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 شكػر وعرفاف
 

عانني عمى انجاز ىذه الدراسة المتواضعة اتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف الى أبعد الحمد هلل الذي 
الفاضؿ الدكتور/ سعدي الكرنز الذي  أستاذيواخص بالذكر ، ىذه الدراسة جازإنفي كؿ مف ساىـ 
 في التوجيو واإلرشاد.وعمى ما بذلو مف جيد كبير عمييا،  باإلشراؼشرفني مشكورا 

والتدريسية، وخاصة معيد  اإلداريةىيئتيا  بأعضاء ممثمة جامعة القدسكما أتوجو بالشكر والعرفاف إلى 
وكافة  ، عبد الوىاب الصباغ: ، والدكتوراألطرشعزمي : الدكتور ىادامة ممثمة بمدير التنمية المست

 في المعيد. والعامميف  األفاضؿ األساتذة
المحكميف الذيف افادوني بمالحظاتيـ واقتراحاتيـ  األفاضؿ كذلؾ، لألساتذة بخالص الشكر وأتقدـ

وتفريغيا، وكؿ مف شرفني باالجابة عف  البناءة في تحكيـ االستبانة، وكؿ مف ساعدني في توزيعيا
 نجاح ىذا العمؿ . إلى أدىما  ، بكؿ موضوعية وصدؽ أسئمتيا
كؿ الشكر والتقدير الى جمعيتي )جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني( ممثمة برئيسيا  أخراوليس  وأخيرا
موظفات في الجمعية خالد جودة، وجميع الموظفيف وال: يونس الخطيب ومديرىا العاـ الدكتور: الدكتور

 . التي واجيتنيبكؿ ايجابية وذلموا كافة الصعوبات والعقبات  معي الذيف تعاونوا
 سائمة اهلل اف يجزييـ الخير والبركة، والحمد هلل رب العالميف

 
                                                                                

 صفاء رشيد درويش عمير
 



 

  ت

 مصطمحات الدراسة
 

ىي جمعية وطنية فمسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقمة معترؼ جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني: 
وأقرت مف قبؿ المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو  1968تأسست عاـ رسميا وطنيا و دوليًا، بيا 

حية واالجتماعية لمشعب الص االحتياجاتمف أجؿ تمبية  1969السادسة التي عقدت في القاىرة عاـ 
الفمسطيني، وتمارس نشاطيا في فمسطيف وفي مناطؽ تجمعات الشعب الفمسطيني بموجب اتفاقيات 
جنيؼ، وبموجب مبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر وىي: "اإلنسانية، 

 ( 2014الفمسطيني،  اليالؿ األحمر عدـ التحيز، الحياد، االستقالؿ، التطوع، الوحدة، والعالمية")جمعية
" قدرة األفراد والمجتمعات والمنظمات أو البمداف المعرضة لمكوارث واألزمات ىي: القدرة عمى الصمود

ولمواطف ضعؼ كامنة، عمى توقعات الصدمات والضغوطات واالستعداد ليا والحد مف أثرىا والتكيؼ 
 (.2016، مورينيرو تورنبوؿعات عمى المدى البعيد". )معيا والتعافي مف تأثيراتيا دوف المساس بالتوق

 
ظروؼ معادية، في فترات تاريخية  في ظؿىو "استراتيجية بقاء وكفاح مارسيا الفمسطينيوف الصمود: 
 ( 2001)اشتيو،  متعددة"

 
إال أنو في  : يعرؼ التيميش بأنو "عممية االستبعاد مف المشاركة الفعالة في المجتمع.مفيـو التيميش

ويرتبط عند  ، الوقت ذاتو قد تمت اإلشارة إلى التيميش كمفيوـ يرتبط عند البعض بظاىرة الفقر
 .(2014البعض اآلخر بفكرة انعداـ الفاعمية" )عبد العزيز، 

 
عبارة عف تدخالت ممموسة في تطوير البنية التحتية لممجتمعات الميمشة ": ىي مشاريع تخفيفية

