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مقدمة مفتاح

قيادية  ومجتمعية  ونسوية  شبابية  كوادر  إعداد  إىل  الهادف  املجتمعية،  املشاركة  تعزيز  برنامج  ضمن 

النهج  باالستناد إىل  للتأثري والتغيري عىل املستوى املحيل والوطني،  قادرة عىل تسلم حقائب املسؤولية 

والدميقراطية  العاملي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  تستمر  الصالح؛  الحكم  ومبادئ  الدميقراطي 

»مفتاح« يف مساهمتها يف تطوير الكفاءات النسوية والشبابية للتدرج يف مستويات املختلفة لصنع القرار 

بجاهزية وكفاءة ودعم مساهمتهم/ن يف رسم السياسات العامة.

املبادرة  نّفذته  الذي  املحلية"  الهيئات  مجالس  داخل  للنساء  القيادي  الدور  "دعم  مرشوع  سعى  لقد 

الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" بدعم من برنامج متكني النساء يف صنع القرار 

والتنمية  االقتصادي  للتعاون  االتحادية  الوزارة  بتفويض من   )GIZ( قبل  املنّفذ من  األوسط  الرشق  يف 

األملانية)BMZ(؛ إىل تعزيز قدرات أعضاء وعضوات مجالس الهيئات املحلية والقيادات النسوية الشابة 

املؤهلة لتبوء مراكز اتخاذ القرار يف هذه املجالس، للتأثري يف منظومة الحكم بشكل يستند إىل مبادئ 

الحكم الصالح وتعزيز آليات اتخاذ القرار مبا يلبي احتياجات النوع االجتامعي ويحقق العدالة االجتامعية، 

خاصة يف القضايا ذات العالقة بالتخطيط واإلدارة داخل املجالس.

نضع بني أيديكم/ن رزمة الكتيبات اإلرشادية الخاصة بأعضاء وعضوات الهيئات املحلية الفلسطينية التي 

تم إعدادها وتطويرها من خالل التعاون والتنسيق مع وزارة الحكم املحيل، لالستناد والرجوع إليها يف 

تعزيز مبدأ املشاركة واملساءلة املجتمعية داخل الحكم املحيل.

وتناولت رزمة الكتيبات مواضيع متخصصة شملت التخطيط االسرتاتيجي التنموي، والتخطيط الحرضي/ 

الهيكيل، وتخطيط خدمات البنية التحتية و تعزيز آليات اتخاذ القرار من منظور النوع االجتامعي.
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تقديم
إن وزارة الحكم املحيل وضمن إطار مامرستها ملهامها ومسؤولياتها قد سعت دامئا للنهوض بواقع قطاع 

الحكم املحيل والهيئات املحلية يك تكون قادرة عىل تنفيذ برامجها وخططها وقيادة عملية التنمية بكل 

معانيها وجوانبها، هذا بجانب رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بفاعلية وعدالة، حتى 

يتسنى للمواطن مامرسة حياته ونشاطاته يف بيئة صحية وسليمة وضمن ظروف اقتصادية واجتامعية 

وثقافية وبيئية مالمئة.

املصادر  وشح  االحتالل  بإجراءات  واملتمثلة  وشعبا  حكومة  نواجهها  التي  والصعوبات  التحديات  إن 

واإلمكانيات وعدم السيطرة والقدرة عىل إستغالل املوارد، وضعتنا جميعا أمام تحديات كبرية وخيارات 

كافة  من  فاعلة  ومبشاركة  ومنهجية،  علمية  أسس  عىل  والقائم  السليم  التخطيط  منا  تتطلب  صعبة 

األطراف واملؤسسات، وبخاصة مؤسسات املجتمع املدين، يف مامرسة فعلية للدميقراطية من أجل الوصول 

لرؤية  تحقيقا  فاعلة"  املستدامة مبشاركة مجتمعية  التنمية  إىل "حكم محيل رشيد  قادر عىل تحقيق  

وزارة الحكم املحيل.

يف ظل هذه الظروف وضمن محاور دعم الوزارة أيضا لتعزيز البناء املؤسيس يف الهيئات املحلية وبناء 

القدرات البرشية فيها، فقد عملت وزارة الحكم املحيل دامئا مع الرشكاء املحليني والدوليني عىل توفري 

األدوات الالزمة لرفع املستوى املعريف وتشكيل قاعدة إرشادية من اإلجراءات وأدلة العمل لتكون مرجعية 

العامة  اإلدارة  قامت  فقد  السياق  هذا  ويف  تحدياته.  ومواجهة  الواقع  معضالت  مع  التعامل  لتسهيل 

للتنظيم والتخطيط العمراين بالتنسيق والعمل مع مؤسسة التعاون األملاين )GIZ( ومؤسسة "مفتاح" عىل 

إعداد وإنجاز كتيبات إرشادية حول مامرسة أعامل التخطيط الحرضي والتخطيط التنموي االسرتاتيجي 

يف الهيئات املحلية باإلستناد إىل مجموعة أدلة العمل املعتمدة مسبقا وإىل القوانني واألحكام السارية 

األطر  وإعداد  عمل  مهام  مع  للتعامل  مبسطة  أدوات  ستكون  اإلرشادية  الكتيبات  هذه  إن  املفعول. 

التنموية االسرتاتيجية املشرتكة، املخططات الهيكلية والخطط التنموية املحلية، كام أنها ستشكل أدوات 

مخترصة وعملية لإلجراءات والخطوات العلمية واملهنية لدى أعضاء ورؤساء الهيئات املحلية من جهة، 

ولدى العاملني ذوي االختصاص من جهة أخرى.

املبذول وشكر كافة من ساهم يف إعداد وإنجاز هذه  الجهد  الثناء عىل هذا  إال  النهاية، ال يسعني  يف 

املانحة ملا أبدوه من جهد وتعاون ودعم يف إخراج  الوطنية والجهة  الكتيبات من الرشكاء واملؤسسات 

هذه الكتيبات إىل حيز الوجود.  

 

حسني األعرج

وزير الحكم املحيل
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تمهيد

قّدم عامل أنرثوبولوجيا لعبة ألطفال قبيلة إفريقية.  وضع سلة من الفاكهة بالقرب من شجرة وقال لهم: 

إن أول طفل يصل إىل الشجرة سيحصل عىل كل الفاكهة.  وعندما أعلن عن إشارة بدء السباق، أمسك 

األطفال بأيدي بعضهم بعضاً وركضوا معاً باتجاه السلة، وتناول كل طفل حبة فاكهة، وجلسوا يأكلونها 

باستمتاع.  عندها سأل العالِم األطفال، ملاذا ترصفتم بهذا الشكل؟ فأجابوا: »أوبونتو«، كيف ميكن أن 

يكون أحدنا سعيداً إذا كان اآلخرون حزاىن.  »أوبونتو« هي فلسفة القبائل اإلفريقية التي ميكن تلخيصها 

»أنا - ألننا نحن«.1  منوذج مقارن بالغ الداللة، بني حل فردي يجسد جشع الشخص األقوى عىل حساب 

حرمان اآلخرين األقل قوة جسدية، فيام لو أخذ األطفال بعرض عامل األنرثوبولوجيا، وبني حل جامعي 

جسده كل األطفال بنيلهم جميعاً حصة متساوية للجهد املتساوي والعمل املشرتك.  إنها العدالة التي ما 

كانت لتتحقق لوال ثقافة األطفال التي ال تفصل املصلحة الخاصة عن املصلحة املشرتكة: »أنا - ألننا نحن«، 

كثقافة سائدة لدى قبيلة إفريقية.

روح هذه الثقافة تلتقي مع فلسفة تشكيل املجالس املحلية يف املجتمعات املحلية، التي من املمكن أن 

تحدث تنمية حقيقية من خالل استثامر أمثل ملوارد التنمية، مع توزيع عادل لها لخدمة الثالوث التنموي، 

الفئات املحلية بشكل فاعل، لتوسيع خياراتهم/ن  القدرات ومشاركة  الذي يؤكد عىل أهمية استنهاض 

وتلبية احتياجاتهم/ن.  انظر/ي الشكل رقم )1(.

يعتمد التغيري التنموي أساساً عىل املشاركة الشعبية الفعالة من مختلف الفئات املحلية، فكراً وتخطيطاً 

وتنفيذاً، يف إطار منظم يعبئ املوارد املحلية واملتاحة ويوظفها، ويعمل عىل إسناد الجهود واإلمكانات 

املحلية، من جهود أفراد وجامعات، التي تعد األصل واألساس، بتكامل ومشاركة مع الداعم القادم من 

خارج املجتمع املحيل )الحكومة، الجهات الداعمة(، عن طريق املساعدات الفنية واملوارد املادية، وأشكال 

الدعم األخرى التي يعجز املجتمع املحيل عن توفريها.  

والفئات  العدد،  )وتشمل  موارد  من  ميلكونه  وما  البرش  وهي:  البرشية،  باملوارد  املوارد  هذه   وتتمثل 

العمرية، والنوع االجتامعي، واألموال، واملعارف، واملهارات، والخربات(  ، كام تشمل املوارد الطبيعية، وهي: 

األرض وما بداخلها، وما فوقها.  كام املوارد املجتمعية، وهي كل العوامل واألطر التي تحكم العالقة بني 

واللوائح  النظم  املجتمعية،  )املؤسسات  معها  التعامل  وكيفية  األخرى  باملوارد  عالقتهم  وتحكم  الناس 
والقوانني، العادات والتقاليد، األعراف، الثقافات املحلية، ... الخ(.2

.UBUNTU” philosophy  1
.http://furat.alwehda.gov.sy/node/157369 2



7

ودون اعتامد هذا النهج التنموي القائم عىل امللكية التشاركية بني املجالس املحلية وأفراد املجتمع املحيل 

فإنه ال ميكن  بامتياز،  عاماً  ماالً  باعتبارها  بفاعلية  املالية  مواردها  إدارة  يضمن  مبا  فئاته،  اختالف  عىل 

املساهمة يف متكني الفئات املهمشة من الشباب والنساء والرجال وكبار السن وذوي اإلعاقة، أو تعزيز 

مشاركتهم يف مختلف جوانب الحياة، عىل أساس املساواة الفعلية ودون أي متييز.

الشكل رقم )1(: النوع االجتامعي وعالقته بالثالوث التنموي

تلبية احتياجات جميع  
الأفراد بغض النظر عن جنسهم 

وفئاتهم العمرية ومكانتهم الجتماعية 
والقتصادية ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية 

وتوسيع خياراتهم الصحية والتعليمية والعلمية 
فيهية والعملية وال�ت

مشاركة جميع الأفراد 
بغض النظر عن جنسهم 

وفئاتهم العمرية ومكانتهم الجتماعية 
والقتصادية ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية 

ي صناعة مالمح مجتمعهم
�ف

استنطاق الطاقات والقدرات 
بداعات الكامة  لدى الأفراد  والإ

بغض النظر عن جنسهم وفئاتهم 
العمرية ومكانتهم الجتماعية والقتصادية 

ي صناعة مالمح 
ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية �ف

مجتمعهم

ف  النوع الجتماعي يفحص العالقات الغ�ي متوازنة ب�ي
ي تسيطر 

الفئات المهمشة مقارنة مع الفئات   ال�ت
عىل مواقع صناعة القرار والمصادر بهدف 

إخضاع الفئات المهمشة لكسب 
ي المزيد من 

المصالح وج�ف
المتيازات 
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لماذا الدليل اإلرشادي؟

الغاية من هذا الدليل اإلرشادي هي إيجاد إطار عام، لتعزيز ومأسسة املشاركة املجتمعية الفاعلة يف 

عمليات التخطيط وصناعة القرار عىل املستوى املحيل، بهدف خدمة أعضاء وعضوات الهيئات املحلية 

عىل مستوى الوطن، للمساهمة يف خلق بيئة دميقراطية مالمئة، متكن املواطن ومؤسساته من التعبري عن 

الرأي، ولعب دور حقيقي يف اتّخاذ القرارات التي متّس حياته.

