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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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1 األوسط الرشق  الدميقراطية يف  مرشوع 

املقّدمة 

عادة ما تعمل منظامت املجتمع املدين يف صمت، إذ ترسم لنفسها أهدافًا وتسعى لتحقيقها عرب 
تبحث عن  ما  بقدر  الشهرة  بحثها عن  إىل عدم  باألساس  الصمت  ويعود هذا  الوسائل،  مختلف 
النجاعة وعن تغيري الواقع املحيط بها نحو األفضل. ولكن ميكن أن ينقلب هذا الصمت، أو الهدوء، 
إىل مصدر احباط ملنظامت املجتمع املدين، وذلك عندما ال يتّم معاينة مثار عملها، أو ال يتّم التضامن 
مع قضايا تنارصها، وتذهب جهودها سدى. بالتايل، وباعتبار أنّنا نعيش يف عامل تعترب فيه املعلومة 
مفتاحا أساسيّا لتغيري األوضاع. وجب عىل منظامت املجتمع املدين التواصل إيصال صوتها لكّل ما 

من شأنه أن يكون فاعال يف تغيري الواقع.

لكن كيف نتواصل؟ كيف نتواصل وقد شهد املشهد والتعاطي اإلعالمي عىل الصعيد املحيل والعاملي 
تغرّيات كبرية عىل مدار السنوات األخرية؟ مبا يحمله هذا التغيري من نقاط ايجابيّة وسلبيّة. هل 
أكرث  أن نكون  أم يجب علينا  القرار واإلعالم؟  العالقات مع صّناع  لبناء  التقليديّة  بالرؤية  نكتفي 

واقعيّة يف تعاملنا مع املعلومة وطريقة إيصالها.

سوف يحاول دليلنا االجابة عىل هذه التساؤالت من خالل التعريف بالتواصل االسرتاتيجي، ملا فيه 
من ميزات وفوائد ملنظامت املجتمع املدين، وكذلك من خالل بسط آليّاته. ويف هذا السياق، حرّي 

بنا أن ننطلق من تعريف التواصل االسرتاتيجي قبل الخوض يف املسائل األخرى.



األوسط2 الرشق  الدميقراطية يف  مرشوع 

١ – ماهو التواصل االسرتاتيجي؟ 

ال ميكننا أن نعرّف التواصل االسرتاتيجي دون أن ننطلق من تعريف للتواصل. يعرّف التواصل عىل 
أنّه عملية تبادل املعلومات بني أفراد أو مجموعات مع املحاولة قدر االمكان أن يضمن هذا التبادل 

نقل األفكار والنوايا واألهداف بشكل واضح ودقيق.

ويعترب التواصل الجيد مفتاح النجاح يف الحياة والعمل والعالقات. إذ بدونه ميكن أن تفقد رسالتنا 
فحواها أو يساء فهمها ماّم ميكن أن يقود إىل نتيجة عكسيّة ملا رسمناه.

أ    الفرق بني التواصل والتواصل االسرتاتيجي 

يحيلنا املصطلح يف الوهلة األوىل إىل جملة األنشطة التواصلية التي يتم القيام بها عىل اختالفها 
أو  اإلشهار  أو  العامة  العالقات  خانة  يف  األنشطة  هذه  تندرج  أن  وميكن  معنّي.  هدف  لتحقيق 
التواصل الداخيل. بالتايل، فإّن تعريف التواصل االسرتاتيجي يرتكز باألساس عىل األنشطة. بيد أنه ال 
معنى لهذه األنشطة إن أخذنا كّل واحد منها عىل حدة. ويف هذا السياق يربز تعريف ثان للتواصل 
االسرتاتيجي يقّدمه عىل كونه حقالً فرعياً نامياً يف مجال االتصاالت. ويرتكز هذا االعرتاف عىل أن 
قوة هذا النهج تكمن يف تركيزه عىل اإلسرتاتيجية بدالً من الرتكيز عىل أساليب محددة باإلضافة إىل 

تركيزه عىل أدوات التواصل املستعملة والتي يجب فهمها يف شموليتها لتبنّي االسرتاتيجيّة.

بعبارات أوضح، التواصل االسرتاتيجي أداة قبل أن يكون غاية، وهو مجموعة األنشطة التي يتّم 
القيام بها يف إطار حملة اتّصالية والتي ترتكز بشكل راسخ عىل قيم املنظمة وغاياتها. كام يجب 

أن تدعم أهداف املنظمة وبيان مهاّمها.

ب    أهّمية التواصل االسرتاتيجي

التواصل االسرتاتيجي مهم ملنظامت املجتمع املدين لخمسة أسباب:

تشجيع الناس عىل التحدث عن مشاكل املجتمع التي تعتربها منظمتك مهمة؛1. 

الحصول عىل تغطية للمشاكل التي تحاول معالجتها يف وسائل اإلعالم؛٢. 

بناء عالقات مع الصحفيني؛٣. 

ترشيد استعامل امليزانيّة املخّصصة لالتصال داخل منظمتك أو استعاملها بالطريقة املثىل؛٤. 

املنظمة 5.  سمعة  خالل  من  للمنظمة  املحتملني  والحلفاء  والرشكاء  املمولني  إنتباه  جذب 
وتواجدها املستمر باإلعالم.
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ج    أساسّيات التواصل االسرتاتيجي

لوسائل  املعلومة  ارسال  مثل  العامة  العالقات  أبجديّات  االتصاالت  إسرتاتيجية  تتجاوز  أن  يجب 
اإلعالم باستعامل قوائم وسائل اإلعالم، أو االكتفاء بالنرشات االخباريّة أو تغطية النشاطات، وذلك 
نظرًا لكون هذه الوسائل التقليديّة محدودة الفاعليّة. بالتايل، يجب أن تشمل اسرتاتيجية االتصاالت 
الخاصة مبنظمتك: 1) فهم جمهورك املستهدف؛ ٢) التغيريات يف صناعة األخبار؛ ٣) كيفية تحرك 

القضايا من خالل السلسلة اإلعالمية.

تشمل االتصاالت اإلسرتاتيجية التوعية اإلعالمية، وذلك ميّر عرب فهم منظمتكم للحالة العامة لإلعالم 
وتوجهات املحطات االعالمية والصحف املوجودة يف املحيط العام للمنظمة. ويجب عىل املنظمة 
املحايدة  املحطات  مع  املمكنة  العمل  ومساحات  الصديقة  واملحطات  الصحف  تحلل  أن  كذلك 
شكل  وتحديد  اإلعالمي  الواقع  وقراءة  االسرتاتيجية  تحديد  عام  بشكل  الصديقة.  غري  واملحطات 
الرسالة التي ميكن أو يجب عىل املنظمة تقدميها والجمهور املستهدف هي الخطوات األوىل لنجاح 

املنظمة يف إيصال أفكارها وسياساتها للجمهور. 

ولكن، ال ينبغي النظر إىل االتصاالت االسرتاتيجية عىل أنّها نشاط مستقّل ال توجد لديه أهداف أبعد 
من التوعية، بل يجب إدماجها يف الوظائف التنظيمية للمنظمة، مبا يف ذلك جمع املوارد يف إطار 

االستدامة املاليّة، إضافة إىل تعزيز انتامء العاملني باملنظمة بأهدافها ومهمتها.

مالحظات حول التواصل اإلسرتاتيجي §

كونك اسرتاتيجي خالل عمليه التواصل يعني أنك قادر عىل توقع األحداث وإنشاءها، 	 
وليس مجرد الرد عليها؛

إن االتصاالت االسرتاتيجية التي يتم دمجها بشكل جيد يف وظائف اإلدارة األخرى هي 	 
أدوات يستخدمها قادة املنظمة يف العمليات اليومية باإلضافة لعمليات التخطيط طويل 

املدى لنجاح املنظمة ومنوها؛

الصحفية مل يعد 	  أو عقد املؤمترات  الصحفية والترصيحات اإللكرتونية  البيانات  إرسال 
كافيا.

تتضمن خطة العمل الجيدة §

رسائل وضعت بعناية؛ 	 

استهداف املراسلني بقصص نرشح لهم فيها ملا هي مهمة والخلفية وراء القصة؛	 

تلقي التوجيه االسرتاتيجي من استطالعات الرأي والبحوث.	 
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تشمل العنارص املهمة األخرى ما ييل §

بناء فريق اتصال؛ 	 

صياغة الرسائل بعناية؛	 

اختيار القصص ذات صدى لدى جمهورك املستهدف؛	 

اختيار متحدث رسمي وتدريبه؛	 

تطوير وتسويق املواد املكتوبة؛	 

تحديد فرص صنع األخبار؛	 

إنشاء نظام لتقييم التقدم.	 

وعموما فإّن منظامت املجتمع املدين متتاز عىل املنظامت األخرى من حيث أهدافها، إذ أنها تهدف 
قصًصا  لوجود  مجال  بالرضورة،  املنظامت،  يعطي  ما  وهو  أكرب.  ربًحا  وليس  أفضل  عامل  لتحقيق 
إنسانية أفضل ليغطيها الصحفيون. وهذه القصص لديها فرصة كبرية يف تغيري السياسات، خاصة 

عندما ميكنك توفري قصص تساعد الصحفيني عىل مواجهة إشكاليات ظاهرة يف مجتمعكم.
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٢ – تطوير اسرتاتيجية التواصل 

تخضع اسرتاتيجيّة التواصل الناجحة ملجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها والتي سنحاول ابراز 
أهمها يف هذا الجزء.

أ    تكوين فريق اتصاالت

تعترب هذه الخطوة حجر األساس ألّن تطوير اسرتاتيجية التواصل تتطلّب رؤى مختلفة يجمع بينها 
نفس الهدف. هناك بعض املعايري التي يجب أخذها بعني االعتبار عند تكوين فريق االتصاالت

ال تعمل يف عزلة؛ 	 

املستويات) وأعضاء 	  أقوياء (من جميع  الفريق شامال ويضم موظفني  أن يكون  يجب 
مجلس إدارة ومستشارون؛

أو 	  املدونات  الكثري عن  ويعرفون  التلفزيون،  يحبون مشاهدة  الذين  األشخاص  إرشاك 
وسائل التواصل االجتامعي، واملوجودين دامئًا عىل اإلنرتنت، والذين يستمعون دوًما إىل 

الراديو، وأوالئك الذين يقرؤون الكثري من الصحف واملجالت.

ب    تحديد األهداف املراد تحقيقها

الخطوة الثانية بعد اإلنتهاء من تكوين فريق االتصاالت، هي تحديد األهداف املراد تحقيقها من 
خطة التواصل االسرتاتيجي. تتفاوت األهداف باختالف املنظامت والتحديات التي تواجهها والفرص 
املتاحة لها. ففي حني ميكن أن يكون جمع املوارد هدفًا لبعض مراحل الخطة االسرتاتيجية، فإنه 
ميكن أن تهدف الخطة أيًضا إىل التعريف بالعمل الذي تقوم به املنظمة لدى عامة الناس، باالضافة 
منظمتك.  مع  والتفاعل  املشاركة  حثهم عىل  أجل  من  املصلحة  أصحاب  مع  العالقات  تنمية  إىل 

وعموما ميكن أن نصّنف األهداف املراد تحقيقها من خطة التواصل االسرتاتيجي كام ييل:

  التعريف باملنظمة وبناء سمعتها١  

إن بناء سمعة قوية مبنية عىل الثقة أمر رضوري لخطة االتصاالت وكذا ملنظمتك. كام 
أن اكتساب الثقة من خالل الحفاظ عىل السمعة أمر مهم إلدارة التحديات اليومية، أو 
للحصول عىل املساندة حول قرارات غري شعبية أو تغطية االحتياجات املاّدية ملنظمتك. 
التجاريّة من  التعريف باملنظمة وتسويق صورة جيّدة لها، شأنها شأن العالمات  ميكن 
خالل أنشطة مختلفة، لعل أهمها أن تكون منظمتكم منفتحة وشفافة وقابلة للحوار 

حول األنشطة  التي تقومون بها.
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  إرشاك أصحاب املصلحة٢  

عىل غرار التعريف باملنظمة وبناء سمعتها، يجب أن تعمل إسرتاتيجيات اتصال منظامت 
املجتمع املدين عىل ارشك أصحاب املصلحة. ويعني ارشاكهم الوصول إىل جمهور متنوع، 
مبا يف ذلك موظفي املنظمة ومتطوعيها ومجلس إدارتها ومانحيها وإن أمكن منافسيها 
والحكومة. قد يتطلب ذلك العديد من األنشطة املختلفة للتعامل بنجاح وتلبية مصالح 
أنشطة  تدعم  السابق،  للهدف  بالنسبة  الحال  املجموعات. وكام هو  واحتياجات هذه 

ارشاك أصحاب املصلحة قدرة املنظمة عىل تحقيق أهدافها. 

  زيادة الوعي بالقضية واالعرتاف بها  ٣

إن زيادة الوعي بأحد قضايا منظمتكم هو واحد من األهداف التي ميكن أن يحققها 
تعديل  تعمل عىل  منظمتكم  كانت  إن  املثال،  سبيل  للتواصل. عىل  إسرتاتيجية  وجود 
القوانني التي تسمح للرجل برضب املرأة يف القوانني املوجودة داخل بالدكم فإن استخدام 
التي تعاين  إسرتاتيجية واضحة متر بطرح املشكلة ومعلومات عنها وعن حجم املعاناة 
منها السيدات داخل مجتمعكم وكيف أن هذه املشكلة تؤثر عىل البناء األرسي. سيضمن 
ذلك إملام الجمهور بعملك وأهميته كام سيؤدي إىل إنشاء مناخ يدعم منظمتك ويساهم 
يف تعظيم عملها عىل املستوى املحيل وسيؤدي أن يفهم املواطنون الحاجة املجتمعية 
للتعديالت التي تطالب بها منظمتكم والفائدة التي تقدمها املنظمة للمجتمع ككل. كام 
سيساعد عىل وجود إسرتاتيجية واضحة لعملية التواصل واألهداف الواجب تحقيقها منها 

إىل سهولة طلب الدعم من األفراد واملجموعات املؤيدة لعملكم.

