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 الطبعة العربية تصدير

هذا اإلنتاج اآلن بين يديك، يتسم بعدة ميزات محسوسة، تنتقل إليك بمجرد قراءتك 

ُصالنعت لىالأ هر   لخبالرات برالرية لعناصر الؽالفؾ  ههالم هالذل الميالزات تجساليدل

الواقع بروح نضالية ودافعية هصيىة ورؼبة في البقاء والعيش حياة كريمالة يكتنهاالا 

لكرامة ويعزز من فالىيتاا إدراك فطالر  وهحيانالام مالنألم يهميالة الالولي بالالحقو  ا

إناا خبرات إنسانية تجسد . وكيهية الحصول لىياا بل واقتناصاا في هؼىب ايحيان

الر، جالاءت وسالط ألالروؾ دابمالام مالا تكالون اسالت نابية فالي  لر نوع من التحد  لواقالع وع

جسام من ناحية، لكناالا ومالن الناحيالة منطقة جؽرافية يبدو هناا مولودة بايحداث ال

ايخرى ؼالبام ما تكون بعيدة لن هلين االهتمام والتناول الجاد المنصؾ، بل حتالأ 

 . لن مجرد التصورات اإليجابية حول الهالىية واإلنتاج المبدع، خاصة إذا وجد

 

ما بين هيدينا اليوم ترجمة فعىية لما يطمح إليه كل نارط حقوقي في هن يرى جمىالة 

من الحقو  يتم تحقيقاا لىأ هر  الواقع بأيد  وسوالد النالا  ولالي  فالي هروقالة 

وردهات المنتديات التالي تمتىالا بالرطانالة والمناقرالات اإلرالكالية، والالذ  يزيالد مالن 

ههميالالة هالالذا اإلصالالدار هنالاله ترجمالالة لوقالالابع تتعىالال  بالالالحقو  االقتصالالادية واالجتماليالالة 

ذ  الترى ومالازال يعتالر  العمالل فياله وال قافية، هذا المجال من حقو  اإلنسان، ال

مركفت وحسابات دقيقة هك رها موجود لىأ الصعيد العمىالي، خاصالة فيمالا يتعىال  



 2 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

بكيهية العمالل بالأدوات الرصالد والالدفاع لالن تىالك الحقالو  وحمايتاالا مالن االنتااكالات 

التي تم  صميم الحياة ومهرداتاا اليومية، فإذا كنالا نتحالدث لالن انتااكالات لحقالو  

الؽالذاء، الكسالاء، : جتماليالة و قافيالة، فالنحن نتحالدث لالن مهالردات، هالياقتصادية وا

جمىالالة . السالالكن، بيبالالة سالالىيمة، حريالالة التنقالالل، هالالي مهالالردات العالاليش، ودوناالالا الحيالالاة

اإلنتاج االجتمالي لىموبل في منطقة الرر  واختصارام، إن ما بين هيدينا اليوم هو 

 .ايوسط ورمال إفريقيا

 

مالا يحتالاج لوقهالة دقيقالة،  وفاال "مالح حركالة اجتماليالةمف"هما لن العنوان الربيسي، 

ا تهصيىيام لما نوهنا لنه لاليه حول إنتالاج النالا  لواقالع يخالو ام لحيث إنه يقدم سردم

بكىمالالتام، : الحصالالول لىالالأ حقالالوقام هو يسالالترجع تىالالك الحقالالو  فالالي واقالالع متحالالد 

كنالا وإذا . برهسمالام االجتمالي، بترابطام ووقهتام في وجه التعديات واالنتااكات

ُنهّصل في سرد هفعال من هالذا النالوع، باالذا اي الر، وباالذل القيمالة مالدركين هناله لالي  

وراءها بالضرورة نألرية مؤطرة، هو لقيدة ماّيجة، هو هيديولوجية محركة، فنحن 

فالحركالالات االجتماليالالة رؼالالم وجودهالالا، . هصالاليىة" حركالالة اجتماليالالة"نتحالالدث لالالن 

هن المهاوم نهسه وتناولاله بالدراسالة وبتأ ير تاريخي، في منطقة الرر  ايوسط إال 

والتحىيل بااللتماد لىأ مألاهر تحققه في هر  الواقع لم يحأل بأدبيات ك يالرة فالي 

 .لؽة الضاد

 

وبما هن مقدمة الطبعة اإلنجىيزية لىمنسال  اإلقىيمالي لرالبكة حقالو  اير  والسالكن 

قد تضمنت ررح دقي  ومك ؾ لىحركة االجتمالية وجميالع لناصالر هالذا اإلصالدار 

والمصالالطىحات الالالواردة فيالاله، فقالالد   رنالالا هن يالالأتي تصالالدير الطبعالالة العربيالالة متضالالمنام 

 : الموضولات التالية والتي نىتم  تناولاا سريعام 

 

 المتشابهات: مالمح اإلنتاج االجتماعي

التركيالالز مالالن وراء هالالذل النقطالالة هالالو لىالالأ هن اإلنتالالاج االجتمالالالي جديالالدام لؽويالالام هو 

تحالالدث لىالالأ هر  الواقالالع فالالي الرالالر  ايوسالالط  مهاهيميالالام ولالالي  كتجربالالة إنسالالانية

ورمال إفريقيا، وبمعدل تكرار دال  ه  هن الىمحة هنا في هن ربكة حقو  اير  

والسكن التابعة لىتحالالؾ الالدولي لىموبالل والمنتجالة لاالذا اإلصالدار، تسالنأ لاالا جمىالة 

 : مقومات لمىية، مناا

 منألمالالالات إدراك وقالالوع التجربالالة بهعالالل هنرالالالطة الترالالبيك والتضالالامن مالالع ال

المحىيالالة الجالالادة والتالالي تسالالعأ ين يكالالون لاالالا قالالالدة رالالعبية وامتالالداد واقعالالي 

 ينرطتاا، 

  توفر الخبرة العىمية والعمىية والماارة في تنالاول مفمالح حركالة اجتماليالة
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قبل هن " مرروع اإلنتاج االجتمالي لىموبل"في واقعنا وبىورتاا في سيا  

كالالات االجتماليالالة وترتهالالع يالالتم ذلالالك فالالي منالالاط  تسالالتب  فياالالا فالىيالالة الحر

حرارتاا لررات المرات لن منطقتنا، وهو ما يرجع إلأ جاود مرالكورة 

يتسع مقام تقديرها ويتعدد في مساحات هخرى ولكالن ال يمنالع اإلرالارة إلالأ 

إنمالالا يرجالالع إلالالأ  -كإنجالالاز وسالالب   -هن هالالذا الضالالوء المسالالىط وهالالذل البىالالورة

 مته لىطبعة ايصىية،المنس  اإلقىيمي لىربكة وهو ما يتضح هك ر في مقد

  الوصول إلأ تصنيؾ معيالار  إلالأ حالد كبيالر يمكالن هن نقالي  لىياله مالا إذا

  1.كانت الألاهرة محل النقاش هي بالهعل إنتاج اجتمالي هم ال

 

هذل المقومات خولت القيالام بإصالدار هالذا المنالتذ الالذ  تتعالدد وألابهاله وتتنالوع وفقالام 

 :لسيا  التناول، فاو لىأ الصعيد العمىي

  الهبات االجتمالية في منطقالة الرالر  ايوسالط ورالمال إفريقيالا لىالأ يرجع

المبادرة إليجاد حىول لمراكىام واست مار العفقات مع المنألمات المختىهالة 

مالالالن مجتمالالالع مالالالدني وؼيالالالرل، وكالالالذا فاالالالم الالالالدور والمسالالالبولية المنوطالالالة باالالالا 

المؤسسات الحكومية ومن  م طىالب مسالالدتاا وتحمالل مسالبوليتاا هو لىالأ 

ؾ لالالالن إلاقالالالة هيالالالة مبالالالادرة رالالالعبية تسالالالتادؾ تحسالالالين الوضالالالع ايقالالالل الكالالال

 ،االجتمالي والمعيري لامة والحالة الخاصة بالسكن لىأ نحو خاص

  يقدم لىنرالطاء المعنيالين مجمولالة مالن ايدوات المعياريالة التالي يمكالن لىالأ

لألالالاهرة مالالن الألالالواهر ومالالن  الالم  درجالالة اإلنتالالاج االجتمالالاليهساسالالاا قيالالا  

 ،اإلساام في ذلك توفير مقومات النجاح لاا هو

  وايهالالم هن هالالذا اإلنتالالاج يقالالدم لابالالدام هدبيالالام مرالالجعام لتجالالارب إنسالالانية نسالالجت

بسالالوالدها واقالالع  خالالر وسالالط صالالعوبات هحيانالالام مالالا يسالالتحيل معاالالا مجالالرد 

 .المقاومة

 
 :هما لىأ الصعيد النألر ، فإن هذا اإلنتاج بحي يات ما يرصدل

 تصالادية واالجتماليالالة يقالدم نقىالالة جديالدة فالالي تهعيالل العمالالل لىالأ الحقالالو  االق

وال قافيالة والمخالارج المتعىقالة بكيهيالة مقاومالة انتاالاك هالذل الحقالو  و إبالالراز 

مسبولية الدولة والمؤسسات الحكومية فالي ضالوء االلتزامالات التعاقديالة لمالا 

صادقت لىيه من موا ي  حقو  اإلنسان، ومالن ناحيالة هخالرى خىال  منحالأ 

ي لمىيالالالة التنميالالالة جديالالالد لكيهيالالالة اسالالالتؽفل إدراك دور المؤسسالالالات هالالالذل فالالال

 المزلومالة المروجالة لسياسالات الدولالةوتقريب الهجوة المتسعة بين التنميالة 

كما تقوم باا منألمات المجتمالع المالدني مالع المالواطنين  التنمية البديىةوبين 

                                            
1
 .  الرر  ايوسط ورمال افريقيا -االنتاج االجتمالي لىموبل، نتابذ وررة العمل اإلقىيمية( 1 مىح )انألر  
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  ،بام ومن هجىام، وهذا في سبيل إرجاع حقوقام المنتاكة

 من نتابذ سىبية  الجدل حول دور اإلنتاج االجتمالي وما قد يتولد لنه ي ير

هالالي في تواكل الدولالة وتقالسالاا لالن القيالام بالدورها تاركالة ايمالر إلالأ اي

وهحيانام بمسالدة رالركات خاصالة، كمالا سالنرى  والمواطنين هحيانام وحدهم،

فالالالي حالالالالة البارالالالكو بالالالالمؽرب، وهحيانالالالام هك الالالر بسالالالوالد المالالالواطنين ودلالالالم 

 ،المؤسسات الدولية المانحة

 بدام مرجعام لمسالي النرطاء والقوى االجتمالية قدم منتذ مىمو  يم ل لاي

لتحريك الواقع الراكد والعمل لىالأ تؽييالرل نحالو ايفضالل بإلمالال ايدوات 

وهو ما يوفر بالث قو  . الحقوقية وؼيرها من هدوات النضال االجتمالي

لدى النرطاء في استكمال البحث وبىورة المخالارج الواقعيالة لنالاتذ هبحالا ام 

خاصالة هن مجالال . قو  االقتصالادية واالجتماليالة وال قافيالةفيما يتعىال  بالالح

العمالالل فالالي الحقالالو  االقتصالالادية واالجتماليالالة وال قافيالالة يحتالالاج لمزيالالد مالالن 

الجاود البح ية واإلحاطالة المعىوماتيالة لمألالاهر انتااكاالا فالي العالالم هجمالع، 

 .وفي منطقة الرر  ايوسط ورمال إفريقيا لىأ وجه الخصوص

 

د الىؽو ، يعد اإلنتاج االجتمالي مصطىحام م يرام لىجدل مالن كما هنه، ولىأ الصعي

حيث كون العمىيات المتضمنة فيه وكون الهبات العامىة لىأ إيجادل يستو  معامالا 

، والحقيقة هن من يميىون إلأ "مجتمعي"استخدام مصطىح إنتاج اجتمالي هو إنتاج 

هنالاك : يته، حيثيحقون في ضرورة هذا اإلحفل ومنطق" مجتمعي"استخدام كىمة 

إنسالان "كالأن نقالول  sociableجتمالالي بمعنالأ اإنتاج مجتمعي من مجتمع مقابالل 

وهي مقبولة لىأ النحو الىؽو  البحالت مجالردام مالن ساليا  التنالاول، كمالا " اجتمالي

هن مجتمعالالي يرالالير إلالالأ مخرجالالات مجتمالالع باالسالالتناد إلالالأ النالالا  الهالالالىين داخالالل 

 . المجتمع هو مجتمع ما

 

هو ما نميل إلأ استخدامه هنالا هك الر، وذلالك اسالتنادام إلالأ ايصالل  "اجتمالي"ولكن 

كما هن تواجد المصالطىح فالي . "societal"ولي  مجتمعي  "social"اإلنجىيز  

التالالراث ايدبالالي وخاصالالة بالكتابالالات الماركسالالية يزيالالد مالالن تحبيالالذ اسالالتخدام اإلنتالالاج 

مالن االجتمالي كمصالطىح يضالرب بجالذورل فالي العىالوم االجتماليالة ويصالؾ جمىالة 

العمىيات والمقومات والعناصر الهالىة لىالأ المسالتوى االجتمالالي لالي  فقالط لىالأ 

صالالعيد إخالالراج منالالتذ مالالا م الالل الموبالالل هو السالالكن فالالي صالالورة حقوقيالالة، بالالل هيضالالام 

كمصالالالطىح لكالالال  دالالت مناالالالا إنتالالالاج الخيالالالرات الماديالالالة وإنتالالالاج ال قافالالالة والقالالاليم 

  2.سي لىأ السواءوالعفقات االجتمالية وهركال التنأليم االجتمالي والسيا

                                            
2
 كارل مارك ، فريدريك إنجىز، " اييديولوجيةايلمانية"انألر  
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، "الموبل"الريء ايخير الذ  نريد إلقاء الضوء والترديد لىأ ضرورة تهنيدل هو 

، وكذلك كمهاالوم حقالوقي ورد فالي لالدة اتهاقيالات دوليالة ولقالدت  من الناحية الىؽويةم

بصالالالددل مالالالؤتمرات دوليالالالة مرالالالرلة لقالالالوانين والتزامالالالات لىالالالدول والحكومالالالات تجالالالال 

اول المهاومي ربما يسالد في التطالر  بعالد ذلالك إلالأ مواطنياا ورعوباا، وهذا التن

فعىالأ المسالتوى الىؽالو  وخاصالة فالي الىؽالة العربيالة . حي يات تحقيقاله وتهعيىاله كحال 

ك يرام ما كان التعامل مع هذل الكىمة مصحوبام بتعبيرات استهاامية وتعجبية دارجالة 

إيالاله " "لالمالالوؤ رالالو هالالا، !!" إيالالش"، "؟!!إيالاله: "اختىهالالت بالالاختفؾ الىاجالالات العربيالالة

فالكىمة بوضوح تأبأ " يعني فانتو بتمّولوا؟"؟  هو المُوْءل دل يعني إيه الماوءل دل؟

هن تمر دون هن ت ير استهسالارات هو تعىيقالات، تعىيقالات ميسالرة فالي هؼىالب ايحيالان 

لزيادة الود بين المتحد ين لن الموبل ومراكىه التي تقترن ك يرام بانتااكات وفقدان 

 .لىكرامة والاوان

 

لذلك كالان التهكيالر فالي هن نالورد هنالا التعريالؾ والخىهيالة الىؽويالة المتاحالة مالن خالفل 

المصادر المعجمية لكي نيسر لىأ القارئ المتخصص إدراك الحالة التي تطرحاا 

الكىمة كمصطىح حقوقي وكمهاوم لؽالو   كمصالطىح حقالوقي ال نريالد لاله هن يكالون 

ولكن المصطىح ترتبط به  كأ  كىمة لابرة حيث كان من ايسال هن نقول السكن،

لىالالأ الصالالعيد الحقالالوقي جمىالالة مصالالادر ولناصالالر مكونالالة مالالن الحقالالو  االقتصالالادية 

واالجتمالية تبىورت لبر جاود بح ية قانونية وحقوقية من خفل هلضاء التحالؾ 

الدولي لىموبل إلالأ هن هصالبح ممكنالام حصالر ا نالأ لرالر لنصالرام حقوقيالام مالرتبطين 

الضالمان : في السكن المالواطن التمتالع باالم، وهالم بالح  في السكن بل ويخول الح 

القالالانوني لىحيالالازة والتحالالرر مالالن نالالزع المىكيالالة، الحصالالول لىالالأ السالالىع والخالالدمات 

، القالدرة (خاصالةم اير  والميالال)العامة، الحصالول لىالأ السالىع والخالدمات البيبيالة 

لىالالأ تحمالالل ايلبالالاء الماليالالة لىسالالكن، الصالالفحية لىسالالكن، إمكانيالالة الحصالالول لىالالأ 

لموقالع المفبالم لىسالكن، المفبمالة ال قافيالة، المرالاركة والتعبيالر لالن الالالذات، السالكن، ا

الحصالالول لىالالأ المعىومالالات والتعىالاليم والمقالالدرة وتعزيالالز القالالدرات، الحالال  فالالي حريالالة 

والعالالودة ( فالالي حالالالة الفجبالالين)التنقالالل وإلالالادة التالالوطين ولالالدم اإلرجالالاع الجبالالر  

 .والتعوي  وهخيرام الح  في ايمن الرخصي والخصوصية

 

إذا مالا (. جمىة وتهصيفم )صار مصطىح يعك  كيان حقوقي " الموبل"من  م فإن و

انتاك، هفاد هذا االنتااك وقالوع انتااكالات لديالدة لحقالو  مختىهالة، وإذا مالا اقتنصالته 

الرالالعوب كحالال  هساسالالي مالالن الحقالالو  االقتصالالادية واالجتماليالالة وال قافيالالة ألاالالر هالالذا 

هيضالام فيمالا يتعىال  ولىالأ نحالو  ترجمة إللمال تىك الحقو  المذكورة وربما ؼيرهالا
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وقبالل هن نالذهب . خاص بالرعوب ايصىية في مناط  مختىهالة لىالأ مسالتوى العالالم

إلأ التعريؾ المعجمالي نالود هوالم وباالذل المناسالبة هن نرالكر مالن قالام بتقالديم المهاالوم 

يالالة، حيالث كالالان مالالن المتالالاح والممكالالن تينفبال habitatبالىؽالة العربيالالة مقالالابفم لكىمالالة 

ى هو المىجالالأ ولكناالالا الطرافالالة كمالالا هردنالالا هن نوضالالح جعىالالت الموبالالل اختيالالار المالالأو

موجودام اآلن بما ي يرل من كل إركاليات وموضولات ومهاهيم مصاحبة وتعىيقات 

لوضالام لالن " الموبالل"ومن الجدير بالذكر هيضام، إن استعمال كىمالة . مباجة وودية

مجالال الحقالو  والالدفاع  ه  كىمة ربياة لاا داللتاا فيما بين العامىين المحترفين في

لن الحقو  االقتصادية واالجتمالية والح  في السكن برالكل خالاص فاالي ال ت يالر 

ه  نالالوع مالالن الؽرابالالة هو حتالالأ الطرافالالة، حيالالث يالالدركون هن الموبالالل إنمالالا يرالالير إلالالأ 

مهاوم هلم بل وههم من مجرد السالكن هو المىجالأ، فاالو هيضالام يؽطالي البعالد الطبيعالي 

فر لالالالاله الطمأنينالالالة وايمالالالالان والراحالالالالة والتمتالالالالع فالالالي وبالالالالول اإلنسالالالالان إلالالالأ مالالالالا يالالالالو

 .بالخصوصية، وؼيرها مما سب  ذكرل

  

كنرطاء وهيضام كمحبين لىتميز والتجديد والطرافة في " الموبل"ومن  م فإننا نريد لـ

الىؽالالة العربيالالة ال ريالالة بكىمالالات ال تسالالتخدم، نريالالد لالاله هن يالالرتبط حقوقيالالام ولؽويالالام باالالذل 

لمكمىة لىح  في السكن، حتأ تصبح المطالبالة باالذا الحقو  والعناصر المرتبطة وا

الح  في قالوة المطالبالة بجمىالة الحقالو  المخولالة والعناصالر المقترنالة، كمالا ويصالبح 

الدفاع لن الح  في الموبل دفالام ضد ه  انتااك لح  من تىك الحقالو  هو لنصالر 

 . من لناصر المكمىة والمتممة إذا جاز التعبير

 

بالتقصالالي الىؽالو  والتأصالاليل المعجمالي، تعريهالالام معجميالالام إذن فيمالا يىالالي، ولمالن ياالالتم 

بالالين القالالارئ ( الىؽالالو )االؼتالالراب لىالاله يسالالاهم فالالي تقريالالب مسالالافة " الموبالالل"لكىمالالة 

 . "الموبل"و

 
 3:من لسان العرب البن منألور

بالاالم : وهل لعالالةم وور لع ُمواءع اءع بالاليفم ووع وع لع إلياله وهالم وُوُؤوالم وع
: والالالوْهُل والموبالالل. لجالالأ: وهع

ْهالم وُوُؤوالم لىأ فُعالول ه  الم برُل وع ْاىعكة  وقد وهلع إرليه يع ْوهلعُة م ال المع ىجأ، وكذلك المع

بالاالم  لعالةم وور اءع لع إلالأ المكالان ُموع اءع   طىالب النجالاة، ووع
الل هع اءل مناله لىالأ فالع : لجأع، ووع

ه كانت صدرام بف ألار، فقيل له: حديث لىّي، لىيه السفم يوف. بادر رلع لو : هن در

وقالد . ال نجالوت  فالف وهلالُت ه  إذا همكنالت مالن ألاالر: ترزت مالن ألاالرك، فقالالاح

فكالأن : وهل يبل، فاو وابرٌل اذا التجأع إلأ موضع ونجا، ومنه حديث البراء بن مالالك

                                            
 

3
لسان العرب، لإلمام العفمة ابأ الهضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن االفريقأ المصرى، المجىد الساد ،  

 . ، دار صادر لىطبالة والنرر، بيروت1991، الطبعة ايولأ، 833: ص
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ْيىالة يهفالرارام هول الناالار وجبنالا  خالرل؟ وفال! ال وهلالت: جارالت فقىالت ينهس : حالديث قع

الماللل والموبالل : الىيالث. البيالوت المجتمعالة :لجأنا إليه، والحرواء  فوهلنا إلأ حرواءر ه

ىالت ومالن الماللل هُولالُت م الل ُلْىالت . المىجأ لع يقال من الموبل وهلت م ل وهعلالُت م الل وع

االم  وهنردفع ملالم، بوزن   :عع

بابرىهر   ال يستطيع ملالم من حع
در ر  ى الوع رع

 طير السماء، وال ُلْصم الذُّ
 

وهو المىجأ،  يالموبل المنج: قال الهراء لن يجدوا من دونه موبفم : وقال هللا تعالأ

إنالاله ليوابالالل إلالالأ موضالالعه يريالالدون يالالذهب إلالالأ موضالالعه وحالالرزل، : والعالالرب تقالالول

وقالال ابالو . ال نجت نهسالك: يريد لىعامريين، ولم تكىم الواؤلت نهسك خىيتاا: وهنرد

 .يقال وهل يبل وهالم وواءل يوابل مواءلة ووباالم : الاي م

 .  ذى يستقر فيه السيلالموضع ال: والموبل هيضام 
 

وهخيرام، نود اإلرارة إلأ هن هذا المجىد يعالد خطالوة هولالأ فالي مجالال رصالد مفمالح 

اإلنتاج االجتمالي لىموبل كألاهرة مرتركة من حركة اجتمالية في منطقة الرر  

ايوسط ورمال إفريقيا، وسوؾ تكون الخطوات الفحقة من العمالل فالي ساليا  هالذا 

عاون وتهالل الماتمين والنرطاء لىالأ مسالتوى المنطقالة المرروع فرصة حقيقية لت

وخاصة هلضاء ربكة حقو  اير  والسكن من هجل اكتراؾ ودلالم المزيالد مالن 

وفي هذا اإلطار هناك الك ير مما يمكن لأللضاء والماتمين . الحركات االجتمالية

إضالالالالافته لمزيالالالالد مالالالالن المسالالالالالدة البح يالالالالة والعمىيالالالالة لتالالالالدليم الحقالالالالو  االقتصالالالالادية 

جتماليالالة وال قافيالالة برالالكل لالالام وحقالالو  اير  والسالالكن لىالالأ نحالالو  خالالاص، واال

 . ووقايتاا من االنتااك قبل رصدل وإيجاد الحىول بصددل

 

كما هن هذا اإلصدار يعد فرصة جيدة لدلوة هلضاء ربكة حقو  اير  والسالكن 

فالي منطقالة الرالر  ايوسالالط ورالمال إفريقيالا إلالالأ تقالديم مالا لالالديام مالن حالاالت يمكالالن 

الالذ     هالذا المرالروع "اإلنتاج االجتمالي لىموبالل"اا في المجىد ال اني من تضمين

بالقالالاهرة، كوسالاليىة لتجميالالع كافالالة  5008سالاليعقد بصالالددل مالالؤتمرام دوليالالام فالالي سالالبتمبر 

ورالالبكة حقالالو  اير  . الجاالالود وإبالالراز اإلنجالالازات التالالي تمالالت فالالي هالالذا السالاليا 

قي مزيد من حاالت تصور والسكن لىأ استعداد تام لتقديم هية مسالدة في سبيل تى

حركات اجتمالية تمت في سبيل إنتاج واقع هفضل بالنسالبة لىحال  فالي السالكن ومالن 

ههم هذل ايدوات ما اهتدى إلياله المجتمعالون فالي وررالة لمالل القالاهرة التالي لقالدت 

لتحديالالد المعالالايير التالالي يمكالالن قيالالا  درجالالة اإلنتالالاج االجتمالالالي لىموبالالل لىياالالا، مالالع 

يسالت مانعالة ييالة اقتراحالات يمكالن إضالافتاا وكالذلك فالتح مفحألة هن هذل المعايير ل

الحوار بصالددها سالواء فالي المالؤتمر هو مالا بعالد المالؤتمر، ولنالا هن نطمالح دابمالام فالي 
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مزيد من الجاد والعطاء من هجل لالم هفضل تتحق  فيه حقالو  اإلنسالان فالي إطالار 

 . من العدل والمساواة

 
 ربيع وهبه

 مسئول برامج

 ل افريقيامنطقة الشرق األوسط وشما

 شبكة حقوق األرض والسكن

 التحالف الدولي للموئل
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 مقدمة
هو مصطىح دولي يريع استخدامه في همريكا الفتينية " اإلنتاج االجتمالي لىموبل"

لإلرالالارة إلالالأ لمىيالالة لمالالل هفالالراد المجتمالالع المحىالالي بصالالورة جماليالالة لىالالأ تحديالالد 

. ن م الالل هالالذل العمىيالالة مالالن إنجالالازاتالألالالروؾ المحيطالالة ببيبالالة حيالالاتام ومالالا ينالالتذ لالال

ويتحقالال  اإلنتالالاج االجتمالالالي لنالالدما يبالالادر هفالالراد المجتمالالع المحىالالي بطالالرح حىالالول 

لىمراكل المرتركة التالي يواجاوناالا فالي مجالتمعام المالاد ، وقالد يالتم ذلالك بمرالاركة 

مجمولالالات ؼيالالر رسالالمية هو منألمالالات محىيالالة هو حتالالأ بعالال  الهالالالىين مالالن خالالارج 

لمنألمات ؼير الحكومية هو الممولين هو رركات القطاع المجتمع المحىي من هم ىة ا

الخالالالاص هو الجمعيالالالات والنقابالالالات المانيالالالة هو الالالالدوابر ايكاديميالالالة هو المؤسسالالالات 

الحكومية هو بع  مما سالب  مجتمعالين، ولكالن بالالرؼم مالن ذلالك تألالل إرادة النالا  

 .  وقدراتام هما المحرك ايساسي لإلنتاج االجتمالي

 

دية، يتضمن اإلنتاج اإلجتمالي التماد هفراد المجتمع المحىي ومن الناحية اإلقتصا

لىأ هنهسام وبعضام البع  بؽر  الوقوؾ لىأ ره  المال اإلجتمالي بوصهه 

وتتجىالأ لمىيالات اإلنتالاج . من ايصول التنمويالة  الم العمالل لىالأ اسالتؽفله وزيادتاله

بالتمويل  اإلجتمالي ومخرجاته لىأ الرؼم من نقص تركز ره  المال فيما يتعى 

المحىي، بل ربما تتجىأ بسبب ذلك، ويتحق  اإلنتاج اإلجتمالي لنالدما يعالي هفالراد 

المجتمع المحىي هن ره  المال النقد  متركز في مكالان  خالر م ىمالا حالالت ايمالور 
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 . إلأ ذلك بركل متزايد في لالمنا الذ  يدفع بردة نحو العولمة

 

يجالالاد هفالالراد ورالالركاء مالالن داخالالل وهكالالذا تعتمالالد لمىيالالات اإلنتالالاج اإلجتمالالالي لىالالأ إ

المجتمع المحىالي يسالامون بعمىاالم ووقالتام هو بتالوفير المالواد هو المالال الفزمالين هو 

في بنالاء هصالول مجتمعيالة فالي ( لىأ سبيل الم ال من خفل برامذ التوفير)كفهما 

رالالكل مسالالاكن هو بنيالالة تحتيالالة هو خالالدمات هو بالالرامذ تالالدخل تحسالالينات لىالالأ البيبالالة هو 

د بالنهع لىأ المراركين في العمالل هو القالابمين بالمبالادرة لىالأ إنجازات هخرى تعو

 . المستو  المحىي

 

يتضمن اإلنتاج االجتمالي لىموبل التعرؾ لىأ العفقات القابمة فأ إطار المجتمع 

والعمل لىأ اسالتؽفل هالذل العفقالات وتطويرهالا، ( ره  المال اإلجتمالي)المحىي 

وقد يعنالي تحريالك هالذل العفقالات اإلنتاجيالة . كما يرمل هيضا مخرجات هذل العمىية

هو حهزها التعرؾ لىأ المجمولات القابمة بالهعل سواء مالن النسالاء هو الرجالال هو 

الطىبة هو هلضاء النقابات هو ربما من الصاليادين هو العالابفت الممتالدة هو هصالحاب 

مىيالة الدين الواحد هو النقابات المانية هو ؼير ذلك من المجمولات التي قد تيسالر ل

الوقوؾ لىأ ره  المال اإلجتمالالي واسالتؽفله والبنالاء لىياله وزيادتاله السالتخدامه 

 . في تحقي  النتابذ المرجوة

 

ولادة ما تتسبب لمىية اإلنتاج اإلجتمالي وما ينتذ لناا من مخرجات في تحقي  

تحالالول إجتمالالالي نحالالو ايفضالالل ودرجالالة هكبالالر مالالن المرالالاركة، بحيالالث ُتّضالالمن كالالل 

ا ورالالبابام قطالالالات المجتمالالع ا لمحىالالي برالالكل هك الالر تكافبالالام، ونجالالد فياالالا رجالالاالم ونسالالاءم

وهطهاالم يتعاونون مع المسنين والمعوقين وايقىيات وبعضام البع  فأ التخطاليط 

" وصالهة سالالحرية"وباالذا يصالالبح اإلنتالاج اإلجتمالالالي بمعنالأ مالالا . والتنهيالذ والصالاليانة

 . لتحقي  التنمية المستدامة

 

ج اإلجتمالالالي التحالالرك برالالكل جمالالالي نحالالو تىبيالالة ومالالن منألالالور هخالالر، يعنالالأ اإلنتالالا 

االحتياجالالات اإلنسالالانية، وبالتالالالي نحالالو احتالالرام الكرامالالة البرالالرية والعالالدل كحقالالو  

وينب ال  البعالد الحقالوقي لإلنتالاج اإلجتمالالي بالولي هفالراد المجتمالع بمالا هالم . إنسانية

مخالالولين بالاله فعىيالالا مالالن حقالالو  يمكالالن المطالبالالة باالالا ينهسالالام ولؽيالالرهم ال بوصالالهاا 

ومن منألور حقالو  اإلنسالان، فالإن اإللتزامالات . يازات تمنح لىبع  دون ايخرامت

الواقعة لىالأ الالدول إ الر تصالديقاا لىالأ معاهالدات القالانون الالدولي لحقالو  اإلنسالان 

.  والقوانين المحىية المتسقه معه تحتل موقعام جوهريام في اإلنتاج اإلجتمالي لىموبل

  

متع ببيبالة معيرالية نأليهالة، واإلقامالة فالي وتتضمن حقو  اإلنسان ح  الجميع في الت
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مسالالالالكن مفبالالالالم، واالسالالالالتهادة مالالالالن توزيالالالالع اير  واسالالالالتخداماا برالالالالكل منصالالالالؾ، 

والحصالالول لىالالأ مالالا يكهالالي مالالن ؼالالذاء وميالالال، والسالالكن فالالي مكالالان بحيالالث يمكالالن منالاله 

الوصالالول إلالالأ مصالالادر كسالالب الالالرز  برالالكل معقالالول، كمالالا تتضالالمن هيضالالا ايمالالن 

والمرالاركة فالي اتخالاذ القالرارات التالي الرخصي، والحماية ضالد اإلخالفء القسالر ، 

تؤ ر لىأ مساحة ليش المرء، والمراركة فأ التخطيط البديل كوسيىة لىتأكيد لىأ 

الحالال  فالالي البقالالاء والحصالالول لىالالأ التالالراؾ رسالالمي باإلضالالافة إلالالأ الحصالالول لىالالأ 

وتبالرز المسالاواة فيمالا . معىومات يمكن التعويل لىياا من هجل تحقيال  كالل مالا سالب 

جتمالي هنا كوسيىة في لمىية اإلنتاج اإلجتمالي وكاالدؾ لاله فالي يتعى  بالنوع اإل

 . نه  الوقت

 

لند النألر في مزايا اإلنتاج اإلجتمالي، تطرح العديد من الجوانب ايخر  نهساا 

متضالالمنة لىالالأ سالالبيل الم الالال ال الحصالالر ايبعالالاد النهسالالية المتعىقالالة بتحسالالن الالالدوافع 

بعاد ال قافية التي تالرد إلالأ المجتمالع حقاله وزيادة تقدير المرء لذاته باإلضافة إلأ اي

 .في لر  انتاجه الهني والتعبير لنه

 

ويتضمن البعد السياسي قيام هفراد المجتمالع بمطالبالة السالىطات ذات الصالىة بتيسالير 

اتخاذ القرار بركل قابم لىأ المراركة وتيسالير العمالل الرالعبي هو لىالأ ايقالل لالدم 

وهالالو المكالالون )صالالل الحالال  فالالي التنميالالة وبالالالطبع يت. الوقالالوؾ فالالي سالالبيل تحقيالال  ذلالالك

بطبيعة الحال بأسا  لمىية ( الربيسي لكافة حقو  اإلنسان الهردية مناا والجمالية

اإلنتالالالاج اإلجتمالالالالي سالالالواء كالالالان ذلالالالك بالالالدلم ومرالالالاركة مالالالن مؤسسالالالات الحكومالالالة 

 .   وبرامجاا وسياساتاا وموازناتاا هم كان ذلك بدوناما

 

الخاصالة بمالا يهتالر  هن يكالون لىياله رالكل  واننا لنجد مصدر الخطوط اإلررادية 

الحكالالم المتحضالالر فالالي القالالانون الالالدولي العالالام الالالذ  يالالدلو الالالدول إلالالأ احتالالرام حقالالو  

اإلنسان والدفاع لناا وتعزيزهالا وإنهاذهالا، بمالا فالي ذلالك الحال  فالي الحصالول لىالأ 

ويعنالي ذلالك هن الالدول والحكومالات . مسكن مفبم بوصالهه حقالا مالن حقالو  اإلنسالان

ىالالأ الالالدفع باإلنتالالاج االجتمالالالي مالالن خالالفل السياسالالات والبالالرامذ مىزمالالة بالعمالالل ل

والمؤسسات والترريعات والموازنات ومتنوع من الخدمات، كما اناا مىزمة هيضالا 

بما يقابل هذا اإللتزام من وجوب االمتناع لن اإلتيان بايفعال التي تعالو  اإلنتالاج 

فعين لالن حقالو  االجتمالي م ل الطالرد القسالر  ومصالادرة ايراضالي وقمالع المالدا

السكن والتمييز والهساد وخصصة السىع والخدمات العامة وؼير ذلك من ضالروب 

إن اإلنتاج االجتمالالي فيمالا يتعىال  باإلسالكان يصالل بقالدرة النالا  لىالأ . االنتااكات

تحسالالين ألالالروفام المعيرالالية إلالالأ هلىالالأ مسالالتوياتاا ولكنالاله فالالي الوقالالت نهسالاله ال يعهالالي 
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اقعالة لىياالا نحالو المالواطنين والمقيمالين لىالأ الدول والحكومات مالن االلتزامالات الو

 .  هراضياا وفقا لىمعاهدات التي صدقت لىياا

  

وتتضمن   ار السياسات الىيبراليالة الجديالدة والعولمالة االقتصالادية خصخصالة السالىع 

االجتمالية وتركز ره  المال في هيالد  حهنالة قىيىالة فالي المجتمالع و تقالال  الالدول 

امة وزيادة مستويات الهقر، مما يزيد من ههميالة  والحكومات لن تقديم الخدمات الع

اإلنتاج االجتمالي بوصالهه مجمولالة مالن االسالتراتيجيات العمىيالة التالي التالي يمكالن 

استخداماا  يومالا بعالد يالوم فالي ساليا  الكهالاح نحالو تحقيال  العدالالة االجتماليالة لىالأ 

 .  الصعيدين المحىي والعالمي

 

نتالاج االجتمالالي لىموبالل بالتعالاون مالع لقد طور التحالؾ الدولي لىموبل مرروع اإل

كمبالالالالادرة لحالالالالل مرالالالالكىة السالالالالكن ولجمالالالالع م الالالالل هالالالالذل  InWentكافالالالالل المرالالالالروع 

والمجىالالد . االسالالتراتيجيات ومرالالاركتاا وتبادلاالالا لىالالأ المسالالتويين اإلقىيمالالي والعالالالمي

يرالالكل انتالالاج هخالالر ايقٌالالاليم المنضالالمة لمرالالروع " مفمالالح حركالالة اجتماليالالة"الحالالالي 

وبالل الالذ  يعمالل لىالأ مسالتوى العالالم، ولقالد جالاء انتالاج هالذل اإلنتاج االجتمالالي لىم

 . المنطقة  بمهاجاءة كبيرة 

 

رمال  فريقيا من هك ر ايقىيم انعزاال حتأ فيمالا يتعىال  /تـعد منطقة الرر  ايوسط 

بربكات المجتمع المدني، وهناك حاجة لىبحث في اسباب م الل هالذل العزلالة النسالبية  

ل هنا هن لي  من بين هذل ايسباب هى سبب وجيه ويكهي القو. في منتديات هخرى

حيث تميل هذل ايسباب إلأ خى  نبوءة تحق  نهساا بنهسالاا مهادهالا هن هالذا اإلقىاليم 

لالالالي  لالالالة إال القىيالالالل مالالالن الرالالالركاء ذوى التهكيالالالر المما الالالل وانالالاله لىالالالأ اتصالالالال هقالالالل 

ة لىأ وبينما تحتوى المقولبات في العاد. بالحركات اإلجتمالية لىأ مستوى العالم

ذرة من الحقيقة، إال هن الحركات اإلجتمالية التأ ال يالتم اإلخبالار لناالا هو تو يقاالا 

كمالالالا ينبؽالالالي والالالالدول التسالالالىطية فالالالي الوحالالالدة ال قافيالالالة التالالالي يطىالالال  لىياالالالا الرالالالر  

 . رمال  فريقيا تكتسي بمألار جديد لىأ صهحات هذا الكتاب/ايوسط

 

حقالو  اير  والسالكن  لقالدت رالبكة 5007حزيالران مالن /يونيالو – يالار/في مالايو

التابعة لىتحالؾ الدولي لىموبل وررالة إقىيميالة بحضالور ايلضالاء وفالالىين  خالرين 

ولقد حضر هؤالء . باإلنتاج االجتمالي لىموبل من خفل المكتب التنسيقي بالقاهرة

المرالالاركون، إضالالافة إلالالأ المجمولالالات المتزايالالدة مالالن المرالالاركين اآلخالالرين، بعالالدد 

 .  تقبل التعميممتنوع من الخبرات التي ال

 

وتتضالمن خبالرات اإلنتالاج االجتمالالي بمصالر والعالرا  وايردن ولبنالان والمؽالالرب 
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فىسالالطين وسالالوريا التالالي تالالم جمعاالالا فالالي هالالذا الكتالالاب مجالالاالت الصالالرؾ /وإسالالرابيل

والحهاأل لىأ البيبة وإؼا ة الفجبين ورفع مستوى ايحيالاء الهقيالرة هو العرالوابيات 

ى ذلالالك بالتعالالاون مالالع الدولالالة هو بالعمالالل فالالي ويجالالر. فالالي مجالالاالت الخالالدمات المقدمالالة

ولىأ هية حال، تكرؾ لنا كل من هذل المقتطهات . مواجاتاا وفقا لىألروؾ المحىية

هر  الواقالع لالن التطبيقية لىعمل الهعال الذ  قام به هفالراد المجتمالع المحىالي لىالأ 

 . درو  مامة حول طبيعة الدولة المعنية

 

ة لىتحىيل المقارن الالذى قصالدنا القيالام باله لىالأ وربما يكون هك ر ما هو ريقا بالنسب

نطا  لالمي هو طبيعة النا  المرتركة، فمالا تطالورت حركالة حقالو  اإلنسالان وال 

حركالالالات التحريالالالر الالالالوطني لىالالالأ مالالالدى ايزمالالالان وفالالالي كافالالالة المنالالالاط  إال بسالالالبب 

االحتياجات والمطالب وهركال الكهاح التي تجمع بين النا  جميعالا مرالكىة لىتالراث 

فهي إطار حقو  اإلنسان، وبصورة خاصة الح  في الحصول . المرتركاإلنساني 

لىأ سكن مفبم، نجد لؽة مرتركة ال يام إن كانت بالعربية هو الكردية هو العبرية 

 .  هو اإلنجىيزية هو إن كانت لؽة ايمازيذ هو البرتؽال

  

ع بعضاا وفي داخل هذل الألاهرة رديدة اإلنسانية نجد هذل المقتطهات التي تركل م

وم ىاا م ل الحركات اإلجتمالية ايك ر خبرة . البع  سيا  حركة اجتمالية هكبر

وتنسيقا ورارة في  سيا وايمريكتين، فإن هذل المقتطهات المحىيالة هو تىالك الحركالة 

االجتمالية ما هالي فالي الواقالع إال دروسالا متراكمالة حالول كيهيالة المطالبالة بحال  كالل 

المنصوص لىيه في العاد الدولي " لمعيريةا لألروفه متواصل تحسين في"رخص 

لىحقو  االقتصادية واالجتمالية وال قافية الذ  يىزم الدول بالعمل لىأ ضمان هذا 

وبينما يتم تعىم هذل الدرو  وتطوير هالذل ايدوات لىالأ المسالتوى المحىالي، . الح 

ل يم ل المجىد الحالي مبادرة مالن قبالل التحالالؾ الالدولي لىموبالل تاالدؾ إلالأ دمالذ هالذ

الدرو  وايدوات في ركل ره  مال اجتمالي مجمع قابل ين يعود بهوابد هابىة 

 . لىأ من يدركون قيمته بما في ذلك المترككين الحاليين

 

وفالالالي منطقالالالة تعالالالاني إلالالالأ هالالالذا الحالالالد مالالالن االسالالالتعمار المسالالالتمر وحالالالروب العالالالدوان 

قالالدماا والتيالارات المحافألالالة وسالالوء توزيالالع المالالوارد، فالالإن الرسالالالة الجوهريالالة التالالي ت

مجمولالالة الخبالالرات الحاليالالة حالالول اإلنتالالاج االجتمالالالي لىموبالالل فالالي منطقالالة الرالالر  

 . رمال  فريقيا هي نؽمات رنانة من ايمل والترجيع/ايوسط

 

لالن  التحالالؾ الالدولي لىموبالل ورالبكة حقالو  اير  والسالكن التابعالةهخيرا يعبالر و

. د وال سيما ن، القاهرة وؼيرهم من المساهمي للىمراركين في وررة لم اماامتنان
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دات االقيمة في تحرير الرا امنأ حسن سىيمان، لىأ مسالدتام. د و فايمة الراهد

مالالن ذو  الخبالالرة ايرالالخاص بالرالالكر والتقالالدير لكافالالة وهخيالالرام، نتوجالاله . ايصالالىية

الالالذين قالالدموا مصالالادر  ريالالة مالالن منطقالالة الرالالر  ايوسالالط ورالالمال افريقيالالا والمعرفالالة 

 .روح اإلنسانية الخالدةواإليمان بالمل والذين هلطونا هذل البوادر من اي

 
 

 جوزيف شكال

 يالمنسق اإلقليم

 شبكة حقوق األرض والسكن 

 التحالف الدولي للموئل
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 األردن
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مبادرة محميةة واد  : سياحة بيئية ذات أساس اجتماعي
 ضانا الطبيعية

 

 ايردن، ىةمحافألة الطهي، ضانا والقادسية  :الموقع الجغرافي

 7>>4هواخر لام    :تاريخ بداية المشروع

 تطولينمن الم 45و دابمين  8   :عدد العاملين

                      800الحالي )مجتمع منطقة ضانا والقادسية،   :الفئات المستهدفة

 (رخص40000 المستادؾ/رخص

 والقادسية ضاناقريتي منطقة  :النطاق الجغرافي للمشروع

 

 ملخص

مبالادرة محىيالة لتنألاليم كنتيجالة لمرروع جمعية هبنالاء ضالانا والقادسالية التعاونيالة  قام

المجتمع وتوحيد جاودل لىالدفاع لالن حقوقاله وميرا اله الحضالار  والطبيعالي وتنميالة 

المنطقالالة برالالكل يالالوفر االسالالتدامة والحهالالاأل لىالالأ لناصالالر التميالالز فياالالا والحالالد مالالن 

ي بالالربح المالاد  بعيالدا لالن المنافسة ؼير المتكافبة مع هفراد ومنألمات هخرى تعنال

 .المساهمة الهعىية في التنمية االجتمالية واالقتصادية

 

لقد سب  تأسالي  التعاونيالة الك يالر مالن ايلمالال والمرالاريع الصالؽيرة سالاهمت فياالا 



 22 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

الجمالالالالات المحىيالالالة المختىهالالالة والجمعيالالالة الخيريالالالة وايفالالالراد المتحمسالالالين، إلالالالأ هن 

اد لىأ نواته التنأليمية فالي ترالجيع سعأ إلأ االلتم نضجت فكرت المرروع الذ 

وتالوفير فالرص  ،وتدريب الرباب ودمجام في المجتمع المحىالي والخالارجي ،التعىيم

ترالجيعام لىالأ المجتمع لىعمل وهفراد وفتح المجال همام  ،لمل تحد من قسوة الهقر

 موحالالل بعالال  همالالوما مفالالي تالالوفير مالالا همكالالن مالالن احتياجالالاتا لىالالأ هنهسالالامااللتمالالاد 

لىالالأ الدراسالالات والخطالالط التالالي تقالالوم باالالا الجاالالات  مجالالودهوفالالر  و مومرالالكفتا

 .حاضرام ومستقبفم  ملىأ حياتامما يؤ ر ايخرى 

 

بحقوقالاله وواجباتالاله والهالالرص  تالالهكمالالا سالالعأ المرالالروع إلالالأ ت قيالالؾ المجتمالالع وتولي

والتحديات التي تهرضاا طبيعته الجؽرافية والديموؼرافيالة وألروفاله ولفقاتاله مالع 

وقد التمد المرالروع . وؼير الحكومية مناا لحكوميةايفراد والمؤسسات ايخرى ا

لىأ البرامذ التي تساهم في تحقي  دخل ذاتي دابالم يسالاهم فالي اسالتقرار المرالروع 

 .واستدامته وتطويرل من خفل تنهيذ مراريع االست مار الجمالي

 
 

لتةي أدت للة  األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة ا
 ربةالقيام بهذه التج

سالالنة، وقالالد اكترالالهت بعالال  القطالالع  6000اسالالتوطنت منطقالالة ضالالانا قبالالل حالالوالي 

وايدوات الحجرية التي تؤرخ لهتالرات اسالتيطاناا مالن قبالل العديالد مالن الحضالارات 

 .كالبيزنطيين واينباط والدولة اإلسفمية وؼيرها

 

 وفي نااية الستينات وبداية السبعينات فإن معألم ههل القرية قد هجروها إلأ ضالانا

طىبالالا لىخالدمات كالمواصالالفت ورالالبكات الميالال  وفالالرص العمالالل، ( القادسالالية)الجديالدة 

وتوسعا بسبب اكتألاأل القرية والرؼبة في تؽيير نمط الحياة مالن بالداوة رالبه متنقىالة 

 .إلأ ريهية هك ر استقرارا

 

ويرالالكل سالالكان القادسالالية اليالالوم حالالوالي لرالالرة  الؾ نسالالمة هالالم جميعالالا منحالالدرون هو 

انا حيث ال يمكن التمييز بين ههل القادسية وههل ضانا فاما مااجرون من هبناء ض

يعتبران قريالة واحالدة كبيالرة، همالا تعالداد سالكان ضالانا فمتؽيالر فصالىيا وتبعالا لسالاولة 

 .التنقل واالرتباط بايراضي الزرالية من حيث مواسم الزرالة والقطاؾ

 

بكالالون  يالالزتمويلالالام،  800يعالالود يقالالل مالالن فاالالو العمرانالالي القالالابم حاليالالا همالالا اإلرث 

وتعالد هالذل  .مكوناته مالن الحجالر المحىالي، والطالين والخرالب والقصالب والرالجيرات

معألم القرى ايردنية حتأ ناايالات الذ  ساد القرية الراهد الوحيد لىأ نمط البناء 
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 . القرن التاسع لرر

 

بدهت هولأ خطوات تأسي  محمية ضانا الطبيعية من قبل الجمعية  >;>4في لام 

برالالالكل كبيالالالر فالالالي هالالالذل  نوالمحىيالالالوقالالالد ترالالالكك السالالالكان . طبيعالالالةالمىكيالالالة لحمايالالالة ال

هن جميالالع هلضالالاء تىالالك الجمعيالالة وموألهياالالا هالالم مالالن منطقالالة  خصوصالالام  الخطالالوات،

سالالاليب ؼيالالر إضالالافة إلالالأ اي. كالالم رالالماالم  500لمالالان العاصالالمة التالالي تبعالالد حالالوالي 

الواضحة والمىتويالة التالي اسالتخدمت إلقنالاع وجاالاء وسالكان المنطقالة والالره  العالام 

 .المحمية وههميته ودورل المتوقع في خدمة المجتمع المحىي بمرروع

 

المنطقالة المحيطالة رالمل تم اإللفن رسميا لن تأسي  المحمية لت 6>>4وفي لام 

اينرالالطة االجتماليالالة واالقتصالالادية لىسالالكان مالالن ي لبالتالالا حالالدبالرالالكل الالالذ  يبالقريالالة 

وفير المتطىبالات الذين كانوا يعتمالدون لىالأ تربيالة ايؼنالام والزرالالة والتحطيالب لتال

، وهالالو مالالا سالالاهم فالالي التضالاليي  لىالالأ المالالواطنين فالالي نرالالاطاتام ايساسالالية لحيالالاتام

" معطىين هو ربه معطىين"التقىيدية وتحويىام من مندمجين متكامىين مع بيبتام إلأ 

حيث إنام هوالم ؼيالر مسالتعدين هو مالؤهىين لاالذل النقىالة القسالرية ولالم يالتم تالأهيىام هو 

ي الحقالالالا لىتكيالالالؾ مالالالع الواقالالالع الجديالالالد وتؽييالالالر هنرالالالطتام تسالالالايل انتقالالالالام التالالالدريج

ومااراتام لمجاراة الهرص التي يمنحاا هذا التؽيير، ومالن المهارقالات فالي هالذا هناله 

يرترط في هؼىب الوألابؾ التي تعرضاا الجمعيالة المىكيالة القالراءة والكتابالة وحتالأ 

 .إجادة الىؽة اإلنجىيزية ومدى انطبا  ذلك لىأ مجتمع بدو  ريهي

 

المعرفالة تدني المستويات التعىيميالة والخبالرات العمىيالة وال قافالة القانونيالة ود هدى وق

لدم وجود وزن اجتمالي مؤ ر لىسكان المحىيالين باإلضافة إلأ التقاضي، بأصول 

قوة تأ ير الجمعية المىكية لحماية الطبيعة من خفل هلضاباا و القرار يلدى صانع

هدى ن خبرات وقدرات مالية وإلفمية، ما تمىكه مو( كبار رخصيات ايردنمن )

والتالالأ ير بالالين السالالكان المحىيالالين  كالالل ذلالالك إلالالأ انعالالدام التكالالافؤ فالالي مالالوازين القالالوى

الهرصالة لىجمعيالالة  ةوقالالد هدى كالل هالالذا إلالأ تايبالال. والجمعيالة المىكيالة لحمايالالة الطبيعالة

بمعالزل لالن اهتمامالات  االاوتروجلاا  المىكية لحماية الطبيعة لتعد يلمالاا وتخطط

ياجات المجتمع المحىي الالذ  بالدا لالاجزام لالن التحالرك لىالدفاع لالن حقوقاله بالل واحت

 .بما يحدث من حوله جاهفم حتأ 

 

لقد كان لتأسي  محمية ضانا الطبيعية بما رافقه من ترويذ إلفمي كبير وتالرويذ 

في توجه بع  اي رياء والمست مرين والجمعية المىكية كبيرام  ام ه ر يام لىمنطقة سياح

اسالتؽفال لألالروؾ الهقالر  -لطبيعة ذاتاا لرراء هراضي القرية بال من بخال  لحماية ا

وكان لذلك ه ر واضالح ، التي يعيراا السكان همف في االست مار السياحي في القرية
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في توجه المجتمالع المحىالي نحالو التجمالع واالتحالاد فالي مواجاالة هالذل المنافسالة ؼيالر 

حالل  عمالل لىالأ مالع المحىالي بالالمجت مبالادرةالرريهة وؼير المتكافبالة ممالا هدى إلالأ 

 .هذل المركىة وحماية حقوقه

 (.جمعية هوالد ضانا والقادسية: المصدر)مراد لام لمنطقة قرية وواد  ضانا 

 

 حلهالل  المبادرة  هدفتالمشكالت الرئيسية التي 

:يما يىيحىاا فإلأ المبادرة  هدفتتكمن المركفت الربيسية التي   

الناتجالة الدفاع لن حقوقه ومواجاالة التحالديات عى  بفيما يتضعؾ المجتمع المحىي 

 .هطماع الجمعية المىكية لحماية الطبيعة ومست مر  القطاع الخاص لن

لىجمعيالة المىكيالة لحمايالة الطبيعالة  اانترار الهقر والبطالالة ممالا جعالل المنطقالة مطمعال

 .والمست مرين

 
 

 األهداف الرئيسية والثانوية

 ايهداؾ الربيسية

المبادرة التي قام باا ايهالي إلأ تمكالين المجتمالع المحىالي بمنطقالة /يادؾ المرروع

ضانا والقادسية من الدفاع لن حقوقه االجتمالية واالقتصادية والعمرانية والحهاأل 

البيبالة جانب ربط احتياجاته المعيرية المختىهة بمراريع التنمية وحمايالة  إلأ، ياالى

مكافحالالة الهقالالر الحضالالر  وانترالالار أ ، باإلضالالافة إلالالة لىحهالالاأل لىالالأ المنطقالالةيالالالطبيع

المنطقالة مالن الناحيالة تحسين مستوى و يالمعيرالسكان البطالة وذلك لرفع مستوى 

 .االجتمالية واالقتصادية والبيبية والعمرانية
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لالأ إ المبالادرة/كما ياالدؾ المرالروع

القيالالام بعمىيالالة تنميالالة رالالامىة لمنطقالالة 

ضالالانا والقادسالالية ممالالا يعالالود بالالالربح 

لىالالالأ سالالالكان  لياالجتمالالالاالمالالالاد  و

 .المنطقة والدولة لىأ حد سواء

 

فند  ضانا يرحب بالزابرين في مركز القرية 
 (.القادسيةهوالد ضانا  جمعية: المصدر)

.(Source: ASDQ) 
 

 ايهداؾ ال انوية

المبالادرة إلالأ تحقيال  العديالد مالن ايهالداؾ ال انويالة والتالي تتضالمن /يادؾ المرروع

اللتحا  بالمدار  لىأ ا ترجيع ايطهالوقة  يهالي المنطي مستوى المعيرال رفع

كمال دراسالالالتام وااللتحالالالا  بالجامعالالالات لىالالالأ إسالالالت ترالالالجيع الرالالالبابو  تامومسالالالالد

