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 ــكرـــــة شــــكـمم

 

إطالق الصرف اء في ىذا البحث في يتقدم المؤلفون بالشكر الجزيل ليؤالء الذين ساىموا بشكل بن  

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

ألنيم يواجيون حقائق صريحة حول أماكن التبرز المفتوحة مئزاز واالشالعيب بالمجتمع بالشعور 

 ونال يستطيع الناسإن الفرضية األساسية ىي أن . وتأثيراتيا السمبية عمى كل أفراد المجتمع بأسره

 إن .اآلخرين من الناس بمجرد معرفتيم بأنيم يأكمون براز ينأو غير متحرك ينً جامد واأن يبق

طرق لتغيير الإيجاد في ىذا الصدد حيث أنيم يحاولون قوية ومباشرة  المجتمعات ليا ردود فعل

 .من خالل مساعييم الشخصيةسموكيم 

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

بل مامات، أيضا بوصف نماذج لمح ال يقومكما أنو االعتماد عمى المساعدات الخارجية اإلتكالية و 

 .سموك أفراد المجتمعإثارة وتشجيع الرغبة الذاتية لتغيير  ييدف إلى المجتمع و  اتشجع مبادر ي

 :أقسام معينة من المجتمع سيكون لدييا حافز لمتغيير، عمى سبيل المثالىناك 

لتموث المخمفات عن طريق الفم، بسبب  بأنيا معرضةلدييا حمامات تكتشف العائالت التي  .1

 .ي ليس لدييا حماماتاألسر الت

نقدىم وشتميم بسبب تبرزىم في أراضي الناس الذين ليس لدييم أراضي غالبًا ما يتم  .2

 .اآلخرين

أماكن التبرز  في( سترة)الخصوصية الكثير من عدم وجود النساء والبنات الشابات تعاني  .3

 .المفتوحة

لصحي الكامل بقيادة المجتمع كيف نثير موضوع الصرف ا

 ؟(م.ق.ك.ص.ص)
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ت عمييا دجاجة أو أي اإلنسان المسمم بأن طيارة الثوب تصبح مشكوكًا فييا إذا وقعيدرك  .4

 .طالما التبرز في العراء منتشرحيوان آخر أليف 

 

 

في أوساط المجتمع والذين والشعور بالمسئولية ىو تعزيز اإلدراك الشخصي  م.ق.ك.ص.صىدف 

أن ال يقوم بإلقاء أو المساعد تغيير سموكيم ، وىنا يجب عمى الموظف المسيل إلى بحاجة 

ول عادات وسموكيات النظافة الصحية وال يجب عميو تقديم حمول محاضرات أو إعطاء النصائح ح

فيدف ىذا الموظف ىو مساعدة أفراد المجتمع ليروا بأنفسيم بأن األماكن . خارجية من الوىمة األولى

المفتوحة لمتبرز ليا عواقب وخيمة وبالتالي تخمق بيئة سيئة، وىنا يعود ىذا الموضوع ألفراد  المجتمع 

 .تعاممون مع المشكمة وكيف يتخذون اإلجراءات المناسبةليقرروا كيف ي

 

 

إطالق عبارة عن خطوات متسمسمة يجب اتباعيا وكذلك األدوات التي يجب تطبيقيا في ىو يمي  فيما

ليس بالطريقة األولى وىناك عناصر وىذا بالطبع . في المجتمع وخاصة في القرى م.ق.ك.ص.ص

ولكن ، طبقًا لمحالة الوضع الشعور بالحرية أن تغيروا وتحسنوا نرجو  .أخرى ىامة يجب التأكيد عمييا

 :ىنا اً عتبر ىاميما يجب عممو وما ال يجب عممو 

 :أو المساعد مفتاح النجاح ىو اتجاه ومنيج الموظف المسيل

 

 :تسمسل الخطوات -
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، وىنا تحتاج أن توضح اليدف من  القريةإن المرحمة األولى من ىذه العممية تبدأ عند وصولك 

ذلك في قرى  كانألول مرة  م.ق.ك.ص.ص بدأعندما . زيارتك وبناء عالقات حميمة مع المجتمع

الوضع إذا لم يكن . عالقات قوية ىناك وكان لياحكومية ، منظمة غير من قبل  سبق العمل فييا

يجاد عالقة ألفة وود مع المجتمع كذلك فإنك ستحتاج لوقت أكبر في توضيح سبب تواجدك ىناك  .وا 

ادثات غير رسمية خالل تجولك باستطاعتك بدء المناقشة مع عدد قميل من أفراد المجتمع بشكل مح

الصرف ىو تحفيز وتشجيع الناس لتنفيذ التحميل الخاص بموضوع في القرية، واليدف من ذلك 

شرا، في القريةالصحي  توجد الكثير من الطرق المختمفة . في ىذا التحميل كل فئات المجتمع كوا 

انك البدء بعدد قميل من الناس بإمك. المفتوحة والنظافة في القرية التبرز في األماكنلمنقاش حول 

المشي خمف المنازل وتحت األشجار وبالقرب أثناء والذين تجدىم في طريقك وىنا تسأليم عدة أسئمة 

حشد أو تجمع إن أي . من األنيار أو في أماكن أخرى مفتوحة والتي يتردد عمييا الناس لمتبرز

 بإمكانك أن تبدأ  و ن فورا، صغير من الناس في مثل ىذه األماكن الشاذة  سيجذب اآلخري

 

