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بسم اهلل الرحمن الرحيم

متيز	اليمنيون	منذ	القدم	بالعمل	الطوعي	
من	 الكثير	 تنفيذ	 عند	 املنظم	 اجلماعي	
التي	 األعمال	 تلك	 سواًء	 واألعمال	 األنشطة	
تعود	بالنفع	والفائدة	على	اجملتمع	ككل	أو	تلك	
تنفذ	من	قبل	مجموعة	من	األفراد	من	 التي	
أو	 شخص	 مساعدة	 بهدف	 اجملتمع	 أعضاء	
أسرة	في	حالة	عوز	أو	تعرض	لكارثة	طبيعية	

في	مواسم	معينة.
	ولهذا	الغرض	قام	قدماء	اليمنيون	بتطوير	
األعمال	 تلك	 لتنظيم	 وقيم	 ونظم	 أعراف	
ذات	 وأرصدة	 موارد	 باعتبارها	 واألنشطة	
وتدويرها	 تبادلها	 يتم	 ومعنوية،	 مادية	 قيمة	
بني	األفراد	واألسر	من	موسم	إلى	موسم.	وقد	
كا«اجلايش«،	 مختلفة:	 أسماء	 عليها	 أطلقوا	
من	 الرغم	 وغيرها،وعلى	 والفزعة«	 »العانة«	
اختالف	األسماء	إال	أنها	حتمل	نفس	املعنى.
تخريب	 حدوث	 عند	 املثال	 سبيل	 فعلى	 	
الزراعية	 لألراضي	 أو	 الزراعية	 للمدرجات	
بسبب	 للمنازل	 أو	 الوديان	 جوانب	 على	
السيول	والفيضانات	أو	بسبب	شدة	اجلريان	
يتم	 املنحدرات،	 في	 األمطار	 ملياه	 السطحي	
نساء	 أفراده	 بكامل	 اجملتمع	 ’’جتييش‘‘	
ورجال	أو	’’يفزعوا‘‘	جماعياً	لتنفيذ	أعمال	

جماعية	طوعية	إلصالح	ما	مت	تخريبه.	
وعند	مواسم	الزراعة	أو	احلصاد	،ال	سيما	
عمالة	 إلى	 حتتاج	 التي	 الزراعية	 العمليات	
أسرة	 نفقاتها	 تتحمل	 أن	 الصعب	 من	 كثيفة	
الزراعية	 األسر	 بقية	 فإن	 مبفردها،	 واحدة	

األخرى	تقدم	أفرادها	كعمال	»معونة«	للقيام	
يقوم	 أن	 على	 طوعي،	 بشكل	 األعمال	 بهذه	
بشكل	 بالعمل	 املستفيدة	 األسرة	 أعضاء	
عند	 ساعدتهم	 التي	 األسر	 لدى	 طوعي	

االحتياج	،وهكذا.
قد	 املوارد	 هذه	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 	
األعراف	 أن	 إأل	 ونادرة	 شحيحة	 تكون	
ساعدت	 قد	 املتوارثة	 االجتماعية	 والقيم	
أمثل	 بشكل	 منها	 واالستفاده	 استغاللها	 في	
االعتماد	 تنمية	 في	 وقد	ساهمت	 ومستدام،	

على	الذات	لدى	اجملتمعات	الريفية.
التقليدي	وما	تضمنه	 التعاون	احمللي	 هذا	
األساس	 هو	 كان	 متوارثة	 وقيم	 أعراف	 من	
والعامل	املساعد	للجهات	احلكومية	عند	ما	
ما	 في	 الرسمي	 غير	 التعاون	 تأطير	هذا	 مت	
كان	يسمى	بهيئات	التعاون	األهلي	للتطويرفي	
منتصف	السبعينات	والتي	قامت	بشق	الطرق	
مناطق	اجلمهورية	 املدارس	في	معظم	 وبناء	
في	 بارزاً	 دورا	 الشعبي	 اجملهود	 لعب	 حيث	

جميع	هذه	األنشطة	التنموية.
أما	اجلزء	اآلخر	من	هذه	التقاليد	التنموية	
من	 احمللي	 املوروث	 في	 فيتمثل	 اإليجابية	
على	 اجملتمع	 بها	 يحافظ	 التي	 األعراف	
بها	 ينظم	 أو	 	، احمللية	 وممتلكاته	 موارده	
مع	 أو	 الداخلية	 وتعامالته	 حياته	 أسلوب	
آليات	 أهم	 أحد	 ميثل	 ما	 وهذا	 	، اآلخرين	
للمحافظة	 املوروث	 )استخدام	 االستدامة	
على	املوارد	احمللية(،ومن	األمثلة	على	ذلك	:	
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بني	 إجراءها	 يتم	 التي	 واالتفاقات	 املدونات	
أعضاء	اجملتمع	لتنظيم	ادوار	استخدام	مياه	
الغيول	والبرك	العامة	والتي	هي	مبثابة	نظام	
املراقيم	 أو	 االتفاقيات	 هذه	 متكامل.	 ري	
تنظم	 متكاملة	 آليات	 تتضمن	 املدونات	 أو	
استخدام	املوارد	احمللية	واحلفاظ	عليها	من	
حيث	اسلوب	ووقت	استخدام	املورد	وعقوبة	
على	 واحلفاظ	 الصيانة	 واساليب	 اخملالفني	

املورد.
من	 الكثير	 أصبحت	 احلالي	 وقتنا	 وفي	
االتكالية	 في	 مفرطة	 احمللية	 اجملتمعات	
أحيانا	 وجدت	 وإن	 للخدمة	 سلبي	 ومتلقي	
فردية	 فهي	جهود	 التعاونية	 املبادرات	 بعض	
للمبادرات	 احلقيقي	 املعنى	 إلى	 الترتقي	
التنمية	 في	 اجملتمعية	 املشاركة	 وغابت	
غياب	 في	 جليا	 ماظهر	 وهذا	 احمللية	
في	 وتدني	 التنموية	 للتدخالت	 االستدامة	
روح	 وغابت	 للمستهدفني	 املقدمة	 خدماتها	
العمل	التعاوني	والتكافلي	بني	أفراد	اجملتمع.
التمكني	 برنامج	 يأتي	 املنطلق	 هذا	 ومن	
حتفيز	 مبشروعه	 احمللية	 التنمية	 أجل	 من	
احمللي	 اجملتمع	 وتنظيم	 الذاتية	 املبادرات	
فاعلة	 مجتمعية	 أطر	 إيجاد	 بغرض	 تنمويا	
وواعية	لدورها	التنموي	بإشراك	اجملتمعات	
أطار	 في	 التنموي	 العمل	 تعزيز	 في	 احمللية	
يعكس	 مبا	 وفاعلية	 بايجابية	 مناطقها	
اليه	 وصلت	 الذي	 والتنظيم	 الوعي	 مستوى	
األعراف	 لتكلك	 واستعادة	 اجملتمعات	 هذه	

اجملتمع	 في	 املتجذرة	 التعاونية	 والعادات	
اليمني	.

تهدف	مادة	هذا	الكتيب	إلى:
العمل	 مفاهيم	 من	 عدد	 توضيح	 	-1
التنموي	املرتبط	باجملتمع	.	ومساعدة	االطر	
بتوفير	 التدريب	 بعد	 ما	 فترة	 اجملتمعية	
خاصة	 احلاجة	 عند	 إليها	 نستند	 مرجعية	
التي	 املفاهيم	 ومن	 	 تعاقبها(.	 	( أو	 عندها	
	، اجملتمع	 	 الدليل:	 هذا	 ضمن	 ستعرض	
العمل	 	، العمل	اجلماعي	 	، االطر	اجملتمعية	
الطوعي	،	املشاركة.	وتعريف	السلطة	احمللية	
ومكوناتها	وادوارها	والعالقات	فيما	بينها	و	

بني	االطر	اجملتمعية.	
2-	توضيح	طريقة	وأدوات	حتليل	الوضع	

وتخطيط	واختيار	املبادرات	اجملتمعية.
3-		غرس	ثقافة	العمل	التعاوني	والطوعي.
لديها	 اجملتمعية	 األطر	 تصبح	 أن	 	-4
وتفعيل	 وتنفيذ	 وإدارة	 متابعة	 على	 القدرة	

املبادرات	اجملتمعية.
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املوضوع األول مفاهيم تتصل باجملتمع واملشاركة اجملتمعية والتنمية

اجملتمع:	
هو	مجموعة	أفراد	تربط	بينهم	عالقات	مباشرة	ويقطنون	بقعة	جغرافية	معينة,	ولهم	

أهداف	مشتركة	متبادلة	تستمد	من	الدين,	و	اللغة,	والتاريخ	,	العادات	املشتركة.	
ويعتبر	تطبيق	مبدأ	التعاون	والتضامن	أهم	ما	مييز	اجملتمع.

وتكوين	اجملتمع	يختلف	من	مجتمع	ومكان	آلخر.	وفي	اليمن	يتكون	اجملتمع	من	:-
1-	الفرد:	وهو	العضو	االساسي	في	تكوين	االسرة.		وال	يعد	عنصرا	اجتماعياً	وال	

قيمة	لقوتة	الطبيعية	إال	في	احتاده	في	جماعة	أو	أسرة	أو	مجتمع.	
2-	االسرة:	وهي	اللبنة	األساسية	للمجتمع	وتتكون	من	االبوين	واالبناء،	ومتثل	منوذج	
مصغر	للمجتمع	داخل	املنزل	الواحد	،	حيث	يتقاسم	أفرادها	العمل	ويكمل	كل	منهما	دور	
االخر	ويسعون	جميعا	لتوفير	احتياجاتهم	من	الغذاء	واملسكن	واحلماية	جلميع		افراد	

االسرة.

3-	األسرة	املمتدة	
التي	يعيش	فيها	اجلد	واإلبناء	 هي	
ويتجلى	 معاً.	 مسكن	 في	 وأبنائهم	
واملؤسسات	 النظم	 في	 اجملتمع	

والعالقات	املوجودة	فيه.
4-		اجملتمع	احمللي:

عن	 مشتركة	متيزهم	 ومصالح	 وقيم	 افرادها	خصائص	 بني	 اجتماعية	جتمع	 وحدة	
اجملتمع	العام	وتشعرهم	باالنتماء	ويعيشون	نفس	الظروف	ولهم	نفس	الهموم	واالحتياجات	

اخلدمية.
مجتمعاً	 املدن	 في	 السكني	 احلي	 او	 القبيلة	 أو	 القرية	 متثل	 اليمني	 مجتمعنا	 وفي	

محلياً.			
	

مفاهيم  تتصل بالمجتمع والمشاركة المجمتعية والتنمية

املوضوع االول  



7
تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

 مفاهيم تتصل باجملتمع واملشاركة اجملتمعية والتنمية
املوضوع األول

المشاركة المجتمعية 
تعريف	)1(	:	

هي	عملية	إسهام	أفراد	اجملتمع	طوعياً	في	عمليات	إتخاذ	القرار	وتنفيذه	في	
أعمال	تهم	اجملتمع	وتزيد	من	إمكانياته	في	استثمار	الفرص	التي	تؤدي	إلى	تنمية	
ظروفهم	املعيشية	وحتسني	وضعهم	اجملتمعي.	وتكون	املساهمة	بالرأي	أو	اجلهد	

أو	املال.

