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مؤسسة تعاون لحل الصراع

1|Page

َبذة تعزيفيت
يٍ َحٍ:
تعاون لحل الصراع مؤسسة وطنية فمسطينية مستقمة وغير ربحية ،تأسست عام
تجربو  13عاما من ادارة وتنفيذ المشاريع ،وقد نفذت تعاون اكثر من

 ،2002ولدى المؤسسة

 40مشروع منذ نشأتيا وتعمل

المؤسسة مع المؤسسات الفمسطينية المختمفة األىمية والرسمية منيا وذلك بيدف الحد من االثار السمبية
لمصراع عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية والسمم االىمي وحقوق اإلنسان والتسامح والمشاركة والتعامل مع
الصراعات بشكل سممي.
انزؤيا:
مجتمع فمسطيني قادر عمى التعامل مع الصراعات بالطرق السممية.

انقيى
السالم والالعنف – التسامح –الديمقراطية -حل الصراعات بطرق سممية -احترام حقوق اإلنسان  -العدالة
السياسية واالجتماعية  -المساواة بين الجنسين  -العمل التطوعي-المشاركة والتنمية المجتمعية.
من األىداف الفرعية لممؤسسة:
 إعداد دراسات بحثية ،ومواد تدريبية حول اليات التعامل السممي مع الصراعات . نشر المعرفة والوعي حول الصراع المحتمل ،والناتج عن غياب الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،والسمماألىمي ،والعدالة االجتماعية في المجتمع الفمسطيني.
 مشاركة الشباب بشكل أوسع في عممية صنع القرار ،واجراء وعمل إصالحات في السياسات،والتحول الديمقراطي ،وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
 -رفع قدرات الشباب والشركاء المحميين وطاقم العمل في مجال التعامل السممي مع الصراع.
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تأسست مؤسسة تعاون عام  2002بيدف زيادة الوعي لدى الشباب حول الطرق الفعالة والمسالمة لمتعامل
مع الصراع ،وكذلك من أجل تطوير قيم الفيم ،واالحترام ،والمقدرة عمى التعاون مع اآلخرين ضمن عالم
متداخل الثقافات.
تستيدف تعاون الشباب في فمسطين بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتقوم بدمج الرؤى األخالقية
والقيمية والفمسفية ضمن عممية خمق تغيير اجتماعي سممي ،كما وتركز في عمميا عمى دمج مفاىيم التوسط،
وحل الصراع ،والتثقيف السممي في جميع مجاالت حياة الشباب ،وقد قامت تعاون ،من خالل عمميا ،بتطوير
عالقة مميزة مع العديد من الجامعات ،والمنظمات الشبابية ،ومؤسسات المجتمع المدني في

داخل فمسطين

وخارجيا.
حمالت مؤسسة تعاون ونشاطاتيا تنتشر عمى نطاق الوطن كافة لتجمعو كجسد واحد عمى أسس من الفيم
األفضل لثقافة الصراع ،من أجل السعي إلى وحدة أسمى داخل الكيان الفمسطيني قادرة عمى تحقيق تغيير
سياسي داخميا وخارجيا ،وتم العمل عمى ذلك من خالل التعاون مع الشباب والجامعات ومؤسسات المجتمع
المدني في فمسطين وخارجيا.
نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع سمسمة ضخمة من المشاريع منذ نشوئيا ،وشممت المشاريع عمى برامج
حول ميارات التعامل مع الصراع ،وادوات تحميل الصراع وبناء خطط التدخل ،وشممت خطط التدخل عمى
مشاريع متقاربو مع رسالو وقيم المؤسسة مثل مشاريع الوساطة الشبابية ،ومشاريع الحكم الصالح ،ومشاريع
المساءلة المجتمعيو ،ومشاريع تنمية ميارات وقدرات العاممين في المؤسسات الرسمية ،ومبادرات شبابية
ضخمة غطت اكثر من  %90من المحافظات في الضفو الغربية
كما نفذت تعاون سمسمو من المشاريع التنوية واالبداعيو والحمالت الشبابية مثل مشروع حديقة بمعين اليادف
الى تاكيد صمود االىالي في منطقة بمعين ،عبر اقامة حديقة ومنتزة ومطعم وساحة رياضية وفنية ومنتزه
لمعائالت ،ومشاريع المساءلة المجتمعية وبرامج المحاكم الشعبية وجمسات لمساءلة لمبمديات والمجالس
المحمية ،اضافو الى مشاريع وبرامج وانشطة حول التسامح والالعنف وحقوق االنسان والنوع االجتماعي
والدعم االجتماعي والنفسي ومشاريع اخرى مشابية
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وقدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع منذ نشأتيا مئات الدورات التدريبية المجانية في فن التعامل مع الصراع،
والوساطة والتفاوض والحوار وميارات االتصال التفاوضي والقيادات الشابو مع مجموعو متنوعو من الفئات،
كاألجيزة االمنية ،والمؤسسات الرسمية والجامعات الفمسطينية واالندية الشبابية
كما قدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع منذ نشأتيا مجموعو كبيرة من االدلو التدريبية والدراسات واالبحاث
المتخصصة في مجال التعامل مع الصراع واصدرت تقارير نوعيو حول واقع الوساطة داخل المجتمع
الفمسطيني ،ومؤشرات الحكم الصالح في داخل المجالس المحمية والمؤسسات القاعدية ،وتقارير حول خطر
امتداد "داعش" في االراضي الفمسطينية ،كما شاركت تعاون عبر طاقميا ومتطوعييا وشركائيا في عشرات
الزيارات الدولية والمؤتمرات الخارجية ،واستضافت مجموعات دولية متعددة لمتعرف عمى واقع الحياة
الفمسطينية تحت االحتالل ،كما نفذت تعاون عشرات المؤتمرات المركزة والنوعيو .

