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  الفهرس
  

  المقدمة                     
 

   االجتماعيةريف و الفائدةاتعال، فعةالمرا: Iالجزء 
 ؟ي المرافعة ه ما .1
 ؟ماذا المرافعة ل .2

 
  للمرافعةوضع استراتيجية : IIالجزء 

 
  المرافعة  ومراحل استراتيجية شروط: 1الوحدة 
 ؟للمرافعة استراتيجية جيدة ما هي شروط .1
 ؟المرافعةما هي المراحل األساسية الستراتيجية  .2

 
  مرافعةالهدف بتعريف ال: 2الوحدة 
 ؟المرافعةهدف ذا يعني ما .1
 ؟المرافعةكيف يتم تحديد هدف  .2

 
   والبحثجمع واستغالل المعطيات: 3الوحدة 
 لماذا تحظى المعرفة باألهمية؟ .1
 ماهي مجاالت المعرفة؟ .2

 
  المرافعةالمستهدفين بتحديد : 4الوحدة 
 ؟المرافعةن هم المستهدفون بم .1
  ؟ و تفهمهجمهورك على كيف تتعرف .2

 
  تنفيذ حملة للمرافعة : IIIالجزء 

 
  التحالفات وتعبئة الدعمعقد : 1الوحدة 
 التحالفات؟لماذا نعقد  .1
 ائتالف؟/ كيف نقوم بإنشاء شبكة  .2
 تم تعبئة أكبر دعم ممكن لحملتك؟يلماذا وكيف  .3

 
  وتواصلعلِّل مرافعتك : 2الوحدة 
 ؟المرافعة) خطاب (   وصياغة رسائلتعليلكيف يتم  .1
 كيف يتم التواصل؟ .2
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  المرافعة حملة تتبعاألموال وضمان تعبئة : 3وحدة ال
 لماذا تتم تعبئة األموال؟ .1
 كيف تتم تعبئة األموال؟ .2
 ؟مرافعتك  وتقييم حملة تتبعكيف تضمن  .3

 
 :مالحق

  
  المرافعةالمراقبة الختيار هدف الئحة : 1الملحق 

 
  وتقييم حملتكتتبع  المراقبة لالئحة: 2الملحق 

 
  مرافعتكإنجاح حملة : ة المراقبةالئح: 3الملحق 

 
  المرافعةلحصول على معلومات أكثر حول  للتعرف واروابط مفيدة: 4الملحق 
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  :المقدمة
 

وهي تتولى مسؤولية تلعب الجمعيات دورا جوهريا بصفتها وسيطا بين المواطنين والسلطات العمومية 
عرضون لها ومعرفة اإلكراهات التي يتتتلخص األولى في االستماع للمواطنين ودراسة مزدوجة 

  .المرافعةفتخص نقل ما سبق إلى السلطات العمومية عن طريق مطالبهم، أما الثانية 
 

 فمن المهم أن يتقن ، أداة قوية تساهم في التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسيالمرافعة وحيث إن
 المرافعةوتقنيات ت االفاعلون في المجتمع على العموم والفاعلون في الجمعيات على الخصوص عملي

  .بغرض تنفيذ األهداف التي قاموا بتحديدها
 

  ما هو هدف هذا الدليل؟
 

و  المرافعةوضع أنشطتهم المتعلقة بيهدف هذا الدليل المرجعي إلى تقوية قدرات الجمعيات بخصوص 
  .تنفيذها

 
  لمن يوجه هذا الدليل؟

 
 بشكل المرافعة تقوية قدراتهم للتفاوض وصدق هذا الدليل من أجل الفاعلين واألطرالجمعويين تم إعداد

 الجمعيات التي تعمل في مجال التنميةكما أن  .مجاالت مبادراتهم كل على حدةفعال لصالح التغيير في 
 لكونها تسمح بربط ما هو محلي المرافعة تبني استراتيجية مصلحة خاصة فيلها أيضا ي المحلية فه
  ).الوطني والدولي (كلي وشاملبما هو 

 
 التي من شأنها أن توضح ت والرسوماتلمفاهيم واألدوا لفتعارييهدف هذا الدليل المرجعي إلى تقديم 

 هم الفاعلين الجمعويين يمكن وهو يقوم على فكرة أن.مرافعاتهمرؤية الفاعلين الجمعويين أثناء حمالت 
هذا المضافة لقى القيمة  طالما أنهم يمارسونها يوميا، وتبالمرافعةمبادئ وطرق  أن يستوعبوا بسهولة

  .الدليل هي تقديم منهج يسمح بتنظيم نشاطهم داخل إطار منسجم ومنظم
 

  ما هي بنية هذا الدليل؟
 

مرتبة حسب تم تنظيم هذا الدليل المرجعي عبر تقسيمه إلى جزئين رئيسيين مكونين من ثمان وحدات 
  :ما وهالمرافعةالمنطقي ألنشطة سلسل الت
 
 استراتيجية تصوررتكز على األدوات التي تخول ي لمرافعة ا استراتيجيةتصور األول مخصص ل-

  .إعدادها وتحدد المداخل األكثر استراتيجية من أجل المرافعة
 
ضع التقنيات والكفاءات التي يجب  على مستعملي ي والمرافعة حملة تنفيذ الثاني مخصص لمرحلة -

  . في أحسن الظروف الممكنةالمرافعةملة ومستعمالت الدليل تطويرها ليتمكنوا من القيام بح
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ألمثلة، امختلف  وحدات تلخص التعريفات األساسية والمعلومات واألدوات والرسومات ويضم الجزأين
  :تسهيل قراءتها وفهمهاسلسل لنفس التب الوحداتجميع وقد تم تقديم 

 
   تحديد األهداف-
 
  وضوع وتعريف المفاهيمم تقديم ال-
 
  )رسومات وأمثلة(تقديم بعض األدوات  مناقشة النشاط و-
 
  )مفتاح النجاح(صلة بالموضوع األكثر  تذكير بالمداخل -
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  ريف والفائدة االجتماعيةا، التعالمرافعة: Iالجزء 

  
رمي ي االجتماعية في تغيير المجتمع وهو الهدف الذي ا وفائدتهالمرافعةيخصص هذا الجزء لتعريف 

 .ةغير الحكوميالمنظمات عمل إليه 
  

  األهداف
 :ترمي هذه الوحدة إلى

  
 بشكل يجعله في متناول الفاعلين الجمعويين العاملين في جميع مجاالت المرافعةكشاف مفهوم ست ا-

  وحقوق اإلنسان بالمغرب) بمفهومها الواسع(التنمية 
 
  )صلحتألي شيء (مرافعة  مناقشة الفائدة االجتماعية لل-
 

 : محورين إلى ينقسم هذا الجزء
  

 ؟المرافعةي ا هم .1
 ؟المرافعةصلح تألي شيء  .2

 
  ؟المرافعةي  ما ه. 1

   تعريف1.1
 

م ممثلو قدوقد  .المرافعةويمكن اقتراح عدة تعريفات تبعا لهدف مرافعة ال يوجد تعريف عام لل
  :أثناء ورشات التكوين ريف التاليةاالتع) ح.غ.م(المنظمات غير الحكومية 

 
ل إلى رؤية وعلى المدى القصير للوصخاصة را من األنشطة ال عددا كبيالمرافعةتضم يمكن أن 

  .لتغيير على المدى الطويلل
 

  .ج مؤسسة ما، مهما كانت هذه المؤسسةبرامسياسات ووضعيات ويهدف إلى تغيير ي نشاط  هالمرافعة
 

  . أو التوصية بفكرة ما أمام أشخاص آخرينالدفاعوتقديم الحجج من أجل تعليل الي  هالمرافعة
 
  . تناول الكلمة وجلب انتباه الساكنة إلى سؤال مهم وتوجيه أصحاب القرار نحو الحلي هلمرافعةا
 

 وتقديم حل له ووضع الدعم الالزم للتصرف على يعمال اليوماألإدراج مشكل في جدول ي  هالمرافعة
  .مستوى المشكل ومستوى الحل

  .ي أو إلى تعديل نظام بأكملهالمستوى الداخلعلى ما  إلى تغيير منظمة المرافعةهدف تقد 
 



����� ����� 
 

- 5 - 

 استراتيجيات مختلفة تهدف إلى التأثير على صالحية اتخاذ القرار على المستويات المرافعة تشمل
 أنشطة التسويق االجتماعي المرافعةوقد تتضمن استراتيجيات المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية، 
   .معوية وغيرهاالمنظمات الجواإلعالم والتربية واالتصال وأنشطة 

 
عمل أشخاص مشاركين في عمليات صنع القرار من أجل التعريف باحتياجات ومشاغل ي  هالمرافعة

 وقد يشمل ذلك حقوق اإلنسان ,المهمشة والتي تعاني من الحرمان أو فئات المجتمع أوالبلدان ةكناالس
 .و حتى صياغة سياسات مناسبةاجرة باألطفال والتجارة العادلة والمبادئ اإلنسانية والالجئين والمت

  
 وليس من أجل على األشخاص المحتاجينمارس للدفاع ت ا عن مجموعات الضغط بكونهالمرافعةتميز ت

  1. المصالح الخاصة
  

  :يمكن تلخيص هذه التعريفات كما يلي
 

بغرض إطالق عملية تغيير إيجابية لصالح فئة  وناشطي المجتمع المدني اعليف التزام ي هالمرافعة
  .معينة من المجتمع

 
 أشخاص أو األعمال واألدوات المستعملة في وضعية معينة من طرف مجموعةمسلسل  الاتضمن هذي

بغرض التأثير على صياغة أووضع أوإلغاء أو تغيير سياسة جمعيات تجمعهم مصلحة أو قضية معينة 
  . عامةشريع أو برنامج أو مشروع ذو منفعةأو ت

 
فهم والبحث على حلول وخلق تحالفات وشبكات يمكن أن تساعد على الي و مستوى الوعالمرافعة تشجع

  .نجاح ملموس على المستوى الدوليتسفر عن 
 

 الالزم للحصول على التغيير ممن أجل تعبئة الدعمنظمات /  يعني العمل مع أشخاص المرافعةالقيام ب
 .المطلوب

