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 ــكرـــــة شــــكـلم

 

رف إطالق الصاء في هذا البحث في يتقدم المؤلفون بالشكر الجزيل لهؤالء الذين ساهموا بشكل بن  

 بقيادة المجتمع. الكامل الصحي
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عتمد على إثارة الحس الجماعي في أوساط أفراد يالمجتمع  بقيادة الكامل الصرف الصحيإن 

ة ألنهم يواجهون حقائق صريحة حول أماكن التبرز المفتوحشمئزاز واالالعيب بالمجتمع بالشعور 

 ون طيعال يست الناسوتأثيراتها السلبية على كل أفراد المجتمع بأسره. إن الفرضية األساسية هي أن 

 إن .اآلخرين من الناس بمجرد معرفتهم بأنهم يأكلون براز ين أو غير متحركين  جامد واأن يبق

طرق لتغيير الإيجاد في هذا الصدد حيث أنهم يحاولون ل قوية ومباشرة المجتمعات لها ردود فع

 من خالل مساعيهم الشخصية.سلوكهم 

 بقيادة المجتمع ال يتضمن أي دعم خارجي كون الدعم الخارجي يؤدي إلى الكامل الصرف الصحي

ل بحمامات، أيضا بوصف نماذج لل ال يقومكما أنه االعتماد على المساعدات الخارجية اإلتكالية و 

 ع.سلوك أفراد المجتمإثارة وتشجيع الرغبة الذاتية لتغيير  يهدف إلى المجتمع و  اتشجع مبادر ي

 أقسام معينة من المجتمع سيكون لديها حافز للتغيير، على سبيل المثال:هناك 

 لتلوث المخلفات عن طريق الفم، بسبب بأنها معرضةلديها حمامات تكتشف العائالت التي  .1

 تي ليس لديها حمامات.األسر ال

نقدهم وشتمهم بسبب تبرزهم في أراضي الناس الذين ليس لديهم أراضي غالبا  ما يتم  .2

 اآلخرين.

ز أماكن التبر  الخصوصية )سترة( فيالكثير من عدم وجود النساء والبنات الشابات تعاني  .3

 المفتوحة.

كيف نثير موضوع الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع 

 (؟ص.ص.ك.ق.م)
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ي أعت عليها دجاجة أو اإلنسان المسلم بأن طهارة الثوب تصبح مشكوكا  فيها إذا وقيدرك  .4

 طالما التبرز في العراء منتشر.حيوان آخر أليف 

 

 

في أوساط المجتمع والذين والشعور بالمسئولية هو تعزيز اإلدراك الشخصي  ص.ص.ك.ق.مهدف 

أن ال يقوم بإلقاء أو المساعد تغيير سلوكهم ، وهنا يجب على الموظف المسهل إلى بحاجة 

حول عادات وسلوكيات النظافة الصحية وال يجب عليه تقديم حلول محاضرات أو إعطاء النصائح 

 ألماكنخارجية من الوهلة األولى. فهدف هذا الموظف هو مساعدة أفراد المجتمع ليروا بأنفسهم بأن ا

جتمع د  المالمفتوحة للتبرز لها عواقب وخيمة وبالتالي تخلق بيئة سيئة، وهنا يعود هذا الموضوع ألفرا

 يتعاملون مع المشكلة وكيف يتخذون اإلجراءات المناسبة.ليقرروا كيف 

 

 

ق إطالعبارة عن خطوات متسلسلة يجب اتباعها وكذلك األدوات التي يجب تطبيقها في هو يلي  فيما

ليس بالطريقة األولى وهناك عناصر في المجتمع وخاصة في القرى. وهذا بالطبع  ص.ص.ك.ق.م

 ولكن،  طبقا  للحالةالوضع الشعور بالحرية أن تغيروا وتحسنوا  نرجو .أخرى هامة يجب التأكيد عليها

 هنا: ا  عتبر هاميما يجب عمله وما ال يجب عمله 

 :أو المساعد مفتاح النجاح هو اتجاه ومنهج الموظف المسهل

 

 تسلسل الخطوات: -
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 ، وهنا تحتاج أن توضح الهدف من القريةإن المرحلة األولى من هذه العملية تبدأ عند وصولك 

ذلك في قرى  كانألول مرة  .مص.ص.ك.ق بدأزيارتك وبناء عالقات حميمة مع المجتمع. عندما 

الوضع عالقات قوية هناك. إذا لم يكن  وكان لهاحكومية ، منظمة غير من قبل  سبق العمل فيها

 .وإيجاد عالقة ألفة وود مع المجتمع كذلك فإنك ستحتاج لوقت أكبر في توضيح سبب تواجدك هناك

ك حادثات غير رسمية خالل تجولباستطاعتك بدء المناقشة مع عدد قليل من أفراد المجتمع بشكل م

الصرف هو تحفيز وتشجيع الناس لتنفيذ التحليل الخاص بموضوع في القرية، والهدف من ذلك 

ة . توجد الكثير من الطرق المختلففي هذا التحليل كل فئات المجتمع كوإشرا، في القريةالصحي 

الناس  كانك البدء بعدد قليل منالمفتوحة والنظافة في القرية. بإم التبرز في األماكنللنقاش حول 

لقرب المشي خلف المنازل وتحت األشجار وباأثناء والذين تجدهم في طريقك وهنا تسألهم عدة أسئلة 

حشد أو تجمع إن أي من األنهار أو في أماكن أخرى مفتوحة والتي يتردد عليها الناس للتبرز. 