 تقييـ قدرات الفئات الميمشة مف خالؿ ة تقييـ احتياجات المجتمعتأتي نتيجة لعمميو المستيدفة، 
(VCA) "  (.2007، األحمرواليالؿ  األحمر)االتحاد الدولي لجمعيات الصميب 



 

  ث

  ممخصال
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني  تبيافىدفت الدراسة إلى 

المنيج المناسب  كونو،  ذا اليدؼ استخدمت الدراسة المنيج الوصفيفي المناطؽ الميمشة، ولتحقيؽ ى
 سنة (  18) فوؽ سف  سكاف المناطؽ الميمشةمف حيث تكوف مجتمع الدراسة  ، ليذه الدراسة التحميمية

 ) شماؿ الضفة الغربية( محافظة سمفيت  فيالمستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني و 
 .األغوار في الوسط أريحا و مدة القديمة في الخميؿ( في الجنوب إضافة إلى منطقة )الب H2ومنطقة 

في فمسطيف، وتـ اختيار أفراد العينة  الجمعيةمف برامج  مستفيداً ( 342وقد شممت عينة الدراسة )
اد إعد تـ ،عمى عدد مف الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فييا عبعد االطالو  . القصدية بالطريقة
المتعمقة بالصمود، البيانات الشخصية، دور برامج الجمعية  أقساـ:مف ثالثة  الذي تألؼ االستبياف

المحكميف تـ  وأراءوبناء عمى نتائج العينة  . عمى عينة استطالعية يافطبؽ االستب. و مؤشرات الصمود
وبمغت قيمة معامؿ  ، وتـ تفريغ البيانات وتحميميا ، وطبؽ عمى عينة الدراسة يافاعتماد االستب

دور برامج  (. وتبيف مف خالؿ التحميؿ اف درجة مقياس0.96)االتساؽ الداخمي( لممقياس ككؿ )
المجاؿ أف  وتبيف(. 4.02الحسابي ) متوسطوحيث بمغ  ، كانت مرتفعة الجمعية المتعمقة بالصمود

(، في 4.09بي يساوي )وكاف متوسطو الحسا ، معامؿ اختالؼ أدنىحاز عمى ( إدارة الكوارث الثالث )
المتوسط الحسابي  بمغحيث  ، عمى اعمى معامؿ اختالؼالمجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية (حيف حصؿ 

حيث بمغ المتوسط الحسابي  ، كانت مرتفعةمؤشرات الصمود (. كما تبيف اف درجة مقياس 3.92)
متوسط ال وبمغ ، اختالؼ عمى اقؿ معامؿ تحاز  فقد )يمتمؾ الميارات والمعرفة( فقرة أما(. 3.99)

معامؿ  أعمىعمى )متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية ( فقرة ت(، في حيف حصم4.10الحسابي )
بيف أف حيث ت ، ىناؾ اثر ذو داللة احصائية و(. 3.87الحسابي )متوسط ال بمغحيث  ، اختالؼ

كونيا تمعب دورًا  ، ةالبديم يةالفرضرفض الفرضية العدمية ونقبؿ بنوبذلؾ  0.05مستوى الداللة اقؿ مف
واف ىناؾ عالقة قوية جدا تتبيف مف خالؿ نتائج  وبمؤشراتوبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود  في

دور برامج فكمما زاد  ، طرديةىي تبيف أف العالقة "  بيتا" كما أف قيمة " بيرسوف"معامؿ ارتباط 
الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود وتـ قبوؿ  .صمودزاد تحسف مؤشرات ال الجمعية المتعمقة بالصمود

في متوسطات استجابات وىناؾ ( α≤.0.5فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
مؤشرات الصمود مف وجية  فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة ب تتعمؽ ةتوجد عينأفراد 
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فيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف تبعا نظر سكاف المناطؽ الميمشة المست
جية حكومية أو غير  ةمف أي مساعدات ةالجنس ، العمر، الحالة االجتماعية، تتمقى أي لمتغير

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى حكومية . وتبيف رفض 
دور برامج الجمعية المتعمقة تتعمؽ بفي متوسطات استجابات أفراد  (α≤0.05الداللة اإلحصائية )

