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 األهداف

ترتكز هذه المبادئ و. تحسين الصّحةفي  اليتهافعّ  مبادئ التعبئة المجتمعيّةلقد أثبتت 
ل المجتمع بأكمله د يشموجهمعلى الربط بين كّل قطاعات المجتمع المحّلي من خالل 

 ،يعرض هذا الدليل المبادئ األساسية للتعبئة المجتمعيّة. الصّحية تلمعالجة المشكال
 .اليات المجتمع المحّليكات مع فعّ اويناقش كيفية بناء الشر

 

 : المستخدمون المحتملون

   (مرشد تربوي ي،مدّرس صحّ  ،منّسق صّحي) المدّرسون

 (حكوميّةالنظمات غير زائر صّحي، الم)مساندة الجهات ال

 (ورجال الدين نوعالمياإل)فئة مساندة أو شريكة 

قراناألمثقفون ال
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 تعبئة المجتمع المحلي
 

 ".تحفيز" هناك أيضا  ، والمجتمع المحلي" تحريك"فهناك . يمكن استعمال أكثر من تعبير

 

 تعريف

ألي تعريييت ممكيين كأسيياس " مفيياتي "نقتييرا اتسييتعانة بكلمييات  التعريييت تحديييدا   مييا يخييصّ  فييي

 .وتحق

 

 :أّما الكلمات التي نقترحها فهي

  تحريك 

 مشاركة 

 تنظيم 

 ضغط 

 تواصل 

  تعزيز قدرات 

 بدائل أو حلول 

 

 :كما يمكن تصوير األمر على الشكل اآلتي
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 باختصار

بهيدف تيوفير " علميي"و" سياسيي"التعبئة المجتمعية ليست تنمية مجتمعية بل عمل جماعي منظّم 

 .ة لمشكلة محّددةبدائل مناسب

 

وفي معظم األحيان يكون هدف المجموعية تعبئية النياس بهيدف الضيغط عليى مراكيز قيرار معيّنية 

 .مرتبطة بهذه المشكلة

م ييدعم عملييات التنميية المرتقبية بهيدف كما يمكن استعمال التعبئة المجتمعية كمسار جمياعي مينظّ 

 .اتستمرار رتها علىدالناس مما يزيد من ق ها من ق بليتأمين تبنّ 

 

 :مثال من العراق

 .قامت إحدى المنظمات الدولية الناشطة في جنوب العراق بتخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة

 ن عيدم قيدرة معظيم هيذه المشياريع عليى اتسيتدامة، كميا أنّ لكن مع الوقت، وبعد قيياس األثير، تبييّ 

 .العديد منها افتقر إلى تأييد الناس

 

 :العمل القيام بتحريك الناس وتعبئتهم عبرعندها، ارتأى فريق 

 .تنظيم الناس في لجان محلية منتخبة -1

 .التدريب المباشر وتوفير العناصر الخبيرة الداعمةعبر دعم قدرات اللجان المحلية  -2

 .قامت اللجان المحلية المنتخبة بدراسة وتحديد احتياجات السكان -1

أو )الخالصيات شيارك النتيائو وتحدييد قامت اللجنة المحليية بتحلييل المعلوميات ومين ثيم ت   -4

 .مع فريق عمل المؤسسة( النتائو

 .تم تخطيط المشروع واإلشراف على حسن تنفيذه -5

 

 :نالحظ في هذا المثال كيت أنّ 

 .من خارج المجتمعجاءت المبادرة  -1

فيي وجيود رغبية ( ب) ؛وجيود الحاجية( أ: )ألسيباب أساسيية أهمهياحيد  تعاون المجتميع  -2

تييوفير الييدعم التقنييي والبشييري ( د) ؛ير آليييات المشيياركة الديمقراطيييةتييوف( ج) ؛التعيياون

 .ألعضاء اللجان المحلية

 

