؤال )25(: مشـــاريع المؤسســـة تشـــمل، وفقا للشـــكل )22(، ان النســـبة الغالبة )%38.9( من المؤسســـات - 
تشـــير إىل ان مشـــاريعها تشـــمل التعامـــل الـــودي مـــع النزاعـــات وتحويـــل النزاعـــات، بينمـــا )%24.3( تشـــير إىل ان 
مشـــاريعها تقتصـــر علـــى الوســـائل الوديـــة، و)%29.7( تشـــير إىل ان مشـــاريعها تقتصـــر علـــى تحويـــل النزاعـــات. 

يذكـــر بـــان )%20.5( مـــن المؤسســـات تـــرى بـــان مشـــاريعها تشـــتمل علـــى غيـــر ذلـــك. 

ــة -  ــائل الوديـ ــر مـــن الوسـ كثـ ــا لـــه عالقـــة بتقييـــم قـــدرة المؤسســـة علـــى اســـتخدام واحـــد أوأ الســـؤال )26(: وفيمـ
يف حـــل النـــزاع، اشـــار )%17.8( مـــن المؤسســـات ان قـــدرة المؤسســـة منخفضـــة جـــداً، و)%14.1( منخفضـــة، 
ــا  ــار )%25.9( مـــن المؤسســـات إىل قدراتهـــم جيـــدة جـــداً، و)%10.8( إىل انهـ ــا اشـ و)%31.4( متوســـطة، بينمـ

قـــدرات مرتفعـــة جـــداً. 

 الســـؤال )27(: ويف معـــرض االجابـــة علـــى نفـــس الســـؤال الســـابق ولكـــن فيمـــا لـــه عالقـــة بمؤشـــرات النزاعـــات - 
البنيويـــة، تـــكاد االجابـــة تكـــون قريبـــة مـــن الســـؤال الســـابق، حيـــث )%16.8( اجابـــت بـــان قدرتهـــا ضعيفـــة جـــداً، 
و)%20( بـــان قدرتهـــا ضعيفـــة، و)%30.8( بانهـــا قـــدرة متوســـطة، و)%23.8( بانهـــا قـــدرة جيـــدة جـــداً، و)8.6%( 

بانهـــا قـــدرة مرتفعـــة جـــداً. 

و( المستوى السادس: العضوية يف شبكات محلية/ وطنية أو/ واقليمية/ دولية: 

الســـؤالين )28 و29(: نســـبة عاليـــة جـــداً مـــن المؤسســـات )%90.3( اعضـــاء يف شـــبكات محليـــة، منهـــا )23.8%( - 
يف شـــبكات متخصصـــة، و)%25( يف شـــبكات عامـــة، و)%51.2( يف شـــبكات متخصصـــة وعامـــة وفقـــا لمـــا 

هوموضـــح يف كل مـــن الشـــكل )25( والشـــكل )26(. 

الســـؤالين )30 و31(: كمـــا ان نســـبة اقـــل مـــن النصـــف مـــن المؤسســـات )%48.6( عضـــويف شـــبكات اقليميـــة/ - 
دوليـــة، منهـــا )%35.1( يف شـــبكات متخصصـــة، و)%21.6( يف شـــبكات عامـــة، و)%50.5( يف شـــبكات عامـــة 

ومتخصصـــة يف نفـــس الوقـــت كمـــا هوموضـــح يف كل مـــن الشـــكل )27( والشـــكل )28(. 

ز( المستوى السابع: فهرس مؤشرات النزاع: 

ــد -  ــا قـ ــد( لديهـ ــارات ان )ال احـ ــات اشـ ــبته )%35.3( مـــن المؤسسـ ــا نسـ ــد بينـــت النتائـــج ان مـ ــؤال )32(: لقـ السـ
تلقـــى التدريـــب يف مجـــال فهـــرس مؤشـــرات النـــزاع، بينمـــا )%42.2( اشـــارت إىل ان اقـــل مـــن )%25( مـــن 
كثـــر مـــن ربـــع عـــدد الطاقـــم واقـــل مـــن  طاقمهـــا قـــد تلقـــى مثـــل هـــذا التدريـــب، و)%12.5( مـــن المؤسســـات ان أ
ــر مـــن  كثـ ــارت إىل ان أ ــات اشـ ــن المؤسسـ ــبته )%6( مـ ــا نسـ ــا ان مـ ــذا التدريـــب. كمـ ــل هـ ــوا مثـ ــد تلقـ النصـــف قـ
نصـــف عـــدد اعضائهـــا واقـــل مـــن ثالثـــة اربـــاع العـــدد قـــد تلقـــوا مثـــل هـــذا التدريـــب، وتبقـــى نســـبة )%3.8( تلـــك 

كتـــر مـــن ثالثـــة اربـــاع العامليـــن قـــد تلقـــوا تدريبـــا علـــى فهـــرس مؤشـــرات النـــزاع.  التـــي اشـــارات إىل ان ا

الســـؤال )33(: وفيمـــا لـــه عالقـــة برصـــد، ومســـح، وتحليـــل النزاعـــات قبيـــل كتابـــة المشـــروع فقـــد اشـــارت نســـبة - 
النســـبة االكبـــر )%33.9( مـــن  انهـــا تقـــوم بذلـــك بدرجـــة مرتفعـــة جـــداً، بينمـــا اشـــارت  قليلـــة جـــداً )3.3%( 

المؤسســـات إىل انهـــا تقـــوم بذلـــك بدرجـــة منخفضـــة جـــداً. 
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ــا، فقـــد -  الســـؤال )34(: ويف معـــرض االجابـــة عـــن امتـــالك المؤسســـة لنظـــام لتوثيـــق النزاعـــات يف منطقـــة عملهـ
اشـــارت نســـبة قليلـــة جـــداً )%3.2( إىل ان المؤسســـة تقـــوم بذلـــك بدرجـــة مرتفعـــة جـــداً، بينمـــا )%44.9( مـــن 

المؤسســـات اشـــارت إىل انهـــا تقـــوم بذلـــك بدرجـــة منخفضـــة جـــداً. 

الســـؤال )35(: كمـــا ان نســـبة قليلـــة جـــداً )%9.7( مـــن المؤسســـات التـــي اشـــارت إىل وجـــود فهـــرس مؤشـــرات - 
وطنـــي للنزاعـــات، بينمـــا النســـبة االكبـــر %58.4( اجابـــت )ربمـــا(، و)31.%( مـــن المؤسســـات اجابـــت بعـــدم 

وجـــود مثـــل هـــذا النظـــام كمـــا هوموضـــح يف الشـــكل )32(. 

الســـؤال )36(: ويف اطـــار اســـتخدام مثـــل هـــذا النظـــام يف حـــال وجـــوده اشـــارت نســـبة متدنيـــة جـــداً )%1.2( مـــن - 
المؤسســـات انهـــا تســـتخدمه بدرجـــة مرتفعـــة جـــداً، بينمـــا النســـبة االكبـــر )%60( اشـــارت إىل انهـــا تســـتخدمه 

بدرجـــة منخفضـــة جـــداً. 

الســـؤال )37(: ويف معـــرض االجابـــة حـــول امتـــالك المؤسســـة الدوات لتحليـــل النزاعـــات، كانـــت النســـبة االكبـــر - 
بدرجـــة  و)21.1(  بدرجـــة منخفضـــة،  جـــداً، و)27%(  بدرجـــة منخفضـــة  تمتلـــك  بانهـــا  اجابـــت  قـــد   )37.3%(
متوســـطة، %9.7( بدرجـــة جديـــة جـــداً، بينمـــا فقـــط )%4.9( مـــن المؤسســـات مـــن اشـــارت إىل انهـــا تمتلـــك 

بدرجـــة مرتفعـــة جـــداً ادوات لتحليـــل النزاعـــات. 

 

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 )2(: 

جدول )2(: مكونات الوزن المتوسط

مرتفع أو5جيد أو4متوسط أو3منخفض أو2ال يوجد أو1
20%120%120%120%120%1

12345
12345

3الوزن المتوسط

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

جدول )3(: الوزن النسبي لكل سؤال

الهدف األول
2السؤال: 13 – الفرع األول
1.9السؤال: 13 – الفرع الثاين

2.52027السؤال: 23
2.875676السؤال: 27
2.005434783السؤال: 32
2.298913043السؤال: 33
2.086486السؤال: 34
2.178378السؤال: 37

2.233144728متوسط الوزن النسبي للهدف األول
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الهدف الثاين
2.016216السؤال: 11 – الفرع األول
2.275676السؤال: 11 – الفرع الثاين

2.140541السؤال: 11 – الفرع الثالث
2.567568السؤال: 11 – الفرع الرابع
2.194595السؤال: 12 – الفرع األول
2.151351السؤال: 12 – الفرع الثاين

2.313514السؤال: 12 – الفرع الثالث
2.372973السؤال: 12 – الفرع الرابع

2.037838السؤال: 14
2.351351السؤال: 15
4.032432السؤال: 17
4.037838السؤال: 18
2.989189السؤال: 27

2.575468متوسط الوزن النسبي للهدف الثاين

الهدف الثالث
3السؤال: 20
1.945946السؤال: 21
3.432432السؤال: 22
3.032432السؤال: 24
1.810811السؤال: 36

2.644324متوسط الوزن النسبي للهدف الثالث

- الهـــدف األول )تأســـيس وإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى نظـــام توثيـــق لتحليـــل وإدارة وحـــل ومنـــع وتحويـــل 
ــا يظهـــر يف الجـــدول )3( اعـــاله، فقـــد تـــم تخصيـــص )8( اســـئلة لقيـــاس هـــذا  النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني(: كمـ
ــداً(، الـــذي  ــع جـ ــداً(، إىل )5: مرتفـ ــبي متوســـط )2.32(، علـــى مقيـــاس )1: متـــدين جـ ــد حصـــل علـــى وزن نسـ الهـــدف، وقـ

ــط.  ــن منخفـــض ومتوسـ ــع بيـ ــاس يقـ ــط االسـ ــي ان خـ ــاس. ان ذلـــك يعنـ ــط االسـ ــيعتبر خـ سـ

كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل: 

o  ،إن الســـؤال )11( بفرعيـــه قـــد حصـــل علـــى وزن منخفـــض )2( المتعلقـــة بتحليـــل النزاعـــات
و)1.9( المتعلقـــة نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة مـــن النزاعـــات العنيفـــة. إن ذلـــك يتطلـــب 
ــة إىل التعريـــف  ــزاع، إضافـ ــل النـ ــات تحليـ ــرق ومقاربـ ــات يف طـ ــل علـــى تدريـــب المؤسسـ العمـ

بنظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة والتدريـــب عليهـــا. 
o  كمـــا حصـــل الســـؤال )32(: مـــا هـــي نســـبة العامليـــن يف المؤسســـة الذيـــن تلقـــوا التدريـــب

ــول  ــات حـ ــل البيانـ ــع وتحليـ ــوم علـــى جمـ ــة تقـ ــات )منظومـ ــرات النزاعـ ــال فهـــرس مؤشـ يف مجـ
متغيـــرات )مثـــل متغيـــر الجريمـــة مثـــال أوالفســـاد أوانتهـــكات حقـــوق االنســـان( ومؤشـــرات 
)مثـــل جريمـــة القتـــل علـــى خلفيـــة الشـــرف كمؤشـــر مـــن مؤشـــرات متغيـــر الجريمـــة( النـــزاع، 
ويتـــم تحديـــث الفهـــرس بشـــكل دوري(، علـــى وزن )2(، ممـــا يتطلـــب توفيـــر التدريـــب علـــى 

فهـــرس مؤســـرات النزاعـــات العنيفـــة. 

- الهـــدف الثـــاين )زيـــادة قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المحلـــي، بمـــا يف ذلـــك النســـاء والشـــباب، يف حـــل النزاعـــات 
وإدارتهـــا والتحـــول يف مناطقهـــم(: حيـــث تـــم تخصيـــص )13( ســـؤال لقيـــاس هـــذا الهـــدف، وقـــد حصـــل علـــى وزن نســـبي 
)2.58( علـــى مقيـــاس )1: منخفـــض جـــداً(، إىل )5: مرتفـــع جـــداًً(، الـــذي ســـيعتبر خـــط االســـاس. إن ذلـــك يظهـــر أن خـــط 

االســـاس هنـــا يقـــع بيـــن منخفـــض ومتوســـط. 
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كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل: 

o  ،)2.02( المتعلـــق بتحويـــل النزاعـــات قـــد حصـــل علـــى اقـــل وزن منخفـــض ،)ان الســـؤال )11
ســـواء مقارنـــه ببـــايق فـــروع نفـــس الســـؤال، أوببـــايق االســـئلة المتعلقـــة بهـــذا الهـــدف. 

o  كمـــا حصـــل الســـؤال )14(: مـــا هو)مســـتوى( قيـــام المؤسســـة باجـــراء ابحـــاث ودراســـات يف كل
مجـــال الوســـائل الوديـــة )الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم(، علـــى وزن متـــدين )2.04( 
علـــى مقيـــاس )1 5-(، ممـــا يتطلـــب توفيـــر الدعـــم التقنـــي لمؤسســـات المجتمـــع المـــدين يف 

مجـــال اجـــراء االبحـــاث يف مجـــاالت الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة والتحكيـــم. 
o  ــوارن ــة )الحـ ــال البديلـ ــتخدام( الوسـ ــوم )باسـ ــة تقـ ــؤال )17( المؤسسـ ــن السـ ــان كل مـ ــر بـ يذكـ

التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف حـــال نشـــوء نـــزاع )عمـــل( داخـــل المؤسســـة قبـــل اللجـــوء 
إىل العقوبـــات االداريـــة أو/ والتقاضـــي، والســـؤال )18(: المؤسســـة تقـــوم )باســـتخدام( الوســـال 
البديلـــة )الحـــوارن التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف حـــال نشـــوء نـــزاع )شـــخصي( داخـــل 
المؤسســـة قبـــل اللجـــوء إىل العقوبـــات االداريـــة أو/ والتقاضـــي، قـــد حصـــال علـــى وزن جيـــد جـــداً 

)4.03( علـــى مقيـــاس )1 – 5(. 
o  كمـــا اظهـــرت نتائـــج الســـؤال )26(: مـــن وجهـــة نظـــرك، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، فانـــك تقّيـــم

كثـــر مـــن الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع  )قـــدرة( مؤسســـتك يف مجـــال اســـتخدام واحـــد أووأ
النـــزاع )الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف مشـــاريعها، الحصـــول علـــى وزن جيـــد )3( 

علـــى مقيـــاس )1 – 5(. 

