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منذ عام 2009، تعمل مبادرة »الحماية محليًا إلى عالميًا« ]لوكال تو جلوبال 
بروتكشن[ Local2Global Protection والمعروفة بـ )L2GP( مع مجموعة من 

المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية من أجل فحص السبل لدعم 
المجتمعات كي تبادر بنفسها بالقيام باستجابة أفضل تجاه األزمات اإلنسانية؛ سواء 

كانت تلك األزمات الظاهرة على نحٍو مفاجئ أو األزمات المستمرة على المدى 
الطويل.

ويعتمد هذا اإليجاز من )L2GP( في غزة على الجوالت الميدانية التشاركية التفاعلية 
والنقاشات الجماعية المركزة )المجموعات البؤرية( وورش العمل واالجتماعات 

مت في عام 2019 وأوائل عام 2020. كما وُعقدت جلسات نقاش تفاعلية  التي نظِّ
للتقييم الذاتي وتبادل الخبرات مع مختلف أصحاب الشأن لتعزيز فرص التعلم على 

المستوى الوطني.

اإليجاز التعليمي: الخطوات العملية 
التي اتخذها المجتمع في غزة

يقول أحد أفراد المجتمع:
»تكمن مشكلتنا في أن المنظمات غير الحكومية التي تصيغ مقترحات المشاريع  تحرص دائمًا على 

إرضاء الجهة المانحة، حتى لو كانت على خطأ. آن األوان لتغيير ذلك.«

ويقول أحمد من مركز العمل التنموي/ معًا:
»لقد تعاملنا دائمًا مع المجتمعات كمتلقي واعتبرناها كأنها الحلقة األضعف في سلسلة 

المساعدات. لقد أعادت النتائج للمجتمعات مكانتها وكرامتها.«

ويقول شخص آخر من أفراد المجتمع:
»ال نريد مزيدًا من المساعدات من خالل البطاقات والقسائم... أضرت المساعدات التقليدية بإنتاجية 

المواطنين؛ فإذا وجدُت سمكة على الشاطئ، فلماذا أذهب للصيد؟«
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>>

المقدمة

ــم المشــترك لمــدة  ــًا« أو )L2GP( ورشــة عمــل للتدريــب والتصمي ــًا إلــى عالمي ــة محلي ــادرة »الحماي مــت مب فــي حزيــران 2019، نظَّ
 /DCA 5 أيــام فــي قطــاع غــزة مــع 7 منظمــات محليــة شــريكة وبمشــاركة كل مــن: )مؤسســة المســاعدات الكنســية الدنماركيــة
مؤسســة المســاعدات الكنســية النرويجيــة NCA( والكنيســة الســويدية )CoS( واإلغاثــة المســيحية )CA(. وشــارك فــي تنظيــم ورشــة 

العمــل جمعيــة الشــبان المســيحية – القــدس الشــرقية )EJ-YMCA( لتعزيــز التعلــم المحلــي.

وتــال عقــد ورشــة العمــل حــول »االســتجابة لألزمــات بقيــادة الناجيــن والمجتمــع المحلــي« )sclr( إجــراء التدخــل التجريبــي فــي غــزة 
فــي الفتــرة مــا بيــن شــهري تمــوز و كانــون األول 2019. وشــملت المبــادرة مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا بالتعــاون مــع مؤسســة 
المســاعدات الكنســية الدنماركيــة DCA/ مؤسســة المســاعدات الكنســية النرويجيــة NCA والكنيســة الســويدية، وجمعيــة الثقافــة 
والفكــر الحــر بالتعــاون مــع اإلغاثــة المســيحية. هــذا ويهــدف البرنامــج التجريبــي إلــى اختبــار قــدرة الشــركاء والمجتمعــات المحليــة 
 )sclr( علــى االســتجابة بســرعة لألزمــات المســتقبلية باســتخدام نهــج »االســتجابة لألزمــات بقيــادة الناجيــن والمجتمــع المحلــي« أو

والبحــث عــن فــرص للتوســع. 

بــت المجتمعــات المســتهدفة علــى إعــداد الخطــط وتصميــم التدخــالت؛ للحــد مــن اآلثــار الســلبية للمخاطــر والكــوارث المســتقبلية  ُدرَّ
ــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي  وللتخفيــف مــن آثارهــا. وفــي ذات الوقــت، تنســيق االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية الراهن
فــي حالــة ظهــور أزمــات علــى نحــٍو مفاجــئ أو أزمــات مســتمرة، والتــي تحتــاج إلــى تدخــالت إنســانية عاجلــة. ويعتمــد المشــروع 
ــأن المجتمعــات المتضــررة مــن األزمــات هــي دائمــًا أول المســتجيبين. وعــادة مــا تأخــذ  التجريبــي فــي األســاس علــى االعتــراف ب
ــر مــن الحــاالت  ــة فــي كثي ــر، تكــون االســتجابة المحلي ــى تقدي ــادرة فــي االســتجابة لألزمــات، وبأدن هــذه المجتمعــات زمــام المب
ــة فــي  ــك التــي تقودهــا أو تدعمهــا الجهــات الفاعل ــة والتعافــي، كتل ــة للحفــاظ علــى األرواح والحماي بنفــس القــدر مــن األهمي

مجــال المســاعدات اإلنســانية الخارجيــة. 

ــة علــى االســتجابة  ــادة قــدرة المجتمعــات المحلي ــن والمجتمــع المحلــي )sclr( لزي ــادة الناجي ــم نهــج االســتجابة لألزمــات بقي وصمِّ
ولتلبيــة االحتياجــات الفوريــة بصــورة أفضــل. وفــي نفــس الوقــت، يعمــل علــى تعزيــز مرونــة ســبل العيــش والصحــة النفســية علــى 
المــدى الطويــل إلــى جانــب تمثيــل المجتمعــات المتضــررة. وُتعالــج التهديــدات ضــد الحمايــة مــن خــالل تعزيــز االســتجابات المجتمعية 

التشــاركية المتنوعــة، والتــي فــي مجملهــا تلبــي احتياجــات الفئــات المجتمعيــة المختلفــة مــن جميــع األعمــار.
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المربع 1: العمل التشاركي والتعلم أثناء األزمة
 )sclr( يستخدم نهج االستجابة لألزمات بقيادة الناجين والمجتمع

نهج العمل التشاركي والتعلم في وقت األزمات )PALC(. وٌتعرف 
بأنها عملية يمتلكها المجتمع وتتضمن تحليل سريع للوضع القائم 

ه وإدارة المعلومات والتعبئة المجتمعية وتحليل  واالستقصاء الموجَّ
الفجوات والتعلم على أساس القدرات والموارد المحلية لتعزيز فرص 

المساعدة الذاتية.
)PALC( مسار العمل التشاركي والتعلم خالل األزمات

تحديد المجتمع الذي يمر في أزمة ما )إما مفاجئة أو ممتدة( . 1
الستهدافه.

إشراك أصحاب الشأن الرئيسيين في المجتمع. وُيذكر على . 2
.)CBOs( سبيل المثال البلديات ومنظمات المجتمع المحلي

حشد المتطوعين في المجتمع المحلي.. 	
إجراء المتطوعون وأعضاء المجتمع الذين ُحشدوا لالستقصاء . 	

ه. الموجَّ
يحدد أعضاء المجتمع القدرات أو الموارد المتاحة والمخاطر . 5

واالحتياجات.
جمع المعلومات وتحليلها.. 	
يشارك المتطوعون والمنظمات المحلية غير الحكومية في . 7

الخروج بالتغذية الراجعة للمعلومات التي ُجمعت.
اإلعالن عن الدعوة للتقدم بمقترحات لمبادرات مجتمعية . 	

للحصول على المنح النقدية الصغيرة.
تشكيل مجموعات مجتمعية حيث تقدم هذه المجموعات . 9

عرض مقترحات لمبادرات مجتمعية للحصول على منحة نقدية 
صغيرة لالستجابة للمخاطر المحددة.