 بإمكانك أن تبدأ  و ين فورا، صغير من الناس في مثل هذه األماكن الشاذة  سيجذب اآلخر 

 

 :.مص.ص.ك.قإلطالق الخطوات المتبعة 
 

 بناء وتعزيز الصلة واأللفةومقدمة تعريفية  -1

 التحليالت المشتركة -2

 لحظة اإلطالق -3

 تخطيط العمل من قبل المجتمع -4

 المتابعة -5

 -مقدمة تعريفية وبناء وتعزيز الصلة واأللفة:

 مقدمة تعريفية وبناء وتعزيز الصلة واأللفة:
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  بإلقاء األسئلة التالية :

  

لمكان ا إلى اأن يعودو عليهم سألهم أن يرفعوا أيديهم إذا هم تبرزوا في المكان المفتوح اليوم ثم أقترح ا

 رازهبمنهم سيقول أن  البعضويشاهد كل منهم هل ما زال برازه هناك؟  الذي تبرزوا فيه في الصباح 

د قحدث له؟ فبعضهم سيقول بأن الكالب أو حيوانات أخرى  ذا. وإذا سألتهم ماد هناكعد موجو يلم 

سأل متى عادت هذه الكالب إلى المنازل؟ وكيف تشم وتلحس أو اأكلته، فتسأل كالب من هذه ؟ و 

 تلعق أفراد العائلة أو تلعب مع األطفال؟

 تمع.مع األفراد اآلخرين في المج بمجرد شد انتباههم بإمكانك تشجيعهم أن يتخاطبوا أو يتواصلوا

األوضاع  عنأن تخبرهم أنك وفريقك تقومون بدراسة  فبإمكانكلت عن الهدف من زيارتك ئإذا س  

برز في عدد القرى التي يقوم أفراد المجتمع فيها بالت معرفةالصحية في قرى المديرية، وأنك تحاول 

م. عاداتهاذهم قبل أن يبدؤا في تغيير أنفسهم و األماكن المفتوحة وينتظرون للمساعدات الخارجية إلنق

وهناك العديد من القرى التي عندها نية للتخلص من هذا الوضع غير الصحي من خالل مبادرتهم 

 الشخصية.

 وال بشكل  دائم. حديثك معهم سأل الناس عن الكلمات المحلية لكلمة براز  ثم استخدمها في ا

النوع من ا مصطلحات الناس الفظة أو البشعة لهذتستخدم الكلمات المهذبة ولكن استخدم 

 السلوك طوال فترة عملية الدراسة والنقاش معهم.

 حق من هذا الخرأ؟  -
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  اعدة ال تعتقد بأنك هناك من أجل تعليم الناس أو تغيير سلوكهم أو لتقديم أي نوع من المس

والشيء الوحيد لسبب وجودك هناك هو مساعدة المجتمع لتنفيذ تحليلهم للحالة الصحية  ،

 م.عنده

 
 

حليل بهذا الجانب في المجتمع فإن المرحلة التالية هي تسهيل عملية الت اهتماميكون هناك عندما 

في قريتهم باستخدام األدوات والطرق  الصرف الصحيالشامل من قبل المجتمع المحلي لموضوع 

 المناسبة في عملية المشاركة على مستوى الريف.

 :  ئلةــاألس

 تالية : األسئلة ال بإلقاءتقوم 

 من قام بالتبرز في األماكن المفتوحة اليوم؟

 هل شاهدتم أو شممتم خرأ في قريتكم اليوم؟  

 عن طريق رفع األيدي.

. يوجد العديد من األفكار للطرق واألسئلة المختلفة التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل عملية التحليل

إيجاد ، كما يجب أن تشعر بالحرية في  تسلسل الطرق المستخدمة في عملية التحليل ليست مهمةإن 

كر أن الهدف هو مساعدة أفراد المجتمع على أن ذ. تة خارجة عن تلك التي سبق ذكرهاطرق جديد

كانوا يحتاجون للتغير وليس من مايدركوا بأنفسهم بأهمية السلوك الصحي من عدمه وأن يقرروا إذا 

 مهمتك أن تبلغهم أو تعلمهم بذلك.
 