- الهـــدف الثالـــث )دعـــم التدخـــالت القائمـــة علـــى األدلـــة يف تحويـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـالم، وضمـــان مشـــاركة الشـــباب 
والنســـاء(: حيـــث تـــم تخصيـــص )5( اســـئلة لقيـــاس هـــذا الهـــدف، وقـــد حصـــب علـــى وزن نســـبي )2.64( علـــى مقيـــاس )1: 

متـــدين جـــداً(، إىل )5: مرتفـــع جـــداً(، والـــذي ســـيعتبر خـــط االســـاس. ان خـــط االســـاس هنـــا يقـــع بيـــن منخفـــض ومتوســـط. 

كما يظهر يف تحليل نتائج االسئلة المرتبطة بهذا الهدف التايل: 

o  الوطنـــي لمؤشـــرات الفهـــرس  الســـؤال )36(: إىل اي درجـــة تســـتخدم مؤسســـتك هـــذا  ان 
النزاعـــات البنيويـــة يف تصميـــم مشـــاريعها، قـــد حصـــل علـــى نتيجـــة منخفضـــة )1.81(. ان ذلـــك 
يتطلـــب يف جانـــب أول بنـــاء الفهـــرس الوطنـــي لمؤشـــرات النـــزاع العنيـــف، ويف جانـــب اخـــر، 
تعريـــف مؤسســـات المجتمـــع المـــدين بهـــذا الفهـــرس، ويف جانـــب اخيـــر توفيـــر الدعـــم التقنـــي 

لتعزيـــز اســـتخدام الفهـــرس يف تصميـــم المشـــاريع والبرامـــج. 
o  كمـــا ان الســـؤال )21(: نســـبة العامليـــن يف المؤسســـة الذيـــن تلقـــوا تدريبـــا علـــى حساســـية

النزاعـــات/ الدعـــم بـــدون اذى يف البرامـــج والمشـــاريع، قـــد حصـــل االخـــر علـــى نتيجـــة متدنيـــة 
)1.95(،. ان ذلـــك يتطلـــب تدريـــب مؤسســـات المجمتـــع المـــدين علـــى حساســـية النزاعـــات 

والدعـــم بـــدون اذى. 
نخلص من هذا القسم يف الدراسة إىل الجدول التايل: - 

خط االساسالهدف
كتوبر 2020 ا

االستهداف
كتوبر 2021 ا

مصدر 
التحقق

التدخالت المسؤوليةالتكرار
المقترحة1

الهدف األول: تأسيس 
وإضفاء الطابع المؤسسي 

على نظام توثيق لتحليل 
وإدارة وحل ومنع وتحويل 

النزاعات يف المجتمع 
الفلسطيني

تعاون سنوياالستبيان2.2333.0
لحل 

الصراعات 

خطة عمل 
المشروع 

للعام 
2021

الهدف الثاين: زيادة قدرات منظمات المجتمع 
المحلي، بما يف ذلك النساء والشباب، يف حل 

النزاعات وإدارتها والتحول يف مناطقهم

تعاون لحل سنوياالستبيان2.5763.5
الصراعات 

خطة عمل 
المشروع 

للعام 2021

الهدف الثالث: دعم التدخالت القائمة على األدلة 
يف تحويل النزاعات وبناء السالم، وضمان مشاركة 

الشباب والنساء

تعاون لحل سنوياالستبيان2.6443.5
الصراعات 

خطة عمل 
المشروع 

للعام 2021

1 التدخــالت المقترحــة: يتــم تطويــر تدخــالت تفصيليــة مقابــل كل هــدف مــن االهــداف الثالثــةن وبمــا يســاعد يف االنتقــال مــن خــط االســاس إىل االســتهداف، الــذي 
كتوبــر 2021.  ســيتم قياســه مــرة اخــرى : ا
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االستنتاجات:

ان تحليـــل االســـتبيان، اضافـــة إىل مراجعـــة الدراســـات وخاصـــة فهـــارس مؤشـــرات النـــزاع العنيـــف عالميـــاً، تقـــود إىل 
التاليـــة: االســـتنتاجات 

فيما له عالقة بفهارس مؤشرات النزاع ونظم االنذار واالستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة: . 1
ان هنالـــك فهـــارس مؤشـــرات نـــزاع، والتـــي تشـــكل جوهـــر وقلـــب نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة، قـــد بنيـــت - 

علـــى مؤشـــرات بنيويـــة مثـــل مؤشـــرات الجريمـــة، الفســـاد، ســـيادة القانـــون، الفقـــر، مســـتوى التعليـــم، .. الـــخ. كمـــا 
ان هنالـــك فهـــارس مؤشـــرات نـــزاع قـــد بنيـــت علـــى جمـــع بيانـــات حـــول احـــداث تشـــير إىل احتمـــال نـــزاع عنيـــف، 
كمـــا ان هنالـــك نـــوع ثالـــث مـــن فهـــارس مؤشـــرات النـــزاع الـــذي جمـــع بيـــن مؤشـــرات بنيويـــة واحـــداث يف جمـــع 

وتحليـــل البيانـــات، اضافـــة إىل صياغـــة تدخـــالت وتدابيـــر قصيـــرة المـــدى واخـــرى بعيـــدة المـــدى. 
ان الجيـــل الجديـــد مـــن نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة هوذلـــك الجيـــل الـــذي يركـــز علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات - 

وكذلـــك تصميـــم التدخـــالت وتنفيذهـــا مـــن قبـــل فاعليـــن داخـــل الســـياق وليـــس مـــن خارجـــه. اضافـــة إىل "الترابـــط 
الوثيـــق" بيـــن االنـــذار واالســـتجابة، وان اي فصـــل بينهمـــا يمثـــل خلـــال يف النظـــام. 

كمـــا ان مـــن اهـــم مبـــاديء تصميـــم نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة هوالتشـــاركية وكذلـــك ضمـــان الديمومـــة - 
واالســـتمرارية. ان التشـــاركية تكـــون مـــن خـــالل ادمـــاج اصحـــاب العالقـــة ويف مراحـــل مبكـــرة مـــن تصميـــم النظـــام. 
كمـــا ان ضمـــان الديمومـــة امـــر حيـــوي ومهـــم ســـواء مـــن خـــالل المـــوارد البشـــرية، الماديـــة، التقنيـــة، المؤسســـاتية، 

والقانونيـــة. 
وانهـــا نظـــم تعتمـــد علـــى بيانـــات كميـــة علـــى درجـــة مـــن الدقـــة والمصداقيـــة، وكذلـــك علـــى بيانـــات نوعيـــة مكملـــة - 

ومعـــززة ومفســـرة للبيانـــات الكميـــة. 

فيما له عالقة بنتائج استبيان قدرات مؤسسات المجتمع المدين يف حل، إدارة، منع وتحويل النزاعات:. 2
ــا -  ــئلة(، مـ ــة بالهـــدف األول )8 اسـ ــئلة المتعلقـ ــا االسـ ــل النتائـــج ان )كل( األوزان التـــي حصلـــت عليهـ ــر تحليـ اظهـ

ــر بشـــكل جلـــي وجـــود  ــذا الهـــدف. ان ذلـــك يظهـ ــة بهـ )دون الـــوزن المتوســـط = 3(، المجـــاالت كافـــة ذات العالقـ
ضعـــف يف قـــدرات المؤسســـات يف مجـــاالت: 

o  .التدريب يف مجال تحليل النزاعات
o  ضعـــف التدريـــب يف مجـــال نظـــم االنـــذار واالســـتجابة المبكـــرة للنزاعـــات العنيفـــة، وكذلـــك ضعـــف وقلـــة

ادوات تحليـــل النزاعـــات التـــي تمتلكهـــا المؤسســـات، وبالتـــايل ضعـــف قـــدرات اجـــراء تحليـــل للنزاعـــات 
مـــن قبـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدين المحليـــة. 

o  ضعـــف التدريـــب يف مجـــال فهـــارس مؤشـــرات النـــزاع، وكذلـــك الضعـــف يف اســـتخدام مؤشـــرات النـــزاع
البنيويـــة يف تصميـــم المشـــاريع والبرامـــج. 

o  ضعـــف قـــدرات المؤسســـات االهليـــة المحليـــة يف رصـــد، ومســـح، وجمـــع وتحليـــل البيانـــات الخاصـــة
بالنزاعـــات يف مناطـــق عملهـــا. 

o  وكذلـــك الضعـــف الشـــديد يف نظـــام خـــاص بتوثيـــق النزاعـــات مـــن قبـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدين
المحليـــة. 

كمـــا اظهـــرت أوزان االســـئلة المتعلقـــة بالهـــدف الثـــاين )13 ســـؤال( إىل ان )11( منهـــا اقـــل مـــن )الـــوزن المتوســـط - 
= 3(، بينمـــا فقـــط )2( منهـــا، اعلـــى مـــن ذلـــك. ان ذلـــك يشـــير إىل االســـتنتاجات التاليـــة:

o  االربعـــة المجـــاالت  المدربيـــن يف  المحليـــة  المـــدين  المجتمـــع  العامليـــن يف مؤسســـات  نســـبة  تـــدين 
الوســـاطة والتحكيـــم.  النزاعـــات، وبشـــكل خـــاص يف مجـــايل  مـــع  الـــودي  للتعامـــل 

o  ،وكذلـــك تـــدين نســـبة العامليـــن الذيـــن تلقـــوا التدريـــب يف مقاربـــات التعامـــل مـــع النزاعـــات: حـــل النزاعـــات
إدارة النزاعـــات، منـــع النزاعـــات، وتحويـــل انلزاعـــات، وبشـــكل خـــاص يف المجـــال االخيـــر، تحويـــل النزاعـــات. 

o  اضافـــة إىل الضعـــف يف اجـــراء ابحـــاث يف مجـــال الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع النزاعـــات، وبشـــكل
اقـــل منـــه يف مجـــال تحويـــل النزاعـــات البنيويـــة. 

o  ــا ــات يف برامجهـ ــع النزاعـ ــل مـ ــة يف التعامـ ــائل الوديـ ــات للوسـ ــتخدام المؤسسـ وكذلـــك الضعـــف يف اسـ
ومشـــاريعها. 

o  ولكـــن، هنالـــك نقطـــة قـــوة جيـــدة جـــداً وهـــي اســـتخدام المؤسســـات للوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع
النزاعـــات عنـــد نشـــوء نـــزاع عمـــل أونـــزاع شـــخصي داخـــل المؤسســـة. 

كمـــا اظهـــرت أوزان االســـئلة المتعلقـــة بالهـــدف الثالـــث )5 اســـئلة( إىل ان وجـــود ســـؤالين )21 و36( قـــد حصلـــت - 
علـــى أوزان )اقـــل( مـــن )الـــوزن المتوســـط = 3(، وهومـــا يقـــود إىل االســـتنتاجات التاليـــة: 



25

دراسة خط األساس

o  تـــدين نســـبة العامليـــن الذيـــن تلقـــوا تدريبـــا يف مجـــال حساســـية النزاعـــات والدعـــم بـــدون اذى يف البرامـــج
والمشـــاريع. وكذلـــك ضعـــف اســـتخدام هـــذه االداة يف البرامـــج والمشـــاريع المنفـــذة مـــن المؤسســـات 

االهليـــة المحليـــة. 
o  ــدم ــا أقـــرت عـ ــرة منهـ ــبة كبيـ ــات، نسـ ــود فهـــرس وطنـــي للنزاعـ ــد بوجـ ــبة التـــي تعتقـ ــة إىل ان النسـ إضافـ

اســـتخدامها لفهـــرس المؤشـــرات يف برامجهـــا ومشـــاريعها. 
o  .ضعف قيام المؤسسات بوضع مؤشرات للنزاعات يف وثيقة المشروع

كبـــر بقليـــل مـــن الـــوزن المتوســـط، وهـــي -  يذكـــر بـــان هنالـــك )3( اســـئلة قـــد حصلـــت علـــى أوزان تســـاوي أوا
االســـئلة )20 و22 و24( وهومـــا يســـتدعي تدعيـــم وتعزيـــز قـــدرات المؤسســـات يف هـــذه المجـــاالت. 

كة مـــع اصحـــاب العالقـــة تطويـــر خطـــة عمـــل للمشـــروع للعـــام -  ان ذلـــك يتطلـــب مـــن مؤسســـة تعـــاون وبالشـــرا
2021، تشـــمل التدخـــالت التفصيليـــة المقترحـــة مقابـــل كل هـــدف مـــن االهـــداف الثالثـــة، وبمـــا يســـاعد يف االنتقـــال 
ــر  كتوبـ ــام مـــن االن )ا ــد عـ ــه بعـ ــيتم قياسـ ــتقبلي(، الـــذي سـ ــتهداف )المسـ ــايل( إىل االسـ مـــن خـــط االســـاس )الحـ

2021( مـــن خـــالل نفـــس االســـتبيان ومـــع نفـــس المؤسســـات الـــت شـــاركت يف هـــذه المرحلـــة. 

مرفق )1(: مراجعة الدراسات:

1 .)Conflict Barometer( باروميتر النزاع

توفيـــر البيانـــات والخرائـــط عـــن ظهـــور وديناميكيـــات وتســـويات النزاعـــات المختلفـــة حـــول العالـــم. تتضمـــن قاعـــدة بيانـــات 
النزاعـــات الخاصـــة بهـــم وصًفـــا تفصيلًيـــا لـــكل نـــزاع، باإلضافـــة إىل معلومـــات عامـــة مثـــل شـــدة النـــزاع علـــى مقيـــاس مـــن 
ــام /  ــلطة والنظـ ــوارد، والسـ ــزاع: أي المـ ــر النـ ــة، وعناصـ ــزاع المعنيـ ــراف النـ ــدء، وأطـ ــنة البـ ــزاع، وسـ ــر يف النـ 0 إىل 5، والتغييـ
ــا إىل ذلـــك.  ــات، ومـ ــن الواليـ ــات، أوبيـ ــن الواليـ ــة، أوبيـ ــة فرعيـ ــزاع أي دولـ ــواع النـ ــا إىل ذلـــك. وأنـ ــا واألراضـــي ومـ اإليديولوجيـ
بالنزاعـــات )االزمـــات،  النـــزاع خارطـــة  باروميتـــر  يقـــدم  الثابتـــة.  الصـــراع والخرائـــط  األخـــرى مقيـــاس  وتشـــمل مواردهـــا 
الحـــروب، االنقالبـــات، المفاوضـــات، الوســـاطة، تســـوية النزاعـــات(، ومقارنـــة بيـــن الســـنة الحاليـــة والســـنة الســـابقة. كمـــا 
يقـــدم التقريـــر الســـنوي التحليلـــي اشـــكال بيانيـــة حـــول عـــدد كل نـــزاع وفقـــا لكونـــه داخـــل أوبيـــن الـــدول، وكذلـــك اشـــكال 
بيانيـــة وفقـــا لدرجـــة حدتـــه، وحـــدة النزاعـــات منـــذ العـــام 1945 حتـــى ســـنة نشـــر التقريـــر )التقريـــر الســـنوي(، ووفقـــا لـــكل 
نـــوع مـــن انـــواع النـــزاع. كمـــا يقـــدم اجـــراءات حـــل النـــزاع مـــن حيـــث شـــكل لعـــدد عمليـــات التفـــاوض وفقـــا لحدتهـــا، وملخـــص 
لبعـــض الـــدول، مثـــال إســـرائيل )الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، فتـــح، الجبهـــة الشـــعبية / 
فلســـطين( الكثافـــة: 3 التغييـــر: البدايـــة: 1920، أطـــراف النـــزاع: الســـلطة الوطنيـــة، فتـــح، الجبهـــة الشـــعبية، منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية مقابـــل الحكومـــة االســـرائيلية، بنـــود الصـــراع: االنفصـــال، والنظـــام / األيديولوجيـــة، والمـــوارد(. اعتمـــد باروميتـــر 
النـــزاع علـــى منهجيـــة قامـــت بتعريـــف النـــزاع، علـــى أنهـــا تضـــارب يف المصالـــح واالهتمامـــات )االختالفـــات يف المواقـــف( 
حـــول القيـــم الوطنيـــة لبعـــض الوقـــت والحجـــم بيـــن طرفيـــن علـــى األقـــل )المجموعـــات المنظمـــة والـــدول ومجموعـــات 
الـــدول والمنظمـــات( العازميـــن علـــى متابعـــة مصالحهـــم وتحقيـــق أهدافهـــم. وان عناصـــر النـــزاع تتكـــون مـــن: منطقـــة – 
االنفصـــال - إنهـــاء االســـتعمار - الحكـــم الـــذايت - النظـــام / االيديولوجيـــا - الســـلطة الوطنيـــة - الهيمنـــة اإلقليميـــة - القـــوة 
ــر عنيفـــة  ــا إىل غيـ ــزاع علـــى مقيـــاس مـــن 1 – 5، وتصنيفيهـ ــا قاســـت شـــدة وحـــدة النـ ــادر – اآلخريـــن. كمـ الدوليـــة – مصـ

)مقيـــاس 0 – 1" الكامـــن" – 2 "الظاهـــر"(، وعنيفـــة )مقيـــاس 3 "االزمـــة" – 4 "ازمـــة شـــديدة" 5- "حـــرب"(. 

قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم- مرفق )2(. 2

واإلنجليزيـــة  )اإلســـبانية  لغـــات  بثـــالث  البيانـــات  قاعـــدة  الدوليـــة.  النزاعـــات  تحليـــل  يف  المســـاعدة  هدفهـــا  أداة  هـــذه 
والكاتالونيـــة( وتوفـــر معلومـــات عـــن النزاعـــات وبنـــاء الســـالم، بمـــا يف ذلـــك تحليـــل جنســـاين " النـــواع االجتماعـــي » للقضايـــا. 
ـــا معلومـــات عـــن  ويقـــدم معلومـــات حـــول مـــا يقـــرب مـــن 30 نزاًعـــا مســـلًحا نشـــًطا يف جميـــع أنحـــاء العالـــم، وســـيوفر قريًب
األزمـــات االجتماعيـــة السياســـية وعمليـــات الســـالم. بالنســـبة لـــكل صـــراع، مـــن الممكـــن العثـــور علـــى معلومـــات أساســـية 
ــاركة، والتصنيـــف، وشـــدة الصـــراع والمعلومـــات األساســـية  تتعلـــق بأصولـــه وتطـــوره، والجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية المشـ
عـــن البلـــد الـــذي يحـــدث فيـــه. كمـــا تتضمـــن قاعـــدة البيانـــات أيًضـــا معلومـــات عـــن البعـــد الجنســـاين لـــكل صـــراع، مـــن أجـــل 
إبـــراز التأثيـــر المحـــدد الـــذي تحدثـــه علـــى النســـاء والرجـــال والـــدور الـــذي تلعبـــه المـــرأة يف مبـــادرات بنـــاء الســـالم أورفـــض 
العنـــف وفًقـــا ألحـــكام قـــرار األمـــم المتحـــدة. 1325 حـــول المـــرأة والســـالم واألمـــن. ويف حالـــة كولومبيـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، 
يشـــير الموقـــع اإللكتـــروين إىل أن النســـاء واألطفـــال يشـــكلون ٪74 مـــن الســـكان النازحيـــن، وأنـــه يف ســـياق العســـكرة 
المكثفـــة للمجتمـــع، تعرضـــت العديـــد مـــن القيـــادات النســـائية والناشـــطات االجتماعيـــات لالضطهـــاد ويف بعـــض الحـــاالت 
للقتـــل. وتشـــكل النســـاء أيًضـــا مـــا بيـــن 30 و٪35 مـــن مقاتلـــي منظمـــات حـــرب العصابـــات مثـــل القـــوات المســـلحة الثوريـــة 
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الكولومبيـــة )فـــارك( وجيـــش التحريـــر الوطنـــي. علـــى الرغـــم مـــن حقيقـــة أن كال المجموعتيـــن لديهمـــا خطـــاب يدافـــع عـــن 
المســـاواة بيـــن الجنســـين، إال أن المـــرأة لـــم ترتفـــع فـــوق المناصـــب الوســـطى وال يوجـــد قـــادة نســـاء رفيعـــي المســـتوى. 
وتقـــول بعـــض النســـاء األعضـــاء يف هـــذه المنظمـــات إن الثقافـــة الجنســـية تســـتمر يف صفـــوف مجموعـــات العصابـــات، 

وهونتيجـــة للســـياق االجتماعـــي السياســـي الـــذي انبثقـــت منـــه المنظمـــات المتمـــردة.

مؤشر سيادة القانون – مرفق )3(: . 3

 يصـــدر عـــن مشـــروع العدالـــة العالمـــي منـــذ العـــام 2006، ويشـــمل )8( مؤشـــرات: 1( خضـــوع الحكومـــة وكبـــار 
المســـؤولين للقانـــون، 2( وغيـــاب الفســـاد، 3( وشـــفافية الحكومـــة وتبادلهـــا المعلومـــات مـــع األفـــراد ووســـائل اإلعـــالم، 
ــة،  ــة المدنيـ ــام القانـــون، 7( والعدالـ ــاواة أمـ ــاط، 6( والمسـ ــر األمـــن واالنضبـ ــراد، 5( وتوّفـ ــية لألفـ 4( والحقـــوق األساسـ
ــتناد إىل 120 ألـــف اســـتطالع رأي  ــرات باالسـ ــاء نتائـــج المؤشـ ــة، حيـــث يتـــم بنـ ــة. اعتمـــد منهجيـ ــة الجنائّيـ 8( والعدالـ
ــًة آلراء 3800 خبيـــر قانـــوين، اي انـــه ليـــس نتائـــج )بيانـــات الشـــرطة والقضـــاء  يف الـــدول التـــي شـــملها المؤشـــر إضافـ
والنيابـــة ». يشـــمل المؤشـــر » 126 » دولـــة، وفقـــا لتقريـــر العـــام 2019. مـــن االهميـــة االنتبـــاه إىل ان فلســـطين: غيـــر 
مشـــمولة يف المؤشـــر بينمـــا هنالـــك )8( دول عربيـــة يشـــملها المؤشـــر )إلمـــارات »126/32«، األردن )49(، )61( 
تونـــس، )72( الجزائـــر، )74( المغـــرب، )89( لبنـــان، )121( مصـــر، )122( موريتانيـــا. هنالـــك طريقـــة عـــرض النتائـــج 

)للمتغيـــرات الرئيســـية الثمـــاين(: 
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طريقة عرض النتائج للمتغيرات والمؤشرات: 

تقرير مجلس القضاء األعلى الفلسطيني – السنوي – مرفق )4(. 4

وهـــو تقريـــر ســـنوي يصـــدر عـــن مجلـــس القضـــاء االعلـــى يقـــدم »احصائيـــات« حـــول: مجمـــوع القضايـــا الـــواردة، مجمـــوع 
القضايـــا المفصولـــة، مجمـــوع القضايـــا الـــواردة والمـــدورة، نســـبة المفصـــول إىل الـــوارد، المـــدور الســـابق والالحـــق. 
كمـــا يقـــدم التقريـــر المؤشـــرات الســـابقة يف مجـــال القضايـــا المدنيـــة والجزائيـــة، وكذلـــك تصنيفهـــا وفقـــا لمحاكـــم: 
الصلـــح، بدايـــة، بداســـة اســـتئناف، اســـتئناف، النقـــض، العـــدل العليـــا، والمحكمـــة العليـــا بالصفـــة الدســـتورية(. كمـــا 
يقـــدم التقريـــر احصائيـــات تتعلـــق باعـــددا ونســـب التنفيـــذ )هـــل يعتبـــر ذلـــك بديـــال لتقريـــر النيابـــة حـــول عـــدد القضايـــا 
المنفـــذة؟(. مـــن االهميـــة االنتبـــاه إىل ان التقريـــر ال يقـــدم التـــايل: وقـــت التقاضـــي كمؤشـــر علـــى فاعليـــة القضـــاء، ال يقـــدم 
بيانـــات القضايـــا وفقـــا لـــكل محافظـــة )امـــر يحتـــاج إىل المزيـــد مـــن التدقيـــق(، وعليـــه: يمكـــن اخـــذ )3( مؤشـــرات: نســـبة 

المفصـــول إىل الكلـــي )وليـــس الـــوارد فقـــط(، نســـبة المـــدور مـــن العـــام الماضـــي، نســـبة المـــدور إىل العـــام الالحـــق. 

فهرس السالم العالمي . 5

مـــن الصعـــب تعريـــف الســـالم. إن أبســـط طريقـــة للتعامـــل معهـــا هـــي مـــن خـــالل االنســـجام الـــذي يتحقـــق مـــن خـــالل 
غيـــاب العنـــف أوالخـــوف مـــن العنـــف، والـــذي تـــم وصفـــه بالســـالم الســـلبي. الســـالم الســـلبي هومكمـــل للســـالم 
اإليجـــايب الـــذي يعـــرف بأنـــه المواقـــف والمؤسســـات والهيـــاكل التـــي تخلـــق مجتمعـــات ســـلمية وتدعمهـــا. اعتمـــد 
المؤشـــر منهجيـــة تقيـــس مؤشـــر GPI مســـتوى الســـالم الســـلبي يف بلـــد مـــا باســـتخدام ثالثـــة مجـــاالت ســـلمية: المجـــال 
األول: هوالصـــراع الداخلـــي والـــدويل المســـتمر، يبحـــث يف مـــدى مشـــاركة البلـــدان يف النزاعـــات الداخليـــة والخارجيـــة، 
وكذلـــك دورهـــا ومـــدة مشـــاركتها يف النزاعـــات. المجـــال الثـــاين: يقيـــم مســـتوى االنســـجام أوالخـــالف داخـــل الدولـــة. تقّيـــم 
عشـــرة مؤشـــرات بشـــكل عـــام مـــا يمكـــن وصفـــه بســـالمة وأمـــن المجتمـــع. التأكيـــد هـــوأن انخفـــاض معـــدالت الجريمـــة، 
ــاورة، والمشـــهد  ــة مـــع الـــدول المجـ ــة، والعالقـــات المتناغمـ ــاط اإلرهـــايب والمظاهـــرات العنيفـ والحـــد األدىن مـــن النشـ
ـــا أوجعلـــوا الجئيـــن يمكـــن أن يســـاوي الســـالم.  السياســـي المســـتقر ونســـبة صغيـــرة مـــن الســـكان الذيـــن نزحـــوا داخلًي
المجـــال الثالـــث: هنـــاك ســـبعة مؤشـــرات أخـــرى تتعلـــق بالعســـكرة يف بلـــد مـــا - ممـــا يعكـــس العالقـــة بيـــن مســـتوى 
التعزيـــزات العســـكرية للبلـــد والوصـــول إىل األســـلحة ومســـتوى ســـالمتها، محلًيـــا ودولًيـــا. يتـــم قيـــاس البيانـــات القابلـــة 
ــة المســـلحة  ــاط الخدمـ ــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمـــايل وعـــدد ضبـ ــبة مئويـ ــاق العســـكري كنسـ ــة حـــول اإلنفـ للمقارنـ
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ــر علـــى  ــا يضـــم )23( مؤشـ ــالم. كمـ ــدة لحفـــظ السـ ــم المتحـ ــات األمـ ــة يف بعثـ ــاهمات الماليـ ــرد، وكذلـــك المسـ لـــكل فـ
غيـــاب العنـــف أوالخـــوف مـــن العنـــف. تـــم اختيـــار المؤشـــرات يف األصـــل بمســـاعدة فريـــق الخبـــراء يف عـــام 2007 وتـــم 
مراجعتهـــا مـــن قبـــل فريـــق الخبـــراء علـــى أســـاس ســـنوي. يتـــم تســـوية جميـــع الدرجـــات لـــكل مؤشـــر علـــى مقيـــاس 
مـــن 1 إىل 5، حيـــث يتـــم تجميـــع المؤشـــرات النوعيـــة يف خمـــس مجموعـــات ويتـــم تســـجيل المجموعـــات الكميـــة مـــن 

1 إىل 5، إىل العالمـــة العشـــرية الثالثـــة.

