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 ملخص تنفيذي

للحضأأأارات،  مركأأأزا  تأأأأثار الفلسأأأطينيون والفلسأأأطينياات وأثأأأروا فأأأي العديأأأد مأأأن الثاقافأأأات علأأأى مأأأر التأأأاري  حتاأأأى غأأأدت فلسأأأطين 

أأأعوب والقبائأأأل، التأأأي انأأأدمج بعضأأأها فأأأي الناسأأأيج العأأأام للمجتمأأأع الفلسأأأطيني مأأأع محافظتأأأ  حيأأأث سأأأكان فلسأأأط ين طيأأأفن مأأأن الشا

أأأأهيرة،  ا للعديأأأأد مأأأأن المواقأأأأع األثرياأأأأة، والمعأأأأالم التااريخياأأأأة الشا أأأأن مأأأأا جعأأأأل فلسأأأأطين مسأأأأرح  علأأأأى بعأأأأه ميازاتأأأأ  الثاقافياأأأأةط م 

يفياأأأة والحضأأأرياة التأأأي تعأأأود لمئأأأات بأأأل آالف أأأر المأأأاداي، بمأأأا فيأأأ  مأأأن  والمبأأأاني الرا أأأنين، هأأأذا عأأأدا عأأأن اإلرث الثاقأأأافي غي  السا

أأأرف، وموسأأأيقى، ورقصأأأاتر تقليدياأأأة، وأعأأأرافق تُشأأأارك وزارتأأأيا الثاقافأأأة، والاسأأأياحة وا ثأأأار إلأأأى جانأأأب  تقاليأأأد شأأأفوياة، وح 

دنيا والمؤساسأأأات المجتمعياأأأة فأأأي اللاجنأأأة الوطنياأأأة للتربياأأأة والثاقافأأأة والعلأأأوم باإلضأأأافة إلأأأى المئأأأات مأأأن مؤساسأأأات المجتمأأأع المأأأ

أأأأا  الأأأأث عشأأأر مأأأن آذار/مأأأارس مأأأأن كأأأل عأأأام يوم  ق ويحتفأأأي الفلسأأأطينيون والفلسأأأطينياات بالثا رسأأأم المشأأأهد الثقأأأافيا الفلسأأأأطينيا

للثقافأأأة الفلسأأأطينياةق جأأأدير بالأأأذاكر، أن مجمأأأل األنشأأأطة الثقافياأأأة تتركأأأز فأأأي المأأأدن ومراكزهأأأا، وتتضأأأاءل كلمأأأا اتجهنأأأا نحأأأو 

يأأأفق و أأأة الرا اهنأأأة، ثما ا فأأأاعال  و 17وفق أأأا للمعطيأأأات الرا متحف أأأا فأأأي فلسأأأطينق )إحصأأأائيات التعلأأأيم والثقافأأأة واإلعأأأالم،  32مسأأأرح 

 (ق2021

،شأأأمال منطقأأأة   20المشأأأروع هأأأذا يسأأأتهدف  أأأ يا وجنأأأوب ،ووسأأأط يا تتسأأأُم هأأأذا المنأأأاطق، غالب أأأا، ة، ة وقطأأأاع غأأأزا فة الغربياأأأالضا

أأأغر أأأ بالصا  فأأأي األره الفلسأأأطينياة المحتلاأأأة، ف نهأأأا  جيوسياسأأأيا الوزيأأأع ا وإلأأأى جانأأأب تمثيلهأأأا للت، إالا أنهأأأكانمأأأن حيأأأث عأأأدد السا

، واألثأأأري، والطابيعأأأي مت أربأأأع أدوات بحثياأأأة كمياأأأة ونوعياأأأة ألغأأأراه ق تزخأأأر بمقومأأأاتر متنوعأأأة مأأأن اإلرث الثاقأأأافيا أأأتُخد  اس 

أأألة اتمراجعأأأة األدبياأأأ هأأأي:، تجميأأأع بيانأأأات خأأأط األسأأأاس أأأا 250شأأأملت  ةكمياأأأ، ودراسأأأة ذات الصا  (، مأأأنهم نسأأأاء %54) شخص 

أأأا 38 بؤرياأأأة، ضأأأمتمجموعأأأات  ضأأأمن إطأأأار ومناقشأأأاتر  مقابلأأأة مأأأع أعضأأأاء وعضأأأوات  40ونسأأأاء(،  %68مأأأنهم ) شخص 

هيئأأأأات محلياأأأأة ومؤساسأأأأات مجتمعياأأأأة باإلضأأأأافة لممثلين/أأأأ ات عأأأأن الأأأأوزارات، ونشأأأأطااء ومأأأأؤثرات/ين فأأأأي المشأأأأهد الثاقأأأأافي 

 نساء(ق قابالت أُجريت مع من هذا الم %40الفلسطينيا )

 بطمأأأس التاأأأاري  الفلسأأأطينيا عبأأأر 1948 كبأأأة عأأأام  النا  فأأأية بأأأدأت االنتهاكأأأات اإلسأأأرائيليا  علأأأى أنا  والمبحوثأأأات نوأجمأأأع المبحوثأأأ

مأأأن —ى ا نوحتاأأأ 1967عأأأام  االحأأأتالل اإلسأأأرائيليا  تتواصأأأل عقأأأب ، ولأأأم تنفأأأك االنتهاكأأأاتةلقأأأرا والمأأأدن الفلسأأأطينيا ا تأأأدمير

، حيأأأأث ةاليهودياأأأأ للسأأأأردياةسأأأأماء ونسأأأأبها األمعأأأأالم والتغييأأأأر عأأأأدا عأأأأن ، بأأأأذرائع ا ثأأأأاراألراضأأأأي و المنأأأأازل خأأأالل مصأأأأادرة

أأأا وتاريخي أأأا أثري أأأموقع أأأ 601علأأأى  االحأأأتالل اسأأأتحوذ ، أريأأأج) ةسأأأرائيليا إ   ةأثرياأأأ هأأأا مواقأأأع  رواعتب ،ةة المحتلاأأأفة الغربياأأأا فأأأي الضا

أأأأنق كمأأأأا (2021 الحفأأأأاظ عليأأأأ ، أو  المأأأأادي أو الثقأأأأافيا  بتأأأأراثهم/هن مأأأأن االعتنأأأأاء /أأأأ اتيينالفلسطين يحأأأأول االحأأأأتالل دون تمكا

أأأردياة اإلسأأأرائيلياة ي فأأأي راث المأأأادا تسأأألم مواقأأأع التاأأأ ولأأأمق اإلفأأأادة منأأأ ، بأأأل ال ينفأأأك االحأأأتالل عأأأن نسأأأب هأأأذا التاأأأراث إلأأأى السا

اء القصأأف اإلسأأأرائيلي خأأاللة قطأأاع غأأزا  أأأا علأأى القطأأأاعالمتكأأرر  اإلسأأأرائيليا  العأأدوان مأأأن الهأأدم والتاأأدمير جأأأرا أأا أنا بعض  ، علم 

غيأأأر  الفلسأأأطينيا  راثلتاأأأمأأأن ا أجأأأزاءنسأأأب  ، ناهيأأأك عأأأنة للتأأأراث العأأأالميمهيدياأأأئحأأأة التا ضأأأمن الالا مأأأن هأأأذا المواقأأأع مدرجأأأة  

 قإلى الساردياة اإلسرائيلياة وأغانر  ،وتقاليد   ،وحرفر  وملبوساتر  ،أكالتر من ي، المادا 

أأأنوات الأأأثاالث الماضأأأياة ة وفنياأأأ قافيأأأة  ث راسأأأة تنفيأأأذ أنشأأأطة  أظهأأأرت الدا  ضأأأمن  المنأأأاطق المسأأأتهدفة منهأأأا فأأأي %40)خأأأالل السا

 رأيهم/هأأنواضأأف فأأي  تبأأاين رغأأم مأأا أعأأربن/وا عنأأ  مأأن المجتمأأع المحلأأي مأأن أفأأرادن  هأأذا الفعاليأأات شأأارك فأأيو(، المشأأروع

 للمسأأأؤولين/ات باعث أأأاة قافياأأأشأأأاطات الثا النا تشأأأكل  مكمأأأا ولأأأمق هن/هفأأأي حيأأأات التاأأأأثيرة فأأأي ة والفنياأأأاألنشأأأطة الثقافياأأأ حيأأأال دور هأأأذا

أأأددإيجابياأأأ تأأأدابيرالتخأأأاذ وهيئأأأات الحكأأأم المحلياأأأة  أأأ .ة فأأأي هأأأذا الصا  فأأأ نا  ،المواقأأأع العشأأأرين المسأأأتهدفة فأأأي المشأأأروعا فأأأي أما

نتأأأؤمن هيئأأأات الحكأأأم المحلياأأأة والمؤساسأأأات العامأأأة  فضأأأال  عأأأن مأأأام بأأأ ، واالهت اتعزيأأأز إلأأأى بأأأل وتأأأدعو، تُراثهأأأا الثاقأأأافيا  وتُأأأثما

أأأن مأأأا يُأأأوفار –قأأأافيعبيأأأر الثا التا  ة أشأأأكال  حمايأأأة وتعزيأأأز كافاأأأفيمأأأا بينهأأأا، باإلضأأأافة  لوابط والعالقأأأات الأأأرا  تأأأدعيم نقطأأأة بدايأأأة م 

 قإيجابية للمشروع

، ينبغأأأي لكافاأأأة شأأأرائف المجتمأأأع   قأأأافي الفلسأأأطينيا
فأأأي تطأأأوير  لمسأأأاهمةالتأأأزام  أدوارهأأأا المحورياأأأة ل حماياأأأة  وصأأأون ا للتأأأراث الثا

أأ ، وعلأأىالثقأأافيا  مأأوروثالحفأأاظ علأأى الأهمياأأة وتوعيأأة المجتمأأع المحلأأي ب أأالشا ن للحفأأاظ باب توثيأأق تجأأارب ومعأأارف كبأأار السا

ة )بمأأا قافياأأشأأاطات الثا سأأاء فأأي النا مسأأتوا مشأأاركة النا  تبأأاينغم مأأن ألجيأأال القادمأأةق بأأالرا لي ر المأأادا قأأافي غي أأعلأأى المأأوروث الثا 

ف نهأأأا تحظأأأى بقبأأأولر مجتمعأأأيا أوسأأأع مقارنأأأة  بمشأأأاركة ذوات وذوي اإلعاقأأأة ة(، المحلياأأأ الهيئأأأات من إطأأأارتلأأأك المنفاأأأذة ضأأأ فيهأأأا

أأأياقاتق لُصأأأت الداراسأأأة أن أهأأأم موضأأأوعا فأأأي مثأأأل هأأأذا السا أأأبان تقأأأد خ  أأأاباات والشا وعيأأأة والمناصأأأرة التا مجأأأاليا  فأأأي تأأأدريب الشا

 ،توثيقهأأأا، وآليأأأات يأأأف وتوعياأأأة شأأأرائف المجتمأأأع باألمأأأاكن األثرياأأأةانتهاكات هأأأا تتمثأأأل بتثقللحفأأأاظ علأأأى الحقأأأوق الثقافيأأأة ورصأأأد 

أأأأ نتيجأأأأة إلمأأأأامهن/هم جأأأأدير بالأأأأذاكر أنا المبحأأأأوثين/ات ملمأأأأين بمفهأأأأوم التاأأأأراث الثاقأأأأافي كاوا للجهأأأأات المسأأأأؤولةق وتقأأأأديم الشا

ي وغيأأأر في المأأأادا قأأأانشأأأر الأأأوعي، وتوثيأأأق وحفأأأظ المأأأوروث الثا بالعديأأأد مأأأن إجأأأراءات الحفأأأاظ علأأأى التاأأأراث وصأأأون ، مثأأأل 

أأأأوترميمأأأأ  يالمأأأأادا   ،، وتجنيأأأأد األمأأأأوالةللمعأأأأالم األثرياأأأأ ةة الفردياأأأأقأأأأة للملكياأأأأ، وإيجأأأأاد حلأأأأول خالا ةالمجتمعياأأأأ ياحة، وتشأأأأجيع السا

 غط والمناصرةقوممارسة الضا  ،شريعاتوتحديث منظومة القوانين والتا 

أأأة  ضأأأ لة، أبرزهأأأا اإلسأأأرائيليا  إجأأأراءات االحأأأتالل جانأأأبإلأأأى قأأأافي لحفأأأاظ علأأأى المأأأوروث الثا لمأأأن العوامأأأل المعيقأأأة  جملأأأةن  ثما

أأأ اهتمأأأام أأأعيدينة علأأأى الجهأأأات المختصا بأهميأأأة المحافظأأأة علأأأى  والمواطنأأأات ضأأأعف وعأأأي المأأأواطنينالمحلأأأي والأأأوطني، و الصا
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أأأا يُسأأأفر فأأأي قأأأافيراث الثا التاأأأ ما ارج، الخأأأ إلأأأىتهريبهأأأا بيعهأأأا ونهأأأب وسأأأرقة ا ثأأأار وو أمأأأاكن أثرياأأأةهأأأدم عأأأن حأأأاالت البعأأأه ط م 

أو  إهمأأأال تأأأرميمأن كأأأذلك فأأأللنفايأأأاتق حتاأأأى اسأأأتحالت بعأأأه المواقأأأع األثرياأأأة إلأأأى مكباأأأاتر  ظافأأأةااللتأأأزام بالنا  ناهيأأأك عأأأن عأأأدم

أأأويرميم التاأأأ أأأر السا ة للمبأأأاني شأأأريعات وآليأأأات إنفأأأاذ القأأأانون، والملكيأأأة الفردياأأأضأأأعف التا و ،أو إغأأأالق المكأأأان بعأأأد ترميمأأأ  ،غي 

أأأالوة علأأأى ذلأأأك، فأأأ نا رحيأأأل كبأأأار قأأأافيق المأأأوروث الثا  بحأأأقا  المقترفأأأة االنتهاكأأأات  تصأأأعيدفأأأي تُسأأأهم —جميعهأأأا—ةاألثرياأأأ ع 

أأد تالشأأيما لتأأراثر ثقأأافيا لأأم يُوثاأأق فأأي المقابأأل، شأأهدت الخمأأس عشأأرة سأأنة  قالساأأن الأأذين كأأانوا شأأاهدين علأأى ُحقأأبر سأأابقة يجسا

 ق اريخية في المدنهدم المباني التا  في اانخفاض  الماضياة 

، وتنأأامي وتكثيأأف تُكأأافف  أأكانيا أعمأأال العديأأُد مأأن القأأرا والمأأدن الفلسأأطينياة للحفأأاظ علأأى مشأأهدها الطابيعأأي فأأي ظأأل التازايأأد السا

أأ ،وتغيأأر المنأأا  ،نميأأةة، وضأأغوط التا حتياأأالبنيأأة التا  يأأتمخه عنأأ  خسأأارة موازيأأة فأأي مكونأأات هأأذا المشأأهد ا وقلأأة األمطأأار، مما

نأأأوع التا  وتضأأأاؤل ،وتأأأدهور البيئأأأة ،لأأأوثالتا  وتفأأأاقم ،وتغييأأأر اسأأأتعمال األراضأأأي ،وثأأأةقاليأأأد المورلتا او ،لممارسأأأاتعلأأأى صأأأعيد ا

مأأأن مسأأأارح الثاقافيأأأة، ة بتأأأوفير البنيأأأة التحتياأأأ هيئأأأات الحكأأأم المحلياأأأة عأأأن اهتمامهأأأاعأأأدد مأأأن  إعأأأرابراسأأأة الدا الحيأأويق أظهأأأرت 

معمأأاري مأأادي، وتعاونأأت مأأع مؤسسأأات المجتمأأع قافيأأة، واهأأتم بعضأأها بتوثيأأق مأأا لأأديها مأأن تأأراث ثا النشأأطة األوقاعأأات لتنفيأأذ 

بغأأأره  بعأأأه المقتنيأأأات الشاخصأأأياةجمأأأع وة، ، وتأأأرميم بعأأأه المواقأأأع األثرياأأأوتنفيأأأذها خطأأأيط ألنشأأأطة ثقافيأأأةالمأأأدني فأأأي التا 

أأأأا وصأأأأون ا تأسأأأأيس متحأأأأفق  أثمأأأأر تعأأأأاون مؤساسأأأأات المجتمأأأأع المأأأأدني مأأأأع الهيئأأأأات المحلياأأأأة، والمؤساسأأأأات األكاديمياأأأأة حفاظ 

أأة والمشأأهد الثا الجمعياأأ لأأذاكرةل أول سأأجل  كمأأا تمخأأه عنأأ ة وبعأأدهاق ة الفلسأأطينيا لطة الوطنياأأقأأافي فأأي فلسأأطين قبأأل تأسأأيس السا

ترويجيأأأة للحأأأرف  أفأأأالم مأأأن وأنأأأتج ،ومعأأأاره مهرجانأأأاتن  وأُقأأأيم مأأأن ،دوراتن  مأأأن ذفاأأأفضأأأال  عأأأن مأأأا ن ،للمبأأأاني التاريخياأأأة

 ةققليديا التا 

خطأأأيط وتأأأوفير اإلمكانيأأأات التا  لهيئأأأات الحكأأأم المحلياأأأة تجسأأأيد دور مركأأأزي فأأأيين، يُمكأأأن وفق أأأا لمعطيأأأات المبحوثأأأات  والمبحأأأوث

أأأأ  دوروإقامأأأأة  ،تأأأأأمين طأأأأرق وصأأأأول آمنأأأأة ومواصأأأأالت منتظمأأأأةفضأأأأال  عأأأأن ، ياأأأأةرفيهالتا وياحية لالسأأأأتثمار فأأأأي الخأأأأدمات السا

أأ ا علأأأيم دور  ة والتا وزارة التربياأأزم تلتأأأومأأأن الضأأروري أن مرافأأأق أخأأراق ، ومأأأا شأأاب  ذلأأأك مأأن يافة وتأأوفير خأأأدمات الطعأأامالضا

أأ هأأة للطلبأأة لتعميأأق معأأرفتهم/هن ة ة وغيأأر المنهجياأأقأأافي مأأن خأأالل األنشأأطة المنهجياأأا فأأي الحفأأاظ علأأى المأأوروث الثا مهم  الموجا

لأأأوجي فأأأي إنتأأأاج وة اإلبأأأداع التكنأهمياأأأ مأأأن جهأأأة أخأأأرا، بأأأرزتق بمواقأأأع التاأأأراث الفلسأأأطيني، واستكشأأأافها، والحفأأأاظ عليهأأأا

اهن،واقأأأع تُضأأأيء علأأأى الة ومقتنيأأأات وصأأأور تفاعلياأأأ ومضأأأامين عأأأروه أو الواقأأأع فأأأي  ،قاليأأأدوالعأأأادات والتا  ،العالقأأأاتو الأأأرا

ارعأأن طريأأق إتاحأأة الفرصأأة يتقأأاطع معهأأا مأأوروث ثقأأافيا مأأا، وذلأأك ة التأأي الحقبأأة الزمنياأأ من وعأأي  عبأأر الأأزا  للترحأأال للأأزوا

مأأأن ناحيأأأة ق وقعينفقأأأط فأأأي مأأأر اإلبأأأداع التاكنولأأأوجي مأأأا زالأأأت محصأأأورة إالا أنا ثمأأأا، بأسأأألوبر شأأأياق ومكثاأأأفبعأأأه األحأأأداث 

ا للتأأأرويج لمواقأأأع تجلأأأي التاأأأراث الثاقأأأافي الفلسأأأطينيا والفعاليأأأات مأأأواد  مؤساسأأأاتن مجتمعياأأأة وهيئأأأاُت حكأأأمر محلياأأأة  أخأأأرا تُنأأأتج

لةق   الثاقافياة ذات الصا 

شأأأأبكة قأأأأافي، منهأأأأا مجأأأأال الحفأأأأاظ علأأأأى المأأأأوروث الثا  العاملأأأأة فأأأأية لتنسأأأأيق وتنظأأأأيم عمأأأأل المؤسسأأأأات هنأأأأاك جهأأأأود جماعياأأأأ

أأأتا الات العاملأأأة فأأأي ل مظلأأأة للجمعياأأأالتأأأي تشأأأكا ، ديفأأأةة للسأأأياحة الرا سأأأات الفلسأأأطينيا المؤسا  ة أو المرتبطأأأة ة المجتمعياأأأيا ياحنميأأأة السا

أأأأ فأأأأي فلسأأأأطينق وال تأأأأنظم الشأأأأبكة أيا بهأأأأا  سأأأأيق أنشأأأأطة ة بأعضأأأأائها، بأأأأل تعمأأأأل علأأأأى تنفعاليأأأأات تحأأأأاكي الفعاليأأأأات الخاصا

 ة في فلسطينقياحة المجتمعيا السا  م تحقيق ا للتكامل فيما بينهم وخدمة  لتنميةوفعالياتهم وبرامجه األعضاء

 والفنانأأأأات الفنأأأأانين بحأأأأقا  ة الفاعلأأأأة ة أو المجتمعياأأأأتهديأأأأد أو اعتأأأأداء مأأأأن الجهأأأأات الحكومياأأأأل حأأأأاالت يم تسأأأأجغم مأأأأن عأأأأدبأأأأالرا 

اء ة فأأأي تراجأأأعر منأأأوح للمؤسسأأأات الثقافياأأأالهأأأام  الم إال أنا ة، والمرافأأأق الفنياأأأ قابأأأة علأأأى نشأأأر أو توزيأأأع بعأأأه الكتأأأب الرا  جأأأرا

ة فأأأأي بعأأأأه لأأأأبعه األشأأأأكال الفنياأأأأ تقبأأأأل مجتمعأأأأيا  غيأأأأاب لأأأأوحظوقأأأأد ق ةسأأأأميا فأأأأي المأأأأدارس ووسأأأأائل اإلعأأأأالم الرا األفأأأأالم و

يفياةالمجتمعات ا منئيسة واقتربنا كلما ابتعدنا عن مراكز المدن الرا  بالذاات ،المجتمعات  قلرا

أأأة أأالوة علأأأى مأأأا تقأأدام، ثما عأأأدا ة، ومنأأع تهريأأأب ا ثأأأار، المواقأأأع األثرياأأأتأأأدمير وقأأف  علأأأى صأأأعيدضأأأعف فأأأي دور الأأوزارات  ع 

علأأأى  اعتأأأداءاتر  وأ انتهاكأأأاتر  يا رادعأأأة ألراث ووضأأأع عقوبأأأات نسأأأيق مأأأع أجهأأأزة إنفأأأاذ القأأأانون لحمايأأأة التاأأأالتا  عأأأن ضأأأعف

فسأأأأير إنشأأأأاء المتأأأأاحف ومراكأأأأز التا علأأأأى أكمأأأأل وجأأأأ  علأأأأى صأأأأعيد بأأأأدورها وزارات الأأأأ تقأأأأوم بالمثأأأأل، القأأأأافي، المأأأأوروث الثا 

عنأأأأد  /اتالفلسأأأأطينيين /اتلمسأأأأؤولينافأأأأي ردود  ون/ات عأأأأدم ثقتهم/أأأأ هنالمسأأأأتطلعحيأأأأث أبأأأأدا ةق عأأأأره المقتنيأأأأات األثرياأأأأو

أأأألحقأأأأوق الثقافياأأألانتهاكأأأات عأأأأن إبالغهأأأم  أأأأياحيا ة والسا  فأأأأي شأأأأكل   ود علأأأأى اسأأأتحياءر دجأأأأاءت الأأأرا  إ ذ  ، ةنوات الماضأأأيا ة خأأأالل السا

وشأأأأب   ،ةسأأأأات الحكومياأأأأقأأأأة فأأأأي القيأأأأادات والمؤسا الثا إن تأأأأوفر ق علأأأأى األره فعأأأأل جأأأأديا  دون اتخأأأأاذ أية تصأأأأريحات إعالمياأأأأ

كأأأأرم اإلنسأأأأان الفلسأأأأطيني واسأأأأتعدادا لتأأأأوفير تسأأأأتنهه  القطأأأأاع الخأأأأاص وشأأأأركات   سأأأأات المجتمأأأأع المأأأأدنيا ومؤسا  ،ةالحكومياأأأأ

 عنهاق /اتبالمسؤولين ويثقبالفكرة  يقتنع متىة ة والماديا الموارد البشريا 

 ،ةة والمحلياأأأأة الوطنياأأأأسأأأأميا ل هأأأأذا المشأأأأروع عامأأأأل ضأأأأغط علأأأأى الجهأأأأات الرا إلأأأأى أن يشأأأأكا  والمبحوثأأأأات مبحوثأأأأونيتطلأأأأع ال

تأأأوفير دورهأأأا فأأأي  اللتأأأزام  والجهأأأات المانحأأأة  (اليونسأأأكو) منظمأأأة األمأأأم المتحأأأدة للتربيأأأة والعلأأأم والثقافأأأةة كوالمنظمأأأات الدولياأأأ

أأأكمأأأا يتوقأأأع أن يسأأألا  قالفلسأأأطينيا  زم والحفأأأاظ علأأأى المشأأأهد الثقأأأافيا الأأأالا   ة ويحأأأثا ط المشأأأروع الضأأأوء علأأأى بعأأأه القضأأأايا الملحا

 همقاتالقرار على القيام بواجب صنااع
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 وصيات:الت  

أأأف اإدارة يجأأأب : علىىىس مىىىىتور الم ىىى و  لتجنأأأب اإلحبأأأاط  إدارة  جيأأأدةالشأأأباب  والناشأأأطاءة سأأأات المجتمعياأأألمؤسا توقعأأأات مختل 

 إقأأأرارهن/همبعأأأد  /اتختيأأأار المتأأأدربينالهأأأذا التاوقعأأأاتق وينبغأأأي المشأأأروع  أنشأأأطةفأأأي حأأأال عأأأدم تلبيأأأة ريأأأق فأأأي منتصأأأف الطا 

أأأأأالتزام بالتاأأأأأبأأأأأ دور مأأأأأن الضأأأأأروري وجأأأأأود و .شأأأأأاطات األخأأأأأراغط والمناصأأأأأرة والنا دريب والمشأأأأأاركة فأأأأأي نشأأأأأاطات الضا

تكأأأأرارق وأن  دون دريبالقيأأأأام بالتاأأأأو ،وتنفيأأأأذ األنشأأأأطة ،دريبومواضأأأأيع التاأأأأة فأأأأي تحديأأأأد االحتياجأأأأات للمؤسسأأأأات المجتمعياأأأأ

ةق نظرياأأأ الة عملياأأأ المالئمأأأة بطريقأأأةفأأأي العنأأأاوين المطروحأأأة وتنفيأأأذ الفعاليأأأات  المتأأأدربات/ينمسأأأتوا  ات/ونيراعأأأي المأأأدرب

أأالتأأي تعمأأل تقريبأأا فأأي نفأأس المنأأاطالُمماث لأأة، نسأأيق مأأع المؤسسأأات زيأأادة التا  كمأأا وينبغأأي  ، مثأألةفة الغربياأأق المسأأتهدفة فأأي الضا

أأأةق اجتأأأرار الجهأأأود والحأأأد مأأأنكامأأأل التا ، وذلأأأك بهأأأدف راثأأأيمسأأأار فلسأأأطين التا  اإلعاقأأأة فأأأي  ذوات وذويدمأأأاج إل حاجأأأة وثما

قأأأدر  ،اإلعاقأأأةذوي وذوات وتضأأأمين دمأأأج  ،ة األنشأأأطةم فأأأي كافاأأأن/هأأأتخصأأأيص فقأأأرات لهوالتأأأدريبات، ، ال سأأأياما المشأأأروع

لأأأأة بموجأأأأب المشأأأأروعع المبأأأأادرات فأأأأي جميأأأأ ،اإلمكأأأأان أأأأا، ال بأأأأدا مأأأأن قالمموا لجمهأأأأور توعيأأأأة اة أكيأأأأد علأأأأى أهمياأأأأالتا  أيض 

فضأأأال  عأأأن إحاطأأأة الجمهأأأور والمؤساسأأأأات  اعتأأأداء، وحمايتأأأ  مأأأن أيا  ،ة الحفأأأاظ عليأأأ وكيفياأأأ ،قأأأافيراث الثا بأأأالتا والمؤسسأأأات 

أأأوائف القانونياأأأواللاأأأ ،واالسأأأتراتيجيات ،القوانينبأأأ توثيأأأق وعنأأأد زيارتهأأأا،  التاراثياأأأة عامأأأل مأأأع األمأأأاكنة التا كيفياأأأن عأأأدا عأأأة، ة العاما

أأأالتاأأأ أأأراث الشا أأأفوي وغي  أأأتوظيأأأف وسأأأائل اإلعأأأالم ويُضأأأاف لمأأأا سأأأبق ضأأأرورة فويق ر الشا  المأأأوادة وإعأأأداد حافة االستقصأأأائيا الصا

 ة ونشرهاقوعويا التا 

 قأأأافي ودعأأأمراث الثا دة للحفأأأاظ علأأأى التاأأأمحأأأدا اسأأأتراتيجيات  إعأأأدادأكيأأأد علأأأى التا ينبغأأأي  :ةىىىىات المعتم ي ىىىلمؤى  ا علأأأى مسأأأتوا

وعيأأأة والحشأأأد والمناصأأأرة زيأأأادة أنشأأأطة التا ، وال بأأأين الشأأأباب والمجتمأأأع المحلأأأيا والحأأأوار الفعاأأأ ،ة أشأأأكالهاوتشأأأجيع الفنأأأون بكافاأأأ

يَّأأأةُ قصأأأات ة، واألغأأأاني والرا راثياأأأقاليأأأد، والقصأأأص التا وتوثيأأأق التا  علأأأى  مجتمأأأع المحلأأأيا ة، وحأأأث القليدياأأأ، والحأأأرف التا الفُول ُكلور 

أأأياق، قأأأافيق ة لحمايأأأة المأأأوروث الثا مادية/عينياأأأ تقأأأديم مسأأأاهماتر  أأأفأأأي ذات السا إدمأأأاج الحفأأأاظ علأأأى المأأأوروث روري مأأأن الضا

ة والخطأأأأط ة المحلياأأأأنميأأأأة االقتصأأأأاديا خطأأأأط التا  ال سأأأأياما ،نميأأأأة المسأأأأتدامة لهأأأأذا المجتمعأأأأاتقأأأأافي واسأأأأتخدام  فأأأأي خطأأأأط التا الثا 

 قأأأافيالحفأأأاظ علأأأى المأأأوروث الثا  العاملأأأة فأأأي مجأأأالسأأأات جهأأأود تنسأأأيق وتنظأأأيم عمأأأل المؤسا  عأأأن تأأأدعيمفضأأأال  ، ةاالسأأأتراتيجيا 

ديفأأأأة بهأأأأدف تنسأأأأيق وتكامأأأأل أنشأأأأطة أعضأأأأائها ة للسأأأأياحة الرا سأأأأات الفلسأأأأطينيا شأأأأبكة المؤسا و، ةسأأأأات الحقوقياأأأأبمأأأأا فيهأأأأا المؤسا 

أأأتا الوبرامجهأأأا وفعالياتهأأأا لخدمأأأة  بكلياتهأأأا  المحلياأأأة االسأأأتفادة مأأأن الجامعأأأاتمكأأأن كمأأأا يُ ينق ة فأأأي فلسأأأطة المجتمعياأأأياحيا نميأأأة السا

 ،عأأأأأاونيوسأأأأأاعات العمأأأأل التا  ،لبأأأأةالطا وكأأأأذلك مأأأأأن أبحأأأأاث  ،لوجيأأأأأاوكنة أو الفنأأأأون أو التا مثأأأأل الهندسأأأأأة المعمارياأأأأ ،المختلفأأأأة

 ةقجاريا نسيق مع الغرف التا واصل والتا التا  إلىباإلضافة دريب الميداني، والتا 

القديمأأأة واألبنيأأأة  عمأأأارة البلأأأداتجأأأانس بأأأين وضأأأع معأأأايير للحفأأأاظ علأأأى التا  فينبغأأأي لهأأأا ،ةالق وي ىىى البلىىىتيات والمعىىىال  أمأأأا

مأأأع  إليهأأأا، وتسأأأهيل الوصأأأول هأأأذا المنأأأاطق خأأأارج إلأأأى ة األنشأأأطة الملوثأأأة للبيئأأأةتحويأأأل كافاأأأو ،فأأأي محيطهأأأا المقامأأأة   الحديثأأأة

أأأ هأأأاتخفيأأأف ضأأأغط المركبأأأات داخل االلتأأأزام بتطبيأأأق القأأأوانين  وعلأأأى هأأأذا الجهأأأاتكمأأأا واحيق وتحويأأأل حركأأأة المأأأرور إلأأأى الضا

أأأأ  ،ااسأأأأتثمارها اجتماعيمأأأأوتشأأأأغيلها وة راثياأأأأتأأأأرميم المواقأأأأع التا و ،أو تشأأأأويهها ةاريخياأأأأة والتا ة المبأأأأاني األثرياأأأأإزالأأأأ ومنأأأأعة اريا السا

المأأأأواد إنتأأأأاج  فأأأأي ةتمعياأأأأعأأأأاون مأأأأع المؤسسأأأأات المجالتا فضأأأأال  عأأأأن ، ا لفائأأأأدة المجتمأأأأع المحلأأأأيواقتصأأأأاديم  ،اووطنيمأأأأ ،اوثقافيمأأأأ

وأمأأأأة مأأأأع البلأأأأديات التا  اتفاقأأأأاتتفعيأأأأل االسأأأأتفادة مأأأأن كمأأأأا وال بأأأأدا ةق قافياأأأأقأأأأافي أو الفعاليأأأأات الثا راث الثا ة ألمأأأأاكن التاأأأأالترويجياأأأأ

أأ تعزيأأز علأأى صأأعيد 1948 فلسأأطين المحتلاأأة عأأامة وداخأأل ة والمحلياأأاألجنبياأأ نظأأام فاعأأل للشأأكاوا أخيأأرا  يجأأب خلأأق ياحةق السا

 ريعةقتتيف االستجابة السا  مخالفات ضمن آلياتر  عن أيا  لتبليغ، أي على مستوا البلدية لالمستوا المحليعلى 

ة المواقأأأع يشأأأمل كافاأأأ ،ابأأأت والمنقأأأولوطنأأأي للتأأأراث المأأأادي الثا  سأأأجلر  إنشأأأاءالمسأأأارعة فأأأي  فعليهأأأا، الحكومىىىةب يتعلأأأق وفيمأأأا

نقيأأأب عأأأن ا ثأأأار تخصأأأيص صأأأندوق لعمليأأأات التا  ينبغأأأي كأأأذلكرحأأأةق تحديأأأد األولويأأأات للتأأأدخالت المقتباإلضأأأافة لة، راثياأأأالتا 

أأأأة، وجمأأأأع وتأأأأرميم القطأأأأع والمقتنيأأأأات األثرياأأأأوتأأأأرميم المبأأأأاني األثرياأأأأ عي ة ووضأأأأعها فأأأأي متأأأأاحف أو بيأأأأوت تفسأأأأير، والسا

أأأأ أهأأأأاليعم الخأأأأارجي مأأأأن السأأأأتقطاب الأأأأدا  أأأأ، وتاتالبلأأأأد فأأأأي الشا  ،ة مأأأأن أجأأأأل تشأأأأجيع االسأأأأتثمار الخأأأأاصتقأأأأديم حأأأأوافز خاصا

أأأتحأأأديث التا و اجأأأرة لة عليمأأأات الخاصا أأأارم ،ةهأأأدم المبأأأاني األثرياأأأالزا امياأأأة إلأأأى شأأأريعات قأأأوانين والتا لل واإلنفأأأاذ الصا محاربأأأة الرا

أأأياق، ينبغأأأي ة وتهريبهأأأاق نهأأأب وسأأأرقة ا ثأأأار والمقتنيأأأات األثرياأأأوتجأأأريم  ة السأأأتكمال سأأأات الحكومياأأأدعأأأوة المؤسا فأأأي هأأأذا السا

أأأوإصأأأدار  ،قأأأافيص بأأأالموروث الثا الخأأأا 2018القأأأرار بقأأأانون لعأأأام  وائف ووضأأأع اللاأأأ ،راثأأأيياحة وإدارة المأأأوروث التا قأأأانون السا

، ة واضأأأحة فأأأي الأأأوزاراتة عمأأأل وإجأأأراءات إدارياأأأاإلسأأأراع فأأأي إعأأأداد أدلاأأأكمأأأا ينبغأأأي نفيذيأأأة لهأأأذا القأأأوانينق ة والتا فسأأأيريا التا 

نسأأأأيق بأأأأين هأأأأذا سأأأأات المختلفأأأأة، والتا اد والمؤسا تحأأأأدد المتطلبأأأأات واإلجأأأأراءات ووقأأأأت الموافقأأأأة علأأأأى معأأأأامالت األفأأأأر بحيأأأأث

اإلجأأأراءات المنبثقأأأة عأأأن هأأأذا وضأأأوح وشأأأفافية  لتقأأأديم ا راء واإلفأأأادات اإلغنائياأأأة، شأأأريطة ضأأأمانالأأأوزارات، وإيجأأأاد نظأأأام 

الل قأأأأافي مأأأأن خأأأأفأأأأي الحفأأأأاظ علأأأأى المأأأأوروث الثا والتاعلأأأأيم العأأأأالي علأأأأيم ربيأأأأة والتا تفعيأأأأل دور وزارة التا مأأأأن المهأأأأم و قالناظأأأأام

 ةقر المنهجيا ة وغي  األنشطة المنهجيا 

 ،والمهأأأأددة ،المهمشأأأأة، وةالمنأأأأاطق الريفياأأأأ إلأأأأىزيأأأأادة االهتمأأأأام وتوجيأأأأ  المشأأأأاريع  افيفتأأأأره بهأأأأ ،ةالمانحىىىى الجهأأأأات أمأأأأا

أأا ال بأأدا  قأأافيقالتأأرميم وإدارة المأأوروث الثا  إلأأىمأأن التنقيأأب  طصأأندوق مأأالي لأأدعم العمأأل فأأي مجأأال ا ثأأار المسأأاهمة فأأيو  ختام 

أأأا اقأأأافي وجعأأأل إدارة المواقأأأع جأأأزء  اسأأأتمرارية وديمومأأأة دعأأأم مشأأأاريع المحافظأأأة علأأأى المأأأوروث الثا ركيأأأز علأأأى التا  مأأأن  أساس 

 قستدامتهاا لتحقيقركيز على تعزيز المشاريع التا  أخرا، بلأفكار  نحوالقفز  وعدم، تصميم هذا المشاريع



4 
 

Executive Summary 

The Palestinian culture has influenced and been shaped by variegated cultures throughout history. 

Palestine houses numerous archaeological sites, historic landmarks, and rural and urban cultural fabric 

that dates back hundreds, even thousands of years, not to mention the intangible heritage—including 

oral traditions, customs, and traditional crafts, music, and dance. Various nations, tribes, and people 

lived in Palestine, integrating into the broader texture of Palestinian society while holding some of 

their cultural characteristics and idiosyncrasies. In cooperation with Palestinian National Commission 

for Education, Culture and Science and a legion of Palestinian civil society organisations (CSOs), the 

Palestinian Ministry of Culture (MoC) and the Ministry of Tourism and Antiquities shoulder the 

responsibility of shaping the Palestinian cultural landscape. On March 13th, the Palestinians celebrate 

their National Culture Day. Prominently, cultural activities concentrate in city centres and diminish in 

the countryside. As current data stands, there are 17 active theatres and 32 museums in Palestine 

(Education, Culture & Media, 2021). 

The project targets 20 localities across the West Bank and the Gaza Strip. Although the targeted areas 

represent the geopolitical distribution of the Occupied Palestinian Territory (oPt) and house various 

cultural, archaeological, and natural heritage components, they are primarily small-size population 

communities. Baseline data collection used four qualitative and quantitative research tools, 

including— 

 literature review; 

 quantitative study including 250 people (women stand for 54% of them); 

 four focus group discussions involving 38 people; (68% of them were women); and 

 forty interviews with members of local government units (LGUs), community-based 

organisations (CBOs), representatives of ministries, and cultural influencers and activists (40% 

of the interviewees were women). 

There was a consensus among the respondents that Israeli violations began with the Nakba in 1948, 

specifically through obliterating Palestinian history and narrative by destroying Palestinian villages and 

cities. Such aggression continued in the aftermath of the Israeli occupation in 1967 and persists today 

by confiscating Palestinian homes and grabbing land under archaeological pretexts. In a similar vein, 

the Israeli occupation authorities endeavour to remake landmarks and change their names based on 

the Israeli narrative. As the figures stand, Israel has seized 601 archaeological and historical sites 

across the occupied West Bank, declaring them as Israeli archaeological sites )ARIJ, 2021). Attributing 

it to the Israeli narrative, Israeli occupation authorities prevent Palestinians from preserving, using, or 

protecting their tangible cultural heritage. During recurring Israeli aggression on the Gaza Strip, the 

Israeli war machinery did not spare tangible heritage sites—including sites on the World Heritage 

tentative list. Similarly, Israel assigns some of the Palestinian intangible heritage to its narrative, 

including but not limited to Palestinian cuisine, dresses, crafts, traditions, and music. 

The study showed that several cultural and art activities were held over the past three years—40 per 

cent of which in the targeted localities. Although the events engaged the targeted local communities, 

there was a notable disagreement among the participants concerning the potential impact of such 

actions on their quotidian life. In the same vein, the activities did not provide duty bearers (DBs) and 

LGUs with an impetus to spearhead positive measures on the ground. Nevertheless, LGUs and CBOs 

in the 20 target communities believe in and value their cultural heritage, looking forward to promoting 

and preserving it. Besides, they aim to cement their relations and promote and protect all forms of art 

and cultural expression, providing a useful starting point for the project. 
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To preserve and safeguard Palestinian cultural heritage, all sections of society are to assume their 

instrumental roles in developing and raising the awareness of local communities about the paramount 

significance of cultural heritage preservation. To that end, the youth need to document and preserve 

the senior generation's experience and knowledge for posterity. Although women's participation in 

cultural activities (including within LGUs) varies, they receive more societal acceptance than those 

with disabilities, who are less involved and under-represented in such contexts. The study also 

highlighted the need to train the youths in awareness-raising and advocacy of cultural rights, 

specifically in monitoring cultural rights violations. Besides, the various sections of society need to be 

educated about cultural sites, cultural documentation mechanisms, and complaint submission 

methods to DBs. Of note, the respondents are well aware of the cultural heritage concept thanks to 

their cognisance of heritage preservation measures—to name a few, awareness-raising, tangible and 

intangible heritage documentation and preservation, # restoration, community-based tourism 

promotion, innovative solutions for private ownership of archaeological finds, fundraising, legislation 

development, and advocacy and lobbying. 

The Israeli occupation measures are not the only factors challenging the preservation of Palestinian 

cultural heritage. In general, relevant authorities showed little interest at local and national levels. The 

public members also demonstrate poor awareness of the value of antiquities. As a result, some 

historical and archaeological sites were destroyed and looted, and the finds were smuggled. 

Negligence hit more severe levels, as some archaeological sites were turned into landfills. The lack of 

or inappropriate restoration, closures after restoration, ineffective legislation and law enforcement 

mechanisms, and private ownership of archaeological buildings exacerbate cultural heritage 

violations. The passing of senior generations, who were eyewitnesses to chapters of Palestinian 

history, is but an evanescence of an undocumented cultural heritage. Notwithstanding, fewer historic 

buildings have been demolished over the past decade and a half. 

Many Palestinian cities and villages struggle to maintain their natural landscape in the face of 

population growth, expanding infrastructure, development pressures, climate changes, and reduced 

rainfall. As a result: several inherited practices and traditions were lost, land use was changed, 

pollution increased, the environment deteriorated, and biodiversity decreased. Several LGUs 

expressed interest in providing cultural infrastructure (e.g., theatres and halls for events). Others 

showed interest in documenting their architectural heritage, cooperating with CBOs to plan and 

implement cultural events, restore archaeological sites, and collect personal artefacts and heirlooms 

in pursuit of establishing a museum. The cooperation among CBOs, LGUs, and academia contributed 

to the preservation of Palestinian collective memory and Palestinian cultural landscape prior and post 

the establishment of the Palestinian Authority (PA). Moreover, this effort brought the first register of 

historical places into fruition. And several courses were organised, exhibitions and festivals for 

traditional crafts were held. 

According to respondents, LGUs can play a pivotal role in planning and pooling sources of investment 

in tourism and entertainment services. Also, they can secure safe access routes, regular 

transportation, guesthouses, gastronomic services, etc. By providing curricular and non-curricular 

opportunities for students to learn about, explore, and participate in cultural heritage sites, the 

Ministry of Education and Higher Education (MoEHE) can lead an essential role in preserving cultural 

heritage. ITC innovation can also make the scene by producing interactive exhibits and content to 

illuminate the present, relationships, values, traditions, or culture, or the historical context of a 

specific cultural heritage component by offering virtual journeys through time and vicarious 

experience of some events in an attractive, extensive manner. However, examples of such creativity 
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are only to be found in two sites. In addition, different LGUs and CBOs produce materials to promote 

cultural heritage sites or cultural events. 

Institutions working on Palestinian cultural heritage preservation coordinate and organise their effort, 

such as the Network for Experiential Palestinian Tourism Organisations - NEPTO, an umbrella 

organisation representing the interest of community-based tourism development in Palestine. The 

network does not hold any events that mirror activities held by its members. Instead, it aims to 

coordinate its members' activities, programmes, and events to advance community-based tourism in 

Palestine. 

Although no threats or attacks against artists or art facilities from government or community actors 

were recorded, art and cultural spaces are diminishing due to censorship over the publication or 

distribution of specific books and films in schools and via media. In addition, some art genres are not 

accepted by society, especially in conservative rural communities—far from major cities. 

Moreover, relevant ministries demonstrate poor performance in preventing antiquities smuggling and 

coordinating with law enforcement bodies to safeguard heritage and enforce deterrent punishments 

in response to heritage violations. By the same token, they fail to assume their role in establishing 

museums and interpretation centres to exhibit heritage collections and archaeological finds. The 

respondents underlined their lack of confidence in the responses of Palestinian DBs based on their 

experience reporting violations against cultural and tourism rights. The official responses did not go 

beyond humble media statements without any impactful actions on the ground. The confidence in 

governmental institutions and leaders, semi-governmental institutions, CSOs, and private corporates 

can motivate the Palestinians' generosity and willingness to secure the necessary human and financial 

resources, provided they are convinced of the concept and have confidence in the DBs.  

Respondents look forward to the impact of this project on local and national DBs as well as 

international organisations such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) to help preserve the Palestinian cultural landscape. In addition, this project is 

expected to highlight pressing issues and stimulate DBs to fulfil their role and responsibilities. 

 

Recommendations: 

At the project level: The expectations of CBOs and youths need to be effectively managed to avoid 

future frustration. Also, trainees should not be selected unless they affirm their commitment to 

participate in the project activities, including advocacy and lobbying. CBOs should have a stake in 

identifying training needs and topics, implementing activities, and delivering training without 

duplication. The trainers should take due account of the trainees' level in training topics and deliver 

the training in a practical, hands-on manner. The coordination with similar organisations operating in 

almost the same target areas in the West Bank (e.g., the Palestine Heritage Trail) is instrumental in 

ensuring integration and minimisation of duplication. People with disabilities should be engaged in all 

the project activities and project-funded initiatives, including training. To that end, specific sections of 

activities are recommended to be given over to people with disabilities. The public and organisations 

should become aware of cultural heritage, heritage preservation methods, legislation, regulations, 

visitors' codes of behaviour, and oral and non-verbal heritage documentation. Investigative journalism 

and the development and publication of educational materials are also of indispensable significance. 
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CBOs should develop specific strategies to preserve cultural heritage, support and encourage all art 

forms, and boost constructive dialogue between youths and community. In the same vein, CBOs 

should increase awareness activities and mobilise and advocate for heritage preservation. Besides, 

these organisations are anticipated to document traditions, folktales and folk music and dance, 

encouraging local communities to make financial/in-kind contributions to preserving their cultural 

heritage. Sustainable development strategies—particularly local economic development and strategic 

plans—should incorporate cultural heritage preservation and management into their frameworks. 

Furthermore, they need to strengthen and support organisation and coordination among cultural-

heritage-related organisations—including human rights organisations and NEPTO—to coordinate and 

integrate its members' activities, programmes, and events and promote community-based tourism. 

CBOs can benefit from local universities and their faculties (e.g., engineering, arts, ITC faculties), 

student research, voluntary work, and practicum. Similarly, they may cooperate with local chambers 

of commerce. 

LGUs should set standards to ensure homogeneity between old towns and modern buildings 

surrounding them and move pollution-generating activities outside their zone. They should also 

facilitate access to these areas, reduce heavy traffic on their roads and channel traffic flow to nearby 

suburbs. To prevent demolition and distortion of cultural and historic buildings, LGUs should strictly 

comply with applicable laws. Furthermore, heritage sites need to be restored, managed, and invested 

socially, culturally, and economically to benefit the local community. Cooperation with CBOs is also 

recommended to produce promotional materials about cultural and historical places and cultural 

events. In addition, twinning agreements with foreign and local municipalities and across the 1948-

Israeli-Occupied Palestinian Territory can be devised to promote community-based tourism. Last but 

not least, an effective complaint system should be in place at the local/municipal level to report any 

violations of cultural heritage and ensure a swift response. 

 

As for the government, it should establish a national register for all national movable and immovable, 

tangible heritage properties. A fund should also be designated for archaeological excavation, 

antiquities restoration, and archaeological artefact collection and exhibition at museums or 

interpretation centres. The government should endeavour to attract foreign support from relevant 

Palestinian expatriate communities. It should also offer incentives to encourage private investments. 

Moreover, it is expected to update the guidelines and instructions banning the demolition of 

archaeological and historical places. 

 

Similarly, the government should ensure duly compliance and enforcement of the legislation 

prohibiting and criminalising the theft and smuggling of archaeological artefacts and antiquities. The 

PA should also finalise and promulgate the Decree-Law of 2018 on Palestinian cultural heritage, enact 

a law on tourism and cultural heritage management along with the relevant regulations and bylaws. 

The PA should expedite the development of relevant manuals and clear management procedures at 

relevant ministries to enhance inter-ministerial coordination and lay down the requirements and 

measures and approval timeframes for transactions submitted by individuals and organisations. A 

feedback system should also be in place based on transparent procedures. Finally, the MoEHE role in 

preserving cultural heritage should be revitalised by implementing curricular and non-curricular 

activities. 
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The donor community is expected to devote further effort and fund projects targeting rural, 

marginalised, and threatened areas. Donors should also contribute to a fund supporting heritage 

preservation activities, including archaeological excavation, restoration, and heritage management. 