م . 10 تراجع المنظمات المحلية غير الحكومية والمتطوعون وتقيِّ
المقترحات، ومن ثم تعلن عن الفائزة منها بالمنح النقدية 

الصغيرة.
التعاقد مع المجموعات المجتمعية الفائزة لتنفيذ مبادرات . 11

المنح النقدية الصغيرة.
تسهيل عمليات العمل والتعلم، والتي تتناول عالقات القوة . 12

وحساسية الصراع وحساسية النوع االجتماعي والمساءلة 
والتشبيك وتوجهات المنظمات المحلية غير الحكومية 

واالستدامة واستراتيجيات إنهاء عمل المؤسسة من المجتمع 
.)Exiting( المحلي

استهدفت المبادرة 7 تجمعات في: عزبة عبد ربه )شمال غزة( والتفاح )مدينة غزة( والسوارحة )المحافظة الوسطى( والمخيم الجديد 
)المحافظة الوسطى( والنصر )محافظة رفح( والمواصي )خان يونس( والحي الياباني )خان يونس(.

تهدف المبادرة إلى تعزيز المجتمعات المستهدفة من حيث:
القدرة على توقع المخاطر وإدارتها.

المرونة في مواجهة األخطار الطبيعية، وتلك التي من صنع اإلنسان من خالل العمل على تقليل نقاط االنكشاف.
القدرة على تحديد القدرات التي يمتلكها المجتمع وتحديد االحتياجات اإلنسانية.

المرونة التنظيمية والمجتمعية على المدى الطويل.
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تنفيذ النهج
ما هي التغييرات التي تم إجراؤها  في التنفيذ؟

»أثناء التدريب، لم أشعر بأنني متمكنة من 
الموضوع، إذ كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن 

أتصور كيفية القيام بذلك... بدأت أثق في هذا 
النهج فقط عندما بدأ التنفيذ وشهدت ردود الفعل 

من الناس. لقد بدأ الناس في التفكير في مواردهم 
وقدراتهم«.

.)CFTA( ميسون، جمعية الثقافة والفكر الحر

ذت المنظمات المحلية غير الحكومية نهج العمل التشاركي  نفَّ
والتعلم خالل األزمات )PALC( مع بعض التغيير في تسلسلية 

مسار هذا النهج. 
نظــرًا لضيــق الوقــت، أعلــن مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا عــن . 1

نفــس  فــي  المجتمعيــة  النقديــة  والمنــح  المتطوعيــن  تجنيــد 
الوقــت. 

ــف. . 2 ــهر ونص ــة أش ــدى ثالث ــى م ــي عل ــذ الفعل ــن التنفي ــد زم امت
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تمكــن مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا 
ــن،  ــات المتطوعي ــالل مجموع ــن خ ــع م ــراد المجتم ــد أف ــن حش م
 .)CREC( المعروفــة فــي غــزة بلجــان تعزيــز صمــود المجتمــع
وأجــرى طاقــم مركــز معــًا تدريبــات علــى نهــج العمــل التشــاركي 
الطــوارئ  لمجموعــات  أواًل،   .)PALC( األزمــات  فــي  والتعلــم 
المشــكلة ســابقًا فــي كل محافظــة، والتــي ســاعدت فــي تحديــد 
المتطوعيــن  انكشــافًا. وثانيــًا، لمجموعــة  المجتمعــات األكثــر 

بنــاًء علــى  اختيــروا  للتطــوع والذيــن  تقدمــوا بطلبــات  الذيــن 
ــوع. ــن للتط ــن المتقدمي ــن بي ــل م ــورة أفض ــج بص ــم للنه فهمه

اســتعان كل مــن مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا وجمعيــة الثقافــة . 	
والفكــر الحــر بمصــادر خارجيــة لتقديــم التدريــب علــى العمــل 
تعزيــز  لجــان  إلــى   )PALC( األزمــات  التشــاركي والتعلــم فــي 
صمــود المجتمــع )CREC(، باســتخدام مستشــار وطنــي. علمــًا بــأن 
ــًا  ــح واثق ــة، أصب ــًا، بعــد هــذه المرحل مركــز العمــل التنمــوي/ مع
مــن قدرتــه علــى إجــراء تدريــب العمــل التشــاركي والتعلــم فــي 

 .)PALC( األزمــات 
أتاحــت )جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر( فرصــة التطــوع أمــام . 	

الجميــع، لذلــك تضــم لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع مزيجــًا مــن 
المختلفــة. المجتمعيــة  الفئــات 

ــد . 5 ــام بهــا مركــز العمــل التنمــوي لتجني ــي ق ــة الت اتخــذت العملي
ــات  ــلء الطلب ــالن وم ــي اإلع ــل ف ــميًا تمث ــكاًل رس ــن ش المتطوعي
وإجــراء المقابــالت، والتــي جذبــت علــى نحــٍو رئيــس الشــباب مــن 
كال الجنســين. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى اســتبعاد الشــباب الذيــن 

ــار. ــر االختي تقــل أعمارهــم عــن 	1 عامــًا مــن معايي
	 . )CREC( بغــض النظــر عــن أن أعضــاء لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع

التــي شــكلها مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا هــم مــن الفئــات 
الشــابة، إال أنهــم تمكنــوا مــن كســب ثقــة وتقديــر أصحــاب الشــأن 

اآلخريــن بمــا فــي ذلــك كبــار الســن والمســؤولين.
أدى االســتخدام المكثــف لإلجــراءات والمتطلبــات الورقيــة لــكل . 7

خطــوة فــي نهــج مركــز معــًا إلــى جعــل بعــض المجموعــات 
التــي حصلــت علــى المنــح النقديــة الصغيــرة تفكــر فــي التســجيل 
المالــي  التدريــب  إلــى  )اســتنادًا  جديــدة  مجتمعيــة  كمنظمــة 
الــذي تلقــوه مــن »معــًا«(. ولكــن قــد يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف 
الشــعور بالتطوعيــة والشــمولية وتحويــل الســلطة مــن المجتمــع 

ــي(. ــع المحل ــات المجتم ــمية )منظم ــات رس ــى مؤسس إل
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كيف تتم تعبئة وحشد المجتمعات؟

كيف ُتخصص المنح النقدية الصغيرة؟

»ال نريد مزيدًا من المساعدات من خالل البطاقات 
والقسائم... المساعدات التقليدية أضرت بإنتاجية 

المواطنين؛ فإذا وجدُت سمكة على الشاطئ، فلماذا 
أذهب للصيد؟«

أحد أفراد المجتمع.

»لــم نكــن مقتنعيــن بــأن المجتمعــات قــادرة علــى القيادة 
ــا ال  ــع، كن ــي الواق ــع. وف ــة للمجتم ــح النقدي ــذ المن وتنفي

نثــق بهــم«.
أحمد، مركز العمل التنموي/ معًا.

كانــت الخطــة األصليــة لمركــز العمــل التنمــوي معــًا العمــل مــن خــالل 
ــك، فــإن الشــفافية  ــًا. ومــع ذل مجموعــات الطــوارئ الموجــودة فعلي
والشــمولية هــي مــن األســس المهمــة فــي هــذا النهــج. لذلــك، قــرر 
مركــز العمــل التنمــوي معــًا إعطــاء فرصــة متســاوية ألعضــاء المجتمــع 
معــًا  مركــز  اتبــع  الطــوارئ.  مجموعــات  إلــى  لالنضمــام  اآلخريــن 
ــددة  ــر مح ــالل معايي ــن خ ــه م ــن لدي ــف المتطوعي ــدًا لتوظي إجــراًء مقي
مســبقًا. وشــمل ذلــك اســتمارة طلــب مطولــة ومقابــالت وعقــود 
ــن بـــ 15  مــع المتقدميــن الناجحيــن. وحــدد مركــز معــًا عــدد المتطوعي
عضــوًا فــي كل مجموعــة. ولــم تعلــن )جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر( 
عــن عمليــة توظيــف للمتطوعيــن. بــداًل مــن ذلــك، عقــدت الجمعيــة 
جلســات تمهيديــة مــع منظمــات المجتمــع المحلــي والبلديــات وأفــراد 
بأنهــم  المجتمــع  أبلغــوا  الجلســات،  هــذه  خــالل  ومــن  المجتمــع. 
سيشــكلون مجموعــات تطوعيــة. وشــارك مــا بيــن 	1-10 متطوعــًا 

