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حول مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط
مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط هي عبارة عن منظمة غري حزبية وغري ربحية، تُكرس جهودها من أجل 
الحوار  األوسط. من خالل  الرشق  الدميقراطية يف  السيايس وتحقيق  اإلصالح  األمريكية عىل  السياسة  أثر  دراسة 
وتحليل السياسات ومنارصة القضايا، يهدف إيل تعزيز الوعي حول كيفية تطوير الدميقراطيات الحقيقيه يف الرشق 

األوسط، والسيام كيفية تقديم الواليات املتحدة األمريكية ألفضل دعم لهذه العملية.
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املقدمة
 Policy) ومعاهد أبحاث السياسات (Think Tanks) إن املنارصة أمر رضوري للمؤسسات الفكرية
التي متر مبراحل  البلدان  السياسات يف  الحوار حول  التأثري عىل  Research Institutes) من أجل 
انتقالية. ويجب أن تتم املنارصة بشكل اسرتاتيجي حيث أن إجراء البحوث والتحليالت فقط يعد 
نوعا من الجهد العقيم إذا كان مبعزل عن خطة منارصة ُمحكمة يتم من خاللها نقل نتائج تلك 

البحوث والتحليالت بشكل فعال لصناع القرار.

ويجب عىل املؤسسات الفكرية أن تشارك يف أعامل املنارصة الهادفة التي تصل وتؤثر عىل صانعي 
القرار يف الشأن املطلوب، ألن جودة بحوث املؤسسة وحدها لن تجذب انتباه صناع القرار تلقائياَ. 
كام أن التأثري من خالل املنارصة عىل أصحاب املصلحة وصناع القرار األساسيني أمر رضوري إلقناعهم 
بأن القضية ملحة، ولتزويدهم بتوصيات قابلة للتنفيذ، وتعزيز ثقتهم بالقدرة عىل إحداث التغيري. 
الة يتطلب فهم جيد للرؤية االسرتاتيجية  الهادفة والفعَّ والشك أن املشاركة يف نشاطات املنارصة 
أثناء التخطيط لجهود املنارصة، باإلضافة إىل وضع معايري تقييم شاملة لتقييم تأثريها طوال العملية 
إلثراء حمالت املنارصة املستقبلية. هذا النوع من املنارصة الذي يتصل مبارشة بصناع القرار للضغط 
أو التأثري عىل قراراتهم بالنسبة لسياسات معينة يختلف عن جهود املنارصة الشعبية عىل مستوى 
القاعدة والتي تستهدف حشد قاعدة عريضة من املواطنني للقيام بانشطة مختلفة قد يكون لها 

تأثري عىل عملية صنع السياسات بعد ذلك.

تتمتع الكتابة الجيدة يف مجال السياسات العامة بسامت مشرتكة، فينبغي أن تكون اللهجة مهنية 
وسـلــسة، كام ينبغي أن تقدم الكتابة حججا متامسكة مستندة إىل األدلة وأن تكون مقرتحاتها 
قابلة للتنفيذ. ينبغي أيضا أن تكون األوراق السياسية مخترصة وغري مثـقـلة مبعلومات غري رضورية، 
الواحدة اىل األخرى. وتشمل أشكال املنتجات املتعلقة بالسياسات  وإن اختلف طول الورقة من 

عادة األوراق واملوجزات والتقارير واملذكرات واملقرتحات والكتب، وأوراق عرض املوقف.

يقوم هذا الدليل بجمع املعلومات والتامرين األكرث مالءمة يف مجال املنارصة والتي تم استياقها 
من أفضل املامرسات لعدد من معاهد السياسات ومنظامت التدريب وذلك من أجل مساعدتك 

عىل تحقيق اآليت:

التعرف عىل املفاهيم األساسية للمنارصة  •

فهم كيف ميكن للمنارصة أن تساعدك عىل زيادة تأثريك  •

تطوير اسرتاتيجية لحملة املنارصة   •

اكتساب مهارات االتصال األساسية  •

تقييم وتحسني جهود املنارصة  •
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تعريف املنارصة
يتم تعريف املنارصة بشكل مختلف استناداً للسياق الذي هي فيه، إال أن هنالك تعريفات عامة 

للمنارصة قد تكون مفيدة، منها:

»املنارصة هي محاولة منظمة لتغيري السياسة، مامرسة السياسة، و/أو املواقف من خالل 
تقديم األدلة والحجج التي ترشح ملاذا وكيف ينبغي أن يحدث التغيري«

Open Society Foundations تعريف مؤسسة —

»املنارصة هي عملية التفاوض والوساطة والحوار، التي من خاللها تتبنى شبكات النفوذ، 
وقادة الرأي، ويف نهاية املطاف، صناع القرار، أفكارك، وأدلتك، ومقرتحاتك، والعمل بها 

فيام بعد.«

Young & Quinn تعريف —

»نعرِّف املنارصة بأنها مجموعة واسعة من األنشطة التي تجرى للتأثري عىل صناع القرار 
عىل مختلف املستويات«. هذا التعريف ال يتضمن فقط أعامل املنارصة التقليدية مثل 
التقايض، الضغط، وتوعية العامة ، ولكن أيضا بناء القدرات، وتكوين شبكات، بناء عالقات، 

االتصال، وتنمية املهارات القيادية.« 

Innovation Network تعريف —

التأثري عىل  تقصد  منظمة،  منهجية،  عملية  باعتبارها  املنارصة  الهند  الزمالء يف  »وصف 
املسائل ذات االهتامم العام وتغيري عالقات القوة لتحسني حياة املحرومني. ووصفها زمالء 
تشكيل  إىل  تهدف  التي  االجتامعي  التحول  عملية  أنها  الالتينية عىل  أمريكا  آخرين يف 
اإلنسان،  حقوق  واحرتام  املهمشني،  لصالح  والربامج  والسياسات  العامة  املشاركة  اتجاه 
وحامية البيئة. ووصف زمالءنا األفارقة املنارصة بأنها لصالح الفقراء، وأنها تعكس القيم 
األساسية مثل املساواة، والعدالة، واالحرتام املتبادل والرتكيز عىل متكني الفقراء والخضوع 

