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منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

Palestinian Non-Governmental Organization Against Domestic Violence Against Women

نبذة عن املنتدى:
ت�أ�س����س منتدى املنظمات الأهلي���ة الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ع���ام  2000مببادرة من جمموعة من
امل�ؤ�س�س���ات الأهلية الفل�سطينية التي تعمل يف جم���االت تقوية ومتكني املر�أة ب�شكل عام ،ومناه�ضة العنف �ضدها
ب�شكل خا�ص .والتي وجدت من خالل جتربتها العملية �أن العديد من الن�ساء الفل�سطينيات يتعر�ضن لكافة �أ�شكال
العن���ف النف�س���ي ،اجل�سدي ،اجلن�سي ،االقت�صادي ،ال�سيا�سي واملجتمع���ي .ومت تعزيز ذلك من خالل الدرا�سات
والبحوث التي �أثبتت خطورة امل�شكلة ومردودها ال�سلبي على املر�أة واملجتمع ب�شكل عام.
وللحد من ذلك كان ال بد من تظافر وتكامل جهود املنظمات للحد من هذه امل�شكلة و�إخراجها من احليز اخلا�ص
�إىل احليز العام.
الـ ــر�ؤي ـ ـ ــا:
يتطل���ع منتدى املنظمات الأهلي���ة الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة �أن يك���ون املجتمع الفل�سطيني ,جمتمع
قائ���م على احرتام حقوق املر�أة كحقوق �إن�سان ومبني عل���ى العدالة وامل�ساواة االجتماعية يف ظل دولة فل�سطينية
دميوقراطية م�ستقلة تعمل على حتقيق العدالة وامل�ساواة بني �أفراد املجتمع.
ال ــر�سـ ــال ــة:
نح���ن منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ض���د املر�أة نعمل على امل�ساهمة يف احلد من العنف
املبن���ي على الن���وع االجتماعي من خالل �إثارة الر�أي العام وال�ضغط على �صناع القرار و�إعتبار العنف �ضد املر�أة
ق�ضية جمتمعية عامة.
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـعـ ــام :
تبن���ي �إ�سرتاتيجي���ة حتمل طابع ال�شمولية والتكام���ل والإ�ستمرارية بالعمل بني م�ؤ�س�س���ات املنتدى للحد من كافة
�أ�ش���كال العن���ف �ضد املر�أة الفل�سطينية ،وت�سليط ال�ضوء على هذه امل�شكلة باعتبارها ق�ضية جمتمعية عامة  ،تهم
جميع �شرائح املجتمع الفل�سطيني.
الأع�ضاء احلاليون للمنتدى:
•مركز بي�سان للبحوث والإمناء.
•جمعية املر�أة العاملة الفل�سطينية للتنمية.
•مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.
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•طاقم �ش�ؤون املر�آة.
•املركز الفل�سطيني للإر�شاد.
•جمعية الدفاع عن الأ�سرة.
•مركز الدرا�سات الن�سوية.
•جمعية �سوا كل الن�ساء مع ًا اليوم وغد ًا.
•جمعية العمل الن�سوي لرعاية وت�أهيل املر�أة.
•جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية.
•جمعية تنمية املر�أة الريفية.
•مركز الإر�شاد النف�سي االجتماعي.
•مركز �ش�ؤون املر�أة/غزة
•جلان العمل ال�صحي.
•مفتاح املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
اجلمعية امل�ست�ضيفة للمنتدى لل�سنة 2008
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.
رام اهلل  /بطن الهوى
تلفاك�س02-2967914/5/6 - 02-2956146/7/8 :
اخلليل
تلفون02-2250585:
www.wclac.org

info@wclac.org

الت�صميم و اال�شراف على الطباعة

www.collage.ps
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شكر وتقدير
ت�أ�س����س منتدى املنظمات الأهلي���ة الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ع���ام  2000مببادرة من جمموعة من
امل�ؤ�س�س���ات الأهلية الفل�سطينية التي تعمل يف جم���االت تقوية ومتكني املر�أة ب�شكل عام ،ومناه�ضة العنف �ضدها
ب�ش���كل خا�ص .من خالل جتربته���ا العملية ،وجدت هذه امل�ؤ�س�سات �أن العديد من الن�ساء الفل�سطينيات يتعر�ضن
وتدعم هذا الإح�سا�س من
لكافة �أ�شكال العنف النف�سي واجل�سدي واجلن�سي واالقت�صادي وال�سيا�سي واملجتمعيّ .
خالل الدرا�سات والبحوث التي �أثبتت خطورة امل�شكلة ومردودها ال�سلبي على املر�أة واملجتمع ب�شكل عام.
وبالتايل ،كان ال بد من ت�ضافر وتكامل جهود املنظمات للحد من هذه امل�شكلة و�إخراجها من احليز اخلا�ص �إىل
احليز العام.
يعمل املنتدى على امل�ساهمة يف احلد من العنف املبني على النوع االجتماعي من خالل �إثارة الر�أي العام وال�ضغط
على �صناع القرار واعتبار العنف �ضد املر�أة ق�ضية جمتمعية عامة.
كم���ا يهدف �إىل تعزيز وتطوير التع���اون والتن�سيق والت�شبيك والت�شاور بني خمتلف املنظمات الأهلية الفل�سطينية
العاملة يف جماالت وميادين مناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،و�إىل امل�ساهمة يف الت�أثري بالقوانني والأنظمة والت�شريعات
وال�سيا�سات العامة املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة.
كما يهدف املنتدى �إىل تعزيز وعي املجتمع الفل�سطيني وفئاته املختلفة بحجم وت�أثري وخماطر العنف �ضد املر�أة
ودوره ال�سلبي يف �إ�ضعاف املر�أة وتهمي�ش م�شاركتها يف احلياة العامة .هذا بالإ�ضافة �إىل تفعيل اجلدل والنقا�ش
واحلوار حول �أهم املو�ضوعات املتعلقة بق�ضايا العنف �ضد املر�أة ،وخا�صة جرائم قتل الن�ساء.
ي�سعى منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية من خالل هذا الدليل �إىل توثيق جتربته يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة،
وه���و اله���دف الأول للمنتدى منذ ت�أ�سي�س���ه ولغاية اليوم .و�سيتم من خالل هذا الدلي���ل عر�ض جتربة املنتدى يف
احلم�ل�ات التي قام ب�إجنازها خالل الأعوام املا�ضية ،حيث �سيحت���وي الدليل على �إ�شارة للدرو�س امل�ستفادة من
ه���ذه التجرب���ة وتطوي���ر �أدوات عمل ت�ساعد املنت���دى يف رفع مهنيته يف جم���ال ال�ضغط واملنا�ص���رة ملتابعة �إدارة
حمالت م�ستقبلية.
كم���ا ويهت���م املنتدى بتعمي���م هذه التجربة وي�سع���ى من خالل هذا الدلي���ل �إىل تقدمي �إ�ضافة نوعي���ة للم�ؤ�س�سات
الأهلية وغريها ،والعاملني يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة ،و�إىل تزويدهم باملهارات والأدوات امل�ساعدة يف حمالت
ال�ضغط واملنا�صرة.
كم���ا ويعرب املنت���دى عن عميق امتنانه مل�ؤ�س�سة  Oxfam Novibعلى ما قدمته من دعم معنوي ومايل لتنفيذ
هذا الدليل عن جتربة املنتدى يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة.
وال ي�سعن���ا �إال �أن نتق���دم م���ن فريق العمل املقي���م للتجربة الدكتور �سائ���د جا�سر والأ�ستاذ �سم�ي�ر �سيف بال�شكر
والتقدير على �إجناز هذا العمل.
و�أخ�ي�ر ًا وبعد �إجناز هذا العمل ،ن�شعر بحافز قوي على موا�صلة عملنا على مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء ،خا�صة
و�أن ه���ذا الدليل �سي�ساعدنا على بناء خطة ا�سرتاتيجية جديدة للأعوام القادمة ،كما �سيفيد امل�ؤ�س�سات الأهلية
يف بناء حمالت يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة.
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The Forum is also concerned with the dissemination of this experience, hoping that
this manual can become a new quality resource for NGOs and other organizations
and individuals working in the field of lobbying and advocacy, equipping them with
skills and instruments they can use in their lobbying and advocacy campaigns.
The Forum expresses its deepest gratitude to Oxfam Novib for their moral and material support to the production of this manual on the Forum’s experience in the field
of lobbying and advocacy.
We also express our gratitude to the task force that assessed the experience Dr. Saed
Jasser and Mr. Samir Saif for their efforts in making this work a success.
Finally, once this work has been completed, we feel strongly motivated to proceed
with our work in combating violence against women, knowing that this manual will
help us to build a new strategic plan for the years to come and will be a useful tool
for other NGOs in developing their lobbying and advocacy campaigns.
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Acknowledgment
The Palestinian NGO Forum for Combating Violence against Women (Al Muntada)
was established in 2000 by an initiative of a group of Palestinian NGOs working in
areas of women empowerment in general and combating violence against women in
particular. Through their practical experience, this group of NGOs have found that
many Palestinian women are experiencing all kinds of violence, including psychological, physical, sexual, economic, political and societal violence. This perception
was corroborated by several studies and research that demonstrated how serious the
problem is and what adverse impact it has on women and the society in general.
To address this issue, the Palestinian NGOs found it necessary to combine efforts
in the strife to combat this problem and convert it from a private issue to a public
issue.
The Forum works in order to contribute to ending gender-based violence by mobilizing the public opinion, lobbying with decision-makers and transforming violence
against women to a public issue.
The Forum also seeks to promote and advance cooperation, coordination, networking and consultation among the different Palestinian NGOs concerned with issues of
combating violence against women, as well as to influence laws, regulations, legislations and public policies related to this issue.
It also seeks to raise awareness in the Palestinian society and among its various segments on the size, impact and dangers associated with violence against women and
its adverse role in weakening and marginalizing women›s participation in the public
sphere.
Another objective is to activate debate, dialogue and discourse on major issues related to violence against women, particularly crimes of women killing.
Through this manual, the Forum seeks to document its experience in the field of lobbying and advocacy - the primary objective of the Forum since it was established
and to date. The manual will illustrate the Forum’s experience in campaigns it has
organized during the past few years.
The manual will present lessons learnt from this experience in order to help in developing working tools that would assist the Forum to improve its professionalism
in the field of lobbying and advocacy while managing future campaigns.
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منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
دليل تطبيقي يف الت�شبيك وال�ضغط واملنا�صرة
ي�أت���ي ه���ذا الدلي���ل تلبية حلاج���ة عملية ومهني���ة تنبثق م���ن واقع عمل ون�ض���ال امل�ؤ�س�س���ات املجتمعي���ة والأهلية
الفل�سطيني���ة ،حيث متثل ق�ضاي���ا ال�ضغط واملنا�صرة والت�شبيك هم ًا واهتمام ًا يومي��� ًا تعي�شه هذه املنظمات .لقد
�أ�صب���ح التدخل من خالل ال�ضغط واملنا�صرة مدخ ًال برناجمي ًا ،لي����س فقط من �أجل الت�أثري على �صناعة القرار
يف ق�ضايا منا�صرة الفئات املظلومة واملهم�شة ،و�إمنا �أ�صبح �أي�ض ًا منهج ًا للتعامل مع الق�ضايا الوطنية واملجتمعية
و�ضمان �صياغتها وتطبيقها بطريقة دميقراطية ت�ضمن العدالة وامل�ساواة ومنا�صرة املحتاجني.
وم���ن �أجل احل�صول عل���ى قيمة �إ�ضافية لعمليات الت�شبي���ك واملنا�صرة وال�ضغط ،ف�إن ه���ذا الدليل ،والذي يقوم
عل���ى جتربة عملية وتغطي���ة نظرية للمفاهيم ،من املمك���ن �أن ي�ساعد يف �إك�ساب توجه���ات العمل �صفات مهنية،
ومنح م�ستخدميه� ،إىل جانب املفهوم النظري� ،صورة عن التطبيقات العملية الأمثل يف هذا املجال ،واملبنية على
�أ�سا�س التجربة العاملية وتطبيقاتها يف �إطار الظروف املحلية الفل�سطينية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم الدليل مناذج
تطبيقية يف جماالت بناء ال�شبكات وتنظيم ن�شاطات املنا�صرة وال�ضغط.
يت�ضمن الق�سم النظري من الدليل املفاهيم الدارجة وامل�شرتكة ،والأهداف ،واملبادئ ،والأدوات و�أ�ساليب العمل.
�أما اجلانب التطبيق���ي فيت�ضمن التطبيقات الأمثل و�أمثلة على الت�شبيك واملنا�صرة وال�ضغط خا�صة بامل�ؤ�س�سات
الأهلية الفل�سطينية املن�ضوية يف �إطار املنتدى .كما يت�ضمن بع�ض التوجيهات للتطبيقات العملية الأمثل.
ميكن لهذا الدليل �أن ي�شكل �إ�ضافة نوعية للم�ؤ�س�سات الأهلية يف املجاالت التالية:
•الو�صول �إىل حالة �أف�ضل يف جمال الفهم امل�شرتك للت�شبيك واملنا�صرة وال�ضغط.
•حت�سني قدرة امل�ؤ�س�سات يف جمال بناء ال�شبكات ،والتخطيط حلمالت املنا�صرة وال�ضغط ،والقيام بن�شاطات
املنا�صرة وال�ضغط.
�إن هذا الدليل موجه ،بالأ�سا�س� ،إىل امل�ؤ�س�سات الأهلية العاملة� ،أو التي ت�سعى للعمل يف جمال الت�شبيك وال�ضغط
واملنا�صرة .كما ميكن لهذا الدليل �أن يفيد املهنيني العاملني يف هذا احلقل.
يف الوقت الذي ال ي�سعى فيه هذا الدليل لأن يكون و�صفة جاهزة لبناء ال�شبكات والقيام باملنا�صرة وال�ضغط,حيث
�أن �شرط النجاح يتطلب الإبداع ومراعاة خ�صو�صية كل حالة ،ميكن لهذا الدليل �أن ي�شكل مدخ ًال منا�سب ًا لتطوير
ن�شاط���ات امل�ؤ�س�س���ات املعتمدة على الت�شبيك واملنا�صرة وال�ضغط� ،إذ يزوده���ا مبدخل �إىل املفاهيم والتطبيقات
امل�ستخدم���ة يف ه���ذا املجال .ون�أمل �أن ي�شكل ه���ذا الدليل �إ�ضافة نوعية ،معلوماتي���ة ومهاراتية ،لتلك امل�ؤ�س�سات
ال�ضالعة يف جمال الت�شبيك واملنا�صرة وال�ضغط من خالل التعلم من التجربة الذاتية ومن جتارب الآخرين.
مت العم���ل على �إعداد هذا الدليل با�ستخدام منهجية امل�شاركة ،بحيث مت �إ�شراك امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف املنتدى
م���ن خالل مندوباتها ومديراته���ا (يف �أغلب الأحيان) يف عملية مراجعة وتقيي���م التجربة وا�ستخال�ص الدرو�س
والع�ب�ر منه���ا ،ويف مراجعة الن�صو�ص والتقري���ر النهائي .قام بهذه العملية فريق مكون م���ن ال�سيد �سمري �سيف
والدكتور �سائد جا�سر.
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وبالتف�صيل ،فقد مت العمل على تطوير هذا الدليل من خالل اخلطوات التالية:
•مراجع���ة وثائق وتقارير املنتدى بهدف التعرف عل���ى واقع ال�شبكة وبراجمها وخطط عملها واخلروج بالعرب
الالزمة .و�شمل ذلك:
Ó Óوثيقة امل�شروع.
Ó Óتقارير العمل.
Ó Óم�سودة اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنتدى.
Ó Óمن�شورات وبيانات ور�سائل املنتدى.
•مراجع���ة الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة للتعلم من اخلربات وت�ضم�ي�ن املمار�سات الأف�ضل يف الدليل .و�شمل
ذلك:
Ó Óرن���دة �سني���ورة :املر�شد يف مهارات التعبئة والت�أث�ي�ر ،املطالبة بحقوقنا .مركز امل���ر�أة للإر�شاد القانوين
وم�ؤ�س�سة احلق� ،أيار .1999
Ó Óخديج���ة احلبا�شنة :خط���وة �إىل الأمام ،احلملة الوطنية لتطوير م�شاركة امل���ر�أة يف االنتخابات .الإحتاد
العام للمر�أة الفل�سطينية وم�ؤ�س�سة هيرن�ش بول. 2007 ،
Ó Óمراجعة وثائق نظرية و�أخرى تطبيقية من جتارب عمل دولية.
•عقد لقاءات تو�ضيحية مع ع�ضوات املنتدى املمثالت مل�ؤ�س�ساتهن بهدف االتفاق على طبيعة املهمة اال�ست�شارية
وتو�ضي���ح �أهدافها وحتديد املخرجات املتوقعة منها ،وكذلك به���دف االتفاق على برنامج العمل( .لالطالع
على قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني /امل�شاركات يف عملية �إعداد الدليل� ،أنظر ملحق .)2
•عقد ور�شة عمل لتحليل وتقييم جتربة املنتدى (�أنظر ملحق .)3
•عقد ثالث ور�ش عمل ملراجعة التطبيقات الأف�ضل وتقييمها وتبيان جوانب قوتها و�ضعفها ،ومن �أجل تدوين
املمار�سات الأف�ضل يف العمل امل�شرتك (�أنظر ملحق .)4
•عقد لقاء جماعي ملراجعة نتائج ور�ش العمل ومناق�شة الأر�ضية النظرية للدليل.
•به���دف التعلم من التجربة وتقدمي �صورة عن كيفية العمل يف احلمالت ،متت درا�سة ثالث جتارب حلمالت
ال�ضغ���ط واملنا�ص���رة� ،إحداها متت مببادرة من املنتدى ،و�أخرى مببادرة م���ن م�ؤ�س�سات �أع�ضاء يف املنتدى،
وثالثة كانت وطنية ومتت مب�شاركة من �أع�ضاء املنتدى.
•عقد لقاءات فردية (وحيثما تعذر تلفونية) مع مدراء /مديرات امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف املنتدى ومع مندوبات
هذه امل�ؤ�س�سات يف املنتدى ،بهدف تقييم جتربة عمل املنتدى وجتارب العمل الناجحة يف الت�شبيك وال�ضغط
واملنا�صرة (�أنظر ملخ�ص اللقاءات يف ملحق .)5
•حتليل ومعاجلة املعلومات وتقدمي م�سودة التقرير.
•مراجعة م�سودة التقرير يف لقاء جماعي لع�ضوات املنتدى ومن خالل القراءات الفردية.
•تطوير التقرير النهائي للم�شروع وفق ًا للمالحظات ونتائج القراءات ال�سابقة الذكر.
•ا�ستعرا�ض نتائج العمل يف ور�شة عمل مو�سعة.
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مكونات الدليل:

