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في هذا 
الـــــعـــــدد

افتتاحية العدد

يســلط هــذا العــدد الضــوء علــى أهميــة الوســاطة النســوية  كاحــدى الوســائل البديلــة فــي حــل  
خاصــة فــي ظــل ازديــاد فــرص  نجــاح  الوســاطة فــي  التعامــل مــع النزاعــات النســوية بشــكل 

ايجابــي اضافــة الــى دوهــا فــي تحقيــق الســلم األهلــي داخــل المجتمــع الفلســطيني. 

٦
الــوســـــاطـــة  وابعاد النوع االجتماعي 

حلول بال محاكم

مؤسســة تعــاون لحــل الصــراع وجامعــة الخليــل 
تطلقــان مســاق الوســائل البديلــة

»معايير عمل الوسيط المجتمعي أثنــــاء تطبيق 
الوســـاطة الجزائيـــة بقضايــــــــــا األحداث«

مؤشر فلسطين للسلم االهلي 

التحليل قبل التدخل

 األعــداد الســابقه مــن مجلــة الوســاطة كانــت بمثابــة مقدمــة عميقــة  فــي فهــم علــم الوســاطة  
ــن   ــى تكوي ــات  عقــد الوســاطة  اضافــة ال مــن حيــث األســس  واألهــداف واالســتراتيجيات  وآلي
ــه العــداد الوســيط مــن حيــث محتــوى الوســاطة ، والعناصــر ،  ــادىء األساســيه والضروري المب

والخطــوات ، والمهــارات الضروريــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الوســيط .
 تتســم المقــاالت والمســاهمات فــي عددنــا  الســادس مــن مجلــة الوســاطة  بالتخصــص حيــث  
ركــزت المســاهمات لفهــم أعمــق لقــدرة الوســاطة علــى التاثيــر فــي النزاعــات التــي تتعلــق بالمراة  
فــي ظــل ارتفــاع نســبة العنــف ضــد النســاء مــن جهــة وفــي ظــل عــدم فاعليــة بعــض الوســائل 

البديلــة فــي التصــدي لمؤشــرات العنــف والنزاعــات النســوية مــن جهــة اخــرى 
يظهــر هــذا العــدد الحاجــة الملحــة القــرار قانــون وســاطة شــامل ، وضــرورة تكامــل كافــة االطــر 
التشــريعية فــي ســبيل تصميــم قانــون وســاطة عصــري شــامل يلبــي احتياجــات وتطلعــات 
أطــراف النــزاع والمجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.  والحاجــة إلــى فهــم ســليم 
للوســاطة  بشــقيها القضائــي والمجتمعــي  وتقديــر إمكاناتهــا كوســيلة فعالــة فــي حــل وتحويــل 

وادارة النزاعــات  المجتمعيــة 
تتقــدم مؤسســة تعــاون لحــل الصــراع  بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان  لكافــة المســاهمين 
فــي هــذا العــدد ، علــى امــل ان تكــون خطواتنــا القادمــة  نحــو مزيــد مــن المهنيــة واالختصــاص  
والجــودة  واالنتشــار وصــوال يومــا مــا الــى االنضمــام الــى قائمــة المجــالت العلميــة  المختصــة. 
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قراءة للقرار بقانون رقم )32( لسنة 2021 
بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
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طبعت هذه المادة بدعم من الممثلية الفلندية في رام هللا  ضمن  المرحلة الثانية من مشروع  تفعيل 
دور وحدات الوساطة النسوية في تسوية النزاعات  والمنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع

ان محتوى هذه المادة ال يعبر بالضرورة عن وجهة  نظر وزارة الخارجية الفلندية

 02/2967930 

02/2967931 

رام هللا ، البيرة ، عمارة MBC  - مفرق المدارس ،

 www.taawon4youth.org

@taawon4youth
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النزاعــات  مــع   للتعامــل 
نحــو  علــى  المجتمعيــة 
أواًل  يحتــاج  فإنــه  فعــال، 
عميــق   تحليــل  إلجــراء 
أن  إذ  النزاعــي   للموقــف 
تحليــل النــزاع  يعتبــر  أهــم 
خطــوة فــي  فهــم الموقــف  
النزاعــي   ومــن الضــروري  
التحليــل  عمليــة  تتــم  أن 
عمليــات  اجــراء  قبــل  

 . التدخــل 

التحليل قبل التدخل 

هاني سميرات

 مدير وحدة الوسائل البديلة 

 تهــدف عمليــة لتحليــل  إلــى فهــم أعمــق لطبيعــة النــزاع  ،إذ أن  
تحليــل النــزاع  هــو النشــاط الــذي البــد أن يتــم عبــر كافــه مراحــل 
عمليــة التعامــل مــع النــزاع  كــون  النــزاع  في  حالة تغيير مســتمر،  
وال تشــمل عمليــة التحليــل  فقــط جمــع المعلومــات واألدلــة عــن 
ــة النزاعيــة ، ولكــن أيضــا تفســير وتقييــم المعلومــات التــي  الحال

تــم جمعهــا . 

أن عملية تحليل  النزاع  هي عملية هامة وضرورية الستكشاف 
واإلحاطــة بكافــة المعلومــات الخاصــة بأســباب النــزاع  وأطرافــه 
ــي  ــى الجــذور واألســباب الحقيقــة الت ــك مــن خــالل العــودة إل وذل
شــكلت الموقــف النزاعــي، خاصــة أن النــزاع  بفعــل الوقــت وتنــوع  
وتعــدد أطرافــه  يتحــول مــن شــكل إلــى آخــر نتيجــة التراكمــات 
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يعتبر التحليل حجر األساس الذي 

يتم من خالله  تطوير االستراتيجيات 

المالئمة ، 

التــي  التقليديــة  التدخــل  وســائل 
تســتخدم فــي  الحــل.  كمــا يعتبــر 
التحليــل حجــر األســاس الــذي يتــم 
مــن خاللــه  تطويــر االســتراتيجيات 
المالئمــة ، حيــث  يعتبــر التحليــل 
توجــه  ان  يمكــن  التــي  الخارطــة 
النــزاع  معالجــة  فــي  المختصيــن 
التدخــل   وســيله  اســتخدام   الــى 
المالئمة   حيث يســاعد علم فهم 
علــى  الوســيط  النــزاع  وتحليــل 
وضــع خطــط تدخــل مالئمــة لنــوع 
النــزاع المطــروح، وتشــكل أدوات 
التحليــل فرصــة للوســيط لفهــم 
 ، وعميــق  دقيــق  بشــكل  النــزاع 

حيــث إن التحليــل الســليم يقــود 
استكشــاف  نحــو  الوســيط 

النــزاع  أطــراف  روايــات 
ومصالحهــم واحتياجاتهــم 
وجوهــر اختالفاتهــم ، ويعد 
علــم تحليــل النــزاع البوابــة 
الرئيســية للوســيط إلجــراء 

عمليــة وســاطة ناجحــة 

النــزاع   تحليــل  ادوات  أن 
علــى  الصــراع  أطــراف  تســاعد 

الموقــف  لخلفيــة  عميــق   فهــم 
التاريخيــة  والفتــرات  النزاعــي  
األحــداث  علــى  اإلطــالع  مــع  لــه، 
الحاليــة إضافــة إلــى فهــم وجهــات 
نظــر المجموعــات كافــة والتعــّرف 
عالقاتهــم  علــى  أكبــر  بشــكل 
البعــض  ببعضهــم  وروابطهــم 
والعوامــل  التوجهــات  وتحديــد 
والتعلــم  النزاعــات  تحــرك  التــي 
مــن اإلخفاقــات ومواقــف النجــاح 

أيضــا.
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بتوســعة   االلتــزام   يأتــي 
المتحــدة  االمــم  اجنــدة 
بخصــوص  المرأة والســام، 
ــذ قــرار مجلــس األمــن  وتنفي
التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 
جميــع   يحــث   الــذي   1325
التدابيــر  ألخــذ  األطــراف 
المســائل  فــي  الازمــة 
بمشــــــــــــــاركة  المتعلقــــــــــة 
عمليـــــــــــــات  فــي  المــــــرأة 
القرار والعمليــات  صنــع 
بدمــج  واألخــذ  الســلمية، 
فــي  االجتماعــي  النــوع 
الســام  التدريب وحفــظ 
وحمايــة المــرأة إضافــة إلــى 
إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي 
جميــع أنظمــة و تقارير األمم 
تنفيــذ  وآليــات  المتحــدة 
لضمــان  وهــذا  البرامـــــــــج. 
المشــاركة الكاملــة والكبيــرة 
مراحــل  جميــع  فــي  للنســاء 
الســام  وبنــاء  النــزاع  منــع 
االعمــار  اعــادة  وعمليــات 

النــزاع. انتهــاء  بعــد 

الــوســـــاطـــة 
وابعاد النوع االجتماعي 

 ريما شبيطة 

مدير دائرة النوع االجتماعي / وزارة الحكم المحلي /  وسيطة مجتمعية 

ويأتــي هــذا القــرار كأداة جيــدة الســتخدامة عنــد  الحديــث عــن 
إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي عمليــة منــع وحــل النزاعــات فــي 
المناطــق التــي تخــوض نزاعــات متعــددة األبعــاد،  الســيما دولة 
فلســطين  التــي تعانــي بشــكل كبيــر مــن االحتــالل االســرائيلي 
السياســية  الداخليــة  النزاعــات  الــى  باإلضافــة  عــام،  بشــكل 
والمجتمعــة بشــكل خــاص، هــذه النزاعــات التــي تمــس بشــكل 
مباشــروغير مباشــر حيــاة النســاء الفلســطينات، وفــي مقابــل 
النســاء  لمشــاركة  كامــل  شــبه  غيــاب  هنــاك   التأثيــر  هــذا 

الفلســطينيات فــي أدارة ومنــع هــذه النزاعــات. 

