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مقاربة األرضية المشتركة

تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــركة منــذ عقــود لتحويــل الرصاعــات املدمــرة وبنــاء ســامل مشــرك بــن مختلــف أطيــاف
املجتمــع وتعتــر املنظمــة أن الســــاام مســــار يســــتوجب تطويــر العالقــات بــن جميــع أطـراف النـزاع مــع الحــرص عــى فهم
اهتاممــات كل طــرف ومحاولــة كســب الثقــة للتوصــل إىل حــل ســلمي وبنــاء.
مــن هــذا املنظــور تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضية مشــــركة مع املعنيــن يف الـراع ملســــاعدتهم عىل فهــــم االختالفــــات
إليجــاد أرضيــة مشــــركة وبنــاء رؤيــة مشــــركة ميكــــن أن تطــور مشــــاريع محليــة جديــدة وأســــاليب عمــل متطــورة تعــزز
قــدرات املجموعــات املحليــة مــن أجــل تحويــل الرصاعــات إىل رشاكــة وجعلهــم بنــاة الســامل املحــي.
كمــــا تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة عــى تعزيــز القيــــادة التــي تعكــس صــوت كل مواطــن ،دون متييــز عــى
أســــاس الخصائــص مثــل الجنــس والعمــر والعــرق ،أو الديــن .وتعمــل أيضــا مــع الــدول التــي تشــــهد انتقــاال مــن الحــرب إىل
الســــاام إلقامــة عمليــات سياســــية مــن شــــأنها أن تعــود بالفائــدة عــى الجميــع ،وحكـرا عــى األقليــات املحظوظــة.
ثقافــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة تقــوم عــى مبــدأ الشـــراكة بــن مختلــف مكونــات املجتمــع مــن أجــل إيجــاد حلــول
مشــــركة للرصاعــات املوجــودة والكامنــة داخــل املجتمــع مــن أجــل بناء ســــاام دائــم قائــم يف البيئات املتغيــــرة التــــي تعمل
فيهــــا املنظمة باالعتامد علــــى ثالث قنوات رئيســــية :الحوار ،اإلعــــاام والجامعات املحليــــة .و ال ميكــــن أن يكــــون هــــذا
إال يف حالــــة العمــل عــى العديــد مــن املســــتويات مــــع أصحــاب القـرار والجامعــات املحليــة يف نفــس الوقــت وباســتخدام
أدوات متعــددة.

			

ترتكــــز ثقافــة األرضيــة املشــــركة عــى حــوار بنــاء يجمــع كل األطـــراف املعنيــة واملتداخلــة وتدعــو للتخــي عــن املواجهــة
وإرســاء عالقــة تعــاون إلنهــاء أشــكال الرصاعــات وخاصــة العنيفــة منهــا .مــن هــذا املنظــور تعمــل األرضيــة املشــــركة عــى
“اســتغالل” ال ـراع للحصــول عــى التغيــر لبنــاء عــامل جديــد قائــم عــى نــوع جديــد مــن الســامل وهــو مــا يعــرف مبقاربــة
“تحويــل ال ـراع”.
مبعنــى آخــر ثقافــة األرضيــة املشــــركة هــي مقاربــة “تحويــل ال ـراع” وتقــوم عــى إعــادة توجيــه التفاعالــت العدائيــــة
اليوميــة بــن املجموعــات املتنازعــة وتحويلهــا اىل العمــل املشــــرك القائــم عــى أســــاس تطويــر املجتمــع وإيجــاد الحلــول
والبدائــل عــوض اللجــوء للوســائل العنيفــة.

					

الديباجة

مــن أجــل بنــاء ســامل دائــم وترســيخ ثقافــة األرضيــة املشــركة عــى جميــع املســتويات ،تعتمــد املنظمــة عــى ثالثــة طــرق
رئيســية:
1إرســــاء الحــوار عــى املســــتوى املحــي والوطنــي ويجمــع كل األفـراد بغــض النظر عــن اختالفاتهم والعمــــل عىل اكتشــــاف
أهدافهــــم املشــــركة وتحقيقهــا .ونخــص فــــي الحــوار أصحــاب الســــلطة “التقليديــة” مــع مــن ليــس لهــم صــوت أو الفئــة
املغيبــة يف الســلطة مثــل النســاء واألطفــال.
2التعامــل مــع اإلعــامل كشــــريك لتوليــد األفــكار واملناقشــــات داخــل املجتمــع ملحاولــة فهــم األســــباب الجذريــة للعنــف،
وكيفيــة التغلــب عــى الخالفــات.
3العمــــل مــــع الجامعــات املحليــة لخلــق منــر ثقة يســــمح بالتفكري بشــــكل خالق مــــن أجل جمــع كل األطياف املنقســمة
وحــل النزاعــات بينهــم ومســاعدتهم عــى اكتشــاف الجانــب اإلنســاين املشــرك.
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مقاربة األرضية المشتركة

مشروع تمكين الشباب في تونس
مــن أجــل متكــن الشــباب يف تونــس وتعزيــز الحــوار البنــاء بــن مختلــف القــوى السياســية واالجتامعيــة ،ترعــى منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــركة بتونــس مــن خالــل مجالــس
القيــادات الشــابة مــع مجموعــة مــن الجمعيــات الشــبابية املحليــة يف كامــل تـراب الجمهوريــة لتزويــد املئــات مــن الشــباب والشــابات مبهــارات وقــدرات أساســية للتعامــل مــع
املســؤولني املحليــن ومجتمعهــم بطريقــة إيجابيــة و بنــاءة.
تســــاند املنظمــة حاليــا أربعــة وعشــــرون مجلســــا ممثــال لــكل واليــات الجمهوريــة التونســــية لتحقيــق حـراك شــــبايب وطنــي خالــل فرتة حاســــمة مــن التحــول الدميقراطي
الــذي تشــــهده البالــد .وســــتواصل هــذه املبــادرة أيضــا لتعميــق التفاعــل مــع مجالــس القيــادات الشــابة التــــي تــم إنشــــاؤها والعمــل نحــو تحقيــق اســــتدامتها عــى املــدى
البعيــد .وســــوف يعمــــل برنامجهــا عــى تعزيــز قــدرة شــــبكة القيــادات الشــــابة والتــي هــي مجالــس غــر متحزبــة لقيــادة حاملــت وطنيــة ومحليــة تتعلــق باملواضيــع ذات
األولويــة للشــــباب خصوصــا خالــل فــرة االنتخابــات املحليــة املقبلــة وإنشــاء فضــاء افـرايض عــى األنرتنــت يديــره الشــباب ويركــز عــى شــؤونهم يف تونــس.

غاية المشروع وأهدافه:
من أجل تحقيق هذه الغاية يشمل املرشوع هدفني أساسني:
صقــل مهارات أعضاء مجالس القيادات الشــابة يف إدارة املشــاريع ،واملنارصة ،وتقنيات
التواصل وتيســري الحوار ،ومهارات تحليل النزاعات وفضها .ويســاهم تطوير هذه املهارات
يف تعزيز ثقة الشباب املشاركني ومعرفتهم مام يؤدي إىل فاعلية مشاركتهم مع محيطهم
ومجتمعاتهم املحلية ومسؤوليهم املنتخبني.
من أجل تعزيز تلك القدرات ،سيتلقى أعضاء مجلس القادة الشباب تدريبا متخصصا سيدعمهم
يف تصميم وتنفيذ فعاليات وتظاهرات مجتمعية مبا يف ذلك حاملت املنارصة واملناقشات التي
ستكرس وتثبت التزامهم.

غاية املرشوع الرئيسية هي متكني
القادة الشباب من االنخراط يف
الشؤون املحلية بطريقة تشاركية
وبناءة إلحداث تغيري ايجايب من
خالل تعزيز وتطوير مجالس
القيادات الشابة التي ستدعم
قدراتهم ملنارصة قضايا متثلهم ومتثل
املجتمعات التي ينتمون إليها.

العمــل مــع القــادة الشــباب مــن أجــل تطبيــق اسـراتيجيات البحــث عــن أرضيــة مشــركة خالــل معامالتهــم مــع املجتمــع واملســؤولني املحليــن وذلــك بخلــق فضــاء للحــوار حــول مواضيــع تهــم
كل األطـراف مــن خالــل تظاهـرات للعمــوم و أنشــطة توعيــة.
وبذلــــك ســــوف تكــون مجالــس القــادة الشــــباب قــادرة عــى خلــــق فضــاء للحــوار مــع املســــؤولني الحكوميــن واملجتمــع حــــول القضايــا ذات األهميــة املشــركة مــن خالــل تنظيــم مبــارش
للتظاه ـرات العامــة واألنشــطة التوعويــة.
مــــن منطلــــق هــذا الهــدف ،سيشــــارك أعضــاء مجالــــس القيــادات الشــــبابية بطريقــة فعالــة وبنــاءة يف الشــــؤون املحليــة ،مبــا فــــي ذلــك االنتخابــات املحليــة .وســــينخرط أعضــاء مجالــس
الشــــباب واملســؤولون الحكوميــون وأفـراد املجتمــع املحــي ،يف حــوار بنــاء مــع بعضهــم البعــض عــر فعاليــات وأنشــطة توعويــة تحــت إرشاف مجالــس الشــباب .وأخـرا ،ســيتعاون أعضــاء
مجالــس قــادة الشــباب ويتبادلــون الــدروس واألفــكار مــع بعضهــم البعــض مــن خالــل اجتامعــات وطنيــة ،ومؤمت ـرات وفضــاء اف ـرايض.

الهدف 1
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الهدف 2

• توظيف وإنشاء جمعيات القادة الشباب.

• وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لتوظيف وسائل اإلعامل االجتامعية.

• إنشاء مجالس القيادات الشابة أو جمعيات غري حكومية
شبابية يف  24والية.
• تدريــب أعضــاء مجالــس القيــادات الشــابة فــي إدارة
املشاريع ،واملنارصة ،وتقنيات التواصل وتيسري الحوار،
ومهارات تحليل النزاعات وفضها.
• تنظيم فعاليات يف املنارصة وطاوالت مســتديرة حول
• التحسيس بفن املناظرة واالنتخابات واملنارصة.
• تنظيم دورات تدريبية بالرشاكة مع وزارة الشباب.

• تنظيم فعاليات محلية تحث عىل املشاركة العامة.
• عقــد مؤمتر وطني للشــباب يف الحوكمة املحلية بالشــراكة مع
وزارة الشباب.
• عقــد اجتامعــات إســرتاتيجية نصــف شــهرية للشــبكة الوطنية
ملجالس القيادات الشابة.
• تدريب املســؤولني املحلييــن يف املناصــرة ،وتقنيات التواصل
• وتيسري الحوار ،ومهارات تحليل النزاعات وفضها.
• تخصيص مشاريع منح صغرية للمبادرات املستقلة املنظمة من
طرف مجالس القيادات الشابة.
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مقاربة األرضية المشتركة
منظمــــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة مهمتهــا تغيــر الطريقــة التــي يــدار بهــــا الـراع يف العــامل وكيفيــة الــرد عليــه معتمــدة يف ذلــك عــى
التعــاون إليجــاد الحلــول بعيــدا عــن النهــج العــدايئ.
املقاربــــة التــــي تقــــوم عــى املواجهــة هــي منــوذج مــن التفاعــل مبنــي عــى أســــاس طــرف ضــد طــرف آخــر و يعتــر “اآلخــر” مصــدر
املشــــكلة .ومنهــا يتفاقــــم العنــــف ألــن الحــــل النهــايئ هــو هــزم الطــرف اآلخــر أو القضــــاء عليــه .بينــا املقاربــة القامئــة عــى التعــاون
تســــمح أللط ـراف بالرتكيــز عــى املســألة و متكنهــم مــن إيجــاد حــل يــريض مصالــح الجميــع.

