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ــال  ــة اجيـ ــعت منظمـ ــها، سـ ــذ تأسيسـ منـ
بالقـــات للتوعيـــة والتنميـــة، إلـــى نشـــر ثقافـــة 
المشـــاركة المجتمعيـــة وقيـــم المبـــادرة 
والعمـــل المجتمعـــي مـــن  هنـــا تولـــدت 
ــي  ــذي يأتـ ــل، والـ ــذا الدليـ ــداد هـ ــرة إعـ فكـ
ضمـــن مشـــروع توزيـــع الميـــاه الصالحـــة 
للشـــرب فـــي مديريـــة القاهـــرة محافظـــة 
ـــات  ـــال بالق ـــة أجي ـــذه منظم ـــذي تنف ـــز، ال تع
ـــة، بالشـــراكة مـــع منظمـــة  للتوعيـــة والتنمي

ــة. ــيف للطفولـ اليونيسـ
ــن  ــة وثالثيـ ــن ثالثـ ــارة عـ ــو عبـ ــروع هـ المشـ
خزاًنـــا، تـــم توزيعهـــم فـــي ثـــالث وثالثيـــن 
منطقـــة فـــي مديريـــة القاهـــرة بمدينـــة 
بالميـــاه  خـــزان  كل  تزويـــد  ويتـــم  تعـــز، 
الكثيـــر  بـــدت  وكمـــا  للشـــرب.  الصالحـــة 
عملهـــا  فـــي  تعتمـــد  المنظمـــات  مـــن 
ــة،  ــان المجتمعيـ ــر اللجـ ــع عبـ ــع المجتمـ مـ
ــي كل  ــة فـ ــة مجتمعيـ ــكيل لجنـ ــم تشـ تـ
منطقـــة تتولـــى مســـئولية اإلشـــراف علـــى 
توزيـــع الميـــاه بيـــن الســـكان المحيطيـــن 
بالخـــزان، والقيـــام بـــدور حلقـــة الوصـــل 
بيـــن المنظمـــة والمجتمـــع؛ لمعالجـــة أي 
إشـــكاليات قـــد تحصـــل، باإلضافـــة إلـــى 

تصدير
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رفـــع المقترحـــات التـــي تســـهم فـــي تطويـــر المشـــروع.
ـــى  ـــر،  عل ـــا أكث ـــل دوره ـــان، لتفعي ـــذه اللج ـــب ه ـــم تدري ـــروع ت ـــن المش ـــة م ـــة الثاني ـــالل المرحل وخ
ـــى  ـــول عل ـــدف الحص ـــبيك؛ به ـــات،  والتش ـــل النزاع ـــة، ح ـــاركة المجتمعي ـــي، المش ـــل التطوع العم

ـــعها.  ـــا وتوس ـــتمرارية عمله ـــن اس ـــا يضم ـــم بم الدع
ـــعها  ـــا وتوس ـــي عمله ـــان ف ـــذه اللج ـــتوى أداء ه ـــاع مس ـــو إرتف ـــد، ه ـــا بع ـــه فيم ـــم مالحظت ـــا ت وم
فـــي تقديـــم خدمـــات خـــارج نطـــاق مشـــروع توزيـــع الميـــاه الصالحـــة للشـــرب، وتغطيتهـــا جوانـــب 
أخـــرى، كالجانـــب االغاثـــي بتوفيـــر الطعـــام ألبنـــاء األحيـــاء المتواجديـــن بهـــا، وجـــذب داعميـــن 

ـــة.  ـــالت النظاف ـــذ حم ـــة وتنفي ـــات المهني ـــل التدريب ـــطة مث ـــام بأنش ـــاء، والقي ـــر الم ـــن لتوفي أخري
ومـــن خـــالل إســـتطالعات تـــم قياســـها عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي حـــول أهميـــة تشـــكيل 
اللجـــان المجتمعيـــة، قضـــت بأهميـــة تواجدهـــا وبيـــان الحاجـــة الماســـة لهـــا. وكذلـــك بالبحـــث 
ــي  ــة فـ ــان المجتمعيـ ــل اللجـ ــكيل وعمـ ــة تشـ ــر اليـ ــى نشـ ــل علـ ــات تعمـ ــاليب وتقنيـ ــول أسـ حـ
نطـــاق أوســـع فـــي المجتمـــع، تـــم التوصـــل إلـــى أن إصـــدار هـــذا الدليـــل فـــي المرحلـــة الثالثـــة 
مـــن المشـــروع وهـــي اآلليـــة المناســـبة التـــي ســـتصل الـــى نطـــاق أوســـع وفئـــات متنوعـــة مـــن 

المجتمـــع، أفـــراد، مبـــادرات، منظمـــات، وســـلطات محليـــة.
وإذ ننشـــر هـــذا الجهـــد ليصبـــح متاحـــا ليسترشـــد ويســـتأنس بـــه كل المهتميـــن بقضايـــا البنـــاء 
والتنميـــة وهيئـــات المجتمـــع المدنـــي، أو المؤسســـات الرســـمية فإنـــاا نتوجـــه بخالـــص الشـــكر 
والتقديـــر لشـــركائنا فـــي منظمـــة اليونيســـيف -للطفولـــه ولـــالخ ســـامي الحكيمـــي وفريـــق 
اللجـــان المجتمعيـــة الذيـــن لـــوال عملهـــم الـــدؤوب وصبرهـــم ومســـاهمتهم لمـــا اســـتطعنا 

إنجـــاز هـــذا الدليـــل.
أخيـــرا لـــن أغـــادر هـــذا التقديـــم دون اإلشـــادة بحـــق بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل األســـتاذة ليلـــى 
الفقيـــه رئيـــس المنظمـــة وكل فريـــق المنظمـــة الذيـــن كانـــوا فعـــال الجنـــود المجهوليـــن فـــي 

ـــاد.  ـــل الج ـــذا العم ـــاز ه إنج

دليل عمل اللجان المجتمعية 

فـــــواز الخليــــدي 
 األمين العام 

منظمة أجيال بالقات 
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مقدمة دليل عمل اللجان المجتمعية 
يهــدف هــذا الدليــل إلــى توضيــح دورالمشــاركة المجتمعيــة فــي تنميــة وتطويــر المجتمـــع المحلـــي، 
ويســلط الضــوء علــى إحــدى وســائل المشــاركة المجتمعيــة، المتمثلــة باللجــان المجتمعيــة مــن حيــث 

اليــة تشــكيلها وعملهــا واســتمراريتها. 
ويســعى هــذا الدليــل إلــى تزويــد المســؤولين والقائميــن علــى البرامــج المرتبطــة بالمجتمــع المحلــي 
بمعلومــات وآليــات كافيــة حــول اللجــان المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى توجيــه األهالــي بأهميــة تشــكيل 
ــات  ــر المجتمع ــة وتطوي ــل تنمي ــن أج ــوة مـ ــوة بخط ــك خط ــم ذل ــة أن يت ــدى إمكاني ــان وم ــذه اللج ه

المحليــة التــي يعيشــون فيهــا. 
ولتحقيــق هــذه األهــداف تــم اعــداد هــذا الدليــل بمشــاركة عينــة مــن أفــراد المجتمــع المحلــي، 
وإجــراء مقابــالت مــع أعضــاء لجــان مجتمعيــة ومســـئولي البـــرامج المجتمعيــة الذيــن عملــوا عبــر لجان 
مجتمعيــة فــي بعــض المؤسســات والمنظمــات المحليــة والدوليــة فــي اليمــن، وكذلــك باالطــالع علــى 
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بعــض مــن االدلــة والكتيبــات االجنبيــة والعربيــه فــي نفــس المجــال، وبإتبــاع الخطــوات التاليــة:
1- عمل استمارة مخصصة للجان المجتمعية لمعرفة كيفية تكوينها والية عملها 

اللجــان  اليــة عملهــا مــع  المحليــة والدوليــة لمعرفــة  المنظمــات  زيــارات ولقــاءات لعــدد مــن  2- عقــد 
اللجــان  لهــذه  تشــكيلها  اليــة  وكذلــك  المجتمعيــة 

3- اإلطالع على عدد من األدلة والمراجع العربية واالجنبية التي تتحدث عن في إطار هذا الموضوع.
4- نشرعدد من االسئلة واالستفسارات وفتح النقاش عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

5- اعــداد المســودة االولــى للدليــل وعقــد ورشــة عمــل مــع عــدد مــن المبــادرات واللجــان المجتمعيــة 
االولــى.  المســودة  لمراجعــة 

6- اعــداد المســودة الثانيــة للدليــل وعقــد ورشــة عمــل مــع عــدد مــن المتطوعيــن والمدربيــن والباحثيــن 
واللجــان المجتمعيــة لمراجعــة المســودة الثانيــة. 

7- اعداد المسودة النهائية للدليل وعرضها على مجموعة مصغرة من المتطوعين.
 حقيقــة هنــاك رغبــة وتوجــه إيجابــي لــدى أفـــراد المجتمــع نحـــو المشــاركة المجتمعيــة وأهميــة دورهــا فــي 
تنميــة وتطويــر المجتمــع المحلــي خاصــة فــي االوضــاع التــي يعيشــها المجتمــع حالًيــا، وغيــاب لدورالدولــة، و 

محدوديــة عمــل المنظمــات مــع تنامــي االحتياجــات ووجــود حاجــة الــى االســتجابة الســريعة. 
ــي  ــة ف ــاركة المجتمعي ــن أدوات المش ــة  كأداة م ــان المجتمعي ــس دور اللج ــى عك ــل عل ــذا الدلي ــيعمل ه س
تنميــة وتطويــر المجتمـــع المحلـــي ويوجــه المســتفيدين الــى تفهــم طبيعة األنشــطة التــي تقوم بهــا اللجان 
ــراد  ــام أف ــا، وإنضم ــاركون فيهـ ــف ويشـ ــي الري ــة ف ــة او القري ــي المدين ــارة ف ــتوى الح ــى مس ــة عل اللمجتمعي
المجتمــع ضمــن لجــان مجتمعيــة مــن خــالل االســتفادة مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل، وكذلــك 
ــل  ــاء والعم ــز االنتم ــا وتعزي ــا وتطويره ــة وتنميته ــم الحياتي ــادة خبرته ــى زي ــتعمل عل ــوات س ــات والخط االلي
الجماعــي ومــن ثـــم زيــادة الثقــة بالنفــس وتنميــة العالقــات العامــة باإلضافــة إلــى شــغل أوقــات الفــراغ فــي 

أعمــال مفيــدة. 
وكمــا نعلــم أن العمــل فــي المجــال التطوعــي - كمــا يعكســه الواقــع- ال يعتمــد علــى متغيــر العمــر 
ــل  ــي العم ــم ف ــة، و األه ــة عمري ــواء وأي فئ ــد س ــى ح ــاث عل ــور واإلن ــاح للذك ــه مت ــاب في ــس؛ ألن االنتس والجن
التطوعــي هــو االلتــزام بالعمــل والقدرة علـــى العطـــاء والتعلـــيم واالســـتعداد والرغبــة في تطوير الشــخصية 
وهــذا مــا ســيتاح مــن خــالل تشــكيل اللجــان المجتمعيــة وانتشــارها والتــي ســيؤدي الــى توســيع نطــاق العمــل 
التطوعــي ألفــراد المنطقــة المتوجــد بهــا ممــا ســيؤدي الــى تعزيــز قــدرات اللجــان المجتمعيــة علــى مواجهــة 

المشــكالت ومعالجتهــا بشــكل افضــل.
سامي الحكيمي

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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أهمية الدليل 
ــة  ــان المجتمعي ــوع دور اللج ــول موض ــدور ح ــي ت ــى الت ــة األول ــن األدل ــن ضم ــل م ــذا الدلي ــر ه يعتب
المحلـــي ومــن  بتنميــة وتطويــر المجتمــع  باعتبارهــا إحــدى وســائل المشــاركة المجتمعيــة 
االدلــة التــي تطرقــت إلــى وجهــة نظــر أفــراد المجتمــع المحلــي، وأعضــاء لجــان أحيـــاء ســـكنية، 
ومســؤولي البرامــج المجتمعيــة فــي بعــض المؤسســات لمــدى أهميــة ودور لجــان األحيــاء 

الســكنية كأداة مــن أدوات المشــاركة المجتمعيــة.

يمكن إيجاز أهمية الدليل فيما يلي:

ــي  ــي ف ــع المحل ــة المجتم ــاريع تنمي ــج ومش ــى برام ــن عل ــؤولين والقائمي ــد المس ــوم بتزوي 1-  يق
ــة. ــاركة المجتمعي ــة بالمش ــان المجتمعي ــل دور اللج ــة تفعي ــات بأهمي المنظم

2- تزويــد المســؤولين والقائميــن علــى برامــج تنميــة المجتمــع المحلــي حــول واقــع عمــل للجــان 
ــة  ــتراتيجيات فعالـ ــات واس ــم سياس ــى رس ــل عل ــدف العم ــك به ــا، وذل ــة عمله ــة وآلي المجتمعي
حــول كيفيــة تفعيــل دور اللجــان المجتمعيــة، وأهميتهــا واســـتخدامها لتطـــوير المشـــاركة 

ــي. ــع المحل ــي المجتم ــة ف المجتمعي

3- يثيــر اهتمــام أفــراد المجتمــع المحلــي بأهمية مشــاركتهم فــي تنمية وتطـــوير مجتمعاتهم 
بهــدف تحقيــق التنمية الشــاملة.

ــة  ــة حـــول كيفيـ 4- يمكــن أن يشــكل هــذا الدليــل مرجعيــة مهمــة للجــان المجتمعيــة القائمـ
ــا. ــة عمله ــا وآلي ــر مهامه تطوي

ــة  ــل المكتب ــات عم ــات وآلي ــن معلوم ــه م ــا يحتوي ــالل م ــن خ ــل م ــذا الدلي ــي ه ــع أن يغن 5- يتوق
ــة العربيــة واليمنيــة فــي هــذا المجــال ضئيلــة. ــة، خاصــة وأن األدل العربيــة عامــة واليمنيــة خاصـ

6- يتوقــع مــن هــذا الدليــل أن يكــون نقطــة انطــالق إلجــراء دراســات وأبحــاث وأدلــة أخــرى حـــول 
موضــوع اللجــان المجتمعيــة، وكيفيــة تفعيلهــا وذلــك بهــدف تحقيــق المشـــاركة المجتمعيـــة.
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ما الذي ستقوم به من خالل هذا الدليل ؟
البــد أن يكــون هنــاك مــن يبــادر للبــدء بتنظيــم المجتمــع، وجذبهــم للبــدء بتشــكيل اللجــان 
المجتمعيــة؛ خاصــة أولئــك المؤثريــن فيــه، ويعمــل علــى تنشــيطهم ودفعهــم نحــو ذلــك، 
ــاك  ــة وهن ــذه المهم ــدأ به ــت لتب ــو أن ــخص ه ــك الش ــون ذل ــل ليك ــذا الدلي ــاعدك ه ــوف يس وس
ــً  ــاركة تدريجي ــرة المش ــع دائ ــن، وستتوس ــاركة آخري ــرى بمش ــدك وأخ ــا لوح ــتبدأ به ــوات س خط
لتصــل أن تشــمل مجتمعــك المحيــط بــك. فأنــت بحاجــة أوال لتعمــل كمنشــط وتبــدأ باالنخــراط 
ــذب  ــام بج ــم القي ــن ث ــرب ، وم ــورة أق ــذ ص ــر وتأخ ــه أكث ــرف علي ــته؛ لتتع ــع ومعايش ــي المجتم ف
النــاس إليــك، وخلــق تواصــل معهــم لتتوســع الدائــرة تدريجيــً فيمــا بعــد لتبــدأ عمليــة تشــكيل 
بواســطة  العمــل  سيســتمر  ثــم  ؛  المجتمــع  مــن  بجذبهــم  قمــت  مــن  بمشــاركة  اللجنــة 
المعلومــات واإلرشــادات المتوفــرة فــي هــذا الدليــل، تســتفيد منهــا اللجنــة المجتمعية المشــكلة 
ــن  ــتفيدة م ــك مس ــي منطقت ــل ف ــدء بالعم ــن الب ــن ثم ــل؛ وم ــن الداخ ــها م ــم نفس ــدأ بتنظي لتب
المعلومــات والمهــارات والمعــارف المتوفــرة فــي هــذا الدليــل لتنفيــذ أنشــطتها، وتقديــم 

خدماتهــا تطويــر عملهــا واســتمراريتها.

إذا ســيكون عملــك كمنشــط، والمنشــط: هــو كل مــن يعمــل مــع مجموعــة مــن النــاس 
ــى  ــاعدها عل ــخ( ويس ــة... ال ــات الخاص ــة، أو ذوي اإلحتياج ــباًبا أو فتي ــاًء أو ش ــن نس ــاًلا، أو بالغي )أطف
التخطيــط، والتنفيــذ، والتقييــم بشــكل ناجــح لمشــروع تهتــم لــه المجموعــة، ويفيــد مفهــوم” 
ــا،  ــن أعضائه ــل بي ــال التواص ــيع مج ــة لتوس ــى المجموع ــاط عل ــة والنش ــاء الحيوي ــيط “إضف التنش
ويكــون القصــد مــن ذلــك هــو الرفــع مــن فعاليتهــا ومردوديتهــا ككيــان عضــوي، والكيــان 

ــة. ــة مجتمعي ــن لجن ــارة ع ــل عب ــذا الدلي ــي ه ــيكون ف س
ــا بيــن األعضــاء، حتــى تتــاح لــكل منهــم الفرصــة للتعبيــر عــن أفكاره،  وال بــد أن يكــون التواصــل أفقّيً
وتشــجيعه علــى تجــاوز الصعوبــات والعوائــق التواصليــة، بهــدف تبــادل الخبــرات، والمعــارف، 

والقيــم بيــن أعضــاء المجموعــة.

 والمنشط كذلك:
 - يســّهل الحــوار والنقــاش بيــن أفــراد 

ــة.  المجموع
- يوفــر مــوارد للمعرفــة والمعلومــات 
علــى  لتعمــل  المجموعــة  ويحفــز 

أخــرى.  معلومــات  عــن  البحــث 
يقيمــوا  أن  علــى  أفرادهــا  يســاعد   -
روابــط بيــن مــا تعلمــوه وبيــن خبراتهــم 

ــرة.  ــات والخب ــن المعلوم ــط بي ــوي الرب ــى يق ــة، حت الحياتي
ــى  ــل عل ــي، ويعم ــاخ تعلم ــاد من ــى إيج ــط عل ــاعد المنش - يس
إثــارة الفضــول، واالبتــكار، واستكشــاف البيئــة والتفكيــر النقــدي 

التحليلــي.
- يدعــم مشــاركة النــاس بمــا يتــالءم وقدراتهــم وأعمارهــم 

ومســؤولياتهم والظــروف واالعتبــارات الخاصــة بهــم.
- يســاعد علــى تطويــر العالقــات الجديــدة فــي المجتمــع 

والمدرســة. واألســرة 

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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الخلفية النظرية للدليل

اواًل: تنمية المجتمع المحلي

ثانيً: المشاركة المجتمعيـة
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: تنمية المجتمع المحلي
ً
اوال

لنفتــرض أّن نوعّيــة الحيــاة فــي مجتمعكــم المحّلــي تتدهــور،  رجــال االعمــال فــي المنطقــة 
أخــذوا أعمالهــم وانتقلــوا إلــى مــكان وجــدوا فيــه التســهيالت والعمــل أقــل كلفــة، مــن دون 
ــاظ  ــي للحف ــال الكاف ــة الم ــي المنطق ــاس ف ــن الن ــد م ــدى العدي ــد ل ــم يع ــة؛ ل ــات ثابت معاش
ــخاص  ــن األش ــدٌد م ــد ع ــرى، وج ــة أخ ــن جه ــة م ــات الخيري ــم المنظم ــم، أو لدع ــى حياته عل
أشــغااًل؛ ولكــن كان عليهــم أن يقطعــوا مســافات طويلــة للوصــول إليهــا، وفــي بعــض 
األوضــاع األســوأ وجــد بعــض األفــراد أنفســهم مشــّردين، كمــا بعــض األســر التــي باتــت تعيــش 
ــى  ــي إل ــع المحل ــّول المجتم ــة، تح ــي المنطق ــف ف ــا. ازداد العن ــدى أقربائه ــئ أو ل ــي مالج ف
ــاه  ــر تج ــأي أم ــام ب ــن القي ــز ع ــن بالعج ــم المواطني ــعر معظ ــة، وش ــر الكآب ــب ويثي ــكان كئي م

ذلــك؛ كيــف يمكــن تحويــل هــذا الوضــع كــي يبــدأ النــاس بالتحــّرك لتحســين حياتهــم؟

ــه يمكنهــم إحــداث الفــرق، وجْمــع هــؤالء النــاس للعمــل  ــردٌّ الممكــن هــو إقنــاع النــاس أّن ال
معــً للتفكيــر فيمــا يمكــن أن يقومــوا بــه، ومــن ثــّم حّثهــم علــى القيــام بــه. ولكــن مــاذا لــو 
كانــت هنالــك انقســامات حــاّدة فــي المجتمــع المحّلــي؟ أو لــو كان معظــم الســّكان ال يــرون 
أنفســهم قادريــن علــى تغييــر أي أمــر؛ أو كانــت بعــض المجموعــات مســتبعدة مــن المســار 
السياســي أو تخضــع لتمييــز ضّدهــا اقتصادّيــً أو اجتماعّيــً أو طائفيــً، أو كان التواصــل بيــن 
ــا  ــا أن معرفته ــدوم، كم ــبه مع ــي ش ــع المحل ــي المجتم ــدة ف ــة العدي ــات المتنوع المجموع
ببعــض معدومــة. قبــل أن نتمكــن مــن جعــل النــاس يعملــون معــً علينــا مســاعدتهم علــى 

التواصــل فيمــا بينهــم وعلــى خلــق الثقــة بينهــم.

إّنــه وضــٌع تكــون فيــه التنميــة المحليــة الزمــة ال محالــة، فــإذا تمّكــن أعضــاء المجتمــع 
المحلــي مــن التواصــل عبــر الخطــوط الطبقيــة والسياســية والطائفيــة واللغويــة، ومــن إقامــة 
المنظمــات العالقــات والسياســات لالســتفادة مــن مواردهــم والتعاطــي مــع مشــكالتهم، 

ــع. ــل للجمي ــاة أفض ــيجعلون الحي ــا س عنده

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ماهي التنمية المحلية؟

مصطلــح مجتمــع محلــي يشــير إلــى أســماء مختلفــة كالقريــة أو الحــارة أو المدينــة ... الــخ، 
فالمجتمــع المحلــي عبــارة عــن األماكــن التــي يقيــم فيهــا النــاس ، ويكســبون منهــا أرزاقهــم ، 
ويربــون أبناءهــم ، ويقومــون بمعظــم أنشــطتهم المعيشــية , وإن معظــم التعاريــف للمجتمع 
المحلــي تتضمــن علــى األقــل أربعــة عناصــر أو مكونــات رئيســة ، وهــي: مجموعــة مــن األشــخاص 
ويمثــل العنصــر الديموغرافــي أو الســكاني , ومنطقــة جغرافيــة ، وتمثــل العنصــر المكانــي ، 
وتفاعــل اجتماعــي ، ويمثــل العنصــر االجتماعــي ، وروابــط مشــتركة ويمثــل العنصر الســيكولوجي 
ــع  ــإن المجتم ــه ف ــداف ؛ وعلي ــي واأله ــد واألمان ــم والعقائ ــد والقي ــادات والتقالي ــي ، كالع الثقاف
المحلــي يتكــون مــن أشــخاص متفاعليــن اجتماعيــا مــع بعضهــم البعــض ، وفــي منطقــة 
ــة  ــطة التنموي ــي األنش ــاركات ف ــذه المش ــتركة ، وه ــط مش ــم رواب ــددة ، وتجمعه ــة مح جغرافي

ــة. ــاركات المجتمعي ــاط المش ــور وأنم ــم ص ــا أه له

أمــا المحلــة هــي مــكان )بلــدة، أو حــي فــي مدينــة أو مشــروع ســكني أو منطقــة ريفّيــة(، والتنمية 
المحلّيــة تنظــر إلــى هــذا المــكان كجماعــة، أو مجتمــع محّلي.