مؤشرات الصمود مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج في بالصمود المؤثرة 
 .تبعا لمتغير مكاف السكف، المستوى التعميمي، الدخؿ، الفمسطيني في فمسطيفجمعية اليالؿ األحمر 
زيادة البرامج التوعية عمى  الجمعية تعمؿ أف  أبرزىا جموعة مف التوصياتوخمصت الدراسة الى م

كوادر بشرية  إعدادوالتثقيفية والتاىيمية واالجتماعية في مجاؿ إدارة الكوارث، وزيادة التركيز عمى 
ومعرفة احتياجات ، في المناطؽ الميمشة أكثر الجمعية تفعيؿ دورو متخصصة بمختمؼ التخصصات، 

دراجياعات ىذه المجتم أف الجمعية  وعمى .وأنظمتياضمف سياسة الجمعية  وأوضاعيا المختمفة، وا 
الفئات  إلىفي الوصوؿ و مساعدتيا العالقة مع المؤسسات المحمية والدولية  تعمؿ عمى تفعيؿ

 المجتمع ، واف إلفرادتقديـ المساعدات والبرامج  إثناءفي الميمشة والتخفيؼ عنيـ، وتفعيؿ دور الرقابة 
الذيف تمكنوا مف الصمود في ظؿ ظروؼ  ، المحتاجيف اإلفرادتعمؿ الحكومة والمؤسسات عمى دعـ 

وتوفير المرافؽ  ، العمؿ بيامف مف خالؿ تحديد القطاعات التي تمكنيـ  اإلسرائيمي االحتالؿ
عمى الصمود، وتوفير دعـ نقدي لمعاطميف عف العمؿ في تمؾ المناطؽ االقتصادية التي تساعدىـ 

  . األخرىاالحتياجات األساسية  لتوفير
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Abstract 

 

This study aimed at identifying the role of the Palestine Red Crescent Society (PRCS) in 

promoting the steadfastness of Palestinian citizens in the marginalized areas. To achieve 

this objective, the study used the descriptive approach, which is the appropriate method for 

this analytical study. The study population consisted of all members of the local 

community (over the age of 18) who benefit from the services of the Palestine Red 

Crescent Society in the marginal areas. The regions are Salfit Governorate in the North, H2 

area (the Old City of Hebron) in the South, as well as Jericho and the Jordan Valley Region 

in the Center. 

 The study sample included 342 members from the marginalized areas benefiting from the 

programs of the Palestine Red Crescent Society. The sample was selected according to the 

purposive sample method. After the researcher reviewed a number of previous studies and 

its tools, she developed a questionnaire which consisted of three sections: the personal 

data, the role of the Society's programs in enhancing steadfastness, and the steadfastness 

indicators. The questionnaire was applied to an exploratory sample and according to the 

results and the opinions of the arbitrators; the sample was adopted and applied to the 

sample of the study. The data were classified and analyzed and the coefficient of (internal 

consistency) of the total scale was (0.96). The analysis showed that the measurement of the 

role of the Society's programs of steadfastness was high, with an arithmetic mean of (4.02). 

It was found that the third area (the disaster management) had the lowest coefficient of 

variation and the mean was (4.09), while the first area (the community health) had the 

highest coefficient of variation, where the mean was (3.92). It was also found that the scale 

of steadfastness indicators was high, with an arithmetic mean of (3.99). Thus, the area of ( 

possessing skills and knowledge) obtained the lowest coefficient of variation and the 

arithmetic mean was (4.10). The area of (continuous with the internal and external sources 

of support) had the highest coefficient of variation with a mean of (3.87). There was a 
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significant statistical effect, in which level of significance was less than (0.05). Thus the 

null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. That’s because 

there is an impact of the role of the Society's programs on the steadfastness indicators, and 

that a very strong relationship is identified through the results of Pearson correlation 

coefficient. 

The value of Beta Coefficient shows that the relationship is positive; that means the more 

the role of the Society’s steadfastness programs, the more the indicators of steadfastness 

are improved. The null hypothesis “there are no statistical differences at the level of 

statistical significance ≤.0.5 )  α )” was found in the average responses of the sample 

members concerning the role of the Society's programs related to its impact on the 

steadfastness indicator. This was from the point of view of residents of marginalized areas 

who are beneficiaries of PRCS programs in Palestine according Place of residence, level of 

education and income. 

