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الدليل الإجرائي حول تكوين وتنظيم عمل اللجان املجتمعية

املقدمة

       ُي�س��كل العن��ف مبختل��ف ا�س��كاله اأح��د التحدي��ات الهام��ة اأم��ام املجتم��ع ب�س��كٍل ع��ام، مل��ا يرتك��ه م��ن اآث��ار ت�ؤث��ر �س��لباً عل��ى بني��ة املجتم��ع 
وعلى متا�س��كه وترابطه، هذه االثار �س��ملت خمتلف فئات املجتمع ال �س��يما الن�س��اء كاأبرز الفئات املتاأثرة من العنف. ومما يجب التاأكيد 
علي��ه اأن ممار�س��ات العن��ف الت��ي ت�س��تهدف الن�س��اء وع��دد م��ن الفئ��ات كاالأطف��ال والفئ��ات ال�سعيف��ة تاأت��ي يف �س��ياق م��ا يطل��ق علي��ه العن��ف 
القائ��م عل��ى ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي ال��ذي ياأت��ي نتيج��ة للعدي��د م��ن االف��كار واالرث الثق��ايف والتقالي��د االجتماعي��ة الت��ي جعل��ت الن�س��اء 
وب�س��كل وا�س��ح يف م�اجه��ة م��ع الكث��ر م��ن ا�س��كال وامن��اط العن��ف، كم��ا ان �سل�س��لة ط�يل��ة م��ن م�اق��ف التميي��ز )اثن��اء التن�س��ئة( وح��االت 

الالت���ازن ب��ن الرج��ال والن�س��اء كله��ا كان م�س��ادر لن�س��اأة ت�جه��ات العنف.

        مي��ر اليم��ن بحال��ة ا�س��تثنائية يف املرحل��ة احلالي��ة اأدت اىل ت��س��ع دائ��رة العن��ف ب�س��تى ا�س��كاله وان�اع��ه، وه��� ال��س��ع ال��ذي �س��اهم 
يف ظه���ر مزي��د م��ن ح��االت العن��ف القائ��م عل��ى ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي، لق��د ا�س��ارت قاعدة بيانات احتاد ن�س��اء اليم��ن للعنف املبني على 
ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي اأن ح��االت العن��ف تتزاي��د ب�س��كل ملح���ظ، عل��ى �س��بيل املث��ال؛ يف اكت�ب��ر 2016 كان هن��اك )402( حال��ة مر�س���دة 
لعن��ف مبن��ي عل��ى ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي ويف ن�فم��رب م��ن نف���س الع��ام كان هن��اك )754( حال��ة ويف دي�س��مرب م��ن نف���س الع��ام كان هن��اك 
)1085( حال��ة عن��ف مبن��ي عل��ى ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي منه��ا ن�س��بة 82% �س��د الن�س��اء. هن��اك الكث��ر م��ن التاأث��رات الت��ي ياأت��ي احلدي��ث 
عنه��ا يف ال�س��ياق اليمن��ي والت��ي تعط��ي م�ؤ�س��رات وا�سح��ة عل��ى حج��م امل�س��كلة وت��س��عها ب�س��بب احل��رب. كم��ا اأن ظه���ر فئ��ة النازح��ن عل��ى 

ال�س��طح كنتيج��ة لالأح��داث اأ�س��اف اي�س��اً ا�س��كال اخ��رى م��ن ا�س��كال العن��ف وحتدي��داً العن��ف القائ��م على ا�سا���س الن���ع االجتماعي.

         اإن م�اجه��ة العن��ف القائ��م عل��ى ا�سا���س الن���ع االجتماع��ي كظاه��رة له��ا ا�س��بابها العميق��ة تتطل��ب جه���داً كب��رة م��ن جمي��ع اطي��اف 
املجتم��ع وفئات��ه، وه��� م��ا يعن��ي ايج��اد مك�ن��ات جمتمعي��ة متن�ع��ة تفه��م جيداً ماذا يعني العنف القائم على ا�سا���س الن�ع االجتماعي وما 
ه��ي اآث��اره وا�س��راره عل��ى املجتم��ع، تنتظ��م جه�ده��ا لك��ي تنف��ذ دوراً ج�هري��ا يف الت�عي��ة وادارة احل���ارات املجتمعي��ة للح��د م��ن مظاه��ر 

العن��ف، وكذل��ك للقي��ام بر�س��د تل��ك احل��االت واحالته��ا م��ن اج��ل التخفي��ف م��ن معان��اة احل��االت املعنف��ة.
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ياأت��ي ه��ذا الدلي��ل تلبي��ًة لالحتي��اج امل�س��ار الي��ه اآنف��اً فه��� ير�س��د العامل��ن يف جم��ال مناه�س��ة العنف القائم على ا�سا���س الن���ع االجتماعي 
اىل معاي��ر والي��ات ت�س��كيل اللج��ان املجتمعي��ة وتك�ينه��ا، كم��ا ان��ه ي�س��اعد تل��ك اللج��ان يف ت��سيح مهامها وتنظي��م عملها ويبني قدراتها 

يف ه��ذا االجتاه.

اهداف الدليل االجرائي:

تعزير املعرفة مباهية اللجان املجتمعية ملناه�سة العنف القائم على ا�سا�س الن�ع االجتماعي واملفاهيم املتعلقة بها.

ت��سيح مبادئ ومق�مات جناح اللجان املجتمعية.

ت��سيح مك�نات اللجان املجتمعية ومراحل عملها.

ت��سيح كافة االجراءات املتعلقة بت�سكيل اللجان املجتمعية.

تعزيز القدرات التنظيمية للجان املجتمعية وبناء قدراتها الفنية.

ت��سيح كيفية تقييم اداء اللجان املجتمعية. 
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الدليل الإجرائي حول تكوين وتنظيم عمل اللجان املجتمعية

     1     الجزء األول :

مدخل مفاهيمي وتحليلي للجان املجتمعية

 1-1   املفاهيم واملبادئ التوجيهية 

1-1-1 املفاهيم العامة ذات العالقة

املجتمع املحلي:

     ي�س��ر م�سطل��ح املجتم��ع املحل��ي اإىل جمم�ع��ة م��ن االأ�س��خا�س الذي��ن يعي�س���ن يف م��كان م�س��رتك كفئ��ة جتمعه��ا وح��دة الثقافة 
مات االجتماعية واالرتباطات وامل�سالح، والتي ُت�سكل مبجملها ه�ية جماعية ذات اأهداف م�سرتكة.  اأو الدين اأو غرها من ال�سِّ
وبالتايل فاإن املجتمع املحلي �سريك فاعل يف اجله�د الرامية اإىل مناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي ومنا�سرة 

ق�سايا  الن�ساء.

التفك��ر  يف املجتم��ع املحل��ي ك�س��ريك اأ�سا�س��ي يعن��ي احتواء كافة الفئ��ات مبا يوؤدي اإىل حتقيق مفهوم الن��وع االجتماعي ذاته، ومبا 
يحقق اال�ستفادة من كافة االمكانات واجلهود املجتمعية.

املشاركة املجتمعية :

     ه��ي العملي��ة الت��ي م��ن خالله��ا تت��اح الفر�س��ة الأك��رب ع��دد م��ن االأه��ايل لي�س��اهم�ا م�س��رتكن يف حتقي��ق اأه��داف حم��ددة او 
لتنفي��ذ اأن�س��طة مر�س���مة تع���د عليه��م بالنف��ع، وه��ي عملي��ة تعك���س رغب��ة املجتم��ع وا�س��تعداده لالندم��اج وال�س��راكة واإح��داث التغي��ر.
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امل�س��اركة املجتمعية يف جهود مناه�سة العنف القائم على اأ�سا���س النوع االجتماعي: تعني حت�س��يد طاقات املجتمع الإحداث 
تغير ملم��س يف ال�عي ويف املمار�سات ل�سالح احلد من مظاهر العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي.

النوع االجتماعي:

       ه��� اخت��الف االأدوار )احلق���ق وال�اجب��ات وااللتزام��ات( والعالق��ات وامل�س���ؤوليات وال�س���ر ومكان��ة الن�س��اء والرج��ال والت��ي يت��م 
حتديده��ا اجتماعي��اً وثقافي��اً ع��رب التط���ر التاريخ��ي ملجتم��ع م��ا وكله��ا قابلة للتغير. وحتقيق مفه�م الن���ع االجتماعي يف اللجان 
املجتمعي��ة يقت�س��ي م�س��اركة الن�س��اء والرج��ال وجمي��ع فئ��ات املجتم��ع عن��د ت�س��كيل ه��ذه اللج��ان املجتمعي��ة، م��ع ت�سم��ن ح��ق الن�س��اء 

والرجال على ال�س���اء يف االدارة او التن�س��يق يف هذه اللجان.

العنف القائم ىلع أساس النوع االجتماعي:

         ه� م�سطلح �سامل لكل فعل م�ؤٍذ )ح�سي اأو معن�ي( ُيرتكب �سد اإرادة �سخ�ٍس ما ويعتمد على الفروق املحددة اجتماعياً بن 
الرجال والن�س��اء )الن�ع االجتماعي(، وت�س��كل اأعمال العنف القائم على اأ�سا���س الن�ع االجتماعي انتهاكاً لعدد من حق�ق االإن�س��ان 
التي حتميها امل�اثيق واالتفاقيات الدولية. وُتَعد الكثر من اأ�سكال العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي - ولكن لي�س كلها 

» االأقل اإىل االآن «- اأفعااًل غر قان�نية وجنائية يف الق�انن وال�سيا�سات ال�طنية«.