لمزيد من المعمومات حول المؤسسة ومشاريعها يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.taawon4youth.org
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يقذيت انتقزيز
واصمت مؤسسة تعاون لحل الصراع في شق طريقيا بخطى ثابتو في تحقيق رسالتيا ،والمضي قدما في
انجاز أىدافيا االستراتيجية ،مالمسة بذلك روح رؤيتيا ،ومدركة خصوصية حقميا وبرامجيا ،وقد اثبتت
مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر طاقميا المتفاني في العمل ،ومجمس ادارتيا المنتمي إلى رسالتيا ،صدق
توجياتيا وقدرتيا عمى الصمود في وجو الكثير من التحديات السياسية واالجتماعية

واالقتصادية ،وقدرتيا

عمى مواكبو كافو التغيرات بفضل خططيا اإلستراتيجية وسياساتيا اإلدارية والفنية والمالية ،خاصة في ظل
التطورات السياسية التي عصفت في القضية الفمسطينية
استقبل المجتمع الفمسطيني عام  2015بجمود تام العممية السممية عمى الصعيد الداخمي والخارجي،فعمى
تكل جسد الدولة ،وتعزز من سياسة التدخالت الخارجية واألجندات
الصعيد الداخمي الزالت آفو اإلنقسام أ
الدولية ،وتشتت وحدة الخطاب الوطني .فآل ما آل اليو الوضع الفمسطيني الى فرقو اجتماعيو خطيرة ساىمت
في بناء قيم متناقضة بين الضفة والقطاع ،ىذه القيم المتضاربة
والمختمفة ساىمت في اتساع اليو ة السياسية واالجتماعية بين الضفة والقطاع وارتفاع حده الصراعات،
ووضعت ثقافة السمم األىمي وثقافة السالم الداخمي عمى المحك ،فظيرت سياسيات وأنظمة خطيرة مثل قوانين
االعدام ،وتوزيع االراضي ،والمحاصصة الحزبية ،والقوانين والسياسات الجديدة والتي ال ترتبط بالقانون
الفمسطيني اضافو الى كبت الحريات العامة خاصة حرية الصحافو واإلعالم،

