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تعاريف
اإلدارة التصحيحيـة لمخاطـر الكـوارث: األنشطة اإلدارية التـي تعنـى بالتقليـل مـن المخاطر القائمة 

أو معالجتهـا.

إدارة الطــــوارئ: تنظيــــم وإدارة الموارد، والمســؤوليات للتعامــــل مـــع كافـــة جوانـــب الطـــوارئ، وبصفـــة 
خاصـــة االســتعداد واالســتجابة والخطــــوات األوليــة للتعافــي.

إدارة مخاطــــر الكــــوارث: العمليــــة النمطيــــة باســــتخدام التوجيهـــات اإلداريــة والمهــارات والقـــدرات 
العمليـة الالزمة لتطبيـق االستراتيجيات والسياسـات والقـدرات المحسنة للمواجهـة، مـن أجـل تخفيــف 
ــراءات  ــا مـــن خــالل أنشـــطة واجـ ــا أو نقلهـ ــوارث وتجنــــب األضــرار أو تخفيفهــ ــوع الكــ احتمــاالت وقــ

الوقايـــة والتخفيـــف واإلســتعداد.

اإلســتجابة: تقديـــم الخدمـــات الطارئـــة والمســاعدة المدنية أثنـــاء وبعــــد وقــــوع الكارثــــة مباشــرة، وذلــــك 
لحمايــة األرواح والتقليــــل مـــن التأثـــيرات الصحيـــة وضمـــان الســـالمة العامـــة وســـد اإلحتياجــات 

األساســية للمتأثريــــن.

قبــــل الحكومــــات والمجتمعــات واألفــراد  مــــن  تــــم تطويرهــــا  التــــي  اإلســتعداد: المعرفــة والقــــدرات 
والمنظمــات المعنيــة للتوقــــع واإلســتجابة والتعافــي، بشـــكل فاعـــل، مـــن األقــار المحتملــة أو وشـــيكة 

الحــــدوث أو القائمــة للكــــوارث أو الحــــوادث واألحــوال الخطــــرة.

اإلغاثــة الزراعيــة: جمعيــة التنميــة الزراعيــة تأسســت عــام 1983 كإطــار تطوعــي متخصــص داخــل 
الحركة التطوعية الفلســطينية.

التخطيـط اإلحترازي: عمليـة إداريـة يتـم مـن خاللها التعـرف عـى احتماالت محـددة مـن األحداق او 
الحاالت وتحليلهـــا، التـــي قـــد تهـــدد المجتمع أو البيئـــة، وإعـــداد الترتيبات المسبقة التي تســـاعد عـــى 
االســتجابة لهـــذه األحــداث أو الحــاالت بكفـــاءة حيـــن حدوثهـــا، وذلـــك مـــن خــالل اتخـــاذ اإلجــراءات 

المناســبة فــي  الوقـــت المناســب.

التخفيـف: التقليـل أو الحـد مـن األثر السـلبي لألخطار والكـوارث المتعلقة بها.

التعافــــي: ترميــــم وتحسيــــن المنشات وســــبل المعيشة والظــــروف الحياتيـــة للمجتمعـــات المتأثرة، بما 
في ذلـــك بـــذل الجهـــود للحـــد مـــن عوامـــل مخاطـــر الكـــوارث.

المخاطــر،  منطقــــة  فــي  األخــرى  والعناصــر  واألنظمــة  والممتلــكات  الســــكان  تواجــــد  التعــــرض: 
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محتملــــة. خســــائر  لحــــدوث  بالتالــي  وتعرضهــــم 

تقييــــم المخاطــــر: منهجيـــة تحديـــد طبيعـــة ومســـتوى المخاطر عـــن طريـــق تحليـــل األخطار المحتملة 
وتقييـــم الظـــروف الحاليـــة لمــدى القابليـــة للتضــرر، والتـــي معـــا قـــد تحـــدث أضــرارا ألفــراد والممتلــكات 

والخدمـــات وســـبل المعيشة والبيئـــة التـــي يعتمـــدون عليهـــا.

التنميـة المسـتدامة: التنميـة التـي تلبـي احتياجـات الحاضر دون المساس بقـدرة األجيال المستقبلية 
لتلبيـة احتياجاتهـم.

التوعيــــة العامــــة: مــــدى المعرفة المشتركة والوعــــي العــــام عــــن مخاطــــر الكــــوارث والعوامــــل التــــي 
تــــؤدي لهــــا، واألعمــال التــــي قــــد تتخــــذ بصــــورة فرديــــة أو جماعيــة للحــــد مــــن التعــــرض لألخطــار 

والتأثــــر بهــــا.

ــن  ــوارث مــ ــر الكــ ــن مخاطــ ــد مــ ــوارث: المفهــوم والممارســات الالزمــة للحــ ــر الكــ ــن مخاطــ ــد مــ الحــ
ــد  ــود المنهجيــة لتحليــــل وإدارة العوامــــل المســببة لحــــدوث الكــــوارث، بمــا فــي ذلــك الحــ خــــالل الجهــ
مــــن التعــــرض لألخطار، وتخفيــــف قابليــــة اإلنسان والممتلكات للتضرر، واإلدارة الحكيمــــة لألرض 

والبيئــــة، وتحسبــــن مســــتوى اإلســتعداد لمواجهــة األحــداث الســــلبية.

الحمايـــة المدنيـــة: نظـــام متكامـــل لحماية األفراد والممتلكات مـــا قبـــل وقـــوع الكارثـــة، وإدارة عمليـــات 
اإلنقاذ واإلغاثة والتخفيـــف مـــن مخاطـــر الكارثـــة حـــال وقوعهـــا والتعافي منهـــا.

خطـــة الحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث: وثيقـــة معـــدة مـــن قبـــل ســــلطة أو قطــــاع أو منظمــــة أو مؤسســــة 
تحــــدد األهداف والغايــــات المحددة للحــــد مــــن مخاطــــر الكــــوارث، وتضــــع األنشطة الالزمة لتحقيــــق 

هــــذه األهــداف .

الخطـر: ظاهـرة أو مـادة أو نشـاط بشري أو ظـروف خطـرة يمكـن أن تـؤدي الى خسـارة في األرواح 
أو إصابـــات أو آثـــار صحيـــة أخـــرى أو ضرر بالممتلكات أو خســــارة في ســــبل المعيشة والخدمــــات 

أو خلــل اقتصـادي واجتماعي أو ضرر بيئـي.

الطــــوارئ: حالــــة ناشــــئة عــــن أحــــداث غــــر متوقعــــة تســــتدعيُ  الحصــــول عــــى المساعدة أو اإلغاثة 
بشــــكل عاجــل وملــح.

عمليــــات الطــــوارئ: العمليــــات والتدابيــــر التــــي تتخــــذ عندمــــا يكـــون حـــال اإلنســان أو الحيـــوان، أو 
الممتلــكات العامـــة والخاصـــة، فــي خطــــر داهــــم بالنظــــر الــى عامــــل الوقــــت والظــــروف المحيطــة.
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ــهلة  ــا ســ ــي تجعلهــ ــروف المجتمــع أو المنظومــة أو الممتلــكات  التــ ــات وظــ ــرر: سمــ ــة التضــ قابليــ
التأثــــر باألخطــار.

قــــدرة التعامــــل: مقــــدرة األفراد والمنظمات واألنظمة عــــى مواجهـــة وإدارة الظـــروف الســـلبية التـــي قـــد 
تـــؤدى الــى حــاالت طارئـــة أو الــى كارثــــة باســــتخدام المــوارد والمهــارات المتاحــة.