 :َ.ق.ن.ص.صإلؽالق اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 
 

 تٕاء ٚتعضيض اٌصٍة ٚاألٌفةِٚمذِة تعشيفية  -1

 ٌّشتشوةاٌتحٍيالت ا -2

 ٌحظة اإلطالق -3

 تخطيظ اٌعًّ ِٓ لثً اٌّجتّع -4

 اٌّتاتعة -5

 -:مقدمة تعريفية وبناء وتعزيز الصمة واأللفة

 :مقدمة تعريفية وبناء وتعزيز الصمة واأللفة
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  :بإلقاء األسئمة التالية 

  

أن يعودوا إلى المكان عمييم سأليم أن يرفعوا أيدييم إذا ىم تبرزوا في المكان المفتوح اليوم ثم أقترح ا

 برازهمنيم سيقول أن  البعضويشاىد كل منيم ىل ما زال برازه ىناك؟  الذي تبرزوا فيو في الصباح 

ذا سألتيم ما. ىناك عد موجوديلم  حدث لو؟ فبعضيم سيقول بأن الكالب أو حيوانات أخرى قد  ذاوا 

سأل متى عادت ىذه الكالب إلى المنازل؟ وكيف تشم وتمحس أو اأكمتو، فتسأل كالب من ىذه ؟ و 

 تمعق أفراد العائمة أو تمعب مع األطفال؟

 .مع األفراد اآلخرين في المجتمعبمجرد شد انتباىيم بإمكانك تشجيعيم أن يتخاطبوا أو يتواصموا 

األوضاع  عنأن تخبرىم أنك وفريقك تقومون بدراسة  فبإمكانكمت عن اليدف من زيارتك ئإذا سٌ 

عدد القرى التي يقوم أفراد المجتمع فييا بالتبرز في  معرفةالصحية في قرى المديرية، وأنك تحاول 

. ذىم قبل أن يبدؤا في تغيير أنفسيم وعاداتيماألماكن المفتوحة وينتظرون لممساعدات الخارجية إلنقا

وىناك العديد من القرى التي عندىا نية لمتخمص من ىذا الوضع غير الصحي من خالل مبادرتيم 

 .الشخصية

 وال .بشكل  دائم حديثك معيم سأل الناس عن الكممات المحمية لكممة براز  ثم استخدميا في ا

النوع من ا صطمحات الناس الفظة أو البشعة ليذتستخدم الكممات الميذبة ولكن استخدم م

 .السموك طوال فترة عممية الدراسة والنقاش معيم

 حق من ىذا الخرأ؟  -
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   ال تعتقد بأنك ىناك من أجل تعميم الناس أو تغيير سموكيم أو لتقديم أي نوع من المساعدة

والشيء الوحيد لسبب وجودك ىناك ىو مساعدة المجتمع لتنفيذ تحميميم لمحالة الصحية  ،

 .عندىم

 
 

بيذا الجانب في المجتمع فإن المرحمة التالية ىي تسييل عممية التحميل  اىتماميكون ىناك عندما 

في قريتيم باستخدام األدوات والطرق  الصرف الصحيالشامل من قبل المجتمع المحمي لموضوع 

 .المناسبة في عممية المشاركة عمى مستوى الريف

 :  ئمةــاألس

 : الية األسئمة الت بإلقاءتقوم 

 من قام بالتبرز في األماكن المفتوحة اليوم؟

 ىل شاىدتم أو شممتم خرأ في قريتكم اليوم؟  

 .عن طريق رفع األيدي

. يوجد العديد من األفكار لمطرق واألسئمة المختمفة التي يمكن أن تستخدميا لتسييل عممية التحميل

إيجاد ، كما يجب أن تشعر بالحرية في تسمسل الطرق المستخدمة في عممية التحميل ليست ميمة إن 

كر أن اليدف ىو مساعدة أفراد المجتمع عمى أن ذت. ة خارجة عن تمك التي سبق ذكرىاطرق جديد

كانوا يحتاجون لمتغير وليس من مايدركوا بأنفسيم بأىمية السموك الصحي من عدمو وأن يقرروا إذا 

 .ميمتك أن تبمغيم أو تعمميم بذلك
 

 :يالصرف الصحتحميل موضوع  المساعدة في

 

 : طريقة المشي -
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لقاء تشمل ىذه الطريق ة المشي مع أفراد المجتمع في القرية من مكان آلخر من أجل المالحظة وا 

أسئمة واالستماع من الناس ، وخالل المشي مع الناس يمكن أن تحدد األماكن المفتوحة لمتبرز وزيارة 

المفتوحة لمتبرز وان  في األماكنومن الميم بمكان أن تقف , كل األنواع المختمفة من المراحيض

واالستماع إلى إجاباتيم في الوقت الذي يتم استنشاق  األسئمةإللقاء عض الوقت ىناك تقضي ب

الرائحة الكريية لمبراز ومشاىدة المناظر غير السارة لألماكن المفتوحة لمتبرز، إذا حاول الناس أن 

 .ليم إحراجيطمبوا منك أن تتحرك من ىذا المكان فيجب عميك البقاء ىناك حتى ولو كان ىناك 

يذه الطريقة الجديدة من خالل اصطحاب زائر ليذا بتجريب المنظر غير السار وشم رائحتو ف

 .إلطالق حراك المجتمعالمجتمع يعتبر العامل الرئيسي 

 

 

 

