
1	  
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مشارريیع أللف سنة قاددمة وولكن شيیئا لن يیتغيیر" أأنن يیقيیمواا"يیمكنهم   

 
 

وولونا سعاددةةررفائيیل إإغيیغورريین   
 

2014تشريین أأوولل   
 
 

االملخص االتنفيیذيي  
 

بإجرااء أأبحاثث في مجتمعاتت عصفت  (L2GP)، بدأأتت مباددررةة االحمايیة من االمحلي إإلى االعالمي2009منذ عامم 
بها ااألززماتت حتى تطلع عن كثب على ررأأيي االمجتمع االمحلي بالتحديیاتت االتي تمس بحمايیته ووتكويین فهم ددقيیق لها. 

ها بالحلولل االمناسبة هذاا ووقد ددمج مع االبحث ددررااساتت حولل كيیفيیة تأقلم االمجتمعاتت مع ااألززماتت ووحولل آآرراائ
وواالفعالة، ووهو بهذاا يیسعى للمساهمة في ررفع مستوىى فعاليیة االناشطيین ااإلنسانيیيین ووتحركاتهم. وويیعتبر االبحث 
االحالي عن ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة ساددسس ددررااسة شاملة أأجريیت حتى تارريیخه في ظل هذهه االمباددررةة، وويیستند 

سكانن االقدسس االشرقيیة، وواالضفة االغربيیة ووقطاعع غزةة.ررجل وواامرأأةة من  500إإلى مقابالتت مع أأكثر من   
 

االتحدديیاتت كما عررفتهھا االمجتمعاتت  
 

على حمايیتهم هو ما يیعتبروونه االسبب  خطريیشددد االفلسطيینيیونن في ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة على أأنن أأكبر 
االفعلي لألززمة نفسها  الحتاللل على أأنه أأال ووهو ااالحتاللل ااإلسراائيیلي. حيیث يیرىى االمستطلعونن/ ااتت جميیعهم اا –

أأساسس االمشكلة ووهو االسبب ووررااء أأيي أأززمة تعرضض حمايیتهم للخطر. وولوال إإصراارر االباحثيین على معرفة االمزيید، 
لكانت االمحاددثاتت حولل االحمايیة وواالمخاطر االتي تمس بها توقفت عند حديیث االمستطلعيین/ ااتت عن هذاا االخطر 

أأنهم محبطونن من االحمايیة االدووليیة وواالناشطيین  االعامم. فبشكل متكررر أأعربب االفلسطيینيیونن/ ااتت عن ررأأيي مفاددهه
ااإلنسانيیيین االذيین يیركزوونن بشكل أأساسي على توفيیر االحد ااألددنى من االمساعدةة االتي تصل حد االكفافف، بيینما يیقل 
تركيیزهم على تخفيیف آآثارر ااالحتاللل. ووعوضا عن ذذلك، يیشعر االفلسطيینيیونن بأنن على االحمايیة وواالناشطيین 

عن االحمايیة بطريیقة تركز أأساسا على االمطالبة بوضع إإسراائيیل محمل االمساءلة لتنفيیذ  االمسئوليیةااإلنسانيیيین تولي 
االتزااماتها االمنصوصص عليیها بالقانونن االدوولي (ااطلع على االتفاصيیل في االتقريیر االكامل) ووعلى هذهه ااألطراافف 

االفاعلة أأنن تكثف من جهوددها االدووليیة وواالوطنيیة للمناصرةة من أأجل هذهه االقضيیة.  
 

ى االحديیث، أأفادد االفلسطيینيیونن بأنن ااحتيیاجاتت االحمايیة لديیهم تتنوعع حسب االمكانن ووحتى في ددااخل عند حثهم عل
االمديینة ذذااتها أأوو بيین االقرىى االقريیبة من بعضها االبعض. االمصدرر ااآلخر االمهم للتنوعع في ددررجة ااالنكشافف 