لــالرادة  غيــاب  هنــاك  أن  الباحثيــن   مــن  العديــد  يــرى   حيــث 
الفاعلــة  المشــاركة  عــن  البلــدان  معظــم  فــي  السياســية 
ــاك نهــج منعــزل  للنســاء فــي حــل النزاعــات ومنعهــا، وأن هن
بمــا يتعلــق ب أدمــاج النســاء فــي مراحــل واليــات حــل النزاعــات. 

وعنــد الحديــث عــن اليــات حــل النزاعــات المعزولــه عــن ادمــاج 
ابعــاد النــوع االجتماعــي،  تأتــي الوســاطة التــي تعتبــر مــن أكثــر 
الوســائل فعاليــة لمنــع وإدارة وتســوية النــزاع، حيــث تتســم 
الوســاطة بعــدة ميــزات تجعلهــا مفضلــه لعديديــن فــي حــل 
ومنــع النزاعــات. مثــل أن الوســاطة عمليــة طوعيــة وتتطلــب 
موافقــة طرفــي أو طــراف النــزاع، وتتيــح الوســاطة للمتنازعيــن 
فضــاءا وحيــزا مشــتركا لمناقشــة قضايــا تعتبــر حساســه لهم، 
األطــراف  وتحكــم  باالســتقاللية  الوســاطة  عمليــة  وتتســم 
الوســاطة  عمليــة  وبالتأكيــد  الوســاطة.  بعمليــة  المتنازعــة 
بســرية  وااللتزامــه  حياديتــه  ومــدى  الوســيط  علــى  تعتمــد 
المعلومــات وقدرتــه العاليــة علــى االتصــال والتواصــل وتحليــل 

االحتياجــات المختلفــة ألطــراف النــزاع المختلفــة. 

كعمليــة  الوســاطة  بيــن  الربــط  يأتــي  هنــا  ومــن 
وبيــن  نــزاع  ومنــع  لحــل  ثالــث  طــرف  مــن  تدخــل 
ضــرورة المعرفــة وااللمــام بابعــاد واحتياجات النوع 
االجتماعــي لــدى االطــراف والــذي يتــم علــى مراحــل 
مختلفــة لتكــون الوســاطة أكثــر فعالية واســتدامة.

فــي الصــورة العامــه هنــاك صــور نمطيــة تشــكل 
وعــي الوســطاء أو المســؤولين تعيــق اخــذ التدابيــر 
المراعيــة للنــوع االجتماعــي،  منهــا تصويــر المــرأة 
الســلبية، وعــدم  رغبتهــا  بالمســالمة والمتلقيــة 
بالمشــاركة فــي عمليــة الوســاطة أو اليــات منــع 
النزاعــات وحلهــا، وصــورة أخــرى بأنهــا غيــر مؤهلــة 
بمــا فيــه الكفايــة للمشــاركة بذلــك. فــي حيــن أن 

ــم وصفهــم بنفــس الطريقــة. ــادرا مــا يت الرجــال ن

وبالنظــر الــى مقاربــات ادوار النــوع االجتماعــي نــرى 
هنــاك عــدة أدوار يقمــن بهــا أو يضطــررن للقيــام 
ــر أو مشــاركات  ــزاع، كصانعــات للتغي ــاء الن بهــا أثن

فاعــالت فــي النــزاع بشــكل مباشــر أو بشــكل 
داعــم ومســاند، أو كــدروع بشــرية 

كناشــطات  أو  كضحايــا  أو 
والمصالحــة،  للســالم 

رئيســات  معيــالت  أو 
ألســرهن. والحديــث 

عــن  يــدور  ال  هنــا 
ذلــك  يفعــل  مــن 
أفضــل  بشــكل 

ــه القــدرة بشــكل أفضــل،  الرجــل والمــرأة أو ومــن ل
لكــن الحديــث هنــا عــن التجــارب المختلفــة للطرفيــن 
أو  المفاوضــات  أو  الوســاطة  عمليــة  تغنــي  التــي 
محادثــات الســالم وتزيــد  مــن ديمومة حــل النزاعات.

رؤيــة  الوســيط علــى  قــدرة  فــإن عــدم   ومــن هنــا 
واختــالف  والنســاء  الرجــال  بيــن  التجــارب  اختــالف 
األدوار واالحتياجــات يجعــل هنــاك تأخــر أو فشــل 
النزاعــات  حــل  أو عمليــات  الوســاطة  فــي عمليــة 
االخــرى ســواء السياســية أو المجتمعيــة. فــكل من 
الجنســين لديهمــا مــا يقوالنــه عــن جميــع جوانــب 
النزاع/الســالم  وليــس فقــط الحديــث عــن “قضايــا 

الرجــال” أو “قضايــا المــرأة” بشــكل متعصــب.

استجابة لقرار األمم المتحدة فانه يجب ان 
يكون هناك تدريب للوسطاء على قضايا 
النوع االجتماعي  بشكل قبلي وبطريقة 
تأخذ ابعاد النوع االجتماعي في جميع 
مراحل الوساطة األمر الذي 
يؤدي بالتاكيد الى زيادة 
فاعلية عملية 
الوساطة 
واستدامة 
الحلول 
المتفق 
عليها.

الحديث هنا عن التجارب المختلفة للطرفين التي تغني عملية 

الوساطة أو المفاوضات أو محادثات السالم وتزيد  من 

ديمومة حل النزاعات
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تــم اصــدار القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2021 
المدنيــة،  النزاعــات  لتســوية  الوســاطة  بشــان 
الوقائــع  فــي  والمنشــور  بتاريــخ27/10/2021، 
القــرار  وهــذا   )184( العــدد  فــي  الفلســطينية 
بقانــون يتكــون مــن )12( مــادة ، تتعلــق بالوســاطة 
القضائيــة فــي النزاعــات المدنيــة ،و نصوصــه تركــز 
علــى إحالــة النــزاع الــى الوســاطة بعــد عرضــه علــى 
القضــاء ، وهــذا مــا يميــز الوســاطة القضائيــة عــن 
غيرهــا مــن أنــواع الوســاطة األخــرى التــي يمكــن ان 
تحــدث قبــل وصــول النــزاع الى المحكمــة ، والجدير 
بالذكــر ان الوســاطة باعتبارهــا وســيلة بديلــة لحــل 
المنازعــات مــن المفتــرض ان ال تكــون مرتبطــة 
بقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، 

قراءة للقرار بقانون رقم )32( لسنة 2021 

بشأن الوساطة لتسوية 

النزاعات المدنية

عاء بدارنة ، خبير حقوقي 

اإلجــراءات  عــن  بعيــدة  تكــون  ان  يجــب  وكذلــك 
بانهــا  الوســاطة  وتمتــاز   ، والمعقــدة  الطويلــة 
وســيلة مرنــة لحــل المنازعــات بيــن االفــراد يمكــن 
مــن خاللهــا الوصــول الــى حلــول ترضــي أطــراف 
النــزاع ، مــع المحافظــة علــى ســرية المعلومــات 
عليهــا  ويطلــع  النــزاع  طرفــي  يقدمهــا  التــي 

الوســيط.

الحقيقــة الواقعيــة التــي تشــكل منطلقــا  لنقــاش 
الوســاطة  بشــان  بقانــون  القــرار  مضمــون 
أعــاله،  المذكــور  المدنيــة  المنازعــات  لتســوية 
وتشــكل معيــارا لمــدى انســجام القــرار بقانــون 
مــع المعاييــر الدوليــة لمفهــوم الوســاطة وهــي 

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  النواحــي  كافــة  علــى  مســتمر  تطــور  هنالــك  »ان 
اليوميــة  المعامــالت  فــي  التعقيــد  مــن  مزيــد  أضــاف  والتنــوع  التطــور  وهــذا 
بيــن المواطنيــن ، االمــر الــذي خلــق العديــد مــن اإلشــكاليات بيــن المتعامليــن 
حلــول  الــى  بحاجــة  أصبحــت  اإلشــكاليات  هــذه   ، واالجتماعييــن  االقتصادييــن 
ســريعة تتــالءم  مــع ســرعة التطــور والنمــو الحاصــل فــي كافــة مجــاالت الحيــاة« 

وإن عــدم ادراك  وفهــم هــذا المؤشــر الــذي يهتــم بالعالقــة بيــن التطــور فــي الحيــاة اليوميــة وأدوات حل 
اإلشــكاليات الناتجــة بيــن المتعامليــن ، يــؤدي الــى تفاقــم االزمــة الموجــودة أصــال علــى صعيــد  األداة  
الكالســيكية لحــل المنازعــات »القضــاء«  واهــم اإلشــكاليات الناتجــة عــن أزمــة القضــاء هــي  بــطء 
الفصــل بالقضايــا وتدوريهــا لســنوات طويلــة ، االمــر الــذي يدفــع أصحــاب الحقــوق الــى تــرك حقوقهــم 
وتفاقــم اإلشــكاليات فــي المجتمــع،  لــذا تتطلــع الحكومــات علــى المســتوى الدولــي لترســيخ ثقافــة 

التوجــه الــى  وســائل جديــدة  لحــل المنازعــات بيــن المتعامليــن االقتصاديــن واالجتماعيــن.

