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 القائم على الحقوق:
ّ

ترويج الحل

فين
َّ
تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على الُمكل

ق طالبي اللجوء من 
ّ

“وفي حين يستمر تدف
دول الشرق األوسط إلى أوروبا، فإن ذلك 

يستدعي من األخيرة تحّمل مسؤولياتها 

بشكل عام، وبأن إعادة التفكير، وبشكل 

نقدي، في جذور الصراعات المسلحة والتهجير 

أصبحت أمرًا ملّحًا. وعليه، وبما أن مجموعة 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين هي األكبر 

واألطول عمرًا في العالم، فإن الفلسطينيين 

ليسو بحاجة للمساعدات اإلنسانية فقط؛ بل 

هم بحاجة ماّسة لتدخالت قانونية مجدية 

وحلول سياسية فاعلة.”
ريكاردو بوكو، بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد الدراسات العليا، جنيف.



المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل- 

في  الهوية  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  هو  والالجئين 

الدفاع  في  ز 
ّ
يترك دوره  أن  يؤمن  وغاياتها؛  منطلقاتها 

وذلك  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  حقوق  عن 

باالستناد إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي عامة، وقانون 

ما  أن  بديل  مركز  يؤمن  خاصة.  الدولي  اإلنسان  حقوق 

ل 
ّ
تتضمنه مواثيق حقوق اإلنسان الدولية من قواعد تشك

الوطنية  لتحقيق األهداف  أداة نضالية يمكن توظيفها 

 
ّ

من جهة، وإطارًا يحّدد فلسفته، وعالقاته، ورؤيته في كل

ة المستويات من جهة ثانية. 
ّ
المراحل وعلى كاف

بناًء   1998 عام  الثاني  كانون  في  بديل  مركز  تأسس 

على توصيات أصدرتها سلسلة من المؤتمرات الشعبية 

بديل  والمنافي.  التاريخية  فلسطين  في  انعقدت 

الوطنية  السلطة  لدى  رسميًا  ومسجلة  مرخصة  جمعية 

الممثلين  لالجئين  ملك  قانونيًا  وهي  الفلسطينية، 

العمل  نشطاء  من  تتشكل  التي  العمومية  بجمعيته 

اإلدارة  مجلس  انتخبت  والتي  فلسطين،  في  الجماهيري 

الحالي في اجتماعها األخير في 23 تشرين األول 2015.

بديل / المركز الفلسطيني
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

ص.ب.728
بيت لحم، فلسطين

تلفاكس: 972-02-274-7346+
فاكس: 972-02-277-7086+

www.badil.org

بيت  الدهيشة،  مخيم  أطفال  الغالف:  صورة 

لحم، أيار 2015 )تصوير: بديل(
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تعريفات أساسية

1. المقدمة.

------- أ.    لمحة موجزة عن مركز بديل.

------- ب.  السياق المحيط بعملنا.

------- ج.   عن هذا التقرير.

2. تمكين أصحاب الحقوق.

------- أ.   النتيجة 1: أصحاب الحقوق الفلسطينيين، وبالتحديد النساء والشاب، يمتلكون الوسائل والفرص للتأثير في الرأي العام.

------- ب.  النتيجة 2: النشطاء الفلسطينيون فاعلون في مجتمعاتهم وعبر الشبكات في مجال ترويج حقوق اإلنسان والقانون الدولي.

------- ج.   النتيجة 3: مركز بديل مؤسسة حقوق إنسان أكثر شفافية، وأكثر قابلية للمحاسبة، وأكثر فعالية.

------- د.   التحدّيات.

فين.
ّ

3. التأثير على المكل

فين.
ّ
------- أ.    النتيجة 1: أوراق عمل بحثية قانونية متخصصة ودقيقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان متوفرة ألصحاب الحقوق والمكل

زة وتحليل قانوني لفجوات الحماية تستهدف األمم المتحدة والجهات السياسية الفاعلة مؤثرة  
ّ
الت مرك

ّ
------- ب. النتيجة 2: تدخ

       باتجاه اتخاذ خطوات للوفاء بااللتزامات تجاه الفلسطينيين.

------- ج.  النتيجة 3: المجتمع الدولي يرّوج للحل القائم على الحقوق في بياناته وتصريحاته.

------- د.  التحدّيات.

4. الدروس والعبر المستخلصة.

5. المالحق:

------- أ.    المؤسسات والفعاليات المنخرطة في عمل مركز بديل

------- ب.  أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لمركز بديل

------- ج.   الهيكل اإلداري التنظيمي لمركز بديل
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تعريفات أساسية:

 القائم على الحقوق: تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على 
ّ

استراتيجية مركز بديل: يقصد بها الخطة االسترايتجية الخمسية لبديل لالعوام 2018-2014. وهي تحمل العنوان: ترويج الحل

فين. وأهدافها الرئيسة تتمثل في: 
ّ
المكل

الهدف االول: تمكين أصحاب الحقوق عبر تطوير آليات العمل بشكل جماعي والتأثير على الرأي العام لتحقيق مزيد من التأييد لمنهج الحل القائم على الحقوق. 

فين من خالل تدخالت المناصرة واالبحاث النوعية بالتركيز على ضرورة معالجة فجوات في الحماية التي يواجهها الفلسطينيون عمومًا، والالجئون 
ّ
الهدف الثاني: التأثير على المكل

والمهجرون بشكٍل خاص.

الخطة االستراتيجية، والتي بتنفيذها وبتحقق  للتنفيذ من قبل مركز بديل خالل عام من اعوام  المدرجة  البرامج، والمشاريع، واالنشطة والفعاليات  المقصود بها مجموع  التنفيذية:  الخطة 

مخرجاتها وتراكمها المنهجي يمكن الوصول و/او االقتراب من تحقيق االهداف االسترايتجية.  

أصحاب الحقوق: هم الفلسطينيون أينما كانوا، وخصوصا الالجئون والمهجرون. وقد خّص بديل فئة الشباب والنساء من الالجئين والمهجرين باهتمام خاص ضمن استراتيجيته التفصيلية.

أصحاب المصلحة: جميع المعنين بالحل الدائم، وبإنهاء حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، ويشمل بشكل اساسي اصحاب الحقوق انفسهم، والهيئات المكلفة، ومختلف هيئات األمم المتحدة، 

والمؤسسات والهيئات االهلية، والجهات السياسية الوطينة والدولية.

فون: المقصود بهم الجهات المسؤولة عن حماية الالجئين والمهجرين سواء كانت مسؤوليتها مقررة بموجب تكليف خاص، أو بموجب قواعد القانون الدولي، او بموجب التزاماتها الوطنية، 
ّ
المكل

وسواء كانت تلك الجهات دوال وحكومات محلية او اجنبية، او منظمات دولية.

المنهج القائم على الحقوق: يقصد به منهج الحل الدائم الذي يقوم على منطلقات خمس هي: 

االعتراف ابتداًء بحقوق االنسان الفردية والجماعية للجميع وخصوصا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص؛ •

الحل النهائي الدائم والعادل يكون بمعالجة جذور الصراع وليس مظاهره، معالجة شاملة وليس جزئية؛ •

التعامل مع الحقوق المقررة على أساس المسؤولية الوطنية و/او القانونية و/او االخالقية وليس من باب التعاطف او الهبات االنسانية، او التعاطي االخالقي؛ •

 احترام مبادئ العدالة وآليات القانون الدولي كاطار ناظم للحل وليس على اساس توازنات القوى والمصالح السياسية للدول/االطراف؛ •

 االعتراف بالحقوق، وانصاف الضحايا، وتحقيق العدالة والحل السلمي ال يتعارض مع وجوب المساءلة والمحاسبة لضمان ديمومة الحل.  •
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1. الـمـقــدمـــــة

أ. لمحة موجزة عن مركز بديل

تأسس مركز بديل في العام 1998، وهو مؤسسة حقوق إنسان أهلية ومستقلة، متخصصة 

والمهجرين  الالجئين  حقوق  وتحديدًا  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في 

الفلسطينيين، وذلك باالستناد إلى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

وتعود ملكية المؤسسة إلى الجمعية العمومية المكّونة حاليًا من 34 عضوًا يمثلهم مجلس 

إدارة منتخب يتكون من تسعة أعضاء تم انتخابهم في 23 تشرين الثاني 2015. من الناحية 

الشؤون  وحدة  وهي:  المدير،  يقودها  عمل  وحدات  أربع  من  بديل  مركز  ل 
ّ
يتشك التنظيمية، 

التفعيل  وحدة  والقانونية،  الدولية  المناصرة  وحدة  واالنتاج،  البحث  وحدة  والمالية،  اإلدارية 

المجتمعي والحمالت - حملة الدفاع عن حقوق الالجئين. يضم مركز بديل حاليًا أربعة عشر 

المتخّصصين واالستشاريين  بدوام كامل، ويستخدم بشكل جزئي عددًا متغّيرًا من  موظفًا 

والمتدربين والميّسرين لتنفيذ برامجه ومشاريعه وأنشطته وذلك بحسب الحاجة.

يؤمن مركز بديل بشكل راسخ بمبادئ المساواة، والعدالة، وحقوق اإلنسان على النحو المنصوص 

عليه في القانون الدولي، وفي دور العمل الجماعي المشترك من قبل المجتمع المدني إلحداث 

التغيير االجتماعي والسياسي المنشود. انطالقًا من ذلك، يّتبع بديل المنهجية التالية في 

تخطيط وتنفيذ جميع برامجه وأنشطته:

منهجية المشاركة الواسعة: لقد تم تطوير مركز بديل كمؤسسة للعمل مع الالجئين  •

أن  االفتراض  إلى  استنادًا  حقوقهم،  مناصرة  أجل  من  الفلسطينيين  والمهجرين 

ل مصلحة متبادلة لمركز بديل وشركائه/ 
ّ
مؤسسة أهلية مع شريك "مجتمعي" تشك

الطاقات  توظيف  على  أفضل  وقدرة  أعلى،  مصداقية  ذات  وتكون  المستفيدين، 

في  منفردة  تعمل  أهلية  مؤسسة  من  أفضل  هذا  فإن  شك،  وبال  والتأثير.  الكامنة 

نطاق ضيق. لقد أظهرت لنا التجربة أن مشاركة أوسع قطاع من الفئات المستهدفة، 

في  سواء  الصعد؛  مختلف  على  جوهري  أمر  والمهجرين،  الالجئين  قطاع  وخصوصًا 

مجال تقديم المساعدة، أو توفير الحماية، أو تنظيم المناصرة. إن هذه الشراكة أكثر 

من مجرد "عمليات مسح عينية"، أو أنشطة موسمية؛ إنها عملية تنطوي على إشراك 

ومرورًا  بالتخطيط،  بدءًا  العمل  من  مرحلة  كل  في  والمستفيدين  الالجئين  وتمثيل 

بالتنفيذ، وانتهاء بالتقييم والمراكمة/المتابعة.

بناء  • في  المنهجية  هذه  تتمثل  الحقوق:  على  القائم  للحل  المفاهيمي  اإلطار  بناء 

وانهاء  لمواجهة  كمنهج  وتعميمه  الحقوق  على  القائم  للحل  المفاهيمي  اإلطار 

ل هذا اإلطار أساس العمل لتنظيم الحمالت 
ّ
التهجير المستمر للفلسطينيين. يشك

المجتمعية، والعمل مع الفئات المهنية واألكاديمية والدولية. هذا اإلطار، الذي يجمع 

ما بين مستويات العمل المختلفة، يسمح لمركز بديل تقديم مجموعة من البحوث 

النوعية واألنشطة المتميزة.

استراتيجية التغيير من األسفل إلى األعلى: انطالقًا من قناعتنا بأن الحل الدائم ال  •

يكون إال بمعالجة قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين، فإن مركز بديل يرى بأن 

ل قوة الضغط الالزمة لخلق 
ّ
العمل الجماعي للمجتمع المدني وحده يمكن له أن يشك

اإلرادة السياسية الالزمة لتبني نهج الحل القائم على الحقوق. ضمن هذا السياق، يرى 

ز مبادرات المناصرة والحمالت المجتمعية.
ّ
مركز بديل دوره كالعٍب رئيس يحّرك ويحف

القائم  الحل  "ترويج  المقبلة:  الخمسة  لألعوام  االستراتيجية  خطته  بديل  مركز  وضع  لقد 

الخطة  2014. تنقسم  فين" في 
ّ
المكل الحقوق والتأثير على  الحقوق: تمكين أصحاب  على 

الحقوق  أصحاب  تمكين  األول،  محددين:  هدفين  إلى   2018  2014- لالعوام  االستراتيجية 

التأييد  من  مزيد  لتحقيق  العام  الرأي  على  للتأثير  جماعي  بشكل  العمل  آليات  تطوير  عبر 

الت المناصرة 
ّ
فين من خالل تدخ

ّ
لمنهج الحل القائم على الحقوق. والثاني، التأثير في المكل

واألبحاث النوعية بالتركيز على ضرورة معالجة فجوات الحماية التي يواجهها الفلسطينيون 

البحث،  العمل في مجال  والمهجرون بشكٍل خاص. من هنا، تقوم وحدات  والالجئون  عمومًا، 

والمناصرة، والحمالت الشعبية، بتصميم مخرجات إنتاجها، ومشاريعها، وأنشطتها السنوية 

ضمن خططها التنفيذية بما يخدم تحقيق هدفي الخطة االستراتيجية. 

ب. السياق المحيط بعملنا:

شرحها  تم  سيناريوهات  لثالثة  تصوراته  بديل  مركز  وضع  التخطيط،  عملية  من  كجزء 

بالتفصيل في الخطة االستراتيجية الحالية: "ترويج الحل القائم على الحقوق: تمكين أصحاب 

فين":
ّ
الحقوق والتأثير على المكل

استمرار المفاوضات غير المثمرة )عملية أوسلو للسالم( الممتدة منذ ثالث وعشرين سنة؛ •

"متفق  •  
ّ

الى حل التوصل  إمكانية  وهذا يشمل  مقبول،  وغير  عادل  غير  اتفاق  فرض 

الى تجميد  االنسان، قد يؤدي  الدولي وحقوق  القانون  الى  ولكن غير مستند  عليه" 

مؤقت للصراع، ولكنه يفتقر الى ركني العدالة والديمومة.