لتحقيق هذا التغيير تتطلب مقاربة األرضية المشتركة العمل على عدة مستويات:

\تغيــر يف التصــور الذايت:النزاعــات تؤثــر عــى هويــة الشــخص ويكــون التحويــل ناجحــا عندمــا تكــون هويــة األشــخاص متوافقــة مــع الهــدف
املنشــود .ميكــــن أن يكــــون التغيــر رضوريــا مــن هويــة “الطــرف الضعيــف” إىل مواطــن ف ّعــال؛ مــن الجــــئ خائــف إىل عنــر متأقلــم يف
املجتمــع ،مــن طــرف يف العنــف إىل بــان للســامل.
\تغيــر النظــرة إىل “اآلخــر ”:ســــمة هامــة مــن ســــات الـراع هــو تدهــور التواصــل بــن الطرفــن تدريجيــا ،عنــد عــزل أنفســــهم ،يتشــــوه
تصورهــم آلخريــن .جانــب هــام مــن جوانــب تحويــل ال ـراع هــو تحــدي الصــور النمطيــة واألحــكام املســــبقة مــن خالــل إعطــاء الفرصــة
لتبــادل قصــص األشــــخاص املنتمــن لطــريف النـزاع ،وبذلــك نــرى اإلنســانية موجــودة لــدى الجميــع.

\تغيــر النظــرة للقضيــة :النزاعــات تنشــــأ عــن خالفــات حــول قضايــا محــددة ،ولكــن ســــرعان مــا تقــوم األطـراف بتجنيــد كل طاقتهــا التهــام
الطــرف اآلخــر عوضــا عــن حــل املشــــاكل ومــن عنــارص مقاربــة األرضيــة املشــــركة ،مســــاعدة األطـراف عــى الرتكيــز عــى ســــبب املشــــاكل
وزيــادة معرفــة وفهــم للقضايــــا ،وعــــرض وجهــــات النظــر املختلفــة املوجــــودة ،وإذا لــزم اأملر ،من خالــل توضيــح واستكشــــاف القضايا “غري
املعلــن عنهــا” .يســــاعد تغيــر النظــرة للقضيــة النــاس عــى اتخــاذ قـرارات بنــاء عــى مصالحهــا وليــس وفقــا ملخاوفهــم.

\تحويــل العالقــة :الحاجــة إىل تغيــر العالقــة بــن الطرفــن ،وتحويلهــا مــن الخــوف ورصاع الســلطة الســائدة إىل منــاخ مــن الثقــة والتعــاون
والتســامح و تســاعد مقاربــة األرضيــة املشــركة عــى تســهيل حــوار حقيقــي مــن شــأنه أن يســاعد الطرفــن عــى فهــم خالفاتهــم والتــرف
عــى أســاس مــا لديهــم مــن قواســم مشــركة.
\تحويــل املســــار :ال ميكــن أن يتــم العمــل إال إذا تعــن عــى األطـراف توفــر فرصــة للعمــل معــا بشــــكل بنــاء ،ونتائــج حوارهــم غــر ممكنة
إال إذا كانــت مدعومــة مــن األنظمــة واملؤسســــات .مقاربــة األرضيــة املشــركة هــي عمليــة تشــاركية ودامجــة وتحــث النــاس عــى املشــاركة
ودعــم إنشــاء مؤسســات تعاونيــة جديــدة عــى جميــع املســتويات :املجتمعيــة واإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة.
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كيف يمكننا تطبيق مقاربة األرضية المشتركة في مشروع تمكين الشباب في تونس؟

الطريقــة املثــى ملقاربــة األرضيــة املشــــركة هــي إدمــاج االســ ـراتيجيات الخمــس يف التدخــل الشــامل ألــن حاالــت ال ـراع معقــدة جــدا وهنــاك حاجــة إىل مزيــج مــن
اســراتيجيات التغيــر الناجــح يف املجتمــع.
الهــدف هــو العمــل مــع العديــد مــن الــركاء عــى مســتويات متعــددة مــن املجتمــع واســتخدام أدوات مختلفــة ،ونؤكــد أنــه يف برامجنــا ،تتكامــل التدخالــت بشــكل جيــد
مــن أجــل تحقيــق أقــى قــدر مــن النتائــج.
توســــيع النفــوذ :يف عملنــا هــذا نحــاول دامئــا أن يكــون لنــا تأثـرا كبـرا كــا نفكــر يف طــرق لتوســــيع النفــوذ .اإلعــامل يســــمح لنــا بالتأثــر عــى املزيــد مــن النــاس .ونحــاول
أيضــا إضفــاء الطابــع املؤسســايت يف عملنــا واألنشــطة الرمزيــة لتغيــر مواقــف النــاس.
\االلتـزام طويــل املــدى :إن االنتقــال مــن العنــف إىل التعــاون يتطلــب ســــنوات ،ولهــذا الســــبب يتــم إنشــــاء برامجنــا مــع رؤيــة عــى املــدى الطويــل .كلــا بقينــا يف تواصــل
مــع املجتمــع ملــدة طويلــة ،أصبحنــا أكــر فعاليــة ورصنــا صــوت الوســيط املوثــوق بــه.
\مخاطبــــة جميــــع األطـــراف بنفــس االحـرام والتعاطــف :ســــمعتنا هــي أغلــــى مــا عندنــا .كل مــا نقــوم بــــه  -النــاس الذين نعمــــل معهم ،كيــف نعمل ،واملنظــات التي
نختارهــا كــركاء  -يجــب أن يثبــت التزامنــا يف مســار شــامل وتشــاريك وحيادنــا مــع الـراع.
\تجــذر عملنــا يف الثقافــة املحليــة :يف معظــم األحيــان ،لســنا معروفــن كمنظمــة للبحــث عــن أرضيــة مشــركة ولكــن تحــت اســم املــروع املحــي .مــن املهــم أن ينظــر إلينــا
مــن طــرف أكــر عــدد ممكــن مــن املشــــاركني كأحــد املشــــاركني املحليــن مــن أجــل كســب ثقــة األطـراف التــي نعمــل معهــا ونصبــح أكــر كفــاءة.
\أن نكــون أصحــاب املشــــاريع االجتامعيــة :نحــن ال نلبــي فقــط حاجيــات ولكــن أيضــا الفــرص املتاحــة ،ونحــن نشــــجع املبــادرات الجديــدة والخالقــة .يف حــن رؤيتنــا هــي
دامئــا رؤيــة املغامــر ،نركــز عــى مشــــاريع عمليــة وقابلــة للتحقيــق لبلــوغ نتائــج ملموســــة والســــتثامر أفضــل ملواردنــا .واملثــال األخــر مــن روح املبــادرة التــي قمنــا بهــا،
اســتخدام كأس العــامل لكــرة القــدم كموضــوع ملسلســل إذاعــي يف ســاحل العــاج وأنغــوال .هــذا املثــال ســمح لنــا بتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وإظهــار حــل النزاعــات يف فريــق
كــرة القــدم بطــرق خياليــة.

لنلخص
تقوم مقاربة األرضية املشرتكة عىل خمس اسرتاتيجيات:
• ثالــث اسـراتيجيات تعمــل عــى التغيــر :تغيــر التصــور الــذايت ،تغيــر النظــرة آللخــر وتغيــر النظــرة
للقضيــة.
• اسرتاتيجيتان تعاملن عىل التحويل :تحويل العالقة وتحويل املسار
• يتم تطبيق االسرتاتيجيات الخمس ملقاربة األرضية املشرتكة بـ:
• توسيع النفوذ
• اللتزام طويل املدى
• مخاطبة جميع األطراف بنفس االحرتام
• العمل عىل تجذر يف الثقافة املحلية
• تشجيع أصحاب املشاريع االجتامعية.
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لماذا هذا الدليل
وضــع هــذا الدليــل للشــــباب املشــــاركني يف مــروع متكــن الشــــباب يف تونــس و املنتمــن ملختلــف مجالــس القيــادات الشــابة يف  24واليــة يف الجمهوريــة التونســية و الراغبــن يف التمكــن مــن
إدارة املشــاريع.
يســتخدم هــذا الدليــل يف التدريــب عــى إدارة املشــاريع ،أو االســتعانة بــه كمرجــع عــام خالــل أنشــطتهم داخــل مجالــس القيــادات الشــابة او منظمتهــم التــي ســيقع إنجازهــا يف اطــار هــذا
املــروع .
يتضمــــن الدليــل مزيجــــا مــن النصــوص النظريــــة والتامريــن العمليــة تهــدف للتعريــف باملشــــاريع وطــرق إدارتــــه للمتدربــن بطريقة تتــالءم مــع احتياجاتهم و تتناســب مع الظــروف التي
يعملــون فيهــا ،وبغــرض الخــروج مــن التدريــب مبهــارات إدارة املشــاريع الجمعيّاتيــة.

أهداف الدليل
سيتمكن املشاركون يف هذا التدريب من:
• اكتساب معرفة أعمق وفهم أفضل ملفهوم إدارة املشاريع.
• التعرف عىل العنارص األساسية إلدارة املشاريع لتحقيق النتائج املرجوة.
• تعلم خطوات التخطيط االسرتاتيجي للمشاريع
• وضع خطة اسرتاتيجية إلدارة مرشوع.

منهجية الدليل
يشمل دليل الجوانب املختلفة ملسألة إدارة املشاريع ،تم تفصيله لتسهيل استخدامه وضامن فعالية التدريب.

الخطوط العريضة للدليل:
 1تم تقسيم املحتوى إىل أربع وحدات ملساعدة املتدربني عىل فهم أفضل للمبادئ.

2

تتضمن كل وحدة جلسة أو أكرث وتشمل جزءا نظريا وجزءا عمليا.

 3وقعت عنونة كل وحدة تدريبية.

4

وصف ألهداف كل وحدة ملساعدة املدرب واملتدرب عىل فهم أفضل للنشاط.

5

محتوى كل وحدة مفصل ومصحوب بالطرق الرتبوية االلزمة لتنشيط الحصة.

 6جميع الجلسات تتناول جانبا واحدا من جوانب موضوع التدريب.
 7اقرتاح طريقة التدريب مع رشح مخترص للطريقة.
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الطرق البيداغوجية المستعملة في الدليل
اســتنادا عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة وقــع اختيــار الطــرق البيداغوجيــة التــي تســاعد عــى إرســاء االس ـراتيجيات الخمــس املعتمــدة فــــي املقاربــة .النقــاش والعصــف الذهنــي ومتثيــل
األــدوار والتقييــم وتقييــم اآلخــــر والتقييــم الــذايت هــي األــدوات البيداغوجيــة التــي ســتعمل عــى إرســاء اس ـراتيجيات التغيــر والتحويــل املعتمديــن يف مقاربــة األرضيــة املشــركة.