 هــذه األدوات تســمى الوســائل البديلــة او المســاندة للقضــاء فــي حــل المنازعــات، وأبرز هذه الوســائل 
الوســاطة التــي تنســجم مــن حيــث المضمــون مــع ســمات المجتمــع الحديــث الــذي يمتــاز فــي ســرعة 
العمــل واالنجــاز، وتحتــل الوســاطة حاليــا مكانــة مميــزة فــي ســاحة العدالــة الدوليــة والمحليــة، وذلــك 
بعــد أن ظهــرت وتفاقمــت ســلبيات التقاضــي العــادي، وكذلــك نظــام التحكيــم كنظــام شــبه قضائــي 
لتســوية المنازعــات، وهــو األمــر الــذي دفــع المشــرع الدولــي إلــى األقــدام علــي تقنيــن نظــام الوســاطة 
بتشــريعات حديثــة اعترافــا منــه بأهميــة نظــام الوساطة1،والوســاطة تســاهم بحــل اإلشــكاليات 
القائمــة فــي الجهــاز القضائــي واهمهــا البــطء فــي الفصــل فــي القضايــا وتدوريهــا ، فعنــد دراســة 
الواقــع  القضائــي الفلســطيني نجــده يعانــي مــن مجموعــة مــن االشــكاليات الجوهريــة ،واهمهــا بــطء 
ســير الدعــوى وطــول امــد التقاضــي حيــث ان ابطــاء العدالــة هــو بمثابــة انــكار لهــا ، وقــد تصــل فتــرة 
الفصــل فــي بعــض القضايــا الــى عشــر ســنوات أو اكثــر خصوصــا فــي الدعــاوي الجزائيــة والمدنيــة، 
االمــر الــذي أثــر ســلبا علــى حقــوق المتقاضيــن وعلــى ثقــة المواطــن فــي القضــاء، ودفعتــه الــى اللجــوء 
ــواءم روح  ــول ال ت ــه حل ــة ولدي ــر ذو تكلفــة عالي ــذي يعتب ــى الوســائل األخــرى كالقضــاء العشــائري ال ال
العصــر وتتعــارض مــع القانــون فــي بعــض األحيــان2، وأظهــر التقريــر الســنوي لواقــع النزاهــة ومكافحة 
الفســاد فــي المؤسســات الفلســطينية تراجعــا حــادا فــي نزاهــة واســتقاللية منظومــة القضاء،فقــد 
تعــرض القضــاء الفلســطيني خــالل عــام  2016 لهــزة كبيــرة بســبب الصــراع علــى شــغل المراكــز 
القياديــة فــي مؤسســات الســلطة مــن بعــض كبــار القضــاة، االمــر الــذي  عــرض الســلطة القضائيــة 
لالبتــزاز وفقــدان اســتقالليتها وبالتالــي فقــدان ثقــة المواطــن بهــا ،ونتــج عــن تشــخيص اإلشــكاليات 
التــي يعانــي منهــا القضــاء دعــوة ممثلــي المؤسســات المجتمعيــة الرئيــس أبــو مــازن  لتشــكيل لجنــة 

وطنيــة إلصــالح القضــاء.3 
https://iamaeg.net/ar/publications/articles/what-is-mediation-and-its-advantages 1  - مركز التحكيم الدولي

https://drive.google.com/file/d/1e_C36HH3gChrhmX- .2021 2  - ورقــة بحثيــة، التحديــات التــي تواجــه القضــاء الفلســطيني، اعــداد المحاميــة رانيــا هذيــب
HqTnQrE9h7O9szvAH/view

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/4/ ،4/4/2017 ،3  -تقريــر امــان الســنوي لواقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي المؤسســات الفلســطينية
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B

3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
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ــون  ــم اصــدار مجموعــة مــن القــرارات بقان ــة إلصــالح القضــاء تقريرهــا ت ــة الوطني ــم اللجن وبعــد تقدي
إلصــالح القضــاء واهمهــا القراريــن بقانــون رقــم 16/ لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، 4  والقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس 

قضــاء أعلــى انتقالــي5.

مــن حيــث الموضــوع الوســاطة القضائيــة فــي القــرار . 1
بقانــون رقــم )32( تختــص بالوســاطة  فــي المنازعــات 
المدنية دون غيرها من المنازعات ولم ينص القانون 
علــى أن بعــض المنازعــات المدنيــة ال يجــوز التصالــح 
بهــا قانونــا وبالتالــي ال تجــوز الوســاطة بها لتعارضها 
للوســاطة  القانــون  وهــذا  العــام،  النظــام  مــع 
القضائيــة يصــدر فــي بيئــة قانونيــة ال وجــود لمفهــوم 
قانــون  غيــاب   وكذلــك   بهــا،  المدنيــة  الوســاطة 
الوســاطة الجزائيــة بالرغــم  مــن أهمية الوســاطة في 
المنازعــات الجزائيــة وتحديــدا فــي الجنــح والمخالفــات 
هــذا النــوع مــن الوســاطة القضائيــة  لــه بالــغ األثــر 
بيــن المتخاصميــن مــن حيــث اذكاء شــعورهم  فــي 
المســؤولية وتعزيــز أواصــر العالقــة بيــن المواطنيــن 

علــى قاعــدة إرضــاء طرفــي النــزاع.

تنــص المــادة األولــى مــن القــرار بقانــون فــي فقرتهــا . 2
البدايــة  األولــى علــى »ان تحــّدث فــي مقــر محكمــة 
تشــكل  الوســاطة«  »إدارة  تســمى  قضائيــة  إدارة 
)يســمون  والصلــح  البدايــة  قضــاة  مــن  عــدد  مــن 
قضــاة الوســاطة( يختارهــم رئيــس محكمــة البدايــة 
موظفــي  بيــن  مــن  ويختــار   ، يحددهــا  التــي  للمــدة 
المحكمــة العــدد االزم لهــذه الدائــرة«، وهنــا القــرار 
بهــا  الموظفيــن  جديــدة  دائــرة  يســتحدث  بقانــون 
والقضــاة هــم جــزء مــن الواقــع القضائــي القائــم مــن 
حيــث اإلمكانيــات والخبــرة ، وال يتضــح كيــف يمكــن 
ان يســاهم هــذا االســتحداث بمســاعدة  القضــاء 
علــى التخفيــف مــن حجــم القضايــا المعروضــة عليــه، 
البشــرية  اإلمكانيــات  االعتبــار  بعيــن  اخدنــا  مــا  اذا 
للجهــاز القضائــي القليلــة جــدا والتــي ال تتوافــق مــع 
المعاييــر الدوليــة النموذجيــة القائمــة علــى أســاس 
النســبة والتناســب بيــن عــدد الســكان وعــدد القضــاة 

القضائــي. الجهــاز  وموظفــي 

القضــاء  مجلــس  اتخــذ  كذلــك 
اإلجــراءات  مــن  االنتقالــي مجموعــة 
العديــد  إحالــة  ،شــملت  الداخليــة 
وتعيــن  التقاعــد  الــى  القضــاة  مــن 
اخــرون تحــت عنــوان اصــالح الجهــاز 
عــدد  اصــدار  تــم  وأيضــا  القضائــي، 
تتعلــق  بقانــون  القــرارات  مــن  كبيــر 
بتعديــل اغلبيــة القوانيــن الرئيســية 
التــي تشــكل أســاس عمــل القضــاء 
بســيطرة واضحة من قبل الســلطة 
التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة ، 
كل هــذه اإلجــراءات لــم تحقــق نتائــج  
فــي  واإلصــالح  المطلــوب  التغييــر 
الجهــاز القضائــي ، وبالنتيجــة  ال تغيير 
المواطــن  ثقــة  عــدم   علــى مســألة 
بالقضــاء و اإلصــالح ركــز فــي الشــكل  
هــو  كمــا  المضمــون  حســاب  علــى 
تمامــا القــرار بقانون رقم )32( بشــان 
المدنيــة  المنازعــات  فــي  الوســاطة 
الــذي هــو مــن حيــث االســم والشــكل 
هــو قانــون للوســاطة القضائية ومن 
اســتحالة  يوجــد  المضمــون  حيــث 
ماديــة وقانونيــة لتطبيقــه، الن مــن 
وضعــه لــم يلتــزم بالمعاييــر القانونيــة 
إلعمــال الوســاطة، وهــذا مــا يؤكــده 
علــى  القانونيــة  المالحظــات  عــرض 

القانــون كمــا يلــي:

 الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم )1( تنــص علــى “انــه يحــدد مجلــس . 3
“دون  اإلدارة  فيهــا  تحــدث  التــي  البدايــة  األعلــى محاكــم  القضــاء 
تحديــد المعاييــر التــي علــى أساســها ســوف يحــدد رئيــس المجلــس 
هــذه الدوائــر ســواء كانــت هــذه المعاييــر كميــة او نوعيــة  للقضايــا 
او المنطقــة الجغرافيــة وعــدد ســكانها ، والفقــرة الثالثــة مــن نفس 
المــادة تعطــي صالحيــة اختياريــة »لرئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 
بتنســيب  مــن وزيــر العــدل تســمية وســطاء خصوصييــن يختارهــم 
مــن بيــن القضــاة المتقاعديــن والمحاميــن والمهنييــن وغيرهــم 
مــن ذوي الخبــرة المشــهود لهــم بالحيــدة والنزاهــة« ، دون تحديــد 
المعاييــر التــي يجــب ان يتمتــع بهــا الوســيط واقلهــا مثــال شــرط 
انهــاء دورة تدريبيــة فــي معهــد او مركــز معتمــد مــن قبــل وزارة 
العــدل حــول الوســاطة ال تقــل عــن خمــس وأربعيــن ســاعة مــن 
الــدروس الوجاهيــة او يكــون علــى األقــل قــد مــارس الوســاطة مــن 

قبــل وخاضــع لتطويــر مهنــي مســتمر بالموضــوع.