ظيور سموكيات خطيرة

ارتكزت في تداخل السمطات الثالث ،وتفرد السمطة التنفيذيو بالقرار بمعزل عن القرار الوطني العام ،واستمرار
تعطل السمطة التشريعيو .اضافو الى غمب ة السموك الديني عمى السموك المدني الديمقراطي في كثير من
الجوانب التنظيمية.
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وعمى الصعيد االخر ،فقد شكل جمود المفاوضات بين الجانب الفمسطيني واإلسرائيمي حتى المحظة حالو من
اليأس وفقدان الثقة بالعممية السممية برمتيا ،ىذا اليأس انعكس بشكل كبير عمى انخراط الشباب واالطفال
والنساء تحديدا في العمل العنفي ،كجانب من التعبير عن الواقع االجتماعي والسياسي.
وتشير التقديرات والتحميالت األولية إلى أن العممية التفاوضية تسير باتجاه انييار العممية التفاوضية برمتيا
في االمد القريب .االمر الذي ينذر بتنامي العنف خاصة في ظل ممارسات االحتالل في الضفو ،وعمى
راسيا قضية المقدسات ،واستمرار بناء المستوطنات ،وسموك المستوطنين ومصادرة االراضي ومنع العمال من
العمل.
لقد واظبت مؤسسة تعاون لحل الصراع عمى رصد كافة التطورات عمى الصعيد الداخمي والخارجي ،وراقبت
عن كثب كافو التغيرات وانعكاسيا عمى المجتمع الفمسطيني عمى كافو الصعد السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،وقد وضعت مؤسسة تعاون لحل الصراع خطط التدخل بناءا عمى ال تغيرات الجذرية عمى
الصعيد الداخمي من تنامي حدة الصراعات الداخمية والعنف المجتمعي والتي ظيرت معالمو بشكل واضح في
قضايا العنف األسري وقضايا الثأر ،وقضايا القتل عمى خمفيو الشرف ،والصراع التنظيمي ،والصراع
السياسي ،وقضايا الجالء ،والصراعات الناشئة عن الميراث والعنف في األوساط الشبابية خاصة في المناطق
التي ال تخضع لمسيادة الفمسطينية.
ىذه المظاىر وغيرىا الكثير من الصراعات المخفية التي تعجز المؤسسة الرسمية والمؤسسات األىمية من
رصدىا نتيجة خصوصيتيا تيدد نسيج المجتمع الفمسطيني وتضع ثقافة السالم والسمم األىمي عمى حافة
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الطريق ،كما أن العجز عن إيجاد وسائل بديمو لحل ىذه الصراعات يضعف من توجيات المواطنين باتجاه
القانون ،ويساىم في تنامي العنف واإليمان بسمطة القوة ال لسمطة القانون.
وقد وضعت مؤسسة تعاون لحل الصراع خالل ىذا العام جممو من الخطط واألنشطة والمشاريع والبرامج
اليادفة الى تعزيز قيم التسامح والسمم االىمي وتعزيز المشاركة المدنية ،وتعزيز مبادئ وقيم الحكم الرشيد
ومبادئ المسائمة المجتمعية ،وصوال الى بيئة امنة خاليو من الصراعات والعنف ،وقد نفذت المؤسسة مجموعة
مشاريع وانشطة ،جاءت جميعيا متناغمة مع الخطة االستراتجية ومتقاطعة بشكل مباشر مع احتياجات
المجتمع الفمسطيني ،جاءت ىذه المشاريع اليمان مؤسسة تعاون لحل الصراع ان احداث التغيير االيجابي ال
بد ان يساىم في تغيير القيم والتوجيات وتغيير السياق الحالي المترىل بفعل االحتالل واالنقسام لممجتمع
الفمسطيني
وعمى الصعيد االخر فقد وسعت تعاون من نشاطاتيا لتشمل اكبر عدد ممكن من المناطق الميشمة لتصل
الى قطاعات واسعو وفئات ميمشة كثيرة ،كما ادمجت تعاون المراة في كافو نشاطاتيا اليمانيا بضرورة
توسيع مشاركة المراة في كافو االنشطة المجتمعيو ورغم ظروف التمويل الصعب اال ان المؤسسة حافظت
عمى توسيع القطاعات الشريكة من مؤسسات قاعدية ومؤسسات مجتمع مدني ومجالس محمية ومؤسسات
حكومية واحزاب سياسية ومجموعات شبابية متنوعو
مع نياية عام  ،2015دخل المجتمع الفمسطيني في مواجيو مباشرة وفردية مع االحتالل االسرائيمي ،في
الوقت الذي عجزت السمطة الفمسطينية عن ضبط ايقاع اليبة الجماىيرية وتوجي

هىا ،كما وقف االحتالل

االسرائيمي عاج از عن تحميل وفيم توجيات الشباب والنساء في اليبة الجماىيرية القائمة .
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تتقدم مؤسسة تعاون لحل الصراع بالشكر الجزيل لكافو الشركاء من مؤسسات مجتمع مدني ومجالس محمية
ليذا الجيد التعاوني المثمر ،اممين استمرار ىذه الشراكة الثمينة في سبيل احداث التغيير االيجابي ،وصوال
الى الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتو القدس.
تعاون لحل الصراع