القـــدرة علـــى المجابهـــة: قـــدرة المنظومــة أو التجمـــع العمرانــي أو المجتمــع المعــرض للخطـــر عـــى 
المناســب واألســلوب  بالوقــــت  الخطــــر  آثــــار  مــــن  المقاومــة واالمتصــاص واالســتيعاب والتعافــي 

ــا. ــة وترميمهــ ــآته األساســية والخدميــ ــى منشــ ــاظ عــ ــن خــالل الحفــ ــال، بمــا فــي ذلــك مــ الفعــ

الكارثــــة: اضطــــراب في أداء المجتمع أو التجمعــــات نتيجــــة حــــدث أو ظاهــــرة ناجمــــة عــــن عوامــــل 
الطبيعــة أو فعــل إنسان، أو عــن كليهـا، يتضمـن خسـائر كبـرة وآثـار سـلبية عـى األرواح والنواحـي 
المادية واإلقتصادية والبيئيـة التـي تفـوق قـدرة المجتمع أو التجمـع العمراني المتأثر عـلى مجابهتهـا 

باسـتخدام مـوارده الذاتيـة.

مخاطـــر الكارثـــة: الخســـائر المحتملــة فــي األرواح والوضـــع الصحـــي وســــبل المعيشــة والممتلــكات 
والخدمــات التــي يمكــن أن تصيــب مجتمــع أو تجمــع مــا بســبب الكــوارث، في فترة زمنيــة مســتقبلية 

محــددة.

المخاطـــر المتبقيـــة: المخاطر التـــي لم يتـــم التحكـــم بهـــا حتـــى بعـــد تطبيـــق اإلجراءات الفعالـــة للحـــد 
مـــن مخاطـــر الكـــوارث، والتـــي يجـــب المحافظة معهـــا عـــى قـــدرا ت اإلستجابة والتعافي في حاالت 

الكـــوارث والطـوارئ.

المخاطــر: حصيلــة احتمالية وقــوع الحــدث والعواقــب الســلبية المصاحبة لـه.

مراحـل الكارثـة: تشـمل دورة حيـاة الكارثـة مـن حيـث الوقايـة وتخفيـف األثر، واالستعداد، واالستجابة، 
والتعافي.

المرافــــق الحساســــة: المنشــئات الرئيســــة والمرافــق الفنيــــة واألنظمــة ذات األهميــة االجتماعيــة 
ــواء فــي  ــات، سـ ــات أو التجمعـ ــي للمجتمعـ ــة الالزمــة لــألداء الوظيفـ ــة والصحيـ واإلقتصاديــة والعمليـ

األحــوال العاديــــة أو فــي حــاالت الكــــوارث والطــــوارئ.

نظــام إدارة مخاطــر الكــوارث: مجموعــة مــن اإلجراءات والتدابــير التــي تتبعهــا الجهــات المختصة 
وفقــــا للتشــريعات الســــارية للوصــــول الــى أهــــداف إدارة مخاطــــر الكـــوارث، ســـواء خــالل فـــترة وقـــوع 
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الكارثـــة أو فــي الحالـــة اإلعتياديــة.

نظـــم اإلنــذار المبكـــر: مجموعـــة مـــن القـــدرات الالزمــة إلعــداد ونشــر معلومـــات تحذيريـــة مفهومـــة 
وواضحـــة وفــي الوقـــت المناســب، لتمكيــــن األشــخاص والمجتمعــات والمنظمــات المهــددة باألخطــار 

لتســــتعد وتتصــرف بشــــكل مناســــب وبالوقــــت الكافــي للحــــد مــــن األضــرار والخســــائر.

الوقايـة: التجنـب التـام الثار المخاطر السـلبية والكـوارث المتصلة بها .

6



نبذة حول اإلغاثة الزراعية. 	
جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( هي مؤسســة أهلية ريادية ال تهدف إلى الربح، تأسســت 
عــام 1983 كإطــار تطوعــي متخصــص داخــل الحركــة التطوعيــة الفلســطينية، تعمــل فــي مجــال 
التنميــة الريفيــة وحمايــة البيئــة وتحســين أوضــاع المــرأة ، اإلغاثــة الزراعيــة مؤسســة رياديــة وطنيــة 
الهويــة اقليميــة التوجــه ملتزمــة بقضايــا الريــف و الزراعــة، التحــرر الوطنــي، والعدالة االجتماعيــة، 
تقــدم االرشــاد والتوعيــة والدعــم والخدمــات واالستشــارات المتميــزة للفــرد والتجمعــات والمؤسســات 
العاملــة فــي ذات المجــال، وتعمــل علــى تنميــة القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود المزارعيــن والوصــول 
الــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة واطرهــا، حيــث تعمــل علــى حشــد وتطويــر طاقــات ســكان الريــف 
لتمكينهــم مــن الســيطرة علــى مصادرهــم، وذلــك مــن خــالل طاقــم متميــز مــن العامليــن والمتطوعيــن 
المنتميــن لمجتمعهــم فــي اطــار برامــج رياديــة وممارســات اداريــة وفنيــة عصريــة وشــفافة، لبنــاء 

مجتمــع فلســطيني حــر وديمقراطــي تســوده قيــم العدالــة االجتماعيــة.

تحكــم اإلغاثــة الزراعيــة مجموعــة مــن القيــم الناظمــة أهمهــا الشــفافية، العدالــة المســتندة الــى الحقــوق، 
التطــوع، قبــول اآلخــر واالحتــرام المتبــادل، التجديــد واالبتــكار، االنتمــاء والــوالء، التعليــم الذاتــي، 
الشــراكة المجتمعيــة، الفعاليــة والمســؤولية االجتماعيــة، وتعتمــد علــى المشــاركة الفاعلــة العريضــة 
للفئــات المســتفيدة، وتنميــة وتطويــر كفــاءات الخبــراء والعامليــن فــي المؤسســة فــي ســبيل تنميــة 
مجتمــع فلســطيني مدنــي ديمقراطــي. انضمــت اإلغاثــة الزراعيــة فــي عــام 2018 إلــى مجموعــة 

العمــل مــن أجــل االســتجابة المحليــة المنظمــة.
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ملخص تنفيذي. 	
AECID  حصلــت اإلغاثــة الزراعيــة وجمعيــة تنميــة المــرآه الريفيــة  مــن مؤسســة التعــاون االســباني

لتطويــر  تمويــل  علــى   )FUNDACION PROMOCION SOCIAL FPS( خــالل  ومــن 
وإعــداد خطــه للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )DRR( إضافــة لتشــكيل لجــان حمايــة تســتهدف بعــض 
القــرى والبلــدات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه  مــع التركيــز علــى المناطــق المصنفــة كمناطــق 

)ج( حســب اتفــاق أوســلو.

تضمنــت الدراســة المعــدة اهــم األهــداف مــن اعــداد هــذه الدراســة والخطــة المصاحبــة، إضافــة الــى 
المنهجيــة المتبعــة فــي اعــداد هــذه الدراســة والمجموعــات المشــاركة ،  كمــا قدمــت وصفــا عامــا للبلــدة 
والســكان، واهــم مرافقهــا والبنيــة التحتيــة المتوفــرة وطبيعتهــا  إضافــة الــى مخطــط يوضــح موقــع البلــدة 
بالنســبة للمحافظــة ،  مــن خــالل اعــداد هــذه الدراســة والخطــة المصاحبــة، تمــت مراجعــة جميــع 
التقاريــر والمعلومــات العامــة المتعلقــة بقريــة قصــرة ، إضافــة لمراجعــة حلقــات العمــل التشــاركية 
التــي عقــدت مــع مختلــف شــرائح المجتمــع المتأثــرة، كتقييــم أولــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، حيــث 
تــم التواصــل مــع المجلــس المحلــي واألشــخاص االعتبارييــن للتعــرف علــى القريــة والمجتمــع وتقديــم 

مالحظــات وبيانــات عــن البلــدة.