 :مبادئ أساسية

 (على أهميتها)استعمال األبحا  التشاركية والنوعية أكثر من الكّمية  .1

 .تقييمالتنفيذ وبدءا  من مرحلة التخطيط وصوت  إلى ال ،لمشاركةا إلى دعوة الناس .2

والمسيار اليذي ت ينميو النياس مين . حّجية أصيال   تليسي" عيدم معرفية النياس"ـإن التحّجو ب .1

 .خالله وبه ليس مسارا  جديرا  أصال  

 (بشرية أو مادية)أولوية استخدام الموارد المحلية المتاحة  .4

 .ضمان اتستمرارية .5

 . ا  جميع ا، ومن المناسب التعاطي معهةهنالك دائما  مزيو من األطراف المهني .6

 (لخإ...من الخدمات  نمستفيدي/ مجتمع محلي/ قطاع خاص/ دوائر حكومية / ة سياسة عام) 

 .المدفوع األجرالعمل الموازنة بين العمل التطوعي و .7

أطفال وشباب وكبار فيي : عمريا  )الحرص على تشجيع مشاركة كل الفئات الممكنة  .8

 .(الخ...ن؛ ومهاجرالعّمال القليات، األ: النساء؛ عرقيا  : السّن؛ جنسيا  
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 :لعناصر اآلتية معا  ار بتوفّ إتّ ت يمكن لعملية تحريك المجتمع أن تحد  

 

يخشى أفراد هذا المجتمع هل  هل يشعر المجتمع المحلي بالمشكلة وبالحاجة للتغيير؟: االستعداد

 ؟كهذه المشاركة في تحركات

غبة في التغيير الر حفّزيشّجع أو يأن  هيمكن ،أو مؤسسةأو شخص  ،هل هناك حد : عامل تفعيل

 اآلن؟والعمل 

 حدا  التغيير المطلوب؟إالحالي على السياسي والمجتمعي هل يساعد النظام : مناخ داعم

 

 مراحل عملية تحريك المجتمع

 .بالتوازي مع بناء وتشكيل مجموعة التحّرك األولىعن المشكلة معلومات النشر .  1

 .والشراكةمصداقية ال ناءبالتواصل مع المجتمع المحلّي وإطالق عمليات .  2

 .(أو الميدانية)العملية وضع خطط العمل المختلفة وإطالق األنشطة .  1

 .بناء التحالفات.  4

 .تنفيذ خطط العمل.  5

 

 :مثال من لبنان

العمييل علييى تعزيييز التوافييق المجتمعييي بييين اللبنييانيين حييول مسييائل إلييى هييدفت إحييدى الجمعيييات 

 .ة والطائفيةأساسية تتخطى نزاعاتهم الحزبي

اإلعالمية عليى األنشطة بتخطيط وتنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية و ،أوت   ،ولهذا الغرض قامت

 .نطاق واسع

 .ضعيفا  ظّل األثر  أنّ  إتّ 

 

أعيياله، الييواردة حسييب المراحييل  ،جآليييات التعبئيية المجتمعييية بالتييدرّ إلييى الجمعييية لجييأت بعييدها، 

 :بـ قامتبالتالي و

 .داخلي من ذوي الخبرة والدراية بكيفية التواصل مع الناس وتنظيمهمتشكيل فريق عمل  -1

وجيود ( أ)عليى معيايير محيددة هيي  ل فيهيا بنياء  تحديد مجموع البليدات التيي ينيوون التيدخّ  -2

( ج) ؛وجييود تيياريخ ميين العمييل األهلييي فييي البلييدة يمكيين البنيياء عليييه( ب) ؛نزاعييات أهلييية

 .لمصداقية في المجتمع المحليذوي ا تعاون لدى أفراد  للوجود استعداد 

ت من أفراد في المجتمع المحلي وأفراد من الجمعيية نفسيها، تشكيل فريق عمل هجين مؤل   -1