 :يالصرف الصحتحليل موضوع  المساعدة في

 

 طريقة المشي:  -
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ء قة المشي مع أفراد المجتمع في القرية من مكان آلخر من أجل المالحظة وإلقاتشمل هذه الطري

ة وزيار  أسئلة واالستماع من الناس ، وخالل المشي مع الناس يمكن أن تحدد األماكن المفتوحة للتبرز

ان المفتوحة للتبرز و  في األماكنكل األنواع المختلفة من المراحيض, ومن المهم بمكان أن تقف 

واالستماع إلى إجاباتهم في الوقت الذي يتم استنشاق  األسئلةإللقاء بعض الوقت هناك تقضي 

ن لناس أاالرائحة الكريهة للبراز ومشاهدة المناظر غير السارة لألماكن المفتوحة للتبرز، إذا حاول 

 لهم. إحراجيطلبوا منك أن تتحرك من هذا المكان فيجب عليك البقاء هناك حتى ولو كان هناك 

هذه الطريقة الجديدة من خالل اصطحاب زائر لهذا بفتجريب المنظر غير السار وشم رائحته 

 .إلطالق حراك المجتمعالمجتمع يعتبر العامل الرئيسي 

 

 

 

 
 

أثناء عملية المشي بإمكانك أن تسأل عن األسر التي تستخدم هذه  -
األماكن للتبرز؟ وأين تذهب النساء؟ وماذا يحدث في حالة التبرز 

 المفاجئ )الطوارئ(؟ في المساء أو أثناء حدوث اإلسهال؟ 

 

ت نتباه الموجودين للحشرااأثناء الوقوف عند المخراية يجب أن تجذب  -
المتواجدة على الخرا وكذلك لفت انتباههم إلى الدجاج الذي يقوم بأكل الخرأ 
وتسألهم هل دائما هذه الحشرات  تتواجد هنا ؟ وهل هذه الحشرات تتواجد 
على األطفال في البيوت؟  وهل هذه الحشرات تتواجد أيضا على الطعام ؟ 

 وهل يحبون أن يأكلوا هذا النوع من الدجاج المحلي ؟ 
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ن رهم عيوجد العديد من الطرق لمساعدة الناس إلدراك هذه العادة السيئة بدون تدريسهم أو إخبا -
يل على سب األسئلة ، أنظر في المستطيل التالي في إلقاء أي شيء ، فبإمكانك أن تكون مبدعا  

 .المثال
 الذي ، فاإلحراجأهمية في تحفيز المجتمع يعتبر المشي مع الناس والتجوال في القرية أكثر األدوات

 نظيفوتفي عدم التبرز في األماكن المفتوحة يشعر به الناس أثناء التجول ينتج منه رغبة مباشرة  

 القذارة كل يوم ولكن يظهر لهم بأن ون ير  أفراد المجتمع بالرغم من أن كل شخصهذه األماكن. 

 أن ينظروا ويحللوا الوضع بالتفصيل. ويطلبوا منهمالمشكلة هي عندما يأتي األشخاص األجانب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يتناول براز اآلخرانه  كل شخص عندما يعرفكيفية إثارة الشعور باالشمئزاز 

 

سأل إأطلب كأس من الماء وعندما يأتون به قدمه إلى المجموعة وأطلب منهم أن يشربوه ، إذا قالوا نعم ، 

سألهم ما هذه اسحب شعره من رأسك وإذلك  اآلخرين حتى يوافق كل واحد منهم علي شرب الماء ، بعد

ال تتجنب أماكن التبرز ولكن أقضي وقت طويل فيها إللقاء األسئلة 

وإجبار الناس أن يستنشقوا رائحة خراهم )برازهم ( وأن يشعروا 

بعدم االرتياح لهذه األماكن القذرة في  وجود شخص أجنبي معهم في 

هذا المكان السيء، وهذا سيساعد على الشعور بالخجل واالشمئزاز 

 مل شيء ما لتغيير ذلك السلوك المعيب.والذي سيدفعهم لع
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 ماكن التبرز: ألوضع خارطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -خارطة أماكن التبرز المفتوح: 
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ش ، النقاوالمشكالت من أجل إثراء  والموارد سراأللمجتمع لتحديد يقوم برسمها ا مبسطةهي خارطة 

ليل أفراد المجتمع وأن تجعلهم يشعرون بالمسئولية في عملية التح ومن المهم بمكان أن َتْجَمعْ 

 .في القرية الصرف الصحيالتطبيقي والمرئي لوضع 

 ال .عليها سيحتاج أفراد المجتمع أن يحددوا منطقة مفتوحة كبيرة من األرض ليتم رسم هذه الخارطة

ذور قم بتشجيع المشاركين ليستخدموا األوراق والب تحتاج إلى العديد من الموارد لعمل الخارطة،

، وقم  لتحديد المنازل والمعالم الهامة كالمساجد والمدارسوالعصيان وبقية المواد السهلة األخرى 

األسر لتحديد  يجب دعوة كلعند عمل الخارطة  جعل ذلك على شكل مرح.او  المبدعينبتشجيع 

د وتحدي ،أو حجر بوضع ورقةبالتأشير على األرض أو  ، على الخارطة ، على سبيل المثال منازلهم

وتأشير خطط . كما يجب التأشير على أماكن التبرز المفتوحة ما إذا كان لديهم صرف صحي أم ال

أيضا  اء أخرى. ويمكنيمكن استخدام هذه الخارطة لتوضيح أشيكما ، السير من المنازل إلى المخراية

 اليوم. منتوضيح كيف يمشي الناس ويقومون بالتبرز في أوقات مختلفة 

 

 

ماكن من األماكن المفتوحة إلى البرك وأ السيل عندما يحمل  البراز سأل الناس أن يتابعوا مجرى إ

ستنتاج وا ةقم بمراجعة الخارطة، وهذا يعني إلقاء أسئل .جريان الماء األخرى والمتسببة في التلوث 

 ل( .على سبيل المثا لمستطيل التاليا إلى نظرا) لهم مسبقا المعنى واالستنباطات مما تم توضيحه

حمام وبيارة مقفلة وبحيث ال يسمح بوصول الحشرات إلى  * الصرف الصحي السليم : يشمل

  مخلفات اإلنسان .