إن بناء الثقة بني الجمهور املستهدف واملنظمة من خالل ترسيخ صورة املنظمة كمصدر 
موثوق للتخفيف من حدة املشكلة التي تعمل عىل تحسينها والقيام بالحشد للحصول 
عىل الدعم هو واحد من أهم مخرجات أنشطة التواصل االسرتاتيجي. كام أنه يساهم يف 
بناء نظرة ايجابية للمنظمة. يجب أن يكون جزء كبري من هذا العمل ذا طابع إخباري 

فحسب، أي دون دعوات مبارشة للحصول عىل الدعم. 

  قياس وتحسني اسرتاتيجيتك4  

يعترب قياس البيانات نشاطا ممتّدا طوال الحملة التي تقوم بها منظمتكم. يجب تضمني 
التزامات يف خطة اإلتصاالت ملراجعة البيانات وتنفيذ التعديالت عىل أساس املعلومات 
املستلمة، باإلضافة إىل االلتزام باعتامد هذه البيانات واألخذ بها عند التخطيط إلحداث 
تغيريات عىل املستوى التنظيمي أو العميل للمنظمة. إعتامد هذا النظام يولّد طبيعة ثانية 
لدى أعضاء املنظمة تتامىش بسالسة مع التخطيط الذي تتعهد به منظمتك، مام يوفر 

إرشادات قيّمة عن التوجيه واألنشطة التي تفيد منظمتك.
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أمثلة عن بعض األهداف األخرى التي ميكن رسمها §

املفتاح يف جعل منظمتك مرجًعا 	  الرؤية والتعرف عىل إسم منظمتكم: يكمن  تعزيز 
متواترًا حول موضوع ما  بطرق مختلفة منها: الكالم الشفهي أو عرب اإلعالنات، أو عرب 

التغطية اإلخبارية. 

والصحفيني 	  املنتخبني  واملسؤولني  املجتمع  قادة  مع  الشخصية  للمقابالت  متّكن  مثال: 
وغريهم من تقديم وجهات نظر مهمة لألطراف الخارجية ذات الصلة والتي ميكن أن 

تساعدك يف تشكيل صورتك ورسالتك وقيمك الحالية.

زيادة جمع موارد للمنظمة: تتمّكن املجموعات التي لديها برامج إتصاالت فعالة إىل 	 
غالباً  للتواصل.  إسرتاتيجية  برامج  التي ال متلك  تلك  أكرث من  املوارد  املزيد من  جذب 
تقدمها  التي  كتلك  مامثلة  معلومات  الحكومية  املنح  أو  املانحة  املنظامت  تطلب  ما 
منظمتك يف بيان صحفي. لذا فإن نفس الرسائل واألشخاص الذين يتمتعون بالفعالية يف 

مجال التوعية اإلعالمية سيكونان أساسيني لنجاحك يف جمع التربعات.

معيّنة 	  إىل منارصة قضايا  املوجهة  املبادرات  تتطلب  ااملؤثرة:  املجموعات  إىل  الوصول 
األعمدة  كتاب  ذلك  يف  مبا  النفوذ،  ذوي  األشخاص  إىل  للوصول  إعالميّة  إسرتاتيجيّات 

والنقاد واملرّشعني وأصحاب املصلحة. 

لذا عليكم أوالً أن تقرروا ما إذا كانت أهدافهكم هي العمل أو محاولة تغيري الرأي العام 
الترشيعي،  اإلصالح  كان هدفك هو  إذا  الهدف.  يشاركونك  الذين  األشخاص  تعبئة  أو 
فيجب أن تستهدف األصوات املتذبذبة. بإختصار، إن وجود إسرتاتيجية لالتصاالت لتغيري 

أي سياسة يأيت من خالل تأطري النقاش وتوجيهه ليك تحصد النرص.

تحديد العالقة مع املنظامت اإلعالمية: من املتوقع أن تتخذ املنظامت اإلعالمية مواقف 	 
أو  تكون رشيكة  أن  إما  التحرير  مجالس  أن  يعني  مام  العامة،  السياسة  قضايا  بشأن 

عقبات هائلة.

تحسني وزيادة تقديم الخدمات والوعي بالشواغل العامة: ميكن إلسرتاتيجية اإلتصاالت 	 
الخاصة بك أن تنقل رسالة حول السلوك العام وتخرب األشخاص مبا يجب عليهم فعله، 

وهنا عىل سبيل املثال:

»فقط قل ال« (التصدي لظاهرة معيّنة يف املجتمع) –

»قلل من إعادة استخدام املواد املعاد تصنيعها.« –
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 ٣ – عنارص خطّة االتصاالت االسرتاتيجّية 

ترتكز خطة االتصاالت االسرتاتيجيّة للمنظمة عىل جملة من املكّونات وهي:

األهداف التنظيمية والنتائج؛	 

الرؤيا التنظيمية، كام تم التعبري عنها يف بيان املهمة؛	 

قيم ومعتقدات املنظمة.	 

أ    أسئلة أولية لإلجابة عليها قبل لبدأ عملية التخطيط

إذا كنت تخطط إلطالق خطة إتصاالت، فيجب أن تبدأ باإلجابة عىل هذه األسئلة:

 هل يدعم الجمهور أهداف منظمتكم؟ 	 
إذا كان األمر كذلك، فإن التحدي سيكون حشد الناس.

هل هناك معارضة كبرية بحيث يجب أوالً بذل جهد لتشكيل الرأي العام أو تغيريه؟ 	 
هل هناك نقص عام يف الوعي باملنظمة وأهدافها وقضاياها؟

ما هي اسرتاتجية االتصاالت املناسبة، بالنظر إىل مستوى فهم الجمهور؟	 
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اتصاالتك  لتخطيط  دليل  مبثابة  يكون  أن  ويجب  مفيدة  مرجعية  أداة  أدناه  البياين  الرسم  يعد 
االسرتاتيجية:

تخطيط االتصاالت االسرتاتيجية

األهداف الشاملة األنشطة الجارية 
العنارص الحاسمة لخطة 

االتصاالت
 حدد أهداف

 االتصاالت العامة

خلق رؤية وبيان املهمة

دمج القيم التنظيمية 
واملعتقدات

تحديد الجمهور املستهدف

إجراء بحث 

 تطوير الرسائل

إنتاج مواد عالقات عامة 
عالية الجودة

 تقييم املوارد

كتابة خطة عمل 

ضامن التغطية اإلعالمية 
اإليجابية

تأمني تأييد تحريري ودعم 
كتاب املقاالت

تحديد املتحدثني باسم 
املنظمة وتدريبهم يف 

املهارات اإلعالمية

بناء رشاكات إعالمية

كن عىل علم باالتصاالت 
الداخلية

 تطوير اسرتاتيجيات
 الويب وإدارة املحتوى

وضع خطة للسيطرة عىل 
األزمة

إجراء التقييامت وإقامة 
املساءلة
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أوال :األهداف الشاملة
أ    حدد أهداف االتصاالت العامة 

يجب أن تكون األهداف قابلة للقياس حتى ميكنك تقييم التقدم عىل طول الطريق ومعرفة وقت 
تحقيقك له. عىل سبيل املثال، إذا كان هدفك هو زيادة الوعي حول مشكلة ما، كيف ستقيس 
النجاح؟ هل سيكون من خالل الردود عىل موقع عىل شبكة اإلنرتنت؟ من خالل زيادة يف االتصال 
من وسائل اإلعالم؟ من خالل زيادة عدد وسائل اإلعالم املنفصلة؟ إذا كانت منظمتك غري نشيطة 
يف تعامالتها مع الصحافة، فقد يكون الوقت قد حان للقيام بجهد استباقي يتضمن عدًدا معيًنا من 

األحداث الصحفية أو االجتامعات مع الصحفيني بهدف دعم أهداف املساعي الخاصة مبنظمتك.

ب    خلق رؤية وبيان املهمة

يجب أن يكون بيان مهمتك التنظيمية حجر الزاوية يف خطة اإلتصاالت الخاصة بك، وذلك لدفع 
بأن  املوظفني  يذكر  بداية خطتك سوف  املهمة يف  بيان  إدراج  اإلعالمية.  العام ألنشطتك  االتجاه 
األنشطة املتعلقة باإلعالم تتامىش املهمة األساسية للمنظمة ورؤيتها. ال تدع التوعية اإلعالمية تغيّب 

الهدف األسمى. يجب أن ينعكس ما متثله يف جميع األنشطة اإلعالمية.

ج    دمج القيم التنظيمية واملعتقدات

الحكومة  بني  والتصادم  الرصاعات  سياق  يف  تظهر  ما  وعادة  املنظمة  داخل  األمد  طويلة  القيم 
والحقوق الفردية أو الحريات الفردية مقابل مسؤولية املجموعة أو التنوع الثقايف مقابل التشبث 
بالتقاليد. كل منظمة لديها يف جوهرها نظام من القيم واملعتقدات وكل يشء ينبع من تلك القيم 
األساسية. بالتايل، فهي سبب وجود املنظمة وينبغي أن تنعكس يف أي خطط وأهداف جديدة يتم 

إنشاؤها، مبا يف ذلك أهداف االتصاالت.

ثانًيا: خارطة املجموعات املستهدفة
أ    الخطوة األوىل لتشكيل خريطة املجموعات املستهدفة

إن تشكيل خارطة املجموعات املستهدفة هو عمل جامعي يقوم به من هم داخل منظمتكم وعىل 
الخارطة املرفقة هي شكل هام سيمكن  الذي تحدد من أجله هذه املجموعات.  صلة باملرشوع 
منظمتكم من التعرف عىل املجموعات التي يجب أن تستهدفها املنظمة بشكل مبارش والتي يجب 
الرتكيز عليها وتلك التي ستستهدفها املنظمة بشكل غري مبارش من خالل وسائل أو رسائل تصل لهم 
ولكن دون تركيز كبري من قبل منظمتكم مقارنة بالدائرة املبارشة للمستهدفني، بعد املجموعة غري 
املبارشة تأيت املجموعة األبعد والتي بالرضورة ال تعطيها املنظمة الكثري من الرتكيز كاملجموعتني 

األوىل والثانية.

يف الرسم املوجود أدناه يوجد ثالث دوائر، الدائرة األكرث وضوًحا هي الدائرة األصغر أو »املبارشة« 
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ومنها إىل »غري املبارشة« ومنها إىل »البعيدة« والجزء خارج الدوائر هو الجزء األخري وهو املجتمعي. 
الدوائر الثالثة يعربون عن املسافة بني كل منهم وبني منظمتكم أو املرشوع الذي تقومون بتحديد 
الجهات املستهدفة ألجله. داخل كل دائرة من الدوائر توجد مجموعات وبني كل مجموعة وأخرى 

أسهم تحدد تأثري كل مجموعة يف غريها من املجموعات وكيف تؤثر فيها.

هناك خطوات ميكنكم إتباعها لفهم كيف ميكن تشكيل خارطة املجموعات املستهدفة. الخطوة 
األوىل هي جمع فريق العمل املوجود مبنظمتكم والذي سيعمل عىل املرشوع وذلك للوصول إىل 
خارطة متامسكة ومعربة عن كامل الفريق، وهنا يفضل: 1)  إستخدام لوح كبري للكتابة حتى يتمكن 
يتناقش  الجميع  املختلفة وأجعل  األصوات  الخارطة؛ ٢) شجع  كامل  العمل من رؤية  فريق  جل 
الخارطة  العمل عىل  لبدأ  الكبري وإدماج موظفي املنظمة  اللوح  ويعرض أفكاره بحرية. إستخدم 

بإتباع الخطوات التالية.

مجتمعي

خارجي/ بعيد

غري مبارش

مبارش

مشكالت

أعضاء انتخابات

صحافة 

مصوتني ناشطني

 مجموعات مجتمعية

مجموعات معارضة  

جامعات املصلحة 

مجلس

مصوتني سلبيني

ترشيعات
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ب    كيف ميكن تحديد املجموعات املستهدفة؟

بعد جمع موظفي املنظمة إسالهم أن يقرتحوا املجموعات التي يجب أن يستهدفها املرشوع وأن 
أفراًدا،  يكونوا  أن  ميكن  املستهدفة  املجموعات  الثالث.  الدوائر  من  مجموعة  كل  موقع  يحددوا 
منظامت أو حتى مؤسسات إعالمية. خالل عملية تحديد املجموعات املستهدفة حاول أن تشجع 
فريق عمل منظمتكم أن يقرتحوا كل من يورنه مناسب، إن مل يستطيعوا تحديد مكان املجموعة 
من الدوائر ال داعي أن تضغط عليهم، فقط أعطهم املساحة واملجال للمشاركة وسيكون لديكم 

الوقت يف النهاية لتحديد مكان كل مجموعة.  

ميكن خالل عملية التحديد أن تعمل عىل كل دائرة من الدوائر الثالث بالرتتيب أو الدوائر الثالث 
مًعا يف نفس الوقت. أبدأ بالدائرة »املبارشة« حيث انها أسهل يف التحديد. حاول أن تحدد الوقت 
الذي ستستخدمونه يف تحديد املجموعات املستهدفة حتى يكون تضمن أعىل كفاءة ممكنة من 

فريق عمل منظمتكم.

 

ج    مراجعة الخارطة

حني تشعر أن فريق منظمتكم وصل ملرحلة تحديد كل املجموعات املستهدفة وال يوجد جديد ميكن 
إضافته، ميكنكك بعدها اإلنتقال إىل تنقيح الخارطة. إسال فريق أن يأكدوا إن كانت املجموعات 
املجموعات  لجمع  الوقت  هذا  إستخدام  ميكن  كام  مناسبًا،  يرونه  الذي  املوقع  يف  ذكروها  التي 
املتشابهه مع بعضها البعض. أنظر إىل الشكل املوجود أدناه والذي يوجد فيه أسامء ملجموعات 

مستهدفة ملنظمة ناشئة تعمل عىل السياسات العامة.