 .من المجتمع المحليالذي خاذ القرار بيد أعضاء الفريق على أن تكون عمليات اتّ 

 تصال بهدف نشر المعلوميات حيولقام هذا الفريق بتخطيط وتنفيذ مجموعة من أنشطة ات -4

 .وجوده وأهدافه

فأصييب  مسييتقال  تمامييا  بجييدول  ؛اد عييدد أفييراد الفريييق وانسييحب منييه أعضيياء الجمعيييةدزا -5

 .وقراراته وخطط عمله هأعمال

ووفّييرت لييه الييدعم التقنييي والبشييري  ،دعمييت الجمعييية خطيية العمييل التييي وضييعها الفريييق -6

 .والمالي
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 1سات المختلفةالمؤس/ وبناء التحالفات مع األطرافتّدرج عملية الشراكة 

 وإرسياء ،واكتشياف نقياط القيوة ا ،على المؤسسات معرفة بعضيها بعضي :المعرفة وتبادل المعلومات (1

 .الثقة المتبادلة واأللفةعلى  والعمل بناء   ،قواعد العالقة

 

وليييس  ،والمعييدات كاآلليييات ،ر المؤسسييات تبييادل المييواردقيير  قييد ت   ،بعييد بنيياء الثقيية :تبااادل المااوارد (2

 .و البراموأن تكون للمؤسسات نفس األهداف أبالضرورة 

 

عبير بيرامو لكين نفيس األهيداف مين أجيل قيد تعميل المؤسسيات  :بارام  مختلفاة –أهداف مشاتركة  (1

 .مختلفة من شأنها تحقيق نفس الهدف

 

ر التعاون في تنفيذ قرّ وت   ،قد تعمل المؤسسات على نفس األهداف :أهداف وخطط ونشاطات مشتركة (4

 .وفّعات   متواصال   ا  مؤسسي ب اتصات  هذا المستوى يتطلّ  نّ إ –ق هذه األهداف برامو مشتركة لتحقي

 

 

 :لالستفادة القصوى من الحلفاء عليك

 .في المجتمع ،والقادة المحليين العاملين المحلية العاملة، الهيئات إعداد قائمة بكلّ  -

 

 .لناستأثيرهم على ا/تأثيرهابحسب درجة  ،وهؤتء األفراد ،تصنيت هذه الهيئات -

 

 .قلأوتتطلب جهدا   ،الهيئات التي يسهل إقناعها واستقطابها/ابدأ العمل مع األفراد -

 

 .اشرا لهم ما المطلوب منهم وما المردود عليهم من المشاركة -

 

 .ب األمرإذا تطلّ  ،خاذ قرارات في تعديل المسارشاركهم في متابعة النشاطات واتّ  -

 

 .مشاركتهم في إعدادهومن األفضل  ،أعطهم نسخة عن القرار النهائي -

 

                                                 
1
 .مركز برامو اتتصال، اتجاهات حديثة في اإلعالم التنموي/ جامعة جون هوبكنز: بتصّرف عن 
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 2أداة مساعدة في تمييز الحلفاء من الخصوم

 

 الخصوم الحلفاء
 

ما هي ومن يستفيد إذا تحقق هدفك؟  .1

 اتستفادة؟

 

 من يدعم موضوعك أو هدفك اليوم؟ .2

 

 

هل يستفيد أحد ماديا  إذا تحقق هدفك؟  .1

 هي؟/ من هو

 

/ وزارات/ وكاتت هل تستفيد أي .4

أقسام في مؤسسات الدولة إذا تحقق 

 هدفك؟

 

 وجد جهات دينية تدعم هدفك؟تهل  .5

 

ن وهل يستفيد أفراد أو مسؤول .6

ن سياسيا  أو ماديا  إذا تحقق ورسمي

 هدفك؟

 

ن من ومن هم حلفاؤك المحتمل .7

القطاع / الجمعيات/ القطاع الخاص

 السياحي الترفيهي؟

 

أفراد أو  تعارض، مؤسساتهناك هل  .1

 هدفك؟ من؟ كيت؟يعارضون، 

 

