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 .1مقدمة:
 ١.١الخلفية والسياق:
منذ عام 2007م ،ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات
واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية -غزة .يهدف
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع
األهلي .جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة
القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.
كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير
مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات واالحتادات .هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بنا ًء و
استمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام 2006م من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية .يتضمن امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات ،وأن
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع .وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي  620مؤسسة أهلية
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير
الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره ،ومن خالل املبادئ الواردة
يف هذه املدونة فإن املؤسسات  -التي ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بأن تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بأن تكون آلية
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه ،وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق
اإلنسان .كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها .وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر
يف 2002 /٥/29م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته.
حقيبة مصادر:
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا
يتماشى مع املبادئ املب ّينة يف مدونة السلوك ،فهي تز ّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة .إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم
باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل ،واملشاركة كمبدأ
عمل للمؤسسات األهلية ،وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق
مبسط.
القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل ّ
لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 2014م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها ،حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال
املناصرة ورسم السياسات ،واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني ،إضافة إلى األدلة األخرى.
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ومن هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة (عام 2007م) وشركة
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر (عام 2014م).
تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
1.1دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
2.2دليل التخطيط االستراتيجي
3.3دليل املناصرة ورسم السياسات
4.4دليل املساءلة اإلجتماعية
5.5دليل اإلجراءات املالية
6.6دليل التوريدات واملشتريات
7.7دليل إدارة املوارد البشرية
8.8الدليل اإلداري
9.9دليل كتابة التقارير
 1010دليل إدارة املتطوعني
ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:
كما تشمل الحقيبة
¦

¦الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

¦

¦الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

¦

¦الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل

¦

¦الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

¦

¦الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

¦

¦الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة

¦

¦الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني

¦

¦الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني

¦

¦الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية

¦

¦الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية

¦

¦الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة

¦

¦الدليل اإلرشادي حول املشاركة

مالحظات:
¦

¦ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني «»www.ndc.ps

¦

¦الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني «»code@ndc.ps
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يشكل هذا الدليل جزءاً من حقيبة مصادر ( )Resource Kitالتي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،ليتم
استخدامها كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية التي ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تم اإلستناد في إعداد هذا الدليل التوجيهي واإلرشادي إلى:
	¦قانون رقم ( )١لسنة  ٢٠٠٠بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية وتعديله لعام .2011
	¦الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
	¦قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )١٥لسنة .٢٠٠٤
	¦مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
	¦األنظمة الداخلية املستخدمة لدى بعض املؤسسات األهلية.
يأتى هذا الدليل تلبية حلاجة عملية ومهنية تنبثق من واقع عمل ونضال املؤسسات األهلية والقاعدية حيث متثل قضايا املناصرة
وصياغة السياسات هماً واهتماماً يومياً تعيشه هذه املؤسسات ولقد اصبح التدخل من خالل املناصرة مدخ ً
ال اساسياً ،ليس فقط
من أجل التأثير على صناعة القرار يف قضايا مناصرة الفئات املظلومة واملهمشة ،وإمنا أصبح منهجاً للتعامل مع القضايا الوطنية
واملجتمعية وضمان صياغتها وتطبيقها بطريقة دميقراطية تضمن العدالة واملساواة ومناصرة احملتاجني.
لذلك يعتبر أهم أولويات عمل املؤسسات األهلية الفلسطينية حالياً يف قضية املناصرة هي التعبير عن اهتمامات أو الدفاع عن
حقوق فئة عامة من الناس أو املجتمع ككل ،وتطوير أنشطتها لتمكني املواطن وزيادة قدراته وإشراكه يف عملية صنع واتخاذ القرار.
وأيضا العمل يف مجال التنمية املستدامة وذلك عبر متكني الفئات األشد فقراً من االعتماد على نفسها وتأهيلها لتكون قادرة على
ذلك .وكل ذلك يجب أن يتم من خالل حمالت الضغط املخطط لها واملنظمة من أجل التأثير علي السياسيني.
لقد مرت املؤسسات األهلية بأجيال لكي تصل إلى دور فعال يف عملية املناصرة ،فاجليل األول يشمل ثالثة مجاالت هي العمل
اخليري ،والعمل التقليدي ،والعمل التعاوني .أما اجليل الثاني :يشمل العمل التنموي ومشاريع التنمية االقتصادية مثل مشاريع إدرار
الدخل للفقراء .يف حني أن اجليل الثالث قد جاء بتحول نوعي يف عمل اعداد كبيرة من مؤسسات املجتمع املدني وذلك بالتوجه
ملجال حقوق اإلنسان والتغيير املجتمعي الهيكلي البنيوي والكشف عن األسباب اجلذرية النتهاكات حقوق اإلنسان والهياكل التي
تنتج الفقر واإلفقار والتهميش واإلقصاء واإلخضاع بكل أنواعه والسعي إلزالة هذه األسباب اجلذرية من خالل التركيز على مفهموم
وفاعلية املناصرة والتأثير على عملية صنع القرار ووضع السياسات يف مجال القضايا التي تهم املواطنني.
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ويعتبر مفهوم املناصرة مفهوم حديث نسبياً بالنسبة لغالبية املؤسسات غير احلكومية يف فلسطني وبالتالي سيتم يف هذا االدليل
تعريفه بشكل واضح إضافة إلى تعريف املفاهيم املرتبطة به .وتزويد العاملني فيه باملعارف واملهارات والسلوكيات التي متكنهم من
فهم املعنى الفعلي للمناصرة وكسب التأييد وصياغة السياسات بشكل صحيح وفق أسس سليمة باإلضافة لتنمية قدرات ومهارات
املؤسسات األهلية يف مجال تنفيذ حمالت مناصرة بكفاءة عالية.
نأمل أن يساعد هذا الدليل يف توضيح ما يسهو عنه العاملون يف املناصرة أحياناً ،وذلك ملا يوفره من أدوات ميكن استخدامها يف
العمل .حيث بصفة عامة فإن هذا الدليل يقدم إطار عملي للتفكير يف املناصرة وصياغة السياسات وتطبيق عناصرها.
 ١.٢أهداف الدليل:
	¦تقدمي الدعم الفني للمؤسسات األهلية يف مجال املناصرة ورسم السياسات.
	¦تعزيز القدرات املؤسسية لهذه املؤسسات يف مجال قضايا تهم املواطنني.
	¦تزويد العاملني فيه باملعارف واملهارات والسلوكيات التي متكنه من فهم املعنى الفعلي للمناصرة وكسب التأييد بشكل صحيح.
	¦تنمية قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية يف مجال التخطيط حلمالت املناصرة وصياغة السياسات وفق أسس سليمة.
	¦التعريف مبراحل تصميم احلمالت وبأسس جناحها.
	¦وتنمية قدرات ومهارات املؤسسات األهلية والقاعدية يف مجال تنفيذ حمالت مناصرة بكفاءة وفعالية.
 ١.٣الفئة المستهدفة (مستخدمي الدليل):
هذا الدليل موجه للمنظمات القاعدية األهلية يف فلسطني وخصوصاً للعاملني يف مجال اإلدارة العليا للجمعيات واملؤسسات
األهلية ،ومسؤولي الضغط واملناصرة ،ومسؤولي التخطيط االستراتيجي والتقييم واملتابعة ،ومتطوعني تدعمهم املؤسسات لتطوير
حمالت الضغط واملناصرة والعاملني يف التنمية الذين يقومون باملناصرة كجزء من العمل والعاملني يف املجاالت التي تتصل
باملناصرة ،كاإلتصاالت ،واألبحاث ،وتنمية املوارد وكافة املهتمني بالعمل االجتماعي وخدمة املجتمع باالضافة إلى االشخاص
املبادرين والطامحني لتطوير قدراتهم.
 ١.٤تعليمات إرشادية الستخدام الدليل (كيفية استخدام الدليل)
يتم استخدام الدليل بحسب األجزاء املكونة له والترتيب املعد به هذا الدليل وحسب الترتيب التالي:
	¦مقدمة الدليل
	¦اإلعداد املؤسسي وأحكام عامة
	¦إجراءات املناصرة وصياغة السياسات
	¦التخطيط حلمالت املناصرة وصياغة السياسات
	¦تنفيذ استراتيجية املناصرة
	¦متابعة وتقييم استراتيجية املناصرة
ولقد مت وضع هذا الدليل ليتناسب مع جميع الفئات واملستويات بهدف رفع مستوى املؤسسات األهلية والقاعدية ونقلها تدريجياً إلى
مستوى أداء أفضل مبا يسهم يف متكينها من أداء دورها يف املساهمة يف التنمية .وسيتم التوضيح يف قسم الالجراءات كيف ميكن
للمؤسسات من األحجام املختلفة استخدام الدليل ،وكيف ميكن استحداث خطط الضغط واملناصرة وبالتالي اتباع جميع اخلطوات
بالتسلسل والترتيب املعد به هذا الدليل.
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 ١.٥قائمة بالمصطلحات الرئيسية:
املصطلح

التعريف

املناصرة

عبارة عن محاولة منظمة لتغيير سياسة أو ممارسة أو موقف ما عبر تقدمي األدلة واحلجج حتى
يتسنى اقناع جهة ما بكيفية وسبب ووجوب حدوث التغيير .أو هي فعل مقصود وموجه نحو تغيير
السياسات أو املواقف أو البرامج يف أي نوع من القرارات املطلوب تطويرها أو تغييرها أو التأثير
على أساليبها أو حتى إلغائها.

السياسات

هي اإلجراءات والطرق املؤدية التخاذ قرارات من أجل املجموعات واملجتمعات البشرية ومع أن
هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور احلكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضاً للداللة
على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بني التوجهات اإلنسانية املختلفة
والتفاعالت بني أفراد املجتمع الواحد مبا فيها التجمعات الدينية واألكادمييات واملؤسسات.

الدفاع

هو عبارة عن تبنى قضية أو هدف والدفاع عنها حتى يتحقق هذا الهدف ويؤدى إلى تغيير سياسي
أو قانوني.

التأييد

هو تعبير آخر للمناصرة يستخدم بد ًال عنها ويخدم نفس الغرض فهو يعني مساندة ومناصرة
قضية ما وبذل اجلهود الالزمة إلعالن التأييد واملساندة التي يقوم بها من يقتنعون بالفكرة ويقبلون
مناصرتها ويتحمسون يف سبيل حدوث التغيير املطلوب.

املساندة

هي تعبير آخر للمناصرة وتعني بشكل مباشر القيام بتأييد ومناصرة قضية ما ألنه إذا لم يتم
مساندتها سيحول ضعفها دون وقوفها على قدميها وبالتالي عدم حتقق التغيير املطلوب بشأنها.

التشبيك

التشبيك هو مبدأ مبنى على أساس رؤى مشتركة من القيم واألهداف لتعزيز الرفاهية والصالح
العام مع احلرص على عدم هدر أو إضاعة املوارد واجلهود.

التحالفات

هي مجموعة من األفراد واجلماعات التي تعمل معاً وبشكل منسق نحو حتقيق هدف واحد.
ويتطلب التحالف جهوداً أكبر من التشبيك ،ولكن نتائجه أكثر اتساعاً فالتحالف يزيد من قدرات
الشبكات وال يحل مكانها.

احلشد

جمع أكبر عدد من الناس كتجمعات أو األفراد املساندين واملؤيدين للموضوع أو للقضية ،لاللتفاف
حولها.
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املؤسسات األهلية

هي مؤسسات مستقلة أنشأها ما اليقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف للصالح العام ويتم
تشكيلها على أساس غير ربحى ومتتاز باالستقاللية واحلرية والعمل التطوعى إلجناز الرفاهية
العامة ،على أن تكون مسجلة قانونياً من قبل وزارة الداخلية وفقاً لقانون اجلمعيات األهلية رقم
( )١مت إصداره يف عام ٢٠٠٠م بهدف خدمة املجتمع احمللى وتشمل هذه املؤسسات اجلمعيات
اخليرية ،واملؤسسات القاعدية ،والنوادى الرياضية ،والشبكات الفلسطينية والنقابات التي متثل
اجلمعيات اخليرية الفلسطينة واملؤسسات غير احلكومية.

التقييم

هو تقدير أو تخمني قيمة نقطة من نقاط العمل وقد يكون الغراض مختلفة ولكنه يركز على قياس
أثر عملكم من حيث حتقيق أهداف املناصرة احملدده مسبقاً لرؤية مدى فاعلية عملكم يف املناصرة
ويف احداث التغييرات املرغوبة.