صحافة 

مصوتني ناشطني

مصوتني سلبيني

ابالغ

تأثري

ابالغ
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د    كيف تحدد العالقة بني كل مجموعة وأخرى؟

األن وبعد أن إنتهيت وفريق عمل املنظمة من تحديد كل مجموعة ومكانها، تأيت مرحلة تحديد 
الخارطة.  وطبيعة  أهمية  لفهم  األهمية  يف  الغاية  األمر  وهو  وأخرى،  مجموعة  كل  بني  العالقة 
العالقات األولية ميكن أن نجدها بسهولة بني املجموعات املوجودة داخل نفس الدائرة أو بينها 
وبني املجموعات املوجودة يف الدائرة األقرب لها. يجب إستخدام أسهم لعرض عالقة كل مجموعة 

بأخرى. هنا ميكننا أن نأخذ مثال عىل ذلك:

اإلعالم (يعلم) املصوتني النشطني؛ 	 

املصوتني النشطني (يأثرون) يف املصوتني السلبيني؛ 	 

اإلعالن (يعلم) املصوتني السلبيني. 	 

تحديد العالقات بني كل مجموعة وأخرى يجعلنا: 1) نفهم أهمية كل مجموعة ودورها يف التأثري 
عىل املجموعات املستهدفة؛  ٢) الدور الذي ميكن أن تلعبه يف إيصال رسائل املنظمة للمجموعات 
املستهدفة؛ ٣) الرسالة التي ميكن أن نقدمها لكل مجموعة من املجموعات املستهدفة. مثال: ميكننا 
تقديم رسالة لإلعالم تستهدف املصوتني النشطني وندعوهم للتصويت ونطلب يف أخر الرساله من 
املصوتني النشطني أن يتحدثوا مع جريانهم وعالئتهم وإصطحاب واحد عىل األقل من املصوتني غري 

النشطني للتصويت.   

 

ه    الشكل الكامل لخارطة املجموعات املستهدفة

بإنتهاء الجلسة مع فريق عمل منظمتك سيكون لديك خارطة كتلك املوجودة أدناه. ستكونوا قد 
متكنتم من تحديد كل مجموعة مستهدفة ومدى قوتها وعالقتها باملجموعات األخرى، وتحديد أوىل 

ما إذا كنتم ستعملون عىل املجموعات بشكل مبارش أم غري مبارش.
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أترك الشكل النهايئ الذي توصلتهم إليه وضعه يف مكان ميكن لكامل فريق املنظمة أن يراه وهو 
يعمل عىل املرشوع للرجوع إليه كلام إحتجتم لذلك حتى ال تفقد املنظمة الرتكيز عىل املجموعات 
املستهدفة. بعد فرتة من العمل سيكون الرسم األوىل مفيد للمراجعة ومطابقة التجربة العملية مع 

الخطة التي وضعتوها يف البداية.

ثالثا: العنارص الحاسمة لخطة االتصاالت الناجحة 
أ    تحديد الجمهور املستهدف وكيفية التعامل معه 

وأفضل  املستهدف  تحديد جمهورك  االتصاالت يف  إنشاء خطة  األوىل يف  الخطوات  إحدى  تتمثل 
طريقة للوصول إليه. يكون ذلك عرب إعداد قامئة يف رشائح األشخاص املهمني لنجاح جهود االتصاالت 
التي  الوسائط  نوع  هي  ما  األسئلة:  من  جملة  طرح  عرب  الجمهور  تحديد  ميكن  بك.  الخاصة 
يستهلكونها؟ ما هي اآلراء التي يحرتمونها؟ ما هي أنواع القصص التي يرجح أن يقرأها أشخاص 

معينون يف الصحف أو يشاهدون التلفزيون أو يشاهدون عىل اإلنرتنت أو يستمعون إىل الراديو؟

مجتمعي

خارجي/ بعيد

غري مبارش

مبارش

مشكالت

أعضاء انتخابات

صحافة 

مصوتني ناشطني

 مجموعات مجتمعية

مجموعات معارضة  

جامعات املصلحة 

مجلس

مصوتني سلبيني

ابالغ

هم يف 
الغالب

تأثري

ترشيعات

تحديد

تأثري

ينمتي إىل

ابالغ

ابالغ

ابالغ

ينمتي إىل ينمتي إىل

ينمتي إىل
تأثري

تشكيل/حلحلة

مربطة بـ

ينمتي إىل

تأثري
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مل يعد مفهوم »عامة الناس« موجوًدا بفضل تنوع وسائل اإلعالم وتخصصها. قد يشمل جمهورك 
واملجتمع  والقضاة  املحيل،  املجتمع  وقادة  املنتخبني،  واملسؤولني  واملحتملني،  الحاليني  املانحني 
النسوية،  والقيادات  واألقليات،  األعامل،  وقادة  والصحفيني،  الصحية،  الرعاية  ومقدمي  القانوين، 

والشباب، وكبار السن، والفئة األكرث شيوًعا من »املؤثرين«.

إن املفتاح لفهم كيفية استهداف جمهورك هو أنك لن تضطر أبًدا للتواصل مع الجمهور بأكمله يف 
وقت واحد. يجب الرتكيز عىل الرشائح املختارة بعناية، أو يف حالة صانعي القرار واملتنفذين، عىل 
رشيحة ضيقة للغاية من السكان. مع أخذ هذا يف االعتبار، من املفيد جًدا الحصول عىل أكرب قدر 
ممكن من املعلومات حول جامهري وسائل اإلعالم الحاليني. ال تنىس الجامهري الداخلية. يجب أن 
يكون املوظفون واملجلس واملؤيدون الرئيسيون عىل وعي ودراية بأهداف اتصاالتك ومن سيقوم 

بتسليم الرسائل.

يف الشكل املوجود أدناه تجدون طريقة لتحديد موقع الجمهور املستهدف وسبل التعامل معهم. 
سيساعدنا الشكل املوجودة أدناه عىل فهم مستوى تأثري املجموعات املستهدفة وما إن كان مرتفع 
أو منخفض ومستوى إهتامم املجموعات املستهدفة بالقضايا التي تطرحها منظمتكم وما إن كان 
مرتفع أم منخفض. مثال، للتعرف عىل كيفية قراءة الشكل املوجود أدناه، إن املربع املوجود يف 
القسم الشاميل الغريب هو املربع الخاص باملجموعة التي لديها إهتامم مرتفع ولديها تأثري مرتفع 
وهي  وقريبة«  قوية  عالقة  عىل  »الحفاط  هي  املربع  يف  املوجودة  الجملة  أن  ترون  وكام  أيًضا، 

التوصية الواجبة للتعامل مع املجموعة مرتفعة التأثري مرتفعة اإلهتامم بقضايا املنظمة.

حافظ عىل عالقة قوية وقريبة  

طور وحافظ عىل العالقات مع 
أصحاب املصلحة الرئيسيني.

إرفع مستوى اهتاممهم  

إرشاكهم أكرث وحاول أن تجعلهم 
متوامئني أكرث مع أهدافكم. 

أعلم واربط 

إدعم هذه الفئة وحاول أن ترفع 
مدى تأثريهم وال تسمح لهم 

باالنفصال أو اإلنحياز.

راقب  

ال تنىس هذه املجموعة وراقبها 
ألي إشارة تدل عىل ارتفاع مستوى 

اهتاممهم و/أو تأثريهم.

مرتفع

مرتفع منخفض

منخفض

مستوى اإلهتامم      

ى التأثري      
ستو

م
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ب    إجراء بحث يف التغطية اإلعالمية والرأي العام والحقائق الداعمة 

كيف ينظر الذين تسعى إلقناعهم إىل منظمتك وقضاياها؟ مع بعض األبحاث، ميكنك تطوير ملف 
تعريف مفصل عن كيفية تغطية قضاياك يف وسائل اإلعالم، وعدد املرات التي يتم فيها االستشهاد 
املوضوعات  التي أجريت حول  العام  الرأي  استطالعات  مبنظمتك، وكيف يصفها اآلخرون. ما هي 
التي تتناولونها. جمع البيانات حول املسائل التي تعنى بها منظمتك يجب أن يكون جزًءا من خطة 
إتصاالتك، يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الصحفيني الذي ميكن لهم جمع كّم هائل من املعطيات 

يف إطار القصة التي يريدون نقلها، عرب جملة من األسئلة (من وماذا ومتى وأين وملاذا وكيف).

ج    تطوير الرسائل

تخيل أنك تنظر إىل جريدة الغد. ما هو العنوان الرئييس الذي تريد رؤيته حول منظمتك؟ إنطلق 
من هذا العنوان أمأل العنارص املفقودة: من الذي جعل هذا العنوان موجود يف الصفحة األوىل؟ 
ما هي العقبات التي واجهوها؟ ملاذا هذا مهم للمجتمع أو يف جميع أنحاء البالد وجعل مكانه 
األوىل  الصفحة  لتكون يف  تلعبة  مؤسستنا  أن  الذي ميكن  الدور  ما  الجريدة؟  األوىل يف  الصفحة 
للجريدة؟. هذه هي األشياء التي تريد أن تخرب الصحفي الذي كتب التغطية املوجودة يف الصفحة 
األوىل. حاول أيضا أن تتخيّل. هل هناك رسم إبداعي وغني باملعلومات ميكن توفريه لجذب االنتباه 

ونقل املعلومات بطريقة جديدة؟ 

يجب أن تفكر أيًضا يف كيفية تحديد أهداف مجموعتك بإيجاز وأن تقول يف بضع كلامت كيف 
أحد  مع  محادثة  أو  مقابلة  نهاية  يف  السؤال  هذا  ينشأ  ما  غالبًا  وصفها.  يتم  أن  منظمتك  تريد 
كل  له  ووفر  مبنظمتك  الخاصة  رؤيته  يضع  أن  للصحفي  املجال  تدع  وال  مستعًدا  كن  املراسلني. 

املعلومات التي تتحدث عن منظمتك. 

هنا نقدم لكم مترين مفيد لتقديم رسالة ناجحة لإلعالم وضامن عدم الخروج عن الرسالة املراد 
توجيهها من خالل اإلعالم. عادة ما يستخدم نشطاء املجتمع املدين األوراق وعادة ما تحوي هذه 
التمرين  الرئيسية. يف  النقاط  باملتحدث لفقدات  العديد من املالحظات والتي قد تؤدي  األوراق 
املوجود أدناه، ميكن للشخص املتحدث مع اإلعالم أن يكتب الرسالة الرئيسية التي يريد إيصالها 
لإلعالم يف املنتصف لتكون واضحة أمامه ويذكرها بشكل واضح خالل اللقاء اإلعالمي. عىل الجانب 
األيرس ميكن كتابة املشكلة، حتى يذكرها يف نقاط ليتمكن املتابع اإلعالمي من التعرف عىل  املشكلة 
ببساطة، أما عىل الجانب األمين فيكتب الحلول املمكنة ليعرضها بشكل واضح ومرتب للجمهور. 
يف الجزء األسفل تكتب اإلجراءات التي ميكن أن تقود  املشكلة للحلول املمكنة. والجزء األعىل هو 
قيم وأفكار املنظمة التي يستند إليها الحل املقدم من جانب منظمتكم. إن إستخدام هذا التمرين 
وهذه الوثيقة يضمن أن يبقى املتحدث اإلعالمي يف تركيز طوال الحديث اإلعالمي وال يخرج خارج 

اإلطار والفكرة التي يريد تقدميها. 

مع أخذ هذا يف االعتبار، خذ الوقت الكايف للتفكري يف ما تريد أن يظهر العنوان والرسم التايل لهام 
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قبل كل حدث أو مقابلة إعالمية. قلّل رسالتك إىل ثالثة أو أربعة نقاط رئيسية تريد أن تتصل بها 
يف كل مقابلة.

د    إنتاج مواد عالقات عامة عالية الجودة 

تعد هذه املواد أدوات مهمة للوصول إىل الصحفيني واملانحني وواضعي السياسات واملجموعات 
املهمة من رشائح جمهورك املستهدف. يجب أن تتضمن مجموعة أدوات املواد الخاصة بك ما ييل:

شعار جيد وتصميم قرطاسية. تأكد من أن شعارك سهل القراءة إلكرتونياً؛ 	 

نبذة عن الجمعيّة يف ورقة وحيدة، يسهل فهمها؛	 

»مجموعة مواد صحفية« حول القضايا واألنشطة التي تريد إبرازها لوسائل اإلعالم وغريها 	 
(الجهات املانحة، مثال)؛

الكتيبات التي ميكن طباعتها أو تكييفها لعرض الويب؛	 

تقارير ودراسات لإلصدار العام؛	 

سري ذاتية قصرية للموظفني الرئيسيني؛	 

النرشات اإلخبارية؛	 

نُسخ من املقاالت املنشورة أو مقاالت افتتاحية أو ميزات الويب حول مجموعتك.	 

يجب أن يتم إنتاج جميع هذه املواد مبا ميّكن طباعتها بسهولة ونرشها عرب اإلنرتنت. تأكد من أن 

الرسالة الرئيسية 

القيم

الحلول 
املمكنة

املشكلة / 
القضية

اإلجراءات التي 
يجب إتخاذها  
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موقعك عىل الويب يتضمن رابطًا يسهل العثور عليه لالتصال بالوسائط. ضع يف اعتبارك جمهورك 
عند تصميم موقع الويب الخاص بكم، تأكد من أن املوقع قابل للبحث، سهل االستخدام, إلخ.