أي فريق ممكن أن يخسر إذا تحقق  .2

 هدفك؟

 

 هل سيخسر أحد ماليا  إذا تحقق هدفك؟ .1

 

هل من المحتمل أن تعترض أطراف  .4

 دينية على الهدف؟ لماذا؟

 

/ وزارات/ وكاتت هل تخسر أيّ  .5

مديريات في مؤسسات عامة إذا تحقق 

 هدفك؟

 

هل من الممكن أن يخسر أفراد أو  .6

ن سياسيا  أو ماديا  إذا ون رسميوسؤولم

 تحقق هدفك؟

 

/ من قد يكون خصمك في القطاع الخاص .7

 القطاع السياحي الترفيهي؟ / الجمعيات

 
 

عملية تحليل إلى مجموع التساؤتت في الجدول أعاله مدخال  أساسيا  وضروريا   نتشّكل اإلجابة ع

 .الحلفاء والخصوم( تمييز)وتحديد 

 

 . أو المجموعات الشريكة من المجتمع المحلي/هذه األداة مع األفراد و ومن المهم تشارك

 

بمعنى آخر، من شروط نجاا العمل أن نقوم بتحديد الحلفاء والخصوم فيي جلسيات عميل مشيتركة 

 .مع شركاء العمل في المجتمع المحلي

                                                 
2
 .2001بتصرف عن دليل المناداة في حقوق الطفل بالعالم العربي، إعداد نزار رّمال، ورشة الموارد العربية، بيروت  
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 ستفادة في العالقة مع الفّعالياتدروس م

. مناصب رسميةيتسنّمون وا ت كانوإن ن في مجتمعاتهم وهم أشخاص مؤثر .1

أستاذ أو مدير مدرسة، موظت رسمي متقاعد، مزارع، صاحب مهنة : مثال

أنهم أشخاص يتمتعون هو  ،أو الشرط األساسي ،، والجامع األساسي...حّرة

 .بسمعة حسنة ومصداقية عالية

أو لمّرة واحدة، بل هو مسار متواصل  ،بجرعة واحدة بناء العالقة معهم ت يتمّ  .2

 .من عمليات التعارف والتفاعل في شتى المجاتت

 .ت يجب استثناء أحد مهما كان .1

ومن المفيد بذل مجهود إضافي . الفرقاء السياسيين أمر أساسيطمأنة  .4

واستثنائي للمحافظة على مشاركة أطراف النزاع السياسيين األساسيين في 

 .البلد

 

 العالقات التواصل مع الناس وبناءدروس مستفادة عامة لمرحلة 

بدرجة كبيرة ( أفراد أو مجموعات، رسمية أو أهلية)ر اتتصال األول مع الناس يقر   

 .نوعية العالقة تحقا  

 

طريقة اتتصال األول؛ ( ب)شخصية من يقوم باتتصال األول؛ ( أ: )أهمية اتنتباه إلى 

في فس مصداقية في المجتمع المستهدف في تقديم النذوي اترتكاز على أشخاص ( ج)

 .مراعاة العادات المحلية في التواصل اللفظي والجسدي( د)المّرات األولى؛ 

 

من هنا، أهمية عدم تعكيره أو التأثير . عادة   يكون التوازن السياسي هّشا  وحّساسا  جّدا   

 .يه، بل التعاطي معه كما هوف

 

فالو ت "أو " ماذا أرب  من هذا الجهد؟: "سوف يواجهك العديد من الناس بأسئلة مثل 

 "هل من منافع مادية؟"، "؟!وهل لديك أهداف خفيّة ،لماذا أنت مهتم أصال  "أو !" تعالو
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 .أو أدوات اتتصال والتواصل مع الناس/هنالك أشكال مختلفة من أنشطة و

 حال اخترنا األداة غير المناسبة،في وفي العديد من األحيان يكون الفشل الجزئي من نصيبنا 

حد هذه األنشطة أو األدوات التواصلية أل( المحدودة أصال  )ا الكثير من الموارد أو إذا خصصن