اجلمعية العمومية

هي الهيئة العامة املكونة من مجموع أعضاء اجلمعية وهي السلطة العليا يف اجلمعية أو الهيئة.

املجتمع املدنى

هو عبارة عن املؤسسات األهلية واملجتمعية وغالباً ماتتضمن اجلمعيات اخليرية املسجلة واملؤسسات
غير احلكومية ومؤسسات التنمية واملجموعات املجتمعية ومؤسسات املرأة واملؤسسات العقائدية
والنقابات املهنية واالحتادات العمالية واحلركات االجتماعية واالئتالفات ومجموعات املناصرة.

األطراف الفاعلية

هي كافة املجموعات التي ميكنها التأثير أو التأثر بنشاط معني كاألفراد واملؤسسات والشركات
واجلهات احلكومية.

النشاط األهلي

أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي ،أو ثقايف أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو
اختيارياً ومن شأنه حتسني مستوى املواطنني يف املجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو
روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

املناصرة يف السياسة

هي كسب التأييد واحلشد لقضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو لقضية فئة اجتماعية
بهدف إحداث تغيير يف واقع هذه الفئة وقضاياها ومشاكلها.

عملية صناعة
القرار

هي العمليات التي تتم بشكل رسمي حسب نصوص الدستور أو القوانني النافذة ،أو األنظمة
الهيكلية والتنفيذية والتنظيمية لدولة أو مؤسسة أو منظمة غير حكومية.

العملية الرسمية

عملية صنع القرار الرسمية هي اإلجراء الرسمي الذي ينص عليه قانون أو لوائح اجلهة املعنية.
مثال :قد تنص القواعد يف بعض املؤسسات على أن تتم التغييرات يف السياسات بتصويت أعضاء
مجلس اإلدارة ،أو مبصادقة رسمية من الرئيس.

العملية غير
الرسمية

ومتثل األنشطة واإلجراءات املتخذة يف عملية صنع القرارات والتي حتدث بالتزامن مع العملية
الرسمية ،لكنها ليست إلزامية مبوجب القانون أو لوائح املنظمة .مثال :أن يقوم رئيس املنظمة
مبناقشة التغيير املقترح مع أعضاء مجلس اإلدارة قبل اجتماع املجلس للتصويت عليه.
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العملية البديلة

وهي عملية تؤثر يف اتخاذ القرار وتوجد بأكملها خارج سياق العملية املقررة رسمياً .مثال :أن يشعر
رئيس املنظمة أن قرار مجلس اإلدارة ليس مضموناً إلجراء تغيير طفيف يف السياسات ،فيناقش
التغيير مع العاملني الرئيسيني ،ويتخذ قراراً وينفذ التغيير بدون إجراء رسمي.

مقابالت رسمية

املقابالت الرسمية هي أسئلة نقاشية وإجابات تتم بشكل منتظم بحيث يكون لدى الباحث قائمة
من األسئلة مبوبة يف جداول وأقسام وبشكل تتابعي بحيث كل قسم يحتوي على مجموعة من
األسئلة املرتبة .يطلب من كل مبحوث إجابات محددة على هذه األسئلة وبنفس نظام الترتيب أو
التتابع .ويفضل استخدامها عندما يراد جمع معلومات كمية ودقيقة بحيث تسهل عملية جدولتها
ومقارنتها.

مقابالت غير رسمية

هي مقابالت حوارية أكثر منها مقابالت نقاشية .مهمة الباحث هنا ،هي إدارة احلوار وبنفس
الوقت السماح للمبحوث أن يسرد قصته أو وجهة نظره بحيث يكون لديه قائمة بأسئلة محفوظة
يف الذاكرة ويتم تغيير وتعديل هذه األسئلة أثناء تقدم احلوار .وما مييز هذا النوع من املقابالت أن
يطلب من املبحوث أن يشرح ماذا يقصده أو أن يسهب يف شرح موضوع معني.

الهدف بعيد املدى

هو الهدف املأمول الوصول إليه أو املرغوب حدوثه خالل فترة زمنية طويلة.

الهدف قصير املدى

هو الهدف الذي تشكل عملية حتقيقه خطوات أولية لتحقيق الهدف النهائي ويكون خالل فترة
زمنية قصيرة.

الرسالة

عبارات موجزة للتعريف بقضية معينة تتضمن ما نسعى إلى حتقيقه وحتتوي على الدور الذي نود
من اجلمهور املستهدف القيام به.

التخطيط
االستراتيجي

إن التخطيط االستراتيجي هو جهد منظم يهدف إلى التوصل إلى قرارات والقيام بنشاطات
رئيسية بغية توجيه املنظمة بشأن قضية مناصرة معينة.

استراتيجيات
املناصرة

هو زيادة وعي وتثقيف وتنظيم وحشد األشخاص املتأثرين باملشكلة/القضية أو املهتمني بها حتى
يشتركوا يف العمل ويساهموا فيه.

استراتيجيات
التعاون

هي بناء عالقات التعاون بني مجموعات املجتمع والدولة من أجل نشر التجديدات وتوفير خدمات
الدولة أو حتسني البنية التحتية احمللية.

االستراتيجيات
التعليمية

هي زيادة الوعي السياسي ورفع مستويات الوعي الناقد .وتتضمن هذه االستراتيجيات تعزيز قدرة
املؤسسات األهلية واملنظمات الشعبية للتعبير عن نفسها وتوفير معلومات أو التعاون يف جمع و
حتليل البيانات واملعلومات وتطوير سياسات بديلة.

استراتيجيات
اإلقناع

هي استخدام املعلومات والتحليل وحشد املواطنني بغية املطالبة بإحداث تغيير وكثيراً ما تتضمن
اللجوء إلى مجموعات الضغط واستخدام وسائل اإلعالم للتأثير على صانعي القرار وعلى الرأي
العام .وحتتاج هذه االستراتيجية إلى توفر مهارات اتصال وتواصل وتفاوض واستخدام األرقام
واإلحصائيات لتوضيح األهداف.
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استراتيجيات
التقاضي

هي النهوض بالتغيرات االجتماعية واإلقتصادية عبر استخدام نظام احملاكم واللجوء إلى القوانني.

استراتيجيات
املواجهة

هي استخدام العمل املباشر لتحدي السياسات السلبية وجلذب االهتمام إليها وحلشد قدر أكبر
من الضغط مقارنة باستراتيجيات أخرى من أجل إحداث تغيير سياسي .وميكن لهذه االستراتيجية
أن تتضمن اتباع طرق عنيفة أو غير عنيفة لتوجيه العمل.

التفاوض

تقوم هذه العملية على أساس أن هناك مواقف مختلفة لدى عدة جهات والتي متتلك قدرة على
صناعة القرار ،ومحاولة اإلقناع التخاذ رأي أو قرار أو إجراء موحد.

التأثير والفاعلية

هو يتطلب مخرجات برامج املؤسسات غير احلكومية ومدى انعكاسها لتلبية االحتياجات بأفضل
استخدام للموارد البشرية

الضغط

الضغط هو فعل أو نشاط تقوم به مجموعة معينة بهدف التأثير على صناع القرار.

حمالت املناصرة

هي سلسلة عمليات أو وقائع يعزز بعضها بعضاً وذلك يف إطار معني وضمن مدى زمني محدد
وفق مسار إداري يتوخى توظيف جميع اإلمكانات واملوارد املتوفرة .وتعرف احلملة أيضاً بأنها
اجلواب على األسئلة التالية :ماذا تريد مؤسستك أو منظمتك تغييره؟ ومن سيقوم بهذا التغيير؟
والكيفية التي ستقوم بها لتحقيق هذا التغيير؟ والتوقيت الذي ستحدده لذلك؟ والفترة الزمنية التي
سيستغرقها؟ حتى يتحقق الهدف الذي وضعته.

منوذج توثيق
االجتماعات

هو منوذج بسيط بعناوين لتوثيق االجتماعات مثل :عنوان االجتماع ،املكان ،الزمان ،احلضور،
الهدف من االجتماع النقاط الرئيسية التي مت نقاشها وخطوات املتابعة.

سجل األنشطة

هو منوذج بسيط لتسجيل كافة أنشطة املناصرة على املستوى الدولى والوطنى وميكن استخدامه
كمذكرة لألحداث الالحقة والسابقة.

األنشطة

هو كل مايتم القيام به بالفعل مثل تنفيذ برنامج تدريب أو ورشة عمل ...الخ.

احملصلة

هي النتائج امللموسة بعد اكتمال أنشطة املشروع.

املخرجات

هي التغييرات الفورية وامللحوظة التي تتعلق باألهداف احملدده للمناصرة والتي حدثت كنتيجة
مباشرة للنشاطات.

األثر

هي التغييرات طويلة املدى والدائمة التي تؤثر على حياة املواطنني.
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 .٢اإلعداد المؤسسي لتطوير استراتيجية الضغط والمناصرة
للتأثير على السياسات:
لتطوير سياسة الضغط واملناصرة للتأثير على السياسات العامة من مستويات إدارية مختلفة والذين يتمتعون بالقدرة والصالحية
على إحداث هذا التغيير ،ومن لديهم صالحية أخذ تلك القرارات ولعمل هذا ،يجب أن ندرك مفهوم اإلعداد املؤسسي وكيفية
اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات ومراكز القوى (الصالحيات) .كما ينبغي أن نحدد الفرص التي ميكنكم التدخل فيها للتأثير
على تلك القرارات؛ ودعم املجتمع املدني لتوسيع نطاق الضغط ملزيد من الفاعلية بقدر اإلمكان؛ وضمان تنفيذ التغييرات وتطبيقها
على أرض الواقع .وفهم عملية صنع السياسات والقرارات من العناصر املهمة واحليوية لنجاح عملكم يف املناصرة ،تلك التي ترتبط
بالفهم الشامل ملراحل وكيفية اتخاذ أو صنع القرارات اخلاصة بالسياسات ،والبيئة السياسية التي جتري فيها.
ميكن تقسيم املؤسسات األهلية إلى أربعة مستويات من حيث األداء ومدى قدراتها وتأثيرها على صناع القرار .فاملستوى
األول أوالثاني والثالث يحتاج بشكل عام إلى بناء قدراتها يف عدة مجاالت للوصول إلى املستوى الرابع وهو املستوى املأمول
التوصل إليه .لقد مت وضع هذا الدليل ليتناسب مع جميع الفئات واملستويات (األول أو الثاني والثالث) بهدف رفع مستوى أداء
اجلمعيات/املؤسسات األهلية ونقلها تدريجياً إلى مستوى أداء أفضل مبا يسهم يف متكينها من أداء دورها يف املساهمة يف التنمية
على أسس تشاركية وعملية أكثر.
جدول يوضح تقسيم ومستويات الجمعيات/المؤسسات األهلية

تصنيف
اجلمعية
القدرات
التأثير على
صناعة
السياسية

جمعية/مؤسسة
املستوى االول
لديها مستوى أولي
من القدرات
هناك ضعف يف
إدراك اجلمعية
لدورها التنموي
الرقابي املناصر
حلقوق الفئات
احملتاجة.

جمعية/مؤسسة
املستوى الثاني

لديها مستوى متوسط لديها مستوى جيد
من القدرات
من القدرات

هناك ضعف يف
إدراك اجلمعية
لدورها التنموي
الرقابي املناصر
حلقوق الفئات
احملتاجة.

التشبك واملناصرة
يتم بشكل شخصي
أحياناً بحسب
الظروف العامة ومبا
يتعلق بقضايا فئاتها
املستهدفة.

12

جمعية/مؤسسة
املستوى الثالث

جمعية/مؤسسة
املستوى الرابع
لديها مستوى عالي من القدرات

تدرك اجلمعية دورها تدرك اجلمعية دورها التنموي
التنموي الرقابي
الرقابي املناصر حلقوق الفئات
املناصر حلقوق
احملتاجة.
الفئات احملتاجة
متارس التشبيك وفق منهجية
تشارك املؤسسات
منظمة مع الغير مبا ال يؤثر على
األخرى يف قضايا
االستقالل الذاتي للجمعية  -تقوم
املناصرة وتشارك يف بعمليات تشبيك ومناصرة إلظهار
بعض التشبيكات.
القضايا املختلفة
تشرك مستفيديها يف حتديد
قضايا املناصرة
لديها مهارات التفاوض للمناصرة.