اللجنة املجتمعية:

       هي م�سطلح يطلق على جمم�عة من االأفراد )رجال و/اأو ن�س��اء( تعي���س يف املجتمع �سمن منطقة جغرافية واحدة وحمددة 
ه��ي املحافظ��ة ح�س��ب التق�س��يم االداري للمحافظ��ات يف اجلمه�ري��ة اليمني��ة، تتاأل��ف اللجن��ة م��ن جمم�ع��ة واح��دة )ن�س��اء ورج��ال(، 
يتك���ن عدده��ا م��ن 12 ف��رًدا، ويت��م اختياره��م عل��ى �س���ء معاي��ر حم��ددة بن��اًء عل��ى ه��ذا الدلي��ل االجرائ��ي وال��ذي يح��دد اأدواره��م 
ومهامهم واإطار عملهم املرتبط مبدونة لل�سل�ك ليك�ن الهدف االأ�سا�سي ه� تاأطر العمل وتنظيمه ملناه�سة  العنف القائم على 

اأ�سا���س الن���ع االجتماع��ي وال��س���ل تدريجي��ا اإىل الت���ازي يف احلق���ق وال�اجب��ات والع��دل ب��ن خمتل��ف الفئات.
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        ت�ساهم اللجان املجتمعية يف تنفيذ ان�سطة جمتمعية ملناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي من خالل الت�عية 
واجلل�س��ات احل�اري��ة م��ع خمتل��ف فئ��ات املجتم��ع وم��ع امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية واالأهلي��ة والت��ي له��ا عالق��ة باإيج��اد حل���ل لتل��ك الق�سايا 

التي تعاين منها الن�ساء وباالأخ�س ق�سايا العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي، كما اأن لها دوراً ج�هرياً يف املنا�سرة لق�سايا 

العنف وكذلك يف ر�سد واإحالة احلاالت املعنفة.

التنسيق ىلع املستوى املحلي:

         ه��� جمم�ع��ة االج��راءات املتخ��ذة م��ن اللج��ان املجتمعي��ة الت��ي يت��م  اإن�س��اوؤها  بن��اًء عل��ى ه��ذا الدلي��ل، وتل��ك اجله��ات امل�س��رفة 
على تك�ينها، والتي من خاللها يتم اإدارة عمليات تن�سيق وا�سعة مع ال�سلطات املحلية ومع كافة امل�ؤ�س�سات املحلية الر�سمية وغر 

ر�س��مية وم��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين وممثل��ي وق��ادة املجتم��ع املحل��ي، من اجل حتقيق ال�س��راكة املحلية.

1-1-2  املبادئ التوجيهية للجان املجتمعية

مبدأ التطوع:

        التط���ع ه��� اجله��د االرادي ال��ذي يبذل��ه االن�س��ان لتق��دمي اخلدم��ات والع���ن ملجتمع��ه دون ت�ق��ع ج��زاء او اأج��ر م��ادي، وه��� عمل 
ان�ساين يق�م به الفرد لتنمية ذاته وجمتمعه. والتط�ع جهد اإن�ساين ُيبذل ب�س�رة فردية اأو جماعية ويق�م على الرغبة اأو الدافع 

الذاتي، التط�ع ركيزة اأ�سا�سية للم�ساركة. وتكمن اهمية العمل الط�عي يف التايل:

ي�ساهم يف تعزيز الرتابط والتما�سك االجتماعي.
ي�ساهم يف تنمية القدرات الذهنية من خالل العمل يف الفريق ال�احد.
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ي�ساعد يف ا�ستثمار اوقات الفراغ ب�سكل اأمثل.
يعزز دور الفرد يف م�ساركة النا�س ق�ساياهم وهم�مهم.

ُينمي قدرة املجتمع على م�ساعدة نف�سة عن طريق اجله�د الذاتية التط�عية. 
ي�سهم يف ت�حيد قدرات ال�سباب ملنا�سرة ق�ساياهم االجتماعية وامل�ساهمة يف حلها.

وعند احلديث عن اللجان املجتمعية فاإنه ميكن الق�ل اأن مبداأ التط�ع ه� ركيزٌة اأ�سا�سية من الركائز التي تعتمد عليها اللجان، 
فجمي��ع اأع�س��اء اللج��ان يعمل���ن ب�س��كل تط�ع��ي، وال يتقا�س���ن اأج��راً مقاب��ل عمله��م �سم��ن اللجن��ة املجتمعي��ة. ولك��ن ينبغ��ي اي�س��اً 
التاأكيد اإنه ك�ن اأع�ساء اللجان يعمل�ن ب�سكٍل ط�عي فاإنه يجب االأخذ بعن االعتبار االأدواَر واالأعباء وااللتزامات لديهم والتاأكُد 

على عدم االإكثار من االأن�س��طة واملهام امللقاة على عاتقهم حر�ساً على ا�س��تمرارية عمل اللجان.

مبدأ القبول: 

        يعن��ي ه��ذا املب��داأ اأن يتقب��ل اأع�س��اء اللج��ان �س��مات املجتم��ع وظروف��ه واأو�ساع��ه وقيم��ه واجتاهات��ه والق���ى االجتماعي��ة املك�ن��ة 
له والعالقات االجتماعية ال�س��ائدة فيه وما �س��ابه ذلك، دون اأن يبدي �س��خطه عليها اأو احتقاره لها ويعمل على م�س��اعدة  املجتمع 

على تغير نف�س��ه اإىل م�س��ت�يات اأف�سل. وه� يعني قب�ل اآراء االآخرين والتعامل االيجابي معها. 

مبدأ املسئولية الجماعية:

         يت�سم��ن ه��ذا املب��داأ منهجي��ة العم��ل التكامل��ي ب��ن اأع�س��اء اللج��ان املجتمعي��ة يف القي��ام مبه��ام واأن�س��طة عم��ل اللجن��ة املجتمعية 
ح�سب املهام امل�كلة اليهم وفقاً لهذا الدليل، كما اأن هذا املبداأ ي�جه التفكر نح� امل�س�ؤولية اجلماعية يف املجتمع املحلي ملناه�سة 

العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي، بحيث تت�سم االأدوار باجلماعية ودون االقت�سار على طرف واحد.
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مبدأ املوضوعية: 

       يت�سم��ن ه��ذا املب��داأ الت��زام اأع�س��اء اللج��ان املجتمعي��ة بالعم��ل م��ع املجتم��ع ككل ول�سال��ح كل فئات��ه، وحماول��ة اأن ال ُي�س��مح ب��اأن 
يك���ن هن��اك اعتب��ارات �س��خ�سية اأو ذاتي��ة يف عم��ل اللج��ان م��ع املجتم��ع املحل��ي. 

مبدأ التقييم الذاتي: 

        يت�سم��ن ه��ذا املب��داأ قي��ام اأع�س��اء اللج��ان املجتمعي��ة بالتقيي��م الذات��ي لن�س��اطهم واأدائه��م مب��س�عي��ة ودق��ة، لقيا���س م��دى 
جناحه��م يف حتقي��ق اله��دف م��ن ع�س�يته��م يف اللج��ان وحتقي��ق اله��دف م��ن اللج��ان ب�س��كٍل ع��ام، ووفق��اً مل�جه��ات العم��ل االأخالقي��ة 

ومدون��ات ال�س��ل�ك.

مبدأ الحيادية:

        ويعن��ي ه��ذا املب��داأ اأن تعم��ل اللج��ان املجتمعي��ة م��ع املجتم��ع بحيادي��ة تام��ة، وُتق��دم خدماته��ا ل��كل امل�اطن��ن، وجت��ذر ح�س�ره��ا 
عل��ى م�س��ت�ى املحافظ��ة دون االنحي��از الأي ط��رف كان واأن تك���ن متح�س�س��ة ب�س��كٍل كاِف للتباي��ن والتن���ع االجتماع��ي وال�سيا�س��ي.

مبدأ املصداقية يف تحري ونقل املعلومات:

       ويعن��ي ه��ذا املب��داأ اأن يتبن��ى اأع�س��اء اللج��ان املجتمعي��ة امل�سداقي��ة يف حت��ري ونق��ل املعل�م��ات ال�سحيح��ة ح���ل ح��االت العن��ف 
القائ��م عل��ى اأ�سا���س الن���ع االجتماع��ي، واأن يك�ن���ا متح�س�س��ن الأي معل�م��ة منق�ل��ة ع��ربه وم�س��ت�ثقن م��ن م�سدره��ا وم�سداقيته��ا.
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  1-2    مقومات نجاح اللجان املجتمعية

بناء القدرات: 

        بن��اء ق��درات اأع�س��اء اللجن��ة املجتمعي��ة واإك�س��ابهم الق��درات وامله��ارات الت��ي متكنه��م م��ن تنفي��ذ االأن�س��طة مبختل��ف اأن�اعه��ا 
بكفائة وجدارٍة، وه� بالتاأكيد ما �س��ي�ؤدي اإىل �سمان عدم تعُر�س الن�س��اء والفتيات لل�سرر جراء اي ان�س��طٍة غر كف�ؤة وخ�س��ساً 

فيم��ا يتعل��ق بتاأم��ن احلماية.

الجاهزية واملتابعة:

         اجلاهزي��ة عن��د اأع�س��اء اللج��ان املجتمعي��ة للتعام��ل م��ع احل��االت املر�س���دة الت��ي تعر�س��ت للعن��ف، واتخ��اذ االج��راءات ال�س��ريعة 
من اأجل اإنقاذ تلك احلاالت وتخفيف ال�سرر عنها واإحالتها اإىل اجلهات املخت�سة.