Lastly, heritage-preservation-centred projects should continue and ensure that heritage and 

archaeological site management and sustainability are integral to their design and thus avoid leaping 

to other ideas and goals. 
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 المقدمة

 السياحي جمعالتو  الفلسطينية االرؤي مؤسسة وشركائها المعـماري  الـتراث لتطويـر الروزنـا معيةج من بتكليف الدراسة هذه أجريت
 لسطينيةالف التنمية تعزيز أجل من ثقافية حقوق " مشروع مخرجات كأحد غزة قطاع في حدود بال شباب لتقىوم المقدسي

 لثقافيةا والحقوق  الثقافة وضع إلى المشروع يهدف .سنوات ثالث مدتهو  األوروبي االتحاد قبل من والممول "الشاملةو  العادلة
 التنمية فأهدا وتحقق ،المواطن على تركز وعادلة شاملة تنمية عملية لضمان الفلسطينية اإلنمائية السياسات صميم في

 اتوالمؤسس والشبكات والمجموعات والسياحية افيةالثق المدني المجتمع مؤسسات تمكين خالل من ،2030 لعام المستدامة
 قبل من عليها تصديقال تم التيو  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  اتفاقية لتنفيذ كمناصرين المشاركة من المجتمعية،

 الثقافية ةمعيالمجت والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات بين التواصل تعزيز خالل من ذلك سيتم .2014عام  فلسطين دولة
 ومستفيدة ومراقبة رةكمناص بدورها القيام من لتمكينها المرأة( تمثيل على التركيز )مع غزة وقطاع الغربية الضفة في والسياحية

 يطمح ي.والوطن المحلي المستويين على الشاملة التنمية وعمليات لسياسات كمحرك واستخدامها الثقافة على الحفاظ من
 والتي والمهمشة يةالريف الفلسطينية المجتمعات في المتاحة والغنية المتنوعة والسياحية الثقافية الموارد تعزيز إلى المشروع

 .داخلها جادة إنمائية سياسة تنفيذ يتم ولم اإلهمال من عانت

 

 فلسطين في الثقافي الواقع

 مجتمع بها تصفي التي والعاطفية، والفكرية يةوالماد الروحية المميزة، السمات مجمل أنها على الثقافة اليونسكو منظمة فُتعر  
 التقاليد،و  القيم، ونظم معًا، العيش وأساليب الحياة، طرائق واآلداب، الفنون  جانب إلى تشمل، والتي اجتماعية، مجموعة أو

 الثقافات من بالعديد أثرواو  الفلسطينيون  تأثر التاريخ مر فعلى الثقافي، والتنوع بالغنى الفلسطيني المجتمع يمتاز والمعتقدات.
 المجتمع من ساسياأ اً جزء وأصبح واندمج منها جزء بقي مختلفة، وقبائل شعوب وسكنتها للحضارات مركزا فلسطين كون  نتيجة

  الثقافية. ميزاته بعض على حافظ الوقت نفس في لكنه الفلسطيني،

 أجرى  وقد .ةالفلسطيني للثقافة يوما عام كل من آذار من عشر الثالث اعتبار تم الفلسطينية، الوطنية السلطة تأسيس بعد
 الجهاز يقومو  .2014و ،2009 ،2004 ،1996 األعوام خالل ثقافية مسوح عدة الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 راتالمؤش بعض ويتناول فلسطين في الثقافية المؤسسات واقع باستعراض الفلسطيني ةالثقاف يوم في الثقافة وزارة مع وبالتعاون 
 ذلك. في األساسية

 بمواضيع تتحدث التي فلسطين في األسر عدد هو ،2014 عام األخير األسري  الثقافة مسح تناولها التي المؤشرات أحد
 أنه حيث .(2014)مسح الثقافة االسري،  لألسر الكلي المجموع من %87.5 بلغت والتي واقعية وحكايات متوارثة ثقافية

 حول %64.6و واألمثال، المأثورة األقوال عن %66و المتوارثة، والروايات القصص حول الحديث يتم منها %68 في
 )حكايات األساطير حول %46و ،(األحاجي) األلغاز حول %52.8و ،راثيةت فكاهات حول %53.9و السياسية، األمور

 الرغبة لديهم كان فأكثر( سنوات 10) األفراد من %12 أن الى الدراسة تشير التراثي. والغناء الشعر في %37و خرافية(،
 تزداد التيو  غزة، وقطاع ةالغربي الضفة بين النسب ذلك في تقاربتو  به، يقوموا لم ولكنهم الفراغ وقت في ثقافي بنشاط بالقيام

 بالمخيمات مقارنة (%10.9) الريفية التجمعات في تقل أنها كما (%9.9) الذكور من أكثر (%14.3) اإلناث لدى
 .(%12.4) الحضرية التجمعاتو 
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 %60.5 )بواقع %59.3 فلسطين في النسبة بلغت فقد ،فأكثر( سنوات 10) الموسيقى الى األفراد استماع مؤشر أخذنا لو
( %71.2كانت في الضفة الغربية )و  لإلناث(، %58.2و للذكور

لى االستماع ا معظم وكان ، (%39.2أعلى منها في قطاع غزة )
 انكحسب الخارطة المقابلة، و  .عربية موسيقى أو شعبية موسيقى

ورام هللا والبيرة وأريحا  لحم بيتات محافظ في إستماع أعلى
 الريف في وازدادت (،%25.1) رفح في وأقلها (%80) واألغوار

 األعمار في كثيرا وقلت (،%54.7) المخيمات في وقلت (67%)
 لعلميا للتحصيل واضح أثر حظيال لم بينما ،عاما 50 من األعلى

 31) راداألف اليها يستمع التي الموسيقى نوع وعن االستماع. على
 العربية قىللموسي يستمعون  الذين نسبة بلغت فقد فأكثر( سنوات

 للموسيقى يستمعون  %6.1 فقط مقابل فلسطين في %24.1
 .األجنبية

 2014 -للموسيقى يستمعون الذين فأكثر( سنوات 10) اداألفر نسبة :1 توضيحي رسم

 لىع فرد لديها التي األسر عددمؤشرًا أخر مثل  تناولنا إذا أما
 بلغتف ،التقليدي الفلسطيني اللباس العادة في يرتدي األقل

 لضفةا بين النسبة هذه في ملحوظ اختالف هناك نكاو  ،18.5%
 الضفة في %25.0 النسبة بلغت حيث غزة، وقطاع الغربية
 الريف في تزدادإ التيو  ،غزة قطاع في %5.8 مقابل الغربية

 ديالتقلي للباس نسبة أعلى كانت كما األسر. من %27.7 لتبلغ
 ثم (%35.5) القدس محافظة هاتال (%36.9) سلفيت في

 غزة شمال محافظة في أقلها وكان (%32.9) الخليل محافظة
(3.1%.)  

 

 
 2014 -التقليدي الفلسطيني اللباس أفرادها أحد يرتدي التي األسر نسبة :2 توضيحي رسم

 ممارستها عن النظر بغض) ثقافية مؤسساتك المصنفة المؤسسات عدد أن (2017) والمساكن للسكان العام التعداد يشير
 %67.1 بواقع مؤسسة 1,086 كانت 2017 عامال في واألهلي الخاص ينالقطاع في العاملةو  عدمه من (الثقافية لألنشطة

فعلي ، بينما العدد التوالندوا والمحاضرات بالدورات تتعلق أنشطتها غالبية وأن ة،غز  قطاع في %32.9و الغربية الضفة في
 دعد في مستمر تراجع إلى فتشير 2020 إحصائيات أما مركزًا. 625التي تمارس األنشطة الثقافية فكان  ةللمراكز الثقافي

 %15 تتعدى ال ومعارض فنية عروض تقديم في أنشطتها وأن ةالسابق عواماألب مقارنة فلسطين في العاملة الثقافية المراكز
 :األنشطة مجمل من
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 2020-2014 بين المنطقة حسب فلسطين في العاملة الثقافية المراكز توزيع :1 جدول

 2020 2019 2018 2017 2014 1المنطقة
 528 566 597 625 666 فلسطين

 473 510 528 545 583 الغربية الضفة
 55 56 69 80 83 غزة قطاع

 11.1% 14.8% 16.5% 12.9% 13.9% فنية عروض
 1.4% %2.4 2.0% 2.6% 1.6% معارض

 والبيرة هللا رام افظةمح في تتركز تهاأنشط أن إال المختلفة، المحافظات على موزعة المراكز من الكثير وجود من بالرغم
 وخصوصا غزة طاعق في كثيرا وتقل الرئيسة، المدن مراكز أو المركز عن ابتعدنا كلما كثيرا وتقل رئيسةال المحافظات وبعض

 .جنوبه في

 
 2019 حافظة،الم حسب العاملة الثقافية المراكز في المنعقدة الثقافية األنشطة في المشاركين توزيع :2 جدول

 الغربية، الضفة في عامالً  مسرحاً  14 منها ،2019 العام إحصائيات حسب امسرح 17 فلسطين في العاملة المسارح عدد بلغ
 ،غزة قطاع في مسرحية 67و الغربية، الضفة في مسرحية 256 ،مسرحية 323 عرض تم حيث ،غزة قطاع في مسارح 3و

لكن عدد  والكبار. لألطفال عرضت %33 حين في ،لألطفال عرضت %29و البالغين، نحو موجها هامن %38 وكان
 مشاهد ألف 90 حوالي عددهم بلغ فقد للمسرحيات المشاهدين عدد بخصوص أما. 2020في العام  16المسارح تراجع إلى 

 حوالي) لولأي شهر في للمشاهدين عدد أعلى بلغو  السكان. عدد من %2 إلى تصل ال لكنها سبقه الذي العام عن %6 بزيادة
 .(مشاهد آالف 10 حوالي) ثاني كانون  شهر ثم ،(مشاهد ألف 12

                                                           
1 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-03A.html  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-03A.html
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 5و الغربية الضفة في منها 27 ،متحفاً  32 فلسطين في منها 2العاملة عدد بلغ 2020 عام خالل للمتاحف، بالنسبة أما
 2020 عام خالل سلبا زوارها تأثر )والتي زائر ألف 388 م 2019 العام خالل زوارها عدد وبلغ غزة قطاع في متاحف

 نياتهالمقت وبالنسبة ورفح. وسلفيت طوباس من كل في متحف أي يوجد ال بأنه اإلشارة يجدر .(19- كوفيد جائحة بسبب
 ةتعليمي ،شخصية مقتنيات ،شعبية أزياء ،آثار ،تراث التالي: النحو على فكانت
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 3المتاحف

32 27 1 - 2 2 1 - 5 2 4 7 3 5 1 1 2 1 

 عدد 
 4المسارح

 1  2  3 ن 2  5   5   3 13 16

 2020 سطينفل في والمتاحف المسارح عدد :3 جدول

 تعود التي والحضرية ةالريفي والمباني الشهيرة، المعمارية والمعالم والتاريخية، األثرية المواقع من العديدب غنية فلسطين تعتبر
 رقصوال دويةالي الحرفو  يةو الشف التقاليد صناعة ذلك في بما المعنوي  الشعبي التراث وكذلك السنين، أالف أو مئات الى
 أثري  موقع 10،000 من ربايق ما وجود الباحثين بعض قدر وقد والمتنوعة. المتوارثة والتقاليد والعادات ديةالتقلي موسيقىوال
 البشرية لمعرفةا بناء في ساهمت والتي ،دوليا معروف منها العديد ،غزة وقطاع الشرقية القدس فيها بما الغربية الضفة في

 مواقع لديها سطينيةالفل والقرى  والبلدات المدن معظمف الدولي. الثقافي لتاريخا إلى جديدة جوانب وإضافة التاريخية، والنظريات
 المعمار مركز وثق .(Al-Ju’beh, 2008) الثقافية استمراريتها تعكس التيو  هامن بالقرب أو التاريخية مراكزها في أثرية

 والقرى  نالمد معظم أن حيث ،غزة وقطاع الشرقية القدس فيها بما غربيةال الضفة في تاريخي مبنى 50,320 رواق -الشعبي
 .الثقافية استمراريتها تعكس والتي قربها أو التاريخية مراكزها في أثرية مواقع لديها

 اتاالستراتيجي وضعو  السياسات برسم تقوم حيث ،الثقافي للقطاع الناظمة الوطنية المؤسسة الفلسطينية الثقافة وزارة تعتبر
 ركزت حيث (.2022-2017) وتنمية شراكة -والتراث الثقافة قطاع إستراتيجية أخرها كان والتي لتنفيذها، الالزمة والخطط

 مع نسجاماا التشاركية بينها ومن الرشيدة الحوكمة مبادئ اعتمادب تناديو  للتنمية أساسي كمحرك الثقافة دور على الخطة
 اتفاقيةو  ،2005 ثقافيال التعبير أشكال تنوع وتعزيز حماية اتفاقية مقدمتها وفي اليونسكو التفاقيات العامة والتوجهات البنود
 الخاصة واألهداف السياسات من للعديد والقانوي  الفني اإلطار تشكل والتي 2003 المادي غير الثقافي التراث حماية

 مرجعية ويشكل ية،الثقاف الرؤية يوحد الذي ستراتيجياال لإلطار العملي التنفيذ آليات غياب ويالحظ .المذكورة باالستراتيجية
ن مكونات المشهد ليات وبضعف التنسيق بيتقر الوزارة غياب هذه اآلو  ،الفردية والمبادرات واألهلية الرسمية الثقافية اتللمؤسس
 زالت ال السابقة. للسنوات خالفا وتنفيذية عملية لياتآ أنها حاليا تتبع الواضح غير من، و (2016 الثقافة،)وزارة  الثقافي

 العام عن كثيرا المتاحف عدد يزد ولم ،%0.3 عن تزد ولم متدنية العامة الموازنة من الثقافي للشأن المخصصة الموازنات
 خالل مسرحا 16 إلى 14 من المسارح عدد إزدادو  ،(2019و 2015 )بين زوارها عدد تضاعف لكن ،متحفا( 31) 2016

 في وتحديدا لمدنا في ركزموتت ضيقة زالت ال المتخصصة والفنية الثقافية لألنشطة الجماهيرية القاعدة أن كما الفترة. هذه
                                                           

 ن المقتنيات التراثية والتي ترقى في ترتيبها إلى تصنيف متحفقمن الواضف أن هذا العدد ال يحوي بعه األماكن الخاصة التي تحوي العديد م2 
3 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-05A.html  
4 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-04A.html  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-05A.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-1998-2020-04A.html
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 بنمطية اركتهامش ويحصر الثقافة صناعة في المرأة  مساهمة يقيد زال ال الثقافي الموروث أن كما الغربية. الضفة وسط منطقة
 الفلسطينية. الثقافية اآلثارو  الممتلكات لكل وطني جرد أو وطني متحف إنشاء يتم لم لآلنو .والتراث الحرف

 تديره. الذي لثقافيةا المبادرات دعم وبرنامج الفلسطيني الثقافة صندوق  خالل من الثقافية األنشطة دعم في الثقافة وزارة ساهمت
 توزيع خاللها مت للجميع الكتاب حملة أبرزها لعل لكترونيةاإل الثقافية والفعاليات األنشطة من العديد نفذت ،2020 العام فيف

 المخيمات ومكتبات ثقافية ومؤسسات وبلديات ومعاهد ومدارس جامعات من مؤسسة 1,700 على كتاب ألف 350 من أكثر
 املةالك واألعمال والنقد والقصص والشعر التراث بين اإلصدارات هذه وجاءت إصدارا، 12 أصدرتو  .فلسطين أنحاء كافة في

 وجمعيات دأفرا من المقدمة الثقافية المبادرات من كبير عدد الوزارة دعمت متصل سياق في األطفال. وأدب الراحلين لألدباء
 برنامج من دعمها تم مشروعاً  67 منها ثقافيًا، مشروعاً  576 ،2020 عام خالل عددها بلغ فلسطينية، ثقافية ومؤسسات
 دعمها تم الثقافي القطاع في عامال فردا 474و ثقافية مؤسسة 35 طالت ثقافياً  مشاريع 509و الفلسطيني، الثقافي الصندوق 

 مالدع قلة من عانت التي الثقافية المؤسسات بعض انهيار منع في ساهم وهذا .5الثقافية المبادرات دعم برنامج خالل من
 الكورونا. جائحة بسبب األنشطة وتوقف

 لكنها العربية المنظماتو  الصناديق مع العمل تتابع فهي الفلسطينية التحرير لمنظمة التابعة لعلوموا للثقافة الوطنية اللجنة أما
 الصناديق من الدعم لتقديم الوسيط لكنها الثقافية، لألنشطة المباشر الدعم تقدم وال خاصة ندوات أو مشاريع أي بتنفيذ تقوم ال

 وكانت العربية الثقافة عاصمة القدس لتنفيذ 2009 عام رئاسية جنةل تشكلت القدس مدينة في العمل ولحساسية العربية.
 العامة المكتبات توفير يف وبالتحديد أساسي بدور وتقوم الثقافي للمشهد التحتية البنية فتقدم البلديات أما أعضائها. أحد الوزارة

 مسرح.قاعة  ولديه للثقافة فاعلة دوائر لديه وبعضها األغراض، متعددة والقاعات

 هناك لكن قافي.الث والتراث ثارلآل العامة اإلدارة خالل من فلسطين في الثقافي المشهد رسم في اآلثارو  السياحة وزارة تشارك
 ،شغيلالت دون  الحماية على المبرمجة التقليدية المدرسة تباعأ من العامة اإلدارة هذه أن حيث التراث، هذا إدارة في ضعف

 يدفعه هامن المجتمع ةاستفاد أن حيث ،ناجحةهذه المواقع بطريقة  إدارةفتؤمن بأهمية تشغيل و  للسياحة العامة اإلدارة أما
  .وصيانتها وحمايتها عليها للمحافظة

 

 الثقافية الحقوق

 وفي الثقافية، المجتمع حياة في الحرة ةكالمشار  حق شخص لكل أن على (1948) اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن ينص
 حق على فينص ،6(ESCR) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد أما .نون بالف االستمتاع

 والتي بها، والتمتع العلومو  الثقافة فوائد في المشاركة فيها بما الثقافية بالحقوق  التمتعب ولألفراد مصيرها تقرير في مجموعاتال
 ودون  والدين، وجدانوال الفكر حرية في والحق التعليم في بالحق وثيًقا ارتباًطا وترتبط االجتماعي التناغم من مهما جزًءا ُتعد

  .األخرى  اإلنسان حقوق  إنتهاك أو معينة فئات بحق الممارسات في تمييز

                                                           
5 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_10-3-2021-cult-ar.pdf  

 .أنظر الملحق ،1976كانون الثاني  3ودخل حيز التنفيذ في  1966كانون األول  16إعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 6 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_10-3-2021-cult-ar.pdf
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 تعريفات وتتفاوت ليالدو  لقانون ا كفلها التي الحقوق  جميع بين من والتبلور الفهم من قدر بأقل تحظى الثقافية الحقوق  الزالت
 العام تعليقها يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  المعنية المتحدة األمم لجنة قدمت الدولية. النصوص في الثقافة

لة إرشادات ،2009 سنةل 21رقم   والوفاء مايتهوح الثقافية الحياة في المشاركة في الحق باحترام التزاماتها بشأن للدول مفص 
  :هي ومترابطة أساسية صفات خمس يتضمن الحق هذا أن إلى اللجنة أشارت كذلك .7به

 المكتبات مثل ) اثواألحد المؤسسات فيها بما فرد، كل منها ويستفيد بها ليتمتع إتاحتها ضرورة :الثقافية الخدمات توفر •
 .قدات(والمعت داتوالعا اللغات )مثل المادية غير الثقافية والسلع المشتركة، المفتوحة واألماكن والمسارح(، والمتاحف

 ىإل والوصول االقتصادي بالمنظور والوصول المادي الوصول وإمكانية التمييز عدم ذلك يشمل الوصول: إمكانية •
 المناطق إلى لوصولا فيها بما تمييز، دون  من بالثقافة للتمتع ومتاحة وملموسة فعالة فرص فرد لكل تكفل والتي المعلومات

 والفقراء. السن وكبار اإلعاقة ذوي  األشخاص على التركيز مع والحضرية الريفية
 .الثقافي تنوعال قبول لضمان والمجتمعات األفراد من المعنيين مع والمشاورات الالزمة التدابير باتخاذ الدول تقوم القبول: •
 . والمجتمعات رادفلأل الثقافي التنوع واحترام الثقافية، الحقوق  إزاء مرنة مقاربة اعتماد للدول ينبغي :للتكيف القابلية •
 واستعمال ،الغذائي االستهالك بينها من أمور عدةب المرتبطة الثقافية لقيمبا هتماماال مع الصلة، ذي السياق مع المالءمة •

 وتشييدها. المساكن تصميم وطريقة والتعليمية، الصحية الخدمات تقديم وطريقة المياه،

 8(اليونسكو) ةوالثقاف والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة عن صدرت يالت المادي غير الثقافي التراث صون  اتفاقية عرفت
 بها رتبطي وما - والمهارات والمعارف التعبير وأشكال والتصورات الممارساتب المادي غير الثقافي التراث 2003 العام في
 الثقافي. متراثه من جزءاً  األفراد، وأحيانا والمجموعات، الجماعات تعتبرها التي - ثقافية وأماكن ومصنوعات وقطع آالت من

 بما رةمستم بصورة جديد من والمجموعات الجماعات تبدعه جيل، عن جيال المتوارث التراث هذا أن الى االتفاقية نوهتو 
 ثم من ويعزز يتها،باستمرار  والشعور بهويتها اإلحساس لديها ينمي وهو وتاريخها، الطبيعة مع وتفاعالتها بيئتها مع يتفق

 في بما الشفهي، التعبير وأشكال التقاليد في المادي غير الثقافي التراث يتجلى البشرية. اإلبداعية والقدرة الثقافي التنوع تراماح
 والطقوس يةاالجتماع الممارساتو  ،العروض أداء وتقاليد فنون و  ،المادي غير الثقافي التراث عن للتعبير كواسطة اللغة ذلك

 عرفت كما .يةالتقليد الحرفية بالفنون  المرتبطة المهاراتو  ،والكون  بالطبيعة المتعلقة الممارساتو  المعارفو  ،واالحتفاالت
 وتوثيقه لتراثا هذا تحديد ذلك في بما المادي، غير الثقافي التراث استدامة ضمان إلى الرامية التدابيرب الصون  االتفاقية

 النظامي، وغير النظامي التعليم طريق عن سيما ال ونقله، وإبرازه وتعزيزه وحمايته عليه والمحافظة بشأنه البحوث وإجراء
 .التراث هذا جوانب مختلف وإحياء

 غير أو مباشرة ورةبص الثقافي التنوع تعزز توصيات أو إعالنات أو اتفاقيات شكلعلى  الوثائق منالعديد  اليونسكو أصدرت
 وحتى اآلن: 1950، وتدرجت منذ العام مباشرة

 1950 به الملحق وبينير  وبروتوكول فلورنسا"( )"اتفاق الثقافيةو  العلميةو  التربوية المواد استيراد شأنب اتفاق 
 1952 المؤلف لحقوق  العالمية االتفاقية 
 1954 مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات حماية اتفاقية 

                                                           
7 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en 
8 https://ich.unesco.org/ar/convention  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
https://ich.unesco.org/ar/convention
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 1970 مشروعة غير بطرق  الثقافية الممتلكات ملكية نقلو  تصديرو  استيراد منعو  حظر اتفاقية 
 1972 والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية اتفاقية 
 2001 بالمياه المغمور الثقافي التراث حماية اتفاقية 
 2005 الثقافي التنوع أشكال تنوع وتعزيز حماية اتفاقية 
 2003 المادي غير الثقافي التراث صون  اتفاقية 

لثقافي والحضاري للشعوب والتي تعتبر أساس الحضارة والمدنية عانت البشرية من ويالت وأضرار الحروب على التراث ا
ن األضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يملكها أي شعب إ ومصدر إلشعاع المعرفة اإلنسانية في جميع العصور.

المحافظة على التراث فكان تمس التراث الثقافي الذي تملكه اإلنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيب في الثقافة العالمية، 
 الثقافي ُتفيد جميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية. 

على أنه في حاالت الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير  1907( من الئحة الهاي لعام  27فمثال نصت المادة ) 
التاريخية  ثاراآلة للعبادة، والفنون والعلوم واألعمال الخيرية و الالزمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصص

( فنصت على أنه يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات 56شريطة إال تستخدم ألغراض عسكرية. أما المادة )
لدولة. ويحظر ما تكون ملكاً لالمخصصة للعبادة واألعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عند

التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ اإلجراءات القضائية ضد  اآلثاركل حجز أو تدمير أو أتالف عمدي لمثل هذه المؤسسات و 
 مرتكبي هذه األعمال.

 

 فلسطين في الثقافي التراث

 اعلى من سياسي وبقرار ممنهج رتدمي هناك كان بل سكانها تهجير من فقط ليس 1948 عام نكبة بعد فلسطين عانت
 فلسطينية قرية 400 من أكثر تدمير خالل من فلسطين في اإلنسان بتراث يتعلق ما كل ونهب وحرق  وتدمير بهدم المستويات

 الطابع اتذ القرى  عشراتتدمير  فيها بما الصراع، مظاهر كل انتهاء بعد الثقافية مقتنياتها ونهب 1949/1950 العام في
 وبعد .(Al-Ju’beh, 2008) الفلسطيني الثقافي التراث جوانب من العديد تشتت الى أدى مما المميز، لفلسطينيا المعماري 

 ومنعت ،ريةاألث األنشطة على لسيطرةا بمحاولة غزة وقطاع الغربية للضفة اإلسرائيلي االحتالل سياسة ميزتت 1967 عام
 التاريخ يؤكد قعمو  أي عن للبحث اإلسرائيليين اآلثار خبراء من العشرات ووظفت محلية، بحفريات مالقيا من الفلسطينيين

 مهددة مواقع نقاذإل إال االحتالل تحت أثرية حفريات أي تمنع الدولية القوانين أن رغم ،فلسطين في اليهودي للشعب التلمودي
 لذلك الفلسطينيون  نبهت .غيرهاو  والبيزنطية اإلسالمية للفترة األثرية دلةاأل من الكثير إهمال تم الحفريات هذه خالل باالنقراض.

 هناك يكن لم لكن الفلسطينية الجامعات في اآلثار كليات أو دوائر خالل من خصوصا الماضي القرن  من السبعينيات في
 .اإلسرائيلي للتوجه للتصدي سيطرة ولها الوطني المستوى  على تعمل وموارد مؤسسات

 قد كانتو  2012 الثاني تشرين 29 في المتحدة األمم في عضو غير مراقب صفة على حصلت فلسطين أن نقول أن بقي
 االتفاقيات. هذه من اً جزء أصبحت وبالتالي ،2011 عام في اليونسكو في الكاملة العضوية على حازت
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 الثقافي التراث على الحفاظ في المعيقات

 اليهودي، تاريخال على مقتصرة جعلها أو التاريخية المالمح تغير أو السيطرة في باشرةالم االحتالل إجراءات الى فباإلضافة
 منح عدم ياسةس فمثال التاريخية. المواقع من العديد تدمير أو تدهور في مباشر غير بشكل ساهمت المختلفة سياساته فإن

 التاريخية المباني عضلب استخدام سوء الى أدى نيةالفلسطي والقرى  المدن في للسكن الهيكلية الخرائط وتوسيع البناء تراخيص
 السكان. عدد في الزيادة لمواكبة بعضها على تعديالت وإجراء

 ولكن الحكم دمقالي الصفر، من تأسست معظمها في التي الناشئة الوزارات استلمت الفلسطينية، الوطنية السلطة إنشاء مع
 قروية سمجال بإنشاء وبدأت المجاالت كافة في وقديمة مجزئة قانونية بيئة واستلمت )أ(، مناطق على محدودة سيطرة ضمن
 االحتالل سلطة حتت الفلسطينية والقرى  للمدن العمراني التوسع مناطق بقيتو  تسلمتها، التي المناطق كافة في مختلفة وبلدية

 2000-1995 الفترة في البناء في طفرة هناك . حدثتبالتوسع منها قليل لعدد سوى  لليوم محسي لم والذي )ج( مناطق في
 وجود دون  ةقصير  فترة في المباني عدد تضاعف حيث والقرى  المدن مراكز على كبيرا ضغطا شكلت والتي فلسطين في

 والطبيعية. األثرية المناطق على سلبا أثر مما عليها، عالية رقابة أو استراتيجي تخطيط

 الثقافية. الممتلكات ةوحماي لتعزيز استراتيجياتو  خطط وضع وحاولت لفترةا تلك في الثقافةو  اآلثارو  السياحة تيوزار  تشكلت

تخضع المناطق  .فلسطين في موحد قانون  يوجد ال حيث ومجزئة قديمةو متعددة قانونية اتبيئ الوزارات هذا ووجدت
 هذه من األعظم وادالس ىعل جزئية فلسطينية سيطرة معلقوانين متعددة  غزة وقطاع لقدساو  لضفةا في مختلفةالفلسطينية ال

 الثقافة تحظ لم لكن ،األساسية التشريعات بإصدار 1996 آذار في تأسس الذي الفلسطيني التشريعي المجلس وبدأ .المناطق
 مامات توقف ثم التشريعية لالنتخابات تمهيدا 2005 نهاية منذ توقف العمل ذلك لكن .األولويات لتزاحم نظرا باألولوية والتراث

 بتقسيمات نيةالفلسطي المناطق أواصر تقطيع أن كما .سنوات عدة قبل التشريعي المجلس حل تم حتىتيجة االنقسام ن بعدها
 اإلسرائيلية واتالق احتالل وإعادة الشرقية، القدس في اإلسرائيلي القانون  وتطبيق )ج( مناطق على االحتالل وسيطرة مختلفة

 تنفيذيةوال والقضائية التشريعية الثالث السلطات دور على قيودا وضعت ،2001 امالع بعد الفلسطينية الوطنية السلطة لمناطق
  فلسطين. في والطبيعي الثقافي التراث على سلبا أثر والذي

 والمعدل ينيالفلسط األساسي القانون  في عليه والمحافظة وصونها الثقافة ذكر عدم من بالرغم الثقافي، المشهد بخصوص
 بوللشع ومقدساته، للوطن مخلصاً  أكون  "... الرئيس: قسم في فقرة تتضمن (35مادة ) مواده ىإحد أن إال ،2003 عام

 بإنشاء (14) رقم الوزراء مجلس عن قرار صدرحين  2015 العام فيبالتراث الثقافي أوضح إهتمام ظهر  ..." القومي وتراثه
 من وبالرغم .المادي الثقافي التراث بشأن (11) رقم بقانون  قرارال صدور 2018 العام في تاله .الثقافي التراث حفظ مركز

 واتفاقية بالتراث، المشروع غير االتجار بشأن 1970 واتفاقية (1945) الهاي اتفاقية في المهمة المواد يعكس القرار أن
 تعريفه لقانون ا ميزي ما أهم من الصحيحة. بالطريقة وتفعيله التفصيلية األنظمة إعداد يتبعه لم لكن (،1972) العالمي التراث

 أهميةب تمتعها أو ،م1917 سنة قبل ما إلى يعود تاريخها كان إذا تراثاً  بأنها المنقولة أو الثابتة المادية الثقافية لممتلكاتل
 مما م،1700 عام المرجعية يعتبر كان الذي السابق بالقانون  مقارنة إيجابي تطور وهذا طبيعية. أو إقتصادية أو ،ثقافية

 الدينية المبانيو  المنقولة، األشياءو  التحف وكذلك ،العثمانية الفترة خالل بنيت تاريخية أو أثرية مواقع أي بوضوح يستبعد
 في صعوبة شكلت الطبيعية المواقع بعض أو التاريخية المباني من للكثير الفردية الملكية قضية بقيت الطبيعية. والمواقع
 لتأمين الالزم لتمويلا ووجود ،الثقافي التراث بأهمية الوعي يعتبر الدراسة، في الحقا نقاشه سيتم كما .وتطويرها عليها الحفاظ
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 تساهم الئمةم آليات ووضع ،الخاص والقطاع المحلي المجتمع ومشاركة ،المناسبة القانونية التشريعات ووجود ،الحفاظ عملية
 يةعمل في مهمة عوامل ،واالقتصادي الجتماعيا بالتطور وربطها ،الخاص والقطاع المحلي المجتمع مشاركة زيادة في

 الفلسطيني. الثقافي التراث على الحفاظ

 تاريخ تهميش دمعاالستمرار في  الضروري  من وبالتالي ،تاريخها شكل يذالو  والدينية الثقافية تعدديتهاب فلسطين تمتاز
 المرتبطة اريخيةالت المواقع علىفقط  ركزت لتيا نيالمستشرق أبحاث من الكثير كتابة إعادة الضروري  ومن محوه. أو اآلخرين

 بعض اريخت في تقزيمها وعدم ،فلسطين في عاشت التي المختلفة للمجتمعات األهمية إعطاء وكذلك ،القديم العهد أحداثب
 لمجتمعا في واندمجت سكنت التي العرقية المجموعات على الضوء وتسليط ،الحاكمة والسالالت السياسية الشخصيات

 ببيئتها المواقع بطر  وإعادة الفلسطيني، الشعب وهوية تراث من أصيال اً جزء تشكل التي الدينية األقليات كذلكو  ،سطينيالفل
 الثقافي. ومشهدها

 

 المشروع على عامة نظرة

 أجل من عليه ظةوالمحاف الثقافي التنوع وتقدير والتراث الثقافة على التركيز إلى المشروع يهدف المقدمة، في ذكره تم كما
 من عانت لتيوا ،)الريفية( المهمشة الفلسطينية المجتمعات على التركيز مع والمستدامة، دلةاوالع الشاملة التنمية تحقيق

 داخلها. جادة إنمائية اتسياس تنفيذ يتم ولم ،اإلهمال

 على تركز يةتنم عملية لضمان الفلسطينية اإلنمائية السياسات صميم في الثقافية والحقوق  الثقافة وضع :العام الهدف
 ؤسساتوالم والشبكات والمجموعات والسياحية الثقافية المدني المجتمع مؤسسات تمكين خالل من شاملةو  عادلةو  ،المواطن

 وتحقيق عليها صديقالت تم التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  اتفاقية لتنفيذ كمناصرين المشاركة من المجتمعية،
 .2030 لعام المستدامة يةالتنم أهداف

 الغربية الضفة يف والسياحية الثقافية المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات بين التواصل تعزيز :الفرعي الهدف
 كمحرك ثقافةال ستخدامال ومراقبة كمناصرة المشروع بدورها القيام من لتمكينها المرأة( تمثيل على التركيز )مع غزة وقطاع

 والوطني. المحلي المستويين على الشاملة التنمية عملياتو  لسياسات

 :للمشروع المفترضة النتائج

 وخاضعين افينشف كممثلين الريفية المجتمعية والمؤسسات والسياحية الثقافية المدني المجتمع مؤسسات قدرات تعزيز .أ
 فيها )بما بيةالغر  الضفة في الشبابو  النساء احتياجات ذلك في بما المحلية، مجتمعاتهم احتياجات يعكسون  للمساءلة،

 المتاحة واردهملم ومالكين ومديرين نشطين كـمخططين المحليين القرار صناع على للتأثير غزة،قطاع و  الشرقية( القدس
 والسياحية. الثقافية والمتنوعة

 والمؤسسات ة،والسياحي الثقافية المجتمعية للمؤسسات المناصرة لمبادرات والمساحات التمكينية البيئة وتقوية تعزيز .ب
 لرديفةا لسياحةل الفلسطينية المؤسسات شبكة قدرة وتعزيز توسيع خالل من ،الوطني المستوى  على المجتمعية،

(NEPTO) الثقافة. لوزارة ذلك وبعد اآلثارو  السياحة لوزارة االستشارية اللجنة في رسمي كعضو  
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 وتوثيق ،العام الوعي زيادة على والسياحية الثقافية تمعيةالمج والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات قدرات تعزيز .ت
 ،إلنسانا حقوق  على قائم نهج مع ،المستدامة الثقافية الحقوق  أجل من تحققت التي النجاحات وتعزيز ،االنتهاكات

 .والوطني المحلي المستويين على الشاملة الثقافية بالحقوق  الخاصة والعمليات القرار صنع على للتأثير

 :المشروع جاتمخر 

 .لمجتمعاتهم الثقافية الحقوق  لمناصرة التقنية التنظيمية/ القدرة لديها مجتمعية ةمؤسس 20 .1
 ثالثة ألطراف المالي الدعم باستخدام مجتمعاتهم الحتياجات االستجابة على قادرة مجتمعية مؤسسات 10 عن يقل ال ما .2

 .المحليين المسؤولين مع التعامل على القدرة وتعزيز
قامت  (NEPTO) الرديفة للسياحة الفلسطينية المؤسسات شبكة في األعضاء المؤسسات من مؤسسة 19األقل  على .3

 واالنخراط ،والسياحية الثقافية المدني المجتمع مؤسسات مع المشاورات قيادة من تمكنها التي المناصرة قدرات بتعزيز
 .والوطني المحلي المستويين على القائمة والسياحية ثقافيةال المبادرات تعزيز إلى الساعين الفلسطينيين المسؤولين مع

 الحقوق  نع الظل تقارير في تسهم ،عنها وُمبل غ ،والسياحية الثقافية الحقوق  انتهاكات عن ومحدثة موثقة معلومات .4
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 المبتكرة التوالتدخ المحددة اإلجراءات وتعزيز على الحفاظ في مسؤوليتهم والدولية الفلسطينية الرسمية الجهات تدرك .5
 غزة. وقطاع الغربية الضفة في الفلسطيني الثقافي التراث لحماية المحتملة

كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس و  محافظات ن أربعم غزة وقطاع الغربية الضفة فيوبلدة  قرية 20 المشروع يستهدف
 لمستوياتا على السياحية / الثقافية الحقوق  ورصد لجمع أعلى إلى أسفل من آلية امباستخد ،من عدة بلدات في قطاع غزة

 :التالي النحو على المحلية

 وصانور عرابة برقين، جنين: محافظة. 
 زيتوبير  عمار، ودير بود،اوع ريما(، وبيت غسانة دير )وتشمل الغربية زيد بني قراوة هللا: رام محافظة. 
 والعيزرية قو،د وبيت والقبيبة، سوريك، وبيت الزيتون، جبلو  ومحيطها القديمةبلدة محافظة القدس بما فيها ال. 
 ةيوالظاهر  السموع الخليل: محافظة.  
 جباليا البلح، دير رفح، الزهراء، مدينة غزة، مدينة غزة: قطاع. 

 

 المحلية جتمعاتالم إختيار

 فلسطين في لثقافيا التنوع ولتعكس ،مختلفة مناطق في ريكةالش المؤسسات نفذتها سابقة مشاريع على ليبني المشروع هذا جاء
 يها.ف الثقافي الموروث وتغيير سرقة من تعاني أو التهميش من عانت ولمناطق ،الجنوب أقصى إلى الشمال أقصى من

 في مناطق ذلك شملو  غزة. قطاع وجنوب ووسط شمال وكذلك الغربية الضفة وجنوب ووسط شمال المناطق هذا شملت
 الغربية فةالض في إختيارها تم التي التجمعات معظم غزة. قطاع محافظات وكذلك والخليل والقدس هللا ورام جنين فظاتمحا

 وبعضها ،)الظاهرية( نسمة 35000 إلى )عابود( نسمة 2000 من سكانها عدد يتراوححيث  ،منخفض سكان عددذات 
 هذه عضب في يوجدو  .وجيم وباء ألف المناطق لجيوسياسي:ا التوزيع عكست كما ،بلدياتك واألخرى  قروية مجالس مصنف
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 راثالت من المقومات تحوي  لكنها بكر الزالت وأخرى  ،سابقة مشاريع خالل من إنشائها على العمل تم مسارات المناطق
 والشبابية يةنسائال المجتمعية المؤسسات بعض المناطق هذه تحوي  كما عليها. البناء يمكن والتي والطبيعي واألثري  الثقافي
 المشروع. أنشطة تنفيذ في عليها البناء سيتم والتي الفاعلة

 

 المختارة المجتمعات ديموغرافيا

 وية،ثان مصادر عدة من بياناتال جمع تم المختارة، المجتمعات عن وجيدة عامة نظرة لتقديم مكتبيةال مراجعةال خالل من
 وكذلك .(PCBS، 2018) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  جهازال فذهن الذي 2017 والمساكن للسكان العام تعدادال أهمها

 الغربية لضفةا مجتمعات لمعظم صلبة قاعدة وفر الذي القدس في التطبيقية األبحاث لمعهد الفلسطيني التجمعات دليل من
 ياناتب على اإلعتماد تم كما األساسية. واالجتماعية التاريخية البيئة غطى أنه يثح ،(2012)دليل التجمعات الفلسطيني، 

 تم لك،ذ إلى وباإلضافة المحلي. الحكم وزارة مواقع أو اإللكترونية مواقعها خالل من التجمعات هذه في المحلية الهيئات
 حسن،أحمد، ) الشام بوابة غزة -األثري  الدليلو  قروا منشورات مثل المنشورة والدراسات والكتيبات األدلة بعض على االعتماد

 المجتمعات ديموغرافيا :4 جدول المستهدفة المحلية المجتمعات عن سريعة نظرة 4 رقم جدول يظهرو  .(2013 نبيلة، و هيام،

 المختارة
 المختارة المجتمعات ديموغرافيا :4 جدول

 

 التجمع اسم
 األسر السكان عدد

 عدد المنشآت عدد
 المباني

 عدد
  حجمال متوسط عددال ناثال   ذكورال المجموع المساكن

نين
ج

 

 1,850 1,391 201 4.6 1,518 3,539 3,587 7,126 ِبْرقين
 3,081 2,002 358 4.7 2,383 5,677 5,802 11,479 َعرَّاَبة

 1,286 998 142 4.7 1,043 2,456 2,580 5,036 صانور

 رام
 هللا

بيرة
وال

 
 1,229 820 115 4.5 956 2,096 2,239 4,335 ريما بيت
انِ  دير  532 385 39 4.2 401 839 853 1,692 ةَغسَّ

 726 430 77 4.3 503 1,042 1,111 2,153 عاُبود
 3,048 1,108 363 4.2 1,389 2,956 2,922 5,878 ِبيرزيت

 786 554 87 5.1 653 1,616 1,737 3,353 َعمَّار ِدير

س
لقد

ا
 

 540 337 30 4.6 361 854 900 1,754 ُدقُّو ِبيت
 1,247 642 159 4.7 771 1,894 1,982 3,876 الُقَبْيَبة

 1,107 491 58 5.0 757 1,976 2,049 4,025 كُسوِري ِبيت
 9,936 2,793 1,086 3.8 4,231 10,096 11,079 21,175 الِعْيَزِريَّة

 2,182 1,405 335 4.3 3,284 7,236 7,790 15,026 ون الَزْيتُ  َجَبل
 2,466 1,588 378 4.3 3,711 8,176 8,802 16,978 الُقْدس
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ليل
الخ

 

 8,359 6,672 1,247 5.1 6,945 17,565 18,359 35,924 الَظاِهِريَّة
 5,510 4,575 485 5.5 4,680 12,821 13,190 26,011 الَسُموع

طاع
ق

 
 غزة

 35,767 13,792 3,673 5.6 30,649 84,367 88,337 172,704 َجَباليا
 124,575 41,206 17,239 5.7 102,276 290,030 300,451 590,481 غز ة

 1,582 353 139 5.4 979 2,651 2,687 5,338 الزهراء مدينة
 15,861 8,275 1,699 5.5 13,361 37,327 37,805 75,132 الَبلح ِدير

 45,304 23,073 5,200 5.6 36,023 100,888 104,237 205,125 خانيونس
 37,155 18,987 4,291 5.6 30,664 84,901 86,998 171,899 َرَفح

 43,885 26,191 5,160 4.6 33,586 80,839 84,982 165,821 الضفة 

 260,244 105,686 32,241 5.6 213,952 600,164 620,515 1,220,679  غزة 

 304,129 131,877 37,401 4.9 247,538 681,003 705,497 1,386,500 المجموع 
 

 اإلعاقة، من واحد نوع من فلسطين سكان من %1.94 على األقل يعاني حيث ،اإلعاقة ذوي  إدماج على المشروع يركز
 ة،البصري اإلعاقة يليها األيدي، إستخدام في أو الحركية فهي اقةاإلع من األكبر النصيب أما الذكور. من منهم 56%

 غزة مالش فمثال األعلى، النسبة غزة قطاع اتمحافظ تسجل حيث أخرى، إلى محافظة من كبير بشكل هاانتشار  يختلفو 
 .فغزة خانيونسف (٪2.8) البلح دير تليها (،السكان عدد من ٪3.2) اإلعاقة ذوي  األشخاص من نسبة أعلىوي حت )جباليا(

 9.٪1.5 بلغت حيث ،فلسطين فيلإلعاقة  انتشار نسبة أدنى والخليل والبيرة هللا رام محافظات سجلت بينما

 

 األساس خط دراسة

 على وقائم لميع أساس على مشروع تأسيس إلى هاؤ بنا يؤدي والتي األساس خط دراسة بإجراء الباحثين من فريق تكليف تم
 تقيس والتي ،ألثرا تقييم أو النهائي أو المتوسط كالتقييم المحتملة للتقييمات المرجعية النقطة اساألس خط يعتبر المعرفة.
 كما .المباشرين غيرو  المباشرين المستفيدين وفي ،المستهدفة المناطق في االجتماعي والتماسك والتنمية السلوك في التغيرات

 والممكنة ةالطفيف التعديالت وعمل المتعاقبة للسنوات المنطقي لإلطار مستقبلي وتنقيح مراجعة ألي ساساأل يشكل أنه
 البحث. نتائج إلى مستندين التطوير لمؤشرات

 من األداء ييمبتق سمحتو  ،لمشروعا ونتائج مؤشرات عن ُتخِبر التي البيانات جمع إلى تهدف األساس خط دراسة فإن ولذلك،
 إلى: يهدف وبالتحديد ،النهاية أو نتصفالم ونقطة البداية نقطة بين التغييرات تحديد خالل

                                                           
 ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2017تعداد السكان 9 
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 العشرين المواقع عن البيانات جمع المعرفة. إلى ومستند علمي أساس على قائم لمشروع المطلوبة البيانات تجميع .1
 والمنهجيات محلية،ال المجتمعات داخل الرئيسية والمعيقات والقضايا المتاحين، التغيير رواد وتحديد وتقييم المختارة،

 الشاملة. المجتمعية المشاركة من المزيد على للتحفيز الممكنة

 المشاركة على وقدراتهم والنساء، الشباب ومجموعات الفاعلة، (CBOs) القاعدية المجتمعية للمؤسسات أولي تقييم .2
 المشروع. في بنشاط

خط  يوفرس بعده.و  التنفيذ أثناء التغييرات وتقييم المتابعة،ألية و  األهداف، وتحديد لمشروع،ل المرجعية النقطة إنشاء .3
 االجتماعي كوالتماس السلوك في التغيرات يقيس الذي المحتمل المتوسط/النهائي للتقييمنقطة االرتكاز  األساس
 المؤشرات صقل يف األساس يعتبرو  المباشرين. وغير المباشرين المستفيدين وفي ،المستهدفة المناطق في والتنمية

 لمتعاقبة.ا للسنوات المنطقي لإلطار المستقبل في وتحديث تنقيح وأي ،البحوث نتائج إلى استناداً  الموضوعة

 

 المنهجية

 لتحوي  10االتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمردراسة خط األساس إلى إرشادات  حسب المنهجية تصميم تم
 دراساتوال واألبحاث المشروع وثائق اجعةمر  بعد ،المختلفة البحث وأدوات ،والكمية النوعية األساليب من اً مناسب اً مزيج

 كافة نظر جهاتو  على للحصول وتحليلها المعلومات / البيانات جمع وتم .الثقافية الحقوق  على بالحفاظ المتعلقة والمعلومات
 القةالع بأصحا ومقابالت المختارة، العشرين المجتمعات من النوعيةو  الكمية البيانات جمع تم المصلحة. وأصحاب الشركاء

 المجال. هذا في والخبراء والوزارات المجتمعية المؤسسات من الرئيسيين

 

 البيانات جمع أدوات

 استخدمت قدو  المشروع. تنفيذ توجه علمية بطريقة المطلوبة األساس خط بيانات لتجميع مختلفة بحث أدوات إستخدام تم
 )مسح غيرةص استقصائية ودراسة العالقة، ذات والوثائق تاألدبيا مراجعة ذلك في بما والكمية، النوعية البيانات جمع طرق 

 ة،مجتمعي ومؤسسات محلية هيئات أعضاء مع المقابالت وبعض البؤرية، المجموعات ومناقشات اإلستبانة(، خالل من
 متاحة،ال ياناتالب لتقييم األدوات إستخدام تم .الثقافي الحقل في الناشطين األشخاص وبعض الحكومية للوزارات وممثلين

 والبناء ستهدفة،الم المحلية المجتمعات تهم التي والقضايا والمشاريع، المتاحة، المجتمعية الموارد لتقييم محددة بيانات وجمع
 جمع في المستخدمة األربع الرئيسية البحث أدوات فإن ولذلك، االهتمام. ذات القضايا لمعالجة المجتمعية القوة نقاط على

 هي: البيانات

 

                                                           
10 https://www.ifrc.org/PageFiles/79595/Baseline%20Basics%2010May2013.pdf  

https://www.ifrc.org/PageFiles/79595/Baseline%20Basics%2010May2013.pdf
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 المجتمعات عن خلفية - مكتبية مراجعة

 المتاحة وقةالموث البيانات ومراجعة بجمع الدراسة بدأت الثانوية. المصادر من الصلة وذات المتوافرة البيانات ضااستعر  مت
 المركزي  الجهاز قبل من المنفذ 2017 السكان تعداد من ابدءً  المحلية، للمجتمعات الديموغرافيا حول ثانوية مصادر من

 لمعهد (2012)دليل التجمعات الفلسطيني،  الفلسطيني التجمعات دليل من وكذلك ،(PCBS، 2018) الفلسطيني اءلإلحص
 التاريخية ئةالبي غطى أنه حيث الغربية، الضفة مجتمعات لمعظم صلبة بيانات قاعدة وفر الذي القدس في التطبيقية األبحاث

 أو رونيةاإللكت مواقعها خالل من التجمعات هذه في المحلية الهيئات بيانات على اإلعتماد تم كما األساسية. واالجتماعية
 مثل المنشورة والدراسات والكتيبات األدلة بعض على االعتماد تم كما ذلك، إلى وباإلضافة المحلي. الحكم وزارة مواقع

 .(2013 نبيلة، و هيام، حسن،)أحمد، ام الش بوابة غزة -ألثري ا الدليلو  رواق منشورات

 

 اإلستبانة االستقصائية: الدراسة

 ثم تجريبهاو  ومفتوحة مغلقة أسئلة من المعظم في ومكونة مسبقا معدة استبانة وتجريب بصياغة البيانات جمع عملية بدأت
 االستبانة. على الردود تحليل ثم جودتها، ضمانات مع البيانات، وإدخال وجمع زيعتو  تالها الدراسة، عينة اختيار

 

 بؤريةال اتمجموعال مناقشة

 البيانات وإنتاج االحتياجات وتحديد واستكشاف، لالستفسار، بؤرية مجموعات المستهدفة المحلية المجتمعات في نظمت
 الردود حليلت المجتمعات هذه في المنظمة شبه والمقابالت البؤرية المجموعات مناقشة وأغنت .والمواقف بالحقائق المتعلقة

 ولماذا. كيف أسئلة في للتعمق االستبانة على

 

 الفردية المقابالت

 كذلكو  البؤرية المجموعات في تواجدهم عدم حال في المحلية السلطات عن ممثلين مع أمكن حيثما فردية مقابالت أجريت
 .الثقافي التراث حقل في العاملين وبعض المعنية الوزارات وممثلي ةالمجتمعي المؤسسات عن ممثلين

 

 البيانات جمع

 مناقشة الى افةباإلض ومفتوحة مغلقة متعددة أسئلة تحوي  التي )االستبانة( المنظم شبه المسح إستخدام البيانات جمع وتضمن
 ذات ثالثةلا النتاجات مؤشرات على لإلجابة سبقاً م معدة مفتوحة أسئلة تحوي  التي الفردية والمقابالت البؤرية المجموعات

 التالية: المجاالت على التركيز مع الصلة،

 الفلسطينية. الثقافية للحقوق  اإلسرائيلية االنتهاكات 
 الثقافي التراث على للحفاظ العملية واإلجراءات حفظها يتوجب التي والتراثية الثقافية الحقوق  أهم. 
 الثقافي. تعبيرال أشكال تنوع وتعزيز حماية 
 بالثقافة. صلةال ذات الوطنية السياسات في المرأة  مشاركة 
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 المحلية. طاتلالس ومع بينها التعاون و  المدني، المجتمع مؤسسات دور 
 المهمشة. والمجتمعات الشباب لفئة القدرات تنمية 
 الثقافي. التراث حفظ في ودورها المجتمعي والوعي السياحة وتشجيع تنشيط 
 السياحة. وتنمية الثقافي التراث تفعيل أمام وجودةالم العوائق 
 المخالفات. على الرد ليةآو  الثقافية الحقوق  على الحفاظ في الوزارات دور 
 وتطبيقها. والتعليمات القوانين 
 والمناصرة الحشد في المؤسسات دور  

 كل في ترونيةإلك بطريقة تمت لغالبا وفي وناشطيها، القاعدية المجتمعية المؤسسات على االستبانة توزيع عملية إعتمدت
 ورقيا. هاتوزيع تم ذلك، تعذر وعندما موقع،

 انتهت لتيوا ،البيانات في أخطاء أي عن للكشف وفحصها ،للمتغيرات األولية التردد جداول خالل من البيانات تنقية تم
 .SPSS اإلحصائيالتحليل  برنامج خدامبإست تحليلهاو  األسئلة ترميز تم ثم ،250 أصل من فقط واحدة استبانة من بالتخلص

  الطريقة. بنفس وتحليلها البؤرية المجموعات بمناقشة والخاصة الفردية األسئلة ترميز تم الوقت نفس وفي

 وحضرها زةغ وقطاع العيزرية، الغربية، زيد بني قراوة ،برقين-عرابة من كل في بؤرية اتمجموعل مناقشات أربع إجراء تم
 ةالجائح وانتشار الصحي الوضع بسبب ولكن المجتمعية. المؤسسات نشطاء من إناث( 26و ذكور 12) وصبية شاب 38

 صحيا راحج شهدت فقد غزة قطاع في أما .والقدس والوسط الشمال في ممثلين على الغربية الضفة مجموعات اقتصار تم
 الناشطين نم أكبر عدد بحضور سمح وهذا زووم برنامج باستخدام افتراضيا هائإجرا إلى أدى مما التنفيذ فترة خالل شامال

 (.الدراسة قيود) أدناه الواردة بالتحديات المتعلق القسم انظر غزة، قطاع في الخمس المناطق من

 البؤرية: المجموعات تنظيم في التالية المعايير الباحثون  اعتمد وقد

 النساء تجاه إيجابي تمييز وجود مع وعات،المجم هذه في لجنسينا كال ضمان. 

