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 :مقدمة

 ثابتو بخطى طريقيا شق لعاميا الثالث عشر عمى التوالي   الصراع لحل تعاون مؤسسة واصمت
 ، رؤيتيا روح بذلك مالمسة ، اإلستراتيجية أىدافيا انجاز في قدما والمضي ، رسالتيا تحقيق في

 طاقميا عبر الصراع لحل تعاون مؤسسة اثبت وقد ، برامجيا و حقميا خصوصية بذلك ومدركة
 عمى وقدرتيا توجياتيا صدق أثبتت ، رسالتيا إلى المنتمي ادارتيا ومجمس ، العمل في المتفاني
 مواكبو عمى وقدرتيا واالقتصادية، واالجتماعية السياسية التحديات من الكثير وجو في الصمود

 ظل في خاصة والمالية، والفنية اإلدارية وسياساتيا اإلستراتيجية خططيا بفضل التغيرات كافو
  الفمسطينية القضية في عصفت التي السياسية التطورات

 الداخمي الصعيد عمى السممية العممية في تام بجمود 5102 عام الفمسطيني المجتمع استقبل
 سياسة من وتعزز ، الدولو جسد تآكل االنقسام افو الزالت الداخمي الصعيد والخارجي،فعمى

 الوضع اليو آل ما فآل.   الوطني الخطاب وحدة وتشتت ، الدولية واألجندات الخارجية التدخالت
 ىذه ، والقطاع الضفة بين متناقضة قيم بناء في ساىمت خطيرة اجتماعيو فرقو الى الفمسطيني

 والقطاع الضفة بين واالجتماعية السياسية اليوه اتساع في ساىمت المتضاربةوالمختمفة القيم
 ، المحك عمى الداخمي السالم وثقافة االىمي السمم ثقافة ووضعت ، النزاعات حده وارتفاع
 ، الحزبية والمحاصصة ، االراضي وتوزيع االعدام، قوانين مثل خطيرة وأنظمة سياسيات فظيرت
 الحريات وكبت  الى اضافو  الفمسطيني بالقانون ترتبط ال والتي الجديدة والسياسات والقوانين
 تداخل في ارتكزت خطيرة سموكيات ظيور الى اضافو ، واإلعالم الصحافو حرية خاصة العامة

 واستمرار ، العام الوطني القرار عن بمعزل بالقرار التنفيذيو السمطة وتفرد ، الثالث السمطات
 في الديمقراطي المدني السموك عمى الديني السموك غمبو الى اضافو. التشريعيو السمطة تعطل
 . التنظيمية الجوانب من كثير

 حتى واإلسرائيمي الفمسطيني الجانب بين المفاوضات جمود شكل فقد ، االخر الصعيد وعمى
 كبير بشكل انعكس اليأس ىذا ، برمتيا السممية يةبالعمم الثقة وفقدان اليأس من حالو المحظة
 الواقع عن التعبير من كجانب ، العنفي العمل في تحديدا والنساء واالطفال الشباب انخراط عمى

 . والسياسي االجتماعي



 العممية انييار  باتجاه تسير التفاوضية العممية أن إلى األولية والتحميالت التقديرات وتشير ،
 ممارسات ظل في خاصة العنف بتنامي ينذر الذي االمر. القريب االمد في برمتيا التفاوضية
 وسموك ، المستوطنات بناء واستمرار ، المقدسات قضية راسيا وعمى ، الضفو في االحتالل

 . العمل من العمال ومنع االراضي ومصادرة المستوطنين

 الداخمي الصعيد عمى التطورات كافة رصد عمى الصراع لحل تعاون مؤسسة واظبت لقد
 كافو عمى الفمسطيني المجتمع عمى وانعكاسيا التغيرات كافو كثب عن وراقبت والخارجي،

 خطط الصراع لحل تعاون مؤسسة وضعت ،وقد واالقتصادية واالجتماعية السياسية الصعيد
 اخميةالد النزاعات حدة تنامي من الداخمي الصعيد عمى الجذرية تغيرات ال عمى  بناءا التدخل
 ، الثأر وقضايا األسري العنف قضايا في واضح بشكل معالمو ظيرت والتي المجتمعي والعنف
 ، الجالء ،وقضايا السياسي والنزاع ، التنظيمي والنزاع ، الشرف خمفيو عمى القتل وقضايا

 تخضع ال التي المناطق في خاصة الشبابية األوساط في والعنف الميراث عن الناشئة والنزاعات
 . الفمسطينية لمسيادة

 والمؤسسات الرسمية المؤسسة تعجز التي المخفية النزاعات من الكثير وغيرىا المظاىر ىذه
 والسمم السالم ثقافة وتضع الفمسطيني المجتمع نسيج تيدد خصوصيتيا نتيجة رصدىا من األىمية
 من يضعف النزاعات ىذه لحل بديمو وسائل إيجاد عن العجز أن ،كما الطريق حافة عمى األىمي
 لسمطة ال القوة بسمطة واإليمان العنف تنامي في ويساىم ، القانون باتجاه المواطنين توجيات
 . القانون

 والمشاريع واألنشطة الخطط من جممو العام ىذا خالل الصراع لحل تعاون مؤسسة وضعت وقد
نع بداية العام  المدنية المشاركة وتعزيز االىمي والسمم التسامح قيم تعزيز الى اليادفة والبرامج
 امنة بيئة الى وصوال ، المجتمعية المسائمة ومبادئ الرشيد الحكم وقيم مبادئ وتعزيز ، 5102
 جميعيا جاءت ،  وانشطة مشاريع مجموعو  المؤسسة نفذت ،وقد والعنف النزاعات من خاليو

 الفمسطيني، المجتمع احتياجات مع مباشر بشكل ومتقاطعة االستراتجية الخطة مع متناغمة
 ان بد ال االيجابي التغيير احداث ان الصراع لحل تعاون مؤسسة  اليمان المشاريع ىذه جاءت
  واالنقسام االحتالل بفعل المترىل الحالي السياق وتغيير والتوجيات القيم تغيير في يساىم

  الفمسطيني لممجتمع



 المناطق من ممكن عدد اكبر لتشمل نشاطاتيا من تعاون وسعت فقد االخر الصعيد وعمى
 كافو في المراة تعاون ادمجت كما ، كثيرة ميمشة وفئات واسعو قطاعات الى لتصل الميشمة
 ظروف ورغم المجتمعيو االنشطة كافو في المراة مشاركة توسيع بضرورة اليمانيا نشاطاتيا
 قاعدية مؤسسات من الشريكة القطاعات توسيع عمى حافظت المؤسسة ان اال الصعب التمويل

 شبابية ومجموعات سياسية واحزاب  حكومية ومؤسسات محمية ومجالس مدني مجتمع ومؤسسات
  متنوعو

 االحتالل مع وفردية  مباشرة مواجيو في الفمسطيني المجتمع دخل ، 5102 عام نياية مع
 الجماىيرية اليبة ايقاع ضبط عن الفمسطينية السمطة عجزت الذي الوقت في ، االسرائيمي
  في والنساء الشباب توجيات وفيم تحميل عن عاجزا االسرائيمي االحتالل وقف كما ، وتوجيييا
 . القائمة الجماىيرية باليبة

الظروف السياسية واالجتماعيو داخل المجتمع الفمسطيني ال تبشر بخير ، فجميع التقارير 
الصادارة عن المؤسسة الرسمية والمؤسسات االىمية والحقوقية تنذر بخطورة الواقع الفمسطيني 
وبذلك تضع مؤسسة تعاون لحل الصراع ىذه الخطة استجابو لموضع الراىن عمى المستوى 

جي ، لممساىمة في تحقيق الحرية واالستقالل ،وقد عمدت المؤسسة في خطتيا الداخمي والخار 
االستراتيجية الحاليو الى اشراك المؤسسات الشريكة والمتطوعين ومجمس االدارة والييئة العامة ، 

، مستندة بذلك الى  5102-5102وقامت بصياغو العديد من اىدافيا االستراتيجية الجديدة 
 ة واقعية حقائق ومؤشرات عممي

 

 

 

 

 

 



 :الصراع لحل نبذة تعاون

 المؤسسة ولدى ، 5115 عام تأسست ربحية، وغير مستقمة فمسطينية وطنية مؤسسة الصراع لحل تعاون
 وتعمل  نشاتيا منذ مشروع 01 من اكتر تعاون نفت وقد ، المشاريع وتنفيذ ادارة من عاما 01 جربو

 السمبية االثار من الحد بيدف وذلك منيا والرسمية األىمية المختمفة الفمسطينية المؤسسات مع المؤسسة
 التعامل و والمشاركة والتسامح اإلنسان وحقوق االىمي والسمم االجتماعية العدالة تعزيز طريق عن لمنزاع
 .سممي بشكل النزاعات مع

 :الرؤيا

 .السممية بالطرق النزاعات مع التعامل عمى قادر فمسطيني مجتمع 

 القيم 

 العدالة - اإلنسان حقوق احترام -سممية بطرق النزاعات حل -الديمقراطية– التسامح – والالعنف السالم
 .المجتمعية والتنمية المشاركة-التطوعي العمل - الجنسين بين المساواة - واالجتماعية السياسية

 :لممؤسسة الفرعية األىداف من

 . النزاعات مع السممي التعامل اليات حول تدريبية ومواد بحثية، دراسات إعداد -

 اإلنسان، وحقوق الديمقراطية، غياب عن والناتج المحتمل، النزاع حول والوعي المعرفة نشر -
 .الفمسطيني المجتمع في االجتماعية والعدالة األىمي، والسمم

جراء القرار، صنع عممية في أوسع بشكل الشباب مشاركة -  السياسات، في إصالحات وعمل وا 
 .المجتمعية المبادرات وتنفيذ الديمقراطي، والتحول

 .النزاع مع السممي التعامل مجال في العمل وطاقم المحميين والشركاء الشباب قدرات رفع -

بيدف زيادة الوعي لدى الشباب حول الطرق الفعالة والمسالمة  5115مؤسسة تعاون عام  ستتأس
عمى التعاون مع اآلخرين ضمن  المقدرةو  ،واالحترام ،وكذلك من أجل تطوير قيم الفيم ،لمتعامل مع النزاع

 عالم متداخل الثقافات.