المــادة الثانيــة فقــرة رقــم )1( مــن القــرار بقانــون تنــص علــى ان . 4
“لقاضــي إدارة الدعــوى او قاضــي الصلــح وبعــد االجتمــاع بالخصــوم 
او وكالئهــم القانونيــن إحالــة النــزاع بنــاء علــى طلــب أطــراف الدعــوى 
او بعــد موافقتهــم الــى قاضــي الوســاطة او الــى وســيط خــاص 
لتســوية النــزاع وديــا ، وفــي جميــع األحــوال يراعــي القاضــي عنــد 
تســمية الوســيط اتفــاق الطرفيــن مــا امكــن “ بالحقيقــة ان تفســير 
هــذه الفقــرة يحمــل فــي طياتــه عــدد مــن االحتمــاالت فــي ســياق 
البحــث عــن القصــد ،الــذي فــي الحقيقــة غير مفهــوم ونجد انــه مازال 
فــي نفــس واضــع النــص ، بداللــة النــص الــذي يذكــر  ان لقاضــي إدارة 
الدعــوى او قاضــي الصلــح وبعــد االجتمــاع بالخصــوم او وكالئهــم 
القانونين  إحالة النزاع على قاضي الوســاطة ، ال نعرف ماذا يقصد 
ــه قصــد باالجتمــاع  فــي االجتمــاع ومــن يدعــو لهــذا االجتمــاع  ام ان
حضــور الخصــوم فــي اول جلســة ، وكذلــك الغمــوض الــذي يحملــه 
النــص عندمــا يذكــر إحالــة النــزاع بنــاء علــى طلــب اطــراف الدعــوى او 
بعــد موافقتهــم الــى قاضــي الوســاطة وبمفهــوم المخالفــة للنــص 
موافقتهــم تعنــي ان القاضــي عــرض عليهم الوســاطة وهم وافقوا 
و لــم يذكــر هــذا العــرض  نصــا فــي المــادة وال يمكــن التخميــن لمــاذا 
أضــاف “او موافقتهــم “، االمــر الــذي يجعــل النــص محــل تأويــل 

وبالنتيجــة غيــر قابــل للتطبيــق .

المــادة الثانيــة فقــرة رقــم )2( تنــص “ألطــراف الدعــوى بموافقــة . 5
قاضــي إدارة الدعــوى او قاضــي الصلــح االتفــاق علــى حــل النــزاع 
بالوســاطة وذلــك بإحالتــه الــى أي شــخص يرونــه مناســبا، وفــي هذه 
الحالــة يحــدد الوســيط اتعابــه باالتفــاق مــع أطــراف النــزاع، وفــي 
حالــة تســوية النــزاع وديــا يســترد الرســوم القضائيــة التــي دفعهــا”، 

وهنــا النــص فــي الفقــرة الثانيــة يذكــر انــه بإمــكان 

/https://maqam.najah.edu/legislation/411 -  4
/https://maqam.najah.edu/legislation/412 -  5

6  - بالنســبة للوســاطة، فقــد فرضــت المــادة 994 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة الجزائريــة علــى القاضــي عرضهــا علــى الخصــوم فــي جميــع المــواد 
ماعــدا كل مــا شــانه المســاس بالنظــام العــام، فــال تقبــل فكــرة التوفيــق بيــن األطــراف حــول مســائل متعلقــة بالنظــام العــام وهــذا بتنــازل كل منهمــا عــن 

الحقــوق المرتبطــة بهــا.
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دورات ومحاضــرات بشــكل ســنوي -4ان يتــم اعتمــاد مدونــة قواعــد 
الســلوك المهنــي للوســيط يتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الوســيط 
قبــل مباشــرة عملــه -5االلتــزام بقواعــد الســرية فــي العمــل تحــت 

طائلــة المســؤولية القانونيــة، وغيرهــا مــن الشــروط األخــرى.

خلــى القــرار بقانــون مــن تعريــف لقــرار اإلحالــة، وهــو القــرار الــذي . 9
يصــدر عــن المحكمــة المختصــة بإحالــة أطــراف النزاع الى الوســاطة 
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى لمحاولــة إيجــاد تســوية فيمــا 
بينهــم، وكذلــك لــم يتضمــن القانــون تعريــف لمركــز الوســاطة، وهو 
كل شــخص معنــوي او مؤسســة او هيئــة تعمــل علــى فــي األراضي 
الفلســطينية معتمــد مــن وزارة العــدل ويكــون مــن صلــب، مهامــه 
إدارة عمليــة الوســاطة القضائيــة وتعييــن الوســطاء، وكذلــك ال 
يذكــر القانــون قائمــة الوســطاء وهــي القائمــة التــي يضعهــا مركــز 
الوســاطة ويــدرج بهــا أســماء الوســطاء بحســب معاييــر االدراج 
والشــطب للوســطاء التــي مــن المفتــرض ان ينــص عليهــا القــرار 

بقانــون بشــكل واضــح وصريــح .

أخيــرا القــرار بقانــون لــم يذكــر حالــة االعتــراض علــى الوســيط وطلــب . 10
رده او عزلــه او فــي حالــة عــدم تمكنــه من مباشــره مهامه ألي ســبب 
خــالل أي مرحلــة مــن عمليــة الوســاطة، وعلــى اليــة تعييــن وســيط 
بديــل خــالل مــدة يجــب ان تكــون محــدده، وهــذا االمــر يزيــد فــي 
الوقــت بــدل تقليلــه، لــذا يجــب علــى واضعــي القانــون التطــرق لحالــة 
رد الوســيط او عزلــه فــي حالــة تقاعســه عــن أداء المهمــة الموكلــة 
اليــه او فــي حــال حــدوث مشــكله اخــرى تقتضــي اســتبدال الوســيط. 

اطــراف الدعــوى بعــد موافقــة قاضــي إدارة الدعــوى او لقاضــي الصلــح 
إحالــة االتفــاق علــى حــل النــزاع بالوســاطة واحالتــه الــى أي شــخص 
يرونــه مناســبا، دون ذكــر مواصفــات هــذا الشــخص  او مؤهلــه العلمــي 
او خبراتــه واكثــر مــن ذلــك يتــرك للوســيط  تحديــد اتعابــه باالتفــاق مــع 
علــى  العطــف  واو  النــص  ويســتخدم  تفصيــل،  دون  النــزاع  اطــراف 
الوســيط ويكمل في حالة تســوية النزاع  وديا يســترد المدعي الرســوم 
القضائيــة التــي دفعهــا، وبمفهــوم المخالفــة للنــص نجــد ان واضــع 
النــص عندمــا يذكــر فــي حــال تســوية النــزاع وديــا كأنــه يفتــرض أن لــدى 
الوســيط وســيلة أخــرى غيــر وديــة لحــل النــزاع ، لكــن اعتقــد ان واضــع 
النــص كان يقصــد فــي حــال نجــاح الوســاطة القضائيــة يســترد المدعــي 

الرســوم القضائيــة التــي دفعهــا .

نصــت المــادة السادســة فقــره رقــم )2(” إذا توصــل الوســيط الــى . 6
تســوية النــزاع كليــا او جزئيــا يقــدم الى قاضــي إدارة الدعوى او قاضي 
محكمــة الصلــح تقريــرا بذلــك، ويرفق به اتفاقية التســوية الموقعة 
مــن أطــراف النــزاع لتصديقهــا7، وتعتبــر هــذه االتفاقيــة بمثابــة حكــم 
قطعــي » وهــذه المــادة منطقيــة وتعبــر عــن النهايــة الطبيعيــة 
لعمليــة الوســاطة، لكــن الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة تنــص 
“إذا فشــلت التســوية بســبب تخلف أحد أطراف النزاع او وكيله عن 
حضــور جلســات التســوية، فيجــوز لقاضــي إدارة الدعــوى او لقاضــي 
الصلــح فــرض غرامــه علــى ذلــك لطــرف او كيلــه .... والســؤال الــذي 
يطــرح نفســه كيــف للتســوية ان تفشــل فــي الوقــت الــذي تعتبــر 
بمثابــة حكــم قطعــي قابــل لالحتجــاج بــه علــى الكافــة ومــا الدواعــي 
اإلجرائيــة التــي تقتضــي حضــور جلســات لألطــراف بعــد التوصــل 
التفــاق التســوية؟، اال انــه يمكــن ان يكــون قصــد واضــع القانــون فــي 
حــال فشــلت الوســاطة وليــس )التســوية( هنــا يكــون هــذا النــص 
صحيــح مــع تحفظنــا علــى موضــوع فــرض الغرامــة باإلضافــة الــى 

قيمتهــا الباهظــة التــي قــد تصــل الــى ألــف دينــار أردنــي.