 
 

أثناء عممية المشي بإمكانك أن تسأل عن األسر التي تستخدم ىذه  -
األماكن لمتبرز؟ وأين تذىب النساء؟ وماذا يحدث في حالة التبرز 

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

 

ت نتباه الموجودين لمحشرااأثناء الوقوف عند المخراية يجب أن تجذب  -
المتواجدة عمى الخرا وكذلك لفت انتباىيم إلى الدجاج الذي يقوم بأكل الخرأ 
وتسأليم ىل دائما ىذه الحشرات  تتواجد ىنا ؟ وىل ىذه الحشرات تتواجد 
عمى األطفال في البيوت؟  وىل ىذه الحشرات تتواجد أيضا عمى الطعام ؟ 

 وىل يحبون أن يأكموا ىذا النوع من الدجاج المحمي ؟ 
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يوجد العديد من الطرق لمساعدة الناس إلدراك ىذه العادة السيئة بدون تدريسيم أو إخبارىم عن  -
عمى سبيل  األسئمة ، أنظر في المستطيل التاليفي إلقاء  أي شيء ، فبإمكانك أن تكون مبدعاً 

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

 وتنظيففي عدم التبرز في األماكن المفتوحة يشعر بو الناس أثناء التجول ينتج منو رغبة مباشرة  

القذارة كل يوم ولكن يظير ليم بأن  ونير  أفراد المجتمع الرغم من أن كل شخصب. ىذه األماكن

 .أن ينظروا ويحمموا الوضع بالتفصيل ويطمبوا منيمالمشكمة ىي عندما يأتي األشخاص األجانب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٠زٕبٚي ثشاص ا٢خشأٗ  وً شخض ػٕذِب ٠ؼشفو١ف١خ ئصبسح اٌشؼٛس ثبالشّئضاص 

 

سأي إأطٍة وأط ِٓ اٌّاء ٚعٕذِا يأتْٛ تٗ لذِٗ إٌٝ اٌّجّٛعة ٚأطٍة ُِٕٙ أْ يششتٖٛ ، إرا لاٌٛا ٔعُ ، 

سأٌُٙ ِا ٘زٖ اسحة شعشٖ ِٓ سأسه ٚإاآلخشيٓ حتٝ يٛافك وً ٚاحذ ُِٕٙ عٍي ششب اٌّاء ، تعذ رٌه 

ال رزغٕت أِبوٓ اٌزجشص ٌٚىٓ ألؼٟ ٚلذ ؽ٠ًٛ ف١ٙب إلٌمبء األعئٍخ 

ٚأْ ٠شؼشٚا ( ثشاصُ٘ )ٚئعجبس إٌبط أْ ٠غزٕشمٛا سائحخ خشاُ٘ 

ثؼذَ االسر١بػ ٌٙزٖ األِبوٓ اٌمزسح فٟ  ٚعٛد شخض أعٕجٟ ِؼُٙ فٟ 

٘زا اٌّىبْ اٌغٟء، ٚ٘زا ع١غبػذ ػٍٝ اٌشؼٛس ثبٌخغً ٚاالشّئضاص 

 .ًّ شٟء ِب ٌزغ١١ش رٌه اٌغٍٛن اٌّؼ١تٚاٌزٞ ع١ذفؼُٙ ٌؼ
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 : ماكن التبرزألوضع خارطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- :خارطة أماكن التبرز المفتوح 
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النقاش ، والمشكالت من أجل إثراء  والموارد راألسلمجتمع لتحديد يقوم برسميا ا مبسطةىي خارطة 

أفراد المجتمع وأن تجعميم يشعرون بالمسئولية في عممية التحميل  ومن الميم بمكان أن َتْجَمعْ 

 .في القرية الصرف الصحيالتطبيقي والمرئي لوضع 

 ال .عميياسيحتاج أفراد المجتمع أن يحددوا منطقة مفتوحة كبيرة من األرض ليتم رسم ىذه الخارطة 

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

، وقم  لتحديد المنازل والمعالم اليامة كالمساجد والمدارسوالعصيان وبقية المواد السيمة األخرى 

األسر لتحديد يجب دعوة كل عند عمل الخارطة  .جعل ذلك عمى شكل مرحاو  المبدعينبتشجيع 

وتحديد  ،أو حجر بوضع ورقةبالتأشير عمى األرض أو  ، عمى الخارطة ، عمى سبيل المثال منازليم

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

ويمكن أيضا . ء أخرىيمكن استخدام ىذه الخارطة لتوضيح أشياكما ، السير من المنازل إلى المخراية

 .اليوم منتوضيح كيف يمشي الناس ويقومون بالتبرز في أوقات مختمفة 

 

 

من األماكن المفتوحة إلى البرك وأماكن  السيل عندما يحمل  البراز سأل الناس أن يتابعوا مجرىإ

واستنتاج  قم بمراجعة الخارطة، وىذا يعني إلقاء أسئمة .جريان الماء األخرى والمتسببة في التموث 

 ( .عمى سبيل المثال لمستطيل التاليا إلى نظرا) ليم مسبقا المعنى واالستنباطات مما تم توضيحو

حمام وبيارة مقفمة وبحيث ال يسمح بوصول الحشرات إلى  يشمل: الصرف الصحي السميم * 

  .مخمفات اإلنسان 

 ىل ىناك أي قضايا تخص سالمة المتبرز؟ : سؤال
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في حالة الصحية وليس كغاية فيم الناس أو المجتمع لم طويريجب أن تكون ىذه الخارطة كوسيمة لت