االنهيار التام لعملية أوسلو للسالم )وربما بالتالي انهيار السلطة الفلسطينية كذلك(. •
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ى السيناريوهات آنفة الذكر في أربعة مظاهر محتملة ومتداخلة:
ّ
كان من المتوقع ان تتجل

1(  استمرار إخفاق المجتمع الدولي في التدخل بإيجابية 0؛ اي فشله في الوقوف عند التزاماته 

إلخضاع إسرائيل للمساءلة؛ 

2(  تدهور أوضاع الالجئين والمهجرين داخليًا؛

3(  ضعف أداء القيادة الفلسطينية؛

4(  ظهور دعوات جديدة لتبني نهج جديد للتعامل مع الصراع.

ويشير استعراض الوقائع لعام 2015 إلى أن تحليالت مركز بديل وتوقعاته كانت دقيقة؛ 

حيث برز جليا استمرار تهاون المجتمع الدولي في إنهيار المفاوضات، وتمادي اسرائيل في 

انتهاكات حقوق االنسان، وفشل األعضاء األساسيين في األمم المتحدة في تبني و/أو في 

اتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل. كما أنه يمكن مالحظة تردي 

أوضاع الالجئين والمهجرين داخليًا من خالل التهجير المستمر للفلسطينيين على جانبي 

الخط االخضر، ومن خالل تصاعد عمليات التهجير الثانوي في الدول المستضيفة لالجئين. 

باالضافة إلى استمرار ضعف دور القيادة الفلسطينية الظاهر في عدم قدرتها على التأثير- 

التي تشهدها  لعوامل عدة، من ضمنها حالة عدم االستقرار  أن يعزى جزئيًا  والذي يمكن 

الدول العربية، والتي أدت الى تراجع وضعف دعم الفلسطينيين -  وقد تجلى هذا الضعف 

في استمرار االنقسام، وفي غياب استراتيجية وطنية شاملة، باإلضافة إلى الفشل في إدارة 

يمكن  السياق،  هذا  وضمن  األول.  تشرين  في  انطلقت  التي  الشعبية  االنتفاضة  وقيادة 

الحاجة  على  تؤكد  الفلسطيني  المدني  المجتمع  قبل  من  عديدة  نداءات  انطالق  يلحظ  ان 

لمعالجة جذور الصراع، وإلعادة النظر في اتفاقية أوسلو وعملية المفاوضات برمتها، وضرورة 

رفع الحصانة عن إسرائيل ومسؤوليها، باالضافة الى البحث عن منهجيات بديلة للتعامل مع 

مجمل تلك القضايا. 

العربي-  القرار  مشروع  تبّني  في   2014 عام  األول  كانون   30 في  األمن  مجلس  فشل  لقد 

الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض المحتلة عام 1967، وفي تحديد 

إطار زمني النسحاب قوات االحتالل. وبالرغم من كون مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي 

أنها  المفترض  من  التي  المتحدة  الواليات  أن  إال  سابقًا،  المتبناة  األمن  مجلس  قرارات  ومع 

القوة الرائدة التي من الواجب أن تكون مسؤولة عن إيجاد آليات فّعالة لدفع عملية السالم لم 

تدعم مشروع القرار. لقد مثل هذا الفشل في تبني القرار رسالة واضحة من المجتمع الدولي 

تتمتع  اسرائيل  وستبقى  مستمرة  اإلسرائيلية  الحصانة  بأن  مفادها  الفلسطيني  للشعب 

بمظلة اإلفالت من العقاب. إضافة الى ذلك، وبالرغم من أن العديد من وكاالت األمم المتحدة 

قد تناولت في تقاريرها هشاشة اتفاق وقف إطالق النار، واألوضاع الكارثية التي يعاني منها 

قطاع غزة، والحاجة الى إيجاد نهج شامل من شأنه ان يحيي المفاوضات المثمرة بين الطرفين؛ 

إال أن مجلس األمن فشل بالتحرك. وبالرغم من أن انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية الى 

األمل واإلحباط قد  أن خيبة  إال  الفلسطينيين،  لدى  األمل  أحيا  الدولية قد  الجنايات  محكمة 

طغت ألسباب عديدة أهمها الفشل في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف التوسع 

االستيطاني/االستعماري لألرض، وغياب محاسبة المستوطنين/المستعمرين على الهجمات 

التي يشنوها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم؛ الى جانب الفشل المستمر في 

وقف عمليات هدم المنازل والسياسات واإلجراءات القمعية األخرى.

ان تصاعد عمليات التهجير الثانوي لالجئين )أغلبها في سوريا(، والسياسات التمييزية التي 

تمارسها الدول المضيفة، باالضافة الى االنقسام الوطني والتقليص الدراماتيكي لميزانية 

والصعوبات.  التحديات  من  مزيدًا  د 
ّ
تول عوامل  كلها  تقدمها؛  التي  والخدمات  الغوث  وكالة 

وطارئة  خاصة  بتدخالت  القيام  الفلسطينيين  المهجرين  أوضاع  هشاشة  تستوجب  بينما 

التحرير  على أعلى المستويات، طغى اهتمام قيادة السلطة الوطينة الفلسطينية ومنظمة 

بالمحافظة على العالقات الدبلوماسية الجيدة مع الدول العربية أو الحكومات األخرى، والذي 

جاء على حساب االهتمام بالدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين. وبالنتيجة، 

لم يثر هذا األمر مسألة مشاركة الالجئين في عملية صنع القرار وحسب، بل أنه أثار أيضًا 

مسألة تمثيل الالجئين في الشتات. على أية حال، شكلت االنتفاضة الشعبية الحالية، منبرًا 

جديدًا للمطالبة بانجاز الوحدة الفلسطينية واعادة تفعيل وإصالح منظمة التحرير وهيئاتها، 

وإعادة النظر في اتفاقيات ومنهج مفاوضات أوسلو.

توقعات  الى  بالقياس  استثنائية   2015 العام  واحداث  مجريات  تكن  لم  النحو،  هذا  وعلى 

مركز بديل، إال أن حجم االستجابة المطلوبة كانت أكبر بكثير من قدرة وإمكانيات مركز بديل، 

خصوصًا ألن مثل هذه اإلستجابات والتدخالت تعتمد بشكل رئيسي على اإلرادة السياسية 

لألطراف الرئيسية المعنية. وفي خضم هذه البيئة الصعبة، فإن مركز بديل قام بمضاعفة 

الته على الصعيدين المحلي والدولي، رسميًا وشعبيًا. ولعله من المناسب هنا ليس فقط 
ّ
تدخ

التأكيد على صحة المنهجية التي يتخذها مركز بديل من أجل إحداث التغيير، والتي تتمثل 

في منهجية التغيير من القاعدة إلى األعلى، بل والتأكيد على ضرورة تبنيها وتطويرها بشكل 

مستمر في ظل غياب االرادة السياسة.    

ضمن تلك البيئة، استطاع مركز بديل تنفيذ برامجه المنتظمة التي تم اقرارها مسبقًا في 

الخطة التنفيذية للعام 2015 وكذلك استطاع االستجابة بقدٍر معين الى التطورات الطارئة 

على الساحة. لقد تم إنجاز البرامج والمشاريع الرامية الى تمكين أصحاب الحقوق والتاثير على 

فين إلى حدٍّ كبير في خضم التحديات والتطورات المذكورة مسبقًا. إن الخوض عميقًا 
ّ
المكل

في تحليل استراتيجية التهجير القسري التي تتبعها اسرائيل، ورفع التقارير إلى لجنة األمم 
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باإلضافة  األولي،  التحقيق  ألغراض  الدولية  الجنايات  ولمحكمة  الحقائق،  لتقصي  المتحدة 

إلى تبّني منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، واألحزاب السياسية، والمنظمات القاعدية، 

لتحليل مركز بديل ألزمة األونروا المالية ووضع الحلول المناسبة لها، باالضافة الى االهتمام 

المتزايد من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية منها والدولية، ومن قبل النشطاء ببرامج 

وتنامي  المركز  تطور  على  مهمة  مؤشرات  جميعها  العودة"؛  "عمالنّية  مشروع  مثل  المركز 

مواجهة  في  المركز  بها  يتمتع  التي  المرونة  الى  أنها تشير  كله،  ذلك  من  واألهم  قدراته، 

المصاعب والمعيقات.      

ج. عن هذا التقرير

يمثل هذا التقرير نقطة تحول جوهرية في قدرة بديل على تخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم 

االنشطة.  سرد  وليس  النتائج  رصد  على  قائمة  آلية  خالل  من  وبرامجه  ومشاريعه  أنشطته 

َعِمل مركز  والمالءمة،  والفاعلية  والكفاءة  الشفافية  لزيادة  الشديدة  ورغبته  لتطلعاته  فنظرًا 

الجهات  كافة  مع  بالشراكة  وذلك  وبرامجه  نشاطاته  لتقييم  وجهد  ومثابرة  بنشاط  بديل 

المستهدفة(.  والفئات  والشركاء  )المستفيدين  المعنية 

يمكن ببساطة القول بأن مركز بديل استطاع تطوير األداء 

الحالية  البيئة  ظل  في  تأثيرًا  أكثر  بطريقة  والمخرجات 

أكثر  شراكات  تأسيس  إلى  ذلك  ادى  الصعوبة.  شديدة 

م والتقييم الذاتي، 
ّ
عمقًا وأكثر فعالية، وخلق ثقافة التعل

واكتساب مهارات تحديد أولويات التدخالت المتخصصة 

فين.
ّ
والنوعية سواء مع أصحاب الحقوق أو مع المكل

تلخيص  جانب  إلى  الجديد،  بشكله  التقرير،  هذا  يهدف 

وعرض ما أنجزه مركز بديل من عمل، ليكون بمثابة معيار 

وأداة تعليمية للمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعه وبرامجه 

األمد  طويلة  النتائج  التقرير  هذا  يتضمن  المستقبلية. 

التخطيط  مرحلة  في  بديل  مركز  حدده  الذي  النحو  على 

األمد  المتوسطة  بالنتائج  متبوعة   )2013( االستراتيجي 

التي وضعت لقياس مدى النجاح للعام 2015. يتم قياس 

تحديد  خالل  من  األمد  متوسطة  النتائج  تحقيق  مدى 

وبالمجموع  حدة،  على  نتيجة  لكل  والمؤشرات  المخرجات 

بكلمات  األمد.  طويلة  النتائج  تحقيق  في  ذلك  يسهم 

الخطة  سنوات  من  سنة  لكل  بديل  مركز  وضع  أخرى، 

االستراتيجية الخمس معايير زيادة تدريجية للنتائج متوسطة األمد والمؤشرات والمخرجات 

األمد في  النتائج طويلة  أن يسهم في تحقيق  والذي من شأنه  التقدم،  التي تقيس درجة 

نهاية المطاف. وبما أننا نؤمن أن تحقيق النتائج طويلة األمد هو عملية تراكمية، فأننا نرى أن 

النجاح سيتحقق من خالل تحقيق إنجازات تدريجية سنوية قصيرة األمد، ويتمثل ذلك في 

الرسم البياني أدناه. 

المخرجات  عن  والنوعّية  الكمّية  المعلومات  من  كل  جمع  التقرير  هذا  خالل  من  حاولنا  لقد 

كما  االستعمال.  وسهل  مختصر  بشكل  بها  الخاصة  والمؤشرات  األمد  متوسطة  والنتائح 

على  الضوء  تسلط  التي  واالقتباسات  الحقائق  من  لعدد  سريع  إيجاز  على  التقرير  يحتوي 

مجموعة من قصص النجاح التي يمكن اعتبارها إنجازات بارزة خالل تنفيذ برامجنا. كما يشتمل 

التقرير على ذكر التحديات والعقبات سواء الداخلية أو الخارجية التي تؤثر على تنفيذ البرامج 

والمشاريع. إننا نؤمن أن هذا الشكل/النموذج الجديد يمثل على نحو شامل وكاٍف سير عمل 

للمركز  والمؤسسي  اإلداري  االستقرار  الى  يشير  أنه  كما   ،2015 لعام  بديل  مركز  وانجازات 

وتطوير ثقافة الشفافية والمساءلة.     
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حلقة نقاش خاصة بالشاب، كانون األول 2015 )تصوير: بديل(
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2. تمكين أصحاب الحقوق

يعتمد هذا الركن األساسي من خطة مركز بديل اإلستراتيجية على تزويد قطاعي المرأة والشباب الفلسطيني والمؤسسات القاعدية بالتدريب المتخصص، وإتاحة الفرص لهم، وتطوير المهارات 

الالزمة، باإلضافة الى تزويدهم باألدوات التي تمكنهم من العمل في المناطق المهمشة )كالمناطق المصنفة "ج"، والقدس، ومخيمات الالجئين(، بهدف إعالء أصواتهم وإيصال أفكارهم، وتعزيز 

انخراطهم في مجتمعاتهم من خالل اإلئتالفات وشبكات العمل التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم؛ بل والسعي الى تحقيقها. يشار هنا الى ان تطوير بديل المؤسسي جزء من عملية/خطة 

التمكين هنا وذلك باعتبار ان بديل جزء من أصحاب الحقوق.

حقائق موجزة: وصل عدد المخرجات الناتجة عن تنفيذ مركز بديل لخطة تمكين أصاحب الحقوق في العام 2015 إلى 92 مخرجا، ووصل عدد اللقاءات والتدريبات التي جمعت 

طاقم العمل واإلدارة والشركاء إلى 53 لقاء. ووصل عدد المستفيدين الخارجيين من أنشطة مركز بديل المختلفة إلى 642 منتفعا/ة. واشتمل ذلك على توقيع 11 مذكرة تفاهم 

وتأسيس 22 شراكة ثنائية مع مؤسسات قاعدية.

أ. النتيجة بعيدة األمد 1:

أصحاب الحقوق، خصوصًا قطاعي المرأة والشباب، يمتلكون الوسائل والفرص للتأثير في الرأي العام

النتيجة متوسطة األمد 1.1:

لدى الشباب والنساء الدراية/المعرفة الكافية بحقوقهم، واشكال/طرق إنتهاكها

المؤشر العام للنجاح: "عوامل التغير"، امتالك الشباب والنساء المعرفة والمهارة للتأثير في الرأي العامعدد المنتفعينالمخرجات

القدس:  جامعة  في  دراسيين  فصلين  تدريس 

الالجئون الفلسطينيون والقانون الدولي
86 )48 إناث و38 ذكور(

%100 من منتسبي  أبو ديس.  القدس،  الحقوق في جامعة  لكلية  الدراسي  المنهج  المساق يعتبر جزءًا دائمًا من 

المساق إجتازوه بنجاح

تنفيذ 26 لقاء تدريبيا وورش عمل مع شباب ونساء. 