 
  

  المرافعةالتحسيس ال يعني 
 

  ..، مشكلرغبة في إشراك جمهور معين في مسألةلى اإلعالم واليعتبر التحسيس عمال يقوم ع
 
  .عمل أوسع يتجاوز مرحلة التحسيسا  على التحسيس ولكنهالمرافعةشتمل ت
 

   . تبقى إحداث التغييراقوم على التحسيس ولكن غايتهت المرافعةمن المؤكد أن 
 

   . ال يهدف التحسيس إلى المطالبة بتغيير ملموس لوضعية معينة

 
                                                 

�ت ��� ا�������  ): س.أ.ت.م( 1��د'�ع �%�$� #"رات  � ��ي ا���  
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  مرافعة لمقاربات المختلفة للا 2.1
 

 :مرافعة  مقاربات لل3بصفة عامة توجد 
  

األطراف   وتقوم على دحض كل مقترحات السلطات العمومية أوالمقاربة السلبية •
 . األخرى دون اقتراح أي بديلةالمعني

اقتراحات  وتقوم على عدم تقديم اقتراحات أو مبادرات وانتظار المقاربة المتفاعلة •
 والتجاوب معها بعد )أخرى للقرارراكز الحكومة، األحزاب السياسية، م (اآلخرين

 ذلك
 المحيط الذي ترغبون أو  وتقوم على تحديد المشكل الذي يعاني منهالمقاربة الفعالة •

ل و التفاعل والتحليل وإيجاد حلو) بصفتكم فاعلين جمعويين(تنهضون بمسؤوليته 
نهاية في قود مسلسال ي ،رأيناكما ، لهذا يشك و.واقتراحها على األطراف المعنية
كثر فعالية ألنها  األالمقاربة وتعتبر هذه .المرافعةاألمر إلى صياغة استراتيجية 

 .المرافعةتضفي مصداقية وفعالية أكثر على حملة 
 
  ؟المرافعةلماذا . 2
 

أرفع مستوى ات على جميع مستويات اتخاذ القرار لكون القرارات التي تؤخذ على المرافعيتم إجراء 
ويمكن أن تحدد األعمال التي تجرى على مستوى متواضع السياسات ، األدنىتؤثر على المستويات 

 .المقررة على أعلى المستويات
 

 المرافعةمختلف مستويات 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :إتقانهاو المرافعةاستراتيجية إلى   للجوءيوجد على األقل سببان
 
  جتمعتغيير الم في ا وفعاليتها لفائدته-
  لجمعوي في تحسين فعالية العمل اا لدوره-

 الدولي

 اإلقليمي

 الوطني

 المجموعة  المجتمع
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  ما هي الحلول؟

  المرافعة
  السياسات/ تغيير القوانين 

  ما هو المشكل؟
  

  مرافعة  الفائدة االجتماعية لل1.2
 

مع وذلك من خالل خبرتها ي تمثيل مطالب مختلف مكونات المجتتساهم جمعيات المجتمع المدني ف
  .وإمكانياتها
فالعمل المنجز على مستوى المشاريع :  جسرا حساسا بين النظرية والتطبيقالمرافعةتنشأ يمكن أن 

تغييرات على مستوى البنيات التي تعتبربصفة عامة أصل الفقر   إذا لم يتم إجراءاً محدوده مفعوليكون
 .والالمساواة والتخلف

  ماهو المشكل؟
  لماذا نقدم خدمات بصفتنا جمعية

 
  ومرافعتهم المجتمع المدني أن يطرحوا أسئلة حول رهانات حملة ى فاعليالكتساب الفعالية يجب عل

  .ربطها بتحليل إجمالي لرهانات البلد االجتماعية والسياسية واالقتصادية
 

والمؤسسات أي شاكل اليومية والمحلية بالسياسات فقط على هذا المستوى سيكون باستطاعتهم ربط الم
   .بمراكز اتخاذ القرار

 
 في عملنا وكفاحنا اليومي وذلك إذا ا إذا أمكن إدماجه بفعالية بأشكال خدمات أخرىالمرافعةيمكن ربط 

  .ر مهميأردنا إجراء تغي
 

جرى على جميع ت يمكن أن المرافعةوذلك يعني إدماج التحسيس والوعي السياسي في عملنا وإدراك أن 
مدينتك أو /  في مدرستك أو قريتكةالمرافع فيمكن إجراء ،وبالفعل .مستويات االلتزام واإلمكانيات

  .دوليعلى المستوى الوطني أو اإلقليمي أو حتى ال
 

شرط احترام بعض المبادئ مثل الشفافية يجب إجراء الحوار بين الجمعيات وأصحاب القرار السياسي 
 اليعارض عن مصالح المجموعات والقطاعات المساهمة في المصلحة العامة إن الدفاع  .ياتواألخالق

  .نهاية األمرفي  القرار واتخذ هم من يالفاعلون السياسيونف: ير العمل الديمقراطيس
 
 

  الجمعوي في تحسين فعالية العمل المرافعة دور 2.2
 
تغييرات حقيقية ال تؤدي إلى معظم أنشطة الجمعيات والمنظمات لنتائج غير ملموسة أو   تفضي-

  . المؤسساتيلمحيطها االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي أو
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وسائل فهم منطق  ،مسلسلالا الراغبة في التعبير عن رأيها في هذ، الجمعية/  يجب أن تمتلك الهيئة -

  .حتى تتميز بالفعاليةتدخل نسب للالمؤسسات وأن تعرف المستوى األ
 
  :ساهم فيللمرافعة ي وضع وتنفيذ استراتيجية فإنفي نهاية األمر و 
مصادر المعلومات وتحليلها واالستفادة للتَّعرف على ويين وتعزيز قدراتهم  توسيع آفاق الفاعلين الجمع-

  منها؛
 والتعاون مع الفاعلين الجمعويين اآلخرين ائتالفات  االنفتاح على األطراف المعنية األخرى وخلق -

  رغم االختالفات والمنافسة؛
  إسماع صوتهم؛ التعريف بمنظماتهم و-
أو االعتيادية باألحداث الوطنية وإحداث اتصال مستمر بين / حلية و السماح لهم بربط األحداث الم-

) السياسية والتشريعية واالقتصاديةالكبرى خيارات البلد (المحلي والدولي وذلك على أوسع المستويات 
األسر والمجتمعات في حيك أو األسئلة والتحديات المطروحة على مستوى (وعلى أضيق المستويات 

  .).قريتك أو مدينتك
  

   في السياق المغربيالمرافعة
 

 عمال غريبا أو جديدا في السياق المغربي، فقد لجأت لهذه االستراتيجية بعض المرافعةال يعتبر القيام ب
  ..)اقتراحات، استراتيجية التحسيس، تعبئة الدعم الالزم(أطراف حركات استقالل المغرب 

 
  :معوي مثلويمكن ذكر أمثلة حديثة أخرى مستقاة من العالم الج

 
  .كبرى لصالح مراجعة التشريع الخاص بالجمعياتمرافعة حملة ذي قام بال" الجمعويفضاء ال" تجربة -
 
على (إلصالح المدونة والرفع من مستوى المشاركة السياسية للنساء  تجربة الحركات النسائية -

  .)مستوى البرلمان
 
 بالطريقة ت إذا ما تممرافعةالأن ب  وهو ما يوحي، أفضت جميع هذه الحمالت لنتائج ملموسة-

    . ؤدي إلحداث تغييرتالصحيحة قد 

 
  

  ما يجب تذكره: مفاتيح النجاح
 

 ببعض األخالقيات ، بعين االعتبار مسبقاتأخذ،عن قضية ما شرط أن ترافع للجمعيات كامل الشرعية لل
  :من بينها

 
 الضيق طاراإل وليس في) بيل للكلمةحسب المعنى الن( العامة  في إطار المنفعةالمرافعة إدراج -
  أو مجموعة معينة؛/ ضغط ال اتمجموعمصلحة إحدى  ل
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  .ها المنتظرةنتائج والمرافعةحملة أهداف ن  اإلعالن عوعمل بكل شفافية  ال-
 
  .   إجراء الحملة مع احترام األطراف المعنية األخرى والقوانين المعمول بها في البلد-
  

  لمرافعةليجية  استراتتصور: IIالجزء 
 

خصص الجزء األول من هذا الدليل المرجعي لتقديم عدد من المداخل واألدوات االستراتيجية التي 
  .المرافعةمالئمة لتحقيق عمل مكن من وضع استراتيجية تُ
 
  : مقسم إلى أربع وحدات أساسيةووه
 

   المكونات                                                     الوحدات
 
 ؟مرافعة استراتيجية جيدة للما هي شروط. 1          المرافعةجية  ومراحل استراتيشروط. 1 

 الستراتيجيهما هي المراحل األساسية . 2
 ؟المرافعة

 
 ؟المرافعةهدف عني يا ماذ. 1    المرافعةتعريف هدف . 2 

  ؟المرافعةكيف يتم تحديد هدف . 2
 

 لماذا تحظى المعرفة باألهمية؟. 1            والبحثجمع واستغالل المعطيات. 3
  هي مجاالت المعرفة؟ ما. 2                                                    

 
 من هم المستهدفون بالمرافعة؟. 1       المرافعةتحديد أهداف . 4  .3

  كيف تتعرف على مستمعيك و تفهمهم ؟ . 2    
 
 
 
 
  

  :1الوحدة 

 
  المرافعةية  ومراحل استراتيجشروط

  

  األهداف
 

  :قصد المرافعةوضع أساس استراتيجية تقوم هذه الوحدة ب
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   تحديد الشروط األساسية أو المداخل االستراتيجية؛-
 
            . وتقسيمها إلى مراحل أساسيةالمرافعة حصر عملية وضع استراتيجية -

 
لضغط والمشاركة في المشاورات وهي تتضمن عادة مقابالت مباشرة وابدقة  محددة المرافعةأنشطة 

مع السياسيين والبيروقراطيين، وقد يتم إجراء هذه األنشطة بأماكن مختلفة ومع فاعلين مختلفين تبعا 
  .االهتماملعملية اتخاذ القرار التي تعتبر مركز 