تعريف	)2(:
	ككل	وتساهم	 رئيسية	تخدم	اجملتمع	 أفراد	اجملتمع	في	نشاطات	 تعاون	 هي	
في	حل	مشاكله.	فهي	دعامة	لعملية	التنمية	املستدامة	وتهدف	إلى	التخفيف	من	
التنموية	 متطلباتها	 والتعبير	عن	 	 القرار	 اتخاذ	 في	 الفقر	فمشاركة	اجملتمعات	
على	 حلصولها	 الضمان	 هي	 بكفاءة	 ومواردها	 إمكانياتها	 واستثمار	 اخملتلفة	
اخلدمات	واملشاريع	التنموية	املطلوبة	والتي	تلبي	حاجاتها	وتعمل	على	تنميتها.

أهمية المشاركة المجتمعية: 

	 إلى		 يؤدي	 كامل	مما	 بشكل	 واستثمارها	 اجملتمع	 إمكانيات	 بتجميع	 تسمح	
السرعة	في	اإلجناز	والشمول	في	معرفة	حاجات	ومتطلبات	اجملتمع.

	 إعطاء	دور	أكبر	للمجتمع	في	عملية	التخطيط	وحتديد	االحتياجات	لضمان			
مبدأ	التكامل	واالستمرارية.

	 تقوية	الروابط	االجتماعية	بني	أفراد	اجملتمع	الواحد	
	 تبادل	املعلومات	يساعد	على	تطوير	املعرفة	احمللية	وخدمات	اجملتمع	.	
	 توطيد	العالقة	بني	اجملتمع	وممثليه	في	السلطة	احمللية	)بناء	الثقة(.	
	 ومنها		 الشفافية	 مبدأ	 يعزز	 مبا	 الرقابة	 عمليات	 في	 اجملتمع	 دور	 تفعيل	

الوصول	الى	املساءلة.	
	 فهم	أكبر	الدوار	السلطة	احمللية	و	أعضاء	اجمللس	احمللي.	
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املوضوع األول مفاهيم تتصل باجملتمع واملشاركة اجملتمعية والتنمية

مستويات المشاركة

بتجديد	 اجملتمع(	 خارج	 )من	 اخملططون	 قيام	
بتحديدها	 قاموا	هم	 معايير	 وفق	 الناس	 احتياجات	

دون	استشارة	اجملتمع.
حيث	ال	يستشار	الناس	في	حتديد	االحتياجات	وإمنا	

يقوم	اخملططون	بهذا	الدور	نيابة	عنهم.

×المشاركة السلبية

عملية	إشراك	أعضاء	اجملتمع	بتقدمي	املعلومات	كما	
يدخلون	في	نقاشات	مع	اجلهات	التنموية	ويحددون	
التدخالت	ويكونون	 تنفيذ	 أولوياتهم	ويساهمون	في	
عاتقهم		 على	 يقع	 حيث	 املشاركة	 هذه	 لتنظيم	 جلنة	
اجملتمع	 مساهمات	 وجمع	 املنفذة	 اجلهات	 متابعة	
من	دون	مقابل	مادي	)يحصلون	على	تدريبات	لرفع	

قدراتهم(.

المشاركة اإليجابية التفاعيلة

يقوموا	 أن	 أجل	 من	 الناس	 لدى	 الدافعية	 وجود	
بأنفسهم	باملبادرة	إلى	حتديد	وتخطيط	احتياجاتهم	
التنموية	ومن	ثم	تسويق	خططهم	لدى	اجلهات	ذات	
العالقة	إضافة	إلى	حتمل	جزء	من	املسؤولية	بتنفيذ	
جلان	 	- القرى	 تعاون	 )مجالس	 التدخالت	 تلك	

مجتمعية(.	

اجملتمع	يقود	
عملية	التنمية

اجملتمع	مشارك	

بإيجابية

ال	يوجد	دور	

للمجتمع

تفعيل ذاتي - تمكين
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 مفاهيم تتصل باجملتمع واملشاركة اجملتمعية والتنمية
املوضوع األول

العمل الجماعي في مجال التنمية: 

ماهو	العمل	اجلماعي؟
واحد	 تنموي	 هدف	 لتحقيق	 مشترك	 عمل	 فريق	 به	 يقوم	 ما	 هو	
وغاية	واحدة.	كل	عضو	في	الفريق	لديه		مهام	واضحة	بحيث	يكمل	
كل	عضو	في	الفريق	عمل	االخر.	من	ايجابيات	العمل	اجلماعي	انه	

يبث	روح	النشاط	ويعزز	من	روح	التعاون	بني	االفراد.

أهمية العمل الجماعي ؟

		حتقيق	االهداف	في	وقت	اقل	وكفاءة	عالية
		فرصة	جيدة	لالستفادة	من	كافة	املهارات	واخلبرات	التي	يتمتع	بها	األفراد	ضمن	فريق	العمل.

		تطوير	قدرة	الفرد	علي	حتقيق	األهداف	والتصرف	على	نحو	ايجابي.
		تطوير	مهارات	الفرد	بشكل	اكبر	داخل	الفريق	وكذلك	العديد	من	املواهب	والقدرات	الشخصية.

		ميد	الفرد	بقوة	هائلة	ويشعره	باألمن	ويشبع	حاجاته	إلى	االنتماء	والتقدير	واحلب.
		يعمل	على	استثمار	الطاقات	وحتقيق	املشاركة.

العوامل التي تساعد على انجاز العمل الجماعي

مقولة مشهورة

نجتمع معاً .. هي البداية.

نجلس معاً.. هو التقدم.

نعمل معاً.. هو النجاح.

			وجود	ثقة	متبادلة	بني	الفريق:	يتم	تعزيزها	من	خالل	االتصال	والتواصل.
		بناء	الثقة	بني	اجملموعات	عامل	مهم	لتبادل	املعلومات	املطلوبة	في	مرحلة	التخطيط	والتنفيذ	

واملتابعة.
والذي	 هدفهم	 على	 متفقني	 الفريق	 أعضاء	 يكون	 أن	 يفترض	 واضح:	 هدف	 على	 االتفاق	 		

يرغبون	في	حتقيقه	من	خالل	اجناز	العمل	املكلفني	به.
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			عدم	وضوح	املهام	واألدوار.
		عدم	املشاركة.

		عدم	تنفيذ	القرارات	املتفق	عليها.
		ضعف	الروابط	بني	األعضاء

		وجود	التمييز	واحملاباة.

أسباب فشل العمل الجماعي

أمثلة على العمل الجماعي

	هذا	املشروع	قد	يعتبره	البعض	امر	بسيط	ويحتاج	للتمويل	)املال(	فقط	للبدء	في	تنفيذه.		
هذا	االعتقاد	غير	صحيح	قد	يؤدي	الى	فشل	املشروع	القدر	الله.	ملاذا	؟	برغم	أن	حجم	
من:	 يبدأ	 جماعي	 عمل	 يتطلب	 التحضير	 لكن	 متوسطاً..	 او	 	 يكون	صغيراً	 قد	 املشروع	

دراسة	الفكرة	ثم	حتديد	املوقع	املناسب.
	هذا	النشاط	قد	يشترك	فيه	مجموعة	من	افراد	القرية	وخاصة	من	كبار	السن	العارفني	
مبجرى	السيل	واماكن	جتمع	املياه	،	ثم	ياتي	دور	املهندس	الذي	يعد	الدراسات	والتصاميم	
والتي	يجب	ان	تراعي	كمية	املياه	التي	سيحجزها	هذا	احلاجز.	ياتي	بعد	ذلك	دور	البنائني	
والذين	قد	يصلون	الى	عشرات	العمال	خالل	فترة	تنفيذ	املشروع.		وهكذا	فان	اجناز	هذا	
العمل	ال	يتطلب	عمل	جماعي	فقط	لكنه	يحتاج	الى	عمل	منظم	بحيث	تكمل	مجموعة	عمل	

اجملموعة	االخرى.

مثال	)1(	:	مشروع	انشاء	خزان	مائي	خاص	بالقرية	او	احمللة.

عملية	إعداد	خطة	مبادرات	مجتمعية	يتطلب	مساهمة	جماعية	إلجنازها	فمن	غير	املمكن	
لعضو	اجمللس	احمللي	أن	يقوم	بإعدادها	وإجنازها	مبفرده	ولكن	األمر	يحتاج	إلى		تعاون	من	
أعضاء	اجملتمع	عبر	مجلس	تعاون	القرية	أو	غيره	من	اللجان		اجملتمعية	للقيام	بعملية	حصر	
وحتليل	املوارد	واخلدمات	لقرية/قرى	ما	ومعرفة	اجلوانب	السلبية	والتي	تشكل	عائق	أمام	
تنمية	اجملتمع	وما	ميكن	جتاوزه	من	خالل	تنفيذ	مبادرات	مجتمعية	)ذاتية	-	حتتاج	إلى	دعم	

من	خارج	اجملتمع(		وفق	إمكانية	وموارد	اجملتمع.	

مثال	)2(	:	إعداد	خطة	املبادرات	اجملتمعية:
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املوضوع األول

هو:	تقدمي	العون	والنفع	إلى	شخص		أو	جماعه	يحتاجون	إليه	دون	مقابل	مادي	أو	معنوي.	
فهو	يتضمن	جهود	انسانية	تبذل	من	أفراد	اجملتمع	بصورة	فردية	أو	جماعية	ويقوم	بصفة	

أساسية	على	الرغبة	والدافع	الذاتي.
 فالعمل الطوعي هو مامرسة إنسانية ارتبطت ارتباطأً وثيقاً بكل معاين الخري والعمل الصالح 

عند كل املجموعات البرشية منذ األزل ولكنه يختلف يف حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه 

من مجتمع إىل أخر، ومن فرتة زمنية إىل أخرى.

اجملتمعات	 تنمية	 في	 خصوصاً	 الطوعي	 العمل	 اهمية	 يدركون	 ال	 الناس	 من	 كثير	 مازال	
ويتجاهلونه	نتيجة	التردد	واخلوف		،	وكثير	يعتقدون	أن	العمل	الطوعي	يعتمد	على	جماعة	
وال	 االجتماعي	 الواقع	 قياس	 يثبتها	 لم	 املقوالت	 وهذه	 واجتهادات	شخصية	فحسب	 معينة	
العمل	الطوعي	.	فكرة	العمل	الطوعي	هي	فكرة	مضادة	للسلوك	االتكالي	الذي	سيطر	على	

كثير	من	اجملتمعات	في	العصر	احلديث.

العمل الطوعي
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		ميثل	جزاًء	أصياًل	من	رأس	املال	االجتماعي	وإضافة	هامة	إلى	موارد	اجملتمع.
		يتيح	ملن	يعمل	به	الفرص	لالنخراط	في	حاجات	اجملتمع	وتلمس	قضاياه	عن	كثب	والوقوف	

على	معاناة	الناس	وتقدير	احتياجاتهم.
		تفعيل	دور	الشباب	وإتاحة	فرص	املشاركة	مع	اجلهات	الرسمية	في	رسم	سياسات	التنمية	

في	مجتمعهم	من	خالل	حتديد	األولويات	التي	يحتاجها	مجتمعهم.
		العمل	الطوعي	يفسح	اجملال	أمام	الشباب	لتنمية	قدراتهم	وصقل	شخصياتهم	واالرتقاء	

بقدراتهم	العملية.
يعزز	الشعور	باالنتماء	للمجتمع	وحتمل	بعض	املسؤوليات	التي	تسهم	في	خدمة	اجملتمع.