The study concluded a set of recommendations, the most important of which is that the 

society should increase the awareness, education, and rehabilitation social programs in the 

field of disaster management. Also, increasing the focus on preparing human cadres 

specialized in various disciplines, activating the role of the society in the marginalized 

areas and identifying the needs of these communities and their different situations and list 

them in the  society’s polices and its regulations. The society should work to activate the 

relationship with local and international institutions and assist them in reaching and 

alleviating marginalized groups. In addition to that, it should work on activating the role of 

supervision in the provision of assistance and programs to the members of the community. 

The government and institutions should support the needy individuals who managed to 

withstand the conditions of the Israeli occupation by identifying the sectors that enable 

them to operate. Also, provide economic facilities that help them to withstand, and provide 

cash support to the unemployed in those areas to be able to provide other basic needs. 
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 الفصل األول
________________________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة 

 
 

  مقدمة 1.1

ازدادت االحتياجات اإلنسانية بمعدؿ ينذر بالخطر، وزاد عدد الخسائر البشرية واالقتصادية وعدـ 
فإذا تـ اتباع المنيج المعتاد فيما يتعمؽ باألزمات االستقرار السياسي واالقتصادي والظمـ االجتماعي، 

، لف تتمكف المجتمعات مف إدارة تزايد حجـ التحديات. لذا كاف ال بد مف نقمة نوعية لياواالستجابة 
لى اتخاذ إجراءات وقائية  ، في الطريقة التي نعمؿ مف خالليا مع المجتمعات المعرضة لمخطر وا 

التأثيرات السمبية عمى المستوى المحمي. فكاف العمؿ عمى تعزيز لمحد مف التعرض لمخطر والضعؼ و 
قدرة المجتمعات عمى الصمود ىو الحؿ في مجاؿ التنمية الدولية، كمتطمب لتمكيف المجتمعات مف 

 بمورة شكؿ حياتيا وبناء مستقبؿ آمف وسميـ ومزدىر ليا.
لمجتمعات مف أجؿ المجتمعات، بؿ القدرة عمى الصمود إلى ا توفيروتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف 

 التمعف في ماىيةرحمة تشاركية يقودىا المستفيدوف منو، فيو يتطمب عقمية جديدة تركز عمى  ىي
تمكينيا وتعزيز الروابط بينيا، إضافة إلى الجيد والعمؿ الدؤوب لمتصدي لمتحديات بيدؼ  المجتمعات

 (. 2017، كوبز وآخروففيالس) المعقدة
التخصصات، فقد تـ استخدامو عمى نطاؽ واسع  باختالؼيوـ القدرة عمى الصمود يختمؼ تحديد مف

قدرة النظاـ ومكوناتو عمى امتصاص "  وبأنّ ويتـ  ،في مجاؿ البيئة، لينتقؿ إلى العمـو االجتماعية
 " ووظائفو األساسية أو تحسينيا تركيبتوالصدمات والتعافي منيا بسرعة، مع المحافظة عمى 

 (. 2016، ورنبوؿو ت مورينير)
العديد مف الجمعيات الوطنية إلى تعزيز قدرة المجتمعات عمى الصمود عمى مدى عدة عقود،  ىسع

تساعد المجتمعات  " كيتحالؼ المميار مف أجؿ القدرة عمى الصمودشعار"  وأطمقت ىذه الجمعيات
القدرة عمى في مجاؿ وتنفيذ شراكات  ،عمى اتخاذ خطوات محددة لتعزيز قدرتيا عمى الصمود
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تحالؼ المميار مف أجؿ القدرة " كاف اليدؼ مف و  . والتي تقاد عمى مستوى المجتمعات ، الصمود
بناء تحالؼ عالمي فعمي مف األفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات الدولية " عمى الصمود

وتعد . شتركةقدرتيا عمى العمؿ وتنسيؽ مواردىا الموتعزيز والحكومات لتعبئة الشبكات الجماعية 
المجتمعات المحمية والوطنية األساس في عممية تحقيؽ قدرة المجتمعات عمى الصمود )االتحاد 