 
 نشرانطالقا من وضع جدول األعمال وال( التخطيط مسلسل  مراحل واحص، تفاختيار نقطة دخولكمعند 

إذا كان تغيير السياسة قد يساهم في إحداث التغيير ما ومعرفة ) ووصوال إلى التنفيذ والتطبيق والمتابعة
 .الذي ترمون إليه أم ال

  
  جيدة مرافعة  استراتيجية ما هي شروط. 1
 

 .شروط عددا من الالمرافعةلتتميز بالفعالية يجب بالضرورة أن تحترم استراتيجية 
  

  االستراتيجية؟ تعني المقاربة وذاما
 

  .لتحليل سؤال أو مشكل وهو مبني على رؤية شخصية للسؤال) إطار( هي نوع : المقاربة
 

  .حلول لهذا المشكلوصول إلى  هي خطة موضوعة لل:االستراتيجية
  :ة وتشملسومتسمح هذه الخطة بتحقيق األهداف المر

  
   . أنشطة منظمة وضعت تبعا لألهداف-
 
      .ز اإلنجاديعا خطة عمل ومو-

 
  .خاصةتؤطرها مقاربات مقسمة إلى عدة مراحل و  استراتيجية يهإذن  المرافعةف

 
  مقاربات االستراتيجية  1.1

 
 .بعد الجندربعين االعتبار  على مقاربة لحقوق اإلنسان تأخذ المرافعةيجب أن تنبني استراتيجية 

  
  مقاربة الجندر  مقاربة حقوق اإلنسان

حقوق اليحصل الفرد على 
 بمجرد والدته وذلك يةنساناإل

  بمقتضى إنسانيته

يتم الحصول على هذه الحقوق بغض النظر عن الجنس أو اللون 
  ... أو العرق
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 عالمية وهي ال يةحقوق اإلنسانال
  تتجزأ وال يجوز التصرف فيها

حقوق  البجميع) الفتيات والفتيان(يجب أن يتمتع الرجال والنساء 
دون اعتبار ..) ية والسياسية والثقافيةالمدنية واالقتصاد (يةاإلنسان

  .خصائص المحيط الذي يعيشون فيه
من المستحيل تحقيق حقوق اإلنسان إذا لم تؤخذ مقاربة الجندر 
بعين االعتبار وإال فلن تستفيد سوى نصف الساكنة من هذه 

  .الحقوق على أفضل تقدير
المساواة هي مقياس مستعرض 

  لجميع فئات الحقوق
   متساويةحقوقب الرجال والنساء يجب أن يتمتع

يجب محاربة الالمساواة المرتبطة 
 على أساس المنبنيبالتمييز 

  ..الجنس، العرق

مخالفة لمبدأ المعاملة المساوية ولكن ال تعتبر األعمال اإليجابية 
يجب اتخاذها مؤقتا لمحاربة التمييز المبني على أساس الجندر 

  )دة بين الرجال والنساءبخصوص االختالفات والفوارق الموجو(
تقتضي المقاربة المتمحورة حول 

 بأن تركز يةحقوق اإلنسانال
برمجة السياسات على 

المجموعات التي تعاني من 
  .التمييز

تعتبر النساء واألقليات الدينية والعرقية أكثر المجموعات التي قد 
  .تتعرض حقوقها للخرق

السياسات  كل ولوية حتى تشتمليجب أن تحظى النساء باأل
 تتبعتحليل يأخذ الجندر بعين االعتبار، ( بعد الجندر  علىوالبرامج
ليس من الوسائل للتأكد )  للجنس حسب مقسمة معطياتوتقييم و

  من النتائج المحصل عليها بخصوص محاربة التمييز المعبئة بل 
  يةحقوق اإلنسانتدقيق مقاربة التقوم مقاربة الجندر بإغناء و

  
  بعد الجندر باالعتبار  على الحقوق وتأخذ ترتكزملية تبني جمعية بشمال المغرب مقاربة ع

  
لمدرسة النشغالهن بجلب الماء، يذهبن لأن الفتيات ال ) بشمال المغرب( الحظت الجمعية أ ،في البداية

  . في القيام بالمهمة المذكورةنر لكن الفتيات استمر، لحفر اآلبارعملياتفقامت بإجراء 
  

خلص الفتيات من هذه المهمة وأن الساكنة المحلية عدد اآلبار لتُ من أن تضاعفا ارتأت الجمعية بعده
  .بنفسهاينبغي أن تبادر بحفر آبارها 

  
بما أن الجمعية تعتبر منظمة غير حكومية :  توصلت هذه الجمعية للخالصة اآلتيةفي المرحلة الثالثة

اإلدارة اإلقليمية ( اآلخرين للضغط على المسؤولين المحليين فينبغي أن تتعاون مع الساكنة والشركاء
  .لضمان التحاق الفتيات بالمدارس وتوفير الماء الصالح للشرب للجميع) والمنتخبين المحليين

  
  بعد الجندر تنبني هذه المقاربة على حقوق اإلنسان وتأخذ باالعتبار

  
بار المقاربة المتمحورة حول حقوق اإلنسان ك تأخذ باالعتتعمرافكيف تضمن أن أهداف وأعمال حملة 
  المشتملة على بعد الجندر؟و

  
   ومن قام بذلك؟التي تم خرقها) لفتيات والفتيانا (ما هي حقوق النساء والرجال -
  ؟)بما في ذلك حقوق النساء ( المجموعات المهمشةتهمهل يتعلق األمر بخروقات  -
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  رة إليها؟ وكيف تتم اإلشااتقوما هي طبيعة هذا الخر -
  ؟هل تحمي قوانين البلد هذه الحقوق -
  ؟ هل تتطابق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية -
  ؟) ومؤسسات أخرىالعدالة ( للميكانيزمات الوطنيةهل هناك فرص لاللتجاء -
  ؟ الخروج بنتيجة عند اللجوء للقضاء أو غيرهما هو احتمال -
  ؟للجوء للميكانيزمات الدوليةمباشرة اإلمكانيات المباشرة وغير الما هي ا -
  ها لحل هذا المشكل؟تقديم ما هي الحلول التي ينبغي -
     بالنسبة لكل واحد من هذه الميكانيزمات ما هي إيجابيات وسلبيات اللجوء إليه؟-

  كتيب، التحالف الدولي ضد المتاجرة بالنساء؛: المتاجرة باألشخاصحقوق اإلنسان و: المصدر

http://gaatw.net/books_pdf/Human%20Rights%20and%20Trafficking%20in%20Person.pdf 

 

  ؟المرافعةماهي المراحل األساسية الستراتيجية . 2
  

  المرافعةاستراتيجية 
  

1  
ئج تحديد الهدف والنتا

  المنتظرة
  

2  
  جمع وتحليل المعلومات 

  

3  
  المستهدفين تحديد 

  

4  
  إنشاء التحالفات

  

5  
  تقديم الحجج والتواصل

  

6  
  بع والتقييمالقيام بالتت

  
  مفاتيح النجاح

 أنيفترض وهذا احترام العملية ومستوى اتخاذ القرار شيء استراتيجي وبناء، ر أن يجب تذكُّ 
  .جب أن يتجاوز مركزا للقرار ليقصد التراتبية األعلىاتصاالتكم وحواركم ال ي

 هذا .كم ال يزال بين يدي موظف ماتعمراف أن تطلبوا مقابلة الوزير في حين أن الملف موضوع مثال 
  .يعني إشراك الموظف في مقاربتكم للحصول على ثقته واحترامه
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  . الوقت المناسبفي اتخاذ القرار عند للموظف األعلى لاللتجاءهناك دائما فرصة  
  

  
  

  المرافعةالتعريف بهدف : 2الوحدة 

 
  األهداف

  :تهدف هذه الوحدة إلى
 
  والتعريف به المرافعة توضيح مفهوم هدف -
مرافعة بوضع استراتيجية األساسية التي تسمح  اقتراح بعض األدوات التي قد تسمح بتحديد األهداف -

  جيدة
 

  ن ما نطمح إليه وبين أهدافنميل إلى الخلط بيهيا لكوننا سهال وبديالمرافعة قد يبدو اختيار هدف 
غير ية وع فبعض تطلعاتنا تتميز بطموح كبير وهي غير واق؛بينما ال يكون الحال كذلك دائما  ،المرافعة

 2قابلة للتنفيذ
 
  ؟المرافعةما الذي يسمى هدف . 1
 

  .المنظمات لتغيير سياسات وبرامج الحكومات أوالمؤسسات أوالمرافعةيرمي هدف 
 
   وبصفة عامة يكون.كم هو ما تريدون تغييره وإلى أي حد ومتى سيتم ذلكتفعمرا هدف -

  . من سنة إلى ثالث سنواتالمرافعةأجل هدف 
 
   ويجب أن. أو رؤية أكثر شمولية غايةتحقيق  نحو درجبالواقعية والت تتميز هو مرحلة الهدف -

  .ؤسسة اتخاذهيركز الهدف أكثر على إجراء محدد تستطيع الم
  

  المرافعةموضوع وأهداف 
 

   سياسياعمال مشكل يستدعي  :الموضوع
  

  ) سنوات5 إلى 3من ( على المدى المتوسط المرافعة النتائج المنتظرة من حملة  :الغاية
 

  .النتائج المنتظرة على المدى القصير والتي تسمح بتحقيق الغاية: الهدف
 

                                                 
�ع، د��. ا�*��$-، : +�ر�� . ر$*� ر 2'"/� ��"0�1997  
Http://sara.aed.org/publications/cross-cutting/intro_advocacy/html/body_fr.htm 
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  :يجب أن يكون الهدف
  

  .ى طلب ونتيجة ينبغي التوصل إليها بشكل دقيقيشتمل عل: محددا
  ..يأخذ باالعتبار السياق الخارجي ودرجة تقبله المحتملة على المستوى االجتماعي والسياسي: واقعيا

فعال على ا وبشكل تأثير إيجابيعلى النك يأخذ باالعتبار السياق الداخلي لمنظمتك أو شبك: قابال للتنفيذ
  .السياق الخارجي

  ؟المرافعةهل يعزز الهدف غايتك من وراء : مناسبا
  يقهحقيسمح بتقييم درجة ت: قابال للقياس

