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مبادرة الرشاكة من املحيل اىل العاملي ) L2GP ( تعمل عىل تعزيز فعالية وكفاءة واستدامة 

االستجابات والحلول لألزمات اإلنسانية والحامية وتركز بشكل واضح  عىل متكني املجتمعات

لالستجابة لالزمات بقيادة محلية.

الدروس املستفادة من
منهجية االستجابة للمخاطر 

اليت يقودها الناجني
واجملتمعات احمللية يف األراضي

الفلسطينية احملتلة
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"اآلن أعلم أنه
 ليس علينا االنتظار 

حتى يأيت بعض املانحني
 لحل املشاكل التي تواجهنا.

 ميكننا أن نخطط
 ونضع الحلول

 بأنفسنا ".
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ملخص تنفيذي
العام  ( منذ   L2GP ( العاملي اىل  الرشاكة من املحيل  تعمل مبادرة 

املسيحية-  الشبان  جمعية  يف  التنموي  املرأة  برنامج  مع   ،  2015

القدس1   لتطوير واختبار منهجيات عملية للمجتمعات املهمشة يف 

فلسطني2 ملساعدتها عىل تطوير خطط  وتصميم وتنفيذ استجابات  

مر  العيش. عىل  وتعزيز سبل  للحامية  املحلية  املجتمعات  قبل  من 

السنوات، واكبت الجمعية آلية عمل املجتمع الدويل بتوجيه التمويل 

إىل املشاريع اإلنسانية واإلمنائية التي، غالباً، مل تلب احتياجات او واقع 

او أولويات املعنيني واملستهدفني. وقد أكدت نتائج الدراسة البحثية 

يف الحامية والحامية الذاتية التي اجريت من قبل مبادرة الرشاكة من 

املحيل اىل العاملي )L2GP( يف العام 2014 العديد من هذه  الفجوات 

يف االستجابات الحالية التي يقودها املجتمع الدويل، كام وثقت كيف 

أدت التدخالت الخارجية يف بعض الحاالت إىل الفشل بدالً من تعزيز 

قدرة املجتمع عىل تعزيز سبل العيش3.

بالتعاون  املسيحية  الشبان  جمعية  بدأت  التحديات،  هذه  ملواجهة 

املحلية يف  املجتمعات  بدعم   )Christian Aid( إيد  كريستيان  مع 

والحد  املجتمع  قدرات  بناء  اداة  خالل  من  وتقييمه  واقعها  تحليل 

العمل الحقا من أجل إحياء  املخاطر )PVCA( وتطوير خطط  من 

حس املسؤولية والوالء، روح العمل املجتمعي، الثقة واألمل . الحقاً 

انضمت كل من مؤسسة املساعدات الكنسية الدامناركية/ الرنويجية 

اىل  املحيل  من  ومبادرة  السويدية  الكنسية  املساعدات  ومؤسسة 

العاملي إىل هذه الجهود وعملت مع  جمعية الشبان املسيحية ومثانية 

مجتمعات منتقاة لتطوير واختبار عنارص إضافية من املنهجية قيد التطوير  

املجتمعات  هذه  من  لخمسة  مبارشة  كوسيلة  املجتمعية  النقدية4  املنح 

لتحديد وتنفيذ استجاباتها الخاصة املتعلقة مبرونة سبل العيش والحامية.

بعد مرور عامني عىل تجربة واختبار هذه املنهجيات، تم تقييمها يف يناير 

52018. يف هذه الورقة، تم عرض النتائج الرئيسية لهذا التقييم والتي تم 

توكيدها من خالل استشارات فردية وورشة عمل مركزية مع املجتمعات 

املستهدفة، اىل جانب املتابعة املستمرة للمرشوع.

وبشكل عام توصل التقييم، اىل ان كل من منهجية اداة بناء قدرات املجتمع 

الناجني  يقودها  التي  للمخاطر  املخاطر )PVCA( واالستجابة  والحد من 

واملجتمعات املحلية )sclr( هي منهجيات فعالة يف متكني املجتمعات من 

العيش  سبل  ومرونة  بالحامية  املتعلقة  املخاطر  ومواجهة  عىل  التعرّف 

من خالل مبادراتهم املحلية ووفًقا ألولوياتهم الخاصة. كام وجد أن هذه 

اإلحساس  وتدعم  املجتمعات  يف  العيش  سبل  تعزز  عىل  تعمل  املنهجية 

بالكرامة، إىل جانب إحياء ثقافة التطوع املتعرثة. كام خلصت النتائج اىل 

عىل  والشباب  النساء  من  كل  متكني  عىل  عملت  قد  املنهجيات  هذه  ان 

أداة  شكلت  ذلك  عىل  عالوة  واملجتمعية،  والعائلية  الفردية  املستويات 

هامة تستخدمها املجتمعات املحلية ملراقبة اداء السلطات املحلية ولدفعها 

اىل تقديم الخدمات األساسية عىل سبيل املثال ال الحرص. نتائج هذا التقييم 

التي  للمخاطر  االستجابة  ملنهجية  املستمرة  للتجارب  نتائج مامثلة  تحايك 

املجتمعات  تقودها  التي   )sclr( املحلية  واملجتمعات  الناجني  يقودها 

املحلية يف الفلبني وميامنار وكينيا والسودان6.

شكر خاص

مي  من  لكل  الجزيل  بالشكر  يتقدمون  الورقة  لهذه  املؤلفون 

جرار، نانيس الخطيب، عالء الصبارنة وزمالءهم يف جمعية الشبان 

مؤسسة  مكتب  يف  وزمالئها  جربان  شهناز  جانب،  اىل  املسيحية.  

وبشكل  الرنويجية-القدس،   / الدامناركية  الكنسية  املساعدات 

خاص، الشكر الجزيل ألعضاء املجتمع املحيل والسلطات املحلية يف 

كل من ابو الغزالن، رابود واد فوكني، امنيزل، وأبوالعرقان عىل استضافتنا 

اي  يف  واستفساراتنا  أسئلتنا  جميع  عن  واالجابة  خرباتهم،  ومشاركتنا 

وقت ويف اي مكان. يف حني ان مضمون هذه الورقة هو مسؤوليتنا، فإننا 

اللذان حاولوا  البصرية  نقل خرباتهم وعمق  دقيقني يف  نكون  أن  نأمل 

ايصاله لنا.
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مقدمة 
طاقم  فلسطينية  امرأة  أخربت   ،2014 عام  أجريت  بحثية  مقابلة  يف 

أفهم ملاذا  العاملي )L2GP(: "ال  اىل  املحيل  الرشاكة من  بحث مبادرة 

يفعل املانحون الدوليون ما يفعلونه. يأتون إىل هنا مبشاريع مساعدات 

طارئة ومشاريع تنموية، لكن هذا غري فعال. إنه غري فعال ألن املشكلة 

هنا ليست أزمة محددة، بل هي احتالل قائم منذ فرتة طويلة. عليك 

هنا  مبشاريع  القيام  ميكنهم  الحايل،  املنطق  خالل  من  أنه  تدرك  أن 

ملدة 1000 عام ولكن لن يتغري يشء. لذا أرجوكم، توقفوا عن إحضار 

البطانيات إلينا وقوموا باليشء الصحيح من خالل محاسبة إرسائيل "7.

محارصاً  يزال  ال  املحلية  مبجتمعاته  الفلسطيني  املجتمع  أن  حني  يف 

فإن  اإلرسائييل،  االحتالل  من  عام  لخمسني  واملدمرة  الشاملة  باآلثار 

جمعية الشبان املسيحية ورشكائها يواصلون العمل يف منهجيات تهدف 

إىل إعطاء املجتمعات درجة أعىل من التأثري عىل أوضاعهم وواقعهم.  

الرئيسيني8 وتتضمن  الدوليني  بالتعاون مع الرشكاء  الجهود تبذل  هذه 

والذي يعرف  والقدرات  التهميش  التشاريك ملستويات  التحليل  عنارص 

باسم اداة بناء قدرات املجتمع والحد من املخاطر )PVCA( ، اضافة 

اىل العنارص األساسية ملنهجية االستجابة للمخاطر التي يقودها الناجني 

. )sclr( واملجتمعات املحلية

يف حني أن أي جهود كهذه ستبقى دامئا مقيدة بالحقائق واالنتهاكات 

تعزيز  إىل  تهدف  املنهجيات  هذه  فإن  االحتالل،  قبل  من  املدمرة 

ومخاطرها  وقدراتها  قوتها  معامل  لرسم  املجتمعات  وقدرات  إمكانات 

وأوجه ضعفها، وبالتايل متكني املجتمعات املحلية ومجموعات املساعدة 

الذاتية التخاذ إجراءات وتدابري مبارشة وتنفيذ مشاريع ذات صلة جنبا 

إىل جنب مع الرصد واملساءلة املرتبطة بها. بدأت األنشطة التجريبية 

يف نوفمرب 2015 واستمرت حتى فرباير 2018 بهدف تعزيز سبل العيش 

والحامية يف خمس مجتمعات محلية يف املنطقة )ج( و )ب( يف الضفة 

الغربية الفلسطينية.