العمل مع املجتمع:

        تعم��ل اللجن��ة املجتمعي��ة بال�س��راكة والتع��اون م��ع املجتم��ع املحل��ي، وت�ستك�س��ف امل�س��كالت واحل��االت الت��ي له��ا عالق��ة بالعن��ف 
القائ��م عل��ى اأ�سا���س الن���ع االجتماع��ي يف  اأو�س��اط املجتم��ع املحل��ي، وتعم��ل م��ع نف���س املجتم��ع عل��ى اإيج��اد احلل���ل لتل��ك امل�س��كالت 

واحل��االت ومتابع��ة تطبي��ق تل��ك احلل���ل، وبالت��ايل فه��ي مقرتن��ٌة باملجتم��ع املحل��ي من��ه والي��ه.
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1-3    تحليل عمل اللجان املجتمعية

عوامل داخلية:

نقاط القوة

ملناط��ق  انتمائه��م  خ�����الل  م��ن  اللج������ان  اأع�س��اء  تن���ع 
متع��ددة عل��ى م�س��ت�ى كل حمافظ��ة.

تن�ع اخلربات لدى اأع�ساء اللجان املجتمعية.

الن�س�����اء  بق�ساي��ا  اللج�����ان  ع�س�����ات  اأع�س����اء/  اإمي��ان 
الالت��ي يتعر�س��ن للعن�����ف، واإميانه��م بحق���ق الن�س����اء 

ومناه�س��ة التميي��ز والعن��ف ال�اق��ع عل��ى الن�س��اء.
ال�سراكة مع منظمات جمتمع مدين اآخرى.

ن�س�ء اللجنة املجتمعية من املجتمع املحلي نف�سه.

كيفية البناء عليها

اأك��رب  اإىل  ال��س���ل  واإمكاني����ة  اأكث����ر  خدم�����ات  تق��دي�����م 
ع��دد م��ن الن�س��اء املعنف��ات.

للت���دخ������ل  ط������رق خمتلف�������ة  وابت��ك�������ار  العم���ل  تط���ي������ر 
ت��سي���ح  عل���ى  الق���درة  م���ع  املعنف���ات،  الن�س���اء  وحماي���ة 
املعل�م���ات واالأف���كار ح����ل العن���ف القائ���م على اأ�سا����س الن�ع 

االجتماع���ي.

االإميان بالق�سية يزيد من االلتزام بالعمل.

زي����ادة ال���ت��ع����اون والتن���س��ي������ق م�����ع امل�ؤ�س�س��ات العامل��ة يف 
النط��اق اجلغ��رايف لعم��ل اللجنة.

ت�سهيل عمل اللجان يف ر�سد واإحالة احلاالت املعنفة.
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نقاط الضعف

اللج��ان املجتمعي��ة يف  ق��د يظه��ر �سع��ف يف ثق��ة فري��ق 
قدرته��م عل��ى جن��اح التجرب��ة.

مم��ا  اللج��ان،  اأع�س��اء  ب��ن  اخلالف��ات  ظه���ر  احتم��ال 
يه��دد جن��اح اللج��ان يف تاأدي��ة امله��ام املطل�ب��ة منه��ا.

ان�سحاب لبع�س اأع�ساء وع�س�ات من اللجان.

نق���س املعرف����ة واخلب����رة يف العم��ل االجتماع�����ي ل�����دى 
اللق�������اءات  اإدارة  يف  قدرته��م  و�سع��ف  اللج������ان  اأع�س�����اء 

واحل�اري��ة. الت�ع�ي��ة 

انتم�����اء اأع�س���اء/ع�س������ات اللجن�����ة لالأح��زاب ال�سيا�س��ية 
مم��ا ق��د يه��دد احليادي��ة يف العم��ل اأو ي��ربز خالف��ات داخل 

اللجنة.

كيفية التخلص منها أو تخفيفها

اجله������ات امل�سرف�����ة عل����ى اإن�س����اء اللج�����ان ي���ج����ب اأن تعم�����ل 
عل��ى م�س��اندة اللجن��ة املجتمعي����ة يف التخطي����ط والتنفي����ذ 

واملتابع��ة والتقييم.

بن��اء ق��درات اللجن��ة يف مه��ارات ح��ل النزاع��ات والتفاو���س 
واحل���ار، وتثبي��ت نظ��ام داخل��ي ق���ي للجن��ة يف ح��ال مت 

تطبيق��ه مين��ع اأ�س��باب اخل��الف ب��ن اع�س��اء اللج��ان.

اأي  ح�����دث  ح�����ال  يف  ج�����دد  اأع�س��اء  الإ�ساف��ة  اآلي��ة  و�س��ع 
ان�س��حاب لالأع�س��اء ال�س��ابقن م��ع اأهمي����ة تطبي��ق نظ��ام 
االأع�س��اء  ان�سح����اب  اأ�سب�������اب  ملعرف������ة  الداخل����ي  التقيي����م 

ومعاجلته��ا.

تدري��ب وبن��اء ق��درات اللجن��ة يف العم��ل م��ع املجتم��ع ويف 
مه��ارة تي�س��ر واإدارة  جلل�س��ات احل�اري��ة والت�ع�ي��ة. 

ت�سمي�����ن احلي���ادي�����ة ك�س�����رط م����ن �س������روط االن����سم�����ام 
لع�س�ي��ة اللجن��ة املجتمعي��ة 



13

الدليل الإجرائي حول تكوين وتنظيم عمل اللجان املجتمعية

عوامل خارجية:

الفرص

زي��ادة اهتم��ام املجتم��ع املحل��ي باأهمي��ة ك�س��ر ال�سم��ت اأم��ام 
العن��ف ال��ذي مُيار���س �س��د الن�س��اء خ�س��س��ا اأثن��اء الن��زاع 

اجل��اري يف اليم��ن.

ويدي��ن  يرف���س  ع��ام  راأي  بن��اء  يف  االإع��الم  دور  زي��ادة 
االجتماع��ي. الن���ع  اأ�سا���س  عل��ى  القائ��م  العن��ف  ممار�س��ة 

وج���������د الع���دي������د م���ن امل�ؤ�س���س������ات االجتماعية واخلرية 
التي ميكن للجان املجتمعية التن�سيق والتعاون معها.

آلية االستفادة منها

املجتم��ع  وطاق��ات  وخب���رات  اإمكاني����ات  كاف���ة  ت�ظ��ي�����ف 
املحل��ي الب�س��رية م��ن اج��ل الت�عي��ة للتخفي��ف م��ن مظاهر 

العن��ف وكذل��ك يف الر�س��د واالإحال��ة.

املجتم��ع عن��د تنظي��م احل���ارات  اهتم��ام  م��ن  اال�س��تفادة 
املجتمعي�����ة ح�������ل الع���ن�������ف الق����ائ����م عل��ى اأ�س�����ا�س ال����ن�������ع 
االجتماع�����ي وعن��د منا�س��رة الق�ساي������ا الت��ي له��ا عالق��ة 

مبناه�س��ة العن��ف.

م��ح����اول�����ة اال�ست���ف�����ادة م�����ن االأدوات االعالمي��ة املحلي��ة 
املتاحة يف جه�د مناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع 

االجتماعي.

االآمن��ة  املراك��ز  اإىل  للت�ج��ه  والفتي��ات  الن�س��اء  ت�س��جيع 
م��ن  للناجي��ات  والقان���ين  النف�س��ي  الدع��م  تق��دم  الت��ي 

العن��ف.

التن�س��يق م��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين وال�س��طلة املحلي��ة 
لتنفي��ذ ان�س��طة ح�اري��ة ح���ل مناه�س��ة العن��ف القائ��م 
اال�ستف����ادة  وحم����اولة  االجت����ماعي،  الن���ع  اأ�س����ا�س  عل��ى 
م��ن املنظم��ات املتعاون��ة وم��ن ال�س��لطات يف ت�ف��ر اماك��ن 
للرعاية االجتماعات وبع�س الدعم الل�ج�ستي وحماول���ة 
اال�ستف����ادة  م��ن  خدم��ات  امل�ؤ�س�س��ات   االجتماعي��ة  واخلري��ة.



14

الدليل الإجرائي حول تكوين وتنظيم عمل اللجان املجتمعية

التحديات

احتمال عرقلة بع�س اجلهات لعمل اللجنة املجتمعية.

احتم�����ال رف����س واعت����را�س بع�����س املك�ن��ات يف املجتم��ع 
املحلي لدور اللجان )تنامي احلركات الدينية( املناه�سة 

حلق�ق االإن�س�����ان وبخا�س����ة حق�����ق الن�ساء.

 و�سع النزاع الراهن يف اليمن.

آلية تخفيفها

تكثيف جه�د التن�سيق مع اجلهات املعنية.

و�سع خطة عمل واقعية ومقب�لة من املجتمع املحلي.

بن��اء ق��درات اأع�س��اء اللج��ان يف جم��ال الدالئ��ل الديني��ة 
امل�ؤيدة  ملناه�سة العنف على الن�ساء، وتدريبها يف مهارات 

احل���ار واالقناع.

بن����اء ق��درات اأع�س�����اء اللج����ان يف مه�����ارات التعام�����ل م��ع 
النزاع��ات والتح�س���س للنزاع��ات.