يتكون الدليل من توطئة وثالثة �أق�سام رئي�سية:
الأول :خا����ص بالت�شبي���ك ويعاجله من حيث :املفهوم والأ�س�س ،وبناء ال�شب���كات ،واحلكم ال�صالح يف ال�شبكات،
وجتربة منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
الث���اين :خا�ص بال�ضغط ويعاجل���ه من حيث :املفهوم والأ�س�س ،والن�شاط���ات الأ�سا�سية لل�ضغط الفعال ،وجتربة
املنتدى.
الثالث :خا�ص باملنا�صرة ويعاجلها من حيث :املفهوم والأ�س�س ،وال�شروط واملتطلبات لإجناح حمالت املنا�صرة،
واخلط���وات الرئي�سية للت�أك���د من فعالية جهود امل�ؤ�س�سة يف جم���ال املنا�صرة ،و�أدوات للت�أكد م���ن فعالية الأداء،
وجتربة املنتدى.
كم���ا يت�ضم���ن الدليل عدد ًا من املالحق ،هي :ال�ش���روط املرجعية ،وقائمة ب�أ�سم���اء امل�شاركني/ات ،ونتائج ور�شة
التقييم ،ونتائج ور�ش العمل ،ونتائج املقابالت الفردية.
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theoretical grounds.
• To learn from the experience and offer a picture of how to manage campaigns,
three lobbying and advocacy campaigns were examined: one carried out by an
initiative from the Forum, a second by an initiative from NGOs members of the
Forum and a third, which was a national campaign carried out with the participation of Forum members.
• Individual interviews (and whenever infeasible, telephone interviews) with the
directors of NGOs members of the Forum and their delegates to the Forum in
order to assess the Forum’s experience and success stories in the field of networking, lobbying and advocacy. (see interviews’ summary in Annex 5)
• Data analysis and processing and presentation of a draft report.
• Review of the draft report in a meeting of Forum’s members and through individual reading.
• Development of the final report taking into consideration the above-mentioned
comments and readings.
• Presentation of the findings in an expanded workshop.
Manual components:
The manual consists of a preface and three main sections:
Section one addresses networking in terms of: concept and principles, building of
networks, good governance in networks, and the experience of the NGO Forum for
Combating Violence against Women (Al Muntada).
Section two addresses lobbying in terms of: concept and principles, essential activities for effective lobbying, and the Forum’s experience.
Section three addresses advocacy in terms of: concept and principles, conditions
and prerequisites for successful advocacy campaigns, essential steps to ensure effectiveness of NGO efforts in the field of advocacy, tools to verify effective performance, and the Forum’s experience.
The manual also includes several annexes as follows: terms of reference, list of participants, findings of assessment workshop, outcomes of workshops and outcomes
of individual interviews.
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working, advocacy and lobbying, as it offers an introduction to the relevant theoretical concepts and practical applications, We hope this manual will add a new quality
resource, both in terms of information and skills, to NGOs involved in the field of
networking, advocacy and lobbying by helping them learn from their own experience and that of others.
The manual was developed using a participatory approach. NGOs members of the
Forum were involved through their delegates and (often) directors in a process of
review and assessment of the experience and conclusion of lessons learnt, as well as
in the review of the texts and the final report. This process was lead by a team composed of Mr. Samir Saif and Dr. Saed Jasser.
The following is a detailed account of steps used in the development of the manual:
• Review of the Forum›s documents and reports to learn about its status, programs
and plans of action and conclude lessons learnt. These included:
ÓÓ Project document.
ÓÓ Progress reports.
ÓÓ Draft strategic plan.
ÓÓ Publications, press statements and correspondences.
• Review of literature and previous studies in order to learn from the experiences
and include the best practices in the manual. This included:
ÓÓ Randa Siniora, A Guide to Mobilization and Advocacy Skills: Demanding Our
Rights. WCLAC and Al-Haq, May 1999.
ÓÓ Khadija Al-Habashneh, A Step Forward: the National Campaign for Improving Women›s Participation in Elections. General Union of Palestinian Women and
Heinrich Boll Foundation, 2007.
ÓÓ Review of theoretical and practical documents on international experiences.
• Organization of orientation sessions with representatives of the Forum›s member
institutions in order to agree on the scope of the consultancy, clarify objectives
and identify the expected outputs, as well as to agree on the timetable. (For a list
of participants in the manual development process, see Annex 2).
• Organization of a workshop to analyze and assess the Forum›s experience (see
Annex 3).
• Three workshops to review and assess the best practices and identify their
strengths and weaknesses in order to include the best practices in joint work (see
Annex 4).
• A meeting for group review of workshop outcomes and to discuss the manual’s
14

The Palestinian NGO Forum for Combating Violence against Women (Al Muntada)
Practical Manual in Networking, Lobbying and Advocacy
This manual responds to a practical and professional need that arose from the realities and struggles of Palestinian NGOs and grassroots organizations, where issues
of lobbying, advocacy and networking have become a daily concern. Lobbying and
advocacy interventions have become a programmatic prerequisite, not only in order
to influence the decision-making in issues related to disadvantaged and marginalized
groups, but also as a common approach to national and social issues to ensure they
are shaped and implemented in a democratic manner ensuring justice, equality and
advocacy for the interests of the needy people.
In order to give an added value to the networking, lobbying and advocacy processes,
this manual has been developed on the basis of a combination of practical experience and theoretical concepts in order to help improve the professional aspects of
work and offer the users a theoretical background, as well as an outlook to the best
practices based on global experiences and their adaptations within the Palestinian
local context. Additionally, the manual presents practical models in the fields of
building networks and organizing lobbying and advocacy campaigns.
The theoretical part of the manual presents the common concepts, goals, principles,
tools and methodologies. The practical part presents the best practices with examples
on networking, advocacy and lobbying activities from the experience of Palestinian
NGOs members of the Forum, as well as some guidance on the use of the best practices.
This manual can add a new quality resource for NGOs in the following fields:
• Reaching a higher level of common understanding of networking, advocacy and
lobbying.
• Improving institutional ability in the field of building networks, planning for advocacy and lobbying campaigns and managing advocacy and lobbying activities.
This manual is primarily targeted at NGOs working or intending to work in the field
of networking, lobbying and advocacy. It also can be useful for individual professionals working in this field.
This manual does not seek to offer a readymade recipe for building networks and
carrying out advocacy and lobbying. Success in such endeavors require creativity
and consideration of the specific character of each case. However, the manual can
provide a suitable entry point to the development of NGO activities based on net15

مكونات الدليل
تــوط ـئــة
 1الت�شبيك
 1.1املفهوم والأ�س�س.
 2.1بناء ال�شبكات.
 3.1احلكم ال�صالح يف ال�شبكات.
 4.1جتربة منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
 2ال�ضغ ـ ــط
 1.2املفهوم والأ�س�س.
 2.2الن�شاطات الأ�سا�سية لل�ضغط الفعال.
 3.2جتربة املنتدى.
 3املنا�ص ــرة
 1.3املفهوم والأ�س�س.
� 2.3شروط ومتطلبات لإجناح حمالت املنا�صرة:
 3.3اخلطوات الرئي�سية للت�أكد من فعالية جهود امل�ؤ�س�سة يف جمال املنا�صرة:
�	4.3أدوات للت�أكد من فعالية الأداء.
 5.3جتربة املنتدى.
 1.5.3جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف جمال الن�شاطات اجلماهريية (املنا�صرة).
 2.5.3حمالت �ضغط ومنا�صرة من جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء:
		�أوال :حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف.
ثانيا :حملة مناه�ضة قتل الن�ساء.
		
ثالثا :حملة تطوير م�شاركة املر�أة يف االنتخابات (الكوتا الن�سوية).
		