العالقة بين المدرب والمتدربين:
ال ميكــن تقديــم األســــاليب البيداغوجيــة التــي ســــيقع اســــتعاملها يف الدليــل دون تقديــم العالقــة بــن املــدرب واملتدربــن يف إطــار مقاربــة األرضيــة املشــــركة .وتكــون هــذه العالقــة مبنيــة
عــى التواصــل والحــوار وتبــادل الــرأي وال بــد أن تكــون العالقــة عموديــة يكــون فيهــا االحـرام والتعــاون القاســــم املشــرك بــن املــدرب واملتــدرب.
للتذكري العالقة األفقية بني املدرب واملتدرب بأي شكل من األشكال تتناقض مع مبادئ مقاربة األرضية املشرتكة.

العمل على شكل مجموعات:
يتم تقسيم املتدربني لثالث مجموعات منذ الحصة األوىل وذلك للقيام مبختلف التامرين خالل مدة التدريب وكذلك لتقييم عمل كل مجموعة.

التقييم والتقييم الذاتي وتقييم اآلخر:
التقييم :يقوم املدرب بالتعليق وتقييم عمل الفريق األول.
التقييــــم الذاتــــي :يطلــب املــدرب مــن الفريــق الثالــث أن يقــوم بتقييــم ذايت لعملــه ويطلــب مــن باقــي املتدربــن عــدم التعليــق ،وســــيتيح هــذا التمريــن للفريــق التــدرب عــى النقــد الذايت
ويســاعد كل املتدربــن عــى التعــود عــى التحليــل ومناقشــة أفكارهــم وإعــادة ترتيبهــا.
تقييــــم االخــــر :يطلــب املــــدرب مــن املجموعــة التعليــــق وتقييــم عمــل الفريــــق الثــاين ويهــدف هــذا التمريــــن لتمكــن املتدربــن مــن مناقشــــة أفــكار زمالئهــم ويســاعدهم عــى فهــم
أعمــق للــادة.

النقاش
النقــــاش هــــو طريقــة فعالــة جــدا يف التدريــب ألنــه يحــث املتــدرب عــى املشــــاركة والتفاعــل مــع املجموعــة والتواصــل املبنــي عــى الحــوار و االحـرام .ويعتــر النقــاش الركيــزة األساســية
ملقاربــة األرضيــة املشــركة وســيقع اعتــاد هــذه التقنيــة التدريبيــة ملســاعدة املتدربــن عــى قبــول الــرأي املخالــف واحرتامــه والحــوار والعمــل عــى تغيــر نظرتــه للقضيــة والطــرف اآلخــر ومنها
تحويــل الرصاعــات الكامنــة بــن املجموعــات املشــاركة يف التدريــب ،عــى أن يقــع تيســر حصــص النقــاش لتفــي بأهدافهــا وتحــرم الوقــت املخصــص لهــا.
يعرض املدرب املواد ويبادر املتدربون مبناقشتها مع التمسك يف اإلجابة بجوهر السؤال أو املشكلة املطروحة.

أهداف النقاش هي

• زيادة مشاركة املتدربني.
• تحسني قدراتهم التواصلية وتبادل الخربات.
• تطوير القدرة عىل االستامع واحرتام آراء اآلخرين.
• تعزيز الثقة بالنفس والقدرة عىل إقناع اآلخرين.
• إرساء ثقافة الحوار.
• تطوير القدرات الفكرية للمتدربني لربط النظريات بالتطبيق.
• تطويــر االحتــرام املتبــادل بني املتــدرب واملدرب وبني املتدربني.
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• تحديد املوضوع املطروح للنقاش.
• ربط مداخالت املتدربني.
• تشــجيع املتدربيــن علــى اإلجابــة عــن أســئلة زمالئهم.
• التجــب اإلجابــة عىل الســؤال قبل الشــروع يف النقاش.
• الرقابــة وال وصايــة علــى تدخــاات املتدربني :احرتام اآلراء
واالختالفات والتنوع يف وجهات النظر.

			
دليل تدريبي  ----المناصرة
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العصف الذهني
مقاربــــة إلظهــــار األفــــكار اإلبداعيــة حــول املوضــوع والغــرض منــه توفــر عــدد أكــر مــن األفــكار ومــن املشــــاركني يف فتــــرة قصــرة مــن الزمــن .هــذا النهــج هــو وســيلة فعالــة جــدا ملعرفــة
آراء ومواقــف املشــاركني وأيضــا قيــاس مــدى إملامهــم باملوضــوع .تســاعد هــذه الطريقــة البيداغوجيــة عــى تغيــر التصــور الــذايت للموضــوع وتغيــر النظــرة آللخــر .ســيتمكن املتــدرب مــن
بســط أفــكاره وسيســاعده التمريــن عــى تغيــر مفاهيمــه وتصحيحهــا.

لتنظيم جلسة العصف الذهني:

• تشــجيع التفكيــر الحر :التعبري عــن األفكار بطريقــة مضحكة أو بأســلوب فكاهي إلثارة اإلبداع من الطالب اآلخرين دون أحكام مسبقة.
• التشجيع عىل التعبري عن أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن جودتها.
• البنــــاء علــــى أفــكار اآلخريــــن :كجــزء مــن هــــذه العمليــة ،األفــــكار يف مجموعــة ليســــت ملــكا للشــــخص الــــذي أعــرب عنهــا وميكــــن اتخــاذ أي فكــــرة أو مقــرح واعتامده مــــن قبل
الطالــب اآلخريــن.

تمثيل األدوار:
متثيــــل الــــدور لقضيــة أو مشــــكلة حيــة يقــع بالتعامــل مــع جانــب مــن اإلشــــكالية لفهــم أفضــل للوضــع واملشــــاركة يف وضــع حــــل .ويتقمــص املتــدرب شــخصية شــخص آخــر يف ســيناريو
وهمــي ويعكــس هــذا التمريــن الفهــم الــذايت للواقــع وســلوك املتــدرب يف فهــم املوضــوع .وتســاعد هــذه الطريقــة املتــدرب عــى تحويــل العالقــة وفهــم حقــوق وواجبــات الشــــخصية
املتقمصــة وكل القضايــا املرتبطــة بالســــلوك البشــــري .كــا يســاعد التمريــن عــى بنــاء قــدرات املتــدرب عــى املشــاركة يف املســار الدميقراطــي يف تونــس ويســهل تعاملــه مــع الســلط والجهــات
الرســمية.

رشح النشاط.
رشح األهداف.
وضع مبادئ توجيهية واضحة.
التأكد من أن جميع املتدربني فهموا النشاط.

لتنظيم جلسة تمثيل األدوار:

تنشيط حصة لعب األدوار.
عدم اإلجابة أو دفع املتدربني نحو اختيار أو آخر.
البقــاء يف حالة تأهب لتحديد الرصاعــات املحتملة التي تتجاوز
اإلطار الذي توفره لعبة األدوار.
اإلشارة إىل الوقت املتبقي قبل نهاية النشاط.
تحليل نتائج التمرين والتأكيد عىل النتائج املستخلصة.

األدوات البيداغوجية المستعملة
• ورق قالب.
• جهاز كومبيوتر وآلة عرض لوحات.
• أقامل ملونة.
• أوراق بيضاء.
• شاشة عرض.
• إنرتنت.
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مقاربة األرضية المشتركة

برنامج التدريب حول التواصل وتيسير الحوار
 9:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

اليوم األول

مراسيم االفتتاح
تقديم أهداف الدورة
تقديم املدرب
التعرف عىل املتدربني
الحصة التدريبية األوىل :مفهوم إدارة املشاريع
اسرتاحة :نصف ساعة

 11:30إلى 13:00

الحصة التدريبية الثانية :التخطيط للمرشوع
غداء

اليوم الثاني

 14:00إلى 16:00

الحصة التدريبية الثالثة :الخطة التنفيذية للمرشوع

 16:00إلى 16:30

تقييم اليوم األول من طرف املشاركني :استبيان تقييمي

 9:00إلى 9:30

عرض التقييم اليومي ونتائجه
التذكري مبحتوى اليوم األول وفرتة أسئلة وتفاعل بني املدرب
واملتدربني

 9:30إلى 11:00

الحصة التدريبية الرابعة :تنفيذ املرشوع
اسرتاحة :نصف ساعة

 11:30إلى 13:00

الحصة التدريبية الخامسة :متابعة املرشوع
غداء
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 14:00إلى 16:00

الحصة التدريبية السادسة :تقييم املرشوع

 16:00إلى 16:30

التقييم النهايئ للدورة  :االستبيان النهايئ

			
دليل تدريبي  ----المناصرة

				

		

مقاربة األرضية المشتركة

الوحدة األولى

مفهوم المناصرة
المدة

90

دقيقة

أهداف الوحدة
• تعريف النزاع
• التمييز بني أنواع النزاع
• تصنيف النزاع
• التعرف عىل مراحل تصاعد النزاع
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التدريــب عــى املنــارصة يــأيت كالتدريــب الثالــث مــن جملــة أربعــة تدريبــات قامئــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة للتأكــد مــن أن شــباب املجالــس القياديــة للواليــات
املختلفــة ملــم مبقاربــة األرضيــة املشــركة ولربطهــا مبفهــوم املنــارصة .يفتتــح املــدرب الحصــة التدريبيــة بعــد مراســم االفتتــاح بتمريــن عصــف ذهنــي الهــدف منــه التعــرف
عــى ديناميكيــة الفريــق ودعــوة كل املتدربــن للمشــاركة وطــرح أفكارهــم حــول مقاربــة األرضيــة املشــركة ومــن مثــة يقــوم بعصــف ذهنــي حــول املنــارصة.

تمرين 1
يبــدأ املــدرب بحصــة عصــف ذهنــي لتقديــم مقاربــة األرضيــة املشــركة ومــن مثــة تحديــد مفهــوم املنــارصة لــدى املشــاركني ويــدوم التمريــن عــرون دقيقــة يحــاول فيهــا
املــدرب إعطــاء الفرصــة لــكل الحضــور لتقديــم مفهومهــم عــن مقاربــة األرضيــة املشــركة واملنــارصة .والهــدف هــو تشــجيع التفكــر الحــر والتعبــر عــن األفــكار والبنــاء عــى
أفــكار اآلخريــن بطريقــة سلســة وإبداعيــة .

المفهوم العام للمناصرة
 ADVOCACYكلمة إنجليزية و PLAIDOYERبالفرنسية وتعني “املطالبة” ويوحي املعنى الذي تصوره هذه الكلمة بدعوة الناس للوقوف إىل جانبك.
املنارصة هي عملية املساندة والتأييد لقضية ما إلجراء تغيري لواقع معني.
يختلف تعريف املنارصة باختالف األغراض التي تستخدم العملية من أجلها وباختالف مدلول هذه العمليةْ.من أهمها:
الدفاع :تعريف قانوين يقوم عىل تبني قضية والدفاع عنها حتى يتحقق الهدف املنشود.
التأييد :يفيد املساندة يقوم بها من يقتنعون بالفكرة ويقبلون منارصتها ويتحمسون يف سبيل حدوث تغيري.
الحشد :وهو جمع أكرب عدد ممكن من املساندين للقضية الللتفاف حول املوضوع.

