
 ١.التعریف بالشبكة
 

  شبكة المنظمات والمنظمین العرب  تتشكل من مجموعة من األفراد الذین خضعوا لتدریب أو ورشات عمل حول التنظیم
 المجتمعي  و/ او مارسوا نهج التنظیم المجتمعي القیمي ضمن حمالتهم وحراكاتهم في مجتمعهم .تشمل الشبكة ضمن هذه

 المرحلة  كل  من هم أكثر انخراطًا بالنهج في األردن، لبنان، فلسطین ومصر بحیث تشكل كل مجموعة حلقة او فریق
 تعلمي كل في بلده. 

 هذه الوثیقة تشّكل المرجع األساسّي الذي نجد فیه كّل المعلومات التي تشیر الى عملنا في شبكة المنظمات و المنظمین
 العرب منذ البدایة، وتبین ماهي االستراتیجیة والبنیة واألعراف التي اتفّقنا علیها كفریق مؤسس في هذه الشبكة. والتي

 تتضمن مخرجات ورشة تشكیل نواة الفریق التي عقدت  بتاریخ 6،7،8 من تشرین الثاني 2019 .نحن كفریق مؤسس
 نعود لهذه الوثیقة كّلما اضطررنا لتطویر أو تغیر االستراتیجیة مثال، أو لمجّرد العودة لها كبوصلة تدّلنا على أین نقف مما

  خططنا له.
 
 

 
 ٢. ملخص 

 
العربي الوطن من والنشطاء والقیادیات والقیادیین والمنظمات للمنظمین مساحة وتوفیر إیجاد الى أهل مؤسسة                تسعى
لدى المعرفة وتطویر تجاربهم ضمن واجهوها التي والنجاحات التحدیات من والتعلم التنظیمیة معرفتهم               لتطویر
المنظمین صمود تعزیز في خاللها من المبنیة والعالقات الشبكة تسعى ذلك إلى باالضافة البعض.                 بعضهم
مشاركة أن حیث التغییر. لتحقیق قوتهم وزیادة نشاطهم بمواصلة لهم یسمح مما ببعض نضاالتهم وتشبك                 والمنظمات
تساهم سوف ، وسیاقاتها مناطقهم في الجماعي العمل تجارب من تنبع التي المعرفة خلق في والمنظمات                  المنظمون
بناء في أهل بادرت ذلك لتحقیق وفعالیة. فاعلیة أكثر مقاربات إلى ومنهجیتهم التنظیمیة مناهجهم تطویر مواصلة                  في

 الشبكة.
  
  
  

 
 ٣. ناسنا والسیاق والرؤیة والمشاكل 

 
  ما هو سیاقنا ؟ 1.

 
               في ظل األوضاع اإلجتماعیة، السیاسیة، اإلقتصادیة واإلنسانیة الضاغطة والدقیقة التي یعیشها عالمنا العربي، واستجابة

 لالحتیاجات المختلفة في كل من األردن، مصر، لبنان وفلسطین، تنطلق شبكة المنظمات والمنظمین العرب لتعزیز التنظیم
 المجتمعي في مواجهة التحدیات الوطنیة المختلفة التالیة: 

  فلسطین: العنف والقمع السیاسي والعسكري واإلجتماعي الممارس من قبل االحتالل الصهیوني.●
  لبنان: سیاسات اإلفقار والتجویع الحكومیة والفساد المستشري في القطاعین العام والخاص والطائفیة    السیاسیة●

 التي ولدت ثورة شعبیة منذ ١٧ تشرین األول ٢٠١٩. 
 مصر: التهمیش والتحجیم للحراكات الطالبیة والسیاسیة , واألزمات االجتماعیة واالقتصادیة المتفاقمة.●
 األردن: تغییب الفئة الشابة والحاجة لتفعیل العمل االجتماعي والنسوي وتنظیم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات●

.(BDS باإلنجلیزیة) وفرض العقوبات 
 

 
 من ناسنا ؟1.