املــالحــق:
 1 .1ال�شروط املرجعية.
 2 .2قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني/ات.
 3 .3نتائج ور�شة التقييم.
 4 .4نتائج ور�ش العمل.
 5 .5نتائج املقابالت الفردية.
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توطئة
لعب���ت املنظمات الأهلي���ة الفل�سطينية دورا هاما يف م�سرية املجتمع الفل�سطيني ،متوازنة يف احليز القائم ما بني
م�س�ؤولي���ات احلكومة املركزي���ة والهيئات املحلية من جهة وما بني الوح���دات االقت�صادية -االجتماعية والعائلية
ال�صغ�ي�رة م���ن جهة �أخرى .تلتق���ي امل�ؤ�س�سات غري احلكومية ب�صف���ات م�شرتكة تتعلق بكونه���ا غري حكومية من
جه���ة وغري ربحية من جهة �أخرى .وتتميز عن القطاع اخلا����ص بكونها تدار ب�أهداف ومبادئ غري ربحية .تتنوع
�أه���داف امل�ؤ�س�س���ات غري احلكومية الفل�سطينية ب�ش���كل غري حمدود ،وتغطي منطقة اهتم���ام عري�ضة ،بدءا من
ال�سيا�س���ات ،حق���وق الإن�سان ،ق�ضاي���ا �إن�سانية وثقافية ،تنموي���ة وت�صل �إىل حماية البيئة وكاف���ة �أنواع م�ؤ�س�سات
الدع���م االجتماعي والإغاثة .وتن�شط امل�ؤ�س�سات غري احلكومية الفل�سطينية يف جمال التعليم ،ال�صحة واحلقول
االجتماعي���ة .وهناك م�ؤ�س�سات تهت���م بق�ضايا الالجئني ،م�ؤ�س�سات حقوقية ،دينية و�أخرى تنموية تعمل يف قطاع
�أو يف جمموعة من القطاعات يف نف�س الوقت.
يف ظ���ل الظ���روف الفل�سطينية ،حي���ث ما زال مو�ضوع التح���رر الوطني من االحت�ل�ال الإ�سرائيلي واحلفاظ على
احلق���وق الوطنية الفل�سطينية ،ميثل الق�ضية الأ�سا�سية املركزية ،ف�إن���ه من ال�صعب ،ويف مثل هذه الظروف� ،أن
ينح�صر دور امل�ؤ�س�سات الأهلية يف امل�ساعدات الإن�سانية ،و�إمنا يجب �أن يتعداه ليحمل يف طياته التمكني والدعم
للذي���ن يدافع���ون عن حقوقهم الأ�سا�سية ،للن�ساء وال�شباب واملجموع���ات املهم�شة الأخرى� .إن التو�سع يف تفوي�ض
منظم���ات العم���ل الأهلي يعترب �أ�سا�سيا ،وخا�صة عندما تقوم البيئة ال�سيا�سي���ة بالعمل على احلد من الن�شاطات
ال�سيا�سية ،ومن حقوق الإن�سان ومن اال�ستقاللية املدنية ،وبالتايل حتد من فعالية املجموعات املنظمة واملوحدة.
�إن �أي م�سع���ى م���ن قبل املنظمات الأهلية لإح���داث التغيري الإيجابي يف املجتمع يح���ب �أن يعطي الأولوية حلماية
احلق���وق الأ�سا�سي���ة :ال�سيا�سي���ة ،احلريات املدنية ،العدال���ة ،امل�س���اواة ،املجتمع الدميقراطي وحق���وق الإن�سان
الأخ���رى ،ك�شرط م�سب���ق للتغيري البناء يف املجتمع .ت�ش���كل الأطر واملجموعات املنظمة (املعني���ة بالتغيري البناء
وحماي���ة احلري���ات املدنية وحقوق الإن�سان) الق���وى الأ�سا�سية للتغيري نحو جمتمع م���دين دميقراطي� .أتى تطور
املجتم���ع املدين يف ال�سياق الفل�سطيني ،كنتيجة جلهود ون�ضال املجموعات املنظمة والقوى االجتماعية النا�شطة
يف املجتم���ع .وتواجه م�ساعي بناء الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان تهديدات حقيقية من قبل االحتالل ومن
قبل الأطر ال�سيا�سية املهيمنة واملت�صارعة يف ما بينها .ومع غياب ال�ضمانات البنيوية ال�ضرورية حلماية و�ضمان
�أم���ن هذه احلقوق ،ف�إن العمل امل�شرتك للم�ؤ�س�س���ات املجتمعية املتمكنة املبني على �أ�س�س �سليمة ومدرو�سة ميكن
�أن ي�شكل ال�ضمانة لتكوين البناء الدميقراطي يف املجتمع.
تزاي���د وق���ع الظروف ال�صعبة يف هذه االنتفا�ضة ،مما �أدى بالعديد من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية بال�سري للخلف
للتج���اوب مع احلاجات الطارئة ،وع���ادت الكثري من امل�ؤ�س�سات للعمل على تق���دمي املعونات الإن�سانية ،وخدمات
الإغاث���ة ال�ضروري���ة ،كما ح�ص���ل يف االنتفا�ض���ة الأوىل .يف الوقت ال���ذي ا�ستمرت فيه عدد من ه���ذه املنظمات
باالهتم���ام والعمل يف جمال تعبئة اجلماهري وبناء املجتم���ع املدين ،وال�ضغط واملنا�صرة ،من خالل الت�أكيد على
العدالة االجتماعية ،حقوق الإن�سان ،والدميقراطية� .إ�ضافة �إىل ذلك قامت امل�ؤ�س�سات غري احلكومية الفل�سطينية
بلعب دورا هاما يف عملية ت�شكيل و�سن القوانني والت�شريعات الفل�سطينية ،من خالل دفاعها وم�ساندتها مل�صالح
الفئات املنبوذة واملهم�شة.
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لق���د �أدى ال�صراع الداخلي وت���ردي الو�ضع ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل التذكري املحبط ،لي�س فقط ب�أن ال�سالم مل
يتحقق ،و�إمنا بان هناك عالقة كبرية ما بني عملية البناء املجتمعي الدميقراطي والو�صول �إىل حل �سيا�سي يكون
مقبوال على الفل�سطينيني .يجب على �أية اتفاقية �سيا�سية �أن ت�ضمن احلد الأدنى من احلقوق الوطنية ،و�أن ت�شكل
�أر�ضية منا�سبة لبناء جمتمع دميقراطي.
ت�ش���كل امل�شارك���ة املجتمعية العامل الأ�سا�سي يف التنمي���ة ،ولي�س مبقدور الدميقراطي���ة �أن تكون قائمة يف الوقت
ال���ذي ت�ستثن���ي فيه امل�شاركة املجتمعي���ة ،مبا يف ذلك دور الن�ساء ومعاجلة الفج���وة اجلندرية املتمثلة يف الهيمنة
الذكورية الأبوية يف كافة قطاعات املجتمع وحياة الأ�سرة.
تزداد �أهمية انخراط امل�ؤ�س�سات الأهلية يف عملية البناء املجتمعي الدميقراطي على �أ�س�س عادلة ،ويزداد الوعي
واحلاج���ة �إىل �ض���رورة احتواء نظم وهي���اكل املجتمع على ما ميكن م���ن امل�شاركة ومن �إتاح���ة الفر�صة للعدالة،
وب�شكل خا�ص بالن�سبة لتلك الفئات التي وقعت حتت الظلم ،وحتملته لعقود وقرون طويلة.
�إن مهمة انخراط امل�ؤ�س�سات الأهلية يف عملية �صياغة و�إقرار ال�سيا�سات والنظم الدميوقراطية ويف الن�ضال من
�أجل عدالة اجتماعية �أكرث عمقا و�سعة ،تتطلب معرفة مهنية وقدرات عالية امل�ستوى يف جماالت ال�ضغط واملنا�صرة
والت�شبيك .ولعل درا�سة وحتليل التجارب الريادية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات الن�سوية والأهلية الفل�سطينية يف هذا
املجال متثل خطوة �ضرورية ملراكمة التجربة وتفح�صها ،والتعلم منها.
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ملاذا هذا الدليل
ي�أت���ي ه���ذا الدلي���ل تلبية حلاج���ة عملية ومهني���ة تنبثق م���ن واقع عمل ون�ض���ال امل�ؤ�س�س���ات املجتمعي���ة والأهلية
الفل�سطيني���ة ،حيث متثل ق�ضاي���ا ال�ضغط واملنا�صرة والت�شبيك هما واهتماما يومي���ا تعي�شه هذه املنظمات .لقد
�أ�صبح التدخل من خالل ال�ضغط واملنا�صرة مدخال برناجميا ،لي�س فقط من �أجل الت�أثري على �صناعة القرار يف
ق�ضايا منا�صرة الفئات املظلومة واملهم�شة ،و�إمنا �أ�صبح منهجا للتعامل مع الق�ضايا الوطنية واملجتمعية و�ضمان
�صياغتها وتطبيقها بطريقة دميقراطية ت�ضمن العدالة وامل�ساواة ومنا�صرة املحتاجني.
ومن �أجل احل�صول على قيمة �إ�ضافية لعمليات الت�شبيك ،املنا�صرة وال�ضغط ،ف�إن هذا الدليل ،والذي يقوم على
جترب���ة عملية وتغطية نظرية للمفاهي���م ،من املمكن �أن ي�ساعد يف �إك�ساب توجه���ات العمل �صفات مهنية ،ومنح
م�ستخدمي���ه� ،إىل جان���ب املفهوم النظ���ري� ،صورة عن التطبيق���ات العملية الأمثل يف هذه املج���ال ،واملبنية على
�أ�سا�س التجربة العاملية وتطبيقاتها يف �إطار الظروف املحلية الفل�سطينية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم الدليل مناذج
تطبيقية يف جماالت بناء ال�شبكات وتنظيم ن�شاطات املنا�صرة وال�ضغط.
عن���د احلدي���ث ع���ن التطبيق���ات املحلية يت���م ا�ستخ���دام العدي���د م���ن امل�صطلح���ات واملرتادف���ات للداللة على
) (Networking, lobbying and Advocacyمث���ل (الت�شبي���ك ،االئت�ل�اف ،التحال���ف،
ال�ضغ���ط ،الت�أث�ي�ر ،التعبئة ،التجني���د ،الدفاع ،املنا�صرة ...ال���خ) ومن �أجل اخلروج من دائ���رة ال�سجال اللغوي
الدائ���ر حول ه���ذا املو�ضوع ،وغريه من املوا�ضيع املعا�صرة� ،سوف يتم ا�ستخ���دام م�صطلح الت�شبيك للداللة على
 Networkingواملنا�ص���رة للدالل���ة على  Advocacyوال�ضغط للداللة عل���ى  lobbyingلي�س كون
هذه امل�صلحات تعرب بال�ضرورة عن امل�صطلح اللغوي الأ�صح ،و�إمنا كون هذه امل�صطلحات هي الدارجة �أكرث من
غريها يف اال�ستعمال الفل�سطيني املحلي.
ع���ادة ،ما يتم ا�ستخ���دام م�صطلحات املنا�صرة ،ال�ضغط والت�شبيك ب�ش���كل متقاطع من حيث املفهوم ،مع ذلك،
فمن ال�ضرورة مبكان النظر �إىل كل منها على �أ�سا�س كونه ن�شاطا قائما بذاته مبا يت�ضمنه من منطق ومن �أدوار.
غالبا ما ت�ستند املنا�صرة والدعم �إىل الت�شبيك ،ولكن هذا ال ي�شكل �شرطا م�سبقا .الت�شبيك يجلب بع�ض املنافع
للم�ؤ�س�س���ات الأهلية �أكرث من جمرد الأه���داف املبينة (املعلنة) من العمل امل�شرتك ،مبا يف ذلك تبادل اخلربات
وبناء القدرات.
يت�ضم���ن الق�سم النظري من الدليل املفاهيم الدارجة وامل�شرتكة ،الأه���داف ،املبادئ ،الأدوات و�أ�ساليب العمل.
�أما اجلانب التطبيقي ،فيت�ضمن التطبيقات الأمثل و�أمثلة على الت�شبيك ،املنا�صرة وال�ضغط خا�صة بامل�ؤ�س�سات
الأهلية الفل�سطينية املن�ضوية يف �إطار املنتدى ،وكذلك على بع�ض التوجيهات للتطبيقات العملية الأمثل.
ميكن لهذا الدليل �أن ي�شكل �إ�ضافة نوعية للم�ؤ�س�سات الأهلية يف املجاالت التالية:
•الو�صول �إىل حالة �أف�ضل يف جمال الفهم امل�شرتك للت�شبيك واملنا�صرة وال�ضغط .
•حت�سني قدرة امل�ؤ�س�سات يف جمال بناء ال�شبكات ،التخطيط حلمالت املنا�صرة وال�ضغط ،والقيام بن�شاطات
املنا�صرة وال�ضغط.
20

ملن هذا الدليل
�إن هذا الدليل موجه ،بالأ�سا�س� ،إىل امل�ؤ�س�سات الأهلية العاملة� ،أو التي ت�سعى للعمل يف جمال الت�شبيك ،ال�ضغط
واملنا�صرة ،كما ميكن لهذا الدليل �أن يفيد املهنيني العاملني يف هذا احلقل.
يف الوق���ت الذي ال ي�سعى في���ه هذا الدليل لأن يكون و�صفة جاهزة لبناء ال�شب���كات والقيام باملنا�صرة وال�ضغط،
حيث �أن �شرط النجاح يتطلب الإبداع ومراعاة خ�صو�صية كل حالة ،ميكن لهذا الدليل �أن ي�شكل مدخال منا�سبا
لتطوي���ر ن�شاطات امل�ؤ�س�س���ات امل�ستجدة على الت�شبيك ،املنا�صرة وال�ضغط  ،حي���ث يعطيها مدخال �إىل املفاهيم
والتطبيق���ات امل�ستخدم���ة يف هذا املجال ،ون�أمل �أن يت�ضمن هذا الدليل �إ�ضافة نوعية ،معلوماتية ومهاراتية لتلك
امل�ؤ�س�س���ة ال�ضالع���ة يف جمال الت�شبيك واملنا�ص���رة وال�ضغط من خالل التعلم من التجرب���ة الذاتية ومن جتارب
الآخرين.
منهجية �إعداد الدليل
مت العم���ل على �إعداد هذا الدليل با�ستخدام منهجية امل�شاركة ،بحيث مت �إ�شراك امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف املنتدى
م���ن خالل مندوبيها ،ومديراته���ا (يف �أغلب الأحيان) يف عملية مراجعة وتقيي���م التجربة وا�ستخال�ص الدرو�س
والعرب منها ،ويف مراجعة الن�صو�ص والتقرير النهائي ،قام بهذه العملية فريق مكون من ال�سادة� :أ�.سمري �سيف
و د� .سائد جا�سر.
وبالتف�صيل ،فقد مت العمل على تطوير هذا الدليل من خالل اخلطوات التالية:
•مراجع���ة وثائق وتقارير املنت���دى بهدف التعرف على واقع ال�شبكة ،براجمه���ا وخطط عملها ومراجعة ذلك
للخروج بالعرب الالزمة و�شمل ذلك:
Ó Óوثيقة امل�شروع.
Ó Óتقارير العمل.
Ó Óم�سودة اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنتدى.
Ó Óمن�شورات وبيانات ور�سائل املنتدى.
•مراجعة الأدبي���ات والدرا�سات ال�سابقة ،للتعلم من اخلربات وت�ضمني املمار�سات الأف�ضل يف الدليل ،و�شمل
ذلك:
Ó Óرن���دة �سني���ورة :املر�شد يف مهارات التعبئة والت�أث�ي�ر ،املطالبة بحقوقنا .مركز امل���ر�أة للإر�شاد القانوين
وم�ؤ�س�سة احلق� ،أيار .1999
Ó Óخديج���ة احلبا�شنة :خط���وة �إىل الأمام ،احلملة الوطنية لتطوير م�شاركة امل���ر�أة يف االنتخابات .الإحتاد
العام للمر�أة الفل�سطينية وم�ؤ�س�سة هيرن�ش بول. 2007 ،
Óمراجعة وثائق نظرية و�أخرى تطبيقه من جتارب عمل دولية.
Ó
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•عق���د لق���اءات تو�ضيحي���ة م���ع ع�ضوات املنت���دى املمث�ل�ات مل�ؤ�س�ساته���ن بهدف االتف���اق على طبيع���ة املهمة
اال�ست�شاري���ة ،تو�ضيح �أهدافها وحتديد املخرجات املتوقعة منها ،وكذلك بهدف االتفاق على برنامج العمل.
(قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني /امل�شاركات يف عملية �إعداد الدليل� ،أنظر ملحق .)2
•عقد ور�شة عمل لتحليل وتقييم جتربة املنتدى (�أنظر ملحق .)3
•عقد ثالث ور�ش عمل ملراجعة التطبيقات الأف�ضل ،تقييمها وتبيان جوانب قوتها و�ضعفها ،ومن �أجل تدوين
املمار�سات الأف�ضل يف العمل امل�شرتك (�أنظر ملحق .)4
•عقد لقاء جماعي ملراجعة نتائج ور�ش العمل ومناق�شة الأر�ضية النظرية للدليل.
•وبهدف التعلم من التجربة وتقدمي �صورة عن كيفية العمل يف احلمالت متت درا�سة ثالثة جتارب حلمالت
ال�ضغ���ط واملنا�ص���رة� ،إحداها متت مببادرة من املنتدى ،و�أخرى مببادرة م���ن امل�ؤ�س�سات الع�ضوة يف املنتدى
وثالثة كانت وطنية ومتت م�شاركة اع�ضاء املنتدى فيها.
•عقد لقاءات فردية (وحيثما تعذر تلفونية) مع مدراء /مديرات امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف املنتدى ومع مندوبات
هذه امل�ؤ�س�سات يف املنتدى ،بهدف تقييم جتربة عمل املنتدى وجتارب العمل الناجحة يف الت�شبيك ،ال�ضغط
واملنا�صرة (�أنظر ملخ�ص اللقاءات ملحق .)5
•حتليل ومعاجلة املعلومات وتقدمي م�سودة التقرير.
•مراجعة م�سودة عمل التقرير يف لقاء جماعي لع�ضوات املنتدى ومن خالل القراءات الفردية.
•تطوير التقرير النهائي للم�شروع وفقا للمالحظات والقراءات ال�سابقة الذكر.
•ا�ستعرا�ض نتائج العمل يف ور�شة عمل مو�سعة.
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 1التشبيك
1.1
2.1
3.1
4.1

املفهوم والأ�س�س.
بناء ال�شبكات.
احلكم ال�صالح يف ال�شبكات.
جتربة منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.

