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'' إهداء ''
إىل من غابت عن املكان الذي كانت متأله جبدارة وخربة املدير وتواضع املسئول
حني يكون مهه وضع بصمة بارزة يف مسرية حياته املتميزة.
واليت لوال جهودها وخربهتا يف العمل مع املنظمات غري احلكومية ما كان هلذا
العمل أن يكتمل ليصبح مرجعاً مهماً لكل العاملني يف اجملال االجتماعي.
لقد كانت هذه احلقيبة التدريبية واحدة من الطموحات اليت تبنتها وعملت فيها
كواحدة من فريق العمل كما كان شأهنا دائماً .
فإىل روح م /أمة الويل الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي
الطاهرة هندي هذا العمل املتميز ليكون خري خامتة خلري حياة.
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كلمة أفتتاحية
يف إطار دعم الصندوق االجتماعي للتنمية للمنظمات غري احلكومية يف اليمن وخاصة تلك
اليت تشاركه هدفه يف املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية
من اجملتمع  ،فقد ُقمنا بإعداد وإصدار هذه احلقيبة التدريبية واملكونة من سبعة أدلة تدريبية اشتملت
على سبعة مواضيع رئيسية كل دليل مكون من ثالثة أج��زاء خضعت ملراحل عديدة من اإلع��داد
والتطبيق والتقييم لضمان اجلودة والفعالية والسالسة والواقعية مستعينني بفريق كفوء من ذوي
اخلربة واملمارسة العملية واملعرفة األكادميية.
وقد راعينا عند إعداد هذه احلقيبة احتياجات اجلمعيات املؤسسات /األهلية بشكل عام ،على أن يتم
حتديد احتياجات األفراد بشكل خاص يف مرحلة الحقة.
وقد ُصممت احلقيبة لكي يستفيد منها مجيع املعنيني بتدريب وبناء قدرات اجلمعيات املؤسسات /األهلية
سواء من اجلهات أو األفراد لتحقيق اهلدف املشرتك وهو تطوير وتنمية منظمات اجملتمع املدني الشريك
األساس جلهود احلكومة يف عملية البناء والتنمية ،حيث أن قطاع املنظمات غري احلكومية قد أصبح
اليوم عالمة بارزة من عالمات نهوض ورقي اجملتمع اليمين.
يف اخلتام وبكل مفردات التقدير وأمسى معاني االمتنان نتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد
وإخراج هذه احلقيبة متمنني للجميع دوام التوفيق والرقي والسداد.

الصندوق اإلجتماعي للتنمية
وحدة التدريب و الدعم المؤسسي
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فهرس الدليل
احملتويات

و

زقه
الصفخة
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مكدمة تعسيفية عً احلكيبة التدزيبية والدليل.

الوحدة األوىل :مفاهيه عامة
تعازيف عامه

16
18
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
25

تعسيف عنلية املياصسة ومحالت املياصسة
أمناط احلنالت
أىواع محالت املياصسة
ملاذا ىستخدو املياصسة للتػيري
متى حنتاج لعنليات املياصسة أو الدفاع:
أهداف املياصسة
أىواع املياصسة ووظائفها:
مً يكوو حبنالت املياصسة:
مدة احلنلة:
املبادئ السئيسية حلنالت الضػط واملياصسة:
عوامل قدزة امليعنة على التأثري وحتكيل أهداف احلنلة:
أهه املتطلبات السئيسية حلنلة املياصسة:
تعسيف خبطوات محالت املياصسة:

الوحدة الجاىية :التخطيط حلنالت املياصسة (اخلطوة األوىل)
 دزاسة الوضع الكائه وحتليل املوقف بصوزة جيدة

82
82
04
08

 حتديد مواضيع وقضايا املياصسة
 حتديد األهداف واليتائج بعيدة املدى حلنلة املياصسة
 حتديد اجلنهوز املستهدف /حتديد وحتليل أصخاب املصلخة

04
04
04
08
00

 صياغة زسالة محلة املياصسة
 حتديد االسرتاتيجيات الالشمة لتيفير محالت املياصسة
 حتديد التنويل واملوازد الالشمة ومصادز احلصول عليها .لتيفير أىشطة الدعوة
 وضع خطة تيفيرية حلنلة املياصسة
 وضع خطة املتابعة والتكييه ألىشطة املياصسة

الوحدة الجالجة :تيفير وتكييه محله املياصسة (اخلطوة الجاىية /والجالجة)
تيفير محله املياصسة
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تكييه محله املياصسة

28
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نبذة:عن الحقيبة التدريبية
مقدمة عن الحقيبة

" تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات األهلية"
مــدخـ ــل :
إن بن���اء قدرات اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية ه���ي عبارة عن عمليات متكاملة تس���تهدف متكني
العامل�ي�ن واملتطوع�ي�ن فيها من أداء مس���ئولياتهم وفقاً ملتطلب���ات الدور املناط باجلمعية /املؤسس���ة والذي
يتوقع���ه اجملتمع منها كش���ريك يف التنمية للقط���اع احلكومي والقطاع اخل���اص ،ولتحقيق ذلك ال بد من
توفري التدريب املناس���ب للجمعيات واملؤسس���ات األهلية وفق منهجية مدروس���ة مبنية على أساس تطوير
قدراته���ا احلالية بش���كل تدرجيي وحتس�ي�ن نقاط الضع���ف لديها ،ولذل���ك أعدت وح���دة التدريب والدعم
املؤسس���ي يف الصندوق االجتماع���ي للتنميه حقيبة تدريبي���ة متكاملة لبناء قدرات اجلمعيات واملؤسس���ات
األهلية يف اليمن وفق مستوياتها املختلفة .

وتهدف الحقيبة إلى :
 رفع مستوى أداء اجلمعيات /املؤسسات األهلية ونقلها تدرجيياً إىل مستوى أداء أفضل مبا يسهميف متكينها من أداء دورها يف املساهمة يف التنمية.
ولتحقيق ذلك اهلدف فإن احلقيبة تتضمن أدلة تدريبية يف اجملاالت التالية:
 .1أساسيات العمل التنموي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
 .2أساسيات اإلدارة يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
 .3احملاسبة واإلدارة املالية يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية
 .4إدارة املشروعات يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
 .5تدبري التمويل للجمعيات واملؤسسات األهلية.
 .6التخطيط االسرتاتيجي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
 .7املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
و مجي���ع األدل���ة مت إعدادها لغري املختصني يف اجملاالت املوضحة أعاله ،وإمنا أعدت للممارس�ي�ن
والعاملني يف إدارة اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية ،بغض النظر عن ختصصاتهم ومؤهالتهم ،حيث روعي
يف إعدادها تزويدهم باخلطوات العملية الس���هلة لتطبيق حمتويات األدلة وفق أس���س سليمة ومبسطة ،
لذلك مت إعداد كل دليل من ثالثة أجزاء كما يلي:
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 .1اجلزء األول :اخللفية النظرية للمادة واليت حتتوي على التعاريف واملفاهيم واخلطوات ...اخل .
على حتقيق الفائدة العملية للتدريب أثناء وبعد التدريب ويشتمل على األنشطة وملخص عام
لكل موضوع من مواضيع املادة.
 .3اجلزء الثالث :دليل املدرب ويشمل توجيهات عامة للمدرب متكنه من تدريب اجلمعيات وفق
أسس تشاركية وعملية أكثر.
وتعتمد احلقيبة على أساس تقسيم اجلمعيات /املؤسسات األهلية إىل مستويات خمتلفة .ولذلك
فقد مت التصنيف ( ،باالستفادة من خربات اختصاصيني) ملستويات أداء اجلمعيات يف اليمن إىل  4مستويات
م���ن األداء تتدرج من املس���توى األول الذي حيتاج بش���كل ع���ام إىل بناء قدراته يف عدة جم���االت وصو ً
ال إىل
املس���توى الرابع وهو املس���توى املأمول التوصل إليه ،وعليه لن يتم البدء يف التدريب على حمتويات احلقيبة
إال بعد حتديد مس���توى أداء اجلمعية /املؤسسة األهلية وذلك باستخدام دليل معد خصيصاً هلذا الغرض
وهو " تقييم القدرات التنظيمية و املؤسسية للجمعيات /املؤسسات األهلية”)

مراحل إعداد الحقيبة التدريبية كاملة :
المرحلة األولى :اإلعداد وتم فيها :
• حتدي���د االحتياجات التدريبية لعدد من اجلمعيات واملؤسسس���ات األهلية وفق منهجية حمددة
تضمنه���ا دليل "تقييم مس���توى الق���دارات التنظيمية و املؤسس���ية للجمعيات واملؤسس���ات األهلية"
واليت مت من خالهلا التوصل إىل االحتياجات التدريبية لعدد من اجلمعيات يف أكثر من حمافظة
وال�ت�ي تركزت يف ع���دد من املواضيع التدريبية يف اجملاالت :اإلدارية – واملالية -وإدارة املش���اريع-
وتدبري التمويل –...اخل.
• دراسة وحتليل نتائج التدريب الذي تلقته عدد من اجلمعيات من قبل العديد من املنظمات ومن
ضمنها الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل تنفيذ عدد من الزيارات إىل تلك اجلمعيات وإجراء
مقابالت مع احلاصلني على التدريب وحتليل أثر التدريب على أداء تلك اجلمعيات واملؤسسات.
• دراس���ة وحتلي���ل العديد من مناه���ج التدريب اليت تقدمه���ا أغلب املنظم���ات الداعمة للجمعيات
واملؤسسات األهلية يف اليمن ومقابلة عدد من املسؤولني عن التدريب يف تلك املنظمات.
• دراس���ة أدل���ة تدريبية لع���دد من املنظمات خارج اليم���ن عربية وأجنبية وحتلي���ل املواضيع اليت
تقدمها وربطها بسياق اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن.
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مقدمة عن الحقيبة

 .2اجلزء الثاني :دليل املتدرب والذي يعترب أداة التفاعل يف التدريب بني املتدرب واملدرب ويعمل

• وبناء على ذلك مت التوصل إىل :

مقدمة عن الحقيبة

 oحتديد للمواضيع الرئيسية والفرعية حملتويات احلقيبة التدريبية.
 oتضمني احلقيبة آلية تدريب عملية تضمن احلصول على خمرجات فعلية من واقع
اجلمعيات واملؤسسات األهلية ميكنها االستمرار يف تأدية أعمال اجلمعيات عن طريقها.
 oاعتماد منهجية "تقييم مستوى القدرات التنظيمية و املؤسسية للجمعيات واملؤسسات
األهلية" كأساس للبدء يف أي تدريب ألي مجعية /مؤسسة أهلية " ليتم نقل مستوى
أدائها من املستوى احلالي ملستوى أداء أفضل واعتماد التغري االجيابي يف مستوى أداء اجلمعية
وفق املنهجية املذكورة كأساس للتقييم واملتابعة .
ومت االنتهاء من إعداد املسودة األوىل للحقيبة واليت مشلت السبعة اجملاالت الرئيسية واملذكورة سابقاً
وتشمل العديد من املواضيع الفرعية وقد امتدت فرتة االعداد هلذه املرحلة حوالي سنة ونصف .

المرحلة الثانية :تطوير الحقيبة التدريبية وتم فيها:
تشكيل فريق من املدربني املؤهلني يف اجملاالت السابقة إضافة إىل كونهم مؤسسني وأعضاء يف مجعيات
ومؤسسات ناجحة وقد أجنز الفريق املهام التالية:
 وضع خطة عمل لتطوير احلقيبة التدريبية. حتديد معايري يتم على أساسها مراجعة وتطوير احلقيبة التدريبية. مراجعة جزئية ملواد األدلة التدريبية احملددة ضمن احلقيبة وفق تلك املعايري ومن ثم توزيعتلك املواد على أعضاء الفريق ،ك ً
ال حبسب ختصصه واهتمامه وخرباته املرتاكمة وقوة
مجعيته /مؤسسته يف اجملال ليتم مراجعتها واقرتاح التعديالت اليت يراها مناسبة ،ومن ثم
مناقشة التعديالت من قبل الفريق ،وبعد اعتمادها تسلم املادة ملدرب آخر ملراجعتها مراجعة
نهائية فنية ولغوية ،مبا يضمن ترابط املادة مع املواد األخرى للحقيبة.
 مت تطبيق األدلة التدريبية على مجعيات من مستويات خمتلفة وفق معايري حمددة مسبقاًوتضمني الدروس املستفادة من التطبيق يف األدلة.

المرحلة الثالثة :التطبيق العام:
 تدريب مدربني على مواضيع األدلة التدريبية وتضمني األدلة يف الدروس املستفادة منالتطبيق.
 إتاحة األدلة للتطبيق من قبل فروع الصندوق االجتماعي وعدد من اجلهات لتدريباجلمعيات وتضمني األدلة الدروس املستفادة من التطبيق.
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المرحلة الرابعة :الطباعة النهائية وتم فيها:
مقدمة عن الحقيبة

 مراجعة نهائية للحقيبة التدريبية بشكل متكامل من قبل الفريق كام ًال
 -طباعتها وإخراجها بشكلها النهائي (كإصدار أول).

لمن هذه الحقيبة:
هذه احلقيبه اليت تش���مل سبعة جماالت رئيس���ية موجهة باألساس للعاملني واملمارسني يف جمال إدارة
اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن أياً كانت ختصصاتهم ومستواهم العلمي ،لذلك مت وضع الدليل
ليتناسب مع مجيع الفئات.

وهي من أجلك:
•
•
•
•
•
•

إذا كنت مهتماً بالعمل االجتماعي وخدمة جمتمعك.
إذا كنت تطمح لتطوير قدراتك.
إذا كنت مبادراً وإجيابياً.
إذا كنت من غري املختصني يف هذا اجملال و تسعى الكتساب أفكار عملية جتعل مجعيتك/
مؤسستك األهلية أفضل.
إذا كنت تشعر أن الوقت واملال والكفاءة والقيادة ليست متوفرة مبا فيه الكفاية.
إذا كنت تريد أن تكتس���ب مهارات وخطوات عملية لتطوير أداء اجلمعية /املؤسس���ة األهلية
اليت تنتمي إليها.

و ليست من أجلك:
•
•
•
•

إذا كنت تعمل يف قطاع اجلمعيات لالستفادة الشخصية .
إذا كنت تعمل بشكل فردي وختشى العمل اجلماعي واملؤسسي .
إذا كنت ال تؤمن بتمكني املستفيدين من مجعيتك  /مؤسستك من االعتماد على أنفسهم .
إذا كنت منطي وختشى التغيري والتطوير .
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مقدمة عن

المناصرة وكسب التأييد
في الجمعيات والمؤسسات األهلية في اليمن
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مدخل:
مقدمة عن دليل المناصرة

تعمل منظمات اجملتمع املدني حتت أطر خمتلفة ،على سبيل املثال تعمل بعض املنظمات على
االستجابة لكارثة أو أزمة طارئة يف اجملتمع احمللي حيث يتطوع األهالي مبساعدة املنكوبني واألشد فقراً
عرب اإلعانات اليت تقدم بدون مقابل .ويف املقابل يعمل البعض اآلخر يف جمال التنمية املستدامة وذلك عرب
متكني الفئات األشد فقراً من االعتماد على نفسها وتأهيلها لتكون قادرة على ذلك.
وبسبب جناحات منظمات اجملتمع املدني يف دفع العملية التنموية يف البالد فقد اكتسبت هذه
املنظمات مكانة وقوة ،مكنتها من التأثري على عملية صنع القرار ووضع السياسات يف جمال قضايا تهم
املواطنني مثل البيئة وحقوق اإلنسان واملرأة ...اخل.
وللقيام بهذا التأثري على أكمل وجه قامت املنظمات غري احلكومية بدخول جمال املناصرة أي
الدخول يف جمال بلورة مطالب حمددة وحشد التأييد حوهلا بهدف التأثري على صانع القرار .و التعبري عن
اهتمامات أو الدفاع عن حقوق فئة عامة من الناس أو اجملتمع ككل يف قضايا بعينها مثل املرأة والبيئة،
وتهدف أنشطتها إىل متكني املواطن وزيادة قدراته وإشراكه يف عملية صنع واختاذ القرار (.راجع دليل
التنمية ومنظمات اجملتمع املدني)

أهداف الدليل
هذا الدليل يستهدف اجلمعيات واملؤسسات األهليه ويتناول بصورة
أساسيه تعزيز القدرات املؤسسية هلذه املنظمات باآلتي:
 oتزوي���د العامل�ي�ن فيه���ا باملع���ارف وامله���ارات والس���لوكيات ال�ت�ي
متكنه���م من فه���م املعن���ى الفعلي للمناص���رة وكس���ب التأييد يف
اجلمعي���ة /املؤسس���ة األهلية بش���كل صحي���ح وتهيئه���ا للتطبيق
العملي واكتساب اخلربة العملية أثناء العمل وفق أسس سليمة

يقصد باجلمعيات
واملؤسسات األهليه "
اجلمعيات واملؤسسات
األهلية اليمنية وفق
قانون 2001م" وأي
مصطلح ملنظمات
اجملتمع املدني
أو املنظمات غري
احلكومية فإمنا يشار
به إىل اجلمعيات
واملؤسسات األهلية

 oتعريف اجلمعيات /املؤسس���ات األهلية بأهمية املناصرة والتأييد
كوسيلة لتحقيق املكاسب التنموية للفئات املستهدفة املختلفة.
 oت��ن��م��ي��ة ق�������درات وم�����ه�����ارات اجل���م���ع���ي���ات/امل���ؤس���س���ات األه���ل���ي���ة يف جم�����ال ت��ن��ف��ي��ذ
محالت مناصرة بكفاءة وفعالية والتعريف مبراحل تصميم احلمالت وبأسس جناحها.
 oت�����زوي�����د ال����ع����ام����ل��ي�ن يف اجل����م����ع����ي����ات ب���ن���ص���ائ���ح ض������روري������ة ل����ن����ج����اح مح��ل�ات
املناصرة.
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مكونات الدليل:
مقدمة عن دليل المناصرة

 -1اخللفية النظرية هلذا الدليل وتشمل مايلي:
 oمفاهيم عامة.
 oمراحل محلة املناصرة.
 oالقوانني املنظمة لعملية املناصرة.
 oملخص نهائي لكل مرحلة أو بند.
 oأمثلة توضيحية.
 -2دليل املتدرب ويشمل ( )23نشاطاً عملياً.
 -3دليل املدرب ويشمل أنشطة املتدرب  +توجيهات املدرب.

استخدام الدليل:
يتم استخدام الدليل حبسب األجزاء املكونة له كما يلي:
 oاخللفي���ة النظري���ة للمناصرة يف اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية وحيتوى على املعلومات
اخلاص���ة باملناص���رة ويس���تخدم أثناء ال���دورة ألداء األنش���طة وفق املعلوم���ات املوجودة فيه،
إضافة إىل أنه ميكن اإلطالع عليه واالستفادة من معلوماته بدون حضور دورة تدريبية.
 oدليل املتدرب وحيتوى على األنشطة اليت تساعد يف التطبيق العملي للمعلومات املوجوده
يف اخللفية النظرية ويس���تخدم من قبل املتدرب لكتابة األنش���طة اليت تتم أثناء الدورة مبا
فيها اخلطوات العمليه اليت س���تتخذها اجلمعية/املؤسس���ة يف نفس اجملال ،وبالتالي لن يتم
االستفادة منه إال حبضور دورة تدريبية.
 oدلي���ل امل���درب وه���و خمص���ص الس���تخدامات املدرب فق���ط ألنه يتش���مل عل���ى توجيهات
عام���ة للمدرب لضم���ان كفاءة تطبيق االنش���طة واحلص���ول على املخرج���ات املتوقعة من
التدريب.