باإلضافة الى 5 جوالت ميدانية
82 )52 إناث و30 ذكور(

%73 من المشاركين/ات أكملوا/ن البرنامج التدريبي

أظهر %94 من المشاركين/ات تقدما واضحا في إدراكهم لحقوقهم وإلنتهاكات حقوق اإلنسان

4 لقاءات تدريبية مع أطفال

المناطق  )شملت  تثقيفية  ميدانية  زيارات   5

ونابلس  لحم  بيت  محافظتي  في  "ج"  المصنفة 

باإلضافة الى جولة في البلدة القديمة في الخليل(

 12-16 أعمارهم  طفال   42

)نصفهم من اإلناث(

%96 من المشاركين/ات أكملوا/ن البرنامج التدريبي

%87 من األطفال أظهروا تقدما واضحا في إدراكهم لحقوقهم وإلنتهاكات حقوق اإلنسان

حلقتي نقاش في جامعة بيرزيت
من  غالبيتهم/ن  طالبا/ة   120

دائرة علم اإلجتماع 

تم توزيع مطبوعات بديل

العناوين التي تم طرحها: األسباب الجذرية للصراع، وسياسات التهجير القسري اإلسرائيلية، ومسؤوليات الدول

12 إعالميا نصفهم من النساءلقاء تدريبي إلعالميين
العناوين التي تم طرحها: تعريف المشاركين بالقانون الدولي والمصطلحات المستخدمة في مجال حقوق اإلنسان، 

وذلك بالتعاون مع شبكة معا اإلخبارية

إجمالي عدد المخرجات: 45
إجمالي عدد المشاركين/ات: 

342 )187 إناث و155 ذكور(
إجمالي الشراكات: توقيع 11 مذكرة تفاهم بين مركز بديل وعدد من المؤسسات القاعدية والجامعات.
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النتيجة متوسطة األمد 1.2:

تزويد المجتمع المدني الفلسطيني بالفرص/الفعاليات إليصال صوته

عدد المنتفعينالمخرجات
المؤشر العام للنجاح: عوامل التغيير مع ومن خالل المؤسسات القاعدية عبر خلق الفعاليات 

المناسبة إليصال أصواتهم، اهتماماتهم، وحقوقهم.

جائزة العودة السنوية: 4 حقول
)في  الجوائز  لتوزيع  جماهيريين  حفلين  تنظيم 

القطاع وفي الضفة الغربية(
300 مشاركة في جميع الحقول )107 مشاركات من إناث و193 مشاركة من ذكور(

ذت في األرض الفلسطينية المحتلةإحياء ذكرى يوم األرض
ّ
9 مبادرات نف

ذتها مؤسسات قاعدية بالشراكة مع مركز بديل. ومبادرة واحدة متعددة األطراف 
ّ
8 مبادرات مجتمعية ثنائية نف

نفذتها الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين )وتضم 7 أعضاء مؤسسين(

ذت في األرض الفلسطينية المحتلةإحياء ذكرى النكبة
ّ
14 مبادرة نف

ذتها مؤسسات قاعدية بالشراكة مع مركز بديل، وتنفيذ مبادرتين متعددة األطراف 
ّ
12 مبادرة مجتمعية ثنائية نف

ذتها الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين )7 أعضاء مؤسسين(
ّ
نف

ندوة/حلقة نقاش يوم 15 أيار، في 

ذكرى النكبة
1

الفلسطينيين،  والمهجرين  لالجئين  العالمية  الشبكة  من  أعضاء  بمشاركة  ساعات   3 استمرت  تلفزيونية  ندوة 

باإلضافة لعدد من النشطاء الشباب والنساء.

11 كانون  ندوة/حلقة نقاش يوم 

أول، في الذكرى السنوية إلصدار 

األمم المتحدة القرار رقم 194

1)Vimeo حلقة نقاش عامة بمشاركة مجموعة من الشباب مع المجتمع المدني )الفيديو متوفر على حساب بديل في

عدد المؤسسات القاعدية المشاركة: 22 مؤسسةإجمالي عدد المخرجات: 27

 

النتيجة متوسطة األمد 1.3:

إتاحة وتزويد المجتمع المدني الفلسطيني )والدولي( باألدوات الالزمة لفهم األسباب الجذرية للصراع.

المخرجات
النسخ المطبوعة 

الموزعة

النسخ اإللكترونية 

المحملة

المؤشر العام للنجاح: عوامل التغير، إستخدام النشطاء والمجتمع المحلي لألدوات التي 

ترفع مستوى معلوماتهم حول منهج الحل القائم على الحقوق، والمصطلحات ذات الصلة.

عنوان العدد: "إنفاذ الشرعية الدولي: إنضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية"20000114جريدة "حق العودة"، العدد 61

عنوان العدد: "استهداف المخميات:  استهداف للقضية وحق العودة"2000099جريدة "حق العودة"، العدد 62

مطوية باللغة العربية بعنوان: العودة حق وإرادة شعب".1500167مطوية ذكرى النكبة 67

بلوزة مطبوع عليها البوستر الفائز بجائزة العودة للعام 2015-3000بلوزة ذكرى النكبة 67

منذ  المستمرة  النكبة  تعليمي:  بوستر/ملصق 

العام 1917
18001665

السكان  من  عدد  بأقل  األرض  من  ممكنة  مساحة  أكبر  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  بوستر/ملصق 

الفلسطينيين: النكبة المستمرة منذ عام 1917

-وثائقي: "عمالنّية العودة"، الجزء 2

3148 مشاهدة )عبر 

موقع بديل على 

الفيميو، ومواقع أخرى(

فيلم وثائقي قصير باللغتين العربية واإلنجليزية
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عنوان العدد: "الالجئون الفلسطينيون وحق المشاركة والتمثيل"2000074جريدة "حق العودة"، العدد 63

كتاب صور باللغتين العربية واإلنجليزية430461معا نبني .. معا نصنع التغيير

100147القصص الصحفية )أنا من هناك وللحلم بقية(
القصص الصحفية الفائزة بجائزة العودة للعام 2014، والتي كتبها مشاركون فلسطينيون شباب حول 

تصوراتهم آلليات العودة.

عنوان العدد: "الحماية الدولية المطلوبة، القرار األممي 194: حماية برسم التنفيذ"19700125جريدة "حق العودة"، العدد 64

مطوية تعريفية بمركز بديل، باللغة العربية15015مطوية بعنوان: "ترويج الحل القائم على الحقوق"

والمهجرون  الالجئون  موجزة:  حقائق  ورقة 

الفلسطينيون، المسح الشامل  -2013 2015
60030

عليه.  بني  الذي  الرأي  الرئيسية إلستتطالع  والنتائج  الشامل"  "المسح  بـ  للتعريف  موجزة  حقائق  ورقة 

باللغتين العربية واإلنجليزية

من  ممكنة  مساحة  "أكبر   :2016 العام  رزنامة 

الفلسطينيين:  السكان  من  عدد  بأقل  األرض 

النكبة المستمرة منذ عام 1917

رزنامة مكتب، باللغتين العربية واإلنجليزية. تضمنت أهم نتائج "المسح الشامل".-1950

باللغة  صحفيا  تقريرا   40 ل  بديل  إصدار 

اإلنجليزية و66 باللغة العربية 
-

20883 مشاهدة 

للتقارير باللغة العربية 

و59685 للتقارير 

باللغة اإلنجليزية

الترويج ألنشطة، وبرامج، ومشاريع، ونتائج، وإنجازات مركز بديل

ح وسرعة أكبر في الوصول للمعلوماتعد الزوار: 156240الموقع اإللكتروني الجديد
ّ
تصميم جديد، سهل التصف

إجمالي عدد المخرجات: إنتاج 17 وسيلة وأداة ترويج

تجدر اإلشارة إلى:

بشكله  اإللكتروني  بديل  موقع  فعالّية  على  المؤشرات  أن 

من خالل  جاءت   ،2015 حزيران  في  إطالقه  تم  والذي  الجديد، 

بديل  موقع  زوار  يقضي  حيث  التصفح  وقت  معدل  إرتفاع 

في  انخفاض  ذلك  يقابل  تصفحه،  في  أطول  وقتًا  الجديد 

معدل الزيارات الخاطفة "الزوار الذين يغادرون الموقع مباشرة 

بعد تصفح الصفحة الرئيسية"، باإلضافة الى زيادة عدد الزوار 

الجدد مقارنة بالعام 2014.
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ب. النتيجة بعيدة األمد 2:

النشطاء الفلسطينيون فاعلون في مجتمعاتهم وعبر الشبكات في مجال ترويج حقوق اإلنسان والقانون الدولي

النتيجة متوسطة األمد 2.1:

إيجاد التحالفات والشبكات العاملة على قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم

المخرجات
عدد األعضاء 

المؤسسين

اإلمتداد الجغرافي 

لألعضاء

المؤشر العام للنجاح: إدراج قضية الالجئين والمهجرين وحقوقهم ضمن رؤية الشبكات للتوصل للسالم العادل 

المؤسس على الحقوق 

تأسيس الشبكة العالمية 

والمهجرين  لالجئين 

الفلسطينيين

8

مؤسسات قاعدية 

فاعلة في األرض 

الفلسطينية المحتلة

الرؤية: "الشبكة هي إطار فلسطيني وطني تنسيقي مستقل، يتكون من مؤسسات أهلية مستقلة من كافة انحاء فلسطين التاريخية 

والشتات، تأخذ على عاتقها مهمة توفير إطار استراتيجي حقوقي يجمع كافة الجهود النضالية الجماعية الرامية إلى احقاق حقوق 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين".

عمل  مجموعة  تأسيس 

والمهجرين  الالجئين 

الفلسطينيين

7
مؤسسات أهلية 

فلسطينية ودولية

الرؤية: "حتى هذه اللحظة، لم تتم مناقشة مصير ماليين الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ضمن عملية السالم بين الفلسطينيين 

واستمرار  اإلنسانية،  أوضاعهم  التدهور  من  المزيد  إلى  والعقبات،  المعيقات  من  العديد  إلى جانب  ما ساهم،  وهذا  واإلسرائيليين. 

الفجوة في الحماية، وكذلك توقف العملية السلمية برمتها. إننا نؤمن أن أية محادثات يجب أن تفضي إلى عملية بإمكانها أن تقدم 

سالمًا عاداًل وآمنًا مؤسسا على الحقوق. بالنسبة لالجئين والمهجرين الفلسطينيين، يجب أن تشتمل مثل تلك العملية سماع أصواتهم 

التي لطالما تجاهلها المتفاوضون، والتأكيد على وجوب اإلقرار بحقوقهم المشروعة.

مجموع المشاركين: 21 مؤسسة فلسطينية ودولية منخرطةإجمالي عدد المخرجات: تأسيس شبكتين

النتيجة متوسطة األمد 2.2:

ذ التحالفات والشبكات أنشطتها على كافة المستويات المحلية، والوطنية والدولية
ّ

تنف

المؤشر العام للنجاح: إدراج قضية الالجئين والمهجرين وحقوقهم ضمن رؤية الشبكات للتوصل للسالم العادل مستوى النشاطالمخرجات

العالمية لالجئين والمهجرين  بيان الشبكة 

الفلسطينيين
إطالق الشبكة، والتعريف بها، ودعوة المزيد من األعضاء للمشاركةالمستوى الوطني

إطالق الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين 

الفلسطينيين لفعاليات يوم األرض
الفعالية االساسية إلطالق الشبكة والترويج ولهاالمستوى القاعدي

تم تنسيقها وقيادتها من قبل الشبكة العالمية لالجئين )تنفيذ فعاليتين في الضفة وفعاليتين في القطاع(المستوى الوطنيحملة مسؤولية وكالة األونروا

3 بيانات صادرة عن مجلس منظمات حقوق 

اإلنسان الفلسطينية
بيانات مناصرة قانونية مشتركة تم توجيهها إلى أصحاب القرار الدوليينالمستوى الدولي

والمهجرين  الالجئين  عمل  مجموعة  مؤتمر 

الفلسطينيين
إطالق المجموعة، عصف فكري ونقاشات حول تعزيز المشاركة الفلسطينية والتمثيل والحماية الدوليةالمستوى الدولي

عدد المؤسسة المنخرطة: 40إجمالي عدد المخرجات: 10 فعاليات
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النتيجة متوسطة األمد 2.3:

مطبوعات مركز بديل تتضّمن العديد من مشاركات المجتمع المدني الفلسطيني

ى مركز بديل لمطالب أصحاب الحقوق ونشر أصواتهم ومشاركاتهم وتعميمها للجمهورعدد المشاركاتالمخرجات
ّ
المؤشر العام للنجاح: تبن

في  المشاركون  األطفال  التقطها  صور 

الجوالت الميدانية
نشر كتاب مصّور تضّمن افضل 15 صورة للمشاركين/ات92 صورة

الجوالت  في  الشباب  التقطها  صور 

الميدانية والتدريبية
اقامة معرضين للصور ضمن فعاليات المجتمع المدني )تضمنت عرض 50 صورة(196 صورة

5 مقاالت نشرت في العدد 64 من جريدة "حق العوردة"5 مقاالتمقاالت كتبها الشبان والشابات

وثقها  التي  القسري  التهجير  حاالت 

المرأة  تعزيز  برامج  في  المشاركين/ات 

والشباب

استخدمت الحاالت/القضايا في األبحاث المنشورة من قبل مركز بديلحالتين

300 مشاركةمشاركات جائزة العودة السنوي

البوستر/الملصق المركزي وبلوزة النكبة 67،

القصص الصحفية )نشر أفضل 10 مشاركات مقدمة للجائزة في العام 2014(

اقامة معرض للصور )أفضل 20 صورة(

نشر أفضل 3 قصص لألطفال )متوقع منتصف 2016(

استخدمت 111 مشاركة من خالل 8 مخرجاتإجمالي عدد المشاركات: 595

حفل توزيع جوائز مسابقة العودة، أيار 2015 )تصوير: بديل(
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ج. النتيجة بعيدة األمد 3:

