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  شكر وتقدیر
الثروة الحیوانیّة وإیناس محمود رحال من مركز    اھینا من المركز الفلسطیني لتطویروانوّد أن نشكر أوالً ماري ش

موصول كذلك الشكر  والرئیسة.    ماھمساھماتھذه وعلى    ة المراجعةأبحاث األراضي على مشاركتھما طوال عملیّ 
أوكسفام لمشاركتھم ومساھماتھم الحاسمة في التصمیم والنتائج: سیلفیا سیاتشي، ومجدي الفقیھ، وناھد منّظمة  لموظفي  
 رجو.ینیتي، وحسن سوح ار، وندىومحمد عمّ النتشة، 

ضمن جدول زمني    كما نشكر المستشارة المستقلة سیرین ھوسو، لقیادتھا في عملیّة جمع البیانات، وعملھا الشاقّ 
ضیّق للغایة، ونظرتھا الحّساسة. كما نشكر منال م. بدر عبد الحمید جوبة على مساھمتھا في االستبیان حول الحقوق 

لقانونیّة وصّحة الماشیة. ونقّدم جزیل شكرنا أیًضا لجمیع الباحثین الذین ساھموا في إنجاز ھذه المراجعة  واإلجراءات ا
للقیام بمثل ھذا النشاط، وھم: منال صیایلة،  من خالل جمع البیانات، في سیاق حسّ  ھبة  وحمدة صیایلة،  واس جداً 

حمة. باإلضافة إلى ذلك، نتقّدم بالشكر إلى جمیع تمارا مصطفى ووالء تال وسعید حمدان،  وفادیا عیاد،  وسلفیتي،  
بالمعلومات لكي   یة الراجعة غذقّدموا التاألشخاص الذین أجریت معھم المقابالت والذین كّرسوا بعًضا من وقتھم و

 ، في مرحلتي التجربة وجمع البیانات. ى إجراء ھذه المراجعةیتسنّ 
شامل الالبیانات وجولة تحلیلھا األولى، وجولیا بروس لتحریرھا  تنقیة  نشكر كذلك دایفید بیشوب لعملھ الدقیق على  

 لتقریر مراجعة الفاعلیّة وملّخصھا، وسارة دایفیز ومنّظمة أوكسفام بریطانیا وفریق النشر على جھودھم جمیعًا. 
 تم إجراء مراجعة الفعالیة ھذا من قبل ألیكسیا پریتاري من منظمة أوكسفام المملكة المتحدة. ی مكن االطالع على .

التقریر الكامل أو تنزیلھ على نفس رابط ھذه الورقة 
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 ملّخص 
مة لفھم فاعلیّتھا وإیصالھا بشكل أفضل،  یُعّد إطار األداء العالمي لمنظمة أوكسفام بریطانیا جزًءا من جھود المنظّ 

التعلّ  تعزیز  إلى  اإلطار، یجري  باإلضافة  ھذا  المنظمة. وفي  أنحاء  في جمیع  المشاریع  م  اختیار عدد صغیر من 
 عام لتقییم أثرھا، ویُعرف ذلك باسم "مراجعة الفاعلیّة".  المكتملة أو الناضجة كلّ 

، كان أحد المشاریع التي اختیرت لمراجعة الفاعلیّة ھو "من األمن الغذائي الطارئ  2019/ 2018ة  خالل السنة المالیّ 
ھذا   منظمة اوكسفام  تذنفّ ة". وقد  ة المحتلّ حّمل في األراضي الفلسطینیّ : بناء القدرة على التالمستدامةإلى سبل العیش  

كانون الثاني/ینایر  و  2015نوفمبر  تشرین الثاني/ة المحتلة، بین  ة في األرض الفلسطینیّ المشروع في الضفة الغربیّ 
 ة.الثروة الحیوانیّ  یني لتطویرمركز أبحاث األراضي والمركز الفلسط ھما مع شریكین بالتعاون،  2018

الجھالین إلى الضفة  البدو  اً في منطقة النقب عند إنشاء دولة إسرائیل. ومنذ ذلك الحین، نزح  تاریخیّ  الرعاةعاش البدو  
اإلسرائیلیّ الغربیّ  أدومیم  معالیھ  مستوطنة  حول  القانونیّ ة  غیر  وعاشة  األردن،  ووادي  عام  ة  منذ  تحت    1967وا 