للمساءلة من قبلهم.«

Institute for Development Research, Advocacy Sourcebook تعريف —
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ان اسرتاتيجيات وأنشطة املنارصة التي تنتهجها املؤسسات الفكرية تختلف عن تلك التي يستخدمها 
القطاع الخاص، أو الناشطني واألحزاب السياسية أو جامعات املصالح (Interest Groups) األخرى 
خاللها  من  تعمل  التي  الوسائل  أن  اىل  أساساً  ذلك  ويعود  السياسات.  عىل  للتأثري  تسعى  التي 
املؤسسات الفكرية هي وسائل محدودة، بل نادرا ما متتلك املوارد املالية والبرشية الكافية للقيام 
الفكرية  املؤسسات  تعتمد  وبالتايل  األخرى.  للمجموعات  املتاحة  بالطريقة  املنارصة  بحمالت 
أداء انشطة املنارصة. باإلضافة إىل ذلك، فإن  السياسات يف  البيانات واألبحاث، وتحليل  أكرث عىل 
املنارصة التي تقوم بها املؤسسات الفكرية ومعاهد السياسات تكاد تكون دامئا موجهة نحو صانعي 
السياسات تحديدا كجمهور أسايس.  وهذا يختلف عن أعامل املنارصة يف بعض املنظامت الحقوقية 
القضايا  بعض  بشأن  العام  الوعي  مستوى  لرفع  باملنارصة  تقوم  والتي  غريها،  أو  الحكومية  غري 
االجتامعية أو السياسية، وبالتايل يكون جمهورها األسايس مجموعة من املواطنني العاديني (وليس 
الدعم  الفكرية ال ميكن أن تحشد  الحكوميني). وعالوة عىل ذلك، فإن املؤسسات  من املسؤولني 
املنظامت  بها  تقوم  التي  بالطريقة  املصالح  أو جامعات  الجمهور،  أو  لها،  املؤيدين  األعضاء  من 
الحقوقية والنشطاء، ألن ذلك النهج من شأنه أن يُعرّض املؤسسات الفكرية ملخاطر التسييس أو 
التامهي مع قضية سياسة واحدة أو منظور واحد. كام أن االسرتاتيجيات الصدامية ال تتناسب مع 
طبيعة عمل املؤسسات الفكرية التي تسعى إىل التعامل بشكل بنَّاء وتعاوين مع واضعي السياسات، 
بل أن املواجهة الصدامية قد تهدد صورت املؤسسات الفكرية الحيادية واملهنية. غالباً ما تسعى 
سياسية  تحليالت  بإنتاج  تُكلِّفها   ممثليها  أو  الحكومية  الوكاالت  جعل  اىل  الفكرية  املؤسسات 
ودراسات حول قضايا معينة، وبالتايل، فهي تسعى اىل الحفاظ عىل عالقات جيدة معها  ويتخذون 
نهجاً أكرث واقعية وأقل صدامية اتجاه واضعي السياسات مقارنًة باملنظامت السياسية أو الحقوقية. 
فاألخرية قد تقييم السياسات الحالية من وحي مبادئها أكرث من مام قد متليه االعتبارات العملية أو 
املوضوعية. وبشكل عام، قد تكون املنظامت السياسية أو الحقوقية أشد انتقادا للسياسات القامئة 
من املؤسسات الفكرية وذلك ألنهم ال يعون حجم القيود املحيطة بواضعي السياسات وال تفاصيل 
عملية صنع السياسات.أوالً، قم بتحديد الجمهور األكرث قدرة عىل التعامل مع املشكلة السياساتية 
املختارة أو حلّها . فكر بعناية من هم أصحاب املصلحة األكرث تأثرا باملشكلة، وعىل وجه التحديد، 
فكر يف من ميكنهم التأثري عىل هذه املسألة واحداث التغيري. الفهم الواضح الحتياجات واهتاممات 
ومصالح كل من صنَّاع القرار وأصحاب املصلحة املعنيني باملشكلة السياساتية سيعطيك فكرة عن 

كمية املعلومات األساسية التي يجب أن تتضمنها ورقتك.

اعتامدا عىل الوضع السيايس للبلد، ميكن للمؤسسة الفكرية أن توظف قنوات وتقنيات مختلفة 
عند قيامها بأعامل املنارصة. كام أن املؤسسات الفكرية القريبة من الحكومة (أو املمولة من قبلها) 
عىل  أيضا  األمر  هذا  وينرصف  املستقلة.  املنظامت  عن  مختلف  بشكل  املنارصة  بعمليات  تقوم 
اختيارها للقضايا التي تُدرجها يف أجندتها البحثية، أو املنظامت األخرى التي تختارها للرشاكة أو 

االنخراط معها يف نشاطات مشرتكة.  

األوساط  من  تصدر  التي  والتوصيات  األفكار  من  تستفيد  أن  لها  ينبغي  املنارصة  أعامل  أن  كام 
األكادميية، ومن ثم، فإن املنارصة الفعالة ميكن أن تلعب دورا مفيدا يف جعل تلك التوصيات عملية 

وسهلة املنال لصانعي القرار.

املنارصة للمؤسسات الفكرية
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 عمليات املنارصة: تخطيط حمالت
 املنارصة للمؤسسات الفكرية

تحتاج كل حملة منارصة إىل اسرتاتيجية تساهم يف توجيه وتركيز جهود املنارصة لتحقيق أقىص قدر 
من التأثري لنجاح الحملة. العنارص التالية ستساعدك عىل التفكري يف توقيت وترتيب عنارص عملية 

املنارصة وكيفية تخطيط الحمالت الخاصة بقضيتك.

تتناولها أن  تريد  التي  املشكلة  وتحليل  تحديد    1 

فهم املشكلة التي تريد حلها هي الخطوة األوىل لتطوير اسرتاتيجية املنارصة.

أسئلة مهمة:

ما هي املشكلة التي تريد حلها؟ ما هو السبب الجذري للمشكلة؟ ما هي الدالئل التي لديك 
عن هذه املشكلة؟  هل ستساعدك املنارصة ملعالجة هذه املشكلة؟ هل من املمكن للقضية 

أن تجلب مجموعات متنوعة من الفاعلني معا لتكوين تحالف قوي؟ 

نصائح:

يف الكثري من األحيان، تختار املؤسسة الفكرية أن تعالج املشاكل يف السياسات التي تدور يف 
فلك املواضيع التي تختص بها تلك املؤسسة كام تعرب عنها رؤيتها وأهدافها.  واختيار بعض 
القضايا املطروحة عىل أجندة الحكومة متكنك من إثراء النقاش القائم بشأنها عىل نحو آين 
وأكرث فعالية. وهنا ميكن القول بأن الوضع املثايل للمؤسسات الفكرية هو أن تشارك يف مزيج 
من كال النوعني من املداخالت، مبعنى القيام بأعامل املنارصة من أجل إصالح القضايا القامئة 
إىل  لتضاف  هامة جديدة  لقضايا  الدعوة  إىل  باإلضافة  الحكومة،  أعامل  بالفعل عىل جدول 

جدول أعامل الحكومة واقناعها ببدء التعامل مع هذه القضايا.

الراهنة والتحديات  العقبات  تحديد    2

معرفة العقبات التي تقف يف طريق الوصول اىل عملية صنع السياسات مهم لتحديد موضع 
تركيز الجهد.

أسئلة مهمة:

ماذا يعيق عملية رسم السياسات من التحرك يف االتجاه الذي ترغبه وتراه مناسباً لقضيتك؟ ما 
هي العقابات أو التحديات التي قد تعيق وجود اقبال عىل اقرتاحاتك واتخاذ إجراءات بشأنها؟ 

ما هي نوافذ الدخول املحتملة للوصول إىل صناع القرار املشاركني يف النقاش؟

نصائح:

قد تكون العقبات املحتملة هي كون عملية اتخاذ القرار يف هذه القضية هي عملية مغلقة 
حلولها  أو  املشكلة  فهم  عدم  أو  الحكومة،  أعامل  ليست عىل جدول  املسألة  أن  أو  نسبيا، 
املحتملة من قبل جمهور معني ، الخ. لذا عليك ان تدرس جيداً نوعية العقبات التي تواجه 

قضيتك.
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الخاصة بك الرافعة  أو  القوة  نقاط  تقييم    3

حدد ما ميكن أن ترثي به النقاش حول القضية وحدد املكان املحدد يف عملية اتخاذ السياسات 
الذي فيه تستطيع ان تحقق التغيري الذي ترغبه.