ــة. ــي كل منطق ف

لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع )CREC( هــو االســم المتفــق عليــه محليــًا 
فــي غــزة، والــذي يــوازي فــرق الحمايــة فــي الضفــة الغربيــة. ويعتبــر 
بعــض األعضــاء فــي لجــان تعزيــز المرونــة المجتمعيــة أيضــًا أعضــاء فــي 
ــة  ــدوث حال ــى ح ــة« حت ــات نائم ــكلة »مجموع ــوارئ المش ــرق الط ف
ــدو  ــا تب ــم ألنه ــي أدواره ــل ف ــروا أي تداخ ــم ي ــك، ل ــع ذل ــوارئ. وم ط
فــي لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع أكثــر شــمواًل مــن الــدور الــذي قــد 
يلعبونــه فقــط فــي حــاالت الطــوارئ. وذكــر األعضــاء الذيــن ينتمــون 
ــباب  ــج األس ــع تعال ــود المجتم ــز صم ــان تعزي ــن أن لج ــى المجموعتي إل
الجذريــة للمشــكالت بطريقــة تشــاركية، بينمــا تســتجيب مجموعــات 

ــد حدوثهــا. ــة الطــوارئ عن الطــوارئ لحال

هــذا وخلــق هــذا النهــج الثقــة والتقديــر بيــن الفئــات المجتمعيــة فــي 
المجتمعــات المختلفــة. وبــدا أن اإلحســاس بالملكيــة والمســؤولية 
االجتماعيــة تجــاه العمليــة مرتفعــًا وملحوظــًا للغايــة. حيــث عملــت 
المؤسســتان، معــًا والفكــر الحــر، علــى ضمــان إدراج الفئــات المجتمعيــة 
ــال، كان  ــى ســبيل المث ــادرة. فعل المختلفــة ضمــن كافــة مراحــل المب
ــخاص  ــن األش ــن وم ــر العاملي ــن غي ــين وم ــن كال الجنس ــاك أفــراد م هن
ذوي اإلعاقــات الجســدية وكبــار الســن والشــباب والبلديــات والمخاتيــر. 
ــع )CREC( أو  ــود المجتم ــز صم ــان تعزي ــي لج ــا ف ــم إم ــارك جميعه وش
فــي مبــادرات المنــح النقديــة الصغيــرة. واألعضــاء الذيــن تــم التواصــل 

معهــم مباشــرة مــن خــالل مركــز العمــل التنمــوي معــًا وجمعيــة 
الثقافــة والفكــر الحــر تــم تمكينهــم وقامــوا بالترويــج للنهــج فــي 
تجمعــات مجتمعيــة مختلفــة: »لقــد علمــت بمبــادرة لجــان تعزيــز صمــود 

ــال.« ــور األطف ــاء أم ــالغ أولي ــدأت بإب ــع )CREC(، وب المجتم
فداء، مديرة روضة أطفال.

كيف يتم تدريب وتنظيم المتطوعين؟

تدربــت مجموعــات المتطوعيــن علــى نهــج العمــل التشــاركي والتعلــم 
فــي األزمــات )PALC(، بمــا فــي ذلك حضور جلســات حــول المصطلحات 
ــر.  ــافات والمخاط ــوارد واالنكش ــد الم ــع وتحدي ــط المجتم ــم خرائ ورس
ــه بالطريقــة  كمــا وتواصــل المتطوعــون مــع المجتمــع وقامــوا بتدريب
نفســها، وذلــك مــن خــالل عقد اجتماعــات عامة مــع منظمــات المجتمع 
المحلــي والمــدارس والمســاجد والعيــادات والبلديــات والدواويــن 
ــتخدام  ــة. وباس ــارات المنزلي ــض الزي ــراء بع ــر وإج ــات والمخاتي والجامع
نفــس األدوات، نظمــوا جلســات التغذيــة الراجعــة وإعالنــات المنــح 
النقديــة. ونظــرًا ألن المجتمعــات فــي غــزة كبيــرة نســبيًا )10000 
نســمة فمــا فــوق(، أوصــى مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا ولجــان تعزيــز 
باســتهداف  التدريبــات  هــذه  إجــراء  بعــد   )CREC( المجتمــع  صمــود 
ــر، األمــر  ــر هشاشــًة وانكشــافًا داخــل المجتمعــات األكب ــاء األكث األحي
الــذي ســاعدهم علــى ضمــان الشــمولية. ويبــدو أن إعــالن مركــز معــًا 
ــد  ــي حش ــاعد ف ــرة س ــة مبك ــي مرحل ــرة ف ــة الصغي ــح النقدي ــن المن ع

ــاركة. ــى المش ــزه عل ــع وتحفي المجتم

أعلــن مركــز معــًا عــن منــح نقديــة صغيــرة للمجتمــع فــي بدايــة التنفيــذ. 
والمجموعــات  المجتمعــات  مــع  جلســات  المؤسســتان  وعقــدت 
المهتمــة لشــرح العمليــة واإلجــراءات للحصــول علــى المنحــة النقديــة. 
ــة  ــارات الفني ــرت المه ــات وُوفِّ ــتكمال الطلب ــم الس م الدع ــدِّ ــا وُق كم
للمبــادرات مــن خــالل مصــادر محليــة عنــد الحاجــة. واســتلم مركــز معــًا 
طلبــات لـــ 		2 مقتــرح لمبــادرة مجتمعيــة. بالنســبة لمركــز معــًا، ُعقدت 
بواســطة  داخليــًا  المقدمــة  المجتمعيــة  للمبــادرات  أوليــة  مراجعــة 
لت لجنــة اختيــار مكونــة مــن 5 أشــخاص  المركــز نفســه. ومــن ثــم ًشــكَّ
المحلــي  المجتمــع  ومؤسســات  معــًا  مؤسســة  مــن:  كل  يمثلــون 
وناشــط مجتمعــي واحــد وممثــل واحــد مــن لجــان تعزيــز المرونــة 
المجتمعيــة وخبيــر تقنــي بنــاًء علــى المبــادرة المقدمــة. اختــارت هــذه 
اللجنــة أفضــل 11 مبــادرة، وأجــرى مركــز معــًا مقابــالت مــع المتقدمين 
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للمبــادرات المجتمعيــة الُمختــارة. تــم اإلعــالن عــن المبــادرات الُمختــارة 
مــن خــالل االجتماعــات العامــة, وحصــل أن اعتــرض بعــض األفــراد فــي 
المجموعــات التــي لــم تنجــح مبادراتهــا علــى النتائــج. ولكــن، كان 
ــاح مقترحــات  ــة وأســباب نج ــًا أن يشــرح العملي مــن المهــم لمركــز مع
المبــادرات األخــرى. وافقــت هــذه المجموعــات علــى النتائــج وعرضــت 

ــزة. ــادرات الفائ ــاعدة للمب ــم المس تقدي
مــن  لمبــادرات  مقترحــًا   2	 الحــر  والفكــر  الثقافــة  جمعيــة  تلقــت 
الموقعيــن المســتهدفين، ولــم تقــدم الجمعيــة منحــًا نقديــة ألنهــا 
الداخليــة. كمــا ودعمــت جمعيــة  الماليــة  إجراءاتهــا  مــع  تتعــارض 
الثقافــة والفكــر الحــر المبــادرات بحيــث يكــون المجتمــع مســؤواًل عــن 
تنفيــذ المبــادرة، بينمــا كانــت جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر مســؤولة 
عــن المشــتريات وجميــع اإلجــراءات الماليــة. وأشــركت جمعيــة الثقافــة 
 )CREC( المجتمــع  صمــود  تعزيــز  لجــان  مــن  ممثليــن  الحــر  والفكــر 
ــة  ــرة للمشــاركة فــي جميــع خطــوات عملي ــح الصغي ومجموعــات المن