ال ينــص القــرار بقانــون علــى تعريــف الوســاطة بشــكل عــام وأيضــا . 7
ال ينــص علــى تعريــف لمفهــوم الوســاطة القضائيــة وهــذا االمــر 
غايــة فــي األهميــة لكــي يتمكــن القاضــي مــن تطبيــق هــذا القانــون، 
وكذلــك ال يعــرف القانــون الوســيط، لكنــه ينــص علــى كونــه قاضــي 
فــي اإلدارة المســتحدثة او قاضــي متقاعــد او مــن المحاميــن فــي 
حالــة الوســطاء الخصوصييــن، دون اإلشــارة الــى الشــروط الواجــب 

توفرهــا بالوســيط مــن حيــث الخبــرة والكفــاءة. 

يخلــو القــرار بقانــون مــن الشــروط الواجــب توافرهــا بالوســيط الــذي . 8
ال بــد مــن اعتمــاده مــن قبــل وزارة العــدل علــى ان يكــون الوســيط 
دورة  أنهــى  -2قــد  كان  مجــال  أي  فــي  جامعيــة  شــهادة  -1حامــل 
ــل وزارة العــدل حــول  ــة فــي معهــد او مركــز معتمــد مــن قب تدريبي
الوســاطة -3خاضــع لتطويــر مهنــي مســتمر خــاص بالوســاطة عبــر 

06

07

08

09

10

الخاصة:

القــرار بقانــون لــم ينــص علــى تعريــف الوســاطة المدنيــة، ولــم يعــرف أيضــا الوســاطة القضائيــة 
وال أنواعهــا المختلفــة، ولــم يذكــر الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الوســيط او قــرار اإلحالــة  الــى 
الوســاطة، ولــم ينشــئ القــرار بقانــون مراكــز وشــخوص معنويــة للوســاطة، ولــم يحــدد قائمــة 
الوســطاء التــي يمكــن للجــوء اليهــا فــي حالــة الوســطاء الخصوصييــن ولــم يعــرف القانــون اتفــاق 
التســوية ممــا أدى الــى الخلــط فــي اســتخدام المصطلحــات فــي بعــض مــواد القانــون كمــا راينــا فــي 
المــادة السادســة فقــرة 4 ولــم يحــدد مــا هــي عناصــر نفقــات الوســاطة التــي يســتحقها الوســيط 

نظيــر عملــه فــي مهمــة الوســاطة .

 كل هــذه األســباب وغيرهــا المذكــورة أعــاله التــي تتعلــق بصعوبــة تفســير المــواد وفهمهــا ألنهــا 
تحمــل اكثــر مــن تفســير وتأويــل ، تجعــل القــرار بقانــون فاقــد للمعنــى الواضــح للنصــوص لدرجــة ال 
يتمكن  اطراف الوســاطة و القاضي من اســتعمالها  وتطبيقها على ارض الواقع ، وبذلك نكون 
امــام قانــون أصــدر دون قابليتــه للحيــاة ، مــع ان القــارئ يفتــرض انــه يعبــر عــن حاجــة موضوعيــة 
عنوانهــا البحــث عــن وســائل بديلــة لحــل القضايــا المتراكمــة امــام المحاكــم الفلســطينية ، ويمكــن 
اعتبــار ان إصــدار قانــون جــدي للوســاطة بمثابــة وســيلة للتغيــر الثقافــي لــدى الجمهــور يســتخدم 

لحثهــم علــى  اللجــوء الــى الوســاطة كاداه توفــر الحلــول للنزاعــات المدنيــة 
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حلول بال محاكم وللقضايا المعروضة امام المحاكم باختالف تخصصاتها . 

 ضــرورة توســيع نطــاق الوســاطة القضائيــة لتشــمل الوســاطة الجزائيــة والتجاريــة وغيرهــا ، 
بعــد تعميــم مفهــوم الوســاطة فــي المجتمــع  الفلســطيني ،هــذه المســألة مــن شــانها تعزيــز 
دور الوســاطة المدنيــة مــن خــالل ســن قانــون عــام مختــص  يتضمــن اختيــار وســطاء مــن 
ــة  قبــل جهــات االختصــاص وفــق شــروط مرجعيــة واضحــة ، وكذلــك انشــاء اشــخاص معنوي
النزاعــات دون  يتــم اللجــوء اليهــا كوســيلة بديلــة لحــل  للوساطة)شــركات او مؤسســات ( 
الحاجــة الــى إجــراءات القضــاء الطويلــة وتعقيداتهــا، وتعمــل هــذه الشــركات علــى مســاندة 
القضــاء عنــد إحالتــه لبعــض القضايــا المعروضــة عليــه  للوســاطة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
الدعــوى ، االمــر الــذي يخفــف مــن الضغــط الكبيــر علــى المحاكــم ، ويضمــن اســتيفاء الحقــوق 
بأقصــر وقــت ممكــن وبتكلفــة اقــل ممــا يعــزز مــن انتمــاء الفــرد للمجتمــع ويخفــف مــن االعــداد 
المتزايــدة للمتخاصميــن الذيــن تــزداد اعدادهــم بشــكل مضطــرد الن القضــاء يعطــي الحــق 
الحــد الخصميــن  دون االخــر لكــن الوســاطة تعطــي الحــق لصالــح طــرف مــع ضمــان رضــى 
طرفــي الخصومــة ال لشــي إال النهــم يشــاركون فــي اإلجــراءات والحــوار مــع الوســيط وبالنتيجــة 

يشــاركون بوضــع الحــل المرضــي عنــه مــن كال الطرفيــن .

حلول بال محاكم
سوسن شاهين

 وحدة الوساطة النسوية
 في مدينة دورا 

ظهــرت  األخيــرة  الفتــرة  فــي 
جديــدة  وســيلة  الــى  الحاجــة 
وأكثــر مرونــه لحــل القضايــا 
قاعــات  فــي  تتعثــر  التــي 
المحاكــم ، وســيلة بعيدة عن 
التوتــر والخــوف مــن القرارات 
األطــراف  فعــل  وردات 
وباعتقــادي  المتنازعــة 
ان  مجتمعيــة  كوســيطة  
الوســاطة هــي  اكثــر االدوات 
لحــل  وفاعليــة  مائمــة 
المجتمعيــة. المنازاعــات 

ان الوســاطة هــي احــد الوســائل البديلــة الناجحــة لتســوية النزاعــات بعيــدا عــن 

قاعــات المحاكــم كونهــا تقــوم علــى تقريــب وجهــات النظــر مــن خــالل ادارة الحــوار 

بيــن األطــراف المتنازعــة ، كمــا ان الوســاطة تســاعد فــي الوصــول الــى حلــول وبأقــل 

التكاليــف مــن دون اي تأثيــر علــى حقــوق  االطــراف خاصــة  فــي ظــل ازديــاد عــدد 

القضايــا بالمحاكــم وازدحامهــا وارتفــاع تكاليفهــا. 

 الوســاطة حاليــا لهــا مكانــة مميــزة فــي ســاحة العدالــة الدوليــة والمحليــة، وذلــك 

بعــد أن ظهــرت وازدادت ســلبيات التقاضــي  التقليــدي  يمكننــا القــول بأن الوســاطة 

هــي مــن الطــرق القانونيــة البديلــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي انهــاء الخالفــات 

وتحقيــق  والحياديــة  الطوعيــة  اســس  علــى  تقــوم  كونهــا  المختلفــه  بأشــكالها 

مصالــح اطــراف الصــراع. 

لحــث  جــو مالئــم   توفيــر  فــي  الوســاطة   اثنــاء جلســة  الوســيط  تكمــن مهمــة   

ومســاعدة اطــراف الصــراع علــى ايجــاد  حلــول نابعــة منهمــا  ، كمــا يكمــن دور 

الوســيط فــي تســهيل النقــاش والحــوار بيــن االطــراف  من أبرز ما يقوم به الوســيط 

هــو تنميــة الشــعور بالمســئولية فــي نفــوس طرفــي الخــالف وتشــجيعهم علــى 

تبــادل وجهــات النظــر والبحــث عــن الحلــول المناســبة وتوفيــر بيئــة آمنــة لمناقشــة 

نزاعاتهــم وخالفاتهــم فــي خصوصيــة وســرية كاملــة .