فالي الحصالول تام مسالالدوسالو  العمالل  ام بالركل الذ  يالؤهىام لفلتحالا  بتدريبو

 .لىأ لمل وتوأليهام ضمن هنرطة الجمعية

 

إلرث الطبيعالالالي والترا الالالي المبالالالادرة إلالالالأ المحافألالالالة لىالالالأ ا/كمالالالا ياالالالدؾ المرالالالروع

لمالالوارد الطبيعيالالالة والترا يالالة فالالي المنطقالالالة بمالالا يحالالافأل لىالالالأ ااسالالتؽفل ولىمنطقالالة  

ترويذ العمل و  لاالستهادة من السياحة البيبية لتمكين المجتمع وتطويرواستدامتاا  

التعالالاوني فالالي المجتمالالع المحىالالي لمواجاالالة المنافسالالة ؼيالالر العادلالالة مالالع االسالالت مارات 

ر قدرات الجمعية وتمكيناا من االستمرار في دورها واالسالتعداد تطويوالخارجية  

ومالالن هجالالل تحقيالال  هالالذل ايهالالداؾ، تالالرابط هلضالالاء . لىتحالالديات الحاليالالة والمسالالتقبىية

قالادر لىالأ تالوفير  المجتمع المحىي معام لتحويل قريتام إلأ مركز اقتصاد  سياحي

 .الدلم الفزم لتمكين المجتمع وتنميته

 
 

 هات المشاركةمصدر المبادرة والج

 مصدر المبادرة

برالالكل كامالالالل بااللتمالالالاد  5004واسالالالتمر حتالالأ  7>>4بالالده المرالالروع مالالالن ناايالالة 

مالالام يلىالأ المجتمالع المحىالي نهسالاله دراسالة وتخطيطالا وتنهيالذام ومتابعالة وتقي وحصالر 

 ،وراركت مختىؾ قطالات المجتمالع وخصوصالا الرالباب بالدور ربيسالي .وتطويرام 

لىعالالادات والتقاليالالد وضالالعؾ المسالالتوى  كمالالا رالالاركت المالالرهة بالالدور متوسالالط نتيجالالة
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 .التعىيمي بركل خاص

 

 الجاات المراركة

لقد توجه المرروع لخدمة كافة ررابح المجتمع لطبيعة التالرابط االجتمالالي القالو  

مالن قطاع ه  رريحة هو  تؽهل  اللدى السكان وإدراكام لمهاوم التنمية الرامىة التي 

 .احتياجاتهتعمل لىأ تىبية المجتمع و

 

رالباب المنطقالة لدراسالة ايوضالاع واالحتياجالات مالع لقالاءات عقالد د بده المرروع بلق

 لحالالل المرالالكفتووضالالعت مقترحالالات وخطالالط  ،واإلمكانالالات والهالالرص والمعوقالالات

لسكان من قبل ااوجاء المرروع كرد فعل (. يامالمستهيدين وإل إلأوالمرروع من )

الجمعيالة  مالت باالاالتالي قا مرالاريعات الوتخطيطال ات تاميش دورهم في دراسالإزاء 

السالالت مارات امواجاالالة االالا، كالالذلك لمحميالالة ضالالانا وتوجاات/المىكيالالة لحمايالالة الطبيعالالة

وقالالد رالالارك فالالي تالالدليم . الخاصالالة التالالي تمالالتص المالالوارد وال تأبالاله بالتنميالالة المحىيالالة

وهي مؤسسة حكوميالة  ،المبادرة المؤسسة التعاونية ايردنية/هذا المرروع وتيسير

ايمم المتحدة اإلنمابي ومنألمة كير العالمية والىجان برنامذ باإلضافة إلأ مستقىة، 

 . الرعبية المحىية

 
 

  اإلطار القانوني واإلدارة

 اإلطار القانوني

فالي  تأسسالت الجمعيالةجمعيالة تعاونيالة، وقالد رالكل تم االتها  لىأ تكوين تنأليم فالي 

 ". جمعيالة هبنالالاء ضالانا والقادسالالية التعاونيالالة"اسالالم  ، وهطىال  لىياالالا7>>4ناايالة لالالام 

كان لىمؤسسة التعاونية ايردنية، وهي مؤسسة حكومية مستقىة، دورا بالارزا فالي و

لىالالأ تطبيالال   لمالالل الجمعيالالة  وقالالد ارتكالالز. لجمعيالالةلىالالأ ا القانونيالالةإضالالهاء الصالالبؽة 

حقالالو  اإلنسالالان، المتعىقالالة بوتنهيالالذ كافالالة القالالوانين والصالالكوك والمعاهالالدات الدوليالالة 

. الحهالاأل لىالأ المالوارد الطبيعيالة والح  في السكن وحماية الطبيعة واالستدامة فالي

وفي مرحىة ما بعد التأسي  ساهمت جاالات هخالرى فالي تيسالير لمالل الجمعيالة م الل 

 .برنامذ ايمم المتحدة اإلنمابي ومنألمة كير العالمية والىجان الرعبية المحىية

 

 وال قافيالة واالجتماليالة ديةااالقتصال بالالحقو  المعنية الىجنة، هفادت 5004في لام 

جراءات وبرامذ إلادة التالوطين ترالمل التسالجيل اهن "ن يجب هن تضمن بأن ايرد

ادة التأهيالالالل الرالالالامل لألسالالالرة، وتضالالالمن الحصالالالول لىالالالأ الخالالالدمات لالالالوتسالالالايل إ

الدولالالة الطالالرؾ تتعاالالد بالالأداء واجباالالا فيمالالا "وهوصالالت الىجنالالة هيضالالام بالالأن ." ايساسالالية
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القسالرية والحال  لىجنة، والمتعىقان باإلخفءات ( 7)و( :)يتعى  بالتعىي  العام رقم 

 .   في السكن

 
 

  اإلدارةاتخاذ القرارات و

جميع في لمىية اتخاذ القرار تتم بالمراركة ما بين هطراؾ المرروع المم ىة كانت 

وكبار السن وجميع الهبالات المامرالة، ( ذكورام وإنا ام )سكان قرية ضانا من الرباب 

تالي انتخباالا ايبالة اإلداريالة الكما هن القرارات كانت تتخذ من قبل الايبة العامة هو ال

وقد تم إدارة المرروع وتنهيالذل مالن خالفل فريال  . منطقة ضانافي المجتمع المحىي 

 .المبادرة/يتم ل في الايبة اإلدارية لىمرروعمحىي لمل 

 
 

 التخطيط االستراتيجي 

 كيهية إرراك كافة ايطراؾ في التخطيط 

( رالعبي) ينتمويالل والتنهيالذ محىيالكانت المبادرة والتخطاليط وال ،في المرحىة ايولأ

لالالدة هطالالراؾ فالالي التخطالاليط والتمويالالل والتنهيالالذ  فقالالد رالالاركهمالالا فالالي المرحىالالة ال انيالالة 

لبع  البالرامذ التالي تحتالاج إلالأ تمويالل هو خبالرات فنيالة وخصوصالا التالي تنطالو  

مؤسسات تمويل دولية، ، وهيبات حكومية وؼير حكومية)لىأ مراريع است مارية 

 (.مبادرات محىيةوت دولية، وكاالوالقطاع الخاص، و

 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

لبرت لن  اينرطةمجمولة من لقد االحتياجات وايولويات من خفل حددت 
 :هذل اينرطة فيما يىيتم ىت ، والحاجة الحقيقية لىمجتمع المحىي لقرية ضانا

  عبية لدراسالالالة لقالالاءات بالالين رالالباب المنطقالالالة ومختىالالؾ الطبقالالات الرالالتنألالاليم
 ،  ايوضاع والألروؾ االقتصادية واالجتمالية والعمرانية لىمنطقة

  لقالالاءات بالالين رالالباب المنطقالالة ومختىالالؾ الطبقالالات الرالالعبية لىترالالاور تنألالاليم
 ،  المبادرة/وتحديد االحتياجات واإلمكانات والهرص والمعوقات لىمرروع

  فالي المرالكفت  حللمقترحات وخطط لىخروج بوررة لمل لىرباب تنأليم
 .لمرروعإطار ا

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

وقالد بالده . تنحصر الموارد الفزمة لتنهيذ المرروع في الموارد المادية والهنية والبررية

 –فنيالة  –ماديالة )كل هذل المالوارد  توفيرلىأ هبناء القرية في  ةم المرروع بااللتماد كىي



 28 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

ع وتحم  هبناء القرية فقد ساهمت بع  الجاالات إال هنه نألرام لجدية المررو ،(بررية

  : لىأ النحو التاليالمبادرة /الدولية المانحة بتقديم الدلم المالي والهني لىمرروع

  كالان التمويالل 5004وحتالأ  7>>4في المرحىالة ايولالأ مالن ناايالة لالام ،

مع مبالػ بسيطة راريا من السكان  م تحول لفقتالرا  جمحىيام حيث بده ب

راريع االست مارية باإلضافة إلأ مراريع الجمعية التي ساهمت  لتمويل الم

 -حافىالالالة نقالالالل صالالالؽيرة-ميكروبالالالا  )فالالالي تالالالوفير دلالالالم متذبالالالذب ينرالالالطتاا 

 ،  ( الهند و

  اآلن، ساهم برنامذ ايمم المتحدة حتأ 5004في المرحىة ال انية من لام 

ت ورفالالع قالالدرا ،إلالالادة تأهيالالل الهنالالد  وتطالالويرل لمىيالالة فالالي تمويالالل اإلنمالالابي

 لالالةالجمعيالالة وتالالدريب الكالالوادر مالالن مالالوألهين ومتطالالولين، كمالالا سالالاهمت وكا

دلالالالم مالالالالي لالالالدلم هنرالالالطة  تقالالالديم فالالالي (Arvel) "ارفالالالل"السالالالهر الهرنسالالالية 

 .  5007الجمعية خفل لام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

اقتصادية  سياحية منازل قرية ضانا بعد التجديد تم ل اآلن منازال
  (.جمعية هوالد ضانا والقادسية: المصدر)
 

تسالالعأ الجمعيالالة لفسالالتهادة مالالن مرالالاريع زيالالادة 

اإلنتاجيالالة التالالي تنهالالذها الحكومالالة ايردنيالالة مالالن 

خالالفل وزارة التخطالاليط لتمويالالل تنهيالالذ مرالالاريع 

تنمويالالة تركالالز لىالالأ الحالالد مالالن الهقالالر والبطالالالة 

وتعزيالالالالز مرالالالالاركة المجتمعالالالالات المحىيالالالالة فالالالالي 

وقد تم توقيع اتهاقية  اإلساام في التنمية الوطنية

ويتضالالمن " مرالالروع مطىالالة ضالالانا"التخطالاليط والتعالالاون الالالدولي لتمويالالل مالالع وزارة 

مركز استقبال وتولية بالسياحة البيبية ومطعم سياحي والذ  بدورل سيساهم هيضا 

بتوفير فرص لمل جديدة لىمحىيين، ودمذ مهاوم السياحة البيبية وههمية المحافألة 

 . لىأ الطبيعة من هجل هجيال المستقبل
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 وره  المال االجتمالي الكامنالموارد المحىية 

يعتبر مرروع واد  ضالانا مالن هبالرز المرالاريع ذات ره  المالال االجتمالياالجتمالالي 

لىحهالالاأل لىالالي حقالالو   اويعتبالالر المرالالروع نموذجالال. المتميالالز منالالذ بدايتالاله وحتالالأ ناايتالاله

رح فالالي كافالالة النالالدوات والمالالؤتمرات يسالالتح  الطالال ااإلنسالالان، كمالالا يمكالالن التبالالارل نموذجالال

ههالالي  لرالعور نتيجالة خرج إلأ حيز الوجالودوذلك ين المرروع قد  ،يةوالمحافل الدول

وذلالك دون  ،القرية بالخطر الذ  يحد  بام من جراء تحول قريتام إلأ محمية طبيعية

االلتمالالاد لىالالأ هيالالة جاالالة حكوميالالة هو هيبالالة دوليالالة مانحالالة، ونتيجالالة لألاالالور هالالذا الالالدور 

المحىيالالالة  ن الجاالالاتفنالالي مالالودلالالم مالالاد  حصالالل المرالالروع لىالالأ  االجتمالالالي الرابالالد

 .الدوليةو والوطنية

 

 المبادرة/تنفيذ المشروع

 تنهيذال دور المجتمع المحىي والدولة والرركاء اآلخرين في لمىية

مرالالروع واد  ضالالانا لىالالأ كافالالة هرالالكال الرالالراكة والمرالالاركة مالالن هيبالالات  ارالالتمل

حكومية وؼير حكومية ومؤسسات تمويل دولية والقطاع الخالاص ووكالاالت دوليالة 

درات محىية، إال هنه يجب اإلرارة والتركيز لىأ الدور اإليجابي الذ  قام باله ومبا

 .المجتمع المحىي في تنهيذ المرروع

فقد قام مجمولة من الرباب المحىيين المتطالولين بالعمالل كبالاح ين اجتمالاليين لدراسالة 

المنطقة من حيالث ألروفاالا وسالماتاا االجتماليالة واالقتصالادية والعمرانيالة، إلالأ جانالب 

 تنسالالي  الالالدلوة إلالالأ براسالالة اإلمكانالالات واالحتياجالالات والهالالرص والمعوقالالات وبالالادروا د

ورالارك السالكان فالي هلمالال تالرميم البيالوت القديمالة باإلضالافة إلالالأ . الجاالود وتضالافرها

 .هلمال ترميم وبناء قنوات الر  في البساتين

كما ترالكىت لجالان لمالل مختىهالة مالن السالكان هيضالا حسالب االحتياجالات، سالاهم الرالباب 

ركل فرد  وجمالي متطولين فالي التخطاليط والتنهيالذ واإلرالراؾ لىالأ خىال  التنألاليم ب

ان لىعفقالات الرخصالية مالع هفالراد وجمالالات وكال .االجتمالي والبرامذ المختىهة لىتنمية

وممالا سالالب  . االامختىهالة وطنيالة ودوليالة دورام فالالي تسالايل هنرالطة الجمعيالة ايهىيالالة ودلم

لىالالأ لالالات   قالالد وقالالعوتنهيالالذ المرالالروع  يتضالالح هن الالالدور ايول وايساسالالي فالالي تخطالاليط

 (.يايهال)المجتمع المحىي 

 وكيهية التؽىب لىياا  التنهيذالمعوقات التي واجات 

وقالد تضالمنت هالذل العديد من المعوقات التي تالم التؽىالب لىياالا، تنهيذ المبادرة  واجه
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 :المعوقات ما يىي

 ريالال  لالالن ط ماارتهالالاع نسالالبة الهقالالر والبطالالالة، وقالالد تالالم التخهيالالؾ مالالن حالالدتا

ومع ذلك لم ) اموتأهيىالسكان وتدريب  ات التوأليؾ المبارر وبرفع الكهاء

لجاالالود فالالي هالالذا المجالالال نألالالرام لصالالعوبة إلالالأ مضالالالهة اهنالالاك حاجالالة تالالزل 

 ،  (الألروؾ االقتصادية في المنطقة وبعدها لن فرص العمل

  ضعؾ نهوذ المجتمع لدى اإلدارات الحكومية، وقد همكن التؽىب لىي ذلالك

يادات المجتمع المم ىة التي تخاطب الحكومة وتبرز احتياجالات من خفل ق

 ،  وتدافع لن حقوقه هالمجتمع وطموحات

 التقاضالالي، إال هن بالالرامذ التوليالالة التالالي هصالالول الالالولي بالالالحقو  و ضالالعؾ

قامت باا الجمعية سالدت لىأ رفع مستوى الولي لدى المجتمع المحىالي 

 ،  اع لناا قانونيام الحقو  والدفالمطالبة ببحقو  اإلنسان ووسابل 

  تنألاليم جمالالي خىال  تبع ر الجاود الهردية، وقد سالاهم وجالود الجمعيالة فالي

 ،  يوحد الجاود ويقودها نحو تحقي  ههداؾ المجتمع وطموحاته

  انخها  مستوى التعىيم ولالدم االهتمالام باله، وقالد تالم دلالم الطىبالة والهقالراء

تحسين ألروفام  التعىيم وتوليتام بأهمية دورل فيلىأ وترجيعام وذويام 

 ،  المعيرية

 حافىالالة ركالالوب ، وقالالد تالالم ترالالؽيل ياالالاصالالعوبة المواصالالفت مالالن القريالالة وإل

خالدم الطالفب برالكل خالاص وحركالة النقالل برالكل لالام مالن ضالانا ت ةصالؽير

 ،  يااوإل

  انؽف  المجتمالع، وقالد تالم التؽىالب لىالأ ذلالك مالن خالفل تحويالل القريالة إلالأ

واالخالتفط بالالزوار  ياحيمحمية طبيعية واالستهادة مناالا فالي التالرويذ السال

 ،  لمجتمع منهتحام لىأ العالم الخارجيمما جعل ا

  ،تالم وقالد التاميش المتعمد لىسكان من قبل الجمعية المىكية لحمايالة الطبيعالة

إبالالراز ههميالالة دور المجتمالالع المحىالالي التنمالالو  فالالي المنطقالالة لالالدى الحكومالالة 

طاع السالكان ولالذا اسالت. والجاات الممولة لىجمعيالة المىكيالة لحمايالة الطبيعالة

يالر دورهالا ومسالالدة المجتمالع بالدالم مالن يالضؽط لىالأ الجمعيالة المىكيالة لتؽ

 .منافسته

 

 :ي اآلتيف تتم ى، وقد المعوقات التي لم يمكن التؽىب لىيااكذلك هناك بع  
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  لدم القدرة لىأ تالرويذ اينرالطة االسالت مارية برالكل احترافالي يسالاهم فالي

 .ةزيادة الدخل لتمويل اينرط

 التعامل مع الجاات التمويىيةما يتعى  بالمحىي في ضعؾ الكادر، 

  االلتماد بركل كبير لىأ المتطولين ؼير الدابمين، ممالا يقىالل مالن فرصالة

بناء وتطوير التنأليم وتنمية خبراته ويحالد مالن فالىيالة مرالاركة هالذا النالوع 

 .من المتطولين في برامذ التدريب ونقل الخبرات وتنميتاا

 

 هوجه االستهادة 

 : تهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتيتم االس
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 اجتمالالالات لقالالد مالالن خالالفل إجالالراء مقالالابفت ووذلالالك : البحالالث والتخطالاليط

ذات  مستمرة لحصر االحتياجات والمتطىبات والمراكل والنواحي الحياتية

 ،  الصىة

 تالالدريب الكالالوادر المحىيالالة وتنألالاليم المجتمالالع وت قيهالاله بحقوقالاله  :بنالالاء القالالدرات

ل دور المبالالادرات الهرديالالة والجماليالالة فالالي تحقيالال  مصالالالح القانونيالالة وتهعيالال

 ،  المجتمع

 من خفل مراركة السكان فالي هلمالال  تحسين ألروؾ السكن وترييد المساكن

 ،  ترميم البيوت القديمة

 مكافحة الهقر والبطالة ورفع مستوى التعىيم: البيبة الحضرية  ، 

 ل صالاليانة قنالالوات دلالالم الزرالالالة وتربيالالة الموارالالي مالالن خالالف :التنميالالة الريهيالالة

 ،  والت قيؾ الزرالي والبيطر  وترميماا الميال

 تام فيمالالالا يتعىالالال  باسالالالتكمال ومسالالالالد ترالالالجيع الرالالالباب: التعىالالاليم والتالالالدريب 

 ،  لىحصول لىأ فرص لمل امدراستام وااللتحا  بالجامعات وتدريب

 تالالرويذ العمالالل التعالالاوني فالالي المجتمالالع : تحهيالالز الجمالالاهير/التعببالالة االجتماليالالة

 ،  مواجاة المنافسة مع االست مارات الخارجيةزيادة القدرة لىأ المحىي ل

 مبالػ بسيطة راريا من السكان المحىيالين  جمع: تمويل المررولات/التمويل

 ،   م  التحول لفقترا  لتمويل المراريع االست مارية

  مالن خالفل مرالاركة السالكان فالي هلمالال تالرميم وذلالك : البنية التحتية والمرافال

 .في البساتين هابناءقنوات الر  و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جمعيالالالة هوالد ضالالالانا : المصالالالدر) .لبدويالالالة المحىيالالالة لىالالالأ الطريقالالالة الضالالاليافة مركالالالز سالالالياحي اقتصالالالاد ، تقالالالدم ضالالالانا

 (.والقادسية
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تقيةةةةةةةةةةيم وتحليةةةةةةةةةةل اإلنتةةةةةةةةةةاج 
 االجتماعي

مالالالالالالالالالدى تحقيالالالالالالالالال  المرالالالالالالالالالروع 
 االجتمالية المكاسب /يهدافه

لدى المجتمع المحىي إال هنه يمكننا رؼم وجود بع  المعوقات وضعؾ اإلمكانات 

وهالالو تنألالاليم المجتمالالع وتوحيالالد جاالالودل  ، هالالقالالول بالالأن المرالالروع حقالال  ههالالم ههدافالاله

وحالدة المجتمالع وقدرتاله لىالأ إدراك حقوقاله مالن خى  لمالل جمالالي مالنألم يعالزز و

لتنميالة الذاتيالة، باإلضالافة إلالأ إقامالة المرالاريع نحالو ا وإمكاناته ويحهزل لىأ العمالل

 .لجماليةاالست مارية ا

 

 مدى االرتباط باإلنتاج االجتمالي لىموبل 

التعرؾ لىأ ذاته واحتياجاته ومركفته والعمل لىأ تحىيىاا، بالمجتمع  إن مبادرة

ووضع الخطط لحل المركفت وتوفير االحتياجالات  الم التعالاون لتنهيالذها، وتطالوير 

المرالالروع  العمالالل وتحسالالينه والتهالالالل والتعالالاون مالالع المحالاليط القريالالب والبعيالالد لالالدلم

ورفع كهاءته واالستهادة من قدرات وخبرات اآلخالرين فالي تحقيال  تنميالة اقتصالادية 

 .ركل نموذجام لمىيام لمهاوم اإلنتاج االجتمالي لىموبلتاجتمالية مستديمة، 

 

 

 النتائج والدروس المستفادة

 الدرو  المستهادة 
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المجتمعالات  درةلعل من ههم الدرو  المستهادة من هذل الخبرات هو التأكيد لىالأ قال

التؽيير الالالذاتي وإحالالداث فعالالل اجتمالالالي فيمالالا يتعىالال  بالالرؼالالم ضالالعهاا المالالاد  والتالالأهيىي 

 إيجابي  وههمية دور الرباب فالي التؽييالر وترالكيل الالولي االجتمالالي  وههميالة تكالاتؾ

 .المجتمعات وخصوصام الهقيرة والمحرومة في الدفاع لن نهساا وحل بع  مراكىاا

 

ىأ ههمية الالولي بحقالو  اإلنسالان والقالوانين واينألمالة المحىيالة هذا إلأ جانب التأكيد ل

والدولية لتحييد هو تقىيل ه ر مواطن ضعؾ المجتمع المحىي ومواطن قالوة منافساليه فالي 

مسيرة التنمية والتمكين لىمجتمالع المحىالي  وههميالة المبالادرة المحىيالة الواليالة فالي بناباالا 

ومالالواطن الضالالعؾ والقالالوة وفالالرص  لىالالأ المعرفالالة المبارالالرة باإلمكانالالات واالحتياجالالات

النجاح الممكنة في مجتمعاا  وإن المجتمع ماما قل كمام وضعؾ نولام يتمتع بإمكانالات 

 . جاد ومبادرة إلخراجاا ورحذهاإلأ  وقدرات كامنة تحتاج

 
 

 تكرار التطوير أو الالرؤية المستقبلية إلمكانية 

ت التالي واجاتاله فإناله بعد حوالي لررة سنوات من بدايالة المرالروع ورؼالم المعوقالا

استطاع الصمود والتطور، ومن خفل تقييم التجربة يمكن هن ندرك مكامن النجاح 

لىمرالالروع وههماالالا التنألالاليم والعمالالل الجمالالالي المؤسسالالي النالالابع مالالن االحتياجالالات 

ذاتاله مؤرالرام إيجابيالام قويالام السالتدامة  فالي حالد وهالو مالا يم الل ،والموجه لىمجتمع ذاته

 .مجه بنجاحالمرروع واستمرارية برا

 
 
 
 
 
 
 
 

 .هحد المقيمين المحىيين في ضانا من نوع الزواحؾ
  (.جمعية هوالد ضانا والقادسية: المصدر)

 

 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة

يكمن هحالد لوامالل اسالتدامة هالذا المرالروع فالي ترويجاله كمركالز اقتصالاد  سالياحي 

ا والنتالابذ العضالالوية وتعالد لمىيالة اإلنتالاج االجتمالالي لىمبالادرة نهسالا. بالإدارة محىيالة

دولالة الالترويذ حتأ اليوم بين مؤسسات خالدمات قد دمذ و. إضافة هخرى لمزاياها

وقالالد طالالور التالالرويذ مالالؤخرام مالالن رالالركات . ومنألمالالات تمويالالل فالالي مرحىالالة اإلنتالالاج
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السالالياحة ومكاتالالب السالالهر لتقالالديم خبالالرة وادى ضالالانا إلالالأ الجماالالور الخالالارجي لىالالأ 

ما يجر  فالي الخالارج إلالأ سالكان واد  مستوى هوسع وتقديم الجماور الخارجي و

 .ضانا

والمنألمالالون والمرالالاركون لالالديام مالالا يالالؤهىام ويمكالالنام لىتالالرويذ لاالالذل الخبالالرات مالالن 

 :خفل

 المراركة في منتدى المبادرات المحىية  ، 

 المراركة في هية لقاءات هو مؤتمرات تعني بأ  من ههداؾ المرروع  ، 

  سالياح هو منألمالات وطنيالة هو لر  المرالروع ومكوناتاله لىالأ زوار المنطقالة مالن

 ،  دولية

 التعاون مع الجاات الماتمة بتبادل ايفكار والخبرات. 
 
 

 :، نرجو االتصال بـ لمزيد من المعلومات

 خالد الخوالده
 منس  برنامذ التنمية المجتمعية

 التعاونيةوالقادسية  بناء ضاناأجمعية 
 ضانا، الطهيىة، ايردن 99999
 2270537-3-962+ :تليفون
 2270537-3-962+ :فاكس
 869 7499-77-962+ :خلو 

 sdqe@nets.jo   :بريد للكتروني
  khalidibr@yahoo.com             

 
 أو مركز األردن الجديد للدراسات 

 70964>صندو  بريد 
 دناألر، 7>444لمان 

Amman 11194, Jordan 
 4-3112–553 6(0) 962+ :تليفون
 3118–553 6(0) 962+ :فاكس

 ujrc@ujrc.org   :بريد الكتروني
 jordan.org-www.ujrc   :وقع عل  اإلنترنتمال

 

mailto:sdqe@nets.jo
mailto:khalidibr@yahoo.com
mailto:ujrc@ujrc.org
mailto:ujrc@ujrc.org
http://www.ujrc-jordan.org/
http://www.ujrc-jordan.org/
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 سوريا
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 مشروع لعادة تأهيل مخيم النيرب

، محافألالالالة حىالالالب، لالالالين التالالاللو مخيمالالالي النيالالالرب   :الموقع الجغرافي

 الجماورية العربية السورية 

بالالالالالالدء  ،5004–;>>4: التحضالالالالالالير لىمرالالالالالالروع  :تاريخ بداية المشروع

 5005: تنهيذ المرروع 

   ن امتطولموألهام، و49    :عدد العاملين

مجتمع الفجبين الهىسطينيين في مخيمالي النيالرب   :الفئات المستهدفة

  0;5 الحالالالي ،فالالي مجالالال اإلسالالكان :ولالالين التالالل 

لابىالالالالة  4.600 مالالالالن( رالالالالخص 4.600)لابىالالالالة  

 ، المستادؾ( رخص 9.000) 

لابىالالالالالة   >4.04 ،فالالالالالي مجالالالالالال البنيالالالالالة التحتيالالالالالة

 ،في لين التل (رخص 7.794) 

لي فالالالالالالي مجالالالالالالال تحسالالالالالالين الوضالالالالالالع االجتمالالالالالالا

 9;5.:4)لابىالالالالالالالالالالالة  85;.6 ،واالقتصالالالالالالالالالالالاد  

لابىالالالالالالالة   >4.04 و فالالالالالالالي النيالالالالالالالرب  (رالالالالالالالخص 

 في لين التل (رخص 7.794) 

  .مخيم لين التل ومخيم النيرب   :النطاق الجغرافي للمشروع
 
 

 ملخص

نألالرا لىألالروؾ الفإنسالانية التالي لالانأ مناالا العديالد مالن الفجبالين الهىسالطينيين فالالي 
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فالي خمسين لامالام الماضالية، كالان البالد مالن التهكيالر مخيم النيرب لىأ مدى الستة و

مالع المجتمالع التالي لقالدت ومن خفل الدراسات والىقاءات . إيجاد حل لاذل المركىة

المحىالي ومم ىيالاله لتحديالالد احتياجالات مخالاليم النيالالرب بالترالاور مالالع الحكومالالة السالالورية 

أهيالل وضالعت وكالالة الؽالوث إلالادة ت ،ىفجبين الهىسالطينيينلالايبة العامة في مم ىة 

وقد قدر لاذا المرروع هن يخرج إلأ حيز التنهيذ . مخيم النيرب كأحد ههم هولوياتاا

بعد معارضالة رالديدة مالن مجتمالع الفجبالين اللتبالارل هحالد وسالابل تالوطين الفجبالين 

 .الهىسطينيين

 
ياالالدؾ المرالالروع إلالالأ إلالالادة تأهيالالل مخالاليم النيالالرب فالالي محافألالالة حىالالب وتحسالالين 

 . سطينيين في كل  من مخيم النيرب ولين التلفجبين الهىىالمستوى المعيري ل

وحالدة سالكنية فالي مخاليم لالين  600ويادؾ المرروع في مرحىته ايولأ إلالأ بنالاء 

تنتقالل مالن مخاليم النيالرب إلالأ  ،الجالا 4.800بعدد هفالراد  ،لابىة 600التل لتأو  

مخالاليم لالالين التالالل برالالكل طالالولي باالالدؾ تخهيالالؾ معالالدل الك افالالة السالالكانية فالالي مخالاليم 

 .وحدة سكنية في مخيم النيرب 4.000ة إلأ بناء النيرب، إضاف

  

كما يادؾ المرروع إلأ تحسين البنية التحتيالة والتالي ترالتمل لىالأ رالبكة الصالرؾ 

إضالالافة إلالالأ  ،الصالالحي وميالالال الرالالرب إضالالافة إلالالأ رالالبكة الحركالالة والمرافالال  العامالالة

إلالالأ التنميالالة المسالالتدامة  هيضالالا كمالالا ياالالدؾ ،تحسالالين البنيالالة التحتيالالة لمخالاليم لالالين التالالل

ألالالروؾ الفجبالالين الهىسالالطينيين االجتماليالالة واالقتصالالادية والعمرانيالالة مالالن خالالفل ل

 تمكالالالينكمالالالا ياالالالدؾ المرالالالروع إلالالالأ . المرالالالاركة الكامىالالالة لمختىالالالؾ فبالالالات المجتمالالالع

 .المامرة في المجتمع من خفل التدريب والمراركة المجمولات

 

ياالالدؾ المرالالروع فالالي مرحىتالاله ال انيالالة إلالالأ تحسالالين المسالالتوى المعيرالالي لحالالوالي و

الجا فىسطيني ما تزال تعاليش ضالمن هالذل ال كنالات  800.:لابىة تقدر بـ 4.000

ويقالدر . وتحسين المستوى االقتصاد  و االجتمالالي والعمرانالي لىسالكان والمنطقالة

 .مىيون دوالر 58رهسمال  المرروع بحوالي 

 
 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 المبادرة/ربةالقيام بهذه التج

ستة  الؾ مالن الفجبالين  لىأ تأسي  المخيم ما يزال هناك ابعد ستة وخمسين لام

الهىسطينيين يعيرون في  كنات لسكرية بنتاا قوات التحالالؾ ه نالاء الحالرب العاليالة 

ال تىبأ االحتياجات االجتمالية و ال انية في ألروؾ معيرية سيبة ال يمكن احتمالاا

الك افالة السالكانية زيالادة فالي  هذل الألالروؾ وتتم ل ،لىسكان واالقتصادية والعمرانية



 42 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

وانعالالدام رالالروط السالالكن المفبالالم بمالالا فياالالا انعالالدام الألالالروؾ الصالالحية والبيبيالالة لاالالذل 

 (.برد الرتاء وحر الصيؾ وارتراح الميال من هلواح التوتياء الماتربة)المأو  

 

ر فالالي كالالف يخاطالالب المرالالروع احتياجالالات مجتمالالع الفجبالالين الهىسالالطينيين الالالذ  يقالالد

الجالالا مالالن خالالفل فالالرص التالالدريب والتأهيالالل المانالالي فالالي  550000المخيمالالين بالالـ 

المراكز التابعة لوكالة الؽوث الدولية وإنراء صالنادي  ابتمالان وإيجالاد فالرص لمالل 

ويتميز مخيم النيرب كعموم المجتمع الهىسطيني بأناله مجتمالع رالاب حيالث . لفجبين

مالالن مجمالالوع %( 90)بنسالالبة   >76.;4يبىالالػ لالالدد هفالالرادل فالالي قالالوة العمالالل حالالوالي 

يتم و ،(ذكور 7;48.8)و  (إناث >;;.47)السكان يتوزلون لىأ الركل التالي 

. مالالن هالالذل العالالابفت ضالالمن برنالالامذ حالالاالت العسالالر الرالالديد% 40مسالالالدة حالالوالي 

وتتميالالز الهبالالة العمريالالة ضالالمن قالالوة العمالالل بتالالدني مسالالتوى التعىالاليم العالالالي وتنحصالالر 

 .سو  العمل في مدينة حىبضمن ايلمال اليدوية في  اقدراتا

 

 

 احلهلل  المبادرة  هدفتالمشكالت الرئيسية التي 

 :فيما يىيحىاا إلأ المبادرة  هدفتتكمن المركفت الربيسية التي 

  تدهور المستوى المعيري لىسكان من خفل تدهور مستوى السكن وانعدام
 ،  رروط السكن المفبم

  5م4000/ارخص >;الك افة السكانية التي وصىت إلأ زيادة  ، 

  تدهور كهاءة ربكة ميال الرالرب والصالرؾ الصالحي بحيالث هصالبحت ؼيالر
 ،  صالحة لفستخدام اآلدمي

 سوء مستوى المراف  العامة ومسارات الحركة الربيسية والهرلية. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 إلادة التأهيل قبلمخيم النيرب  مساكن
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 األهداف الرئيسية والثانوية

 ايهداؾ الربيسية

لمرالالروع إلالالأ إلالالادة تأهيالالل مخالاليم النيالالرب فالالي محافألالالة حىالالب وتحسالالين ياالالدؾ ا

 .فجبين الهىسطينيين في كل  من مخيم النيرب ولين التلىالمستوى المعيري ل

  

وحالدة سالكنية فالي مخاليم لالين  600ويادؾ المرروع في مرحىته ايولأ إلالأ بنالاء 

رب إلأ مخيم الجا تنتقل من مخيم الني 4.800لابىة بعدد هفراد  600التل لتأو  

لين التل بركل طالولي باالدؾ تخهيالؾ معالدل الك افالة السالكانية فالي مخاليم النيالرب، 

 .وحدة سكنية في مخيم النيرب 4.000إضافة إلأ بناء 

  

كما يادؾ المرروع إلأ تحسين البنية التحتيالة والتالي ترالتمل لىالأ رالبكة الصالرؾ 

 .الصحي وميال الررب إضافة إلأ ربكة الحركة والمراف  العامة

  

المامرالالة فالالي المجتمالالع مالالن خالالفل  المجمولالالات تمكالالينكمالالا تاالالدؾ المبالالادرة إلالالأ 

 .التدريب و المراركة

 

كمالالا ياالالدؾ المرالالروع فالالي مرحىتالاله ال انيالالة إلالالأ تحسالالين المسالالتوى المعيرالالي لحالالوالي 

الجا فىسطيني ما تزال تعاليش ضالمن هالذل ال كنالات  800.:لابىة تقدر بـ 4.000

 . لي والعمراني لىسكان والمنطقةوتحسين المستوى االقتصاد  واالجتما

 

 ايهداؾ ال انوية
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يادؾ المرروع إلالأ تهعيالل مرالاركة الفجبالين الهىسالطينيين فالي التخطاليط والتنهيالذ 

لقضاياهم، وتنمية القدرة لىأ اتخاذ القرارات، والعمل لىأ توسيع قالدة مراركة 

أ تهعيالل دور كما يادؾ المرروع إلال. المرهة الفجبة والعمل لىأ دلماا وتقويتاا

فالالالي هالالالذل  تاامرالالالاركزيالالالادة المامرالالالة و المجمولالالالات

وياالالدؾ المرالالروع هيضالالام إلالالأ إيجالالاد  قافالالة . المبالالادرة

مجتمعيالالالة واليالالالة تخاطالالالب احتياجالالالات هالالالذا المجتمالالالع 

 .وتىبي طموحاته

 
 
 
 
 
 

تخهيؾ الك افة الرديدة في مخيم النيرب كان من بين مسالي لمىيالة إلالادة 
 التأهيل

 المشاركة مصدر المبادرة والجهات

 مصدر المبادرة

ىفجبين الهىسطينيين في مخيم النيرب بسوريا وتدهور لإن تدني المستوى المعيري 

هدى إلأ قيام المجتمع المحىي بمبادرة  الوضع االقتصاد  واالجتمالي والعمراني،

رالالعبية، إلالالأ جانالالب المبالالادرة الدوليالالة التالالي قامالالت باالالا وكالالالة ايمالالم المتحالالدة إلؼا الالة 

 .المبادرة/لتخطيط وتنهيذ هذا المرروع( االونروا)جبين الهىسطينيين وترؽيل الف

 

 الجاات المراركة

فجبالين الهىسالطينيين مجمولالة مالن ىقدمت الحكومة السورية مم ىالة بالايبالة العامالة ل

المبادرات التي ساهمت في تيسير المرروع ودلمه من خفل الدور الهعال لمم ىاا 

التنسالالي  مالالع الجاالالات المختىهالالة ضالالمن الحكومالالة فالالي اجتمالالالات الالالدول المتبرلالالة و

والمجتمع المحىي وقياداته، والمسالدة في إقناع الفجبالين بالان المرالروع ال لفقالة 

إضالافة إلالأ التبرلالالات  ،لاله بالالتوطين وإنمالا ياالدؾ إلالأ تحسالالين المسالتوى المعيرالي

العينية التي قدمتاا الحكومة السورية مالن هر  لىمرالروع وتحسالين البنيالة التحتيالة 

 .ومدرسة  انوية

 

ومن خفل تقديم فكالرة المرالروع ورالرح احتياجالات الفجبالين فالي مخيمالي النيالرب 

من وكالة الؽالوث والايبالة العامالة لفجبالين ل ولين التل لىدول المتبرلة، ساهمت ك

باإلضالافة  وذلالكالهىسطينيين بإيجاد التمويل الفزم لىمرحىة ايولأ مالن المرالروع، 

الة الؽوث والمجتمع المحىي وقياداته في تنأليم المجتمالع إلأ الجاود التي بذلتاا وك
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 .لداد لىمرروع وتنهيذلبمختىؾ ررابحه إلأ هن تم اإل هوتنسيق

 
 

 اإلطار القانوني واإلدارة 

 اإلطار القانوني

لقالالد ارتكالالزت المبالالادرة لىالالأ تطبيالال  وتنهيالالذ كافالالة القالالوانين والصالالكوك والمعاهالالدات 

. قضالية السالكن والحيالاة الكريمالةفيما يتعىال  بمتحدة الدولية التي هقرتاا هيبة ايمم ال

ولقد استند المرروع في إطارل القانوني إلأ ح  اإلنسان في الحصالول لىالأ سالكن 

إضالالافة إلالالأ  ،ضالالمن لالاله إنسالالانيتهيمفبالالم يالالوفر لالاله سالالبل الراحالالة والعالاليش الكالالريم و

 .المساواة ما بين الفجا الهىسطيني والمواطن السور  في العيش الكريم

 

تم توضيح اإلطالار القالانوني لىمرالروع ولحقالو  الفجبالين وواجبالاتام المتعىقالة ولقد 

بالتخطيط و التنهيذ وررح هدوار كل من مجتمع الفجبالين المسالتهيدين ودور وكالالة 

الؽوث الدولية والحكومة السالورية إضالافة إلالأ دور المتبالرلين ومسالؤولياتام تجالال 

 .المرروع

 
 

  اإلدارةاتخاذ القرارات و

المجتمع في ة اتخاذ القرار تتم بالمراركة ما بين هطراؾ المرروع المم ىة إن لمىي

وكالة الؽوث الدولية، والمحىي الذ  يضم مم ىين لن كافة فباته والهبة المستادفة، 

 .الايبة العامة لفجبين الهىسطينيين، ومم ىين لن الدول المتبرلةو

 

يسالالرين متخصصالالين مالالن ويالتم إدارة المرالالروع مالالن خالالفل فريالال  لمالل يتم الالل فالالي م

وكالالالة الؽالالوث الدوليالالة والحكومالالة السالالورية ولجالالان محىيالالة تم الالل المجتمالالع المحىالالي 

وتسالعأ وكالالة الؽالوث الدوليالة . لفجبين الهىسطينيين في مخاليم النيالرب ولالين التالل

 .إلأ إنراء إدارة خاصة محىية لىمرروع من خفل المجتمع المحىأ

 
 

 التخطيط االستراتيجي

 ايطراؾ في التخطيطكيهية إرراك كافة 

مالع ايطالراؾ المعنيالة والتالي تضالم  التحالاورتم التخطيط لاذا المرالروع بالترالاور و

الايبة العامة في الحكومة السورية مم ىة ووكالة الؽوث الدولية، و الدول المتبرلة،

القيالالادات المحىيالالة المم ىالالة لىمجتمالالع المحىالالي باإلضالالافة إلالالأ وىفجبالالين الهىسالالطينيين، ل
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و قالالد كالالان لىهبالالات المامرالالة دور فالالي لمىيالالة . لمبارالالرين مالالن المرالالروعالمسالالتهيدين ا

وكبالالالار السالالالن  النسالالالاءالتخطالالاليط والتنهيالالالذ واتخالالالاذ القالالالرار بمرالالالاركة واسالالالعة مالالالن 

 . والمعوقين

 
 

وقد بده المرروع بسىسىة من الدراسات ولمىيالات المسالح لىمنطقالة والمباح الات مالع 

ه والخبالالرات العامىالالة فالالي وخاصالالة المجتمالالع المحىالالي وقياداتالال)ايطالالراؾ المختىهالالة 

لتحديالد االحتياجالات فالي ( الميدان التي تم االستعانة باا في بدايات مراحل التخطيط

المخيمين والوقوؾ لىأ هسىوب تنهيذ المرروع وتحديد نقاط القوة التي تم ىالت فالي 

قضية تمويل المرروع في ايهداؾ الربيسية لىمرروع ونقاط الضعؾ التي تم ىت 

إضالافة  ،(ولم تزل تواجاه) المرروع من التحديات التي واجات التي كانت واحدة

قوبىالالت بالالالرف  لفلتقالالاد السالالابد بالالأن  كانالالت قالالد إلالالأ هن التالالرويذ لهكالالرة المرالالروع

إال هن المرروع تمكن من تنمية ورفع مسالتوى  ،المرروع هو خطوة نحو التوطين

سالكن ولي الفجبالين إلدراك هن هالدؾ المرالروع هالو تحسالين مسالتوى المعيرالة وال

 .ولي  له لفقة بقضية التوطين

 

بعد مجمولة مالن المرالاورات واالتصالال بايبالات دوليالة مختىهالة، قالدمت الحكومالة و

 ن وخبالالراء متخصصالال فيالالهالسويسالالرية دلمالالا لىقيالالام بالمسالالح الرالالامل الالالذ  ارالالترك 

ن المجتمع المحىي والايبة العامة لمن وكالة الؽوث إضافة إلأ مم ىين  وموألهون

وقد تم لقد مجمولة من الندوات لتعريالؾ المجتمالع المحىالي . ينيينفجبين الهىسطىل

 .صياؼة ههدافه وخطوات تنهيذل في رارك الجميعبطبيعة المرروع وههدافه وقد 

 
 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

التالالي  اينرالالطةمجمولالالة مالالن تنألالاليم تالالم تحديالالد االحتياجالالات وايولويالالات مالالن خالالفل 

بضرورة تحسالين الوضالع فيما يتعى  الحقيقية لمجتمع الفجبين  لبرت لن الحاجة
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 :المعيري لام من خفل

  لابىالة مالن خالفل اسالتبيان  4600مسح رامل لتحديد المركىة لىالأ إجراء

 ،  رمل كافة النواحي الحياتية

  تخهيؾ الك افة السكانية في مخيم النيربلوررة لمل إليجاد حىول تنأليم  ، 

 مالالن خالالفل مرالالاركة مم ىالالين لالالن  هلمحىالالي وإرالالراكالمجتمالالع ا الترالالاور مالالع

 ،  الفجبين في المخيمين ومم ىين لن وكالة الؽوث الدولية

 نقارات مع قاطني ال كنات في مخيم النيربلقد م  ، 

  الخبالالراء والمعنيالالين مالالع ايهالالالي لرالالرح خطالالة لمالالل  بالالين مقالالابفتلقالالد

 ،  المرروع خفل مراحىه

 ليالات تحسالين الوضالع االجتمالالي ورش لمل مع الفجبين لمناقرة  تنأليم 

  ،  االقتصاد 

 وررة لمل لتقييم الدرو  المستهادة من تنهيذ المرروع في مراحىه  تنأليم

 .ايولأ

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

وتقالوم . فنيالة وبرالريةو تنحصر الموارد الفزمة لتنهيالذ المرالروع فالي مالوارد ماليالة

الالدلم المالاد  بتقالديم كومالة الجماوريالة العربيالة السالورية الدول المانحة بمالا فياالا ح

كمالالا تقالالدم وكالالالة الؽالالوث الالالدلم الهنالالي  ،الالالدلم الهنالاليبعالال  جوانالالب إضالالافة إلالالأ 

 .واإلدار  لتنهيذ المرروع

 

مجمولالة مالن المالوارد الماديالة إلالأ  تنهيذ المرروع لىأ النحالو المخطالط لالهاحتاج  

 ،(مىيالون دوالر همريكالأ 7>44.7) حيث تطىب المرروع في مرحىته ايولأ إلأ

وفالالي (. مىيالالون دوالر 94>70)وقالالد قامالالت الحكومالالة السالالورية مالالن جانباالالا بتالالوفير 

مىيالالالون دوالر  >46008) مرحىالالالة مخالالاليم النيالالالرب ال انيالالالة احتالالالاج المرالالالروع إلالالالأ

المرالروع مالدلوم بخبالرات فنيالة  إلدارةكما احتالاج المرالروع إلالأ فريال  (. همريكي

 .المرروعياا يعمل لىمختىهة في المجاالت التي 

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

المسح االجتمالي الرالامل لى كنالات الواقعالة فالي منطقالة لمالل المرالروع بدايالة ركل 

لمىية التعرؾ لىأ ره  المال االجتمالالي واإلمكانالات البرالرية والماديالة المتاحالة 

ب يبىالػ لالدد هفالرادل التي يمكن لىمرروع هن يبني لىياا والتي تتم ل في مجتمع را
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مالن مجمالوع السالكان يتوزلالون %( 90)بنسالبة   >76.;4في قوة العمالل حالوالي 

لىالأ يتميالزون بقالدرتام ( ذكور 7;48.8)و  (إناث >;;.47)لىأ الركل التالي 

ولقالد سالاهمت الىجالان المحىيالة التالي تم الل المجتمالع المحىالي . ايلمال اليدويةالقيام ب

قد كانت م الاال يحتالذ  باله فالي بقيالة المخيمالات بمختىؾ فباته في إنجاح المرروع و 

 .مما ىةالمراريع الو

 
 

 تنفيذ ال

 تنهيذالوالرركاء اآلخرين في لمىية دور المجتمع المحىي والدولة 

فجبين والقيالادات الرالعبية اي الر ىلقد كان لىدور اإليجابي الذ  لعبته الايبة العامة ل

وقالد كالان دور . هعالالة فالي المرالروعايكبر في إقناع مجتمع الفجبالين بالمرالاركة ال

من خفل مساهمة العابفت المستهيدة في تنهيذ بع   الفجبين في المخيمين إيجابيام 

مراحل ترييد الوحدات السكنية والقيالام بإتمالام هلمالال اكسالاء الوحالدات السالكنية فالي 

ولقالد كالان . مخيم لالين التالل مسالتعينة بالره  المالال االجتمالالي المتالوفر فالي المخاليم

تمالات والمراورات التي تمت مع المجتمع المحىي ومم ىيه اي ر ايكبالر فالي لفج

 .تنأليم هنهسام من خفل لجان محىية مم ىة لىمجتمعنجاحام في 

 

ويقع تنهيذ المرروع لىأ لالات  وكالالة الؽالوث مالن الناحيالة الماديالة بااللتمالاد لىالأ 

يسرا لتنهيذ المرحىالة تبرلات قدمتاا حكومة الواليات المتحدة ايمريكية وكندا وسو

ايولأ من المرروع وتقديم الخبرات الهنية الفزمة لتنهيذ الوحدات السكنية والبنية 

 ،ىفجبين الهىسطينيينلالايبة العامة في مم ىة ، ولقد كان لىحكومة السورية. التحتية

دورام هساسيام في توفير اير  التي يقام لىياالا المرالروع إضالافة إلالأ تنهيالذ العديالد 

ن مراريع البنية التحتية كإنراء ربكة الصرؾ الصالحي وميالال الرالرب فالي مخاليم م

وفالي  ،النيرب إضالافة إلالأ تحسالين رالبكة الاالاتؾ والكاربالاء وبنالاء المرافال  العامالة

مخالاليم لالالين التالالل قامالالت الحكومالالة ببنالالاء مدرسالالة  انويالالة إضالالافة إلالالأ بعالال  المرافالال  

رات الهنيالالة الفزمالالة لتنهيالالذ وقالالد سالالاهمت وكالالالة الؽالالوث الدوليالالة بتقالالديم الخبالال. العامالالة

 . المرروع

 

 تنهيذ وكيهية التؽىب لىياا الالمعوقات التأ واجات 

إن العمل لىأ تأمين التمويل الفزم لتنهيذ المرالروع كالان هحالد ههالم التحالديات التالي 

واجاالالت المرالالروع فالالالي مراحىالاله ايولالالأ إضالالالافة إلالالأ لالالدم تقبالالالل المجتمالالع لهكالالالرة 

مضالالالهة الجاالالود فالالي لمىيالالة إقنالالاع مجتمالالع  ايمالالر الالالذ  هدى إلالالأ ، وهالالوالمرالالروع

الىقالاءات  مالن مجمولالةلقالد وقد تم التؽىب لىأ هذل التحديات من خفل . الفجبين
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 .واالجتمالات مع الحكومة والمجتمع المحىي والدول المتبرلة

 

 هوجه االستهادة 

 :االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتي  تجر

  إجالالالالراء اسالالالالتبيان رالالالالامل لحصالالالالر كافالالالالة  مالالالالن خالالالالفل)البحالالالث والتخطالالالاليط

 ،  (االحتياجات والمتطىبات والمراكل والنواحي الحياتية

  (بين الفجبين والحكومة والمنألمات الدولية)برامذ تبادل الخبرات  ، 

 من خفل تنمية قدرات الفجبين لىأ التهاو  والمرالاركة فالي ) بناء القدرات

 ،  (تنهيذلمىية اتخاذ القرارات ولمىيات التخطيط وال

  من خالفل إلالادة تأهيالل المسالاكن فالي )تحسين ألروؾ السكن وترييد المساكن

 ،  (مخيم النيرب وبناء وحدات سكنية جديدة بمخيم لين التل

 تنهيذ بع  مراحل ترييد الوحدات السكنية التدريب لىأ ) التعىيم والتدريب

  ،  (وهلمال اكساء الوحدات السكنية في مخيم لين التل

  تحهيز ايهالي لتنألاليم هنهسالام والمرالاركة فالي )تحهيز الجماهير /االجتماليةالتعببة

 ،  (التخطيط والتنهيذ لىمرروع

 مجمولالة مالن الىقالاءات واالجتمالالات مالع  لقد)تمويل المررولات /التمويل

الحكومالالالة والمجتمالالالع المحىالالالي ووكالالالالة الؽالالالوث الدوليالالالة ومنالالالدوبي الالالالدول 

رة المرالالالاركة فالالالي تالالالوفير المتبرلالالالة إلقنالالالالام بأهميالالالة المرالالالروع وضالالالرو

 ،  (التمويل الماد  واالجتمالي

   إنرالالاء رالالبكة لىصالالرؾ الصالالحي وميالالال  مالالن خالالفل)البنيالالة التحتيالالة والمرافالال

 .(الررب في مخيم النيرب وتحسين ربكة الااتؾ و الكارباء

 
 

 تقييم وتحليل اإلنتاج االجتماعي 

  المكاسب االجتمالية/مدى تحقي  المرروع يهدافه

. ع في الوصالول إلالأ ههدافاله رؼالم التحالديات التالي واجاتاله فالي البدايالةنجح المررو

، لىأ مجموع الفجبين في مخيم النيرب ومخاليم لالين التالل بالهابدةالمرروع  يعود

فجبالين فالي المرالروع وتبالادل الخبالرات إضالافة ىمن خفل المراركة الهعالة ل وذلك

تيالالالة االجتماليالالالة فجبالالالين وبنالالالاء القالالالدرات الذاىإلالالالأ تحسالالالين المسالالالتوى المعيرالالالي ل

 .واالقتصادية لىمستهيدين
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 (ايونروا: المصدر)الجديد بعين التل       يامح ايطهال يىعبون خارج منازلام في

 
 
 
 

 
 
 

 مدى االرتباط باإلنتاج االجتمالي لىموبل 

يرتبط المرروع باإلنتاج االجتمالي لىموبالل مالن خالفل ايهالداؾ التالي تالم وضالعاا 

مالالع المجتمالالع المحىالالي ومرالالاركة هلضالالابه فالالي حالالل مرالالكفته والتخطالاليط  بالترالالاور

لتطالالالوير قالالالدراتام وإمكانيالالالاتام لىالالالأ كافالالالة المسالالالتويات االجتماليالالالة واالقتصالالالادية 

 .وتنهيذل وال قافية مستهيدين من خبراتام في التخطيط لاذا المرروع

 
 

 النتائج والدروس المستفادة

 الدرو  المستهادة

هادة من هذل الخبرات هي ضرورة تضافر كافة  الجاود إن من ههم الدرو  المست

ومرالالاركة فبالالات المجتمالالع المحىالالي 

فالالالي تحديالالالد احتياجاتالالاله والتخطالالاليط 

والتنهيذ لاذا المرروع ونرر  قافة 

جديدة لن التنمية تأخالذ بالتبارهالا 

اإلمكانيالالالات المتالالالوفرة لالالالدى كافالالالة 

، وذلالالالك المجمولالالالات االجتماليالالالة

إلالالالالأ ضالالالالرورة تبالالالالادل  باإلضالالالالافة

ت فالالالي مختىالالالؾ المجالالالاالت الخبالالالرا

 .مما ىةالمراريع الانعكاساا لىأ ضرورة و

 
ىمجتمالع، حيالث يقالوم ليؤد  هذا المرروع إلأ زيادة الرهسالمال االجتمالالي ال قالافي 

 .الفجبون الهىسطينيون بنقل خبراتام إلأ لابفت هخرى تستهيد من هذل الخبرة
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الرؤيةةةة المسةةةتقبلية إلمكانيةةةة 
 تكرار التطوير أو ال

ن لىمرالالروع هن يطالالور  ليالالات يمكالال

العمالالالالالالالالل الجمالالالالالالالالالي والترالالالالالالالالاور 

والتخطالاليط  المسالالتقبىي القالالابم لىالالأ 

التنميالالالالالالالة المسالالالالالالالتدامة والمالالالالالالالوارد 

مالالن يعالالزز  يمكنالاله هن البرالالرية كمالالا

المامرالالة فالالي اتخالالاذ القالالرار والمرالالاركة الهعالالالة فالالي جميالالع المجمولالالات مرالالاركة 

 .مراحل التخطيط والتنهيذ

 

زيالالادة الخبالالرات الميدانيالالة فالالي العمالالل مالالع  لالالأالعمالالل فالالي هالالذا المرالالروع إلقالالد هدى 

مرالالاريع البنيالالة التحتيالالة والسالالكن والتنميالالة المسالالتدامة فالالي مجاالتاالالا المختىهالالة والتالالي 