وقفة
قبل أن تبدأ يف قراءة الدليل ،هل أنت مستعد لالستفادة منه؟
هل تشعر أن هذا الدليل من أجلك ومن أجل مجعيتك؟
إذا كان كذلك ،فإنك ستستفيد منه استفادة كاملة وستضيف عليه من خرباتك.
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الوحدة األولى
مفــاه ـيـ ــم عــام ـ ـ ـ ـ ــة
تذكر أن ..
تعريف الشيئ جزء من تصوره
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مفاهيم عامة

مدخل:
يعترب مفهوم املناصرة مفهوم حديث نسبياً بالنسبة لغالبية املنظمات غري احلكومية يف اليمن
وبالتالي سيتم يف هذه الوحدة تعريفه بشكل واضح إضافة إىل تعريف املفاهيم املرتبطة به.

تعاريف ومفاهيم عامة:
 الدفاع:هو مصطلح قانوني يف األساس قادم من العمليات اليت يقوم بها احملامون يف تبين أو أخذ
قضية والدفاع عنها حتى يتحقق اهلدف الذي يسعون إليه وي��ؤدي إىل تغيري سياسي أو
قانوني ،وال ميكن القيام بطلب املناصرة إال لقضية واضحة ميكن الدفاع عنها من كل
اجلوانب والزوايا اليت جتعلها تستحق الدفاع وبالتالي املناصرة والتأييد.

 المناصرة:هي عملية املساندة والتأييد حتى يتم حتقيق االنتصار والكسب للقضية اليت يتم الدفاع
عنها وحتتاج إىل إجراء تغيري قانوني أو سياسي ،عرب مواقف التأييد واملساندة اليت يقوم بها
من يقتنعون بالفكرة ويقبلون مناصرتها ويتحمسون يف سبيل حدوث التغيري املطلوب.

 التأييد:هو تعبري آخر للمناصرة يستخدم بد ً
ال عنها و خيدم نفس الغرض فهو يعين مساندة
ومناصرة قضية ما وبذل اجلهود الالزمة إلعالن التأييد واملساندة اليت يقوم بها من
يقتنعون بالفكرة ويقبلون مناصرتها ويتحمسون يف سبيل حدوث التغيري املطلوب.

 المساندة:هي تعبري آخر للمناصرة وتعين بشكل مباشر القيام بتأييد ومناصرة قضية ما ألنه إذا
مل يتم مساندتها سيحول ضعفها دون وقوفها على قدميها وبالتالي عدم حتقق التغيري
املطلوب بشأنها.
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 -الحملة:

 الشبكات:هي جمموعة من األفراد واملنظمات القابلة للمساعدة واملساهمة على حنو متناسق يف
موضوع ما حمدد ،جتمعهم قواسم مشرتكة للعمل.

 التحالفات:تعين جمموعة من األفراد واجلماعات اليت تعمل معاً وبشكل منسق حنو حتقيق هدف واحد
ويتطلب التحالف جهوداً أكرب من التشبيك ،ولكن نتائجه أكثر اتساعاً فالتحالف يزيد
من قدرات الشبكات وال حيل مكانها.

 عملية صنع القرار:هي العمليات اليت تتم بشكل رمسي حسب نصوص الدستور أو القوانني النافذة ،أو األنظمة
اهليكلية والتنفيذية والتنظيمية لدولة أو مؤسسة أو منظمة غري حكومية ،لصناعة قرار
ما بدءاً بقبول فكرته ،مروراً بالقنوات القانونية له ،وحتى مرحلة صياغته ،ثم توقيعه ثم
نشره يف الوسائل القانونية الالزمة له ثم حتويله إىل واقع تنفيذي فعلي.

 الحشد:مجع أكرب عدد من الناس كتجمعات أو األفراد املساندين واملؤيدين للموضوع أو للقضية،
لاللتفاف حوهلا.

 التفاوض:تقوم هذه العملية على أساس أن هناك مواقف خمتلفة لدى عدة جهات واليت متتلك قدرة
على صناعة القرار ،وحماولة اإلقناع الختاذ رأي أو قرار أو إجراء موحد.
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هي جمموعة من اخلطوات الالزمة لتحديد قضية ما والبحث عن املعلومات املرتبطة بها،
ثم وضع هدف دقيق قابل للتنفيذ لوضع خطة تعريف وضغط وحتقيق مساندة وتأييد له،
ثم وضع ميزانيات للتكاليف املتعلقة باحلملة وباملواد اليت يتوقع احلاجة إليها ،وحتديد
فرتة زمنية لتحقيق اهلدف خالهلا ،وقد تكون الفرتة الزمنية مقسمة إىل عدة مراحل ،وال
يتم االنتقال إىل مرحلة الحقة حتى يتم تقييمها والتأكد من حتقق أهدافها وهكذا حتى
يتحقق اهلدف من احلملة.

 التأثير:مفاهيم عامة

الوسائل املؤثرة هي اليت تتجاوب مع الظروف احمليطة وتخُ ضع صناع القرار حلالة من
االستعداد للموافقة على املبادرات أو لتبنيها .والتأثري ينتج عن سلسلة من العمليات تقوم
بها محالت الدفاع واملناصرة حتى تحُ ّ ُ
ول حالة الالمباالة إىل حالة من االحتياج والضرورة
لفعل شيئ ما من قبل صناع القرار بشأن القضية املطروحة.

 الضغط:عمليات الضغط تعين استخدام كل الوسائل اليت تسمح بها النظم الدميقراطية لتحقيق
األهداف عن طريق استخدام وسائل اإلعالم ....،وامللتقيات والندوات واملهرجانات ومجع
التوقيعات واملظاهرات ...اخل ،وتكوين حلفاء ومناصرين يف اللجان املؤثرة يف اجملالس
التشريعية وممثلي األحزاب والشخصيات املؤثرة..اخل.

 البرهنه:هي جمموعة أفكار على شكل حجج يراد بها إقناع جهة مستهدفة بتبين موقف أوسلوك معني.

تعاريف ( عملية المدافعة /الدفاع  /المناصرة /كسب التأييد ) Advocacy
يوجد العديد من التعاريف للمناصرة خنتار منها:
 التحرك املنظم سعياً وراء حتقيق التغيري املنشود والذي قد يكون حتسني املستوى املعيشيوالتخفيف من الفقر وإجياد العدالة االجتماعية واملساواة يف منطقة معينة ولدى
مستهدفني معينني أو الدفاع عن حق من حقوق أي مواطن أو فئة تعرضت لسلب هذا احلق.
وذلك عن طريق عدة طرق منها إجياد أو تعديل أو تفعيل تشريعات ،إجراءات ،ضوابط،
اسرتاتيجيات خطط أو حتى موازنات .إجياد أو تفعيل أو تعديل السياسات.
 حركة أو عملية ترمي إىل دعم قضية ما. فعل مقصود وموجه حنو تغيري السياسات أو املواقف أو الربامج أو أي شكل من األشكال املؤسسيةاملطلوب تطويرها أو تغيريها أو التأثري على أساليبها أو حتى إلغائها.
 احلديث املعلن أو اخلطاب الواضح لتحفيز جمموعة حملية أو قومية أو دولية ألجلموضوع معني.
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منقولة عن دليل محالت الدفاع واملناصرة ضمن سلسلة األدلة التدريبية اخلاصة بإحتاد نساء اليمن «مشروع بناء القدرات املؤسسية» .د /رؤوفة حسن

 العملية الفعالة اليت ميكن هلا النجاح يف التأثري على صناعة القرار وعلى عمليات تطبيقهعن طريق (تعليم)( ،تفهيم)( ،توعية) القادة صناع القرار أو هؤالء الذين يقومون بتنفيذ
القرارات والسياسات أو هؤالء الذين يقومون بتعديل أو إصالح السياسات القائمة.

حمالت المناصرة:
أما محالت املناصرة ( التأييد /الدعوة ) فيمكن النظر إليها باعتبارها مشروعاً يتضمن أنشطة
وفعاليات عديدة ،أو باعتبارها عملية حتليلية تفاعلية ذات مدخالت وعمليات حتويلية وخمرجات أو
بوصفها سلسلة عمليات أو وقائع يفضي بعضها إىل بعض .أو يعزز بعضها بعضا وذلك يف إطار معني
وضمن مدى زمين حمدد ذو بداية ونهاية (أو دورة احلياة) ووفق مسار إداري يتوخى توظيف مجيع
اإلمكانات واملوارد املتوفرة توظيفاً فعا ً
ال وتنسيق مجيع اجلهود تنسيقاً حمكماً حبيث يفضي األمران إىل
حتقيق أهداف متكينية قريبة املدى جرى حتديدها بدقة من قبل لتكون منطلقاً للحملة وغاية إلطالقها.
ولتسهم يف تقريب إجناز أهداف اسرتاتيجية متوسطة املدى أو بعيدة املدى تعمل هذه املنظمة أو تلك على
إجنازها.
 وتعرف احلملة أيضاً بأنها اجلواب على األسئلة التالية :هي ماذا تريد مؤسستك أو منظمتكتغيريه؟ ومن سيقوم بهذا التغيري؟ والكيفية اليت ستقوم بها لتحقيق هذا التغيري؟ والتوقيت
الذي ستحدده لذلك؟ والفرتة الزمنية اليت سيستغرقها؟ حتى يتحقق اهلدف الذي وضعته.

أنماط الحمالت:
ميكن ألمناط احلمالت أن تتعدد وتتنوع وذلك حبسب اإلطار الزمين الذي حيكمها أو احليز
املكاني الذي تتحرك يف جماله أو املوضوع الذي تتناوله أو الفئات االجتماعية اليت تساهم يف احلملة ،فثمة
محالت طويلة أو متوسطة أو قصرية املدى ،ومثة محالت مناطقية أو حملية أو وطنية أو إقليمية أو
دولية ،ومثة محالت موضوعية تتناول موضوعاً حمدداً أو تسعى ملساندة قضية معينة أو سلوك معني
ومثة محالت صغرية احلجم تبدو وكأمنا هي مشروع وحيد أو متوسطة احلجم حتوي مشاريع عديدة
وتتوخى حتقيق بضعة أهداف ،أو كبرية احلجم تتضمن عدداً كبرياً من املشاريع واألنشطة والفعاليات
املتنوعة اليت تصب يف جمرى حتقيق أهداف متعددة وبث رسائل عديدة ومرتاسلة.
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 العمل مع آخرين يف تنظيم ما أو جتمع ما أو حتالف ما على حنو منظم لتحقيق شيئخمتلف.

مفاهيم عامة

 منه���ا ال�ت�ي تدع���و إىل تغيري يف السياس���ات القائمة عن طريق حش���د اجله���ود للحصول علىاملس���اندة واملناصرة للسياس���ة املطلوب تغيريها ،واحلصول على تأييد واس���ع يؤدي إىل قبول
لفكرة التغيري ،والقيام بعمليات خمتلفة تس���تهدف الدفاع عن الفكرة أو السياس���ة اجلديدة
املطلوبة والدفاع عن األش���خاص واملنظمات الذي���ن يدعون إليها وذلك يف حال تبين املنظمة
فكر املناصرة للحقوق.
 -استجابة ملشكلة تفاقمت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة تتوجب مواجهتها.

لماذا نستخدم المناصرة للتغيير:
 معظم قضايا التنمية ال ميكن التطرق إليها على املستوى الفردي وال بد من التأييد منِقبلصانعي القرار للقيام بتنفيذ ودعم الربامج التنموية املختلفة.
 هن���اك قضاي���ا وأولويات تنموية عديدة واملناصرة تق���وم بتحديد األولويات اليت جيب النظرفيها قبل غريها وتسليط األضواء عليها يف اإلعالم والقنوات االتصالية األخرى.
 صانعي القرار غالباً ما يكونون منش���غلني عن متابعة كل األولويات ودراسة قضاياها لذلكتقوم املناصرة بإعطاء رسائل مركزة حتتوي على معلومات كافية وحمددة حول ما جيب
فعله من قبل صانعي القرار.

متى نحتاج لعمليات المناصرة:
 حنتاج لعملية املناصرة عندما نريد تغيري وضع يصعب تغيريه فمث ًال إزالة خملفات مصنع
يصب يف السائلة ،يف بعض الدول كل ما يلزم هو إبالغ اجلهة املعنية اليت تقوم بدورها
فوراً بإغالق املصنع حتى يصحح الوضع ،ويف دول أخرى حيتاج الوضع حلمالت مناصرة قد
تكون للضغط لتفعيل القوانني املنظمة للبيئة أو لتغيري قوانني معينة أو قرارات أو سياسات.
 عندما تكون أسباب املشاكل واملعوقات التنموية أو جزء منها تقع على مستوى أعلى مناملستوى اجملتمعي لدى صناع السياسات والتشريعات واإلجراءات املنظمة أو عندما تكون
أسباب املشاكل واملعوقات التنموية ناجتة عن عدم قيام اجلهات والشخصيات املسئولة عن
اإلعداد واملصادقة والتنفيذ هلذه التشريعات بتحمل مسئولياتهم اإلنسانية جتاه اآلخرين
وبالشكل املطلوب.
 -عندما تكون هناك برهنة واضحة على أحقية التغيري.
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أهداف المناصرة:

 مساندة أصحاب القضايا اليت تهم وتؤثر على العامة إليصال قضاياهم واإلعالن عنهاوالتوصل حللها.
 تعزيز أو تقوية أو تغيري السياسات أو الربامج أو التشريعات. تهدف إىل تغيري منظمة من داخلها أو للتأثري على طبيعة عملها كما ميكن أن تهدف إىلالوصول إىل رؤية بعيدة املدى للتغيري حملياً ووطنياً وقومياً وعاملياً.

أنواع المناصرة ووظائفها:
• املناصرة التنظيمية واليت تس���عى لنش���ر مبادئ منظمة ما وكس���ب التأييد هلا باإلضافة
إىل حشد التمويل هلا.
• املناص���رة الرباجمي���ة واليت تس���عى إىل تهيئة بيئة مناس���بة لتغيري وض���ع تنموي ما على
املستوى الوطين أو احمللي.
• املناصرة الدولية واليت تسعى إىل كسب التأييد حول قضايا عاملية وتهم سكان العامل.

من يقوم بحمالت المناصرة:
سبق أن أوضحنا يف الدليل السابق "أساسيات العمل التنموي" أن دور اجلمعيات /املؤسسات األهلية
قد تطور تدرجيياً ليكون مناصر لقضايا مستفيديها وبالتالي فإنها يف الوقت احلالي تلعب دوراً كبرياً
يف جمال التأثري على صناع القرار وعلى اجلهات العليا وقد أطلق البعض على منظمات اجملتمع املدني
بالسلطة اخلامسة ،نظراً لتأثريها القوي ،ولكن لألسف يف اليمن تقل اجلمعيات اليت تلعب هذا الدور حيث
انشغلت أغلبها بتقديم اخلدمات ،ولكن ذلك ال يعين أن املناصرة تقوم بها منظمات اجملتمع املدني فقط ،
فمن حق أي جهة أو شخص أن ينظم محلة مناصرة مبا ال يتعارض مع القانون ،ولكن السؤال ماهو تأثري
أي جهة؟ وما مدى قوتها للتأثري وحتقيق النتائج؟
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مفاهيم عامة

 -إيصال أصوات من ال صوت هلم إىل اجلهات املعنية.

مدة الحملة:
مفاهيم عامة

• ختتلف مدة احلملة من محلة ألخرى ،حبسب اهلدف منها والوضع يف البلد ويرى
البعض أنها يف الغالب ال تزيد عن  3سنوات كي تنجح وال تقل عن سنة واحدة ،والبعض
اآلخر يرى أنها قد تكون أشهراً فقط حبسب حجم القضية نفسها.

المبادئ الرئيسية لحمالت المناصرة:
يوجد مبادئ أساسية حلملة املناصرة منها:

 -1الرتكيز:
 حتديد األهداف. تركيز املوارد والطاقات. -توجيه البحوث وعمليات التحليل صوب حتديد حمور النشاط.

 -2الوضوح:
 التعبري عن األهداف واالسرتاتيجيات بلغة واضحة وتعميمها على اجلميع. ارتباط مجيع التحركات باألهداف املنشودة ارتباطاً واضحاً. -مراعاة الوضوح يف االتصاالت املتبادلة.

 -3املصداقية:
 قد ال تقل شخصية حامل الرسالة يف جمال االتصاالت أهميةعن فحوى الرسالة نفسها.
 -جيب أن توحي دوافعك بالثقة وأن يعول على معلوماتك.

 -4االرتباط بالواقع:
 ارتباط النشاط باألشخاص الذين تود إشراكهم. أن يقدم أو يساعد النشاط ح ًال للقضية اليت أنت بصددها.

 -5التوقيت:
خيتلف أثر النشاط باختالف التوقيت الذي ميارس فيه.
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عندما يتم اختيار قضية
ما ف��إن ذل��ك يعنى وضع
ح��س��اب ل��ل��م��ن��اخ احمليط
واح����ت����م����االت ال���ن���ج���اح
وال���ب���ح���وث وال����دراس����ات
امل���ت���وف���رة ع���ن ال��ق��ض��ي��ة
امل����خ����ت����ارة وال�����ق�����درات
امل����ؤس����س����ي����ة امل���ت���اح���ة
وال����ق����درات الشخصية
ل��ل��م��ت��ب��ن�ين ل��ل��ق��ض��ي��ة أو
املوضوع.

 -6االلتزام:

مفاهيم عامة

 عدم توقف النشاط إال بعد انتهاء القضية. -جتربة اسرتاتيجيات وأساليب خمتلفة الكتشاف أكثرها فاعلية.

عوامل قدرة المنظمة على التأثير وتحقيق أهداف الحملة:
جيب أن تتوافر لدى املنظمة اليت تقوم بعملية املناصرة والتأييد عوامل أساسية تضمن جناح
احلملة وحتقيق أثرها املطلوب وهي كما يلي:
 oاإلميان بالقضية.
 oامتالك القدرات املالية.
 oحجم املؤيدين واملساندين هلا.
 oالكفاءة التنظيمية.
 oالقدرات االتصالية بقوى أخرى.
 oاخلربة يف التعامل مع قضية الدعوة.
 oالقدرة على مجع البيانات واملعلومات خبصوص قضية املناصرة.

أهم المتطلبات الرئيسية لحملة المناصرة:
تتطلب احلملة أساسيات معينة ،لتحقيق النجاح والتأثري املطلوب وهي كما يلي:
 oاإلميان الراسخ بالقضية املطروحة للمناصرة.
 oالتشخيص السليم للقضية حمل املناصرة.
 oالتخطيط والتنظيم.
 oترتيب األولويات.
 oتوافر مهارات يف القائمني بعملية املناصرة.
 oفتح اجملال البتكار طرق وأساليب جديدة يف التواصل ووضع األفكار.
23
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إضافة إلى:
مفاهيم عامة

 حتديد القضايا املطروحة. صياغة أهداف واضحة. حتليل جيد للبيئة احمليطة. حتديد جيد لألطراف املعنية وليس فقط الفئة املستهدفة. حتديد رسائل واضحة. حتديد أدوات وتدخالت مناسبة. حتديد خطة لتنفيذ احلملة. حتديد مؤشرات واضحة لتقييم احلملة.وهو ماسيتم توضيحه يف الصفحات القادمة من الدليل.