 1.1املفهوم والأ�س�س
يت�س���ع ا�ستخ���دام ال�شبكات والت�شبيك ب�ش���كل م�ضطرد يف عامل امل�ؤ�س�س���ات الأهلية ،ورغم ق���دم املمار�سة �إال �أن
امل�صطل���ح مبفهوم���ه احل���ايل يعترب جدي���دا .وت�ستند عملي���ة الت�شبيك �إىل حاج���ة النا�س �إىل اتخ���اذ �إجراءات
لالنتف���اع من عالقاتهم االجتماعي���ة للتعامل مع حتديات احلياة .وحتولت عملية الت�شبيك من الفعل االجتماعي
�إىل احلي���اة املهني���ة (الأعمال ،ال�سيا�س���ة ،التنمية...الخ) ،والت�شبي���ك يعني التعاون اجلماعي م���ع �أ�شخا�ص �أو
م�ؤ�س�سات �أخرى.
والت�شبي���ك عب���ارة عن مظلة جماعية تت�شكل من منظمات م�ستقلة تعمل مع ًا على مو�ضوع م�شرتك لتحقيق هدف
عام (جماعي) ،مواجهة م�شكلة معينة ،تلبية احتياج م�شرتك �أو االلتقاء على حتقيق فوائد م�شرتكة.
�إن وج���ود ه���دف م�شرتك يجمع ال�ش���ركاء معا ،ويعزز من �أهمية جتميع اجلهود والق���درات من �أجل بلوغ الهدف
امل�شرتك املحدد.
يع���ود م�ضمون الت�شبيك �إىل الرغب���ة يف التعاون وحتديد االهتمامات امل�شرتكة .ويت�ضم���ن �إمكانية تبادل املنافع
(�أن يق���دم ال�شركاء �ش���يء و�أن يح�صلوا على �شيء) ووجود هدف م�شرتك .حي���ث �أن الو�ضوح يف حتديد الغاية
والأهداف من ال�شبكة يعترب �شرطا �أ�سا�سيا للنجاح.
�أ�سباب الت�شبيك
من خالل الت�شبيك ميكن حتقيق :جتميع تقدمي اخلدمات ،تقوية التعلم بامل�شاركة ،تقوية ال�ضغط و�إدارة عملياته،
كما ي�ساعد الأ�سلوب امل�شرتك حلل النزاعات يف تطوير طرق جديدة لفهم ،والتعامل مع امل�ستجدات املعقدة التي
حتتاج �إىل حتليل �شامل.
وتعم���ل ال�شبكة على ت�أمني م�ساحة لتب���ادل املنهجيات البديلة ،وت�سمح بتقا�سم نتائ���ج الت�شخي�ص ،ردات الفعل،
تو�ضيح املفاهيم واملعاين ،والتن�سيق على امل�ستوى املركزي ،وبالتايل ك�سر قيود العزلة.
بع�ض دواعي الت�شبيك
•تبادل وتوزيع املعلومات.
•تبادل املعرفة والتجربة.
•تن�سيق الن�شاطات من منظور املوائمة والتناغم.
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•التن�سيق التقني و تبادل الأدلة (جمع دليل) .
•البحث عن اجلوانب الإن�سانية والتقدم االجتماعي.
•االنتفاع من �إمكانيات ،معارف ومهارات ،وعالقات ال�شركاء والبحث عن تعزيز املهنية.
•حتفيز املناف�سة التعاونية من خالل الو�صول �إىل امل�صادر املتاحة معا.
 2.1بناء ال�شبكات
يتطل���ب بن���اء ال�شبكات م�سلكا دميوقراطيا على م�ست���وى الق�ضية وعلى م�ستوى امل�ؤثري���ن ،كما يتطلب درجة من
املهني���ة واخل�ب�رة .وقبل البدء يف �إن�شاء ال�شبك���ة ،ال بد من الت�أكد من �أخذ الأمور التالي���ة بعني االعتبار كق�ضايا
�شرطية:
•الفهم ب�أن ال�شبكة معنى وو�سيلة ولي�ست هدف بحد ذاتها.
•الفهم ب�أن ال�شبكات هي �أج�سام م�ؤقتة ومرهونة بوجود الق�ضية.
•الفهم ب�أن بناء ال�شبكات ال يتم يف حلظة �أو يوم.
•ال�شبكات تبنى على قاعدة درا�سة اجلدوى واملالئمة الوا�ضحة.
•حتتاج ال�شبكات �إىل �أن تعتمد على م�صادرها اخلا�صة.
•حتتاج ال�شبكات �إىل تنوع الأع�ضاء.
•حتتاج ال�شبكات �إىل �إدارة مرنة وقدرة على الت�أقلم مع الوقت  ،مع التغريات يف الظروف املحيطة.
•حتتاج ال�شبكات �إىل �أ�سا�س عمل ر�سمي.
•حتتاج ال�شبكات �إىل مر�سى متني وجمتمعات حملية.
•معرفة �أن عملية الت�شبيك �أكرث �أهمية من البنى (الهياكل) الر�سمية لل�شبكات.
خطوات بناء ال�شبكة
بعد االتفاق على ت�شكيل ال�شبكة من الالزم القيام باخلطوات التالية:
1 .1اتخاذ القرار باملن�سق وال�شركاء.
2 .2حتليل امل�شاكل وحتديد الأهداف.
3 .3حتديد الو�سائل (املعاين) التي �سوف ت�ستخدم والإجراءات التي �ستتخذ.
4 .4تخطيط منوذج العمل ،وبناءا عليه توزيع الأدوار.
قواعد �أ�سا�سية للتخطيط لل�شبكات
التخطيط لل�شبكات يجب �أن يتم على قاعدة (�أ�سلوب) امل�شاركة ولي�س الإ�سقاط من الأعلى.
•يجب على التخطيط �أن ال يركز فقط على الن�شاطات والفعاليات ،و�إمنا على تطوير ال�شبكة نف�سها.
•�إذا كان هناك حاجة ،ميكن اللجوء �إىل وجهة نظر ون�صيحة من خارج ال�شبكة ،مع احلر�ص على �أن ال تت�أثر
اخلطة مب�صلحة �سيا�سية �أو �شخ�صية.
•حتدي���د الأدوار وامل�ساهم���ات لكل ال�شركاء امل�شاركني يف ال�شبكة .ومن ال�ض���روري �أن يقوم ال�شركاء بتحديد
وجهة نظرهم ور�ؤيتهم جتاه ال�شبكة.
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•حتديد املنفعة املرتتبة على امل�شاركة يف ال�شبكة ،لكل من ال�شركاء ،من �أجل جتنب ت�ضارب امل�صالح ما بني
غر�ض ال�شبكة والأهداف اخلا�صة بكل ع�ضو.
�أحجام ال�شبكات
يعتمد حجم ال�شبكة على الهدف منها وعلى طبيعة ر�سالتها.
وباملتو�سط تتكون ال�شبكات من خم�س �إىل ع�شرين م�ؤ�س�سة �شريكة .و يف حالة ال�شبكات الأكرب يكون من ال�صعب
حتديد هدف م�شرتك واحد.
ميكن لل�شبكات �أن تتو�سع بعد اجلولة الأوىل من العمل الناجح والتجربة البناءة.
غالب���ا م���ا ت�شري التجارب �إىل �إن���ه من الأ�سهل تقوية وتدعي���م ال�شبكات القدمية �أو البن���اء على عالقات ت�شبيك
قائمة ،من حماولة بناء �شبكات جديدة باملطلق.
وال�شبكات �أنواع من �أهمها:
ال�شب���كات املتخ�ص�ص���ة :وغالب���ا ما ت�ضم م�ؤ�س�س���ات تعمل يف نف�س احلقل �أو يف مو�ضوع���ة تنموية حمددة ،حيث
يتعني م�شاركة جميع الأع�ضاء يف امل�شاورات ،ويف اتخاذ القرارات ويف عملية التخطيط ،الرقابة والتقييم.
ال�شب���كات املظالتي���ة :غالب���ا ما ت�ضم م�ؤ�س�سات متنوع���ة االخت�صا�ص وحقول العمل( ك�شبك���ة املنظمات الأهلية
الفل�سطيني���ة) ،وتت���م امل�شاركة من خالل جل���ان متثيلية للم�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف ال�شبك���ة من خالل االنتخاب �أو
االنتداب.
�أدوات عمل
تعتمد ال�شبكات على مهارات االت�صال وعلى التقنيات ،وتعمل من خالل:
•ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين والهواتف لالت�صال اليومي.
•ا�ستخدام ال�شبكة الإلكرتونية و�أنظمة معلومات �أخرى.
تخطي���ط ،تنظي���م وعقد العديد من االجتماعات املبا�شرة ،هام ج���دا لتكري�س وتعزيز الفهم امل�شرتك الفعال ما
بني ال�شركاء.
تذكر/ي:
�إن ال�شبكات تبنى على قاعدة العالقات االجتماعية ولي�س على التكنولوجيا وحدها.
و �إن ممار�ستك لعملية الت�شبيك �أهم من عملك على �إن�شاء �شبكة.
لق���د �أ�صبحت ال�شبكات و�سائ���ل فعالة ،عامليا ،ملعاجلة امل�شكالت االجتماعية والتعامل معها .وخالل العقدي���ن املن�صرمني ،ظهرت ت�شكيالت متعددة من
التحالفات من �أجل م�ساعدة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على العمل معا يف حتدي هيكليات �صنع القرار التقليدية التي �أثبتت ف�شلها .وحتى تكون ال�شبكات
ناجحة ال بد من جت�سيد جمموعة من العوامل يف �إطارها ويف نطاق عملها ومنها:
�أن ترتكز ال�شبكة على نظام �أ�سا�سي ولوائح داخلية ( وثيقة الغايات) ،ونظام ع�ضوية ين�سجم مع طبيعة تكوينها� ،أهدافها ومع الواقع املحيط.
اال�ستناد على منظومة قيمية ومبادىء عمل م�شرتكة.
تطوير الهيكلية و�آلية �صنع القرارات ،وبالتايل وجود �آلية وا�ضحة للحكم.
الإدارة الر�شيدة من حيث فعالية ال�سكرتاريا التنفيذية ،عمليات التخطيط للربامج وتنفيذها ،جتنيد الأموال والإدارة املالية ،املتابعة والتقييم ،قدرتها
على احل�شد والتعبئة للت�أثري على ال�سيا�سات العامة.
تطوير قدرات الأع�ضاء جلعلهم �أكرث فعالية وكفاءة.
�إدارة املعلومات وخلق املعرفة لتح�سني دور امل�ؤ�س�سات الأهلية وم�ساهمتها يف التنمية يف فل�سطني.
اال�ستمرارية ،مبا ي�شمل اال�ستمرارية املالية وامل�ؤ�س�ساتية والتفكري الإ�سرتاتيجي.
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مهارات وقدرات �ضرورية للت�شبيك الفعال:
يتطل���ب الت�شبيك الفعال عدد من امله���ارات والقدرات من قبل املن�سقني ،ومن قبل امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء وممثليها
يف ال�شبكة:
1 .1مهارات االت�صال.
2 .2مهارات التن�سيق
3 .3القدرة على اتخاذ القرارات.
4 .4الدبلوما�سية واللباقة.
5 .5مهارات �إدارة الوقت.
6 .6مهارات �إدارة االجتماعات.
7 .7مهارات التفاو�ض.
8 .8قدرات يف التنظيم.
9 .9قدرات على التخطيط.
1010قدرات على التحليل.
1111مهارات ت�شكيل و�إدارة الفريق.
وهذا يعني � ،ضرورة العمل على متكني �أع�ضاء ال�شبكات باملهارات املذكورة وغريها� ،إ�ضافة �إىل متكني امل�ؤ�س�سات
�أع�ض���اء ال�شب���كات فنيا ولوج�ستيا ،بحيث تك���ون فكرة تدوير عملية التن�سيق بني �أع�ض���اء ال�شبكات واقعية ميكن
التحكم بها.
ولعل ابرز الأدوار ل�شبكات امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية تتمثل مبا يلي:
•ال�ضغ���ط والت�أث�ي�ر على ال�سيا�س���ات العامة لكي تكون �أك�ث�ر ا�ستجابة الحتياجات املواطن�ي�ن وخا�صة الفئات
املهم�شة.
•تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء لكي تكون �أكرث فعالية وكفاءة.
•�إدارة املعلومات وتي�سري الو�صول �إىل م�صادر املعرفة من �أجل حت�سني دور امل�ؤ�س�سات الأهلية لتعزيز التنمية
يف فل�سطني.
•زي���ادة التن�سيق والتعاون بني الأع�ض���اء يف ال�شبكات ،وكذلك بني ال�شبكات مع بع�ضه���ا البع�ض لتعزيز مبد�أ
التكاملية.
•تعزي���ز املحا�سب���ة وامل�ساءل���ة بني ال�شب���كات و�أع�ضائها م���ن امل�ؤ�س�سات من جه���ة ،وبني امل�ؤ�س�س���ات والفئات
امل�ستهدفة من جهة �أخرى.
•تدعيم ت�ضامن امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء مع ال�شعب الفل�سطيني لتعزيز �صموده يف مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي،
يف ال�شبكات ذات الطابع الدويل.
•تكاثف اجلهود يف مواجهة الأزمات وحاالت الطوارئ.