 .حد ذاتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ح األسر التي لدييا حمامات يوضت مع الخريطة المرسومة عمى األرض عمى الورقيتم نقل  :مالحظة

ويمكن أن يتم عرض ذلك في مكان عام في المجتمع نفسو من . حمامات األسر التي ليس لديياو 

التي أصحاب األسر  .المطموبة في ىذا الصدد اإلجراءاتبعمل أجل أن تصبح وسيمة لمتذكير بااللتزام 

 
 :تحديد المكان األكثر قذارة

لحاراتيم المجاورة رة طبقا ً يقفوا في مجموعات صغي سأل أفراد المجتمع أنإأثناء التدريب عمى الخارطة 

وأطمب منيم أن يناقشوا بعضيم ما ىي المنطقة األكثر قذارة في قريتيم ، ثم المنطقة الثانية األكثر قذارة 

 .قم بتدوين ذلك عمى الورق .وىكذا

قرأ ما تم تسجيمو في األوراق وستجد في معظم الحاالت بأن كل المجموعات تقوم بتعريف نفس المنطقة ا

بعد ذلك أطمب من المجموعات أن يسجموا في األوراق  .قتين متجاورتين بأنيا األكثر قذارةأو منط

األماكن التي يتبرزون فييا ، ومن خالل ىذا التمرين سيدرك أصحاب المناطق األكثر قذارة ربما من 

يقولون بأن  وبالتالي أيضاً  األماكن القريبة منيمالوىمة األولى بأن الناس اآلخرين يقومون بالتبرز في 

 . منطقتيم أكثر قذارة

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

( طبقة األخدام )لناس الفقراء وأصحاب الطبقات الدنيا وبعد إدراكيم ليذا فإن ا.  إلييا والتبرز فييا

إلى بأنيم أكثر المبادرين  ثبتمن القرى  واألشخاص الذين ال يمتمكون األراضي في كثير

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

 .األسياالت واألمراض األخرى
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عمى ىذه  إشارةباستطاعتيم وضع  وال يتبرزون في العراء(  سواء خاصة أو مشتركة)لدييا حمامات 

أداة مراقبة لخمق الشعور واإلحساس بالمنافسة بين أفراد  وبيذا تصبح الخارطة.  بذلك تفيد الخارطة

ويجب أن تبقى ىذه الخارطة بدون تغيير حتى يتم تسجيل . مامات ليمالمجتمع لبناء مراحيض وح

كل األسر عمييا بأنيم مستخدمين لمحمامات وبأن كل القرية قد أعمنت نفسيا منطقة خالية من التبرز 

 .في األماكن المفتوحة

 

 

ات م مقدار المخمفك :يساعد في توضيح حجم مشكمة النظافة الصحية البراز وكمية راحساب مقد

 يتم تبرزىا من قبل األفراد واألسر يوميًا؟( وبول من براز)البشرية 

جراءاتيا المحمية من أجل حساب كمية الخرأ والبول التي تضاف  يمكن لألسر أن تستخدم طرقيا وا 

 فرد كمية مخمفات ىذه األسر يمكن إضافتيا إلنتاج رقم وشكل حسابي معين لكليوميا؟  إلى المشكمة

في كل أسبوع  إنتاجوالذي يتم  ر البرازالمعرفة مقد فيذا الرقم اليومي قد يستخدم. رهأسفي المجتمع ب

فالكميات قد تضاف إلى بعضيا وتصبح مسألة أطنان والتي قد . في كل شير أو في كل سنةو 

 .تفاجئ كل المجتمع

 اآلدمية مفيوم الحمام ىنا ىو الحمام الذي ال يسمح بوصول الحشرات والحيوانات إلى المخمفات* 

 

 

 

 

 

 .في األماكن التي يتبرز فييا الناس في المياه المفتوحة م.ق.ك.ص.صالـ ثارة إ
 

اٌتجٛي  تأثيش سيىْٛ( اٌخ  ... اٌثشن –اٌثحيشات  –األٔٙاس )اٌّياٖ  في يتثشص إٌاطفي تعض إٌّاطك 

ِٚع رٌه فإٔه تجذ تأْ أفشاد اٌّجتّع يستخذِْٛ تٍه اٌّياٖ ِٓ أجً االستحّاَ . ألْ اٌثشاص ال يشٜألً 

يحضشٚا سطً ِٓ اٌّاء ٚاسأي إٌاط أْ  ُِٕٙ طٍةاٚفي ِثً ٘زٖ اٌحاٌة (. اٌّضّضة)ٚغسً أفٛاُ٘ٙ 

اآلْ أحسة اإلضافات اٌيِٛية ِٓ . ٔعُ: عْٛ غسً أفٛاُ٘ٙ تٙزا اٌّاء؟  إجاتتُٙ ستىْٛ يستطي ً٘

 : الحسابات -
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عمى سبيل . خرىاألمناقشات السئمة و تطرح لألحساب كميات الخرأ الذي يتبرزه المجتمع يجب أن 

 ليذه الكميات من الخرأ عمى األرض ؟ أين يذىب كل ىذا الخرأ ؟ وما ىي التأثيرات المحتممة : المثال

. أثير المحتمل ألماكن التبرز المفتوحةلبدء في التفكير عن التفي اكل ىذه األسئمة ستدفع بالمجتمع 