 ھية إلى ثالث مناطق  ة الغربیّ الضفّ   تمسّ قُ ،  1995ق أوسلو الثاني في عام  االحتالل اإلسرائیلي. وفي أعقاب اتفا
 ،المنطقة (ج)  وتضّم ھذهة الكاملة على المنطقة (ج).  ة والمدنیّ العسكریّ   تھاإسرائیل سیطر  مكِ حتُ و.  (أ) و (ب) و(ج)

البناء بسبب خطط    للنزوح القسري   عرضة ة  عات بدویّ تجمّ حیث تقطن   E1ة، المنطقة  على مقربة من القدس الشرقیّ 
على وجھ الخصوص،    E1، وفي المنطقة  (ج)ة في المنطقة  ض المجتمعات البدویّ المنطقة. وتتعرّ ھذه  ة في  اإلسرائیلیّ 

في استمرار إصدار أوامر اإلخالء أو وقف    التھجیر  ھأوج  أحدتمثل  النزوح القسري منذ سنوات. ویللھجوم وتھدید  
أو مناطق محدّ  أو ھدم منشآت  المدنیّ العمل  الدفاع واإلدارة  قوات  التي تصدرھا  المراعي،  ة، ة اإلسرائیلیّ دة، مثل 

 ). 2016 - ةمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیّ  وانظرأبعضھا إلى الھدم والتھجیر (یؤّدي و
المجتمعات البدویّة   وبالنظر إلى أنّ مّولت ھذا المشروع منظمة التعاون البلجیكي، من خالل منظمة أوكسفام إیطالیا.  

إدارة  من ھذا المشروع ھو ھدف كان الفي سبل عیشھا،  ؤّدي إلى تدھور تدریجيتواجھ حالة طوارئ بنیویّة دائمة ت
التحّمل. وعلى  على    قدرتھا  طریقة لتعزیزات حمایة مختلفة كآلیّ   ة في ھذه المجتمعات وبناءحالة الطوارئ اإلنسانیّ 
تعزیز لجان  ة، وإنشاء أو دعم  التركیز على تحسین فرص الحصول على الخدمات البیطریّ   وجھ الخصوص، جرى 

القانونیّ  (الفرعیّ الحمایة  المحمیّ ة  المراعي  تأھیل  ب  ا بشكل خاص بسباألخیر صعبً   المكّونة. وكان ھذا  ة) وإعادة 
دونماً).   287ة التي أعید تأھیلھا (بعض المراعي المحمیّ   ة ضدّ ة اإلسرائیلیّ صدور أمر باإلخالء من اإلدارة المدنیّ 

رابع في إشراك أصحاب المصلحة    مكّون. ویتمثل  جمیعھا محور تركیز ھذه المراجعة   الجمع بین ھذه العناصر   یشّكلو
  ، ة التي تنتھك القانون اإلنساني الدولي. ویخرج ھذا الجھد المشتركلیّ ي السیاسات اإلسرائیالدولیین الرئیسین في تحدّ 

 . المراجعة عن نطاق ھذه ،دةحاالت محدّ  بخصوص

  نھج التقییم 
،  2018العمل المیداني من أجلھا في تشرین الثاني/نوفمبر وكانون األّول/دیسمبر    يجر أتھدف مراجعة الفاعلیّة التي  

قیاس األثر  من أجل  إلى تقییم نجاح المشروع في بناء قدرات التحّمل. وقد استُخِدم تصمیٌم شبھ تجریبي لتقییم اآلثار  
اعتمد تصمیم التقییم على مقارنة أفراد  وقد  مثلھ.  ویُ   -ل عّدة قطاعات من قطاعات المشروع  إلى تدخّ   -  الذي یُعزى

  تتمتّع  ھاعتقد أنّ ي یُ ة من المناطق المجاورة التة المشاركة في المشروع مع أفراد المجتمعات البدویّ المجتمعات المحلیّ 
  شاركوا   -  ا مماثًال عًا بدوی� تجمّ   19تحدید    . وھكذا جرىهفي المشروع قبل تنفیذ  ةشاركمخصائص مماثلة للمجتمعات الب

ة إعادة التوطین التي وضعتھا السلطات القسري بسبب خطّ   النزوح"خطر  ضین لنفس  عرَّ من المُ   -في االستطالع  
 .المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیّةاإلسرائیلیة في السنوات األخیرة"، وفقاً لمكتب األمم 

ي الدراسة االستقصائیّة، إذا رغبت  في مجتمعات التدخل والمقارنة على حّد سواء، ُطلب إلى جمیع األسر أن تشارك ف
االختالف  اعتمد  و  ،األسرة أو الزوج  في ذلك. وفي جمیع األسر، ركز بروتوكول المسح على إجراء مقابالت مع ربّ 