كام يهدف الدليل إىل متكني أعضاء وعضوات الهيئات املحلية من تجسيد النهج التنموي التشاريك، الذي 

يضمن إرشاك كافة األطراف ذات العالقة، ومنهم أفراد املجتمع املحيل، عىل اختالف فئاتهم، بغض النظر 

عن جنسهم وفئاتهم العمرية ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية ومكانتهم االجتامعية والعلمية واالقتصادية 

والصحية، واملؤسسات املحلية القاعدية، واملؤسسات الرشيكة ذات العالقة، مبا يضمن اتخاذ قرارات عرب 

واالجتامعية  االقتصادية  واحتياجاتهم  بهمومهم  تتعلق  االجتامعي،  النوع  منظور  ومن  تشاركية،  آليات 

والصحية والتعليمية والثقافية.

وتتوفر يف هذا النهج التشاريك صفة االستدامة، وبخاصة إذا ما قارناه مع املنهج التنموي القائم عىل أساس 

التنمية الفوقية التي تخطط لها الهيئات والربامج التنموية من خارج املجتمع املحيل، والتي يتم تنفيذها 

دون مشاركة املجتمعات املستهدفة، حيث ال يتم ضامن صفة االستدامة.
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الفصل الأول

اإلطار المفاهيمي

يتضمن هذا القسم مفاهيم ومصطلحات تتعلق باملجتمع املحيل واملشاركة املجتمعية والتخطيط القائم 

عىل النهج التشاريك، ملا له من أهمية يف توحيد الفكر التنموي املستدام بني أعضاء وعضوات املجالس 

الثالث،  ومنهجياتها  املساواة  االجتامعي؛  بالنوع  عالقة  ذات  ومصطلحات  مفاهيم  إىل  إضافة  املحلية، 

ومكونات املساواة الفعلية.

املجتمع املحيل:3 هو مجموعة من األفراد والجامعات تعيش يف موقع جغرايف واحد، وتربط بينها عالقات 

اجتامعية وثقافية ودينية.

املجتمع  فئات  البلدة، بحيث ميثلون مختلف  أبناء  اختيارها من  يتم  املحيل: مجموعة  املجتمع  ممثلو 

وقطاعاته، مثل فئات النساء والشباب والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين.

املشاركة املجتمعية: سمة من سامت الحكم املحيل الرشيد، التي متّكن املواطن واملؤسسات من املشاركة يف 

عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم واالستخدام األمثل للموارد املتاحة، كام تحفز املبادرات واملساهامت 

لخدمة الصالح العام، وإحداث التنمية املحلية.

املشاركة: ال تعني التدخل يف صالحيات ومسؤوليات مجالس الهيئات املحلية املمنوحة لها بالقانون، وإمنا 

تفيد متكني املجتمع املحيل من االطالع عىل املعلومات التي تهمه، والتشاور معه، وإرشاكه بشكل فعال 

يف التخطيط وصناعة القرار، وتشجيعه عىل املبادرات.

االطالع عىل املعلومات )اإلفصاح(: مشاركة باتجاه واحد؛ تقوم فيها الهيئة املحلية بإخبار املجتمع املحيل 

وإطالعه عىل املعلومات واملخططات والقرارات واإلجراءات ... الخ، ويكون اإلفصاح بالوسائل املناسبة يف 

التخطيط، والتنفيذ، والتقييم.

التشاور: مشاركة باتجاهني؛ تقوم فيها الهيئة املحلية بالتشاور مع ممثلني عن املجتمع املحيل أصحاب 

العالقة، باستخدام األساليب املالمئة للتعرف عىل آرائهم وتضمني املناسب منها يف صناعة القرارات.

http://www.fao.org/wairdocs/af199a/af199a02.htm 3
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املشاركة الفاعلة يف التخطيط وصناعة القرار: مشاركة باتجاهني؛ تقوم فيها الهيئة املحلية بإعطاء الفرصة 

لكافة أصحاب العالقة من املشاركة يف عمليات التخطيط وصناعة القرارات، التي متس حياتهم بشكل 

مبارش.

التخطيط القائم عىل النهج التشاريك: يعني أن املجتمعات املحلية مشاركة يف كل املراحل: تحليل الواقع، 

يف سياق تحديد االحتياجات التنموية، وفق منطق ترتيب األولويات، ثم البدء بتحديد املشكالت، عرب 

بإعداد خطط  الفعيل  البدء  ثم  للمشكالت،  إبداعية  حلول  ابتكار  إىل  وصوالً  الجذرية،  أسبابها  تحليل 

بعبارة أخرى، متكني  التشاريك يعني،  النهج  القائم عىل  فالتخطيط  تنفيذها وتقييمها؛  التنمية، ومتابعة 

املجتمع املحيل من املشاركة يف بلورة النتائج املتحصل عليها، بدءاً بتحليل الواقع، وصوالً إىل تحويلها إىل 

مشاريع نابعة من احتياجات املجتمع وقابلة للتنفيذ من أجل مصلحة أفراد املجتمع املحيل.

النوع االجتامعي: هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني الفئات املهمشة والفئات املسيطرة يف املجتمع، 

اقتصادية  مختلفة  عوامل  وتحكمها  تحددها  التي  االجتامعي«،  النوع  »عالقة  العالقة  هذه  وتسمى 

واجتامعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثريها عىل قيمة العمل يف األدوار اإلنجابية واإلنتاجية 

العمرية  وفئاتهم  جنسهم  عن  النظر  بغض  املهّمشة،  الفئات  بها  تقوم  التي  والسياسية  واملجتمعية 

ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية ومكانتهم االجتامعية واالقتصادية.

وعادة ما يسود تلك العالقة عدم االتزان عىل حساب الفئات املهمشة يف توزيع القوة، وتكون النتيجُة 

شة وضعاً ثانوياً يف املجتمع. احتالل الفئات املسيطرة مكانًة فوقية، بينام تأخذ الفئات املهمَّ

وبخاصة  تحليل،  كأداة  االجتامعي  النوع  اهتامم خاص ملفهوم  إيالء  األحوال،  الرضوري يف جميع  ومن 

الهيئات املحلية، ال يزالون يتساءلون عام يعنيه هذا املصطلح  العديد من أعضاء وعضوات  يف ظل أن 

املجتمعية حسب  الفئات  بها  تقوم  التي  األدوار  تغرّي  يعني  املفهوم  فإن  هذا،  سياقنا  ويف  بالتحديد.  

جنسهم، وفئاتهم العمرية، ومكانتهم االجتامعية واالقتصادية، ودياناتهم، وتوجهاتهم السياسية، يف كل ما 

له عالقة بتحديد الحاجات.

فإن  وبالتايل  مختلفة،  لألشياء  النظر  طريقة  أن  كام  مختلفة،  واحتياجاتهم  اهتامماتهم  فإن  وبالتايل، 

إسهاماتهم يف التنمية تكون مختلفة أيضاً.  يف املايض كان االهتامم منصباً عىل »املجتمع« دون األخذ يف 

االعتبار فئاته املتعددة، وكنتيجة لذلك التوجه العام، فإن دور الفئات املهمشة كالنساء واألطفال وكبار 

السن واملعاقني، غالباً ما كان يهمل يف عملية التنمية، عىل الرغم من أن مشاركة تلك الفئات كانت ركناً 

أساسياً.  ولتعزيز تلك املشاركة، فقد أدركنا يف فرتة وجيزة، أنه ليس من الكايف أن يتم الرتكيز عىل الفئات 

للفئات  املختلفة  والتفاعالت  واالحتياجات  باألدوار  االهتامم  يجب  ولكن  منفصلة،  كجامعات  املهّمشة 

املهّمشة، وهذا هو جوهر منطلقات النوع االجتامعي.
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التمييز  برضورة  يتعلق  األول  أمرين:  يتضمن  االجتامعي  النوع  فإن  والتشارك،  التواصل  منظور  ومن 

الواضح بني احتياجات الرجال والنساء وعالقاتهم، واألمر الثاين يهتم بإدراك كيفية تأسيس التواصل مع 

الرجال ومع النساء، ويف كل الظروف.

ي اللقاءات العامة محدودة، كما أن حضورهن 
إحدى العضوات أشارت إىل أن مشاركة النساء �ف

ي اجتماعات القرية ل يكون سهالً، وإذا تم السماح لهن بذلك، فليس لهن الحق الدائم 
�ف

ي اللقاء.
ين �ف بالتحدث، نتيجة عدم اعتيادهن عىل التعب�ي عن احتياجاتهن، لكون الرجال حا�ف

هن، والسعي  ي تهمُّ
ي تحديد المشكالت ال�ت

وري جذب النساء إىل المشاركة �ف لذلك، من ال�ف
بيئة،  كل  ي 

�ف والتقاليد  العادات  عىل  وبناء  أخرى،  مرة  عليهن.   يمىل  أن  من  بدلً  حلها  إىل 
وري  ستكون طرق تأسيس التواصل والتشارك مختلفة، ففي بعض الأحيان، قد يكون من ال�ف

التعامل مع الرجال أولً، ثم بعد ذلك عقد اللقاءات مع النساء ومناقشة الأمور معهن.

ية
اس

در
ة 

حال

ملاذا االهتامم بقضايا النوع االجتامعي؟

احتلت قضية النوع االجتامعي حيزاً واسعاً نتيجة النعكاس املعاناة الواقعة عىل الفئات املهّمشة، التي 

التنمية، ومن ثم تحجيم  الفاعلة يف عملية  التمييز املجحف بحقها، وحرمانها من املساهمة  تتمثل يف 

وتهميش الجهود املبذولة من أجل مشاركتها للنهوض باملجتمع وتحقيق الرفاهية.

وهنا، ال بد من تركيز أعضاء وعضوات املجالس عىل أهمية متكني كل فئة من هذه الفئات من املشاركة 

يف تحديد احتياجاتها، من خالل إعطائهم/ن الحق يف التعبري، من أجل التأكد من أن مصالح هذه الفئات 

املختلفة وحاجاتها قد تم أخذها بعني االعتبار عند التخطيط ألي تدخل تنموي، واتّخاذ قرارات تكون 

ال  املجتمع  فئات  من  فئة  لكل  أن هناك خصوصية  اعتبار  االجتامعي، عىل  النوع  منظور  حساسة من 

يستطيع تعريفها سوى الفئة ذاتها، وعىل اعتبار أن لكل فرد الحق يف تحديد احتياجاته كام يراها/ تراها 

وليس كام يراها اآلخرون.

منهجيات املساواة

نتمكن من  التعرف عليها، يك  للمساواة، ونحن بحاجة إىل  أو تعريفات مختلفة  هناك ثالث منهجيات 

تعريف منهجية املساواة بحسب »سيداو«، ومتييزها عن التعريفات أو املنهجيات األخرى للمساواة.
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أوالً: املنهجية الشكلية للمساواة: منهجية املساواة الشكلية قامئة عىل أساس أن جميع الرجال والنساء 

متساوون، وأن اعتبارهم مختلفني يتضمن عدم مساواة، لذلك يجب معاملة الرجال والنساء بشكل متساٍو 

ودون تفرقة.  وتحت هذا النموذج من املساواة، يتم تجاهل احتياجات النساء الخاصة )كبعض الوظائف 

البيولوجية( وبالتايل تصبح النساء، عىل األغلب، غري قادرات عىل االستفادة من بعض الفرص، حيث يكون 

عليهن العمل يف ظروف قاسية، كالعمل يف بيئة عمل غري ودية، وغري داعمة لهن )أي أنه ال توجد بيئة 

متكنهن من مامرسة حقوقهن(.