مركز بديل مؤسسة حقوق إنسان أكثر شفافية، وأكثر انفتاحًا للمساءلة، واكثر فاعلية

النتيجة متوسطة األمد 3.1:

ة إجرائية متخصصة وفاعلة
ّ

تم مأسسة السياسات واإلجراءات اإلدارية من خالل أدل

المؤشر العام للنجاح: فاعلّية مركز بديل أكثر وضوحًاعدد النشاطاتالمخرجات

إدارته وجمعيته  المركز ومجلس  لطاقم عمل  ورش عمل 

العمومية لمناقشة السياسات واإلجراءات الداخلية
8 ورش عمل

تطوير دليل إرشادي خاص لكل من بناء الشراكات، تقييم أداء الموظفيين والبرامج، مراعاة خصوصية نوع الجنس، 

اإلعالم والتواصل، باإلضافة إلى مراجعة هيكلية التقارير اإلدارية والمالية للعام 2015

ورش تدريب لطاقم العمل لتفعيل السياسات واإلجراءات 

الداخلية
ة اإلرشادية الخاصة بها.4 تدريبات

ّ
استخدام طاقم العمل للنماذج المستحدثة في تنفيذ اإلجراءات بحسب األدل

تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات قاعدية )12 شراكة(3 ورش عمل و8 لقاءاتعقد ورش عمل ولقاءات مع المؤسسات القاعدية الشريكة

12 شراكة مع 12 مؤسسة قاعديةورشة عمل واحدةورشة عمل نقل خبرات مؤسسة - مؤسسة حول الشراكة

مجموع عدد المخرجات: 24 ورشة عمل وتدريب ولقاء

النتيجة متوسطة األمد 3.2:

اصبح مركز بديل وشركائه أكثر إدراكًا لمراكز ضعفهم وقوتهم

المؤشر العام للنجاح: تنامي قدرة بديل على التخطيط وأصبح مؤسسيًا أكثر شفافيةالنشاطاتالمخرجات

التقييم الخارجي ألنشطة وبرامج المؤسسة

عقد 18 لقاء مع طاقم العمل، ومجلس 

من  وعدد  العمومية  والجمعية  اإلدارة 

لتعبئة  والدوليين  المحليين  الشركاء 

نماذج استمارة التقييم

والفعالية،  الكفاءة،  األداء،  ومستوى  مجال  في  بديل  مركز  وقوة  ضعف  مراكز  إلى  الخارجي  التقييم  يشير 

التأثير، االستدامة، والمرونة.

حول  آرائهم  لمناقشة  العمل  طاقم  مع  عمل  ورش 

نتائج ومستخلصات التقييم الخارجي
3 ورش عمل

ة اإلرشادية  
ّ
تطوير السايات واإلجراءات من خالل األدل

القدرة على ترتيب أولويات االحتياجات بحسب خطة العمل للعام 2016، وإعادة تصميم التقرير السنوي

تعميم تقرير التقييم الخارجي على الشركاء

إرسال التقرير عبر اإليميل إلى الشركاء، 

وعقد لقاءات ثنائية لمناقشة عدد من 

النقاط الواردة في التقييم

إنخراط الشركاء في التقييم الخارجي ووضع التوصيات في التقرير الخاص به. كما تم االستعانه بآراء الشركاء 

في تطوير خطة العمل الخاصة بالعام 2016.

ق بالعمل اإلعالمي والتواصل الداخلي والخارجي للمؤسسة.3 لقاءات تدريبية مع الطاقمتطوير الدليل اإلرشادي الخاص باإلعالم والتواصل
ّ
إجراءات ومسؤوليات واضحة فيما يتعل

مسؤوليات واضحة ومستوى مقبول للتوقعات الناتجة عن الشراكات الثنائية.5 ورش عمل مع المؤسسات القاعديةتطوير الدليل اإلرشادي الخاص بتأسيس الشراكات

يتعامل طاقم عمل المركز بالنماذج الجديدة الخاصة بالتقييم الشهري ونصف السنوي والسنوي.3 ورش عملتطوير نظام الرقابة والتقيم لطاقم العمل والبرامج

مجموع عدد المخرجات: دليلين أرشاديين، نظام تقييم الموظفين والبرامج، تقرير التقييم الخارجي، 29 لقاء وورشة عمل
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النتيجة متوسطة األمد 3.3:

الحفاظ على عدد المخرجات بل وزيادتها ضمن المصادر المالية المتوفرة

المؤشر العام للنجاح: تنامي قدرة بديل على التخطيط وأصبح مؤسسيًا أكثر شفافيةالنشاطاتالمخرجات

6 من المتدربين/ات القانونيين/ات دعموا عمل البحث والمناصرة القانونية، دعموا قدرة المؤسسة البشريةاختيار وتوظيف المتدربين/المتطوعين6 عقود توظيف متدربين

12 عقد لباحثين/ات ميدانيين/ات
انتهاكات  حول  األولية  البيانات  جمع 

وجرائم حقوق اإلنسان 

زيادة مخزون وحدات عمل المركز )البحث والمناصرة( من البيانات األولية، بما يساعده في تحديد أولوياته وخطوات 

المتابعة المستقبلية

تشغيل 4 موظفين/ات جدد )تحت التدريب واالختبار(عملية وإجراءات التوظيفاإلعالن عن وظائف شاغرة

د. التحديـــــــات: 

التي  بالتدخالت  ترحيبهم  من  الرغم  على  الفلسطيني:  القيادي للشباب  الدور  تهميش 

لهم لها ونشاطهم في التجمعات السكانية التي يقطنون فيها؛ اال  ينفذها مركز بديل وتقبُّ

ان الشباب والنساء ال يحظون بالتمثيل في المنتديات / المؤسسات المجتمعية القائمة أو 

 عن ذلك، نالحظ بأن الشباب ما يزالون مستبعدين 
ً

انهم يتعرضون للتهميش فيها. وفضال

تهميشها  أو  أصواتهم  شأن  من  التقليل  يجري  أو  القرار،  وصناعة  التخطيط  إجراءات  من 

في المنتديات التي يضطلعون بدور رئيس في تنفيذ النشاطات فيها. ويتجلى هذا األمر، 

المجموعات  تقودها  التي  المبادرات  فيها  عتبر 
ُ
ت التي  الحاالت  في  الخصوص،  وجه  على 

الشبابية نقدية حيال السلطة الفلسطينية و/أو ان تلك المبادرات ال تسيطر عليها الفصائل 

السياسية. وفي هذا المقام، ينبغي لمركز بديل أن يستكشف الطريقة التي تكفل االرتقاء 

المبادرات الفردية والجماعية التي يطلقها  القائمة ومساندة  بدور الشباب في المنتديات 

الشباب على أساس األدوار التكاملية التي تؤديها طائفة متنوعة من األطراف الفاعلة. 

للشباب وتوفير  الذاتية  المشاركة  التحفيز على  الذي يعتمده مركز بديل  التوجه  ويشجع 

"حق  جريدة  قبيل  من  منشوراتنا  خالل  من  أصواتهم  عن  التعبير  لهم  يتيح  بما  الفرص 

العودة"، وتوثيق ونشر شهادات النساء، واصدار كتب الصور والمقاالت الصحفية، ومن خالل 

الفعاليات العامة التي ننظمها كحلقات النقاش أو مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى 

أو  االجتماعات  في  سواء  مباشرة؛  بصورة  وممثليهم  القرار  لمخاطبة صناع  الفرصة  تهيئة 

من خالل الرسائل والمذكرات، وتيسير المبادرات التي يقودها الشباب )الجوالت ومعارض 

الصور وعروض األفالم وغيرها(.

المواتية  الفرص  بديل  مركز  يوفر  موحدة:  فلسطينية  استراتيجية  رؤية  وجود  عدم 

الفرص بهدف  الفلسطينيين على أساس دوري ومنتظم، وهو يصمم هذه  لتعزيز حقوق 

تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني. ويسعى المركز إلى إنجاز هذا الهدف من خالل 

واالئتالفات،  الشبكات  في  والمشاركة  المجتمعية،  المنظمات  مع  يعقدها  التي  الشراكات 

وخلق الفرص الجديدة وإنشاء المنتديات والشبكات التي تخدم هذه الغاية. ويكمن التحدي 

الذي يواجه مركز بديل، في مسعاه هذا، في غياب إستراتيجية أو رؤية فلسطينية موحدة 

إلطالق الحمالت وتنفيذ نشاطات المناصرة. وفي هذا المقام، ينبغي أن يكون النضال الذي 

 من أجل الوقوف 
ً

ا وشامال يخوضه الفلسطينيون في سبيل إحقاق حقوقهم منظًما ومنهجًيّ

في وجه الترحيل القسري الممنهج والمنظم وواسع النطاق. وفضال عن ذلك، تسببت اآلثار 

الفلسطينية  التحرير  السياسية وتضاؤل دور منظمة  الفصائل  بين  االنقسام  أفرزها  التي 

وعدم رضا الفلسطينيين عن أداء السلطة الفلسطينية، ناهيك عن األوضاع المأساوية التي 

تشهدها المنطقة، في خيبة أمل المجتمع المدني؛ االمر الذي حال دون توسيع المشاركة 

المجتمعية على نحو منتظم في الفعاليات العامة.

والشبكات  االئتالفات  عمل  يزال  ما  القاعدية:  والمنظمات  الشبكات  عمل  نطاق  ضيق 

وطنيتين  وإستراتيجية  رؤية  إلى  االفتقار  ُيَعّد  كما  ومداه.  نطاقه  في  محصوًرا  القائمة 

وموحدتين من السمات البارزة التي تسم عمل هذه االئتالفات والشبكات حتى هذا اليوم. 

العامل  تمثل  الالجئين  قضية  أن  يرون  تقريًبا  الفلسطينيين  جميع  أن  من  الرغم  وعلى 

تعاني  الميدان  هذا  في  الناشطة  المؤسسات  تزال  فما  يجمعهم،  الذي  األقوى  المشترك 

بالكفاءة  تتسم  موحدة  هيئة  من  هناك  فليس  ذلك،  عن   
ً

وفضال والتشرذم.  التشتت  من 

والنجاعة وقادرة على مزاولة عملها وفق أسس سليمة وعلى تحديد األولويات والدفاع عن 

حقوق الفلسطينيين بناًء عليها. ويعمل مركز بديل في هذه اآلونة، وعلى أساس من الشراكة 

هذا  ويرتبط  والمهجرين.  لالجئين  العالمية  الشبكة  دور  تعزيز  على  المدني،  المجتمع  مع 
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ا بالعمل الذي أنجزه المركز والنتائج التي حققها في هذا المحور من 
ً
ا وثيق

ً
المسعى ارتباط

محاور خطته اإلستراتيجية.

فيه  يجري  الذي  الوقت  وفي  العام:  االستعداد  وتراجع  الشعبية  المشاركة  ضعف 

العالمية  الشبكة  إلنشاء  األولية  القواعد  إرساء  قبيل  من  الصعيد،  هذا  على  التقدم  إحراز 

لالجئين والمهجرين الفلسطينيين بما شمله هذا العمل من إقرار لوائحها التنفيذية من 

وتنفيذ  الشبكة  وإطالق  فيها،  المحتملين  األعضاء  وترشيح  المؤسسين،  أعضائها  جانب 

مبادرتين شعبيتين في هذا الخصوص، تثور التساؤالت حول القدرة على تنفيذ النشاطات 

غياب  ظل  وفي  الفلسطينيين  أصاب  الذي  العام  اإلحباط  ضوء  في  النطاق  واسعة  العامة 

أن غياب  إلى  المقام،  اإلشارة، في هذا  النشاطات. وتجدر  للمشاركة في هذه  استعدادهم 

في  السائد  الوضع  إلى  أساسه  في  ُيعزى  للمشاركة  االستعداد  إبداء  عدم  و/أو  المشاركة 

الخارجية  التهديدات  هذه  وتتسبب  الداخلي.  واالنقسام  السالم  عملية  وفشل  المنطقة، 

في تقويض المساعي التي ترمي إلى تفعيل / ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني 

وتفعيل التعبئة المجتمعية. ومن التحديات األخرى الماثلة في هذا السياق هيمنة الثقافة 

التي تقوم على تقديم المساعدات اإلنسانية في أوساط التجمعات السكانية المهمشة التي 

تواجه التهديد بتهجيرها من مناطق سكناها. وبذلك، ال تحظى التدخالت التي يرعاها مركز 

بديل وبمختلف أشكالها )التوعية والتوثيق والمناصرة والتعبئة( بالقبول والرضا في نظر 

أصحاب الحقوق، الذين يتطلعون إلى استجابة وحلول ملموسة وفورية. ومع ذلك، فقد تمكن 

مركز بديل من استقطاب هذه التجمعات السكانية واالرتقاء بمستوى مشاركتها، وذلك عبر 

إبراز الحاجة إلى السعي نحو بلوغ حل طويل األمد بالتوازي مع المساعدات اإلنسانية التي 

تقدمها الوكاالت والمنظمات األخرى. 

ق طالبي اللجوء 
ّ

“وفي حين يستمر تدف
من دول الشرق األوسط إلى أوروبا، فإن ذلك 

يستدعي من األخيرة تحّمل مسؤولياتها 

بشكل عام، وبأن إعادة التفكير، وبشكل 

نقدي، في جذور الصراعات المسلحة والتهجير 

أصبحت أمرًا ملّحًا. وعليه، وبما أن مجموعة 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين هي األكبر 

واألطول عمرًا في العالم، فإن الفلسطينيين 

ليسو بحاجة للمساعدات اإلنسانية فقط؛ بل 

هم بحاجة ماّسة لتدخالت قانونية مجدية 

وحلول سياسية فاعلة.”

ريكاردو بوكو، بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد 
الدراسات العليا، جنيف.