العاملي L2GP منذ عام 2011  اىل  الرشاكة من املحيل  تشارك مبادرة 

وتعزيز  لقيادة  املجتمعات  دعم  كيفية  حول  تفاعيل  بحث  إجراء  يف 

أو مزمنة.  اإلنسانية، سواء كانت مفاجئة  الخاصة لألزمات  استجاباتها 

يبدو أن منهجيات االستجابات التي يقودها املجتمع املحيل تؤدي اىل 

منافع ملحوظة من حيث الفعالية، ونوعية ورسعة االستجابة والتكلفة 

والصحة النفسية االجتامعية ويف بعض الحاالت معالجة جذور املشكلة.   

باختصار، تحقيق قدر أكرب من مرونة سبل العيش، التعاضد املجتمعي، 

والحامية.  )أنظر إىل Annex 1 للحصول عىل عرض مفصل ملكونات 

وخربات sclr الرئيسية . واستناداً إىل هذه التجارب، فان كل من جمعية 

الشبان املسيحية ومبادرة L2GP، كانتا يف مكان متقدم سمح بتطوير 

وتقديم املنهجية املبنية عىل قيادة املجتمع يف فلسطني. وقد تم تقديم 

هذه املبادرة وترويجها من خالل املناقشات والزخم يف القمة اإلنسانية 

 Grand( الكربى  والصفقة   ،)World Humanitarian Summit( العاملية 

Bargain( وامليثاق من اجل التغيري )Charter4Change( لالنتقال مبفهوم 

بشكل  التطبيق  اىل  النظري  اإلطار  )Localization(من  املحلية  االستجابة 

عميل يف املجتمعات الفلسطينية.

قبل أن تصل املنظامت الرشيكة إىل مرحلة صياغة األهداف واملنهجية ، تم 

البدء  مبرحلة أوىل الستكشاف وتحديد، أي من مكونات املنهجيات املذكورة 

أعاله أكرث مالمئة وإىل أي مدى كانت املجتمعات مهتمة بهذه املنهجيات من 

خالل التعبئة واملشاركة املبارشة. وبالتايل، مل تكن أي من املنظامت عىل علم 

للمبادرة حيث مل يكن هناك  األولية  املرحلة  توقعه من  ما ميكن  بتفاصيل 

مقرتح ملرشوع مفصل أو إطار منطقي )وثيقة األهداف، املخرجات والنتائج( 

إىل  أن هناك حاجة  كان جليا  الرغم من ذلك،  األولية. وعىل  املرحلة  لهذه 

إنساين  اساس  املصنفة عىل  املشاريع  الفجوة بني  نهج شمويل من أجل سد 

وتلك املصنفة عىل اساس تنموي يف املجتمعات املستهدفة. وقد تم االتفاق 

بني املنظامت املعنية عىل رضورة وجود متويل مرن يسمح بنقل القرار اىل 

عىل  أما  االستجابة.  واليات  املخاطر  تحديد  يف  رؤيته  وفق  املحيل  املجتمع 

التنموية والعاملني  الربامج  العاملني يف مجال  املستوى املؤسسايت، كان عىل 

التعامل مع  كيفية  مناقشات جدية حول  إجراء  اإلنسانية  الربامج  يف مجال 

اإلنسانية  التدخالت  وتنظيم  املشرتك،  التخطيط  خالل  من  االستجابة  هذه 

والتنموية مبا يتامىش مع أولويات املجتمعات املحلية.

  كان ملستوى الثقة العايل بني املجتمعات املحلية وجمعية الشبان املسيحية، 

الدور   ،)L2GP( العاملي  اىل  املحيل  من  الرشاكة  ومبادرة  املانحة  والجهات 

اميان  إىل  الثقة  هذه  استندت  العمل.   من  االوىل  املرحلة  تنفيذ  يف  االبرز 

مشرتك بأن املجتمعات املحلية مهتمة وقادرة عىل إدارة االستجابات الخاصة 

بها، اضافة اىل تقبل أن املنظامت املشاركة والجهات املانحة ال تستطيع أن 

تعرف مسبقاً وبشكل محدد نوع االستجابات واألنشطة الفعلية التي ستنفذ. 

وبعد أشهر من العمل يف املرحلة االوىل مع املجتمعات املحلية، بدأت مرحلة 

تنفيذ  من  بها  يرتبط  وما  الصغرية،  النقدية  املجتمعية  املنح  تضمنت  ثانية 

االتفاق عىل  املرحلة تم  املجتمع املحيل. يف هذه  بقيادة  ومراقبة ومساءلة 

النساء  ذلك  يف  مبا  واملهمشة،  الضعيفة  الفئات  متكني   )1 لألنشطة:  هدفني 

والشباب، من بناء مجتمعات مرنة قادرة عىل تحمل الصدمات، والتخفيف 

من مخاطر االنكشاف وعدم الحامية، وقادرة عىل االزدهار؛ و2( فحص ما إذا 

كان نظام املنح النقدية املجتمعية ميكن أن يدعم الحلول واإلجراءات التي 

الحامية  اليات  املجتمع املحيل وإذا كان يحسن من  يتم تطويرها من قبل 

ومرونة سبل العيش واالزدهار للمجتمعات املهمشة )وإذا كان الجواب نعم 

-كيف(.
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نقل السلطة اىل املجتمعات املحلية

مؤسسة  مع  تعاونها  خالل  من  املسيحية  الشبان  جمعية  متلك 

كريستيان ايد )Cristian Aid )خربة كبرية يف منهجية "اداة بناء 

قدرات املجتمع والحد من املخاطر )PVCA(". إن هذه املنهجية 

كل  بأن  االعتبار  بعني  وتأخذ  املجتمعات  إرشاك  عىل  تعتمد 

مجتمع مختلف عن االخر وله خصوصيته، سواء من حيث املوقع 

االجتامعية،  أو  الثقافية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  الظروف  أو 

حيث  من  بذاتها  قامئة  كوحدة  مجتمع  كل  مع  التعامل  وبالتايل 

الفهم والتحليل واالستجابة، كام تركز عىل املجتمع نفسه يف قيادة 

هذه العملية والتغيري املرجو.  قامت كل من مبادرة الرشاكة من 

املحيل اىل العاملي )L2GP( وجمعية الشبان املسيحية بالبناء عىل 

هذه املنهجية وتطويرها من خالل منهجيات اضافية مكملة تتمثل 

يف املنح النقدية املجتمعية لتمكني املجتمعات من تنفيذ ومراقبة 

املشاريع ذاتيا. 

بشكل عام، تحوي املنهجيات املستخدمة العنارص التالية:

املخاطر  من  والحد  املجتمع  قدرات  بناء  اداة  االوىل:  املرحلة 

)PVCA(

إعالنات  عدة  ذلك  وتبع  للمجتمعات،  مسبق  اختيار  هناك  كان 

من خالل منظامت املجتمع املحيل، قادة دينيني وقادة مجتمعات 

محلية، أماكن يف األسواق، واجتامعات مجتمعية عامة، املدارس، 

واملجالس املحلية من أجل التعريف باملنهجية. 

تطوع أفراد من املجتمعات املحلية لتلقي التدريب عىل املنهجية. 

اإلرشاف  عن  مسؤولة  املسيحية  الشبان  جمعية  كانت  حني  يف 

عىل املشاركة، وإدراج ومتثيل جميع فئات املجتمع يف مجموعات 

املتطوعني، حيث تم تطوير معايري اختيار شاملة لتحديد املتطوعني 

مع املجتمع. 

قام املتطوعون بإجراء مسح لقياس املعرفة والتوجهات واملامرسات 

يف كل مجتمع، مبا يف ذلك املقابالت مع األرس اضافة اىل االجتامعات 

والنقاشات العامة يف املوقع.  وتم التعاون مع املجالس القروية/

املحلية التي شاركت بشكل فعال يف جميع األنشطة.

من  مجتمع  كل  من  املتطوعني  والشباب  والنساء  الرجال  تدريب  تم 

املجتمعات لقيادة عملية تطبيق أداة بناء قدرات املجتمع والحد من 

الحامية  فرق  باسم  معروفة  املجموعات  وهذه  قريتهم.  يف  املخاطر 

)PGs( يف كل مجتمع.

املشرتكة  واملخاطر  التحديات  املجتمعات  حددت  العملية،  هذه  يف 

وصوتت فيام بعد عىل أولوياتها. وبناء عىل هذا، طور كل مجتمع خطة 

عمل محددة تتضمن األولويات الرئيسية واتفقوا بشأن الية االستجابة 

واالطار الزمني، وما يلزمهم للتصدي للمخاطر املدرجة يف خططهم.