 المختلفة. األعمار تنوع ضمان 

 التعليمي. الوضع في تنوع ضمان 

 محاضر ضاتعر اس تمو  .نصوصها تفريغ في الدقة أجل من صوتيا المقابالت وبعض البؤرية المجموعات مناقشات تسجيل تم
 المعنى حداتو  تعريف تم الناشئة. والمواضيع المناقشات في كةالمشار ب شامل إحساس لتنمية مرات عدة والمقابالت المناقشات

 ص.الن في االقتباسات بعض توثيق تمو  التحليل. من كجزء األولية المواضيع في ترميزها و البحث مسألة حول

 المزج أدى وقد رير.تقال هذا في العمليةنتاجات هذه  قيوثتو  ،هاتحليلو  األدوات، مختلف من البيانات تحليل تجميع تم وأخيرا،
 وتجاربها لمختارةا المستهدفة للمجتمعات الفهم تعميق إلى المناسبة البحث أدوات باستخدام والنوعي الكمي النهج بين دتعمالم

 المجتمع. تنمية في المشروع يلعبه أن يمكن الذي والدور محلياً  المتاحة والموارد واحتياجاتها وخبراتها
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 العينات اخذ

 في ختارينالم المجتمعيين الناشطين من محدود عدد على مسبقاً  المعدة االستبانة توزيع على االتفاق تم التصميم، خالل
نل كافية لكنها ،االستبانة عينة من أصغر عينة مع البؤرية المجموعات مناقشة وتنظيم المستهدفة، المجتمعات  فريق يتمك 

سهل أ ألنها ةاالحتمالي غير العينات أخذ تقنية اسُتخدمت ن.المستهدفي السكان بشأن استنتاجات إلى التوصل من المشروع
 أشكال من كلكش الحصص من عينة كانت الخصوص، وجه وعلى .العشوائية العينات أخذ من إدارتها في وأسرع في التنفيذ،

 ثم مختلفة( ريةمع وفئات )ذكور/إناث، مختلفة فرعية فئات إلى المستهدفين السكان تقسيم تضمن االحتمالية. غير العينات
 هي: الوحداتو  فرعية. مجموعة كل من السكاني التجمع في مسحه يجري  الوحدات من معيناً  عدداً  أن من التأكد

 منهما لكل ٪50 بنسبة وأنثى، ذكر. 

 سنة 50 وفوق  ،50-31 ،30-18 العمرية: الفئات. 

 اإلجمالية. العينة من األقل على %1.9 أن يضمن اإلعاقة: ذوو األشخاص 

 يتم )ال طبقية ةعشوائي عينة ليست فهي النسبية، الحصة استيفاء يتم حتى العينة إطار من الوحدات اختيار يتم ألنه انظرً 
 إن األوسع. فةالمستهد المجتمعات تعكس التي العينة نتائج دقة مدى تحديد الصعب من وبالتالي عشوائًيا(، الوحدات اختيار

 المختلفة لتدريباتا في التجمعات هذه في الجنسين من الشباب الناشطين يستهدف هنأل المشروع هذا في مناسبة الطريقة هذه
 المناطق وفي المستهدفة اتالفئ مع المشروع لتنفيذ النتائج على البناء يمكن وبالتالي، .تنفيذها سيتم التي المناصرة أنشطة وفي

 تصميم تم ية.األساس البيانات جمع أثناء قيودال أحد يعد وهذا ككل، الفلسطيني المجتمع على تعميمها يمكن ال لكن المختارة،
 باستثناء موقع لكل اتاستبيان عشر مع مشارًكا، 250 إلى الوصول إلى األساس خط دراسة وهدفت ،٪95 عند الثقة مستوى 

 للسكان.األكبر  العدد بسبب غزة قطاع مواقع

 

 االستبانة تنفيذ

 أيار 4و نيسان 12 ينب التنفيذ فترة بدأت ورقية.االستبانة ال محددة حاالت في خدمتواستُ  اإلنترنت، عبر االستبانة توزيع تم
 حذفو  استبعاد موت ، االستبانة على الردود ديمغرافيا أدناه التفاصيل تظهر عشرين.ال المستهدفة المجتمعات وشملت ،2021

 .249 وبقي البيانات تنظيف خالل دودر ال أحد
 النوعية البيانات إعطاء في المشاركين وتوزيع أعداد :5 جدول

 مجموع سنة 50 فوق  سنة 50-31 سنة 30-18 ذكر أنثى المجتمع

 7   7 2 5 برقين

 16 5 5 6 6 10 عرابة

 6   6 4 2 صانور

 7  1 6  7 الغربية زيد بني

 5  1 4  5 عابود
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 6 2 3 1 3 3 عمار دير

 10 4 2 4 3 7 بيرزيت

 8 1 3 4 5 3 القديمة القدس

 9 1 4 4 4 5 العيزرية

 3  2 1 1 2 سوريك بيت

 6  4 2 3 3 القبيبة

 1   1  1 دقو بيت

 6 1 2 3 3 3 السموع

 22  11 11 8 14 الظاهرية

 22  5 17 13 9 جباليا

 69 1 16 52 32 37 غزة مدينة

 2  1 1 1 1 الزهراء مدينة

 10  2 8 5 5 البلح دير

 34  16 18 21 13 يونسخان رفح/

 249 15 78 156 114 135 المجموع

 %100 %6 %31 %63 %46 %54 المئوية النسبة

 

 النوعية البيانات جمع

 المجتمع ومؤسسات المحلية الهيئات يمثلون  اً شخص 40 مقابلة وكذلك ًا،شخص 38 شملت بؤرية مجموعات أربع إجراء تم
 الحالي واقعال فهم في تساعد أسئلة وطرح تصميم طريق عن الفهم لتعميق وذلك ،القاعدية المجتمعية والمؤسسات المدني

 إجراء تم .وجدت إن ،بحقها االنتهاكات فيها بما المستهدفة المجتمعات في والتراثية الثقافية الحقوق  على بالحفاظ الخاص
المشاركين في البيانات  مواصفاتناه ُيظهر الجدول أد .SPSSوبرنامج  إكسل مايكروسفت برنامج تحليل باستخدام التحليل
 .النوعية
 النوعية البيانات ُمدلي وتوزيع أعداد :6 جدول
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 البيانات جودة ضمان

 وتم ،وعالمشر  فريق رأي وأخذ االستبانة مناقشة تم جمعة.المُ  الكمية للبيانات الجودة لضمان تدابير عدة دمتاسُتخ وقد
 صحة من التأكد تم التحليل وقبل .اتوزيعه قبل شخصا 11 مع اتجريبه تم ثم للتحكيم، مؤهلين شخصين مع امشاركته

 التناقضات نع بحثال تمو  التحليل، إجراء قبل الردود أحد تبعادواس حذف تم الكمية البيانات تنظيف خالل ومن .االستبانات
 .هافي الثغرات لتحديد البؤرية المجموعات ومناقشة المقابالت َمحاضر ضاواستعر  الردود، في

 

 البيانات ترميز

 المشاركين من حصري بإذن صوتي تسجيل استخدام تم رموز. إلى المرصودة البيانات بعض تحويل عملية هو البيانات ترميز
 وتحديد نص، يف البيانات إدراج تم ثم البؤرية. المجموعات لكافةو  لمقابالتا بعضل كتابًيا تجميعها قبل المناقشة لتسجيل

 األدوات مختلف بين ليثالتث التقرير تحليل وشمل للتقرير. األولى المسودة في وإدراجها وتحليلها ترميزها ثم الالزمة االقتباسات
 مختلفةال دواتألا خالل من النتائج اتساق اختبار إن المتبادل. التحقق خالل من البيانات صحة من التحقق يرلتيس المستخدمة

 النتائج. على تؤثر قد التي تناقضاتال بعض تقييمو تقييم المعلومات التي تم جمعها  فرصة من زادت قد

 

 الدراسة قيود

 الي:الت النحو على المقترح الزمني اإلطار ضمن الميداني ثالبح على أثرت التي التالية التحديات الدراسة واجهت

 وإنما اهياوج اللقاء من تتمكن لم غزة في البؤرية المجموعة فمثال البيانات، جمع طرق  بعض على الوباء إنتشار أثر 
 6 لىإ المجموعة أفراد عدد تقليل تم لكن وجاهيا المناقشات فتمت الضفة في أما زووم. منصة خالل من افتراضيا
 البيانات. جمع خالل الكمامة ولبس التباعد تعليمات تطبيق تم الحاالت كل وفي الصحية، للتعليمات مراعاةً  أشخاص

 الدراسة تمعمج من النسبية الحصة استيفاء يتم حتى العينة إطار من منتقاة معينة وحدات أساس على العينة إختيار إن 
 الواقع تعكس لبياناتا فهذه الفلسطيني. المجتمع على النتائج تعميم من َيُحد ةالكمي البيانات لجمع عشوائية بطريقة وليس

هي تفي لغرض ، لذا فالمختارة المناطق في المشروع في محتملين كمشاركينمن الجنسين  المجتمعيين الناشطين يراه  كما
 .تطبيق المشروع في هذه المناطق

 مع سيما ال ورقيا، هاتوزيع تم معينة حاالت وفي ،عليها الردود وتلقي اإلكتروني اإلستبانة توزيع دائما السهل من يكن لم 
 المسح. بيانات قاعدة على إدخالها وتم العمر في الكبار
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 والنتائج التحليل

 بداية نم أجريت التيو  األساس خط ةدراس نتائج التالية األقسام تقدم
 لغربيةا الضفة في العام نفس من أيار من الرابع وحتى 2021 نيسان
 بنجاح ستبانةا 250 على ردود وتلقي توزيع تم حيث غزة. وقطاع

 بؤرية لمجموعات مناقشات أربع عقد وتم .النساء( من )معظمهم
 فردية ةمقابل 40و النساء(، من منهم %68) شخص 38 حضرها

 المحلية والمجالس إناث( 2و ذكور 4) لمعنيةا الوزارات ممثلي مع
 ذكور 4) المدني المجتمع ؤسساتم وبعض إناث( 3و ذكور 11)
 إناث(، 30و ذكور 15) القاعدية المجتمعية والمؤسسات إناث( 9و

 اإلناث من هم نوعية ببيانات أدلوا من نصف من أكثر فإن وبالتالي
 ةالضف شمال من موقعاً  عشر تسعة من البيانات جمع تم .(56%)

 بني ،صانور ،عرابة ،برقين :هيو  غزة قطاع جنوب وحتى الغربية
 ،يزريةالع ،القديمة القدس ،بيرزيت ،عمار دير ،عابود ،الغربية زيد

 مدينة ،اجبالي ،الظاهرية ،السموع ،دقو بيت ،القبيبة ،سوريك بيت
 البحث فريق يتمكن لم لكن ،رفحو  ،البلح دير ،الزهراء مدينة ،غزة
 :3 توضيحي رسم في مبين هو كما ،الزيتون  جبل في عقدها من

 .األساس خط دراسة مواقع خارطة
 األساس خط دراسة مواقع خارطة :3 توضيحي رسم

 بانةاالست على أجاب منم النساء نسبة كانت ،الكمية اناتالبي في ين/اتالمشارك خصائص :4 توضيحي رسم في موضح هو كما
 حمل حيث ين/اتالمتعلم ومن (%63) عاماً  30-18 العمرية الفئة في الشباب من ين/اتالمستجيب ةغالبي وكانت ،54%
 الماجستير. شهادة %11و البكالوريوس شهادة ين/اتالمجيب من 68٪

 
 الكمية اناتالبي في ين/اتالمشارك خصائص :4 توضيحي رسم
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 ئةتعب في ين/اتالمشارك نصف من أكثر فَ ر  عَ 
 ين/اتمجتمعي ين/اتكناشط أنفسهم االستمارة

 مرة تطوعوا منهم العظمى الغالبية نوأ (،58%)
 حياتهم خالل خيري  نشاط في األقل على واحدة

 إلى بقليل نصفهم من أقل إنتمى كما (.80%)
 من %6 أما ،(%44) أهلية أو مجتمعية مؤسسات

 ةالمحلي المجالس في أعضاء فهم ين/اتالمشارك
 قروي(. مجلس أو بلدي مجلس أعضاء في)

 االستبانة لمستجيبي االجتماعي النشاط :5 توضيحي رسم

 أو يريةخ جمعية يف التطوع أو الخدمات أو الطعام أو المواد أو بالمال واساهم بأنهم ين/اتالمستجيب ثلثي حوالي أفاد كما
 وأن (%38) ه/ابلدت في القروي  البلدي/ المجلس عمل على للتأثير بنشاطات قام فقط ثلثهم أن إال (.%63) محلية مجموعة

 المساءلة :6 توضيحي رسم أنظر (،%25) القروي  البلدي/ المجلس قرارات في أثرت المجتمعية ه/امشاركت أن يعتقد فقط ربعهم

 .المجتمعية

 
 المجتمعية المساءلة :6 توضيحي رسم

 التحليل

 أفراد فيها كشار  هممجتمع في وفنية ثقافية أنشطة عدة تنفيذ تم أنه على اإلستبانة على ين/اتالمستجيب من %40 إتفق
 ون ُيؤمن هممنطقت في المجتمع أفراد أن على (%25) ربعهم إتفق نمابي ،الماضية الثالث السنوات خالل المحلي المجتمع

 إلتخاذ المسؤولين حفزت والفنية الثقافية األنشطة أن %28و ،حياتهم في تغيير إحداث في والفنية الثقافية األنشطة بدور
 كان التباين أن إال .(المستهدفة المناطق في الثقافية األنشطة :7 توضيحي رسم أنظر) ،قراراتهم في إنعكست إيجابية إجراءات

 الثقافة دورب المجتمع إيمان وفي وأخرى  منطقة بين الثقافية النشاطات في المشاركة واقع حول ين/اتالمستجيب بين واضحا
 )مثال المركز عن عيدةالب التجمعات في ذهاتنفي تم التي فنيةالو  ثقافيةال نشطةاأل عدد انخفض فمثال المجتمعي. التغيير في
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ساهمت بالمال أو المواد أو الطعام أو الخدمات أو التطوع ألي جمعية خيرية أو مجموعة محلية؟. 1

القروي في بلدتك؟/ كنت جزءا من مجموعة محلية قامت بنشاطات للتأثير على عمل المجلس البلدي. 2

القروي في بلدتك؟/ أثرت مشاركتك المجتمعية في قرارات المجلس البلدي. 3
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[ناشط مجتمعي؟: ]ي/هل أنت

[القروي؟/ عضو في المجلس البلدي: ]ي/هل أنت

[المجتمعية؟/عضو في إحدا المؤسسات األهلية: ]ي/هل أنت

[هل سبق وتطوعت في مؤسسة أو نشاط خيري؟: ]ي/هل أنت
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 كما غزة(. قطاع جنوب رفح في الحال وكذلك ،%17 -الغربية الضفة جنوب في والسموع الغربية الضفة شمال في صانور
 في حياتهم في رتغيي إحداث في والفنية الثقافية األنشطة بدور يؤمنون  المجتمع أفراد بأن ين/اتللمستجيب إتفاق أعلى كان

 أقل تفكان إيجابية إجراءات التخاذ المسؤولين تحفيز في لدورها بالنسبة أما ،(%43) زيد بني قراوة هاتتل ،(%50) يرزيتب
 .غزة قطاع في النسب

 

 المستهدفة المناطق في الثقافية األنشطة :7 توضيحي رسم

 مع هماتفاق دىم عن سؤالهم خالل من الثقافي للتراث لمفهوم الستباناتا على ين/اتالمستجيب إدراك فحص تم البداية في
 والتصورات الممارسات هو المادي غير الثقافي التراث أن على ين/اتالمستجيب من %77 إتفق .الثقافي لتراثا تعريفات
 إتفق بينما لتقليديةا بالحرف رتبطةالم والمهارات ،الشعبية واالحتفاالت ،األداء وفنون  الشعبية، الحكايات مثل التعبير وأشكال

 ،تصاديةإق أو طبيعية أو ثقافية أهمية وله فأكثر عام مئة عمره مبنى أي هو المادي الثقافي التراث أن على منهم 55%
 تبين ؤريةالب المجموعات ومناقشة الفردية تالمقابال وخالل .الثقافي التراث لعبارة ين/اتالمستجيب مفه :8 توضيحي رسم أنظر

 للعام الثقافي التراث ن بقانو  معرفتهم عدم وتبين السنين، مئات قبل بني الذي هو الثقافي المعماري  التراث أن تعتقد الغالبية أن
 المحلية. السلطات في العاملين بعض فيها بما 2018

 
 الثقافي التراث لعبارة ين/اتالمستجيب مفه :8 توضيحي رسم
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 اإلسرائيلية اإلنتهاكات

 إلى الجميع صولو  حرية الدول احترامو  ،واللغوي  الثقافي اتراثه إلى الوصول في الشعوب حرية على الدولية االتفاقيات تنص
 سياسات يفوحقها  وتهميشًا، حرماناً  والجماعات األفراد أشد حماية خاصة وبصفة ،األخرى  تعبيره وأشكال وتراثه ثقافته

 .الثقافي والتنوع لتراثا احترامب الوعي نشرو  ،التعليم توفير فيها بما ،البيئية والبرامج والسياسات االقتصادية التنمية وبرامج
 هاوموارد دودهاج بأرض الروحية عالقتها وتعزيز صون  وفي ،وتراثها ثقافتها في األصلية الشعوب حقوق  على تنص كما

 برامج وضعضرورة و  ،الثقافية لحياتها عنها غنى ال والتي تقليديًا، تستخدمها أو تشغلها أو تمتلكها التي األخرى  عيةالطبي
 .الثقافي هاتراث واستعادة صون  إلى تهدف

 يرتدم عملية تمت النكبة تلت الذين العامين وخالل ،ديارهم من الفلسطينيين من العظمى الغالبية تهجير تم 1948 عامال في
 يتعلق ما كل ونهب حرق  إلى أدى والذي ،الحكومة أذرع وبقيةاإلسرائيلي  والجيش الصهيونية العصابات به قامت ممنهج

 القرى  تعشرا فيها بما الثقافية، مقتنياتها ونهب فلسطينية ومدينة قرية 400 من أكثر تدمير تم حيث ،الفلسطيني تراثالب
)رواق،  70,000 عن يزيد بما دمرت التي البيوت عدد رواق مؤسسة وتقدر ،المميز الفلسطيني المعماري  الطابع ذات

 بمنعهم أهلها لىع الخناق تضييق وتم ،وعكا ويافا كحيفا الرئيسة المدن في والحارات والقرى  المدن أسماء تغيير وتم .(1996
 أمالك نم العديد ضياع الى أدى والذي ،التاريخية والمقابر والمساجد المقامات من المئات تدمير وتم والتوسع. البناء من

 الفلسطيني. الثقافي التراث ومقتنيات

 رةاإلدا إسم إطالق تم بعد )وفيما العسكري  الحكم إدارة تشكيل تم 1967 عام غزة وقطاع الغربية للضفة سرائيلإ احتالل قبيل
 بدايات ومنذ .رةوالسام يهودال الغربية الضفة إسم تغيير على بالتركيز البداية منذ قام والذي العسكري( الحاكم بدل المدنية

 خالل من الفلسطينيين من عدد أكبر تهجير أهدافه أحد وكان للسكان المدنية المسؤولية العسكري  الحاكم استلم االحتالل
 يتبع الذي آلثارا ضابط يرأسها لآلثار ارةإد تأسيس تم األردن. جسر إلى الغربية الضفة في المدن مراكز بين حافالت تسيير
 إال فلسطينية،ال واألرض للسكان الحياة مجاالت كافة في القائمة القوانين سريان االحتالل إبقاء من بالرغمو  ،العسكري  الحكم

 ذات الدولية اتوالمعاهد المواثيق كافة منتهكة ،اإلسرائيلية العسكرية القوانين من مئاتال خالل من محتواها من أفرغها أنه
  .الصلة
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 سنةل الفلسطينية القديمة اآلثار وأنظمة ،الغربية الضفة في 1966 لسنة 51 رقم األردني اآلثار قانون  على اإلبقاء تم فمثال
 ومن العسكرية األوامر خالل من والطبيعية األثرية األنشطة على السيطرةاالحتالل  أعلن اياتدالب ومنذ غزة. في 1929

 الضفة في منطقة أي ة عن باإلعالن اإلسرائيلي العسكري  الحام يخول والذي 1969 للعام 363 رقم العسكري  مراأل بينها
 الهيكلي المخطط من اً جزء جعلها الحقا وتم ،صدرهاي أوامر بموجب ”طبيعية كمناطق“ أو ”طبيعية كمحمية“ المحتلة الغربية

 رقم العسكرية مراألوا إصدار خالل من كان الثقافي بالتراث يتعلق فيما سعاألو  التعديل أن إال .إنشاؤها تم التي للمستوطنات
 ترخيصال قضايا في مطلقة شبه قانونية سلطات اإلسرائيلي اآلثار ضابط أعطت والتي ،1986 العام في 1167و 1166

 خبراء من عشراتال ووظفت ،محلية بحفريات القيام من الفلسطينيين العسكرية األوامر منعت .الفلسطينية اآلثارب واالتجار
 لتاريخا يؤكد موقع أي عن للبحث اإلسرائيليين اآلثار

 القوانين أن رغم فلسطين، في اليهودي للشعب التلمودي
 إلنقاذ الإ االحتالل تحت أثرية حفريات أي تمنع الدولية
 همالإ  تم الحفريات هذه خالل باالنقراض. مهددة مواقع
 يزنطيةوالب اإلسالمية ترةللف األثرية األدلة من الكثير

 ريرلتب العسكرية األوامر هذه إستخدام وتم وغيرها.
 الضفة يف الفلسطينية والمنشئات لمنازلل الهدم عمليات
 نفتهاص مواقع على ُبنيت أنها بذريعة المحتلة الغربية
 تخدمتواس .إسرائيلية اثريه مواقع أنها على إسرائيل

 يةالفلسطين ياألراض على لسيطرةتعميق ال اآلثار
المحتلة وتوسيع االستيطان ونقل هذه المواقع لسيطرة 

 لسرديةا للسيطرة كأداة بالتالي إستخدامها و المستوطنين 
صحيفة حسب و  .11(2017)عمق شبيه و ييش دين، 

تسارعت وتيرة أوامر الهدم خالل هآرتس اإلسرائيلية 
 االحتالل سلطات أن ذكرتالسنوات الخيرة، حيث 

 61و ،2017عام  هدم أمر 45 أصدرت اإلسرائيلي
 وقف بحجة وذلك 2019عام  118و ،2018عام 
 لمواقعبا يسمى ما" على القائمة األثرية المباني تدمير

 .(Shezaf, 2020) "اإلسرائيلية األثرية
 االحتالل صادرها التي األثرية المواقع خاطة :9 توضيحي رسم

 تشير والتي "255 رقم الكراسة – وتعيينات أوامر ،مناشير" بعنوان كراسة 2021 شباط في المدنية باإلدارة يسمى ما نشرت
 تحليل في ة.يإسرائيل اثريه مواقع أنها على المحتلة الغربية الضفة في ايوتاريخ أثريا موقعا 601 على االستحواذ إلى بوضوح

 الغربية فةالض محافظات على توزعت المواقع هذه ومصادرة االستحواذ أن يتبين )أريج( القدس -التطبيقية األبحاث لمعهد

                                                           
11 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-
+Web.pdf  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-+Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-+Web.pdf
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 ومحافظة والبيرة هللا رام محافظة من كل تالها موقعا، 219 مصادرة تم حيث واألغوار أريحا محافظة في أكثرها وكان كافة
 -لحم بيت ،موقعا 32 -القدس ،موقعا 46 -قلقيلية محافظات على فتوزعت الباقي أما منهما، كلل موقعا 117 بواقع نابلس

 .(2021)أريج،  مواقع 8 -جنينو  ،موقعا 11 -الخليل ،موقعا 20

 القدسب المغاربة حارة هدم مثل اإلسالميةو  العربية المقامات من العديد وهدم إزالةب المحتل قام 1967 عام القدس احتالل عند
 الثوري  حي في الثوري  وأحمد م(1197) الثوري  الدين شهاب الشيخ ضريح وهدم األفضلية، المدرسة في عيد الشيخ قبر وفيها

 والتي هللا مأمن مقبرة أما .1969 سنة القدس في عكاشة سيدنا مقام على واالعتداء ،سكن دار إلى وتحويلة القدس جنوب
 اوفيه هرة،ش وأكبرها حجما، وأوسعها عهدا القدس مقابر أقدم وهي القدس، مدينة أسوار خارج الغربية الشمالية جهةال في تقع
 ابو الدين شهاب الشيخو  (،1189) الشافعي العكاري  محمد بن عيسى األمير منهم والعلماء الصحابة من كبير عدد دفن

 سعد بن الدين جمال بن محمد (،1450) الشافعي المقدسي اري األنص أحمد بن حامد محمد بن وأحمد (،1327) العباس
 .1967 عام وطنية حديقة الى تحويلها تم ، وقد(1423) الحنفي العبسي الديري  بن بكر أبي بن

 األثرية المناطق من العديد تغيير أو بتحويل عديدة قرارات صدرت حيث مستمرة، زالت وال اإلسرائيلية االنتهاكات تنته ولم
 لجنة لضغوط 2009 عام دختر أفي الداخلي األمن وزير استجاب فمثال االستعماري. التلمودي المشروع لخدمة ريخيةوالتا

 دفن يمنع قرارا دروأص ،القدس في والفلسطينية العربية المعالم لتهويد لجنة وهي ،"الهيكل جبل في اآلثار هدم منع" يسمى ما
 القبور نم العشرات تحوي  المقبرة أن علما وطنية حديقة الى وتحويلها رحمةال باب مقبرة من الجنوبي الجزء في الموتى

 قبرو  م(658 )توفي الصامت بن عبادة فلسطين في مسلم قاض وأول صحابيال قبر مثل ودينية، تاريخية لشخصيات
 م(.677 )توفي أوس بن شداد الصحابي

 اإلسرائيلية راءاتاإلج بأن الغربية الضفة في البؤرية مجموعاتال مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من معظم أفاد وقد
 في الدينية همشعائر  وممارسة بحرية فيها والتجول زيارتها من والقطاع الضفة في الفلسطينيين حرمان إلى أدت القدس حول

 التي البلدة أنب العيزرية في البؤرية المجموعة وأفادت والتاريخي. الطبيعي محيطها عن القدس فصلت كما المقدسة، أماكنها
 عن صلهاف تم المهمة الدينية األماكن من ويعتبر المسيح للسيد الموتى إحياء معجزة على يدلل الذي اليعازر قبر تحوي 

 واألخرين قدسيةالم الهوية مواطنيها من جزء ويحمل إسرائيلية وأمنية فلسطينية مدنية لسيطرة حاليا تخضع فالبلدة القدس.
 الضفة في ستعمرةم أكبر بناء الى باإلضافة أنه البؤرية المجموعة أفادتو  .اإلسرائيلية التصنيفات حسب لسطينيةالف الهوية
 تشكل كانت يالت فالبلدة والثقافية. واالجتماعية الطبيعية الحياة أوصال الجدار قطع ،(أدوميم معالي) أراضيها على الغربية
والسياحي،  قافيالث المشهد على سلبا أثر مماأوصالها  الجدار قط ع ،الزيتون  لجبل ادمتداالو  ،العربية للقدس الشرقية البوابة
 السياحية لمكاتبا وأصبحتتقلص كثيرًا وانخفضت أعداد السائحين بشكل ملحوظ،  بالقدس اً مرتبطالذي كان  سياحيال فالخط

 حلقة شكلي لعيزريةامدخل  أصبحالقدس، وبسبب منع الفلسطينيين من المرور من خالل  .برامجها من العيزرية تستثني
 حركة يمتنظبالتواجد و  فلسطينية أمنية سلطةالسماح ل دون  ًا،دائم اً ازدحام شكل مما ،وجنوبها الضفة شمال بين الوصل

 أما صعبا. هاالي الوصول أصبح وبالتالي مدخلها، على الضغط لتخفيف بديل طريق شق من الفلسطينيين ومنع ،السير
 يتفاعل ال يارةبالز  يقوم ومن ،بذلك ليقوم ساعات الى اآلن يحتاج فهو دقائق عشرة خالل زيارتها يستطيع كان يالذ السائح

 المحليين. السكان مع للتفاعل للسائح ة بسبب عدم إعطاء األدالء السياحيين، ومعظمهم إسرائيليون، المجالالبلد سكان مع
 عليها التنقيب تم والتي العيزرية في القديمة البلدة من األثرية المقتنيات من يدالعد بمصادرة االحتاللوأفاد المبحوثون بقيام 
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 بلدية ولدى ،القدس في العبرية الجامعة متحف في موجودة حاليا وهي ألمانية بعثة قبل من الماضي القرن  أربعينيات خالل
 البابا جبلو  الحوض منها بالمصادرة مهددة يةالعيزر  شرق  شمال أثرية مواقع عدة يوجد كما السرقة. هذه يثبت ما العيزرية

 وتحوي  العيازرة رأسا ُيطَلق عليه)للعيزرية الوحيد  متنفسالو  عامةال حديقةتشكل الو  التي يسكنها حاليًا بعض العائالت البدوية
 للفاتيكان(. ووهبها األردن ملك طالل بن الحسين الراحل امتلكها والتي ،اآلثار من الكثير

 عتداءاال مثل قتهممنط غير الفلسطينية المناطق في الفلسطينيين لحقوق  اإلحتالل النتهاكات أخرى  أمثلة جتمعون الم ذكر وقد
 به المعترفو  فالشري اإلبراهيمي الحرم بينها ومن الخليل مدينة في تراثهم من يأساس جزء إدارة في الفلسطينيين حق على

 الحين ذلك ومنذ ،2017 عام منذ عالمي تراث كموقع العالمي التراث الئحة على اليونسكو قبل من إدراجه بعد عالميا
 المهددة لمواقعا قائمة عن إزالته جلأ من وحمايته الموقع لترميم الالزمة التدابير التخاذ الفلسطينية الجهود تمنع وإسرائيل
 تم الذي مويلص النبي ومسجد ،تهزيار  من الفلسطينيون  منعيُ  الذي لحم بيت في رباح بن بالل مسجد أيضا ُذكرو  .بالخطر
 ارته.زي من منعون يُ  الوقت معظم وفي للمسلمين، واحدة غرفةمنه  وبقي كنيس إلى وتحويله منه كبير جزء مصادرة

 فان إلسرائيلية،ا األمنية والسيطرة االستيطاني التوسع حيث من الغربية الضفة مناطق أقل تعتبر والتي جنين منطقة في أما
 كنيةالس المناطق أطراف تصنيف من بالرغم و)ب(، )أ( طقامن فيموجود  األغلب في الثقافي والتراث ثريةاأل المناطق

 ى.واألخر  الفينة بين الهدم أوامر لبعض ساكنوها يتعرض التي عرابة أطراف بعض في الحال هو كما )ج(، منطقةب

 ،الثانية اضةاالنتف خالل بالكامل المسيحيين لدى مقدسال بربارة مقام نسفب اإلسرائيلي الجيش قيام عابود مجموعة وأفادت
 ج منطقة يف الموجودة المياه ينابيع بعض إلى أحيانايتوافدون  نيالمستوطنأفادت أن ف الغربية زيد بني قراوةمجموعة  أما

 قبور بوجود يكور س بيت وأفادت مجموعة عنها. إلبعادهم الفلسطينيين على التضييقب حينهاحيث يقوم الجيش اإلسرائيلي 
 وعين عذبة، ستنا ومغارة التحتا العين مثل في منطقة ج ينابيعو  ومغر،
 كان بةالقبي وفي .إسرائيل( قبل من مصادرة )وكالهما الحوش وخربة جميل
 جراءاتإ فبسبب اآلن أما ،حولها وما المنطقة لسكانللسائحين و  مزاراً  الدير

 ،موتال نفق يد، والذي يعتبرالوح مدخلال من إال المنطقة وعزل االحتالل
  .%10 من أقل الى الزوار عدد وتقلص السياحة انقطعت

 وغوين سيمياوال الباع مجد مثل السموع في ج مناطق في بيزنطية أثار أفاد المبحوثون بوجود ،الغربية الضفة جنوب وفي
 إجراءات بسببيم مسارات سياحية أو تنظ فيها العمل يصعب والتي القديمة األحواش بعض، حيث تحوي األخيرة رفاتو 

 .الشرقي لتفافياال الشارع ويفصلها عن البلدة الشرقية السموع طرافأ في تقعف غوينأما  .بئر السبع شارع ووجود االحتالل
 ،عناب سةوكني جريدة، قصر مثل والقصور كالكنائس ،مصنفة ج البلد أطراف على اآلثار من مجموعة هناك الظاهرية: وفي

 النقب. مناطق على التي تشرف سيلةع وكنيسة

منطقة جنين هي اقل منطقة فيها توسع استيطاني، في مناطق ثانية زي رام هللا، قلقيلية، سلفيت، بيت لحم، الخليل "
 "د الناس في قيود انو انت ما بتقدر تشتغل في مناطق ج.مليانة مستوطنات. حتى لو البلدية نشيطة وفي وعي عن

 عرابة -امرأة  -بؤرية مجموعة
 

"حاليا الزيارات الخارجية شبه معدومة. 
في السابق كانت الباصات على طول 

الشارع في فترة األعياد مثل عيد الفصح." 
 القبيبة -رجل -فردية مقابلة
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 األكالت نم الكثير ينسب أن يحاول االحتالل بأن مقابلتهم تمت من ثلثي حوالي أفاد فقد المادي، غير للتراث بالنسبة
  .بحقها ادعاءاتهو  االحتالل ممارسات وفضح ونشرها الحقوق  هذه ىعل الحفاظ الضروري  من الذ ،لمستوطنيه والتقاليد والحرف

قصف أو بطريقة الب األثرية ألماكنا استهداف تم نهأبفي قطاع غزة  البؤرية المجموعة خالل أو اً فرديأفاد من تم مقابلتهم وقد 
 والذي جباليا في العمري  المسجد قصف تم فمثال .غزة قطاع على 12المتتالية الثالث الحروب خاللة وخصوصا مباشر  غير
 وحدثت العثمانية، ترةللف يعود والذي جباليا شرق  يوسف النبي ومقام المملوكي، لعصرل ويعود القديمة جباليا بلدة قلب في يقع

 ،2014 عام دوانالع خالل جباليا في البيزنطية الكنيسة بموقع الفسيفساء ألرضيات الواقية التغطيات في جزئية أضرار
 في لمملوكيا والمقام الشجاعية بحي بكيةالبرد المحكمة جامع الظفردمري  ومسجد الهيا، بيت في البيزنطية أصالن وكنيسة

 استهداف 2014 عام في تم كما م.2014و 2012و 2008 في حربي لقصف تعرض الذي الشجاعية في المنطار تل
 موقع في ألثريةا الجدران جزئيا تضررتو  غزة. في بورفوريوس وكنيسة غزة، مدينة من القديمة البلدة في الباشا قصر متحف

 الالئحة ضمن مسجل وهو والهلنستي، الحديدي العصر الى تاريخه ويعود القديم غزة ميناء يمثل والذي دون()األنثي البالخية
 .العالمي للتراث التمهيدية

 أرضيات خلخلة في تسبب مما المبكر، البرونزي  العصر من أثري  موقع وهو الزهراء، مدينة في السكن تل موقع قصف تم وقد
 غزة اديو  محمية أما .الثانية العالمية الحرب لضحايا رفات تضم التي الكومنويلث قبرةلم جزئي تدمير وحصل ،الموقع

 ،المهاجرة للطيور صاخصو  الحيوي  للتنوع فريد نموذج من تمثله لما العالمي للتراث التمهيدية الالئحة ضمن والمسجلة الطبيعية
 المقبرة على بوطباله قامت سرائيليةاإل طائراتال أنب مقابلتهم تمتبعض من  وأفاد عديدة. مرات كررتم قصفل تعرضت فقد

  .عامر أم تل منطقة من القديمة اآلثار بعض سرقةب قام االحتالل أنو  ،البلح دير في األثرية الفرعونية

 جزئي ميروتد أضرار حدثتو  ،القطاع طول على الممتدة األثرية للمواقع والمجاورة المتاخمة الزراعية األراضي استهداف وتم
 للفترة عودي والذي النصيرات في (هيالريون  القديس دير موقع) عامر أم تلة لموقع األثرية الجدران في كبيرة وتصدعات

تم و  ،ميالعال للتراث التمهيدية الالئحة ضمن مسجل وهو الميالدي، السادس القرن  من مادبا خارطة على وظهر البيزنطية
 أضرار وحدثت .المبنى كامل في وتصدعات الشمالية، الغرف من كبير جزء هدمت عنه نتج البلح بدير الخضر مقام استهداف

 الفلسطينية الحدود لىع رفح تل موقع أما خانيونس. شرقي عبسان في الخليل ابراهيم مقام جدران وفي الفسيفسائية األرضية في
 أكثر وتعرض ،يوالحديد البرونزي  صرالع إلى الموقع تاريخ يعود حيث استهدافه نتيجة واسعة بأضرار أصيب فقد المصرية

  للدمار. أثريًّا بيًتا 25 من

 

 حفظها يتوجب التي والتراثية الثقافية الحقوق أهم

 ،العامة القانونية لوائحوال القوانين ومعرفة ،انتهاك أي من وحمايته عليه الحفاظ وكيفية الثقافي التراث أهميةب التوعية المهم من
 عن التنقيب ةكيفيمثل  الحكومية والوزارات البلديات في المختصة معرفةال على التركيز مع قافي،الموروث الث وجود وأماكن
 .زيارتها عند األماكن هذه مع التعامل كيفيةآلية إدارتها، و و  ،األثرية لالماكن والترميم ،اآلثار

                                                           
كان هناك عدوان رابع وقصف غير مسبوق وتدمير ممنهج للبنية التحتية طال كافة المناطق في  2021هذا السطور في شهر أيار خالل كتابة 12 

 القطاع، لكن تعذر معرفة مدا تأثيرها على الحقوق الثقافية الفلسطينية في القطاعق
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 إجراءاتهو  االحتاللأهمها  التراثيةو  يةالثقاف للحقوق  نتهاكاتواال مخالفاتال مجموعة من اإلستبانةعلى  /اتالمجيبون عدد 
 الواقع شعبلل الثقافي اإلرث من جزء وسرقة الفلسطيني التاريخ طمس ومحاولة المادي وغير المادي الثقافي الموروث بحق
عدم إهتمام الجهات المختصة على المستويين المحلي والوطني والتي أدت  ذلك تال. المحتل للشعب ونسبته االحتالل تحت

ة هذه االنتهاكات. وقد إل  على لباس المواطنين من الثقافي التراث على المحافظة بأهمية الوعي عدم أثرى زيادة عدد وِحد 
 األثرية ياتوالمقتن اآلثار وسرقة نهب أو األثرية البيوت هدم حاالتزيادة  في وساهم ،وللمجتمع لألفراد الثقافية الحقوق 

 في أو افي،ثق تراث من محيطهم في أو أيديهم بين ما على المحافظة عدم في أو رها،تدمي أو الخارج في وبيعها وتهريبها
 للنفايات، كبام وجعله بالنظافة االلتزام عدمو  اإلهمال في أو البيئية للعوامل السلبي األثر من للحد مسبقة إجراءات إتخاذ عدم

 تعريف عدم أن كما .األماكن هذه حرمةل انتهاك هو الخاطئ السلوك بان الوعي عدمو  ،المكان خصوصية احترام عدم وأ
 أو الترميم وعدم مالاإله وكذلك لها، الخاطئ والترويج وإحياءها تفعيلها وعدم الثقافية والمقتنيات الثقافي بالتراث المواطنين

 بأنه لعينالمستط ضبع أفاد وقد الحقوق. لهذه االنتهاكات زيادة في تساهم اترميمه بعداألماكن  إغالق أو الخاطئ الترميم
 ،والتقاليد العادات بان فادواأ كما الثقافي. الموروث اندثار في التسبب وبالتالي للخارج وتهريبها األثرية المقتنيات بيع أحيانا يتم

 وآليات التشريعات وضعف ،دورهم ألخذ مختصينلل الفرصة إعطاء عدمو  الثقافي، التراث أهمية إظهارفي  اإلعالم ضعفو 
 :10 توضيحي مرس أنظر التفاصيل، من لمزيد االنتهاكات. زيادة فيأسهمت  ثريةاأل للمباني الفردية الملكيةو  لقانون،ا إنفاذ

 .آراؤهم المستطلعة نظر وجهة من الثقافية للحقوق فاتمخال ثالث أكثر

 
 آراؤهم المستطلعة نظر وجهة من الثقافية للحقوق فاتمخال ثالث أكثر :10 توضيحي رسم

 مختلفة ثقافية أنشطة ذلتنفي وقاعات مسارح من التحتية البنية بتوفير اهتمامهمبتمت مقابلتهم  الذين البلديات ممثليأفاد  وقد
 تراث من لديها ام بتوثيق البلديات معظم اهتمت فقد المادي، الثقافي للتراث بالنسبة أما مدينتهم. في السكان فئات لكافة

 تخدامهاإس مقابل ترميمها أجل من المباني بعض استأجرتو ، بالترميم تعنى التي المؤسسات مع وتعاونت مادي، معماري 
، ماديال غير التراث وتعزيز بتوثيق البلديات بعض نشطت وقد سنة. 20-15 بين تتراوح لفترات العامة المؤسسات قبل من

 تستخدم كانت التي األدوات ومن القديمة الكتب من األشخاص مقتنيات جمعب مهتمة بأنها الغربية زيد بني بلدية أفادت حيث
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 جمع تم قدو  .فلمتح نواة  يكون ل الروزنا جمعية مع بالتعاون  سابقا ترميمه تم الذي التفسير مركز في وضعها أجل من سابقا
 إلمكاناتا ضعف لكن ،ترميمها أجل من عام مئة من كثرأل تعود سجالت تحوي  والتي اليد بخط المكتوبة الكتيبات بعض
 ا.ترميمه ت دون حال القدس في لمتحف اإرساله اآلثارو  السياحة وزارة ورفض ،الترميمه متخصصة فلسطينية مراكز وجود وعدم

 ماديةلا الموارد وجود في شديد ضعف من تعاني القروية المجالس أنغير أن الوضع مختلف في القرى الصغيرة، حيث 
 معظم فيو  ،عضو متفرغ من المجلس الذي يجتمع أسبوعيا وأ رئيس، وال يوجد موظفين يوجد ال الغالب فيف ،والبشرية
  .سياسات هو ليس بصانعو  ،القرى  من لمجموعة المشترك الخدمات مجلس قبل منتدار الخدمات األساسية  األوقات

 من زءجك الثقافة على الحفاظ ضرورة على الشباب والناشطين عيةوالمجتم الرسمية المؤسسات من لقاءهم تم من كل أجمع
 وكذلك ،هارميمتو  هاعن التنقيبو  ،األثرية واألماكن اآلثار توثيق ىال ماسةال حاجةالعلى و  الفلسطينية، الهوية على الحفاظ
 بعد رتندث أن الممكن من الفلكلورية الرقصات أو األغاني أو األكالت أو الحرف بعض هناك المادي. غير التراث توثيق

 غالبية حدثت وطنية، ترميم برامج وجود ضرورة إلى باإلضافةف القادمة. لألجيال ونقلها عليها الحفاظ يتم لم إذا عقود عدة
 الحرفو  والقصص والعادات األغاني توثيق بضرورة البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من

 أو الشعبية األكالت بعض لتوثيق دورات عدة تنفيذ من فبالرغم .هوتراث الماضي ذاكرة تمثل التي الشعبية تواألكال التقليدية
 يندثر قد يدالبع المدى علىو  لذلك، وطنية استراتيجية وجود ودون  مستدامة وليست قصيرة كانت لكنها ،التقليدية الحرف
 في راغباتال للنساء الطبخة عن اإلعالن يتم كان ناديا ماما طبخم خالل من أنه بيرزيت في الناشطون  أفاد فمثال .بعضها

 المكونات طباعة مويت وغيرها( التمرية، الغزاوية، السماقية )أمثلة: معا إعداده تم ما تناول ويتم التكلفة رسوم دفع ويتم التعلم
 للحرف نسبةبالو  .السن كبار أغاني لتوثيق دورة عملو  الشعبية ألغانيا توثيق يتم كان أيضا المشاركات. على وتوزيعها
 ولم واحدة لمرة ورةد كانت لكنها الروزنا، مؤسسة مع القش مثل الحرف لبعض دورات بتنفيذ همؤ راآ المستطلعة أفاد التقليدية،

 وفيديوهات ةترويجي مواد عمل خالله من تم والتي اديالم غير التراث أشكال لبعض توثيق هناك كان عمار دير فيو  تتكرر.
 هناك قلة من الجمعيات التي ُتعنى بالحرف التقليدية كما هو الحال في القش. كصناعة التقليدية الحرف بعض على وتدريب

  .بالفيديوهذه الحرفة  بتوثيق قامتالتي و  تقليدية بطريقة السموع جمعيتي صناعة البساط البلدي في

 ،الراي عن عبيرالت وحرية ،واألثري  الثقافي التراث على حفاظلل محددة استراتيجيات بوضع مقابلتهم تم من معظم طالب وقد
 .المحلي والمجتمع ابالشب بين الفعال والحوار أشكالها بكافة الفنون  وتشجيع ودعم ،األخرى  الثقافات مع الثقافي التبادل وحرية
 والمجتمع ورالجمه توعية لىع العملو  ،القصصي للتراثلكل نوٍع من أنواع التراث، كيوٍم  سنوي  يوم عملالبعض ب ىوأوص

 تكون  بأن وطالبوا .الثالث عشر فييوم الثقافة الفلسطيني ب وعدم االكتفاء ،األثرية والمواقع العامة الممتلكات على الحفاظ في
 سساتوالمؤ  المحلي معالمجتو  ،بتراثهم إلمام لها ليس التي الجديدة الفلسطينية األجيال وخصوصا األفراد :مستويين على التوعية

 .ي و الشف وغير الشفوي  التراث لحفظ 2005 عام وقعت التي التراث حفظ اتفاقية من االستفادة كذلكو  ،القرار وصناع الحكومية

 من يزيد مما طينفلس سكنت التي التاريخية والعصور بالتاريخ لتعريفوا ،بيعها تجريمو  ،األثرية القطع جمع إلى دعوا كما 
 متحف ثلم غزة، قطاع في ألشخاص التابعة المتاحف بعض فيها بما المتاحف، دعم ذلكوك ،بأرضه الجديد الجيل تمسك
 خاصة ماكنأ في همن المنقول ووضع الفلسطيني الثقافي الموروث حصر الى دعوا كما .العقاد عائلة متحفو  شهوان عائلة

 عدم منتض رادعة عقوبات وتفرض ،هب المساس وتمنع ته،وحماي تهسالم تضن ولوائح ومعايير واضحة قوانين ووضع
  .الوطنية واأليام الشعبية االحتفاالت خالل من وإحياءه ،عليه االعتداء
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 الثقافي التعبير أشكال تنوع وتعزيز حماية

 على مواقع عدة ضعو  تم الماضيين، العقدين خالل الثقافي. التراث وأشكال ومواقع مناطق في الكثيف بالتنوع فلسطين تمتاز
  بتير. قريةو  لحم بيت في المهد كنيسةو  الخليل في القديمة والبلدة القدس في القديمة البلدة منها العالمي التراث الئحة

 الجالية منها لجالياتا من العديد وجود، وبالثقافي التعبير وأشكال أنواع بتعدد منها القديمة البلدة وبالتحديد القدس مدينة تمتاز
 وجد العديد مني السنين. األف أو مئات إلى يعود تاريخ من القديمة البلدة في مبنى أي خلواي وال ،غيرهاو  واألرمنية اإلفريقية
 وما ،لصخرةا وقبة األقصى المسجد رأسها وعلى والمساجد ،القيامة كنيسة رأسها وعلى المختلفة كالكنائس الدينية األماكن
 األسواق من العديد يوجدكما  .واألديان الطوائف ينب خيآللت رمزا مثلت والتي ،العصور مر على بنيت أماكن من تحويها

 التعايش تمثل مواقع عدة يوجد كالعيزرية، بالقدس المحيطة المناطق وفي .والمقامات والزوايا والخانات والمدارس المختلفة
 .هتطريق على كل ولكن والذي تحتفل بذكراه أديان مختلفة، اليعازر ومسجد اليعازر وكنيسة كقبر األديان بين

باإلضافة  المواقع من كثير في يظهر التعايش بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد وقد
 جديدا بعدا جامعةال وجود أضاف حيث ،واإلنساني والثقافي الوطني وبالبعد بالتعايش تمتاز التي زيت بير مثلإلى القدس، 

 تحدث دوق مستدامة. إلى موسمية من طةنشاأل وتحويلموجود الالمسار الثقافي  ةتقوي في المؤسساتوقد ساهم وجود  لها.
 شبابيال الوعي زيادة ضرورة على وشددوا غزة. ومدينة والقبيبة وعابود، برقين، مثل أخرى  مواقع في المشاركون  عنها

 والتبادل حضاراتال واحترام ،للخارجيات أثرية مقتن تهريب عدم وضمان الوطنية، والهوية الموروث الثقافي  يةمبأه والمجتمعي
 وبالتالي تحفيز ،ةاألثري األماكن تاريخ في وربطه ،المواطن لدى اإلنتماء روح وتعزيز لذلك، المناسبة البيئة وتوفير الثقافي

 برامج وعمل طيني،سالفل والتراث بالهوية المرتبطة الفجوات سد على بالعمل وطالبوا الثقافي. تراثه على لمحافظةل المواطن
 النظرية لمعرفةاتوفير و  المجتمع، في المتنوعة العمرية الفئات تخص برامج خالل من الثقافي التعبير أشكال لدعم متنوعة

 .ومناسبة واضحة وسياسات استراتيجيات وضعو  ،األثري  والموروث الثقافات مع لتعاملالضرورية ل العمليةو 

 :حسب المبحوثين فيها الثقافي التراث وأشكال المشروع، يف المستهدفة المناطق عن لمحة وهذه

 :الغربية الضفة -أ

 ،يحالمس السيد زمن إلى المصادر بعض حسب البلدة تسمية تعودمتر عن سطح البحر،  270تقع برقين على ارتفاع  :برقين
 ،فأشفاهم رصالب بمرض المصابين من عدداً  يأوي  كهفاً  فيه وجدخالل طريقه من الناصرة إلى بيت لحم  موقعٍ  على مر   يثح

ل "بورصين" الموقع فسم ي  جورجيوس لقديسا كنيسةيوجد في برقين  .برقين على استقر ثم ومن بورقين إلى ذلك بعد وتحو 
 بع.س الشيخ مقام منها مقامات ومجموعة القديم المسجد فيهاو  ،شرالع البرص بكنسية محليا تعرف والتي (الخضر)

 هامن قصورال من مجموعة على القديمة البلدة تحوي  .إلى الجنوب من برقين متر 400 حوالي البحر سطح عن ترتفع :عرابة
 حسب تقريبا مبنى 900 غتوالتي بل التاريخية البيوتب قائمة البلدية أعدت .الهادي عبد وحسين الهادي عبد القادر عبد قصر
، لضيافةا وبيوت والمطاعم المقاهي إنشاء في التاريخية البيوت من واالستفادة القديمة البلدة إحياء إعادة تم ،رواق دراسة

 .وأصبحت من أكثر البلدات في محافظة جنين التي يرتادها الزوار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
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 وتقع الى الشرق من جنين محافظة في لمرتفعةا البلدات من وتعتبر، البحر سطح عنمتر  550صانور  ترتفع :صانور
 انورص مرج على تطل، و اآلن حتى ها قائمةوأسوار  هامعالم تزال وال الجبل رأس على شامخةال قلعةأهم معالمها ال ،عرابة
الذي كان  جرارأحد أفراد عائلة  صانور قلعةبنى  دونم. 15000 مساحته والبالغة فلسطين في مرج أكبر الثث يعد الذي

 .األلمانية الحكومة من بدعم حديثا القلعة ترميم تم وقد، م1700 عام الجزار باشا إبراهيم بصحبة

 عاش، و الكنعانيين الى تاريخها يرجع بحر،ال سطح عن متر 500 ارتفاع على الغربية زيد بني بلدة تقع :الغربية زيد بني
 ريما بيت قريتي يدز  بني تضم العربية. الجزيرة من قدمت والتي الغساسنة من زيد بني قبيلة الى نسبة وسميت الرومان، فيها

( العهد )خالل والعشرين الست الكراسي قرى  إحدى هي غسانة دير غسانة. ودير  األثرية لمعالما من بالعديد وتشتهر العثماني 
 تحوي  .رغوثيالب عائلة وقصور الخو اص مقام مثل التاريخي ة، والقصور والمقامات، والمزارات رومانية( وأثار أديرة لعدة )بقايا
 سيماتوالتق التاريخي ة األسماء وتحمل المعالم واضحة مازالت وأحياءها مهجور نصفها تاريخيًّا، مبنى 279 القديمة بلدتها