المهارات الالزمة لفريق المناصرة:
 قدرة على التخطيط والتخطيط االسرتاتيجي. قدرة على تشخيص املشكالت وحتليل األولويات. مهارة التفاوض واإلقناع. مهارة إدارة االجتماعات. مهارة إدارة الوقت. مهارة االتصال الفعال. مهارة اإلنصات. مهارة فهم لغة اجلسد. قدرة على التفكري االبتكاري. -القدرة على التأثري يف اآلخرين.
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التعريف بمراحل حمالت المناصرة:

أحدثته مقارنة باألهداف املرسومة أثناء عملية التخطيط ،وسوف يتم توضيح مجيع املراحل بالتفصيل .
ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

ﺗـﻨـﻔـﯿﺬ
ﺣـﻤﻠـﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

ﺗــﻐــﺬﯾـﺔ راﺟـﻌــﺔ

وقد ختتلف املراحل من منظمة ألخرى أو محلة ألخرى وفقاً ملا يلي:

أو ً
ال :فيما يتعلق باملنظمة:
 من حيث كون املنظمة متوجهة بشكل كلي لدور املناصرة أم بشكل جزئي. -من حيث حجم املنظمة وقدراتها التنظيمية والعاملني فيها..اخل.

ثانياً :فيما يتعلق باحلملة نفسها:
 من حيث حجم احلملة وأهمية احلملة. مناصري احلملة واملوضوع الذي تتبناه ...اخل.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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مفاهيم عامة

مت���ر عملي���ة املناصرة بعدة خطوات أساس���ية إلحداث التغيري املطلوب وتش���مل التخطيط حلملة
املناص���رة وم���ن ثم تنفيذ محلة املناص���رة واحلصول على الدعم وأخرياً تقييم احلمل���ة ومدى التأثري الذي

مفاهيم عامة

خالصة :
سواء كانت اجلمعية تنموية تقدم خدمات متكينية وبناء قدرات املستفيدين
منها ليصبحون معتمدين على أنفسهم أو كانت مجعية توجهها كامل حنو خدمة
مستفيديها عرب مناصرة قضاياهم ،فإنه ال بد هلا أن متتلك القدرات املؤسسية لعمل
محالت مناصرة لتحقيق التغيري املنشود والتحسني من وضع فئتها املستفيدة ولكن
جيب أن حندد مسبقاً مدى احتياجنا لعملية املناصرة من عدمها بدقة وأن يكون
هدفنا واضحاً.

ً
وسيلة لتحقيق
وتذكر بأن محالت املناصرة ليست هدفاً حبد ذاتها وإمنا هي
هدف التغيري لألفضل.
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الوحدة الثانية
التخطيط لحمالت المناصرة

27

ال

مناصرة

وكسب

التأييد

التخطيط لحملة المناصرة
التخطيط لحمالت المناصرة

كما هو احلال يف أي نشاط مير خبطوات خمتلفة ودورة حياة حمددة ،وكلما خصصت املنظمة
املزيد من الوقت لإلعداد والتخطيط كلما ازدادت إمكانيات جناحها يف احلصول على النتائج املرجوة،
وبالرغم من اختالف مراحل التخطيط من منظمة ألخرى كما أوضحنا سابقاً إال أنه يوجد أساسيات
لتلك املرحلة وهي كما يلي:
خطوات التخطيط حلمالت املناصرة
دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة وﺟﻤﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﮭﺎ

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﯿﺪة
اﻟﻤﺪى ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

عملية مستمرة من
المتابعة و التقييم

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف /ﺗﺤﺪﯾﺪ
وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺻﯿﺎﻏﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺼﺎدر
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

وفيما يلي شرح تفصيلي هلذه اخلطوات:

أو ً
ال :دراسة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة جيدة
لتحليل الوضع القائم وحتليل املوقف بشكل سليم ستمر هذه العملية باخلطوات التالية:
 -1حتديد املشكلة أو الوضع السليب.
 -2حتديد األسباب:
 حتديد األسباب ذات البعد التشريعي. حتديد األسباب ذات البعد االجتماعي والثقايف.28
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: حتليل البيئة العامة للبلد-3

التخطيط لحمالت المناصرة

. حتليل البيئة السياسية للبلد. حتليل البيئة االجتماعية والثقافية للبلد: حتليل آلية صنع القرارات يف البلد-4
. القرارات السياسية الرمسية واحلكومية. القرارات االجتماعية والقبلية) املشكلة على املتأثرين (فئة اجلمعية املستهدفة/ حتديد أثر الوضع السليب-5
.كما سيتم التعرف بعد ذلك على آلية أو طرق مجع تلك البيانات وحتليلها








































تعتمد عملية دراسة الوضع بدرجة أساسية على القدرات و اخلربات اليت تتمتع بها اجلهة املنفذة
للمناصرة و املوارد املتاحة كما أن نوعية التحليل ختتلف حبسب اجلمعية اليت تقوم بعملية املناصرة
:وسيتم توضيحه كما يلي
(ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ )اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

(ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮة )اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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الخطوات التفصيلية لتحديد الوضع القائم:
التخطيط لحمالت المناصرة

ال بد من اتباع خطوات متسلسلة لنتمكن من حتديد الوضع القائم بشكل سليم وسنوضحها كما يلي:
أو ًال :تحديد الوضع السلبي /المشكلة:

تكمن أهمية اخلطوة األوىل يف حتديد ما املشكلة /الوضع السليب املؤثر على الفئة املستهدفة
للجمعية ،كي يتم التحديد بشكل سليم جيب أن نقوم بعمل نظرة معمقة لفهم طبيعة الوضع الذي ننوي
التأثري فيه ،حيث سيتم الرتكيز على املشكلة أو الوضع السليب /املشاكل أو الوضع السليب (حبسب توجه
اجلمعية كما مت التوضيح سابقاً) املوجود وسنحلله للتوصل إىل الوضع املراد التأثري فيه بالتحديد ولذلك

جيب أو ً
ال أن حندده ،ثم نعرف هل هذا الوضع هو الذي نريد التغيري فيه أم هو جمرد سبب ملشكلة أكرب أو
هو أثر للمشكلة احلقيقة ولذلك ال بد من القيام باخلطوة الثانية وهي حتديد األسباب.
ثاني ًا :تحديد األسباب:

تكمن أهمية حتديد األسباب يف معرفة الوضع القائم بشكل جيد من ناحية ،ومن ناحية أخرى
حتديد اسرتاتيجية التدخل ،مبعنى هل سيكون تصحيح الوضع السليب عن طريق محالت مناصرة أم ال؟
وإذا كانت محالت مناصرة ،هل ستهدف إىل تغيري سياسات وتشريعات وتفعيلها أو تغيري اجتاهات وقناعات
لدى اجملتمع؟ ولذلك ال بد من دراسة األسباب من حيث:
§ األسباب املباشرة للمشكلة.
§ األسباب السلوكية اليت تقود إىل األسباب املباشرة.
§ األسباب اجلذرية اليت تقود إىل األسباب السلوكية.
وذلك حتى يتم التوصل إىل األسباب بشكل كامل وحمدد ولضمان عدم اخللط بني املشكلة
وأسبابها ونتائجها.
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وألن ما يهمنا هو معرفة األسباب الرئيسية ومعرفة نوعها ليتم وضع االسرتاتيجية املناسبة

التخطيط لحمالت المناصرة

ملناصرتها سيتم تقسيمها إىل:
 -1أسباب ذات بعد تشريعي.
 -2أسباب ذات بعد اجتماعي وثقايف.
وفيما يلي شرح مفصل هلذه األسباب:

 -1حتديد األسباب ذات البعد التشريعي:
يتم الرتكيز على السبب واحلل القانوني هلذه املشكلة ،ومن ثم حبث هل هذا القانون موجود أم
ال؟ وإذا كان موجوداً هل هو مفعل أم غري مفعل؟ والرتكيز على السبب القانوني املباشر ،وبعد معرفة
األسباب التشريعية والقطاعات التنموية اليت تنتمي إليها هذه األسباب تأتي اآلن خطوة حتليل التشريعات
والقوانني واإلجراءات احلالية ذات العالقة.
ميكن استخدام اجلدول التالي ملراجعة وحتليل التشريعات واإلجراءات املنظمة.
  1
  2
 3

 
  4
   5







 -2حتديد األسباب ذات البعد االجتماعي والثقايف:
قد توجد أسباب اجتماعية وثقافية للمشكلة حتتاج أن نضعها ضمن أهدافنا حلل املشكلة ،فمث ً
ال
سلوك بعض اجملتمعات حنو ظاهرة الثأر فهناك أسباب ثقافية واجتماعية متجذرة لدى بعض اجملتمعات ال
ميكن مع أي قانون إيقاف هذه الظاهرة ،ما مل يقتنع اجملتمع نفسه مبساوئ هذه الظاهرة.
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ميكن استخدام اجلدول التالي ملراجعة وحتليل العادات والتقاليد السائدة.

التخطيط لحمالت المناصرة

  1



  2



  3



    4


   5

مت التعرف يف اخلطوة السابقة على األسباب التشريعية واألسباب الثقافية واالجتماعية
(السلوكية) ومدى تأثريها على القضية ،ولكن السؤال اآلن :هل ستدخل اجلمعية على اجلانب االجتماعي
والثقايف فقط أم على اجلانب التشريعي؟ أم على اجلانبني؟
تعتمد اإلجابة على هذا السؤال على استكمال حتليل املشكلة  /الوضع الراهن من النواحي املتبقية
واليت سنتناوهلا بالتفصيل كما يلي:
ثالث ًا :تحديد البيئة العامة في البلد:

ملعرفة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة أمشل جيب معرفة البيئة
العامة يف البلد مبعنى هل هو بلد منفتح ميكن فيه مناقشة القضايا العامة بشكل
عام أم هناك قضايا حمظورة ولذلك ال بد من حتديد وحتليل البيئة العامة على حمورين هما:

 -1حتليل البيئة السياسية :policy environment analysis
حتليل البيئة السياسية خطوة مهمة ألنها ستعمل على اإلجابة على السؤال التالي :هل البيئة
السياسية بالنسبة للموضوع التشريعي احملدد ناضجة إلحداث التغيري املقرتح؟ حتليل البيئة السياسية
للموضوع التشريعي أو التغيري احملدد تتضمن اإلجابة على األسئلة التالية:
• هل يوجد انفتاح سياسي يف البلد واملتمثل حبرية املشاركة يف مناقشة وانتقاد السياسات
والتشريعات القائمة من قبل الشخصيات االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدني؟
• ما هي آليات وخطوات صياغة وتطوير التشريعات والسياسات يف املوضوع التشريعي احملدد
رمسياً وغري رمسياً؟ ومن هي اجلهات املخولة بعملية الصياغة هذه وعلى أي مستوى؟
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• هل املوضوع أو القطاع الذي مت حتديده يتم مناقشته بشكل واسع وعلى مجيع املستويات
وميثل أولوية للحكومة وبعض اجلهات املاحنة؟
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 -2حتليل البيئة االجتماعية والثقافية:
على سبيل املثال فإن البيئة االجتماعية والثقافية تؤثر على حل املشكلة بشكل عام وعلى جناح محالت
املناصرة بشكل خاص وحتليلها بشكل جيد يتضمن اإلجابة عن األسئلة التالية:
هل يوجد وعي باملشكلة املطروحة وتأثريها على حياة اجملتمع؟
هل اجملتمع ناضج إلحداث التغيري يف القضايا االجتماعية والثقافية؟
هل هناك قضايا حمضور التعامل معها؟
رابع ًا :تحليل آلية صناعة القرارات المرتبطة بأهداف حمالت المناصرة والدفاع:

 صناعة القرارات احلكومية والرمسية:عندما يكون اهلدف من محالت املناصرة والدفاع هو التأثري على عملية صناعة القرار فإنه جيب
أن يتم فهم عملية صناعة القرار:

تعريف عملية صناعة القرار :
هي العمليات اليت تتم بشكل رمسي حسب نصوص
الدستور أو القوانني النافذة ،أو األنظمة اهليكلية
والتنفيذية والتنظيمية لدولة أو مؤسسة أو منظمة غري
حكومية.

عمليات صنع القرار الغري رمسية:
هي تلك اإلجراءات اليت تتم يف نفس الوقت الذي تتم فيه اإلجراءات الرمسية ،مثال ذلك
حمادثات ثنائية غري معلنة بني أعضاء جملس من اجملالس وبني الرئيس أو املتزعم لفكرة
ما قبل عقد االجتماع والتصويت عليه.

العمليات البديلة يف صناعة القرار:
تتم عمليات كثرية للتأثري على صناعة القرار خارج إطار الطرق املعلنة وذلك عرب
النقاشات اليت تتم بني املوظفني أو بني املتطوعني فيما بينهم ويقومون على أساسها باختاذ
قرارات وتطوير طرق عمل دون العودة إىل القنوات الرمسية املعروفة.
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التخطيط لحمالت المناصرة

إذا كانت أسباب املشكلة بشكل كامل /أو جزئي هي أسباب اجتماعية /ثقافية مثل مشكلة الثأر

مراحل صناعة القرارات الرمسية:

التخطيط لحمالت المناصرة

تتعدد املراحل وطرق العمل لكي تصدر القرارات املختلفة ويتم احلسم بشأنها حتى تنتهي
إىل التوقيع واإلعالن ثم االلتزام من كل األطراف ولكنها مجيعاً تتشابه يف أنها متر
خبمس مراحل بشكل أو بآخر كما يلي:
 -1تطوير األفكار /واملقرتحات يف املؤسسة أو املوقع ذو االرتباط بصناعة القرار فاملوضوع
أو القضية أو احلل ملشكلة تضاف إىل أجندة هذا املوقع سواء جاءت من خارج هذا املوقع
أو من داخله.
 -2وضع املقرتح أو الفكرة أو املشروع رمسياً ضمن عملية صناعة القرار وهذا يعين البدء
باخلطوات الالزمة ،فعلى سبيل املثال لكي يتم عرض قانون ما على جملس النواب جيب
أن تتقدم احلكومة بتوجيه رسالة مرفقة مع مشروع القانون إىل جملس النواب.
 -3خضوع املوضوع أو القضية أو املشروع للبحث والنقاش ،ففي حالة عرضه على جملس
النواب يتم وضعه يف قائمة القضايا املعروضة خالل فرتة دورة الربملان .وعند إقرار
جدول العمل يرسل املشروع إىل اللجنة املختصة اليت تضع مالحظاتها عليه ،ثم عند
عرضة على جملس النواب يتم اجلدال والنقاش بشأنه لتعديله أو لقبوله أو لرفضه
وقد تستمر النقاشات فرتة طويلة قبل اختاذ قرار بشأنه.
 -4بعد تكوين قناعات نهائية يتم التصويت مبا تراه يف شأنه أغلبية أعضاء اجمللس ويرسل
يف حالة املوافقة إىل رئيس اجلمهورية لتوقيعه.
إذا قبله الرئيس يصبح نافذاً وملزماً لكل من له عالقة به أما إذا مل يوافق عليه الرئيس ملربرات
معينة فتتم إعادته إىل اجمللس ويعود إىل حالة وضعه األول ملزيد من النقاش واجلدل.

أسئلة تساعد إجاباتها على معرفة الكيفية اليت تتم بها صناعة القرارات والتأثري عليها:
 -1ماهي جهة صناعة القرار اليت ستقرر تنفيذ ما تقوم محلتك بالدعوة إليه والدفاع عن حتقيقه؟
 -2ماهي الطريقة الرمسية املعلنة اليت تسري فيها اخلطوات واإلجراءات من أجل تنفيذ
اهلدف يف هذه اجلهة املختصة؟
 -3ماهي اإلجراءات غري املعلنة اليت تتم داخل هذه اجلهة من أجل حتيق التأثري ليتم
تنفيذ اهلدف الذي ترغب يف حتقيقه؟
 -4من هم األشخاص األكثر أهمية لكل خطوة من خطوات صناعة القرار الذي ترغب يف تنفيذه؟
 -5ما هي اخلطوات املفتوحة للتأثري اخلارجي؟ وما هي اخلطوات منها اليت تستطيع لعب
دور للتأثري عليها لصاحل هدفك؟
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خامس ًا  :تحديد أثر الوضع السلبي /المشكلة على المتأثرين (فئة الجمعية المستهدفة):

تتبعها كحاالت أو أوضاع سلبية يفرتض القيام بتغيريها ،ومت حتديد األوضاع اجلديدة املطلوب الوصول
إليها ومت حتليل وحتديد األسباب وفقاً للبيئة العامة للبلد ،جيب أن يتم اآلن مجع املعلومات حول تأثري

الوضع السليب /املشكلة على املتأثرين بها سلباً ومدى سوء الوضع الناتج عن تلك املشكلة /الوضع السليب
ويستحسن أن يعزز ذلك بأرقام وحقائق تظهر األثر بشكل واضح ،كأن يذكر عدد األرامل واأليتام
نتيجة ظاهرة الثأر ومدى معاناة تلك األسر بعد فقدان عائلها على سبيل املثال.

وقفة

هل اتضحت لك الصورة كاملة وعرفت أكثر املشاكل تأثرياً على مستهدفيك ومدى
أثرها؟ واألهم هل عرفت احلل؟ ألنه ال معنى حلملة مناصرة لقضية ال حل هلا  ،وهل
احلل منطقي ومالئم للبيئة السياسية واالجتماعية ومالئم للجمهور املستهدف؟
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التخطيط لحمالت المناصرة

مبجرد االنتهاء من عملية حتديد وحتليل املوضوع أو املواضيع التشريعية القائمة واجملاالت اليت

أدوات التحليل من أجل المناصرة و تشمل ما يلي:
التخطيط لحمالت المناصرة

 التحلي���ل اإلحصائ���ي و يش���مل عل���ى  :التحلي���ل الدميوغ���رايف ،حتلي���ل االس���تخدامللخدمات.
 التحلي���ل املباش���ر عن طري���ق املعلومات املس���تقاة من الفئة املس���تهدفة مثل النقاش���اتاجلماعية يف اجملتمعات احمللية والنقاشات البؤرية.
 -التحليل الحتياجات النوع االجتماعي وسيكون مدجماً يف كل أنواع التحاليل.

أساليب جمع البيانات:
توج����د العديد من وس����ائل وأس����اليب مجع البيان����ات ،يعتمد
اختي����ار أحدها عل����ى نوعية البيان����ات املراد مجعها وم����دى توافرها يف
مصادر أخرى مثل القوانني  -الدراسات  -والبحوث …اخل.
ومن أهم األساليب ما يلي:

 -1املقابالت ،ومنها مقابالت رمسية وغري رمسية.
• مقابالت رمسية:
ما هي؟ املقابالت الرمسية هي أسئلة نقاشية وإجابات تتم بشكل منتظم حبيث يكون لدى الباحث
قائمة من األسئلة مبوبة يف جداول وأقسام وبشكل تتابعي حبيث كل قسم حيتوي على جمموعة من
األسئلة املرتبة .يطلب من كل مبحوث إجابات حمددة على هذه األسئلة وبنفس نظام الرتتيب أو التتابع.
متى يفضل استخدامها :يفضل استخدامها عندما يراد مجع معلومات كمية ودقيقة حبيث
تسهل عملية جدولتها ومقارنتها.