العسكرةالسالمة واالمن االجتماعيالصراعات المحلية والدولية الدائرة

اإلنفاق العسكري كنسبة مئوية من مستوى الجريمة المتصورة يف المجتمع )3(عدد ومدة النزاعات الداخلية )2.56(
الناتج المحلي اإلجمايل )2(

عدد الوفيات من الصراع المنظم 
الخارجي )5(

عدد الالجئين والمشردين داخليا كنسبة 
مئوية من السكان )4(

عدد أفراد القوات المسلحة لكل 
100،000 شخص )2(

عدد الوفيات من الصراع الداخلي 
المنظم )5(

حجم عمليات نقل األسلحة التقليدية عدم االستقرار السياسي )4(
الرئيسية كمتلقية )الواردات( لكل 

000 100 شخص )2(

العدد والمدة والدور يف النزاعات 
الخارجية )2.28(

حجم عمليات نقل األسلحة التقليدية مقياس اإلرهاب السياسي )4(
الرئيسية كمورد )صادرات( لكل 

100،000 شخص )3(

المساهمة المالية لبعثات األمم اثر االرهاب )2(شدة الصراع الداخلي المنظم )5(
المتحدة لحفظ السالم )2(

عدد عمليات القتل مقارنة ب 100 الف العالقات مع الدول المجاورة )5(
قدرات األسلحة النووية والثقيلة )3(مواطن )4(

سهولة الوصول إىل األسلحة الصغيرة مستوى الجريمة العنيفة )4(
واألسلحة الخفيفة )3(

احتماالت المظاهرات العنيفة )3(
عدد السجناء مقارنة بكل 100 الف مواطن 

)3(
عدد افراد االمن الداخلي مقارنة بكل 100 

الف مواطن )3(

تـــم وزن المؤشـــر )تـــم وضـــع وزن كل مؤشـــر يف الجـــدول اعـــاله الـــوارد بيـــن قوســـين يف نهايـــة المؤشـــر( حيـــث تـــم توزيـــن 
المؤشـــر عندمـــا تـــم إطـــالق مؤشـــر GPI يف عـــام 2007، قامـــت اللجنـــة االستشـــارية للخبـــراء المســـتقلين بتقســـيم الدرجـــات 
بنـــاًء علـــى األهميـــة النســـبية لـــكل مؤشـــر مـــن المؤشـــرات علـــى مقيـــاس مـــن 1 إىل 5. تـــم بعـــد ذلـــك احتســـاب مؤشـــرين 
مرجحيـــن للمكـــون الفرعـــي مـــن مجموعـــة مؤشـــرات GPI: 1. مقيـــاس لكيفيـــة ســـالم بلـــد مـــا داخلًيـــا ؛ 2. مقيـــاس مـــدى 
ســـالم الدولـــة خارجيـــاً )حالـــة الســـالم خـــارج حدودهـــا(. كمـــا تمـــت صياغـــة النتيجـــة والمؤشـــر المركـــب العـــام بتطبيـــق وزن 
60 يف المائـــة لقيـــاس الســـالم الداخلـــي و40 يف المائـــة للســـالم الخارجـــي. تـــم االتفـــاق علـــى الـــوزن الثقيـــل المطبـــق علـــى 
الســـالم الداخلـــي مـــن قبـــل اللجنـــة االستشـــارية، بعـــد نقـــاش قـــوي. واســـتند القـــرار إىل الفكـــرة المبتكـــرة التـــي مفادهـــا أن 
مســـتوى أعلـــى مـــن الســـالم الداخلـــي مـــن المرجـــح أن يـــؤدي إىل نـــزاع خارجـــي أقـــل أويرتبـــط بـــه علـــى األقـــل. تمـــت مراجعـــة 
األوزان مـــن قبـــل اللجنـــة االستشـــارية قبـــل تجميـــع كل إصـــدار مـــن GPI. مـــن االهميـــة مالحظـــة ان فلســـطين موجـــودة يف 
الفهـــرس وبدرجـــة )2.621( وبترتيـــب )141( مـــن اصـــل )163( دولـــة، وبترتيـــب )12( مـــن أصـــل )20( الشـــرق االوســـط 

وشـــمال افريقيـــا )تضمـــن القائمـــة اســـرائيل(. 

فهرس مؤشرات السالم يف المملكة المتحدة- مرفق )6(. 6

يقيـــس UKPI الســـالم وفًقـــا لمســـتويات الجرائـــم العنيفـــة والقتـــل واالضطـــراب العـــام وجرائـــم األســـلحة وعـــدد رجـــال 
الشـــرطة. وانـــه مـــن خـــالل قيـــاس حالـــة الســـالم، يمكننـــا تعزيـــز فهمنـــا للعوامـــل االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة 
كثـــر مـــن 35 الـــف  كثـــر ســـالما. تـــم تطويـــر الفهـــرس علـــى المســـتوى المحلـــي )ا التـــي تســـاعد علـــى تطويـــر بيئـــات أ
ســـاكن – مليـــون ســـاكن(، وعليـــه فـــان الفهـــرس يشـــمل )343( مجتمـــع محلـــي، مـــن بينهـــا )278( مجتمـــع محلـــي 
كثـــر هـــدوءا ممـــا كانـــت عليـــه يف العـــام 2003. أحـــد األهـــداف الرئيســـية لــــ UKPI هونقـــل النقـــاش حـــول العنـــف  ا
كثـــر شـــمواًل ألســـباب العنـــف وتكاليفـــه وآثـــاره كنقطـــة  مـــن التقييـــم الضيـــق للجرائـــم ومعـــدالت الجريمـــة، إىل فهـــم أ
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كثـــر ســـالما. يعتمـــد المؤشـــر علـــى خمســـة مؤشـــرات هـــي: جرائـــم القتـــل لـــكل 100 ألـــف  انطـــالق لتحقيـــق مجتمـــع أ
شـــخص: وتشـــمل أرقـــام القتـــل، والقتـــل الخطـــأ والقتـــل للرضـــع، الجرائـــم العنيفـــة لـــكل 100،000 شـــخص: هنـــاك 
تعريفـــات مختلفـــة للجرائـــم العنيفـــة المســـتخدمة عبـــر البلـــدان. مـــن أجـــل محاولـــة وتوحيـــد البيانـــات قـــدر اإلمـــكان 
عبـــر مؤشـــرات الســـالم، يســـتخدم IEP تعريـــف مكتـــب التحقيقـــات الفـــدرايل للجرائـــم العنيفـــة، والـــذي يشـــمل االعتـــداء 
ــم التـــي تنـــدرج  ــة هـــي تلـــك الجرائـ ــذا يعنـــي أن الجرائـــم العنيفـ ــبة لــــ UKPI، هـ ــدد. بالنسـ ــاب والسطوالمشـ واالغتصـ
تحـــت فئـــة "الجرائـــم العنيفـــة - مـــع اإلصابـــة«، باســـتثناء جرائـــم القتـــل وكذلـــك الجرائـــم الجنســـية وجرائـــم الســـرقة، 
جريمـــة األســـلحة لـــكل 100.000 شـــخص: تشـــمل جرائـــم األســـلحة الجرائـــم المتعلقـــة باألســـلحة الناريـــة والســـكاكين 
واألســـلحة الخطـــرة األخـــرى، جرائـــم الفوضـــى العامـــة لـــكل 100،000 شـــخص: يتـــم اســـتخدام مؤشـــر االضطـــراب 
العـــام كبديـــل للتصـــورات الجريمـــة أوالخـــوف مـــن الجريمـــة. االضطـــراب العـــام يشـــمل العنـــف االضطـــراب والمضايقـــة، 
ضبـــاط الشـــرطة لـــكل 100،000 شـــخص: ال تشـــمل بيانـــات ضبـــاط الشـــرطة المجتمعيـــة )PCSOs(. كمـــا ام اعطـــاء 

أوزان للمؤشـــرات الخمســـة وفقـــا للجـــدول التـــايل: 

النسبة يف فهرس المؤشرات %الوزنالمؤشر
%426.67جرائم القتل
%426.67جرائم العنف

%213.33جرائم االسلحة 
%213.33النظام العام 

%320موظفي الشرطة

مصـــادر البيانـــات التـــي يســـتخدمها المؤشـــر جـــداول البيانـــات المفتوحـــة للشـــرطة المســـجلة للجرائـــم يف وزارة الداخليـــة 
كمصـــدر لبيانـــات الجريمـــة، وتســـتخدم أيًضـــا بيانـــات وزارة الداخليـــة حـــول أرقـــام توظيـــف الشـــرطة لمؤشـــرات ضبـــاط 

ــرطة.  الشـ

تقرير الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق االنسان . 7

حيـــث تنـــاول المؤشـــر )15( متغيـــر ومؤشـــر لالنتهـــاكات يف الضفـــة والغـــزة وهـــي متغيـــر ألحـــق بالحيـــاة: الوفيـــات: 
والـــذي تـــم تصنيفـــه إىل عـــدد مـــن المؤشـــرات الفرعيـــة: ألقتــــل عــــى خلفيــــة مــــا يســــمى بـــــرشف العائلــــة"، الوفيــــات 
عــــى خلفيــــة شــــجارات عائليــــة، الوفيــــات تنفيــــذاً لحكــــم اإلعــــدام، وفيــــات عــــى خلفيــــة إســــاءة اســــتعامل السـاح، وفيـات 
يف ظــــروف غامضــــة، وفيــــات عــــى خلفيــــة عــــدم اتبــــاع إجــــراءات الســــامة العامــــة، وفيــــات الســــجون وأماكــــن االحتجــــاز، 
الوفيـــــات الناتجـــــة عـــــن انتحـــــار، وفيــــات قيــــد التحقيــــق، وفيـــــات عـــــى خلفيـــــات أخـــــرى، المســـائلة والمحاســـبة عـــن 
انتهـــاكات الحـــق يف الحيـــاة. ومتغيـــر الحـــق بالســـالمة الجســـدية )منـــع التعذيـــب واســـائة المعاملـــة(: مؤشـــر: عـــدد 
الشـــكاوى وتوزيعهـــا الجغـــرايف، مؤشـــر: انمـــاط انتهـــاكات حســـب الشـــكاوى )المعاملـــة القاســـية والالنســـانية والحاطـــة 
ــا يمكـــن  ــز االعتقـــال(، كمـ كـ ــارج مرا ــاء التوقيـــف، االعتـــداء الجســـدي أوالمعنـــوي خـ بالكرامـــة، التعذيـــب والتهديـــد اثنـ
تصنيـــف الشـــكاوى وفقـــا لللعمـــر وكذلـــك وفقـــا للجهـــة مرتكبـــة االنتهـــاك، المســـائلة والمحاســـبة علـــى االنتهـــاكات 
الحـــق بالســـالمة الجســـدية. ومتغيـــر الحـــق يف الحريـــة واالمـــان الشـــخصي: مؤشـــر عـــدد الشـــكاوى وتوزيعهـــا الجغـــرايف، 
انمـــاط االنتهـــاكات )االحتجـــاز التعســـفي، تفتيـــش المســـاكن بـــدون مذكـــرة قانونيـــة، عـــدم احتـــرام حقـــوق المحتجزيـــن، 
عـــدم تنفيـــذ قـــرارات المحاكـــم ..(. ومتغيـــر الحـــق بحريـــة التنقـــل: عـــدد الكشـــاوى وتوزيعهـــا الجغـــرايف، انمـــاط االنتهـــاكات 
)تقييـــد حريـــة مواطنيـــن مـــن التنقـــل باحتجـــاز بطاقـــة هويـــة، المنـــع مـــن الســـفر عبـــر المعابـــر الســـباب سياســـية، 
المنـــع مـــن الســـفر بـــدون امـــر قضـــايئ، منـــع مواطنيـــن مـــن الحصـــول علـــى جـــواز ســـفر(. ومتغيـــر 5 الحـــق بحريـــة 
ــائل االعـــالم، حريـــة الصحافـــة واالعـــالم،  ــر: عـــدد الشـــكاوى، انمـــاط )اصـــدار بيانـــات والحديـــث مـــع وسـ الـــراي والتعبيـ
اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي(. ومتغيـــر الحـــق بالتجمـــع الســـلمي: عـــدد الشـــكاوى، االنمـــاط )منـــع أوعرقلـــة 
الوصـــول، االعتـــداء علـــى المشـــاركين، فـــض تجمعـــات ســـلمية(. ومتغيـــر الحـــق يف تكويـــن الجمعيـــات: وصـــف غيـــر 
كمـــي، ومتغيـــر الحـــق بالمشـــاركة السياســـية وتقلـــد الوظائـــف العامـــة: انمـــاط )اســـتمرار خصـــم الراتـــب للموظفيـــن 
المســـتنكفين يف غـــزة، خصـــم رواتـــب االســـرى والمحرريـــن يف غـــزة، انتهـــاك مبـــدأ التنافـــس النزيـــه يف التوظيـــف، وقـــف 
عمليـــات الترقيـــة والتقييـــم يف الوظيفـــة العموميـــة، عـــدم االلتـــزام بالمعاييـــر القانونيـــة للتوقيـــف والعـــزل والطـــرد مـــن 
الوظيفـــة العموميـــة(، ومتغيـــر الحـــق بالعمـــل، متغيـــر الحـــق بالصحـــة، متغيـــر الحـــق بالتعليـــم، ومتغيـــر الرقابـــة علـــى 
اماكـــن االحتجـــاز )تـــم توزيـــع المتغيـــر إىل مؤشـــرات/ اســـئلة فرعيـــة وكذلـــك تزيـــع الفرعيـــة إىل فرعيـــة احـــرى، مثـــال 
إدارة الســـجون كفـــرع، تـــم توزيعهـــا إىل 14 مؤشـــر فرعـــي ..(، متغيـــر النظـــارات التابعـــة للشـــرطة : تقييـــم وصفـــي 
كـــز االحتجـــاز التابعـــة لالجهـــزة االمنيـــة تقييـــم نوعـــي وصفـــي، متغيـــر تعامـــل واســـتجابة  وليـــس كمـــي، متغيـــر مرا

الـــوزارات والهيئـــات مـــع الهيئـــة المســـتقلة . 
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8 . )Global Conflict Tracker( متعقب النزاعات العالمية

وهودليـــل تفاعليـــا للنزاعـــات المســـتمرة حـــول العالـــم التـــي تهـــم الواليـــات المتحـــدة. تعـــرض الخريطـــة مـــا يقـــرب مـــن 
ثالثيـــن نزاعـــا، وتقديـــم خلفيـــة ومعلومـــات عـــن كل نـــزاع. حـــدد 3الث مســـاويات للتأثيـــر علـــى المصالـــح األمريكيـــة: 
حـــرج: يهـــدد الصـــراع بشـــكل مباشـــر الوطـــن األمريكـــي، ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي إىل تدخـــل عســـكري أمريكـــي، أويهـــدد 
إمـــداد المـــوارد االســـتراتيجية األمريكيـــة الهامـــة. وحيـــوي: يؤثـــر الصـــراع علـــى الـــدول ذات األهميـــة االســـتراتيجية 
للواليـــات المتحـــدة ولكنـــه ال ينطـــوي علـــى التـــزام بمعاهـــدة الدفـــاع المتبـــادل. ومحـــدود: يمكـــن أن يكـــون للنـــزاع 
عواقـــب إنســـانية شـــديدة / واســـعة النطـــاق ولكـــن يف بلـــدان ذات أهميـــة اســـتراتيجية محـــدودة للواليـــات المتحـــدة. 
ـــة النـــزاع يف )3( حـــاالت: يف حالـــة تدهـــور، يف حالـــة مســـتقرة – ال تغييـــر، يف حالـــة تحســـن. كمـــا يقـــدم  كمـــا يصنـــف حال
الموقـــع خارطـــة بالنزاعـــات، وكذلـــك خلفيـــة ومعلومـــات عـــن كل نـــزاع مـــن النزاعـــات ذات االهتمـــام. كمـــا يتـــم تصنيـــف 
النزاعـــات مـــن حيـــث النـــوع إىل )8( انـــواع: الحـــرب االهليـــة – العنـــف االجرامـــي – بيـــن الـــدول – عـــدم اســـتقرار 
سياســـي – االنفصـــال – نـــزاع علـــى مناطـــق جغرافيـــة – ارهـــاب عابـــر للحـــدود – غيـــر تقليـــدي. يعتمـــد الفهـــرس 
المنهجيـــة التـــي تحـــدد النزاعـــات المســـتمرة التـــي ظهـــرت يف متعقـــب النزاعـــات العالميـــة يف األصـــل مـــن خـــالل مســـح 
األولويـــات الوقائيـــة )PPS(، الـــذي طلـــب مـــن المســـؤولين الحكومييـــن وخبـــراء السياســـة الخارجيـــة واألكاديمييـــن 
تقييـــم النزاعـــات المســـتمرة والمحتملـــة بنـــاًء علـــى احتماليـــة حدوثهـــا يف عـــام معيـــن وتوقعاتهـــم للتأثيـــر المحتمـــل 
علـــى المصالـــح األمريكيـــة. كمـــا يقـــوم مركـــز االجـــراءات الوقائيـــة بتقييـــم حالـــة كل صـــراع مـــن خـــالل مراقبـــة التطـــورات 
يف الصـــراع ومراجعـــة قوائـــم المراقبـــة وتقييمـــات الصـــراع والتقاريـــر الحكوميـــة. يتـــم التوصـــل إىل تقييـــم داخـــل مركـــز 
االجـــراءات الوقائيـــة وبالتشـــاور مـــع الخبـــراء المعنييـــن يف مجلـــس العالقـــات الخارجيـــة، وتحديـــد أوضـــاع كل نـــزاع علـــى 
أســـاس شـــهري أوحســـب مـــا تمليـــه األحـــداث. يعـــرض خارطـــة للنزاعـــات: )ذات االهتمـــام لمصالـــح الواليـــات المتحـــدة( 

وفقـــا للشـــكل التـــايل: 

تقرير الشرطة الفلسيطنية - السنوية )2017: مثال(. 9

حيـــث يصـــدر التقريـــر الســـنوي عـــن الشـــرطة الفلســـطينية يف بدايـــة كل عـــام )تقريبـــا شـــهر 2(، كمـــا يتنـــاول التقريـــر : 
احصائيـــة الجرائـــم الجنائيـــة المرتكبـــة، احصائيـــات االدارات والدوائـــر والقـــوات والوحـــدات )16 : االدارات المتخصصـــة(، 
يتـــم تبيـــان االحصائيـــات ايضـــا وفقـــا لـــكل محافظـــة، تـــم تصنيـــف الجرائـــم إىل )8( مجموعـــات، يصـــدر عـــن دائـــرة 

البحـــوث والتخطيـــط والتطويـــر يف الشـــرطة. 