 (.م ل مخيم جنين)يمكن هن تنتقل وتتكرر في مناط  هخرى  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الجديدة" لين التل"مراد لرارع في  
 

 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة 

 ن والمراركون بالترويذ لاذل الخبرات من خفليقوم المنألمو: 

  ورش تنألاليم دلم المجتمع المحىي لفستهادة مالن هالذل الخبالرات مالن خالفل

 ،  ن لىأ المرروعواا المجتمع المحىي والقابمفيلمل يرارك 

 في المىتقيات الدوليالة والزيالارات التبادليالة فيمالا  االر  هذل الخبرة ونقىو

 ،  بين الماتمين

 ابل اإللفم والنررات والندواتوس استخدام. 
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 :، رجاء االتصال بــلمزيد من المعلومات

 باسم بدران
 إلؼا ة وترؽيل الفجبين الهىسطينيينوكالة ايمم المتحدة 

 7646صندو  بريد 
 طري  مزا، مقاطعة طري  بيروت

 (همام المطار القديم)مجمع ايمم المتحدة 
 دمر ، سوريا

  088–592 93(0) 963+   :ليفونت
 3035–613 11(0) 963+   :فاكس

 badranb@unrwa.org  :بريد الكتروني
 /www.unrw.un.org.sy :الموقع عل  اإلنترنت

 

mailto:badranb@unrwa.org
http://www.unrw.un.org.sy/
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 العراق
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 قسرا من منطقة مخمور  مبادرة لعادة تسكين المهجرين
 
 

 رر  مدينة  ،ناحية مخمور، مدينة الموصل   :الموقع الجغرافي

 العرا ، الموصل

 تررين ال اني  /تررين ايول ونوفمبر/هكتوبر   :تاريخ بداية المشروع

5006 

 المتطولين  والموألهين     :عدد العاملين

 ور مجتمع الماجرين قسرا من منطقة مخم  :الفئات المستهدفة

 لابىة ماجرة( 400) ، بمحافألة نينوى

 مستوطنة بالموصل لألفراد الماجرين الذين  :النطاق الجغرافي للمشروع

  .وصىوا من مقاطعة مخمور

 

 ملخص

بعد سقوط النألالام السالاب  فالي العالرا  قامالت الميىيراليات الكرديالة بإجبالار العالابفت 

لقوة بسالالبب لوامالالل السالالاكنة فالالي مدينالالة مخمالالور لىالالأ تالالرك مسالالاكناا وهراضالالياا بالالا

التي تمت في الماضي لىأ يد النألام " التعريب"وهيضام كرد لىأ حمفت  ،لرقية

الساب ، خاصة في ؼضون ال مانينيات، حيث تم زرع لراقيين لرب في المناط  
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ومالن  الم فالقالاطنين بمنطقالة . الكردية كوسيىة لتخهيؾ مفمحاا الديمؽرافية الكرديالة

 70م ألىالوا مقيمالين فالي المنطقالة لمالا يزيالد لالن مخمور هم مواطنالون لالرب ولكالنا

وقالالد قالالدم العديالالد مالالن المالالواطنين رالكاوى الالالي مكتالالب حقالالو  اإلنسالالان، وتمالالت . لامالا

 .ولكن لم يتم الوصول إلأ هية نتيجة الصىةمهاتحة الجاات ذات 

 

وبنالالاء لىالالي مسالالبولية مكتالالب حمايالالة حقالالو  السالالكن واير  والماجالالرين تالالم تقالالديم 

ولىالأ  .لابىة بركل لرالوابي( 400)، حيث تم اختيار بع  العون لاذل العابفت

الهالالالور تالالالم االتصالالالال بايلضالالالاء والكالالالوادر الهنيالالالة ولقالالالد سىسالالالىة مالالالن االجتمالالالالات 

والىقاءات لدراسة الوضعية المعروضة لىي المكتب التخاذ القرار بتقديم المسالدة 

 :وفقام لىرروط التالية

 ،  تحديد المراركين في المبادرة .4
 ،  البديىة لىسكناختيار المناط   .5
 ،  من منألمات المجتمع المدني في العرا  الصىةاالتصال بالمنألمات ذات  .6
  ،  (لفقات، طبية ،فنية)توفير الكوادر المتخصصة  .7
 .االتصال بالمتطولين حول إمكانية المسالدة .8

 
 وقد تضمن تنهيذ المرروع توفير مأوى ومأكل وميال ومسالدات اقتصادية 

 
 

االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  األسباب والظروف 
 القيام بهذه التجربة

حاولت ميىيريات كردية إجبالار سالكان ناحيالة  ،بعد سقوط النألام الساب  في العرا 

مخمالالور والقالالرى التابعالالة لاالالا لىالالأ مؽالالادرة مالالوطنام ايصالالىي الالالذ  يسالالكنول بسالالبب 

ألالالام السالالاب  قالالام بتعريالالب الن بالالأنالمنطقالالة مىالالك لاالالم، وبالالأن التمييالالز العرقالالي مالالدلين 

ألارت المىيريات الكردية في رمال . المنطقة لتؽيير معالماا الجؽرافية والتاريخية

وقالد لنالأ هالذا طالرد . مالن اسالترداد ممتىكالاتام السالابقةيطالبون به البفد وطبقت ما 

 .يالذين صنهوا كمستهيدين من حمفت التعريب التي وقعت في الماضهولبك 

برت الميىريات السكان العرب في مخمور والقرى المحيطة ، هجالحاالت ىحدإفي 

لىأ ترك مساكنام وهراضيام، مدلين هن المنطقة تنتمي إلأ ايكراد، وهن النألالام 

 .الساب  قد حول المنطقة إلأ منطقة ذات هك رية لربية
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 70هك الالر مالالن )مالع ذلالالك، فالالإن سالالكان منطقالالة مخمالالور كالالانوا قالالد قضالالوا فتالالرة طويىالالة 

نسالبة إلالأ وزيالر " مجمالع لالدنان خيالر هللا"لمنطقالة السالكنية كالان وين اسالم ا ،(سنة

 . السكان موالين لىنألام الساب  تالدفاع البع أ، فإن المىيريات الكردية التبر
 

 800الماجرة من مخمالور يقالرب مالن لن العابفت وفي حين هن الرقم المعروؾ 

معألالم ايسالر لقالد طىبالت و. هسرة فقالط 400تركز لىأ  المبادرة الحاليةفإن  هسرة،

ت الباقية الىجوء لدى هسر هخرى في مناط  هخرى بعيدة لالن الموصالل، هو وجالدو

التي —خاصة ال كنات العسكرية—مأوى في المنرلت الحكومية الماجورةبعضاا 

 .5006قصهتاا القوات ايمريكية لام 

 

الحالة ليست فريدة من نولاا، ولكناا تعك  ألالاهرة االنتقالام العرقالي لبالر إن هذل 

فىقالالد . 5006عالالرا  الرالالمالي بعالالد الؽالالزو الالالذ  قادتالاله الواليالالات المتحالالدة فالالي لالالام ال

مجتمعالالالات هخالالالرى فالالالي منطقالالالة الموصالالالل ومنطقالالالة كردسالالالتان لامالالالة م الالالل تالالالأ رت 

االحصالالاء الالالدقي  لألرالالخاص  ، ؼيالالر هن"مسالالىوبه"، "فابالالدل"، "تاالفالالا"، "صالالومايل"

 .  بحثالسألة محل مزيد من موهي  ،الماجرين من تىك المناط  ؼير معروؾ

 
 

 حلهالل   المبادرة هدفتالمشكالت الرئيسية التي 

المأوى العابفت  هذل لابىة من موطناا ايصىي، فقدت 800تاجير حوالي ل نتيجة

تاا لن مما استوجب مسالد( وهمور طبية ،ؼذاء ،ماء ،سكن)وابسط وسابل الحياة 

رة لحالالل هالالذل تالالوفير السالالكن ووسالالابل الحيالالاة المفبمالالة، ولىيالاله جالالاءت المبالالادطريالال  

 .المركىة

 
 
 
 
 
 
 
 

لالالرب مالالن قبيىالالة الرالالومر يبينالالون مالالذكرة اإلخالالفء 
الرسمية مالن قبالل المىيراليات الكرديالة التالي تخطالط 

 .(إريك ستوفر: المصدر. )إللادة اقتناء منازلام
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 األهداف الرئيسية والثانوية

ع سعأ مكتب حقو  اإلنسان والاجرة في ايسا  إلأ تهعيل دور منألمات المجتمال

وقالد تطالالورت . المالدني لحمايالالة الماجالرين قسالالرا بسالبب المرالالاكل العرقيالة هو الدينيالالة

ايك الر  مالن هسالرة  400المبادرة إلأ خطالة لتالوفير المسالاكن والميالال والؽالذاء لعالدد 

 .حاجة من بين ايسر الماجرة

 

ومع ذلالك . لمركىة لدم توفر المأوى اداخىي وقد جاءت الجاود المبذولة بم ابة حف

ير اإللانات في حالة الطوارئ ودمذ ربكة واسعة من ايفراد والمنألمالات فإن توف

 . المحىية مكن من إيجاد حىول طويىة ايمد

 
 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 مصدر المبادرة

المبادرة من مكتب حقو  اإلنسان والاجرة التالابع لىجباالة الوطنيالة لعرالابر  خرجت
 .العرا 

 

 :الجاات المراركة

 ،  الجباة الوطنية لعرابر العرا /قو  اإلنسان والاجرةمكتب ح

 ،  الجباة الوطنية لعرابر العرا /مكتب الخدمات الطبية

 .الجباة الوطنية لعرابر العرا /مكتب العفقات العامة

 

خىالالؾ ربالالي  لرالاليرة -مالالن خالالفل الجباالالة الوطنيالالة، لالالر  الرالاليآ حسالالن زيالالدان  ل

متر مربع من ايراضالي  8.000لمساحة الىايب االستخدام المجاني بف هى مقابل 

كالالم جنالالوب  60الهضالالاء التالالي تخصالاله فالالي منطقالالة الحالالاج لىالالأ، التالالي تقالالع لىالالأ بعالالد 

 .الموصل

  

الذين يوفرون الصوانات لىمناسبات الخاصة، م ل  ونكما تضامن المقاولون المحىي

بدون مقابل هو تعوي   بامايفراح والجنازات، ولرضوا استخدام الخيم الخاصة 

 .ى نوعمن ه

  

كما لبر قادة العرالابر المحىيالة لالن كالرمام البالالػ بتقالديم كميالات كبيالرة مالن الؽالذاء 

 .انسانية محىية هدوية وامدادات طبية لىضحاياات مألوقدمت من. لىمرحىين
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طهىالالالة رضالالاليعة مالالالن بالالالين الماجالالالرين داخىيالالالام فالالالي 
منألمة : المصدر)مأواها الذ  جاء من التبرلات 

 (. إلنسانمراقبة حقو  ا

 
 

   اإلطار القانوني واإلدار

 لىالأ تنهيالذها مكتب حقو  اإلنسان والاجالرة يعمللىأ ره  ايهداؾ العامة التي 

يالالأتي تحسالالين ألالالروؾ السالالكن وحمايالالة الفجبالالين والماجالالرين الالالداخىيين الالالذين هليالالد 

ح  كل رأن ومن  م ووفقام لما جاء في اإللفن العالمي لحقو  اإلنسان ب. توطينام

االالذل بمنألمالالة حمايالالة الماجالالرين تقالالدمت هن يكالالون لالاله سالالكن مناسالالب، فالالي طن مالالوا

القالالوانين العراقيالالة السالالابقة والحاليالالة الحمايالالة لم الالل هالالذل  لالالم تالالوفر المبالالادرة، حيالالث

 ، فقالدمنألمالات المجتمالع المالدنيمالن كوننالا  ،ومن إحساسنا باذل المسالؤولية ،ايمور

 . انطىقنا لتنهيذ هذل المبادرة

  

الدولية الربيسية لحقو  اإلنسان، عاهدات   طرؾ هيضام في الميذكر هن دولة العرا

لىالأ سالبيل الم الال، صالادقت العالرا  لىالأ . تىك التي تضمن الح  في سالكن مفبالم

، 0:>4العاد الدولي الخاص بالحقو  االقتصادية واالجتمالية وال قافيالة فالي لالام 

، 0:>4لالام  واالتهاقية الدولية لىقضالاء لىالأ جميالع هرالكال التمييالز العنصالر  فالي

، واتهاقيالة 9;>4واتهاقية القضاء لىأ جميالع هرالكال التمييالز ضالد المالرهة فالي لالام 

إلمالال العالرا  حول مالدى  وه ناء هحدث المراجعات. 7>>4حقو  الطهل في لام 

لىعاد الالدولي الخالاص بالالحقو  االقتصالادية واالجتماليالة وال قافيالة، وجالدت الىجنالة 

اليالالة وال قافيالالة ان الحالال  فالالي سالالكن مفبالالم قالالد المعنيالالة بالالالحقو  االقتصالالادية واالجتم

وقالد لبالرت الىجنالة لالن قىقاالا ازاء . انتاك في لدة قطالالات لىالأ مسالتوى العالرا 

بالتمييز في التمتالع باالذا الحال ، خاصالة فالي لفقتاله بالاإلخفءات "التقارير الخاصة 

( ايكالالالراد، التركمالالالان، والمسالالالىمين الرالالاليعة)القسالالالرية يلضالالالاء مجتمعالالالات بعيناالالالا 

 . في المناط  الحضرية" واضعي اليد"ـ لخاص بوالوضع ا

 

وفي حين هن مرتكبي اإلخفءات في مخمور لم يكونوا تابعين لىدولة، بل ميىيرات 

كرديالالة، فالالإن هالالذل الخىهيالالة ذات داللالالة إذا افترضالالنا هن ال الالأر مالالن تىالالك االنتااكالالات 
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ونالزع التعاقدية ونقالل السالكان مالن قبالل النألالام السالاب  قالد دفالع إلالأ لمىيالة التاجيالر 

 .المىكية في هذل الحالة

  

ذات الداللة هيضام هن قوات التحالؾ الذ  تقودل الواليات المتحدة ادلت  يمورمن ا

 هالالالاوتعزيزلناالالالا والالالدفاع  حقالالالو  العالالراقيين اإلنسالالالانية االلتالالزام الخالالالاص بالالاحترام

باإلضافة إلالأ . ه ناء هذل الهترة بهضل احتفلام لدولة طرؾ في المعاهدة االمالإو

الخاصالالة بالالاحترام الهالالا   الالالرؼم مالالن التحريمالالات الالالواردة فالالي اتهاقيالالةلىالالأ ، وذلالالك

مناالا  76المالادة وبصورة خاصة في ، :0>4 لعام قوانين وهلراؾ الحرب البرية

التي تحرم تؽيير هو تبديل النألام القانوني فالي ار  محتىالة، فقالد هصالدرت السالىطة 

فقرار سالىطة . باذا الوضع لسكرية فعالة تتعى  االمؤقتة لىتحالؾ في العرا  هومر

برالكل ؼيالر  يرالخاص الرالاؼىين لىمبالاني العامالةاإخالفء "، 9التحالؾ المؤقتة رقالم 

يؤكد السيطرة لىأ الممتىكات العامة وجميع الممتىكات التي كانت ممىوكة " قانوني

مالن قابالد قالوات التحالالؾ هو هذا القالرار يهالو  ." حزب البعث داخل العرا لسابقام 

برالكل  الممتىكالات تىالكهنام يرؽىون   بتء ه  هفراد هو مجمولات بإخف هلن ينوب

مقاومالالة ؼيالالر ألاالالور هدى إلالالأ برالالكل ا تالالم تطبيالال  هالالذا القالالرار مالالوبين. ؼيالالر قالالانوني

هيالة خيالارات همالام العالراقيين الماجالرين  منالع برالدةبسيطة ضد القوات المحتىة، فقد 

لفوة لىأ  .هن يحصىوا لىأ مأوى همن وقت الطوارئفي ن يوالمرردين والمهقر

هالذا ايمالر يضالعؾ مالن حالالة المالواطنين الالذين يىجبالون إلالأ المبالاني الماجالالورة هن 

 .لىنألام الساب  م ل ك ير من ضحايا مخمور

 
 
 

 
 
 
 
 
   

بريطالالانيين  مالالدنيون لراقيالالون يتعالالاركون مالالع جنالالود
 >5      لالام، مالن مبنالأ في البصرة ه ناء إخفءهالم

ي نبيالالالل الجالالالالوران: المصالالالدر. )5007 ذار /مالالالار 
 (.اسوريتيد بر  

 

 

 

 اتخاذ القرارات 

تم اتخاذ القرارات في هذل المبادرة بمعرفة مكتالب حقالو  اإلنسالان والاجالرة لكوناله 
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 . التنهيذالمسبول لن المررؾ لىأ إدارة المبادرة وصاحب الهكرة و

 
 

 االستراتيجي التخطيط

ىة مالن تالم لقالد سىسال المبالادرة/كيهية إرراك كافالة ايطالراؾ فالي التخطاليط لىمرالروع

الىقاءات مع المكاتب المراركة لتحديد مسؤولية كل مكتب لىالأ حالدة، لىالأ هن يالتم 

الرجالالوع إلالالأ مكتالالب حقالالو  اإلنسالالان بالتبالالارل المم الالل الربيسالالي لتنهيالالذ المبالالادرة 

 .والمخطط إلنجاحاا

 
 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

 ألاالالرت لابىالالة مسالالتادفة و (400)بعالالد دراسالالة الحالالالة تالالم تحديالالد االحتياجالالات لالالـ 
 :كاآلتي
  (خيام)المسالدة في تايبة وسابل السكن البسيطة  ، 
 تخصيص كوادر طبية متخصصة لمعالجة النازحين  ، 
 تخصيص كوادر متخصصة في همور النقل  ، 
  توفير المواد الؽذابية والطبية وميال الررب النقيالة، ومالا لاله مسالا  بالحيالاة

 .ب ههميتهاإلنسانية بنسب متهاوتة كل حس
 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

تم ىالالت المالالوارد الماليالالة لىمبالالادرة فالالي االلتمالالاد لىالالأ التمويالالل الالالذاتي لمكتالالب حقالالو  

اإلنسان، باإلضافة إلأ اساامات من المجتمع المحىأ، وذلك لعدم وجود تمويل من 

 . هية جاة هخرى

 

 كامنالموارد المحىية وره  المال االجتمالي ال 

تم الالل ره  المالالال االجتمالالالي الكالالامن فالالي المرالالاركة بالالين المكتالالب وبعالال  العرالالابر 

 .المراركة في الجباة الوطنية لعرابر العرا 

 
 

 

 المبادرة/تنفيذ المشروع

 تنهيذال دور المجتمع المحىي والدولة والرركاء اآلخرين في لمىية



 64 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

ىالي ومكتالب حقالو  رارك في تنهيذ المبادرة لالدة هطالراؾ تم ىالت فالي المجتمالع المح

حيث قام المجتمع المحىي بتوفير وسابل النقل من قبالل  ،اإلنسان والمكاتب ايخرى

بع  المتطولين مالن هفالراد المجتمالع، كمالا تالم تحديالد دور كالل مكتالب مرالارك فالي 

 .الهعالية من قبل المنألمة، ولم يكن لىدولة هية مراركة في المبادرة

 
 بادرة وكيهية التؽىب لىياا الم/المعوقات التي واجات تنهيذ المرروع

 :تم ىت المعوقات التي واجات المبادرة فيما يىي 

 فالتم االلتمالاد لىالأ المالواطنين  ،لدم توفر وسابل النقل لمركبات الحمالل الكبيالرة

 ،  المتطولين من ايهالي

 لدم توفر ره  المال الكافي لمسالدة جميع المتضررين  ، 

 درةلدم توفر الخيام الكافية إلنجاح المبا  ، 

 لدم وجود المكان البديل لىسكن الستؽفله كمجمع سكني. 

 

تم التؽىب لىأ المعوقات من خفل الىجوء إلأ منألمات المجتمالع المالدني ايخالرى 

 .واالستهادة من خبراتاا واالتصال برؤساء العرابر لىمسالدة

 

 هوجه االستهادة

 :تجرى االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتي

 من خفل تنمية قدرات الماجرين لىأ المراركة والتهاو  فالي حالل : اء القدراتبن

 ،  مراكىام المصيرية لىمحافألة لىأ حقوقام اإلنسانية وحقام في البقاء

 كن بنسالالالبة تالالالوفير السالالالمالالالن خالالالفل : تحسالالالين ألالالالروؾ السالالالكن وترالالالييد المسالالالاكن

    ،  وتوفير المواد الؽذابية الفزمة لىمعيرة70%

  تحهيز ايهالي الماجرين لتنأليم هنهسام والمرالاركة : تحهيز الجماهير/اليةاالجتمالتعببة

 ،  في إلادة تسكينام

 المرالالاركة  بالالين مكتالالب حقالالو  اإلنسالالان وبعالال  : تمويالالل المرالالرولات/التمويالالل

العرابر المراركة في الجباة الوطنية لعرابر العرا  في توفير التمويل المالاد  

 ،  واالجتمالي

 8:مالالن خالالفل تالالوفير الخالالدمات الطبيالالة بنسالالبة : لمرافالال الخالالدمات ايساسالالية وا %

 ،  حياة كريمة عيشوخدمات الرلاية االجتمالية الفزمة لىسكان ل
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 خفل تطوع نالاقىي من بميال الررب النقية  دلم السكان: الميال والصرؾ الصحأ

 .الميال وتبرع ريوخ العرابر بالميال المعدنية

 

 

 االجتماعيتقييم وتحليل اإلنتاج 

  المكاسب االجتمالية/مدى تحقي  المرروع يهدافه

المبادرة في الوصول إلالأ ههدافاله رؼالم التحالديات التالي واجاتاله فالي /نجح المرروع

 :فيما يىأ ةاالجتماليالمكاسب وتم ىت . البداية

  عدم تالوفر اإلمكانيالات الفزمالة إليجالاد ل، وذلك نتيجة %70توفير السكن بنسبة

ا مالن العالدد الالذ  كالان مسالتادفام مالن المبالادرة كمال% 90 لالم ينتهالع .السكن البديل

فالي ن لىالأ إررالادهم ومسالالدتام يمع ذلك كان المنألمالون قالادرو .كان مخططام 

التالي هصالبحت ماجالورة  حصول لىأ مأوى فالي ال كنالات العسالكرية المجالاورةال

   ،  ايمريكي لاا ؾبعد القص

  الكالالوادر بسالالبب تعالالاون المتطالالولين مالالن % 8:تالالوفير الخالالدمات الطبيالالة بنسالالبة

 ،  الطبية الموجودة بالمنألمة وتايبة المستىزمات الطبية الكافية

  وذلك من خفل تعاون المواطنين من القرى % 0>توفير المواد الؽذابية بنسبة

  ،  ايخرى

  ميالالالال الرالالالرب مالالالن خالالالفل تطالالالوع نالالالاقىي الميالالالال  مالالالن كميالالالات المطىوبالالالةالتالالالوفير

 .ال المعدنية لىمستهيدينوتبرع ريوخ العرابر بالمي( المركبات الحوضية)

 
 

 مدى االرتباط باإلنتاج االجتماعي للموئل 

 لحصالول توفير الهرص لىموبل من خفلاالجتمالي يرتبط هذا المرروع باإلنتاج 

 .لىي المسكن المفبم العابفت

 
 
 
 
 

حيالالث  إحالالدى ايسالالر الماجالالرة فالالي  كنالالة لسالالكرية ماجالالورة قالالرب الموصالالل،
العسالالكرية   وفالال  قالالرار القيالالادة إلخالالفءيتعالالر  الفجبالالون إلالالأ مزيالالد مالالن ا

 (IOCC: المصدر) 9لقوات التحالؾ رقم 
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 لنتائج والدروس المستفادةا

 الدرو  المستهادة 

 :ههم الدرو  المستهادة من هذل الخبراتفيما يىي 

 ،  من التررد( لابىة 400)ابفت كيهية توفير الحماية لىع

مسالتقبف لنالالد تالوفر اإلمكانيالالات الماديالالة وتنهيالالذها  إمكانيالة إنجالالاح م الل هالالذل المبالادرة

 ،  والمعنوية والىوجيستية

 ،  االنهتاح لىأ المنألمات الدولية لزيادة الخبرات

يتحالالرك المجتمالالع ويرالالارك فالالي لمالالل جمالالالي لنالالدما يكالالون هنالالاك احتيالالاج مىالالح 

 ومرترك لجميع هفراد المجتمالع، وخاصالة إذا تم الل هالذا االحتيالاج فالي الحهالاأل لىالأ

 .بقاءالوجود المجتمع و

 

 تكرار التطوير أو الالرؤية المستقبلية إلمكانية 

مالا ه بمرتبط بمالدى تالرابط المجتمالع وهلضالا واستمراريتاا إن مستقبل تىك التجربة

التخطيط والعمل معام لمواجاة ه  تدخفت داخىية هو خارجيالة قالد  يتعى  بمواصىة 

 :نقاط التاليةكما يرتبط هيضا بال. تتسبب في ألاور م ل هذل المراكل مرة هخرى

  مسالتقبف لىالأ زيالادة خبالرات وتكرارهالا  إمكانية تطوير م ل هذل المبالادرةتعتمد

 ،  المنألمة

  إدامة الصىة مع المنألمات الدولية لفستهادة من خبراتاالا الطويىالة فالي م الل هالذل

 ،  المبادرات

 حضور المؤتمرات الدولية وورش العمل لزيادة الخبرة العىمية والهنية. 

 
 

 المبادرة /يج الجهات المشاركة لهذا المشروعكيفية ترو

 يقوم المنألمون والمراركون بالترويذ لاذل الخبرات من خفل: 

 الصحؾ ونرر  قافة حقو  السكن واير  لناا في اإللفن  ، 

 الكتيبات والنررات الدورية  ، 

  حمايالة حقالو  السالكن فيمالا يتعىال  بلقد الندوات الهصىية لررح ههالداؾ المنألمالة

 .والدفاع لن حقو  الماجرين قسراواير  

 
 

 

 

 :، رجاء االتصال بــلمزيد من المعلومات
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 حازم محمد اللهيب 
 رارع نينوى

 الموصل، العرا 
 952–618 460 96+ :تليفون

  6576–0162 77(0) 96+ ,368–774(0) 460 96+ :تليفون نقال
 mshark@yahoo.comhazi :بريد الكتروني

  hazimalluhebe@yahoo.com  
  

 

mailto:hazimshark@yahoo.com
mailto:hazimalluhebe@yahoo.com
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 لسرائيل/فلسطين
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 النقب في" غير المعترف بها"القرى 
 
 

 النؽؾ، فىسطين التاريخية، حاليام /منطقة النقب   :الموقع الجغرافي

 لة إسرابيلتركل منطقة جنوبية في دو

 إلأ اآلن  :>>4من    :تاريخ بداية المشروع

 متطولين 400و دابمين 9    :عدد العاملين

مالالن البالالدو الهىسالالطينيين الالالذين يم ىالالون  90000:  :الفئات المستهدفة

النؽالالؾ، وهالالم /الرالالعب ايصالالىي فالالي منطقالالة النقالالب

بصالالهتام " ؼيالالر معتالالرؾ باالالا"يعيرالالون فالالي قالالرى 

 .رارةهك ر المواطنين اإلسرابيىيين ه

" التالالالراؾ"إلالالالأ  رالقالالالرى التاريخيالالالة التالالالي تهتقالالال  :النطاق الجغرافي للمشروع

  .الدولة

 

 ملخص

ألل البدو العرب يعيرون كجزء متكامل مالن الرالعب الهىسالطيني لىالأ مالدى قالرون 

وتالدلي )وفي المنطقالة الجنوبيالة مالن فىسالطين، والمعروفالة تاريخيالام بالنقالب . طويىة

التالادوا العاليش فالي تجمعالات صالؽيرة لىالأ هرا   ،(بالىؽة العبرية "النؽؾ"حدي ام 

قالرى قبالل إلالأ المسالتوطنات تحولالت هالذل وقالد . بركل جمالييمتىكوناا ربه قاحىة 
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وبالرؼم من هن ك يالر مالن . ;7>4هزيمة فىسطين لىأ يد القوات اإلسرابيىية لام 

قالالرار ي هراضالاليام كانالالت مقسالالمة مالالا بالالين الالالدولتين العربيالالة والياوديالالة م ىمالالام هوصالال

، فقالالالد وجالالالدوا هنهسالالالام :7>4لسالالالنة  4;4ة العامالالالة لألمالالالم المتحالالالدة رقالالالم الجمعيالالال

مؤسسالات "وقالد قامالت . وهراضيام مبتىعين كىية من قبل إسرابيل كدولة معىنة ذاتيام 

صالالايونية وحكومالالات إسالالرابيىية متعاقبالالة بالالازالتام قسالالرام مقىصالالين مسالالاحة " قوميالالة

إلالأ  بدال من ذلكية الموارد القوممانحين هراضيام مرة بعد مرة إلأ قطع هصؽر، 

القالالانون اإلسالالرابيىي بمقتضالالأ ، الالالذين يتمتعالالون بمزايالالا ماديالالة  المسالالتوطنين الياالالود

 ونألالالرام اللتمالالادهم. الهىسالالطيني يلىالالأ حسالالاب الرالالعب ايصالالى" كمالالواطنين ياالالود"

باالذا  التقىيد  لىأ هراضاليام وتجمعاالم مالن هجالل كسالب العاليش، فالإن نالزع الحيالازة

كمالالا هن اإلنكالالار . متصالالالدة مالالن العالالوز والهقالالرحالالالة إلالالأ  البالالدوهودى بقالالد  الرالالكل

لىقرى ؼير المعترؾ "الرسمي لوجودهم المستح  قد هوجد فبة جديدة من التخطيط 

 .مستحقة لىأ الدوام لىحيازة اآلمنة والخدمات العامةالوؼير " باا

  

سالالطين بم ابالالة البالالؤرة ايساسالالية لىتالالوطين ىهنالالاك منالالاط  هخالالرى فالالي فكانالالت وبينمالالا 

مالن مزيالد لهصبحت هدفام قد ( ومناط  هخرى نابية) ؾ، إال هن النقب الياود  المك

ال مانينيات، حيث صعدت سىسالىة مالن  ذلمصادرات التي تقوم باا دولة إسرابيل منا

 يالحجالالذ والمالالزالم القانونيالالة واإلداريالالة مالالن تالالدمير المنالالازل، ومصالالادرة ايراضالال

 (.لعبرية الرسميةبا ريكوزيم" )تركيزال هماكن"واإلزاحة القسرية لىبدو إلأ 

 

لىالدفاع لالن " قريالة ؼيالر معتالرؾ باالا" 78وقد تالرابط هفالراد المجتمالع المؤلالؾ مالن 

هنهسام ضد المزيد من نزع المىكيالة، وتالدمير المنالازل واإلزاحالة، وذلالك مالن خالفل 

، والتخطيط البالديل، والالدفاع القالانوني، والتمالا  االلتالراؾ باالم االجتماليةالتعببة 

وقد جاء البرنامذ من خفل تجميالع . يضام إلادة البناءوالحصول لىأ الخدمات، وه

هقيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا إلفي ركل المجى  ا ودمجه ره  المال االجتمالي

 . في النقب

 
 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 القيام بهذه التجربة

 ،إلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالاالمجىالال  ايبىالػ لالالدد سالالكان القالالرى المم ىالالة فالالي 

وتتالراوح هحجالام القالرى . نسالمة 90000:قرية كما ذكرنالا،  78والتي يبىػ لددها 

ا من الرالعب . ساكن لىأ هقصأ تقدير 80000إلأ  800من  ويركل السكان جزءم

مالن % >4 يرالكىونني ايصىي ويتألهون اليوم مالن مىيالون نسالمة تقريبالام، ويالهىسط
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 .إسرابيلنين في طإجمالي الموا

  

وهذل المجمولة من سكان القرى في منطقالة النقالب محرومالة مالن الخالدمات البىديالة 

مجالالالالال السالالالاليطرة الربيسالالالالي لايبالالالالات الدولالالالالة  ىالالالالذان يمالالالال فنال والتم يالالالالل اإلدار 

 فقطو" المواطنين الياود"بواسطة  ، حيث تدار هذل الخدمات"قوميةالمؤسسات ال"و

 .لخدمتام

 

المهروضة لىالأ ( 99>4–;7>4)كرية اإلسرابيىية العس اإلدارةوقد تميزت فترة 

مواطني الرعب ايصىي بكوناا الهترة التي رادت ترحيالل البالدو مالن معألالم النقالب 

وإلادة توطينام ضد إرادتام في الجزء الرمالي من المنطقة والتي يرار إلياالا مالن 

ب، فقالط مالن النقال% 5هذل المنطقالة تركل " .السياج"قبل البدو الهىسطينيين بمنطقة 

من مساحة ايراضي التي سيطرت لىياالا إسالرابيل % 90والتي تركل هي نهساا 

هواخالر السالتينيات وحتالأ هوابالل السالبعينيات، خططالت الحكومالة ذ ومنال. :9>4قبل 

، وذلالك دون "ىتركيزل"سبع بىدات لالمنتمية لىدولة  قوميةاإلسرابيىية والمؤسسات ال

همالالاكن "جبالالين داخىيالالين فالالي الالالذين رفضالالوا العالاليش كفيعالاليش هولبالالك و. هخالالذ رهياالالم

، كمالالا يسالالموناا اإلسالالرابيىيون، اآلن فيمالالا يعالالرؾ (هو الريكالالوزيم) ةالسالالبع" التركيالالز

  ".ؼير المعترؾ باا"بالقرى 

 

الخالالدمات الحضالالرية، م الالل ىجالالأ إلالالأ حرمالالان السالالكان مالالن ومازالالالت دولالالة إسالالرابيل ت

جتمعالالات الميالالال والكاربالالاء والطالالر  المماالالدة والصالالحة والتعىالاليم، كوسالاليىة إلجبالالار م

 يالتالال همالالاكن التركيالالزالرالالعب ايصالالىي لىالالأ إخالالفء قالالراهم التاريخيالالة والعالاليش فالالي 

اير ، والحصالالول  موالحقيقالالة هنالاله فالالي مجالالاالت التعميالالر واسالالتخدا. هقامتاالالا الدولالالة

تقيالالد الحيالالاة  يلىالالأ المالالوارد، والممارسالالات المؤسسالالية والقالالوانين وخاصالالة تىالالك التالال

ن التهرقالة بيناالا وبالين المسالتوطنات اليومية لبدو النقالب مالن خالفل سياسالة رالامىة مال

وهالذل .  همالاكن التركيالزالياودية من ناحية، ومن ناحية هخرى نقىاالم إلالأ بىالدات هو 

المجتمالع البالدو  الهىسالطيني فالي إسالالرابيل هفالراد الممارسالات إنمالا تاالدؾ إلالأ جعالل 

 قوميةومتخذو القرار والمؤسسات ال ونالجبيين داخىيين في وطنام، بينما المخطط

تحكمام ديمؽرافيام متواصفم لىأ مدى خم  سنوات لىالأ مسالتوى المنالاط  ينهذون 

منالذ تأسيسالاا لالام  نافذالخاصة بهىسطين التاريخية وذلك تحت التحكم اإلسرابيىي ال

4<7;. 
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قريالالالالالة زلالالالالالرورة إحالالالالالدى القالالالالالرى ؼيالالالالالر 
المجىال  اإلقىيمالي : المعترؾ باا، المصدر
 .(لىقرى ؼير المعترؾ باا

 

رى النقالالالالالب وقالالالالالد وجالالالالالدت قالالالالال

هو " مسالالتوطنات مرالالتتة"ا كـالالـترالالير إلياالالا الحكومالالة اإلسالالرابيىية  يالتاريخيالالة، والتالال

قبالالل تأسالالي  دولالالة إسالالرابيل بهتالالرة طويىالالة وقبالالل صالالدور قالالانون " تجمعالالات سالالكانية"

ككيانالات  اتصالنها يالقانونيالة التال ة، والالذ  يم الل ايدا(98>4)التخطيط والعمران 

. ي هناك ؼير قانونية ولرضة لىادم رسميام ومن  م، فإن جميع المبان. ؼير ررلية

فالالي المكتالالب ال يعتالالرؾ باالالم اسالالربيل  فالالي" القالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا،"وسالالكان 

 . الحكومي المركز  لىمقيا  االقتصاد  االجتمالي اإلحصابي

 

 هويعالالاني المجتمالالع مالالن نسالالبة مرتهعالالة مالالن البطالالالة وايميالالة إلالالي جانالالب تسالالجيل هسالالو

  .ةتوى الدولسالصحة والرفاهة لىأ مت مؤررا

 
 

 حلها لل   المبادرة هدفت المشكالت الرئيسية التي 

بما )من البدو الهىسطينيين يعيرون في النقب  4600000هناك اليوم ما يقرب من 

يم ىاا المجىال  اإلقىيمالي  يوهربعين الت ةنسمة في القرى الخمس 90000:في ذلك 

مالن ايقىيالة العربيالة % 45وهالم يم ىالون مالا يقالرب مالن ، (لىقرى ؼير المعترؾ باا

حكومالالة التالالي تنتاجاالالا  ال سياسالالات التهرقالالة، وقالالد تتواصالالل الهىسالالطينية فالالي إسالالرابيل

 .لعقالالود هخالالرىفالالي القالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا   اإلسالالرابيىية تجالالال المجتمالالع البالالدو

إلالأ مصالادرة هراضاليام بالدو النقالب تعالر  وم ىام م ل جميالع مالواطني إسالرابيل، 

 .;7>4منذ  وتدمير منازلام بركل منألم 

  

مالن مسالاحة ( بىيالون متالر مربالع 46)مىيون دونامة  46في الوقت الحاضر، هناك 

 5700000 ون لىالأالنقب، في فىسطين التاريخية، ويحالوز السالكان البالدو المجمعال

. دونامالالة يحوزهالالا سالالكان القالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا 0000;4دونامالالة فقالالط، مالالنام 

مالالن ايراضالالي فالالي % 406بمعنالالأ اخالالر، يرالالؽل سالالكان القالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا 

 وايدهالأ . مالن مالواطني المنطقالة% 4705، فاالم يرالكىون كوبالرؼم من ذلال .النقب

لىالالأ الياالالود  يحألالالر اسالالتخداماا ويقصالالر ( %406)هن هالالذل المسالالاحة هالالو  مالالن ذلالالك
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 5050بحىول لالام . ؼرا  هخرىيهو  يةكمناط  صنالية ومستعمرات استيطان

فالي القالرى ؼيالر  90000: ام حاليالوالالذ  يبىالػ من المتوقع هن يزيد لدد المالواطنين 

ووفقالام لىقالانون اإلسالرابيىي، فالإن  .مواطن 5000000المعترؾ باا لىأ ايقل إلأ 

 لىالأ هن يكالون يفالرادل)دونامالة  404860476مجتمعام باذا الحجم يتطىب مساحة 

 (.ياوديةالجنسية ال

 

لقبالة هك ر من كوناالا ذات طابع مؤسسي  المبادرة الحالية تواجه مركىةهكذا فإن و

إطار فإن تىك ايلمال تحدث في . هردة هو ممارسة محىيةنمالة يسياسالعقبات المن 

تقالالوم هيبالالات الدولالالة م الالل وزارة حيالالث ممالالناذ، ال تمييالالز المؤسسالاليمالالن القالالانوني 

 يالداخىيالالالة والمجالالالال  واآلليالالالات اإلقىيميالالالة والمحىيالالالة لىتخطالالاليط وهيبالالالة ايراضالالال

نالزع مالن تأكالد المالن هجالل فيمالا بيناالا  بالتنسالي " قوميالةالمؤسسالات ال"اإلسرابيىية و 

 .المىكية من الرعب ايصىي لىبفد، خاصة بدو النقب

 
 
 
 
 
 
 

دمالالرت السالالىطات اإلسالالرابيىية 
هذا المنزل في قرية سارا فالي 

: المصالالالالالالالالدر). ;>>4لالالالالالالالالام 
المجى  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر 

 . المعترؾ باا في النقب

 

إن تأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  

الخالالالط ) >7>4–;7>4النالالالار  المسالالالتوطنات الياوديالالالة داخالالالل خالالالط وقالالالؾ اطالالالف 

الال( ايخضالالر  فالالو  الدولالالة، وبالىؽالالة" قوميالالة"بواسالالطة مؤسسالالة  اقالالد تالالم تنسالاليقه هساسم

وهأ الوكالة الياوديالة، ولالي  بواسالطة الحكومالة هال اإلسرابيىية، مقصورة لرقيام، 

الوكالة الياودية الياود من هوطانام وتوفر لام سكن وبنية تحتية تجند . اإلسرابيىية

كذلك تعمل المنألمة الصايونية العالمية بطريقة مراباة، . خل إسرابيللتوطينام دا

الهىسالطينية فالي الضالهة  يولكن لىأ نحو خاص إلقامة المستعمرات داخل ايراضال

ولىأ سبيل االست ناء، انضمت المنألمالة الصالايونية . والقد  وقطاع ؼزة الؽربية

 .لة إسرابيلالعالمية مؤخرام إلأ إقامة المستعمرات في النقب داخل دو

  

." إلالأ ايبالد"الممىوكة لىياود  يايراض ةالياود  بإدار يكما يقوم الصندو  القوم

  حالالالول المجتمعالالالات العربيالالالة الهىسالالالطينية فالالالي الجىيالالالل اوقالالالد صالالالادرت الدولالالالة هر

 .في الؽالب إلأ الصندو  القومي الياود حولتاا والنقب، و



 76 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

 

ايراضي العامة في إسرابيل تالدار بواسالطة فإن ضي إسرابيل كما تذكر إدارة هراو

هالي، بخالفؾ الوكالالة الياوديالة والصالندو  القالومي  يإدارة هراضي إسرابيل، والتال

ومالع . يالز ضالد المالواطنينيتمال عالدمالياود ، هيبة حكومية لدياا التزامات قانونية ب

  دالياالو يومذلك، فإن إدارة هراضالي إسالرابيل متالأ رة برالكل كبيالر بالصالندو  القال

 .الذ  هو في ايسا  فو  الدولة، والذ  يدير دستوريام مصالح الياود فقط

 

 

إضالالافة إلالالأ هالالذا المعالالدل ال ابالالت، هطىالال  مكتالالب ربالالي  الالالوزراء، فالالي لاالالد ربالالي  

تخصص هذل الخطة موارد مالن . الوزراء إرييل رارون، خطة جديدة لتنمية النقب

فالالي و. المىكيالالة ونقالالل بالالدو النقالالبمؤسسالالية لتسالالريع لمىيالالة نالالزع مالالوارد الموازنالالة و

صدقت الىجنة الوزارية لربون ؼير الياالود لىالأ خطالة  5006 كانون ال اني/يناير

بىيالالون  404تالالم تخصالاليص  5006 نيسالالان/ابريالالل >وفالالي  .السداسالاليةاريالالل رالالارون 

وهخيالالرام، جالالاء . لاالالذل الخطالالة( امريكالالي مىيالالون دوالر 595)جديالالد  يرالاليكل إسالالرابيى

مىيالالون  88مخصصالالام مبىالالػ إضالالافي قيمتالاله  5006ام تعالديل الموازنالالة الحكوميالالة لعالال

جديالالد لتمكالالين والطالالاء مزيالالد مالالن التهالالوي  لوحالالدات الرالالرطة  يرالاليكل إسالالرابيى

وترالالير كالالل بنالالود . والحالالر  ايخضالالر لتنهيالالذ الاالالدم التعسالالهي لمنالالازل البالالدو العالالرب

تركيز مخططة وتدمير قراهم ه ناء الهترة  هماكنالميزانية إلأ نقل السكان إلأ سبع 

. بنالد واحالد فالي الميزانيالة  لىبنالاء تخصاليص ولالو ، وذلك بالدون;500–5006من 

 األرض" دةاستعا"

نقالالالل ايراضالالالي إلالالالأ " )السالالالتعادة اير "إن المهاالالالوم اييالالالديولوجي الرسالالالمي 

هالي لمىيالالة خطيالالة ذات اتجالال واحالالد مالن االسالالتحواذ المسالالتمر ( المىكيالة الياوديالالة

مالن قالانون تأسالي   4الهقالرة . الذ  يكمن في قىب سياسة ايراضي اإلسالرابيىية

إلأ ؼير الياود، مصاغ هراضي اسرابيل، والذ  يحرم تحويل مىكية ايراضي 

إن مىكية هراضي اسرابيل، هراضي الدولة، هو التابعة لايبة : "لىأ النحو التالي

." التنمية، هو الصندو  القومي الياود  لن يتم نقىاا بالبيع هو هية طريقة هخرى

وبالم ل، فإن الصندو  القومي الياود  مىتزم تعاقديام باتخاذ اإلجالراءات لتنهيالذ 

ولالالن تبالالاع إلالالأ "يقالالول هن اير  سالالتألل تحالالت المىكيالالة الياوديالالة  المبالالده الالالذى

 ."  ايبد
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هن البنود الربيسية في خطة رارون فيما يتعىال  بالالقرى ؼيالر  هو من ذلكايدهأ و

 : المعترؾ باا ترتمل لىأ ما يىي

 وقوات ررطة خاصة لتنهيذ الخطةخاص  تأسي  قسم، 

  ادرة ايراضالي مزيد من ايموال وايفراد لمصالبالالحر  ايخضر تزويد

  ،(لىياود فقط)دولة لىأراضي كوتسجيىاا 

  راضي إسرابيل وهيبة البالدو لىتعالاون مالن هجالل هتوجيه وزارة العدل وهيبة

راضالي القالرى هتحديد مىكية ايراضي لن طري  التما  المحالاكم وادلالاء 

 7;>4وفقالالام لىحاد الالة ؼيالالر المسالالبوقة والرابالالدة فالالي لالالام . )كمىكيالالة لىدولالالة

  ،(لام مىكية ايراضي ال يح أن البدو في النقب حكمت المحكمة ب

 فالالي صالالورة هراضالالي سالاليكون وفقالالام  التأكيالالد لىالالأ هن ه  تعالالوي  مالالالي هو

  ،لىقانون اإلسرابيىي والقرارات الحكومية وهيبة ايراضي

 ايمالالنح المجىالال  اإلقىيمالالي الياالالود  رامالالات هوفالالاؾ وبالالاني رالاليمون مزارلالال 

ذلالك منالاط  ال تقالع فالي نطالا   ، متضالمنام (فقالط" لىمالواطنين الياالود)"فردية 

  ،ح  التصرؾ اإلدار  حيث تقع القرى ؼير المعترؾ باا

  ب/هؼسالالالط  7تقالالالوم الحكومالالالة اإلسالالالرابيىية بتنهيالالالذ قرارهالالالا الصالالالادر فالالالي  

لتنهيذ قانون التخطاليط والبنالاء، والالذ  يعالد جميالع المنالازل فالي هالذل  5005

إلالالأ مالالا قبالالل  بالالالرؼم مالالن هن تاريخاالالا يعالالود)القالرى التاريخيالالة ؼيالالر قانونيالالة 

 ،(الدولة اإلسرابيىية وقانون التخطيط

  تعالوي  ىل( امريكي دوالر 40000;06::)مىيون ريكل  658تخصيص

المالالفك البالالدو  يرالالرط هن يخىالالب)ايراضالالي مالالن خالالفل هيبالالة ايراضالالي لالالن 

 ،(هماكن التركيزايراضي إلأ بىدات  ونالهىسطيني

  ان وفقام لاذل القرى تسجيل السكوتأسي  بىديات محىية لىقرى المعترؾ باا

 .، م ل بىدة التركيز ميريتهماكن التركيزالمعترؾ باا و

  

حرمالالان، إال هن الدولالالة ال تعتالالد بالبالالدو وألالالروفام ممالالا ينالالتذ لالالن ذلالالك مالالن وبالالالرؼم 

والحقيقالة هن الحكومالة اإلسالرابيىية لالدياا مالا يزيالد لالن . كمسألة ذات هولوية انسانية

بمالالا فالالي ذلالالك )اوديالالة جديالالدة فالالي النقالالب خطالالة رسالالمية لتوسالاليع هو بنالالاء مواقالالع ي 46

" القرى ؼير المعترؾ باا"تمامام  ت، بينما نبذ(مزارع فردية لىمواطنين الياود فقط

المعالايير مالع وهذل السياسة لىتنمية ؼير المتوازنة إنمالا تتعالار  . لىتنمية اوحاجاتا

 . الرسمية لفلتراؾ وتوفير الخدمات

 

مسالاحة مالن  "تعرؾ المسالتوطنة بأناالا" ،68ا متا" (قىيمةاإلخطة ال)ووفقام لتعريؾ 

مسالالاحة داخالالل التصالالرؾ مالالا قصالالد بو ،التصالالرؾ القضالالابي لبىديالالة هو مجىالال  محىالالي
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فقالالام إلطالالار والتصالالدي  لىالالأ هالالذل الخطالالة، وي وقالالت فالال ،القضالالابي لمجىالال  إقىيمالالي

وبالرؼم من ." وحدة سكنية 80اإلقامة في مساحة ال تقل لن هو مرروع سار ، 

هن   مالال  وهربعالالين قريالالة توافالال  هالالذا الحالالد ايدنالالأ، إالهن هصالالؽر القالالرى فالالي الخ

 لىعقبالات ونتيجالة .  نيالة ؼيالر المكتوبالةإلااللتراؾ متروك لىمعايير اييديولوجيالة وا

، تتبع دولة تىك القرىهمام تنمية المجتمع في التي تقؾ المؤسساتية والبيروقراطية 

ومية منذ السبعينيات الممارسة الحكلقد كانت و. إسرابيل حمىة رسمية لتجريم البدو

اسم قبيىالتام، الؼالين بالذلك ه  بتعرؾ ايرخاص من القرى ؼير المعترؾ باا فقط 

وقالالد اقترحالالت وزراة العالالدل . امقياسالالام لىالالأ مكالالان إقالالامت ينالمالالواطنولبالالك تسالالجيل ي

يعرؾ والذ  " 5005تعديل إخفء المتعديين لعام "تعديفم لقانون ايراضي العامة 

 ".كمتعديين"رؾ باا سكان القرى ؼير المعت

  
 

 األهداف الرئيسية والثانوية

 ايهداؾ الربيسية

تطالوير بلقد قام قادة القالرى وهلضالاء الجيالل الجديالد فالي القالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا 

 :برنامذ لمواجاة التحديات التالية

 ،قرية 78لدم االلتراؾ بعدد  .4
 ،االفتقار إبأ الخدمات البىدية المؤداة لىمجتمع .5
 ،المحىي ىين لن المجتمعلمم  راالفتقا .6
الحاجة إلأ الحماية من تدمير الحكومة لىمنازل ومصادرة ايراضي ونقل  .7

  ،السكان
قىيميالالة التالالي تتجاهالالل وجالالود خطالالة التنميالالة القوميالالة اإلسالالرابيىية والخطالالط اإل .8

 . القرى

 

 ايهداؾ ال انوية

ي فالي الهتالرة منالذ تالالولي اريالل رالارون رباسالة الالالوزراء، كالان لىالأ المجىال  اإلقىيمالال

ديات مك هة تحت مألىة خطة حت لىقرى ؼير المعترؾ باا في النقب هن يواجه هيضام 

وقالالد اسالالتدلأ لالالدم تالالوازن القالالوى تخطيطالالام حالالذرام بؽالالر  . رالالارون لتنميالالة النؽالالؾ

وايخالالرى المتعىقالالة بالالالمجتمع  السياسالاليةمضالالالهة المزايالالا وتعالالوي  نقالالاط الضالالعؾ 

 اكناله ال يقالل لالن كوناله هالدفلذلك كان بناء التضامن االجتمالي إضافة ول. الضحية

 . اهساسي
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 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 مصدر المبادرة

قبل تأسي  المجى  اإلقىيمي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا فالي النقالب، قالدمت هنرالطة  

لىالأ سالبيل الم الال، فالي . نموذجالام لألخالرين ومنألمتاا تيناالىجنة المحىية لقرية هم ب

فالي تىالالك و. باالا حاولالة الحكومالالة هالدم منالازلقاومالت هم بالاتين بنجالاح م 9>>4لالام 

الىجنة هلضاء ندما تجمع كل من ول. الحاد ة هصيب  ف ة هرخاص من بينام طهل

تركل المجى  المحىي، والمانيين في المجتمع ( وندة التقىيدياالق)المحىية يم باتين 

وقالالد هخالالذ هالالؤالء المبالالادرون هيضالالام مسالالبولية . اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا

لخطة تنمية هيبة البىدية لىعرب البدو في القرى ؼير ( "فعىيام )وير الخطة البديىة طت

 ."المعترؾ باا في النقب

  
 
 
 
 
 

القالالرى "ايطهالال والروضالة فالالي واحالدة مالن 
وهالالالي قريالالالة لالالالرب " ؼيالالالر المعتالالالرؾ باالالالا،
المنطقالالة الرالالمالية مالالن  ،النعالاليم، فالالي الجىيالالل

. دولالالالالالالالة إسالالالالالالالرابيل/فىسالالالالالالالطين التاريخيالالالالالالالة
يتالالالالر فرايالالالالر، هررالالالاليؾ لجنالالالالة ب: المصالالالالدر)

 (ايربعين
 

ن مالن القالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا لىمجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ووقد انضم سكان محىيال

 . ر المعترؾ باا كتنأليم مم ل قابم لىأ هسا  مجتمعييؼ

 

 الجاات المراركة

ن من قبل المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باالا إلالأ ومم ىالسعأ المواطنون 

بعال  المسالاندين مالن الخالارج وذلالك دلالم و المحىالي امن المجتمالعاالستناد إلأ تضال

لىبدء في تحركات لىدفاع لن هنهسالام ضالد سالطوة الدولالة لىالأ هراضاليام ومصالادر 

 .رزقام

ويعد التضامن المحىالي والالدولي هامالام جالدام لبرنالامذ المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر 

مالات فالي مجالاالت ديالد مالن ايفالراد والمنألعايخير مالع ال لالمعترؾ باا، حيث يعم

الايبة المم ىة لرؤساء )يتضمن ذلك العضوية في الىجنة العىيا لىمتابعة و. ذات صىة

والتعالاون مالالع المجمولالالات  ،(البىالديات الهىسالالطينية والمجالالال  المحىيالة فالالي إسالالرابيل

واليالوم . م ل المنألمة العربية لحقو  اإلنسان  المحىية لحقو  اإلنسان في إسرابيل

، محالالتمف الضالالو 65 "لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا"قىيمالالي لالالدى المجىالال  اإلنجالالد 
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باإلضالالافة إلالالأ رالالركاء التحالالالؾ مالالن وسالالط ايلضالالاء اإلسالالرابيىين فالالي الكنيسالالت 

وقالالد طالالور المجىالال  الإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر . المعارضالالين لخطالالة رالالارون لىتنميالالة

المعترؾ باا تضامنام لمىيالام هيضالام مالع رالبكات لالميالة، م الل رالبكة حقالو  اير  

، وجاء من ام مع ذلك، كان التمويل متواضع .تابعة لىتحالؾ الدولي لىموبلوالسكن ال

 .  الرركاء محىيام ودوليا متضمنام ذلك بع  ايفراد المتبرلين

 
 

  اإلطار القانوني واإلدار

إسرابيل دولالة مصالدقة وطالرؾ فالي جميالع المعاهالدات الدوليالة الربيسالية لحقالو  إن 

لىأ العاد الالدولي الخالاص بالالحقو   4>>4يتضمن ذلك تصديقاا لام واإلنسان، 

االقتصادية واالجتمالية وال قافية، الذ  يكهل الح  في سكن مفبم لجميع القاطنين 

، (44مالالادة ) نافالالذنطالالا  تصالالرفاا القضالالابي والالالتحكم الفالالي تقالالع  يفالالي المنالالاط  التالال

تصالديقاا لىالأ االتهاقيالة الدوليالة لىقضالاء لىالأ جميالع هرالكال التمييالز باإلضافة إلالأ 

صر ، التي تدلو المادة الخامسة مناا الدول ايطراؾ صراحة إلأ الكؾ لن العن

 .التمييز في السكن

  

وبالالالالرؼم مالالالن هالالالذا، فالالالإن القالالالوانين اإلسالالالرابيىية المحىيالالالة تكالالالر  مكانالالالة اجتماليالالالة 

سالواء " ية الياوديةجنسال"مزدوجة، حيث هن هؤالء المعترؾ بام بصهتام يمىكون 

يمىكون الحال  فالي االنتهالاع  —لديام جنسية هخرىكانوا يعيرون داخل إسرابيل هو 

إسالرابيل الالذين ال  يفيام مواطن ابمؼيرهم اير  والموارد القومية لىبفد، بينما ب

التالي تم الل مكانالة فابقالة ال يتحصالىون لىالأ هالذا  "ية الياوديالةجنسالال"تىك يتمتعون ب