ااتت على كيیفيیة ااعتماددهم ووااالختالفف في االتهديید على االحمايیة هو االنوعع ااالجتماعي. لقد رركز كافة االمستطلعيین/ 
على ددررجة االقيیودد االتي تطبقها إإسراائيیل، وواالتي تؤثر على ددررجة االنشاطط ااالقتصادديي ووبالتالي على االعمالة، ووحريیة 
االحركة، ووتوفر االخدماتت جوددتها وواالبنيیة االتحتيیة، بما فيیها خدماتت ااإلسكانن وواالبلديیة، ووعلى سيیاساتت وومماررساتت 
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يید على أأهميیة تحليیل االمشكلة حسب كل سيیاقق على حداا ووعلى أأنن تكونن عمليیة االحكومة االمحليیة. وويیشددد هذاا االتعق
االتحليیل تشارركيیة عند تصميیم االبراامج االمخصصة لتعزيیز ااسترااتيیجيیاتت االتكيیف االمحليیة ووززيیاددةة قدررتهم على 

االصمودد.  
 

:فيیما يیخص االموقع االجغراافي، فيیمكن تصنيیف أأهم مخاطر االحمايیة االفورريیة ووتحديیاتها عموما كما يیلي  
 

1 - االقدسس االشرقيیة، حيیث تشمل أأوولويیاتت االحمايیة على "أأززمة االسكن" بسبب هدمم االمناززلل (ووما يیصاحبها  
من صدماتت نفسيیة) وواالقيیودد االمفرووضة على بناء االمناززلل، االتي تؤدديي إإلى ااالكتظاظظ، مع االتميیيیز في 

يیصاحبه من تقديیم خدماتت االبلديیة، وواالخوفف من فقداانن حق ااإلقامة، ووتضيیيیق االفرصص ااالقتصادديیة ووما 
ززيیاددةة مستويیاتت االفقر، وواالقيیودد على االحركة وواالقدررةة على االوصولل لألررااضي ووغيیرها من مصاددرر 

1االرززقق ناهيیك عن "االجداارر" ووكل هذهه االعواامل ااعتبرتت ااسترااتيیجيیاتت تستخدمها االحكومة ااإلسراائيیليیة  –
إلجباررهم على االهجرةة أأوو االخرووجج من االقدسس؛  

 
2 - )، حيیث االنقص االحادد في االميیاهه سوااء لالستخدااماتت االمنزليیة 2ة ججفي االضفة االغربيیة (االمناطق االمصنف 

أأوو لكسب االعيیش، ما يیؤدديي إإلى تقلص مناطق االرعي خاصة في حالة االسكانن االبدوو االذيین يیعتمدوونن على 
االموااشي لكسب االرززقق،  وويیضافف لهذاا كله ااالنقطاعع االمتكررر في خدماتت االكهرباء ما يیؤثر على 

نغفل مصاددررةة ااألررضض، وواالقيیودد االمفرووضة على حركة االناسس وواالسلع،  االمعيیشة وواالمدااررسس، وويیجب أأال
مع االنقص في االموااصالتت االمالئمة، وواالذيي يیؤثر بشكل خاصص على تالميیذ االمدااررسس وواالشبابب وواالنساء، 
مع غيیابب ااالستثماررااتت من االقطاعع االخاصص وواالفسادد وواالمحسوبيیة في االحكومة االمحليیة. كل هذهه االعواامل 

ي االفرصص ااالقتصادديیة ووفدااحة في االفقر. وويیؤدديي االفقر بدووررهه للتسربب من االمدااررسس تترااكم مسببة قلة ف
ووعمالة ااألطفالل. وويیضافف لذلك عنف االمستوطنيین وواالتوسع ااالستيیطاني بما في ذذلك االتخلص غيیر 

االسليیم من االنفايیاتت بطريیقة تلوثث مواارردد االميیاهه بشكل يیزيید من االمخاطر على االحمايیة.  
 