وتقوم بدمج الرؤى األخالقية  وقطاع غزة،الشباب في فمسطين بما يشمل الضفة الغربية  تعاونتستيدف 
كما وتركز في عمميا عمى دمج مفاىيم  ،والقيمية والفمسفية ضمن عممية خمق تغيير اجتماعي سممي



، من خالل تعاونقامت قد و  ،التوسط، وحل النزاع، والتثقيف السممي في جميع مجاالت حياة الشباب
ومؤسسات المجتمع المدني  ،المنظمات الشبابيةو  الجامعات، عمميا، بتطوير عالقة مميزة مع العديد من

 .داخل فمسطين وخارجيافي 

لتجمعو كجسد واحد عمى أسس من  كافة ونشاطاتيا تنتشر عمى نطاق الوطن حمالت مؤسسة تعاون
فضل لثقافة النزاع، من أجل السعي إلى وحدة أسمى داخل الكيان الفمسطيني قادرة عمى تحقيق األفيم ال

الشباب والجامعات تم العمل عمى ذلك من خالل التعاون مع و  ،و خارجياا تغيير سياسي داخمي
 المدني في فمسطين وخارجيا. مؤسسات المجتمعو 

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 

لوساطة الشابية ، ومشاريع الحكم التدخل عمى مشاريع متقاربو مع رسالو وقيم المؤسسة مثل مشاريع ا
الصالح ، ومشاريع المسائمو المجتمعيو ، ومشاريع تنمية ميارات وقدرات العاممين في المؤسسات 

 % من المحافظات في الضفو الغربية 21غطت اكثر من الرسمية ، ومبادرات شبابية ضخمة 

كما نفذت تعاون سمسمو من المشاريع التنوية واالبداعيو والحمالت الشبابية مثل مشروع حديقة بمعين 
اليادف الى تاكيد صمود االىالي في منطقة بمعين ، عبر اقامة حديقو ومنتزة ومطعم وساحة رياضية 

مسات لمسائمو لمبمديات وفنية ومنزة لمعائالت ، ومشاريع المسائمو المجتمعيو وبرامج المحاكم الشعبية وج
والمجالس المحمية ، اضافو الى مشاريع وبرامج وانشطة حول التسامح والالعنف وحقوق االنسان والنوع 

 االجتماعي والدعم االجتماعي والنفسي ومشاريع اخرى مشابيو 

مع وقدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع  مذ نشاتيا مئات الدورات التدريبية المجانية في فن التعامل 
الصراع ، والوساطة والتفاوض والحوار وميارات االتصال التفاوضي والقيادات الشابو مع مجموعو 

 متنوعو من الفئات ، كاالجيزة االمنية ، والمؤسسات الرسمية والجامعات الفمسطينية واالندية الشبابية 

ريبية والدراسات كما قدمت مؤسسة تعاون لحل الصراع منذ نشاتيا مجموعو كبيرة من االدلو التد
ع الوساطة داخل راع واصدرت تقارير نوعيو حول واقواالبحاث المتخصصة في مجال التعامل مع الص

المجتمع الفمسطيني ، ومؤشرات الحكم الصالح في داخل المجالس المحمية والمؤسسات القاعدية ، 
عبر طاقميا  وتقارير حول خطر امتداد  داعش في االراضي الفمسطينية ، كما شاركت تعاون

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 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :السياق واالحتياجات

 يتضح ، الصراع ومفاىيم نظرية  دراسة عمى مضطردا إقباال األخيرة العقود في العالم يشيد  
 في الحقل ىذا في المتخصصة والمؤسسات والكميات والمعاىد الجامعات أعداد ازدياد من ذلك
  األكاديمية المؤسسات ىذه لدى القرار أصحاب لدى القناعة وازدادت. وأمريكيا أوروبا من كل
 والخالفات والنزاعات الصراعات ومكافحة والدولي األىمي السمم منظومة تعزيز في  النجاح بأن

 لمصراعات والسميم العميق والتحميل فالفيم ، الصراع مفيوم لنشاه عميقا فيما يتطمب المجتمعية
 االجتماعية تفسيراتيا اختالف عمى الصراعات لمواجية وفعالو دقيقو استراتيجيات وضع إلى يقود
   والسياسية والدينية تصاديةواالق

 ، الماضي القرن مطمع من الثمانينات منتصف بعد خاصة متسارعة بوتيرة االىتمام ىذا جاء
 ىذه بدأت أن وما ، وأسبابو وعناصره ، الصراع بمفيوم المفكرين عشرات  اجتيد حينما

 تعريف في متعددة اجتيادات ىنالك أصبحت حتى والبحثي األكاديمي الطابع تأخذ االجتيادات
دارية ، واجتماعية سياسية صراعات من ، الصراع  المفيوم ىذا كون.  وبيئية ، واقتصادية ، وا 
 . حقميا وتنوع تخصصاتيا اختالف عمى اإلنسانية العموم عناصر كافو في يدخل

 االقتصاد عمماء  فمثال   الصراع نظرية لفيم متنوعة  مناىج ليا األكاديمية األدبيات معظم 
 االتصاالت ومستوى والسياسات االنظمة وشكل  القرارات اتخاذ  عممية  عمى يركزون  واإلدارة
 لفيم محورية كنقطة الطبقية الصراعات من فيتخذون االجتماع عمماء ،أما الصراع لفيم كمنيج

 المصالح قضية عمى  بالغالب فيركزون   السياسية العموم ومفكري عمماء آما الصراع،
 الدولة جسم داخل في والطبقي أالثني والتنوع األمنية واالحتياجات

السياق الفمسطيني ليس منفصال عن السياق الدولي ، ويس منفصال عن دوافع نظريات تفسير 
 السياسي االفق وانسداد ، االسرائيمي االحتالل استمرارالصراعات المجتمعيو خاصة في ظل 

 اىم يعتبر العامة الترىل وحالو الرسمية الدولو اجيزة اداء ضعف الى اضافو الفمسطيني لممجتمع
 بماارساتو ، النزاعات ىذه تنشيط في االولى اليد ولالحتالل ، المجتمعيو الصراعات محركات

 القانون سمطة تقويض في يساعد مما ، االرض عمى



 ،طريقو ال يزال النظام القضائي في فمسطين يعاني من المصاعب والتحديات التي تقف فيو 
عن سياسات االحتالل اإلسرائيمي التي تفصل األراضي الفمسطينية عن  التحدي األكبر وينتج

وفي ىذه األثناء تقوم حالة  ،بعضيا البعض وتمنع النظام القضائي من تنفيذ قوانينو وقراراتو
 ي،الفصل ىذه ما بين الفمسطينيين بمنع المجمس التشريعي الفمسطيني من العمل بشكل اعتياد

 كما أن ىنالك نقصًا في المصادر المطموبة لدعم عمل النظام القضائي. 