 (.بحجم الجهد وكمية اتستثمار مقارنة  )دون الحصول على نتائو ذات أثر يذكر 

 

ألشكال التواصل األساسية ا  توضيحي ا  نموذجما يلي  من هنا، نقترا في
3
ومتى نستعمل كل  ،

 :منها واحد  

 
 المسيرة الملصق التلفزيون ةالندو المهرجان

 يطال فئات مجتمعية من كلّ 

 األعمار

تطال فئات محددة 

 ومحدودة

يطال فئات مجتمعية من كل 

جزئيا  حسب وقت )األعمار 

المحطة أو  عوونالبث 

 (القناة

يطال فئات عمرية محددة 

 سلفا  

تطال فئات مجتمعية من 

 كل األعمار

لساعتين أو ت تتجاوز ا كثر من يوم واحدأليمتد 

 الثال  على األكثر

كل أيام األسبوع على مدار 

 السنة

كل أيام األسبوع على 

 مدار السنة

يمكن لها أن تتكرر يوميا  

ولوقت ( في حاتت معينة)

 .محدد

يحظى بتغطية إعالمية كبيرة 

 ومّجانية

قليال  أو حتى نادرا  ما 

 تحظى بتغطية إعالمية

تغطية إعالمية تحظى ب وصول عال   وصول عال  جدا  

حال في )كبيرة ومّجانية 

 (وجود إعالم حّر نسبيا  

في اإلعداد )تشاركي 

ويسم  بعالقات ( والتنظيم

 مباشرة مع الناس

تفاعلي باتجاه واحد ولكن  تفاعلها قليل

 عظيم التأثير

تفاعلي باتجاه واحد ولكن 

 مع تأثير قوي

في اإلعداد )تشاركية 

وتسم  بعالقات ( والتنظيم

 ة مع الناسمباشر

يسم  بعمليات استقطاب 

 وتعبئة وترويو

يسم  بعمليات استقطاب - 

 وتعبئة وترويو

يسم  بعمليات استقطاب 

 وتعبئة وترويو

تسم  بعمليات استقطاب 

 وتعبئة وترويو

كان  وإن)عالية نسبيا  كلفة 

يخفت من  التطوع والتقدمات

 (الكلفةهذه 

تبرع ال إت إذا تمّ )كلفة عالية  كلفة زهيدة

 (بها

كلفتها معقولة خاصة إذا  كلفة زهيدة نسبيا  

كانت كلفة التنقالت على 

 حساب المشاركين

 تأثير قوي تأثير قوي تأثير قوي جدا   تأثير ضعيف تأثير قوي

 

                                                 
3
 .والتواصل لالتصالوالتواصل من إنتاج مركز جامعة جونز هوبكنز  اتتصالعن أدوات في بتصّرف  
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 ما يخّص فريق العمل في
 

 :من المناسب تشكيل فريق عمل يراعي اآلتي

 

 .ناشطا  في الشأن العام( ة)أن يكون المشارك .1

 

 .تعبئة المجتمعات المحلية/ في تحريك( ولو محدودة)خبرة ( ها)لديه  .2

 

 .مطّلع سياسيا  ويتابع السياسة المحلية واإلقليمية والدولية بشكل يومي .1

 

إما عبر التجربة المباشرة أو عبر قراءات )يعرف جيّدا  المجتمع الذي سيعمل معه  .4

 .(ومقابالت مع أشخاص يعرفون هذا المجتمع

 

 .التكيّت/ التأقلم  قدرة على .5

 

 .قدرة على تقبّل اتختالف .6

 

 .من أدوات ومهارات التعاطي اإليجابي مع النزاعات المجتمعية والفردية( ة)متمكن .7

 

 .نة من أدوات ومهارات الوساطة والتحريكن أو متمكّ متمكّ  .8
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 دروس مستفادة من تجربة لبنانية في تشكيل فريق العمل

