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 األردن -عن مركز الشركاء

 

، كشركة محلية غير هادفة للربح، تسعى 6002األردن عـام  -بدعم من وزارة الخارجية الهولنديـة تأسس مركز الشركـاء 

الوساطة وتسوية النزاع وإدارة التغيير، باإلضافة إلى تشجيع مشاركة المواطنين في لإلرتقاء بالمجتمع المحلي وتعزيز مفاهيم 

التنمية االجتماعية والسياسية في األردن. عالوة على ذلك، يصب المركز اهتمامه على تعزيز جهود الحكومة المستمرة 

المدني. يقّدم المركز بعض المهارات  لإلصالح، وذلك من خالل تسهيل قنوات الحوار والتعاون ما بين الحكومة والمجتمع

 والخدمات المعّدة لتعزيز مفهوم الديمقراطية ومشاركة المواطن كـالتـالي:

 :دعم التدريب المحلي وتحسين خبرات المدربين األردنيين 

 وغيرهـا.من خالل مواضيع متعددة منها: الحاكمية الرشيدة، وإدارة النزاعات، وكسب التأييد لدعم السياسات العامة، 

 :توفير الخدمات التدريبية فى مجاالت إدارة التغيير وتسوية النزاعات 

 الوساطة، وتيسير الحوار، وخدمات المصالحة، والتخطيط التعاوني.

 :دعم السياسات العامة 

 ي.من خالل توفير دعم "كامل" لمبادرات اإلصالح، والقوانين المتعلقة بالوساطة، وتحسين بيئة عمل المجتمع المدن

 تعزيز التنمية الديمقراطية: 

عن طريق االستفادة من مهارات إدارة التغيير وإدارة النزاعات التي تؤدي إلى الحاكمية الرشيدة، وتقوية قيادة مؤسسات 

 المجتمع المدنية، وإيجاد مؤسسات أكثر فاعلية واستمرارية.

 

")الشبكة الدولية لمراكز الشركاء(، التي يمقراطي العالميةالشركاء للتغيير الداألردن جزءا من مؤسسة " -يعد مركز الشركاء 

تعمل بدورها على تيسيرعملية تبادل الخبرات ما بين مراكز الشركاء المتواجدة في كل دولة باإلستعانة بفريق من الخبراء 

 الدوليين.

ز القدرات المحلية المستدامة لإلرتقاء إن مؤسسة "الشركاء من أجل التغيير الديمقراطي" منظمة دولية غير حكومية، معنية بتعزي

، وقد قامت 9191بالمجتمع المدني والتأكيد على مفاهيم ثقافة التغيير وتسوية النزاعات في جميع أنحاء العالم، ومنذ إنشائها عام 

نظمات المؤسسة بالتدريب على مهارات اإلتصال والتفاوض والتخطيط التعاوني لآلالف من مؤسسات المجتمع المدني والم

بلدا. وتعمل مؤسسة "الشركاء من أجل التغيير الديمقراطي" من خالل مراكز  00غيرالحكومية ومديري البلديات في حوالي 

الشركاء الوطنية والتي يتم إدارتها محليا، وتهدف هذه المراكز الى تسوية النزاعات، وحشد الجهود نحو تحقيق إجماع في 

 األغلبية واألقلية وفتح قنوات الحوار ما بين الحكومة و المواطنين. الشؤون الداخلية والتجارية وقضايا

 

تعمل مراكز مؤسسة الشركاء حاليا في: األمريكتين )الواليـات المتحدة، واألرجنتين، وكولومبيـا، والمكسيـك، والبرازيل، و 

يـا، وكوسوفو، ولتوانيـا، وبولندا، ورومـانيـا، البيرو( أوروبـا )ألبـانيـا، وبلغـاريـا، وجمهوريّـة الشيـك، وجورجيـا، وهنغـار

 وصربيـا، وسلوفـاكيـا(، والشرق األوسط )األردن واليمن(

 

 لإلتصال بنا:

 

 99969، الرمز البريدي 9629، ص.ب: 00126 2 0906589، الفـاكس: 00126 2 0905995الهـاتف: 

jordan.org-info@partnerswww.partnersglobal.org, jordan.org-www.partners,  

mailto:info@partners-jordan.org
mailto:info@partners-jordan.org
http://www.partnersglobal.org/
http://www.partners-jordan.org/


  :الجلسة االفتتاحيه
 :  التعارف والتعريف بالبرنامجةعنوان الجلس

 التعريف بالنرنامج باإلضافة إلى كسر جمود المشاركين.أهداف الجلسة: التعارف و 

 ساعة:  زمن الالزم ال

اسلوب  خطوات التنفيذ                                                  

 التدريب

  الوقت 

 من

 .يبدا المدرب بالترحيب بالمشاركين وتعريفهم على نفسه

 يقوم المدرب بالتعرف على المشاركين وذلك بذكر اسماؤهم وما توقعه من اليوم 

 .بتسجيل توقعاتهميقوم المدرب 

 .ات مع اهداف البرنامجمقابلة التوقع

 يضع المدرب قواعد عمل الورشه مع المشاركين ويدونها على ورق قالب )الدستور(

 نقاش

لعبة 

 جماعية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجلسة االولى: 

 , مميزاته و مرادفات المفهوممفهوم كسب التأييدعنوان الجلسة : 

 و أهم مزايه المحددة. التعرف على مفهوم كسب التأييدسيكون المشاركون في نهاية الجلسة قادرون على هدف الجلسة: 

 ساعة: زمن الالزمال

 

 مفهوم كسب التأييد -أوال

اسلوب  خطوات التنفيذ                                                    

 التدريب

 حيث: يجري المدرب عدد من النشاطات التي ستقود في النهايه الى تعريف لكسب التأييد

 يسأل المدرب من منكم سمع بمفهوم كسب التأييد ومن طبقه في حياته العمليه

بمساعدة بعد اخذ امثله من خبراتهم السابقه ان وجد او ما هو مدى معرفتهم بكسب التأييد ينتقل المدرب الى تعريف كسب التأييد ويذكر انه 

 المشاركين سيقومون سويه بمحاولة إيجاد تعريف موّحد لكسب التأييد يتفق عليه الجميع

 وما هي العالمات الفارقه لكسب التأييد ويقول نود اوال ان نتعرف على جوهر عملية كسب التأييد

يقوم المدرب بطرح المثال التالى لتوضيح مفهوم كسب التأييد  ،كسب التأييدعالمات مميزة ل 0 -4يشير المدرب الى اهمية االنتباه الى  -

مواصفات التى يجب ان :احد اصدقائي وهو اجنبي سألني عن مواصفات السوسنه السوداء ويسأل المدرب المشاركين: برأيكم ما هي ال

 فور رؤيتها.ال ى اقدمها حتى يتمكن صديقي من التعرف على السوسنه السوداء

 يستمع المدرب الى اراء المشاركين ويكتبها على الورق القالب. -

 ثم يقول المدرب انه علينا البدء بحصر المواصفات االهم والتى تعطي اكبر تفصيل. -

هو انها زهرة برية سوداء تعيش ضمن شروط قاسيه بالصحراء تتكاثر بالبصيالت جذورها قوية ان اهم ما يميز السوسنه السوداء :  -

 .في االرض وهي من فصيلة الزنبق

 يذكر المدرب أن هناك ميزات أساسية يتصف بها كسب اتاييد و في حين عدم توافر أحدها يكون العمل شيئا أخر غير كسب اتأييد.

 

 كسب التأييد على ورق قالب ويطلب من احد المشاركين التطوع لقرائته: ثم يعرض المدرب نموذجين لتعريف

موجهة نحو متخذي القرارات لمساندة  مجموعة من التحركاتالتي تؤثر على حياتهم واتخاذ  اتخاذ القراراتفي عمليات  اشراك الناسعملية 

 ..  التغييرلك القضية  من أجل إحداث معينة. وتستهدف جذب انتباه المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لت قضيةوحل 

 

ويستخدمونها  قوتهم ، خاصة المعدمون والمهمشون،العاديونيقودها الناس ويدرك من خاللها المواطنون  سياسية منظمةكسب التأييد هي عملية 

المؤسسات والتأثير اإليجابي على  في عملالعدالة والمساواة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار على كل المستويات بهدف ترسيخ نظم 

 المستوى المعيشى للناس. 