 
ــا  ــّد ذاته ــي بح ــام، وه ــن االنتظ ــرى م ــواع أخ ــاس ألن ــدة األس ــب دور القاع ــة تلع ــة المحلي التنمي
تصــّوب نحــو مســائل مجتمعيــة تؤّثــر علــى الجميــع: التنميــة االقتصاديــة، والصحــة العاّمــة... الــخ. 
الغايــة هــي بنــاء قــدرة المجتمــع المحّلــي علــى التعاطــي مــع أي حاجــات أو مســائل تنشــأ، وهــي 
تظهــر فــي مشــاريع مجتمعيــة أصغــر، كتنظيــف األحيــاء، وبنــاء ملعــب فــي المجتمــع المحلــي...
الــخ، وهــي تســاعد هــذه المشــاريع علــى تحديــد الحــس المجتمعــي وبنائــه لــدى مختلــف ســّكان 

المنطقــة.

ية؟
ّ
لماذا االنخراط في التنمية المحل

التنميــة المحلّيــة يمكــن أن تكســر الحواجــز ضمــن المجتمــع المحلــي مــن خــالل تشــجيع   -
التواصــل وتحســينه بيــن مختلــف األفــراد والمجموعــات الســّكانّية.

التنميــة المحّليــة يمكــن أن تجمــع أشــخاصً ليــس بينهــم أي صلــة فــي األوضــاع العادّيــة،   -
وتعــّرف المجتمــع المحلــي كجامــٍع لهــم جميعــً.

التنميــة المحليــة يمكــن أن تؤّســس ألرضيــة صلبــة يقــوم عليهــا الدعــم المجتمعــي للتحــّركات   -
حــول مســائل مهّمــة. 
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ــارف  ــارات ومع ــاب مه ــى اكتس ــات عل ــراد والمجموع ــاعد األف ــن أن تس ــة يمك ــة المحلي - التنمي
ــدة.  جدي

التنمية المحّلية يمكن أن تدفع إلى األمام قادة طبيعيين من داخل المجتمع المحلي.  -
ــى  ــة وعل ــوارده الخاّص ــد م ــى تحدي ــي عل ــع المحل ــّجع المجتم ــن أن تش ــة يمك ــة المحّلي التنمي  -

ــه. فهــم نقــاط قّوت
التنميــة المحليــة يمكــن أن تجعــل المجتمــع المحّلــي مكتفيــً ذاتّيــً وقــادرًا علــى تحديــد   -

مشــكالته بنفســه وحّلهــا.
التنميــة المحلّيــة يمكــن أن ُتعطــي الجميــع صوتــً، وتجعــل الديمقراطّيــة التشــاركية الطريقــة   -

الطبيعيــة لصناعــة القــرار المجتمعــي.
التنميــة المحلّيــة يمكــن أن تبنــي قاعــدًة لمجتمــع محلــي واقعــي وإلنصــاف حقيقــي، مــا   -

يــؤّدي إلــى مجتمــع محّلــي صّحــي وتغييــر اجتماعــي إيجابــي وطويــل األمــد.

ية؟ 
ّ
متى وأين عليكم االنخراط في التنمية المحل

فــي حيــن تنطلــق التنميــة المحّليــة عــادًة بســبب حاجــة معّينــة أو ظــروف صعبــة، إال انهــا مطلوبة 
ــم،  ــي بالظل ــام االجتماع ــه النظ ــم في ــكان يّتس ــي أي م ــً، وف ــت، عملي ــي أي وق ــع ف ــي الواق ف
ــون  ــة، أو تك ــر مقبول ــل غي ــى األق ــي عل ــع المحل ــاء المجتم ــض أعض ــاة لبع ــة الحي ــون نوعّي أو تك
فيــه األنظمــة أو المــوارد غيــر مالئمــة لتلبيــة كاّفــة حاجــات المجتمــع، أو يكــون فيــه المجتمــع 
دًا مــن الداخــل أو مــن الخــارج؛ وقــد تكــون التنميــة المحليــة مناســبة حّتــى عندمــا  المحلــي مهــدَّ
ــة، يكــون  ــرات إيجابّي ــام بتغيي ــرام، إذ يكــون عندهــا الوقــت مالئمــً للقي تكــون األمــور علــى مــا ي
مــن األصعــب القيــام بهــا فــي األوقــات الصعبــة. بكلمــات أخــرى، هنالــك حاجــة للتنميــة المحلّيــة 

ــة تقريبــً. فــي كاّفــة األوقــات تقريبــً، وفــي أي مجتمــع محّلــي أو محّل

إلــى  فقــط  ليــس  يــؤّدي  أن  المســتمر  المحّليــة  التنميــة  لمســار  يمكــن 
المحّلــي المجتمــع  يســاعد  أن  يمكــن  بــل  صّحــة،  أكثــر  محلــي  مجتمــع 
للكــوارث،  الجهوزّيــة  علــى  وحّتــى  الصعبــة،  األوقــات  مــن  النجــاة  علــى 
لهــذا أفضــل؛  األمــور  لجعــل  الجّيــدة  األوقــات  مــن  واالســتفادة 
الســبب، تكــون التنميــة المحّليــة مناســبة فــي أي مجتمــع محّلــي فــي أي وقــت. ـة

ــــ
ظ

الح
م
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ثانيا : المشاركة المجتمعية
إن انتشــار نســبة عاليــة مــن درجــات الوعــي الثقافــي واالجتماعــي والسياســي بيــن صفــوف 
أفــراد هيئــات المجتمــع يعــد عامــال علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة؛ ليــس فيمــا يتعلــق بحجــم 
المشــاركة فقــط ، بــل وفـــي نوعيــة المشــاركة ،واتجاههــا؛ فكلمــا ارتفعــت نســبة الوعــي وامتدت 
ــاركة  ــة، فالمش ــر فاعلي ــر وأكث ــاركة أكب ــت المش ــر كان ــاالت أكث ــردات ومجـ ــى مف ــاركة إل المش
المجتمعيــة هــي العمليــة التــي يلعــب فيهــا الفــرد مــن خاللهــا دورا فــي الحيــاة السياســية 
واالجتماعيــة لمجتمعــه وتكــون لديــه الفرصــة ألن يشــارك فـــي وضــع األهــداف العامــة ،وكذلــك 
أفضــل الوســائل لتحقيــق وإنجــاز هــذه األهــداف ،وهــذا يعنــي مســـؤولية األفــراد والجماعــات فــي 
ــات  ــباع احتياج ــي إشـ ــع فـ ــؤولية المجتمـ ــل مس ــم وبالمقاب ــة مجتمعاته ــي تنمي ــاهمة ف المس

أفــراده.

والباحثيــن  الدارســين  بعــض  فــإن  المجتمعيــة  المشــاركة  ألهميــة  نظــرا 
إحــدى تصبــح  مــا  بقــدر  فاعليتهــا  ويقــدر  ذاتهــا،  فــي  وســيلة  يعدهــا 
دور  لـــه  يكــون  أن  مــن  المجتمــع  لتمكيــن  الرئيســة  الوســائل 
والتقــدم.  النمــو  مــع  أهدافــه  بلــوغ  نحــو  حركتــه  فــي  قيــادي  ـة

ــــ
ظ

الح
م
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وعمومــا يمكــن القــول إن المشــاركة 
مــن  مجموعــة  تحقــق  المجتمعيــة 

األهـــداف أهمهـــا: 
1- تزيد من تماسك المجتمع المحلي.

2- تعزيــز قــدرات أفــراد المجتمــع وإكســابهم 
مهــارات جديــدة لتفعيــل دور اإلنســان وتحويله 

إلــى قــوة مؤثــرة..
ــع  ــط المجتم ــم تراب ــراد تدع ــاهمة األف 3- مس
التفــكك  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  وتجعلــه 

والتداعــي.
لهــم  تمكينــا  تعــد  األفــراد  مســاهمة   -4

الديمقراطيــة. مــن  ومزيــد 
آخــذ  مفهــوم  المجتمعيــة  والمشــاركة 
فــي االنتشــار والتــداول بيــن رجــال التخطيــط 
واإلدارة؛ اعتبــارا مـــن النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، وذلــك علــى المســتويين القومــي 
هــدف  المجتمعيـــة  والمشــاركة  والعالمــي، 
ووســيلة فهــي هــدف ألن الحيــاة الديمقراطيــة 
المواطنيــن  إشــراك  علــى  ترتكــز  الســليمة 
أجــل  مــن  والعمــل  التفكيــر،  مســؤوليات 
مجتمعهــم؛ وهــي وســيلة ألنــه عــن طريــق 
ــا،  ــاس أهميته ــذوق النـ ــاركة يتـ ــاالت المش مج
وتتأصـــل  وأســاليبها  طرقهــا  ويمارســون 
فـــيهم عاداتهـا وتصـبح جـــزءا مـن سـلوكهم 

وثقافتهــم. 
ــة  ــي العملي ــة ف ــاركة المجتمعي ــؤدي المش وت
ــاعدة  ــي المسـ ــل فـ ــا يتمث ــة دورا مهم التنموي
التــي  فـــي تحديـــد الصعوبــات والمشــكالت 
تواجــه حيــاة الســكان ممــا يســهل فــي رســم 
السياســات لمعالجــة المشــكالت والصعوبــات، 
وزيــادة أوجــه التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف 

ــة  ــة التخطيطي ــة  بالعملي ــراف ذات العالق األط
ــة.  التنموي

المشــاركة  مبــدأ  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــة  ــري لطريقـ ــود الفق ــر العم ــة يعتب المجتمعي
تكويــن  علــى  وتعتمــد  المجتمـــع  تنظـــيم 
لجــان متخصصــة ذات جاذبيــة وفعاليــة تكــون 
ــع  ــب المجتم ــن جانـ ــع مـ ــاركة أوس ــواة لمش ن
فوجــود اللجــان يعتبــر ضــرورة تمليهــا طبيعــة 
المشــاركة المجتمعيــة والــذي يلعــب العنصـــر 
إلــى  باإلضافــة  مهمــً  دورًا  فيهــا  البشــري 
التوظيــف األمثل لهذا العنصر كـــذلك للمـــوارد 

المختلفـــة للمجتمــع المحلــي. 
ودورهــا  المجتمعيــة  المشــاركة  ولموضــوع 
فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع المحلــي أهميـــة 
فـــي ضـــوء الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية التــي يمــر بهــا المجتمــع، وفيمــا 
المحلــي  الحكــم  دعائــم  بتأكيـــد  يتعلــق 
واالتجــاه نحــو الالمركزيــة. وباإلمــكان القــول 
برامــج  فـــي  المجتمعيـــة  المشـــاركة  إن 
بحاجــة  أيضــا  المحلــي  المجتمــع  تنميــة 
لتناولهــا بشــكل عــام والتركيــز علــى اللجــان 
األحيـــاء  لجــان  يســمى  مــا  أو  المجتمعيــة، 
الســكنية فــي كل حــي لتصبــح بشــكل يمكــن 
االســـتفادة منهـــا فـــي التخطيــط والتنميــة. 
كونــه  الدليــل  هــذا  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 
هــذه  وســائل  إحــدى  علــى  الضــوء  يلقــي 
المشــاركة، وهــي اللجــان المجتمعيــة بشــكل 
ــة  ــان المجتمعي ــع اللج ــة بواق ــام ومتخصص ع
ــث  ــة؛ بحي ــارة أو قري ــاق ح ــى نط ــأ عل ــي تنش الت
يســهل تطبيــق الدليــل مــن قبــل مــن ســيقوم 
باســتخدامه فــي نطــاق بســيط يشــمل مــكان 

تواجــده فــي أي مدينــة.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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 :تحضير المجتمع المحلي      
ً
أوال

- اإلنخــراط فــي المجتمــع المحلي 

وتحفيـــــــزه المجتمــع  حشــد   -
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االنخراط في المجتمع المحلي
التعارف مع الناس وبناء الثقة

فــي العديــد مــن المجتمعــات المحليــة )أكانــت محــّددة جغرافيــً أو طبقيــً أو طائفيــً أو مــن 
خــالل معيــار آخــر(، يكــون صعبــً علــى شــخص آٍت مــن الخــارج أن يدخــل بســهولة بيــن النــاس؛ 
قــد يكــون أعضــاء المجتمــع المحلــي متحّفظيــن عــن تمضيــة الوقــت معكــم أو اإلصغــاء لمــا 
ــاء  ــاًل أعض ــم أص ــو كنت ــى ل ــح. وحّت ــكل واض ــم بش ــن عنه ــم مختلفي ــّيما إذا كنت ــه، الس تقولون
ــة لتلــك الموجــودة فــي  ــة أو ثقافــة مماثل ــون مــن خلفي فــي المجتمــع المحلــي، أو كنتــم تأت
المجتمــع المحلــي الــذي تعملــون معــه، فلــن تكســبوا ثقــة النــاس بســرعة؛ ســتفعلون ذلــك 

مــن خــالل البرهنــة عــن االلتــزام والبقــاء أقويــاء.

ينبغــي أن تقضــوا وقتــً فــي المجتمــع المحلــي واالجتمــاع باألشــخاص فــي المــكان الــذي 
يعيشــون فيــه )علــى الطرقــات، وفــي النشــاطات المجتمعيــة، والمناســبات، وفــي بيــوت الناس(، 
فالتآلــف يحصــد تآلفــً، إذا كان أعضــاء المجتمــع المحّلــي يعرفونكــم فعلّيــً ويقيمــون عالقــة 
ــه وقيمكــم وُمثلكــم(  ــه ومــا ال تحّبون ــا تحّبون بكــم )أي أجــروا أحاديــث معكــم عنكــم وعّم
فســيميلون علــى األرجــح إلــى الثقــة بكــم واإلصغــاء لكــم عندمــا تطلبــون منهــم االنضمــام 

إلــى جهــود التنميــة.

أول خطــوة فــي العمــل مــع النــاس هــو أن نذهــب إليهــم وال ننتظــر حتــى يأتــوا إلينــا 
ــى  ــا حت ــنعمل فيه ــي س ــة الت ــي المنطق ــع ف ــل المجتم ــرط داخ ــى أن ننخ ــا يعن بم
نتمكــن مــن اكتشــاف طريقنــا فيهــا؛ فــال يمكــن أن نتصــور أنــه مــن الممكــن أن 
يكــون ألي منــا دور فــي التنميــة داخــل أي مجتمــع دو أن ننخــرط داخــل هــذا المجتمــع 
ونقتــرب منــه بالشــكل الــذي يمكننــا مــن فهمــه والتعــرف علــى وضــع النــاس داخلــه، 

وفــي نفــس الوقــت نكســب ثقــة هــؤالء النــاس ونكســب دعمهــم.
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االنخراط :
ــة  ــكيل لجن ــعى لتش ــن يس ــن لم ــي تضم ــد األدوار الت ــو أح ــف، فه ــتمرة، ال تتوق ــة مس ــو عملي ه
مجتمعيــة أن يكــون علــى تواصــل ومتابعــة لمــا يســتجد، فخاللــه يقتــرب مــن المجتمــع المحلــي 
ويعمــل علــى فهمــه وبنــاء عالقــات مــع أفــراده بالشــكل الــذي يكســب بــه ثقتهــم ودعمهــم.

أهمية االنخراط داخل المجتمع
يحقــق المنشــط الــذي يســعى لتشــكيل اللجنــة المجتمعيــة مــن االنخــراط فــي المجتمــع 

المحلــي ثالثــة نتائــج أساســية:
ــكيل  ــى تش ــل عل ــعي للعم ــن الس ــن م ــن يتمك ــه: ل ــاس في ــع الن ــي ووض ــع المحل ــم المجتم فه
لجنــة مجتمعيــة دون أن يفهــم ذلــك المجتمــع، ومــا يحكمــه مــن قيــم وثقافــة وتوازنــات قــوى، 
حيــث ان الصــدام معهــا قــد ال يســهل عليــه مهمتــه، بــل ينبغــي عليــه أن يعــرف كيــف يمكــن أن 
يوظفهــا لصالحــه، ويتخــذ منهــا مداخــل للعمــل طالمــا ال تتعــارض مــع حقــوق المواطنيــن؛ وال 

تعرضهــم ألي خطــر.

كسب ثقة المجتمع:
 لــن يتمكــن المنشــط مــن العمــل قبــل أن يكســب ثقــة النــاس واألهــل وأوليــاء األمــور والمجتمــع 
ككل، وينبغــي أن يســتثمر هــذا االنخــراط فــي المجتمــع المحلــي لصالــح بنــاء جســور الثقــة مــع 
ــه  ــح ب ــذي يوض ــكل ال ــه بالش ــه إلي ــن أن توج ــي يمك ــئلة الت ــى كل األس ــب عل ــع وأن يجي المجتم

األمــور ويزيــل أي مخــاوف.

ضمان الدعم: 
يوفــر االنخــراط كــم مــن المعلومــات األوليــة التــي يمكــن أن تمكــن المنشــط مــن استكشــاف مــا 

هــو متــاح مــن فــرص ومحتمــل مــن شــراكات.

مالحظة:  منشط المجتمع هو من نفس المجتمع المحلي الذي يعمل فيه.

ــي  ــه ف ــهل مهمت ــأنه أن يس ــن ش ــي م ــع المحل ــل المجتم ــن داخ ــط م ــون المنش أن يك
كســب ثقــة ودعــم المجتمــع؛ إال أن ذلــك ال يعفيــه مــن مهمة االنخــراط داخــل المجتمع 
المحلــي، فالقضيــة ليســت فقــط معرفــة المجتمــع المحلــي وجمــع معلومــات عنــه، 
ــاؤل،  ــل والتس ــا بالتأم ــف عنده ــات، والتوق ــذه المعلوم ــير ه ــل وتفس ــي تحلي ــن ف ولك

وهــو مــا يفــرق بيــن أي فــرد فــي المجتمــع ومــن يعمــل ألجلهــم.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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كيف ننخرط داخل المجتمع

: عن طريق معايشة المجتمع
ــاة  يقــوم االنخــراط علــى معايشــة المجتمــع بشــكل يتيــح للمنشــط أن يقتــرب مــن واقــع الحي
ــلوك  ــة س ــوم بمالحظ ــى أن يق ــط عل ــذه األداة المنش ــاعد ه ــه، تس ــرد داخل ــع الف ــة، ووض اليومي
أفــراد المجتمــع فــي الحيــاة اليوميــة، والتعــرف علــى تصوراتهــم ألنفســهم ولواقعهــم الــذي 

يعيشــونه، وباإلضافــة إلــى جمــع المعلومــات مــن مجموعــات مختلفــة مــن المجتمــع.

خطوات عملية معايشة المجتمع

تنقســم عمليــة معايشــة المجتمــع إلــى ثالثــة أجــزاء، هــي: المالحظــة بالمشــاركة، وتبــادل 
الحديــث بشــكل تلقائــي مــع أفــراد المجتمــع، ومجموعــات النقــاش المركــزة.

1-مالحظة بالمشاركة

- يســتخدم هــذا األســلوب كأحــد أدوات البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة، فيهــا ينــزل الباحــث 
ــة  ــر الفرص ــث يوف ــه؛ حي ــد أعضائ ــه أح ــه كأن ــل داخل ــاركة والتفاع ــوم بالمش ــع ويق ــى المجتم إل
لالقتــراب بشــكل كبيــر مــن الحيــاة اليوميــة ألفــراد المجتمــع وإدراك كيــف ينظــرون ألنفســهم 

ولحياتهــم والعالــم مــن حولهــم
- قــد يكــون مــن المفيــد أن يذهــب المنشــط ليقــوم بالمالحظــة المباشــرة لألحــداث والعمليــات 
ــه  ــا يمكن ــع بم ــل المجتم ــج داخ ــطة ويندم ــترك باألنش ــث يش ــلوك، حي ــكال الس ــات وأش والعالق

مــن المالحظــة عــن قــرب دون أن تتأثــر موضوعيتــه أو يصيبــه أي تحيــز.
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يمكن أن تكون البداية بجولة في المجتمع، يالحظ فيها المنشط ما يلي:

ــة أو  ــدات صحي ــدارس أو وح ــن م ــت م ــواء كان ــع س ــودة بالمجتم ــة الموج ــات المختلف 1-الخدم
ــخ. ــرطة ... إل ــام ش ــباب أو أقس ــز ش مراك

ــذي  ــدور ال ــدرون ال ــدى يق ــى أي م ــة؟ وإل ــان المجتمعي ــى اللج ــع ال ــراد المجتم ــر أف ــف ينظ 2-كي
ــع؟ ــة المجتم ــي تنمي ــة ف ــان المجتمعي ــاء اللج ــه اعض ــاهم ب ــن أن يس يمك

3-تجمعــات النــاس المختلفــة واألنشــطة المختلفــة التــي يمارســونها لقضــاء وقــت فراغهــم 
ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا.

ــدر  ــي ته ــة الت ــيانها للدرج ــها ونس ــم تهميش ــي يت ــع الت ــل المجتم ــات داخ ــي المجموع ــا ه 4-م
ــم؟ ــض حقوقه ــد أو بع ــا أح فيه

5-مــا هــي الممارســات التقليديــة والثقافيــة التــي يمارســها المجتمــع وتتــرك أثرهــا علــى األفــراد 
فيــه؟ )قــد تكــون قضايــا مثــل الــزواج المبكــر وعمالــة األطفــال والتســرب مــن المدرســة وحمــل 

الســالح أو نزاعــات موجــودة ... إلــخ(

 
 2- عن طريق مجموعات النقاش المركزة

وهــي عبــارة عــن نقــاش مركــز يتنــاول موضــوع أو قضيــة معينــة مــع مجموعــة مــن 6 إلــى 12 فــردا 
يديــره ميســرا بنــاء علــى تصــور مخطــط مســبق بمجموعــة مــن األســئلة التــي ســيتم بنــاء عليهــا 

فتــح النقــاش، مثــل:
- ما هي التحديات التي تواجه المجتمع اليوم في نظرهم؟

- كيف يقضي الناس أوقات فراغهم؟
- ما الذي يمكن أن يقدمه األفراد الفعالين للمجتمع؟

-  ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع معا في مساعدة نفسه؟
- ويجب أن ننتبه إلى:

1- أسلوب الحديث مع المجتمع بشكل يؤكد على االحترام والتقدير المتبادل.
2- شكل المظهر العام يجب أال يكون ملفت للنظر أو متعارض مع تقاليد المجتمع.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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حشد المجتمع وتحفيزه
حشد أفراد المجتمع 

هنــا يأتــي دورك كمنشــط فــي جــذب أفــراد مجتمعــه المحلــي وتحفيزهــم، كــي ينظمــوا 
أنفســهم فــي مجموعــات، فلــن يــأت المجتمــع إليــك؛ بــل عليــك أن تذهــب إليهــم، وتقــوم 
بجذبهــم، وإثــارة فضولهــم بمــا يدفعهــم للمشــاركة فــي األنشــطة التــي يمكن أن تشــجعهم 
علــى أن يكونــوا مجموعــات يعملــون مــن خاللهــا علــى تنميــة أنفســهم ومجتمعاتهــم ففــي 
حــاالت كثيــرة ســنجد األمــر أشــبه بالميــاه الراكــدة التــي تحتــاج مــن يلــق فيهــا الحجــر الــذي 

ســيحركها.

ــدرة،  ــة والق ــه الرغب ــع ل ــم تجتم ــور إذا ل ــرى الن ــن ي ــع، ل ــي المجتم ــدث ف ــاه أن يح ــر نتمن ــأي تغيي ف
فالرغبــة هنــا مقصــود بهــا رغبــة النــاس والمجتمــع فــي أن يحــدث هــذا التغييــر، أمــا القــدرة فهــي 
قــدرة النــاس علــى تحقيــق هــذا التغييــر، فالرغبــة وحدهــا ال تكفــي، كمــا أن القــدرة  تفقــد قيمتها 

فــي غيــاب الرغبــة التــي تحتــاج إلــى مــن يعمــل علــى تحفيزهــا وجــذب النــاس إليهــا. 
ــي  ــط ف ــا المنش ــه إليه ــي أن ينتب ــذي ينبغ ــد األدوار ال ــى أح ــد عل ــاه التأكي ــع باتج ــك، يدف كل ذل
العمــل مــع اللجــان المجتمعيــة، هــو أن يعمــل علــى توليــد الرغبــة داخــل أفــراد مجتمعــه 

المحلــي، والعمــل علــى حشــدهم وتحفيزهــم.