3 - بعداا آآخر للتهديیدااتت على  باإلضافة لالحتاللل، فإنن االصرااعع بيین حماسس ووفتح يیضيیف،  3في قطاعع غزةة 
االحمايیة.  فنظراا للعزلل االكامل االذيي تفرضه إإسراائيیل على غزةة، يیعاني نسبة أأكبر من االفلسطيینيیيین/ ااتت 
من االفقر االمدقع. ووتعتبر االبطالة أأحد أأهم أأسبابب االطالقق، ووتعاطي االمخدررااتت، وواالعنف االمنزلي، 

قة، ناهيیك عن فقداانن االكراامة.وواالسر  

يینبغي االنظر في كافة هذهه االتهديیدااتت على االحمايیة من منظورر االنوعع ااالجتماعي. تبيین االدررااسة خالفاتت كبيیرةة ذذااتت 
صلة بالنوعع ااالجتماعي في تصورر تهديیدااتت االحمايیة ووااسترااتيیجيیاتت االتأقلم وواالحلولل االممكنة. ررغم ااإلجماعع بيین 

ن نوعهم ااالجتماعي بشأنن االتحديیاتت االعامة االتي تمس بحمايیتهم، إإال أأنن االتحليیل االمستطلعيین/ ااتت، بغض االنظر ع
االمعمق، بيین ااختالفاتت في ررددوودد االنساء مقاررنة مع االرجالل في مناحٍح حيیويیة مثل موضوعع تحديید ااألوولويیاتت.  

 
وعة االعرقيیة، باإلضافة لذلك، يیمكن االنظر إإلى تلك االمخاطر االتي تهددد حمايیة االسكانن من منظورر االعمر، وواالمجم

حيیث نلحظ أأنن االتجمعاتت ااألقليیة مثل االبدوو يیئنونن تحت ووطأةة تهديیدااتت غيیر متناسبة تمس بحمايیتهم ووتحديیاتت 
أأخرىى ررصدتها هذهه االدررااسة.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
أأوو يیشيیر االفلسطيینيیونن/ ااتت عاددةة إإلى االجداارر االمقامم بيین االضفة االغربيیة ووإإسراائيیل بمسمى "جداارر االفصل االعنصريي"، أأوو "جداارر االضم" 1

–"جداارر االتميیيیز االعنصريي  أأباررتايید " بيینما يیشيیر ااإلسراائيیليیونن عاددةة للجداارر بصفته "االجداارر االعاززلل" أأوو "االسيیاجج ااألمني". ووتطبيیقا  
عن محكمة االعدلل االدووليیة، فستكتفي هذهه االدررااسة باإلشاررةة إإليیه بلفظة "االجداارر"، حيیث إإنن  2004للفتوىى ااالستشارريیة االصاددررةة سنة 

مستخدمة أأحيیانا ليیست ددقيیقة أأوو مفهومة بمعناها االمادديي.بعض االتعبيیرااتت اال  
. ووبموجب 1995أأنشئت االمناطق االمصنفة جج بموجب ااتفاقيیة أأووسلو االثانيیة االموقعة بيین إإسراائيیل وومنظمة االتحريیر االفلسطيینيیة سنة  2

هذهه ااالتفاقيیاتت قسمت االضفة االغربيیة ووقطاعع غزةة إإلى ثالثث مناطق لكل ووااحدةة ووضعها االقانوني االمختلف لفترةة اانتقاليیة تمتد لخمس 
سنوااتت.  

تموزز  8، قبل االقصف ااإلسراائيیلي لغزةة (االذيي بدأأ في 2013ئيیسي من االبحث االميیدااني في هذهه االدررااسة خاللل االعامم أأجريي االجزء االر 3
) وواالذيي أأضر بشكل كبيیر بالسكانن االمدنيیيین وواالبنى االتحتيیة. وويیرىى االمؤلفونن أأنن هذهه ااألحدااثث قد تؤثر على ااحتيیاجاتت االحمايیة 2014
تائج هذهه االدررااسة فيیما يیتعلق بالسببيین االرئيیسيیيین. أأووال، منهجيیة االدررااسة وولكنها ال تؤثر على ن ������� ����� ���

ووليیس على االحاجاتت ااآلنيیة؛ ثانيیا، إإعاددةة ااندالعع  ������ ����� ���ووأأهداافها تركز على االتقاطط ااالحتيیاجاتت للحمايیة 
تمع في سيیاقق [ترقب] تحدثث عنه االحرووبب في غزةة ووإإددررااكك االسكانن ألنن االهجماتت يیمكن أأنن تشن عليیهم في أأيي ووقت، يیضع هذاا االمج

االمستطلعونن/ ااتت أأصال.  
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محاوولة االتعاملل مع االتهھدديیددااتت  
 