انًهخص انتُفيذي
وقعت مؤسسة تعاون لحل الصراع منحة لمدة اربع سنوات مع مركز اولف بالما الدولي ،والمركز ىو شريك
استراتيجي لمؤسسة تعاون لحل الصراع منذ عام  ،2007حيث جاء ىذا البرنامج تحت عنوان الحكم الرشيد
وىو استكمال لمشاريع المؤسسة السابقة في حقل الحكم الصالح لدى المؤسسات االىمية والمجالس المحمية
والقروية ،وجاء استكمال ىذا البرنامج بعد النجاحات التي حققتيا المؤسسة في تمكين كال من المؤسسات
القاعدية في مجال الحكم الرشيد
تضمن مشروع الحكم الصالح ليذا العام سمسمو متنوعو من االنشطة والفعاليات والتي تضمنت تدريبات
متخصصة لممجالس المحمية والمؤسسات القاعدية ،وورشات عمل مع المجتمع المحمي ،وجمسات توجييية،
وبرامج اعالمية ،اضافو الى اصدار دراسة حل مؤشرات الحكم الصالح مع المؤسسات والبمديات الشريكة.
كما نفذت مؤسسة تعاون في النصف الثاني من ىذا العام مشروعا نوعيا جاء تحت عنوان الدين يصنع السمم
االىمي ،وفكرة المشروع جاءت إليمان المؤسسة بالدور الحقيقي واليام لو ازرة األوقاف واألئمة ورجال الدين في
إحداث التغيير اإليجابي داخل المجتمع
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وشمل المشروع مجموع ة من األنشطة والفعاليات تضمنت تدريبات متخصصة في حقل السمم األىمي ،وحقوق
اإلنسان والخطاب الديني الغير تقميدي واستعانت المؤسسات بخبير دولي في حقل تجديد الخطاب الديني،
إضافو إلى خبرات محمية متخصصة في حقل حقوق االنسان والتعامل مع الصراع ،وميارات الوعظ واالرشاد
وفن التعامل مع الجميور ،كما شمل المشروع مجموعو من التدريبات مع كميات الشريع ة االسالمية ،وورشات
عمل مركزة مع المجتمع المحمي .وانشطة نوعيو اخرى
وعمى الصعيد االخر شاركت مؤسسة تعاون في بعض االنشطة الدولية والدورات التدريبية الخارجية ،اضافو
الى مشاركة طاقم المؤسسة في انشطة مؤسسات المجتمع المحمي ،من لقاءات وورشات عمل وجمسات مركزة
ففي قضايا اجتماعية وسياسية ،اضافو الى مشاركة الطاقم في دورات تدريبية متنوعو
وعمى صعيد اخر فقد ساىمت المؤسسة في تطوير ميارات وقدرات الشباب في مجاالت حل الصراع
والالعنف والسمم االىمي وميارات حياتيو مع مجموعات متنوعو من الطمبو كجانب من الدورات التدريبية
المجانية لمقطاع الشبابي
وتتقدم مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر مجمس ادارتيا وطاقميا التنفييذي بالشكر الجزيل لكافو المتطوعين
والخبراء والمستشارين والمؤسسات الشريكة من مؤسسات حكومية واىمية وقطاع خاص عمى ما بذلوه في
سبيل انجاح برامج وانشطة المؤسسة .
كما تتقدم المؤسسة بجزيل الشكر لممؤسسات المانحة عمى ثقتيم ومساىماتيم في تحقيق رسالو المؤسسة،
وتتقد مؤسسة تعاون بالشكر الخاص لكل من :
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األَشطت وانًشاريع
يشزوع انحكى انصانخ
ييدف المشروع إلى تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمجالس المحمية في
برامج وقيم الحكم الصالح والتي تتضمن كافة أشكال الحكم الصالح من شفافيو ،نزاىو ،ديموقراطية،
انتخابات ،مساءلو ،الحقوق المدنية والقضاء والعدالو ،وأشكال اخرى من قيم وممارسات الحكم الصالح،
واحداث تغيير في سموك المؤسسات واألفراد المشاركة في المشروع في فيم وممارسة قيم الحكم الصالح داخل
المؤسسات ومحاولو بناء شراكات لممارسات فعميو لمحكم الصالح ،لقد جاء ىذا المشروع كمحاولة لمساندة كل
المحاوالت الرامية إلى تحقيق قيم الحكم الصالح في داخل المؤسسات ليذا المشروع.
عممت مؤسسة تعاون عمى تعزيز المفاىيم وفيم األدوار واألدوات داخل المجالس المحمية ،في محاولو
لإلنتقال إلى تطبيق فعمي لقيم الحكم الصالح من خالل المبادرات واإلنشطة المتراصة وانشاء قاعدة بيانات
تقيس مؤشرات الحكم الصالح من خالل استبيان لمييئات
المحمية المستيدفة في فمسطين.
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تذريباث يزكشة
خضع مشاركو مشروع الحكم الصالح لسمسمة من الدورات التدريبية عمى مدار حياة المشروع ،حيث بمغ عدد
المستفيدين من التدريبات اكثر من  48مشارك من المؤسسات القاعدية والمجالس المحمية الشريكة وخضع
المشاركون الى اكثر من  50ساعو تدريبية مكثفة ومركزة في مواضيع متنوعو مثل اليات استخدام برنامج
فحص مؤشرات الحكم الصالح ،واليات التحقق من استخدام ادوات الحكم الصالح داخل المؤسسات والمجالس
المحمية اضافو إلى تدرببات مكثفة حول المتابعة ،أساليب وطرق المتابعة ،مفيوم التقييم وأىميتو ،أنواع
التقييم ،الطرق والوسائل المستخدمة في عممية التقييم ،تصميم خطط المتابعة والتقييم

سياراث ونقاءاث ييذاَيت
عقدت المؤسسات والمجالس المحمية الشريكة اكثر من

 48زيارة ميدانية شممت تعبئة استبيان البرنامج

االكتروني لفحص مؤشرات الحكم الصالح في داخل المؤسسات والمجالس المحمية الشريكة ،تضمنت ىذه
المرحمة جمع المعمومات وادخال البيانات لمبرنامج االكتروني .
وقد عبر الشركاء عن تعاون كبير في عممية جمع وتدقيق البيانات الخاصة باالنظمة والموائح واالنشطة
والسياسيات العامة لممؤسسات الشريكة ،ىدفت ىذه المرحمة الى التعرف عمى نقاط القوة والضعف لممؤسسات
السيسات
ا
الشريكة من حيث انظمتيا ولوائحيا وانشطتيا وخططيا االستراتيجية بيدف سد ىذه الثغرات ووضع
المالئمة لمتدخل في المراحل الالحقة