ــراء. الش
 )PALC( ــات ــي األزم ــم ف ــاركي والتعل ــل التش ــار العم ــد مس ــذا ويع ه
مناســبًا للمناطــق المكتظــة بالســكان علــى نحــٍو خــاص، مثــل المناطــق 
المدنيــة. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى العــدد الكبيــر مــن األشــخاص 
ــاهمة  ــكان المس ــع الس ــن لجمي ــة. أواًل، يمك ــي العملي ــاركين ف المش
فــي تحديــد المخاطــر جماعيــًا فــي مجتمعهــم. ثانيــًا، يمكــن لألشــخاص 
التقــدم بطلــب للحصــول علــى منــح نقديــة صغيــرة لتحديــد األولويــات 
ومعالجــة المخاطــر المحــددة. وأخيــرًا، كمــا يوضــح الجــدول )فــي 
الملحــق رقــم 1(، يمكــن لمبــادرات المنــح الصغيــرة أن تعــود بالفائــدة 
المثــال،   ســبيل  علــى  المجتمــع،  أفــراد  مــن  كبيــرة  أعــداد  علــى 
المبــادرات الـــ 	1 وصلــت إلــى 700	7 مــن أصــل 90500 نســمة، أي 

ــكان. ــن الس ــي ٪81 م حوال

»لــم أعمــل مطلقــًا فــي مشــروع بمثــل هــذه المســتويات 
العاليــة مــن المشــاركة والشــفافية«.

.MAAN أحد موظفي التعبئة المجتمعية في مركز معًا

كيف ُتعزز المساءلة؟

اســتخدمت لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع )CREC( قنــوات االتصــال 
لضمــان المســاءلة. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، اســتعانت بالمســاجد 
ــادل المعلومــات الواضحــة  ــر لتب ــاض األطفــال والمتاج والمــدارس وري
وذات الصلــة مــع المجتمعــات. وعــالوة علــى ذلــك، تواصلــت مــع 
المجتمعــات لمشــاركة المعلومــات فــي كافــة المحــاور الرئيســة حــول 
منهجيــة العمــل التشــاركي والتعلــم خــالل األزمــات )PALC(، مثــل 
ــرة  ــة الصغي ــح النقدي ــى المن ــة للحصــول عل ــار المقترحــات المؤهل اختي
حيــث كان مــن المهــم تقديــم شــرح وتفســير ألولئــك الذيــن لــم تنجــح 
 )CREC( ــع ــود المجتم ــز صم ــان تعزي ــض لج ــأت بع ــم، إذ أنش مقترحاته
صفحــات علــى الفيســبوك للتواصــل المباشــر واإلعــالن عــن المعلومات 
ومشــاركتها مــع مجتمعاتهــم المحليــة. كمــا واســتخدمت البلديــات 
ومنظمــات المجتمــع المحلــي صفحــات الفيســبوك لنشــر المعلومــات. 
وفــي ذات الوقــت، أنشــأت جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر ولجــان تعزيــز 
ــل  ــز العم ــح مرك ــا رشَّ ــكاوى، بينم ــق الش ــة صنادي ــة المجتمعي المرون

التنمــوي/ معــًا شــخص مــن كل لجنــة مــن لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع 
لتلقــي الشــكاوى والتعامــل معهــا مباشــرة.

ما هي طرق المراقبة المستخدمة؟
ركــزت عمليــة المتابعــة والتقييــم علــى مســتوى األنشــطة والمخرجات 
المباشــرة وكذلــك المســتوى اإلداري. ففــي جمعيــة الثقافــة والفكــر 
قــت التجربــة بأكملهــا بصــورة توضيحيــة فــي دفتــر مالحظــات  الحــر، وثَّ
واحــد، والــذي ربــط المراقبــة بعمليــة التعلــم. وأمــا فــي مركــز العمــل 
التنمــوي/ معــًا، اســُتثمر الكثيــر مــن الوقــت والجهــد فــي توثيــق 
اإلجــراءات الماليــة وإجــراءات الشــراء. وأدى هــذا لعــدم إتاحــة الفرصــة 
للمجتمعــات لتتعلــم مــن أخطائهــا أو تطويــر أدوات المتابعــة والتقييــم 

الخاصــة بهــا.

النتائج الرئيسة
االستفادة من الموارد اإلضافية

بلغــت التكلفــة اإلجماليــة للمنــح النقديــة الصغيرة لـــ 	1 مبــادرة محلية 
			7	 دوالرًا أمريكيــًا. كمــا واســتطاع القائميــن علــى المبــادرات مــن 
ــًا  ــًا إضافي ــه 0599	2 دوالرًا أمريكي ــد مــا قيمت المجتمــع المحلــي تجني
مــن التبرعــات المجتمعيــة والعمالــة المجانيــة واالســعار المخفضــة 
ــب القطــاع الخــاص. ويوضــح الجــدول )الملحــق 1( مســاهمة  مــن جان
المــوارد اإلضافيــة بمقــدار ٪78 مــن التكاليــف. إذ أدى ذلــك إلــى 
700	7 شــخص مباشــرة مــن خــالل  لـــ  تحســين الوضــع المعيشــي 
المســاهمة فــي تحســين مجــاري الصــرف الصحــي والنظافــة والحصول 
البنيــة  النفســي وإصــالح  العامــة والوضــع  الميــاه والصحــة  علــى 
ــوارد  ــع الم ــن جم ــج ع ــرأة. ونت ــوق الم ــز حق ــية وتعزي ــة األساس التحتي
اإلضافيــة زيــادة بنســبة ٪350 فــي إجمالــي قيمــة المنــح المجتمعيــة 
التــي اســتفادت منهــا المجتمعــات المســتهدفة. ويســلط هــذا الضــوء 
علــى إمكانيــة المســاعدة الذاتيــة التــي تســاهم بصــورة حقيقيــة فــي 

ــادرات. ــع للمب ــة المجتم ملكي

سياق المجتمع
ــرت مشــاركتي  ــه. وغي ــا عاطــل عــن العمــل، وليــس لــدي مــا أفعل »أن
فــي هــذه المبــادرة حياتــي. فأمــا اآلن، أســتيقظ فــي الصبــاح ولــدي 

ــاة.« ــد الحي ــى قي ــى أن أكــون عل ــوم. شــعرت بمعن ــك الي خطــة لذل
شاب من المواصي.

لعبــت عوامــل تأثيــر الحصــار علــى غــزة واألزمــة طويلــة األمــد ومعــدل 
ــتجابة  ــج االس ــاس وراء نه ــد الن ــي حش ــًا ف ــع دورًا رئيس ــة المرتف البطال
ــابات:  ــدى الش ــول إح ــع )sclr(. تق ــن والمجتم ــادة الناجي ــات بقي لألزم
»هــذه أول مــرة أتطــوع فيهــا. فعندمــا علمــت أن هــذه المبــادرة 
المشــاركة«.  فــي  أتــردد  لــم  فيــه،  نعيــش  الــذي  الحــي  ســتخدم 
كــون  المحلــي  والمجتمــع  النــاس  مــن  عــاٍل  تقديــر  هنالــك  وكان 
ــر  ــرة تســتهدف المجتمعــات وليــس األفــراد، علمــًا أن تأثي ــح الصغي المن
ــى أفــراد المجتمــع والمشــاركين المباشــرين فــي هــذا  المشــاركة عل
النهــج اتخــذت أشــكااًل متنوعــة لــكل فــرد. وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن 
كافــة المشــاركين أكــدوا أن هــذا النهــج عــزز مــن التعاطــف والتعاضــد 

ــع. ــن أفــراد المجتم ــد م ــن العدي بي
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لطة تحويل السُّ
وفهــم  للتعلــم  الفــرص  لدينــا  كانــت  الماضــي  »فــي 
المجتمعــات، ولكــن كان ذلــك مــن خــالل أنشــطة محــددة 
مســبقًا. أمــا اآلن، نحــن مندهشــون مــن الحقائــق الجديــدة 
ــي تعلمناهــا عــن المجتمعــات مــن خــالل هــذا النهــج.  الت
ولقــد تعلمنــا كيفيــة كســب ثقــة المجتمعــات. لقــد تعلمنا 
بعــد هــذه الســنوات الطويلــة مــن العمــل مــع المجتمعــات 
ــرًا أفضــل بجهــد أقــل إذا  ــا أن نحقــق تأثي ــه كان بإمكانن أن
ــا  ــد حولن ــاء؛ لق ــس ادع ــه لي ــج، وأن ــذا النه ــل ه ــا مث اتبعن

ــى المجتمــع.« بالفعــل الســلطة إل
أحمد، مركز العمل التنموي/ معًا.