المئات من الالجئين الفلسطينيين من العراق وسوريا يغادرون 

الشرق األوسط باتجاه أوروبا، 2015 )المصدر: الجزيرة(
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فين
ّ
3. التأثير على المكل

ى هذا الركن األساسي من خطة العمل في إنتاج األبحاث الدقيقة والتحليالت القانونية ذات الصلة بعمل المركز، وذلك باستخدام عنصرين أساسين: رصد انتهاكات وجرائم حقوق اإلنسان 
ّ
يتجل

الموثقة من مصدرها األولي، والتوجه عبر أطر/آليات القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان وقانون الالجئين. الحقًا لعملية اإلنتاج، تستخدم تلك األبحاث والتحليالت القانونية في جميع 

رها 
ّ
برامج مركز بديل لنشر المعرفة والتوعية حول األسباب الجذرية للصراع، وتسليط الضوء عىل فجوات الحماية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى بيان آليات جبر الضرر التي توف

 عادٍل على اساس مشاركة أصحاب الحقوق. تحقيقًا لتلك الغاية، يتمّتع مركز بديل بوضع استشاري خاص لدى األمم المتحدة من خالل المجلس االقتصادي 
ٍّ

األطر/اآلليات المذكورة أعاله لتحقيق حل

واالجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC(. إضافة لذلك، يستفيد مركز بديل من الشراكات والعضويات في الشبكات والتحالفات المختلفة للعمل على نطاق أوسع وللوصول الى فئات متعددة.

حقائق موجزة: أنتج مركز بديل 12 ورقة بحثية، اشترك في 25 نشاطًا في مجال المناصرة القانونية، و66 نشاطًا في مجال المناصرة القانونية الدولية، وعمل على إيصال أصوات 

وقضايا 3427 ضحية فلسطينية لجرائم التهجير القسري إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى وسائل اإلعالم التقليدية وغير التقليدية. 

أ. النتيجة بعيدة األمد 1:

فين
ّ

 من أصحاب الحقوق والمكل
ٍّ

أوراق عمل بحثية قانونية متخصصة ودقيقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان متوفرة لكل

النتيجة متوسطة األمد 1.1:

انتاج ومراجعة دقيقة ومهنية للتحليالت واألبحاث القانونية وتوفيرها ألصحاب المصلحة

ل أبحاث مركز بديل وتحليله القانوني مصدرًا 
ّ
المؤشر العام للنجاح: تشك

أساسيًا وموثوقًا للمعلومات حول األسباب الجذرية للصراع واإلطار القانوني 

فين على حد سواء.
ّ
العادل للحل الدائم المقبول من أصحاب الحقوق والمكل

المخرجاتالفئة المستهدفة

متوفر باللغة االنجليزية، وهو نسخة محّدثة للتحليل القانوني ومدى تطبيق المادة )1( د 

من اتفاقية الالجئين لعام 1951، والتي تتناول موضوع حماية الالجئين الفلسطينيين

الالجئين،  اتفاقية  على  الموقعة  الدول 

اللجوء،  بحاالت  االختصاص  ذوي  المحامون 

الوزارات ودوائر الهجرة 

بحماية  الخاص  الدليل   – الدولية  الحماية  "سد فجوات  كتاب: 

اتفاقية  على  الموقعة  الدول  في  الفلسطينيين  الالجئين 

اللجئين لعام 1951"، الطبعة الثانية

متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية: تتناول جريمة التهجير القسري للفلسطينيين في 

األرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على التهجير الداخلي خالل فترة الحرب على غزة 

واألرض المحتلة

لجنة التحقيق الدولية، مجلس حقوق االنسان 

التابع لألمم المتحدة

ورقة: جريمة تهجير الفلسطينيين – تقرير مقدم للجنة تقصي 

الحائق الدولية حول الحرب على غزة.

لالجئين  الثانوي  القسري  التهجير  يتناول  الذي  الثاني  العدد  وهي  باالنجليزية،  متوفرة 

الفلسطينيين في سوريا

واألكاديميون،  الدولي،  المدني  المجتمع 

والمنظمات غير الحكومية الدولية

الفلسطينيون في سوريا:  75: الالجئون  العدد  "المجدل"  مجلة 

نكبة مستمرة، تمييز مستمر

قضايا  في  المتوقعة  األسئلة  ألغلب  أجوبة  على  ويشتمل  واالنجليزية،  بالعربية  متوفر 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين

الالجئين المجتمع المدني الدولي والفلسطيني   عن  تعرفه  أن  يجب  ما  وجواب:  سؤال  كتّيب: 

والمهجرين الفلسطينيين 
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دوريًا  تحديثًا  يقدم  الذي  الوحيد  البحث  وهو  بالعربية(،  )وقريبًا  باالنجليزية  متوفر 

هذه  اشتملت  وقد  الفلسطينيين،  والمهجرين  الالجئين  عن  والمعلومات  لإلحصائيات 

النسخة على استطالع رأي حول قضية الحماية الدولية 

والفلسطيني،  الدولي  المدني  المجتمع 

واألكاديميون واألونروا ووكاالت األمم المتحدة 

األخرى   

الشامل  المسح  الفلسطينيون:  والمهجرون  الالجئون  كتاب: 

2015-2013، الطبعة الثامنة

متوفرة باالنجليزية والعربية، تعرض بإيجاز المستخلصات الرئيسية للمسح الشامل ونتائج 

استطالع الرأي 

نشرة حقائق موجزة عن المسح الشامل 2015-2013 المجتمع المدني الدولي والفلسطيني

متوفرة باالنجليزية، وهي ثاني ورقة تثبت تواطؤ شركتين دوليتين في انتهاكات حقوق 

االنسان المتعلقة بالتهجير القسري بحق الفلسطينيين

باألعمال  المعني  المتحدة  األمم  منتدى 

الخاصة  والشركات  اإلنسان،  وحقوق  التجارية 

واألعمال والمجتمع المدني الدولي

ورقة: ممارسة المساءلة عن تواطؤ الشركات في جريمة تهجير 

السكان في فلسطين

متوفرة بالعربية واالنجليزية، وهي الورقة رقم 18 من إجمالي أوراق بديل، ورقم 4 من سلسلة 

األوراق التي تتناول السياسات االسرائيلية المسببة للتهجير القسري

األهلية  والمنظمات  اإلنسان  حقوق  مجلس 

اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  الدولية، 

المجتمعية،  والمنظمات  الفلسطينية 

والشبابية وطالب الجامعات الفلسطينية

فرض  الفلسطينية،  الحالة  للسكان:  القسري  التهجير  ورقة: 

نظام استصدار التصاريح 

مجموع عدد األبحاث المنتجة: 12

النتيجة متوسطة األمد 1.2:

تشتمل األبحاث والتحليالت القانونية الخاصة بمركز بديل على معلومات ذات مصادر أولية وذات نطاق شامل

المؤشر العام للنجاح: تعكس أبحاث مركز بديل أصوات الالجئين 

ل مصدرًا موثوقًا يعتمد عليه
ّ
والمهجرين أنفسهم وتشك

المخرجاتالنطاق

تم استخدام 17 حالة )11 ذكور و6 إناث من الضحايا( في الورقة البحثية + عدد 

من االقتباسات. إثنتين من القضايا المستخدمة وثقتها المشاركات في برنامج 

بديل لتمكين المرأة

التصاريح األرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل، األردن نظام  ضحايا  مع  حالة/مقابلة   36

االسرائيلي

القسري 139 قضية من جميع مناطق القطاعتحديث قاعدة البيانات لجميع حاالت التهجير القسري )المستجدات بعد سنة(  التهجير  139 من ضحايا  المتابعة مع 

خالل فترة الحرب على غزة سنة 2014 

آراء وأصوات الالجئين الفلسطينيين تم التعبير عنها وتوثيقها، مستوى الثقة 

بالنتائج وصل 95% 

3038 شخص، نسبة 50/50 ذكور وإناث، الجئين/ات في مخيمات اللجوء 

الرسمية )الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، واألردن( 

استطالع الرأي حول الحماية الدولية

استطالع آراء الجئي سوريا عبر مجموعتين بؤريتين 12 مشترك/ة، الجئين فلسطينيين من سوريا مهجرين في األردن ولبنانآراء المجموعتين ضمنت في المسح الشامل 2013-2015

الشباب  لتمكين  بديل  برنامج  في  المشاركون/ات  الشباب  توثيقها  على  عمل 

المقدسي، تم تضمينها في قاعدة البيانات، ويمكن استخدامها في أوراق عمل 

بديل حول التهجير القسري في العام 2016 

السياسات شرق القدس ل 
ّ
تمث حالة/قضية   18 توثيق 

اإلسرائيلية التسع للتهجير القسري

قه صوتيًا: 3427 وأكثر
ّ
العدد االجمالي للضحايا/الحاالت الموث
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“هذه هي الخلفية التي ينطلق منها المسح 
الذي يجريه مركز بديل لالجئين والمهجرين 

الفلسطينيين كل عامين كمساهمة قّيمة ال 

تقّدر بثمن، تساعدنا في فهم الوضع، وتوفير 

نظرة شاملة موثوقة للواقع القائم، فضاًل 

عن  تناوله الدقيق للجذور العميقة لمحنة 

الالجئين الفلسطينيين. إن حجم المعاناة التي 

يعيشها الفلسطينيون تعكس حالة كئيبة 

ر تبريرها جراء فشل المجتمع الدولي 
ّ
يتعذ

في إيجاد حٍل عادل ودائم لقضيتهم، وفي 

الوقت الحالي، فشله في إلزام إسرائيل، على 

أقل تعديل، بتحّمل مسؤولياتها األساسية 

بموجب القانون الدولي، والتي من شأنها أن 

تشمل الكف عن توسيع المستعمرات في 

الضفة الغربية والقدس. ينبغي ألي شخص 

يهتم بالعدالة العالمية أن يقرأ هذا المسح 

بإعجاب، وكذلك ال غنى عن استخدامه من 

قبل العاملين في مجال مناصرة النضال 

الفلسطيني لنيل حقوقه بوصفه موردًا.”

ريتشارد فولك، بروفيسور في القانون الدولي، شغل سابقا 
منصب مقرر األمم املتحدة اخلاص بشأن حقوق اإلنسان في األرض 
الفلسطينية احملتلة.
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ب. النتيجة بعيدة األمد 2:

زة وتحليله القانوني لفجوات الحماية واستهداف األمم المتحدة والجهات السياسية الفاعلة مؤثرة باتجاه اتخاذ
ّ

 تدخالت بديل المرك

خطوات للوفاء بااللتزامات تجاه الفلسطينيين.

النتيجة متوسطة األمد 2.1:

هيئات ووكاالت األمم المتحدة لديها إمكانية الوصول للمعلومات عن جرائم وانتهاكات حقوق االنسان المرتكبة تجاه الفلسطينيين

المؤشر العام للنجاح: التحليل القانوني الخاص بالجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان، وفجوة الحماية التي يعاني 

منها الالجئون والمهجرون الفلسطينيون، أصبحت واضحة وغير قابلة للتجاهل
المخرجات والفئة المستهدفة

حول مساءلة إسرائيل ومحاسبتها لما ارتكبته من جرائم حرب خالل عدوانها الثالث على غزة )صيف 2014(، تقرير بعنوان: "تجهير 

الفلسطينيين كجريمة حرب".

تقصي  للجنة  )شباط(  تقرير  وتقديم  الثاني(  )كانون  معلوماتي  إيجاز 

الحقائق التابعة ألمم المتحدة

تقرير صحفي يتناول اللغة الضعيفة والمصطلحات غير الدقيقة المستخدمة في البيانات والتقارير وما يترتب على ذلك، وكذلك 

الحصانة االسرائيلية وإفالتها من العقاب

الخاص  المقرر  قبل  من  الحقائق  تقصي  للجنة  المقدم  للتقرير  متابعة 

لحقوق االنسان

المحكمة  إلى  فلسطين  إلنضمام  الدولي  المجتمع  ودعم  الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  مع  مشترك  مكتوب:  بيان 

الجنائية الدولية

مداخلة مباشرة )1( في جلسة النقاش العام:  قيام إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري بحق البدو الفلسطينيين

مداخلة مباشرة )2( في جلسة النقاش العام: االصرار اإلسرائيلي على بناء المستعمرات داخل األرض الفلسطينية المحتلة ومسؤولية 

اإلتحاد األوروبي 

لة من ممثلين عن المنظمات األهلية الفلسطينية تناولوا مجموعة 
ّ
فعالية موازية مشتركة على هامش الجلسة: ندوة لخبراء مشك

واسعة من االنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة 

4 مداخالت، مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الجلسة رقم 28

ق بموضوع القبول/الرضى
ّ
كل ما يتعلق بجريمة التهجير القسري للسكان، السيما فيما يتعل

جريمة  حول  والدبلوماسيين  األهلية  للمنظمات  مرجعي  إرشادي  دليل 

التهجير القسري

إيجازات معلوماتية يقدمها مركز بديل بخصوص إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والتعاون ما بين المنظمات األخرى في إعداد 

التقارير المرفوعة للمحكمة الجنائية الدولية

المنظمات  مع  األطراف  والمتعددة  الثنائية  االجتماعات  من  العشرات 

األهلية الفلسطينية والدولية في األرض الفلسطينية المحتلة

ط الضوء على الحاجة الماسة لتفعيل آليات دولية للتعامل مع حاالت التهجير 
ّ
مداخلة مباشرة )1( في جلسة النقاش العام: تسل

القسري الداخلي في األرض الفلسطينية المحتلة

ط الضوء على قضية تواطؤ الشركات مع المشروع اإلستعماري اإلسرائيلي 
ّ
مداخلة مباشرة )2( في جلسة النقاش العام: تسل

الرئيس  السبب  العقاب،باعتباره  بالحصانة وإفالتها من  المحاسبة والمساءلة، واستمرار تمّتع إسرائيل  تقرير كتابي: حول قضية 

لتدهور حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 

فعالية موازية على هامش الجلسة: الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في سوريا والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها

3 مداخالت، مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الجلسة رقم 29

تقرير يسليط الضوء على جريمة التهجير القسري كدعامة لالستعمار اإلسرائيلي والفصل العنصري والذي تبّنته مؤسسة االئتالف 

األهلي في القدس وغيرها من المؤسسات.