 تتعلّق بالفرد ة من وحدة  سرة. وتألفت الدراسة االستقصائیّ األ  في مرأة  ارجل أو    إجراء المقابلة مع  على  هالذي أدخلنا
ل،  في مجموعة التدخّ   268، ومجتمعًا محلی�ا  30ة في  دراسة استقصائیّ   683. وقد أُجري ما مجموعھ  ةسرألباوأخرى  

الرجال. كما أجریت مقابالت    اآلخر من  نصفالفي مجموعة المقارنة. وكان نصف المجیبین من النساء، و  415و
 المحلي. ة باستخدام استبیان قصیر على مستوى المجتمع مع قادة المجتمعات المحلیّ 

ت األدوات اإلحصائیّة لمطابقة درجة المیل واالنحدار الخّطي  مَ خدِ ستُ اتأثیر المشروع،    ة عند تقییمثقة إضافیّ   ولضمان
االختالفات   في  للتحكم  التحلیل  في مرحلة  المتغیّرات  الذین شملھم واألساسیّ   السكانیّةمتعّدد  األسر واألفراد  بین  ة 

 لمقارنة.االستطالع في مجتمعات التدخل وا
خاّصیة یُعتقد أنھا مرتبطة بالقدرات على االستیعاب أو    26جرى تقییم القدرة على التحّمل من خالل دراسة  كما  

وتوزیعھا على   القدرةحسب  بوتوزیعھا    القدرة على التحّملقائمة بمؤشرات    1التكیّف أو التحّول. وترد في الجدول  
مؤش وُوضعت  منھا.  كل  نتائج  وتفصیل  منھا،  متعدّ كل  األبعاد  رات  التحّملدة  على  على    التحّملوقدرات    للقدرة 
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  میكیات الدیناالمستوى الفردي، مع مراعاة الخصائص على مستوى األسر ، والخصائص على المستوى الفردي، و
 والوصول إلى الموارد). اتالقرار  اتخاذات داخل األسرة (من خالل إشراك األفراد المختلفین في عملیّ 

 النتائج
آثار األنشطة المجتمعیّة واألسریّة والفردیّة في قدرات المرأة والرجل على التحّمل. وفي حین    في   مراجعة القّقت  دلقد  

أوكس منّظمة  عمل  إطار  من  مستمّدة  المراجعة  الخصوص  أّن  وجھ  وعلى  التحّمل،  قدرة  على  القائمة  للتنمیة  فام 
" (سوتیلو  القدرة على التحّمل  في مجال  عدالة النوع االجتماعي    ) و" 2016"المستقبل ھو خیار" (جینز وآخرون،  

)، جرى تطویر المشروع قبل نشر ھذه األُطر التوجیھیّة، ویُركز تصمیمھا على تحسین الحمایة في 2017رییس،  
ثة مجاالت رئیسة على مستوى المجتمع المحلي: دعم صّحة الحیوانات، وإعادة تأھیل المراعي المحمیّة، وتعزیز ثال

 ة. وتبحث المراجعة أثر ھذا النھج الشامل متعّدد القطاعات. آلیات الحمایة القانونیة المجتمعیّ 
 

والتأثیر المحدود في الحصول على الخدمات  ة الحیوانات: المشاركة وفق النوع االجتماعي في األنشطة  دعم صحّ 
 .البیطریّة والتأثیر في معّدالت تلقیح األغنام

ى عدد أكبر من الرجال في السنوات الثالث األخیرة تدریبًا أو معلومات عن صّحة الحیوانات نتیجة لھذا المشروع، تلقّ 
الحال كذلك بین النساء. وفیما لم  لم یكن. وفي المئة) 10في المئة، وكان الفارق ملحوًظا عند نسبة  12إلى  6(من 

ین الرجال  بمنظًما  نالحظ أي تأثیر للمشروع بین النساء المجیبات عن المعرفة بصّحة الحیوانات، الحظنا أثًرا إیجابی�ا  
الرجال مسؤولین عن  ر  إذ یُعتبَ :  المراجعةفي المجتمع البدوي وقت    النوع االجتماعيمعاییر    ذلك  یعكسالمجیبین. و

ة التي تنظمھا جھات  في المناسبات المجتمعیّ   النساء ومشاركتھنّ إمكانیة تنقل  مع تقیید  ،  یھااإلنفاق علصّحة الماشیة و
ھذا المشروع. وكان  إطار لرجال في التدریب البیطري في ة لالمشاركة الطوعیّ ى إلى أدّ األمر الذي  ة، فاعلة خارجیّ 