البعد التاريخي للمناصرة:

لماذا أصبحت المناصرة من أهم وسائل عمل المجتمع المدني؟

املنــارصة هــي أهــم ســمة الجيــل الرابــع لعمــل املجتمــع املــدين .أطلــق عليهــا الجيــل الرابــع ألــن منظــات املجتمــع املــدين أصبحــت تقــوم مبنــارصة قضايــا
مســتفاديها بشــكل عــام وتجمــع كل مــا يهــم فئاتهــا املعنيــة وتعمــل عــى إرشاكهــم يف تغيــر واقــع معــن وبنــاء رشاكــة جديــدة تقــوم عــى مبــادئ املواطنــة
الفعالــة.
أطلقــت تســمية الجيــل الثالــث للمجتمــع املــدين خالــل التســعينات مــن القــرن املــايض الهتاممــه بالقضايــا الحقوقيــة والتغيــر املجتمعــي والبنيــوي والكشــف عــن
األســباب الجذريــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان والهيــاكل التــي تنتــج الفقــر واإلفقــار والتهميــش واإلقصــاء واإلخضــاع بـــكل أنواعهــا .وكانــت املنــارصة تنحــر يف
القضايــا التــي تعــوق عمــل الجمعيــات الحقوقيــة عــى امليــدان وكانــت غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بالجانــب الترشيعــي .للتذكــر فــان الجيــل األــول مــن املجتمــع
املــدين يعمــل يف املجــال الخــري اإلغــايث والجيــل الثــاين يشــمل العمــل التنمــوي ومشــاريع التنميــة االقتصاديــة واملنــارصة منحــرة يف قضايــا الفقــر والحرمــان.
يعمــل الجيــل الرابــع مــن املجتمــع املــدين عــى منــارصة العديــد مــن املواضيــع منهــا الســلم االجتامعــي ،نبــذ العنــف ،املشــاركة واملواطنــة ،حقــوق اإلنســان
وحقــوق الفئــات املغيبــة والحــوار وقبــول اآلخــر.
لـــتحقيق أهــداف ومبــادئ ومضامــن منظــات املجتمــع املــدين ســابقة الذكــر وترجمتهــا عــى أرض الواقــع ابتدعــت هــذه املنظــات وســائل وأدوات وآليــات
صــارت مفاهيمهــا ومصطلحاتهــا جــزءا ً ثابت ـاً ومه ـاً مــن قامــوس املجتمــع املــدين.
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تالمبادئ األساسية للمناصرة
املناصــــرة هــي مهمــة املجتمــع املــدين ومتكــن مــن مامرســــة حقــوق املواطنة وإشـــراك فئــات املجتمع
وخصوصــا الفئــة املســــتهدفة منــه يف عمليــات اتخــاذ القـرارات التــي تؤثــر يف حياتهــم ومــن غــر املعتاد
لحاملــت املجتمــع املــدين تقديــم نتائــج رسيعــة .لذلــك يجــب أن تكــون املنــارصة مرتبطــة بالواقــع
وتتطلــب الرتكيــز والوضــوح واملثابــرة والشــجاعة والقناعــة.

أهداف المناصرة
تهــــدف املناصــــرة إلحداث تغييــــر جزيئ يف واقــــع القضية أو الفئة املســــتهدفة ومشــــاكلها وهدفها
األكــر هــو التأثــر عــى آراء وقـرارات الجامعــات واملنظــات.
بنــاء عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة فــإن أهــداف املنــارصة تكمــن يف التغيــر وتحويــل الـراع الكامــن
واليومــي وبنــاء حــوار مجتمعــي يعمــل عــى:
جعل الفئة املستهدفة ،فئة “أصحاب مشاريع اجتامعية” متجذرة يف الثقافة املحلية.
•
تغيري الفئة املستهدفة لتصورها الذايت وجعلها متارس حقها كمواطن فعال.
•
تغيري النظرة آللخر بالعمل عىل تغيري واقع ونبذ األحكام املسبقة والصور النمطية.
•
تغيــر النظــرة للقضيــة مــن غــن واقصــاء لقضيــة حــق تطالــب الفئــة املســــتهدفة بحقهــا
•
وتعمــل مــع الطــرف الآخــر بنــاء عــى املصالــح.
تحويل العالقة والبحث عن قواسم مشرتكة أللطراف املتداخلة يف املنارصة.
•
تحويل املسار بخلق عالقة تشاركية ودامجة بني فئات املجتمع واملؤسسات العمومية
•
االلتزام طويل املدى لتحقيق التغيري استنادا للثقافة املحلية ومتطلباتها.
•
الوصول إىل رؤية بعيدة املدى للتغيري املحيل
•

نــادرا مــا يحــدث تغيــر السياســات يف ظــرف زمنــي
•
قصــر ،وغالبــا مــا تكــون التغيـرات مرتبطــة بتغيــر أعــم يف البيئــة
السياســية.
غالبــا مــا تكــون االســتجابة بطيئــة عــى تنبيهــات مــن
•
أخطــار قضيــة مــا.
املنــارصة قــد تشــمل العديــد مــن األنشــطة املحــددة
•
والقصــرة املــدى للوصــول إىل رؤيــة طويلــة املــدى يف ســبيل
التغيــر.

املنــارصة هــي سياســة يتوخاهــا الفاعلــون لتغيــر
•
املســار املتفــق عليــه داخــل املجتمــع وبالتــايل فانفعاليتهــا تتوقــف
عــى فهــم خبايــا السياســة.

المناصرة والحوكمة المحلية
ارتبطت املنارصة بالحوكمة املحلية نظرا لتالقي مبدأ املشاركة يف تغيري وتحويل آليات صنع واتخاذ القرار.
الحوكمــة مصطلــح جديــد يف العربيــة ُو ِضــع يف مقابــل اللفــظ اإلنجليــزي  governanceأو الفرنســــي  gouvernanceيقصــد بــه القــدرة عــى اإلــدارة بالكفــاءة والفاعليــة االلزمة
يف إطــار منظومــة شــفافة ترتكــز عــى املســاءلة وتعتمــد التشــاركية يف التــرف يف إطــار نظــام دميقراطــي.

الحوكمــة املحليــة هــي تجــاوز النقائــص املوجــودة يف
السياســات التنمويــة كالحــوار االجتامعــي أو االملركزيــة
ويقصــد بهــا إدارة الشــأن املحــي بشــكل ناجــع وكــفء موجــه
نحــو تحقيــق املصلحــة املحليــة يف ظــل مقاربــة تعتمــد:

•

الشفافية كأسلوب.

•

التشاركية كطريقة.

•

المسائلة كمنهج .

يف جوهــر الحوكمــة نجــد قضايــا حقــوق اإلنســــان والدميقراطيــة وعــدم تكافــؤ الفــرص واالملســــاواة وغيــاب التنميــة والتعدديــة الثقافيــة واالجتامعيــة وهــي األفــكار التــي
تنبثــق عنهــا محــاور املنــارصة.
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المناصرة من منظور األرضية المشتركة:
تقوم املنارصة عىل مبدأ الرشاكة بني مختلف مكونات املجتمع إلحداث تغيري جزيئ داخل املجتمع.
املنــارصة هــي دعــوة كل األط ـراف املعنيــة واملتداخلــة للتخــي عــن املواجهــة والتفاعالــت العدائيــة اليوميــة واملشــاركة يف صنــع الخيــارات التــي تعمــل عــى إرســاء عالقــة
تعــاون إلنهــاء أشــكال الرصاعــات.
تعتبــــر املنــارصة الوســــيلة الفعالــة للجامعــــات املحليــة واألــداة املثــى للتعبــر عــن جانبهــم اإلنســــاين مبســــاندة حقــوق الفئــات املغيبــة والضعيفــة أو إرشاكهــا وبنــاء حــوار
مجتمعــي يف ظــل بيئــة متغــرة.

المناصرة هي دعوة األطراف المعنية والمتداخلة للتخلي عن التفاعالت العدائية اليومية
والمشاركة في صنع الخيارات التي تؤثر في حياة المواطنين وتعمل على إرساء عالقة تعاون
وإحداث تغيير جزئي في آراء وقرارات الجماعات والمنظمات والسلط المعنية .
المناصرة هي تحويل الصراعات الكامنة داخل المجتمع لعالقة شراكة وتعاون بناء متجذر في
الثقافة المحلية.

العوامل األساسية لضمان نجاح المناصرة:
•
•
•
•
•
•
•
•

االيامن مبوضوع املنارصة من منظور األرضية املشرتكة.
الخربة يف التعامل مع موضوع املنارصة.
القدرة عىل جمع البيانات واملعلومات.
التخطيط للمنارصة.
القدرة عىل التواصل.
القدرة عىل التشبيك والتحالف.
امتالك القدرات املالية.
الكفاءة التنظيمية.

ســــنتطرق فــــي الوحــدة التدريبيــة الثانيــة للتخطيــط االســـراتيجي للمنــارصة وســــنعمل علــــى اإلجابة عىل كل العوامــــل لضــان نجاح املنــارصة باعتــاد مصفوفة SWOT
للتخطيــط االسـراتيجي وضــان جــدوى العمليــة.
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المفاهيم التي يجب االحتفاظ بها:
•

المشاركة في صنع الخيارات

•

تغيير جزئي في واقع

•

التأثير على اآلراء

•

التأثير على القرارات

•

التحويل

•

التغيير

•

ممارسة حقوق المواطنة

•

إشراك فئات المجتمع وخصوصا الفئة المستهدفة

•

اتخاذ القرارات

•

المناصرة هي الحوار البناء

•

عالقة شراكة وتعاون

1تمرين

يف نهايــة الحصــة الصباحيــة يطــرح املــدرب عــى املشــاركني تحديــد مواضيــع املنــارصة تكــون
مرتبطــة مبــروع متكــن الشــباب يف تونــس:
•
•
•

املشاركة الفعالة يف االنتخابات املحلية املقبلة
الدور القيادي للشباب
التغيري الجزيئ يف محيط الشباب
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الوحدة الثانية

التخطيط الستراتيجية المناصرة
المدة

90

دقيقة

أهداف الوحدة
• التخطيط االسرتاتيجي للمنارصة
• مفهوم ومراحل تحديد موضوع املنارصة
• التدرب عىل مصفوفة ال SWOT
• تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف للجمعية
• تحليل الفرص املتاحة والتهديدات املحيطة بالجمعية
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اإلستراتيجية هي خارطة
طريق مفصلة تضم
األهداف واألدوات التي
ستستخدم لتحقيق
المناصرة .تساعد
اإلستراتيجية في تحقيق
أربعة أشياء في وقت
واحد:

لوضع إستراتيجية مناصرة
تجب اإلجابة على األسئلة
التالية:

				

		

مقاربة األرضية المشتركة

• تحديد القضية وحلولها املمكنة
• حشد املزيد من األشخاص املعنيني
• جلب الناس الذين لديهم القدرة عىل تحقيق الهدف املنشود
• جمع اأملوال ،أو غريها من املوارد الرضورية لتنفيذ الحملة

•

القضية :ما هي املشاكل وما هي األولويات؟

•

األهداف :ماذا نريد أن نحقق؟

•

الجمهور :من مبقدوره أن يحدث التغيري؟

•

الرسالة :ما الذي يجلب اهتاممهم ملنارصة القضية؟

•

التقديم :كيف يجب أن نقدم لهم ذلك؟

•

اإملكانيات االلزمة :ماذا لدينا وماذا نحتاج؟

•

التقييم :كيف نقيم اإلنجازات؟
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مراحل االستراتيجية
إن وضــع اسـراتيجية منــارصة يخضــع لسلســلة مــن املراحــل منهــا مــا يحــدد يف نفــس الوقــت ومنهــا مــا تســتوجب احـرام نظــام التسلســل .ميكــن
تلخيــص هــذه املراحــل يف الرســم البيــاين التــايل:
علينــا ق ـراءة الرســم املــوايل مــن اليســار إىل اليمــن احرتامــا لحركــة عقــارب الســاعة والبدايــة تكــون مــن تحديــد قضيــة املنــارصة الرســم دائــري
الشــكل.