 ٢.١النشاطات األساسية للضغط والمناصرة وصياغة السياسات:
تعتبر أنشطة الضغط واملناصرة من األنشطة الرئيسية ملؤسسات املجتمع املدنى للتأثير يف عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات،
حيث تلعب هذه املؤسسات دوراً هاماً يف تقوية الصوت الذى يعكس هموم ومشاكل ومطالب املواطنني والتأكيد على توفير اخلدمات
التي تلبى احتياجاتهم.
ونظراً ألن الضغط واملناصرة من أجل التغيير هو أحد مكونات احلكم الصالح ،فإنه يحتاج إلى مجموعة من الشروط األساسية
املعتمدة من قبل األجسام التشريعية ومؤسسات صنع القرار ،ومنها أن يعامل الضغط كنشاط أساسى يف املؤسسات األهلية للتأثير
على عملية اتخاذ القرار ،وأن تتوفر الرغبة باملشاركة يف صنع السياسات ،أن تكون هذه السياسات منطقية وفعالة ،وأن يكون
توقيتها مناسب لتوفير اإلحتياجات املجتمعية (مثال وقت اإلنتخابات) ،على أن تتضمن املصداقية والشفافية واملساءلة.
ومن أجل احلصول على أنشطة ضغط ومناصرة ف ّعالة ،فإنه من الضرورى إجناز ما يلى:
١.١املراقبة واملتابعة للعمليات السياسية والتنموية
٢.٢حتليل العمليات السياسية ودراسة احتماالت تأثيرها على اتخاذ القرار
٣.٣حتديد األهداف املنوي حتقيقها من عملية الضغط واملناصرة
٤.٤اختيار أدوات الضغط واملناصرة املالئمة
٥.٥تطبيق نشاطات الضغط واملناصرة
٦.٦مراقبة وحتليل نشاطات الضغط واملناصرة
٧.٧التحكم بعملية تأثيرات الضغط واملناصرة
الفعال تتطلب نوعني من نشاطات الضغط وهي:
إن عمليات الضغط ّ
أوال :الضغط الداخلى :وهو يتم داخل األجسام التشريعية من خالل :
١.١اللقاءات مع صانعي القوانني (املش ّرعني)
٢.٢تقدمي املعلومات والدراسات ملكاتب التشريع
٣.٣التفاوض مع املش ّرعني وصانعي السياسات
ثانيا :الضغط الخارجى :وهو يتم خارج األجسام التشريعية من خالل:
١.١النشاطات اإلعالمية واملؤمترات الصحفية
٢.٢النشاطات اجلماهيرية مثل املهرجانات واملسيرات واإلعتصامات
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 ٢.٢مراحل صنع القرارات:
إن عملية صنع القرارات املتعلقة بالسياسات قد تأتي من خالل عملية رسمية و/أو عملية غير رسمية ،و/أو عملية بديلة .وتوجد
خمس مراحل أساسية يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بالسياسات وهي -:وضع األجندة -تشكيل أو صياغة السياسة  -تفعيل
السياسة  -التنفيذ والتطبيق  -الرصد والتقييم.

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﶈﻠﻲ
وﺿﻊ اﻷﺟﻨﺪة ﰲ
اﻟﻮزارة

اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﰲ ﳉﻨﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﺮﳌﺎن

و)إن رﻓﻀﺖ( ﻋﻮدة اﻹﻋﺎدة
واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ أو اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﰲ ﳉﻨﺔ او

اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ

 ٢.٣العملية الرسمية:
عملية صنع القرار الرسمية ،هي اإلجراء الرسمي الذي ينص عليه قانون أو لوائح اجلهة املعنية .مثال :قد تنص القواعد يف بعض
املؤسسات على أن تتم التغييرات يف السياسات بتصويت أعضاء مجلس اإلدارة ،أو مبصادقة رسمية من الرئيس.
 ٢.٤العملية غير الرسمية:
ومتثل األنشطة واإلجراءات املتخذة يف عملية صنع القرارات والتي حتدث بالتزامن مع العملية الرسمية ،لكنها ليست إلزامية
مبوجب القانون أو لوائح املنظمة .مثال :أن يقوم رئيس املنظمة مبناقشة التغيير املقترح مع أعضاء مجلس اإلدارة قبل اجتماع
املجلس للتصويت عليه.
 ٢.٥العملية البديلة:
وهي عملية تؤثر يف اتخاذ القرار وتوجد بأكملها خارج سياق العملية املقررة رسمياً .مثال :أن يشعر رئيس املنظمة أن قرار مجلس
اإلدارة ليس مضموناً إلجراء تغيير طفيف يف السياسات ،فيناقش التغيير مع العاملني الرئيسيني ،ويتخذ قراراً وينفذ التغيير بدون
إجراء رسمي.
 ٢.٦المناصرة ومراكز القوى (الصالحيات):
مراكز القوى أو الصالحيات عامل متغ ّير دائماً نظراً لكثرة املتنافسني بشكل مستمر على املناصب ومراكز القوى .لذلك ،فإن حتليل
مراكز القوى جزء ال يتجزأ من جناح حملة املناصرة ،حيث يؤدي التحليل غير الوايف ملراكز القوى إلى تفويت بعض الفرص اجليدة،
أو تقليل اخليارات االستراتيجية.
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إن مراكز القوى والصالحيات السياسية ال تعمل يف مسارات مرئية دائماً .القوى املرئية والقواعد ،واجلهات ،والسلطات ،واملؤسسات
واإلجراءات الرسمية .أي اإلنتخابات والقوانني وامليزانيات .القوى املخفية حتكم أشخاص معينني ذوي نفوذ على األجندة املطروحة.
تلك الديناميكيات تستبعد املجموعات األقل قوة أو صالحية.
 ٢.٦.١القوى غير المرئية:
هذا املستوى من القوة متثله القيم واملعايير ،ولذلك أيضاً يندرج فيها معتقدات الناس ومواقفهم .ومثل تلك القوى أو الصالحية
تدمي أمناط الهيمنة والدونية .وهو أصعب مستويات القوى يف التعامل كون القيم االجتماعية شائكة وشخصية .غالباً ما تعمل تلك
األنواع املختلفة من القوى والصالحيات بشكل تلقائي ،ويستلزم األمر استراتيجيات مختلفة للتعامل معها .وعادة ما تكون عالقات
القوى غير متكافئة ،ومع ذلك فهناك مواقف كثيرة يتغلب فيها هؤالء الذين يبدون أقل قوة على أولئك الذين يبدون ذوي قوة أكبر.
 ٢.٧تحديد صناع القرار:
تتضمن املناصرة عنصر التأثير على صناع القرار حتى يقومون بالتغيير املطلوب ،ويف كثير من األحيان قد ال نستطيع الوصول إلى
صانع القرار ونضطر للتعامل مع أشخاص آخرين لديهم القدرة على التأثير على صناعة القرار مثل بعض األصدقاء واملستشارين
أو أفراد من العائلة أو إعالميني أو أصحاب بعض الشركات اخلاصة وبعض السياسيني املنتخبني .وحتى نتمكن من النجاح ،يجب
أن نحدد جميع العوامل البشرية املؤثرة على صنّاع القرار والتعرف على مستوى اطالع هؤالء على القضية ومعرفة مواقفهم احلالية
منها ،مع األخذ بعني اإلعتبار أي مصالح شخصية أو سياسية ميكن أن تؤثر على وجهات نظرهم.

اﳌﻮﺿﻮع؟ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ

اﳌﺴﺘﻬﺪف؟ وزارة أو وزﻳﺮ ﻣﻌﲔ

اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ؟
 -١اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم.
 -٢ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻮزﻳﺮ.
 -٣اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ )اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ( وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺳﺒﺎب وراء اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ.
 -٤دﻋﻮة ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻣﺆﲤﺮ أو إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ
 -٥اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻼء/اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
 -٦اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ
ﺑﺎﻷﻣﺮ أو اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ.
 -٧اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس/اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
)ﻣﺜﺎل :ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ(...
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 ٢.٨السياسات العامة :المراجعة والتطوير:
من املهم اإلدراك والتعرف بشكل جيد على احلقائق السياسية احمليطة بقضيتكم ،ثم البناء عليها بالتعلم خالل مسيرة عملية
املناصرة .وجتري عملية صنع السياسات يف شبكة ديناميكية من الصالحيات املتفاعلة .وعاد ًة ما تكون ديناميكيات السياسة العامة
والصالحيات غير متوقعة ،فقد تأتي بفرص جيدة للمناصرة ،وباملقابل ميكن أن تأتي مبفاجآت غير مستحبة .ولتحديد السياسات
العامة وتطويرها بشكل يؤثر إيجاباً على القرارات السياسية ذات الصلة ،يجب حتليل العناصر األساسية لهذه السياسات وهي
تشمل قضايا السياسات ،الفاعلني الرئيسيني ،وبيئة السياسات ،باإلضافة إلى حتديد خيارات التغيير يف السياسات ونقاط التدخل.
 ٢.٨.١العناصر األساسية لتحليل السياسات:
¦ ¦قضايا السياسات :تشمل جميع األحداث الرئيسية أو التحالفات االستراتيجية التي قد تضيف قوة حلملة املناصرة ،وتشمل
ايضاً النظام السياسى الرسمي وغير الرسمي باإلضافة إلى نقاط القوة وصناعة القرار .ويساعد حتليل قضايا السياسات
على ترتيب األولويات للمشكالت التي ترغب املؤسسة يف تناولها بعملية املناصرة بهدف اختيار أفضل الطرق إلحداث التغيير
املطلوب.
¦ ¦الفاعلني الرئيسيني :قد يكونوا رجال السياسة أو رجال الدين أو أطراف أخرى معنية أو مؤسسات أهلية لها القدرة على
التأثير على صناع القرار يف قضية املناصرة التي نختارها.
¦ ¦بيئة السياسات :هي كل ما يتعلق بالنظام السياسى يف البلد ،وخطوات صناعة القرار ،ومدى توفر احلريات العامة والقدرة
على انتقاد أداء احلكومة من خالل الشخصيات اإلعتبارية أو مؤسسات املجتمع املدنى .وعملية تقييم وحتليل البيئة السياسية
تبي مدى تق ّبل املوضوع من قبل جميع املستويات
لقضية املناصرة بالغة األهمية لنجاح أو فشل حملة املناصرة املطلوبة ،حيث ّ
السياسية واالجتماعية ،وهل قضية املناصرة أولوية للجهات املانحة أو احلكومة أو مؤسسات املجتمع املدني الفاعلة.
 ٢.٨.٢خيارات التغيير في السياسات ونقاط التدخل:
لكى يتم حتديد خيارات التغيير يف السياسات ونقاط التدخل ،يجب حتليل النظام السياسي (الرسمي وغير الرسمي) ،وعملية صنع
السياسات ،ونقاط القوى الداخلية بها وتفاعالتها ،ومعرفة إذا كان هناك فرص قادمة كأحداث رئيسية مث ً
ال أو احتفاالت رمزية،
أو حتالفات استراتيجية قد تضيف تأثيرات إيجابية حلملة املناصرة أو تشكل تهديداً عليها.

16

 .٣إجراءات المناصرة وصياغة السياسات
 ٣.١تحديد أولويات قضايا السياسات:
تبدأ املناصرة بتحديد قضية أو مشكلة توافق املنظمة على تناولها ودعمها من خالل الدعوة للتغيير يف السياسات .كما ينبغي أن
تنطبق على هذه القضية املعايير املتفق عليها ،وأن تكون ذات صلة باملهام العامة للمنظمة .وكما ذكرنا ،يجب أن تعتمد املناصرة
على دليل من خبرة وجتربة املؤسسة وأن يكون مرتبط بهذه اخلبرة إرتباطاً وثيقاً .ويعتبر حتليل املوقف أساس أي خطة أو برنامج
للمناصرة حيث يوفر حتلي ً
ال للمشكلة التي تتناولونها ،وطرق حلها .وحتليل املوقف يساعد على ترتيب أولويات للمشكالت التي
ترغب املؤسسة يف تناولها يف عملية املناصرة وذلك بإجراء اخلطوات التالية:
¦

¦حتديد احلقوق املغ ّيبة ألي فئة (البحث ،تسليط الضوء).

¦

¦حتديد أسباب غياب احلقوق  -األسباب اجلذرية والفورية.

¦

¦حتديد املؤسسات واألشخاص أصحاب املسؤولية .ما الذي يقومون به حالياً وماذا تفعل اجلهات الفاعلة
األخرى؟

¦

¦حتديد مسؤولني محددين واملناصب التي يشغلونها.