  
  ؟المرافعةحدد هدف يكيف . 2
 

  :تتضمن عملية اختيار األهداف
 في النهاية المرافعة وما نستطيع فعله، و هدف  التفاوض بشأن ما يجب أن نفعله وما نريد أن نفعله-

  نتيجة هذا التفاوض؛هو 
  بالنتائج المنتظرة ؛لديهم  مصلحة عاجلة مشاورات واسعة مع األشخاص الذين  نقاشات و-
) المحيط االجتماعي والسياسي واالقتصادي( إعادة النظر في األهداف تبعا لتطور السياق الخارجي -

  ) أو المجموعةجمعيةالوضعية داخل ال(والمحيط الداخلي 
 

  .المرافعةنجاح حملة إل  بعناية فائقةالمرافعة تحديد هدف من الضروري
 

  :مثال
 

  تحديد سيئ للهدف
 

  المحيط السياسي والمؤسساتي للقطاع الجمعوي إنعاش :الهدف
 

  غاية وليس هدفايعتبر هذا 

 
  تحديد جيد للهدف

 
  تقديم األهداف التي ينبغي تحقيقها ويجب أن : (سياسة ترمي إلى/  جعل الحكومة تتبنى قانونا 
  ):ذ في أجل ال يتجاوز سنتين أو ثالث سنواتتكون محددة وقابلة لللتنفي

  - أ
   -ب
  -ج
 

   فالكل يتوقف على طبيعة أهدافك ، ليس من الضروري تحديد عدة أهداف في نفس الوقت
  الوسائل البشرية والمالية وإمكانيات (وقدراتك لتحقيقها ) المشاكل المتوقعة(والسياق الخارجي 
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  ..).التعبئة والشهرة

 
 

  أن هدفك هو تغيير سياسة ما؟  كيف تتأكد من3.2
 

مستوى  يجب أن تتوخى الدقة أثناء تحديد هدفك لتتمكن من وضع استراتيجية فعالة لتحقيق هدفك على 
 يجب أن تتعرف على المؤسسة المستهدفة وأصحاب القرار المعنيين إلعداد خطة .تغيير السياسات

 المرافعة ينبغي أن يكون هدف .بالمؤسسة مقنعة ولمعرفة كيف تؤثر على عملية اتخاذ القرار تواصل
  .محددا وقابال للقياس لمعرفة ما إذا قمت بتحقيقه خالل األجل الذي حددته

 
 خذ الوقت الكافي لتحليله ،ولكن إذا سبق وأن قمت بتحديد الهدف ينصح بتحديد هدف واحد في كل مرة

استعمال نفس  أيضا يمكن .ء محتملينأو حلفا عقباتتبعا للمعايير المقدمة فقد يفيدك ذلك في اكتشاف 
  .أو اختيار موضوع عام/المعايير لتحليل و

 
 كتعمراف موارد  على؟ يتوقف هذاهل من الممكن اختيار العمل على عدة أهداف في نفس الوقت

. عموما من األفضل التركيز على األهداف التي من الممكن تحقيقها بشكل واقعي. التنظيمية والشخصية
الغاية من . شيئ بالمرة أي يريغعدم تتنظيم كل شيء وهم بهذا يجازفون ببافعين ترد من الميرمي العدي
  .ويستحق العناء هو مساعدتكم على التركيز على هدف واقعي وقابل للتنفيذ هذه الوحدة

 
  :بمجرد تحديده يجب أن يكون الهدف موضوع تحليل دقيق بغرض

  لخارجي وتوقع العقبات والمقاومة المحتملة؛تحديد واقعيته مقارنة بالسياق والمحيط ا -
 . تحديد الوسائل البشرية واللوجيستيكية والمعدات المطلوبة-
 
 
  

  مفاتيح النجاح
 

   محددا وقابال للقياس لمعرفة ما إذا تمكنتم من تحقيق هدفكم في المرافعةيجب أن يكون هدف 
  .األجل الذي قمتم بتحديده

 
  :ف موضوع تحليل دقيق بغرضبمجرد تحديده يجب أن يكون الهد

   تحديد واقعيته مقارنة بالسياق والمحيط الخارجي وتوقع العقبات والمقاومة المحتملة؛-
  .   تحديد الوسائل البشرية واللوجيستيكية والمعدات المطلوبة-
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  :3الوحدة  
 البحث وجمع واستغالل المعطيات

  
  األهداف

  .مستعملي ومستعمالت هذا الدليلاقتراح بعض طرق جمع وتحليل ونشر البحث على 
 

ة  على معلومات حديثالمرافعةمن الضروري أن يتوفر الفاعلون الجمعويون الذين يحضرون حملة 
   .وصحيحة مبنية على بيانات دقيقة وموثوق منها 

 
  لماذا تحظى المعرفة باألهمية؟. 1
 

 فهي توفر المعلومات .ةعافمرأساس كل حملة  الجيد ستخباراالوتشكل المعرفة والتحليل النقدي 
مع تبيان موضع ونوع الميكانيزمات  التي ينبغي أن نختارها للمضي إلى األمام المرافعةالستراتيجيات 

 .التي قد تشكل أكثر نقط الولوج إفادة للحملة
  

  : بالمرافعةمحيط حملة تسمح المعرفة الجيدة ب
 
  ؛جودة ودقيق للتشريعات والسياسات المومالئمإجراء تقييم  -
  ؛اتخاذ القرارمسلسل  معرفة -
  ؛السياق الذي تحدث فيه هذه العملية التعرف على  -
  ..)االطالع على مداخل القضية ومخارجها، مراجعة الوحدة (المرافعة حجج تدعم تهيئ -
 ،)ل على مستوى السياق الخارجيالعم( وفي نهاية األمر إضفاء المزيد من المصداقية والفعالية -
  .على حملتك) النتائج مقارنة مع الوسائل المعبئة من طرف جمعيتك أو شبكتك/ ف المصاري(
  
  ماهي مجاالت المعرفة؟. 2
                                                  

  
  

�ت ا���ا����� ����� ا	���
����� ا 

����� ا	%��ق 	#د�ء 
&�'	�( 

�,�در ا	��*(��ت ���������� ا	�(.(ع   
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  حملة لمراجعة قانون الجمعيات: مثال
  
   يات العامةالقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالحر. 1

  المقتضيات القانونية الحاليةمعرفة •
 هذه القوانينطرحها  المشاكل التي تمعرفة •
  تشريعات أكثر ديمقراطية ببلدان أخرىمعرفة •

 
  السياق الجمعوي. 2

 العوامل المساهمة في إعاقة العمل الجمعويمعرفة  •
 حلول ومقترحات الجمعياتمعرفة  •

 
  السياق السياسي. 3

 )الذين يملكون سلطة القرار(سياسيين المتواجدين معرفة الفاعلين ال •
 معرفة األطراف المعنية األخرى •
 حاتكالتي من المحتمل أن تشجع مقترالتيارات  •
 من قد يعارضونهو  •

 
بصفة عامة تشكل الشفافية والحصول على المعلومة المناسبة تحديا كبيرا خصوصا في بلد مثل 

البرلمان، (بكة حقيقية داخل مختلف المؤسسات على ش  ولهذا فمن الضروري التوفر.المغرب
معلومات حيوية صالحة غير المنظمة ويمكن أن توفر لكم هاته الشبكة ..) الوزارات، وسائل اإلعالم

 وأن تكونوا دائما على اطالع وتربحوا الوقت الالزم لتحضير ،كم وتسمح بتوقع األحداثتفعمرال
 .حججكم ومقترحاتكم ورسائلكم

  
  احمفاتيح النج

 
 ولهذا فمن الضروري االطالع بشكل مستمر ، عدة شهور أو سنواتالمرافعةيمكن أن تدوم حملة 

  :على تطورات الحملة على مستوى
وفي أية إعداده هناك مشروع يتم هل (ك في عملية اتخاذ القرار تفعمراموضوع /  تقدم مسألة -

  ..)مرحلة يتواجد
   تطور السياق السياسي-
   )التي تطوت إيجابيا والتي تطورت سلبيا( ف األطراف المعنية  تطور وضعية مختل-
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  :4الوحدة 
  المرافعة المستهدفين منتحديد 

  
  األهداف

 
  همتفعمرا حملة المستهدفين منتوفير األدوات والمعرفة للفاعلين الجمعويين لتمكينهم من تحديد 

  
 وبتعبير آخر  إلقناع جمهوركرافعةالمبمجرد اختيار الموضوع والهدف ينبغي تعبئة مجهودات 

ونجاح استراتيجية أهمية لكونها ستحدد مدى  أساسية وتعتبر هذه المرحلة .المستهدفين بمرافعتك
 أخذ القرارحصول على النتائج المنتظرة يجب طرح األسئلة على األشخاص ذوي سلطة للك، فتعمراف

  .هذه النتائجل
 
  المرافعةون بهدفم المستهن م. 1
 

  :الغرض ينبغي البحث في اتجاهين هما في الحقيقة متكاملينلهذا 
 
 السلطة الفعلية لتغيير أو تعزيز أو تعديل قانون ذوي وهم أصحاب القرار :ونالمباشر وندفمستهال -

 إذن فالجمهور. المرافعةيؤثر مباشرة على هدف فقرارهم .  أو ما إلى ذلكأو نظام أو معاهدة أو عرف
 المرافعةمن خالل أعمال  الفاعلين المباشرين للتغيير الذي نرمي إلى إحداثه  هواألساسي المستهدف

  ... الحكومة والبرلمان والسلطات الدينية ،وليس بشكل حصري، وتمثلهم المؤسسات التالية
 
 وهم ال يقررون التغيير ولكنهم قادرون على التأثير بشكل كبير على :ونالمباشرغير  وندفمستهال -

باستطاعتهم تشجيع هذا : ن آراءهم تؤثر على الجمهور األساسي بطريقة أو بأخرى لكوأصحاب القرار
المستشارون : التغيير أومعارضته؛ ويمكن أن تكون هذه المجموعة متنوعة نذكر منها على سبيل المثال

م واألحزاب السياسية والشخصيات القيادية التي تتحلى بالمصداقية والمنزلة الرفيعة ووسائل اإلعال
  .والنقابات والجمهور