تنفیذ  تم  الشكاوى،  تقديم  اليات  وضمان  المساءلة  تعزیز  أجل  من 

تدریب مركزي يف المساءلة مع أعضاء المجتمعات يف بیت لحم يف أکتوبر 

2016. وخالل التدريب تبني ان لدى املجتمعات طرق مختلفة للتواصل 

ومشاركة املعلومات، شملت الطرق الشائعة املتفق عليها والتي تضمنت 

املجالس  املحيل،  املجتمع  منظامت  واملساجد،  املدارس  يف  اإلعالنات 

وسائل  أصبحت  القرى،  من  العديد  يف  وغريها.   واإلذاعة  القروية، 

املعلومات  مشاركة  من  أساسياً  جزًءا  بوك  الفيس  االجتامعي  التواصل 

باإلضافة  ككل.  واملجتمع  الحامية  بني مجموعات  واملساءلة  واملشاركة 

إىل ما سبق فقد اصبحت صفحات الفيس بوك الخاصة بفرق الحامية 

منصة للمساءلة فيام يخص املنح النقدية املجتمعية.

كانت املخاطر الرئيسية املحددة يف خطط العمل )انظر اإلطار 1(، بغالبيتها 

مخاطر سياسية ترتجم إىل تحديات مختلفة يف كافة املجتمعات املختلفة، 

مثل عدم الوصول إىل الخدمات الصحية والكهرباء ومصادرة األرايض. عىل 

الرغم من أن هذه املخاطر كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باالحتالل والوضع 

السيايس الراهن، إال أنه ال تزال هناك قدرات متاحة يف كل مجتمع التخاذ 

عىل  املجتمعات  عمل  وخالل  التحديات.  بعض  ملواجهة  بسيطة  إجراء 

لكل  جليا  أصبح  الالزمة،  واإلجراءات  املتاحة  والقدرات  املخاطر  تحديد 

العائق،  او  التحدي األكرث إلحاحاً  املالية مل تكن دامئا  املوارد  االطراف أن 

ولكن كان هناك دور هام للتعبئة املجتمعية والضغط واملنارصة.
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اطار 1

الخطر  القرية 
القدرات 

واملصادر 
التدخالت الالزمة

 ملواجهة الخطر 

ماذا ميكن

 للمجتمع

 ان يفعل 

ماذا يحتاج

 املجتمع من

 دعم خارجي

من هو

 املسؤول عن

 تنفيذ االجراءات

ما الذي تم

 تنفيذه/ مالحظات

سيايس- عدماملجتمع رقم 1 

توفر الكهرباء 

شبكة كهرباء

يف القرية

مولد كهرباء

خاليا شمسية 

حملة ضغط

 ومنارصة

ارشاك االعالم

تحشيد املتطوعني 

للدفاع عن

مطالب وحقوق 

القرية

عمل ارشادات

الستهالك الكهرباء

مساعدة املتطوعني

لتطوير رسائل 

وحجج حملة

 املنارصة 

الدعم املايل لخط

كهرباء جديد

مهندس الصالح

االعطاب يف

الخاليا الشمسية

صيانة الخاليا

الشمسية واملولد

الكهربايئ

املجلس القروي

مجلس الخدمات

املشرتك

رشكة كهرباء

القدس سلطة

الطاقة

املؤسسات ذات

 العالقة 

فريق الحامية

يعمل عىل املوضوع

من خالل لقاءات

مع املؤسسات

الحكومية

سيايس- املجتمع رقم 2 

مصادرة االرايض 

خربة يف الزراعة 

و العمل الزراعي

ارايض خصبة
توفر نبع ماء

توفر مؤسسات 

مجتمع مدين  

شق طرق زراعية

تأهيال طرق

 وارايض زراعية

 خاصة القريبة 

من املستوطنات

توثيق االنتهاكات

 االرسائيلية

رفع قضايا

يف املحاكم 

تحضري وتجهيز

االوراق الثبوتية

والقانونية للقضايا

املساهمة يف

استصالح االرايض

التعاون مع 

املحامي يف 

القرية 

دعم مادي

تدريب وتطوير

القدرات 

فريق الحامية

املجلس القروي

وزارة الزراعة

هيئة مقاومة

الجدار واالستيطان

السلطات

املحلية والحكومة

استصالح ارايض

 بقيمة 25000 دوالر

 من مؤسسة

 مجتمع مدين

شق طريق

 زراعي مع 

جدران استنادية

بقيمة 75000 دوالر

 املرحلة الثانية: املنح املجتمعية النقدية-كيف تم تقدميها

واملرغوب  املالئم  من  كان  األوىل،  املرحلة  من  النتائج  عىل  بناءا 

إدخال عنارص أخرى من منهجية االستجابة للمخاطر التي يقودها 

منح  اختبار  ذلك  يف  مبا   ،)sclr( املحلية  واملجتمعات  الناجني 

نقدية مجتمعية صغرية كوسيلة لتحقيق أجزاء من خطط العمل 

خبري  قىض  القرار،  لهذا  نتيجة  محلياً.  عليها  املتفق  املجتمعية 

استشاري من مبادرة الرشاكة من املحيل اىل العاملي )L2GP( وقتًا 

مع املجتمعات املحلية ومع جمعية الشبان املسيحية يف تصميم 

منهجية للمنح النقدية املجتمعية مبا يناسب السياق الفلسطيني. 

عىل سبيل املثال، تم االتفاق عىل أن الحد األقىص للمبلغ املتاح 

للمجتمعات  ميكن  أمرييك، حيث  دوالر   5000 هو  مجتمع  لكل 

إلنفاق  أولويات  تحديد  أو  أنشطة،  عدة  بني  املبلغ  هذا  تقسيم 

جميع  فإن  ذلك،  من  واألهم  واحد.  مرشوع  يف  بالكامل  املبلغ 

األنشطة يجب ان تكون جزءاً من خطط العمل املجتمعية، وأن 

تكون التدخالت قد سبق للمجتمع بأكمله أن وافق عليها وأُعطيت لها 

األولوية بشكل جامعي.  ويف حني أن املنح النقدية املجتمعية مل تخضع 

لرشوط محددة، فقد خضعت اللية اختيار تم االتفاق عليها مسبقاً بني 

املجتمعات وجمعية الشبان املسيحية.

تضمنت آلية املنح النقدية املجتمعية الخطوات التالية:

الشبان  وجمعية  املحلية  املجتمعات  مع   L2GP مستشار  عمل 

النقدية  املنح  إلدارة  اجراءات  وتطوير  معرفتهم  لزيادة  املسيحية 

املجتمعية. تضمن عمل املستشار: التدريب، املتابعة، وإنتاج دليل 

اإلنجليزية  باللغتني  )متوفر  املجتمعية  النقدية  للمنح  إرشادي 

والعربية(.



6 14

وكنتيجة للتدريب قامت مجموعات الحامية وجمعية الشبان 

للمنح  التقدم  معايري  تحدد  التي  املعايري  بصياغة  املسيحية 

النقدية املجتمعية وكيفية ذلك.

يف كل مجتمع من املجتمعات، تم تشكيل لجنة تكون مسؤولة 

إىل خطط عمل  تستند  أنشطة ملموسة  عن وضع مقرتحات 

املنحة وعن  تلقي  اللجان مسؤولة عن  كانت هذه  املجتمع. 

تم  فيام  الشفافية  ذلك ضامن  مبا يف  وإدارته  املرشوع  تنفيذ 

عىل  الرشاء  عمليات  مع  التعامل  وكيفية  املنحة  عىل  إنفاقه 

سبيل املثال. تسمى هذه املجموعات   "لجان إدارة املشاريع" 

.)PMCs(

تم تشكيل لجنة منفصلة لضامن الشفافية واملساءلة، مهمتها 

مراقبة اداء لجان ادارة املشاريع مبا فيها امليزانيات، والنفقات 

والتأكد من أن لجنة ادارة املشاريع تنفذ وفقاً للخطة املقرتحة. 

وبدورهم قام منسقو جمعية الشبان املسيحية بدعم ومراقبة 

اداء املجتمع خالل التنفيذ، مبا يف ذلك االداء الفني واالداري 

واملايل، اضافة اىل عالقات املجتمع فيام يخص التغذية الراجعة 

والشفافية(

املحلية  املجتمعات  قبل  من  مشاريع  مقرتحات  تقديم  تم 

مبراجعة  بدورها  قامت  والتي  املسيحية،  الشبان  جمعية  إىل 

املتفق عليها وتم إصدار  بناًء عىل معايري االختيار  املقرتحات 

املنح. كام دعمت جمعية الشبان املسيحية املجتمعات املحلية 

يف تحديد مصادر دعم أخرى )مالية أو عينية( غري املنح النقدية 

واملساهامت  التطوعي  العمل  تعزيز  أجل  من  املجتمعية 

ذات  املحلية  السلطات  دعم  تعزيز  إىل  اضافة  املجتمعية، 

تكون  أن  مسؤولية  املسيحية  الشبان  جمعية  تتحمل  الصلة. 

مقرتحات املشاريع وتنفيذها متوافقة مع املعايري اإلنسانية.