ه    تقييم املوارد

البيانات  وقواعد  الكمبيوتر  وأجهزة  وامليزانيات  املوظفني  وقت  ستخصص  كيف  وفرس  حدد 
والخدمات واملساعدة الداخلية يف إطار تطوير خطّة التواصل االسرتاتيجي. يعد مدير االتصاالت 
املخصص أمرًا بالغ األهمية ملنظمة متوسطة إىل كبرية الحجم. أما يف املنظامت الصغرية، يجب أن 

يكون الجميع جزًءا من فريق االتصاالت. يجب مراجعة املوارد بالقيام مبا ييل:

تقييم إستغالل املوظفني للوقت، والقدرات الداخلية، والتقنيات اإلعالمية القامئة؛	 

التوصية والرتتيبات الالزمة لتطوير التدريب والتكنولوجيا حسب الحاجة؛	 

تعيني شخص ليكون مسؤوالً عن االتصاالت؛	 

إنتاج 	  أو  الفوتوغرايف  التصوير  مثل  الخارجية  للخدمات  تتضمن مخصصات  ميزانية  وضع 
الفيديوهات، وتصميم الرسومات، وإدارة املوقع، والرتجمة، والطباعة.

و    إكتب خطة عمل للتواصل املستمر

عنارص الخطة اإلعالمية األساسية ثابتة إىل حد ما. فيام ييل مثانية أهداف ووظائف منوذجية يف 
مجال االتصاالت إىل جانب األنشطة الجارية املقرتحة لتحقيقها أو الحفاظ عليها. استخدم هذه 

القامئة كقامئة ميكن من خاللها تبني أو تعديل األنشطة الخاصة مبوقفك.

ضامن التغطية اإلعالمية اإليجابية: يتم الحصول عىل تغطية إيجابية يف وسائل اإلعالم من ١  
خالل استثامر املوارد عىل مر الزمن. يشار إىل ما كان يسمى العالقات العامة سابقا باسم 
اإليجابية  اإلخبارية  للتغطية  إسرتاتيجية  تطوير  كيفية  ييل  فيام  اليوم.  املكتسب  اإلعالم 

املنتظمة:

بناء عالقات شخصية مع الصحفيني واملحررين وصانعي القرار يف املجال اإلعالمي؛	 

وضع تقويم لألحداث حول القضايا أو األنشطة الرئيسية خالل العام؛	 

تخطيط وبدء أحداث إخبارية إضافية إلستغالل فرص التغطية اإلعالمية؛	 

تنسيق املواد املكتوبة لوسائط اإلعالم املطبوعة وتطوير صور للمصورين واملذيعني، 	 
وإن أمكن، إجراء تسجيالت صوتية للتغريدات اإلخبارية الصوتية؛

عند 	  اإلعالمية  واإلحاطة  مقتضب  نحو  عىل  الصحفية  املؤمترات  مواعيد  تحديد 
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الرضورة؛

توزيع النرشات الصحفية عىل التطورات الهامة عن طريق الربيد اإللكرتوين؛	 

االحتفاظ بقاعدة بيانات لجهات اإلعالم ذات الصلة وتحديثها بانتظام؛	 

مبعلومات 	  االجتامعي)  التواصل  (ووسائل  بك  الخاص  الويب  موقع  بتحديث  قم 
ومواد جديدة عىل أساس منتظم.

تأمني تأييد تحريري ودعم من كتاب املقاالت  ليك يتّم الحديث عن األخبار التي تريد ٢  
نقلها بالطريقة التي تريدها.

تحديد املتحدثني باسم املنظمة وتدريبهم يف املهارات اإلعالمية  عادة ما يعهد هذا الدور ٣  
لشخص واحد من املنظمة ليضطلع مبهّمة إيصال رسائل املنظمة عرب اإلعالم، يجب أن 
يتلّقى هذا الشخص تدريبًا حتّى يتقيّد برسالة املنظمة ويقدمها يف إيجاز وال يفقد تركيزه 
أمام اإلعالم. ميكن أن يتجاوز عدد املتحّدثني باسم املنظمة شخص واحد وميكن أن يكّونوا 

فريقا ولكن يجب أن يكون هناك شخص عىل األقّل يف كّل الحاالت.

بناء رشاكات إعالمية  وذلك يتّم عب إتّباع جملة من القواعد التي تجعل التعامل مع 4  
اإلعالم سلًسا ويعود بالنفع عىل املنظمة، ومن جملة هذه القواعد نذكر:

رضورة أن تكون تحت الطلب كلام إقتضت الحاجة لالجابة عىل تساؤالت أو طلبات 	 
مواد  أو  بيانيّة  رسوم  أو  املعلومات،  من  املزيد  أكانت  سواء  اإلعالميّة،  املؤسسات 

أخرى لتطعيم عملهم اإلعالمي. 

كانت 	  إذا  إاّل  اإلعالم،  وسائل  مع  الحوار  طلبات  لنقبل  لنا  تتاح  فرصة  كل  إغتنام 
حول مواضيع ال دراية لنا بها. ويساهم هذا يف بناء صورة عن منظمتك وعن مدى 
اختصاصها ومعرفتها ببعض امليادين، ماّم يجعل اإلعالم يعّول عليكم باألساس عند 

الحاجة.

رضورة االستعداد قبل املقابالت الصحفيّة وهو ما يقتيض تحويل معلوماتنا النظريّة 	 
إىل إجابات يسهل فهمها وتقدميها خالل املقابالت الصحفية

ال 	  فبالتايل  املنظمة،  لبيان مصداقيّة  وذلك  اعالمي،  كّل ظهور  بني  التناسق  رضورة 
يجب إحداث تغيريات عىل الرسائل التي نريد ايصالها عرب اإلعالم بشكل ميّس من 

مصداقيّتها.

أن 	  املستحسن  االجابة عن تساؤل صحفي، فمن  إذا كنت ال تعرف  ال تكذب، 
سلبا عىل  تنعكس  خاطئة  معلومات  تعطيه  أن  بدل  مختص  لست  أنك  تبلغه 

سمعة منظمتك
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كن عىل علم باإلتصاالت الداخلية  وذلك يكون عرب السهر عىل وضع نظام تواصل داخيّل ٥  
عمل  لنجاح  قصوى  أهميّة  الجيد  الداخيل  اإلتصال  يحتل  إذ  للمنظمة،  وهادف  فّعال 

املنظمة. ويعود ذلك لجملة من األسباب منها:

التصور الواضح للهدف وتقاسم هذا التصور مع العاملني داخل املنظمة ميكّنهم من 	 
العمل الفعال واملوّجه نحو تحقيق أهداف معيّنة.

تناسق االتصاالت الداخلية وعدم تشتّتها وتغرّيها، وهنا تربز أهميّة استعامل قنوات 	 
اتصال محّددة لتمرير الرسائل حتّى تصل لكّل األطراف املتداخلة يف املنظمة ويتّم 

فهمها بنفس الطريقة لتفادي سوء الفهم واإلشكاالت التي ميكن أن تنجّر عنه.

التواصل الهادف، مبعنى تقاسم املعلومة مع من يحتاجها من املوظفني، هذا ال يعني 	 
الرضوري  من  ليس  لكن  املوظفني،  لكّل  متاحة  املعلومات  تكون  أن  يجب  ال  أنّه 
تقاسمها معهم كلّهم إن كانت املعلومة تفيد عددا معيّنا منهم يف وظائفهم دون 
غريهم. بعبارة أخرى، تجّنب إغراق املوظفني بكّم من املعلومات ال يحتاجونها لتأدية 

عملهم.

باالنتامء 	  يشعروا  ليك  رضوري  وهذا  بآراءهم،  يدلوا  ليك  للموظفني  املجال  إفسح 
للمنظمة وبأهميّة أهدافها ونشاطاتها. وبالتايل، ففسح املجال للموظفني لالقرتاح عرب 
مختلف وسائل التواصل املتاحة ميّكن من خلق ديناميكيّة عمل جيّدة وتؤثّر حتّى 

عىل مناخ العمل ككّل.

تطوير اسرتاتيجيات الويب وإدارة املحتوى  يجب أن يكون تواجد املنظمة عىل الويب 	  
مهيكال بطريقة تسمح بسهولة املتابعة من قبل مختلف متابعي املنظمة، وبالتايل يجب 
أن يكون املحتوى املوجود قاباًل للقراءة من قبل كّل املتصّفحني بسهولة. باالضافة إىل ذلك 

يجب أن يكون محتوى الويب: 

يوحي بجدية املنظمة، وذلك من خالل تفادي األخطاء اللغوية واملعلومات الخاطئة 	 
أو الغري ثابتة واالحالة إىل املراجع يف صورة استعاملها.

جّدية 	  تكون  املوقع  النصوص عىل  أّن  يعني  مبا  الفّعالة،  للمشاركة  املتصّفح  يحفز 
دون أن تكون مملّة. وهو ما يعني تفادي الفقرات الطويلة واملحاولة قدر املستطاع 

إيصال املعلومة بكّل وضوح.

 

وضع خطة للسيطرة عىل األزمة  وتعترب هذه النقطة رضوريّة نظرًا للتغريات التي ميكن ٧  
أن تطرأ والتي ميكن أن تكون خارجة عن نطاق املنظمة. وبالتايل فمن املستحسن إتخاذ 

بعض التدابري، عىل سبيل املثال:
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حاول تصّور األزمات التي من املمكن أن تطرأ، وليس من الرضوري أن يشمل التصور 	 
تكون  توقّعها حتّى  التي ميكن  أو  أهّمها  املمكنة، ولكن ميكن يحرص  األزمات  كّل 

املنظمة مستعّدة لإلجابة عنها؛

حاول تطوير مجموعة مرنة من الحلول ملجابهة األزمات املمكنة، وتأيت هذه املرحلة 	 
عقب حرص قامئة االزمات املمكنة. ميكن تصور الحلول قبل وقوع األزمة من الرسعة 
التعامل معها باالضافة إىل املرونة يف تقدميها أو تغيريها بحسب طبيعة األزمة  يف 

عىل أرض الواقع؛

وضع مخطّط يوّضح أّي حّل ميكن إستعامله ملجابهة أزمة ما؛	 

توضيح املراحل التي يجب املرور بها لتنفيذ املخطط، مع بيان مهّمة كّل املشاركني 	 
يف مجابهة كّل أزمة، من القيادة إىل التنفيذ؛

إستعامل قنوات تواصل واضحة، سواء عىل املستوى الداخيل أو الخارجي، للحفاظ 	 
عىل تناسق الرسالة التي نوّد إيصالها حول األزمة.

إجراء التقييامت وتعزيز املساءلة  يكون ذلك عرب وضع جملة من املقاييس ملعرفة مدى 8  
نجاح اسرتاتيجية التواصل. وتتغري املقاييس بحسب الهدف وميكن أن تكون كاآليت:

التي تلقيتها؟ هل كانت إيجابية أم سلبية؟ 	  التغطية  التغطية اإلعالمية: ما مقدار 
ما هي الوسائل اإلعالمية التي قامت بالتغطية؟ يف أي برامج؟ من هو جمهورها؟ 
اقتباس بعض  تم  استعامل رسائلك؟ هل  تم  املنشودة؟ هل  األهداف  هل حققت 

ترصيحاتك؟

التفاعل: كم عدد الزوار الذين شاهدوا املحتوى الخاص بك؟ كم من الوقت قضوا 	 
عىل موقع املنظمة؟ ماهي الصفحات التي زاروها؟ هل زاروا صفحات معيّنة؟ من 
منهم تفاعل جّديا بعد زيارة املوقع (اشرتك بالنرشة االخبارية / قام بالتسجيل عىل 

املوقع / قام بتحميل تقرير ، وما إىل ذلك)؟

أصحاب املصلحة: كيف كان تجاوب أصحاب املصلحة مع رسائل املنظمة.؛	 

التي 	  املكاملات  أو  اإللكرتوين  الربيد  أو رسائل  الرسائل  إستفسارات عامة: كم عدد 
كانت  هل  املعتاد؟  من  أقل  أم  أعىل  هذا  هل  الحملة؟  بخصوص  املنظمة  تلقتها 

املراسالت الواردة ايجابية أم سلبية؟ ماذا قال املراسلون؟
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4 - العالقات مع وسائل اإلعالم التقليدية

 يجب إقامة عالقات جيدة مع الصحافة لكونها متثل أداة اتصال أساسية لكل منظامت املجتمع 
املدين، مام ميكنها من نرش معلوماتها بتكلفة أقل. ومع ذلك، هناك بعض املخاطر التي ال ينبغي 
صياغة  يجب  لهذا  الصحف.  يف  نسخها  يتم  عندما  للمعلومات  املحتمل  التشويه  مثل  تجاهلها 

الوثائق بعناية فائقة لتجنب أي غموض أو إرباك قد يلطخ صورة املنظمة مع جمهورها. 

أ    طرق مبتكرة

 إرشاك الصحفيني	 
كثرياً ما تواجه املنظامت الراغبة يف نرش حدث أو منظامتها أو أفكارها عقبة رئيسية: 

رفض الصحفيني. يف الواقع ، يضع الصحفيون معايري تتكيف مع ما يعتقدون أنه توقعات 
القراء أو املستمعني أو املشاهدين. لذا تتمثل اإلسرتاتيجية الفعالة يف إرشاك الصحفي يف 
املوضوع الذي تريد املنظمة من خالله رفع الوعي من بداية العمل ويف كل مرحلة من 

مراحل التنفيذ.

 تطوير رشاكة مجتمع مدين/صحافة	 
تتطلب الرشاكة الجيدة مع الصحافة جملة من األنشطة التي ميكن تنظيمها كإطالق حوار 

مع الصحفيني من خالل تنظيم أيام اعالمية وموائد مستديرة وما إىل ذلك لبدء التفكري 
حول مواضيع مختلفة تعمل حولها املنظمة وأين يتّم النظر يف دور كّل املشاركني يف 

الحياة العاّمة وما ميكن أن يقّدموه يف سبيل تغيري األوضاع.