التطوع	والتنمية:
مبعزل	 	 التنمية	 ببرامج	 للقيام	 فقط	 احلكومية	 املؤسسات	 على	 اجملتمعات	 اعتمدت	 اذا	
عن	اجلهود	اجملتمعية	فلن	تكون	هناك	تنمية	حقيقية،	ومن	املعروف	أن	العنصر	االساسي	
بدافع	وجداني	 املشاركة	 بهذه	 القيام	 للمجتمع	احمللي	وعند	 	 الفعلية	 املشاركة	 للتنمية	هو	
من	داخل	األفراد	املتطوعني	دون	العمل	على	انتظار	مقابل	مادي	سوف	نلمس	نتائج	كبيرة	

تعكس	تنمية	حقيقة	ومتوازنة.
والبد	من	التمييز	بني	العمل	التطوعي	واملشاركة	اجملتمعية	وبني	العطايا	والهبات	التي	ميكن	
أن	يحصل	عليها	اجملتمع	وأهم	مافي	هذا	األمر	..	أن	الصدقة	أو	الهبة	التي	ميكن	أن	يحصل	
عليها	اجملتمع	وإن	عادت	بالنفع	عليه	لكنها	ال	تكون	مبساهمة	منه	وأيضاً	-وهو	األهم-	أنها	

ال	تؤسس	لثقافة	حتث	اجملتمع	على	أهمية	العمل	وضرورة	حل	مشاكله	بنفسه.

أهمية العمل الطوعي



13
تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

 مفاهيم تتصل باجملتمع واملشاركة اجملتمعية والتنمية
املوضوع األول

التنمية واالحتياجات التنموية للمجتمع

ما هي التنمية؟ 

هي	عملية	مستمرة	تهدف	لرفع	مستوى	اجملتمع	في	مختلف	اجلوانب	االقتصادية	
واالجتماعية	والسياسية		واالدارية	من	مستوى	أدنى	الى	مستوى	أعلى.	

ميكن	تشبيه	عملية		التنمية	مبراحل	منو	الشجرة	التي	تكون	نبته	صغيرة	ثم	تستمر	
الناس	من	ثمارها	 ان	تصبح	شجرة	مثمرة	يستفيد	 الي	 النمو	 في	

وظلها.	
من	 عدد	 تشمل	 كبيرة	 كمظلة	 اليوم	 التنمية	 مصطلح	 ويستخدم	
أن	 للتنمية	 ميكن	 املثال	 سبيل	 فعلى	 	، اجملتمع	 تهم	 التي	 القضايا	

تتضمن:
-	توصيل	اخلدمات	)الكهرباء	،	املاء،	الطرق(

-	حتسني	الوضع	الصحي		
-	حتسني	مستوى	التعليم
-	إدارة	املوارد	الطبيعية	
-	حتسني	مستوى	املعيشة

عملية	التنمية	تتضمن	
مثل	 كثيرة	 أشياء	
والعمل	 التخطيط	
واإلدارة	 اجلماعي	
للموارد	 	 اجليدة	
واستغالل	 املتوفرة	
االمكانيات	املتاحة.

التنمية

ما نطمح أن نكون عليه 
في المستقبل

ما نحن عليه اآلن
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الموارد التنموية

هي	املوارد	املتوفرة	في	مجتمع	ما	,	والتي	ميكن	استثمارها	واالستفادة	منها	بشكل	متوازن	
لتنمية		وتطوير	اجملتمع.

وتنقسم	املوارد	التموية	إلى:
1ـ	موارد	طبيعية:

وهي	األرض	وما	بداخلها	وما	فوقها	من	التربة	والغابات	واملراعي	واملياه	واملناخ	واملعادن.

2ـ	موارد	بشرية:
وهي	الناس	وما	لديهم	املعارف	واخلبرات	واملهارات	واملؤهالت	واملهن	واحلرف	املوجودة	

في	اجملتمع.

3	ـ	املوارد	اجملتمعية:
هي	العادات	والتقاليد	والثقافات	واألعراف	واملؤسسات	والتنظيمات	التنموية	املوجودة	

في	اجملتمع.

االحتياجات التنموية

التحتية	 البنى	 	، الوضع	احلالي	جملتمع	معني	في	اخلدمات	 التي	تظهر	بني	 الفجوة	 هي	
التركيز	عند	 يقتصر	 ال	 	. اليه	 الوصول	 املراد	 الوضع	 وبني	 	 	، الخ	 	.. البشرية	 أوالتنمية	
بعني	 االخذ	 يجب	 ولكن	 اخلدمية	 املشاريع	 حتديد	 على	 التنموية	 االحتياجات	 حتديد	
االعتبار	ملتطلبات	التنمية	والتي	تشتمل	ايضا	على	املوارد	املالية	،	املوارد	البشرية	،	و	بناء	
القدرات	والتطوير	املؤسسي..	وهذه	االحتياجات	تعكس	في	خطط	وبرامج	ومشاريع	يتم	

ترتيبها	وفق	معايير	مدروسة.	
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تعريفات بحسب تشريعات السلطة المحلية

األطر المجتمعية والعالقة مع السلطة المحلية

املوضوع الثاني  

اجمللس	احمللي	للمديرية	:	
كافة	االعضاء	املنتخبني	ويرأسه	مدير	عام	املديرية	ويتبعه	ثالث	جلان	متخصصة	مشكلة	

من	أعضائه	هي	:
1ـ		جلنة	اخلدمات	2ـ	جلنة	الشؤون	االجتماعية	والعمل		3ـ	جلنة	التخطيط	واملالية	.

االجهزة	التنفيذية	:	
هي	فروع	ادارات	التربية	والصحة	واملالية	واالشغال	وغيرها	من	االجهزة	باملديرية	.

املكتب	التنفيذي	:	
يتكون	من	رؤساء	فروع	االجهزة	التنفيذية	باإلضافة	الى	مدير	عام	املديرية	واالمني	العام	وله	
اجتماع	دوري	مرة	كل	شهر	وميارس	املهام	احملددة	في	املادة	)137(	من	الالئحة	التنفيذية	

لقانون	السلطة	احمللية	.
مدير	عام	املديرية	:	

واملزايدات	 املناقصات	 وجلنة	 التنفيذي	 واملكتب	 للمديرية	 احمللي	 اجمللس	 ايضا	 ويرأس	
باملديرية	.

ادارات	ديوان	املديرية	:
مجموعة	من	االدارات	تتولى	تنفيذ	مهام	تنسيقية	وادارية	مساندة	للسلطة	احمللية	محددة	
في	املواد	من	22الى	28	من	الالئحة	التنظيمية	لدواوين	احملافظات	واملديريات	وهي	ست	

ادارات	هي	:
1ـ		ادارة	مكتب	مدير	عام	املديرية.	
2ـ	ادارة	حتصيل	الواجبات	الزكوية.

3ـ		ادارة	رقابة	حتصيل	املوارد	احمللية.	
4ـ	ادارة	الشؤون	املالية	واالدارية.
5ـ	ادارة	املعلومات	واالحصاء.

6ـ	ادارة	السكرتارية	الفنية	واملتابعة	.
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اجمللس	احمللي:
خالل	 من	 احمللي	 املستوى	 على	 املقدمة	 اخلدمات	 وتغطية	 نوعية	 تقييم	 عاتقه	 على	 يقع	
تواصله	مع	اجملتمع	احمللي	بكافة	فئاته	ليعكس	احتياجاتهم	التنموية	وأولياتهم	الستعمال	
املوارد	العامة	،هناك	دور	مباشر	ألعضاء	اجمللس	احمللي	في	عملية	إخراج	خطة	املديرية	
يتمثل	في	عملية	تأكيد	املعلومات	عن	مستوى	التغطية	ونوعية	اخلدمات	وعكس	احتياجات	
النهاية	 ،	وفي	 التشاركي	 التخطيط	 وأولويات	اجملتمع	احمللي	بوضوح	وشفافية	من	خالل	
بتوجهاتها	 مقتنعا	 يكون	 أن	 بعد	 اخلطة	 هذه	 إقرار	 اجمللس	 عاتق	 على	 يقع	

وأهدافها.

االجهزة	التنفيذية:
الرقمي	 بالتأكيد	 يُعنى	 والذي	 الفني	 الطرف	 دور	 التنفيذية	 األجهزة	 تلعب	
والكمي	للتغطية	اخلدمات	،	وهي	اجلهة	التي	حترص	على	إدخال	األهداف	
توفير	 كذلك	 مهامها	 ومن	 	، )رقميا(	 للخدمات	اخملتلفة	 الوطنية	 واملؤشرات	
املدخل	الفني	لعمليات	التحليل	وإخراج	اخلطة	التنموية	للمديرية	،	وتلعب	دور	
رئيسي	في	عملية	تقدمي	اخلدمات	وضمان	حسن	نوعيتها	وكفاءة	عملية	تقدميها	باإلضافة	

إلى	ذلك	مقارنة	مستوى	هذه	اخلدمات	باألهداف	الوطنية	لكل	قطاع.

الديوان:
احمللية	 اجملالس	 واملساند	ألعمال	 التنسيقي	 اجلهاز	 دور	 تلعب	 أن	 يجب	 	 الديوان	 إدارات	
واألجهزة	التنفيذية	،	حيث	يقع	على	عاتقها	لعب	دور	املتابع	الرئيسي	إلعداد	وإخراج	اخلطة	
-	فهي	اجلهة	املنسقة	واخملرجة	خلطة	املديرية	لضمان	ادراج	املدخالت	النوعية	من	خالل	

أعضاء	اجمللس	احمللي	واملدخالت	الكمية	من	خالل	األجهزة	التنفيذية	(.
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األطر اجملتمعية والعالقة مع السلطة احمللية
املوضوع الثاين

منظمات	اجملتمع	املدني:
وتشمل	اجلمعيات	واملؤسسات	التنموية	..	الخ.	دور	منظمات	اجملتمع	املدني	يأتي	لتحسني	
كفاءة	نقل	أفكار	واحتياجات	اجملتمع	احمللي	،	فباالضافة	الى	الدور	التنظيمي	للمجتمع		..	
تقوم	هذه	املنظمات	بأداء	دور	مكمل	للمجتمعات	احمللية	بكل	فئاتها	عن	طريق	بلورة	وعكس	
التي	متثلها	الى	أعضاء	اجمللس	احمللي	املعنيني	ومساندة	هوالء	 احتياجات	فئات	اجملتمع	
األعضاء	على	فهم	هذه	االحتياجات	وعكسها	بطريقة	فعالة	كمدخل	من	مدخالت	أعداد	

خطة	املديرية.

اجملتمع	احمللي:
اجملتمع	احمللي	هو	املتلقي	واملستهدف	لكل	اخلدمات	التنموية	املقدمة	من	خالل	تنفيذ	اخلطة	
املعدة	من	قبل	املديرية	،	ومن	الضروري	أن	تكون	كل	اخلدمات	املقدمة		تلبي	احتياجاته	من	
ناحية	الكم	والنوع،	يأتي	دور	اجملتمع	احمللي	في	مرحلة	تزويد	أعضاء	اجمللس	احمللي	الذين	
يقومون	بتمثيلهم	باملعلومات	النوعية		وعكس	احتياجاتهم	وأولوياتهم	من	املشاريع	التنموية	
واخلدمية	،	كما	يأتي	دورهم	فيما	بعد	في	إعطاء	ممثليهم	معلومات	عن	نوعية	وكفاءة	تقدمي	

هذه	اخلدمات	.