ثانياً: منهجية الحامية يف املساواة: يتم االعرتاف باالختالفات بني الرجال والنساء يف منهجية الحامية.  ومع 

أن هذا يعني االنتباه لالختالفات بني املجموعة وعدم إهاملها، تفرتض هذه املنهجية أن هذا القصور هو 

أمر فطري وال ينبع من أسباب خارجية: اجتامعية، تاريخية، بيئية ... الخ، حيث تطرح منهجية الحامية 

املحيط  تصحيح  من  بدالً  لهن،  املتوفرة  الخيارات  من  والحد  بالنساء  التحكم  إىل  يؤدي  مختلفاً  تعامالً 

وضامن بيئة متكنهن من التغلب عىل العوائق/ األوضاع غري اآلمنة.  فبدالً من أن تقود هذه املنهجية إىل 

عملية التحول االجتامعي، فهي تعيق وتحد من االستفادة من الفرص بشكل متساٍو.

ثالثاً: املنهجية التصحيحية للمساواة: تستجيب منهجية املساواة الفعلية أو التصحيحية، بحسب اتفاقية 

النساء  للتعامل املختلف مع  التاريخي/ املايض، وتوفر مجاالً  النساء والتمييز  تبعية  »سيداو«، ملوضوع 

الذي يؤدي  النساء  أو عزل  املرأة )مكانتها األدىن(، بدالً من خلق مجال منفصل،  تبعية  لتصحيح حالة 

فقط إىل االستمرار يف تعزيز فروق النوع االجتامعي والتبعية.  وتشمل هذه املنهجية التصحيحية جميع 

املبادرات، والقوانني، والسياسات، والربامج، واإلجراءات، والخدمات اإليجابية، التي يجب أن توفر املساواة 

يف الفرص، والوصول إىل املصادر لتؤدي إىل نتائج.

إىل  وتسعى  الفعلية،  املساواة  تعزيز  إىل  تهدف  تصحيحية  منهجية  هي  للمساواة  »سيداو«  منهجية 

النتائج.  وتُلزم »سيداو« الدول  الفعلية، أو املساواة يف  تصويب حالة عدم املساواة، وتحقيق املساواة 

األطراف يف املعاهدة، بتصحيح أي خلل، وخلق بيئة داعمة إلزالة العقبات القامئة أمام النساء، ومتهيد 

حقل اللعب غري املتساوي.

إذن، للمساواة الفعلية ثالثة مكونات أساسية، تتمثل بـ:

املساواة يف الفرص: تعطى النساء الفرص نفسها كالرجال، لكن إعطاء الفرص وحده ليس كافياً، إن . 1

مل يكن لدى النساء وسائل لالستفادة منها.

املساواة يف االستفادة من الفرص: يجب أن تتمكن النساء من االستفادة من مصادر البلد بشكل . 2

متساٍو مع الرجال، وميكن تحقيق ذلك من خالل إطار قانوين يضمن حقوق املرأة باالستفادة من 

املصادر، وتدعيم ذلك بسياسات وخطط عمل مؤسساتية إيجابية.
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املساواة يف النتائج: يجب أن تضمن الدولة التطبيق العميل للحقوق، وهي ملزمة بتحقيق نتائج . 3

واضحة، وليس فقط التوقف عند مرحلة وضع السياسات، والربامج التي تعزز املساواة التي تظهر 

جيدة عىل الورق، بينام ال تفعل شيئاً لتغيري واقع النساء.

مثال توضيحي عىل منهجية املساواة الفعلية بحسب اتفاقية »سيداو«

هذه الصورة تعكس منوذجاً ملنهجية تتعامل مع الفروق بدالً من تجاهلها، ولذلك فهي صورة تختلف عن 

منوذج املساواة الشكلية، وتختلف أيضاً عن منوذج منهجية الحامية.  وبإدراكها لالختالفات واالحتياجات، 

املصادر،  االعتبار إليجاد »مجال لالستفادة من  التصحيحية أخذت هذه االختالفات بعني  املنهجية  فإن 

العمل واملشاركة بشكل  نتائج متساوية؛ أي  الفئات املجتمعية من أخذ فرص متساوية وتحقيق  ميّكن 

جامعي بدالً من الفصل بينهم، والنتيجة هي املساواة الفعلية.
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ي
الفصل الثا�ف

خاذ القرار
ّ
آليات ات

من منظور النوع االجتماعي

مشاركة الفئات املحلية، عىل اختالفها، يف تحديد مشاكلهم وقضاياهم وأسبابها وتحليلها، كام مشاركتهم 

ومجتمعاتهم  حياتهم  تخص  التي  القرارات  اتّخاذ  عملية  عىل  التأثري  يف  وحقهم  أولوياتهم،  تحديد  يف 

واملنفتحة  الدامجة  السياسات  صنع  وعملية  الدميقراطية.   العملية  صميم  يف  تقع  أمور  هي  املحلية، 

وتعمقها  املواطنني/ات  قدرات  وتبني  واملساءلة،  الشفافية  وتعزز  املحلية،  الشعبية  املشاركة  من  تزيد 

وتستنطقها، وتؤدي إىل زيادة االلتزام بالدعم وتحسني جودة عملية صنع القرار.

من املهم تطوير نظم تشاركية من خالل عملية إدماج حقيقية وفاعلة وقامئة عىل النهج التشاريك مع 

تُتَّخذ لجعل عملية  الغاية، فإن جميع الخطوات واآلليات التي  األطراف ذات العالقة.  ولتحقيق هذه 

صنع القرار أكرث تشاركية، هي خطوات ال بد منها.  ولكن من املهم التأكد من أن الفئات املجتمعية، عىل 

اختالفها، تشارك، بشكل فعيل، يف عملية تشكيل القرارات التي تؤثر عىل حياتهم.

لذا، فإن منهجيات إرشاك املواطنني/ات يف عملية تشكيل التخطيط والتنفيذ واملتابعة، وتصميم الربامج 

واملشاريع والخدمات، واتّخاذ قرارات بشأنها، يجب أن تتعدى نطاق االتصال والتواصل وآليات مشاركة 

املواطنني/ات التي استخدمت يف املايض.  إذ أثبتت يف مجملها أن هناك قصوراً دميقراطياً غري حساس 

لعالقات النوع االجتامعي، واحتياجات الفئات املحلية عىل مستوى املجتمع املحيل، بسبب غياب ملحوظ 

للفرص الفعالة للمشاركة املحلية املجتمعية يف آليات عملية صناعة القرار، وبخاصة يف ما يتعلق بالهموم 

واملشاكل واالحتياجات املحلية، وبسبب وجود مخاوف حول قدرة املجتمعات املحلية عىل التأثري عىل 

القرارات، وحول اآلليات التي ستوجه طاقة الفئات املحلية وقدراتها وإبداعاتها.  واملشاركة القامئة عىل 

النهج التشاريك ميكن استدامتها فقط، إذا أدركت الهيئات املحلية أن الفئات املحلية ال بد لها من التأثري 

عىل صناعة القرار، وأنه يجب أن يتم أخذ آرائهم بعني االعتبار.
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اك الفئات المجتمعية  أحد رؤساء المجالس المحلية قال إننا لم نكن عىل علم بأهمية إ�ش
ي آليات التخطيط واتّخاذ القرارات 

، لتكون جزءاً من مسار تشاركي �ف المكونة للمجتمع المحىلي
مكانات المحلية  ة، وضمن الإ ف ، لضمان تقديم خدمات نوعية متم�ي المتعلقة بالشأن المحىلي
المجالس  وعضوات  أعضاء  تستهدف  ي 

ال�ت التدريبات  من  تدريب  كل  المحلية.   للهيئات 
النوع  منظور  من  القرار  اتّخاذ  بآليات  المتعلق  والتدريب  نوعية.   إضافة  يشكل  المحلية 
الجتماعي الذي شاركنا فيه، يختلف عن سابقيه من التدريبات، لأنه دفعنا، كرؤساء مجالس 
أفكاره.   ي طرح 

القرارات، ومساهمة كل واحد �ف اتّخاذ  ي 
أك�ب عدد ممكن �ف اك  محلية، إىل إ�ش

نحو مكونات مجتمع من شباب وفتيات ونساء ورجال  التدريب مداركنا ووسعها  فتح  فقد 
، ستصبح نظرتنا  عاقة، كي يكونوا جزءاً من صناع القرار.  وبالتاىلي وفقراء وأغنياء، ومن ذوي الإ
ي 

إىل الواقع أفضل، من حيث قضايا مجتمعنا واحتياجاته وأولوياته، وبأننا لسنا الوحيدين �ف
، ما يمكننا من اتّخاذ أصوب  ف هذا المجتمع، وبخاصة ونحن عىل رأس مهمة تخدم المواطن�ي
امج نريد تنفيذها، ويعزز الخيارات والبدائل  ف نقرر أي المشاريع وال�ب القرارات وأفضلها ح�ي

مكانيات والفرص الأخرى. والإ

ية
اس

در
ة 

حال

املقرتحات الواردة يف هذا الفصل التي تتعلق ببناء منوذج من الخطوات العملية لتحديد مشاكل املجتمع 

املجتمعية  والفئات  املحلية  املجالس  بني  باملشاركة  التخطيط  خالل  من  لها  حلول  واستنباط  وتحليلها 

واتخاذ قرارات بشأنها، هي مجرد خطوة باتجاه تحقيق هذا الهدف.  ومهام كانت البنى والعمليات التي 

يتم اعتامدها يف النهاية، فإنه ال بد من مراقبتها ومتابعتها بشكل مستمر، ومراجعتها سنوياً لتحديد سبل 

تطويرها عىل ضوء التجربة.

خطوات التخطيط القائم عىل النهج التشاريك يف عملية التنمية املحلية

الخطوة األوىل: وصف خصائص املجتمع املحيل ومكوناته

تعترب معرفة خصائص املجتمع املحيل ومكوناته لعضوات وأعضاء الهيئات املحلية خطوة أساسية متكنهم 

عن  أعمق  فهم  عىل  للحصول  املالمح،  محدد  إطار  ضمن  بتجميعها  قاموا  التي  املعلومات  وضع  من 

املجتمع املحيل، والتعرف عىل القيم واالتجاهات املجتمعية غري املعلنة، وتكوين فكرة عامة عن املواقف 

واآلراء املختلفة، إضافة إىل التعرف عىل أبرز نقاط القوة والضعف داخل حدود مجتمعهم/ن املحيل.

املعلومات املطلوبة لوصف خصائص املجتمع املحيل ومكوناته:

معلومات دميوغرافيّة أو تاريخية أو سياسية أو جغرافية.	 

معلومات عن الفئات املجتمعية: النساء، الرجال، الشباب، كبار السن، األطفال، ذوي اإلعاقة.	 
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القادة املفاتيح.	 

النفقات والدخل.	 

القضايا الرئيسية التي تهم املجتمع املحيل.	 

نقاط القوة، نقاط الضعف.	 

املوارد واملصادر البرشية واملالية.	 

الحلفاء واملؤيدون واملعارضون واملنافسون الرئيسيون.	 