بزَايج فحص يؤشزاث انحكى انصانخ االنكتزوَي
انشأت مؤسسة تعاون لحل الصراع برنامجا الكترونيا يحتوي عمى مجموعو ضخمة من االسئمو حول
مؤشرات الحكم الصالح داخل المؤسسات والمجالس المحمية ،ىذا البرنامج استند عمى جممو من االسئمو التي
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تم وضعيا بالشراكة مع و ازرة الحكم المحمي والشركاء ومختصين في مجال الحكم الصالح ،لمتعرف واالطالع
عمى واقع مؤشرات الحكم الصالح داخل الجيات الشريكة
البرنامج الذي يحوي عمى عشرات االسئمو في مؤشرات الحكم الصالح ،يعطي مؤشرات ونتائج دقيقو جدا
حول واقع المؤسسات والمجالس المحمية في منظومة الحكم الصالح ،االسئمو معدة بشكل دقيق وميني لتغطية
وسيسات وانشطة وخطط المجالس المحمية والمؤسسات االىمية ،يشرف عمى البرنامج مختصين
كافو اعمال ا
لمتدقيق والتحقق من صدق البيانات ،ولزيادة نسبو الشفافيو في البيانات يتم الطمب من المؤسسات الشريكة
اثناء االدالء بالبيانات بتدعيم االجابات بوثائق واضحة في اكثر من  %95من االسئمة ،ويتم التحقق من ىذه
الوثائق عبر فريق متخصص .

انتقزيز انثاَي نًؤشزاث انحكى انصانخ في داخم انًجانس انًحهيت وانًؤسساث انقاعذيت
انشزيكت
تيدف الدراسة الى إلقاء الضوء عمى واقع مؤشرات الحكم الصالح لدى مؤسسات المجتمع المدني والمجالس
المحمية في فمسطين خالل  ،2015من خالل قياس مؤشرات الحكم الصالح فييا ،حيث تركز الدراسة عمى
نشر الوعي بمفيوم الحكم الصالح والتعرف إلى خصائصو ،ومقوماتو األساسية ،كما تيدف الى التعرف عمى
مدى تطبيقو واألخذ بمبادئ ومعايير الحكم الصالح في تمك المؤسسات ،باالضافة الى تحديد مقومات
وخصائص وسمات مؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية والمجالس المحمية ،وكذلك التعرف عمى المتغيرات
التي تتأثر وتؤثر في مؤشرات الحكم الصالح.
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اضاءات عمى بعض مؤشرات الحكم الصالح داخل مؤسسات المجتمع المدني
  %30.4من المؤسسات ال تقدم كل من تقاريرىا المالية واالدارية السنوية لجية االختصاص. %69.6من المؤسسات ليس لدييا لجنة رقابة  %78.3من المؤسسات ليس لدييا لجنة اوموظف خدمات جميور  %48.8من المؤسسات ال تقوم ببناء موازناتيا بالتشاركية.  %43.5من المؤسسات لم يتم انتخاب احدى النساء الحد المناصب الرئيسية فييا.  %65.2من المؤسسات ليس لدييا خطة لمتدريب والتأىيل ألعضائيا.  %100من المؤسسات التتمقي أي مساعدات مالية من جية االختصاص.  %87.0من المؤسسات تتدخل جية االختصاص في شؤونيا االدارية بشكل خارج نطاق القانون. فيما يتعمق بانييج التشاركي %78.3 ،من المؤسسات ال تنتيج النيج التشاركي مع القطاع الخاص،و %73.9التنتيج النيج التشاركي مع كل من المجتمع المحمي والقطاع العام %69.6 ،من المؤسسات ال
تنتيج النيج التشاركي مع الشركاء %65.2 ،ال تنتيج النيج التشاركي مع الفئة المستيدفة.

