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مقدمة
مراعاة مصالح الضحايا وأخذها بعني االعتبار.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي هي منظمة دولية غير حكومية ذات
عضوية استشارية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
واجمللس األوروبي ،وتحظى بعضوية املراقب يف اللجنة األفريقية
حلقوق اإلنسان والشعوب وبصفة مراقب لدى اإلتحاد البرملاني
الدولي .وتهدف املنظمة إلى تطوير وتعزيز املعايير الدولية إلقامة
العدالة ،واحلد من االستخدام غير الضروري لعقوبة السجن والتوسع
يف استخدام العقوبات البديلة التي تشجع على إعادة االندماج مع

هذا الدليل
هذا الدليل جزء من سلسلة من ثالثة أدلة تدريبية أع ّدتها املنظمة
كجزء من برنامج عملها الذي يسعى لتحقيق اإللغاء التدريجي لعقوبة
اإلعدام والترويج لعقوبات بديلة تحترم مبادئ حقوق اإلنسان الدولية.
وتهدف إحدى مهام البرنامج الذي ميتد على مدى عامني إلى بناء
قدرات اجلهات املعنية الرئيسية وصناع القرار ومنظمات اجملتمع
املدني احمللية التي تعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام وتبنّي عقوبات
بديلة مثل السجن املؤبد والسجن ملدد طويلة.
وسيتم تنفيذ برنامج عمل املنظمة يف تسعة عشر بلداً يف املناطق
اخلمس التي تنشط فيها املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف
العالم.1
وهذا الدليل موجه إلى اجلهات املعنية الرئيسية يف نظم العدالة
اجلنائية واجلزائية ،مبن فيهم القضاة ،وامل ّدعون العا ّمون ،ومحامو
الدفاع ،وموظفو السجون والعاملون يف دور اإلصالح .ويهدف هذا
الدليل إلى بناء وتعزيز املعرفة والوعي بالضمانات التي توفرها مبادئ
حقوق اإلنسان الدولية لألفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام أو
السجن املؤبد أوالسجن ملدة طويلة ،مبا يف ذلك املعايير الدولية ملعاملة
السجناء ومعايير احملاكمة العادلة.
وقد أعدت املنظمة أيضاً مواد مساندة ومواد مرجعية على شكل
وحدات تعليمية ،إحداها حول عقوبة اإلعدام ،وأخرى حول العقوبات
البديلة .وتتناول هذه الوحدات القضايا واملسائل الرئيسية إللغاء
عقوبة اإلعدام والعقوبات البديلة .وقد مت إنتاج هذه الوحدات باللغات
العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية.
ومت إنتاج هذا الدليل التدريبي مبساعدة مالية من االتحاد األوروبي.
وتعتبراملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مسؤولة عن محتويات هذه
الوثيقة ،وهي ال تعكس بأي حال من األحوال مواقف االتحاد األوروبي.
نيسان2011

 -1آسيا الوسطى ،شرق أفريقيا ،أوروبا الشرقية ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وجنوب القوقاز.
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كيفية استخدام هذا الدليل وإرشادات حول أساليب التدريب
مالحظة :قد تكون حصلت على هذا الدليل التدريبي كجزء من
ولكن
مشاركتك في إحدى الدورات التدريبية التي عقدتها املنظمة.
ّ
محتويات هذا القسم اخلاص بأساليب التدريب ال تشكل جزء ًا من
املوجه إليك .وقد صمم هذا القسم الستخدامه على وجه
التدريب
ّ
التحديد مع املدربني ومد ّربي املدربني.

كيفية استخدام هذا الدليل
يهدف هذا الدليل لتوفير املعارف واملعلومات األساسية الالزمة لعقد
وميسرة.
ورشة عمل تدريبية حول موضوع محدد وبطريقة سهلة
ّ
ويتضمن كل قسم «مبادئ أساسية» تتصل إما بأحكام القانون الدولي
و/أو احمللي حول هذا املوضوع  ،أو باملمارسات الفضلى حيثما توفرت
لتوضيح التنفيذ .ويحتوي كل قسم على سلسلة من األسئلة احلوارية
ودراسات احلالة التي ميكن مراجعتها وتكييفها لتصبح مالئمة
لالستخدام يف النشاطات التدريبية.
وسيتم تكييف هذا الدليل وتعديله يف ضوء املعلومات الشاملة التي يتم
جمعها وإعدادها قبل كل دورة تدريبية.
ويجب تصميم الدورات التدريبية بطريقة تضمن مرونة استخدامها،
ودون االكتفاء باالعتماد على طريقة أو منهجية واحدة ثابتة قد تكون
جامدة .كما يجب أن تكون قابلة للتكيف والتعديل وفق احتياجات
وواقع اخلبرات الثقافية ،والتعليمية ،واالقليمية للمكونات املتنوعة من
املشاركني املتوقع وجودهم ضمن اجملموعة املستهدفة.
وينبغي تقدمي التدريب يف جلسات مستقلة قائمة بذاتها ،مما يسمح
باختيار املادة املناسبة وتوجيهها وفقاً لألهداف واالحتياجات احملددة.

إرشادات حول أساليب التدريب
ينبغي أن يستند التدريب يف مجال حقوق اإلنسان على أهداف محددة
بوضوح .ويجب أن تلبي أهداف املدرب احتياجات املتدربني..يف بداية
كل تدريب ،يتم سؤال املشاركني عن توقعاتهم من التدريب وما يأملون
اكتسابه ،وتتم كتابة هذه األهداف  ،للعودة إليها خالل مراحل التدريب
وجلساته.
هنالك ثالثة أهداف تعليمية رئيسية ال ب ّد أن تشكل أساس هذه
البرامج التدريبية وتعكس االحتياجات التالية للمتدربني:
 .1جمع معلومات ومعارف حول طبيعة عمل املتدربني ومهنهم.
 .2اكتساب أو تعزيز املهارات ،بحيث تتم تلبية الوظائف
والواجبات للمجموعات املهنية بفعالية  .وال تكفي املعرفة
البسيطة لهذه املعايير من متكني املتدربني من ترجمة
هذه القواعد إلى سلوك مهني مالئم .وينبغي النظر إلى
اكتساب املهارات باعتبارها عملية صقل للمهارات من
خالل املمارسة والتطبيق .وقد يكون من الضروري استمرار
عملية صقل املهارات يف ضوء بروز احتياجات محددة ويف
مجاالت معينة متعلقة بوظائف املتدربني وعملهم  ،مبا يف
ذلك تصميم برامج متابعة مالئمة لالحتياجات اجلديدة ..
 .3حتقيق التوعية ،أي تغيير املواقف السلبية أو تعزيز املواقف
اإليجابية والسلوك ،بحيث يتقبل املتدربون ،أو يستمرون يف
تقبل  ،احلاجة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل
ممارستهم لعملهم ،وأن يلتزموا بذلك فعليا أثناء تأديتهم
لواجباتهم .فاملسألة هنا تخص منظومة قيم املتدرب.
وهذه ،أيضا ،عملية طويلة األجل ،يجب تعزيزها عن طريق
مزيد من التدريب املهني.
وبالتالي ،ولكي يكون التدريب فعاالً ،ينبغي أن يهدف إلى تطوير
املعارف واملهارات واملواقف من أجل املساهمة يف إحداث
السلوك املهني.

من أجل إحداث أكبر قدر من التأثير ،ينبغي أن
نتذكّر بعض املبادئ األساسية:
التفاعل :ينطوي هذا البرنامج على استخدام منهجية تدريب
تشاركية وتفاعلية .وحتى يكون التدريب فعاالً ،ال ب ّد من انخراط
املشاركني يف العملية بشكل كامل .وكممارسني لوظائف ومهن سيثري
املتدربون الدورة بخبرات غنية  ،ال بد من اإلستفادة منها جلعل الدورة
ممتعة وفعالة.
املرونة :من غير املناسب تبني منهجية «عسكرية» يف محاولة إجبار
املتدربني على املشاركة .فنتيجة طريقة كهذه غالبا ما تخلق استياء
لدى املتدربني وبالتالي ،إغالق قنوات فعالة لالتصال بني املدربني
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واملتدربني .ويف الوقت الذي تجب فيه احملافظة على مستوى معني
من الضبط من قبل املدرب ،يجب أن تكون املرونة هي القاعدة األولى.
كما ويجب الترحيب باألسئلة ،بل وحتى باالعتراضات التي يطرحها
املشاركون ،وينبغي معاجلتها من قبل املدربني بطريقة إيجابية
وصريحة .والشئ ذاته ينطبق على املبالغة يف ضبط الوقت ،فقد
يؤدي إلى شعور املشاركني باالحباط واالستياء الواجب تجنبه.
املالءمة :السؤال الذي يجب أن يطرحه املتدرب طوال الدورة هو« :ما
إن مدى نجاح املدرب يتوقف على مدى
عالقة هذا بعملي اليومي؟» ّ
إجابته بشكل مستمر على هذا السؤال .ولذلك يجب بذل كل جهد
ممكن لضمان مالءمة جميع املواد التدريبية املقدمة لعمل املشاركني،
ويجب توضيح هذه الصلة إ ْن لم تكن واضحة .وقد تكون هذه املهمة
ولكن األمر يحتاج إلى قدر
أكثر سهولة عند تناول اجلوانب اإلجرائية.
ّ
أكبر من اإلعداد بالنسبة للجوانب التي تتناول موضوعات محددة مثل
حماية الفئات الضعيفة بشكل خاص.
التنوع :لضمان مثابرة املشاركني واحملافظة عليها ،من األفضل تنويع
أساليب التعليم املستخدمة يف الدورة .فمعظم الراشدين ليسوا معتادين
على جلسات التدريب الطويلة ،حيث الروتني اململ والرتابة تجعلهم
يركزون على القاعة أكثر من تركيزهم على موضوع التدريب .وينبغي
استخدام مجموعة متنوعة من األساليب ،كالتناوب يف استخدام أسلوب
املناقشة ولعب األدوار ودراسات احلالة مع عصف ذهني ،مبا يتالءم
واملوضوع.

ميكن اتباع األساليب والطرق التالية:
عرض املعايير :عرض موجز ملعايير حقوق اإلنسان أو املمارسات
الفضلى ذات الصلة بجانب معني من أعمال املهنة وكيفية تطبيق هذه
املعايير/املبادئ بفعالية من قبل املشاركني.
تطبيق املعايير التشاركية :متكني املشاركني من استخدام معارفهم
وخبراتهم لترجمة األفكار واملفاهيم التي أشير إليها يف العرض،
ومتكينهم أيضاً من دراسة االنعكاسات العملية ملعايير حقوق اإلنسان
على عملهم اليومي.
التركيز واملرونة :متكني املشاركني من التركيز على املسائل ذات
االهتمام احلقيقي يف املرحلة احلالية ،ومتكني املعلمني واملدربني من
التكيف مع احتياجات املشاركني أثناء سير الدورة.

تشتمل األساليب التشاركية على اآلتي:
عرض ومناقشة :من املفيد عقب تقدمي العرض ،إجراء مناقشة غير
رسمية لتوضيح النقاط وتسهيل عملية ترجمة األفكار إلى ممارسات .
ويتولى مقدم العرض إدارة هذه املناقشات  ،ويعمل على إشراك جميع
املشاركني .ومن املفيد للمحاضرين استخدام مجموعة من األسئلة
املع ّدة سلفاً إلطالق املناقشة .ويف ختام العرض واملناقشة ،ينبغي على
مقدم العرض تقدمي مراجعة عامة أو ملخّ ص .ويجب تدعيم العروض

بوسائل بصرية معدة سلفاً أو مبواد دراسية توزع مسبقاً على جميع
املشاركني.
مجموعات العمل :يتم تشكيل هذه اجملموعات بتقسيم الدورة إلى
عدد من اجملموعات الصغيرة التي تضم كل منها خمسة أو ستة
مشاركني كحد أقصى .وتعطى كل مجموعة موضوعاً ملناقشته،
أو مشكلة حللها أو يُطلب منها إنتاج شيء ملموس ،يف فترة زمنية
قصيرة .ث ّم تعود كامل اجملموعة إلى االنعقاد لتستمع إلى عرض
لنتائج مداوالت كل مجموعة يقدمها متحدث باسم اجملموعة .وبعد
ذلك ميكن للمشاركني مناقشة املوضوعات وتعليقات كل مجموعة.
دراسات احلالة :باإلضافة إلى اعتماد مبدأ مناقشة القضايا ،ميكن
جملموعات العمل النظر يف دراسات احلالة .وينبغي أن تستند هذه
الدراسات إلى سيناريوهات موثقة وواقعية تتجنب التعقيد وتركز
على مسألتني أو ثالث مسائل رئيسية .وتتطلب دراسات احلالة من
املشاركني استخدام مهاراتهم املهنية عند النظر فيها باإلضافة إلى
تطبيق معايير حقوق اإلنسان.
حل املشاكل/العصف الذهني :ميكن إدارة هذه احللقات على
شكل متارين مكثفة إليجاد حلول للمشاكل النظرية والعملية على
حد سواء .وهذا يتطلب عرض مشكلة لتحليلها ثم اقتراح حلول لها.
ويتطلب العصف الذهني درجة عالية من املشاركة كما يحفز املشاركني
على أقصى قدر من اإلبداع .وينبغي على اجملموعة تقدمي توصيات
واتخاذ قرارات بشأن املشكلة املطروحة .وتحدث عملية التعلم أو
التوعية من خالل املناقشة التي تجريها اجملموعة حول كل اقتراح.
احملاكاة/لعب األدوار :ميكن استخدام متارين احملاكاة أو لعب
األدوار ملمارسة مهارة محددة أو لتمكني املشاركني من عيش مواقف
غير مألوفة بالنسبة لهم .وهذا األسلوب مفيد بشكل خاص لتوعية
املشاركني مبشاعر ووجهات نظر اجملموعات األخرى ،ولفت انتباههم
إلى أهمية بعض القضايا.
الوسائل البصرية :ميكن تعزيز تعليم الكبار من خالل استخدام
اللوح ،والشفافيات ،وامللصقات ،واملعروضات ،واللوحات الق ّ
البة،
والصور الفوتوغرافية والشرائح وأشرطة الفيديو/األفالم.

ماذا نتوقع من املدرب؟
ينبغي على املدربني إعداد املالحظات واملواد اخلاصة بعروضهم ،التي
تراعي محتوى األدلة التدريبية وحقائب املعلومات واملعطيات التي
ميليها الواقع .وفيما يلي بعض النقاط األساسية التي يجدر باملدرب
تذ ّكرها:
• عليك أن تتواصل بصرياً مع املشاركني.
شجع األسئلة واملناقشة.
• ٌ

• ال تقرأ من مالحظاتك  -تح ّدث بشكل طبيعي ،وتكلّم بصوت واضح
وحيوي.