بدّ  استراتیجیّ   ال  محدّ من وضع  ودة إلشراك  ات  التدریب،  ھذا  في  األفھمً   ذلك  یتطلبالنساء  أفضل ألدوار  نواع ا 
 في رعایة الماشیة.  تماعیّةجاال

، بعد عام من انتھاء المشروع، كان ما یقرب من 2018وفي عام    2017بشكل عام، في مجموعة التدخل في عام  
ماشیة   یملكون  المجیبین  نصفیما حصل  ثلثي  من  قلیًال  خدمات  فھم  أكثر  للمبیطریّ على  ووفقاً  لمواشیھم.  جیبین  ة 

بشكل كبیر. ولم   2017ة في عام  الرجال، حّسن المشروع نسبة المجیبین الذین یحصلون على الخدمات البیطریّ 
 إجراء المسح كانت معّدالت التلقیح  في وقتوبالمشروع.    2018ة في عام  یتأثر الحصول على الخدمات البیطریّ 
في األشھر   اتطعیمھ  یاس تأثیر كبیر للمشروع على تلقیح األغنام فقط (جرى ق  مرتفعة في كلتا المجموعتین، واستطعنا

المالماضیة).    12الـ   ولم  قد  المشروع    أنّ   ةالحظوتجدر  لقاحات،  ثالثة  على  تفاصیل المراجعة  دخل  تركز  في 
 طویل األجل. االلقاحات تأثیرً  التلقیح المستدامة ضروریة لكي تعطيات سلوكیّ  مع ذلك، فإنّ اللقاحات المختلفة. و

 
 التنفیذ في ظل التحدیات  إعادة تأھیل المراعي المحمیّة: 

:  حقیقیًا  تحّدیًاقد شّكل  عنصر إصالح األراضي في المشروع، الذي رّكز على عدد قلیل من المجتمعات المحلیّة،  إّن  
حین   مجموعھ  ففي  ما  إصالح  إلى  المشروع  المدنیّة    432أّدى  اإلدارة  أصدرت  المحمیّة،  المراعي  من  دونًما 

بإخالء   أمًرا  السیاج من حول  دونًما  287اإلسرائیلیّة  إزالة  أوجب  الذي  األمر  المحمیّ ،  المجتمع المراعي  ة ألحد 
للحیوانات   ألعالف أو على استخدام جمع الماءزلي للم نقس األثر الكبیر للمشروع على اإلنتاج المنكما أنّنا  .  المحلیّة

 أو الوصول إلى مناطق الرعي. 
 

 واألثر السلبي على معرفة الحقوق  واالنتقائیّةتعزیز آلیات الحمایة القانونیّة المجتمعیّة: المشاركة المنخفضة 
ة، ومن األرجح أن یشاركوا  فرعیّ   نتیجة لھذا المشروع، یكون المجیبون أكثر وعیًا بكثیر بوجود لجان حمایة أو لجان 

رجال منھا بالنسبة للنساء. كما تجدر المالحظة أّن نسبة  الة). وتكون ھذه اآلثار أقوى في  في ھذه اللجان (الفرعیّ 
اللجان (الفرعیّ  المتوسط،  ھي منخفضة  ة)  المشاركین في ھذه  . والدافع وراء ھذه  %11  إذ تبلغبشكل عام، وفي 

واجھ  یفیھما إضفاء الطابع الرسمي على لجان الحمایة كجزء من ھذا المشروع، و  جرىمحلیّان  مجتمعان  ھما  اآلثار  
قویًاان  ذھ تھدیًدا  أیضاً  بالنزوح.  المجتمعان  خاص  األول/دیسمبر    بشكل  كانون  أفراد  2017وفي  بعض  ُدعي   ،

اإلجراءات القانونیّة، وأولى فریق المشروع اھتماًما على  على حقوقھم و المجتمع المحلي إلى المشاركة في التدریب
خاًصا لدعوة النساء. ونجح المشروع في تحسین فرص الحصول على التدریب، أو على المعلومات المتعلقة بالحقوق، 

جیبون الذین  أو سبل توثیق استخدام األراضي بین الرجال، ولكن لیس بین النساء. وفي مجموعة التدخل، كان الم
.  2015ة في عام  أشاروا إلى أنھم شاركوا في مثل ھذا التدریب أكثر احتماالً للمشاركة بالفعل في الجماعات المجتمعیّ 