¦

¦حتديد القيود والعقبات أمام القيام باملسؤوليات (الصالحية ،التشريعات ،املوارد ،مواقف اجلمهور؟) ما الذي
من شأنه أن يدعم أو يعيق التقدم نحو املزيد من إدراك احلقوق ؟

¦

¦حتديد أفضل السبل للتغيير -نقاط القوة التي ميكن تعزيزها ،اجلهود التي نحتاج لبذلها ،أو تغييرها،
وبواسطة من؟

 ٣.٢التحديات والمخاطر:
ميكن التقليل من عنصر املخاطرة أثناء العمل يف مجال املناصرة من خالل التحالف مع اآلخرين للتأثير مث ً
ال ،ولكن يف بعض األحيان
قد يلزم اتخاذ موقفاً حاسماً بخصوص قضية ما ،وقد ينطوي هذا على بعض املخاطر .من الصعب أحياناً أن نختار ما بني اعتماد
نبرة قوية يف اخلطاب واملخاطرة بالسجن أو بالطرد من البلد الذي نعمل به ،أو باملقابل الصمت واملخاطرة بفقدان املصداقية
واملشروعية والتخلي عن احللفاء واألعضاء .يجب ملثل تلك القرارات أن تتخذ ضمن مستوى جماعي ،وذلك حتى يكون جميع
األعضاء واحللفاء يف سفينة واحدة .علينا أن نفكر ملياً يف كل أمر نخطط له ويف األثر الذي تتركه حتركاتنا على جميع األطراف،
وذلك حتى نضمن عدم تعريضهم ألية أخطار قد نكون يف غنى عنها .إن املخاطرة قد تكمن يف-:
¦

¦اإلساءة لسمعة املنظمة

¦

¦اإلضرار بالعالقات (مع األطراف الفاعلة ،أو مع الشركاء ،أو مع احلكومات).

¦

¦اإلساءة ملصداقية املنظمة.

¦

¦األضرار أو اإلساءات البدنية.

¦

¦الظهور مبظهر من يدعي الشيء.

¦

¦فقدان الهوية التي مت ّيز املنظمة.

¦

¦عدم التحكم يف مستوى اجلودة.

¦

¦عدم القدرة على العمل داخل البلد.

¦

¦توتر العالقات (باألطراف الفاعلة ،أو بالشركاء ،أو احلكومة ...الخ).
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 ٣.٣إجراءات تقييم مستوى الخطر:
¦

¦حتديد املخاطر احملتملة التي قد تنجم عن التحرك املقترح (أو عن اإلمتناع عنه).

¦

¦حتديد املنافع احملتملة للتحرك املقترح.

¦

¦حتديد األشخاص الذين قد يلحق بهم الضرر.

¦

¦تقدير مستوى اخلطر.

¦

¦حتديد اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للحد من املخاطر.

¦

¦تقدير مستوى اخلطر املتبقي بعد اتخاذ إجراءات احلد منه.

¦

¦اتخاذ القرار إذا ما كانت املنافع أكثر من املخاطر أو العكس.

 ٣.٤مراحل حمالت المناصرة (دورة المناصرة):
1.1حدد وحلل القضية :حتديد قضية املناصرة ودراسة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة جديدة.
2.2حدد الغاية واألهداف :حتديد األهداف العامة واألهداف احملددة للمناصرة بوضوح والنتائج بعيدة املدى.
3.3حدد صناع القرار :حتديد اجلمهور املستهدف وأصحاب املصلحة.
4.4حدد الرسالة واملطلوب :صياغة رسالة حملة املناصرة وحتديد املستهدفني واملؤثرين.
5.5ضع خط ًا زمني ًا :وضع خطة تنفيذية حلملة املناصرة.
6.6حدد املوارد واملنهجية ثم نفذ :حتديد التمويل واملوارد الالزمة ومصادر احلصول عليها.
7.7راقب وقيم وشارك:
 .أحتديد االستراتيجيات الالزمة حلمالت املناصرة.
 .بوضع خطة املتابعة والتقييم ألنشطة املناصرة.
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 ٣.٤.١خطة العمل:
تعتبر خطة العمل املكتوبة أهم جزء يف عملية تنفيذ حمالت املناصرة ،ويجب أن حتتوى على جميع تفاصيل احلملة ونشاطاتها
بإطارها الزمني واملالي ،وهي تعتبر املرحلة األساسية إلعداد أى مشروع ناجح قبل احلصول على التمويل الالزم ،وتتكون من ثالث
مراحل رئيسية وهي :مرحلة اإلعداد ،مرحلة التنفيذ ومرحلة املتابعة والتقييم.
أو ًال :مرحلة اإلعداد :هي املرحلة األولى حلملة املناصرة وتبدأ بتشكيل اللجان املختلفة مع توضيح آلية عملها ومسؤولياتها،
باإلضافة إلى عمل قوائم بأسماء احللفاء املتوقعني وطرق التواصل معهم وجتنيدهم من أجل العمل على حتقيق أهداف احلملة.
كذلك ،يف هذه املرحلة ،يتم العمل على التواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة ،املرئية واملسموعة واملكتوبة من أجل جتنيدهم لتحقيق
أهداف احلملة.
ثاني ًا :مرحلة التنفيذ :هي املرحلة الثانية خلطة عمل حملة املناصرة وحتتوى على النشاطات املختلفة التي تضمن حتقيق األهداف
املرجوة من احلملة على سبيل املثال :ورشات العمل ،اللقاءات مع صناع القرار ،وإعداد البوسترات واملنشورات املتعلقة بذلك وعمل
مواد إعالمية عبر الراديو والتلفزيون والصحف احمللية و/أو الدولية حسب املستهدفني من احلملة.
ثالث ًا :مرحلة املتابعة والتقييم :وهى املرحلة الثالثة واألخيرة خلطة عمل حملة املناصرة وتشمل على إعداد األدوات الالزمة
للمتابعة والتقييم كاإلستبانة أو املقابالت وتطبيقها وحتليل نتائجها ملعرفة مدى حتقيق احلملة لألهداف التي وضعت من أجلها.
مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج خطة العمل املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذه النشاط.
 ٣.٥التخطيط لحمالت المناصرة وصياغة السياسات:
حمالت املناصرة ميكن النظر إليها باعتبارها مشروعاً يتضمن أنشطة وفعاليات عديدة ،أو باعتبارها عملية حتليلية تفاعلية ذات
مدخالت وعمليات حتويلية ومخرجات أو بوصفها سلسلة عمليات أو وقائع يفضي بعضها إلى بعض أو يعزز بعضها بعضاً وذلك يف
معي وضمن مدى زمني محدد ذو بداية ونهاية ووفق مسار إداري يتوخى توظيف جميع اإلمكانيات واملوارد املتوفرة توظيفاً
إطار ّ
ف ّعاالً وتنسيق جميع اجلهود تنسيقاً محكما ً،بحيث يفضي األمران إلى حتقيق أهداف قريبة املدى جرى حتديدها بدقة مسبقاً
لتكون منطلقاً للحملة .وتع ّرف احلملة أيضاً بأنها اجلواب على األسئلة التالية :هي ماذا تريد مؤسستك أو منظمتك تغييره؟ من
سيقوم بهذا التغيير؟ كيف ستقوم بها لتحقيق هذا التغيير؟ توقيت البدء بالتنفيذ؟ والفترة الزمنية التي سيستغرقها؟ حتى يتحقق
الهدف الذي وضعته .إن التخطيط حلمالت املناصرة هو عملية مستمرة من املتابعة والتقييم .التخطيط حلملة املناصرة كما هو
احلال يف أي نشاط مير بخطوات مختلفة ودورة حياة محددة ،وكلما خصصت املنظمة املزيد من الوقت لإلعداد والتخطيط كلما
زادت إمكانيات جناحها يف احلصول على النتائج املرجوة .وبالرغم من اختالف مراحل التخطيط من منظمة ألخرى إال أنه يوجد
أساسيات لتلك املرحلة .وللمناصرة عدد من مراحل التخطيط املعروفة جيداً وهي حتديد قضية املناصرة وحتديد األهداف
واالستراتيجيات وصياغة رسالة احلملة وحتديد املستهدفني واملؤثرين وحتديد التمويل واملوارد الالزمة ووضع خطة للتنفيذ
واملتابعة والتقييم .وكل هذه املراحل ميكن اعتبارها اإلطار العملى لتنفيذ حمالت املناصرة وصياغة السياسات.
 ٣.٥.١تحديد مواضيع وقضايا المناصرة:
تبدأ املناصرة بتحديد قضية أو مشكلة توافق املنظمة على تناولها ودعمها من خالل الدعوة للتغيير يف السياسات .كذلك ،ينبغي أن
تنطبق على هذه القضية املعايير املتفق عليها ،وأن تكون ذات صلة باملهام العامة للمنظمة .وكما ذكرنا يف اجلزء السابق ،يجب أن
تعتمد املناصرة على دليل من خبرة املؤسسة القائمة على حملة املناصرة .ويعتبر حتليل املوقف أساس ألي خطة أو برنامج للمناصرة
حيث يوفر حتلي ً
ال للمشكلة التي تتناولونها ،وطرق حلها.
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تحليل الوضع القائم:
لتحليل الوضع القائم وحتليل املوقف بشكل سليم ،ميكن اتخاذ اخلطوات التالية:
1.1حتديد املشكلة أو الوضع السلبي :لكي يتم التحديد بشكل سليم ،يجب أن يتم فهم املشكلة القائمة بشكل معمق
لتحديد طبيعة الواقع الذي ننوي التأثير فيه ،حيث سيتم التركيز على املشكلة أو الوضع السلبي (بحسب توجه
املؤسسة كما مت التوضيح سابقاً) وحتليل املوقف للتوصل إلى الوضع املراد التأثير فيه بالتحديد .لذلك ،يجب
أوالً حتديد ما إذا كان هذا الوضع هو الذي نريد التغيير فيه أم هو مجرد سبب ملشكلة أكبر أو هو أثر للمشكلة
احلقيقة.
2.2حتديد األسباب :تكمن أهمية حتديد األسباب يف معرفة الوضع القائم بشكل جيد من ناحية ،ومن ناحية أخرى
حتديد استراتيجية التدخل ،مبعنى هل سيكون تصحيح الوضع السلبي عن طريق حمالت مناصرة أم ال؟ وإذا
كانت حمالت مناصرة ،هل ستهدف إلى تغيير سياسات وتشريعات وتفعيلها أو تغيير اجتاهات وقناعات لدى
املجتمع؟ ولذلك ال بد من دراسة األسباب من حيث :األسباب املباشرة للمشكلة-األسباب السلوكية التي تقود
إلى األسباب املباشرة -األسباب اجلذرية التي تقود إلى األسباب السلوكية وذلك حتى يتم التوصل إلى األسباب
بشكل كامل ومحدد ولضمان عدم اخللط بني املشكلة وأسبابها ونتائجها.
 .أحتديد األسباب ذات البعد التشريعي :يتم التركيز على السبب واحلل القانوني لهذه املشكلة ،ومن ثم بحث
هل هذا القانون موجود أم ال؟ وإذا كان موجوداً هل هو مف ّعل أم ال؟ والتركيز على السبب القانوني املباشر.
وبعد معرفة األسباب التشريعية والقطاعات التنموية التي تنتمي إليها هذه األسباب تأتي اآلن خطوة حتليل
التشريعات والقوانني واإلجراءات احلالية ذات العالقة.
 .بحتديد األسباب ذات البعد االجتماعي والثقايف :قد توجد أسباب اجتماعية وثقافية للمشكلة حتتاج أن
نضعها ضمن األهداف حلل املشكلة ،فمث ً
ال سلوك بعض املجتمعات نحو ظاهرة الثأر فهذا يعني وجود
أسباب ثقافية واجتماعية متجذرة لدى بعض املجتمعات والتي ال ميكن للقانون فقط احلد من هذه الظاهرة،
ما لم يقتنع املجتمع نفسه مبساوئ هذه الظاهرة.
3.3حتديد البيئة العامة يف البلد :ملعرفة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة أشمل يجب معرفة البيئة العامة يف
البلد مبعنى هل هو بلد منفتح ميكن فيه مناقشة القضايا العامة بشكل عام أم هناك قضايا محظورة ولذلك ال
بد من حتديد وحتليل البيئة العامة على محورين هما:
 .أحتليل البيئة السياسية :حتليل البيئة السياسية خطوة مهمة ألنها ستعمل على اإلجابة على االسئلة التالية:
هل البيئة السياسية بالنسبة للموضوع التشريعي احملدد ناضجة إلحداث التغيير املقترح؟ هل يوجد انفتاح
سياسي يف البلد واملتمثل بحرية املشاركة يف مناقشة وانتقاد السياسات والتشريعات القائمة من قبل
الشخصيات االجتماعية ومؤسسات املجتمع املدني؟ ما هي آليات وخطوات صياغة وتطوير التشريعات
والسياسات يف املوضوع التشريعي احملدد رسمياً وغير رسمياً؟ ومن هي اجلهات املخولة بعملية الصياغة
هذه وعلى أي مستوى؟ هل املوضوع أو القطاع الذي مت حتديده يتم مناقشته بشكل واسع وعلى جميع
املستويات وميثل أولوية للحكومة وبعض اجلهات املانحة؟
 .بحتليل البيئة االجتماعية والثقافية :إذا كانت أسباب املشكلة بشكل كامل أو جزئي هي أسباب اجتماعية/
ثقافية مثل مشكلة الثأر على سبيل املثال فإن البيئة االجتماعية والثقافية تؤثر على حل املشكلة بشكل عام
وعلى جناح حمالت املناصرة بشكل خاص وحتليلها بشكل جيد يتضمن اإلجابة عن األسئلة التالية-:هل
يوجد وعي باملشكلة املطروحة وتأثيرها على حياة املجتمع؟ هل املجتمع ناضج إلحداث التغيير يف القضايا
االجتماعية والثقافية؟ هل هناك قضايا محظور التعامل معها؟
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 ٣.٥.٢قائمة أسئلة لتحديد وترتيب قضايا المناصرة حسب األولوية:
قد يخرج حتليل املوقف أحياناً بعدة قضايا ميكن تناولها باملناصرة ،لذلك يجب تضييق اخليارات .واألسئلة التالية تساعد على
حتديد القضايا ذات األولوية للتركيز عليها:
¦