ــع  ــن والمجتم ــادة الناجي ــات بقي ــتجابة لألزم ــج االس ــر نه ــد أث ــذا ولق ه
)sclr(علــى ديناميكيــات المجتمعــات المختلفــة وعلــى عالقــات القوة. 
فيقــول أحمــد مــن مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا: »لقــد تعاملنــا دائمــًا 
ــلة  ــي سلس ــف ف ــة األضع ــم الحلق ــن واعتبرناه ــع كمتلقي ــع المجتم م
المســاعدات اإلنســانية. لقــد أعــادت مخرجــات هــذا النهــج للمجتمعــات 
مكانتهــا وكرامتهــا«. وفــي المجتمعــات التابعــة لمركــز معــًا، اكتســب 
الشــباب األعضــاء فــي لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع )CREC( ثقــة 
وكانــت  والجمهــور.  والمخاتيــر  والبلديــات  الســن  كبــار  وموافقــة 
المؤسســتان علــى وعــي بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــات الجســدية 
لديهــم أيضــًا القــدرة والقــوة علــى المســاهمة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تعاقــدت جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر مــع مترجــم للغــة اإلشــارة 
ــات  ــت احتياج ــا وراع ــم، كم ــم والبك ــة للص ــاركة الفعال ــان المش لضم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تنفيــذ المبــادرات. ففــي الحــي الياباني، 
نــت مســاحة للكراســي المتحركــة فــي جميــع مواقــف الحافــالت. ُأمِّ

وفــي المجتمعــات التابعــة لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر، حــاول 
بعــض األعضــاء فــي لجــان تعزيز صمــود المجتمــع )CREC( الذيــن لديهم 
ــض  ــاء، تقوي ــان األحي ــدى لج ــن إلح ــد الممثلي ــلطة، كأح ــن الس ــوع م ن
دور المتطوعيــن مــن أفــراد المجتمــع، حيــث زعــم أنــه بســبب موقعــه 
الرســمي يعــرف كل شــيء ويــدرك جميــع المخاطــر واالحتياجــات. 
ــا  ــر إليه ــة ُينظ ــم الجماعي ــع وقوته ــراد المجتم ــاركة أف ــدو أن مش ويب
علــى أنهــا تهديــد لســلطته الحاليــة. لقــد تعــزز لــدى أعضــاء لجــان تعزيــز 
ــعورًا  ــرة ش ــح الصغي ــادرات المن ــاء مب ــع )CREC( وأعض ــود المجتم صم
بالملكيــة والمســؤولية والثقــة بالنفــس. قالــت إحــدى النســاء: »نحــن 
فخــورون بالمبــادرة وفخــورون بأنفســنا«. وقــال أحــد أعضــاء المجموعة 
فــي المواصــي: »فــي البدايــة، كان الجميــع يهــز رأســه موافقــًا علــى 

ــه«. ــكل شــخص صــوت ويشــارك برأي ــح ل كل شــيء، واآلن أصب

 )CREC( مشــاركتنا فــي لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع«
غيــرت دورنــا كنســاء فــي المجتمــع، فلقــد تعــزز دورنــا 
ــي  ــف ف ــا ونتوق ــا. كم ــي مجتمعن ــرام ف ــى باالحت ونحظ
الشــارع للــرد علــى أســئلة الرجــال. حيــث كان هــذا مســتحياًل 

فــي الماضــي.«
شابة من حي النصر.

تغيير العالقات االجتماعية

قدمــت مبــادرات المنــح النقديــة الصغيــرة وخلقــت عالقــات اجتماعيــة 
بيــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي نفــس الحــي. قالــت ســناء: »أعيــش 
فــي هــذا الشــارع منــذ 15 عامــًا، هــذه هــي المــرة األولــى التــي أرى 
فيهــا وجــه إبراهيــم، الــذي هــو المســؤول عــن المنحــة النقديــة، والذي 
يعيــش فــي البيــت المجــاور.« وأكــدت النســاء مــن جميــع األعمــار أن 
المبــادرة غيــرت دورهــن ووجهــة نظرهــن فــي مجتمعاتهــن. قالــت 
نهيــل، وهــي ســيدة فــي أواخــر الثالثينيــات مــن عمرهــا، »لقــد أخــرج 
هــذا المشــروع النســاء مــن منازلهــن«. وبــدأت الشــابات فــي التعــرف 
فــي  التواجــد  مــن  المكتســبة  والقــوة  وتمثيلهــن  قيمتهــن  علــى 
مجموعــة. وكمــا ذكــرت إحــدى النســاء »أنــا مجــرد فــرد، لكــن الجهــد 
الجماعــي هــو الــذي يصنــع التأثيــر الحقيقــي.« كمــا وعبــر الرجــال أيضــًا 
عــن كيفيــة تأثيــر المنهجيــة عليهــم شــخصيًا. فعلــى ســبيل المثــال، قــال 
ــعر  ــول، وال أش ــخص خج ــا ش ــي: »أن ــن المواص ــون م ــو طاح ــد أب محم
ــة. ألول  ــن العام ــي األماك ــن أو ف ــى اآلخري ــدث إل ــي التح ــة ف بالراح
مــرة فــي حياتــي، تمكنــت مــن جمــع 150 عامــاًل وعرضــت عليهــم 

النهــج.«
لــم يكــن هنــاك حاجــة ماســة لحمــالت الضغــط والمناصــرة فــي معظــم 
المجتمعــات، وذلــك بســبب الدعــم الكبيــر مــن البلديــات والمؤسســات 
ــا  ــم تنجح ــان ل ــت مبادرت ــزة، واصل ــط غ ــي وس ــك، ف ــع ذل ــرى. وم األخ
فــي الحصــول علــى منحــة نقديــة حملتهمــا للضغــط علــى بلديــة غــزة. 
حيــث نجحــت إحداهــا وأعــادت البلديــة تأهيــل منتــزه المنطــار، بمــا فــي 
ذلــك أعمــال الدهــان وغــرس األشــجار. وبينمــا المبــادرة األخــرى، وهــي 
إنشــاء ســوق عــام، اســتطاع القائمــون علــى المبــادرة أن يحصلــوا علــى 
وعــد مــن البلديــة، إال أن الســوق لــم يتحقــق علــى أرض الواقــع، ومــع 

ذلــك، ال يــزال المواطنــون يعملــون علــى حملتهــم. 