 يمكن اعتماد التعريف الذي يتفق عليه المشاركون، إذا كان يؤّدي الغرض ، وال داعي للتمّسك بالتعريف المعتمد فقط.يوضح المدرب انه 

 

ان اعرف ان هذه مناصرة!(. بسهولة بعد قراءة التعريفين يسأل المدرب : ما هي العالمات المميزة للمناصرة؟ )اي ما الذي سيساعدني  -

تتم االجابة على هذا السؤال من خالل توزيع المشاركين الى مجموعات لمناقشة االجابات المحتملة باالعتماد على التعاريف 

 .بالمعروضه على اللوح القال

 

يطلب المدرب من كل مجموعة أن تعرض وبشكل سريع نقطة واحدة بهدف اإلبتعاد عن التكرار وثم معاودة الكرة مرة أخرى  -

Round Robin 

يكتب المدرب هذه العناصر على اللوح القالب ويناقشها مع المشاركين ليرى هل يتفقون كلهم عليها أم ال. تذطر أننا نطلب منك أن  .9
  .يسجلحددة والخصائص التي بدونها ال يمكن أن نطلق على نشاط ما أنه مناصرة وتحدد العناصر الم

 

 البحث كلها وسائل و  المفاوضهو الحشد و لتأييد والوسائل فاالعالم وسيله يجب عدم الخلط بين جوهر كسب ا

 .مهم ان ال تنتهي بشحص واحدممكن ان تبدأ بشخص ولكن من ال

 

والعناصر األساسية في حمالت كسب التأييد من أجل  اط الجيدة وتعتبر من أهم مميزات حملة كسب التأييديشير المدرب ان هناك بعض النق

 وهي: )ويضع عليها إشارة ) العدالة اإلجتماعية والبناء الديموقراطي"

قضية وهذه القضية  لديحمالت كسب التأييد مبنية على الناس، والناس هم الذين يقومون بتطويرها.)هي تمثيل للناس(. إذا أنا  .9

 .أو كسب تأييد تمثل الناس إذاً أنا أبدأ قضية مناصرة

 يجب وجود قضية ايجابية وعادلة. .6

احياناً قد يكون هناك مجموعه من الناس،و لديهم من يمثلهم ولكن قضيتهم ليست عادلة مثال على ذلك،) نظــام التمييز ضــد السـود في 

عصف 

 ذهني

 

 نقاش

 

 عرض



الجماعة التى تؤيد تفوق الجنس االبيض  Klu Klux Klan (KKK)أطلقوا على أنفسهم إسم جنوب إفريقيا، هناك فئة مؤيدة لهم و

 فقط على باقي البشر( فهم مجموعة كبيره يشتركون في هذا االعتقاد ولكن قضيتهم سلبية جدا فهي مليئة بالتمييز العنصري.

ة،حيث ان هدفي ان اساعد من ليس له صوت ان يحدث من خالل حمالت كسب التأييد تغيير ميزان القوى، فأنا العب لعبة قو .8

 يصبح له صوت.

 تتضمن عمل سياسي، فهدفي هو احداث بعض التغيير في القرارات والقوانين حتى تخدمني. .4

 جزء مهم منها هو صانع القرار، يجب ان اعرف الطرق المناسبة الشراك صاحب القرار وصانع السياسات. .0

 

 ميزات األساسية لعملية كسب التأييد و ما يميزها عن أنواع أخرى من التدخل في القضايا المجتمعية.الفروقات المحورية و الم حجدول يوض

 

 عالقته بكسب التأييد كيف نقيس النجاح؟ الهدف الجمهور المستهدف المفهوم

 حمالت التوعية

 

النساء، الرجال ، 

 الشباب

سكان منطقة جغرافية 

.. 

 زيادة وعي

 وتغيير سلوك

المدخنينانخفاض   

زيادة مستخدمي  أو

 وسائل تنظيم األسرة

يزيد من الوعي بالقضية 

ومخاطرها عند الجمهور الذي 

 نحتاج دعمه والتشبيك معه

وتنظيم وحشد المتأثرين بالمشكلة/ 

 القضية

وسيلة مستخدمه في بناء القاعده 

 الشعبيه

"جماعات اللوبي 

كأحد الضغط" 

اساليب التأثير علي 

القرارعملية صنع   

الذهاب ومقابلة 

الشخص المعني 

)المسؤول( بشكل 

 فردي

التأثير على 

عملية صنع 

 القرار

كسب تأييده او تجنب 

 معارضته

عامل مساعد في حملة كسب 

التأييد بحكم موقعه في عملية صنع 

 القرار

تكوين التحالفات/ 

 االئتالفات

تساعد في  افراد وجماعات

تحقيق الهدف 

المشترك 

 للحمله

التحالف وتنظيمه قوة 

وعمله في قضية كسب 

 التأييد

من أحد االستراتيجيات 

)المهارات( المتبعه في حملة كسب 

كسب التأييد )مجموعة او هيئة 

(التأييد  

عمل الشبكات 

 )التشبييك(

عوامل  افراد وجماعات

مساعده في 

 تحقيق الهدف 

مدى تواصل الشبكه 

 وآلية عملها وديمومتها

ت من أحد االستراتيجيا

)المهارات( المتبعه في حملة كسب 

 التأييد لتبادل المعلومات والتواصل

 كسب التأييد

 )المناصرة(

صانعي القرار 

 والسياسات

تغيير سياسات 

 أو برامج

تبّني سياسة أو قرار 

جديد بمعاقبة مرتكب 

 العنف األسري

 

× 

 

اإلنجليزية تشتق من األصول الالتينية التي تعني "المطالبة" يوحي المعنى الذي تصوره هذه الكلمة بدعوة  Advocacyكلمة يوضح المدرب ان 

 الناس للوقوف إلى جانبك.

 -Ad )التيني: إلى، إتجاه إلى، إضافة إلى، بالقرب؛ عند؛ تستخدم كحروف متقدمة( 

 vok  vocable,-vocative, -vocation, -, -, vocat-, vocab-, voca-Voc  ،التيني: نداء، كالم، تكلم، يقول، صوت(

 كلمة(.

 

، الدعوه، الدفاع، advocacyثم يسأل المدرب السؤال التالي ما هي مرادفات كلمة "كسب التأييد" يمكن ان تكون االجابات )مدافعه، مناصره، 

 .مؤازره( وهي كلها صحيحه



 الجلسة الثانية : 

 تحديد وتحليل عالقات القوى والسياسة في حملة كسب التأييدعنوان الجلسة : 

 سيتمكن المشاركون/ات من تحديد وتحليل عالقات القوى والسياسة في حملة كسب التأييدهدف الجلسة: 

 ةالزمن الالزم: ساع

اسلوب  خطوات التنفيذ                                    

 التدريب

 .حول مفاهيم القوة والسياسةنظرة جديدة 

عندما تسمع كلمة قوه( اي )ال)ما هي  لكتابةبالصور او ا عبرواليأو يكتبو جملة قصيرة ان يرسمو  المشاركين منالمدرب طلب ي -

 كتابة او الرسم كافية.قائق للد 0أن ب المدر بين(، يقوة ما هو اول شيء يخطر ببالك او يتبادر إلى ذهنك

 ة كرات الثلج و عند التوقف يلتقط كل مشارك أقرب ورقة إليه و يبين ما فيها ثم يبدأ النقاش.ينفذ المشاركون لعب -

اول ما يتبادر الى ذهننا هي قوة وسلطة المال أن يمكن مالحظة ان معظم المشاهد حول القوه هي تصور سلبي وقهري للقوه اي  -

 .قيهوالعضالت والمنصب والدين والعادات فهي قوى قهريه وسلبيه وفو

 بعدها يطرح المدرب عدد من االسئله ويعلق عليها -

لعبة 

 ةجماعي

 

 

 عرض

 

 

 نقاش

 يعرض المدرب الصور الدالة على أنواع القوى و يناقش المشاركين حولها. -

 يشرح المدرب ان هناك أربع أنواع للقوة وهي: -

 (.Power Overالقوة الفوقية او الَعليى)  .1

 سلبي.هذا النواع من القوى يشير الى شيئ 

 يعلق المدرب هنا ويقول أن المهم أنه عندما أعمل مع الناس أن اؤكد لهم على وجود قوى بديلة.

 (.Power to doقوة المعرفة ) .2

 how to do .. to knowوهي قوة المعرفه 

تعلم الكمبيوتر ...  ,الغناء العزفالخبرة العملية أو األكاديمية, المعرفة بالحقوق, ويمكن ان تكون معرفه او مهاره مثل 

 الخ

 هذا النوع من القوى يشير الى تعلم مهارات موجودة.

 (.Power Withقوة الجماعه ) سوياً مشاركة( ) .3

 (.Power Withinالقوة الداخلية ) .4

هذه القوة تعبر عن مدى االيمان والمحبة الداخلية، ومن الجدير معرفتة ان كون الشخص اجتماعي ناجح يعتبر من 

 اقوى المؤثرات على هذا النوع من القوى. 

 عروض بور يوينت رسومات 

 مناقشة

التى يستند عليها، أي ما هي  ما هي القوة  شاركين أنه من الضروري في حملة كسب التاييد ان يعرف المجتمعميوضح المدرب لل

و يبين أن قوة المعرفة و الجماعة و القوة الداخلية هي موجودة أصال مصادر القوة التي تعتقد أنك تملكها  اي ما هو جدار القوة لدية. 

 لدى المجتمع المدني و على قادة حمالت كسب التأييد البحث عنها و استغاللها.

 

 

 ماذا نعني بالسياسه

ة و يقول تخيلوا ان هذه حبة الساخنة: يقف المشاركون على شكل دائرة يمسك المدرب الكرة في يد سالبطاط تمرين حبة -

ة الن تستطيعوا ان تبقوها مدة طويلة في أيديكم ، خالل هذه المدة نساخنة و سوف ارميها لكم وطبعاً النها ساخ سبطاط

عندما نقول كلمة "سياسة". وبعد ذلك يرميها الى مشارك اريد من كل شخص فيكم ان يعبر عن اول شيئ يتبادر للذهن 

 اخر. 