اثنــاء اعــداد الدراســة تــم التحقــق مــن صحــة البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن ورش العمــل التشــاركية 
وتحديثهــا وترتيبهــا حســب األولويــة وتلخيصهــا وتنظيمهــا ،  حيــث قــام معــد الدراســة بمســح جميــع 
المعلومــات وغربلــة وتحديــد التهديــدات والمخاطــر بوضــوح، إضافــة الــى وصــف العواقــب التــي قــد 
تشــكلها هــذه التهديــدات علــى الفئــات المختلفــة وتحديــدا الضعيفــة منهــا، مثــل األطفــال، النســاء، 
المزارعيــن، وذوي االحتياجــات الخاصــة، مــع التركيــز علــى خطــورة المرحلــة الصحيــة الراهنــة فــي 
ظــل انتشــار وبــاء كورونــا الــذي اجتــاح العالــم ويجتــاح المنطقــة أيضــا، األمــر الــذي يزيــد مــن حــدة 

التهديــدات والمخاطــر وخاصــة فــي الجانــب الصحــي للفئــات المريضــة والضعيفــة.

الحقــا لعمليــة الغربلــة وتحديــد التهديــدات والمخاطــر وتصنيفهــا وتأثيرهــا علــى الفئــات المحرومــة، 
تــم ادراج اهــم التدابيــر الالزمــة للتخفيــف والحــد مــن هــذه التهديــدات والمخاطــر، ومحاولــة تفاديهــا، 
ببرنامــج زمنــي وفــق موازنــة مقترحــة ومصنفــة حســب األولويــات وفقــا ألهميــة وتأثيــر  وربطهــا 
التهديــدات،  كمــا قدمــت الدراســة بيانــات الخطــة فــي نمــوذج واضــح ومفصــل، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار توحيــد لغــة التعبيــر، وإدراج قضايــا المــرأة، وحمــالت الضغــط والدعــوة )الــى انشــاء وإنفــاذ 
القانــون( مــن خــالل برنامــج الخطــوات العمليــة المحــدث ، كمــا تــم تقديــم التوصيــات المناســبة إلنجــاح 

هــذه الخطــة.
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مقدمة. 	
قامــت اإلغاثــة الزراعيــة وجمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة مــع شــريكهما االســتراتيجي مؤسســة التعــاون 
 )FUNDACION PROMOCION SOCIAL FPS( خــالل  ومــن   AECIDاالســباني
باســتهداف بعــض المواقــع فــي الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزه لتطويــر خطــة الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث )DRR( وتشــكيل لجــان الحمايــة لهــم مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى محافظــة نابلــس 
ومنطقــة  خانيونــس فــي قطــاع  غــزه. وذلــك مــن اجــل المســاهمة فــي تحســين صمــود التجمعــات 
الريفيــة المعرضــة للخطــر فــي هــذه المناطــق، وذلــك مــن اجــل تمكينهــا مــن الوصــول الــى الحقــوق 

بطريقــه مســتدامة ومنصفــه .

يهــدف هــذا المشــروع الــى تعزيــز الوصــول الــى المــوارد الزراعيــة وتوافرهــا مــن اجــل إنتــاج فعــال 
للمزارعيــن،  التنظيميــة والتســويقية  الممارســات  كذلــك تحســين  نابلــس خانيونــس،   فــي  ومســتدام 
وتشــجيع تطبيــق الطاقــة النظيفــة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، إضافــة الــى  تمكيــن النســاء الريفيــات 
مــن ممارســة حقوقهــن االجتماعيــة واالقتصاديــة وتنميــة المــرأة الريفيــة. وكانــت قريــة قصــرة  فــي 

محافظــة نابلــس مــن المواقــع التــي ســيتم تنفيــذ المشــروع فيهــا.

يحتــوي المشــروع علــى سلســله مــن األنشــطة فــي كل منطقــه علــى حــده، اضافــه الــى األنشــطة 
المشــتركة بيــن مواقــع محافظــة نابلــس فــي الضفــة الغربيــة وخانيونــس فــي قطــاع عــزه مثــل اســتصالح 
األراضــي وشــق الطــرق الزراعيــة، وتنفيــذ المشــاهدات لجدولــة الــري، وتركيــب شــبكات ري جماعيــة 
وتأهيــل الينابيــع. اضافــه الــى أنشــطه تتعلــق باســتخدام الطاقــة الشمســية واســتخدام الســماد العضــوي 
ومخلفــات معاصــر الزيتــون. أضــف الــى ذلــك إعــداد خطــط للمخاطــر والتنميــة وتشــكيل لجــان 
حمايــة وتنميــة المجتمــع. وعمــل دورات تدريبيــه للمزارعيــن والنســاء لرفــع مســتوى وعيهــم بالحقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة.

إن مبــدأ المشــاركة المجتمعيــة يعتبــر العمــود الفقــري لطريقــة تنظيــم المجتمــع، وتعتمــد علــى تكويــن 
جانــب  مــن  أوســع  لمشــاركة  نــواة  تكــون  كبيــر،  وتمثيــل  وفعاليــة  أهميــة  ذات  متخصصــة  لجــان 
المجتمــع. فوجــود اللجــان ضــرورة تمليهــا طبيعــة المشــاركة المجتمعيــة والــذي يلعــب العنصــر البشــري 
فيهــا دورا مهمــا فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع المحلــي فــي ضــوء الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية التي يمر بها المجتمع الفلســطيني، وباإلمكان القول إن المشــاركة المجتمعية في برامج 
تنميــة المجتمــع المحلــي فــي فلســطين بحاجــة لتناولهــا بشــكل عــام والتركيــز علــى لجــان الحمايــة 
المجتمعيــة بشــكل خــاص لمــا لهــا اهميــة فــي تحقيــق المشــاركة المجتمعيــة والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث والجاهزيــة المجتمعيــة بمفهومهــا التنمــوي الشــامل.
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3.1.نبذة عن قرية قصرة 
3.1.1.الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية

 قريــة قصــرة احــدى قــرى محافظــة نابلــس  وتقــع بلــدة قصــره إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة نابلــس 
حيــث تبعــد حوالــي 24 كــم عــن مدينــة نابلــس، وتتبــع إداريــًا لبلديــة قصــره، تبعــد عــن الخــط األخضــر 
حوالــي 50 كــم، وترتفــع عــن ســطح البحــر750م، وتبلــغ مســاحة اراضيهــا مــا يقــارب 9000 دونمــًا، 
يحدهــا مــن الغــرب قريتــا تلفيــت وقبــالن، ومــن الشــرق قريــة مجــدل بنــي فاضــل، فيمــا يحدهــا مــن 

الشــمال قريــة عقربــا، ومــن الجنــوب يحدهــا قريــة جالــود.

الشكل 1: موقع وحدود قرية قصرة 

بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حوالــي 707 نســمة، وفــي عــام 1945م حوالــي 930 نســمة، وبعــد 
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 قريــة قصــرة احــدى قــرى محافظــة نابلــس  وتقــع بلــدة قصــره إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة نابلــس 
حيــث تبعــد حوالــي 24 كــم عــن مدينــة نابلــس، وتتبــع إداريــًا لبلديــة قصــره، تبعــد عــن الخــط األخضــر 
حوالــي 50 كــم، وترتفــع عــن ســطح البحــر750م، وتبلــغ مســاحة اراضيهــا مــا يقــارب 9000 دونمــًا، 
يحدهــا مــن الغــرب قريتــا تلفيــت وقبــالن، ومــن الشــرق قريــة مجــدل بنــي فاضــل، فيمــا يحدهــا مــن 

الشــمال قريــة عقربــا، ومــن الجنــوب يحدهــا قريــة جالــود.

الشكل 1: موقع وحدود قرية قصرة 

بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حوالــي 707 نســمة، وفــي عــام 1945م حوالــي 930 نســمة، وبعــد 

االحتــالل الصهيونــي عــام 1967 حوالــي 1200 نســمة، وارتفــع إلــى 2100 عــام 1987، امــا 
فــي عــام 2017 فحســب التقديــرات االحصائيــة بلــغ عــدد ســكان البلــدة أكثــر مــن )5311( نســمة، 
ويعمــل غالبيــة ســكان البلــدة فــي الزراعــة حيــث تشــتهر البلــدة بزراعــة الزيتــون واللــوز والعنــب، ويوجــد 
فــي البلــدة أربــع حمائــل وهــي دار حســن، دار أبــو ريــدة دار عــودة ودار كنعــان، ويوجــد لــكل عائلــة 

مضافــة تعــود إلــى العــام 1924 و1926.   