و�سع خطط بديلة ح�سا�سة للنزاع يف املجتمع.
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1-4    املعارف واملهارات األساسية الالزمة للجان املجتمعية 

1-4-1 املعارف الالزمة للجان املجتمعية 

لك��ي حتق��ق اللجن��ة املجتمعي��ة االأه��داف املن�س���دة منه��ا وتنف��ذ امله��ام املطل�ب��ة منه��ا فان��ه ينبغ��ي ت�ف��ر م�سف�ف��ة م��ن التدريب��ات 

املطل�ب��ة لتزويده��ا باملع��ارف يف م��س�ع��ات متع��ددة، وميك��ن حتدي��د ه��ذه امل��س�ع��ات كالت��ايل:

مفه�م الن�ع االجتماعي واأدواره والعنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي وامل�ا�سيع املتعلقة به.
رم العنف على الن�ساء. معارف ح�ل الدالئل الدينية التي ت��سح ت�ازن االأدوار بن الرجال والن�ساء والدالئل الدينية التي جُتَ

معارف ح�ل القرار 1325 ومرتكزاته.
معارف ح�ل اجلل�سات احل�ارية �سكلها وتنظيمها واأدواتها.

معارف ح�ل احل�سد واملنا�سرة من اأجل مناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي.
معارف ح�ل الت�عية والياتها ملناه�سة العنف القائم على ا�سا�س الن�ع االجتماعي.

1-4-2 املهارات الالزمة للجان املجتمعية

اأي�ساً لكي حتقق اللجنة املجتمعية االأهداف املن�س�دة منها وتنفذ املهام املطل�بة منها فاإنه ينبغي ت�فر م�سف�فة من التدريبات 

املهاري��ة يف م��س�ع��ات متع��ددة، وميك��ن حتدي��د ه��ذه امل��س�ع��ات كالتايل:

مهارة اإدارة وتي�سر اجلل�سة احل�ارية.
مهارة احل�ار واإقناع االآخرين والتاأثر بهم.
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مهارة القيادة واتخاذ القرار.
مهارات التح�س�س للنزاعات )العمل يف بيئة النزاعات( ومهارات التعامل مع النزاعات.

مهارة االت�سال الفعال، ومهارة التفاو�س. 
مهارة احل�سد والتعبئة وك�سب التاأييد.

مهارة التخطيط والتنفيذ واملتابعة.
مهارة كتابة التقارير مب�ست�اها املقب�ل.
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      2        الجزء الثاني:

    تشكيل اللجان املجتمعية 

   2-1    مكونات اللجنة املجتمعية

تتك�ن كل جلنٍة جمتمعية من عدد )12( ع�س�اً ميثل�ن فئاٍت جمتمعيٍة وجهاٍت وم�ؤ�س�سات ذات عالقة، يف اإطار النطاق اجلغرايف 

)املحافظة( لعمل اللجنة املجتمعية.

ُت�س��كل اللج��ان املجتمعي��ة وفق��اً للمعاي��ر واخلط���ات ال���اردة يف الفق��رة اخلا�س��ة مبراح��ل وخط���ات ت�س��كيل اللج��ان املجتمعي��ة. كل 
جلن��ٍة جمتمعي��ة يج��ب اأن تك���ن ممِثل��ًة الأه��م اجله��ات امل�ؤث��رة يف املجتم��ع املحل��ي وه��� م��ا ينبن��ي علي��ه اختي��ار االأ�س��ماء وفق��اً ملعاي��ر 
الرت�س��يح ومعاي��ر االختي��ار م��ع مراع��اة ن�س��بة الن�س��اء يف كل جلن��ٍة )م��ا ال يق��ل ع��ن 30%(، ميك��ن حتدي��د اجله��ات الت��ي تت�س��كل منها 

اللج��ان عل��ى النح��� التايل:
1.  اجلهات االمنية                                                                     عدد )2( اأع�ساء

2.  قطاع التعليم                                                                        عدد )2( اأع�ساء

3.  قطاع ال�سحة                                                                        عدد )2( اأع�ساء

4.  �سخ�سياٌت اجتماعية م�ؤثرة                                                 عدد )2( ع�س�

5.  م�ؤ�س�ساُت ومنظمات املجتمع املدين                                     عدد )1( ع�س�

6.  فئة النازحن                                                                        عدد )1( ع�س�

7.  الناجيات من العنف                                                             عدد )1( ع�س�

8.  مبادرات �سبابية                                                                    عدد )1( ع�س�
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   2-2    مراحل وخطوات تشكيل اللجان املجتمعية

)التهيئة والتوا�سل - الرت�سيح -  االختيار والت�سكيل - التدريب(

ي��سح ال�سكل البياين اأعاله مراحل ت�سكيل اللجان املجتمعية.

املرحلة االأوىل: التهيئة والتوا�سل مع خمتلف املكونات واملوؤ�س�سات يف املجتمع املحلي 

تت�سمن هذه املرحلة اخلط�ات التالية: 
الت�ا�سل مع  اجلهات املعنية لت��سيح فكرة اإن�ساء اللجان املجتمعية.

اال�ستعانة بالدليل االجرائي وت��سيحه للجهات املعنية يف املجتمع.
تهيئة املجتمِع املحلي من خالل اأي و�سائط اإعالمية ممكنة.

االعالن عن تد�سن هذه املرحلة بالطرق املمكنة.
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املرحلة الثانية: تر�سيح االأ�سماء املقرتحة لع�سوية اللجنة

يتم البحث يف اأو�ساط املجتمع املحلي عن ال�سخ�سيات التي تت�افق مع املعاير اأدناه الختيار قائمة املر�سحن لع�س�ية اللجان:

املعايير الخاصة بتحديد املرشحين لعضوية اللجان )معايير الترشيح(

1.  اأن يك�ن ع�س�/ة اللجنة املجتمعية من اأبناء املحافظة.

2.  اأن يك�ن �سمن الفئة العمرية )20-50 �سنة(.

3.  اأن يك�ن لديه م�ست�ى تعليمي منا�سب ال يقل عن �سهادة الثان�ية العامة.

4.  اأن يك�ن ممثاًل اأو منتمياً الإحدى اجلهات اأو الفئات التي ُذكرت يف مك�نات اللجنة املجتمعية.

5.  اأن يك�ن لديه القدرة على اإدارة النقا�سات واحل�ارات والتخاطب مع االخرين.

6.  اأن يك�ن لديه م�اقف اأو ان�سطة �سابقة داعمة للن�ساء ومناه�سة للعنف �سد الن�ساء.

7.  اأن يك�ن ذا �سلة بالعمل التط�عي مع املجتمع املحلي وميتلك ر�سيداً يف هذا اجلانب.

8.  اأن يك�ن �ساحب قدرٍة على بناء عالقات تعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الر�سمية والغر ر�سمية يف حمافظته اأو ميتلك 

      تاأثراً على تلك اجلهات مبا ميكنه من �سنع ت�ا�سل ق�ي.

ولترشيح اللجان وتطبيق املعايير ال بد من األخذ باالعتبارات التالية:

وج�ب مطابقة ال�سخ�سيات املر�سحة لكل معاير الرت�سيح.
يف كل حمافظ��ة يحت���ي ك�س��ف الرت�س��يح عل��ى ع��دد )24( مر�س��حاً مب��ا مياث��ل �سع��ف الع��دد املطل���ب لت�س��كيل اللجن��ة. وم��ن 
يق���م بالرت�س��يح علي��ه اأن يق���م مب�ساعف��ة الع��دد م��ن اجله��ات نف�س��ها ال���اردة يف مك�ن��ات اللجن��ة املجتمعية لك��ي تتم املفا�سلة 
بن اأكرث من �سخ�ٍس ينتم�ن لنف�س اجلهة، كمثال »اإذا كان مطل�ب عدد )1( ترب�ي �سمن ق�ائم اللجنة فاإنه يجب تر�سيح 

ع��دد )2( ترب�ي��ن وف��ق املعاي��ر، ليت�س��نى اختي��ار واح��ٍد منه��م يف املرحلة التالي��ة وفق معاير االختيار«. 
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ك�س�فات الرت�سيح يجب اأن تت�سمن ما ن�سبته )30%( على االأقل ن�ساء متن�عة من خمتلف اجلهات بح�سب االمكان.
تعدد التمثيل اجلغرايف الأع�ساء اللجنة ما اأمكن.

يج��ب اأن ُيرف��ق بك�س��ف املر�س��حن بروفاي��ل ق�س��ر ع��ن كل مر�س��ح )�س��رة ذاتي��ة خمت�س��رة( ال تزي��د ع��ن �سفح��ة واح��دة 

وحتت���ي ب�س��كل مبا�س��ر عل��ى املعل�م��ات الت��ي تخ��دم املعاي��ر وم�ؤ�س��رات القيا���س يف النم�ذج��ن رق��م )1( و )2(.

من�ذج رقم )1( ي��سح م�ؤ�سرات القيا�س ملعاير الرت�سيح

املقياس )سيظهر يف خانات العناوين يف نموذج املرشحين(املعيارم

املي��الد، اأن يك�ن ع�س�/ة اللجنة املجتمعية من اأبناء املحافظة.1 م��كان  العم��ر،  )اال�س��م،  ال�س��خ�سية  املعل�م��ات 
وج��د(.  اإن  االميي��ل  التلف���ن، 

م��كان االقام��ة احلالي��ة، ن���ع اله�ي��ة ورقمه��ا، م��كان وتاري��خ 
�سدورها.