 والصعوبة التعقيد غاية في أمرا في المجتمع الفمسطيني  الصراع دراسة مداخل عن البحث إن
 ، ومستوياتو ومكوناتو الصراع لحجم طبقا وتتغير ومتشابكة متداخمة المداخل ىذه ان خاصة
 في تتمثل  لمصراع  عام بشكل الجوىرية األسباب إن واألبحاث الدراسات من العديد وتشير
 عن البحث الضرورية، الحاجات لتمبية السعي ،  الصراع أطراف بين المشتركة المصالح  قضية
اضافو الى المطامع الداخمية وتضارب . والعرقية والثقافية الدينية القيم عن الدفاع والقوة السمطة

 االعالمي مع احتياجات المجتمع الفمسطيني الخطاب السياسي و 

 حاالت في إال فصميا يمكن والفي السياق الفمسطيني   بعضيا مع وتتشابك تتقاطع األسباب ىذه
 والعرقية والثقافية الدينية بالقيم الضرورية اإلنسانية االحتياجات قضية تتداخل فمثال ، محدودة

 المشتركة المصالح فان أيضا ، معنوية احتياجات والثانية أساسية مادية احتياجات األولى كون
 امتالك تتطمب المصالح عن فالدفاع ومترابطة متشابكة قضايا أيضا والقوة السمطة عن والبحث
 أي.  والسيطرة القوة لمفاتيح

 المداخل \ النظريات ، أساسية مجموعات ثالث الى لمصراع المفسرة المداخل  تقسيم يمكن
 النظريات فيي الثانية المجموعة أما ، مطمقو كنظريات الصراع ترى التي الدينية كالعقائد الشاممة

 أما ، اإلنسانية واالحتياجات والمصادر والثقافة اليوية كقضايا المدى المتوسطة المداخل \
   النفسية والعوامل الفردي بالسموك تعنى والتي المدى المحددة \النظريات فيي الثالثة المجموعة

 البطالة وما يتبعيا من افتقار لمنزاع في المجتمع الفمسطيني فينتج عني أما السبب الرئيس
ويضاف إلى ذلك النزاع  ،لألىداف، األمر الذي يواجو العديد من الشباب عمى وجو الخصوص

 مثل ىذا من أجل منع نشوء، و عدم وجود تمثيل سياسي فعالو الذي يعيشو النظام القضائي 
 والعدالة االجتماعية.  ،والسمم ،وحقوق اإلنسان ،بد من تواجد الديمقراطيةالنزاع ال 



ولوضع اي استراتيجات تدخل في ىذا الحقل ال بد من دراسة حقيقو لواقع المجتمع الفمسطيني 
خاصة في ميدان الصراعات السياسية واالجتماعيو بشكل دقيق وعممي قائم عمى تحميل السياق 

الى منظومة القيم والمعارف وخصوصية السياق الفمسطيني ، ىذا الفيم  الفمسطيني والنظر بعمق
 العميق يقود الى انشاء برامج تالئم وتتقاطع مع العناصر التي تحرك الصراعات خاصة قضايا
االحتايجات االنسانية وحقوق االنسان وكبت الحريات االجتماعيو والسياسية وفي النظر الى 

  -ر الى مسائل ىامة في واقع السياق الفمسطيني منيا :السياق الفمسطيني يمكن النظ

تشكل ممارسات االحتالل االسرائيمي اليومية قوة دافعو لتنامي الشعور بالمس بالكرامة  -
 االنسانية لمفمسطيني مما يشكل دافعا باتجاه استخدام العنف 

بعض ضعف اجيزة الدول خاصة المؤسسة الرسمية وازيداد حاالت الفساد والبطالو و  -
الممارسات االمنية الخاطئة من شانو ان يدفع باتجاه عدم احترام القانون والمجوء الى اخذ 

 الحق باليد 
تصاعد النزاعات المجتمعيو ناتج عن بيئة ثقافيو وعائمية ومنظومة تقميدية في استخدام  -

الوسائل السممية فيالتعامل مع الصراعات المجتمعيو وىذا يتطمب اعادة النظر في 
مكونات الثقافيو والتعميمية وادخال مناىج جديدة تعكس التجارب الدولية الناجحة في ال

 عمميات االستقرار المجتمعي 

  



 

 

(SWOTنقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات :) 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 الوساطة والتعامل مع  أول مؤسسة تعمل في مجال
 . النزاع 

  تندرج ضمن نطاق عمل  تعاونمعظم مشاريع
 .التعامل مع النزاع المؤسسة، 

 من خالل تعاون  يتم تطوير معظم مشاريع وبرامج
 تقييم احتياجات المجموعات المستيدفة.

 وحقوق االنسان  فر المواد التدريبية حول النزاعتتوا
 والمشاركة المجتمعيو 

  عمى  اتركت المبادرات وأنشطة تعاون السابقة تأثير
 الفئات المستيدفة.

  طاقم مكرس لديو إيمان قوي بقضايا المجتمع، والمقدرة
عمى تنفيذ المشاريع تبعًا لمخطط، باإلضافة لموصول 

 لمفئات الميمشة .
  لدى تعاون شبكة من المؤسسات الشريكة )المؤسسات

األىمية، ومؤسسات المجتمع المدني(، والعالقات الجيدة 
 مع الجامعات.

 ومييأ لمتطوع لمدة تصل إلى شير في  طاقم مكرس
 حال وقوع أزمة في التمويل.

  تتوقف العالقات مع المجتمع في الغالب بعد انتياء
 المشروع، حيث تعتمد االستمرارية عمى التمويل.

  القدرة عمى اإلدارة المالية المحدودة، وال يوجد دليل
داري مفصل، وال خطط عمل سنوية تنظيمية.  مالي وا 

  األمن الوظيفي لمطاقم.محدودية 
  محدودية في العالقات مع المانحين، ونقص في قدرات

 تصميم المشاريع، وكتابة المقترحات.
  تركيز محدود لممشاريع، واالفتقار لمتنوع في المناىج

 )بما يشمل اعتمادًا عمى التدريب(.
 .عدم تخصص الطاقم في خمفياتيم األكاديمية 
 عامل مع وسائل ال توجد خبرة وقدرات داخمية لمت

 اإلعالم.
  لم يكن في االستراتيجيات السابقة مجال لقياس التأثير

 واألىداف المبالغ فييا. 
  ال توجد عالقة حقيقية بين تعاون ومؤسسات أخرى

 ضمن نفس االختصاص. 

 التهديدات الفرص

  العالقات مع الشباب ايجابية، والشباب قادرون عمى
 تنفيذ االنشطة والمشاريع 

 لمطاقم  في مجال عمل  المزيد من التخصص
  وتخصص  المؤسسة 

  التماشي مع الخطة الوطنية لمسمطة الوطنية
 الفمسطينية.

 .استمرار فرص التمويل خالل السنوات الثالث القادمة 
  أدى التغيير االجتماعي في الدول العربية إلى زيادة

 .وبرامج التعامل مع النزاع اىتمام المانحين بالشباب 
 ببرامج التعامل مع ىتمام السمطة الوطنية الفمسطينيةا

 والمشاركة المجتمعية والعنف. النزاع 

  ضعف التمويل.  بسببتمويل غير مستقر ومشروط 
  الوضع السياسي واالقتصادي غير المستقر )وطنيًا

 وعالميًا(.
  إىمال الشباب الفمسطينيين في المدن، وانعدام االىتمام

 بالمشاركة بشكل عام.
  .االحتالل اإلسرائيمي 
 .نقص في فيم المانحين حول احتياجات المجتمع 
 رة عمى مواكبة وحدات الوساطة التي أنشأت عدم المقد

 في نوادي الشباب والرياضة والجامعات. 
 .عدد محدود من الشركاء 
  ترتكز العالقات مع أصحاب المصمحة بشكل أساسي



  طاقم العمل متحمس بخصوص إيجاد وحدة بحث
 وتدريب.

 .حاجة وطنية لتطوير مسودة قانون الوساطة 
  ر عدد من األشخاص المدربين والمؤىمين عمى فتو

 الوساطة.
  النزاع.  مع التعاملاىتمام أصحاب العمل بميارات 

 عمى العالقات الشخصية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرؤية: 

 ات بالطرق السممية التعامل مع النزاع منتمكين المجتمع الفمسطيني 

 الرسالة:

 القطاع  ، وتعمل المؤسسة مع 5115لحل النزاع مؤسسة وطنية فمسطينية مستقمة وغير ربحية، تأسست عام  تعاون
،اضافة الى تعميق  الفمسطيني  وذلك بيدف مساعدتيم عمى فيم اكبر واعمق لموسائل السممية لمتعامل مع النزاع  يالشباب

 ، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان، والتسامح، والمشاركة والتنمية المجتمعية.  ي السمم االىم مفاىيم 

 القيم:

 بما يمي:  تعاونتؤمن 

 السالم وال عنف 

 التسامح 

 الديمقراطية، والمشاركة 

 .حل لمنزاعات بطريقة سممية 

 احترام لحقوق اإلنسان 

 العدالة السياسية، واالجتماعية 

 المساواة بين الجنسين 

 العمل التطوعي 

 : المناطق المستهدفة

 المناطق الفمسطينية المحتمة، والتي ترتفع فييا نسبة النزاع، واحتماالت نشوبيا.

 المجموعات المستهدفة

 .الشباب، والشابات 

 ومؤسسات المجتمع المدني.  ،المؤسسات األهمية 

  .المؤسسات الحكومية 



 

  



 

 األهداف االستراتيجية
 

 أوالً  .1
 

 البديمة الوسائل استخدام خالل من سممي بشكل النزاعات مع التعامل ومهارات قيم تعزيز   

 

 المؤشرات/ النتائج  محددة ال األهداف
 المجتمع توعية      -0 0.0

 الوسائل حول المحمي
 النزاعات لحل البديمة

 حل النزاع بطريقة مسالمة. مواضيع مشباب والشابات حولل التدريب إتاحة 
  المعمومات واليانات حول الوسائل البديمة قميمو ونادرة 
  الوسيمة االكثير شيوعا في المجتمع الفمسطيني ىي الصمح العشائري والقضاء

 المدني 
  ال يوجد اندية وساطة او وحدات تدخل محمية في المجتمع الفمسطيني 

   1 ي مؤسسات فقط تقدم خدمات الوسائل البديبو في التعامل مع الصراع ف
 الضفو الغربية 

ومواد  ،دراسات بحثيةإعداد  0.5
اليات التعامل  حول تدريبية

  السممي مع النزاعات .