مصادر املعلومات:
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.	 

األبحاث الكمية والنوعية التي قامت بها مؤسسات مجتمع مدين.	 

أفراد املجتمع املحيل.	 

الخرائط.	 

املكتبة.	 

املواقع اإللكرتونية.	 

الخطوة الثانية: نقاش الهموم واملشاكل مع املجتمع املحيل

من املهم يف هذه الخطوة أن تعمل الهيئات املحلية عىل إرشاك الفئات املجتمعية جميعها يف تحديد 

هذا  أن  بد  وال  نظرهم.   وجهة  ومن  هم،  يرونها  كام  للمستقبل،  وتطلعاتهم  واحتياجاتهم  مشاكلهم 

سينعكس إيجاباً عىل معرفة أعضاء وعضوات الهيئات املحلية بالكيفية التي تفكر فيها الفئات املكونة 

ناحية  الواقع.  ومن  أرض  الحقيقية عىل  التجارب  بناء عىل  تجاه قضاياها وهمومها،  املحيل  للمجتمع 

أخرى، ترغب الفئات املحلية بالحديث عن تجاربهم ووجهات نظرهم، وكيف تفكر بها أو تختربها.  لذا، 

من املهم يف هذه املرحلة تأمني الفرصة لهم/ن بالحديث عن همومهم والتعبري عنها، ودون متييز بني 

العائلة.  وإرشاك املواطنني/ات يف تحديد  النظر عن الجنس أو العمر أو  الفئات املحلية بغض  أيٍّ من 

املشكالت وحلها، هو مبثابة احرتام للفئات املكونة للمجتمع املحيل، ومن خلفيات مختلفة، للتعبري عن 

وجهات نظرهم، واحرتام االختالف يف وجهات النظر.

أبرز األساليب املتبعة يف تحديد املشاكل والهموم للمجتمع املحيل:

عقد اللقاءات العامة أو املنتديات العامة )انظر/ي امللحق رقم واحد الخاص بعقد اللقاءات الجامعية(.	 

عقد اللقاءات العامة مع املؤسسات واألطراف ذات العالقة.	 

عقد املجموعات البؤرية.	 

عقد ورش عمل.	 

عقد األيام املفتوحة.	 

إجراء دراسات وبحوث باستخدام املنهج الكيفي والكمي.	 
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وقبل اعتامد هذه األساليب، فإنه من املهم أن يقوم أعضاء وعضوات الهيئات املحلية وطواقمها اإلدارية 

والفنية، كل بحسب اختصاصه يف الهيئات، بجمع املعلومات املتعلقة بالهموم والقضايا التي تواجه أفراد 

املجتمعي املحيل، من خالل مراجعة الوثائق واألبحاث واإلحصائيات الوطنية التي أجريت سابقاً من قبل 

مؤسسات املجتمع املدين، لتكوين صورة واضحة وشمولية عن الهموم واملشاكل القامئة يف مجتمعاتهم 

املحلية، عىل اعتبار أن هذه املؤسسات ال بد أن قامت باستخدام مناهج كيفية تعطي األولوية لسامع 

األصوات املتعددة، وإنتاج املعرفة القامئة عىل خربة وتجارب بعض الفئات املحلية أو كلها.

تضم  عامة  لقاءات  نعقد  ل  نحن  »ب�احة  المحلية:  الهيئات  ي 
�ف العضوات  إحدى  تقول 

، لكن إعداد الموازنة يأخذ وقتاً قبل رفعها للمصادقة،  مكونات مختلفة من المجتمع الحىلي
/ات قبل إقرارها،  ف عالن عن لقاء حولها للمواطن�ي ي لجنة الموازنة، أقول تم الإ

وأنا كعضوة �ف
/ات.  لكن كان الحضور  ف استجابة لالأولويات، من أجل تعديلها حسب احتياجات المواطن�ي
ي 

قليالً، لأسباب عدة نجهلها نحن، وقد طلبنا من العالقات العامة القيام بدراسة للبحث �ف
ي أننا ل نقوم بعقد 

ف عند دعوتهم لمناقشة الموازنة.  ولكن هذا ل يع�ف أسباب قلة المواطن�ي
ي من لجنة 

ي الحسبة، كو�ف
ف �ف ي من مشاكل محددة مثل البائع�ي

لقاءات مع فئات معينة تعا�ف
ي حلها.

الحسبة أيضاً، لكي نستمع إىل مشاكلهم ونتعاون معهم �ف

عالن عن اللقاءات العامة.  إذ يجب أن  ي توقيت الإ
تش�ي الحالة الدراسية إىل وجود خلل �ف

ف والمواطنات والأطراف ذات العالقة  تعقد اللقاءات العامة ومجموعات النقاش مع المواطن�ي
والقضايا  الهموم  لتحديد  الموازنة،  إعداد  وقبل  اتيجية،  الس�ت الخطة  بلورة  ي 

�ف البدء  قبل 
ذات الأولوية.  إل أن اكتشاف الخلل من قبل العضوة وطلبها من العالقات العامة إجراء 
العامة، هو خطوة  اللقاءات  ي 

�ف والمواطنات  ف  المواطن�ي مشاركة  قلة  أسباب  لمعرفة  دراسة 
للتعب�ي  المحلية  المجتمع  لمكونات  فعالة  مشاركة  ضمان  أجل  من  الصحيح  الطريق  عىل 
الهيئات المحلية وموازناتها عىل شكل برامج ومشاريع.   ي خطط 

عن همومهم/ن، وعكسها �ف
ي اتّخاذ القرارات حول هموم 

وهذا المسار التنموي القائم عىل النهج التشاركي جزء فعال �ف
ف واحتياجاتهم وضمن الموارد المتاحة. المواطن�ي

ية
اس

در
ة 

حال

الخطوة الثالثة: تحديد األولويات ملشاكل املجتمع املحيل وهمومه

من الصعوبة مبكان العمل عىل جميع املشكالت والقضايا التي تهم أي مجتمع من املجتمعات املحلية يف 

آن واحد معاً، األمر الذي يتطلب من أعضاء املجلس املحيل تحديد االحتياجات واملشكالت ذات األولوية.  

ومن الرضوري قبل تحديد أولويات مشكالت املجتمع، العمل عىل:
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وضع مجموعة من املعايري لرتتيب املشكالت بحسب األولوية.. 1

مشاركة قادة املجتمع وأفراده يف تحديد هذه األولويات.. 2

مشاركة أصحاب القرار يف تحديد هذه األولويات.. 3

أولويات املشاكل والهموم والقضايا من  لتحديد  املعايري املستخدمة  معايري تحديد األولويات: تختلف 

مجتمعٍ إىل آخر، ومن مشكلة إىل أخرى، فقد يجد أفراد املجتمع املحيل بعض املعايري أكرث أهميًة بالنسبة 

واملواقف  والتقاليد  والعادات  وموارده  وأبعاده  املجتمع  لظروف  تبعاً  وذلك  اآلخر،  بعضها  من  إليهم 

السائدة بني أفراده ومجموعاته، ما يتطلب من أعضاء وعضوات املجالس املحلية والعاملني/ات يف مجال 

تخطيط املشاريع واملبادرات التنموية املجتمعية، أخذ هذه االختالفات باالعتبار.  ويتم ذلك من خالل 

سؤال أفراد املجتمع وجامعاته وقادته عن املعايري األكرث أهميًة بالنسبة إليهم، يف كل مرة يسعون فيها 

إىل تخطيط مرشوع ما لتجاوز مشكلة محددة.

املعايري ذات األهمية يف تحديد األولويات:

ويقصد بها مدى انتشار هذه املشكلة، ومدى خطورتها، واملتأثرون/ات بها يف املجتمع.أهمية المشكلة

مخاطر عدم حل 
المشكلة

ويقصد بها مدى تأثري استمرار هذه املشكلة عىل أفراد املجتمع، وعىل حدوث مشكالت أخرى 
ذات عالقة.

التكرار
نفسه،  املجتمع  يف  تنفيذها  تم  سابقة،  تدخالت  أو  دراسات  وجود  عن  البحث  الرضوري  من 
وتناولت املشكلة ذاتها، ويف مثل هذه األحوال يجب العودة إىل هذه الدراسات، ومراجعة نتائجها، 

بهدف توفري الجهد والوقت واملوارد.

القبول السياسي
من األفضل أن تكون املشكلة موضع اهتامم ومتابعة السلطات وقادة املجتمع ذات العالقة، ما 

يزيد من احتامل تنفيذ التدخالت واملشاريع املجتمعية.

توفر الموارد
وتشمل الوقت واملال والتجهيزات والكوادر البرشية العاملة يف املرشوع والخربات الفنية الالزمة 

لتنفيذه.

توفر المعلومات
من الرضوري التأكد من مدى إمكانية الحصول عىل البيانات الالزمة للمرشوع، قبل اتّخاذ القرار 

بشأنه.

ترتبط قابلية التطبيق بتوفر املوارد الالزمة، وتوفر الدعم من قبل السلطات وقادة املجتمع وأفراده.قابلية التطبيق

المقبولية
أو  أفراد  بعض  عىل  يؤثر سلباً  لن  املجتمع  ما ضمن  تنفيذ مرشوع  أن  التأكد من  الرضوري  من 
جامعات هذا املجتمع، وبخاصة أولئك الذين سوف يشملهم املرشوع.  وال ننىس رضورة الحصول 

عىل موافقة السلطات الرسمية، وقبول قادة املجتمع وأفراده قبل البدء بالتخطيط ألي مرشوع.

أخرى
تتفاوت من مجتمع إىل آخر، وتختلف باختالف ظروفه ومشكالته وعالقاته والعادات والتقاليد، 
وري أن يتم تحديد  بأفراده وجماعاته.  ومن ال�ف والمواقف والمعارف، والمهارات الخاصة 
اً، لضمان استمرار المشاريع  أولويات المشكالت واحتياجات المجتمع من قبل أفراده أولً وأخ�ي

الشاملة ونجاحها.
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الخطوة الرابعة: أسباب تحليل جذور املشاكل: تقنية "ولكن ملاذا؟"

األسباب الجذرية للمشكلة، هي األسباب األساسية وراء املشكلة أو القضية التي ميكن اعتبارها كظاهرة يف 

املجتمع.  محاولة معرفة سبب املشكلة األسايس أو الرئييس تعترب جزءاً أساسياً من »عملية حل املشكلة«، 

من أجل ضامن استنباط الحلول املبدعة القابلة للتطبيق، إضافة إىل تذويت املواطنني/املواطنات أو أفراد 

املجتمع املحيل للشعور مبلكيتهم الخاصة وبقدرتهم عىل حل مشاكلهم.  وإذا أردنا تحديد حلول حقيقية 

للمشكلة، علينا معرفة األسباب الجذرية والحقيقية للمشكلة من وجهة نظر املتأثرين واملتأثرات بها مع 

اتّخاذ إجراءات دون تحديد ما هي  وجود اختصاصيني/ات ذوي عالقة مبوضوع املشكلة.  وعليه، فإن 

العوامل التي تساهم يف وجود املشكلة، ميكن أن يؤدي إىل هدر الوقت والجهود املبذولة كام املوارد دون 

تحقيق إنجاز فعيل لحل املشكلة.  ولكن، من خالل دراسة وافية ومعّمقة لألسباب الجذرية للمشكلة، 

مواجهة  من خالل  وبالتايل،  نفسها.   املشكلة  عليهم  تؤثر  التي  الفئات  بني  ملكية مشرتكة  بناء  ميكنك 

املشكلة ومعرفة أسبابها، ستخلق لديهم دافعية للتحرك.