 تحوي  الرومانية. ترةالف في عرفتو  االرتفاع، تعني والتي )أرومة( باسم القديم العهد في فذكرت ريما بيت أما .القديمة الطبقية
 مجموعة وجديها، و أحواش أحد بترميم رواق قامو  ،مسكونة مبانيها وثلثي سيئة، بحالة منها قلة مبنى، 143 على القديمة بلدتها

 البلد. وعين فياض عين منها العيون  من

 نب محمد بن إبراهيم إسحق أبو الدين كمال القرية إلى ينسب البحر. سطح فوق  مترا 500 ارتفاع على عابود تقع :ودعاب
 ويعود القرية، سطتتو  التي مريم ستنا كنيسة واحد: ومسجد كنائس ثالثة فيها يوجد الحنفية. فقهاء من وهو العابودي، يوسف

 281 على فيها القديمة البلدة تحوي  .أنسطاسياز ودير مارتيودورس، كنيسة وكذلك الميالدي، الخامس القرن  إلى تاريخها
 عابود عمقاط مثل األثرية المناطق بعض القرية تحوي  ومستخدمة. جيدة بحالة وغالبيتها واحد طابق من غالبيتها مبنى

 للماء. عيون  وخمس الكركف، ومغارة بربارة، ومقام الحجرية،

 من العديد ىعل تحتوي  التي الميدان وخربة فاطمة، وعين غيث، النبي ومقام يوسف، الشيخ اممق القرية في يوجد :عمار دير
مبانيها  نصف حالة أن من وبالرغم مبنى، 115 على القديمة البلدة تحوي  الدكاكين. وخربة "الشونة" خربةو  ،األثرية المعالم

 مهجورة. غالبيتها أن إال ،جيدةإلى  متوسطة بين

 طابقين، من ثلثها بيتاً  130 على القديمة البلدة وتحتوي  البحر، سطح عن متر 788 ارتفاع على بيرزيت ةبلد تقع :بيرزيت
 التعايشب بيرزيت تمتاز وسراج. رواق مثل مؤسسات عدة طريق عن منها العديد ترميم تم .األحواش طابع عليها يغلبو 

 تحوي  افية.الثق للنشاطات مركزا وأصبحت لها، جديدا عداب الجامعة وجود أضافحيث  واإلنساني والثقافي الوطني وبالبعد
 السيدات. جمعية ومطبخ مطاعم وثالث الثقافة لوزارة ومتحفا مؤسسات عدة القديمة البلدة

 الشيخ مقام نهابي من حولها، وما القديمة البلدة في مقامات عدة يوجدفباإلضافة الى أهميتها الدينية،  :القديمة البلدة -القدس
 م(1386 في)تو  القرمي محمد الصوفي الشيخ زاوية الواد حارة وفي السعدية، حارة في األزدي( ريحانه أبو )الصحابي نريحا

(. وخارج م1730 متوفي) النقشبندية الزاوية في األزبكي محمد الشيخ ومقام م(،1217) البدرية المدرسة في البدرية وشهداء
 األسعدية ةالزاوي في العدوية رابعة ومقام ،محمد الشيخ وضريح ،الفارسي سلمان الصحابي ومسجد مقامالبلدة القديمة يوجد 

 ،م(1201 )توفي جراح الشيخ حي في الجراحي عيسى الدين شرف بن الحسين الدين حسام الشيخ ومقام الطور بجبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1
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 ،قدرون  وادي في م(1520 )توفي الخطاب بن عمر الخليفة حفيد الحنبلي الدين مجير الرحمن عبد الشيخ العالم وضريح
 الواد. بشارع الحديد باب مقابل السيوفي ومقام ،الناظر باب من بالقرب البصيري  الدين عالء األمير ومقام

 كرتذُ  . مترا 209 ارتفاع على فيقع الكعابنة بينما عرب البحر سطح فوق  مترا 553 ارتفاع على العيزرية بلدة تقع :العيزرية
 أن بعد والتاريخ دينيةال شهرتها اكتسبت وقد التمور بيت أو البؤس بيت ومعناه عنيا بيت باسم راة والتو  اإلنجيل في العيزرية

 الى يعود ما )بينها مسجدا 11 العيزرية في يوجد أيام. بأربعة ودفنه موته بعد ألعازر يدعى رجال السالم عليه عيسى أحيا
 هي نائسك وخمس الكريم( القرآن في المذكور لعزير تكريماً  الدين صالح القائد شيده الذي العزير كمسجد السنين مئات
 سستر، مبونيك راهباتو  المسيح(، )قيامة المسكوبية دير األحباش، دير الروم، دير األرثوذكس، الروم كنيسة الالتين، كنيسة

 منها ريةأث أماكن دةع يوجد كما األرثوذكس. للروم جرجوري  ديرو  فاجا، بيت ديرو  الباسيونست، رهبانو  المحبة، راهباتو 
 أثري  لموقع امتداد هي الحوض واد منطقة .والبرج العد، وبئر الحوض، وخان عين الرومانية، القلعة اليعازر، ومغارة قبر
 غالقها.إ  تم ثم اآلثارو  السياحة وزارة قبل من ترميمها تم الرسل(، عين أو الحوض عين وتحوي  قديم روماني )شارع قديم

 ريةالق ذكرت الروماني، قبل ما العصر الى تاريخها يعود البحر، سطح عن متراً  820 سـوريك بيت قرية ترتفع :سوريك بيت
 مثل ينابيعو  ومغر، وقبور ،األثرية المعالم من 25أكثر من  محيطها في ويوجد ،Bethsurit باسم الوسطى العصور في

 قبل من درةمصا )وكالهما الحوش وخربة جميل وعين ذبة،ع ستنا ومغارة البلد، وعين عليك، وعين لوزة، عينو التحتا العين
 العزيز عبد الشيخ ومقام الجبل، وخربة البوابة، وخربة المران، وخربة الوحش، خربةيوجد بها  كذلكو  (.يسرائيلاالحتالل اإل

 جزء ترميم بعد تخدمةومس جيدة حالة في الغالبية مبنى، 84 على منها القديمة البلدة تحوي  هللا. عبد والشيخ حسين الشيخو 
 القدس مدينةل اً طريق تعتبر البلدة كانت القسطل. من بالقرب شنة بيت من 1948 العام منذ مهجرين ةالبلد سكان معظم .منها

  .الفواكه بزراعة تشتهرهذه المنطقة  وكانت

 قبب كل،ش على التي أبنيتها إلى نسبة االسم بهذا وسميت البحر، سطح فوق  مترا 751 ارتفاع على القبيبة قرية تقع :القبيبة
 والزال ،طابقين من ومعظمها ،مبنى 59 مبانيها عدد بلغ الجديد. العهد في ذكرها تم التي عمواس هي القبيبة قرية بأن ُيعتقد

 ةكنيس مثل كنسية مباني عدة يوجد المهجورة. أو المهدمة المباني من عددبها  يوجد لكن أصحابها، قبل من مسكونا
 مستخدم هوو  ،المقدسة األراضي لجمعية التابع عمواس وبيت الالهوت، لتعليم الكنيسة ضمن دينية ومدرسة ان،الفرنسسك

 ألمانيا. من القادمة الوفود لضيافة بيتاً كان  وسابقا ،الخاصة اإلحتياجات ألصحاب كملجأ

 خالشي لمؤسسها الدَقاق بيت من يرتحو  اسمها البحر. سطح عن متراً  750 وترتفع بريطا جبل على دقو بيت تقع :دقو بيت
 والخرب األثرية بالمواقع القرية تزخر م.1400 عام سوريا من قدم يالذ )الدقاق(، الرفاعي احمد هللا ولي بن صالح المتصوف

 .جفنا خربة وبقايا ”سليمان عين عقد“ منطقةو  ،إسماعيل الشيخ مقامو  عمر، الشيخ مقام مثل أراضيها على الشامخة التاريخية

 البلدة إلى تسميتهاتعود و  البحر، سطح عن متراً 720 وترتفع الجنوبية الغربية الضفة حدود نهاية تمثل دوديةح بلدة :السموع
 ،وجيدة متوسطة بين وحالتها واحد طابق من معظمها مبنى 530 على القديمة البلدة تحوي  الطاعة. بمعنى أشتموع الكنعانية

 أبنية إلى ضافةإ ،رومانية وكنيسة وكنيس برج بقايا تحوي  القديمة البلدة زالت وال الي،األه قبل من مستخدم هامباني نصف
 تراثها على محافظة واعدة جاذبة مزدهرة عصرية بلدة" أنها على 13بلديتها رؤية تنص .وكهوف ومغر متهدمة وجدران
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 عفض هو معوقاتها أحد أن وأقرت لفرعيةا مجاالتها كأحد اآلثارو  السياحة المحلية التنموية الخطة إعتمدت "وأصالتها.
 لتطويرها. برنامج أي تحوي  لم لكنها السياحي الجذب مقومات

 ،(البريد تعنيو  دوهر أو جوشن )بلدة الكنعانية المدن من وهي ،الغربية الضفة جنوب بوابة الظاهرية مدينة تعتبر :الظاهرية
 من يقارب ما إلى باإلضافة أثري  مبنى 972 من أكثر على يهاف القديمة البلدة تحوي  عام. آالف خمسة عن عمرها ويزيد

 بيبرس الظاهر السلطان حصنها االستراتيجي، موقعها نتيجة (. قصور... حصن، قلعة، كنيسة، مسجد، )جامع، اً موقع 32
 تتريت، ر،صي أم اللوز، دير الراس، جوال، كفر منها ثريةاأل الخرب من مجموعة بالمدينة تحيط الحالي. اسمها استمدت ومنه

 قيصر، يرب رجوم طبخانة، عواد، تل التل، الديمنة، عتير، الهو، دير سعيدة، دير جوى، بدغوش، عسيلة، الجعبري، الرهوة،
 مبنى، 29 حوالي من المكون  الطلول حوش مثل رواق مؤسسة قبل من األحواش بعض ترميم تم الرابية. العمد، أم نخلة، أم

 مبانيال أحد في باشا فوزي  مركز إنشاء تم. الروماني للعصر يعود الذي الحصن ومبنى ،بانيم 8 من المكون  رباع وحوش
 األحمر الهالل جمعيةو  الجنوب، كهرباء شركة مثل:باقي المباني  وخاصة عامة مؤسسات عدة ستخدم، بينما تالمرممة

 جمعيةو  الظاهرية، معلمي منتدىو  ين،المعاق اتحاد مكتبو  الرياضي، الظاهرية شباب نادي مشجعي رابطةو  الفلسطيني،
 ليالي مقهىو  مطعمو  محاسبة، مكتبو  الزراعية، التنمية جمعيةو  الرياضي، النسوي  الناديو  الظاهرية، نسوي  ناديو  التنمية،

 بنية ذات بيئيا،و  صحيا وآمنة اقتصاديا هرةدمز  مدينة "الظاهرية الثقافي الموروث على رؤيتها في البلدية تركز .الشعبي زمان
 الموروث على ةالمحافظ مع واإلداري  الحضاري  للتطور ومواكبة والرياضية والثقافية االجتماعية للتنمية ونموذج حديثة تحتية

 التاريخي."

 :غزة قطاع -ب

 ظاهرة شبه مواقع وهناك أثرى  موقع 86 رصد تم ،مختلفة قديمة حضارات بين تجمع أثرية أماكن بوجود غزة قطاع يمتاز
 :قرون  عدة منذ األثرية المواقع على التنقيب يتم لم حيث هامن الكثير الندثار باإلضافة (وقعم 40 حوالي)

 العمري، المسجد منها المساجد من ومجموعة م(444) البيزنطية الكنيسة بينها من المواقع من مجموعة بها يوجد :جباليا
 البيزنطية. الرومانية والمقبرة

 المساجد من والكثير ،م(425) األرثوذوكس للروم بيرفيروس القديس كنيسة منها اقعالمو  من العشرات تحوي  :غزة مدينة
 ثم كنيسة إلى تحول رومانيا معبدا كان حيث عام 3000 قبل ما إلى موقعه يعود الذي ،العمري  المسجد بينها من القديمة

 في م(1455) البردبكية المحكمة جامعو  ،م(1360) الظفردمري  ومسجد بناءه. أعيد ثم الصليبيين يد علي وهدم ،مسجد إلى
 م.2014و 2012و 2008 في حربي لقصف تعرض الذي الشجاعية في المنطار تل في المملوكي والمقام ،الشجاعية حي
 تعرض والذي ،القديمة البلدة في الباشا قصر متحف إلى حديثا وتحول المملوكي للعهد يعود الذي الباشا قصر القصور ومن
 دالعه الى موقعه يعود الذي الدرج حي في الذهب( )سوق  القيسارية سوق  القديمة األسواق ومن .2014 عام القصف إلى

 ةاألحمدي الزاوية المقامات ومن السمرة، حمام الحمامات ومن المملوكي. العصر في أنشئ ولكنه ،الميالد( )قبل الروماني
 .الغاليني توبي الحتو، وبيت الثري، حتحت وبيت نو،البور  بيك يوسف بيت قائمة زالت ال التي البيوت ومن م(،1276)

 مخيم ربغ شمال الزهور" أو دون ثينأ يناء"م البالخية موقع والهلنستي الحديدي العصر الى تعود التي الهامة المواقع ومن
 رائيليإلسا القصف خالل جدرانه وتصدعت جزئيا تضرر والذي ،المتهالكة شبه اآلثار من الكثير على ويحتوي  ،الشاطئ
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 مقبرة لىع تحتوي  والتي ثريةاأل عجلين الشيخ ومنطقة العالمي. للتراث التمهيدية الالئحة ضمن مسجل وهو ،2014 عام
 .القديم والفخار األثرية الطبقات من الكثير على العثور تم حيث ،عجلين الشيخ مقامو  أثرية

 ،مختلفةال الحضارات من العديد عليه ومرت ،البرونزي  للعصر يعود الذي غزة ووادي غزة مدينة بين تقع :الزهراء مدينة
 م1998 امع اكتشافه تم الذي غزة وادي شمال السكن وتل البرونزي، العصر الى يعود الذي غزة وادي في العجول تل وتحوي 

 سكني. مجمع بناء أثناء

 ،عامر أم تل ىعل النصيرات مدينة بغر  ويقع ،فلسطين في األديرة أقدم من يعتبر يذال هيالريون  القديس دير :البلح دير
 هيديةالتم الالئحة ضمن مسجل وهو الميالدي، السادس القرن  من مادبا خارطة على وظهر البيزنطية للفترة يعود والذي
 الخضر مقامو  السابقة، القصف عمليات في تضرر والذي ،األثرية والقطع اآلثار من العديد على حتوي وي ،العالمي للتراث

 .المدمرة ألثريةا األماكن من والعديد ،الحديدي للعصر يعود والذي الرقيش وتل ،مباشر ستهدافال تعرض والذي بلحال دير في
 ."البالخية" منطقة منها ثريةاأل معالمال وبعض "العجول وتل "عامر أم تل" من أثرية قطًعا يحوي  متحف البلح دير في يوجد

 ،في مدينة خان يونس المتبقية المعالم أهم من م(1387-برقوق  )قلعة روزي النو  يونس األمير خانيعتبر  :وخانيونس رفح
 وفي اياتللنف مكبا كان الذي الموقع على تعدياتال في الماضي القريب حدثت العديد من ترميم، الى وبحاجة مهدمة لكنها

لكن العمل لم  ،للترميم لمخططاتا وأعدت التعديات كافة البلدية أزالت األخيرة السنوات في للسيارات، وموقف سوق  ساحته
 تهأرضي تضررت الذيو  ،خانيونس شرقي عبسان في م(606) الخليل ابراهيم مقام وهناك المالية. الموارد توفر لعدم يتم

 حيث هوانش مروان الى بملكيته يعود والذي يونس خان مدينة في شهوان متحف يوجد الحرب. خالل هوجدران الفسيفسائية
 الذيو  الفرعونية للحضارة يعود الذي زعرب تل يوجد رفح وفي .أثري ة قطعة آالف 10 يضم   أثري   متحف لىا منزله قبو حول

 .تدميره الى أدى مما إهماله تم

 

 المحلية السلطات دور

 لىع سلبا رتؤث قد األمطار وقلة المناخ وتغير التنمية ضغوطو  المكثفة، التحتية البنية أعمالو  السكان عدد في زيادةال إن
 والى الريفية، اطقالمن من هجرةلل أو الحضري  للتوسع عرضة ويجعلها الفلسطينية والقرى  المدن من للكثير الريفية الطبيعة

 البيئة وتدهور التلوث وزيادة األراضي استعماالت تغييرو  الشعبية والرقصات واألكالت الموروثة ليداوالتق الممارسات فقدان
 الزراعي. البيولوجي تنوعوال البيولوجي التنوع وفقدان

 مجتمعيةال المؤسسات تدعم فهي المجتمعية، للمؤسسات البلدية مساهمات عن برضاهم مقابلتهم تمت منمعظم  أفاد وقد
 تأهيل لجمعية موظفةو  النسوية، للجمعية مقرو  الرياضي، نبرقي لنادي مقراتالبلدية  توفرمثاًل  برقين ففي .إمكانياتها ضمن

 المؤسسات في مجتمعيةال الثقة مستوى ًا، و ضعيفال زال  المحلي المجتمع وتفاعل الناس تعاون  لكن راتبها. البلدية تدفع المعاقين
 تلبية المؤسسات المجتمعية لمبادرات البلديةمتدنيًا، و 
 في الواضح التحسنإقرارهم ب من بالرغم ،منخفضاً 

 في من شكوك هناك كان، و المحلية السلطات أداء
 ة.الشمسي الطاقة في البلدية إستثمار عن البداية

م ت ،م بضل ضعيف"دعينا كل المؤسسات لهذا االجتماع اهتمامه
. حتى لو المؤسسات راحت للناس المهتمين مثل أجو مادعوتهم و 

الجمعيات الشبابية والجمعية النسوية وشرحتلهم عن فكرة المشروع 
 برقين -رجل -بؤرية مجموعةاهتمامهم يبقى غير قوي أيضا." 
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 تم عرابة هلسل الطبيعي الواقع على للمحافظة فمثال البلديات، بعض في نوعية إضافات هناك كان الماضي، العقد وخالل
 إلى ةباإلضاف وعمل حديقة عامة، ،رمزي  بسعر للمواطنين ضخها يعاد ثم الشتاء في األمطار مياه لتجميع ماء بركة عمل

 وبني اهريةوالظ كالسموع الحصر، ال المثال سبيل على أخرى، بلديات على ينطبق وهذا القديمة. البلدة في لترميما أعمال
 وخانيونس.الغربية  زيد

 التنمية تشجيع هو األساسي التحدي كان، حيث 2005 منذ القديمة البلدة مركز إحياء في شاركت مثال بيرزيت بلديةف
 ويوجد اإلنتباه، دلش لماالمع وإحدى الثقافية للنشاطات مركزاالبلدة القديمة  أصبحت حاليا ،قافيةوالث واالقتصادية االجتماعية

 تشاركو  إمكانياتها ضمن يلزم ما كل توفر البلديةف .المطاعم وبعض قاعدية ومؤسسات مدني مجتمع مؤسسات عشر بها
 دعم وجود عدمبالرغم من و ، 2020عام  الكورونا ئحةجا خالل وحتى ،الثقافية األنشطة وتنفيذ التخطيط في المؤسسات كافة

 تحدد أن يجب مل،الع في البلدية تنجح فحتى ذاتي. وبتمويل أسابيع ستة ولمدة البابورية سوق فعاليات  تنفيذ تم ،خارجي
 .إستخدامها لىع والمؤسسات المواطنين وتشجيع ،بالترميم القيامو  ،والوطني العائلي البعد استثارة ثم لها، دائمة سياسات

 مناطق في أو يريف طابع ذات بلديات فيها بما ،البلديات بعض بين التوأمة عالقات المنصرم قدعال خالل بالظهور بدأت كما
 فيها بما ،لخارجا في للتعريف بالموروث الثقافي الفلسطيني منها االستفادة يمكنحيث  ،أخرى  دول في ونظيراتها مهمشة،

 .لريفيةا السياحة وتشجيع ،أوروبا

 

 المدني المجتمع مؤسسات مساهمة

 المشهد لجامعاتا خصوصا التعليمية والمؤسسات الرئيسة المدن في والبلديات الفلسطيني المدني المجتمع مؤسسات شكلت
 الذاكرة حفظ يف الحامي الدرع المؤسسات هذه كانت حيث الفلسطينية، الوطنية السلطة تأسيس قبل فلسطين في الثقافي

 هذه تتنبه وقد .الشفوي  التراث جمع ومحاولة ،المختلفة الثقافية النشاطات وتنظيم ،الفلسطينية الوطنية الهويةو  ،الجمعية
 الفلسطيني ثقافيال والتراث الوطنية الهوية طمس في الخاصة اإلحتاللية للهجمة الماضي القرن  من السبعينيات في المؤسسات

 العملب ،رغم شح اإلمكانياتو  ،اآلثار كليات أو دوائر خالل من الفلسطينية الجامعات بعض وبدأت المادي، وغير المادي
 ومؤسسات دنيم مجتمع مؤسسات تتشكل بدأت التسعينيات بداية في .ةاإلسرائيلي هجمةلل صديللت الوطني المستوى  على

 الفرق  من لعشراتا فتشكلت الغربية. الضفة وسط منطقة في خصوصا الثقافي بالتراث وأخرى  بالثقافة عنىتُ  جديدة قاعدية
 ،التقليدية الفنية األشكال ومستخدمة ،الوطني بالبعد المرتبطة والفعاليات األنشطة بتنظيم وبدأت الثقافية والجمعيات الفنية

 في ظمهامع في دولية، فرق  بمشاركة مهرجانات تنظيم تم كما األرض، أصقاع شتى في بعروض الفرق  من العديد وقامت
 غربية.ال الضفة وسط

 المعمار مركز هابين من الوطني، المستوى  على تعمل التي المؤسسات من عدد ظهرالمادي،  الثقافي بالتراث يتعلق فيما أما
 لمبانيل سجل أول تأسيس 2007-1994 بين الفترة في مشاريعه أكبر وكان 1991 العام في تأسس الذي رواق -الشعبي

 فيها بما الغربية الضفةو  غزة قطاع في ومدينة قرية 420 مراكز في مبنى 50,320 والخرائط بالصور وثق الذي التاريخي ة
ب مستعينا ،الشرقية القدس  العام من اً ءدب تبعه مجلدات، ثالث في ونشره ،والمؤر خين اآلثار وعلماء والمعماري ين بالطال 

 سةكمؤس مشابهة ترميم بأعمال رى أخ مؤسسات قامت كما مختلفة. مناطق في البيوت من المئات ترميمب القيام 2001
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 الخليل، في لقديمةا البلدة في عملت التي الخليل إعمار ولجنة ونابلس، القدس في القديمتين البلدتين في عملت التي التعاون 
 المجلسك منها جزء وتأهيل لترميم ،تراثية مباني في القاطنين للسكان مساعدات قدمت التي األخرى  المؤسسات وبعض

 وبيت لحم بيت مدن في )عملت المسكونية المقدسة األراضي ومؤسسة ،التركية العيون  قرة ومؤسسة ،لإلسكان يالفلسطين
 في حدث كما ثريةأ مباني لترميم بالتبرع المقتدرين الفلسطينيين بعض قام قليلة حاالت وفي وغيرها. ،ساحور( وبيت جاال
 إلسالميةا الجامعة في والعمارة للتراث إيوان مركز عمل غزة، طاعق وفي .نابلس في المصري  ظافر ومدرسة عرابة قصور أحد

 والصيانة الترميمو  التنقيب وعمليات ،األثرية المقتنيات وتوثيق توثيقها خالل من اآلثار حماية علىالماضيين  العقدين خالل
 من العديد وجدي الملموس يرغ التراث جانب وفي .الغربية الضفة في المؤسسات بعض مع وبالتعاون  اإلمكانات توفر حسب

 األكالت أو التطريز مثل التقليدية للحرف ترويجية أفالمٍ  أو ومعارض مهرجانات عملت أو دورات نفذت التي المؤسسات
 حسب متحفا 32) فلسطين في المتاحف من العديد تأسيس تم كما ومتكاملة. واضحة إستراتيجية ضمن تكن لم لكنها الشعبية
 أو لمجتمعيةا المؤسسات أو للبلديات األخر والبعض اآلثارو  السياحة لوزارة بعضها يعود والتي (حصاءلإل المركزي  الجهاز

 .ثمينة أثرية مقتنيات لعرض ألفرد

 :)جنين لمختارةا التجمعات من تجمعين في هبأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد وقد 
 إلى تهدف يوالت السياحة تشجيع جمعية تأسيس تم عمار( دير عابود، الغربية، زيد بني هللا: ورام رصانو  عرابة، برقين،
 الداخلية) ةوالداخلي الخارجية السياحة تشجيع أجل من السياحية الخدمات وتطوير المناطق هذه في الثقافية الحياة تنشيط
 يف ن يحضرو  الذين المغتربين الفلسطينيين وكذلك 1948 عامال وفلسطينيي القدس فيها بما الغربية الضفة فلسطينيي تضم

 لفيسبوكا على صفحة عمل جنين في السياحة تنشيط جمعية استطاعت حداثتها، من فبالرغم (.األقارب لزيارة الصيف
 التجمعات تفعيل تعترض الزالت التي الصعوبات من بالرغمو  .فاعلة غير الزالت هللا رام جمعية لكن ،الفعاليات بعض وتنظيم

 الريفية السياحة الى اانتباهه وشد اآلثارو  السياحة وزارة على التأثيروتسويق فكرة إنشاءها و  تشكيلها نأ إال الريفية، السياحية
 .يعتبر نجاحًا لبعض مؤسسات المجتمع المدني كجمعية الروزنا ومسار فلسطين الثقافي

 عملت الريفية المناطق في مجتمعية مؤسسة أو مدني مجتمع ؤسسةم أية اللحظة حتى يوجد ال هذان التجمعان،باستثناء 
 .والمناصرة اإلسنادو  الضغط في واستراتيجيات خططاً  تضع أو ،المحلي المستوى  على والسياحية الثقافية الحقوق  توثيق على
 للسياح فةالضيا بيوت وأحيانا الطعام خدمات بتقديم النسوية المؤسسات وخصوصا المجتمعية المؤسسات بعض قومت كما

 للسياح سياحية برامج وتقدم ،تراثية ومسارات زيارات تنظيم على تعمل المدني المجتمع مؤسسات من عددا أن كما والزوار.
 باألنشطة تاعواالستم األثرية األماكن وزيارة القدوم على السياح لتشجيع الخارج في مؤسسات مع وتتعاون  ،والخارج الداخل من

 المجتمعية ساتالمؤس ممثلي جميعوأِمل  المهمشة. والمناطق الفلسطيني الريف في الموجودة فيها بما ،ينيةالفلسط الثقافية
 التراث بتنمية قةعال لها إنمائية مشاريع وتنفيذ وتمويل ،قدراتهم تنمية فيدورًا  المشروع يلعب أنفي  مقابلتهم تمت الذين

 .مجتمعاتهم تنمية في تساهم أخرى  إنمائية أو ةثقافي أنشطة وأية ،المادي وغير المادي الثقافي

والذي  ،نسانومؤسسات حقوق اإلالمؤسسات الحقوقية بين ة و يغياب التنسيق بين المؤسسات الثقافية والسياح الحظ البعض
د أية جهة دم وجو وعلتوثيق القانوني لهذه االنتهاكات، غياب ا واأدركو . لحقوق الثقافيةلرصد االنتهاكات نظام  غيابأدى إلى 

القتصادية اتفاقية الحقوق االجتماعية وابعد توقيع فلسطين على . حول االنتهاكات للموروث الثقافي إعداد التقاريرتقوم ب
  .وتقديمه لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، برزت الحاجة إلى إعداد تقرير للظل يتناول الحقوق الثقافية والثقافية
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 بينها مافي المدني المجتمع مؤسسات تعاون

 المدني معالمجت مؤسسات تعاون  حول البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة تهممقابل تمت من ردود تباينت وقد
 واستراتيجية رؤية وجود عدم ظل في خصوصا الفلسطيني القانون  تطبيق فيها بما ،وصونه الثقافي التراث إحياء في بينها فيما

 بأن القرى  يف خصوصا القاعدية المجتمعية المؤسسات من كبير جزء اعتبر .التراث على فاظالح كيفية حول متكاملة وطنية
 حسب كل   ،احةوالسي والتراث الثقافية الحقوق  مجال في الفاعلة المجتمعية المؤسسات بين التعاون  من معقوال مستوىً  هناك

 رأي هناك انك لكن .منطقتهم في الرياضي أو بيالشبا والنادي النسوية ةالجمعي بين التعاون  في أمثلة وأعطوا تخصصه،
 ،المناطق فسن في تعمل التي المؤسسات بين والتكرار التنافس من نوع هناك أن مقابلتهم تمت الذين ثلث حوالي من أخر

 ثقافية فعاليات يذتنف أحيانا يتم أنه كما الجميع. عليها يتفق واضحة استراتيجيات وجود وعدم ،العمل في المراكمة في وضعف
 ،لمختلفةا المناطق في العام مدار على تنفذ متكاملة ألنشطة خطة وجوددون   الوقت نفس وفي المحافظة نفس في متشابهة

 اً أفكار  استمرارب يريد الذي الممول صياغته في يساهم التشتت هذا أن من البعض يعتقدو  موحدة. واستراتيجية رؤية ضمنو 
 شاريع.الم من النوع هذا تنفيذ يتم التمويل عن المستمر المؤسسات لبحث ونظرا ،مستدامة غير كانت وان حتى ،جديدة

 منض تشارك التي النجمة جبل كجمعية ،الخاصة االحتياجات ذوي  مشاركة على تركز جمعيات مشاركة في أمثلة وظهرت
 تشارك حيث ،العقلية اإلعاقة ذوي  فيهم بمن المعاقين مع العمل بأهمية الوعي لتعزيز بيرزيت منطقة في المؤسسات شبكة

 أنها إال ،رةمستم تكون  الو  موسمية نشطةاأل هذه أن من وبالرغم البابورية. كسوق  المجتمعية الفعاليات أغلب في المؤسسة
 المؤسسة ذهله كون ي أن الممكن من .عليها يحصلون  التي الفرص لقلة الفئات لهذه االقتصاديو  االجتماعي التمكين في تساهم

 االحتياجات حابأص قدرة تؤكد ستهدفةالم للمناطق نماذج برازوإ ،المختلفة األنشطة في المعاقين دمج لتأكيد المشروع في دور
 المشاركة في المعاقين حق وتأكيد ،األنشطة من العديد في المشاركة في ،الذهنية اإلعاقة ذوي  األشخاص فيهم بما ،الخاصة

  مجتمعيا. جهمودم تقبلهم في لتساهم فعالياتال كافة في

 

 (NEPTO) الرديفة للسياحة الفلسطينية المؤسسات شبكة

 أو فلسطين في ةالمجتمعي السياحة تنمية على العاملة للجمعيات مظلة الرديفة للسياحة الفلسطينية المؤسسات شبكةتعتبر 
 موبرامجه تهمشطأنعلى تنسيق تعمل  بل بأعضائها، الخاصة الفعاليات تحاكي الشبكة أية فعاليات تنظم البها.  المرتبطة
تكون العضوية مفتوحة لمؤسسات المجتمع المدني  .فلسطين في المجتمعية لسياحيةأكيد تكامليتها لخدمة تنمية الت موفعالياته

 اظوالحف البرية اةوالحي والبيئة المحلي واإلنتاج والمهرجانات بالسياحة النهوض مثل المجتمعية السياحة تنمية مجالالعاملة في 
 .، وبالتالي من الممكن التوسع في العضوية بانضمام مؤسسات فاعلة جديدةالمعماري  التراث على

يجتمع أعضاء الشبكة شهريا لتنسيق الجهود بينهم والتنسيق لألنشطة والترويج لبعضهم البعض، ويتم تغطية المصاريف من 
كن من متابعتها لقراراتها وبالتالي يضعف تأثيرها، ل خالل دفع رسوم العضوية. إن عدم وجود يوجد سكرتاريا للشبكة يحد

 وقد أبدى التجمع السياحي المقدسي الشبكة. إجتماعاتيوجد منسقة وهي موظفة في مؤسسة سراج ومتطوعة في تنسيق 
ط غللشبكة خالل السنوات الثالث المقبلة من أجل بناء قدرات الشبكة وتفعيل دورها في الض قاستعداده ألخذ دور التنسي
 والمناصرة للحقوق الثقافية.



45 
 

هي عضو اآلثار، وتشارك بفعالية في اللجان الوطنية، فو  السياحة لوزيرة االستشارية الهيئة فيرسميا  عضوا الشبكةتعتبر 
 البيئة وتقوية عزيزفي فريق العمل الوطني إلنعاش السياحة خالل جائحة الكورونا، والذي ترأسه الوزارة. تطمح الشبكة في ت

 المجتمعية والمؤسسات والسياحية الثقافية المدني المجتمع من مؤسسات والمناصرة واإلسناد الضغط أنشطةلتنظيم  مواتيةال
، وفي توثيق هذه الجهود، وتعميم حاالت النجاح، ودراسة أسباب عدم تحقيق بعض النتائج أحيانا، الوطني المستوى  على
هذا اإلطار، وال يوجد إستراتيجية مشتركة للمؤسسات المشاركة فيها.  في شطةأن أو فعاليات أية نظمت أن لها يسبق لم لكن

كما أن الشبكة لم يسبق لها إنشاء آلية لرصد االنتهاكات في الحقوق الثقافية أو التراثية أو السياحية، وهناك ضعف لدى 
قوق لمؤسسات الحقوقية ومؤسسات حمع ا التعاون  اولم يسبق لهأعضائها في جانب التوثيق القانوني لهذه االنتهاكات، 

في التركيز على هذه االنتهاكات، وفي إعداد التقارير السنوية وتقارير الظل الموازية لما يجب على السلطة الوطنية  14اإلنسان
 ةالفلسطينية إعداده وتقديمه لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف بعد توقيع السلطة على اتفاقية الحقوق االجتماعية واالقتصادي

 مؤسسة: عشر إحدى فهي الفاعلة المؤسسات أما مدني، مجتمع مؤسسة 14 من الشبكة تتكون  .والثقافية

 (PHT) التراثي فلسطين مسار .1
 (CCHP) الثقافي التراث حفظ مركز .2
 (SIRAJ) سراج مركز .3
 (Riwaq) الشعبي المعمار مركز رواق .4
 (Rozana) لتطوير التراث المعماري  روزناال جمعية .5
 (JAI) المسيحيات الشابات وجمعية المسيحيين الشبان لجمعية المشتركة اصرةالمن مبادرة .6
 (JTC) السياحي القدس تجمع .7
 (PWLS) فلسطين في البرية الحياة جمعية .8
 (EEC) البيئي التعليم مركز .9

 (HLT) ترست الند هولي .10
 (ATG) البديلة السياحة مجموعة .11

 

 المحلية السلطات مع المدني المجتمع مؤسسات تعاون

 أشخاص تياراخ في أبدعت البلديات بعض بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد قدو 
 ولديهم دة،محد عمل ساعات ضمن كوظيفة فقط وليس الفكرة أجل من بجد ويعملون  ،الثقافي والتراث الثقافة إلى منتمين
 تعاون  هناكتهدفة، في المناطق المس .والتراثية الثقافية واألنشطة للفعاليات سيقوالتن النقاش إدارةو  لإلبداع والصالحية الحرية

 افةك المؤسسات بين الوصل حلقةك ويعمل ،محوري  دورب يقوم الذي القروي  المجلس أو البلديةو  المؤسسات معظم بين
 خطيطبالت البلديات تقوم يرة،األخ السنوات خالل .المجتمعي تماسكال فياألساس  وهي (،ةوالخاص ةاألهليو  ة)الحكومي

 شاركت يثح مساءلة، لجان ويوجد الخطط، صياغة في تشارك مختلفة مجتمعية لجان وهناك سنوات، أربع كل االستراتيجي

                                                           
ارير تصدر تقارير سنوية وتقة من المؤسسات الحقوقية الناشطة والتي يمكن التعاون معها كالهيئة المستقلة لحقوق األنسان التي هناك مجموع14 

 خاصة، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان والتي تصدر تقارير الظل، والتي لالن غاب عنها الجزء المتعلق بالموروث الثقافيق
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 معظم وأكد ن،الزم مع تطورت لكنها شكلية المشاركة كانت البداية في اللجان. هذه في مقابلتها تمت التي المؤسسات معظم
 .اإلبداع ريظه العشائرية أو السياسية ةالمناكف عن القروي  /البلدي المجلس يبتعد عندما أنه لمقابالتا في نيالمشارك

 عن مسؤول وظفم أو ،ثقافية لجنة لديه بعضهاو  مختلفة، ألفكار ومتفتح ومبدع، نشيط بلدي مجلس لديها البلديات بعض
 ،الثقافية شطةاألن وتنفذ المدني المجتمع مؤسسات تخطط .ري المعما بالتراث تعنى هندسية ودائرة ،الثقافية األمور تنسيق

 بين أكبر تعاونا نرى  المناطق هذه في سبيال. إليه استطاعت ما التنفيذ في وتساهم والكهرباء والماء المكان البلدية توفر بينما
 عرابة( في )كما ابينه التكامل حد الى وصل بعضها وفي ،االستراتيجية البلدية خطة لتنفيذ المجتمعية والمؤسسات البلدية
 لها مختلفة اصرعن على االستراتيجية الخطة تحوي  المواقع، هذه من يسير غير جزء في بينها. والتخصصية األدوار وتوزيع
 المحلية تصاديةاالق لتنميةل خطة لديه والبعض السياحة، وتشجيع األنشطة خالل من وتفعيله الثقافي التراث بحفظ عالقة
 عنقود أو جمعت ضمن تعمل البلديات بعض المدينة. /البلدة في السياحة لتنشيط عملية أنشطة إقتراح يتم خاللها من والتي
 في النقص يعتبر الحاالت، هذه معظم في .الغربية زيد بني تجمع في الحال هو كما والبلدات القرى  من عدد من مكون 

 تفعيل على لباس يؤثر الذيو  ،االستراتيجية الخطط من كثيرة أجزاء ذتنفي عدم نتيجة اإلحباط عناصر أهم من المالية الموارد
 المحلية. والسلطات المدني المجتمع مؤسسات بين التعاون 

 فيها يوجد ال وأحيانا ،للعمل متفرغين مجلس أعضاء فيها يوجد ال التي القروية المجالس في موجود غير الوصف هذا لكن
 طالب وقد .يميةاإلقل التنظيم لجنة عاتق على األبنية رخص مسؤولية وتقع ،راتيجيةاست خطط لديها وليس ،دائمين موظفين

 )مثال والتراث افةبالثق القروي  المجلس لجان إحدىعنى تُ  تكون  أنو  الوضع هذا تغيير بضرورة القرى  هذه في مقابلتهم تم من
 في لمجتمعيةا مؤسساتال مع بالشراكة مختلفة ألنشطة للتخطيط وموازنات صالحيات المجلس ىلد ويكون  ،الثقافية( اللجنة
 ندوق ص من سواءً  مواردها من يقلل السكان عدد قلة أن إال مدينة، تصنيف تحمل البلدات بعض أن من وبالرغم .القرية

 القرية. معاناة نفس من تعاني وبالتالي المواطن، يدفعها التي والضرائب الرسوم ومن أو البلديات

 ذاه بزيادة البعض طالب المجال، نفس في تعمل المركز، منطقة في معظمها ،مدني مجتمع سسةمؤ  من أكثر هناك وإلن
 فلسطين ومسار يحيةالمس بانشال جمعيةك وبالسياحة الثقافي بالتراث تعنى والتي الرئيسة مؤسساتال بين التنسيقو  التعاون 
 أنها من والتأكد ،المشاريع بين تداخل يكون  ال حتى ،اً تقريب الرؤية بنفس تعمل والتي سراج وجمعية الروزنا وجمعية التراثي
 غرب مالش منطقة كتجمع بعضها من القريبة والمدن القرى  مجموعة بين تنسيق بوجود طالبوا كما بعضا، بعضها تكمل

 سةمؤس ربكأ وهو الثقافي الملتقى تحوي  التي عنان بيت قرية إشراك عدم سبب عن التجمع هذا في تساءلوا حيث ،القدس
 كالغرفة خرى أ مؤسسات إشراك يتم ال لماذا تساءلوا التجمعات بعض وفي .ككل التجمع مع وتعمل تهممنطق في عاملة ثقافية

 الغربية الضفة جنوب في مقابلتهم تم من أفادفقد  واالستثمار. المشاركة على الخاص القطاع تشجيع يمكنها والتي التجارية
 للتسوق" بالجنو  "مهرجان الزراعي المهرجان تنظيم عن أثمر التجارية الغرفةو  والبلدية األهلية المؤسسات بين تعاون ال أن

 ،الغربية ةالضف جنوب في المهرجانات أنجح من وصفهم حسب كان والذي الجائحة، بسبب توقف لكن عامين قبل بدأ الذي
 والثقافية. التراثية الفقرات من العديد وتخلله

 األغلب في كان المحلية والسلطات المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات بين عاون الت أن تبين المقابالت وخالل
 أو بالثقافة لةص ذات وطنية سياسات أو استراتيجيات صياغة على معا يعملوا لم أنهم إال مختلفة، وفعاليات مشاريع لتنفيذ
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 ،الجامعات معو  ،بيرزيت في الفلسطيني لمتحفا وخصوصا حفاالمت مع التعاون  بزيادة البعض وطالب .الثقافي التراث
 الثقافي. الموروث على وللحفاظ الثقافي المشهد لتطوير التخصصات بعض ومعلمي طلبة من واالستفادة

 

 ةيالثقاف الوطنية السياسات في اإلعاقة وذوي المرأة مشاركة

 في تشارك النساء أن يعتقدون  /اتالمستجيبين من %40 أن ،اإلعاقة وذوي النساء ومشاركة حقوق :11 توضيحي رسم ُيظهر
 النشاطات في يشاركون  العالقة ذوي  األشخاص أن منهم %17 يعتقد بينما ،الثقافية األنشطة وفي العامة االجتماعات

 أن منهم %25 يعتبر بينما ا،قهحقو  تعرف النساء بأنمنهم  %31 يعتبر بهم. الخاص القرار صنع وفي واالجتماعات
 االجتماعيةو  االقتصادية حقوقهن ممارسة على تأثيرهن عن النساء لرضى بالنسبة حقوقهم. يعرفون  اإلعاقة ذوي  األشخاص

 المقابالت يف لكن والثقافية. واالقتصادية االجتماعية لحقوقهن ممارستهن عن راضيات النساء بأن منهم %28 يرى  والثقافية،
 زيد بني في يةقو  النساء مشاركة كانت فمثال المختلفة. المناطق بين واضح تباين ظهر البؤرية المجموعات ومناقشة الفردية
 تبوء في مشكلة يوجد ال وأنه الريماوي(، )فتحية 2005 انتخابات في بلدية كرئيسة فلسطينية امرأة  أول انتخبت حيث الغربية
كوتا النسوية ساهمت ال سوريك، بيت في أما .نسوية قيادية شخصيات وجود في يمانع ال العام الجو أنو  ،قيادية لمراكز النساء

 بلديال المجلس في النساءمشاركة  رضففي 
في  وساعد ذلك المحافظ، الريفي مجتمعال في

 في النسوي  ركزالم في النساء بعض مشاركة
 في (مثال تطريزال) المعارض من الكثير

 دنواألر  رالجزائ مثل الخارج وفي فلسطين
 أقصى في السموع في أما وأوروبا. ومصر
  مجتمعيا. اقبوله تم حتى نفسها فرضت ناجحة نسوية نماذج فهناك ،ومن أكثر المناطق المحتفظة الغربية الضفة جنوب

 
 اإلعاقة وذوي النساء ومشاركة حقوق :11 توضيحي رسم
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عي تعرف النساء في مجتم. 1
حقوقهن وواجباتهن

تشارك النساء في . 2
اإلجتماعات العامة

ترضى النساء عن . 3
تأثيرهن على ممارسة 
حقوقهن االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

يعرف األشخاص ذوي . 4
ة اإلعاقة حقوقهم االقتصادي
واالجتماعية والثقافية

يشارك األشخاص ذوي . 5
اإلعاقة في اإلجتماعات 
وصنع القرار الخاص 
بحقوقهم االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

حقوق ومشاركة النساء وذوي اإلعاقة

ال أتفق أبدا   ال أتفق أتفق إلى حدر ما أتفق أتفق جدا  

إحنا كمركز نسوي وال بخلي شي يملص من ايدي، اقلك واال ما اقلك، "
 البداية فيى، أنا بنبش تنبيش، إحنا أنشط من المجلس. بخليش حد

 الرغمب المجلس رئيسة أكون  أن يقبلوا لم كامرأة  العمل في صعوبات واجهت
 بيت سوريك -نساء -مجموعة بؤرية ."سنة 15 من مجلس عضوة أني من



48 
 

 البلدية مستوى  على تساهم فهي األخيرين، العقدين في إزدادالذي و  ،المهم ة المرأ بدور  بأن بلتهممقا تمت من يعتقد غزة، وفي
 تهميش وجدوي ،وفي المجاالت الخدمية محدودا الزال دورهذا ال لكن ،العمراني والتخطيط اإلحتياجات تقييم و الخطط بناء في
 في سويةالن والمؤسسات المرأة  خالل جمع البيانات حضور بدى واضحا لكن السياسية. األحزاب صنع القرار وفي في لها

 االستبانة ىعل االستجابة في مشاركتهن خالل واضحا ذلك وبدى الرجل، والتي فاقت حضور والسياحية الثقافية األنشطة
 أنفسهن يعتبرن و  التعليم من جيد بمستوىً  يتمتعن معظمهن أن واضحا كان كما البؤرية. المجموعات أو الفردية المقابالت وفي

 في هنمشاركت نتيجةً هو  األحيان من كثير في السياحية األنشطة في حضورهن لكن مناطقهن. في مجتمعيات ناشطات
وفي  العليا راكزالم في مشاركتهن تضعفلألسف و  ،والطعام الضيافة وخدمات وغيرها( والقش )التطريز التقليدية الصناعات

ن والناشطين الموظفي معظم أن فظهر ،للمشروع بالنسبة أما .وطنيةال تياساوالس ياتستراتيجاال صياغة فيصنع القرار، و 
 أعلى المدني المجتمع لمؤسسات الثقافية الشبكات في النساء نسبة أن كما النساء، من هم الغربية الضفة في المشروع في
 الرديفة. السياحة مؤسسات شبكةامرأة تنسق عمل  هناك وأن ،الرجال من

 

 الثقافية الحقوق صون في شبابال دور

 التوعية في لمساعدةل والصبايا للشباب التدريبية المواضيع أهم حول المفتوح السؤال على االستبانة مستجيبي رد معرض في
 يجباألهم و  هي والتوعية التعريف أنشطة بأن أفادوا ،بحقها االنتهاكات ورصد ،الثقافية الحقوق  على للحفاظ والمناصرة

 المحافظة تمي وحتى األثرية. ألماكنابزيارة  رفدها خالل من عملياوإنما  نظريا فقط ليس المشروع، هذا خالل اعليه التركيز
 بالقوانينو  بالحقوق  التعريف خالل من الموروث هذا لحفاظل ياتلاأل على والصبايا الشباب تدريب يجب الموروث هذا على
 الثقافي وبالغنى ،نيالفلسطي التاريخب التعريف الى دعوا كما المسؤولة. للجهات الشكاوى  وتقديم التوثيق وباليات ترعاها التي

 والحرف راثيةالت واألكالت الشعبية والدبكة األغاني مثل القديمة الثقافية األشكال بعض على المشاركين وتدريب ،الموجود
 مستفيدين والمناصرة دواإلسنا الضغط آليات على رفوالتع ،المحلية للمنتجات التسويقو  الترويج ألياتالتعرف على و  ،التقليدية

 يللتوص والمهرجانات كالمسرح األخرى  الفنية األشكال ومن ،االجتماعي التواصل وسائل وخصوصا اإلعالم وسائل من
 يزبالترك البعض وطالب الموروث. هذا على للحفاظ المعيقة والتقاليد العادات بعض من والحد ،وللمسؤول للمواطن الرسائل

 الفنية لمواهبا وصقلمحليين  أدالء إعداد وفي ،األثرية المواقع وترميم اآلثار عن التنقيب في دورات وبإعطاء ،التطوع على
 اللغة في تدورا وكذلك ،والتواصل االتصالو  ،المبادرات إدارةو  ،التخطيط في متخصصة بدورات البعض طالب كما وإبرازها.

 ناصرةموال التوعية في للمساعدة والصبايا للشباب التدريبية المواضيع أهم :12 توضيحي رسم أنظر التفاصيل، من لمزيد اإلنجليزية.

 .الثقافية لحقوقا ورصد

هن على النت م يقضين معظم وقت"هناك بعض التناقض في تفكير المعارضين لوجود السياح في البلد، بالرغم من أن بناته
سنة كنت المتطوعة الوحيدة مع الهالل األحمر، وكنت أواجه بعض االنتقادات  15الذي يعتبر أخطر من ذلك بكثير. قبل 

"هي هده مش عارفة تُضب حالها، هيها بتلم زبالة من الشارع". لكني استمريت، حاليا يوجد العشرات من المتطوعات التي 
تمعية. أقوم سنويا مع مجموعة صبايا بالرسم على وجوه األطفال في الشوارع ليلة العيد. حاليا أنا قادر تقوم بأعمال مج

على عمل أية فعالية دون انتقاد بعد أن أثبتنا وجودنا ومصداقيتنا. حتى قي الروضة كانت بعض األنشطة مستهجنة في 
 السموع -امرأة  -فرديةمقابلة  البداية لكن مع الثبات والمصداقية أصبحت مقبولة."
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 الثقافية لحقوقا ورصد والمناصرة التوعية في للمساعدة والصبايا للشباب التدريبية المواضيع أهم :12 توضيحي رسم

 لمجتمعا فئات لجميع أساسي دور هناك بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد وقد
 المخالفات/ رصدو  ،مهطقامن في الثقافي والتراث األثرية األماكن على بالحفاظ المحلي المجتمع وتوعية تطوير في للمساهمة

التوثيق بما فيها ، يوالموروث الثقافلحقوق الثقافية لإنشاء آلية لرصد االنتهاكات وطالب البعض ب ،قافيةالث للحقوق  االنتهاكات
 بالتاريخ تهمومعرف لديهم الخبرات لتراكم نظراً  السن كبار. وأكدوا على دور القانوني لهذه االنتهاكات، وفي إعداد التقارير

 وغير المادي التراثب إلمامهمو  ،قبلها وما النكبة مرحلة في وخصوصا ،مكتوبةال غير الفلسطينية والثقافة الحياة بتفاصيلو 
 هذه وثيقت مسؤولية عليهم فتقع ،الشباب أما .وتأصيلها العائالت وامتداد التراثية واألغاني والحكايات والقصص المادي

 نظيمت خالل من القادمة ياللألج ونشره ،الضياع من هحفظو  التراث على للحفاظ السن كبار من ثاتو والمور  القصص
 الموروث نع دقيقةال المعلومات لنشر االجتماعي التواصل مواقع واستخدام ،والوطنية الثقافية المناسبات في المهرجانات

 القصص وسرد ،يالثقاف التراث لمناقشة شبابية لقاءات وعمل القديمة، اآلثار على المجتمع أفراد تعرف يسهل بحيث ،الثقافي
 .الثقافي الموروث هذا وعاصروا عاشوا الذين السن كبار شخصيات خالل من هب المتعلقة القديمة توالحكايا

 دورها اللخ من وخصوصا يالاألج بين وتناقله التراث على الحفاظ في فاعلال المرأة  دور على مقابلتهم تمت من أكد كما
 والمأكوالت اًل(مث والقش )كالتطريز التقليدية الحرف عظمم أن كما عليهم. تأثيرا واألكثر ألطفالها أقرب فهي العائلة، في

 أن يجب بل ،النساء على األمور هذه اقتصار في والقولبة النمطية الى يؤدي ال أن يجب ذلك أن إال المرأة. تمتهنها الشعبية
 .السياسات وصنع القرار صنع في دورها تمارس

 منطقة كل في ياجاتاالحت دراسة وإنما ،السابقة التدريبات نفس تكرار عدم مع توعوية وإرشادات تثقيفية دورات بتنفيذ وطالبوا
 عناوين طرحوا دوق .لتالئمهم الفعاليات وتنفيذ ،المطروحة العناوين في متدربيهم مستوى  المدربون  يراعي وأن إقرارها قبل

 ،عليها محافظةوال الثقافي التراث مواقع رةوإدا االجتماعي، التواصل لمواقع الجيد االستخدام والمناصرة، الضغط :مثل مختلفة
 بيوت دارةإلو  ،محليين ألدالء دورات وعمل ،والسياحية الثقافية المسارات خالل من لزيارتها الناس لجذب السياحي والترويج
 ،ياحيةلسا كناملأل المروجين األشخاصو  المؤسسات مع بالعمل طالبوا عملي، وكجزء .السائح مع تعاملال يةوكيف ،الضيافة

 الفلسطيني المجتمع ريفلتع قصيرة وكليبات ،تلفزيونية وبرامج ،تعريفية ورش وعمل ،تدريبهم يتم نالذي محليينال األدالء مثل
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 -الموتى إحياء يف عيسى سيدنا معجزة) هاب ن و والمسيحي ن و مسلمال يؤمن التي األماكن فيها بما والدينية، التاريخية باألماكن
 طاقم يجادإب غزة قطاع في وباألخص مقابلتهم تمت الذين ربع من أقل طالب كما .برقين(-البرص من فاءالشو  العيزرية

 تدريبات ملع طريق عن الترميم وأليات ،األثرية واألماكن اآلثار عن التنقيب في ومتخصص ،مؤهل فلسطيني محلي وكادر
 والقطع. األماكن وأرشفة يقوتوث ،األثرية القطع وترميم ،األثرية األماكن عن التنقيب في متخصصة

 والصابون  الخشب على كالنحت بالزيتون  عالقة له ماو  القش، التطريز،ك التقليدية والمهارات الحرف على التدريب كذلك
 في هميتهأل إللكترونيا التسويق فيها )بما والتقليدية الثقافية لمنتجاتول لها والتسويق الغذائي، التصنيعو  مختلفة، بنكهات
 اريعمش خالل من عمل فرص خلقو  المشاريع وإدارة وتطوير المنتوج، عن واإلعالن والدعاية (،السياحية لبرامجا تسويق
 الموسيقى ريبالتد يشمل بأن منهم جزء طالب كما المستدامة. المجتمعية التنمية في المساهمة من الشباب يتمكن حتى إبداعية

 كالبدو ياتاألقل لبعض وخصوصا المادي غير التراث أشكال من غيرهاو  التراثية والقصص ،الشعبية والرقصات واألغاني
 اإلسناد حمالت ،القدرات بناء والتخطيط، اإلدارة والتواصل، االتصال في بتدريبات البعض وطالب .األفريقية والجالية والغجر

 إعطاء بضرورة بعضهم فوأضا ،branding التجارية والعالمة خاص(، عمل أو مشروع أو )لفكرة التسويق والمناصرة،
  والمناصرة. اإلسناد في خصوصا للتدريب الكافي الوقت

 ومتطلبات يةالحيات باألمور وتوعيتهم التطوع روح الستعادة وتشجيعهم والصبايا الشباب توجيه بإعادة المعظم طالب كما
 أن يثح ،الجدد والخريجين معاتالجا طلبة على التركيز بضرورة مقابلتهم تمت من معظم من ميل هناك نوكا المواطنة.