النجاعة:

تحقيق الناتئج

تحقيق المعايير
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فهرس الديمومة لمنظمات المجتمع المدين . 10

المتوفـــرة  المســـاندة  الخدمـــات  )اي  القطاعيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  العامـــة،  الصـــورة  مؤشـــرات:   )7( يقيـــس  والـــذي 
للمنظمـــات(، تقديـــم الخدمـــات، المناصـــرة )القـــدرة علـــى التاثيـــر علـــى السياســـات والـــراي العـــام(، الصالحيـــة الماليـــة 
)اي الوصـــول إىل المـــوارد الماليـــة(، القـــدرة التنظيميـــة )القـــدرة الداخليـــة التـــي تمكـــن المنظمـــة مـــن تحقيـــق اهدافهـــا(، 
البيئـــة القانونيـــة. يتـــم قيـــاس ديمومـــة المنظمـــات علـــى مقيـــاس مـــن 1 :، إىل 7: . ووفقـــا لثـــالث فئـــات )1-3(: تحســـن 
)االزرق – االخضـــر(، )3-5(: تتطـــور )االصفـــر – االصفـــر الغامـــق(، )7-7(: مقيـــد )البرتقـــايل – االحمـــر(. يقـــدم الفهـــرس 
المقيـــاس العـــام للدولـــة يف كل ســـنة. مثـــال: الضفـــة الغربيـــة وغـــزة )وليســـت فلســـطين وفقـــا للفهـــرس(: 4.4 يف العـــام 
2018. كمـــا يقـــدم الفهـــرس اتجـــاه التغيـــر خـــالل الســـنوات االربـــع االخيـــرة )2013 2017-(. انظـــر/ي الشـــكل ادنـــاه: 

يعتمد منهجية حيث يتم التقييم من قبل فريق من الخبراء الذي يجتمع ويقوم بعملية التقييم. 

11 .)Organizational Performance Index( فهرس اداء المؤسسة

المجـــاالت الرئيســـية األربعـــة لـــألداء التنظيمـــي مثـــل الفعاليـــة )النجاعـــة( والكفـــاءة والصلـــة واالســـتدامة )الشـــكل 
التـــايل(. يف OPI، يتـــم تشـــغيل كل مـــن هـــذه المجـــاالت كمنطقيـــن فرعييـــن.

يقصـــد النجاعـــة: هـــي قـــدرة المؤسســـة علـــى تنفيـــذ برامـــج عاليـــة الجـــودة وتحســـين عمليـــات برنامجهـــا باســـتمرار وفًقـــا 
لمهمتهـــا وأهدافهـــا. كمـــا تـــم تحديـــد النتائـــج يف هـــذا المجـــال وهـــي: 1.1 النتائـــج: تهتـــم المنظمـــات الناجعـــه بقيـــاس 
وتحليـــل النتائـــج طويلـــة المـــدى )مســـتوى النتائـــج( لخدمـــة المســـتفيدين علـــى أفضـــل وجـــه، و1.2 المعاييـــر: تعتمـــد 
المنظمـــات الناجعـــة وتنفـــذ باســـتمرار معاييـــر الصناعـــة المقبولـــة باإلضافـــة إىل قيـــادة تحســـين تلـــك المعاييـــر بمـــرور 
الوقـــت. المجـــال الثـــاين هوالكفـــاءة: هـــي قـــدرة المنظمـــة علـــى التخطيـــط والموازنـــة لتدخالتهـــا بطريقـــة ناجحـــة باســـتمرار 
وفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة، كمـــا تـــم تحديـــد النتائـــج يف هـــذا المجـــال وهـــي 2.1 التنفيـــذ :تقـــوم المنظمـــات ذات الكفـــاءة 
بتطويـــر واســـتخدام وتحديـــث خطـــط العمـــل والميزانيـــات وأنظمـــة التتبـــع المتعلقـــة بتقديـــم خدمـــات البرامـــج وتحليـــل 
فعاليـــة تكلفـــة الخدمـــات، و2.2 الوصـــول للجمهـــور المســـتهدف: تســـتخدم المؤسســـات الكفـــؤة المـــوارد للوصـــول إىل 
الجمهـــور المســـتهدف وفًقـــا لخطـــط واضحـــة المعالـــم، وبمـــرور الوقـــت، زيـــادة عـــدد المســـتفيدين والمناطـــق الجغرافيـــة. 
المجـــال الثالـــث ذا صلـــه: هـــي قـــدرة المنظمـــة علـــى االســـتجابة لالحتياجـــات الفعليـــة للمســـتفيدين منهـــا، والبقـــاء يقظيـــن 
ألي تغييـــر يؤثـــر علـــى هـــذه القـــدرة وتغييـــر مســـار عملهـــا بنـــاًء علـــى التعلـــم، كمـــا تـــم تحديـــد النتائـــج يف هـــذا المجـــال وهـــي 
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3.1 الجمهـــور المســـتهدف: تشـــرك المنظمـــات ذات الصلـــة أصحـــاب المصلحـــة يف كل خطـــوة مـــن خطـــوات المشـــروع 
لضمـــان تلبيـــة األنشـــطة لالحتياجـــات الفعليـــة بمـــا يف ذلـــك المشـــاركة النشـــطة يف تصميـــم الحلـــول وتنفيذهـــا، 3.2 التعلـــم: 
تتبنـــى المنظمـــات ذات الصلـــة وتنفـــذ باســـتمرار التعلـــم كمحـــرك رئيســـي للتغييـــر مـــن الداخـــل. امـــا المجـــال الرابـــع 
واالخيـــر فهواالســـتدامة: هـــي قـــدرة المنظمـــة علـــى ضمـــان دعـــم خدماتهـــا بقاعـــدة متنوعـــة مـــن المـــوارد المحليـــة والدوليـــة 
التـــي قـــد تشـــمل التمويـــل واألشـــخاص والثقـــة وأنـــواع أخـــرى مـــن الدعـــم. كمـــا تـــم تحديـــد النتائـــج يف هـــذا المجـــال وهـــي 
4.1 المـــوارد: تولـــد المنظمـــات المســـتدامة مـــوارد مـــن مصـــادر متعـــددة ومتنوعـــة بطريقـــة اســـتراتيجية ؛ و4.2 راس المـــال 
االجتماعـــي: تتفهـــم المنظمـــات المســـتدامة قـــوة رأس المـــال االجتماعـــي وتســـتخدمها، وهـــي العالقـــات والتواصـــل يف 

مجتمعاتهـــا التـــي تســـمح بتشـــغيل البرامـــج الناجحـــة وتنتـــج نتائـــج طويلـــة المـــدى.

تقرير االحصاء المركزي الفلسطيني: حيث يوفر بيانات عن االنتهاكات االسرائيلية:. 12

المســـتعمرات االســـرائيلية )عـــدد المســـتعمرات، عـــدد المســـتعمرين، عـــدد االعتـــداءات .. الـــخ(، الشـــهداء والجرحـــى 
واالســـرى، المبـــاين المتضـــررة )البحـــث يف جهـــة اخـــرى غيـــر االحصـــاء والتـــي توفـــر بيانـــات محدثـــة بالخصـــوص(. كمـــا 
يوفـــر بيانـــات لمؤســـرات بنيويـــة: الفقـــر )االبعـــاد والمؤشـــرات، واألوزان الترجيحيـــة(. كمـــا انـــه يوفـــر نســـبة الفقـــر وطنيـــا 
ــر النقـــدي  ــد: خـــط الفقـ ــر واحـ ــادي )يقـــاس بمؤشـ ــاه االقتصـ ــال الرفـ ــر مجاليـــن: مجـ ــة: يقيـــس الفقـ وحســـب المحافظـ
الوطنـــي(، ومجـــال الرفـــاه االجتماعـــي )48 مؤشـــر يف 10 ابعـــاد(. مـــن االهميـــة مالحظـــة: مـــا يهمنـــا )اعتقـــد( القيمـــة 
االجتماليـــة للمؤشـــر ســـواء بشـــكل عـــام أووفقـــا لـــكل مجـــال مـــن المجاليـــن، علـــى المســـتوى الوطنـــي وعلـــى مســـتوى 
المحافظـــة. كمـــا يقيـــس البطالـــة، العنـــف )مؤشـــرات: العنـــف المرتبـــط باالحتـــالل، العنـــف المجتمعـــي ... الـــخ(، وغيرهـــا. 

مؤشر الفساد )تقرير امان(: . 13

الـــذي يقيـــس مســـتوى الفســـاد بشـــكل ســـنوي مـــن خـــالل اســـتبيان "وجهـــا لوجـــه" اضافـــة إىل ادوات اخـــرى. يشـــمل 
الضفـــة الغربيـــة بمـــا فيهـــا القـــدس وكذلـــك قطـــاع غـــزة. كمـــا يبيـــن الفســـاد يف القطاعـــات التاليـــة: الحكومـــي، المحلـــي، 

االهلـــي، والقطـــاع الخـــاص. كمـــا يشـــمل اشـــكال الفســـاد. 

باروميتر الفساد العالمي:. 14

كبـــر مســـح يف العالـــم  حيـــث يعـــد مقيـــاس/ باروميتـــر الفســـاد العالمـــي الـــذي تنشـــرته منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة أ
يتتبـــع الـــرأي العـــام حـــول الفســـاد. وهويســـتطلع 114000 شـــخص يف 107 دولـــة حـــول وجهـــة نظرهـــم بشـــأن الفســـاد. 
ويف الســـياق الفلســـطيني، فانـــه يعتمـــد تقريـــر مؤسســـة امـــان ويظهـــر النتيجـــة الكليـــة تحـــت عنـــوان: %62 = نســـبة 
األشـــخاص الذيـــن اعتقـــدوا أن الفســـاد ازداد يف األشـــهر الــــ 12 الســـابقة، %12 = النســـبة المئويـــة لمســـتخدمي 
الخدمـــة العامـــة الذيـــن دفعـــوا رشـــوة يف االثنـــي عشـــر شـــهًرا الماضيـــة. يف حيـــن انـــه يقـــدم الترتيـــب والعالمـــة، مثـــال: 

ــام 2019 = )100/16(.  ــة للعـ ــتان: الترتيـــب )173 مـــن اصـــل 180(، والعالمـ افغانسـ

15 .: )Crime Index by country( مؤشر الجريمة العالمي

يقيـــس فهـــرس مؤشـــرات الجريمـــة الـــذي يقيـــس فهـــرس مؤشـــرات االمـــان، كمـــا انـــه يقيـــس فهـــرس الجريمـــة فلســـطين 
حيـــث )43.59( ويف المرتبـــة )66( مـــن اصـــل )129( دولـــة. األوىل يف ارتفـــاع هـــي فنزويـــال، واالقـــل عالميـــا هـــي قطـــر. 
يقيـــس فهـــرس االمـــان يف فلســـطين حيـــث )56.41( يف المرتبـــة )64( مـــن اصـــل )129(. يذكـــر بـــان قطـــر االعلـــى يف 
الشـــعور باالمـــان، وفنزويـــال االقـــل. ان جمـــع البيانـــات مـــن خـــالل اســـتبيان علـــى موقـــع الكتـــروين، وكل ســـؤال يعطـــي 
مـــن ناقـــص 2 إىل زائـــد 2. كمـــا ان نتائـــج االســـتبيان توضـــع علـــى مقيـــاس مـــن 0 – 100 )اقـــل مـــن 20 = الجريمـــة 
كثـــر مـــن 80 =  متدنيـــة جـــداً، ومـــن 20 – 40 = متـــدين، ومـــن 40 – 60 = متوســـط، ومـــن 60 – 80 = مرتفـــع، وأ

مرتفـــع جـــداً(. ان مقيـــاس االمـــان يقـــاس بشـــكل عكســـي. 
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يهـــدف إىل . 16 والـــذي   ،)IVI( الداخلـــي العنـــف  أنشـــأنا مؤشـــراً جديـــداً، مؤشـــر  لقـــد  الداخلـــي:  العنـــف  فهـــرس 
مقارنـــة مقـــدار العنـــف علـــى مســـتوى الدولـــة لــــ 130 دولـــة ناميـــة. مؤشـــر IVI هومؤشـــر مركـــب يتكـــون مـــن أربـــع 
مجموعـــات: الصـــراع المســـلح الداخلـــي واإلجـــرام واإلرهـــاب والعنـــف السياســـي. ويســـتند إىل متغيـــرات كميـــة 

ــرات:  ــرات والمؤشـ ــا. المتغيـ ــم ذاتيـ ــه التـــي تقيـ ــرات الهشاشـ فقـــط، علـــى النقيـــض مـــن مؤشـ