  دليل تدريبي حول التعامل مع الصراع ،في كل الضفو الغربية  51ىنالك 

  ابحاث ودراسات حول الصراع التنظيمي في كل الضفو الغربية  2ىنالك 

  هنالك صفر  من االبحاث المتخصصة في تحليل الصراعات المجتمعيه في
 فلسطين 

 

 وسياسات قوانين تطوير 0.1
 حماية عمى تساعد وأنظمة
 االىمي السمم منظومة

 .الفمسطيني

 . ضعف القضاء الفمسطيني يساىم في المجوء الى العنف 

  القوانين الفمسطينية قواينين قديمة خاصة قوانين العقوبات 

   نظام وسيسات االصالح العشائري ضعيفو وتساىم في ازدياد العنف 

 87 % من القضايا النزاعيه ال زالت عالقه في القضاء الفلسطيني 

  ارتفاع نسبه المشاكل االجتماعيه خاصة في محافظتي الخليل وجنين 

 

 

  



 

 الصالح الحكم وممارسات منظومة تعزيز خالل من النزاعات حدة من لتخفيفا ثانياً  .2
 االنسان وحقوق

 المؤشرات/ النتائج  محددةال األهداف
 وتطوير توعية      -0 5.0

 قيم عمى المحمي المجتمع
 العدالة وممارسات
 الصالح والحكم االجتماعية

 والتسامح .االنسان وحقوق

 0511  شاب يشاركون في ورشات عمل توعيو في قضايا حقوق االنسان 

  اخفاض حاد في مشاركة المجالس المحمية في مواضيع العدالو االجتماعيو 

 11  دورة تدريبية حول برامج التسامح والالعنف 

  لقاءات تمفزيونية  واعالمية حول قيم العدالو المجتمعية % 

 برامج تطوير      - 5.5
 تعزز تنفيذية ولوائح وأنظمة

 الصالح الحكم ممارسات
 داخل االنسان وحقوق

 الفمسطينية المؤسسات

 0  الصالح الحكم ممارسات تعزز .برامج الكترونية فقط 

 1  برامج الكترونية حول االصالحات القانونية في المؤسسة الحكومية 

 21  مؤسسة فمسطينية ومجمس محمي مشاركون في استفتاءات حول مؤشرات
 الحكم الصالح 

 قوق االنسان او ال يوجد اي برنامج الكتروني  متخصص لفحص مؤشرات ح
 برامج العدالو المجتمعيو 

 الصالح الحكم لمجال الدولية الممارسات افضل حول التدريبية واالدلو النشرات من% الدولية الخبرات نقل      - 5.1
  بالعربية متوفره

 االىمية المؤسسات وانشطة المحمي الحكم وزارة الى ادخاليا تم الصالح لمحكم الجديدة االدوات من% 2 •

  المستخدمة الممارسات أفضل حول 

  الصالح الحكم مجال في دوليا

 .االنسان وحقوق

 

 

 

 

 

  



 

 ثالثاً  .3
 

 
 تطوير مهارات وقدرات الطاقم التنفيذي بالجوانب الفنية واإلدارية 

 محددة ال األهداف
 

 المؤشرات/ النتائج 

تعزيز قدرات طاقم العمل  1.0
من خالل تطوير وتعزيز 

اإلدارية والمالية  األنظمة
 الجديدة.

 .تم العمل بنظام إداري جديد في تقارير التدقيق 
  يقوم مجمس اإلدارة بعمميات صنع قرار أفضل عمى المستوى اإلداري وبعمميات

 أيسر أيضا. 
 .أصبح لدى الطاقم نمو في درجة الرضى، وفيم تام لمنظام 
   .تقوم التقييمات الخارجية بمراعاة التطورات 

فع قدرات طاقم العمل في ر  1.5
 لتعامل السممي مع   مجال

 النزاع. 

   .يتم إنياء وتحديث تدقيق قدرات وميارات الموظفين سنويًا من خالل عممية تقييم 
 تنظيم تدريب لمموظفين حول مفاىيم واليات حل النزاع الجديدة 
 52.من الطاقم تمقوا تدريبًا، وقاموا بتطوير ميارات جديدة % 
 52 الطاقم شاركوا في ورشات عمل، وحمقات دراسية متعمقة بعمميم.% من 
 02.من الطاقم شاركوا في ورشات عمل، وحمقات دراسية في الخارج % 

ترويج أنشطة مؤسسة  1.1
 عبر وسائل اإلعالم. تعاون

 52.من المراسمين وممثمي اإلعالم يحضرون أحداثا ونشاطات تم دعوتيم ليا % 
   ونشاطاتيا.تعاونمقالة سنويًا عن  51يتم نشر ، 
  االلكتروني شيريا.  تعاون عموق اطالع عمى  0111زيارة، و 5111ىنالك 

 
 

 

 

 

  



 

 المالية زماتعمى التعامل مع اال  تطوير االستدامة المالية وتعزيز القدرة رابعاً  .4
 

 المحددة  األهداف
 

 المؤشرات/ النتائج 

، األساسيةتغطي التكاليف  0.0
فتقوم النشاطات الممولة 

ن تعاو ذاتيا بتزويد
 .  باالستمرارية

 51 ىي نشاطات ذاتية التمويل. تعاون% من نشاطات 
 51 األساسي يتم تحصيمو ذاتيًا )بما يشمل ذلك الذي يتم من  تعاون% من تمويل

 محمية أخرى(. ، أو منحا خالل جمع التبرعات المحمي
 01 الرئيسي مقدم من منح طويمة المدى ) تعاون% من تمويلCore 

Funding .) 

واضحة  إستراتيجيةعمل  0.5
المالية  األزماتلمتعامل مع 

من خالل وضع خطة 
 .طوارئ مالية

 شيور. 2خطة طوارئ مالية خالل  وضع 
  من تخفيض 21تعمل خطة الطوارئ عمى توفير الخيارات لما يصل إلى %

 التمويل. 

تعاون بشكل  تتم إدارة مالية 0.1
فعال من أجل توفير 
مصادر كافية لجميع 

العمميات، ولمحماية من 
الصدمات المالية، 

 ولالستثمار المستقبمي.

 11 وليس من مانحين  ،من مانحين جدد ومختمفين توفيره% من التمويل يتم
 قائمين. 

 01 تعاون% من التمويل يتأتى من مانحين ذوي سجل سابق بتمويل نشاطات. 
 11، والتكاليف التشغيمية بنسبةتكاليف اإلشراف تم تخفيض.% 
  سنويًا الستعماالت الطوارئ.  تعاون% من تمويل 02يتم توفير 

 

 

  



 :االفتراضات

التخطيط لكافة االحتماالت، فان البيئة الخارجية المتقمبة تعمل عمى خمق مخاطر  أقصى جيدىا في سبيل تعاونبينما تبذل 
سيتم تطوير استراتيجيات تخفيف مجموعة من االفتراضات، وقد تم إدراج الخيارات فيما يمي، و ال مفر منيا، كما وتتطمب 

 .واضحة لممشاريع الفردية خالل خطوات التصميم

 

 الخيارات:

 .استقرار سياسي نسبي بما يشمل إجراء االنتخابات القادمة 

  انشاء دائرة لالبحاث والتدريب. 

 واسع النطاق، وعالقات جيدة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات األىمية، والمؤسسات الحكومية. تعاون 

 والبيانات ذات العالقة.األساسية، واإلحصائية،  توافر البيانات 

   التوجو الى القنصميات والممثميات. 