موضوع المناصرة (القضية أو الفكرة)
يعترب تحديد موضوع املنارصة الخطوة األوىل واألهم يف مراحل وضع إسرتاتيجية املنارصة حيث يعترب نقطة االنطالق للمرشوع ومحوره األسايس.
عــى املســتوى العمــي ،يتــم تحديــد الفكــرة عــن طريــق وضــع قامئــة يف القضايــا التــي لهــا عالقــة بنشــاط املنظمــة والقامئــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة وإيضــاح أهميتهــا
بالنســبة إىل الفئــة املـراد متثيلهــا .ثــم يتــم تصنيــف القضايــا حســب أولويتهــا بالنســبة إىل مقاربــة األرضيــة املشــركة.
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التعتــر” األهميــة” الــرط الوحيــد الختيــار فكــرة املنــارصة بــل هنــاك رشوط عديــدة يجــب أن تتوفــر يف القضيــة وتتجــى مــن خالــل اإلجابــة عــى
األســئلة التاليــة:

•

هل القضية قامئة عىل رصاع وعالقات عدائية؟

•

هل ستؤدي القضية إىل تركيز سامل دائم وتحويل الرصاع الكامن؟

•

هل ستؤدي لتغيري النظرة الذاتية للفئة املستهدفة؟

•

هل ستؤدي لتغيري عالقة الفئة املستهدفة مع محيطها املبارش؟

•

هل القضية ستتيح إقامة تحالفات دامئة وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار؟

•

هل القضية ستفيض لتحويل العالقات واىل بروز قادة جدد؟

•

هل ستتمكن املنظمة من مواصلة رؤيتها ورسالتها من منظور األرضية املشرتكة؟

تمرين

تحديد موضوع املنارصة اعتامدا عىل مقاربة األرضية املشرتكة يف نقاش جامعي.
املدة خمس عرشة دقيقة

البحث و جمع المعلومات:
بعــد أن تــم اختيــار املوضــوع ،تتبــن أهميــة البحــث وجمــع املعلومــات كخطــوة أوىل يف العمــل .يتيــح البحــث وجمــع املعلومــات الفرصــة للتعــرف عــى خبايــا املوضــوع
والعالقــات املرتابطــة يف املنــارصة وفهــم للقضيــة ورســم املاملــح األــوىل عــن األف ـراد املســتهدفة :أصحــاب الق ـرار ،األشــخاص املؤثــرون واإلعــامل
يضفي البحث مصداقية لنشاط املنارصة ،كام ميكن أن يساعد عىل بناء التحالفات نتيجة توطيد العالقات مع املنظامت واملؤسسات املاسكة للمعلومة.
ويتضمن البحث االجابة عن األسئلة التالية:

•
•
•
•

ما هي املعلومات؟
ما هي مصادر املعلومات؟
من ميكن أن يساعد للوصول إىل املعلومة؟
كيف يتم جمع وتحليل املعلومات؟
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التخطيط االستراتيجي:
التخطيــط االسـراتيجي هــو وســيلة للتفكــر والتــرف مــن أجــل عمــل تغيــر معــن داخــل بيئــة معينــة كاملنظمــة أو املجموعــة وتقــوم عــى تحويــل املشــكل إىل
عالــج ناجــع .
التخطيــط االس ـراتيجي هــو عمليــة منتظمــة ومســتمرة تســاعد عــى تحديــد األولويــات لضــان فعاليــة الق ـرار مبــا يســتجيب للبيئــة املحيطــة والتــي تكــون يف
بعــض األحيــان عدائيــة وال بــد مــن األخــذ بعــن االعتبــار تغيــرات الظــروف الخارجيــة.
-

يساعد التخطيط االسرتاتيجي عىل امتالك املوارد وتخصيصها باتجاه تحقيق األولويات واألهداف مع الحفاظ عىل رضورة التعديل والتنقيح املستمر.

-

التخطيط االسرتاتيجي هي منهجية عمل داخل املنظامت وتعتمد لرسم خريطة عمل املنظمة وتكون عادة متوسطة املدى.

يســاعد إعــداد التخطيــط االسـراتيجي يف تحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف للمنظمــة ويطلــق عليــه البيئــة الداخليــة للمنظمــة أو املجموعــة .كــا يســاعد عــى
فهــم البيئــة الخارجيــة بتحديــد الفــرص والتهديــدات املحيطــة مبــارشة باملنظمــة.

-

يقوم التخطيط االستراتيجي على مصفوفة SWOT

التهديدات:

الفرص:

الضعف:

القوة:

THREATS

OPPORTUNITY

WEAKNESS

STRENGHT

O

W

T

S

إلعــداد تخطيــط املنــارصة ال بــد مــن الرجــوع للتخطيــط االسـراتيجي للمنظمــة وتحيينــه مبــا يتــاىش وموضــوع املنــارصة لتســهيل التخطيــط .فمثــال تســاعد معرفــة نقــاط
الضعــف والتهديــدات عــى تحديــد مــدى فاعليــة املنــارصة والنتائــج املرجــوة ومنهــا يقــع العمــل عــى إقامــة تحالفــات وشــبكات لتقليــص العوامــل التــي تعيــق املنــارصة.
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التخطيط للمناصرة :
تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمةANALYSE SWOT :
يقوم تحليل SWOT:عىل حرص نقاط القوة والضعف للمنظمة وتحديد التهديدات والفرص يف البيئة املحيطة.

القوة:
STRENGHT

الضعف:
WEAKNESS

الفرص:
OPPORTUNITY

التهديدات:
THREATS

األمــور الملموســة وغيــر الملموســة التــي تمتلكهــا المنظمــة وتكــون
قــادرة علــى اســتخدامها بشــكل إيجابــي إلنجــاز المناصــرة وتحقيــق
أهدافهــا.

هــو النقــص فــي اإلمكانــات والقــدرات التــي تحــول دون بلــوغ المنظمــة
مــا تســعى إلــى تحقيقــه قياس ـ ًا بالمنافســين ومــا ينعكــس بالتالــي علــى
المناصــرة والنتائــج المرجــوة.

ً
ـتقبال والتــي
هــي المجاالــت أو األحــداث المحتمــل حصولهــا حالي ـ ًا أو مسـ
يمكــن أن تســتثمرها المنظمــة لتحقيــق أهــداف المناصــرة ،وغالبــ ًا مــا
تقــاس الفــرص باإلنجــازات ونجــاح الحمالــت الســابقة أو القيمــة المضافــة.

هــي العوامــل أو األحــداث التــي تحــول دون تحقيــق المنظمــة ألهــداف
المناصــرة بالشــكل الــذي تســعى إليــه ويكــون لها أثر ســلبي علــى المناصرة
وتقــاس بمقــدار التأييــد والحشــد لقضاياهــا.

أي عنرص من العنارص األربعة يؤثر ويتأثر ببقية العنارص األخرى ،ومنه يجب العمل عىل الحد من نقاط الضعف والتهديدات لبلوغ هدف املنارصة.
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تحليل البيئة الداخلية للجمعية:
يقع تحليل البيئة الداخلية بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف من ناحية :املعلومات :ما هي املعلومات املتوفرة وهل من مصادر أخرى للمعلومات؟
التجربــة والكفــاءة :هــل يتمتــع قــادة املنــارصة بالخــرة والكفــاءة االلزمتــن إلــدارة الحملــة؟ يف حالــة عــدم توفــر هــذا الــرط ،هــل مــن املمكــن تدريبهــم وإدمــاج أشــخاص
آخريــن؟
الفريق :من سيكون متفرغا ولو بشكل جزيئ للمنارصة؟
الصورة :هل يتمتع الفريق املرشف عىل املنارصة بالشهرة والسرية الجيدة؟ هل الفئة املستهدفة تشارك يف املنارصة؟
املوارد البرشية األخرى :هل من أشخاص آخرين مستعدون للمساعدة؟ متطوعون لتفريق املطويات مثال....
العالقــات :مــا هــي العالقــات التــي ميكــن االعتــاد عليهــا؟ ميكــن أن تضــم الجمهــور ،أصحــاب القـرار أو وســائل اإلعــامل .الحلفــاء :كيــف ميكــن للحلفــاء املتوقعــن أن يســاهموا
يف إنجــاح املنــارصة؟
الوقت :هل لديك الوقت االلزم لتنفيذ حملة املنارصة؟ هل من سقف زمني محدد؟ هل تهدف أن تتزامن املنارصة مع حدث معني؟

املوارد املالية :ما هي املوارد املالية التي بحوزة املنظمة يف بداية املنارصة؟ هل هي كافية؟ ما هو مصدرها؟ هل من مصادر أخرى؟

تحليل البيئة الخارجية للجمعية:
يضم تحليل الفرص املتاحة والتهديدات املوجودة يف االطار الذي سيتم فيه املنارصة .ميكن أن منيز:
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻤﻟﺒﺎﺮﺷﺓ :وهــي العوامــل التــي لهــا تأثــر كبــر عــى نشــاط املنظمــة :العوامــل القانونيــة ،املــوارد املحليــة ،العوامــل االجتامعيــة والثقافيــة ،العامــل الســكني واملنظــات
الحكوميــة وغــر الحكوميــة.
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :وهي العوامل التي تؤثر بصفة غري مبارشة عىل نشاط املنارصة :العوامل االقتصادية ،الجغرافية ،التكنولوجية أو السياسية أو اأملنية.

تمرين

يقــع تقســيم املشــاركني لثالثــة فــرق يعمــل كل فريــق يف بدايــة اأملــر عــى اختيــار موضــوع للمنــارصة مــن بــن املواضيــع التــي وقــع تحديدهــا يف التمريــن الســابق ومنــه
التخطيــط بتحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات .يــدوم التمريــن  30دقيقــة ويقــع بعدهــا عــرض التخطيــط عــى الــورق القالــب أمــام املشــاركني
للتعليــق والتقييــم
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نقاط القوة

نقاط الضعف
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العرض والتقييم  :يدوم العرض والتقييم  30دقيقة.
يقوم املدرب بالتعليق وتقييم عمل الفريق األول.املدة عرش دقائق.
ثــم يطلــب مــن املجموعــة التعليــق وتقييــم عمــل الفريــق الثــاين ويهــدف هــذا التمريــن لتمكــن املتدربــن مــن مناقشــة أفــكار زمالئهــم ويســاعدهم عــى فهــم
أعمــق للــادة( .املــدة عــر دقائــق).
يطلــــب املــدرب مــــن الفريــق الثالــث أن يقــوم بتقييــم ذايت لعملــه ويطلــب مــن باقــي املتدربــن عــدم التعليــق ،وســــيتيح هــذا التمريــن للفريــق التــدرب عــى
النقــد الــذايت ويســاعد كل املتدربــن عــى التعــود عــى التحليــل ومناقشــة أفكارهــم وإعــادة ترتيبهــا.
(املدة عرش دقائق)
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نوعية حملة المناصرة استنادا على التخطيط االستراتيجي
اسرتاتيجية هجومية :تكون للمنظمة فرص متعددة ونقاط قوة أكرث ومنها تكون حملة املنارصة حملة هجومية.
اسرتاتيجية دفاعية :يقع اعتامدها عندما يكون للمنارصة العديد من نقاط القوة وتوجد تهديدات.
اسرتاتيجية عالجية :يقع اعتامدها استنادا للتخطيط االسرتاتيجي ويعني وجود العديد من نقاط الضعف وفرص للمنارصة.
اسرتاتيجية انسحاب :مبا يدل من معنى للكلمة ويعني وجود نقاط ضعف وتهديدات ويعني هذا ال توجد إمكانية للقيام باملنارصة وتحقيق األهداف.