الحصول على التدریب أو المعلومات تساؤالت حول    اذكروبین النساء وخصائص أولئك الذین  وتثیر نتیجة األثر  
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كیف یمكن تیسیر  نتساءل  ا، لمفروضة على موارد المشروع. وللمضي قدمً استھداف ھذا النشاط، مع مراعاة القیود ا
د فیھا في بیئة تقیّ وكیف یمكن،  ة؟  مشاركة أفراد المجتمع المحلي الذین ال یشاركون بالفعل في المؤسسات المجتمعیّ 

 ؟ة، تیسیر مشاركتھنفي االجتماعات العامّ  النساءمشاركة  تماعيجنوع االمعاییر ال
 

للمشروع أثر ملموس في معرفة اإلجراءات القانونیّة. ویمیل الرجال إلى معرفة أفضل باإلجراءات القانونیّة لم یكن 
وبحقوقھم من النساء. ویبدو أّن المشروع كان لھ أثر سلبي في معرفة النساء والرجال على حّد سواء بحقوقھم. ویقّل 

ان تھدیداً كبیراً بالھدم والنزوح القسري (وقد دعم المشروع ھذا األثر عند استبعاد مجتمعین محلیّین محّددین یواجھ
). وھكذا، تتمثّل إحدى الفرضیّات في أنّھ على الرغم من  حمایة محلیةة من خالل إنشاء لجان ھذه المجتمعات المحلیّ 

وحقوق استخدام  المعلومات والتدریب الذي تلقتھ قبل عام مجموعة من أفراد المجتمع المحلي على القانون الدولي  
مقارنة   E1ض لھ األفراد في المنطقة  األراضي لحمایة حقوقھم وتوثیقھا، یبدو أّن الضغط الیومي والتھدید الذي یتعرّ 

 إسرائیل. في حقوقالبإیمانھا بحقوقھا و فيبالمجتمعات األخرى المعّرضة لخطر النزوح، یؤثر 
 

 حّمل بشكل عامبناء القدرة على التحّمل: ال أثر كبیر في قدرات الت
عموًما، ال یوجد دلیل على أّن المشروع كان لھ تأثیر كبیر في القدرة على التحّمل، وجرى تقییمھ من خالل مؤشر 

 5(تعتبر نسبة كبیرة عند  التحولیة  تأثیر المشروع في القدرة    تم قیاسمتعّدد األبعاد یعكس قدرات التحّمل الثالث.  
  النساء یسجلن درجات أقلّ   الثقة بفاعلیّة العمل الجماعي. وتجدر اإلشارة إلى أنّ   في المائة)، التي یدفعھا تغییر في

 بكثیر من الرجال في مؤشرات القدرة على التحّمل (المؤشر العام للقدرة وكل مؤشر من مؤّشراتھا).
عدم   من  رغم على العدد قلیل من المؤشرات،   في القدرة االستیعابیّة، یبدو أن المشروع كان لھ تأثیر   یخصّ وفي ما  

ون  المجتمع المحلي سیك  أنّ بثق  تألثر. في الواقع، كانت نسبة أكبر من المجیبین على التدخل  على اوجود دلیل واضح  
. ومع ذلك، وكما ذُكر أعاله، الحظنا تأثیًرا سلبیًا  إصدار أمر بالھدم أو وقف العمل   قادراً على حمایة نفسھ في حال 

ة واحدة  خاصیّ   فية. باإلضافة إلى ذلك، الحظنا تأثیًرا  معرفة المجیبین بحقوقھم كبدو یعیشون في الضفة الغربیّ   في
 مالحظة أنّ   لقد تمكنّا من قیاس تأثیر كبیر للمشروع في شبكات الدعم االجتماعي، مع  ال ترتبط بمنطق المشروع. 

تین ا بتقدیم أو تلقي الدعم المالي من األسر األخرى في المجتمع مرّ نسبة المجیبین في مناطق التدخل الذین أفادوا إمّ 
ا. المقارنة. ولم یكن ھذا األثر متوقعً   مناطقمّما كانت علیھ في  أكبر    ھي  شھًرا السابقة  12على األقل خالل فترة  

نة، والتي كانت متاحة المحسّ   ءاع إلمكانیّة الوصول إلى مصادر الملى تحسین المشروال یوجد دلیل واضح ع كما  
باألنابیب    ء المنقولاا من حیث الحصول على المعلى مدار السنة (وكانت مجموعات التدخل والمقارنة مختلفة جدً 

ة  المالیّ   ة الحصول على التحویالتمكانیّ المشروع إل  تعزیز). وال یوجد دلیل واضح على  2015المباني في عام    إلى
یة، وتنویع الدخل، الماش  ظ أي آثار قابلة للقیاس على تلقیحف). ولم تالحا سمة من سمات القدرة على التكیّ أیضً   (وھي