أهمية حشد أفراد المجتمع وتحفيزهم
توليد الرغبة داخل أفراد المجتمع 

ــر  ــس األم ــو نف ــدرة، وه ــة والق ــا الرغب ــن هم ــه عاملي ــع ل ــد وأن يجتم ــر ال ب ــرنا، إن أي تغيي ــا أش كم
مــع اللجــان المجتمعيــة، فيجــب أن يكــون لــدى أفــراد المجتمــع الرغبــة فــي تكويــن مثــل 
هــذه المجموعــات، والمشــاركة مــن خاللهــا فــي تنميــة أنفســهم ومجتمعاتهــم، إضافــة إلــى 
القــدرات التــي تمكنهــم مــن ذلــك، وهــو مــا يجعلنــا ننتبــه إلــى أن المشــكلة ليســت فــي أنهــم ال 
يمتلكــون القــدرات بــل قــد ال يكــون ألفــراد المجتمــع الرغبــة فيهــا؛ وعلــى هــذا األســاس تشــكل 
ــان  ــكيل اللج ــي تش ــية ف ــات األساس ــد المتطلب ــم أح ــع وتحفيزه ــراد المجتم ــذب أف ــألة ج مس
المجتمعيــة وعملهــا بشــكل فعــال، فيجــب أن تكــون الرغبــة فــي المشــاركة نابعــة مــن داخلهم 
حتــى يكتــب لهــا االســتمرار، وبمعنــى آخــر أن يصــل أفــراد المجتمــع إلــى المرحلــة التــي يؤمنــون 

ــا. ــم له ــدى حاجته ــة وم ــان المجتمعي ــة اللج ــا بأهمي فيه
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اعتبارات في حشد أفراد المجتمع وتحفيزهم

قبــل العمــل علــى تنظيــم اللجنــة المجتمعيــة: يأتــي العمــل علــى جــذب أفــراد المجتمــع المحلي 
ــون  ــب أن تك ــة، فيج ــة المجتمعي ــن اللجن ــل تكوي ــاركة قب ــم للمش ــارة فضوله ــم وإث وتحفيزه
تعبئــة أفــراد المجتمــع ســابقا علــى أي محاولــة فــي تنظيمهــم فــي لجــان مجتمعيــة، وأن تكــون 

اللجنــة المجتمعيــة تطــور طبيعــي للرغبــة التــي تولــدت داخلهــم.
الحافــز يجــب أن يكــون داخلــي: يختلــف الحافــز فــي أنــه قــد يكــون خارجيــً أو داخليــً، فلــو كان 
ــز  ــة، حاف ــان رياضي ــا )قمص ــل: الهداي ــة، مث ــياء مادي ــا بأش ــون مرتبط ــا يك ــادة م ــو ع ــً، فه خارجي
ــزًا  ــون حاف ــه يك ــة، إال أن ــي المجموع ــاركوا ف ــل أن يش ــي مقاب ــا ف ــن تقديمه ــخ(، يمك ــادي، ... إل م
مؤقتــً ال يســتمر كثيــرا، وفــي كل مــرة نجــد النــاس يتطلعــون إلــى المزيــد منــه، فــال ســقف لــه، 
واألخطــر أنــه يحفــز النــاس ليــس نتيجــة تقديرهــم للعمــل نفســه بقــدر مــا هــو رغبــة منهــم فــي 
ــو  ــا ل ــل. أم ــن العم ــم م ــن ارتباطه ــر م ــز أكث ــون بالحاف ــاس مرتبط ــح الن ــه، فيصب ــز ذات ــذا الحاف ه
ــون  ــه، ويك ــاس ويقدرون ــه الن ــع إلي ــا يتطل ــرا معنوي ــون أم ــا يك ــادة م ــو ع ــً، فه ــزًا داخلي كان حاف
مرتبطــً بالعمــل نفســه، وعلــى عكــس الحافــز الخارجــي فهــو ذاتــي ولــه تأثيــر أكثــر اســتمرارية، 
وهــو مــا يجعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة العمــل علــى أن يكــون الحافــز لــدى أفــراد المجتمــع نابعــا 

مــن داخلهــم.

البناء على احتياجاتهم:

 يجــب أن تلبــي أنشــطة الجــذب والتحفيــز احتياجــات أفــراد المجتمــع، فمثــال قــد يبحــث أفــراد المجتمــع 
عمــن يســاعدهم علــى موضــوع معيــن متعلــق بهــم كأفــراد، وهنــا قــد تكــون أحــد أنشــطة الجــذب 
هــي »حلقــات المذاكــرة للطــالب« التــي يتبــادل فيهــا المجموعــة مســاعدة بعضهــم البعــض فــي فهــم 

دروســهم؛ وخاصــة إن كانــوا أكبــر ســنً مــع أصغــر ســن.

االنطالق مما لديهم من قدرات وإمكانات: 

وثقتهــم  تقديرهــم  زاد  المجتمــع،  أفــراد  قــدرات  مــن  والتحفيــز  الجــذب  أنشــطة  انطلقــت  كلمــا 
واإلمكانــات. القــدرات  هــذه  مــن  يطــوروا  أن  يشــعرون  يجعلهــم  بشــكل  بأنفســهم 

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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االحترام والتقدير المتبادل:
ــه، فأفــراد المجتمــع بشــكل  ــر يلقون  ال يتحمــس أفــراد المجتمــع إال إذا شــعروا أن هنــاك احتــرام وتقدي

عــام ينظــر إليهــم بســلبية، وبمجــرد أن يجــدوا أن مســاحة مــن االحتــرام والتقديــر يتحمســون لهــا.
ــراد  ــار أف ــا اخت ــة، كلم ــل مختلف ــن بدائ ــار بي ــة لالختي ــاك الفرص ــت هن ــا كان ــار: كلم ــل واالختي البدائ
ــراد  ــذب أف ــان ج ــق لضم ــر طري ــاركة، فأقص ــي المش ــم ف ــز رغبته ــم ويحف ــر اهتمامه ــا يثي ــع م المجتم

ــم. ــا بينه ــار فيم ــم االختي ــة يمكنه ــل مختلف ــم بدائ ــي تقدي ــاركة، ه ــم للمش ــع وتحفزه المجتم

الموضوع مثير ومهم بالنسبة إليهم:
 يشــارك أفــراد المجتمــع فــي األمــور والمواضيــع التــي تهمهــم فقــط، فليــس مــن المنطقــي أن نطلــب 

مشــاركتهم فــي أمــر ال يشــكل اهتمامــا بالنســبة لهــم.

تأثير األصدقاء واألقران
: يمثــل التأثيــر الــذي يمثلــه األصدقــاء واألقــران أهــم عوامــل الجــذب فــي اللجــان المجتمعيــة، حيــث كثيــر 

مــن الشــباب يتحفــزون للمشــاركة بفعــل تأثيــر أصدقائهــم وأقرانهــم.

عملية مستمرة ال تنتهي: 
عمليــة جــذب وتحفيــز افــراد المجتمــع هــي عمليــة مســتمرة ال تنتهــي، فهــي أحــد األدوار التــي يجــب أن 
يقــوم بهــا المنشــط حــاال او اللجنــة المجتمعيــة المشــكلة فيمــا بعــد بشــكل متواصــل ومســتمر لضمــان 

أن هنــاك أعضــاء جــدد ينضمــون للمجموعــة؛ بشــكل يضمــن اســتمراريتها وفعاليــة مشــاركتهم.
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كيفية العمل على حشد المجتمع وتحفيزهم 
ــم،  ــع وتحفيزه ــد المجتم ــي حش ــا ف ــن اتباعه ــوات يمك ــحرية أو خط ــة س ــاك وصف ــت هن ليس

ــع. ــروف المجتم ــهم وظ ــراد أنفس ــب االف ــة حس ــة لحال ــن حال ــف م ــبية وتختل ــي نس فه
وهي كالتالي:

أواًل: تحديد األسباب التي ستسهم في جعل المجتمع المحلي راغبً في التنمية المحّلية
ثانيً: تحديد َمن هم قادة الرأي واألفراد والمجموعات الموثوق بها في المجتمع المحّلي

ثالثً : استقطاب أعضاء المجتمع المحلي للجهود
رابعً : بناء نظام تواصل

خامسً : تشجيع القيادة من داخل المجتمع المحلي منذ البداية

ـة
ــــ

ظ
الح

م

 في 
ً
أوال: تحديد األسباب التي ستسهم في جعل المجتمع المحلي راغبا

ية:
ّ
التنمية المحل

قــد تكــون هــذه األســباب مســائل صغيرة محــّددة )التخلــص مــن القمامــة المتكدســة، أو الحاجة 
إلــى مزيــد مــن اإلضــاءة فــي الشــوارع(، أو همومــً أكبــر )مثــل الخــوف مــن تدهــور المجتمــع 
اقتصادّيــً، أو اجتماعّيــً، أو مشــاعر اســتياء، والشــعور بالعجــز فــي ظــل أوضــاع معينة، أو اإلحســاس 
ت عليهــم والبــد مــن تنظيــم أنفســهم والبــدء بالتحــرك، أو وجــود التمييــز  بــأّن هنــاك فــرص تَفــوَّ
والظلــم علــى نطــاق واســع...الخ(. عــالوًة علــى ذلــك، قــد ال تكــون األســباب مفهومــة أو مشــتركة 
مــن قبــل الجميــع؛ مــن الضــروري معرفــة مــا يهــم أفــراد المجتمــع المحّلــي، وتحديــد مــا يمكــن 

أن يحّركهــم لكــي يتوّحــدوا ويّتخــذوا اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة الهمــوم.

ــاء  ــتطعتم بن ــرام؛ إذا اس ــع باحت ــة الجمي ــو معامل ــه ه ــون ب ــا تقوم ــم م ــا كان أه رّبم
ســمعة كأشــخاص مســتقيمين ونزيهيــن، تحترمــون الجميــع، فســيكون النــاس علــى 
ــازدراء، أو  ــم ب ــم معه ــا إذا تعاطيت ــه؛ أّم ــدون قول ــا تري ــماع م ــتعداد لس ــن اس ــر م أكث
ــر مــن أعضــاء المجتمــع المحلــي، ســيكون  قّدمتــم أنفســكم كعارفيــن باألمــور أكث

ــه لــن يســمع لكــم أحــدا. مــن األفضــل أن تتوقفــوا ألن

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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 : استقطاب أعضاء المجتمع 
ً
ثالثا

المحلي: 
األّول  المقــام  فــي  المحّليــة  التنميــة  تعتمــد 
مــع  اللقــاء  الشــخصي؛  االّتصــال  علــى  والرئيســي 
إلــى  بــاب  مــن  والنقاشــات  بيوتهــم،  فــي  النــاس 
والمؤسســات،  المنظمــات  إلــى  والوصــول  بــاب، 
ــود  ــاس الجه ــي أس ــا ه ــرق وغيره ــذه الط ــة ه كاّف
التنظيميــة، مــن الصعــب إقنــاع أي أحــد بــأي أمــٍر مــن 

مباشــر.  تواصــل  دون 

َبــل يمكــن ويجــب أن يســتمر االســتقطاب علــى نحــو 
متواصــل، ال يهــم أيــن أصبحتــم فــي مســار التنميــة 
المحليــة؟ فســتبقى هنالــك حاجــة لالســتفادة مــن 

المزيــد مــن المشــاركين. 

عــن  االســتقطاب  فصــل  يمكــن  ال  الواقــع،  فــي 
بنــاء الثقــة، وعــن أن تصبحــوا جــزءًا مــن المجتمــع 
المحلــي، يعتقــد العديــد مــن المنّظميــن أّن عليهــم 
ــً فــي المجتمــع لبنــاء أي قــدٍر مــن  أن يعيشــوا فعلّي
المصداقيــة، وقــد يكــون ذلــك صحيحــً، علــى األقــل 
فــي بعــض المجتمعــات المحليــة؛ يمكــن لوجــود 
دعــم مــن قــادة الــرأي وآخريــن مــن أعضــاء المجتمع 
المحلــي، والمجموعــات الموثــوق بهــا، وأن يخــدم 
مــن  بديــاًل  ليســت  لكّنهــا  أحيانــً،  نفســه  الغــرض 
القيــام بالعمــل الجوهــري فــي أي تنظيــم، أي إجــراء 
مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  مــع  شــخصّية  اتصــاالت 
ــوم. ــد ي ــً بع ــاالت يوم ــى االتص ــاظ عل ــاس، والحف الن

: تحديد َمن هم قادة الرأي 
ً
ثانيا

واألفراد والمجموعات الموثوق بها 
ي:

ّ
في المجتمع المحل

معظــُم  ــم  يقيِّ الذيــن  هــم  الــرأي  قــادة 
إيجابــً  آراَءهــم  المحّلــي  المجتمــع  أعضــاء 
ويتبعــون نصائحهــم. قــد يكونــون قــادًة 
أو  شــركات  )مــدراء  مواقعهــم  بســبب 
رجــال ديــن أو رؤســاء جامعــات أو مســؤولين 
ــات(،  ــات ومنظم ــدراء جمعي ــن أو م حكوميي
ألّنهــم  ببســاطة  أو  أســاتذة(،  أو  أو)أطّبــاء 
وإنصــاف  التفكيــر  فــي  رزانــة  عــن  برهنــوا 
مــا  غالبــً  الماضــي؛  فــي  التعاطــي  فــي 
يكونــون مواطنيــن عادّييــن اكتســبوا احتــرام 
رجاحــة  ممارســة  خــالل  مــن  جيرانهــم 
والقيــم  والتعاطــف  والمنطــق  العقــل، 

العاليــة.

ــم،  ــدؤوا معه ــاس واب ــؤالء الن ــن ه ــوا ع ابحث
اآلخريــن،  جــذب  كيفّيــة  يعرفــون  فهــم 
ويعلمــون َمــن ِمــن النــاس يمكــن أن ُيحضــر 
ســيقّدم  دعُمهــم  معــه،  كذلــك  آخريــن 
مصداقّيــًة لجهــود التنميــة المحليــة، كمــا 
علــى  قادريــن  األرجــح،  علــى  ســيكونون، 
والشــخصّية،  الجماعيــة  النزاعــات  تحديــد 
المحلّيــة،  التنميــة  فــي  األخــرى  والثغــرات 

المجــاالت.  هــذه  فــي  والمســاعدة 
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 : بناء نظام تواصل: 
ً
رابعا

التحســين األول مــن تحســينات الُنظــم الضروريــة 
فــي التنميــة المحليــة هــو بنــاء شــبكة تواصــل 
أي  إلــى  الوصــول  شــخص  ألي  ممكنــً  تجعــل 
شــخص آخــر؛ هكــذا نظــام يجعــل العمــل ســوّية 
ــً  ــاعد أيض ــل يس ــب، ب ــر فحس ــهل بكثي ــس أس لي
ــة المشــاكل قبــل  علــى إخمــاد اإلشــاعات وتهدئ

ــع. أن تق

باّتصــال  القيــام  علــى  القــدرة  إّن 
مــا  لمعرفــة  شــخص  مــع  مباشــر 
ــه  ــون كتب ــد يك ــا ق ــً بم ــَده تمام قص
ونشــره، أو لمعرفــة هــل هــو فعــاًل 
يخّطــط لمــا ســمعتموه عنــه، يمكــن 
الفــرق، قــد ال تكــون  أن يحــدث كل 
)أو قــد ال يكــون  مالحظتــه عدائّيــة 
أصــاًل قــد عمــل بهــذه المالحظــة(، 
أو قــد يكــون لــم يقصــد أن يطلــق 
ــع  ــم وم ــها معك ــل نقاش ــه قب خّطت
ــت  ــرى، إذا وقع ــة أخ ــن جه ــن م آخري
األفضــل  فمــن  فعلّيــة  مشــكلة 
مباشــر  بشــكل  معهــا  التعاطــي 
وحّلهــا قبــل االحتجــاج، بدل الشــكوى 

الوقــت. يفــوت  حتــى  واالنتظــار 

 : تشجيع القيادة من 
ً
خامسا

داخل المجتمع المحلي منذ 
البداية: 

القــادة  بتحديــد  القيــام  المهــم  مــن 
الطبيعييــن وتدريبهــم واإلشــراف عليهــم 
مســؤولية  تحّمــل  مــن  يتمّكنــوا  حتــى 
ــود  ــه الجه ــة توجي ــي النهاي ــدة، وف متزاي
بأنفســهم؛ وإحــدى الجزئّيــات المفتاحيــة 
التــي علــى التنميــة المحلّيــة أن تخلقهــا 
المحّليــة مــا يجعــل مــن  القيــادة  هــي 
الممكــن إدامــة الجهــود إلــى مــا ال نهايــة 

ِمــن ِقَبــل المجتمــع المحلــي.

أفكار ومبادئ في حشد وتحفيز 
افراد المجتمع

لــن نتمكــن مــن العمــل علــى جــذب افــراد 
نفهــم  لــم  إذا  وتحفيزهــم  المجتمــع 
»متــي يقبــل افــراد مجتمعــك المحلــي 
علــى المشــاركة؟«، حــاول أن تجيــب علــى 
هــذا التســاؤل مــع مجموعــة مــن االفــراد 
فــي المجتمــع )مــن الممكــن أن تكــون 
الداعمــة  المجموعــة  المجموعــة،  هــذه 
المراحــل  خــالل  معــك  تعمــل  التــي 

التحضيريــة(،

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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الخاصــة  التاليــة  األفــكار  مجتمعــك  افــراد  مــع  ناقــش 
ــاركة ــى المش ــع عل ــراد المجتم ــل اف ــى يقب ــاؤل مت بالتس

ــاركة؟،  ــى المش ــع عل ــراد المجتم ــز اف ــن أن تحف ــف يمك ــو كي ــم ه ــؤال المه الس
ــالل: ــن خ ــك م ــم ذل ــن أن يت ــيطة يمك ــادئ بس ــكار ومب فبأف

مخاطبتهم بكالم بسيط و سهل.  -
توفير المعلومات عن الموضوع/ القضية بشكل جذاب.  -

توفير الفرص لمناقشة هذه المعلومات و تحليلها.  -
توفير الفرص لجمع مزيد من المعلومات عن القضية محور األهتمام.  -

العمل معا على اكتشاف الحلول و البدائل و دراسة عواقب و تبعات كل منها.  -
تحديد األدوار و المسؤوليات من البداية للجميع.  -

توفير الفرص لكي يساهم كل واحد حسب إمكانياته و قدراته.  -
عدم التمييز بينهم وأن يشيع روح التعاون بدال من المنافسة فيما بينهم.  -

ّ أن الموضــوع يؤثــر عليــه و  - عندمــا يحــس 
لــه مصلحــة شــخصية فــي التعامــل معــه. 
ــون  ــم و تك ــاركتهم رغباته ــي مش ــا تلب عندم

ــم. ــي تهمه ــور الت ــد األم ــي أح ف
ــبة  ــع بالنس ــر ممت ــاركة أم ــون المش ــا تك عندم

ــة قيمــة لهــم و تجرب
عندمــا تتوافــر لديــه المعلومــات عــن الموضوع 

ــذي يهم.  ال
عندما يناقش الموضوع و يعبر برأيه فيه.

عندمــا يكــون لهــم دور حقيقــي يتناســب مــع 
امكانياتهم، 

- عندمــا يكــون لمشــاركتهم تأثيــر حقيقــي و 

ليســت صوريــة.
يثقــون  األخــرون  بــأن  يشــعرون  عندمــا   -

قدراتهــم.  فــي  و  فيهــم 
- عندمــا يشــعرون باألمــان ويجــدون االحتــرام 

و التقديــر.
ــب  ــاركة ولع ــة للمش ــه الفرص ــاح ل ــا تت - عندم

ــه. ــع إمكانات ــب م أدوار تتناس
بالمعلومــات  إمدادهــم  يتــم  عندمــا   -
الكاملــة حــول مشــاركتهم أو مســاهمتهم، 
لكــي  و  ال؟  أم  سيشــاركون  إن  مــا  ليقــرروا 

للمشــاركة. يتحفــزوا  و  توقعــات  يكونــوا 
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مناقشة تنظيم المجتمع المحلي في اطار اللجنة المجتمعية

تتــم مناقشــة تنظيــم المجتمــع فــي اطــار اللجنــة المجتمعيــة مــن خــالل الدعــوة إلــى اجتمــاع أو 
سلســلة مــن االجتماعــات يشــارك فيهــا كل أفــراد المجتمــع المحلــي يتــم خاللهــا:

- مناقشة كل جوانب الوضع الراهن بالمجتمع.
- تحديد المشكالت وترتيب األولويات.

- الحديث عما هو مطلوب من المجتمع لحل هذه المشاكل.
- طرح ومناقشة اللجنة المجتمعية كنموذج لتنظيمهم.

- ناقش أغراض وأهداف التنظيم المجتمعي في اطار اللجنة المجتمعية.
- ناقش الفوائد التي ستعود على األعضاء.

- ناقش الصعوبات والمشكالت المحتملة للتنظيم في اطار اللجنة المجتمعية.
- إستعرض وناقش التجهيزات المطلوبة لقيام اللجنة المجتمعية.

-  ناقش اللوائح والقوانين المتعلقة باللجان المجتمعية.
-  ناقش أجراءات إشهار وتسجيل اللجنة المجتمعية.

ــي  ــاركة ف ــتطيع المش ــع يس ــراد المجتم ــن أف ــن ِم ــك.               -  َم ــة لذل ــف المطلوب ــي التكالي ــا ه -  م
ــة؟ ــان المجتمعي ــجيل اللج ــهار وتس ــة إلش ــزات المطلوب التجهي

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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هــذه اإلجتماعــات يتــم ترتيبهــا بحيــث تصــل فــي النهايــة إلــى تكويــن لجنــة تحضيريــة 
للقيــام بتنفيــذ التجهيــزات الالزمــة إلشــهار وتســجيل اللجنــة المجتمعيــة المتفــق عليــه بيــن 

ــة: ــب التالي ــة الجوان ــة التحضيري ــن اللجن ــي تكوي ــى ف ــع. يراع ــاء المجتم أعض

- أن تكون ممثلة لكل الشرائح والقطاعات بالمجتمع.
- أن يكون أعضائها مقبولين ويتجاوب معهم كل أفراد المجتمع.

- أن يكون أعضائها نشطاء ومبادرين.
- أن يكون أعضائها من ذوي الخبرات بالعمل العام ما أمكن.
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دليل عمل اللجان المجتمعية 

مهام ومسئوليات اللجنة التحضيرية:

- المهمــة األساســية للجنــة التحضيريــة هــي التحضيــر وعقــد اإلجتمــاع التأسيســي لللجنــة المجتمعيــة 
التــي ســيتم تشــكيلها الحقــا.

- بعــد أن يتــم تشــكيل اللجنــة التحضيريــة مــن قبــل أعضــاء المجتمــع فــإن هنــاك مهــام تقوم بهــا هذه 
اللجنــة بمســاعدة المنشــط تكــون محصلتهــا عقــد اإلجتمــاع التأسيســي وإشــهار اللجنــة المجتمعيــة، 

تشــمل هــذه المهــام اآلتــي :
- إعداد النظام الخاص باللجنة المجتمعية وعرضه ومناقشته مع أعضاء المجتمع .

- متابعة كافة اإلجراءات للتنسيق مع المجلس المحلي.
- نشــر إعــالن عــن موعــد ومــكان انعقــاد االجتمــاع التأسيســي للجنــة المجتمعيــة  ألعضــاء اللجنــة 
المنتســبين وأعضــاء المجتمــع الذيــن يرغبــون فــي االلتحــاق بعضويــة الجمعيــة  العموميــة  حيــث يكــون 
ــا  ــه. أم ــق علي ــب المتف ــي وحس ــع المحل ــاق المجتم ــي نط ــالن ف ــر اإلع ــم نش ــً. يت ــة مفتوح ــاب العضوي ب
ــن  ــر واألماك ــرة أو المناب ــاءات المباش ــالل اللق ــن خ ــاء م ــار األعض ــم إخط ــي فيت ــع المحل ــبة للمجتم بالنس

ــواق...الخ(. ــدارس، األس ــاجد، الم ــي )المس ــع المحل ــة بالمجتم العام
- التحضير والتجهيز لعقد االجتماع التأسيسي.

- تنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بمجرد بدء عقد االجتماع التأسيسي.





 : تشكيل اللجنة المجتمعية
ً
ثانيا

- خلفيــة حول اللجــان المجتمعية 

- الية تشــكيل اللجان المجتمعيـــة
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ـة
ــــ

ظ
الح

م

تعتبــر اللجــان المجتمعيــة أحــد أدوات تنظيــم المجتمع كمــا يمكن للجنــة المجتمعية 
إن يتــم مــن خاللهــا اســتخدام األدوات األخــرى، كالمقابــالت واالجتماعــات والمؤتمــرات 

كلمــا كبــرت وتطــورت فــي عملهــا. 