تقرير مكتوب موّجه إلى مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان 

في األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967

بالتحقيق في التركيز على دور األعمال التجارية والشركات في انتهاك أو حماية حقوق االنسان الخاصة  المتحدة   االمم  لجنة  الى  إيجاز معلوماتي مقدم 

انتهاكات اسرائيل في االرض المحتلة – مداخلة مباشرة - عمان/ األردن 
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مداخلة مباشرة )1( في جلسة النقاش العام: منع إسرائيل المستمر للفلسطينيين من الحصول على المياه الصالحة للشرب، وخدمات 

الصرف الصحي

مداخلة مباشرة )1( في جلسة النقاش العام: تسليط الضوء على عمليات الهدم االسرائيلية للبيوت البدوية الفلسطينية في منطقة 

)ج(، والحصار الفروض على قطاع غزة.

فعالية موازية: ندوة لمناقشة االقتالع والتهجير في األرض الفلسطينية المحتلة من خالل مصادرة إسرائيل ألراضي الفلسطينيين 

لصالح توسيع المستعمرات   

3 مداخالت، مجلس حقوق االنسان في األمم المتحدة، الجلسة رقم 30

بخصوص إثبات وجود/ارتكاب جريمة التهجير القسري حاليًا داخل األراضي المصنفة )ج(، مصادق عليها من جميع أعضاء مجلس 

منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

ورقة موقف من مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إلى مجلس 

حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

بخصوص ميزانية األونروا والخلل في آلية التمويل، ومسؤولية الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 
ورقة موقف من مجلس منظمات حقوق االنسان الفلسطينية، باالضافة 

الى تقرير صحفي 

تسليط الضوء على حالة غياب الحماية الدولية الفعالة لالجئين الفلسطينيين
المشاركة في المشاورات السنوية لمجلس حقوق اإلنسان مع المنظمات 

األهلية

التركيز على حاالت معينة وتقديم امثلة مثبتة لتواطؤ الشركات في اإلنتهاكات الناتجة عن استمرار االحتالل العسكري اإلسرائيلي 
اإلنسان  حقوق  مجلس  من  المفوضة  العمل  مجموعة  مع  المشاركة 

بخصوص تورط الشركات والمشاريع في انتهاكات حقوق االنسان  

تقرير مرفوع لمكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في األمم المتحدة تحديد الفشل اإلسرائيلي في تطبيق نطاق واسع من توصيات لجان تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة 

مالحظات على تقرير المقرر الخاص في األرض الفلسطينية المحتلة تقرير صحفي يسلط الضوء على مالحظات التقرير حول األعمال االسرائيلية المتساوقة مع االستعمار والفصل العنصري

تقديم شكاوى محددة لعدد من المقررين الخاصين التابعين لألمم المتحدة بحسب اآلليات واالجراءات الالزمة المعمول بها
تحليل قانوني بخصوص حادثة اعتداء القوات اإلسرائيلية على الالجئين 

في مخيم عايدة 

اجمالي تدخالت المناصرة القانونية: 25

  

قصة نجاح: التحليل القانوني المقدم من قبل مركز بديل 

في  المتمثلة  المروعة  لالجئين  عايدة  مخيم  بعد حادثة 

قيام الجيش اإلسرائيلي بالتهديد بقتل جميع الالجئين 

وإعدام شاب فلسطيني وقع في قبضتهم،  المخيم  في 

تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل اإلعالم المختلفة 

منها: شبكة معا، Mondoweiss، والجزيرة.

)ISM :مخيم عايدة، بيت لحم، 2015 )تصوير
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النتيجة متوسطة األمد 2.2:

فين، وبالتحديد من جانب إقرارهم وتبنيهم لتحليل مركز بديل الذي يرى فيه بأن السياسات اإلسرائيلية
ّ

 تحول ملحوظ طرأ على خطاب المكل

رتكب في سياق سياسة عامة
ُ

 قسرًيًا للسكان باعبتاره جريمة دولية ت
ً
ل نقال

ّ
تشك

الفئة المستهدفة 

من أصحاب 

المصلحة 

فين تعكس إقرارًا  منهم بواقعة النقل القسري بحق الفلسطينيين
ّ
الرابط المؤشر العام للنجاح: بيانات وتصريحات المكل

مجلس اإلتحاد االوروبي  

ا من تغيير أساسي في السياسة المتعلقة باألرض  ل جزًء
ّ
 من قبيل التخفيف من القيود يجب أن تشك

ً
"يؤكد االتحاد األوروبي على أن أعماال

الفلسطينية المحتلة. ويدعو اإلتحاد إسرائيل إلى تمكين الفلسطينيين من البناء وتنفيذ مشاريع التنمية المجتمعية واالقتصادية في 

المنطقة )ج( على وجه السرعة. فمن شأن هذه اإلجراءات أن تسهم في تعزيز اإلزدهار واألمن لكال اإلسرائيليين والفلسطينيين. كما 

يدعو السلطات اإلسرائيلية إلى وقف الخطط الرامية إلى النقل القسري للسكان وهدم بيوت الفلسطينيين وشبكات البنية التحتية 

في تجمع سوسيا وأبو نوار."

http://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2015/07/20-fac-
mepp-conclusions/

20 عضوًا من البرلمان 

األوروبي 

الرسالة التي كتبها وصادق عليها 20 عضًوا من أعضاء البرلمان األوروبي ووّجهوها إلى رئيسة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، 

وطالبوا فيها بتعليق اتفاقية الشراكة األوروبية مع إسرائيل بسبب خطط النقل القسري الذي تنفذها )على الرغم من عدم استخدام 

هذه التسمية( في سوسيا. وهذه الرسالة مؤرخة في 22 تموز/يوليو 2015. 

http://www.eccpalestine.org/wp-
content/uploads/2015/07/Susiya-
Letter-FAO-Mogherini.pdf

مكتب منسق الشؤون 

اإلنسانية لألمم 

المتحدة في األرض 

الفلسطينية المحتلة

البيان الصادر عن منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة، والذي شجب فيه المخططات اإلسرائيلية 

التي ترمي إلى النقل القسري للتجمعات السكانية في المنطقة )ج(، وشدد على الدور الذي تضطلع به الممارسات التمييزية في مجاالت 

التخطيط والتنظيم في تلك المخططات. وقد صدر هذا البيان في يوم 20 أيار/مايو 2015. 

"إننا نقترب بسرعة من نقطة الضرر الذي ال يمكن جبره ... فإسرائيل، وبصفتها القوة القائمة باالحتالل، مجبرة على كفالة رفاه هذه 

التجمعات السكانية واحترام القانون الدولي. وأنا أحث السلطات اإلسرائيلية وبقوة على وقف جميع المخططات والممارسات التي تؤدي 

بطريق مباشر وغير مباشر إلى النقل القسري للسكان البدو، وأدعو المجتمع الدولي إلى مساندة البدو في رغبتهم في البقاء في أماكن 

تواجدهم، إلى حين عودتهم إلى النقب، والحيلولة دون إنفاذ هذا الترحيل.

http://www.unrwa.org/newsroom/
press-releases/un-officials-israel-
must-halt-plans-transfer-palestinian-
bedouins 

منظمة مراقبة حقوق 

اإلنسان

 Human Rights

Watch

منظمة مراقبة حقوق اإلنسان تدين ما تقوم به إسرائيل من طرد البدو الفلسطينيين: "في الواقع، قد ترقى سياسات التنظيم والتخطيط 

والهدم التي تنفذها السلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية إلى مرتبة النقل القسري للسكان في بعض الحاالت."  

تسليم رسالة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وتزويده بالمعلومات المتعلقة بنتائج التحقيق األولية جاء بناًء على إيجاز 

معلوماتي قّدمه مركز بديل.

http://news.yahoo.com/hrw-
denounces-israel-expulsion-bedouins-
palestinians-130854011.html 

https://www.hrw.org/news/ 
2015/11/23/letter-icc-prosecutor-
palestine-preliminary-examination

منظمة العفو الدولية 

 Amnesty

International

القسري  الترحيل  إلى  باإلضافة  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  رعاياها  توطين  على  تقوم  التي  اإلسرائيلية  السياسة  "تشكل 

للفلسطينيين داخل األرض الفلسطينية المحتلة عند ارتكابه في سياق خطة أو سياسة، تعتبر جرائم حرب بموجب أحكام المادة 8)2(

)ب()8( من ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية."

https://www.amnesty.org/en/
documents/mde15/1430/2015/en/

دائرة شؤون 

المفاوضات في منظمة 

التحرير الفلسطينية

"لقد دأبت إسرائيل على تنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وهو ما يمثل جريمة ضد اإلنسانية 

الفلسطينيين  السكان  محل  األجانب  المستعمرين  إحالل  على  العملية  هذه  في  إسرائيل  وتعمل  الدولي.  القانون  أحكام  بموجب 

األصالنيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة."

http://www.nad-plo.org/etemplate.
php?id=565
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ف بتحديد العالقة السببّية ما بين سياسات الحكومة 
ّ
قصة نجاح: التغيير في خطاب المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، والمكل

اإلسرئيلية والهجمات الهمجية للمستعمرون على الفلسطينيين القاطنين في األرض الفلسطينية المحتلة. ولقد سبق أن أشار مركز بديل إلى تلك السببّية والرابط في تقريره 

المرفوع إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جلسته الدورية رقم 30.

كما أبرز تقرير مركز بديل القمع اإلسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين في المناطق )ج(.  مثل هذا القمع، يظهر بشكل صارخ التناقض والتمايز في التعامل مع المستعمرين 

السكانية،  المجتمعات  التخطيط وتطوير  المياه،  الفئتين فيما يخص توزيع  المطّبقة على  السياسات  الخطير في  التفاوت  إلى  التقرير  المنطقة، وأشار  القاطنين في نفس 

والحصول على الحماية القانونية. وبالفعل، يذهب التقرير بعيدًا ليحدد أن "الشعور السائد بالظلم في ظل نظام ال يكف عن التحريض ضد السكان األصالنيين". وكان تقرير 

ق على التقرير الصادر عن المقرر الخاص لألمم المتحدة.
ّ
مركز بديل قد صدر ليعل

ج. النتيجة بعيدة األمد 3:

ز ويرّوج نهج الحل القائم على الحقوق في بياناته ومواقفه
ّ
المجتمع الدولي المدني يعز

النتيجة متوسطة األمد 3.1:

المجتمع المدني الدولي يدرك أهمية نهج الحل القائم على الحقوق، ويواصل متابعة الجديد من مركز بديل حول هذا النهج.

المؤشر العام للنجاح: زيادة فرص مركز بديل للتأثير في الرأي العام العالميالمشاركينالمخرجات

تقديم 53 إيجازا معلوماتيا 

لوفود دولية زارت فلسطين

863 مشارك )518 إناث و345 ذكور( صحفيين 

وإعالميين، نشطاء دوليين، وحّجاج 

لمحة تاريخية للصراع وتغطية مركزة لسياسات التهجير القسري اإلسرائيلية التسع الحالية، قضية حق العودة 

ومسؤولية الدول.

تنظيم جولتين ميدانيتين 

لمخيمات الالجئين

بطلب من المجموعات الدولية وتم تنفيذها من قبل المؤسسات القاعدية الشريكة27 شخصا

تقديم محاضرة في جامعة 

الملك في لندن

حول محكمة الجنايات الدولية وقضية المساءلة، تم تنسيقها مع محامين ألجل حقوق اإلنسان الفلسطيني )LPHR(مجلس الطلبة

تقديم ندوتين للنقاش في 

الملتقى االجتماعي العالمي في 

تونس

األولى استضافها إتحاد الشغل التونسي، وتناولت قضية مواجهة السياسات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين آالف المشاركين من جميع أرجاء العالم

قسرًا والتأكيد على مقاطعة إتحاد العمال اإلسرائيلي.

والمسؤولية  العسكري مع إسرائيل  التعاون  اليونانية، وتناولت موضوع  السياسية  والثانية استضافتها األحزاب 

الدولية تجاه هذه القضية.

تنظيم جولة ترويجية في 

الواليات المتحدة

13 فعالية، المئات من نيويورك، واشنطن، 

فيالدلفيا، وبوسطن

عمالنّية عودة الالجئين، وتم تنسيقها مع مؤسسة الصوت اليهودي ألجل السالم

تنظيم جولة ترويجية في جنوب 

إسبانيا

حول انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، تم تنسيقها مع مجموعات التضامن األندلسي فعاليات متعددة ومؤتمرات

مع فلسطين

تقديم 3  إيجازات معلوماتية 

E1 وجوالت ميدانية في منطقة

مجموعات كنسية، برلمانيين، ومجموعات من 

المجتمع المدني )سويسريين، دنماركيين، وأمريكان(

زت على عرض سياسات التهجير القسري الممارسة حاليًا ضد 
ّ
تم تقديمها بناًء على طلب من الشركاء الدوليين، ورك

الفلسطينيين

عدد الفعاليات في مضمار المناصرة القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي: 66
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النتيجة متوسطة األمد 3.2:

لغة مركز بديل ومصطلحاته تستخدم في بيانات وخطابات المجتمع المدني الفلسطيني والدولي.

الكميةالموقع
المؤشر العام للنجاح: أدوات مركز بديل الترويجية، ومصطلحاته ونهجه متاحة للجميع، وأصبحت 

تستخدم وتقتبس بكثرة

تتضمن المقاالت إشارات مرجعية عن أنشطة مركز بديل وأدواته وأبحاثه وتحليالته ومصطلحاته.95 مقالةالمواقع اإلعالمية اإلخبارية البديلة

273 دقيقة بث على الهواء المباشراإلذاعة والتلفزيون
قضايا مثل: الالجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان، أزمة تمويل األونروا، النكبة المستمرة، وكذلك تم التطرق إلى 

إصدارات وأبحاث مركز بديل.

"المسح الشامل"، و"دليل سد فجوات الحماية"5 مراجع أكاديميةمراجع ألبحاث مركز بديل

مؤتمر صحفي عن "المسح الشامل"
ممثلي  من  العشرات  بحضور 

المؤسسات الفلسطينية والدولية
3 مقابالت مع شبكات إعالمية محلية

مقارنة بـ 371 في العام 31182014 مشاهدة )لجميع األفالم(موقع مركز بديل على "فيميو"

مقارنة بـ 267 في العام 16192014 معجب/متابعموقع مركز بديل على الفيسبوك – عربي

مقارنة بـ 8496 في العام 87302014 معجب/متابعموقع مركز بديل على الفيسبوك – إنجليزي

 للصراع قابل 
ّ

“لن يكون هناك حل
للتحقيق في ظل غياب نهج متوازن. إن 

القانون الدولي يتضمن مثل هذا النهج 

المتوازن، ولكن األمم المتحدة والدول 

األطراف – حتى اآلن- ترفض تطبيقه 

بمنهجية، ناهيك عما يتركه هذا الرفض من 

نتائح تستفيد منها إسرائيل.”