وت���زداد فعالي���ة ال�شب���كات كلما تعمقت امل�شارك���ة يف نهج عملها ،حي���ث ي�شارك الأع�ض���اء يف عمليات التخطيط
لربام���ج /م�شروعات� /أن�شط���ة ال�شبكة ويف التنفيذ .وت�شارك الفئات امل�ستهدف���ة يف عمليات التخطيط والتنفيذ
للربامج /امل�شروعات والن�شاطات التي ت�ؤثر عليها.
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 3.1احلكم ال�صالح يف ال�شبكات
�إن جناح الت�شبيك يتطلب �أوال و�ضع القواعد التي �ستحكم العمل ومن ثم حتديد منط وطبيعة العمليات .ويتطلب
حتديد القواعد اخلا�صة بال�شبكة امل�شاركة من خالل امل�شاورة املعمقة وال�شاملة مع ال�شركاء.
وميكن للمو�ضوعات التالية �أن ت�شكل مدخال منا�سبا لو�ضع وحتديد القواعد املنا�سبة لعمل ال�شبكات:
•حتديد وا�ضح الحتياجات وتوقعات الفئات امل�ستهدفة من عملية الت�شبيك.
•احرتام ثقافة ال�شركاء وتقبل منهجهم يف العمل.
•خلق جو عمل ي�ستند �إىل الثقة والإيجابية.
•التقدير واال�ستماع املتبادل بني ال�شركاء.
•الت�أكد من �أن اتخاذ القرارات يتم بطريقة دميقراطية ،ت�ضمن م�شاركة اجلميع.
•اال�ستماع قبل الت�صرف ،واخذ الوقت الكايف قبل اتخاذ القرار حتى يف الظروف ال�صعبة وعند الوقوع حتت
ال�ضغط.
•التوا�صل املنتظم مع ال�شركاء ،مع التذكري امل�ستمر بالأهداف والنتائج املتوقعة.
•�أن يعك�س التدخل املنفعة امل�ضافة من ال�شراكة.
•املراجعة والت�أكد من �أن الأهداف املحددة واملتفق عليها ما زالت مالئمة وتعك�س تطلعات ال�شركاء.
•�ضبط الإجراءات املالية ب�صورة وا�ضحة� ،سليمة ومعلنة.
•ا�ستخدام امل�صادر بحر�ص وب�شكل جمدي.
•االبتعاد عن البريوقراطية الثقيلة.
•ا�ستخدام ح�س املرح عندما ت�شتد الأمور.
•توزيع املهمات.
•تدوير عملية التن�سيق.
معيقات ونقاط �ضعف يف الت�شبيك
تواج���ه عملي���ة الت�شبي���ك جمموعة م���ن املعيقات ونق���اط ال�ضعف والت���ي ميكن له���ا �أن ت�ؤدي �إىل �إخف���اق عملية
الت�شبيك:
•عدم التوا�ؤم االجتماعي ما بني ال�شركاء.
•عدم التال�ؤم ما بني حتليل امل�شاكل وتعريف الت�شبيك.
•عدم كفاية امل�صادر ،وخا�صة الوقت.
•عدم كفاية املعرفة واخلربة يف عملية بناء و�إدارة عمل ال�شبكات.
•غياب �أو �ضعف الأهداف امل�شرتكة والوا�ضحة.
•عدم كفاية الثقة والقناعة يف قوة ال�شبكة وقدرتها على الت�أثري ،كذلك ت�ضع�ضع الثقة يف جدوى امل�شاركة يف
ال�شبكة.
•عدم وجود �إميان كاف لدى ال�شركاء ب�أهمية الت�شبيك ،وبالتايل التعامل مع العملية ب�شكل غري جدي.
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التخطيط لإن�شاء �أو لتن�شيط ال�شبكات:
ت�ضم���ن عملي���ة التخطيط العديد من الن�شاطات ،وقبل كل �شيء ،يجب التذك�ي�ر ب�أن عملية التخطيط هي عملية
ذهني���ة تق�ص���د حتديد مالمح امل�ستقبل ،وحتديد الهدف من التدخل ،وط���رق الو�صول �إىل هذا الهدف ،وكذلك
ف����إن التخطيط الفع���ال هو التخطيط الذي ي�ستن���د �إىل امل�شاركة احلقيقية .وبغ�ض النظ���ر عن منهج التخطيط
امل�ستخدم ف�إن التخطيط لإن�شاء �أو تفعيل �شبكة يجب �أن يجيب ،باحلد الأدنى ،على الأ�سئلة التالية:
1 .1حتديد الدوافع القائمة وراء عملية الت�شبيك :من ال�ضروري التوقف وب�شكل وا�ضح عند الأ�سباب الداعية
�إىل ت�شكي���ل ال�شبك���ة ،وطرح امل�شاكل التي يع���اين منها القطاع املراد الت�شبيك من �أجل���ه ب�شكل وا�ضح وعلى
قاع���دة عالق���ات ال�سبب والنتيجة ،وعل���ى �ضوء هذا التحليل يت���م حتديد منطقة التدخ���ل ،وبالتايل تطوير
�أهداف ال�شبكة.
2 .2حتدي���د الأهداف العامة م���ن الت�شبيك .وعادة ما تكون �أهداف عري�ضة �سوف تعمل ال�شبكة على امل�ساهمة
يف بلوغها.
3 .3حتديد الغر�ض (الأهداف اخلا�صة) من الت�شبيك :الهدف املحدد الذي ت�سعى لبلوغه ال�شبكة ،والذي من
املرجح �أن ي�ساهم يف حتقيق الهدف العام.
4 .4حتدي���د النتائ���ج :وهي الأه���داف الناجتة مبا�شرة عن ال�شبكة ون�شاطاتها .وه���ي تقدم مبا�شرة من ال�شبكة
ومن املفرت�ض �أن تتحقق من خالل تنفيذ الن�شاطات ،وت�أتي على �شكل خمرجات .وعلى النتائج �أن تقود �إىل
حتقيق الهدف املحدد (الغر�ض) من ال�شبكة.
5 .5حتديد امل�ؤ�شرات :وهي املقايي�س التي �سوف يتم بناء عليها احلكم على مدى بلوغ ال�شبكة لغر�ضها ،و�إىل �أي
م���دى حققت نتائجها .وم���ن املفرت�ض �أن تكون هذه املقايي�س مو�ضوعية وقابلة للقيا�س بتكلفة ووقت و�أدوات
مقبول���ة .وبناء عليه���ا يتم حتديد م�صادر املعلومات التي �سوف يرجع �إليه���ا للح�صول على املعلومة الالزمة
للقيا�س .وميكن لهذا امل�ؤ�شرات �أن تكون حمددة كم ًا �أو �أن تكون مو�صوفة نوع ًا .وت�ستخدم امل�ؤ�شرات لقيا�س
الأهداف على كافة امل�ستويات.
6 .6حتديد الفر�ضيات :وهي و�ضع توقعي ينبع حتديده من امل�شاكل الواقعة خارج نطاق التدخل ،ومن املفرت�ض
�أن يح�ص���ل (يتحقق) خالل ف�ت�رة التنفيذ وعند االنتهاء من املهمة ،وح�صول ه���ذه التوقعات �أو عدمه ي�ؤثر
على درجة حتقيق الأهداف.
7 .7حتدي���د الن�شاط���ات واالحتياجات الالزمة لتنفيذها :حيث يتم ح�صر وحتديد الن�شاطات والفعاليات التي
يج���ب القيام به���ا ،وبالتتابع للو�ص���ول �إىل النتائج .وعلى �أ�سا�سه���ا يتم حتديد املعاين الالزم���ة لتنفيذ هذه
الن�شاط���ات (املوظفني� ،أدوات و�أجهزة ،درا�سات ،جتهيزات ،ت�سهيل عمليات ،مواد مطبوعة... ،الخ) ،و�إذا
كان���ت هذه الأن�شطة خا�صة من نوعها ،كم���ا يف احلمالت ،ما هي ال�شروط امل�سبقة للقيام بالن�شاط؟ ما هي
الظروف الالزم توفرها لتنفيذ الن�شاط؟ كيفية اتخاذ القرارات؟ منهجية التنفيذ؟ ...الخ
8 .8حتدي���د الأع�ضاء :ما ه���ي امل�ؤ�س�سات الواجب �إ�شراكها يف ال�شبكة حتى يتم حتقيق الأهداف ب�أح�سن �صورة
ممكنة .هل من ال�ضروري �إ�ضافة �شركاء من خارج ال�شبكة؟ ،من هم؟ ملاذا؟ وما هو دورهم؟
9 .9تق�سي���م الأدوار وحتدي���د امل�س�ؤولي���ات ،االلتزام���ات والواجب���ات :وهنا يتم منح اخلط���ة روح العمل الالزمة
لتحقيقها من خالل توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات وامل�ساهمات .ويجب االنطالق من تقديرات وا�ضحة لقدرات
الذات وقدرات الآخرين.
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 4.1جتربة منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
ب���د�أت فك���رة �إن�ش���اء املنتدى ع���ام  ،1999ويف العام  2000حت���ول �إىل ائتالف ي�ضم املنظمات الت���ي تعمل ب�شكل
مبا�ش���ر �أو غ�ي�ر مبا�شر يف مو�ضوع مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء .وكان الهدف م���ن �إن�شاء املنتدى هو العمل على
�إث���ارة ال���ر�أي العام ،وال�ضغط على �صن���اع القرار من اجل �س���ن قوانني حتد من العنف �ض���د الن�ساء يف املجتمع
الفل�سطيني.
ومن���ذ البداي���ة  ،طرحت امل�ؤ�س�سات � ،أطراف املنتدى� ،س�ؤاال مركزيا :ه���ل يكون ائتالف؟ �أم يتحول �إىل م�ؤ�س�سة
م�ستقلة؟ ومنذ البداية وحتى الآن ما زال التوجه قائما بالعمل يف �إطار ائتالف (�شبكة).
�أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت العمل على تكوين املنتدى ،يف تلك الفرتة بالذات:
•نتائج بحث كان قد �أجراه مركز بي�سان للبحوث والإمناء دلل على ازدياد حاالت العنف �ضد الن�ساء.
•مالحظات امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال ،وامل�ؤ�س�سات املبادرة �إىل �إن�شاء املنتدى ( مركز بي�سان للبحوث
والإمن���اء ،جمعي���ة املر�أة الفل�سطينية العامل���ة للتنمية ،مركز املر�أة للإر�شاد القان���وين واالجتماعي ،ومركز
الإر�شاد الفل�سطيني) ،وتلم�سها ازدياد حجم الظاهرة .كما لوحظت الأمور التالية:
•غياب جهة م�ؤهلة لتحويل الن�ساء املعنفات �إليها.
•�ضعف عملية توثيق احلاالت املعنفة �سواءا لدى امل�ؤ�س�سات �أو لدى ال�شرطة.
•وج���ود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبدء املجل�س الت�شريعي لعمله ،وهو ما �شكل فر�صة حقيقية لل�ضغط من
�أجل �سن قوانني حتمي الن�ساء من العنف وحتمي حقوق الن�ساء املعنفات.
ولقد مر املنتدى (ك�شبكة) خالل فرتة تكونه ومنوه ون�شاطه بالعديد من املراحل وراكم التجارب ولعل هذه
املراحل هي:
كرونولوجيا
 – 1999مرحلة التكوين
•البداية كانت بوجود �أربع م�ؤ�س�سات (مركز بي�سان للبحوث والإمناء ،جمعية املر�أة الفل�سطينية العاملة للتنمية ،مركز الإر�شاد الفل�سطيني،
ومركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي).
•مركز بي�سان للبحوث والإمناء ينظم دورة تدريبية للتعامل مع الن�ساء �ضحايا العنف.
•امل�ؤ�س�س���ات الأرب���ع تعق���د �سل�سل���ة اجتماع���ات مكثفة به���دف تطوير الفك���رة ،وبحث �ش���روط الع�ضوي���ة ،وا�ستقطاب م�ؤ�س�س���ات جديدة
للم�شاركة.
•ان�ضمام امل�ؤ�س�سات املعنية �إىل ع�ضوية املنتدى .بلغ عددها  13م�ؤ�س�سة ( 12م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة الغربية وم�ؤ�س�سة يف قطاع غزة).
•الإعالن ر�سميا عن ت�شكيل املنتدى.
•العمل على تكوين هوية املنتدى وتو�ضيح �أهدافه.
•�إ�صدار ن�شرة تعريفية باملنتدى.
•تراجع ن�شاطات وفعالية املنتدى مع بدء االنتفا�ضة.
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 -2001ا�ستمرار التكوين
•اجتماعات مكثفة للمنتدى �شارك فيها امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء من و�سط ال�ضفة.
•بروز ق�ضايا عنف جديدة �ضد الن�ساء (العنف ال�سيا�سي) ،كنتيجة لالنتفا�ضة.
 2003 -2002حالة ركود
•انقطاع يف عمل املنتدى ب�سبب االجتياحات الإ�سرائيلية للمناطق الفل�سطينية.
•املنتدى يجري عملية تقييم �شاملة لأعماله وواقعه بعد حالة الركود.
•ت�صاعد حاالت قتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى ب(�شرف العائلة).
 -2004تفعيل الو�ضع