على القدرة   ة أو المراعي (التي تعتبر أیًضا مؤشراً عیّ لى األراضي الزرا ء الشرب، والوصول إ اوالوصول إلى م
وكما ذكرنا أعاله، ال یوجد دلیل على بناء المشروع    ة الحیوان.معرفة صحّ ومعرفة اإلجراءات القانونیّة، و   )،التحولیة

القابلة لالستبدال، وملكیة األصول  الماشیة  التكیّف: ملكیة  الفردیّة للقدرة على  التكیّف، أو للخصائص  للقدرة على 
لزراعة أو الثروة الحیوانیّة، والتنّوع الغذائي، والسیطرة  اإلنتاجیة، والوصول إلى مصادر محّسنة للماء ألغراض ا

النساء تأثیًرا في "فھم تغیّر    لدىعلى قرار بیع الماشیة، وتوافر الغذاء، والموقف من التغییر. ومع ذلك، الحظنا  
 المناخ"، وھو ما لم یكن متوقعًا كجزء من منطق المشروع. 

األثر الكبیر للمشروع في الثقة بفاعلیّة العمل الجماعي، الذي لوحظ بین  إلى  التحولیة  ویعزى األثر العام في القدرة  
النساء والرجال المجیبین على حّد سواء. وفي حین ال یوجد دلیل على أثر المشروع في مشاركة النساء في الجماعات  

ا للمشروع بین النساء یجابی� ا إالمجتمعیّة، یالحظ أثر كبیر وإیجابي بین الرجال. وعلى العكس من ذلك، فقد الحظنا أثرً 
المشروع   ا كجزء من منطق المشروع. وال یوجد دلیل واضح على أنّ السیاسي. ولم یكن ھذا األثر متوقعً   ھنّ دورفي  

تعلیم األطفال. وباإلضافة إلى ذلك، لم تكتشف فروق كبیرة بین مجموعتي التدخل والمقارنة بشأن الخصائص    فيیؤثر  
للقدرة   المجتمعیّ التحولیةاألخرى  األنشطة  في  ومشاركتھ  الشخص  تنقل  أجل  من  قرارات  اتخاذ  على  القدرة  ة،  : 

 .يل العنف األسرقبّ دى تالسیطرة على الدخل من األنشطة التي یشارك فیھا المرء، والرأي بشأن مو
 

دورة   طوال  المشاركة  المشروع:  في  والمشاركین  والشركاء  أوكسفام  منّظمة  بین  والتغذیة العالقة  المشروع، 
 الراجعة والسریّة

الدراسة االستقصائیّ  المحلیّة والمشاركین في  المجتمعات  أیًضا فرصة لقادة  المراجعة  لتبادل  وأخیراً، شّكلت ھذه  ة 
ل قد أُضفي علیھ الطابع الرسمي من خالل شكل مجتمعي، فإن النموذج التغذیة الراجعة. وفي حین أن النموذج األوّ 

المجتمع الثاني كان غ قادة  أبرز  للمستقبل،  الدراسة االستقصائیّة. واستشرافًا  یر رسمي، وجرى تقاسمھ مع فریق 
المحلي الحاجة إلى خدمات الكھرباء والماء. ولكن التغذیة الراجعة من أفراد المجتمع المحلي شّددت، بعد إتمام العمل، 

بتحدید األولویّات والخیارات المتاحة بسبب القیود  على عدم وضوح تصمیم المشروع وتنفیذه، بما في ذلك ما یتعلّق
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المرتفع  التھدید  ومستوى  التشاركیّة  االحتیاجات  تقییم  بسبب  كبیرة  توقعاتھم  كانت  فیما  الموارد،  على  المفروضة 
ا،  واالحتیاجات . كما أكدت التغذیة الراجعة عدم وضوح القنوات المتاحة لالتصال بموظفي منّظمة أوكسفام. وأخیرً 

المشروع، من تقییم االحتیاجات إلى ھذه المراجعة، مصدر    مشاركتھا خالل فترة  كانت سریّة البیانات التي جرى  
قلق للمجیبین، وذلك ألسباب أمنیّة. من ھنا، كانت إحدى النتائج الرئیسة األخرى لمراجعة الفاعلیّة ھذه ھي حاجة  