ية م الالالل المنألمالالالة الصالالالايون" قوميالالالةالمؤسسالالالات ال"هيبالالالات الدولالالالة وتنهالالالذ و. الحالالال 

الوكالالالة الياوديالالة والصالالندو  القالالومي الياالالود  وتوابعالاله، هالالذا التمييالالز فالالي /العالميالالة

 .من خفل توزيع انتقابي لىمنافع والخدمات العامة وبرامجاا التنمية اتسياس

 

 

 

 
 
 
 

هلضالالالاء مالالالن المجىالالال  اإلقىيمالالالي لىقالالالرى ؼيالالالر 
المعترؾ باا في النقب يتألالاهرون همالام مكاتالب 

لبين بحقالالالوقام فالالالي الحكومالالالة اإلسالالالرابيىية، مطالالالا
: المصالالالالالدر. )الخالالالالالدمات االجتماليالالالالالة والتعىالالالالاليم

المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼيالر المعتالرؾ باالا فالي 
 (.النقب
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إن قوانين ايراضي اإلسرابيىية ال تخالدم سالوى الياالود فقالط مالن مالواطني إسالرابيل 

فقالالالوانين ايراضالالي ال تعتالالرؾ بأراضالالالي ." بايراضالالي الياوديالالة"وال تعتالالرؾ إال 

ولىالالأ مالالر لقالالود لديالالدة، ومالالن خالالفل لالالدد متنالالوع مالالن اآلليالالات، . المالالواطنين البالالدو

ونتيجة لذلك، فإن مجتمع البدو . ضي تنتقل من البدو إلأ لامة الياوداصارت اير

وقبل . فقط من إجمالي ايراضي في النقب% 5يمىكون ( من سكان النقب% 58)

 يوقالد هصالبحت مرالكىة ايراضال. من تىك ايراضالي% ;>، كانوا يمىكون ;7>4

حيث يعيرون " ،القرى ؼير المعترؾ باا"والسكن مركىة جد خطيرة بالنسبة لبدو 

راضي في النقب، التي خصصالت مالي مساحة ايجمن إ% 406اآلن لىأ مساحة 

 . هينما كانوا" الياودالمواطنين " إلألنقل مىكيتاا درة وارسميام لىمص

 
 

 اتخاذ القرارات

سالكان ولجالان ن لالن اليتالرؾ باالا مالن مم ىاليتألؾ المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المع

وقالالد اختالالارت الىجنالالة الترابطيالالة لىتخطالاليط االسالالتراتيجي لىعالالرب فالالي  القالالرى المحىيالالة

في المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر عمىون النقب رؤساء الىجان المحىية لىقرى كي ي

 .المعترؾ باا

  
الرالالعبية برالالكل منالالتألم تام بعضالالام الالالبع  وقالالالدمالالع ويىتقالالي هلضالالاء المجىالال  

 .متكررو
  

" ،القرى ؼير المعترؾ باا"والىجنة المحىية هي الايبة المم ىة لىمجتمع المحىي في 

 800هك الر مالن : حيث تختار كل قرية مم ىين لىجنتاا المحىية وفقام لىزيادة السكانية

، وهك الر الضالو 44–:يمال ىام 40000إلالأ  804من و، هلضاء :–8فرد يم ىام 

ء فالي قريالة هالم هلضالا 55والمم ىون لالن . الضو 48–>يم ىام من  40004من 

 . ىيميقاإلالمجى  

 

 ;5وتتالالألؾ الجمعيالالة العموميالالة لىمجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا مالالن 

 . وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل رار. من الىجان المحىية لىقرى امنتخب اربيس

 

فرليالالة، هلضالالاء، ترالالمل ربالالي  كالالل لجنالالة  سالالبعهمالالا الايبالالة التنهيذيالالة فتتكالالون مالالن 

ريرها اكل هسبوع وتقدم تق ، وتىتقي الايبةوالربي ، وهمين الصندو  ونابب ربي 

 . مباررة إلأ الجمعية العمومية

همالا همالين . برالكل مبارالر هلضاء المجى  القومي الالربي  ونابالب الالربي ينتخب و

 .هلضاء المجى  اإلقىيميبين الصندو  فيعين من 
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فالي مجمولالة مالن الىجالان الهرليالة تعكال  وتطرح القرارات المتخصصالة لىترالاور 

 :مجاالت ايولوية لىتنمية االجتمالية، فاناك

 مسالبولة لالن تطالوير التعىاليم فالي القالرى ؼيالر المعتالرؾ وهي : لجنة التعىيم

 ،باا

 تتعامل مع هنرطة من هجالل الرالباب فالي و: لجنة الرباب وال قافة والرياضة

  ،ال قافة والرياضة

 تتعامالالل مالالع ايلضالالاء الجالالدد مالالن الىجالالان و: المحىالالي لجنالالة تنألالاليم المجتمالالع

 ،والادؾ من هذل الىجنة هو تم يل الخم  وهربعين قرية ،المحىية

 ترالالرؾ لىالالأ جميالالع ايمالالور الماليالالة، وهلضالالاءها  يوهالال: لجنالالة اإلرالالراؾ

  ،الىجان المحىية بينينتخبون من 

 القرى ؼيالر المعتالرؾ "تتعامل مع تعزيز اقتصاد : لجنة التنمية االقتصادية

 ." باا

 
 
 
 

 
 
 
 

هلضالالاء مالالن المجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر 
المعتالالالالالرؾ باالالالالالا فالالالالالي النقالالالالالب ومخططالالالالالان 
معماريان يستكرهون من الخريطة مستقبىام 

المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى : المصالدر. )البديل

 . (ؼير المعترؾ باا في النقب
 

وتنتخب جميالع الىجالان الهرليالة 

المجىالالالال   ءمالالالالن وسالالالالط هلضالالالالا

همالالا اتخالالاذ القالالرار . التنهيذيالالة والجمعيالالة العموميالالة ترفالالع توصالالياتاا لىايبالالةواإلقىيمالالي 

، حيالالث تتخالالذ (ربالالي  الىجالالان المحىيالالة)الناالالابي فاالالو مسالالبولية الجمعيالالة العموميالالة 

 .القرارات اليومية بواسطة الايبة التنهيذية

 
 

 

 التخطيط االستراتيجي

 كيهية إرراك كافة ايطراؾ في التخطيط 
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الالالذين ترالالكىوا كمجىالال  مالالع قىيالالل مالالن المجمولالالة المكونالالة مالالن المالالواطنين واسالالتندت 

 المحىالالالي المالالالوارد ايوليالالالة لىالالالأ الرهسالالالمال االجتمالالالالي الموجالالالود داخالالالل المجتمالالالع

لىالأ قالابم مراورات واسعة نحو تخطاليط اسالتراتيجي ت المجمولة في لقد وررل

 :وهيهال هربعة هنرطة برامجية تتطىب مراركة كامىة، 

 ،التخطيط التراركي البديل .4

 ،ي الدفاع ضد هدم المنازلالتعببة الجماهيرية ف .5

 ،الدفاع القانوني .6

 .لىمنازل المادومة المحىي إلادة بناء المجتمع .7

 

باإلضالافة إلالأ اينرالطة الربيسالية وجالاء ذلالك . لىالأ مراحالللالذلك وقد تم التخطاليط 

انخالرط المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى  كمالا. التي تم توضيحاا فالي الخطالة االسالتراتيجية

اسالعة والواسالعة رالمىت بنالاء قالالدة  من التحركاتؼير المعترؾ باا في لدد كبير 

 . من التضامن ومواجاة التمييز المؤسسي بركل لام

 
 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

فالالي حالالالة المجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا، يتم الالل التنألالاليم والحركالالة 

. م الل لمىيالة لضالويةيحيالث هن تحديالد الحاجالات  ،االجتمالية فالي الهبالة المسالتادفة

ومع ذلك، فإن هالذا هيضالام يتطىالب مسالالدة فنيالة مالن وقالت يخالر لتالوفير التحديالد هو 

الحالال فالي تطالوير بالديل قالد كالان ذلالك هالو و. لتحديد الحاجالاتالفزمين التخصيص 

في ." في النقب لخطة تنمية هيبة البىدية لىبدو العرب في القرى ؼير المعترؾ باا"

مجىالال  هيضالالام مالالن خالالدمات المسترالالارين المتخصصالالين ال ينتهالالع، م الالل هالالذل الحالالالة

 .  المحىي لناا المجتمع تي يهصحالحاجات اللىأ  ىوقوؾل

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

، فقالد 9>>4تأسسالت فالي لالام حيالث  لكون المجىال  اإلقىيمالي منألمالة حدي الة،نألرام 

خطالاليط االسالالتراتيجي التالمحىالالي، ونهالالذ  كرسالالت العالالامين ايولالالين لتنألالاليم المجتمالالع

وفالالي ايلالالوام الفحقالالة، تالالم تنهيالالذ برنالالامذ المجىالال  . والرصالالد لىالالأ هسالالا  تطالالولي

تطالوير نحالو اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا بواسطة موألهين مختىهالين يعمىالون 

 وقالد هنجالز المجىال  هالذا . والحهالاأل لىالأ اسالتدامتاا مختىهةالنرطة ايمررولات وال

م الالل هالالذا يفالالراد المسالاندين ومسالالاهمات مالن مسالالدة ماليالالة متواضالعة مالالن بعال  اب
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مالن هيضالام ووفي السنوات ايخيرة، تىقأ المجى  اإلقىيمي دلمام من ايفراد . النوع

ومع ذلك، مازال المجى  في حاجالة إلالأ مالوارد ماليالة وبرالرية،  .مؤسسات خيرية

 .  ايراضي ونزع مىكيةإلزالة المنازل خاصة في ضوء جاود الدولة المك هة 

 

 رد المحىية وره  المال االجتمالي الكامنالموا

وحتالأ وقالت . وفر المتطولون قدرام كبيرام من الموارد البرالرية مالن الصالعب حصالرها

رالكل  قالد تمالت لىالأ هسالا  تطالولي، ومالن  الم التالي انجالزت  قريب كانت كل ايلمالال

 .من مقومات المبادرة ا مين امقوم المتطولون

  

 م الل حيالث ، مسألة حيويةم  المحىي لمجتمعبناء رهسمال اجتمالي خارج اكذلك كان 

الترالبيك مقومالام هساساليام فالالي حالالة التخطاليط، والالالدفاع القالانوني، والالدلوة، والتعىالاليم، 

واليالوم، . والتدريب لىأ الصحة وحقو  اإلنسان، مالن بالين مجالاالت لديالدة هخالرى

 مكالون مالن فإن المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا يركل جزءام من تحالالؾ

 .نألمة ؼير حكومية محىية ودولية تتعاون معام لمقاومة خطة رارون لىتنميةم 65

  

 اصورة ربكات تضامن محىية ودولية  حيويالذ  يأخذ الرهسمال االجتمالي يعد و

هن واقالع ايمالر هالو و. بالنسبة لبرنامذ المجى  اإلقىيمي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا

تضالالمنم ذلالالك ، ويت مختىهالالةالمجىالال  يعمالالل مالالع العديالالد مالالن المنألمالالات فالالي مجالالاال

التعاون مع ربكات محىية ودوليالة ومجمولالات وعضوية في لجنة المتابعة العىيا، ال

 (.كما ذكر  نهام تحت لنوان الجاات المراركة)حقو  اإلنسان 

  
 

 المبادرة/تنفيذ المشروع

 تنهيذ الدور المجتمع المحىي والدولة والرركاء اآلخرين في لمىية 

. ربعالينايو ةن انخرطوا في التنهيذ مبالدبيام مالن سالكان القالرى الخمسالالرركاء الذيتكون 

وقالالد تبالالاين مسالالالتوى التالالأ ر والهالىيالالالة بالالين القالالالرى بعضالالاا الالالالبع  حسالالب الألالالالروؾ 

 . رركاء في المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ بااكانوا وايحداث، إال هن الجميع 

 

مالي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا قالد وكانت الخطة البديىة لىتنمية الخاصة بالالمجى  اإلقىي

العمىيالالة بعالال   توضالالعت بواسالالطة هحالالد المحتالالرفين فالالي التخطالاليط الايكىالالي، وتضالالمن

ومع ذلالك، فقالد رالاركت . 5050الخطة الحكومية وضع المخططين الذين راركوا في 

 ابطتطالوير خالر تمكالين هلضالاباا مالنلجان محىية مختىهة في ورش التخطيط مالن هجالل 

 .الخاصة بقراهمالمساحة 
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ومنالذ . هيضام في لمىية تطالوير الخالرابط المسالاحية المحىي راركت نساء المجتمعذلك ك

، قام المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼيالر المعتالرؾ باالا بإلالداد خطالة :>>4تأسيسه في لام 

مت هالذل دوقالد قال. مع خريطة مهصىة لىقرى ؼير المعترؾ باالا" 5050لرب النؽؾ "

طالالة خة بؽالالر  تالالوفير بالديل مقبالالول لالخطالة إلالالأ جميالع الايبالالات التخطيطيالالة ذات الصالى

، والتالي (5050ه  التخطيط لمنطقة بير سبع المدنية في " )7/47تاما "النقب القومية 

وقالالد . إلالالأ معسالالكرات تركيالالز دابمالالة "ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا"تالالدبر ازاحالالة سالالكان القالالرى 

وضعت الخطة الربيسية الحدود البىدية لىمجى  اإلقىيمي بؽر  توفير هسا  لىمطىالب 

 .ي الخاص بالتراؾ الدولة بالمجى  ولقد انتخابات بىدية في القرىالقانون

 

وقالالد كانالالت هنالالاك مبالالادرة واحالالدة رخصالالية ومامالالة سالالالدت فالالي تطالالوير المجىالال  

مخطالط  لمالرو الحزيالل. د حفقالد نجال. اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا وبرنامجاله

 ةسالالبىديالالة رهالالط فالالي رسالالم الخريطالالة الوحيالالدة فالالي إسالالرابيل التالالي تألاالالر القالالرى الخم

وقالالد اسالالتخدم هالالذا . ربعالالين ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا فالالي النقالالب بأسالالماباا التاريخيالالةايو

وفيمالا بعالد، . ىيميالة لىحكومالةقالتراضالات قانونيالة لىالأ الخطالة اإل رفالع االساام في

حزيالل فالي تكالوين الىجنالة اإلررالادية لىتخطاليط االسالتراتيجي لىعالرب فالي . انخرط د

 .لىقرى ؼير المعترؾ بااالنقب، والتي لمىت كعضو في المجى  اإلقىيمي 

 

 
 

ورالاهد القالوات اإلسالرابيىية وهالي تالدمر منالزل ( فالي النقالب)زهير طهل يبىػ من العمر خم  سنوات، ولالد فالي الطيالر 
يريالد زهيالر هن يكالون محاميالام بحيالث . هسرته، وترسل المروحيات لرش مواد كيماوية متىهة لىنبات لىالأ هر  والالدل

معالام منرالور فالي الصالحافة : المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا: درالمصال. )يستطيع التحدث بىؽة السالىطات
  (.العبرية
 
 

 

 

المعوقالالالات التالالالي واجاالالالت وكيهيالالالة 
 التؽىب لىياا

لىمجىال  اإلقىيمالي  ييعد البرنالامذ الكىال

لىقالالالالرى ؼيالالالالر المعتالالالالرؾ باالالالالا بم ابالالالالة 

تالالالدريب فالالالي التؽىالالالب لىالالالأ المعوقالالالات 

وقالد واجاله . يين البالدو فالي إسالرابيلالايكىية التي تعتر  بقالاء المالواطنين الهىسالطين

وقالالد . المجىالال  لقبالالة لالالدم االلتالالراؾ مالالن خالالفل تقالالديم خطالالة هيكىيالالة بديىالالة لىمنطقالالة

 تعاون ايلضاء في الدفاع لن هراضيام ضد البىدوزرات اإلسالرابيىية لالن طريال 
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همالالا العقبالالة التالالي رالالكىاا إنكالالار . دلالالوة المجتمالالع ايوسالالع لىمرالالاركة فالالي المألالالاهرات

التماسالالالات تالالالم التعامالالالل معاالالالا لالالالن طريالالال  تقالالالديم يساسالالالية فقالالالد الدولالالالة لىخالالالدمات ا

خالدمات هفضالل حالاالم لىالأ تالوفير مألالاهرات تالدلو إلالأ تنألاليم ومناردات رسمية و

 وقالالد سالالالد المجىالال  المجتمالالع. التربالالو  والصالالحي لىالالأ سالالبيل الم الالال يينالمسالالتو

في التؽىب لىأ لزلته التاريخية لي  فقط لالن طريال  وضالع القالرى لىالأ  المحىي

 إسالالرابيل، بالالل سالالالد ةبتىعتاالالا دولالالن اة باالالذل الطريقالالة ويول مالالرة منالالذ االخريطالال

هيضالالام فالالي نقالالل المجتمالالع مالالن سالالىبيته السالالابقة إلالالأ مجتمالالع يطالالالب بحقوقالاله المجىالال  

هالذا كالان قالد و. الممالار  ضالدل يالهردية والجماليالة فالي مواجاالة التمييالز المؤسسال

 لقسالرية وهالدم المنالازللإلزاحالة اة المجتمع المحىالي مقاوم لىأبم ابة الدليل الجىي 

 .ةإلادة البناء الجمالي لىمنازل التي دمرتاا القوات التابعة لىدولباإلضافة إلأ 

 

 هوجه االستهادة 

 المحىالي هيضالا كان لىتخطيط البالديل اسالتراتيجية ذات ههميالة كبيالرة وفالرت لىمجتمالع

فقالد قالالدم المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالالا . مالن الخالدمات  واسالعام مجالاال

خطة التنمية الخاصة بايبة البىدية لىعرب البدو فالي القالرى ؼيالر "خطته البديىة لن 

نالوفمبر /ي الانترالرين ال >5إلالأ لجنالة وزارة الداخىيالة فالي " المعترؾ باا في النقالب

، HC 1991) 5000 تمالالوز/، وهلالالادوا تقالالديماا مالالرة هخالالرى فالالي يوليالالو>>>4

د البىديالة لال فث قالرى تالم التمالا  إلالأ الحالدوقالدم اكمالا (. منألالورةومازالت القضية 

من هذل القرى  كلتقع (. ن، بير حداش، قصير السيرطهم با)االلتراؾ باا مؤخرام 

في مرحىة مختىهة من التخطيط الحكومي، والخطة البىديالة داخالل الخطالة الحكوميالة 

الخاصة وقد طالب مقدمو االلتما  هن تكون الخطط . حدودية بديىة تطرح فواصف

لىالالالأ التخطالالاليط المتكالالالافيء لكالالالل مالالالن المجتمعالالالات العربيالالالة  منطقالالالة النقالالالب قابمالالالةب

وبنالالاء لىالالأ هالالذا المبالالده، قالالدم المجىالال  . والياوديالالة، وااللتالالراؾ بالالالقرى الموجالالودة

اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا مع لجان محىية هخرى التراضالات رسالمية لالدى 

ويالذكر فالي هالذا الصالدد . لجنة التخطيط ذات الصىة ضد لدة خطط حكومية مدمرة

ن المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا لدياله لفقالات متنولالة مالع مسالبولين ه

(. البرلمان اإلسرابيىي)مع الكنيسيت بالتنسي  هيضام كما يقوم بالحكومة وسياسيين، 

فيمالا الحال  نوه ناء فترة اياود باراك، كانت سياسة تدمير المنازل مجمدة م ىما كا

 .(”7/57تاما “)تنهيذ خطة يتعى  ب

 

وقد هلىنت الىجنة الوزارية لربون البدو قبولاا لرؤية المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير 

المعترؾ باا القابىة بأن لدم االلتراؾ بالقرى ال يحل الحكومة من االلتزام بتقديم 

البرنامذ الرالامل لحالل تبنت الىجنة  5000هؼسط  / بوفي  .الخدمات لىمواطنين
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قريالالة ومالالد كامالالل الخالالدمات  :4ة بالالااللتراؾ بالالـموصالاليالمرالالكىة التالالي تواجالاله البالالدو، 

وقالالد تصالالادفت فتالالرة تالالولي اريالالل رالالارون مالالع . البىديالالة لجميالالع القالالرى كخطالالوة هولالالأ

 .في مراحل مختىهة من التخطيط اااللتراؾ بخمسة من قرى النقب، وجميعا

  
 :هيربيسية، هال و مألاهر ة ف له وقد ألار استخدام التعببة الجماهيرية كتكتيك 

 جالاء  وقالد . ة إسالرابيللالنازل التالي دمرتاالا القالوات التابعالة لدولمء اإلادة بنا

بالرؼم مالن التأكالد مالن هن السالىطات لالن تسالمح بإلالادة البنالاء، وسالوؾ ذلك 

  ،بالتأكيد إلأ إلادة تدمير منازل البدوتعمل 

  مألالالالاهرات لامالالالة ضالالالد الخطالالالط الحكوميالالالة التمييزيالالالة والسياسالالالات تنألالالاليم

 المحىالي السريعة لتجميالع هلضالاء المجتمالعالعقابية، بما في ذلك االستجابة 

 ،لىدفاع لن هحد المنازل تحت التاديد بتدميرل

  االتصالالال المنالالتألم والمتكالالرر وهنرالالطة المسالالاندة المتبادلالالة بؽالالر  ترالالكيل

تترالار جؽرافالي ا، الالذ  يتميالز بالمحىالي وتعضيد التضالامن داخالل المجتمالع

يل الم الال لىالأ سالب. لؤواسع ومن  م يعالاني مالن االنعالزال فيمالا بالين هلضالا

 60)تقالالالوم الىجالالالان المحىيالالالة فالالالي كالالالل احتهالالالال بعيالالالد اير  الهىسالالالطينية 

المجتمالع فالي حيالاتام اليوميالة هفالراد بتنهيذ مرالرولات تسالالد ( مار / ذار

لمجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا والىجنالة ا عبير لن تواجدالتبو

 تيجيةاالسالالتراتىالالك وترالالكل النسالالاء العمالالود الهقالالر  ل. بالاله ةالمحىيالالة العضالالو

قطالالاع مالالن المجتمالالع  نتنميالالة الرهسالالمال االجتمالالالي، خاصالالة هناالالالخاصالالة ب

ومالن  الم فاالن فالي موقالع اليقألالة فالي حالالة  ،يصونن المنازل لىأ مر اليوم

 .الطوارئ

 

 

هما لن لنصر الالدفاع فالي البرنالامذ فقالد وجالد هساساليام ومامالام حيالث هن الالدلوة فالي 

المجىالال  هنرالالطة تضالالاها بمق حالالددالمجىالال  اإلقىيمالالي مقسالالمة إلالالأ  الالفث قطالالالات، 

 :لىأ الركل التالي متفزمة ومنسجمة
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 : لىأ المستوى الحكومي. 4

  إلالالداد وتقالالديم خطالالة بىديالالة بديىالالة لىخطالالة الحكوميالالة فيمالالا يتعىالال  بالالااللتراؾ

 بالقرى ؼير المعترؾ باا في النقب،

  كون لاا ترصد خطط بىدية محىية مختىهة لىأ المستوى القومي واإلقىيمي

 رى ؼير المعترؾ باا،هية لفقة بالق

  تقديم وتخصيص الموازنة السنوية لىمجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعتالرؾ

  ،باا

  ذات الصىة، سياساتالتحىيل 

 وخىالال  خطالالة ربيسالالية وخطالالط هوسالالع  لخطالالط العمالالل لمالالل صالالياؼة مبدبيالالة

 .لىقرى

 
 :برلمان ووزراءالهلضاء وسياسية الحزاب ايالتعاون مع . 5

 هو تعديفت لىتوزيع، اتة ترريعإلداد تقارير تقصي وصياؼ 

 وإنهاذل التنسي  مع هلضاء الكنيست إللمال الترريع ذو الصىة. 

 
رفع الولي العام ووضع القرى ؼير المعترؾ باالا لىالأ ايجنالدة السياسالية مالن . 6

 : خفل

  قيالالام المجىالال  اإلقىيمالالي بالالدور فعالالال فالالي تقالالديم منألمالالات حقالالو  اإلنسالالان

 لبدو في النقب،والمم ىين الدوليين إلأ مجتمع ا

  الياالود )قيام المجى  اإلقىيمي بدور فعال في تبصالير المالواطنين المحىيالين

 ، (والهىسطينيين

  التعاون مع اإللفم العربي اإلقىيمي والدولي حول قضايا تتعى  بالبدو في

 .القرى ؼير المعترؾ باا

 

ا، انخالرط منذ بداية الحركة االجتمالية لىمجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باو

 هذل اينرطة  ا منن بعضهوبما . المجى  في لدد من اينرطة المتكامىة

 

البرنالالامذ التالالي يقالالدماا قالالد رالالرحنال سالالابقام، فالالإن القابمالالة الرالالامىة لمجالالاالت الخالالدمات 

 :يمكن هن ترمل العناصر التالية
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 الدلوة الرصد والتقييم
 التخطيط البديل التربيك

 بناء القدرات التخطيط الايكىي
 البناء ...../نوالفجب
 االستجابة لىطوارئ/المسالدة البحث
 حماية البيبة االجتماليةالتعببة 

 البنية التحتية والمنافع التحىيل االحصابي
 المنتديات العالمية التخطيط االستراتيجي

 القانون والدفاع القانوني النقل والطر 
 راتالتكتل لىتأ ير لىأ القرا الميال والصرؾ الصحي

 اإللفم والترويذ الرصد والتقييم
 
 

 تقييم وتحليل اإلنتاج االجتماعي

 االجتمالية المكاسب /مدى تحقي  المرروع يهدافه

، اتهال  المجىال  اإلقىيمالي لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا 5004يناير /كانون ال انيفي 

 :اآلتي لربون العرب لىأ وربي  الىجنة الوزارية

الخالدمات لالن طريال  اإلنرالاء الهالور  لمراكالز االلتراؾ بالالقرى وتالوفير  .4

 خدمات كخطوة هولأ،

تأسالالي  مجىالال  إدار  إقىيمالالي يكالالون دورل تالالوفير الخالالدمات لىقالالرى ؼيالالر  .5

 المعترؾ باا،

الياوديالالالة لىالالالأ هراضالالالي قالالالرى هم بالالالاتين،  ميالالالرلُ وقالالالؾ توسالالاليع مسالالالتوطنة  .6

 وهواجان، والميكامين

 وقؾ توسيع بيت ريهع لىأ هراضي قرية هوجان، .7

 يبة تنمية البدو،انااء لمل ه .8

 تنهيذ اتهاقية متجمدة منذ فترة طويىة مع لابىة هبو صىب لىأ هراضيام،  .9

 .إنااء سياسة تدمير المنازلو .:

 

المجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر مالالا يؤكالالد لىيالاله ذل اإلنجالالازات نألريالالا، لىالالأ تقالالوم هالال

مالواطن مالن  90000:هن الدولالة مىزمالة بتطالوير الخالدمات لعالدد من المعترؾ باا 

وبهعالل هالذل . يصىي، بؽ  النألر لن الحل الناابي لىنالزاع لىالأ اير الرعب ا

المالالذكورة )يات ـا واجاالاله مالالن تحدالالـه المجىالال  اإلقىيمالالي مالالـالمعضالالدة، واجالال ةالـالرسالال

 :، هال وهيدراتقة اليتنم  باور تتعىحوذلك بالتركيز لىأ  ف ة م(  نهام 

 وة واإللالفم االنتهاع بجميع ايدوات المتاحة في التخطاليط والقالانون والالدل

اقالالتفع المجتمالالع ومصالالادرة  إلالالأ لوقالالؾ اإلجالالراءات الحكوميالالة التالالي تالالدلو
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 ،هراضيه هو تدمير منازل المواطنين

  تعببة جميع ايدوات المتاحة في التخطاليط، والقالانون، والالدلوة، واإللالفم

 ،لبدء تىقي الخدمات البىدية

 كم المحىيحاكتساب المعرفة حول الحياة العامة وال،  

 لىأ التأ ير لىأ الخطة القومية اإلسرابيىية التركيز. 

 

وقد نجح المرروع بالهعل لندما الترفت الىجنة اإلقىيمية لىتخطيط بخم  قرى في 

حمايالالة تحالالت  -نألريالالام  -ن فالالي تىالالك القالالرىومرحىالالة التخطالاليط، وقالالد هصالالبح المواطنالال

وجاالالود المجىالال  اإلقىيالالي لىقالالرى ؼيالالر . هيالالة إجالالراءات اقالالتفع هخالالرى ضالالد القالالانون 

   اإلجرابينترؾ باا ال بد من إلزاءها كسبب لتوقيؾ التدمير وانتزاع المىكيةالمع

فالي  حتأ يومنالا هالذا  فرل المرروعفقد  ،ومع ذلك. ين من قبل الحكوماتطالمخط

فقالد هصالبح واضالحام هن التالدمير الجمالالي لىمنالازل، . تحقي  ههدافه بمعنالأ هو بالأخر

ي مألالالاهر دابمالالة لبرنالالامذ وتالالدمير المحاصالاليل، ومصالالادرة ايراضالالي وتحويىاالالا هالال

الدولة ضد الهىسطينيين ايصىيين، سواء كانوا مواطنين هم ال، وهذل ايدوات يمكن 

 .إلمالاا في ا  وقت

 

االهتمالالام الالالدولي ه نالالاء تالالولي حكومالالة السالالفم، حيالالث هن رفالالع يوجالاله البالالد هيضالالام هن 

وضالعاا والتالي تالم  5050المساحات لاذل القرى تم بعد الخطة القومية اإلسرابيىية 

بعالال  القالالرى قالالد وكانالالت . بالالين إسالالرابيل والسالالىطة الهىسالالطينية هوسالالىوبعالالد اتهاقالالات 

وصودرت هراضياا ه نالاء لمىيالة السالفم مالع مصالر، وذلالك بؽالر  بالهعل اقتىعت 

هيالة هكالذا فالإن و. تعوي  تراجع المستوطنين اإلسرابيىيين مالن رالبه جزيالرة ساليناء

ة مصالادرة ايراضالي واإلخالفء اتهاقية سفم مع السالىطة الهىسالطينية سالتعنأ مبارالر

القسر  لاذا المجتمع المحروم في النقب، سواء بمد السىطة الهىسطينية بايراضالي 

قطالاع ؼالزة، هو ببنالاء مسالتعمرات ياوديالة جديالدة بالمطىوبة لوصل الضالهة الؽربيالة 

 . لىمستوطنين العابدين من ايراضي الهىسطينية المحتىة

 

 ىموبل مدى االرتباط باإلنتاج االجتمالي ل

قد قاد المجى  اإلقىيمي لىقرى ف .االىموبل لمىية ونتابج االجتمالياالنتاج يتضمن 

 ومنعالالزال اؼيالالر المعتالالرؾ باالالا لمىيالالة إ الالارة لتوحيالالد وتعببالالة مجتمالالع يعالالد مستضالالعه

بمالالا تعنيالاله الكىمالالة مالالن تطالالوير الرهسالالمال االجتمالالالي  تحالالوالم هالالذا رالالكل وقالالد . تقىيالالديام 

وبينمالا تقالوم هالذل العمىيالة لىالأ . يالر ماديالة هخالرىالفزم لتحقي  إنجازات مادية وؼ

كمؤسسالة قالام الجاود المستمرة والمتواصىة في التعببالة، فالإن المجىال  اإلقىيمالي قالد 

بالالدور تربيطالالي وترابطالالي فالالي هن واحالالد  تالالربيط المجتمالالع تحالالت هويتالاله التاريخيالالة 
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ترابطالالي ينالاله جالالاء بايلضالالاء الالالذين انهصالالىوا سالالابقام لالالن بعضالالام كالالذلك ايصالالىية و

 .جؽرافيام وقبىيام هيضام  البع 

 

لن النتابذ المادية فاي واضحة في انتاج الخطة البديىة لىتنمية والخاصة بايبة هما 

، وهيضام في االلتراؾ "البىدية لىبدو العرب في القرى ؼير المعترؾ باا في النقب

كما جاء في االتها  مع ربي  الىجنالة )بحقو  المواطنين البدو في الخدمات البىدية 

معتالرؾ  و، وهيضام حقام في اير  كما هال(لوزارية لربون العرب المذكورة  نهام ا

 .به في الايبات القانونية الدولية

  

االنتالالاج االجتمالالالي لىموبالالل، فالي هالالذل الحالالالة، يتواصالالل لىالالأ المسالالتوى هكالذا فالالإن و

مالن هجالل منالع فعالل " السالىبية"ير ترالكل المبالادرة مفمقاومالة التالد ،السىبي واإليجالابي

واالنتاج الماد  اإليجابي متحقال  إلالادة بنالاء منالازل ايسالر التالي دمرتاالا  ،تدمير 

 .القوات اإلسرابيىية

 

همالالالا االمكانالالالات المحسالالالنة هو المطالالالورة التالالالي تنالالالتذ لالالالن هالالالذل التحركالالالات المنألمالالالة 

وهيضالام لىمجىال   المحىالي والجمالية فاي تعزز من الرهسالمال االجتمالالي لىمجتمالع

 :والتي يمكن التنبؤ بمسالدتاا لىمجى  في اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا،

 حماية السكان ضد االقتفع وتدمير المنازل ومصادرة ايراضي، 

 رسالالميام لىالالأ االلتالالراؾ بخمالال   وح االالا التالالأ ير لىالالأ الحكومالالة اإلسالالرابيىية

 ،واربعين قرية ؼير معترؾ باا لىأ هراضيام التاريخية

 في  ام حالي  لديام الح  من ليفي البىدية للن طري  االنتخاب ل يتم  إيجاد

الديمقراطيالالة  ريتمتعالون مالالن  الم ب مالالا ن اليانتخالاب مم ىالاليام المحىيالين، والالالذ

 القابمة لىأ المراركة،

  تحىيالالل الميزانيالالات الحكوميالالة لىمجالالال  المحىيالالة لتسالالايل تالالوفير الخالالدمات

 وزيادتاا، البىدية الضرورية

  ة مرتركة موحد لىسىطات اإلسرابيىية ومن  م تطوير رؤي" خطاب"توفير

  ،تجال التحديات المطروحة

 توفير معىومات وو اب  بديىة لىمسبولين والجماور العام، 
 تطوير تحالهات ومجمولات تضامن. 

 

 النتائج والدروس المستفادة

ؼيالر منتميالا الحقيقة هن كون المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باالا فالي النقالب 

. نرالطةمختىالؾ ايلفنضالمام فالي  تعالددةهلطالأ الهرصالة يطالراؾ مقد  طرؾ إلأ ه 

التالي تحاليط جالواء صعب مالن ايهذا االنخراط الترافام واسعام لاذا الوضع وقد هلطأ و
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 . تنهيذ خططاا التدميريةفيما يتعى  ب لحكومةبا

 

وقالالد هدرك المجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر المعتالالرؾ باالالا فالالي النقالالب قالالوة تنولالاله وبنالالاءل 

ن ووخ القبابالل التقىيديالة معالام وانضالم الاليام المانيالولاالذا فقالد لمالل رالي. الايكىي المتكامل

 . ن في المجى  اإلقىيمي وفي النااية المجتمع المدنيوالعامىهم بعدمن و

ذل الجاالود بنالوع مالن االنتقالام مالن قبالل المترالددين الطؽالاة فالي هالومع ذلالك، فقالد وجاالت 

 عالميالةالمنألمالة الصالايونية الوقد ركالزت . قوميةالحكومة وهيضام من قبل المؤسسات ال

ع ؼالالزة، وبخالالفؾ رالالقيقتاا داخالالل الخالالط ابطبيعتاالالا لىالالأ اسالالتعمار الضالالهة الؽربيالالة وقطالال

د انخرطت مؤخرام فالي إدارة المقالدرات البدويالة المصالادرة داخالل إسالرابيل قف ،ايخضر

بإيجاز، راد هذا زيادة في تدمير المنازل وتسميم ايراضي والحمىالة . واستعمار النقب

 .مة لتجريم المجتمعلحكوا التي ترناا القانونية

 

 

 الرؤية المستقبلية إلمكانية التطوير أو التكرار

االسالتراتيجيات التالي تالم  لكوكالذ إن التحديات التي تم مواجاتاا في هذا المرروع،

مفمالح مالن الفالي النقالب، تعالد " لىقالرى ؼيالر المعتالرؾ باالا"تطبيقاا في هذل الحالالة 

ر وانتزاع مىكية ايراضي التي ستعمااالهى رعب يناضل ضد التي تميز تقىيدية ال

مجتمعالات لنقل إلالأ الباذا المعنأ تعد الخبرة قابىة المحالة لىتكرار و. يستقر لىياا

ومالالع ذلالالك، فالإن سياسالالة إسالالرابيل فالي النقالالب وارالالكال التمييالز ضالالد الرالالعب . هخالرى

مالالا يالالأتي مالالن المكانالالة  اوهالالذ. ايصالالىي لهىسالالطين لاالالا مفمالالح فريالالدة بعالال  الرالاليء

جنسالالالالية الجالالالالة تحالالالالت مألىالالالالة القالالالالانون اإلسالالالالرابيىي، وؼيالالالالاب االجتماليالالالالة المزدو

هي مكانالة معتالرؾ باالا فالي القالانون " الجنسية الياودية"ين هن حفي " سرابيىية،اإل

خىع لىيام كمانحة لحقو  فابقة ومزايا لمن يُ  "قوميةالمؤسسات ال"المحىي من قبل 

نالت الجنسالية التالي هذل المكانة، هيام كان المكان الذ  يعيرون باله فالي العالالم وهيالام كا

 .يحمىوناا

 

وهذا البعد الالدولي لىمرالكىة يعالد 

، حيالالالث التعالالالار  مالالالن متهالالالردا

الالالالذ  تسالالالوقه تىالالالك المؤسسالالالات 

م الالالالالل )الصالالالالالايونية " القوميالالالالالة"

المنألمالالالالالالالالالالالالالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالايونية 

والوكالالالالالاة الياوديالالالالالة، /العالميالالالالالة

 والصالالالندو  القالالالومي الياالالالود ،
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سجل نهسالاا وتعمالل في الوقت نهسه توتعمل كألضاء الدولة االسرابىية، التي ( الآ

هذل المفمح الهريدة ترير إلالأ . دولة حول العالم 80كمؤسسات خيرية في حوالي 

ومالع ذلالك، فالإن . االجتمالاليلدم امكانية تكالرار هالذل الخبالرة الخاصالة مالن االنتالاج 

لىنقاش هيضالام فيمالا يتعىال  بتوساليع التعببالة العامالة  قابفم  ام الخواص نهساا تركل هساس

ضي حيث التجنيد الدولي والتمويل لنقل السكان واالستعمار والتضامن خارج ايرا

 .يجر  لىأ هلنته دون رادع

 

 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة 

وترالكيل تحالهالات ه بدهب لىالأ المسالتوى المحىالي لتالرويذ حالتاللمل المجى  اإلقىيمي 

 السالالانحة لتبالالادل  الهالالرص ون لالالهوقالالد اسالالتؽل المجىالال  والمؤيالالد. مالالع الجماالالور المعنالالي

هرالكال مما ىالة مالن نالزع  تواجاله التالي خالرى داخالل إسالرابيلايمجتمعات المع  اتبرالخ

وقد قدم مم ىو المجى  اإلقىيمي هيضام الحالة وخبالرة المجىال  فالي منتالديات . المىكية

اقىيميالالة ودوليالالة، ومالالع ذلالالك، يألالالل التالالرويذ لخبالالرة المجىالال  اإلقىيمالالي لىقالالرى ؼيالالر 

أ مرحىة مستقبىية معينة يبىالػ فياالا لى االمعترؾ باا في النقب كخبرة ناجحة متوقه

النجالالاح فالالي رالالكل االنعتالالا  مالالن التمييالالز ونالالزع المىكيالالة والرالالعور  المحىالالي المجتمالالع

 . بالمساواة التي تأتي لن طري  العيش في ديمقراطية بحقو  ومواطنة متساوية

 

 

 :لمزيد من المعلومات

 ، عبد عطائقة
 في النقب  المجى  اإلقىيمي لىقرى ؼير المعترؾ باا مدير لام
 ، إسرابيل(بير ريهع)، هاتسموت، بير سبع  :7رارع 
  3043–628 8(0) 972+   :تليفون
 3315–628 8(0) 972+   :فاكس

    qura@rcuv.org   :بريد الكتروني
    www.rcuv.org :الموقع عل  اإلنترنت

mailto:qura@rcuv.org
http://www.rcuv.org/
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 لبنان
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 جئينالمخيمات الفي التنمية االجتماعية 

 

 الجماورية الىبنانيةبيروت،    :الموقع الجغرافي

 9:>4بداية لام    :تاريخ بداية المشروع

    478    :عدد العاملين

فاقالالالالد  ايب او كالالالالف الوالالالالالدين ضالالالالمن ايطهالالالالال   :الفئات المستهدفة

دد لال .ي جميع المناط  الىبنانيالةلررة مخيمات ف

ايسالالالالالالالر التالالالالالالالي قالالالالالالالام المرالالالالالالالروع /ايرالالالالالالالخاص

لابىة  00:طهل ضمن  40500حوالي :بخدمتام

 .في جميع مخيمات لبنان

 لررة مخيمات في بيروت، الجنوب، الرمال   :النطاق الجغرافي للمشروع

  .والبقاع

 

  ملخص

نتذ لناا مالن مرالاكل يتعى  المرروع بألروؾ الفجبين الهىسطينيين في لبنان وما 

ضالرورة كحل لمركىة مىحة وهي  9:>4بده المرروع لام . اجتمالية واقتصادية

ن مخيم تل الزلتر ومخيم جسر البارالا ممالن مم باماحتضان ايطهال الذين تم إخف

تطالالور . مالالن جنسالاليات وهديالالان وطوابالالؾ مختىهالالةايطهالالال  وهفقالالدوا كالالف الوالالالدين 
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ا و قافيام وصالحيام المرروع منذ ذلك الحين إلأ هن هصب  ح مررولام متكامفم اجتماليم

وتحديدام  المساهمة في لمىية تنمية المجتمع الهىسطيني المامش في لبنان إلأ ادؾي

الستمرار في الحياة بل هيضام وبنه  لىأ الي  فقط  ومسالدتام ،سكان المخيمات

واكبالة معرفالة حقالوقام كفجبالين لىالأ الصالعيدين المحىالي والالدولي وملىأ  ايهمية

 .ايحداث والمتؽيرات التي تؤ ر لىأ هوضالام

 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 القيام بهذه التجربة

كانت ألروؾ الحرب ايهىية في لبنان وما نتذ لناا مالن مجالازر وتاجيالر لىسالكان 

فهي لام . االجتماليةهي الحافز والسبب ايساسي لقيام المؤسسة الوطنية لىرلاية 

إ الالر حصالالار مخالاليم تالالل الزلتالالر والمجالالزرة التالالي خىهالالت وراباالالا مالالا يقالالارب  9:>4

إضافة إلأ الجرحالأ والمعالاقين وايطهالال الالذين فقالدوا ههىاالم، قامالت ل قتي 7.000

 ل طهال 500منألمة الصىيب ايحمالر بالإجفء هالؤالء ايطهالال وكالان لالددهم حالوالي 

منزل خاص هلد لام من قبالل ايمانالة العامالة  إلي بيروت الؽربية وتم استقبالام في

لفتحاد العام لىمرهة الهىسطينية ومجمولة من اإلحصابيين الىبنالانيين والهىسالطينيين 

ومنذ ذلك الحين برز إلأ الوجود ما لرؾ باسم . في الحقىين التربو  واالجتمالي

 ".بيت هطهال الصمود"

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     قبالالالالل الحالالالالرب  8:>4صالالالالورة مالالالالن الرالالالالارع لتالالالالل الزلتالالالالر مالالالالن 

 (.بينو كاركابي: المصدر)ايهىية 
 

 حلها لل  المبادرة  هدفت المشكالت الرئيسية التي 

حىاالا فالي التؽىالب لىالأ المرالاكل إلالأ المبالادرة هالدفت الربيسالية التالي  القضاليةتكمن 

نتيجة حصار   العديد من هطهال مخيم تل الزلتر آلبابام وذويام الناتجة لن فقدان
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 .9:>4لالام  بع  الميىيريات المحىيةة التي تعر  لاا من قبل المخيم والمجزر

 . ومن ههم هذل المراكل تدهور الحالة المادية والمعيرية لألطهال

 
 

 األهداف الرئيسية والثانوية

 ايهداؾ الربيسية

احتضان ايطهالال الالذين تالم  تنمية المجتمع الهىسطيني المامش في لبنان، من خفل

بفتام وذوياالم لالام لزلتر ومخيم جسر البارا ممن فقدوا لان مخيم تل امام بإخف

مجالتمعام المحىالي وخاصالة فالي المالدار  مالع ايطهالال فالي وإلادة دمجام  ،9:>4

 .وتوفير سبل المعيرة الكريمة لاؤالء ايطهال ،اآلخرين

 

مرروع )مواجاة تبعات مجزرة صابرا وراتيف المبادرة إلأ /يادؾ المرروعكما 

مالن خالفل المسالالدة لىالي بقالاء  وحالدة ( هام لمرالروع البيالت البالديلإسعاد ايسرة خى

لالالن طريالال  إيجالالاد  ليالالة لمالالل جديالالدة لتالالوفير متكهىالالين  وتماسالالكاا ايسالالرة الهىسالالطينية

لألطهال لتحسين ألروفام المادية كمدخل لىرلاية االجتمالية لألسالرة ككالل بعالد هن 

 .  خطهام وتدميرام كانت ايحداث قد هناكت معألم العابفت ورتتت رمىاا قتفم و

 

 ايهداؾ ال انوية

المجتمع الهىسالطيني المامالش فالي لبنالان، لالي  فقالط هفراد المساهمة في لمىية تنمية 

معرفة حقوقام لىأ  إلستمرار في الحياة بل هيضام وبنه  ايهميةمسالدتام لىأ ال

كفجبين لىأ الصعيدين المحىي والدولي ومواكبة ايحداث والمتؽيرات التي تؤ ر 

لىأ هوضالام، باإلضافة إلأ تقديم الخدمات التعىيمية والصحية وخدمات الرلاية 

واالهتمام بصهة خاصالة بايطهالال ذوى االحتياجالات  ،االجتمالية لسكان المخيمات

 . الخاصة

 
 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 مصدر المبادرة

سسالالة الوطنيالالة ا تأسسالالت المؤ، بعالالده9:>4فالالي لالالام  كعمىيالالة إؼا الالة بالالدهت المبالالادرة

، وكالالان هالالدفاا ايول رلايالالة ايطهالالال (بيالالت هطهالالال الصالالمود)لىرلايالالة االجتماليالالة 

 .تل الزلتر و جسر البارا يالذين نجوا من مخيم

 

 الجاات المراركة
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لم تقؾ لنالد هالذا  ااقامت المؤسسة الوطنية لىرلاية االجتمالية باذل المبادرة إال هن

وتنميتاله  المامالش فالي لبنالان يع الهىسالطينورها إلالأ رلايالة المجتمالتحول د بلالحد 

ومجمولات التضامن مالع الرالعب الهىسالطيني  ،بالتعاون مع جمعيات ههىية وهجنبية

 .وبع  ايفراد، مع ؼياب تام لدور الدولة الىبنانية والسىطة الهىسطينية

 

   القانوني واإلداراإلطار 

وجالود كيالان قالانوني بعد نقل ايطهال إلأ بيالروت الؽربيالة لرلالايتام كالان البالد مالن 

" بيالت هطهالال الصالمود"وهنا برز إلأ الوجالود مالا لالرؾ باسالم  ،لىعمل تحت مألىته

وهالالو االسالالم المتالالداول لىجمعيالالة التالالي تالالم الحصالالول لاالالا لىالالأ تالالرخيص مالالن وزارة 

المؤسسالة الوطنيالالة "هد تحالت اسالالم /468الداخىيالة الىبنانيالالة بموجالب لىالالم وخبالر رقالالم 

قالد ارتكالزت المبالادرة لىالأ تطبيال  وتنهيالذ و ".لىرلاية االجتمالية والتأهيل المانالي

فيمالا يتعىال  كافة القوانين والصكوك والمعاهدات الدولية التي هقرتاا ايمالم المتحالدة 

حقو  اإلنسان وحقو  الطهل وحقو  الفجبين في الحصول لىأ مستوى معيري ب

 .مفبم وصحي وكريم

 

وهما  ،ن لحقو  اإلنسانيذكر هن دولة لبنان قد صادقت لىأ االتهاقيتين ايساسيتيو

، والعاالد الالدولي ةلدولي الخالاص بالالحقو  االقتصالادية واالجتماليالة وال قافيالاالعاد 

تصالديقاا لىالأ  الم جالاء . 9:>4الخاص بالحقو  المدنية والسياسية وذلك في لالام 

 الم صالادقت  ،4:>4اتهاقية القضاء لىأ جميع هركال التمييالز العنصالر  فالي لالام 

واتهاقية القضاء لىأ جميع هركال العنؾ ( 4>>4)الطهل  لبنان لىأ اتهاقية حقو 

لىأ اتهاقيالة حمايالة حقالو  جميالع العالامىين لبنان ولم تصد  (. :>>4)ضد المرهة 

 . المااجرين وهلضاء هسرهم

 

قالرار وزارة العمالل الىبنانيالة يالأتي ومن ايمور ذات الصىة باذل المبالادرة الرالعبية، 

 0:ىسطينيين مالن ممارسالة مالا يزيالد لالن الذ  يحرم اله 8>>4لسنة  954/4رقم 

 .مانة، وهو ما يقيد بقسوة فرصام في كسب سبل العيش في لبنان

 

ذ اتهاقية القضاء لىالأ التمييالز لجنة ايمم المتحدة لمراقبة تنهيح ت  ;>>4في لام 

 كالحكومالالة الىبنانيالالة لىالالأ اتخالالاذ جميالالع اإلجالالراءات المفبمالالة بمالالا فالالي ذلالالالعنصالالر  

تالوفر الضالمان الكامالل لىحصالول لىالأ لمالل وألالروؾ  بحيثة، جراءات القانونياإل

وقالد رالددت . التوأليؾ لجميع العمالال ايجانالب، بمالا فاليام الهىسالطينيين فية يمتساو

الىجنالالة لىالالأ مفحألاتاالالا الخاصالالة بالالالتمييز الرسالالمي مالالن قبالالل الدولالالة ضالالد حقالالو  

ل الهىسطينيين في العمل والسكن والرلاية الصحية والخدمات االجتمالية والحصو
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 .لىأ الحىول القانونية

 
 

 اتخاذ القرارات 

يعتبالالر هالالذا المرالالروع مالالن المرالالاريع ذات الطبيعالالة الخاصالالة نألالالرام لتكونالاله فالالي ألالالل 

 .ألروؾ الحرب سواء ايهىيالة فالي لبنالان هو اجتيالاح الجاليش اإلسالرابيىي لىمخيمالات

 ومن  م كان اتخاذ القرار في هذل المبادرة بالتراور بين المؤسسة الوطنية لىرلايالة

ألالالالروؾ ال نهالالال   االجتماليالالالة وههالالالالي المخيمالالالات هنهسالالالام الالالالذين كالالالانوا يعيرالالالون

 .نهسيةالجتمالية واال

  

، تالم تقساليم ايطهالال 5;>4و  9:>4مالا بالين ( البيالت البالديل)فهي المرحىة ايولأ 

تحالت رلايالة هم (  مانيالة هطهالال مالن كالل مجمولالةتتكالون )إلأ مجمولات صالؽيرة 

كون مسبولة لالن لمىيالة اتخالاذ القالرار بخصالوص بديىة تاتم بام كأسرة متكامىة وت

 .وتربيتام رلاية  هؤالء ايطهال

 

نألالرام ووحتالأ اآلن،  6;>4من لام ( مرروع إسعاد ايسرة)وفي المرحىة ال انية 

والتحالالديات والمخالالاطر الكبيالالرة التالالي كانالالت تحالاليط  المسالالتهيدينلزيالالادة لالالدد ايطهالالال 

تنألاليم إدارة   ضالرورالكالان مالن  ،ةبل وتادد هيضالام العالامىين بالمؤسسال ،بالعابفت

تم تخصيص مقر لإلدارة  لكلذو .ضمن اإلمكانات المتاحة ماديام وبرريام تلىمرروع 

 :لىأ الوجه التاليوقسم العمل . بالقرب من المخيم

 متم ىة في االتصال بالمؤسسات الخارجية والمراسفت مالع : هلمال إدارية

إضالالافة إلالالأ متابعالالة ايمالالور  المتكهىالالين وتنألالاليم مىهالالات ايطهالالال والعالالابفت

 ،المالية مع البنوك وتأمين وصول المعونات الرارية إلي ايسر

 اجتماليات من داخالل تىالك المخيمالات  لامفتتم اختيار : هلمال اجتمالية

تالالوفير لامالالل ايمالالان  هالالو ايول الاالالدؾ. حيالالث تالالم تالالدريبان تحقيقالالام لاالالدفين

مالالل لهبالالة مالالن سالالكان وال قالالة والتجالالاوب مالالع ايسالالر، وال الالاني إيجالالاد فالالرص ل

تان فالالي تحديالالد ايسالالر المسالالتهيدة ومتابعالالة رلايالالة اوتم ىالالت مسالالبولي. المخالاليم

باالهتمالام بمجمولالة مالن  لامىةكل  قومالعابفت بحيث ت وقسمت. ايطهال

  .لن  ف ين هسرة لددها زيديؼالبام ما  ،ايسر
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  (.بينو كاركابي: المصدر. )ميةفي تل الزلتر يتىقون توجياات وإررادات همو" هبناء الصمود

 

تحديالد االحتياجالات الحقيقيالة لىسالكان مالن خالفل التقريالر  هالو وكان الادؾ مالن ذلالك

االجتماليات والمتضمن جميع المعىومات المطىوبالة  العامفتالمهصل الذ  تقدمه 

وبناء لىالي ذلالك يالتم دراسالة وضالع ايسالرة  .(الآ ،ايسرة لدد هفراد)حول ايسرة 

ال الالالذين سالاليتم تكهىاالالم وإلالالداد اسالالتمارة خاصالالة لكالالل طهالالل تتضالالمن وتحديالالد ايطهالال

وترفال   ،المعىومات السكنية واالجتماليالة والصالحية والتعىيميالة لناله ولالن ايسالرة

ن لىطهل وترسل االسالتمارة مالن مكتالب المؤسسالة لىجمعيالة الرالريك فالي بىالد اصورت

طهالل بالمتكهالل معين حيث يتم إرسالاا لىمتكهل، باإلضافة إلالي قيالام العامىالة بالربط ال

لن طري  المراسفت بيناما والتقارير التي ترسل لىمتكهالل حالول المسالتجدات فالي 

 .ألروؾ ايسرة

  
 

 التخطيط االستراتيجي

 ة إرراك كافة ايطراؾ في التخطيطكيهي

بمعنالأ هن ألالروؾ الحالرب  ،المبادرة يتم وليد الىحألالة/كان التخطيط لاذا المرروع

المرحىالة ايولالأ كالان الاالدؾ ايساسالي إنقالاذ  فهي .ثاحدهي التي كانت تهر  اي

بعالالد االجتيالالاح اإلسالالرابيىي لالالام طهالالل مالالن الاالالفك وتالالوفير البيالالت البالالديل، و 500

هالؤالء ايطهالال إلالأ سالوريا لتالأمين سالفمتام بسالبب الألالروؾ ايمنيالة  نقل 5;>4

في المرحىة ال انية إلأ رلاية هسر الفجبالين  المؤسسةوبعدها تحول دور . الصعبة

ينيين وتالالوفير متكهىالالين لألطهالالال لتحسالالين ألالالروفام الماديالالة كمالالدخل لىرلايالالة الهىسالالط

التخطاليط فالي م الل هالذل ايمالور يالتم لإلبقالاء لىالأ الحيالاة كالان و. االجتمالية لألسرة

 يالتم كالان هالذاقالد و .توفير الحالد ايدنالأ مالن الألالروؾ الفزمالة لاالا فالي المخيمالاتلو

 . خيم هنهسامبالتراور بين المؤسسة الرالية لىمرروع وههالي الم

 
 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

بالطبع جاء المرروع ليعبر لن حاجة حقيقية لىهبالة المسالتادفة لالم تكالن بحاجالة إلالأ 

استبيان وإنما إلأ لمىية إؼا ة سالريعة وتالوفير بالديايات الحقالو  اإلنسالانية الدوليالة 
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نصت لىيه ، وهو ما يةمن مسكن ومىب  وؼذاء ورلاية صحية واجتمالية وتعىيم

إال . كافة إلفنات وموا ي  حقو  اإلنسان وخاصة المي ا  المتعى  بحقالو  الطهالل

هنالاله بالالالرؼم مالالن ذلالالك فقالالد قامالالت المؤسسالالة الوطنيالالة لىرلايالالة االجتماليالالة والتأهيالالل 

بتحديالد االحتياجالات الحقيقيالة ( مرالروع إسالعاد ايسالرة)الماني في المرحىالة ال انيالة 