فهرس العنف الداخلي

الموت نتيجة هذه النزاعاتالنزاعات المسلحة الداخلية
النازحين نتيجة هذه النزاعات

القتلالجريمة

االرهاب

احداث ارهاب
موىت نتيجة ارهاب

جرحى نتيجة ارهاب

االرهاب السياسي

اغتياالت
التطهير

اعمال الشغب

فهرس الدول الهشة/ الضعيفة:. 17

يتنـــاول هـــذا الفهـــرس مـــن 4 متغيـــرات، كل منهـــا يتكـــون مـــن 3 مؤشـــرات، وكل مؤشـــر لـــه مؤشـــرات فرعيـــة. 
المغيـــرات والمؤشـــرات: مؤشـــرات التماســـك: االجهـــرزة االمنيـــة، النخـــب المنقســـمة، المظالـــم الجماعيـــة، مؤشـــرات 
االقتصـــاد: تراجـــع اقتصـــادي، تطـــور غيـــر متســـاو، رحلـــة النـــاس وهجـــرة االدمغـــة، المؤشـــرات السياســـية: شـــرعية 
ــرايف، الجئيـــن  ــة: ضغـــط ديمغـ ــرات الديمغرافيـ ــيادة القانـــون، المؤشـ ــان وسـ ــة، حقـــوق االنسـ ــة، الخدمـــات العامـ الدولـ
ونازحيـــن، تدخـــالت خارجيـــة، يتـــم قيـــاس كل مؤشـــر علـــى مقيـــاس مـــن 1 – 10 . لقـــد تـــم البـــدء بهـــذا الفهـــرس مـــن 
عـــام 2006، ويتـــم نشـــر تقريـــر ســـنوي. يعتمـــد منهجيـــة تحليـــل المحتـــوى حيـــث يتـــم تقســـيم كل مـــن المؤشـــرات 
االثنـــي عشـــر إىل مؤشـــرات فرعيـــة، ولـــكل مـــن هـــذه، يتـــم تطبيـــق المئـــات مـــن عبـــارات البحـــث المنطقيـــة علـــى بيانـــات 
الوســـائط العالميـــة لتحديـــد مســـتوى أهميـــة القضايـــا لـــكل مـــن تلـــك المؤشـــرات الفرعيـــة. يف كل بلـــد. تتضمـــن 
ــة  ــات نوعيـ ــاط بيانـ ــة ونقـ ــر بحثيـ ــة وتقاريـ ــاالت إعالميـ ــاري مقـ ــا مجمـــع المحتـــوى التجـ ــة التـــي يقدمهـ ــات األوليـ البيانـ
كثـــر مـــن 10000 مصـــدر مختلـــف للغـــة اإلنجليزيـــة حـــول العالـــم. يف كل عـــام، يتـــراوح عـــدد  أخـــرى تـــم جمعهـــا مـــن أ
ــر فرعـــي، يتـــم  ــاًء علـــى المـــالءة المقـــدرة لـــكل مؤشـ ــا بيـــن 45-50 مليـــون. بنـ ــر التـــي يتـــم تحليلهـ المقـــاالت والتقاريـ
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تقســـيم الدرجـــات المؤقتـــة لـــكل دولـــة. كمـــا يتـــم تحديـــد مجموعـــة البيانـــات الكميـــة الموجـــودة مســـبًقا، بشـــكل عـــام 
مـــن الـــوكاالت اإلحصائيـــة الدوليـــة والمتعـــددة األطـــراف )مثـــل األمـــم المتحـــدة والبنـــك الـــدويل ومنظمـــة الصحـــة 
ـــا. يتـــم تســـوية مجموعـــات البيانـــات األوليـــة  العالميـــة( لقدرتهـــا علـــى تمثيـــل الجوانـــب الرئيســـية للمؤشـــرات إحصائًي
وتحجيمهـــا للتحليـــل المقـــارن. كمـــا يتـــم اجـــراء المراجعـــة النوعيـــة: بشـــكل منفصـــل، يقـــوم فريـــق مـــن باحثـــي العلـــوم 
االجتماعيـــة بمراجعـــة مســـتقلة لـــكل دولـــة مـــن 178 دولـــة، تقديـــم تقييمـــات بنـــاًء علـــى األحـــداث الرئيســـية مـــن ذلـــك 
العـــام، مقارنـــة بالعـــام الســـابق. اضافـــة إىل انـــه يتـــم تثليـــث هـــذه البيانـــات الثالثـــة مـــن خـــالل تطبيـــق مجموعـــة مـــن 
القواعـــد لضمـــان دمـــج مجموعـــات البيانـــات بطريقـــة تعـــزز مـــن قـــوة المناهـــج المختلفـــة. كمـــا يبيـــن الشـــكل التـــايل 

ــام 2020:  نتائـــج الفهـــرس للعـ

18 .:)SCORE( فهرس

التماســـك  أولهـــا  المجتمـــع.  للســـالم يف  لتحديـــد وقيـــاس شـــرطين مســـبقين   SCORE تـــم تصميـــم مؤشـــر لقـــد 
االجتماعـــي، الـــذي يشـــير إىل طبيعـــة التعايـــش بيـــن األفـــراد داخـــل مجموعـــة اجتماعيـــة معينـــة والمؤسســـات التـــي 
تحيـــط بهـــم. المكـــون الثـــاين هوالمصالحـــة، والتـــي تشـــير إىل الجهـــود الجاريـــة إلحـــالل الســـالم بيـــن المجموعـــات التـــي 
كانـــت مـــن قبـــل يف نـــزاع. يمكـــن فهـــم التماســـك االجتماعـــي والمصالحـــة علـــى أنهـــا أبعـــاد مســـتقلة للســـالم يمكـــن 
أن تؤثـــر علـــى النتائـــج األخـــرى المتعلقـــة بالســـالم مثـــل التســـوية السياســـية. وهـــذا يعنـــي أن فهـــم طبيعـــة عالقتهـــم 
كثـــر اســـتنارة  وتأثيرهـــم المشـــترك، باإلضافـــة إىل التأثيـــر المجتمعـــي الفـــردي، سيســـمح لنـــا بعمـــل توقعـــات أفضـــل وأ

حـــول كيفيـــة تأثيـــر التغييـــرات يف كل منهـــا علـــى نتائـــج الســـالم النهائيـــة.

المتغيرات والمؤشرات
التماسك االجتماعي. 1

1.1 الفساد المدرك
1.2 الثقة بالمؤسسات

1.3 الشعور بانه/ا ممثل/ة بالمؤسسات
1.4 االمن االنساين

1.5 الرضا عن الحياة العامة/ المدنية
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المصالحة. 2
2.1 القوالب الجامدة السلبية 

2.2 القلق بين المجموعات
2.3 المسافة االجتماعية 
2.4 المخاطر االجتماعية

2.5 التمييز النشط
2.6 المشاعر االيجابية

يتـــم قيـــاس المؤشـــرات علـــى مقيـــاس مـــن 0 - 10 )10 مســـتويات، مثـــال: 0 1-: مســـتوى، وهكـــذا(، حيـــث يمثـــل 0 غيابًـــا 
تاًمـــا للظاهـــرة المقاســـة يف المجتمـــع و10 يمثـــل وجودهـــا القـــوي الســـائد.

فهرس المؤشرات العالمي للنزاعات:. 19

لقـــد تـــم تصميـــم مؤشـــر مخاطـــر النـــزاع العالمـــي )GCRI( لمنـــح واضعـــي السياســـات تقييًمـــا عالمًيـــا للمخاطـــر اســـتناًدا 
إىل البيانـــات الكميـــة. وهويحـــدد احتماليـــة وكثافـــة النزاعـــات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة التـــي تحـــدث يف الســـنة إىل األربـــع 
ســـنوات القادمـــة. يتكـــون GCRI، المســـتوحى مـــن نمـــاذج مخاطـــر الصـــراع الكميـــة، مـــن نموذجيـــن إحصائييـــن: نمـــوذج 
ــا، وكلهـــا مســـتقرة نســـبًيا،  ــًرا فرديًـ االنحـــدار والنمـــوذج المركـــب. يعتمـــد كال النموذجيـــن علـــى أربعـــة وعشـــرين متغيـ
حيـــث مـــن المتوقـــع حـــدوث تغييـــر طفيـــف مـــن ســـنة إىل أخـــرى. جميـــع البيانـــات المســـتخدمة يمكـــن الوصـــول 
إليهـــا بحريـــة مـــن قبـــل أي مســـتخدم علـــى اإلنترنـــت. ويعتمـــد تقييـــم المخاطـــر علـــى عوامـــل اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
وسياســـية وجغرافيـــة وبيئيـــة، تمـــت دراســـتها مـــن خـــالل 24 متغيـــًرا. يتـــم اســـتخراج البيانـــات المســـتخدمة مـــن 14 
مجموعـــة بيانـــات مختلفـــة، والتـــي يمكـــن الوصـــول إليهـــا مجانــًـا مـــن قبـــل أي مســـتخدم علـــى اإلنترنـــت. هنالـــك بيانـــات 
لفلســـطين كبـــايق الـــدول، مـــن العـــام 1989 – 2014. ان بنيـــة فهـــرس مؤشـــرات النـــزاع: تـــايت بنيـــة فرهـــس المؤشـــرات 

وفقـــا للجـــدول التـــايل: 

 

المؤشرالمفهوممجال الخطر

نوع النظام السياسي 3.98نوع النظام السياسيالسياسي
نقص الديمقراطية 6

اداء الحكومة 6.023986اداء النظام السياسي
مستوى القمع 2.5
حقوق التمكين 10

النزاع الداخلي االخير )0(الوضع الحايل للنزاعاالمني
مجاورة نزاع عنيف مرتفع الحدة )10(

عدد السنوات منذ نزاع مرتفع الحدة  )10(تاريخ النزاع
الفساد )6.376469(التماسك االجتماعيالمجتمعي

التغير يف عالقات القوة العرقية 0
التجميع العريق 9
الروابط العرقية 0

معدل جرائم القتل 5.116228السالمة والصحة العامة

معدل وفاة حديثي الوالدة 4.328635
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الناتج االجمايل نسبة إىل الفرد 5.48919التنمية والتوزيع للموراداالقتصادي
عدم المساواة يف الدخل 3.282185

االنفتاح 5.2508
االمن الغذايئ 3.397453االحكام والتوظيف

البطالة 8.587696
ضغط المياه )حصة الفرد( 9.040256التحديات الجغرافيةالجغرافيا والبيئة

انتاج النفط 0
قيود بنيوية 4.923077

عدد السكان 3.216218الديمغرافيا
تضخم الشباب 8.671961

قاعدة بيانات تحليل الصراع االجتماعي: . 20

وهوقاعـــدة بيانـــات تحليـــل النزاعـــات االجتماعيـــة )SCAD( هـــي مـــورد إلجـــراء البحـــوث والتحليـــالت حـــول مختلـــف 
كثـــر مـــن 20000 حـــدث للصـــراع االجتماعـــي يف  أشـــكال االضطرابـــات االجتماعيـــة والسياســـية يف أفريقيـــا. ويشـــمل أ
ــات  ــات واالنقالبـ ــات واالحتجاجـ ــال الشـــغب واإلضرابـ ــا يف ذلـــك أعمـ ــا مـــن 1990 إىل 2011، بمـ ــاء أفريقيـ ــع أنحـ جميـ
والعنـــف الطائفـــي. تتضمـــن قاعـــدة بيانـــات تحليـــل النزاعـــات االجتماعيـــة )SCAD( االحتجاجـــات، وأعمـــال الشـــغب، 
واإلضرابـــات، والصراعـــات الطائفيـــة، والعنـــف الحكومـــي ضـــد المدنييـــن، وأشـــكال أخـــرى مـــن الصـــراع االجتماعـــي 
التـــي ال يتـــم تتبعهـــا بشـــكل منتظـــم يف مجموعـــات بيانـــات الصـــراع األخـــرى. يتضمـــن SCAD حالًيـــا نزاعـــات اجتماعيـــة 
مـــن 1990-2017، تغطـــي جميـــع إفريقيـــا واآلن أيًضـــا المكســـيك وأمريـــكا الوســـطى ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي. كمـــا 

ان جـــزء مـــن هـــذا النظـــام، نـــوع الحـــدث الـــذي ياخـــذ االشـــكال التاليـــة: 

مظاهــرة منظمــة. عمــل متميــز ومســتمر وســلمي إىل حــد كبيــر موجــه نحوأعضــاء مجموعــة "أخــرى" أوســلطات حكوميــة متميــزة. يف 1
هــذه الحالــة، يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة )منظمــات( واضحــة

مظاهــرة عفويــة. عمــل متميــز ومســتمر وســلمي إىل حــد كبيــر موجــه نحوأعضــاء مجموعــة "أخــرى" أوســلطات حكوميــة متميــزة. يف 2
هــذه الحالــة، ال يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة واضحــة

تنظيــم أعمــال شــغب عنيفــة. عمــل مميــز ومســتمر وعنيــف موجــه ضــد أعضــاء مجموعــة “أخــرى” أوســلطات حكوميــة مميــزة. ينــوي 3
المشــاركون التســبب يف إصابــة جســدية و/ أوأضــرار يف الممتلــكات. يف هــذه الحالــة، يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة )منظمــات( 

واضحــة

أعمــال شــغب عنيفــة عفويــة. عمــل مميــز ومســتمر وعنيــف موجــه ضــد أعضــاء مجموعــة “أخــرى” أوســلطات حكوميــة مميــزة. ينــوي 4
المشــاركون التســبب يف إصابــة جســدية و/ أوأضــرار يف الممتلــكات. يف هــذه الحالــة، ال يمكــن تحديــد قيــادة أومنظمــة )منظمــات( 

واضحــة.