 . ىناك حاجة بأن تخبرىم بذلك يوجدوال 

 
 
 

 

 
 

بالبدء في إيجاد حمول  سئمة، وحاول أن تجعل ىذا المجتمعأقم بطرح 
 –رجال ونساء )لنفسو، ووجو أسئمة ألفراد المجتمع من مختمف فئاتو 

من أجل التأكيد بأنيم يتحممون جميعيم ( فقراء –أغنياء  – أطفال
  .المسئولية
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  من منيم سيذىب إلى أماكن التبرز المفتوحة غدًا؟ :في نياية الدراسة والتحميل من الممكن أن تسأليم

أن يرفعوا تمع؟ اطمب منيم أو من سيستحم في البرك أو األنيار التي يتبرز ويتبول فييا أفراد المج

 أن يعمموا بداًل عن ذلك؟  يمكنيمماذا سأليم إذا لم يرفع أحد يديو إ. أيدييم

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلطالقلحظة   

ػٓ اٌزجشص فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ ٚأْ  ّغزّغ ثأْ ٠زٛلفال رحبٚي ئلٕبع اٌ

ِّٙزه ٟ٘ أْ رغًٙ ػ١ٍّخ اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ ٚاٌزٟ . فٟ ثٕبء حّبِبد أ٠جذ

إٌبط ػٍٝ عزؼضص ِٓ اٌشؼٛس ثبٌؼ١ت ٚاٌؼبس ٚاالشّئضاص ٚأ٠ؼب عزغجش 

االٔزمبي ِٓ اٌزجشص فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ ئٌٝ أِبوٓ رجشص ِؼ١ٕخ ِٚحذدح 

 .ِٚغطبح ثح١ش رّٕغ حذٚس اٌزٍٛس

 

ال رٍمٟ ػ١ٍُٙ ِحبػشح أٚ رحبٚي أْ رششػ ألفشاد اٌّغزّغ ػٓ األِشاع 

اٌزٟ ٠غججٙب اٌزجشص فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ ثغجت ٚعٛد اٌزثبة ٚاٌحششاد 

 .ٚاألِشاع أٚ اٌحبعخ ئٌٝ غغً األ٠ذٞ فٟ ٘زٖ اٌّشحٍخ ثظفزٗ ٔبلال ٌٍؼذٜٚ

ثزذ٘ٛس اٌٛػغ ١ٌظ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ  َ.ق.ن.ص.ص٠ؼضص ِٓ  ئْ أُ٘ ػٕظش

ٌٚىٕٗ ٠زؼٍك ثبٌشؼٛس ثبٌخغً ٚاٌؼبس  ٚاٌشؼٛس ثؼذَ اال٘زّبَ ثبٌٕظبفخ  اٌظحٟ

 ٚوزٌه اٌشؼٛس ثبٌمزاسح ٚػذَ ٔمبء اٌج١ئخ فٟ وض١ش ِٓ األِبوٓ

أخجشُ٘ ثٛػٛػ . أٞ ِشحٍخ ػٓ ٚعٛد ِغبػذحال رزحذس فٟ 

ثأٔه ٕ٘ب ١ٌظ ٌزمذ٠ُ ِغبػذاد أٚ اللزشاػ ّٔبرط ِٓ 

 اٌحّبِبد
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بأن التبرز  ةالمجتمع عام يدرك سوف تتحقق عندما م.ق.ك.ص.صإن النقطة األساسية من عممية 

ص اآلخرين، وىذا أن كل شخص يتبرز في وجوه األشخاب يعطي انطباعافي األماكن المفتوحة 

الموظفين  يجب عمى فانو وباختصار. ةالمفتوحفي األماكن سوف يستمر إن لم يتم توقيف التبرز 

س من أجل يل ىنا أخبرىم بأنك. التحميل في عممية لمساعدتيمممجتمع الشكر ل يقدموا أناعدين المس

 أن تبيع المراحيض أومن أجل ، وأنك لست ىنا التي اعتادوا عميياتصرفاتيم  بإيقافأن تنصحيم 

 من التبرز في العراءالستمرار فيما يعممونو في اقل ليم بأنيم أحرار . الحكومية اتتوزيع المعونب تقوم

 .عممك متشكر جميعًا وأختلا قدم ليم .ينوغسل أفواىيم بالمياه التي تم استعماليا من قبل المتبرز 

كيفية عن المجتمع  أفراد دأ المناقشات العنيفة بيناد روح المبادرة وتبدفي ىذه المرحمة ، غالبًا ما تز 

ال تقاطع وال تنصح ، استمع بيدوء لممناقشات التي تدور بين . ةالمفتوح التبرز في األماكنإيقاف 

ذا وجيت إليك أسئمة ، أخبرىم . المجتمع بأنك تمتمك معمومات قميمة حول  -كمشاىد أجنبي –وا 

قل ليم بأنيم . ما ىو أفضل ليم أن يعمموا في ىذا الموقفالوضع الداخمي ، وأنيم أعمم وأدرى ب

 .األماكن المفتوحة في استمرار التبرزب يتعمقأحرار في اختيار أي شيء  

 
 
ولكنيا مكمفة، وأنيم  في بناء حماماتبأنيم ميتمين وراغبين لو قال بعض الناس في ىذه  المرحمة  

سأل إ. بشكل سريع صورة لمرحاض ليم رسماو لك غير قادرين عمى تحمميا، أخبرىم بأنيا ليست كذ