للبلــدة،  الشــرقي  المدخــل  علــى  وتقــع  مجداليــم  )مســتوطنة  مســتوطنات  أربــع  قصــره  بلــدة  تحيــط 
ومســتوطنة ايــش كــودش تقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة )الوعــار(، ومســتوطنة كيــده وهــي فــي المنطقــة 
الجنوبيــة أيضــًا، ومســتوطنة علــي عيــن تقــع إلــى الجنــوب الشــرقي مــن القريــة(، ومعظــم أراضــي بلــدة 

قصــرة تقــع ضمــن منطقــة ب + منطقــة ج حســب اتفاقيــة أوســلو. 

تــم تأســيس  مجلــس قــروي قصــرة فــي عــام 1994 م  وفــي عــام 2017 م تــم تأســيس بلديــة بقــرار 
مــن وزيــر الحكــم المحلــي كــون قصــرة بلــدة ماضيــة فــي المقاومــة الشــعبية ضــد االحتــالل واالســتيطان 
ولهــا تاريــخ طويــل فــي ذلــك ،  ويتكــون المجلــس البلــدي الحالــي 11 عضــوا تــم انتخابهــم فــي 
االنتخابــات األخيــر لعــام 2021 م كمــا يعمــل فــي البلديــة 12 موظــف ويوجــد للبلديــة مقــر دائــم ،  
ويقــع ضمــن مجلــس الخدمــات المشــترك جنــوب شــرق نابلــس ، كمــا  تمتلــك البلديــة ســيارة نفايــات 
لجمــع النفايــات المنزليــة  رافعــة كهربــاء وغيرهــا مــن األدوات والوســائل اللوجســتية ، ويقــوم المجلــس 
البلــدي ببعــض المهــام مثــل تركيــب وصيانــة شــبكة الميــاه و الكهربــاء والمولــدات ، وتنظيــف وجمــع 
الشــوارع والنفايــات المنزليــة ، توفيــر أســواق عامــة للتجــارة والبيــع ، توفيــر ريــاض أطفــال وغيرهــا مــن 

الخدمــات األساســية التــي يقدمهــا المجلــس للمواطنيــن .
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3.1.2. لمحة تاريخية عن قرية قصرة 
ســميت قريــة قصــرة بهــذا االســم نســبة الــى االفاعــي القصيــرة التــي تنتشــر بكثــرة فــي أراضيهــا ، ويقــال 
أيضــا ان بســبب التســمية جــاء نســبة الــى كســرى ملــك الفــرس الــذي كان قــد ســكن القريــة واقــام فيهــا 
ويعــود تاريــخ انشــاء التجمــع الحالــي الــى اكثــر مــن 1800 عــام ويعــود اصــل بعــض ســكان قصــرة 

كعائلــة أبــو ريــدة مــن المملكــة العربيــة الســعودية   ) المصــدر بلديــة قصــرة 2022(. 

الشكل 2: خريطة رقم 2 : المواقع الرئيسه في قرية قصرة

3.1.3. األماكن الدينية واالثرية 

يوجــد فــي قريــة قصــرة أربعــة مســاجد وهــي : مســجد النوريــن ، مســجد الصحابــة ، المســجد الكبيــر ، 
مســجد الشــهداء ، كمــا يوجــد  بعــض األماكــن والمناطــق االثريــة منهــا ســجن نبــوح ، منطقــة الكــرك 
، ومنطقــة العقــدة ، ومــن الجديــر بالذكــر ان جميــع هــذه المناطــق غيــر مؤهلــه لالســتغالل الســياحي 

.  ) المصــدر بلديــة قصــرة2022   ( .

1. المســاحة: تبلــغ مســاحة اراضــي بلــدة قصــرة مــا يقــارب 9000 دونــم، بمــا فيهــا 3881 دونــم 
ضمــن المخطــط الهيكلــي للبلــدة والــذي تــم اعتــداده عــام 2016، ومــا يقــارب 1034 دونــم هــي 
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اراضــي ضمــن تصنيــف »ب« حســب اتفاقيــات اوســلو، وباقــي اراضيهــا هــي ضمــن مناطــق »ج«، 
والتــي تزيــد عــن نصــف مســاحة البلــدة وهــو األمــر الــذي يشــكل تحــدي كبيــر للتنميــة المحليــة فــي 

البلــدة.

2. التضاريــس: يتخلــل بلــدة قصــرة الســهول والوديــان والهضــاب وترتفــع الــى اعلــى قمــة مــن اراضيهــا 
)830 م( اعلــى مــن ســطح االرض، نظــرا للمســاحات الواســعة التابعــة للبلــدة التــي تصــل الــى 

ضفــاف نهــر األردن مــن الجهــة الشــرقية للبلــدة.

3. المنــاخ: تتبــع قصــرة لسلســلة جبــال نابلــس مناخيــا، حيــث يكــون الجــو بــاردا وماطــرا فــي فصــل 
الشــتاء،  ويقــل المطــر كلمــا اتجهنــا شــرقًا ، ويكثــر النــدى فــي البلــدة فــي معظــم أيــام الصيــف، ممــا 

يعطــى أهميــة للزراعــات الصيفيــة . 

الــذي نفــذه الجهــاز  المركــزي لإلحصــاء  التعــداد العــام للســكان المســاكن  4. الســكان :  بيــن 
الفلسطيني في عام 2007 م ان عدد سكان قرية قصرة بلغ 4,310 نسمة ، منهم 2,197 نسمة 
مــن الذكــور %51  ، و2,113 نســمة مــن االنــاث  %49 ، كمــا واظهــرت بيانــات التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن ان توزيــع الفئــات العمريــة فــي قريــة قصــرة كان كمــا يلــي %44.5 ضمــن الفئــة 
العمرية اقل من 15 عاما ، %52.6 ضمن الفئة العمرية 64-15 عاما ، و%2.9 ضمن الفئة 
العمريــة 65 عامــا فمــا فــوق   ويبلــغ عــدد االســر 674 اســره وعــدد الوحــدات الســكنية 777 وحــدة .

5.التعليــم:  ُيعــد قطــاع التعليــم مــن أهــم القطاعــات التنمويــة فــي أي بلــد ويحظــى بعنايــة خاصــة فــي 
بلــدة قصــرة حيــث تشــير اإلحصــاءات الــى ارتفــاع مســتوى التعليــم فــي البلــدة منــذ عــام 1995 حتــى 
فــي المنشــآت التعليميــة كالمــدارس إذ تحتــوي بلــدة قصــرة علــى خمســة  مــدارس منهــا واحــدة للذكــور 
و أخــرى لإلنــاث و ثــالث مــدارس اساســية مختلطــة. تُضــم المــدارس 1218 طالــب وطالبــة موزعيــن 
علــى المــدارس، منهــم 476 طالبــة فــي المدرســة الثانويــة للبنــات، 120 طالــب فــي مدرســة الشــهيد 
ياســر عرفــات  وحوالــي 306 طالــب فــي مدرســة ذكــور قصــرة األساســية، فيمــا يكــون الباقــي فــي 
مدرســة قصــرة االساســية المختلطــة و مدرســة أســماء بنــت ابــي بكــر. كمــا أن هنالــك زيــادة ملحوظــة 
فــي أعــداد الطــالب الملتحقيــن بالجامعــات والكليــات والمعاهــد ،كمــا أظهــرت البيانــات لعــام 2007م 
ان نســبة االميــة فــي قريــة قصــرة بلغــت%6.2 وقــد شــكلت نســبة االنــاث منهــا %82.2، كمــا يوجــد 

فــي قريــة قصــرة روضتــان يديرهــا القطــاع الخــاص . 
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6. قطــاع لصحــة : يوجــد فــي بلــدة قصــرة مركــزًا صحيــًا حكوميــا، ومركــز و مختبــر طبــي خــاص ، 
وتفتقــر البلــدة الــى مركــز للــوالدة حيــث ان نســبة الخصوبــة فــي القريــة عاليــة، كمــا انتهــا تفقتــر الــى 
مركــز لتأهيــل المعاقيــن، كمــا أن البلــدة تحتــاج لنشــر ثقافــة الوعــي بالنســبة لــزواج االقــارب والــزواج 

المبكــر وتنظيــم النســل.