• مقابالت غري رمسية:
ما هي؟ املقابالت غري الرمسية هي مقابالت حوارية أكثر منها مقابالت نقاشية .مهمة الباحث
هنا ،هي إدارة احلوار وبنفس الوقت السماح للمبحوث أن يسرد قصته أو وجهة نظره حبيث يكون لديه
قائمة بأسئلة حمفوظة يف الذاكرة ويتم تغيري وتعديل هذه األسئلة أثناء تقدم احلوار .ما مييز هذا النوع
من املقابالت أن يطلب من املبحوث أن يشرح ماذا يقصده أو أن يسهب يف شرح موضوع معني.
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راجع دليل ادارة مشاريع ص ()

أهمية جمع المعلومات وتحليل الوضع الراهن لكسب القضايا في حمالت المناصرة:

• الوقوف على اجلوانب اإلجيابية والسلبية للقضية موضوع املناصرة وبالتالي يساعد
على استقصاء فرص كسبها.
• توثيق البيانات واإلحصاءات اخلاصة مبوضوع املناصرة مما يدعم مصداقية القضية
ويزيد الثقة يف من يسعون لكسب التأييد حللها.
• تضمني الفئة املستهدفة وضمان مشاركتهم إذ أن إجراء البحوث بشكل أو بآخر
سيتطلب االتصال مع الفئات املستهدفة وبذلك ميكن أن يؤدي هذا االتصال إىل دعم
املشاركة اإلجيابية من فئات اعتربت نفسها مهمشة.
• بناء قاعدة شعبية متنوعة وإمكانية تعبئتها للتحرك يف سبيل حل قضايا املناصرة.
• ميكن للبحوث إثبات تأييد اجملتمع للموضوع قضية املناصرة.

طريقة استخدام البيانات ونتائج البحوث واألرقام اإلحصائية:
يتم توفري املعلومات لوسائل اإلعالم (العاملون يف اإلعالم أو اجلمهور حبكم أن اجلمهور هو
املستهدف بالدرجة الثانية بعد صناع القرار ألنهم أيضاً يؤثرون على صانعي القرار ويشكلون ضغطاً على
مواقفهم) وذلك لألسباب التالية:
 دعم مواقف أي سياسات موجودة للمناصرة والدفاع. مواجهة أي مواقف سلبية مضادة للموضوع املستهدف باملناصرة والدفاع. تغيري أو مراجعة املفاهيم القائمة حول املوضوع املستهدف. التحدي لألساطري واالفرتاضات غري الصحيحة القائمة حول املوضوع املستهدف. التأكيد على اخلطط والربامج القائمة ملواجهة املوضوع املستهدف. -إعادة النظر يف االسرتاتيجيات القائمة اليت ال تعمل وال تفيد.
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التخطيط لحمالت المناصرة

• التأكيد من أن القضية موضوع املناصرة اليت يتم حبثها هي قضية عامة وبالفعل
تهم قطاعات أو فئات عريضة من اجملتمع.

ثانياً :حتديد مواضيع وقضايا املناصرة
التخطيط لحمالت المناصرة

ينتج عن حتليل الوضع القائم التوصل إىل عدد من مواضيع وقضايا للمناصرة وقد يفضل البعض
أن حتتوي اسرتاتيجية كسب التأييد على مواضيع متعددة لكي حتصل على أفضل النتائج .من جهة
أخرى يفضل أن تركز االسرتاتيجية على موضوع حمدد حتى ال تتشتت اجلهود وتزداد التكاليف وتزداد
احتمالية املخاطرة والفشل ،ذلك فيما خيص حتليل الوضع بشكل عام وحتليل أكثر من مشكلة ،أما عند
حتليل مشكلة واحدة هلا أكثر من حل فيجب حتديد هل سيتم اختيار حل (موضوع) واحد ومناصرته
أم أكثر من حل (موضوع) ؟ من هنا تنبع أهمية حتديد معايري الختيار أفضل موضوع من بني املواضيع
اليت حددتها مرحلة التحليل يف إطار ما تريد اجلمعيه /املؤسسه الدفاع عنه أو تأييده لتغيريه .حيث يبنى
على اختيار املوضوع اختيار أفضل املستهدفني أو صناع القرارات من بني اخليارات اليت قدمتها مرحلة
التحليل ،وهكذا بالنسبة الختيار احللفاء واملعارضني .مبعنى آخر تقدم مرحلة التحليل خيارات متعددة
يتم املفاضلة بني هذه اخليارات واختيار األفضل خالل مرحلة التخطيط.
وفيما يلي بعض املعايري اليت ميكن املفاضلة على أساسها:
 احلصول على البيانات واحلقائق العلمية (من أحباث قائمة أو عن طريق القيامبالبحث للمشكلة أو القضية).
 استخدام البيانات واحلقائق لتحديد جوانب املشكلة أو القضية اليت ميكن وضعاسرتاتيجية املناصرة والدفاع والتأييد ملواجهتها وذلك مبعرفة مكامن الضعف وجوهر
املشكلة ،فمث ً
ال قد ُتظهر البيانات أن عدد املدرسني واملدرسات متساوي ولكن وصول
املرأة إىل منصب مدير مدرسة ال يتحقق أو ......
 صياغة احللول اليت قامت البحوث والبيانات والدراسات بالتوصية هلا على حنو ميكنوضع خطة تنفيذية وسياسة واضحة جتاهها.

أسئلة تساعد يف اختيار مواضيع وقضايا املناصرة:
 -1كيف ميكن ملشروع احلملة الذي اخرتته أن يسهم يف تغيري احلال عرب حتقيق االنتقال
من واقع قائم مرفوض إىل واقع ممكن منشود؟ هل يتسم مشروع احلملة خبصائص
من قبيل متتعه بإمكانية جناح كبرية؟ وهل يتجاوب مع طاقات املنظمة ومواردها
املتاحة وهل يتطلب االستعانة مبساعدة خارجية إضافية مهما صغرت أو ال يتطلب
مساعدة خارجية على اإلطالق؟ وهل ملشروع احلملة دورة حياة قصرية ذات بداية
واضحة ونهاية حمددة حبيث يكون التأثري الذي حيققه بسرعة قاب ً
ال للقياس؟
 -2هل ميكن ملشروع احلملة الذي اخرتته أن يشجع فريق احلملة وأعضاء املنظمة من
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 -3هل أستطيع تعليل اختياري هلذا املشروع دون سواه تعلي ً
ال يتجاوب مع اسرتاتيجية
املنظمة وأهدافها وأولوياتها وإمكانياتها وظروفها ومع الغايات اليت يرجوها أعضاء
املنظمة واملنافع اليت ميكن للفئات والشرائح االجتماعية املستهدفة بنشاطها أن
جينوها؟
 -4كيف سيكون للحملة أن تغري احلال أو كيف سيكون احلال بعد إكمال احلملة
خمتلفاً عن ذي قبل؟
فإذا كانت إجابتك عن هذه األسئلة إجيابية تكون قد أحسنت املفاضلة بني اخليارات املتاحة
واخرتت مشروع احلملة الصحيح يف التوقيت الصحيح ،وهو األمر الذي ينقلك بثبات وثقة إىل املرحلة
التالية معززاً منذ البدء بفرص جناح احلملة وقوة تأثريها.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ
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التخطيط لحمالت المناصرة

املتطوعني الذين سيسهمون يف تنفيذها على العمل حبماسة ونشاط؟ وهل ميكن
ً
فرصة لالنتقال إىل حال أفضل حبيث
ألفراد الفئات املنتفعة بها أن جيدوا فيها
ينشطون يف دعم تنفيذها ويبذلون أقصى ما بوسعهم من أجل إجناحها؟

التخطيط لحمالت المناصرة

ثالثاً :اختيار اهلدف االسرتاتيجي
اسرتاتيجية كسب التأييد مثل أي برنامج أو مشروع تنموي تتطلب أهدافاً
واضحة وحمددة .حيث أن هذه األهداف هي لتوضيح :ماذا تريد اسرتاتيجية كسب
التأييد أن حتققه؟ وبالتالي جيب أن حتدد :ما الذي جيب تغيريه؟ ومن سيقوم بعمل
هذا التغيري؟ وإىل أي مستوى؟ ومتى؟ فإذا كانت هذه األهداف ضبابية وغري حمددة لن
يفهم ماذا تريد أن حتققه من جراء هذا التغيري .وهلذا جيب أن تشري األهداف إىل الغاية البعيدة املرجوة
من عملية التغيري التشريعي املقرتح .حيث أن عملية التغيري هذه هي اخلطوة اليت جيب أن تقود إىل
حتسني حياة الناس.

تعريف أهداف المناصرة:
ال خيتلف هدف املناصرة عن غريه من األهداف يف الشكل ولكن مضمونه هو الدفاع عن قضية
بفعالية ،وحماولة جعل اآلخرين يدعمونها أيضاً ،وتصنف أهداف املناصرة كما يلي:
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• اهلدف بعيد املدى :هو الغرض أو الطموح أو املأمول حتقيقه أو املأمول الوصول إليه
أو املرغوب حدوثه أو الذي يتم الرمي إليه أو الذي يشكل املسعى النهائي لعمل ما يف
سبيله ،هو ما يعرف يف اليمن غالباً باهلدف بعيد املدى.
• اهلدف قصري املدى أو اهلدف املباشر :هو ذلك الغرض الذي تشكل عملية حتقيقه
خطوات أولية لتحقيق اهلدف النهائي.
وهناك مجموعة من األسئلة مرتبطة باألهداف يجب التفكير فيها منها:

• ما هي السياسات القائمة بهذا الشأن واليت حتتاج إىل تغيري؟
• كيف ميكن التأكد أن هذه األهداف ستؤدي إىل تغيري السياسات؟
• من هي اجلهات املعنية باختاذ قرارات بهذا الشأن؟
• كيف ميكن القول أن هذه األهداف صاحلة كأهداف حلملة املناصرة والدفاع؟
• كيف ميكن لك تغيري األهداف اليت ال تصلح حلمالت املناصرة والدفاع إىل أهداف
صاحلة للحمالت؟
• ما الفرق بني هدف محلة املناصرة والدفاع وهدف برنامج عادي أو مشروع؟
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• هل ميكن للهدف كسب الدعم واملناصرة واملساندة من عدد كبري من الناس؟
• هل ميكن حتديد اجلهات املستهدفة بوضوح وأمساء ومواقع صانعي القرار املستهدفني
باحلملة أي اجلمهور الرئيسي املستهدف؟
• هل لدى املؤسسة أو املنظمة أو القائمني باحلملة احللفاء أو األشخاص أو املنظمات
الذين ميكن هلم أن يساندوا حتقيق هدف احلملة؟ كيف ميكن للهدف أن حيقق دعم
شراكات أو حتالفات مع منظمات غري حكومية أو قادة أو أصحاب مصلحة مرتبطة
باهلدف؟
• هل يوفر اهلدف فرصة للمشاركني للتعلم عن الكيفية اليت ميكن هلم بها االخنراط
يف عمليات التأثري على صناعة القرار يف األنظمة الدميقراطية؟
• ما مدى عالقة اهلدف برؤية ورسالة اجلمعية /املؤسسة األهلية؟

عوامل اختيار هدف المناصرة:
 قدرة املنظمة املؤسسية ،حيث أن املنظمات اليت تأخذ أهدافاً أكرب من حجمها تنتهيبأن ال حتقق شيئاً.
 إمكانية حتقيقه وواقعيته. قدرة على التمويل. اكتساب أنصار. أن تتم يف ظل رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى ،فمث ًال (حتقيق املشاركة السياسية
للنساء يف كل مواقع صناعة القرار يف اليمن).
 يفضل أن يكون اهلدف حمدداً قدر اإلمكان (زمنياً ومكانياً). توفر جمموعة من البيانات الكمية والكيفية اليت تعطي مؤشرات عن مدى حتققاهلدف.
 -أن يكون هناك ارتباط منطقي ما بني اهلدف واملشكلة اليت تتعرض هلا محلة املناصرة.
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• هل توجد بيانات إحصائية أو معرفية أو معلومات توضح أن حتقيق اهلدف سيحسن
األوضاع املطلوب حتسينها؟

التخطيط لحمالت المناصرة

رابعاً :حتديد اجلمهور املستهدف
بعد أن مت التعرف على الوضع احلالي وحتليل مشكالته بشكل واضح ودقيق ونتج عن ذلك
مواضيع محالت املناصرة والتأييد ومتت املفاضلة بينها على أسس ومعايري سليمة ،إضافة إىل حتديد
أهداف احلملة سيتم يف هذه املرحلة حتديد وحتليل ما ميكن تسميته باجلمهور املستهدف (أصحاب
املصلحة (الشركاء -املنافسون -املعارضون)).
من هي اجلهات أو األشخاص أو اجلماعات أو القطاعات اليت ميكن هلا أن تكون داعمة للهدف؟
أو حتتاج إىل عملية إقناع لتكون داعمة للهدف املرتبط حبملة املناصرة والدفاع؟ ومن هم القادرون على
عمل قرارات حامسة يف املواضيع احملددة؟ وكذلك الشخصيات اليت تستطيع التأثري يف صناع القرارات؟
وبالتالي الوصول إىل الوضع املطلوب ،ليس هذا فحسب وإمنا أيضاً حتليل كل واحد من هذه اجلهات
والشخصيات ملعرفة ما هو دوره يف عملية اختاذ القرار املطلوب ،درجة وقوة التأثري أو السلطة اليت
ميتلكها ،مدى التحمس للتغيري املطلوب والدافع لذلك ،املصفوفة التالية ميكن استخدامها يف حتديد
الالعبني الرئيسيني.
وقد قدمت  CAFOD 2007طريقة أخرى لعملية حتديد وحتليل الالعبني الرئيسيني واليت
مبوجبها قسمت الالعبني الرئيسيني كشخصيات وجهات إىل مخسة أقسام على الشكل التالي:
 -1العبون رئيسيون متأثرون سلباً بالوضع التشريعي القائم :وهم األشخاص أو الفئات
املتضررة بشدة من الوضع احلالي ،وسيتأثرون بشكل كبري من جناح عملية التغيري
أو فشلها.
 -2العبون رئيسيون أصحاب النفوذ والسلطة :وهم الشخصيات واجلهات اليت هلا تأثري
مباشر وكلمة حامسة يف عمليات الصياغة والتصديق على القرارات والتشريعات
ويتأثرون بنتائج تطبيقها .بعض هذه الشخصيات واجلهات لديهم مصلحة يف جناح
التغيري والبعض اآلخر (ولعدة أسباب) قد يعارضون هذا التغيري.
 -3العبون رئيسيون ُمَّنفذون .وهم الشخصيات واجلهات اليت تلعب دوراً هاماً وحيوياً
يف عملية تطبيق التغيري املقرتح .مصدر السلطة لديهم تنبع من القرارات واألنشطة
اليومية اليت تشكل أجزاء من عملية التطبيق.
 -4مصادر املعرفة :وهم الشخصيات واجلهات اليت تؤثر يف عمليات ومراحل صناعة
القرارات والتشريعات عن طريق تقديم أو حجب املعارف واملهارات الضرورية لعملية
صناعة القرارات .قد يكونون من ضمن اجملموعات السابقة وقد يكونون مصادر معارف
مستقلني وقد يكونون خرباء وباحثني.
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 وهم املتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشر باملوضوع. جهات وشخصيات متأثرة أخرى-5
 ولكنهم ال هم متضررون بشكل كبري وال هم من الشخصيات ذات،التشريعي املعني
.النفوذ
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ومن خالل ذلك ميكن تقسيمهم إىل مجهور رئيسي ومجهور ثانوي ونعرفهم كما يلي:

التخطيط لحمالت المناصرة

الجمهور الرئيسي:
يشمل صناع القرار املباشرين الذين ميلكون السلطة للتأثري على الناتج النهائي بشأن هدف
احلملة مباشرة .ومن هؤالء أولئك الذين ميلكون حق املوافقة أو الرفض لتحقيق اهلدف وهؤالء هم
اجلمهور الرئيسي املستهدف للحملة.

الجمهور الثانوي:
هم جمموعة من األفراد واجلهات واجلماعات اليت تؤثر على صانعي وصناعة القرار بشأن اهلدف
احملدد للحملة فآراء هؤالء املؤثرين وأفعاهلم هامة لتحقيق اهلدف املطلوب بسبب تأثريه على من سيصنع
القرار النهائي .وهناك بعض من صناع القرار الرئيسيني يف البالد ميكنهم فقط أن يصبحوا مجهوراً ثانوياً

بالنسبة هلدف احلملة ،من هؤالء مث ً
ال بعض الوزراء أو حتى رئيس الوزراء نفسه ،إذا كان رأيه سيؤدي إىل
التأثري على آراء اآلخرين إجياباً أو سلباً .وبالتالي ميكن أن يكون هؤالء مجهوراً رئيسياً (هدف يف حد ذاته
للتأثري بصفته صانع قرار) أو مجهوراً ثانوياً (مؤثراً بقناعاته على غريه من صناع القرار).

ومن ضمن اجلمهور املستهدف الثانوي اجلماعات الرافضة ذاتها أو القوى غري املؤيدة للهدف،
حيث من الضروري عمل حساب هلذه اجملموعات كالقوى التقليدية أو القوى احملافظة أو املنافقني من
أدعياء الثقافة أو املتحيزين ضد قضايا النساء أو اإلنسان ،حيث جيب معرفتهم والتعرف على مواقفهم
وتوقعها والتخطيط ملواجهتها ،ووضع الرسائل التواصلية اليت ترد على إدعاءاتهم أو مواقفهم ،وتكون
مواجهة هذه القوى جزء من اسرتاتيجية احلملة.

العمل مع الجمهور المستهدف:
أ -معرفة كيف ميكن الوصول إليهم والتعرف عليهم ،وميكن االستعانة مبا يلي:
 -1احلديث واللقاء التمهيدي مع األشخاص املعروفني والنقاش مع من هم صناع القرار
الرئيسيني والثانويني ؟
 -2احلديث مع اجلهات اليت سبق وأن قامت حبمالت يف موضوع ما مشابه أو قريب ورؤية
ما يفكرون به وما ينصحون بعمله ،ومن يعتقدون أنهم صناع القرار هلذا املوضوع أو
القضية.
 -3قراءة أي أدبيات أو مراجع موجودة يف هذا املوضوع سبق نشرها أو حتى مقاالت
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صحفية أو خطابات رمسية أو اسرتايتجيات ذات عالقة.

 -5حضور أي ملتقيات يتم اإلعالن عنها ذات عالقة باملوضوع.

ب -االطالع على معارفهم واجتاهاتهم ومعتقداتهم ومواقفهم حول اهلدف الذي نريد
حتقيقه وميكن ذلك من خالل:
 -1املسوح امليدانية اليت يتم االستعانة بها يف حالة التوجه إىل مجهور واسع أو احلاجة
ملعرفة ثقافة واجتاهات وسلوكيات قطاع كبري من اجملتمع جتاه قضية من
القضايا.
 -2اجملموعات البؤرية (املكثفة) ،تساعد هذه اجملموعات على املعرفة األولية للمعارف
واملعتقدات واملمارسات القائمة جتاه موضوع ما شريطة القدرة على السيطرة على
طريقة عمل اجملموعة وشريطة متثيل أفرادها ملكونات اجملتمع املطلوب.
 -3املقابالت أو استبيانات املقابالت حيث ميكن للقاءات اليت تشبه االستطالعات أو التحقيقات
الصحفية أن تساعد على فهم املعارف القائمة يف موضوع معني لدى ممثلني للجمهور
املستهدف وهذه التقنية تستلزم أن تكون األسئلة املطلوب توجيهها حمدودة بالنقاط
الثالث الرئيسية :املعرفة ،املعتقد ،املوقف أو االجتاه ،السلوك ،املمارسات.