•املنتدى يجري تقييم تف�صيلي لدوره .
•املنتدى يطور خطته الإ�سرتاتيجية.
•املنتدى ي�شارك يف ن�شاطات امل�ؤ�س�سات وال يبادر لتنظيم الفعاليات.

 -2005ن�شاطات وفعالية
•املنتدى يركز عمله على قطاعات حمددة ( قتل الن�ساء).
•املنتدى ينفذ �سل�سلة من الن�شاطات مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي حلثهم على تبني �إجراءات حتد من جرائم قتل الن�ساء على قاعدة ما
ي�سمى ب (�شرف العائلة).
•املنتدى ينظم فعاليات جماهريية ،مبا فيها تنظيم �إعت�صامات وجمع تواقيع.
•املنتدى ينظم وينفذ حملة �ضغط ت�ستهدف جمل�س الوزراء.
•املنتدى ي�صدر بيانات تنديد بعد كل حالة قتل للن�ساء.
•املنتدى ينفذ حملة توعية،وينظم عرو�ض م�سرحية ومعار�ض �صور.
•املنتدى ينظم ور�ش عمل حول مو�ضوعة قتل الن�ساء يف املناطق واملحافظات املختلفة.
•املنتدى يجند الإعالم ،ويثري من خالله ق�ضية قتل الن�ساء.
•املنتدى ي�شارك يف فعاليات حملة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة يف  25ت�شرين الثاين.
•املنت���دى ي�ست�ص���در قرارا من جمل�س الوزراء بو�ضع ق�ضاي���ا العنف �ضد الن�ساء ،ك�أولوية ،يف ثم���اين وزارات ،وتكليف وزارة �ش�ؤون املر�أة
مبتابعة تنفيذ القرار.
•املنتدى ي�ست�صدر قرارا من جمل�س الوزراء يق�ضي بت�شكيل جلنة لتق�صي احلقائق يف ق�ضايا قتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى ب (�شرف
العائلة).
•امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى تعمل على ت�ضمني نتائج درا�سة قتل الن�ساء ،التي �أجراها املنتدى يف خطط امل�ؤ�س�سات.
•املنتدى ي�شارك بلقاءات وفعاليات دولية.
 -2006تطوير وفعالية

•املنتدى يطور خطته الإ�سرتاتيجية.
•املنتدى ي�ستمر يف حمالت ال�ضغط على �صناع القرار.
•املنتدى ينظم م�ؤمتر جماهريي.
•املنتدى ي�صدر كتابا حول قتل الن�ساء.
•البدء بتبني م�شاريع خا�صة باملنتدى.
•امل�ؤ�س�سات الأهلية والر�سمية تتعامل مع املنتدى كج�سم قائم بحد ذاته.

 -2007تركيز العمل
•املنتدى يثري ق�ضية قتل الن�ساء على امل�ستوى املجتمعي ،وي�ستهدف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية حلثها على االهتمام باملو�ضوع.
•املنتدى يجري مراجعة للمفاهيم املتعلقة بالعنف.
•املنتدى ي�شارك يف �صياغة قانون حماية الأ�سرة.
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درو�س وعرب
لقد متكن املنتدى من تطوير بنائه الذاتي والذي مكنه من حت�سني �أداءه وتطوير عمله ،يف الوقت الذي ما زالت
في���ه عملي���ة بناء الذات حتتاج �إىل مزيد من اجلهود واال�ستثمار حتى يكون املنتدى قادرا على اجناز مهامه التي
�شكل من اجلها ك�شبكة .وفيما يلي حتليل تقيمي للجوانب امل�ؤ�س�ساتية الرئي�سية للمنتدى:
ففي �إطار احلاكمية:
تراكمات جتربة بناء املنتدى ك�شبكة
•ت�شكيل جمل�س ادارة املنتدى من قبل ممثالت
امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف ال�شبكة.
•تكري�س جترب���ة اتخاذ الق���رارات يف املنتدى
بالإجم���اع ومن خ�ل�ال التواف���ق ،ويتم اللجوء
�إىل الت�صويت يف حاالت نادرة.
•اال�ستناد عل���ى م�شاركة ممث�ل�ات امل�ؤ�س�سات
الأع�ض���اء يف تطوي���ر خط���ط و�سيا�س���ات
املنتدى.
•الت�أكي���د على هوي���ة املنتدى كائت�ل�اف ولي�س
م�ؤ�س�س���ة قائم���ة بذاتها ،وهذا م���ا يحول دون
و�ضع املنتدى يف مناف�سة مع امل�ؤ�س�سات املكونة
له.
•و�ضوح �شروط الع�ضوية يف املنتدى.
•املنت���دى ائت�ل�اف منفت���ح ،حي���ث �إن جمي���ع
املو�ضوعات ووجهات النظر قابلة للنقا�ش.
•التزام امل�ؤ�س�سات الأع�ض���اء يف املنتدى بدفع
ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية.

احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
•حتت���اج �أنظمة عمل املنت���دى �إىل �أن تكون مدونة،
وت�سهل معرفتها خارج �إطار املنتدى.
•العم���ل عل���ى تقلي���ل التباي���ن يف درج���ة اهتم���ام
امل�ؤ�س�س���ات الأع�ض���اء يف فعالي���ات املنت���دى ويف
املب���ادرة للن�شاط���ات ويف التعام���ل م���ع بع����ض
امل�صطلح���ات واملفاهي���م املتعلق���ة بعم���ل املنتدى
ور�سالته وفل�سفة عمل���ه ،والذي ينعك�س �سلبا على
التزام بع����ض امل�ؤ�س�سات الأع�ض���اء بامل�شاركة يف
االجتماع���ات الدورية وعلى �سداد ر�سوم الع�ضوية
ال�سنوية وااللتزام بتمويل الن�شاطات.
•تفعيل عملي���ة املتابعة واالت�ص���ال ب�سبب �صعوبتها
الناجتة عن كرثة عدد �أع�ضاء املنتدى وعن غياب
املوارد املخ�ص�صة لذلك لدى املنتدى.
•تخ�صي����ص الوقت املنا�س���ب ملمث�ل�ات امل�ؤ�س�سات
الأع�ض���اء لعم���ل املنت���دى ،حي���ث �إنه���ن مثقالت
مبهم���ات �أخ���رى يف م�ؤ�س�ساته���ن ،وه���و م���ا يعني
ع���دم التفرغ لعمل املنت���دى ،و�ضعف التوا�صل بني
امل�ؤ�س�سة وفروعها فيما يخ�ص ن�شاطات املنتدى.

31

اما يف اجلانب الإداري
تراكمات جتربة بناء ال�شبكة
•دورية ا�ست�ضاف���ة املنتدى من قبل امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء ،حيث يتم ا�ست�ضافة املنتدى ب�شكل
دوري كل �سنتني من قبل احدى امل�ؤ�س�سات.
•تتم عملية توثيق الجتماعات املنتدى.
•يقوم املنتدى ب�إ�صدار تقارير دورية.
•عملي���ة ا�ست�ضاف���ة املنت���دى تق���وي امل�ؤ�س�سة
امل�ست�ضيفة.
•انتظام ن�سبي يف عملية املتابعة من خالل عقد
اجتماعات املنتدى �شهريا وب�شكل دوري.
•تتم عملي���ات التخطيط والتقيي���م بامل�شاركة
ويف اجتماعات منف�صل���ة ولي�س على ح�ساب
االجتماعات الدورية ال�شهرية.
ويف اجلانب املايل
تراكمات جتربة بناء ال�شبكة
•�أ�صبح لدى املنتدى عالقات جيدة مع جهات
مانحة ،وهو ما ي�ساعد املنتدى على جتنيد
دعم مايل لأن�شطته عند ال�ضرورة.
•امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى� ،إجماال ،ملتزمة
بت�سديد ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية.
•ع�ضوية امل�ؤ�س�سات يف املنتدى ت�سهل لها
احل�صول على دعم مايل من اجلهات
املانحة.
•بع�ض امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى تخ�ص�ص
بنودا يف موازناتها العامة ل�صالح ن�شاطات
املنتدى.
•ي�ستفيد املنتدى من خربات امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء يف جتنيد الأموال.
•تدار احلركة املالية يف املنتدى ب�شفافية
عالية.
•يقوم املنتدى ب�إ�صدار تقارير مالية مدققة
وب�شكل دوري.
32

احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
•تفعي���ل جل���ان املتابع���ة ،غ�ي�ر الفعال���ة يف بع����ض
الأحيان.
•حت�سني متابعة تنفيذ القرارات من قبل امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء غري امل�شاركة يف االجتماعات.
•تطوي���ر تقاري���ر املنت���دى الإدارية بحي���ث ت�ضمن
اجلانب الو�صفي والتحليلي وبناء نظام للتوثيق.
•يف بع����ض احل���االت  ،تخفي���ف الع���بء الناجت عن
ا�ست�ضاف���ة املنت���دى على امل�ؤ�س�س���ة امل�ست�ضيفة من
خالل جتنيد املوارد اخلا�صة بتغطية تكاليف عمل
املنتدى.

احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
•تطوير ميزانية عامة للمنتدى.
•حت�سني التزام امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء بت�سديد
التزاماتها جتاه املنتدى ،وتطوير �آلية للتعامل مع
الأع�ضاء غري امل�سددين اللتزاماتهم.
•تخ�صي�ص كل امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء بنودا يف
موازناتها العامة ل�صالح ن�شاطات املنتدى.
•يعاين املنتدى من عجز مايل مرتاكم.
•فتح املجال امام املنتدى يف ال�سعي للح�صول على
متويل والذي يعيقه تخوف امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء
من حتول املنتدى �إىل م�ؤ�س�سة.
•تطوير قدرات املنتدى يف جمال تقدمي مقرتحات
امل�شاريع ،تنفيذ امل�شاريع والتقرير عنها.
•التقارير املالية املدققة بد�أت فقط منذ ثالثة
�أعوام.
•تقليل العبء املايل الناجت عن ا�ست�ضافة املنتدى
على امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة من خالل توفري موارد
خا�صة باملنتدى.

اما يف جمال الت�شبيك
احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
تراكمات جتربة بناء ال�شبكة
نقاط ال�ضعف:
املميزات:
•تفعي���ل م�شارك���ة امل�ؤ�س�س���ات �أع�ض���اء املنت���دى يف
•تظافر جهود املنتدى وم�ؤ�س�سات من خارجه
الن�شاطات امل�شرتكة ،الن غياب الفعالية اجلماعية
(�أهلي���ة ور�سمي���ة) يف العم���ل �ض���د ظاهرة
واالتكالية ينعك�س �سلبا على نتائج عملية الت�شبيك
العنف املوجه �إىل الن�ساء.
يف ق�ضايا حمددة.
•ب���ات املنتدى عنوانا معروف���ا حمليا و�إقليميا
•ال�ضغ���ط من اجل حت�سني تعاون م�ؤ�س�سات ال�سلطة
ودولي���ا ،م���ن خ�ل�ال م�شاركت���ه يف منتديات
الوطني���ة ب�شكل ع���ام  ،ووزارة �ش����ؤون املر�أة ب�شكل
حملية �إقليميا ودولية.
خا�ص يف عمليات الت�شبيك.
•�ش���كل وج���ود املنت���دى فر�صة ك�ب�رى لتبادل
•تطوي���ر وتدوين نظ���ام حتويل اخلدم���ات (حتويل
الأفكار و اخلربات ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء
الن�ساء املعنفات).
فيه.
•تطوير برنامج عمل للمنت���دى موجه لبناء وتطوير
•�أدى وج���ود املنت���دى �إىل ا�ستثم���ار �أجن���ع
ق���درات ومهارات امل�ؤ�س�س���ات الأع�ضاء يف املنتدى
للم�ص���ادر الب�شري���ة واملوارد املادي���ة املتاحة
يف جماالت ال�ضغط واملنا�صرة والت�شبيك.
م���ن خ�ل�ال الت�شبي���ك عل���ى م�ست���وى املركز
واملحافظات.
•عزز وجود املنتدى من عملية تبادل املعلومات
والأفكار بني امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء فيه.
•�ساع���د املنتدى يف تطوير نظام حتويلي فعال
للح���االت ( الن�س���اء �ضحاي���ا العنف) ومتفق
عليه.
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ويف جمال امل�صادر الب�شرية
تراكمات جتربة بناء ال�شبكة
•العم���ل يف �إط���ار املنت���دى مبني عل���ى �أ�س�س
تطوعية.
•العم���ل يف �إطار املنتدى ي�شكل فر�صة لتطوير
الذات.
•يعتم���د املنت���دى عل���ى وج���ود قاع���دة ن�سوية
عري�ضة ت�ساهم يف ن�شاطاته.
•ت�ساه���م ا�ستمراري���ة ممث�ل�ات امل�ؤ�س�س���ات
الأع�ض���اء يف متثي���ل م�ؤ�س�ساته���ن يف املنتدى
عام�ل�ا �إيجابي���ا لال�ستف���ادة الق�ص���وى من
امل�صادر الب�شرية املتاحة.
•ي�ش���كل مب���د�أ التط���وع ،وطاق���م امل�ؤ�س�س���ة
امل�ست�ضيف���ة للمنت���دى القاع���دة الأ�سا�سي���ة
مل�صادر املنتدى الب�شرية.
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احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
•العمل على �سد النق�ص القائم يف امل�صادر الب�شرية
الالزم���ة لتنفيذ ن�شاطاته وتوف�ي�ر موازنات كافية
لتوظيف امل�صادر الب�شرية ال�ضرورية.
•تخ�صي����ص وقت منا�س���ب ملمث�ل�ات امل�ؤ�س�سات يف
املنت���دى للعمل على ق�ضايا املنت���دى -وهن ي�شكلن
م�ص���ادر املنت���دى الب�شري���ة -من خ�ل�ال تخفيف
املهمات امللقاة عليهن يف م�ؤ�س�ساتهن �أ�صال.
•حت�سني توزي���ع االدوار وعدم االتكال على امل�ؤ�س�سة
امل�ست�ضيفة مما ي�ؤثر �سلبا على عملية الت�شبيك.

ويف جمال الن�شاطات
تراكمات جتربة بناء ال�شبكة
املميزات:
•نظم املنتدى عددا من الن�شاطات بغر�ض
تعريف اجلمهور باملنتدى ب�شكل �أو�سع.
•قامت امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى بدمج
املنتدى بن�شاطاتها اخلا�صة.
•ن�شاطات املنتدى �ساهمت يف تعظيم
القدرة الت�أثريية للمنتدى ،والتي باتت
�أكرث ملمو�سة ،بات املنتدى عنوانا معروفا
للم�ؤ�س�سات (الأهلية والر�سمية) كجهة
مهتمة بتبني ق�ضايا الن�ساء املعنفات.
•�شكلت الن�شاطات التي نظمها �أو �شارك
فيها املنتدى فر�صة لتعزيز ال�ضغط
واملنا�صرة والت�شبيك.
•يقوم املنتدى باختيار عنوان وا�ضح وحمدد
حلملته  ،وهو ما ي�ساهم يف تقوية احلملة
واملنتدى.
•هناك تناغم ما بني عدد من ن�شاطات
املنتدى مع ن�شاطات ذات طابع دويل تعزز
من دور املنتدى.
•عمل املنتدى على تنويع �أن�شطته مما �ساعد
يف �إ�شراك فئات جمتمعية خمتلفة.
•تو�سيع ح�ضور املنتدى ون�شاطاته يف و�سائل
الإعالم �ساعد يف احلث على �إجراء
درا�سات وتوثيق لق�ضايا حمددة.
•�ساعد وجود املنتدى امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء
على طرح ق�ضايا جريئة يف ن�شاطاتها.