ان المركــز الطبــي الــذي يعمــل حاليــا كعيــادة حكوميــة، والــذي تــم تأسيســه عــام1999 كان مــن 
المفتــرض ان يكــون مركــزا طبيــا يخــدم قريــة قصــرة والقــرى المجــاورة الســتة )تلفيــت، جوريــش، جالــود، 
قريــوت، دومــا، مجــدل بنــي فاضــل( علــى مــدار الســاعة، ولكــن بســبب ضعــف االمكانيــات الماديــة 
فــي القريــة وقلــة التمويــل مــن الجهــات الخارجيــة، تــم تحويــل هــذا المركــز لعيــادة حكوميــة يتواجــد فيهــا 
الطبيــب لمــدة 5 ســاعات يوميــا علــى مــدار يوميــن اســبوعيا، وعليــه فمــن الضــروري اعــادة تأهيــل 
العيــادة الصحيــة القديمــة ليتــم نقــل العيــادة الحكوميــة اليهــا ويكــون هــذا المركــز جاهــزا الســتقبال 

األجهــزة الطبيــة والمختبــر ومركــز لألشــعة وللكــوادر المتخصصــة علــى مــدار الســاعة.

7. القطــاع الزراعيــة  : تبلــغ مســاحة قريــة قصــرة الكليــة  9000 دونــم منهــا 3,881 دونــم ضمــن 
المخطــط الهيكلــي للبلــدة والــذي تــم اعتــداده عــام 2016، ومــا يقــارب 1034 دونــم هــي اراضــي 
ضمــن تصنيــف »ب« حســب اتفاقيــات اوســلو، وباقــي اراضيهــا هــي ضمــن مناطــق »ج«، والتــي 
تزيــد عــن نصــف مســاحة البلــدة وهــو األمــر الــذي يشــكل تحــدي كبيــر للتنميــة المحليــة فــي البلــدة ، 
وتشــتهر قريــة قصــرة بزراعــة  الزيتــون حيــث يوجــد اكثــر مــن 3,290 دونــم مزروعــة بأشــجار الزيتــون 
، امــا بالنســبة للمحاصيــل الحقليــة والعلفيــة فــي قريــة قصــرة  فــان مســاحة تبلــغ 400 دونــم واهمهــا 
القمــح ،  امــا بالنســبة للثــروة الحيوانيــة فــي قريــة قصــرة حســب البيانــات التــي أظهــرت ان 0.5% 

مــن ســكان قصــرة يقومــون بتربيــة المواشــي مثــل االبقــار واالغنــام وغيرهــا .

جدول رقم 5 : استعماالت األراضي في قرية قصرة ) المساحة بالدونم ( 
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خريطة 6 : استعماالت األراضي في قرية قصرة

3.1.4. قطاع المؤسسات والخدمات

يوجــد فــي قريــة قصــرة القليــل مــن المؤسســات الحكوميــة : منهــا شــعبة البريــد كمــا ويوجــد عــدد مــن 
المؤسســات المحليــة والجمعيــات التــي تقــدم خدماتهــا لمختلــف فئــات المجتمــع وغــي عــدة مجــاالت 

ثقافيــة ، ورياضيــة وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية للمجتمــع .

مجلــس قــروي قصــرة : تأســس عــام 1994 م وتــم ترخيصــه الحقــا مــن قبــل وزارة الحكــم المحلــي ن 
بهــدف االهتمــام بقضايــا القريــة وتقديــم كافــة الخدمــات الــى ســكانها باإلضافــة الــى تقديــم خدمــات 
البنيــة التحتيــة  ، الحقــا وبعــد قــرار  منــح قريــة قصــرة بلديــة عــام 2016 م وذلــك ألســباب تتعلــق 
ــا بــان مجلــس القــروي آنــذاك كان فعــال لدرجــة تــم  بمواجهتهــا االســتيطان بكافــة أشــكاله وذكــر حن

منــح قريــة قصــره بلديــة تقــوم بنفــس المهــام الموكلــة اليهــا  .

جمعيــة قصــرة الخيريــة  : تأسســت عــام 2000م تــم ترخيصهــا مــن قبــل وزارة الداخليــة ، تعنــى 
بإجــراءات دورات تدريبيــة لفئــات القريــة المختلفــة  .
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جمعيــة قصــرة النســوية : تأسســت 2004 م مــن قبــل وزارة الداخليــة تعنــى بالعنصــر النســوية فــي 
القريــة مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة تدريبيــة متعــددة وتخــص بالنســاء .

اتحــاد قصــرة الرياضــي : تــم تأسيســه عــام 1973م وتــم ترخيصــه الحقــا مــن قبــل وزارة الشــباب 
والرياضيــة ، بهــدف خدمــة قطــاع الشــباب وتنظيــم فــرق رياضيــة إضافــة الــى تنفيــذ اعمــال تطوعيــة 

وتقديــم خدمــات فــي القريــة .

منتــدى قصــرة الثقافــي : وتــم تأسيســه 2007م وتــم ترخيصــه الحقــا مــن قبــل وزارة الداخليــة ن بهــدف 
تنفيــذ أنشــطة ثقافيــة متنوعــة .

3.1.5. األنشطة االقتصادية

يعتمــد االقتصــاد فــي قريــة قصــرة  علــى عــدة قطاعــات أهمهــا قطاعــي الوظائــف وســوق العمــل  
اإلســرائيلي حيــث يســتوعب كل منهمــا %40 مــن القــوى العاملــة  إن اقتصــاد بلــدة قصــرة يعتمــد 
علــى العمــال بالدرجــة االولــى وبالــذات داخــل أراضــي 48 حيــث بلغــت نســبة العمالــة فــي الداخــل 
الفلســطيني والمســتوطنات مــا نســبته %40 مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي البلــدة، والقلــة ضمــن 
القطاع الحكومي أو عبر ممارسة االنشطة التجارية الحرة والعمل في الحرف والمهن والصناعات 
التحويليــة واالســتخراجية. كمــا تتميــز البلــدة بوجــود منطقــة صناعيــة واعــده تشــمل صناعــات صغيــرة 
ومتوســطة مــن مصانــع أعــالف ومصانــع الطــوب والبــالط والمناشــير الحجريــة والصابــون، أمــا علــى 
مســتوى القطاع الزراعي فيمكن اإلشــارة الى أن قطاع الزراعة على مســتوى البلدة يواجه صعوبات 
جمــة تحــول دون لعبــه دوًرا مهًمــا فــي االقتصــاد العــام للبلــدة، وقــد أظهــرت نتائــج المســج الميدانــي 
الــذي اجريــه ، بــأن توزيــع االيــدي العاملــة حســب النشــاط االقتصــادي فــي قريــة قصــرة فــي محافظــة 

نابلــس   كمــا يلــي :

قطاع الموظفين ويشكل %29من االيدي العاملة 

قطاع العمل في إسرائيل ويشكل %35 من االيدي العاملة 

قطاع الزراعة ويشكل %20من االيدي العاملة 

قطاع الخدمات ويشكل %10 من االيدي العاملة 

قطاع التجار ويشكل %3من االيدي العاملة 

قطاع الصناعة وشيكل %3 من االيدي العاملة 
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الشكل 4 : توزيع االيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية قصرة في محافظة نابلس

3.1.6. البنية التحتية والمصادر الطبيعية

1.1 : الكهرباء : تم توصيل قرية قصرة  بشــبكة كهرباء عامة منذ عام 1988، وتعتبر  الشــركة 
القطريــة اإلســرائيلية  المصــدر الرئيــس للكهربــاء فــي القريــة ، وتصــل نســبة الوحــدات الســكنية  
الموصولــة بشــبكة الكهربــاء الــى نســبة %100 مــن الوحــدات الســكنية فــي القريــة ، يواجــه ســكان 
قريــة قصــرة فــي محافظــة نابلــس  عــدًدا مــن المشــاكل المتعلقــة بالكهربــاء ، أبرزهــا ضعــف التيــار 
الكهربائــي وقلــة المحــوالت الكهربائيــة ، واالدوات  التشــغيلية والمســاعدة الخاصــة بقســم الكهربــاء .