مقدمة
ــالل  إن تنظيــم المجتمــع المحلــي طريقــة منهجيــة مــن الطــرق التــي تمــارس مــن خـ
أجهـــزة، أو مؤسســـات، أو منظمــات اجتماعيــة؛ هــذه األجهــزة تســعى إلحــداث التغييــر 
وحــل  احتياجاتهــا،  مواجهــة  علــى  المجتمعـــات  لمســـاعدة  والمقصــود؛  الهــادف 
مشــكالتها وبالتالــي فإنهــا ال تهــدف إلــى الربــح المــادي وإنمــا غرضـــها األساســي 
مســاعدة المجتمعــات، ويقصــد بــأدوات تنظيــم المجتمــع ووســائله اإلجــراءات 

العمليــة التــي يتــم بواســطتها تنفيــذ مراحــل تنظيــم المجتمــع وخطواتهــا.

)1( المقابالت: 
لقــاء مهنــي هــادف بيــن أخصائــي تنظيــم 
المجتمع واألفـراد، أو الجماعـات، وممثلـي 

المجتمــع لتحقيــق هــدف معين.
)2( اللجان المجتمعية: 

مــن  تشــكيلها  يتــم  صغيــرة  جماعــات 
معيــن،  بموضــوع  مهتميــن  أشــخاص 
وذلــك للقــاء و البحـــث والبــت والتنفيــذ 
مــوكل  موضــوع  فــي  القــرار  واتخــاذ 

دراســته. إليهــم 

)3( االجتماعات: 
المهتميــن  مــن  عــددًا  يضــم  لقــاء 
اتخــاذ  ويتــم  لمناقشــته،  مــا  بموضــوع 
القــرار المناســـب بشــأنه أو عــدة قــرارات.

)4( المؤتمرات: 
جــو  توفيــر  فيهــا  يتــم  التــي  العمليــات 
قضيــة  فــي  الفكــري  للحــوار  مالئــم 
أو  مختصيــن،  بيــن  قضايــا  أو  معينــة 
مهتميــن بهــذه القضيــة التخــاذ القــرارات 

. ســبة لمنا ا

وتأخذ أدوات تنظيم المجتمع صورا تتمثل فيما يلي:
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تعريف اللجنة المجتمعية:
هــي مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع او جماعــة مــن النــاس يتــم تشــكيلها مــن المجتمــع 
ألغــراض تخــدم المجتمــع المحلــي المتواجــده فيــه ويشــترك أعضاؤهــا فــي مســؤولية البحــث 
والتفكيــر لتنفيــذ نشــاط معيــن، ومتابعتــه؛ كمــا أنهــا تعتبــر كوســيط بيــن المجتمــع والمنظمــات 
والســلطات وتكــون اللجــان عــادة مـــن أشـــخاص لـــديهم الكفــاءة والخبــرة فــي مجــال العمــل 
المــوكل إليهــم، وغالبــا مــا تكــون مــن أشــخاص لهــم القــدرة علــى التأثيــر والمبــادرة، ويمكــن أن 

تكــون اللجــان مؤقتــه أو دائمـــة.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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 وهنـاك عددا من االعتبارات التي يجب مراعاتها في اختيار اللجـان: 
أن يناسب عدد أعضاء اللجنة طبيعة المهام الموكلة إليهم.   -

أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخبرة الكافية والمناسبة للعمل الموكل إليهم القيام به.   -
أن يكون هنالك عالقات ودية وإيجابية بين أعضاء اللجنة.   -

أن تكون أهداف اللجنة واضحة للجميع.  -
أن يتم اختيارها بدقة متناهية.   -

أن تكون القيادة واضحة ومقبولة.   -
أن تكون عضوية اللجان اختيارية وليست إجبارية.  -

ويوجد للجان عدة فوائد من أهمها: 
تعد اللجان مجااًل مهمً إليجاد روح التعاون في المجتمع وتفهم مشكالته.   -

تتيــح طبيعــة عمــل اللجــان الفرصــة لألفــراد للتدريــب، واإلعــداد لتحمــل مســـئولياتهم والقيـــام   -
بالــدور القيــادي فــي المجتمــع وتشــجيع علــى العمــل بــروح الفريــق. 

ــاز  ــري جهـ ــا يثـ ــكار مم ــرأي واألف ــادل ال ــل، وتب ــرة والتفاع ــات الح ــً للمناقش ــان فرص ــح اللج تتي  -
المجتمــع.  تنظيــم 

ــم  ــى تفه ــلطة عل ــة، أو س ــت منظم ــواء كان ــة س ــاط أي جه ــن لنش ــان المعارضي ــاعد اللج تس  -
ــع.  ــوالء للمجتم ــم ال ــاع ويدع ــك لالقتنـ ــؤدي ذل ــد ي ــتهدفة وق ــة المس ــي المنطق ــم ف دوره

تعد اللجان أسلوبً عمليً للمشاركة الشعبية التي هي جوهر عمل تنظيم المجتمع.  -
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ما هي العوامل التي تساعد اللجان المجتمعية على النجاح في أعمالها؟
ــداف،  ــق أه ــيلة لتحقي ــا وس ــة ايض ــان المجتمعي ــه؛ اللج ــي ذات ــة ف ــس غاي ــان لي ــكيل اللج إن تش

ــي: ــا وه ــي أعماله ــاح ف ــى النج ــا عل ــال توافره ــاعد ح ــد تس ــل ق ــدة عوام ــاك ع وهن
أن تكــون أعمالهــا ومهامهــا واضحــة للجميــع وان تكــون مقنعــة لهــم وواقعيــة يمكــن   -

تنفيذهــا. 
ــة  ــال المطلوب ــذ األعم ــم تنفي ــى يت ــة حت ــن اللجن ــة م ــازات المطلوب ــي اإلنج ــت ف ــاة التوقي مراع  -

فـــي وقتهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك يســهم فــي عمليــة التقويــم. 
ضــرورة تقســيم العمــل بيــن أعضــاء اللجنــة؛ حيــث أن وضــوح األدوار والمهــام لكـــل عضـــو   -

وتحديــد المســؤوليات غايــة فــي األهميــة.
أن يكــون المنــاخ الــذي تعمــل فيــه اللجنــة يبعــث علــى الراحــة واإلحســاس بالطمأنينــة، وتســود   -

فيــه العالقــات اإلنســانية الدافئــة.
إتباع األساليب المعروفة في التخطيط والتنفيذ والتسجيل والمتابعة والتقويم.   -

تنظيم أعمال اللجنة والتقارير وسجالتها وتوفير اإلمكانات الالزمة لذلك.  -

ماهي األدوار والمهام المناطة باللجان المجتمعية؟ 
1- حلقة وصل ما بين المجتمع والمنظمات لتلبية احتياجات المجتمع.

2- عالقات عامة والقدرة على التنسيق مع الجهات المختلفة والمختصة. 
3- تســهيل تنفيــذ األنشــطة فــي المجتمــع والتخلــص مــن العراقيــل التــي قــد تعتــرض المشــروع 

ــل الحي  داخ
4- توفير قاعدة بيانات تسهل الرجوع إليها وقت الحاجة. 

5- معرفة القضايا التي تهم المجتمع والمساهمة في إيجاد حلول لها. 
6- توفيــر احتياجــات المشــروع الالزمــة، مثــل توفيــر أماكــن للقيــام بالمشــروع، مســتلزمات 

المشــروع، توفيــر الداعميــن. 

أين يمكن أن تعمل اللجنة المجتمعية؟
1- علــى مســتوى الحــارات والبيئــة المحيطــة فــي المدينــة أو علــى مســتوى القريــة والعزلــة فــي 

الريــف.
2- علــى مســتوى المديريــات والمراكــز بالشــراكة مــع اللجــان فــي حــال وجــود مشــروع مشــترك 

بينهــم. 

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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مع من يمكن أن تعمل اللجنة المجتمعية؟ 

المجتمع نفسه   -1
اللجان المجتمعية األخرى   -2

المبادرات الشبابية  -3
السلطة المحلية  -4

المنظمات العاملة داخليا وخارجيا   -5
رجال األعمال والخيرين والمغتربين   -6

مع منابر اإلعالم ووسائله المختلفة   -7
مع من لهم تأثير في المجتمع  -8

ماهي مجاالت مشاركة اللجان المجتمعية ومبادراتها؟
 

مجال النظافة   -1
اإلغاثة   -2

الصحة   -3
التوعية   -4

األمن   -5
المساحات الصديقة   -6

إنارة الحارات والشوارع والبيوت   -7
الجانب التعليمي   -8

حل النزاعات   -9
10-  بناء قدرات 

11-  تعليمي 
12-  مسوحات 

13-  رفع تقارير دورية
الرقابة والتقييم  -14

15-  تحديد االحتياجات وفق أولويات المجتمع 
عمل توعية مجتمعية   -16
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دليل عمل اللجان المجتمعية 
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هل هناك دور للمرأة في اللجان المجتمعية؟ 

ال يقــل دور المــرأة عــن الرجــل وإنما ينحصــر دورها بحســب قدراتها الفســيولوجية 
وبحســب خصائــص أدوارهــا اإلجتماعيــة بحســب خصوصيــة ومســتوى وعــي 
ــا يمكــن الذكرعلــى ســبيل المثــال وليــس  وثقافــة المجتمــع المنتمــي إليــه وهن
ــا  ــل دوره ــث يتمث ــي حي ــاف اإلجتماع ــة واإلنص ــث األهمي ــن حي ــألدوار م ــر ل الحص

فــي المجتمــع باآلتــي :-

1- المشاركة في حضور اإلجتماعات
ــد  ــة وتحديـ ــات األوليـ ــي الدراسـ ــاركة فـ 2-  المشـ

ــات. ــب األوليـ ــات وترتيـ األحتياجـ
3- المشاركة في التوقيع على محضر.

4- المشـــاركة فـــي حضـــور إنتخـــاب وتشـــكيل 
ديمقراطـــي,  بشـــكل  المجتمعيـــة  اللجنـــه 

وتولـــي  اللجنـــة  عضويـــة  فـــي  اإلشـــتراك   -5
قدراتهـــا. بحســـب  فيهـــا  قياديـــة  مناصـــب 

ــتفادة مـــن التوعيـــة والســـعي لتوســـعة  6- اإلسـ
ــن. معارفهـ

ـــي  ـــة ف ـــوات اللجن ـــع عض ـــل م ـــور والتفاع 7- الحض
ـــات . اإلجتماع

8- المشـــاركة فـــي جمـــع وتنفيـــذ مســـاهمة 
. إســـتطاعتها  بقـــدر  المجتمـــع 

9- متابعـــة تنفيـــذ االنشـــطة والمشـــاريع فـــي 
مبـــادئ  تحقيـــق  مـــن  والتأكـــد  مراحلهـــا  كل 
تكافـــؤ   ، )الشـــفافية  المجتمعيـــة  التعاقـــدات 

الفاعليـــة   ، الفـــرص 

لمتابعـــة  فيـــه  والتأثيـــر  المجتمـــع  دفـــع   -10
. ونجاحـــه  المشـــروع 

المشـــروع  مـــن  اإلســـتفادة  علـــى  الحـــرص    -11
ــن  ــن وبناتهـ ــاًل كالحـــرص علـــى تعليـــم أبنائهـ مثـ
بحســـب  المنافســـة  فـــي  الدخـــول  أمكـــن  وإن 
قدراتهـــا الفنيـــة والمهاريـــة وإمكانياتهـــا الماديـــة 

. والفســـيولوجية 
او  12-  تســـهيل مهمـــة اإلستشـــاريات/المدربات 
ــاع  ــة  لإلجتمـ ــادم مـــن اي جهـ ــائي قـ اي كادر نسـ

ــاء . بالنسـ
المنفـــذه  المشـــاريع  عـــن  النســـاء  توعيـــة    -13
وأدوارهـــن فـــي الحفـــاظ علـــى المشـــروع ودفـــع 

وتشـــجيع أوالدهـــن وبناتهـــن.
14-  إطـــالع النســـاء والمجتمـــع بـــكل مجريـــات 

المشـــروع 
15-  المشاركة في حل مشكالت المشروع

ـــس  ـــن رئي ـــال م ـــن أعم ـــا م ـــوكل له ـــا ي ـــذ م 16-  تنفي
ـــة. ـــة اللجن أو رئيس



47 |

كيف يمكن أن نفعل دور المرأة في مهام 
اللجان المجتمعية 

17- توعيــة المجتمــع بأهميــة مشــاركة المــرأة فــي 
ــطة المجتمعية  األنش

18- تأهيــل المــرأة وتنميــة مهاراتهــا بمــا يســمح 
لهــا للمشــاركة الفعالــة 

19- مراعــاة خصوصيــة المــرأة فــي بعض األنشــطة 
التــي قــد تعرضهــا للمخاطر 

20- إشــراك المــرأة فــي اللجــان المجتمعيــة بمــا 
يتناســب مــع نســبتها فــي المجتمــع 

21- تفعيــل دور خطبــاء المســاجد فــي تصحيــح 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــول مش ــة ح ــم الخاطئ المفاهي

المجتمــع دينيــا ومجتمعيــا 
وأهميــة  لحقوقهــا  نفســها  المــرأة  توعيــة   -22

المجتمــع  فــي  مشــاركتها 
مشــاركة  بأهميــة  المدرســة  دور  تفعيــل   -23

المــرأة بحيــث تعتبــر اللبنــة األساســية فــي بنــاء 
عدمــه  مــن  لألفــراد  اإليجابــي  الفكــر 

24- عرض نماذج وقصص لنساء حققن النجاح. 
25-  منابر اإلعالم ووسائله المختلفة 

ماهي صفات أعضاء اللجان المجتمعية؟
1- شــخصية مقبولــة فــي المنطقــة قــادر علــى 
تحمــل المســؤولية وقــادر علــى التأثيــر فــي األفــراد 

ــة(. ــات قيادي ــخص ذو صف )ش
2- مبادر.

3- شخصية نشيطة.
4- االستقاللية والحيادية في العمل.

5- قادر على التواصل والتشبيك بين المجتمع.
6- استعداد للعمل التطوعي

ــاعدة  ــارات المس ــن المه ــى م ــد األدن ــه الح 7- لدي
ــي  ــل التطوع ــاح العم لنج

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ماهي المشاكل التي تواجه اللجان المجتمعية   و ماهي الحلول المقترحة؟

الحلول  المشاكل التي تواجه اللجنة 
المجتمعية

إقامة دورات تدريبية فيما يخدم المشروع  قلة التأهيل ألعضاء اللجنة المجتمعية 

-إشراكهم في بعض المهام.

- التحاور معهم

-إبالغ الجهات المختصة للتعامل معهم إذا لزم األمر.

وجود عراقيل من بعض األفراد الباحثين عن المصالح 

الشخصية او مثيرين المشاكل  في المنطقة 

المستهدفة 

-إقامة ندوات توعية.

-توفير )مواصالت -حوافز( 

بسيطة بحسب طبيعة وتمويل المشروع
قلة الوعي بأهمية العمل الطوعي 

- مراعاة العادات والتقاليد بما ال يتعارض مع المشروع.

- عمل دورات مجتمعية بأهمية إشراك المرأة والطفل في األنشطة 

المجتمعية.

القيم والعادات المجتمعية المتشددة 

إعادة تقسيم وتوزيع األدوار والمهام 

بما يتالءم مع إمكانيات األعضاء وقدراتهم 

التوزيع غير المالئم لألدوار والمهام ألعضاء المشروع في 

اللجنة المجتمعية  
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ماهي المشاكل التي تواجه اللجان المجتمعية   و ماهي الحلول المقترحة؟

الحلول  المشاكل التي تواجه اللجنة 
المجتمعية

ترتيب األولوية  - التحقق من احتياجاتهم.

الشفافية  - دقة المسح الميداني. 

عمل صندوق مجتمعي في المنطقة 

توسيع التنسيق والشراكة مع أكثر من جهة 

غياب أو عدم كفاية الدعم المخصص للمشاريع 

الشفافية في مشاركة التصنيف والتوعية
االعتراض على المسميات المصنفة لفئات مجتمعية 

معينة )معاقين – أرامل – شهداء ...

التنسيق المسبق بين اللجان المجتمعية

 في الميدان والمشرفين عليها 

التنسيق الداخلي الواضح 

- التواصل الدائم 

- فهم كل شخص لعمله

ضعف التنسيق بين اللجان المجتمعية والمشرفين 

عليهم 

التنسيق مع منظمات او مدربين لعقد دورات تدريبية

تعمل على تأهيل االعضاء وترفع من مستوى خبراتهم

- ترتيب لقاءات مع لجان مجتمعية اخرى

 لتبادل الخبرات معها.

قلة الخبرة احيانا لدى اعضاء اللجنة المجتمعية

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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الية تشكيل اللجان المجتمعية
كيفية خلق بنية اللجنة المجتمعية لتساعد المجتمع المحلي على تحقيق غاياته: 

ــً خلــق لجــان المجتمعيــة، لتأميــن  ــً مــا يكــون ضروري مــن أجــل تقويــة جهــود التنميــة وتنســيقها، غالب
البنيــة لتحّرككــم ولتنســيقه، االســتثناء لهــذه القاعــدة هــو الوضــع الــذي تكــون فيــه لجنــة مجتمعيــة 
ــة أصــاًل موجــودة مســبقا، وهــي قــادرة أن تأخــذ علــى عاتقهــا القيــام بالتنميــة المحّليــة. ذات مصداقّي

هنالك عّدة أسباب لتأسيس لجنة مجتمعية، وهي: 
ــن  ــًة يمك ــود هوّي ــي الجه ــة تعط ــة المجتمعي ــهل: اللجن ــَل أس ــل العم ــة تجع ــة المجتمعي - اللجن
اســتخدامها بعــد ذلــك فــي البحــث عــن مــوارد، وصناعــة التحــّركات وتنفيذهــا بهــا، واكتســاب الوضعّيــة 
كالحكوميــة  األخــرى  الجهــات  مختلــف  مــع  أســهل  العمــل  تجعــل  بالمواقــف؛  واإلدالء  الرســمية، 
والحمــالت التمويليــة، فهــي أســهل للشــرح مــن مســار تنميــة محّليــة ال يــزال دون إطــار، كمــا يمكــن أن 

ــك.  ــل لذل ــكل أفض ــاء بش ــذب أعض تجت

- اللجنــة المجتمعيــة تجعــل العمــَل أكثــر جــدوى وأكثــر فعالّيــة: الهيكليــة تجعــل مــن األســهَل 
تقســيَم المهمــات وتفويضهــا بفعالّيــة، مــن أجــل االّتصــال بالنــاس عندمــا ينبغــي تنفيــذ المهــام، ورصــد 

كاّفــة األمــور. 

 فــي المجتمــع المحلــي: اللجنــة المجتمعيــة تشــّرع 
ً
عطــي الجهــوَد مكانــا

ُ
- اللجنــة المجتمعيــة ت

جهــود التنميــة، وُتظهــر أّنهــا جّديــة وأّنهــا مدعومــة بشــكل جّيــد. 

 لجهــود التنميــة: اللجنــة المجتمعيــة هــي شــيء يمكــن 
ً
- اللجنــة المجتمعيــة تقــّدم شــكال

ــّرد  ــون مج ــدل أن يك ــرض، ب ــون وغ ــه مضم ــم، ل ــة الجتماعه ــه كنتيج ــير إلي ــي أن يش ــع المحل للمجتم
ــه. ــون ب ــاس مرتبط ــم والن ــه اس ــا، ل ــٍر م ــام بأم ــن القي ــون ع ــراد يتكّلم ــة أف مجموع

ــل  ــن أن تعم ــة يمك ــة المجتمعي ــي: اللجن ــل المجتمع  للعم
ً
ــزا ــق تركي ــة تخل ــة المجتمعي - اللجن

كجســم تنســيقي ألي أمــٍر يأتــي الحقــً، فهــي تؤّمــن تركيــزًا ماّديــً )مكتبــً وهاتفــً وحاســوبً، حّتــى لــو 
كانــت هــذه األمــور فــي مطبــخ أحدهــم أو غرفة جلوســه(؛ باإلضافة إلــى التركيــز االجتماعي والسياســي، 

النــاس ينتمــون إليهــا، أو يعملــون معهــا أو لصالحهــا، وهــم يهتّمــون لمــا تمّثلــه، ألّنهــا تمّثلهــم. 

- اللجنــة المجتمعيــة توّحــد المنخرطيــن فــي التنميــة المجتمعيــة: اللجنــة المجتمعيــة تعطــي 
أعضــاء المجتمــع المحّلــي إطــارًا رســمّيً لكــي ينتمــوا إليــه ويشــاركوا فيــه؛ هــي تجمــع النــاس معــً )مــن 
أجــل االجتماعــات والنشــاطات األخــرى(، وتجعلهــم يندمجــون معهــا، ومــع أعضــاء آخريــن أو مشــاركين 

فيهــا. 
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 خلقــه هــو بنفســه وامتلكــه: إذا كانــت 
ً
- اللجنــة المجتمعيــة تعطــي المجتمــع المحلــي كيانــا

ــذ بشــكل جّيــد فســتنمو اللجنــة المجتمعيــة مــن مشــاركة المجتمــع المحلــي ومــن  جهــود التنميــة تنفَّ
أفــكاره؛ وألّن المجتمــع يمّلكهــا فســيعمل جاهــدًا لكــي ُينجحهــا.

 تشكيل اللجنة المجتمعية 
يشــكل تنظيــم المجموعــة مــن الداخــل أكبــر تحــدى يواجــه أي لجنــة أو أي مجموعــة أخــرى، فمــا هــي 
القيــم التــي ســتحكم اللجنــة المجتمعيــة؟ وكيــف ســيتم اتخــاذ القــرار داخــل اللجنــة؟ وعلى أي أســاس 
ســيتم تقســيم األدوار داخــل اللجنــة؟ وكيــف ســيختارون أو ينتخبــون؟ مــن ســيقوم بهــذه األدوار؟ كلهــا 
ــل  ــة داخ ــة داعم ــان بيئ ــن ضم ــن م ــي تتمك ــمها ك ــة أن تحس ــة المجتمعي ــى اللجن ــي عل ــاؤالت ينبغ تس

المجموعــة تســاعدهم علــى العمــل معــا وتحقيــق أهدافهــم. 

يتم تنظيم اللجنة المجتمعية من الداخل على أربعة مستويات:
ــاس  ــا واألس ــع أفراده ــي تجم ــة الت ــة األرضي ــم اللجن ــل قي ــة المجتمعيــة: تمث اوال تحديــد قيــم اللجن

الــذي تحتكــم إليــه عنــد اتخــاذ القــرارات.

ثانيــا كيفيــة اتخــاذ القــرار داخــل اللجنــة المجتمعيــة: تتعــدد األشــكال التــي يمكــن أن يلجــأ لهــا 
ــاء  ــاركة كل أعض ــرار بمش ــون الق ــد وأن يك ــة، والب ــة المجتمعي ــل اللجن ــرارات داخ ــاذ الق ــي اتخ ــراد ف األف
اللجنــة طالمــا هنــاك حاجــة للتعبيرعــن مختلــف وجهــات النظــر واآلراء، أوعندمــا يتوجــب علــى اللجنــة 
ــي  ــة ف ــراد اللجن ــارك أف ــا يش ــة ككل، فعندم ــي المجموع ــر ف ــر مباش ــرار تأثي ــون للق ــرار، أو يك ــذ الق تنفي
اتخــاذ القــرار ينعكــس ذلــك بإيجابيــة علــى مســتوى شــعورهم بالملكيــة والتزامهــم باســتمرارية عمــل 
اللجنــة، ايضــا يكونــون أكثــر اســتعدادا وتقبــال ودعــم لتنفيــذ القــرارات التــي اتفقــت عليهــا اللجنــة، وهنــا 
تبــرز أهميــة روح اإلجمــاع كمبــدأ فــي اتخــاذ القــرار علــى أســاس األرضيــة المشــتركة التــي تشــمل الجميــع.

ثالثــا تقســيم األدوار داخــل اللجنــة المجتمعيــة: فتنظيــم اللجنــة المجتمعيــة يجــب أن يســمح 
بتوزيــع األدوار بيــن أعضائهــا، ولكــن وفــق مــا يمتلكونــه مــن قــدرات، ومــا يرغبــون فيه مــن مهــام، على أن 
تكــون هنــاك إمكانيــة لتبــادل هــذه األدوار مــن وقــت آلخــر بمــا يتيــح لهــم تنــوع التجربــة داخــل التنظيــم، 
كمــا يجــب أن تكــون هنــاك آليــة تضمــن أن تكــون القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا بمشــاركة الجميــع، وأن 
رأي الجميــع قــد تــم أخــذه فــي االعتبــار؛ حيــث يســاهم ذلــك فــي إحســاس كل منهــم بملكيــة اللجنــة 

المجتمعيــة.