احتياجات لتدعيم بناء ال�شبكة
نقاط ال�ضعف:
•التخطيط اجليد لن�شاطات املنتدى بحيث تبتعد
عن الطابع املو�سمي وتتوزع على كافة املناطق
املحتاجة لذلك.
•التاكد من اختيار امل�ؤ�س�سة املنا�سبة لال�ست�ضافة
بحيث ال تتعار�ض ن�شاطات املنتدى مع ن�شاطات
وطبيعة عمل امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة ،وب�صورة
ت�ضمن ان�سياب تنفيذ فعاليات املنتدى.
•تفعيل م�شاركة امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء ،و�إلزامها
بعدم تنفيذ ن�شاطات خا�صة بها م�شابهة
لن�شاطات املنتدى مما قد ي�ضعف ن�شاطات
املنتدى نف�سها.
•درا�سة مواعيد الن�شاطات ب�شكل جيد والت�أكد من
مالئمة توقيت الأن�شطة للبيئة املحيطة.
•ح�ساب جدوى الأن�شطة التي يقوم بها املنتدى
والت�أكد من مالئمتها للنتائج املرجوة منها
ومل�شاركة املجتمعات املحلية.
•االبتعاد قدر الإمكان عن تكرار نف�س الن�شاطات،
ملا ي�سببه ذلك من �إحباط.
•ت�شجيع االبداع وروح املبادرة واالبتكار يف
ن�شاطات املنتدى.
•�إدماج ن�شاطات مناه�ضة للعنف املنزيل ،وعنف
االحتالل ،والعنف الناجت عن االنفالت الأمني،
والعنف الناجت عن الف�ساد .مع ا�ستمرار الرتكيز
على حماربة قتل الن�ساء على قاعدة ما ي�سمى
ب�شرف العائلة.

وت�ش���ارك امل�ؤ�س�س���ات الأع�ض���اء يف املنتدى يف العديد من التحالفات ،االئتالفات وال�شب���كات على م�ستوى وطني ،اقليمي ودويل
تخ�ص مناه�ضة العنف �ضد املراة ال جمال لتعدادها جميعا هنا.
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 2الضغط
1.2
2.2
3.2

املفهوم والأ�س�س.
الن�شاطات الأ�سا�سية لل�ضغط الفعال.
جتربة املنتدى.

 1.2املفهوم والأ�س�س
تفه���م عملية ال�ضغط واملنا�صرة ،وت�ستخدم ب�صور خمتلفة .يف بع����ض الأحيان يتم فهم ال�ضغط واملنا�صرة على
اعتب���ار �أنهما مدلوالن لعملية واحدة ،ويف �أحيان �أخرى على اعتبار �أنهما مدلوالن لعمليتني منف�صلتني .ال يوجد
م���ا ه���و �صائب وخاطئ هنا ،فلكل مدخله يف �إدارة العملي���ة .ولأغرا�ض خدمة هذا الدليل� ،سوف يتم التعامل مع
املدلولني على اعتبار �أنهما مدلوالن ملفهومني وعمليتني منف�صلتني.
يفه���م ال�ضغ���ط على �أنه فعل �أو ن�شاط تقوم به جمموعة منا�صرة غري حكومي���ة (�أهلية �أو خا�صة) للت�أكد من �أن
وجهة نظر ،موقف الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات قد مت طرحة و�إي�صاله �إىل اجلهة احلكومية �أو الر�سمية امل�ستهدفة.
وال�ضاغ���ط ه���و �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة تعمل مبهنية يف الت�أثري على الت�شريع���ات واتخاذ القرار .ومن خالل ال�ضغط
تقوم جمموعات االهتمام (امل�صالح) بالعمل للت�أثري على الت�شريع.
يف بلدان عديدة ،تكون عملية ال�ضغط منظمة مع حمددات وا�ضحة يف الأدوار ،الأماكن ،ويف �أ�ساليب الن�شاطات
كذلك ،يف حماولة ملنع الف�ساد ال�سيا�سي .ويف فل�سطني ما زالت حتديدات عملية ال�ضغط قيد الت�شكل مع حماولة
تثبيت �أ�سبقيات على �أر�ض الواقع من قبل كافة الأطراف.
املجتمع املدين ،ال�ضغط واحلكم ال�صالح
من الواجب النظر �إىل عملية ال�ضغط على �أ�سا�س �أنها جزء مكون للحكم ال�صالح مبفهومه الوا�سع،
كم���ا ينظ���ر �إىل ال�ضغط على اعتبار �أن���ه ن�شاط رئي�سي ملنظمات املجتمع املدين للت�أث�ي�ر يف عملية �إتخاذ القرار،
وكجزء مف�صلي يف عملية امل�شاركة.
تلعب املنظمات الأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين دورا هاما يف منح وتقوية ال�صوت الذي يعك�س هموم وم�شاكل
ومطالب املواطنني ،وللت�أكد من توفري اخلدمات التي تلبي احتياجات النا�س.
وت���زداد نظ���رة املنظم���ات الأهلي���ة �إىل ال�ضغ���ط كمحط���ة ومدخ���ل لتغي�ي�ر ال�سيا�س���ات وللتوج���ه نح���و التغيري
االجتماعي.
وعلي���ه ميك���ن القول :ب����أن ال�ضغط هو جع���ل املواطنني م�شارك�ي�ن بفعالية �أك�ب�ر يف حتقيق الأه���داف ال�سيا�سية
واالجتماعية التي تلبي احتياجاتهم ،من خالل قنوات بنيوية (م�ؤطرة) لالحتجاج ،للنقد وللتفاعل.
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ويف ه���ذا ال�سياق ،تلعب امل�ؤ�س�سات الأهلية دورا حموريا كمطل���ق ومثري و كمن�سق للحوار العام حول ال�سيا�سات.
وبالعم���وم ،ف�إن الدور اخلا�ص مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدميوقراطيات املعا�صرة يرتبط بحقوق املواطنني،
وخا�صة ما يتعلق بحقهم يف امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات العامة.
عل���ى اعتب���ار �أن ال�ضغ���ط �أحد مكونات احلك���م ال�صالح ،ف�إن���ه يحت���اج �إىل منظومة من الظ���روف (ال�شروط)
الأ�سا�سية املقرة واملعتمدة من قبل الأج�سام الت�شريعية وم�ؤ�س�سات �صنع القرار .ومنها �أن يعامل ال�ضغط بتقدير
كن�ش���اط �أ�سا�سي للم�ؤ�س�سات املدنية يف عملية اتخاذ الق���رار ،و�أن تتوفر الرغبة يف امل�شاركة العري�ضة من خالل
�سل�سل���ة �صن���ع ال�سيا�س���ات ،و �أن تكون ال�سيا�سات والفعالي���ات منطقية وفعالة ،و�أن يك���ون توقيتها منا�سب وتوفر
االحتياجات ،وت�ضمن ال�صدق وال�شفافية وامل�سائلة.
�صانعوا ال�سيا�سات :امل�شرعون ومتخذو القرارات
تفرق نظرية ال�ضغط بني عدد من الفئات الأ�سا�سية ال�صانعة لل�سيا�سات واملتخذة للقرارات.
1 .1الأبطال :وهم املدافعون امللتزمون بالق�ضية .وامل�ستعدون حلمل الق�ضية �إىل زمالئهم ،وامل�ساعدة يف تطوير
�إ�سرتاتيجية متينة� ،أن يكونوا متحدثني بارزين عن الق�ضية �أمام اجلمهور.
2 .2املنا�ص���رون :وه���م امل�شرعون امل�ؤيدون ل( ق�ضي���ة ال�ضغط) ،ولكن يجب دفعه���م مل�ضاعفة ن�شاطهم ل�صالح
الق�ضية ،وللتحدث عنها وطرحها يف االجتماعات �أو املنتديات.
3 .3الواقعون على احلياد (املحايدون) :ه�ؤالء غري ملتزمني بالق�ضية مع احتمال �أن ي�صوتوا �أو يتخذوا �أي من
املوقفني (مع �أو �ضد).
4 .4اخل�ص���وم اله���اد�ؤون� :أولئك الذين يقفون �ض���د الق�ضية ،ولكن ال مييلون ليكونوا ن�شطاء �ضدها .واملهمة هنا
تكمن يف �إبقائهم غري نا�شطني� ،أو احليلولة دون حتولهم �إىل نا�شطني �ضد الق�ضية.
5 .5اخل�ص���وم الأ�ش���داء :ه�ؤالء هم امل�شرعون و�أ�صحاب القرار الذين يقودون املعار�ضة �ضد الق�ضية .واملهم هنا
ه���و العمل على عزلهم� ،إب���راز التطرف يف مواقفهم� ،إحاطتهم بالتحالفات وك�س���ب الآخرين ،والت�أثري على
الآخرين ،وجعل م�س�ألة منا�صرتهم والعمل معهم ق�ضية خمجلة.
 2.2الن�شاطات الأ�سا�سية لل�ضغط الفعال
من �أجل احل�صول على �ضغط فعال من ال�ضروري �إجناز ما يلي:
•املراقب���ة واملتابعة للعمليات ال�سيا�سية والتنموية ،م���ع الرتكيز اخلا�ص على القطاعات ذات ال�صلة بالق�ضية
مو�ضوعة ال�ضغط ومبجاالت عمل امل�ؤ�س�سة.
•حتليل العمليات ال�سيا�سية ،ودرا�سة احتماالت وفر�ص ت�أثريها على اتخاذ القرار.
•حتديد الأهداف املنوي حتقيقها من عملية ال�ضغط .
•اختيار �أدوات ال�ضغط الأكرث مالئمة.
•تطبيق ن�شاطات ال�ضغط والت�أكد من �إنها تخدم موقف موحد.
•تو�سيع نطاق العالقات العامة.
•مراقبة وحتليل ت�أثريات ن�شاطات ال�ضغط.
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•التحكم بت�أثريات عملية ال�ضغط.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن عملية ال�ضغط الفعال تتطلب التن�سيق بني نوعني خمتلفني من ن�شاطات ال�ضغط:
ال�ضغط الداخلي
ال�ضغ���ط الداخلي وهو �شكل من �أ�شكال ال�ضغط ي�أخذ جمراه داخ���ل الأج�سام الت�شريعية (كاملجل�س الت�شريعي)
من خالل:
•اللقاءات مع �صانعي القوانني وم�ساعديهم والطواقم العاملة يف اجلهاز.
•تقدمي املعلومات ،الدرا�سات والتحليالت للجان وملكاتب الت�شريع.
•تقدمي ال�شهادات يف �إطار ا�ست�شارات اللجان.
•التفاو�ض مع امل�شرعني و�صانعي ال�سيا�سات وجمموعات ال�ضغط الأخرى.
ال�ضغط اخلارجي
ال�ضغ���ط اخلارج���ي :تتطلب حم�ل�ات ال�ضغط الفعال���ة القيام بن�شاطات خ���ارج نطاق �إطار الربمل���ان �أو املجل�س
الت�شريعي ،تهدف �إىل تغيري يف ال�سيا�سات وال�ضغط حول الق�ضية.
بع�ض هذه الن�شاطات:
•ن�شاط���ات �إعالمية ،مبا يف ذلك م�ؤمت���رات �صحفية ،تقارير �صحفية م�سنودة بق�ص����ص واقعية ،ر�سائل �إىل
املحرر ،زيارة املحررين وهيئة التحرير� ،إعداد قائمة باملرا�سلني ال�صحفيني وعناوينهم وجماالت اهتمامهم،
حث كتاب الأعمدة والر�أي على تناول الق�ضية مو�ضع ال�ضغط.
•زيارات حملية لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي و�صناع القرار.
•ن�شاطات جماهريية مثل املهرجانات ،امل�سابقات،امل�سريات ،الإعت�صامات.
م���ن ال�ض���روري ان يتمكن ه���ذان النوعان م���ن ن�شاطات ال�ضغ���ط (الداخلي���ة واخلارجية) من �إح���داث معنى
�إ�سرتاتيجي للتدخل من خالل التوقيت ،اال�ستهداف ،تو�صيل الر�سائل...،الخ.
 3.2جتربة املنتدى
نظ���م املنت���دى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء العديد من حمالت ال�ضغط على امل�شرعني و�صناع القرار ،من اجل تغيري يف
قوانني �أو �إ�صدار ت�شريعات جديدة �أو تعديل يف �سيا�سات �أو تبني �سيا�سات معينة مل�صلحة الفئات املت�ضررة وب�شكل
خا����ص الن�ساء ،وعلى �سبيل املثال امل�شاركة يف حملة ال�ضغط من اجل تفعيل امل�شاركة الن�سوية يف االنتخابات ،او
حملة ال�ضغط لإجراء تعديالت على قانون العقوبات جترم قتلة الن�ساء ...الخ.
يف التجربة العملية امل�ستقاة من الواقع الفل�سطيني ال يوجد حدود وا�ضحة بني حمالت ال�ضغط واملنا�صرة وغالبا
م���ا يت���م القيام بعملية ال�ضغط واملنا�صرة ب�شكل متواز من اج���ل حتقيق هدف �أو غاية معينة �أو �إي�صال ر�سالة ما
�أو منا�صرة ق�ضية من الق�ضايا .يف الوقت الذي يتم فيه توجيه ال�ضغط على امل�شرعني و�صناع القرار با�ستخدام
�أدوات ون�شاط���ات خمتلفة ،يتم العمل على ح�شد الدعم واملنا�ص���رة ل�صالح الق�ضية من خالل ن�شاطات خمتلفة
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مبا فيها التوعية والتمكني.
وم���ن خالل جتربة عمل املنت���دى وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة ميكن اال�ستنتاج ب����أن الأدوات والن�شاطات امل�ستخدمة يف
حمالت ال�ضغط هي كالتايل:
الن�شاطات:
الأدوات:
•القوائ���م والدرا�س���ة التحليلي���ة ح���ول �صناع
القرار.
•�آلي���ات وا�ضح���ة لتعمي���م املعلوم���ات عل���ى
امل�ؤ�س�سات ال�شريكة.
•درا�سات وطنية و�إح�صائي���ات لتزويد �صناع
القرار بها.
•ملخ�ص���ات ح���ول ه���ذه الدرا�س���ات وع���ن
الأبحاث.
•نظام توا�صل دائم مع �صناع القرار (بطاقات
معايدة ،ر�سائل �شكر...،الخ ) ،بريد دوري،
تنظيم اجتماعات دورية.
•مدخل لإ�شراك �صناع القرار بالن�شاطات.