اأن يك�ن �سمن الفئة العمرية )20-50 �سنة(.2

اأن يك�ن لديه م�ست�ى تعليمي منا�سب ال يقل عن �سهادة الثان�ية العامة.3
امل�ست�ى التعليمي/ املهنة واجلهة. اأن يك���ن ممث��اًل اأو منتمي��اً الإح��دى اجله��ات او الفئ��ات الت��ي ُذك��رت يف 4

مك�ن��ات اللجن��ة املجتمعي��ة.
اأن يك���ن لدي��ه الق��درة عل��ى ادارة النقا�س��ات واحل���ارات والتخاط��ب م��ع 5

االخري��ن.
اأداره��ا  الت��ي  احل�اري��ة(  او  )النقا�س��ية  الفعالي��ات  ع��دد 

ي�ج��د(. ال  �سعي��ف،  مت��س��ط،  )ع��اِل، 
اأن يك���ن لدي��ه م�اق��ف او ان�س��طة �س��ابقة داعم��ة للن�س��اء ومناه�س��ة للعن��ف 6

�سد الن�ساء.
ع��دد الفعالي��ات الت��ي ح�سره��ا/ �س��اندها/ دعمه��ا/ نا�سره��ا 

من اأجل دعم ق�سايا الن�ساء يف املجتمع املحلي.
اأن يك���ن ذا �سل��ة بالعم��ل التط�ع��ي م��ع املجتم��ع املحل��ي وميتل��ك ر�سيد يف 7

هذا اجلانب.
الت��ي  واخلدم��ات  واالجن��ازات  التط�عي��ة  االأعم��ال  ن�س��بة 
قدمه��ا املر�س��ح للمجتم��ع املحل��ي )ع��اِل، مت��س��ط، �سعي��ف، 

ال ي�ج��د(.
اأن يك���ن �ساح��ب ق��درة عل��ى بن��اء عالق��ات تع��اون م��ع خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات 8

الر�سمية والغر ر�سمية يف حمافظته اأو ميتلك تاأثراً على تلك اجلهات 
مب��ا ميكن��ه من �سنع ت�ا�س��ل ق�ي.

جي��د  )ممت��از،  املحلي��ة  ال�س��لطة  عل��ى  والتاأث��ر  العالق��ة 
ج��دا، جي��د، مت��س��ط(.
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من�ذج رقم )2( خا�س بك�سف املر�سحن يف كل حمافظة

ملحوظة: لتاأكيد البيانات يف اجلدول البد من ارفاق ن�سخة من ال�سرة الذاتية او الربوفايل املخت�سر الذي ي��سح معل�مات ح�ل املعاير ادناه.

املعلومات الشخصية 
)االسم، العمر، مكان 

امليالد، التلفون، االيميل 
إن وجد(

مكان االقامة 
الحالية، نوع الهوية 

ورقمها، مكان 
وتاريخ صدورها.

املستوى 
التعليمي/ 

املهنة 
والجهة

عدد الفعاليات 
)النقاشية او 

الحوارية( التي 
أدارها املرشح 
)عاِل، متوسط، 
ضعيف، ال يوجد(

عدد الفعاليات 
التي حضرها/ 

ساندها/ دعمها/ 
ناصرها من أجل 

دعم قضايا النساء 
يف املجتمع 

املحلي.

نسبة االعمال 
التطوعية 
واالنجازات 

والخدمات التي 
قدمها املرشح 

للمجتمع املحلي 
)عاِل، متوسط، 
ضعيف، ال يوجد(

العالقة والتأثير 
ىلع السلطة 

املحلية )ممتاز، 
جيد جدا، جيد، 

متوسط(

1.       حممد احمد 
اجلبلي، 35 �سنة، 
ابن، 777334455، 

Mohamed@gmail.
com

عدن/ كريرت/ 
العيدرو�س، ج�از 

45678، عدن 
2010/6/23. 8 �سن�ات 

اإقامة.

بك/ مدير 
مدر�سة/ تربية

2.       �سامل �سالح القد�سي،  
           44 �سنة، تعز، 732245678، 

salem@gmail.com

تعز/ التعزية/ 
ال�احة، بطاقة �س 

50000657854، تعز 
.2000/11/17

.3

.4

.5

.6

.7

.8

 .36
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املرحلة الثالثة: اختيار وت�سكيل اللجان املجتمعية

بع��د ا�س��تالِم ك�س���فات املر�س��حن تت��م عملي��ُة االختي��ار واملفا�سل��ة ب��ن االأ�س��ماء املر�س��حة وحتدي��د الع��دد الفعل��ي لق���ام اللج��ان 
املجتمعية وه� )12( ع�س�اً، وبالت�قيع على هذا الك�سف تك�ن اللجنة قد ت�سكلت وب�سكل ر�سمي. والختيار وحتديد اأع�ساء اللجان 
املجتمعي��ة ب�س��كٍل نهائ��ي يت��م االعتم��اد عل��ى املعل�م��ات الت��ي �س��رتد يف الربوفاي��الت الق�س��رة ع��ن املر�س��حن وتطبي��ق املعاي��ر ادن��اه:

املعايير الخاصة باختيار وتحديد أعضاء اللجان املجتمعية بشكل نهائي )معايير االختيار(

امل�س��ت�ى التعليم��ي )ميك��ن جت��اوز ه��ذا املعي��ار ل�سال��ح الن�س��اء يف ح��ال ان نتيج��ة املفا�سل��ة �س��تحرم الن�س��اء م��ن امل�س��اركة يف 
اللجنة وفق الن�سبة املحددة او يف حالة املفا�سلة بن ن�ساء لديهن القدرة العالية على التاأثر يف املجتمع ولكنهن ال ميتلكن 

امل�ؤه��ل التعليم��ي العايل(.
امل�ساركة يف الفعاليات التط�عية واخلدمية للمجتمع.

القدرة على اإدارة اللقاءات واجلل�سات النقا�سية.
امل�ساركة يف اأدوار لدعم وم�ساندة ق�سايا املراأة.

والختيار اللجان وتطبيق املعايير ال بد من األخذ باالعتبارات التالية:

وج���ب مطابق��ة ال�س��خ�سيات الت��ي �س��يتم اختياره��ا ل��كل معاي��ر االختي��ار، وق��د تب��دوا املعاي��ر هن��ا م�س��ابهة ملعاي��ر الرت�س��يح 
لك��ن ا�س��تخدامها هن��ا ه��� فق��ط للمفا�سل��ة والرتجي��ح بن املر�س��حن الذين ينتم�ن لنف���س اجله��ة؛ كمثال حتى نطبق معيار 
امل�س��اركة يف الفعالي��ات التط�عي��ة عل��ى ع��دد )2( مر�س��حن م��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين فاإنن��ا نق���م بح�س��بة ع��دد الفعالي��ات 

التط�عي��ة ل��كٍل منه��ا وباملقارن��ة نخت��ار االأعلى وهك��ذا لبقية املعاير.
يت�سم��ن االختي��ار ع��دد )1( م��ن كل جه��ة وف��ق اجله��ات ال���اردة يف مك�ن��ات اللجن��ة املجتمعي��ة، وبحي��ث تك���ن اللجنة ممثلًة يف 
ع�س�يتها لكافة تلك املك�نات، ويف حال ا�س��تبعاد اأي مك�ن ب�س��بب عدم تطابق املعاير يتم اختيار البديل من املك�ن االأقرب 

يف التخ�س�س اأو املك�ن االأكرث تاأثراً.
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الك�سف النهائي للجنة املجتمعية يجب اأن يت�سمن ما ن�سبته )30%( على االأقل ن�ساء من خمتلف اجلهات.
مراعاة التجان�س بن اأع�ساء اللجنة املجتمعية من حيث: الفئة العمرية وم�ست�ى اخلربات املح�سلة وقدرات العمل.

من�ذج رقم )3( ي��سح م�ؤ�سرات القيا�س ملعاير االختيار

املقياساملعيارم

امل�ست�ى التعليمي/ املهنة واجلهة.امل�ست�ى التعليمي.1

2
امل�ساركة يف الفعاليات 

التط�عية واخلدمية 
للمجتمع.

ن�س��بة االأعم��ال التط�عي��ة واالجن��ازات واخلدم��ات الت��ي قدمه��ا املر�س��ح للمجتم��ع 
املحل��ي )ع��اِل، مت��س��ط، �سعي��ف، ال ي�جد(.

3
القدرة على اإدارة اللقاءات 

واجلل�سات النقا�سية.
ع��دد اللق��اءات واجلل�س��ات النقا�س��ية الت��ي اأداره��ا املر�س��ح م��ن خ��الل م��ا يظه��ر يف 

الربوفاي��ل املخت�س��ر )ع��اِل، مت��س��ط، �سعي��ف، ال ي�ج��د(.

4
امل�ساركة يف اأدوار لدعم 

وم�ساندة ق�سايا املراأة
م�س��ت�ى م�س��اركة املر�س��ح يف م�س��اندة لق�ساي��ا الن�س��اء م��ن خ��الل م��ا يظه��ر يف 

الربوفاي��ل املخت�س��ر )ممت��از، جي��د ج��دا، جي��د، مت��س��ط(.
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من�ذج رقم )4( خا�س بالك�سف النهائي ملن مت اختيارهم وفق املفا�سلة النهائية يف كل حمافظة
ملح�ظة: لتاأكيد البيانات يف اجلدول البد من ارفاق ن�سخة من ال�سرة الذاتية او الربوفايل املخت�سر الذي ي��سح معل�مات ح�ل املعاير ادناه.

املعلومات الشخصية )االسم، 
العمر، مكان امليالد، التلفون، 

االيميل إن وجد(

مكان االقامة الحالية، 
نوع الهوية ورقمها، 
مكان وتاريخ صدورها.