ج -وبعد معرفة طريقة الوصول هلم ومعارفهم واجتاهاتهم ومعتقداتهم ومواقفهم حول
احلملة ،يتم حتديد طريقة الوصول ،ومن هي الشخصيات اليت سيتم البدء بها كما يلي:
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 -4اإلطالع على أرقام وبيانات ذات عالقة باملوضوع ملعرفة مبن تتعلق هذه األرقام
والبيانات وإىل أي مدى ميكن استخدامها ومع من.

التخطيط لحمالت المناصرة

خامساً :صياغة رسائل محلة املناصرة
املرحلة التالية ملرحلة حتديد اجلمهور املستهدف ،هي البدء بصياغة اخلطوط العريضة لرسالة
كسب التأييد واليت جيب أن توضح للمستهدفني ،ماذا جيب أن يعملوه؟ وملاذا؟ وما هو األثر الذي سينتج
من هذا العمل ،حيث أن الرسالة املدخل الرئيسي لالتصال واإلعالم يف محالت املناصرة ،وال تتحقق
فعالية الدعوة وال تصل إىل أهدافها إال باكتمال حلقة الوصل بني القائمني حبملة املناصرة وبني
اجلمهور املستهدف ،والرسالة هي جمموعة الرموز املكتوبة أو املنطوقة أو املرسومة بهدف تعديل اجتاه أو
مترير قرار أو كسب تأييد اآلخرين لقضية ما وإحداث التغيري املرغوب فيه لصاحل الفئة املتأثرة /املهتمة
بقضية الدعوة.
وخيتلف حمتوى الرسالة وهيكلها باختالف الفئة املستهدفة الوصول إليها وباختالف اهلدف
املصممة من أجله واملدخل املستخدم لنقل الرسالة وعليه فإن كتابة الرسالة يتطلب حنكة إبداعية
ومهارة التعبري عن القضية حمل الدعوة بشكل مقنع ومؤثر حبيث حيدث التفاعل بني القائمني بعملية
املناصرة واجلمهور املستهدف.

 ،،،الرسالة ،،،

عبارات موجزة للتعريف بقضية املناصرة وهدفها الكامن ،كما أنها تتضمن ما نسعى إىل حتقيقه
والطريقة اليت نتبعها لتحقيق أهداف املناصرة كما حتتوي على الدور الذي نود من اجلمهور املستهدف
القيام به.

ما هي أهمية رسالة حملة المناصرة؟
 تساعد الرسالة على التعبري اللفظي للقضية موضع البحث إذ أنه ميكن اعتباره أداةالدعوة الناطقة باهلدف األساسي املراد الوصول إليه.
 تعتربأداة من أدوات التأثري يف اجلمهور املستهدف سواء باإلعالم أو االقناع أو الضغط. تساعدنا على بلورة موضوع القضية بشكل واضح وحمدد مما يشجع على التوالي علىحتديد اهلدف املطلوب من عملية املناصرة.
 يساعدنا على بناء جسر تواصل أو حوار بني القائمني حبملة املناصرة واجلمهوراملستهدف من جهة ،وبني القائمني حبملة املناصرة وبني القاعدة الشعبية من جهة
أخرى.
 تساعدنا على حشد اجلماهري وبناء قاعدة شعبية واسعة تسعى لتنظيم اجملتمع حولموضوع القضية والبدء يف رسم اسرتاتيجية منهجية لعملية املناصرة.
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عوامل نجاح إعداد رسالة حملة المناصرة :

 -2دراسة جيدة للجمهور املستهدف ومعرفة اجتاهاته وخرباته ومعلوماته لصياغة
رسالة تتناسب مع ما مت ذكره ورسم اسرتاتيجية تواصل تؤتي بثمارها ،كما يتوقع
أن تعرب الرسالة عما هو منتظر من اجلمهور املستهدف بالتحديد ،حتى يستطيع
ختيل الدور املتوقع منه.
 -3أن حتتوى الرسالة على حقائق منطقية ،وبيانات موثوقة ،كمية وكيفية ،يزيد من
ثقة اجلمهور املستهدف ويف نفس الوقت حتتوي الرسالة أيضاً على استماالت عاطفية
مما يزيد من فرص التحريك العاطفي والتأثري املتكامل يف اجلمهور املستهدف.
 -4أن يشارك يف إعداد الرسالة أكثر من طرف معين ،إذ ذلك يساعد على الشعور بالوالء
للقضية موضوع املناصرة كما أنه يضمن تعبريها عن احلاجات احلقيقية ألصحاب
القضية وصياغتها بطريقة متسقة مع اهلدف منها.
 -5أن يتم اختبار الرسالة مسبقاً مع عينة من اجلمهور املستهدف ويتم رصد رد الفعل
املرتد إلجراء أي تعديل مناسب وتغذية الرسالة به من جديد ،حتى تصبح يف شكلها
النهائي أكثر قبو ً
ال وتأثرياً لدى اجلمهور املستهدف.
 -6أن تستخدم القيم املقبولة من ناحية العادات والتقاليد لدى اجلمهور املستهدف ،على
سبيل املثال :مييل الناس يف جمتمعنا إىل االستجابة لقيم الدين والنظام االجتماعي
والصحة والعدالة وتوفري الفرص والرعاية.

عناصر رسالة المناصرة :
أو ً
ال :احملتوى /الفكرة (ماذا؟ ماهو املوضوع؟) وصياغة موضوع الرسالة حنو القرار تستدعي
االختصار واملباشرة واإلقناع ،حيث ميكن استخدام بيانات مرتبطة مبيزانية أو قرار أو
اإلشارة إىل الدستور أو إىل موقف رئيس الدولة لدعم حمتوى الرسالة.
ثانياً :اللغة ،أي الكلمات واجلمل األكثر فاعلية ووضوح ودقة ،واليت ستوصل الرسالة
كما جيب أن يتم اختيار الكلمات بعناية فائقة ،ومعرفة ما جيب جتنبه منها .إن
أجنح الرسائل هي تلك اليت تستخدم لغة إجيابية ،وذات عالقة ارتباط مع اجلمهور
املستهدف.
ثالثاً :من هو املرسل أو القائم بتوصيل الرسائل اليت سيستجيب هلا اجلمهور املستهدف؟
قد تكون وسيلة اتصالية مجاهريية ،وقد تكون وسيلة اتصال مباشرة (هل خناطب
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التخطيط لحمالت المناصرة

 -1دراسة جيدة لقضية املناصرة واستخراج اهلدف املراد الوصول إليه ،وتش ّكل فكرة أو
فكرتني على األكثر حتى ال تتزاحم األفكار ويضل اهلدف من الرسالة.

التخطيط لحمالت المناصرة

رئيس الوزراء عرب تصريح لربنامج إذاعي أو مقالة صحفية يف جملة احلائط مث ً
ال
أم يف تصريح لنشرة أخبار التاسعة أم  ..جيب مالحظة أن املرسلني أحياناً يف موضع ما
قد يكونون أكثر أهمية من الرسالة نفسها وحيققون أثر مباشر.
رابعاً :ما هي أفضل األشكال اليت يتم بها توصيل الرسالة لتحقيق أقصى أثر ممكن هلا؟ هل
عرب رسالة؟ أم خطاب؟ أم برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو مقاالت؟ أو ملصق؟ أو مؤمتر
أو ندوة؟ إن التنوع يف توجيه الرسائل هام حبسب نوعية القضية واهلدف  ،إن استخدام
وسائل اإلعالم ميكن له أن يكون شديد األهمية للجمهور املستهدف الثانوي وليس
الرئيسي فهي توجد رأياً عاماً يؤثر بشكل غري مباشر على القرارات النهائية لصياغة
القرار.
خامساً :املكان والزمان ،ماهو الوقت املناسب لقول أو توصيل الرسالة؟ وما هو املكان األفضل؟
يفضل عادة أن تتكرر الرسائل بني احلني واآلخر لتعميق وجهة النظر واكتساب
التأييد وحتقيق اهلدف.

قائمة يسترشد بها عند إعداد رسالة حملة المناصرة:
 هل قمت بدراسة جيدة لقضية املناصرة اليت تنشد صياغة رسالتها وكسب التأييدهلا؟
 هل وثقت معرفتك بهذه القضية بإحصاءات وبيانات كمية وكيفية وحقائقمنطقية تساعد على االقناع برسالة املناصرة وزيادة نسبة مصداقيتها؟
 هل قمت بدراسة اجلمهور املستهدف ومعرفة خرباته وثقافته واجتاهاته لصياغةرسالة مناسبة له؟
 هل تبنيت أسلوب املشاركة لالتفاق حول حمتوى الرسالة وأسلوبها؟ ما هي املعايري اليت اختذتها الختيار حامل رسالة جيد؟ هل خططت َمن الذي تبغي توصيل الرسالة إليه؟ وكيف سيتم نقلها؟ ما هو الزمان واملكان األنسب لنقل رسالة الدعوة؟ هل قمت بعمل اختبار أولي لنقل الرسالة؟ وهل أجريت التعديل املطلوب إذا تطلباألمر ذلك؟
 هل خططت لتدبري املوارد اليت قد حتتاجها لنقل رسالة الدعوة إىل اجلهات املعنيةوالفئات املستهدفة؟
 ما مدى بساطة الرسالة ووضوحها ؟48
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تقييم أثر رسائل حمالت المناصرة :
هي يف األساس عمليات معقدة وتتطلب تفاعل وتغيري قناعات واجتاهات قائمة وكذلك تتطلب موارد،
وجهد ووقت كبريين .لذلك من غري املتوقع أن حتدث االستجابة مباشرة من خالل إرسال رسائل من
املرة األوىل .من هنا يفرتض وبعد إرسال أول رسالة أن يتم اإلعداد لكيفية قياس مدى تفاعل اجلمهور
املستهدف وقد يكون ذلك من خالل:
 اهتمامات واستفسارات املستهدفني. استجابة اجلمهور لطلب اجلمعية مث ًال التصويت على اإلنرتنت -االجتماعات...اخل.
وبناء على االستجابة يتم تقييم الرسالة هل:
 كانت ناجحة مبا يكفي؟ حققت النجاح املطلوب وبالتالي: -1هل حنتاج إلعادة إرساهلا فقط؟
 -2أم حنتاج لتغيري صياغتها أو ...اخل.
إن اإلجابة تعتمد على حتديد أسباب عدم جناح الرسالة مقارنة مع أهداف احلملة.
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االستجابة لفكرة كسب التأييد للتغيري أو إجياد تشريعات وسياسات واسرتاتيجيات تنموية

سادساً :حتديد االسرتاتيجيات وآليات العمل لتنفيذ محلة املناصرة
التخطيط لحمالت المناصرة

ختتلف قضايا املناصرة وكسب التأييد فبعض القضايا ال ميكن التعامل معها ضمن األطر
الرمسية املتعارف عليها بل حتتاج إىل طرق بديلة فقضايا التغيري االجتماعي مث ً
ال هي من القضايا اليت
ال يكفي فيها القرار السياسي والرمسي وال يظهر أثرها بسرعة ومحالت التوعية هي أحد هذه األشكال،
وميكن استخدام هذه احلمالت كجزء من خطة احلملة األساسية للحصول على دعم بشأن تغيري
السياسات ،لذلك ال بد من حتديد اسرتاتيجيات مالئمة لكل محلة ولكل قضية ،ونعين بذلك أن حتدد :هل
ستعمل ضمن حتالف أم ال؟ ما هو الدور الذي ستلعبه مجعيتك /مؤسستك بالضبط؟ ما هي التقنيات اليت
ستستخدمها حبيث تتالئم مع القضية واجلمهور املستهدف؟ ...اخل وتتعدد اخليارات والبدائل ولكن ال بد
من اختيار مالئم يضمن جناح احلملة.































االسرتاتيجية
ه���ي األس����ل����وب أو
ال��ط��ري��ق��ة املتبعة
يف حتقيق أه��داف
مح���ل���ة امل���ن���اص���رة
وأنشطتها.
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أهم االستراتيجيات الخاصة بحمالت الدعوة وكسب التأييد

 -1اسرتاتيجية التوعية والتعليم:
واملقصود بهذه االسرتاتيجية هو قيام اجلمعية مبجموعة من األنشطة واألدوات بقصد التأثري
على الثقافة اجملتمعية والوعي العام ألفراد اجملتمع ،للدرجة اليت يتمكنون فيها من التأثري على اجلهة
املستهدفة من عملية الدعوة وكسب التأييد ،مثل هذه احلاالت تتجنب اجلمعية أية أنشطة أو أدوات
تعمل على املواجهة بينها وبني صانع القرار املستهدف من احلملة  ،أو منفذ السياسة موضوع احلملة،
ولكنها تصل إىل ذلك عن طريق توعية اجلماهري ،وتفعيل أدوارهم ،للقيام بالضغط على املستهدفني.

 -2اسرتاتيجية التنسيق والتعاون:
يف بعض األحيان ال يكون حتقيق هدف املناصرة متوقف فقط على موافقة اجلهة املستهدفة،
ويف مثل هذه احلاالت قد يكون من املفيد للجمعية أن تتبنى اسرتاتيجية التعاون والتنسيق ،ويف هذه
االسرتاتيجية تقوم اجلمعية بالتأثري على صانع القرار عن طريق عدد من األنشطة واألدوات اليت تدخل
اجلمعية مع اجلهة صانعة القرار يف شكل يبدو وكأنه عمل مشرتك وتبين اجلمعية هذه االسرتاتيجية
متى كانت لدى اجلهة صانعة القرار اإلمكانية لعمل التغيري املطلوب لكنها تفتقد إىل القدرة على التنفيذ
أو اختاذ املبادرة أو اخلوف من املعارضني أو غريها من مثل هذه الظروف.

 -3اسرتاتيجية املواجهة:
ويف هذه االسرتاتيجية تقوم اجلمعية باستخدام ما متلك من أدوات وأنشطة يف إحداث مواجهة
مباشرة مع صاحب القرار وبطريقة املواجهة تؤدي إىل إحداث التغيري املطلوب مباشرة ،ويف الغالب تتبنى
اجلمعية هذه االسرتاتيجية متى تأكدت من أن اجلهة املستهدفة حلملة املناصرة قادرة بالفعل على
حتقيق اهلدف ،وأنها متتلك الفرصة الختاذ القرار الالزم ،وأيضاً متى ما تأكدت اجلمعية أنها كجمعية
قائدة حلملة املناصرة متتلك القدرة على املواجهة املباشرة مع صانع القرار ،ويف الغالب ما تكون املواجهة
مباشرة بني اجلمعية واجلهة املستهدفة.

 -4اسرتاتيجية الدعاوي القانونية:
وهذه صورة أخرى من صور اسرتاتيجيات املواجهة وفيها تلجأ اجلمعية إىل طرف ثالث حمايد ،هو
القضاء ومن ميزات هذه االسرتاتيجية أنها توفر الدعم واحلماية الالزمة للجمعية ويف نفس الوقت تظهر
مدى عمومية القضية موضوع محلة املناصرة ،وتبدأ عملية وضع اسرتاتيجية محلة املناصرة بتحليل األوضاع
اخلارجية والداخلية يف اجلمعية وشركائها العاملني معها يف احلملة وحتديد املوقف بدقة من قضية املناصرة.
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 -1استراتيجيات تتعلق بتوجه حملة المناصرة:

وهناك بعدان أساسيان يف حتديد واختيار اسرتاتيجية محلة املناصرة هما:

التخطيط لحمالت المناصرة

 مدى قوة اجلمعية القائمة حبملة املناصرة. وجود فرصة متاحة إلحداث التغيري املطلوب يف الواقع العملي.ومجيع االسرتاتيجيات اخلاصة باملناصرة حتتاج إىل:
 جذب الشخصيات اهلامة واملؤثرة وصانعي القرار لتغيري السياسات القائمة. العمل مع وسائل اإلعالم املختلفة لبناء اتفاق عام حول القضايا. بناء الشراكات. حشد اجملتمعات احمللية لعمل جمموعات ضغط. -بناء القدرات الوطنية يف عمل املناصرة.

 -2استراتيجيات تتعلق بشركاء العمل في الحملة:
نعين بالشركاء هنا ،عالقات التعاون والعمل املشرتك يف جماالت حمددة واليت تتم بني املنظمات
غري احلكومية ،وقد تتخذ هذه الشراكات أشكا ً
ال خمتلفة ،فقد تكون تشبيك وعمل شبكات رمسية أو غري
رمسية أو حتالفات مؤقتة أو دائمة أو قد تكون رابطة أو احتاد ..اخل
ايجابياتها:

 كسب تأييد من قاعدة عريضة. تقديم محاية للمناصرين الغري قادرين على القيام باملناصرة لوحدهم. تضخيم حجم املوارد وذلك جبمعها يف مورد واحد وتفويض املهام للشركاء. توليد قيادات جديدة. زيادة مصداقية احلمالت ،عندما تدعمها اجلهات املختلفة. توسيع بقعة التدخالت الرباجمية و اجلغرافية.سلبياتها:

 قد تكون سبب يف تشتيت اجلهود وإهدار الوقت واالبتعاد عن أولويات املنظمة. قد يضطر الشركاء إىل التنازل عن بعض اسرتاتيجياتهم ومبادئهم.52
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 -قد تضطر املنظمات الصغرية للخضوع للمنظمات الكبرية وسياساتها.

التخطيط لحمالت المناصرة

 -عند فض الشراكة قد يسبب ذلك تأثري سليب على اجلميع.

أ -العمل ضمن تحالف:
وسيتم التعرف على هذا اخليار الذي ختتلف مالئمته من قضية ألخرى.

ماهو التحالف؟
هو جمموعة من األفراد واجلماعات اليت تعمل معاً وبشكل منسق حنو حتقيق هدف واحد يتطلب
التحالف جهوداً أكرب من التشبيك ،ولكن نتائجه أكثر اتساعاً ،فالتحالف يزيد من قدرات الشبكات وال
حيل حملها.

العمل ضمن تحالف:
التحالف هو جمموعة من األشخاص أو املنظمات واليت تناضل يف سبيل حتقيق أهداف مشرتكة.
يف كسب التأييد ،التحالف يسعى لتحقيق أهداف هلا عالقة باحلقوق واليت هلا أبعاد تشريعية أو سياسية
على مستوى صناع السياسات والقرارات.
التحالفات ختتلف يف احلجم ،البناء التنظيمي ،األهداف .قد يكون التحالف كبري يف احلجم أو
صغري ،وقد يكون البناء التنظيمي للتحالف رمسي ،غري رمسي أو شبه رمسي .قد يكون التغيري الذي يسعى
إليه التحالف جذري وقد يكون مرحلي .قد يكون التحالف مكون من منظمات متجانسة من حيث طبيعة
العمل أو قد تكون متغايرة .بعض التحالفات تستخدم وسائل اإلعالم كاسرتاتيجية لكسب التأييد ،وقد
ختتار اسرتاتيجية بناء وتفعيل منظمات وجمموعات مناصرة ومتكينها لتحمل مسئولية عملية كسب
التأييد ،وقد تأخذ دوراً مباشراً يف التأثري على صناع السياسات والقرارات.