ما هي تقنية )ولكن ملاذا؟(؟

»ولكن ملاذا؟« تقنية ميكن استخدامها الكتشاف »الجذر« أو السبب األسايس للمشكلة عىل مستوى األفراد 

أن تقدم  التي ميكن  الفردية  العوامل  للتعرف عىل  استخدامها  النظم االجتامعية األوسع، كام ميكن  أو 

أهدافاً للتغيري من أجل قضيتكم، مثل مستويات املعرفة والوعي واملهارات واملواقف والسلوك.  وميكن 

والعوامل  والقيم؛  واملعتقدات  كالعادات  الثقافية،  العوامل  مثل  أخرى:  رئيسية  عوامل  تستكشف  أن 

االقتصادية، كاملال واألرض واملوارد؛ والعوامل السياسية كسلطة اتخاذ القرار، واالحتالل.

ميكن أن تكشف عن حلول متعددة ملشكلة معينة، وتسمح لألفراد أو املؤسسات مبعرفة بدائل لحلول 

مل يتم التفكري فيها مسبقاً.  تقنية »ولكن ملاذا؟« تزيد من فرص اختيار الحل الصحيح، عىل اعتبار أنه تم 

استكشاف العديد من جوانب املشكلة من خالل استخدام هذه التقنية؟

من املهم معرفة أسباب املشكلة وليس أعراضها، ففي كثري من املرات، فإننا ننظر إىل أعراض املشكلة عىل 

أنها األسباب الرئيسية للمشكلة، ألن السبب الرئييس للمشكلة ليس واضحاً، فام نحصل عليه من نتائج، 

للعرض  العالج  فيكون  الكايف،  بالشكل  نحللها  ال  ألننا  للمشكلة،  الجذري  السبب  إىل  يوصلنا  ال  حينئذ، 

وليس للسبب الجذري.  لذا، يجب معرفة الفرق بني األسباب اآلنية واألسباب التحتية واألسباب الجذرية.  

انظر/ي الشكل التايل:
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، لماذا؟ ي التحليل السب�ب

الأسباب الآنية

ة ات المبا�ش الوضع القاىم والتأث�ي

الأسباب التحتية

"الخدمات، امكانية الوصول، الممارسات"

الأسباب الجذرية

"المجتمع، السياسات، الموارد"

قد تنطبق العديد من الحلول والبدائل ملشكلتك، لذلك فإن األمر مرتوك لكم للعثور عىل حل يالئم عىل 

نحو أفضل.  »لكن ملاذا؟« تحليل يف حد ذاته ال يؤدي تلقائياً إىل أفضل الحلول، بل يشري إىل العديد من 

املسارات التي ميكن أن نسلكها.

الخطوة الخامسة: حل املشكلة عرب توليد األفكار واختيار الحلول البديلة

من املهم أن يشعر املشاركون/ات بالراحة يف جلسات تولد األفكار والحلول والبدائل للمشكلة التي تم 

تحديدها كأولوية، ضمن معايري تم االتفاق عليها مسبقاً كام سبق وأرشنا، وذلك لخلق الدافعية لديهم 

البتكار حلول إبداعية، ولتشجيع النقاش املفتوح بشأن األفكار املقرتحة.

ويك نضمن من املشاركني/ات أن يكونوا خالقني/ات يف ابتكار الحلول واملقرتحات لحل مشكلة ما، فمن 

املشاركني/ات  بتحفيز  يتعلق  وفيام  واملبدعة.   الخالقة  باألفكار  للخروج  املالمئة  الظروف  تهيئة  املهم 

لتشجيع النقاش املفتوح بشأن األفكار املقرتحة، ال بد من التنويه هنا بأن معظم الناس يتحدثون براحة إذا 

كانت املسألة متعلقة بوقائع وأرقام، أو حول آراء الناس اآلخرين.  ولكن عند تبادل األفكار الخاصة بهم، 

وبخاصة األفكار التي مل تتح لهم/لهن الوقت للتفكري بها، أو أنهم يعتقدون أنها ميكن أن تكون غري مقبولة 

للمجموعة، فاألمر يصبح أكرث صعوبة؛ فال أحد يريد أن يكون مثاراً للسخرية أو االستهزاء بسبب األفكار 

التي ميكن أن يقرتحها.  لذلك، من املهم أن يتم تعزيز ثقة املشاركني/ات بذواتهم/ن، وثقة املجموعة 

املشاركة ببعضها البعض لجعلهم أكرث راحة ذهنياً، قبل بدء العملية، وذلك من خالل:

الحلول من خالل تحديد املشكلة وتحليلها، ينبغي . 1 ابتكار  إذا بدأت عملية  الفريق:  بناء  أنشطة 

بالفعل أن يكونوا قد وصلوا إىل مستوى معني من الراحة مع بعضهم البعض، وامليرس/ة قد يـ/تقرر 

أن املزيد من بناء الفريق هو غري رضوري.  وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا مل يعرف أعضاء املجموعة 
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بعضهم البعض، وعملوا معاً لفرتة من الوقت.  من ناحية أخرى، إذا كان بعض أعضاء املجموعة أو 

كلهم ال يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد، فستبدو األمور غري مريحة بعض اليشء، فمن األفضل 

أن تأخذ بضع دقائق للبدء بتمرين لبناء الفريق.  وليس هناك حاجة أن يكون التمرين معقداً؛ كأن 

يطلب من الجميع يف املجموعة، مثالً، وصف طعام كان مثرياً لهم/ن يف وقت مىض، وذلك لتخفيف 

التوتر ومساعدة الناس عىل الشعور باالنسجام والراحة لبناء الفريق.

تعزيز الراحة الجسدية: االلتفات إىل الراحة الجسدية للمشاركني واملشاركات ال يقل أهمية عن . 2

أنشطة بناء الفريق؛ فإذا كان املقعد غري مريح، أو كانوا يشعرون بالربد، أو أن أشعة الشمس ترضب 

عيونهم/ن، فإنه من الصعب الرتكيز عىل أي يشء آخر.  وبالتايل، يصبح معظم الحضور أقل انفتاحاً 

عىل األفكار الجديدة.  فام ميكن القيام به، هو إشعارهم بالراحة يف موقع االجتامع.  وميكن ذلك 

الخيال لدى  من خالل تقديم موسيقى هادئة، أو ضيافة نوعية، وهذا بالطبع من شأنه أن يثري 

أعضاء املجموعة.

تقييم الحلول املقرتحة: حان الوقت ألخذ القرار حول الفكرة األكرث تفضيالً لتبنيها كحل إبداعي . 3

للمشكلة.  وهنالك العديد من السبل املمكنة للقيام بذلك.  أحد هذه السبل تبني النهج الذي 

يتضمن األسئلة الثالثة التالية لكل فكرة، بشكل مستقل، بعد وضع كل فكرة عىل ورقة منفصلة.  

انظر/ي الشكل أدناه:

الأسئلة الثالثة 
لتقييم الحلول

ما الذي يعجبكم 
ي هذه الفكرة؟ 

�ف

ما الآثار الجانبية 
لهذه الفكرة؟ 

ما الذي ل 
ي هذه 

يعجبكم �ف
الفكرة؟ 
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بعد ذلك اطرح/ي األسئلة التالية:

هل هذا الحل/ الفكرة عملية؟	 

هل هذا الحل/ الفكرة فعالة؟	 

هل هذا الحل/ الفكرة فعالة من حيث التكلفة؟	 

هل ميكن وضعها موضع التنفيذ؟ وهناك الكثري من املحاور املتعلقة بهذا السؤال، عىل النحو التايل:	 

هل ميكن العمل عليها من قبل أعضاء املجموعة؟ هل سنحتاج إىل مساعدة خارجية؟ كم 	 

من الوقت سيستغرق األمر؟ هل هناك أي شخص سوف يحتاج إىل تعلم مهارات جديدة؟

هل الفكرة مقبولة لدى كل األشخاص ذوي العالقة؟ ولدى أعضاء املجموعة التي شاركت 	 

مع  تتفق  هل  ككل؟  املجتمع  ولدى  باملشكلة؟  املتأثرين  األشخاص  ولدى  األفكار؟  بتوليد 

القضايا التي يقوم بها الفريق؟

اتّخاذ القرار بشأن الحلول: بعد دراسة إيجابيات وسلبيات كلٍّ من األفكار والبدائل املطروحة، يأيت دور 

اتخاذ القرار عىل النحو التايل:

أن يقرر شخص ما يف املجموعة، ومن ثم يعلن القرار إىل مجموعة.	 

جمع االقرتاحات األكرث تفضيالً عىل املستوى الفردي، ومن ثم يكون هناك شخص واحد يقرر.	 

جمع االقرتاحات األكرث تفضيالً عىل مستوى املجموعات، ومن ثم يكون هناك شخص واحد يقرر.	 

تصويت.	 

محاولة لبناء توافق يف اآلراء بني الجميع يف االجتامع.	 

كل هذه هي البدائل املمكنة لعملية حل املشكالت، إال أننا نويص، بشدة، بالخيار األخري.  اختيار 	 

بتوافق اآلراء – االستمرار يف مناقشة االحتامالت حتى يصل الجميع إىل اتفاق، ألن الجميع هو جزء 

من الحل، وبالتايل هم أكرث احتامالً لتقديم الدعم الكامل.

إن هذا ال يعني أنه من السهل دامئاً أن نحصل عىل إجامع أو توافق يف اآلراء.  أحياناً، ميكن للمرء 	 

أن يختار حالً إبداعياً للمشكلة، وبخاصة إذا بدا هذا الحل متفوقاً عىل غريه، ولكن، عندما يكون 

الحل ليس واضحاً جداً، فإنه ميكن أن يكون تحدياً كبرياً لتشكيل اتفاق، وبخاصة إذا كان الناس يف 

مجموعتك لديهم آراء قوية بطريقة أو بأخرى.

الخطوة السادسة: وضع التدخالت املطلوبة للحل يف حيز التنفيذ

تتطلب هذه الخطوة استعداداً جدياً من قبل أعضاء وعضوات الهيئات املحلية، لتحمل مسؤولية رأي 

الفئات املجتمعية التي شاركت يف تحديد همومها ومشاكلها كام يف تحديد أولوياتها، واستنباط حلول 

إضافة  املحيل،  املجتمع  فئات  عن  حقيقيني  وممثالت  ممثلني  تضم  استشارية  لجنة  مع  بالتعاون  لها 

أو  الحلول  العمل عىل وضع  تبنيها، وذلك من خالل  تم  التي  املشكلة  اختصاصيني/ات يف موضوع  إىل 

التدخالت املطلوبة للهموم واملشاكل واالحتياجات التي تم تبنيها يف الخطوات املشار إليها سابقاً، يف حيز 
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التنفيذ، والعمل عىل حلها وتحديد املوارد لها، وتجاوز العقبات التي ميكن مواجهتها وعكسها يف املوازنة 

املحيل  للمجتمع  املكونة  الفئات  عنها  عرّبت  التي  االحتياجات  تلبي  التي  واملشاريع  والربامج  والخطط 

والتي تم تبنيها يف الخطوات السابقة.