تقالالدماا االجتماليالالات  كانالالت العالالامفتي تالالال ةرير المهصالالىاقالاللىسالالكان مالالن خالالفل الت

 .بصورة دورية

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

وقالد بالده  .تنحصر الموارد الفزمة لتنهيذ المرروع في الموارد المادية والهنية والبررية

لتأهيل الماني المؤسسة الوطنية لىرلاية االجتمالية واالمرروع بااللتماد كىيام لىأ 

التوجه بطىب المسالدة من جمعيات ؼير حكومية في الخالارج التي قامت بدورها في 

 . المبادرة/إلأ جانب بع  المبادرات الخاصة والتي ركىت المورد المالي لىمرروع

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

وذلالك فالي  االجتمالالي،ل يتضح هن حجالر الزاويالة هالو العمال ،بالنألر إلأ هذا المرروع

المرالالكىة مم ىالالة فالالي السالالىطة  ةؼيالالاب تالالام ي  دور حكالالومي سالالواء مالالن الدولالالة صالالاحب

ن فالالي والمرالالاركلمالالل . الهىسالالطينية هو الدولالالة المضالاليهة مم ىالالة فالالي الجماوريالالة الىبنانيالالة

المرروع سواء المؤسسة الرالية هو ايهالي هنهسام في ألالل ألالروؾ ال إنسالانية حيالث 

وى القنابل وطىقات الرصاص مالن هجالل اإلبقالاء لىالأ حيالاتام فالي كانوا يعمىون تحت د

مخاليم رالاتيف حيالث كانالت ب حاللؼرفة صؽيرة جرى تأميناا وسالط الالدمار الكبيالر الالذ  

الحاجة مىحة لمسالدة العابفت المنكوبة التي بالدهت بالالعودة إلالأ منازلاالا المالدمرة كىيالام 

 لقالالد قامالالت . مالالن هجالالل البقالالاءمرحىالالة لمىمالالة الجالالراح والصالالراع المريالالر  لبالالدء هو جزبيالالام 

وهبسالط مالا يقالال لالن ذلالك هن  بكالل هالذا، نومنألمات المجتمع المدني وايهالي المنكوبال

 .كافة حقو  اإلنسان انتاكت فيااهذا لي  بتجربة بل كار ة إنسانية 

 

 

 

 
 
 
 
 

هصالالالالبحت الخدمالالالالة المنزليالالالالة موضالالالالولام لبنالالالالاء ماالالالالارة التكهالالالالل 
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  (.الماني لمؤسسة الوطنية لىرلاية االجتمالية والتأهيلا: المصدر. )بالمررولات ومصدرام لىدخل
 

 تنفيذ ال

 دور المجتمع المحىي والدولة والرركاء اآلخرين في لمىية تنهيذ

تنهيالذ المرالروع دون هى دور لالبء تحمل المجتمع المحىي والمنألمات ؼير الحكومية 

. مرارية الحيالاةهدفه الربيسي الحهالاأل لىالأ اسالتكان    تحق وهذا المرروع الذ ،لىدولة

 :هأ، هال ووقد مر المرروع ب فث مراحل

  ايطهالال فالي  روفي هذل المرحىالة اسالتق(: مرحىة البيت البديل)المرحىة ايولأ

البيت البديل ضمن مجمولات صؽيرة تتكون مالن  مانيالة هطهالال تحالت رلايالة 

تام هم بديىة تاتم بام كأسرة متكامىة، وكان ايطهال ه ناء الناار يتالابعون دراسال

، كمالا يتالاح لاالم ممارسالة اينرالطة (وكالة ؼوث الفجبين)في مدار  اينروا 

الترويحية كالرسم والرياضة والالرقص والؽنالاء وخففاله ممالا سالاهم ك يالرام فالي 

  ،التخهيؾ من معاناتام

  وفالالي هالالذل المرحىالالة تالالم وضالالع  ليالالة (: مرالالروع إسالالعاد ايسالالرة)المرحىالالة ال انيالالة

ن لألطهالال لتحسالين ألالروفام الماديالة كمالدخل عمل وذلك بإيجاد متكهىاليجديدة لى

لىرلايالالة االجتماليالالة لألسالالرة ككالالل بعالالد هن كانالالت ايحالالداث قالالد هناكالالت معألالالم 

  ،العابفت ورتت رمىاا قتفم وخطهام وتدميرام 

 حيالالث وضالالع اتهالالا  : المرحىالالة ال ال الالة، وهالالي مرحىالالة الاالالدوء ايمنالالي التالالدريجي

صالالىح الالالوطني وبالالدء مرحىالالة حالالدام لىحالالرب ايهىيالالة فالالي لبنالالان تمايالالدام لى ابؾالطالال

ومع سكوت المدافع هصبحت مسالألة ايمالن الرخصالي قضالية  .البناء واإللمار

ايخالالالرى  انويالالالة وبالالالرزت إلالالالأ السالالالطح المرالالالاكل االجتماليالالالة واالقتصالالالادية 

 . كأولويات تستدلي المعالجة 

 

 المبادرة وكيهية التؽىب لىياا /المعوقات التي واجات تنهيذ المرروع

المعوقات تتعىع  برالكل هساسالي بالالنواحي ايمنيالة والمخالاطر التالي في البداية كانت 

تادد سفمة الجميع، ولند كالل دورة لنالؾ وألاالور معطيالات جديالدة لىالأ السالاحة 

 .الطاربةمتؽيرات المع يتناسبا ل و لياته كان البد من تؽيير هسىوب العمل

ل إلأ التكهل، هما المنعطؾ ايساسي الذ  ؼّير سياسة العمل جذريام من البيت البدي

إ ر االجتياح  5;>4مع بقاء الطهل في بيبته الطبيعية، فقد جاء كما ذكرنا في لام 

 .اإلسرابيىي لىبنان

 

التبالّدل المسالتمر فالي همالاكن إقامالة العالابفت فالي فتالرة حالرب المخيمالات كذلك رالكل 

من هقصأ الرمال إلالأ هقصالأ الجنالوب العابفت  يضام صعوبة بالؽة في اقتهاء ه ره
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ومالالن ناحيالالة . ا رافالال  ذلالالك مالالن االنقطالالاع المسالالتمر فالالي وسالالابل االتصالالاالتمالالع مالال

الالالدخول لىالالأ ايسالالرة فالالي التواصالالل مالالع العالالابفت كانالالت العقبالالة ايساسالالية تتمّ الالل 

وفالي ألالل الخالوؾ السالابد  .ومحاولة الوصول إلأ معىومات تعتبالر همالورا رخصالية

الماالم لتخطالي   نذاك وانعدام ال قة باآلخرين نتيجة المجازر التي حصىت، كان مالن

يعالرؾ هذل العقبة االلتماد لىأ لامفت اجتماليات من ضمن المخيم نهسه حيالث 

 .السكان وي قون ببعضام البع 

 

كانالالت النرالالاطات ، والمرالالاكل السالالىوكية مالالع ايطهالالال والمالالراهقينوتركالالزت معألالالم 

لمعألماالا باإلضالافة إلالأ العالفج النهسالي حالين تستعصالي  اناجحال حف الرياضية والهنية

 .رايمو

 
 
 
 
 
 
 

يمكن لىمنتهع من مرالروع التالدريب المانالي العمالل 
كميكالالانيكي سالاليارات، وهالالأ إحالالدى الماالالن التالالي لالالم 
. يمنالالالالع الهىسالالالالطينيون مالالالالن ممارسالالالالتاا فالالالالي لبنالالالالان

المؤسسالة الوطنيالة لىرلايالة االجتماليالة : المصدر)
 (. والتأهيل الماني

 

برواتالب العالامىين،  وتعتبر الموارد المادية من العقبات الاامالة وخاصالة فيمالا يتعىاّل 

سياسالالة حالالذرة فيمالالا يتعىاّلال  بالالأ  مرالالروع جديالالد، حيالالث تالالم  اتبالالاعلالالذا كالالان البالالد مالالن 

الحرص لىأ لدم البدء بأ  مرروع قبالل الحصالول لىالأ التمويالل لتهالاد  الوقالوع 

بعالال  فالالي معالجالالة  قالالد سالالاهمتإن مسالالألة الرواتالالب فالالوفالالي الحقيقالالة . فالالي ه  لجالالز

 مالالن فخىالال  فالالرص لمالالل لمالالا يقالالرب. الألالالروؾ االقتصالالادية وتحديالالدا مسالالألة البطالالالة

قضالالية ذات داللالالة هامالالة، خاصالالة ل( دوام جزبالالي+  الالابتين )موألالالؾم وموألهالالة  478

كمالا هن التالدّرج فالي توساليع . من مجموع المالوألهين% 8:وهن لدد اإلناث يقارب 

 .نطا  العمل كان لنصرام وقابيام لتهاد  الع رات

  

 بالالين ىتعالالاونلطبيعيالالة  ة مالالرالرالالامل االجتمالالالي ويعتبالالر هالالذا المرالالروع اإلنتالالاجي 

هطراؾ متعددة من المخططين لىمراريع والسالين إليجاد التمويل والمنهالذين لىالأ 

وفالالي رالالباب، بالتعالالاون مالالع الهبالالات المسالالتادفة مالالن لالالابفت وهطهالالال والواقالالع هر  

ومجمولالالات التضالالامن مالالع  الجاالالة الموازيالالة الممالالولين مالالن جمعيالالات ههىيالالة وهجنبيالالة

د، مالالع ؼيالالاب تالالام لالالدور الدولالالة الىبنانيالالة والسالالىطة الرالالعب الهىسالالطيني وبعالال  ايفالالرا

 .الهىسطينية
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 المبادرة /المرروعهوجه االستهادة من 

 :التي تتضمن في العديد من المجاالتفوابدا لدة المرروع  قدم ي

 توفير لابفت ومساكن بديىة لألطهال الذين فقدوا ذويام: حماية الحياة، 

 المنألمالالات المحىيالالة والدوليالالة الماتمالالة بالالين الفجبالالين و :بالالرامذ تبالالادل الخبالالرات

 ،بام

 من خفل تنمية قدرات الفجبين لبدء حياة جديدة مستقرة: بناء القدرات، 

 توفير البيت البديل الحتضان ايطهال الذين لالي  لاالم : تحسين ألروؾ السكن

 ،سكن

 ي، وتالدريب االهتمام بتعىيم ايطهال وتنربتام في مناخ صح: التعىيم والتدريب

 ،كي تتاح لام فرص هفضل لىعملالرباب 

  تحهيالز الفجبالين لىتمسالك بحقالوقام الرالرلية :  تحهيالز الجمالاهير/االجتماليةالتعببة

 ،والدولية

 مالالن االلتمالالاد لىالالأ الجمعيالالات ؼيالالر الحكوميالالة : تمويالالل المرالالرولات/التمويالالل 

 .خارج البفد

 
 

 تقييم وتحليل اإلنتاج االجتماعي

 االجتمالية المكاسب /هيهداف المرروع مدى تحقي 

نجح المرروع في اإلبقاء لىأ حياة الفجبين سواء ايطهال الذين نجالوا مالن مخاليم 

تل الزلتر ومخيم جسر البارا هو العالابفت الهىسالطينية مالن سالكان مخيمالات صالبرا 

اجتمالية فقط وإنمالا بطالوالت لسالكان يعيرالون تحالت  مكاسبوراتيف، وهذل ليست 

 . الضرب والحصار

 

ء الحرب ايهىية بىبنالان كالان البالد مالن النألالر إلالأ المرالاكل االجتماليالة إال هنه مع انتاا

وهنالالالا ألاالالالر جىيالالام دور المنألمالالالات ؼيالالالر  ،واالقتصالالادية كأولويالالالات تسالالالتدلي المعالجالالة

الحكوميالالالة والمجتمالالالع المالالالدني وايهالالالالي لمعالجالالالة هالالالذل القضالالالايا  فهالالالي مجالالالال العمالالالل 

لرالالر مراكالالز فالالي مختىالالؾ  ال قافيالالة إلالالأ/ارتهالالع لالالدد المراكالالز االجتماليالالة .االجتمالالالي

المخيمالالات الموجالالودة لىالالأ ايراضالالي الىبنانيالالة، كمالالا ألاالالر اإلنتالالاج االجتمالالالي ودور 

في مجال التعىيم بتوفير تعىيم مالا قبالل المدرسالة وهالي مرحىالة  المنألمات ؼير الحكومية

 .ال تؽطياا وكالة اينروا
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 إلالأ الجنسالين لعمل في مجال التأهيالل  الم التركيالز لىالأ تالدريب الرالباب مالنوامتد هذا ا

الخدمات الصالحية مالن خالفل وضالع بالرامذ متخصصالة تتنالاول العالفج والت قيالؾ  تقديم

الصالالحي باإلضالالافة إلالالأ ألاالالور دور المالالرهة فالالي المرالالاريع اإلنتاجيالالة كتصالالنيع ايؼذيالالة 

 ام كالالل هالالذل المرالالاريع إنتاجالالوقالالد م ىالالت . البيبيالالة المحهوألالالة والتطريالالز الترا الالي وؼيرهالالا

باإلضالافة إلالأ محالافألتام  لىحالرب هو الالدمار النالاتذ لناالالسكان لم يستسالىموا اجتماليا 

 . لىأ هويتام وترا ام

 

 رتباط باإلنتاج االجتمالي لىموبل االمدى 

طبيعيالالة لتعالالاون هطالالراؾ  مالالرة الرالالامل االجتمالالالي يعتبالالر هالالذا المرالالروع اإلنتالالاجي 

متعددة من المخططين لىمراريع والسالالين إليجالاد التمويالل والمنهالذين لىالأ هر  

الجانب اآلخر الممالولين مالن جمعيالات  ولىأ ،بالتعاون مع الهبات المستادفةع الواق

كالل وههىية وهجنبية ومجمولات التضامن مالع الرالعب الهىسالطيني وبعال  ايفالراد، 

 . الموبل مايؤكد لىيا الىتانهذا إنما يعتبر نموذجام لىرراكة والمراركة 

 

 

 النتائج والدروس المستفادة

 الدرو  المستهادة

 :المبادرة في توفير العديد من الهرص ومن ههماا ساهمت

  المساهمة في مسالدة ضحايا الحرب الربيسيين وهما المرهة والطهل والترالديد

 ،لىأ وحدة العابىة

   إفسالالاح المجالالال همالالام ايطهالالال لتىقالالي المعرفالالة فالالي جالالو مناسالالب لنمالالوهم الهكالالر

 ،والجسد 

 مالالل مالالع تقويالالة تأهيالالل الرالالباب مالالن الجنسالالين قبالالل انضالالمامام إلالالأ سالالو  الع

رالالالعورهم بالكرامالالالة وال قالالالة بالالالالنه  ولالالالدم الىجالالالوء إلالالالأ الابالالالات المجانيالالالة 

 ،والخيرية

 إتاحة المجال لىنساء لىمراركة في لمىية اإلنتاج، 

  االهتمالالام بالهبالالات المامرالالة داخالالل المجتمالالع، والالالذين يعالالانون مالالن اضالالطرابات

 ،نهسية هو لصبية

 لىتعبيالالر لالن الالالره  بوسالالابل  االجتماليالالة منبالرام /هصالبحت تىالالك المراكالز ال قافيالالة

حضالالارية تنطىالال  مالالن مبالالادئ ورالالرليات حقالالو  اإلنسالالان بالتكامالالل مالالع ال قافالالة 

 ،المحىية والتمسك بالاوية الهىسطينية وال وابت الوطنية

   إتاحة الهرصة لىتعاون مع المزيد من الجمعيالات المحىيالة وايجنبيالة التالي تتهال



 108 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

 .في نه  ايهداؾ

 
 

 :ومن ههم الدرو  المستهادة

 بحسالالب الألالالروؾ المحيطالالة إلدراج  و لياتالاله المرونالة فالالي تؽييالالر هسالالاليب العمالل

 ،ههداؾ مستحد ة

  التدّرج فالي العمالل مالن ايصالؽر نحالو ايكبالر بصالبر وهنالاة مالع لالدم وضالع

 ،ههداؾ وطموحات ضخمة جدام لتصبح بالتالي ؼير واقعية

  ايخالالذ بالالره  الهبالالات المسالالتادفة ضالالرور  لنجالالاح ه  مرالالروع ولكالالن ضالالمن

 ،عقولنطا  الم

  في برامذ مستعجىة وؼير مدروسة بركل وافياالرتراك لدم، 

  برالكل قالد يجعىاالا فالي ناايالة المطالاؾ مع جمعيات هخرى  الجاودتهاد  تكرار

 ،ؼير منتجة

 التراور وتبادل الخبرات واآلراء مع الرركاء من الجاات الممولة، 

 ههميالالالة السالالالعي لىتوصالالالل إلالالالأ التمويالالالل الالالالذاتي لالالالبع  البالالالرامذ مامالالالا كانالالالت 

 .متواضعة

 

 تكرارالتطوير أو الستقبلية إلمكانية الرؤية الم

ىرلاية االجتمالية نحو تطالوير العمالل بحيالث تالتمكن مالن ل الوطنية مؤسسةالتطمح 

بيالالد هن صالالعوبات لديالالدة تقالالؾ دون تحقيالال  هالالذا الاالالدؾ فالالي . ل خالالدماتاا ذاتيالالام يالالتمو

ود اقتصالاد  المستقبل ههماا لدم االستقرار في المنطقة وما نتذ لالن ذلالك مالن ركال

رامل يادد بهرل هية مراريع إنتاجيالة ؼيالر مدروسالة برالكل صالحيح وهالي محالدودة 

باإلضافة إلأ الحقيقة التي يعيراا الهىسطينيون الفجبون من . وتواجه منافسة قوية

لالالدم وضالالوح هيالالة رؤيالالة مسالالتقبىية لحالالل مرالالاكىام ضالالمن مالالا يجالالر  مالالن طروحالالات 

وضالالع الهىسالالطيني الضالالافة إلالالأ باإلوذلالالك  .واتهاقيالالات سالالفم انتاالالت جميعاالالا بالهرالالل

من  مالعمل والتمىك ويحرماة الهىسطينيين في الخاص في لبنان الذ  يقّيد من حري

المدنية التي نصت لىياا الموا ي  الدولية المتعىقة بحقو  اإلنسان وحقو   محقوقا

وتجالالدر اإلرالالارة هنالالا إلالالأ هن المؤسسالالات ؼيالالر الحكوميالالة العامىالالة فالالي . الفجبالالين

مسالالجىة ومالالرّخص لاالالا كمؤسسالالات لبنانيالالة ين الهىسالالطيني ال  ةالهىسالالطيني تجمعالالاتال

لالذا يسالتمر التعالاون مالع . يح  له حسالب القالانون إنرالاء مؤسسالة ههىيالة معتالرؾ باالا

مجمولات ضؽط ت ير بركل دابم قضالية  ترّكىتي المؤسسات الىبنانية وايجنبية ال

ؤيالة المسالالتقبىية لىعمالالل همالالا الر. وتطالالالب بتىالالك الحقالو  الحقالو  المدنيالالة لىهىسالطينيين

القابم فتاتم بالتركيز لىأ تنمية المراريع الجارية حاليام والتي هالي وحالدة مترابطالة 
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ضمن حىقات تترابك، تبده بالطهولة المبكرة وتنتاي بالراردين المؤهىين لإلنتاج هو 

 .ويعتبر التعىيم والتدريب العامود الهقر  لىتنمية المطىوبة. الذين ينتجون فعف
 
 
 
 
 
 
 (.كاركابيبينو:المصدر.)9:>4في تل الزلتر " هطهال الصمود"

 

 يفية ترويج الجهات المشاركةك

يقالالالوم المنألمالالالون والمرالالالاركون بالالالالترويذ لاالالالذل 

التجربالة ونقىاالا الخبرات من خفل لر  هالذل 

فالالي المىتقيالالات الدوليالالة والزيالالارات التبادليالالة فيمالالا 

 .بين الماتمين وورش العمل

 

 :رجاء االتصال بــ ،لمزيد من المعلومات

 حنان مصر 
 منس  لفقات لامة

 الماني ليتأهالمؤسسة الوطنية لىرلاية االجتمالية وال
 46/8954صندو  بريد 

 ، لبنان5090–4405بيروت، 
  076–859 1(0) 961+   :تليفون
 071–859 1(0) 961+   : فاكس

 675-895 3(0) 961+   :تليفون خلو 
 niscvt@socialcare.org      :بريد الكتروني

 www.socialcare.org :الموقع عل  اإلنترنت
www.socialcare.org/enversion/ 

   

mailto:niscvt@socialcare.org
mailto:niscvt@socialcare.org
http://www.socialcare.org/
http://www.socialcare.org/enversion/
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 الدرب األحمرفي  سوق التبليطة مبادرة
 

 .الدرب ايحمر -القاهرة  –جماورية مصر العربية   :افيالموقع الجغر

 5005  :تاريخ بداية المشروع

 (.متطولين 48 –( دابمين 40 : عدد العامليــــن

 . (لامف 98+ بابع  405)هسرة   :49  :الفئات المستهدفــة

ىيطالالالة و يقالالالع فالالالي الجالالالزء الرالالالمالي مالالالن الالالالدرب سالالو  التب  :النطاق الجغرافي

  .ايحمر خىؾ جامع ايزهر وتكية هبو الدهب

 

 ملخص 

يعتبالر سالو  التىبيطالالة مالن ههالم هسالالوا  الخضالار والهاكاالة والىحالالوم بمنطقالة القالالاهرة 

ويتخالالذ السالالو  موقعالالام هامالالام نألالالرام ينالاله يتوسالالط منطقالالة القالالاهرة الهاطميالالة . الهاطميالالة

ويرجالالع تالالاريآ هالالذا السالالو  إلالالأ بالالدايات . ع ايزهالالرخىالالؾ تكيالالة هبالالو الالالدهب والجالالام

رجالال مالن الن ووحدة يقالوم باسالتبجارها بالابع 409القران الماضأ، حيث يوجد به 

، وتالالتم لمىيالالة "لامالالل هو بالالابع"فالالرد  498سالاليدات، ويسالالتهيد مالالن السالالو  حالالوالي الو

وقالد تالدهورت حالالة السالو  . اإليجار بالتعاقد مع إدارة ايسوا  بحي وسط القاهرة

هصبح السو  كما  ،يبية والصحية فىم يعد به ه  منهذ من منافذ الصرؾ الصحيالب

 .بع  المراكل البيبية بسبب تراكم مخىهات الخضار والهاكاة همالام السالو  يسبب 

هدى هذا الوضع إلالأ قيالام محافألالة القالاهرة بإخطالار البالابعين بالسالو  باإلزالالة وقد 
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 .وبيع اير 

البالالابعين بالسالالو  بالمبالالادرة لتطالالويرل ومعالجالالة وهدت هالالذل اإلخطالالارات إلالالأ قيالالام  

ن بالسو  بقيادة ريخام الرؼبة في المرالاركة فالي لمىيالة وكما هبدى العامى ،مراكىه

وقد قام مركز خدمات التنمية بتبني تىك المبادرة من خالفل . وضع التصميم الجديد

لسالالكان دلالالم البالالابعين فالالي التنسالالي  لعمىيالالة التصالالميم وتحديالالد احتياجالالاتام ومرالالاركة ا

ورش  تنألالاليموقالالد تالالم التخطالاليط ل. ودراسالالة االهتمامالالات الخاصالالة بالالايطراؾ المعنيالالة

ن لىوصالالول إلالالأ نتيجالالة ون المعمالالاريون بالسالالو  والماندسالالولمالالل يحضالالرها البالالابع

حيالث تالم مرالالاة مرالاركة جميالع " تطالوير تصالميم السالو  بالمرالاركة"هامة وهالي 

طاء هو مالالن يمالال ىام مالالن فبالالات البالالابعين والعالالامىين بالسالالو  مالالن ذوى النهالالوذ والبسالال

كمالالا تالالم فالالي هالالذل الالالورش لالالر   راء البالالابعين فالالي لمىيالالة  .مختىالالؾ المسالالتويات

التصالميم لىالأ المختصالين، وقالد كانالت النتيجالة قيالام محالافأل القالاهرة بتالدليم الهكالرة 

تنهيذ لمىية التطوير، إال هن لمىية التطوير لم تتم حتأ اآلن ا لىأ والموافقة رسمي

 .البحث لن ممول يرارك في تمويل تطوير السو نألرام الستمرار لمىيات 

 
 

الظةةةروف االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والعمرانيةةةة التةةةي أدت للةةة  القيةةةام 
 بالمبادرة

يقالالع سالالو  التبىيطالالة لىخضالالار والهاكاالالة فالالي الجاالالة الرالالمالية مالالن الالالدرب ايحمالالر 

وبالتحديد خىؾ جامع ايزهر وتكية هبو الدهب، وترجع نرأته إلأ ايربعينيات من 

سالكان المنطقالة الرالمالية والرالرقية بالالدرب ايحمالر  السالو  القرن المنصرم، ويمالد

 .سكان المنطقة الجنوبية من الجمالية وخان الخىيىي بالمواد الؽذابية الفزمة لكوكذ

 

يعاني السو  والمنطقة المحيطة به من تراكم المراكل البيبية الناتجة لن المخىهات 

ؾ الصحي مما يؤ ر لىأ المنطقة المحيطالة باله الصىبة ولدم صفحية نألام الصر

ونتيجالة لاالذل الألالروؾ . والتي تعتبر هحد ههم المناط  الخاصة بالقالاهرة التاريخيالة

المتردية، قامت محافألة القاهرة هك الر مالن مالرة بإخطالار البالابعين بضالرورة إخالفء 

 .ةالسو  إلزالته لىأ هسا  انه السبب ايساسي في تدهور الحالة البيبية لىمنطق

 

بعمالل دراسالة سالريعة الحتياجالات المجتمالع  :>>4قام مركز خدمات التنمية لالام  

المحىالالأ، حيالالث رصالالدت الدراسالالة رؼبالالة البالالابعين بالسالالو  والعالالامىين بالاله، ولالالددهم 

، في تطوير السالو  كمحاولالة لتجنالب اإلزالالة وتهالاد  قطالع لامف 98بابع و 405

نب ألاور حاالت ك يرة مالن سبل الرز  لك ير من العامىين والبابعين وكوسيىة لتج

ومالن هالذا المنطىال  جالاءت فكالرة مسالالدة . البطالة بالين البالابعين والعالامىين بالسالو 
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 .رارك جميع ايطراؾ المعنية فيهتتصميم جديد لىسو  بحيث  لن طري البابعين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المصالالدر) 5006 ،الالالداخل مالالنسالالو  التبىيطالالة 
  (مركزخدمات التنمية

 

ىيطالة هحالد ويعتبر تطوير سالو  التب

المبادرات الاامة والجادة في إطار 

المرالالالروع المرالالالترك بالالالين مركالالالز 

مرالالروع تنميالالة "سالالمي المخالالدمات التنميالالة ومؤسسالالة االؼاخالالان لىخالالدمات ال قافيالالة 

وقالالد صالالمم ". مالالدخل متكامالالل لفرتقالالاء البيبالالي والحضالالر : مجتمالالع الالالدرب ايحمالالر

قتصالادية المتراكمالة المرروع لمواجاة المراكل البيبية والصحية واالجتماليالة واال

 .هك ر من لقدلىأ مدى 

 
 

 حلها لل   المبادرةهدفت المشكالت الرئيسية التي 

 : يما يىيف إلأ حىااالمبادرة هدفت تكمن المركفت الربيسية التي 

  المركفت البيبية والتىوث الذ  يحد ه السو  بوضعه الحالي سواء البيبالي

هو  لالتخىص مناالا برالكل صالحيوالمتم ل في المخىهات الناتجة لناله ولالدم ا

 ،ؼيرل

  الركل ؼير الحضالار  لىسالو  الالذ  يتم الل فالي لرالوابيته وانترالار البالالة

 ،الجابىين هو ؼير النألاميين

  ممالا هدى إلالأ تالدهور ( الخاليش والالوبر والصالاج)استخدام مواد بناء بدابيالة

 ،المألار العام لىمنطقة التاريخية واآل ار المحيطة باا كالجامع ايزهر

  لىأ حالرم ههالم اآل الار بالمدينالة القديمالة وهالي مجمولالة هبالو الالدهب  التعد

خاصالالة بعالالد إلالالادة  (حالالو  –كتالالاب –سالالبيل  –مسالالجد  –وكالالالة )اي ريالالة 

من قبل وزارة ال قافة متم ىة في المجى  ايلىأ  لترميم هذا اي ر وتطوير

 ،لآل ار

  إلاقة حركة المالرور فالي هحالد المالداخل الاامالة بالالدرب ايحمالر مالن ناحيالة

سالالواء لىسالالياح هو )لمنطقالالة ارالالارع ايزهالالر، والالالذ  يم الالل هحالالد ههالالم مالالداخل 
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خاصالالة بعالالد إقامالالة السالالاحة فالالي المنطقالالة مالالا بالالين الجالالامع ايزهالالر ( لألهالالالي

 .الحسين كما هو مخطط لاا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5006لقطة من هلىأ السالطوح،  ،سو  التبىيطة
  (مركز خدمات التنمية: المصدر)

 

 

 يةاألهداف الرئيسية والثانو

 ايهداؾ الربيسية

جانالب  إلالأسالو  التبىيطالة، لإرراك البابعين والسكان والحكومة في تطوير تصميم 

تأييالد ههميالالة اسالالتمرار إلالالأ دلالم البالالابعين بالسالو  لالالدى الجاالالات الحكوميالة والالالدلوة 

السالالو  ولالالدم إزالتالاله لىحهالالاأل لىالالأ الايكالالل االجتمالالالي واالقتصالالاد  والعمرانالالي 

 .لىمنطقة

  

 ةايهداؾ ال انوي

تؽييالالر فكالالر المعمالالاريين نحالالو إمكانيالالة توأليالالؾ قالالدرات البالالابعين البسالالطاء بالسالالو  

مالن مرحىالة التخطاليط وإنتاالاءام بالدءا لىمراركة في المراحل المختىهة لتنهيذ المبادرة 

 . بمرحىة التقييم لىحصول لىأ نتاج اجتمالي هك ر إيجابية تجال المجتمع المحىأ

 
 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 صحاب المبادرةه

كمحاولالة ( المجتمالع المحىالأ)بالسالو  مالن الرجالال و النسالاء  نوقام بالمبادرة البالابع

ن لن رؼبتام في هن يتحالدوا ويتحركالوا برالكل ووقد لبر البابع .لمنع إزالة السو 

منألم لفلترا  لىالأ التجديالد الالذ  حالدث بالسالو  مالن قبالل حيالث اناله لالم يرالالي 

 .متطىباتام واحتياجاتام

 المراركةالجاات 
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محافأل القاهرة وربي  حي وسط  رارك في المبادرة العديد من الجاات متم ىة فأ

البالالابعين بالسالالو  مالالن الرجالالال والنسالالاء، وبعالال  السالالكان الالالذين يقطنالالون و القالالاهرة،

مالن خالفل الالدلم الهنالي لعمىيالة )مؤسسة هؼاخان لىخدمات ال قافيالة بجوار السو ، و

ن ين اجتمالالاليي، وبالالاح (وى كهالالاءة لاليالالةالتصالالميم بمرالالاركة ماندسالالين معمالالاريين ذ

، مالن خالفل لمىيالات التنسالي  والالدلم الهنالأ ن من مركز خدمات التنميالةيواقتصادي

 .    وبع  المتطولين من هصدقاء الدرب ايحمر

 
 

   اإلداراإلطار القانوني و

ن بحقام في االستمرار في السالو  بم ابالة الىبنالة القانونيالة ايولالأ يكان تمسك البابع

فبالالالرؼم مالالن هناالالم كالالانوا يسالالتأجرون الوحالالدات التالالي يعمىالالون باالالا داخالالل . بالالادرةلىم

يرالؽىوناا منالذ زمالن بعيالد حيالث السو  إال هناالم كالانوا يعتبالرون بم ابالة مالالكين لاالا 

لقد كان البابع يسدد قيمة اإليجار إلأ إدارة ايسوا  بحي وسط، ومع (. لامام  90)

 .قع فعىيام تمىك المو هي التي ذلك فإن محافألة القاهرة

 
 

 اتخاذ القرارات 

تالالم إدارة المرالالروع مالالن خالالفل فريالال  لمالالل متخصالالص مالالن مركالالز خالالدمات التنميالالة 

 أومؤسسة االؼاخان مع توافر متطولين من المجتمع المحىي بالمنطقة تحت مسم

 .الذين يقطنون المنطقة التي نهذت باا المبادرة" هصدقاء الدرب ايحمر"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قالالابام مالع الهنيالالين لتطالالوير تجالار التبىيطالالة فالي ل
مركالز : المصالدر. )تصميماتام لىسو  الجديالد

 (.خدمات التنمية

 
 

وقد تم اتخاذ القرارات بالتراور مع البابعين وبالتعالاون مالع مركالز خالدمات التنميالة 

 .وتحت رلاية السيد محافأل القاهرة وحي وسط ه ناء فترة التصميم والتنهيذ

 التخطيط االستراتيجي
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 طراؾ في التخطيطإرراك كافة اي

قام بالتخطيط لىمبادرة البابعون بالسو  من الرجال و النساء وبع  السكان الالذين 

 ن لالن إدارة ايسالوا ون حكوميو، ومم ى(المجتمع المحىأ) يقطنون بجوار السو 

مؤسسالة هؼاخالان لىخالدمات ال قافيالة مالن خالفل دلالم فنالي فالي ، وبحي وسالط القالاهرة

، وبالالالاح ون ين معمالالالاريين ذوى كهالالالاءة لاليالالالةلمىيالالالة التصالالالميم بمرالالالاركة ماندسالالال

مالالن خالالفل لمىيالالات التنسالالي   اجتمالالاليون واقتصالالاديون مالالن مركالالز خالالدمات التنميالالة

الالالذين  ، وبعالال  المتطالالولين مالالن المنطقالالةوالالالدلم الهنالالي الالالفزم لترالالجيع المبالالادرة

يعمىون لدى مرروع تنمية مجتمالع الالدرب ايحمالر ويطىال  لىاليام هصالدقاء الالدرب 

 .    ايحمر

 

 د االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف تحدي

احتياج حقيقي  لقد تم تحديد االحتياجات و ايولويات لاذل المبادرة التي تعبر لن
 : ضرور  ومىح لىبابعين والعمال بسو  التبىيطة من خفل

  حيالث  ;>>4دراسة االحتياجات التي قام باالا مركالز خالدمات التنميالة لالام
جتمالية واالقتصادية والعمرانية التي يمكن ن لن ايخطار االولبر البابع

هن تنتذ في حالة إزالة السو  من المنطقة وكالذلك المرالكفت التالي يسالبباا 
 ،تدهور حالة السو 

  5000الدراسة االجتمالية واالقتصادية لألطراؾ المعنية التي تمت لالام 
لتطالالوير مالالن خالالفل احيالالث تالالم تحديالالد احتياجالالات المجتمالالع وجمالالع مقترحالالات 

العالالالامىين، البالالالابعين )ايطالالالراؾ المعنيالالالة مالالالع ابفت واجتمالالالالات لمالالالل مقالالال
  .(السكان المحيطين والمنتهعين، والجاات الحكومية المررفة لىأ السو 

 
وقد هألارت هذل الدراسة هن هناك لمىية تطوير ؼير ناجحة قد تمت فالي الماضالي 

 ن لالالن رؼبالالتام فالالي المرالالاركة وإبالالداء الالالره  فالالي التصالالميموولالالذلك لبالالر المرالالارك
 .الجديد لىسو 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
سكان منطقالة سالو  التبىيطالة يىتقالون بالالهنيين  

. لمناقرالالالة مقترحالالالات التصالالالميم الخاصالالالة باالالالم
 (.مركز خدمات لتنمية: المصدر)

 
 

رأس /التمويةةةةةةةةل)مةةةةةةةةوارد 
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 (المال

 الموارد المادية 

وقالد . استخدم المرروع موارد مالية بساليطة بينمالا احتالاج إلالأ مالوارد فنيالة وبرالرية

وارد المرالروع فالي دلالم فنالي مالن مؤسسالة االؼاخالان فالي مجالال التصالميم تم ىت مال

المعمار  من خفل توفير ماندسين معماريين لىالأ كهالاءة لاليالة، ودلالم فنالي مالن 

مركز خدمات التنمية في مجال تقدير االحتياجات الخاصة بالبابعين وتيسير ورش 

ن ير بالاح العمل الخاصة بتصالميم السالو  مالن خالفل اسالتخدام منسال  مالدرب وتالوفي

 .ن لىأ مستوى لالي، ومتطولين من المنطقةياجتمالي

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

قد تم ىالت تم لمل حصر مبدبي لىموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن، و

العفقالالات القويالة بالالين البالالابعين وصالفت القرابالالة بيالالنام باإلضالافة إلالالأ المصالالالح فالي 

وقد ألار ترابط البابعين من خفل نقالل الخضالار  .لتي تربطام ببعضامالمرتركة ا

من سو  العبور في سيارة واحدة كل صباح حيث يقومالون بالمرالاركة فالي تؽطيالة 

ن بالسو  لىأ قابد واحد هو ريآ واجتمع البابعكما تكىهتاا حسب حجم البضالة  

يالالع العالالامىين وفالالي حالالالة مرضالاله فالالإن ابنالاله يقالالوم بالالنه  الالالدور، كمالالا هن جم ،السالالو 

همالا المالوارد المحىيالة فتتم الل فالي موقالع . يحترمون القابد في حالالة وجالودل هو ؼياباله

 .السو  اإلستراتيجي في قىب القاهرة التاريخية

 
  

 تنفيذ ال

 تنهيذالالرركاء في لمىية 

مركالالز خالالدمات التنميالالة،  رالالارك فالالي التنهيالالذ العديالالد مالالن ايطالالراؾ التالالي تضالالمنت

 قافية، وهلضاء المجتمع المحىأ، والجاات الحكومية مؤسسة هؼاخان لىخدمات الو

متم ىة في إدارة ايسوا  والسيد محافأل القاهرة ومدير حي وسط، وتم ل دور كالل 

 :جاة في اآلتي

  ؼاخان الماندسين المعماريين الفزمين لعمىية التصميمهقدمت مؤسسة،  

 ميسالر  حدد مركز خدمات التنمية االحتياجات وإدارة ورش العمالل وتالوفير

 ،خارجأ

 ن مالالن مرالالروع تنميالالة مجتمالالع الالالدرب ايحمالالر فالالي جميالالع ورالالارك متطولالال

  ،مراحل التنهيذ

  راركت الجاات الحكومية في ورش لمل من خفل إدارة ايسوا، 



 119  مالمح حركة اجتماعية

  وقد قام السيد محافأل القاهرة ومدير حالي وسالط بتقالديم التسالايفت الفزمالة

 .لورش العمل

 
 
 

 
 
 
 

 
 

وسالالط  اسالالكان فالالي البدايالالة اسالالتمع مسالالبولو هيبالالة
: المصالدر) النالا  لىمقترحات البديىة مالن القاهرة

 (.مركز خدمات التنمية
 
 

 التؽىب لىياا المبادرة وكيهية / التي واجات تنهيذ المرروع المعوقات

حيالث لالم يتقبالل مالدير إدارة ايسالوا  بحالي وسالط  بع  المعوقات مبادرةواجات ال

 اإلدارةقتناله بضرورة قيالام ال فكرة هن البابعين يستطيعون المساهمة في التصميم

ولكالن مالع مالرور  .والماندسين المتخصصين بوضع التصميم دون إرراك البالابعين

بالده مالالدير ، التأكيالالد لىالأ توصاليات البالابعين و راباالممالع الوقالت فالي وررالة العمالل و

 .إدارة ايسوا  في التؽيير وتقبل مقترحات البابعين 

 

ايسوا  في رفع قيمالة اإليجالار المقالررة المركىة ايخرى كانت في نية مدير إدارة 

 ال رالك فياله اماللكل وحدة من وحدات السو  المستأجرة بعد لمىية التطوير وهالو م

 .   بع  البابعين البسطاءالواقع لىأ عبء الكان سيزيد من 

 

 المبادرة /المرروع هوجه االستهادة من

 :تم االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتي

 مالالن خالالفل خىالال  روح المبالالادرة وتحريالالك الالالدوافع الهرديالالة : دراتبنالالاء القالال

والجماليالالة لفلتمالالاد لىالالأ الالالذات باإلضالالافة إلالالأ بنالالاء القالالدرات المؤسسالالية 

لمؤسسات وجمعيات المجتمع المحىي المتواجدة بالمنطقالة  الحكوميالة مناالا 

   .وؼير الحكومية

  لجمالالاهير يقالالوم المرالالروع بتحهيالالز ا: تحهيالالز الجمالالاهير/االجتماليالالةالتعببالالة

لدى  ةالمىح اتباالحتياجىبي بادرات محىية تلىقيام بموتعببة هفراد المجتمع 

هفالالالراد المجتمالالالع، كمالالالا يقالالالوم المرالالالروع بإتاحالالالة الهالالالرص وتحهيالالالز المالالالوارد 

التؽييالر اإليجالابي المنرالود لالدى  تحقيال  االجتمالية يفالراد المجتمالع باالدؾ

 .هفراد المجتمع
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 المبالاني السالكنية  لالادة تأهياللإلمن خفل برنامذ : تحسين ألروؾ المسكن

قرو  لإلسكان إلتاحة الهرصة لىهقراء إلصالفح توفير مع توافر برنامذ 

 .لىحصول لىأ مسكن صحي مفبموصيانتاا منازلام 

 التاريخيالالة /مالالن خالالفل بالالرامذ لتأهيالالل البيبالالة الحضالالرية: التنميالالة الحضالالرية

حمالالفت توليالالة ونألافالالة لتالالوفير بيبالالة صالالحية  تنألالاليم لىمنطقالالة مالالن خالالفل

  .مفبمة، كذلك إلادة ترميم اآل ار الموجودة بالمنطقة الستخدام المجتمع

 
 

 االجتماعيتقييم وتحليل اإلنتاج 

 المكاسب االجتمالية /مدى تحقي  المرروع يهدافه

نجحالالت المبالالادرة فالالي تحقيالال  ههالالدافاا حيالالث وفالالرت الهرصالالة لىبالالابعين ذوى المركالالز 

م مالنح الهرصالة لىهبالات الضالعيهة الضعيؾ في المراركة في تطوير سوقام، كذلك ت

وقالالد هتالالأ . مالالن بعالال  البالالابعين مالالن النسالالاء والرجالالال فالالي المرالالاركة فالالي التطالالوير

وتم ىالت . لىالأ البالابعين والعمالال بسالو  التبىيطالة وههالالي المنطقالة بهوابدالمرروع 

 :فيما يىأ االجتمالية المبادرة مكاسب

 بالالابعين لالالديام هن ال مهادهالالا توجيالاله رسالالالة إلالالأ الجاالالات الحكوميالالة المسالالبولة

الرؼبالالالة فالالالي البقالالالاء وتطالالالوير السالالالو  بمالالالا يتناسالالالب مالالالع ألالالالروؾ المنطقالالالة 

  ،المحيطة

  الجاات الحكوميالة المرالرفة لىالأ السالو  بالأن لمىيالة تطالوير السالو  إقناع

وصالاليانته ممكنالالة مالالن خالالفل المقتالالرح الالالذ  تقالالدمت بالاله إدارة السالالو  بعالالد 

  ،التطوير خفل مناقرة مهتوحة مع البابعين

 بالاله فالالي  اسالالامويسالالوا  بحالالي وسالالط بالالأن البالالابعين لالالديام مالالا يإدراك إدارة ا

 ،لمىية التصميم

 ن مرالالالاركة أن فالالالي التصالالالميم بالالاليإدراك الماندسالالالين المعمالالالاريين المرالالالارك

إلأ تؽيير التصميم المبدبي الذ   تالبابعين البسطاء في لمىية التصميم هد

 ،قاموا بوضعه في البداية

 لتقدم االجتماليصارت ههداؾ المرروع مرادفام لفستقرار وا. 

 

 لىموبل االجتمالي باإلنتاج  رتباطاالمدى 

لىموبل حيث االجتمالي باإلنتاج  "تصميم سو  التبىيطة بالمراركة"ترتبط مبادرة 

 :من خفلاالجتمالي تجربة جيدة وؼنية باإلنتاج  هناا تم ل

 مراركة الهبات المختىهة من البابعين في التصميم،  

 في التصميم م ل سكان " ؼير البابعين"المعنية  مراركة ايطراؾ ايخرى
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المنطقة، والمستاىكين الذين ينتهعون من السو ، وكذلك الجاات الحكومية 

  ،رراؾ والرقابة لىأ السو إلالمعنية با

 ن البابعين البسطاء لديام هاقتناع الماندسين المعماريين بمراركة البابعين و

 ،ما يراركون به

  ر  الخاصة بالسو  بعالد انتاالاء لمىيالة التصالميم مىكية ايمسألة وضوح

بالمراركة حيث انه لم يكن واضحام من قبل لدى البالابعين بالسالو  إلالأ ه  

  ،جاة تؤول مىكية اير  المقام لىياا السو 

  االم البابعون بالسالو  تاريخيالام و قافيالام بمكالان السالو  حيالث هن معألميرتبط

ن يقومالون يهن جميالع البالابعكمالا . لامالام  70يعمىون بالسالو  منالذ هك الر مالن 

بالتضحية ب ف ة هيام من دخولام والتبالرع بمكالان السالو  القامالة احتهالاالت 

وتعبر تىك ايحداث لن ترابط اجتمالي تاريخي مالن . مولد سيدنا الحسين

البالالابعين يمكالالن اسالالتخدامه فيمالالا بعالالد فالالي إدارة السالالو  فالالي المسالالتقبل بعالالد 

  ،لمىيات التطوير

 ؼم مالن لالدم مىكيالة البالابعين بالسالو  لىوحالدات التالي ويمكن القول بأنه بالر

يرؽىوناا إال هنام قد تولد لديام الرعور بالمىكية لتىك الوحدات نألرام لالدور 

 .السو  بالمنطقة تاريخيام ودينيام و قافيام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المصالالدر. )تصالميم النالا  لسالو  التبىيطالة الجديالد
 .(.مركز خدمات التنمية

 
 

 لمستفادةالنتائج والدروس ا

 :ههم الدرو  المستهادة من هذل الخبراتفيما يىي 

  تالالرابط البالالابعين ببعضالالام الالالبع  فالالي رالالكل مالالنألم وحضالالار  هد  إلالالأ قيالالام

 ،محافألة القاهرة بتؽيير فكرها والعدول لن فكرة إزالة السو 

  لدم االستاانة بقدرات ايفراد البسطاء واحتالرام وجاله نألالرهم فالي التعبيالر لالن

 ،مراكىام
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 لتصالالميم الترالالاركي لىسالالو ، لالالم يكالالن الوضالالع القالالانوني لالالألر  واضالالحام قبالالل ا

لىسالالكان المحىيالالين، ولالالم يكالالن معروفالالا هنالاله بالالالرؼم مالالن هن التجالالار يالالدفعون قيمالالة 

االيجالالار إلالالأ إدارة ايسالالوا  فالالي هيبالالة وسالالط القالالاهرة، إال هن الموقالالع ممىالالوك 

 . لمحافألة القاهرة

 
 

 ارتكرالتطوير أو اللية إلمكانية الرؤية المستقب

إن مستقبل تىك التجربة مالرتبط بتنهيالذ التصالميم الالذ  يعتبالر هحالد ههالم المخرجالات، 

كمالا هن هنالاك مخرجالات هخالرى لعمىيالة التصالميم  .تامالل هالفإن تىك المبادرة يجب 

تحقيالال  مالالن خفلالاله تالالرابطام الالالذ  يمكالالنام لالبالالابعين دراك بالمرالالاركة ألاالالرت فالالي إ

 .ههدافام

 

ن كافة فبالات المجتمالع والماندسالين المعمالاريين ههمية الترارك والحوار المستمر بي

 .تهومتابع لوالباح ين االجتماليين لند تصميم ه  مرروع هو تنهيذ

 
 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة

 :يقوم المنألمون و المراركون بالترويذ لاذل الخبرات من خفل

مالا بالالين لالر  التجربالالة فالي المىتقيالالات والمالؤتمرات الدوليالالة والزيالارات التبادليالالة في

 .(المحافألة والحأ)الماتمين ولىأ المسبولين من السىطات المحىية 

 
 

  :، برجاء االتصال بـــلمزيد من المعلومات

 محمد عبد الحفيظ قطب
 مركز خدمات التنمية

 القاهرة  –رارع هحمد بارا، جاردن سيتي  7 :العنوان
 7558 795 202+ :تليفون
 7278 794 202+ :فاكس
 0101982616-2+ :موبيل

 cds.spm@neareast.org :بريد الكتروني
 www.neareast.org  :الموقع عل  اإلنترنت

http://www.neareast.org/main/explore/CDS/default.asp 
http://www.neareast.org/main/nefnotes/view.asp?notes_id=233 

 
 

../Documents%20and%20Settings/Yasser/Desktop/sulaf/cds.spm@neareast.org
http://www.neareast.org/
http://www.neareast.org/
http://www.neareast.org/main/explore/CDS/default.asp
http://www.neareast.org/main/explore/CDS/default.asp
http://www.neareast.org/main/explore/CDS/default.asp
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  القوانين المصرية، السياسات واإلجراءات اإلدارية

: صالالّدقت جماوريالالة مصالالر العربيالالة لىالالأ العاالالدين الالالدوليين لحقالالو  اإلنسالالان 5;>4فالالي 

تصادية واالجتمالية وال قافية، والعاد الدولي الخاص العاد الدولي الخاص بالحقو  االق

كمالالا ّصالالدقت مصالالر لىالالأ االتهاقيالالة الدوليالالة الخاصالالة . 5;. بالالالحقو  المدنيالالة و السياسالالية

، وكانالالت واحالالدة مالالن المناصالالرين 4>>4باإلؽالالاء جميالالع هرالالكال التمييالالز العنصالالر  لالالام 

كمالا . 98>4المتحدة لام  الدبىوماسيين لفتهاقية منذ تبنياا من قبل الجمعية العامة لألمم

هيضالام تصالدي  مصالر لىالأ اتهاقيالة حقالو  الطهالل واتهاقيالة الؽالاء جميالع  4>>4راد لام 

وجميع هذل المعاهادات الخاصالة بحقالو  اإلنسالان إنمالا تحهالأل . هركال التمييز ضد المرهة

 . وتكهل الح  في السكن لجميع من يعيرون في مصر

 

  لىالالأ مالالواد تكهالالل حقالالو  اإلنسالالان ، فاالالو يحتالالو4;>4همالالا الدسالالتور المصالالر  لسالالنة 

مالن هالذا الدسالتور توضالح هن التزامالات  484لالفوة لىالأ ذلالك، فالإن المالادة . والحريات

 .مصر التعاقدية الدولية سارية قانونام لىأ المحاكم المحىية، كترريع محىي

 

ومع ذلك، نجد فالي الممارسالات الهعىيالة اناله مالن النالادر، وإن لالم يكالن مالن ؼيالر المسالبو  

ن نستدلي هذل الموا ي  الدولية في حالين هن القالانون المحىالي متعالار  هو ؼيالر ه تمامام،

فاناك حاجة إلأ مزيد من االتسالا  القالانوني وولالي هكبالر مالن جانالب الممارسالين . مهعل

القانونيين وهيضا من جانب العامالة، وذلالك مالن هجالل تحويالل نألريالة حقالو  اإلنسالان إلالأ 

لالالة قالالد صالالادقت لىالالأ الموا يالال  العالميالالة ومالالع ذلالالك، فالالإن حقيقالالة كالالون الدو. تطبيالال  فعالالال

الخاصة بالحقو  االقتصادية واالجتمالية وال قافية إنمالا تطالرح ميالزة تكتيكيالة لىمالدافعين 

 .لن الح  في السكن وضحايا انتااكه

 

وتتم ل اإلرالكالية ايخالرى فالي هالذا المقالام  فالي تطبيال  لالدة قالوانين لىطالوارئ وقالرارات 

ات متعارضة مع احتالرام حقالو  اإلنسالان، وهالو لىأ مر لقود لديدة، مصاحبة بممارس

مالالا يالالوفر السالالبب دابمالالام لىتعارضالالات مالالا بالالين معالالايير حقالالو  اإلنسالالان والحىالالول القانونيالالة 

وكما تراد ايم ىة الحالية لىأ ذلك، فإن السبل القانونية لىنجاة ليست دابمام هي . المحىية

مالا تكالون الالدفوع التكتيكيالة  ومالن  الم، هحيانالام .  االستراتيجية المهضىة لىمجتمعات المحىية

ومع ذلك، فهالي . وايخفقية هك ر تأ يرام نسبيام في طرح بدابل لىسىطات القومية والمحىية

الذهن العام، تعد المطالبات بالح  في سكن مفبم، بجميع لناصرل والحقو  المصاحبة، 

  .موجودة دابمام حتأ في حالة إدراك النصوص القانونية التعاقدية
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 حضر  المتكامل لمنطقة الناصريةالتحسين ال
 

 

محافألة  –جماورية مصر العربية  :الموقع الجغرافي

 منطقة الناصرية –هسوان 

 9;>4منتصؾ لام     :تاريخ بداية المشروع

    ؼير معروؾ    (:متطوعين/دائمين)عدد العاملين 

 ،كافة الهبات بمجتمع منطقة الناصرية   :الفئات المستهدفة

 ( هسرة 590.>/هلؾ نسمة 80)

وانــمنطقة الناصرية بمحافألة هس   :النطاق الجغرافي للمشروع

  

 

 ملخص 

جالالاء اختيالالار منطقالالة الناصالالرية لتنهيالالذ مرالالروع إررالالاد  لىتطالالوير الحضالالر  نتيجالالة 

المبادرة الرالعبية يهالالي المنطقالة ورؼبالتام المىحالة فالي إصالفح الوضالع المتالدهور 

ساسالالي لىمرالالروع فالالي تحسالالين البنيالالة تم الالل الاالالدؾ ايي. لىمرافالال  العامالالة بالمنطقالالة

وقالالد . الالالروابط االجتماليالالة تعزيالالزايساسالالية لىمنطقالالة وتقويالالة  قالالة المجتمالالع بنهسالاله و

رارك في المرالروع كالل مالن المؤسسالات الحكوميالة المركزيالة والمحىيالة والمجتمالع 
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. وقد التمد المرروع لىي الحوار الترالاركي بالين كافالة ايطالراؾ. المدني والدولي

مرحىالالة طالالرح القضالالية وتحديالالد : وهالالي هال ث مراحالالل ربيسالالية،مالالر المرالالروع بالال ف

الرركاء، تفها مرحىة الحوار التراركي بين كافالة ايطالراؾ المعنيالة،  الم المرحىالة 

وقالالالد التبالالالر هالالالذا المرالالالروع فالالالي فتالالالرة  .ايخيالالالرة وهالالالي مرحىالالالة التنهيالالالذ والمتابعالالالة

اكة قبالل ال مانينيات من المررولات الرابدة والسباقة في مجال تطبي  مهاالوم الرالر

هالذا فالي في هحسالن صالورة  االجتمالي وألار االنتاج  .بىورته في صورته الحالية

، خاصة وهن السكان االجتمالينموذجام لفنتاج  دولعل هذا المرروع يع. المرروع

ايطراؾ ايخرى فيما يتعى  بايموال  تهم من بادروا بالقيام به، في حين استجاب

وقد اتخذ التراكم الناتذ لالن . رسمية والقانونيةواالماكانات المتخصصة وايمور ال

ره  المالالال االجتمالالالي لىالالأ المسالالتوى المحىالالي فالالي الناصالالرة رالالكل جمعيالالة تنميالالة 

النتابذ تؤكد و. من خفلاا السكان المرروع وصانولهدار مجتمعية حدي ة التأسي  

 بينما يواصل مجتمالع الناصالرية لىأ نجاح المرروعبعيدة المدى لمبادرة المجتمع 

 . 0>>4-:;>4النمو والتنمية انطفقام مما حققه في الهترة ما بين 

 
 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 القيام بالمبادرة

تعد مدينة هسوان من ههم المراكز الحضرية بجنوب مصر لما تتمتع به مالن رالارة 

بمركزهالالا التجالالار  والمنتجالالع وترالالتار مدينالالة هسالالوان . واسالالعة لىالالي مالالر التالالاريآ

ومدينالة هسالوان هالي لاصالمة . الرتو  الاالادئ الالذ  يحألالي برالارة لالميالة واسالعة

 557بىالػ لالدد سالكاناا قالد محافألة هسوان إحدى محافألات إقىيم جنوب الصعيد، و

 .هلؾ نسمة 578ويقدر حاليام بحوالي  9>>4هلؾ نسمة لام 

 

المدينة خفل النصؾ ايول مالن وقد هدى االحتياج االجتمالي واالقتصاد  لسكان 

وقالد . القرن الماضي إلأ اتخاذ النمو العمراني مسارام محاذيام لىضهة الرالرقية لىنيالل

تؽيرت الخصابص االجتمالية واالقتصادية والعمرانية لمدينة هسوان بركل جذر  

وسريع منذ بناء السد العالي حيث تدف  العمال من مختىؾ هنحاء مصر لىعمل باا، 

ناط  سكنية جديالدة بصالورة لرالوابية تجالاوزت الحالدود الطبيعيالة لىمدينالة، ونمت م

 .مما هد  إلي ألاور العديد من المناط  العروابية

 

إلالأ  كالم 5المنالاط  العرالوابية وتقالع لىالأ بعالد  تىالك وتعتبر منطقة الناصرية إحدى

مركالالز مدينالالة هسالالوان، وهالالي منطقالالة ؼيالالر مخططالالة وذات طالالابع ريهالالي مالالن ر م الرالال

وقالالد كالالان . 67>4–66>4فالالي لالالام ( فالالدان ;56)هكتالالار  400ا مسالالاحتا توبىؽالال
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لزيالالادة فالالرص العمالالل فالالي السالالتينيات بهضالالل بنالالاء السالالد العالالالي وإنرالالاء المصالالانع 

منالالازل مالالن  تايسالالر الماالالاجرة إلالالأ الناصالالرية، حيالالث هقامالالانجالالذبت والرالالركات هن 

متالالر مربالالع بارتهالالاع  :5الطالالين والقالالش والخرسالالانة لىالالأ مسالالاحات يبىالالػ متوسالالطاا 

هلالؾ نسالمة  80وقالد هصالبحت الناصالرية مركالزام سالكانيام لحالوالي . طالابقين طاب  هو

فالالالرد،  807ويبىالالالػ متوسالالالط حجالالالم ايسالالالرة . هكتالالالار/رالالالخص 800بك افالالالة سالالالكانية 

 4>590–44055)جنيالاله رالالاريام  500–0;ويتالالراوح متوسالالط الالالدخول مالالا بالالين 

 (.يورو

  

لىصالرؾ  وتعاني منطقة الناصرية من تدهور في البنية ايساسية لعدم وجود رالبكة

الصحي ونقص في اإلمداد بميال الررب، ووسابل جمع القمامة ومحدوديالة الطالر  

المماالالدة التالالي يصالالعب معاالالا وصالالول سالاليارات اإلسالالعاؾ والمطالالافا، ولالالدم كهالالاءة 

المرافالال  والخالالدمات االجتماليالالة باإلضالالافة إلالالأ الحالالالة المترديالالة لىمسالالاكن وارتهالالاع 

ستقرار االجتمالي حيث تسالود روح وتتميز منطقة الناصرية باال .الك افة السكانية

 . ركيزة هساسية لره  المال االجتمالي لىمنطقةذلك التعاون بين ساكنياا ويم ل 

 
 

 حلها لل  المبادرة هدفت المشكالت الرئيسية التي 

 :يما يىيحىاا فإلأ المبادرة  هدفتتكمن المركفت الربيسية التي 

  روط الصالالالحية فالالالي ولالالالدم تالالالوافر الرالالال يالمعيرالالالالسالالالكان تالالالدهور مسالالالتوى

 ،المسكن

  (هكتار/رخص 800)ارتهاع الك افة السكانية، 

 لدم وجود ربكة لىصرؾ الصحي ونقص في اإلمداد بميال الررب النقية، 

  سالالوء حالالالة رالالبكة الطالالر  وضالاليقاا بحيالالث يتعالالذر معاالالا مالالرور سالاليارات

 ،المطافا هو اإلسعاؾ

 لدم وجود وسيىة مناسبة لجمع القمامة. 