أشكال التحالفات:
التحالف الدائم:
وهو نظام ثابت العضوية واملوظفني واهليكل التنظيمي ،وأغلب التحالفات تبدأ على حنو مؤقت ثم
تصبح دائمة وثابتة.

التحالف املؤقت:
وهو ذلك الذي ينشأ لوضع محلة حمددة وينتهي بتحقيقها.
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وهو التحالف الذي ينخرط فيه األعضاء رمسياً ويدفعون رسوم عضوية ويتم التعرف عليهم
بصفتهم أعضاء يف التحالف كما تعرف أنشطتهم وعناوينهم وتصرحياتهم على أساس هذا
االرتباط.

التحالف غري الرمسي:
هو التحالف الذي ليست له عضوية ثابتة بل يتغري األعضاء بشكل دائم كما تتغري موضوعات
التحالف وتكتيكاته.
متى يكون العمل ضمن تحالف مجدي ًا.

• عندما تكون عمليات تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية كسب التأييد حتتاج إىل وقت
طويل واملوضوع التشريعي املراد تعديله أو تغيريه حيتاج إىل دعم ومساندة منظمات
وجهات أخرى.
• عندما يكون أعضاء التحالف قادرين على االتفاق على هدف أو أهداف مشرتكة،
وحمتوى رسالة موحد حول موضوع تشريعي يشكل اهتماماً مشرتكاً.
• عندما يكون املوضوع التشريعي حيمل خماطرة معينة وحيتاج أعضاء التحالف إىل
محاية بعضهم البعض وبالتالي التعامل الفعال مع هذه املخاطرة.
متى يكون العمل ضمن تحالف غير محبب.

بناء التحالفات والعمل من خالهلا أو االنضمام إىل حتالف قائم والعمل من خالله يف كسب
التأييد ليس باالسرتاتيجية الفعالة يف كل األوقات خصوصاً يف احلاالت التالية:
• عندما يكون الوقت الالزم لتحقيق أهداف كسب التأييد قصري.
• عندما تكون قدرة اجلهة املشرفة على عمل التنازالت حمدودة أو أن املوضوع
التشريعي ال يتحمل عمل حلول وسط إلرضاء مجيع أطراف التحالف.
• عندما يكون هناك نقص يف الشعور باالنتماء املشرتك من قبل أعضاء التحالف.
• عندما يكون أعضاء التحالف غري قادرين على االتفاق على املواضيع واخلطوات
األساسية ،وعندما تكون احتمالية حدوث اختالفات يف طرق ووسائل واسرتاتيجيات
العمل ،خصوصاً إذا كان عدم االتفاق هذا واضح لصناع السياسات والقرارات فالنتيجة
ستكون كارثية واألفضل عدم القيام بعملية كسب التأييد باملرة.
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طرق العمل ضمن التحالفات في كسب التأييد.
الطريقة األولى :االنضمام إلى تحالف قائم.

يفضل قبل القيام بتنفيذ أنشطة وفعاليات كسب التأييد أن يتم أو ً
ال التأكد من وجود منظمات
أو حتالف قائم يعمل يف نفس املوضوع الذي تعمل من أجله أو لديه نفس االهتمامات .اختاذ قرار يف إمكانية
االنضمام إىل هذه املنظمات أو التحالف من عدمه يعتمد على عدة عوامل من أهمها ما يلي:
• هل هذه املنظمات أو التحالف يتمتع بسمعة طيبة وستزيد من قوة التأثري وستحسن
موقفك أمام املستهدفني؟ أم أنها غري مرغوبة وستؤثر سلباً.
• هل املنظمات املشاركة تتبع حزب سياسي معني ولديها أجندة سياسية خمبأة
تتعارض مع املوقف السياسي للمستهدف.
• من هو املسئول عن قيادة هذا التحالف؟ وهل سيكون من السهولة التعامل معه؟ هل
يتمتع مبهارات القيادة؟
• ما هي األهداف واالسرتاتيجيات هلذا التحالف؟ هل يوجد شعور موحد بني األعضاء
حول أهمية املوضوع؟
• هل التحالف ميتلك املوارد واإلمكانات الضرورية لتنفيذ اسرتاتيجية كسب التأييد؟
وما هي املوارد واإلمكانات وااللتزامات املتوقعة منك؟
الطريقة الثانية :بناء أو تشكيل تحالف جديد.

بناء حتالف جديد وفعال جيب أن مير باخلطوات التالية:
• التأكد من توفر الوقت ،القدرات وااللتزامات لدى األعضاء الذين سيشكلون
حتالف.
• االتفاق على األهداف من تشكيل هذا التحالف.
• التأكد من أن كل عضو يف هذا التحالف املزمع تشكيله لديه الرغبة يف التضحية
مبصاحله واهتماماته الشخصية إىل حد ما يف سبيل اهتمامات ومصاحل التحالف
بشكل عام.
• التواصل مع التحالفات.
• التنسيق مع التحالفات.
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توجد طريقتان للعمل من خالل التحالفات يف عملية كسب التأييد:

ب -العمل ضمن شبكة :
التخطيط لحمالت المناصرة

ماهي الشبكة:
هي جمموعة من األفراد واملنظمات القابلة للمساعدة واملساهمة على حنو متناسق يف موضوع
حمدد وختتلف أنواع الشبكات فهناك شبكات دائمة وشبكات مؤقتة وشبكات رمسية وغري رمسية وشبكات
متثل مناطق حمددة وأخرى مفتوحة .وليست هناك وصفات حمددة لبناء الشبكات فهي تعتمد على
الظروف االجتماعية والسياسية والقدرات املبتكرة لألشخاص الذين يدعون
إليها.
ولكن هناك خطوات الزمة منها حتديد :من ينظم إليها؟ والكيفية
اليت يتم بها اجتذابهم لالهتمام باملوضوع واملساهمة فيه؟

إجياد شبكة اهتمام مشرتك:
منلك بشكل شخصي شبكة من العالقات متت خالل مسرية حياتنا

يشار غالباً إىل العمليات
الفعالة إىل أنها تشبيك
أكثر من بناء شبكة ألن
الشبكة قد تكون هيك ً
ال
فقط بدون فعالية بينما
التشبك عمليات مستمرة
حنو حتقيق اهلدف.

نستخدمها يف عالقاتنا االجتماعية واملهنية بشكل دائم ،هذه العملية هي
نفسها إلنشاء الشبكات وال فرق أن شبكة عالقاتنا االجتماعية نشأت كتطور أحداث حياتنا على حنو
بهدف سياسي ،وهو عمل متعمد
غري متعمد وفيه كثري من الصدف بينما يكون بناء الشبكات والتحالفات ٍ
ومدروس وال يرتبط باملشاعر الشخصية جتاه من يتم التعامل معهم.

أهمية الشبكة:
 يتيح فرصة الوصول إىل شرحية أكرب من اجلمهور. تبادل اخلربات بني املنظمات /الشخصيات الداخلة يف التشبيك وبناء قدرات اجلمعياتاملختلفة املستويات.
 إثراء القضية بالتنوع الالزم لإلقناع فمث ًال تعليم الفتاة حني يشمل اجلمعيات العاملة
يف جمال تعليم الفتاة ومجعيات أخرى ورجال دين ومدرسني وفتيات متعلمات وغري
متعلمات وحقوقيني ..اخل ،تثري احلملة وتكون أكثر إقناعاً.
 الفعالية يف حتقيق اهلدف ،فكلما توحدت جهود اجلمعيات وتوطدت العالقة بينهمتوحدت جهودهم لتحقيق اهلدف.
 -توفري موارد ال تستطيع مجعية واحدة حتملها.
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خصائص الشبكة الناجحة:
 لديها رسالة واضحة وموضوعية. رؤية مشرتكة. أدوار واضحة وموزعة بشكل عادل وموضوعي حبسب قدرات كل منظمة. قيادة فعالة تعمل على غرس الثقة املتبادلة بني األعضاء وتعمل على غرس مفهومالتبادل واملشاركة يف قيادة الشبكة ،وتتعامل مع النزاعات داخل الشبكة بشكل
موضوعي يضمن حتقيق اهلدف.
 لديها نظام اتصال بني املنظمات األعضاء يضمن وصول املعلومات الصحيحة لألعضاءلتعميق الثقة وتنمية الشعور باالنتماء للشبكة.
 مجيع أعضاء الشبكة لديهم دور فعال ومتبادل خاصة للمهارات واملوارد والتخصصوليس جمرد زيادة عدد حبيث حتقق كل منظمة إجنازات للمجموعة والذي من
شأنه أيضاً تعميق الشعور باالنتماء للشبكة.
 أن تعتمد الشبكة على التكامل وليس التنافس. -نظام اتصال كفئ.

خطوات التشبيك:
الخطوة األولى :من يكون في الشبكة؟

اختيار أعضاء الشبكة :يكون مفيداً لكل من يعمل يف نفس املوضوع أن تكون جهوده مشرتكة مع
من يعمل مثله .ولذلك فاخلطوة األوىل هي :معرفة من يعمل يف نفس اجملال؟ والتواصل معهم .كما أن
من املهم للحمالت أن ينضم للشبكة األشخاص واملنظمات اليت هلا تأثري على صناعة القرار واليت لديها
خربة يف نفس اجملال وموارد وإمكانيات ختدم الشبكة.
الخطوة الثانية :تأسيس العمل مع أعضاء الشبكة المحتملين:

ال بد من بناء العالقة على الثقة من البداية وميكن البدء بالعمل معاً يف:
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 -لديها هدف واضح وحمدد.

أو ً
ال :تأسيس عمل الشبكة كما يلي:

التخطيط لحمالت المناصرة

 حتديد الرؤية املشرتكة للشبكة ورسالتها. حتديد أهداف الشبكة بوضوح واالتفاق عليها. حتديد نوع الشبكة هل ستكون دائمة مؤقتة رمسية ...اخل. -وضع اهليكل اإلداري للشبكة وتوزيع املهام واألدوار بني األعضاء.

ثانياً :البدء يف العمل على املشروع املشرتك كما يلي:
 حتديد االحتياجات اخلاصة بالقضية املشرتكة. حتديد مصادر متويل الشبكة. حتديد آلية البدء يف العمل ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ العمل.الخطوة الثالثة :اكتساب االهتمام بالشبكة و بموضوع الحملة:

يتم يف هذه اخلطوة البدء بالتنفيذ الفعلي للشبكة حيث يقوم املشاركون يف الشبكة مبهامهم
املوضحة مسبقاً وتنفيذ العمل املخطط له مسبقاً ويتم عقد ورش العمل والندوات ويتم عرض الفكرة
على الشركاء ،واالنفتاح على تعديالتهم وحتفظاتهم ،والقبول بالتغيريات املنطقية مما طرحوا ،حيث أن
القبول بتعديالتهم جيعلهم شركاء يف ملكية الفكرة وعندما يوافقون ويدعمون الفكرة سيسهمون دون
شك يف حتقيق النجاح هلا كما جيب أن يتم يف هذه املرحلة:
 التأكد من مالئمة تكوين الشبكة الحتياجات الشركاء ومجيع األطراف. بناء أسس التواصل الفعال. وضع نظم متابعة وتقييم. توثيق أساليب العمل واإلجراءات املنظمة. تطوير مناهج فنية لبناء قدرات الشبكة والعمل على القضية املشرتكة.وبالطبع عندما تصبح جاهزاً ولديك موضوعاً حمدداً وواضحاً ودقيقاً حتتاج فيه إىل املساعدة
ميكن لك أن تطلب من الذين ترى فيهم إمكانية املساعدة والتعاون يف املوضوع بأن يساهموا معك ،شريطة
أن تكون مصاحلهم غري متناقضة ،ولكن جيب التذكر أنه إذا مت تعاونهم معك فسيحتاجون ملساعدتك
فيما بعد ،ال بد أن يكون لديك االستعداد لفعل ذلك.

58

المناصرة

وكسب التأييد

الخطوة الرابعة :العمل على تطوير الشبكة واستدامتها:

بعض الشبكات بالرتاجع لذلك جيب على الشبكات أن تضع يف اعتبارها التطوير املستمر للشبكة واحملافظة
على استدامتها ويف هذه اخلطوة ميكنها أن:
 حتسني وتطوير برامج وخدمات الشبكة وفق االحتياجات ومبا خيدم أهداف الشبكة. توسيع مصادر التمويل والبحث عن مصادر تضمن االستمرارية للشبكة. توسيع العضوية يف الشبكة. تعزيز عالقة الشبكة مع اجملتمع واحلصول على دعمه. تعزيز العالقة مع اإلعالم.المبادئ التي يجب توفرها في هذه الشبكات لضمان استمراريتها هي على الشكل التالي:

• االعرتاف باستقاللية كل عضو يف الشبكة وبنفس الوقت العمل على إجياد
التكاملية.
• وجود الثقة والشفافية واملسائلة بني أعضاء الشبكة.
• وجود رؤى ،أهداف ،قيم ،مصاحل مشرتكة.
• وجود ثقافة الدعم املتبادل واحرتام االختالفات يف وجهات النظر.
• القوة والنفوذ لدى أحد أو بعض األعضاء جيب أن ال تستغل لصاحلهم على حساب
األعضاء اآلخرين األقل قوة ونفوذ.

فوائد كسب التأييد من خالل العمل ضمن تحالفات أو شبكات:
• زيادة كفاءة استخدام املصادر ،اخلربات،
• زيادة ثقة واحرتام صناع القرارات.
• زيادة فرص النجاح حبدوث التغيري املطلوب.
• تطوير قدرات األعضاء األقل خربة يف الضغط وكسب التأييد.
• توفري عنصر احلماية.
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تبدأ معظم الشبكات قوية وتعمل بشكل جيد ولكن نظراً للفرتة اليت يتطلبها التغيري قد تبدأ

ولكن قبل التشبيك وقبل عمل أي حتالف جيب التنبه لنقاط الضعف ونقاط القوة التالية:

التخطيط لحمالت المناصرة

نقاط القوة:
• توسيع قاعدة الدعم ،فالفوز يتحقق معاً عندما ال يكون الفوز ممكناً بدون عمل
اآلخرين.
• حيمي جهود محالت الدفاع واملناصرة حبيث ال تضيع.
• يقوي إمكانية االستخدام األمثل للموارد احملدودة حبيث يكون أقصى استخدام
ممكن لكل ما هو متوفر دون بعثرة يف اإلنفاق.
• توزيع اجلهود على عدد أكرب من املوارد البشرية.
• تعطي مصداقية واعتمادية وقوة للتأثري.

نقاط الضعف:
• يشوش العمل العادي وجيعلك تبذل جهداً خارجياً.
• حيتاج إىل تنازالت وتسويات.
• قد خيضعك لسيطرة املنظمات األقوى أو األكثر خربة أو األكثر بروزاً.
• قد ال حيصل أن يتم االعرتاف باجلهود اليت قمت بها وحتسب جهودك لكل اآلخرين
أو للتحالف نفسه.
• يف حالة انهيار التحالف يتضرر كل األعضاء وتتضرر احلملة اليت يقومون بها
وتقلل من مصداقيتهم.

استراتيجيات تتعلق بالدور الذي ستلعبه الجمعية:
اسرتاتيجية كسب التأييد جيب أن تشري وبوضوح إىل األدوار اليت ستقوم بها اجلهة املشرفة
على عملية كسب التأييد .فعلى سبيل املثال قد ختتار هذه اجلهة القيام بقيادة عملية كسب التأييد
واالتصال بشكل مباشر بصناع السياسات والعمل على إقناعهم بالتغيري التشريعي املقرتح وتشجيعهم على
تنفيذ ذلك .أو قد ختتار دوراً غري مباشر مثل العمل على بناء حتالف من منظمات اجملتمع املدني اليت هلا
نفس االهتمام وتقديم الدعم والتدريب هلذا التحالف.
كما جيب األخذ بعني االعتبار أنه يف بعض األحيان قد يقوم بعض العاملني بلعب أكثر من دور يف
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نفس الوقت وأن شخصاً ما ميكن أن يقوم بأكثر من دور يف نفس الوقت .ومن هذه األدوار ما يلي:

• دور الوسيط احملايد .هذا الدور يصبح ضرورة يف حالة وجود تنافس على مصاحل
معينة أو تنافس يف الصالحيات وعمل القرارات بني جهتني ،اجلهة األوىل معرضة
للمخاطر أو تقليص يف الصالحيات بسبب نفوذ وممارسات تتم من قبل جهات أكثر
نفوذاً ،مثل لعب دور وسيط بني قيادات وممثلي اجملتمعات احمللية املتضررين من
عملية تلوث مصادر مياه الشرب ،وبني أصحاب املصانع أو الفنادق كمصادر للتلوث.
دور تطوير القدرات الفنية واملؤسسية للطرف الثالث .يتضمن هذا الدور قيام اجلهة
املشرفة على عملية كسب التأييد كطرف أول برفع الوعي باحلقوق واملسئوليات
يف أوساط اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني كطرف ثالث ،وتشجع
هذه املنظمات على تشكيل حتالف ودعمه باملوارد واإلمكانيات والتدريب واملساعدة يف
تطوير اسرتاتيجية كسب التأييد والتفاوض مع صناع السياسات (كطرف ثاني)
لتبين مطالبهم.
• دور الضاغط  Lobbyistتعريف الضغط :يف هذا الدور تقوم اجلهة املشرفة على
عملية كسب التأييد بلعب دور مباشر واملشاركة الكاملة مع صناع السياسات
يف رسم التغيريات التشريعية املقرتحة إما مبفردها أو ضمن حتالف .يعترب هذا
الدور من أكثر األدوار اليت تتضمن خماطر وجمازفات وال تقوم به اجلهة إال إذا
كان موقفها القانوني يسمح هلا بذلك وتتمتع بعالقات اسرتاتيجية واحرتام من قبل
صناع السياسات والتشريعات .يوجد هلذا الدور عدة بدائل ،اختيار أي منها يعتمد على
املستهدفني الرئيسني ،العالقات االسرتاتيجية مع هؤالء املستهدفني ،املناخ السياسي
السائد من حيث توفر االنفتاح السياسي الذي يسمح للمجتمعات واملنظمات غري
الرمسية للوصول لصناع القرارات بسهولة ومناقشة املواضيع السياسية بشكل علين.
و نشمل تقنيات الضغط ما يلي:
• تكوين اللوبيات أو مجاعات الضغط.
• تقديم االلتماسات.
• عمل املناظرات.
• التفاوض وحل النزاعات.
• التقنيات اإلعالمية
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• دور تقديم املعلومات واالستشارات الفنية .مثال على ذلك قيام اجلهة املشرفة على
عملية كسب التأييد بتقديم املعلومات واإلثباتات حول أثر الزواج املبكر للفتيات على
مشكلة ارتفاع نسبة الوفيات يف أوساط النساء أثناء الوالدة.