يتطلب من الهيئات املحلية القيام بتشكيل لجان اختصاصية لتقف عىل التطوير واملتابعة وفق مسؤوليات 

الهيئات املحلية، وإرشاك العضوات التخاذ قرارات حساسة من منظور النوع االجتامعي.  وعىل الرغم 

يف  تكون  رئاستها  فإن  النساء،  فيها  وتشارك  قطاعية،  أو  تطويرية  لجان  لديها  الهيئات  غالبية  أن  من 

الغالب لألعضاء الرجال، وبخاصة املرتبطة بالتخطيط والتطوير واملشاريع واملوازنات، وقد ترأس النساء 

التي  الرعائية  للنساء العضوات بأن يأخذن املهام  لجان املرأة، والتعليم، والصحة؛ أي أن هناك تنميطاً 

هي امتداد لدورهن يف البيت، فال يرون أن بإمكانهن أن يكن يف مجال القيادة والتخطيط، وهذا مرتبط 

بتقسيامت العمل ما بني الرجال والنساء وفق ثقافة املجتمع.

تقول إحدى العضوات، إن دور املجالس يتفاوت من مجتمع إىل آخر، فمنها ما هو حريص عىل إرشاك 

العضوات وسامع وجهة نظرهن ورأيهن يف مشاريع البلد، واملشاريع التي تخص النساء، حيث يتم التعامل 

مع العضوات بشفافية وإرشاكهن يف اللجان، ومنهم من هو غري ذلك.

إن مشاركة العضوات يف الهيئات املحلية أضفى عىل االجتامعات طابعاً استثنائياً، إذ فرض وجودهن لغة 

مهذبة، كام سجلن أداء متميزاً، وطرحن أفكاراً تطويرية، وأثبنت قدرة عالية عىل تنفيذ املشاريع، وتجنيد 

التمويل الالزم لها.

لكن يف الوقت ذاته، هنالك تذمر من بعض املجالس القروية والبلديات بسبب تغيب العضوات، الذي 

عادة ما يكون بسبب وضع عراقيل أمام النساء العضوات، كعقد االجتامعات الدورية للمجلس يف أوقات 

غري مناسبة للعضوات كأن تكون متأخرة، أو عدم تبليغهن مبواعيد عقدها، أو أن يتم انتظار خروجهن 

من االجتامعات لطرح قضايا مهمة، إىل غري ذلك، وإذا تم السامح لهن بذلك، فليس لهن الحق الدائم 

بالتحدث.  من جهة أخرى، فإن كثرياً من املجالس املحلية ال تلتزم بتوثيق محارض االجتامعات.
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ي 
ثبات قدرا�ت ي كان فرصة لإ ة والكفاءة، وأن انتخا�ب ي متسلحة بالمعرفة والخ�ب

عىل الرغم من أن�ف
ي  ي والجماه�ي

ي مجال العمل المؤسسا�ت
ي عملت �ف

ي خدمة احتياجات أهل القرية، كو�ف
الخاصة �ف

ي الهيئة المحلية، فإن التجربة بقدر ما كانت تبعث عىل التفاؤل فإنها 
ي عضواً �ف قبل انتخا�ب

ي الهيئات المحلية، فالأعضاء الذكور؛ 
كانت خيبة أمل للدور المأمول من مشاركة العضوات �ف

سواء أكان ذلك بنية مقصودة أم غ�ي مقصودة، ينكرون علينا هذه المشاركة.  وهذا ما تؤكده 
لما  المجلس  تنكر  فقد  نفسه.   التهميش  ف  يعان�ي ي 

اللوا�ت العضوات  بعض  وتجربة  ي 
تجرب�ت

كية، ورفضوا  ف بال�ت تشكيله  توافقنا عىل  المجلس ساعة  ي عضوية 
�ف لدخوىلي  طاً  عليه �ش اتفق 

امتد ليشمل  الأمر عىل ذلك، بل  المالية.  ولم يقت�  اللجنة  إدارة شؤون  أتوىل مهام  أن 
من  ساعة  قبل  فقط  بإبالغي  واكتفوا  عقدها،  يوم  قبل  الجلسات  موعد  عن  بالغ  الإ عدم 
موعد عقد الجتماعات دون مراعاة لالأدوار والمهام الملقاة عىل عاتقنا كنساء، وهو ما قمت 
اض عليه أك�ش من مرة.  هذا إضافة إىل عدم تزويدي بجدول الأعمال للجلسات، ح�ت  بالع�ت
يكون النقاش مبنياً عىل علم بالقضايا المناقشة، لتكون الخطط والحلول أك�ش نفعاً ودراسة 
وجدوى أيضاً، بل كان هناك نفور من مجرد فكرة وجود جدول أعمال للجلسة عىل الرغم 
جدول  يقدم  لم   ، الحاىلي المجلس  أعمال  بداية  فمن  القانون،  ي 

�ف عليه  منصوص  أنه  من 
أعمال ولو لمرة واحدة.  وعىل الرغم من كل هذه الظروف والمعيقات، فقد بدأت العمل 
ي الأمر أنهم وضعوا العراقيل مجدداً أمام هذه الجهود 

لجلب المشاريع للقرية، والغريب �ف
ي سبيل تحقيق هذه المشاريع.

ي أنا من سعى �ف
ء إل لأن�ف ي

ي أقوم بها، ل ل�ش
والمساعي ال�ت

ية
اس

در
ة 

حال

تتناىف هذه املامرسات مع ميثاق النوع االجتامعي الخاص بالهيئات املحلية الذي ينص عىل أن »املشاركة 

املتوازنة والفعالة للرجال والنساء يف صنع القرار، هي متطلب أسايس للوصول إىل مجتمع دميقراطي، وأخذ 

قضايا النوع االجتامعي وتوجهاته بعني االعتبار، يف جميع أنشطة الهيئة املحلية، مبا فيها استجابة املوازنات 

لقضايا النوع االجتامعي كأحد أهم مقومات عمل املجلس، وأمر أسايس لضامن النجاح والوصول إىل جميع 

فئات املجتمع.  فضال عن العمل عىل تغيري النظرة النمطية والترصفات والفرضيات، والتصورات السلبية 

الفرص«. وتكافؤ  االجتامعية،  والعدالة  الدميقراطية،  إىل  للوصول  أسايس  كأمر  االجتامعي  النوع  ألدوار 

ويؤكد امليثاق التزام رئيس وأعضاء الهيئة املحلية املوقعة عليه، بعقد اجتامعات املجلس كافة يف ظروف 

قبل  األعامل  بجدول  كافة  والعضوات  األعضاء  يبلغ  وأن  للجميع،  ومناسبة  اجتامعياً  مقبولة  وأوقات 

االجتامع بوقت مناسب، وأن تعطى قضايا النوع االجتامعي حقها يف النقاش، وإتاحة املجال أمام األعضاء 

كافة للتعبري عن آرائهم بحرية ودون فرض أي سلطة معنوية أو مادية، وأن يتم تكليف األعضاء مبهام 

املتكافئ يف  بالظهور  الحقوق والواجبات، وإتاحة املجال لألعضاء  اللجان عىل أساس املساواة يف  ضمن 

اإلعالم، واملشاركة يف اللقاءات العامة املحلية والوطنية والخارجية.



25

كام ينص عىل أن يكون مقر املجلس موامئاً لذوي االحتياجات الخاصة، وتخصيص مصادر مادية ومعنوية 

لدعم مساواة النوع االجتامعي داخل الهيئة املحلية، ويف الخدمات التي تقدمها الهيئة املحلية للمجتمع 

املحيل، ومراعاة مساواة النوع االجتامعي يف جميع أعامل الهيئة املحلية، مبا يف ذلك سياسات التوظيف، 

وأولويات املشاريع، واللقاءات العامة واملجتمعية، والعمل عىل دعم املبادرات التي تساهم يف تحقيق 

مساواة النوع االجتامعي مادياً ومعنوياً داخل الهيئة املحلية، ويف الخدمات التي تقدمها للمجتمع املحيل، 

برامج عمل  املحلية، واقرتاح  الهيئة  النوع االجتامعي يف  تقييم يحدد فجوات  والعمل عىل دعم إجراء 

وموارد مالمئة لجرسها حسب إمكانيات الهيئة املحلية.

اتخاذ  يف  مشاركتها  تفعيل  تعيق  أن  املجتمعية  والثقافة  للعراقيل  يسمحن  مل  العضوات  بعض  وهناك 

القرارات عىل اختالفها داخل املجلس البلدي، فهن ينطلقن من رؤيتهن لذواتهن كفاعالت داخل الهيئات 

املحلية، ومن قناعاتهن بأهمية الدور الذي يلعبنه يف من متثيل للمواطنني، من خالل طرح قضاياهم وتلبية 

حاجاتهم يف إطار من قيم العدالة واملساواة، وعىل قدر اإلمكانيات واملوارد املتاحة داخل الهيئات املحلية.

ي كث�ي من الحالت ونتيجة 
، أنه �ف ف ي هذا السياق، تقول سناء بدوي عضو مجلس بلدية جن�ي

�ف
ي أو استثمار وجودي  ف والمواطنات، يتم التصال �ب لجرس الثقة الذي تم بناؤه مع المواطن�ي
ي أي مكان عام وأدون التفاصيل المتعلقة بطلبهم حسب الأصول، ومن ثم يتم التصال 

�ف
ي أو مدير البلدية أو رئيس البلدية، ومن ثم أقوم بتقديم الورقة 

ي المع�ف
ة بالقسم الف�ف مبا�ش

لتخاذ  والبلدية  المواطن/ة  ف  ب�ي ما  المتابعة  ي 
�ف وأستمر  البلدية،  رئيس  إىل  فرصة  أقرب  ي 

�ف
والأعضاء  الرئيس  مع  ذلك  وأتابع  الالزمة،  النوعية  الخدمة  وتقديم  المناسبة،  الإجراءات 
داخل الجتماعات وخارجها، ومع مدير البلدية أو الأقسام لتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا 
ف وأستمع  المواطن�ي أنجح، وأتابع مع  الكث�ي منها  ي 

ف والمواطنات واحتياجاتهم.  �ف المواطن�ي
إىل  إضافة  هذا  يحتاجونه.   بما  معرفة  عىل  كونهم  الحلول،  اح  اق�ت ي 

�ف ي 
ويشاركون�ف لهم، 

ي 
�ف كموظفة  ي 

المه�ف عمىلي  من  اكتسبتها  ي 
ال�ت ة  الخ�ب ولعبت  المواطن،  يحتاجه  لما  ي 

متابع�ت
ي عىل اّطالع عىل الكث�ي من 

ي ذلك، حيث أن�ف
ف دوراً �ف ي محافظة جن�ي

مجال العالقات العامة �ف
القضايا والهموم.