 االقتصادي، وتوافر الوظائف لمشباب. النمو 

  



 خطة العمل

 البديمة الوسائل استخدام خالل من سممي بشكل النزاعات مع التعامل ومهارات قيم تعزيز    .1

 االنشطة المؤشرات األهداف المحددة

 المجتمع توعية      -  0.0
 لحل البديمة الوسائل حول المحمي
 النزاعات

 مسالمة بطريقة النزاع حل مواضيع حول والشابات لمشباب التدريب إتاحة. 
 ونادرة قميمو البديمة الوسائل حول واليانات المعمومات  
 والقضاء العشائري الصمح ىي الفمسطيني المجتمع في شيوعا االكثير الوسيمة 

  المدني
 الفمسطيني المجتمع في محمية تدخل وحدات او وساطة اندية يوجد ال  

   1 في الصراع مع التعامل في البديبو الوسائل خدمات تقدم فقط مؤسسات 
 الغربية الضفو

 ساعة  50النزاعات بالطرق السممية ) اليات التعامل مع تنظيم برنامج تدريبي عمى
 .مجموعات سنويا( 0 \مشارك لكل مجموعة  52 \

  انشاء دليل تدريبي حول الدين وحل الصراع 
 النزاعات اليات التعامل مع سنوية لمشباب حول ، ومؤتمرات تنظيم اجتماعات

 .بالطرق السممية
 وحمقات نقاش مرة كل شير.تنظيم مناظرات ، 
 ( دقيقة واحدة لكلإذاعيةبمعدل سكتشات  0تنظيم حممة سنويا ،)سكتش 

 .نسخة( 2111نسخة(، بوسترات ) 5111ممصقات)
 ( 1تقديم جوائز سنوية  )مشاركة شبابية ساعدت بحل النزاعات في  ألفضلجوائز

 ، والمدارس والجامعات بطرق سممية.المجتمع الفمسطيني

، ومواد دراسات بحثية إعداد  0.5
اليات تدريبية حول موضوع 

 .طريقة سمميةالنزاع ب التعامل مع 

 عمى إفادة النقاشاتسممية  بطرق اليات التعامل مع النزاع  يعمل البحث حول ،
 والسياسات، واألعمال الخاصة بأصحاب المصمحة األساسيين.

  تعتبر التغييرات واالتجاىات المتعمقة بالمؤشرات الرئيسية لمنزاع وحل النزاع
 معروفة ومفيومة بشكل كبير.

  والممحق من اجل إفادة منظمة ومؤسسة بتوظيف الدراسات البحثية 52تقوم ،

  وأداة لرصد ىذه النزاعات التعامل مع وضع مجموعة من المؤشرات حول ،
 المؤشرات.

  عدادتطوير  األدلة،المدربين عمى استخدام ىذه  يبوتدر  ،دليمين تدريبين سنويا وا 
، رية في المدارسالدعم ليم لالستفادة منيا في تنفيذ دورات تدريبية شي يموتقد

 والجامعات.
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 العمل.
 جامعات، كما  2ويتم استعماليا بشكل منتظم في  ،ةتوجد مواد تدريبية عالية الكفاء

وقد تم تدريب الطاقم عمى  ،مدرسة لدييا نسخ من المواد التدريبية 52أن 
لموسائل % من الشباب في ىذه المؤسسات فيمًا متطوراً 52وأبدى  ،استعماليا

 .النزاع السممية لمتعامل مع 
  صله بالتعامل السلمي مع نشرة   وادله تدريبية ومواد ذات   055يتم تحميل

 النزاعات على  موقع المؤسسة

 والترويج ليا من خالل وسائل التواصل  ،جميع المواد عمى الموقع أرشفة
 االجتماعية، واإلعالن عمى شبكة االنترنت.

 وأنظمة وسياسات قوانين تطوير
 السمم منظومة حماية عمى تساعد
 .الفمسطيني االىمي

 العنف الى المجوء في يساىم الفمسطيني القضاء ضعف  
 العقوبات قوانين خاصة قديمة قواينين الفمسطينية القوانين  
  العنف ازدياد في وتساىم ضعيفو العشائري االصالح وسيسات نظام  
 57 %الفمسطيني القضاء في عالقو زالت ال النزاعيو القضايا من  

 وجنين الخميل محافظتي في خاصة االجتماعيو المشاكل نسبو ارتفاع 

 -  حممو سنويا حول السيسيات والقوانين الواجب اجراء تعديل او تغيير  5اطالق
 عمييا 

 -  لقاءات سنويا حول دعم قانون الوساطة الفمسطيني  01اجراء 

 -  اوراق ) سياسات جديدة ( حول االصالح العشائري  2تقديم 

 -  ورشة عمل سنويا حول راي الجميور الفمسطيني في مبادرات السمم  51عقد
 االىمي في الضفو الغربية 
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 المجتمع وتطوير توعية  5.0
 وممارسات قيم عمى المحمي
 الصالح والحكم االجتماعية العدالة
 .والتسامح. االنسان وحقوق

 0511 االنسان حقوق قضايا في توعيو عمل ورشات في يشاركون شاب  
 االجتماعيو العدالو مواضيع في المحمية المجالس مشاركة في حاد اخفاض  
 11 والالعنف التسامح برامج حول تدريبية دورة  

  %المجتمعية العدالو قيم حول واعالمية  تمفزيونية لقاءات 

 -  تقرير حول واقع ومؤشرات الحكم الصالح والعدالو وسيادة القانون في  5اصدار
 المجتمع الفمسطيني 

 - ساعو  11تدريبات سنوية حول العدالو والتسامح  وحقوق  االنسان بواقع  1عقد
 تدريبية لكل جمسة 

 -  اطالق حممو اعالمية سنويا حول واقع العدالو االجتماعيو في فمسطين 

 -   عقد مؤتمر سنوي مع القطاع الخاص والمؤسسات االىمية حول واقع العدالو
 وسبل النيوض بيا في فمسطين 

  

 

 برامج تطوير      -  5.0
 تعزز تنفيذية ولوائح وأنظمة

 وحقوق الصالح الحكم ممارسات
 المؤسسات داخل االنسان

 .المبادرات المجتمعية الفمسطينية

 2 الصالح الحكم ممارسات تعزز.  فقط الكترونية برامج 
 1 الحكومية المؤسسة في القانونية االصالحات حول الكترونية برامج  
 21 مؤشرات حول استفتاءات في مشاركون محمي ومجمس فمسطينية مؤسسة 

  الصالح الحكم
 او االنسان حقوق مؤشرات لفحص متخصص  الكتروني برنامج اي يوجد ال 

 . المجتمعيو العدالو برامج
 

  تطوير برنامج الكتروني متخصص لفحص مؤشرات الحكم الرشيد وحقوق
 االنسان 

  مؤسسة ومجمس محمي لممشاركة في تقييم مؤشرات الحكم  051الوصول الى
 الصالح 

  انشاء المجنة الوطنية لمراقبو مؤشرات الحكم االصالح في فمسطين. 
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 الخبرات نقل      - .5
 أفضل الدوليةحول
 دوليا المستخدمة الممارسات

 الصالح الحكم مجال في
 .االنسان وحقوق

 2 من النشرات واالدلو التدريبية حول افضل الممارسات الدولية لمجال %
 الحكم الصالح متوفره بالعربية 

 2 من االدوات الجديدة لمحكم الصالح تم ادخاليا الى وزارة الحكم المحمي %
 وانشطة المؤسسات االىمية 

 كم اعداد دليل تدريبي واحد سنويا  بالغو العربية حول افضل  الممارسات لمح
 الصالح 

  ورشات عمل سنويا مع وزارة الحكم المحمي وشبكة المنظمات االىمية  1عقد
 حول االدوات الحديثة المتوفره

  عقد لقاء تدريبي سنوي لممجالس المحمية والمؤسسات االىمية حول االدوات
 الحديثة المتوفرة 

  



 

 
 تطوير مهارات وقدرات الطاقم التنفيذي بالجوانب الفنية واإلدارية 

 االنشطة المؤشرات األهداف المحددة

من طاقم العمل تعزيز قدرات  1.0
خالل تطوير وتعزيز األنظمة 

 اإلدارية والمالية الجديدة.

 التدقيق. تم العمل بنظام إداري جديد في تقارير 
  قرار أفضل عمى المستوى اإلدارييقوم مجمس اإلدارة بعمميات صنع ،

 وبعمميات أيسر أيضا.
 وفيم تام لمنظام.أصبح لدى الطاقم نمو في درجة الرضى ، 
   .تقوم التقييمات الخارجية بمراعاة التطورات 

  وااللتزام بحيثياتو.جديد إداريتطوير نظام ، 
  األنشطةإيجاد نظام تقييم ومتابعة لرصد. 
 .ضمان استقاللية المجمس 
 ء تقييمات خارجية كل عامإجرا. 

في طاقم العمل رفع قدرات  1.5
 .النزاع التعامل مع مجال 

 وميارات الموظفين سنويًا من خالل عممية تقييم.   ،يتم إنياء وتحديث تدقيق قدرات 
 واليات حل النزاع الجديدة.تنظيم تدريب لمموظفين حول مفاىيم ، 
 52 ًبتطوير ميارات جديدة.، وقاموا % من الطاقم تمقوا تدريبا 
 52وحمقات دراسية متعمقة بعمميم.% من الطاقم شارك في ورشات عمل ، 
 02وحمقات دراسية في الخارج.% من الطاقم شاركوا في ورشات عمل ، 

 .تأكد من ضمان إدراج عممية تقييم األداء واضح في النظم اإلدارية 
  الموظفين كل سنة لتطوير % من 52توفير التدريب أو فرص التدريب لما يقارب

 اليات التعامل مع النزاعالشخصية، مع التركيز عمى بناء القدرات المتخصصة في
 النزاعات.

  تشجيع الموظفين لمحصول عمى فرص تدريبية، والمشاركة بورش عمل في
 الخارج.