لمحصول عمى التقرير التفصيمي الرجاء زيارة موقع المؤسسة اإللكتروني
www.taawon4youth.org
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اضاءات عمى بعض مؤشرات الحكم الصالح داخل المجالس المحمية
  %50.0من الييئات المحمية في العام  2015ال يشارك في فتح العطاءات االطراف ذات العالقة ،مثلممثل المجتمع المحمي
  %55.6من الييئات المحمية ال يوجد لدييا تقارير دورية تشمل عدد الشكواى وتصنيفيا حسب النوع  %22.من الييئات المحمية ال تقوم بمحاسبة المخالف من موظفي الييئة المحمية في حال ثبت وجودمخالفة.
  %44.4من الييئات المحمية ال يوجد لدييا خطة لمتدريب والتأىيل ألعضاء الييئة ،و %44.4منالييئات المحمية ال يوجد لدييا خطة لمتدريب والتأىيل لموظفي الييئة المحمية في العام  ،2015مقابل
 %50.0من الييئات المحمية ليس لدييا نظام لمتدريب في العام .2014
 33% -من الييئات ال تقوم باشراك المجتمع المدني في التخطيط لالنشطة والبرامج

قصص َجاح
اجرت مؤسسة تعاون لحل الصراع تقييمين لفحص مؤشرات الحكم الصالح داخل الييئات المحمية عامي
 2014و  . 2015حيث بينت نتائج البحث في عام  2014ان ىنالك ضعفا كبي ار في كثير من مؤشرات
الحكم الصالح داخل الييئات المشمول ة بالدراسة كمؤشرات الشفافية والمشاركة ،واالستقاللية والنزاه ة وسيادة
القانون .
وقد قدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع عمى مدار

 2014و  2015جممة من التدريبات وورشات العمل

والمقاءات الجماىيرية وأدوات المساءلة إضافو الى رزمة كبيرة من النماذج االدارية والفنية لمييئات المحمية،
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وبينت النتائج تطو ار ممحوظا عمى اداء الييئات المحمية المشاركة في المشروع اذ ارتفعت مؤشرات الحكم
الصالح داخل ىذه الييئات بصورة كبيرة ،ووصل نسبو التحسن عمى اداء الييئات اكثر من  %80في اغمب
المؤشرات

نقاءاث تهفشيوَيت واعالييت
نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع سمسمة من المقاءات التمفزيونية واالعالمية بثت عمى محطات فضائية
حول واقع ومؤشرات الحكم الصالح داخل المؤسسات والمجالس المحمية ،حيث استضافت تعاون مجموعو
كبيرة من الخبراء وذوي االختصاص ومسؤولين في المؤسسات الرسمية خاصة و ازرة الحكم المحمي وصندوق
اقراض البمديات ،وو ازرة شؤون المرأة والشؤون االجتماعية ،والمجمس االعمى لمشباب والرياضة وغيرىا من
المؤسسات الرسمية ،لمتعميق والحديث عن واقع واحتياجات المجالس المحمية والمؤسسات القاعدية ،اضافو
الى اليات النيوض بيذه المؤسسات لضمان استمرار تقديم خدماتيا وفق افضل المعايير لمعمل .
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يشزوع انذيٍ يصُع انسهى االههي
ييدف المشروع إلى تحقيق تغيير إيجابي إلعادة تأىيل األئمة والعاممين في المؤسسات الدينية وادماج مفاىيم
السمم االىمي وحل الصراعات المجتمعية وقيم حقوق اإلنسان في الخطاب الديني من خالل الدورات
المتخصصة في مجال التسامح واالحترام والتنوع والتعددية الثقافية.

واليات التأثير ،ومفاىيم الوسطية في

اإلسالم كما ييدف المشروع إلى تحقيق الوعي لممجتمع حول أىمية اإلسالم المعتدل وخطر التطرف في
المجتمع الفمسطيني وزيادة وعي المجتمع من خالل الحمالت اإلعالمية في وسائل اإلعالم االجتماعي
وترى مؤسسة تعاون ان ىذا المشروع ىو مقدمة في ضرورة تنظيم وتطوير العاممين في المؤسسة الدينية،
وذلك من خالل تأىيل رجال الدين والشيوخ باستيدافيم في دورات تدريبية متخصصة ،وفتح المجال ليم
لاللتحاق بدورات في الخارج لمتعمم ورؤية العالم واالختالط بالثقافات االخرى ،وتنظيم عممية ادارة المساجد
ومواضيع الخطب الدينية ،وربطيا بقيم حياتيو ىامة سياسية واجتماعية .،كحقوق االنسان ،والحريات ،ووسائل
التعامل مع الصراعات المجتمعية ،والمشاركة المجتمعية والسياسية لممواطنين .

تذريباث وتطويز قذراث
عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع  8لقاءات تدريبية عمى مدار ثمانية أيام متتاليو دورات تدريبية متخصصة
ومكثفو في مجال التعامل مع الصراع ،إضافة الى الخطاب الديني وعالقتو بمنظومة حقوق االنسان ،وىدف
البرنامج التدريبي الى اشراك األئمة