ح
جا

ة ن
ص

ق
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مالحظة جديرة بالهتمام
ل بد بعد تحديد القضايا ذات الأولوية من قبل الهيئات المحلية بناء عىل الآلية التشاركية 
انية هذه الأولويات من أجل  ف ي الدليل، أن تعكس الم�ي

شارة إليه �ف ي تم تبنيها كما تمت الإ
ال�ت

ي ما يتعلق بالجوانب المختلفة، وذلك لسد 
ي �ف

امها السياسا�ت ف أن تحقق الهيئات المحلية  ال�ت
ي مختلف المجالت.  وهذا بدوره يعمل عىل تحقيق تنمية 

ي كانت قائمة �ف
الفجوة النوعية ال�ت

اكة والمساواة  نتاجية والرسش ي جوهرها عىل الإ
نسان، تركز �ف نوعية وعادلة متمحورة حول الإ

بشكل  عادل  توزيع  نحو  إرادي  بشكل  موجهة  سياسات  بالتأكيد  ذلك  ويتطلب  والعدل.  
منصف ومستجيب للحاجات المختلفة للسكان رجالً ونساء.
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إرشادات

إرشادات رقم )1(: عملية تيسري اللقاءات العامة واالجتامعات

املهارات  فهي  والقياديات.   والقياديني  والعضوات  لألعضاء  املهارات  أهم  إحدى  التيسري  مهارات  تعترب 

»العملية« التي نستخدمها لتوجيه وقيادة أجزاء أساسية من عملنا التنظيمي مع فئات متنوعة من املجتمع 

املحيل، كاالجتامعات، وعقد اللقاءات العامة، ومجموعات النقاش، وجلسات التخطيط.  إّن التيسري يعني 

يف الحقيقة فهم غايات: اللقاء، االجتامع، مجموعة النقاش، كام فهم غايات: املؤسسة، املجلس؛ والحفاظ 

املشاركني/ات تشجيع  ذلك  يف  مبا  الجميع،  وإرشاك  به؛  والتقّدم  األعامل  بجدول  املجموعة  التزام  عىل 

دميقراطي. بشكل  القرارات  اتّخاذ  من  والتأكد  الهيمنة؛  إىل  امليالني/ات  عىل  والسيطرة  الصامتني/ات، 

وللتيسري ثالثة مبادئ رئيسية:

امليرس/ة هو دليل يساعد الناس عىل تناول عملية ما معاً، وليس مرجع الحكمة واملعرفة.  وهذا 	 

يعني أن وظيفة امليرس/ة ال تكمن يف إعطاء اآلراء بل يف استنباط آراء املجموعة وأفكارهم/ن.

يركّز التيسري عىل كيفية مشاركة األشخاص يف عملية التعلُّم أو التخطيط، وليس فقط عىل ما يتّم 	 

إنجازه.

 امليرس/ة حيادي وال يتحيز أبداً.	 

يركّز امليرس/ة عند التخطيط لعقد اللقاءات العامة أو االجتامعات، أو عقد مجموعات نقاش عىل:

املناخ والبيئة املحيطة، واملقصود هنا اختيار موقع مريح ومألوف، يسهل عىل الجميع الوصول إليه، 	 

كام التأكد من مدى مالءمة املكان ومساحته بالنسبة لعدد الحضور.

األمور اللوجستية التي تتعلق بورقة تسجيل الحضور والضيافة واألجهزة املستخدمة يف هذا اللقاء، 	 

إضافة إىل ترتيبات مكان عقد اللقاء، والتأكد من أن هذه الرتتيبات تشجع املشاركني واملشاركات 

عىل النقاش بفعالية.

القواعد األساسية التي تتعلق بتوفري أجواء مريحة وآمنة متكن املشاركني واملشاركات من التعبري عن 	 

أفكارهم/ن وآرائهم/ن دون أن يهاجمهم أحد من الحضور.

عدم  للمساحة/  استعامل  التايل:  النحو  فهي عىل  امليرس/ة،  بها  يتحىل  أن  يجب  التي  املهارات  أما عن 

الجمود؛ يصغي باهتامم دون مقاطعة؛ يعيد صياغة ما سمعه؛ يصغي أكرث مام يتكلم؛ الحرص عىل إرشاك 

الجميع يف النقاش؛ يحدد الهدف من الجلسة عند بدئها؛ يتأكد من فهم املشاركني/ات للهدف؛ يعطي 

تجارب  ومن  الواقع  من  أمثلة  يعطي  ببعضها؛  املشاركني/ات  أفكار  يربط  تدريجي؛  بشكل  الخالصات 
املشاركني/ات؛ كالمه واضح ومفهوم؛ وصوته واضح متنوع الوترية بحسب املوقف.4

.https://www.ndi.org/files/facilitation_skills.pdf 4
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إرشادات رقم )2(: عقد اللقاءات العامة5

ما 	  بالحياد يف  يتمتع  أو  تتمتع  أن  املحيل، عىل  املجتمع  للنقاش يف  أو  للمجموعة  تعيني ميرس/ة 

عىل  إبقائها  مع  األمور  تحريك  وت/يستطيع  جيّدة،  وتحليل  إصغاء  ومبهارات  باملوضوع،  يتعلق 

املسار.

تقديم ميرس النقاش، ويقدم كل مشارك نفسه إذا سمح الوقت وحجم املجموعة.	 

االتّفاق عىل وقت إنهاء االجتامع وااللتزام بهذا الوقت.	 

محاولة جعل مجموعات العمل أقل من 30- 40 مشاركاً ومشاركة عىل أن تتضمن عدداً من النساء 	 

والرجال والشباب والشابات، وكبار السن وذوي اإلعاقة.

يف حال تخطى عدد املشاركني األربعني، قوموا بتقسيم املجموعات إىل مجموعات أصغر.	 

تعيني مسجل أو موثق لكل مجموعة.	 

توضيح هدف اللقاء الجامعي، حتى يتمكن الجميع من املشاركة.	 

مترير ورقة توقيعات الستخدامها عند الحاجة.	 

إعطاء الوقت املناسب لطرح كل القضايا واملسائل والهموم التي يطرحها املشاركون/ات.	 

استخدام ورق غري مكلف لتسجيل النقاش حول كل من هذه املواضيع.	 

إعطاء املشاركني واملشاركات فرصة للتصويت عىل 3 قضايا أو إشكاليات كأولوية للبدء فيها، من 	 

خالل تبني منهجية مهنية وسهلة للتصويت.

تصويت 	  وبحسب  اللقاء،  برزت خالل  التي  واألولويات  تحقيقه،  بتلخيص عام جرى  اللقاء  إنهاء 

املشاركني واملشاركات، واإلعالن عن االجتامع التايل إذا أمكن، للبحث يف البدائل والحلول للقضايا 

واألولويات التي تم تحديدها بحسب املعايري املتفق عليها.

تحضري ملخص مكتوب عن األولويات التي طرحها املشاركون/ات، مع شكر وذكر فرص أخرى ملزيد 	 

التقاطعات يف العمل  من االنخراط يف عقد لقاءات قادمة عىل مستوى املجتمع املحيل، لتحديد 

تحديدها  سيتم  التي  للتقاطعات  طبقاً  تنموية  ومشاريع  مجتمعية  مبادرات  واختيار  املستقبيل، 

بعد اجتامع أعضاء املجلس املحيل، وإرشاكهم فيها يف لقاء جامعي عىل مستوى املجتمع املحيل.

http://ctb.ku.edu : ي
و�ف لك�ت 5 عدة العمل المجتمعي عىل الموقع الإ
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إرشادات رقم )3(: األسئلة التي ميكن طرحها لدى عقد اللقاءات العامة6

فيام ييل أسئلة غالباً ما يكون من املفيد طرحها لدى عقد اللقاءات الجامعية يف املجتمع املحيل لتحديد 

القضايا واملشاكل التي يعانيها املجتمع املحيل:

املشاكل والهموم:

ما هي أبرز القضايا والهموم التي تواجهكم؟	 

ما هي النتائج املرتتبة عنها؟	 

من هم األفراد أو الفئات املتأثرة بها؟	 

كيف يتأثرون بها؟	 

هل تعترب هذه القضايا هامً عاماً؟	 

العوائق:

من، أو ماذا، قد يعارض أو يعيق الجهود ملعالجة هذه الهموم أو القضايا؟	 

هل ميكن إرشاكهم/ن بفعالية؟	 

كيف ميكن تخطي هذه التحديات أو العوائق؟	 

ما هي املوارد الالزمة؟	 

من هم األفراد أو الجامعات أو املؤسسات الرسمية وغري الرسمية التي ميكن أن تساهم يف التغيري 	 

املنشود؟

ما هي املوارد املالية والبرشية واملواد الالزمة؟	 

كيف ميكن الحصول عليها؟	 

البدائل والحلول:

ما هي البدائل يف معالجة املشكلة، آخذين بعني االعتبار العوائق املتوقعة؟	 

http://ctb.ku.edu : ي
و�ف لك�ت 6 عدة العمل المجتمعي عىل الموقع الإ
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إرشادات رقم )4(: كيفية استخدام تقنية »ولكن ملاذا؟«

تقنية يتم استخدامها ملعرفة األسباب الجذرية للمشاكل والهموم املجتمعية، وهي تتمثل بتكرار 	 

توجيه األسئلة بـ )ولكن ملاذا؟( حول مشكلة ما لتحليل السبب الجذري للمشكلة، ومن ثم تحديد 

العالقة بني العوامل املسببة للمشكلة والنتائج املرتتبة عليها.  والهدف من هذه اآللية هو الوصول 

الوصول إىل  الجذري ملشكلة ما، أو خطأ ما.  من خالل توجيه أسئلة ملاذا، نستطيع  السبب  إىل 

جميع جوانب املشكلة، فتساعد هذه اآللية املؤسسة، الرشكة، ... إىل الوصول إىل حل أصل املشكلة، 

فاإلجابة عن أسئلة )لكن ملاذا؟( سيقودك إىل سؤال آخر، وإىل »ملاذا« أخرى، وتكرار السؤال بـ ملاذا 

مرات عدة يقود عدة السبب الرئييس للمشكلة.

من املهم لنجاح تقنية )ولكن ملاذا؟( دعوة األفراد املتأثرين باملشكلة إىل لقاء جامعي أو مجموعة 	 

نقاش، إضافة إىل دعوة عدد من األشخاص من ذوي االختصاص باملشكلة، الذين ميكنهم املساهمة 

يف طرح جملة من األسباب املحتملة، أو كلام كانت املجموعة أكرث متثيالً، زاد االحتامل لكشف مزيد 

من األسباب األساسية غري الظاهرة.

تبحث مجموعة البحث عن األسباب الجذرية التي تقف وراء املشكلة قيد الدراسة، عن طريق 	 

طرح ما تسبب بها.  يف كل مرة مشارك/ة ما ي/تعطي جواباً، وامليرس/ة ي/تستمر يف البحث عن 

إجابات أخرى، من خالل طرح مزيد من أسئلة و)لكن ملاذا؟(، أو كيف ميكن العمل عىل منعها.

قم/ قومي بتسجيل املشكلة وتحديدها، وهذا سيساعد الفريق عىل تحديد املشكلة بدقة، مبعنى 	 

دعوتهم إىل التفكري بـ ملاذا حدثت املشكلة؟ إذا مل تكن إجابة هذا السؤال كافية، قم/ قومي بتوجيه 

سؤال آخر ملاذا؟ وقم/ قومي بتسجيل اإلجابة، استمروا يف طرح أسئلة ملاذا، حتى تستطيعوا أنتم 

وفريقكم تحديد السبب الجذري للمشكلة، من املمكن أن يتطلب ذلك طرح خمسة أسئلة بـ ملاذا أو أكرث.

متى يجب علينا استخدام تقنية )ولكن ملاذا؟(

إذا كنا نواجه معالجة مشكلة صعبة يف املجتمع.  بطبيعة الحال، تقنية )ولكن ملاذا؟( هي فعالة 	 

للغاية الكتشاف مجموعة متنوعة من الحلول، وهي تقنية رسيعة وغري مكلفة، ميكن ألي شخص 

القيام بها، يف أي وقت، ويف أي مكان.  ولكن، بالنسبة لبعض القضايا، يجب استخدام أساليب أكرث 

تطوراً، مثل الدراسات واملقابالت وجمع البيانات.

عندما يكون هناك جهل أو إنكار لألسباب التي تتسبب يف وجود مشكلة يف املجتمع 	 
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إرشادات رقم )5(: طرق توليد األفكار والحلول للمشكلة

عرض رسيع لالجتامع السابق الذي تم فيه تحديد املشكلة ذات األولوية واألسباب الجذرية لها.	 

تجول/ي يف القاعة وأطلب/ي من الجميع اقرتاح األفكار وحلول للمشكلة.	 