• راقب الوقت ,عليك بتوقيت العرض قبل أن تبدأ وحافظ على وجود
ساعة يف مرمى بصرك أثناء العرض.
• تح ّرك قلي ً
ال  -ال تقدم العرض من مقعدك .عندما ترد على سؤال،
اقترب من السائل .وإذا الحظت شخصاً ال يبدو منتبهاً ،اقترب منه
وتحدث إليه مباشرة.
• استخدم الوسائل البصرية.
وشجع.
صحح واشرح
ّ
• ال تنتقد ّ -
• اطلب من املشاركني استخدام املواد الكتابية املقدمة  -على سبيل
املثال ،اطلب منهم البحث عن املعايير ومن ثم قراءتها على اجملموعة
(فهذا يعلمهم كيفية العثور على «قواعد» حقوق اإلنسان لوحدهم فيما
بعد عند انتهاء الدورة وعودتهم إلى مراكز عملهم) .فاملواد التي ال يتم
اإلطالع عليها أثناء الدورة يُحتمل أن ال يَطلع عليها أبداً.
• كن صادقاً.
• س ّهل مشاركة األشخاص الذين ال مييلون إلى التحدث .أشركهم عن
طريق األسئلة املباشرة ثم ع ّبر عن تقديرك إلجاباتهم .احرص على
ضمان مشاركة متساوية للنساء وأفراد األقليات.
• ال تدع املالحظات التمييزية ،واملتعصبة ،والعنصرية أو املتحيزة جنسياً
متر دون تعليق .تعامل معها كما تتعامل مع أي مسألة أخرى تواجهها
خالل املناقشات ،أي بهدوء ،وبلباقة ،مباشرة ومبوضوعية .أشر إلى
املعايير ذات الصلة واشرح سبب أهميتها يف أداء العمل الفعال
والقانوني واإلنساني يف املهنة املعنية ،والدور الذي تلعبه يف تعزيز
الكفاءة املهنية داخل تلك اجملموعات .كن مستعداً للرد على اخلرافات
والصور النمطية باحلقائق.
• إذا واجهت سؤاالً لم تكن مستعداً لإلجابة عنه ،أحله إلى زميل آخر
(إذا كان هناك أحد) ،أو إلى املشاركني ،أو أحل السائل إلى املادة،
أو قل إنك ستجيب عن السؤال الحقاً (وتأكد من متابعة األمر كما
وعدت).
• استخدم التكرار -فالناس تنسى.
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دليل التدريب : 1
كيفية بناء استراتيجيات كسب التأييد
 1-1الهدف
كسب التأييد هو األداة التي ميكنها إحداث تغيير يف نظام دميقراطي,
وه��ي العمل من أج��ل تحقيق ه��دف أو الدفاع عن قضية  ,وميكن
استخدامها للتأثير على احلكومات إلح��داث تغيير يف السياسة أو
التشريع أو لزيادة الوعي العام حول قضية معينة.
وم��ن خ�لال كسب التأييد ،ميكن للمنظمات التحدث باسم من ال
يستطيعون التحدث عن أنفسهم ,وعلى سبيل املثال التحدث باسم
محكوم ٍ ب��االع��دام أو سجني م��دى احلياة أو مل��دة طويلة األج��ل ,أو
حماية حقوق املتهمني الذين يحاكمون يف جرائم كبرى  ,أو متثيل
الضحايا الذين يعارضون عقوبة اإلعدام ,أو أفراد اجملتمع املؤمنني
بإعادة إصالح نظام العدالة اجلنائية مبا يتماشى مع املعايير الدولية
حلقوق اإلنسان.
لذا يُعد كسب التأييد حجر األس��اس يف العمل ال��ذي يضطلع فيه
نشطاء حقوق االنسان أو املنظمات غير احلكومية يف اتجاه إلغاء
عقوبة اإلعدام وتطبيق العقوبات البديلة التي تحترم حقوق اإلنسان .

 2-1أهداف التعلم
· توضيح أهمية كسب التأييد يف أنشطتك اليومية
· شرح كيفية عمل استراتيجية لكسب التأييد ،ومل��اذا هي أداة
أساسية  ،وكيفية تصميم االستراتيجية اخلاصة بك.
· تعريف املشاركني باألساليب اخملتلفة واملتاحة يف مجال كسب
التأييد ،وكيفية إدماجها يف العمل اليومي.

 3-1اجلمهور املستهدف
املنظمات غير احلكومية و نشطاء حقوق االنسان و مؤسسات اجملتمع
املدني

 4-1مبادئ أساسية
أو ًال :العناصر األساسية
يتمحور كسب التأييد يف األساس على التأثير يف صانعي القرار.
حيث ميكن لكسب التأييد خلق االهتمام أو إص�لاح أوتنفيذ
أوتطبيق السياسات والتشريعات ،وميكن أن يأخذ مدى أوسع
بكثير من التأثير على احلكومات  ،كما ميكن أن يتضمن أي مبدأ
أو عمل معتمد من قبل منظمة أو قطاع األعمال أو األفراد.
كسب التأييد عملية فعالة وغير سلبية ,وقد ال تكون منظمتك
الوحيدة التي تريد تحقيق ش��يء إيجابي خصوصا يف مجال
اجلرمية وإص�لاح أنظمة العدالة  ,ل��ذا إح��رص على أن يكون
صوتك مسموعاً وفوق أي اعتبارات مصلحة أخرى.

كسب التأييد هو مظلة تضم تحتها عددا من األنشطة التي ميكن
أن تكون جزءا من العمل يف مجال كسب التأييد وقد تسهم يف
إنجاح استراتيجيتها مثل احلشد والضغط وعمل احلمالت.
يجب على كسب التأييد  ،لكي ي��ك��ون ف��اع�لا ،أن ي��ق��وم على
استراتيجية كما وميكن تطويرها من خالل خطة لكسب التأييد
والتي تعتبر وسيلة منهجية لتقييم وتحديد العناصر األساسية
لكيفية السير على نهج كسب التأييد بشكل فعال  ،ويجب أن تركز
خطة كسب التأييد على ثالث قضايا رئيسية هي :
من هي اجلهة التي تحاول إقناعها ؟ ( احلكومة  ,قطاع أعمال ,
مجموعات من الناس أو أفراد )
مباذا تحاول إقناعهم؟ ( قد يكون هدفك على املدى القصير أو
الطويل  ,فأهداف كسب التأييد املرتبطة بعقوبة اإلعدام عديدة
كإلغاء القانونية الكاملة للعقوبة أو إحداث إصالحات يف العدالة
اجلنائية .ويرى البعض أن السعي إلى اإللغاء ينطوي على قدر
كبير من احلدية ،يف حني يُنظر عادة إلى هدف اإلصالح بأنه أكثر
عملية ويشمل مجاال أكبر للتعاون )
كيف ستقنعهم ؟ ( الرسائل وقنوات االتصال – أي من أساليب
كسب التأييد ستختار إليصال الرسائل للجمهور؟)

ثاني ًا :قبل الشروع في خطة كسب التأييد
قبل وضع اخلطة اخلاصة بكسب التأييد ،عليك التفكير ملياً فيما
تأمل تحقيقه .هل هو مث ً
ال قانون جديد أو سياسة جديدة؟ هل
تحاول التغلب على مشروع معني أو تشريع؟ هل تعمل من أجل
اقرار استفتاء؟ ثم اسأل نفسك «مالذي سيتطلبه انجاح ذلك؟»
إفهم اخلاصية التي تتميز بها مؤسستك ,وق��م ب��اج��راء تقييم
للموارد املتاحة لتنفيذ استراتيجية كسب التأييد اخلاصة بك,
وسيشمل ذلك:
املوظفني
اخلبرة
نقاط القوة والضعف التنظيمية
امليزانية
املوقع واملصادر األخرى املتوفرة عبر االنترنت
املنشورات
البحوث والبيانات
إمكانية الوصول إلى الدوائر احلكومية ذات العالقة واجلهات
ذات املصلحة املعنية إلخ..
يجب ايضا تقييم املعلومات اخلارجية التي قد تؤثر على أنشطة
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منظمتك ،وينبغي أن يتضمن ذلك القوانني والسياسات القائمة،
االلتزامات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،صناع ال��ق��رار ,ما
تقوم به املنظمات غير احلكومية األخرى يف هذا اجملال ،وآراء
املعارضني لك (ما هي رسائلهم الرئيسية؟ من يستهدفون؟  ،ما
هي املصادرالتي يحوزون عليها؟).
ال��دول اخملتلفة لها نظم تشريعية مختلفة تؤثرعلى سياساتها.
وميكن أحياناً أن تكون احلكومة اإلقليمية أو احمللية هدفاً حلملة
كسب التأييد اخلاصة بك بدال من احلكومة الوطنية ,كما توجد
أيضا نظم قانونية مختلفة (القانون املدني  ،القانون العام والقانون
الديني) وثمة عنصر حاسم يف نجاح أي حملة تقوم بها وهو الفهم
اجليد لنظام وضع السياسات يف البلد املستهدف ,وهذا يشمل
الطرق الرسمية وغير الرسمية التي يتم فيها وضع السياسات
على مختلف املستويات .و يساعدك هذا التحليل على فهم الفرص
املتاحة ،مبا يف ذلك التوقيت الذي قد يكون حاسما.
معرفة ما لديك من مصادر داخلية ،والتعرف على الظروف
اخلارجية؛ والتي من شأن معاينتها متكينك من اتخاذ قرارات
استراتيجية حول ما ميكن وما ال ميكن القيام به يف إطار خطة
كسب التأييد ،واملساعدة على اتخاذ قرارات تكتيكية بخصوص
األنشطة التي ينبغي القيام بها ,وأيضا يف سياق اختيار قضية
كسب التأييد والنهج املتبع حتى يكون للمنظمة فرصة أفضل
للنجاح دون تكرارالعمل الذي تقوم به املنظمات األخرى.
هذه املعرفة من شأنها تجنيب املنظمات غير احلكومية ارتكاب
األخطاء التكتيكية التي قد تُنفر واضعي السياسات ,خاصة وأن
العديد من احلكومات والقادة السياسيني يف كثير من البلدان ما
زالوا متشكيني يف امكانية إشراك مؤسسات اجملتمع املدني يف
عملية صنع السياسات ،معتبرين أن هذه املؤسسات تفتقر للخبرة
املناسبة واملهارة واملعرفة املطلوبة .والطريقة الفُضلى للتغلب على
هذا االعتقاد السائد تكمن يف أن يصبح املتدرب داعية كسب تأييد
ماهر وذو دراية.

ثالث ًا :التخطيط لكسب التأييد
عناصر خطة كسب التأييد:
هدف طويل املدى
الغاية
جمهور مستهدف (اساسي وثانوي)
النقاط التي تحتوي عليها الرسالة
قنوات ايصال الرسالة وأساليب االتصال
تنفيذ اخلطة (مرتبطة مبتطلبات امليزانية)
الشركاء احملتملون وغيرهم من املؤيدين

الرصد والتقييم (كيفية قياس النتائج)
اإلطار الزمني
ال �ه��دف ط��وي��ل امل ��دى :ال��ه��دف ال��ع��ام ه��و ال��ه��دف النهائي أو
التحسن طويل امل��دى امل��راد رؤيته من خالل العمل يف مجال كسب
التأييد ،على سبيل املثال اإللغاء العاملي لعقوبة اإلع��دام أو تنفيذ
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء .و يعتمد تحقيق هدف
ما على عوامل كثيرة وقد يكون عمل منظمتك هو تحقيق إحداها .
كما ينبغي أن يكون الهدف طويل املدى وعاماً مبا يكفي لتأطيرالرؤية
التي تنطلق منها عملية كسب التأييد ،إال أن عليه أن يكون يف الوقت
ذاته مركزا ومحددا لضمان تطوير استراتيجية فاعلة .كما وينبغي
أن يكون الهدف:
· سهل الفهم واالستيعاب
· ملهما للناس التخاذ إجراءات
الغاية  :قد يستغرق تحقيق هدفك طويل امل��دى سنوات عديدة
لذا من األفضل تقسيم الهدف الكبير إلى غايات أقل حجماً ميكن
التحكم بها وتحقيقها بفعالية خالل فترة زمنية أقصر (مثال على
مدار سنتني إلى أربع سنوات) .وعند تقييم الغايات احملتملة ،يتوجب
البحث عن أكثر الطرق فعالية لتحقيق هدفك طويل املدى ,حيث أن
هناك دائما غايات متعددة يجب تقييمها قبل اتخاذ قرارات نهائية
بشأن االستراتيجية .
التركيز هو أحد العوامل الرئيسية إلنجاح حملة كسب التأييد,
وكلما قل عدد الغايات يكون احلال أفضل ,وعموماً ،فإن إثنني أو
ثالثة من الغايات الواضحة تكفي.
ينبغي أيضا أن تكون الغايات واضحة ومحددة وقابلة للقياس,
كذلك يجب أن يكون من املمكن قياس مدى التقدم الذي مت إحرازه
بالنسبة لغايات كسب التأييد (يتم القيام بذلك ضمن مراحل
عملية رصد وتقييم استراتيجية كسب التأييد) من املهم أيضا أن
تكون األهداف ذكية و تشتمل على احملددات التالية:
· ُمحددة :تحدد بدقة ما سيتم عمله
· قابلة للقياس :ميكن التعلم منها ومراجعتها
· قابلة للتحقيق :تتعلق بطاقتك احملتملة واخلبرة الالزمة
· ذات صلة :مبهمتك ورؤيتك وأهدافك
· محددة الوقت :أي متى سيتم إنجاز العمل
قد يكون من الصعب  ،على أرض الواقع ،جعل كافة الغايات ذكية،
لكن املمارسة واحملاولة للوصول إلى أهداف ذكية ستحسن من
امكانية تحقيق هذه الغايات.
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اجلمهور املستهدف  :مبجرد تحديد الغاية املرجوة ,باالمكان
البدء بالتفكير بكيفية تحقيقها .وتكمن اخلطوة التالية يف تحديد
األف��راد أو اجلماعات التي لديها القدرة األكبر على تحقيق التغيير
املنشود ,ويطلق على هؤالء األشخاص اسم «املستهدفني» .وسيصبح
باالمكان تحديد هؤالء األشخاص يف حال امتالك صورة واضحة عن
نظام صنع القرار .وقد يتضمن صناع القرار على الصعيد احمللي
أو اإلقليمي أو الدولي؛ برملانيني أو وزراء أو دبلوماسيني أو رؤساء
الشرطة أو واض��ع��ي السياسات ،إل���خ ...وه���ؤالء سيشكلون فئتك
املستهدفة األساسية.
وعادة ما تكون الفئة الرئيسة املستهدفة صعبة املنال وغير متعاطفة.
وهذا يعني أنك ستضطر للعمل مع اآلخرين للوصول إليها ,ويتضمن
ذلك العمل مع من ميكنه إيصال رسالتك إلى الفئة املستهدفة أو من
ميكنه التأثير على أصحاب النفوذ أو من لهم وجهة نظر متعاطفة
بدال من استهداف صانع القرار مباشرة .وهؤالء األشخاص يسمون
«املستهدفون الثانويون» وغالبا ما تشمل وسائل اإلعالم وبلدان أخرى
واجلهات املانحة واجلمهور وشخصيات مؤثرة كاملشاهير والزعماء
الدينيني .
باإلضافة إلى تحديد الفئة املستهدفة تحتاج إلى تقييم الطريقة األكثر
فعالية للتأثير عليها ,وذلك يتطلب البحث يف مواقف ودوافع كل فئة ,
ومصادر املشورة اخلاصة بها ومصادر التأثير عليها ,يف سياق اختيار
أفضل القنوات للوصول إلى الفئة املستهدفة وإطالعها على قضيتك.
ويُعرف هذا املنهج باسم «رسم خرائط التأثير» وهو يحاول تحديد ما
يلي:
· ما هي دوافعم وما هو تفكيرهم ؟
· ما هي أولوياتهم؟
· ماذا يحدث يف عاملهم؟
· ما هو املهم بالنسبة لهم ؟
· ما هي املعيقات التي قد تحول دون تبنّي هؤالء للموقف
املطلوب؟
· ما هي احلوافز التي تعزز دوافعهم املوجودة؟
· نقاط التواصل – كيف يتلقون معلوماتهم؟ كيف ميكنك
التواصل معهم؟ ما هي مصادر املعلومات ذات املصداقية
بالنسبة لهم؟ ما املناسبات أو وسائل االتصال التي قد تؤثر
بهم؟
الرسالة  :يجب أن تحدد الرسالة يف إطار هوية الفئة املستهدفة,
وأن تكون مصممة تبعا الهتماماتها وأولوياتها ومصاحلها اخلاصة.
ميكن استخدام مجموعة من الرسائل للترويج لقضايا مختلفة  ,مثال:
· تعد هذه الرسائل من الناحية األخالقية صحيحة/خاطئة