األطر	اجملتمعية:
هي	جلان	مجتمعية	تنموية	يتم	اختيارها	بطريقة	االقتراع	السري	من	قبل	األهالي	وتتكون	من:

1	-	مجلس	تعاون	القرية/	القرى:
هم	جميع	االعضاء/العضوات	الذين	مت	اختيارهم	بطريقة	االقتراع	السري	من	قبل	افراد	
اجملتمع	على	مستوى	القرية	الواحدة.	ومهمتهم	تفعيل	وحتريك	املبادرات	اجملتمعية	وحشد	

الطاقات	التعاونية	في	القرية.
2	-	اللجنة	التنموية	للعزلة/املركز:			

هي	كيان	مجتمعي	تنموي	تتشكل	من	مجالس	تعاون	القرى	مهمتها	مساندة	اعضاء	اجملالس	
احمللية	في	حتليل	وضع	العزل	تنمويا	وبلورة	االحتياجات	التنموية	)في	شكل	برامج	ومشاريع	

تنموية(	وترتيبها	حسب	االولوية	للسكان.
3	-	أخرى

وجلان	 واألمهات	 اآلباء	 مجالس	 	( مثل	 اجملتمع	 داخل	 عليها	 متعارف	 مجتمعية	 أطر	 أي	
املستفيدين	وجلان	التوعية	الصحية	وجلان	مستخدمي	املياه	..إلخ	(
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عالقة	مجلس	تعاون	القرية	ببقية	التكوينات:			
العالقة	البينية	بني	مجلس	تعاون	القرية	و	اللجنة	التنموية	للعزلة	مع	عضو	اجمللس	احمللي	
املعلومات	 تبادل	 لضمان	 واياب(	 )ذهاب	 اجتاهني	 في	 	 تسير	 وتكامل	 تعاون	 عالقة	 هي	

واالفكار	لضمان	جناح	العمل.	انظر	الشكل	لتتضح	هذه	العالقة.

		حتليل	وضع	القرية	واعداد	خطة	املبادرات		اجملتمعية	/	حتديثها		من	خالل	تطبيق	أداة	
خارطة	املوارد	واخلدمات	والفرص	للقرية	-	املقابالت	-	املالحظة	املباشرة-	جدول	حتليل	

املشكالت		واألسباب	واآلثار	واحللول	.
		متثيل	القرية	في	العزلة	من	خالل	املندوب	واملندوبة	.

		حتفيز		تشجيع	األھالي	على	تنفيذ	مبادرات	مجتمعية	)ذاتية		(مثل	حمالت	نظافة	بني	
فترة	وأخرى	–	تسوير	املقابر	–	تنظيف	عيون	مياه	الشرب	-		تنظيف	املواجل	–	متابعة	
إشكاالت	 حلل	 املدرسة	 مع	 التعاون	 في	 وحتفيزهم	 املدرسة	 في	 واألمهات	 اآلباء	 مجلس	
الطالب	ومد	جسورالتعاون	بني	األسرة	واملدرسة	–	اصالح	الطرقات	الفرعية	في	القرية–	
حمالت	توعية	بأهمية	التعليم	أو	في	اجلوانب	الصحية	من	قبل	مختصني	أو	مهتمني	في	
ھذا	اجملال	من	ابناء	القرية	أواالسستعانة	بخبرات	من	خارج	القری		-	إنشاء	صندوق	تكافل	

القرية.....	الخ.
		حتليل	وضع	القرية	واعداد	خطط	املبادرات		اجملتمعية	/	حتديثها		من	خالل	تطبيق	أداة	
خارطة	املوارد	واخلدمات	والفرص	للقرية	-	املقابالت	-	املالحظة	املباشرة-	جدول	حتليل	

املشكالت		واألسباب	واآلثار	واحللول	.
		متثيل	القرية	في	العزلة	من	خالل	املندوب	واملندوبة	.

		حتفيز		تشجيع	األھالي	على	تنفيذ	مبادرات	مجتمعية	)ذاتية		(مثل	حمالت	نظافة	بني	فترة	
وأخرى	–	تسوير	املقابر	–	تنظيف	عيون	مياه	الشرب	-		تنظيف	املواجل	–	متابعة	مجلس	

المهام التفصيلية ألعضاء  مجلس تعاون القرية / القرى
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اآلباء	واألمهات	في	املدرسة	وحتفيزهم	في	التعاون	مع	املدرسة	حلل	إشكاالت	الطالب	ومد	
جسورالتعاون	بني	األسرة	واملدرسة	–	اصالح	الطرقات	الفرعية	في	القرية–	حمالت	توعية	
بأهمية	التعليم	أو	في	اجلوانب	الصحية	من	قبل	مختصني	أو	مهتمني	في	ھذا	اجملال	من	ابناء	

القرية	أواالسستعانة	بخبرات	من	خارج	القری		-	إنشاء	صندوق	تكافل	القرية.....	الخ.
القرية	 تعاون	 انتهاء	فترة	عمل	مجلس	 بعد	 تعاون	قرية	جديد	 التحضير		الختيار	مجلس	 		

االول	بالتنسيق	مع	اجمللس		احمللي	باملديرية	من	خالل	املندوب	/ة	.
		تعزيزالعمل	التعاوني	والطوعي	كثقافة	مجتمعية.

		استثمار	املوارد	احمللية	واالستفاده	منها.
		حلقة	وصل	بني	اجملتمع	واي	جهة	تنموية	)	سلطة	محلية	–جهات	تنموية	اخري(.

		جمع	التبرعات	لتنفيذ	بعض	املبادرات	اجملتمعية	داخل	القرية	ووضع	آلية	محاسبية	شفافة	
لإلفصاح	عن	كيفية	استخدام	األموال.

		دور	ايجابي	في	حل	املشكالت	التنموية.
		توعية	اجملتمع	للمحافظة	على	اخلدمات	العامه	بالقرية.	

		التنسيق	مع	القيادات	اجملتمعية	بالقرية	واالطر	اجملتمعية		االخرى	ميا	يخدم	العملية	التنموية.
		اعداد	الئحة	تنظيمية	للمجلس	تضمن	استمراريته	وفاعليته.

		مصدر	ملعلومات	وممثل	جملتمع.
اجملتمعية	 املبادرات	 النشطة	 واملتابعة	 التنفيذ	 على	 	 لالشراف	 )اطار(	 مجتمعية	 نواه	 		

وتدخالت	اجلهات	التنموية	اخملتلفة	كلجان	املستفيدين.
		يقوم	مجلس	تعاون	القرية	بعقد	اجتماعات	مع	األهالي	الطالعهم	على	نتائج	أعماله.

		يقوم	مجلس	تعاون	القرية	بدعوة	السلطة	احمللية	لالطالع	على	إجنازاته.
		توثيق	جميع	إجنازات	اجمللس	التنموية	)تقارير	ومحاضر(	شهرياً/ربيعاً/سنوياً.

مهام مجلس القرية  فيما يخص المساءلة االجتماعية
جعل	كل	أعمال	وأنشطة	وأهداف	مجلس	تعاون	القرية/	القرى	شفافة	يطلع	عليه	اجلميع.

وفي	هذا	الصدد	على	مجلس	القرية/	اللجنة	اجملتمعية	أن	يقوم	باإلجراءات	التالية:
1	-	اإلفصاح	كتابياً	عن	جميع	املوارد	التي	يحصل	عليها	اجمللس	وجميع	املصروفات	ونشرها	

في	األماكن	العامة	في	القرية.
2	-	تبني	الشكاوى	التي	ترفع	من	اجملتمع	والتحقق	منها	وحلها.

3	-	إطالع	السلطة	احمللية	على	نشاطاته	التي	يقوم	بتنفيذها	ومدى	التزامه	باملهام	املوكلة	إليه	
من	قبل	اجملتمع.

وللمجتمع	احلق	في	انتخاب	أو	إعادة	انتخاب	مجلس	القرية	ولهم	حق	املساءلة	للجميع	ومحاسبة	
من	يقصر	بحسب	الالئحة	املتفق	عليها.
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نموذج هيكل تنظيمي لمجلس تعاون قرية / قرى ........

منسق املجلس:   

-	متثيل	اجمللس	امام	الغير.
-	دعوة	اجمللس	لعقد	االجتماعات	الدورية.

-	رئاسة	اجتماعات	اجمللس.
-	االشراف	على	اعمال	اللجان	اخملتلفة.

-	متثيل	جمللس	عند	العمل	على	مستوى	العزل	إلى	جانب	املندوبه.
وتوجيه	 اللجان	 منسق	 واداء	 وتقييمها	 اجمللس	 خطة	 في	 الواردة	 االنشطة	 متابعة	 	-

االنحرافات	ان	وجدت.
-	أخرى	..	بحسب	ما	تتطلبه	مصلحة	القرية	في	اجملال	التنموي.

املقرر:			

-	االرشفة	والتوثيق	لكافة	اعمال	وانشطة	اجمللس.
-	اعداد	تقارير	االنشطة	واملبادرات	املنفذة.

-	تسجيل	محاضر	االجتماعات	وجداول	االعمال.
-	النيابه	عن	منسق	اجمللس	في	حالة	غيابه.

-	االحتفاظ	بسجالت	اجمللس	ولوائحة	وادبياته	واخلطط	وتقرير	القرية	ومرفقاته	
وقاعدة	بيانات	القرية.

المهام:
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مختص التدريب والتأهيل:   

-	التنسيق	والترتيب	للدورات	التدريبية	في	كل	اجملاالت.
-	عمل	خطة	عمل	تفصيلية	ألنشطة	التدريب	والتأهيل	الواردة	في	خطة	املبادرات	للمجلس.

-	التنسيق	والعمل	ملا	من	شأنه	بناء	قدرات	أعضاء	وعضوات	اجمللس.
-	حضور	اجتماعات	مجلس	تعاون	القرية.

مختص املبادرات املجتمعية:

-		التنسيق	والترتيب	والتخطيط	لتنفيذ	املبادرات	الذاتية	في	إطار	القرية.
-		عمل	خطة	تفصيلية	ألنشطة	املبادرات	الواردة	في	خطة	اجمللس.

-		حتفيز	اجملتمع	وحشد	املوارد	لتنفيذ	مبادرات	تنموية	تخدم	اجملتمع	في	جميع	اجلوانب	ذات	
األولوية.

-		التنسيق	مع	إدارات	املدارس	وخطباء	اجلوامع	والوجهاء	لتفعيل	املبادرات	اجملتمعية	وحتويلها	
كسلوك	وثقافة	مجتمعية.

الصحية	 واحلمالت	 والطوعي	 اجلماعي	 العمل	 باهمية	 توعوية	 حمالت	 لعمل	 التنسيق	 	 	-
والبيئية.

مختص االنشطة الثقافية والتوعوية:   

-		التنسيق	والترتيب	لكافة	االنشطة	االعالمية	والثقافية	والتوعوية	للمجلس.
-		عمل	خطة	عمل	تفصيلية	لألنشطة	األعالميه	والثقافية	الواردة	في	خطة	عمل	اجمللس.

-		توثيق	انشطة	وفعاليات	اجمللس	اخملتلفة.
-		إنشاء	مجموعة	في	الواتساب	للمجلس	وصفحة	في	الفيسبوك.

-		اصدار	نشرة	دورية	تعبر	عن	اجمللس	واالنشطة	اخملتلفة	إلى	جانب	التوعية	باملبادرات.
-		التنسيق	لتنظيم	املهرجانات	الثقافية	والتوعوية.

مختص الشؤون  االجتامعية :   

-		التنسيق	والترتيب	لكافة	االعمال	اجملتمعية	واالنسانية	واالغاثية	التي	تخدم	اجملتمع.
-		عمل	خطة	عمل	تفصيلية	لألنشطة	االجتماعية	واالنسانية.

-		التنسيق	مع	منسق	اجمللس	للتواصل	مع	اجلهات	ذات	العالقة	لتقدمي	املعونات.
-		العمل	ومبشاركة	اجمللس	على	توفير	قاعدة	بيانات	باحملتاجني	والنازحني	واملعدمني	واأليتام	

واألرامل	في	إطار	القرية.
-		العمل	على	توفير	بعض	املساعدات	واملعونات	للمحتاجني.
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ضوابط مجلس تعاون القرية :
1	 القرية	من	بني	. يتم	اختيار	منسق	مجلس	تعاون	 القرية	 في	اول	اجتماع	جمللس	تعاون	

األعضاء	الفائزين	بعضوية	اجمللس	وبحضور	اجلميع	.	وبالطريقة	التي	يراها	االعضاء	
مناسبة.	