 يعمل ال منهم جزء لألسف لكن) عليهم االعتماد يمكن التي اآلثار فيها بما مختلفة تخصصات خريجي من مجموعة هناك
 البوط .علمية شهادات يحملون  ال لكن مثقفين نشطاء هناك أن ننسى أن دون  لكن ،(خضراأل الخط داخل عمالك يعمل أو

 ،معارض منض المقتنيات وضعو  ،عمليا بذلك القيامو  ،والمعنوي  المادي الثقافي الموروث جمع ريبالتد يشمل بأن بعضهم
 السياحة. على وأضرارها البيئية التوعية إلى بعضهم ونوه مستقبلي. متحف من اً جزء تكون  وان

 التدريب عضالب واقترح البشرية.و  المالية الموارد وتطوير التمويل آلياتعلى من الممكن  المؤسسات،من احتاج من  تدريب أما
 .سابقا يتم لم التوثيق هذا أن حيث الثقافية الحقوق  حول السنوية التقارير وإعداد ،السريع التدخل األزمات، حل على

 المادي الثقافي ثالمورو  على للتعرف فرصة المشروع لهم يوفر بأن الغربية الضفة في المقابالت في شاركوا من معظم وتمنى
 الشباب مشاركةو  جديدة مسارات بخلق طالبوا كما بالجنوب. الشمال ربطو  القدس في وخصوصا الفلسطينية المناطق باقي في
 تراثه تنوعو  المختلفة الوطن معالم على للتعرف الشباب حث أجل من عليها والتعرف بزيارتها المشروع مناطق كافة في

 عليه. لمحافظةا في يساهم المادي وغير المادي للتراث واالستخدام فادةاالست أن حيث عليه، المحافظة في والمشاركة الثقافي،
 من قدينع من أكثر منذ حكمالم اإلغالق بسبب اً مختلف كان غزة قطاع في مقابلتهم تمت الذين لدى السياحة مفهوم لكن

 عظمم وأن القطاع، خارج من ةسياح يوجد ال أنه إال الثقافية، والمقومات األثرية األماكن من الكثير وجود فرغم الزمان،
 التنسيق على دواشدو  الداخلية السياحة على التركيز ضرورة على أكد بعضهم لكن القطاع. مغادرة لها يسبق لم الشابة الفئات

 .بأهميتها التوعية عناصر أهمك الثقافية األنشطة في والمشاركة األثرية المناطق لزيارة المدارس مع

 خصيصت وكذلك التدريبات، فيها بما المشروع في اإلعاقة أصحاب إدماج ضرورة على ابلتهممق تمت الذين من جزء ركز
 قصص ضبع أخذ الممكن من تمويلها. سيتم التي المبادرات جميع في اإلعاقة دمج وتضمين األنشطة كافة في لهم فقرات
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 من ستفادةاال الممكن ومن اإلعاقة، لذوي  فعلي دمج في نموذجيا المشروع هذه يصبح وأن ،التدريبات خالل وتعميمها النجاح
 في اصةالخ االحتياجات بذوي  تعنى التي المجتمعية المؤسسات حث وكذلك ،النجمة جبل جمعيةك المؤسسات بعض خبرة

 .المشاركة على المستهدفة المناطق

 يجب والتي ،مؤسساتال وأحيانا الشباب الناشطين من مختلفة توقعات هناك كان المناطق بعض في أنه اإلشارة يجب 
 يلب لم إن قالطري منتصف في الشباب لدى اإلحباط يحدث ال حتى جيد بشكل التوقعات هذه دارةإل البداية من معها التعامل

 بالمشروع، التعريفب الخاص االجتماع من يوم قبل المؤسسات إبالغ تم بأنه ذلك بعضهم وفسر توقعاتهم، وتدريباته المشروع
 في لمشاركاتا اقترحت الغربية، زيد بنيك المناطق بعض يف المناسب. الشخص إرسال يتم لم لصورةا وضوح عدم ونتيجة

 ولكن الغذائي، صنيعالتو  القش،و  التطريز،ك التقليدية الحرف لتعلم فقط ليس يةتدريب مواضيع صباياال من البؤرية المجموعة
 الغذائي لتصنيعوا صغيرة( )مشاتل الزراعة في الخاصة ريعهنمشا هنديل فمعظمهن الخاصة، المشاريع وإدارة تنفيذ على أيضا

 العالية البطالة نم التخفيف في المشروع قدرة على تركيزهن وكان ،التقليدية الحرف وبعض والنسيج، والحياكة (وألبان أجبان)
 الشباب لهؤالء وافزحال بعض في التفكيرب منهم العديد طالب الصعيد نفس على .للعمل فرص وخلق الشباب منها يعاني التي

 لمؤسساتا هذه في المتطوع الجامعي الطالب قسط من جزء دفع مثل والمناصرة الضغط أنشطة في والمشاركين المتدربين
 أو ،توظيفهم يف المساعدة أو لهم، األقساط لتخفيض الجامعات مع والشراكة بالتنسيق طالب بعضهم .تعليمه في والمساهمة

 وتشجيع تطوير وأ اآلثار على المحافظة أو المجتمع تنمية في امنه االستفادة مكني التي ومشاريعهم مأبحاثه تكاليف دفع في
 إختيار ثم ،التوقعات في المبالغة دون  بالمشروع همتعريفو  منطقتهم في للشباب عامة دعوة عمل البعه اقترح احة.يالس

 األخرى. شاطاتوالن والمناصرة الضغط نشاطات في والمشاركة بالتدريب منهم التزام على الحصول بعد للتدريب منهم مجموعة

 بالتدريب. القيام أو نشطةاأل تنفيذ وفي االحتياجات تحديد في المجتمعية للمؤسسات أكبر دور ناكه يكون  بأن البعض وطالب
 التدريب اضيعومو  المدربين تختار وهي دوالر( ألف 30-20) للمؤسسات مالية مبالغ بتخصيص طالب مثال دقو بيت ففي
 أن حيث ،يبالتدر  على المشروع تركيز من تخوفا أظهروا مقابلتهم تمت ممن األقل على حالتين فيو  المستفيدين. مه ومن

 يتم الو  لمتدربين،ا إحتياجات تلبي الو  هدف، بال تكون  التي التدريبات كثرة من شبعواوأُ  ،التدريبية المشاريع سئموا الشباب
 على لمؤسساتا تشجيع يتم وأن ،األدنى حده في التدريب يكون  أن واقترحوا الحقا. متابعتها يتم وال عملي، شيء بأي ربطها
 خالل من أو المشروع على تحميله يتم جزئي أو كلي براتب )ميداني( محلي منسق خالل من وتدريب( )أنشطة التنفيذ

 وبطريقة عالمشاري إدارة في المهنية من األدنى دوبالح المشروع بمحتوى  تتعلق واضحة معايير وضمن المجتمعية، المؤسسة
 وجود أن كما ،هنيةم بطريقة نفسها تثبيت على ويساعدها ،القاعدية المؤسسات ههذ يساعد ذلك على تمكين فبرأيهم شفافة.
 فينوظم يوجد ال المعظم وفي ،المتطوعين على تعتمد الفاعلة المجتمعية المؤسسات معظم الن ضروري  الميداني المنسق

  المشروع. في أساسي دور للمنسق سيكون  بالتاليو  متفرغين،
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 الثقافي التراث على للحفاظ العملية اإلجراءات

 في سياحةلا التركيز على عدم من بالرغم هبأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد وقد
 التالية جراءاتاإل بحوثون الم اقترح وقد الثقافي. الطابع على المحافظة في يةاألساس المحركات أحد يعتبر أنه إال المشروع،

 األهمية: حسب ترتيبها تم والتي

 تشكيلو  ،القرار وصناع الحكومية المؤسسات ومستوى  المحلية المؤسسات مستوى  على الثقافي بالموروث الوعي نشر .1
 .يهعل الحفاظ وضرورة الثقافي التراث هميةأ  زيوتعز  الفلسطينية الهوية حول الوعي نشرل متخصصة لجان

 أفراد من سواء عليها واالعتداءات المخالفات وكذلك ،التراثية والمقتنيات الثقافي التراث مواقع كافة بتوثيق البدء التوثيق: .2
 .اآلثارو  السياحة وزارة مع بالتواصل دوري  بشكل اآلثار قائمة تحديث يتم أن يجب مؤسسات. أو

 مثل: مختلفة بإجراءات والقيام السياحة تنشيط طريق عن األثرية األماكن تفعيل .3
 .منطقة كل في محليين أدالء تدريب -أ

 .المدارس لطلبة السياحية للمواقع زيارات تنظيم -ب
 السائحف .لتراثيةا والهدايا التحف تصميم عند المحلي والسائح األجنبي السائح وتوقعات رغبات في التفكير المهم من -ت

 لدى رواجا لكبيرةا هامعروضات تلقى ال نسوية مؤسسات في أمثلة هناك مقبولة. وبمبالغ يرةصغ هداياب غبير  األجنبي
 .ةقليديالت معروضاتال عن اإلمكان قدر واالبتعاد إنتاجه يتم ما كل في يزمُّ التَ  الضروري  من األجنبي. السائح

 نية.الوط السياحية الخارطة على شروعالم في المستهدفة التجمعات في السياحية المناطق وضع الضروري  من -ث
 لمواصالتا توفر حيث ومن ،لسياراتا مواقفو  الشوارع وجود حيث من األثرية للمناطق الوصول تسهيل على العمل -ج

 خاللها. من الوصول يريد لمن العامة
 عمل مثل ،يبةر ق مناطق في فعاليات مع تتقاطع ال وبأوقات للجميع ومعروفة ودورية مستدامة بطريقة أنشطة تنفيذ -ح

 وباللغة اللألطف واالجتماعية الثقافية القصص لرواية السن كبار على االعتماد ثابت، أو متحرك للقصة، كرنفال
 .وغيرها العامية،

 الثرية. واألماكن القديمة اتالبلد تجميل في ورسوماتهم بإبداعاتهم للمساهمة الفنانين تشجيع -خ
 المشروع. في المشاركة المختلفة المناطق بين والخبرات الزيارات تبادل -د

 التحتية. البنية لىا تحتاج كما التأهيل وإعادة للترميماألثرية  وتيالب تحتاج اآلثار هذه على المحافظة يتم حتى الترميم: .4
 والوسائل لطرق ا ودراسة ،الترميمفي  والحرفيين والمهندسين المتخصصة الكوادر وتجهيز وتدريب استقطابمن الممكن 

 .األثري  المبنى ترميم خاللها من يتم التي والمواد
 تم عمار، دير ةقري في فمثال .األثرية المباني في الورثة وكثرة الفردية الملكية لمشكلة خالقة حلول وجود الضروري  من .5

  لثقافي.الموروث ا بأهمية المواطن وعي على يدل والذي األراضي، تسوية مشروع خالل عام كملك القديمة البلدة تسجيل
 الفلسطينيين دعمالصندوق  ستقطبي أن الممكن من ،اآلثار مجال في العمل لدعم محلي مالي صندوق  تخصيص .6

 .بعائالتهم الخص البيوت ترميم في خصوصا ،الشتات في المقيمين
 تخصصةم شبابية وطاقات قدرات تدريب على العملو  ،التطوعي العمل روح إحياء إعادة خالل من الموارد وتجنيد تعبئة .7

  ها.بين والتنسيق الخبرات تبادلو  ،البلديةو  المجتمعية المؤسسات بين التعاون  وزيادة ،الثقافي بالموروث
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 ويمكن قادمة.ال لألجيال ونشره عليه والحفاظ المادي غير التراث توثيق في الفلسطيني المتحف وجود من االستفادة .8
 الطلبة أبحاث نم وكذلك اتكنولوجيال أو الفنون  أو المعمارية دسةالهن مثل المختلفة بكلياتها اتالجامع وجود من االستفادة
  القديمة. البلدة تطوير أجل من التعاوني العمل وساعات

 الموروث ذاه بأهمية الفلسطيني المجتمع توعية مع صحيح، بشكل معها والتعامل األثرية واألماكن القطع نع البحث .9
 بحيث يرهاوغ جاروشة أو الزراعة كأدوات التراثية األدوات من العديد جمع مكني .األثرية واألماكن القطع وترميم الثقافي

  إنتاجها. تم التي الوثائقية األفالم عرض الممكن منو  ،لمتحف نواة  تكون 
المتعلقة نجازات واإلالقصص والروايات  توثق )وثائقيات( القديمة األثرية والمباني المواقع عن وثائقية أفالم عمل :اإلعالم .10

 والمخالفات االنتهاكات في للبحث االستقصائية الصحافة وتشجيعالتراث الثقافي من خالل طواقم ووسائل اإلعالم، ب
 الثقافي. بالموروث الخاصة والتقارير قاالتالم كتابةو  ،األثرية المواقع بحق

  والسياسات: القوانين .11
 المؤسسات ينب والمتواصل الجاد بالتنسيق ثريةاأل باألماكن خاصةال لوائحالو  السياسيات وتطوير إيجاد على لعملا -أ

 المدني. المجتمع ومؤسسات والبلديات الحكومية
 .السريعة جابةاالست تتيح آليات ضمنو  مخالفات ةأي عن للتبليغ )البلدية( المحلي المستوى  على للشكاوى  نظام عمل -ب
 .)المحاسبة( ثهاحدو  تكرار لوقف المقدمة الشكاوى  بحق للمخالفات العقوبات سلسلة تفعيل -ت

 العاجلة راءاتاإلج بين ما لمواءمةل ،والثقافية األثرية ماكناأل في عصيبةال الظروف في طوارئ  فريق تجهيز على العمل .12
 .األثرية المناطق في عماراإل إعادة وبين المتنوعة الخدمات تقديمو  ،األنقاض تحت البحث في

 بدورها. للقيام المختلفة الرسمية اتالمؤسس على الضغط .13

 بشكل والتراثية ةالثقافي للحقوق  االنتهاكات رصد يمكن كيف حول اقتراحاتهم على االستبانة فيآراؤهم  المستطلعة إجابات أما
 والمقتنيات األماكنب ةمستمر ال التوعوية اإلرشادات على التركيز يجب بأنه أفادوا إليه االنتباه توجيه ينبغي الذي ماو  ممنهج
 التركيز وتم لفة.المخت والفعاليات العمل وورش والدورات التدريبات خالل من وذلك ،الموجود الثقافي التنوع موباحترا التراثية

 لتوثيقل ات واضحةوضع أليب طالبوا كما والشعبي. الرسمي المستويين على المباشرة وغير المباشرة الرقابة أليات تفعيل على
 ذلكك، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية في رصد االنتهاكات. تحدث التي لفاتالمخا لمعرفة والمقابلة المالحظة بينها ومن

 لسياحيةا والمسارات الرحالت خالل من التراثية األماكن زيارة على المواطنين وتشجيع الثقافي الموروث تفعيلطالبوا ب
 والتعليمات القوانين وتحديث ،لمحليةا المؤسسات دور تفعيل إلى ادعو  كما الثقافي. الموروث إحياء فعاليات في والمشاركة

 الموارد توفيرو  ،اإلعالم دور وتفعيل المخالفين، على الرادعة قوباتالع وفرض للمراقبين ةالميداني الزيارات وزيادة والممارسات
 لتراثا لىع للحفاظ محلية لجان أو مستقلة مؤسسة بتأسيس البعض طالب كما مستمرة. وبطريقة بالترميم والقيام الالزمة
 توضيحي سمر أنظر التفاصيل، من لمزيد وغيرها. الحماية كاميرات وتركيب للشكاوى  مجاني خط وفتح لها الموارد وتوفير

 .ممنهج بشكل والتراثية الثقافية للحقوق االنتهاكات رصد كنيم كيف :13
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 ممنهج بشكل والتراثية الثقافية للحقوق االنتهاكات رصد كنيم كيف :13 توضيحي رسم

 

 المجتمعي والوعي السياحة تنشيط

 التخطيط يف والمؤسسات البلديات دور على البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت ممن العديد ركز
 تأمينو  ،داممست وبشكل الزوار من عدد أكبر لجلب يهالترف وخدمات، السياحية الخدمات في الستثمارل مكانياتاإل وتوفير

 لطبيعيةا المناطق توفير وكذلك ،الطعام خدمات توفيرو  ،الضيافة بيوت وعمل ،منتظمة مواصالت وتأمين أمنة وصول طرق 
 يرها.وغ لحمايةا وكاميرات ضاءةاإلو  وأماكن الشواء، مقاعدكال األخرى  التسهيالت وعمل ،المسابحو  والمنتزهات واألحراش

 ووعي ثقافة بنظرهم يوجد حيث المجتمعي، الوعي مستوى  عن رضاهم عن المقابالت في المشاركين ربع من أقل عبرو 
 ترميم عن ةأمثل عدة إعطاء وتم .البلدة أطراف في حتى لألثار هدم يوجد ال المناطق بعض في أنهو  القديمة، المباني بأهمية
 تشغيلها.و  منها االستفادة خالل من عليها المحافظة في المجتمع وعي وعن قديمةال البلدات في األحواش أو البيوت بعض
 تدعم لتيا العامة المؤسسات من مجموعة تستخدمه الطل حوشو  ،العائلة تديره قهوة يحوي  الظاهرية في رباع حوش فمثال

 .ديمةالق للبلدة الحياة أعاد مما الخاصة المكاتب وبعض ،المجتمعي والوعي السياحة تنشيط

 حصص عضب وبضرورة تنفيذ ،المدارس من والبدء ،الوعي قضايا على المشروع يعمل أنب مقابلتهم تتم من ثلثي يأمل 
 اً جزء لتصبح ةوالتراثي مةاالع األماكن على والمحافظة المواطنة تعزيز في أثر من له لما ة،األثري قعاالمو  في الوطنية التربية

 في ائدةالس الثقافة وتغيير ،يدالما وغير المادي التراث على الحفاظ تشمل أن يجب عيةالتو  أن كما .اليومي السلوك من
 حب تطوع،ال التعايش، ثقافة منها متنوعة مواضيع على التوعيةو  ،هدمه ويجب "خرابة" القديم المبنى بأن المناطق بعض
 .مؤسساتها ينب والتعاون  المجتمعي الوعي جودبو  تمتاز التي يرزيتكب البلدات عضب من أمثلة إعطاء وتم .التعاون و  الغير،
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 ،منها ويةالنس وخصوصا مؤسسات أو ،الضيافة( )بيوت أشخاص قبل من السياحية الخدمات تقديم في الوعي أشكالتجلت 
 المناطق عضب في .المسبق الحجز طريق عن معظمها في ،واألجانب المحليين للزوار الغذائية الوجبات تقديمب تقوم والتي

 دليل وجود عن غناءاالست تعني بأنها العتقاده الفكرة هذه يؤيد لم البعض لكن ،السياحية المواقع في تعريفية لوحات عمل تم
 البلدي البساط صناعةب تعنيان تينيجمع وجودب السموع تمتاز فمثال التقليدية، الحرف على الجمعيات بعض ركزتو  .محلي

 .الحرفة هذه في مالنتع الوطن في الوحيدتين هما وربما ،التقليدية اآلالت استخدامب وتلوينه نقعه يتم الي الصوف من األصيل

 الفرص إحدى عتضيي وبالتالي ،القديمة األثرية األماكن زيارة عند المتاحف زيارة ضعف في الوعي إشكاليات إحدى برزت لكن
 السياحة لتنشيطو  .تهوحماي عليه الحفاظ وبالتالي يالثقاف التراثو  التاريخ فهم خالل من ةالفلسطيني للهوية االنتماء لتعزيز

 جديدة أشكال ابتكارو  ،العرض ودور المتاحفو  األثرية األماكن على الضوء لتسليط اإلعالموسائل  دعوة من البد المحلية
 بةدر م طواقم خالل منو  ،أمكن حيثما والضوء الصورة ضو عر ك تكنولوجي،ال التطور مسخرين ،والشباب لألطفال جاذبة

 لمجتمعا ودعوة ،الالزمة الترويجية الحمالت وعمل ،الواضحة والفيديوهات األفالم وعمل ،األثرية األماكن ريتصو و  ،ومجهزة
 حول والشباب يةالمحل المجتمعات لدى الوعي زيادة في يساهم السياحة تنشيط أن الغالبية واعتبرت بها. واالستماع الزيارته

 تكفل لتيا الظروف تهيئةل ومحسوبة ممنهجة بطريقة يكون  أن يجب لكن ،عليه الحفاظ يةوكيف والتراث األثرية األماكن
 األخرين. على واالنفتاح الثقافي التبادل خالل من االحترام وتعزيز ،الخبرات وتبادل تفاعلال

 التواصل واقعم استخدام هي وتوعيتهم المواطنين مع للتواصل الوسائل أفضل بأن الستبانةل /اتالمستجيبون  إعتبر 
 األهمية في تالها ،االجتماعي

 الموقع أو اإلعالنات لوحات استخدام
 دي/البل بالمجلس الخاص اإللكتروني

 همتلدعو  األخرى  والمؤسسات القروي 
 عامة اجتماعاتو  جلسات لحضور
 تنظيم أن اعتبروا كما .ومفتوحة
 ناألماك الى شبابية/عائلية مسارات
 يساعد ةافيثق مجاورات وتنظيم التراثية

 ،يهاعل والمحافظة لتعرفا في كثيرا
 التي الوسائل :14 توضيحي رسم أنظر

 لتوعية المشروع يستخدمها أن يمكن

 .الناس
 الناس لتوعية المشروع يستخدمها أن يمكن التي الوسائل :14 توضيحي رسم

 التي يرةالكب والعقبات التحديات من وبالرغم ،االحتالل قبل من المتكررة حروبوال الحصار يواجه الذي غزة قطاع في أما
 والزيارات التالرح خالل من غزة قطاع داخل المحلية السياحة تشجيع على التركيز يجب بأنه مقابلتهم تمت من أفاد ،ههتواج

 بين الثقافي ادلوالتب الحوار وتشجيع االنفتاحو  الثقافي الوعي ادةزيو  ،القديمة األثرية المناطق لهذه والمؤسساتية المدرسية
 .واألثري  الثقافي الموروث حماية وبالتالي ،مفتوحة بحوارات الشباب

ة الناسالوسائل التي يمكن أن يستخدمها المشروع لتوعي

سات القروي والمؤس/ استخدام لوحات اإلعالنات أو الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس البلدي. 1
األخرا لدعوة المواطنين لحضور جلسات اجتماعات عامة ومفتوحة

استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدعوة المواطنين والتواصل معهم. 2

استخدام التلفزيونات المحلية أو اإلذاعات المحلية أو الصحف أو النشرات الدورية. 3

دعوة الناس من خالل المساجد والكنائس وفي المناسبات االجتماعية. 4

والمحافظة عليهاعائلية الى األماكن التراثية وتنظيم مجاورات ثقافية للتعرف/تنظيم مسارات شبابية. 5
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 وغير المنهجية ةاألنشط خالل من الثقافي الموروث على الحفاظ في والتعليم التربية وزارة دور علىوركز أغلبية المتقابلين 
  الثقافية. والفعاليات ةاألنشط في والمشاركة عليها والتعرف الثقافي التراث مناطق زيارة على الطلبة تشجيع يدوبالتحد المنهجية

 إحداها هللا، رامو  جنين من كل في المستهدفة المناطق في السياحة لتنشيط جمعيتين تأسيس عامين قبل تمكما ذكر سابقا، 
 بين التنسيقب وتقوم الكورونا، جائحة من بالرغم الفعاليات بعض نظمتو  الفيسبوك على صفحة ولها وفاعلة نشطة تعتبر

 تأسيس في عاتالتجم هذه في والشباب النساء وشاركت والزوار. للسياح الضيافة بيوتو  الطعام خدمات تقدم التي المؤسسات
 لكل التأسيسية يئةاله في عضو 13 مجموع من نساء8 ) %62 منها كل في النساء نسبة شكلت بحيث الجمعيتين هاتين
 تم ميزها،ت تجارية عالمة على لالتفاق وعابود وبيرزيت كبرقين المستهدفة المناطق بعض في نقاش هناك وكان منها(.
 برقين. في ذلك على االتفاق يتم لم لكن لعابود التجارية العالمة على االتفاق

 فلسطين مسار مهاوأه المستهدفة المناطق نفس في تعملو  السياحة تنشيط على تركز مختلفة مؤسسات يوجد أنه اإلشارة تجدر
 القدس: غرب مالش قرى  مجموعة ، وحديثا بدأ عملها فيالغربية الضفة في المستهدفة المناطق مختلف في يعمل الذي التراثي

 لمؤسسات،وا لسالمج من تتألف حماية ولجان الضيافة لبيوت لجان تشكيل مؤخرا تم حيث ،والقبيبة دقو وبيت سوريك بيت
 كلاألو  ضيافةلا خدمات تقديم على معهم االتفاق وتم ،الضيافة بيوت وإدارة الحماية في مختلفة مواضيع على تدريبهم وتم

 الغذائي لتصنيعا تم تدريبهن على الالتي الصبايا تقوم حيث ،في بيت سوريك النسوي  المركز خالل من، مثال والسياح للزوار
 .المنطقة في مدرسة حد عشرأل الخدمات هذه ، وحاليا توفر الجمعيةبيوتهن في األكل بعمل معاً  مؤسسة مع

 

 جديدة إبداعية أشكال السياحية؟ األنشطة تشجيع

 تشجيع أنب الغربية الضفة في البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت ممن إجماع شبه هناك كان
 قطاع في تلفإخ الوضع لكن ،عليه والمحافظة الثقافي التراث حماية ودعم العام وعيال زيادة في ساهمسي السياحية األنشطة

 فادتأ حيث الزمن من قرنين من أكثر منذ للقطاع المحكم اإلغالق بسبب عندهم مختلف السياحة مفهوم ألن ربما غزة،
  .خارجه من بأشخاص هلوج وجها االلتقاء حتى أو القطاع من الخروج لهم يسبق لم بأنه الشبابية المجموعة

 تنمية نحو الجميع من واضح توجه هناك كان
 جذب لىا االنتقال ثم وتقويتها أوال الداخلية السياحة
 البدء ضرورة على أجمعوا وقد األجانب. السواح

 مناطقال الى االنتقال ثم القرية أو المدينة نفس من
 ،ةالفلسطيني المسارات فكرة تشجيع مع المجاورة
 هل لما والجامعات المدارس طلبة على والتركيز

 نع المجتمع في والوعي المعرفة نشر في أهمية
 أساليب استخدام خالل ومن ،الطلبة هؤالء طريق
 ة.المختلف العمرية والفئات الزوار تجلب جديدة
 ناألماك ةزيار ل اإلعالم وسائل دعوة يتطلب وذلك

 المتاحف زيارة مهوتشجيع للزوار، المقدمة الخدمات على والتركيز ة،تلفالمخ اإلعالم وسائل في عليها الضوء سليطوت األثرية

فنان ومؤمن بالفكرة وتم إعطاءه المجال للشغل راح يبدع ورح  أنت"لو 
يتمم شغله بإخالص مش كموظف. هناك حوافز مختلفة بتساعد الناس 

في هذا الموقع وبالتالي إعطاء ما عنده. من  محاله وعلى انو يشوف
دت ي ساعاقوى األشياء التي تقوي الجانب المادي هي السياحة الت

على حضور الناس للتعرف على خوجنة. على مستوى شركتنا من 
زبائن اللي بتعرف وبتابع عالصفحة  3أشخاص بكون في  10بين كل 

)مثال زبونة أسبوعية للمنطقة من دير األسد وتقدم طلبيات ما ال يقل 
شيكل( هذا الشيء ينعش الجانب المادي ولكن يجب أن  500عن 

 صاحب شركة في قصور عرابة ."فقط ماديال يكون الهدف 
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 يتم التي ينيةالفلسط والهوية بالتراث الخاصة والفعاليات والمجتمعية الثقافة األنشطة وإظهار التفسير، ومراكز والمعارض
 وعويةت وندوات عمل ورشات دوعق وتغريدات اتهاشتاج عملو  االجتماعي التواصل وسائل إستخدام يتطلب كما تنفيذها.

  .عليها الحفاظ وطرق  واألثري  الثقافي الموروث تعزيزو  بِ  لتعريفل مصورة وفيديوهات

 هناك فمثال لشباب.ا والناشطين المجتمعية المؤسسات بين الخبرات لتبادل المختلفة المواقع بين الزيارات تبادل أهمية وظهرت
 لمتاحف أنوية ظهرت كما الطعام. خدمات وتوفير الضيافة بيوت مثل المستهدفة طقالمنا بين الخدمات لتقديم مختلفة خبرات
 من ستفادا بعضها ومضمونا، شكال تنوعةم معروضات وتحوي  مختلفة وبطرق  مجتمعية مؤسسات تديرها تفسير ومراكز
 والعادات العالقاتو ليالحا الواقع عن فكرة تعطي التي وصور ومقتنيات تفاعلية معروضات إلنتاج تكنولوجيال التطور
 الزمن عبر لسفرل للضيوف الفرصة إتاحة طريق عن ،الثقافي الموروث يرويها التي الزمنية الحقبة تلك في الواقع أو والتقاليد
 سليم -التفسير بيت تجربة هناك كانت القدس في القديمة البلدة ففي .قصير وقت وفي جذابة بطريقة األحداث بعض وعيش
 هناك وكان يمة.القد البلدة في المختلفة الجمعيات على مقتنياته بتوزيع له دائم تمويل وجود عدم على غلبت والذي أفندي
 ريما. بيت في الوليد أبو دار وفي عرابة في البدوي  حوش في تفسير مراكز

 تمو  ،بيعهاوينا هاومياه األثرية لمواقعها جغرافية خارطة البلديات بعض مع وبالتعاون  المجتمعية المؤسسات بعض أعدت
 الثقافي التراث ماكنأل والترويج التسويق أجل من مختلفة بلغات وبعضها وقصيرة طويلة ترويجية وأفالم مختلفة كتيبات إعداد

 تنمية خلق في المساهمة لأج من لمنطقتهم والزراعية الثقافية للمنتجات التسويق وكذلك تنفيذها، يتم التي الثقافية الفعاليات أو
 ومواقف ارعالشو  توفير على عملت كما .الذكية للهواتف تطبيقات عمل األحيان بعض وفي ،مستدامة وإجتماعية اديةإقتص

 وتشجيع نتزهاتكالم أخرى  سياحي جذب بأماكن الثقافي التراث مناطق وتعزيز العامة المواصالت لتوفير والتنسيق السيارات
 العربية البلديات وتشجيع األخرى  البلديات لقاء خالل لمنطقتهم بالترويج اتهاعالق واستخدام والمطاعم، المسابح في االستثمار

 غيرهاو  الناصرة كبلدية الفلسطيني الداخل في
 عم تعاونت البلديات بعض .زيارتهم على

 (مثال بياالرا )مؤسسة وأهلية عامة مؤسسات
 تم ثحي السن كبار حكايات توثيقل وجامعات

 سطينفل تلفزيون  على حلقات تصوير
 البلدية، قبل من مدفوعة ترويجية حلقات وهناك ،15التاريخ حافظ -المفتوحة القدس لجامعة التابع التعليمي القدس وتلفزيون 

 .مثالً  الظاهرية كبلدية ،البلدية صفحة على مشاهدتها يمكن

 

 الثقافي التراث وحفظ والسياحية الثقافية األنشطة إيرادات

 األثرية ناطقالم في السياحية األنشطة إيرادات بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد 
 البلدات في ميمهاتر  تم التي التاريخية المناطق أما عليها. والمحافظة الصيانة مصاريف لتغطية كافية غيرو  ضعيفة زالت ال

 مالية بالغم أي تدفع وال مجتمعية مؤسسات وأحيانا حكومية شبه أو حكومية مؤسسات تستخدمه مبانيها فبعض القديمة،

                                                           
      _،  _4w-jkdWOqpLyOnd7E2txgxz3GxTh-https://www.youtube.com/playlist?list=PLk 0202حافظ التاري  15 

  _nn-dHTZdGKnNx-jkdWOqpIn8Hnq9R-https://www.youtube.com/playlist?list=PLk 2021وحافظ التاري  

بيوت(، هناء عندها بيت ضيافة اللي  4"هناك بيوت ضيافة للسياحة )
تحس حالك في دارك، اللي بزور بلد ثانية ويحتاج مكان للمبيت يأتي الى 
عرابة، باإلضافة الى قصر البلدية هناك قصر ضيافة، أيضا يتم توفير 

 رابةع -رجل -مجموعة بؤرية .وجبة الفطور والعشاء في بيت الضيافة"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk_-jkdWOqpLyOnd7E2txgxz3GxTh-4w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk_-jkdWOqpIn8Hnq9R-dHTZdGKnNx-nn


58 
 

 ،الصيانة لىع فتصرف رمزية غلبمبا أجرتها الخاص القطاع أو المجتمعية المؤسسة تدفع التي المباني في أما أجرة، كبدل
 اإلدارة ةريقط لعبت المناطق، بعض وفي للمبنى. الدورية بالصيانة القيام مقابل مبلغ أي دفع عدم المستأجر من يطلب أو

 عدد زيادة في لمكانل مالكين وإنما موظفين بأنهم ن يشعرو  وال الثقافي للتراث منتمينوال المناسبين األشخاص واختيار للمكان
 عليه. الصيانة للمحافظة مصاريف كافة الدخل هذا يغطي أن الزمن مع ملينآ الدخل، زيادة وبالتالي الزوار

 

 الثقافي التراث على الخطر

 وعدم ،و غيابهأ العمراني التراث بأهمية الوعي بضعف البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد
 الخاص، لقطاعوا المحلي المجتمع مشاركة وغياب القانونية، الحماية وغياب ،األثرية المباني على للحفاظ الالزم التمويل وجود
 القانون  إقرارف الثقافي. موروثال على الحفاظ في الخاص والقطاع المجتمع مشاركة ةزياد في تساهم مالئمة آليات وضع وعدم

 بحيث توالمسؤوليا األدوار تحدد وتعليمات تفصيلية لوائح يرفده أن يجب إذ كافي، غير 2018 عام الثقافي بالتراث الخاص
 .األخرى  قانون ال إنفاذ ولجهات للمحاكمو  قضاءلل كذلكو  ،القروية للمجالسو  للبلدياتو  ،الميدان في للموجودين واضحة تكون 

 ليس البلدية لكن ،أثري  مبنىً  أنقاض على يقوم ترخيصا تصدر وال ،الثقافي الموروث على للحفاظ أهمية اتالبلدي معظم تولي
 في القانون. لىع للتحايل البعض إليها يتسلل قد التي القانونية الثغرات من عدد هناك زالت وال القانون  لتطبيق أنياب لها

 ينقصها لدياتالب أن كما فيها. العيش يستطيعوا حتى منازلهم من أجزاء ترميم البيوت هذه ساكني يحاول األحيان، من كثير
 المجتمع مؤسسات بعض تمولها أو تنفذها مشاريع على وتعتمد القديمة، للبيوت ترميم أعمال لتنفيذ والبشرية المادية الموارد
 المؤسسات بعض قومت .المتاحة المالية الموارد لقلة أو المنفذين في الخبرة لقلة المطلوب بالشكل الترميم يتم ال وأحيانا ،المدني

 لمدة األقل على عامة ألغراض المبنى إستخدام يكون  أن على الترميم أعمال ببعض التعاون  ومؤسسة كرواق المتخصصة
 .األصول حسب ذلك يتم وال متواضعة، مالية بمبالغ ازلهممن ترميم على أفرادا تساعد مؤسسات هناك لكن عاما. 15

 شريط على هاتسجيل أو بكتابتها وتوثيقها شعبية وأمثال وحكايات قصص من المحكي التراث على المحافظة الضروري  من
 والمأكوالت نيغاواأل والروايات والحكايات القصص من الكثير فإن النكبة، قبل عاشوا الذين المعمرين عدد تضاؤل ومع ،فيديو

 قبل من أو اءهمألب أفراد قبل من القصص هذه من العديد تسجيل تم الماضية العقود خالل االندثار. إلى طريقها في الشعبية
 ومن مثال. ينيالفلسط كالمتحف واحد، مكان في وتبويبها جمعها يتم ولم ومبعثرة متناثرة الزالت لكنها مجتمعية، مؤسسات

 فإنه ،صحيحال الطريق في وجهناه إذا المادي غيرو  المادي الثقافي التراث لتطور امساعد عامال ولوجياتكنال تكون  أن الممكن
 المجتمع ئاتف لكافة وعيال زيادة في ذلك سيساعد واحد. موقع خالل من افتراضيا التراث من كبير جزء تجميع في يساعد

 من الثقافي موروثال على للحفاظ السن كبارب وانتهاء الشبابب امرور و  األطفال من بداية تواجده، أماكن كافة وفي الفلسطيني
 الضياع.

 

 السياحة وتنمية الثقافي التراث أمام الموجودة العوائق

 شبكات في عضهاب ويشترك الثقافية، المدني المجتمع مؤسسات من مئات عدة فلسطين في تنشط الثقافي، للمشهد بالنسبة
 الفنانين ضد الفاعلة المجتمعية وأ الحكومية الجهات من عتداءا  أو تهديد حاالت يلتسج يتم لم فنية. لمؤسسات مختلفة
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 تسجل ولم ،والفنانين الفن ضد أو عينةم مجتمعية مجموعات ضد متطرفين من الفنية لحريةل انتهاكات أو الفنية، والمرافق
 من قابةر  أو ،المدني المجتمع مجموعات من تدخل أو طلبات على بناءً  الفنانين على رقابة فيها السلطات فرضت حاالت
 خصوصا اتالمجتمع بعض في الفنية األشكال لبعض مجتمعي تقبل عدم هناك أن إال .أخرين فنانين على الفنانين بعض

 األشكال عضب أن مقابلتهم، تمت الذين بعض ذكر .محافظةال مجتمعاتال من واقتربنا الرئيسة المدن مراكز عن ابتعدنا كلما
 التعامل ويتم ،تالنشاطا هذه في الرجل بجانب المرأة  بمشاركة يتعلق فيما وخصوصا التجمعات بعض في مقبولة غير الفنية

 تواجهف يةالثقاف المؤسسات أما .واإلناث الذكور من لكل منفصلة نشاطات تنفيذ بينها من مختلفة، بطرق  الحاالت هذه مع
 الوزارات من مالدع وقلة ،المختصة الجهات مع التنسيق ضعف الفردي، عملال ،المالية الموارد قلة بسبب العمل في صعوبات

عض على نشر أو توزيع بكما أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تمارس نوعا من الرقابة  .الثقافة وزارة رأسها وعلى
حدث  2020. خالل عام دارسفي المأو مناقشة بعض األفالم منع وزارة التربية والتعليم لتوزيع بعض الكتب مثل الكتب 

بعض بث  تلفزيون فلسطينتراجع واضح في الهامش الذي تمنحه المؤسسات الحكومية للمؤسسات الثقافية. فمثال رفض 
يجار اإلباحة إحاول وزير الثقافة إنهاء عقد كما  .بحجج واهية بالتعاون مع مؤسسة شاشاتاألفالم من إنتاج نساء فلسطينيات 

تراجع حيويته  بحجة، 2023حتى عام  االنتفاع بالعقار المملوك للدولة مجاناً له الذي يتيح يني في رام هللا لمركز خليل السكاك
، عند إنتهائه هرفض نقاش تجديد تراجع الوزير عن فسخ العقد لكنهنتيجة ضغط مؤسسات المجتمع المدني و  .ونشاطه وتألقه

 .يرادات نتيجة وقف النشاطات بسبب كوروناولو تم فسخ العقد النهارت المؤسسة في ظل تراجع اإل
 استثمارها طريق في حائال وتقف الثقافي الموروث على الحفاظ من تحد التي المعيقات من العديد بوجود مقابلتهم تمت من أفاد

 ،المعماري  تراثال رتدمي أو بمصادرة والمتعلقة ،المباشرة وغير المباشرة اإلسرائيلية اإلنتهاكات سهاأر  وعلى السياحة، لتشجيع
 التراث وتزوير ،حتلينالم على منها االستفادة وحصر ،بها واالستمتاع زيارتها من نالفلسطينيي ومنع ،األثرية المقتنيات وسرقة

 وفي ،يةاألجنب السياحة حركة علىو  ،المعابر على السيطرة من المباشرة غير اإلجراءات أن كما إليهم. ونسبته المادي غير
 السياحة نم تحد والتي ،المختلفة والحواجز واإلغالقات ،السياحيين األدالء على سيطرتهم خالل من تلموديةال الروايةبث 

 للمشاريع ياألراض وتوفير التوسع من الفلسطينية والقرى  المدن ومنعهم ،الغربية الضفة معظم على وسيطرتهم الداخلية،
 المدن راكزم في المرورية االختناقات من لحدلع الرابطة بين المدن . كما أن منع االحتالل لفلسطين من شق الشوار المختلفة

 من الحرمان من طويلة لسنوات ونتيجة سياحية. ألغراض هافي االستثمار ُيضِعف األثرية مراكزها على الضغط خفيفتو 
 المبنى ويعر ف اسائد كان يالذ البريطاني القانون  فيها بما القوانين تحديث وعدم المباشر االحتالل سنوات خالل البناء رخص

 طنيةالو  السلطة تشكيل من األولى السنوات خالل فلسطين في البناء طفرة ظهرت م،1700 العام قبل بني بالذي التاريخي
 بعض هدم شهدتو  ،قرويةال مجالسالو  بلدياتالكثير من ال تشكيل فترةخالل  األبنية عدد فيها تضاعف والتي ،الفلسطينية

 ية.التاريخ المباني

 ترميمو  ،راثيةالت للمباني مركزي  وطني سجل وعمل ،الثقافي التراث لحماية اتالميزاني تخصيص عدمو  ،الموارد قلة تعتبر
 الثقافي روثالمو  على لحفاظفي ا الرئيسة العوائق من تفسير ومراكز متاحف في ووضعها المقتنيات وجمع ،المادي التراث

 المتخصص لكادرا توظيف في البلديات وخصوصا المؤسسات هذه تساعد لم الموارد لةفق السياحة. تشجيع في منه واالستفادة
 بعض أو ،أصحابها قبل من لألبنية المدروس غير العشوائي الترميم أعمال بعض متابعة على القدرة عدم وفي ،اآلثار في

 في تجانسال لخلق وتعليمات نظمةأ غياب وكذلك ،للترميم واضحة وطنية وتعليمات قواعد وجود لعدم نتيجة ،المستثمرين
بعض  أن قلة الموارد أضعفت الوصول الى كما .القديمة البلدات محيط في إنشاؤها يتم التي الحديثة لألبنية المعماري  النمط
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 الحالما هو ك القرى،المناطق األثرية نتيجة لضعف البنية التحتية، وعدم وجود طرق رئيسة للوصول اليها وخصوصا في 
 لىا البلدات القديمة من السكان من المقتدرين هجرة أن كماي الوصول إلى مقام النبي غيث في قرية دير عمار. حاليا ف
 على الحفاظ لىع سلبا أثر الهيكلي التخطيط في المجتمعات مشاركة وعدم ،المناطق هذه في الفقراء بقاء مع حديثة بنايات
البنايات  مالكي معظم أن وخصوصا التطويرية بالمشاريع القيام عن جزاعافيها  المحلي المجتمع وأصبح .المعماري  التراث

 في ستثماراالفي  الخاص القطاع مستثمري عدم وجود حوافز إقتصادية تشجع  أما .والفقيرة المهمشة الفئات من األثرية هم
 وجعلها حمل بيت في اسرج ارد في االستثمار مثل قليلة حاالت في إال فلم يساهم في التنمية المحلية، المعماري  التراث

 تخفيف أو ،البنوك من للتمويل ضماناتك حوافز بإعطاء الحكومة تقوم أن الممكن من نجوم. خمسة من لفندق المدخل
  (.لحم بيت في سليمان )كبرك العامة أمام المناطق هذه فتح مقابل أو ،التطوير مقابل الضرائب بعض

ادة أثرت سلبا في الحفاظ على الموروث الثقافي واالستف ،وعي بأهمية هذا التراثالعادات والتقاليد، وضعف ال بعض أن غير
 دير قرية في ثغي النبي مقام إلى للوصول رئيسة طرق  وجود وعدم التحتية البنية ضعفمنه في عدد من المواقع. فمثال في 

 ج اطقمنمعظمها في  ،محددة مناطق فيو  معينة، زمنية فترات وفي .أدى إلى تخريب المقام الذي تم ترميمه حديثاً  عمار
 ،المسائلةو  للحماية القانوني الجانب غيابو  ،األثرية واألماكن اآلثار على لمعتدينا ردع في واضح ضعف هناك كان أو ب،
أو  هدمو  ،اليةم مبالغ مقابل بالخارج وبيعها النفوس عيفيض بعض قبل من الفلسطينية اآلثار بعض سرقة إلى أدى والذي

هدم مقام مثل تخريب و وقد تم إعطاء أمثلة أخرى  .أو المعالم التاريخية أو المرافق السياحية األثرية بيوتال بعض تخريب
لبرص في االتعريفية بكنيسة  الالفتاتتخريب و الوجود المسيحي إخفاء  محاوالت ، ومحاوالتالشيخ طامح في دير عمار

 لصحافةاوفي هذا المجال ظهر الضعف واضحًا في قدرة  .ماس بعد تركيبهفي مخفي مقام الدوير  هسرقة ماتور المياو ، برقين
 والبيوت الماكنل الترميم عمليات في خطاءاأل فضح في أو ،المخالفين على الضوء تسليط على رابعة كسلطة االستقصائية

 .الخبرة قليليو  متخصصينال غير بها يقوم عندما األثرية

 .للحاضرة سابقةال األجبال من المروي  التراث لنقل سريع تدخل الى حتاجي السن كبار اةوف فإن المادي، غير للتراث بالنسبة
 من وصاخص ،الثقافي األثري  والموروث اآلثار هذه وعاصرت عاشت التي والشخصيات المؤرخين من كبير عدد ففقدان
 المادي. غير التراث على الحفاظ في كبيرة خسارة يشكل ،النكبة قبل ما مرحلة عايش

إعطاء  وعدم ،حكومتين وجود من عنه نتج ماو  الغربية، والضفة غزة قطاع بين السياسي اإلنقسام فإن غزة، لقطاع بالنسبة
 نتيجة األهلية المؤسسات على والضغوطات ،المحلية والمجالس لبلدياتل التمويل وقلة ،من الحكومتين اآلثارو  لثقافةل األولوية
 ،لثقافيا المشهد تردي في ساهم (لها بنكي حساب وإنشاء يل جمعية أسست متحفاً تسجل ترخيص إعطاء عدم) لالنقسام
 سياحية شرطة وجود وعدم ،الرقابة غياب من غزة قطاع في األثرية األماكن تعاني الموروث. هذا حماية آليات وضعف

 األماكن على رقابة وجود وعدم ،قوية
 األليات وجود لعدم باإلضافة ،األثرية

 هاعن غوالتبلي ،االنتهاكات ثيقلتو  الواضحة
 الحصار أن كما يها.عل االعتداءات عنو 

 االحتالل من قبل القطاع على المفروض
 أهميةب المجتمعي الوعي ونقص ،اإلسرائيلي

"نحن كشباب )حتى كناشطين مجتمعيا ( ال يوجد لدينا معرفة باألماكن 
الثقافي، ال نعرف كيف أن هذا موقع أثري وكيفية التحقق  ثاألثرية والترا

من ذلك والحفاظ عليه. يوجد صعوبة أن نقوم بدور التوعية للمجتمع بدون 
رفة بهذا الموضوع قبل التحدث مع أن يكون لدينا رصيد كافي من المع

 زةقطاع غ -مجموعة بؤرية المجتمع وأصحاب الواجب والسلطات المحلية".
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 عن لبديلا الوسيط كونها البلديات خدمات على الطلب وتزايد ،واألولويات المسئوليات تعددو  ،السكانية الزيادةو  ،التراث
 .الثقافي التراث مشهد على التركيز في كبير تهميش ىال أدى ،مةالحكو 

 

 الترميم وعمليات التراثية المبانيو التراث توثيق

 لجامعاتا في اآلثار كليات أو دوائر خالل من الفلسطينيون  بدأ ،الماضي القرن  من السبعينيات خاللو  سابقا، ذكر كما
 1991 العام في عال.ف بشكل عملهم تطوير يستطيعوا لم الموارد قلة بسبب كنل الثقافي، الموروث على بالتركيز الفلسطينية

 في 1994 امالع في الفلسطينية الوطنية السلطة إنشاء بعد مشاريعه أضخم بدأ والذي رواق -الشعبي المعمار مركز تأسس
 2007 العام في العمل هذا انتهىو  .1967 عام المحتلة فلسطين في ومدينة قرية 420 في التاريخي ة المباني وتسجيل توثيق

 ألثريةا البيوت من المئات ترميم في جديدة مرحلة بداية العمل هذا شكل .مجلدات ثالث في ونشره مبنى 50,320 بتوثيق
 عملت التي التعاون  كمؤسسة أخرى  مؤسسات من ترميم أعمال تبعها ،2001 العام من اً بدء والمدن القرى  بعض مراكز في
  .الخليل في القديمة البلدة في عملت التي الخليل إعمار ولجنة ونابلس، القدس في قديمتينال البلدتين في

 وجمعية راجس ومؤسسة لحم، بيت في التراث حفظ مركز بينها ومن الترميم عمليات في ساهمت أخرى  مؤسسات هناك أن كما
 يف والعمارة للتراث إيوان مركز عمل ماضيين،ال العقدين خالل غزة قطاع وفي وغيرها. ATSو الكاريتاس ومؤسسة الروزنا،
 حسب والصيانة والترميم التنقيب وعمليات األثرية، المقتنيات وتوثيق توثيقها خالل من اآلثار حماية على اإلسالمية الجامعة

 اإلمكانات. توفر

 من تعاني انتك، والتي القدس في والمعمارية التاريخية المعالم اهم ترميم على التعاون  لمؤسسة الترميم برنامج ركز فمثال
 الجهود ركزتت وقد واإلنسان. الطبيعة عن الناجمة واألضرار والتلوث التحتية البنية ضعف نتيجة سيئة حالة وفي اإلهمال

 أنها على اتحديده تم التي حطة وباب الخالدية عقبة مثل مجاورة مناطق وفي الشريف الحرم محيط في الواقعة المباني على
 من الصحيةو  والتجارية واالجتماعية والثقافية والتعليمية السكنية المباني الترميم مشاريع وشملت المهددة. لمناطقاأكثر 

 لتربيةل ومكاتب مدرسة الى حاليا تحويله تم ونزل مملوكي قصر هوو اإلسالمية األيتام دار )مثال القدس مؤسسات مختلف
 .(2021ون، )التعا والتعليم(

 أو تٍ دورا نفذت التي المؤسسات من العديد يوجد الملموس غير التراث جانب وفي
 لتطريزا مثل التقليدية للحرف ترويجية أفالماأصدرت  أو ومعارض مهرجانات أقامت

 حافظ دلق ومتكاملة. واضحة إستراتيجية ضمن تكن لم لكنها ،الشعبية األكالت أو
 ثلم التقليدية األدوات من كثير على حافظوا وكذلك ،همبيوت على الناس معظم

 تم د.واح مكان في لوضعها تجميع الى تحتاج لكنها ،والغربال والهاون  الطاحونة
 السياحة لوزارة بعضها يعود والتي (32) فلسطين في المتاحف من العديد تأسيس

 قتنياتم لعرض ألفرد أو المجتمعية المؤسسات أو للبلديات األخر والبعض اآلثارو 
 من المئات لب العشرات فهناك الثقافية، األنشطة وتنفيذ تنظيم في أما ثمينة. أثرية

 بذلك. تقوم التي المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات

"هناك شخص في دير البلح يمتلك 
قطعة أثرية مصنوعة من العاج 
وتعتبر من اندر القطع األثرية في 
العالم وتعود للعهد اليوناني. من 
أهم المخالفات بحق األثار بيع 

بمبلغ غالي جدا الي  تمثال أبولو
 -مقابلة فردية الدول العربية." أحد

 غزة -رجل
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 أو ميةاإلسال افلألوق تعود األغلب في األثرية والمواقع المقامات ملكية فان ،والمدن القرى  في القديمة البلدة بيوت بإستثناء
 .اله الورثة من كبير عدد يوجد لكن ،للبيوت في مراكز القرى والبلدات الملكيات َحصرفي  الطابو وجودساهم  المسيحية.