جابي يين سلبي و ائأثناء اللعبة يقوم الميسر او احد المشاركين بكتابة جميع االفكار على الورق القالب يكون قد قسمهها الى جز 

 ويصنف االجابات تحتهما 

 ها المشاركين معهم.بعد ذلك يجلس المشاركين و يبداء المدرب بمناقشة كل فكرة كتب -

 يعلق المدرب على مخرجات المشاركين ويقول أن اول ما يتبادر للذهن عند ذكر كلمة سياسة هو الشيء السلبي. -

( Polisيوضح المدرب أن كلمة سياسة هي كلمة جديدة على اللغة العربية وأصل الكلمة تعني اسم مدينة باليونان مدينه ) -

( حيث يجلس الحاكم مع الشعب ألخذ قرارات، وكانت تسود هذه City hallي ال )وتبنى على مبدأ المشاركة وهي تعن

 .العملية إستثناءات لعدد من القطاعات من المجتمع مثل النساء

 السياسة ليس بالضرورة ان تكون على مستوى الحكومة بل ممكن أن تكون على مستوى العائلة. -

 السياسة هي عملية صنع القرار الجماعي. -

 ( Policiesوالسياسات ) politics )رب ما الرابط بين السياسة  )يسأل المد -

يوضح المدرب أن السياسة هي عملية صنع القرار، او كيفية التأثير على صنع القرار القوي هو الذي يؤثر على صناعة  -

قول له جمع نفسك القرار وفي العادة هناك من يؤثر على عملية صنع القرار لذلك عندما أجتمع مع المجتمعات المحلية أ

 لعبة

 

 

 

 

 

 

 نقاش



 .حتى يكون القرار سياسي

، فهناك فرق كبير بينهم، حيث ان السياسة تعتبر  Politic والسياسات Policyسلبيات اننا نخلط بين السياسة الواحدة من  -

 عملية صنع القرار، اما السياسات فهي كل ما يتعلق بالدولة من شؤون    

 داخلية وخارجية.      

 غالباً يوجد لدينا اتجاهات سلبية نحو السياسة.يشير المدرب انه  -

. السؤال المهم ماهي العالقة بين السياسة والقوة؟ يستمع المدرب الفكار المشاركين و يحاول الربط بين مفهوم السياسة والقوة -

 ويشير ان هناك عدة انواع من القوى السياسية ويكتب المدرب على الورق القالب

 

 انواع القوى السياسية: -

 قوة مرئية. .9

هي القوة التى يمكن مالحظتها و نعرف مصدرها. ) المدير ، رئيس الهيئة، من لديه الصالحية للتوقيع تعطى له من 

 المنصب(

قوة خفية )الظل(. هي قوة خفية ولكن ال نراها ولكن نعرف أنها دفعت القوة المرئية لعمل شيء معين إذاً هي  .6

 مر الى التقدم نشعر بوجودها ولكن ال نراها.قوة تدفع باال

 قوة غير مرئية.  .8

هي أمور مفروغ منها ال يناقش وال يفكر فيها هي القوة التى تكمن في العادات و التقاليد و الثقافة و الموروث 

 االجتماعي، هنا ال اتمكن من رؤية مصدر القوة.

 ى السياسة بشكل كبير.القوة الغير المرئية هي من اخطر انواع القوى وتؤثر عل

 "يمكن القول ان اخطر انواع القوى هي التى تعمل لها حساب وليست معك في نفس الغرفة".

 هناك العديد من االمثلة التى يمكن للمدرب ذكرها عن القوة غير المرئية:

o  لتعتني بالطفل، عندما يرزق الزوجين بطفل، اول شيئ يخطر في البال ان الزوجة هي التى سوف تجلس في البيت

وال نفكر حتى في احتمالية بقاء الزوج في المنزل، لماذا ؟ ما الذي يجعلنا نفكر في هذه الطريقة! انها المعتقدات و 

 الثقافة.

)أحياناً تكون المجموعة تعمل على قضية ثقافية وترى أنها فجأة دخلت في خضم معركة سياسية، ,احيانًا أخرى تجد 

 مع أنك لم تخطط  لالمر(. نفسك في الوسط السياسي

o  كان هناك سيدة مصرية تزور سوريا و في يوم كانت تجلس في المطعم مع ابنها الصغير، فقال لة "افتح فم االسد

الجميل دا عشان تاكل"، وما ان قالت هذه الجملة حتى غادر الجميع المطعم. استغربت وعندما روت هذه الحادثة 

 ة االسد ال تقال اال بالمرافقة مع كلمة الرئيس. لصديق لها، قال لها في سوريا كلم

 درب ذكر امثلة اخرى او قصص واقعية يكون قد مر بها على نمط االمثلة المذكورة.ميكمن لل -

 الفكرة هو أنه علينا اثناء القيام بعملية كسب التاييد أن نعترف أننا في لعبة وال نعرف متى يمكن أن ننجرف  لتصبح اللعبة سياسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  لثةالجلسة الثا

 المنهج الحقوقي في كسب التأييدعنوان الجلسة : 

معرفة المنهج المبني على الحقوق في عمليات كسب التأييد و أهم مزاياه و سيتمكن المشاركون/ات من هدف الجلسة: 

 فروقاته عن المنهج المبني على اإلحتياجات

 ساعةنصف الزمن الالزم: 

 

 

 المنهج الحقوقي: أساس نظري لكسب الـتأييد )يتضمن مناقشة السياسات والقوانين والنظم الموضوعه(

و يسأل برأيكم ما هي فكرة هذا المنهج  Rights Based Approachيعرض المدرب اسم مبدأ المنهج الحقوقي  -

 الحقوقي؟ وما معنى ذلك؟.

 قالب.يأخذ المدرب اراء المشاركين و يكتبها على اللوح ال -

يضرب المدرب المثل التالي: قام اخوين بانشاء شركة مشتركة لقيت نجاحة كبيرا، ولكن بعد فترة توفي احد االخوين،  -

كان ابن المتوفي بحاجة الى مصاريف للدراسة الجامعية. كيف يجب ان يطلب النقود من عمة؟ وايهما افضل طريقة في 

 الطلب:

 ى مصاريف للجامعة ؟ وارجوك ان تساعدني؟انا بحاجة ال                       

 يا عمي العزيز هل يمكن ان احصل على حقي من ميراث والدي؟                       

يشير المدرب ان الثانية افضل، ويوضح ان االولى مبنية على مبدأ الحاجات وأنه يطلب حسنه من عمه )غير ملزم، حين  -

ن او مساعده(. اما الثانية فهي مبنية على مبدأ الحقوق.  و دائما عندما يقدم توفر المصادر، موقف الضعيف، يطلب احسا

 الشخص طلبة بناًء على القوة يكون فية صفة االلزام. و يحافظ على كرامتة.

مالبس شتوية ألطفال قرية مبدا اإلحسان هو أنني أعطي على إفتراض أني أعرف ما هي حاجة الناس ) مثالُ توزيع  -

 ما( مهمشة في مكان

 مبدأ اإلحتياج هو ما يفيض عن إحتياجي فاتبرع به وأعطيه إلى األخرين. أي حين توفر الموارد -

 يذكر المدرب أمثلة لبعض تطبيقات المنهج القائم على الحقوق

 

سينتهى  قد يؤدي تخطيط خطوات العمل إعتماداً على المنهج القائم على الحقوق إلى خطوات أخرى مختلفة تماماً عن تلك التي كان

إليها التخطيط إعتماداً على منهج آخر. تعد البطالة مشكلة عامة في معظم المناطق الريفية في الكثير من الدول النامية. ترى بعض 

الهيئات التنموية التي تتعامل مع تلك المشكلة من منظور المنهج القائم على اإلحتياجات أن هناك إحتياج لدى الشباب إلى تعلم بعض 

ت المهنية مثل الكمبيوتر واللغة اإلنجليزية لزيادة قدرتهم التنافسية في الحصول على وظيفة. وقد إلتحق العديد من الشباب المهارا

بتلك البرامج التدريبية ولكنهم ما زالوا بدون عمل. وعلى العكس من ذلك يؤدي إستخدام المنهج القائم على الحقوق في التعامل مع 

الجماعات التنموية والمجتمعات المتأثرة بهذه المشكلة بالبحث عن مدى تشجيع السياسات الموضوعة  هذه المشكلة إلى أن تقوم

لإلستثمار في المناطق الريفية وكيفية الوصول إلى سياسات بها حوافز كافية للمستثمرين للمجيء إلى هذه المناطق وإستخدام 

 تي تزيد من القدرة التنافسية للشباب المحلي.المحليين وذلك باإلضافة إلى توفير التدريبات الالزمة ال

يؤدي إستخدام إطار العمل الخاص بالمنهج القائم على اإلحتياجات عند التعامل مع حاالت العنف المنزلي إلى العمل على  -

ناء رفع وعي المجتمع بالمشكلة وتوفير العالج ألفراد األسرة الذين تعرضوا لإلعتداء، وهم عادة النساء واألطفال، وب

المالجيء لألفراد المتأثرين بالمشكلة. أما إستخدام إطار العمل الخاص بالمنهج القائم على الحقوق فيؤدي إلى خطوات 