2	 يحق	جمللس	تعاون	القرية	ان	يولي	مهام	الي	شخص	من	اهالي	القرية	عند	استدعاء	.
الضرورة	ومبوافقة	ثلثي	االعضاء	.

3	 االلتزام	من	قبل	اعضاء	مجلس	تعاون	القرية	بحضور	االجتماعات	اخلاصة	باجمللس	.
4	 تعاون	. من	مجلس	 مقدمة	 انذارات	 ثالثة	 بعد	 االعضاء	 احد	 من	 العضوية	 يتم	سحب	

القرية	بناء	على	مبررات	واضحة	ومقنعة	ومبوافقة	ثلثي	االعضاء		في	احلاالت	التالية:
	 انتقال	محل	اقامة	العضو	من	القرية	الى	قرية	اخرى	او	مدينة	.	
	 قصور	العضو	في	التفاعل	واملشاركة	في	تنشيط	وتفعيل	ابناء	القرية	والتقصير		

في	املساهمة	او	االنشطة	واملبادرات	او	اي	تكليفات	من	مجلس	تعاون	القرية	.
	 اذا	توفي	العضو		
	 إذا	حاول	تسييس	عمل	مجلس	تعاون	القرية	.	
	 إذا	قدم	العضو	طلب	مكتوب	بانسحابه	من	اجمللس	.	
	 إذا	ثبت	على	العضو	عدم	إدارته	لألموال	بشفافية.	

على	ان	يتم	انتخاب	عضو	بدليل	من	ابناء	القرية	تنطبق	عليه	شروط	االنتساب	الى	مجلس	
تعاون	القرية	.في	اي	حالة	من	احلاالت	السابقة.		

5	 يحق	ملنسق	مجلس	تعاون	القرية	تعيني	من	ينوب	عنه	في	حالة	غيابه	لفترة	وجيزة	.من	.
بني	اعضاء	اجمللس	.

6	 القائم	. القرية	 تعاون	 مجلس	 يقوم	 ان	 على	 سنوات	 	4 كل	 القرية	 تعاون	 مجلس	 يحل	
انتخاب	 بها	 مت	 التي	 اآللية	 .بنفس	 للقرية	 جديد	 تعاون	 مجلس	 النتخاب	 بالتحضير	

مجلس	تعاون	القرية	/	القرى	األول	.
7	 تنتهي	عضوية	مندوب	القرية	في	جلنة	العزلة	بانتهاء	اجمللس	احمللي	باملديرية	ويعاد	.

انتخاب	مندوب	جديد	للقرية		من	قبل	مجلس	تعاون	القرية	بنفس	االلية	التي	مت	بها	
انتخاب	املندوب	االول	.
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عوامل نجاح واستمرارية وفاعلية مجلس تعاون القرية

-	استمرار	عقد	االجتماع	الدوري	حسب	ما	ورد	في	الالئحة	وعمل	احملاضر.
-	استمرار	تنفيذ	املبادرات	الذاتية.

-	التواصل	مع	اجلهات	ذات	العالقة	بالتنمية	)سلطة	محلية	عبر	عضو	اجمللس	احمللي	-	جهات	
تنموية	أخرى(.

-	حتديث	البيانات	واملعلومات	حول	الوضع	لتنموي	للقرية	/	القرى.
-	حتديث	خطة	املبادرات	اجملتمعية.

-	كتابة	التقارير	باإلجنازات	التنموية	جمللس	تعاون	القرية	وتوثيقها	وأرشفتها.
-	توثيق	قصص	النجاح.

-	وجود	الئحة	داخلية	تنظيمية	للمجلس	تضمن	عمله.
-	شفافية	اجمللس	أمام	اجملتمع	والسلطة	احمللية	فيما	يتعلق	باألعمال	جميعها.
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أدوات حتليل الوضع التنموي املوضوع الثالث

أدوات تحليل الوضع التنموي

املوضوع الثالث  

هناك	مجموعة	من	األدوات	ميكن	ألعضاء	مجلس	تعاون	القرية	استخدامها	عند	حتليل	
وفهم	الوضع	التنموي	للقرية	وحتديد	املشكالت	التنموية..	ومن	هذه	األدوات	:

-	املالحظة	املباشرة. 	
-	املقابالت. 	

-	خارطة	املوارد	واخلدمات	والفرص. 	
-	اخلارطة	االجتماعية. 	
-	جدول	حتليل	املشكالت 	

املشكلة	 معنى	 على	 يتعرف	 أن	 يجب	 األدوات	 بتطبيق	 القرية	 تعاون	 يقوم	مجلس	 أن	 قبل	
وماهي	مكوناتها	وأبعادها.

أو	 الناس	 من	 محددة	 فئة	 على	 سلباً	 تؤثر	 أوضاعاً	 أو	 وضعاً	 تصف	 عبارة	 هي	 املشكلة:	
األشياء	في	مكان	محدد	وزمن	محدد.

مكونات	املشكلة
تعطينا	 وبالتالي	 معني	 تخصيصاً	جملتمع	 أكثر	 لتكون	 التالية	 املكونات	 من	 املشكلة	 تتكون	

قدرة	على	حتديدها	ثم	صياغتها	ثم	حتليلها	بشكل	أدق:
تكون	 ال	 حتى	 احمللي	 اجملتمع	 اسم	 )يذكر	 املشكلة	 من	 يعاني	 الذي	 اجملتمع	 هو	 من	 	- 	1

املشكلة	عاملية(؟
2-	ما	هو	النطاق	اجلغرافي	لهذا	اجملتمع	)	واملشكلة	(؟

3-	ماهو	الزمن	الذي	حتدث	فيه	املشكلة؟
4-	ماهي	أسباب	املشكلة؟

5-	ماهي	أدلة	وجود	املشكلة؟
6-	ماهي	اآلثار	لهذه	املشكلة؟

وبعد	ذلك	ميكننا	وضع	صياغة		واضحة	للمشكلة	احملورية.

املشكلة ال تعني 

عدم وجود حل بل 

هي وضع سلبي غري 

مرغوب فيه
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أدوات حتليل الوضع التنموي
املوضوع الثالث

صياغة	املشكلة	احملورية
يتم	صياغة	املشكلة	احملورية	بحيث	حتتوي	جملتها	على	خمسة	مؤشرات	على	النحو	التالي:
-	مؤشر	التغير:		ونقصد	به	عدم	ثبات	احلالة.	أي	التحرك	والتغير	مع	مرور	الزمن	وتغير	
املكان	ومن	هذه	املؤشرات	الكلمات	التالية:	إرتفاع	-	إنحفاض-	زيادة	-تفشي	-	تدني	-	

انتشار.
مؤشر	املوضوع:	أي	حتديد	موضوع	املشكلة	مثل	األمية	-	أمراض	اإلسهاالت-	املستوى	

املعيشي.
مثل	 املشكلة	 تقع	على	عاتقها	 التي	 املستفيدين:	وهو	حتديد	هوية	اجملموعات	 مؤشرات	
األطفال	حتت	اخلامسة	-	الطالبات	في	سن	التعليم	األساسي-	الفالحات-	الشباب..إلخ.

-عزلة- مديرية	 مثاًل	 للمشكلة	 اجلعرافي	 النطاق	 حتديد	 يتم	 وفيه	 اجلغرافي:	 املؤشر	
قرية-وادي-	مرتفعات-	سهول	..	إلخ.

املؤشر	الزمني:	وفيه	يتم	حتديد	وقت	وقوع	املشكلة	أو	وقت	تكرارها	سواًء	على	مستوى	
..إلخ(	 مساًء-	 	- )	صباحاً	 اليوم	 على	مستوى	 أو	 ...الخ(	 	- الصيف	 	- )اخلريف	 السنة	

وميكن	استثناء	هذا	املؤشر	إذا	لم	يكن	ذو	أهمية.
مثال:	زيادة	تسرب	الفتيات	في	سن	اإللتحاق	في	قرية	........	خالل	العام	اجلاري

الزمنالجغرافيااملستهدفنياملوضوعالتغرياملؤرش

ترسبزيادةاملثال
الفتيات يف 

سن االلتحاق
يف قرية....

خالل العام 

الجاري

ءه
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ن أ
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أدوات حتليل الوضع التنموي املوضوع الثالث

1 - المالحظة المباشرة

2 - المقابالت

األوضاع	 ،اخلدمات،	 باملوارد	 	 املتعلقة	 املعلومات	 وحتليل	 جمع	 أدوات	 من	 أداة	 هي	
االجتماعية،	االقتصادية،		السكانية،	اجلغرافية	عن	املنطقة	التي	يعيش	فيها	اجملتمع.	تقوم	
املعني	 التي	ميتلكها	اجملتمع	 	 التنموية	 والفرص	 املوارد	واخلدمات	 بايضاح	 هذه	اخلارطة	
سواًء	كانت	ھذه	املوارد	والفرص	مستغلة	كلياً	أو	مستغلة	جزئياً	أو	أنها	غير	مكتشفة	واماكن	

تواجدھا	وتوزعها	.

هي	متابعة	أحداث	معينة	والتركيز	على	أبعادها	وتسجيل	ورصد	األوضاع	التنموية	السلبية	
والغير	مرغوبة	ومحاولة	جتميعها	والوصول	إلى	حل	لها	من	خالل	استخدام	احلواس.	

كما	يستخدم	يستخدم	أسلوب	املالحظة	املباشرة	أيضاً	جلمع	معلومات	عن	املوارد	الطبيعية	
واالجتماعية.

هي	محادثة	أو	حوار	موجه	يتم	بني	شخص	وآخر	أو	بني	أشخاص	وأشخاص	آخرين	
لغرض	جمع	معلومات	حول	موضوع	أو	قضية	معينة.	كأن	يجتمع	مجلس	تعاون	القرية	
مستوى	 تدني	 أو	 تدهور	 كمناقشة	 مرغوب	 غير	 سلبي	 أو	وضع	 ما	 مشكلة	 ملناقشة	

خدمة	أو	مورد	ما	ومحاولة	وضع	احللول	املناسبة.

3 - خارطة الموارد والخدمات والفرص
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أدوات حتليل الوضع التنموي
املوضوع الثالث

مميزات خارطة الموارد والخدمات والفرص:

-	تعطي	صورة	شاملة	للمرافق	اخلدمية	املوجودة	داخل	املنطقة	وكيفية	توزيعها	على	التجمعات	
السكانية

-	تساعد	على	توضيح	الفجوات	واالولويات
-	تستخدم	اخلريطة	كوسيلة	في	توليد	أفكار	للنقاش	في	مختلف	قضايا	التنمية	و	

تساعد	في	تقريب	وجهات	النظر	عند	
		اتخاذ	قرارات	النشاء	مرافق	خدمية	جديده

-	تستخدم	كأداة	حتليل	لربط	األشياء	بعضها	ببعض	ومعرفة	توزيع	املوارد	وطرق	
استغاللها.

-	تعطي	صورة	عن	املوارد	الطبيعية	املستغلة	وغير	املستغله.
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أدوات حتليل الوضع التنموي املوضوع الثالث

خطوات التطبيق الميداني  : 

-		يتم	حتديد	موقع	مناسب	الجتماع	عدد	كبير	من	الناس	،	ينبغي	ان	يكون	مكاناً	مرتفعاَ	)إن	
أمكن(	تستطيع	من	خالله	رؤية	غالبية	القرى	واحملالت		بوضوح	.

-		يقوم	املشاركني		برسم	خريطة	على	األرض	متثل	جتمعهم		السكاني	باستخدام	مختلف	املواد	
احمللية	حجارة،	أغصان	وأوراق	األشجار	....إلخ	.	