1.2 : المواصالت : يوجد 10 سيارات أجرة  نقل عمومي في قصرة ، ولكن السكان يستخدمون 
ســياراتهم الخاصــة والمركبــات الموجــودة فــي الشــارع الرئيــس أو مكاتــب ســيارات األجــرة فــي حالــة 
نقــص المركبــات النقــل العمومــي المتوجــة مــن القريــة الــى مدينــة نابلــس ، يوجــد 4 كــم مــن الطــرق 

الرئيســية و 42 كــم مــن الطــرق الثانويــة او الفرعيــة فــي القريــة .

1.4 الميــاه : تــم تنفيــذ شــبكة ميــاه فــي بلــدة قصــرة منــذ ســنة 2015 بتزويــد مــن مجلــس الخدمــات 
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المشــترك ،  يوجــد فــي قريــة قصــرة العديــد مــن الينابيــع الصالحــة للشــرب والزراعــة معــا ، كمــا يوجــد 
فــي قريــة قصــرة حوالــي 1200 بئــر لجميــع ميــاه االمطــار ) ابــار منزليــة ( ، وخــزان ميــاه بســعة 3 

االف متــر مكعــب .

1.5 : الصرف الصحي : ال يوجد في قرية قصرة شبكة عامة للصرف الصحي ، حيث يستخدم 
الســكان الحفــر االمتصاصيــة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة  مــن خــالل الصهاريــج الــذي يديرهــا 
القطــاع الخــاص واالفــراد ،حيــث يتــم تفريغهــا فــي المناطــق المفتوحــة المجــاورة للقريــة دون مراعــاه 
التأثيــر الســلبي الناجــم عنهــا حيــث تؤثــر علــى االراضــي الزراعيــة والميــاه الجوفيــة والبيئــة والصحــة 

العامــة .

1.6: النفايــات  والبيئــة : يعتبــر المجلــس البلديــة لقصــرة الجهــة الرســمية المســؤولة عــن ادارة 
بجمعهــا  تتمثــل  والتــي  التجاريــة   القريــة والمنشــات  فــي  الســكان  عــن  الناتجــة  الصلبــة  النفايــات 
والتخلــص منهــا  بواســطة ســيارة خاصــة بالنفايــات وتفرغهــا فــي مكــب الخــاص بقريــة قصــرة  الــذي 
يبعــد حوالــي 3 كــم عــن مركــز التجمــع للقريــة ليتــم التخلــص منهــا بشــكل نهائــي مــن خــالل حرقهــا ، 
وتعانــي قريــة قصــرة العديــد مــن المشــاكل والتهديــدات الخاصــة بتلــوث  البيئــة الناجمــة عــن النفايــات 
المنزليــة والتجاريــة  وحفــر االمتصــاص للميــاه العامــة المنزليــة  ومكــب النفايــات وطريقــة حرقهــا، 
االمــر الــذي يســاهم فــي تفاقــم المشــاكل والتهديــدات التــي تؤثــر علــى حيــاة الســكان واالراضــي 

الزراعيــة والبيئــة والميــاه الجوفيــة .

3.1.7. أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

وفًقا التفاقية أوسلو 2 المؤقتة الموقعة في 28 سبتمبر 1995 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل ، تم تقسيم قرية قصرة  إلى منطقة ) ب (  ومنطقة )ج( تم تصنيف حوالي 4،460  دونًما 
)٪50 من إجمالي مســاحة القرية( على أنها منطقة ب ، حيث تتمتع الســلطة الوطنية الفلســطينية 
بالســيطرة الكاملــة علــى الشــؤون المدنيــة لكــن إســرائيل تواصــل االحتفــاظ بالمســؤولية الرئيســية عــن 
األمــن ،  تــم تصنيــف باقــي مســاحة القريــة  والتــي تشــكل 4،427 دونًمــا )٪50 مــن المســاحة 
اإلجماليــة( ، علــى أنهــا منطقــة »ج« ، حيــث تحتفــظ إســرائيل بالســيطرة الكاملــة علــى األمــن واإلدارة 
المتعلقيــن بالمنطقــة. فــي المنطقــة )ج( ، يحظــر البنــاء الفلســطيني وإدارة األراضــي إال بموافقــة أو 
تصريــح مــن اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية ، يســكن غالبيــة ســكان دومــا فــي المنطقــة »ب« فــي حيــن 
 أن معظــم األراضــي الواقعــة داخــل المنطقــة »ج« عبــارة عــن أراٍض زراعيــة ومســاحات مفتوحــة. 
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أصــدرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي ، عبــر المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنظيــم ، سلســلة مــن 
األوامــر العســكرية بمصــادرة األراضــي ووقــف أعمــال بنــاء المســتوطنات والبــؤر االســتيطانية المقامــة 
علــى اراضــي القريــة ،   حيــث صــادرت قــوات االحتــالل 177 دونمــا إلقامــة مســتوطنة مجداليــم مــن 
الجهــة الشــرقية للقريــة ، كمــا وصــادر االحتــالل مســاحات واســعة مــن قريتــي قصــرة وجالــود بؤرتيــن 
اســتيطانيتين ) ايش كوديش واحيا (  امتداد لمســتوطنتي  ) شــيلو وشــفيوت راحيل ( وتشــكل البؤر 
االســتيطانية حــزام امنــي محيــط بالمناطــق الفلســطينية ويحاصرهــا ويضيــق علــى ســكانها ن وكذلــك 
مصــدرا مــن مصــادر االعتــداءات واالنتهــاكات بحــق المواطنيــن الفلســطينيين وأراضيهــم ومنعهــم مــن 

الوصــول اليهــا والوصــول ايضــا للمصــادر الطبيعيــة الخاصــة بالمواطنيــن . 

وتعانــي قريــة قصــرة وســكانها مــن  اعتــداءات وانتهــاكات يوميــة مــن قبــل المســتوطنين  ســكان 
المســتوطنات المقامــة عــل اراضيهــم ابشــع انــواع االعتــداءات بحــق المزارعيــن فــي مواســم الحصــاد ، 
وايضــا  وخلــع االشــجار المثمــرة وهــدم المنــازل وحظائــر الحيوانــات وحــرق البيــوت الســكنية القريبــة 

مــن مــا يســمى الحــزام االمنــي للمســتوطنات .
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 أهداف الدراسة . 4
التأهــب واالســتجابة فــي المناطــق الريفيــة  الــى تعزيــز وتحســين  تهــدف الدراســة بشــكل أساســي 
الضعيفــة مــن خــالل اعــداد خطــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي قــد تكــون تعرضــت لهــا البلــدة او 
تتعــرض لهــا او مــن الممكــن ان تتعــرض لهــا فــي المســتقل ، إضافــة الــى توفيــر قاعــدة معلومــات 
ســليمة يمكــن علــى أساســها تقييــم طبيعــة ومســتوى التهديــدات المتعلقــة بالحمايــة، بمــا فــي ذلــك 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي. 

حيــث تــم اعــداد دورات وورش عمــل تهــدف الــى تحديــد التهديــدات والمخاطــر المتعــددة التــي تواجــه 
القطاعــات المختلفــة داخــل البلــدة مــن اجــل بلورتهــا والتوصــل إلــى خطــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

وذلــك مــن خــالل:

1- تعزيــز ثقافــة حقــوق االنســان بشــكل عــام والمبــادئ المتعلقــة بمفهــوم حقــوق االنســان بشــكل 
عــام، وبنــاء قدراتهــم االساســية لتطويــر مفهــوم حقــوق النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

بشــكل خــاص.