العمل مع صناع القرار
خــالل المبــادرات، كانــت هنــاك أشــكال مختلفــة مــن التعــاون بيــن 
أعضــاء المنــح النقديــة وصنــاع القــرار. التعــاون األكثــر تميــزًا هــو ذلــك 
ــع  ــات فــي جمي ــات حيــث قدمــت البلدي ــم تشــكيله مــع البلدي ــذي ت ال
المناطــق آلياتهــا ودعمهــا الفنــي وعمالهــا مجانــًا عنــد الحاجــة. دعمــت 
البلديــات هــذه المبــادرات ألنهــا أدركــت قيمــة المشــاريع التــي تعــود 
ــًا مــن  بالفائــدة علــى المجتمــع بأســره، خاصــة عندمــا ال يتمكنــون حالي
الوفــاء بواجباتهــم والتزاماتهــم بســبب الحصــار والنقــص فــي عــدد 
المانحيــن. وتجــاوزت قيمــة المســاهمات العينيــة مــن جانــب البلديــات 
والعمــل المجانــي مــن طــرف المجتمعــات قيمــة المنــح النقديــة )انظــر 
ــت قيمــة  ــه، كان ــد رب ــة عب ــال، فــي عزب ــى ســبيل المث الملحــق1(. فعل
المنحــة إلحــدى المبــادرات 000	 دوالرًا أمريكيــًا، ولكــن التكلفــة 
دوالرًا   1	000 كانــت  المبــادرة  هــذه  لتنفيــذ  اإلجماليــة  الحقيقــة 
أمريكيــًا، وهــذا الفــرق غطتــه مســاهمات البلديــة والمجتمــع المحلــي.
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وأمــا فــي الزوايــدة، كانــت مبــادرة المنحــة النقديــة إلصــالح شــارع فــي 
ــذ، اكتشــفوا أن  ــدأوا التنفي ــر. عندمــا ب ــق تعــاون كبي الحــي حافــزًا لخل
عــرض الشــارع فــي المخطــط الرســمي فــي البلديــة هــو 	 أمتــار، وأن 
ــة علــى حســاب الشــارع،  ــر قانوني ــاس وســعوا منازلهــم بطريقــة غي الن
ممــا أدى إلــى تقليــص عــرض الشــارع مــن 	 أمتــار إلــى متريــن. زار 
رئيــس البلديــة وأعضــاء مبــادرة المنحــة النقديــة الصغيــرة منــازل ســكان 
ــة مــن منازلهــم  ــر القانوني الحــي، وفاوضوهــم علــى هــدم األجــزاء غي
مقابــل إجــراء إصالحــات للمنــازل مــن خــالل متطوعيــن مــن المجتمــع. 
كمــا ووفــرت البلديــة كافــة اآلليــات والطــوب اإلســمنتي والخرســانة 
ــرع  ــرى تب ــاون األخ ــكال التع ــت أش ــة. تضمن م ــض األجــزاء المهدَّ لتعوي

ــاء حديقــة لألطفــال. ــأرض لبن البلديــة ب
وبحســب مركــز العمــل التنمــوي/ معــًا، لعــب المخاتيــر والمختــارات 
دورًا فــي تنســيق العمــل والموافقــة عليــه. ومــع ذلــك، تنظــر جمعيــة 
الثقافــة والفكــر الحــر إلــى المخاتيــر علــى أنهــم جــزء مــن ثقافــة 
االضطهــاد المجتمعــي، وأنهــم يلعبــون دورًا غيــر حســاس فــي قضايــا 
النــوع االجتماعــي والنزاعــات. بالنســبة لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر، 
ُيعتبــر المختــار جــزءًا مــن اللجــان وجــزءًا مــن نســيج المجتمــع وليــس مــن 

ــاع القــرار. صن

التعاون االستراتيجي
أتاحــت المبــادرات فرصــة للتعــاون االســتراتيجي، ليــس فقــط مــع 
الجهــات المســؤولة، ولكــن مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب الشــأن. 
ويعــد أعضــاء مبــادرات المنــح الصغيــرة األكثــر تعبئــًة ونشــاطًا وإبداعــًا. 
فــرص  عــن  والبحــث  المســتمر  التحليــل  المجموعــات  بعــض  ُتجــري 
لمواجهــة المخاطــر واالحتياجــات األخــرى التــي يحددهــا المجتمــع 
وذلــك خــارج نطــاق المنــح الصغيــرة التــي تقدمهــا المؤسســتان. وتوجــد 
ــن  ــا م ــزة إم ــاع غ ــي قط ــكلت ف ــي تش ــان الت ــن اللج ــد م ــاك العدي هن
ــر الحكوميــة األخــرى. ويمثــل فهــم  ــات أو المنظمــات غي طــرف البلدي
دور معظــم هــذه اللجــان ومــا إذا كان لهــا أي دور علــى األرض تحديــًا. 
أمــا بالنســبة للجــان المعروفــة بأنهــا لجــان ناشــطة، حاولــت لجــان تعزيــز 
صمــود المجتمــع )CREC( التنســيق معهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تنفــذ 
لجنــة شــبابية مــع مؤسســة عبــد المحســن قطــان مبــادرة بعنــوان 
ــز  ــة تعزي ــت لجن ــواطئ. قام ــة الش ــى نظاف ــاظ عل ــا« للحف ــر لن »البح
صمــود المجتمــع )CREC( فــي الزوايــدة بالتنســيق معهــم للتعــاون فــي 

ــا«. ــادرة » البحــر لن ــذ انشــطة هــذه المب تنفي

ــرة مــع  ــح الصغي ــادرة المن وأمــا فــي المواصــي، نســقت مجموعــة مب
لمجتمــع  مجانــًا  عيادتهــم  لفتــح   )UCAS( التطبيقيــة  العلــوم  كليــة 
ــر  ــة لتوفي ــس الكلي ــع نف ــقت م ــك، نس ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف المواص
المهــارات المهنيــة للشــباب مثــل الســباكة والنجــارة، عالوة علــى توفير 
ــة للبالغيــن. كمــا ومنحــت وزارة الصحــة الترخيــص  جلســات محــو األمي
ــاح التنســيق مــع  ــة. وأت ــادرات المتعلقــة بالتدخــالت الطبي لبعــض المب
ــى  ــة لتوزيعهــا عل ــات مجاني ــى عين ــة الحصــول عل المســتودعات الطبي
ــدى  ــات إح ــد المجتمع ــي أح ــة ف ــروا والبلدي ــن. وزودت األون المحتاجي
ــر  ــار ُأس ــا الختي ــرة ببياناته ــة صغي ــة نقدي ــر منح ــي تدي ــات الت المجموع
ــات المجتمــع  ــع فئ ــرت جمي ــة. واعتب محتاجــة مــن أجــل تدخــالت معين
ــوك وشــركات االتصــاالت، كداعــم  القطــاع الخــاص، وخاصــة مــن البن
مالــي محتمــل. لقــد تواصــل الكثيــر منهــم مــع هــذه الجهــات بالفعــل، 
ولكــن التوقيــت لــم يكــن مناســبًا، حيــث أن مؤسســات القطــاع الخــاص 
هــذه كانــت قــد تعهــدت بدعــم مشــاريع أخــرى. قــال أحــد أعضــاء 
المجتمــع فــي النصيــرات: »القطــاع الخــاص ليــس بخيــاًل. إنهــم كرمــاء 

ــرون تبرعاتهــم تســتثمر فــي المــكان المناســب« عندمــا ي
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أفكار وتوصيات
انطباعات وتأمالت

»ال مزيــد مــن البطاقــات أو القســائم«: هنــاك اعتــراض علــى طــرق المســاعدات اإلنســانية التقليديــة، التــي غالبــًا مــا تعــزز التبعيــة مــن خــالل . 1

زيــادة الهشاشــة االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى المســتويين المؤسســي والمجتمعــي.«

2 ..)sclr( كلما كانت األزمات أكثر شدة، كلما ازداد التفاف الناس حول نهج االستجابة لألزمات بقيادة الناجين والمجتمع

 يدعــم نهــج االســتجابة لألزمــات بقيــادة الناجيــن والمجتمــع )sclr( أعضــاء المجتمــع لممارســة ديناميكيــات مختلفــة تتعلــق بالنــوع االجتماعــي. . 	

ويبــدو أن طبيعــة النهــج تــؤدي إلــى مزيــد مــن العدالــة بيــن الجنســين. قــد يكــون هنــاك حاجــة إلجــراء دراســة مقارنــة حــول تأثيــر )sclr( علــى 

النــوع االجتماعــي مقارنــة باألســاليب التقليديــة كمــا وقــد ُتبــرز النتائــج دروســًأ مهمــًة تعــزز االســتجابات العادلــة للجنســين.

	 . )sclr( رحلــة التعلــم الجماعــي مهمــة للغايــة للحفــاظ علــى التطبيــق. يعــد التعلــم التجريبــي مــن طــرف المجتمــع ركيــزة أساســية فــي نهــج

حيــث يجــب أن تجــد المجتمعــات طريقتهــا الخاصــة أثنــاء العمليــة والتعلــم مــن األخطــاء وحــل المشــكالت.