			وذلك	بأن	يتم	توضيح	مختلف	معالم	املنطقة	من	وديان،	جبال،	منازل،	حقول،	غطاء	نباتي،	
برك،	مشاريع	مياه،	مدارس،	وحدات	صحية،	طرق،	مواقع	وجود	العيون	والغيول.	بعد	اكتمال	

الرسم	نكون	قد	حصلنا	على	خارطة	للموارد	واخلدمات	والفرص	للمنطقة.	
-		يتم	نقل	الرسم	على	ورق	كبير	يحدد	جميع	ما	ذكر	اعاله	وتصبح	خارطة	املوارد	للقرية	جزء	

أساسي	من	عملية	حتليل	وضع	القرية	تنمويا.	

“ال تعطيني كل يوم 

سمكة بل علمني 

كيف أصطاد”

“الواحد وحيد 

لو ظهره جبل 

والساعد حديد”

الخارطة االجتماعية   .4
تعريف األداة  

تعتبر	اخلارطة		االجتماعية	أداة	من	األدوات	الفاعلة	في	جمع	وحتليل	البيانات	املتعلقة	بأفراد	
اجملتمع	من	حيث	احلالة	االقتصادية،	التركيبة	السكانية،	مصادر	الدخل.	وهي	من	األدوات	ذات	

املردود	اجليد	في	املراحل	األولى	من	البحث	ألن	نتائجها	تعتبر	مدخالت	ألدوات	أخرى.

الهدف :

	 جمع	وحتليل	البيانات		املتعلقة	بأفراد	اجملتمع	من	حيث	احلالة	االقتصادية،	التركيبة		
السكانية،	مصادر	الدخل.	

	 متكني	فريق	الدراسة	من	مصادر	الدخل	واإلنفاق	واحلالة	االقتصادية	واالجتماعية		
املوجودة	في	اجملتمع	املدروس.

املشاركني يف تطبيق األداة :

اعضاء	مجلس	تعاون	القرية	/	القرى	ومن	حضر	من	األهالي.
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أدوات حتليل الوضع التنموي
املوضوع الثالث

خطوات التطبيق امليداين 

	 يتم	حتديد	موقع	مناسب	)	يفضل	أن	ميكن	الفريق	من	مشاهدة	جميع	املنازل	(	الجتماع		
اعضاء	مجلس	تعاون	القرية	ومن	حضر	من	األهالي	.

	 يشرح	الفريق	الهدف	من	األداة	ويبدأ	برسم	منوذج	على	األرض	ملنزل	احد	احلاضرين		
باستخدام	الرموز	املتوفرة	محليا	من	)	حجارة،	حطب،	قصب،	أوراق	شجر..	الخ(	أو	

رسمها	على	الورقة.
	 باستخدام		 بالقرية	 املنازل	 كل	 األرض	متثل	 على	 رسم	خريطة	 	 احلاضرين	 من	 يطلب	

مختلفة	املوارد	احمللية	املتاحة,		يطلب	من	املشاركني	في	تنفيذ	االداة	وضع	عالمات	أو	
رموز	على	املنازل	مع	حتديد	هذه	الرموز	حسب	موضع	الدراسة	)	اسم	رب	األسرة	/عدد	
أفراد	األسرة	ذكور	وإناث	الفئة	العمرية	/	املهن	املمارسة	/	اإلعاقات	وانواعها	وأمراض	
الشيخوخة	/	موارد	األسرة	/	مستوى	التعليم	لكل	فرد	من	افراد	االسرة	–	االمية		(	كل	
ذلك	على	مستوى	كل	أسرة	من	األسرة،	مبواصلة	األسئلة	تصبح	اخلريطة	ذات	تفاصيل	
		منوذج	رقم	)	3	(	 	 	 أكثر.انظر	منوذج	رموز	اخلارطة	االجتماعية	.	

	 يجب	على	امليسر	أن	ال	يوجه	في	ماذا	يجب	أن	يرسم	وكيف	،	عليه	فقط	مواصلة	األسئلة		
عن	كل	ما	يتم	رسمه.

	 تفرغ	جميع	البيانات	السابقة	في	منوذج	تفريغ	خاص	باداة	اخلارطة	االجتماعية	وذلك		
بعد	االنتهاء	من	جميع	منازل	القرية	حيث	ستكون	مخرجات	األداة	ترتبط	مبدخالت	أداة	
التدرج	حسب	الثروة	.على	ان	جتهز	جميع	اسماء	ارباب	االسر	في	قصاصات	من	الورق	
الصغيرة	.واالحتفاظ	بها	من	قبل	فريق	العمل	النها	سيتم	العمل	بها	على	مستوى	العزلة	

اثناء	تصنيف	فئات	اجملتمع	من	حيث	الغنى	والفقر	.	



30
تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

أدوات حتليل الوضع التنموي املوضوع الثالث

تنويه :

• مخرجات 	 جميع  للحصوعىل 
هذا  االجتامعية  الخارطة 
جميع  عىل  تطبيقها  يتطلب 
الواحدة  القرية  ارباب االرس يف 
عينات  باخذ  يكتفي  وال 
سيتطلب  .لذلك  عشوائية 
جيدة  ووسائل  وقت  تنفيذها 

يختارها الفريق يف التطبيق .
• مجلس 	 العضاء  املهمة  توكل 

توضيح  بعد  القرية  تعاون 
تطبيقها  وخطوات  الية  الفريق 
. يف حال كان عدد سكان القرية 
تقسم  نسمة   )3000( كبري 
والعضوات  االعضاء  بني  املهمة 
ايجاد  يتوىل كل عضو  ان   عىل 
املطلوبة  واملعلومات  البيانات 
بحيث  االرس  من  محدد  لعدد 
بالتساوي  االرس  عدد  تقسم 
عىل عدد اعضاء مجلس تعاون 

القرية .
• االجتامعية 	 الخارطة  رسم  يتم 

اعضاء  لدى  وتبقى  قامش  عىل 
بحيث  القرية  تعاون  مجلس 
يتم االتفاق فيام بينهم بوضعها 
مثل  وامن  عام  مكان  يف 
 – القرية  ديوان   – )املساجد 

وحدة صحية( .

• النتائج املتوقعة 	

	 عدد	االسر	.	
	 عدد	املساكن	.	
	 السكان	)االعمار	،	اجلنس	،	عدد	أفراد	األسرة(.	
	 املهن	التي	ميارسها	أفراد	اجملتمع.	
	 اخلريطة	املرضية	)	اإلعاقات	واألمراض	الوراثية	وأمراض	الشيخوخة(.	
	 املوارد	التي	متتلكها	األسر	)ثروة	حيوانية،	أرض	زراعية،	سيارات	،	...الخ(.	
	 التعليم	بتحديد	النوع	و	الفئات	العمرية	لكل	محور	من	احملاور		)	أمية	،	تعليم	أساسي	/		

ثانوي	/	جامعي	،	خريج(.
	 طرق	التعامل	مع	الصرف	الصحي	.	
	 اجملموعات	السكانية.	
	 حسب		 التدرج	 لعملية	 األولى	 املرحلة	 متثل	 االجتماعية	 اخلريطة	 أن	 إلى	 باإلضافة	 هذا	

الثروة	هو	موضح	في	النماذج	4	-	9.

نموذج للخارطة االجتماعية

أسئلة يتم إثارتها 
عند رسم الخارطة  

االجتماعية :

• السكان 	 وعدد  األرس،  حجم 

التقريبي؟

• هل القرية تتوسع أم تصغر؟	

• فئة 	 من  القرية  سكان  هل 

واحدة أم من فئات مختلفة؟

• غري 	 أو  الفقراء  السكان  هل 

املالكني لألرض أو الفئات الدنيا 

يف  معينة  أجزاء  يف  منحرصين 

القرية؟

• هل يوجد نساء يرتأسن األرس ؟ 	

ما هو العدد الحايل ؟ وهل هذا 

العدد ينمو أو يتناقص ؟
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أدوات حتليل الوضع التنموي
املوضوع الثالث

5- جدول تحليل المشكلة
ويتكون	 املقابلة.	 طرفي	 بني	 التفاعل	 تتيح	 منظورة	 أداة	 املشكالت	 حتديد	 جدول	 يعتبر	
اجلدول	من	أربعة	أعمدة	يكتب	فيها	على	التوالي	املشكلة	احملورية	ثم	أسبابها	ثم	احللول	

احمللية	)استراتيجيات	اجملتمع(	ثم	مقترحات	التحسني.	
جدول	حتليل	املشكلة

الحلول املحليةاالسباب املشكلة املحورية
مقرتح التحسني

)الحلول املقرتحة(

ارتفاع نسبة اإلصابة 

باإلسهاالت يف األطفال 

دون سن الخامسة 

يف قرية ...... خالل 

فصل..............

- انتشار الذباب

- وجود البالوعات 

املفتوحة.

- التربز يف العراء.

- عدم االهتامم 

بالنظافة 

الشخصية.

استخدام 

محلول اإلرواء.

الذهاب إىل 

املركز الصحي 

يف القرية 

املجاورة

عمل برنامج توعية بأهمية النظافة 

الشخصية.

تشجيع الناس عىل بناء دورات املياه.

تشكيل لجنة تقوم عىل تنسيق جهود 

املواطنني للمحافظة عىل نظافة 

القرية

املوارد	 خارطة	 أدوات	 وتطبيق	 واملقابالت	 املباشرة	 املالحظة	 أداة	 استخدام	 من	 االنتهاء	 بعد	
واخلدمات	والفرص	واخلارطة	االجتماعية	نكون	قد	حصلنا	على	الصورة	األولية	لفهم	الوضع	
التنموي	للقرية	والذي	من	خالله	ننتقل	إلى	حتليل	هذه	األدوات	ملعرفة	ماهي	املشاكل	التنموية	

وماهي	االمكانيات	املتوفرة.
التحليل	ميكن	 التي	تساعد	في	عملية	 ملاذا..(	 	، أين	 	، أن	هناك	عدد	من	االسئلة	)كيف	 	كما	

استخدام	جدول	حتليل	املشاكل	واالسباب	واحللول.
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املبادرات اجملتمعية املوضوع الرابع

المبادرات المجتمعية

املوضوع الرابع  

المبادرات المجتمعية 
املبادرة	اجملتمعية	هي	التوجه	بخطى	حثيثة	–	من	قبل	اجملتمع-		نحو	تنفيذ	ما	ميكن	تنفيذه	
من	اعمال	مفيدة	للمجتمع	دون	احلاجه	النتظار	جهات	أخرى	من	خارج	اجملتمع	لتنفيذها.	
يندرج	حتت	فعل	 انه	 ،	كما	 الطوعي	 للعمل	اجلماعي	 العريض	 املفهوم	 املبادرة	حتت	 تندرج	

اخليرات	الذي	حتدث	عنه	القرآن	الكرمي	في	أكثر	من	مناسبه.	
ما	يساعدها	على	مواجهة	 والكفاءات	 والقدرات	 اإلمكانيات	 متتلك	اجملتمعات	احمللية	من	
تلك	 استثمار	 تعيق	 مشكلة	 اهم	 ان	 اال	 	، تواجهها	 التي	 والصعوبات	 التحديات	 من	 الكثير	
القدرات	واالمكانيات	هو	غياب	املبادرة	واالتكال	على	جهات	من	خارج	اجملتمع	مثل	السلطات	
على	حتفيز	 تعمل	 اجملتمعية	 املبادرات	 فان	 ذلك	 من	 وبدالً	 	، املانحة	 املنظمات	 او	 املركزية	

اجملتمع	لسد	الفجوات	التي	اليخلو	اي	مجتمع	محلي	منها.	