أسئلة مهمة:

ما الذي ميكنك أن تساهم به يف عملية اتخاذ السياسات يك تعالج العقبات التي تم تحديدها 
وخلق الزخم الكايف لدفع العملية يف االتجاه الذي تريده؟

نصائح:

قد تكون نقاط ارتكاز املحتملة: قدرتك عىل احضار بحث أو تحليل جديد، إيجاد حل جديد 
ملشكلة قدمية، إيجاد دعم من أفراد أو جامعات من أصحاب النفوذ، أو أن يكون لديك عالقات 

مع أصحاب املصلحة أو صنَّاع القرار. 

املنارصة تحديد هدف    4

مبا أن املشاكل السياسية غالباً ما تكون معقدة، ال بد من تفصيل هدف املنارصة تفصيالً واضحاً 
ومركزاً عىل هدف واحد محدد وقابل للتنفيذ يك نجاح جهود املنارصة. 

أسئلة مهمة:

ما هو هدف املنارصة التي تعمل ألجلها؟ هل من السهل فهمه؟ هل ميكن تحقيقه يف إطار 
زمني واقعي؟ هل توجد معلومات وبيانات تظهر أن تحقيق الهدف سيحسن الوضع؟ 

نصائح:

ينبغي أن تكون األهداف محددة، قابلة للقياس، قابلة لتحقيق، واقعية، ومحددة زمنيا. ميكن 
أن ترتاوح األهداف من رفع مستوى الوعى العام إىل إعتامد أو تنفيذ توصيات سياسية. 

تحالفات بناء    5

سوف تلقى نجاحاً أكرب يف حشد الدعم ألفكارك حول تغيري سياسة معينة اذا كان هناك اهتامم 
بالفعل بهذا التغيري أصالً، ألن ذلك يعزز من موقفك ومن مصداقيتك. قوة املنارصة تتمركز 
يف  جديدتان  ظاهرتان  والدميقراطية  املنارصة  فكرة  تكون  خاصة حني  العددية،  القوة  حول 
املجتمع. مشاركة عدد كبري من األشخاص وجامعات املصالح ، وبناء التحالفات داخل املنظمة، 

قد تساعد يف بناء توافق يف اآلراء مام يدعم عملية املنارصة. 

أسئلة مهمة:

التحالفات  لديك  هل  اإلهتامم؟  هذا  اثارة  عليك  هل  أم  أصالً  بقضيتك  اهتامم  هناك  هل 
لالنضامم  دعوته  ميكن  من  هدفك؟  إىل  للوصول  الرئيسية  واملنظامت  األفراد  مع  الرضورية 
لقضيتك؟ من أيضا يصلح ليكون حليفاً؟ كيف ميكنك اثارة اهتاممهم بالهدف تنارص من أجله؟ 
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نصائح:

مام ال تريده هو البدأ بحملة جديدة عندما تكون هنالك حملة أخرى قد بدأت بالفعل؛ عىل 
سبيل املثال، اذا كتبت منظمة سياسية أخرى رسالة إىل صانع السياسة حول القضية، سيكون 
من املجدي أكرث التحالف معهم والتوقيع عىل عريضتهم بدال من البدء يف كتابة عريضة أخرى 

منفصلة. 

الدميقراطية يف الرشق األوسط دروس مستفادة من خربات مرشوع 

كلام سعيت لبناء تحالفات مع مجموعات متنوعية ايديولوجياً كلام زادت مصداقيتك لدى 
قطاع واسع من صنَّاع القرار والالعبني السياسيني ألن تلك التحالفات التي تتخطى الحدود 
تنارص  التي  السياسية  القضية  باليقني أن غايتك هي  الشك  السياسية وااليديولوجية تقطع 
الوقت،  نفس  يف  أنه  إال  انت.  اليه  تنتمي  حزيب  تعصب  أو  ايديولوجية  وليس  أجلها  من 
االحتفاظ  الصعب  من  كان  كلام  متعددة  ايديولوجية  اطياف  تضم  التحالفات  كانت  كلام 
املتغرية برسعة. فعىل سبيل  الظروف  أو االحتفاظ برسالة موحدة وسط  التحالف  بتامسك 
املثال، شاركت بوميد يف مجموعة عمل حول البحرين وهو تحالف متنوع يهدف إىل تعزيز 
السياسة الخارجية االمريكية بهدف دعم التطلعات الدميقراطية للشعب البحريني. وقامت 
الحكومة  قبل  استُخِدمت من  التى  األسلحة  بيع  باالساس عىل فكرة وقف  املجموعة  هذه 
البحرينية لقمع املتظاهرين يف البحرين. وبينام كانت املجموعة موحدة حول هذا الهدف 
يف البداية إال انها واجهت صعوبة يف توحيد املواقف بشأن بعض القضايا األخرى املتعلقة 
بالبحرين.  لذلك عندما تنوي تشكيل تحالفات تذكر بأنك تحتاج قدراً كافياً من التنوع ليك 
تحقق املصداقية املطلوبة بني صناع القرار ولكن يف نفس الوقت تذكر أن التنوع الزائد عن 
حده من شأنه أن يصعب الوصول اىل اجامع مام يبطئ انتاجية التحالف ونجاعته وبالتايل قد 

يرض بأهداف املنارصة يف نهاية املطاف.

املنارصة جمهور  تحديد    ٦

فهم عملية صنع القرار والالعبني الرئيسيني املشاركني وفهم ما يربطهم ببعضهم البعض أمر 
بالغ يف األهمية لنجاح املنارصة. لذا، عليك توجيه جهود املنارصة إىل صانعي القرار ومن لهم 

تأثري عىل السلطة، مثل املوظفني، واملستشارين، ووسائل االعالم والجمهور. 

أسئلة مهمة:

من هم صنَّاع القرار الذين بامكانهم إحداث التغيري يف قضيتك؟  من يؤثر عىل هؤالء؟ 

نصائح:

ميكن تقسيم الجمهور اىل جمهور املستوى األول (الذين يؤثرون بشكل مبارش عىل السياسة) 
وجمهور املستوى الثاين (الذين يؤثرون عىل الجمهور األول، سواء من أصحاب الشأن، وسائل 
االعالم،  أو غريهم من األشخاص النافذين). عليك أن تعي أن الرسائل التي تقدمها للجمهور 
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األول قد تختلف عن تلك التي تقدمها للجمهور الثاين ألن مدى إملامهم بالقضية وقدرتهم عىل 
التأثري عليها قد تختلف. 

املنارصة أجل  واألبحاث من  البيانات  استخدام    7

للبيانات واألبحاث دور جوهري يف تحديد الطريقة التي ستعالج بها قضية املنارصة وصياغة 
الحجج املقنعة لها.  وذلك ال يتضمن األشكال الكمية للبيانات فقط بل يشمل األشكال النوعية 
ايضاً كالخطابات، الترصيحات السابقة لصانعي القرار، تحليالت املؤسسات الفكرية واملنظامت 
األخرى وغريها من أشكال تداول القضية والنقاش حولها. كام أن بيانات استطالعات الرأي تعترب 
ما يتابعونها لرصد تأثري سياساتهم  القرار، خاصًة وأنهم غالباً  لصانعى  مقنعاً ومفيداً  مصدراً 

وأدائهم عىل الرأي العام.