· القبول الدولي  :مفيد بشكل خاص عند توفر معايير دولية
أو توجه عاملي.
· الدميقراطية  :مرغوبة لدى الناس
· اجتماعي/انساني :الفشل يف التصرف قد يكون له تأثير
سلبي على اجملتمع أو قطاعاته أو أفراده.
· قضايا الصحة العامة (جسدية وعقلية)
· التكلفة االقتصادية
ق�ن��وات وأساليب االت �ص��ال :بعد تحديد الرسائل املفتاحية
والفئة املستهدفة ،فإن املرحلة التالية يف عملية التخطيط هي كيفية
إيصال الرسائل إل��ى الفئة املستهدفة ,واأله��م من ذل��ك هو كيفية
اقناعهم باتخاذ االجراءات املناسبة وفقا للرسالة.
توجد ط��رق مختلفة ميكن اتباعها الي��ص��ال رس��ال��ة كسب التأييد
اخلاصة بك وذلك من خالل تكريس مجموعة من األدوات التالية التي
قد تكون مؤثرة مثل:
· احلشد والضغط ويشمل الضغط اإلقليمي و الدولي وعلى
مستوى اجلذور اجملتمعية
· إعداد اوراق خلفية متعلقة بالسياسات والتعليق على وثائق
سياسات أخرى
· نشر البحوث
· االجراءات القانونية
· كتابة امل��راس�لات وتنظيم العرائض واملظاهرات وأشكال
أخرى من حمالت التعبئة الشعبية
· استخدام شبكات التواصل االجتماعي للوصول إلى اجلمهور
· العمل اإلعالمي
· تدريب األشخاص املهمني واملؤثرين ,ونشر الوعي حول
املعتقدات اخلاطئة والكذب ودحض حجج اخلصم وتصحيح
املعلومات اخلاطئة
· نشر املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من البلدان أو
املناطق األخرى
· االستفادة من فعاليات يتاح فيها التحدث مثل املؤمترات
وورش العمل
· االستعانة باخلبراء واملعلقني وطيف واسع من املنظمات
· االنضمام إلى التحالفات والشبكات
خطة التنفيذ  :هذه هي املرحلة التي يتم فيها وضع خطة عمل
لتنفيذ املهام والواجبات واملواعيد النهائية لتنفيذها ,وهي تعني كيفية
القيام بتنسيق األنشطة الالزمة إليصال الرسالة إلى الفئة املستهدفة؟
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وهنا ينبغي القيام بوضع جدول زمني لألنشطة خالل األشهر 24 – 12
املقبلة وتحديد األفراد العاملني يف املنظمة/املؤسسة الذين سيتولون
تنفيذ هذه املهام .وينبغي باالضافة الى ذلك تحديد مواعيد نهائية
قابلة للتحقق .
ويف نفس السياق ،يجب احتساب ميزانية تقريبية لكل نشاط .ومن
شأن ذلك دفعك ملزيد من الواقعية فيما يتعلق مبا ميكنك محاولة
فعله .ويف الواقع ،فإن بعض أوجه عمل كسب التأييد قد يتحقق من
دون احلاجة إلنفاق كثير من املال .إال أنه ويف حال عدم توفر األموال
الالزمة ،فمن املمكن االضطرار الى االستعانة بدعم من املتطوعني يف
الكثير من املهام ,وقد تضطر إلى العمل باالشتراك مع منظمات أخرى
غير حكومية  .أما إذا توفرت األموال الالزمة ،فسيمنحك ذلك القدرة
على تنظيم فعاليات عامة ,أو إصدار مطبوعات لدعم القضية.وهنا
ال بد من احتساب تكلفة هذه النشاطات بشكل تقريبي ،لتمكني تقييم
مدى واقعية اخلطط املوضوعة ,ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة
جلمع التبرعات للحصول على املال الكايف .
ومن ناحية أخرى  ،فإن التوقيت عنصر حيوي يف تنفيذ خطة كسب
التأييد ,وينبغي معرفة التواريخ واألحداث الرئيسية املراد االستفادة
منها واستغالل فرصة حصولها ,مثل املناسبات الرئيسية احمليطة
بوقت العملية التشريعية والسياسية ,االنتخابات ,مواعيد اللجان ذات
الصلة ,االجتماعات أو املؤمترات التي يتم من خاللها مناقشة قضايا
أو اتخاذ قرارات معينة باالضافة الى األحداث الدولية واإلقليمية،
إلخ...
وينبغي احل��رص على رصد التقدم احلاصل بشكل منتظم وتطوير
استراتيجية كسب التأييد ,ومتابعة إذا ما ط��رأت أية تغييرات يف
إطار العمل مثل التصويت حلكومة جديدة أو إلغاء عنصر أساسي من
التشريعات كونها غير دستورية إلخ ...وينبغي باالضافة الى ما سبق
تقييم كيفية تأثير ذلك على االستراتيجية املوضوعة وعلى النقاش يف
القضية اجلاري العمل عليها.
الشركاء والدعم  :غالبا ما يكون العمل يف مجال كسب التأييد أكثر
نجاحاً عندما يتم يف إطار عقد تحالف مع املنظمات األخرى املماثلة.
ويف هذا اجملال ،يتوجب وضع قائمة بالشركاء أو الشبكات أو التحالفات
التي قد يكون من املمكن التعاون معها ,وإبالغهم بخططك  ,مما من
شأنه التقليل من نسبة تكرار ذات العمل أو املهمات وتشجيع تقاسم
املصادر والقدرات حتى يصبح الصوت املنادي بعدالة القضية اجلماعية
أكثر تأثيرا وفاعلية ( للمزيد من املعلومات حول بناء التحالفات انظر
دليل التدريب ) 3
الرصد والتقييم  :من املهم توثيق وتقييم نتائج العمل .ومن
الضروري تحديد ما تحقق وما لم يتحقق,وملاذا مت/لم يتحقق ،وهل
كان السبب يف ذلك داخلياً أم خارجياً؟ ومن شأن اإلجابة على مثل
فارق يف اجلهود املستقبلية املتعلقة بعملية كسب
هذه األسئلة إحداث ٍ
التأييد.

اإلطار الزمني  :يتوجب تحديد تاريخ مفترض لالنتهاء من كل
خطوة أو نشاط مقترح ,ويختلف ذلك بحسب البلد املعني والسياق
وطبيعة النشاط.
قائمة التحقق من العناصر  :ينبغي مراجعة األسئلة التالية
قبل وضع الصيغة النهائية الستراتيجية كسب التأييد:
· احتماالت النجاح :هل الغاية قابلة للتحقيق؟ هل هي قابلة
للتحقيق حتى مع وجود معارضة؟ هل هناك أدلة تثبت أن
الوصول إلى الغاية سيؤدي إلى تحسن حقيقي؟
· التأثير احملتمل للنجاح :هل سيساعد تحقيق الغاية عدداً
كبيراً من الناس أم قلة فقط؟ كيف ميكن قياس األثر؟
· التحالفات احملتملة :هل ستالقي مبادرتك دعماً من العديد
من الناس؟ هل هم مهتمون لدرجة اتخاذ خطوات عملية؟
هل لديك تحالفات مع املنظمات الرئيسية الالزمة لتحقيق
غايتك؟
· التكلفة/املوارد الالزمة :ما هي التكاليف املترتبة على تنفيذ
االستراتيجية اخملتارة؟ هل الفوائد املتوقعة تبرر ما يتم إنفاقه
من موارد؟ هل هناك ما يكفي من املوارد (البشرية واملادية)
التي متكن من تحقيق الغاية؟ هل باالمكان جمع التبرعات؟
هل تتوفر لديك املهارات املطلوبة لتحقيق الغاية املوضوعة؟
أو هل باالمكان بناء هذه القدرات؟
· ما الوقت التي سيستغرقه تحقيق الغاية؟ (ينبغي توخي
الواقعية)
· هل الغاية وأسلوب العمل يتماشى مع قيم منظمتك؟
قد تطرأ أحداث غير متوقعة لذا من املهم توخي املرونة واألخذ بعني
االعتبار أن االنحراف عن اخلطة ليس عالمة فشل .ومن املفيد محاولة
ابقاء اخلطة األولية لكسب التأييد بسيطة قدر اإلمكان .والعبرة هنا ،أن
محاولة ابقاء األمور قابلة للتحكم قدر االمكان تؤدي إلى تجربة إيجابية
ومثمرة.
انظر املرفق  1لترى مثاال على استراتيجية دعوة بسيطة.

رابع ًا :حشد التأييد ()Lobbying
 -1يعني ذلك التأثير على رأي صناع القرار لدعم القضية التي
تتبناها منظمتك.
 -2الهدف الرئيسي من وراء خطوات حشد تأييد فعالة هو بناء
عالقات مع صناع القرار املعنيني وموظفيهم .ومن شأن ذلك أن
يجعلك معروفا عند صناع القرار ,كما يعزز مصداقيتك كمصدر
للمعلومات ويصبح رأيك مطلوبا ً وذا قيمة.
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 -3التواصل مع صناع القرار هو املفتاح لبناء عالقات معهم  ,والتواصل
مع موظفيهم واملسؤولني احلكوميني املعنيني مباشرة يف صياغة أو
تنفيذ التشريعات/السياسات.
 -4االلتقاء مع صناع القرار وجها لوجه يلعب دوراً كبيراً يف كسب
التأييد ,وقد يأخذ التحضير لذلك وقتا طويال لذا يتوجب
الثبات على ه��ذا ال��ه��دف .ومبجرد تحديد موعد مع صانع
القرار ينبغي االستعداد بشكل جيد ,وال ضير من اصطحاب
زميل أو اثنني وأن يكون لكلٍ منكم دوراً؛ كأن يعطي أحدكم
ٍ
مقدمة ويشرح آخر عن األبحاث أما األخير ميكن أن يدلي
بشهادة شخصية .ومن احملتمل أن تكون مدة اللقاء قصيرة لذا
يتوجب وضع جدول زمني يتم االلتزام به .كما من املفيد وضع عدد
محدود من النقاط لتناولها اثناء اللقاء ومبا يضمن عدم التشتت.
وهنا يُنصح بابقاء رسائلك بسيطة وال تعرض آراء خارجة عن
املوضوع الرئيسي واجعل موقفك واضحا من القضية من خالل
ش��رح منطقك وم��ن خ�لال س��ؤال صناع ال��ق��رار عن رأي��ه��م .ويف
احملصلة ،وإذا استعان صانع القرار بحجتك فهذه عالمة إيجابية,
إال أن من الضروري اطالع صانع القرار على من يدعم هدفك
أيضاً .ويتوجب أيضاً قول احلقيقة دائما فاملصداقية هي األساس
يف بناء عالقة طويلة املدى مع صناع القرار.
“ -5األحاديث اجلانبية” مبعنى ،أن تأخذ شخصا جانبا للتحدث معه
بشكل غير رسمي لوقت قصير .وميكنك القيام بذلك ايضاً مع
صناع القرار أثناء فترات االستراحة ويف املناسبات االجتماعية
إل���خ ...كما وتستخدم ه��ذه الطريقة ملعرفة من يدعم موقفك
وحملاولة كسب اآلخرين ,كما ميكنك استغالل اللحظة للترتيب
للقاء أنسب مع مراعاة تجنب مضايقة الناس.
 -6ميكن اتباع وسائل حشد التأييد من خ�لال ال��ع��روض املكتوبة
كالتقارير وأوراق املعلومات واإلحاطات السياسية وأوراق املوقف .
 -7عند توجيه املراسالت لصناع القرار ,ح��اول أن تكون الرسالة
شخصية و فريدة من نوعها ,وأن تكون الرسالة مختصرة وواقعية
ومهذبة ,مع احلرص على أال تكون املراسلة املكتوبة عدائية أو
هجومية أو تناقش أيدولوجيا أو سياسة .ويتوجب أن توضح
املراسالت املوجهة لصناع القرار املطلوب منهم فعله .كما ينبغي
تضمني طلب ال��رد على هذه املراسالت .وأخيراً ،فإن السرعة
عنصر حيوي ملثل هذه املراسالت خاصة إذا كانت القضية متعلقة
بعقوبة اإلعدام.
 -8أوراق تحديد املواقف وملخصات تفسير السياسات يجب أن تكون
قصيرة وأن متثل قضية واح��دة ,من اجليد إرف��اق اإلحصاءات
واحلقائق ،لكن من األفضل ربطها بالقضايا الراهنة/التشريع/
السياسات/القضايا إل��خ ...حتى يفهم صانع القرار السياق.
وعليك أيضاً شرح ما تؤيده وما أنت ضده ,باالضافة الى شرح
أوطلب تتقدم به إلى
منطقك وباستمرار اضافة حل للمشكلة
ٍ
صانع القرار.

 -9عند محاولة استخدام أساليب حشد تأييد مع مستهدفني بعينهم؛
حاول جعلهم يوافقونك ال��رأي على بعض توصياتك ,كما يجب
تدوين ما مت التوافق عليه بعد االجتماع ,وإذا تطلب األمر يجب
املتابعة يف حال وجود تحركات من أجل التنفيذ.
 -10إذا ع��ارض األش��خ��اص املستهدفون موقفك ,من املستحسن
سؤالهم عن أسباب اعتراضهم بأسلوب مهذب .و قد يتحول
الشخص أحياناً من معارض إلى مؤيد عند تصحيح سوء الفهم
وتوفير املعلومات الدقيقة أو ببساطة التعامل بود .ولذا ،فإن على
من يقوم بحشد الـتأييد يف سياق كسب التأييد أن يكون مهذبا
حتى يف حال عدم اتفاق املستهدفني مع موقفك .كما أنه من
املستحسن تركهم يرحلون يف حال عدم رغبتهم يف التحدث مع
الناشطني يف كسب التأييد .ويف احملصلة ،ال تنظر إلى معارضة
قضية واحدة على أنها رفض شخصي إذ قد يدعمك الشخص
ذاته يف قضية أخرى .
 -11سبل ممكنة للتغلب على التحيز :
· استطالعات الرأي إلظهار الدعم الشعبي
· إظهار كيف ميكن تحسني الوضع دون كلفة كبيرة
· إظهار الكلفة احملتملة من جراء عدم اللجوء التخاذ اجراءات
· إطرح البلدان اجملاورة التي متت معاجلة القضية فيها كمثال,
واستغل الشعور باالعتزاز الوطني “ بلدنا ما زال متخلفاً عن
الركب “
 -12دور آخر مهم ينبغي القيام به عند حشد التأييد يف سياق كسب
التأييد وهو تثقيف صناع القرار ,اذ ال ميكن ألحد أن يكون خبيرا
يف كافة املواضيع املطروحة للتصويت ,لذلك من املهم اطالع صناع
القرار على املعلومات التي يحتاجونها يف قضايا محددة .ويجب
على العاملني على حشد التأييد أن يكونوا خبراء يف حقول معينة
من أجل كسب ثقة صانع القرار الذي قد يتوجه بطلب النصيحة
منهم.

خامس ًا :كسب التأييد اإلقليمي والدولي :
أ -بدأ كسب التأييد الدولي واإلقليمي يزداد أهمية مع تطور تجمعات
سياسية وتنظيمية ك���األمم املتحدة (ومختلف هيئات حقوق
االنسان) واللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واالتحاد
االوروب��ي وتجمع التنمية للجنوب اإلفريقي ،واللجنة األمريكية
حلقوق اإلنسان ،ورابطة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
ب  -ميكن كسب التأييد اإلقليمي والدولي عبر طرق عديدة :
· تحليل السياسات الدولية واإلقليمية واملسائل املتعلقة
بالتنفيذ واألولويات  ,والتركيز على إحداث التغيير يف إطار
اجملموعة اإلقليمية/الدولية ال على الصعيد الوطني فحسب,

14



مثل تدعيم صياغة معاهدة ذات صلة أو الضغط من أجل قرار
متريرها·.
· التنسيق الدولي واإلقليمي حول عدد من االستراتيجيات
الوطنية تساعد على التركيز أكثر يف القضايا املتشابهة  ,وهو
مجال جيد لعقد التحالفات.
ج .القيام بكسب تأييد دولي وإقليمي ال يختلف عن ممارسة كسب
التأييد على الصعيد الوطني .تحديد اللجان  /اإلدارات املعنية
التي ترغب يف استهدافها ضمن اجملموعة الدولية أو اإلقليمية،
وقد يتضمن هذا،على سبيل املثال ،مجلس حقوق االنسان يف االمم
املتحدة  ،فريق عمل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
اخلاص بعقوبة اإلعدام وما إلى ذلك .قد تحتاج إلى قضاء بعض
الوقت يف تجميع معلومات وتصنيف مختلف اإلدارات واألشخاص،
وتحديد التواريخ الرئيسية واالجتماعات جلدولة العمل احمللي
لتالئم وتلتقي مع النشاطات الدولية  /اإلقليمية .