مختلفة مثل إقتراح تشريع جديد يقوم بتجريم العنف المنزلي بوضوح وإقرار سياسة تجعل المناهج المدرسية تحتوي على 

 ة الوصول إلى هذا الحق وطرق اإلبالغ عن حاالت العنف المنزلي.دروساً عن الحق في مناخ منزلي آمن وكيفي

)يتضمن مناقشة السياسات والقوانين والنظم الموضوعه( وتحليل ومواجهة األسباب الهيكليه والتنظيميه للمشكله وليس أي 

 التعامل مع اعراضها كما الحال في المنهج القائم على االحتياج 
 

تتضّمن المساواة والعدالة حيث أنها ج الحقوقي على الورق القالب دوين مميزات مبدأ المنهبعد ذلك يقوم المدرب بذكر وت -

 و هي بالتفصيل: والمساءلة والتمكين والمشاركة

  صالت مباشرة مع الحقوق 

 إنشاء صالت مباشرة مع إتفاقيات حقوق اإلنسان. -

 اإللزام -

 تتوقّف بعضها على بعض. "ترابط الحقوق وعدم تجزأتها"مراعاة الحقوق المتداخلة غير القابلة للتجزئة والتي  -

  االنتقال من التبعيّة إلى التمكين 

التركيز على المستفيدين بصفتهم أصحاب الحقوق ومدراء التنمية بدالً عن اعتبارهم مادة للبرامج واألنشطة التي تلبي  -

 احتياجاتهم.

لتغيير حياتهم وتحسين مجتمعاتهم ولعب دور أكبر في منح األشخاص السلطة والوسائل والقدرات التي يحتاجونها  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعة أقدارهم. "أي مساعدة الناس على االحساس بقوتهم وقدرتهم على احداث التغيير الذي يأملونه"

  المشاركة 

 طفال وغيرهم.السعي إلى درجة عالية من المشاركة من قبل المجتمعات والمجتمع المدني واألقلّيات والسّكان األصليين والنساء واأل

  عدم التمييز 

منح عناية خاّصة للتمييز والمساواة والعدالة والمجموعات المهّمشة. وقد تتضّمن هذه المجموعات النساء واألقلّيات والسّكان 

 األصليين والسجناء.

 ( ارتفاع مستوى المسائلهAccountability) 

وهناك ما لمساعدته على المطالبه بحقوقه   Right Bearer) يوضح المدرب أن المناصره تعمل على مستويين مع صاحب الحق 

يسمى كافل الحق )المكلف بالواجبات( وعلينا معرفة من هو كافل الحق حتى أستطيع القيام بالمحاسبة فيظهر حق المسائلة الكفيل 

 أمام القاعده الشعبيه(.للحقوق عادةً هو الدولة أمام الجمهور العام ، واحياناً قد يكون هيئة او مجموعة كسب التأييد 

 .تمنح حمايه قانونية 

 

يلفت المدرب نظر المشاركين انه حين صياغة قضايا كسب التأييد يجب وضعها في سياق حقوق ال في صيغة احتياج ويذكر 

 المثال التالي

" حق  " القضاء على الفساد" هي صيغة إحتياج. ويمكن اعادة إعادة صياغتها في سياق حقوق عن طريق كتابتها -

 المساءلة" وكذلك  " حق الجمهور بالمعرفة"  أو " حق بحرية الرأي والتعبير"

ان منهج الحقوق هو الذي يساعدنا في حمالت كسب التأييد، النة يشير الى كيفية المطالبة  بالحقوق وليس فقط الواجبات، وهو 

 مهم لتشكيل فكرنا الخاص بحمالت كسب التأييد.

 

  مايلي: ة وتلخيص ما تم استعراضه في الجلسه السابقه ويطلب من المشاركين( يقوم المدرب مراجع9

 (9مستند رقم ) حملة حقوق العمال في الفلبين( يقسم المدرب المشاركين الى ثالثة مجموعات ويوزع عليهم دراسة الحاله حول 6

 

 ى الحقوق كما يلي:( يطلب المدرب من المجموعات تحليل دراسة الحاله حسب نهج التنميه القائم عل8

 المجموعه األولى تحلل ما هي أهداف البرنامج التفصيليه -

 آلية التنفيذالمجموعة الثانيه تحلل كيف كانت  -

 إذا ما كان المبدا قائم على المنهج الحقوقي أو غيره و توضح ذلك و كيف تم استنتاجه. المجموعه الثالثه تحلل -

 اليه من تحليل( تعرض كل مجموعه ما تم التوصل 4

 ( يلخص المدرب ان ما تم دراسته هو مثال حي على التوجه التنموي القائم على الحقوق بما يخدم المجتمعات0

 



 :  رابعةالجلسة ال

 النتائج المرجوة من حمالت كسب التأييدعنوان الجلسة : 

 النتائج المرجوة من تلك الحمالتالتعرف على أهم مبررات عمليات كسب التأييد و هدف الجلسة: 

 ساعةنصف الزمن الالزم: 

 

 النتائج المرجوة من حمالت كسب التأييد.

 يسأل المدرب ما الذي يجعلني اقوم بحمالت كسب التأييد؟  -

حيث يقسم  .و يعطي جميع المشاركين فرصة االجابة عن هذا السؤال، ويسجل جميع اجابات المشاركين على الورق القالب  -

 الورق القالب إلى ثالثة أعمدة مروسة باألنواع الرئيسية للتغيير.

 

 عناوين رئيسية يمكن التركيز عليها: 8يلخص المدرب افكار المشاركين ويضعها تحت  -

سب التأييد النتائج المتوقعة من حمالت كسب التأييد. نستطيع تصنيف النتائج المتوقعة من حمالت كفي الصفحة التالية يوضح الرسم 

 بوجه عام إلى ثالثة أنواع:

تغيير سياسة: يتم التعامل مع المشكلة عن طريق تعديل قانوني أو وضع سياسة أو إصدار قرار....الخ. هذا النوع من النتائج  (9

 قد يكون أسهل النتائج التي يمكن الوصول إليها.

ر لمشاركة المواطنين والمسائلة والشفافية. يتطلب تغير هيكلي ومؤسسي: يتم تغير عملية صنع القرار إلعطاء مساحة أكب (6

هذا النوع من التغيير تنظيم العديد من الحمالت إلقناع صانعي القرار بتغير عملية صنع القرارات بهذه الطريقة. )علينا أخذ 

 ( المساحة السياسية والحساسيات الثقافية في اإلعتبار عند تقييم المناخ الخارجي قبل البدء في التخطيط

تغير ديموقراطي: يصبح المواطنون مدركون لقوتهم ويستخدمون هذه القوة في التأثير على عملية صنع القرار. يعتبرهذا  (8

هو النتيجة األساسية التي تسعى إليها حمالت كسب التأييد. وعادة ما يستغرق الوصول لهذه النتيجة أكثر من جيل نظراً 

 الثقافية نحو المشاركة السياسية وإمكانية التأثير على عملية صنع القرار.ألنها ترتبط أيضاً بتغير اإلتجاهات 

 

إال ستكون حملة كسب التأييد قاصرة على تغير سياسة أو ويجب أن نأخذ الثالثة أنواع من النتائج في الحسبان في أي نشاط للمناصرة 

والخاص بدعم إدراك الناس لقوتهم ومشاركتهم الفعالة في عملية أثنين بدون التعامل مع مناخ صنع القرار أو مع الهدف األهم للمناصرة 

 صنع القرار.

 

 وبالرغم من إرتباط هذه النتائج ببعض إرتباطاً وثيقاً إال أنه من المهم اإلقرار بأن الهدف األساسي الذي يجب أن نسعى إليه ونحن نقوم

ستخدام هذه القوة بفاعلية في عمليات صنع القرار. إن وضع قوة بنشاط كسب التأييد هو مساعدة الناس على كسب الثقة في قوتهم وإ

 الناس ومشاركتهم كهدف أساسي لحملة كسب التأييد يحرر كسب التأييد من النظرة الضيقة التي تحصرها في مجرد تغير السياسات.

عصف 

 ذهني

 عددة: يعلق ويناقش المدرب على مستويات التغيير المذكوره على الورق القالب بأمثلة مت -

 

 التغيير على مستوى السياسة

عند القيام بحملة كسب التأييد قد احتاج الى تغيير سياسة، وقد اقوم باللجوء الى شخص معين الني اعرف تأثيرة على شخص سياسي  

 او صاحب اخر يمكن ان يلبي لي هذه الحاجة بحيث نصل إلى التغيير الذي نريدة، هل هذا صحيح ومدخل واقعي؟ 

 السهل أن يلجأ الناس إلى الطريق السهل واالقصر.من  -

في هذه الحالة يصبح السياسي او صاحب القرار في موضع قوة اما نحن افراد حملة كسب التأييد في موقف ضعف. وهذا ما ال نريده  -

صبح الشخص الذي فإذا كنت صاحب حق باستخدمي هذه الطريقة اصبح صاحب حاجة. ببساطة استخدام النفوذ ليس الى صالحي. وي

دفع بالتغيير هو البطل ويعظمه الناس ) هللا يخلي فالن ألنه عمل ...(.  ولكن في كسب التاييد نريد أن تكون القوة للناس وليس لصاحب 

 القرار أو الذي قام بالتغيير. وفي حال تغير المسؤول يمكن أن يتم إلغاء  كل شيء عمل على تغييرة. 