من جهة أخرى جند أن منظمة كافود 2007م قدمت طريقة أخرى يف اختيار األدوار املناسبة

التخطيط لحمالت المناصرة

لعملية كسب التأييد على الشكل التالي:
الدور

اخلصائص

التمثيل

تتكلم نيابة عن اآلخرين

املشاركة

تتكلم بوجود ممثلني للمتأثرين سلباً

التمكني

متكني املُتأثرين سلباً بأن يتكلمو ا بأنفسهم

التوسط

تسهيل عملية التواصل و احلوار بني ُصناع

التفاوض

القيام مباشر ًة بعملية التفاوض و املساومة

السياسات وممثلني عن املتأثرين سلباً

مع ُصناع السياسات
العمل مع األخرين

بناء حتا ُلفات أو شبكات

املصدر CAFOD 2007 :

مثال
قدمت منظمة  INTRAC 2007اسرتاتيجيات يف املواطنة واحلقوق واليت تعترب أدوار أو
اسرتاتيجيات يف كيفية تنفيذ عملية كسب التأييد حيث جند االسرتاتيجيات التالية:
• تشجيع وحتفيز صناع السياسات على إجراء تعديالت أو تغيريات يف القوانني،
التشريعات ،الربامج ،أو يف بنود وخمصصات املوازنات.Persuasion strategy .
• تنظيم وتفعيل املواطنني للمطالبة والضغط بتعديل أو تغيري القوانني ،التشريعات،
الربامج أو يف خمصصات املوارد واملوازناتPressure strategy .
• رفع الوعي والتقارير عن حاالت انتهاك حقوق اإلنسان واملواطنة.
• مراقبة جودة اخلدمات املقدمة من اجلهات احلكومية.
• توعية املواطنني وصناع السياسات حبقوقهم ومسئولياتهم
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تقنيات حمالت المناصرة /كسب التأييد:
• قدرات وخربات اجلمعية /املؤسسة األهلية.
• القوانني املنظمة هلا يف البلد.
لذلك جيب أن نكون حريصني على اختيار الوسيلة ونتذكر أنها وسيلة وليست هدف يف حد
ذاتها وفيما يلي بعض التقنيات اليت يتم استخدامها يف محالت املناصرة:

 -1الرسائل االتصالية:
هي بيان أو تصريح أو إعالن أو خرب أو معلومة حول موضوع وهدف احلملة واليت حتوي املوضوع
املرغوب حتقيقه واهلدف والطريقة اليت سيتم بها ذلك واألسباب اليت تدعوا إىل القيام بفعل معني
لتحقيق هذا اهلدف.

مزايا كتابة الرسائل:
الرسائل قد تكون طريقة جيدة لغرض الوعي بأهمية القضية اجملتمعية اليت حنن بصددها،
هلذا فطريقة كتابة الرسائل متتاز مبا يلي:
• سهولة تنظيمها.
• توفر وسيلة سهلة للجمهور لكي يشارك يف التبين والعمل على قضيتك.
• رخيصة التكاليف.
• التوعية بأهمية القضية للتأثري على سياسات اجلهات الرمسية واحلكومية.
• كتابة الرسائل من قبل األفراد ينطوي على بعد شخصي.
• تعكس تعداد الناس الواعيني للقضية وتساهم يف تعليمهم.
• تنتج حتركاً مجاعياً.
• تناسب تعقيدات وبريوقراطية املؤسسات احلكومية.

من يتلقى هذه الرسائل:
طبيعة القضية اليت يتم تبنيها والعمل عليها هي اليت حتدد األشخاص واجلهات اليت جيب توجيه
تلك الرسائل هلا على أن تشتمل تلك الرسائل وبطريقة مهذبة وغري جارحة القضية واهتماماتنا ،مطالبة
هؤالء املسئولني واجلهات بضرورة اختاذ خطوات من أجل التغيري أو وقف تلك املمارسات والسياسات.
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توجد العديد من التقنيات اليت يتم استخدامها يف محلة املناصرة يعتمد اختيار إحداها على عدة عوامل منها:

 -2التواصل اللفظي (تقديم الموضوع إلى مجموعة مختارة من المستهدفين):

التخطيط لحمالت المناصرة

عند تقديم موضوع التغيري املقرتح إىل جمموعة خمتارة من املستهدفني ستواجه حتدي ،عدم
قبوهلم للمقرتح ،لذلك جيب توفر عنصري الوضوح وأسر اهتمام وانتباه املستمعني .استخدام التقنيات
التالية عند عملية التقديم ستساعدك على حتقيق هذا اهلدف:
 .1تقديم نفسك بوضوح للحاضرين أو دع أحد احلاضرين الذي يعرفك بتقدميك هلم.
املهم يف ذلك توضيح العالقة بني اجلهة اليت متثلها وموضوع التغيري املقرتح.
 .2أشر للحاضرين ما موضوع التقديم وكيف سيتم تقدميه (مراحل املوضوع) وما هو
الوقت الذي ستستغرقه يف هذا التقديم.
 .3ادخل يف صلب املوضوع مباشرة .ال تنتظر لألخري لتقدم النقاط اهلامة بل أشر إليها
يف البداية مع االستشهاد ببعض احلقائق واإلحصائيات الدامغة.
 .4اطلب من املستهدفني احلاضرين ما ذا تريدهم أن يفعلوه وبشكل واضح وحمدد مع
اإلشارة إىل جماالت املساعدة اليت ستقدمها.
 .5خلص أهم النقاط اليت تريد احلاضرين أن يتذكروها.
 .6شكر وتقدير حلضورهم واهتمامهم.

 -3العرائض:
ميكن استخدامها كتقنية حسب احلاجة فهي تقنية ينخرط يف العمل عليها عدد أقل من تقنية
كتابة الرسائل كما أنه قد يكون هلا تأثري ونتائج ،وقد ال يكون هلا أي أثر ،لكنها توفر وثيقة موقعة من
جمموعة مركزة وقضية مركزة أيضاً تنقل تلك القضية للرأي العام ،وهي أيضاً طريقة سهلة ملساعدة
الناس للتعبري عن موقفهم ،وقليلة التكاليف.
اخلطوات التالية قد تساعد على التقرير وتنظيم العريضة:
 -1ماذا تريد أن تقول يف العريضة.
 -2اجعل العريضة خمتصرة وواضحة قدر اإلمكان.
 -3كلما أسهبت أصبحت العريضة قابلة لوجهات النظر واختالف الناس حوهلا.
 -4اجعل لغة ومواد العريضة منسجمة مع القوانني السارية.
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 -5استخدام العريضة يف وسائل اإلعالم.
 -7كيف سيتم توصيل العريضة؟ وجهاً لوجه؟ عرب الربيد بطرق أخرى؟
 -8هل تركت مساحة كافية لكتابة األمساء والتوقيع؟
 -9هل استخدمت شعاراً أو مجلة تلخص اهلدف؟

 -4االجتماعات العامة:
االجتماعات العامة تهدف إىل حتضري وإبالغ أكرب عدد ممكن من اجلمهور كذلك توفر
مناسبة لعرض القضايا املهمة للمجتمع وتوفر فرصة للتواصل مع اجلمهور وفرصة إلشغال حيز يف
وسائل اإلعالم.

مقومات االجتماع الناجح:
االجتماع الناجح هو الذي يرتك لدى املشاركني إحساساً باالنتماء أو قبو ً
ال يعكس التزامهم
باهلدف ،لذا جيب قبل الشروع يف تنظيم االجتماع العام ،اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما الذي تريد أن حتققه من االجتماع العام؟
 -2هل هو إلبالغ اجلمهور مبا تريد؟
 -3أم لتظهر للسلطات أن هناك اهتماماً عاماً بقضيتك؟
 -4هل هو الستقطاب مناصرين جدد لقضيتك؟
 -5من هي الفئة املستهدفة؟
 -6تريد استقطاب من؟ كافة شرائح اجملتمع؟ أم شرحية اجتماعية معينة؟
 -7هل لديك متحدثني قادرين على جذب انتباه اجلمهور والتأثري عليه؟

تنظيم االجتماعات العامة:
من أجل عقد اجتماع عام ناجح علينا لفت االنتباه جلملة من القضايا اإلجرائية تكفل جناحه:
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 -6ملن ستوجه العريضة وهل ميلكون الصالحية لإلجابة على ما هو وارد يف العريضة.

التوقيت:

التخطيط لحمالت المناصرة

 -1جيب أن يكون لديك متسع من الوقت لتنظيم االجتماع بالشكل املناسب ومبا يكفي
حلجز مكان االجتماع ،املتحدثني ،الدعاية.
 -2تأكد من أن موعد االجتماع ال يتزامن مع اجتماع عام آخر يستهدف نفس الفئة
املستهدفة من قبل.
 -3اجعل إمكانية حضور الفئة املستهدفة سه ً
ال قدر اإلمكان.
 -4تأكد من أن كافة القضايا اليت تستهدفها من االجتماع العام مدرجة واملتحدثني
جاهزين للحديث عنها ولديهم الوقت الكايف للتحضري.

املكان:
 -1هل املكان مناسب من حيث قدرته على استيعاب العدد الذي تتوقع حضوره؟
 -2هل املكان سهل الوصول إليه من قبل مجهورك؟
 -3هل املكان آمن بالنسبة ملوعد حضور وانصراف اجلمهور؟
 -4هل ميكن الوصول إىل املكان باستخدام املواصالت العامة؟
 -5هل يوجد مكان كايف للسيارات؟
 -6هل يوجد مكربات صوت وتقنيات أخرى؟
 -7هل يوجد يف املكان مقاعد كافية وتسهيالت أخرى ،مثل دورات املياه ،مكان
للمرطبات؟

رسالة املكان:
عقد االجتماع العام يف مكان ما قد ينقل رسالة هامة فعقد اجتماع يف الربملان قد يعكس رسالة
تنطوي على دعم الربملان للقضية اليت أنت بصددها كذلك عقد االجتماع يف قاعة تابعة لنادي يعكس
دعماً جمتمعياً.

الدعاية:
جناح أي اجتماع عام يعتمد على اجلمهور ،فاإلعالن اجليد عن االجتماع بشكل مسبق من خالل:
التلفزيون ،ملصقات ،حمطات الراديو ،الصحف يضمن حضور اجلمهور وال تنس إرسال أخبار صحفية
وتقارير لوسائل اإلعالم بعد انتهاء االجتماع مع مراعاة توقيت إرساهلا للصحف.
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املتحدثون:
فاملتحدث الرئيسي جيب أن يكون األخري ،فذلك حيافظ على التزام اجلمهور باحلضور حتى آخر االجتماع
ويرتك الرسالة اليت تريد توصيلها طازجة يف أذهان اجلمهور وأي خطوات عملية تنوي القيام بها ستكون
واضحة وغري متداخلة مع كلمات املتحدثني السابقني.
عدد املتحدثني جيب أن ال يكون كثرياً ،أيضاً جيب مراعاة الوقت املتاح لكل منهم وأن يكونون
واضحني ومباشرين يف مداخالتهم كي ال يصاب اجلمهور بامللل ،كلما كان هناك تنوع يف انتماءات
املتحدثني يعكس ذلك درجة الدعم الذي تلقاه القضية اليت أنت بصددها.

خطوات العمل واملتابعة:
جزئية األفعال أو اخلطوات املراد اتباعها هي أهم جزئيات االجتماع العام فليس اهلدف من
االجتماع هو إبالغ اجلمهور فقط ،بل جيب إشراكهم يف العمل من أجل التغيري  .لذا جيب أن يتم توزيع
بيانات ،عرائض متضمنة خطوات وأفعال بسيطة وواضحة لكي يسهل فهمها واإلقتناع بها وتبنيها دعم
املتحدث األخري يؤكد على أهمية العمل على تلك اخلطوات والطلب منهم االنضمام للحملة إذا كان
االجتماع جزءاً من محلة تقوم بها.

 -5مظاهرات وتجمعات احتجاجية:
االحتجاجات يف الشوارع مثل التجمعات السلمية والتظاهرات هي أحد تقنيات احلمالت املهمة
على الصعيد الوطين أو القطاعي يف بعض األحيان تكون عفوية كرد فعل على حدث أو موقف ما.
و يف كثري من األحيان تكون منظمة ومربجمة وهلذا جيب أن يكون واضح لدينا ما الذي نريد أن حنققه
من هذه التقنية وبشكل فعال.
أسئلة لإلجابة عليها:
 -1ماهي الرسالة األساسية اليت تريد إيصاهلا؟
 -2هل هي للضغط على احلكومة أو أحد أجهزة الدولة؟
 -3هل هي إلظهار التعاطف والتضامن؟
 -4هل مكان االحتجاج عنصر هام؟
 -5هل يتطلب االحتجاج واملظاهرة تصريح من السلطات املختصة؟
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عدد ونوعية املتحدثني شيء غاية يف األهمية ألنه يؤثر على أحاسيس ومزاج اجلمهور هلذا

 -6هل تريد أن ينضم لالحتجاج منظمات وأفراد معينني؟

التخطيط لحمالت المناصرة

 -7هل التوقيت مناسب لوسائل اإلعالم؟
 -8هل مت التأكد من إجراءات األمن و السالمة؟

مالحظات تذكريية تنظيم االحتجاجات العامة:
 -1قم بتوزيع بيانات  ،ملصقات ،إعالنات ...من أجل الوصول إىل أكرب عدد من اجلمهور،
تذكر أن تدرج فيما توزعه زمان ومكان وتوقيت التجمع.
 -2اتصل بوسائل اإلعالم وأطلب منهم وضع إعالن يف مكان مناسب من الصحيفة أو
من حمطات الراديو والتلفزة ،لقاء يبث على اهلواء أو عرب الشاشة لشخص معني من
قيادات التجمع االحتجاجي يشرح فيه للجمهور أهداف وأهمية هذا التجمع األمر
الذي يساعد كثرياً يف إجناحه .
 -3بعد حتديد املكان والزمان واإلعالن عن التجمع والتأكد من وضوح وسهولة الوصول
للمكان من قبل اجلمهور واملتحدثني أتبع اخلطوات التالية:

خطوات إرشادية جيب مراعاتها كاآلتي:
 -1اتبع االجراءات القانونية فيما خيص بعض االحتجاجات يف الدولة  -يافطات كبرية
ومرئية يقوم برفعها عدد من املشاركني حبيث تكون مرئية من قبل العامة.
 -2يافطات أصغر وملصقات على األجساد هلا وقع وتأثري.
 -3بعض اإلحياءات والرموز ذات الصلة بالقضية اليت أنت بصددها مهمة ،كالصقة
على الفم عندما يتعلق املوضوع حبرية التعبري.
 -4إبالغ وسائل اإلعالم.
 -5معرض للصور.
 -6املوسيقى أو الضوضاء اخلفيفة جتلب االنتباه.
كما أن هناك تقنيات أخرى لتحسني تقديم املوضوع ( )INTRAC 2007ومن أهمها ما يلي:
 .1توظيف تقنيات اإليضاح املرئي :يفضل إبراز أفكار احلوار بشكل مرئي باستخدام
رسومات ،كاريكاتريات أو أشكال معربة حيث ستكون عملية التقديم أكثر تشويقاً
وتقب َ
ال.
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 .3إدخال عنصر املرح ولكن بشكل فعال وله عالقة باملوضوع.
 .4التفاعل مع احلاضرين من خالل املناقشة والطلب منهم إبداء اآلراء واملالحظات.

كيفية اختيار االستراتيجيات والتقنيات المناسبة:
 -1االعتماد على اخلربة الشخصية أو اخلربة السابقة لتنفيذ محالت مناصرة سابقة أو
مثيلة.
 -2أخذ رأي منظمات أخرى شبيهة نفذت محالت مناصرة يف نفس اجملال أو اجملاالت
األخرى.
 -3استشارة متخصص يف تصميم وتنفيذ املناصرة.
 -4البحث يف الكتب واملراجع اليت تعرضت للموضوع.
 -5كما يعتمد على جمموعة من العوامل منها مث ً
ال مدى توفر املوارد ،العالقات
االسرتاتيجية مع صناع السياسات ،املهارات واخلربات اليت متتلكها اجلهة املشرفة يف
موضوع التغيري املطلوب ،مدى االستعداد ملواجهة املخاطر والتعامل معها

المفاضلة بين البدائل االستراتيجية:
بعد أن متت عملية التحليل الشامل لكل من الوضع القائم ،اجلمهور املستهدف ،ومت حتديد
أهداف احلملة ،ومتت دراسة بدائل لالسرتاتيجيات والتقنيات املناسبة يتم اختيار االسرتاتيجية والتقنية
املالئمة للعناصر السابقة  ،ويتم اتباع اخلطوات التالية:
 -1وضع قائمة ببدائل التنفيذ.
 -2حتليل كل بديل وتوضيح مزاياه وعيوبه من خالل جمموعة من املعايري احملددة
مسبقاً مثل (التكلفة -الزمن -اخلربة السابقة -الدقة -اجلمهور املستهدف -حتقيقه
للهدف ...اخل).
 -3إذا أمكن التعبري عن املزايا والعيوب يف شكل كمي ،مثال ذلك إعطاء درجات كمية
لكل من املزايا والعيوب.
 -4املقارنة بني البدائل املختلفة وحتديد البديل األفضل.
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 .2احملافظة على اتصال العني مع احلاضرين والتقليل ما أمكن من النظر إىل املطبوعات
أو األرقام.

التخطيط لحمالت المناصرة

سابعاً :التمويل:
جيب أن يتم التخطيط للتمويل من بداية العملية وجيب أن يقوم على أساس تعدد املصادر
التمويلية اليت تضمن االستمرار ووضوح اخلطوات وشفافية املعلومات و يسمح مبعرفة الكيفية اليت تدار
بها خطة احلملة للدفاع واملناصرة والطريقة اليت ميكن بها احلصول على التمويل الالزم وبالتالي حيقق
األمان للماحنني وبناء الثقة على املدى البعيد.