املستوى 
التعليمي/ 

املهنة والجهة

نسبة االعمال 
التطوعية واالنجازات 

والخدمات )عاِل، 
متوسط، ضعيف، ال 

يوجد(

عدد اللقاءات 
والجلسات النقاشية 
التي ادارها املرشح 

)عاِل، متوسط، 
ضعيف، ال يوجد(

مستوى مشاركة 
املرشح يف مساندة 
لقضايا النساء )ممتاز، 

جيد جدا، جيد، 
متوسط(

1.       حممد احمد اجلبلي، 35 
�سنة، ابن، 777334455، 

Mohamed@gmail.com

عدن/ كريرت/ العيدرو�س، 
ج�از 45678، عدن 

2010/6/23. 8 �سن�ات 
اإقامة.

بك/ مدير 
مدر�سة/ تربية

2.       �سامل �سالح القد�سي،  
           44 �سنة، تعز، 732245678، 

salem@gmail.com

تعز/ التعزية/ ال�احة، 
بطاقة �س 50000657854، 

تعز 2000/11/17.
.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12
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املرحلة الرابعة: تدريب اللجان املجتمعية

        ه��ذه املرحل��ُة الت��ي تل��ي ت�س��كيل اللج��ان املجتمعي��ة وتت�سم��ن تدري��ب اللج��ان املجتمعي��ة يف خمتل��ف اجل�ان��ب املتعلق��ة مبناه�س��ة 
العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي. وهذا ه� امل��س�ع الرئي�سي الذي تتدرب عليه اللجان. اللجان اأي�سا حتتاج لتدريبات 

اإ�سافي��ة معرفي��ة ومهاري��ة مت��ت اال�س��ارة اليه��ا يف الفق��رة 1-4 املع��ارف وامله��ارات االأ�سا�س��ية الالزم��ة للج��ان املجتمعية.
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      3        الجزء الثالث: 

     نظام عمل اللجان املجتمعية 

  3-1    قواعد ومجاالت عمل اللجان املجتمعية ومهامها:

اواًل: قواعد عمل اللجان املجتمعية

1.  العمل الت�ساركي، فيما بن اأع�ساء اللجنة اأو مع البيئة اخلارجية.
2.  االن�سباط يف تاأدية املهام.

3.  ال�سفافية وامل�سائلة.
4.  املبادرة.

ثانيًا: جماالت عمل اللجان املجتمعية

1. عقد احل�ارات وجل�سات املناق�سة مع اجلهات ذات العالقة.
2. تنفيذ اأن�سطة املنا�سرة.
3. تنفيذ اأن�سطة الت�عية.

4. الر�سد واالحالة.
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ثالثًا: املهام العامة للجان املجتمعية
1.  متابعة كافة ق�سايا العنف القائم على الن�ع االجتماعي يف املحافظة.

2.  عقد االجتماعات الدورية ومناق�سة كل ما يك�ن يف جدول اعمالها وفق امل�ستجدات.
3.  بناء عالقٍة تكاملية مبا ي�سمن حتقيق االأهداف التي ن�ساأت اللجان من اأجلها.

4.  بن����اء عالق������ات جي�����دة مع ال�سلط���ات املحلي���ة ومنظم���ات املجتم���ع املدن���ي وال�سخ�سي����ات االجتماعي���ة مب��ا ي���ؤدي اإىل حت�سي��د 
      اجله�د املجتمعية املحلية ملناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي.

5.  و�سع اخلطط اخلا�سة باللجنة وتنفيذها.
6.  البحث عن م�ارد لدعم خمتلف الفعاليات املقرتحة ملناه�سة العنف القائم على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي.

7.  تقدمي الدعم وامل�ساندة ل�سبكات الت�عية املجتمعي���ة على م�س��ت�ى املديري����ات والتن�سي���ق له���ا مع اجله����ات ذات العالق����ة على 
     م�ست�ى املحافظة.

8.  مناق�سة احتياجات اللجنة يف بناء القدرات والتدريب والبحث عن فر�س لتلبية تلك االحتياجات. 

  3-2    هيكل اللجان املجتمعية:

         كل جلن��ٍة جمتمعي��ة تتك���ن م��ن )12( ع�س���اً يت�زع���ن عل��ى ع��دة تخ�س�س��ات داخ��ل اللجن��ة املجتمعي��ة، اللجن��ة يديره��ا من�س��ُق 

اللجن��ة وتت���زع امله��ام ب��ن املجم�ع��ات، وميكن ت��سيف هيكل اللجان املجتمعية على النح� التايل:

اأ -  من�سق اللجنة
عدد )1( ويخت�س بالتايل:

اإدارة اللجنة لفرتة )4( اأ�سهر حتى اختيار/انتخاب من�سقاً اآخر.
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تن�سيق كافة اجتماعات اللجنة وادارتها.

الت�ا�سل مع خمتلف اجلهات باإ�سم اللجنة.

ت�زيع املهام بن اأع�ساء اللجنة ومن بينها كتابة التقارير.

اال�سراف على عمل املجم�عات داخل اللجنة ومتابعة تنفيذ عملها.
ت�سليم مهام التن�سيق اإىل املن�سق اجلديد ف�ر انتخابه بعد انتهاء االأربعة االأ�سهر. 

ب -  م�ساعد من�سق اللجنة
عدد )1( ويخت�س بالتايل:

ين�ب عن املن�سق يف حال غيابه وي�ساعد املن�سق يف تاأدية عمله طيلة فرتة عمله.

ج -  جمموعة االعالم
عدد )3( اأع�ساء وتخت�س املجم�عة بالتايل:

التنظي��م والرتتي��ب واالإ�س��راف عل��ى اجل�ان��ب االعالمي��ة الت��ي ت��ربز عم��ل اللجن��ة واإجنازاته��ا وتعم��ل عل��ى ن�س��ر ال�ع��ي 

االعالم��ي ح���ل مناه�س��ة العن��ف القائ��م عل��ى اأ�سا���س الن���ع االجتماع��ي.

د -  جمموعة العالقات والتوا�سل
عدد )3( اأع�ساء وتخت�س املجم�عة بالتايل:

الت�ا�سل مع اجلهات ذات العالقة وبناء عالقات ق�ية مع البيئة املحلية وتنفيذ ت�جيهات املن�سق يف هذا االجتاه.
امل�ساهمة يف اإجناز عمليات التن�سيق مع اجلهات املعنية من اأجل تنفيذ االأن�سطة والفعاليات.
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ه -  جمموعة ح�سد املوارد
عدد )3( اأع�ساء وتخت�س املجم�عة بالتايل:

ال�س��عي من اأجل ح�س��د امل�ارد واالمكانات التي ميكن اأن ت�س��اعد اللجنة يف تنفيذ الفعاليات واالأن�س��طة ملناه�سة العنف القائم 
على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي.

و - مقرر اللجنة
عدد )1( ويخت�س بالتايل:

الرتتيب لالجتماعات وت�ثيقها.
اأر�سفة حما�سر االجتماعات وال�ثائق املتعلقة باللجنة.

  3-3    آلية اختيار منسقي اللجان ومسؤولي املجموعات داخل اللجان:

اختيار منسق اللجنة املجتمعية:

        كل جلن��ٍة جمتمعي��ة يف كل حمافظ��ة تخت��ار م��ن بينه��ا من�س��قاً للجن��ة، ليق���م مبهام��ه ح�س��ب م��ا ه��� م��س��ح اأع��اله وم��ن اأه��م املعاي��ر 
الختي��ار املن�س��ق يف كل دورة )4( اأ�س��هر ه��� ن�عي��ة م�س��اركته واإبداعات��ه يف ال��دورة ال�س��ابقة لعم��ل اللجن��ة. ويت��م اختي��ار املن�س��ق بطريقت��ن 
بن��اًء عل��ى راأي اأغلبي��ة اأع�س��اء اللجن��ة ح��ن انعق��اد جل�س��ة االختي��ار، ونعن��ي باالأغلبي��ة هن��ا هي الن�سف + واح��د، بحيث يتفق�ا على اإحدى 

االآليات اأدناه:

اآلية التزكية يف حال عدم االنتخاب
هذه االآلية يتم تطبيقها يف حال اتفاق اأغلبية اأع�ساء اللجنة عليها، وتتم وفق التايل:
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يق���م املن�س��ق ال�س��ابق بعر���ٍس خمت�س��ٍر الإجنازات��ه يف ف��رتة التن�س��يق ال�س��ابقة ث��م يعر���س اه��م االأن�س��طة الت��ي ق��ام به��ا اأع�س��اء 
اللجن��ة لك��ي يتع��رف االأع�س��اء عل��ى اأن�س��ط االأع�س��اء واأكرثه��م فاعلي��ة.

يطل��ب املن�س��ق م��ن احلا�سري��ن اختي��ار �س��خ�س مم��ن ال يرغب���ن يف الرت�س��ح الإدارة وتي�س��ر جل�س��ة التزكي��ة )مي�س��ر( ويطل��ب 
املي�سر من الراغب يف الرت�سح كمن�سق للجنة برفع يده، ويعلن ا�سمه على احلا�سرين. ويق�م بتدوين ا�سمه على ورقة حائطية 
ي�س��اهدها اجلميع ثم ي�س��األ املي�س��ر احلا�سرين اإن كان�ا يقبل�ن باملر�س��ح كمي�س��ر؟ وي�س��تقبل منهم االجابة برفع االأيدي وب�س��كٍل 

وا�سح.
يدون املي�سر عدد االأ�سخا�س الذين زك�ا املن�سق اجلديد على ال�رقة  احلائطية.

اآلية االنتخاب
هذه االآلية يتم تطبيقها يف حال اتفاق اأغلبية اأع�ساء اللجنة عليها، وتتم وفق التايل:

يق���م املن�س��ق ال�س��ابق بعر���ٍس خمت�س��ر الإجنازات��ه يف ف��رتة التن�س��يق ال�س��ابقة ث��م يعر���س اأه��م االأن�س��طة الت��ي ق��ام به��ا اأع�س��اء 
اللجن��ة لك��ي يتع��رف االأع�س��اء عل��ى اأن�س��ط االأع�س��اء واأكرثه��م فاعلي��ة.