مديیيین االقصيیر كيیف تجد االسلطاتت االمحليیة، وواالمجتمعاتت وواالعائالتت طريیقة للتأقلم من أأثر ااالحتاللل ووتبعاته على اال
وواالبعيید. بيینت االنتائج أأسلوبيین متناقضيین: فإما تعززز تلك االسلطاتت وواالمجتمعاتت من قدررااتها االذااتيیة ووتبدأأ باالعتمادد 
على نفسها تماما وواالصمودد، أأوو على االعكس تنغمس في حالة من االفسادد ووغيیابب االكراامة بعد فقداانن سبل عيیشها 

يیولد في بعض ااألحيیانن االعنف. ووررغم أأنن االقصد من ووررااء االبحث ووااضطرااررها لالعتمادد على االمساعدااتت ما قد 
هو إإيیجادد االطرقق االكفيیلة بمساندةة االحالة ااألوولى للمساعدةة على االصمودد إإال أأنن فهم كيیفيیة تفادديي االسقوطط في فخ 

االفسادد ووااالعتمادديیة يیكتسب ااألهميیة ذذااتها.  
 

ااتت يیوميیا للتعامل مع آآثارر ااالحتاللل. فقد كانت لم يیكن هناكك ااعتراافف أأوو ددعم للجهودد االتي يیبذلها االفلسطيینيیونن/ 
ااسترااتيیجيیاتت االتأقلم لديیهم متنوعة، وودديینامكيیة وولكنها من أأسف تنطويي على مخاطر عاليیة، مثل االعمل في 
ااألنفاقق، ووإإقامة مبانٍن غيیر مرخصة، وواالخنوعع لالستغاللل في االعمل، مع االوقوعع تحت ووطأ االعقوبة لعبورر 

حثا عن عمل، وواالنزووحح ووما يیتبعه من خساررةة لمصدرر االرززقق بما في ذذلك "االحدوودد" بشكل غيیر شرعي، ب
االشبكاتت ااالجتماعيیة ووررأأسس االمالل. ووهذاا ااألمر ااألخيیر يیأتي بتبعاتت على االمدىى االبعيید للمحافظة على ملكيیة 
ضض ااألصولل من عقاررااتت، ووخساررةة االقاعدةة االسيیاسيیة نظراا لتنامي عدمم قدررةة االفلسطيینيیيین/ ااتت على االبقاء في ااألرر

االمحتلة. ووتظهر مخاووفف خاصة بشأنن مصيیبة االنساء االريیفيیاتت حيیث يیتركن سبيیل ررززقهن من االزررااعة أأوو االرعي 
وويیدخلن للعمل في االقطاعع غيیر االمنظم، ما يیجعلهن عرضة لإليیذااء أأثناء االتنقل وو/أأوو في موقع االعمل. وونظراا لعدمم 

بناتهن للمدررسة ووهذاا يیضيیف عبئا إإضافيیا  مالءمة ووسالمة ووسائل االنقل، فغالبا ما تصطحب االنساء االقروويیاتت
على عاتقهن. وويینتهي ااألمر ببعض االعائالتت أأنن تتخذ قراارر إإخرااجج بناتهن من االمدااررسس عند بلوغهن االمدررسة 

االثانويیة.  
 

تشمل ااسترااتيیجيیاتت االتأقلم ااألخرىى على ااالعتمادد على شبكة االعالقاتت (ااألسريیة وواالمجتمعيیة) طالما كانن باإلمكانن 
ستفاددةة من هذهه االشبكة، إإذذ تكونن مقتصدةة ووتخصص مساحة متوفرةة، ووميیاهه ووكهرباء، بما في ذذلك موااصلة ااال

تدوويیر أأوو ااالنتقالل بيین االمناززلل، ووززررااعة محاصيیل ااالستهالكك االيیومي لتحقيیق االكفافف مقابل إإنتاجج االمحاصيیل 
االمعوناتت ااإلنسانيیة  االمربحة، أأوو على االعكس ززيیاددةة ااالعتمادد على االسوقق للشرااء، مثل ميیاهه االشربب، ووبيیع

للحصولل على االمالل. تشمل ااسترااتيیجيیاتت "االتقشف" على تقليیل االمصارريیف بما فيیها شرااء االطعامم، ووبيیع ااألصولل 
.ااإلنتاجيیة، ووترااكم االديین، ووإإخرااجج ااألبناء من االمدررسة، ووحتى االزووااجج االمبكر في حالة االفتيیاتت  