سادسا :حشد التأييد على املستوى الشعبي
أ .يعتبر حشد تأييد صناع القرار حشدا مباشرا ،ولكن تتوفر وسائل
أخرى غير مباشرة حلشد التأييد ،وهي تشمل ممارسة الضغط
الشعبي.
ب .ينطوي كسب التأييد الشعبي على التواصل مع اجلمهور األوسع ،أو
مجموعة محددة من اجلمهور (مثل مجموعة جغرافية أو اجتماعية
معينة ) ،حول تشريع محدد أو سياسة ،ودعوتهم الى التحرك.
وميكن يف بعض احل��االت ،بناء عالقات ومتكني اجملتمع احمللي
على املدى الطويل تكون أكثر أهمية من مجرد قضية تشريعية
واحدة.
ج .يكون أحيانا الدعم النشيط لقضية ،أو مسألة أو سياسة الذي
يستمد قوته من األسفل باتجاه األعلى له تأثير أقوى على صناع
ال��ق��رار .غالبا ما يشير العديد من املشرعني إل��ى تأييد الرأي
العام باعتباره مبررا لسياسات وممارسات جنائية ،مبا يف ذلك
االستمرار يف استخدام عقوبة اإلعدام .ولذلك ميكن تعبئة الرأي
العام ليكون أداة فعالة لكسب التأييد.

سابعا :البحوث
أ .البحث هو األس��اس لنجاح كسب التأييد .فقد يُعطي مضمون
الدعوة اخلاصة بك ،ويوفر أدلة لدعم الرسالة والدعوة ،وميكن
من تحليل استراتيجي شامل.
ب .قد يفيد البحث يف تحسني سمعتك كخبير يف املسألة ،مما
يساعدك على إقامة عالقات مع صناع القرار .وقد يوفر لك حلوال
ممكنة وقابلة للتطبيق لقضيتك ،ويساعدك على تحليل املشكلة من
زوايا مختلفة .وميكن للبحث أيضا أن يساعد يف التعامل مع وسائل

االعالم اخلاصة والعامة والعمل التوعوي.
ج .تساعد البحوث أيضا على تخصيص قضيتك وبناء التعاطف.
وميكنك القيام بذلك عن طريق استخدام أساليب ،مثل دراسات
احلالة ،واقتباسات من املتضررين ،والصور ،وما إلى ذلك .وينبغي،
على قدر اإلمكان ،أن ينبني البحث واستكشاف احللول املمكنة
على أصوات املعنيني مباشرة .
د .لكي تكون البحوث مفيدة لصناع القرار السياسي ،فيجب أن تكون:
• عامة  -توفر معلومات وخلفية واسعة ،وليس مجرد حاالت
انتقائية وحكايات.
• متاحة ومفهومة بسهولة  -مجموعة من األدلة اجليدة ،التي يتم
تحليلها بشكل جيد وتقدميها يف شكل سهل االستعمال.
• مستهدفة  -النتائج املعروضة يف أشكال مختلفة ،مصممة
خصيصا جلماهير مختلفة ،مع االحتياجات من املعلومات
التي تأخذ بعني االعتبار واضعي السياسات.
• ذات صلة  -مناسبة جملال عملهم ومصاحلهم.
• قابلة للقياس  -دمج احلقائق واإلحصائيات.
• يف الوقت املناسب  -محدثة ،ومقدمة يف الوقت املناسب.
• مفيدة من الناحية العملية – مرتبطة بارض الواقع  ،وتقدم
حلوال عملية.
• هادفة ودقيقة – خالية من األحكام الغير مؤكدة.
• موثوق بها  -ميكن االعتماد عليها ،تُظهر مصادرها بشكل
علمي ،وباستخدام أساليب مقبولة.
• موثوقة  -قامت بها منظمة متلك مصداقية بالنسبة لواضعي
السياسات.
ه��ـ .ال تتخلص م��ن البيانات اذا كانت ال تدعم قضيتك .توقع
واستكشف احلجج التي تقف ضدك وتعامل معها يف عملية كسب
التأييد ويف التقارير.

ثامنا  :التحديات القانونية
أ .تستخدم بعض املنظمات غير احلكومية القانون لتعزيز قضيتها،
عمثلعن طريق اختبار أحكام مشكوك فيها يف تشريعات أو سوابق،
مؤكدة على دستورية القانون ،أو تعزيز مبدأ الشكاوى.
ب .ميكن القيام بذلك من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل ،مبا يف
ذلك :مراجعة قضائية ،باستخدام مظالم ،نشر املعايير القانونية
اإلقليمية والوطنية و  /أو الدولية ،وذل��ك باستخدام احملاكم،
وسلطات إنفاذ القانون وغيرها .لالنخراط يف أية عملية كسب
تأييد قانونية ،تحتاج إلى موظفني (أو خبراء) يعرفون ما يفعلونه.



تاسعا :تنظيم احلمالت
أ .إن الهدف من احلمالت هي إثارة اهتمام اجلمهور بقضية معينة .بل
هي ممارسة تحفيزية تهدف إلى تحريك أفراد من اجلمهور على
فعل شيئا يؤدي الى تغيير .لكي تكون احلملة ناجحة تحتاج عادة
إلى عدد كبير من الناس للمشاركة .وغالبا ما ترتبط احلمالت
بحشد التأييد على املستوى الشعبي.
ب .غالبا ما تشتمل أدوات احلملة على كتابة الرسائل إلى املسؤولني،
وتوقيع العرائض ،واملشاركة يف املظاهرات العامة واملسيرات
واستخدام وسائل اإلع�لام ،والتي تهدف ملمارسة الضغط على
املسؤولني .ملزيد من املعلومات حول كيفية استخدام وسائل اإلعالم
بشكل فعال ،يرجى االط�لاع على دليل  2يف الصفحة التالية.

 5-1قضايا للمناقشة
• ما هو كسب التأييد؟ كيف ميكن استخدامه للوصول الى هدفك؟
ملاذا ينبغي أن يكون عنصرا هاما يف عملك؟
• كيف ميكنك جعل كسب التأييد فعاال؟
• عند التخطيط الستراتيجية كسب التأييد  ،ما االعتبارات التي
يجب اخذها بعني االعتبار؟ ما اإلستعدادات الواجبة قبل اتخاذ
القراربشأن استراتيجية كسب التاييد؟
• ما األهداف القابلة للتطبيق إذا كانت غايتك على املدى الطويل هي
إلغاء عاملي واعتماد عقوبات بديلة مبنية على احترام معايير حقوق
اإلنسان الدولية؟
• ما نوع احلجج  /الرسائل القابلة لالستخدام لدعم قضيتك؟
• التفكير يف أن��واع مختلفة من أساليب كسب التأييد ،ومناقشة
إيجابيات وسلبيات كل أسلوب ،وكيف ميكنك العمل يف سياق إلغاء
عقوبة اإلعدام أو اعتماد عقوبات إنسانية بديلة.

 6-1متارين
• تعمل على حشد تأييد رجل سياسي لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام
أو تنفيذ عقوبات بديلة مبنية على احترام معايير حقوق اإلنسان
الدولية :مناقشة التكتيكات القابلة لالستخدام يف اقناع صانع
القرار بقضيتك؟ ما هي منهجية التعاطي معه  /معها ،ما الذي
تسأله منه /منها ،كيفية املتابعة؟ هذه عملية مفيدة يف ممارسة
لعب األدوار ،مع بعض املشاركني يف لعب دور جماعات الضغط
والبعض يف لعب دور سياسي.
• خصومك يحاولون تشويه عملك يف كسب التأييد ،فضال عن
التشكيك يف مصداقية املؤسسة .مناقشة التكتيكات التي قد
تستخدم يف مواجهة حجج خصومك؟
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• يف امللحق  ،1ستجد أمثلة لقضايا عقوبة اإلع��دام والسجن مدى
احلياة التي ميكن معاجلتها من خ�لال وسائل كسب التأييد،
ومنوذج الستراتيجية كسب التأييد .عليك بتقسيم املشاركني الى
مجموعات صغيرة ،وإسناد قضية مختلفة لكل مجموعة ،وحملهم
على وضع استراتيجيتهم اخلاصة يف مجال كسب التأييد .بعد
انتهائهم من ذل��ك ،أطلب منهم تقدمي استراتيجيتهم وتبرير
القرارات التي قاموا بها.
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دليل التدريب : 2
كيفية القيام بالعمل اإلعالمي
 1-2الهدف

·

غالبا ما تتذرع احلكومات بالرأي العام كمبرر لعدم إلغاء عقوبة
اإلع���دام يف الوقت ال��ذي قد يستند فيه ال��رأي العام ال��ى أسباب
متنوعة ،مثل الدينية واألخالقية والعملية والعلمية واالقتصادية .وكما
هو احل��ال غالبا ،فإن ال��رأي العام مييل الى التنوع تبعا ملا تطرحه
وتبرزه وسائل اإلعالم من قضايا .كما وميكن للرأي العام أن يختلف
تبعاً ملسائل مثل العرق واإلثنية واملكانة االجتماعية واملستوى العلمي.

· لتعريف املنظمات غير احلكومية على وسائل اإلعالم اخملتلفة،
وكيفية االستفادة منها يف العمل يف مجال كسب التأييد ،وإعطاء
اقتراحات عملية لكيفية العمل مع وسائل اإلعالم.

ويف الوقت الذي يتوجب فيه على احلكومات يف اجملتمعات الدميقراطية
احترام إرادة األغلبية ،فمن املفروض على السياسيني أن يكونوا قادة ال
تابعني ،وغالباً ما يتوجب عليهم اتخاذ قرارات ال تحظى بشعبية واسعة
لكنها تأتي تحقيقاً للصالح العام .ويف هذا املقام ،فإن حقوق اإلنسان
األساسية ،مثل احلق يف احلياة واحلرية ،بحاجة إلى احلماية وللقيام
بذلك ينبغي بالدرجة األولى تثقيف اجلمهور باالضافة الى السياسيني
مبدى تأثير وفاعلية عقوبة اإلعدام ،وما هي العقوبات البديلة التي
ميكن أن تحل محلها.
ويف معظم األحيان يكون اجلمهور غير ملم بشكل كامل بتفاصيل
اجل��دل والنقاش ال��دائ��ر ،وه��و بالتالي غير ق��ادر على تكوين رأي
ُمستنير .ويف بعض البلدان ،حيث موضوع عقوبة اإلعدام مثار للجدل،
فإن احلكومات ال توفر إحصاءات دقيقة بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام
أو العقوبات البديلة كالسجن املؤبد أو طويل األج��ل .وهنا ،فمن
الضروري أن يتم الترويج ملناقشات شاملة وصريحة بهدف تثقيف
اجلمهور ليتمكن من تكوين رأي أكثر استنارة.
ويف هذا السياق ،فواحدة من الوسائل األساسية للتواصل مع اجلمهور
والسياسيني تتأتى من خالل جهد إعالمي هادف .وبدورها؛ ميكن
لوسائل اإلعالم تشذيب وجهات نظر هاتني الفئتني .ومن شأن وضع
استراتيجية إعالمية املساعدة على تقدمي الرسائل الرئيسية للجمهور
املستهدف يف حني قد يكون توفير املعلومات اإلحصائية ج��زءاً من
استراتيجيتك  ،أو قد تشمل توفير معلومات عن االتجاهات الدولية
واإلقليمية والتحديثات املتعلقة بالقانون الدولي واإلقليمي ،وتبديد
املعتقدات السائدة اخلاطئة مثل التأثير الرادع لعقوبة اإلعدام.
وميكن استخدام وس��ائ��ل اإلع�ل�ام يف ت��روي��ج عمل املنظمات غير
احلكومية ونشطاء حقوق اإلنسان ،مثل التقارير والبحوث ،واملناسبات
املقبلة واحلمالت أو دراسات احلالة احملددة ذات األهمية.
كما أن هناك طرقا أخ��رى إليصال الرسائل للجمهور ,تتمثل يف
املناظرات العامة  ،واملدونات ومواقع التواصل االجتماعية وامللصقات
واإلعالنات؛ إال أن استخدام وسائل اإلع�لام يعد من أكثر األدوات
تأثيرا يف عمل املنظمات غير احلكومية.

 2-2أهداف التعلم
· للفت االنتباه إلى أهمية استخدام وسائل اإلعالم إلبقاء الرأي
العام على اطالع.

لشرح كيفية وضع استراتيجية عمل إعالمية  ،وأين تكمن أهميتها؟

 3-2اجلمهور املستهدف
مؤسسات اجملتمع املدني ونشطاء حقوق اإلنسان.

 4-2املبادئ األساسية
أو ًال :العناصر األساسية
أ .وسائل االعالم هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لنشر رسالتك
املتعلقة بكسب التأييد على نطاق واسع .و تعمل الصحف واجملالت
والراديو والتلفزيون واملدونات والشبكات االجتماعية األخرى على
إيصال املعلومة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس ،وبالتالي
تلعب دوراً هاماً يف تشكيل اجل��دل العام الدائر حول املوضوع
والتأثير على الرأي العام .ويف املقابل ،فإن الرأي العام له تأثير
كبير على التشريع ويف بعض احلاالت على املمارسات القضائية.
ب .من العوامل التي تلعب دورا يف التأثير على تشكيل النقاش
العام ،القوانني واملعايير الدولية ومعايير حقوق اإلنسان واملعايير
واالتجاهات اإلقليمية والدولية ،وطرح أمثلة املمارسات الفُضلى
(خاصة بني الدول اجمل��اورة) ،واستخدام االحصاءات ودراسات
احلالة (الضحايا والسجناء) من أجل أنسنة هذه القضايا .
ج .من الوسائل األخرى املتاحة يف االعالم ذات األهمية للمنظمات
غير احلكومية تشمل كتابة املقاالت التي تخلق بيئة من الضغط
السياسي ،وتوعية اجلمهور ,ومواجهة املفاهيم الشعبية اخلاطئة ،
وتناول مسائل محددة بالتعليق مع طرح وجهة نظر بديلة.
د .يُولي واضعو السياسات واجلماعات املشاركة يف العمل السياسي
يف العادة اهتماما كبيرا بالصحافة .ومن شأن استخدام وسائل
اإلع�لام مساعدتك على اح��راز تقدم على مسار قضيتك .ويف
بعض احلاالت ميكن النتقاد مواقف احلكومة يف وسائل اإلعالم،
تأثير هائل  ،مع مراعاة انه قد يكون تأثيراً إيجابياً أو سلبياً.
ومثله مثل أي منهج مستخدم يف سياق كسب التأييد؛ فإن
استخدام وسائل اإلعالم يترافق أيضا مع بعض اخملاطر .فقد
تكون التغطية اإلعالمية ملنظمتكم غير ايجابية أو غير دقيقة،
أو قد تحشد املعارضني لقضيتك ,لذا فإن أفضل طريقة لضمان
أن تحقق التغطية اإلعالمية أهداف كسب التأييد املتوخاة تتأتى
عبر التفكير والتخطيط للمستقبل .ويتوجب احلرص على فهم
الكيفية التي تعمل بها وسائل اإلعالم واالمساك بزمام املبادرة
قدر اإلمكان.