منهم  %41 ادأف حيث المادي، غيرو  المادي لتراثا توثيق حول إلستبانة/ات على سؤال االمستجيبين نسب تقريبا تساوت 
 فادواأ للذين وبالنسبة ال. أم التوثيق يتم كان إذا معرفتهم عدم عن %15 وأعرب ،هحدوث منهم %43 نفى بينما التوثيقبوجود 
 بلديات،ال خالل من تم أنه من ربعهم تحدث بينما ذاتية، مبادرات نتيجة حدث التوثيق أن منهم %53 أشار التوثيق، بحدوث

 المدني. المجتمع مؤسسات وبعض البلديات بين ما بالتعاون  تم منهم %17و

 

 المباني وهدم اإلستثمار

 العقد خالل أنه على الشباب والناشطين المجتمعية والمؤسسات القروية والمجالس البلديات من مقابلتهم تتم ممن %60 أكد
 حاالت تثناءباس ،أصحابها أو المستثمرين أو البلديات قبل من أثرية لبنايات هدم عملية أية يشهدوا لم الماضيين ونصف
 المجاورة بيوتال على المياه ضغط لتخفيف القبيبة بلدة في أثرية بركة سور من جزء هدم في حدث كما ،المخاطر لدرء محددة

 أكثر على مةالقدي البلدة قرب بالبناء يسمح ال أنه على مقابلتهم تمت من بعض أكد المواقع، بعض وفي سنوات. عدة قبل
 زالت ال القرى  فإن القرى، في أما عرابة. في الحال هو كما لقديمة،ا للبلدة المعماري  الطابع على للحفاظ واحد طابق من

 من تعاني
 ،الوعي ضعف

 الردع قلةو 
 وضعف

 .(ج) و (ب) مناطق في وخصوصا الهدم إيقاف قرارات تنفيذ ومحدودية ،القروي  المجلس لدى الصالحيات

 ظمةنأل مواطنيها مراعاة استثناء دون  ميعللج ملزمةو  معروفة بلدية أنظمة وجود مع الوعي وجود ساهم المدن، بعض في
 في عوباتصال على التغلب تمكما  .تراثية مباني بهدم ن و مواطن قام أن يحدث لم ، حيثبيرزيت في الحال هو كما ،البناء

 مبنىال ستئجارال ابياكت نصفهم من أكثر موافقة على الحصول عن طريق الورثة وكثرة لألبنية الشخصية الملكية نتيجة الترميم
  .الصيانة لأعما في هاريع استخدام ويتم عليها، بالحفاظ المباني لهذه ون المستأجر  يقوم األحوال أغلب وفي .ثم ترميمه

 عليها. كبير بشكل أثرتو  اإلسرائيلي االحتالل شنها التي المتالحقة للحروب يعود الهدم من كبير فجزء ،غزة قطاع في أما
 ،2007 امع البالخية وكنيسة انثيدون  وبناء السكن تل هدم مثل واستثمارية عمرانية هدافأل هدم عمليات حصلت أنه إال

"هناك إهمال للبيوت الموجودة في البلدة القديمة. تم ترميم بعضها من قبل مؤسسة رواق وبقي البعض األخر دون ترميم. 
عامة، المناسبات الجمعية سيدات دير غسانة تستخدم خمسة من هذه البيوت، أحدها لروضة ويتم إستخدام الساحة في 

لكن تكلفة صيانة هذه البيوت عالية خصوصا في الشتاء نتيجة تسرب المياه والرطوبة الناتجة عن ذلك. كما تم ترميم 
 غسانة دير -رجل -فردية مقبلة .بيت أبو الخطاب وتستخدمه حاليا مركز تنمية الطفل"

ابق، حول البلدة القديمة ال يمكن البناء أكثر من طبالنسبة لعرابة ممنوع هدم البناء القديم، إذا تم البناء "
السيدة هناء بنت عمارة في أول القصور لم يسمحوا لها ببناء أكثر من طابق. بيت حريص، في بيت 

 عرابة -امرأة  -. مجموعة بؤريةثر على المنطقة السياحية للقصور"ؤ هون حد القصور منعوه من انو ي
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 ظاهر لمواقعا هذه بعض ،عليها رئيسية شوارع وبناء ة عدة مواقعإزال تم ،األثرية األماكن أقدم من يعتبر الذي غزة وادي وفي
 عانية.الكن الفترة الى عودبعضها يو  ،كافي بشكل عنه البحثو  التنقيب يتم مول مطمور والباقي األرض وجه على

 سمحوا الذين البلدية مسؤولي بحق اإلجراءات أخذ تم وأنه أثرية ألماكن هدم حالتي بوجود غزة في محليال حكمال وزارة اعترفت
 ريبق ثري أ مكان هدم عن فتحدثوا الشباب الناشطون  أما .البلدية المخططات على األماكن هذه وضوح رغم رشوة نتيجة بذلك

 زمنية ترةف قبل الهدم بداية تحدث ،السكن تل وفي الهدم. وقف جاهدين الناشطون  حاولحيث  أشهر قبل القرارة منطقة من
 من أهيلهت إعادة أو المكان في التنقيب يتم لمو  ،الجمهورو  الشباب قبل من مجتمعية مناصرة حمالت عدة بعد توقف لكنه
 الحتاللا قام حيث ،خزاعة بينها ومن كثيرة فكانت اإلسرائيلي للقصف نتيجة الهدم تعمليا أما .اآلثارو  السياحة وزارة قبل

 .2014 حرب خاصة المتتالية ثالثال الحروب في التحتية البنية وتدمير كاملة إحياء بإزالة

 رؤيتهل لمجتمعل متاح غير المكان يجعل مما األثرية األماكن إغالق يتم لكنو  هدم،ال عملية تتم ال األحيان من كثير في
 ومنع هاير تسو  مت ، حيثرفح في الزعرب تلو  األيوبي الدين صالح مسجد مثال خرابه، إلى يؤدي وأحيانا عليه الحفاظ بغرض

 منطقة ترميم مت حيث العيزرية في الحال وكذلك .ذلك بعد شيء عمل يتم لم لكن األثرية. األماكن اكتشاف بعد اليها االقتراب
 وزارة بلق من ترميمها تم الرسل(، عين أو الحوض عين وتحوي  قديم روماني )شارع قديم أثري  لموقع دامتدا وهو الحوض واد

 .إغالقها تم ثم اآلثارو  السياحة

 

 والخاص العام االستثمار تشجيع

 بدعم يتم ما الإ األثرية األماكن على للحفاظ والمؤسسية المادية التحتية البنية في العام االستثمار في ضعف هناك زال ال
 من أو تالبلديا وإقراض تطوير كصندوق  حكومية شبه مؤسسات خالل من أو البلجيكي( )التعاون  مباشرة إما المانحين من

 الستثماريةا البيئة لضعف وذلك ضعيفا الزال الخاص االستثمار تشجيع أن كما رواق. كمؤسسة مدني مجتمع مؤسسات خالل
 برك في اركاالستثم الخاص للقطاع المحدودة االستثمارات بعض هناك والمهمشة. الريفية المناطق في وخصوصا عام بشكل

 المؤتمرات. قصر الى وتحويلها لحم بيت في العثمانية والقلعة سليمان

 ترميم في ثماراالست حديثا تم عرابة، في هبأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من بعض أفاد
 ومن نينج محافظة في تركي حمام أول وهو تركي،ال حمامال افتتاحو  بوابات( السبع )قصر الهادي عبد سليم محمد قصر
 )ارض خارجيةال الساحة الى تؤدي أبواب سبعة له ،كبره بسبب مختلفة مناطق من المواطنون  يأتيه فلسطين، في أكبرها

 للبلدية هببيت البيوت أصحاب أحد تبرع العيزرية وفي .اربخ ساوناو  فحم، ساونا جاكوزي، مقاعد يحوي  الحمامو  الديار(،
 بالعمل استمرت تيوال ،غسانة( ودير ريما )بيت لقريتين دمج من المكونة الغربية زيد بني بلدية أما فيه. واالستثمار لترميمه

 المحلية تصاديةاالق لتنميةل طةخ حاليا فتقود ،الدمج وأهمية بفوائد مواطنيها لوعي نتيجة المدمجة البلديات معظم إنهيار رغم
 ودير ريما بيت الى باإلضافة وكفرعين صالح والنبي عابود مثل القرى  من مجموعة يضم والذي الغربية زيد بني تجمعل

 ،الخاص اعالقط مشاركة لتشجيع الوطني المستوى  على العمل من الكثير يلزم لكن .أعمدتها أحد السياحة وتعتبر ،غسانة
 اإلقدام على ينر مستثمال لحث الالزمة االستثمارية والبيئة ،...( عامة، حدائق سيارات، مواقف )شوارع، التحتية البنية وتوفير

 االستثمار. على
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 وبالتالي ،لمحليا السياحي القطاع طيشتنو  السياحة تشجيع يتم حتى المجال هذا في االستثمار يحتاجها عالية تكاليف هناك
 لالماكن رميمالت لعمليات التسهيالت من مجموعة تقديمو  ،أخرى  تراثية أماكن تطوير في همتسا وإيرادات ربحي عائد حصول
 األول لمرجعا القرار وصناع السلطات تكون  بحيث المباني بهذه الخاصة الصيانة وبرامج قوائم ووضع ،األثرية والمباني
 .لمحليةا والسلطات المؤسسات به تفكر التي السلبي التفكير نمط تغيير وكذلك المستثمرة، الجهات لهذه واألخير

 

 المخالفات على الرد وألية الثقافية الحقوق في الوزارات دور

 ؤسساتوالم الوزارات من امحدود اإهتمام هناك بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد
 البلديات وأ المجتمعية المؤسسات بعض نشاط عن أصال تجان الهتماما وهذا ،المهمشة لمناطقوا يةالريف مناطقال في الرسمية

 شاملةو  واضحة وطنية سياسات يوجد ال حيث الحكومية المؤسسات في خلل هناك .الهتماما زيادةل الحكومة على وضغطها
 ةستراتيجياال معاتجتالم تعرف الو  ،قبله من سياسات يلغي وزير يحضر كلما لهم، فالنسبة المحلية. المجتمعات فيها شاركت
 في الدبكةك لفنيةا فرقهمتسجيل  من بالرغم أنه المناطق بعض تشعر .غيرها أو يالسياح أو الثقافي بالتراث الخاصة الوطنية

 الثقافي التراث لىع الحفاظ في مسؤولية عليها األخرى  الوزارات أن كما وطنية. فعاليات تنفيذ عند دعوتها يتم ال ،الثقافة وزارة
 األثرية لمناطقا وتشجير زراعة في الشباب لتشغيل البطالة برامج من باالستفادة الزراعة وزارة تقوم ال فمثال بها، تقوم وال

 وزارات أخرون  اتهمو  للتصوير! فقط رأيهم وفي ما، حفل وجود عند إال الريفية للمناطق بزيارات المسؤولون  يقوم الو  ،والتراثية
 التوعية في بالتقصير أخرى 

 زارةو  بينها من الثقافي الموروثب
 ،السياحةو  والثقافة والتعليم التربية

 يرتقص هناك بأن تداركوا أنهم إال
 دقت لم نهاأل نفسها المجتمعات من

 صوتها. سمعتُ و  الوزارات باب

 الذيو  ،ناكه الموجود متحفلل وإدارتها العيزرية في لها مقر وجود من بالرغمو  اآلثارو  السياحة وزارة أن األخرى، األمثلة ومن
لذين تمت مقابلتهم ا أن إال ،مقتنياته وقلة صغره رغم الغربية الضفة حفامت أفضل منيعتبر و  مختلفة، مقتنيات على يحوي 

 )شارع ديمق أثري  لموقع امتداد وهو الحوض واد منطقةل الوزارة ترميم من بالرغمف للبلدة. خدمات هأي ال يعتقدون أنها تقدم
ًا دعت حديث للزوار. الموقع إغالق تم ،المرتفعة التاريخية المكان ذو الرسل(، عين أو الحوض عين وتحوي  قديم روماني
 لمقدسةا األراضي حماية جمعية مع بالتعاون  اتنجاز اإل عرض وتم المحلي، الحكمو  السياحة،و  القدس، وزراء: ةثالثالبلدية 
ATS. اقيدالعننادي بت التي القدس وزارة 

 ي،السياح العنقود ضمنها منو  التنموية،
 تملم ي لكن ،رحبت بالمشاريع المقترحة

 .أي شيء عمل

 األثريةو  السياحية المواقع عن معلومات إلعطاء سياحة مكتب وجود عدم من امتعاضهم فأبدوا الغربية الضفة جنوب في أما
 لسموعا من مقابلتهم تتم من أجمعوقد  المحافظ. لمكتب أو اآلثارو  السياحة وزارةل تابعا كان سواءً  الخليل، جنوب في

تابع مع وزارة الحكم المحلي التي تعمل على تعبيد "فقط خطابات أثناء الزيارة ... ن
 700الطرق داخل القرية والتي تقود الى المكان، حيث يوجد مقطع بطول حوالي 

متر تحتاج الى تأهيل قبل العمل على إيصال الطريق على مقام النبي غيث، فهذا 
ت االمقطع ضيق جدا. "بدون وجود طريق كيف الناس بدها توصل، بدون وجود مقوم

 ر عماردي -رجال -مقابلة جماعية للحياة في الموقع كيف بده يصير فيه حياة".

 على شيء تقدم لم التيوزيرة السياحة على عدم ظهور إسم الوزارة  اعترضت"
. حديثا تم االجتماع بالوكيل الجديد ATS-المتبرعة المؤسسة وظهوراليافطات 

 يزريةالع -امرأة  -وعة بؤريةمجم. "احة صالح طوافشة الذي وعد بالتغييريللس
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لم يتم تقديم و  ،المتكررة البلديات رؤساء دعوات من بالرغم الغربية الضفة لجنوب المسؤولين زيارات محدودية على والظاهرية
 جنوب اي هللا "لك مقال منها الجريدة في عدة مقاالت كتب الظاهرية بلدية رئيس فمثال منها. يعانون  التي للمشاكل حلولأية 

 وكذلك واجهونهاي التي والصعوبات مشاكلهم على للتعرف الغربية الضفة جنوب مناطق زيارة ىعل المسؤولين لحث الجنوب"
  .منهم واضح إهمال هناك أن ويعتقد حققوها، التي النجاحات

 اإلجراءاتو  متطلباتال يحدد الوزارات في واضح إجراءات دليل وجود عدم من المجتمعية والمؤسسات البلديات بعض وشكت
 ال وأحيانا ،دائما به االلتزام يتم ال بعضها في وجد وإن الحكومية، شبه أو األهلية المؤسسات معامالت على الموافقة ووقت

 تعديله، تم النموذج الن المحلي الحكم وزارة تستخدمه بنموذج تعترف لم المالية وزارة )مثال الشريكة المؤسسات باقي به تعترف
 أو لبط يقدم لمن اإلجراءات في وشفافية وضوح وعدم راجعةال تغذيةلل نظام وجود بعدم كذلكو  جديد(. من اإلجراء فيبدأ

 مع لواضحا إجراءاتها دليل تنشر التي للبلديات خالفا الوزارة، في الموظف ومزاج شخصية على يعتمد شيء وكل معاملة
 طلب بعض .المحدد الوقت خالل طلبه على الرد يتم لم إذا لمالتظ في الحق المواطن وتعطي ،معاملة لكل زمني جدول

 ما تطوير جلأ من لهم أبوابهاالوزارات  تفتح وأن ،المحلية للمجالس ًا وداعمًا وموجهاً مساند الوزارات المبحوثين أن يكون دور
 الممكن نم البيروقراطية. لجانال خالل من يعمل أن يحاول من وتعيق ،الكثير تقدم ال بأنها يشعرون  لكنهم ،منهم مطلوب هو
 عقود نماذج صياغة فيو  الثقافي، التراث على والحفاظ والتأهيل الترميم في بواجبها للقيام البلديات بمساعدة الوزارات تقوم أن

 لورثةا بعض موافقة لعدم حلول إيجاد على العمل يمكن األهلي. القطاع أو صاالخ القطاع قبل من المختلفة لالستخدامات
  عليها. بالبناء البلديات تقوم ثم ومن الترميم، لىع

 التنسيق يف ضعفو  ،اآلثار تهريب ومنع ،األثرية المواقع في التدمير أعمال قفو  في الوزارات هذه دور في ضعف هناكو 
 تقوم الو  ،الثقافي الموروث على واعتداءات انتهاكات أي ضد صارمة عقوبات ووضع ،التراث لحماية القانون  إنفاذ أجهزة مع

 مركز فإن زة،غ قطاع في أما األثرية. المقتنيات عرض وفي التفسير مراكزو  متاحفال إنشاء في األكمل الشكل على بدورها
 إلى لتوثيقا من اآلثار لحماية الالزم بالدور للقيام جهوده كل كرسي والضعف االنقساماتو  المتغيرات هذا كل ظل في إيوان

 .عديدة أثرية ألماكن والصيانة الترميم لياتعم الى ،اآلثار عن التنقيب

 وهي ،العامة الموازنة مجمل من)على الترتيب(  %0.3و %0.1 تتعدى فالوالثقافة  اآلثارو  السياحة تيوزار  اتموازن أما
 واتبر  تشمل باألغل في وهي ،الوزارات لهذه التنموية الخطط في المدرجة والمشاريع السياسات لتنفيذ تكفي وال جدا قليلة

 به. االلتزام تمي ال نظري  إطار الخطط هذه تبقى لذلك .المانحين من مباشرة تطويرية مشاريع أي تمويلحيث يتم  الموظفين،

 

 وتطبيقها والتعليمات القوانين

 يوجد اليث ، حكاف غير أهميته برغم القانون  بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد
 ،الجميع ىعل تعميمها يتم وال ،الثقافي الموروث على الحفاظ في المحلية المؤسسات دور بشأن واضحة وتعليمات آليات

 تمت من ثلث نم أكثر أن النقاش وأظهر .الفلسطيني التراث صون  أجل من القانون  تنفيذو  تطبيق في مشكلة هناك وبالتالي
 القانون  هذا يتبع أن المفروض من كان .الثقافي بالموروث والخاص 2018 ملعا بقانون  القرار بوجود يعرفون  ال مقابلتهم
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 ،لكافيا التمويل وجود عدم أن كما يتم. لم ذلك لكن سياحية، كمرافق التراثي الموروث وإدارة بالسياحة يتعلق أخر قانون 
 قه.تطبي نجاعة من يحد ،المحلي المجتمع مؤسسات بين التنسيق وضعف المجتمعي الوعي يابغو 

 

 الثقافية للحقوق االنتهاكات على المسؤولين ردود

 للحقوق  النتهاكاتبا إبالغهم عند الفلسطينيين للمسؤولين اإليجابية الردود حول االستبانة فيآراؤهم  المستطلعة سؤال خالل
 اإلنترنت وعبر الماإلع خالل من بادر المسؤول أن على منهم %8 بشدة إتفق ،الماضية السنوات خالل والسياحية الثقافية
 المعنية الجهات مع تابع المحلي المجلس مسؤول أن منهم %7 وقال ،المادي وغير المادي التراث لحماية إجراءات بإتخاذ

 %4 وأن ،أولوياته سلم على القضية هذه وضع قرر المسؤول أن فقال ،منهم %6 أما .المطروحة للمشكلة لحل للتوصل
 مقترح بنىت أو ،المنتهكين بحق رادعة إجراءات إتخاذ مؤسسته بنية صحفيا تصريحا درأص المسؤولين أحد أن يرى  منهم

 خالل وعالموض إثارةب تتعلق ردود أقل وكانت البحث. قيد بالموضوع المتعلقة اإلجراءات أو العامة السياسة في التعديل
 الردود معدل فإن وبالمحصلة، .واتسن منذ معطل التشريعي المجلس ألن ربما ،الفلسطيني التشريعي المجلس نقاشات

 .الثقافية للحقوق االنتهاكات على المسؤولين ردود :15 توضيحي رسم أنظر ،%5 كان اإليجابية

 
 الثقافية للحقوق االنتهاكات على المسؤولين ردود :15 توضيحي رسم

 تمعاتالمج أو الرأي صناع من أو الحكومة من مسؤولينل زيارات هناك يكن لم بأنه البؤرية اتالمجموع في النقاش وبين
 الغالب في دودةالمح الزيارات هذه حدثت وإنما موجودة، تكن لم ألنها الثقافية بالحقوق  الخاصة المناصرة جهودل نتيجة المحلية

 ناسباتم أو مهرجانات خالل أو ،شخصية عالقات نتيجة أو ،يةالمجتمع المؤسسات أو ،المحلية السلطة قدمتها دعوات نتيجة
 أو ،قبلهم نم ممولة مشاريع لتنفيذ متابعة زيارات األغلب على فكانت والمانحة الدولية المؤسسات زيارات أما محددة. وطنية

 لطلبات ابةاإلستج وى مست أن إال تحسن، قد الجهات هذه لدى المعرفة مستوى  بأن االفتراض من وبالرغم سياسية. ألسباب
 متت جدا محدودة حاالت وفي قبلهم، من المقطوعة الوعود بمستوى  يكن لم األغلب في ومؤسساتها المحلية المجتمعات
 .وملحة ضرورية لخدمات طلبات على فوري  بشكل االستجابة
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 التنمية في الثقافة وإستخدام على الحفاظ في المحلية المجتمعات مشاركة

 على الحفاظ يف المحلية المجتمعات ودور هميةبأ البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تتم من أفاد وقد
 مدينة أو قرية كل في الموجود الثقافي التراث أن وأضافوا المجتمعات. لهذه المستدامة التنمية في واستخدامه الثقافي الموروث

 ذلك ظهرو  المناطق، هذه في عاشوا الذين وأجدادهم أباءهم تاريخ روي ي فهو ،كافة للوطن ملك يكون  أن قبل ألهلها ملك هو
أدى  عنه التخلي مورفضه قريتهم باسم المواطنين اعتزاز أن إذ بلديات، لتشكيل القرى  من الكثير في الدمج عمليات في جليا

 .التنمية لخدمة هوتوظيف تفعيله في ردو  مله يكون  أن شرط عليه المحافظة المواطنون بضرورة يشعرو  .إلى رفض فكرة الدمج
 منه التقليدي اوخصوص المحلي المنتج وتسويق وإستخدام ،السياحة بتنشيط المجتمعات هذه من كبير جزء إهتمام جليا وبدى

 دوإعدا والرصد يقالتوث بأهمية بعضهم وأفاد وثقافيا. واجتماعيا اقتصاديا وتمكينها المجتمعات هذه تطور في أثر من له لما
 إرسالو  بالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان، تدريبهم يتم الذين متطوعيها خالل من المجتمعية المؤسسات قبل من التقارير
 .الرديفة ياحةالس مؤسسات كشبكة والسياحة بالثقافة تعنى التي المؤسسات شبكات أو الحقوقية المؤسسات الى التقارير

، من التقليدية فالحر  فيها بما الثقافي بالموروث المواطنين وتعريف الترويج في مسؤولياتها بتحمل الجهات كافة وطالبوا
 الحقوق  على المحافظة على والحث ،المهنية التربية حصص في التراثية الحرف على التركيز في والتعليم التربية وزارة ضمنها
 القيام على هموحث ،المناطق هذه في ميهممعل مع للطالب جوالت بترتي، و الوطنية التربية حصص في والتراثية الثقافية

 الطلبة سلوك يف تؤثر ال التي والتذكر الحفظ اختبارات من بدال الموروث هذا على تركز تقارير وكتابة ،مجتمعية بمشاريع
 تفاجئ يةالعيزر  يففمثاًل  ،رساالمد لبةلط تجوال تنظيم على أمثلة منهم الكثير وأعطى المواطنة. مفاهيم يتمثلون  مجعلهت وال

 طالبوا كما مرة. ولأل بذلك يسمع ممنه الكثير أنبحيث  ،اليعازر النبي جامعو  ليعازرا قبر وجود في أهاليهم بعد وفيما الطلبة
 رسمال في دوراتو  الفلسطينية األكالت بعض حول المدارس في دورات إعطاءو  الصيفية المخيمات خالل ذلك على بالتركيز

 وكتيبات دلةأ عملو  ،األثري  المكان تاريخ تشرح لألطفال صقص إنتاج وكذلك ،فسيفساءال عمل وفي الشعبي والفلكلور
 .والزوار المواطنين على وتوزيعها ونشرات

 توفيرل واستعداده الفلسطيني اإلنسان كرم إلى البؤرية المجموعات أشارت الحكومة، من خصوصا الموارد قلة من وبالرغم
 المواطنون  بها يقوم يالت السخية بالتبرعات ذلك على ودللوا عنها، بالمسؤولين ووثق بالفكرة اقتنع إذا والمادية البشرية الموارد
 ومؤسسات يةالحكوم وشبه الحكومية والمؤسسات القيادات في الثقة بأن الناشطين الشباب وأفاد المبارك. رمضان شهر خالل

 دينمستع الناس يكون  بالمؤسسة، ثقة هناك يكون  ندماعو  معدومة، تكون  تكاد الخاص القطاع وشركات المدني المجتمع
 .العمل إلنجاح الموارد وتجنيد للتبرع

 وعندها ذلك، على التغلب فيمكن توعيتهم تم وإذا الجهل، هو الثقافي الموروث هذا على اتءاالعتدا سبب بأن معظمهم ونوه
 فبالنسبة وبيعها. ياتهامقتن وتهريب ونبشها اآلثار وتخريب ق الحقو  هذه إلى اإلساءة تتعمد التي ةلالقلي القلة على السيطرة يتم
 على لحفاظا نحو المجتمعو  للشباب الصحيح التوجيهو  ،المجتمعية لتوعيةا في المتاحة الموارد استخدام الضروري  من لهم

 وغيرهم. العشائر وشيوخ الدين ورجال مؤثرين وأفراد مؤسسات من المجتمع فئات كافة وإشراك ،التراث
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 والمناصرة الحشد

 واإلسناد لضغطوا والحشد التوعية أنشطة بعض تنفيذ تم هأن على توزيعها تم التي االستبانة فيآراؤهم  المستطلعة أفاد
 نيواألغا التراثية، والقصص التقاليد، توثيق تم أنه على منهم %9 بشدة وإتفق الماضية، الثالثة السنوات خالل المناصرةو 

 إعالمية رسائل صياغة تم أنه على منهم %8 بشدة إتفق بينما الفعاليات هذه خالل التقليدية والحرف ية،الفولكلور  والرقصات
 وبالممارسات الثمين اري المعم الثقافي همبموروث ينالمواطن توعية تمو  ،الثقافي بتراثهم واالهتمام الحفاظ على المواطنين لتحفيز
 إليها بادر لتيا والمناصرة التوعية في المشاركة المجتمع فئات سلوك في جابيإي تغير لوحظو  ،عليه الحفاظ وبآلية الحالية
 حمايةل مجتمعية مبادرات تنفيذ خالل من عينية مادية/ مساهمات تقديم تم أنه على بشدة فاتفقوا منهم %7 أما .الناس

  .الماضية السنوات خالل بلدتك في تنفيذها تم التي المناصرة أنشطة :16 توضيحي رسم أنظر ،الثقافي الموروث

 
 الماضية السنوات خالل بلدتك في تنفيذها تم التي المناصرة أنشطة :16 توضيحي رسم

 جهة نم المحلية السلطات ومع جهة من المجتمعية والمؤسسات المواطن بين ما العالقة بتحسن مقابلتهم تم من أفاد وقد
 الشكاوى  ملتقدي وأليات المختلفة للخدمات أدلة لديها البلديات فمعظم المطلوب. للمستوى  صلت لم اأنه من بالرغم أخرى 

 مؤسساتهو  المواطن دور لكن المختلفة، للمشاريع التخطيط في للمشاركة المواطنين من مختلفة لفئات الفرصة وتعطي
 مؤسسةال في الشخص على تعتمد بأنها فأفادوا بالحكومة، المواطن عالقة في أما محدودا. الزال التنفيذ في المجتمعية
 واريخت أو محددة إجراءات تحوي  ال األدلة هذه األغلب وفي تقدمها، التي للخدمات أدلة لها الوزارات من قلة وأن الحكومية،

 يوجد ال جدتو  وإن والتظلم، الشكاوى  ديملتق واضحة آليات يوجد وال بشكوى، التقدم استنفادها بعد المواطن يستطيع محددة
 لديةب رئيس أفاد كما إجابة، على الحصول دون  سنوات تمر بأنه مختلفة أمثلة إعطاء وتم الشكوى. لمقدم راجعة تغذية

 بنكي.ال حسابال وفتح تسجيله تكملة في القرارة متحف وكذلك الظاهرية

 ضغطال في ةالمحلي ومؤسساته ونساءها برجالها التجمعات هذه على دور هناك بأن مقابلتهم تمت الذين نصف من أكثر وأكد
 ببعض أو الثقافية وق بالحق بالتوعية عالقة لها التي المختلفة الوزارات بينها منو  ،المختلفة مستوياتهم في القرار صانعي على

 القضائي والجهاز التربية ووزارة األوقاف، وزارةو  المحلي، الحكم ووزارة الثقافة ووزارة اآلثارو  السياحة وزارة مثل بحقها المخالفات
 وغيرها. القانون  إنفاذ وأجهزة
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 الضغط يف واستراتيجيات خطط وضعسابقًا  يتم ولم ،لمناصرةا آليات على التدرب لهم يسبق لم بانه معظمهم وأضاف
 .طالخط ههذ من كجزء االجتماعي لالتواص مواقع على ناشطين أو ُكت اب أو كإعالميين مؤثرة شخصيات دعوة أو ،والمناصرة

 الجريري  إيهاب اإلعالمي مع التحدث مثل المحلية اإلذاعات خالل من بها تقدموا شكاوى  عن تحدثوا محدودة أمثلة وفي
 إلى قابلتهمم تمت ممن الكثيرون  تطلع كما .إعالميا القضية إثارة بعد حلها تم والتي عمار دير قرية في المياه مشكلة حول

 المانحة والجهات كاليونسكو الدولية منظماتوال والمحلية الوطنية الرسمية الجهات على ضغط عامل المشروع هذا ليشك أن
ذلك خالل و  والحفاظ على المشهد الثقافي،  ،والسياحية الثقافية القطاعات احتياجاتوتوفير  ،الالزم توفير في دورها ألخذ

 كما .لمجتمعيةا والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات قبل من اوإعتماده رهاطويم تتسي تم التيفعاليات الضغط والمناصرة 
 وفعاليات أنشطة ذتنفي يتم وأن بواجبهم، القيام على القرار يصانع يحثو  ،القضايا بعض على الضوء المشروعأملو أن يسلط 

 والرجال. النساء فيها يشارك

 نشرها اجبالو  النجاح قصص بعض هناك بأن البؤرية المجموعات مناقشة في أو فردية بصورة مقابلتهم تمت من أفاد وقد
 (TIKTOK) كتوكالت تطبيق مثل فاعل بشكل الشباب يستعملها التيو المختلفة،  االجتماعي التواصل مواقع استخدام خالل من

 وفيسبوك يتر،و ت شات، سناب اإلنستغرام، تطبيقات ىال باإلضافة ،الفكرة توصل سريعة فيديوهات عمل في شهرة األكثر
(Instagram, snapchat, Twitter, Facebook.) 

 لها لما الغربية الضفة من أكثر غزة في (المختلفة الراديو قنوات) المسموعو  (تلفزيون )ال المرئي اإلعالم على التركيز تم وقد
 المواقعو  تراثيةال ألماكنا عرضو  وتوثيق تصوير اقترح البعض المادي. غيرو  المادي التراث وعرض يقثتو  في كبير دورمن 

 .جتماعيأو وسائل التواصل اال المحلية التلفزيونات أو فلسطين تلفزيون  على عرضهاو  ،مكان كل عن تاريخية نبذة ذكرو 
أن يكون الشباب على دراية تامة بأنواع المخالفات وكيفية توثيقها، والتعامل بموضوعية مع المخالفة وعدم المبالغة ب وطالبوا

شبيك مع المراكز من خالل الت عليها الحفاظ وطريقة األثرية األماكن حول والقانونية الرقمية المناصرة على تدريبهم يتم وان بها
 على عالياتف تنفذ ومثقفة واعية شبابية مجموعات تكوين ثم - الرسمية الجهات مع والتواصل اإلتصالوكذلك  ،الحقوقية

 والتسلسل ،لبلدياتل الشكاوى  تقديم في المختلفة اآلليات على الشباب تدريب يجب القانونية اصرةنالم ففي مختلفة. مستويات
 ىال شكوى ب تقدمال يمكن متى، وعلى المحلى الحكم وزارةك المعنية الوزارة إلى الوصول حتى إستجابة هناك يكن لم إن بها

 األحياء نولجا المحلية المجالسو  البلديات ،الوزارات مع ءلةمسا جلسات عقد يمكن كما .بذلك تحقيق فتحل العامة النيابة
 يةالشباب المجموعات خالل من االجتماعي التواصل صفحات عبر مناصرة حمالت عقدو  مختلفة ثقافية مواضيع حول

 تلك ىال شبابية مسارات عمل يمكن كما ي.التنمو  اإلجتماعي المنتدى مثل اإلجتماعية الحمالت بإدارة خبراء بمساعدةو 
 .وأدالء محليين مرشدين بصحبة عليها والتعرف األماكن لزيارة المدارس طالبو  للشباب اريخيةالت األماكن

هذا المشروع يختلف عن المشروع السابق مع الروزانا اللي ما فيه ترميم لكن فيه بعض الجوانب اللي دخلوا من مدخل "
الحقوق الثقافية اللي انت بتقدر تضغط فيها على صناع القرار المختلفين بما فيها المانحين )االتحاد األوروبي وغيره( انو 

ي هذا الموضوع أولوية وأهمية في المستقبل في دعمكم، وهذه القضايا تستغرق وقت ولكن هذا بساهم كأنك الزم تعط
 برقين -امرأة  –. مجموعة بؤرية "لبناء الكبيرلحتى توصل  حجربتضييف 
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 رسم في موضح هو فكما والمناصرة، الضغط أنشطة نجاح عن رضاهم حولآراؤهم  المستطلعة بمعايير يتعلق فيما أما

 على اييرالمع رتبوا فقد ،المجتمعية المؤسسات قبل نم نفذت التي والمناصرة التوعية فعاليات عن الرضى معايير :17 توضيحي
 التالي: النحو

 .وكفاءتهم والعاملين القيادة قو ة -أ
 .المشاركين( األعضاء )تنو ع المختلفة واألعمار الجماعات من األشخاص مشاركة -ب
 .المناصرة في ةالمستخدم األدوات وطبيعة والمناصرة التوعية أنشطة ومتابعة الجيد التنفيذ -ت
ه إلى بالنسبة الرؤية وضوح -ث  .للخطة المنفذة المؤسسات تسلكه أن يجب الذي التوج 
 .المسؤولين من ملموسة استجابات على الحصول في النجاح -ج
 .المناصرة جهود في والمشاركة المحلية المجتمعات الى الرأي وصناع المسئولين من عدد واستجابة زيارة -ح
 .المحل ي المجتمع في الُمحتَرمين الشعبيين والقادة يةالقاعد المؤسسات انخراط -خ
 .والمناصرة التوعية أهداف لتحديد الُمستخَدمة التخطيط عملية وشمولية جودة -د

 
 المجتمعية المؤسسات قبل نم نفذت التي والمناصرة التوعية فعاليات عن الرضى معايير :17 توضيحي رسم

 بحقوق  علقتت قضايا في ومناصرة ضغط حمالت في شاركوا بأنهم مقابلتهم تمت ممن يسير غير جزء أفاد قاشالن وخالل
 وطنية، وأ محلية حمالت أية تنفيذ في منهم أي يشارك لم لكن اإلعاقة لذوي  مناصرة بحمالت شارك منهم قليل وجزء المرأة 

 الثقافية. حقوق بال تتعلق وطنية مؤتمرات في يشاركوا ولم
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 النتائج

( على أن لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي 1948ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )
االستمتاع بالفنون. وفي حق المجموعات في تقرير مصيرها ولألفراد بالتمتع بالحقوق الثقافية بما فيها المشاركة في فوائد 

 التالي: النحو على الدراسة هذه إجراء أثناء ظهرت التي النتائج أبرز جاءت الثقافة والعلوم والتمتع بها.

 فلسطين في الثقافي الواقع

 شعوب سكنتهاو  للحضارات مركزا فلسطين كون  نتيجة التاريخ مر على الثقافات من بالعديد وأثروا الفلسطينيون  تأثر .1
 على الوقت فسن في ا حافظتلكنه الفلسطيني، المجتمع من أساسيا اً جزء وأصبح واندمج منها جزء بقي مختلفة، وقبائل
 والمباني هيرة،الش المعمارية والمعالم والتاريخية، األثرية المواقع من بالعديد غنية فلسطين تعتبرو  .الثقافية اميزاته بعض
 التقاليد ناعةص ذلك في بما المعنوي  الشعبي التراث وكذلك السنين، أالف أو مئات الى تعود التي والحضرية الريفية

 .والمتنوعة المتوارثة والتقاليد والعادات التقليدية والموسيقى والرقص اليدوية والحرف الشفوية
 الفلسطيني ءلإلحصا المركزي  الجهاز يقوم الفلسطينية، للثقافة يوما عام كل من آذار من عشر الثالث اعتبار من انطالقا .2

 ذلك. في ألساسيةا المؤشرات بعض ويتناول فلسطين في الثقافية المؤسسات واقع باستعراض الثقافة وزارة مع وبالتعاون 
 .2014و ،2009 ،2004 ،1996 األعوام خالل ثقافية مسوح عدة أجرى  قد الجهاز وكان

 اممارسته عن النظر بغض ثقافية كمؤسسات المصنفة المؤسسات عدد أن (2017) والمساكن للسكان العام التعداد يشير .3
 في %67.1 بواقع مؤسسة 1,086 بلغ العام في واألهلي الخاص القطاعين في والعاملة عدمه من افيةالثق لألنشطة

الفعلي  بينما العدد ،والندوات والمحاضرات بالدورات تتعلق أنشطتها غالبية وأن غزة، قطاع في %32.9و الغربية الضفة
 يف مستمر تراجع إلى التي تلتها حصائياتاإل وتشير .زاً مرك 625التي تمارس األنشطة الثقافية فكان  ةكز الثقافيراللم

 .السابقة باألعوام مقارنة فلسطين في العاملة الثقافية المراكز عدد
 رام محافظة في تتركزو  ،من مجمل األنشطة %15في تقديم عروض فنية ومعارض ال تتعدى أنشطة المراكز الثقافية  .4

 المدن مراكز وأ المركز عن ابتعدنا كلما كثيرا وتقل الشمالية، افظاتالمح في الرئيسة المحافظات وبعض والبيرة هللا
 .القطاع جنوب في وخصوصا غزة قطاع في كثيرا وتقل الرئيسة،

 الضفة في عامالً  مسرحاً  14 منها ،2019 العام إحصائيات حسب مسرحا 17 فلسطين في العاملة المسارح عدد بلغ .5
 في مسرحية 256 مسرحية، 323 عرض تم .2020في العام  16إلى  وتراجع ،غزة قطاع في مسارح 3و الغربية،
 هاعدد بلغف 2020 عام خالل ،العاملة للمتاحف بالنسبة أما .2019عام  غزة قطاع في مسرحية 67و الغربية، الضفة

لم يتم إنشاء متحف وطني أو جرد ، لكن لالن .غزة قطاع في متاحف 5و الغربية الضفة في منها 27 متحفًا، 32
 .الثقافية اآلثاروطني لكل الممتلكات و 

 االستراتيجيات ووضع السياسات برسم تقوم حيث الثقافي، للقطاع الناظمة الوطنية المؤسسة الفلسطينية الثقافة وزارة تعتبر .6
 تساهمو  (.2022-2017) وتنمية شراكة -والتراث الثقافة قطاع إستراتيجية أخرها كان والتي لتنفيذها، الالزمة والخطط

 ففي تديره. لذيا الثقافية المبادرات دعم وبرنامج الفلسطيني الثقافة صندوق  خالل من الثقافية األنشطة دعم في وزارةال
 من عانت التي الثقافية المؤسسات بعض انهيار وخالل جائحة كورونا منعت مساهماتها المتواضعة من 2020 العام

 .األنشطة وتوقف الدعم قلة
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 العربية والمنظمات الصناديق مع العمل تتابع فهي الفلسطينية التحرير لمنظمة التابعة والعلوم للثقافة الوطنية اللجنة أما .7
 2009 عام ةرئاسي لجنة تشكلت القدس مدينة في العمل ولحساسية خاصة. ندوات أو مشاريع أي بتنفيذ تقوم ال لكنها
 ئها.أعضا أحد الوزارة وكانت العربية الثقافة عاصمة القدس لتنفيذ

وهناك  لثقافي.ا والتراث لآلثار العامة اإلدارة خالل من فلسطين في الثقافي المشهد رسم في اآلثارو  السياحة وزارة تشارك .8
 والتشغيل ةالناجح اإلدارة على في التركيز السياحي الجانب في الوزارة دور بالرغم من بروز التراث هذا إدارة في ضعف

 .وصيانتها وحمايتها عليها للمحافظة يدفعه منها المجتمع استفادة أن حيث المواقع، لهذه
 أو والثقافية يةالتاريخ للمواقع التاريخية المالمح تغير أو السيطرة في المباشرة وغير المباشرة االحتالل إجراءات ساهمت .9

 .اليهودي التاريخ على مقتصرة جعلها
 حفظ مركز 2015 عام أوجد مجلس الوزراء والتراثية، الثقافيةفي المواضيع  الفلسطينية التشريعات بالرغم من ضعف .10

 .المادي الثقافي التراث بشأن (11) رقم بقانون  القرار صدور 2018 العام في تاله ،الثقافي التراث
 

 البحث وخطة المشروع نطاق
 سكان عددذات ، على األغلب غزة وقطاع الغربية الضفة وجنوب ووسط شمال من منطقة 20 المشروع ستهدفي .11

 .يوالطبيع واألثري  الثقافي التراث مقومات بعض تحوي و  ،الجيوسياسي التوزيع وتعكس ،منخفض نسبياً 
 بما، علمية ةبطريق للمشروع المطلوبة األساس خط بيانات لتجميع ، نوعية وكمية،مختلفة بحث أدوات أربعة إستخدام تم .12

 موعاتالمج ومناقشات اإلستبانة(، خالل من )مسح استقصائية ودراسة العالقة، ذات والوثائق األدبيات مراجعة فيها
 األشخاص وبعض الحكومية للوزارات وممثلين مجتمعية، ومؤسسات محلية هيئات أعضاء مع المقابالت وبعض البؤرية،

 والقضايا والمشاريع، المتاحة، المجتمعية الموارد تقييم الى المحددة البيانات جمع هدف الثقافي. الحقل في الناشطين
 .االهتمام ذات القضايا لمعالجة المجتمعية القوة نقاط على والبناء المستهدفة، المحلية المجتمعات تهم لتيا

 حضرها بؤرية لمجموعات مناقشات أربع عقد وتم نساء(. %54) بنجاح استبانة 250 ردود تلقي البحث أدوات شملت .13
 11) المحلية والمجالس إناث( 2و ذكور 4) نيةالمع الوزارات ممثلي مع فردية مقابلة 40ونساء(  %68) شخص 38

 ذكور 15) القاعدية المجتمعية والمؤسسات إناث( 9و ذكور 4) المدني المجتمع مؤسسات وبعض إناث( 3و ذكور
 (.تون الزي جبل)باستثناء  غزة قطاع جنوب وحتى الغربية الضفة شمال من موقعاً  19 من البيانات جمع تم إناث(. 30و

 اإلجراءاتو  البروتوكوالت فرضتها التي القيود في أساسي بشكل تمثلت التي الدراسة وقيود معيقاتال من عدد برز .14
 .نةالعي أفراد لبعض اإللكترونية والوسائل اإلنترنت الى النفاذ ومحدودية كورونا بجائحة المتعلقة الصحية

 
 العينة تحليل نتائج

 ،الماضية الثالث السنوات خالل العينة من %40 بحسب المجتمع يف تنفيذها تم وفنية ثقافية أنشطة عدة هناك أن يبدو .15
  .المحلي المجتمع أفراد فيها شاركو 

 بير %50) همحيات في تغيير إحداث في والفنية الثقافية األنشطة بدور المحلي المجتمع ايمان في واضح تفاوت هناك .16
 .مركزال عن المحلية التجمعات بعد أو بقر  بمدى يبدو ما على مرتبط وذلك ورفح(، والسموع صانور %17 زيت،

 .إيجابية إجراءات اذالتخ العامة والمؤسسات البلديات في المسؤولين تحفيز في الثقافية النشاطات تأثير ضعف في لوحظ .17
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 مركبات صالحل واضحا الفرق  وكان الثقافي، التراث مفهوم على االتفاق على المبحوثين إجماع في واضح تفاوت هناك  .18
 الثقافي التراث ون بقان معرفتهم ضعف وتبين المادي الثقافي التراث بمركبات قياسا المادي غير الثقافي لتراثا مفهوم
 .المحلية السلطات في العاملين بعض فيها بما 2018 للعام

 واالهتمام اتعزيزه ىال وتدعوا حدودها، في الثقافي التراث مواقع بوجودوتقر المشروع في  تهدفةتؤمن المواقع العشرين المس .19
 أشكال التعبير الثقافي. كافةحماية وتعزيز و  البعض، بعضها مع والعالقات الروابط وتقوية بها،

 
  السرائيلية االنتهاكات

 والمدن للقرى  ممنهج تدمير عملية الى أدت ،1948 العام في ديارهم من الفلسطينيين من العظمى الغالبية تهجير إن .20
 ضياعو  خيةالتاري والمقابر والمساجد المقامات من المئات تدميرو  ،المميز الفلسطيني اري المعم الطابع ذات الفلسطينية

 .الفلسطيني تراثالب يتعلق ما كل ونهب حرق و  الفلسطيني الثقافي التراث ومقتنيات أمالك من العديد
ه لطات وصالحيات شبالذي تمتع بس اآلثار ضابط، عمل العسكري  الحكم تشكيلو  1967 عاماإلسرائيلي  حتاللاال بعد .21

 أكثر وكان يهودية. بأخرى  العربية األسماء وتغيير غيره تزوير ومحاولة التراث من استطاع ما وسرقة نهب علىمطلقة 
، أثرية حججبومصادرة األراضي  المنازل هدم، بما فيها القدس مدينة في جرت التي تلك وضوحا اإلسرائيلية االنتهاكات

 .إسرائيلية ثريهأ مواقع واعتبرتها المحتلة الغربية الضفة في ايوتاريخ أثريا موقعا 601 على واستحوذت صادرتحيث 
 مناطق في ماديال الثقافي تراثهم من االستفادة أو المحافظة أو االعتناء على قدرتهم عدممن  بشدة الفلسطينيون  يعاني .22

 واإلدارية األمنية السيطرة في التداخل بحكم أخرى  ومناطق والسموع صموئيل والنبي وسبسطية العيزرية منها عديدة
 .خليلال في اإلبراهيمي الحرم مثل العالمي للتراث كمواقع اليونسكو بها اعترفت مواقع في وكذلك ،إلسرائيل

 من الكثير ينسب فبدأ المادي، غير لتراثا لسرقة االحتالل لسلطات المستمرة المحاوالت من الفلسطينيون  يعاني كما .23
 .لمستوطنيه واألغاني والتقاليد والحرف وساتوالملب األكالت

للهدم  عالمواق هذه من العديد ل، فعالوة على الحصار، تعرضتاالحتال من غزة قطاع في المادي التراث مواقع لم تسلم .24
 )المسجد لعالميا للتراث التمهيدية الالئحة ضمن بعضها أدرج والتي القطاع على األربعة وحروبه عدوانه خالل والتدمير
 .وغيرها( الباشا قصر متحف البيزنطية، أصالن كنيسة يوسف، النبي مقام العمري،

 

 معيقات الحفاظ على الموروث الثقافي

 جزء ةوسرق الفلسطيني التاريخ طمس ومحاولة المادي وغير المادي الثقافي الموروث بحق االحتالل إجراءات شكلت .25
 .الفلسطيني للشعب يةالثقاف للحقوق  األكبر االنتهاك الثقافي اإلرث من

عدم إهتمام الجهات المختصة على المستويين المحلي والوطني العامل األول )بعد االحتالل( من العوامل التي احتل  .26
ة االنتهاكات لمواقع التراث، وعدم االستفادة القصوى من هذه المواقع.  ساهمت في زيادة ِحد 

 في وساهم لمجتمعول لألفراد الثقافية الحقوق  على سلبا الثقافي ثالترا على المحافظة بأهمية المواطنين وعيأثر ضعف  .27
 تدميرها، أو ارجالخ في وبيعها وتهريبها األثرية والمقتنيات اآلثار وسرقة نهب وفي األثرية البيوت هدم حاالتبعض 

 المكان إغالق أو الخاطئ مالترمي أو الترميم وعدم اإلهمال كما أن للنفايات. مكبا المواقع وجعل بالنظافة االلتزام عدمو 
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 للمباني الفردية ةالملكيو  القانون، إنفاذ وآليات التشريعات ضعف إن الحقوق. لهذه االنتهاكات زيادة في ساهم ترميمه بعد
 .الثقافي الموروث بحق االنتهاكات زيادة في جميعها ساهمت ثريةاأل

 .والبشرية المادية الموارد وجود في دشدي ضعف من التراث( مواقع تكثر )حيث القروية المجالس تعاني .28
 لم ذاإ عقود عدة بعد تندثر أن الممكن من األغاني أو األكالت أو التقليدية والصناعات الحرف بعض هناك أن يالحظ .29

 .القادمة لألجيال ونقلها عليها الحفاظ يتم
 

 المدني المجتمع ومؤسسات المحلية السلطات
 للتراث النسبةب أما ،ثقافية أنشطة لتنفيذ وقاعات مسارح من التحتية البنية فيربتو  ااهتمامه البلدياتأظهرت عدد من  .30

 تعنى لتيا المؤسسات مع وتعاونت مادي، معماري  تراث من لديها ما بتوثيق البلديات معظم اهتمت فقد المادي، الثقافي
 .بعضها لترميم بالترميم

 مقتنياتجمع ب ي قامتالتبلدية بني زيد الغربية  فيها مثل ديقد نشطت بعض البلديات بتوثيق وتعزيز التراث غير المال .31
ترميمه  ممن أجل وضعها في مركز التفسير الذي ت سابقا تستخدم كانت التي األدوات ومن القديمة الكتب من األشخاص

  .الروزنا بحيث يكون نواة لمتحف جمعيةسابقا بالتعاون مع 
 الريفية لطبيعةا على ضغطا األمطار وقلة التنمية ضغوطو  المكثفة، التحتية البنية أعمالو  السكان عدد في زيادةال تشكل .32

 الشعبية اتوالرقص واألكالت الموروثة ليداوالتق الممارسات فقدان لىإ يؤدي مما ،الفلسطينية والقرى  المدن من للكثير
 .الحيوي  التنوع وفقدان البيئة وتدهور التلوث وزيادة األراضي استعماالت تغييرو 