تقويم البيئة الداخلية /
تقويم البيئة الخارجية

نقاط القوة

نقاط الضعف

الفرص

اسرتاتيجية هجومية

اسرتاتيجية عالجية

التهديدات

اسرتاتيجية دفاعية

اسرتاتيجية االنسحاب

للتأمل

هــل اتضحــت لــك رضورة تحليــل البيئــة الداخليــة والبيئــة الخارجيــة وفهمــت
كيــف ســيقع التخطيــط للمنــارصة وإحــداث التغيــر.
هــل فهمــت كيــف يقــع تحويــل نقــاط الضعــف لنقــاط قــوة وضــان نجــاح
املنــارصة؟
هل بإمكانك تحديد نوعية االسرتاتيجية للتخطيط للمنارصة؟
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الوحدة الثالثة

تحديد عناصر المناصرة
المدة

180
دقيقة

أهداف الوحدة

• تحديد اهداف املنارصة.
• تحديد جمهور املنارصة.
• تحديد الرسائل.
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وفــق البيــان املقــدم يف الوحــدة الســابقة يكــون جمــع املعلومــات وتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنــارصة مــن أهــم املراحــل املكملــة لتحديــد موضــوع املنــارصة والتأكــد
مــن إمكانيــة التغيــر املـراد الوصــول إليــه.
يتم بعدها املرور للمراحل التالية للتخطيط االسرتاتيجي ،وهي:
تحديد أهداف املنارصة تحديد الجمهور
تحديد الرسائل

أهداف المناصرة
اليختلــف هــدف املنــارصة عــن غــره مــن األهــداف يف الشــكل ولكــن
مضمونــه هــو الدفــاع عــن قضيــة بفعاليــة وإحــداث تغيــر جــزيئ لواقــع
معيــش وتحويــل عالقــة اآلخريــن مــع موضــوع املنــارصة .ال غنــى عــن
التحديــد الواضــح أللهــداف ،فاألهــداف غــر الواضحــة هــي الســبب
الرئيــي لفشــل حاملــت املنــارصة.

عادة يكون هدف املنارصة قصري املدى أو هدفا مبارشا.
لتحديد الهدف يجب االعتامد عىل طريقة  SMARTومنها أطلق عىل أهداف املنارصة األهداف الذكية

محدد زمنيا
TIME
BOUNDED

T
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هــو التصــور الواضــح للهــدف مــن جميــع جوانبــه .وقــد يســاعدك فــي
تحديــده األســئلة التاليــة:

محدد
SPECIFIC

قابل
للقياس
MEASURABLE

قابل
للتحقيق
ACHIEVABLE

مهم
للمجموعة
RELEVANT

محدد زمنيا
TIME
BOUNDED

•
•
•
•
•

ما هو الشيء الذي ترغب بتحقيقه؟
لماذا ترغب بتحقيقه؟
كيف ستتمكن من تحقيقه؟
من سيساعدك على تحقيقه؟
أين ستعمل على تحقيق الهدف؟
وهنــا يقصــد قيــاس الهــدف ذاتــه ،أو قيــاس درجــة اإلنجــاز ،أي أن هدفــك يمكــن قياســه
بمــدى االنجــاز الــذي حصــل .فعلــى ســبيل المثــال عندمــا تقــرر أن تعمــل علــى توعيــة
لخمســين شــابا وشــابة حــول مقاربــة األرضيــة المشــتركة فــإن هدفــك مــن الســهل
قياســه .عندمــا تقــوم بتوعيــة خمســة وعشــرين فأعــرف أنــك قطعــت نصــف المشــوار.
هنــاك أهــداف مســتحيلة التحقيــق بســبب المعطيــات الموجــودة داخــل المجموعــة أو
المنظمــة لهــذا كان التخطيــط االســتراتيجي مهمــا لمعرفــة قابليــة تحقيــق األهــداف.
وهنــاك أهــداف مســتحيلة التحقيــق بســبب برمجتهــا فمثــال لــو قلــت بــأن هدفــك
هــو الوصــول بالســيارة إلــى مدينــة جربــة انطالقــا مــن تونــس فــي خالــل ســاعة فهــذا
مســتحيل .صياغــة الهــدف ممكــن أن تكــون ســألتحق بمدينــة جربــة علــى متــن الطائــرة
وتســتغرق العمليــة ســاعة بيــن التنقــل إلــى المطــار ومــدة الرحلــة .لذلــك عندمــا تضــع
هدفــ ًا يجــب أن يكــون هدفــا منطقيــا ممكــن تحقيقــه وأن تكــون البيئــة الداخليــة
والخارجيــة متوافقــة مــع ذلــك الهــدف
تتضــارب الترجمــة حــول هــذه النقطــة فمنهــا مــن يــرى الهــدف مهمــا للشــخص أو
المنظمــة ومنهــم مــن يترجمــه إلــى الهــدف الواقعــي .ســنختار الهــدف المهــم
للمنظمــة بســبب االلتبــاس الحاصــل بيــن واقعيــة الهــدف وقابليــة تحقيقــه .فالرجــوع
لقلــب المناصــرة كعمليــة هدفهــا تغييــر جزئــي فــي واقــع معيــن لمجموعــة أو فئــة
واســتنادا علــى مقاربــة األرضيــة المشــتركة فــإن الهــدف ال بــد أن يكــون مهمــا و
ضروريــا لتحويــل صــراع وبنــاء شــراكة فعالــة وســالم دائــم .لذلــك نســتند علــى أهميــة
الهــدف فــي عمــل المجموعــة والمنظمــة.

البــد مــن وضــع إطــار زمنــي للمناصــرة  :وقــت بدايــة العمــل علــى الهــدف ،ووقــت
تنهــي فيــه المناصــرة .فالبيئــة الخارجيــة متغيــرة ومــن الممكــن أن تصبــح غيــر مؤهلــة
المناصــرة .فــي بعــض الحاالــت تصبــح المناصــرة خارجــة عــن اهتمامــات الجماعــات
المحليــة مثــال لــو كان موضــوع المناصــرة المشــاركة فــي االنتخابــات المحليــة فإنــه
بعــد إجــراء االنتخابــات تصبــح المناصــرة غيــر ضروريــة.

تمرين
املدة  30دقيقة
تواصــل الفــرق الثالثــة العمــل عــى اإلعــداد اللس ـراتيجية بتحديــد أهــداف املنــارصة معتمديــن عــى  SMARTومنهــا يقــع عــرض كل األهــداف للتأكــد مــن كونهــا أهدافــا
ذكيــة.
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تحديد شكل حملة المناصرة
بعــد تحديــد األهــداف ســــنحاول معرفــة شــــكل الحملــة التــي ســــيقع اعتامدهــا .ســــنقدم يف إطــار هــذا الدليــل ثالثــة أشــــكال مــن حاملــت املنــارصة معتمديــن عــى مقاربة
األرضيــة املشــركة :

 1.حملة توعوية:
جمــــع املعلومــات والتخطيــــط للمنــارصة يبينــان أن الثقافــة املجتمعيــة والنظــرة للقضيــــة أو املوضــوع تكــون مجهولــة متامــا أو شــــبه غائبــة لــدى الجمهــور وأصحــاب القرار.
يف هــذه الحالــة تقــوم املنظمــة مبجموعــة مــن األنشــــطة قصــد التأثــر عــى ثقافــة الفئــة املســتهدفة والوعــي العــام حــول خبايــا موضــوع املنــارصة.
النتيجــة تكون تغيري النظرة الذاتية للفئة املســتهدفة للقضية وعالقة املجتمع مــع القضية انطالقا من مقاربة األرضية املشرتكة.
أي
تعمــــل حملــة التوعيــة عــى وضــع اســـراتيجية تغيــر التصــور الــذايت للفئــة املســــتفيدة وتغيــر العالقــــة مع القضيــة .وإميانــا مبقاربة األرضيــة املشــــركة تتجنــب املنظمة ّ
نشــــاط يقــوم عــى املواجهــة بينهــا وبــن أصحــاب القـرار املســــتهدف مــن الحملة.

-2حملة تحسيسية :
تبنى الحملة عىل التنسيق والتعاون بني املنظمة وأصحاب القرار لتغيري الواقع.
الحاملــت التحسيســية تــايت عندمــا تفتقــد املنظمــة القــدرة عــى التأثــر املبــارش عــى العــادات والتقاليــد الســائدة حــول املوضــوع ووجــود أط ـراف متعــددة معارضــن أو
متجاهلــن للقضيــة.
تقــوم املنظمــة بالتأثــر عــى صنــاع القـرار بتنظيــم العديــد مــن األنشــــطة للوصــول إىل تحســــيس حــول القضيــة وتغيــر نظــرة املعارضــن لهــا .انطالقــا مــن مقاربــة األرضيــة
املشــــركة تكــون االســـراتيجية التحسيســــية مبنيــة علــــى تغيــر نظــرة االخــر ومبنيــة عــى املصالح املشــركة.

 -3حملة الحشد والتأييد:
تقــوم املنظمــة باســــتخدام كل مــا متلــك مــن أدوات وأنشــــطة يف إحــداث تعبئــة مبــارشة مــع صاحــب الق ـرار وقامئــة عــى تحويــل العالقــة مــع القضيــة وإب ـراز القواســم
املشــركة بــن كل األطـراف .كــا تــؤدي اسـراتيجية الحشــد والتأييــد إىل تحويــل املســار لــرورة عمــل الفئــة املســتهدفة مــع املؤسســات واألنظمــة لتحقيــق التغيــر املنشــود
وإرســاء عالقــة تشــاركية بينهــم .

تمرين
بعد تحديد األهداف ،كل فريق يحدد شكل املنارصة التي سيقوم بإعدادها
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جمهورالمناصرة
الجمهــــور هــــو املجموعــة التــي يجــــب إقناعهــا و التأثــر عليهــا إلحــداث التغيـرات املنشــــودة .ميكــن أن يضــــم الحلفــاء ،الحلفــاء املحتملــن و األشــخاص الذيــن ميكــن أن
ميثلــوا عائقــا أمــام تحقيــق األهــداف.
ميكن تصنيف الجمهور املراد التأثري عليه من أجل تحقيق األهداف حسب دوره يف التغيري املنتظر والقدرة عىل التأثري.

الجمهــور األساســــي هــــو مــن لديــه القــدرة علــــى إحــداث التغيــر الــــذي
تريــده وتحويــل العالقــــة بــن الجمهــور وبيئتــه املبــارشة.

الجمهــــور الثانــــوي هــو الــذي ال يقــرر مباشــــرة ولكنــه قــادر عــى التأثــر
بقــوة علــــى اآلـراء والقـرارات بطريقــة أو بأخــرى.