هـ ,تختلف وسائل اإلع�لام من بلد إلى بلد؛ ففي بعض البلدان عدد
قليل من وسائل اإلعالم يف حني يتوفرالعديد منها يف بلدان أخرى.
ويف بعض البلدان يواجه الصحفيون قضايا تحد من حريتهم يف
التعبير ،مثل الرقابة وتعرضها للتحكم .ويحتاج ناشطو كسب التأييد
ملعرفة وفهم هذه القيود املفروضة على وسائل االعالم يف محيطهم.
وقد يكون من املناسب  -يف بعض البلدان -العمل مع الصحف،
ويف حاالت أخرى مع محطات التلفزيون أو الراديو ،ويف غيرها مع
وسائل اإلعالم اجلديدة.
و .قبل استخدام وسائل اإلعالم ،تحتاج إلى رسالة واضحة ،والتعرف
على جمهورك املستهدف ,ثم ميكنك البحث يف معظم وسائل
اإلع�لام املناسبة اليصال الرسالة ،ويف كثير من األحيان تؤثر
صنّاع القرار .ويف هذ احلال ،فإن وضع
وسائل إعالم محددة يف ُ
استراتيجية إعالمية هو أحد السبل لتحقيق ذلك.
أ .ميكن لوسائل اإلعالم أن تكون من بني أهم احللفاء للمنظمات
غير احلكومية يف اجملتمع وإقامة عالقات طيبة مع الصحفيني
هو جزء ال يتجزأ من أي حملة إعالمية توعوية فعالة.
ب .ينبغي السعي وراء االبتكار والبحث عن فرص لنشر نوع
القصص الصحافية املطلوبة .ويجب محاولة تقدمي مؤسستك
كمورد ومصدر للصحافيني ,حتى يأتوا إليك للحصول على
املعلومات والتعليق على مواضيع تتعلق بالقضية التي تتخصص
مؤسستك بها .وهذا يعني وجوب التعرف على مواقف وسائل
اإلعالم الرئيسية ،وتحديد الشخص املناسب يف فريق التحرير،
وايجاد مصادر مفيدة وخبرة معرفية بشأن القضية التي يختص
بها عملك.
ج .ميكنك العمل مع وسائل اإلعالم بشكل استباقي و/أو كردة
فعل ,ومن شأن التخطيط الفعال للمستقبل املساعدة يف استخدام
وسائل اإلعالم ألغراض كسب التأييد اخلاصة بك ،بدال من أن
تُستغل من قبل وسائل اإلعالم لتحقيق أجندتها.
د .استراتيجيات العمل مع وسائل اإلع�لام تساعدنا للتعرف
بوضوح على ما نريد تحقيقه ،وكيفية تحقيق ذلك ،وما يتعني
القيام به لتحقيق ذلك وما هي املوارد الالزمة ،وكيف سيبدو شكل
النجاح يف حال تحققه.
هـ .الفكرة الكامنة وراء االستراتيجية اإلعالمية هي خلق تأثير
على استراتيجية كسب التأييد اخلاصة بك.
و .واألهم أن األثر الذي تسعى لتحقيقه يحقق العدالة ويقلل من
املعاناة يف العالم ،مهما كان قليل احلجم.
ز .التأثير هي النقطة األساسية يف كل ما سبق ,وهي نقطة
االنطالق التي عليك البدء منها عند تصميم االستراتيجية
اإلعالمية .وهذا هو الهدف من استراتيجيتك اإلعالمية و يجب
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عدم اضاعة التركيز على اللغة والكلمات ،فاألهم هو العملية
الفكرية ال التسميات التي نرفقها مبكونات االستراتيجية.
ح .يف الصفحة التالية منوذج استراتيجية إعالمية للمساعدة يف
التفكير يف هذه العملية والتوصل إلى استراتيجية مناسبة تلبي
احتياجات املؤسسة.
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استراتيجية إعالمية
األهداف :

حتليل السلطة (على من حتاول التأثير/الوصول الى)؟

ما هو ا ُملراد حتقيقه في نهاية املطاف ؟

هؤالء هم الناس الذين ميكن أن يحققوا األهداف املذكورة
أعاله.

عند التخطيط الستراتيجية إعالمية  ،فإنه من الضروري
إيجاد رسائل واضحة ومحددة .هذا يضع األسس ملا تريدون
قوله وملن.

ضع في اعتبارك اجلمهوراملستهدف عند صياغة الرسالة
املفتاحية.

من ثم ربط ذلك مع استراتيجية كسب التأييد اخلاصة بك.

قد تشمل الفئات املستهدفة اجلمهور بعمومه (أو مقاطع
عرضية محددة من اجلمهور) والبرملانيني (أو أحزاب سياسية
معينة) واإلدارات احلكومية اخملتلفة (التنفيذية والقضائية
والتشريعية والشرطة والسجون) واملنظمات احلكومية
الدولية (األمم املتحدة واالحتاد األوروبي )

كم ستستغرق هذه االستراتيجية من الوقت؟

ما هي وسائل اإلعالم الرئيسية التي تستهدفها (وملاذا)؟

ما الوثائق األخرى التي من الواجب قراءتها جنبا إلى جنب
مع االستراتيجية؟

ينبغي أن تكون ذات صلة باجلماهير/املستهدفني الذين مت
حتديدهم سابق ًا .ما هي وسائل اإلعالم التي يستخدمونها؟
ما وسيلة اإلعالم التي قد تدفعهم لعمل ما هو مطلوب منهم؟

السياق :
ما الذي من املفيد معرفته قبل البدء؟

الرسائل املفتاحية :
ينبغي على الرسائل الرئيسية أن تكون قصيرة ومفيدة.
ينبغي أن حتدد احلالة التي تعاجلها احلملة ،واحلل الذي
تسعى إليه املنظمات غير احلكومية  ،وما ميكن للجمهور
فعله للمساعدة في حل املشكلة  :مشكلة  ----حل  -----فعل
ينبغي أن تنقل أهم جوانب القصة  ،وتستثني املعلومات التي
ال لزوم لها.

ما وسائل اإلعالم التي يسهل جلمهورك املستهدف الوصول
إليها؟ ما هي املطبوعات التي يقرؤونها؟ هل ميلكون
تلفزيونات خاصة؟ راديو؟ هواتف؟ أجهزة كمبيوتر؟
ينبغي جتهيز قائمة من الصحف واإلذاعات و و/أو التلفزيون
ووسائل االعالم التي ترغب في إقامة عالقة معها ،وحتديد
الشخص و/أو الدائرة ذات الصلة .هؤالء هم حلقة الوصل
مع وسائل اإلعالم املستهدفة.

ينبغي أن تكون قابلة لالستخدام في حالة املقابلة.

يجب البحث في نوعية القصص والتغطية التي تتناولها
وسائل اإلعالم التي تستهدفها؛ ومن ثم تفصيل رسالتك
لتناسب مختلف الوسائط اإلعالمية.

أن تكون إيجابية  :ال تستخدم رسالة سلبية متاما ,وأن تقدم
حال عمليا للمشكلة وهذا ميكن أن يلهم الناس.

عند التحدث الى وسائل االعالم املستهدفة  ،يجب احلرص
على الدخول في املوضوع مباشرة .فغالب ًا ما يكون وقت
الصحفيني ضيق ،فقد يكون لديك بضع دقائق فقط
للحديث معهم.

عادة ما تكفي ثالثة أو أربعة.

إيالء اهتمام خاص بوسائل اإلعالم ذات الصلة بقضيتك
مثل الصحف الوطنية التي يتم قراءتها من قبل من هم في
السلطة  ،واملنشورات املتعلقة بالقضية موضع احلملة ،الخ...
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كيفية القيام بذلك؟
هنا تتجلى أهمية االبداع واالبتكار .فلنسأل عن املتوجب
فعله لتحويل الرسالة الى قصة جيدة؟ فلنسأل عن الكيفية
التي سنحصل فيها على اهتمام الصحفيني لتغطية هذه
القصة؟ ومع من سنعمل؟
ما هي املواد الالزمة؟ مث ًال؛ بيان صحفي أو تقرير أو
إحصاءات أو مقابالت أو دراسات حالة وما إلى ذلك؟
التفكير باجلوانب اإلعالمية في جميع مراحل استراتيجية
كسب التأييد اخلاصة بك.
التخطيط حتى حتصل وسائل اإلعالم على مناهج منتظمة
ومتنوعة وغير مكررة.
التخطيط بعناية لوقت ومكان املؤمترات الصحفية
واملناسبات اإلعالمية (مثل املسيرات السلمية واحلمالت
وجلسات التصوير والفعاليات التي يرتادها املشاهير ،الخ...
الربط مع األحداث الكبرى على املستوى الوطني و العاملي.
متابعة املواد اإلعالمية املنشورة ،من أجل الرد أو التعليق
وطرح القضية في التغطية الصحفية أو اإلعالمية.
النظر في مزايا ومساوئ استخدام أحد "املشاهير" محليا،
أو استخدام خبيرأو زعيم ديني أو سياسي متقاعد ،الخ،..
كمتحدث باسم منظمتك.
اعتمد على البصريات  :الصور ال تُنسى وهي أكثر فعالية من
الكلمات ،وخاصة إذا كانت تثير العواطف .فكر في الصور أو
عمل أشرطة مدمجة لصور أو تصوير قصير  ،أو الترتيب
حلدث إعالمي من شأنه أن يوفر صور جيدة للتلفزيون.
خاطب العواطف في القصص اإلخبارية :املوضوعات مثل
الصراع  ،واخلوف  ،واالنتصار على الشدائد كثيرا ما تلقى
صدى كبير ًا لدى اجلمهور.
ً

كيف سيبدو النجاح؟ (ما هو مستوى التغطية املنطقي
املتوقع)
مالحظة  :سيتم استخدام هذا في التقييم (أنظر الصفحة
التالة) – هذه هي الطريقة للتنبؤ بنتائجك وإعطاء اجلهات
املعنية فكرة عما ميكن توقعه.
ما هي اخملاطر التي يجب أخذها بعني االعتبار؟
ينبغي التفكير باخملاطر ملي ًا .ما الذي يسير على غير ما
يرام؟ ماذا نفعل إن حصل ذلك؟ هل مبقدورنا منع ذلك؟
هل أنت مستعد لإلجابة على األسئلة الصعبة؟ ما الذي
قد يجعل من الصعب اختيارك من قبل وسائل اإلعالم (أي
تعارضات محتملة أو مناسبات إعالمية كبيرة)؟
الناطقني أو املتحدثني باسم احلملة:
ينبغي حتضيرالناطقني مقدم ًا وعدم االنتظار الى أن تبدأ
طلبات اإلعالم بالورود .ويجب التأكد من أن الناطق يعرف
ما هو متوقع منه/منها وأنه/أنها على اطالع ومتوفر/ة عند
احلاجة.
أن يتوفر احتياطي من الناطقني (واحد على األقل).
االختيار  :هل جميع املتحدثني باسمك من الرجال البيض؟
هل باالمكان فعل شيء حيال ذلك؟ ماذا عن املرأة /األقليات
العرقية/اخملتصني /املستفيدين من عملك  /الشركاء؟
التخطيط الزمني:
مالذي يتوجب عمله حتى مير كل شيء بسالسة؟ يجب
التأكد من أن األشخاص الذين ُيعتمد عليهم يدركون املهلة
املعطاة لهم والتزامهم بها.
من سيصادق؟ :
يجب حتديد شخص في املؤسسة مسؤول عن املصادقة على
اخملرجات اإلعالمية ا ُلمنتجة.



ثالث ًا :كيفية رصد تغطية وسائل اإلعالم (ألنشطتك/
مواضيعك/قصصك):
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ج .عند صياغة بيان صحفي ،يجب تحديد الفكرة من القصة أو
املوضوع املُراد تقدميه .هل هو رد على خبر صحفي سابق ،أم
يُقدم معلومات جديدة للجمهور؟

أ .عليك متابعة كل التغطيات التي تولدها استراتيجيتك وهناك عدد
من الطرق للقيام بذلك:

د .يتوجب القيام بعرض الرسائل املفتاحية/الرئيسية يف وقت مبكر,
مع التأكد من أنها تتضمن حال أو دعوة التخاذ خطوات ،ومن ذلك
على سبيل املثال ،توجيه الدعوة حلكومة معينة للقيام بالتصديق أو
االنضمام إلى معاهدة معينة ،أو لضمان تأييد حق الفرد يف توفير
االجراءات القضائية.

خامس ًا :كيفية كتابة البيان الصحفي

ل .يُنصح بتضمني اقتباس وملرة واحدة على األقل من خبير يف هذا
املوضوع أو ممثل عن منظمتك.

 oق���راءة الصحف ورص���د وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بنفسك :يتوجب
االحتفاظ بسجل ملا يتم العثور عليه.

 oتنبيهات جوجل/البحث يف جوجل ( :)Googleطريقة جيدة
نحو واضح ومبا يضمن أن تكون قابلة
هـ .تقدمي االقتباسات على ٍ
للبحث عن ما طرأ مؤخرا ،طريقة مفيدة للقصص الدولية أو
إلعادة االقتباس.
على االنترنت ولكنها ليست طريقة شاملة وكافية.
وـ .قد ينفع حس الفكاهة  ،إال أن ذلك نادر احلدوث.
 oاالستعانة بوكاالت متخصصة يف مراقبة التغطية اإلعالمية ،
ز .األخالقيات واملصداقية واحلياد هي مفاتيح الصحافة املسؤولة؛
ولكن لهذا كلفته.
بالتالي يتوجب التأكد من أن جميع احلقائق والبيانات املبرزة يف
ب .عليك االحتفاظ بسجل مستمر للتغطية اخلاصة بك وتقاسمها مع
غاية الدقة والتوثيق اجليد.
اجلهات ذات املصلحة الرئيسية يف نهاية املشروع أو من وقت آلخر،
كما ستبرز احلاجة لهذا السجل عند اج��راء التقييم .ويُفضل ح .ميكن القيام مبحاوالت التوعية بالترافق مع التواريخ واألحداث
الرئيسية ,وهنا من املفيد تزامن البيان الصحفي مع التواريخ
ادراج النقاط الرئيسية التي مت تعلُمها مثل ما يبديه الصحافيون
الرئيسة مثل اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ( 10أكتوبر/
من تفضيالت أو تعليقات على قصتك والتواريخ الهامة .)...
تشرين أول) ،أو يوم حقوق اإلنسان ( 10ديسمبر/كانون أول) ،أو
رابع ًا :التقييم
جار يف األمم املتحدة (على سبيل املثال،
إذا كان هناك حدث مهم ٍ
قرار االمم املتحدة واجلمعية العامة بتعليق تطبيق عقوبة اإلعدام
عمل إعالمي (باستثناء األعمال
أ .يف كل مرة يتم فيها القيام بانتاج ٍ
أو بدء عملية املراجعة الدورية الشاملة لدولة ما) .ومن املمكن
التي يتم تصميمها ملرة واح��دة فقط /أو التي تأتي على شكل
أيضاً تزامن البيان الصحفي مع أحداث وطنية وإقليمية ،إال أن من
ٍرد على مقال أو قصة أو خبر صحفي) ،عليك ان تجري تقييما
الضروري االنتباه الى تجنب األيام املكتظة باألحداث والتي تشغل
ومبا تقتضيه القاعدة العامة التي تنص على :إذا كانت هناك
الناس ووسائل اإلعالم؛ كاالنتخابات مث ً
ال.
استراتيجية؛ فينبغي أن يكون هناك تقييم.
ط .يجب محاولة أنسنة البشر يف بيانك الصحفي من خالل احلرص
ب .األسباب الرئيسية إلجراء عمليات التقييم هي :
على رؤية وسماع الناس .وينبغي تذكر أن هذا هو البيان الصحفي
الذي يحاول التأثير على حياة هؤالء الناس ,لذا ينبغي االشارة دائما
 oالتعلم :من املهم أن نكون قادرين على التعلم من التجارب،
إلى البشر ال الفئات .على سبيل املثال استخدم كلمة “الشباب”
بحيث يف كل مرة يتم فيها عمل شيء ؛ يتم البناء على التجارب
ال تستخدم “األحداث”  ،و “الناس الذين هم يف السجن” وليس
السابقة .ما الذي مت تعلمه؟ كيفية أداء ذلك بشكل أفضل يف
“السجناء”.
املرة القادمة؟ ما هي النصيحة التي يُمكن توجيهها للزمالء؟
ي .يجب تجنب استخدام الكليشيهات والقوالب اجلاهزة.
 oاملُساءلة :للجهات ذات املصلحة على الصعيدين الداخلي
ك .من الضروري أن تكون عناوين التقارير ذات صلة مبوضوع التقارير.
واخلارجي.

أ .البيان الصحفي هو تقنية متعارف عليها لتزويد وسائل االعالم
ب��امل��ع��ل��وم��ات .وغ��ال��ب��ا م��ا يستخدم لنشر األخ��ب��ارو املعلومات
والقصص ،وإدان��ة أعمال معينة وتبيان توجهات املنظمة التي
ننتمي اليها.
ب .البيان الصحفي ميثل وجهات نظر ومصالح منظمة واح��دة ،أو
مصالح مجموعة كاملة أو ائتالف من املنظمات.