 
على االتعرفف أأووال بأوولل على االحقوقق االقانونيیة، وواالتنظيیم أأمثلة على االتبعاتت ااإليیجابيیة على االمدىى االبعيید تشمل 

االذااتي في لجانن مع االتركيیز على حمايیة االحقوقق، وواالمحافظة على االوثائق ااألساسيیة (مثل تصارريیح ااإلقامة). 
تتنظم االمجتمعاتت لشرااء مولدااتت تخدمم االحي كله، ووإلعاددةة بناء االطرقق، وولتقديیم االخدماتت ااألساسيیة. الحظ 

ااتت أأنن االهيیئاتت يیمكنها (ووتقومم فعال) بالمساعدةة في تسهيیل االقدررةة على االحصولل على ااعتماددااتت االمستطلعونن/ 
للمشارريیع االصغيیرةة، ووررفع االقوةة االشراائيیة إإما من خاللل شبكاتت ااألمانن االمستندةة للنقد أأوو من خاللل مشارريیع 

االتوظيیف، وواالدعم االمقدمم للقطاعع االخاصص، ووكلما كانن ممكنا  تكونن هناكك إإمكانيیة  معلوماتت وومناصرةة عندما –
للتوصل للحلولل محليیا فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت وواالتصارريیح ااإلسراائيیليیة، مثال االسماحح بتسهيیل ااإلصالحح االقانوني 
للطرقق. إإسترااتيیجيیة كسب االدخل بيین االنساء تشمل على االعمل في أأيي مجالل يیمكن أأنن يیؤددوونه من االمنزلل (مثل 

لخصوصيیة، االخ). ووتستفيید أأيیضا االنساء بدووررهن من االدعم عمل االمعجناتت، وواالطبخ، وواالحيیاكة، وواالدررووسس اا
لتحسيین مهاررااتهن ووتسويیق مهاررااتهن وومنتجاتهن.  

 
أأفاددتت االنساء أأنن عمليیاتت االتدخل االمحليیة وواالدووليیة على حد سوااء تغفل االنوعع ااالجتماعي عند االتعامل مع االمخاطر 

االثقافيیة، وواالماليیة وواالمؤسسيیة االتي تحد من  االخاصة على االحمايیة االوااررددةة االذكر فيیما سبق، ووبخاصة االمعيیقاتت
مشارركتهن في االقوةة  االعاملة. بعض االجهودد االصغيیرةة وولكنها ذذااتت دداللة لضمانن توفر االمعايیيیر ااألساسيیة للعمل 
مثل ااسترااحاتت االشايي/ االقهوةة ووااسترااحة الستخداامم االمرحاضض ال تلبي ااالحتيیاجاتت االصحيیة ااآلنيیة فحسب، بل 

ووبكلفة متدنيیة لمشاكلهن مثل  تساعد االنساء على االتأقلم. ووقد أأظهرتت االنساء حلوال فعاال تأتي بمكاسب ااجتماعيیة
براامج "االتضامن" أأوو "ااالددخارر"، االتي تسمح المرأأةة ووااحدةة على ااألقل أأسبوعيیا بب "طهي ووجبة جيیدةة لعائلتها". 

لل ووقرووضض إلنشاء االشركاتت. تعززز االمنظماتت االنسويیة االفلسطيینيیة االتمكيین ااالقتصادديي للنساء ووتوفر لهن ررأأسس ما
فدمج االنوعع ااالجتماعي يیعني أأيیضا ااستهداافف االنساء في حمالتت االمعلوماتت ووإإيیجادد االسبل لضمانن توعيیة االنساء 

لجانن ’االلوااتي ال يیغاددررنن االمنزلل كثيیراا بالمعونة/ االمشارريیع االممكنة. وولمعالجة االعنف االمنزلي يیتم تحويیل االنساء لل 
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حسب ااألعراافف االسارريیة). ووال تعتبر االهيیئاتت االقضائيیة االنظاميیة عاددلة أأوو فعالة. يیهيیمن عليیها االذكورر (‘ مصالحة
ووتوجد مؤسساتت نسويیة تقدمم االنصيیحة ووااإلررشادد وولكن عددد قليیل من االنساء فقط أأفادد بقدررتهن على االوصولل لهذهه 