2- بنــاء قــدرات المجتمــع المحلــي مــن خــالل إقامــة لجــان حمايــة مجتمعيــة قــادرة علــى تلبيــة 
التهديــدات. و/أو  المخاطــر  لمواجهــة  المجتمعيــة  االحتياجــات 

3- تعزيز ثقافة التمكين االقتصادي للمؤسسات المجتمعية.

4- اعداد خطة عمل مجتمعية لمواجهة التهديدات ومتابعتها مع اصحاب الشأن. 

5- المســاهمة فــي رفــع المهــارات االداريــة للمســتفيدين مــن اجــل زيــادة القــدرة لتنظيــم فعاليــات 
متخصصــة فــي مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن تأثيــر المخاطــر والتهديــدات التــي تتعــرض لهــا 

البلــدة. 

6- تدريب المستفيدين على أهمية اعداد خطة تنفيذية لبناء لجان فاعلة ونشيطة. 

7- وضــع خطــة اتصــال وتواصــل مــع الجهــات ذات الشــأن لتســليط الضــوء علــى مــا تتعــرض لــه 
القريــة مــن مخاطــر وتهديــدات.  

8- زيادة مهاراتهم في انشاء الشبكات والتواصل.
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5. المنهجية المتبعة في إعداد الدراسة
قبــل اعــداد نظــام وخطــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وقبــل طــرح منهجيــة اعــداد الدراســة، هنالــك 
حاجــة لمنهجيــة واضحــة لمــا يفتــرض ان يعملــه هــذا النظــام وأهدافــه. تتميــز األنشــطة المتعلقــة 
بالكــوارث ومخاطرهــا بعــدة اهــداف علميــة، إدارة مخاطــر الكــوارث قبــل وقوعهــا )تحليــل المخاطــر، 
التخفيــف مــن حدتهــا والتأهــب لهــا(، واهــداف أخــرى متعلقــة بعمليــات الكــوارث )عمليــات التأقيــر 

واإلنقــاذ، واإلغاثــة والتعافــي(، إضافــة الــى التعلــم والــدروس المســتفادة بعــد وقــوع الكارثــة.

مــن اجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، تــم العمــل وفــق منهجيــة واضحــة ومتسلســلة بدئــا باختيــار البلــدات 
والقــرى وفــق معاييــر واضحــة، وصــوال الــى تنفيــذ ورش عمــل باســتخدام أســلوب المشــاركة المجتمعيــة 
للمناطــق المســتهدفة، وانتتهــاء باعــداد خطــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ينبثــق عنهــا خطــة تنفيذيــة 

وتوصيــات محددة.

تــم اختيــار قريــة قصــرة  وفــق المعاييــر المحــددة مســبقا لتحديــد البلــدات والقــرى المســتفيدة مــن 
البرنامــج ،  تــم تنفيــذ عــدة ورش عمــل باســتخدام أداة تقييــم المخاطــر للحــد مــن المخاطــر والكــوارث 
التــي تتعــرض لهــا تلفيــت، ممــا ســاعد فــي رســم خطــوط عامــة وعريضــة الحتياجــات المشــاركين 
)مجلــس محلــي، شــباب، نســاء، رجــال ديــن ومؤسســات ولجنــة حمايــة إضافــة الــى طاقــم المشــروع( 
مــن خــالل تحديــد المعوقــات والمخاطــر ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة حيــث تســاعد علــى أن تكــون 
وســيلة تخطيــط مجتمعــي لتقليــل ومواجهــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا القريــة. ولتحقيــق أهــداف 
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الدراســة تــم اتبــاع اآلليــات التاليــة لتنفيــذ الدراســة:

1. مراجعة جميع التقارير والمعلومات العامة.

2. عقد مجموعات بؤرية مع أصحاب المصلحة.

3. عقد اجتماعات مع المجلس المحلي واألشخاص االعتباريين للتعرف على القرية عن كثب.

تــم عقــد ورشــات عمــل تخصصيــة وواحــدة مركزيــة بوجــود المجلــس المحلــي لتحديــد أهــم المخاطــر 
التــي تواجــه المواطنيــن وذلــك بحســب مــا ذكــر ســابقًا باســتخدام أســلوب المشــاركة المجتمعيــة. تــم 
تصنيــف المخاطــر علــى عــدة محــاور بنــاء علــى المخاطــر والتهديــدات التــي تــم تســجيلها فــي ورش 

العمــل وباالعتمــاد علــى خبــرة معــد الخطــة، وهــي كالتالــي:

1- مخاطر تخص القطاع الزراعي,

2- مخاطر تخص البنية التحتية.

3- مخاطر تخص النساء.

4- مخاطر تخص الصحة.

5- مخاطر تخص الشباب.

6- مخاطر تخص ذوي االحتياجات الخاصة.

23



6. نتائج الدراسة
تــم اســتهداف ســتة قطاعــات رئيســية خــالل إعــداد الدراســة ، القطــاع الزراعــي، قطــاع التعليــم، البنيــة 
التحتية، الصحة، وقطاعي النســاء والشــباب ، إضافة الى قطاع ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 
عقــدت ورش عمــل مــع كل قطــاع علــى حــدة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى ورشــة عمــل لجميــع 
القطاعــات بحضــور المجلــس المحلــي ،  تــم جمــع البيانــات ومراجعتهــا وتحليلهــا، حيــث تــم فحــص 
جميــع التهديــدات والمخاطــر التــي تعرضــت لهــا أو تتعــرض لهــا حالًيــا أو التــي يمكــن أن يتعــرض 

لهــا كل قطــاع.

مــن خــالل تحليــل البيانــات والغربلــة لوحــظ تقاطــع فــي العديــد مــن التهديــدات والمخاطــر بيــن مختلــف 
القطاعــات أهمهــا االحتــالل، الظــروف االقتصاديــة، والبطالــة، ونظــرة المجتمــع ومكوناتــه إضافــة 
الــى جائحــة كورونــا التــي ضربــت وال تــزال تضــرب العالــم، األمــر الــذي خلــق مزيــدا مــن التهديــدات 

الصحيــة واالقتصاديــة لــدى العديــد مــن الفئــات المجتمعيــة وخاصــة الضعيــف والفقيــرة.

بعــد اجــراء عمليــة الغربلــة وتحديــد التهديــدات والمخاطــر وتوقــع موعــد حدوثهــا، تــم اســتعراض المــوارد 
الداخليــة المتوفــرة والقــدرات الشــخصية والمجتمعيــة والفــرص المتوفــرة، إضافــة الــى تحديــد التدخــالت 
الخارجيــة والداخليــة الالزمــة إلزالــة التهديــدات والمخاطــر او الحــد مــن اثارهــا الســلبية، والجهــات 

الواجــب تدخلهــا مــن اجــل ذلــك.  

مــن خــالل النتائــج الموضحــة فــي الجــداول التاليــة يمكــن االســتنتاج أن القطــاع الزراعــي مــن أهــم 
القطاعــات المهــددة والتــي بحاجــه الــى تدخــل مــن خــالل تعزيــز صمــود المزارعيــن فــي أرضهــم 
ودعمهــم  وتوفيــر مصــادر ميــاه لــري مزروعاتهــم اضافــه الــى اإلرشــاد والتوعيــة باألســاليب الزراعيــة 

الحديثــة.

توصيــة 1: العمــل علــى تعزيــز صمــود المزارعيــن مــن خــالل دعمهــم بــكل مــا يلــزم للبقــاء فــي 
أراضيهــم المهــددة بالمصــادرة وتعزيــز حمــالت الضغــط والتضامــن مــع أهالــي القريــة والمزارعيــن

البنيــة التحتيــة فــي البلــدة بحاجــه الــى العديــد مــن اإلصالحــات ســواء فــي شــبكة الكهربــاء أو شــبكة 
الــري والشــوارع والطــرق وكذلــك مــا يتعلــق بالصــرف الصحــي والتعامــل مــع النفايــات الصلبــة بمــا 

يضمــن ســالمة المواطنيــن.