جيف هاندميكر، محاضر في القانون وحقوق اإلنسان 
والتنمية، املعهد الدولي للدراسات االجتماعية، جامعة 
إيراسموس- روتردام. وباحث فخري في كلية القانون، جامعة 
فيتفاترزراند.

المهجرون في قطاع غزة، 2015 )تصوير: بديل(



27

بقعة ضوء:

هم  بالعربية،  الفيسبوك  على  بديل  مركز  لموقع  المتابعين/ات  المعجبين/ات  أولئك  أغلبية 

فلسطينيون/ات من األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ من ثم تأتي شعبيتها من األردن، 

فنزويال،  إيطاليا،  المتحدة،  المملكة  المتحدة،  الواليات  األخضر،  الخط  داخل  تونس،  مصر، 

الصين، وفرنسا. وهذا ما يشير إلى أن متابعي/ات مركز بديل وعمله من جميع أرجاء العالم. 

لون أكثر من ثالثة أرباع المعجبين/ات.
ّ
أغلبية المتابعات تأتي من جيل الشباب وهم يشك

د. التحديات: 

لون أكبر 
ّ
الفلسطينيون يمث الالجئون  صعوبة الحصول على المعلومات االولية الموثوقة: 

شرائح الالجئين في العالم وقضيتهم األطول عمرًا. وهم مشّتتون في جميع أنحاء العالم. إن 

النقل/التهجير القسري للسكان الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هو سياسة 

تتولى  وصريح  واضح  تفويض  ذات  منظمة  توجد  ال  الوقت،  ذات  وفي  ومستمّرة،  ممنهجه 

عملية التوثيق والرصد المنتظم والمهني لهذا التهجير المتواصل، وهذا يعني عدم وجود 

بحق  القسري  للتهجير  األشمل  الرؤية  عن  يعّبر  بديل  مركز  وألن  بها.  موثوق  أولّية  بيانات 

الفلسطينيين، مع األخذ بعين االعتبار التهجير المستمر منذ العام 1947، وأعداد الالجئين 

والمهّجرين، وتنّوع سياسات التهجير واتساع مداها الجغرافي، يعتبر بديل مصدرا معلوماتيا 

ترجمتها  لغرض  شاملة،  أولّية  بيانات  على  الحصول  مسألة  تبقى  ذلك،  ومع  األهمية.  بالغ 

ة عاليتين من أكبر التحدّيات. لكن بديل يواجه هذا التحدي 
ّ
إلى منتج بحثي ذي جودة ودق

باستخدام عدد من الكفاءات المحلية للحصول على بيانات أولية. وقد قام بانجاز العديد من 

مصادر  استخدام  إلى  باإلضافة  اتساعًا،  األكثر  التهجير  ظاهرة  ل 
ّ
تمث التي  الحالة  دراسات 

وغيرهم من  المتدربين/ات  من  وعدد  إضافيين،  تجنيد شركاء  واستطاع  بها،  موثوق  ثانوية 

المشاركين/ات في جمع المعلومات، وتوثيقها مهنيا، واعداد البحوث.

استثمار  المنظمات  من  وغيره  بديل  مركز  يواصل  بينما  الرسمية:  األممية  التقارير  ضعف 

موارد معتبرة في نشاطات المناصرة القانونية، وفي آليات األمم المتحدة ومحافلها على وجه 

الخصوص، لم يؤِت هذا االستثمار الثمار المرجوة منه بعد. فمن جوانب القصور المهمة التي 

عاقت هذا االستثمار التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق المستقلة والتقرير الذي خرجت به. 

المحتلة  الفلسطينية  األرض  إلى  الوصول  اللجنة من  أعضاء  إسرائيل  بدء، منعت  فبادئ ذي 

ودخولها حسبما دأبت عليه في حاالت كثيرة في الماضي. وفي الواقع، يشكل عوق إجراءات 

ا يمس القانون 
ً
التحقيق والبعثات التي ترسلها هيئة األمم المتحدة سابقة خطيرة وانتهاك

عتبر فيه الحرب الثالثة التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين 
ُ
الدولي. وفي الوقت الذي ت

في قطاع غزة األكثر فداحة في الضرر والدمار الذي خلفته وفي وقوع عدد أكبر من الضحايا 

ال  حد  إلى  لآلمال  ومخيًبا   
ً

هزيال اللجنة  تقرير  جاء  سبقتاها،  اللتين  الحربين  مع  بالمقارنة 

البنيوية  األخطاء  من  طائفة  أن  على  نشدد  فنحن  التقرير،  بهذا  نرحب  وبينما  به.  يستهان 

 الحتمالية ارتكاب 
ً

أسهمت في ضعفه وتضاؤل قيمته. فعلى وجه التحديد، لم ُيلِق التقرير باال

جرائم ضد اإلنسانية، ولم ينظر في تهجير ما يربو على نصف مليون فلسطيني خالل الحرب، 

ولم يتطرق إلى دراسة التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية والقدس باعتباره محوًرا 

 على ذلك، وظف 
ً
من محاور سياسة شاملة تنفذها القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل(. وعالوة

التقرير لغة تصور الخصوم على قدم المساواة فيما بينهم وجاءت التوصيات التي خرج بها 

في صيغة معّممة.

تغييب البعد القانوني الشامل للحماية الدولية الواجبة: في الوقت الراهن، تستند أغلب 

الالجئين  وقضية  عام  بشكل  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  للصراع  الحل  ومقترحات  التحليالت 

من  فقط  يعانون  الالجئين  وبأّن  للقضية،  اإلنساني  البعد  إلى  خاص،  بشكل  الفلسطينيين 

نقص في المساعدات االنسانية )االغاثة(. بعبارة أخرى، ُيعتبر الالجئ الفلسطيني كمن يعاني 

من  وغيرها  المياه  على  والحصول  والتعليم  الصحية  والرعاية  والسكن  الغذاء  في  من نقص 

واالمان(  )االمن  والجسدية  القانونية  الحماية  انعدام  وليس  الضرورية،  اإلنسانية  المتطلبات 

كما هي مقررة في القانون الدولي لالجئين، وبحسب أفضل ممارسات الدول في مجال تطبيق 

الحماية الدولية، وكذلك كما هي مقررة لهم بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948. 

التحليل السياسي الشائع والذي يحصر  بالتالي، هو تغيير منطلقات  ان هدف مركز بديل، 

معالجة قضية الالجئين في بعدها اإلنساني )االغاثي( ويستبعد بعدها القانوني والحقوقي. 

الرسمية:  الجهات  قبل  من  المرتكبة  واالنتهاكات  للصراع  القانوني  التكييف  قصور 

فين، سواء كنا نشير إلى اآلليات 
ّ
كما يتوّجب تناول قضية المصطلحات التي يوظفها المكل

لإلجراءات  ا 
ً
وفق الصادرة  التقارير  أو  المتحدة  األمم  قرارات  قبيل  من  القانونية،  والهيئات 

فون بمعالجة األسباب الجذرية للصراع الفلسطيني-
ّ
الخاصة. وفي هذا المضمار، فشل المكل

به،  الخاصة  القانونية  المناصرة  لقد قام مركز بديل بعمل مراجعة استراتيجية  اإلسرائيلي. 

وعمل على إدراج المزيد من األنشطة المصممة إلحداث التغيير في لغة ومصطلحات هيئات 

األمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة. وكما سبق وأشرنا سابقًا، أحرز مركز بديل بعض التقدم في 

ع إنجاز المزيد في العام 2016.
ّ
هذا الشأن، ومن المتوق

عدم تحول التأييد والتضامن الدولي الى فعل ضاغط مؤثر في السياسات الرسمية: في 

الوقت الذي يدعم فيه المجتمع الدولي المدني النهج القائم على الحقوق عالنية في بياناته 

– وهو ما يشير الى أّن هناك عالمة واضحة على أّن الرأي العام العالمي يتغّير؛ إال انه ما زال 

علينا أن نرى هذا الرأي العام يؤثر بشكل إيجابي على آراء السياسيين وصناع القرار. بعبارة 
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ملموسة.  عملية  اجراءات  خالل  من  الضغط  لهذا  االستجابة  الدوليين  المكلفين  على  أخرى، 

وهذا يرجع جزئيًا إلى عدم قدرة المجتمع الدولي المدني على ممارسة الضغط المستمر على 

المسؤولين والمكلفين، وهذا بدوره نابع من حقيقة أن المجتمع الدولي المدني بطبيعته ليس 

أننا نعترف بوجود  منظما بالمعنى االستراتيجي بما يمكنه من عمل الضغط المطلوب. كما 

الضغط المضاد من إسرائيل والمجموعات المؤيدة لها. وهو ما يبدو جليًا كما هو الحال عند 

أجل استرضاء  الصراع وذلك من  لجذور  به حول تعريفه  أدلى  ما عن تصريح  تراجع مسؤول 

شركائه السياسيين.
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نسبيًا، قام مركز بديل بتحقيق األهداف التي وضعها لبرامجه، بل وفي معظم الحاالت تعدت 

سواًء  المتخصصة،  بديل  مركز  تدخالت  شهدت  لقد  المتوقعة.  األهداف  حدود  اإلنجازات 

الفعالية والتأثير. ولقد جاء  فين، إتساعًا في المدى وزيادة  في 
ّ
المكل أو  مع أصحاب الحقوق 

تطور مركز بديل المؤسسي بالتوازي مع تطور برامجه، وساهم بشكل ملحوظ في رفع كفاءة 

إلى  أدى  بدوره  بها. هذا  خاصة  آليات  وتطوير  والتقييم  والرقابة  المتابعة  مجال  في  المركز 

الفئات  المحققة ومعرفة إحتياجات ومستلزمات  النتائج  إنجاز إضافي على مستوى  تحقيق 

المستهدفة، وبذلك إتاحة المجال لزيادة الكفاءة والمرونة في التعامل مع تلك الحاالت.

كمًا  تدخالته  مستوى  على  بالحفاظ  له  والتي سمحت  أساليبه،  بتطوير  بديل  مركز  قام  لقد 

مع  الشراكات  وبمأسسة  الفلسطيني،  الشباب  المرأة  قطاعي  في  االستثمار  خالل:  من  ونوعًا 

المؤسسات القاعدية، وضم مركز بديل مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية من جميع 

4. الدروس والعبر المستفادة والمستخلصات

“ان برامج مركز بديل منسجمة، وتراعي 
التنوع الجندري، وايضًا تتوافق واحتياجات 

المستفيدين. إن تصميم برامج بديل ضمن 

الخطة االستراتيجية العامة وبرمجة/تخطيط 

النشاطات أيضًا تقود إلى جودة عالية وتناسب 

األعمال الفردية.  

مركز بديل هو مؤسسة فاعلة، تمكنت من 

تحقيق أهدافها وفي بعض الحاالت تجاوز في 

تدخالته عدد المستهدفين المحدد. 

قيمة مركز بديل تتجاوز الـ ٦٠٠ ألف يورو تقريبًا 

)معدل الموازنة السنوية( التي يستلمها كمساندة 

من المانحين.”

من خالصات من التقييم اخلارجي، شركة غريب )GRIP( لالستشارات.

ومتدربين،  متطوعين  ودمج  الرسالة،  لتوحيد  وائتالفات  شبكات  مع  والعمل  العالم،  أقطاب 

وأيضًا توسيع وتنويع قاعدة الممولين. 

ان مؤسسات المجتمع الفلسطيني أصبحت تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا. وتحظى فلسطين بمجتمع 

مدني حيوي ومتنّوع، وبذلك، يمكن القول ان المؤسسات األهلية الفلسطينية تنقسم الى نوعين 

رئيسيين: النوع األول، ممأسس بطريقة جيدة وفي معظم األحيان ينسب هذا الى المؤسسات 

األهلية الكبيرة، المتخصصة بالعمل ضمن حقول معينة مثل )حقوق اإلنسان والقانون الدولي، 

والتنمية والخدمات اإلنسانية(، وتتعامل كل واحدة منها مع الفئات المستهدفة والمناسبة لها 

)األطفال، المرأة، الشباب، الالجئين، األسرى، ...الخ(. في معظم األحيان، هذه المؤسسات تعمل 

على الصعيد القومي والدولي ولديها الكفاءة واإلمكانيات للحصول على الدعم الدولي. والنوع 

الثاني يتمثل في المؤسسات القاعدية، والتي تمكنت من بناء عالقة مميزة ومتينة مع المجتمع 

التي تعمل فيه. هذه المؤسسات تعمل ضمن مجتمعات محلية محددة مثل المدينة، أو المخيم، 

تامة  دراية  على  وبالتالي فهي  بخدمات محددة.  المناطق  تلك  أهالي  بتزويد  وتقوم  القرية  أو 

تلك  تستطيع  ال  عادة،  المجتمعات.  لتلك  االحتياجات   
َ
وأيضا والتقاليد  والعادات  بالمفارقات 

المناسبة  والكفاءات  المصادر  تمتلك  وال  المطلوبة  المؤسساتية  بالمعايير  الوفاء  المؤسسات 

للحصول على فرص الدعم المتاحة. وفي بحث قام به مركز بديل، تبين في معظم الحاالت أن 

ان  الفجوة يمكن  "الكبيرة". هذه  األهلية  والمؤسسات  القاعدية  المؤسسات  بين  هنالك فجوة 

تلك  تقوم  عندما  المثال  على سبيل  الثقة،  إنعدام  منها  األمور،  من  العديد  الى حدوث  تؤدي 

المؤسسات األهلية بالدخول إلى مجتمع محلي لتنفيذ مشروع أو مبادرة معينة، تتفاقم الفجوة 

قد  التدخل/المبادرة  فان  آخر،  ومن جانب  المجتمع.  من  المؤسسة  وخروج  المشروع  انتهاء  عند 

أو  إلمام  عدم  بسبب  وذلك  المجتمعات،  لتلك  فيه  المرغوب  بالحد  أو  األمثل  تكون  ال  أو  تكون 