  
  : المرافعة

  استهداف الجمهور
                                 ↓                       ↓  

  )أساسيون (ون باشرم مستهدفون
، الحكومة، الملك، الديوان الملكي

البرلمان، المنتخبون المحليون، 
  ....السياسيون

  )ينثانوي(ين  غير مباشرونهدفمست
المؤسسات، األشخاص المؤثرون على مراكز 

وسائل اإلعالم، األحزاب السياسية، : القرار
  ...النقابات، الجمعيات، السلطات الدينية
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  مراحل إنشاء التحالفات

  )اتالحليف ( تحديد الحلفاء:1المرحلة 
  شخص أو مجموعة أشخاص:  أشخاص ماديون-
  ...مؤسسات/جمعيات/منظمات:  أشخاص معنويون-
  

  : 2المرحلة 
  )االسم، العمل، التوجه، المقر، مجالت األنشطة، الخبرة(دراستهم للتعرف عليهم أكثر  -
  

  :3المرحلة 
  المرافعة بهدف ام هتملإل )اتالحليف( الحلفاء دفع -
  

  :4المرحلة 
   من سيقوم بماذا؟).ة( تحديد مسؤوليات وأدوار كل حليف-
  

  :5المرحلة 
  .العمل الجماعيمفاتيح –استحضار المبادئ : ة عليهاالتحالفات والمحافظتدبير  -

  المرافعة أوكسفام؛ التخطيط الستراتيجية –ورشة أنترمون : المصدر
  
  كيف تتعرف على جمهورك وتفهمه؟. 2
 

المخاطر التي قد يتعرض بل أيضاً ما سيحفزه لدعم قضيتك ليس فقط من المهم فهم جمهورك وتحديد 
  .لها بدعمه لقضيتك

 
  :ونالمباشرمستهدفون ل ا1.2

 
 السلطات التي كافةهي تتكون من  و. مرافعةهدف مباشر للمستأول عادة، ، السلطات العموميةتشكل 

  .ينبغي التعرف عليها ا لقوانين محددة يخضع عملهو ،تضمن سير الشؤون العامة للدولة
 

: نافسية لعدة متدخلينالت/ هو نتيجة األعمال المشتركة  التشريعات والسياسات/ إن وضع المعايير
، التوازنات السياسية، ة العامالمنفعة: الذين لهم أولويات مختلفةو...البرلمان، الحكومة ، اإلدارات

 .البرنامج االنتخابي
  
للتأثير عليه بشكل يجعل التشريعات والسياسات تأخذ في ا المسلسل في هذالتدخل لجمعيات لمكن ي

  .االعتبار تطلعات المجتمع
  

  :ين غير المباشرفون هدمست ال2.2
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دور حيوي وحاسم في استراتيجية القيام ب مفباستطاعته،  القرارمباشرة التخاذسلطة لهم إذا لم تكن 
  :لذا يجب العمل على) ضدك معك أو(ك تفعمرا
   بشكل جيدم تحديده-
   لدعمك أو عدم دعمكم مصالحه / م تفهم دوافعه-
 ..هم معرفة طريقة عمل-
  

  الهدف غير المباشر  الهدف المباشر  المرافعةهدف 
تخصيص ثلث المقاعد 

  االنتخابية للنساء
 الحكومة التي تحضر -

  قانون االنتخاباتمشروع 
الذي سيناقش  البرلمان -

ويعدل ويتبنى قانون 
  االنتخابات 

األحزاب  القطاعات النسائية في -
المنتميات لألحزاب النساء (السياسية 
للدفاع صلحة خاصة  لها مالسياسية

  )عن هذه القضية
   منظمات حقوق المرأة-
   منظمات حقوق اإلنسان-
لكون هذا  وسائل اإلعالم -

 ه وتأثيرهبعد بهمها نظراً لالموضوع 
  .نسياسيال

  
  مفاتيح النجاح

 
 غالبا ما تكون السلطة مستترة وغير متواجدة في المناطق واألمكنة التي ،في بلد مثل المغرب

  .نتوقعها
تحديد لك تفعمراينبغي التعرف على الشبكة التي تقوم باتخاذ القرار بالنسبة لموضوع  لهذا السبب

  :من أجل) ينالمباشر (ين األساسيينهدفمستال
سيحدد رد فعلها كما أن ك تفعمرا استهدافها بشكل جيد لكونها تمتلك سلطة تقرير مصير حملة -

  مرافعتك ؛مدى نجاح 
بوسعها األشخاص والمنظمات والمؤسسات التي أي  ،ل أفضلبشكين  الثانويينهدفمست تحديد ال-
  لها عموما تأثير كبير على أصحاب القرار مثال وسائل اإلعالم ف(المستهدفين األساسيين تأثير على ال
  
 

  :IIIالجزء 
  المرافعةحملة  ذتنفي

  
إلى ثالث  وهو مقسم .المرافعةحملة تنفيذ بمراجعة المداخل والمفاتيح الرئيسية من أجل يهتم هذا الجزء 

  :وحدات
  

  المكونات  الوحدات 
  لماذا وكيف نعقد التحالفات؟. 1  عقد التحالفات وتعبئة الدعم . 1

   دعم ممكن لحملتك؟وسعلماذا وكيف تتم تعبئة أ. 2
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  ؟ المرافعةوصياغة رسائل تعليل تم يكيف . 1  ك وتواصل تفععلل مرا. 2
  كيف يتم التواصل؟. 2

  كيف تتم تعبئة األموال؟. 1  المرافعة  حملة تتبع وضمان  تعبئة األموال.3
  ك؟تفعمرا وتقييم حملة تتبعكيف تضمن . 2

  
  : 1الوحدة 

 عقد التحالفات وتعبئة الدعم
  

  األهداف
 األهمية الفائقة لعقد التحالفات بين مختلف مكونات المجتمع المدني لترجيح كفة موضوع  توضيح-

  ؛المرافعة
  . ة تعبئة أكبر قدر ممكن من الدعم الخارجي لتحقيق مطالبكالتشديد على أهمي -
  

في ما بين الحركات والمنظمات واألفراد  و دعمها الجهود تقوية هي المرافعةفي حملة مرحلة لعل أهم 
كلما مرافعة شارك الناس بفعالية في الجهود االستراتيجية لل فكلما ,يسعون لتحقيق نفس األهدافالذين 

  .إسكات األصوات التي تطالب بالتغيير واإلصالحكان من الصعب 
 

منظمات وأشخاص يعملون معا إلحداث تغييرات في السياسات ات من  هي مجموعالمرافعةشبكات 
  3.والقوانين والبرامج المتعلقة بموضوع معين

 
يعتبر التمثيل الشامل والمتنوع حيويا للنجاح، كما يجب إدراج أصوات مختلف المتضررين في 

  .. العموميةتماعات والجلسات المخصصة لالستراتيجيات واإلعالناتاالج
  
  لماذا نعقد التحالفات؟. 1
 

  . من الضروري عقد تحالفات تسمح بتوحيد القوى والتكامل وتشكيل قوة دافعة مهمةالمرافعةإلنجاح 
 

 استراتيجيا بالنسبة للقطاع الجمعوي؟االئتالفات /  لماذا يعتبر عقد التحالفات 1.1
  

  سلطة العدد 
  :من البديهي أنه

  ؛آذانا صاغيةووالتأثير لظهور ل كلما زاد عددنا كلما حظينا بفرص -
   كلما حظيت مطالبنا بمصداقية وشرعية أكبر-
  

 :االئتالفات استراتيجيا على مستويين على األقل/ يعتبر عقد التحالفات 
  

                                                 
9�ت): س.أ.ت.م(��آ8 ا�*���� وأ56%� ا� �آ��  3�د��. ���$- �/"'�ع : إ56�ء +;��ت �*:��� ا� �  
http://www.cedpa/uploaded_files/networking_french_all.pdf  
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 :المستوى الخارجيعلى 
في أوقات ات مكانيات مختلفة داخل المجموعإجميع ت: يعزز عملية إحداث التغيير •

 .مختلفة
هذه المطالب يعبر : المرافعةيعطي ثقال للمطالب والقضايا المدافع عنها في حملة  •

 عنها عدد كبير من المنظمات؛
 طالب ال تعبر عن مصالح خاصةيضفي مصداقية أكثر على حملتك مادامت الم •

 لجمعية واحدة؛
 .لوسائل البشرية والماليةأوسع ل دعمتعطي إمكانية أكبر لتعبئة  •

 
 :على المستوى الداخلي

سرعة تتسم بة ويشاركت يمكن أن تكون الشبكة مرنة ،لمنظمات التقليديةعلى نقيض ا √
  وجهة؛غير موالتصرف 

  ن خالل التعلم المتبادل؛ئه م يساهم االئتالف في تعزيز قدرات أعضا√
�ت وأ'�اد �BC6 DE اAه"ا $ �? √���� F��G*Hم �5*�آ�؛�Eف  و�  
  التعددية والتضامن؛تدبير  يسمح بتعزيز قيم √
  .المواردتجميع  جراء التكلفةخفض  √

  
 وبالفعل، فإنشاء ,تشكل إذن هذه المرحلة تحديا كبيرا ولكن ال مفر منها نظرا ألهميتها االستراتيجية

 . وحلفاءهاالمرافعةموعة تحالفات والحفاظ عليها يأخذ وقتا وطاقة لكونه يتطلب عالقات ثقة بين مج
  

 أمثلة عن االئتالفات في القطاع الجمعوي
  

السياسية القوية للمساواة بين الرجال مقاومة نظرا لل
 طورتوالنساء في المجاالت التشريعية والسياسية، 
بخصوص الحركات النسائية بالمغرب خبرة واسعة 

 المخصصة المرافعة حمالت  من أجلعقد ائتالف
منظمات (لقطاع الجمعوي أخرى ل إلدماج مكونات

  ..)حقوق اإلنسان، منظمات التنمية
   

   ربيع المساواة♦
   شبكة دعم خطة العمل إلدماج المرأة في التنمية ♦
 حركة من أجل تخصيص ثلث المقاعد االنتخابية ♦