ــه  ــون محتاج ــف تك ــي موق ــها ف ــة نفس ــتجد كل مجموع رابعــا انتخــاب المســؤولين عــن األدوار: س
ومطالبــه فيــه تحديــد مــن هــم المســئولين عــن كل دور، وهــو مــا يعنــي أن المجموعــة ســتقوم 

ــة. ــا ضروري ــي يجدونه ــن األدوار الت ــئولة ع ــون مس ــم تك ــر منه ــة أصغ ــاب مجموع بانتخ

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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اعتبارات في تنظيم اللجنة المجتمعية من الداخل
تخضع عملية تنظيم المجموعة من الداخل لمجموعة اعتبارات ينبغي أن نتنبه إليها:

هل األغلبية دائم ما تكون على صواب واألقلية على خطأ؟ 
أســهل وأســرع أســلوب فــي اتخــاذ القــرارات هــي أن نطرحهــا للتصويــت لنــرى كيــف ســيكون رأي 
األغلبيــة؛ وبالتالــي ســيكون هــو القــرار، إال أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أن األغلبيــة تكــون دائمــا علــى 
ــا نتســاءل هــل مــن مصلحــة اللجنــة  صــواب وأن األقليــة هــي التــي علــى خطــأ، وهــو مــا يجعلن
المجتمعيــة أن تهمــل رأي األقليــة وأن يكــون العــدد هــو المبــرر؟ وعلــى الجانــب اآلخــر كيــف 
ســيكون موقــف األقليــة وشــعورهم تجاههــا؟، فهــم ملزمــون بالقــرار ألنــه ســيكون قــرار 

ــه. اللجنــة وفــي نفــس الوقــت قــد يكونــون غيــر مقتنعيــن ب
كل ذلــك يدفعنــا باتجــاه النتيجــة بأنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون األغلبيــة واألقليــة أفضــل 
األســاليب التخــاذ القــرارات، خاصــة إن كنــا نتحــدث عــن لجــان مجتمعيــة يجــب أن يمــارس فيهــا 
أفــراد المجتمــع الحــوار، وتفهــم بعضهــم األخــر، والعمــل علــى البحــث عــن األرضيــة المشــتركة 

ــق. ــاع والتواف ــاس روح اإلجم ــى أس ــم عل ــي تجمعه الت

المرونة والتقاطع بين األدوار 
عــادة مــا ينظــم األفــراد أنفســهم علــى أســس مــن التراتبيــة والتسلســل فــي المســئولية 
والقيــادة؛ إال أن ذلــك يتعــارض مــع المرونــة، والتقاطــع فــي األدوار المختلفــة الــذي يتطلبــه عمــل 
اللجنــة المجتمعيــة مــن مبــادرة وتكامــل متبــادل، فيجــب أال يعــوق نظــام اللجنــة المجتمعيــة 
أي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة مــن المشــاركة أو المبــادرة، فعلــى ســبيل المثــال قــد يكــون تنظيــم 

األفــراد فــي شــكل دوائــر متقاطعــة بشــكل أفقــي أنســب مــن تلــك الهيــاكل الرأســية.
فالســؤال الــذي يجــب أن يتوقــف عنــده أفــراد المجتمــع هــو أي قيمــة يجــب أن يرتكــزوا عليهــا 

ــا؟ فــي تنظيــم أنفســهم داخلي

كيفية تنظيم اللجنة المجتمعية من الداخل؟
ستساعدنا الخطوات التالية في تنظيم اللجنة من الداخل بفاعلية

اوال: استكشاف قيم اللجنة المجتمعية
ثانيا: تقييم كيفية اتخاذ القرار

ثالثا: كيفية انتخاب القائمين باألدوار
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اوال: استكشاف قيم اللجنة المجتمعية
مــن الضــروري أن تقــوم اللجنــة المجتمعيــة بتحديــد مــا يحكمهــا مــن قيــم، هــذه القيــم 
تمثــل المعتقــدات واألفــكار والمبــادئ التــي تقدرهــا المجموعــة، ويؤمنــون بهــا، ويعملــون علــى 
تحقيقهــا فــي كل أعمالهــم. هــذه الخطــوة ستســاعد اللجنــة المجتمعيــة علــى تحديــد القيــم 

التــي تــدور حولهــا وتعمــل علــى تحقيقهــا

خطوات تطبيقها
قــم بفتــح نقــاش مــع األفــراد الذيــن حشــدتهم ســابقا عــن »مــاذا تعنــي القيــم؟« ومــا هــي قيــم 

منهم؟  كل 

استعن باألفكار التالية حول »ما هي القيم؟«، القيم قد تكون:
- هــدف نســعى إليــه: قــد تكــون هــدف نســعى إلــى تحقيقــه، فــإذا كانــت الســعادة هدفنــا، 

فالســعادة هــي قيمــة بالنســبة لنــا. 
- فعــل نقــوم بــه: فتحقــق القيمــة أيضــا فــي الفعــل الــذي نمارســه، فــإذا كنــا نفعــل الصــدق، 

كان الصــدق قيمــة. 
- إحســاس نشــعر بــه: فيمكــن أن تكــون القيمــة إحســاس نشــعر بــه، كإحساســنا بالجمــال فــي 

شــيء مــا، فبذلــك يكــون الجمــال قيمــة بالنســبة لنــا. 
ــان وال  ــالف الزم ــف باخت ــة ال تختل ــم مطلق ــي قي ــا وه ــب لذاته ــي تطل ــم الت ــي القي - غايــات: ه

ــدل.  ــق والع ــال والح ــر والجم ــل: الخي ــوال، مث ــكان وال األح الم
- وســائل: هــي التــي تكــون وســيلة لتحقيــق قيمــة أعلــى منهــا، وهــذه تكــون نســبية وتتغيــر بنــاء 
علــى الزمــان والمــكان وحســب األحــوال، مثــل: المعرفــة والصحــة والثــروة، فقــد يســعى اإلنســان 

لجمــع المــال ال لمجــرد الجمــع ولكــن ألنــه يريــد اتخــاذه وســيلة لهــدف آخــر.
اطلــب مــن أفــراد مجتمعــك الــذي ســبق وان حشــدتهم أن يفكــروا فــي كل الجوانــب 
ــي  ــاعدهم ف ــة وتس ــم كالجن ــن أن تحكمه ــي يمك ــم الت ــي القي ــروا ف ــة، ويفك الخمس

اتخــاذ القــرارات، وأن يســألوا أنفســهم.
- ما هي األشياء التي تؤيدها أو ترفضها كفرد ضمن لجنة مجتمعية؟ 

- ما هي األشياء التي تؤمن بها ومستعد للدفاع عنها؟
اطلــب مــن أفــراد مجتمعــك أن يعملــوا علــى ســرد القيــم التــي تحكمهــم ومناقشــة كل 

منهــا بشــكل أكثــر؟

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ثانيا: تقييم كيفية اتخاذ القرار
ــدف  ــى ه ــع عل ــة تجتم ــل أي مجموع ــرار داخ ــاذ الق ــة اتخ ــة لكيفي ــكال المختلف ــة األش بمراجع
مشــترك، يتضــح أن هنالــك خمســة أشــكال فــي اتخــاذ القــرارات، تتفــاوت حســب درجــة مشــاركة 
أعضائهــا فــي صناعــة القــرار، مــن بيــن قــرار الشــخص الواحــد حيــث المشــاركة المعدومــة إلــى 

القــرار بالتوافــق حيــث االتفــاق بمشــاركة الجميــع. 
ــرار  ــا الق ــذوا به ــي يتخ ــة الت ــم الكيفي ــى أن تقيي ــة عل ــة المجتمعي ــوة  اللجن ــذه الخط ــاعد ه  تس
ــرارات. ــا الق ــذوا به ــن أن يتخ ــي يمك ــة الت ــي الكيفي ــة ف ــل المختلف ــم بالبدائ ــة، وتعرفه ــل اللجن داخ

استخدامها
تقييم الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرار:  -

 تســاعد هــذه األداة أفــراد المجتمــع علــى تقييــم درجــة المشــاركة فــي كيفيــة اتخــاذ اللجنــة 
ــا. لقراراته

اتخاذ القرارات بالتوافق:  -
 تســاعد هــذه األداة اللجنــة المجتمعيــة فــي أن تتمكــن مــن اتخــاذ القــرارات بالتوافــق وبشــكل 

جماعــي فيمــا بيــن أعضائهــا.
خطوات تطبيقها

اطلــب منهــم أن يتوقفــوا عنــد كل شــكل مــن األشــكال الخمســة ليقيمــوا مــا لــه مــن إيجابيــات 
ومــا عليــه مــن ســلبيات.

قرار الشخص الواحد:  -
ــه شــخص واحــد أو حتــى جماعــة معينــة داخــل المجموعــة دون  يتخــذ القــرار بســرعة يســتأثر ب
تشــاور مــع باقــي األعضــاء، وعندمــا يحتــاج هــذا الشــخص إلــى دعــم وتطــوع اآلخريــن فــي التنفيذ 

فهــو غالبــا مــا يجــد نفســه وحيــدا فــي ذلــك. 

قرار مجموعة صغيرة:  -
ــى أن  ــرا إل ــبقا، ونظ ــه مس ــت علي ــد أجمع ــون ق ــرة تك ــة صغي ــل مجموع ــن قب ــرار م ــذ الق ُ يتخ
المجموعــة الصغيــرة أكثــر تنظيمــا مــن أولئــك الذيــن ال يبــدون الموافقــة، فغالبــا مــا تنجــح علــى 
ــد فــي المجموعــة روح العــداء والتكتــالت والتنافــس  ــر القــرار، ولكــن ّ هــذا األمــر يول صعيــد تمري

بــدال مــن التعــاون.
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قرار األقلية:  -
 ال يختلــف قــرار األقليــة عــن ســابقه )قــرار مجموعــة صغيــرة فــي مســتوى المشــاركة(، إال 
أن اتخــاذ القــرارات يجــري هنــا بطريقــة واعيــة ومنظمــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لقــرارات 
المجموعــة الصغيــرة، ولكــن ً عــددا قليــال مــن ذوي الشــخصيات القويــة يســيطرون علــى 
المجموعــة، ال شــعوريا فــي الغالــب، ثــم يتســاءلون عــن أســباب ال مبــاالة اآلخريــن، وهــي 

مشــكلة عــادة مــا تقــع فيهــا مبــادرات ومجموعــات شــبابية كثيــرة. 

قرار األغلبية:   -
تعتبــر هــذه أكثــر الطــرق تطبيقــا فــي اتخــاذ القــرار داخــل المجموعــات، وقــد أثبتــت 
فعاليتهــا علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تــؤدي إلــى عــدم اهتمــام، أو عــدم والء األقليــة التــي 

ــمع.  ــم تس ــا ل ــة نظره ــأن وجه ــعرت ب ــة إذا ش ــرار وخاص ــد الق ــت ض ــد صوت ــت ق كان

القرار بالتوافق:  -
 بعــد االســتماع إلــى كافــة اآلراء، تناقــش االعتراضــات ووجهــات النظــر المختلفــة بشــكل 
تــام ممــا يســتلزم خلــق منــاخ يشــعر فيــه الجميــع بحريــة التعبيــر عــن أنفســهم، ويــؤدي 
ــى  ــتماع إل ــدا االس ــي أب ــو ال يعن ــزام، وه ــاون وااللت ــدة والتع ــاء الوح ــى بن ــلوب إل ــذا األس ه
النــاس ثــم تطبيــق مــا كان مقــررا عملــه منــذ البدايــة، بــل يعنــي التكيــف والتأقلــم 
للتوفيــق بيــن اهتمامــات الجميــع؛ وقــد يســتغرق اتخــاذ القــرار بهــذه الطريقــة وقتــا أطــول 

ــر فعاليــة. ولكــن التنفيــذ يكــون عــادة أســرع وأكث

أســئلة تســاعد المجموعــة فــي اتخــاذ القــرار باإلجمــاع وبنــاء توافــق فــي اآلراء، حيــث 
تســاهم فــي توفيــر بيئــة داعمــة التخــاذ القــرار باإلجمــاع وبنــاء اتفــاق آراء بالمجموعــة

ما الذي نسعى إلى إقراره؟ )يجب التأكد من أن هذا األمر واضح للجميع(  -
ــون  ــا يك ــادة م ــا، ع ــن منه ــدد ممك ــر ع ــدد أكب ــة؟ )لنح ــاالت المختلف ــي االحتم ــا ه م  -

اســتخدام أســلوب العصــف الذهنــي فعــال هنــا(
كيف يتم كل احتمال؟ ما هي العوامل المؤيدة أو المعارضة؟   -

ما هو االقتراح أو مزيج االقتراحات التي نختارها؟   -
- من سيفعل؟ ماذا؟، متى؟، أين؟، كيف؟

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ثالثا: كيفية انتخاب القائمين باألدوار
تشــكل عمليــة انتخــاب القائميــن بــاألدوار المختلفــة أحــد أشــكال تنظيــم المجموعــة مــن 
ــا  ــة م ــام بمهم ــا بالقي ــر منه ــة أصغ ــض مجموع ــى تفوي ــة عل ــاعد المجموع ــي تس ــل، الت الداخ
تتعلــق بتســيير وتنســيق عمــل المجموعــة. وتســاعد هــذه الخطــوة ممثليــن المجتمــع المحلــي 

ــة. ــة المجتمعي ــى اللجن ــن عل ــاب القائمي ــى انتخ ــدهم عل ــت بحش ــذي قم ال

خطوات تطبيقها
ــة  افتــح حــوار داخــل المجموعــة حــول األدوار المختلفــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا أعضــاء اللجن
ــي  ــا ه ــذه األدوار، م ــوء ه ــي ض ــادرات ف ــطة والمب ــام باألنش ــن القي ــن م ــى تتمك ــة حت المجتمعي
ناقــش  أساســها؟  علــى  المجتمعيــة  اللجنــة  تقســيم  يمكــن  التــي  اللجــان  أو  المجموعــات 
ــا  ــهم فيه ــوا أنفس ــن أن ينظم ــال يمك ــبيل المث ــى س ــان عل ــبعة لج ــي لس ــور التال ــم التص معه
ضمــن اللجنــة المجتمعيــة، وابحــث معهــم إذا كانــوا يريــدون أن يضيفــوا لجنــة ثامنــة، أو حتــى 

ــا. ــدة ال يحتاجونه ــن واح ــتغنوا ع يس

- اللجنة التثقيفية: 
تعمــل توفيــر فــرص ذات طابــع تثقيفــي مثــل الكتــب، والكمبيوتــر ومجموعــة مــن األلعــاب 

التربويــة التثقيفيــة وحلقــات المذاكــرة. 

- اللجنة اإلبداعية )رعاية المواهب(: 
تعمــل علــى تنميــة المواهــب الموســيقيه مثــل إيجــاد مســرح تفاعلــي أو عقــد دورات حــرف يدويــة 

للشــباب فــي المجتمــع والمجتمعــات المحيطــة واالســتفادة منها. 

- اللجنة االجتماعية: 
ــات  ــع متطلب ــل م ــى التعام ــباب عل ــاعد الش ــي تس ــية الت ــاة األساس ــارات الحي ــة مه ــل تنمي تعم
وتحديــات الحيــاة اليوميــة بفعاليــة، ويمكــن أن تقــوم هــذه اللجنــة بسلســلة مــن الحــوارات علــى 
مســتوى القريــة فــي قضايــا تهــم أفرادهــا، باإلضافــة إلــى إطــالق سلســلة مــن المبــادرات والتــي 

تهــدف إلــى خدمــة المجتمــع. 
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- اللجنة الرقابية: 
اإلشراف والمتابعة على اعمال اللجنة المجتمعية .

- اللجنة الرياضية: 
تعمــل علــى تنميــة الصحــة الجســدية ألفــراد المجتمــع مــن خــالل االســتفادة مــن مالعــب 
ــلة،  ــدم، والس ــرة الق ــة كك ــواع الرياض ــب أن ــة ألغل ــات مختلف ــم دوري ــة، لتنظي ــدارس المحيط الم
والطائــرة، والشــطرنج، ومســابقات ســباحة فــي المــدن الســاحلية، أو القريبــة مــن مســبح مائــي.

- اللجنة المهنية: 
تهتــم بالمســتقبل المهنــي للشــباب، وفرصهــم فــي أن يجــدوا العمــل المناســب الــذي يتوافــق 
مــع قدراتهــم، حيــث يمكــن أن تنظــم وبالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، والمنظمــات غيــر 
ــر  ــار توفي ــي إط ــك ف ــة، وذل ــع مختلف ــركات ومصان ــي ش ــباب ف ــب الش ــرص لتدري ــة ف الحكومي
فــرص لبنــاء القــدرات والتــي يمكــن أن تســاهم فــي توفيــر فــرص عمــل لشــباب القريــة؛ باإلضافــة 
إلــى توفيــر دورات مهنيــة متخصصــة )تســويق، إدارة المشــاريع( أو ورشــات عمــل متخصصــة فــي 

ــة.  ــق التجرب ــر لتوثي التصوي

- اللجنة اإلعالمية والتوثيقية: 
ــرات  ــداد نش ــن إع ــادرات م ــطة ومب ــن أنش ــة م ــل المجموع ــق عم ــئولية توثي ــة مس ــى اللجن تتول

إخباريــة أو برشــورات عــن المجموعــة وأنشــطتها، وتوثيــق البرامــج األخــرى.

وعلــى هــذا األســاس كل لجنــة ســتحتاج إلــى منســق يقــوم بتنســيق العمــل فيمــا بيــن أعضائهــا 
والعمــل علــى متابعــة مــا يقومــون بــه مــن أنشــطة ومبــادرات، باإلضافــة إلــى منســق للمجموعــة 

ككل يلعــب نفــس الــدور التنســيقي ولكــن بيــن اللجــان المختلفــة.
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اشــرح ألعضــاء المجموعــة فكــرة االنتخابــات ومــا تعنيــه مــن تفويــض تقــوم علــى 
أساســه المجموعــة بتفويــض مجموعــة أصغــر منهــا بالقيــام بمهمــة مــا تتعلــق 

بتســيير وتنســيق عمــل المجموعــة.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ولكن قبل أي شيء يجب أن تتفق المجموعة حول عدة مواضيع

- ما هي المدة التي يجب بعدها أن تعيد االنتخابات؟ 

ــذه  ــتكون ه ــل س ــدة، وه ــات جدي ــرى انتخاب ــب أن تج ــدة يج ــذه الم ــاء ه ــد انقض ــر بع ــى آخ بمعن
ــال؟ ــث األدوار مث ــى ثل ــى كل األدوار أم عل ــات عل االنتخاب

- هل هناك مدة تمثل الحد األقصى في شغل أي عضو منهم ألحد األدوار؟

فمثــال قــد يكــون هــذا الحــد ســنتين، بعدهــا ال يمكــن إعــادة انتخــاب نفــس العضــو علــى أســاس 
إعطــاء فرصــة لآلخريــن كــي يلعبــوا هــذا الــدور. 

- افتــح نقــاش داخــل المجموعــة حــول المبــادئ التــي ينبغــي أن تحكــم عمليــة انتخــاب منســقي 
ــان والمجموعة؟ اللج
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قدم للمجموعة إجراءات االنتخابات

- فتح باب الترشح لألدوار المختلفة )منسقي اللجان وكذلك منسق اللجنة المجتمعية(
عرض كل مرشح لبرنامجه، وهنا ينبغي أن يتاح فرصة عادلة بين كافة المرشحين   -

-اإلعالن عن يوم التصويت للجميع 
-تحضير بطاقات التصويت وصندوق لالقتراع 

تكوين لجنة من أكبر األعضاء سنا وأصغرهم سنا لتدير االنتخابات، وتفرز األصوات   -
توفير ركن مغطى بستار يدخل فيه كل عضو للتصويت داخل بطاقته   -

اإلعالن عن نتيجة االنتخابات  -

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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تحديد النتائج المراد تحقيقها في المجتمع المحلي
لماذا يجب أن تبدأ بتحديد النتائج؟

عندمــا نتحــدث عــن النتائــج، فنحــن نتحــدث عــن الحالــة التــي يســعى المجتمــع للحصــول عليهــا 
ــع؛  ــي المجتم ــاس ف ــن الن ــعة م ــة واس ــع مجموع ــات م ــات ونقاش ــود محادث ــب وج ــذا يتطل وه
ــج التــي ســيتم اتباعهــا معــا، فــي حيــن  لتحديــد األولويــات وإيجــاد توافــق فــي اآلراء حــول النتائ
ــد  ــى تحدي ــز إل ــى القف ــن عل ــون حريصي ــا يكون ــا م ــي وغالب ــع المحل ــاء المجتم ــتواجه أن أعض س
المشــاكل والحلــول، وتســاعد العمليــة المســتندة علــى النتائــج المجتمعــات أن تكــون فــي 
ــدول  ــى ج ــودة إل ــع الع ــن للمجتم ــتراتيجي، ويمك ــدروس واس ــكل م ــام بش ــو األم ــا نح تحركه

ــروف. ــر الظ ــع تغي ــك م ــر وكذل ــت أكث ــا تعلم ــت كلم ــع الوق ــج م النتائ

البدء بتحديد النتائج سوف يسمح لمجتمعك بـ:
تطوير حلول من خالل رسم الخرائط والخطط نحو ما تريد تحقيقه.

 يمكنــك تقييــم مــدى حيــاة مــن حولــك مــن األطفــال والشــباب واألســر حاليــا فــي المناطــق التــي 
هــي األكثــر أهميــة بالنســبة لــك، مــا ســبب تلــك النتائــج ســوى كانــت جيــدة أو ســيئة ومــا يحتــاج 

المجتمــع إلــى القيــام بــه لتحســين األشــياء التــي تهتــم بهــا أكثــر.
اجتــذاب النــاس إليــك عــن طريــق الحفــاظ علــى تركيزهــم علــى النتائــج التــي تمثــل الجائــزة لهــم، 
وإبقــاء التركيــز عليهــا، وخلــق إجمــاع حــول مجموعــة مــن النتائــج ممــا يســمح لــك ببنــاء الدعــم 

وتوســيعه والتحــرك إلــى األمــام.
الحفــاظ علــى عملــك مــع مــرور الوقــت. فمنــذ البدايــة، مجتمعــك يجــب أن يكــون تفكيــره 
اســتراتيجيا حــول كيــف ســيتم المحافظــة علــى مــا تبذلونــه مــن جهــود؟ ونحــن نفهــم مــدى 
أهميــة التمويــل للحفــاظ علــى االســتدامة؛ ومــع ذلــك، فإنــه مــن المهــم عــدم الســماح ألن يــدار 
عملــك بهــذا الشــكل بالكامــل؛ ليــس ألنــه فقــط كثيــرا مــن مصــادر التمويــل تعتبــر مؤقتــة، ولكــن 
ــع  ــى م ــد ال تتماش ــة، ق ــل المختلف ــادر التموي ــة بمص ــات متعلق ــاك متطلب ــا هن ــون أحيان ــد يك ق

االتجــاه الــذي يريــده مجتمعــك للتحــرك إليــه. 
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العمــل معــا مــن أجــل الحصــول علــى وضــوح، والتوافــق فــي اآلراء بيــن الجميــع بشــأن النتائــج 
التــي تريدهــا ســوف تســاعدك علــى متابعــة أكثــر اســتراتيجيات التمويــل فعاليــة بمشــاركة 

اآلخريــن؛ والتــي مــن شــأنها دعــم قدرتــك علــى تحقيــق تلــك النتائــج مــع مــرور الوقــت.
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كيف نختار النتائج؟
النتيجــة تصــف حالــة ترغــب أن تصبــح موجــودة فــي مجتمعــك المحلــي ، ومثــال لنتيجــة معينــة 
فيمكــن أن تكــون: )األطفــال يتمتعــون بصحــة جيــدة ومســتعدين للنجــاح فــي المدرســة(. الحــظ 
ــة تريــد  ــل هــي بيــان حــول حال أن هــذه النتيجــة ليســت حــول البرامــج -منظمــات أو إجــراءات -ب

تحقيقــه لألطفــال فــي المجتمــع.
فــي نهايــة المطــاف النتائــج التــي قــرر المجتمــع متابعتهــا ينبغــي أن تكــون ذات مغــزى ومعنــى 

لمجموعــة مــن النــاس المختلفــة فــي المجتمــع، ومفهومــة وقابلــة للقيــاس.