قترحح االرجالل أأنن االمؤسساتت. حيیث أأفادد االبعض بأنن هذهه االمؤسساتت تنقصها االفعاليیة لتغيیيیر ووضع االعنف االسائد. اا
تأخذ االنساء ددوورراا أأقوىى في االوساطة في االنزااعاتت ااألسريیة، ووبخاصة ااألمهاتت االلوااتي يیتدخلن نيیابة عن بناتهن.  

ررغم االفعاليیة االظاهرةة على االمدىى االقصيیر، إإال أأنه بسبب االطبيیعة االممتدةة وواالمتوااصلة لألززمة، فإنن االكثيیر من تلك 
االقدررةة على ووقف االترااجع االعامم في االظرووفف االحيیاتيیة ووفي االرفاهه، فقد  ااالسترااتيیجيیاتت ترااجع أأثرها. بسبب عدمم

أأشارر االفلسطيینيیونن إإلى حدووثث تفكك، في االمجتمع ووبيین ااألهالي ووددااخل ااألسرةة.  
 

ااالستنتاجاتت وواالتووصيیاتت االعامة  
 

مفصلة. ااألهم تعتبر نتائج االدررااسة ذذااتت صلة مباشرةة بهيیئاتت االعمل ااإلنساني ووتردد في االدررااسة االكاملة توصيیاتت 
هو ما طلبه ااألشخاصص االذيین أأجريیت معهم االمقابالتت، حولل ضرووررةة قيیامم االناشطيین ااإلنسانيیيین بتحديید أأوولويیاتت 
تجعلهم يیحملونن مسئوليیاتهم محمل االجد ليیناصروواا على االدوواامم بأنن االفلسطيینيیيین/ ااتت االذيین يیقبعونن تحت ااالحتاللل 

هم االمنصوصص عليیها في االقانونن االدوولي وواالقانونن االدوولي يیجب أأنن يیتمتعواا بالحمايیة االكاملة ووباحتراامم حقوق
ااإلنساني.  

 
هناكك إإقراارر بأنن إإيیجادد حل طويیل االمدىى لالحتاللل ال يیلوحح في ااألفق االقريیب، وولكن نظراا لكونه االسبب االمركزيي 

بالطريیقة للتهديیدااتت االتي تحيیط بالحمايیة، فيیجب أأنن تتمحورر ااالسترااتيیجيیاتت االتي تأتي بها هيیئاتت االحمايیة حوله 
االمناسبة لقدررتها وومهاررتها. أأما بالنسبة لتوااصل عمل تلك االهيیئاتت لتخفيیف االمعاناةة ااآلنيیة، فمن االمهم تغيیيیر 
طريیقتها في االتعامل بغرضض ررفع مستوىى االكفاءةة. تبيین االدررااسة االكاملة مناقشة مفصلة لعددد من االتوصيیاتت االعامة 

صة بهيیئاتت (االحمايیة) ااإلنسانيیة على االموااضيیع وواالقضايیا مثل:وواالخاصة. تركز االكثيیر من االتوصيیاتت االعامة االخا  
 

يیجب تحويیل عمليیة تقديیر ااالحتيیاجاتت من االتركيیز االحصريي على ااالحتيیاجاتت للتركيیز على مجاالتت  •
تشمل االقدررااتت االمحليیة، وواالمزاايیا ووااالسترااتيیجيیاتت االمحليیة، مع ااختيیارر أأساليیب مرنة في االبراامج بحيیث 

لتناسب االسيیاقق وواالمجموعة االمستهدفة.تسمح بتصميیم االبراامج   
االطبيیعة االمرتبطة بالسيیاقق للتهديیدااتت على االحمايیة في مختلف االمجتمعاتت االفلسطيینيیة ووأأثرها على  •

مختلف االفئاتت االعمريیة وواالنوعع ااالجتماعي، تستدعي طريیقة عمل تحث على االمشارركة االمكثفة في 
تحليیل االمشكلة ووووضع االحلولل لها.  