ب    األساليب التقليدية

 دليل اتصال إعالمي 	 
يخضع اإلعالم لتغيري دائم لذا من املهم أن تحافظ املنظمة عىل أدلّتها الخاصة باالتصاالت 

اإلعالمية والصحفيني وأن تكون هذه األدلّة محدثة.

 دالئل االتصال الصحفي 	 
تعترب صحائف االتصال الصحفي أداة أساسية لبناء عالقة إيجابية مع وسائل اإلعالم 
وضامن التغطية املستهدفة ألنشطة املنظمة. يجب أن تحتوي هذه السجالت عىل 

معلومات االتصال الخاصة بالصحفيني باإلضافة إىل مناطق التغطية اإلعالمية الخاصة بهم.
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 البيان الصحفي	 
الغرض من البيان الصحفي هو أن تقوم جميع الوسائط املستهدفة بنقل املعلومات إىل 

جامهري كل منها. يف عامل منظامت املجتمع املدين، يتم استخدام اإلصدار أيًضا للتعبري عن 
موقف منظامت املجتمع املدين يف قضية حالية مثل انتهاك حقوق اإلنسان ، إلخ.

 امللف الصحفي	 
يعترب امللف الصحفي وثيقة أساسية لتقديم املنظمة لإلعالم. وهو مخصص للصحفيني 

لدعوتهم لحضور مؤمتر صحفي أو لزيادة وعيهم من خالل حملة إعالمية وما إىل ذلك. 
ميثل امللف الصحفي وثيقة عمل مفيدة للصحفيني متكنهم من نرش املعلومات التي 

تصدرها املنظمة مبعرفة كاملة بالحقائق. عادة ما يكون عرضه كام ييل: صفحة عنوان، 
صفحة ملخص، قامئة حسب املوضوع مع عناوين لكل فقرة (ميكن توضيحها). يتم تطوير 

كل نقطة رئيسية يف فقرة.

 املؤمتر الصحفي	 
املؤمتر الصحفي هو أداة رئيسية للعالقات الصحفية، ولكن يجب استخدامه بشكل 

مقتصد. يجب الحرص عىل تنظيم مؤمتر فقط عندما تكون املعلومات املهمة متاحة 
ألن دعوة الصحفيني ملنحهم معلومات سطحية أو ببساطة لإلبالغ عن نشاط قد يؤدي 
إىل تأثريات أخرى غري تلك املتوقعة. من األفضل بل ويويص باستخدام هذه األداة فقط 
عند تقديم النتائج أو تحريرها. من األفضل أن تقول »هذا ما فعلته« بدالً من »هذا ما 

سأفعله«. يجب أن يستويف املؤمتر الصحفي أربعة أهداف:

وجود وسائل اإلعالم الكبرية؛ 1. 

تغطية إعالمية كبرية؛ ٢. 

فهم جيد للموضوع أو الرسالة التي تم توصيلها إىل وسائل اإلعالم؛٣. 

أجواء ودية وتبادل اللباقة والصداقة مع الصحفيني الحارضين.٤. 

ما هو البيان الصحفي؟ 

البيان الصحفي هو بيان رسمي صادر لتقديم معلومات محددة وموجزة عن حدث ما. الغرض 
الرئييس من البيان الصحفي هو اإلعالن عن يشء مهم ومحّدد. يحتوي البيان الصحفي عىل 

تنسيق محدد وله ثالثة أغراض ترويجية رئيسية:

إعالم وسائل اإلعالم بحدث معني عىل أمل أن يتم نرشه من قبلهم ومشاركته مع الجمهور   ١
األوسع؛

رفع مستوى الوعي مبنظمتك، وجذب انتباه الصحفيني، والحصول عىل تغطية لرسالة   ٢
وأنشطة وأبحاث منظمتكم وكذا املوقف الفكري والسياسايت للمنظمة بشكل منتظم؛



األوسط24 الرشق  الدميقراطية يف  مرشوع 

الرتويج ملنظمتكم من خالل اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي واملدونات ومواقع   ٣
الويب األخرى ذات الصلة من أجل الوصول إىل الجمهور املستهدف بشكل أكرث مبارشة.

ميكن أن تكون البيانات الصحفية أداة قوية للمنارصة وميكن استخدامها بشكل إسرتاتيجي 
للضغط عىل صناع القرار التخاذ إجراء بشأن قضية معينة. بشكل عام، يجب استخدام البيانات 

الصحفية بعناية ويجب عدم إصدارها لنرش األحداث الروتينية.

البيان الصحفي يف عرص تويرت

بالرغم من أن وسائل التواصل االجتامعي قد غريت طبيعة االتصاالت يف العامل، الزالت البيانات 
الصحفية أحد األدوات الحيوية وقد تكون يف الواقع أكرث أهمية من أي وقت مىض للرتويج 

ملنظمتكم والتأكيد عىل مواقف املنظمة للجمهور العام. مع اإلنرتنت، أصبحت البيانات الصحفية:

أداة مهمة ملحرك البحث ميكن أن تساعد املانحني والصحفيني وصانعي السياسات واملوظفني  	
املحتملني والجمهور املستهدف اآلخر يف العثور عىل منظمتكم.

جزء مهم ودائم من السجل العام ملنظمتكم، والذي سيكون متاًحا يف املستقبل املنظور، مام  	
يوثق مواقفكم وبياناتكم، خاصة مع منو حمالت التضليل اإلعالمية يف كل مكان؛

طريقة لتسليم رسائل املنظمة بشكل مبارش وغري منقح للجمهور.   	

كيف تكتب بيان صحفي فعال:

قبل البدء يف كتابة 
البيان الصحفي، 

ضع يف اعتبارك ما إذا 
كانت قصتك تستحق 

النرش ولتتمكن من معرفة 
ذلك يجب أن تسأل نفسك:

هل هناك يشء جديد  	
يقدمه البيان الصحفي؟

هل هناك يشء غري عادي  	
أو غري متوقع يوثقه أو يعلنه 

البيان؟

هل سيجد شخص ما خارج  	
منظمتكم أو شبكة عالقاتكم البيان 

الصحفي مثريًا لالهتامم؟

هل سيهتم أحد حقا؟ إذا كان األمر كذلك  	
ملاذا؟ هذه هي الزاوية التي يجب أن تنظر 

منها للموضوع. 

القاعدة 
الرسالة األكرث أهمية

املعلومات األساسية 	 جملة إىل ثالثة جمل 	 يجب جذب اإلنتباه 

جسم البيان
الخلفية املعلوماتية وباقي القصة الخربية

الخامتة
 املعلومات األقل

 أهمية 
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يجب اإللتزام خالل كتابة البيان الصحفي بتنسيق صارم لتسهيل عثور  الصحفيني عىل املعلومات 
برسعة وسهولة. يبدأ البيان دوًما باسم املدينة التي أصدر منها، كام يجب التأكد أن البيان 

الصحفي ليس مجرد رسد رتيب للحقائق ولكن يجب كتابته بهدف إثارة اهتامم القارئ. من 
املفيد استخدام نظام الهرم املقلوب الذي يسخدمه الصحفيني لكتابة البيان الصحفي.

لتحسني فرص إختيار بيانكم الصحفي من قبل صحيفة ونرشه، يجب التأكد من أنك متلك عنوانًا 
قويًا أو أن يكون عنوان رسالة الربيد اإللكرتوين جذاب وغنيًا باملعلومات ويجب متييزه بوضوح 

كبيان صحفي. إذا نجحت يف الحصول عىل أن يواصل الصحفي قراءة البيان، فأدخل يف املوضوع 
مبارشة.  

يجب أن يحتوي السطر األول من البيان الصحفي عىل الجزء األكرث أهمية من إعالنك  مثل 
القصة اإلخبارية، يجب أن يحتوي السطر األول من البيان الصحفي عىل ملخص للقصة ويجب 

أن يجذب انتباه قارئها ومحاولة االجابة عن أكرب قدر ممكن من األسئلة التالية:

من يعلن هذا؟. 1

ما الذي يتم اإلعالن عنه؟. ٢

اين يحدث هذا؟. ٣

متى تم اطالق البيان؟  متى يجري الحدث محل البيان؟. ٤

ملاذا يحدث األمر محل البيان هذا أو ملاذا حدث؟. 5

السؤال األخري هو، بطبيعة الحال، السؤال األسايس ويجب أن تتضمن االجابة عليه ملاذا يجب 
أن يهتم القارئ 
بهذا اإلعالن أو 

القصة.

بعد اإلجابة عىل 
هذه األسئلة، تكمن 

األولوية التالية يف 
تقديم التفاصيل وإضافة 
معلومات تعرض السياق 
العام وإبراز سبب أهمية 

قصتك  هنا، يجب أن تسعى 
لإلجابة عىل أي أسئلة ثانوية 

تكونت لدى القراء من املعلومات 
املقدمة يف الفقرة األوىل.

بعد ذلك، ميكنك إضافة اقتباسات من 
أحد القامئني باملنظمة لتوفري رؤية وتقديم 

رأي للقارئ  ال تستخدم االقتباسات ألغراض 
إضافة املعلومات  االقتباسات توفر لك فرصة 

لتقديم منظمتك، والرتويج للخرباء العاملني 
باملنظمة، وتوضيح مواقفكم، ومهمتكم، وأهدافكم.

الحقائق األساسية 

معلومات أكرث 

اقتباس )يدعم فكرة أو هدف البيان(

معلومات أكرث 

اقتباس )يدعم فكرة أو هدف البيان(

تعقيبات إضافية 

 جزء اختياري – سرية
  كاتب البيان أو

 املنظمة 
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يف الفقرات الالحقة، ميكنك إضافة التفاصيل لرشح االقتباسات التي ذكرت يف الفقرات السابقة 
واضافة أي اقتباسات جديدة للتوسع يف املعلومات واالراء املعروضة يف األقسام السابقة. يجب 

كتابة هذه األقسام عىل أساس أن الصحفي قد يضطر إىل قطع قصتك يف أي لحظة. لذا، من 
الرضوري أن يتم تقديم املعلومات األساسية بالكامل يف الفقرات السابقة وأال تعتمد عىل األجزاء 
الالحقة من البيان الصحفي لنقل املعلومات الهامة. ميكن إنهاء البيان الصحفي من خالل تعليق 

إضايف يعرض الي لتفاصيل معلوماتية تم حذفها أو تلخيص ما قدمته بالفعل.

من الرضوري أن يكون البيان الصحفي موجزا ويجب أال يتجاوز صفحة واحدة أو حوايل ٤00 
كلمة. يجب تضمني معلومات أساسية حول منظمتكم، كام ميكن إضافة هذا إىل قسم يف النهاية 

وميكن أن يضاف يف الصفحة الثانية. لذا، فجنبًا إىل جنب مع غريها من املعلومات اإلضافية ينبغي 
وصفها بوضوح بأنها “مالحظات للمحررين”.

حني نرسل البيان الصحفي 

تضمني مخطط قصري لفكرة قصتك وتوضيح املكان/الصفحة التي تعتقد أنها تناسب مع  	
محتوى البيان؛

إبذل جهًدا لكتابة بريد إلكرتوين مخصص لكل صحفي أو صحفية رئيسية عىل حدى؛ 	

قم بتضمني نسخة من البيان الصحفي الخاص بك يف نص الرسالة اإللكرتونية، حيث ال  	
يجوز لبعض الصحفيني فتح مرفق؛

تجنب إرسال الصور ما مل تضف شيئًا مهاًم لقصة ما؛ 	

أبق طموحك مرتفعا، لكن كن واقعياً واعرف أنه ميكن أن يستغرق بعض املثابرة قبل تأمني  	
التغطية الصحفية لبيانكم.
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  ٥ - وسائل االعالم االجتامعية
)مواقع التواصل االجتامعي( 

شّكلت مواقع ووسائل التواصل االجتامعي ثورة حقيقيّة يف طريقة عمل منظامت املجتمع املدين، 
والحشد  واإلعالم  األخبار  ونرش  للتواصل  إمكانيات  من  استعاملها  تعميم  منذ  وفّرته  ملا  وذلك 
الحواجز بني  التقليديّة هو كونها تكرس  اإلعالم  باألساس عن وسائل  ما مييّزها  الجامهريي. ولعّل 
مصدر املعلومة والجمهور املستهدف لتصبح عمليّة إنتاج املعلومة وتلّقيها والتفاعل معها مبارشة. 
و   LinkedIn و   Twitter و   YouTube و   Facebook االجتامعي  التواصل  وسائل  أبرز  ولعّل 

.Instagram

تحظى وسائل التواصل االجتامعي بشعبية بني مختلف رشائح املجتمع باالضافة إىل استعاملها من 
قبل الوكاالت الحكومية واملنظامت غري الحكومية والرشكات حول العامل. ويكون هذا االستعامل 
بحسب هدف كّل طرف، فتستعملها الوكاالت الحكومية مثال ليك تتفاعل مع املواطنني الراجعني لها 
بالنظر، يف حني تستعملها منظامت املجتمع املدين لالعالم أو للحشد الجامهريي، والرشكات لرتويج 

عالماتها التجارية.

وتختلف وسائل التواصل االجتامعي باختالف ما متنحه من خصائص، فهناك مواقع تعترب شبكات 
وحشد  أنشطة  وتنظيم  األفكار  حول  والنقاش  األشخاص  بني  التواصل  ومتّكن  اجتامعي  تواصل 
الجامهري، عىل غرار Facebook، كام ميكن أن نجد مواقع تأخذ شكل مدّونة أين يقوم صاحب 
املجتمع  ملنظامت  املدونات  وتسمح  يهّمه،  موضوع  أي  عن  الحديث  أو  أفكاره  ببسط  املدّونة 
املدّونة  تكون  أن  لجمهور معنّي، وميكن  دقّة  أكرث  وأخبار  تحاليل  فيها نرش  املدين مبساحة ميكن 
مرتبطة مبوقع املنظمة أو مستقلّة عنه عرب مختلف الوسائل التي تسمح بإنشاء مدّونات وميكن 
أن نذكر Blogger عىل سبيل املثال. باالضافة لذلك توجد مواقع التواصل االجتامعي التي تسمح 
بتوثيق األحداث عن طريق الفيديو أو الصور عىل غرار YouTube. كّل وسائل التواصل االجتامعي، 

باختالف خصائصها ومستعمليها وأهدافها تحتّم عىل منظامت املجتمع املدين معرفة استعاملها.