ع البدوي في الضفة الغربیّة. ومن منظور القدرة على  منظمة أوكسفام إلى مراجعة طرق عملھا مع أفراد المجتم
ة من أجل  التحّمل على وجھ الخصوص، فإن العمل مع أفراد المجتمع المحلي بطرق تمكینیّة ھو أمر بالغ األھمیّ 

 االنتقال من التبعیّة إلى القدرات. 
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في مراجعة الفاعلیّة ھذه  ُدرست التي  القدرة على التحّمل: مؤشرات 1لجدول ا  

 القدرة
صلة   ذات

بمنطق  
 المشروع؟ 

 الخصائص
دلیل على  
التأثیر  
 اإلیجابي؟

ال
رة

قد
  

عاب
ستی

اال
یّة

 

  
 أثر سلبي  معرفة البدو الذین یعیشون في الضفّة الغربیّة لحقوقھم   نعم

  
 كال ةاألوامر العسكریّة والوثائق المطلوبة لالعتراض على معرفة اإلجراءات القانونیّ نعم

 كال المعرفة بالصّحة الحیوانیّة نعم  

 كال تلقیح الماشیة  نعم  

  
 كال األنشطة خارج المزارع واالستحقاقات الحكومیّة أو االجتماعیّة -تنویع مصادر الدخل  كال

 كال الوصول إلى ماء الشرب  كال  

 نعم دعم الشبكة االجتماعیّة كال  

  
 كال ال تعتمد األسرة على مبیعات الماشیة في حالة النفقات العاجلة  نعم

  

 نعم لثقة بأن المجتمع/المختار سیكون قادراً على حمایة ذاتھ في حالة إصدار أمر ھدم/وقف العمل ا نعم

ال
رة

قد
 

ى  
عل

ّف
تكی

ال
 

 
لیس ثّمة دلیل   التحویالت  

 واضح 

 كال لالستبدال ة الماشیة القابلة ملكیّ نعم  

 كال ة األصول اإلنتاجیّةملكیّ نعم  

 كال فھم تغیّر المناخ كال  

 كال السلوك من التغییر كال  

  
 كال ات تحسین) الحصول على الماء إلنتاج األغذیة أو العلف أو الحیوان( نعم

 كال السیطرة على قرار بیع رؤوس الماشیة كال  

 كال الغذائيالتنّوع  كال  

  
 كال توافر الغذاء من دون أي ھاجس  كال

  

رة
لقد

ا
  

لیة 
حو

الت
 

 كال المشاركة في المجموعات المجتمعیّة  نعم

  

مراقبة الدخل من مبیعات الماشیة والمنتجات الحیوانیّة واألنشطة االقتصادیّة خارج المزارع   كال
 كال (تجارة المفّرق، عمل تحویلي) 

 نعم اإلیمان بفعالیّة العمل الجماعي كال  

 كال الرأي في دور النساء السیاسي  كال  

 كال ي الرأي بشأن مدى قبول العنف األسر كال  

  
ال یوجد دلیل  تعلیم األوالد كال

 واضح 

  
 كال القدرة على اتخاذ قرار بشأن حركة المرء ومشاركتھ في األنشطة المجتمعیّة  كال

ال
رة

قد
  

عاب
ستی

اال
یة

 

  

 كال الوصول إلى األراضي الزراعیّة أو المراعي نعم
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البرنامجفي  تعلّم  ال  اعتبارات   
 وضع فھم المعاییر وأدوار النوع االجتماعي وتحلیل القّوة في قلب تصمیم البرامج وتنفیذھا 

والرجال من مختلف األعمار من البدو الذین  دوار والمسؤولیات والفرص للنساء  األ د معاییر النوع االجتماعي  تقیّ 
ة. وتظھر البیانات التي جرى جمعھا من خالل ھذه المراجعة اختالفات قویّة بین االنواع  یعیشون في الضفة الغربیّ 

االجتماعیّة داخل األسرة في ما یخّص قرارات بیع الماشیة، أو قرارات األشخاص المتعلقة بالسفر أو المشاركة في  
 بتلقّي ن المراجعة الفروق بین االنواع االجتماعیة في ما یخّص الوصول إلى المعلومات المتعلقة  ت. كما تبیّ المجموعا

ز المشروع إلى  ة في غیاب التدخل. وباإلضافة إلى ذلك، عزّ الدعم القانوني أو معرفة الحقوق واإلجراءات القانونیّ 
أو التدریب على الحقوق   اتلحیوانیّة لصحال  الوقایةكبیر المشاركة في تدریب الرجال أو توعیتھم (التدریب على    حدّ 