¦ما صلة القضية برسالة واستراتيجيات املؤسسة؟

¦

¦ما صلتها ببرنامج عمل املؤسسة؟

¦

¦هل تتوفر حولها أبحاث ومستندات؟ هل توفر التدخالت السابقة للمؤسسة أدلة مباشرة عن وجود املشكلة أو
حلولها املمكنة؟

¦

¦هل لدى املؤسسة موقف واضح وبديل إيجابي أو حل واضح مرتبط بالتغيير يف السياسات؟

¦

¦هل هناك فرصة لتحسني الوضع؟

¦

¦ما أهميتها وأثرها احملتمل على الفئات املتضررة بشكل أساسي؟

¦

¦ما مدى تقدير عوامل اخلطر واحلساسية املتعلقة بالقضية؟

¦

¦ما هي إمكانية تأسيس الشراكات االستراتيجية ،مبا يف ذلك الشراكات مع أعضاء آخرين؟

¦

¦ما هي الفرص االستراتيجية املتاحة لتناول القضية؟

¦

¦هل يتوفر لدى املؤسسة ما يكفي من املوارد البشرية واملالية؟

¦

¦ما هي إمكانية تعزيز دور القضية يف املجتمع املدني؟

مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذخ اختيار قضية املناصرة املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذا النشاط.
 ٣.٦تحديد األهداف العامة واألهداف المحددة للمناصرة:
تنقسم أهداف املناصرة إلى قسمني وهما األهداف العامة واألهداف احملددة .فالهدف العام للمناصرة يصف التغيير الذي ترغبون
يف حتقيقه وهو الناجت طويل املدى لعملكم يف املناصرة وميثل رؤيتكم للتغيير .أما الهدف احملدد للمناصرة هو التغيير احملدد الذي
ميكنكم حتقيقه على املدى القصير أو املتوسط ويسهم يف حتقيق الهدف العام ،وهو محدد وقابل للقياس ،ويدل على ما ترغبون
يف إجنازه ،وأين ،ومتى ومع من .وبصفة عامة ،يتراوح املدى الزمني لتحقيق الهدف احملدد للمناصرة ما بني  ٣-١سنوات ،وينبغي
أن يركز الهدف احملدد على إجراء محدد ميكن ملؤسسة ما اتخاذه .وأثناء حتديد األهداف العامة واألهداف احملددة ،ميكن طرح
األسئلة التالية -:ماذا نريد أن نحقق؟ ما املعوقات؟ كيف سنتغلب عليها؟ وكذلك يجب أن يركز الهدف احملدد على التغيير املرغوب
وليس على النشاط ،ويجب أن يقاس التغيير كمياً ونوعياً.
 ٣.٦.١كيفية وضع الهدف المحدد ()SMART
محدد ( :)Specificيجب أن تكون األهداف محددة بأوضح الكلمات املمكنة وبعيدة عن املترادفات االصطالحية ،والبالغية،
كلمات مثل “مراعاة” أو “متكني”.
قابل للقياس ( :)Measurableحتري الدقة قدر اإلمكان بشأن من ،وماذا ،وأين ،ومتى وكيف .مثال :هدف محدد “توعية
األطفال بحقوقهم” .يجب التحديد قدر اإلمكان عدد األطفال الذين تساعدونهم ،وماذا سيكون بإمكانهم أن يفعلوا كنتيجة
ملساعدتكم ،واملناطق اجلغرافية التي ستعملون بها.
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قابل للتحقق ( :)Achievableعند اإلجابة على األسئلة بشكل واضح :من وماذا وأين ومتى وكيف ،كلما زادت قابلية حتقيق
األهداف .إن أهداف املناصرة كالتمكني ورفع الوعي تكون طويلة املدى وبعيدة املنال .ميكن تص ّور عالمات أساسية دالة على
الطريق لتحديد ما ميكن أن يفعله األشخاص الذين سيتم متكينهم أو رفع وعيهم واجعلوا تلك أهدافكم احملددة.
واقعي ( :)Realisticيجب أن تكون األهداف احملددة واقعية وقابلة للتحقق يف اإلطار الزمني احملدد ،وأن تكون ضمن حدود
املوارد املالية والبشرية املتاحة.
محدد زمني ًا ( :)Time-boundينبغي أن يتضمن الهدف احملدد إطار زمني واضح ميكن حتقيق التغيير من خالله (خالل ٣-٢
سنوات ،أو مدة زمنية أطول يف حال كان الهدف احملدد أكثر طموحاً) ويجب أن يكون اإلطار الزمني أيضاً واقعياً.
 ٣.٦.٢أهداف المناصرة العامة:
¦

¦إيصال أصوات من ال صوت لهم إلى اجلهات املعنية.

¦

¦مساندة أصحاب القضايا التي تهم وتؤثر على املواطنني إليصال قضاياهم واإلعالن عنها والتوصل حللها.

¦

¦تعزيز أو تقوية أو تغيير السياسات أو البرامج أو التشريعات.

¦

¦تغيير منظمة من داخلها أو للتأثير على طبيعة عملها كما ميكن أن تهدف إلى الوصول إلى رؤية بعيدة املدى
للتغيير محلياً ووطنياً وقومياً وعاملياً.

 ٣.٦.٣تعريف أهداف المناصرة:
¦

¦ال يختلف هدف املناصرة عن غيره من األهداف يف الشكل ولكن مضمونه هو الدفاع عن قضية بفعالية،
ومحاولة جعل اآلخرين يدعمونها أيضاً ،وتصنف أهداف املناصرة كما يلي:
-

الهدف بعيد املدى :هو الغرض أو الطموح أو املأمول حتقيقه أو املأمول الوصول إليه أو املرغوب حدوثهأو الذي يتم الرمي إليه أو الذي يشكل املسعى النهائي لعمل ما يف سبيله ،هو ما يعرف غالباً بالهدف
بعيد املدى.

-

الهدف قصير املدى أو الهدف املباشر :هو ذلك الغرض الذي تشكل عملية حتقيقه خطوات أوليةلتحقيق الهدف النهائي.

 ٣.٥.٤مجموعة من األسئلة مرتبطة باألهداف:
هناك مجموعة من األسئلة مرتبطة باألهداف يجب التفكير بها ،منها:
¦

¦ما هي السياسات القائمة بهذا الشأن والتي حتتاج إلى تغيير؟

¦

¦كيف ميكن التأكد أن هذه األهداف ستؤدي إلى تغيير السياسات؟

¦

¦من هي اجلهات املعنية باتخاذ قرارات بهذا الشأن؟

¦

¦كيف ميكن القول أن هذه األهداف صاحلة كأهداف حلملة املناصرة والدفاع؟

¦

¦كيف ميكن تغيير األهداف التي ال تصلح حلمالت املناصرة والدفاع إلى أهداف صاحلة للحمالت؟

¦

¦ما الفرق بني هدف حملة املناصرة والدفاع وهدف برنامج عادي أو مشروع؟

¦

¦هل توجد بيانات إحصائية أو معرفية أو معلومات توضح أن حتقيق الهدف سيحسن األوضاع املطلوب
حتسينها؟
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¦

¦هل ميكن للهدف كسب الدعم واملناصرة واملساندة من عدد كبير من الناس؟

¦

¦هل ميكن حتديد اجلهات املستهدفة بوضوح واسماء ومواقع صانعي القرار املستهدفني باحلملة أي اجلمهور
الرئيسي املستهدف؟

¦

¦هل لدى املؤسسة أو املنظمة أو القائمني باحلملة احللفاء أو األشخاص أو املؤسسات الذين ميكن لهم أن
يساندوا حتقيق هدف احلملة؟

¦

¦كيف ميكن للهدف أن يحقق دعم شراكات أو حتالفات مع مؤسسات غير حكومية أو قادة أو أصحاب مصلحة
مرتبطة بالهدف؟

¦

¦هل يوفر الهدف فرصة للمشاركني للتعلم عن الكيفية التي ميكن لهم بها االنخراط يف عمليات التأثير على
صناعة القرار يف األنظمة الدميقراطية؟

¦

¦ما مدى عالقة الهدف برؤية ورسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية؟

 ٣.٧تحديد االستراتيجيات الالزمة لحمالت المناصرة:
االستراتيجية هي األسلوب أو الطريقة املتبعة يف حتقيق أهداف حملة املناصرة وأنشطتها واستراتيجية كسب التأييد مثل أي
برنامج أو مشروع تنموي تتطلب أهدافاً واضحة ومحددة .حيث أن هذه األهداف هي لتوضيح ماذا تريد استراتيجية كسب التأييد
أن حتققه؟ وما الذي يجب تغييره؟ ومن سيقوم بعمل هذا التغيير؟ وإلى أي مستوى؟ ومتى؟ فإذا كانت هذه األهداف ضبابية وغير
محددة لن يفهم ماذا تريد أن حتققه من جراء هذا التغيير .ولهذا يجب أن تشير األهداف إلى الغاية البعيدة املرجوة من عملية
التغيير املقترح .حيث أن عملية التغيير هذه هي اخلطوة التي يجب أن تقود إلى حتسني حياة الناس.
 ٣.٧.١أنواع استراتيجيات المناصرة:
¦

¦استراتيجية التوعية :تهدف إلى التأثير على الثقافة املجتمعية والوعي العام ألفراد املجتمع

¦

¦استراتيجية التنسيق والتعاون :تقوم بالتأثير على صانع القرار عن طريق عدد من األنشطة على شكل يبدو
وكأنه عمل مشترك

¦

¦استراتيجية الدعاوي القانونية :وفيها تلجأ اجلمعية إلى طرف ثالث محايد ،وهو القضاء

¦

¦استراتيجية املواجهة :تقوم اجلمعية باستخدام ما متلك من أدوات وأنشطة يف إحداث مواجهة مباشرة مع
صاحب القرار

¦

¦استراتيجيات التشبيك :تقوم على عالقات التعاون والعمل املشترك يف مجاالت محددة والتي تتم بني
املؤسسات غير احلكومية

¦

¦استراتيجيات تتعلق بالدور :هي التي تشير بوضوح إلى األدوار التي ستقوم بها اجلهة املشرفة على عملية
كسب التأييد

¦

¦استراتيجيات العمل ضمن حتالف :هي مجموعة من األشخاص أو املؤسسات التي تناضل يف سبيل حتقيق
أهداف مشتركة

 ٣.٧.٢كيفية تحديد االستراتيجيات واألدوات المالئمة لحمالت المناصرة:
يعتبر حتديد االستراتيجيات واألدوات املناسبة حلملة املناصرة من أهم اخلطوات التي تضمن جناح احلملة ،فبعض القضايا ال
ميكن التعامل معها ضمن األطر الرسمية املتعارف عليها ،بل حتتاج إلى طرق بديلة فمث ً
ال قضايا التغيير االجتماعي هي من القضايا
التي ال يكفي فيها القرار السياسى أو الرسمي وال يظهر أثرها بسرعة .واالستراتيجية املناسبة لهذه القضية هي استراتيجية
التوعية ويترتب على ذلك وضع خطة احلملة وأدواتها مبا يتناسب مع هذه االستراتيجية.
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ولتحديد االستراتيجيات واألدوات املناسبة ألي حملة مناصرة ،يجب اإلجابة عن األسئلة التالية:
¦

¦ما هو نوع القضية املراد مناصرتها (اجتماعية ،سياسية ،دينية ،ثقافية ...الخ)؟

¦

¦ماهي األدوات املناسبة لتنفيذ احلملة؟

¦

¦هل سيتم العمل ضمن حتالفات أم شبكات أم بشكل فردي؟

¦

¦ما هو دور اجلمعية أو املؤسسة يف هذه القضية؟

 ٣.٧.٣بناء فريق العمل:
إن حمالت املناصرة الفاعلة هي التي تعتمد على فرق عمل واضحة املهمات واملسؤوليات ،وفريق العمل الناجح هو الفريق الذي
ميتاز باملواصفات التالية:
¦

¦أن يكون أعضاء الفريق مؤمنني بالهدف والقضية التي يسعون إلجنازها.