كم من المال سوف يكمف ؟ وما مقدار صعوبة بناء مرحاض مباشر ومشابو؟ دعيم يعرفوا بأن ىذا 

، ولكنو صمم من  لم يكن تصميمك 

ال رظف ِٛد٠الد اٌّشاح١غ ، رزوش أْ اٌفىشح اٌّشوض٠خ ٌّٕٙظ 

ثزمذ٠ُ رظب١ُِ عب٘ضح ٌٍّغزّغ فٟ اٌجذا٠خ ثً ٟ٘ أْ ال رمَٛ  َ.ق.ن.ص.ص

 .ارشن اٌّغزّغ ٠جحش ثٕفغٗ ػٓ ثذائً ٌٍزخٍض ِٓ اٌزجشص فٟ اٌؼشاء 
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قبل الناس الفقراء في إحدى الدول األخرى والتي أخذت نصيبيا من حركة الصحة العامة والتي 

 .النجاحب تكممت

 

 

 

 

 

 

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

من حل  تمكنوا لو يمبأن إخبارىمقم بتحميس الناس عن طريق . وبشكل حذر وتقديم المشورة الفنية

كثير من الناس من خارج  في األماكن  المفتوحة فان التبرز وأوقفوا% 100مشكمة الصرف الصحي 

تجعميم سالتي  اإلمكانيات عنأخبرىم  .لمتعمم منيا قريتيم يارةز ل ونأتيمنطقة والقرى المجاورة قد ال

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

النشاطات  قد تتضمنو  .يجب أن تركز عممية التخطيط عمى بعض خطط النشاط اإليجابي المباشر

 : يمي ما

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

 . القرية

 إعداد قائمة أو خارطة لممنازل ووضع الصرف الصحي الحالي فييا. 

ٚفٟ ، فٟ رٕف١ز أٞ ٔشبؽ ػٍٝ أسع اٌٛالغ أٞ شخض  جبدسال رمٍك ئرا ٌُ ٠

ٚاؽٍت ُِٕٙ أْ ٠غّحٛا ثأخز طٛسح عّبػ١خ شىشُ٘ ِشح أخشٜ ارٍه اٌحبٌخ 

فؼٍٛا ........٘إالء أ٘بٌٟ لش٠خ "اٌظٛسح  ٌُٙ ٚلً ٌُٙ ثأٔه عزىزت أعفً

 "االعزّشاس فٟ اٌزجشص فٟ اٌؼشاء ٚأوً ثشاص ثؼؼُٙ اٌجؼغ

 

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

 .مشتركةبناء حمامات ب األسر

  كمرحمة انتقالية حتى يتم تنفيذ حماماتحفر الحفر واستخداميا. 

 الحصول عمى تعيدات من قبل العائالت األكثر وجاىة  بالبدء ببناء المراحيض مباشرة. 

  بناء المراحيضلمواد  البائعينالبحث عن. 

 

الفوائد التي توضيح  مفتوحة معفي األماكن ال التبرزالغنية لممساعدة في وقف  األسرقم بتشجيع 

يتبرعوا بالخشب، أو السماح لمعائالت الفقيرة  أو قطعة من األرض يوفرواقد . ستعود عمييم جراء ذلك

  .مؤقتباستخدام حماماتيم لوقت 

إلى مقدمة الجمع وصرح عن  وأحضرىمم ، وعرف الناس اآلخرين بي الناس الكرماء ىؤالء مدحا

إن . عمى تشجيع اآلخرين لتقديم المساعدة التصريحاتلبًا ما تعمل ىذه غا. تبرعاتيم أمام المأل

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

 .أفراد المجتمع

 

  

 

رشلت اٌمبدح اٌطج١ؼ١١ٓ اٌز٠ٓ ٠ظٙشْٚ ِٓ خالي اٌزم١١ُ اٌغش٠غ ثبٌّشبسوخ 

(PRA ) شغؼُٙ ثأْ ٠أخزٚا اٌم١بدح ٠ٚغبّ٘ٛا ثأفىبسُ٘ ِغ اٌّغزّغ ،

ص فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ ، ٚػٓ أفؼً ؽش٠مخ ٌزفبدٞ ٌّؼشفخ ػٛالت اٌزجش

 .رٌه

 

اٌزجشص  ئ٠مبفعأٌُٙ ِب ٠غت ػٍّٗ ِٓ أعً افٟ إٌّبلشخ ٚ ئششن األؽفبي 

فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ ، ٚغبٌجبً ِب ٠جذأ األٚالد ػ١ٍّبد اٌظشاخ ٚاٌٙزبف 

شغغ ٘زٖ إٌشبؽبد ٚعزغذ٘ب .  ثبٌشؼبساد ػذ اٌزجشص فٟ األِبوٓ اٌّفزٛحخ

١ئخ ثبٌّشػٍِ  
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 :المجتمع والمتابعة أنشطة -

خطط متابعة  ضمان نوتشجعيم بأن يكونوا مسئولين عالطبيعيين أن تعرف القادة  بمكان من الميم

 إطالقىناك من أجل  بأنكتذكر . باستمرار ، وأن التغيرات في السموك ىي أيضاً  مستمرة ةنشطاأل

 وليس من أجل القيام بذلك،  في األماكن المفتوحةالتبرز  الحد منالمبادرة األولى إلدارة المجتمع و 