نفوذها وقامت باصدار قانون اشتهر في مصر باسم )الشقة من حق الزوجة( ،استخدمت نفوذها في مجلس إستخدمت جيهان السادات  -

 اشهر تم إلغاء هذا القانون. 2الشعب إلتخاذ قرار في هذا القانون. بعد ان توفي السادات ب

المتطوعين ذهبوا الى القرى، و لويس كامل ميلكية احب ان يجري دراسة عن االنتماء في مصر، وبمساعدة مجموعة من الشباب  -

اخذ بأجراء مقابالت مع سكان في تلك المنطقة وكان يسئلهم " لو اصبحت المحافظ ماذا تفعل؟، فيجب الشخص مستحيل، طيب لو 

اصبحت العمدة ماذا تفعل؟ فيجب مستحل عن ماذا تتحدث انت!!، طيب لو اصبحت مدير ماذا تفعل؟ في النهاية احد االشخاص قال هذا 

عمل الحكومة" االجابات كانت متقاربة فمعظم االشخاص كانوا رافضين لفكرة تولي المسؤولية، وهذا يدل على عدم االنتماء. في مقابلة 

للويس مع جمال عبد الناصر قال له انه اجرى دراسة وان الناس كانت اجابتهم ان الحكومة تعرف عملها. سر جمال عبد الناصر ولم 

 الدراسة لة. يعرف كيف يكمل نتائج

الجماعات الالتنية التى تعتبر مهمشة و تعيش في من باحثه اجتماعية ) ليسا( تعمل في بوسطن في الواليات المتحدة االمريكية، طلبت  -

ظروف صعبة جداً منها المساعدة حيث انها تتقن اللغه االسبانية، جلست معهم لترى مطالبهم و حاجاتهم، كان الطلب الوحيد لهم هو 

ع اشارتين قف عند زاوية احد الشوارع الن االطفال يتعرضون للكثير من الحوادث اثناء عبورهم الشارع الى المدرسة، استخف وض

 



البعض بهذا المطلب وقالوا لها انت تضيعين وقتك، لكنها قامت بالعمل معهم لعدة اشهر حول هذة القضية حتى تم حلها، في اللقاء التالى 

التالية التى ترغبون في العمل عليها االن؟ اختاروا  التحرش الموجة من الشرطة نحو الشباب االتيني وهي أن سألتهم ما هي القضية 

الشرطة لديها صورة نمطية عن الشباب الالتينيين بأنهم يثشرون المشاكل والشغب أينما ذهبوا. وهذا يدل على انهم بعد المرة األولى 

واألن يستطيعوا مخاطبة أمور أكثر اهمية. فهم بدأوا بشيء بسيط حتى يكسبوا ثقتهم بنفسهم وثم  اكتسبوا ثقة بالباحثة و ثقة بانفسهم،

 توجهوا إلى موضوع أكبر.
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 مجتمعي تغير ديموقراطي

المواطنون مدركون لقوتهم ويستخدمون هذه القوة في المشاركة 

 الفعالة في عمليات صنع القرار.
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 تغير نظام " تغير هيكلي ومؤسسي"

 صنع القرار حتي تصبح أكثر: عمليةتم تغير 

 إشراكاً للمواطنين 

 شفافية 

 مسؤولية 
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 تغير سياسة

تم التعامل مع المشكلة عن طريق تعديل قانون أو وضع سياسة أو 

 .....الخ.إصدار قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خامسةالجلسة ال

 عنوان الجلسة :  مفهوم وادوات التخطيط االستراتيجي لحملة كسب التأييد

باإلضاف إلى  سيتمكن المشاركون/ات من التعرف على مفهوم واداوات التخطيط االستراتيجي لكسب التأييدهدف الجلسة : 

 التمكن من وصف األطراف المعنيين و العالقات بينهم.

 ساعة: الزمن الالزم

لحملة كسب التأييد يقوم المدرب كمقدمة للتخطيط االستراتيجي وربطها ايضا بالقوى واالطراف المعنية وبالتخطيط االستراتيجي  -

 و يستنتج معهم: فلم البقره عرضب

 التعامل معهاالضروف الخارجية و أهمية 

 أهمية المرونة في أي خطة

 حتمية  وجود المعارضين

 إشراك أطراف أخرى هي عملية هامة في تصميم و تنفيذ أي خطة.

  

 يسأل المدرب المشاركين من منكم عمل تخطيط إستراتيجي؟ ويأخذ إجابات المشاركين بشكل شفوي -

 من طبق منكم الخطة اإلستراتيجية كما خطط لها؟ -

 ن خطة إستراتيجية لمشروع والتخطيط لحملة كسب التأييد؟ما الفرق بي -

 

 شرح المدرب باستخدام العرض التقديمي ما يلي:ي -

 

التغيير المناسبة وذات خطوات تتسم بتسلسل منطقي يوصل بالنهاية الى  خطواتوضح اهمية وجود استراتيجية يتحتوى على ي

 النتائج المرجوة. 

خطوات ليست متوازية أو منفصلة عن بعضها بأي حال من األحوال بل هي مرتبطة ببعضها من المهم األخذ في اإلعتبار أن ال -

 البعض بطريقة عضوية. بمعنى آخر إن أي تغيير في واحدة أو أكثر من هذه التحليالت قد يؤدي إلى تغيير التحليالت األخرى.

و محاولة تدخل تؤثر على سير الخطة التى تم تقوم بعمل تغيير ا فجائية وتوضيح انه في حملة كسب التأييد  تظهر اطراف -

 وضعها.

يوضح المدرب أنه عند القيام بمشروع معين مثالً " بناء شبكة مواصالت يصل كل مناطق األردن بجيرانها من البالد وهذا  -

 "الوقت" سنوات" 5سيحتاج إلى 

حركة أو  900أني سأفوز على الشخص المقابل ب أما التخطيط لعملية كسب التأييد فهي مثل لعبة الشطرنج وال استطيع القول  -

 حركة ولكني أقول أحاول 600

 ال ألعب مقابل شخص واحد وإنما مقابل افراد ال أعرفهم أو قوى قد تظهر الحقاً.  أما الذي يحدث في حملة كسب التأييد انا  -

 رين مهمين هما:لذلك من المهم عندما اقوم بتخطيط استرتيجي لحملة كسب التأييد االهتمام عنص    -

 ادرس جميع التفاصيل. "جمع المعلومات باستمرار" .9

 . "المتابعه والتقييم المستمرين"المرونة وكيفية التغيير، متى قد احتاج الى تغيير الخطة االستراتجية .6

 يوضح المدرب ان االستراتيجية هي اطار عمل يقود االختيارات التى تحدد طبيعة واتجاة الوصول الى الهدف.  -

يوم ضد العنف األسري هي االعتصام في نهاية الحمله امام مجلس النواب ولكنها تغيرت  92مثال: كانت الخطه في حملة الـ  -

الى زؤاة وديه الى مجلس النواب، اشتراك اسمى خضر كان مقرراً ان تكون معنا في الزياره ولكن من استطالع الرأي وجمع 

ن النواب سوف يظنون ان هذا تحدي مثلما حصل في حمالت اخرى حيث اشركو المعلومات وجدنا ان الحمله ستخسر حيث ا

 معهم بعض األمراء واألشراف ففشلت الحمله

 والمهم في هذه الحالة هو كيفية تغيير الخطة مع مراعاة إشراك اخرين دون إستثناء أي أحد وهي ليست عملية سهلة. -

 لعبه

 

 مناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليق 

 المدرب

 

 يه: الدوله، السوق والمجتمع المدنالجلسة : كسب التأييد والثالث قطاعات الرئيسيمتابعة 

 أدوات التخطيط االستراتيجي

 يشير المدرب ان ادوات التخطيط االستراتجي التى سيتم شرحها تساعدنا على القيام بالمهمات التالية: -

  التأييد.اإللمام بالبيئة والظروف العامة التي تجري في مناخها حملة كسب 

 .تحديد ووضع أولويات للمشاكل/القضايا التي يجب/تستطيع مواجهتها 

 تحليل األسباب الجذرية للمشكلة 

 .تقييم قدرة مجموعتك/شبكتك على مواجهة هذه القضية/القضايا على ضوء رؤيتك ورسالتك 

 .وضع هدف للحملة 

 يجابية أو سلبية. تحليل األطراف المعنية الذين قد يؤثرون على الموقف سواء بطريقة إ 

 .صياغة إستراتيجية مناصرة من شأنها أن تتناول القضية وتواجه األسباب الجذرية لهذه المشكلة/القضية 

 



 

من المهم االخذ بعين االعتبار ان هذه المهمات ليست متوازنة او منفصلة عن بعضها بأي حال من االحوال بل هي مرتبطة  -

 في واحدة او اكثر من هذه التحليالت قد يؤدي الى تغيير التحليالت االخرى. ببعضها البعض، بمعنى اخر ان اي تغيير

 

 أدوات التحليل االستراتيجي

 كسب التأييد والثالث قطاعات الرئيسيه: الدوله، السوق والمجتمع المدني  -

 

 

 يرسم المدرب القطاعات الثالث على ورق قالب  -

 

 
 

 يسأل المدرب ما هو الفرق بين الدولة والحكومة ويوضح أن الدولة ثابـتـه ولكن الحكومة متغيرة.  -

 المدرب  الى انه:اثناء عرض القطاعات للمشاركين يشير  -

لم تتم تسميه السوق بالقطاع الخاص، وذلك النه قد تقوم الدوله في بعض االحيان بدور السوق وتقوم بالتصنيع والبيع وتنافس   -

  القطاع الخاص.