 القديمة البلدة مركز وإحياء عرابة، سهل مياه بركة مثل الثقافي الموروث لحماية نوعية بإضافات البلديات بعض همتسا .33
 .بيرزيت في

 استثارة الى هابعض لجأ وقد ،الثقافية األنشطة وتنفيذ التخطيط فيالمجتمعية  المؤسسات كافة البلديات شاركت معظم .34
 .المرممة لمواقعا إستخدام على والمؤسسات المواطنين وتشجيع ،بالترميم لقيامل ربينالمغت ودعوة والوطني العائلي البعد

 في اتهاونظير  مهمشة، مناطق في أو ريفي طابع ذات بلديات فيها بما ،البلديات بعض بين التوأمة عالقات ساهمت .35
 .الريفية السياحة وتشجيع والوعي المعرفة نشر في االستفادة في ،أخرى  دول

 المشهدو  جمعيةال الذاكرة لحفظ حاميا درعا التعليمية والمؤسسات والبلديات الفلسطيني المدني المجتمع ساتمؤس شكلت .36
 والجمعيات الفنية رق الف من العشرات تشكيل في ساهم مما ،الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس قبل فلسطين في الثقافي
  .الوطني بالبعد المرتبطة اتوالفعالي األنشطة وتنظيم حفظ في بدأت والتي الثقافية

، رواق -يالشعب المعمار مركز) الوطني المستوى  على المادي الثقافي بالتراث تهتم التي المؤسسات من العديد هناك .37
 وثق يالذ التاريخي ة لمبانيل سجل أول أسستو  ،وغيرها( ،الخليل إعمار لجنة ، مركز حفظ التراث،التعاون  مؤسسة
 عالمواقبعض  استخدام وإعادة وحفظ ترميم في وساهمت ،ومدينة قرية 420 مراكز في مبنى 50,320 والخرائط بالصور

 .والتراثية التاريخية
 التي كتلك نيالوط المستوى  على المادي غير الثقافي بالتراث تهتم التي األخرى  والجمعيات المؤسسات من العديد هناك .38

الهيئة مثل  يةالشعب األكالت أو التطريز مثل التقليدية للحرف ويجيةتر  أفالما أو ومعارض مهرجانات إقامة أو دورات تنفذ



75 
 

ن في دير في غزة، وجمعية نوى للثقافة والفنو  الجامعة اإلسالمية -مركز التاريخ الشفوي ن و الفلسطينية للثقافة والفنو 
 .ومندمجة واضحة إستراتيجية ضمن متكاملة غير الجهود هذه أن إال .البلح

 سياسات في أثيرالت الجمعيات هذه وتحاول ،المجتمعيةو  الريفية السياحة لتشجيع جمعيات عدة األخيرة اآلونة في تشكلت .39
 .التوجهات هذه لخدمة والمناصرة الضغط جهود خالل من السياحة وزارة

 نتهاكاتاال توثيق على تعمل الريفية المناطق في مجتمعية مؤسسة أو مدني مجتمع مؤسسة أية اللحظة حتى يوجد ال .40
، لذلك والمناصرة دواإلسنا الضغط في واستراتيجيات خططاً  تضع أو المحلي المستوى  على والسياحية الثقافية الحقوق في 

 .ولم تقم المؤسسات الحقوقية لالن برصد االنتهاكات بحق الموروث الثقافي
 والتراث افيةالثق الحقوق  مجال يف الفاعلة المجتمعية المؤسسات بين التعاون  من معقوال مستوىً  هناك أن الدراسة أظهرت .41

 يتعلق يماف وخاصة ،المؤسسات تلك بين والتكرار التنافس من نوع وجود ينفي ال وهذا تخصصه، حسب كل   والسياحة
 .المانحين أموال نحو التسابق أو المنفذة النشاطات بنوعية

 القاتع تنسيق في ومركزيا محوريا ادور  تلعب فإنها المحلية، السلطة نشاط أو إبداع مدى في التفاوت من بالرغم .42
 .خاص قطاع أو أهلية أو حكومية كانت سواء المختلفة المؤسسات

 صياغة في ساهمت مختلفة مجتمعية لجان العملية في يشاركو  سنوات، أربع كل االستراتيجي بالتخطيط البلديات تقوم .43
 مجتمعية.ال مساءلةال لجان في لمؤسساتا تشارك كما نصيب. فيها والسياحي الثقافي للبعد يكون  والتي الخطط،

 ةللتنمي خطط إعداد في المدني المجتمع مؤسسات بمشاركة المشروع في المشاركة المحلية السلطات من جزء قام .44
 .واالستثمار الترويج من نصيب فيها والحضاري  الثقافي للبعد كان والتي المحلية االقتصادية

 وليس فرغينمت غير ؤهاأعضاو  ،في الغالبال يوجد موظفين حيث  العاملة شريةالب الموارد الى القروية المجالس تفتقر .45
 ثقافية شطةألن للتخطيط وموازنات صالحيات المجلس ىلد يكون  أن ضرورة الى الحاجة وتبرز .استراتيجية خطط لديها

 .القرية في المجتمعية مؤسساتال مع بالشراكة مختلفة
 الجغرافية المواقع يف (بما فيها في المجالس المحلية) الثقافية النشاطات في النساء مشاركة مستوى  في التباين من بالرغم  .46

 نم أقل كانت اإلعاقة ذوي  األشخاص مشاركة أن ويالحظ المجتمع. موافقة نالت النسوية المشاركة أن إال المختلفة،
 .النشاطات هذه في النساء مشاركة

 الثقافية الحقوق  لىع للحفاظ والمناصرة التوعية في للمساعدة الالزمة باياوالص للشباب التدريبية المواضيع أهم أن تبين .47
 للجهات لشكاوى ا وتقديم التوثيق وآليات األثرية، األماكن وزيارة والتوعية التعريف أنشطة هي ،بحقها االنتهاكات ورصد

 .المسؤولة
 ،القديمة الثقافية الاألشك بعض على مشاركينال وتدريب الموجود الثقافي وبالغنى الفلسطيني التاريخب التعريف يساهم .48

 .الثقافية جاتللمنت التسويقو  الترويج زيادة في ،التقليدية والحرف التراثية واألكالت الشعبية والدبكة األغاني مثل
 المواقع ترميمو  اآلثار عن التنقيب في دورات وبإعطاء التطوع على الشباب تدريب على بالتركيز المستقصون  طالب .49

 إدارةو  ،طالتخطي في متخصصة بدورات طالبوا كما وإبرازها. الفنية المواهب وصقلمحليين  أدالء إعداد وفي ،ثريةاأل
 .اإلنجليزية اللغة في دورات وكذلك ،والتواصل االتصالو  ،المبادرات
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 األثرية اكناألم على بالحفاظ المحلي المجتمع وتوعية تطوير في للمساهمة المجتمع فئات لجميع أساسي دور هناك .50
 ال كي لماديا غير الثقافي الموروث على للحفاظ السن كبار ومعارف تجارب توثيق الشباب وعلى ،الثقافي والتراث

 .القادمة األجيال تنساه
 التركيزو  وتنميتها، وتطويرها الداخلية السياحة على الجهود معظم وتركزت غزة قطاع في الخارجية السياحة انعدمت .51

 .الجامعات طلبة وكذلك الداخلية رحالتهم في سالمدار  طلبة على
 من شبعواوأُ  التدريبية المشاريع سئموا الشباب أن حيث فقط التدريب على المشروع تركيز من المؤسسات بعض حذرت .52

 متابعتها يتم الو  عملي، شيء بأي ربطها يتم الو  المتدربين، إحتياجات تلبي الو  هدف، بال تكون  التي التدريبات كثرة
 أو نشطةألا تنفيذ وفي االحتياجات تحديد في المجتمعية للمؤسسات أكبر دور ناكه يكون  بأن البعض وطالب .قاالح

 .بالتدريب القيام
 الموروث وحفظ قوتوثي الوعي، بنشر والمتمثلة ،الثقافي التراث على للحفاظ المختلفة اإلجراءات جيدا المبحوثين يدرك .53

 وتجنيد فردية،ال للملكية خالقة حلول وإيجاد الريفية، السياحة وتشجيع الترميم، ياتوعمل المادي، وغير المادي الثقافي
 غطالض وممارسة والتشريعات القوانين منظومة وتحديث والتوعوي  اإلعالمي البعد الى إضافة لذلك الالزمة األموال

 .والمناصرة
 

 الداخلية السياحة تنشيط
 الترفيه خدماتو  السياحية الخدمات في الستثمارل مكانياتاإل وتوفير خطيطالت في والمؤسسات لبلدياتل كبير دور هناك .54

 توفيرو  الضيافة بيوت إقامةو  منتظمة ومواصالت منةآ وصول طرق  تأمينو  ،مستدام وبشكل الزوار من عدد أكبر لجلب
 .األخرى  والمرافق الطعام خدمات

 السياحة تنميةب وعالقته الثقافي الموروث على الحفاظ يةألهم المجتمعي الوعي مستوى  ارتقاء عدم ،األغلبية عند يالحظ .55
 .الوعي هذا زيادة ضرورة على العينة ثلثي ويؤكد ذلك. على واالجتماعي االقتصادي العائد وزيادة الداخلية

 يةللهو  النتماءا لتعزيز الفرص إحدى تضييع وبالتالي ،القديمة األثرية األماكن زيارة عند المتاحف زيارة ضعف يالحظ .56
 .وحمايته عليه الحفاظ وبالتالي الثقافي التراثو  التاريخ فهم خالل من ةالفلسطيني

 المنهجية روغي المنهجية األنشطة خالل من الثقافي الموروث على الحفاظ في مهما دورا والتعليم التربية وزارة تلعب .57
 .الثقافية عالياتوالف األنشطة في المشاركةو  عليها والتعرف الثقافي التراث مناطق زيارة على الطلبة تشجيع وبالتحديد

 العالقاتو لحاليا الواقع عن فكرة تعطي وصور ومقتنيات تفاعلية معروضات إنتاج في تكنولوجيال اإلبداع أهمية برزت .58
 للضيوف رصةالف إتاحة طريق عن ،الثقافي الموروث يرويها التي الزمنية الحقبة تلك في الواقع أو والتقاليد والعادات

 تفسير(. )فقط في مركزي  محدودة كانت لكنها قصير، وقت وفي جذابة بطريقة األحداث بعض وعيش الزمن عبر لسفرل
 ،وينابيعها هاومياه األثرية لمواقعها جغرافية خرائط إنتاج في المجتمعية، المؤسسات مع وبالتعاون  البلديات، تفاوتت .59

 التراث ألماكن يجوالترو  التسويق أجل من مختلفة بلغات وبعضها وقصيرة طويلة ترويجية وأفالم مختلفة كتيبات وإعداد
 .تنفيذها يتم التي الثقافية الفعاليات أو الثقافي

 لصيانةا مصاريف لتغطية كافية غيرو  ضعيفة زالت ال األثرية المناطق في السياحية األنشطة إيرادات أن يالحظ .60
 .عليها والمحافظة
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 شبكة نهام الثقافي، الموروث على الحفاظ مجال في تعمل التي المؤسسات ملع وتنظيم لتنسيق جماعية جهود هناك .61
 المجتمعية لسياحةا بتنمية المرتبطة أو في العاملة للجمعيات مظلة تشكلالتي و  الرديفة للسياحة الفلسطينية المؤسسات

 أعضائها أنشطة تنسيق على تعمل بل بأعضائها، الخاصة الفعاليات تحاكي فعاليات أية الشبكة تنظم الو  .فلسطين في
بكة أو أحد أعضاءها لشلم يسبق ل .فلسطين في المجتمعية لسياحيةا تنمية لخدمة تكامليتها أكيدلت وفعالياتها وبرامجها

 لتوثيق القانونياالخبرة في  ، حيث تفتقر إلىإنشاء آلية لرصد االنتهاكات في الحقوق الثقافية أو التراثية أو السياحية
 .ناإلنساالتعاون مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق  اولم يسبق له قارير،وإعداد الت

 لوائح يرفده أن يجب إذ كافي، غير لكنه جيدا، عمال 2018 عام الثقافي بالتراث الخاص القانون  وإقرار إنجاز يعتبر .62
 .األطراف من طرف لكل والمسؤوليات األدوار تحدد وتعليمات تفصيلية

 والذي المادي غير قافيثال الموروث من الكثير القادمة األجيال يفقد مما النكبة، قبل عاشوا الذين ينالمعمر  عدد يتضاءل .63
 .توثيقه يتم لم
 

 مختلفة عوائق
 المرافقو  الفنانين ضد الفاعلة المجتمعية أو الحكومية الجهات من أو اعتداءتهديد لم تسجل حاالت  البحث عينة في .64

من الواضح ن لك .والفنانين الفن ضد أو عينةم مجتمعية مجموعات ضد متطرفين من الفنية لحريةل انتهاكات أو الفنية،
وعا بعض المؤسسات الحكومية تمارس نالبعض أن أفاد أن الهامش الممنوح للمؤسسات الثقافية في تراجع مستمر حيث 

األفالم  بعض ناقشةم أوبعض الكتب  منع وزارة التربية والتعليم لتوزيع مثلالرقابة على نشر أو توزيع بعض الكتب  من
 .وكذلك رفض تلفزيون فلسطين بث بعض األفالم من إنتاج نساء فلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة شاشات ،في المدارس

إيجار اإلباحة الذي يتيح لمركز خليل السكاكيني في رام هللا االنتفاع ، حاول وزير الثقافة إنهاء عقد 2020خالل عام  .65
، لكنه تراجع نتيجة ضغط مؤسسات تراجع حيويته ونشاطه وتألقه بحجة، 2023حتى عام  وك للدولة مجاناً بالعقار الممل

 المجتمع المدني مع رفض نقاش تجديد العقد عند إنتهائه.
 الرئيسة دنالم مراكز عن ابتعدنا كلما خصوصا المجتمعات بعض في الفنية األشكال لبعض مجتمعي تقبل عدم لوحظ .66

ن فمثاًل من الصعب تنظيم فرقة دبكة م .مختلفة بطرق  الحاالت هذه مع التعامل تميو ، محافظة مجتمعاتمن  واقتربنا
شكال األقبل ت. كما أن بعض المجتمعات ترفض الشباب والصبايا في بعض المناطق ويلجأ البعض الى فرق منفصلة

يكون ن تيب مهرجان موسيقي في قلقيلية ولكجديدة من الفنون. وقد أفاد بعض مسؤولي وزارة الثقافة أنه من الصعب تر 
 لندوات الثقافية.اعلى هناك إقبال عالي 

 جهاتال مع التنسيق ضعف الفردي، العمل ،المالية الموارد قلة بسبب العمل في مختلفة صعوباتو  عوائق هناك .67
 .الثقافة وزارة رأسها وعلى الوزارات من الدعم وقلة ،المختصة

 المقتنيات سرقةو  المعماري  التراث تدمير أو بمصادرة والمتعلقة المباشرة وغير المباشرة يليةاإلسرائ اإلنتهاكات تعتبر .68
 المادي غير لتراثا وتزوير ،المحتلين على منها االستفادة وحصر بها واالستمتاع زيارتها من نالفلسطينيي ومنع األثرية
 .العمل تواجه التي والصعوبات العوائق أبرز من إليهم ونسبته
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 ميةبأه المجتمعي الوعي ونقص الموارد، وقلة اإلسرائيلي االحتالل وإجراءات غزة قطاع على المفروض الحصار إن .69
 عن البديل الوسيط كونها البلديات خدمات على الطلب وتزايد واألولويات المسئوليات تعددو  السكانية الزيادةو  التراث

 .هناك الثقافي لتراثا مشهد على التركيز في كبير تهميش ىال أدى ،الحكومة
 حفظ المج في والعاملة األكاديميةالمجتمع التدني والمؤسسات  مؤسسات بعض قدمتها التي والجهود للمساعدات كان .70

 على والحفاظ ا،منه واالستفادة التاريخية المواقع ترميم في ملحوظا أثرا غزة، وقطاع والغربية الضفة من كل في التراث،
 .متفاوت شكلب ولكن ،الثقافي الموروث

 رتفاعا الى يشير مما األخيرة، سنة عشر الخمسة في المدن في التاريخية المباني هدم عملياتفي  انخفاض لوحظ .71
 اإلمكانيات لةق بسبب القرى  في ضعيفا التوجه هذا يزال ال فيما .األمر في التحكم على البلديات وقدرة الوعي مستوى 

 .اإلسرائيلية السيطرة الى اغلبها وخضوع
 خالل زهغ قطاع في واألثرية التاريخية والمواقع المباني من العديد هدم في ومتعمد، جدا كبير بشكل االحتالل ساهم .72

 .2014 العام حرب في أعنفها وكان المختلفة، حروبه
 ياحيةالس مرافقال خدمات في االستثمار على واقتصاره الترميم مشاريع في الخاص القطاع قبل من االستثمار ندرة يالحظ .73

 .والمسابح والمنتزهات والمطاعم كالفنادق
 فهي ةالعناي إن وجدتو  ،المهمشة لمناطقوا يةالريف مناطقال في الرسمية والمؤسسات الوزارات من هتمامقلة اإل لوحظ .74

 .االهتمام لزيادة الحكومة على وضغطها البلديات أو المجتمعية المؤسسات بعض نشاط عن أصال ةناتج
 ألهليةا المؤسسات معامالت على الموافقة ووقت واإلجراءات المتطلبات يحدد الوزارات في واضح راءاتإج دليل ال يوجد .75

 )مثال لشريكةا المؤسسات باقي به تعترف ال وأحيانا دائما، به االلتزام يتم ال بعضها في وجد وإن الحكومية، شبه أو
 وكذلك ديد(.ج من اإلجراء فيبدأ تعديله، تم النموذج الن المحلي الحكم وزارة تستخدمه بنموذج تعترف لم المالية وزارة
 عتمدي ، حيث أن ذلكمعاملة أو طلب يقدم لمن اإلجراءات في وشفافية وضوح وعدم راجعةال تغذيةلل نظام وجود بعدم
 معاملة لكل زمني جدول مع الواضح إجراءاتها دليل تنشر التي للبلديات خالفا الوزارة، في الموظف ومزاج شخصية على

 .المحدد الوقت خالل طلبه على الرد يتم لم إذا التظلم في الحق المواطن وتعطي
 في ضعفو  ،اآلثار تهريب ومنع ،األثرية المواقع في التدمير أعمال قفو  في الوزارات هذه دور في ضعف هناكو  .76

 روثالمو  على واعتداءات انتهاكات أي ضد صارمة عقوبات ووضع التراث لحماية القانون  إنفاذ أجهزة مع التنسيق
 في أما ألثرية.ا المقتنيات عرض وفي التفسير مراكزو  متاحفال إنشاء في األكمل الشكل على بدورها تقوم الو  الثقافي،

 لالزما بالدور للقيام جهوده كل كرسي والضعف االنقساماتو  المتغيرات هذا كل ظل في إيوان مركز فإن غزة، قطاع
 .عديدة أثرية ألماكن والصيانة الترميم عمليات الى ،اآلثار عن التنقيب إلى التوثيق من اآلثار لحماية

 والسياحية الثقافية قوق للح باالنتهاكات إبالغهم عند الفلسطينيين للمسؤولين اإليجابية الردود في آراؤهم المستطلعة يثق لم .77
 .ديج فعل يتبعها ال التي عالميةاإل التصريحات خالل من استحياء على الردود وجاءت الماضية. السنوات خالل

 مجتمعات.ال لهذه المستدامة التنمية في واستخدامه الثقافي الموروث على الحفاظ في المحلية للمجتمعات دور هناك .78
 .وأجدادهم أباءهم تاريخ يحكي فهو ،كافة للوطن ملك يكون  أن قبل ألهلها ملك أنه حيث

 الخاص اعالقط وشركات المدني المجتمع ومؤسسات الحكومية وشبه يةالحكوم والمؤسسات القيادات في الثقة توفر إن .79
 .عنها بالمسؤولين قووث بالفكرة اقتنع إذا والمادية البشرية الموارد لتوفير واستعداده الفلسطيني اإلنسان كرم تستنهض
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 والمناصرة الضغط

 لوحظو  الفعاليات. ضبع خالل التقليدية الحرفو  الفولكلورية، والرقصات واألغاني التراثية، والقصص التقاليد، توثيق تم .80
 من ينيةع مادية/ مساهمات تقديم لوحظ كما ،والمناصرة التوعية في المشاركة المجتمع فئات سلوك في إيجابي تغير

لكن لم يتم توثيق وإصدار تقارير باالنتهاكات واستخدامها  .الثقافي الموروث لحماية مجتمعية مبادرات تنفيذ خالل
 على صانعي القرار والجهات المسؤولة.للضغط 

 أنها من بالرغم أخرى  جهة من المحلية السلطات ومع جهة من المجتمعية والمؤسسات المواطن بين ما العالقة تحسنت .81
 .محدودا التنفيذ في المجتمعية ومؤسساته المواطن دور الزال لكن المطلوب. للمستوى  تصل لم

 أدلة هال الوزارات من قلة وأن الحكومية، المؤسسة في الموجود الشخص على تعتمد فأنها بالحكومة، المواطن عالقة أما .82
 استنفادها بعد المواطن يستطيع محددة تواريخ أو محددة إجراءات تحوي  ال األدلة هذه األغلب وفي تقدمها، التي للخدمات

 .كوى الش لمقدم راجعة تغذية وجدي ال وجدت وإن والتظلم، الشكاوى  لتقديم واضحة آليات يوجد وال بشكوى، التقدم
 لدوليةا منظماتوال والمحلية الوطنية الرسمية الجهات على ضغط عامل المشروع هذا يشكل أن إلى الكثيرون  يتطلع .83

 المشروع هذا سلطي أن يتوقع كما الثقافي. المشهد على والحفاظ الالزم توفير في دورها ألخذ المانحة والجهات كاليونسكو
 .بواجبهم القيام على القرار يصانع يحثو  الملحة القضايا بعض على الضوء

 الراديو نواتق) المسموعو  (تلفزيون )ال المرئي اإلعالموسائل التواصل االجتماعي، وفي غزة على  على التركيز تم لقد .84
 .النجاح قصص نشرو  ،المادي غيرو  المادي التراث وعرض يقثتو  في كبير دور لها لما (المختلفة

 حمالتب شارك منهم أقل وجزء المرأة  بحقوق  تتعلق قضايا في ومناصرة ضغط حمالت في المبحوثين نم جزء شارك .85
 تعلقت وطنية مؤتمرات فيأو  وطنية، أو محلية حمالت أية تنفيذ في منهم أي يشارك لم لكن اإلعاقة، لذوي  مناصرة

 .الثقافية حقوق بال
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 التوصيات

 

 المشروع:

ي منتصف اإلحباط لدى الشباب ف لتجنبالناشطين الشباب بشكل جيد و  ؤسسات المجتمعيةللممختلفة التوقعات ال إدارة .1
وية. من سواًء مادية أو معن بعض الحوافزوحيث أن البعض يتوقع ، تطلعاتهمالطريق إن لم يلب المشروع وتدريباته 

ى التزام منهم بعد الحصول علبين المتدر بالمشروع دون المبالغة، ثم إختيار  الشباب المتوقع مشاركتهم تعريفالضرورة 
 .بالتدريب والمشاركة في نشاطات الضغط والمناصرة والنشاطات األخرى 

 ،التدريبوتنفيذ األنشطة أو القيام ب ومواضيع التدريبأن يكون هناك دور للمؤسسات المجتمعية في تحديد االحتياجات  .2
يات مستوى متدربيهم في العناوين المطروحة وتنفيذ الفعالوأن يراعي المدربون  .مع عدم تكرار نفس التدريبات السابقة

 .محلييداني ممن خالل منسق ، وذلك الحقا ة المتدربينيتم متابعوأن  ،وبطريقة تطبيقية أكثر منها نظرية ،لتالئمهم
ين التراثي فلسطسار مزيادة التنسيق مع المؤسسات الشبيهة والتي تعمل في نفس المناطق المستهدفة في الضفة الغربية ك .3

 كذلكو  التدريبات، فيها بما المشروع في اإلعاقة أصحاب إدماج ضرورة من أجل التكامل وتقليل إمكانيات التكرار.
 .تمويلها سيتم التي المبادرات جميع في اإلعاقة دمج وتضمين األنشطة كافة في لهم فقرات تخصيص

الحفاظ عليه وحمايته من أي اعتداء، ومعرفة القوانين  التراث الثقافي وكيفيةب التوعيةالتأكيد على أهمية ضرورة  .4
 معرفة التركيز علىمع وأماكن وجوده  ،اآلثارواالستراتيجيات واللوائح القانونية العامة ضد أي انتهاك واعتداء على 

هذه األماكن  عوالترميم وكيفية التعامل م اآلثارعن كيفية التنقيب الدوائر المختصة في البلديات والوزارات الحكومية ب
 :، مع التأكيد على دور المؤسسات في، ورفع الوعي العام عند الجمهور بأهمية ذلكعند زيارتها

، الشعبية األكالتو  التقليدية والحرفواألمثال  والقصص والعادات األغانيمثل  ،التراث الشفوي وغير الشفوي توثيق  -أ
قبل  عليه ظةالمحافهويته الوطنية و ه و وتراث الماضي اكرةذالتي تمثل  والوثائق واألدوات والملبوسات والمقتنيات

 واستخدام األدوات التكنولوجية المناسبة للتوثيق والحفظ. .خسارة ما تبقى جيل النكبة
بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية، تدريب المؤسسات القاعدية وناشطيها على آليات التوثيق القانوني للمساهمة  -ب

 ر السنوية حول االنتهاكات للحقوق الثقافية والمشاركة في أنشطة الضغط والمناصرة.الحقًا في كتابة التقاري
 .زةقطاع غو لزيادة وعي الشباب في الضفة الغربية  والمرئي والمسموع استخدام وسائل التواصل االجتماعي -ت
 عمليات في اءخطتوظيف الصحافة االستقصائية كسلطة رابعة في تسليط الضوء على المخالفين أو في فضح األ -ث

 لمؤسساتا من االستفادةو  .الخبرة قليليو  متخصصينال غير بها يقوم عندمااألثرية  والبيوت لالماكن الترميم
 .شرهاون التوعوية األفالم وإعداد الثقافي، بالموروث الخاصة والتقارير قاالتالم كتابةو  المنتشرة اإلعالمية

 ت تفاعلية ومقتنيات وصور تعطي فكرة عن الواقع الحاليإلنتاج معروضا تكنولوجيمن التطور ال ةاالستفاد -ج
ق إتاحة الفرصة عن طري عاشة في تلك الحقبة الزمنية التي يرويها الموروث الثقافيالمُ  والتقاليد والعادات العالقاتو 
 بطريقة جذابة وفي وقت قصير. األحداث بعض وعيش الزمن عبر لسفرل

 وسط وشمال الضفة الغربية وفيفي  محليينالواعي للعمل كأدالء  العمل على تأهيل وتدريب جيل من الشباب -ح
 .قطاع غزة
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 :المجتمعية المؤسسات

وضع استراتيجيات محددة للحفاظ على التراث الثقافي واألثري وحرية التعبير عن الراي وحرية التبادل الثقافي مع الثقافات  .1
 .ال بين الشباب والمجتمع المحلياألخرى، ودعم وتشجيع الفنون بكافة أشكالها والحوار الفع

 والرقصات واألغاني التراثية، والقصص التقاليد، توثيقو  والمناصرة واإلسناد والضغط والحشد التوعية أنشطة زيادة .2
 .لثقافيا الموروث لحماية عينية مادية/ مساهمات تقديم على المحلي المجتمع وحث ،التقليدية والحرف الفولكلورية،

 تنميةال خطط وخاصة المجتمعات. لهذه المستدامة التنمية خطط في واستخدامه الثقافي الموروث ىعل الحفاظ إدماج .3
 .واالستثمار للتنمية المتكاملة االستراتيجية والخطط المحلية االقتصادية

 كةشبرأسها  على الثقافي، الموروث على الحفاظ مجال في تعمل التي المؤسسات عمل وتنظيم تنسيق جهود وتقوية دعم .4
 لخدمة وفعالياتها اوبرامجه أعضائها أنشطة وتكامل تنسيقألخذ دورها القيادي في  الرديفة للسياحة الفلسطينية المؤسسات

قارير الظل وإعداد التقارير السنوية وت، وتعميق التعاون مع المؤسسات الحقوقية فلسطين في المجتمعية لسياحيةا تنمية
 .لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف اوتقديمهثقافية، حول االنتهاكات للحقوق الالموازية 

 الطلبة أبحاث نم وكذلك اتكنولوجيال أو الفنون  أو المعمارية الهندسة مثل المختلفة بكلياتها اتالجامع وجود من االستفادة .5
 .، وكذلك التواصل والتنسيق مع الغرف التجاريةالميداني والتدريب التعاوني العمل وساعات

 

 القروية: جالسوالم البلديات

 ا.محيطه في الحديثة واألبنية القديمة البلدات في الموجودة العمارة بين التجانس على للحفاظ معايير وضع .1
 بالعمل رةوالنجا الحدادة ورش أو للمصانع السماح وعدم األثرية المناطق خارج إلى للبيئة الملوثة األنشطة كافة تحويل .2

 داخلها.
 لىع سيرا التحرك أمكن وإن ،الضواحي إلى المرور حركة وتحويل األثرية مناطقال داخل المركبات ضغط تخفيف .3

 .األقدام
 .تشويهها أو إزالتهاب السماح وعدم والتراثية التاريخية المباني على الحفاظ على الهادفة السارية القوانين بتطبيق االلتزام .4
 المجتمع فائدةل واقتصاديا ووطنيا وثقافيا اجتماعيا رهااستثما على والعمل العامة الملكية ذات التراثية المواقع ترميم .5

 .المحلي
 .مختلفةال المجاالت في المحلي المجتمع تخدم كمقرات منها واالستفادة الخاصة الملكية ذات التراثية المواقع ترميم .6
 ألضرارا وعدم مالترمي جودة لضمان الترميم عمليات على المختصة الفنية المؤسسات مع والتعاون  المباشر اإلشراف .7

 .بالمكان
 ومياهها ريةاألث لمواقعها جغرافية خرائط إنتاج المجتمعية، المؤسسات مع وبالتعاون  القروية، والمجالس البلديات على .8

 والترويج ويقالتس أجل من مختلفة بلغات وبعضها وقصيرة طويلة ترويجية وأفالم مختلفة كتيبات وإعداد ،وينابيعها
 .الداخلية للسياحة تشجيعا تنفيذها يتم التي الثقافية الفعاليات أو فيالثقا التراث ألماكن
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 بالنظافة امااللتز  عدمو  اإلهمال أو البيئية للعوامل السلبي األثر من للحد مسبقة إجراءات إلتخاذ المحلية السلطات دعوة .9
 مالترمي أو اإلهمال وكذلك .األماكن هذه رمةح انتهاك عدمو  المكان خصوصية احترام عدمو  للنفايات، مكبا وجعله

 .ترميمه بعد المكان إغالق أو الخاطئ
 والمرافق السيارات ومواقف الشوارع وتعبيد وتطوير شق خالل من التاريخية المناطق الى الوصول تسهيل على العمل .10

 .األخرى  العامة
 والخبرات المعارف تبادل في منها دةواالستفا 1948 أراضي وداخل والمحلية األجنبية البلديات مع التوأمة اتفاقية تفعيل .11

 والسياحة. والزيارات
 إلجراءاتا بين ما لمواءمةوا العصيبة الظروف في السريع للتدخل والقرى  المدن في طوارئ  فريق تجهيز على العمل .12

 .األثرية المناطق في اإلعمار إعادة وبين المتنوعة الخدمات وتقديم األنقاض تحت البحث في العاجلة
 .السريعة ستجابةاال تتيح آليات وضمن مخالفات أية عن للتبليغ )البلدية( المحلي المستوى  على للشكاوى  فاعل نظام عمل .13

 

 الحكومة:

 وتحليل ،الشفوي و  المكتوب التاريخ ويتضمن التراثية المواقع كافة يشمل والمنقول الثابت المادي للتراث وطني سجل عمل .1
 حة.المقتر  تدخالتلل األولويات وتحديد المواقع، لهذه التهديداتو  ،ابقةالس المسوحات ودراسة ،الحالية خرائطال

 ووضعها ألثريةا والمقتنيات القطع وترميم وجمع األثرية، المباني وترميم اآلثار عن التنقيب لعمليات صندوق  تخصيص  .2
 ترميم في وصاوخص لشتاتا في المقيمين البلد أبناء من الخارجي الدعم الستقطاب والسعي، تفسير بيوت أو متاحف في

 .بعائالتهم الخاصة البيوت
تقديم حوافز خاصة من أجل تشجيع االستثمار من قبل القطاع الخاص في مشاريع الترميم واستخدام الموارد الثقافية  .3

 المختلفة وعدم اقتصاره على االستثمار في خدمات المرافق السياحية كالفنادق والمطاعم والمنتزهات والمسابح.
عند الضرورة  يهاعل االستحواذ فيها بما الفردية الملكية مشاكل وحل األثرية المباني هدم منعب الخاصة التعليمات ثتحدي .4

 السوقية. قيمتها حسب أصحابها تعويض مع
 وتهريبها ألثريةا والمقتنيات اآلثار وسرقة نهب محاربة الى تهدف التي والتشريعات القوانين إنفاذ على وبصرامة، العمل .5

 .تدميرها أو بيعها عدمو 
 وإدارة السياحة بقانون  الثقافي بالموروث والخاص 2018 لعام بقانون  القرار الستكمال الحكومية المؤسسات دعوة .6

 .القوانين لهذه والتنفيذية التفسيرية اللوائح ووضع التراثي الموروث
 ىعل الموافقة ووقت واإلجراءات متطلباتال حددت الوزارات في ةواضح إدارية إجراءاتو  عمل أدلة إعداد في اإلسراع .7

 في وشفافية وضوح مع راجعةال تغذيةلل نظام وإيجاد الوزارات، هذه بين والتنسيق ،المختلفة المؤسساتو  األفراد معامالت
 .ليهاع المنصوص والمواعيد اإلجراءات استنفاذ بعد الشكوى  في بحقه واالحتفاظ معاملة أو طلب يقدم لمن اإلجراءات

 وتشجيع لمنهجيةا وغير المنهجية األنشطة خالل من الثقافي الموروث على الحفاظ في والتعليم التربية وزارة دور لتفعي .8
 .الثقافية والفعاليات األنشطة في والمشاركة عليها والتعرف الثقافي التراث مناطق زيارة على الطلبة
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 المانحين:

 .فةالمختل العرقية والمجموعات والمهددة المهمشة لمناطقوا يةيفالر  مناطقال الى المشاريع وتوجيه االهتمام زيادة .1
 من التنقيب الى الترميم وإدارة الموروث الثقافي. اآلثار مجال في العمل لدعم مالي صندوق  فيبالموارد المساهمة  .2
 ميم،سي من التصوجعل إدارة المواقع جزء أسا االستمرارية والديمومة في دعم مشاريع المحافظة على الموروث الثقافي .3

  .القفز باستمرار باتجاه أفكار مختلفة وإنما التركيز على تعزيز المشاريع من أجل إستدامتها وعدم
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 المالحق
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 للمشروع المنطقي اإلطار :1 ملحق

 

 خط مؤشر النتائج سلسلة 
 األساس

 االفتراضات التحقق ووسيلة المصدر المستهدف

ألثر
ا

 

 المدني المجتمع مؤسسات تمكين خالل من وعادلة وشاملة المواطن على تركز تنمية عملية لضمان الفلسطينية اإلنمائية السياسات صميم في الثقافية والحقوق  لثقافةا وضع (:العام الهدف) التأثير
 التنمية أهداف وتحقيق اعليه التصديق تم التي والثقافية واالجتماعية اديةاالقتص الحقوق  اتفاقية لتنفيذ كمناصرين المشاركة من المجتمعية، والمؤسسات والشبكات والمجموعات والسياحية الثقافية

  .2030 لعام المستدامة

 
 ينطبق ال

جة
لنتي

ا
 (

اف
ألهد

ا
 

ددة
مح

) 

SO. مؤسسات بين التواصل تعزيز 
 المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع
 ربيةالغ الضفة في والسياحية الثقافية
 يلتمث على التركيز مع) غزة وقطاع

 بدورها القيام من لتمكينها (المرأة 
 باستخدام ومراقبة كمناصرة المشروع

 وعمليات لسياسات كمحرك الثقافة
 حليالم المستويين على الشاملة التنمية

 .والوطني

 المدني المجتمع مؤسسات بين التعاون  مستوى  .1.1
 فةالض في والسياحية الثقافية المجتمعية والمؤسسات

 (المرأة  تمثيل على التركيز مع) غزة وقطاع الغربية
 وسياسات استراتيجية لصياغة المحلية والسلطات
 بالثقافة صلة ذات وطنية وعمليات

 عام بحلول 65٪ 40%
2023 

 المحلي، المجتمع مؤسسات بين التعاون  اتفاقيات -
 (والمقابالت الصحفية النشرات) اإلعالمية التغطية -
 ولاأل الربع في إجراؤها المقرر األساس خط دراسة -

 الموظفون  بها يقوم التي الدراسة .2021 عام من
 .استشاري  خبير من بدعمٍ  بالمشروع المكلفون 

 الخارجي التقييم -
 شهرية نصف نشرة في النجاح قصص -
 NEPTO لـ المناصرة استراتيجية -
 الظل وتقرير السنوية الثقافية التقارير -
 ذلك في بما اإلعالمية، والمواد الترويجية األعمال -

 .ذلك إلى وما الرأي مقاالت ات،التصريح
 FSTTP نتائج -
 ذلك في بما المسؤولة، الجهات مع التعامل /الحوار -

 .الخ ...السياسة مقترحات

 اإلغالق ذلك في بما الطوارئ، حالة -
 فيةالثقا والتجمعات الحركة على والقيود

 تتطلب قد التي COVID 19 مع
 بديلك افتراضية / رقمية طريقة تكييف

 .الوجاهية لالجتماعات
 ببسب السياسي االستقرار عدم بعض -

 األول المقام في) اإلسرائيلي االحتالل
 لضما بسياسات بالتهديدات يتعلق فيما
 (الغربية الضفة في
 عاتالمجتم في العام السياسي االستقرار -

 المستهدفة المحافظات/المحلية
 يبتستج الفلسطينية الرسمية الجهات -

 في الضعف ومواطن للمخاطر
 والسياحي الثقافي طاعينالق

 ولةالمسؤ  الوطنية الجهات ردود / ألفعال المئوية النسبة .1.2
 السياحية/الثقافية الحقوق  النتهاكات للتصدي

 اإلنترنت، عبر اإلعالمية المبادرة التصريحات،)
 (العامة السياسة مقترحات البرلمانية، اإلجراءات

 عام بحلول 20٪ 5%
2023 

جة
لنتي

ا
 1 

iOct1: مؤسسات قدرات زيزتع 
 والسياحية الثقافية المدني المجتمع

 ينكممثل الريفية المجتمعية والمؤسسات
 ن يعكسو  للمساءلة، وخاضعين شفافين

 يف بما المحلية، مجتمعاتهم احتياجات
 في والشباب النساء احتياجات ذلك

i1.1 % اهقدرات تطوير تم التي المحلي المجتمع مؤسسات، 
 في احيوالسي الثقافي الوضع لتحسين نشاطها من زادت والتي

 مجتمعاتها لخدمة إجراءات واتخاذ المحلية مجتمعاتها

 معا بحلول 60٪ 33%
2023 

 ،Likert مقياس -المشروع تطبيق وبعد قبل 1.1.1
 الرئيسيين المخبرين مالحظات ،FSTTP تقارير

 (مقابالت)

 األوروبي االتحاد من التمويل توافر 
 ةوتغطي الالزمين الموظفين لتوظيف
 الرئيسية النفقات

 المحلي المجتمع مؤسسات التزام 
 والنساء والشباب المستهدفة

i1.2 # والسياحية الثقافية المدني المجتمع مؤسسات 
 رجاال) قدراتها تحسنت التي الريفية المجتمعية والمؤسسات

 لعملا وخطط رةالمناص جهود وضع في تشاِرك والتي (ونساء

 عام بحلول 12 0
2023 

 اإلعالمية والمشاركة المناصرة، تقارير 1-1-2
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 (شرقيةال القدس فيها بما) الغربية الضفة
 القرار صناع على للتأثير وغزة،

 ومديرين نشطين كـمخططين محليينال
 والمتنوعة المتاحة لمواردهم ومالكين
 .والسياحية الثقافية

 ىعل السياحية/الثقافية واالحتياجات بالحقوق  المتعلقة
 المحلي المستوى 

 الرسمية هاتالج إستجابة سرعة 
 يالمحل الصعيدين على الفلسطينية

 واالحتياجات للمخاطر والوطني
 يالثقاف القطاعين في الضعف ومواطن

 والسياحي

i1.3 % وشبكات مؤسسات في الممث الت لنساءا 
 بما احية،السي/الثقافية األنشطة في ويشاركن سياحية،/ثقافية

 المناصرة ةأنشط ذلك في

 عام بحلول 45٪ 0%
2023 

 النهائي والتقييم األساس خط مسح 1.1.3

جة
لنتي

ا
 2 

iOct2: ينيةالتمك البيئة وتقوية تعزيز 
 المناصرة لمبادرات والمساحات
 ياحية،والس الثقافية المجتمعية للمؤسسات

 المستوى  على المجتمعية، والمؤسسات
 ةقدر  وتعزيز توسيع خالل من الوطني

 احةللسي الفلسطينية المؤسسات شبكة
 في رسمي كعضو NEPTO الرديفة
 اآلثارو  السياحة لوزارة االستشارية اللجنة

 . الثقافة لوزارة ذلك وبعد

i2.2 ٪ المؤسسات شبكة قبل من المقدمة التوصيات 
 الحقوق  بشأن NEPTO الرديفة للسياحة الفلسطينية

 في عكسوتن ة،التنفيذي الوزارات تعتمدها السياحية/الثقافية
 الوطنية التنمية خطط وضمن استراتيجياتها

 عام بحلول 10% 0%
2023 

 الوزارات عمل استراتيجيات/خطط 2.2.1
 محاضر االجتماعات

 

جة
لنتي

ا
 3 

iOct3 : مؤسسات قدرات تعزيز 
 المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع
 الوعي زيادة على والسياحية الثقافية

 وتعزيز اتاالنتهاك وتوثيق العام
 الحقوق  أجل من تحققت التي النجاحات

 على قائم نهج مع المستدامة الثقافية
 قرارال صنع على للتأثير اإلنسان حقوق 

 الثقافية بالحقوق  الخاصة والعمليات
 المحلي المستويين على الشاملة

 .والوطني

i3.1 # الرسمية الجهات نحو الموجهة المناصرة إجراءات 
 يةالثقاف القطاعات باحتياجات لمرتبطةا والدولية الوطنية

 بلق من تحققها /اإعتمادهو  تطويرها تم والتي والسياحية
 خالل المجتمعية والمؤسسات المدني المجتمع مؤسسات

 فعالياتال

 عام بحلول 9 1
2023 

 التقييم/األساس خط 3-1-1
 خاص/عام اتصال 3.1.2

 وطنية حملة عن وتقرير المناصرة حمالت 6 3-1-3
 كةمشتر 

 

i3-2 # المؤسسات من المقدمة والرصد التوثيق تقارير 
 اريرالتق في تسهم التي القدرات ذات والمجموعات المجتمعية

 السياحية/الثقافية الحقوق  عن السنوية

 عام بحلول 12 0
2023 

 افيةالثق التقارير من وإلكترونية مطبوعة نسخ 3.2.1
 لعملا ورش الثقافية، المؤتمرات الظل، تقرير السنوية،

 

خرج
الم

 1 

Opt 1 20 لديها مجتمعية مؤسسة 
 لحقوق ا لمناصرة التقنية /التنظيمية القدرة

 لمجتمعاتهم الثقافية

 المجتمعية المؤسسات من والشباب النساء % 1.1
 الحقوق  عن يدافعون  مجتمعيين قادة أصبحوا المستفيدة،

 الثقافية

 200 أل من 40% 6%
 وامرأة  شاب

 لو بحل المستهدفين
 2023 عام

 والتقييم األساس خط -
 المدربين مع والتعاقد المناقصات -
 التدريب مواد -
 الحضور أوراق -

 ينب القائمة الثقافية الحواجز تخفيف -
 المناطق في سيما وال والمرأة، الرجل
 الريفية

 المحلية السلطات تعاون  -
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 يف الجديدة السياحية / الثقافية التجارية العالمات # 1.2
 المستهدفة المناطق

 تجارية عالمات 6 1
 يدةجد سياحية/ثقافية
 2023 عام بحلول

 التدريب تقييم-بعد وما قبل ما مرحلة -
 اإلعالمية التغطية -

 األوروبي االتحاد أموال فرتوا -
 رفينالمحت المدربين مع والتعاون  التوفر -

خرج
الم

 2 

Opt 2 مؤسسات 10 عن يقل ال ما 
 تجابةاالس على قادرة مجتمعية

 مالدع باستخدام مجتمعاتهم الحتياجات
 16 (FSTTP) ثالثة ألطراف المالي

 مع التعامل على القدرة وتعزيز
 المحليين المسؤولين

 بنت التي المستفيدة المجتمعية المؤسسات # -2.1
 ثالثة ألطراف المالي الدعم برنامج خالل والقدرات الخبرات

(FSTTP) ةغز  في ذلك في بما إنمائية، بأنشطة وتضطلع 
 (CBI) مجتمعية بمبادرات

 10 عن يقل ال ما 0
 مجتمعية مؤسسات

 FSTTP خالل من
 خالل من 5و

 مجتمعية مبادرات
 (2023 عام بحلول)

 والتقييم األساس خط -
 المدربين مع والعقود المناقصات-
 التدريب مواد -
 الحضور أوراق -
 التدريب تقييم-بعد وما قبل ما مرحلة -
 عي نينمُ  ميس رين -
 اإلعالمية التغطية -
 المناصرة جهود دعم/المناصرة أنشطة تقارير -

 ينب القائمة الثقافية الحواجز تخفيف -
 المناطق في سيما ال والمرأة، الرجل
 وغزة الريفية

 األوروبي االتحاد أموال توافر -
 رفينالمحت المدربين مع والتعاون  التوفر -

 لقةلمتعا الثقافية للمبادرات المجتمع قبول
 لىع تبني التي المستفيدة المجتمعية المؤسسات ٪ 2.2 االجتماعي بالنوع

 أخرى  إنمائية بأنشطة وتضطلع FSTTP خبرة
 عام بحلول 35٪ 0%

2023 

خرج
الم

 3 

Opt 3  من مؤسسة 19على األقل 
 شبكة في األعضاء المؤسسات
 ديفةالر  للسياحة الفلسطينية المؤسسات

(NEPTO)  راتقد بتعزيزقامت 
 قيادة من تمكنها التي المناصرة

 المدني المجتمع مؤسسات مع المشاورات
 مع واالنخراط والسياحية، الثقافية

 لىإ الساعين الفلسطينيين المسؤولين
 والسياحية الثقافية المبادرات تعزيز

 والوطني المحلي المستويين القائمة

 المجتمعية ؤسساتالمالمجتمع المدني و  مؤسسات # 3.1
 لرديفةا للسياحة الفلسطينية المؤسسات شبكة طة ضمنالنش

NEPTO 

 بحلول عضوا 21 11 
 2023 عام

 والتقييم األساس خط -
 جيالتكنولو  اإللكتروني للموقع والعقود المناقصات -

 المناصرة ومدربين المعلومات،
 التدريب مواد -
 الحضور أوراق -
 التدريب تقييم-بعد وما قبل ما مرحلة -
 اإلنترنت على إخبارية نشرة 12 -
  االجتماعات محاضر -
 الترويجية والمواد الزيارات تقارير -
 االجتماعات صور -
 اإلعالمية التغطية -

 األوروبي االتحاد أموال توافر -
 
 رفينالمحت المدربين مع والتعاون  التوفر -

 المعلومات تكنولوجيا وشركات
 
 المؤسسات شبكة أعضاء تعاون  - -

 NEPTO الرديفة للسياحة الفلسطينية
 ومشاركتهم القدامى

 ذلك في بما ،NEPTO لشبكة المناصرة مبادرات # 3.2
 يالت (العمل وورش المؤتمرات) المشتركة العامة المناسبات

 الوطنية الرسمية الجهات تستهدف

 إخبارية، نشرة 12 - 0
 اجتماعاً  20 -

 تشاوريًا،
 عمل حلقات 5 -

 2023 عام بحلول

خرج
الم

 4 

Opt 4 عن ومحدثة موثقة وماتمعل 
 والسياحية الثقافية الحقوق  انتهاكات

 لظلا تقارير في تسهم وهي عنها وُمبل غ
 واالجتماعية االقتصادية الحقوق  عن

 والثقافية

 مرصد) ثقافي التراث النتهاكات رصد آلية إنشاء 4.1
 (الثقافي التراث النتهاكات

 عام بحلول 1 0
2023 

 والنهائي األساسي التقييم -
 المرصد بيانات لقاعدة وعقود مناقصاتال -
 التقارير وإعداد التوثيق على التدريب -
 التدريب مواد -
 الحضور أوراق -

 األوروبي االتحاد أموال توافر -
 رفينالمحت لمدربينا مع والتعاون  التوفر -

 كوكذل المعلومات تكنولوجيا وشركات
 المدني المجتمع مؤسسات مع

 لشبابا) قدراتها تحسين تم التي المجتمعية المؤسسات # 4.2
 التقارير وإعداد للتوثيق (والنساء

 مؤسسة 10 2
 عام لولبح مجتمعية

2023 

                                                           
 الدعم المالي ألطراف ثالثة  16
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 التي ةالسياحي / الثقافية الحقوق  عن السنوية التقارير # 4.3
 المسؤولة الوطنية الجهات من استجابة مع نشرت

 سنويان تقريران 0
 عام في تقرير)

 في وتقرير 2022
 (2023 عام

 التدريب تقييم-بعد وما قبل ما مرحلة -
 سنويان تقريران -
 1 ظل تقرير -
 االجتماعات صور -
 اإلعالمية التغطية -

 ةالفلسطيني المؤسسات شبكة مشاركة -
 إنتاج في NEPTO الرديفة للسياحة
 التقارير

 يةالفلسطين المؤسسات شبكة عن الصادر الظل تقرير 4.4
 دوالعدي (السياحية/افيةالثق الحقوق ) NEPTO الرديفة للسياحة

 جنيف في المعتمدة توصياتها من

 ولبحل الظل تقرير 1 0
 2022 عام

خرج
الم

 5 

Opt 5 الرسمية الجهات تدرك 
 يف مسؤوليتهم والدولية الفلسطينية

 المحددة اإلجراءات وتعزيز على الحفاظ
 لحماية المحتملة المبتكرة والتدخالت

 ةضفال في الفلسطيني الثقافي التراث
 .غزة وقطاع الغربية

 المؤتمرات ذلك في بما والوطنية، المحلية الحمالت # 5.1
 في ماب الثقافية، الحقوق  آفاق لتبادل أجريت التي الوطنية،

 .التحديات ذلك

 عام بحلول 7 0
2023 

 (تقارير صور، فيديو،) الجلسات توثيق -
 اإلعالمية التغطية -
 الحضور أوراق -
 الصادرة البيانات عن اإلعالم وسائط رصد تقرير -

 اإلعالم، وسائط وظهور ،(السياسة/اإلعالم وسائط)
 قبل من اإلنترنت، على اإلعالمية والمشاركات

 المشروع فترة طوال االتصاالت مسؤول

 
 

 إلى الجمهور عامة /الرأي صناع /المسؤولين زيارات # 5.2
 المناصرة جهود في والمشاركة المحلية المجتمعات

 عام بحلول 9 2
2023 

 الوطنيين لمسؤولينل واالستجابة عرفةالم مستوى  5-3
 السياحية/الثقافية للحقوق  المستهدفين والدوليين

 عام بحلول 6 1
2023 
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Cultural Rights Logframe 
 Results chain Indicator Baseline Target Source and mean of verification Assumptions 

Im
p

a
c
t Impact (Overall objective): To place culture and cultural rights at the heart of Palestinian development policies to ensure citizen’s 

centered, inclusive and equitable development process through enabling cultural and touristic CSOs, clusters, networks and CBOs, to 
participate as advocates for the implementation of the ratified Economic Social and Cultural Rights (ESCR) convention and 2030 
SDGs targets. 

 
Not applicable 

O
u

tc
o

m
e

 (
s
) 

(S
p

e
c
if

ic
 o

b
je

c
ti

v
e
(s

))
 

SO . Strengthen networking 
among capacitated cultural 
and touristic CSOs/ CBOs in 
WB and GS (focusing on 
women representation) to 
enable them to play their 
legitimate role as advocates 
and watchdogs using culture 
as a driver of inclusive 
development policies and 
processes at local and 
national levels. 