¦

¦أن يكون أعضاء الفريق ميتلكون القدرة على اإلبداع واإلبتكار.

¦

¦أن يكون أعضاء الفريق لهم القدرة على التواصل مع اآلخرين.

¦

¦أن يلتزم الفريق بتنفيذ اخلطة املعدة.

¦

¦أن يلتزم الفريق باجلداول الزمنية املوضوعة باخلطة.

¦

¦أن يكون أعضاء الفريق مدربني ولديهم اخلبرة الكافية لتنفيذ املهمات املوكلة إليهم.

 ٣.٨صياغة رسالة حملة المناصرة:
يختلف محتوى الرسالة وهيكليتها باختالف الفئة املستهدفة وباختالف الهدف املصمم من أجله واملدخل املستخدم لنقل الرسالة
وعليه يجب أن متتاز الرسالة بالوضوح واالختصار وأن تكون مصاغة بجوده عالية جتذب اهتمام صناع القرار.
 ٣.٨.١تعريف الرسالة:
الرسالة هي عبارات موجزة للتعريف بقضية املناصرة وهدفها الكامن ،كما أنها تتضمن ما تسعى املؤسسة إلى حتقيقه والطريقة
التي تتبعها لتحقيق أهداف املناصرة كما حتتوي على الدور الذي نود من اجلمهور املستهدف القيام به.
 ٣.٨.٢أنواع الرسائل:
الرسالة اجلوهرية /األساسية :ميكن اإلستعانة بورقة املوقف كأساس لصياغة ملخص واضح ملوقف املؤسسة من القضية املطروحة.
وتعتبر الرسالة اجلوهرية أيضاً أساس الستخالص الشعارات واملقوالت أو القصص التي سيتم اإلستعانة بها أثناء تنفيذ أنشطة يف
املناصرة .كذلك ،يجب اإلستعانة باألبحاث والدراسات لتحديد الفئات املستهدفة ،وفهم موقفهم ليتسنى للمؤسسة صياغة رسائل
أكثر فاعلية .الرسالة اجلوهرية تتضمن :حتليل للمشكلة-األدلة أو املستندات التي مت بناء التحليل عليها-سبب املشكلة-املسؤولون
عن حل املشكلة -أهمية التغيير -احللول املقترحة-التحرك املطلوب من اآلخرين (متلقي الرسالة) .وتعتبر الرسالة اجلوهرية
أساساً لصياغة رسائل أكثر حتديداً وتوافقاً ،وهي موجهة ملختلف فئات اجلمهور .ميكن التفكير باجلوانب التالية أثناء تعديل
الرسالة اجلوهرية كي توافق فئة محددة:
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¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦

¦ما الذي من شأنه أن يكون أكثر إقناعاً لهذه الفئة من اجلمهور؟

¦ما املعلومات التي حتتاج هذه الفئة لسماعها؟
¦ما التحرك الذي تريدون من هذه الفئة القيام به (مع العلم أن للفئات املختلفة قدرات مختلفة على التغيير)؟
¦ما املصلحة السياسية لهذه الفئة؟ وما مصلحتهم الذاتية يف القضية؟ وما هي الفئات التي ميثلونها؟
¦ماذا يعرفون بالفعل؟ ما املعلومات اجلديدة التي تقدمونها؟
¦هل لديهم بالفعل رأي ما أو موقف ما من القضية؟ ما هو؟ وما مدى قوته؟ هل لهم موقف عام؟
¦ما االعتراضات التي قد يوجهونها؟ ما الذي قد يخسرونه؟ ما هي نقاط سوء الفهم أو احلجج املضادة التي
قد يكون عليكم مواجهتها؟
¦ما هي اهتماماتهم الشخصية؟ الهوايات أو األمور التي يهتمون بها بشدة؟
¦هل تدل خلفياتهم (الشخصية أو التعليمية أو املهنية) على موضوعيتهم؟

الرسالة املوجزة (رسالة الدقيقة الواحدة)  :يجب أن يكون بإإلمكان إيجاز رسالة املناصرة وعرضها يف ثالث أو أربع جمل واضحة
وحاسمة وذلك للمواقف التي قد تتاح للمؤسسة فيها فرصة عرض القضية يف وقت محدود جداً أو يف املقابالت التليفزيونية أو
اإلذاعية ...الخ .وحتتوي الرسالة املوجزة على :البيان  +الدليل  +املثال  +التحرك املطلوب.
البيان :هو الفكرة احملورية يف الرسالة.
الدليل :هو املستند الذي يؤيد البيان بحقائق وأرقام (سهلة الفهم).
املثال :يضفي على الرسالة حملة إنسانية وواقعية.
التحرك املطلوب :هو ما تريد املؤسسة من املستهدف القيام به.
 ٣.٨.٣صياغة الرسائل:
يجب صياغة رسائل واضحة ومتماسكة ومؤثرة وبالتالي التفكير يف :ماذا تريد املؤسسة أن تطرح ،وكيف يجب طرحه .إن الهدف
من التواصل يف املناصرة هو توفير املعلومات للناس ،وإقناعهم وتشجيعهم على القيام بتحرك ما .واألهم من هذا وذاك أن الرسائل
ال تكون مقنعة للمواطنني ملجرد تضمنها بيانات سليمة ومنطق واضح فقط ،بل ينبغي أيضاً أن تصف احلل أو القرار الذي تشجع
اجلمهور على اتخاذه .ويجب أن يكون واضحاً للمواطنني ما املطلوب منهم فعله.
 ٣.٨.٤عناصر الرسالة:
احملتوى :عند صياغة محتوى الرسالة ،يجب التحقق من وضوحها .ويفضل البدء بإعداد ورقة تتكون من صفحة أو صفحتني بحيث
تعرض كافة عناصر قضية املناصرة ،واألهداف العامة واحملددة .تقدم هذه الوثيقة خلفية عن األمر ،وبيان للمشكلة ،ومستندات
بأمثلة تعتبر أدلة عليها ،واحللول اإليجابية املقترحة.
اللغة :اختيار الكلمات بعناية لتصل الرسالة بوضوح وفاعلية؟ ما الكلمات واجلمل التي تشجع اجلمهور وحتفزهم؟ وما الكلمات
التي تثبط الهمة؟ هل توجد كلمات يجب استخدامها وكلمات أخرى ال ينبغي استخدامها؟ ما الكلمات التي من شأنها أن تؤثر على
صناع القرار واملؤثرين عليهم؟ من البديهي استخدام أساليب لغوية يف مخاطبة صناع السياسات تختلف عن تلك املستخدمة يف
مخاطبة مجموعة من الشباب مث ً
ال.
حامل الرسالة  :من الذي من شأنه أن يستجيب له اجلمهور ويصدقه؟
الشكل :أي الطرق املتبعة لتوصيل الرسالة بحيث تضمن أقصى حد ممكن من التأثير؟ مثال ،عقد لقاء ،أو إرسال خطاب ،أو مطوية،
أو إعالن يف الراديو.
الزمان واملكان :ما هي أفضل األوقات لتوصيل الرسالة؟ وهل هناك مكان ميكن أن يساهم يف دعم مصداقيتها أو مينحها املزيد
من التأثير السياسي؟
مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج صياغة الرسائل املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذه النشاط.
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 ٣.٩تحديد الفئة المستهدفة وأصحاب المصلحة:
لكي يتم حتديد نقاط تركيز املناصرة ،والفئات املستهدفة واألشخاص الذين لديهم الصالحية باتخاذ القرار وإحداث التغيير
املطلوب ،يجب الكشف عن مدى الرغبة يف إحداث التغيير ،وأفضل الطرق للتأثير عليها ،وغالباً ما يتضمن هذا حتديد “املؤثرين”
عليهم أيضاً -أو األشخاص أو املؤسسات التي تؤثر على صناع القرار .إن حتديد نقاط القوة والنفوذ احلقيقية .قد يكون بعضها
واضحاً ،بينما تكمن األخرى يف اخلفاء .مث ً
ال ،قد يكون لصاحب منصب ما صالحية اتخاذ قرار بسياسة ما ،لكن الصالحية الفعلية
التخاذ هذا القرار تصب يف نقطة أخرى كأن تكون وزارة املالية مث ً
ال .كما أن قدرة املستهدفني تعتمد أحياناً على إحداث تغيير
يف الدعم السياسي الذي يتمتعون به واملوارد املتاحة لهم .إن حتديد مدى رغبة اجلمهور يف التغيير الذي تدعون له ،يعتمد على
عوامل كثيرة ومختلفة ،من بينها ،مدى علمهم بقضية املناصرة ،وموقفهم منها .ومصلحتهم املتصلة بها ،والتي قد تكون شخصية أو
سياسية .فمث ً
ال ،قد يكون لديهم خبرة شخصية مرتبطة بعواقب عدم دفع كلفة الرعاية الصحية أو لرمبا يقومون بوضعها ضمن
قائمة القضايا األساسية التي يجب أن يتخذ املرشحون حتركاً بشأنها كي يفوزوا يف االنتخابات .بتوفر معلومات كثيرة عن مصالح
املستهدفني من املناصرة ،ومدى رغبتهم يف التغيير ،ميكن حتديد أفضل السبل ملخاطبتهم ،وهل يكون العمل بالتعاون معهم ،أم على
إقناعهم ،أم مبهاجمتهم على نحو صريح.
 ٣.٩.١الفئات المستهدفة:
املستهدفون باملناصرة هم الذين يطلق عليهم املسؤولون -اجلهات أو األشخاص الذين ميثلون السلطة املسؤولة .أو هم األشخاص
الذين ميكنهم إحداث التغيير الذي تدعون إليه ،مبوجب املناصب التي يشغلونها .واملستهدف هو الشخص (أو مجموعة األشخاص)
الذي يتمتع بصالحية االستجابة ملطلبكم وحتريك العملية السياسية املتعلقة بقضيتكم .هناك مجموعات مجتمعية أخرى كثيرة
تعتبر من أصحاب املسؤولية ،مبا يف ذلك اجلهات احلكومية والدولية واملانحني وقطاع األعمال ،واملؤسسات غير احلكومية،
واجلمعيات األهلية ورجال الدين وجلان املدارس.
يجب أن يكون املستهدفون صناع القرار الرئيسيون الذين ميكنهم إحداث تغيير ويفضل أن يكونوا أشخاص وإدارات وليس وزارات
أو مؤسسات.
مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج حتديد املستهدفني املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذا النشاط.
 ٣.٩.٢الفئات المؤثرة:
األشخاص الذين ميكنهم التأثير على املستهدفني ،والذين ميكن استغالل تأثيرهم يف تأييد قضيتكم أو معارضتها .فقد يحيط
باملستهدفني أشخاص ميكنهم التأثير عليهم :كزمالئهم يف العمل ،أو رؤسائهم يف الدرجة الرسمية ،أو آخرون والذين ميكنهم التأثير
عليهم من منطلق نفوذهم االجتماعي أو االقتصادي كاإلعالميني أو املانحني ،وكذلك األشخاص املقربني لهم يف احلياة اخلاصة.
وبإمكان هؤالء استخدام نفوذهم وتأثيرهم سواء لصالح قضيتكم أو ضدها ،ولهذا يعدون عامل من عوامل املناصرة فإن كانوا يف
صف املؤسسة ميكنهم تعزيز قضيتها ،وإن لم يكونوا كذلك ،يجب التفكير يف كيفية كسب دعمهم أو على األقل حتييد تأثيرهم.
 ٣.٩.٣األطراف الفاعلة:
هم جميع من ميكنهم التأثير أو التأثر بالتغيير الذي تدعوا له املؤسسة ،وهناك أشخاص كثيرون بإمكانهم التأثير يف القضية التي
تقوم مبناصرتها ،أو باملقابل سيتأثرون بالتغيير الذي تدعو له تبعاً ملوقفهم من التغيير املطلوب.
تمرين خريطة األطراف الفاعلة:
يساعد هذا التمرين على وضع تصور أو خارطة لكافة األطراف الفاعلة يف القضية ،وصالحياتهم ونفوذهم ،وحتديد الروابط
بينهم ،وديناميكياتها:
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¦

¦أوالً البدء باملستهدفني ،ثم إضافة األطراف الفاعلة األخرى (سواء املؤيدين أو املعارضني).