اإلضراب العام. يشارك أعضاء منظمة أونقابة يف التخلي التام عن أماكن العمل والمرافق العامة.5

إضراب محدود. ينخرط أعضاء منظمة أونقابة يف التخلي عن أماكن العمل يف قطاعات أوقطاعات محدودة6

العنــف المؤيــد للحكومــة )القمــع(: حــدث عنيــف مميــز تشــنه يف المقــام األول الســلطات الحكوميــة، أوالجماعــات التــي تعمــل يف 7
ــا” أعضــاء يف جماعــة أوحركــة معارضــة مزعومــة. الحــظ أن هــذا  دعــم صريــح للســلطة الحكوميــة، وتســتهدف أفــراًدا أو“فــرًدا جماعًي

الحــدث بــدأ مــن قبــل الحكومــة أوالجهــات المؤيــدة للحكومــة. انظــر رمــز القمــع أدنــاه.
العنــف المناهــض للحكومــة: حــدث عنــف متميــز تشــنه يف المقــام األول مجموعــة غيــر تابعــة للدولــة ضــد الســلطات الحكوميــة 8

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 أفــراًدا أو“فــرًدا جماعًيــا” 
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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مراقبة الصراع على األراضي )رسم خرائط تضارب األراضي يف الهند(: . 21

وهـــي شـــبكة مـــن الباحثيـــن المنتشـــرين يف جميـــع أنحـــاء الهنـــد، والذيـــن يجمعـــون بيـــن الدقـــة األكاديميـــة والتقاريـــر 
الواقعيـــة لجمـــع البيانـــات التـــي تجيـــب علـــى األســـئلة حـــول الصراعـــات وتأثيرهـــا علـــى البيئـــة واالســـتثمارات الصناعيـــة 
والنـــاس. يقـــدم خارطـــة وعليهـــا الـــوان مختلفـــة يف مواقـــع مختلفـــة تبيـــن نزاعـــات االراضـــي )كمـــا هوموضـــح يف الصـــورة 
ادنـــاه(، وعلـــى هامـــش الصـــورة )اليميـــن( بيانـــات عـــن عـــدد النزاعـــات، عـــدد النـــاس المتاثريـــن بهـــذه النزاعـــات، كمـــا ان 

النقـــر علـــى اي نقطـــة ينقـــل إىل صفحـــة خاصـــة بالنـــزاع وفيهـــا بيانـــات عـــن هـــذا النـــزاع: 

فيس بوك: مسح للنزاعات البيئية والتعاون:. 22

يقدم بيانات حول النزاعات والتعاون يف مجال البيئة، حيث يظهر جدول يبين البيانات التالية: 

ملخص عن النزاعالمواردالفترة: البدء - النهايةالمنطقة االقليمية: اسم النزاع
الدول المشاركةشدة وحدة النزاعنوع النزاع “ اساسي، جزيئ، 

مثـــال: تقـــدم الصفحـــة )https://factbook.ecc-platform.org/conflicts( هـــذا الجـــدول عـــن )135( نـــزاع بيئـــي يف 
العالـــم. كمـــا يمكـــن مالحظـــة انـــه عنـــد النقـــر علـــى اي نـــزاع: يتـــم االنتقـــال إىل صفحـــة تشـــمل نفـــس البيانـــات الموجـــودة يف 
الجـــدول، اضافـــة إىل خارطـــة . اضافـــة إىل انـــه وتحـــت الخارطـــة ملخـــص أوســـع مـــن المخلـــص الســـابق عـــن النـــزاع، ومـــن 
ثـــم تقديـــم مخطـــط تحـــت مـــا يســـمى النمـــوذج المعـــريف "Conceptual Model"، كمـــا يقـــدم ملخـــص عـــن تاريـــخ النـــزاع، 

ملخـــص جهـــود حـــل النـــزاع، شـــدة وحـــدة النـــزاع علـــى مقيـــاس )-1 4(، وكذلـــك تاثيـــرات النـــزاع. تظهـــر الخارطـــة ادنـــاه: 

https://factbook.ecc-platform.org/conflicts
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قاعدة بيانات عن النزاع وبناء السالم:. 23

واإلنجليزيـــة  )اإلســـبانية  لغـــات  بثـــالث  البيانـــات  قاعـــدة  الدوليـــة.  النزاعـــات  تحليـــل  يف  المســـاعدة  هدفهـــا  أداة  هـــذه 
والكاتالونيـــة( وتوفـــر معلومـــات عـــن النزاعـــات وبنـــاء الســـالم، بمـــا يف ذلـــك تحليـــل جنســـاين "النـــواع االجتماعـــي" للقضايـــا. 
ـــا معلومـــات عـــن  ويقـــدم معلومـــات حـــول مـــا يقـــرب مـــن 30 نزاًعـــا مســـلًحا نشـــًطا يف جميـــع أنحـــاء العالـــم، وســـيوفر قريًب
األزمـــات االجتماعيـــة السياســـية وعمليـــات الســـالم. بالنســـبة لـــكل صـــراع، مـــن الممكـــن العثـــور علـــى معلومـــات أساســـية 
ــاركة، والتصنيـــف، وشـــدة الصـــراع والمعلومـــات األساســـية  تتعلـــق بأصولـــه وتطـــوره، والجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية المشـ
عـــن البلـــد الـــذي يحـــدث فيـــه. تتضمـــن قاعـــدة البيانـــات أيًضـــا معلومـــات عـــن البعـــد الجنســـاين لـــكل صـــراع، مـــن أجـــل إبـــراز 
التأثيـــر المحـــدد الـــذي تحدثـــه علـــى النســـاء والرجـــال والـــدور الـــذي تلعبـــه المـــرأة يف مبـــادرات بنـــاء الســـالم أورفـــض العنـــف 
وفًقـــا ألحـــكام قـــرار األمـــم المتحـــدة. 1325 حـــول المـــرأة والســـالم واألمـــن. ويف حالـــة كولومبيـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، يشـــير 
ــاء واألطفـــال يشـــكلون ٪74 مـــن الســـكان النازحيـــن، وأنـــه يف ســـياق العســـكرة المكثفـــة  الموقـــع اإللكتـــروين إىل أن النسـ
للمجتمـــع، تعرضـــت العديـــد مـــن القيـــادات النســـائية والناشـــطات االجتماعيـــات لالضطهـــاد ويف بعـــض الحـــاالت للقتـــل. 
وتشـــكل النســـاء أيًضـــا مـــا بيـــن 30 و٪35 مـــن مقاتلـــي منظمـــات حـــرب العصابـــات مثـــل القـــوات المســـلحة الثوريـــة 
الكولومبيـــة )فـــارك( وجيـــش التحريـــر الوطنـــي. علـــى الرغـــم مـــن حقيقـــة أن كال المجموعتيـــن لديهمـــا خطـــاب يدافـــع عـــن 
المســـاواة بيـــن الجنســـين، إال أن المـــرأة لـــم ترتفـــع فـــوق المناصـــب الوســـطى وال يوجـــد قـــادة نســـاء رفيعـــي المســـتوى. 
وتقـــول بعـــض النســـاء األعضـــاء يف هـــذه المنظمـــات إن الثقافـــة الجنســـية تســـتمر يف صفـــوف مجموعـــات العصابـــات، 

وهونتيجـــة للســـياق االجتماعـــي السياســـي الـــذي انبثقـــت منـــه المنظمـــات المتمـــردة.

نظام متكامل لإلنذار المبكر / االستجابة المبكرة للنزاعات يف دلتا النيجر: . 24

كة مـــع صنـــدوق الســـالم )FFP( نظاًمـــا قويًـــا  علـــى مـــدى الســـنوات الثمـــاين الماضيـــة، أنشـــأت مؤسســـة 2PIND بالشـــرا
لإلنـــذار بالنزاعـــات واالســـتجابة المبكـــرة للنزاعـــات )EWER( يف واليـــات دلتـــا النيجـــر التســـع بنيجيريـــا )انظـــر/ي الخارطـــة 

ادنـــاه(. 

)Foundation for Partnership Initiatives in Delta Niger( 2 منظمة غير حكومية يف دلتا النيجر، واسمها



39

دراسة خط األساس

ـــا ليـــس فقـــط أنـــه يربـــط بشـــكل منهجـــي البيانـــات التجريبيـــة الخـــام بالتحليـــل النوعـــي  مـــا يجعـــل نظـــام EWER فريـــًدا حًق
وتخطيـــط االســـتجابة، ولكنـــه يفعـــل ذلـــك بالتـــآزر مـــع المنصـــات واآلليـــات المحليـــة والوطنيـــة والدوليـــة األخـــرى. يتـــم دمـــج 
البيانـــات األساســـية مـــن المراقبيـــن الميدانييـــن المدربيـــن علـــى مســـتوى المجتمـــع المحلـــي يف PIND مـــع البيانـــات 
التـــي يتـــم إنشـــاؤها بواســـطة أنظمـــة اإلنـــذار المبكـــر األخـــرى للتحقـــق المتبـــادل والتثليـــثtriangulation( 3(، ثـــم يتـــم 
تقديمهـــا علـــى خريطـــة الســـالم4 المتاحـــة للجمهـــور للتحليـــل واالســـتجابة المشـــتركة، بمـــا يف ذلـــك إدارة المخاطـــر وتخطيـــط 

الحساســـية للنـــزاع والوقايـــة مـــن النزاعـــات وكذلـــك بنـــاء الســـالم.

3 التثليث )Triangulation(: استخدام )3( مصادر أوانواع للبيانات، وعدم االعتماد على مصدر / نوع واحد. 
4 خارطــة الســالم )(: 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 )2(: استبيان قدرات منظمات المجتمع المدين يف مجال حل، إدارة، منع، وتحويل النزاعات

تقـــوم مؤسســـة تعـــاون لحـــل الصراعـــات، ويف اطـــار مشـــروع تحويـــل النزاعـــات يف المجتمـــع الفلســـطيني، وبدعـــم مـــن 
مركـــز أولـــف بالمـــا، باجـــراء اســـتبيان لقيـــاس قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المـــدين الفلســـطيني )الجمعيـــات والهيئـــات( يف 
مجـــال حـــل، إدارة، منـــع، أو/وتحويـــل النزاعـــات يف فلســـطين. تهـــدف المؤسســـة مـــن خـــالل هـــذا االســـتبيان إىل بنـــاء "خـــط 
االســـاس" لقـــدرات المجتمـــع المـــدين )الجمعيـــات والهيئـــات( المحلـــي يف هـــذا المجـــال، وعليـــه فـــان البيانـــات ستســـتخدم 

فقـــط الهـــداف بنـــاء خـــط االســـاس.

يتكون االستبيان من االقسام التالية: 

1. بيانات مؤسسة المجتمع المدين،

2. بيانات اسئلة االستبيان 

نتطلـــع إىل مســـاعدتك يف االجابـــة الدقيقـــة والصادقـــة علـــى اســـئلة االســـتبيان، وبمـــا يســـاعدنا يف جمـــع بيانـــات ذات 
موثوقيـــة، يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا يف عمليـــة التحليـــل و، وكذلـــك يف وضـــع االســـتبيان يف صيغتـــه النهائيـــة. 

نشـــكر لـــك الوقـــت الـــذي ســـتخصصه لالجابـــة علـــى هـــذا االســـتبيان، كمـــا نشـــكر لـــك مشـــاركتنا بخبرتـــك وتجربتـــك يف هـــذا 
الحقـــل الحيـــوي مـــن عمـــل مؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدين. 

مالحظة: 

1. هـــذا االســـتبيان موجـــه لمـــن يمتلـــك المعلومـــات عـــن اداء المؤسســـة: مديـــر عـــام/ المديـــر التنفيـــذي، مديـــر البرامـــج/ 
البرنامـــج، مديـــر المشـــاريع/ المشـــروع فقـــط.

كل الشكر

فريق مؤسسة تعاون لحل الصراعات

فلسطين
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معلومات عن المؤسسة )الجمعية / الهيئة االهلية(:

اسم المؤسسة حسب شهادة التسجيل:. 1

 تصنف المؤسسة نفسها )وفقا لشهادة تسجيلها( بانها مؤسسة:. 2

o )اغاثية )مساعدات عينية / نقدية/الخيري
o )تنموية )برامج ومشاريع يف مجاالت المراة، حقوق االنسان، الشباب، مناهضة التعذيب .. الخ
o )الجانبين )اغاثية وتنموية

عمر المؤسسة:. 3

o اقل من )5( سنوات
o كثر من )5( سنوات واقل من )10( سنوات أ
o كثر من )10( سنوات أ

كثر من اجابة واحدة(:. 4 عمل المؤسسة يف مجال/ مجاالت )يمكن اختيار أ

o التعليم
o الصحة
o الحماية االجتماعية
o الزراعة
o المراة
o الشباب
o ابحاث ودراسات
o حقوق انسان
o القانون
o اخرى

نطاق عمل المؤسسة يشمل:. 5

o  ،كثـــر مـــن التاليـــة: الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع النـــزاع )واحـــد أوأ
التحكيـــم(:

o  كثـــر مـــن تحويـــل للنزاعـــات البنيويـــة )االجتماعيـــة، السياســـية، االقتصاديـــة، الثقافيـــة ..الـــخ. واحـــد أوأ
التاليـــة: مكافحـــة الفســـاد، العنـــف، الفقـــر، البطالـــة، التطـــرف، التمييـــز العنصـــري، انتهـــاكات حقـــوق 

االنســـان .. الـــخ(
o )الجانبين )الوسائل الودية + تحويل النزاعات البنيوية
o غير ذلك

عدد الجهات المانحة لمشاريع المؤسسة:. 6

o ال يوجد
o مانح واحد
o كثر من مانح واحد واقل من ثالث مانحين أ
o كثر من ثالث مانحين أ
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ميزانية مشاريع المؤسسة السنوية:. 7

o اقل من )100( الف دوالر امريكي

o كثر من )100( الف واقل من )500( الف دوالر امريكي أ

o كثر من )500( الف دوالر امريكي أ

عنوان المؤسسة )المحافظة(:. 8

جنين

طوباس

نابلس

قلقيلية

طولكرم

سلفيت

اريحا

رام هللا

القدس

بيت لحم

الخليل

خانيونس

غزة

رفح

محافظة الوسطى

محافظة شمال غزة 

وظيفتك يف المؤسسة:. 9
o المدير العام/ المدير التنفيذي
o مدير برنامج/ البرامج
o مدير مشروع/ المشاريع
o غير ذلك

أوالً: المعارف والمهارات
كثـــر لديهـــم )شـــهادة اختصـــاص( يف مجـــال الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع النـــزاع . 10 يف المؤسســـة يوجـــد واحـــد أوأ

)الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم(:

o نعم

o ال

نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مجاالت الوسائل الودية:. 11
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نسبة منخفضة ال احد 
)اقل من 25%(

نسبة متوسطة 
كثر  )اقل من %50 أ

من 25%(

نسبة جيدة 
)اقل من 75% 
كثر من 50%( وأ

نسبة مرتفعة 
كثر من 75%( )أ

الحوار
التفاوض
الوساطة
التحكيم

نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مقاربات التعامل مع النزاعات:. 12

نسبة منخفضة ال احد
)اقل من 25%(

نسبة متوسطة 
)اقل من 50% 
كثر من 25%( أ

نسبة جيدة 
)اقل من 75% 
كثر من 50%( وأ

نسبة مرتفعة
كثر من 75%( )أ

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

إدارة النزاعــات )العمليــة الهادفــة إىل الحــد مــن الجوانــب 
الســلبية للنــزاع مــع زيــادة الجوانــب االيجابيــة لــه(

بشــكل  النزاعــات  نشــوب  )منــع  النزاعــات  مــن  الوقايــة 
واتجاهاتــه  النــزاع  مؤشــرات  رصــد  خــالل  مــن  اســتبايق 

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

المجــاالت.(

نسبة من تلقوا التدريب من العاملين يف المؤسسة يف مهارات ونظم االنذار المبكر من النزاعات العنيفة:. 13

نسبة منخفضة ال احد
)اقل من 25%(

نسبة متوسطة 
)اقل من 50% 
كثر من 25%( أ

نسبة جيدة 
)اقل من 75% 
كثر من 50%( وأ

نسبة مرتفعة
كثر من 75%( )أ

تحليل النزاعات)فهم للعوامل التي 
تشكل النزاع: االسباب، االثار، االطراف، 

العالقات، المصالح .. الخ(
نظم االنذار والوقاية المبكرة من 

النزاعات )جمع البيانات وتحليلها 
عن مؤشرات النزاع ووضع تدخالت 

بشكل استبايق(

مـــا هـــو )مســـتوى( قيـــام المؤسســـة باجـــراء ابحـــاث ودراســـات يف كل مجـــال الوســـائل الوديـــة )الحـــوار، التفـــاوض، . 14
الوســـاطة، التحكيـــم(:

o )مستوى مرتفع )5 فأكثر بحث/دراسة
o )مستوى جيد )3 4- بحث/دراسة
o )مستوى متوسط )2 بحث/دراسة
o )مستوى منخفض )1بحث/دراسة
o ال يوجد