 سؤال: هل هناك أي قضايا تخص سالمة المتبرز؟ 
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ي فلحالة الصحية وليس كغاية فهم الناس أو المجتمع ل طويريجب أن تكون هذه الخارطة كوسيلة لت

 حد ذاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ح األسر التي لديها حمامات يوضت مع الخريطة المرسومة على األرض على الورق يتم نقل  مالحظة:

. ويمكن أن يتم عرض ذلك في مكان عام في المجتمع نفسه من حمامات األسر التي ليس لديهاو 

التي أصحاب األسر  المطلوبة في هذا الصدد. اإلجراءاتبعمل  أجل أن تصبح وسيلة للتذكير بااللتزام

 
 تحديد المكان األكثر قذارة:

لحاراتهم المجاورة يقفوا في مجموعات صغيرة طبقا    مع أنسأل أفراد المجتإأثناء التدريب على الخارطة 

وأطلب منهم أن يناقشوا بعضهم ما هي المنطقة األكثر قذارة في قريتهم ، ثم المنطقة الثانية األكثر قذارة 

 قم بتدوين ذلك على الورق. وهكذا.

بتعريف نفس المنطقة  قرأ ما تم تسجيله في األوراق وستجد في معظم الحاالت بأن كل المجموعات تقوما

بعد ذلك أطلب من المجموعات أن يسجلوا في األوراق  أو منطقتين متجاورتين بأنها األكثر قذارة.

األماكن التي يتبرزون فيها ، ومن خالل هذا التمرين سيدرك أصحاب المناطق األكثر قذارة ربما من 

وبالتالي أيضا  يقولون بأن  القريبة منهماألماكن الوهلة األولى بأن الناس اآلخرين يقومون بالتبرز في 

 منطقتهم أكثر قذارة. 

هذا االكتشاف عادة ما يحدث رد فعل سريع والمتمثل في إيقاف كل شخص خارج المنطقة من القدوم 

لناس الفقراء وأصحاب الطبقات الدنيا )طبقة األخدام ( وبعد إدراكهم لهذا فإن اإليها والتبرز فيها.  

إلى بأنهم أكثر المبادرين  ثبتال يمتلكون األراضي في كثير من القرى واألشخاص الذين 

في المجتمع، وهؤالء عادة ما سيستفيدون من األموال المدخرة والتي تنفق لمعالجة  ص.ص.ك.ق.م

 األسهاالت واألمراض األخرى.
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على هذه  إشارةباستطاعتهم وضع  لديها حمامات )سواء خاصة أو مشتركة(  وال يتبرزون في العراء

أداة مراقبة لخلق الشعور واإلحساس بالمنافسة بين أفراد  . وبهذا تصبح الخارطة بذلك تفيد الخارطة

حمامات لهم. ويجب أن تبقى هذه الخارطة بدون تغيير حتى يتم تسجيل المجتمع لبناء مراحيض و 

كل األسر عليها بأنهم مستخدمين للحمامات وبأن كل القرية قد أعلنت نفسها منطقة خالية من التبرز 

 في األماكن المفتوحة.

 

 

فات م مقدار المخلك :يساعد في توضيح حجم مشكلة النظافة الصحية البراز وكمية راحساب مقد

 وبول( يتم تبرزها من قبل األفراد واألسر يوميا ؟ البشرية )من براز

ف يمكن لألسر أن تستخدم طرقها وإجراءاتها المحلية من أجل حساب كمية الخرأ والبول التي تضا

 فرد كمية مخلفات هذه األسر يمكن إضافتها إلنتاج رقم وشكل حسابي معين لكليوميا؟  إلى المشكلة

ع ل أسبو كفي  إنتاجهالذي يتم  ر البرازالمعرفة مقد سره. فهذا الرقم اليومي قد يستخدمأفي المجتمع ب

في كل شهر أو في كل سنة. فالكميات قد تضاف إلى بعضها وتصبح مسألة أطنان والتي قد و 

 تفاجئ كل المجتمع.

 يةت اآلدم* مفهوم الحمام هنا هو الحمام الذي ال يسمح بوصول الحشرات والحيوانات إلى المخلفا

 

 

 

 

 

 لمفتوحة.في األماكن التي يتبرز فيها الناس في المياه ا ص.ص.ك.ق.مالـ ثارة إ
 

التجول  تأثير الخ ( سيكون ... البرك –البحيرات  –في المياه )األنهار  يتبرز الناسفي بعض المناطق 

. ومع ذلك فإنك تجد بأن أفراد المجتمع يستخدمون تلك المياه من أجل االستحمام ألن البراز ال يرىأقل 

حضروا سطل من الماء واسأل الناس يأن  منهم طلباوغسل أفواههم )المضمضة(. وفي مثل هذه الحالة 