¦

¦رسم خطني متقاطعني أفقي ورأسي ،على لوح ورقي كبير ميثالن املؤيدين واملعارضني للتغيير الذي تدعو له
املؤسسة ،وصالحياتهم.

¦

¦يف مجموعة عمل ،القيام بعملية عصف ذهني حول املستهدفني األساسيني من املناصرة وتسجيل اسم كل
شخص منهم على بطاقة الصقة (يجري هذا التمرين على كل هدف محدد من أهداف املناصرة).

¦

¦وضع كل مستهدف تبعاً إذا كان مؤيد أو معارض للغرض من املناصرة محل التمرين ،وكذلك تبعاً لصالحيته يف
إحداث تغيير.

¦

¦األشخاص الذين يتمتعون بأكبر قدر من الصالحية أو النفوذ هم املستهدفني الرئيسيني ويجب أن يوضعوا
على رأس القائمة.

¦

¦القيام بنفس اخلطوات لتحديد املؤثرين احملتملني بلون مختلف  -املؤيدين واملعارضني.

 ٣.٩.٤آلية التأثير على المستهدفين:
بعد حتديد املستهدفني واملؤثرين ،يجب حتديد كيفية التأثير عليهم .قد تتطابق آرائهم ،ومواقفهم ،ومصاحلهم ،مع رأي وموقف
ومصالح املؤسسة ،ويف هذه احلالة سيكون التأثير عليهم أسهل ،لكنهم قد يختلفوا أو حتى يعارضوا ،وحينها سيكون التأثير عليهم
أصعب بكثير .إنه ملن األهمية مبكان أن يتم جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات عن مصالح ومواقف األشخاص املستهدفني ومن
جميع مصادر املتاحة مثل-:اخلبرة الشخصية-خبرة اآلخرين وزمالء العمل-املواقع االلكترونية ومحركات البحث على االنترنت مثل
جوجل-الصحف ووسائل اإلعالم األخرى.
أما اخلطوة التالية فتتمثل باختيار األسلوب األكثر فاعلية للتأثير على كل مستهدف وبنا ًء على األساليب التي أثبتت جناحاً فيما
سبق ،ميكن استخدام أي من األساليب التالية (أو بجمعها معاً):
التعاون :العمل مع احلكومة على إيجاد حلول .وهذا األسلوب ميكن املؤسسة من بناء عالقات مع املستهدفني وكسب ثقتهم ،وعمل
تدخل مباشر ،ومعرفة منصب املستهدف والطرق التي يعمل بها بشكل أفضل .ومع ذلك فمن سلبياته أنه قد تضطر املؤسسة للتنازل
قلي ً
ال عن مطالبها واستبعاد أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وكذلك املجازفة بشرعيتها أو التعرض لسوء الفهم.
املواجهة :العمل على وضع القضية على األجندة من خالل كسب دعم اجلمهور ،واحلمالت اإلعالمية ،وما إلى ذلك .وهذه الطريقة
قد متنح املؤسسة مشروعية أكبر وحرية أكبر يف التحرك ،لكنها وباملقابل ،قد تتسبب يف حدوث تصادمات إذا شعر املستهدفون
بأنهم حتت احلصار  -فقد يضر ذلك بعالقات مستقبلية ،أو بفرص املنح والتمويل .وقد تكون هناك مجازفة بوضع املؤسسة على
الهامش أو تصويرها كمؤسسة راديكالية وبالتالي يجب التفكير جيداً يف هذا األسلوب قبل إتباعه.
اإلقناع :العمل على تقدمي األدلة بغية إقناع املستهدفني بعدالة املطالب .ويتميز هذا األسلوب ،بتجنبه بعض عيوب األسلوبني
السابقني (التعاون واملواجهة) ،واملزيد من فرص العمل مع اآلخرين ،ويتميز عاد ًة بسعة األفق واألريحية ،ومع ذلك فقد تتعرض
املؤسسة إلى وصفها “باملتفرجني بدالً من مؤثرين”.
 ٣.١٠تحديد التمويل ومصادر الحصول عليها:
يجب أن يتم التخطيط للتمويل من بداية العملية ويجب أن يقوم على أساس تعدد مصادر التمويلية التي تضمن اإلستمرار ووضوح
اخلطوات وشفافية املعلومات ويسمح مبعرفة الكيفية التي تدار بها خطة احلملة للدفاع واملناصرة والطريقة التي ميكن بها احلصول
على التمويل الالزم وبالتالي يحقق األمان للمانحني وبناء الثقة على املدى البعيد.
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 ٣.١٠.١مصادر التمويل المحتملة:
مصادر التمويل الرئيسية حلمالت املناصرة غالباً ماتكون من املؤسسات املانحة واملهتمة مبوضوعات املناصرة وكسب التأييد
باإلضافة إلى جمع التبرعات من مصادر محلية مختلفة مالية وعينية مع تشجيع العمل التطوعي.
 ٣.١٠.٢إعداد الموازنة
إلعداد املوازنة بشكل صحيح ومقبول يجب أن حتتوى على جميع النفقات خالل مراحل تنفيذ احلملة تفصيلياً متمثلة يف:
١.١النفقات الثابتة من إيجار وأثاث
٢.٢رواتب العاملني
٣.٣تكاليف البرامج والفعاليات املطلوبة
٤.٤تكاليف الطباعة والنشر من إعالنات وتقارير وملصقات ومقاالت صحفية
٥.٥تكاليف إدارية من قرطاسية واتصاالت هاتفية
٦.٦تكاليف الضيافة واملواصالت
 ٣.١٠.٣العوامل الرئيسية التي تعتمد عليها عملية التمويل:
تعتمد عملية التمويل على عدد من العوامل الرئيسية منها:
¦

¦حجم األنشطة املنفذة يف حملة املناصرة

¦

¦نوعية املوارد املطلوبة لتنفيذ احلملة.

¦

¦مصادر التمويل املتاحة.

 ٣.١٠.٤تحليل الميزانية
تزداد أهمية حتليل امليزانية لدى املؤسسات غير احلكومية كأداة فعالة للمناصرة .وهي تتمثل يف استخدام معلومات من ميزانيات
احلكومة لتقدمي دليل على أولويات اإلنفاق ،وإظهار اجتاهات هذا اإلنفاق على مدار الوقت .ويوضح التحليل ما إذا كانت امليزانية
تخصص ما يكفي من املوارد للبند أو البنود ،أو ما إذا كانت تعطى له األولوية مقارنة ببنود أخرى .وميكن أيضاً معرفة إذا ما مت
توزيع وإنفاق املوارد املخصصة بطريقة سليمة وعلى قضايا صحيحة.
 ٣.١١المرحلة التنفيذية لحملة المناصرة:
املرحلة التنفيذية حلملة املناصرة تعتمد على محورين رئيسيني ،األول :كفاءة التخطيط وفاعليته ،والثانى :كفاءة منفذي العملية
ومدى التزامهم بالتخطيط املسبق .ويف هذه املرحلة يتم البدء باإلجراءات واألنشطة املتفق عليها باخلطة وهي على النحو التالي:
¦

¦التواصل مع املانحني للحصول على التمويل الالزم للحملة

¦

¦البدء بالتشبيك بني الشركاء لتوسيع دائرة النشاطات

¦

¦تعيني منسق للحملة من املؤسسات الشريكة وفق معايير وقبول من الطرفني

¦

¦تأسيس جلان متخصصة خاصة باحلملة (جلنة البحث وجمع املعلومات  -جلنة العالقات العامة  -جلنة
اإلعالم  -جلنة التوثيق)

¦

¦عقد لقاءات تسبق القيام باألنشطة املختلفة ووضع آلية لكل مرحلة من املراحل

¦

¦العمل على توفير كافة املتطلبات واملستلزمات اخلاصة بتنفيذ األنشطة
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¦

¦التواصل الفعلي مع اجلمهور املستهدف بالطريقة التي مت اختيارها يف مرحلة التخطيط

¦

¦متابعة إجناز كل مرحلة اوالً بأول وتذليل العقبات

¦

¦عقد مؤمترات وورشات عمل من قبل مختلف الشركاء

¦

¦نشر نشاطات احلمالت وأخبارها وصورها على موقع خاص باحلملة

¦

¦اصدار وتوزيع نشرات تختص بقضية املناصرة احملدده

¦

¦تنظيم االحتجاجات من اعتصامات ومسيرات ضد سياسة معينة

مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج تنفيذ النشاطات املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذا النشاط.
 ٣.١٢مرحلة المتابعة والتقييم ألنشطة المناصرة :
ميكن أن تكون عملية التقييم واملتابعة جزء من استراتيجية املناصرة ،فقد تسهم يف تعزيز العالقات وعملية التبادل مع احللفاء
واملستهدفني واملؤثرين ومتنحهم الفرصة إلبداء مالحظاتهم وآرائهم يف املناصرة .ومن املهم األخذ بعني اإلعتبار أن الهدف الرئيسي
من التقييم واملتابعة هو التعلم ورصد الدروس املستفادة والتعديل باالستراتيجيات املستقبلية بنا ًء عليها.
 ٣.١٢.١الرقابة الذاتية والتقييم المرحلي:
¦

¦متابعة إجناز كل مرحلة أوالً بأول ،وتذليل العقبات ،وعمل تقييم مرحلي ألداء طاقم احلملة وسير العمل.

¦

¦ إضافة إلى التقييم بعد اإلنتهاء من احلملة.

¦

¦عقد مؤمترات وورشات عمل من قبل مختلف الشركاء.

¦

¦إصدار وتوزيع نشرات تختص بقضية سياسة محددة.

¦

¦تنظيم اإلحتجاجات :من مسيرات واعتصامات ضد سياسات معينة

 ٣.١٢.٢مؤشرات نجاح عملية المتابعة والتقييم:
إن أسباب جناح املناصرة ال ميكن أن يرتبط بأعمال مناصرة معينة نظراً للطبيعة املعقدة للعملية وتعدد املؤسسات املنخرطة فيها.
ومن النادر أن يتحقق النجاح املطلق بالكامل ألهداف استراتيجية املناصرة .ومن املعروف عن املناصرة أنها صعبة املراقبة وتقييمها
أكثر صعوبة .ويف الكثير من األحيان ،يحدث التغيير على املدى البعيد ومن الصعب توقع متى سيحدث .وعلى الرغم من وجود
حتديات ،ومن أجل معرفة ما إذا كانت حملة املناصرة ناجحة وهل حققت األهداف التي رسمت لها منذ البداية ،ميكن يف الغالب
صياغة عدد من املؤشرات القصيرة والواضحة ملراقبة وتقييم التقدم الذي حتققه عملية املناصرة (تغيير سياسة -تغيير ممارسة
تغيير -املواقف والسلوك) بعد مراعاة األمور التالية :
¦

¦حتديد مؤشرات بسيطة حتى يتسنى مراقبتها بسهولة.

¦

¦التأكد من أن مقاييس املؤشرات تتناسب مع ما يراد تقييمه.

 ٣.١٢.٣مؤشرات المتابعة لحمالت المناصرة:
املتابعة هي املرحلة األخيرة من التخطيط حلمالت املناصرة والتي يجب أن توضع تفصيلياً يف خطة العمل وهي عبارة عن عملية
مراقبة وجمع املعلومات وحتليلها خالل جميع مراحل التنفيذ لتحديد مؤشرات حتقيق األهداف وتعديل مسار احلملة إن احتاج
األمر لذلك.
ومبا أن املناصرة عملية ال ميكن توقع نتائجها ،فمن األهمية مبكان مواصلة املتابعة لضمان التعلم من التجربة ،وكذلك ليكون لدى
املؤسسة القدرة على االستجابة سريعاً للتطورات احلاصلة ،ودمج النجاحات اجلزئية .واملتابعة ال تتوقف عند مجرد توصيف الواقع
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فقط ،ولكنها تذهب إلى اقتراح اإلجراءات إذا تطلب األمر ذلك ،وألن ذلك يضمن جناح احلملة وعدم انحرافها عن مسارها ،فالبد
من قيام مسؤول املتابعة مبتابعة احلملة وفق اخلطة املوضوعة سابقاً حتى نهاية مرحلة التنفيذ.
مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج متابعة النشاطات املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذا النشاط.
 ٣.١٢.٤إجراءات عملية المتابعة:
¦

¦عقد اجتماعات دورية ولقاءات تسبق القيام باألنشطة املختلفة ،ووضع آلية لكل مرحلة من املراحل.