ومــن أهــم مــا يجــب توافــره فــي الوســيط  ايضــا الســمعة الطيبــة  والقبــول لطرفــي 

النــزاع ، وعــدم التحيــز لطــرف مــا علــى حســاب الطــرف اآلخــر ، كمــا تعتبــر إجــراءات 

الوســاطة ســرية وال يجوز اســتخدامها واالحتجاج بها بما قّدم فيها من مســتندات 

ومعلومــات، أو مــا تــم فيهــا مــن اتفاقــات أو تنــازالت مــن األطــراف أمــام أي محكمــة، 

وأمــام أي جهــة كانــت، بالمجمــل العــام فــان الوســاطة ال تســعى فقــط لتســوية 

النزاعــات بــل تســعى لتمكيــن اطــراف النــزاع واعــادة تحويــل  شــكل العالقــات بيــن 

االطــراف المتنازعــة عبــر البحــث عــن المصالــح واالحتياجــات المشــتركة وعبــر تعزيــز 

شــكل التواصــل بيــن االطــراف وبنــاء الثقــة والبحــث عــن حلــول قائمــة علــى الربــح 

المشــترك ، لقــد حــان الوقــت لاليمــان علــى قــدرة الوســاطة علــى بنــاء منظومــة 

الســلم االهلــي داخــل المجتمــع الفلســطيني . 
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»معايير عمل الوسيط المجتمعي 
أثنــاء تطبيق الوســـاطة الجزائيـــة 
بقضايــــــــــا األحداث«

ثائر زهير خليـــــــــــــــــل

رئيس نيابة حماية االحداث

والمســتندات  األوراق  كافــة  يتضمــن طلبــه  أن 
المطلوبــة مثــل شــهادة تســجيله لــدى الجهــات 
ــي يختــص  الرســمية المختصــة، والنشــاطات الت
يبيــن فــي الطلــب الوضــع  بهــا، كمــا ينبغــي أن 
العــام للجمعيــة من حيث مؤهالتهــا، وإمكانياتها 

الماديــة، والمعنويــة واللوجســتية.

ومــن الناحيــة الموضوعيــة قــد حــددت قواعــد 
قــررت  حيــث  بدقــة،  الشــروط  هــذه  طوكيــو 
لديــه  تتوافــر  أن  الوســيط  فــي  »يشــترط  أنــه: 
الــروح اإلنســانية والرغبــة فــي خدمــة المجتمــع 
وحــل مشــاكله، فضــاًل عــن المعرفــة القانونيــة 
والنفســية المناســبة التي تســاعد على اســتنباط 
الحلــول العمليــة، فيتعيــن توافــر ثالثــة شــروط 
والحياديــة(،  واالســتقالية  )الكفــاءة  هــي 
وتوفــر هــذه الشــروط ال يعنــي أن هنــاك حريــة 
لعمليــة  إدارتــه  عنــد  الوســيط  يمارســها  تامــة 
الوســاطة، إذ أنــه يخضــع لرقابــة وإشــراف نيابــة 

األحــداث: حمايــة 

اواًل: شــرط الكفــاءة مطلــق وغيــر محــدد فــي 
معنــاه، إذ ُيَعــد الشــخص كفــوءًا ومــن ذوي 
المعرفــة العميقــة واالختصــاص مــا دام قريبــًا 
مــن موضــوع النــزاع، ومعيــار القــرب هــو توافــر 
الخبــرة العلميــة أو العمليــة، ولكــي يســتوفي 
المهــارات  هــذه  الوســيط  بــدور  يقــوم  مــن 
فإنــه يخضــع لــدورات تدريبيــة مــن أجــل تطويــر 
وتحســين المعرفــة القانونيــة والنفســية لديه، 
فضــاًل عــن تزويــده بأدبيات الوســاطة الجنائية، 
وإحاطتــه بفــن إدارة المفاوضــات بيــن أطــراف 
النــزاع مــن أجــل أن تحقــق الوســاطة الغايــات 

المرجــوة منهــا.

ثانيــًا: شــرط االســتقالية فيــراد بــه أن يكــون 
الوســيط مســتقاًل عــن طرفــي النــزاع الجنائــي، 
وغير متحيز ألي منهما، إذ يتعارض مع الحياد 
الواجــب تحققــه فــي الوســيط أن يكــون األخيــر 
قــد أبــدى رأيــًا فــي ضــوء ســماعه لطــرف قبــل 

القــرار بقانــون رقــم  المــادة )23( مــن  أعطــت 
)4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة األحــداث، لنيابــة 
النــزاع  ملــف  إحالــة  صالحيــة  األحــداث  حمايــة 
للقيــام  المجتمعييــن  الوســطاء  أحــد  إلــى 
بتقريــب وجهــات النظــر بيــن أطــرف القضيــة، 
والتــي يكــون مــن ضمــن أطرافهــا طفــل متهــم 
ويســتمر  للقانــون،  مخالفــة  أفعــال  بارتــكاب 
ــه مــن  عمــل الوســيط وفــق التكليــف الصــادر ل
نيابــة حمايــة األحــداث إلــى حيــن الوصــول التفــاق 
ونجــاح الوســاطة، وبنــاًء عليــه نتنــاول فيمــا 
يلــي شــروط الوســيط المجتمعــي ومعاييــر 

اختيــار الوســيط كمــا يلــي:

شروط ملزم بها الوسيط المجتمعي:

 هي الشــروط التي ينبغي أن تتوافر في الوســيط 
فــي  المطلــوب  دوره  أداء  مــن  يتمكــن  حتــى 
الوســاطة، وتقســم إلــى نوعيــن وهمــا، شــروط 

موضوعيــة: وشــروط  شــكلية، 

يتقــدم  أن  ُيشــترط  الشــكلية  الناحيــة  فمــن 
الشــخص الطبيعــي )رجــاًل أو امــرأة( أو المعنــوي 
بطلــب مــن أجــل اعتمــاده مــن قبــل النائــب العــام 
ووزارة التنميــة األجتماعيــة، وأن يتضمــن الطلــب 
االعتــراف بــه وســيطًا مجتمعيــًا لحــل المنازعــات 
فــي  هــم  الذيــن  األطفــال  قضايــا  فــي  الجزائيــة 
خــالف مــع القانــون، فــإذا كان الوســيط شــخصًا 
طبيعيــًا فيتعيــن عليــه أن يبيــن فــي طلبــه عمــا إذا 
كان يعمــل بمفــرده أو ضمــن جمعيــة أو منظمــة 
تهتــم بحــل المنازعــات الجزائيــة، كمــا ينبغــي أن 
يقــدم مــا يفيــد حســن ســلوكه وســيرته، وأنــه غيــر 
محكــوم بجنحــة أو جنايــة مخلة بالشــرف واألمانة، 
أمــا إذا كان الوســيط شــخصًا معنويــًا فينبغــي 

أن يســتمع للطــرف اآلخــر، أو تقديمــه نصحــًا 
موقفــه  مــن  يعــزز  الخصومــة  طرفــي  ألحــد 
التفاوضــي، أو إظهــاره اهتمامــًا بأقــوال طــرف 
وقــد  اآلخــر،  الطــرف  بأقــوال  اكتراثــه  وعــدم 
يتعيــن علــى الوســيط أن يتنحــى عن الوســاطة 
بأحــد  تربطــه  كانــت  إذا  التحيــز  لدفــع شــبهة 
طرفــي الخصومــة عالقــة قرابــة أو مصاهــرة 
أو صداقــة، ذلــك أن شــرط االســتقاللية فــي 
الوســيط يفتــرض انعــدام الصلــة بينــه وبيــن 
بوجــود  أحــس  فــإن  عليــه،  والمجنــي  الجانــي 
مثــل تلــك الصلــة وجــب عليــه أن ُيخطــر عضــو 

ــة األحــداث بهــا. ــة حماي نياب

الوســيط مســاعدته  يتعــارض مــع حيــاد  وال 
حــل  إلــى  الوصــول  فــي  الخصومــة  لطرفــي 
تعلــق  إذا  خاصــة  الطرفــان،  يقبلــه  واقعــي 
الحــل بتقريــر التعويــض، فــال ينبغــي أن يكــون 
يكــون ضئيــاًل،  أن  فيــه وال  التعويــض مغــااًل 
كمــا ال يتعــارض مــع حيــاد الوســيط أن يقتــرح 
أو  صلــح  مشــروع  الخصومــة  طرفــي  علــى 
اتفــاق، ألن مهمتــه فــي الوســاطة تعدى فكرة 
تســهيل التفــاوض والتفاهــم، بوصفــه صلحــًا، 
مــادام اقتراحــه لــن يكتســب قــوة ملزمــة بــدون 

موافقــة طرفــي المنازعــة الجزائيــة.