قد في هذه القطاعات اتحدث عن التركيبة الخاصة بالمجتمع فانا ال اتحدث عن افراد ولكن اتحدث عن وظائف، حيث انني كفرد  -

ألنه الفرد يومه العادي يلعب الثالث أدوار فقد أكون موظف حكومه واعمل عمل تطوعي في  اكون اعمل بالقطاعات الثالثة.

 .منظمة أو جمعية أو اشتغل على تكسي أو عندي أسهم بالسوق

راغ فنحن جزء من المجتمع يرسم المدرب دائرة متقطعه حول الدوائر الثالثة  و يقول اننا ال نعيش في مجتمع معزول او في الف -

 الكبير الذي قد يسبب في بعض االحيان تدخالت خارجية، وهنا يرسم المدرب اسهم تتجه الى الداخل، ويقول انها قد تؤثر علينا.

 مثل البنك الدولي األمم المتحده اإلتفاقيات المفروضة.

 مجتمع مدني  

 

ويروج لتطلعات يهتم بالحفاظ على القيم 

 المجتمع وجماعاته.

 

أساسات الحرية والمسؤولية والتعبير        

التماسك اإلجتماعيعن الذات عن طريق    

 

 التعليم

 الشرعية

 تقديم الخدمات

 التنمية الفردية

 التعبير عن الذات

(القطاع العام )الدولة  

 

تهتم بالحفاظ على النظام العام وإنتاج السلع 

العامةوالخدمات   

 

أساس المساواة والعدل وحفظ السالم عن 

القانونطريق   

 النظم 

 البنية األساسية البنية اإلجتماعية

 شبكات اآلمان السالم والحماية

 األعمال )السوق(

 

 يهتم بإنتاج السلع والخدمات

 

أساس النمو اإلقتصادي والتنمية عن طريق 

 التجارة

 

 توظيف

 تنمية المصادر البشرية

اإلمدادسلسلة   

 وضع المعايير

 اإلستثمار اإلجتماعي

 توفير السلع والخدمات



 

؟ عراقالقطاعات حتى تمثل الوضع في الكن ان ترسم هذه يقول المدرب لو رسمنا حجم الدائرة ليشير الى قوة القطاع. كيف  يم -

 .و أقوى السؤال المهم لمذا اقوم بهذا التحليل؟ وذلك حتى ارى حجم كل قطاع و ايهما اكبر

 اذا كانت دائرة الدولة اكبر دائرة هذا يشيرالى هيمنة الدولة و تبعية السوق و المجتمع لها. -

يشير الى وجود الطبقية في المجتمع، وان لغة المال هي التي تتحدث، والقوانين تتبع اذا كانت دائرة السوق اكبر دائرة هذا  -

مصلحة المال. مثالً في اليابان كانت قوة المال هي المسيطرة حتى اخر عقد الثمانينيات. وكذلك في األردن عندما ارادت شركة 

fast link  فراد في األردن ولكنها طلبت إعفاءها من الضرائب أن تفتح سوق كبير وسوف تعمل على تشغيل عدد كبير من األ

تملك   fast linkسنوات وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحكومة مع أن  6سنوات واحتكار سوق الهواتف النقاله لمدة  0لمدة 

لتشغيل االفراد  القدرة المالية لدفع الضرائب ولكنها تعرف أنها في موضع أقوى من الحكومة فاستغلت اإلحتياج لدى الحكومة

 وضغطت عليها بموضوع الضرائب.

اذا كانت دائرة المجتمع المدني اكبر دائرة هذا يشير الى فوضى. مثال على ذلك ما حدث في لبنان حيث اصبح عندهم المجتمع  -

 حرب اهلية.المدني اكبر من الدولة بكثير مما ادى الى فوضى. وفي كثير من االحيان هذا الوضع قد يؤدي في النهاية الى 

على الحكومة والسوق، فأصبح هناك شبه إنقالب   NGOمثال: في دراسة اثبتت أن النازية اتت من جراء إزدياد وتفوق قوة ال

 .NGOفظهرت النازية لقمع ال 

 ما نريدة نحن هو توازن في العالقات بين هذه القطاعات وليس وجود قطاع اكبر من باقي القطاعات الباقية. -

ان هذه الدوائر الثالثه قد يضاف عليها دوائر اخرى تبعاً لخصوصية كل بلد.مثال على ذلك في تركيا الجيش له  يشير المدرب -

 ن اخر يندرج تحت دائرة الدولة.  دائرة مستقله مع انه في البلدا

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خامسةالجلسة ال

 تحديد قضايا كسب التأييدعنوان الجلسة :  

 التعرف على مفاهيم )المشكلة, القضية, الغاية, الهدف( و تحديد قضايا للعمل عليها في حمالت كسب التأييد.هدف الجلسة : 

 ساعةنصف الزمن الالزم: 

 

 

 ما يلي:يوضح المدرب  -

 
التي تتطلّب إجراء سياسي واننا سنقوم باختيار قضايا للعمل عليها في مجموعات لكسب  وصف الحالة السلبيةالقضية هي ان 

 .التأييد

 

 . سنتين( تسهم في تحقيق الغاية –الهدف لقضية كسب التأييد : هو نتيجة قصيرة المدى )من سنة 

 

 .مثال على قضية وغاية وهدف كسب تأييد

 الغاية : القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة

 .القضية: حماية النساء المتزوجات في ...... )بلد( من التعرض للعنف الجسدي من قبل أزواجهن

الهدف : الحصول على قرار من مجلس النواب خالل عام بمعاقبة من يعتدي على زوجته جسديا بالحبس 

 والغرامة المالية.
 

 
 :تمرين

، "القطاع" تيار قضية ما لكسب التأييد )هل هو حسب الموضوعيتم توجيه سؤال للمشاركين حول التقسيم الذي يفضلوه حين اخ
ام المنطقه والمدينه، ام الكفاءات الموجوده( من المهم جداً توضيح هذا التقسيم حتى يطمئن المدرب ان التقسيم الذي سيعملون فيه 

 طيلة ايام المشروع مريح بالنسبه لهم
 

تحديدها سيقومون بالعمل عليها كمجموعات أثناء باقي يوّضح المدرب للمشاركين أن القضايا التي سيتم 
 التدريب

 حه فيه ويسهل تطبيقه بالنسبه لهميحدد المدرب التقسيم بموافقة الجميع بشرط ان جميع المشاركون يشعرون بالرا
 

ركين التالي ضمن باالعتماد على مجموعات العمل التي تم تقسيمها والتي ستستمر الى نهاية البرنامج يطلب المدرب من المشا
 مجموعاتهم وبالرجوع الى خطة العمل

 

 عصف ذهني للمشكالت/القضايا التي تودون التعامل معها، أو التي طالبكم البعض بتبنيها 

 ( من المش 4-8أكتب قائمة قصيرة )التعامل معها  كالت التي تعتقدون أنكم تستطيعونمشكالت/قضايا فقط 

 

 كسب التأييداختيار قضية 
 المدرب الى اهمية وضع معايير قبل الوصول للقضية:يشير  -
 ، يجب ان اكون جاهز الستغل اللحظة المناسبة النه يمكن أن أن ال تتكرر.Political Momentاللحظة المناسبة  .9

كنت وزيراً فأن  ان يعمل الشخص منفرداً. حتى وان من المستحيل المشاركة من خارج المجموعه حيث انه الصعب .6
 و في حمالت كسب التأييد فإن قوة الجماعة هي األساس. ن نفسك وانما من منصبك الذي تشغلة.قوتك ليست م

  يتم توثيق القضايا المنوي العمل عليها و توضيح أننا سنعود لمراجعتها و تصويب صياغتها غن دعت الحاجة. .8
 

 

 

 

 

 



 : سادسةالجلسة ال

 مهارات الخطابة و العروض التقديميعنوان الجلسة : 

 الخطابة و تقديم العروض كأداة إلقناع الجماهير المستمعين.تعزيز مهارات هدف الجلسة : 

 الزمن الالزم: ساعة

 

 

 لعبة )المناظرة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : سابعةالجلسة ال

 التحليل المثلثيعنوان الجلسة : 

 هدف الجلسة : 

 خمسون دقيقةالزمن الالزم: 

 

 اداة تحليل مهمه تساعدنا في وضع الخطة االستراتيجيه ونسميها اداة التحليل المثلثيينوه المدرب ان هناك 

وانهاذا تعلمنا كيفية استخدام أدوات التحليل االستراتيجي لقضية كسب التأييد وقمنا بالتحليل الالزم ، نستطيع ان نحدد 