أسئلة مهمة:

بالنظر اىل البيانات، هل ميكن واقعيا الوصول اىل الهدف؟ أي نوع من البيانات تدعم حججك 
بالطريقة األفضل؟ هل بإمكانك إعادة تركيب األدلة مع أدلة جديدة للتأثري عىل عملية صنع 

الة؟   السياسة بطريقة فعَّ

نصائح:

غالبا ما يتم جمع البيانات بشكل دوري ومستمر ليس فقط يف بداية عملية املنارصة بل يف 
االهتامم  تستحق  أنها  إثبات  املشكلة،  تحديد  منها:  عديدة،  لألسباب  وذلك  مراحلها  جميع 

واملعالجة، صياغة حلول سياسية، الخ.  

املنارصة رسائل  وتقديم  تطوير    ٨

وأسباب  املنارصة  هدف  تلخص  وأن  ومقنعة  موجزة  تكون  أن  املنارصة  رسائل  عىل  ينبغي 
االدعوة اليها وكيفية تحقيق اهدافها. بالطبع سوف يكون التجاوب مع تلك الرسائل مختلفاً 
مع اختالف الجامهري وبالتايل عليك أن تختار الرسائل ووسائل االتصال املناسبة إليصال رسالتك 

حسب الجمهور املستهدف.

أسئلة مهمة:

كيف ينظر الجمهور املستهدف اىل قضيتك وما هي طبيعة النقاش الذي يدور بينهم حول 
ويغيري  افرتاضاته  يراجع  الجمهور  ذلك  ستجعل  التي  الرسالة  هي  ما  لها؟  املحتملة  الحلول 
موقفه املبني عليها ليتنب موقفك؟ هل رسالتك مقنعة لهم، سهلة املنال وذات صلة بنقاشهم 

الحايل حولها وهل تركز مبا فيه الكفاية عىل توفري حلول عملية ضمن ذلك اإلطار؟  

نصائح:

يف الكثري من األحيان تفشل املنارصة ألن الرسائل واملطالب مل تصمم ملا ميكن أن يحققه صناع 
القرار، وألن الرسائل مل تُرسل عرب وسائل االتصال الكفيلة بالوصول إليهم.  
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العالقات مع صناع والحفاظ عىل  الحرجة،  األوقات  تقديم عروض مقنعة يف    ٩ 
القرار

فرص التأثري عىل الجامهري الرئيسية غالبا ما تكون محدودة، ووصول املقرتحات والتحاليل إىل 
عملية صنع القرار يف الوقت املناسب أمر مهم جداً لزيادة فرص التأثري. كام أن اإلعداد الدقيق 
والشامل املصحوب بالتوقيت املُحكم  والحجج املقنعة واملعروضة بأسلوب مقنع يجعل من 

نافذة الترصف الديقة فرصة لعملية منارصة ناجحة. 

أسئلة مهمة:

إذا كانت لديك فرصة واحدة فقط للوصول إىل صانع القرار، ماذا ستقول له وكيف؟ ما هو 
أفضل وقت إلطالق حملة املنارصة لقضيتك؟ كيف ستقدم رسالتك بحيث تضمن أنها مقنعة 
واملتحدث  يكون وجهها  أن  أو  الحملة  يرأس  أن  ينبغي  الذي  من  النسيان؟  وتستعيص عىل 

باسمها؟ 

نصائح:

ثابر عىل تشكيل جدول للمنارصة يتضمن األحداث واملواعيد ذات الصلة بقضيتك ألن ذلك 
سوف يساعدك عىل تقديم الرسالة الصحيحة اىل الشخص املناسب يف الوقت املناسب والتحضري 
لكل ذلك خالل مدة كافية.  حاول ان تستثمر الوقت والجهد الكافيني لتطوير والحفاظ عىل 
عالقة  بناء  بانتظام.  بذلك  وقم  السياسات  من صانعي  متنوعة  مع مجموعة  عالقات جيدة 
إيجابية وبناء الثقة مع بعض األفراد أمر رضوري من أجل تفعيل تلك االتصاالت يف أوقات 

الحقة  حني يكون لصانعي القرار دور رئييس يف تقديم سياسة معينة. 

املنارصة جهود  تقييم    10

لتطوير قدراتك عىل املنارصة، عليك معرفة ما إذا كنت (أو ستكون) ناجحاً، وما إذا حققت 
حملة املنارصة أهدافها املحددة.

أسئلة مهمة:

كيف ميكنك معرفة ما إذا كنت قد نجحت يف الوصول إىل هدف املنارصة لقضيتك؟ كيف ميكن 
تحسني اسرتاتيجيات املنارصة الخاصة بقضيتك؟ 

نصائح:

املنارصة الفعالة تتطلب تغذية راجعة مستمرة وتقييم دوري للجهود املبذولة. فباالمكان عادًة 
وضع مجموعة قصرية وواضحة من املؤرشات التي تستطيع مقارنتها مبا تم رصده وتقييمه من 

تقدم يف قضيتك عرب الزمن. 
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هناك العديد من األداوات املتاحة لالستخدام عند القيام بأعامل املنارصة يف قضية معينة. وهنا 
يجب أن تضع يف االعتبار أن الجهة املبادرة باستخدام هذه األدوات قد تكون منظمتك أو طرف 
لعقد  الترشيعية  للهيئة  بطلب  يتقدم  أن  السياسات  ملعهد  املمكن  من  املثال،  سبيل  ثالث. عىل 
جلسة استامع بهدف توعية النواب حول قضيتهم، ويف نفس الوقت ميكن ملعهد السياسات أن يعقد 
جلسة تبليغ (briefing) خاصة به ويقدمها للهيئة الترشيعية، كام أن ملعهد السياسات أو املسؤلني 
الحكوميني أن يصدروا ترصيحات أو يقوموا بتجميع تواقيع عىل عريضة معينة؛ فضال عن أن معهد 
السياسات قد يساهم يف كتابة الخطابات أو الترصيحات التى تلقيها الحكومة يف مجال قضيتهم من 

أجل تضمني لغة داعمة لتغيريات السياسات التي يطالبون بها.

ومن هذه األدوات ما ييل:

لترصيحات العلنية،   •

تجميع تواقيع من املجموعات املعنية بالقضية عىل عريضة أو خطاب معلن أو غري معلن  •
 (أي خطاب خاص وشخيص موجه لجهة معينة بدون إعالن)،

جلسات تبليغ  يف الربملان،  •

طلب مخاطبة الربملان يف جلسة استامع،  •

توجيه األسئلة وتزكية بعض الخرباء لسامع أقوالهم يف جلسات االستامع الربملانية،  •

جلسات إبالغ مغلقة أو اجتامعات لتزويد صانعي القرار ببعض املعلومات،  •

كتابة مقاالت رأي والظهور يف وسائل اإلعالم،  •

التواصل مع كاتبي الخطابات للمسئولني السياسيني وأعضاء الربملان،  •

اإلصدارات: دراسات، أوراق بحثية، تقارير، مقاالت صحفية حول بعض السياسات،  •

عقد أنشطة عامة أو مغلقة للمناقشة مثل الحلقات النقاشية، املؤمترات، والندوات،  •

حمالت اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي مثل الحمالت التي تستخدم القوائم الربيدية،  •
مواقع إلكرتونية وصفحات تصمم خصيصا ألعامل املنارصة.