مـــا هو)مســـتوى( قيـــام المؤسســـة باجـــراء ابحـــاث ودراســـات يف مجـــال تحويـــل النزاعـــات البنيويـــة وبنـــاء الســـلم . 15
االهلـــي )مكافحـــة الفســـاد، مناهضـــة التعذيـــب، حقـــوق االنســـان، تمكيـــن المـــراة، التعليـــم المـــدين ... الـــخ(:
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o )مستوى مرتفع )5 فأكثر بحث/دراسة
o )مستوى جيد )3 4- بحث/دراسة
o )مستوى متوسط )2 بحث/دراسة
o )مستوى منخفض )1بحث/دراسة
o ال يوجد

ثانياً: استخدام الوسائل الودية يف التعامل مع النزاعات:
النظـــام الداخلـــي للمؤسســـة ينـــص علـــى اســـتخدام الوســـائل البديلـــة )الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف . 16

حـــال نشـــوء نـــزاع )عمـــل( داخـــل المؤسســـة قبـــل اللجـــوء إىل العقوبـــات االداريـــة أو/ والتقاضـــي:

o نعم
o ال

المؤسســـة تقـــوم )باســـتخدام( الوســـال البديلـــة )الحـــوارن التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف حـــال نشـــوء نـــزاع . 17
)عمـــل( داخـــل المؤسســـة قبـــل اللجـــوء إىل العقوبـــات االداريـــة أو/ والتقاضـــي:

o تستخدم بدرجة مرتفعة
o تستخدم بدرجة جيدة
o تستخدم بدرجة متوسطة
o تستخدم بدرجة منخفضة
o ال تستخدم

المؤسســـة تقـــوم )باســـتخدام( الوســـال البديلـــة )الحـــوارن التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف حـــال نشـــوء نـــزاع . 18
)شـــخصي( داخـــل المؤسســـة قبـــل اللجـــوء إىل العقوبـــات االداريـــة أو/ والتقاضـــي:

o تستخدم بدرجة مرتفعة
o تستخدم بدرجة جيدة
o تستخدم بدرجة متوسطة
o تستخدم بدرجة منخفضة
o ال تستخدم

:)Do No Harm( الدعم بدون اذى /)Conflict Sensitivity( ثالثاً: حساسية النزاع

هـــل لديـــك معرفـــة بـــاداة حساســـية النـــزاع / الدعـــم بـــدون اذى )تعريـــف حساســـية النزاعـــات: فهـــم فريـــق . 19
المشـــروع للســـياق الـــذي يعمـــل فيـــه، وفهـــم التفاعـــل بيـــن نشـــاطات المشـــروع والبيئـــة / المحيـــط الـــذي يتـــم 
تنفيـــذ المشـــروع فيـــه، العمـــل علـــى ضـــوء ذلـــك التكامـــل. - تعريـــف الدعـــم بـــدون اذى: الـــذي يمثـــل الحـــد االدىن 

ــر العنـــف.(: ــارة أوتاجيـــج مظاهـ ــا يضمـــن تجنـــب اثـ ــات، بمـ ــة للنزاعـ ــاريع الحساسـ للبرامـــج والمشـ

o نعم
o ال

اذا كانـــت اجابتـــك علـــى الســـؤال الســـابق )نعـــم(، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، إىل اي درجـــة تقّيـــم )مســـتوى . 20
اســـتخدام( اداة حساســـية النـــزاع / الدعـــم بـــدون اذى يف إدارة مشـــاربع مؤسســـتكم )تصميـــم، تنفيـــذ، متابعـــة 

وتقييـــم البرامـــج والمشـــاريع(:
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ــية النزاعـــات/ الدعـــم بـــدون اذى يف البرامـــج . 21 ــا علـــى حساسـ ــوا تدريبـ ــة الذيـــن تلقـ ــبة العامليـــن يف المؤسسـ نسـ
والمشـــاريع :

o ال احد
o 25% اقل من
o 50% كثر من %25 واقل من أ
o 75% كثر من %50 واقل من أ
o 75% كثر من أ

إىل أي درجـــة تتفـــق أوال تتفـــق مـــع الجملـــة التاليـــة: تقـــوم المؤسســـة يف مشـــاريعها بتخصيـــص قســـم مـــن وثيقـــة . 22
ــية النزاعـــات/  ــا لكيفيـــة ضمـــان ان البرنامـــج/ المشـــروع يطبـــق مقاربـــة حساسـ المشـــروع تبيـــن فيـــه منهجيتهـ

الدعـــم بـــدون اذى:

o اتفق بدرجة كبيرة
o اتفق بدرجة جيدة
o اتفق بدرجة متوسطة
o اتفق بدرجة منخفضة
o ال اتفق

رابعاً: مشاريع وبرامج المؤسسة:

إىل اي درجة تتفق أوال تتفق: تقوم المؤسسة باجراء تحليل للنزاعات كجزء من )خطة تنفيذ المشروع(:. 23

o تقوم بدرجة مرتفعة
o تقوم بدرجة جيدة
o تقوم بدرجة متوسطة
o تقوم بدرجة منخفضة
o ال تقوم بذلك

إىل اي درجـــة تتفـــق أوال تتفـــق: تقـــوم المؤسســـة )بوضـــع مؤشـــرات( خاصـــة بالنزاعـــات التـــي تـــم تحليلهـــا يف . 24
مرحلـــة التحضيـــر للمشـــروع كجـــزء مـــن وثيقـــة المشـــروع:

o تقوم بدرجة مرتفعة
o تقوم بدرجة جيدة
o تقوم بدرجة متوسطة
o تقوم بدرجة منخفضة
o ال تقوم

مشاريع المؤسسة تشمل:. 25

o الوسائل الودية يف التعامل مع النزاع مثل: الحوار، التفاوض، الوساطة، التحكيم
o  الـــخ. مثـــل مكافحـــة .. تحويـــل النزاعـــات البنيويـــة )االجتماعيـــة، السياســـية، االقتصاديـــة، والثقافيـــة 

.. الـــخ( الفســـاد، العنـــف، انتهـــاك حقـــوق االنســـان، الفقـــر، البطالـــة، التمييـــز، التطـــرف، 
o )الجانبين )الوسائل الودية وتحويل النزاعات البنيوية
o غير ذلك
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كثـــر . 26 مـــن وجهـــة نظـــرك، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، فانـــك تقّيـــم )قـــدرة( مؤسســـتك يف مجـــال اســـتخدام واحـــد أووأ
مـــن الوســـائل الوديـــة يف التعامـــل مـــع النـــزاع )الحـــوار، التفـــاوض، الوســـاطة، التحكيـــم( يف مشـــاريعها:

كثـــر . 27 مـــن وجهـــة نظـــرك، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، فانـــك تقيـــم )قـــدرة( مؤسســـتك يف مجـــال اســـتخدام واحـــد أووأ
مـــن متغيـــرات ومؤشـــرات النزاعـــات البنيويـــة )االجتماعيـــة، السياســـية، االقتصاديـــة، والثقافيـــة .. الـــخ. مثـــل درجـــة 

الفســـاد، انتهـــاكات حقـــوق االنســـان، البطالـــة، نســـبة الفقـــر، العنـــف، التمييـــز، التطـــرف .. الـــخ( يف مشـــاريعها:

خامساً: العضوية يف شبكات محلية/ وطنية أو/ واقليمية/ دولية:

المؤسسة عضويف شبكات محلية/ وطنية:. 28

o نعم
o ال

اذا كانـــت االجابـــة علـــى الســـؤال الســـابق )نعـــم(، فـــان هـــذه الشـــبكات )اذا كانـــت االجابـــة بـــال اذهـــب/ي لالجابـــة . 29
علـــى الســـؤال 30( :

o )متخصصة )حقوق انسان، شباب، سلم اهلي .. الخ
o عامة
o )الجانبين )عضويف شبكات متخصصة وعضويف شبكات عامة

المؤسسة عضويف شبكات اقليمية/ دولية:. 30

o نعم
o ال

كنـــت اجالابـــة علـــى . 31 اذا كانـــت االجابـــة علـــى الســـؤال الســـابق )نعـــم( فـــان هـــذه الشـــبكات تعمـــل يف مجـــال )اذا ا
الســـؤال الســـابق بـــال اذهـــب/ي لالجابـــة علـــى الســـؤال 32(:

o )متخصصة )حقوق انسان، شباب، سلم اهلي .. الخ
o عامة
o )الجانبين )عضويف شبكات متخصصة وعضويف شبكات عامة

:)Conflict Index( سادساً: فهرس مؤشرات النزاع

وفقـــا لمعرفتـــك، مـــا هـــي نســـبة العامليـــن يف المؤسســـة الذيـــن تلقـــوا التدريـــب يف مجـــال فهـــرس مؤشـــرات . 32
النزاعـــات )منظومـــة تقـــوم علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات حـــول متغيـــرات )مثـــل متغيـــر الجريمـــة مثـــال أوالفســـاد 
أوانتهـــكات حقـــوق االنســـان( ومؤشـــرات )مثـــل جريمـــة القتـــل علـــى خلفيـــة الشـــرف كمؤشـــر مـــن مؤشـــرات 

متغيـــر الجريمـــة( النـــزاع، ويتـــم تحديـــث الفهـــرس بشـــكل دوري(:

o 75% كثر من أ
o 75% كثر من %50 واقل من أ
o 50% كثر من %25 واقل من أ
o 25% اقل من
o  ال احد
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علـــى مقيـــاس )1 - 5(: إىل اي درجـــة تقـــوم المؤسســـة )برصـــد ومســـح : جمـــع وتحليـــل للبيانـــات( للنزاعـــات يف . 33
منطقـــة عملهـــا يف مرحلـــة التحضيـــر لمشـــاريعها:

إىل اي درجـــة، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، تمتلـــك المؤسســـة )نظـــام خـــاص بهـــا لتوثيـــق( النزاعـــات يف منطقـــة . 34
عملهـــا: 

وفقا لمعرفتك، هل هنالك فهرس وطني لمؤشرات النزاع يحدد متغيرات ومؤشرات النزاعات البنيوية:. 35

o نعم
o  ال
o ربما

اذا كانـــت االجابـــة بنعـــم علـــى الســـؤال الســـابق، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، إىل اي درجـــة تســـتخدم مؤسســـتك هـــذا . 36
الفهـــرس الوطنـــي لمؤشـــرات النزاعـــات البنيويـــة يف تصميـــم مشـــاريعها )اذا كانـــت االجابـــة بـــال أوربمـــا اذهـــب/ي 

لالجابـــة علـــى الســـؤال 37(:

وفقـــا لمعرفتـــك، وعلـــى مقيـــاس )1 - 5(، إىل اي درجـــة تمتلـــك المؤسســـة )ادوات لتحليـــل( النزاعـــات بشـــكل . 37
منهجـــي :
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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 evi-
dence-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 base-
line 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 en-
suring 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 verifi-
cation, 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( Red     = 1 
Green = 5 

First Objective Indicators: Establish and institutionalize a documentation system for 
analyzing, managing, resolving, preventing and transforming conflicts in the Palestinian 
society:

Value

Percentage of those who received training in conflict analysis 2
Percentage of those who received training in warning systems and early response to 
conflicts 1.9

Conduct a dispute analysis as part of the project preparation phase 2.52
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Use of structural conflict indicators in enterprise projects 2.88
Percentage of workers who received training in the index of conflict indicators 2
The degree to which the institution monitors, surveys, and documents conflicts 2.3
The institution has its own system for documenting disputes 2.1
The institution has tools for systematic conflict analysis 2.18
The average relative weight of the first target 2.23
The second objective: increase the capacity of local community organizations, including 
women and youth, in resolving, managing and transforming conflicts in their areas.

Value

The percentage of trainees in the institution on arbitration 2.02
The percentage of trainees in the institution to negotiation 2.28
Percentage of trainees in the institution on mediation 2.14
The percentage of trainees in the institution on dialogue 2.57
Percentage of trainees in the institution on conflict prevention 2.19
The percentage of trainees in the institution to transfer disputes 2.15
The percentage of trainees in the institution in conflict management 2.31
Percentage of trainees in the institution on conflict resolution 2.37
The level of the institution conducting studies and research in the field of non-violence  
means 2.04

The level of the institution conducting research and studies in the field of conflict 
transformation 2.35

The degree to which the institution uses alternative means in labor disputes 4.03
The degree to which the institution uses alternative means in personal disputes 4.03
The degree of use of structural variables and indicators in projects 3
The average relative weight of the second target 2.575468
Third objective: support evidence-based interventions in conflict transformation and 
peace building, and to ensure the participation of youth and women. Value

The level of use of the conflict sensitivity / support approach with no harm in projects 3
Percentage of personnel trained in conflict sensitivity 1.94
Percentage of institutions that allocate part of the project document to conflict 
sensitivity / support with no harm 3.43

Percentage of institutions that develop conflict indicators as part of the project 
document 3.03

The degree to which a national index of conflicts was used )if it existed: only 9.7% of 
those believed so( 1.81

The average relative weight of the third goal 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( indica-
tors 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:

ï Training and capacity building in conflict analysis.
ï Poor training in warning systems and early response to violent conflicts,
ï Weakness and lack of conflict analysis tools that institutions possess, and thus the weak capacity for 

conducting conflict analysis by local civil society institutions.
ï Weak training in the indexes of conflict indicators,
ï Weakness in using structural conflict indicators in project and program design.
ï Weak capacities of local NGOs in monitoring, surveying, gathering and analyzing data on conflicts in their 

areas of operation.
ï 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:

ï  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.

ï  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.

ï 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.

ï 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.

ï 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.

ï  It is important to note that the majority of institutions )more than 90%( have texts in their bylaws re-
lating 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 indica-
tors )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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ï The presence of a large percentage of institutions )90.3%( that do not indicate the absence of a national 
index for violent conflicts.

ï The small percentage )9.7%( who believes in the existence of a national index for violent conflicts, ac-
knowledged 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.

ï Weak capacity in the area of conflict sensitivity / support with no harm.

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

Fourth: Recommendations:
ï 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.

ï 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 knowl-
edge-toolkit“ for civil society organizations in the fields of alternative means or / and structural ap-
proaches 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.

ï Creating a program that qualifies a national team of civil institutions )as trainers( in these fields.
ï 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.
ï Building partnerships, especially with all the researches, studies centers, institutes, colleges and univer-

sities. 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.

ï 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.

ï 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.

ï 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.

ï 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.

ï 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.

ï 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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