م .يف نهاية البيان الصحفي ،يجب تضمينه تفاصيل االتصال ،وموقع
االنترنت اخلاص مبؤسستك ،ومالحظات إلى احملرر إذا كان لديك
أشياء أخرى فنية تقولها أو ذات طبيعة ُمضجرة بحيث ال مكان
لها يف نص البيان.
ن .ينبغي التذكر دائما بضرورة وضع تاريخ للبيان الصحفي وتحديد
فيما إذا كان للنشر الفوري أو محظوراً.
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س .يجب تذكر ادراج اسم املؤسسة وشعارها يف بداية البيان الصحفي.
ش .القيام بتوزيع البيان على وسائل االعالم املعنية (تحديد ما إذا
كانت القصة محلية أو وطنية أو إقليمية أو دولية ،واستهداف
وسيلة اإلعالم ذات الصلة) .وللتذكير؛ فقد مت مسبقا تحديد ،ومن
خالل االستراتيجية االعالمية ،وسائل اإلعالم الرئيسة املُستهدفة
والشخص املعني داخلها والذي سيرد على البيان الصحفي .كما
ويتوجب احترام املواعيد النهائية التي يضعها الصحفيون ألنفسهم.
ص .يجب تذكر تحميل البيان الصحفي على موقع الويب اخلاص
باملنظمة أو املؤسسة باالضافة ال��ى مواقع املنظمات الشريكة
األخرى.
ض .وتالياً منوذج لبيان صحفي قيد اإلع��داد .وملزيد من األمثلة ،
ينبغي مراجعة امللحق  2وال��ذي يوفر بيانات صحفية أصدرتها
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي عام . 2010

منوذج بيان صحفي
الشعار
للنشر الفوري :تاريخ /محظور للنشر لغاية تاريخ
العنوان (يجب أن يعكس الرسالة الرئيسية)
العنوان الفرعي (وميكن إضافة فكرة ثانية من صلب املوضوع ،إال أن ذلك ليس ضروريا يف كافة احلاالت)

الفقرة  : 1عرض املشكلة/القضية  ،والرسائل الرئيسية
«انتقد نشطاء يف  XXXوزارة العدل لطلب تنفيذها األمر بإعدام رجلني (اذكر أسماء) شنقا يف (التاريخ) على الرغم من نداءات
البرملانيني األخيرة املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام”.

الفقرة  : 2خلفية قصيرة لتقدمي سياق املشكلة
« وكان وزير العدل  XXXقد أعلن قبل ستة أشهر أن بالده ستعيد النظر يف استخدام عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع اجلرائم,و ُكلفت
جلنة برملانية بإجراء تحليل كامل ألثر العقوبة الرادع ،ومن املقرر ان تعلن اللجنة عن نتائجها الشهر املقبل .وتشير التقارير األولية إلى
أن اللجنة كانت على وشك التوصية بإلغاء عقوبة اإلعدام بعد عجزها عن العثور على أي دليل يربط بني معدالت اجلرمية وعمليات
اإلعدام.

الفقرة  : 3االقتباس من اخلبراء
ويقول ( XXXاخلبير) “هذا التغيير املفاجئ يف السياسة يشير إلى زيادة الصرامة يف التعامل مع اجلرمية قبل أسابيع من االنتخابات
الوطنية” مضيفاً “انه ال ميثل القرار السليم فيما يتعلق بالسياسات طويلة املدى ،ونحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج تقرير اللجنة البرملانية
املقبلة”.

الفقرة  : 4احلل املقترح/دعوة التخاذ اجراءات
 XXXتدعو حكومة  XXXلتنفيذ وقف فوري ألحكام اإلعدام إلى حني االنتهاء من تحليل توصيات اللجنة برملانية تحليال كامال
وبصورة علنية.

النهاية/انتهى البيان لصحفي
ملزيد من املعلومات :االسم  /رقم (أرقام) الهاتف/البريد اإللكتروني/املوقع اإللكتروني
مالحظات للمحررين  :إذا كان هناك تفاصيل فنية أخرى أو ذات طبيعة ُمضجرة ال مكان لها يف نص البيان؛ باإلمكان وضعها هنا.
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سادس ًا :الرسائل إلى احملرر
أ .قد تكون الرسائل وسيلة فعالة وبجهد منخفض نسبيا لضمان نشر
وجهة نظر املنظمة .ويجب البحث عن فرص لكتابة الرسائل ,فهي
وسيلة جيدة إلبقاء التغطية موجودة.

العاديني للصحيفة .ومع ذلك ،فإنه ليس من السهل كتابة مقال
جيد أو احلصول على املوافقة لنشره .لهذا السبب فإن األمر
يستحق التفكير اجلاد قبل الشروع يف هذه املهمة ،بحيث ال جدوى
من إضاعة وقت من يعمل على هذا املوضوع ووقت اآلخرين الثمني
على شيء لن يرى النور أبدا.

ج .وهنا بعض املسائل األساسية التي ميكنك/ال ميكنك فعلها عند
ب .اقرأ صفحات رسائل القُراء يف الصحف ,مع األخذ بعني االعتبار
كتابة مقاالت رأي :
أن الصحف اخملتلفة تتبع أساليب مختلفة.
ج .ينصح بتوخي طرق خالقة فيما يتعلق بهوية ُمرسل الرسالة :وقد
يكون ذلك شخص ما من املنظمة ،أحد املستفيدين من أنشطة
احلملة ،أو شخص يُنظر اليه باعتباره صاحب اختصاص فاعل
فيما يتعلق باحلديث عن املسألة (على سبيل املثال قائد شرطة
يف حال مناقشة التأثير الرادع لعقوبة اإلعدام ،أو شخص محكوم
باإلعدام متت تبرأته).
د .يُنصح بالتفكير يف كتابة رسائل مشتركة .ومن شأن ذلك زيادة
يف أع��ب��اء العمل إال أن م��ن شأنها تعظيم األث��ر وزي���ادة فرص
النشر؛ خاصة إذا كان املوقعون عليها خارج إطار التوقع أو ضموا
ممثلني عن تجمع ضخم (مثل املنظمات غير احلكومية األخرى
واألكادمييني واحملامني والقضاة .)...
هـ .على الرسائل أن تكون مقتضبة 400 - 200 ،كلمة بحد أقصى،
وأقل بالنسبة لصحف التابلويد .ويجب ان تحمل تاريخاً وتتضمن
إشارة مرجعية إلى املقالة التي ترد عليها (يجب وضع عنوان املقال
بني قوسني وبخط مائل وبعد اجلملة األولى) .ويف حال لم تأت
الرسالة رداً على مقال أو مشارك ًة يف نقاش دائر ،يجب توضيح
سبب كتابتها منذ البداية -على سبيل املثال مبناسبة حدث أو
ذكرى معينة.
و .يجب ان تضيف الرسالة شيئا جديدا يُقال أو يُضاف إلى النقاش.
نادراً ما تجد رسالة تقول “ :نحن نتفق متاما مع ما تقوله “
ز .بالعادة تبدأ الرسائل بـ «سيدي العزيز» ولكن إذا كنت تعرف أن
احمل��رر ام��رأة تستطيع مخاطبتها «سيدتي العزيزة» ويجب أن
تُختم باسم املُوقِ ع ،باالضافة الى عنوان من أرسلها حيث أن بعض
الصحف ال تنشر الرسالة إذا لم تتضمن عنوانا.
ح .إذا أُرسلت الرسالة عبر البريد اإللكتروني؛ ينبغي تضمني مالحظة
قصيرة،مفادها انه يف حال وجود تعديالت يجب القيام بها ،أو أي
استفسار ،ينبغي االتصال على ( ------ضع التفاصيل).

سابع ًا :مقاالت الرأي

أ .مقاالت الرأي هي مقالة صحيفة تعبر عن آراء الكاتب الذي ال يكون
يف العادة عام ً
ال يف الصحيفة .قد يحتوي يف كثير من األحيان رأي
أحد اخلبراء أو صاحب رأي معروف مثل قائد سياسي أو ديني.
ب .ميكن ملقاالت الرأي أن تكون وسيلة ممتازة للتأثير على الناس ألنها
تُقرأ من قبل الكثير من واضعي السياسات وأيضا من خالل القراء

نعم

ال

• التأكد من كفاية الوقت للكتابة
بشكل جيد  ،وفهم ما هو مطلوب.

• تكتب/تكتبي قائمة طويلة
م��ن امل��ط��ال��ب  /ال��ش��ك��اوى /
القضايا • .االدعاء باألهمية،
أو اللجوء للوعظ أو التذمر.

• احلرص على جعل املقالة الذعة
 ،تستحق النشر  ،مثيرة للجدل أو
• اللجوء لالختصار :ال داعي
غير متوقعة.
• أك��ت��ب/أك��ت��ب��ي شيئا ترغب /لإلطالة.

• االع��ت��م��اد ك��ث��ي��را ع��ل��ى فن
ترغبني يف قراءته.
يفترض اخلطابة.
• ال��ك��ت��اب��ة ب��أس��ل��وب
ُ
م��خ��اط��ب��ة ش���خ���ص ذك�����ي لكن • االستخدام املفرط للحقائق.
م���ع م���راع���اة أن����ه ل��ي��س خبيرا • إع��������ادة ص���ي���اغ���ة أوراق
يف امل��وض��وع – االف��ت��راض بأن اإلحاطة.
الشخص صديق أو أح��د أفراد
• افتراض الكثير من املعرفة
األسرة.
(أو القليل جدا).
• استخدام احلقائق احلاسمة،
واألمثلة اإلنسانية ،مع االشارة • ارس��ال أكثر من فكرة مقال
واحدة إلى الصحيفة نفسها يف
إلى تجربة شخصية.
نفس الوقت.
• االن���ت���ب���اه ل��ل��ك��ت��اب��ة جلمهور
الصحيفة املنوي ارس��ال املقالة • ارسال املقالة قبل يوم واحد
ال��ي��ه��ا (ويف ح���ال ع���دم معرفة من نشرها.
ماهية اجلمهور ينبغي محاولة • اثقال املقالة باالقتراحات.
معرفته).
• ع���رض ن��ف��س امل��ق��ال��ة على
• يجب بناء ع�لاق��ات جيدة مع أكثر من وسيلة إع�لام واحد
م���ح���رري ال��ص��ح��ي��ف��ة ومحاولة يف ال��وق��ت ذات���ه إال إذا متت
معرفة ما يريدونه ومتى.
مصارحتهم بذلك ,ويف حال
• اعطاء احملررين إشعارا مسبقا توفرت الثقة بأن ذلك لن يؤذي
فرص نشر املقال يف أي مكان.
للمقال.
• االحتفاظ بسجل محدث من • ارس���ال امل��ق��ال قبل اكتمال
أرق��ام الهواتف والعالقات التي التواقيع ،إال إذا كان ضروريا
ل��ل��غ��اي��ة وت���وف���رت ال��ث��ق��ة بأن
يتم تنشيطها.
الصحفي يحترم التغييرات
• وضع مواعيد نهائية وااللتزام التي تطرأ.
بها.
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ثامن ًا :املؤمتر الصحفي
أ .املؤمترات الصحفية هي فعاليات رسمية ،وهي عبارة أيضاً عن
اجتماعات تعقد مع الصحفيني يُقدِ م من خاللها املنظمون بيانا
ومن ثم تتم االجابة على األسئلة املطروحة من قبل الصحفيني.

تشكل املقابالت فرصة لنقل الرسائل األساسية/املفتاحية،
ولتبادل املعلومات والتفاعل مع األحداث اجلارية .وميكن أن تتم
اللقاءات يف قوالب مختلفة( ,إذاعية – تلفزيونية – مطبوعة)،
يف حني أن أفضل القوالب هي املقابالت اإلذاعية أو التلفزيونية
املباشرة ،حيث ال ميكن للصحفي أن يعدل رسالتك مبا يناسب
أجندته اخلاصة.

ب .املؤمترات الصحفية تعتبر فرصة للتواصل املباشر بني فرد أو
مجموعة من األف��راد مع وسائل اإلع�لام  ،وميكن أن تستخدم ب .التأكد من التعرف اجليد على موضوع املقابة والشخص الذي
لإلعالن عن شيء مهم أو إعطاء أخبار عاجلة.
سيقابلك ،باالضافة الى معرفة مدة املقابلة وأين وكيف سيتم
استخدامها.
ج .ينجح املؤمتر الصحفي إذا ق��دم الصحفيون تقارير عما جرى
فيه .وقبل عقد املؤمتر الصحفي ،عليكم النظر يف ما اذا كان ج .اعداد الرسائل األساسية ووضع املعلومات أو الوقائع ذات الصلة
موضوع املؤمتر مهماً مبا فيه الكفاية لشغل الصحفيني عن مهامهم
املُراد طرحها .يجب التفكير يف اإلحصاءات أو احلاالت التي من
األخ��رى .ويتوجب األخذ بعني االعتبار أن املؤمتر الصحفي هو
شأنها تدعيم الرسالة األساسية ،مع التشديد على النقاط املُراد
لصالح الصحفيني .ويف هذا السياق ،يجب محاولة التقليل من
التركيزعليها أثناء املقابلة.
عدد من املتحدثني حتى يكون هناك وقت كاف للصحفيني لطرح
د .التدرب مسبقا على ما تريد/تريدين قوله  ،وكيفية قوله.
األسئلة حال انتهاء العرض الرسمي.
د .وينبغي تجنب استخدام اللغة االصطالحية ،واستخدم الكلمات
األساسية التي يستوعبها اإلعالم واجلمهور.

هـ .للصحفيني أجندتهم اخلاصة ويتوجب عليك االلتزام برسالتك.
وهنا من املفيد تحضير طريقتني أو ثالث طرق مختلفة إليصال
الرسالة دون تكرار نفس الكلمات ،وتحديد اجملاالت التي يجب
تجنبها بحيث ال يتسنى للصحفي االيقاع بك.

تاسع ًا :اإلعالم املرئي واملسموع (اإلذاعة والتلفزيون)

ز .تجهيز تسجيالت صوتية أو اقتباسات.

أ .وسائل اإلع�لام املرئية واملسموعة تتميز عن املطبوعة بإمكانية
الوصول إلى عدد أكبر وأكثر تنوعا من السكان ،مبا يف ذلك
أولئك الذين لديهم مستويات متدنية من التعليم ،أو الذين يعيشون
يف مناطق معزولة.

ح .ينبغي مراعاة أن اجلمهور قد ال يكون على دراية بالقضية .وهنا
يجب توفير املعلومات األساسية لوضع التعليقات يف السياق.
ويجب تجنب استخدام اللغة االصطالحية أو اللغة املتخصصة
جدا.

هـ .على البيان الصحفي أن يكون جاهزا وبني يدي الصحفيني قبل
انعقاد املؤمتر .ويشتمل البيان على ج��دول األعمال ،والسيرة
الذاتية للمتحدث ،ومعلومات االتصال وغيرها من الوثائق ذات و .توخي ال��وض��وح والتحديد واالق��ن��اع .م��ع محاولة االختصار،
واستخدام بيانات دقيقة و نقاط الكالم اخلاصة بك.
الصلة.

ب .يف نطاق وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة هناك أشكال متنوعة من ط .تقدمي صورة إنسانية؛ والتحدث عن تجربة شخص معني.
األخبار والبرامج املميزة والبرامج احلوارية اإلذاعية والتلفزيونية
ي .تقدمي األرقام واإلحصاءات التي تساعد يف احلديث عن القصة.
باالضافة الى البرامج اإلذاعية املُقدمة من قبل شخص منفرد،
واإلعالنات املدفوعة وإعالنات اخلدمة العامة.
ك .تجنب ارت��داء املالبس اخملططة أو مايشابه ذلك يف املقابالت
تلفزيونية ألنها تبدو مشوشة على الشاشة .كما يجب تجنب
ج .يجب األخذ بعني االعتبار كل محطات البث الوطنية والدولية من
االهتزاز جيئة وذهابا أو امليل كثيرا إلى اخللف يف املقعد.
أجل الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع ويف عدة بلدان .قد
يلعب ذلك دورا هاما يف نقل رسالتك يف املنطقة بأسرها.
ل .ينبغي التكلم ببطء وبشكل واضح .وتجنب استخدام الكلمات غير
الضرورية ،مثل “مثل” أو “يعني”....
د .يجب اقتراح أفكار محددة للقصص .حيث ترحب معظم محطات
البث باملواضيع التي تتطلب نقاشاً واقتراح الضيوف أيضا.
م .ينغي دائما التحلي بالهدوء والتهذيب ،حتى حني تتعرض لالستفزاز.

عاشر ًا :املقابالت
أ .املقابلة هي جلسة أسئلة وأجوبة بني الصحايف ومصدر معلومات.

ن .ينبغي قول احلقيقة دائما؛ فالكذب أو املبالغة ،حتى ولو قليال،
يضر باملصداقية.