املنح  استخدام  املجتمعات من خالل  نفذتها  التي  املشاريع  أبرز 

النقدية املجتمعية:

قدرها  نقدية  منحة  خالل  )من  عيادة  تأهيل  إعادة  رابود: 

1000 دوالر أمرييك(، وإنشاء مجرى ملياه الرصف الصحي )من 

خالل منحة نقدية قيمتها 2800 دوالر(، وإعادة تأهيل بعض 

الخارجية  واملساحات  املدرسة  يف  القدمية  الدراسية  الفصول 

)من خالل منحة نقدية قدرها 1500 دوالر(.

أبو العرقان: إعادة تأهيل عيادة )من خالل منحة نقدية مقدارها 

1333 دوالًرا( وبناء أكتاف للطريق )من خالل منحة نقدية قدرها 

3644 دوالًرا(.

قدرها  نقدية  منحة  خالل  )من  عيادة  تأهيل  إعادة  الغزالن:  أبو 

5000 دوالر( ووحدات للرصف الصحي يف املدرسة )من خالل منحة 

نقدية قدرها 995.5 دوالر(.

وادي فوكني: توفري الكهرباء وإضاءة الشوارع يف شارع مهم يف القرية 

)من خالل منحة نقدية قدرها 5300 دوالر(

امنيزل: إعادة تأهيل طريق زراعي )حوايل 1.5 كم(، وحدة الرصف 

الصحي يف املدرسة )من خالل منحة نقدية $ 5417(.5

عدة  تغطي  المجتمعات  تختارھا  اليت  التدخالت  أن  الواضح  من 

االنساين  العمل  بني  والتداخل  "الرتابط  تشمل  ومواضيع  قطاعات 

العیش، الحراك املجتمعي  التنموي": الحمایة، الجاهزية، سبل  والعمل 

والمرونة. وباالستناد إىل النتائج التي توصل إليها املرشوع يف فلسطني، 

فإن الحامية / الحامية الذاتية تتعدى سبل العيش لتشمل ايضا البنية 

التحتية وجميع التهديدات واملخاطر السياسية املرتبطة بها. فعىل سبيل 

عىل  القرى  احدى  يف  الشوارع  يف  واالنارة  الكهرباء  متديد  أدى  املثال، 

زيادة  إىل  املحيطة  اإلرسائيلية  املستوطنات  من  القريب  الطريق  طول 

أمناً  أكرث  القرية، مام جعلها  من  آمن  بالحامية يف جزء غري  اإلحساس 

السكان عىل االستمرار  فيها. كام ساهم ذلك يف قدرة  العيش  ملواصلة 

يف  املستوطنات.  من  القريبة  القرية  من  مهم  جزء  من  االستفادة  يف 

العمل اإلنساين،  تقليدياً يف  الطريق ال يعد تدخالً  أكتاف  بناء  حني أن 

فقد كان الطريق السابق يُشكل خطراً عىل األطفال وكبار السن حيث 

يؤدي  وقد  يومياً،  مرات  عدة  الطريق  انهم مضطرون الستخدام هذه 

ذلك إىل انزالق السيارات عىل الطريق املوحلة أثناء األمطار الغزيرة أو 

الثلوج. وبناًء عىل ذلك، فان إنشاء أكتاف الطريق كإجراءات للحامية 

والجاهزية والوقاية، أدى إىل تعزيز مرونة سبل العيش يف ذلك املجتمع. 

تشمل  ال  متعددة  أهداف  ذات  املبادرات  جميع  كانت  عام،  وبشكل 

إنها  بل  املحلية،  املجتمعات  لدى  العيش  سبل  ومرونة  الحامية  فقط 

تساهم يف كثري من األحيان أيًضا يف تحسني خيارات سبل كسب العيش 

وبشكل عام تساهم يف تعزيز الكرامة االنسانية.
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يعمل فريق الحامية بشكل وثيق مع القادة املحليني مثل املجالس 

 ، القرى  معظم  ويف  بالجميع  مرحبة  هذه  الحامية  فرق  القروية. 

اتخذت النساء دوًرا قياديًا يف املجموعات

تجربة املجتمع يف املنهجيات املستخدمة
واملالحظات  املشاهدات  إىل  إضافة  املذكور12،  التقييم  عىل  بناًء 

األخرى، تم الوصول إىل عدد من النتائج والدروس الخاصة باملنهجية. 

بعض  باستعراض  سنقوم  والدروس،  النتائج  هذه  عرض  وقبل 

العام لهذه  التأثري  االقتباسات من أعضاء املجتمعات املختلفة حول 

العضوات  إحدى  أوضحت  للنتائج.  اوضح  لفهم  العمل  يف  املنهجية 

العمل  لطريقة  كان  كيف  الغزالن  أبو  قرية  يف  الحامية  فريق  من 

هذه تأثري عىل قريتها: "كان من املهم لنا تنفيذ املرشوع بأنفسنا. مل 

يتم ذلك من قبل منظمة غري حكومية أو من قبل بعض الرشكات، 

تطوعي  بشكل  العمل  من  الكثري  إنجاز  تم  قبلنا.  من  ذلك  تم  لقد 

ومل يحاول أحد تحقيق الربح. وما استطعنا توفريه مالياً عن طريق 

اختيار مناقصات جيدة ومن خالل العمل التطوعي، مكننا أن ننفق 

قالت سيدة من  ".13 ويف تجربة مشابهة  املشاريع  املزيد من  عىل 

علينا  تسيطر  كانت  سابقا  قبل.  من  هكذا  معاً  نعمل  "مل  رابود: 

عمل  خطة  بتطوير  قمنا  فقد  اآلن،  اما  الفردية.  ومشاكلنا  همومنا 

لقريتنا، وساهمنا جميعاً يف تحقيقها. لقد متكنا بالفعل من معالجة 

العديد من التهديدات واملخاطر التي وردت يف خطة العمل. لقد كان 

اتخاذ إجراءات مشرتكة هو مفتاح نجاحنا.   العمل ثم  تطوير خطة 

املنح النقدية مكنتنا من اتخاذ الخطوات االساسية املهمة التي بنينا 

التطوعي  عليها للحصول عىل مساهامت املجتمع من خالل العمل 

واملساعدات العينية والنقدية ".

يف إحدى القرى، كانت عيادة صحة األم والطفل مهملة لدرجة أنها 

كانت عىل وشك االغالق، متكن املجتمع من جمع 2000 دوالر أمرييك 

من املساهامت النقدية والعينية زيادة عىل املنحة املقدمة من قبل 

الشبان املسيحية والتي بلغت قيمتها 1000 دوالر أمرييك.  جمعية 

ملقارنة أثر هذه املنهجية بطرق العمل التقليدية للمؤسسات، اوضح 

عضو من مجلس قروي واد فوكني: "لقد نجح املرشوع ألننا عملنا معاً 

يف القرية. لقد فشلت العديد من مشاريع املنظامت غري الحكومية 

األخرى غالبا بسبب أننا مل نشارك بالفعل يف األفكار والخطط. لقد نفذنا 

أية  من  أفضل  اداؤنا  وكان  أرسع،  وبوترية  اقل  بتكلفة  الكهرباء  مرشوع 

أنه مرشوعنا  نشعر  أننا  كله  ذلك  من  األهم  لكن  حكومية.  غري  منظمة 

الخاص، عملنا الخاص. عىل سبيل املثال، قمنا بدفع املال لثالثة أفراد فقط 

مقابل بعض األعامل املاهرة املحددة جداً، اما باقي االعامل فقد متت من 

قبل متطوعني محليني".

هذا وعقب عضو اخر من فرق الحامية عىل االختالف مع طريقة عمل 

املنظامت غري الحكومية األخرى، مبا يف ذلك التأكيد عىل أهمية استخدام 

مجموعات التواصل االجتامعي، عىل سبيل املثال للمساءلة املحلية: "لقد 

تعلمنا الكثري عن إرشاك مجتمعنا بشكل مبارش، مبا يف ذلك كيفية العثور 

عىل املتعاقد املناسب واملواد الالزمة للمرشوع. تم تحميل وعرض جميع 

اإليصاالت والعقود عىل صفحة الفيسبوك حتى يتمكن الجميع من معرفة 

كيف تم إنفاق املنح. كام تعلمنا أن بإمكاننا فعالً أن ننفذ املشاريع بتكلفة 

فعلية اقل من املنظامت غري الحكومية." ال بد من اإلشارة اىل انه يف بعض 

حني  يف  وفعاال،  مناسبا  الفيسبوك  مجموعات  استخدام  كان  املجتمعات 

التقييم  أبرز  وعليه  اخرى،  مجتمعات  يف  االنسب  الطريقة  تكن  مل  انها 

لتشمل  املعلومات  ملشاركة  املستخدمة  الطرق  نطاق  توسيع  إىل  الحاجة 

وسائل اخرى مثل امللصقات واإلعالنات وإتاحة جميع الوثائق )اإليصاالت 

وغريها( للمجتمع بأكمله، مبا يف ذلك أولئك الذين ال يستخدمون وسائل 

التواصل االجتامعي و / أو ال يحبذون طرق التواصل املكتوبة.