 (.2015الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر، 
التي تضمنتيا معظـ   ،تبنت منظمات المجتمع المدني الفمسطيني مجموعة مف االستراتيجيات الفعالة

نتيجة لما عصؼ بالمجتمع الفمسطيني مف تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية برامجيا ومشاريعيا، 
شتى الصعد تشكؿ بفعؿ إجراءات  طاؿاألوؿ تدمير منيجي : مشيديف متناقضيف ضمفجعمتو 

االختالالت البنيوية الداخمية لممؤسسات الفمسطينية وضعؼ  عمى ذلؾاالحتالؿ وسياساتو، وساعده 
 القدرة عمى التأثير.

ا الثاني، وعمى النقيض مف ذلؾ، يتمثؿ في مشيد األمؿ والصمود الذي مثمتو تجربة الحياة اليومية مّ أ
وما تحتويو مف مبادرات إبداعية أثبتت أف ىناؾ فسحة لألمؿ بحياة أفضؿ تسودىا ، لمفمسطينييف

 (.2004، بار-فيكودا) الحرية والمساواة والسالـ
استجابة لالحتياجات الصحية  1968فمسطيني عاـ جاء تأسيس جمعية اليالؿ األحمر الو 

واالجتماعية لمشعب الفمسطيني في أماكف تواجده كافة، ومواكبة النطالقة الثورة الفمسطينية ونضاالت 
الشعب الفمسطيني مف أجؿ الحرية واالستقالؿ الوطني، واضعة نصب عينييا بمسمة جراح الشعب 

ؿ اإلسرائيمي، وزرع البسمة عمى شفاه المرضى واألطفاؿ الفمسطيني النازفة بفعؿ ممارسات االحتال
 (.1989والمسنيف والشيوخ )عرفات، 

ومنذ نشأتيا حرصت الجمعية عمى أال تقتصر خدماتيا عمى الجانب الصحي فحسب، بؿ تعدتيا إلى 
األشخاص ذوي جوانب اجتماعية إنسانية عديدة تبمورت في مجاالت الصحة النفسية، وتأىيؿ 

 ومواجية تداعيات الكوارث الطبيعية، وتمؾ التي بفعؿ االحتالؿ. ، واإلسعاؼ والطوارئ ،اإلعاقة
كما اىتمت بقطاع الشباب فعممت عمى تجنيدىـ ليساىموا بالجيد اإلنساني الذي تقوـ بو الجمعية 
لخدمة الشعب الفمسطيني بفئاتو كافة، واعتنت بشكؿ خاص بقطاعات المرأة والطفؿ وكبار السف 

اإلعاقة، وأنشأت المراكز الخاصة لمعناية بيـ والحرص عمى صحتيـ وتقديـ العوف ليـ. كما وذوي 
اىتمت بالجوانب الروحية لإلنساف الفمسطيني فشجعت المواىب الشابة ووفرت ليـ السبؿ لتفجير 
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جمعية اليالؿ طاقات اإلبداع لدييـ في جوانب متعددة، وفي مقدمتيا الجانب الثقافي والفني )
 (. 2018 ،مراالح
 مشكمة الدراسة  2.1

نظرا لخصوصية الظروؼ التي يعيش في ظميا الشعب الفمسطيني، وحقيقة أف جزءًا منو ما يزاؿ 
 ، يرزخ تحت نير االحتالؿ اإلسرائيمي، ويتعرض دوما لالعتداءات واالجتياحات العسكرية والحصار

عية استراتيجيتيا عمى أف تكوف بينما يعيش الجزء اآلخر في مخيمات المجوء، فقد رسمت الجم
مستشفياتيا ومراكزىا المختمفة جاىزة وعمى أىبة االستعداد في أوقات السمـ والحرب لتمبية االحتياجات 

 الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني دوف انقطاع. 
 يرفالعدواف اإلسرائيمي المستمر منذ سنوات عمى قطاع غزة والحروب المتكررة التي تسفر عف تدم