يطل��ب املن�س��ق ال�س��ابق م��ن احلا�سري��ن اختي��ار �س��خ�س مم��ن ال يرغب���ن يف الرت�س��ح الإدارة جل�س��ة االنتخاب��ات )مي�س��ر( ث��م يت��م 
فتح باب الرت�س��ح ملن�س��ق اللجنة.

ي�سمح املي�سر لكل املر�سحن لعر�س اإجنازاتهم واأبرز اأن�سطتهم يف فرتة الدورة ال�سابقة.
يدي��ر املي�س��ر عملي��ة انتخاب��ات �س��رية با�س��تخدام ك��روت م�قع��ة م��ن لدي��ه ويف��رز املي�س��ر االأ�س���ات ب�س��كل علن��ي اأم��ام ال��كل والفائ��ز 

كمن�س��ق للجنة ه� اأكرث املر�س��حن اأ�س�اتاً ول� بفارق �س�ٍت واحد.
يعلن املي�سر ا�سم الفائز ومن تاله ويدون اأ�سماءهم على ورقة حائطية ي�ساهدها اجلميع.
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ف���ر اختي��ار من�س��ق اللجن��ة فاإن��ه يتع��ن عل��ى املن�س��ق اجلدي��د اإدارة اجتم��اع لتنظي��م عم��ل اللجن��ة املجتمعي��ة بحي��ث يك���ن متاح��اً 
الأع�س��اء اللجن��ة اأن يق�م���ا بت�زي��ع االأدوار بينه��م بح�س��ب التخ�س�س��ات املذك���رة اأع��اله ووف��ق الق��درات واخل��ربات واالمكان��ات 
والرغبات، وبحيث تك�ن هناك اإمكانيٌة لتبادل هذه االأدوار من وقت الآخر مبا يتيح لهم تن�ع التجربة داخل اللجنة املجتمعية. 

ويف حال تَعَذر ت�زيع املهام بهذه الطريقة فيمكن تطبيق اآلية اختيار املن�سق على بقية الهيكل.

  3-4    مراحل عمل اللجان املجتمعية:

�سكل ي��سح مراحل عمل اللجان املجتمعية
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مرحلة رصد املشاكل وتوثيقها

1.  حتديد الق�سايا وامل�ساكل التي تعاين منها الن�ساء والفتيات االأطفال واملتعلقة مبظاهر الع��ن��ف القائ���م على اأ�س��ا�س الن����ع 
      االجتماعي.

2.  جمع املعل�مات الكافية ح�ل تلك الق�سايا وامل�ساكل وحتري الدقة يف تلك املعل�مات وحتديداً م�سادرها.
3.  ت�ثيق كافة املعل�مات باأ�سكال متعددة ح�سب جدواها عند اال�ستخدام؛ تقارير، �س�ر، فيدي�هات ... الخ.

4.  التن�سيق الكامل مع كافة اجلهات ذات العالقة يف مرحل����ة الر�س����د وجم����ع املعل�م����ات لتجن�ب م�اجه����ة الع�ائ����ق ب�سب�ب 
      �سعف/ غياب التن�سيق.

5.  عقد االجتماعات لتنظيم ومتابعة مرحلة الر�سد وجمع املعل�مات.

 مرحلة اإلعداد لفعاليات حل املشاكل املرصودة

1.  و�سع خطة العمل لتناول امل�ساكل والق�سايا املر�س�دة وجدول��ة االأن�سطة وت�زيع امله����ام وامل�س�ؤولي����ات لتنفيذه�����ا، وو�س��ع 
      اآلية ملتابعة هذا التنفيذ. 

2.  الت�ا�سل مع خمتلِف اجلهات امل�س�ؤولة عن امل�ساكل/ الق�سايا املر�س�دة والتن�سيق معه����ا وحماول���ة اإ�سراكه���ا يف اإج���راءات 
      االأعداد للجل�سات احل�ارية اأو اأي اأن�سطٍة مقرتحة الحقة.

3.   مراجعة التقارير امل�ثقة اأو الفيدي�هات اأو العرو�س اأو اي اأدواٍت مقرتحة لال�ستخدام يف اجلل�سات احل�ارية اأو فعاليات 
      املنا�سرة واقرتاح التط�ير والتعديل الالزم.

4.  التن�سيق الكامل مع كافة اجلهات ذات العالقة يف مرحلة االإعداد لتجنب م�اجهة الع�ائق اأثناء التنفي����ذ ب�سبب �سع����ف/ 
     غياب التن�سيق.

5.  عقد االجتماعات لتنظيم مرحلة االإعداد و�سمان �سرها على ال�جه املطل�ب.



33

الدليل الإجرائي حول تكوين وتنظيم عمل اللجان املجتمعية

مرحلة تنفيذ الفعاليات واالتفاق ىلع الحلول

1.  تنفيذ االن�سطة املخطط لها يف مرحلة االإعداد )اجلل�سات احل�ارية، فعاليات املنا�سرة، الت�عية .... الخ(.
2.  ت�زيع املهام بن االأع�ساء الإدارة وتنفيذ اجلل�سات احل�ارية، فعاليات املنا�سرة، الت�عية وغرها.

3.  ت�ثيق الفعاليات املنفذة واإعداد تقارير مب�سطة ح�ل تلك االأن�سطة وت�ثيق احلل�ل املقرتحة اإن وجدت اأو النتائج نهاية 
       كل فعالية.

4.  التن�سيق الكامل مع كافة اجلهات ذات العالقة يف هذه املرحلة ل�سمان تنفيٍذ �سل�س وجيد واآمن ملختلف االأن�سطة.
5.  عقد االجتماعات لتقييم مرحلة التنفيذ.

6.  حتديد االأول�يات/ الق�سايا اجلديدة التي قد تك�ن ظهرت نتيجة التغذي��ة الراجعة اأثن��اء تنفي��ذ الفعالي���ات و االأن�سط���ة، 
     وحت�يلها اإىل مرحلة الر�سد والت�ثيق.

مرحلة متابعة تنفيذ الحلول

1.  عقد االجتماعات ملناق�سة متابعة احلل�ل املتفق عليها اأو النتائج املتحققة جراء الفعاليات واالأن�سطة املنفذة.
2.  و�سع خطة عمٍل مب�سطة ملتابعة احلل�ل املتفق عليها.
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  3-5    آليات عمل اللجان املجتمعية:

اأ - اجتماعات اللجان املجتمعية: 

        االجتماع��ات االعتيادي��ة للج��ان املجتمعي��ة: ه��ي اجتماع��ات عادي��ة ُتعق��د م��رًة كَل �س��هٍر وب�س��كل م�س��تمر، ويق���م املن�س��ق بالدع���ة 
له��ذه االجتماع��ات م��ن خ��الل الت�ا�س��ل اأو اإر�س��ال الر�س��ائل sms . يرك��ز االجتم��اع عل��ى مناق�س��ة االأن�س��طة وتقيي��م الفعالي��ات ال�س��ابقة 
واتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة اإ�ساف��ة اإىل مناق�س��ة اخلط��ط للمراح��ل القادم��ة ال�س��ابقة، واأي م�س��تجدات اأو ق�ساي��ا يطرحه��ا االأع�س��اء. يت��م 

ق��راءة املح�س��ر بع��د االجتم��اع والت�قي��ع علي��ة وت�س��ليم ن�س��خة لالأع�س��اء اإذا ت�ف��ر م��ع حتديد م�ع��د اللقاء القادم.

          االجتماع��ات اال�س��تثنائية للج��ان املجتمعي��ة: ه��ي اجتماع��ات غ��ر عادي��ة وُتعق��د عن��د احلاج��ة ملناق�س��ة الق�ساي��ا الطارئ��ة والهام��ة، 
ويلزم عقد هذه االجتماعات مب�جب ر�سالة اىل املن�سق ي�قع عليها ثلث االع�ساء على االأقل، تت�سمن �سرحاً م�جزاً ل�سبب طلب عقد 

االجتماع اال�ستثنائي.
منوذج رقم )5(  حم�سر اجتماع للجنة املجتمع
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ب - اآلية �سنع القرار:

عمليتا �سنع واتخاذ القرار داخل اللجان البد واأن تخ�سعان ملعاير الت�ساركية واالجماع وفق نهج الدميقراطية وال�سفافية، ومناق�سة 
القرارات تك�ن علنيًة بالن�سبة الأع�ساء اللجان مامل يكن هناك اأي مانٍع قان�ين. 

عملي��ة �سن��ع الق��رار مت��ر مبراح��ل متع��ددة ابت��داًء م��ن النقا�س��ات وامل�س��اورات وو�س��ع البدائ��ل، واتخ��اذ الي��ة االجم��اع كمنهجي��ة ثابت��ة 
التخ��اذ الق��رارات، ويف ح��ال االخت��الف ح���ل ق��رار مع��ن فيت��م اخل�س���ع للت�س�ي��ت، ويعت��رب الق��راُر ناف��ذاً ع��ن اللج��ان املجتمعية يف حالة 

ح��از عل��ى ت�س�ي��ت الن�س��ف + واح��د.