هل يمكنك النفاذ لهذا الجمهوراألساسي؟
وجهــات نظــر الجمهــور الثانــوي ميكــن أن تعــزز التغيــر أو تعارضــه .وبنــاء عــى مقاربــة األرضيــة املشــــركة ســــنويل االهتــام للجمهــور الثانــوي املعــارض للمنــارصة واملحتمــل
أن يكــون مــن مؤيــدي الـراع الكامــن والعالقــات الصداميــة .يجــب تحديــد هــذا الجمهــور و البحــث عــن الســبل والوســائل التــي يجــب اتخاذهــا إلرشاكــه يف املنــارصة بجعلــه
الجمهــور األســايس أو ببنــاء تحالفــات معــه لضــان نجــاح املنــارصة.
تحليل الجمهور:
بعد تحديد الجمهور وتصنيفه يجب تحليل عالقته باملنارصة و ذلك ملعرفة كيفية التعاطي معه والسبيل إللقناعه.

•
•
•
•
•

ماذا يعرف عن القضية؟
ما هو موقفه من القضية؟
ماذاتريدمنه أن يعرف؟
ماالذي يقنعه التخاذ خطوات وإجراءات؟
ما الذي سيجلبه أو يقنعه أو يثري اهتاممه  :معلومات واقعية ،أو األشخاص.

تمرين
املطلوب تحديد الجمهور األسايس والجمهور الثانوي باعتامد املثال املرفق يف الصفحة املوالية.
املدة للتمرين (15دقيقة)
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هدف المناصرة:
الجمهور الثانوي :االشخاص المؤثرة أو المعارضة

الجمهوراألساسي

1

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

يقع عرض جمهور كل فريق ويناقش االختيار ملعرفة مدى فاعلية االختيارات إلنجاح املنارصة.
يكــــون املتدربيــــن يف هــــذه املرحلــة قــد تعرفــوا علــــى املراحــل الثالثــة األولــــى مــن التخطيــط االســـراتيجي للمنــارصة مــن تحديــد للموضــوع ودراســة إملكانيــة تحقيقــه
عــن طريــق جمــع املعلومــات وتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة ( ،)SWOTتحديــد األهــداف وتحديــد الجمهــور.
فيصبح املرور للمرحلة التالية ممكناً وهي مرحلة تحديد الرسائل.

رسالة المناصرة
بعد تحديد الجمهور املستهدف ،ال بد من صياغة رسالة املنارصة والتي توضح للمستهدفني ما املطلوب منهم ؟ وملاذا؟
-

الرســالة هــي خالصة املنارصة وترجمة كل مراحل اإلعداد والتخطيط بهــدف إحداث تغيري جزيئ يف اآلراء والقرارات لصالح الفئة املهتمة باملنارصة.
الرسالة هي األداة التي تؤثر يف الجمهور املستهدف.

الرســــالة هــي مجموعــة مــن العبــارات تتلخــص يف اإلقنــاع بقضيــة املنــارصة وهدفهــا الكامــن تغيــر واقــع معــن ،كــا أنهــا تتضمــن مــا نســعى إىل تحقيقــه .كــا
تحتــوي عــى الــدور الــذي نــود مــن الجمهــور املســتهدف القيــام بــه.
الرسالة هي بناء جرس تواصل قائم عىل حوار بناء بني أصحاب املنارصة والجمهور املستهدف واملجتمع بصفة أعم.
الرســــالة مــن مقاربــة األرضيــة املشــــركة تكــون بنــاءة رافضــة أيل أســــلوب صدامــي أو عــدايئ وتحمــل يف طياتهــا دعــوة للرشاكــة الفعالــة وســاملا دامئــا بــن كل
الفاعلــن يف املنــارصة.
تجب صياغة رسالة املنارصة بطريقة تساعد عىل جلب االنتباه ،وإثارة االهتامم واإلقناع والحث عىل التغيري.
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1

2

3

4

5

المحتوى

اللغة

الوسيلة/
المرسل

الشكل

االطار
المكاني
والزماني

أو ًال:

يجــب أن يكون املحتوى مخترصا ومباشــرا ومقنعا يف مقاربة األرضية املشــرتكة لصياغة موضوع الرسالة ومن املمكن استخدام البيانات املرتبطة
مبوضوع املنارصة لدعم محتوى الرسالة.

ثاني ًا:

تســتخدم لغة إيجابية وحاملة لحلول لواقع يراد تغيريه ويتامشــى مع أهداف املنارصة وتحرتم اللغة املســتخدمة مقاربة األرضية املشــرتكة .يجب أن
تكون الكلامت والجمل أكرث فاعلية ووضوحا ودقة .يجب أن تكون اللغة مفهومة من جميع فئات املجتمع واألقرب للجمهور املستهدف.

ثالث ًا:

املرسل أو القناة املستعملة إليصال الرسائل التي سيستجيب لها الجمهور املستهدف مثال املشاركة يف برنامج إذاعي أو اســتعامل وســيلة اتصال مبارش
كلقاءات أو اجتامع شــعبي .يف حالة وجود وجه معروف ومشهور يصبح املرسل أهم من الرسالة نفسها.

رابع ًا:

ما هو الشــكل اأملثل إليصال الرســالة وتحقيق أقىص أثر ممكن لها؟ هل عرب رســالة؟ أم خطاب؟ أم برنامــج إذاعــي أو تلفزيونــي أو مقاالت؟ أو
ملصــق؟ أو مؤمتر أو ندوة؟ ال بد مــن التذكري أن مقاربة األرضية املشــرتكة تتعامل مع اإلعامل كشــريك يف بناء حوار بناء وخلق منرب للجامعات املحلية
فال بد من اعتبار اإلعامل رشيك شديد األهمية خاصة للجمهورالثانوي.

خامس ًا:

ما هو الوقت املناسب إليصال الرسالة؟ وما هو املكان األفضل؟ يفضل عادة أن تتكرر الرسائل بني
الحني واآلخر لتعميق وجهة النظر واكتساب التأييد وتحقيق الهدف.

تمرين
مواصلة الفرق العمل ضمن مجموعات مع نفس األفراد ،وستقع صياغة الرسالة الرئيسية للمنارصة .املدة  30دقيقة يليها عرض ملختلف الرسائل.
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الوحدة الرابعة

العالقات والمناصرة
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أهداف الوحدة
• التحالف والتشبيك.
• العالقة مع اإلعالم.
• امللف الصحفي.
• كيفية كتابة البيان الصحفي.
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التحالف والتشبيك
التحالف Partnership
التحالــف هــو مجموعــة مــن األشــــخاص أو املنظــات تتعــاون وتعمــل معــا بشــــكل منســق يف ســبيل تحقيــق أهــداف مشــركة لهــا عالقــة بتغيــر واقــع معــن والحصــول عــى
حقوق.
العمل مع الحلفاء عىل تحقيق األهداف املحددة للمنارصة يضيف قوة كبرية للمنارصة ،كام ســيمثل فرصة لتنمية قدرات منظامت املجتمع املدين األخرى.
أسس التحالف الناجح
•
•
•
•
•

االشرتاك يف الهدف.
حسن اختيار الحلفاء.
وضع هياكل إدارة واضحة.
التواصل الشفاف بني مختلف الحلفاء.
القدرة عىل صياغة خارطة عمل حسب جدول زمني محدد لتحقيق أهداف عىل املدى القريب والبعيد.

أشكال التحالف
للتحالف أطر متعددة منها الرســمي وشبه الرســمي ،واملؤقت والدائم .وللتحالف مسميات مختلفة كالتحالفات واالتحادات ،واالئتالفات.

•  Coalitionsاإلئتالفــات :غالبـاً مــا يكــون لهــا هيــكل إداري أكــر رســــمية ،تتضمــن العمــل املشــــرك بني منظمــــات مجتمــــع مدين متنوعــــة إىل حــد ما ،تتفق علــــى حدث
أو قضيــــة أو حملــة واحــدة ،وتقــوم املنظــات بتقســيم املهــام بطريقــة تناســب الجميع.
•  Leaguesاالتحادات :اتفاق طويل املدى عىل قيم مشرتكة بني رشكاء موضع ثقة .يقوم الرشكاء معاً بوضع وتنفيذ االسرتاتيجيات والخطط.
•  Partnershipsالرشاكــة :أف ـراد أو منظــات يعملــون مع ـاً عــى تأديــة مهمــة محــددة ،ويتشــاركون يف الفوائــد واملخاطــر ،وميكنهــم مراجعــة وتعديــل عالقتهــم بشــكل
منتظــم.
ومــن الرضوري مراعاة وجــود هوية واضحة وقويــة للتحالف ،والحفاظ عىل اســتقاللية األعضاء ،وكذلك تطوير اسرتاتيجية اتصال وتواصل فعال داخل التحالف.
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التشبيك Networking
التشبيك هو بناء قدرات ضمن إطار غري رسمي
التشــبيك آليــة اللتصــال والتواصــل متثــل مصــدرا للقــوة والتأثــر ،تطــرح إطــارا تضامنيــا واختياريــا لتفعيــل وتقديــم املســاندة ،تضــم أفـرادا ومجموعــات أو منظــات بطريقــة
أفقيــة غــر تراتبيــة بغــرض تبــادل املعلومــات والخـرات واالتصــال .يعــود مضمــون التشــبيك إىل الرغبــة يف التعــاون وتحديــد االهتاممــات املشــركة
مستويات التشبيك
•

التشــاور :وهــو تبادل اآلراء واملعلومات حول مســائل محددة ويف جوانب مخصصــة دون التخطيط أيل عمل أو إطار عمل مشرتك ملزم أيل من األطراف.

•

التنســيق :وهو أعىل من التشــاور من حيث التشــبيك وبناء إطار للعمل املشــرتك ولو كان قصري املدى ولربنامج أو نشاط محدد.

•

التعاون :ويتضمن التخطيط والتنفيذ ألنشطة وبرامج مختلفة مع رشكاء لهم نفس االهتامم.

أهداف التشبيك
•

تجنب تشتت املوارد وتفتيت الجهود بني أفراد ومنظامت املجتمع املدين.

•

تزايــد فــرص بناء قدرات الجمعيات مبســاعدة بعضها البعض ،مــع الرتكيز عىل الدور الرائد للجمعية الوســيطة يف إدارتها لتنمية قدرات الشبكة ككل.

•

تنامى فرص التعليم املتبادل بني املنظامت ذات املستوى املتفاوت.