المحركين  ل أن يكون أعضاء فريق عمل الجمعية، خاصة  على التجربة، من المفض   بناء   .1

 .األساسيين، من خارج المجتمع المستهدف

 

. أو وضعك في خانة معيّنة/يبذلها الناس لتعليبك و مضنية   ا  عليك دائما  أن تتوقع جهود .2

طرف سياسي أو  لـ، أو اتنتماءإلى، لمواطنين إلقاء التهم باتنحياز امثل محاوتت 

عضاء الفريق الدينية أو المناطقية ألصول األ، وفي أبسط األحوال، معرفة طائفي ما

 !بهدف تعديل سلوكهم تجاههم

 

على األقل، انتفاء مصلحة مباشرة لك،  ،هذا يضمن كون الفريق من خارج المجتمع، فإنّ  .1

، إذ سوف تجد دائما  من يعمل على التشكيك بأحد أعضاء ا  أكيدليس هذا األمر  علما  بأنّ 

 .على ميول سياسية أو طائفية مفترضة أو كل أعضائه، بناء   ،لفريقا

 

إجراء المقابالت أمر أساسي خالل  إنّ . من المهم إعطاء الوقت الكافي لتشكيل الفريق .4

فيما كما يجب إعطاء الوقت الالزم تنسجام أعضاء الفريق . مرحلة اختيار األعضاء

 .بينهم

 

 المطلوب تحريكها؟تساعد عملية دراسة المجتمعات  م  ب  

 .غرافية للسكانولى الخصائص اتجتماعية والديمإف التعرّ  .1

 

، أنواع (المصادر األساسية للعيش)تحديد األنشطة اتقتصادية األساسية الموجودة  .2

 .العمل والمهن، حجم البطالة ونوعية اتستهالك

 

اجات هذه الخدمات احتي ةلى الخدمات الموجودة ونوعيتها ودرجة تلبيإالتعرف  .1

 .الناس

 

 .في البلدة( اجتماعيا  وسياسيا  )تحديد الالعبين المؤثرين  .4

 

 .أو اتستفادة منها/تحديد الموارد المتاحة والممكن تفعيلها و .5

 

 .تحديد المؤسسات والمنظمات المدنية وغير الحكومية والنقابات الموجودة .6

 

 .البلدةالمحيط الجغرافي والسياسي الذي تقع فيه  –لى اإلطار إالتعرف  .7

 

بناء قاعدة بيانات قانونية حول اإلجراءات اإلدارية الرسمية المعتمدة في التعامل  .8

 .مع البلديات واإلدارات الرسمية المحلية

 

 .تحديد الفرص الكامنة للتنمية على المستويين اتقتصادي واتجتماعي .9
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 دروس مستفادة في التنفيذ
 .ةالتركيز على أمر أو موضوع واحد فقط كل مرّ  - أ

 

ب ذلك زيادة عوامل اتستثمار المادية والبشرية تطلّ وإن عدم لجم اتندفاع األولي،  - ب

 .واتجتماعية

 

 . عدم الخلط بين هذا العمل والعمل التنموي - ت

 

استعمال وسائل البحث السريع )تنظيم األبحا  واستطالعات الرأي بطريقة تشاركية  -  

 (.بالمشاركة

كة، كما واستطالعات الرأي، بنشر المعلومات تسم  عمليات البحث السريع بالمشار - ج

عمليات على  وتوسيع دائرة اتهتمام في المجتمع المعني، مما قد ينعكس إيجابا  

 .اتستقطاب والتأثير

 

الحلول أو البدائل المقترحة من قوة التنفيذ حول ز استطالع رأي الناس يعزّ  - ا

 .عندما تأتي النتائو مؤيدة بشكل كبير واتلتزام، خاصة  

 

المشاركة في اتحتفاتت والمناسبات المحلية واستثمارها كمنبر لنشر المعلومات  - خ

 . لى أدوار يمكنهم القيام بها تساهم في الحلإولتعريت الناس  ،الخاصة بالموضوع
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