توصيــة 2: العمــل علــى إصــالح كل مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة مــن شــبكات ميــاه وكهربــاء وطــرق 
داخليــه وكذلــك مــا يتعلــق بالصــرف الصحــي والنفايــات
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المرأة  شريك اساسي في جميع المجاالت يجب دعمها ومساندتها في سبيل ذلك

توصيــة 3: الضغــط والتأثيــر باتجــاه ســن قوانيــن وتشــريعات تضمــن مشــاركه حقيقيــه للنســاء فــي 
جميــع المجــاالت.

االهتمام بالجانب الصحي جاهزية الكادر الصحي وتزويد المؤسســات الصحية بكافة المســتلزمات 
يتطلب جهودا وعمل مشترك وفعالية للجان الطوارئ التي تحرص على صحة وسالمة المواطنين.

توصيــة 4: ايــالء الموضــوع الصحــي أهميــه قصــوى وخاصــة فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا مــن 
خــالل تعزيــز أنشــطة التوعيــة واإلرشــاد وحمــالت الــرش والتعقيــم والســهر علــى راحــة المواطنيــن 
وتوفيــر كل مــا يلــزم مــن مســتلزمات طبيــة وكادر طبــي وتمريضــي للبلــدة اضافــه الــى األدويــة 

الالزمــة. والعالجــات 

 الشــباب كمكــون أساســي فــي المجتمــع يحتــاج الــى الكثيــر مــن اإلصالحــات وتوفيــر االحتياجــات 
للحــد مــن البطالــة ، وتوفيــر الدعــم المــادي ودعــم المبــادرات الشــبابية الفرديــة والجماعيــة . اضافــه 
الــى التوعيــة واإلرشــاد بمخاطــر الســلوكيات الســلبية مثــل المخــدرات . كذلــك ضــرورة العمــل علــى 

تشــجيعهم  وتفعيــل دورهــم فــي مراكــز صنــع القــرار .

توصيــة 5: العمــل علــى تعزيــز حمــالت الضغــط والتأثيــر مــن اجــل ســن قوانيــن تضمــن للشــباب 
فرصــة المشــاركة والعمــل والحصــول علــى مبــادرات مهنيــه ودعمهــم بالمشــاريع المــدرة للدخــل والتــي 
تعــزز صمودهــم وتحــد مــن ســلوكياتهم الســلبية والتفكيــر فــي الهجــرة وتــرك الوطــن. اضافــه الــى 

دعمهــم للوصــول الــى مراكــز صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات السياســية واالجتماعيــة

ذوي االحتياجــات الخاصــة فئــة مهمشــة البــد مــن العمــل علــى إخراجهــا مــن دائــرة التهميــش ودعمهــا 
بــكل االحتياجــات

توصيــة 6: العمــل علــى ســن قوانيــن منصفــه لهــذه الفئــة وتوفيــر كل الموائمــات الضروريــة لهــم 
لتســهيل حركتهــم وممارســة حياتهــم بســهوله ودون معيقــات

األولويات حسب األهمية:

بناء جدار استنادي داخل البلدة بطول 35 متر مكعب  -1

انشاء قنوات لتصريف مياه االمطار    -2

انشاء عبارة لتصريف  مياه االمطار    -3
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7. الملخص واالستنتاجات 
النهــج التشــاركي المســتخدم فــي اعــداد خطــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ســيفضي إلــى اعــداد وإنتــاج 
خطــط مســتقلة للقطاعــات المتعــددة والتــي ســتؤثر علــى اللوائــح والتشــريعات وربمــا ســتؤدي إلــى زيــادة 

مخصصــات الميزانيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وأنشــطة التأهــب.

المخاطــر والتهديــدات التــي تــم تحديدهــا ومــا ســينبثق عنهــا مــن خطــط عمــل مســتقبلية تحتــاج إلــى 
الضغــط والمتابعــة مــن اجــل التأثيــر علــى خطــط التنميــة متوســطة األجــل علــى مســتوى الحكومــة 
مــن أجــل التأثيــر علــى نهــج طويــل األجــل للحــد مــن المخاطــر. أدت العمليــة المســتخدمة فــي اعــداد 
الخطــة إلــى تعزيــز العالقــات عبــر الحكومــة المحليــة المتمثلــة بالمجلــس المحلــي وبيــن القطاعــات 
المختلفــة. مــن المتوقــع ان تزيــد الخطــة مــن قــدرة ذوي العالقــة مــن المجلــس المحلــي او لجــان 
الحمايــة والقطاعــات المختلفــة، وثقتهــم واكتســاب الخبــرة فــي تقديــم برامــج العمــل إلــى الحكومــة وعقــد 
اجتماعــات تنســيقية عبــر اإلدارات الحكوميــة، وتقديــم مشــاريع تمويليــة للتدريــب وتوفيــر التمويــل 
الــالزم لدعــم المشــاريع الفرديــة والجماعيــة وفرصــة التطويــر المهنــي التــي ســتؤدي فــي كثيــر مــن 
الحــاالت إلــى خلــق فــرص عمــل وتعزيــز دور الشــباب والنســاء وتمكينهــم ودمجهــم فــي مراكــز 
صناعــة القــرار، إضافــة الــى دمــج ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع بشــكل افضــل، ودعــم القطــاع الزراعــي 
علــى مختلــف المجــاالت وبالتالــي الحــد مــن أثــر التهديديــات الناتجــة عــن ممارســة االحتــالل وعــد 

توفــر األمــن االقتصــادي.  

يجــب علــى المجلــس المحلــي والقائميــن علــى هــذا المشــروع االســتفادة واســتخالص العبــر مــن اجــل 
تطوير خطة دعم التدريب والتوجيه إلى محتوى الخطة الذي يشــمل اإلجراءات عبر الموضوعات 
بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر والمخاطــر ؛ السياســة والتخطيــط ؛ تمويــل؛ التأهــب. التعليــم والتدريــب؛ 
أنظمــة اإلنــذار المبكــر؛ اإلدارة البيئيــة؛ تحديــد النــوع االجتماعــي والفئــات الضعيفــة والعمــل معهــا ؛ 

وزيــادة مشــاركة المجتمــع. 

ال تــزال هنــاك تحديــات أمــام تنفيــذ خطــط العمــل التــي ســتنبثق عــم هــذه الخطــة،  وأهــم هــذه التحديــات 
هــي التمويــل وإصــدار القوانيــن واألنظمــة المصاحبــة إضافــة الــى التهديــد األكبــر والمتمثــل باالحتــالل 

وعــدم الســيطرة علــى المــوارد والمصــادر والحدود. 
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8. قائمة المراجع
1- اإلغاثة الزراعية 

2- المجلس البلدي ولجنة الحماية المجتمعية 

3- وزارة الزراعة

4- وزارة شؤون المرأة 

5- سلطة جودة البيئة

6- مقترح مشروع قانون بشأن ادارة مخاطر الكوارث في دولة فلسطين-6102

7- النظــام الوطنــي الفلســطيني إلدارة مخاطــر الكــوارث-PDNU 7102 وزارة الشــؤون الخارجيــة 
ايســلندا

 ni  margorp  noitcuder  ksir  retsasid–sisirc  s’OCSENU morf  snosseL  -8
azaG

selaP deipuccO eht ni noitcudeR ksiR retsasiD no tnemssessA nA -9-
yrotirreT nainit

10- سياسات فعالة لبناء نظام وطني إلدارة المخاطر في فلسطين.

 fo etatS eht ot noissiM ssenderaperP esnopseR retsasiD CADNU -11
enitselaP

gro.jira.eliforpv//:ptth 12- معهد البحوث التطبيقية اريج-القدس
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