أ    مزايا وسائل التواصل االجتامعي

وسائل 	  من  توفره  ما  عرب  وذلك  املنظامت:  ومساءلة  الرشيدة  والحوكمة  الشفافية  تدعم 
اتصال مبارشة باملنظامت باالضافة إىل االطالع عىل مختلف أنشطتها عرب مختلف واجهاتها 
االلكرتونيّة، اليشء الذي ميكن املنظامت من تلّقي النقد والعمل عىل تاليف اإلشكاليات يف 

األنشطة املستقبلية

تساعد املنظامت عىل ارشاك رشائح من السكان يصعب الوصول إليها باستخدام الوسائط 	 
التقليدية



األوسط28 الرشق  الدميقراطية يف  مرشوع 

تؤسس لفضاء شفاف للخطاب العام	 

تسمح بنرش رسيع للمعلومات يف الوقت املناسب	 

الجمهور من خالل وسيلة بسيطة وفعالة من 	  التفاعل مبارشة مع  املنظامت عىل  تساعد 
حيث التكلفة

ب    تطوير اسرتاتيجّية تواصل عرب هذه الوسائط:

التواصل االجتامعي إىل نفس ضوابط عمليّة  اتصال عرب وسائل  تخضع عمليّة تطوير اسرتاتيجية 
تطوير عاديّة إاّل أنّها تأخذ بعني االعتبار نقاطا أخرى، مثل:

 حدد وسائل التواصل االجتامعي التي ستستعملها ١  
يكون ذلك عرب تحديد مدى وجود جمهورك املستهدف عىل هذه الوسائل. فإذا كان 

الجمهور املستهدف من الشباب مثال، فمن املرّجح أن يكون استعامله لشبكات التواصل 
االجتامعي مهاّم، باالضافة إىل مواقع توثيق األحداث والفيديو. وهو ما يشّجع املنظمة 

عىل التواجد عىل هذه الوسائط.

 أنشأ حسابًا للمنظمة عىل هذه املواقع٢  
يجب أن يستجيب الحساب للهويّة التي تّم رسمها ملنظمتك.

 حدد ما تحتاج إىل القيام به للوصول إىل هدفك ٣  
ما هي طبيعة األنشطة التي تريد القيام بها، هل الهدف هو التوعية، أم الحشد، إلخ، 

تحديد طبيعة األنشطة سوف يسّهل التعرّف عىل الوسائل التي سوف تستعملها النجاح 
اسرتاتيجيّتك

 حدد كيف ستحقق كل هدف عرب وسائل التواصل االجتامعي  4  
عىل سبيل املثال، إذا كان الهدف هو التوعية، فإّن األنشطة سوف تركّز عىل نرش 

نصوص تفسرييّة ومقاطع فيديو حول اإلشكال الذي تريد التنبيه له.

 تحديد مؤرشات األداء لقياس النجاح٥  
هل حققت الحملة نجاحا لدى الجمهور املستهدف؟ هل تّم نرش ما أنتجته املنظمة 

من قبل مستعميل مواقع التواصل االجتامعي؟  هل أّدت الحملة عىل مواقع التواصل 
االجتامعي إىل تغيري عىل أرض الواقع؟

 قياس النجاح استاًدا إىل النتائج 	  
تختم هذه املرحلة عمليّة تنفيذ وتطوير الخطّة ألنّه اعتامدا عىل نتائج املؤرشات التي 
تّم تحديدها، ميكن للمنظّمة أن تعّدل يف اسرتاتيجيّتها أو أن تغرّيها أو أن تواصل فيها.
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 	 - أساسيات  التواصل الداخيل 

املدين. وهو  املجتمع  منظامت  التواصل يف  اسرتاتيجيات  رئيسيًا يف  دوًرا  الداخيل  التواصل  يلعب 
رضوري للحفاظ عىل تعبئة وتحفيز املتطوعني الذين ميثّلون املنظمة. وميكن أن يكون ذلك عن 
اتخاذ  عملية  املنظمة ويف  اسرتاتيجية  تنفيذ  وإرشاكهم يف  لهم  معينة  تفويض مسؤوليات  طريق 
عىل  إطالًعا  أكرث  وجعلهم  ارشاكهم  خالل  من  األعضاء  اهتامم  عىل  الحفاظ  يجب  كام  القرار. 
التطورات من خالل املراسالت أو الرسائل اإلخبارية. كّل هذا يساعد عىل خلق مناخ مالئم لتدفق 

جيد للمعلومات. 

أ    العوامل املساهمة يف تحسني التواصل الداخيل

 توّفر املعلومات 	
متثّل املعلومات قلب عمل منظامت. ولذا، يجب أخذ هذا الجانب بعني االعتبار ألنه يوفر 

املادة األولية للتواصل الداخيل، بالتايل، فإن عمليّة توزيع هذه املعلومات، سواء تعلّقت 
مبرشوع أو مسائل داخليّة أو منحة أو حدث، والسهر عىل وصولها لكّل املعنيّني باألمر 

هي من ضامنات العمل الجامعي الفعال.

 خلق مناخ عمل وّدي 	
أن يكون مناخ العمل وّديا هو رشط رضوري لضامن مناخ مالئم للعمل بني األعضاء. 

وعندما يكون هذا املناخ ايجابيّا، فإنّه يكتيس أهميّة بالنسبة ألعضاء املنظمة عىل الصعيد 
الفردي ملا فيه من تحفيز عىل العمل والتواصل البّناء. وعكس ذلك فال ميكن أن تؤدي 

عالقة خالية متاًما من املشاعر إال إىل عامل من العالقات االصطناعية ، وهو ما يحدث 
مناخا غري جذاب أو حتّى مثري لالشمئزاز ومجهد. كام ميكن أن ينعكس سلبًا عىل أنشطة 
املنظمة. لذلك ، يجب اعتبار العيش املشرتك هدفًا اسرتاتيجيًا يتطلب االهتامم املناسب 

 واألدوات الخاصة.
يجب أن يتّم تطوير، إىل جانب خطط العمل، خطط عيش مشرتك، لخلق لحمة بني 

األفراد وتحفيزهم. عىل سبيل املثال، ميكن أن تدرج يف التقويم أنشطة وأوقات الراحة 
واالسرتخاء التي يلتقي خاللها جميع األعضاء بشكل ودي، كالتخطيط لنشاط داخيل يف 

نهاية كل نشاط أو عند انتهاء مرشوع.

 املقاربة التشاركّية 	
تنادي معظم منظامت املجتمع باعتامد مقاربة تشاركيّة يف عمليّة صنع القرار، وبالتايل، 

فإّن اعتامد هذه املقاربة صلب عمل املنظمة هو أمر عادي إن مل يكن رضوريّا، وذلك ملا 
فيه من مزايا متعّددة: 

تسمح للجميع بأن يكونوا نشطني وأن يكونوا فاعلني يف حياة املنظمة؛ ◊
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يحفز الذكاء الجامعي والتواصل لألعضاء. تتوافق الحلول املقرتحة مع واقع وأنشطة  ◊
املنظمة اليومية ؛

يعزز املهارات واملواهب ويضمن القبول الفردي بالقرارات الجامعيّة وهو رضوري  ◊
للمشاركة النشيطة يف حياة املنظمة؛

يعزز مساءلة األعضاء خالل مرحلة اتخاذ القرار ويضعهم يف موقف نفيس موجه نحو  ◊
حل املشكالت.

 خلق لحمة جامعّية 	
من أجل خلق لحمة جامعيّة ، من املهم الرتكيز عىل البعد األول للتواصل الداخيل، أي 

توفري املعلومات. ولضامن توفّرها وإتاحتها للجميع، من املستحسن استعامل جملة من 
الوسائل متّكن من نرش هذه املعلومات وتوزيعها عىل كّل األفراد وذلك عرب استعامل 

الوسائل التالية:

دليل الهاتف؛ ◊

 قامئة عناوين الربيد اإللكرتوين؛ ◊

قامئة بحسابات الفيسبوك. ◊

من املستحسن تحديث هذه الوسائل واستعاملها يف نفس الوقت لضامن اتصال األفراد باملعلومة 
املراد تبليغها عرب طريقة من الطرق.

ب    األدوات التقنية: حلول من أجل تواصل أفضل

ال ميكن أن يكون لديك اتصال خارجي ناجح إذا كنت ال تعرف كيفية التواصل داخليًا. تحيل هذه 
الجملة إىل أهمية التواصل الداخيل بني جميع األعضاء. وتستند إىل األهداف والقيم املشرتكة بني 
التواصل مع  عىل  قادراً  يكون  أن  فقبل  لذا،  الخارجي.  اتصالها  أساس  متثّل  والتي  األعضاء  جميع 

اآلخرين، من الرضوري معرفة كيفية صياغة جوهر وأهداف املرشوع واملنظمة داخليّا.

 دليل محدث 	
الدليل هو قامئة تحتوي عىل تفاصيل التواصل بجهات وأطراف مفيدة ملنظامت املجتمع 
املدين. هذا الحل رضوري لنرش املعلومات لألعضاء. سيؤدي دليل الهاتف ودليل عناوين 
الربيد اإللكرتوين ودليل لحسابات Facebook التي ميكن استخدامها يف وقت واحد لنرش 
املعلومات إىل زيادة فرص وصول املعلومات إىل األعضاء وجذب انتباههم. توجد العديد 

من الحلول املجانية عرب اإلنرتنت للمساعدة يف إنشاء الدالئل وتحديثها. تتمتع هذه 
التطبيقات مبيزة حفظ الدليل عىل االنرتنت لتجنب فقدان البيانات بشكل كامل وغري 

قابل لإلرجاع.

 قامئة التوزيع الذكية عرب الربيد اإللكرتوين 	
تضمن هذه الوسيلة عدم نسيان أي شخص عند إدخال عناوين الربيد اإللكرتوين يدويًا 

أو عدم إرسال الرسالة إىل األشخاص غري املعنيني بالرسالة بدالً من إرسال رسائل بريد 



31 األوسط الرشق  الدميقراطية يف  مرشوع 

إلكرتوين متعددة إىل جميع مستلمي الرسالة أو تحديد جميع أسامء جهات التواصل عىل 
نفس الربيد اإللكرتوين، يجب عىل مرسل املعلومات فقط إرسال الرسالة إىل عنوان واحد، 

وعنوان القامئة الربيدية، والربمجيّة تعتني بتوزيعه عىل جميع األعضاء يف القامئة. باإلضافة 
إىل إرسال الرسائل، تسمح لك القامئة الربيدية أيًضا بتلقي إجابات جميع األشخاص 

املوجودين يف املجموعة يف القامئة. هذا األخري ميكن تقديم األفكار وتلقي آراء أعضاء 
القامئة. باإلضافة إىل ذلك ، ميكن لكل عضو يف الفريق تخزين كل محتويات القامئة أو جزء 

منها عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ببساطة عن طريق حفظ الرسائل.

 تظاهرات احتفالية 	
التظاهرات االحتفالية هي أفضل طريقة لخلق والحفاظ عىل روح الفريق اإليجابية، وهو 
الطريقة األكرث فعالية للجمع بني االسرتخاء ومشاركة الناشطني. من املهم تنظيم األحداث 

عىل أساس منتظم: كل ربع سنة ، يف نهاية كل مرشوع ، للرتحيب باألعضاء الجدد أو 
لالحتفال بعيد ميالد العضو ، أي مناسبة جيدة للحفالت!

 جداول األعامل عرب اإلنرتنت 	
تعد جداول األعامل عرب اإلنرتنت طريقة ممتازة لنرش املعلومات لجميع األعضاء 

واملشرتكني. وبالتايل، ستكون املعلومات حول األحداث والتواريخ املهمة وغري ذلك متاحة 
يف أي وقت ويف أي مكان. امليزة هي أنه ميكنك مشاركة جدول األعامل مع العديد من 
الزمالء بسهولة. كام ميكنك التحّكم يف املعطيات التي تريد اتاحتها واألخرى التي تريد 

حجبها، حيث سيتمكن بعض املستخدمني من عرض املواعيد فقط ، بينام يستطيع 
اآلخرون إجراء تغيريات عليها. توجد العديد من الحلول املجانية:

◊ www.google.com/calendar  :عرب اإلنرتنت Google أجندة

◊ www.calendar.live.com :عرب اإلنرتنت Microsoft Hotmail تقويم

 منظمو املواعيد عرب اإلنرتنت 	
قد يكون ترتيب موعد يجمع بني عرشات األشخاص أمرًا معقًدا يف بعض األحيان. لحسن 

الحظ ، توجد أدوات لتسهيل املهمة. تأخذ هذه الربمجيّات بعني االعتبار جاهزيّة كل 
شخص ونقوم بالتحقق التلقايئ من البيانات املتاحة للعثور عىل فسحة زمنيّة مالمئة 

لجميع املشاركني يف االجتامع. توجد حلول مجانية عىل االنرتنت:

www.doodle.com (مجانًا) ◊

https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html (مجانًا) (لتنظيم  ◊
اجتامعات مع أخذ الفارق الزمني بني املشاركني بعني االعتبار)

 محررات النصوص التعاونية ومشاركة امللفات عرب اإلنرتنت 	
تتيح برمجيّات تحرير النصوص التعاونية إنشاء مساحة تعاونية ملشاركة األفكار يف الوقت 

الفعيل - أو مع التأخري - مع األعضاء واملشرتكني يف تنسيق النص. يشبه محرر النص 
التعاوين معالج النصوص التقليدي باستثناء أنه يسمح لعدة أشخاص باملساهمة يف صياغة 

النص. عىل سبيل املثال، من املمكن كتابة بيان صحفي بشكل جامعي أو مذكرة مفهوم 
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املرشوع. وهذا يعطي املنتجني بعًدا تشاركيًا منذ البداية ، باإلضافة إىل توفري الوقت 
بفضل الجهد املشرتك.