بميارات ومعمومات مركزة في نظريات ووسائل تحميل الصراعات

المجتمعيو واليات عكس ىذه النظريات والميارات عمى الخطاب الديني ،عبر فيم وتناول ىذه القيم والمعارف
في الخطاب الديني الفمسطيني ،كون االئمة ىم االقدر عمى فيم احتياجات الناس واالقرب الى تسويو
صراعاتيم المجتمعية ،لما يحممو اإلمام من احترام وقبول لدى العامة ,
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اما القسم الثاني من التدريب فشمل تدريبا مرك از حول حقوق االنسان وعالقتو بالخطاب الديني االسالمي
وعالقة حقوق اإلنسان ،والمواطنة وربطيما بالكرامة اإلنسانية ،اضافة الى تعريف المشاركين/ات بالمعاهدات
الدولية لحقوق االنسان ( اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدين الدوليين ) تأكيد التقاطع بين حقوق
اإلنسان والنص الديني ،من خالل تفسير وتحميل المشاركين/ات لمواد اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان
وارتباطو بمواد العيدين.تفسير ،وتحميل إشكاليات الخطاب الديني ،إرتباطا بالواقع المعاش.
القسم الثالث من التدريب شمل عمى برنامج

تدريب مدربين  ،من حيث مفيوم التدريب وأىميتو ،اإلطار

الفكري لمتدريب ،التدريب كجزء من بناء القدرات ،عالقة االتصال والتعميم والتعمم في التدريب ،الفرق بين
التدريب والتعميم ،نموذج تعميم الكبار ،أنواع التدريب ،دورة حياة التدريب ،نموذج ) ADDIEوتحديد وتحميل
االحتياجات التدريبية واألساليب التدريبية المختمفة مثل عمل مجموعات ،النقاش التفاعمي ،الوسائل البصرية
والسمعية ،العروض التقديمية ،لعب األدوار ،األلعاب ،دراسات الحالة ،المحاكاة ،تمارين اإلحماء اضافو الى
ميارات واليات تصميم وتجييز البرنامج التدريبي خاصة صياغة األىداف التدريبية ،تصميم اإلطار العام
لمتدريب ،تصميم الجمسات التدريبية ،الربط بين التصميم ومخرجات تقرير االحتياجات التدريبية ،التسمسل
المنطقي في التصميم ،وصف الجمسة التدريبية ،استخدام نماذج تصميم الجمسات ،فحص الترابط بين
الجمسات التدريبية
وسيشمل المشروع نشاطات وبرامج اخرى متنوعو خالل العام  ،2016مثل االستعانة بمدرب دولي لتسميط
الضوء عمى واقع الخطاب الديني الدولي واليات االستفادة من التجارب الدولية ،كما يشمل المشروع ،نقل
معارف وميارات التدريب الى كميات الشريعو التابعو لو ازرة االوقاف بواقع  24لقاءا تدريبيا ،اضافو الى عقد
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ورشات عمل مع المجتمع المحمي لتسميط الضوء عمى واقع الخطاب الديني في السياق الفمسطيني ،وانشطة
اعالمية اخرى

يشاركاث دونيت
شاركت مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر طاقميا في العديد من المقاءات الدولية ،في كل من ايطاليا وامريكيا
والدنمارك ولبنان
حيث شاركت مؤسسة تعاون لحل الصراع في المؤتمر الدولي والذي حضره اكثر من  2000شخصية فكرية
وسياسية وممثمي عن مؤسسات المجتمع المدني من كافو دول العالم حول ممارسات الديموقراطية في ظل
ورق عمل حول واقع الديمقراطية الفمسطينية في ظل
الصراعات والعنف ،وقدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع ة
االحتالل الفمسطيني .
كما شاركت تعاون في برنامج تدريبي حول تجربو الدنمارك في التعميم المدرسي ،واليات االستفادة من ىذه
التجربو وعكسيا عمى الواقع التعميمي الفمسطيني ،حيث تم استضافو وفد طالبي وشبابي فمسطيني مكون من
 12مشارك
كما شاركت تعاون في دورة تدريبية لمدة  9أيام في أيمول \  2015في مدينة سينغاليا\ ايطاليا بمشاركة 27
متدرب\ة من أيسمندا ،فنمندا ،إستونيا ،البرتغال واسبانيا ،وايطاليا ،والمغرب ،وفمسطين وأرمينيا ،تمحورت
أىداف الدورة التدريبية العامة حول القضايا والجوانب المختمفة المتعمقة بموضوع النوع االجتماعي ،وعكس
الخبرات الشخصية والمينية ،واآلراء ووجيات النظر ،تبادل األفكار والممارسات الجيدة لفيم اثر النوع
االجتماعي عمى تعزيز السمم االىمي والمشاركة المجتمعية .
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دوراث تذريبيت يتخصصت في يجال انتعايم يع انصزاع
نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع دورات تدريبية متخصصة بالشراكة مع جامعو القدس المفتوحة في رام اهلل
حول ميارات التعامل السممي مع الصراعات المجتمعي ة  ،وركزت الدورات التدريبية حول تعزيز توجيات
الطمبو باتجاه استخدام الوسائل السممية في