  تغيير عقود الموظفين، حيثما كان ذلك ضروريا، للتأكيد على الحاجة للتطوير

 سين المهارات.المستمر، وتح

 

إيجاد منصب جديد لمشرف العالقات العامة، وتوفير التدريب الالزم حسب  ، ونشاطات تم دعوتيم % من المراسمين وممثمي اإلعالم يحضرون أحداثاً  52ترويج انشطة مؤسسة   1.1



 إلييا. وسائل اإلعالم.   عبرتعاون
   ونشاطاتيا.مقالة سنويًا عن تعاون 51يتم نشر ، 
  اطالع عمى موقع تعاون اإللكتروني شيريًا.   2111زيارة و 5111ىنالك 

 االحتياج.
  وسائل إعالم رئيسية. 7إقامة عالقات راسخة مع 
 عقد تقارير إعالمية مرة كل شيرين. 
  إصدار تقارير إعالمية عن الفعاليات، واألنشطة، ودعوة الصحفيين وممثمي

 وسائل اإلعالم ليذه الفعاليات.
 باألسبوعمرة  األقلوقع تعاون عمى شبكة االنترنت عمى تحديث م 
 عداد النشرات اإلخبارية  ،وتحديثيا بشكل مستمر ،إعداد قائمة بالبريد االلكتروني وا 

والنشرات تحتوي منشورة عمى  ،تكون التحديثات أنمرات كل سنة مع ضمان  0
 .يااللكترونالموقع 
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 ،تغطي التكاليف األساسية  0.0
تقوم النشاطات الممولة ذاتيًا ف

 باالستمرارية.   تعاونبتزويد 

 51 ىي نشاطات ذاتية التمويل. تعاون% من نشاطات 
 51 األساسي يتم تحصيمو ذاتيًا )بما يشمل ذلك الذي يتم  تعاون% من تمويل

 ة أو منحا محمية أخرى(.من خالل جمع التبرعات المحمي
 (.Core Fundingالرئيسي مقدم من منح طويمة المدى ) تعاون% من تمويل 01

  غيرىا أوبحوث دراسية  إلجراءتقديم لمحصول عمى عقود. 
 لتدريبية، والتي يمكن تمبيتيا من قبل إشراك القطاع الخاص لتقييم االحتياجات ا

مقابل رسوم، وبناء قدرات الموظفين في ىذه المجاالت، ووضع  Ta'awon مؤسسة
 مواد تدريبية.

  فرص تدريبية من القطاع الخاص لتنفيذ دورات تدريبية 2استدراج. 
 عمى المشروع من قبل موظفي المشاريع مع التركيز  تصميم تطوير عممية

الرئيسيين المشاركة بحيث يتم تصميم إستراتيجية المنظمة، وبناء قدرات الموظفين 
 بناء عمى تقديم عروض.

  تطوير خطة لتجنيد األموال، بحيث يتم إشراك أشخاص معروفين ورئيسيين في

 المؤسسة.

تتم إدارة مالية تعاون بشكل   0.1
فعال من أجل توفير مصادر كافية 

ولمحماية من  ،لجميع العمميات
ولالستثمار  ،الصدمات المالية
 المستقبمي.    

  شيور.  2وضع خطة طوارئ مالية خالل 
% من تخفيض 21تعمل خطة الطوارئ عمى توفير الخيارات لما يصل إلى 

 التمويل.

 .تعيين خبير لتطوير خطة طوارئ مالية 
 والخيارات المتاحة.استشارة الموظفين حول االستراتيجيات ، 
  المجال لمشارة أصحاب العالقة، والمانحين في ىذه العممية.فسح 
  أشير.تحديث الخطة كل ستة 
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بشكل  تعاونتتم إدارة مالية   0.1
فعال من أجل توفير مصادر كافية 

لجميع العمميات ولمحماية من 
الصدمات المالية ولالستثمار 

 المستقبمي.    

 51 وليس من مانحين   ،من مانحين جدد ومختمفين توفيره% من التمويل يتم
 قائمين.   

 51 من التمويل يتأتى من مانحين ذوي سجل سابق بتمويل نشاطات %
 .تعاون

 01والتكاليف التشغيمية بنسبة  ،تم تخفيض تكاليف اإلشراف.% 
  سنويًا الستعماالت الطوارئ. تعاون% من تمويل 01يتم توفير 
  ستة أشير.تطوير خطة استثمارية خالل 
 

  ودولية ،مشتركة مع مؤسسات محمية المشاريعتقدم 
 العالقات معيم لضمان  تقويةو  ،وتحسين التقارير المقدمة لممانحينر تطوي

 .تكرار التمويل
  خفض تكاليف المؤسسة مع تحديد المجاالت التي يمكن خفض التكاليف فييا

 .حتى جمعيا أو
 وضع السياسات المالية  لوضع خطة مالية، بحيث يعمل علىتعيين خبير

الجدية التي توفر األموال الستخدامها في حاالت الطوارئ، ووضع خطة 

استثمارية للسماح  بالحصول على أكبر نطاق لالستثمارات في البنية التحتية، 

 والموارد.
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من طاقم العمل تعزيز قدرات  1.0
خالل تطوير وتعزيز األنظمة 

 اإلدارية والمالية الجديدة.

 .تم العمل بنظام إداري جديد في تقارير التدقيق 
 وبعمميات أيسر  ،يقوم مجمس اإلدارة بعمميات صنع قرار أفضل عمى المستوى اإلداري

 أيضًا. 
 وفيم تام لمنظام. ،الرضى أصبح لدى الطاقم نمو في درجة 
   .تقوم التقييمات الخارجية بمراعاة التطورات 

 و.تطوير نظام اداري جديد وااللتزام بحيثيات 
 .إيجاد نظام تقييم ومتابعة لرصد األنشطة 
 المجمس استقاللية ضمان. 
 إجراء تقييمات خارجية كل عام. 

في طاقم العمل رفع قدرات  1.5
 .النزاع التعامل مع مجال 

 وتحديث تدقيق قدرات وميارات الموظفين سنويًا من خالل عممية تقييم.   ،يتم إنياء 
 تنظيم تدريب لمموظفين حول مفاىيم واليات حل النزاع الجديدة. 
 52 ًوقاموا بتطوير ميارات جديدة. ،% من الطاقم تمقوا تدريبا 
 52  .من الطاقم شاركوا في ورشات عمل وحمقات دراسية متعمقة بعمميم % 
 02.من الطاقم شاركوا في ورشات عمل وحمقات دراسية في الخارج % 

 داء واضحفي النظم اإلداريةعممية تقييم األة إدرا تأكد من ضمانال. 
 من الموظفين كل سنة52لما يقارب  فرص التدريب أو توفير التدريب٪ 

 في حل النزاعات. المتخصصة بناء القدرات مع التركيز عمى لتطويرالشخصية،
 في الخارج والمشاركة بورش عمل ،فرص تدريبيةعمى  الموظفين لمحصول تشجيع. 
 تطويرالالحاجة إلى  عقود الموظفين،حيثما كان ذلك ضروريا، لمتأكيد عمى يريتغ 

 .وتحسين الميارات ،مستمرال

ترويج انشطة مؤسسة   1.1
 وسائل اإلعالم.   عبرتعاون

 52ونشاطات تم دعوتيم ليا. ،أحداثاً  % من المراسمين وممثمي اإلعالم يحضرون 
   ونشاطاتيا. ،مقالة سنويًا عن تعاون 51يتم نشر 
  اطالع عمى موقع تعاون اإللكتروني شيريًا.  0211و ،زيارة 211ىنالك 

 وتوفير التدريب الالزم حسب  ،العالقات العامة منصب جديد  لمشرف إيجاد
 تياج.حاال

 رئيسية وسائل إعالم 2 مع عالقات راسخة إقامة. 
 عقد تقارير إعالمية مرة كل شيرين. 
 ودعوة الصحافيين وممثمي وسائل  ،الفعاليات واألنشطة إعالمية عن اصدار تقارير



 االعالم ليذه الفعاليات.
 تحديث موقع تعاون عمى شبكة االنترنت عمى االقل مرة باالسبوع. 
 عداد ،وتحديثيا بشكل مستمر ،إعداد قائمة بالبريد االلكتروني  0النشرات اإلخبارية  وا 

مرات كل سنة مع ضمان ان تكون التحديثات والنشرات منشورة عمى الموقع 
 كتروني.لاال

 

  



 
 الخطة السنوية

  الحد من االثار السمبية لمنزاعات من خالل التشجيع عمى التعامل مع النزاع بشكل سممي .1

 2018 2017 2012 األنشطة األهداف المحددة

 المحمي المجتمع توعية      -  0.0
 النزاعات لحل البديمة الوسائل حول

 السممية بالطرق النزاعات  مع التعامل اليات عمى تدريبي برنامج تنظيم 
 .(سنويا مجموعات 0 \ مجموعة لكل مشارك 52 \ ساعة 50)