يستطيعون غسل أفواههم بهذا الماء؟  إجابتهم ستكون : نعم. اآلن أحسب اإلضافات اليومية من  هل

 الحسابات:  -
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 خرى. على سبيلاألمناقشات السئلة و تطرح لألحساب كميات الخرأ الذي يتبرزه المجتمع يجب أن 

 ألرض ؟ الهذه الكميات من الخرأ على المثال: أين يذهب كل هذا الخرأ ؟ وما هي التأثيرات المحتملة 

. لمفتوحةتأثير المحتمل ألماكن التبرز البدء في التفكير عن الفي اكل هذه األسئلة ستدفع بالمجتمع 

 . هناك حاجة بأن تخبرهم بذلك يوجدوال 

 
 
 

 

 
 

ي إيجاد حلول بالبدء ف سئلة، وحاول أن تجعل هذا المجتمعأقم بطرح 
 –لنفسه، ووجه أسئلة ألفراد المجتمع من مختلف فئاته )رجال ونساء 

فقراء( من أجل التأكيد بأنهم يتحملون جميعهم  –أغنياء  –أطفال 
  المسئولية.
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  ؟حة غدا  من منهم سيذهب إلى أماكن التبرز المفتو  :في نهاية الدراسة والتحليل من الممكن أن تسألهم

 رفعواأن ي تمع؟ اطلب منهمأو من سيستحم في البرك أو األنهار التي يتبرز ويتبول فيها أفراد المج

 أن يعملوا بدال  عن ذلك؟  يمكنهمماذا سألهم أيديهم. إذا لم يرفع أحد يديه إ

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلطالقلحظة   

عن التبرز في األماكن المفتوحة وأن  مجتمع بأن يتوقفال تحاول إقناع ال

لية الدراسة والتحليل والتي في بناء حمامات. مهمتك هي أن تسهل عم أيبد

ستعزز من الشعور بالعيب والعار واالشمئزاز وأيضا ستجبر الناس على 

االنتقال من التبرز في األماكن المفتوحة إلى أماكن تبرز معينة ومحددة 

 ومغطاة بحيث تمنع حدوث التلوث.

 

ال تلقي عليهم محاضرة أو تحاول أن تشرح ألفراد المجتمع عن األمراض 

ي يسببها التبرز في األماكن المفتوحة بسبب وجود الذباب والحشرات الت

 بصفته ناقال للعدوى واألمراض أو الحاجة إلى غسل األيدي في هذه المرحلة.

بتدهور الوضع ليس العلم والمعرفة  ص.ص.ك.ق.ميعزز من  إن أهم عنصر

بالنظافة ولكنه يتعلق بالشعور بالخجل والعار  والشعور بعدم االهتمام  الصحي

 وكذلك الشعور بالقذارة وعدم نقاء البيئة في كثير من األماكن

ال تتحدث في أي مرحلة عن وجود مساعدة. أخبرهم بوضوح 

بأنك هنا ليس لتقديم مساعدات أو القتراح نماذج من 

 الحمامات
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بأن التبرز  ةالمجتمع عام يدرك سوف تتحقق عندما ص.ص.ك.ق.مإن النقطة األساسية من عملية 

اص اآلخرين، وهذا أن كل شخص يتبرز في وجوه األشخب يعطي انطباعافي األماكن المفتوحة 

الموظفين  يجب على فانه وباختصار. ةالمفتوحفي األماكن سوف يستمر إن لم يتم توقيف التبرز 

جل أس من يل هنا التحليل. أخبرهم بأنك في عملية لمساعدتهملمجتمع الشكر ل يقدموا أناعدين المس

 وأن تبيع المراحيض أ من أجل، وأنك لست هنا التي اعتادوا عليهاتصرفاتهم  بإيقافأن تنصحهم 

 اءفي العر  من التبرزالستمرار فيما يعملونه في االحكومية. قل لهم بأنهم أحرار  اتتوزيع المعونب تقوم

 .ملكع متشكر جميعا  وأختلا قدم لهم .ينوغسل أفواههم بالمياه التي تم استعمالها من قبل المتبرز 

كيفية  عنمع المجت أفراد بدأ المناقشات العنيفة بيناد روح المبادرة وتدفي هذه المرحلة ، غالبا  ما تز 

ر بين . ال تقاطع وال تنصح ، استمع بهدوء للمناقشات التي تدو ةالمفتوح التبرز في األماكنإيقاف 

بأنك تمتلك معلومات قليلة حول  -كمشاهد أجنبي –المجتمع. وإذا وجهت إليك أسئلة ، أخبرهم 

هم بما هو أفضل لهم أن يعملوا في هذا الموقف. قل لهم بأنالوضع الداخلي ، وأنهم أعلم وأدرى 

 .األماكن المفتوحة في استمرار التبرزب يتعلقأحرار في اختيار أي شيء  

 
 
ولكنها مكلفة، وأنهم  في بناء حماماتبأنهم مهتمين وراغبين لو قال بعض الناس في هذه  المرحلة  

سأل . إبشكل سريع صورة لمرحاض لهم رسماو ذلك غير قادرين على تحملها، أخبرهم بأنها ليست ك