يف وادي فوكني، تم استخدام منحة لرتكيب انارة الحد الشوارع املهملة يف 

القرية. أوضح أحد أفراد املجتمع هناك كيف ساهم ذلك يف تعزيز رفاهية 

أولئك الذين يعيشون يف ذلك الجزء من القرية: "إن تركيب الكهرباء يف 

الشارع يجعل ربط البيوت بالكهرباء اقل تكلفة بالنسبة لألرس التي تسكن 

عىل طول الطريق. كام باتت املنطقة أكرث أماناً بسبب االنارة، خاصة يف 

الحامية مرشوع  املتطوعني يف فريق  امنيزل، رشح أحد  الشتاء". يف قرية 

تأهيل الطريق الزراعية من منظور الحامية والدفاع عن األرض: "بسبب 

الصورة: نيلس كارستنسن
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هناك.  واالبار  األرايض  وتطوير  استخدام  ميكننا  الجديد،  الطريق 

وبذلك فإننا نحمي اراضينا، فاألرايض غري املستخدمة، تكون عرضة 

لخطر االستيالء عليها من قبل اإلرسائيليني." ويف نقاش منفصل، وضح 

متطوع آخر كيف:" إن املستوطنة )اإلرسائيلية( والطريق املخصص 

للمستوطنني تم بناؤه مالصقا لقريتنا.  لقد أصبحنا غري قادرين عىل 

زراعة بعض اراضينا. وإذا أردنا بناء أي يشء، فإننا نتلقى أوامر وقف 

وإال  الزراعي،  الطريق  تحسني  إىل  نحتاج  اإلرسائيليني،  من  هدم  أو 

فإننا نخاطر مبصادرة اراضينا من قبل االحتالل االرسائييل ".

أظهرت عدة مناقشات مع أفراد املجتمع املحيل كيف ان الية عمل 

وبطريقة  أطول  زمني  مدى  تأخذ  والتي  املسيحية  الشبان  جمعية 

تشاركية مع املجتمع املحيل كان لها أثراً كبرياً يف تعزيز قدرتهم عىل 

"إذا عملت  الصلة.  ذات  الفلسطينية  السلطات  مع  قضاياهم  طرح 

هذا  بها  يعمل  التي  الطريقة  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  جميع 

املرشوع لدعم مجتمعنا ودعم مجموعة الحامية الخاصة بنا يف مجال 

انجاز  ميكن  فانه  املحلية،  السلطات  مع  والحوار  واملنارصة  الضغط 

بالكهرباء  القرية  الكثري، كام يحدث اآلن يف موضوع ربط  وتحقيق 

هنا يف امنيزل".  كام اكدت هذا التاميز امرأة من قرية جب الديب: 

الحكومة.  امام  بحقوقنا  واملطالبة  عن  للدفاع  الشجاعة  لدينا  "اآلن 

لقد تعلمنا أيضا آليات ملواجهة االنتهاكات اإلرسائيلية".

أحد  أوضح  املحلية،  املجتمعات  يف  الحامية  فرق  قوة  ازدياد  مع 

اعضاء املجتمع يف إحدى القرى أن مجلس القرية يشعر مبنافسة من 

إنجازات فرق الحامية. ولذلك عملت جمعية الشبان املسيحية عن 

تتعدى عىل دور  أن  ينبغي  أنها ال  لتوضيح  الحامية  كثب مع فرق 

ومسؤوليات الحكومة املحلية أو مجلس القرية، ولكن بدال من ذلك 

هذه  تجاه  بحقوقهم  املطالبة  أجل  من  املحلية  مجتمعاتهم  تعبئة 

املؤسسات. قال رجل من أبو الغزالن: "تم تهميش قريتنا، ومل يأخذ 

منظامت  لدينا  كان  لقد  الجد.  محمل  عىل  طلباتنا  القرية  مجلس 

أخرى تدخل القرية وتطلب منا أن نذهب للدفاع عن حقوقنا. ومع 

كانت  لقد  يغادروا.  ثم  فقط  أيام  لبضعة  البقاء  عىل  اعتادوا  ذلك، 

جمعية الشبان املسيحية صبورة جداً معنا، فقد عززت وعينا حول 

فهمنا للمخاطر واألولويات وكيفية معالجتها.” وقال رجل آخر من 

املجلس  بني  العالقة  تكون  أن  يجب  املثالية،  الناحية  “من  رابود: 

يتعامل  األحيان  بعض  يف  انه  إال  متكاملة.  الحامية  وفريق  القروي 

املجلس القروي مع فريق الحامية كمنافس ".

عىل الرغم من أن املنح النقدية كانت أداة رئيسية لتعزيز سبل العيش 

يف املجتمعات املستهدفة، فقد تعدت ذلك اىل تطويرمبادرات أخرى 

واملنارصة.  والضغط  املجتمعية  التعبئة  عىل  كامل  بشكل  اعتمدت 

بالنسبة للمواطنني يف امنيزل، كانت األولوية الرئيسية هي املطالبة 

بحقهم يف الحصول عىل الكهرباء يف قريتهم. لقد حاولوا الحصول عىل 

الكهرباء لسنوات عديدة يف السابق دون جدوى، ومن خالل العمل 

مع جمعية الشبان املسيحية، استطاع فريق الحامية تطوير وتنفيذ 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  استهدفت  ناجحة  ومنارصة  ضغط  حملة 

وسلطة الطاقة.

يف بداية األنشطة، وصفت النساء أنفسهن بأنهن خجوالت وغري مؤثرات 

يف املجال العام، واوضحن أنهن غالباً ما يقبعن يف املنزل وأن مسؤولياتهن 

تتعلق غالباً باألعامل واملهامت املنزلية. خالل املقابالت الخاصة بالتقييم، 

النهايئ يف صنع  املرجع  كانوا هم  البداية  الرجال يف  ان  أوضحت بعضهن 

القرار املجتمعي، والذي عكس نفسه يف املراحل االوىل عىل كيفية تصويت 

أننا  "صحيح  العمل.  خطط  يف  األولويات  عىل  املثال  سبيل  عىل  النساء 

غائبني الن  الرجال  كان  نناقش يف حني  وبدأنا  كنساء  االجتامعات  حرضنا 

ليس لديهم الوقت لحضور االجتامعات، اال اننا كنا دوما نعود اىل بيوتنا 

النهايئ لهم"  القرار  ونخربهم مبجريات االجتامعات ونأخذ برأيهم ويكون 

تعقيب احدى النساء الاليت متت مقابلتهن.

ومع ذلك، فإن النساء الحارضات يف ورشة العمل املركزية للتحقق من نتائج 

التقييم والتي عقدت يف اريحا، رشحن كيف ازدادت ثقتهن بأنفسهن من 

خالل مشاركتهن يف فرق الحامية، وكيف أصبحن ميلكن مساحة أكرب لصنع 

وضحت  رابود  قرية  من  امرأة  عام.  بشكل  املجتمع  يف  واملشاركة  القرار 

ال  املرأة  كانت  املرشوع.  بداية  يف  صحيحاً  االدعاء  هذا  يكون  "قد  ذلك. 

تزال خجولة وكانت تعطي األولوية ملصلحة املجتمع عىل حسابها. الحقا، 

أصبحت نساءنا، مبا يف ذلك أنا نفيس، أقوى وأكرث ثقة. نحن نشارك ونناقش 

أولوياتنا ونأخذ زمام املبادرة يف صنع القرار. انظروا إىل أمينة، كانت خجولة 

جدا واآلن هي عضو يف مجلس القرية! ”. أمينة )أيضا من رابود( وافقت 

التمكني  ينقصهن  كان  البداية  يف  النساء  أن  وأضافت"  زميلتها،  رأي  عىل 

والتعزيز. نعم، كن يعطني األولوية للصالح العام عىل حساب  مصالحهن، 

مام  مجتمعاتهن،  ثقة  كسب  للنساء  سمح  تكتيكاً  أيًضا  كان  ذلك  ولكن 

كام  الحق.  وقت  يف  احتياجاتهن  عىل  الضوء  لتسليط  لهن  الفرصة  اتاح 

من خالل  الخربة  اكتسنب  أنهن  املشاريع  تنفيذ  لجان  يف  النساء  أوضحت 

تصميم وإدارة املشاريع. كام أكدن أنهن حققن قدرة أكرب عىل التفاوض 

كنتيجة لهذه العملية.