س .يف حال عدم التأكد من اإلجابة ،يجب إبداء االستعداد ملتابعة
املعلومة أو ابالغ اجلمهور عن مكان العثور على مزيد من املعلومات.
ع .ينبغي احلرص على السؤال عن التغذية الراجعة بعد املقابلة وهل
مت إيصال الرسالة؟

ح� ��ادي ع �ش��ر :ال�ت�ع�ب�ئ��ة م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ط اإلعالم
اجلديدة واإلنترنت
أحدث اإلنترنت يف بعض بلدان العالم ثورة يف طريقة عمل كسب
التأييد .فقد جعلت نشر املعلومات أمرا غير مكلف وسهال وفعاال.
ويف البلدان التي تنتشر فيها تكنولوجيا اإلنترنت ،ميكن استغاللها
حلشد الناشطني املتوزعني جغرافيا حول قضية كسب التأييد .كما
وميكن عمل ذلك عبر البريد اإللكتروني ومواقع اإلنترنت و قائمة
اخلوادم ومجموعات األخبار وغرف الدردشة واملدونات .كما تعتبر
الهواتف النقالة (الهواتف اخللوية) وسيلة فعالة للتواصل وعمل
احلمالت والتعبئة.

 5-2قضايا للمناقشة
·

ملاذا من املهم بالنسبة للمنظمات غير احلكومية املشاركة
يف العمل اإلعالمي؟ ما أثر ذلك على استراتيجية كسب
التأييد؟

·

تنظيم مناقشة بشأن ما يعتقد املشاركون أنها الرسائل
الرئيسية التي يريدون نقلها إلى اجلمهور والسياسيني
حول عقوبة اإلعدام أو العقوبات البديلة .ينبغي الطلب
من املشاركني عمل قائمة من الرسائل وترتيبها حسب
األول��وي��ة ،وم��ن ثم عمل قائمة باجلمهور املستهدف
وربط رسائلهم باجلمهور املستهدف.

·

تنظيم مناقشة بشأن أنواع وسائل االعالم اخملتلفة،
ومن منها قد يكون أكثر فعالية إليصال رسائلهم؟

 6-2متارين
· اللجوء الى تقسيم املشاركني إلى مجموعات صغيرة ،وحملهم على
وضع استراتيجية إعالمية ملنظمة غير حكومية هدفها األساسي
هو إما إلغاء عقوبة اإلع��دام ،أو تنفيذ العقوبات البديلة التي
تحترم معايير حقوق اإلنسان الدولية .ومن ثم جعلهم يعرضون
استراتيجيتهم اإلعالمية ،وات��اح��ة الفرصة لهم لتناول أعمال
بعضهم البعض بالتعليق.
· وم��ن خ�لال مجموعات صغيرة يف وق��ت آخ��ر ،يجب الطلب من
املشاركني كتابة مسودة بيان صحفى حول أي مسألة متصلة بعقوبة
اإلعدام أو العقوبات البديلة مبا يهم بلدهم  ،أو املنطقة أو مبا هو
مهم على الصعيد الدولي .وتشمل مسائل متصلة بعقوبة اإلعدام
أو العقوبات البديلة مثل التصديق على البروتوكول االختياري
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الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
أو اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام  ،أو قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة تعليق تطبيق عقوبة اإلعدام ،أو قضايا محلية مثل
تغييرات يف التشريعات ومعايير احملاكمة العادلة أو احلاالت التي
مت نشرها مؤخرا يف الصحافة .يجب على كل مجموعة تحديد
أي الصحف تختار لنشر بيانها الصحفي ،وكيف ستفعل ذلك .ثم
ينبغي الطلب من املشاركني التعليق على فعالية البيانات الصحفية
لكل مجموعة وخياراتها من الصحف ،والتعليق على األسلوب
الصحفي واحملتوى .وهنا يتوجب استخدام عينة البيان الصحفي
واألمثلة يف امللحق  2لغايات االرشاد.
· يجب اختيار قضية محددة مرتبطة مبوضوع عقوبة اإلعدام و/أو
العقوبات البديلة مت نشرها يف األخبار مؤخرا ،ومن ثم الطلب من
املشاركني إجراء مقابالت تلفزيونية أو إذاعية وهمية بني بعضهم.
وعلى كل من أج��رى املقابالت تقدمي تغذية راجعة بناءة للذين
متت مقابلتهم حول أسلوبهم ومدى استطاعتهم إيصال رسائلهم
الرئيسية.

25



دليل التدريب : 3
بناء التحالفات
 1-3الغاية
قد يتم تشكيل تحالفات جملموعة متنوعة من األغراض ،وهذه عادة ما
تتشكل عندما ترى مجموعات صغيرة من الناس أن هناك حاجة للتعاون
أو العمل املشترك بشأن مسألة أو قضية معينة يف بلدهم أو منطقتهم
أو على املستوى الدولي .ومن خالل العمل التعاوني ،ميكن للمنظمات
تحقيق األهداف التي قد ال تكون قادرة على انجازها وحدها.
وقد يكون الغرض من التحالف واضحا ،مثل تبادل املعلومات ،أو سد
الثغرات املتعلقة باملعرفة .وعادة ما تكون اخملاطر املترتبة على مثل
هذه األنشطة متدنية نسبيا ،واملشاركة يف مثل هذا احملفل ال يتطلب
من األف��راد م��وارد أو مسؤوليات ذات مستوى مرتفع عند العمل يف
االئتالف.
مستوى أكثر طموحاً ،قد يتم تشكيل ائتالف بغرض تنفيذ كسب
وعلى
ً
تأييد مشترك حول املوضوعات املثيرة للجدل أو احلافلة بالتحديات،
أوللتأثير على السياسات أو التشريعات الوطنية ،وسد الثغرات يف
التنفيذ أو العمل كجهة رقابية .ويف هذه احلالة تكون مسؤوليات
أعضاء االئتالف تجاه بعضهم البعض أعلى بشكل ملحوظ  ،مع زيادة
اخملاطر واالحتياجات املتعلقة باملوارد .ويف التحالفات التي تعالج فيها
مثل هذه التحديات؛ غالبا ما تكون التوترات مرتفعة وهناك حاجة إلى
مزيد من االهتمام لصيانة وإدارة التحالف.
وأياً كان الغرض ،فالتحالف قابل للتطور والتغير عبر الزمن وذلك
اعتماداً على عوامل داخلية (الديناميات الداخلية للتحالف ،وقدرته
على ج��ذب اع��ض��اء) وال��ع��وام��ل اخلارجية (وض��ع السياسة العامة
والتشريع).
ولذا من املهم احلفاظ على اتفاق جماعي داخل التحالف من أجل
ضمان عمل فعال وتأثير طويل املدى للتحالف يف القضية التي يف
متناول اليد.

 2-3أهداف التعلم
· التدليل على فوائد العمل بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات
التفكير املماثل.
· فهم معوقات العمل يف التحالف.
· التعرف على عملية تشكيل التحالف ،وكيفية إدارة التحالف
بشكل فعال واحلفاظ عليه.

 3-3اجلمهور املستهدف
مؤسسات اجملتمع املدني ونشطاء حقوق اإلنسان.

 4-3املبادئ األساسية
أو ًال :ما هو التحالف؟
أ .هناك ثالثة مناذج رئيسية للعمل املشترك :
 .1الشبكات :لتبادل املعلومات يف املقام األول.
 .2التحالفات :تتشكل عادة لقضية أو حملة واحدة.

 .3ائتالفات/شراكات  :وهذه تشكل شراكات استراتيجية على
املدى الطويل.
 .يف هذا الدليل ،سيتم استخدام مصطلح «التحالف» باعتباره النموذج
األولي للعمل املشترك يف كسب التأييد املتعلق بقضية واحدة.
ب .,والهدف من التحالف عادة هو إيجاد مزيد من الدعم السياسي
والشعبي لقضية معينة .والتحالفات ال تقدر بثمن يف اطار كسب
التأييد يف مجال السياسات ألنها تخلق بنية للمنظمات لتحقيق
األهداف املشتركة.
ج .بشكل عام يأتي أعضاء التحالف من املنظمات غير احلكومية
واملنظمات الدولية ونقابات احملامني واالت��ح��ادات احمللية أو
اإلدارات احلكومية املعنية (ال ينبغي لهذه القائمة أن تكون شاملة).
وأحياناً تأخذ احلكومة زمام املبادرة يف تشكيل التحالف.
د .أعضاء التحالف غالباً ما ينضمون بأشكال وصيغ مختلفة ،ويقدم
كل منهم خبرات وتجارب متنوعة يف املوضوعات وحتى األماكن
اجلغرافية .وتكون بعض التحالفات واسعة ,والبعض اآلخر منها
قد يكون له هدف أكثر تحديداً يف إطار قضية معينة .وعلى سبيل
املثال ،فقد يقوم التحالف أساس العمل على عقوبة اإلعدام وميثل
شراكة ثالثية بني اجملتمع املدني والسلطة القضائية واحملامني
ويركز على أعمال الدفاع العامة .أو ،كبديل عن ذلك؛ فإنه قد
يقوم على أساس التقاء طائفة واسعة من املنظمات يف جميع أنحاء
العالم للتركيز على كسب التأييد على املستوى الدولي.
هـ .ميكن للتحالفات أن تتشكل يف أشكال وأحجام مختلفة ومنها:
 .1الشكل الرسمي :حيث ينضم األع��ض��اء رسميا للتحالف،
ويقومون بتسديد املستحقات ،ويتم التعريف عنهم على أساس
أنهم أعضاء االئتالف على الورق املروس اخلاص بالتحالف
وبياناته ،الخ....
 .2الشكل غير الرسمي :وال توجد فيه عضوية رسمية ،وبالتالي
يتغير األعضاء باستمرار ,ومع تغير العضوية ،تتغير قضايا
وتكتيكات التحالف أيضا.
و .وهناك أيضاً مساوىء للتعاون؛ لذا وقبل تشكيل التحالف يجب
تقييم النتائج اإليجابية والسلبية لتشكيله تقييما دقيقا قدر
اإلمكان.

ثاني ًا :فوائد التحالفات
أ .قد تظهر مزايا التعاون فورا أو على املدى الطويل ،بشكل مباشر
أو غير مباشر .إذا لم تكن هناك فوائد فورية أو مباشرة ،من
ال��ض��روري أن يؤمن كل ط��رف ب��أن الفوائد طويلة األج��ل تفوق
تكاليف التعاون.
ب .من مزايا التحالف أيضاً:
 .1توسيع القاعدة اخلاصة باملنظمة من شبكات وعالقات ودعم؛
تعطي قوة من ناحية األرقام ،وتُمكن من تحقيق ما ال يتحقق
بشكل منفرد.
 .2توفر األمان جلهود كسب التأييد واحلماية لألعضاء الذين قد
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ال يتمكنون من اتخاذ اجراءات منفردين ،وخصوصا عند العمل
يف بيئة عدائية أو صعبة.
 .3تعظيم قائمة املوارد املالية والبشرية عبر تجميعها ومن خالل
تفويض العمل لآلخرين يف التحالف .أن تصبح شريكا يف
ائتالف يتيح الكثير من املوارد ،مثل مهارات جديدة ومعارف
جديدة ومعدات جديدة ومرافق وخدمات جديدة ،ومن شأنه
التعريف على أساليب جديدة وط��رق جديدة للعمل وأفكار
جديدة.
 .4يعزز مصداقية ونفوذ حملة كسب التأييد ،فضال عن األفراد
األعضاء يف التحالف.
 .5تبادل معلومات متناسق وموثوق به والتوصل إلى فهم أفضل
للسياسات والتشريعات ،ولسياقات املسائل م��ن الناحية
املوضوعية واجلغرافية.
 .6تنسيق تقييم االحتياجات :اوميكن أن يكشف التحالف الثغرات
يف السياسة/التشريع بشكل أفضل ،كما وميكنه تحديد املزيد
من املشاكل الهامة وتحديد مسار العمل الذي يحقق أفضل
استخدام للموارد املتاحة.
 .7تحسني االتصاالت.
 .8تحسني الصورة العامة.
 .9تحسني تقييم البرامج.

ثالث ًا :العقبات
أ .هناك عدد من العقبات أو املشاكل التي ميكن أن تؤثر على التحالفات،
إال أن هذه املشاكل ميكن التغلب عليها وال تعد أسباباً لتجنب قيام
التحالفات ,وتبقى مسائل يجب احلذر منها ,وهي تشمل :

م��ن ال��ش��رك��اء ال��ى موافقة م��ن سلطة أعلى أو إل��ى امل��زي��د من
الوقت للدراسة ,ذلك يعتمد على مدى تواصل اجملموعة أو على
اجتماعاتهم الدورية .ويف احلقيقة فإن اإلنتظار حتى الوصول إلى
إجماع يجعل العمل على املشكلة بطيئاً وغير فعال.
د .قد تدفع محدودية املوارد الشركاء املهمني إلى عدم التعاون .ومن
شأن تكريس املوارد الالزمة لتشكيل تحالف خفض املوارد املتاحة
للمشاريع األخرى ذات األولوية القصوى.
هـ .أخذ موقف سياسي ال يتفق مع أحد الشركاء يجعله غير متعاون
وغير فعال أو يدفعه إلى الرحيل.
و .ق��د يقل ال��ت��ع��اون بسبب ت��ع��رض بعض األع��ض��اء ألزمات.وقد
تواجه املنظمات األعضاء يف بعض األحيان أزمات داخلية مثل
التخفيضات يف امليزانية ،والتغييرات يف اإلدارة أو غيرها من
املشاكل على املدى القصير .وقد يتعرض التحالف ألزمات خاصة
به ،مثل انسحاب اعضاء رئيسيني أو جماعة ضغط خارجي ال
تتفق مع أو غير قادرة على فهم موقف التحالف.

رابع ًا :كيفية اقامة التحالف
أ .إذا كان هناك تحالف قائم مسبقا ،يتوجب التفكير يف االنضمام
إليه ،واستكشاف السبل التي ميكن ملنظمتكم أن تضيف بها قيمة
لعمل األعضاء احلاليني .ولكن إذا لم يكن هناك تحالف قائم،
عندها ينبغي جمع عدد من املنظمات الرئيسية القتراح تشكيل
تحالف جديد يغطي القضية التي تريد املنظمة العمل عليها.
ومن املمكن االستعانة مبنظمات محلية أو وطنية ،أو التركيز على
املنظمات اإلقليمية أو الدولية.
ب .العناصر الرئيسية املطلوبة يف تشكيل تحالف هي :
 .1وضوح املهمة والغرض منها.

 .1قد يكون من الصعب االتفاق على أهداف مشتركة.

 .2إشراك منظمات وأفراد ملتزمني يشتركون يف هذه املهمة.

 .2ميكن ملهمة إدارة التحالف أن تشغل املثير من الوقت وتتخذ
الطابع البيروقراطي ،كما أن اتخاذ القرارات املشتركة قد
يكون بطيئاً.

 .3واقعية األهداف واملهام.