1.3.  Level of cooperation amongst 
cultural and touristic CSOs/ CBOs 
in WB and GS (with focus on 
women representation) and local 
authorities to formulate cultural 
related national strategy, policies 
and processes 

40% 65% by 2023 - CBOs Cooperation agreements, 
- Media coverage (press releases, 

interviews) 
- Baseline Study to be conducted 

in the first quarter of 2021. The 
study to be undertaken by staff 
assigned to the project in support 
of the Monitoring Consultant.  

- External Evaluation  
- Success stories in bimonthly 

newsletter 
- NEPTO advocacy strategy 
- Annual cultural reports & 

Shadow report  
- Promotional and media actions/ 

materials, including statements, 
op-eds etc.  

- FSTTP results 
- Dialogue/ engagement with DBs, 

including policy proposals…etc. 

- Emergency situation, 
including closures and 
restrictions on movement and 
cultural gatherings with 
COVID 19 that might require 
adapting a more 
digitalized/virtual method as 
an alternate for physical 
meetings.  

- Some political instability due 
to IL occupation (mainly in 
regards to threats of 
annexation policies in the WB) 

- General political stability in 
targeted communities/ 
governorates  

- Palestinian DBs are 
responsive to the risks and 
vulnerabilities in the cultural 
and tourism sectors 

1.4. % of national DBs acts/responses 
to address violations of 
cultural/touristic rights (statements, 
online media action, parliamentary 
action, policy proposals)  

5% 20% by 2023 

O
u

tc
o

m
e
 1

 

iOct1: Enhance the 
capacities of cultural and 
touristic CSOs and rural 
CBOs as transparent, 
accountable representatives 
that reflect the needs of their 
local communities, including 
those of women and youth in 
the West Bank (including 
East Jerusalem) and Gaza, 
to influence local decision-
makers as active planners, 
managers and owners of 
their available diverse 
cultural and touristic 
resources. 

i1.1 % of capacitated CBOs active in 
improving their communities cultural 
and touristic status and undertake 
actions to serve their communities  

33% 60% by 2023 1.1.1 Pre and post-Likert scale, 
FSTTP reports, Key Informant 
Observations (interviews)  

Availability of EU funding to 
hire needed staff and cover 
main expenses 
 
Commitment of targeted 
CBOs, youth and women 
 
Palestinian DBs at local and 
national levels are responsive 
to the risks, needs and 
vulnerabilities in the cultural 
and tourism sectors 

i1.2 # of capacitated cultural and 
touristic CSOs and rural CBOs (men 
and women) involved in developing 
advocacy efforts and action plans 
related to cultural/ touristic rights and 
needs at local levels 

0 12 by 2023 1.1.2 Advocacy campaigns 
reports, media engagement 

i1.3 % of women represented in 
cultural/touristic CBOs and networks 
and involved in cultural/touristic 
activities, including advocacy 

0% 45% by 2023 1.1.3 Baseline Survey & Final 
evaluation 
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O
u

tc
o

m
e
 2

 
iOct2: Promote and 
strengthen the enabling 
environment and space for 
advocacy initiatives for 
cultural and touristic CSOs, 
CBOs, at national level 
through the expansion and 
enhanced capacity of 
NEPTO network as an official 
member of the advisory 
committee for Ministry of 
Tourism (MoTA) and later for 
Ministry of Culture (MoC). 

i2.2 % of recommendations provided 
by NEPTO regarding cultural/ touristic 
rights are adopted by line ministries, 
reflected in their strategies and within 
national development plans 

0% 10% by 2023 2.2.1 Ministries action 
plans/strategies, Minutes of 
meetings 

 
O

u
tc

o
m

e
 3

 

iOct3: Enhance the 
capacities of cultural and 
touristic CSOs and CBOs to 
raise public awareness, 
document violations and 
promote successes achieved 
for sustainable cultural rights 
with a human rights-based 
approach to impact decision-
making and processes for 
inclusive cultural rights at 
local and national levels. 

i3.1 # of Advocacy oriented actions 
toward national and international DBs 
correlating to the needs of cultural 
and touristic sectors are advanced/ 
adopted/achieved by CSOs and 
CBOs during the Action 

1 9 by 2023 3.1.1 Baseline/ evaluation 
3.1.2 Public/Private 
communication 
3.1.3 6 Advocacy campaigns and 
1 joint national campaign reports 

 

i3.2 # of documented (or published) 
monitoring reports submitted by 
capacitated CBOs and clusters that 
contribute to the annual reports on 
cultural/touristic rights 

0 12 by 2023 3.2.1 Hard & soft copies of annual 
cultural reports, shadow report, 
Cultural conferences, workshops 

 

O
u

tp
u

t 
1

 

Opt 1 20 CBOs have 
organizational/ technical 
capacity to advocate for the 
cultural rights of their 
communities 

1.1 % of women and youth from 
benefitting CBOs becoming 
community leaders advocating for 
cultural rights 

6% 40% of the 
targeted 200 
youth and 
women by 
2023 

- Baseline & Evaluation 
- Tendering and contracts with 

trainers 
- Training materials 
- Attendance sheets 
- Pre & post-training evaluation 
- Media coverage 

- Existing cultural barriers 
between men and women 
are eased, mainly in rural 
areas؟؟ 

- Cooperation of local 
authorities 

- Availability of EU funds 
- Availability and cooperation 

with professional trainers 

1.2 # of new cultural/tourism 
brandings in targeted localities 

1 6 new 
cultural/ 
tourist brands 
by 2023 

O
u

tp
u

t 
2

 Opt 2 At least 10 CBOs are 
able to respond to the needs 
of their communities using 
FSTTP17 and enhanced 

2.1. # of benefitting CBOs which build 
experience and capacities through 
FSTTP and undertake development 
activities including in Gaza with 
community initiatives (CBI) 

0 At least 10 
CBOs through 
FSTTP 
And 5 through 
CBI by 2023 

- Baseline & Evaluation 
-Tendering and contracts with 

trainers 
- Training materials 
- Attendance sheets 

- Existing cultural barriers 
between men and women 
are eased, mainly in rural 
areas and Gaza 

- Availability of EU funds 

                                                           
17 Financial Support to Third Parties  
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capacity to engage with local 
duty bearers  

2.2 % of benefitting CBOs who build 
on FSTTP experience and undertake 
other development activities  

0% 35% by 2023 - Pre & post-training evaluation 
- Hired facilitators 
- Media coverage 
-Advocacy/ supporting advocacy 

efforts events reports 

- Availability and cooperation 
with professional trainers 

Community acceptance of 
cultural initiatives with 
gender issues 

O
u

tp
u

t 
3

 

Opt 3 At least 19 NEPTO 
member organizations have 
enhanced advocacy 
capacities enabling them to 
lead consultations with 
cultural and touristic CSOs 
and engage with Palestinian 
duty bearers seeking 
promotion of community-
based cultural and touristic 
initiatives at local and 
national levels 

3.1 # of CSOs/CBOs and CBO 
clusters active in NEPTO 
# of NEPTO active members  

11 19 members 
by 2023 

- Baseline & Evaluation 
- Tendering and contracts Website 

IT, advocacy trainers 
- Training materials 
- Attendance sheets 
- Pre & post-training evaluation 
- 12 online newsletters 
-MOM meetings 
- Visits reports, Promotional 

materials 
- Photos of meetings 
- Media coverage 

- Availability of EU funds 
 
- Availability and cooperation 

with professional trainers 
and IT companies 

 
- NEPTO old members 

cooperation and involvement 

3.2 # of NEPTO networking and 
advocacy initiatives, including joint 
public events (conferences and 
workshops) targeting national DB 

0 - 12 
newsletter, 

- 20 
consultation 
meetings, 

- 5 workshops 
by 2023 

O
u

tp
u

t 
4

 

Opt 4 Up to date information 
on cultural and touristic rights 
violations is documented and 
reported contributing to 
shadow reports on ESCR 

4.5 Cultural monitoring mechanism 
established 

0 1 by 2023 - Baseline & Final Evaluation 
- Tendering and contracts for 

monitoring Database 
- Training on documentation & 

reporting 
- Training materials 
- Attendance sheets 
- Pre & post-training evaluation 
- 2 annual reports 
- 1 shadow report 
- Photos of meetings 
- Media coverage  

- Availability of EU funds 
- Availability and cooperation 

with professional trainers 
and IT companies as well 
with HR CSOs 

- NEPTO involvement in 
reports production 

4.6 # of capacitated CBOs (youth & 
women) for documentation and 
reporting 

2 10 CBOs by 
2023 

4.7 # annual report on cultural/tourist 
rights published with responsiveness of 
national DBs 

0 2 annual 
reports (1 in 
2022, 1 in 
2023) 

4.8 Shadow report issued by NEPTO 
(cultural/touristic rights) and several of 
its recommendations adopted in 
Geneva 

0 1 Shadow 
report by 
2022 

O
u

tp
u

t 
5

 

Opt 5 Palestinian and 
international Duty Bearers 
(DBs) are aware of their 
responsibility in preserving 
and promoting specific 
actions and potential 
innovative interventions to 
protect Palestinian cultural 
heritage in WB and GS 

5.1 # of local and national campaigns, 
including national conferences, 
conducted to exchange prospect on 
cultural rights, including challenges. 

0 7 by 2023 - Documentation of the sessions 
(video, pictures, reports) 

- Media coverage 
- Attendance Sheets 
- Media monitoring report on 

statements issued (media/ 
policy), media appearances, 
online media engagements, by 
communication officer throughout 
the project period 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 # of duty-bearers/opinion 
former/general public visits to 
communities and engaged in 
advocacy efforts 

2 9 by 2023 

5.3 Knowledge and responsive level 
of targeted national and international 
DBs to cultural/touristic rights 

1 6 by 2023 

  



92 
 

 مقابلتهم تمت الذين خاصاألش :2 رقم ملحق

 FGD أنثى ذكر اإليميل الهاتف رقم الوظيفة االسم المؤسسة التاريخ القرية المدينة/
 berqeen_munic@yahoo.com 1  1 0595481653 مهندس قصراوي  احمد برقين بلدية 12/04/21 برقين
 khloodJarrar@gmail.com  1 1 0568780915 ناشطة جرار خلود جنين السياحة/ تشجيع جمعية 12/04/21 برقين
   osama.alhomran@gmail.com 1 0569231323 العامة العالقات الحمران أسامة عرابة بلدية 12/04/21 عرابة
 1  1  0598012944 فنية شركة ناشط، حسام عادل ناشط 12/04/21 عرابة
 1  1  0598765226 ناشط احمد حاج نزار احمد جنين السياحة/ تشجيع جمعية 12/04/21 عرابة
 1 1   0599292972 ناشطة صالح هنا ضيافة بيت 12/04/21 عرابة
 1 1   0599936818 مديرة فتحي رائدة المجتمعي عرابة مركز 12/04/21 عرابة

   bassam_laymon@yahoo.com 1 0598880583 مجلس وعضو موظف ليمون  بسام صانور قروي  مجلس 12/04/21 صانور
 1 1   599835273 جمعية مديرة الشعيبي أنصاف غسانة دير سيدات جمعية 18/04/21 يةالغرب زيد بني
 hudoorimawi99@gmail.com  1 1 599750061 ناشطة ريماوي  روني هدوء  للسيدات النسوي  18/04/21 يةالغرب زيد بني
 omtimrimawi@yahoo.com  1 1 598248740 ناشطة الريماوي  نائل سمر  للسيدات النسوي  18/04/21 يةالغرب زيد بني
 1 1   595171203 ناشطة سليمان ثناء  للسيدات النسوي  18/04/21 يةالغرب زيد بني
 1 1   595161666 ناشطة الخالدي خالد شهد  للسيدات النسوي  18/04/21 يةالغرب زيد بني
   s_obaid1981@yahoo.com 1 0599113811 الهندسة قسم ئيسر  الوليد( )أبو عبيد سائد الغربية زيد بني بلدية 18/04/21 يةالغرب زيد بني
 1 1   597963664 اإلجتماعية التنمية  الريماوي  إخالص الغربية زيد بني بلدية 18/04/21 يةالغرب زيد بني

  bwsaboud@gmail.com  1 597874401 الجمعية رئيسة عنفوس صالح باسمة بربارة سيدات جمعية 17/04/21 عابود
   shereenduiab@gmail.com 1 594919283  النادي رئيس البرغوثي جواد عابود شباب نادي 17/04/21 دعابو 

  1   599593416 إدارية موظفة حماد سارة عابود شباب نادي 27/04/21 عابود
   fayeq.khoury@gmail.com 1 599721435 العام القائد  خوري  فائق التينلا دير كشاف مجموعة 17/04/21 عابود

   deirammar2017@gmail.com 1 599151373 القروي  المجلس رئيس رمحي محمد عمار دير قروي  مجلس 24/04/21 عمار دير
   badaha.82245@gmail.com 1 599490277  النادي رئيس بدحة حسين ابراهيم الرياضي عمار دير نادي 24/04/21 عمار دير
   1  598357283 جمعية عضو ائدس  عمار دير جمعية 24/04/21 عمار دير
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   nuha@bztmun.ps 1  البلدية رئيس فراس( )أبو سعد إبراهيم بيرزيت بلدية 17/04/21 بيرزيت
  hamadabeer11@yahoo.com  1 597940002 تأهيل برامج مسؤولة  حمد عبير النجمة جبل 17/04/21 بيرزيت
  aimy_shehadeh@hotmail.com  1 599358817 عامة عالقات  شحادة إيمي المقدس الكتاب جمعية  بيرزيت
  nkhoury@hcef.org  1 599936719 المركز مديرة بطرس نجوى  الثقافي بيرزيت مركز 19/04/21 بيرزيت
  normasamander@gmail.com  1 599473991 الجمعية رئيسة سمندر نورما بيرزيت سيدات جمعية 19/04/21 بيرزيت
  hqassis@hotmail.com  1 598911330  الجمعية مديرة قسيس هيفا بيرزيت سيدات معيةج  19/04/21 بيرزيت
  1    جمعية عضو صراف ماري  بيرزيت سيدات جمعية 19/04/21 بيرزيت
  1    جمعية عضو حالوة عبير بيرزيت سيدات جمعية 19/04/21 بيرزيت
  1    المركز عضو ميالدة الثقافي بيرزيت مركز 19/04/21 بيرزيت

  1   0547895392 التجمع منسقة إدريس منار المقدسي السياحي التجمع 04/04/21 القديمة القدس
 amani@aizariacouncil.org  1 1 0599255704 والمشاريع التخطيط مديرة زياد أبو أماني العيزرية بلدية 28/04/21 العيزرية
 shadia@aizariacouncil.org  1 1 0598969906 البلدية رئيس مكتب مديرة عدوان شادية العيزرية بلدية 28/04/21 العيزرية
 -موالتعلي للثقافة العيزرية مركز 28/04/21 العيزرية

 الحموي 
 teacher1.hamawi@gmail.com 1  1 0599559297 عامة عالقات محاريق عيسى ساهد

 ola.damous61@gmail.com  1 1 0598617346 الجمعية رئيسة دعموس أبو إسماعيل عال مرأة ال وتطوير لتنمية الهناء جمعية 28/04/21 العيزرية
 ezareh.club@yahoo.com  1 1 0594695814 السر أمين الخطيب السالم عبد هدى العيزرية شباب نادي 28/04/21 العيزرية
 aymannafee.archaeology@gmail.com 1  1 0567127382 مشاريع منسق نافع دار علي يوسف أيمن ATS مقدسةال األراضي حماية 28/04/21 العيزرية

 1 1   598954929  بلدية وعضو المركز رئيسة حاتم( )أم الوهاب عبد نوال النسوي  المركز 21/04/21 سوريك بيت
 1 1   0598972406 إدارية البلد زين النسوي  المركز 21/04/21 سوريك بيت
 1 1   0597122780 المركز محاسبة عقل إيمان النسوي  المركز 21/04/21 سوريك بيت
 1 1   0599548430 ناشطة راضية النسوي  المركز 21/04/21 سوريك بيت

   1  0569636069 المجلس سرئي نائب العال عبد أشرف القبيبة بلدية 29/04/21 القبيبة
     0598794449 البلدية رئيس داهود جمال دقو بيت بلدية  دقو بيت
   1  0598471066 الجمعية رئيس ريان عكرمة روالتطوي للتنمية دقو بيت جمعية 29/04/21 دقو بيت

mailto:amani@aizariacouncil.org
mailto:aymannafee.archaeology@gmail.com


94 
 

  1   0595600076 ةالبلدي جنةل في وعضو مديرة أسامة أم-عقيل أبو أماني النموذجية النبالء روضة 22/04/21 السموع
   1  0599128023 العامة العالقات  عالن أبو سليمان الظاهرية بلدية 22/04/21 الظاهرية
   1   البلدية رئيس صبار راتب الظاهرية بلدية 22/04/21 الظاهرية
  1    ناشطة الطل حنان والشباب للرياضة األعلى المجلس 22/04/21 الظاهرية

 1 1    شبابية ناشطة  الدحدوح هبة حدود بال شباب مؤسسة 28/04/21 جباليا
   1  0599406740 الوزارة وكيل  راس أبو أحمد غزة -المحلي الحكم وزارة 21/04/21 غزة مدينة
   1  0599111586  غزة( )قطاع المركز مدير  البلعاوي  محمود م  التراث( عمارة )مركز إيوان مركز 18/04/21 غزة مدينة
   1  0599803449 )استقصائي( مستقل صحفي  ياغي أمجد )لألثار( استقصائية حرة صحافة 15/04/21 غزة مدينة
 1  1   شبابي ناشط  جهل أبو حسين شبابي ناشط 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    شبابية ناشطة قنونة امل شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة

 1 1    شبابية ناشطة  هللا فرج إسراء شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة
 1  1   شبابي ناشط  المغربي إيهاب شبابي ناشط 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    إداري  مساعد  كلخ سحر حدود بال شباب مؤسسة 28/04/21 غزة مدينة
 1  1   شبابي ناشط  ترابلي احمد شبابي ناشط 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    شبابية ناشطة حطب أبو نفين شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    شبابية ناشطة  القريناوي  مي شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    شبابية ناشطة  سمرة ابو مالك شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة
 1  1   شبابي ناشط صافي ابراهيم شبابي ناشط 28/04/21 غزة مدينة
 1 1    شبابية ناشطة  حطب أبو ايمان شبابية ناشطة 28/04/21 غزة مدينة

  1   0594567189 تنفيذي مدير  نحلة أبو نجالء  اآلثارو  للتراث القرارة متحف 20/04/21 البلح دير
  1   056633999  مديرة  جبر ريم  الفنون  و للثقافة النوى  جمعية 14/04/21 البلح دير
 1 1    شبابية ناشطة محمد إسالم  شبابية ناشطة 28/04/21 البلح دير
 1  1   شبابي ناشط  صافي محمد شبابي ناشط 28/04/21 البلح دير
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 )قطاع خانيونس بلدية رئيس  البطة الدين عالء  خانيونس بلدية 20/04/21 رفح
  غزة(

   1 رفح وليس خانيونس 0597918432

   1 رفح وليس خانيونس 0598350000 ة(غز  )قطاع خزاعة بلدية رئيس  الروك أبو شحدة  خزاعة بلدية 20/04/21 رفح
 1  1   مدير طه أبو حاتم  الثقافية المتحدين جمعية 28/04/21 رفح
 1  1     رجيلة أبو محمد حدود بال شباب مؤسسة 28/04/21 رفح

   1  0598940122 الداخلية السياحة عام مدير نعيرات أحمد اآلثارو  السياحة وزارة 03/05/21 وزارات
   1   المحافظات عام مدير النوباني نبيل الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات
  1    القدس مكتب مدير عزة الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات
  1   0562819015 المحافظات متابعة مدير عساف نور الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات
   1  0562819178  سالمة عزام الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات
  1   0562819015 المحافظات متابعة مدير عساف نور الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات
   1  0562819178  سالمة عزام الثقافة وزارة 04/05/21 وزارات

 الرديفة السياحة جمعيات شبكة 27/04/21 أخرى  جمعيات
NEPTO 

  1   0599796065 الشبكة منسقة سلسع ميادة
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 المصطلحات

 

 ذات كاوينالت أو والعناصر المباني، على والتصوير النحت وأعمال المعمارية، األعمال تشمل التي اآلثار الثقافي: التراث
 أو جماليةال أو التاريخية النظر وجهة من استثنائية عالمية قيمة لها التي والمتاحف بانيالم ومجموعات األثرية، الصفة

 والتراث ر(،والمغمو  المنقول وغير )المنقول المادي التراث ويشمل االجتماعية. أو العلمية، أو األنثروبولوجيا، أو اإلثنولوجيا،
 غير الثقافي لتراثا على التعريف هذا ينطبق وال والطبيعية. الثقافية ةاألثري والمعالم والمواقع التحف في المندمج المادي غير

 ونقوش عيالصنا التراث أيضا يشمل لكنه ذلك، إلى وما واالحتفال المهرجانات مثل أخرى  ثقافية بمجاالت المتصل المادي
 الكهوف.

 التي المحددة والمناطق الفيزيوجغرافيا، أو ة،الجيولوجي التشكيالت من المتألفة الطبيعية المعالم إلى يشير :الطبيعي التراث
 أو العلم نظر جهةو  من استثنائية عالمية قيمة لها التي الطبيعية والمواقع المهددة النباتية أو الحيوانية لألجناس موطن تشكل

 وان،الحي دائقوح المحمية، العامة و الخاصة الطبيعية المناطق تشمل وهي الطبيعي. الجمال أو الثروات، على المحافظة
 لكذ إلى وما والخزانات، والمحميات، البحرية، اإليكولوجية والنظم الطبيعية، والموائل والنباتية، المائية والحدائق

 .استثنائية قيمة لها وثقافية طبيعية عناصر سواء حد على تحتوي  مواقع المختلط: التراث

 وقطع آالت من بها يرتبط وما - والمهارات والمعارف التعبير لوأشكا والتصورات الممارسات :المادي غير الثقافي التراث
 التراث هذاو  الثقافي. تراثهم من جزءاً  األفراد، وأحيانا والمجموعات، الجماعات تعتبرها التي - ثقافية وأماكن ومصنوعات

 بيئتها عم يتفق بما رةمستم بصورة جديد من والمجموعات الجماعات تبدعه جيل، عن جيال المتوارث المادي غير الثقافي
 الثقافي التنوع احترام مث من ويعزز باستمراريتها، والشعور بهويتها اإلحساس لديها ينمي وهو وتاريخها، الطبيعة مع وتفاعالتها

 مع يتفق لذيا المادي غير الثقافي التراث سوى  االتفاقية هذه ألغراض الحسبان في يؤخذ وال البشرية. اإلبداعية والقدرة
 األفرادو  والمجموعات الجماعات بين المتبادل االحترام مقتضيات ومع اإلنسان، بحقوق  المتعلقة القائمة الدولية وكالصك

 الثقافي التراث نع للتعبير كواسطة اللغة ذلك في بما الشفهي، التعبير وأشكال التقاليد في ذلك ويتجلى .المستدامة والتنمية
 لقةالمتع والممارسات المعارف ،واالحتفاالت والطقوس االجتماعية الممارسات ،وضالعر  أداء وتقاليد فنون  ،المادي غير

 .التقليدية الحرفية بالفنون  المرتبطة المهاراتو  ،والكون  بالطبيعة

 وإجراء قهوتوثي التراث هذا تحديد ذلك في بما المادي، غير الثقافي التراث استدامة ضمان إلى الرامية التدابير :الصون 
 وإحياء النظامي، وغير النظامي التعليم طريق عن سيما ال ونقله، وإبرازه وتعزيزه وحمايته عليه والمحافظة شأنهب البحوث
 .التراث هذا جوانب مختلف

 تراثية وقيم ائلرس من يحمله ما نقل وتعزيز الثقافي التراث بقاء إطالة سبيل في المتخذة التدابير الثقافي: التراث حفظ
 لهذه قافيةوالث المادية الخصائص على المحافظة في الهدف يكمن الثقافي، التراث بممتلكات يختص ما في استثنائية.
 زوالها. أو اندثارها دون  والحؤول االستثنائية قيمتها لحفظ الممتلكات
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 خارجها، أو يةبيعالط بيئاتها داخل وأعدادها، البرية األحياء وأنواع والموائل اإليكولوجية النظم حماية الطبيعي: التراث حفظ
 لبقائها الطبيعية الظروف لصون  وصيانتها، وإدارتها النظم هذه ورعاية

 في تهديداً  كلتش التي العرضية الحوادث أو البيئية العوامل جراء وإتالف ضرر من بالتراث يلحق قد ما تجنب التراث: حفظ
 الثقافية الممتلكات على ةمباشر  الوقائية والتدابير األساليب قتطب ال وعليه، صونه. المراد التراثي بالبند مباشرة المحيطة البيئة

 الضارة العناصر وأ العوامل على القضاء بغية المحيطة للبيئة الدقيقة المناخية الظروف على السيطرة تستهدف بل التراثية،
 المعني التراثي للبند دائم أو مؤقت تدميري  أثر من تحمله بما

 إلى أو تدمير،ال أو الزوال أو اإلتالف من بحمايتها للممتلكات المادية الحالة على التأثير إلى لراميةا التدابير اتخاذ الحماية:
لق ما في األضرار. أو الخطر من حمايتها أو الممتلكات تغطية  طابعا، الحماية هذه تتخذ ما عادة والهياكل، بالمباني يتع 
 دائما. أو مؤقتا ابعاط يتخذ أن الوقائي للتدبير يمكن األثرية، المواقع وفي الوقائي. للحفاظ استباقية تدابير بوضع وتعنى

 لةالمنقو  أو الثابتة المادية الثقافية الممتلكات تعد :(4 مادة) م 2018 لسنة (11) رقم بقانون  قرارال حسب الثقافية الممتلكات
 اآلتية: الحاالت إحدى في تراثاً 

 م. 1917 سنة قبل ما إلى تاريخها يعود -أ
 اآلتية: األهميات بإحدى وتتمتع م، 1917 سنة بعد ما إلى تاريخها وديع -ب

 والروحية معماريةوال والدينية والعلمية واالجتماعية والفنية والجمالية والنادرة التاريخية القيمة ثقافية: أهمية .1
 والقادمة. الحالية لألجيال بالنسبة الثقافي للتراث والتفاعلية والتمثيلية والرمزية

 وتشكل الثقافي، للتراث المباشرة وغير المباشرة االقتصادية اآلثارو  باألبعاد المرتبطة القيم اقتصادية: ةأهمي .2
 وتنميته. والوطني المحلي االقتصاد دعم في يساهم وطنياً  مورداً 

 .والطبيعي يالثقاف ومشهده ومكوناته بيئته من جزءاً  وتعتبر بالتراث، المرتبطة القيم طبيعية: أهمية .3
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 18والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 ودخل 1966 األول كانون  16 في المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد
 1976 الثاني كانون  3 في التنفيذ حيز

 الديباجة
 حقوق  ومن فيهم، أصيلة كرامة من البشرية األسرة أعضاء لجميع بما قراراإل أن ترى  إذ العهد، هذا في األطراف الدول إن

 بأن تقر وإذ ،العالم في والسالم والعدل الحرية أساس المتحدة، األمم ميثاق في المعلنة للمبادئ وفقا يشكل وثابتة، متساوية
 لإلعالن وفقا ثل،المتم األعلى المثل تحقيقل الوحيد السبيل أن تدرك وإذ فيه، األصيلة اإلنسان كرامة من تنبثق الحقوق  هذه

 لتمكين روريةالض الظروف تهيئة سبيل هو والفاقة، الخوف من ومتحررين أحرارا البشر يكون  أن في اإلنسان، لحقوق  العالمي
 ما عتبارهاا  في عتض وإذ والسياسية، المدنية بحقوقه وكذلك والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بحقوقه التمتع من إنسان كل

 تدرك وإذ اته،وحري اإلنسان لحقوق  العالميين والمراعاة االحترام بتعزيز التزام من المتحدة، األمم ميثاق بمقتضى الدول، على
 تعزيز إلى يالسع مسؤولية إليها، ينتمي التي الجماعة وإزاء اآلخرين األفراد إزاء واجبات عليه تترتب الذي الفرد، على أن

 العهد، هذا في بها المعترف الحقوق  ومراعاة
 :التالية المواد على اتفقت قد

 األول الجزء
 1 المادة

 السعي في حرةو  السياسي مركزها تقرير في حرة الحق هذا بمقتضى وهى بنفسها، مصيرها تقرير حق الشعوب لجميع .1
 .والثقافي واالجتماعي االقتصادي نمائها لتحقيق

 منبثقة لتزاماتا بأية إخالل دونما الطبيعية ومواردها بثرواتها الحر التصرف اصة،الخ أهدافها وراء سعيا الشعوب، لجميع .2
 حال أية في يجوز وال الدولي. القانون  وعن المتبادلة المنفعة مبدأ على القائم الدولي االقتصادي التعاون  مقتضيات عن

 .الخاصة عيشه أسباب من شعب أي حرمان
 بالحكم تعةالمتم غير األقاليم إدارة مسئولية عاتقها على تقع التي الدول فيها ابم العهد، هذا في األطراف الدول على .3

 ميثاق حكامأل وفقا الحق، هذا تحترم وأن المصير تقرير حق تحقيق على تعمل أن بالوصاية المشمولة واألقاليم الذاتي
 .المتحدة األمم

 الثاني الجزء
 2 المادة

 الصعيدين لىع سيما وال الدوليين، والتعاون  المساعدة طريق وعن بمفردها تخذ،ت بأن العهد هذا في طرف دولة كل تتعهد .1
 بالحقوق  دريجيالت الفعلي التمتع لضمان خطوات من يلزم ما المتاحة، مواردها به تسمح ما وبأقصى والتقني، االقتصادي

 .عيةتشري تدابير ماداعت سبيل وخصوصا المناسبة، السبل جميع ذلك إلى سالكة العهد، هذا في بها المعترف
 أي نم بريئة العهد هذا في عليها المنصوص الحقوق  ممارسة جعل تضمن بأن العهد هذا في األطراف الدول تتعهد .2

 أو قوميال األصل أو سياسي، غير أو سياسيا الرأي أو الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العرق، بسبب تمييز
 .األسباب من ذلك غير أو ،النسب أو الثروة، أو االجتماعي،

 لحقوق ا ستضمن مدى أي إلى القومي، والقتصادها اإلنسان لحقوق  الواجبة المراعاة إيالء مع تقرر، أن النامية للبلدان .3
 .المواطنين لغير العهد هذا في بها المعترف االقتصادية

                                                           
18 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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 3 المادة
 االجتماعيةو  االقتصادية الحقوق  بجميع التمتع حق يف واإلناث الذكور مساواة  بضمان العهد هذا في األطراف الدول تتعهد

 .العهد هذا في عليها المنصوص والثقافية
 4 المادة

 المقررة للحدود إال دالعه لهذا طبقا تضمنها التي بالحقوق  التمتع تخضع أن للدولة ليس بأنه العهد هذا في األطراف الدول تقر
 مجتمع في عامال الرفاه تعزيز الوحيد هدفها يكون  أن وشريطة الحقوق، ذهه طبيعة مع ذلك توافق بمقدار وإال القانون، في

 .ديمقراطي
 5 المادة

 اشرةبمب شخص أو جماعة أو دولة ألي حق أي على انطواءه يفيد نحو على تأويله يجوز حكم أي العهد هذا في ليس .1
 رضف إلي أو العهد هذا في بها رفالمعت الحريات أو الحقوق  من أي إهدار إلى يهدف فعل بأي القيام أو نشاط أي

 .فيه عليها المنصوص تلك من أوسع عليها قيود
 تطبيقا لدب أي في النافذة أو بها المعترف األساسية اإلنسان حقوق  من أي على تضييق أي أو قيد أي فرض يقبل ال .2

 .ديم أضيق بها اعترافه كون  أو بها يعترف ال العهد هذا كون  بذريعة أعراف، أو أنظمة أو اتفاقيات أو لقوانين
 الثالث الجزء
 6 المادة

 انيةإمك له تتاح أن في حق من شخص لكل ما يشمل الذي العمل، في بالحق العهد هذا في األطراف الدول تعترف .1
 .الحق هذا لصون  مناسبة تدابير باتخاذ وتقوم بحرية، يقبله أو يختاره بعمل رزقه كسب

 توفير الحق لهذا الكاملة الممارسة لتأمين العهد هذا في األطراف الدول من كل تتخذها التي التدابير تشمل أن يجب .2
 اقتصادية تنمية يقتحق شأنها من وتقنيات بسياسات المجال هذا في واألخذ والمهنيين، التقنيين والتدريب التوجيه برامج

 .ألساسيةا واالقتصادية لسياسيةا الحريات للفرد تضمن شروط ظل في ومنتجة كاملة وعمالة مطردة وثقافية واجتماعية
 7 المادة
 :لخصوصا على تكفل ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في حق من شخص لكل بما العهد هذا في األطراف الدول تعترف

 :أدنى كحد العمال، لجميع توفر مكافأة أ(
 شروطب تمتعها خصوصا للمرأة  يضمن أن على تمييز، أي دون  العمل قيمة تساوى  لدى متساوية ومكافأة منصفا، أجر "1"

 العمل، تساوى  لدى الرجل أجر يساوى  أجرا وتقاضيها الرجل، بها يتمتع التي تلك من أدنى تكون  ال عمل
 العهد، هذا ألحكام طبقا وألسرهم لهم كريما عيشا "2"
 والصحة، السالمة تكفل عمل ظروف ب(
 والكفاءة، ةاألقدمي العتباري  إال ذلك إخضاع دون  مالئمة، أعلى مرتبة إلى عملهم، داخل الترقية، فرص في الجميع تساوى  ج(
 أيام نع المكافأة وكذلك األجر، المدفوعة الدورية واإلجازات العمل، لساعات المعقول والتحديد الفراغ، وأوقات االستراحة د(

 .الرسمية العطل
 8 المادة

 :يلي ما بكفالة العهد هذا في األطراف الدول تتعهد .1
 قواعد سوى  دقي دونما يختارها، التي النقابة إلى االنضمام وفى آخرين مع باالشتراك النقابات تكوين في شخص كل حق أ(

 ألية قالح هذا ممارسة إخضاع يجوز وال وحمايتها. واالجتماعية االقتصادية مصالحه تعزيز قصد على المعنية، المنظمة



102 
 

 العام النظام أو ميالقو  األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، بيرتدا وتشكل القانون  عليها ينص التي تلك غير قيود
 وحرياتهم، اآلخرين حقوق  لحماية أو

 أو ليةدو  نقابية منظمات تكوين في االتحادات هذه وحق قومية، حالفية اتحادات أو اتحادات إنشاء في النقابات حق ب(
 إليها، االنضمام

 في رورية،ض تدابير وتشكل القانون  عليها ينص التي تلك غير قيود دونما حرية،ب نشاطها ممارسة في النقابات حق ج(
 .وحرياتهم اآلخرين حقوق  لحماية أو العام النظام أو القومي األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع

 .المعنى البلد لقوانين وفقا ممارسته شريطة اإلضراب، حق د(
 على ةقانوني لقيود الحكومية اإلدارات موظفي أو الشرطة رجال أو المسلحة تالقوا أفراد إخضاع دون  المادة هذه تحول ال .2

 .الحقوق  لهذه ممارستهم
 النقابية الحرية بشأن 1948 المعقودة الدولية العمل منظمة اتفاقية في األطراف للدول يجيز حكم أي المادة هذه في ليس .3

 الضماناتب تخل أن شأنها، من بطريقة القانون  تطبيق أو أنها،ش من تشريعية تدابير اتخاذ النقابي التنظيم حق وحماية
 .االتفاقية تلك في عليها المنصوص

 9 المادة
 .االجتماعية التأمينات ذلك في بما االجتماعي، الضمان في شخص كل بحق العهد هذا في األطراف الدول تقر

 10 المادة
 :يلي بما العهد هذا في األطراف الدول تقر

 الحماية من ممكن قدر أكبر المجتمع، في واألساسية الطبيعية الجماعية الوحدة تشكل التي سرة،األ منح وجوب .1
 ينعقد أن يجبو  تعيلهم. الذين األوالد وتربية تعهد بمسؤولية نهوضها وطوال األسرة هذه لتكوين وخصوصا والمساعدة،

 .فيه إكراه  ال رضاء زواجهما المزمع الطرفين برضا الزواج
 الفترة ثناءأ العامالت، األمهات منح وينبغي وبعده. الوضع قبل معقولة فترة خالل لألمهات خاصة حماية رتوفي وجوب .2

 .كافية اجتماعي ضمان باستحقاقات مصحوبة إجازة أو مأجورة إجازة المذكورة،
 من غيره وأ سبالن بسبب تمييز أي دون  والمراهقين، األطفال جميع لصالح خاصة ومساعدة حماية تدابير اتخاذ وجوب .3

 عاقبي القانون  جعل يجب كما واالجتماعي. االقتصادي االستغالل من والمراهقين األطفال حماية الواجب ومن الظروف.
 األذى إلحاق أو بالخطر حياتهم تهديد أو بصحتهم األضرار أو أخالقهم إفساد شأنه من عمل أي في استخدامهم على

 في بلغوهاي لم الذين الصغار استخدام القانون  يحظر للسن دنيا حدودا تفرض أن أيضا الدول وعلى الطبيعي. بنموهم
 .عليه ويعاقب مأجور عمل

 11 المادة
 من اجتهمبح يفي ما يوفر وألسرته، له كاف معيشي مستوى  في شخص كل بحق العهد هذا في األطراف الدول تقر .1

 الالزمة تدابيرال باتخاذ األطراف الدول وتتعهد شية.المعي لظروفه متواصل تحسين في وبحقه والمأوى، والكساء الغذاء
 .الحر االرتضاء على القائم الدولي للتعاون  األساسية باألهمية الصدد هذا في معترفة الحق، هذا إلنفاذ

 لفرديا بمجهودها العهد، هذا في األطراف الدول تقوم الجوع، من التحرر في أساسي حق من إنسان لكل بما واعترافا .2
 :يلي لما والالزمة ملموسة محددة برامج على المشتملة التدابير باتخاذ الدولي، التعاون  يقطر  وعن

 المعرفة نشرو  والعلمية، التقنية المعارف من الكلية االستفادة طريق عن الغذائية، المواد وتوزيع وحفظ إنتاج طرق  تحسين (أ
 بها، وانتفاع يةالطبيع للموارد إنماء أفضل تكفل بطريقة اعيةالزر  األراضي توزيع نظم إصالح أو واستحداث التغذية، بمبادئ
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 البلدان تواجهها يالت المشاكل اعتباره في يضع االحتياجات، ضوء في عادال توزيعا العالمية الغذائية الموارد توزيع تأمين ب(
 .السواء على لها والمصدرة لألغذية المستوردة

 12 المادة
 .بلوغه مكني والعقلية الجسمية الصحة من مستوى  بأعلى التمتع في إنسان كل بحق هدالع هذا في األطراف الدول تقر .1
 التدابير لكت الحق، لهذا الكاملة الممارسة لتأمين اتخاذها العهد هذا في األطراف الدول على يتعين التي التدابير تشمل .2

 :أجل من الالزمة
 صحيا، نموا الطفل نمو وتأمين عالرض وفيات ومعدل المواليد موتي معدل خفض على العمل أ(

 والصناعية، البيئية الصحة جوانب جميع تحسين ب(
 ومكافحتها، وعالجها األخرى  واألمراض والمهنية والمتوطنة الوبائية األمراض من الوقاية ج(
 .المرض حالة في للجميع الطبية والعناية الطبية الخدمات تأمين شأنها من ظروف تهيئة د(

 13 المادة
 إلى والتعليم ربيةالت توجيه وجوب على متفقة وهي والتعليم. التربية في فرد كل بحق العهد هذا في األطراف الدول تقر .1

 متفقة هيو  األساسية. والحريات اإلنسان حقوق  احترام توطيد وإلى بكرامتها والحس اإلنسانية للشخصية الكامل اإلنماء
 أواصر ثيقوتو  حر، مجتمع في نافع بدور اإلسهام من شخص كل نتمكي والتعليم التربية استهداف وجوب على كذلك

 بها تقوم لتيا األنشطة ودعم الدينية، أو اإلثنية أو الساللية الفئات ومختلف األمم جميع بين والصداقة والتسامح التفاهم
 .السلم صيانة أجل من المتحدة األمم

 :يتطلب الحق لهذا تامةال الممارسة ضمان بأن العهد هذا في األطراف الدول وتقر .2
 للجميع، مجانا وإتاحته إلزاميا االبتدائي التعليم جعل أ(

 الوسائل بكافة جميعلل متاحا وجعله والمهني، التقني الثانوي  التعليم ذلك في بما أنواعه، بمختلف الثانوي  التعليم تعميم ب(
 التعليم، بمجانية تدريجيا باألخذ سيما وال المناسبة

 بمجانية تدريجيا خذباأل سيما وال المناسبة الوسائل بكافة للكفاءة، تبعا المساواة، قدم على للجميع متاحا العالي مالتعلي جعل ج(
 التعليم،

 الدراسة لوايستكم لم أو يتلقوا لم الذين األشخاص أجل من ممكن، مدى أبعد إلى تكثيفها، أو األساسية التربية تشجيع د(
 االبتدائية،

 نتحسي ومواصلة بالغرض، واف منح نظام وإنشاء المستويات، جميع على مدرسية شبكة إنماء على بنشاط العمل هـ(
 .التدريس في للعاملين المادية األوضاع

 غير مألوالده مدارس اختيار في وجودهم، عند األوصياء أو ،اآلباء حرية باحترام العهد هذا في األطراف الدول تتعهد .3
 تربية وبتامين ولة،الد تقرها أو تفرضها قد التي الدنيا التعليم بمعايير المختارة المدارس دتقي شريطة الحكومية، المدارس

 .الخاصة لقناعاتهم وفقا وخلقيا دينيا األوالد أولئك
 مؤسسات وإدارة إنشاء في والهيئات األفراد بحرية مساسه يفيد نحو على تأويله يجوز ما المادة هذه أحكام من أي في ليس .4

 توفره الذي التعليم بخضوع ورهنا المادة هذه من 1 الفقرة في عليها المنصوص بالمبادئ دائما التقيد شريطة تعليمية،
 .دنيا معايير من الدولة تفرضه قد لما المؤسسات هذه

 14 المادة
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 االبتدائي تعليملا ومجانية إلزامية كفالة من تمكنت قد فيه طرفا تصبح وهي بعد تكن لم العهد، هذا في طرف دولة كل تتعهد
 الفعلي للتنفيذ ةمفصل عمل خطة واعتماد بوضع سنتين، غضون  في بالقيام، واليتها، تحت أخرى  أقاليم في أو ذاته بلدها في

 .الخطة في يحدد السنين من معقول عدد خالل للجميع، ومجانيته التعليم إلزامية لمبدأ والتدريجي
 15 المادة

 :فرد كل حق من بأن العهد هذا في األطراف الدول تقر .1
 الثقافية، الحياة في يشارك أن أ(

 وبتطبيقاته، العلمي التقدم بفوائد يتمتع ب(أن
 .صنعه من أدبي أو فني أو علمي أثر أي عن الناجمة والمادية المعنوية المصالح حماية من يفيد أن ج(
 تشمل نأ الحق، لهذا الكاملة الممارسة ضمان بغية ستتخذها التي التدابير في العهد، هذا في األطراف الدول تراعى .2

 .وإشاعتهما وإنماؤهما والثقافة العلم صيانة تتطلبها التي التدابير تلك
 .اإلبداعي والنشاط العلمي للبحث عنها غنى ال التي الحرية باحترام العهد هذا في األطراف الدول تتعهد .3
 العلم ميداني في الدوليين والتعاون  االتصال وإنماء جيعتش من تجنى التي بالفوائد العهد هذا في األطراف الدول تقر .4

 .والثقافة
 الرابع الجزء
 16 المادة

 قد كون ت التي التدابير عن تقارير العهد، من الجزء هذا ألحكام طبقا تقدم، بأن العهد هذا في األطراف الدول تتعهد .1
 .العهد هذا في هاب المعترف الحقوق  احترام ضمان طريق على المحرز التقدم وعن اتخذتها

 ماعيواالجت االقتصادي المجلس إلى منها نسخا يحيل الذي المتحدة، لألمم العام األمين إلى التقارير جميع توجه أ( .2
 العهد، هذا ألحكام طبقا فيها للنظر

 نه،م أكثر أو جزء أو العهد، هذا في طرف دولة من الوارد التقرير يكون  حين أيضا، المتحدة لألمم العام األمين على ب(
 المذكورة فالطر  الدولة وتكون  التأسيسي لصكها وفقا المتخصصة الوكاالت إحدى اختصاص في تدخل مسألة بأية متصال
 .الحالة سبح المسألة، بتلك المتصل جزئه من أو التقرير هذا من نسخة الوكالة تلك إلى يحيل أن الوكالة، هذه في عضوا
 17 المادة

 في يواالجتماع االقتصادي المجلس يضعه لبرنامج طبقا مراحل، على تقاريرها العهد ذاه في األطراف الدول تقدم .1
 .المعنية المتخصصة والوكاالت األطراف الدول مع التشاور بعد العهد، هذا نفاذ بدء من سنة غضون 

 في عليها المنصوص بااللتزامات الكامل اإليفاء من تمنعها التي والمصاعب العوامل إلى تقريرها في تشير أن للدولة .2
 .العهد هذا

 لوكاالتا إحدى إلى أو المتحدة األمم إلى المناسبة المعلومات أرسلت أن العهد هذا في الطرف للدولة سبق قد يكون  حين .3
 .المذكورة المعلومات إلى دقيقة بإحالة ويكتفي المعلومات هذه إيراد تكرار لزوم ينتفي المتخصصة،

 18 المادة
 اإلنسان ق حقو  ميدان في المتحدة األمم ميثاق إليه بها عهد التي المسؤوليات بمقتضى االجتماعي،و  االقتصادي للمجلس

 تأمين في لمحرزا التقدم عن بتقارير توافيه كيما ترتيبات من يلزم ما المتخصصة الوكاالت مع يعقد أن األساسية، والحريات
 التوصياتو  المقررات عن تفاصيل التقارير هذه تضمين ويمكن العهد، هذا أحكام من أنشطتها نطاق في يدخل لما االمتثال

 .االمتثال هذا بشأن الوكاالت هذه في المختصة األجهزة اعتمدتها التي
 19 المادة
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 عمال الدول نم والمقدمة اإلنسان بحقوق  المتعلقة التقارير اإلنسان حقوق  لجنة إلى يحيل أن واالجتماعي االقتصادي للمجلس
 عليها الطالعها أو بشأنها عامة توصية ووضع لدراستها ،18 بالمادة عمال المتخصصة الوكاالت ومن 17 و 16 بالمادتين

 .االقتضاء عند
 20 المادة
 على مالحظات واالجتماعي االقتصادي المجلس إلى تقدم أن المعنية المتخصصة وللوكاالت العهد هذا في األطراف للدول

 للجنة تقرير أي في يرد عامة توصية إلى إيماء أي على أو 19 المادة بمقتضى إلنسانا حقوق  لجنة تبديها عامة توصية أية
 .إليها إحالة تتضمن وثيقة أية في أو اإلنسان حقوق 
 21 المادة

 طبيعة اتذ توصيات على تشتمل تقارير والحين الحين بين العامة الجمعية إلى يقدم أن واالجتماعي االقتصادي للمجلس
 تقدموال المتخذة التدابير حول المتخصصة الوكاالت ومن العهد هذا في األطراف الدول من الواردة لوماتللمع وموجز عامة

 .العهد هذا في بها المعترف الحقوق  مراعاة تعميم كفالة طريق على المحرز
 22 المادة

 المعنية صةالمتخص والوكاالت ،الفرعية وهيئاتها األخرى  المتحدة األمم هيئات نظر استرعاء واالجتماعي االقتصادي للمجلس
 تلك تساعد نأ ويمكن العهد هذا من الجزء هذا في إليها المشار التقارير عن تنشا مسائل أية إلى التقنية، المساعدة بتوفير

 التنفيذ ةفعالي على تساعد أن شأنها من دولية تدابير اتخاذ مالءمة حول رأى تكوين على اختصاصه، مجال في كل األجهزة
 .العهد لهذا ريجيالتد

 23 المادة
 العهد ذاه في بها المعترف الحقوق  إعمال كفالة إلى الرامية الدولية التدابير أن على العهد هذا في األطراف الدول توافق
 والدراسة التشاور يةبغ تقنية واجتماعات إقليمية اجتماعات وعقد تقنية، مساعدة وتوفير توصيات، واعتماد اتفاقيات، عقد تشمل
 .المعنية الحكومات مع باالشتراك تنظم

 24 المادة
 ساتيرد وأحكام المتحدة األمم ميثاق بأحكام مساسه يفيد نحو على تأويله يجوز ما العهد هذا أحكام من حكم أي في ليس

 ناولهايت لتيا المسائل بصدد المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم هيئات مختلف مسؤوليات تحدد التي المتخصصة الوكاالت
 .العهد هذا

 25 المادة
 حرية يف أصيل حق من الشعوب لجميع بما مساسه يفيد نحو على تأويله يجوز ما العهد هذا أحكام من حكم أي في ليس

 .الطبيعية ومواردها بثرواتها كليا واالنتفاع التمتع
 الخامس الجزء
 26 المادة

 ولةد وأية المتخصصة وكاالتها من وكالة أية في عضو أو المتحدة األمم في عضو دولة أية لتوقيع متاح العهد هذا .1
 بحتص أن إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية دعتها أخرى  دولة وأية الدولية، العدل لمحكمة األساسي النظام في طرف
 .العهد هذا في طرفا

 .المتحدة لألمم العام األمين لدى التصديق صكوك وتودع للتصديق. العهد هذا يخضع .2
 .المادة هذه من 1 الفقرة في إليها المشار الدول من دولة ألية العهد هذا إلى االنضمام يتاح .3
 .المتحدة لألمم العام األمين لدى انضمام صك بإيداع االنضمام يقع .4
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 نم صك كل بإيداع إليه انضمت أو العهد هذا وقعت قد تكون  التي الدول جميع المتحدة لألمم العام األمين يخطر .5
 .االنضمام أو قالتصدي صكوك

 27 المادة
 العام ميناأل لدى والثالثين الخامس التصديق أو االنضمام صك إيداع تاريخ من أشهر ثالثة بعد العهد هذا نفاذ يبدأ .1

 .المتحدة لألمم
 الثالثينو  الخامس االنضمام أو التصديق صك إيداع تم قد يكون  أن بعد إليه تنضم أو العهد هذا تصدق التي الدول أما .2

 .انضمامها صك أو تصديقها صك إيداعها تاريخ من أشهر ثالثة بعد منها كل إزاء العهد هذا نفاذ بدأفي
 28 المادة
 .االتحادية الدول منها تتشكل التي الوحدات جميع على استثناء، أو قيد أي دون  العهد، هذا أحكام تنطبق
 29 المادة

 يقوم ذلك إثر وعلى المتحدة. لألمم العام األمين لدى نصه ودعت عليه تعديال تقترح أن العهد هذا في طرف دولة ألية .1
 عقد ذتحب كانت إذا عما إعالمه إليها طالبا مقترحة، تعديالت بأية العهد هذا في األطراف الدول بإبالغ العام األمين
 على رافاألط الدول ثلث المؤتمر عقد حبذ فإذا عليها. والتصويت المقترحات تلك في للنظر األطراف للدول مؤتمر
 المؤتمر يف والمقترعة الحاضرة األطراف الدول أغلبية تعتمده تعديل وأي المتحدة. األمم برعاية العام األمين عقده األقل

 .إلقراره المتحدة لألمم العامة الجمعية على يعرض
 وفقا العهد، ذاه في األطراف ولالد ثلثي أغلبية وقبلتها المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرتها متى التعديالت نفاذ يبدأ .2

 .منها كل لدى الدستورية لإلجراءات
 بأحكام لزمةم األخرى  األطراف الدول تظل بينما قبلتها، التي األطراف للدول ملزمة تصبح التعديالت هذه نفاذ بدأ متى .3

 .قبلته قد تكون  سابق تعديل وبأي العهد هذا
 30 المادة

 الدول جميع المتحدة لألمم العام األمين يخطر ،26 المادة من 5 الفقرة بمقتضى تتم التي اإلخطارات عن النظر بصرف
 :يلي بما المذكورة المادة من 1 الفقرة في إليها المشار

 ،26 للمادة طبقا تتم التي واالنضمامات والتصديقات التوقيعات أ(
 .29 المادة إطار في تتم يالتتعد أية نفاذ بدء وتاريخ ،27 المادة بمقتضى العهد هذا نفاذ بدء تاريخ ب(

 31 المادة
 محفوظات في سية،والفرن والصينية والروسية واإلنكليزية باإلسبانية نصوصه الحجية في تتساوى  الذي العهد، هذا يودع .1

 .المتحدة األمم
 .26 ادةالم في إليها المشار الدول جميع إلى العهد هذا من مصدقة صور بإرسال المتحدة لألمم العام األمين يقوم .2
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