  نحو المساواة..... للنساء
 جمعية ومركز 40وتضم حوالي :  شبكة أناروز♦

  اء على العنف ضد المرأة لالستماع من أجل القض
  
  ائتالف / كيف نقوم بإنشاء شبكة . 2

 :احترام عدد من المراحل والشروطإن إنشاء شبكة والمحافظة عليها يتطلب 
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أفراد أو مجموعة أفراد؛ أشخاص : أشخاص ماديون:  والحليفات الحلفاءتحديد: 1 المرحلة ♦

  ...مؤسسات/ جمعيات / منظمات : معنويون
االسم، العمل، التوجه، المقر، مجاالت األنشطة، ( للتعرف عليهم أكثر دراستهم: 2  المرحلة♦

  ...) الخبرة
  المرافعة بهدف يهتمون  و الحليفاتجعل الحلفاء: 3 المرحلة ♦
  من يقوم بماذا؟: مسؤوليات وأدوار كل حليفتحديد: 4 المرحلة ♦
  حضار المبادئ األساسية للعمل الجماعياست:  التحالفات والمحافظة عليها تدبير: 5 المرحلة ♦
  

  شبكة أناروز: مثال
  :العوامل الضرورية إلنشاء أناروز

محاربة العنف القائم على : غاية واضحة □
  الجندر

 ضد ةوطنيتحقيق مرافعة : أهداف واضحة □
  عدم معاقبة العنف القائم على الجندر

إعادة وضع العنف القائم : رؤية مشتركة □
 إطار فكري شمولي بغرض على الجندر في

  :تحديد أشكاله ومظاهره
 تطوير بروتوكول مشترك لجمع وتسجيل ♦

  الشكايات؛
  ؛المرافعة وضع أدوات مشتركة للتحليل و♦
   ؛قدرات أداة فعالة لتعزيز ال جعل الشبكة ♦
 لمحاربة أعضاء ملتزمون ومتضامنون □

   العنف القائم على الجندر

  :ى الشبكةالعوامل الضرورية للمحافظة عل
  ؛)، نظام داخليميثاق (معايير واضحة □
، تنسيق عامةجلسات (قليل الشكليات تنظيم  □

  وطني وتنسيقات إقليمية؛
  ؛)تمرير المعلومة( بين األعضاء التواصل الجيد □
  ؛إدارة مشتركة □
  ثقة متبادلة □
االتفاق على القرارات : مشاركة واسعة لألعضاء □

التي تضم جميع وخطط العمل أثناء الجلسات 
  أعضاء الشبكة؛

 تتوالها الجمعية المسؤولة عن : تسييرمنصة لل □
   التنسيق الوطني  

  
   دعم ممكن لحملتك؟أوسعلماذا وكيف تتم تعبئة . 3
 

 تحديد ودراسة جميع األفراد والمجموعات التي من المرافعةلمضاعفة فرص النجاح يجب على شبكات 
  . وغاية الشبكةالممكن أن تدعم أو تعارض موضوع

 
 كلما أصبحت إمكانية تحقيق الهدفعلي الذين يساعدون  أو الجماعات كلما زاد عدد األشخاص

شبكات أخرى أو مجموعات رسمية والزيادة النجاح حقيقية، فباستطاعة الشبكات أن تعقد تحالفات مع 
 .لتوسيع قاعدتهافي عدد أعضاءها وعقد تحالفات مع الهيآت الخاصة وتعبئة دعم عمومي وجماعي 

 
التي قد ) أفراد، مجموعات، مؤسسات(ردود أفعال األطراف استباق تحديد ومعرفة ومن الضروري 
  .تعارض مطالبك

  .التحسيس/ التواصلخطابات حججك وبإعداد أمثل لستسمح هذه المعرفة 
  .ةمحايديكفي أن تجعلها  ضم هذه المجموعة إلى صفها بل المرافعةال يجب أن تستهدف جهود 
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 والتي لم تتخذ قرارا بعد، ففي بعض  المجموعات المحايدةالمرافعةوأخيرا ال يجب أن تنسى شبكات 

الحاالت يصبح أفضل استثمار للوقت والطاقة هو مخاطبة الجمهور المحايد طالما أن هذا األخير لم 
  .بعدتخذ موقفاً ي

  
 سجل األطراف المعنية

  
 ؟ما هو موقف األطراف المعنية الرئيسية �
 الثقل السياسي واالقتصادي واالجتماعي/ السلطة حدد األطراف المهمة من ناحية  �
 الفوائد المنتظرة بالنسبة للجمهور المستهدف عندما سيساند قضيتك/ تحليل المخاطر  �

 
 من هم حلفائي؟

  ؟المرافعة ما هي مصلحتهم في دعم قضية ♦
  ؟خطابههل ينبغي أن يحتفظ كل واحد بهم من خالل إنشاء ائتالف أم نهل من المفيد التقرب م ♦

  من هي األطراف المعارضة؟
   ما هي الحجج المقدمة ضدهم؟♦

  من هي األطراف المحايدة؟
  كيف تتم تعبئتهم واستمالتهم؟ ♦
  

  مفاتيح النجاح
 

 من إجراء حوار مع هم التي تمكنالكفاءات والتقنيات المرافعةيجب أن يكتسب أعضاء شبكة 
  .ميع المستوياتأصحاب القرار على ج

تنظيم جيد وتطور هوية الفريق وتعمل طبقا للمعايير واإلجراءات المقبولة لها الشبكات الفعالة 
من طرف الجميع وتضع أنظمة وبنيات من أجل اتخاذ القرار والتواصل وتستفيد على قدر 

  .اإلمكان من كفاءات وموارد كل عضو بطريقة تمكن من الحصول على أكبر فائدة
 فوائد ودوافع جمهورهم بغرض ، من خالل إجراء تحليل منظم، المدافعون الفعالونستقرأي

  .المرافعةإدماجهم في استراتيجية 
 

 : 2الوحدة 
  ك وتواصلتفععلل مرا

  
  األهداف

هي أدوات التي حججهم واستراتيجية تواصلهم عداد إلللفاعلين الجمعويين هارة توفير األدوات والم
  .مرافعة لة حيوية بالنسبة ألية حم

  
المصداقية للتعريف والتحسيس وإضفاء ترمي  دون استراتيجية للتواصل ةفعمراال يمكن تصور حملة 
 ,المرافعةعلى حجج وأهداف 
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  ؟المرافعةخطاب  وصياغة تعليلكيف يتم . 1
   الحججإعداد 1.1

 
  :ك إمكانياتتفعيضفي على مراهدافك و تقديم حجج أل مطالبك وتعليل

 
   سلطة اتخاذ القراربيدهاإلقناع األشخاص والمؤسسات التي  إيجاد حجج ♦
   إيجاد حجج للرد على المعارضين؛♦
  المؤسسات التي لم تتخذ قرارها بعد؛/  تسهيل تعبئة الدعم الضروري إلنجاح حملتك لدى األشخاص ♦
   تحسيس العموم بقضيتك؛♦
  . إضفاء المزيد من المصداقية والجدية على مطالبك♦
  

 مشكل المعطيات
 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية (والعوامل المتدخلة عميقة واللظاهرة  ما هي األسباب ا♦

  ..)والثقافية
  ما هي نتائج ذلك؟ ♦
   من المتضرر أو من قد يتضرر من المشكل؟♦
   ما هي الحلول الممكنة؟♦
  القرارات الالزمة لحل المشكل؟بإمكانه اتخاذ  من ♦
   اتخاذ القرار بشكل سلبي أو إيجابي؟ من قد يؤثر على عملية♦
  

  : في االعتبار العوامل التاليةالمرافعةيجب أن تأخذ حجج 
  
   السياسة الرسمية المعمول بها،♦
  ،..)الثقافة السائدة، الممارسات االجتماعية( السياق االجتماعي والثقافي ♦
  ،نهرضون الذين قد يرفضوا القوى التي قد تساعد في تحقيق الهدف والمع♦
  . العوائق المتعلقة بالميزانية والمعدات والتقنيات، واإلمكانيات المرتبطة بتعبئة األموال لتحقيق الهدف♦

  
  :ستستمد حججك من

  . بجمعهاالتي قمت) القوانين والسياسات(ل  واإلحصائيات وتحليالمعطيات المعلومات و♦
  .شكل وبالواقع معرفتك الخاصة بالم♦
  . اهكت حقوقهي انتت الةكنا رأي الس♦
  

 )الخطاب (صياغة الرسائل 2.1
 ويتضمن ما نريد تحقيقه، لماذا المرافعة هي نص مختصر ومقنع يتمحور حول غاية )الخطاب( الرسالة
دون لبس أصحاب القرار للتحرك وكذا األشخاص القادرين على التأثير  وهو يدعو أو يحث .وكيف

 .ة بشأن مشكل ماوالمواقف أو التوعيسلوكات بشكل كبير على ال
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 ، لمختلف الجماهير المستهدفةمالئمة تصريحات   صياغة الرسالة
تحدد المشكل والحلول واإلجراءات التي ينبغي 

  .اتخاذها
  ):س.أ.ت.م(مركز التنمية وأنشطة الساكنة  : المصدر

  .، الجزء التاسع)س.أ.ت.م( مسيري المنظمات غير الحكومية، سلسلة من كتيبات التكوين ل تطوير قدرات: المرافعة
  

  كيف يتم التواصل؟
   أدوات التواصل وتعبئة الدعم1.2

 
 يجبا لهذ  و.المستجداتائل والرهانات المهمة في بؤرة لوضع الرسشيء أساسي أدوات فعالة توفر 

وغير ين ك المباشرمستهدفيعملية اختيار هذه األدوات لجعلها تحدث أكبر تأثير على أثناءاالنتباه 
 .ينالمباشر

  
  :هذه بعض التقنيات المختلفة والمتوفرة من أجل تواصل ناجح

   التظاهرات العمومية♦
   العناوين الكبيرة الالفتة والشعارات الحية♦
   الملصقات واإلعالنات التثقيفية♦
   المقاالت المختصرة من أجل أصحاب القرار♦
  اإلعالن عن خطوات العمل المستعجلة والمتعلقة بالحمالت ♦
  الت مع وسائل اإلعالم المقاب♦
  