أنواع المبادرات المجتمعية

-	مبادرات	ذاتية:
هي	جميع	األعمال	التي	يقوم	بها	اجملتمع	وينفذها	مبوارده	وإمكانياته	احمللية	100	%	وتلبي	

احتياج	تنموي.
-	مبادرات	حتتاج	إلى	دعم	ومساندة:

هي	األعمال	واألنشطة	التي	يسارع	اجملتمع	بتنفيذها	بنسبة	معينة	وفق	إمكانياته	وموارده	
املتاحة	وحتاج	إلى	دعم	من	خارج	اجملمتع	يتمثل	في	املوارد	غير	املتوفرة	داخل	اجملتمع.

“عود واحد ما 

يليص”

“ما تبنى البالد إال 

بأحجارها”
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املبادرات اجملتمعية
املوضوع الرابع

المبادرة الذاتية في العمل الجماعي: 

فكرة المبادرة :

ميكن	القول	بأن	تطور	العمل	اجلماعي	وازدهاره	يرتبط	ارتباطاً	وثيقا		بانخراط	اجملتمع	
في	تنفيذ	مبادرات	ذاتية	حتولت	من	رؤية/	فكرة	فردية	إلى	مشروع	لصالح	اجملتمع	قابل	
للدراسة	اجلماعية	والتقييم	بهدف	حتويله	-	إن	كان	صاحلا-	من	رؤية	فردية	إلى	موقف	

جماعي	يتبناه	اجملتمع	لتحقيق	إجنازات	تنموية.	

-			أن	متثل	فكرة	املبادرة	احتياج	ملح	للمجتمع	.
-			أن	تكون	بسيطة	وممكنة	التنفيذ	من	قبل	اجملتمع	.

-			ذات	تأثير	على	اجملتمع	)تنموي	–	ثقافي	–	بيئي	-	..الخ(.	

امثلة للمبادرات المجتمعية :

-		إصالح	املسارات	الوعرة	في	الطرق	الفرعية	للقرى	.
-		تنظيف	البرك	والعيون	وإعادة	تأهيل	آبار	قدمية	.
-		إزالة	األشجار	الضارة	املدمرة	لألراضي	الزراعية	.

-		تسوير	املقابر.	
-		إصالح	املدرجات	اجلبلية	املدمرة	.

-		عمل	بيارات	جوار	املنازل	لتصريف	اجملاري	إليها	.
-		القيام	بحمالت	النظافة	واحلفاظ	على	البيئة	.

-		ردم	مستنقعات	مائية	.
-		عمل	قنوات	سيول	.

-		إنشاء	مقر	جمللس	تعاون	القرية	.
-		إنشاء	صندوق	تكافل	ورعاية	للمحتاجني.

-		منح	دراسية	أو	مساعدات	ملواصلة	التعليم	ألبناء	األسر	الفقيرة	.
-		صيانة	دورات	مياه	املساجد	واملدارس	وعمل	بيارات	لها	.

-		فتح	فصول		محو	أمية.	
-		فتح	فصول		ورياض	أطفال

-		تشجير	أحواش	مدارس	وإصالحها
-		تشجيع	الطالب	من	خريجي	الثانوية	على	االلتحاق	باجلامعة	

مع	 بالتنسيق	 لهم	 حوافز	 وتوفير	 وتكرميهم	 واملبدعني	 األوائل	 الطالب	 تشجيع	 	 	-

“الِحمل الثقيل 

عىل الرقاب 

خفيف”
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املبادرات اجملتمعية املوضوع الرابع

إدارات	املدارس	ومجالس	اآلباء.
-		تشكيل	مجا	لس	اباء	وتفعيل	أدوارها	.

-		إقامة	أنشطة	ثقافية	هادفة	ملناقشة	قضايا	تهم	اجملتمع	.
-		تأهيل	مالعب	رياضية	.

-		حمالت	توعوية	)	بيئية	-	صحية	-	تعليمية	(
-		تنفيذ	أعمال	خيرية	بالتنسق	مع	جهات	خيرية	وفاعلني	خير	وجهات	ذات	عالقة		)	كفالة	
أيتام	-	تأهيل	معاقني	وتوفير	احتياجاتهم	-	توفير	احلقيبة	املدرسية	-		توفير	مواد	غذائية	
ومالبس	للفقراء	في	رمضان	وعيد	األضحى	-	متابعة	اعتماد	حاالت	ضمان	اجتماعي..الخ(

-		احملافظة	على	اآلثار	.من	خالل	عمل	مراقيم	او	ضوابط	ومحددات	ملن	يعبث	بها	.
-		إنشاء	جابيونات	)	مصدات	السيول	(	حلماية	األراضي	الزراعية.	
-	القيام	بحمالت		توعية	في	مجال	)	الصحة	-	التعليم	-	النظافة	(

-		إنشاء	صيدلية	للقرية	)	اإلسعافات	األولية	(
-		عمل	مراكز	لتدريب	النساء	على	بعض	املهارات	.

خطة المبادرات المجتمعية
 هي	إطار	يتضمن	األنشطة	والتدخالت	التنموية	التي	تلبي	احتياجات	اجملتمع	وفق	إمكانياته	

وموراده	املتاحة.	وتبنى	من	خالل:
1	-	حتليل	الوضع	التنموي	للقرية.	2	-	رفع		الوعي	اجملتمعي.		3	-	تشكيل	مجالس	تعاون	

القرى.و	والذي	يعكس	في	خطة	مبادرات	تنقسم	إلى	قسمني:	
ذاتية	:	يكون	تنفيذها	بجهود	مجتمعية	بحتة	100%	من	املوارد	واإلمكانات	املتوفرة	محلياً	.

	مدعومة:	يتطلب	تنفيذها	بعض	املوارد	من	خارج	اجملتمع	املستهدف	أي	أنها	حتتاج	إلى	دعم		
وتظهر	في	خطة	اجملتمع	)خطة	املبادرات	اجملتمعية(	ويتم	تسويقها	لدى	اجلهات	التنموية	أو	

السلطة	احمللية	للحصول	على	دعم		يساعد	في	تنفيذه.
مكونات	خطة	املبادرات	اجملتمعية

-	القطاع	التنموي.
-	املبادرة	-	مكوناتها.

-	مكان	تنفيذها.
-	املستهدفني.

-	متطلبات	تنفيذها.
-	نوع	احلل	فيها	)ذاتية	100	%			-	حتتاج	إلى	دعم	ومساندة(

-		تاريخ	تنفيذها.
-	تكلفتها	التقديرية.

-	املشاركني	في	تنفيذها.
-	النتائج	املتوقعة.

“اليد الواحدة ما 

تصفق”
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املبادرات اجملتمعية
املوضوع الرابع

تحتاج   - )ذاتية   مبادرات مجتمعية  نموذج خطة 
إلى دعم / مساندة( لمجلس تعاون القرية 

اسم القطاعم

املبادرة

مكان 

تنفيذها

تاريخ نوع الحل املجتمعيمتطلبات التنفيذعدد املستهدفني

التنفيذ

التكلفة 

التقديرية

املسؤول 

عن 

التنفيذ

النتائج املتوقعةاملشاركون

إناثذكورمدعومذايتإناثذكور

1

إطار المتابعة 

عبارة	عن	خطة	يتم	وضعها	بعد	عمل	خطة	املبادرات	اجملتمعية	حيث	أنه	من	الضروري	متابعة	
سير	 من	 التأكد	 على	 املتابعة	 إطار	 يساعد	 حيث	 	 التدخل	 	/ للمبادرة	 األنشطة	 تنفيذ	 خطة	
العمل	وفقاً	للخطة	املعدة	مسبقاً	لتحقيق	النتائج	املرجوة.		والذي	يتم	فيه	وضع	املهام	املطلوب	
عن	 واملسؤول	 لإلجناز	 الزمنية	 والفترة	 املهام	 من	 وما	حتقق	 املبادرات/النشاط	 من	 إجنازها	

تنفيذ	املهام	والتحقق	من	النتائج	املرجوة.

نموذج إطار متابعة تنفيذ خطة المبادات المجتمعة
التحقق من النتائج املسؤول عن تنفيذهاالفرتة الزمنية لإلنجازمصادر التحققاملنجزمكان تنفيذهااسم املبادرةالقطاعم

املتوقع

االنتهاءبعد

1
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مناذج العمل املوضوع الخامس

نماذج العمل

املوضوع الخامس  

تنويه : لألخوة أعضاء 

مجالس تعاون 

القرية / القرى                                        

النامذج املدونة هنا 

بإالمكان استخدامها حسب 

النشاط املطلوب تنفيذه.

عىل سبيل املثال : يف حال 

اجتامعكم   ميكن استخدام 

منوذج املحرض رقم )1(

وعندتحديث بيانات 

الخارطة االجتامعية ميكن 

استخدام النامذج من 

)9 - 3(

وعند تحديث تقرير القرية  

ميكنكم  استخدام النموذج 

رقم )10( وهكذا مع بقية 

النامذج ..... وهكذا

نموذج رقم ) 1 ( : االجتماع

- هو مناسبة يجتمع فيها مجموعة 

لحل  واحد  مكان  يف  األفراد  من 

خرباتهم  وتبادل  مشاكلهم 

إىل  الوصول  أجل  من  وتجاربهم 

أهداف محددة.

- دورية.

- لحل املشكالت.

- لتوصيل املعلومات.

- تنويرية.

- تنفيذ قرارات.

أنواع االجتماعاتما هو االجتماع

منوذج رقم )1( 

محرض اجتامع رقم)            (  ملجلس  تعاون حي................بعزلة/مركز..................

مديرية  ..... 

اليوم:-                                                               التاريخ : - 

املكان :-                                                             الزمن  :-

الحارضون :- 

م             االسم                               الصفة                     التوقيع 

- 1

- 2

 - 3

- 4

- 5

- 6

الغائبون :- 

هدف االجتامع :- 

نتائج االجتامع :- 

اختتم االجتامع يف متام الساعة :                 

وقد اقر االجتامع القادم  يف يوم     املوافق      /    /   201 م  يف مقر )               ( 

“ما تعاون به 

الرجال خف”
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تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

مناذج العمل
املوضوع الخامس

تعاون  التنظيمية لمجلس  الالئحة    :  )  2  ( نموذج رقم 
قرى ) ـــــــــ , ــــــــ , ـــــــــــ(

من	املهم	أن	يكون	لدى	مجلس	تعاون	القرية/	القرى	الئحة	تنظيمية	يقوم	بإعدادها		وحتتوي	
على:

1	-	الغالف	:	
)الالئحة	التنظيمية	جمللس	تعاون	قرية/قرى	.............	عزلة/مركز............(.	 	

2	-	التسمية	والتعاريف	:		
)	اسم	اجمللس	-	اجملتمع	اجمللي	-	أعضاء	مجلس	تعاون	القرية	( 	

3	-	شروط	العضوية.
4	-	الهيكل	واملهام	.