 .بنفسك

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

والمذين ربما  في إثارة اىتمام زائرييممن إحساسيم بالفخر وسوف يخدم أيضًا ىذا سوف يزيد   .ذلك

إلى  يعودوا مرة أخرىولمتأكد من أن األشخاص لن  .يكونوا ميتمين في فعل نفس الشيء لبالدىم

 غراماتقد يقرر المجتمع مباشرة بوضع ف الصرف الصحي التامتحقيق  عدبسموكياتيم القديمة 

 .ةالمفتوحفي األماكن التبرز بون قوملألشخاص الذين ي

ذا بدأت العائالت باستخدام . المجتمع األفراد في ىناك تغير متدرج لسموكسيكون ومع مرور الزمن  وا 

في التبرز  إليا يعودو ، ولن  المطموبة سيحصمون عمى المكان المناسب والراحة فإنيم الحمامات ،

 الجودة العاليةبناء المراحيض ذات  وليس التغيير في السموك ، ىذاإن . مرة أخرى ةالمفتوحاألماكن 

 .م.ق.ك.ص.صالستمرارية  الرئيسي ، ىو المفتاح
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بشكل جيد تثمر عن أنشطة عاجمة وجماعية لتقميل التبرز في العراء  م.ق.ك.ص.ص إطالق شعمة

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

وعمومًا بعض المتابعة تكون ميمة  إيجابية أو سمبيةعادة ما تكون النتيجة . حسب حجم القريةأشير 

 .وتحسين الحمامات مع الزمن. م.ق.ك.ص.صلضمان استمرارية 

 .سقطتأو  متمئ قد تفسنة،  أكثر منوالمبنية بثمن زىيد  ةالمحميومع ذلك، قد ال تستمر المراحيض 

في بعض ومع ذلك . ببناء حمام أفضل ومتزامن وبشكل تمقائي األسرغالبًا ما تقوم وعند حدوث ذلك 

 لإليفاء بالتعيدات التي التزموا بيامن أجل تشجيع أفراد المجتمع  المتابعة مطموبةتكون الحاالت 

 .سابقاً 
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 لتفعال  فعلإ

 ال تعمم  سيل

 سيء وما ىوما ىو جيد عن ال تخبر الناس  بأنفسيم المشكمةدع الناس يدركون 

 مادية ال يقدموا مساعدة إشعل الحراك المحمي

 مصممة مسبقاً  ستخدموا تصميمات راقية لممراحيضتال  دع الناس يقومون بابتكار مراحيض بسيطة

  القيادةكونوا في تال  لمقادة المحميين سمم األمر

 بالعمل  طالبواتال  الجيد التسييلإحداث التواصل الذاتي من خالل 

 
 : م.ق.ك.ص.صانتشار  -

يجب و . م.ق.ك.ص.صإلطالق المفتاح  عتبري تفكير ومنيج الميسرإن أسموب التسييرأي طريقة 

. معيا والتعامل بنفسو مشكمةال فيمالمجتمع  يستطيع حتى" النصح"وأ" لتمقينا"تجنب  الٌميسرعمى 

تحديا لمتغمب عمى  فييا األجانب الذين يجدون عممينلممىذه الطريقة غالبًا ما تكون صعبة جدًا 

 . عمموعمييم الناس بما يتوجب  توجيوو  الصرف الصحيمحاضرة في  إلقاءاندفاعيم نحو 

 

ولم  م.ق.ك.ص.صوعمى عمم بمنيج الـ  ون من أىالي الريفيكون نالذي ون األفضل ىمالميسر  -*

الميسرون المحميون يمكن تقويتيم بتدريب قصير عمى النقاط الواردة في ىذا .يمتمك عادة التعميم

:أىم النقاط إلفعل وال تفعل  
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إضافة إلى ذلك سيحتاجون لبعض الدعم لنقميم إلى  .الدليل لتزويدىم ببعض اإلرشادات واألفكار

 .التجمعات األخرى وأجور بسيطة تغطي أتعابيم

منخفض عندما يقرر الممولون والجيات الحكومية محميًا وبسعر  م.ق.ك.ص.صلذلك يمكن انتشار 

في برامجيم لمصرف الصحي أو  م.ق.ك.ص.صوالمنظمات الحكومية وغير الحكومية إدخال 

 .استخدامو في برامج الصحة عمييم أن يتنبيوا إلى أن الميسرين من المجتمعات المحمية ىم األنسب

معينة ستكون أكثر تفضياًل  فاظرو ،  يجب أن يالحظ بأن ىناك  م.ق.ك.ص.صانتشار عند 

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

. خاصة بذلكالأو باستخدام المكائن  من قبل العمالوجود قطعة أرض يمكن حفرىا إلى عمق معين 

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

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

بسبب أن التبرز في األماكن المفتوحة ىو أقرب ما يكون لمتجمعات السكانية ويمكن مالحظتو 

انجاز ىذا البرنامج  أنحيث  ، م.ق.ك.ص.ص انتشارالمتشابكة التجمعات السكانية تفضل . بسيولة

 . في مجتمعيم م.ق.ك.ص.ص لتحقيقمجتمع ما سيجعل اآلخرين أكثر اىتماماً  في 

، برامج الصرف الصحي في عددا من التغيرات في التفكير إحداث م.ق.ك.ص.صيتطمب وأخيرًا  

لبناء حمامات  كاممة من برامج الدعم التي تشجع بناء حمامات مصممة خارجيًا إلى مشاركة محمية