للحصول على تمويل لحملتك:
 -1حدد مصادر التمويل احملتملة:
على الرغم من أن أنشطة وفعاليات املناصرة و كسب التأييد غري مستحبة لبعض من اجلهات
واملنظمات املاحنة ،إال أن التغريات يف السياسات التنموية اليت حدثت مؤخراً خصوصاً يف الدخول يف جمال
متكني اجملتمعات احمللية وتبلور منهجيات احلقوق يف التنمية قد شجع الكثري من املنظمات املاحنة يف
متويل أنشطة وفعاليات كسب التأييد يف مواضيع وأولويات معينة كجزء من برامج اإلغاثة والتنمية
احمللية .بعض هذه اجلهات تشجع العمل الطوعي والبعض اآلخر يقدم التدريب وتشكيل التحالفات وبناء
الشبكات ،وقليل منها تقدم املوارد املالية وبشكل حمدود.
من هنا تربز أهمية البحث عن هذه اجلهات ومعرفة مدى تقدميها للتمويل والدعم املطلوب ،وما
هي املواضيع واألولويات اليت متوهلا ،وما هو حجم التمويل املقدم هذا ،من جانب ومن جانب آخر ،اتباع طرق
أخرى يف توفري املوارد املالية مثل استخدام أنشطة مجع التربعات من مصادر حملية خمتلفة (راجع دليل
تدبري التمويل).
وهناك أشكال خمتلفة من التمويل جلعل عمل محلة الدفاع واملناصرة ناجحة منها:
 -1النقود.
 -2التطوع بعمل.
 -3التربع مبواد عينية كاآلالت أو مساحة مكانية أو تسهيالت معينة.
 -4اخلربة واخلربات.
 -5دعم إداري.
 -6أماكن للقاءات العامة أو االجتماعات أو األنشطة.
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ميزانية عملية املناصرة كسب التأييد جيب إعدادها بنا ًء على االسرتاتيجيات واألدوار واألنشطة
اليت ستقوم بها اجلهة املشرفة ،وهذه امليزانية تبنى أساساً على أن إسرتاتيجية الدفاع واملناصرة تعين
ضرورة تطوير رسائل اتصالية للتأثري ،وضرورة الضغط على عملية صناعة القرار لتحقيق اهلدف،
وضرورة بناء التحالفات ،وهذه النقاط كي تتحقق حتتاج إىل املال أو املوارد األخرى املختلفة خطوة
خطوة .وفوق ذلك كله جيب حساب النفقات التشغيلية اليومية ونفقات املشرفني على احلسابات ونفقات
الذين سيقومون بوضع احلساب اخلتامي واحلساب القانوني النهائي ملا مت صرفه.
جيب أن حتتوي امليزانية ما يلي:
 -1النفقات الثابتة وال�ت�ي تشمل (إجي���ار امل��وق��ع ،أوراق الطباعة عمليات التصوير،
النثريات).
 -2املرتبات ومكافئآت العاملني.
 -3الربامج والفعاليات املطلوبة أو اليت مت التخطيط هلا (مؤمترات لقاءات عامة..اخل).
 -4فعاليات احلصول على متويل (ميزانية املناسبات ...اخل).
 -5خم��ص��ص��ات األن���ش���ط���ة وال��ف��ع��ال��ي��ات م��ث��ل (اج���ت���م���اع���ات ،م����ؤمت����رات ،أج�����ور بث
تلفزيوني...،اخل).
• خمصصات طباعة ونشر مثل (نشرات ،تقارير ،ملصقات ،ومقاالت صحفية).
• خمصصات اتصال وتواصل (اتصاالت هاتفية ،فاكس).
• خمصصات خ��دم��ات اس��ت��ش��اري��ة (دراس����ات وأحب����اث ،اس��ت��ق��دام خ�ب�رات حملية أو
خارجية).
• خمصصات تدريب وقرطاسية.
• خمصصات أغذية ومشروبات.
• بدل سفر.
• مبلغ احتياطي.
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 -2قم بإعداد موازنة صحيحة دقيقة بأفضل ما ميكن:

 -3قم بتقسيم امليزانية إىل أهداف للحصول على التمويل:

التخطيط لحمالت المناصرة

 تعريف وحتديد اجلهات اليت سيتم التوجه إليها. تعريف وحتديد املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من تلك اجلهات. -تعريف وحتديد اجلهات اليت ميكن هلا أن توفر مواد أو أجهزة أو أدوات أو مواقع لقاءات.

تعتمد عملية التمويل على عدد من العوامل الرئيسية منها:
 حجم األنشطة املنفذة يف محلة املناصرة.
 نوعية املوارد املطلوبة لتنفيذ احلملة. مصادر التمويل املتاحة.ملزيد من التفاصيل راجع دليل (اإلدارة املالية).

ثامناً :إعداد اخلطة التنفيذية:

ويعين دراسة املوارد واإلمكانات املتاحة وذلك الختيار أحسن البدائل املتاحة لتحقيق أهداف
حمددة ومتفق عليها ،حبيث تكون اخلطة مرنة و تمُ كن منفذيها من إقتناص الفرص املتاحة.
يتم فيها ما يلي:

 -1صياغة ووضع األنشطة الالزمة لتنفيذ البدائل:
 حتديد األنشطة الالزم اختاذها من أجل حتقيق البديل املختار. حتليل األنشطة الرئيسية والفرعية لوضعها وترتيبها يف شكل منطقي متسلسللضمان التنفيذ وتوفري الوقت واملوارد و ضمان تالئم النشاط الفرعي مع النشاط
الرئيسي لتحقيق اهلدف.

 -2حتديد املسؤوليات واألدوار:
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 -اختيار فريق العمل مبا يتالئم مع مؤهالت وقدرات كل شخص.

 مدى تعقيد أو بساطة النشاط. القدرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة مثل االتصاالت وغريها. -كفاءة وخربة األشخاص الذين من املتوقع أن يقومون بأداء األعمال.

 -4حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ كل نشاط:
 حتديد نوعية املوارد املطلوبة لتنفيذ احلملة (موارد بشرية ،مادية ،أجهزة ،أثاث،مالية مصروفات ،انتقاالت.)..
 حتليل املوارد وعالقتها باألنشطة وحتديد املمول املؤكد دعمه للحملة ووضع البدائليف حالة عدم التأكد.
 



 

 


منوذج


خطة تنفيذية :
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يرتكز نجاح إعداد الخطة التنفيذية على مجموعة من العوامل التالية:
 واقعية التخطيط وبناءه على أسس علمية وعلى تقديرات واقعية وفق اإلمكاناتواملوارد املتاحة.
 أن تتسم اخلطة باالنسجام والرتابط. -املرونة الزمنية واملكانية ملواجهة الصعوبات احملتملة.
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 -3حتديد الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط فرعي واألنشطة الرئيسية ويتوقف على
جمموعة من العوامل وهي:

التخطيط لحمالت المناصرة

تاسعاً :وضع خطة املتابعة والتقييم ألنشطة املناصرة

تعترب آخر خطوة يف عملية التخطيط حلمالت املناصرة هي وضع خطة للمتابعة والتقييم
ألنشطة احلملة ،واليت يتم فيها وضع املعايري واملؤشرات اليت سيتم من خالهلا قياس جناح احلملة
وحتقيقها ألهدافها ،وميكن وضع خطة املتابعة والتقييم كما يلي:
 حدد املؤشرات اليت ميكن استخدامها لدارسة مدى التقدم يف تنفيذ اخلطة أو تقييماألداء (مدى تقدم اخلطة يف اجتاه حتقيق أهداف احلملة).
 حدد كيف يتم مجع البيانات عن املؤشرات املوضوعية. حدد املسئول عن مجع البيانات ومستخدمها ومن هلم حق اختاذ القرارات املختلفة. صمم نظام للتقارير ،حبيث تساعد يف انسياب البيانات واملعلومات بسهولة من الطاقماملنفذ إىل املسئولني وأيضاً يف االجتاه العكسي أي التغذية املرتدة إىل املنفذين لتطوير
أدائهم.
منوذج مصفوفة خطة املتابعة:
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خالصة :
يف هذه املرحلة من مراحل املناصرة وهي مرحلة التخطيط جيب أن يتم مجع
املعلومات واليت هي األساس يف عملية التخطيط للمناصرة والذي يشمل على:
حتديد وحتليل الوضع القائم واخلروج باألسباب املؤدية لذلك واليت منها األسباب
التشريعية واألسباب االجتماعية والثقافية والتعرف على البيئة السياسية
واالجتماعية والثقافية وآلية صنع القرار وتأثري املشكلة على املستهدفني يف هذه
اخلطوة -مت حتديد هدف احلملة بناء على حتديد الوضع – ومت حتديد اجلمهور
املستهدف الرئيسي والثانوي وبناء عليه متت صياغة رسالة محلة املناصرة وبعدها
مت حتديد االسرتاتيجيات والتقنيات املستخدمة لتختار املنظمة ما يناسبها بناء على
التحليل السابق ومن ثم مت حتديد التكلفة املالية ملا مت اختياره سابقاً ومت كتابة
تلك اخلطوات على شكل خطة تنفيذية تشمل الزمن ومسئولية التنفيذ  ..اخل ،ومت
عمل خطة متابعة لنتمكن من متابعة وتقييم احلملة حيث اعتمدت كل خطوة
على اخلطوات اليت تليها .حيث ال ميكن حتديد اهلدف ما مل يتم اختيار املوضوع
بناء على حتليل ودراسة سابقة وال ميكن حتديد أي اسرتاتيجية ما مل يتم حتديد
وحتليل اجلمهور املستهدف وهكذا.
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الوحدة الثالثة
تنفيذ وتقييم حمالت المناصره
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أو ًال :تنفيذ حمالت المناصره:
تنفيذ وتقييم حمالت المناصرة

تأتي اآلن مرحلة التنفيذ ،حيث تعتمد كفاءة التنفيذ على حمورين رئيسيني هما:
 .1كفاءة التخطيط وفعاليته.
 .2كفاءة منفذي العملية ومدى التزامهم بالتخطيط املسبق .
وسيتم التنفيذ على مراحل كما يلي:

 -1تدبير تمويل للحملة:
مت يف مرحلة التخطيط حتديد املوارد املطلوبة وحتديد مصادر التمويل احملتملة لتمويل احلملة،
وبالطبع مت اإلعداد يف مرحلة التخطيط ملقرتح املشروع أو الطريقة املناسبة لتدبري التمويل،
وتعترب عملية احلصول على التمويل للحملة هي أوىل خطوات التنفيذ حيث حتتاج احلملة
للتمويل ،ويتم فيها التواصل مع املاحنني للحصول على املعلومات عن املصادر املتاحة .حتديد أفضل طرق
التواصل مع املاحنني .الشكل األفضل الذي جيب تقديم الطلب أو مقرتح التمويل إليهم به .أي ماهي العناصر
األكثر أهمية من وجهة نظر اجلهة اليت سيقدم الطلب إليها؟ هل هناك أشخاص لديهم اتصال مباشر
باملعنيني يف اجلهات املمولة؟ ماهو الوقت املفضل؟ هل هناك فرتات معينة أو مومسية لتقديم الطلبات؟(راجع
دليل تدبري التمويل).
ويف هذه اخلطوة من التنفيذ سيتم احلصول على التمويل لصرفه وفق البنود احملددة يف امليزانية.

كيفية متابعة احلصول على التمويل:
 ال بد من اإلحلاح. املثابرة. معاودة االتصال. اإلطالع على ما حيدث وعلى طريقة العمل القائمة. -دعوة املاحنني إىل موقع العمل.
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 -2تنفيذ اإلجراءات:

اخلطة وهي كما يلي:
 عقد لقاءات تسبق القيام باألنشطة املختلفة ،ووضع آلية لكل مرحلة من املراحل. البدء بالتشبيك بني الشركاء من جهة وبني الشركاء وأطراف املناصرة من جهةأخرى.
 العمل على توفري كافة املتطلبات واملستلزمات اخلاصة بتنفيذ النشاط. التواصل الفعلي مع اجلمهور املستهدف بالطريقة اليت مت اختيارها يف مرحلةالتخطيط.

 -3متابعة حملة المناصرة:
املتابعة هي العملية الروتينية اخلاصة جبمع املعلومات عن األنشطة والعمليات املختلفة حلملة
الدعوة وتستخدم هذه القرارات لدراسة الوضع احلالي لعمليات التنفيذ وحتديد مدى االحنراف ما بني
التخطيط والتنفيذ.
وجيب أن تتم املتابعة وفق خطة موضوعة مسبقاً أثناء مرحلة التخطيط حتى نتأكد من أننا
على الطريق الصحيح واحلملة تسري بنجاح.
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بعد أن مت احلصول على التمويل الالزم للحملة يتم البدء باإلجراءات واألنشطة املتفق عليها يف

تنفيذ وتقييم حمالت المناصرة

خالصة :
يعترب احلصول على متويل هو أوىل خطوات التنفيذ ومن ثم تنفيذ اإلجراءات
واألنشطة اليت تضمن خروج العمل من إطار الورق إىل الواقع وبالبدء بعقد اللقاءات
مع الفريق واستالم املهام و بالتشبيك والتحالفات والتواصل الفعلي مع اجلمهور
املستهدف وألن املتابعة ال تتوقف عند جمرد توصيف الواقع فقط ،ولكنها تذهب
إىل اقرتاح اإلجراءات إذا تطلب األمر ذلك ،وألن ذلك يضمن جناح احلملة وعدم
احنرافها عن مسارها ،فالبد من قيام مسؤول املتابعة مبتابعة احلملة وفق اخلطة
املوضوعة سابقاً حتى نهاية مرحلة التنفيذ.
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املتابعة والتقييم حلمالت املناصرة ،يعين املراجعة والتحرك اهلادف إىل تصويب األخطاء ومعاجلة
االحنرافات حيث يعترب التقييم طريقة مستمرة للتعديل والتطوير كما أنه ضروري للحصول على ردود
أفعال ميكن على أساسها تعديل اخلطط واألهداف وطرق العمل أثناء التنفيذ ،وهي مرحلة مراجعة
التجربة بأكملها وتقييمها وتأملها ملياً بقصد دراستها دراسة متأنية الستخالص دروس مستفادة ميكن
ادخارها لإلفادة منها يف املستقبل يف مرحلة نهاية احلملة.

أهداف تقييم الحملة:
§ يوفر التقييم حتلي ً
ال ألداء محلة املناصرة ومدى فعاليته وتأثريه يف القضية.
§ حتديد الدروس املستفادة من عمليات التنفيذ واالستفادة للتطوير مستقب ً
ال يف عمليات
التخطيط حلمالت املناصرة.
§ إظهار اجنازات محلة الدعوة مما يساعد على كسب تأييد مزيد من صناع القرار
واملمولني واألعضاء.
§ كسب املعارضني للحملة.
§ تعزيز موقف املشاركني وإشعارهم حبجم اجملهود الذي بذلوه وأهميته.

كيف يتم التقييم:
ميكن أن يكون التقييم من قبل أطراف خارجية (غري مسئولة عن محلة التقييم ولكن من داخل
املنظمة) أو قد تكون أطراف خارج املنظمة ،كما قد يكون التقييم ذاتي أو تقييم مشرتك ويتم استخدام
العديد من األساليب منها :عرب استبيان مقسم إىل مواضيع حمددة يف إطار محالت املناصرة مثل مدى
جودة األهداف و طرق توصيل الرسائل االتصالية ،طريقة االستخدام للبيانات واملعلومات ،بناء التحالفات
التأثريات على عملية صناعة القرار ،أوضاع البناء اإلداري الكلي........اخل ،جيب أن يكون االستبيان قائم على
معرفة ما حتقق من هذه اجلوانب ،وبناء على ذلك يتم اعتماد طريقة العمل أو تعديلها.
وقد يتم استخدام املقابالت سواء اجلماعية أو الفردية ،الرمسية أو غري الرمسية.
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ثاني ًا :تقييم حمالت المناصره:

 أو ميكن استخدامه بواسطة جهة خارجية،ميكن استخدام هذا للتقييم الذاتي حلملة املناصرة
 وينقسم إىل عدة أقسام كل قسم يشمل مرحلة أو خطوة حمددة من خطوات ومراحل،لتقييم احلملة
:محلة املناصرة كما يلي
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: استبيان تقييم حمالت المناصرة

تنفيذ وتقييم حمالت المناصرة

خالصة :
بعد اجملهود الذي مت بذله يف عملية التخطيط والتنفيذ البد من تقييم احلملة
ألن التقييم يوفر حتلي ً
ال ألداء احلملة ومدى فعاليته وتأثريه يف القضية ،كما
حيدد الدروس املستفادة من عمليات التنفيذ واالستفادة للتطوير مستقب ً
ال يف

عمليات التخطيط حلمالت املناصرة ،وإظهار إجنازات محلة الدعوة ،مما يساعد
على كسب تأييد مزيد من صناع القرار واملمولني واألعضاء ،كسب املعارضني
للحملة وتعزيز موقف املشاركني وإشعارهم حبجم اجملهود الذي بذلوه وأهميته،
وإال كيف ستعرف اجلمعية /املؤسسة األهلية جناحها يف محلتها من عدمه إذا مل
تقم بعملية التقييم سواء كان تقييم ذاتي أو خارجي أو مشرتك.
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المراجع:

المرجع الرئيسي
 -1د /رؤوف������ه ح���س���ن -ال���دل���ي���ل ال���ت���دري�ب�ي يف جم����ال مح��ل�ات امل���ن���اص���ره – احت�����اد ن���س���اء ال��ي��م��ن
– مشروع بناء القدرات املؤسسية إشراف منظمة كري العاملية – اليمن -متويل سفارة مملكة هولندا-
صنعاء
 -2عبدالعزيز ردمان -احلقوق يف التنميه -الصندوق االجتماعي للتنميه2008 -م.

المراجع األخرى:
 -1دورة املناصرة التدريبية عن بعد ،صندوق األمم املتحدة للسكان
 -2محالت املناصره – الشبكه الفلسطينيه.
 -3دورة املناصرة التدريبية عن بعد ،صندوق األمم املتحدة للسكان
 -4التشبيك – أدله منشوره للوكاله االمريكيه للتنميه – موقعها على االنرتنت.
 -5دليل منظمة رعاية األطفال يف املناصرة.
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معد الدليل:

األستاذة /خلود احلاج -ضابط/مشاريع أول بوحده التدريب والدعم املؤسسي الصندوق االجتماعي للتنميه

فريق تطوير الدليل (حسب الهجائية):
دكتورة /سوسن عبد احلميد الرفاعي
االستاذة /سالم عبد اهلل الشهري
دكتورة /عائشه حممد ثواب

إشراف ومتابعة:

املرحومة املهندسة /امة الولي الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

مراجعه لغوية:

مستشار /علي صاحل اجلمرة

مراجعة نهائية:

األستاذ /صاحل صغري الرازحي – رئيس وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

شارك في المراجعة

منطمة رعاية األطفال _ األستاذ  /عبداهلل اخلميسي

التصميم:

الغالف :روناء لالعالن rawnaa.adv@gmail.com 01212205
الصفحات الداخلية :مكتب املنى للدعاية واإلعالنsamu_9_3@yahoo.com -

الصور:

مأخوده من املنظمات التاليه:
 oمجعية األمان لرعايه الكفيفات .
 oمجعية كل البنات.

تم تطبيق الدليل مع مؤسسه تنميه القيادات الشابة وجمعية كل البنات -صنعاء .
الناشر :الصندوق االجتماعي للتنميه -مجيع حقوق الطبع حمفوظه

الحقوق الفكريه:

يسمح باستنساخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي أذن مسبق من الناشر ،شرط أن يتم توزيع النسخ جماناً،كما
ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي أذن مسبق من الناشر مع االشاره إىل املصدر ،وعليه ال يسمح باستخدام
هذا الدليل أو جزء منه لألغراض التجاريه إال بأذن خطي مسبق من الناشر.
يرجى إرسال مالحظاتكم و مقترحاتكم على اإليميل kalhaj@sfd-yemen.org:
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الصندوق االجتماعي للتنمية:
أنشيء عام  1997مبوجب القانون رقم  10لنفس العام كهيئة مستقلة ماليا و إداريا للمساهمة
يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
ويتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء ،ويضم اجمللس
يف عضويته ممثلني عن احلكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني .ويقوم اجمللس بتحديد
واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق ،ويراقب مدى اجناز االهداف واالداء العام للصندوق.

يهدف إلى:
املساهمه يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية من اجملتمع من
خالل العمل على زيادة اخلدمات االساسية ،وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها ....كما يعمل
على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات االجتماعية ،ومتكني اجملتمعات
احمللية واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق الى تحقيق أهدافه من خالل  4برامج رئيسية ،وهي كالتالي:
• تنمية اجملتمع ،ويهدف اىل تسهيل الوصول اىل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية
األساسية بصورة أساسية يف املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات ،وأيضا بعض
األحياء يف احلضر.
• بناء القدرات للشركاء احملليني ،ودعم قدرات وتنظيم التجمعات احمللية وبعض اجلهات
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.
• تنمية املنشآت الصغرية واألصغر ،وتهدف اىل تنمية خدمات التمويل الصغري واألصغر
من خالل دعم قدرات جهات وسيطة كاملنظمات غري احلكومية ومؤسسات التمويل،
وتنمية قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين.
• برنامج األشغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساسا اىل توفري فرص المتصاص العمالة
غري املاهرة بشكل مؤقت.
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