كم من المال سوف يكلف ؟ وما مقدار صعوبة بناء مرحاض مباشر ومشابه؟ دعهم يعرفوا بأن هذا 

، ولكنه صمم من  لم يكن تصميمك 

ال تصف موديالت المراحيض ، تذكر أن الفكرة المركزية لمنهج 

بتقديم تصاميم جاهزة للمجتمع في البداية بل هي أن ال تقوم  ص.ص.ك.ق.م

 اترك المجتمع يبحث بنفسه عن بدائل للتخلص من التبرز في العراء .
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قبل الناس الفقراء في إحدى الدول األخرى والتي أخذت نصيبها من حركة الصحة العامة والتي 

 النجاح.ب تكللت

 

 

 

 

 

 

لمساعدة ل مد يد العون ، عندها ص.ص.ك.ق.م العمل من أجل إذا بدأت حركة إيجابية نحو

من حل  تمكنوا لو همبأن إخبارهموبشكل حذر. قم بتحميس الناس عن طريق  وتقديم المشورة الفنية

كثير من الناس من خارج  في األماكن  المفتوحة فان التبرز % وأوقفوا100مشكلة الصرف الصحي 

تجعلهم سالتي  اإلمكانيات عنأخبرهم  .للتعلم منها قريتهم يارةز ل ون أتيلمنطقة والقرى المجاورة قد ا

 .المحافظة  وأ المديرية وعزلة في ال في األماكن  المفتوحة  التبرز من خاليةمشهورين كقرية أولى 

ن النشاطات قد تتضمو  .يجب أن تركز عملية التخطيط على بعض خطط النشاط اإليجابي المباشر

 يلي:  ما

  الحرص على اختيار ممثل لكل منطقة في مع  الصرف الصحي ءنشطاتكوين مجموعة من

 . القرية

 .إعداد قائمة أو خارطة للمنازل ووضع الصرف الصحي الحالي فيها 

وفي ، في تنفيذ أي نشاط على أرض الواقع أي شخص  بادرال تقلق إذا لم ي

واطلب منهم أن يسمحوا بأخذ صورة جماعية شكرهم مرة أخرى اتلك الحالة 

تكتب أسفل الصورة "هؤالء أهالي قرية ........فضلوا لهم وقل لهم بأنك س

 االستمرار في التبرز في العراء وأكل براز بعضهم البعض"

 

 خطة العمل: -
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 قوم  ما تفي األيام األولى غالبا  في األماكن المفتوحة  تطوير خطط عائلية منفردة إليقاف التبرز

 .مشتركةبناء حمامات ب األسر

  كمرحلة انتقالية حتى يتم تنفيذ حمامات.حفر الحفر واستخدامها 

 .الحصول على تعهدات من قبل العائالت األكثر وجاهة  بالبدء ببناء المراحيض مباشرة 

  بناء المراحيض.لمواد  البائعينالبحث عن 

 

تي الفوائد التوضيح  لمفتوحة معفي األماكن ا التبرزالغنية للمساعدة في وقف  األسرقم بتشجيع 

لفقيرة ايتبرعوا بالخشب، أو السماح للعائالت  أو قطعة من األرض يوفروا. قد ستعود عليهم جراء ذلك

  مؤقت.باستخدام حماماتهم لوقت 

إلى مقدمة الجمع وصرح عن  وأحضرهمم ، وعرف الناس اآلخرين به الناس الكرماء هؤالء مدحا

إن  على تشجيع اآلخرين لتقديم المساعدة. التصريحاتالبا  ما تعمل هذه . غتبرعاتهم أمام المأل

بين  تشجع على المزيد من التعاون يجب أن ف التبرز في األماكن المفتوحة من وق جماعيةالفائدة ال

 أفراد المجتمع.

 

  

 

ترقب القادة الطبيعيين الذين يظهرون من خالل التقييم السريع بالمشاركة 

(PRA شجعهم بأن يأخذوا القيادة ويساهموا بأفكارهم مع المجتمع ، )

اقب التبرز في األماكن المفتوحة ، وعن أفضل طريقة لتفادي لمعرفة عو

 ذلك.

 

التبرز  إيقافسألهم ما يجب عمله من أجل افي المناقشة و إشرك األطفال 

في األماكن المفتوحة ، وغالباً ما يبدأ األوالد عمليات الصراخ والهتاف 

ستجدها بالشعارات ضد التبرز في األماكن المفتوحة.  شجع هذه النشاطات و

 مليئة بالمرح
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 المجتمع والمتابعة: أنشطة -

 خططمتابعة  ضمان نوتشجعهم بأن يكونوا مسئولين عالطبيعيين أن تعرف القادة  بمكان من المهم

 قإطالهناك من أجل  بأنكباستمرار ، وأن التغيرات في السلوك هي أيضا   مستمرة. تذكر  ةنشطاأل

 يام بذلكوليس من أجل الق،  في األماكن المفتوحةالتبرز  الحد منالمبادرة األولى إلدارة المجتمع و 

 بنفسك.

لتعليق لوحة أو عالمة توضح المجتمع  أفراد، قم بتشجيع حي الكامل بعد أن يتحقق الصرف الص

بما ر واللذين  في إثارة اهتمام زائريهممن إحساسهم بالفخر وسوف يخدم أيضا  هذا سوف يزيد   ذلك.