ج - خطة عمل اللجنة املجتمعية:
تق���م اللجن��ة املجتمعي��ة باإع��داد خط��ة عم��ٍل لتنظي��م عمله��ا، وه��ي خط��ة عم��ٍل ب�س��يطة وغ��ر معق��دة بحي��ث ميك��ن للجن��ة اأن ت�سممه��ا 

وتط�ره��ا بح�س��ب احلاج��ة، ت�س��تخدم اللجن��ة النم���ذج الت��ايل لت�سمي��م اخلط��ة:

منوذج رقم )6( خطة لتنفيذ ان�سطة اللجنة املجتمعية

معلومات عامة عن اخلطة: املحافظة- وعن�ان اخلطة

االهداف التفصيلية:

هي االهداف ق�سرة املدى ولها عالقة باالأن�سطة املنفذة، بحيث كل هدف تف�سيلي له 
ان�سطة حتققه، كما ان االهداف التف�سيلية مرتبطة بتحقيق الهدف العام من اخلطة.

الهدف العام:

وه� و�سٌف ملا تريد اللجنة 
اأن حتققه على مدى ط�يل، 

مثل اإحداث وعي جمتمعي اأو 
التخفيف من حاالت العنف.
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االمكانات 

املطلوبة 

للتنفيذ

االطار 

الزمني
املستهدفون

من 
االنشطة

التدخالت املقترحة 

لحل املشكلة/

القضية

)االنشطة املقترحة(

 املشكلة/ القضايا

االساسية

الى من

و�سف الفئات 
التي يجب 
ا�ستهدافها 

ب�سكل مبا�سر 
لتنفيذ 

االأن�سطة.

هي و�سٌف للتدخالت 
املمكن تنفيذها من اأجل 

حل امل�سكلة/ الق�سية 
املر�س�دة اأو التعامل مع 

الق�سية امل��س�فة يف 
العم�د االأول.

مثال/ لكي يتم معاجلة 
م��س�ع ت�سرب الفتيات 

من املدار�س فيقرتح عمل 
لقاءات مع مكتب الرتبية 

واملدار�س التي فيه هذه 
امل�ساكل ملناق�سة احلل�ل 

املمكنة.

 
هي و�سُف ق�سيٍة ما لها 
عالقة مبمار�سة حمددة 

للعنف القائم على اأ�سا�س 
الن�ع االجتماعي.

مثال: و�سف ق�سية ت�سرب 
الفتيات من املدار�س ب�سبب 
العنف املدر�سي اأو التحر�س 

وهكذا.
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      4       الجزء الرابع: 

   مدونة السلوك واستمرارية اللجان 

  4-1   مدونة سلوك اللجان املجتمعية:

ال��ق��ي������م:
االعرتاُف بحق�ق االن�سان كافة وحق�ق الن�ساء والفتيات كجزء اأ�سا�سي من تلك احلق�ق.

الكرامة االإن�سانية كٌل ال يتجزاأ وت�سل كل الن�ساء مبا فيها الن�ساء واالطفال.
حق الن�ساء يف امل�ساركة يف �سنع القرار.

اح��رتام كاف��ة فئ��ات املجتم��ع ومنه��م امل��راأة واالأطف��ال والفئ��ات ال�سعيف��ة بغ���س النظ��ر ع��ن دينه��ا، جن�س��يتها، اأو معتقداته��ا 
ال�سيا�س��ية.

التزام النزاهة وال�سفافية.
التزام العدالة وامل�ساواة.
التزام االأمانة وال�سدق.

التزام احليادية وامل��س�عية.
التزام امل�ساركة والعمل اجلماعي.
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املبادئ:
احرتام حق�ق الن�ساء والفتيات وحرية املراأة يف تقرير م�سرها واحرتام خياراتها.

ت�سجيع الن�ساء و م�ساعدتهن ومتكينهن من اتخاذ القرارات.
امل�ساواة وعدم التمييز واحرتام �سرية وخ�س��سية املراأة.

اإيجاد امل�ساحة االآمنة للعمل والعاملن وللفئه امل�ستهدفة واملحافظة على ال�سرية التامة للمعل�مات.
جتُن��ب تقا�س��ي اأي م��ردود م��ادي خ��الل تق��دمي امل�س��اعدات للفئ��ة امل�س��تهدفة، والعم��ل خلدم��ة اللجن��ة واأهدافها وب��دون م�سالح 

�سخ�سية.
االبتعاد عن االإ�ساءات اجل�سدية اأو اللغ�ية اأو اأي ن�ساطات غر اأخالقية تتنافى مع االأخالق والقيم العامة.

عمل اللجنة ي�سمل كل فئات املجتمع  دون متييز.
ا�ستخدام اأ�سل�ب احل�ار والت�ا�سل الفعال للت�ا�سل والتفاو�س مع االآخرين.

االلتزام باأهداف اللجنة ومقرراتها وامل�اعيد املتفق عليها.
اإلغ��اء »االأن��ا« وجع��ل م�سلح��ة االأع�س��اء والع�س���ات م��ن االأول�ي��ات والت�س��اور ال���دي التفاعل��ي م��ن خ��الل مناق�س��ة امله��ام وعق��د 

الن��دوات واالجتماع��ات لهذا الغر�س.
بناء امل�سداقية وبناء الثقة مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته املختلفة.

اجتناب:
ت�سيي�س امل�اقف والق�سايا.

الت�سهر االعالمي.
التحر�س وا�ستغالل �سفة اللجنة يف ممار�سات ال اأخالقية.

ا�ستخدام امل�سطلحات اجلارحة.
الطعن يف ت�سريعات وق�انن البلد النافذة بطرق غر مهنية.
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اإن العم��ل يف ع�س�ي��ة اللجن��ة املجتمعي��ة ينبغ��ي اأن ينبن��ي عل��ى قيم��ة اح��رتام امل��راأة واالع��رتاف بحق�قه��ا وان�س��انيتها، االإمي��ان 
الكام��ل ب��اأن اجتاه��ات العن��ف �س��د الن�س��اء ه��ي اجتاه��اٌت خاطئ��ة دخيل��ة على الدين وعلى املجتمع واالأع��راف االإيجابية  االأ�سيلة. 

  4-2    استمرارية اللجان املجتمعية:

         ا�س��تمرارية اللج��ان املجتمعي��ة ه��ي م��ن اأه��م اال�س��رتاتيجيات الت��ي ينبغ��ي الرتكي��ز عليه��ا، وه��� م��ا ينبغ��ي البن��اء علي��ه 
والتخطيط له منذ ت�سكيل اللجان واأثناء تدريبها ثم انتقالها اإىل مرحلة التنفيذ، وبالتايل ينبغي اتخاذ جمم�عة من الت�جهات 

الت��ي �س���ف ت�س��هم وت�س��اعد يف ا�س��تمرارية اللج��ان املجتمعي��ة، وه��ي كم��ا يل��ي:

حتفي��ز وت�س��جيع اأع�س��اء وع�س���ات اللج��ان املجتمعي��ة عل��ى القي��ام بخط���اٍت واأعم��ال ت�س��هم ا�س��رتاتيجًيا يف ا�س��تدامة اللج��ان، 
مث��ل تعزي��ز البني��ة امل�ؤ�س�س��ية الب�س��رية لتل��ك اللج��ان والبحث عن امل���ارد املالية والتم�يل، واإيج��اد اأ�س�ٍل ثابتة.

بناء عالقات وطيدة بن اللجان املجتمعية واملم�لن املحلين والدولين ومع القطاع اخلا�س.
بن��اء وتعزي��ز العالق��ات ب��ن اللجن��ة املجتمعي��ة وال�س��طلة املحلي��ة ومنظم��ات املجتم��ع املحل��ي وفت��ح قن���ات ت�ا�س��ل م�س��تمرة 

وفاعل��ة م��ع تل��ك اجله��ات.
م�س��اركة اللج��ان وح�س�ره��ا فعالي��ات واأن�س��طة ال�س��طلة املحلي��ة واملنظم��ات املحلي��ة مب��ا ي�س��هم يف تعزي��ز ا�س��تمرارية اللجن��ة 

املجتمعي��ة وا�س��تدامتها م��ن خ��الل ن�س��ر اللج��ان لروؤيته��ا ور�س��التها والرتوي��ج الأن�س��طتها.
ت��س��يع دائ��رة االن�سم��ام للجن��ة م��ن خ��الل فت��ح جم��ال التط���ع وا�س��تيعاب املتط�ع��ن يف ان�س��طة اللج��ان واع��داد وثيق��ة تنظ��م 

عم��ل املتط�عن م��ع اللجان.
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      5        الجزء الخامس: 

     متابعة وتقييم عمل اللجان 

اجله��ات الت��ي ترغ��ب يف املتابع��ة والتقيي��م لعم��ل اللج��ان املجتمعي��ة �س���اء ب�سف��ٍة اإ�س��رافية اأو لدرا�س��ة التجرب��ة ميكنه��ا القي��ام بذل��ك 

من خالل:

ملتابعة وتقييم اأداء اللجان املجتمعية من خالل التايل:
املالحظة املبا�سرة وتنفيذ الزيارات ومتابعة اأعمال اللجان.

االطالع على التقارير ال�سادرة عن اللجان املجتمعية ومعرفة االجنازات.
متابعة االأداء التنظيمي لللجان املجتمعية ومدى التزامها بق�اعد العمل ونظام العمل.

قيا���س ع��دد الفعالي��ات االأن�س��طة الت��ي نفذته��ا اللج��ان املجتمعي��ة ملناه�س��ة العن��ف القائ��م عل��ى اأ�سا���س الن���ع االجتماع��ي يف 
ف��رتات زمني��ة حم��ددة.

منوذج رقم )7( تقرير زيارة ميدانية ملتابعة عمل اللجان املجتمعية
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منوذج رقم )8( خطة ملتابعة ان�سطة اللجان املجتمعية
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