◊ Docs.google.com

◊  Google هناك أيًضا أدوات مجانية لتخزين امللفات ومشاركتها عرب اإلنرتنت. ويعترب
Drive و Dropbox األكرث استخداما. وفًقا لوظيفة كل منهم ، يتم استخدامهم يف:

مشاركة املستندات �

إنشاء ملفات املستندات التي ميكن الوصول إليها ألعضاء املجموعة �

كتابة الوثائق بشكل جامعي. �

 مدونة األخالق 	
غالبا ما يعكس االنتامء ملنظمة من منظامت املجتمع املدين رغبة العضو يف املشاركة يف 

مشاريع املصلحة العامة. وبالتايل فإن وضع مدونة أخالق هو وسيلة لضامن الشفافية يف 
العالقات بني املنظمة وأعضائها واحرتام القيم التأسيسية للمنظمة. كام يهدف إىل منع 

مخاطر تضارب املصالح. يجب أن يتم إصدار هذه الوثيقة وتوقيعها من قبل أي شخص 
يرغب يف االنضامم إىل املنظمة.

 النرشات اإلخبارية 	
تعترب النرشات اإلخبارية وسيلة أساسية لنقل األخبار بشكل منتظم إىل أعضاء منظامت 

املجتمع املدين ورشكائها، كام تساهم يف تعزيز شعور األعضاء باالنتامء إىل جمعيتهم. 
وقد تختلف دوريّة النرش باختالف أنشطة املنظمة. ومع ذلك ، من املهم الحفاظ عىل 

وترية ثابتة نسبيًا. يجب أن يكون املحتوى مختًصا ومالمئًا: انتقل مبارشًة إىل النقطة وقم 
بتغطية األساسيات فقط. عىل الرغم من إمكانية عرضه عىل موقع الويب، ميكن للمنظمة 
أيًضا تقديم اشرتاكات مجانية ملستخدمي اإلنرتنت الذين يرغبون يف الحصول عليها مبجرد 

نرشها.

 النرشات اإلخبارية الداخلية 	
تتطلب النرشة الداخلية تحديثًا منتظاًم للمعلومات. ويتم تحديد الدورية بحسب كّم 
املعلومات وتعّدد املشاريع وحجم املنظمة. عىل أن ال تقّل عن أربعة أعداد يف السنة 

للحفاظ عىل اهتامم املتلّقني. ميكن أن تحتوي النرشة عىل افتتاحية تربز واحدة من 
أولويات املنظمة. ثم أن تتفّرع لتتعامل مع مواضيع مختلفة، مثل تحيني تطور بعض 

االجراءات واملشاريع الجديدة  وما إىل ذلك.  وأخرياً، تقوم املقتطفات بجمع املعلومات 
العملية (جهات االتصال ، جدول األعامل ، إلخ).  يجب أن تحتل الرسوم التوضيحية مكانًا 

بارزًا وتظهر أنشطة املنظمة يف املجال.

 مدونة جامعية 	
املدونة هي نوع من املفكرات اإللكرتونية. يكتب نارشوها مقاالت جديدة بانتظام، وغالبا 

ما تكون قصرية (٢50-٨00 كلمة)، لإلبالغ عن نشاط معني. ميكن اعتبار املدونة كسجل 
املنظمة فهي تتيح لألعضاء مشاركة تجاربهم يف شكل مالحظات أو صور أو مقاطع فيديو 
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يتم تأريخها تلقائيًا عند نرشها. تعد مدونة املجموعة طريقة رائعة لتعزيز روح الفريق 
أثناء االنفتاح عىل العامل الخارجي. ميكن أن تكون هذه األداة التقنية أيًضا طريقة فعالة 

ومبتكرة للتعريف باملنظمة وجذب أعضاء جدد.

 االجتامعات الداخلية 	
االجتامع عبارة عن أداة فنية تحكمها جملة من القواعد. يعتمد نجاح االجتامع عىل 

إعداده وعىل جودة قيادته. ال تزال االجتامعات الداخلية متثل حدثًا خاًصا وهي 
االجتامعات عادة ما تستغرق وقتا طويال. لذلك، من املهم للغاية إدارة تواتر االجتامعات 
الداخلية بشكل جيد. يعترب الوقت قيامً للغاية يف اإلطار التنظيمي ولألنشطة التطوعية ، 

لذا من املهم إدارتها بحكمة.
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امللحق أ - صياغة بيان مهمة املركز/الجمعية
من األفضل إجراء هذا التمرين كمجموعة. إجمع فريقك وسجل مالحظات باستخدام الدليل التايل:

١    لكل شخص يف الفريق ]__[ دقائق ملشاركتنا بقصة تجيب عىل السؤال التايل: صف حالة تدل عىل الوضع 
عندما نبذل قصارى جهدنا  

مثالً: يف رواندا ساعدنا عائلة باجينا يف الحصول عىل املياه النظيفة بسهولة مام سمح لألطفال األربعة بالرتكيز عىل 
العمل املدريس بدالً من قضاء أيام مرًضا من املياه السيئة وليايل طويلة ينقلون املياه من النهر القذر.

٢    كمجموعة انظروا إىل جميع القصص التي سجلتموها وضعوا دائرة حول كل تعبري أو كلمة تدل عىل مكان أو 
شخص محدد  

مثالً: يف رواندا ساعدنا عائلة باجينا يف الحصول عىل املياه النظيفة بسهولة مام سمح لألطفال األربعة بالرتكيز عىل 
العمل املدريس بدالً من قضاء أيام مرًضا من املياه السيئة وليايل طويلة ينقلون املياه من النهر القذر.

٣    ضعوا مربع حول كل تعبري يصف نتائج عمل مركزكم أو جمعيتكم أو أي إجراء اتخذمتوه  

مثالً: يف رواندا ساعدنا عائلة باجينا يف الحصول عىل املياه النظيفة بسهولة مام سمح لألطفال األربعة بالرتكيز عىل 
العمل املدريس بدالً من قضاء أيام مرًضا من املياه السيئة وليايل طويلة ينقلون املياه من النهر القذر.

4    وأخريًا، ضعوا خط تحت أي تغيري إيجايب جاء نتيجة عملكم  

مثالً: يف رواندا ساعدنا عائلة باجينا يف الحصول عىل املياه النظيفة بسهولة مام سمح لألطفال األربعة بالرتكيز عىل 
العمل املدريس بدالً من قضاء أيام مرًضا من املياه السيئة وليايل طويلة ينقلون املياه من النهر القذر 

امللحقات
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ميكنكم اآلن ترتيب األفكار كالتايل:

مثالً:

املناطق النامية: 
املزارعني

الصيادين
أصحاب األعامل

األرس واملجتمعات: 
األطفال 

العائالت 
باجينا
النساء

املناطق النامية: 
بنغالدش 

رواندا 
ليربيا 

املجتمعات الريفية

قضيتنا:

من؟ 	
ماذا؟ 	
أين؟ 	

الرصف الصحي/التعليم:
غسل اليدين

مامرسات التنظيف السليمة

املياه النظيفة: 
الوصول إىل آبار املياه 

النظيفة
طرق آمنة للمياه

توفري مرشحات املياه

اعاملنا: 

ما الذي نفعله؟

مجتمعات أقوى:
الحد من الفقر

االقتصاد املحسن
ميكن لألطفال الذهاب إىل 

املدرسة
توفري الوقت وتوفري الطاقة

األمان:
إنخفاض يف معدل الجرائم 

أقل الخوف

الصحة: 
مرض أقل

أقل العطش
انخفاض معدل الوفيات

املزيد من الطعام

تأثرينا: 

التغريات اإليجابية 

ضعوا جميع الكلامت التي حولها دائرة هنا:   قضيتنا:

من؟ 	
ماذا؟ 	
أين؟ 	

ضعوا جميع الكلامت/العبارات التي حولها مربع هنا:  اعاملنا: 

ما الذي نفعله؟

ضعوا جميع الكلامت/العبارات التي تحتها خط هنا:  تأثرينا: 

التغريات اإليجابية 
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اآلن ميكنكم كتابة ميان مهمة يجمع ما بني األفكار املحددة من خالل هذه العملية  

مثالً: 

نساعد األرس يف املناطق النامية عىل املحافظة عىل صحتهم من خالل توفري املياه النظيفة والتعليم. 

نساهم يف بناء مجتمعات آمنة وقوية يف الدول النامية من خالل املياه النظيفة. 

من خالل املياه النظيفة، نعزز األمن والفرص يف االقتصادات الريفية.

اقرأوا وسجلوا جميع البيانات كمجموعة وحددوا ثالثة أو أربعة بيانات قوية واعملوا كفريق لتطوير هذه البيانات 
إىل أن تصلوا إىل البيان النهايئ 
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ستهدفة
امهري امل

ط الج
ب - تخطي

ق 
امللح

ف الجمهور
ص

أوالً: تحديد وو

ن 
ن أي

م
ىل 

صلون ع
يح

معلوماتهم؟

ف: 
	املوق
 

داعم، 
	

 
ض، 

معار
	

 
محايد

اممهم 
ى اهت

مد
يف 

وتأثريهم 
ضوع: 

املو

ض
مرتفع/منخف

رشوع:
العالقة باملنظمة، الحملة، أو امل

ى 
ستو

م
التعليم

العمر/
الجيل

الجمهور 
ف

ستهد
امل

مجتمعية
بعيدة

غري 
رشة

مبا
رشة

مبا
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ت املحددة
ني الفئا

ت ب
ثانياً: رسم الخارطة مع تحديد العالقا

ي
مجتمع

ي/ بعيد
خارج

رش
غري مبا

رش
مبا
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ت املحددة
صل مع الفئا

ثالثاً: تحديد إسرتاتيجية التوا

صل: 
ن التوا

ف م
الهد

ى 
ستو

ط، رفع م
ضغ

ب التأييد، ال
س

إخبار، ك
خ 

ت    إل
شاركة، بناء العالقا

ي، تعزيز امل
الوع

صل: 
ضل وسيلة للتوا

أف

ت / 
ف / املدونا

صح
التلفاز / راديو/ ال

ت مهنية / 
امعية / دوريا

وسائل االعالم االجت
خ

ت    إل
املجال

ف
ستهد

الجمهور امل
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صحافة
ت لل

ج - تطوير قاعدة بيانا
ق 

امللح
ت 

ن جودة املعلوما
يك نتأكد م

ستمر ل
شكل م

ت ب
ث هذه البيانا

ت معهم  علينا تحدي
صاال

ىل اإلت
ظ ع

صحافة والحفا
ت مع ال

ساعد يف بناء عالقا
ت كهذه ي

تطوير قاعدة بيانا

ف ميكننا 
كي

ىل 
صول إ

الو
ص؟ 

شخ
هذا ال

ت، 
(العالقا

ت، األصدقاء/
شبكا

ال
ن قواسم 

ف م
املعار

شرتكة)
م

مجال التأثري
 

ط - 
)واسع - متوس
ف(

ضعي

يب/
امء الحز

اإلنت
سياسية 

امليول ال

)إن وجد(

مجال الخربة/
ي يعمل 

ف الذ
املل

يف 
ي 

صحف
عليه ال

الجريدة/املحطة

صحيفة/
اسم ال

املحطة

ف 
رقم الهات

ين
والربيد االلكرتو

 )إن وجد(
ي

صحف
اسم ال
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ق د - تطوير الرسائل
امللح

رصة 
ن مركزة ومخت

ف الجمهور  هذه الخطوة مهمة لتطوير رسالة مقنعة وفعالة ولك
ص

أوالً: تحديد وو

ماذا علينا أن نفعل؟ 

 	مثالً: 
ني األكرث 

صحفي
ت مع ال

نطور عالقا
ضية؛ 

ن الق
امالً أن يكتبون ع

إحت
	 

ت مقنعة وتوفريها 
صيا

ضري تو
تح

ني؛  
ستهدف

ني امل
صحفي

لل
	 

ى أو 
ن حجم ومد

ت ع
جمع معلوما

يف 
ضية وعرضها 

شكلة/الق
ب امل

عواق
ت اإلنتباه وتظهر سعة/

طريقة تلف
ضية...

شكلة/الق
إلحاح امل

ماذا نريدهم أن يقولون؟ 

ث 
ن أبحا

ضح م
مثالً: »ما يت

صحة البيئة هو 
جمعية 

يف 
ن الفحم 

أن آثار تعدي
ق الجنوبية بعيدة 

املناط
ت 

ب إجراءا
األثر وتتطل

عاجلة.«

ماذا نريدهم أن 
يعتقدون؟ 

ضية مهمة 
مثالً: هذه الق

ب إنتباه 
وعلينا أن نجذ

صناع القرار
ب و

شع
ال

ماذا يعتقدون؟ 

ت 
س

ضية لي
مثالً: هذه الق

ىل 
مهمة ألنها ال تؤثر ع
س

ن النا
عدد كبري م

ف 
ستهد

فئة الجمهور امل

صحافة - تحديداً 
مثالً: ال

ف
صح

يف ال
ني 

صحفي
 

صحافة الطباعة)
)
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ثانياً: صغ الرسالة 

ضوع!
ق املو

ن نطا
وتذكر: ال تخرج ع

ب االنتباه.
امم ويجذ

ب يثري اإلهت
ك بأسلو

صغ رسالت
رشح.