إلى  يعودوا مرة أخرى وللتأكد من أن األشخاص لن  .يكونوا مهتمين في فعل نفس الشيء لبالدهم

 غراماتقد يقرر المجتمع مباشرة بوضع ف الصرف الصحي التامتحقيق  عدبسلوكياتهم القديمة 

 .ةالمفتوحفي األماكن التبرز بون قوملألشخاص الذين ي

ستخدام المجتمع. وإذا بدأت العائالت با األفراد في هناك تغير متدرج لسلوكسيكون ومع مرور الزمن 

ي فالتبرز  إليا يعودو ، ولن  المطلوبة سيحصلون على المكان المناسب والراحة فإنهم الحمامات ،

 لعاليةالجودة ابناء المراحيض ذات  وليس التغيير في السلوك ، هذاإن مرة أخرى.  ةالمفتوحاألماكن 

 .ص.ص.ك.ق.مالستمرارية  الرئيسي ، هو المفتاح
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بشكل جيد تثمر عن أنشطة عاجلة وجماعية لتقليل التبرز في العراء  ص.ص.ك.ق.م إطالق شعلة

خالل بضعة أسابيع إلى بضعة % من التبرز في العراء 100كل سريع وقد تحقق نسبة خلو بش

مهمة  وعموما  بعض المتابعة تكون  إيجابية أو سلبيةحسب حجم القرية. عادة ما تكون النتيجة أشهر 

 . وتحسين الحمامات مع الزمن.ص.ص.ك.ق.ملضمان استمرارية 

 .سقطتأو  متلئ قد تفسنة،  أكثر منوالمبنية بثمن زهيد  ةالمحليومع ذلك، قد ال تستمر المراحيض 

عض في بومع ذلك ببناء حمام أفضل ومتزامن وبشكل تلقائي.  األسرغالبا  ما تقوم وعند حدوث ذلك 

 وا بهالإليفاء بالتعهدات التي التزممن أجل تشجيع أفراد المجتمع  المتابعة مطلوبةتكون الحاالت 

 .سابقا  
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 لتفعال  فعلإ

 ال تعلم  سهل

 سيء وما هوما هو جيد عن ال تخبر الناس  بأنفسهم المشكلةدع الناس يدركون 

 مادية ال يقدموا مساعدة إشعل الحراك المحلي

 مصممة مسبقا   ستخدموا تصميمات راقية للمراحيضتال  دع الناس يقومون بابتكار مراحيض بسيطة

  القيادةكونوا في تال  للقادة المحليين سلم األمر

 بالعمل  طالبواتال  الجيد التسهيلإحداث التواصل الذاتي من خالل 

 
 : ص.ص.ك.ق.مانتشار  -

يجب و . ص.ص.ك.ق.مإلطالق المفتاح  عتبري تفكير ومنهج الميسرإن أسلوب التسييرأي طريقة 

ها. مع والتعامل بنفسه مشكلةال فهمالمجتمع  يستطيع حتىو"النصح" أ" لتلقينتجنب "ا الم يسرعلى 

لى عتحديا للتغلب  فيها األجانب الذين يجدون  علمينللمهذه الطريقة غالبا  ما تكون صعبة جدا  

 عمله. عليهم الناس بما يتوجب  توجيهو  الصرف الصحيمحاضرة في  إلقاءاندفاعهم نحو 

 

ولم  ص.ص.ك.ق.موعلى علم بمنهج الـ  ون من أهالي الريفيكون نالذي ون األفضل همالميسر  -*

الميسرون المحليون يمكن تقويتهم بتدريب قصير على النقاط الواردة في هذا يمتلك عادة التعليم.

 أهم النقاط إلفعل وال تفعل:
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إضافة إلى ذلك سيحتاجون لبعض الدعم لنقلهم إلى  الدليل لتزويدهم ببعض اإلرشادات واألفكار.

 التجمعات األخرى وأجور بسيطة تغطي أتعابهم.

منخفض عندما يقرر الممولون والجهات الحكومية محليا  وبسعر  ص.ص.ك.ق.ملذلك يمكن انتشار 

في برامجهم للصرف الصحي أو  ص.ص.ك.ق.موالمنظمات الحكومية وغير الحكومية إدخال 

 نسب.استخدامه في برامج الصحة عليهم أن يتنبهوا إلى أن الميسرين من المجتمعات المحلية هم األ

معينة ستكون أكثر تفضيال   فاظرو ،  يجب أن يالحظ بأن هناك  ص.ص.ك.ق.مانتشار عند 

بمعنى  رخيصة ،بأسعار و ينبغي أن يدرك الناس كيفية حفر المراحيض و  ص.ص.ك.ق.مإلنجاح 

خاصة بذلك. الأو باستخدام المكائن  من قبل العمالوجود قطعة أرض يمكن حفرها إلى عمق معين 

 .غير متوفرة وغير آمنة وغالبا  ما تكون األرض في المناطق الحضرية 

بشكل أفضل في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية  ص.ص.ك.ق.مومن الممكن نجاح 

بسبب أن التبرز في األماكن المفتوحة هو أقرب ما يكون للتجمعات السكانية ويمكن مالحظته 

ج انجاز هذا البرنام أنحيث  ، ص.ص.ك.ق.م انتشارالمتشابكة التجمعات السكانية تفضل بسهولة. 