 يجاد أبحاث، تطوير  في سممية حمول لدعم مبتكرة واليات طرق وتنفيذ وا 
 .ومدرسة جامعة 51 في النزاع حل

 مع التعامل اليات حول لمشباب سنوية ومؤتمرات اجتماعات، تنظيم 
 .السممية بالطرق النزاعات

 شير كل مرة نقاش وحمقات مناظرات، تنظيم. 
 (سكتش لكل واحدة دقيقة إذاعيةبمعدل سكتشات 0) سنويا حممة تنظيم، 
 (نسخة 2111) بوسترات ،(نسخة 5111)ممصقات. 
 بحل ساعدت شبابية مشاركة ألفضل( جوائز 1) سنوية جوائز تقديم 

 سممية بطرق والجامعات والمدارس الفمسطيني، المجتمع في النزاعات

 تدريبات خمسة 
 
 دراسة
 
 مؤتمر
 

 جمسة نقاش
سكتشات درامية )عدد 

 ممصق 5111(0
 بوستر 2111
 اشخاص( 1جائزة سنوية )

 أربعة تدريبات
 
 دراسة
 
 مؤتمر
 

 جمسة نقاش
)عدد سكتشات درامية 

 ممصق 5111(0
 بوستر 2111
 اشخاص( 1جائزة سنوية )

 أربعة تدريبات
 
 دراسة
 
 مؤتمر
 

 جمسة نقاش
سكتشات درامية )عدد 

 ممصق 5111(0
 بوستر 2111
 اشخاص( 1جائزة سنوية )

دراسات بحثية ومواد  إعداد  0.5
اليات التعامل تدريبية حول موضوع 

 .مع النزاع بالطرق السممية 

 نسخة ( 0111وطباعة  بحثين سنويا )  إعداد 
 من اصحاب ذوي العالقة  011مع ما ال يقل عن  نشر ومناقشة االبحاث

 حول كيفية استخدام ىذه االبحاث المنشورة 
  النزاعات واداة لرصد  اليات التعامل مع وضع مجموعة من المؤشرات حول

 ىذه المؤشرات  

إعداد ونشر دراسات )عدد 
5) 

عمل مؤشر سنوي جول 
 العنف
 

إعداد ونشر دراسات )عدد 
5) 

عمل مؤشر سنوي جول 
 العنف
 

إعداد ونشر دراسات )عدد 
5) 

عمل مؤشر سنوي جول 
 العنف
 



  الحد من االثار السمبية لمنزاعات من خالل التشجيع عمى التعامل مع النزاع بشكل سممي .1

 سنويا ونشر النتائج عمى  جمع ورصد جميع المعمومات عن المؤشرات بشكل
ان يحتوي الفيرس عمى تقرير وتحميل يوضح عمى  (Index)شكل فيرس 

 االحتياجات والنجاحات التي تم التوصل الييا 
 درب المدربين عمى استخدام ىذه االدلة  تو  اتطوير واعداد  دليمين تدريبين سنوي

قدم الدعم ليم لالستفادة منيا في تنفيذ دورات تدريبية شيرية في المدارس تو 
 والجامعات 

 التواصلوسائل  جميع الموادعمى الموقع والترويج ليا من خالل أرشفة 
 .واالعالن عمى شبكة االنترنت االجتماعية

 
 

 (5 عمل أدلة تدريبية )عدد
 

تحديث الصفحة االلكترونية 
 مرة سنويا 05

 
 

 (5عمل أدلة تدريبية )عدد 
 

تحديث الصفحة االلكترونية 
 مرة سنويا 05

 
 

 (5عمل أدلة تدريبية )عدد 
 
االلكترونية تحديث الصفحة 

 مرة سنويا 05

 وأنظمة وسياسات قوانين تطوير  0.1
 السمم منظومة حماية عمى تساعد
 .الفمسطيني االىمي

 
  تطوير بحث محكم حول واقع القضاء الفمسطيني وسبل النيوض بو 
  لقاءات سنويا حول اليات النيوض بالواقع القضائي الفمسطيني  0عقد

 في معالجة النزاعات 
  عمل برنامج تمفزيوني حول راي الجميور الفمسطيني بالقضاء

 الفمسطيني 
  عمل مؤتمر سنوي حول اليات تطوير وسائل بديمو لمعالجة النزاعات

 المجتمعيو 
  

 إعداد كتيبين
 2إعداد حاالت دراسية )

 حاالت(
 عقد ورشتين عمل

 جمسات نقاش 2عقد 
 جمسة  05

اجتماعات مع  2عقد 
 اصحاب القرار

 كتيبين إعداد
 2إعداد حاالت دراسية )

 حاالت(
 ورشات عمل 0عقد 
 جمسات نقاش 7عقد 

 جمسة 05
اجتماعات مع  7عقد 

 اصحاب القرار

 إعداد كتيبين
 2إعداد حاالت دراسية )

 حاالت(
 ورشات عمل 2عقد 
 جمسات نقاش 01عقد 

 جمسة 05
اجتماعات مع  01عقد 

 اصحاب القرار

 

  



 

 وحقوق اإلنسان والتسامح والمشاركة االهميالنزاع عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية والسمم  الحد من -2

 2014 2013 2012 األنشطة األهداف المحددة

 المحمي المجتمع وتطوير توعية  5.0
 االجتماعية العدالة وممارسات قيم عمى

. االنسان وحقوق الصالح والحكم
 والتسامح

  لعدالو ال مع المؤسسات الشبابية حول قيملقاءات سنويا  01عقد
 وحقوق االنسان والتسامح  المجتمعيو 

  ورشات عمل سنويا مع المجالس المحمية حول  الحكم الرشيد  01عقد
 والعدالو االجتماعيو 

  لقاءات اعالمية مع المجالس المحمية المؤسسات االىمية  1عقد
 ي والرسمية حةل واقع العدالو في المجتمع الفمسطين

 اجتماع 05عقد 
 تنفيذ تدريبين

 مبادرات 01دعم 
 جمسة 21عقد 

 
 مناظرات 2عقد 

 
 
 ورقة موقف 2إعداد تقرير و

 

 اجتماع 05عقد 
 تنفيذ تدريبين

 مبادرات 01دعم 
 جمسة 21عقد 

 
 مناظرات 2عقد 

 
 
 ورقة موقف 2إعداد تقرير و

 

 اجتماع 05عقد 
 تنفيذ تدريبين

 مبادرات 01دعم 
 جمسة 21عقد 

 
 مناظرات 2عقد 

 
 
 ورقة موقف 2إعداد تقرير و

 
 تنفيذية ولوائح وأنظمة برامج تطوير
 وحقوق الصالح الحكم ممارسات تعزز

 الفمسطينية المؤسسات داخل االنسان

  تطوير برنامج الكتروني لفحص مؤشرات العدالو االجتماعيو والتسامح
 في المجتمع الفمسطيني 

  تطوير برنامج الكتروني حول واقع حقوق االنسان في المؤسسات
  الحقوقيو والحكومية 

  مؤسسة لفحص  011زيادة نسبو المؤسسات المجالي المحمية الى
  5102-5100مؤشرات الحكم الصالح المعد في 

  لقاءات سنوية مع حقوقيين ومؤسسات حقوقيو  1عقد 

   



 وحقوق اإلنسان والتسامح والمشاركة االهميالنزاع عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية والسمم  الحد من -2

 الدولية الخبرات نقل      -

  المستخدمة الممارسات أفضل حول 

  الصالح الحكم مجال في دوليا

 .االنسان وحقوق

 الممارسات  افضل حول العربية بالغو  سنويا واحد تدريبي دليل اعداد 
  الصالح لمحكم

 المنظمات وشبكة المحمي الحكم وزارة مع سنويا عمل ورشات 1 عقد 
 المتوفره الحديثة االدوات حول االىمية

 حول االىمية والمؤسسات المحمية لممجالس سنوي تدريبي لقاء عقد 
 المتوفرة الحديثة االدوات

 

   

  



 

 واإلداريةطاقم عمل تعاون الفنية تعزيز قدرات  .1

 2102 2102 2102 المؤشرات األهداف المحددة

من طاقم العمل تعزيز قدرات  1.0
خالل تطوير وتعزيز األنظمة اإلدارية 

 والمالية الجديدة.

 ووااللتزام بحيثيات نظام اداري جديد تطوير 
 لألنشطةارصد إيجاد نظام تقييم ومتابعة ل. 
 ضماناستقالليةالمجمس 
 جراء تقييمات خارجية كل عامإ 

 إعداد نظام إداري
 إعداد نظام تقييم ومتابعة

 
 إجراء تقييم

 تحديث النظام
 إعداد نظام تقييم ومتابعة

 
 إجراء تقييم

 تحديث النظمم
 نظام تقييم ومتابعةإعداد 

 
 إجراء تقييم

في مجال طاقم العمل رفع قدرات  1.5
 التعامل مع النزاعات 

 في النظم اإلدارية  واضحاالداء  عممية تقييم إدراج تأكد من ضمان 
 من الموظفين كل سنة ٪52لما يقارب  أوفرص التدريب توفير التدريب 

في حل  المتخصصة بناء القدرات مع التركيز عمى لتطويرالشخصية،
 .النزاعات

 في  والمشاركة بورش عمل يةفرص تدريبعمى  الموظفين لمحصول تشجيع
 الخارج

 الحاجة إلى تطوير غيرعقود الموظفين ،حيثما كان ذلك ضروريا، لمتأكيد عمىت 
 مستمر وتحسين الميارات

 من طاقم العمل×× تدريب
 

  

 عبرتعاونترويج انشطة مؤسسة   1.1
 وسائل اإلعالم.  