  ما هي مفاتيح العمل مع وسائل اإلعالم؟
 :تقنية اإلقناع  التي قد تؤثر على الجمهور المستهدف

  
 )المصداقية (استعمال الوقائع واألرقام �
 )تحريك المشاعر(استعمال أمثلة واقعية أو أشخاص  �
 )إثباتا(حجج مقنعة على مستوى شخصي  �
 )مشاركةال(االستماع لوجهة نظر اآلخر  �

  
  على العملحريض الت
  

  اإلقناع
  

  التحفيز
  

  اإلعالم

   ذكر العمل المطلوب-
مخاطبة :  اإلدالء باإلحصائيات والشهادات الواقعية-

  العقل
مخاطبة :  تحفيز األشخاص لالستماع إلى رسالتك-

  المشاعر والتأثير عليها
   تقديم الحقائق-
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  رسالة ناجحة

  
  

  نبرة ولغة مناسبة                                             بسيطة ومختصرة 
  صياغة واضحة

  
  الرسالة الجيدة

  مثال+ وقائع داعمة + التصريح 
  

  ):س.أ.ت.م(مركز التنمية وأنشطة الساكنة : المصدر

 .، الجزء التاسع)س.أ.ت.م(تكوين ل  مسيري المنظمات غير الحكومية، سلسلة من كتيبات التطوير قدرات: المرافعة

  

  

  مفاتيح النجاح
  

) تتضمن بشكل غير مباشر أجوبة لمعارضيك( مفهومة ومقنعة وذات مصداقية يجب أن تكون حججك
  .تبين المصلحة التي سيجنيها البلد والمجتمع إذا ما أخذ في االعتبار مقترحاتك

  ى القبولتقترح كذلك حججك بدائال واقعية قد تلق/ يجب أن تقدم 
خذ دون إعطاء شيء في المقابل، فالصحافيون  مع وسائل اإلعالم فال ينبغي األ التبادلالقبول بمبدأ

لديهم رغبة دائمة للحصول على المعلومات وأفضل طريقة لضمهم لصف حلفائك وإنشاء عالقات 
ذا لم تكن هذه جيدة معهم هي إمدادهم بالمعلومات التي هم في حاجة إليها في حدود اإلمكان حتى إ

   .كتفعمراالمعلومة مرتبطة بمجال 

 

 

 

 

 



����� ����� 
 

- 28 - 

 
 
  

  :3الوحدة 
  المرافعةحملة تتبع تعبئة األموال وضمان 
  
  األهداف

  .المرافعة وتقييم حملة تتبعاقتراح بعض الموارد والمعلومات التي تمكن من تعبئة الموارد وإجراء 
  
  لماذا نقوم بتعبئة األموال؟. 1
 

، وبالفعل فالحصول على الموارد المرافعةالموارد كفاءة مهمة بالنسبة لشبكات تعتبر القدرة على تعبئة 
 ال تجربة أنشطة مبدعة جديدةيوسع من أفق الخيارات المتاحة للشبكة ويعطي لألعضاء حرية المالية 

   4.كن القيام بها بتمويل محدودمي
 

 بديهية فهناك عدد من الشروط المرافعةإذا ما كانت فوائد الحصول على تمويل خارجي من أجل حملة 
  .المرافعةالمسبقة المفروضة على فاعلي المجتمع المدني المشتركين في حملة 

 
  :ويتعلق األمر خصوصا بالمظاهر المرتبطة ب

 تطوير الكفاءات في هذا المجال؛ •
  األموال؛تدبيراحترام األخالقيات بخصوص العمل بشفافية من أجل جمع و •
الموجود في المغرب والخاص بجمع ) التشريع المعمول به(معرفة واحترام النظام  •

 . األموالتدبيرو
 
  كيف نقوم بتعبئة األموال؟. 2
 

 بدون موارد، فيجب أن تشكل تعبئة هذه األخيرة جزء ال يتجزء المرافعةال يمكن أن تستمر مجهودات 
  .ةفعمرامن االستراتيجية اإلجمالية لل

 
  ةفعمرا لل كيف نحصل على الموارد الضرورية1.2

 
، الخبرة، الدعم اإلداري، أماكن المساهمات العينيةالمال، اليد العاملة، : أنواع الموارد المعنية هي

  .االجتماعات، المعدات والتجهيزات
 

  :يمكن أن نحصل على الموارد المالية من خالل
 ؛المدرة للدخل األنشطة ،المساهمات العينيةاإلشتراك، : المساهمات الشخصية •

                                                 
9�ت): س.أ.ت.م( 4�2000د��. ���$- �/"'�ع، �N5 : إ56�ء +;��ت �*:��� ا� �  
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الوزارات، (، تمويالت المؤسسات الوطنية التكفلالتبرعات، : همات الخارجيةالمسا •
 ..والمنظمات الدولية، القطاع الخاص..) المجالس البلدية

 
 

 اقتراحات لتعبئة األموال
  

البحث على قاعدة تمويل متنوعة لتجنب االعتماد على عدد محدود من المصادر،  •
لى شركاء كثر بمبالغ صغيرة ألن عدم الحصول عوفي نفس الوقت من الضروري 

 ، الموارد والتحكم بهاتدبيرهذا من شأنه أن يعقد 
 طلب األموالللقيام بمجهود تعيين أشخاص أكفاء  •
  المحتملينالمقرضينتخصيص الوقت والطاقة الكافيين للتعرف على  •

 
  مراحل أساسية لتعبئة األموال

 
 : مراحل4تنقسم عملية تعبئة األموال إلى 

 
  الميزانية مع تحديد العوامل األساسيةإعداد: ة األولىالمرحل •
 تقديم هذه الميزانية كهدف لتعبئة األموال: المرحلة الثانية •
 المحددة  استراتيجية لتعبئة األموال مع دراسة مسبقة للمصادرإعداد: المرحلة الثالثة •
 تعبئة األموالتتبع ضمان : المرحلة الرابعة •

 
   األموالتدبيرالقيات الجمعوية في ما يخص جمع و احترام الشفافية واألخ2.2

 
 : بخصوص جمع األموال يجب االنتباه للمظاهر التالية

  
، ةفعمرا تتوافق مع األهداف الخاصة لل العدم قبول التبرعات أو عقود ألنشطة التي -

 ويمكن الشبكة الجمعوية من العمل المرافعةويسمح هذا بتعزيز مصداقية حملة 
 عيدا عن كل تحكم خارجي؛باستقالل تام ب

ذوي مصالح وإيديولوجيات تتوافق مع طبيعة وهدف حملة قرضين اختيار الم -
 .المرافعة

 
 :يجببخصوص إدارة األموال التي تم جمعها 

  
 بخصوصوضع إجراءات واضحة وشفافة ومعروفة لدى جميع أعضاء الشبكة  -

 ،األموالاستعمال هذه 
  من صرف األموال بطريقة مالئمةالتأكد  -
 .تقارير مالية منتظمة ونشر  دقيق للمصاريف وإعدادتتبعإجراء  -
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  احترام التشريع المغربي الخاص بتمويل الجمعيات3.2
  

 ماذا يقول القانون المغربي بخصوص تعبئة األموال من طرف المنظمات غير الحكومية
 الخاص 75-00٭  من القانون6تتلخص مصادر تمويل الجمعيات المعلن عنها بمقتضى المادة 

  :بالجمعيات كما يلي
  الجهوية والمحلية وحتى القروية؛اإلدارات والسلطات اإلقليمية و: عمومية مساهمات 

  
 العامة والتي تعمل منفعتهاتمنح للجمعيات المعروفة بعينية تبرعات مالية : مساعدة القطاع الخاص

  .ة أوالرياضية أو التعليمية أوالطبيةفي مجال األعمال الخيرية أوالثقافية أوالتربوية أو العلمي
  

 هي  العامةالجمعيات ذات المنفعةأن  75-00 من القانون 9تنص المادة : االعتماد على سخاء الناس
الوحيدة التي تستطيع دون ترخيص مسبق أن تعتمد على سخاء الناس شريطة أن تكون طريقة 

  .لجمعيةالمنفعة العامة لالتمويل هاته مذكورة في مرسوم إقرار 
  

وأن يتم إعالم  جمعيات سياسية شريطة أن ال يكون مصدر األموال مساعدات المنظمات الدولية
الكتابة العامة للدولة بمصدر ومبلغ المساعدة في أجل مدته شهر ابتداء من تاريخ الحصول على 

  .المساعدة، وقد يتم حل الجمعية إذا لم ينفذ هذا الشرط
  
 والذي ينظم حق تأسيس الجمعية 1958 نونبر 15 في 1-58-376 والمكمل للظهير رقم  المعدل75-00 الظهير رقم ٭

  للظهير رقم  2002 أكتوبر 17 في 5048الجريدة الرسمية رقم (

    )2002 يوليوز 23 في 200-02
 
  ك؟تفعمرا وتقييم حملة تتبعكيف تضمن . 3
 

، وفي حالة عدم تحقيق الهدف ينبغي يسمح التقييم بالتأكد من حقيقة ما إذا تم تحقيق أهدافك أم ال
  . مجراه إال إذا أصبح رفع التحدي مستحيالالمرافعةمراجعة االستراتيجية اإلجمالية ويتابع عمل 

 
  صلح؟يالتقييم ولماذا /بع تالتو  ماه1.3

 
شطة المقررة في خطة العمل  مراقبة وتحليل بصفة منتظمة أودورية أومستمرة لسير األنوبع هتالت

تسمح بالحصول على النتائج المنتظرة وتصحيحها، وهي تسمى كذلك ن الموارد واألنشطة ألضمان 
  .المراقبة
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بين التوقعات وما تم تحقيقه فعال بغرض معرفة ما إذا سمحت األنشطة المحددة التقييم هو المقارنة 
  .بتحقيق األهداف المقررة مسبقا

 
 :وظائف  3ؤدى بع والتقييم هو نظام يتالت
  الم اإلع←
 وتعميق تحليل المشاكل التي ينبغي حلها وكذا إجراء التعديالت المرافعة تقدير فعالية أنشطة ←