يف 
ط 

ط األساسية وترك مجال لألسئلة والتفاعل. ال تنفر
صار. قدم النقا

ب (وتكلم) باخت
اكت

ي القيام املوجهة للرسالة 
ي متثلها املنظمة؟ ما ه

ي القيم الت
ما ه

 
ت املقرتحة؟ 

ت واإلجراءا
صيا

ي      والتو
ما ه

 الحلول 
 املمكنة؟ 

ي
 ما ه

شكلة؟ 
 امل

ضح حجمها/ 
 و

مداها/إلحاحها. 

ب اتخاذها؟
ي يج

ت الت
ي اإلجراءا

ما ه

ما هي الرسالة الرئيسية؟
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امللحق ه - منوذج لكتابة بيان صحفي

التاريخ الصادر فيه البيان 

(اليوم / الشهر / السنة)

وسيلة اإلتصال باملنظمة )لالجابة عىل أي سؤال لدى وسائل اإلعالم( 

(مسؤول اإلتصال باملنظمة) أو (الباحث املسؤول عن محتوى البيان)

عنوان البيان )يجب أن تفكر يف العنوان األكرث جاذبيه للقارئ(

مثال (خمس خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة التونسية إلصالح التعليم األسايس)

مثال أخر (املركز العراقي للسياسات يطالب الربملان بتنبي سياسات شفافة يف مناقشة املوازنة العامة)

منت البيان )هنا يجب أن تجيب عىل األسئلة التالية بالرتتيب(

السؤال األول: ما املوضوع الذي يتناوله البيان؟

مثال (تابعت املنظمة التونسية إلصالح التعليم األسايس إعالن وزير التعليم عن خطة الوزارة لتطوير التعليم 
والذي نرش يف جريدة تونس الصباحية ونحن إذ نرحب بخطوات الحكومة نرى أن هناك خمسة خطوات يجب أن 

تقوم بها الحكومة لضامن نجاح تجربة اإلصالح) 

مثال أخر (أرسل املركز العراقي للسياسات خطاب لرئيس الربملان اليوم طالبه فيه برضورة إلتزام الربملان بتطبيق 
مواد الدستور العراقي وتبني قانون يواجهه الفساد ويحمي املال العام من خالل تبني السياسات التالية)

السؤال الثاين: كيف نقدم خلفية عن املوضوع محل البيان بشكل رسيع للقارئ؟

مثال (إن التعليم األسايس التونيس يوجد به ٢0.000 طالب ويحصل عىل ٢% من املوازنة العامة وأعلن وزير 
التعليم أن خطة الحكومة تتمحور حول: 1) رفع االنفاق عىل التعليم ليصبح ٣%؛ ٢) تحديث املناهج؛ ٣) تدريب 

املدرسني العموميني. هذه خطوات جيدة ولضامن نجاح الخطة يجب أن تقوم الحكومة بالخمس سياسات التالية.)
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السؤال الثالث: ما الذي تقرتحة منظمتكم؟ )هنا نضيف إقتباس عىل لسان الباحث املسؤول داخل املنظمة(

مثال: قالت الباحثة ( اسم الباحثة املوجودة لدى منظمتكم ووظيفتها) أن هناك خمس خطوات يجب أن تتبعهم 
الحكومة لضامن نجاح التجربة وهم: 1) إرشاك املجتمع املدين يف تطوير املناهج (مزيد من الرشح لسطر أو اثنني 

لتحديد املقصود بإرشاك املجتمع املدين)؛ ٢) يجب أن يوجه اإلنفاق الجديد إىل إمكانيات الطلبة وراواتب املدرسني 
وليس رواتب البريوقراطية داخل نظام التعليم (يجب أن يذكر هنا معلومات عن حجم اإلنفاق عىل العاملني يف 

مقابل اإلنفاق عىل املدرسني أو عىل أنشطة الطالب)...

السؤال الرابع: ما التعقيب الذي قدمه مدير منظمتكم أو مدير الربامج حول موضوع البيان؟ )هنا يجب أن 
تضيف تعقيب عىل لسان مدير املنظمة أو مدير الربامج باملنظمة حول البيان(

مثال: وقد تحدث مدير املنظمة السيد (هنا يجب أن تضيف إسم مدير املنظمة) وقال »لقد ألتقينا مبسؤويل 
الوزارة وأعضاء لجنة التعليم بالربملان وقدمنا لهم مقرتحاتنا التي ميكن أن تساهم يف تطوير التعليم وقد أبلغنا 

رئيس لجنة التعليم أن اللجنة سنتظر يف املقرتحات وتناقشها مع الوزير خالل جلسة األسبوع القادم« 

ملحوظة: يجب أن يوضع اإلقتباس بني عالمتي تنصيص ويف هذا يجب الرجوع إىل اإلصدار الذي قدمناه والذي  	
يوضح طرق اإلقتباس وكيفية كتابتها.

السؤال الخامس: ما األعامل الذي قدمتها منظمتكم عن املوضوع محل البيان؟

مثال: قدمت منظمة تونس عملني بحثيني لتطوير وإصالح نظام التعليم التونيس كام كتبت الباحثة (اسم الباحثة) 
مقالني وحديث تلفزيوين عن ذات املوضوع قدمت خالله الخطوات التي ميكن أن تقوم بها الحكومة والربملان 

التونسيني لتطوير التعليم األسايس.

السؤال األخري: من هي منظمتكم؟ )هذا الجزء يذكر يف نهاية البيان ويوضع فيه الجملة التعريفية مبنظمتكم 
والتي يوجد فيها مهمة منظمتكم( 

مثال: منظمة تونس إلصالح التعليم األسايس هي منظمة غري ربحية ومقرها تونس العاصمة وتعمل عىل تطوير 
التعليم االسايس من خالل تقديم أعامل بحثية وعقد مؤمترات وحمالت توعية بأهمية تطوير التعليم األسايس 

وتأثريه عىل املستقبل التونيس.
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امللحق و - بيان صحفي مرشح

للنرش فوًرا

٢0 ديسمرب ٢0١8 

للنرش فوًرا للتواصل: أندرو ملري، نائب املدير للسياسات مبرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط 
(andrew.miller@pomed.org  ٢0٢-٨0٤-٤٧٤1)؛ ابريل براديل، مسؤولة التواصل واإلعالم، 

(٨-٤٧٤٧0٢-٤0٢  april.brady@pomed.org) مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط

بيان اعالمي – بوميد ترحب بتربئة موظفي املنظامت 
غري الحكومية يف محاكمة التمويل األجنبي يف مرص

(واشنطن العاصمة) - تعقيبًا عىل أنباء اليوم عن قيام محكمة مرصية بتربئة ٤1 من موظفي 
املنظامت غري الحكومية الذين متت إدانتهم يف يونيو / حزيران ٢01٣ يف إطار ما يسمى بقضية 

“التمويل األجنبي للمنظامت غري الحكومية”، أصدر نائب مدير مرشوع السياسة يف الرشق األوسط 
الدميقراطية للسياسة أندرو ميلر البيان التايل:

“يرحب مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط (POMED) بأنباء اليوم عن قيام محكمة مرصية 
بتربئة ٤1 موظفاً من العاميلن مبنظامت غري حكومية أمريكية والذين قد متت إدنامتهم من قبل يف 

ما يسمى بقضية “التمويل األجنبي للمنظامت غري الحكومية”...

“بالنسبة ملن تم تربئتهم وعائالتهم وأصدقائهم، ميثل حكم اليوم ذروة محنة طويلة بدأت منذ 
أكرث من سبع سنوات، بعد أشهر قليلة من ثورة ٢0١١، عندما شنت السلطات املرصية حملة قمع 
غري مسبوقة ومسيسة ضد املنظامت غري الحكومية التي تعمل عىل الدميقراطية وحقوق االنسان 

واملمولة من قبل الواليات املتحدة األمريكية  

يف ديسمرب ٢011 ، داهمت أجهزة األمن املرصية مكاتب 1٧ منظمة غري حكومية مرصية عىل 
أساس اتهامات ال أساس لها بأنها تتآمر ضد األمن القومي. املداهمة جائت بعد حملة إعالمية 

منظمة صورت العاملني يف املنظامت غري الحكومية كعمالء أمريكيني وجواسيس، املحاكمة التي 
تلت تلك الفرتة ٢01٢-٢01٣ كانت جائرة للغاية وأسفرت عن حصول جميع املتهمني الـ ٤٣ عىل 

عقوبات بالسجن تصل إىل خمس سنوات بسبب “تلقي متويل بشكل غري قانوين، وإدارة منظامت 
غري حكومية دون ترخيص، وأداء أنشطة محظورة.”

هنا نجد أن البيان بدأ 
باملعلومات األساسية 

الواجب ذكرها يف 
بداية البيان اإلعالمي

التاريخ  	
معلومات اإلتصال  	
العنوان 	

هنا الفقرة األوىل من 
البيان تتحدث عن 
الخرب الذي نعقب 

عليه  

هنا موقف املنظمة 
وميكن للموقف أن يكون 

بالرتحيب أو  الشجب 
بناء عىل توافق سياسة 

الحكومة مع االفكار التي 
تدافع عنها املنظمة
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“أدت الحملة املرصية ضد هذه املنظامت غري الحكومية التي تتخذ من الواليات 
املتحدة مقراً لها إىل حدوث أزمة يف العالقات الثنائية بني البلدين. عىل مر السنني، نشأ 

تحالف بني املنظامت يف الواليات املتحدة ومرص، مبا يف ذلك مركز القاهرة لدراسات 
حقوق اإلنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومعهد التحرير لسياسة الرشق األوسط، 

ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً، ومجموعة العمل ثنائية االحزاب حول مرص، ومرشوع 
الدميقراطية يف الرشق األوسط باالضافة للعاملني يف املنظامت الذين تم اتهامهم يف 

القضية لضامن عدم نسيان مصريهم. يف نهاية املطاف، أدى استمرار الضغط عىل 
الحكومة املرصية من قبل إدارة أوباما، وإدارة ترامب، والكونغرس األمرييك بشكل خاص 

يف النهاية إىل تربئة الضحايا من تلك العدالة الزائفة.

ومع ذلك، ال تزال املنظامت غري الحكومية املرصية خاضعة للقمع الحكومي الشديد. 
يجب عىل الواليات املتحدة استمرار حث مرص عىل إغالق القضية 1٧٣ عىل الفور 

وتعديل قانون املنظامت غري الحكومية لالمتثال للمعايري الدولية لحرية تكوين 
الجمعيات. إن اإلخفاق يف القيام بذلك لن يكون مجرد فرصة ضائعة، بل قد يجعل من 

انتصار اليوم أجوفًا إىل حد ما”.

أعامل أخرى قدمتها بوميد حول املنظامت األهلية يف مرص:

هذا إقتباس عىل لسان واحد 
الباحث الرئييس املسؤول عن 

البيان  كلام زادت وتنوعت 
االقتباسات من أفراد منظمتكم 

كلام كان البيان أقوى ولديه 
فرص أكرب للنرش يف الصحف  

يجب التأكد من أن االقتباسات 
لها عالقة مبوضوع البيان بشكل 

مبارش  

خامتة البيان والتوصيات التي 
يجب أن تقدمها املنظمة 

للحكومة أو أو متخذ القرار 
املستهدف  

هنا نضع أي راوبط ألعامل 
املنظمة السابقة حول 

موضوع البيان 
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امللحق ز - تحضري ملف تعريف للمركز/الجمعية
كتابة بيان مهمة مركزكم أو جمعيتكم هي خطوة مهمة يف تحضري امللف الصحفي الخاص بكم ولكن يشمل هذا 

امللف وثائق وموارد أخرى. ميكنكم إستخدام قامئة التدقيق التالية لتحضري ملف صحفي شامل.

✓ محتويات امللف الصحفي

وثيقة معلوماتية تحتوي عىل:

1.   بيان مهمة املركز/الجمعية؛

٢.   أهداف املركز/الجمعية والرؤية للمستقبل؛

٣.   خلفية تاريخية للمركز/الجمعية؛

٤.   سري ذاتية قصرية للمدير التنفيذي والقادة التنظيميني اآلخرين؛

 5.   معلومات االتصال للصحفيني (عادًة نضع معلومات إتصال ألحد مسؤول عن العالقات
      العامة أو املتحدث الرسمي للمركز/الجمعية)؛

نسخ من منشورات بحثية قوية، ملخصات السياسات أو أوراق السياسات، نتائج دراسات أو استطالعات 
رأي قامت بها منظمتكم

صور عالية الدقة للمسؤولني التنفيذيني والشعار املركز/الجمعية

نسخ من تغطية صحفية سابقة
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ت الخارجية والداخلية
صاال

ح - خطة عمل لالت
ق 

امللح
ت الخارجية

صاال
أوالً: اإلت

ط 
شا

ن الن
ف م

الهد

ف: محدد، قابل 
ب أن يكون الهد

(تذكر: يج
صلة، وملزم 

ق، ذو 
س و قابل للتحقي

للقيا
ي محدد)

بإطار زمن

املوارد الالزمة 

ك برامج 
شمل ذل

ن أن ي
(تذكر: ميك

امعية أو 
ت االجت

شبكا
ت ال

صا
الكمبيوتر ومن

ت)
ن التطبيقا

غريها م

ي
اإلطار الزمن

ص 
شخ

ال
سؤول

امل
صيل(

ط )بتف
شا

الن

ط 
شا

ن الن
ف م

الهد

ف: محدد، قابل 
ب أن يكون الهد

(تذكر: يج
صلة، وملزم 

ق، ذو 
س و قابل للتحقي

للقيا
ي محدد)

بإطار زمن

املوارد الالزمة 

ك برامج 
شمل ذل

ن أن ي
(تذكر: ميك

امعية أو 
ت االجت

شبكا
ت ال

صا
الكمبيوتر ومن

ت)
ن التطبيقا

غريها م

ي
اإلطار الزمن

ص 
شخ

ال
سؤول

امل
صيل(

ط )بتف
شا

الن

ت الداخلية
صاال

ثانياً: اإلت