يتضح من هذه املداخالت من قبل املجتمع املحيل، ان املرأة كان لها دوًراً 

حاسامً يف مجموعات الحامية واملرشوعات والرصد طوال فرتة العمل. قد 

يكون أحد التفسريات لذلك، أن النساء دامئا متواجدات، بينام الرجال غالباً 

ما يبحثون عن عمل خارج قراهم. وتشري التقديرات إىل أن املنح النقدية 

قد أثرت تأثرياً مبارشاً عىل حياة 7313 فردا منهم حوايل 3583 امرأة. يف 

املجموع، كان هناك 53 من اعضاء فرق الحامية من النساء مقابل 28 من 

الرجال خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وأكدت امرأة من أبو العرقان هذه 

النقطة: "مكنت أنشطة جمعية الشبان املسيحية النساء يف أبو العرقان من 

لدينا صوت مسموع.  أقوى ـصبح  املجتمع. أصبحنا  لعب دور رئييس يف 

اآلن تتواصل معنا النساء من مجتمعات أخرى من اجل خرباتنا وتوجيهاتنا 

حول كيفية ادراج أولوياتهن يف مجتمعاتهن. "
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النتائج الرئيسية

التحققية  العمل  وورشة  التقييم  نتائج  ألبرز  ملخص  ييل  فيام 

واملتابعة املستمرة املستخلصة من املرشوع االويل:

أدى الجمع بني منهجية التحليل التشاريك ملستويات التهميش 

املشاركة  إىل  املجتمعية  النقدية  واملنح    PVCAوالقدرات

تعزيز  بامللكية،  احساسهم  تعزيز  املجتمع،  ألفراد  الحقيقية 

باملسؤولية  القيادي والحس  الدور  رفاههم املجتمعي، وتعزيز 

تجاه املبادرات.

من  املحلية  المجتمعات  املجتمعية  النقدية  املنح  مّكنت 

يف  التطوع  روح  واحيت  يواجهونها  التي  للمخاطر  االستجابة 

افرادا  وليس  املجتمع  كامل  النقدية  املنح  افادت  املجتمع. 

بعينهم.

، فقد فحصت  املحلية  والشفافية  الرقابة  لجان  أهمية   ثبتت 

عملية  وتابعت  للمشرتيات  االسعار  عروض  جميع  وراجعت 

الشائعات  تجنب  تم  فقد  لذلك،  ونتيجة  بعناية.  التنفيذ 

والشكوك حول اين وكيف تم رصف 

املجتمعات  ان  حقيقة  ساعدت  املجتمعات،  من  العديد  يف 

نفسها هي التي تدير املنحة النقدية، يف خلق الثقة واملصداقية 

التي شجعت أطراف اخرى )الحكومات املحلية وبعض الجهات 

اختارت ثالث مجتمعات أن تنفق جزًءا من املنح عىل تحسني

الوحدات الصحية يف مدارسها املحلية - من بني أمور أخرى

لزيادة عدد الطالبات وضامن بقائهن يف املدرسة

الصورة: نيلس كارستنسن

الشتات( يف ان تساهم بتمويل إضايف  املانحة وكذلك  فلسطينيي 

لتنفيذ خطط العمل. وقد أدى ذلك إىل متكن املجتمعات يف بعض 

دوالر   5000 تبلغ  التي  للمنحة  اضافية  مبالغ  تأمني  من  الحاالت 

ذلك،  إىل  باإلضافة  املرشوع.  خالل  من  توفريها  تم  التي  أمرييك 

املجتمعات  التي حددتها  األولويات  بعض  املحلية  الحكومة  تبنت 

املحلية من خطط العمل يف خططها وعملت عىل تحقيق بعضها. 

عىل سبيل املثال رصف الطرق الداخلية وإعادة تأهيلها يف القرية.  

كام ان العديد من املتعاقدين الذين تم توظيفهم مبارشة من قبل 

املجتمعات املحلية افادوا بأنهم عملوا بسعر مخفض أو مجاناً.

يف  سواء  هام   بدور  تقوم  الخصوص  وجه  عىل  عامة،املرأة  بصفة 

مجموعات الحامية أو يف لجان املشرتيات ولجان تنفيذ املشاريع. 

يف  النقدية  املنحة  وإدارة  تلقي  يف  موثوقية  أكرث  النساء  أن  يبدو 

املجتمع من الرجال.

املرشوع  مناحي  جميع  يف  كبرية  املرأة  دور  يف  التغيريات  كانت 

التجريبي. يف حني كان ينظر إىل الرجال يف البداية عىل أنهم املرجع 

أكرث  دوراً  تأخذ  املرأة  أن  يبدو  املجتمعي،  القرار  صنع  يف  النهايئ 

فأكرث يف صنع القرار مع تقدم املرشوع. أدى وجود ومشاركة النساء 

يف مجموعات الحامية وتبادل الخربات املستمر مع جمعية الشبان 

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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املسيحية إىل خلق منرب لبعض النساء لتعزيز احرتامهن لذاتهن 

وقوتهن التفاوضية. بدأت بعض النساء يف رؤية وإعادة تقييم 

قدراتهن ليس فقط يف الفضاء الخاص )البيتي( ولكن يف الفضاء 

العام أيًضا. وهذا جعل جمعية الشبان املسيحية تدرك الحاجة 

إىل توظيف موظفني من كال الجنسني للعمل يف املواقع.

أدت األنشطة والعمليات املرتبطة بها إىل تعزيز الفرص لبناء 

املساعدة  تعزيزاليات  خالل  من  وذلك  العيش  سبل  مرونة 

الذاتية، العمل الجامعي، التنظيم الذايت، احياء العمل التطوعي، 

امللكية، املساءلة املحلية، والكرامة.  يبدو ان املنهجيات املتبعة 

أتاحت للمجتمعات املحلية تحديد ومعالجة االحتياجات عىل 

نفس  ويف  سواء.   حد  عىل  األمد  والطويل  املنظور  املستوى 

ملواجهة  املجتمع  يف  الجاهزية  مستوى  رفع  اىل  ادت  الوقت 

املخاطر املحتملة.

یجب دعم المجتمعات المحلیة بشکل أکبر يف تطویر مھارات 

يف  المساعدة  ذلك  يف  بما  الخاص،  طلبھا  علی  بناء  محددة 

جھود الحشد واملنارصة تجاه السلطات المحلیة ذات العالقة. 

وباملثل، يتعني عىل الرشيك الوطني )جمعية الشبان املسيحية( 

اليات عمله  التي تم تعلمها حتى اآلن يف  الخربات  أن يدرج 

املستقبلية من اجل تطوير وتحسني املنهجيات املستخدمة.

منهجية  يف  املستخدمة  املصطلحات  توضيح  إىل  حاجة  هناك 

العمل هذه، حيث أن مصطلحات مثل "املرشوع" و "الربنامج" 

بدالً من مصطلح "املبادرة" األكرث مالءمة قد استخدمت يف كل 

من الوثائق املكتوبة والخطاب الشفوي. يبدو أن عدم الوضوح 

فيام يتعلق باملصطلحات )ومعانيها وتوقعاتها الضمنية( يقوض 

اإلبداع وروح امللكية املجتمعية للمبادرة. ميكن أن يؤدي عدم 

إىل  األساسية  الرشوط  هذه  حول  املشرتكة  واللغة  الوضوح 

مأسسة العمل التطوعي بدال من نقل القوة وامللكية والقيادة 

اىل املجتمع املحيل. 

نظراً لطبيعة االوضاع السياسية يف فلسطني، واستنادا اىل هذا 

والتحديات  القضايا  معالجة  عىل  قدرته  اظهر  الذي  النهج 

االنسانية-التنموية ال بد من التوسع واستخدام هذه املنهجيات 

عىل مستوى وطني.

لقد كان العمل يف هذه املنهجيات التي يقودها املجتمع، مبثابة 

عملية تعلم مستمر من خالل التطبيق العميل لكافة االطراف. يف 

حني كان لدى جميع الرشكاء يف هذه املنهجيات رؤية مشرتكة لنقل 

املحلية، فقد شكلت هذه  القوة وامللكية والتأثري اىل املجتمعات 

املنهجيات تحدي لجميع األطراف للتخيل عن أدوارهم التقليدية 

يف  املانحني  يحصل  مل  بأخرى.   أو  بطريقة  وأفكارهم  وأنظمتهم 

البداية عىل اطار منطقي حسب املتعارف عليه او انشطة محددة 

يف عرض متكامل او حتى اسرتاتيجيات واضحة للخروج من املواقع، 

.7

.8

.9

اال ان معظم هذه العنارص تم تطويرها خالل العمل مبشاركة املجتمع 

املحيل.  فاوضت جمعية الشبان املسيحية الرشكاء واملانحني عىل رضورة 

التعامل مع هذه املنهجية بطريقة تتالئم مع الرؤية التي تحكم هذا 

بطريقة مختلفة.  واالفراد  املجتمعات  االثر عىل  قياس  وبالتايل  النهج، 

من  مجموعة  يحوي  تدرجي  مقياس  بتطوير  الجمعية  قامت  وعليه 

املؤرشات يتم قياسها ومراقبتها عىل مدار فرتات زمنية مختلفة، والتي 

باإلمكان تكييفها لتالئم كل مجتمع وبالتايل تسمح تدريجيا نقل املزيد 

من املسؤولية تجاه املجتمعات نفسها.