بعد عملية طويلة من إجراء البحوث والتحاليل ستجد انك قد قمت بتجميع كمية كبرية من األدلة 
واالستنتاجات. ولنقل نتائج تلك البحوث واستخدامها للتأثري عىل املستمعني، عليك أن تصيغ رسالة 
سلسـة يسهل عىل املستمع أن يلطقتها ويحفظها فتستقر عميقاً يف ذهنه وألطول مدة ممكنة بعد 
انتهائك من الرشح.  كام عىل هذه الرسالة أن تتضمن النقاط األكرث أهمية التي يجب أن يفهام 
الجمهور املستهدف. لذا، فالخطوة األوىل لتطوير اسرتاتيجية االتصال الخاصة مبنارصة قضيتك هو 

اتقان تصميم وصياغة الرسالة.

أدوات االتصال
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عامة  ملحة  تعطي  مذكرة  يف  (كتلخيصها  للغاية  مقتضبة  بطريقة  الرئيسية  النتائج  تقديم  يجب 
وتتكون من صفحة أو صفحتني عىل األكرث) لينظر اليها صنَّاع القرار بجدية، ذلك ألن وقتهم ضيق 
جداً ومشاغلهم كثرية وبالتايل ليس لديهم الوقت ملراجعة التقارير الطويلة. لذا مهمتك هي صياغة 

الرسالة األشمل واألكرث اقناعاً ولكن أيضاً األقرص ليك ترتك أثراً يف صانع القرار. 

الناجحة تتواصل بوضوح وببساطة مع جمهورها لضامن سالسة رسائلها  الفكر والرأى  مؤسسات 
ونجاح عمليات املنارصة التي تقودها. لذا عليك أن تخطط تخطيطاً شامالً لتضمن فهم جمهورك 
للقضية، وليك يشارك معك بجدية والتزام مقتنعاً بالحجج التي وضعت، وليك يتذكر الرسالة ومن 

ثم أن يتمكن من نقلها آلخرين.

يعتمد تصميم اسرتاتيجية االتصال من قبل املؤسسة الفكرية عىل الجزء الذي تريد أن تأثر عليه 
من عملية صنع السياسة. إال أنه عموما تشمل األنشطة التالية: التعاطي يف املقضية مع أصحاب 

املصلحة مبارشة، والحمالت اإلعالمية، أو الضغط والتأثري السيايس. 

وهنا نعرض بعض النقاط التي يستحسن أخذها يف عني اإلعتبار عند اختيار أدوات االتصال األنسب  
ألهداف املنارصة، لدورك فيه، للعملية اجامالً:

قد يكون لوسائل اإلعالم أثر كبري عىل عملية صنع القرار يف بعض األحيان. لذلك، من املهم   •
جداً إقامة عالقات عميقة مع بعض اإلعالميني الرئيسيني والحفاظ عىل تلك العالقات بقدر 
لك  يوفروا  أن  اإلعالميني  أولئك  باستطاعة  أن  القرار ذلك  بصنَّاع  تحافظ عىل عالقتك  ما 

املنصة االعالمية االزمة لنرش رسالتك يف الوقت املناسب الحداث أكرب أثر ممكن. 

القرار مرات عدة  والتعامل مع صنَّاع  التواصل  االستمرار يف  أحياناً  أن عليك  سوف تجد   •
تقوم  أال  عليك  الوقت  نفس  يف  أنه  إال  هدفك.  اىل  تصل  أن  قبل  طويلة  زمنية  ولفرتة 
بالتواصل املستمر إن مل يكن لديك يشء جديد لتضيفه أو تعلمهم به ألن ذلك قد يرض 

بعالقتك بهم ويجعلهم يتفادونك.

لضامن أقىص التأثري،  يجب أن تبداء عملية املنارصة يف أقرب وقت ممكن حتى ان مل تكن   •
مرحلة البحث مكتملة.

قد تحتاج اىل أدوات اتصال مختلفة خالل املراحل املختلفة لعملية املنارصة. فقد تساعدك   •
أدوات التواصل االجتامعي يف مرحلة معينة لتصل اىل الجمهور املستهدف يف حني تكون 

الصحافة واالعالم املريئ انسب يف التواصل مع جمهور آخر يف مرحلة مختلفة.
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إضافة اىل ما سبق، من املهم أن تحدد فئة صانعي القرار الذين ستتعامل معهم، ومن ثم تحديد 
حمالت املنارصة التي تتناسب مع تلك الفئة. عىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، يتم التفاعل مع 
أعضاء الهيئة الترشيعية وموظفيها من خالل جلسات االستامع العامة، جلسات اإلبالغ يف الكونجرس. 
يف حني يتم الوصول اىل الهيئة التنفيذية من خالل خطاب أو عريضة معلنة أوخاصة تقدم لرئيس 
الدولة، وزير الخارجية، أو أية أعضاء آخرين فاعلني يف مجلس الوزراء. كام أن االجتامعات الخاصة 

(املغلقة) تعترب أداة للتواصل مع كلتا الهيئتني.

الهيئات  أدوار  تتناسب مع  أن  بها يجب  نقوم  التي  املنارصة  أعامل  أن طبيعة  ادراك  املهم  ومن 
ترصيحات  وتصدر  ترشيعات  بتمرير  تقوم  الترشيعية  الهيئة  فمثال  نناشدها.  التي  والسلطات 
الرشاد السياسات العامة للدولة، فعندما يتم التواصل مع  النواب يجب إمدادهم بالبيانات وصيغ 
القانون  صياغة  نسهل  ليك  أجلها  من  ننارص  التي  بالقضية  الخاصة  القوانني  ملشاريع  ومسودات 
القوانني  بتطبيق  تقوم  التنفيذية  السلطة  أن  ميزنا  وإذا  املنارصة.  اهداف  تحقق  التي  بالطريقة 
السلطة  مساعدت  عىل  الرتكيز  يتطلب  معها  املنارصة  أعامل  فإن  الخارجية  السياسة  وتشكيل 
التنفيذية يف تنفيذ السياسات بالطريقة التي تدعم قضيتنا وتوجيه السياسة الخارجية للدولة يف 

ذلك االتجاه ايضاً.

يحدد  املتحدة  الواليات  ففي  الخارجية.  املساعدات  ميزانية  مثال  لنأخذ  النقطة   هذه  لتوضيح 
الكونجرس حجم املساعدات بينام تحدد الخارجية الربامج التي تنفق عليها هذه املساعدات. فاذا 
كانت املؤسسة الفكرية تدعو اىل زيادة االنفاق فعليها تركيز انشطة املنارصة عىل الكونجرس بينام 

اذا كانت تنادي باعادة تخصيص امليزانية باتجاه معني فعليها أن تركز عىل السلطة التنفيذية.  

بعد تحديد فئة صانعي السياسة التي يجب أن تستهدفهم عملية املنارصة، عليك أن تصيغ رسالتها 
الكونغرس ومساعديهم  املثال، أعضاء  حسب اختصاصات واهتاممات تلك املجموعة. عىل سبيل 
ووقتهم  جدا  مشغولني  يكونون  ما  وغالبا  وامللفات  القضايا  من  واسعة  مجموعة  مع  يتعاملون 
ضيق، لذلك عليك أن توفر لهم البيانات واملعلومات األساسية عن قضيتك، ومن ثم ربط توصياتك 
بامللفات والقضايا التي يهتمون بها ويعملون عليها ويف نفس الوقت عليك أن تقدم كل ذلك بإيجاز. 
أما أعضاء الهيئات التنفيذية غالباً ما يكونون مسؤولني عن ملٍف واحد فقط وبالتايل من املمكن 
الدخول معهم بتفصيل أكرب حول قضيتك. وهنا أيضاً يجب صياغة الرسالة بشكل يربطها باملجال 
الذي يختص به ذلك املسؤول يف السلطة التنفيذية. فمع املسؤول يف وزارة الدفاع عليك أن تركز 
عىل الجوانب األمنية لقضيتك بينام تركز عىل الجوانب اإلقتصادية مع املسؤول يف وزارة االقتصاد.