 
 

 

 

 والثانوية األهداف الرئيسية

 ايهداؾ الربيسية

 توطيالالد قالالة المجتمالالع بنهسالاله ووزيالالادة ، وتطويرهالالا تحسالالين البنيالالة ايساسالالية لىمنطقالالة

كمالالا تاالالدؾ المبالالادرة إلالالأ التخطالاليط لخىالال  إدارة ذاتيالالة محىيالالة . الالالروابط االجتماليالالة
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 .تتحمل مسبولية إدارة برامذ المبادرة وضمان استمراريتاا

هيالذها بمرالاركة ايهالالي إلالأ جانالب بنالاء رالبكة إنراء ربكة لىصرؾ الصحي يتم تن

جديدة لإلمداد بالميال النقية ذات تكىهة منخهضة تضمن وصول الميال لىسكان بركل 

 40يوميالام بالدالم مالن /رلتال 400هرد من الميال النقية إلأ دابم منتألم وترفع نصيب ال

 .يوميا/لتر

 

مناالالا  والتوسالالع كمالالا تاالالدؾ المبالالادرة إلالالأ وضالالع نألالالام لجمالالع القمامالالة والالالتخىص 

التدريجي لرالبكات الطالر  مالع الحالد مالن إزالالة المبالاني السالكنية المتالدهورة لىحهالاأل 

لىأ التركيب الحضر  القابم  إلأ جانب بناء مركالز لخالدمات المجتمالع  وتحسالين 

وتوسعة المدار   وتدريب السكان ورفع مسالتوى ولاليام لتالأهيىام وإرالراكام فالي 

 . تنهيذهامرحىة التخطيط لىمبادرة و

 

 ايهداؾ ال انوية

موقالالع منطقالالة الناصالالرية مناسالالبام لجالالذب السالالكان ذوى الالالدخول المحالالدودة  يننألالالرام 

هلؾ نسمة  فقد استند  0;–0:تستولب لدد سكان يتراوح ما بين من ويمكن هن ي

 : تصميم البنية ايساسية والخدمات االجتمالية الحضرية لىأ ايهداؾ التالية

 ن القابمة لىحهاأل لىأ الترابط االجتمالأالحد من لمىية إزالة المساك، 

 لدم تحمل تكىهة إلادة توطين ايسر، 

 وضع خطة تدريجية طويىة المدى إلدخال الخدمات االجتمالية، 

  التبار معألم لناصر المرروع اختيارية وهن المراركة الرالعبية والجاالود

 .الذاتية سوؾ تساهم في تخهي  الدلم الفزم واسترداد تكىهة المرروع

 
 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 مصدر المبادرة

طرحالالت قضالالية المنالالاط   9;>4خالالفل إلالالداد المخطالالط العالالام لمدينالالة هسالالوان لالالام 

ونتيجة لرؼبة ايهالي المىحة ومبادرتام في إصالفح الوضالع المتالدهور  .العروابية

لىمراف  العامة بالمنطقة، فقد هفصحوا لن حقاالم فالي ألالروؾ معيرالية مفبمالة ممالا 

دى إلأ اختيار منطقة الناصرية لتنهيذ مرروع إرراد  لىتطوير الحضر ، ومالن ه

 .هنا اكتسب المرروع الصهة الررلية

 

 الجاات المراركة

نتيجالالة تقاسالالم كالالل مالالن الجاالالات الحكوميالالة المركزيالالة والمحىيالالة والمجتمالالع المالالدني 
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كة والدولي ايدوار تم إلداد المخطط اإلرراد  لمنطقة الناصرية من خفل مرالار

كالالل مالالن الايبالالة العامالالة لىتخطالاليط العمرانالالي مم ىالالة لىحكومالالة المصالالرية المركزيالالة، 

ومحافألالالة هسالالوان ومجىالال  المدينالالة مم ىالالين لىسالالىطات المحىيالالة، ومم ىالالي المجتمالالع 

مم ىالالالة لىجاالالالات ( GTZ)، والوكالالالالة ايلمانيالالالة لىتعالالالاون الهنالالالي (ايهالالالالي)المالالالدني 

 .المانحة

 
 

  اإلدار اإلطار القانوني و

المبالالادرة لىالالأ تطبيالال  وتنهيالالذ كافالالة القالالوانين والصالالكوك والمعاهالالدات  لقالالد ارتكالالزت

التالالي هقرتاالالا هيبالالة ايمالالم المتحالالدة فالالي قضالالية السالالكن والحيالالاة  الصالالىةالدوليالالة ذات 

ولقد استند المرروع في إطارل القالانوني إلالأ حال  اإلنسالان فالي الحصالول . الكريمة

 .له إنسانيتهلىأ سكن مفبم يوفر له سبل الراحة والعيش الكريم و يضمن 

  

وقد صدر قرار من المحافأل بتركيل وحدة لىمرروع تكون مسبولة همالام المحافألالة 

ويتولي المحافأل تعيالين كالل مالن  .في إدارة جزء مخصص من ره  مال المرروع

الالالذين يالالتم اختيالالارهم مالالن بالالين خبالالراء الايبالالات الحكوميالالة وهلضالالاباا مالالدير الوحالالدة 

مسالتوى اإلقىيمالأ، يوصالي بإنرالاء لجنالة ولتنسي  هلمال المرالروع لىالأ ال. بأسوان

واإلدارات والايبالالات الحكوميالالة المعنيالالالة  ةإداريالالة تضالالم مم ىالالي كالالل مالالن المحافألالال

 .والوكالة ايلمانية وايهإلأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (في الصورة)هاجرت الك ير من هسر الناصرية إلأ هناك بح ام لن لمل ه ناء بناء سد هسوان 

 

 اتخاذ القرارات

تخالالالاذ القالالالرارات تتم الالالل مسالالالبولية ا

وإدارة المرالالالالالالالروع فالالالالالالالي وحالالالالالالالدة 

مالالدير المرالالروع التالالي تتكالالون مالالن 

المرالالروع يتبعالاله مسترالالار قالالانونأ، 

ن، ين اجتمالالالالالالالالالالالالالالالييإخصالالالالالالالالالالالالالالابيو

مانالالالالد  معمالالالالارى، ون، يمحاسالالالالبو
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لجنالة التوصاليات والقيالادة لتنسالي  ايلمالال والتالي و ن،يماند  بنيالة هساسالية وفنيالو

 GTZالحكوميالالة المانيالالة و المحافألالالة وايهالالالي والايبالالاتلالالن تتكالالون مالالن مم ىالالين 

بإلالالداد التخطالالاليط تقالالالوم الوحالالدة . وفريالال  لمالالل مالالن الخبالالالراء الالالدوليين والمحىيالالين

التهصيىي والتنهيذى، وإدارة المرالروع باإلضالافة إلالأ دمجاله تالدريجيام ضالمن هيكالل 

قامت الوكالة ايلمانية بمساندة وحدة المرالروع مالن ذلك ولتحقي   .المجى  المحىأ

تخطاليط تضالمن ايلمالال التالي تقالوم باالا الوحالدة تو .محىيينخفل خبراباا وخبراء 

فالي لىأ االرالتراك ترجيع ايهالي و  وتصميمه وتنهيذل مرروع تحسين الناصرية

التنسالالي  و  ومسالالاندتام واإلرالالراؾ لىالالأ لمىاالالم اينرالالطة المختىهالالة بالالالجاود الذاتيالالة

روع باإلرتراك مع الايبات واإلدارات كل لىأ حدة لضالمان تكامالل مكونالات المرال

اإلرراؾ لىالأ هلمالال البنالاء ومرروع والموارد  الإدارة ره  مال والمخطط لاا  

اإلرتراك في وضع سياسة طويىالة المالدى ووما يتصل باا لضمان تنهيذ المرروع  

 .  وبرنامذ لتحسين مناط  هخرى لذوى الدخول المتوسطة بأسوان

 
 

 التخطيط االستراتيجي

 إرراك كافة ايطراؾ في التخطيط

ور مع كل ايطراؾ المرالاركة احتبالتراور وال المبادرة/التخطيط لاذا المرروعتم 

، (لأاايهال)المتم ىة في الحكومة المركزية، والحكومالة المحىيالة، والمجتمالع المالدني 

حيث كان لكل من هؤالء دور في لمىية التخطاليط  GTZوالوكالة الدولية المانحة 

 .والتنهيذ واتخاذ كافة القرارات

 

البنية ايساسية والخدمات الحضرية القابمة : مكونات برنامذ المرروع فأوتم ىت 

تنميالة ايراضالي وتمويالل المرالروع، و، المحىالي الذاتية لىمجتمع اإلدارةوبالمنطقة، 

لىأ تنهيذ المرروع هن يجرى وتم اقتراح . وتخطيط اإلمتدادات لىمناط  العروابية

 0>>4حتالالي ناايالالة لالالالام  :;>4 ترالالالرين ايول/ الالفث سالالنوات تبالالالده مالالن هكتالالوبر

 . تسعة راور هذل الهترة إلأ ويسباب فنية ومالية امتدت

 
 

 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

مجمولالالة مالالن الخبالالراء الالالدوليين  لقالالد تالالم تحديالالد االحتياجالالات وايولويالالات مالالن خالالفل
 :والمحىيين والباح ين لن طري 

 الؾ اسالتمارة  :ان بىالػ لالددل إجراء مسح رامل لىمنطقة من خالفل اسالتبي 
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 ،رمل جميع نواحي الحياة لىسكان

 امة ورش لمل بمقر المرروع ضمت كافة الرركاء لتحديد االحتياجالات إق

 ،الحقيقية لىمنطقة والسكان

 ىقالالاءات المسالالتمرة بالالين إدارة المرالالروع وههالالالي المنطقالالة بالمنطقالالة نهسالالاا ال

 ،لىتعرؾ لىأ احتياجاتام

 لدابمالالالالة بالالالالين خبالالالالراء المرالالالالروع والبالالالالاح ين المحالالالالاورات والمناقرالالالالات ا

 .االجتماليين وايهالي لررح ههداؾ المرروع وتقريب وجاات النألر

 

 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

تنحصر الموارد الفزمة لتنهيذ المرروع في الموارد المادية والهنية والبرالرية، وقالد تالم 

متم ىالالة فالالي الايبالالة العامالالة )مالالة المركزيالالة الحكو: تحديالالد الرالالركاء والمرالالاركون وهالالم 

، (مجى  المدينة –متم ىة في محافألة هسوان )الحكومة المحىية و، (لىتخطيط العمرانأ

 يمتم ىالالة فالال)الوكالالالة الدوليالالة المانحالالة و، (متم الالل فالالي ههالالالي المنطقالالة)المجتمالالع المالالدني و

GTZ). تم إلداد ميزانية المرروع وتحديد نصيب كل مرارك هوبناء لىي. 

 

(. دوالر همريكالالأ :50549097)  مىيالالون جنيالاله مصالالر >0;بىالالػ إجمالالالي الميزانيالالة 

مىيون دوالر فالي  4تقريبام )مىيون جنيه مصر   607، ه  %:6ساهم السكان بنسبة 

، والجانالالالب ايلمالالالاني %66بنسالالالبة ، وسالالالاهمت الحكومالالالة المصالالالرية (0>>4لالالالام 

(GTZ ) دوليالالة المانحالالة كمالالا قامالالت الحكومالالة المركزيالالة والوكالالالة ال%. 60بنسالالبة

 . بتوفير الخبراء الدوليين والمحىيين وتقديم المعونة الهنية الفزمة لىمرروع

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

( لأاايهال)التمدت الموارد المحىية لىمرروع لىي الدور الذ  قالام باله المجتمالع المالدني 

وقالد وفالر ههالالي . فالي لمىيالة التنهيالذ من خفل تنأليم هنهسام التنأليم ايم ل والمرالاركة

 المنطقة المورد البرر  في ركل رهسمالام االجتمالي والذ  كالان لاله ه الر إيجالابي

بركل كبير في الصيانة والمتابعة بعد اتمام المرالروع  وا، كما ساهمالمرروع لىأ

 .6>>4في لام 
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 .مراد نموذجي لسو  هسوان  

 
 

 المبادرة/تنفيذ المشروع

والدولالالة  يالمجتمالالع المحىالال دور
 تنهيذ الوالرركاء اآلخرين في لمىية 

التمد مرروع التحسين الحضر  لمنطقة الناصرية لىي الحالوار الترالاركي بالين كافالة 

مرحىالة طالرح القضالية : وهاليهال لالذا مالر المرالروع بال فث مراحالل ربيسالية  ،ايطراؾ

طالالراؾ المعنيالالة،  الالم وتحديالالد الرالالركاء، تفهالالا مرحىالالة الحالالوار الترالالاركي بالالين كافالالة اي

وخفل هذل المراحالل الال فث لعالب كالل  .المرحىة ايخيرة وهي مرحىة التنهيذ والمتابعة

طرؾ من ايطراؾ المراركة دورام ربيسيام في تنهيذ المرروع حيث كان دور كل مالن 

متمال فم  GTZالحكومة المركزية والمحىية المصرية والوكالالة ايلمانيالة لىتعالاون الهنالي 

بتنألاليم ( ايهالإلأ)كمالا قالام المجتمالع المالدني  ،لالدلم المالاد  والهنالي لىمرالروعفي تقديم ا

الكالامن والالذ  هدى  هنهسام التنأليم ايم ل الذ  ترتب لىياله ألاالور اإلنتالاج االجتمالالي

 .  مناا ايكبر جزءلىإلأ تؽيير ميزانية المرروع وتحمل ايهالي 

 

 التؽىب لىياا  المبادرة وكيهية/المعوقات التي واجات تنهيذ المرروع

 : المبادرة في/تم ىت ههم المعوقات التي واجات المرروع

لن السكان والخالرابط الطبوؼرافيالة الفزمالة  القصور في البيانات ايساسية الدقيقة

وهيضالا صالعوبة تأسالي  هيبالة مرالتركة  ،اإلدارةالآ، باإلضافة إلأ بيروقراطيالة .. 

يمكن هن يعرفاا السكان وهن  (الناصرية)ذات صهة رسمية داخل منطقة المرروع 

 .تأخذ صهتاا القانونية من خفل الجاات الحكومية المسبولة

 
بع  الجاات في بداية ايمر في المطالب ؼير المألوفة الخاصة بمراركة  كتترك

 .الذاتية اإلدارةلىأ قدم المساواة وهيضا لمبده  االسكان بالتبارهم رريك

ة بمنطقالالة الناصالالرية إلالالأ الترالالكك فالالي ههالالداؾ هدى لالالدم االهتمالالام بالالالنألم االجتماليالال

المرروع نتيجة تصميم نألام اجتمالي نألر  لاجز لن توصيل ههداؾ المرروع 

 .إلأ سكان المنطقة في رموليته وفي هدفه
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صالالعوبات فالالي تعريالالؾ السالالكان بالالالجاود الذاتيالالة والجاالالود الخاصالالة بتحسالالين البنيالالة 

 .ايساسية 
 

قالات مالن خالفل المسالوحات الميدانيالة نألالرام وقد همكن التؽىب لىأ بع  هذل المعو

ايهالالي والجاالات اإلداريالة مالع لقاءات مسالتمرة  تنأليمكما تم  ،لعدم توافر البيانات

المعنيالالة بالمرالالروع لرالالرح ايهالالداؾ ايساسالالية لىمرالالروع ولقالالد العديالالد مالالن ورش 

ومحاولة بناء جسر من ال قة بين ايهالي  ه،العمل لررح ههداؾ المرروع ومكونات

باإلضالالافة إلالالأ محاولالالة تيسالالير اإلجالالراءات لىالالأ المالالواطنين  ،جاالالزة الحكوميالالةواي

. والتي تتعى  بتمىك ايراضالي هو توصاليفت الكاربالاء والميالال والصالرؾ الصالحأ

إال هن هناك بع  الصعوبات التي لم تتمكن إدارة المرروع من حىاا وتم ىت فالي 

 . تؽيير هسعار مواد البناء

 

 هوجه االستهادة

 :هادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتياالست  تجر

مالالن خالالفل إجالالراء اسالالتبيان رالالامل لحصالالر كافالالة االحتياجالالات : البحالالث والتخطالاليط

  ،والمتطىبات والمراكل والنواحي الحياتية

 بالالين ههالالالي المنطقالالة والحكومالالة والمنألمالالات الدوليالالة  :بالالرامذ تبالالادل الخبالالرات

GTZ))،  

 هالي لىأ المراركة في لمىية تحديالد من خفل تنمية قدرات اي: بناء القدرات

 ،االحتياجات واتخاذ القرارات و التخطيط والتنهيذ

 من خفل إلادة تأهيل المساكن: تحسين ألروؾ السكن وترييد المساكن،   

 فالي مختىالؾ  الهعالالةتدريب وتأهيل ايهالالي لىالأ المرالاركة : التعىيم والتدريب

 ،تنهيذ المرروعمراحل 

 تحهيز ايهالي لتنأليم هنهسام وتوأليؾ الترابط : هيز الجماهيرتح/االجتمالية التعببة

 ،لاالجتمالي بينام وروح االنتماء لىمراركة في التخطيط لىمرروع وتنهيذ

 تهعيل دور جميع ايطراؾ لىمراركة فالي لمىيالة : تمويل المررولات/التمويل

  التمويل واإلصرار لىأ مساهمة ايهالي من الناحية المادية وتوأليؾ الالره

مال االجتمالي المتوفر لخىال  الرالعور بالمسالبولية تجالال المرالروع وضالرورة 

 ،نتاج وضمان استدامته وصيانتهالمحافألة لىأ اال

  إنرالالاء رالالبكة لىصالالرؾ الصالالحي وميالالال  مالالن خالالفل: البنيالالة التحتيالالة والمرافالال

 ،الررب

  من خفل التوسع التدريجي لربكات الطر : النقل والطر، 

 بنالالالاء مركالالالز لخالالالدمات المجتمالالالع وتحسالالالين ل مالالالن خالالالف: الخالالالدمات ايساسالالالية
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 .وتوسعة المدار 

 

 االجتماعي تقييم وتحليل اإلنتاج 

 االجتمالية المكاسب /يهداؾامدى تحقي  

لقد نجح المرروع في الوصول إلأ ههدافه رؼم وجود بعال  المعوقالات فالي بالادئ 

المنطقالة سالكان بالنسالبة لوقد هتالأ المرالروع ب مالارل  .ايمر التي همكن التؽىب لىياا

بتحسين ألروفام المعيرية وتحسين المسكن والبنيالة ايساسالية فيما يتعى  لي  فقط 

والرلاية االجتمالية ولكن من خفل هوجه التدريب والتعىيم والخبرة التي هكتسباا 

ايهالي من الخبراء الدوليين والمحىيين ومن التجربة ذاتاا والتي هدت إلالأ ألاالور 

ة هصالبحت قالادرة فيمالا بعالد لىالأ إدارة المرالروع إدارة تنأليمات اجتماليالة بالمنطقال

 .ذاتية

 

 لىموبل  االجتمالي باإلنتاج  رتباطاالمدى 

يرتبط المرروع ارتباطام كبيالرام باإلنتالاج االجتمالالي لىموبالل حيالث هناله بالالنألر إلالأ 

مراحل المرروع نجد هناا كانت قابمة لىأ الحوار الترالاركي بالين كافالة ايطالراؾ 

ضالالية وتحديالد ايهالالداؾ مالرورام بتحديالالد الرالركاء وإنتاالالاءام بالتنهيالالذ بالده مالالن طالرح الق

نجاح التجربالة إ فيجىيام ( يلاايه) المحىيالمجتمع هفراد والمتابعة، كما ألار دور 

 .من خفل تطوير قدراتام وإمكاناتام ومااراتام

 
 

 النتائج والدروس المستفادة

هولاا وههماا إدراك هن هناك هناك العديد من الدرو  المستهادة من هذا المرروع 

طاقالالة كامنالالة لالالدى السالالكان بمختىالالؾ فبالالاتام وهن هالالذل الطاقالالة يمكالالن االسالالتهادة مناالالا 

يسالالاهم فالالي الناالالو  بالمجتمعالالات العرالالوابية اجتمالالالي  وتوأليهاالالا فالالي خىالال  إنتالالاج

( يلاايهال)والهقيرة، يضالاؾ إلالأ ذلالك ههميالة وضالرورة مرالاركة المجتمالع المحىالي 

ا لاذا المجتمع مالن دور إيجالابي بالل ورابالد فالي نجالاح هيالة لند القيام بأى تجارب لم

تجربة مما ىة، كما هن تبادل الخبرات يسالد لىأ إنجالاح م الل هالذل التجالارب، كمالا 

هن المرروع يعطي صورة جديدة لىتنمية والتطوير قابمة لىأ الرراكة والمراركة 

 . والحوار بين جميع ايطراؾ

 تكرارالأو تطوير اللية إلمكانية الرؤية المستقب

كافالالة ايطالالراؾ المرالالاركة فالالي المرالالروع لىالالأ خىالال  إدارة مجتمعيالالة ذاتيالالة  تركالالز

متم ىالالة فالالي جمعيالالة تنميالالة  والحهالالاأل لىالالأ اسالالتمراريته قالالادرة لىالالأ إدارة المرالالروع
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 ليالالة العمالالل الجمالالالي ومرالالاركة هن كمالالا هن التجربالالة قالالد هبالالرزت . المجتمالالع المحىالالي

طالالوير نهسالالاا إلنرالالاء العديالالد مالالن المجتمالالع المحىالالي قالالادرة لىالالأ االسالالتمرار بالالل وت

لىهبالالات الهقيالالرة االجتمالالالي الكيانالالات االجتماليالالة التالالي يبالالرز مالالن خفلاالالا اإلنتالالاج 

تعزز بدورها مالن دور المجتمالع بمقتضاها هن والتي  ،والمرهة وكافة فبات المجتمع

 .في التنمية المستدامةوههميته المحىي 

  

ىاالالا وتطبيقاالالا لىالالأ العديالالد مالالن باإلضالالافة إلالالأ مالالا سالالب  فالالإن هالالذل التجربالالة يمكالالن نق

ا باتاله فالي  امكالنالمجتمعات والمناط  التالي تعاليش فالي ألالروؾ مرالاباة، وهالذا مالا 

حيالالث ( اإلمتالالداد العمرانالالي لرالالر  الناصالالرية)ير المرحىالالة ال انيالالة لىمرالالروع تطالالو

، و اسالتمرت لمالدة 0>>4حتالي ناايالة لالام  :;>4فالي الهتالرة مالن  التجربة كررت

 . فث سنوات هخرى

 
 

 يج الجهات المشاركةكيفية ترو

 :يقوم المنألمون و المراركون بالترويذ لاذل الخبرات من خفل

  لر  التجربة في كافة المؤتمرات الدولية والمحىية وكالذلك ورش العمالل

 ،والندوات

 إصدار الكتيبات والنررات التي تتضمن ررح مبسط لىتجربة، 

 ونررها اهتمام كافة وسابل اإللفم بعر  التجربة، 

 كر العمل الجمالي ودلم منألمات المجتمع المدني في القيالام بالدور تنمية ف

 .هكبر

 
 

 :لمزيد من المعلومات، رجاء االتصال بــ

 فايمة الراهد. م
 fahima_elshahed@yahoo.com :بريد الكتروني

mailto:Fahima_elshahed@yahoo.com
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 اللبن لحل مشكلة مياه الشربمبادرة أهالي منطقة صفط 
 
 

 جماوريالالالة مصالالالر العربيالالالة ـ محافألالالالة  :الموقع الجغرافي

 رارع العربأ ،صهط الىبن -الجيزة 

 5006  يار/مايو   :تاريخ بداية المشروع

 متطولين 40و لامىين  9     :عدد العاملين

    

   500 لأاحالالو)سالالكان رالالارع العربالالي  (:المسةةتهدف/الحةةالي)الفئةةات المسةةتهدفة 

 (.هسرة         

 األسر التي قام /عدد األشخاص

 (رخص 4000/هسرة 500)    :المشروع بخدمتهم

ايحيالالالاء ايخالالالرى المما ىالالالة فالالالي والحالالالأ   :النطاق الجغرافي للمشروع

 الحالة والألروؾ لىأ 

  .مستوى الدولة

 

 

 ملخص 
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بكة بده المرروع بمبادرة قام باا سكان رارع العربي بمنطقة صهط الىبن لتؽيير رال

ميال الررب بسبب تىو اا بميال الصالرؾ الصالحي ممالا هدى إلالأ حالدوث العديالد مالن 

مالن وقد قام ايهالي بالمبالادرة . المراكل الصحية وتوقع حدوث كار ة بيبية صحية

خفل تقديم ركاوى لىجاالات الحكوميالة المتخصصالة ولمالل اتصالاالت مالع المركالز 

 . المصر  لحقو  السكن لىمراركة في حل المركىة

 

قد قام المركز المصالر  لحقالو  السالكن بالتعالاون مالع مم ىالين مالن ههالالي المنطقالة و

العديالالد مالالن االتصالالاالت مالالع محافألالالة الجيالالزة والجاالالات الحكوميالالة المعنيالالة إجراء بالال

وبسالالالبب لالالالدم تمكالالالن  . التابعالالالة لاالالالا المنطقالالالة لىتهالالالاو  لسالالالرلة حالالالل هالالالذل المرالالالكىة

تمكالن المالواطنين مالن إلالأ جانالب لالدم  ،توفير ميزانيالة لحالل المرالكىةمن  المحافألة

تحمالالل تكالالاليؾ تؽييالالر رالالبكة ميالالال الرالالرب، تالالم االتهالالا  لىالالأ قيالالام السالالكان برالالراء 

الدولالالة فالالي المواسالالير الهرليالالة الخاصالالة بالرالالارع، لىالالأ هن تقالالوم الجاالالات المسالالبولة 

بتوفير المعدات ايخرى م ل المواسالير الربيسالية والمحالاب  التالي تصالل المواسالير 

لك تالالم االتهالالا  لىالالأ هن تالالوفر الجاالالات المسالالبولة كالالذ .الهرليالالة بالرالالبكة الربيسالالية

وقالد هدى نجالاح . الماندسين والعمال المتخصصين في هذا المجال لىأ نهقة الدولالة

هذل التجربة إلأ تعميماا بعد ذلك من قبل المحافألة والمواطنين في جميع رالوارع 

 .المنطقة

 
 

للة   األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت
 القيام بالمبادرة

صهط الىبن هي إحدى المناط  العرالوابية التالي تالم بناباالا لىالأ هر  زراليالة فالي 

ال مانينيالات نتيجالالة ارتهالاع هسالالعار الوحالالدات السالكنية داخالالل المدينالة وارتهالالاع هسالالعار 

ن إلأ المناط  المتاخمة لحدود المدينة النخها  سعر ولذا لجأ المواطن .ايراضي

هالالذل المنطقالالة بالرالالوارغ الضالاليقة وؼيالالر المعبالالدة والوحالالدات وتتسالالم . اير  باالالا

السالكنية ذات المسالالاحات الضالاليقة، كمالالا تتسالالم إلالالأ حالالد كبيالالر بالطالالابع الريهالالي وتضالالم 

ماالاجرين مالن الريالؾ إلالأ المدينالة، وهجيالال جديالدة مالن )هنماط مختىهة مالن السالكان 

( عرالوابياتداخالل المدينالة ولجبالوا إلالأ ال امفبم االطبقة المتوسطة التي لم تجد سكن

وتتالالالراوح . ممالالالا هد  إلالالالي وجالالالود خىالالاليط مالالالن اينمالالالاط ال قافيالالالة المختىهالالالة بالمنطقالالالة

المستويات االقتصادية واالجتمالية بالمنطقة ما بين فقراء ومتوسطي الدخل، منام 

ويصالل لالدد سالكان رالارع العربالي بمنطقالة . الموألهين والحرفيين وصالؽار التجالار

وتقالالع المنطقالالة فالالي نطالالا  محافألالالة ، (هسالالرة 500)نسالالمة  4000صالالهط الىالالبن إلالالأ 

 .الجيزة خىؾ جامعة القاهرة
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لعل ههم ايسباب والألالروؾ التالي دفعالت إلالأ قيالام هالذل المبالادرة هالو معانالاة سالكان 

المنطقة من تىوث ميالال الرالرب الختفطاالا بميالال الصالرؾ الصالحأ، ولالدم تحالرك 

لىأ  صادية المسبولين لحل هذل المركىة، إلأ جانب لدم قدرة سكان المنطقة االقت

تحمالالل التكىهالالة بمهالالردهم ولالالدم تالالوفر الخبالالرات الهنيالالة المتخصصالالة الفزمالالة لحالالل 

 .المركىة لديام

 
 

 حلها لل   المبادرةهدفت المشكالت الرئيسية التي 

 :حىااهدفت المبادرة إلأ المركفت الربيسية التي فيما يىي 

 العديد اختفط ميال الررب بالصرؾ الصحأ، مما هدد المنطقة باإلصابة ب

المسالالبولين فالالي اتخالالاذ الالالفزم نحالالو حالالل  ؤمالالن ايمالالرا  وايوببالالة ، وتبالالاط

 ،المركىة بسبب لدم توفر ميزانية لدى المحافألة

  كار الالة صالالحية بيبيالالة مالالن خالالفل انترالالار ايمالالرا   وقالالوعاحتمالالاالت ك الالرة

وايوببة بين المواطنين ولالدم الالتمكن مالن الساليطرة لىياالا ومعالجتاالا فالي 

 ،لمركىةحالة التأخر في حل ا

 
 

 األهداف الرئيسية والثانوية

 ايهداؾ الربيسية 

 يكان الادؾ ايساسي من المبادرة هو سرلة تؽيير ربكة الميال فالي رالارع العربال

بمنطقالالة صالالهط الىالالبن، وإيجالالاد دلالالم لاجالالل وسالالريع مالالن الجاالالات الحكوميالالة لاالالذا 

سباب المرروع، والسيطرة لىأ تدهور الحالة الصحية لسكان المنطقة ومعالجة اي

 .التي هدت لاذل المركىة

 

 ايهداؾ ال انوية 

اختبار قدرة المواطنين لىأ التحرك بركل جمالي وتنأليم هنهسام والمرالاركة فالي 

مالالن ايهالالداؾ ال انويالالة لىمرالالروع كالالان كالالذلك  .الحالالل، وإمكانيالالة حالالل مرالالاكل مما ىالالة

تحهيز دور الدولة نحو الحهاأل لىأ ح  المواطنين في سالكن صالحي بيبالي مناسالب 

بحل م ل هذل المركىة التي قالد  اامختىؾ طبقات المجتمع، وضرورة وسرلة قيامل

 .تتسبب في حدوث كار ة بيبية وصحية حتأ في حالة لدم توفر ميزانية لذلك

 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة
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 مصدر المبادرة

لمرالروع مالن خالفل تقالديم با بالمبالادرة(  يسالكان رالارع العربال)قام ههالالي المنطقالة 

وى لىجاالالات الحكوميالالة المتخصصالالة ولمالالل اتصالالاالت مالالع المركالالز المصالالر  رالالكا

وكان لىنساء دور فعال في هذل المبادرة، . لحقو  السكن لىمراركة في حل المركىة

فالالي تالوفير ميالالال صالالالحة لفسالتخدام اآلدمالالي مالن خالالفل مالاللء  نحيالث كانالالت معانالاتا

يالدة، هالي الالدافع الميال الفزمة سالواء لىرالرب هو بالاقي االسالتخدامات مالن منالاط  بع

ايساسي الالذ  دفالع رجالال المنطقالة لىتوجاله لىجاالات المعنيالة واالسالتعداد لىمرالاركة 

 .المادية واالجتمالية لسرلة حل المركىة

 

 الجاات المراركة

المجتمالع المحىالالي فالي المرالاركة مالالا بالين هطالراؾ المرالروع المم ىالالة المبالادرة ب تمالت

لين بمحافألالالة الجيالالزة واإلدارات المسالالبوفالالي ، والدولالالة مم ىالالة (القالالاطنين بالمنطقالالة)

وتتم الل  المبالادرة  .المحىية التابعة لاا المنطقالة، والمركالز المصالر  لحقالو  السالكن

فالالي مرالالاركة الدولالالة وتعاوناالالا فالالي سالالرلة رد المحافألالالة لىالالأ الطىالالب الموجالاله لاالالا 

بالتعاون والموافقة لىأ تؽيير ربكة الميال، ولكن لا  ذلالك لالدم وجالود التمالادات 

مجى  المدينة والمجىال  المحىالي الالذين قامالا بتالوفير المعالدات راركة ممالية، كذلك 

 .والمواسير الربيسية والمحاب  والماندسين والعمالة الهنية

 
 

   اإلطار القانوني واإلدار

استخدم المركز المصر  لحقو  السكن اإلطار القانوني ولناصر الح  في السكن 

ن بالدولالة وفالي االجتمالالات التالي في المكاتبات التالي تمالت بالين المركالز والمسالبولي

ىالالم يكالالن لالالديام ولالالي قالالانوني فهمالالا لىالالأ مسالالتوى المالالواطنين . تمالالت معاالالم لىتهالالاو 

  .بحقوقام ولكن كان هناك إدراك فطر  لاذل الحقو 

 

عنالي هن يإيجاد حل لمركىة لامالة وبيبيالة ال تادؾ إلأ ذل المبادرة رعبية هإن كون 

العكال  صالحيح، حيالث  ، بالل هنوالدسالتورية التعاقدية ااالتزاماتاالدولة في حل من 

از الحال  فالي سالكن مفبالم بكالل هالإن هذل المبادرة تسعي إلالأ خىال  طريال  لمىيالة إلن

في الوقت نهسه تطب  التزامات الدولة هيضام لىأ المستوى المحىي هي لناصرل، و

الالالدنيا التالالي تالالرتبط باالالا  بااللتزامالالات فيمالالا يتعىالال  بالسالالىطات المحىيالالة التالالي ترالالترك 

 . ة المركزيةالحكوم

 

 اتخاذ القرارات
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بالمرالالاركة مالالا بالالين هطالالراؾ المرالالروع مالالن المجتمالالع المحىالالي،  اتالقالالرار تاتخالالذ

المسالالبولين بمحافألالالة الجيالالزة واإلدارات المحىيالالة التابعالالة لاالالا فالالي والدولالالة المم ىالالة 

 .المنطقة، وإدارة المركز المصر  لحقو  السكن

 

القانونية والباح ين الميدانيين  من الوحدة وتم إدارة المرروع من خفل فري  لمل

هناك لجنة مكونة من هلضاء  ذلك كانتك. وإدارة المركز المصر  لحقو  السكن

 .مع المسبولينلفجتماع والتهاو   من المجتمع ومن المركز

 
 

 التخطيط االستراتيجي

 إرراك كافة ايطراؾ في التخطيط

 راؾ المعنيالالة التالالي تضالالمر مالالع ايطالالوحالاتتالم التخطالاليط لاالالذا المرالالروع بالترالالاور وال

والدولالة متم ىالة  بع  العناصر النرطة من المجتمع متم ىة في القاطنين بالمنطقالة،

واإلدارات المحىيالالة التابعالالة لاالالا، والمركالالز ومجىالال  المدينالالة  الجيالالزة محافألالالةفالالي 

 .المصر  لحقو  السكن

 

فقالالد كانالالت النسالالاء  وقالالد كالالان لىهبالالات المامرالالة دور فالالي لمىيالالة التخطالاليط والتحهيالالز،

، حيالث كانالت النسالاء تتحمالل بسالرلة التحالركنحالو في دفالع الرجالال  امؤ ر النصر

 .مرقة بالؽة في الحصول لىأ الميال من مناط  بعيدة

 

لالالالالالم يكالالالالالن هنالالالالالاك تخطالالالالاليط إسالالالالالتراتيجي موسالالالالالع بسالالالالالبب لامالالالالالل ضالالالالالي  الوقالالالالالت 

وضالالالالالرورة سالالالالالرلة حالالالالالل المرالالالالالكىة، إال انالالالالاله تالالالالالم لمالالالالالل تحىيالالالالالل لنقالالالالالاط القالالالالالوة 

فكانالالالالالالالت  .تاحالالالالالالالة والمخالالالالالالالاطروالضالالالالالالالعؾ فالالالالالالالي هالالالالالالالذل القضالالالالالالالية والهالالالالالالالرص الم

 خطالالالالالالورة المرالالالالالالكىة مالالالالالالن نقالالالالالالاط القالالالالالالوة حيالالالالالالث ال يمكالالالالالالن لىمسالالالالالالبولين تحمالالالالالالل

انترالالالالالالار وبالالالالالالاء بالالالالالالين السالالالالالالكان برالالالالالالكل كبيالالالالالالر والتاديالالالالالالد بكار الالالالالالة  مسالالالالالالبولية

كالالالالالالذلك كالالالالالالان مالالالالالالن الهالالالالالالرص المتاحالالالالالالة إمكانيالالالالالالة اسالالالالالالتؽفل  .صالالالالالالحية وبيبيالالالالالالة

لفقالالالالالالالات سالالالالالالالابقة لىمركالالالالالالالز مالالالالالالالع الجاالالالالالالالات المسالالالالالالالبولة باالالالالالالالذل المحافألالالالالالالالة، 

ك الجمالالالالالالالالي لالالالالالالالدى المالالالالالالالواطنين واسالالالالالالالتعدادهم لىتحالالالالالالالرك وإمكانيالالالالالالالة التحالالالالالالالر

همالالالالالا الخطالالالالالورة فكانالالالالالت تتم الالالالالل فالالالالالي  .الختبالالالالالار كالالالالالل الطالالالالالر  المتاحالالالالالة لىحالالالالالل

ومالالالالالن بالالالالالين . الخالالالالالوؾ مالالالالالن حالالالالالدوث الكار الالالالالة قبالالالالالل الوصالالالالالول لحالالالالالل المرالالالالالكىة

نقالالالالالالاط الضالالالالالالعؾ جالالالالالالاء لامالالالالالالل الوقالالالالالالت الحالالالالالالاكم لكافالالالالالالة التحركالالالالالالات، حيالالالالالالث  

لالالالالالالدم لتجنالالالالالالب وقالالالالالالوع الكار الالالالالالة ممالالالالالالا هدى إلالالالالالالأ  بسالالالالالالرلةالتحالالالالالالرك وجالالالالالالب 

ايمالالالالالالوال الفزمالالالالالالة مالالالالالالن جانالالالالالالب المالالالالالالواطنين فالالالالالالي وقالالالالالالت  إمكانيالالالالالالة تالالالالالالوفير
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 .قصير هو مخاطبة جاات دولية هو مؤسسات هخرى لىتدخل

 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

لىجماور المستادؾ حيالث جالاء ليعالالذ مرالكىة بيبيالة  احقيقي اجسد المرروع احتياج

ن هن تتسالبب فالي كار الة متم ىالة فالي تالدهور وصحية رديدة الخطورة كان من الممك

وقالالد تالالم تحديالالد االحتياجالالات مالالن خالالفل . مسالالتوى الصالالحة العامالالة لسالالكان المنطقالالة

، وقالد تضالمنت لمجتمالع الحقيقيالةا اتلبالرت لالن حاجال التالي مجمولة من اينرالطة

 : اآلتي

 تحىيل صفحية ميال الررب لفستخدام اآلدمي في المعامل المتخصصة، 

 ليالالة اقتصالالادية لتحديالالد إمكانيالالة مسالالاهمة السالالكان مالالن دراسالالة اجتماالقيالالام ب

 ،الناحية المادية واالجتمالية

  إرراك المجتمع المحىي فالي االجتمالالات الموسالعة التالي تالم فياالا التخطاليط

 ،لىمرروع واتخاذ القرارات

 نقارات مع سكان المنطقة لح ام جميعام لىأ المراركة الهعالةلقد م. 

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 موارد المادية لىمرروعال

وقالد . فنيالة وبرالريةوانحصرت الموارد الفزمة لتنهيالذ المرالروع فالي مالوارد ماليالة 

احتاج المرروع إلأ موارد مادية لرالراء المواسالير الربيسالية والهرليالة والمحالاب  

وكافة المتطىبات ايخرى الفزمة لتؽيير ربكة ميال الررب برارع العربي بمنطقة 

متخصصين تم ىوا في لجنة لهحص الموارد الهنية والبررية  وتضمنت. صهط الىبن

الميالالال ومالالدى تىو االالا والكرالالؾ لىالالأ رالالبكة الصالالرؾ الصالالحي ورالالبكة ميالالال الرالالرب 

 .لمعرفة سبب التىوث

 

بحساب المصادر المختىهة لىمال المتوفر، كان هناك قصور في ميزانية المحافألة و

هتمامالالات والمصالالالح وفالالي ضالالوء الوضالالع الطالالارئ واال. فالالي وقالالت الحاجالالة الماسالالة

المجتمع المحىي بالأموال مالن جيالوبام الخاصالة بؽالر  دلالم  هفراد الجمالية، ساهم

 .تكىهة ربكة الميال الجديدة

 

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن
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كان هناك حصر لره  المال االجتمالي المتالوافر لالدى جميالع المالواطنين، وكالذلك 

وقالد سالاهم المجتمالع . لم يكالن كافيالا لحالل المرالكىة هكنول ،ما يمكن تدبيرل من هموال

المحىالالي بتحمالالل تكالالاليؾ جالالزء مالالن ميزانيالالة رالالبكة ميالالال الرالالرب الجديالالدة كمرالالاركة 

مادية، كمالا سالاهم السالكان بمسالالدة الهنيالين المتخصصالين ه نالاء لمىيالة الحهالر ومالد 

 .مواسير الربكة الجديدة

 

 تنفيذال

 خريندور المجتمع المحىي والدولة والرركاء اآل

بسالبب  تسالتجب في البداية قام المواطنون بتقديم ركاوى لىجاالات المسالبولة التالي لالم

لدم التمكن من سرلة توفير ميزانية لحل المركىة، مما دفع السالكان لمحاولالة حالل 

وقالد لقالد . المركىة بالجاود الذاتية ولكن لم تكن هناك إمكانات فنية هو ماديالة كافيالة

انيالالة التحالالرك فالالي ألالالل ايوضالالاع القابمالالة حيالالث إمك السالالكان لالالدة اجتمالالالات لبحالالث

توصالالىوا إلالالأ قالالرار باالتصالالال بالالالمركز المصالالر  لحقالالو  السالالكن لبحالالث إمكانيالالة 

 .مساهمة المركز في هذل المبادرة

 

لمحافأل لسرلة التالدخل باوقد قام المركز المصر  لحقو  السكن بدورل باالتصال 

فقالالة لىالالأ تؽييالالر رالالبكة ، وهبالالدى المحالالافأل المواورالاليكة لتجنالالب كار الالة صالالحية وبيبيالالة

هن يتحمل المواطنون كافالة التكالاليؾ، إال هن المركالز لالاود رريطة الصرؾ ولكن 

لدم قدرة المواطنين لىأ تحمل التكاليؾ، فقرر السيد المحالافأل هن  ررحلتصال إلا

ولند التوجه لمجى  المدينة  .تقوم المحافألة بتحمل التكاليؾ من خطة االلتمادات

، فوجا ههالي المنطقة وهلضاء المركز بعالدم وجالود همالوال لإلتها  لىأ التهاصيل

لقالد  بالذلند. من التمادات هذا العام وهنه يجب االنتألار اللتمالادات السالنة الجديالدة

اجتماع بين المسبولين وههالي المنطقة وهلضالاء مالن المركالز لبحالث كيهيالة التنهيالذ، 

سالالير الهرليالالة وتالالم االتهالالا  مالالن خالالفل المهاوضالالات لىالالأ قيالالام السالالكان برالالراء الموا

الخاصة بالرارع، وقيام الجاات المسبولة بتوفير المعدات ايخالرى م الل المواسالير 

الربيسية والمحاب  التي تصل المواسير الهرلية بالربكة الربيسية، لىالأ هن تالوفر 

الجاالالات المسالالبولة الماندسالالين والعمالالال المتخصصالالين فالالي هالالذا المجالالال لىالالأ نهقالالة 

لحقو  السكن بتؽطية بع  العجز الماد  من  كما ساهم المركز المصر . الدولة

 .جانب سكان المنطقة

 
 

 

 :وقد كان لىمجتمع المحىي دور فعال في لمىية التخطيط والتنهيذ لىمبادرة حيث
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 اختار المواطنون لررة من بينام لىتحرك ولىتهاو  ه ناء االجتمالات، 

  مرالاركة قام  ف ة هفراد بجمع ايموال الفزمة من السالكان وحسالاب نسالبة

 ،كل منزل

  تالالم إختيالالار بعالال  المالالواطنين الالالذين لالالديام خبالالرة لرالالراء المواسالالير التالالي

 ،هلطاهم الماندسون مواصهاتاا

 قام المواطنون بإختيار لنصر لإلتصال والمتابعة مع المركز، 

  قام المواطنون بتبادل اإلرراؾ لىأ العمال ه ناء التنهيالذ، فكالانوا يتنالاوبون

 .يد لمىه وإلتزاماتهلىأ اإلرراؾ، كل حسب موال

 

المحىيالة صاليانة الرالالبكة الربيسالية، لىالالأ هن  اإلدارةوقالد تالم االتهالالا  لىالأ هن تتالالولي 

يتالالالولي سالالالكان المنطقالالالة صالالاليانة التوصالالاليفت الهرليالالالة الموصالالالىة لىمنالالالازل لضالالالمان 

 .استدامة لمل الربكة بكهاءة

 

ولم يكن من ههداؾ المرروع خى  تضامن وترابط إجتمالي بين المواطنين حيالث 

لم يكن الوقالت المتالاح لىمرالروع يسالمح بالذلك ولكالن مالا حالدث هالو تالرابط وتضالامن 

سكان الرارع مع بقية سالكان الحالي فالي حقاالم فالي تنهيالذ نهال  المرالروع إذا هرادوا 

 .ذلك

 

 تنهيذ وكيهية التؽىب لىياا الالمعوقات التي واجات 

حتالأ إلجالراء المهاوضالات  برالكل كبيالركانت موافقة السيد المحافأل لنصرا ميسرا 

في ألل لدم وجود إلتمالادات ماليالة، كالذلك كانالت تحركالات المالواطنين مالن البدايالة 

وقالالد كالالان هنالالاك بعالال  العراقيالالل . إلالالأ الناايالالة لنصالالرا فعالالاال فالالي تيسالالير المرالالروع

البيروقراطيالالالة مالالالن جانالالالب المجىالالال  المحىالالالي والتالالالي زالالالالت باالتصالالالال  يمتم ىالالالة فالالال

 .المدينةبالمسبولين ايلىأ سواء السيد المحافأل هو ربي  مجى  

 

لدم وجود إلتمادات بالميزانية الحكومية وقد تم التؽىب لىأ ذلك بتقسيم التكالاليؾ 

كانالالت هنالالاك بعالال  المنالالازل المؽىقالالة التالالي كالالذلك بالالين المحافألالالة وبالالين المالالواطنين  

إضطر المواطنون لىالدفع نيابالة لالن قاطنياالا ممالا ضالالؾ مالن التكىهالة المىقالاة لىالأ 

هن سالكان الرالارع  اسالر لىالأ الالدفع إلدراكااللالم توافال  بعال  ايولات  كل منزل  

 .سيتحمىون التكىهة ولكن تم إقنالام بضرورة الدفع لن طري  المواطنين اآلخرين

 

 المبادرة /المرروعهوجه االستهادة من 

 :تجرى االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتي
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 تؽيير ربكة ميال الرربمتم ىة في : مراف /بنية تحتية،  

 حيث هن المركىة تتم ل في هزمة لاجىة استدلت نوع من : الطوارئ إدارة

    ،التدخل المبارر والعاجل لتجنب وقوع كار ة

  حيالالث قالالام ايهالالالي بتعببالالة وتنألالاليم : تحهيالالز الجمالالاهير/االجتماليالالةالتعببالالة

كمالالا كالالان هالالذا المرالالروع محهالالزا لبقيالالة ايهالالالي المقيمالالين بالمنطقالالة  ،هنهسالالام

   ،مرروع في الروارع المختىهة بالمنطقةلىمطالبة بتنهيذ نه  ال

 خفل توفير بيبة صحية معيرية نم: تحسين ألروؾ السكن،   

 تدريب سكان المنطقة لىأ العمل والتحرك الجمالأ: التعىيم والتدريب. 

 
  

  االجتماعيتقييم وتحليل اإلنتاج 

 االجتمالية المكاسب /هيهدافالمرروع  مدى تحقي 

فقد . إلأ ههدافه رؼم التحديات التي واجاته في البداية نجح المرروع في الوصول

ومن ههم لناصر اإلنتاج  .حل المركىة قبل حدوث كار ة صحية وبيبيةتوصل إلأ 

لاالالذل المبالالادرة هالالو خىالال  تعالالاون نالالاجح ومتكالالافا بالالين الجاالالات المسالالبولة االجتمالالالي 

ومة والطبقات والطبقة الرعبية لحل المركىة، مما خى  نموذجام لىؽة حوار بين الحك

 لىالأ كما نجح المرروع في تنمية قدرة المالواطنين. الرعبية في المجتمع المصرى

التحرك الجمالي والتهاو  لىأ جميع المستويات لحالل المرالكىة، وتنميالة قالدرتام 

 .لىأ تنأليم هنهسام في مرحىة التخطيط والتنهيذ

 

مالواطنين لنالدما وقد كان النجاح االجتمالي ايكبر في هذا المرروع هالو موقالؾ ال

طىب منام المسبولون لند إنتااء المرالروع هن يقومالوا بالالتوقيع لىالأ ورقالة يقالروا 

فياا بالأنام تحمىالوا كافالة تكالاليؾ تركيالب رالبكة الميالال وذلالك لعالدم مطالبالة الرالوارع 

ايخالالرى بالمنطقالالة المسالالبولين بتركيالالب رالالبكات لىميالالال لالالديام، فقالالد قالالام المواطنالالون 

ار مقالرين بحال  بقيالة المالواطنين فالي المطالبالة بحقاالم برف  التوقيع لىأ هذا اإلقر

 ،واآلن وبعالالد مالالرور حالالوالي العالالام لىالالأ هالالذا المرالالروع. فالالي تركيالالب رالالبكات لىميالالال

قامت الجاات المسبولة بتؽيير كافالة رالبكات ميالال الرالرب بالمنطقالة بالنه  الطريقالة 

 وذلالالك بتركيالب المواسالير الربيسالالية ،التالي نهالذ باالا المرالالروع ايول برالارع العربالأ

 .المتصىة بالربكة لىأ هن يقوم المواطنون بتركيب المواسير الهرلية

 

 

 لىموبل االجتمالي باإلنتاج  رتباطاالمدى 

لألزمالة لىموبل من حيث إدارة المواطنين االجتمالي يرتبط هذا المرروع باإلنتاج 
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تالالراكم ره  ووتحديالالدهم لىحىالالول ومرالالاركتام فالالي التنهيالالذ بالالالتواز  مالالع الحكومالالة، 

وهيضالام إصالرار المالواطنين لىالأ حقاالم فالي  ،الجتمالي في لمىية المرالاركةالمال ا

قد تم هالذا الحالدث النالادر تاريخيالام و. مسكن مفبم وما يتعى  به من التزامات الدولة

 االملىأ هر  الواقع باذا المستوى بسبب االستيعاب الهطر  لالدى المالواطنين بحق

لمصالالر  والتعالالاون مالالع السالالكن المفبالالم، كالالذلك دور المركالالز الىالالأ  الحصالالول فالالي

 .المواطنين والجاات الحكومية

 
 

 النتائج والدروس المستفادة 

 الدرو  المستهادة 

إمكانيالالة بنالالاء قالالدرات لعالالل مالالن ههالالم الالالدرو  المسالالتهادة مالالن هالالذل الخبالالرات هالالي 

المالالواطنين سالالواء فالالي م الالل هالالذا المرالالروع هو مرالالاريع مختىهالالة هخالالرى، إلالالأ جانالالب 

مراحل المرالروع بالدءا مالن التخطاليط ومالرورا  إمكانية مراركة المواطنين في كافة

حتياج حقيقي لام وهن تنبع ابالتنهيذ والرقابة والتقييم بررط هن يعبر المرروع لن 

لتحالرك الجمالالي دون تحقيال  فالي افكرة المرروع من المواطنين مع رؼبة حقيقية 

 .مكاسب فردية

 
 

  الرؤية المستقبلية إلمكانية التطوير أو التكرار

رروع صؽير م الل مرالروع معالجالة ميالال الرالرب برالارع العربالي مالن إن تطبي  م

الممكن هن يؤد  إلأ توسع المرروع لتحقي  مكاسب هكبر كما حدث في م الل هالذل 

ولقد تمالت  .الحالة من خفل معالجة ميال الررب بجميع روارع منطقة صهط الىبن

تالي ألالروؾ خاصالة حيالث تالوافرت لاالا العديالد مالن العناصالر ال ألالل الحالالة فاليهذل 

سالدت لىأ إنجاحاا ومناا وجالود لفقالات سالابقة بالين المركالز المصالر  لحقالو  

السكن والجاات الحكومية المسبولة واستعداد المسالبولين لىتهالاو  والمرالاركة فالي 

تقديم الحىالول، إلالأ جانالب اسالتعداد المالواطنين لىتحالرك الجمالالي فالي كالل خطالوات 

ومالن هنالا . فالة ايطالراؾإلأ سرلة تحرك كا أالمرروع، وخطورة الحالة مما دل

لي  هناك ضمانة في المسالتقبل لوجالود هالذل العناصالر وتضالافرها معالا فالي حالاالت 

 .مما ىة في المستقبل وإن كانت قد تكررت في نه  الحي وكانت النتابذ إيجابية

 
يحتاج تطبي  م الل هالذا المرالروع فالي منالاط  هخالرى إلالأ العديالد مالن التحركالات، و

 :مناا لىأ سبيل الم ال

 مل بحث نألر  وميداني حالول المنالاط  التالي تعالاني مالن نهال  ضرورة ل
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المركفت هو مركفت رالبياة وحجالم االلتمالادات الموجالودة وااللتمالادات 

 ،المطىوبة لتنهيذ م ل هذل المررولات

 بناء قدرات المواطنين ونرر الولي بينام، 

  وجود تخطيط إسالتراتيجي مسالب  والبحالث لالن جاالات هخالرى ترالارك فالي

 ،التنهيذلمىية التمويل و

  الجاالالات الحكوميالالة فيمالالا بالالينضالالرورة وجالالود قالالدر مالالن التهالالالل السالالريع 

 .والمجتمع المحىي

 

 تفالسالىطات المحىيالة اتبعال. إن تكرار تجربالة رالارع العربالي صالارت ميالزة مركبالة

 تحيالث ركبال ،المناذ نهسه في منالاط  هخالرى لىالأ طريقالة مبالادرة رالارع العربالأ

وبينمالا هدت هالذل . المواسالير الهرليالة ايهالالي بتركيالب تالمواسير الربيسالية وطالبال

مالالن  اجديالد االصاليؽة إلالأ تحسالالين ايحالوال المعيرالية، فاالالي هيضالام قالد لكسالالت مىمحال

مفمح انسحاب الدولة المعولمة مالن المسالبوليات العامالة، كمالا هالو الحالال والمنالاهذ 

وفي ضوء التزامالات الدولالة تجالال . ايخرى من خصخصة السىع والخدمات العامة

الخصخصة هو ترك المواطنين يسعون إلأ حىالول لمىية فإن  ي العام،القانون الدول

لمالالال إرالالير إلالالأ تراجالالع الدولالالة لالالن التزاماتاالالا فالالي تخاصالالة لمرالالكفت لامالالة إنمالالا 

وهو هيضام يركل خطورة لىأ المسالتوى المحىالي بتعريالة . حقو  اإلنسان ايساسية

لدولالالة ا تقالالوي  السالالىطة وامكانالالات ةمصالالداقية المؤسسالالات الحكوميالالة وفالالي الناايالال

 .نهساا

 

 المبادرة /كيفية ترويج الجهات المشاركة لهذا المشروع

 :يقوم المنألمون والمراركون بالترويذ لاذل الخبرات من خفل

 ورش  لقالالد دلالالم المجتمالالع المحىالالي لفسالالتهادة مالالن هالالذل الخبالالرات مالالن خالالفل

 ،ن لىأ المرروعواا المجتمع المحىي والقابمفيلمل يرارك 

  في المىتقيات الدولية والزيارات التبادلية فيما بين لر  ونقل هذل الخبرة

 ، الماتمين

 خفل وسابل اإللفم و النررات والندوات وهيضا من. 