عنــد وضــع وتحديــد أولويــات النتائــج التــي ســوف تركــز عليهــا اللجنــة المجتمعيــة، هــذه 
بعــض األســئلة 

ماذا نريد لألطفال والشباب واألسر؟  -
كيف يختلف هذا عما نراه اآلن؟  -

ما يسبب أو يساهم في الحالة الراهنة لألشياء؟  -
ما هو مطلوب لتغيير الظروف الراهنة؟  -

ماذا نحن على استعداد / أو قادرين على القيام به لضمان صناعة الفرق؟  -

ــي  ــم االن ف ــون عليك ــد يك ــن ق ــي حي ــه، ف ــع بأكمل ــى المجتم ــوي عل ــج ينط ــة النتائ ــع قائم وض
اللجنــة المجتمعيــة أخــذ زمــام المبــادرة فــي هــذه العمليــة، مــن المهــم أن تقــوم بفتــح هــذه 
ــان أن كل  ــموعة لضم ــرا مس ــت كثي ــي ليس ــوات الت ــك األص ــك تل ــي ذل ــا ف ــع، بم ــة للجمي العملي
ــر  ــت مبك ــي وق ــاركون ف ــم يش ــع بأنه ــراد المجتم ــعر أف ــا يش ــتثماره. عندم ــيتم اس ــخص س ش
فإنهــم سيشــاركون شــعور الملكيــة المشــتركة للنتائــج، ويكونــوا أكثــر اســتعدادا للمســاهمة 

ــا. ــة تحقيقه ــي عملي ف

ـة
ــــ

ظ
الح

م

إشــراك شــريحة واســعة مــن المجتمــع يســاعد علــى حشــد الدعــم للنتائــج المحــددة 
وعمليــة المضــي قدمــا.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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عندما تتحدث مع جيرانك في حارتك تأكد من تضمين:

  - الشــباب: بمــا فــي ذلــك الشــباب الذيــن يدرســون فــي مــدارس الحــي، الشــباب الذيــن كانــوا 
ــي  ــون ف ــن يتطوع ــك الذي ــون(، وأولئ ــة للقان ــوابق مخالف ــي )س ــام القانون ــع النظ ــة م ــي ورط ف
المجتمــع، والطــالب المميــزون فــي مدارســهم وأولئــك الذيــن يواجهــون مشــاكل فــي المدرســة 
أيضــا مــن خريجــي المــدارس الثانويــة، أو مــن تســربوا مــن المــدارس والشــباب الــذي يعملــون مــع 

المجتمــع أو فــي كليــة أو مدرســة تجاريــة.
- كبــار الســن: بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يعيشــون بمفردهــم، أو الذيــن يعيشــون مــع أقــارب، 

واألجــداد وأولئــك مــن ينظــر المجتمــع إليهــم باحتــرام.
- جميــع أنــواع العائــالت: بمــا فــي ذلــك األســر وحيــدة الولــد، أو مــن لديهــم األطفــال الصغــار، 
ــاء واألمهــات، واألســر متعــددة األجيــال، وتلــك دون  أو شــباب أكبــر ســنا، فــي ســن المراهقــة، اآلب
األطفــال و المقيميــن منــذ فتــرة طويلــة و الذيــن حاولــوا ربمــا إجــراء تغييــرات فــي الماضــي 

ــدد. ــن الج والوافدي
- لنــاس مــع مجموعــة متنوعــة مــن الخبــرات فــي العمــل: ســواء الذيــن يملكــون عمــل خاص 
بهــم، أو مــن يعملــون مــع آخريــن، الذيــن يعملــون خــارج الحــي والذيــن هــم عاطلــون عــن العمل.

ــراد ذوي  ــال األف ــبيل المث ــى س ــاة: عل ــي الحي ــة ف ــارب مختلف ــم تج ــذي لديه ــكان ال - الس
اإلعاقــة، والمهاجريــن الجــدد، والنــاس الذيــن يعيشــون بمفردهــم.

-  النــاس مــع مجموعــة واســعة مــن الخبــرات فــي الحــي: مثــل أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
كتــل مختلفــة والمســتأجرين، وأصحــاب المنــازل، وســكان المســاكن الشــعبية، والنــاس الذيــن ال 

يشــاركون فــي األنشــطة والفعاليــات، وأولئــك الذيــن هــم نشــيطون جــدا.
- وباإلضافــة إلــى ذلــك: قــادة المجتمــع والمنظمــات وقــادة المؤسســات الدينيــة، والمعلميــن، 
وأعضــاء فــي إدارة المدرســة، والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، ومقدمــي الرعايــة لألطفال 
والمســؤولين عــن تنفيــذ القانــون، وكذلــك القضــاء، وممثلــي الحكومــة المحليــة وأصــوات 

مفيــدة فــي المجتمــع. 
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هنــا بعــض االســئلة التــي يمكن تعرضهــا على اعضــاء اللجنــة المجتمعية 
لالســتعانه بها

أسئلة لكل سكان المجتمع المحلي المحيط باللجنة المجتمعية
ما هو نوع المجتمع الذي تريد أن تعيش فيه؟  -

ماذا تحتاج لكي توفره لعائلتك؟  -
ما هي بعض األصول أو الموارد التي يوفرها هذا المجتمع لك ولعائلتك؟  -

ما هي األشياء غير المتوافرة في هذا المجتمع، ولو كانت متوافرة كنت ستستخدمها؟  -
كأسرة واحدة أو فرد، ما هي بعض التحديات التي تواجهونها يوما بعد يوم؟  -

مــا هــو التغييــر الواحــد الــذي لــو حــدث فــي مجتمعــك فمــن شــأنه أن يجعــل مــن األســر   -
أفضــل؟

ــت  ــاهم ان ــل تس ــع ؟ وه ــاه المجتم ــرد تج ــا الف ــاهم فيه ــن ان يس ــذي يمك ــرق ال ــي الط ــا ه م  -
ــك؟ ــي مجتمع ف

هل يتفاعل السكان مع بعضهم البعض لتوفير الدعم لمجتمهم؟ كيف يتم ذلك؟  -

أسئلة ألفراد المجتمع الذي يحصلون على خدمات
كيف استطاعت عائلتك االنخراط في الحصول على هذه الخدمة؟  -

ما هي الخدمات لديك التي أنت وأطفالك في أشد الحاجة لها أو تستخدمها؟  -
كيف أثرت هذه الخدمات على عائلتك؟  -

ما هي المشاكل أو العقبات التي تواجهها عند محاولة حصولك على الخدمات؟  -
ما هو أفضل ما يمكن عمله بشأن الخدمات التي تتلقاها حاليا؟  -

إذا كان يمكــن أن تغيــر جانبــا واحــدا مــن الخدمــات الحاليــة التــي تتلقاهــا، مــاذا كان يمكــن أن   -
يكــون؟

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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أسئلة لمقدمي الخدمات)منظمات – مبادرات – لجان مجتمعية(
كيف تعملون مع األسر وافراد المجتمع بشكل عام؟  -

ما هي الخدمات التي تقدمونها؟  -
كيف يمكنك تحديد ما هي الخدمات المطلوبة؟  -

ما هي الظروف التي تساهم في تحديد األسر التي تحتاج للخدمات التي تقدمها؟  -
ما هي العوائق التي تواجهها األسر عند استخدامهم خدماتكم؟  -

مــا هــي الخدمــات واألنشــطة أو السياســات التــي تعمــل بشــكل جيــد مــع الفئــة التــي تعملــون   -
؟ معها

ما هي الخدمات واألنشطة أو السياسات التي تعمل كحواجز؟  -
كيف يمكنك قياس جودة الخدمات التي تقدمها؟  -

ما هي البيانات التي تجمعها عن أسر سبق وان عملتم معها؟  -
كيف يمكنك أن تعرف أن الخدمات التي تقدمها إلى افراد المجتمع فعالة؟  -

إذا كان يمكن أن يتم تيغير جانبا واحدا من الخدمات الحالية التي تقدمها، ماذا سيكون؟  -
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كيف يمكننا أن نصل إلى السكان؟
ــي  ــة ف ــاب المصلح ــن أصح ــة بي ــاء الثق ــي بن ــى ف ــوة أول ــا خط ــو أيض ــكان ه ــى الس ــول إل الوص
ــن  ــه م ــا تبذلون ــى م ــة عل ــرعية والمصداقي ــن الش ــتوى م ــق مس ــى تحقي ــاعد عل ــع، ويس المجتم

ــود. جه
ــول  ــب الوص ــذا يتطل ــاركوا، وه ــن أن يش ــف يمك ــري، وكي ــا يج ــون م ــكان يعرف ــن أن الس ــد م تأك
إلــى النــاس مــن خــالل العديــد مــن الطــرق المختلفــة، مثــل: تبــادل المعلومــات مــن خــالل وســائل 
ــول  ــام، والحص ــون بانتظ ــران يجتمع ــث الجي ــن حي ــي األماك ــعارات ف ــرح إش ــة، ط ــالم المحلي اإلع
علــى كلمــة فــي اجتماعــات المجتمــع )بمــا فــي ذلــك مجلــس إدارة المدرســة، اآلبــاء والمعلميــن 
أو فــي أي مناســبات تجمــع أبنــاء الحــي(، ومــن خــالل المنظمــات المجتمعيــة ولقــاءات األحــزاب، 
واألحــداث المحليــة، واللقــاءات فــي المناســبات الدينيــة كيــوم الجمعــة، وكذلــك الرحــالت فهــي 
أيضــا فرصــا للتفاعــل مــع الســكان. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أدوات وســائل اإلعــالم االجتماعيــة 
ــم  ــع بعضه ــن م ــواء ومتصلي ــد س ــى ح ــع عل ــراد المجتم ــى أف ــاظ عل ــتخدامها للحف ــن اس يمك

البعــض.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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خرائط الموارد
ــا فــي مجتمعكــم  ســوف تحتــاج أيضــا إلــى النظــر فــي نقــاط القــوة والمــوارد التــي توجــد حالي
المحلــي، وهنــاك منهجيــة واحــدة لجــرد نقــاط القــوة والمــوارد هــو أن تســتخدم خرائــط المــوارد؛ 
وبــداًل مــن التركيــز فيمــا يفتقــده مجتمعكــم، فــإن رســم خرائــط المــوارد أو األصــول يســاعدك 
تتضمــن  نفســها  فالعمليــة  ليقدمــه؛  مجتمعكــم  يمتلكــه  الــذي  مــا  حــول  التفكيــر  علــى 
منهجيــة تســير بعنايــة خطــوة بخطــوة لمعرفــة مــا هــي المــوارد التــي قــد تكــون متاحــة فــي 
المجتمــع؛ وســوف تعطيــك هــذه الخارطــة نظــرة ثاقبــة نحــو الترابــط أو العالقــات بيــن الســكان 
ــي  ــة. وف ــاق المنطق ــي نط ــي أو ف ــل الح ــد داخ ــن أن توج ــي يمك ــات الت ــات والمؤسس والمنظم

ــة: ــام التالي ــى األقس ــيمها إل ــن تقس ــوارد يمك ــة الم ــإن خريط ــادة ف الع

اوال : الموارد الفردية
ــة  ــة االيجابي ــارات الفردي ــد المه ــت لتحدي ــذ الوق ــه، وأخ ــا يقدم ــه م ــك لدي ــي منطقت ــع ف الجمي
والمعــارف والمواهــب مــن مجتمعــك ســوف يكــون مهمــا؛ فمثــال، الســكان قــد يقدمــون 
الرعايــة لألطفــال، )فحــص ومتابعــة الجيــران المرضــى، القــراءة لآلخريــن، طهــي وجبــات الطعــام، 
ــن  ــار الس ــاعدة كب ــى مس ــة ال ــازل(، باالضاف ــالح المن ــل، إص ــب العم ــي مكات ــض ف ــاعدة البع ومس
ــراد  ــد أف ــد يوج ــطة فق ــم األنش ــازل، أو تنظي ــادرة المن ــة مغ ــم صعوب ــن لديه ــخاص الذي أو األش
ــع  ــي، فجم ــي الح ــه ف ــتفاد من ــن أن يس ــب ويمك ــي التدري ــارات ف ــم مه ــا لديه ــك ربم ــي حارت ف
هــذه المعلومــات الحيويــة معــا ســوف تســاعدك علــى معرفــة مــا الــذي يســتطيع كل فــرد مــن 

ــك. ــي مجتمع ــرار ف ــع الق ــة صن ــع لطاول ــه للمجتم ــك أن يقدم ــي منطقت ــن ف المقيمي
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عاقل الحارة 

خطيب الجامع 

مدرس

تاجر 

متطوع 

دكتور 

المغترب

عضو مجلس محلي

وجاهة الحارة

طالب

عامل

ربة منزل 

كيــف يمكنــك تتبــع المــوارد الفرديــة؟ مقابــالت مــن شــخص لشــخص، فــرز مــن بيــت إلــى 
بيــت، مجموعــة نقــاش صغيــرة والدراســات االســتقصائية كل هــذا يمكــن أن يســاعدك علــى 

ــم. ــن منطقتك ــاس م ــي الن ــوة ف ــاط الق ــاف نق اكتش
يحتوي هذا الجدول أمثلة على الموارد البشرية الفردية التي قد تجدها في حاراتك

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ثانيا: الشبكات والجماعات غير الرسمية. 
ــاس  ــن الن ــرة م ــات صغي ــع مجموع ــكان م ــب الس ــن جان ــة م ــود المبذول ــن الجه ــد م ــدأ العدي تب
الذيــن يجتمعــون بانتظــام بالفعــل لغــرض معيــن، هنــاك مجموعــات مــن النــاس مــن يجتمعــوا 
ــي  ــت ف ــس أو بي ــي مجل ــم ف ــاء اجتماعه ــات أثن ــاء واألمه ــمل اآلب ــن أن تش ــك يمك ــي منطقت ف
منطقتــك عــادة، أو النــاس الذيــن يلتقــون مــع بعــض فــي الحــارة أو أثنــاء مشــاهدة مبــاراة رياضيــة 
ــات  ــد تجمع ــي يوج ــي كل ح ــظ، ف ــن الح ــة لحس ــوم الجمع ــالة ي ــة كالص ــبة ديني ــي مناس أو ف
ممكــن اســتثمارها بحيــث تشــكل مصــادر الدعــم المحتملــة للســكان، ويمكــن لهــذه الجماعــات 

أن تســاعد علــى نشــر الخبــر حــول النتائــج التــي تحــاول تحقيقهــا.

ثالثا: المؤسسات المحلية
كل منطقــة معينــة يوجــد بهــا منظمــة أو بنيــة تحتيــة معروفــة باســم مؤسســات، وغالبــا 
مــا تســتخدم هــذه المؤسســات، أو تتحكــم أو تؤثــر علــى الكثيــر مــن المــوارد مثــل المبانــي، 
والموظفيــن مدفــوع لهــم رواتــب والمتطوعيــن أو أفــراد والمعــدات واألثــاث واللــوازم ووســائل 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــوا إل ــن انظم ــكان الذي ــال، فالس ــبيل المث ــى س ــة فعل ــق العام ــل والمراف النق
ــة، أو  ــل: مدرس ــة، مث ــي مؤسس ــات ف ــكان لالجتماع ــى م ــون إل ــد تحتاج ــي ق ــم المجتمع عملك
ــع  ــط الموق ــم خرائ ــي، فرس ــكان المثال ــة الم ــون بمثاب ــن أن تك ــة يمك ــة، او منظم ــادة صحي عي
ــمل  ــادة تش ــة؛ وع ــوارد المتاح ــع الم ــى تتب ــاعدك عل ــوف يس ــك س ــي منطقت ــات ف ــن المؤسس م
ــة،  ــالت البقال ــات، ومح ــق، والمكتب ــفيات، والحدائ ــادة والمستش ــدارس، ودور العب ــات الم المؤسس
وكليــات المجتمــع؛ فكــن مبدعــا فــي تحديــد المؤسســات المحليــة التــي يمكــن أن تدعــم 

ــك. ــل عمل ــكل أفض بش

كيف يمكنك أن تتتبع المؤسسات المحلية؟ 
اجمــع قائمــة بأســماء المؤسســات التــي قــد تكــون قــادرة علــى دعــم خطــة العمــل الخاصــة 
بــك حتــى تلــك التــي قــد ال تفكــر أنهــا قــد تكــون مــن ضمــن المؤسســات، مثــل مكتــب طبيــب أو 

العيــادات الصحيــة، وتذكــر أنــه مــن المهــم أن » تفكــر خــارج الصنــدوق«

ما الذي ممكن أن يقدمه  الفرد

الجامع \ المسجد

المدرسة 

المستشفى 

المركز الصحي 
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وبشــكل مختصــر خطــوات رســم خريطــة المــوارد المجتمعيــة بالمشــاركة مــع المجتمــع 
هــي كالتالــي 

ــذي  ــع ال ــون المجتم ــوا يعرف ــا كان ــاث إذا م ــور واإلن ــن الذك ــة م ــة المجتمعي ــراد اللجن ــأل اف اس  -
يعيشــون فيــه بشــكل جيــد، ولديهــم كل المعلومــات عنــه، واســألهم إذا مــا كانــت هنــاك 

معلومــات يشــعرون أنــه يجــب أن يعرفوهــا عــن مجتمعهــم.
اشــرح الهــدف مــن هــذا العمــل وبنــاء علــى فهمهــم لــه، اطلــب مــن المشــاركين أن يقومــوا   -

ــه. ــون في ــذي يعيش ــع ال ــة للمجتم ــم خريط برس
إذا كان عــدد المجموعــة كبيــرة، يمكــن تقســيمهم إلــى مجموعــات أصغــر، والطلــب مــن كل   -

مجموعــة أن تقــوم برســم خريطــة لجــزء معيــن مــن المجتمــع.
وضــح للمشــاركين أن هــذه الخريطــة يجــب أن توضــح عــدة معالــم فــي المجتمــع، مثــل:   -
المــدارس والمنظمــات وأماكــن اللعــب، والمتنزهــات ودور العبــادة واألســواق والجمعيــات األهلية، 
ــع ...  ــي المجتم ــة ف ــق المختلف ــة والمراف ــز الصحي ــة، والمراك ــة والخاص ــات الحكومي والمؤسس
ــة )يوفــر الرســم  ــواع األخــرى مــن المــوارد كالمــوارد الفردي ــز علــى األن إلــى آخــره؛ كذلــك بالتركي

ــع( ــط المجتم ــط خرائ ــوذج ألبس ــفل نم ــق باألس المرف
ــة  ــذ المجموع ــن أن تتخ ــن الممك ــون م ــد يك ــة، ق ــم والكتاب ــة أدوات للرس ــط كل مجموع اع  -

ــة. ــر الخريط ــى عناص ــة عل ــوز للدالل ــن الرم ــة م مجموع
بعد أن تنتهي كل مجموعة من رسم الخريطة، اطلب منها أن تقوم بعرضها.  -

اعمل مع المشاركين على مناقشة هذه الخرائط والمقارنة فيما بينها.  -
ــن أن  ــورد يمك ــى م ــة إل ــي الخريط ــر ف ــول كل عنص ــن أن يتح ــف يمك ــول كي ــاش ح ــح نق افت  -
يدعــم عمــل اللجنــة المجتمعيــة ؟ وكيــف يمكــن أن يكــون شــكل هــذا الدعــم؟ كمــا هــو مبيــن 

فــي الجــدول التالــي:

كيف يمكن االستفادة منها  الموارد 

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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التخطيط لالنشطة والمبادرات
تشــكل األنشــطة والمبــادرات جوهــر عمــل اللجــان المجتمعيــة، حيــث يتمكــن مــن خاللهــا أفــراد 
ــم  ــاء مجتمعاته ــي بن ــي ف ــكل ايجاب ــر بش ــم والتأثي ــم وقدراته ــر مهاراته ــن تطوي ــع م المجتم

التــي يعيشــون فيهــا.
إعتبارات عند التخطيط لألنشطة والمبادرات

ــطة  ــط لألنش ــى التخطي ــل عل ــد العم ــارات عن ــن االعتب ــة م ــى مجموع ــاه إل ــم االنتب ــى أن يت ينبغ
والمبــادرات التــي ســتنفذها اللجنــة المجتمعيــة 

أن تكون من أفراد المجتمع أنفسهم 
ينبغــي أن تكــون األنشــطة والمبــادرات نابعــة مــن أفــراد المجتمــع أنفســهم، بمعنــى أن أفــراد 
ــمون  ــا، ويرس ــون أهدافه ــا، ويضع ــون له ــن يخطط ــم م ــا، وه ــاب فكرته ــم أصح ــع ه المجتم
تفاصيلهــا، ويقومــون بتنفيذهــا وتقييمهــا بأنفســهم، ففــي المقــام األول يجــب أن ننظــر لهــذه 
ــطة  ــذه األنش ــن ه ــئولية ع ــوا المس ــا تول ــم؛ وكلم ــة تعل ــا تجرب ــى أنه ــادرات عل ــطة والمب األنش
ــاحة  ــم المس ــرد له ــى أن نف ــم دون أن ننس ــبة له ــى بالنس ــم أغن ــة تعل ــت تجرب ــادرات، كان والمب

كــي يتعلمــوا مــن الخطــأ والفشــل.
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هي تطوعية بشكل أساسي 
يعمــل األفــراد فــي اللجــان المجتمعيــة علــى أنشــطتها بشــكل تطوعــي وتقــوم علــى جهــود 
ــن  ــى م ــل وحت ــه، ب ــده ووقت ــن جه ــرد م ــع الف ــد يدف ــل ق ــل؛ ب ــر أو مقاب ــار أي أج ــراد دون انتظ األف
ــه الرغبــة، وشــعر أنــه صاحــب هــذا النشــاط أو تلــك المبــادرة؛  جيبــه الشــخصي طالمــا كانــت لدي
إال أن هــذا ال يعنــي أن بعــض األنشــطة قــد تتطلــب بعــض التمويــل لتنفيذهــا خاصــة إذا تخطــت 

ــراد. ــات األف إمكان
تعمل على خدمة من حولكم 

ــن  ــي م ــم المحل ــة ولمجتمعه ــة المجتمعي ــراد اللجن ــة أف ــى خدم ــطة عل ــذه األنش ــل ه وتعم
ــم. ــى تحيطه ــى الت ــرة األول ــون الدائ ــم يخدم ــى أنه ــم؛ بمعن حوله

أن تكون بسيطة وملهمة 
ــى  ــاج إل ــدة وال تحت ــر معق ــا غي ــى أنه ــيطة، بمعن ــا بس ــة بكونه ــان المجتمعي ــطة اللج ــز أنش تتمي
ــب  ــا يج ــابقا أنه ــرنا س ــا أش ــا، فكم ــم تنفيذه ــي يت ــل لك ــرات واألدوات والتموي ــن التحضي ــر م كثي
أن تكــون بســيطة وغيــر مكلفــة وداخــل نطــاق محــدود، مثــل: المدرســة أو الحــي او القريــة حتــى 

يســتطيع األفــراد تنفيذهــا والقيــام بهــا.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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تعتمد على الموارد المتاحة والقدرات التي يمتلكها أفراد المجتمع بشكل أساسي 
ينبغــي أن تعتمــد أنشــطة اللجــان المجتمعيــة علــى مــا يمتلكــه أفــراد المجتمــع مــن حولهــا، من 
إمكانــات وقــدرات يمكــن توظيفهــا لخدمــة أنفســهم والنــاس مــن حولهــم دون الحاجــة إلــى  
تمويــل مــن خــارج نطاقهــا، اال فيمــا لــم يســتطاع توفيــره مــن الداخــل، فمــن المهــم أن يتعــود 
النــاس علــى المشــاركة وإحساســهم بالمســؤولية وملكيتهــم للجنــة مــن خــالل مســاهمتهم 

فيهــا.
ــت  ــي كان ــج الت ــودوا للنتائ ــا أن تع ــب قبله ــم، يج ــة بك ــل الخاص ــة العم ــع خط ــدء بوض ــد الب عن
قــد تــم وضعهــا مســبقا للوصــول لهــا واألوضــاع التــي تريــدون رؤيتهــا تتغيــر فــي منطقتكــم؛ 

ــا. ــبة لتنفيذه ــتراتيجية مناس ــار اس ــى اختي ــه إل ــتصبحون بحاج ــا س وبعده
وهنــاك طريقــة واحــدة لبــدء هــذه العمليــة، هــي العمــل معــا لجمــع المعلومــات الخاصــة 
لتحديــد األوليــات المتعلقــة بمنطقتكــم وماهــي احتياجاتهــا وخريطــة المــوارد المتاحــة كذلــك 
والــذي ســبق ان تناولناهــا ســابقا؛ بحيــث سيســاعدكم ذلــك فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة، 