 أعامل املنارصة املوجهة للسلطة
 الترشيعية مقابل أعامل املنارصة

املوجهة للسلطة التنفيذية
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االستمرار يف بناء عالقات اسرتاتيجية طويلة األمد وحافظ عليها.  من الرضوري جداً تحديد   •
حلفائك داخل الحكومة وتقديم الدعم لهم باستمرار. فحني تدعم هؤالء األفراد املحوريني 
تعريفهم بشبكة  وتثابر عىل  التبليغ  باألبحاث وأوراق  املؤثرين عىل قضيتك ومتدهم  أو 
معارفك املميزة، فذلك من شأنه أن يدعم قدرتهم عىل الدفع بتوصياتك من داخل أروقة 
أو  الحكومة  ألن عضو  التأثري مهمة وفريدة جداً  الطريقة يف  الربملان. هذه  أو  الحكومة 
الربملان له تأثري مميز وفريد عىل عملية صنع القرار وصناعة السياسات وهو تأثري ال ميكن 

ملؤسسة فكرية أو أي فئة خارجية أن تصل اليها. 

االهتامم بعامل الوقت، فالتوقيت هو كل يشء.  •

التأكد من أن تكون جهودك يف املنارصة محددة الهدف ومستدامة.  •

من املهم وضع أهداف واقعية وقابلة للتطبيق تدريجيا مع وضع وسائل لتقييم أثرها.  اذا   •
كبرياً وطويل األمد كتغيري قانون مثالً فمن املستحسن تجزئة  كان هدف املنارصة هدفاً 
إىل  وتدريجياً  املطاف  نهاية  يف  تؤدي  التي  األمد  قصرية  أصغر  أهداف  عدة  اىل  الهدف 
الهدف األكرب.  فذلك يساعد يف تقييم نجاعت املراحل املختلفة لعملية املنارصة وجعل 

الهدف الكبري الطموح أن يصبح سهل املنال والوصول.  

توصيلها  أجل  من  باسمها  والتحدث  الرسالة  لحمل  املناسبني  األشخاص  تختار  أن  يجب   •
ال. ستجد أن هنالك من بني حلفائك أفراد لهم  والتعبري عن التغيري الذي تنشده بشكل فعَّ
احرتام وتأثري يف بعض األوساط أكرث من غريهم من الحلفاء. لذى، عليك أن تفكر اسرتاتيجياً 
لتحدد من هو حامل الرسالة األنسب واألكرث تأثرياً عىل املجموعة املحددة من صناع القرار 

الذين لديهم القدرة عىل احداث التغيري الذي تنشده عملية املنارصة الخاصة بقضيتك.

، فيفضل أن يكون أفراد تحالفاتك املسؤولون  إذا كان صانع القرار يتنمي لتيار أو توجه معنيَّ  •
التيار حتى يستطيعوا إقناعه بتغيريات السياسات املقرتحة بناءاً  التعامل معه نفس  عن 

عىل معرفتهم بقناعاته السياسية والسبل األفضل يف إقناعه.

الدميقراطية يف الرشق األوسط دروس مستفادة من خربات مرشوع 

يف الواليات املتحدة، هنالك فريق عمل يختص بشؤون مرص يضم مجموعة من الدميقراطيني 
اىل  باإلضافة  واشنطن  يف  أخرى  ومحافطة  تقدمية  سياسية  ومجموعات  والجمهوريني 
POMED. وبالتايل، عندما يريد فريق العمل إقناع عضو كونغرس جمهوري بدفع السياسة 
األمريكية حيال مرص باتجه معني فإنهم يرسلون عضواً جمهورياً من الفريق ليكون املتحدث 

باسمهم.

 نصائح عامة من أجل استمرار   
أعامل املنارصة بشكل ناجح
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أو أصحاب  القرار  أولويات ومصالح صانع  تتستوعب  املستهدف بحيث  إعرف جمهورك   •
الربملان قد  بناًء عىل هذه اإلدراكات.    فعضو  القيام بأعامل املنارصة  املصلحة لتسهيل 
يعطي أولوية لدراسة وتقييم تأثري السياسة التي تدعو اليها عىل قاعدته االنتخابية فيام 
االيفاء  عىل  وقدرتها  الوزارة  عمل  عىل  السياسة  هذه  تأثري  عىل  الوزاري  املسؤول  ينظر 

بالتزاماتها.
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إن تقييم حملة املنارصة مهم بقدر أهمية الحملة نفسها. عملية التقييم تدفعك اىل وضع الوقت 
للحمالت  املستفادة  والدروس  حملتك،  فشل  أو  نجاح  وراء  الرئيسية  األسباب  لتحديد  الكايف 

املستقبلية.  

التي  الفعالة  التقييم بعد االتنهاء من املرشوع لتحديد الجوانب  عادًة ما تبدأ املؤسسات عملية 
ساهمت يف تقدم املرشوع خطوة إىل األمام، والجوانب التي مل تكن فعالة، وأسباب ذلك. إال أن هذا 
النهج يحد من فائدة التقييم ألنه يحدث بعد انتهاء عملية املنارصة مام يفقد املؤسسة الفرصة 
لتقويم مسار الحملة يف الوقت املناسب. لذلك ينصح الخرباء بأن يتم تصميم عملية املنارصة بحيث 
يتم دمج التقييم باملراحل املختلفة للحملة مام يسمح بستخدام تقييم كل مرحلة لتصويب وتقويم 

املرحلة التالية.

وبالتايل، فإن عملية التقييم تكون مفيدة أكرث اذا بدأت التقييم مع بداية تنفيذ حملة املنارصة. بل 
إن بعض الخرباء يوصون بأن تبدأ التقييم مع بداية تصميم الحملة.  كلام عجلت يف تقييم نتائج 

سري عملك، كلام متكنت من تحديد املجاالت التي ميكنك تحسينها وتعزيزها يف حملتك. 

غالباً ما يتمحور هدف املنارصة حول هدف طويل األمد كتغيري قانون يف مجاٍل معني مثالً. وبالتايل، 
وراء  الرئييس  الهدف  تحقيق  من  التمكن  لتقييم حملتك هو  واألكرث وضوحا  املبارش  املؤرش  فإن 
حملتك أو عدم متكن ذلك. أما إذا مل تتمكن من تحقيق هذا الهدف يف املرحلة األوىل من بدء 
بالفشل، فال تزال هناك سبل  العمل، فإن ذلك ال يعني بالرضورة أن حملتك والجهود قد باءت 

أخرى ميكن أن تساعدك عىل تقييم تأثري حملتك حتى اآلن.