 

بقيالة السالكان بالالحي  أقام المواطنون بالترويذ لاذل الخبالرة فالي الحالي ممالا دلالوقد 

 .إلأ التحرك لتنهيذ نه  المرروع بالروراع ايخرى بالمنطقة

 :، برجاء االتصال بــتلمزيد من المعلوما

 منال الطيبأ، المدير التنهيذى
 المركز المصر  لىح  في السكن
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 8>قصر النيل، الدور التاسع، جناح  66
 التحرير، القاهرة

 جماورية مصر العربية
 2194–392 2(0) 20+   :تليفون

 6606–672 10(0) 20+ :تليفون محمول
 echr@echr.org  :بريد الكترون 

 www.echr.org :الموقع عل  اإلنترنت

mailto:echr@echr.org
mailto:echr@echr.org
http://www.echr.org/
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 مبةةادرة قريةةة الفسةةطاط لتطةةوير أفةةران الخةةزف والفخةةار
  بمنطقة القاهرة القبطية

 

 ،مصر القديمة ،القاهرة ،ماورية مصر العربيةج  :الموقع الجغرافي

 خىؾ مجمع ايديان -ار  الم ى ة ،كوم ؼراب

 5006  ب/ؼسط ا  :تاريخ بداية المشروع

 لجنة مسبولة لن تنهيذ المرروع وإدارته من     :عدد العاملين

 8)هفراد متطولين  9الهبة المستادفة مكونة من 

 .(سيدة+ رجال 

العالالامىين القالالابمين  نسالالمة بيالالنام 48.600حالالوالأ   :الفئات المستهدفة

إلالالأ ر  الهخالالار ويصالالل لالالددهم ىالالي لمىيالالة حالالل

العالالامىين ، و(سالالنة 70–50) رجالالل 480حالالوالي 

المسالالالدين فالالي اإلنتالالاج ويصالالل لالالددهم لحالالوالي 

، (سالالالنة 78–;4)مالالن الرجالالال والسالاليدات  480

ههالي منطقة كوم ؼراب ويصل لددهم لحوالي و

، مالالالالالن ايطهالالالالالال والنسالالالالالاء والرجالالالالالال 48.000

هصالالالحاب الوحالالالدات القديمالالالة لتصالالالنيع الخالالالزؾ و
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( رجالالالال ;5+ ناسالالاليدت) 60ولالالالددهم والهخالالالار 

، سالالنة 90سالالنة حتالالأ  68تتالالراوح هلمالالارهم مالالن 

ايطهال العامىين داخل الوحدات ويصل لالددهم و

( ذكالالالالالور 440+إنالالالالالاث  70)طهالالالالالل  480 إلالالالالالأ

 .سنة ;4سنة حتأ  45تتراوح هلمارهم من 

 كوم ؼراب، خىؾ مجمع بمنطقة  ار  الم ى ة  :النطاق الجغرافي للمشروع

  .مصر القديمةايديان بمنطقة 

 
 

 ملخص

ونقىاالا إلالأ ( الهسالطاط)صدر قالرار وزار  بإزالالة مصالانع الهخالار بمصالر القديمالة 

منطقة جبىية بعيدة لن العمران تسمي ر  ال عبان مما يادد حرفة الخزؾ والهخار 

ارتهالالاع نسالالبة البطالالالة وانالالد ار التالالراث نتيجالالة فقالالر المانالالة وتخىهاالالا لالالن بباالنالالد ار و

تخداماا وسالالابل حريالال  بدابيالالة تزيالالد مالالن نسالالبة تىالالوث الاالالواء التطالالور العالالالمي السالال

مبالادرة الولاذا قالام المجتمالع المحىالي بمسالالدة الايبالة القبطيالة اإلنجيىيالة  ب. بالقاهرة

سالالكان التالالي يواجااالالا  لحالالل المرالالكىة البيبيالالة واالقتصالالادية واالجتماليالالة والعمرانيالالة

 .ن بااوالمنطقة والعامى

  

ىبيبة بموافقة جااز ربون البيبة تم لرضه لىي وقد تم تصميم فرن مطور صدي  ل

السيد محافأل القاهرة لالن طريال  ايهالالي، والالذ  كالان لاله اي الر ايكبالر فالي تؽييالر 

بنالاء قريالة نموذجيالة لىخالزؾ لفالدان  608قرار اإلزالة وتطالويرل لقالرار بتخصاليص 

 كمالا رالـاركت الايبالة القبطيالة. والهخار بتمويل من محافأل القاهرة ووزارة السياحة

فالالالرن مطالالالور لحالالالر  الهخالالالار والخالالالزؾ وإدخالالالال  50لالالالـدد  صالالالنعاإلنجيىيالالالة فالالالي 

منزل من  480كما قامت بتطوير لـدد  ،تكنولوجيات جديدة لىحد من تىوث الاواء

. هسالـرة 900مناالا حالوالي  تمنازل هصالحاب ايفالران والعمالالة المسالـالدة اسالـتهاد

نرالـاء قريالة لىخالرؾ ويم ل هذا النموذج هول نموذج في هفريقيا والرر  ايوسط إل

 .والهخار وتطوير ايفران باا

 
 

 

 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 القيام بالمبادرة
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إلأ هدى تدهور الألروؾ االجتمالية واالقتصادية والبيبية والعمرانية لاذل المنطقة 

 كوم ؼالرابذين يسكنون بمنطقة القيام باذل المبادرة إلنقاذ مختىؾ فبات المجتمع ال

الصالالالحية  امالالالن خطالالالر بيبالالالي يالالالؤد  إلالالالأ تالالالدهور حالتاالالال اوالمنالالالاط  المحيطالالالة باالالال

تضالم هالذل المنطقالة كنالاب  لحالة من التهكالك االجتمالالي، و اواالقتصادية ويعرضا

 58.000مصر القديمة وجامع لمرو بن العاص، ويصل لدد سكاناا إلأ حوالي 

  .نسـمة

بحرفة صنالة الهخار وكسارات ايحجار والمدابػ ممالا معألم سكان المنطقة يعمل 

ممالا يتسبب في إخراج الك ير من ايدخنة وايبخالرة المتصالالدة مالن هالذل المنراللت 

إلالالأ تىالالوث الاالالواء بؽالالاز هول و الالان هكسالاليد الكربالالون، حيالالث يقالالوم هصالالحاب  يالالؤد 

الكالالاوتش وايخرالالاب )وحالالدات الهخالالار بحالالر  الهخالالار بمخىهالالات مىو الالة لىبيبالالة م الالل 

، ايمر الذ  ترتب لىيه تدهور الحالة الصحية لىمجتمع (مامة كمصادر لىطاقةوالق

المحىي بالمنطقة والمنالاط  المحيطالة وارتهالاع معالدالت اإلصالابة بالأمرا  الجاالاز 

 .التنهسي كالربو وااللتااب الربو  والسرطان

 

وكمحاولالالة لمعالجالالة هالالذل الكار الالة البيبيالالة، تالالم اتخالالاذ قالالرار وزار  بنقالالل هصالالحاب 

ران وإزالالالة المنطقالالة وتالالرحيىام الالالي منطقالالة جبىيالالة تسالالمي رالال  ال عبالالان، وهالالي ايفالال

منطقالة بعيالدة لالالن العمالران، ممالا يعالالر  مانالة وفالن صالالنالة الهخالار إلالأ التالالدهور 

الطبع فالالان هالالذا القالالرار يم الالل كار الالة اقتصالالادية واجتماليالالة تاالالدد بالالو .واالنقالالرا 

لالالي خهالال  نسالالبة د  اؤيالالممالالا  ،بتالالدهور المسالالتوى المعيرالالي لىعالالامىين باالالذا المجالالال

االلتحا  بالتعىيم، ولدم اهتمام اآلباء وايماات بالتؽذية الصحية والسىيمة البنابام 

 .لألسر حالة االقتصاديةالبسبب تدهور 

 
 

 حلها لل   المبادرةهدفت المشكالت الرئيسية التي 

 :يما يىيحىاا فإلأ المبادرة هدفت تكمن المركفت الربيسية التي 

 ية لىمجتمالالع المحىالالي بالمنطقالالة والمنالالاط  المحيطالالالة تالالدهور الحالالالة الصالالح

ارتهالالاع معالالدالت اإلصالالابة بالالأمرا  الجاالالاز التنهسالالي كالالالربو وااللتاالالاب و

 ،الربو  والسرطان

  هول و ان هكسيد الكربالون فالي الاالواء ممالا يسالبب تىالوث بيبالي كبيالر انترار

 ،تأ ير سىبي ورديد الخطورة لىأ البيبة الطبيعية  ذ

 ار، وما تحويه من قيم فنية لريقة، إلأ التدهور تعر  مانة صنالة الهخ

جبىية نابية بعيدة  واالنقرا  بسبب صدور قرار وزار  بنقىاا إلأ منطقة

 .لن العمران
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 األهداف الرئيسية والثانوية 

 ايهداؾ الربيسية

 المبالادرة إلالأ تحسالين المسالتوى المعيرالي لسالكان منطقالة الهسالطاط/يادؾ المرروع

هفالران الهخالار فالي همالاكنام بعالد تطالوير الحرفالة وذلالك مالن  وإلادة تسالكين هصالحاب

خفل بناء هفران نموذجية صديقة لىبيبة مع لمل قيا  لأل ر البيبي لاا لن طري  

 .جااز ربون البيبة

 

 ايهداؾ ال انوية

وإدخال تكنولوجيالات حدي الة  ااتطوير ايفران القديمة وتحدي  :يادؾ المرروع إلأ

الميالالة، وتخصالاليص بعالال  الوحالالدات التجاريالالة يصالالحاب بمالالا يتمارالالي مالالع الالالنألم الع

لوحالالدات اتالالأمين حيالالازة وايفالالران داخالالل قريالالة الخالالزؾ والهخالالار بمصالالر القديمالالة  

تالرميم المسالاكن التالي يعيرالون باالا مالع ، ووايراضي الممنوحالة يصالحاب ايفالران

إنراء حمامات جديدة نتيجة ارتراك هك ر من هسرة في المنالزل بحمالام واحالد وذلالك 

ومد الوحدات الخاصة بتصنيع الهخار بربكة لميال الررب  ،رـار ايمرا لمنع انت

والصالالرؾ الصالالحي والكاربالالاء، تالالدريب القيالالادات المحىيالالة وجمعيالالة مصالالر لإلبالالداع 

وإيجالالاد فالالرص تمويىيالالة لىمرالالرولات  الحالالل مرالالاكىا اوالتنميالالة لىالالأ تنألالاليم هنهسالالا

 .الضرورية الخاصة بتنمية المنطقة

 
 

 مشاركةمصدر المبادرة والجهات ال

 مصدر المبادرة

هدى تالالدهور الألالالروؾ المعيرالالية والعمرانيالالة بالمنطقالالة إلالالأ قيالالام المجتمالالع المحىالالي 

مبالادرة لحالل المرالكفت بال بالتعالاون مالع الايبالة القبطيالة اإلنجيىيالة  (ههالي المنطقة)

 .المطروحة

 

 الجاات المراركة

الايبالة القبطيالة مالع رارك في هذل المبادرة التي قام باالا المجتمالع المحىالي بالتعالاون 

اإلنجيىية وجمعية مصر لإلبداع والتنمية، محافألة القالاهرة ووزارة السالياحة مم ىالة 

لن الحكومة المصرية، وبع  الجاات التمويىية م ل السهارة اإليطالية والمجتمالع 

 .المحىي نهسه
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   اإلطار القانوني واإلدار

روؾ بيبيالة صالحية لقد ارتكزت المبادرة لىأ حال  اإلنسالان فالي الحيالاة فالي ألالل ألال

كما ارتكزت المبادرة لىأ تصدي  الحكومة المصرية لىأ العاالد الالدولي . وسىيمة

حهالأل الحال  فالي سالكن ي ذ  الخاص بالحقو  االقتصادية واالجتمالية وال قافية، وال

. ألالل هنالاك مرالكفت فالي إلمالال الحال تمفبم كح  من حقو  اإلنسان، ومع ذلالك 

وال قافية، في لام  واالجتمالية ةقو  االقتصاديوقد الحألت لجنة ايمم المتحدة لىح

 . رإيجاد سكن بديل بالهعل في قرية الهواخي نإخفءات قسرية بدووقوع  5000

 

ن حمايالالة أبرالال 7>>4لسالالنة  7ولقالالد بالالادرت الحكومالالة المصالالرية باستصالالدار قالالانون 

 .الجديالدةالمنراللت القابمالة والمنراللت البيبة لمواجاالة مرالاكل  التىالوث الناجمالة لالن 

الك يالر حاليالا تبذل و .يرمل القانون المعايير الخاصة بتىوث الاواء والماء والتربةو

ت للاواء وإلالزام المنرالالىحد من تىوث الاواء بالقاهرة من خفل رصد من الجاود 

 . بتوفي  هوضالاا حسب ما جاء بقانون حماية البيبة

 
 

 اتخاذ القرارات

  اإلدارةاتخاذ القرارات و

 ،اتخالاذ القالرارات مكونالة مالن المنتهعالين هنهسالاموادارة المرالروع تم تركيل لجنالة إل

 :الىجنة بما يىي واتسمت هذل

  متم ىة في هصحاب ايفران هنهسامالهنية التوفر الكوادر، 

  القالالدرة لىالالي االتصالالال بالجاالالات الحكوميالالة م الالل وزارة السالالياحة ومحافألالالة

  ،القاهرة

  رروع وههدافهلقد الىقاءات مع المستادفين لررح المالقدرة لىي، 

 قالالدرة لىالالأ وضالالع هنألمالالة ماليالالالة وإداريالالة بالتعالالاون مالالع الايبالالة القبطيالالالة ال

  ،اإلنجيىية

 حىالالاله مالالالع المسالالالتادفيناقالالالدرة لىالالالأ إدارة المرالالالروع ومتابعالالالة مختىالالالؾ مرال 

  ،وتو يقه

 

 قدرة لىأ إنااء المركفت اإلدارية داخل جمعية مصر لإلبداع والتنميةال، 

 ت المجتمع بمراركة المستادفينقدرة لىأ لمل تقدير الحتياجاال. 

 

 التخطيط االستراتيجي
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 ة إرراك كافة ايطراؾ في التخطيطكيهي

سالنوات ممالا  7نتيجة لعدم توافر هموال لبناء القرية ألالل ايهالالي بالدون لمالل لمالدة 

لىالالي ذلالالك العفقالالات بالالين ايهالالالي والجاالالات الحكوميالالة، وانعكالال  إلالالأ تالالدهور  هدى

هن  إالصحاب الوحدات وهسالرهم والعالامىين بالحرفالة الحالة النهسية واالجتمالية ي

تم تنهيذ المرالروع بالتعالاون بالين هصالحاب الوحالدات والايبالة القبطيالة اإلنجيىيالة مالن 

خفل بناء هفران نموذجية صديقة لىبيبة مع لمل قيا  لأل ر البيبي لاا لن طري  

ك بالالموروث وكان لاذا النموذج ه رل في تجمع ايهالي والتمس. جااز ربون البيبة

ال قافي لمدينة الهسطاط وضرورة بدء العمالل نتيجالة انخهالا  الالدخل بصالورة ؼيالر 

محتمىالالة، ممالالا هدى إلالالأ ضالالؽط هصالالحاب الوحالالدات لىالالي محافألالالة القالالاهرة ووزارة 

السالالياحة إلناالالاء هلمالالال البنالالاء داخالالل القريالالة وبالالدء دخالالول هصالالحاب الوحالالدات لتنهيالالذ 

بعالالدة جاالالات لالالن طريالال  وزارة وقالالد تالالم االتصالالال . مرالالرولاتام وتطالالوير هفالالرانام

 .السياحة لتدبير ايموال الفزمة لتنهيذ المرروع

 
وارتمل النموذج المقترح لتحقي  ههداؾ المبادرة لىأ العديد من البالرامذ التنمويالة 

 : م ل

 مرالالالروع مالالالع هصالالالحاب ايفالالالران لتطالالالوير ايفالالالران القديمالالالة  أاالتهالالالا  لىالالال

لالالنألم العالميالالة مالالا بالالين وإدخالالال تكنولوجيالالات حدي الالة بمالالا يفبالالم ا ااوتحالالدي 

  ،هصحاب ايفران والايبة القبطية اإلنجيىية لىخدمات االجتمالية

  تتالراوح  افالرد 60تخصيص وحالدات تجاريالة يصالحاب ايفالران ولالددهم

م داخالالالل قريالالة الخالالزؾ والهخالالار بمصالالالر 480و  400مسالالاحتاا مالالا بالالين 

 ،القديمة لن طري  محافألة القاهـرة ووزارة السـياحة

 محافألالالة القالالاهرة بتخصالاليص ار  لكالالل صالالاحب وحالالدة لقالالود مالالع  تحريالر

  ،بأسماء هصحاب ايفران

  تالالالرميم المسالالالاكن والؽالالالرؾ التالالالي لتنهيالالالذ مرالالالروع مالالالع هصالالالحاب الوحالالالدات

يعيرون باا  مع إنراء حمامات جديدة نتيجالة ارالتراك هك الر مالن هسالرة فالي 

 ،ايفالراد لىالأ العاليش بطريقالة صالحيةقالدرة لدم ، وحمام واحدفي المنزل 

 ،مستو  الصحة العامة والحد من انترـار ايمرا وذلك لتحسين 

 

  إدخالالال الميالالالال والمرافالالال  ايساسالالالية والكاربالالاء لكالالالل وحالالالدة مالالالن الوحالالالدات

 ،الخاصة بتصنيع الهخار

  تالالوفير لالالدة تالالدريبات لىقيالالادات المحىيالالة وجمعيالالة مصالالر لإلبالالداع والتنميالالة

لىالي  الىي إيجالاد حىالول لىمرالكفت المتوقعالة مسالتقبف وتالدريبا المسالدتا

 .مررولاتمقترحات لىكيهية إيجاد فرص تمويىية لن طري  كتابة 
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لقد تم التخطيط لىمرروع بالمراركة مع ايهالي الذين قاموا باختيار مجموله منام 

ليكونالوا مسالبولين لالن تنهيالذ المرالروع بالتعالالاون مالع الايبالة القبطيالة اإلنجيىيالة التالالي 

. مالو  م الل تطالوير ايفالرانقامت بتدريبام لىي كيهية إلداد مقترحات لمرالروع تن

. كمالالالا قامالالالت الىجنالالالة بتصالالالميم كافالالالة ايورا  اإلداريالالالة والماليالالالة لتنهيالالالذ المرالالالروع

وراركت السيدات في الىجنة المسبولة لن المرروع وإدارته ووضع النألم الماليالة 

وقامت الىجنة بعمل حصر لىوحدات المراد تطويرها، وتحديالد ايلمالال . واإلدارية

ن مالالع وضالالع مالالا يناسالالبام مالالن بالالرامذ واالالا ايطهالالال العالالامىالخطالالرة التالالي يتعالالر  ل

وتالم لقالد لقالاءات توليالة موجاالة لألهالالي لىمرالاركة فالي المرالروع لتنميالة . تدريبية

 .االقتصادية واالجتمالية ألروفام

 

مبادرة لىالأ اختيالار الكالوادر الهنيالة الموجالودة بالقريالة في الوقد ارتمىت نقاط القوة 

نماذج ناجحة رجعت المستادفين لىي اإلقبال  ى وخلىمسالدة في تنهيذ المرروع  

تالالوفير وإدارة المرالالروع لالالن طريالال  المسالالتهيدين هنهسالالام  ولىالالي تنهيالالذ المرالالروع  

تنهيذ المرروع و  لمواجاة المركفت المتوقعة اإلدارةتدريبات لىجنة المسبولة لن 

مالن إجمالالي تكىهالة المرالروع لالن طريال  % 70بحيث نهالذ بصورة قرو  دوارل 

ومرالاركة إللادة استخداماا مرة هخرى فالي تىبيالة االحتياجالات ايخالرى  القرو  

مرالاركة تنهيذ م ل محافألة القالاهرة ووزارة السالياحة والهك ر من جاة حكومية في 

 .جاات تمويىية لديدة داخل المرروع

 
 :تم ىت في كما ارتمىت المبادرة لىأ بع  نقاط الضعؾ

  فالي فتالرة زمنيالة قصاليرة ممالا لدم وجالود إمكانيالات ماديالة لتنهيالذ المرالروع

 هدى الي زيادة نسبة البطالة  

 نألرا لحدا تااالمسبولة الجمعية  ضعؾ   

   وجود مركفت إدارية داخل الجمعية 

 لدم توافر ال قة ما بين الجمعية وهصحاب الوحدات. 

 
 

 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

اينرطة ل المبادرة من خفل مجمولة من لقد تم تحديد االحتياجات وايولويات لاذ

  :اآلتي ارتمىت لىأ

 لقالالاءات مالالع هصالالحاب  لقالالد لمالالل حصالالر لىوحالالدات المالالراد تطويرهالالا نتيجالالة
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 ،الوحدات

 مقالالالابفت مالالالع ايطهالالالال العالالالامىين لتحديالالالد ايلمالالالال الخطالالالرة التالالالي  تنألالالاليم

 ،يتعرضون لاا

 ة االقتصالالادي القالالاءات مالالع مختىالالؾ فبالالات المجتمالالع لتحديالالد احتياجاتاالال لقالالد

 .واالجتمالية والبيبية

 

 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية 

مىيالون  9تنحصر الموارد المادية لىمرروع في تكىهة إنراء القرية التي تصالل إلالأ 

. مىيون جنيه ممنوحة مالن وزارة السالياحة 5جنيه ممنوحة من السهارة اإليطالية، و

لي في دفع مساهمات محىية لتنهيذ كما تم تمويل المرروع لن طري  ارتراك ايها

مالن التكىهالة الكىيالة لتصالنيع ايفالران لالن طريال  القالرو   االمرروع وتوليام جزء

من إجمالي تكىهة المرالروع لالن طريال  القالرو  وذلالك % 70 ، حيث نهذالدوارة

 .إللادة استخداماا مرة هخرى في تىبية االحتياجات ايخرى لىمنطقة

 

 الجتمالي الكامنالموارد المحىية وره  المال ا

المبادرة لىأ العديد من الموارد المحىية وره  المال االجتمالالي /ارتكز المرروع

 اوجود كوادر فنية لالية المستوى من هصحاب الوحدات هنهسام وقدرتاي تم ىت ف

لجالالان مسالالبولة لالالن  خىالال و ،المسالالتادؾع لىالالي رالالرح المرالالروع وههدافالاله لىمجتمالال

إلدارة المرروع لن طري  المراركة  اة باالمرروع ووضع القيم والىوابح الخاص

لىالأ االتصالال بالجاالات الحكوميالة والضالؽط لىياالا  االرعبية  باإلضافة إلأ قالدرتا

ترالالكيل   ودون اسالالتكمال ايلمالال اإلنرالالابية المتبقيالة ابممارسالالة هلمالاالا لىسالماح لاال

لجان من المستادفين هنهسام باسالتفم ايلمالال التالي تالم تنهيالذها حسالب المواصالهات 

االتصالال بوسالابل اإللالفم ولمالل مقالاالت صالحهية لالن لىأ  ةقدرالو ،لهنية البيبيةا

 .المرروع

ينتمي صانعو الهواخير وحرفة الهواخير إلأ هقدم التقاليد في المستوطنات البرالرية 

هن هصالحاب الحرفالة القالاهريين مالن  سالود االلتقالادومالع ذلالك، ي .ايصىية في مصر

 ;449–>9>)ين، الحكالالام الرالاليعة لمصالالر الهسالالطاط يعالالود تالالاريخام إلالالأ الهالالاطمي

وباتخاذها موقعام خىؾ الكنيسة المعىقالة التاريخيالة فالي مصالر القديمالة مالن (. ميفدية

ر والمصنولات الجبسية يالهواخير، والمعروفة رعبيام بالقىىية، وجدت ورش لىهواخ

واالحسا  االجتمالي الذ  بنالأ لىالأ  الرعبي التقىيديركل و. منذ هوابل الستينيات
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ال تحصي من ره  المالال االجتمالالي  روة مر القرون في هذا الجزء من القاهرة 

 .وال قافة الهطرية التي سعت المبادرة والمرروع إلأ المحافألة لىياا

 
 

 المبادرة/تنفيذ المشروع

 تنهيذالوالرركاء اآلخرين في لمىية دور المجتمع المحىي والدولة 

هصحاب الوحدات القديمالة لتصالنيع الخالزؾ  لقد ارتراك المجتمع المحىي متم فم في

والهخالالار والعالالامىين باالالا وبعالال  السالالكان بمنطقالالة كالالوم ؼالالراب، مالالع الايبالالة القبطيالالة 

اإلنجيىية لىخالدمات االجتماليالة، ومحالافأل القالاهرة، وبعال  الجاالات التمويىيالة م الل 

 :وزارة السياحة والسهارة اإليطالية في تنهيذ المرروع من خفل

 اهرة الخاص بالنقل واإلزالة وتخصيص ار  لبناء تؽيير قرار محافأل الق

فدان وتتراوح مساحة الوحدة مالا  608هول قرية لىخزؾ والهخار مساحتاا 

  ،م480الي  400بين 

  مىيالالالون جنيالالاله  9مىيالالالون جنيالالاله ممنوحالالالة مالالالن وزارة السالالالياحة و  5تالالالوفير

 ،ممنوحة من السهارة اإليطالية

  هخار داخل القريةا لىنفر 60ارتراك الايبة اإلنجيىية في تطوير لدد، 

  تالالرميم الوحالالدات السالالكنية يصالالحاب الوحالالدات الهخاريالالة وإنرالالاء حمامالالات

 ،صحية داخىاا

  ارالالالتراك متخصصالالالين لتالالالدريب الكالالالوادر والقيالالالادات المحىيالالالة لىالالالي كتابالالالة

 ،مقترحات لىمررولات

  هنألمة مالية وإداريالة وبنالاء القالدرة المؤسسالية لجمعيالة مصالر لإلبالداع  خى

 .والتنمية

 

الهخار مورو ة لالن المصالريين القالدماء، ويعتقالد هن صالناع الهخالار الموجالودين فالي مصالر القديمالة اليالوم انمالا صنالة 
هما لن معألم الورش الصؽيرة الموجالودة حاليالام فترجالع . يسيرون لىأ درب الصنعة الموجودل منذ القاهرة الهاطمية

 .إلأ هوابل الستينيات من القرن العررين
 

لمجتمع المحىالي لىقيالام بمراحالل تنهيالذ المرالروع المختىهالة تم تركيل لدة لجان من ا 
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لالالن االتصالالال بالجاالالات  واإلرالالراؾ لىياالالا، بحيالالث ارالالتمىت لىالالأ لجنالالة مسالالبولة

التالالالراخيص وحقالالالو  امالالالتفك اسالالالتخراج الحكوميالالالة وإناالالالاء اإلجالالالراءات اإلداريالالالة و

لجنالة إلفميالة مسالالبولة لالن كتابالالة المقالاالت الصالحهية لالالن الهالن اليالالدو  واير   

الخريطة  أه بألمال الخزؾ والهخار وههمية تطوير المنطقة ووضعاا لىوارتباط

لجنة مسبولة لن التعامل مع ايهالي وررح المرروع وتنهيذل ووضالع و  السياحية

لجنالالة مسالالبولة لالالن اسالالتفم ايفالالران حسالالب المواصالالهات والالالنألم اإلداريالالة والماليالالة  

ن تحديالد االحتياجالات لجنة مسبولة لوالبيبية وجمع المساهمات وهقساط القرو   

 .الخاصة بترميم المساكن وإنراء حمامات جديدة

 

 تنهيذ وكيهية التؽىب لىياا الالمعوقات التي واجات 

لالالدم وفالالأ ضالالعؾ اإلمكانيالالات الخاصالالة بأصالالحاب الوحالالدات  تمعوقالالات ماليالالة تم ىالال

وقالالد تالالم التؽىالالب لىياالالا مالالن خالالفل اتصالالال . وجالالود تمويالالل كالالاؾ مالالن وزارة السالالياحة

بجاات تمويىية إلناالاء ايلمالال اإلنرالابية داخالل القريالة والحصالول  وزارة السياحة

مساهمة الايبالة اإلنجيىيالة ومىيون  جنيه من السهارة اإليطالية   9لىأ منحة قدرها 

 الؾ جنية لكالل فالرن مطالور   9في مرروع تطوير ايفران ولمل منحة مقدارها 

ج لكالل 900 بىالػتطالوير مسالاكن هصالحاب ايفالران بم باإلضافة إلالأ مسالاهمتاا فالي

 .ؼرفة يتم ترميماا

 
وقد تم التؽىالب لىياالا مالن خالفل . في ارتهاع نسبة البطالة تمعوقات اقتصادية تم ى

 .فرد 400خى  وألابؾ لعدد وداخل قرية الخزؾ والهخار   افرن 50تطوير 

فالالالي لالالالدم قالالالدرة ايهالالالالي لىالالالي تحالالالديث الحرفالالالة وإدخالالالال  تمعوقالالالات فنيالالالة تم ىالالال

التؽىالب لىياالا مالن خالفل تصالميم نمالوذج لهالرن مطالور  وقد تالم. تكنولوجيات جديدة

بالتعالالاون مالالع متخصصالالين فالالي مجالالال البيبالالة وموافقالالة جاالالاز رالالبون البيبالالة لىيالاله  

 .االتصال ما بين ايهالي وجااز ربون البيبة لعمل قياسات بيبيةو

 

في ضعؾ دور جمعية مصر لإلبداع والتنمية المسبولة لن  تمعوقات إدارية تم ى

ألاالالالور مرالالالكفت مالالالع الجاالالالات الحكوميالالالة متعىقالالالة ونرالالالأتاا   المرالالالروع لحدا الالالة

تدريبات لىقيادات المحىية لمجىال   لقد وقد تم التؽىب لىياا من خفل. بالتراخيص

وبنالالالاء القالالالدرات  ،هنألمالالالة ماليالالالة وضالالالعو ،إدارة جمعيالالالة مصالالالر لإلبالالالداع والتنميالالالة

 .تركيل لجان مسبولة لن المرروع بالمراركة الرعبيةوالمؤسسية لىجمعية  
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 المبادرة /المرروع هوجه االستهادة من 

 :تجرى االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه تتضمن اآلتي

 اتدريب القيادات المحىية وجمعية مصر لىالأ تنألاليم هنهسالا :بناء القدرات ،

 ،قدرة المجتمع لىأ االتصال بالجاات الحكوميةتنمية و

  التنأليم االجتمالي لألفراد المستهيدين : تحهيز الجماهير/االجتماليةالتعببة

 ،وتحهيز الجماهير لىمراركة من المرـروع

 تالالرميم المسالالاكن والؽالالرؾ مالالع إنرالالاء حمامالالات   :تحسالالين ألالالروؾ المسالالكن

 ،جديدة، ومد الوحدات الخاصة بتصنيع الهخار بالمراف  ايساسية

 تحسين مستوى ايداء البيبي والصحي لىمنطقة: البيبة الحضرية، 

 فالالرد مالالن هصالالحاب الوحالالدات بعالالد  400زيالالادة دخالالل : الحضالالرية التنميالالة

     .تطويرها

 
 

 

 

  االجتماعي تقييم وتحليل اإلنتاج 

 االجتمالية المكاسب /يهدافهالمرروع  مدى تحقي 

المبالالادرة فالالي الوصالالول إلالالأ ههدافالاله وتم ىالالت مجالالاالت الالالربح /لقالالد نجالالح المرالالروع

 :االجتمالي فيما يىأ

 المسالالتهيدين مالالن المرالالـروع مالالن خالالفل العمالالل  التنألالاليم االجتمالالالي لألفالالراد

 ،الجمالي

  إنرـاء جمعية ههىية باسـم مصر لإلبداع والتنميالة هالدفاا مرالالاة المبالدلين

 ،من كافـة الهنون

  قالالدرة ايفالالراد لىالأ االتصالالال بالجاالالات الحكوميالة والمطالبالالة بحقالالوقام رفالع

 ،بطريقة رـرلية

فرن فخار قديم فالي : من اليمين
هحالالد : الهسالالطاط، مصالالر القديمالالة

صالالناع الهخالالار يبنالالي فرنالالا مالالن 
الطراز الجديد، والهرن الجديالد 

مركز خالدمات : المصدر)يعمل
 (.التنمية

 



 161  مالمح حركة اجتماعية

  يصالالحاب ايفالالران  لقالالود مالالع محافألالالة القاهالالـرة مقابالالل حالال  انتهالالاعتحريالالر

 ،بالمسـاحة المخصصة لاا

  دراسة القضايا الخاصـة بتىوث الاواء وإدخال تكنولوجيات جديدة لتطوير

 ،الحرفة

  ترالالكيل مجمولالالة مالالن المنتهعالالين مالالن المرالالروع لىتحالالدث باسالالم الجمعيالالة مالالع

 ،ايجازة التنهيذية والرـعبية

 ميالالة اتصالالال و يالال  بالالين حالالي مصالالر القديمالالة وجمعيالالة مصالالر لإلبالالداع والتن

 ،الستخراج التراخيص

  فالالرد مالالن هصالالحاب الوحالالدات بعالالد تطالالوير هفالالرانام  400زيالالادة دخالالل لالالدد

 ،بخفؾ العمالة المسالدة

  منزل مالن مسالاكن هصالحاب الوحالدات والمالرتبطتين بالحرفالة  480تطوير

 .هسـرة 900استهاد مناا 

 

 مدى االرتباط باإلنتاج االجتمالي لىموبل 

تنألاليم ايهالالي  :لىموبل وقد تم ل ذلك فأجتمالي االيرتبط هذا المرروع باإلنتاج 

قالالدرة وتعزيالالز وسالالابل المطالبالالة بحقالالوقام  بورفالالع مسالالتوى ولالاليام  ،والمسالالتهيدين

ايهالالالي لىالالأ تؽييالالر القالالرار الالالوزار  لىحكومالالة فالالي حالالالة تعارضالاله مالالع احتياجالالات 

إرالاار وضالمان تالأمين الحيالازة يصالحاب الوحالدات  و  هالمجتمع المحىأ ومتطىبات

هىية تعمل لىأ تنمية وتطوير المنطقة وتنمية القالدرات المؤسسالية لمجىال  جمعية ه

 .إدارتاا

 
 

 النتائج والدروس المستفادة

 الدرو  المستهادة 

 :ههم الدرو  المستهادة من هذل الخبرات فيما يىي

  قالالالرارات الإدراك هن قالالالوة التنألالالاليم االجتمالالالالي لألهالالالالي يمكالالالن هن تؽيالالالر

  ،الوزارية الحكومية

 همة المجتمع المدني مع الجاات لتخهيؾ ايلباء المالية لىأ ضرورة مسا

  ،الدولة

  االلتماد لىأ اك ر من جاة في تمويل المرروع لضمان لدم توقؾ تنهيالذ

 ،المرروع في هية مرحىة

 إدارة المرروع  يضرورة اختيار الكوادر المتخصصة لتدريب ايهالي لى

  ،بنجاح
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 ت الخاصالة بتحديالد االحتياجالات ضرورة ارراك ايهالي في جميع الدراسا

 .الهعىية لىمجتمع المحىأ

 
 

  الرؤية المستقبلية إلمكانية التطوير أو التكرار

بمالالالدى تالالالرابط المجتمالالالع وهلضالالالاؤل واسالالالتمراريتاا  مسالالالتقبل تىالالالك التجربالالالةيالالالرتبط 

في التخطيط والعمالل معالام لمواجاالة ه  تالدخفت هو مرالاكل قالد تنالتذ فالي  ومواصىة

إمكانية متاحة لتكرار هذل التجربة في مناط  هخرى بركل كما هن هناك . المستقبل

 .لام  وفي المناط  ذات الحرؾ الترا ية المميزة بركل خاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .النا  تواصل الهسطاط حرفة الهخار اليوم بهضل هذا المرروع المرتبط باإلانتاج االجتمالي ومبادرة
 
 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة

ون والمرالالالاركون بالالالالترويذ لاالالالذل يقالالالوم المنألمالالال

 :الخبرات من خفل

دلم المجتمالالالالع المحىالالالالي لالالالالورش لمالالالالل تنألالالالاليم 

لالالالر  هالالالذل  ،تهادة مالالالن هالالالذل الخبالالالراتواالسالالال

الخبالالالالرة فالالالالي المىتقيالالالالات والمالالالالؤتمرات الدوليالالالالة 

 والزيالالالالالارات التبادليالالالالالة فيمالالالالالا بالالالالالين الماتمالالالالالين

 .ومراركتاا

 
 

 :، رجاء االتصال بــلمزيد من المعلومات

 ناد  كامل
 قسم التنمية  مدير
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 لىخدمات االجتماليةالايبة القبطية االنجيىية 
 احمد زكأ. ، رارع د4664بىوك 

 النزهة الجديدة
 11811 162 :صندوق بريد

 البانوراما، القاهرة
 جماورية مصر العربية

 (مبارر 1436–622 2(0) 20+  ,8-1425–622 2(0) 20+ (:تليفون
 1437–622 2(0) 20+ :فاكس

 DEVELOP_C_MGR@ceoss.org.eg  :رون البريد االلكت
 www.ceoss.org :الموقع عل  االنترنت

 

../Documents%20and%20Settings/Yasser/Desktop/sulaf/DEVELOP_C_MGR@ceoss.org.eg
../Documents%20and%20Settings/Yasser/Desktop/sulaf/DEVELOP_C_MGR@ceoss.org.eg
http://www.ceoss.org/
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قريةة فةي تحسين السةكن لصغيرة قروض مجرد  اكثر من
 سوادة 

 
 

 جماورية مصر ، محافألة المنيا، دةقرية سوا   :الموقع الجغرافي

  العربية 

 ;>>4 تررين ايول/هكتوبر   :تاريخ بداية المشروع

 سكرتيرة، ومحاسب، ونس  ميدانأ،    :عدد العاملين

 (.سيدة+ رجال  7)قيادات متطولة  8و

 هسرة  768معألم السكان بمجتمع قرية سوادة     :الفئات المستهدفة

 ( الؾ نسمة 6)

  (مصر العىيا)قرية سوادة بمنطقة الصعيد   :رافي للمشروعالنطاق الجغ
 

 ملخص 

تم ىت المركىة الربيسية بقرية سوادة بمحافألة المنيا في هن العديد من سكان القرية 

ال تصالالىح ومالالان والصالالحة العامالالة يمسالالاكن ال تتالالوفر باالالا معالالايير ايمالالن وا نيقطنالالو

درة القيالادات الرالعبية بقريالة وقد طرح  المرالروع اسالتجابة لمبالا. لفستخدام اآلدمي

سوادة بضرورة تحسين الألروؾ السكنية يهالي القريالة، واالسالتهادة مالن القالدرات 
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 .ااالكامنة لديام من خفل المراركة االجتمالية في بناء منازلام بالقرية وإصفح

  

تحسين السالكن وذلالك لمسالالدة المحتالاجين لتتم ل فكرة المرروع في تقديم قرو  

ون في ألروؾ معيرية وسكنية صعبة وذلك من خفل تقديم مسالدات الذين يعيرو

لتوفير ( مسكن ;56)وإصفح المساكن القابمة ( مسكن :40)لبناء مساكن جديدة 

 .الرروط السكنية والصحية المفبمة

 

المرروع بمراركة كل من المنألمات ؼير الحكومية المتم ىة في مؤسسة الحياة نهذ 

بمدينالالالة المنيالالالا، وايهالالالالي والقيالالالادات الرالالالعبية بالقريالالالة،  ايفضالالالل لىتنميالالالة الرالالالامىة

المبادرة في تحقي  ايهداؾ /وقد نجح المرروع. ومؤسسات دولية مانحة لىقرو 

التي قام من هجىاا من خفل تحسين السكن وتوفير المسكن المفبم لىمحتالاجين مالن 

وح العمالالل المبالالادرة هالالذل ايهالالداؾ بتنميالالة ر/المرالالروع جالالاوزههالالالي القريالالة، كمالالا ت

الجمالي ولذلك يعتبر مرروع قرية سوادة من المررولات التي يمكالن هن يحتالذ  

 .باا

 
 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 المبادرة/القيام بهذه التجربة

تقالع قريالالة سالالوادة رالالر  النيالالل فالالي محافألالة المنيالالا إحالالدى محافألالالات جنالالوب مصالالر، 

وقد هدى سوء ايحوال االقتصالادية بقريالة سالوادة .  الؾ نسمة ;اا ويبىػ لدد سكان

وارتهاع نسبة البطالة باا إلأ هن يعيش العديد من سكان القرية في ألروؾ معيرية 

وتتسم مساكنام بعدم توفر رروط السكن المفبم من الناحيالة الصالحية . سكنية سيبة

صالالفحية لفسالالتخدام جانالالب لالالدم تالالوفر رالالروط ايمالالن وايمالالان وال إلالالأوالبيبيالالة، 

 .اآلدمي

 

وتتميز قرية سوادة بقالوة الالروابط االجتماليالة وايسالرية وساليادة العالادات والتقاليالد 

 .التالالي تنمالالي روح التعالالاون بالالين هفالالراد مجتمالالع الصالالعيد( القبىيالالة)الريهيالالة والجبىيالالة 

جنيالالاله رالالالاريام  480إلالالالأ  400بالقريالالالة مالالالن  ايسالالالرويتالالالراوح متوسالالالط الالالالدخول 

 (.يمريكادوالر  >5704–49046)

 
 

 حلها لل  المبادرة  هدفتالمشكالت الرئيسية التي 

ركالالز المرالالروع لىالالأ حىاالالا ههماالالا مسالالالدة المحتالالاجين الالالذين لديالالدة مرالالكفت  مالالة 

يعيرون في ألروؾ معيرية وسكنية صعبة من خفل تقديم مسالالدات لبنالاء منالزل 
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مالالة لالالن جديالالد هو إصالالفح المنالالزل القالالابم لتالالوفير الرالالروط السالالكنية والصالالحية المفب

 : تحسين السكن بناء لىي الرروط التاليةلقرو   منح طري 

  5م8:–80بناء مسكن بمساحة تتراوح ما بين، 

 توفير ميال ررب نأليهة ودورات ميال صحيةو، 

 تركيب هبواب وربابيك لىمنازل القابمةو، 

 ترميم المنازل القابمةو، 

 بناء هسقؾ خرسانية بدالم من الجريدو، 

 والسكن بادؾ توفير مسكن صحي مفبمالهصل بين الحألابر و. 

 
 

 :المبادرة/األهداف الرئيسية والثانوية للمشروع

 ايهداؾ الربيسية

مواجاالالة مرالالكىة إسالالكان الهقالالراء واإلسالالاام فالالي حىاالالا بالتعالالاون والتكامالالل بالالين جميالالع 

فبات المجتمع من هفراد وهيبات لتوفير مسكن صحي  من يهالي القرية  وتحسين 

هالي  إلأ جانالب بنالاء قالدرات المجتمالع المحىالي لكالي يكالون لدياله نولية المسكن لأل

 . القدرة لىأ المراركة االجتمالية

 

 ايهداؾ ال انوية

منزل  ;65منزل جديد وتطوير لدد  :40المبادرة إلأ بناء لدد /يادؾ المرروع

كما يادؾ إلأ  بناء قدرات الكالوادر مالن القيالادات الرالعبية النرالطة التطوليالة . قابم

سالدهم ما يمعىومات من الير المرروع محىيام، إلأ جانب إكساب المنتهعين لكي تد

 .بركل مستديم لىأ الحهاأل لىأ منازلام ونألافتاا وتقوية روح التعاون

 

 

 
جمعيالالالة الحيالالالاة : منالالالازل السالالالوادل بالالالف هسالالالقؾ قبالالالل التطويرالمصالالالدر

 .ايفضل لىتنمية الرامىة

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة

 درةمصدر المبا

جالالالالاءت المبالالالالادرة اسالالالالتجابة لمبالالالالادرة القيالالالالادات 

الرعبية بقرية سوادة بضرورة تحسين الألروؾ 

السالالكنية يهالالالي القريالالة واهتمالالام مؤسسالالة الحيالالاة 

ايفضالالالل لىتنميالالالة الرالالالامىة بالالالالح  فالالالي السالالالكن 
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المفبم من خفل االستهادة من القدرات الكامنة لدى ايهالي لن طريال  المرالاركة 

 .بالقرية وإصفحاا منازلام االجتمالية في بناء

 

 الجاات المراركة

المنألمالالات ؼيالالر : مالالن خالالفلوتنهيالالذل ىمرالالروع للالالداد اإلنتيجالالة لتقاسالالم ايدوار تالالم 

الحكوميالالالة المتم ىالالالة فالالالي مؤسسالالالة الحيالالالاة ايفضالالالل لىتنميالالالة الرالالالامىة بمدينالالالة المنيالالالا، 

تمويل المجتمع المحىي متم ل في ايهالي والقيادات الرعبية بالقرية، ومؤسسات الو

 . الدولية

 
 

  اإلداراإلطار القانوني و

تم ل مؤسسة الحياة ايفضل مؤسسة مدنية بسيطة ال تادؾ لىربح وقد تأسست فالي 

، وقالالد تطالالورت المؤسسالالة وهصالالبحت تعمالالل فالالي مجالالال التنميالالة 8>>4  يالالار/مالالايو

الرامىة وذلك بعالد هن تالم إرالاارها بالرالبون االجتماليالة بجماوريالة مصالر العربيالة 

 .تحت اسم مؤسسة الحياة ايفضل لىتنمية الرامىة 5006م لعا :برقم 

 

، الالالذ  تالالنألم 4;>4تعمالالل السالالىطات المحىيالالة والمركزيالالة وفالال  الدسالالتور المصالالر  

منالاله التطبيالال  المحىالالي لفلتزامالالات التعاقديالالة الخاصالالة بحقالالو  اإلنسالالان  484المالالادة 

التالالالي ترالالالمل تصالالالدي  الدولالالالة لىالالالأ العاالالالد الالالالدولي الخالالالاص بالالالالحقو  االقتصالالالادية 

 .5;>4واالجتمالية وال قافية في لام 

 
 

 اتخاذ القرارات 

 :تمت إدارة المرروع واتخاذ القرارات من خفل

 قام بمتابعة ايدوار التي تقوم باالا الىجنالة المحىيالة : منس  ميداني لىمرروع

لقود لىمنتهعين، ولقد اجتمالات لتدريب المنتهعالين لىالأ تحريربالقرية، و

متابعالالة تنهيالالذ القالالرو  فالالي المرحىالالة ايولالالأ و ههميالالة المرالالاركة والتعالالاون،

 ،وال انية

 

 تالالولأ توزيالالع القالالرو ، وكتابالالة الرالاليكات والتسالالجيل : محاسالالب لىمرالالروع

 ،بالدفاتر، وكتابة تقارير رارية لىايبة، وكتابة الموازنة التقديرية

 قالالاموا بالالاإللفن لالالن المرالالروع : القيالالادات المحىيالالة المتطولالالة لىمرالالروع

وتحصالاليل ايقسالالاط مالالن المنتهعالالين  ،ن والبالالت فياالالاوتجميالالع طىبالالات المنتهعالالي
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وتوريدها لمحاسب المرروع، ومتابعالة تحصاليل القالرو  مالن المتالأخرين 

مرالاركة هلضالاء الىجنالة فالي إلالداد معسالكرات البنالاء ولن سالداد القالر ، 

 .  المتطولين حهزو

 
 

 المبادرة/التخطيط االستراتيجي للمشروع

 ة إرراك كافة ايطراؾ في التخطيطكيهي

ع الالالدور ايكبالالر فالالي التخطالاليط لىمرالالروع لىالالأ لالالات  المنألمالالات ؼيالالر الحكوميالالة وقالال

المتم ىالالة فالالي مؤسسالالة الحيالالاة ايفضالالل بمدينالالة المنيالالا والقيالالادات الرالالعبية وايهالالالي 

 .بالقرية

  

همالالا دور المؤسسالالة التمويىيالالة فقالالد اقتصالالر لىالالأ تالالوفير القالالرو  الماليالالة الفزمالالة 

 . لعمىيات البناء واإلصفح

 

 ياجات الحقيقية للجمهور المستهدف تحديد االحت

اجتمالات لامة مع لقد تم تحديد احتياجات سكان القرية من خفل لمل استبيان و

  :وتم حصرها فيما يىأ ،القيادات الرعبية وايهالي هنهسام

  وإلادة بنابه مالن منزل  :40هسرة بؽر  هدم  :40توفير قرو  لعدد

 ،جديد

  منزل قابم ;65صفح هسرة بؽر  إ ;65توفير قرو  لعدد. 

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

تنحصر الموارد الفزمة لتنهيذ المرروع في الموارد المالية والهنيالة والبرالرية، وقالد تالم 

المنألمالالات ؼيالالر الحكوميالالة المتم ىالالة فالالي مؤسسالالة : ن وهالالميتحديالالد الرالالركاء والمرالالارك

عبية بالقريالالة وايهالالالي، ومؤسسالالات الحيالالاة ايفضالالل بمدينالالة المنيالالا والقيالالادات الرالال

التمالالدت الخطالالة وبنالالاء لىيالاله تالالم تالالوفير ميزانيالالة المرالالروع حيالالث . التمويالالل الدوليالالة

التمويىية لىمرروع لىأ القر  الالذ  حصالىت لىياالا مؤسسالة الحيالاة ايفضالل مالن 

كما قامت المؤسسالة بتالوفير الجانالب الهنالي وألاالرت المالوارد  ،هيبات تمويل هجنبية

رالالاركة السالالكان فالالي بنالالاء منالالازلام هو إصالالفحاا، وبىالالػ إجمالالالي البرالالرية جىيالالة فالالي م

 0800>47)هلالؾ جنيالاله  :009:>;القالرو  الموزلالة لىالأ ههالالالي قريالة سالوادة 

جنياله،  900 الؾ جنيه، وقيمة هصؽر قر   7، وبىؽت قيمة هكبر قر  (دوالر
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كمالالا تالالم تقالالديم قالالر   خالالر فالالي المرحىالالة ال انيالالة بعالالد . هلالالؾ جنيالاله 508هى بمتوسالالط 

 .ء من سداد القر  ايول الستكمال مراف  المنزلاالنتاا

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

لند تنهيذ المرالروع ألاالر ره  المالال االجتمالالي الكالامن واإلمكانالات البرالرية الاابىالة 

حيالث لالم يكتالؾ المبادرة واسالت مارها االسالت مار ايم الل /التي همكن توأليهاا بالمرروع

وإنما قام العديد منام بمرالاركة جيراناله فالي  ،ية ببناء منازلام فقطمعألم سكان القر

وألاالالر مهاالالوم العمالالل الجمالالالي والمرالالاركة ايهىيالالة  هو ترميماالالا، بنالالاء مسالالاكنام

واالجتماليالالة واضالالحام بالالين سالالكان القريالالة، وبىؽالالت نسالالبة المسالالتهيدين مالالن المرالالروع 

 . من لدد سكان القرية% ;6حوالي 

 
 

 تنفيذ ال

 تنهيذالوالرركاء اآلخرين في لمىية حىي والدولة دور المجتمع الم

كمالا هن دور مؤسسالة التمويالل  ،لم يكن لىدولة هى دور يذكر في تنهيذ هذا المرروع

إال هن مؤسسالالات المجتمالالع .  الدوليالالة قالالد هقتصالالر لىالالأ تالالوفير القالالر  المالالالي فقالالط

 المالالدني المتم ىالالة فالالي مؤسسالالة الحيالالاة ايفضالالل قالالد تحمىالالت العالالبء ايكبالالر فالالي إدارة

المرروع والتخطيط له وتنهيذل بمراركة القيادات المحىية وايهالالي، وذلالك بعالد هن 

لدى القيادات المحىيالة، حيالث وتطوير قدراتاا قامت المؤسسة ببناء إدارة المرروع 

 :تم لقد دورات تدريبية إلدارة المرروع في المجاالت اآلتية

 كيهية اإللفن لن المرروع في المجتمع،  

  معايير اختيار المنتهعينالتدريب لىأ، 

  متابعالالة تنهيالالذ  –دراسالالة الطىبالالات )التالالدريب لىالالأ فنيالالات المرالالروع م الالل

  ،(متابعة المتأخرين –كيهية جمع المتحصفت  –القرو  

  التالالدريب لىالالأ االسالالتهادة مالالن المالالوارد الطبيعيالالة لىبيبالالة ومواصالالهات المنالالزل

  ،الصحأ

 الح  في السكن المفبم والح  في حيازة  منة، 

 ل الجمالي والمراركة ايهىية واالجتماليةالعم. 

 

كمالالا قامالالت مؤسسالالة الحيالالاة ايفضالالل ببنالالاء قالالدرات ايهالالالي مالالن خالالفل لقالالد دورات 

تدريبية لىمنتهعين قبل حصالولام لىالأ القالر  لالن طريال  لقالد اجتمالالات بمنالزل 

 وتعاونام مع بعضالام المنتهعين بحيث يتضمن االجتماع ههمية مراركة ههل القرية

هيالالة االسالالتهادة مالالن المالالوارد البيبيالالة ولالالدم إهالالدار مالالواد البنالالاء وههميالالة الالالبع  وكي
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 .االلتزام بسداد هقساط القر  في المواليد المحددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيالالااة  جمعيالالة: المصالالدر)الجيالالران يعمىالالون معالالام فالالي بالالدايات التجديالالد 
 (. هفضل لىتنمية الرامىة

 

 

وكيهيالالالة  التنهيالالالذ المعوقالالالات التالالالي واجاالالالت
 ا التؽىب لىيا

واجه المرروع ه ناء التنهيالذ بعال  المعوقالات التالي تمكنالت ايطالراؾ القابمالة لىالأ 

 : فيما يىيتم ىت قد ، واالمرروع من التؽىب لىيا

  رؼبة بعال  ايسالر فالي الحصالول لىالأ القالر  بالالرؼم مالن لالدم احتيالاج

منازلام يلمال اإلصفح هو إلادة البناء مرة هخرى، وهمكن التؽىب لىالأ 

فت التولية التي قامت باا إدارة المرروع لتوضيح من ذلك من خفل حم

 ،هم المستهيدين من هذا النوع من القرو 

  لالالدم االلتالالزام بسالالداد هقسالالاط القالالر  فالالي المواليالالد المحالالددة نتيجالالة التمالالاد

 ،معألم ايهالي لىأ الدخل الموسمي لىسياحة

  زيالالادة لالالدد)لالالدم التالالزام بعالال  المنتهعالالين بالمواصالالهات الهنيالالة لىبنالالاء م الالل 

وهمكالالن التؽىالالب لىياالالا مالالن خالالفل لقالالد ( سالالمك الحالالوابط –ايدوار بالالالمنزل 

 .االجتمالات وحمفت التولية لىمنتهعين ه ناء التنهيذ

 
 

وبالرؼم من التؽىب لىأ المعوقات التي واجات المرروع إال هنه كان هناك بع  

 :يالمعوقات التي لم تتمكن إدارة المرروع من حىاا وتم ىت ف

  مواد البناء وهجور العمالةارتهاع هسعار، 
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 ضعؾ التمويل، 

 لدم إمكانية دوران ايموال هك ر من مرة واحدة. 