•

تساعد عملية التشبيك عىل اكتشاف قيادات جديدة ومنظامت وسيطة

تمرين
هــل أنــت بحاجــة لبنــاء تحالفــات ضمــن حملــة املنــارصة التــي تقودهــا؟ مانوعيــة هــذه التحالفــات؟ هــل أنــت بحاجــة للتشــبيك ويف حالــة اإلجابــة بنعــم ماهــي احتياجاتــك
للتشــبيك ؟
املدة  15دقيقة
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العالقة باإلعالم
تعتمــد مقاربــة األرضيــة املشــــركة عــى اإلعــامل كشــــريك لتوليــد األفــكار واملناقشــــات داخــل املجتمــع ملحاولــة فهــم األســباب الجذريــة للعنــف ،وكيفيــة التغلــب عــى
الخالفــات.
تقــوم مقاربــة األرضيــة املشــــركة عــى مبــدأ الشـــراكة بــن مختلــف مكونــات املجتمــع والحــوار البنــاء عــى املســــتوى املحــي يجمــــع كل األطـــراف املعنيــة واملتداخلــة .كام
تدعــو للتخــي عــن املواجهــة وإرســــاء عالقــة تعــــاون إلنجــاح املنــارصة وتحويــل الـراع للحصــول عــى التغيــر لبنــاء عــامل جديــد قائــم عــى نــوع جديــد مــن الســامل.
يســــاهم اإلعــامل عــى خلــق منــر ثقــة بــن مختلــف الجامعــات املحليــة يســــمح بالتفكــر بشــــكل خالــق مــن أجــل تقريــب وجهــات نظــر األطيــاف املنقســمة واكتشــاف
الجانــب اإلنســاين املشــرك بينهــم .مــن هــذا املنطلــق يعتــر اإلعــامل هــو الحليــف األســايس للمنــارصة للتأثــر عــى صنــاع الق ـرار.
ميثــــل التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف ومختلــف شــــبكات التواصــل االجتامعــي فرصــا للوصــول إلــــى صنــاع القـرار وكذلــك للتأثــر عــى الــرأي العــام بشــكل أوســع ،فاإلعــامل
التقليــدي واالعــامل الجديــد يســتهدف عامــة النــاس ولكنــه مي ّكــن أيضــا مــن التأثــر عــى صنــاع الق ـرار أو قــادة الــرأي الذيــن يســتجيبون للرســائل املوجهــة لهــم والداعمــة
ملوضــوع املنــارصة.
تبنى العالقة مع اإلعالم التقليدي على أساس:
كســــب ثقــة اإلعــامل بشــــرح موضــوع املنــارصة وتقديــم معلومــات صحيحــة وحجــج مقنعــة ورضورة منــارصة القضيــة لضــان حقــوق الفئــة املســتهدفة ومــا هــي
•
النتائــج املرجــوة.
احتـــرام أخالقيــات املهنــة باالبتعــاد عــن خطــاب الكراهيــة والعنــف والثلــب والشــــتم واالعتــاد عــى الحياديــة واملوضوعية يف طــــرح موضــوع املنــارصة ويف مترير
•
الرســــائل .مــن الــروري إعطــاء صــوت للفئــة املســــتهدفة وكل األط ـراف يف املنــارصة للتعبــر عــن آرائهــم وعــدم إقصــاء أي طــرف.
التعامــــل الفعــال مــــع الصحفيــن واإلعامليــن باحـرام الوعــود والتحالفــات املقامــة مــــع اإلعــامل مبد الصحفيــن باملعلومــات الرضوريــة يف اآلجال املخصصــة إللعداد
•
والنشــــر وتقديــم محتــوى يتامشــــى مــع املضمــون اإلعاملــي للوســــيلة وقابــل للنــر الفــوري.
األدوات التي يوفرها االعالم
•

المشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.

•

إصدارمجالت دورية.

•

إصدارملحقات بالصحف اليومية.

•

إنتاج روبرتاجات وثائقية حول الموضوع .

•

إنتاج ومضات إذاعية وتلفزيونية.

•

إستغالل زاوية بريد القراء في الصحف اليومية.

•

إصدارصفحةإلكترونية.

•

نشر إعالنات في الصحف.
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وسائل ربط العالقة باإلعالم:
الملف الصحفي
للتواصل الفعال مع اإلعامل يقع إعداد ملف صحفي لكافة وسائل اإلعامل ويضم امللف:
•
املنــارصة.

تفصــــل موضــوع املنــارصة ،أهدافهــا ،جمهورهــا ،ورســــائلها والتحالفــات والشــــبكات املشــــاركة يف املنــارصة وتركيبــة الفريــق املــرف عىل
وثيقــــة عــــن املنــارصة ّ

وثيقــة تقــدم املنظمــة التــي تــرف عــى املنــارصة وتحتــوي عــى نبــذة عــن أنشــطتها منــد تأسيســها والقضايــا التــي تهتــم بهــا وتعمــل عليهــا ،واملشــاريع التــي
•
تنفذهــا املنظمــة.
•

البيان الصحفي للنشاط أو الربنامج املزمع تنظيمه أو تقدميه ويكون البيان الصحفي محررا بطريقة مهنية تس ّهل عمل اإلعامليني والصحفيني.

البيان الصحفي:
ما هو البيان؟
يهــدف إللعــامل عــن خــر أو نشــاط أو برنامــج ،يحمــل يف طياتــه خــر جديــدا أو معلومــات مفيــدة وهامــة لتســهيل العمــل الصحفــي ويقــدم حقائــق عــن شــخص أو مؤسســة
وتكــون معلوماتــه جاهــزة وقابلــة للنــر.
يكــون البيــان محايــدا يف مفرداتــه وتحريــره محرتمــا ألخالقيــات الصحافــة وال يحمــل أي لــون أو انتــاء ســيايس ويكــون مبنيــا عــى مقومــات املقــال الصحفــي ويقــدم املعطيــات
بــكل موضوعية.
عادة تقع إعادة نرش بعض فقرات البيان.
أنواع البيان الصحفي
•

البيان يف شكل دعوة أو استدعاء للمشاركة يف تظاهرة.

•

البيان للصالح العام  ،يتطرق ملوضوع ليس فيه أي نزاع أو خصام ،يعلم الجمهور عن حدث أو منتوج أو شخصية....

•

البيان لتحديد موقف ،يكون شــخصيا يعرب عن آراء ومواقف الشــخص أو املجموعة أو املنظمة ويصنف املعلومات حسب توجهات الجهة النارشة.

•

بيان مجموعة الضغط :أصحاب موقف الضغط والحشد.

المراحل األساسية قبل تحرير البيان
يجب تحديد:
 1.ما هي النتائج املرجوة.
 2.جمع العنارص االلزمة للوصول للنتيجة.
 3.تحديد العنارص التي تستقطب اإلعامل.
 4.حذف كل املعلومات التي ترض بالنتيجة املرجوة.
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تركيية البيان الصحفي:
يحتوي البيان عىل أربعة أجزاء رئيسية لتقديم الخرب أو الحدث:
 1.الصدارة :تحتوى على الرسائل األساسية وتحرر استنادا على 5W’S

Who
من

What
ماذا

Where
أين

Why
لماذا

When
متى

 2.تصريح المنظم أو المسؤول عن الحدث
يقع اقتباس ترصيح أو مقولة لشخصية معروفة أو للمسؤول عن الحدث إلضفاء الصبغة اإلنسانية للحدث أو الخرب.
مثال“ :سيكون اللقاء فرصة لفتح قنوات الحوار بني النساء العاطالت عن العمل واملسؤولني عن التشغيل ملناقشة الحلول املمكنة لتمكني الشباب يف الجهات” حسب ترصيح
السيدة كرمية رئيسة مجلس القيادات الشابة يف الجنوب.
 3.إعطاء أرقام أو إحصائيات أو النتيجة المرجوة
تضيف األرقام بعدا للخرب ومتكن من إكامل الصورة التي نريد أن نعكسها يف الخرب ،مثال“ :سيقع تدريب  30شابة وشابا لتمكينهم من املشاركة الفعالة يف االنتخابات املحلية
املقبلة”.
 4.نبذة عن الجهة التي تصدر البيان
الفقرة األخرية من البيان تقدم تفاصيل عن املنظمة أو الجهة التي حررت البيان الصحفي لتقدميها إللعامل وإعطاء فكرة مبسطة عن أنشطتها منذ تأسيسها والربامج التي تنفذ
يف املنظمة.
الننســى أن نختم بتحديد الشــخص املسؤول عن الحدث اللتصال به عىل مدار الســاعة للمزيد من االستفسار او إلجراء مقابلة معه أو ....

تمرين
كل فريــق يحــرر بيان صحفي للتعريف مبوضوع املنارصة ويكون جاهزا لنشــر من طرف وســائل اإلعامل.
املدة  30دقيقة

37

			
دليل تدريبي  ----المناصرة

				

			

الوحدة الخامسة

التقييم والمتابعة
المدة

60

دقيقة

أهداف الوحدة

• فهم رضورة املتابعة.
• فهم رضورة التقييم.
• عرض مسودة املنارصة.
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مفهوم المتابعة و التقييم
•

املتابعة هي رصد وتحليل بصفة دورية أو مستمرة األنشطة لضامن التنفيذ الفعال لحملة املنارصة وتساعد املتابعة عىل تحقيق النتائج املرجوة.

التقييــم هو املقارنة بني التوقعات والنتائج بعد التدخل الفعلــي عىل امليدان .الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان أي نشاط أو سلسلة من األنشطة
•
حققت األهداف املحددة مسبقا.

الفرق بين المتابعة و التقييم

المتابعة

التقييم

التوقيت

بصفة متواصلة

فحص دوري عند الوصول ملرحلة مهمة من املنارصة

الموضوع

النشاط اليومي

النتائج العامة وتحقيق األهداف

المساهمين

القامئني عىل املرشوع

الحلفاء والرشكاء ،القامئون عىل املرشوع ،ممولو الحملة

المنهجية

اجتامعات دورية

اجتامعات طارئة أو عند نهاية حملة املنارصة

جوانب من المناصرة
التي يمكن أن تخضع
للمتابعة والتقييم

• استعامل املعلومات التي تم جمعها خالل البحث.
• الهدف أو األهداف.
• الجمهور.
• التواصل وبث الرسائل.
• التحالفات.
• األمور التنظيمية وإدارة حملة املنارصة.

39

			
دليل تدريبي  ----المناصرة

				

			

مقاربة األرضية المشتركة

وسائل المتابعة و التقييم:
وقع تلخيص الوســائل يف وثيقة ويف شــكل أســئلة يقع اإلجابة عنها بصورة دورية للتأكد من جدوى املنارصة وتحقيق النتائج املرجوة.

نعم

ال

المالحظات

هل حققت الهدف المنشود؟
هل توجد عوائق حالت دون بلوغ الهدف؟
هل يمكنك إضافة شيء لتحقيق الهدف؟
هل وصلت لجمهورك األساسي؟
هل وصلت رسالتك للجمهورالمستهدف؟
هل ردة فعل الجمهور كانت ايجابية؟
هل كانت التغطية اإلعالمية مهمة؟
هل العالقة مع اإلعالم ساعدت على بلوغ الهدف؟
هل كان الحلفاء فاعلين في المناصرة؟
هل نجحت في جلب اهتمام صناع القرار؟
هل استطعت التأثير على صناع القرار لتحقيق الهدف المنشود؟

يف آخر التدريب تقدم الفرق الثالثة مسودة حملة املنارصة التي وقع إعدادها طيلة األيام التدربية لتقييمها.

تقديم مسودة المناصرة:
• موضوع املنارصة.
• األهداف.
• الجمهور األسايس والثانوي.
• الرسائل.
• التحالف والتشابكات
• امللف الصحفي.
• آليات املتابعة والتنفيذ.
تقع مناقشة املسودة املقدمة وتقييمها من طرف كل فريق ملدة عرش دقائق ثم تختم الدورة بعرض أهم ما جاء فيها والتذكري بأهم عنارص املنارصة.
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فريق مكتب تونس
منظمة البحث عن أرضية مشتركة:
مدير مكتب تونس :كارل فريدريك بول
مدير المشروع :وسام امليساوي
مساعد مدير المشروع :انس املاليك
منسقة التصميم الرصد والتقييم :سلمي طلحة جربيل

منسقو المشروع في تونس:
المنطقة أ :أسامة بونوح
المنطقة ب :ماهر الرقيق
المنطقة ج :وئام ماليك
المنطقة د :انيس الحبيب
المنطقة ح :نهلة القراطي

صمم الدليل من طرف شركة
COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT, C4D, Tunisia
المشرف العام  :الدكتور الصحبي بن نابلية
بمساعدة :عواطف املصمودي نابلية  -امال الخرضاوي بن يوسف
التصحيح اللغوي :عبد الحفيظ حساينية
تصميم الجرافيك :امين حسني
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