ومقاييس  مؤرشات  تحدد  أن  عليك  يجب  الحملة،  طوال  املحرز  التقدم  وتتبع  قياس  أجل  من 
محددة تعتقد أنها سوف تساعدك عىل الوصول إىل هدفك النهايئ. املؤرشات تعترب دليال عىل ما 
إذا كانت حملتك تسري نحو تحقيق املقاييس ونحو تحقيق هدفك الرئييس. عىل سبيل املثال، قد 
تشمل املؤرشات املستعملة رصد عدد املرات التي تتم فيها اإلشارة اىل حملتك يف وسائل التواصل 
االجتامعي. قد يكون مؤرش آخر هو عدد األشخاص الذين يحرضون فعاليات مؤسستك. وهنا عليك 
أن تأخذ يف عني االعتبار أن بعض املؤرشات ستكون مفيدة أكرث من غريها. فمثالً، قياس عدد أوراق 
السياسات التي تقوم بتوزيعها عرب الربيد اإللكرتوين لن يكون مفيدا كقياس عدد األشخاص الذين 
فعال قاموا بفتح الربيد اإللكرتوين وقراءة تلك األوراق. وبنفس القدر، ان نوعية ومستوى األشخاص 
الذين يحرضون نشاطاتك قد يكون أهم من العدد الكيل لألشخاص الذين حرضوا؛ هل نسبة كبرية 

من الحضور كانوا من صناع القرار أو ذوي النفوذ؟

املقاييس هي األهداف الصغرية أو املرحلية التي إذا حققت، سوف تقود الطريق إىل الهدف النهايئ 
الذين  الربملان  أعضاء  عدد  مضاعفة  هو  املقاييس  أحد  يكون  قد  املثال،  سبيل  الحملة. عىل  من 
يدعمون قضيتك، وقد يكون مقياس آخر هو أن تُطرح القضية يف جلسة الربملان للمناقشة.  حتى 
لو كانت هذه املقاييس ال تؤدي إىل نتائج ملموسة، إال أنها خطوات تدريجية مهمة لبناء قاعدة 

الدعم وبناء الزخم الالزم لحملتك.

تقييم عملية املنارصة
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وتحدد القامئة أدناه مقاييس التقييم املحتملة لحملتك:

بناء قاعدة  •

— زيادة املشاركة بواسطة

– األعضاء 

– الرشكاء

– أصحاب املصلحة

زيادة الوعي واملعرفة بالقضية و/أو املنظمة  —

زيادة الدعم للموقف من القضية  —

دعم صانع القرار  •

— زيادة املشاركة والدعم من صناع القرار

— زيادة إمكانية الوصول إىل صناع القرار

تعزيز البنية التحتية أو تعزيز موقف املؤسسة الفكرية حول القضية  •

— زيادة التمويل

— النمو أو تعزيز سمعة املنظمة والتعريف العام بها كعنوان للقضية مورد اسايس لها

— تأمني مقعد عىل »الطاولة« كأن يتم دعوتك ملشاركة الرأي واملساهمة يف صنع القرار

• االتصاالت

— زيادة التغطية اإلعالمية

— زيادة تداول رسائل املنظمة

— زيادة مستوى توزيع املواد

• مدى استدامة الحملة أو تعزيزها

— تغيري املناخ السيايس حول القضية باتجاه دعم موقف الحملة

— انتصارالحملة، انتصار السياسة، أو انتصار ترشيعي
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الدميقراطية يف الرشق األوسط دروس مستفادة من خربات مرشوع 

النجاح يف عملية املنارصة أمر يصعب قياسه بطبيعة الحال نظرا  لكرب حجم العوامل واألطراف 
املنخرطة يف عملية صنع السياسات. إال أن هناك العديد من األمثلة التي استطاعت فيها بوميد أن 

تقوم بقياس نجاحها ونعرض هنا ثالثًة منها:

مبادرة السياسات اليمنية — منتصف 2012 — بادرت بوميد واملجلس األطليس بتقديم   •
للمطالبة بسياسة خارجية  اليمني  الشأن  الخرباء يف  عريضة خاصة موقعة من عدد من 
أفضل تجاه اليمن. وبعدها بعدة أشهر، قام جون برينان، مستشار الرئيس أوباما مللف 
مكافحة اإلرهاب باإلشارة إىل الخطاب يف حديث له حول مكافحة اإلرهاب وجهود اإلدارة 
األمريكية لتجاوز السياسات األمريكية التي تركز فقط عىل مكافحة اإلرهاب يف اليمن. كام 
تم دعوة أعضاء من بوميد واملجلس األطليس لحضور اجتامعات مغلقة مع أعضاء كبار يف 

اإلدارة األمريكية ملناقشة رسالتهم والتوصيات التي قدموها يف هذا الخطاب.

السياسة  لتغيري  أوباما  للرئيس  مفصلة  توصيات  به  إصدارا  بوميد  أطلقت   — 2008 يف   •
الرئيس  أجرى  حيث  األوىل  التوصية  تنفيذ  وتم  األوسط.  الرشق  يف  األمريكية  الخارجية 
أوباما أول لقاء تليفزيوين له مع قناة العربية بعد وقت قصري من هذا اإلصدار. وكانت 
بوميد هي الوحيدة التي طالبت بهذا األمر ودعت إليه، األمر الذي اعترب تغرياً مهامً يف 
السياسة األمريكية ودل عىل وجود رغبة لدى اإلدارة األمريكية الجديدة بإجراء تغيريات 

أوسع يف املستقبل.

نتيجة لقوة الجهود التي تقوم بها بوميد لخلق عالقات وطيدة مع أعضاء كبار يف الكونجرس،   •
حرة  انتخابات  أول  مبناسبة  لتونس  رمزية  تهنئة  لكتابة   بوميد  من  املساعدة  تم طلب 
االنتخابات  األمر يف  بنفس  للقيام  بوميد  الطلب من  تم  يوليو 2012  ونزيهة هناك. ويف 

الليبية.
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املنارصة حملة  هدف 

• أثناء العمل عىل تحقيق الهدف الذي تدعو عليه هل إستطعت السري قدماً بسالسة أم 
هل واجهت عقبات؟ ما هي العقبات وكيف ميكنك أن تتجاوزها؟ 

• ماذا بامكانك أن تفعل لتحقيق هدفك باإلضافة اىل ما قمت به حتى اآلن؟ هل الدخول 
يف تحالفات جديدة أو زيادة التوعية من خالل وسائل اإلعالم سيساعد يف دفع قضيتك 

إىل األمام؟ 

• إذا كان هدفك غري قابل للتحقيق هل يجب تعديله إىل ما هو قابل للتحقيق؟ ما هو 
الهدف البديل والقابل للتحقيق؟ 

• إىل أي مدى يعكس تغيري السياسة أو التغيري يف الربنامج الهدف الذي ترنو وتطمح إليه؟ 
هل استطعت تحقيق هدفك كلياً، جزئياً أم مل تنجح عىل اإلطالق؟ 

• هل أدى تعديل السياسية/الربنامج إىل إحداث تغيري يف التعامل مع املسألة التي تعنى 
بها؟ إذا استطعت تحقيق هدفك كامالً أم جزئياً، هل أدى ذلك إىل إحداث األثر املطلوب؟  

والتواصل الرسالة  إيصال 

• هل وصلت الرسالة للجمهور املستهدف؟ وإن مل تصل، كيف ميكن  إيصالها إىل الجمهور 
املستهدف بشكل أفضل؟ 

أردت  التي  الرسائل  أو  الرسالة  إىل  إيجابية  املستهدف بطريقة  الجمهور  استجاب  • هل 
ايصالها؟ أي من الرسائل أمثرت؟ وأي منها مل تؤدي الغرض املطلوب وملاذا؟ كيف ميكن 