  .بسيطة قميمة الكمفة



 23 

 : في الجدول التالي ةموضح المنيجالتغير في  ليذااالختالف  أوجوإن 

 

 

برامج تقاد باليدف وصرف صحي : السابق

 جزئي

الصرف الصحي : ًا ومستقباًل حالي

 بقيادة المجتمع الكامل

 الناس أشياء  بدأ بــا

 العمميات  اشعال وتيسير بناء حمامات لب النشاط

 المجتمع مبتكرين من ندسين مي  من قبل المراحيضتصميم 

 عدد كبير واحد أو أقل عدد التصاميم

من مشتراه الخ ..  ، أنابيب ، طوباسمنت المواد الرئيسية

 الخارج

بامبو، معدن،  عيدان  ،أخشاب

 الخ  متوفرة محمياً .. بالستيك، 

 كون أقل من دوالرن تيمكن أ عالية نقدًا  تكمفةال

 في األماكن المفتوحةالتبرز  وقف المبنية  الحمامات المؤشرات 

 ةمرتفع جزئية  االستمرارية 

  الجميع بما فييم الفقراء المتوسطين  المستفيدين 

  احترام الذاتاالشمئزاز و   الدعم  الدافع الرئيسي

 كامل جزئي االستخدام/ التغطية 

 نفي األماك رزالتب توقف: مرتفع مستمر في األماكن المفتوحة التبرز: منخفضة الفوائد 

 المفتوحة

 

تطمب سيو . م.ق.ك.ص.صنتائج ىذه التغيرات ستكون واضحة في المنظمات التي ستتبنى أو تنشر 

 (تقديم تصاميم عالية الجودة)  والمينة  (الدعم) والسموك تغيير مؤسسي وتغيير في التفكير
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 مبني عمى مبدأ من ناحية أخرى م.ق.ك.ص.ص. (ىم صرف أكبر قدر من النقود)والبيروقراطية

محميين مدعومين بتدريب قميل ( ليسو بخبراء)ميسرين  المالي بل توفير تكاليف عدم إعطاء الدعم

إلى أن تقاد العممية بالمجتمع واالنتشار  م.ق.ك.ص.ص ييدف. الكمفة وكميا ال تتطمب ميزانية عالية

 . جس صرف المبالغبيا م.ق.ك.ص.صيتطمب أن يكون عمى مستوى المجتمع، ويجب أن ال ينقاد 

 م.ق.ك.ص.صلتشجيع ونشر  المنظمات الدولية بما فييا المنظمات غير الحكومية لدييا دور تمعبو

الحكومة . لمالئمة المبادرات المحمية واإلقميمية ونشرىا عالمياً  عالميًاودعم المبادرات المحمية والوطنية

 م.ق.ك.ص.صوف المناسبة  ودعم شعمة ة الظر والمنظمات غير الحكومية لدييا أدوار تمعبيا لتييئ

م .ق.ص.الكل يحتاجون لمعرفة أىمية الدعم البسيط حتى تشتعل شعمة الـ ص. وانتشارىا أفقياً 

 .وعندما تشتعل ستتمكن من االنتشار من تجمع إلى تجمع آخر
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 (MDGs)ة ــــــمية األلفيــــداف التنـــــــــــأى
 مجتمعإطالق شرارة الصرف الصحي بقيادة ال

 

 

 
 اٌذخً  -

رٛف١ش اٌح١بح اٌىش٠ّخ  -

 إٌّبعت ِٓ اٌذخً

 ٌٍّٛاؽٓ

 اٌٙذف األٚي ٌٍز١ّٕخ األٌف١خ

أ٠بَ ػًّ وض١شح ٌٍّٛظف١ٓ 

 "ألٛٞ"

 احزشاَ اٌزاد  -

احزشاَ اٌح١بح ٚ  -

خبطخ فٟ أٚعبؽ 

 إٌغبء ٚاألؽفبي

 اٌٙذف األٚي ٚاٌضبٟٔ  ٌٍز١ّٕخ األٌف١خ

 ألً ِشػبً 

 ألً ٔفمبد طح١خ -

 رغٕت اٌذ٠ْٛ  -

رؼض٠ض إٌظبفخ اٌظح١خ 

 فٟ اٌّغزّغ 

 ِغبػذح اٌّغزّغ

اٌٙذف اٌغبثغ ٌٍز١ّٕخ 

 األٌف١خ 

ٓ خّظ عٕٛاد اٌٛف١بد رحذ ع

 ِٓ األؽفبي

 : إٌظبفخ اٌظح١خ  األِشاع اٌشئ١غ١خ ٚخبطخ االعٙبالد اٌٛف١بد 

ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ ٚعبئً 

 إٌظبفخ اٌّغزذاِخ

اٌٙذف اٌشاثغ ٌٍز١ّٕخ 

 األٌف١خ 

اٌٙذف اٌخبِظ ٌٍز١ّٕخ 

 األٌف١خ 

اٌٙذف اٌغبدط ٌٍز١ّٕخ 

 األٌف١خ 

 ً٘ رّزٍه اٌشؤ٠خ اإلداس٠خ ٚاٌغشأح  ٌّغبػذح اٌّغزّؼبد اٌش٠ف١خ اٌفم١شح  ٚوزٌه إٌبط ػبِخ ٌزحم١ك ٘زٖ اٌّىبعت؟  -

 