5	-		ضوابط	مجلس	تعاون	القرية.
6	-	أحكام	عامة.
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مناذج العمل املوضوع الخامس

الموارد  لخارطة  مقترحة  رموز    :  )  3  ( رقم  نموذج 
والخدمات والفرض قرية /قرى ) ـــــــــ , ــــــــ , ـــــــــــ(
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مناذج العمل
املوضوع الخامس

نموذج رقم ) 4 ( :  رموز مقترحة للخارطة االجتماعية  
قرية /قرى ) ـــــــــ , ــــــــ , ـــــــــــ(

2:	من	6	-15	سنة 1:	أقل	من	6	سنوات.	
4:	من	19	-	64	سنة 	 3:	من	16	-	18	سنة	

5:	65	سنة	فأكثر
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تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

مناذج العمل املوضوع الخامس

نموذج رقم ) 5 ( :  الوظائف والمهن والحرف 
قرية /قرى ) ـــــــــ , ــــــــ , ـــــــــــ(
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مناذج العمل
املوضوع الخامس

نموذج رقم ) 6 ( : 

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

ذ
أ

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

3
3

3
3

3

4
4

4
4

سلح
م

عبً
ش

عشه
ٌش

عر

5
5

1
2

3
4

سكي
ي ال

رح ف
زىف

 الو
هبد

لخذ
ا

الحرف   / الوهي

األرض

الحيىاًبد

أهي

عذد السكبى

د قٌي   / دثلىم

جبهعي

هزسرة

يقرأ ويكزت

غيرهلزحق

ههٌي

ثبًىي

هسلسل الوجٌي

هسلسل االسرح

اســــــــن رة االسرح

الوهـــٌخ

الحبلخ االقزصبديخ

ـــخ
ريــ

عوــ
د ال

ــــب
فئـــ

ال
ــيخ

ـــــ
ـــــ

يوــ
ــــل

ـــــ
زعـــ

خ ال
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ــبلـ
لحــ

ا

ً بليب
ى ح

سى
ذار

ال
ىى 

ؤهل
الو

 /
ىى

ريج
الخ

سيي
ذار

ر ال
غي

سرح
د األ

ىار
ت ه

ررري

اقل هي  6  سٌىاد

6- 15

16  - 18

65  فأكثر

أسبسي

حبلخ الوسكي

ًىع الوسكي

الي
الجم

ا

19 - 64

الضوبى

هجبد   / إًسبًيخ
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أخرى
نموذج رقم ) 7 ( : القوة البشرية لقرية:...............  عزلة/مركز :................  

مديرية :..............   محافظة:............
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املوضوع الخامس

( عزلة )            ( نموذج رقم ) 8 ( : جدول المعاقين الخاص بقرية ) 
مديرية ............ محافظة ................

نموذج رقم ) 9 ( : جدول االحتياجات للمعاقين حسب تصنيفات اإلعاقة
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تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

مناذج العمل املوضوع الخامس

يتضمن	احملاور	التالية	:
		عدد	سكان	القرية	)	يتضمن	الفئات	العمرية	من	كل	نوع	بحسب	تقسيمات	املصادر	الثانوية	

لالعمار	(.	
		عدد	االسر	.

		املوارد	والفرص	:

املوارد	الطبيعية	:
الغطاء	النباتي	:

وصفه		-	انواعه	-	االنشطة	املنفذة	عليه	-	مشاكله.
	مصادر	املياه		:

اسم	املصدر	-		وصفها	-	ملكيتها	-	اماكن	تواجدها	-	بعدها	عن	اماكن	السكن	)تقدر	اما	بالزمن	
او	بالكيلومتر	(	-	استخدماتها	-	االنشطة	املنفذة	عليها	-	طرق	جلب	املاء	منها	-	مشاكلها	.

االراضي	الزراعية	:
وصفها	-	اماكن	تواجدها	)في	الوديان	ام	مدرجات	جبلية	(-		االنشطة	املنفذة	عليها	-	املزروعات	

وانواعها	-	مشاكلها	

نموذج رقم ) 10 ( :  هيكل تقرير القرية / قرى مجلس القرية

يتضمن	احملاور	التالية	:
		عدد	سكان	القرية	)	يتضمن	الفئات	العمرية	من	كل	نوع	بحسب	تقسيمات	املصادر	الثانوية	

لالعمار	(.	
		عدد	االسر	.

		املوارد	والفرص	:

املوارد	الطبيعية	:
الغطاء	النباتي	:

وصفه		-	انواعه	-	االنشطة	املنفذة	عليه	-	مشاكله.
	مصادر	املياه		:

اسم	املصدر	-		وصفها	-	ملكيتها	-	اماكن	تواجدها	-	بعدها	عن	اماكن	السكن	)تقدر	اما	
املاء	منها	-	 املنفذة	عليها	-	طرق	جلب	 (	-	استخدماتها	-	االنشطة	 بالكيلومتر	 او	 بالزمن	

مشاكلها	.
االراضي	الزراعية	:

	- عليها	 املنفذة	 االنشطة	 	 	-) جبلية	 مدرجات	 ام	 الوديان	 )في	 تواجدها	 اماكن	 	- وصفها	
املزروعات	وانواعها	-	مشاكلها	
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مناذج العمل
املوضوع الخامس

املوارد	البشرية	:
-		الفئات	العمرية	وحجم	كال	منها.

-		األنشطة	االقتصادية	التي	ميارسها	السكان	)	مصادر	الدخل(	
-		املهن	أو	احلرف	املوجودة.

		- 	 إعاقة	 لكل	 العمرية	 الفئات	 	- نوع	 لكل	 االعاقة	 نسبة	 	- اإلعاقة	 أنواع	 	( املعاقني	 	 	-
احتياجاتها-	وضعها	الراهن	من	حيث	التعليم	وجود	ادوات	ومعينات	من	عدمه	.....(.

	اخلدمات	والبنى	التحتية	ان	وجدت:
-	التعليم:	)	نوعه	-	عدد	الطالب	في	كل	فصل	مع	توضيح	الذكور	واالناث		-	املبنى	املدرسي	
-	مكوناته		-	حالته		-	جهة	التدخل		-	عام	االنشاء	-	التجهيزات	املدرسية	احلالية	-	معدل	
االلتحاق	-	التسرب	-	عدد	القرى	املستفيدة	من	اخلدمة	-	عدد	القوى	العاملة	ومؤهالتهم	-	

مشاكل		ومعوقات	اخلدمة(.
املنفذة	 املبنى-	اجلهة	 يقدمها	-	وصفها	-	وصف	 التي	 املرفق	-	اخلدمة	 نوع	 	( الصحة:	 	-
املترددين	على	اخلدمة	 تأريخ	بدء	اخلدمة	-	عدد	املستفيدين	من	اخلدمة	-	متوسط	عدد	
-احللول	 املنتشرة	 اإلمراض	 اكثر	 ومؤهالتها-	 العاملة	 عددالقوى	 املتوفرة-	 التجهيزات	 	-
اجملتمعية	احلالية	ملعاجلات	اإلمراض	-	اقرب	خدمة	صحية	للقرية	)كم	املسافة	+	تكاليف	

نقل	املريض(	-	املشاكل	واملعوقات	.
حفضها	 طرق	 	- جلبها	 وسائل	 ملكيتها-	 استخداماتها-	 وصفها-	 مصادرها-	 	( املياه:	 	-
مدي	كفايتها	-	احللول	اجملتمعية	احلالية	لسد	حاجتهم	منها	-	مشاريع	املياه	املنفذة	-	جهة	
التنفيذ-	دور	اجملتمع	في	مشاريع	املياه	-	عدد	املستفيدين	من	املشروع	-	املشاكل	واملعوقات	.
-	الطرق:		)	وصفها	-	نوعها-	طولها	-		جهة	التنفيذ-	عام	التنفيذ-	عدد	املستفيدين	منها	-	
دور	اجملتمع	فيها	-	حالتها	حاليا-	وسائل	النقل	التي	متر	في	القرية	-	كثافة	حركة	السيارات	

-	أجور	وسائل	النقل	-	السلع	واملنتجات	التي	تنقل	عبرها	-	املشاكل	واملعوقات	.
املنطقة	-	عدد	االسر	املستفيدة	-		مشاكل	ومعوقات	 تأريخ	دخولها	 )	نوعها	-	 الكهرباء	 	-

اخلدمة		(.
مشاكل	 	– املنطقة	 دخولها	 تأريخ	 	- منها	 املستفيدة	 االسر	 عدد	 	– )نوعها	 االتصاالت	 	-

ومعوقات	اخلدمة	(
-	األسواق	)	النشاطات	املمارسة	–	السلع	املتوفرة	–	حجم	احلركة	فيه	–	املوقع	/البعد	او	

القرب	–	املشاكل	واملعوقات	(.



46
تحفيز المجتمع المحلي على المبادرات المجتمعية

مناذج العمل املوضوع الخامس

نموذج رقم ) 11( خطة المبادرات المجتمعية المستقبلية لمجلس تعاون قرية 
/قرى .......... عزلة/ مركز ...... مديرية....... محافظة ........ خالل .. /../..20

المجتمعية  في  المبادرات  أنشطة خطة  متابعة  ( مصفوفة   12   ( رقم  نموذج 
مجلس تعاون قرية /قرى .......... عزلة/ مركز ...... مديرية....... محافظة ........ 

خالل .. /../..20

اسم القطاعم

املبادرة

مكان 

تنفيذها

تاريخ نوع الحل املجتمعيمتطلبات التنفيذعدد املستفيدين

التنفيذ

التكلفة 

التقديرية

املسؤول 

عن 

التنفيذ

النتائج املتوقعةاملشاركون

إناثذكورمدعومذايتإناثذكور

التحقق من النتائج املسؤول عن تنفيذهاالفرتة الزمنية لإلنجازمصادر التحققاملنجزمكان تنفيذهااسم املبادرةالقطاعم

املتوقع

االنتهاءبعد

1
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سواء	أثناء	تواجد	الفريق	أو	من	خالل	ممارسة	ومتابعة	مجالس	تعاون	القرية	/	القرى	ملهامهم	
التنموية.

نموذج رقم )  13  (  جدول يبين المبادرات الذاتية المنفذة  من قبل مجلس تعاون 
قرية /قرى .......... عزلة/ مركز ...... مديرية....... محافظة ........ خالل .. /../..20

نموذج رقم )  14  (  جدول يبين المبادرات الذاتية المنفذة  من قبل مجلس تعاون 
قرية /قرى .......... عزلة/ مركز ...... مديرية....... محافظة ........ خالل .. /../..20

حسب نوع المبادرة ) محو األمية - حمالت نظافة  صندوق تكافل ...إلخ(

مكان تنفيذ 

املبادرة 

)قرية/ 

محلة(

نوع / قطاع املبادرة 
عدد املشاركني يف 

تنفيذ املبادرة

املستفيدين من املبادرة

فتح فصول إزالة أشجار حملة نظافة

محو األمية

صندوق 

تكافل 

فتياتفتيانإناثذكورإناثذكور......إلخ
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نموذج رقم )  15 (  توثيق وكتابة قصص النجاح

نموذج توثيقي:

ينبغي	على	مجلس	تعاون	القرية	عند	تنفيذ	مبادرة	مجتمعية	سواًء	كانت	ذاتية	100	%	من	
اجملتمع	أو	مبادرة	احتاجت	إلى	دعم	من	خارج	اجملتمع	وكان	لها	أثر	إيجابي	في	حياة	الناس	
أن	يقوم	بكتابة	قصة	جناح	حتدد	ما	هو	الوضع	السلبي	الغير	مرغوب	والذي	كان	يشكل	حتدي	
أمام	اجملتمع	ويقوم	بوصفه	ثم	يحدد	أسبابه	وآثار	هذا	الوضع	على	اجملتمع	ثم	يقوم	بسرد	
مامت	القيام	به	ملعاجلته	من	خالل	املبادرات	اجملتمعية	التي	نفذها	اجملتمع	ثم	يختتم	قصة	
النجاح	بالنتائج	من	تنفيذ	املبادرة	على	اجملتمع	مع	صورة	للمبادرة	قبل	وأثناء	وبعد	التنفيذ.

رصف	االماكن	الوعرة	من		طريق	قرية	املساخن		مديرية	السودة-عمران
)مبادرة	مجتمعية	-	2012(

قبل	تنفيذ	املبادرة

بعد		تنفيذ	املبادرة

أثناء	تنفيذ	املبادرة