 لنساء.  ال ینطبق على ا األمر الذي والتوثیق المتعلق باستخدام األراضي)، 
ة). وتبیّن بعض النتائج  وكان للمشروع أثر أقوى في الرجال منھ في النساء لجھة المشاركة في لجان الحمایة (الفرعیّ 

ا أنھ حین كانت المشاركة طوعیّة، كان األشخاص الذین سبق أن شاركوا في الجماعات الواردة في المراجعة أیضً 
المجتمعیّة في الماضي أكثر عرضة للمشاركة من أولئك الذین لم تسبق لھم المشاركة. وھذا یبرز الحاجة إلى وضع  

في مختلف    ، ومشاركتھنّ ي صمیم اعتماد أنسب اآللیات لتعزیز مشاركة النساءتحلیل النوع االجتماعي والسلطة ف
المحلي   المجتمع  الخصوص، وكذلك ألعضاء  المحلي على وجھ  المجتمع  داخل  السلطة  عن    ابعدً   األكثرمناصب 

ة لتوفیر فرص  كثر تھمیًشا. وبصورة أعّم، فإن تحویل العالقات بین األنواع االجتماعیّ األسات المجتمعیّة أو  المؤسّ 
مماثلة للنساء والرجال سیمكن من جعل النظام بأكملھ أكثر تمكینًا للقدرة على التحّمل. وسیتطلب ذلك تغییر معاییر 

لھذه المعاییر عند تصمیم البرامج وفي جمیع مراحل التنفیذ لتطویر    النوع االجتماعي. ویجب إیالء اھتمام خاصّ 
 األنشطة المناسبة.

لسیاق للقدرات الثالث للقدرة على التحّمل كوسیلة العتماد نھج أكثر شمولیّة  تطویر فھم خاص با
 في بناء القدرة على التحّمل 

في حالة من التكیّف المستمر مع    E1رة أفراد المجتمع البدوي الذین یعیشون في المنطقة  تترك القیود الھیكلیّة المتكرّ 
ة ودعم مختلف آلیات التكیّف. وقد حاول ھذا المشروع أن  الواقع، وبالتالي ركزت المشاریع على االستجابة الفوریّ 

یذھب إلى أبعد من ذلك، من خالل نھج الحمایة الشاملة لعّدة قطاعات. ویركز إطار القدرة على التحّمل الذي وضعتھ  
ت ھذه  ، ولكنھ نُشر بعد بدء ھذا المشروع. وقد جلبوالتحولیةلى بناء القدرات االستیعابیّة والتكیفیّة  منّظمة أوكسفام ع

 .بناء فھم ناقص لما تعنیھ القدرات الثالث الحقًا المراجعة ھذا اإلطار وأعادت
المھّمشین    -ة، وبین البدو  للقدرة على التحّمل في سیاق المنطقة (ج) من الضفة الغربیّ   ةالثالث  عنى المكّوناتإّن فھم م

من شأنھ أن یسھم في تطویر برامج قدرة على    -داخل المجتمع الفلسطیني والمعّرضین بشكل خاص لخطر النزوح  
الحیّز المتاح للتكیّف والتحّول في  بشأن  ، ھو  ھنا  على وجھ الخصوص والسؤال الذي یُطرح  التحّمل أكثر شمولیّة.  

 أوكسفام وشركائھا في تمكینھ أو دعمھ؟ ھذا اإلطار، وما ھو دور منّظمة 
لن یمّكن تطویر فھم قدرات التكیّف والتحّول وفرصھما في ھذا اإلطار من وضع استراتیجیات لتحقیق القدرة على 
التحّمل فحسب، بل سیمّكن أیًضا من تركیز إطار الرصد والتقییم على ثالث قدرات للتحّمل وكیفیّة مساھمة المشروع 

 في تحسینھا. 

زیز آلیات المساءلة والتغذیة الراجعة تع   
صناعة قراراتھم وبناء عالقات متكافئة أمر أساسي لتحقیق القدرة على التحّمل.    إّن االعتراف بقدرة األشخاص على

المحلیّة على وجھ    ضعبومن   المجتمعات  قادة  نطاق  المحلي (خارج  المجتمع  أفراد  مشاركة  تعزیز  ذلك  جوانب 
البرامج وتنفیذھا. وعلى وجھ التحدید، یمكن تطویر آلیات  تطویر  امج وفي جمیع مراحل  الخصوص) في تصمیم البر

  التغذیة الراجعة وإدماجھا في نظم تنفیذ البرامج ورصدھا وتقییمھا لتمكین قنوات االتصال واالستجابة للتغذیة الراجعة. 
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