ومواصمة بناء جدار  ، ، وتردي األوضاع اإلنسانيةواالقتصادية واالجتماعية التحتية والتعميمية البنية
الفصؿ العنصري الذي عزؿ الكثير مف التجمعات الفمسطينية بشكؿ كامؿ عف محيطيا بما فييا 

وعزز بعض مدينة القدس، جعؿ مف تطوير خدمات جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني أمرًا حتميًا. 
لمواجية الكوارث أو التعامؿ مع  التي وضعتيا الجمعية ومنيا االستعداد اإلستراتيجيةاألىداؼ 
المزمنة، الحاجة إلى تطوير منيجيات جديدة لمجمعية لمتعامؿ مع األزمات مف خالؿ  المشكالت

زيز شراكات وتع ، تعزيز فروعيا وزيادة االعتماد عمى الطواقـ التطوعية والمدربة في المياديف
 وخاصة مف مكونات الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر. إستراتيجية

 ومف ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية المتمثمة بالسؤاؿ اآلتي: 
الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ  ما دور جمعية اليالؿ األحمر

 الميمشة؟
 
 مبررات الدراسة:  3.1
واألزمات الناتجة  لمتحدياتدعي حاجة المجتمع الفمسطيني لمتوعية والتثقيؼ لالستجابة تست .1

 المقدرةىذه المشكمة مف أجؿ النيوض بالمجتمع وتعزيز لب الوقوؼ عمى و ، عف االحتالؿ
 في ظؿ المتغيرات المحمية والعالمية. ، عمى تمبية احتياجاتو الصحية واالجتماعية
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مى المستوى المحمي، إلبراز دور الجمعية الريادي واإلنساني حداثة موضوع الدراسة ع .2
أىدافيا ومبادئيا  بما ال يتعارض معبرامجيا، وتنفيذ واالجتماعي في تقديـ خدماتيا 

 ورسالتيا.
القرارات  اتخاذالتي تقؼ في طريؽ تحقيؽ أىداؼ الجمعية، ومف ثـ  المعوقات التعرؼ عمى .3

 بو لخدمة أبناء الشعب الفمسطيني. المناسبة لتفعيؿ دورىا واالرتقاء 
 أىمية الدراسة  4.1

تمقي ىذه الدراسة الضوء عمى إسيامات الجمعية في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني أينما تواجد، 
خصوصًا أثناء التعرض ألزمات الكوارث الطبيعية واعتداءات االحتالؿ، وال يتسنى ذلؾ إال مف 

الفمسطيني، وبحث  الشعبة تزامنا مع الظروؼ التي مر بيا خالؿ التعرؼ عمى نشأة ىذه الجمعي
براز دورىا في تعزيز صمود المجتمع الفمسطيني، ومحاولة ربط بعض ، مكامف القوة والضعؼ لدييا وا 

المتغيرات واألسباب ببعضيا وبطريقة نشوئيا ونتائجيا وما خمفتو مف ظواىر قديمة جديدة في البيئة 
 الفمسطينية.

 األىمية العممية لمدراسة بما يمي: ويمكف إجماؿ 
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية موضوعيا كمتطمب مف متطمبات التنمية المجتمعية في وقتنا  .1

 الحاضر، ويعتبر اليدؼ األساسي الذي تسعى لتحقيقو أغمب المجتمعات.
ؿ مر الفمسطيني في النضاجمعية اليالؿ األح إسياـقمة األبحاث والدراسات التي تناولت  .2

 الباحثة.  معرفةي حسب الفمسطين
اىتماـ الباحثيف في المجاؿ العممي إلجراء المزيد مف الدراسات عف العديد مف  تعزيز .3

براز دورىا في تحقيؽ التنمية البشرية  المؤسسات والمنظمات الفمسطينية في الوطف، وا 
 والمجتمعية.

ويعتمد عمييا  ، الجمعيات ىذه الدراسة بإضافة مرجعية بحثية عممية لتستخدميا تسيـقد   .4
 تعزيز صمود المواطف وتحقيؽ التنمية المستدامة. العمؿ بيدؼ  الباحثوف والمختصوف في

 
 أىداؼ الدراسة:  5.1

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدؼ رئيسي ىو)بياف دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في 
 وتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية: تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة( 