 . في مجتمعهم ص.ص.ك.ق.م لتحقيقمجتمع ما سيجعل اآلخرين أكثر اهتماما   في 

، برامج الصرف الصحي في عددا من التغيرات في التفكير إحداث ص.ص.ك.ق.ميتطلب وأخيرا   

ت لبناء حماما كاملة من برامج الدعم التي تشجع بناء حمامات مصممة خارجيا  إلى مشاركة محلية

  .بسيطة قليلة الكلفة
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 في الجدول التالي:  ةموضح المنهجالتغير في  لهذااالختالف  أوجهإن 

 

 

السابق: برامج تقاد بالهدف وصرف صحي 

 جزئي

ا  ومستقبال  : الصرف الصحي حالي

 بقيادة المجتمع الكامل

 الناس أشياء  بدأ بــا

 العمليات  اشعال وتيسير بناء حمامات لب النشاط

 المجتمع مبتكرين من ندسين مه  من قبل المراحيضتصميم 

 عدد كبير واحد أو أقل عدد التصاميم

من مشتراه .. الخ  ، أنابيب ، طوباسمنت المواد الرئيسية

 الخارج

بامبو، معدن،  عيدان  ،أخشاب

 بالستيك، .. الخ  متوفرة محليا  

 كون أقل من دوالرن تيمكن أ عالية نقدا   تكلفةال

 في األماكن المفتوحةالتبرز  وقف المبنية  الحمامات المؤشرات 

 ةمرتفع جزئية  االستمرارية 

  الجميع بما فيهم الفقراء المتوسطين  المستفيدين 

  احترام الذاتاالشمئزاز و   الدعم  الدافع الرئيسي

 كامل جزئي التغطية / االستخدام

 نفي األماك رزالتب توقفمرتفع:  مستمر في األماكن المفتوحة منخفضة: التبرز الفوائد 

 المفتوحة

 

تطلب سيو . ص.ص.ك.ق.منتائج هذه التغيرات ستكون واضحة في المنظمات التي ستتبنى أو تنشر 

 ) تقديم تصاميم عالية الجودة( والمهنة  ) الدعم(والسلوك تغيير مؤسسي وتغيير في التفكير
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 مبني على مبدأ من ناحية أخرى  ص.ص.ك.ق.م. )هم صرف أكبر قدر من النقود(والبيروقراطية

ميسرين )ليسو بخبراء( محليين مدعومين بتدريب قليل  المالي بل توفير تكاليف عدم إعطاء الدعم

إلى أن تقاد العملية بالمجتمع واالنتشار  ص.ص.ك.ق.م يهدفالكلفة وكلها ال تتطلب ميزانية عالية. 

 جس صرف المبالغ. بها ص.ص.ك.ق.ميتطلب أن يكون على مستوى المجتمع، ويجب أن ال ينقاد 

 ص.ص.ك.ق.ملتشجيع ونشر  المنظمات الدولية بما فيها المنظمات غير الحكومية لديها دور تلعبه

ة . الحكومالميا  لمالئمة المبادرات المحلية واإلقليمية ونشرها ع عالميا ودعم المبادرات المحلية والوطنية

 ص.ص.ك.ق.موف المناسبة  ودعم شعلة ة الظر والمنظمات غير الحكومية لديها أدوار تلعبها لتهيئ

عندما و وانتشارها أفقيا . الكل يحتاجون لمعرفة أهمية الدعم البسيط حتى تشتعل شعلة الـ ص.ص.ق.م 

 تشتعل ستتمكن من االنتشار من تجمع إلى تجمع آخر.
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 (MDGsة )ــــــمية األلفيــــداف التنـــــــــــأه
 مجتمعإطالق شرارة الصرف الصحي بقيادة ال

 

 

 
 الدخل  -

توفير الحياة الكريمة  -

 المناسب من الدخل

 للمواطن

 الهدف األول للتنمية األلفية

رة للموظفين أيام عمل كثي

 "أقوي"

 احترام الذات  -

احترام الحياة و  -

خاصة في أوساط 

 النساء واألطفال

 الهدف األول والثاني  للتنمية األلفية

 أقل مرضاً 

 أقل نفقات صحية -

 تجنب الديون  -

تعزيز النظافة الصحية 

 في المجتمع 

 مساعدة المجتمع

الهدف السابع للتنمية 

 األلفية 

الوفيات تحت سن خمس سنوات 

 من األطفال

 النظافة الصحية :  األمراض الرئيسية وخاصة االسهاالت الوفيات 

عدم القدرة على الحصول على وسائل 

 النظافة المستدامة

الهدف الرابع للتنمية 

 األلفية 

الهدف الخامس للتنمية 

 األلفية 

الهدف السادس للتنمية 

 ية األلف

 هل تمتلك الرؤية اإلدارية والجرأة  لمساعدة المجتمعات الريفية الفقيرة  وكذلك الناس عامة لتحقيق هذه المكاسب؟  -