 كسب التأييد الخاصه بقضيتنا، ما هي االستراتيجيه/االستراتيجيات التي نريد استخدامها لتنفيذ حملة 

 ونسأل ماذا نريد ان نغير بقضيتنا 

 

 يرسم المدرب المثلث على اللوح ، و يبدأ بتحديد رؤوس المثلث و يوضح التالي: -
أن المثلث يتكون من ثالثة أركان ن نفرض أن ظهرت عندي قضية معينة مثالً إنتشار وباء معين مثل التالسيميا،   -

 ر التالية: أبدأ أفكر في األمو
انه على الشخص عند البدء بعمليه كسب التأييد أن يقوم بطرح أسئله تتعلق بالمحتوى مثل:  يشير المدرب*المحتوى: 

هل يوجد قوانين، سياسات، دستورتساعد على تعظيم القرارات مثالً ) نحن نعطي األولوية لمكافحة مرض التالسيميا 

 تدعم هذا القرار(  هل يوجد اتفاقيات دوليه؟ ولكن المهم هو وضع سياسة منطوقة تعظم و

الى تغييرو لكن نجد ان مادة واحدة فقط بحاجة   قد اجد بعض الجوانب الغامضة، قد يكون القانون ليس بحاجة الى -
 الى تعديل. مثالً )منح المرأة األردنية حق إعطاء أبناءها وزوجها الجنسية االردنية(.

باب خلفي وأمور صعب اإلمساك بها ، بحيث تترك بعض القوانين أبواباً خلفية بعض القوانين لها باب خلفي لها  -
 مواربه تنفذ ضد الضعفاء ولكن  تسمح لالقوياء بالمرور من خاللها.

 القائم هنا هم صناع القرار و المشرعين. -
إدارية، وجود أجهزة رقابية  ونعني بالبناء االفراد القائمين على تطبيق القوانين أوالتعليمات، أجهزة الهيكل او البناء: -

انه على الشخص عند البدء بعمليه كسب  أو اإلرادة السياسية أي هي تعنى بوجود بناء والية التطبيق، يشير المدرب
التأييد عليه ان يقوم بطرح أسئله تتعلق بالبناء مثل:ما هو الهيكل البنائي الخاص بتطبيق القانون المعني بموضوع 

 كسب التأييد؟
لمدرب المشاركين: هل يذكر احد منكم قانون مجمدة. أي قوانين موجوده ولكن غير مطبقة؟ و يقول ان في يسأل ا -

يقدم المدرب مثاالً على ذلك أن هناك قانون ) حياتنا نواجه العديد من القوانين الموجودة على الورق فقط وال تطبق.
  محاسبة الوزراء ولكنه ال يطبق(

 فذية.القائم هنا هم السلطة التن -
يشير ذلك إلى تقاليد، عادات، تاريخ، قيم، دين، أعراف المهم معرفة ألي مدى هذه الثقافة الثقافة او القاعدة الشعبية: -

 معنا أم ضدنا
 من المهم أيضاً إستكشاف وجود ثقافة المشاركة واإلستعداد للمشاركة أم هناك ثقافة الخوف والالمبااله.   -
 القائم هنا هم قادة الرآي. -
 ل المدرب هل تركز الحملة على جهة واحدة هل يتركز علىيسأ -

 المحتوى          صناع القرار

 البناء              السلطة التنفيذية

 الثقافة العامة     قادة الرأي العام

االشخاص "الرجال" يدخنون في األماكن نجد يوضح المدرب مثال اشارة منع التدخين في األماكن العامه ومع هذا  -
 . امه والباصات مع انه مكان ممنوع التدخين فيةالع

 

 تمرين

يطلب المدرب من المشاركين التفكير في مجموعاتهم السابقه لتطبيق التحليل المثلثي على قضاياهم ) أي أرى  -

 



القوانين الحالية وأدرس كم هي تساعدني وكم هي ضدي وما مدى تطبيقها وما هو وضع الثقافة الحالية من هذا 
 الموضوع(.

 يقوم المدرب بعمل مراجعة بما يتعلق بالتحليل المثلثي. ويؤكد على النقاط التالية: -
محاور فمثالً غذا كنت أعمل على قضية مثل جرائم الشرف بأعمل على توزيع جهد العمل  3توزيع الجهد على ال -

 % على البناء.08% غلى المحتوى و08% على الثقافة و 08محاور فمثالً  3على ال
 يؤكد المدرب على أن العملية طويلة وتحتاج إلى معلومات وإذا ظهرت اسئلة أبحث عن إجابات لها. -
إن أحد الفوائد الكبيرة من إستخدام التحليل المثلثي هو أنه يساعدك على تنقيح إستراتيجيتك في حملة كسب التأييد  -

إذا كان لديك محتوى جيد فأنك ال تحتاج إلى  وتحديد المناطق التي يجب أن تركز عليها جهودك. فعلى سبيل المثال
بذل الجهود في المنادة بإصدار قانون ما دام موجوداً ولكنه ال يتم تطبيقه. فخير لك أن تبذك جهدك في مطالبة 

السلطات بتطبيق المحتوى الجيد. وبإستخدام نفس المنطق فإنه كلما كانت القضية مرتبطة بمعتقدات سائدة كلما كان 
توجيه تدخالت حملة كسب التأييد نحو قادة الرأي العام أكثر من توجيهها نحو المشرعين )المحتوى( أو  من المهم

 التنفيذين )الهيكل(.
 تساعدني هذه التحليالت على فهم الوضع الراهن و االستعداد له. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الثامنةالجلسة 

 ACT - ONتحليل عنوان الجلسة : 

 هدف الجلسة : 

 ساعةنصف الزمن الالزم: 

 

 

للتحليل ويطلب من المشاركين تطبيقها على مجموعات العمل بصدد حمالت كسب التأييد و أن  ACT ONيشرح المدرب ألية 

 هذا التحليل يؤدي إلى تفصيل الوضع الداخلي للمجموعة و لبيئتها الخارجية مما يساعد المجموعة على إكتشاف األمور الواجب

 أخذها بعين االعتبار أثناء التخطيط و العمل:

 

 ليزية التالية:جوتتألف هذه العبارة من األحرف األولى للكلمات اإلن

A  من كلمةAdvantages أي الميزات 

 وتشيران إلى القدرة التنظيمية أو الداخلية                                                               

C  من كلمةChallenges أي التحديات 

 

T  من كلمةThreats أي التهديدات 

 وتشيران إلى البيئة االجتماعية أوالخارجية                                                              

  O من كلمةOpportunities أي الفرص 

 

N  من عبارةNext Steps طة العمل المبدئيةأي الخطوات التالية وتشير إلى خ 

 

بعد العمل على التحليل تقوم المجموعات بعرض مخرجات العمل و مناقشتها مع المدرب و المشاركين بغرض أخذ التغذية الراجعة 

 و الوصول إلى تحليل أكثر دقة و تكامال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : تاسعةالجلسة ال

 SMARTتحديد األهداف لحمالت كسب التأييد بتقنية عنوان الجلسة : 

 هدف الجلسة : 

 ساعةنصف الزمن الالزم: 

 

 

لتحديد األهداف و يطلب المدرب من المشاركين تحديد أهداف لحمالتهم مع التذكير بمفهوم  SMARTيشرح المدرب تقنية  

 الهدف و أن المطلوب دائما إحداث تغيير معين كما تم شرحه مسبقا بتقنية التحليل المثلثي.

 

 ألهداف كسب التاييد: SMARTتحليل 

- S =Specific.محددة ، 

- M =Measurable .قابل للقياس 

- A =Achievable .يمكن تحقيقة 

- R= Realistic  أوResult Oriented 

- T =Time Bond  .محدد بسقف زمني 

  result orientedتعني   Rأصبحت  -
 

مناقشتها مع المدرب و المشاركين بغرض أخذ التغذية بعد العمل على تحديد األهداف تقوم المجموعات بعرض مخرجات العمل و 
 الراجعة و الوصول إلى أهداف محددة أكثر دقة و تكامال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : لعاشرةالجلسة ا

 تحليل طيف الحلفاءعنوان الجلسة : 

 هدف الجلسة : 

 الزمن الالزم: ساعة

 

 

 

يطلب من المشاركين من خالل مجموعات العمل أن يتم تطبيقها على يشرح المدرب ألية طيف الحلفاء و الهدف من تطبيقها و 

 حمالتهم:

 

 أداة توفر طريقة لرؤية وعرض األشخاص والمجموعات والمؤسساتطيف الحلفاء 

 األكثر دعم وإيجابية )الداعمين(  •

 األشد معارضة )الخصوم( •

 أداة توفر طريقة لرؤية وعرض األشخاص والمجموعات والمؤسسات •

 

 إستخدام ألية تحليل طيف الحلفاءأسباب 

 تحديد الخصوم والحلفاء المحتملين •

 تساعد في إدراك وجوب أن يتم التخطيط للتكتيكات من حيث مدى جذبها للحلفاء األساسيين •

 استيعاب وتفهم أنه ليس من الهام الفوزعلى الخصوم لمجرد اختالفهم معنا بوجهة النظر •

 تشجيع الجهود اإليجابية والواقعية •
 

 

 

 

 

تقوم المجموعات بعرض مخرجات العمل و مناقشتها مع المدرب و المشاركين بغرض أخذ التغذية الراجعة و بعد تنفيذ هذا التحليل 

 الوصول إلى تحليل أكثر دقة و تكامال.
 