 
  أهلنا : ناشطین لقضایاهم و قیادیین فیها و الناس الذین یعرفون تنظیم مجتمعى و قیادة تشاركیة

 
 التفاصیل التي تم تداولها باللقاء: 



 أساسیین
 ناشطین قیادیین على األرض (میدانى)●
 القائمین على حمالت/حركات ●
 ناس تحركوا/قادوا/نشطوا و توقفوا ●
 اللى بیعرفوا تنظیم مجتمعي (اطالع/خبراء)●

 
 ثانویین  

 الشباب / طالب الجامعة●
 أصحاب القضایا (للمظلومین)●

 
 ما هي رؤیتنا؟1.

 
 رؤیة الشبكة: تعزیز الثقة بالقیادة التشاركیة وقدرة الشعوب على إحداث تغییر 

 

 المشاكل التي تواجهنا
 من فهمنا للسیاق وحیثیات الحراك ، ما هي المشاكل التي تواجهنا نحن وناسنا؟

 

 أهلنا: ناشطین لقضایاهم وقیادیین فیها والناس الذین یعرفون تنظیم مجتمعي وقیادة تشاركیة

 
 ٤. الهدف العام  لشبكة المنظمین والمنظمات العرب:

 



 بناء على مخرجات مثلث المشاكل فأن هدف الشبكة هو : خلق شبكة من ومنظمات و المنظمین العرب لتعزیز تعلم وترابط وصمود
 المنظمین/ات والقیادیین/ات لیقوموا بدورهم بتعزیز الثقة بالقیادة التشاركیة والتنظیم المجتمعي للتمكن الشعوب من إحداث

 التغییر في مجتمعاتهم نحو العدالة والحریة. 
 

 ٥. أهداف الشبكة لغایة ٢٠٢٤
 

  تركز الشبكة على تحقیق األهداف التالیة : 
 

 المساهمة في نشر نهج وأدوات تساهم في تنظیم العمل الجماعي والقیادة التشاركیة بین النشطاء والقیادیین وتشجیعهم1.
 على استخدامها وأقلمتها مع تعزیز ثقتهم واقدامهم على التجربة بجرأة وبتحمل للفشل الذكي 

 
 إدخال معرفة بالتنظیم المجتمعي والقیادة التشاركیة  وقصص تاریخیة للحراكات على المدارس والجامعات1.

 
 مرافقة مجموعة قیادیین (من احزاب ام ال) في تحقیق نجاح حملة1.

 
 اذا ساهمنا تعزیز الثقة والتشبیك بین النشطاء والقیادیین لتغلیب المصلحة العامة ودعم صمودهم 1.

 
 وهنالك أهداف غیرها الكثیر أكید ولكن اخترنا هؤالء ألنها تحاكینا وتحاكي قصصنا وإمكانیاتنا 

 
 

 
 
 
 
 



 ٦. بنیة الشبكة 
 

ببعضها المجموعات هذه تتصل وطنیة/محلیة. تنظیمیة فرق ضمن العمل حول تتمحور الشبكة لبنیة االساسیة                رؤیتنا
 البعض من خالل تشكیل فریق تنسیقي عربي مؤلف من منسقي ومنسقات الفرق الوطنیة. 

  
بعمان التقوا والذین العرب والمنسقات المنسقین فریق تشكیل على األولى المرحلة في البنیوي العمل                ویتمحور
المحلیة / الوطنیة الفرق خلق على بالتركیز البنیوي العمل في الثانیة المحطة وتأتي هنا. المدونة األفكار هذه                   وطوروا

 في أربعة دول - األردن وفلسطین ولبنان ومصر. 
أو المجموعة تقوم الوطنیة المجموعة تثبیت وكذلك التجربة مرحلة من وانتهائها المجموعة ثبات بعد و ما مرحلة                   وفي
المنظمین شبكة لخلق التعلم عملیة وتكرار والمنظمات المنظمین من أخرى مجموعة بحشد أعضاءها من                بعض

 العرب ومع الوقت تصبح المجموعات مفتوحة لمن لم یطلع على نهج التنظیم المجتمعي بالسابق او لم یمارسه. 
 

 
 