تغيري الرسائل التي مل تثمر؟ 

• أي منط من إيصال الرسائل نجح؟ وأي منط مل يكن فعاالً وملاذا؟ كيف ميكن تغيري أو رفع 
كفاءة أمناط التواصل؟ 

• هل اهتمت وسائل اإلعالم والصحافة بتغطية العمل الذي تقوم به وهل ساعد ذلك يف 
جهودك؟ كيف ميكن تحسني عالقاتك مع وسائل اإلعالم؟ 

والبيانات البحوث  إستخدام 

• كيف عزز استخدام البحوث والبيانات جهودك؟ 

• هل تم تقديم البيانات بشكل واضح ومقنع؟ وكيف ميكن تحسني شكل التقديم؟

 امللحق أ: 
أسئلة مهمة لتقييم حملة املنارصة
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• هل أثارت الجهود التي بذلتها ملنارصة قضيتك اسئلة جديدة تستدعي البحث يف مسائل 
أخرى؟ هل هناك حاجة للمزيد من املعلومات ملساندة الهدف الذي تسعى إليه؟ وإذا 
كان األمر كذالك فهل هذه املعلومات متوفرة من بحوث اآلخرين أم هل يستلزم األمر 

اجراء بحوث جديدة؟ 

القرار صنع  عملية 

• كيف أصبح صنع القرار أكرث إنفتاحاً نتيجة الجهود التي بذلتها؟ 

• هل سيكون الوصول إىل صناع القرار وإقناعهم أكرث سهولة يف املستقبل؟ ملاذا كان ذلك 
أو ملاذا مل يكن؟ 

• هل إزداد عدد الناس أو املنظامت التي تشارك يف عملية صنع القرار عن ما كان عليه 
قبل أن تبدأ عملك؟ هل ساعدك ذلك أم أعاق جهودك؟ 

• كيف ميكن تحسني التقدم يف عملية صنع القرار؟ 

التحالفات بناء 

• كيف نجح تحالفك يف كسب اإلهتامم وبناء الدعم للقضية التي تنارصها؟ 

• هل تم توزيع املعلومات ألعضاء التحالف يف الوقت املناسب؟ كيف ميكن تحسني عملية 
توزيع املعلومات؟ 

• هل هناك عدم توافق داخل التحالف مل يتم حاله؟ وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن 
التعامل معه وإحداث التوافق؟ 

• هل هناك مستوى عال من التعاون وتبادل املعلومات بني أعضاء التحالف؟ كيف ميكن 
تحسني العالقات داخل التحالف؟ 

• هل إزداد أو نقص عدد األعضاء يف التحالف؟ كيف ميكن إدراج أعضاء جدد وكيف ميكن 
الحيلولة دون خروج أعضاء من التحالف؟ 

• هل يوفر التحالف فرصاً لتطوير املهارات القيادية بني األعضاء؟ 

التي تنارصها؟ كيف ميكنك أن توسع شبكة  القضية  افادت شبكة عالقتك دعم  • كيف 
عالقتك ومعارفك؟

التنظيمية واملسائل  العامة  اإلدارة 

• هل لديك املوارد املالية الكافية لدعم القضية التي تنارصها؟  وكيف ميكنك زيادة هذه 
املوارد؟ 
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• هل نظام املحاسبة املالية املتبع كاٍف؟ وهل تستطيع أن تقدم إىل املمولني بيانات مالية 
دقيقة تظهر تفاصيل اإلنفاق؟ 

• كيف ميكن رفع كفاءة إستغالل املوارد املالية املتاحة لك؟ 

• هل تم إنجاز كافة األنشطة التي قمت بها بشكل موفق؟ وهل كانت اإلجتامعات التي 
عقدت ناجحة؟ أي من هذه األنشطة أو اإلجتامعات مل يكن كذلك وملاذا؟ وكيف ميكن 

تحسني اإلعداد ملثل هذه األنشطة واإلجتامعات؟ 

• هل تشعر أنك مثقل باألعباء أو بفقدان الحامسة وهل ينطبق هذا االحساس عىل اعضاء 
مؤسستك  بشكل عام؟ ما هي املساعدة اإلضافية التي تحتاج إليها؟

• هل يلزم تحديد هدف أقل حجامً أو هل يلزم اتاحت املزيد من الوقت إلدارة الجهود 
املبذولة بشكل أفضل؟ 



الشرق األوسط21 الديمقراطية في  مشروع 

يرجى مالحظة أن جميع املصادر باللغة االنجليزية

• مخطط تقدم للمنارصة (أداة عرب االنرتنت لتخطيط وتقييم املنارصة) —
http://planning.continuousprogress.org

• استخدام بحوث عن وضع املرأة لتحسني السياسات العامة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 
مجموعة أدوات لبناء قدرات املنظامت غري الحكومية —

http://www.iwpr.org/publications/pubs/using-research-on-the-status-of-women-
to-improve-public-policies-in-the-middle-east-and-north-africa-toolkit

• املنارصة: تكوين مهارات رؤساء املنظامت غري الحكومية — 
http://www.cedpa.org/content/publication/detail/666.html

• رصد وتقييم املنارصة —
 http://www.actionaid.org.uk/_content/documents/advocacyscoping_english.pdf

• تدريب عىل املنارصة والدعم التقني لرشكاء السياسة — 
 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADI003.pdf

• دليل عميل لتقييم املنارصة —
http://www.innonet.org/client_docs/File/advocacy/pathfinder_advocate_web.pdf

• الضجيج, العيوب, و وأطر عمل: قضية االلتزام بتخطيط املنارصة —
http://policyadvocacy.org/docs/ICPA_MetaBrief_01-Feb2012.pdf

• قوة اإلثبات يف مجال املنارصة —
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/251.pdf

• جلسات تبادل ملؤسسات فكرية: موازنة البحوث واملنارصة، وآثارها عىل جودة البحوث —
http://onthinktanks.org/2012/10/03/think-tank-exchange-sessions-on-
balancing-research-and-advocacy-and-its-implications-for-quality-research

• الضغط عىل الربملان: دليل للمنظامت غري الحكومية
http://www.ndi.org/node/13620

 امللحق ب: 
مراجع مفيدة
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• مرجع املنارصة  —
http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.pdf

• ألدلة، الرسالة، التغيري! دليل متهيدي ملنارصة ناجحة  —
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/guide-to-successful-

 .advocacy-20100101.pdf

• دليل لقياس\تقييم املنارصة والسياسة  — 
http://www.innonet.org/resources/files/Guide_to_measuring_advocacy_and_

 policy.pdf

• أدوات للتأثري عىل السياسة: دليل للباحثني  —
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/194.pdf

• مقدمة إىل املنارصة: دليل التدريب  —
http://www.globalhealthcommunication.org/tool_docs/15/an_introduction_
to_advocacy_-_training_guide_(full_document).pdf

• أدوات ومبادئ توجيهية: التشجيع عىل تغيري السياسة  —
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Advocacy_Guidelines.pdf

• التواصل من أجل تغيري السياسات: دليل التدريب يف مجال املنارصة  —
http://www.policyproject.com/pubs/AdvocacyManual.pdf

• التأكيد عىل أهمية البحث: دليل املنارصة يف البلدان التي متر مبراحل انتقالية  —
http://policyadvocacy.org/docs/PolicyAdvocacyGuidebook-YoungQuinn2012.pdf