التعامل مع الصراعات ،عبر الفيم الصحيح لمفاىيم الصراع

واالزمة واليات تحميل الخالفات المجتمعيو اضافو الى اليات التدخل باستخدام الوساطة والتفاوض والحوار
ك ىم وسائل سممية لمتعامل مع الصراعات.
أ

جهساث تقذيز يوقف استزاتيجي
عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع جمسة تقدير موقف بمشاركة اكثر من

 30شخصية سياسية واعالمية

لقاءا موسعا حول مخيم اليرموك حيث أكدت النخب والقيادات السياسية واإلعالمية أن الالجئين الفمسطينيين
يواجيون في سوريا عموما ،وفي مخيم اليرموك خاصة منذ سنوات العديد من المخاطر والتيديدات عمى
حياتيم سواء من جراء أعمال انتقامية تقوم بيا أطراف متورطة في الصراع المسمح ىناك ،أو بسبب انقطاع
اإلمدادات وطرق الفرار ،إضافة لمخاطر االنقسام الداخمي وامكانية تحول االختالفات السياسية الداخمية إلى
مواجيات عنيفة .كما يواجو الفمسطينيون خطر التشتيت لدول أخرى ،مما يعني تفتيت وانياء قضية
الالجئين بحكم األمر الواقع ،عمى غرار ما جرى في ممفات عديدة أخرى فرضتيا إسرائيل وحمفائيا.
وخمص االجتماع الى توسيع الفرص لدى القيادة والفصائل الفمسطينية ،حيث ينقسم ويختمف الفمسطينيون في
وجيات نظرىم وتوجياتيم تجاه ما يجري في سوريا ،شانيم في ذلك مثل كل السوريين والعرب ،وىذا يمثل
فرصة لدى األطراف الفمسطينية أن تستخدم عالقاتيا السياسية وصداقاتيا ،مع األطراف والدول المؤثرة ميدانيا
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أو سياسيا ،من أجل تجنيب الفمسطينيين أية ويالت ناتجة عن صراع دموي ،ال ناقة ليم فيو وال جمل ،كما
يجب أن يتم إبالغ الجميع بيذا الموقف عمنا ومباشرة ..
كما يتوجب رفع مطمب حق العودة في وجو إسرائيل والمجتمع الدولي ،باعتبار إسرائيل ىي المسؤولة عن
مأساة الالجئين وأن لألمم المتحدة دور في العمل من أجل إعادتيم لديارىم ،بدال من تشريدىم إلى دول
جديدة.

انًزأة في يشاريع يؤسست تعاوٌ نحم انصزاع
تعطي مؤسسة تعاون لحل الصراع مساحة كبيرة لماركة النساء في انشطتيا ومشاريعيا ،حيث تعمل مؤسسة
تعاون عمى توفير كافو الظروف لضمان مشاركة النساء في االنشطة المجتمعية ،وتأخذ مؤسسة تعاون لحل
الصراع بعين االعتبار خصوصية السياق الفمسطيني خاصة في بعض القرى الفمسطيني ،وبيذا فيي توفر
ورشات عمل خاصة لمنساء حفاظا واحتراما لمسياق والعادات والتقاليد ،وقد بمغت نسبو مشاركة النساء في
مشاريع المؤسسة ليذا العام حوالي  ،%51وتركزت المشاركة الكبيرة لمنساء في مشروع الحكم الصالح الذي
ينفذ في قرى ومدن الضفو اغربية بالتركيز عمى التجمعات القرية النائية
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51

يشاركت انشباب في اَشطت انًؤسست
تركز مؤسسة تعاون لحل الصراع من خالل انشطتيا عمى المجموعات الشبابية من خالل التدريب
والمبادرات ،وتتراوح اعمار الشباب المشاركة في مشاريع المؤسسة من  45-18عام ،وتعتبر النسبة االكبر
ىي الشاب من اعمار  35-25عام ،تراعي التدريبات والمبادرات حماسة ورغبو الشباب في العمل المجتمعي
وتتيح ليم كافو االمكانيات والدعم والمساندة واالشراف من اجل انجاح مبادراتيم واليكم جدوال تفصيال بتوزيع
نسب اعمار المشاركين الشباب من كال الجنيسين
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توزيع انشطة وبرامج المؤسسة عمى محافظات الضفة

االعالو في اَشطت انًؤسست
واكبت مؤسسة تعاون كافو اشكال االعالم الحديث وعمدت عمى الواصل مع كافو شرائح المجتمع من خالل
المقاءات التمفزيونية والمقابالت االذاعية ،ومواقع التواصل االجتماعي ،ومن خالل النشرات الترويجية ،وأخبار
األنشطة المنشورة عمى الصفحات اإلخبارية االلكترونية والمطبوعة ،وقد رصدت مؤسسة تعاون خالل العام
 2015مجموعو من التغطيات االعالمية عمى النحو االتي
صحف وجرائد

مواقع التواصل االجتماعي
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تعاوٌ في صور...
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