ــم. ــب لك ــتراتيجية األنس ــد االس وتحدي

عنــد اتخــاذ قراراتكــم حــول اســتراتيجيات عملكــم، أنتــم بحاجــة بــان تكونــوا محدديــن 
قــدر اإلمــكان، لديكــم اإلجابــة عــن أســئلة مثــل:

ما هي الفئة المستهدفة من قبل لجنتكم المجتمعية ؟  -
هل سيتم تنفيذ هذا البرنامج أو النشاط في موقع معين؟  -

ما هو الوقت المطلوب لتنفيذ البرنامج أو النشاط؟  -
مــا هــو عــدد األشــخاص الذيــن ســتحتاجون لهــم؟ مــا هــي المؤهــالت المطلوبــة منهــم لتفــي   -

بالموظفين؟
مــا هــي القــدرات )مــن حيــث مهــارات معينــة / الخبــرة، العالقــات أو المــوارد( الالزمــة لتنفيــذ كل   -

االســتراتيجيات خاصــة بــك؟ مــن فــي المجتمــع لديــه هــذه القــدرات؟
ماذا سيكون أدوار ومسؤوليات الشركاء الذين معك أثناء التنفيذ؟  -

من الذي سوف يوفر الرقابة اإلدارية والدعم اإلداري للتنفيذ؟  -
فــي نهايــة المطــاف، هدفكــم هــو أن تكــون خطــة عملكــم خارطــة طريــق لمنطقتكــم، والتــي 
تخــدم بشــكل أساســي كأســاس لبــدء عمــل، وقــرارات توضــح مــن يــوم إلــى يــوم كيفيــة تقديــم 
الخدمــات ودعــم أفــراد المجتمــع، تذكــروا أن خطــة العمــل الخاصــة بكــم يجــب أن تكــون مرنــة، 
فمــن خــالل معرفتكــم ببيانــات جديــدة ومــع توســع المــوارد الخاصــة بكــم، ســيكون لديكــم 
ــة  ــي طريق ــر ف ــم، والتفكي ــة بك ــل الخاص ــة العم ــي خط ــر ف ــادة النظ ــة إلع ــح فرص ــى األرج عل

جديــدة الســتراتيجيات مختلفــة يمكــن أن تحــدث تغييــر فــي مجتمعــك.
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كيفية التخطيط لألنشطة مع اللجان المجتمعية
مــن أيــن تأتــي أفــكار األنشــطة؟ فبالطبــع أفــكار هــذه األنشــطة يجــب أن تكــون مــن الشــباب أنفســهم 

ويمكــن العمــل علــى ذلــك مــن خــالل األدوات التاليــة:

إدارة الحوار والنقاش بين افراد اللجان المجتمعية
أثنــاء العمــل علــى تخطيــط األنشــطة، ســتجد اللجنــة المجتمعيــة نفســها فــي حاجــة لمــن يقــوم بــإدارة 

النقــاش والحــوار داخلهــا، وهنــا يأتــي دور الميســر إلدارة النقــاش والحــوار. 
ــوات  ــذه الخط ــن ه ــه ولك ــط ل ــه أو المخط ــوب ب ــار المرغ ــن األط ــاش ع ــوار والنق ــرج الح ــد يخ ــا ق فأحيان

ــا. ــط له ــداف المخط ــدم االه ــاش يخ ــح النق ــث يصب ــاش بحي ــذا النق ــيدير ه ــن س ــاعد م ستس
- حــدد الهــدف مــن الحــوار، فهــذا يســهل عليــك حصــر الحــوار و النقــاش ضمــن إطــار محــدد ويجنــب 

المجموعــة الوقــوع فــى التشــتت والتفــرع عــن هــدف الحــوار.
- ال تخجــل مــن تنظيــم الحــوار، وتذكيــر الحضــور بضــرورة االســتماع لبعضهــم البعــض، فــال مانــع مــن 

تحديــد أدوار المتكلميــن.
ــد  ــت تفي ــوار؛ إذا كان ــداف الح ــن أه ــة ع ــات خارج ــى وجه ــتماع إل ــن االس ــع م ــث ال تمان ــً حي ــن مرن - ك

الموضــوع بشــكل غيــر متوقــع.
ــر دون  ــت النظ ــوار، ولف ــتفراد بالح ــى االس ــون إل ــن يميل ــخاص الذي ــع األش ــب م ــكل مناس ــل بش - تعام

ــً. ــم تمام إهماله
- اشرك الجميع في الحوار و شجع الجميع على المشاركة.

- تذكر أن دورك هو تقديم االستشارة وإدارة الحوار، واستثارة التفكير وتحفيزه؛ ال فرض اآلراء.
- ال تهمل أي فكرة مهما كانت بسيطة أو غريبة قد تكون فاتحة ألفكار أكبر.

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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أفكار ألنشطة ومبادرات 
هــذه األداة عبــارة عــن مجموعــة مــن األفــكار ألنشــطة يمكــن أن تقــوم بتنفيذهــا اللجنــة 
المجتمعيــة بالشــراكة مــع المجتمــع، وقــد تــم حصرهــا أثنــاء أحــد اللقــاءات مــع اللجــان 
ــة  ــع منظم ــراكة م ــة بالش ــة والتنمي ــات للتوعي ــال بالق ــة أجي ــه منظم ــذي نظمت ــة ال المجتمعي
اليونيســيف، ويمكــن أن تكــون هــذه األفــكار مصــدرا إللهــام الميســر الــذي ســيقوم بــإدارة 
النقــاش وكذلــك اللجــان المجتمعيــة بأفــكار أنشــطة يمكــن أن يقومــوا بهــا فــي مجتمعاتهــم 

المحليــة.

 تقــوم 
ً
قــم باالطــالع علــى هــذه األفــكار واختــر منهــا مــا قــد تــراه يصلــح أن يكــون نشــاطا

بــه اللجــان المجتمعيــة
تطوير برنامج إرشادي متبادل بين الشباب والكبار، يسمع كل منهم آراء اآلخر.  -

تنظم إفطار ودعوة أفراد المنطقة إليه كي يأتوا فيتشاركوا سوية األفطار وكي يتناقشو ا   -
سوية في مجتمعكم الذي تعيشون فيه، وما يحبون أن يشهدوه يتغير ويتطور.

تنظيم حلقات دراسية يقوم فيها الشباب األكبر سنا بمساعدة من هم أصغر سنا في   -
استذكار دروسهم وتحصيلهم للمواد الدراسية.

تنظيــم برنامــج لتعريــف الشــباب المقدميــن علــى اختيــار دراســتهم الجامعيــة بالمجــاالت   -



79 |

تطوير خطة أنشطة اللجنة المجتمعية 
تساعد هذه األداة اللجنة المجتمعية على تطوير خطط أنشطة لجانها الفرعية

خطوات تطبيقها 
عــادة مــا يتــم تقســيم اللجنــة المجتمعيــة داخليــا إلــى لجــان فرعيــة يتــوزع عليهــا أعضــاء 
اللجنــة المجتمعيــة وفــى هــذا النمــوذج تتــوزع األنشــطة بيــن خمــس لجــان أساســية هــي: اللجنــة 

ــة. ــة التوعوي ــة واللجن ــة االغاثي ــة، واللجن ــة الرياضي ــة، واللجن ــة االجتماعي ــة، واللجن التثقيفي

ــن  ــة م ــي كل لجن ــا ف ــوا به ــن أن يقوم ــي يمك ــادرات الت ــطة والمب ــة األنش ــع المجموع ــش م ناق
اللجــان، وهنــا يمكن أن تســتعين بــكل األدوات الســابقة الخاصــة بالتخطيط لألنشــطة والمبادرات، 

اســتعن بالجــدول التالــي الــذي يســاعدك فــي تطويــر خطــة عمــل اللجنــة المجتمعيــة

ــورد  ــا كم ــتعانة به ــن االس ــث يمك ــة، حي ــان المجتمعي ــد اللج ــط  ألح ــوذج لخط ــى نم ــا يل وفيم
استرشــادى.

نوع اللجنــــــة 

إطار زمنيخطواتمواردالمسؤوليناسم النشاط

إليــه،  يميلــون  وأيهــم  أمامهــم  المختلفــة  البدائــل  واستكشــاف  الدراســة،  فــي  المختلفــة 
التــي يتطلبهــا. ولديهــم المهــارات والقــدرات 

العمــل علــى تكويــن مكتبــات مــع أفــراد المجتمــع فــي المناطــق الســكنية المختلفــة، أو   -
داخــل بيوتهــم للجيــران مــن حولهــم.

ــب  ــة قري ــة المتكدس ــل القمام ــة لنق ــة نظاف ــين حمل ــي لتدش ــع المحل ــراد المجتم ــوة اف دع  -
ــراض. ــن االم ــة م ــل الوقاي ــم الج منك

اطالق حملة جمع تبرعات تهدف الى توفير الغذاء للفقراء والمحتاجين من الجيران.  -

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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ــه  ــاه أن ــى االنتب ــة، يرج ــان المجتمعي ــد اللج ــان ألح ــع لج ــط أرب ــوذج لخط ــفل نم ــي باألس ــا يل وفيم
جــرى إرفــاق هــذه الخطــط كمــورد استرشــادي، ومــا ورد فيهــا مــن أفــكار يمكــن أن نســتفيد منــه 

فــى تطويــر خطــط أنشــطة ومبــادرات اللجــان المجتمعيــة التــى نعمــل معهــا.

اللجنة االجتماعية

إطار زمنيخطواتمواردالمسؤوليناسم النشاط

- عرض النشاط على مديرية التربية وأخذ المدرسة بالقريةبرلمان طالبي
الموافقة. 

- عرض النشاط على مدراء المدارس 
- تحديد طالب يمثل كل صف 

تحديد موعد لالجتماع تعميم التجربة 
على باقي المناطق.

خالل الفترة 
الدراسية في 

المدارس

دورة مهارات حياة 
في الحارة

- مدربين
- وسائل إيضاح

- وضع الخطوات األساسية للدورة. بدء 
الدورة.

- دراسة األثر.
- تعميم التجربة على باقي الحارات \ 

القرى

من 7 إلى 10 أيام

اللجنة الرياضية

إطار زمنيخطواتمواردالمسؤوليناسم النشاط

- كاميرا دوري كرة
- كأس

- تجهيزات
- ملعب

- مبادرة    شبابية

- اإلعالن عن بدء دوري كرة قدم. 
- تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة 

بالدوري. 
- تحديد الفرق المشاركة بالدوري. 

- وضع جدول زمني للمباريات.
- التنسيق مع المبادرة الشبابية في توفير 

االحتياجات وتنسيق الدوري.

3 شهور
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اللجنة اإلغاثية

إطار زمنيخطواتمواردالمسؤوليناسم النشاط

توفير سلل 
غذائية لالسر 
االكثر احتياجا

- فاعلين خير
- جمعيات 
- تجار غذاء

- حصر اسماء االسر االكثر    احتياجا 
- عمل ميزانية تقديرية لتوفير االحتياجات 

- زيارة لفاعلين الخير والجمعيات والتجار 
لعرض فكرة النشاط للمشاركة في 

الدعم.
- شراء االحتياجات وتوزيعها حسب 

االسماء الذي تم حصرها.

شهر

توفير خزان ماء 
سبيل للحاره

- منظمة في 
المنطقة لديها 
مشروع توزيع 
خزانات وتوزيع 

مياه بشكل 
يومي

- فاعلين خير  

- اعداد كشف يوضح الفئة المستفيدة  
من الخزان في الحارة 

- عمل تقرير بانشطة اللجنة المجتمعية 
للتعريف بنفسها امام المنظمة.

- زيارة المنظمة لطلب عقد شراكة 
بينهما.

- استالم الخزان ووضعه في مكان يصل 
اليه جميع الفئة المستهدفة.

- المتابعة المستمره لضخ الماء اليه ورفع 
تقارير لمشرف المنظمة.

- اشراف اللجنة المجتمعية بتوزيع الماء 
بشكل عادل في المنطقة وحل اي 

نزاعات قد تنشاء.
- تنظيف الخزان باستمرار للحرص على 

صحة الفئة المستفيدة
- عرض النشاط على جهات اخرى 

وفاعلين خير لضمان استمرارية ضخ الماء 
في حال انتهاء المشورع من الماء.

اربعة اشهر

دليل عمل اللجان المجتمعية 



| 82

اللجنة االجتماعية

إطار زمنيخطواتمواردالمسؤوليناسم النشاط

التوعية 
باستخدام المياه 

عضوء في اللجنة 
المجتمعية 

تلقى تدريب 
في التوعيىة 

باستخدام المياه 
في احد الدورات 

-  التوعية بنظافة الخزان لمشرف الخزان.
- توعية افراد المجتمع باهمية نظافة 

المياه والدبب البالستيكية المستخدمة 
في نقل المياه الصالحة للشرب.

- التوعية باهمية االهتمام بنظافة 
المكان )حول خزان المياه(

- التوعية بترشيد استخدام المياه

اسبوع 

التوعية بمرض 
حمى الضنك 

والكوليرا وكيفية 
الوقاية منه

- منشورات 
متوفرة لدى 

احدى المنظمات 
الشريكة للجنة

- اطباء او افراد  
ساكنين في 

نطاق المجتمع 
المحلي الذي 

تعمل في اللجنة 
المجتمعية 

ولديهم خلفية 
صحية.

- تجهيز فكرة النشاط 
- زيارة المنظمة لطلب المنشورات بهدف 

توزيعها 
- التنسيق مع من سيقومون بالتوعية 
والعمل على ازالة مسببات المرض من 

الحارة.
- البدء في تنفيذ التوعية بجمع الناس 

في بعض المنازل او من خالل خطبة 
الجمعة وكذاك توزيع المنشورات.

- دعوة ابناء المجتمع المحلي للتخلص 
من مسببات االمراض كردم اماكان ركود 

المياه.
- مساعدة بعض سكان الحاره من 

المحتاجين في شراء شبك يتم تركيبه 
للنوافذ لمنع دخول البعوض. 

شهر
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اللجنــة  تنفذهــا  ان  يمكــن  ومشــاريع  انشــطة  افــكار 
فيــه  تتواجــد  الــذي  المحلــي  المجتمــع  فــي  المجتمعيــة 
ــادرات  ــة والمب ــان المجتمعي ــن اللج ــدد م ــا ع ــت بتنفيذه ــذي قام ــرى ال ــكار االخ ــض االف ــذه بع ه
والتــي ممكــن ان تســتفيد منهــا للبــدء فــي تنفيذهــا اللجنــة المجتمعيــة المشــكلة فــي حــال 

ــي. ــم المحل ــي مجتمعك ــا ف ــه له ــاك حاج كان هن

المبادرات الشبابية  اللجان المجتمعية  المجال  

- المساهمة في توفير المياه
تغطيها  لم  التي  المناطق  بعض  احتياج  سد   -

المنظمات واللجان المجتمعية

- توفير خزان للماء السبيل في المنطقة.
منظمات  من  بدعم  الحاره  البناء  الماء  توفير   -

وفاعلين خير. 
والدبب  المياه  خزانات  بنظافة  التوعية   -

البالستيكية المستخدمة في نقل المياه.
-  التوعية بكيفية تنقية المياه.

- التوعية بترشيد استخدام المياه.

المياه

-التنسيق مع إدارة التربية والتعليم وذلك بـــ:
التي  المناطق  في  للتعليم  بديل  مبنى  استئجار 
تضررت فيها المدارس بسبب الحرب وتوفير المواد 

التعليمية كـ) كتب وسبورات...الخ( 
وتوفير مدرسين متطوعين

- دورات توعوية داخل المدارس

للتعليم  الالزمة  والمواد  الدراسية  القاعة  توفير   -
وتوفير كادر تعليمي متطوع ومؤهل في المناطق 

التي تاثرت بالحرب.
األساسية  المواد  بتعليمهم  الطالب  استهداف   -

والثانوية.
- التركيز على تحسين سلوكيات الطالب.

- إعداد هدايا تشجيعية و تكريمية للطالب.
الكمال  الفقيره  االسر  من  الطالب  دعم   -

تعليمهم.

التعليم

في  المزمنة  المرضية  للحاالت  ميداني  مسح 
الحارات 

- توفير األدوية لعالج الحاالت بدعم من منظمات
 ) المدنية  السالمة  بــ)  يسمى  فريق  تشكيل   -
حقائب  ثالث  وتوفير  الشباب  من  عدد  تدريب  تم 

اسعافية في كل الحارات المستهدفة.

-توفير احتياجات اإلسعافات األولية  بدعم فاعل 
خير 

- توفير مركز لإلسعافات األولية )عيادة مجانية(
والمستشفيات  المنظمات  بعض  مع  التواصل   -
الحكومية  لدعم المشروع و توسيعه بشكل أكبر
العادية  المرضية  الحاالت  وتوثيق  أرشفة   -
في  المعلومات  هذه  من  لإلستفاده  والمزمنة 

ايجاد دعم لعالجها.

 الصحة 
والنظافة

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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المبادرات الشبابية  اللجان المجتمعية  المجال  

- توعية وتثقيف وتأهيل عدد من النساء 
الحوامل  ودعمهن بالحقائب الصحية

- توعية االم الحامل حول غذائها قبل الحمل 
والرعاية بصحتها.

-توعية االم بالرضاعة الطبيعية 
- توعية االم بكيفية االعتناء بصحة وغذاء 

طفلها.

 الصحة 
والنظافة

- التوعية بالنظافة الشخصية .
- التوعية بغسل اليدين.

-التوعية بمرض الكوليرا وحمى الضنك والمالريا 
وكيفية الوقاية منها.

-تنفيذ حملة داخل المنطقة للتخلص من 
مسببات االمراض كالمياه الراكده وتركيب 

شبك للنوافذ.

- توفير أدوية مجانية لبعض أسر فقيرة وال 
تتمكن من دفع تكاليف العالج بدعم من 

فاعل خير
- مساعدة حاالت مصابة بأمراض مزمنة ) 

السرطان , امراض الكلى , حمى الضنك ..( 
بدعم من ابناء الحارة

- عمل بعض األنشطة وااللعاب لدعم الجانب 
النفسي لألطفال بسبب تأثيرات الحرب النفسية نفسي
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المبادرات الشبابية  اللجان المجتمعية  المجال  

تم  والعائد  خيري  طبق  عمل   
توزيعه لبعض األسر المحتاجه 

لشخص  عمل  فرصة  -فتح 
لفتح  بدعمه  العمل  عن  عاطل 

مشروع صغير.
 

- توزيع وجبة إفطار رمضانية
وتوزيع  تجميع  مشاريع   -

الطعام الفائض.

بعض  من  تبرعات  جمع   -
التجارية لتوزيع كسوة  المحالت 
من  بعض  مع  والتنسيق  العيد 
فاعلي الخير وايضً جهود ذاتية 

من بعض أصحاب المبادرة

العيد  أضحية  لحوم  توزيع   -
األسره  من  لعدد  من  أكثر  على 
مؤسسات  مع  بالتنسيق 
وبعض  وجمعيات  خيرية 
بعض  من  ذاتي  كجهد  األفراد 

الجمعيات

منظمات  مع  التنسيق   -
بإنارة  مجتمعية  ومشاركات 

بعض الشوارع والحارات.

شمسية  منظومات  توزيع   
صغيرة لعدد من األسر 

النزاعات  حل  في  دورات  عمل   -
المجتمعية

-حصر الحاالت وتصنيفها:
1- األيتام

2- امراض الحاالت النفسية
3- المعدمين )شديدي الفقر(

-  نوع المساعدات :
1- غذائية :سلة غذائية ووجبات غذائية متفرقة

2- مالية: استهدفت األيتام بدعم من فاعل خير
والمنظمات  المؤسسات  بعض  مع  التنسيق  العيد:  كسوة   -3

لتوزيع كسوة العيد للفقراء
4- أضحية العيد: بشراء اضاحي بدعم من جمعيات وفاعلين خير 

وتوزيعها على االسر الفقيره في الحاره.
5- اإلنارة:

تجار  من  بدعم  وبطاريات  ولمبات  شمسية  طاقة  الواح  توفير 
منازل  بعض  النارة  كذلك  والتوصيل  الحاره  وانارة  خير  وفاعلين 

الفقراء

يحتاجوها  ال  التي  االشياء  او  بالغذاء  بالتبرع  الحاره  ابناء  اشراك 
المنزليه  االشياء  او  المالبس  مثل  لالستخدام   تصلح  الزلت  ولكن 
او حتى العاب االطفال ووضعها في مكان محدد في الحاره او 
القريه يذهب اليه الفقراء والمحتاجين الخذ ما يحتاجوه مما يتم 

جمعه.

تنظيم حمله تحت مسمى كوب مما تحبون يتم خاللها االتي:
قرية(  او  )حاره  المنطقة  داخل  المجتمعية  اللجنة  تقوم   -

بالترتيب للحملة.
- يتم العمل على اعداد قائمة بالبيوت واألسر المحتاجين للغذاء 

داخل الحاره.
- التنسيق مع خطيب الجامع للحديث عن الحملة وكذلك مع 
الشخصيات المؤثره لجث الجميع وكذلك العمل على نشر فكرة 

الحملة داخل المنطقة بوسائل اخرى ممكنه.
- يبدأ كل فرد من الفريق يمر على المنازل والطلب منهم بالتبرع 
ب كوب مما يحبون مثل )السكر- الدقيق , الرز...الخ( اوخبارهم 
للفقراء  توزيعه  واعادة  المنطقة  سكان  من  تجميعه  سيتم  انه 

من جيراننا.
- بعد ما يتم تجميع الغذاء يعاد توزيعه على منازل الفقراء

- يتم تكرار الحملة كل فترة زمنيه معينه.

- خدمات 
مجتمعية

دليل عمل اللجان المجتمعية 



: المشـــــاركــة
ً
خامسا



: المشـــــاركــة
ً
خامسا

- مشـــاركة البـــــيانات 

- مشاركة المعلومات 

- مشــــاركة اإلنجـازات
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مشاركة البيانات والمعلومات واالنجازات
ينبغــي تقاســم البيانــات والمعلومــات التــي تجمعهــا معــا لمجتمــع بأكملــه، ونحــن نناقــش فــي 
إنشــاء مســؤولية تشــاركية، وهــذا العمــل ال يمكــن القيــام بــه شــخص لوحــده. ابــق النــاس علــى 
ــاءلة  ــؤولية والمس ــاس بالمس ــع اإلحس ــي رف ــاس ف ــا أس ــل، فهم ــي العم ــن ف ــم، ومنخرطي عل
بالنســبة لكثيــر مــن أفــراد المجتمــع والجهــات المعنيــة، ويمكــن للبيانــات أن تكــون بمثابــة دعــوة 
للعمــل وجــذب القــادة الجــدد الذيــن ســوف يلتزمــون فــي تحســين الوضــع المعيشــي فــي 
ــن  ــعة م ــريحة واس ــى ش ــول إل ــددة للوص ــرق متع ــي ط ــر ف ــى النظ ــاج ال ــوف تحت ــع، وس المجتم
المجتمــع علــى أســاس منتظــم ومتكــرر؛ إلظهــار تقدمــك فــي تحريــك المؤشــرات، ولمناقشــة 

أي قــرارات يجــب القيــام بهــا علــى أســاس تلــك البيانــات.

 مشاركة البيانات
هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكنــك المشــاركة مــع مجتمعــك حــول مــا تــم عملــه، وعنــد 
ــارات المختلفــة التــي يحتمــل أن تســتخدمها، تأكــد مــن أنــك تعــرف جمهــورك  النظــر فــي الخي
ــي  ــة ف ــى الرغب ــون إل ــار يميل ــركات والتج ــال، الش ــبيل المث ــى س ــماعه؛ فعل ــدون س ــذي يري ــا ال وم
ســماع الملخــص أو لــب الموضــوع »بيــت القصيــد«، فــي حيــن الجمعيــات والمنظمــات قــد تكــون 
مهتمــة فــي مزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة عملكــم، ومعظــم أفــراد المجتمــع يريــدون أن 
يعرفــوا بلغــة واضحــة، مــاذا تعنــي البيانــات التــي تملكهــا بالنســبة لهــم بحيــث تقــوم بشــرحها 

ــطة. ــم المبس ــم وثقافته بلغته
الوسائل 

وسائل كتابية أو ورقية

متى تستخدمالغرضلمن تقدمالوسيلة

للجهات الداعمة الحالية او التقارير 
بشكل دوريلتقديم معلومات واسعه حول عملكالمحتملة 

للفئة المستهدفة الملصقات 
لزيادة الوضوح لما يتم عمله بالنسبة للجمتمع 

ورفع الوعي بالحقائق او والجوانب الذي 
ينبغي ان يعلموا بها.