القدرات  لتحسني  متاماً   مناسبة  املنفذة  املنهجيات  تبدو  عام،  بشكل 

املحلية عىل تعزيز مرونة سبل العيش، ويف نفس الوقت، تعزيز القدرة 

الفلسطيني.  السياق  القامئة يف  للمخاطر واالحتياجات  االستجابة  عىل 

التدخالت  بني  القامئة  الفجوات  سد  يف  األنشطة  هذه  ساعدت  لقد 

اإلنسانية والتنموية، وهي بذلك تقدم مثاالً ملموساً عىل هذا "الرتابط" 

لعام 2016  اإلنساين  للعمل  العاملي  القمة  الذي  ظهر جليا يف مؤمتر 

ويف التزامات الصفقة الكربى املرتبطة به. وعىل الرغم من ذلك، وعىل 

الرغم من الدعم الحايل لتوطني االستجابة والربط بني االنساين والتنموي 

استخدام  األنشطة وتعميم نطاق  املانحني ملواصلة  ، فإن دعم  شفويا 

املنهجية يف  فلسطني ال يزال ميثل تحدياً كبرياً.

ميكن تعلم درس مهم من أحد أفراد املجتمع الذي قال ملبادرة الرشاكة 

من املحيل اىل العاملي ) L2GP(:  "اآلن أعلم أنه ليس علينا االنتظار 

حتى يأيت بعض املانحني لحل املشاكل التي تواجهنا" يشري هذا الترصيح 

إىل أن املساعدات الخارجية ميكن أن تشعر الناس بالضعف وبالعجز، 

اإلنساين  املبدأ   يوضح  مساعدتهم.  بدل  بهم  باإلرضار  االمر  وينتهي 

تتأثر  ان ال  " يجب  األساسية( بوضوح:  اإلنسانية  املبادئ  )من  رقم 3 

للعمل  نتيجًة  سلبيا  باألزمة  املتأثرين  واألشخاص  املحلية  املجتمعات 

مرنة  عيش  بسبل  ويتمتعون  أكرث جاهزية  يكونوا  ان  يجب  اإلنساين، 

املرتبط  الجودة  معيار  ويجمل  كام   " للمخاطر  عرضة  أقل  ويكونوا 

املحلية  القدرات  تقوي  وتدعم  اإلنسانية  "االستجابة  بأن:  املبدأ  بهذا 

ال  االنسانية  املساعدات  ان  حني  يف  السلبية"14.  التأثريات  وتتجنب 

تدار  إذا مل  بعيداً  تأخذها  فإنها قد  الكرامة لإلنسان،  أن تعطي  ميكن 

باهتامم بالغ وعناية. ومع ذلك، فإن املساعدات الخارجية التي تكون 

نقطة انطالقها ومنهجيتها مبنيتان عىل الثقة واالعرتاف الحقيقي بالقيم 

والقدرات املحلية قد تساهم يف تعزيز الشعور املحيل بالكرامة.

الشبان  جمعية  قررت  االن،  حتى  الجامعية  التجارب  إىل  واستناداً 

املسيحية ورشكائها مؤسسة املساعدات الكنسية الدامناركية/ الرنويجية 

ومؤسسة الكنائس السويدية يف أواخر عام 2017 مواصلة العمل ملدة 

لدعم  منهجياتها  وتطوير  املستمر  التعلم  مع  إضافية،  سنوات  أربع 

االستجابات التي يقودها املجتمع. 
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استنتاج

كفرص  نفسها  الورقة  هذه  يف  املفصلة  املنهجيات  أثبتت  لقد 

كيفية  عىل  العميل  التطبيق  خالل  من  املستمر  للتعلم  مهمة 

دعم االستجابات املحلية املجتمعية، الحامية، تعزيز مرونة سبل 

التكيف يف أزمة طويلة األمد ومعقدة،  القدرة عىل  بناء  العيش، 

أيضاً.  بالفشل  ويسمح  بالتجربة  يسمح  إطار  يف  بذلك  والقيام 

الربامج  مبادرات   دعم  استمرار  عىل  العمل  املهم  من  ولذلك، 

التنموي   اإلنساين-  الرتابط  إطار  املحيل يف  املجتمع  يقودها  التي 

مع ضامن استخالص الدروس من الواقع الحقيقي ملشاركتها مع 

املامرسات الناشئة.

 كان التزام جمعية الشبان املسيحية يف تحمل عبء العمل اإلضايف 

الكبري من أجل دفع وتعزيز املنهجية املتبعة يف املحافل الدولية 

ان  العملية.  يتجزأ من هذه  ال  للدفاع عن حقوق اإلنسان جزءاً 

نقطة البداية الحاسمة للنهج الشامل، مثل النهج املتبع تتمحور 

الفرص  لديها  نفسها  املجتمعات  أن  تدرك  منفتحة  ذهنية  حول 

ليسوا  وانهم  بها،  الخاصة  استجاباتها  لقيادة  الكافية  والقدرات 

مجرد ضحايا عاجزين يعتمدون عىل جهات خارجية. بالتحول إىل 

أن  يبدو  العاملي،  املستوى  االستجابة" عىل  "النقاش حول توطني 

ادراك اهمية هذا التوجه يف تزايد، ولكنه أيضاً بحاجة إىل ترجمة 

معظم  قبل  من  أيضاً  ولكن  املانحني  قبل  من  فقط  ليس  فعلية 

املنظامت غري الحكومية -سواء كانت محلية أو وطنية أو دولية.

املحيل  واملجتمع  الناجني  استجابة  ملنهجيات  األساسية  السامت  إحدى 

لألزماٍتSclr(  ) إمكانية التحول االجتامعي والسيايس واالقتصادي الذي 

الحقائق  سياق  يف  ومعالجتها.  الجذرية  األسباب  تحديد  أيضاً  يحاول 

طويل  تحدياً  ميثل  التحول  هذا  يزال  ال  فلسطني،  يف  الجارية  القاسية 

زمني  إطار  أي  ضمن  أو  خالل  من  تحقيقه  يتم  تحدياً  وليس  األمد، 

إنسانية منفصلة  بادرة  أو  أي تدخل  للامنحني، وال من خالل  منوذجي 

عن السياق. يبدو من املرجح أن الحاجة إىل آليات، والتي تدعم العمل 

الذي يقوده املجتمع ستظل مهمة لسنوات أو عقود قادمة. وبدالً من 

رؤية ذلك كخدمات قصرية األجل "ملزمة باملرشوع" والبحث عام يسمى 

اسرتاتيجيات الخروج، قد يكون الخيار األكرث مالءمة وواقعية هو دمج 

االستجابات املجتمعية كجزء أسايس من نظم الحكم املحيل وسياسات 

تقديم املساعدات والتمويل.

وتقديم  الخدمات  تقديم  يف  النموذجي  التحول  هذا  من  كجزء 

املساعدات، ينبغي النظر يف هذه املساعدات كفرص لتمكني املجتمعات 

وسبل  للحامية  املبارشة  االحتياجات  فقط  ليس  معالجة  يف  البدء  من 

العيش، ولكن أيضاً يف الجذور السياسية واالجتامعية لالزمة املستمرة. 

اننا نحاول بشكل أسايس مواجهة النقاط الواردة يف االقتباس املذكور يف 

وقت مبكر من هذه الورقة: "عليك أن تدرك أنه من خالل هذا املنطق 

الحايل، ميكنهم القيام مبشاريع هنا منذ 1000 عام ولن يتغري يشء".

السرية الذاتية للمؤلفني

 صويف جودرون: حاصلة عىل درجة ماجستري يف القانون تركز عىل القانون اإلنساين الدويل والقانون الجنايئ الدويل من معهد األمم املتحدة 

األقليمي ألبحاث الجرمية والعدالة وجامعة تورينو بإيطاليا. لديها اهتامم خاص بالحامية ومرونة سبل العيش التي يقودها املجتمع املحيل. ويف 

الوقت الذي تعمل فيه حاليًاً كمستشارة يف السياسة اإلنسانية ، فإنها تتمتع أيًضا بخربة عملية ليس فقط من خالل سياقات العمل االنساين ، 

ولكن أيًضاً خربة  يف العمل مع القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان يف بلدان إفريقيا  يف جنوب الصحراء الكربى.

لونا سعادة: حاصلة عىل درجة املاجستري يف تنمية املرأة والقانون من جامعة بريزيت )2001(. وهي خبرية يف النوع االجتامعي وحقوق املرأة. 