¦

¦البدء بالتشبيك بني الشركاء من جهة وبني الشركاء وأطراف املناصرة من جهة أخرى.

¦

¦العمل على توفير كافة املتطلبات واملستلزمات اخلاصة بتنفيذ النشاط ومراجعة خطة العمل.

¦

¦التواصل الفعلي مع اجلمهور املستهدف بالطريقة التي مت اختيارها يف مرحلة التخطيط.

¦

¦توثيق محاضر االجتماعات ،وحفظ سجل خاص باألحداث.

 ٣.١٢.٥أهداف متابعة الحملة:
¦

¦حتديد املشكالت والقضايا وقت إثارتها وتناولها فوراً

¦

¦زيادة قدرة املؤسسة على االستجابة السريعة للتغيرات

¦

¦بناء وتعزيز العالقات مع احللفاء وأعضاء الفريق

¦

¦ضمان تزويد احللفاء جميعاً باملعلومات األساسية

¦

¦مراجعة اخلطة تبعاً لتلك التغييرات

¦

¦توثيق الرصد للوثائق واملستندات التي ميكن االستعانة بها يف تقييم استراتيجية املناصرة.

 ٣.١٢.٦مؤشرات التقييم لحمالت المناصره:
التقييم يوفر حتلي ً
ال ألداء احلملة ومدى فعاليتها وتأثيرها يف القضية ،كما يحدد الدروس املستفادة من عمليات التنفيذ .لتطوير
عمليات التخطيط حلمالت املناصرة ،وإظهار إجنازاتها ،مما يساعد على كسب تأييد مزيد من صناع القرار واملمولني واألعضاء،
كسب املعارضني للحملة وتعزيز موقف املشاركني وإشعارهم بحجم املجهود الذي يبذلوه وأهميته .ويساعد التقييم على النظر إلى
محصلة عملكم يف املناصرة بصورة أكثر استقاللية وموضوعية بعد فترة طويلة من العمل ويركز على النتائج واملردودات من حيث
حتقيق األهداف احملددة يف ميدان التغيير يف السياسات ،ويف امليادين األخرى كتعزيز قدرات املجتمع املدني ،أو خلق طرق جديدة
للمشاركة يف اتخاذ القرار .كما تساعد نتائج التقييم يف حتسني العمل يف املناصرة باقتراحها أساليب مختلفة لتحقيق تغيير معني
يف السياسات.
 ٣.١٢.٧كيف يتم التقييم والمتابعة لمخرجات المناصرة:
ميكن أن يتم التقييم واملتابعة ملخرجات املناصرة من قبل أطراف خارجية (غير مسؤولة عن حملة املناصرة ومن خارج املؤسسة)
أو تتم من أطراف داخل املنظمة ،كما قد يكون التقييم ذاتي أو تقييم مشترك ويتم استخدام العديد من األساليب منها :عبر
استبيان مقسم إلى مواضيع محددة يف إطار حمالت املناصرة مثل مدى جودة األهداف و طرق توصيل الرسائل االتصالية،
طريقة االستخدام للبيانات واملعلومات ،بناء التحالفات التأثيرات على عملية صناعة القرار ،أوضاع البناء اإلداري ،ويجب أن يكون
االستبيان قائم على معرفة ما حتقق من هذه اجلوانب ،وبنا ًء على ذلك يتم اعتماد طريقة العمل أو تعديلها .وقد يتم استخدام
املقابالت سوا ًء اجلماعية أو الفردية ،الرسمية أو غير الرسمية.
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 ٣.١٢.٨الطرق واألدوات الشائعة لمتابعة وتقييم مخرجات المناصرة:
¦

¦الطرق الكمية :ميكن تقييم التغيير بإجراء استبيان كمي يقارن بني املوقف قبل بداية العمل وبعده .وميكن أيضاً
االستعانة باالستبيانات جلمع معلومات عن مستويات معرفة األشخاص الذين تعمل معهم املؤسسة ومواقف
األطراف الفاعلة .ولكن يجب اإلنتباه إلى أن االستبيانات تستغرق وقتاً طوي ً
ال ،ومهارات وأموال ،وقد تكون
محدودة األثر لو لم يتم إعدادها بشكل جيد.
مالحظة :ميكن اإلستعانة بنموذج استبانة التقييم واملتابعة املوضح يف قائمة املالحق وتنفيذ تدريب عملي على هذا
النشاط.

¦

¦الطرق النوعية :ومنها املناقشات واملجموعات احملورية (وسيلة جلمع آراء مختلفة يف وقت واحد ،وحتفيز
نقاش حول مخرجات املناصرة) وميكن أيضاً استخدام طرق نوعية مثل إجراء مقابالت مع مجموعة صغيرة
من األشخاص الذين يتمتعون مبكانة جيدة لتقييم أثر العمل وميكن أيضاً أن يبدي املستهدفني واملؤثرين رأيهم
الشخصي يف مدى فاعلية املؤسسة يف مجال املناصرة والتأثير من أجل التغيير مثل اإلستعانة برأي الصحفيني
عن مدى تقدير وسائل اإلعالم ألهمية رسائل احلملة التي قامت بها املؤسسة ،أو أن يتم إعالمكم بأثر حملتكم
يف إحداث تغيير يف آراء السياسيني أو املشرعني ...الخ.
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 .٤المالحق:
األدوات والنماذج والمؤشرات
نموذج تنفيذ النشاطات
النشاط

املسؤول

مكان
التنفيذ

عدد أيام
التنفيذ

تاريخ
التنفيذ

شهر يناير
1

2

3

شهر فبراير
4

1

2

3

4

نموذج تحديد المستهدفين

القضية
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اجلمهور
املستهدف
الرئيسى

كيف يتم
الوصول إليه
(االستراتيجية)

من هي
الشخصيات
التي يتم
البدء بها

اجلمهور
املستهدف
الثانوي

كيف يتم
الوصول اليه
(االستراتيجيات)

من هي الشخصيات
التي يتم البدء بها

نموذج استبانة متابعة وتقييم
العنصر

يوجد

ال يوجد

مالحظات

التخطيط
حتديد واضح لقضية املناصرة
حتديد واضح ألهداف املناصرة
حتديد وحتليل للجمهور املستهدف
رسالة احلملة واضحة
اختيار االستراتيجيات املالئمة
حتديد مصادر ومتويل محتملة
خطة تنفيذية
تنفيذ احلملة
تدبير التمويل للحملة يف الوقت املناسب
تنفيذ اإلجراءات واخلطوات وفق اخلطة
احملددة
متابعة حملة املناصرة وفق املتابعة املعدة
مسبقاً
تقييم احلملة
تقييم احلملة وفق معايير وأسس واضحة
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نموذج لرسالة المناصرة
اجلمهور املستهدف
محتوى الرسالة
البيان
(الفكرة احملورية من الرسالة :تتضمن موجز للمشكلة
واحلل املقترح من جهتكم وأهمية احداث التغيير)
االثبات /الدليل
(لدعم البيان وقد يكون حقائق وأرقام)
مثال حالة
(غالباً مايضفي حملة إنسانية تؤيد البيان)
التحرك املطلوب
(ماذا تريدون من جمهوركم املستهدف ان يفعل؟)
توصيل الرسالة
الشكل األكثر قبوالً لدى املتلقى
حامل الرسالة
(من سيستجيب له اجلمهور املستهدف ويصدقه)
أين ومتى ميكن توصيل الرسالة
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ورقة عمل لمعايير اختيار قضية المناصرة
القضية/املشكلة

مالحظات

هل تنطبق عليها املعايير
(نعم أو ال)

ما صلتها مبهمة مؤسستكم
واستراتيجيتها؟
ما صلتها ببرنامج عملكم؟
هل تتوفر حولها وثائق وأبحاث
(هل لديكم إثباتات من عملكم يف
التدخل املباشر؟)
هل لديكم موقف واضح وبديل
إيجابى؟
هل توجد فرصة للنجاح؟
ما أهمية احلل الصحاب املشكلة؟
كم عدد املستفيدين الذي سيعود
عليهم احلل بالنفع؟
ما عوامل اخلطر على الناس أو
برنامج عملكم؟
أميكنكم بناء حتالف استراتيجي
مبا يف ذلك مع أعضاء مؤسسات
أخرى؟
ما الفرص االستراتيجية املتاحة
للتأثير؟
هل لديكم ما يكفي من املوارد
املالية والبشرية؟
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نموذج يوضح شجرة المشكالت والتحديات

ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻃﻔﺎل
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺪاﺋﻴﲔ

ﻫﺮوب اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ

ﺗﺴﺮب اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻦ اﳌﺪارس

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﺎء

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻨﺒﺮ
ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻣﺮ

اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﳌﻬﻴﻤﻦ ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺣﺪدﻫﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن أو ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳊﻈﺮه

ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﺻﻨﺎع
اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﻠﻲ
ﻻ ﲢﻈﺮ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ أو إﻃﺎر
ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺴﻠﻤﻲ
)اﳋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ(

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
أو ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
)اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ(

ﺿﻌﻒ وﻋﻲ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﳌﻬﲔ
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ﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﺪرﺳﻮن
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﳊﻔﻆ
اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪرﺳﲔ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻴﺮة

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

نموذج يوضح خطة العمل لحملة مناصرة
املراحل

النشاط

األسبوع
االول

األسبوع
الثانى

األسبوع
الثالث

األسبوع
الرابع

األسبوع
اخلامس

األسبوع
السادس

األسبوع
السابع

األسبوع
الثامن

 .١تشكيل اللجان
مرحلة
االعداد

 .٢جتنيد احللفاء
 .٣جتنيد وسائل
اإلعالم
 .١عقد ورش
عمل مع الفئات
املستهدفة.
 .٢تنظيم لقاءات
مع االحزاب
السياسية وصناع
القرار.

مرحلة
التنفيذ

 .٣عمل بوسترات
واعالنات.
 .٤عمل مسيرات
ووقفات احتجاجية.
 .٥إعداد مادة
إعالمية عبر
الراديو والتلفزيون
والصحف

مرحلة
املتابعة
والتقييم

 .١اعداد استبانة
املتابعة والتقييم
 .٢جمع وحتليل
معلومات االستبانة
 .٣تقرير التقييم
النهائي

37

قائمة المراجع:
¦

¦مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية :اإلطار االستراتيجى لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية،
٢٠١٣م.

¦

¦مشروع تعزيز وتطوير املجتمع املدنى :حقيبة أدوات كسب التأييد ،اململكة األردنية الهاشمية٢٠١٢ ،م.

¦

¦الصندوق االجتماعى للتنمية اليمنية :اخللفية النظرية يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات
األهلية ،فبراير ٢٠١١م.

¦

¦الصندوق االجتماعى للتنمية اليمينة :دليل األنشطة للمتدرب يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات
واملؤسسات األهلية ،فبراير ٢٠١١م.

¦

¦شعث ،توفيق :دور املنظمات األهلية يف املناصرة التشريعية ،يناير ٢٠١٠م.

¦

¦اإلئتالف األهلى ملدونة السلوك :مدونة السلوك للمنظمات األهلية الفلسطينية ٢٠٠٨م.

¦

¦مؤسسة إنقاذ الطفل :دليل املتدربني يف قضايا املناصرة ،متكني األطفال من تغيير عاملهم.

¦

¦منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة :دليل تطبيقي يف الضغط واملناصرة
والتشبيك٢٠٠٨ ،م.

¦

¦االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  -أمان :مساءلة العمل األهلى الفلسطيني ،دراسة تقنية ،أيار ٢٠٠٧م.

¦

¦مركز امليزان حلقوق اإلنسان :دليل قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية ،أغسطس ٢٠٠٥م.

¦

¦معهد كودي الدولى :دليل املناصرة والتشبيك٢٠٠٣ ،م.

¦

¦قطامش ،ربحي :تسجيل اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية ،رام اهلل ٢٠٠٣م.
Napier, Fiona, Aicher, Rachel, and Pickard, Russell. “An Introductory Guide to
Successful Advocacy”, Open Society Foundations. 2010.
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