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ما هو الدفاع عن الحقوق؟          ما هو الدفاع عن الحقوق؟          
 التحّرك باتجاه التأثير على اتخاذ القرا        وتصميم استراتجية
               يشبه الدفاع عن الحقوق تشكيل جماعات الضغط أي القيام بأنشطة هدفًا

للتأثير على المسؤولين الحكوميين وخصوصًا أعضاء البرلمان للتصويت           
مع تشريع ما أو ضده       

          الدفاع عن الحقوق يشمل ما هو أوسع من تشكيل جماعات الضغط إال أن
هذه هي الخطوة األولى التي ال بّد منها      
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من هو الناشط الناجح؟            من هو الناشط الناجح؟            
                        هو شخص يسعى لتعديل القوانين والتشريعات بدًال من

االآتفاء بالشكوى       
            يقدم اقتراحات محددة وفّعالة
                   يأخذ بعين االعتبار نتائج وأهداف شتى
             يصمم خططًا مبدعة ومؤثرة

يعبرعن رسالته بالشكل الذي يناسب الجمهور
يبني عالقات مع مؤسسات أخرى 
   يستخدم وسائل االعالم بشكل فّعال
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تحديد القضية وتحليلها            تحديد القضية وتحليلها            :  :  تصميم الخطة       تصميم الخطة       
            تحديد القضية واألشخاص المهمين
                       تعريف مواقف متخذي القرار وآيف يمكن التأثيرعليهم

) توجيه الرسالة     (
            جمع المعلومات من مصادر متعددة

أخرى ومعلومات من   حقائق وإحصائيات وقوانين مشابهة وتجارب دول
: المصادر اآلتية 

 عضاء مؤسستك
  الحكومة
خبراء من خارج مؤسستك
  الجمهور وأناس أخرين
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تقوية العالقات بين األفراد             تقوية العالقات بين األفراد             :  :  تصميم الخطة       تصميم الخطة       

  حّدد مراآز السلطة
                    المسؤولون الحكوميون المهمون

 األشخاص ذوى التأثير في قطاع األعمال ووسائل اإلعالم
خبراء
  جماعات مهمة

          ماذا بوسعك أن تقّدم لهم؟
                     تقوية العالقات تحتاج إلى وقت طويل
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بناء التحالفات          بناء التحالفات          :  :  تصميم الخطة       تصميم الخطة       

            ولوجية    المهّم في التحالف هو القضايا التي يقوم عليها وليس الخلفية االيدي
رّآز   .  ليس من الضروري أن يتفق آل األعضاء على آل شيء         . ألعضائه 

. على المصالح المشترآة 
         ال بد من تمثيل آل قطاعات المجتمع في التحالف
       التواصل والحوار المفتوح يضمن استمرار ونجاح التحالف

6



التواصل مع وسائل اإلعالم والجمهور                      التواصل مع وسائل اإلعالم والجمهور                      : : تصميم الخطة       تصميم الخطة       

                              يجب تصميم وتوزيع مواد مكتوبة واضحة ومقنعة لإلعالم
والتوعية       

            ال بد من توجيه هذه المواد الى جمهورها !
قانون األمومة والطفولة:  مثال

 أي أنماط من المواد يمكن استخدامها لألطفال؟ لألمهات؟ للصحف ووسائل     
اإلعالم؟ ألعضاء البرلمان؟

                        تنظيم واستضافة مؤتمرات لطلب الدعم والمشارآة
                               استخدام وسائل اإلعالم بشكل فاعل للتوعية بشأن القضايا  ,

لنيل الدعم العام والضغط على المسؤليين الحكوميين                              
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صياغة التشريعات          صياغة التشريعات          
                تعديل تشريع قائم أم صياغة تشريع جديد؟
                   صّمم جدول أعمال للتعاون والمراجعة
                       تعاون مع الخبراء القانونيين والفنيين
                        آلما انخرط الناس في صياغة القانون آلما ازداد دعمهم له
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سهم الدفاع عن الحقوق           سهم الدفاع عن الحقوق           :  :  ملخص  ملخص  

تعديل 
القانون
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