عند الحاجة 

للمجتمع والشركاء وكذلك البراشورات 
شهري داعمين مستهدفين جدد
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وسائل مرئية

متى الغرضلمن تقدمالوسيلة
تستخدم

فالشات  - صور 

 فيديوهات
للجميع

- للوصول الى جمهور اوسع. - لعرض 
البيانات والتقارير واالنجازات
- لطلب الدعم والمشاركة

بشكل دوري 
او عند الحاجة

وسائل التواصل االجتماعي

) فيسبوك - واتساب - تلجرام...الخ(

اللقاءات

متى الغرضلمن تقدمالوسيلة
تستخدم

المؤتمرات 
الجهات الداعمه 

 شخصيات اجتماعية 
 شركاء في انشطة سابقة

-عرض التقارير والبيانات
-ابراز لالعمال وجذب الدعم

-بناء العالقات وتوسيعها.
-توفير فرص تعاون مع جهات اخرى.

سنويا

االحتفاالت 
-للترويج النشطة اللجنةمع الجمهوروالمهرجانات

دوري-حشد المجتمع وتحفيزه اكثر

االجتماعات
-مع اللجان المجتمعية االخرى 

والشركاء.
- جهات داعمة محتملة 

-لتوحيد العمل المجتمعي 
-ايجاد الحلول المشتركة التي تواجه 

العمل المجتمعي 
-اخذ المقترحات وكذلك تبادل الخبرات.

دوري

دليل عمل اللجان المجتمعية 





التوصيات

توصيـــات الجـــل تفعيـــل دور اللجـــان المجتمعيـــة واســـتمرارية 
ــة  ــراف ومعرفـ ــل دور االطـ ــل تفعيـ ــي ظـ ــعها فـ ــا وتوسـ عملهـ

طبيعـــة العالقـــة بينهـــم

- االطراف ومسؤولياتهم العامه 
- العــالقات والروابط بين االطراف
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األطراف ومسؤولياتهم العامه 
الجــل ان يســتمر عمــل اللجنــة المجتمعيــة بشــكل صحيــح البــد للجنــة مــن تحديــد االدوار ســوى 
للمجتمــع او للجنــة المجتمعيــة ذاتهــا واعضائهــا او كذلــك لالطــراف المرتبطــة بالمجتمــع 
اواللجنــة المجتمعيــة. وفــي حــال كانــت هــذه االدور موجــوده ومفعلــه فــان إلمــام اللجنــة 
ــل  ــر مفع ــا غي ــال كان بعضه ــي ح ــا ف ــرة، أم ــتثمارها مباش ــى إس ــيوجهها إل ــا س ــة به المجتمعي

ــا. ــيق له ــود التنس ــالل جه ــن خ ــا م ــادة تفعيله ــو إع ــة ه ــة المجتمعي ــيكون دور اللجن فس

 في المجتمع :
ً
أوال

1-المجتمــع )األهالــي: رجــال ، نســاء (: وهــم األفــراد الذيــن يعيشــون فــي نفــس المنطقــة 
ــل دورة  ــر مراح ــع عب ــام للمجتم ــاك أدوار ومه ــروع . وهن ــات المش ــن خدم ــتفيدون م ويس

حيــاة المشــروع و يتمثــل هــذا الــدور فــي :
المشاركة في الدراسات األولية لتحديد األحتياجات وترتيب األولويات.  -

المشاركة في حضور إجتماعات التوعية .  -
إنتخــاب وتشــكيل اللجنــه المجتمعيــة ممثلــة للرجــال والنســاء والشــرائح اإلجتماعيــة والمناطــق   -

المســتفيدة مــن اللجنــة المجتمعيــة.
حضور مناقشة الدراسة والتصاميم والخطة التنفيذيه .  -

تحديد آلية توفير مساهمة المجتمع في كل مشروع او نشاط .  -
العمل مع اللجنة ومساعدتها في تطبيق ركائز ) الشفافية ، تكافؤ الفرص ، الفاعلية (.  -

المحافظة على ممتلكات اللجنة المجتمعية وانشطتها ومشاريعها.  -
البقاء دائمً على إستعداد لخدمة اللجنة المجتمعية.  -

مراقبة أداء عمل اللجنة.  -
المشاركة في تقديم الخبرات المحلية والفنية للجنة المجتمعية.   -
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االنشــطة  بعــض  تســيير  كادر  لتوفيــر  المختصــة  الجهــات  متابعــة  فــي  اللجنــة  مســاعدة   -
وخالفــه(. حراســة  عامليــن   ، أطبــاء   ، مدرســين   ( والمشــاريع 

التجاوب والمشاركة في اإلجتماعات التي تدعو لها اللجنة.  -
حث اللجنة ومطالبتها بإطالع األهالي على جميع األعمال التي تتم في المشروع.  -

المشاركة مع اللجنة في حل المشاكل وتذليل الصعاب التي قد تواجة سير العمل.  -
حث أصحاب الخبرات والمهارات )ذكور وإناث( للمنافسة في تقديم الخدمات.  -

الترويج للجنة المجتمعية وآلية عملها في المناطق األخرى.  -
المحافظة على إستمرارية وسالمة المشروع .   -

المشاركة في نقل التجربة إلى مجتمعات محلية أخرى.  -

ــة  ــن غالبي ــن م ــوات المنتخبي ــاء والعض ــم األعض ــاث: ) وه ــور وإن ــة - ) ذك ــة المجتمعي 2- اللجن
ــة  ــذه اللجن ــوم ه ــم. وتق ــن له ــوا ممثلي ــة ليكون ــة ديمقراطي ــاث( بطريق ــور وإن ــي )ذك األهال

ــة  : ــة واداري ــة وقيادي ــدة أدوار تنظيمي بع
توســيع نطــاق العمــل التطوعــي الفــراد المجتمــع المحلــي وذلــك لتعزيــز قــدرات اللجنــة   -
ــن  ــي ع ــاد الكل ــن االعتم ــف م ــذا يخف ــا وه ــكالت ومعالجته ــة المش ــى مواجه ــة عل المجتمعي
اللجنــة مــن قبـــل المواطنيــن وامكانيــة اللتغييــر فــي اطــار االولويــات وكذلــك اتبــاع اســاليب اداريــة 

ــة فـــي عقــد واتخــاذ القــرارات وتحديــد االولويــات حيــث المصلحــة العامــة. عمليـ
توثيــق العالقــات مــع الجميعــات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وعقــد بـــرامج   -

ونشــاطات مشــتركة والعمــل مــع اللجــان المجتمعيــة  األخــرى.
ــدف  ــاهيري بهـ ــال الجمـ ــائل االتص ــتخدام وس ــرات واس ــداد النش ــاءات واع ــالت ولق ــام بحم القي  -
توعيــة المواطنيــن حــول أهميــة اللجنــة ودورهــا فــي تطويــر المجتمــع المحلــي وتلبيــة حاجــات 

ــكانه. س
ــل  ــر عم ــي تطوي ــاهمة ف ــا للمس ــالف انواعه ــى اخت ــة عل ــات الخاص ــز المؤسس ــعي لتحفي الس  -
اللجنـــة او فــي المشــاريع التــي تقدمهــا هــذه اللجــان أو لتنفيــذ برنامــج خــاص فــي نطــاق 

المحلــي. مجتمعهــا 
ــاط  ــروع او النش ــراكات ، إدارة المش ــد الش ــن وعق ــذب الداعمي ــاريع ) ج ــطة والمش ــذ االنش تنفي  -
، كتابــة التقاريــر ، اإلشــراف علــى تنفيــذ األعمــال والتأكــد مــن تنفيــذ العمــل حســب الخطــط، 

ومراقبــة الجــودة وخالفــه(
تنظيــم العمــل بيــن األعضــاء وتوزيــع األدوار ، عمــل لوائــح تنظيميــة وإداريــة خاصــة بأعضــاء الجنة   -
ــات  ــد اإلجتماع ــاط ، عق ــروع او النش ــتوى المش ــى مس ــك عل ــة وكذل ــان الفرعي ــة واللج المجتمعي

وخالفــه.
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3- دور أعضاء\عضوات اللجان :
تســهيل مهمــة اإلستشــاريين/ يــات مــن الجهــات القادمــة مــن خــارج اطــار المجتمــع المحلــي   -

لإلجتمــاع بالرجــال والنســاء. 
توعيــة الرجال\النســاء عــن اعمــال اللجنــة المجتمعيــة وأدوارهــم فــي الحفــاظ على مشــاريعها   -

ودفــع وتشــجيع أوالدهــم وبناتهــم فــي االنشــطة الخاصــة بهــم.
القيام بمهامهم في اللجنة ) لجنة المشروع ولجنة الرقابة(.  -

المشاركة في جمع مساهمة المجتمع .   -
متابعة تنفيذ المشروع في مختلف مراحله .   -

إطالع المجتمع بكل مجريات المشروع .   -
التأكد من تحقيق مبدأ الشفافية والفاعلية وتكافؤ الفرص .  -

المشاركة في حل مشكالت المشروع .   -
المشاركة في حضور إجتماعات اللجنه .   -

باالنشــطة  اللجنــة والمتعلقــة  رئيســة  أو  رئيــس  أعمــال مــن  يــوكل لهــم مــن  تنفيــذ مــا   -
. والمشــاريع 

ــس  ــاء مجل ــال ، أعض ــيوخ ، عق ــن ش ــة م ــان المنطق ــم أعي ــن - وه ــخاص المؤثري 4- االش
محلــي ، أصحــاب رأي ومشــورة مثــل كبــار الســن وإمــام الجامــع وغيرهــم مــن التجــار ورجــال 

األعمــال والمغتربيــن وغيرهــم . ودورهــم يتمثــل فــي :
تقديم اإلستشارات والخبرات والمساعدات للجنة والمجتمع .   -

اإلسهام في حل المشاكل مع اللجنه وتقديم المقترحات والحلول .   -
حث وتوعية وتفعيل المجتمع في توفير المساهمة .   -

تقديم الضمانات عن المجتمع /اللجنة .   -
مساعدة اللجنة في التفاوض مع الغير .  -
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 : المنظمات والجهات الفاعلة في المنطقة :
ً
ثانيا

1- المنظمات 
ــام  ــات والمه ــتهم للصالحي ــل ممارس ــة قبـ ــان المجتمعي ــاء اللج ــة ألعض ــج تدريبي ــم برام تنظي  -
وكذلــك اثــارة فكــرة التطــوع كعضــو لجنــة مجتمعيــة. بحيــث يشــمل برنامــج التدريــب مناقشــة 
الجوانــب االداريــة والتنظيمــة والمهــام المنوطــة باللجــان المجتمعــي وســبل التعــاون والتنســيق 
والتمويــل وان يشــمل التدريــب قضايــا تخـــص وتواجـــه المجتمـــع المحلــي ككل او ترتبــط بأحــد 

اللجــان المجتمعيــة أو اكثــر.
القيــام بتفقــد حاجــات المجتمــع والتعــرف علــى مطالــب افــراده مــن خــالل اســتفتائهم   -
وحـــوارهم ومشــاركتهم الــرأي عــن مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم مــن قبــل المؤسســات 

ــكنوها. ــن يس ــة الذي ــي المنقط ــة ف ــة المجتمعي واللجن
العمــل علــى تزويــد اللجــان المجتمعيــة مــن قبل الجهــات الرســـمية بالمعلومـــات واالحصـــاءات   -
البرامــج المقدمــة  تبنــي عليهــا  اللجنــة حتــى  بالنطــاق المتواجــده فيــه  المهمــة المتعلقــة 
ــم او ــي احتياجاته ــة وال يلب ــراد المنطق ــه اف ــا ال يحتاج ــود فيم ــع الجه ــى ال تضي ــطة وحت  واالنش

ال يعالج مشكالتهم.
تفعيــل دور الجهــات الحكوميــة وعلــى وجــه الخصــوص المحافظــة، ووزارة الثقافــة واالعــالم،   -
ووزارة الحكــم المحلــي فــي تفعيــل تجربــة اللجــان المجتمعيــة وتقديــم الخدمــات الالزمــة 
لـــها مـــن خـــالل التعريــف بهــا والدعــوة الــى المشــاركة فيهــا و تقديــم التســهيالت الالزمــة لهــا. 
ــة  ــان المجتمعي ــة واللج ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــن المؤسس ــال بي ــة االتص ــم عمليـ وتنظي
ــداد  ــاليب اعـ ــى اسـ ــم عل ــان وتدريبه ــاعدة اللج ــام بمس ــاءات للقي ــن الكف ــاقم مـ ــف طـ وتكليـ

ــة.  ــا الملح ــة القضاي ــرق معالج ــريعات وط ــع التش ــل م ــات والتعام ــاريع والميزانـ المشـ
إقتراح الحلول المجتمعية التي يصعب على اللجنة حلها .  -

حلقة وصل بين اللجان لتبادل الخبرات والفرص فيما بينها البين  -

دليل عمل اللجان المجتمعية 
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2- المجالس المحلية
ــة  ــي التنمي ــريك ف ــي ش ــس المحل المجل  -
ــذ  ــهيل تنفي ــي تس ــيً ف ــب دورًا اساس ويلع
مشــاريع اللجــان المجتمعيــة ويتمثــل دورة 

ــي :- ــي اآلت ف
التنسيق مع الجهات المموله.  -

إنتخــاب  فــي  والمشــاركة  التنســيق   -
. المجتمعيــة  اللجــان  وتشــكيل 

تعميــد وثائــق محاضــر إنتخــاب وتشــكيل   -
إلتزامــات  وتعميــد  المجتمعيــة  اللجــان 
اللجنــة المجتمعيــة تجــاة تنفيــذ المشــاريع.
بعــض  تمويــل  إتفاقيــة  علــى  التوقيــع   -

. ثالــث  كطــرف  المشــاريع 
والجهــات  للمنظمــات  الخبــرات  نقــل   -

. األخــرى  الممولــة 
المســاهمة فــي توفيــر العمالــة الماهــرة   -

والخبــرات الالزمــة للمجتمــع .

تســهيل إســتخدام اإلمكانــات والخبــرات   -
فــي  اللجنــة  لمســاعدة  لديــه  المتاحــة 
تخفيــف المســاهمة المجتمعيــة وتحقيــق 

الفاعليــة .
يســاعد فــي تحريــك المجتمــع وتســهيل   -

تنفيــذ المشــاريع .
يســاهم فــي إيجــاد الحلــول للمشــاكل   -

ــع . ــة والمجتم ــع اللجن ــة م المعلق
التنســيق مــع المنظمــات لوضــع خطــط   -
مشــاريع المنطقــة لضمــان عــدم إزدواجية 

تنفيذهــا.
اإلســهام فــي توفيــر بعــض المعــدات   -

. للمجتمــع  واآلليــات 
تبني تنفيذ مشاريع.  -

قانــون  مــن  التاســع  البــاب  تفعيــل   -
دعــم  فــي  اليمنــي  المحليــة  الســلطة 
الشــعبية. والمشــاركة  الذاتيــة  المبــادرات 

العالقات والروابط بين االطراف
ــي  ــاهم ف ــث يس ــال بحي ــكل فع ــة وبش ــراف واضح ــن االط ــط بي ــة والرواب ــون العالق ــد ان تك الب

تنظيــم العمــل بشــكل جماعــي، تكاملــي وتشــاركي 
1-  عالقة المجلس المحلي بالمجتمع عالقة تنظيميه وإدارية وتنسيقيه تتمثل في :-

التنسيق لتوفير الخدمات للمجتمع من مختلف الجهات والتواصل معها .  -
المساعده في حل المشاكل المجتمعية .  -

اإلسهام في مساعدة المجتمع في اإليفاء بإلتزاماته تجاه تنفيذ المشاريع .  -
2- عالقة المجلس المحلي بالمنظمات عالقة تنسيقيه تتمثل في :-

التنسيق لوضع الخطط السنويه لتدخالت المشاريع في المنطقة .  -
التنســيق لتفعيــل دور المجالــس المحليــة فــي عمليــة اإلشــراف والمتابعــة فــي عمليــة التنميــة   -

وفقــً لقانــون الســلطة المحليــة ولوائحــه التنظيميــة .
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3- عالقة اللجنة باألطراف األخرى :
عالقة اللجنة بالمجتمع :

ــاء  ــن أعض ــون بي ــرض أن يك ــن يفت ــان وم ــاء اللج ــار أعض ــل إختي ــدًا قب ــر جي ــع ان يفك ــى المجتم عل
ــرة  ــم الخب ــر لديه ــن تتوف ــم الذي ــن ه ــل ) م ــكل فاع ــة بش ــد اللجن ــن أن يفي ــن يمك ــان، وم اللج

ــروع(. ــال المش ــي مج ــابقة ف الس
المــراة والرجــل جمعيهــم متســاويين وشــركاء فــي المشــروع) فيجــب أن تكــون اللجنــة مكونــة 
ــي  ــاوة ف ــن المس ــة م ــس الدرج ــراة وبنف ــل والم ــاركة الرج ــرأة( .. مش ــل والم ــين الرج ــن الجنس م
إتخــاذ القــرار يعطــي قــوة للمشــروع . وتأكــد مــن أن جميــع اإلجتماعــات البــد مــن مشــاركة جميــع 
ــول  ــات والحل ــرح المقترح ــي ط ــع ف ــجع الجمي ــز وش ــا.. حف ــارًا فيه ــارًا وكب ــع صغ ــات المجتم فئ

وأعطــي اهتمامــك وإصغائــك للجميــع .
الترابــط والتواصــل بيــن اللجــان المجتمعيــة والمجتمــع مهــم جــدًا ويســاعد علــى تعميــق اللحمــة 
بينهمــا والبــد أن تكــون العالقــة ذات إتجاهيــن ) مــن اللجنــة إلــى المجتمــع ومــن المجتمــع إلــى 
اللجنــة(.. بشــكل يخلــق الثقــة والحريــة فــي الطــرح والموضوعيــة.. وهنــاك مواضيــع البــد أن 

تتواصــل اللجنــة مــع المجتمــع وتعمــل بهــا :
إستشــارة األهالــي حــول المشــروع فــي كل مرحلــة وفــي المواضيــع التــي يهتــم بهــا المجتمــع   -

ككل .
إطــالع المجتمــع علــى المنجــزات التــي تمــت فــي المشــروع وإلــى أي مرحلــة وصــل وكــذا   -
ــا  ــن حله ــف يمك ــفافية وكي ــدق وش ــبابها بص ــن أس ــروع وع ــه المش ــي تواج ــاكل الت ــى المش عل

ومقترحــات المجتمــع حــول تلــك الحلــول .
اإلصغاء ألراء المجتمع ومقترحاتهم حول حل أي مشكلة .  -

وال يقتصــر علــى اللجنــة فقــط إطــالع المجتمــع علــى المشــروع ولكــن يجــب أن يعملــوا معــً   -
ــروع. ــاح المش إلنج

عالقة اللجنة بالجهة الداعمة )منظمة \ مبادرة \ قطاع خاص \ سلطة محلية(
اذا وجــدت اي جهــة داعمــة للجنــة المجتمعيــة فهــذه الجهــة هــي المرجــع فــي نطــاق المشــروع 
الــذي دعمتهــم فيــه فيجــب علــى اللجنــة أخــذ المشــورة منهــم فــي حالــة مــا إذا كانــت هنــاك 
بعــض األمــور المعقــدة والتــي يصعــب إتخــاذ قــرار مباشــر بهــا وكــذا أي مســائل مهمــة ومحيــرة 
ــة  ــت اللجن ــروع .. وإذا قام ــي المش ــم ف ــا يت ــع م ــة بجمي ــذه الجه ــل ه ــاة ممث ــم مواف ــا يت .. كم
بإتخــاذ أو ممارســة أعمــال خارجــة عمــا أتفــق عليــه مســبقً فتتحمــل اللجنــة تبعــات إجرائها..والبــد 

أن تأخــذ اللجنــة موافقــة خطيــة مــن ممثــل الجهــة حــول أي إجــراء جديــد يتفــق عليــه.

دليل عمل اللجان المجتمعية 



في ختام هذا الدليل
بــكل تأكيــد نحــب ان نتوجــه بالشــكر الــى كل مــن ســاهم فــي اعــداد هــذا الدليــل الــذي ســيكون 
لــه دور مــن خــالل انتشــاره واســتخدامه مــن قبــل المجتمــع كأفــراد او جهــات والــذي ســيؤدي الى 
انتشــار اللجــان المجتمعيــة الــذي ستســاعد المجتمــع فــي تنظيــم نفســه وتحقيــق النتائــج التــي 
يطمحــون لهــا. ومــن المهــم ان يتــم التركيــز علــى الــدور المؤسســي الفعــال الــذي يتمثــل بمــا 
يمكــن ان تقــوم بــه المنظمــات والجمعيــات فــي ســبيل تمكيــن المجتمعــات المحليــة لتنظيــم 
نفســها وفــق اطــارات محــدده. ولهــذا فاننــا نحــط هــذا المقتــرح الــذي ســوف يســاعد ويســهل 
ان نتقاســم كجهــات تعمــل مــع المجتمــع فــي العمــل علــى تمكينــه مــن تنظيــم نفســه وفــق 

االليــة المطروحــه فــي هــذا الدليــل.
كمــا نعلــم جميعــا بــان حــول كل منظمــة مجتمــع مدنــي او جمعيــة أهليــه  يحيــط بهــا مجتمــع 
ــان  ــوم ب ــو معل ــا ه ــه. وكم ــم نفس ــن تنظي ــه م ــه وتمكين ــل الي ــدف ان نص ــا نه ــو م ــي وه محل
المجتمــع المحلــي عــادة متــوزع علــى شــكل تجمعــات ومجتمعــات صغيــره علــى ســبيل المثــال 
حــارات او قــرى، فانــه يمكــن للمنظمــات او الجمعيــات ان تســتثمر هــذا الدليــل فــي عمليــه تمكيــن 
هــذه المجتمعــات المحليــة المحيطــه بهــا فــي تنظيــم نفســها علــى شــكل لجــان مجتمعيــة. 
كذلــك مــن المهــم ان يتــم تنفيــذ هــذا الخطــوة بالشــراكة مــع الســلطة المحليــة الموجــودة 
فــي نفــس النطــاق الجغرافــي المســتهدف،وكذلك االســتفاده مــن التوصيــات المذكــوره فــي 
هــذ الدليــل التــي توضــح االدوار والعالقــات والتــي ســتكون مفيــده فــي حــال تــم تفعيلهــا اثنــاء 

تنفيــذ هــذا المقتــرح.
ويمكــن ان يبــداء االمــر بعقــد لقــاء بيــن المنظمــة او الجمعيــة مــع الســلطه المحليــة وممثليــن 
عــن المجتمــع المحلــي فــي النطــاق الجغرافــي المتوقــع اســتهداف مجتمعاتــه المحليــه 
المتوزعــه ســوى علــى شــكل حــارات كمــا هــو فــي المدينــه او قــرى كمــا هــو فــي الريــف. وعنــد 
البــدء فــي عمليــة تشــكيل اللجــان يمكــن االســتعانه بدليــل عمــل اللجــان المجتمعيــة لتشــكيلها 
والبــدء فــي نشــاطها. فــي الحقيقــه هــذا مــا نطمــح الــى تنفيــذه ولهــذا شــاركنا معكــم هــذا 

ــا رؤيــة مشــتركه ممكــن ان نعمــل بهــا. المقتــرح ليكــون لدين



خريطة دور المنظمات والجمعيات في تنمية المجتمع المحلي 
من خالل تشكيل اللجان المجتمعية 

اللجان المجتمعية منظمات المجتمع المدني 



المراجــع التــي تــم االســتعانه بهــا فــي اعــداد هــذا الدليــل 

اوال المراجع العربي 

ــد  ــال عب ــي، من ــع المحل ــر المجتم ــة وتطوي ــي تنمي ــة ف ــاركة المجتمعي - دور المش
ــي  ــح قدوم ــي صال المعط

- الصندوق االجتماعي للتنمية، اليمن.
- عدة العمل المجتمعي

plan ،دليل المنشط في العمل مع المجموعات الشبابية -
- دليل الممارس التنموي في تكوين وادارة المنظمات الطوعيه، منظمة الفاو

- مخرجــات ورشــتي عمــل اعــداد دليــل عمــل اللجــان المجتمعيــة، منظمــة اجيــال 
بالقــات بالشــراكة مــع منظمــة اليونيســيف 

ــة،  ــات الملحي ــل دور المجتمع ــباب، تفعي ــي للش ــاروي الثان ــاء التش ــات  اللق -مخرج
ــي  ــوار الواطن ــم الح ــج دع برنام

ثانيا المراجع االنجليزيه

- Making a difference in your neighborhood, Center for the study of 
social policy
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