المحددة )كما هي مبينة في العرض التقديمي( و يطلب من المتدربين تطبيقها على القضايا  ةالتكتيكي يشرح المدرب أداة الخريطة

 .مسبقا

 
  :الخريطة التكتيكية

 هذه األداة مستوحاه من الخرائط التي كان المحاربين يرسموها وقت الحرب لتعرف على ساحة القتال الخاصة بهم.  •

 



 وهي مبنية على كتاب سن تز بعنوان فن الحرب. •

عادة في حال وجود اي مشكلة يبدأ الناس بالبحث عن اسباب المشكلة دون االهتمام بالساحة المحيطة والعوامل المتدخلة  •

 التي حولنا. 

 

 هي اداة لفهم أفضل لساحة العمل التي حولك، وتساعد على: :لخريطة التكتيكية

  

 معنية بالقضيةت العلى العالقات واالشخاص والمؤسسا التعرف . 

 التكتيكات من حيث طبيعتها وفعاليتها متابعة 

 تنفيذ االستراتجية.  مراقبة 

 

 اضافة خطوط الربط بين االشخاص او المؤسسات على الخريطة: 
 .تحديد نوع العالقة بين كل طرفين نستعمل عدد من الخطوط عند إعداد الخريطة ، وظيفة هذه الخطوط

 

 ص لدية قوة على الشخص األخر احمر            عالقة قوة: احد االشخاخط 

 ازرق            منفعة متبادلة: كل طرف يجني فائدة متساوية من العالقة  خط 

اخضر            عالقة استغالل: ال تنطوي فقط على قوة على الطرف االخر وانما الشخص يجني مصلحة مثل المال وغير خط 

 ذلك 
 قة نزاع بين اشخاص او مؤسسات   اصفر             عالقة نزاع : تعكس عالخط 

  سكني            تمثل عالقات ليست واضحة وبدون معلومات كافية حولهاخط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : حادية عشرالجلسة ال

 التشبيك و بناء التحالفاتعنوان الجلسة : 

 هدف الجلسة : 

 الزمن الالزم: ساعة

 

اسلوب  خطوات التنفيذ

 التدريب

 : Blocksتمرين الحواجز  -
خطوط باستخدام الشريط االصق و يضعها واحد في المنتصف و الخطين االخرين على بعد  3يحضر المدرب  -

 متساوي من خط المنتصف.
خطوط مختلفة، مدربين يقومون بتقديم إرشادات العضاء  3حكام يقفون على  3يقسم المدرب المشاركين إلى  -

 اعضاء. 4منهم من فريقهم، و فريقين يتكون كل 
يطلب المدرب من كل فريق الوقوف على واحد من الخطوط الخارجية ويقول انه على كل فريق الوصول الى الخط  -

الموجود في النصف والفريق الذي يصل أول هو الفائز ولكن هناك شرط وهو أنه على كل فريق ان يتحرك كلبنة 
ون األقدام واألذرع ملتصقة مع بعضها البعض أثناء الحركة. واحدة و ان يكونوا ملتصقين ببعضهم البعض بحيث تك

 واذا تحرك احد اعضاء الفريق بطريقة مختلفة عن الباقي عليهم العودة الى خط البداية. ويقوم الحكام بتقرير ذلك.
 تستمر اللعبة حتى يصل احد الفريقين الى الخط.  -
 يسأل المدرب المشاركين: -
 كيف كان التمرين؟ -
 حركة سهلة او صعبة؟هل وجدتم ال -
 ما الذي جعلها صعبة؟ او سهلة؟ -
 ما األسباب التى جعل فريقكم يفوز او يخسر؟  -
 هل كانت فرصة الفوز اكبر لو كنت تمشي لوحدك ؟ -
 .الحركة فيها صعبة أن نعمل كجبهة مع أنأحيانأً نحتاج إلى  -
 

من خالل عرض تقديمي ثم يفتح الباب  يقوم المدرب بتقديم الشرح و التوضيحات حول بناء الشبكات و التحالفات
 للنقاش و التساؤالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ثانية عشر:الجلسة ال

  إستخدام وسائل اإلعالم في حملة كسب التأييد عنوان الجلسة :

                 الوسائل و األدوات المستخدمة في الحملة اإلعالمية لكسب التأييد تحديد هدف الجلسة : 

 الالزم: ساعةالزمن 

 

 

 

مايلي من خالل عرض تقديمي ثم يطلب من المشاركين العودة إلى مجموعاتهم و تحديد الوسائل يوضح المدرب  -

 اإلعالمية المنوي إستخدامها في الحملة و لماذا تم إختيارها:

 

مع فئة مستهدفه ن الحملة اإلعالمية هي مجهود منظم يسعى إلى جعل قضية أو موضوع محل نقاش من خالل التواصل إ

وإمدادها بمعلومات ورسائل تساعدها على اتخاذ موقف أو فعل تجاه هذا الموضوع وتعد الحملة اإلعالمية أول خطوات التغيير 

في مجتمع وأهمها فمن خاللها يمكن الضغط على صناع القرار لتحسين وضع ما، أو إمداد المجتمع بمعلومات التخاذ مواقف 

 تساعد على التغيير

 

 هو اإلعالم، لماذا نريد اإلعالم في عمليات كسب التأييد ، ماذا ممكن أن تفيد...!: ما

إن وسائل اإلعالم هي الوسيلة التي نستطيع من خاللها نقل صوتنا والمعلومات التي نريدها إلى المجتمع والجهات المستهدفة وصناع 

 وانين واألنظمةالقرار إلحداث تغيير اجتماعي وتعديل أو تغيير التشريعات والق

 أهم وسائل االعالم المستخدمه

 تلفزيون )برامج وأفالم وثائقية( ، إذاعة 

 انترنت، مسرح، سينما

 صحف، مجالت، أحداث إعالميه )مسيرة، مؤتمر، معرض، مسابقه، مهرجان، مخيم، ندوه، ورشة، حلقة نقاش، يوم مفتوح،  .. الخ(

 blogs -تويتر –بوك  مثل الفيس  social mediaاالعالم االجتماعي 

 

هناك عوامل تحدد أي وسيله إعالميه سنستخدم مثل األهداف العامة للحملة والجمهور المستهدف والميزانية المتوفرة والظروف 

  .المحيطة

 المنفذكون قناة لالتصال أو أن يرتقي الى مستوى الشريك أو يم في حمالت كسب التأييد يمكن أن يوضح المدرب أن  دور اإلعال

 دور اإلعالم في عمليات كسب التأييد:

 تستخدم إلرسال معلومات للجماهير المستهدفة وصناع القرار –قنوات االتصال  (9

يكون اإلعالم مبادراً ومنفذاً لبرامج تفيد قضايا كسب التأييد وممكن  - المنفذ والمبادر في حمالت كسب التأييد (6

 هأن ينفذ برامج تخدم قضية محدد

 .كسب التأييد التي تنفذ شريك في حملةكدوره  –( الشريك 8

 

تقوم المجموعات بعرض مخرجات العمل و مناقشتها مع بعد تحديد الوسائل اإلعالمية المنوي إستخدامها في الحملة  -
 المدرب و المشاركين بغرض أخذ التغذية الراجعة و الوصول إلى إتفاق حول الوسائل األنجح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Action Planوضع خطة عمل زمنية لحملة كسب التأييد  :ثالثة عشرالجلسة ال

 تحديد المهام و األنشطة و تسلسلها الزمني و تفاصيل تلك المهام بشكل يضمن الدقة و التكامل أثناء التنفيذ. عنوان الجلسة :

 هدف الجلسة : 

 الزمن الالزم: ساعة

 
 

أهميته للتوثيق الدقيق لجميع الخطوات المنوي تنفيذها في حملة كسب التأييد حيث يشرح المدرب الجدول التالي مع بيان 

يضمن هذا الجدول مرجعية دقيقة للرجوع إليها أثناء و يضمن أيضا تفاصيل كاملة لألنشطة. و يطلب المدرب من المشاركين 

 تعبئة هذا الجدول مع زمالئهم في مجموعات العمل.

 

 

الهدف من 
النشاط 

)المهمة 
 المتخذة(

النشاط 
 )المهمة(

المسؤول 
 عن التنفيذ

متى و ما هي المدة الزمنية 
 المطلوبة

الموارد  أين
 الالزمة

)مال, معدات, 
وسيلة 
 نقل,...(

النتي
 جية

1.       

2.       

3.       

....       

 

تقوم المجموعات بعرض مخرجات العمل و مناقشتها مع المدرب و المشاركين بغرض أخذ بعد تعبئة هذا الجدول بشكل مبدئي 
قائمة أنشطة عامة للبدء في الحملة و يؤكد المدرب على أن هذه الخطة يجب أن تكون مرنة و التغذية الراجعة و الوصول إلى 

 قابلة للتفصيل أكثر.
 

 

 

 