  الضرورية تدريجيا أثناء سير األعمال
  .الخروج برأي حول األهداف التي تم تحديدها في بداية العملية ←
  

 أمثلة
 
  : تأكد من بخصوص قضيتكصحفيةت تقوم بحملة أن
   وسائل اإلعالم؛التي تبثها متابعة المقابالت -
  المناظرات وردود األفعال التي تبثها وسائل اإلعالم متابعة -
  .مكنك من توثيق ذاكرة حملتكدعم الحملة بوثائق مما سي -

  :لديك مقابلة مع مسؤول سياسي تأكد من
ن هذا مما سيمكنك من تقديم حججك من جديد وتكرير ما تتوقعه م( كتابة رسالة شكر لهذا المسؤول -

  )المسؤول
  . تبعتلل تحرير تقرير موجز عن هذه المقابلة -
  

  أنواع التقييم المختلفة2.3
  
  أنواع التقييم   

يتعلق األمر بقياس التقدم الحاصل مقارنة مع أهداف   تقييم النتائج
   المرافعة

يتعلق األمر بالتغييرات التي تلحق الحملة أو محيطها   تقييم التأثير
  لمبادرةتبعا لنتائج ا

 لإلجابة المرافعة ذاكرة حملة استعادةيتعلق األمر ب  تقييم العمليات
  كيف جرت األمور؟: على السؤال التالي

المستخلصة من تحسين العملية لدروس ستمكن ا
  . إعداد الحمالت المستقبلية/ الجارية 

 
  التقييم/ تبع ت المراقبة الخاصة بالالئحةانظر في الملحق إلى   

  
  التقييم/ تبع تلمراحل ا

االستراتيجيات (بداية ال  في تحديد أهداف وأبعاد البرنامج التي ينبغي تقييمها تبعا لألهداف المحددة*
  )اآلثارالمتبناة والنتائج و

، وخطة البحث وتقييم الموارد لتحققالتقييم بما في ذلك تحديد مؤشرات ووسائل ا/ تبع تإعداد خطة ال*
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  الضرورية
  دوات التقييم وتجربة أإعداد*
  تحضير التقييم على المستوى اإلداري والنفسي باإلضافة إلى مستوى التجهيزات*
   وتحليلها وتفسيرهاالمعطياتجمع *
  توثيق النتائج ونشرها في شكل مناسب*
    الشروع في استغالل النتائجتفويضالشروع أو *
 
 
 
  

  المالحق
  

  ةفعمرا المراقبة الختيار هدف للالئحة: 1الملحق 
  

  المعايير
إلى أن الهدف  للكم والكيف تشير معطيات هل توجد -

  سيحسن الوضعية؟
   هل الهدف قابل للتنفيذ رغم وجود المعارضة؟-
 جزء مهم من الساكنة؟ هل  هل سيستفيد الهدف من دعم-

  لتحرك؟كفاية لبما فبه اليهتم الناس بالهدف 
 هل باستطاعتك الحصول على أموال أو موارد أخرى -

  بحاجة إليها للتحقيق هدفك؟أنت 
هل بإمكانك تحديد أصحاب القرار المستهدفين بدقة؟ ما  -

  هي أسماءهم ومناصبهم؟
   هل الهدف سهل الفهم؟-
   مدة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ؟المرافعةهل لهدف  -
 هل أنت متحالف مع أشخاص ومنظمات مهمة ستمكنك -

 تطوير من تحقيق هدف دفاعك؟ كيف سيساعد الهدف في
تحالفات مع منظمات غير حكومية أخرى أو مسؤولين أو 

  فاعلين آخرين؟
 هل ستسنح الفرصة لألشخاص الذين يبذلون قصارى -

للتعود على عملية اتخاذ  المرافعةجهدهم لتحقيق هدف 
    القرار والمشاركة فيها؟

  2الهدف   1الهدف 

، معدل AEDأكاديمية تطوير التعليم  / SARAلبحث بإفريقيا دعم التحليل وا:  لالمرافعةدليل التدريب على : المصدر

  ..تبعا للتنظيم من أجل التغيير االجتماعي لألكاديمية الغربية
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  قائمة المراقبة لمتابعة وتقييم حملتك: 2الملحق 
  

  مصادر الفحص  المؤشرات  التقنيات واألدوات
  تحليل موثق*
  مالحظات*
  تقارير االجتماعات*
  ى الميدانخرجات إل*
  تحقيقات*
  جمع اإلحصائيات*
نقاشات المجموعات *

  المؤطرة
شخصية أو (مقابالت *

  )جماعية

عدد المؤتمرات برعاية القادة *
  السياسيين

عدد اإلمضاءات التي حصلت *
  عليها عريضة ما

  عدد المطويات التي تم إعدادها*
عدد الرسائل التي تم توجيهها *

  إلى المسؤولين
تي تناولت عدد المقاالت ال*

  المسألة
  التلفزية/عدد البرامج اإلذاعية *

  التقارير الداخلية*
  التقارير السنوية*
  وسائل اإلعالم*
  تقارير التحقيقات*
  تقارير البحث*
  إحصائيات الخدمات*
  اإلحصاء العام للسكان*
  محاضر االجتماعات*
قوانين، مرسومات، (نصوص *

  ..)قرارات، أوامر
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  إنجاح حملة دفاعك: قائمة المراقبة: 3الملحق 
  

  :من أجل إنجاح حملة دفاعك من الضروري أن 
   يجب أن يكون الهدف واقعيا وقابال للتنفيذ-   تحديد هدف حملتك بشكل جيد-
 عدم انتظار وقوع الحدث للتحرك بل محاولة خلق -   االتصاف بالفعالية-

  هذا الحدث
 يعتبر اقتراح التغييرات المرغوب فيها مصدر -  قترحاتتشكيل قوة لتقديم الم -

  مصداقية خارجية وفعالية داخلية 
   توقع ردود أفعال مختلف المجموعات-   توقع األحداث-

   التدخل في بداية عملية اتخاذ القرار-
 التحضر مسبقا لتجنب مشكل نفاذ الوقت أو -

  مواجهة األمر الواقع، وللسيطرة على الوضع
  تحديد هدف الرسالة -  وأجهزة اتخاذ القرار عمليات معرفة -

  . تحديد ما يريد أصحاب الشأن العام معرفته-
 قبل التوجه لمصلحة حكومية ما ينبغي دراسة -

  برنامج ومصالح هذه األخيرة بشكل خاص
لفت  سيساعد تعديل رسالتك تبعا لمصالحها في -

  انتباهها والتأثير على عملية اتخاذ قرارها
نتيجة اإلجراءات المقترحة /  توضيح بديهية أثر -  حجاج بأسلوب واضح وموجز ال-

  الساكنة بشكل عام / على مصالح البلد 
 إنشاء ائتالفات وشبكات والعمل على استمرارها -   القدرة على العمل بشكل جماعي-

  المرافعةطول مدة حملة 
 يعتبر إنشاء التحالفات مع المجموعات المعنية -
شيئا )  الجمعيات والشبكات األخرىمثال مع(

 ضروريا بالنسبة لحملة دفاعك
  

   بشكل يثير اهتمام وسائل اإلعالم-   القدرة على التواصل-
  اقتراح ما تريده بطريقة تصاغ بشكل جيد وواضح -

 يتعلق األمر بالتوفر على الموارد المالية والبشرية -  تبعت التوفر على الموارد الكافية وضمان ال-
  لمعلوماتية وكذا على العالقات المناسبةوا
 الناجحة على متابعة كل نشاط المرافعة تقوم حملة -

  .تم القيام به
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  المرافعةروابط مفيدة للحصول على معلومات أكثر حول : 4الملحق 
  

  :باللغة الفرنسية
  ):س.أ.ت.م(مركز التنمية وأنشطة الساكنة  -

  دليل تكوين للدفاع، مشروع السياسة: السياسات إنشاء شبكات من أجل تغيير -    
http://www.cedpa.org/uploaded_files/networking_french_all.pdf 

نظمات غير تطوير قدرات مسيري الم: المرافعة ):س.أ.ت.م(مركز التنمية وأنشطة الساكنة  -
  .، الجزء التاسع)س.أ.ت.م(الحكومية، سلسلة من كتيبات التكوين ل 

http://www.cedpa.org/content/general/detail/666/ 
  ؛ 2002 بشكل جيد، تيرفوند المرافعةفهم ، المرافعةدليل : كراهام كوردون -

www.tilz.info 
   1997مقدمة للدفاع، دليل التكوين، : شارما . ريتو ر -

http://sara.aed.org/publications/cross-cutting/intro_advocacy/html/body_fr.htm 
   2006؛ مارس "المرافعة"و" مجموعات الضغط"و" الشبكات"دليل عملي يخص إنشاء : إميرجنس -

http://www.omsar.gov.lb/AFKAR/docs/Guide/français/GUIDE%20networking,lobbying,advo

cacy.pdf 
التحالف كيف تحصل وتحافظ على دعم لصالح برامج التلقيح؟ : دفاع لصالح التلقيح:  هايدي الشير-

برنامج التكنولوجيا ) (م.ص.ت.ب: (؛ برنامج تلقيح األطفال ب  (GAVI) العالمي للقاحات والتحصين
   2001، يناير ) الصحية المناسبة

http://www.path.org/vaccineresources/files/GAVI-AdvocacyHandbook-French.pdf 

 
  :باللغة االنجليزية

   بالنساء؛كتيب، التحالف الدولي ضد المتاجرة: حقوق اإلنسان والمتاجرة باألشخاص -

pdf.Person20%in20%Trafficking20%and20%Rights20%Human/pdf_books/net.gaatw://http  

  

اديمية تطوير التعليم أك / SARAدعم التحليل والبحث بإفريقيا :  لالمرافعةدليل التدريب على  -
AEDالغربية، معدل تبعا للتنظيم من أجل التغيير االجتماعي لألكاديمية .  

دليل دفاع منسقي المجلس التعاوني للخدمات الصحية وإمدادات المياه : المرافعةمرجع  -
  ) ه.إ.ص.خ.ت.م(

http://www.wsscc.org/pdf/publication/Advocacy_Sourcebook_interactive.pdf 

 
  
  
  