توزيع أوراق عىل املشاركني لتدوين أفكارهم، التي ميكن مناقشتها يف وقت الحق دون أن يعلم 	 

أحد ما األفكار التي اقرتحها الغري.

كتابة الفكرة: هي طريقة مفيدة جداً، وبخاصة لألشخاص الذين يحبون الكتابة.  كام أنها تساعد 	 

الكثري من الناس عىل توليد األفكار والتعليق عليها يف فرتة قصرية من الزمن.  يف هذه الحالة، يتم 

تقسيم املجموعات الكبرية إىل مجموعات صغرية من خمسة أو ستة.  كل شخص يكتب حالً ممكناً 

للمشكلة عىل الورقة الخاصة به/ـا، ثم يضع كل شخص ورقته عىل طاولة يف وسط مجموعة.  يعلق 

الجميع عىل فكرة هذا الشخص، ويكتب تعليقات عليها، ثم يتم نقاش فكرة عضو آخر يف املجموعة 

التعليقات عليها.  وتستمر املجموعة يف هذا املسار حتى تتم مناقشة فكرة كل عضو يف  وكتابة 

املجموعة.  وبهذه العملية تكون قد متت مناقشة كل األفكار أو تلخيصها يف تقرير.

العصف الذهني: هو طريقة مجربة وحقيقية من أجل التوصل إىل أفكار يف مجموعة.  وهو طريقة 	 

املشاركون/ات يف  القالب.  يطرح  اللوح  أمام  املشكلة، ويقف مسجل  إدراج  يتم  بسيطة، بحيث 

املجموعة األفكار التي تولدت يف عقولهم، ويقوم آخر/ أخرى بتدوين األفكار والحلول املقرتحة.
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إرشادات رقم )6(: تبادل األفكار يف تقنية العصف الذهني

الحذر من االفرتاضات: ال تفرتض مثالً أن املجموعة غري قادرة عىل توليد األفكار، ألن ذلك يقلل 	 

من عدد الحلول املحتملة.  وال بد أن تشجيع املشاركني/ات عىل أنهم خاّلقون/ات يف طرح األفكار 

والحلول واملبادرات يف جلسة العصف الذهني قد يساعد يف زيادة عدد ونوعية الحلول التي سيتم 

توليدها.

ال توجد فكرة غريبة جداً: عىل مدون اللقاء تسجيل كل األفكار املقرتحة، ألن أي فكرة تبدو سخيفة 	 

يف الجلسة قد تتحول إىل أن تكون ممكنة، ومرغوباً فيها.  كام ميكن تعديلها من قبل أعضاء آخرين 

يف املجموعة، وينتهي األمر أن تكون الفكرة هي الحل األمثل للمشكلة.

تجنبوا التعليق عىل مدى جودة أو رداءة األفكار، فاألصل أن ال يكون هناك أي نقاش حول األفكار 	 

يف هذا الوقت، بل تبقى الوترية قامئة عىل مسألة إنتاج األفكار حتى تتبخر األفكار جميعها من 

للمشاركني/ات  وميكن  البعض،  ببعضها  مرتبطة  األفكار  تكون  أن  ميكن  املشاركني/ات.   ذهنية 

مالحظة ذلك أثناء عملية توليد األفكار.

يجب عىل امليرس/ة أن يحتفظ بطاقته/ـا، والسؤال باستمرار عن أفكار أكرث ومختلفة، بحيث يكون 	 

سري املناقشة عىل خطة رسيعة.

إذا خرجت املجموعة خارج السياق، يجب عىل امليرس/ة تذكريهم بلطف عن سبب وجودهم يف 	 

املكان.

تأيت املناقشة، والتحليل، واختيار الفكرة، يف وقت الحق.	 

تنويعات عىل العصف الذهني:

فرتة العصف الذهني عىل املستوى الفردي ميكن أن تسبق النشاط الجامعي.  كل شخص يولد له/ـا	 

األفكار الخاصة رساً، وبعدها تتم مشاركة هذه األفكار مع املجموعة.

ميكن أن يتم العمل عىل توليد األفكار كحلول للمشكلة بعد تعريف املشكلة وتحليلها بيوم واحد، 	 

حينها ميكن الطلب من أعضاء املجموعة توليد أفكارهم املقرتحة، لحل املشكلة يف بيوتهم كواجبات 

منزلية.
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»مستويات مشاركة املواطنني«7

تفويض 
السلطة

التعاون المشاركة التشاور
جمع 

المعلومات
إعطاء 

المعلومات

الغاية الغاية الغاية الغاية الغاية الغاية

وضع مهمة 
ي يد 

القرار �ف
المجتمع 

المحىلي

ضم الناس 
للمشاركة 
النشطة 

والموافقة عىل 
ي 

اك �ف الش�ت
ي 

المصادر و�ف
صنع القرار

اك الناس  إ�ش
بشكل فاعل 

بجميع المراحل 
للتأكد من فهم 

اهتماماتهم 
ف  وأخذها بع�ي

العتبار، 
وإعطائهم 

بعض من التأث�ي 
عىل القرارات 

وملكيتها

الحصول عىل 
التغذية المرتدة 
حات  حول المق�ت

أو السياسات 
المعينة

جمع معلومات 
حول المواقف، 

الآراء، 
والأفضليات 

ي ستساعدك 
ال�ت

عىل الفهم، 
وبالتاىلي عىل 
صنع  القرار.

تزويد الأشخاص 
بمعلومات 

تساعدهم عىل 
الفهم

التوقع التوقع التوقع التوقع التوقع التوقع

بأنه سيتم 
تحويل الموارد 
تاحة  الكافية لإ

عملية صنع 
القرار، وأنه 

سيتم تطبيق 
القرارات.

بأنه سيتم 
ي 

المشاركة �ف
صنع القرار، 
وبأن بعض 

المصادر سيتم 
ها بشكل  توف�ي

ي
عل�ف

سيكون 
الشخاص 

قادرين عىل 
صياغة العملية، 

وبأنها ستكون 
شفافة بجميع 
مراحلها، وأنه 

سيكون لديهم 
بعض التأث�ي 
عىل القرارات

أن تؤخذ 
التغذية المرتدة 

بجدية، وبأن 
يتم التأث�ي 

عىل القرارات، 
وإعالم الناس 
بالتأث�ي الذي 

أحدثوه

بأن المعلومات 
المجمعة سيتم 
التجاوب معها 
برسعة ونقلها 

بأمانة

بأن تكون 
المعلومات 

المعطاة دقيقة، 
متوازنة ومحدثة 

بحسب ما 
ورة ي ال�ف

تقت�ف

أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة

اعات الق�ت
الستفتاءات

تفويض صالحية 
صنع القرار

الفرق 
الستشارية
اكات  الرسش

اتيجية  الس�ت
المحلية

ورشات العمل 
التشاورية

عمليات الحوار 
مع اصحاب 

المصالح

المسوح
الستبيانات

المجموعات 
البؤرية

أوراق الحقائق
المواقع 

ونية اللك�ت
المعارض
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المالحق

ملحق رقم )1(
النموذج املقرتح لتحديد أولويات املجتمع املحيل يف املشاكل والصعوبات

املدينة/القرية:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

اسم امليرس/ة: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

التاريخ: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

اليوم ..............................................................................................................................................

عدد الحضور: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

مكان عقد اللقاء: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

مقياس األولوية من 1 - 5

3. ال أعرف  2. غري مهم   متاماً   1. غري مهم 

5. مهم جداً 4. مهم  
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أهمية املشكلة القضايا واملشاكل
مدى انتشارها 

وخطورتها

الفئات املتأثرة 
باملشكلة وحجم 

املستفيدين 
واملترضرين 

وآراؤهم حول 
أولوية املشكلة

إمكانية التطبيق:  
التكلفة، املوارد 

املتوفرة والالزمة، 
مصادر الدعم 
الفني واملايل، 
طرق التنفيذ، 

الفئات املعارضة 
والفئات املؤيدة

رغبات املجتمع 
وقادته 

وتنظيامته، 
العادات 

والتقاليد والنظم 
االجتامعية 
واالتجاهات 

الدينية

وجود مشاريع 
أخرى مشابهة 
أو داعمة أو 

معارضة، لتجنب 
االزدواجية أو 

املعارضة

قدرات املجتمع الدعم السيايس
وإمكانيات 

أفراده

املجموع مقسوماً 
عىل 7
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ملحق رقم )2(
أداة مناقشة تحديد األسباب الجذرية للمشكلة: استخدام تقنية )ولكن ملاذا؟(

الهدف: لتحليل مشكلة املجتمع من خالل محاولة تحديد السبب األكرث جوهرية منها، أو »األسباب 	 

الجذرية«.

مهمة 1: اختيار عضو/ة واحد/ة من املجموعة الخاصة بك، لتكون مبثابة »امليرس«. هذا الشخص 	 

سوف يقوم بطرح أسئلة »ولكن ملاذا؟«.

مهمة 2: اختار قضية لدراسة مشكلة معينة. مبجرد تحديد مشكلة معينة، ووصفها، سيكون لديك 	 

»امليرس«، كدليل ملجموعة النقاش يف تحديد ما تعتربه »األسباب الجذرية« لهذه املشكلة.  ينبغي 

تحديد األسباب الجذرية عن طريق اإلجابة عن »ولكن ملاذا؟ عىل النحو التايل:

س: ولكن ملاذا؟	 

ألن ... 	 

س: ولكن ملاذا؟	 

ألن ... 	 

س: هل ميكن العمل عىل تجاوزها؟	 

نعم 	 

س: كيف؟	 

سؤال: ولكن ملاذا؟ )وهكذا دواليك(	 

ألن ... 	 

مهمة 3: بعد االنتهاء من تحديد بعض األسباب الجذرية للمشكلة الرئيسية ذات األولوية لديك، 	 

علينا مناقشة الحلول أو البدائل املحتملة لحل املشكلة، التي ميكن اتخاذها للتصدي لتلك األسباب 

الجذرية أو إزالتها. 

بديل محتمل 1: ......................................................................................................................	 

بديل محتمل 2: ......................................................................................................................	 

بديل محتمل 3: ...................................................................................................................... 	 

عند هذه النقطة، يجب أن ننظر يف جميع األساليب املمكنة، واختيار أحدها الذي يناسب املشكلة 	 

بشكل أفضل، بديل واحد هو الحل األفضل.
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ملحق رقم )3(
خطوات التحرك للتغيريات املحّددة

إليه يف كّل 	  التحرك لكل تغيري تّم تحديده، ويجب السعي  ميكن استخدام األداة لوضع خطوات 

قطاع من قطاعات املجتمع املحيل.

قطاع املجتمع: .........................................................................................................................	 

التغيري الذي يجب السعي إليه يف املجتمع املحيل: .....................................................................	 

؟من يقوم بها؟خطوات التحرك م�ت
الموارد والدعم 
الالزم/ المتوافر

الحواجز أو 
المقاومة 
المحتملة

التواصل

ما هي الموارد المالية، م�ت سيكون التحّرك منجزاً؟من سيقوم بالعمل؟ما الذي يجب القيام به؟
ية، والسياسية،  والبرسش

ها، الالزمة والمتوافرة؟ وغ�ي

من هم الأفراد الذين قد 
يقاومون وما هي المنظّمات 

ي قد تقاوم ؟ وكيف؟
ال�ت

َمن هم الأفراد الذين يجب 
إبالغهم بهذه التحّركات 
ي 

وما هي المنّظمات ال�ت
يجب إبالغها بها؟
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