نهــج العمــل التشــاركي والتعلــم فــي األزمــات )PALC( قابــل للتكيــف مــع الســياق. ويمكــن تنفيــذ خطــوات مســار العمــل التشــاركي والتعلــم . 5

ــات  ــة وآلي ــة بالعملي ــة علــى دراي ــك، يجــب التأكــد مــن أن المؤسســات المحلي ــًا دون حــدوث مشــكلة. ومــع ذل فــي األزمــات )PALC( تتابعي

المســاءلة والشــفافية.

ــوارد . 	 ــد الم ــن تحدي ــة. ويمك ــة العملي ــات المحلي ــود المجتمع ــا تق ــات، عندم ــادة للمجتمع ــون القي ــا تك ــة عندم ــوارد المحلي ــد الم ــن حش يمك

ــا. ــتفادة منه ــة واالس المحلي

 يعــد وجــود »مجموعــات مجتمعيــة تعمــل علــى تطبيــق النهــج« علــى مســتوى المجتمــع المحلــي فرصــة لمجتمعــات غــزة والضفــة الغربيــة . 7

للتعلــم مــن تجــارب بعضهمــا البعــض. وتوجــد هنــاك أيضــًا إمكانيــة لتوســيع هــذه القاعــدة لتشــمل جميــع المجتمعــات التــي تســتدفها »مبادرة 

الحمايــة محليــًا إلــى عالميــًا« )L2GP( لتعزيــز فــرص التعلــم عبــر الثقافــات.

»تكمــن مشــكلتنا فــي أن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تصيــغ المقترحــات تحــرص دائمــًا علــى إرضــاء الجهــة المانحــة، حتــى لــو كانــت . 	

علــى خطــأ. لقــد حــان الوقــت لتغييــر ذلــك.« يقــدم نهــج االســتجابة لألزمــات بقيــادة الناجيــن والمجتمــع )sclr( الدعــم والرؤيــة للمنظمــات 

المحليــة غيــر الحكوميــة للوقــوف أمــام توجهــات المانحيــن وسياســات مكافحــة اإلرهــاب.

ــن المجتمعــات . 9 ــة لكــي تعــزز الثقــة بي ــك وبمجتمعــك. تأكــد مــن عــدم وجــود وعــود كاذب ــق األمــر ب ــع مهــم، كل صــوت مهــم، يتعل الجمي

ــة. ــر الحكومي ــة غي ــات المحلي والمنظم

موظفــي المؤسســات المحليــة الذيــن يعملــون فــي الميــدان هــم األقــرب إلــى المجتمعــات. فــي غــزة والضفــة الغربيــة، يشــعرون ويتصرفون . 10

كناشــطين مجتمعييــن وليــس كموظفين.
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توصيات للممارسين
يعــد فهــم ديناميكيــات وعالقــات الســلطة أمــرًا حيويــًا لجميــع أصحــاب العالقــة فــي نهــج )sclr(، حيــث توجــد منهجيــات لتمكيــن المجتمعــات . 1

المحليــة )القــوة والتعبيــر(.

يعتبــر تقييــم وتعزيــز الخبــرة المحليــة الحاليــة والمتراكمــة والمعرفــة والقــدرات والمــوارد واســتراتيجيات المتابعــة اإليجابيــة مــن المداخــل . 2

.)sclr( الرئيســة لتعزيــز نهــج

الحــد مــن إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المجتمعــات ألن هــذا ســيخرج النهــج عــن مســاره وســيعيق الــدور الفاعــل لألفــراد والمجموعــات . 	

المجتمعيــة.

استثمر الوقت والموارد في »لجان تعزيز صمود المجتمع )CREC(« التي تعد أول المستجيبين وسيبقون دومًا جزءًا من المجتمعات.. 	

يعتبر التحول الثقافي للمنظمات المحلية غير الحكومية أمرًا أساسيًا في تحويل السلطة إلى المجتمعات والناجين.. 5

حــّول التركيــز مــن متابعــة تنفيــذ األنشــطة إلــى متابعــة ومراقبــة مســار العمليــة ومراحــل التغييــر. وطــور مقيــاس لتتبــع األثــر علــى المجتمــع . 	

ورصــد التعلــم.

اســتخدم طرقــًا إبداعيــة وتشــاركية مثــل دفتــر المالحظــات الخــاص بنهــج )sclr( لتوثيــق النهــج ومشــاركة مــا تعلمتــه مــع المنظمــات المحليــة . 7

غيــر الحكوميــة.

فــي المجتمعــات الكبيــرة، امنــح الحريــة للمجتمــع المحلــي لتشــكيل المجموعــات وتحديــد المخاطــر. فــي قطــاع غــزة، اختيــرت األحيــاء األكثــر . 	

 .)PALC( هشاشــة ممــا زاد مــن تأثيــر العمــل التشــاركي والتعلــم فــي األزمــات

العمــل علــى إدمــاج صنــاع القــرار منــذ البدايــة لالعتــراف بالقــوة الجماعيــة للمجتمعــات. “التنميــة هــي شــراكة بيــن المجتمــع وصنــاع القــرار”. . 9

نحــن كبلديــة قــد نكــون جيديــن فــي تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة، ولكــن لدينــا خبــرة ضئيلــة للغايــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتحديــات االجتماعية 

واالقتصاديــة وتحديــات الصــراع، فأفــراد المجتمــع هــم الذيــن يعرفــون بشــكل أفضــل.« – رئيــس بلديــة.

افتــح حــوارًا مــع الحكومــة لتحديــد الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات المطلوبــة مــن أجــل تقديــم المنــح النقديــة الصغيــرة للمجتمــع المحلــي. إذ . 10

يســاعد تخفيــف اإلجــراءات المؤسســات المحليــة غيــر الحكوميــة علــى تطبيــق النهــج، وإضفــاء الشــرعية علــى تقديــم المنــح الصغيــرة.

ــل رســائل واضحــة. حيــث تســببت صفحــات الفيســبوك المتعــددة )مثــل صفحــة للمســتفيدين مــن . 11 اســتخدم صفحــة فيســبوك واحــدة لتوصي

ــن  ــذي يمك ــي، وال ــع المحل ــي المجتم ــاك ف ــدوث ارتب ــي ح ــة( ف ــع CREC أو البلدي ــود المجتم ــز صم ــان تعزي ــرى للج ــة وأخ ــح المجتمعي المن

تخفيفــه باســتخدام صفحــة فيســبوك واحــدة.

قــم باإلشــادة بــدور المانحيــن المحلييــن وتســليط الضــوء عليهــم مــن خــالل اإلعالن عــن مســاهماتهم، مما ســيزيد من مشــاركتهم وشــفافيتهم، . 12

وخلــق المزيــد مــن الثقــة تجــاه المجتمع.

ــات، . 	1 ــات واإلخفاق ــاف النجاح ــع الستكش ــاحة للمجتم ــن مس ــة. وأمِّ ــة الثق ــزز ثقاف ــق وع ــات التوثي ــى متطلب ــزي عل ــع الالمرك ــِف الطاب اض

ــج. ــات النه ــراءات ومتطلب ــرف بإج ــة تعت ــن داخلي ــا بقواني وادعمه

ــال . 	1 ــوات االتص ــتخدم قن ــات. واس ــع« )sclr( للمجتمع ــن والمجتم ــادة الناجي ــات بقي ــتجابة لألزم ــج »االس ــم نه ــة لتقدي ــالت إعالمي ــل حم اعم