بالحيــاد عــدم  الحيــاد، ويقصــد  ثالثــًا: شــرط 
أطــراف  مــن  طــرف  ألي  الوســيط  انحيــاز 
الخصومــة علــى حســاب اآلخــر، وعــدم الميــل 
ويتحقــق  أيهمــا،  لصالــح  بالهــوى  الحكــم  أو 
يقــوم  بأنــه  الوســيط  شــعر  مــا  متــى  ذلــك 
طرفــي  بيــن  مــا  تفاوضيــة  تســوية  بعمليــة 
إيجــاد  علــى  خاللهــا  مــن  يســاعدهما  النــزاع 
حلــول مرضيــة لهمــا، فهــو غيــر معنــي بتحديــد 
الحيــاد  وَيفــرُِض  تعويــض،  تقديــر  أو  عقوبــة 
خدمــات  تقديــم  عــدم  واجــُب  الوســيط  علــى 
علــى  الملقــاة  المهــام  وطبيعــة  تتعــارض 
عاتقــه، والتــي تفرضهــا مهمتــه التوفيقــة، كمــا 
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كليــة  مــع  بالتعــاون  الصــراع   لحــل  تعــاون  مؤسســة  أطلقــت 
الحقــوق والعلــوم السياســية فــي جامعــة الخليــل وبالشــراكة مــع 
فــي محافظــة  التجاريــة  والغرفــة  الدوليــة  القانونيــة  المؤسســة 
الخليــل مســاق« الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات » فــي كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة الخليل ؛ ويعد هذا المســاق 
مشــرقة  نافــذة  ويعتبــر  الوطــن  جامعــات  فــي  نوعــه  مــن  األول 
للطلبــة تمكنهــم مــن الوقــوف علــى الوســائل البديلــة عــن القضــاء 
المجتمــع  فــي  المتخاصمــة  األطــراف  بيــن  المنازعــات  حــل  فــي 
الفلســطيني مهمــا كانــت خلفيــة النــزاع فيمــا بيــن هــذه األطــراف. 

ويهــدف هــذا المســاق إلــى تثقيــف ورفــع وعــي الطلبــة بأهميــة 
والصلــح  التحكيــم  منهــا  تقليديــة  غيــر  بوســائل  الخالفــات  حــل 
مــن  يحاولــون  عمليــة  تدريبــات  الطلبــة  يتلقــى  كمــا  والوســاطة؛ 
للتحكيــم والوســاطة إلكســابهم  خاللهــا عقــد جلســات صوريــة 
مهــارات التعامــل مــع أطــراف الخصومــة وســبل حلهــا بينهــم. 

 للفصل الثاني على التواصل تواصل مؤسســة تعاون لحاللصراع 
وجامعــة الخليــل شــراكتهما فــي الوصــول الــى اكبــر عــدد ممكــن 
مــن طلبــه جامعــة الخليــل  مــن خــالل هــذا المســاق النوعــي  ، حيــث 
وصــل عــدد  المســتفيدين مــن هــذا المســاق علــى مــدار فصليــن   
حوالــي 100 طالبــة وطالــب مــن طلبــه  كليــة الحقــوق علمــا أن هــذه  
التدريبات  ســتبقى مســتمرة مســتقبال في كل الفصول الدراســية 

القادمــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن األصــل أن تكــون أعمــال الوســاطة تطوعيــة ال يتقاضــى فيهــا الوســيط أي 
مكافــأة أو أجــر، وذلــك مرتبــط بالحيــاد كأســاس لممارســة عملــه، وهــذا ضامــن حتــى ال ينحــاز ألي 
طــرف علــى األخــر، وقــد أكــدت نــدوة طوكيــو علــى الطبيعــة التطوعيــة االختياريــة لعمــل الوســيط.

الصفات اإلنســانية في الوسيط، فالوسيط . 7
هــو قبــل كل شــيء مــن يقــود الفرقــاء إلــى 

التســاهل والتســامح.

اكتساب أدوات العالج النفسي وتقنيات . 8
التواصل والوساطة.

االلتــزام بالســرّية والخصوصيــة، وأن يكــون . 9
مؤتمنــًا، مســتقاًل، وحياديــًا.

أن تكــون لديــه القــدرة والمهــارة التــي تمكنه . 10
مــن التعامــل مــع الحــاالت والقضايــا التــي 
عــن  والتعــّرف  الواقــع،  أرض  علــى  تطــرح 
قــرب علــى حقيقــة النزاعــات التــي قــد تثــار 

فــي الحيــاة العمليــة.

المعرفــة المعّمقــة بالمفاهيــم والثقافــات . 11
والعــادات والتقاليــد.

بيــن . 12 مــوّدة  أو  قرابــة  هنالــك  تكــون  أال 
ممــا  النــزاع  فــي  طــرف  وبيــن  الوســيط 
يخــّل بالثقــة والحيــاد اللــذان يقتضيــان أن 

بهمــا. متمّتعــًا  الوســيط  يكــون 

أن يكون مؤمنًا بحقوق الطفل.. 13

أن يستمع ويحترم حرية تفكير الطفل.. 14

التدريــب فــي . 15 أن يقبــل بشــكل مســتمرٍ 
الطفــل. حقــوق 

حقــوق . 16 بانتهــاك  جهــة  الســماح ألي  عــدم 
الطفــل.

أن يمتلك الشجاعة العقلية تجاه الطفل.. 17

أن يتمتع باالستقاللية العقلية تجاه الطفل.. 18

معايير اختيار الوسطاء:

الخبــرة الواســعة فــي الشــؤون العامــة . 1
يعكــس  ممــا  اإلنســانية،  والعالقــات 
صالحيــة االســتماع المعّمــق والتوافــق 

واالنســجام. الفرقــاء  مــع 

الوعــي القانونــي والفهــم القانونــي بكافــة . 2
القوانيــن الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة 
المعنيــة بشــؤون األطفــال وحقوقهــم 
يجــب  التــي  الشــخصية  والمعاملــة 

اتباعهــا معهــم فــي كافــة المراحــل.

حاصــل علــى التدريبــات الكافيــة بشــأن . 3
حقــوق الطفــل، والمخاطــر عليــه، وآليــات 
الحمايــة لــه، وكيفيــة توفيــر بيئــة آمنــه لــه، 

وآليــات التعامــل معــه ومــا يحتــاج لــه.

اإلجــراءات . 4 بكافــة  القانونيــة  المعرفــة 
الجزائيــة  بالوســاطة  المتعلقــة 
المنصــوص عليهــا مــن قــرار بقانــون رقم 
)4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة األحــداث، 
إتمامهــا. ومراحــل  الوســاطة  أدارة  وكيفــة 

اإلصالحيــة . 5 بالتدابيــر  الكافيــة  الخبــرة 
التــي يمكــن اتخاذهــا بالوســاطة بشــأن 
الطفــل، والقــدرة علــى تحديــد مــا يناســبه 
منــه ومــا هــو ممنــوع منهــا؛ كــون ذلــك 
متصــل بمــا يقــوم بــه مــن جهــد لتقريــب 
وجهــات النظــر بيــن األطــراف واالتفــاق 

بينهمــا إلنجــاح وإتمــام الوســاطة.

للقيــام . 6 الوســيط  لــدى  الحافــز  توفــر 
لتقريــب  الجهــد  وبــذل  بالوســاطة، 
الوســاطة. عمليــة  وإنجــاح  النظــر  وجهــات 
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مقتبسات من مشاركات 

مشروع اندية الوساطة النسوية

هديل البطش 

 وحدة الوساطة النسوية / يطا  

عــادة مــا يتــم النظــر إلــى كل مــن مفهومــي الصلــح العشــائري والوســاطة علــى أنهمــا لفظــان 
يحمــالن المدلــول ذاتــه أو فعــالن يعــودان بنتيجــة واحــدة؛ إال أنهمــا أقــرب إلــى أن يكونــا عوامــل 
مختلفــة تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتدعــم إحداهمــا األخــرى. وبالتالــي تــدور نقاشــات كثيــرة حــول  

الفــرق بيــن كل مــن الصلــح العشــائري والوســاطة فــي ســياق فهــم العالقــة بينهمــا.

إذا أردنــا تعريــف الشــيء بعملــه يمكــن القــول أن كل مــن الوســاطة والصلــح يعمــالن علــى إســناد 
المنظومــة القانونيــة، وذالــك مــن خــالل معالجــة المشــكلة قبــل وصولهــا إلــى طورهــا األخيــر. كمــا 

أنــه يدعــم حقــوق أولئــك العاجزيــن عــن دفــع التكاليــف القانونيــة للقضــاء.

ال يقصــد مــن محاولــة التفريــق بينهمــا اإلشــارة إلــى أنهمــا عمليتــان منفصلتــان تمامــا بقــدر القــول 
أنهمــا ال تعنيــان الشــيء ذاتــه، إذ غالبــا مــا يتــم اإلدمــاج بيــن كل مــن الصلــح العشــائري والوســاطة 
العشــائرية، كمــا تكــون غالبــا عمليــة الوســاطة هــي الخطــوة المبدأيــة لعمليــة الصلــح العشــائري. 
إذ يكمــل كل منهمــا اآلخــر، كمــا أن هنالــك إمكانيــة لتحديــد مواطــن ضعــف الصلــح والعمــل علــى 
تقويتهــا مــن خــالل مــا هــو إيجابــي فــي الوســاطة، وتحديــدا مــا لــه عالقــة بإعطــاء أطــراف النــزاع 

الفرصــة لوضــع الحلــول وان تكــون جذريــة وتحقــق رضــا ومصالــح األطــراف  .