لديها 20 عاًما من الخربة يف العمل من الرشق األوسط مع وكاالت التنمية الدولية والحكومة املحلية. وقد تشاورت بشأن القضايا املتعلقة 

بالجنسني مثل املشاركة السياسية للمرأة، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وصحة املرأة وحقوق املرأة مع العديد من املنظامت الدولية 

والوطنية
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امللحق 1: 

كيف تبدو االستجابة للمخاطر التي يقودها الناجون واملجتمعات املحلية ؟

والفلبني،  والسودان  فلسطني  يف  املستمر  العميل  التعلم  حدد 

وبالتزامن مع املبادرة البحثية التي شملت عدة دول واملوجهة نحو 

 ،LPRR(15( العيش  سبل  ومرونة  واالستجابة  االستعداد  تعزيز  ربط 

مجموعة من العنارص واملبادئ األساسية التي توجه االستجابة املحلية. 

هذه العنارص مبينة يف الشكل 1:

" املعلومات والتعبئة وأنظمة التعلم املبنية عىل اساس مجتمعي" تستعمل كاختزال لوصف التحليل التشاريك املجتمعي، االستقصاء الذايت، ادارة 

املعلومات، التعبئة املجتمعية، التحليل التشاريك ملستوى التهميش والقدرات. يطلق عىل هذه العملية اسم " مبادرات التعلم التشاريك اثناء 

Participatory Action Learning in Crises PALC "الرصاع

انظمة املعلومات، التعلم، 

والتحشيد املجتمعي

دعم العمليات طويلة األجل التي يتم

قيادتها محليًا ملعالجة األسباب الجذرية

لالنكشاف

التنسيق املحيل ذو الصلة للخدمات ) افقي وعمودي( 

وبناء التحالفات والتشبيك مبا يف ذلك مع القطاع الخاص

التغريات عىل

 املستوى املؤسيس،

  العالقات واالنظمة

- تطوير املهارات الالزمة  لتقديم االستجابات الطارئة

  وتشمل:

. تطوير استخدام وسائل  تكنولوجيا واليات ادارية      

تتناسب مع خصوصية كل موقع

 . تطوير اليات لتقديم استجابات نفسية اجتامعية

. تحليل الرصاع واملخاطر وتطوير استجابات مناسبة

- املنح املجتمعية النقدية الطارئة

املساعدة الذاتية من قبل

السكان املتأثرين باالزمات

ملنهجيات  العملية  التطبيقات  أبرزت  فقد   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

املحلية  واملجتمعات  الناجون  يقودها  التي  للمخاطر  االستجابة 

حتى اآلن املبادئ األساسية التالية لتعزيز النهج:

دامئاً  هي  باألزمات  املتأثرة  املجتمعات  بأن  االعرتاف 

ما يشاركون يف تدخالت  غالباً    - لالزمة  االول  املستجيب 

"إنسانية" محلية وفورية أكرث أهمية من تلك التي تقودها 

أو تدعمها جهات مساعدة خارجية. ان منهجيات االستجابة 

للمخاطر بقيادة الناجني تعمل عىل   تحقيق اقىص قدر من 

عىل  ملساعدتها  فقط  ليس   - املستقلة  املحلية  االستجابة 

تلبية االحتياجات الفورية العاجلة بشكل أفضل ولكن أيًضا 

لتعزيز مرونة سبل العيش عىل املدى الطويل.

يقودها  التي  للمخاطر  االستجابة  منهجيات  تطوير  يف 

إىل  نسعى  ال  نحن   ،  sclr املحلية   واملجتمعات  الناجون 

للتكيف  قابلة  منهجيات  بل  أو صامء،  جامدة   أدوات  تطوير 

حسب كل سياق وحسب التجارب الرتاكمية الخاصة.

ال يتم الرتويج لهذه املنهجيات "كحل سحري" جديد لتحل محل 

جميع تدخالت املعونة اإلنسانية الدولية. امنا الهدف من ذلك 

هو تعزيز استجابة شاملة أكرث توازناً تعرتف باألهمية األساسية 

للقوة والقدرات املحلية ودعمها، ويف ذات الوقت تبقى هناك 

هيئات وموارد خارجية جاهزة لسد الثغرات حسب الحاجة.

عند تطوير منهجيات االستجابة للمخاطر التي يقودها الناجون 

واملجتمعات املحلية  sclr ، نتحدث عن  االستجابة "ااملخاطر" 

بدالً من االستجابة "اإلنسانية" ألننا  وجدنا أن املجتمعات دامئا 

إىل  )املستندة  التدخالت  من  أكرب  ملجموعة  األولوية  تعطي 

اوالً:

ثانياً:

ثالثاً:

رابعاً:
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الحاجة والفرص( تفوق تلك التي تشملها برامج التدخالت 

عىل  تركز  املبادرات  فان  الغالب  ويف  التقليدية.  اإلنسانية 

مرونة سبل العيش، التعليم ، بناء السالم،  الصحة النفسية 

االجتامعية ، التهميش، األسباب الجذرية للمخاطر، الضغط 

واملنارصة، وحتى الحكم الرشيد، إىل جانب أنشطة إغاثية 

تقليدية.

عام  كمصطلح  محلية"  "بقيادة  مصطلح  يستخدم  وأخرياً، 

كمجتمعات  األزمات  من  يعانون  الذين  بالسكان  يعرتف 

متعددة  غري متجانسة ، تولد فرًصا "قيادات" متعددة من 

قبل مجموعات املساعدة الذاتية، ومنظامت املجتمع املحيل 

النشطة. هذا ليس منوذج قيادة هرمي، بل  وأعضاء األرس 

هو عبارة عن شبكة تحوي قادة يف مفاصل مختلفة.

خامسا:ً 



14 14

قامئة املراجع واملالحظات
The EJ-YMCA Women’s Development Program )previously called Women’s Training Program, but now referred to as WDP( was initiated 

in April 1993 to improve the socio-economic status and involvement of women in Palestinian society, through strengthening their decision 

making capabilities and economic productivity both inside and outside their homes. The WTP activities include career counselling in schools 

and youth centres, assessment of personal capabilities, training of career counsellors, intensive training in the targeted rural areas, short-term 

training courses in non-conventional fields like curtains, bed covers and cushions production, loans and community based development 

models.

Oslo agreement: Area A: Full Palestinian civil and security control; Area B: Full Palestinian civil control and joint Israel-Palestinian security 

control; Area C: Full Israeli control over security, planning and construction. 61 % of the West Bank, UNOCHA ”Humanitarian Needs 

Overview 2018 - Palestine“, page 12

Rafael Eguiguren & Luna Saadeh, Protection in the occupied Palestinian territories: ”They can do projects here for 1,000 years and nothing 

will change“ )L2GP 2014(, page 12

Community cash grants differ from individual/household cash grants in the sense, that the grant is given to a group of community members 

to be used for activities, which aim at benefitting all or large sections of their community.

L2GP, January 2018, Luna Saadeh: ”Empowering Community Engagement and Resilience through Cash Grants“.

This learning brief is one out of a small series of L2GP briefs that captures recent learning from locally led efforts in Palestine, Philippines,

Myanmar, Kenya and Sudan. )www.local2global.info(

L2GP, ”They can do projects here for 1,000 years and nothing will change“ https://www.local2global.info/research/palestine-opt

Including DanChurchAid, Church of Sweden and Christian Aid

The Participatory Vulnerability Capacity Assessment Toolkit, Christian Aid, P.A.R.C, EJ-YMCA and Y.W.C.A

In Palestine, the protracted conflict has accelerated needs beyond survival. The survivor and community-led crisis response approaches used

in other contexts has therefore been modified to fit the Palestinian reality which requires a holistic approach beyond immediate needs.

See www.local2global.info for more information on existing and up-coming case studies with the sclr approaches in Philippines, Myanmar, 

Kenya and Sudan.

L2GP, January 2018, Luna Saadeh: ”Empowering Community Engagement and Resilience through Cash Grants“.

Local 2 Global Protection“…more with less. Letting go in Palestine“ https://www.local2global.info/ح

The Core Humanitarian Standard https://corehumanitarianstandard.org/the-standard

LPRR is a DEPP/Difid funded multi-agency research and practise development initiative led by Christian Aid.

ODI HPN 72, London 2012 South & all: Local to global protection in Myanmar, Sudan, South Sudan and Zimbabwe )https://odihpn.org/

resources/local-to-global-protection-in-myanmar-burma-sudan-south-sudan-and-zimbabwe/(, ODI HPG, London 2016, Christina Bennet & 

all: Time to let go Page 5 )https://odihpn.org/resources/local-to-global-protection-in-myanmar-burma-sudan-south-sudan-and-zimbabwe/(
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عملية تنفيذ وإدارة املرشوع بأيدينا كانت 

لها أهمية كبرية بالنسبة لنا. حيث مل يتم

 التنفيذ من قبل منظمة غري حكومية أو 

من قبل بعض الرشكات - لقد تم ذلك من 

قبلنا! تخلل املرشوع العديد من العمل

 التطوعي ومل يحاول أحد تحقيق الربح. 

ما تم توفريه عن طريق اختيار مناقصة

 جيدة ومن خالل العمل التطوعي ، 

ميكننا األن أن ننفقه عىل املزيد من

 املشاريع.”

الصورة: نيلس كارستنسن