 .3قد تهيمن على التحالف منظمة واحدة قوية ،وميكن للمنظمات
األكبر أو األكثر ثراء أن تؤثر بشكل أكبر يف اتخاذ القرارات.
 .4قد تتطلب منك املساومة على موقفك يف اطار تحديد القضايا
أو التكتيكات.
 .5تحصل ع��ادة على اع��ت��راف أق��ل ب��دور منظمتك ,وغالبا ما
يُعترف باالئتالف ككل بدال من األفراد فيه.
ب .يجب التغلب على هاجس حماية النفوذ وعدم الثقة .ففي حال كان
الشركاء ال يثقون ببعضهم ،فإنهم لن يتقبلوا أفكارا جديدة ،ولن
يكونوا على استعداد لتقاسم املوارد ،وسيخسرون معظم إيجابيات
العمل التعاوني .ويف الواقع ،قد تكون هناك نتائج سلبية.
ج .قد يتطلب الوصول إلى إجماع وقتاً طويال ,فقد يحتاج العديد

ج .يف االجتماع األول للتحلف يجب العمل من أجل التوصل إلى فهم
مشترك للمهمة والغرض منها .يجب ذكر ذلك بوضوح ،بحيث
تفهم املنظمات اجلديدة التي انضمت طبيعة التزامها .وينبغي
ألعضاء التحالف االعتراف بأي اختالف يف املصالح الذاتية ،ليتم
التعرف على االختالفات وتعزيز الثقة واالحترام بني األعضاء.
كما ويجب االتفاق على اسم التحالف ،ومطلب أو هدف مشترك
يلتزم به كل أعضائه.
د .من املرجح أن تكون العضوية صغيرة ومحدودة يف املراحل املبكرة
من انشاء التحالف .وأحياناً ،فمن اإليجابي البدء مع مجموعة
صغيرة من األعضاء امللتزمني ،بدالً من دعوة العديد من األعضاء
الذين لديهم معرفة محدودة بالغرض من التحالف ،والذين هم
بالتالي غير ملتزمني متاما .إذا ك��ان التحالف ناجحا ،تصبح
املشاركة والعضوية جاذبة لألعضاء اجلدد الذين سيكون مستوى
االلتزام لديهم أعلى.
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خامس ًا :كيفية إدارة التحالفات
 .1يتطلب كسب التأييد العمل اجلاد وااللتزام على املدى الطويل.
فاحلماسة تجاه أمر ما تزول بسرعة ،وميكن لتضافر اجلهود
الذي يأتي من الناس الذين يعملون معا بشكل منتج على قضية
مهمة؛ أن يساعد يف مواصلة اجلهد حتى يف األوقات الصعبة .ان
التحالفات ُوجدت من أجل متكني أعضائها من التعاون والعمل
معا ،وهم يف ذلك يستمدون الطاقة للتطور واالستمرار ،كون تلك
التحالفات تنطوي على بناء الثقة .لذلك عند تأسيس التحالف ،ال
بد من االتفاق على بناء هيكله اإلداري للتأكد من أنه يعمل بفعالية
وكفاءة لتحقيق الهدف .كما ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان كيفية
اتخاذ قرارات التحالف وإدارة شؤونه ،وكيف يتواصل مع العالم
اخلارجي وكيفية اإلبقاء على املساءلة.
 .2و من املرجح أن تتفاوت الهياكل اإلدارية اخملتلفة للتحالفات تفاوتا
كبيراً ،وأن تتطور مع مرور الوقت مع تغير الغرض أو الهدف من
التحالف .كما أن هياكل اإلدارة ليست يف حاجة الى أن تكون
معقدة .وم��ن ش��أن النقاش واالت��ف��اق على اجل��وان��ب الرئيسية
لإلدارة يف مرحلة مبكرة من حياة االئتالف ،أن يساعد على تجنب
اخلالفات وخيبات األمل يف وقت الحق .إال أن األهم من ذلك هو
أن التحالف بحاجة إلى توفير مساحة ملراجعات منتظمة جلميع
جوانبه ليتمكن من التكيف والتغير حسب احلاجة .وقد يكون من
املمكن لنمط واحد من أمناط اإلدارة أن يتضمن بنية تشاركية يف
صنع القرار؛ مثل مجموعة أو جلنة توجيهية مشتركة.
 .3بعض التحالفات قد تجد أنه من املفيد إعداد وثائق ،مثل دستور
أو تفويض يصف مختلف جوانب اإلدارة .والشركاء يف التحالف
يحتاجون إلى فهم واضح لدرجة االتفاقات املنصوص عليها يف
الوثائق التي قد تحمل التزامات قانونية ،وما إذا كان ذلك يتناسب
مع موارد ومصالح املنظمات املشاركة .قد تساعد عملية إعداد
هذا النوع من الوثائق أعضاء التحالف لتسوية أي خالفات بينهم،
وإنشاء آليات لتشغيل التحالف .ويف بعض احلاالت قد تكون هذه
العملية أكثر فائدة من الوثيقة نفسها.
 .4يجب أن تكون مهام التحالف معرفة بوضوح  ،واملسؤوليات موزعة
توزيعا عادال على أساس مناطق اخلبرة لألعضاء .و يف قلب كل
ائتالف ناجح تكمن مجموعة صغيرة من القادة امللتزمني بعمق
بالقضية ،وبضمان أن أهداف التحالف تتصدر املصالح الضيقة
للمنظمات األعضاء .وينبغي عقد اجتماعات منتظمة تتيح الفرص
لألعضاء تقدمي تقارير عن التقدم الذي أحرزوه.
 .5وينبغي أيضا أن يتم االتفاق على هيكل التحالف وعمليات صنع
القرار ،ألن قضايا مثل مستوى املساهمة ،وإمكانية املشاركة يف
صنع القرار والقيادة تلقى أحيانا معارضة .ميكن االستعانة بطرق
أكثر دميقراطية ،مثل القيادة بالتناوب ,على الرغم من أنها قد
تبطئ عملية صنع القرار واإلدارة.
 .6إق��ام��ة ات��ص��االت منتظمة .واحل���رص على إب�لاغ جميع أعضاء
التحالف مبا يقوم به األعضاء اآلخ��رون ،وما يجب عمله ،وما مت
احرازه من تقدم .إذا مت تنظيم التحالف جيدا منذ البداية ميكن
تجنب مشاكل ال داعي لها .يجب أن يفهم ويشترك جميع املعنيني يف

مهمة االئتالف وهيكله وإجراءات تشغيله واملهام املنوطة به يف احلد
األدنى .وتكمن قوة التحالف يف قدرته على تشكيل جبهة موحدة.

سادس ًا :إدارة العضوية
 .1إن التحدي الذي يواجه أي تحالف هو تحديد العضوية بطريقة
شمولية قدر اإلمكان جلميع أولئك القادرين على اإلسهام يف تحقيق
أهدافه .و تشكل العضوية املتنوعة قوة إضافية للتحالف ألنها تجلب
موارد وخبرات وتجارب مختلفة .كما يجب أن ال نغفل إمكانية عمل
احلكومة داخل التحالف ،واألثر الذي قد يصنعه ذلك.
 .2ينبغي استغالل نقاط القوة املوجودة عند كل عضو من أعضاء
التحالف .ويجب الطلب من كل عضو محتمل تحديد مهاراته
وموارده واتصاالته ملعرفة كيف ستكون مساهمته يف التحالف .كما
وينبغي السماح لكل مجموعة داخل التحالف بتقدمي نهجها الفريد
من نوعه ،مع مجموعات مختلفة بزوايا ومقاربات مختلفة .ولكن
من املهم أن تعمل اجملموعات معا حسب األولويات املتفق عليها ،
بدال من أن يعمل كل على حدة.

 5-3قضايا للمناقشة
 oما هو التحالف؟ كيف ميكن أن تنشئ واحدا؟
 oم��ا ه��و ال��ف��رق ب�ين التحالف وال��ش��راك��ة أو االئتالف
والشبكة؟
 oما هي فوائد العمل يف التحالف؟
 oما هي معوقات العمل يف التحالف؟

 6-3التمارين
افترض أنك حددت العشرات من املنظمات اخملتلفة يف بلدك تعمل يف
مختلف اجلوانب املرتبطة بعقوبة اإلعدام و  /أو السجن مدى احلياة.
وهذا يشمل املنظمات غير احلكومية التي تعمل على املستوى الوطني
والدولي ومجموعة دينية ومنظمة نقابية وشركة محاماة متخصصة
يف قضايا اإلعدام/السجن مدى احلياة ومعهد أكادميي يجري أبحاثا
وأمني دي��وان املظالم .وتتوفر لديك القناعة بأن هذه املنظمات قد
تستفيد من تشكيل تحالف.
 oكيف ستشجعهم على االنضمام للتحالف ؟
 oكيف تريد إنشاء وإدارة هذا للتحالف؟
 oما الغرض منه ؟
 oكيف سيعمل ؟
 oبأي نوع من األنشطة سيضطلع؟
 oكيف ميكنك بناء مصداقية؟
 oكيف ميكنك التعرف على شركاء آخرين محتملني ؟



امللحق  : 1منوذج الستراتيجية كسب التأييد
ترتبط بعض األمثلة على عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد بقضايا ميكن
معاجلتها من خالل أمناط كسب التأييد:
· إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية.
· أن تطبق عقوبة اإلعدام فقط على «أشد اجلرائم خطورة».
· تحسني معايير احملاكمة العادلة.
· التصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
· التصويت لصالح قرار اجلمعية العامة يف االمم املتحدة بتعليق
تنفيذ العقوبة.
· تنفيذ العقوبات البديلة التي تحترم معايير حقوق اإلنسان
الدولية.
· إل��غ��اء السجن م��دى احل��ي��اة دون إمكانية العفو املشروط
.LWOP
· تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ( ، )SMRأو
قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابير غير
االحتجازية للنساء اجملرمات (قواعد بانكوك).
يف الصفحة التالية مثال على استراتيجية كسب التأييد األساسية
لواحدة من هذه القضايا ,مع مراعاة أن احملتوى خلطة كسب التأييد
سوف يختلف ،والهدف من هذا املثال هو تحديد النهج الذي ميكن
استخدامه ملعاجلة هذه املسألة.
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خطة كسب التأييد :مثال تطبيقي
الهدف

إلغاء عقوبة اإلعدام.

الغاية

فرض حظر على استخدام عقوبة اإلعدام اإللزامية بالنسبة جلميع اجلرائم.

اجلمهور
املستهدف

الرئيسي  :وزارة العدل واللجنة البرملانية بشأن اجلرمية والعدالة  ،ومكتب النائب العام  ،ومكتب املدعي العام والقضاة ونقابة احملامني الوطنية.
الثانوي  :وسائل اإلعالم  ،محامو الدفاع اجلنائي.

الرسائل

· عقوبة اإلعدام ال رجعة فيها.
· عقوبة اإلعدام هي العقوبة القصوى ،ويجب أن تطبق بحذر.
· ينبغي أن يكون باإلمكان تخفيف حكم االعدام بسبب الظروف اخملففة.

قنوات
االتصال

·
·
·
·
·

كسب تأييد اجلمهور املستهدف الرئيسي.
إجراء البحوث القانونية يف مختلف الواليات القضائية ونهجها يف انزال عقوبة إلزامية.
التدريب على املبادئ التوجيهية يف إصدار األحكام والعقوبات اخملففة.
استخدام وسائل اإلعالم لتوعية اجلمهور املستهدف الرئيسي.
تحدي دستورية األحكام اإللزامية قانونيا.

فترة اثني عشر شهرا:
 .1جدولة وعقد لقاءات مع اجلماهير املستهدفة الرئيسية لتقييم مواقف/خصوم/حلفاء/الفرص (أشهر

خطة التنفيذ
اخلطوات
املقبلة

بناء دعم
شركاء
مسؤولون

 .2عمل عروض جملموعة من الرسائل الرئيسية والتي ستستخدم يف تلك اجللسات (أشهر .)2-1
 .3إجراء البحوث واملنشورات ( 8-2أشهر).
 .4إعداد الزيارات التي يقوم بها السياسيون/قضاة من الدول اجملاورة لتبادل الدروس املستفادة يف إزالة األحكام اإللزامية (الشهر .)7-5
 .5استضافة جلسة علنية لتقدمي نتائج البحوث ؛ نشر نتائج البحوث إلى اجلمهور املستهدف الرئيسي والثانوي ( 8شهر).
 .6عقد اجتماعات متابعة ملناقشة مضمون البحث وأية تحديثات أخرى (مستمرة).
 .7احرص على أن يكون املسؤولون عن العدالة اجلنائية على دراية باآلثار القانونية املترتبة على األحكام اإللزامية من خالل حملة توعية /
إرسال الرسائل  /استخدم وسائل اإلعالم (مستمرة) .
 .8إجراء التدريب على املبادئ التوجيهية يف احلكم واألحكام اخملففة (تحديد املسؤولني املعنيني لتدريب وإعداد املواد التدريبية) ( 12-9شهرا).
 .9مساعدة اللجان البرملانية باملعلومات املُح ّدثة وإنتاج ونشر أوراق املوقف وامللخصات املرتبطة بالسياسات (مستمرة).
 .10تنفيذ العمل اإلعالمي ,كتابة مسودة مقاالت رأي  ،وتحديد األفكار احملتملة للقصص  ،تفاعل مع غيرها من أنباء (مستمرة).
 .11تحديد أية تحديات قانونية محتملة للطعن يف دستورية أحكام اإلعدام اإللزامية (مستمرة).
 .12تحديد أي “املشاهير أو الزعماء الدينيني أو السياسيني الذين ميكن ان يكونوا ناطقني رسميني للقضية (مستمرة).
· التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ،محامو حقوق اإلنسان احمللية ،منظمة العفو الدولية ،املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي.
· بلدان أخرى يف املنطقة حظرت عقوبة اإلعدام اإللزامية.

الرصد (وينبغي أن يتم بانتظام) :

الرصد
والتقييم

.)2-1

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نتائج االجتماعات.
اتصال بعدد من الناس وردود أفعالهم.
اجتماعات أصحاب الشأن والتقدم احملرز يف االستراتيجيات واملعالم.
مدى جودة البحوث املنتجة والتقارير البحثية املوزعة؛ ردود الفعل على البحوث.
عدد األشخاص املدربني.
عدد القضاة واحملامني الذين ينادون بفرض حظر على إصدار األحكام اإللزامية.
عدد املدعني العامني الذين ال يطلبون عقوبة اإلعدام اإللزامية.

التقييم :
 .1نتائج الدعوة  :ما األثر؟ هل هناك أي تغيير؟ الدروس املستفادة.



امللحق  : 2مثال لبيان صحف

للنشر فورا 11 :نوفمبر 2010
العالم يقترب من إلغاء شامل لعقوبة اإلعدام
يف  11نوفمبر/تشرين ثاني  ، 2010دعت جلنة اجلمعية العامة لألمم املتحدة حقوق اإلنسان (الثالثة) للمرة الثالثة الدول
األعضاء الى فرض تعليق على تنفيذ أحكام اإلعدام متهيدا إللغاء العقوبة.
واعتمد القرار بأغلبية  107صوتا مؤيدا للقرار .صوتت  38دولة ضد القرار وامتنعت  .36وكانت روسيا ألول مرة من بني
البلدان املوقعة على القرار.
«إن النتائج مشجعة إللغاء عقوبة اإلعدام يف جميع أنحاء العالم» بحسب جاكلني ماكاليشير مدير مشروع عقوبة اإلعدام يف
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي والتي أضافت بأن «هذا القرار لقي دعما أكبر مقارنة بالسنوات السابقة  ،ومعارضة أقل
مباشرة  ،مما يشير إلى حركة عاملية متنامية نحو إلغاء هذه العقوبة القاسية والتعسفية وااللتزام باحترام احلق يف احلياة».
اليوم ألغت  136دولة من أصل  192دولة عضوا يف األمم املتحدة عقوبة اإلعدام يف القانون أو يف املمارسة.
وعلى الرغم من أن  15والية من الواليات املتحدة األمريكية ألغت عقوبة اإلعدام و 19والية لم تعدم أحدا منذ عام  ، 2009إال
أن الواليات املتحدة وقفت الى جانب إيران والعراق والصني وسنغافورة يف استمرار التصويت ضد قرار التعليق.
يتوقع املؤيدون إللغاء عقوبة اإلعدام التصديق عليه من اجلمعية العامة يف دورتها العامة يف ديسمبر كانون االول.
كما حثت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة الذين ميارسون عقوبة اإلعدام إلى املبادرة
الى التعليق الفوري لتنفيذ أحكام اإلعدام واتخاذ اخلطوات الالزمة نحو اإللغاء الكامل.
تاريخ /
ملزيد من املعلومات  ،يرجى االتصال ب :
جاكلني ماكاليشير  ،مدير مشروع عقوبة اإلعدام  ،املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
+44 6515 247 207
jmacalesher@penalreform.org
مالحظات إلى احملرر :
البرنامج احلالي يف املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يركز على دعم احلكومات واملعنيني يف التقدم نحو إلغاء عقوبة اإلعدام
وتنفيذ معايير حقوق اإلنسان يف نظم العدالة اجلنائية ،وال سيما فيما يتعلق مبعاملة احملكوم عليهم باإلعدام ،واحملكومني مدى
احلياة والسجناء على املدى الطويل .ويجري تنفيذ برنامج العمل يف خمسة مناطق هي :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وشرق أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى يف أفريقيا الشرقية.
هذا البرنامج بدعم من اآللية األوروبية للدميوقراطية وحقوق اإلنسان EIDHR
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ملزيد من املعلومات حول عمل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف إطار
.مناهضة عقوبة اإلعدام
:يرجى االتصال على العنوان التالي
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 األردن,عمان
 األردن11185  عمان852122 : ب.ص
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