المجتمعات.  تلك  في  المتوفرة  غير  أو  الموجودة  والخدمات  بالمشاريع  المؤسسات  تلك  خبرة 

لغرض اختزال تلك الفجوة، وتعزيز الثقة، والتاحة إمكانية تزويد الخدمات المناسبة والمشاريع 

الفاعلة، يقوم مركز بديل بتنفيذ جميع تدخالته داخل تلك المجتمعات بالشراكة أو التعاون 

القاعدية  المؤسسات  تلك  تزويد  الى  باإلضافة  القاعدية.  المؤسسات  قبل  من  اإلشراف  او  مع 

 ما يقوم بديل بخلق شراكات طويلة األمد مع 
َ
بمهارات تقنية ولوجستية )إعدادية( ومالية، عادة

 من خالل تعزيز 
َ
تلك المؤسسات. ال تقتصر هذه المنهجية على زيادة نجاح التدخالت كمًا ونوعا

بقي 
ُ
الملكية والمشاركة في المشاريع فقط، بل وتساهم أيضًا في إستمرارية تلك المشاريع و ت

مركز بديل على اتصال ودراية بأحوال تلك المجتمعات. 
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فإن  "التحديات"،  وقسم  بعملنا"  المحيط  "السياق  قسم  في  كر سابقًا 
ُ
ذ وكما  حال،  أية  على 

المنطقة  بل وفي  ليس فقط في فلسطين؛  اإلنسان  األوضاع في مجال حقوق  ب 
ّ
وتقل ترّدي 

فين الدوليين وعقم مباحثات السالم وقصور اداء السلطة 
ّ
كلها، إلى جانب عدم اكتراث المكل

عمل  بضرورة  اإلقرار  إن  التدخالت.  من  المزيد  عمل  واستدعى  الوضع  فاقم  قد  الفلسطينية، 

باإلنخفاض؛  آخذ  الدولي  المجتمع  قبل  من  أولوياتها  وتحديد  الالزمة  التدخالت  من  المزيد 

تعاني  بدورها  والتي  والتنموي  اإلنساني  التوجه  لدعم  الدولية  النزعة  تسود  زالت  ال  بحيث 

فإن  وبذلك  الصراع.  جذور  على  للوقوف  التوجه  على حساب  المصادر  في  تضاؤل  من  أيضًا 

المجتمعات والمجموعات األكثر تهميشًا كالالجئين والمهجرين داخليًا يحصلون على دعم 

الحل  إلى  التوصل  الذي يتم فيه استثناء وتهميش  الوقت  إنسانية محدودة، في  وخدمات 

باستمرارية  وارتباطها  والجرائم  اإلنسان  حقوق  )انتهاكات  الجذرية  القضايا  وتناول  الدائم 

إسرائيل باإلفالت من العقاب(. وبذلك، فإن مركز بديل -ومؤسسات أخرى لديها نفس الرؤية- 

وجد نفسه في دائرة موحشة )منعزلة( في خضم اصراره على المطالبة بتدخالت قائمة على 

أساس الحقوق، واتباعه منهجية التغيير القائمة على العمل من القاعدة إلى القمة. في ظل 

ذلك، فإن بديل يجد نفسه يعاني من نقص المصادر الالزمة للتوسيع والبناء على االنجازات 

فين. 
ّ
المحققة وذلك بسبب غياب اإلرادة السياسية للمكل

المدني  المجتمع  تنشيط  في  أساسية  مساهمة  الدولية  الحكومية  غير  للمؤسسات  ان 

الفلسطيني، أقلها يتمثل في تمويل تنفيذ المشاريع. ولكن هذا ال يجب ان يسقط دورها 

“ان السبب الرئيس وراء التأثير الكبير لمركز 
بديل هو االنسجام ما بين أعمال المركز 

وكاَل من مجتمعات الالجئين، والقاعدة 

الشعبية، والمؤسسات القاعدية والنشطاء، 

وكذلك إلى قدرة المركز على تحشيد أصحاب 

المصالح والهياكل االجتماعية والحصول على 

دعمهم.”

 )GRIP( إحدى خالصات من التقييم اخلارجي، شركة غريب
لالستشارات.

االخر؛ فمن أهم األدوار التي تلعبها المؤسسات غير الحكومية الدولية يتمثل في قدرتهم 

على التأثير بأولويات جمهور المساندين/الداعمين لها، والذي يتكون من مجموعات داعمة، 

ووزارات و/أو مؤسسات حكومية، و/او شبكات غير حكومية دولية اوسع التي تزودهم بالتمويل. 

نهج  لتبني  أكبر  وإمكانية  قدرة  لديها  فلسطين  في  تعمل  التي  الدولية  المؤسسات  تلك 

ورسالة ترويج الحل القائم على الحقوق للتأثير في داعميها؛ حيث ال تملك المؤسسات غير 

الحكومية الفلسطينية القدرة أو اإلمكانيات للوصول الى ذلك الجمهور. ولذلك فإن نوع العالقة 

بين المؤسسات غير الحكومية الدولية والمؤسسات الفلسطينية التي تقوم االولى بتموليها 

أمر مهم جدًا. وال يمكن لهذه العالقات أن تكون متساوية إال في حال ُبنيت على اإلحترام والثقة 

المتبادلة، وعندما تكون كل مؤسسة على معرفة تامة باألولويات واالحتياجات واإلمكانيات في 

برامج  العالقات عندها يمكن ضمان تنفيذ  النوع من  األخرى. وعند تأسيس ذلك  المؤسسة 

أكثر فعالية وتأثير يتناسب مع أولويات الطرفين، فالمؤسسات غير الحكومية الدولية قادرة 

على استخدام وتوصيل رسالة المؤسسة الفلسطينية الشريكة، بحيث يستطيع ِكال الطرفين 

االستفادة من تبادل الخبرات على مستويات عديدة )المؤسسي، والفكري، والتنفيذي(. وكحال 

جميع العالقات الناجحة، يجب أن تكون العالقة طويلة األمد، وفي حال تضمنت تموياًل من 

قبل المؤسسة غير الحكومية الدولية للمؤسسة الفلسطينية، فيجب أن يكون ذلك التمويل 

جوهريا، وطويل األمد وغير مشروط. 
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4. المالحق

أ. المؤسسات والفعاليات المنخرطة في عمل مركز بديل

شمال الضفة الغربية

دار الفنون والتراث، مخيم عسكر لالجئين الفلسطينيين •
مركز نسوي الفارعة، مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين •
مركز شباب الفارعة االجتماعي، مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين •
اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين، سلفيت •
مركز يافا الثقافي، مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين •
مركز شباب بالطة، مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين •
مركز العودة لتأهيل الشباب واألطفال، مخيم طولكرم لالجئين الفلسطينيين •
جمعية كي ال ننسى، مخيم جنين لالجئين الفلسطينيين •

منطقة وسط الضفة الغربية

المركز النسوي، مخيم األمعري لالجئين الفلسطينيين •
مركز الشباب االجتماعي، مخيم عقبة جبر لالجئين الفلسطينيين •
مركز الشباب االجتماعي، مخيم عين السلطان لالجئين الفلسطينيين •
المركز النسوي، مخيم دير عمار •
المركز النسوي، مخيم عقبة جبر •
المركز النسوي، مخيم قلنديا •
المركز النسوي، مخيم عين السلطان •

منطقة جنوب الضفة الغربية

االغاثة الزراعية الفلسطينية، بيت لحم •
جمعية الفينيق الخيرية، مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين •
مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي، مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين •
مركز العمل الشبابي للتنمية المجتمعية –ليلك- مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين •
مركز الرواد للثقافة والفنون، مخيم عايدة لالجئين •
مركز شباب عايدة، مخيم عايدة لالجئين  •
جمعية تنمية الشباب، واد فوكين •
مركز شباب العروب، مخيم العروب لالجئين الفلسطينيين •
مركز الجئ، مخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين •
مجموعة السياحة البديلة، بيت ساحور •
مركز المعلومات البديلة، بيت ساحور •
برنامج المناصرة المشترك، بيت ساحور •
مركز أنصار، الولجة •
مؤسسة شروق، مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين •
اللجنة الشعبية، بيت سكاريا •

متحف بتير البيئي، بتير •
دائرة العلوم االجتماعية، جامعة بيت لحم •
اللجنة الشعبية في التواني، تالل جنوب الخليل •
جمعية إبراهيم الخليل، تل الرميدة – الخليل •
الحركة العالمية للدفاع عن حقوق األطفال، الخليل •

مركز الطفل، مخيم الفوار لالجئين الفلسطينيين •

القـــدس

العيادة القانونية – جامعة القدس، القدس •
جمعية النبي صمويل النسوية، القدس •
جمعية برج اللقلق، القدس •
جمعية الرؤيا الفلسطينية، القدس •

جمعية لفتا الخيرية، القدس •

داخل الخط األخضر

المؤسسة العربية لحقوق االنسان، الناصرة •
ذاكرات، يافا •
عدالة – المركز القانوني للدفاع عن حقوزق األقلية العربية في اسرائيل •
جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخليًا، شفا عمرو •
جمعية الشبان العرب "بلدنا"، حيفا •

جمعية فلسطينيات •

قطاع غزة

جمعية مبدعون للثقافة والفنون، مخيم دير البلح لالجئين الفلسطينيين •
جمعية الكرمل، مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين •
جمعية أصدقاء الطفل، غزة  •
اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين، مخيم خانيونس لالجئين الفلسطينيين •
اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين، مخيم المغازي لالجئين الفلسطينيين •

االغاثة الزراعية، غزة •

آخــــــرون

مجموعة عائدون، لبنان •
االتحاد العام للمرأة االردنية •

الصوت اليهودي من أجل السالم / الواليات المتحدة االميركية •
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ب. أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لمركز بديل

العضويةاالسم

1رئيسة مجلس اإلدارةرانيا ابراهيم جليل خوري

2ناـئب الرئيسعبد الله الزغاري

3أمين الصندوقسمير عطا عيسى عودة

4سكرتير المجلسصالح احمد محمد العجارمة

5عضو مجلس إدارةنادر أنطون عيسى أبو عمشا

6عضو مجلس إدارةنورما نقوبل عيسى حزبون

7عضو مجلس إدارةرنين جريس

8عضو مجلس إدارةزياد ابراهيم حسين الحموز

9عضو مجلس إدارةنعيم مطر

10عضو جمعية عامةجهاد أنطون جريس الشوملي

11عضو جمعية عامةعبد الفتاح حمد الحاج صالح القلقيلي

12عضو جمعية عامةعمر محمد محمود اغبارية

13عضو جمعية عامةعدنان خليل خليل اللحام

14عضو جمعية عامةنبال تيسير خليل 

15عضو جمعية عامةرنا عفو جريس بشاره

16عضو جمعية عامةيوسف حسن محمد عمايرة

17عضو جمعية عامةعدنان احمد محمد العجارمة

18عضو جمعية عامةعبد الفتاح عبد الكريم ابو سرور

19عضو جمعية عامةمحمد خليل خليل اللحام

20عضو جمعية عامةعيسى احمد عبد الحميد قراقع

21عضو جمعية عامةناجي احمد محمود عودة

22عضو جمعية عامةتيسير عبد ابراهيم محيسن

23عضو جمعية عامةرانيا ماضي

24عضو جمعية عامةمنذر عمر الوعره

25عضو جمعية عامةمروة عدوي

26عضو جمعية عامةاسامة محمد احمد الجعفري

27عضو جمعية عامةنديم جمال الناشف

28عضو جمعية عامةساندي هالل

29عضو جمعية عامةتيسير محمد صالح نصر الله

30عضو جمعية عامةزكريا عوده

31عضو جمعية عامةايات الطرشان

32عضو جمعية عامةحنان احمد ابراهيم العيسة

33عضو جمعية عامةنضال محمد العزة

34عضو جمعية عامةعطا الله سالم 

اجتماع الجمعية العامة لمركز بديل، وانتخابات 

الهيئة اإلدارية. تشرين األول 2015 )تصوير: بديل(
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ج. الهيكل اإلداري التنظيمي لمركز بديل

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

المديـــر

مدير وحدة
المناصرة

مدير وحدة
البحث واالنتاج

مدير وحدة
اإلدارة والمالية

مدير وحدة
الحمالت

ـــز
ّ

مرك
التشبيك والمناصرة

ـــز
ّ

مرك
األنشطة والفعاليات

ـــز
ّ

مرك
المناصرة القانونية

ـــز
ّ

مرك
المناصرة الدولية واإلعالم

ـــز
ّ

مرك
اإلنـتـــــــاج

باحــــث
قــانــونـــي

باحــــث
مــيدانـــــي

المحاسب
م

ّ
منظ

التمويل

مـنـّســــق
اإلنـتـــــــاج

مستشار
المناصرة القانونية

جـنـيـــف
مراسلةسكرتير

ين ذها مركز بديل، وهي انعكاس الوظائف األساسية بدون املتعاقد معهم وامليسرّ مالحظة: هذه الهيكلية بنيت عىل أساس الربامج التي ينفرّ

الهيئة التنفيذّيةالهيئة التنفيذّية
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BADIL
Resource Center

for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

20
15

ر  
آذا

تـقـريـر مـركـز بـديـل الـسنـوي

2015

20
15

ي 
نو

س
 ال

يل
بد

ز 
رك

 م
ير

قر
ت

 القائم على الحقوق:
ّ

ترويج الحل

فين
َّ
تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على الُمكل

ق طالبي اللجوء من 
ّ

“وفي حين يستمر تدف
دول الشرق األوسط إلى أوروبا، فإن ذلك 

يستدعي من األخيرة تحّمل مسؤولياتها 

بشكل عام، وبأن إعادة التفكير، وبشكل 

نقدي، في جذور الصراعات المسلحة والتهجير 

أصبحت أمرًا ملّحًا. وعليه، وبما أن مجموعة 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين هي األكبر 

واألطول عمرًا في العالم، فإن الفلسطينيين 

ليسو بحاجة للمساعدات اإلنسانية فقط؛ بل 

هم بحاجة ماّسة لتدخالت قانونية مجدية 

وحلول سياسية فاعلة.”
ريكاردو بوكو، بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد الدراسات العليا، جنيف.