سائدة الشحاتيت

 وحدة الوساطة النسوية / دورا 

يوجــد العديــد مــن الوســائل التــي يلجــأ إليهــا المجتمــع الفلســطيني تبــدو فــي ظاهرهــا مشــابها 
ــا وتعتبــر كآليــه إيجابيــة للتعامــل مــع النزاعــات  لعمليــه الوســاطة اال ان الوســاطة تختلــف جوهرًي
والفــرق بيــن الوســاطة والوســائل االخــرى ومنهــا اإلصــالح العشــائري إن المقارنــه بيــن الصلــح 
يكــون  يوجــد فيــه عناصــر مشــتركه وعناصــر مختلفــه وقــد  أمــر مهــم وكل منهمــا  والوســاطه 
الصلــح عمليــه وســاطه فــي بعــض األحيــان بمعنــى ان يمــارس المصلــح دور الوســيط لكــن عمليــه 
الصلــح تكــون أقــرب الــى التحكيــم والتــي يكــون المصلــح محكًمــا ويمــارس دور قاضــي عشــائري  
اماالوســاطة فهــي  فــن تعمــل علــى عقــد صفقــه بيــن االطــراف عــن طريــق وســيط حيــادي ليــس 
حكًمــا وال قاضًيــا متفــق عليــه يســعى الــى  مســاعدة االطــراف علــى ايجــاد حــل  حيــث ُيبنــى الحــل مــن 
خــالل اطــراف النــزاع  انفســهم ولكــي تنجــح عمليــه الوســاطة أوًلا علــى الوســيط أن يكــون متمكــن 
وُمســاعد ِكل األطــراف علــى معرفــه األســباب الريئســيه والمشــاعر التــي أدت الــى النــزاع مــن خــالل 
الجلســات المشــتركه او الفرديــه وعــل الوســيط تشــجيع اطــراف النــزاع  فــي فهــم مصالــح كل 
طــرف للطــرف اآلخــر وان يقــدم كل طــرف حلــول مقترحــه وخيــارات  متناســبه   ،  يكمــن دور الوســيط 
فــي توجيــه االطــراف للتعبيــر عــن مشــاعرهم وآعطائهــم االهتمــام والوقــت وينصــت لهــم بفعاليــة 

لكافــه االطــراف مــن أجــل استكشــاف أحتمــاالت اإلتفــاق ومــن خــالل الحــوار 

حورية دوفش

 نادي الوساطة النسوي / البلدة القديمة / الخليل 

بتاريــخ 30/10/2000 أصــدرت هيئــة األمــم قــرار تاريخــي وهــو 1325،  تبــع اهميــة هــذا القــرار باعتبــاره  
ــرام  ــزاع احت ــة تصــدر عــن مجلــس األمــن يطلــب فيهــا مــن اصــراف الن أول وثيقــة رســمية وقانوني
حقــوق المــرأة ودعــم مشــاركتها فــي مفاوضــات الســالم وفــي اعــادة البنــاء واالعمــار التــي تلــي النــزاع 
والصــراع  اذ يعتبــر القــرار مهــم للمــرأة علــى المســتوى العالمــي ألنــه اول قــرار لمجلــس االمــن 
يهــدف لربــط تجربــة النســاء فــي النزاعــات  العنيفــة  بمســألة الحفــاظ علــى الســالم واالمــن  وتبــع 
اهميــة هــذا القــرار فــي ضــرورة اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي  وضــرورة زيــادة القــدرة االســتيعابية لقضايــا الجنــدر والتدريــب عليهــا اضافــة الــى التأكيــد 
علــى ان المــرأة عنصــر فاعــل فــي الســالم واألمــن. والعمــل علــى ايجــاد وســائل حمايــة النســاء 
وتأميــن احتياجاتهــم فــي مناطــق النــزاع. اضافــة الــى العمــل علــى اشــراك المــرأة فــي عمليــات صنــع 

القــرار والعمليــات الســلمية.

21 العدد السادس / 
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تعاون لحل الصراع تنجز دراسة مسحية بعنوان

المرأة: النزاع والعنف الرقمي 
الخليل نموذجا

شــكلت التحــوالت الرقميــة، المتصاعدة خالل الســنوات األخيرة، 

الرقميــة،  والنزاعــات  للعنــف  ومركــزًا  للنســاء،  مركبــًا  تحديــًا 

ــوع االجتماعــي. ورغــم تصاعــد العنــف الرقمــي،  ــى الن ــة عل المبني

وتحولــه التدريجــي ليصبــح ظاهــرة، إال أن الدراســات والمتابعــات 

وآليــات الرصــد والتحقــق والمعالجــة، مــا تــزال محــدودة فــي هــذا 

الســياق، فلســطينيًا. 

تأتي هذه الدراســة لفهم واقع العنف الرقمي المبني على النوع 

االجتماعــي فــي الســياق الفلســطيني، مرتكــزة علــى اســتطالع 

شــمل 107 نســاء فــي الضفــة، رمــى لدراســة المفهــوم وتجلياتــه 

وانعكاســاته ومواجهتــه، مــن وجهــة نظــر النســاء أنفســهن. 

تبحــث الدراســة فــي مفهــوم العنــف الرقمــي المبنــي علــى النــوع 

االجتماعي، وتجلياته فلســطينيًا، وتدرس أشــكاله وانعكاســاته. 

كمــا تبحــث الدراســة فــي األطــر القانونيــة والتنظيميــة المواجهــة للعنــف الرقمــي المبنــي علــى 

النــوع االجتماعــي. 

خلصــت الدراســة إلــى وجــود درجــة مرتفعــة مــن الثقــة بالشــرطة والنيابــة العامــة كجهــات 

إســناد للنســاء فــي حــال تعرضــن للعنــف الرقمــي، بمقابــل دور ضعيــف للمجتمــع المدنــي. 

لكــن قضايــا الخصوصيــة، والثقــة، وتشــتت مراكــز المتابعــة، تشــكل تحديــات تضعــف مــن 

منظومــة الحمايــة والمتابعــة فــي هــذا المجــال. 

وخرجــت الدراســة بعــدة توصيــات، أهمهــا ضــرورة إنشــاء منصــة رقميــة للوســاطة وحــل 

النزاعــات، بمــا يشــمل العنــف والنزاعــات الرقميــة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي. كمــا أوصــت 

ــا  ــة بقضاي ــر الشــراكات المتصل ــز برامــج المتابعــة واإلســناد، وتطوي الدراســة بضــرورة تعزي

العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. وجــاء مــن بيــن التوصيــات أيضــًا، ضــرورة إنشــاء مرصــد 

متخصــص فــي قضايــا العنــف والنــزاع الرقميــة، المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي. 

لمزيد من المعلومات حول الدراسة ومخرجاتها 
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تنشىء موقع االنذار واالستجابه المبكرة للنزاعات

مؤشر فلسطين للسلم االهلي 
مؤشــر فلســطين للســلم االهلــي  او نظــام االنــذار ,واالســتجابة المبكــرة للنزاعــات  هــو محاولــة 

لقيــاس  مؤشــرات  الســلم االهلــي فــي فلســطين ، مــن خــالل خارطــة  تفاعليــة ترســم معطيــات 

متغيــرات ومؤشــرات الســلم االهلــي فــي المــدن والمخيمــات والقــرى الفلســطينينة فــي الضفة 

لغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة

يوفــر مؤشــر فلســطين للســلم االهلــي / نظــام االنــذار ,واالســتجابة المبكــرة للنزاعــات  مقياًســا  

جزئيــا  لمنظومــة الســلم االهلــي وذلــك مــن خالل رصــد للنزاعات العنيفة و المباشــرة كالجريمة، 

والنزاعــات البنويــة  مســتقبال مــن خــالل تحليــل للنزاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة المرتبطــة 

بالســلم االهلــي باإلضافــة إلــى للتدابيــر الوقايــة للحــد مــن النزاعــات والوقايــة منهــا عبــر مجموعــة 

مــن الدراســات واالبحــاث والتقاريــر واوارق تقديــر الموقــف فــي محاولــة لتقديــم نمــوذج مســتدام 

مــن التدخــالت المتراكمــة والمؤثــرة التــي تقــع فــي مســاحات التأثيــر وإحــداث األثــر العميــق علــى 

منظومــة الســلم االهلــي فــي فلســطين 

اسست مؤسسة تعاون لحل الصراع هذا المؤشر في ، ضمن مشروع نحو تحويل للنزاعات 

في المجتمع الفلسطيني، الممول من قبل مركز االولف بالما الدولي كجزء من اولويات 

التعاون في مجال نشر  ثقافة ومبادىء السلم االهلي  والحوار المجتمعي  – الحد من 

النزاعات العنيفة والتوترات االجتماعية حيث تسعى مؤسسة تعاون  مستقبال من خالل هذا 

النظام  في  المساهمة في اضفاء الطابع المؤسسي على التحول المستدام للنزاعات في 

المجتمع الفلسطيني لتعزيز  منظومة بناء السلم االهلي 

يتضمن هذا الموقع خارطتين رئيسيتين ، طورت تعاون خالل هذه المرحلة » خارطة االحداث 

»حيث تستعرض الخارطة بيانات ومعلومات حول النزاعات العنيفة بالتركيز على جرائم القتل 

بشقيها جرائم القتل العمد وغير العمد ،وتتطلع تعاون بالشراكة مع الخبراء والشركاء 

المحليين الى رصد كافة المؤشرات والمتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على منظومة 

السلم االهلي في المستقبل القريب

لمزيد من المعلومات زوروا  الموقع االلكتروني 

https://ewer.ps

تعاون لحل الصراع

تنشىء موقع االنذار واالستجابه المبكرة للنزاعات
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