 
  :جرت االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجه، هال وهي

 بين المنألمات ؼيالر الحكوميالة المتم ىالة فالي مؤسسالة : برامذ تبادل الخبرات

 (بالقرية الحياة ايفضل لىتنمية الرامىة وايهالي والقيادات الرعبية

 تنميالالة قالالدرات القيالالادات الرالالعبية وايهالالالي لىالالأ مالالن خالالفل : بنالالاء القالالدرات

بمختىالالؾ مراحالالل المرالالروع، وتنميالالة قالالدرات القيالالادات  االجتماليالالة المرالالاركة

الرعبية لتولي إدارة المرروع وإيجاد وسابل ناجحة لتحصيل هقساط القرو  

 ،من هفراد المجتمع

 تحهيالز ايهالالي لتنألاليم هنهسالام ومرالاركة : تحهيز الجمالاهير/االجتمالية التعببة

االستهادة من الموارد الطبيعية جيرانام في لمىيات البناء والترميم لمساكنام، و

 ،لىبيبة

 هسالالرة  :40مالالن خالالفل تالالوفير قالالرو  لعالالدد : تحسالالين ألالالروؾ المسالالكن

جديالالد، إلالالأ جانالالب تالالوفير  وإلالالادة بناءهالالا مالالن منالالزل :40بؽالالر  هالالدم 

وهيضالا مالن . منالزل قالابم ;65ح هسالرة بؽالر  إصالف ;65قرو  لعالدد 

خالالفل بنالالاء هسالالقؾ خرسالالانية بالالدالم مالالن الجريالالد، وتركيالالب هبالالواب ورالالبابيك 

لىمنازل القابمة، والهصل بين الحألابر والسكن لتوفير مسكن صحي مفبم 

 ،لفستخدام اآلدمي

 تمكالالين مالالن خالالفل تحسالالين مسالالتوى المعيرالالة والسالالكن و: التنميالالة الحضالالرية 

ل المحىالالالي لىمسالالالاهمة فالالالي لمىيالالالة التنميالالالة ايهالالالالي السالالالتؽفل ره  المالالالا

  ،الحضرية المستقبىية لىمجتمع الريهأ

 مالالن خالالفل تالالدريب ايهالالالي لىالالأ االسالالتهادة مالالن المالالوارد : التعىالاليم والتالالدريب

العمالالالل الجمالالالالي والمرالالالاركة ايهىيالالالة واالجتماليالالالة، والطبيعيالالالة لىبيبالالالة، 

إلالأ جانالب وتدريب القيادات الرعبية النرطة لىأ إدارة المرالروع محىيالام، 

إكساب المنتهعين معىومالات تسالالدهم لىالأ اسالتدامة الحهالاأل لىالأ منالازلام 

 ،ونألافتاا

 جنياله  900-7000توفير قر  يتراوح بالين : تمويل المررولات/التمويل

قالالر   خالالر فالالي المرحىالالة ال انيالالة بعالالد االنتاالالاء مالالن سالالداد  ويقالالدملىوحالالدة، 

 ،القر  ايول الستكمال مراف  المنزل

 مالن خالفل تقالديم قالر   خالر فالي : المرافال /البنية التحتيالة/الخدمات ايساسية

المرحىالالة ال انيالالة بعالالد االنتاالالاء مالالن سالالداد القالالر  ايول السالالتكمال مرافالال  

 ،المنزل



 172 للموئل الدولي التحالف —شبكة حقوق األرض والسكن
 

 من خفل توفير ميال رالرب نأليهالة ودورات ميالال : الميال والصرؾ الصحي

   .صحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طري االنتاج االجتمالي لىمنازل الجديدة في قرية سوادةلن
  (.جمعية حياة هفضل لىتنمية الرامىة: المصدر. )القرو  الصؽيرة

 

 
  االجتماعي تقييم وتحليل اإلنتاج 

 االجتمالية المكاسب /مدى تحقي  المرروع يهدافه

 جديدم الم منز :40لقد نجح المرروع في الوصول إلأ ههدافه المتم ىة في بناء لدد 

جالود بعال  المعوقالات فالي بالادئ ايمالر  قالابمم بالرؼم والم منز ;65وإصفح وترميم 

وقالد هتالأ المرالروع ب مالارل لىالأ سالكان المنطقالة بتالوفير  .والتي همكن التؽىب لىياا

المسالالالكن الصالالالحي المفبالالالم لاالالالم، وتحسالالالين ألالالالروفام المعيرالالالية إال هن االسالالالتهادة 

 :المبادرة تم ىت فأ/االجتمالية ايكبر من هذا المرروع

 مت مؤسسة الحياة ايفضلالتولية االجتمالية التي قامت باا قا،  

  بنالالاء قالالدرات ايهالالالي وإبالالراز ههميالالة دور القيالالادات الرالالعبية فالالي م الالل هالالذل

  ،المررولات

 تدريب ايهالي لىأ االستهادة من الموارد الطبيعية لىبيبة، 

 تنمية إدراك ايهالي بحقام في السكن المفبم، 

 تنمية إدراك ايهالي بحقام في الحيازة اآلمنه لمسكنام، 

 

 لالدى بنالاء المجتمالع لىقضالاء  براز العمل الجمالالي والمرالاركة االجتماليالةإ

 .لىأ روح الهردية واالنعزالية
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 لىموبل  االجتمالي باإلنتاج  رتباطاالمدى 

لىموبالالل، حيالالث هن تجربالالة  االجتمالالالي يالالرتبط المرالالروع ارتباطالالام كبيالالرام باإلنتالالاج

ذ  لعبتاله القيالادات تحسالين السالكن بقريالة سالوادة والالدور الاللقالرو  تقالديم ع ومرر

لىالالدور الالالذ  يمكالالن هن  ان إبالالرازالرالعبية وايهالالالي بالقريالالة إلنجالالاح المرالالروع يمالال ف

 ،يىعبه المجتمالع المالدني فالي لمىيالة التنميالة المسالتدامة وتحسالين الألالروؾ المعيرالية

لىمام بأن الدولة لم تساهم في هذا المرروع بأى نوع من هنواع الدلم سواء المالالي 

وبالالرؼم  ،حمل لبء التجربة منألمات المجتمع المالدني وايهالاليوإنما ت ،هو الهنأ

وباالذا ه بالت ههالالي قريالة سالوادة هن العمالل بالأى مرالروع   .من ذلك نجحت التجربة

الالذين يعتمالدون لىالأ  المحىالي يفالراد المجتمالع االجتمالالي إنما يعتمد لىالأ اإلنتالاج

مة فالي لمىيالة لىمسالاهواسالتؽفله هنهسام برالكل جمالالي لتنميالة ره  المالال المحىالي 

 .   التنمية

 

 النتائج والدروس المستفادة

 المبادرة/الدرو  المستهادة من المرروع

 :المبادرة/ههم الدرو  المستهادة من هذا المرروعفيما يىي 

  ههميالالة التعالالاون والمرالالاركة بالالين هفالالراد المجتمالالع وإيجالالاد روح التطالالوع بالالين

 ،هفراد المجتمع

 قيالالادات المحىيالالة فالالي مرحىالالة ضالالرورة وضالالع مالالناذ تالالدريبي لىعالالامىين وال

 ،التخطيط ي  المرروع

  ههمية الالدور الالذ  يىعباله هفالراد المجتمالع ومرالاركتام فالي العمالل التطالولي

 ،لىمساهمة في لمىية التنمية وزيادته وفي استؽفل ره  المال المحىي

 تحديد احتياجات المنتهعين من المرروع، 

 ههمية دور دورات التولية لىمنتهعين. 

 
 

  مستقبلية إلمكانية التطوير أو التكرارالرؤية ال

نألالرام لمالا حققالاله المرالروع مالن راحالالة نهسالية وسالفم وهمالالان لألسالر المنتهعالة وطىالالب 

بع  القرى تنهيذ هذا المرروع فإن المؤسسة تطمح في تطبي  هذل التجربالة لىالأ 

واإلضالافة . خم  قرى هخرى من قرى المحافألة التالي طىبالت تنهيالذ المرالروع باالا

إن هالذل التجربالة يمكالن نقىاالا وتطبيقاالا لىالأ العديالد مالن المجتمعالات إلأ مالا سالب  فال

 . والمناط  التي تعيش في ألروؾ مراباة

 

وتطمح المؤسسة في تحقي  نجاح هكبر لىمرروع لالن طريال  زيالادة قيمالة القالر  
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المقالالدم لىمسالالتهيدين، مالالن خالالفل تالالوفير قالالر   خالالر بعالالد االنتاالالاء مالالن سالالداد القالالر  

 .لايول الستكمال مراف  المنز

 
 
 
 

مؤسسالة الحيالاة ايفضالالل : المصالدر)فالي المنالزل بعالد تجديالد السالالوادة 
 (. لىتنمية الرامىة

 
 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة 

يقالالالوم المنألمالالالون والمرالالالاركون بالالالالترويذ لاالالالذل 
 :بالطر  اآلتية الخبرات

مالالن خالالفل تقالالديماا فالالي المىتقيالالات والمالالؤتمرات 

 .ماتمينالدولية والزيارات التبادلية فيما بين ال

 .من خفل نرر التجربة بمختىؾ وسابل اإللفم

تو يال  التجربالالة حيالالث تالم إلالالداد رالالرابط فيالالديو لتسالجيل مراحالالل المرالالروع المختىهالالة 

وكذلك إصفح المنازل القابمة من خفل  ،من جديد وإلادة بناباا ه ناء هدم المنازل

 .مراركة ايهالي لبعضام البع  ه ناء لمىية البناء واإلصفح

 

 :، رجاء االتصال بـــزيد من المعلوماتلم

 ماهر بررا حنين
 هالة لادل رحاته، مسبول القرو 
 جمعية حياة هفضل لىتنمية الرامىة،

 اكتوبر  9رارع  44
 هر  سىطان، المنيا

 جماورية مصر العربية
 8202 34 6 8 0 20 :تليفون
 7795 34 6 8 0 20 :فاكس

 2251 662 10 20 :تليفون محمول
 blacd@link.net :ياللكترونالبريد ا

../Documents%20and%20Settings/Yasser/Desktop/sulaf/blacd@link.net
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 المغرب  
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 ولعادة تأهيلها "شكوبا" اتلعشوائيتدريجية  نميةت
 
 

اء، ـمنطقة بارالكو العرالوابية، مدينالة الالدار البيضال  :الموقع الجغرافي

 الممىكة العربية المؽربية

 لتسعيناتفي ا  :تاريخ بداية المشروع

مالن السالكان والمتطالولين، ا نالان مالن  0:الي حو  :عدد العاملين

، ولالالالدد ؼيالالالر معالالالروؾ مالالالن  LYDECرالالالركة 

 السكان والموألهين وهلضاء البرلمان والعامىين 

النسالالاء، والرجالالال، وايطهالالال، والرالاليوخ، وجميالالع   :الفئات المستهدفة

 0000>سكان المنطقة الذين يبىػ لددهم حالوالي 

 رخص 

 دار البيضاءـمنطقة باركو العروابية بمدينة ال  :جغرافي للمشروعالنطاق ال

 
 

 ملخص

سالعت هالذل السىسالالىة مالن المبالادرات إلالالأ تحسالين منطقالة بارالالكو العرالوابية بالممىكالالة 

بمدينالة الالدار البيضالاء  التالي تم الل المؽربية وإلادة تأهيىاا حيالث تقالع هالذل المنطقالة 

مبنالأ سالكني يرالؽىاا  40:00قة مالن وتتكون المنط. هحد ههم وهكبر المدن المؽربية
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ويعاني ههالي المنطقالة مالن تالدهور . هكتار >رخص لىأ مساحة  0000>حوالي 

 .واضح لألروفام المعيرية واالجتمالية واالقتصادية

 

وقد اتخذت هذل المبادرة لىأ مر الزمن استجابة  لرف  الحكومة توفير الخدمات 

لتالي صالدرت برالأن إزالالة وإحالفل العامة، وهيضالام كالرد لىالأ القالرارات الحكوميالة ا

المنطقالالة ونقالالل جميالالع سالالكاناا لمنالالاط  هخالالرى تمرالاليام مالالع السياسالالة العامالالة لىحكومالالة 

ولقد قوبىت هالذل القالرارات بمقاومالة رالعبية ورفال  تالام . الجديدة بالممىكة المؽربية

 .لتنهيذها

 (.الهبيبل. ن: المصدر. ):>>4مراد من لىو راه  لمنطقة الباركو  

 

بالادرة ههالالي المنطقالة مالن خالفل تحركالات مسالتقىة، وفالي الناايالة كانالت قام باالذل الم

، وهالي رالركة  LYDECارالترك بالمبالادرة نالواب المنطقالة فالي البرلمالان ومنألمالة

 . خاصة لتوفير المنافع العامة في المنطقة

 

األسباب والظروف االجتماعيةة واالقتصةادية والعمرانيةة التةي أدت للة  
 القيام بهذه المبادرة

اوالت الحكومة إلحفل منطقة باركو بمدينة الدار البيضاء وإلادة توطين تعود مح

جميع سالكاناا فالي منالاط  هخالرى إلالأ التعسالينيات، وذلالك فالي إطالار مبالادرة وزارة 

ويالالذكر هن سالالكان منطقالالة البارالالكو لالالم يكالالن جمالاليعام معالالادين لمقترحالالات . السالالكان

: دة التالوطين  بسالببالحكومة، مع ذلك نمت حالة من المقاومالة المحىيالة لعمىيالة إلالا
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االست مارات الكبيرة التي كان السكان قد قاموا باا بالهعل في منالازلام والبنيالة ( 4)

لدم وجالود ه  احتمالال لىتعالوي  لالن هالذل االسالت مارات ( 5)التحتية في الباركو، 

لالالدم ال قالالة بالحكومالالة النالالاجم لالالن لالالدم ( 6)المهقالالودة فالالي لمىيالالة إلالالادة التالالوطين، 

ر التالي هقحمالت فالي خطالط مرالاباة فالي الماضالي هبالدام لىالأ حصول العديد مالن ايسال

 .منازلاا الجديدة التي ولدوا إياها

   

وبمرور الوقت، ومع نمو االمتداد العمراني لمدينة الدار البيضاء، هصبحت منطقة 

باركو محاطة بأحياء جديدة  ذات مستوى لمراني واجتمالي واقتصالاد  مرتهالع، 

امالالة والتجاريالالة الناتجالالة لالالن التنميالالة العمرانيالالة إلالالأ جانالالب العديالالد مالالن الخالالدمات الع

وقالالد هدى هالالذا التطالالور إلالالأ إألاالالار ههميالالة المنطقالالة وهدى إلالالأ محالالاوالت . الجديالالدة

 . تدريجية إللادة تأهيل المنطقة وتحسين الألروؾ المعيرية باا

 

درب جالالراءة، ودرب الهاسالالأ، ودرب : وتنقسالالم المنطقالالة إلالالأ هربعالالة دروب مختىهالالة

ويم الالل درب الهاسالي الالالدرب الوحيالالد الالذ  هقالاليم لىالالأ هر   .داوى، ودرب البيالوت

رالخص  0000>مبنأ سكني يرؽىاا حالوالي  40:00وتتكون المنطقة من . خاصة

وتم الل المنطقالة هحالد هقالدم المنالاط  العرالوابية بمدينالة الالدار . هكتالار >لىأ مساحة 

ويعالالاني ههالالالي المنطقالالة مالالن تالالدهور واضالالح . البيضالالاء بالممىكالالة العربيالالة المؽربيالالة

 .ألروفام المعيرية واالجتمالية واالقتصاديةل

 
 

 المشكالت الرئيسية التي هدفت المبادرة لل  حلها 

 :تكمن المركفت الربيسية التي جاءت المبادرات لحىاا فيما يىي

  تزايد الك افة السكانية وتدهور حالة المباني السكنية، بحيث هصالبحت ؼيالر

ة لإلنسان، في حين سعأ سكان مؤهىة لتىبية االحتياجات المعيرية ايساسي

 ،المنطقة إلأ تحسين الألروؾ المادية لتفبم مع الحياة الحضرية الحدي ة

  تراكم القمامة بالمنطقة ولدم توفر وسابل مناسبة لجمع القمامة والالتخىص

وتعتبالر . مناا مما هدى إلأ تدهور الحالة البيبية والصالحية لسالكان المنطقالة

كفت المنترالالرة فالالي العديالالد مالالن المنالالاط  مرالالكىة تالالراكم القمامالالة مالالن المرالال

 ،العروابية بالممىكة المؽربية

 تدهور الحالة البيبية والعمرانية لألماكن العامة المهتوحة، 

 قدم  ربكة الميال وتدهورها، 

 لىطاقة وإنارة المنازل وايماكن المهتوحة ةلدم توفر الكارباء الفزم. 

 األهداف الرئيسية والثانوية
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 يةايهداؾ الربيس

كان الادؾ من المبادرات  المتعددة هو تحسين الألروؾ في منطقة بارالكو بمدينالة 

الدار البيضاء ، وذلك كبديل لخطة الحكومة لاالدم المنطقالة وإحفلاالا ونقالل السالكان 

وقد سعت التحسينات الجماليالة والخاصالة بالمنطقالة العامالة . لمناط  هخرى متهرقة

خىص مناالالا، وتركيالالب وتنألالاليم خدمالالالة لتالالوفير وسالاليىة مناسالالبة لجمالالع القمامالالالة والالالت

 .الكارباء، وتجديد ربكة الميال لتىبي الحاجات المحىية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: المصالدر. )مراد نموذجي يحد رالوارع البارالكو قبالل المرالروع  
  (.الهبيل. ن
 

 

 ايهداؾ ال انوية

 : ترتكز ايهداؾ ال انوية لىمبادرة لىأ تحقي  اآلتي

 ن الهردية لتحسين مستوى المعيرة لىسكانتطوير وتحسين حالة المساك، 

  تركيب وصفت  كارباء لىمنازل لىأ نحو  فرد، 

  تطوير ايماكن العامة وإلادة تأهيىاا ودلماا بالتجايزات ايساسية بحيث

يمكن استؽفلاا لممارسة اينرطة العامة يهالي المنطقة إلأ جانب تففالي 

والعمرانالالالي  يالمسالالالتوى البيبالالالإمكانيالالالة هن تصالالالبح لالالالامفُ ربيسالالاليام لتالالالدهور 

 ،لىمنطقة

  مالالد جميالالع المبالالاني السالالكنية وايمالالاكن المهتوحالالة بالكاربالالاء الفزمالالة إلنالالارة

 ،المنطقة

  تنقيالالة ميالالال الرالالرب بحيالالث تكالالون صالالالحة تمامالالام لفسالالتخدام اآلدمالالي وذلالالك

 .يهالي المنطقة يلفرتقاء بالمستوى الصحي والبيب

 

 مصدر المبادرة والجهات المشاركة
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 المبادرة مصدر

هدى تالالالدهور الألالالالروؾ المعيرالالالية والعمرانيالالالة بالمنطقالالالة وصالالالدور قالالالرارات إزالالالالة 

لىمنطقالة مالالن قبالالل الحكومالة المؽربيالالة إلالالأ قيالام المجتمالالع المالالدنأ، متمال فم فالالي ههالالالي 

( نالواب المنطقالة فالي البرلمالان)المنطقة والقيادات الرعبية المنتخبة المم ىة لىمنطقالة 

ة مالن المبالالادرات الرالالعبية تطالالرح حىالالوالم بديىالالة لىالأ المسالالتوى القالالومأ، بعمالالل سىسالالى

 .لمركفتام

 

 الجاات المراركة

قام تحالؾ من ههالي المنطقة وهلضاء البرلمان من المنطقة والمنتميين إلأ حالزب 

بتقديم التماسين رسميين إلأ الحكومة المركزية لمد المنطقة ( اتحاد القوى الرعبية)

عقبالالات التالالي ألاالالرت ولرقىالالت تحقيالال  الاالالدؾ إال هن ال. لإلنالالارة ةبالكاربالالاء الفزمالال

، الهالالرع المحىالالي LYDECحيالالث لقالالدت رالالركة . هدت إلالالأ الخالالروج حىالالول بديىالالة

، اتهاقالا خاصالا لمالد خالدمات الميالال Lyonnaise des Eauxلىرالركة الهرنسالية 

ومن خفل مبادرة حذرة مرتركة مع  ايلضاء المحىيين . العامة في الدار البيضاء

فالالي الناايالالة مالالع السالالكان المحىيالالين لىوصالالول إلالالأ  LYDECلىبرلمالالان، تهاوضالالت 

وقالد تالم هالذا مالن خالفل . صيؽة مدت البارالكو بالالدلم الهنالي لتنألاليم رالبكة الكاربالاء

نألالالام دفالالع مجمالالع بتعريهالالة مخهضالالة اسالالتخدمت فياالالا لمالالالة محىيالالة بالالدالم مالالن تحميالالل 

 .العميل/نهقات الترؽيل لىأ المواطن

 
 

 
 
 
 
 

  .العرش الدار البيضاء، الباركو، هحياء من
 
 
 

 

 

 

   اإلداراإلطار القانوني و

ارتكزت مبادرات تطوير الباركو لىأ ح  اإلنسان في سالكن مفبالم بيبيالام وصالحيام 
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إناله . وإجتماليام يسالد جميع المساهمين في التأكيد لىأ جاالودهم والنتالابذ الناابيالة

الح  الذ  الترفت به دولة المؽالرب كحال  لجميالع مالن يعيرالون لىالأ هرضالاا مالن 

ل تصالالديقاا لىالالأ جميالالع المعاهالالدات الدوليالالة ذات الصالالىة، بمالالا فالالي ذلالالك العاالالد خالالف

، >:>4الالالالدولي الخالالالاص بالالالالحقو  االقتصالالالادية واالجتماليالالالة وال قافيالالالة فالالالي لالالالام 

، واالتهاقيالالة 4:>4واتهاقيالالة القضالالاء لىالالأ جميالالع هرالالكال التمييالالز العنصالالر  لالالام 

، واتهاقيالة حقالو  6>>4الدولية لىقضاء لىأ جميع هركال التمييز ضد المرهة لالام 

، واالتهاقية الدولية لحقو  العمالال الماالاجرين وهلضالاء هسالرهم 6>>4الطهل لام 

فقط لىأ المنزل من داخىه بل يمتد إلأ خارجه  روهذا الح  ال يقتص. 5006لام 

والبيبة المحيطة به من مكالان نأليالؾ وتالوافر نألالام لرفالع المخىهالات الصالىبة ونألالام 

كمالا ارتكالزت المبالادرة لىالأ تحقيالال  . ب نأليهالالةلىصالرؾ الصالحي وتالوافر ميالال رالر

 .المصىحة العامة لىرعب المؽربي ونرر العدالة االجتمالية

 

إن ايلمال والسياسات والخدمات العامة التالي تالربط وتخالدم مالواطني الدولالة ككالل 

ترالالكل جالالزءام مالالن مجالالال الدولالالة مالالن منطىالال  العالالرؾ، وهيضالالام مالالن منطىالال  المعالالايير 

فالمعاهالالالدات الدوليالالالة تالالالنص لىالالالأ هن هالالالذل . لي العالالالامالمحهوألالالالة فالالالي القالالالانون الالالالدو

الوألابؾ العامة ال بالد مالن تنهيالذها كواجالب لىالأ الدولالة فالي ساليا  المبالادئ المتهال  

لىياا والمتعاقد لىياا من تقرير المصالير، ولالدم التمييالز، والتكالافؤ بالين الجنسالين، 

، ومالالد ومالالن الناحيالالة اإلداريالالة. وحكالالم القالالانون، ولالالدم االرتجالالاع والتعالالاون الالالدولأ

القالالالدة لىالالأ اسالالتقامتاا وتنالالاول الجوانالالب القانونيالالة، فالالإن تالالوفير الخالالدمات العامالالة 

العميل وهو ما يعني برالكل /يستدلي لفقة رسمية ما بين هيبات الدولة والمواطن

. العميل في امتفك مكالان/كبير االلتراؾ الرسمي من قبل السىطات بح  المواطن

العميالل ورالرلية /المالواطن -العفقالة الدولالة ومن ههم المفمالح ذات الداللالة فالي هالذل

المطالبة بالبقالاء هالو تركيالب المنالافع العامالة، وال ساليما  الكاربالاء، والالدفع الرسالمي 

وقد جاءت مبادرة إلادة تأهيل الباركو بعد خصخصة الكارباء . مقابل هذل المنهعة

خىال   في الدار البيضاء، كما هو الحال في جميع هنحاء المؽرب، وهالو ايمالر الالذ 

. العميالل وقطالاع جديالد ال ينتمالي لجاالاز الدولالة/لفقة خدمة لامة ما بالين المالواطن

والرمز هنا في تالوفير خالدمات الكاربالاء المدفولالة فالي موقالع مالا إنمالا يحالافأل لىالأ 

ومالن  الم فالإن . صفحية المقيمين في هذا الموقع بالحيازة وهحقيتام في المطالبة باا

قد وفر لىالأ الالرؼم مالن  LYDECرركة  توفير خدمة لامة بادؾ الربح من قبل

ذلالالك رالالكف مالالن هرالالكال الرالالرلية لسالالكان البارالالكو ومطالالالبتام بالالااللتراؾ والحيالالازة 

اآلمنة، بعيدام تمامام لن السىطات المحىية هوالمركزية لىدولة ومعاييرها التي تنطب  

 . حال توفيرها تىك الخدمات
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 اتخاذ القرارات 

ة وتطالوير ايمالاكن المهتوحالة فقالد انهالرد ههالالي فيما يختص بتحسين المباني السالكني

المنطقة باتخاذ القرارات وتنهيذها بالجاود الذاتية حيث ررلوا لىأ نحو  سر  في 

وبعد مبادرة ايهالي بمد خط الكارباء بصورة ؼيالر . تركيب التوصيفت الكاربية

 بتولي إدارة المرروع واتخالاذ القالرارات الربيسالية LYDECرسمية قامت منألمة 

 م هدار ايهالي الجوانب الخاصة بمررولات التحسين . بالتعاون مع نواب المنطقة

 . الناابي، م ل إدارة الدفع المجمع لهواتير الكارباء المنتألمة

وفيمالالا يخالالص إنرالالاء مبنالالأ لتالالوفير الميالالال بالمنطقالالة وتنقيتاالالا وتوزيعاالالا، إلالالأ جانالالب 

إدارة المرالروع واتخالاذ فقد كانت . وضع نألام لىتخىص من القمامة بصورة دورية

القالالرارات موزلالالة بالالين  ف الالة هطالالراؾ هالالم ههالالالي المنطقالالة، ونالالواب المنطقالالة فالالي 

 .LYDECالبرلمان، ومنألمة 

 
 

 التخطيط االستراتيجي

 كيهية إرراك كافة ايطراؾ في التخطيط 

حيالالث  ر مالالع ايطالالراؾ المعنيالالةوحالالاتالتخطالاليط لاالالذا المرالالروع  بالترالالاور وال لقالالد تالالم

أ  الالفث جاالالات تم ىالالت فالالي ههالالالي المنطقالالة، ونالالواب المنطقالالة اقتصالالر التخطالاليط لىالال

ولم ترترك هية مؤسسالة حكوميالة فالي  .LYDECالمنتخبين في البرلمان، ومنألمة 

 . التخطيط، حيث كان من المتوقع هن تم ل لابقا همام تحقي  المبادرة

  

وقد هرتكالز تحديالد نقالاط القالوة والضالعؾ لىهالرص لىالأ تحديالد هوجاله المرالاكل التالي 

مناا المنطقة، ووضالع تصالور لىحىالول لمواجاالة هالذل المرالاكل سالواء بطالر   تعاني

 .مررولة هو ؼير رسمية

 

مالالن ههالالم نقالالاط الضالالعؾ الموجالالودة والتاديالالدات المرتقبالالة فالالي طريالال  إلالالادة تأهيالالل 

البارالالالكو، كالالالان الموقالالالؾ الرسالالالمي لىسالالالىطات المحىيالالالة والسياسالالالة القديمالالالة لىحكومالالالة 

الة المستوطنات ؼير الرسمية، بالدالم مالن المركزية بعدم تركيب ربكة الكارباء وإز

وبالالالرؼم مالالن ذلالالك، قالالرر النالالا  إلمالالال رهسالالمالام االجتمالالالي والمالالاد  . تطويرهالالا

الخاص لتأكيد حقوقام في البقاء، وإال فكالان اإلخالفء وسياسالة اإلزالالة تحمالل معاالا 

 . انكارا الست مارتام وتقويضا لترابطام االجتمالي وكرامتام الرخصية

لىالأ الالرف  الرسالمي والحكالومي لحصالولام لىالأ الخالدمات، قالرر  وفي رد فعىام

ولنالدما . ايهالي القرصنة لىأ الكارباء من خفل الخطوط الممتدة خارج المربع
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الخطيرين الذين  كان لىيامالا  اإلدارةالهوضي وسوء  LYDECهوضحت منألمة 

 .  حاليام النألام، بده جميع المراركين خطوة خطوة يقتربون من التنأليم المعمول به 

 
 

 تحديد االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 

لقد تم تحديد االحتياجات وايولويات لاالذل المبالادرة مالن خالفل الترالاور بالين جميالع 

ايطالالراؾ القابمالالة بالمبالالادرة والمتم ىالالة فالالي ههالالالي المنطقالالة، ونالالواب المنطقالالة فالالي 

تجايالالزات مالالد وفالالي تحديالالد االحتياجالالات المتعىقالالة ب. LYDECالبرلمالالان، ومنألمالالة 

 .  LYDECالكارباء، لعب سكان كل درب دور الوسيط بين السكان ومنألمة 

 
 

 (رأس المال/التمويل)موارد 

 الموارد المادية

. فنيالة وبرالريةو الموارد الفزمة لتنهيذ المرروع تنحصر في موارد ماليالةتنحصر 

 :وتنحصر الموارد المادية لتمويل المبادرة فأ

  قيالالام منألمالالةLYDEC اهمة بالوقالالت والمالالواد لىتوصالالل إلالالأ اتهاقيالالة بالمسالال

متعددة ايوجاله لمالد الكاربالاء لىمنطقالة، وذلالك كنالوع مالن التحالد  لىحكومالة 

التي لمىت لىأ لرقىة مبادرتين سابقتين قام باما ايهالي باالرالتراك مالع 

نواب البرلمان لالدفع الحكومالة والجاالات المختصالة بمالد المنطقالة بالكاربالاء 

 ،المررولة

 إلنراء مبنأ إلسالة وتنقية وتوزيع الميال بالمنطقة، إلالأ جانالب  هما بالنسبة

وضع نألام لىتخىص من القمامة، فقد قام نواب المنطقة في البرلمان بتقديم 

الالالالدلم المالالالاد  الالالالفزم، مالالالدلمام بالالالبع  المسالالالاهمات مالالالن ههالالالالي المنطقالالالة 

، وذلالالك كمسالاهمة فعالالالة مالنام لضالالمان تالدليم ايهالالالي LYDECومنألمالة 

  ،رار في الهوز بمقالد في البرلمانلام لفستم

  هما بالنسبة لتحسين المباني السكنية وتطوير ايماكن المهتوحالة والحصالول

لىأ توصيفت كاربابية لإلنارة، فقد انهرد ههالي المنطقة بتوفير المالوارد 

 .المادية وفقا إلمكانيات كل لضو منام

 

 

 الموارد المحىية وره  المال االجتمالي الكامن

بتوفير الدلم الهني لالدلم المنطقالة بالكاربالاء مالن خالفل  LYDECدت منألمة انهر
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لىعمالالل تحالالت إرالالراؾ  االسالالتعانة بعمالالالة خاصالالة متخصصالالة فالالي مجالالال الكاربالالاء

 وداخىاالالالا المنألمالالالة وذلالالالك خالالالارج المسالالالاكن

حالوادث قالد تنالتذ لالن هى  يالةهوقوع لتجنب 

خطالالالالالأ م الالالالالل حالالالالالوادث الحريالالالالال ، إصالالالالالابة 

 .الآ...المواطنين، 

 

لمنطقالالالالالة بالعمالالالالالل بأنهسالالالالالام قالالالالالام ههالالالالالالي ا 

مالالالع لمالالالال النألافالالالة الالالالذين تالالالم ( بأيالالالديام)

اسالالالتبجارهم مالالالن قبالالالل نالالالواب المنطقالالالة فالالالي 

البرلمالالان لتنأليالالؾ المنطقالالة والالالتخىص مالالن 

وقالالد اسالالتعان ههالالالي المنطقالالة والنالالواب بمتخصصالالين فنيالالين إلنرالالاء مبنالالأ . القمامالالة

 .لتوفير الميال وتنقيتاا وتوزيعاا لىأ المنطقة

ين المبالالاني السالالكنية فقالالد انهالالرد ههالالالي المنطقالالة بالعمالالل بأنهسالالام همالالا بالنسالالبة لتحسالال

، حيث قام كل  منام بتطالوير مسالكنه بنهساله إال هن بعضالام قالام باالسالتعانة (بأيديام)

همالالا . بالالبع  العمالالال الهنيالالين لمسالالالدتام فالالي حالالالة تالالوفر الالالدلم المالالاد  لالالذلك لالالديام

لتعالالاون مالع بعالال  الهنيالالين بالنسالبة لتطالالوير ايمالاكن المهتوحالالة فقالالد سالاهم ايهالالالي با

 .الذين تم استبجارهم من خارج المنطقة في إتمام هذا العمل

 

وقد قىل النموذج الخاص بالدفع الجمالي لتكىهة توفير الكاربالاء كجالزء مالن لمىيالة 

اضهاء الصهة الرسمية لىالأ الكاربالاء كمالا ذكرنالا سالابقام مالن  التكالاليؾ المهروضالة 

فير بركل مبارر إلأ الرهسالمال االجتمالالي ويرجع هذا التو. لىأ مواطنين اخرين

داخالالل المجتمالالع، الالالذى قسالالم العمالالل ومسالالبوليات اسالالتافك الوحالالدة مالالن خالالفل جاالالود 

 . السكان المحىيين

 
 

 تنفيذ ال

 التنهيذ والرركاء اآلخرين في لمىيةدور المجتمع المحىي والدولة 

ي البرلمالان، رارك في التنهيذ  فث هطراؾ وهم ههالي المنطقة، ونواب المنطقة فال

 :، وكان دور كل جاة يقتصر لىأ اآلتي LYDECومنألمة 

  قامالالت منألمالالةLYDEC  بتالالولي مسالالبولية دلالالم المنطقالالة بالكاربالالاء ؼيالالر

ؼيالالر المرالالرولة، وذلالالك مالالن خالالفل تالالوفير التجايالالزات والالالدوابر /القانونيالالة

الكاربابية الفزمة لتوصيل الكارباء إلالأ مالداخل المسالاكن بينمالا يقالوم كالل 

لي المنطقالالة بتحمالالل مسالالبولية إدخالالال الكاربالالاء داخالالل وحدتالاله فالالرد مالالن ههالالا
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بتوفير العمالة الهنية الفزمالة لىعمالل  LYDECوقد قامت منألمة . السكنية

تحالالت إرالالرافاا خالالارج المسالالاكن وداخىاالالا لتجنالالب حالالدوث هيالالة حالالوادث م الالل 

 ،حوادث الحري ، إصابة المواطنين، الآ

  من خالارج المنطقالة لتالولي وقد قام نواب المنطقة باالستعانة بعمالة مؤجرة

وقالالد قالالام ههالالالي المنطقالالة . لمىيالالة تنأليالالؾ المنطقالالة والالالتخىص مالالن القمامالالة

لمسالالالدة هالالؤالء العمالالال كنالالوع مالالن المسالالاهمة ( بأيالالديام)بالعمالالل بأنهسالالام 

 ،االجتمالية وتحقي  االلتزام تجال الجمالة ونرر روح االنتماء بالمنطقة

  مسالبولية إنرالاء مبنالأ لتالوفير  ولقد تولي نواب المنطقة فالي البرلمالان هيضالام

الميال وتنهيتاا وتوزيعاا لىأ المنطقة وذلك مالن خالفل تالوفير االحتياجالات 

المادية والهنية المتخصصة، كنوع من الدلاية ولكسب  قالة ههالالي المنطقالة 

بؽر  تدليم فوزهم في االنتخابات التالية لىبرلمالان والعمالل لىالأ ضالمان 

 ،ذلك

  ضالالالرورة تحسالالالين مسالالالاكنام وتطالالالوير  هدرك ايهالالالالينهسالالاله وفالالالي الوقالالالت

وبسالبب ضالرورة . ايماكن العامة لضمان وقالؾ  قالرارات اإلزالالة ومنعاالا

سرلة إنجاز المامة وتخوؾ ايهالي من العديد من العقبات التي قد تألار 

في حالة االنتألار لىبحث لالن ممالول إلتمالام هالذل المامالة وصالعوبة الع الور 

 ةياجالالات الماديالالة والهنيالالة الفزمالاللىيالاله، قالالام ايهالالالي بأنهسالالام بتالالوفير االحت

بحيث تولي كل منام تحسين مسكنه طبقام إلمكانياته، مع العىم بالأن انترالار 

وقالد قالام هؼىبيالة ايهالالي . روح االنتماء قد ساهمت في سرلة إتمام المامة

بالعمل بأنهسام بدالم من االسالتعانة بهنيالين مالدربين بسالبب قصالور النالواحي 

 .المادية
 
 
 
 
 

 
فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ن يركب الوصفت الكاربابية كإساام من القطاع الخاص هحد الهنيي
 ((LYDEC :المصدر)المرروع 

 

 

 LYDECوبصهة لامة فقد تقبل ايهالي مراركة منألمة 

ونالالواب البرلمالالان بسالالبب تقالالال  الحكومالالة وحيالالث هن هالالذل 

كوناله دلايالة  المراركات تعالود بالالنهع لىاليام حتالأ لالو كالان دافالع النالواب يتم الل فالي

 .انتخابية

 المبادرة وكيهية التؽىب لىياا /لمعوقات التي واجات تنهيذ المرروعا
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كانت السياسة العامة لىممىكة ترتكز لىأ إزالة جميع المناط  العروابية وإحفلاا، 

وقد انعك  ذلك فالي قالرارات اإلزالالة التالي صالدرت برالأن المنطال ، باإلضالافة إلالأ 

لكارباء في الممىكة لالن هداء تقال  الجاات الحكومية التنهيذية المختصة بألمال ا

وقد تم التؽىب . لمىاا، وقد كان ذلك من ههم المعوقات التي واجات تنهيذ المرروع

لىياالالا مالالن خالالفل تحسالالين الألالالروؾ المعيرالالية والبيبيالالة والعمرانيالالة لىمنطقالالة، وذلالالك 

لوقؾ تنهيذ قرارات اإلزالة وإقرار بطفناا بسبب تؽيير ما كان لىيه حال المنطقة 

وقد تالم التؽىالب لىالي المعوقالات . وما صدر لىأ هساسه قرارات اإلزالة من تدهور

هيضا لن طري  مد المنطقة بكارباء ؼير مرالرولة إلنارتاالا وتالوفير مبنالأ لتنقيالة 

الميال وتوزيعاا وتحسين حالة المساكن وتطوير ايماكن العامالة، إلالأ جانالب إزالالة 

 .القمامة من المنطقة

 

ن مع االفتراضات المتعنتة يصحاب القرار فيما تعار  العمل الجمالي لىمواطني

يتعى  بقبول السكان ؼير الرسميين الذين يتقبىون ويخىقون في الوقت نهسه مستوى 

وقالد تؽىالب رالركاء المرالروع لىالأ هالذل العقبالات . معيري متدني لن باقي المجتمع

المؤسسية في المقام ايول لن طري  مد سالكان المنطقالة بخطالوط الكاربالاء برالكل 

ولالالم يكالالن هنالالاك مالالن بالالديل هخالالر سالالوى التؽىالالب لىالالأ هالالذا التمييالالز . يالالر مرالالروعؼ

المؤسسالالي، وباالالذل الطريقالالة ألاالالر انتاالالاك المسالالبولين لحقالالو  المالالواطنين وإخفلاالالم 

بواجبام في توفير الخدمات العامة بدون تمييز، هيام كان موقؾ االدلاءات الخاصة 

بتحسين الميال  وبنالاء مبنالأ كما هن االنتاج االجتمالي فيما يتعى  . بحيازة اير 

لتنقية وتوزيع الميال، وكذا جاالود إزالالة القمامالة، والجاالود االجتماليالة المتواضالعة 

فالالي تحسالالين وتطالالوير مسالالاكنام وايمالالاكن العامالالة إنمالالا يقالالدم رسالالالة لالالن االمكانيالالات 

كمالا هن فالي ذلالك رالاادة لالن التمييالز ضالد . المحىية واالصرار لىالأ العاليش الكالريم

ين لىأ هسا  مكانتام االقتصادية مما يؤ ر لىأ تمالتعام بالالحقو  المؽاربة المهقر

 . والمنافع التي يتمتع باا المواطنون ايخرون

 

 المبادرة /هوجه االستهادة من المرروع

 :تم االستهادة من المرروع لىأ لدة هوجة كما يىي

 خى  روح االلتماد لىأ الذات والعمل الجمالأ: بناء القدرات، 

 يقالالوم المرالالروع بتحهيالالز الجمالالاهير : تحهيالالز الجمالالاهير/ماليالالةالتعببالالة االجت

وحهز هفراد المجتمع لىأ اتخاذ مبادرات محىية لتىبية االحتياجالات المىحالة 

 ،لىمجتمع

 

 والصحي يتحسين السكن لفرتقاء بمستوال البيب: تحسين ألروؾ المسكن، 
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 ة حمفت نألافة لىمنطقالة وإلالادة تأهيالل الهراؼالات العامال: التنمية الحضرية

 ،وتطويرها الستخداماا في ممارسة اينرطة العامة االجتمالية

 قامالالت جميالالع ايطالالراؾ بتالالوفير التمويالالل الالالفزم : تمويالالل المرالالرولات/التمويالالل

 ،سواء المادى هوالهنأ هو كىياما، وذلك طبقام لقدرات كل مناا

  ة توفير الكارباء إلنارة المنطقالة داخالل المبالاني السالكني: مراف والالبنية التحتية

 .وخارجاا، وتوفير مبنأ لتنقية ميال الررب وتوزيعاا وإزالة القمامة

 
 

 تقييم وتحليل اإلنتاج االجتماعي

 المكاسب االجتمالية /يهدافهالمرروع  مدى تحقي 

في الوصالول إلالأ ههدافاله رؼالم التحالديات التالي واجاتاله  المبادرة/لقد نجح المرروع

ي منطقالالة بارالالكو العرالالوابية بالممىكالالة ههالالالالمرالالروع بالعابالالد لىالالأ وقالالد  .فالالي البدايالالة

 .لام ولىبيبة التي يعيرون باا تحسين المستوى المعيريالمؽربية من خفل 

 :وتم ىت المنافع االجتمالية لىمبادرة فيما يىأ

  إدراك ايهالي لحقوقام االجتمالية فالي التمسالك بالالعيش فالي المنطقالة التالي

مالالة الخاصالالة بإزالالالة  ينتمالالون لاالالا، وقالالدرتام لىالالأ التصالالدى لقالالرارات الحكو

المنطقة وإحفلاا، والرف  التام لفنتقال إلأ مناط  هخرى لتجنب  تهكك 

 .الترابط االجتمالي بين سكان المنطقة الذ  نمأ لىأ مر السنين

  تمكن ايهالي بالمنطقة من تنأليم هنهسام بركل ؼير رسمي واتخاذ مبادرة

واجاالة هى مرالكىة تجمعام في لمل متماسك لحل مراكىام وتمكينام مالن م

  ،قد تألار في المستقبل

  تجنب وقوع مراكل صحية كانالت يمكالن هن تنالتذ لالو اسالتمر حالال المنطقالة

  ،لىأ ما كانت لىيه من قبل

  نألافة المكان هدى إلأ ألاور حالة من التهاؤل واالرتبالاط االجتمالالي بالين

   ،السكان والمكان

 اال ضالخمة فالي وفرت هذل المبادرات لىأ الجاات الحكوميالة جاالودا وهمالو

 ،حالة قياماا بالمبادرة منهردة

  التمكن من توفير ميالال رالرب صالحية صالالحة لفسالتخدام اآلدمالي والتؽىالب

لىأ مركىة تراكم القمامة والتحرر من حالة الجمود التي كانت سابدة منالذ 

  ،سنوات لديدة انتألارام لىتدخل الحكومأ

 ة والتالي تم الل ضالرورة التمكن من تدليم المنطقة بالكارباء الفزمة لإلنار

من ضروريات الحياة في الوقت المعاصر رؼم تصد  الجاات الحكوميالة 
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 .المسبولة لذلك

 

لقالالد حالالرر السالالكان ورالالركاؤهم منطقالالة البارالالكو مالالن تحيالالز الدولالالة ضالالد المالالواطنين 

المهقرين، وذلالك بالالخروج ببالدابل ناجحالة بالدالم مالن االنتألالار بسالذاجة لمالدة سالنوات 

 .ذ التزاماتاا نحو جميع مواطنيااحتأ تتدخل الحكومة لتنهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان جديد ومناسب لىسكن في الباركو

 
 

 لىموبل االجتمالي باإلنتاج  رتباطاالمدى 

يرتبط هذا المرروع باإلنتاج االجتمالي لىموبل من خفل قيام المواطنين بالمبادرة 

قترحالالات وتحديالالدهم لىمرالالاكل والمرالالاركة فالالي الخالالروج بحىالالول فعالالالة مالالن خالالفل الم

والتخطالاليط والتنهيالالذ وتقالالديم الالالدلم المالالاد  والهنالالي إلالالأ هقصالالأ حالالد طبقالالام لقالالدراتام 

ويم الل تحالرك سالكان المنطقالة وقيالامام بالمبالادرة معالا،م وإدراكاالم لكيهيالة . المحدودة

ونالواب البرلمالان المم ىالين  LYDECاالستهادة من المساهمات التي قدمتاا منألمة 

فؾ نوايالالا وههالالداؾ الجاالالات المرالالاركة فالالي لىمنطقالالة، رؼالالم إدراكاالالم الكامالالل الخالالت

المبالالادرة لالالن نوايالالاهم وههالالدافام، وذلالالك لتحقيالال  المصالالىحة العامالالة لسالالكان المنطقالالة،  

 .لنصرا مىموسا من لناصر اإلنتاج االجتمالي

 
 

 النتائج والدروس المستفادة

 الدرو  المستهادة

 :ههم الدرو  المستهادة من هذل الخبراتفيما يىي 

 تمع المحىي ومرالاركته فالي لمالل جمالالي لنالدما يكالون يتحق  تحرك المج

هناك احتياجا مىحا ومرتركا بين جميع هفالراد المجتمالع، وخاصالة إذا تم الل 

 ،هذا االحتياج في البقاء

  يتحقال  تحالالرك المجتمالالع المحىالالي ومرالالاركته فالي لمالالل جمالالالي لنالالدما يجالالد

المجتمع من يسالدل لىأ لمىية تنأليم نهساله سالواء برالكل رسالمي هو ؼيالر 
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 ،سمأ

  في حالة انترار روح الجمالة والترابط االجتمالي واالنتماء لىمكان، فان

المجتمالالالع المحىالالالي يكالالالون متهالالالالفم بدرجالالالة لاليالالالة ومسالالالتعدا لحالالالل مرالالالاكىه 

واالسالالالتهادة مالالالن الهالالالرص المتاحالالالة لىالالالأ المسالالالتوى الهنالالالي، وهيضالالالام لىقيالالالام 

 ومن  م يقوم كل فالرد فياله بتقالديم كافالة المسالاهمات. بتحالهات لحل المركىة

الممكنالالة يقصالالي حالالد طبقالالام إلمكانياتالاله لحالالل المرالالاكل الجماليالالة لىمجتمالالع 

 .المحىي

 
 

 لية إلمكانية التطوير أو التكرارالرؤية المستقب

إن مسالالالتقبل تىالالالك التجربالالالة واسالالالتمراريتاا مالالالرتبط بمالالالدى تالالالرابط المجتمالالالع المحىالالالي 

ة هو وهلضابه وتعاون هفرادل في التخطيط والعمل معام لمواجاة هية تالدخفت داخىيال

خارجيالالة قالالد تتسالالبب فالالي ألاالالور م الالل هالالذل المرالالاكل مالالرة هخالالرى هو ألاالالور مرالالاكل 

وقالد قامالت بعال  المنالاط  العرالوابية ايخالرى بمختىالؾ مالدن . مما ىة في المستقبل

الممىكالالة المؽربيالالة بمالالد منالالاطقام بالكاربالالاء ؼيالالر المرالالرولة والعمالالل لىالالأ تحسالالين 

انب هالذل التجربالة قالد الألروؾ المعيرية لمناطقام بنجاح، مما يوضح هن بع  جو

تم تكرارها بنجاح ومن الممكن تكرارها فالي المسالتقبل فالي منالاط  هخالرى رالريطة 

 .هن تتوفر روح الترابط الجمالي لسكان المنطقة وانترار روح االنتماء لىمكان

 
 

 كيفية ترويج الجهات المشاركة

 :من خفل م المنألمون والمراركون بالترويذ لاذل الخبراتاق

  جىسات البرلمان مالن قبالل نالواب المنطقالة فالي البرلمالان  لرضاا في بع

لىتأكيالالالد لىالالالأ حالالال  سالالالكان المنالالالاط  العرالالالوابية فالالالي التمسالالالك بالسالالالكن فالالالي 

مناطقام، وقدرتام لىأ االرتقاء بمستواهم المعيري في حالة توفير بعال  

 ،الدلم لام

  والزيالارات الدوليالة والمالؤتمرات فالي المىتقيالات  نقىاالاو الخبالرة هذل لر

 .فيما بين الماتمينالتبادلية 

 
 

 :لمزيد من المعلومات، رجاء االتصال بـــ

 جوزيؾ ركف
 ربكة حقو  اير  والسكن
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 التحالؾ الدولي لىموبل
 .;ش محمد رهي ، الماندسين، رقة  :

 الماندسين، القاهرة
 .جماورية مصر العربية

  4360–347 2(0) 20+  :تيلفاكس
  mena.org -mena@hic-hic:بريد الكتروني

../Documents%20and%20Settings/Yasser/Desktop/sulaf/hic-mena@hic-mena.org
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 خاتمة

مالالن المؽالالرب إلالالأ العالالرا ، يالالتام المالالدافعون لالالن حقالالو  السالالكن السياسالالة بمحابالالاة 

هصالالحاب المزايالالا، لىالالأ الالالرؼم مالالن الالالنقص الحالالاد فالالي اإلسالالكان مالالنخه  التكالالاليؾ 

وال ؼرابالة فالي هن . اءبالنسبة المحتاجين ووفرة البدابل باهألة التكاليؾ همام اي ريال

نجد لىأ مر العقود هن اإلخفء القسر  وتدمير المناط  الهقيرة ؼير الرسمية كان 

مستوى وهذل خبرة مرتركة لىأ . هو الخيار ايول همام هيبات التخطيط العمراني

ولكالن لالي  لىالأ . م ويعالد التجديالد لىالأ هر  الواقالع بالديفم . العالم النامي المكتأل بالسكان

ايحيالالاء الهقيالالرة ال يصالالاحباا تعويضالالات " إزالالالة"عالالالم، كمالالا هن اإلخالالفءات ومسالالتوى ال

فإن م ل هذل الممارسات في إسرابيل تعك  إرادة رسالمية تاالدؾ . تكهىاا القوانين المحىية

إلأ محو رعب هصىي ؼير مرؼوب فيه، مما يوضح كيؾ يمكن لىتمييالز هن يأخالذ رالكف 

لخارجية وهلمال  العنؾ تؤ ر بركل محالزن وال رك هن الصرالات المحىية وا. مؤسسيام 

فالالالي ألالالالل هالالالذا السالالاليا ، إنمالالالا يسالالالطر . لىالالالأ االنتالالالاج االجتمالالالالي لىموبالالالل فالالالي المنطقالالالة

 .الهىسطينيون ايساطير تجسيدا لمقاومة النا  و تمسكام بالح  في  البقاء

  

قالالد تكالالون العموميالالات هو القواسالالم المرالالتركة جالالزءام مالالن الصالالورة، فالالي حالالين هن القالالانون 

وبالالالالرؼم مالالالن العيالالالوب واالنتااكالالالات . ر  يمكالالالن هن يوضالالالح بعالالال  التعارضالالالاتالمعيالالالا

الحقوقية الهعىية التي ال مناص من وقولاا لىأ يد الحكومالات الحضالرية، فالإن الخبالرات 

التي وردت في هذا المجىد تألار ما هو ممكنام لىأ الصالعيد العمىالي فيمالا يتعىال  بتحسالين 

هن يسالاهم بالهعالل فالي تقىيالل الهجالوة مالا ويمكالن لالذلك . ألروؾ المعيرة لىأ هر  الواقع

بين الممارسة الهعىية واالختيارات السىوكية من ناحية، وبين المعالايير المتحضالرة لىعدالالة 

 . التي وضع قانون حقو  اإلنسان إلقرارها
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 نإلقليمية لشبكة حقوق األرض والسكالبرامج ا
 الشرق األوسط وشمال لفريقيا

فاع لالالن الحقالالو  الطويىالالة لىتحالالالؾ الالالدولي لىموبالالل فالالي الالالداسالالتنادا لىالالأ الخبالالرة 

ايصالاليىة لالالألر  والسالالكن فالالي فىسالالطين، فالالإن رالالبكة حقالالو  اير  والسالالكن تىبالالي 

حاليام االحتياجات الخاصة لىسكان بمنطقة الرر  ايوسط ورمال إفريقيا من خفل 

ت اقتراح الحىول التي ترتكز لىأ إلمال الحقو  في المناط  التالي ترالاد صالرالا

ويالالوفر موقالالع التحالالالؾ . حالالول المسالالكن سالالواء لىالالأ المسالالتوى المحىالالي هو اإلقىيمالالي

www.hic-)رالالبكة حقالالالو  اير  والسالالكن لىالالأ اإلنترنالالالت  – الالالدولي لىموبالالل

mena.org ) قالالالدة بيانالالات مهصالالىة ترالالتمل لىالالأ مصالالادر فريالالدة بالىؽالالة العربيالالة

 . االقتصادية واالجتمالية وال قافية لحقو  السكن والحقو 

 

هالالذا ويعمالالل برنالالامذ الرالالر  ايوسالالط ورالالمال إفريقيالالا لىالالأ تنميالالة  قافالالة الحقالالو  

االقتصادية واالجتمالية وال قافية بالمنطقة، وتحقال  رالبكة حقالو  اير  والسالكن 

هالالذا المطىالالب مالالن خالالفل تايبالالة المنالالاخ لمجتمعالالات الرالالر  ايوسالالط ورالالمال هفريقيالالا 

ن حقو  السكن لتطوير ماالاراتام العمىيالة وذلالك سالعيام إلالأ مزيالد مالن والمدافعين ل

التكامالالالل والتضالالالامن اإلقىيمالالالي، كالالالذلك مالالالع الحركالالالات الرالالالعبية بمختىالالالؾ المنالالالاط  

وتتضالالالمن جاالالالود الرالالالبكة، برنالالالامذ الرالالالر  ايوسالالالط ورالالالمال إفريقيالالالا، . ايخالالالرى

والتحاور   المساهمة في تطبي  الحقو  االقتصادية واالجتمالية وال قافية بالمنطقة،

حالالول العولمالالة وإتاحالالة الهرصالالة لىوصالالول إلالالأ المنتالالديات والمحافالالل الدوليالالة وكالالذلك 

  .هجازة مراقبة تنهيذ المعاهدات بايمم المتحدة

 

http://www.hic-mena.org/
http://www.hic-mena.org/
http://www.hic-mena.org/
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