 حسب وتوفير التدريب الالزم العامة العالقات  لمشرف  منصب جديد إيجاد
 تياج.االح

  وسائل إعالمرئيسية2إقامةعالقات راسخةمع 
  مرة كل شيرين تقارير إعالمية عقد 
 ممثمي الصحافيين و ودعوة الفعاليات واألنشطة  عنإعالمية  صدار تقاريرا

 الفعاليات.وسائل االعالم ليذه 

 توظيف منسق لمعالقات
 
 

 تقرير إعالمي 50 نشر
 
 

 توظيف منسق لمعالقات
 
 

 تقرير إعالمي 50نشر 
 
 

 توظيف منسق لمعالقات
 
 

 تقرير إعالمي 50نشر 
 
 



 واإلداريةطاقم عمل تعاون الفنية تعزيز قدرات  .1

  عمى شبكة االنترنت عمى االقل مرة باالسبوعتعاون تحديث موقع 
 عداد البريد االلكتروني بقائمة  إعداد النشرات وتحديثيا بشكل مستمر وا 

مرات كل سنة. مع ضمان ان تكون التحديثات والنشرات تحتوي  0اإلخبارية 
 كتروني.لمنشورة عمى الموقع اال

 كترونيةلتحديث الصفحة اال
 نشرات 0إعداد ونشر 

 كترونيةلتحديث الصفحة اال
 نشرات 0إعداد ونشر 

 كترونيةلتحديث الصفحة اال
 نشرات 0إعداد ونشر 

 

 

  



 

 المالية زماتاالستدامة المالية وتعزيز القدرة عمى التعامل مع اال تطوير  .2

 2018 2017 2012 االنشطة األهداف المحددة

تغطي التكاليف األساسية تقوم   0.0
 تعاونالنشاطات الممولة ذاتيًا بتزويد 

   .باالستمرارية وبطريقة

 تقديم لمحصول عمى عقود الجراء بحوث دراسية او غيرىا 
  من قبل  والتي يمكن تمبيتيا التدريبية لتقييم اإلحتياجات القطاع الخاصاشراك

في ىذه المجاالت  قدرات الموظفين مقابل رسوم، وبناء Ta'awon مؤسسة 
 ووضع مواد تدريبية

  القطاع الخاص لتنفيذ دورات تدريبية فرص تدريبية من  2استدراج 
 مع التركيز عمى   اريعتصميم المشروع من قبل موظفي المش تطوير عممية

الموظفين  المنظمة وبناء قدرات استراتيجية بحيث يتم تصميم  المشاركة
 الرئيسيين بناء عمى تقديم عروض 

  رئيسيين فياشخاص معروفين و بحيث يتم اشراك  األموال،تجنيد ل خطةتطوير 
 المؤسسة.

 عقد تدريبين
 
 
 

 تدريبات 2عقد 
 
 
 

 عمل حممة لتجنيد االموال

 عقد تدريبين
 
 
 

 تدريبات 01عقد 
 
 
 

 عمل حممة لتجنيد االموال

 عقد تدريبين
 
 
 

 تدريبات 01عقد 
 
 
 

 عمل حممة لتجنيد االموال

راتيجية واضحة لمتعامل است ملع 0.5
 من خالل وضع المالية الزماتمع ا

 خطة طوارئ مالية

 خبيرلتطوير خطةطوارئمالية تعيين 
  استشارة الموظفين حول االستراتيجيات والخيارات المتاحة 
  افسح المجال لمشارة اصحاب العالقة والمانحين في ىذه العممية 
   تحديث الخطة كل ستة اشير 

 ديث الخطةحت ديث الخطةحت خطة طوارئ دإعدا

بشكل  تعاونتتم إدارة مالية   0.1
فعال من أجل توفير مصادر كافية 

لجميع العمميات ولمحماية من 

 مشتركة مع مؤسسات محمية ودولية  تقدم لمشاريع 
  تحسين العالقات معيم لضمان و تطوير وتحسين التقارير المقدمة لممانحين

 تكرار التمويل 
 المجاالت التي يمكن خفض التكاليف فييا  دخفض تكاليف المؤسسة مع تحدي

 تدريب عمى كتابة المشاريع
 تدريب عمى كتابة التقارير
 إعداد سياسات مالية

  



الصدمات المالية ولالستثمار 
 المستقبمي.    

 او حتى جمعيا 
 يعمل عمى وضع السياسات المالية بحيث خطة مالية تعيين خبير لوضع 

خطة ووضع لطوارئ يا في حاالت االستخدامتوفر االموال  الجديدة التي
البنية التحتية  الستثمارات فيل نطاق لحصول عمى أكبربا لمسماح استثمارية
 والموارد

 
 

 

 

 

  



 

 أدوات المراقبة

تعمل قائمة األدوات فيما يمي عمى تفعيل مزيج من الوسائل الكمية والنوعية والتشاركية من أجل التأكد من تتبع النشاطات 
التغذية الراجعة والعمل بيا حيثما أمكن. وتمثل ىذه الوسائل الحد األدنى لممراقبة بينما يمكن العمل  باإلضافة إلى تقبل

 بوسائل إضافية خاصة بمشاريع أو نشاطات معينة.

 قاعدة بيانات المشاركين والمتطوعين 
انات وىي قاعدة بيانات شاممة ومتشعبة وواضحة تعمل عمى تسجيل التفاصيل )بما يشمل االسم، وبي

االتصال، والعمر، والمستوى التعميمي، والنشاطات التي تم االشتراك فييا، والتواريخ وتقييمًا مختصرًا 
 لمنشاط(.

 
 تقييمات الموظفين 

يتم إجراء تقييم سنوي ألداء الطاقم، والتطور الشخصي، ودرجة الرضى، حيث يجب أن يتم جمع ذلك 
ا االستجابة لممشاكل فيجب أن يتم توثيقيا وتقييميا من ومراجعتو من قبل اإلدارة وأعضاء المجمس. أم

 خالل اجتماعات موثقة بمحاضر. 
 

 تقارير التطور الداخمية 
وتشمل كتابة التقارير حول مؤشرات النتائج لألقسام ذات العالقة من الخطة االستراتيجية، ووصفًا وظيفيًا 

بين الطاقم واإلدارة مما يقيم توازنًا ما بين  لكل عضو في الطاقم. يجب أن يبنى ذلك عمى إطار متفق عميو
 التفاصيل وعبء العمل. 

 
  اجتماع المشاركين 

وىو نوع من اجتماعات الطاولة المستديرة يعقد لممشاركين من أجل تقديم التغذية الرجعية واالستجابات 
لمنشاطات التي اشتركوا فييا. يجب أن يعقد االجتماع كل ثالثة أشير وأن يغطي جميع النشاطات خالل 

 األشير الثالث الماضية. كما يجب أن يكون مسياًل بشكل تام وموثقًا كذلك. 
 

  حاالت الدراسة 
بشكل خاص. كما يجب أن يتم تجميع  نفيذىاالتي تم توتشمل المشاركين والمتطوعين وكافة النشاطات 

 حاالت دراسية أخرى ألىداف داخمية تتعمق باألخطاء والمشاكل والنتائج السمبية من أجل االستفادة منيا. 
 

 فية(محتوى وسائل اإلعالم )فيديو/مرئي، مسموع، صور، بيانات صح 



يجب أن تكون جميع النشاطات موثقة من خالل نوعين من وسائل اإلعالم عمى األقل. ويجب أن يشمل 
ىذا قدر اإلمكان الفيديو. وينبغي أن يتم تحميل جميع أشكال اإلعالم ومشاركتيا عمى وسائل اإلعالم 

ة ومشاركتيا االجتماعي )يوتيوب وفيس بوك(. كما ويجب رفع جميع أشكال وسائل اإلعالم ذات العالق
 اإللكتروني مما يكّون "أرشيفًا" رقميًا ليذا المحتوى.  تعاونعمى موقع 

 
  نتائج وقرارات ناتجة عن مؤتمرات وورش عمل و نقاشات 

يجب أن يتم استخدام النتائج والقرارات لتوثيق كل حدث ونشاط عام يتضمن النقاش واالنخراط مع الشباب أو غيرىم من 
تعميم ذلك بنشره عمى الموقع اإللكتروني، كما ويجب أن يتم التسجيل عند الدخول لمشاىدتو من أجل  ذوي العالقة. وينبغي

 المراقبة.        