ة االرصد وواالتقيیيیم من االتركيیز على متابعة ووتقيیيیم كيیفيیة تنفيیذ االنشاطاتت للتشديید وويیجب أأنن تنتقل أأنظم •
على االنتائج االمتحققة، حتى يیمكن فهم ما هي االحلولل االتي يیمكنها أأنن تحقق االنتائج االمرجوةة ووتلك االتي 

ال تأتي نفعا وولماذذاا.  
اررباتت تتعامل فعال مع بالرغم من ووجودد خطابب خاصص بالنوعع ااالجتماعي، إإال أأننا ناددرراا ما نجد مق •

االنوعع ااالجتماعي في االبراامج االمنفذةة. ووتكتسب هذهه االناحيیة أأهميیة خاصة إإذذ توثق االدررااسة ااختالفاتت 
بيینة على أأساسس االنوعع ااالجتماعي، سوااء في تصورر االمشكالتت أأوو في االحلولل/ أأساليیب االتخفيیف 

االممكنة.  
بأنن تتبنى مقارربة "تنمويیة" أأكثر في إإددااررةة  طالب االمستطلعونن/ ااتت االهيیئاتت (بما فيیها االجهاتت االمانحة) •

االمشارريیع، ووتفادديي ااألهداافف قصيیرةة االمدىى غيیر االمناسبة وواالسعي بدال منها للتكامل االحقيیقي بيین 
مباددررااتت ااإلغاثة، وواالتنميیة وواالمناصرةة.  

 هناكك ضرووررةة لزيیاددةة االدعم لتطويیر االقدررةة االجمعيیة في االلجانن االمحليیة وواالتحالفاتت االقائمة مع تطويیر •
قدررااتت جديیدةة  
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وواالذيي يیحتويي أأيیضا على قائمة مفصلة  –  siteL2GP webلالطالعع على االتقريیر االكامل يیمكن ززيیاررةة االموقع 
وومناقشة للنتائج وواالتوصيیاتت االعامة وواالخاصة  

 
عباررةة عن مباددررةة تسعى للتروويیج للرددوودد االفعالة وواالكفؤةة وواالمستداامة لألززماتت  االعالميإإلى  االمحليبرنامج من 

ااإلنسانيیة ووتوفيیر االحمايیة مع االتركيیز صرااحة على تمكيین االرددوودد االتي يیقوددها االسكانن االمحليیونن.  
 

  info@local2global.infoلالتصالل بنا:
www.local2global.infoيیمكن قرااءةة االمزيید على االموقع:   

 
 

تعرريیفف االمؤؤلفيینن  
 

ددوولة مركزاا على توجيیه االمشوررةة بخصوصص االسيیاساتت وواالعمل االميیدااني  60يیغورريین عمل في أأكثر من غررفائيیل إإ
وواالمجتمع االمدني وواالنوعع ااالجتماعي ووحقوقق ااإلنسانن ووقضايیا في مجاالتت تسويیة االنزااعاتت وواالحواارر بيین االثقافاتت 

االتنميیة. وولديیه باعع طويیل في تقيیيیم ووإإددااررةة االمشارريیع ووفي االبحث ااالجتماعي وواالمناصرةة ووتفانى في االتدرريیب ووبناء 
االقدررااتت في االمحافل ااألكادديیميیة ووغيیر االرسميیة.  

 
ووهي خبيیرةة في  يیة وواالقانونن من جامعة بيیرززيیت.لونا سعاددةة تحمل ددررجة االماجستيیر في ددررااساتت االمرأأةة، االتنم

ااألووسط ووهيیئاتت  سنة عملت خاللها مع هيیئاتت تنمويیة في االشر قق 20االنوعع ااالجتماعي ووحقوقق االمرأأةة ألكثر من 
. ووقد عملت مستشاررةة للقضايیا االمتعلقة بالنوعع ااالجتماعي مثل مشارركة االسلطة االوطنيیة االفلسطيینيیةددووليیة وومع 

لعنف االقائم على أأساسس االنوعع ااالجتماعي ووصحة االمرأأةة ووحقوقق االمرأأةة مع عددد من االمؤسساتت االنساء االسيیاسيیة وواا
االدووليیة وواالوطنيیة.  

 
 
 
 
 

 