ــة الطــوارئ. ــة المشــاركة فــي حال إلظهــار مــا يمكــن توقعــه وكيفي
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»االســتجابة  لنهــج  العملــي  التطبيــق  أظهرنــا  الموجــز،  هــذا  فــي 
لألزمــات بقيــادة الناجيــن والمجتمــع« )sclr( التجريبــي في غــزة. أكدت 
كل مــن لجــان تعزيــز صمــود المجتمــع )CREC(، ومجموعــات المنــح 
ــارات  ــدرات ومه ــز ق ــادة تعزي ــى زي ــة إل ــى الحاج ــرة عل ــة الصغي النقدي
المجتمعــات، إلــى جانــب توفيــر األدوات والمنهجيــات العمليــة لضمــان 
االســتجابات الفعالــة قبــل حــاالت الطــوارئ وأثنــاء حدوثهــا وبعدهــا. 
ومــن خــالل تعزيــز قــدرات المجتمعــات علــى االســتجابة والتركيــز علــى 
خبراتهــم يتــم تحــدي ثقافــة التبعيــة واالتكاليــة علــى المســاعدات 
ــروج لهــا مجتمــع المســاعدات اإلنســانية )عــن قصــد  ــي ي ــة الت الخارجي
أو بغيــر قصــد(. فلقــد دعــم نهــج »االســتجابة لألزمــات بقيــادة الناجيــن 
والمجتمــع« )sclr( المجتمعــات لتطويــر فهــم شــامل لوضعهــم. فمــن 
خــالل تعزيــز التفكيــر النقــدي فــي األزمــات الســابقة، وحــاالت مــا بعــد 

ــادرات. األزمــات، ُعقــدت روابــط أوســع فــي التخطيــط للمب

دت البنيــة التحتيــة الضعيفــة )اإلســكان والميــاه  ــدِّ فــي وضــع غــزة، ُح
التنميــة  وأن  للمخاطــر،  محركــة  عوامــل  أنهــا  علــى  والكهربــاء( 
األوســع نطاقــًا مطلوبــة لتقليــل تأثيــر حــاالت الطــوارئ واألزمــات. 
ــة وفاعليتهــا  ــاء مواجهــة األزمــات، تعــد كرامــة المجتمعــات الناجي أثن
وقوتهــا علــى االســتجابة أمــرًا محوريــًا فــي نهــج »االســتجابة لألزمــات 
بقيــادة الناجيــن والمجتمــع« )sclr(. عندمــا يتــم الوثــوق بالمجتمعــات 
والناجيــن، ومــع وجــود مســاحة لهــم لالســتجابة، ًيعــّزز التماســك داخــل 
المجتمــع وزيــادة التأثيــر. كمــا علــق أحــد موظفــي المنظمــات المحليــة 
غيــر الحكوميــة، »تجــاَوز تأثيــر هــذا النهــج تأثيــر مشــروع بقيمــة مليــون 

دوالر أمريكــي«.
التصميــم  والناجــون  المجتمعــات  تقــود  عندمــا  الصمــود  وُيعــّزز 
ــن  ــك يمك ــة. وبذل ــة الجماعي ــاعدة الذاتي ــالل المس ــن خ ــتجابة م واالس
للمجتمعــات تنظيــم وتحديــد ومعالجــة المخاطــر الحاليــة والمتوقعــة.

المالحظات الختامية
ــر الصــادر ســنة 	201 مــن طــرف . 1 التعلــم مــن اســتجابات الصمــود التــي يقودهــا المجتمــع فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــو التقري

مبــادرة »الحمايــة محليــًا إلــى عالميــًا« )L2GP( حــول األنشــطة فــي الضفــة الغربيــة )المنشــور باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة(. ويمكنــك أيضــُا 

قــراءة تقريــر 	201 بعنــوان الحمايــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة )منشــور باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة(.

يمكنــك قــراءة المزيــد حــول المنهجيــة والمــواد التدريبيــة التــي ُتعلــم وتوجــه نحــو نهــج )sclr( علــى صفحــة الويــب الخاصــة بالتدريــب لــدى . 2

)L2GP( https://www.local2global.info/training »ــًا ــى عالمي ــًا إل ــة محلي ــادرة »الحماي مب

 النهــج األساســي للمنــح النقديــة المجتمعيــة الصغيــرة يتمثــل فــي دعــوة المجتمعــات )الذيــن أجــروا بالفعــل تحليلهــم التشــاركي للفــرص . 	

والتهديــدات( للتقــدم بطلــب للحصــول علــى منــح تســمح لهــم بتنفيــذ مشــاريعهم الخاصــة، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مرونــة ســبل العيــش. 

م  ُتراجــع المقترحــات المقدمــة مــن طــرف مجموعــات مجتمعيــة ذات مصالــح مشــتركة وفقــًا للمعاييــر المتفــق عليهــا مــع المجتمــع. وتقــدَّ

المنــح وفقــًا لعمليــة مراجعــة منظمــة وتعــزز مــن العمــل التطوعــي والمســاهمات المجتمعيــة، وفــي ذات الوقــت تشــجع المجتمعــات علــى 

تجنيــد مصــادر دعــم أخــرى ماليــة أو عينيــة.

ــة  ــى الحرك ــتؤثر عل ــارع س ــة الش ــدًا أن حال ــد أب ــم نعتق »ل
ــة  ــى معالج ــة إل ــن بحاج ــعاف. نح ــيارات اإلس ــة لس السلس

األســباب الجذريــة لالســتجابة بســرعة وفعاليــة.«
صابرين من النصيرات، عضو في كل من لجان تعزيز صمود 

المجتمع )CREC( ومجموعات الطوارئ الحالية.

االستنتاجات
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الملحق 1: جدول مبادرات المنح النقدية في غزة

المنظمة المحلية الموقع
التكلفة الحقيقية قيمة المنحة بالدوالرعدد الرجالعدد النساءمبادرة المنحة الماليةغير الحكومية

بالدوالر
المستفيدين 

المباشرين

عزبة عبد ربه
55,75030,3141,300	مرشح محطة التحلية.معًاشمال غزة

عزبة عبد ربه
6,11716,54020,000		تركيب إنارة للشوارع.معًاشمال غزة

عزبة عبد ربه
معًاشمال غزة

توزيع 70 صندوق 
قمامة.

حملة نظافة.
زراعة 0	 شجرة زيتون

		4,5566,6356,000

التفاح
معًامدينة غزة

قافلة طبية للمدارس 
لتقديم فحوصات 
طبية عامة/ طب 
األسنان والتوعية 
الصحية والعناية 

بالجسم )رحالت لمدة 
	 أيام(.

توفير مستلزمات 
النظافة لألطفال 
للمساهمة في 
حماية صحتهم.

تدريب األسر على 
اإلسعافات األولية 

وتوزيع حقائب 
اإلسعافات األولية.

	94,80020,9372,500

التفاح
معًامدينة غزة

إنارة الشوارع 
باستخدام األلواح 

الشمسية.
	95,85612	221,300

السوارحة
حديقة عامة بمساحة معًاالوسط

105,000	1	57,099	500 متر

السوارحة
معًاالوسط

دعم النساء 
والحوامل واألطفال 
في أوقات األزمات 
قبل وصولهم إلى 

المستشفى وجلسات 
التوعية الصحية 
والدعم النفسي.

		2,911	19	3,000

السوارحة
2900	22	6,089		تبليط الشارع.معًاالوسط

المخيم الجديد
معًاالوسط

إعادة تأهيل شارع 
)صناديق القمامة 

واإلنارة(.
7	5,57521			2,000

المخيم الجديد
72,51810590700	إعادة تأهيل شارع.معًاالوسط

النصر
رفح

معًا وجمعية 
الثقافة والفكر الحر

تركيب وصيانة 
الطاقة الشمسية 

لمرشح محطة 
التحلية.

556,569	125713,000

المواصي
خان يونس

جمعية الثقافة 
والفكر الحر

إعادة تأهيل 
مساحة آمنة )مركز 

مجتمعي(.
		4,99720,0008,000

الياباني
خان يونس

جمعية الثقافة 
والفكر الحر

تنفيذ مبادرة 
مجتمعية متعددة 

األطياف بما 
في ذلك جلسات 
الدعم النفسي 
واالجتماعي، 
والتدريب على 

اإلسعافات األولية، 
وتوفير 10 محطات 

حافالت آمنة 
ووقائية.

دعوة بلدية خان 
يونس والتواصل 
معها لمعالجة 

المشاكل المتعلقة 
بالنظافة والمياه.

	55,00020,00010,000

اإلجمالي: 	1 مبادرة منح صغيرة 
)معَا: 10/ جمعية الثقافة والفكر 

الحر: 2/ مشتركة: 1(
5	7	67,836308,39573,700