•عقد اجتماعات.
•تنظيم جل�سات ا�ستماع.
•�إع���داد ملف���ات معلوماتي���ة -معرفية ح���ول ق�ضايا
حمددة.
•تنظيم م�ؤمترات �صحفية.
•�إ�شراك �صناع القرار يف الن�شاطات العامة
•تنظيم لقاءات �إعالمية.
•�إعداد مذكرات ومطالبات.
•تنظيم حلقات نقا�ش وور�ش عمل.
•�إعداد ر�سائل وبيانات.
•عقد لقاءات فردية.
•ر�ص���د م�شارك���ة �صن���اع الق���رار يف االجتماع���ات
والإعالم.
•املطالبة ب�إعالن موقف.

ا�ستخدام االعالم
وي�ستخ���دم املنت���دى ،وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء ،الإعالم ب�شكل وا�سع يف �إغرا����ض ال�ضغط ،ويف نف�س الوقت لإغرا�ض
املنا�صرة.
اغرا�ض ا�ستخدام االعالم :توعية .ت�أثري على الر�أي العام .ومتكني الإعالميني.
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الأدوات:

الن�شاطات:

تنظيم م�ؤمترات �صحفية.
الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
العمل على تدريب كوادر �إعالمية.
الإعالن عن خدمات تقدمها امل�ؤ�س�سات.
عقد لقاءات مو�سعة مع الإعالميني.
�إ�صدار جمالت دورية.
تنظيم ور�شات عمل مع الإعالميني.
�إ�صدار مالحق بال�صحف اليومية.
تغطية نتائج حمالت جمع التواقيع يف الإعالم:
�إنتاج �أفالم وثائقية و ا�ستخدام الدراما.
ا�ستكتاب الإعالميني.
�إنتاج وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية.
ر�صد الإعالم.
بناء حتالفات مع الإعالميني.
ا�ستخ���دام زاوي���ة (بري���د الق���راء) يف ال�صحف تنظيم امل�سابقات الإعالمية.
جمع معلومات حول الإعالميني وحتليلهم.
اليومية.
عر�ض �أفالم ونقا�شها.
�إن�شاء �صفحة �إلكرتونية.
�إعداد م�سرحيات وعر�ضها.
ن�شر �إعالنات يف ال�صحف.
رفد ال�صفحة الإلكرتونية باملعلومات واملواقف.
الأبحاث والدرا�سات
وي�ستند املنتدى يف ن�شاطات ال�ضغط واملنا�صرة اىل الأبحاث والدرا�سات ،والتي ت�ستخدم لتبيان احلقائق ،تعزيز
املوقف يف احلملة ،تدعيم موقف امل�ؤيدين وك�سب منا�صرين جدد ودح�ض �أراء املعار�ضني واخل�صوم ،ويتم العمل
يف الأبحاث والدرا�سات وفقا:
االغرا�ض :التوعية ،الت�أثري على الر�أي العام ،تقييم االحتياجات ،ور�سم ال�سيا�سات والتوجهات على ال�صعيد
احلكومي وغري احلكومي.
الأدوات:

الن�شاطات:

خطة عمل للدرا�سات.
�أبحاث ودرا�سات.
ا�ستطالعات ر�أي.
تقارير.
حاالت درا�سية.
ق�ص�ص جناح.
�أوراق عمل.
ملخ�صات لأبحاث وتقارير.
جتارب موثقة.
درا�سات تقيمية.

�إجراء درا�سات.
تنظيم ور�ش عمل.
عقد لقاءات مو�سعة.
تنظيم م�ؤمترات للإعالن عن نتائج الدرا�سات.
ن�شر نتائج الدرا�سات والأبحاث.
بناء تدخالت وفق نتائج الدرا�سات.
ت�ضمني نتائج الدرا�سات يف خطط امل�ؤ�س�سات.
ال�ضغ���ط عل���ى �صن���اع الق���رار م���ن �أج���ل تبن���ي نتائج
الدرا�سات.
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احلمالت التي نظمها املنتدى:
لع���ل اب���رز احلم�ل�ات التي نظمها املنتدى هي حملة مناه�ضة القتل عل���ى خلفية ما ي�سمى ب (�شرف العائلة)
حملة م�ستمرة منذ � 4سنوات تطورت �إىل حملة مناه�ضة لقتل الن�ساء.
هذا �إ�ضافة اىل جمموعة من احلمالت نظمتها و�شاركت بها امل�ؤ�س�سات الع�ضوة يف املنتدى.
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 3املناصرة
 1.3املفهوم والأ�س�س.
� 2.3شروط ومتطلبات لإجناح حمالت املنا�صرة.
 3.3اخلطوات الرئي�سية للت�أكد من فعالية جهود امل�ؤ�س�سة يف جمال املنا�صرة .
� 4.3أدوات للت�أكد من فعالية الأداء.
 5.3جتربة املنتدى.
 1.5.3جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف جمال الن�شاطات اجلماهريية (املنا�صرة).
 2.5.3حمالت �ضغط ومنا�صرة من جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء.
	�أوال :حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف.
ثانيا :حملة مناه�ضة قتل الن�ساء.
ثالثا :حملة تطوير م�شاركة املر�أة يف االنتخابات (الكوتا الن�سوية).
 1.3املفهوم والأ�س�س
تعني املنا�صرة بالأ�سا�س :الن�ضال من �أجل عدالة اجتماعية �أكرث .وهي تعني الن�صرة ،التي تعطي مدخال للت�أثري
يف عملي���ة اتخاذ القرارات من قبل الأج�سام املناط به���ا ذلك .وت�سعى املنا�صرة �إىل تغيري عالقات القوة ما بني
مراكز اتخاذ القرار والنا�س الذين يت�أثرون بهذه القرارات.
تعريفات يف املنا�صرة
يختل���ف تعريف املنا�صرة باختالف الأغرا�ض الت���ي ت�ستخدم العملية من اجلها ،وباختالف مدلول هذه العملية،
ولعل التعريفات التالية الواردة �أدناه تعطي �صورة �أو�ضح للتعرف على تناول امل�صطلح من جوانبه املختلفة وعلى
1
مدلوالته وتعطي عالمات على تباينه وتقاربه من م�صطلح ال�ضغط.
( )1املنا�صرة :هي جمموعة من الن�شاطات الهادفة واملوجهة �إىل �أ�صحاب القرار لدعم مو�ضوع خا�ص ب�سيا�سة حمددة.
املنا�صرة :هي عملية اال�ستخدام اال�سرتاتيجي للمعلومات من اجل تغيري ال�سيا�سات التي ت�ؤثر على حياة الفئات املهم�شة من النا�س.
املنا�صرة :هي تعزيز مبد�أ ما ون�شر املعرفة حوله.
املنا�ص���رة :ه���ي �أي جمهود للت�أثري على �سيا�سة ما �أو �أ�صحاب قرار ،للن�ضال من �أجل التغيري االجتماعي ،لتحويل وجهات نظر العامة من النا�س وت�صرفاتهم ،ولتح�سني
�سلوكهم �أو لتحريك امل�صادر الب�شرية واملالية.
املنا�صرة :هي عملية هادفة اىل �إحداث التغيري يف ال�سيا�سات والقوانني واملمار�سات التي ت�ؤثر على الأفراد واملجموعات وامل�ؤ�س�سات.
املنا�صرة :هي مرافعة ودفاع وحماججة عن فكرة وتو�صيه يتقبلها الكثري من النا�س.
املنا�ص���رة :ه���ي عملي���ة م�ستمرة تهدف �إىل التغيري يف الت�صرف���ات ،الأعمال ،ال�سيا�سات والقوانني ،من خ�ل�ال الت�أثري على النا�س وامل�ؤ�س�س���ات بوا�سطة القوة والأنظمة
والهياكل على م�ستويات خمتلفة ل�صالح النا�س املت�أثرين باملو�ضوع.
املنا�صرة :هي بناء ق�ضية مقنعة والو�صول بها �إىل النا�س الذين هم يف موقع الت�أثري ،ت�شكيل �أو تنفيذ ال�سيا�سة وعملية اتخاذ القرار.
املنا�صرة تت�شكل من ا�سرتاتيجيات خمتلفة تهدف �إىل الت�أثري على اتخاذ القرار على امل�ستويات امل�ؤ�س�ساتية ،املحلية ،املناطقية ،الوطنية ،والدولية.
املنا�صرة :هي و�ضع م�شكلة على االجندة ،وتقدمي احللول لهذه امل�شكلة ،وبناء الدعم الالزم للعمل على امل�شكلة و�إيجاد حلول لها.
املنا�صرة :هي عملية التغيري االجتماعي الذي ي�ؤثر على الت�صرفات ،العالقات االجتماعية وعالقات القوى ،والتي تقوي املجتمع املدين وتفتح �آفاق الدميقراطية.
املنا�صرة :هي التحدث مع وبالنيابة عن الفقراء لو�ضع ق�ضايا لها حق الأولوية يف الفقر ،من خالل الت�أثري على قرارات احلكومات ،ال�شركات ،املجموعات والأفراد ذوي
ال�سيا�سات �أو الأعمال التي ت�ؤثر على الفقراء.
املنا�صرة :هي عملية الت�أثري على �صانعي القرار الرئي�سيني و�صناع الآراء (الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات) لتغيري ال�سيا�سات واملمار�سات ومبا فيه م�صلحة الفقراء.
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الهدف من املنا�صرة هو �إحداث حت�سينات ملمو�سة على حياة النا�س.
ت�سع���ى املنا�صرة �إىل �إحداث تغي�ي�رات على م�ستويات املجتمع البنيوية ،االجتماعي���ة ،وال�سيا�سية .التغري متعدد
الأبع���اد ،فالتغي�ي�رات ال�صغرية املتوا�صل���ة واملتتابعة ت�ؤدي �إىل �إحداث تغريات حتولية عل���ى املدى البعيد ،داخل
م�ؤ�س�سات �صنع القرار ويف ما بينها وبني املواطنني.
وال تكتف���ي املنا�ص���رة ا�ستهداف امل�شرعني ،و�إمنا ت�سته���دف كافة امل�ؤثرين اللذين يحتل���ون منا�صب متكنهم من
الت�أثري على التغيري مل�صلحة العدالة االجتماعية ،وهذا يت�ضمن:
•املواطنني.
•امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال القانون.
•الفاعلني الأ�سا�سني (ال�شركاء االجتماعيني ،التجمعات الدينية...،الخ).
•الإعالم.
•قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية.
•وغريهم.
� 2.3شروط ومتطلبات لإجناح حمالت املنا�صرة:
ت�ستند حمالت املنا�صرة الناجحة �إىل عدد من ال�شروط واملتطلبات:
•وجود معتقد ور�ؤية لعدالة املو�ضوع االجتماعية.
•الرقاب���ة ،واملتابع���ة والتحلي���ل للعملي���ات ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة والتنموي���ة و�أثره���ا عل���ى تط���ور العدالة
االجتماعية.
•الرقابة والتحليل للتقدم والإجنازات وال�سيطرة على ت�أثريات جهود املنا�صرة.
اما املتطلبات فهي:
•حتديد الأهداف.
•حتديد �إ�سرتاتيجية املنا�صرة.
•بناء حتالفات وائتالفات املنا�صرة.
حتديد الأهداف
ال غن���ى ع���ن التحدي���د الوا�ض���ح للأه���داف ،ف����إن الأهداف غ�ي�ر الوا�ضح���ة هي �سب���ب رئي�سي لف�ش���ل حمالت
املنا�صرة.
عند حتديد الأهداف ال بد من الأخذ بعني االعتبار الأهداف ق�صرية املدى والأهداف طويلة املدى.
ت�ساعد الأهداف ق�صرية املدى على جذب النا�س ،وجعلهم ي�ؤمنون ب�إمكانية �إحداث التغيري� ،أما الأهداف طويلة
الأمد والتي تبنى على الإجنازات التكتيكية ف�إنها ت�ؤدي �إىل ر�ؤية او�سع.
43

وم���ن ال�ض���روري �أن حتدد الأهداف لي�س فقط للدائرة الداخلية يف حم�ل�ات املنا�صرة ،و�إمنا للدائرة اخلارجية
�أي�ضا .ويكون للأهداف ،التي تخدم وتتوجه للنا�س وللم�ؤ�س�سات ،القوة على �إحداث التغيري.
•ت�ساع���د الأه���داف املبا�ش���رة واملح���ددة على تطوي���ر جمموع���ات جماهريية تك���ون م�ستعدة ملراقب���ة تنفيذ
ال�سيا�سات.
•مبقدور الأهداف �أن تركز على الأفعال على م�ستويات خمتلفة ،حملية ودولية.
•يج���ب �أن تركز �صياغة الأه���داف على الت�أثريات الإيجابي���ة على الأفراد ،امل�ؤ�س�س���ات ،املجتمعات واملجتمع
املدين.
�إ�سرتاتيجيات املنا�صرة
حت���دد �إ�سرتاتيجي���ة املنا�ص���رة خط���وة طويل���ة الأم���د تت�ضم���ن الأه���داف والأدوات الت���ي �ست�ستخ���دم لتحقيق
الإجنازات.
ومن �أجل تطوير �إ�سرتاتيجية منا�صرة ال غنى عن الإجابة على الأ�سئلة التالية:
•االهداف :ماذا نريد �أن نحقق؟
•اجلمهور :من مبقدوره �أن ي�ساهم؟
•الر�سالة :ماذا يريدون �أن ي�سمعوا؟
•املر�سل :ممن يريدون �سماع ذلك؟
•التقدمي :كيف يجب �أن نقدم لهم ذلك؟
•امل�صادر :ماذا نحتاج؟ وماذا لدينا؟
•الفجوات :ماذا نحتاج لأن نطور؟
•االنطالقة الأوىل :كيف �سوف نبد�أ؟
•التقييم :كيف �سوف نعلن عن النجاحات؟
حتالفات املنا�صرة
يف �أغلب احلاالت جتتمع املنظمات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين معا من �أجل التعاون.
تطور حمالت املنا�صرة ر�ؤية جمتمع �أقوى ،وجتمع معا م�صادر و�أفكار متعددة وتتجنب تكرار اجلهود.
�إن �أحد ال�شروط الأ�سا�سية لتكوين جمموعات التحالف تتج�سد يف تطوير هيكلية التحالف او االئتالف .وت�ضمن
هيكلية الإئتالف الفعالة �إجابة على الأ�سئلة التالية:
•الع�ضوية :من ي�ستطيع امل�شاركة؟ وبناءا على �أية موا�صفات؟
•امل�شاركة :كيف يتوقع �أن ي�شارك ه�ؤالء الأع�ضاء؟
•القيادة :ما هي امل�ؤ�شرات التي حتدد اختيار القادة؟
•اتخاذ القرارات :ما هو منط هيكلية اتخاذ القرار؟ وما هي الإجراءات التي �سوف تطبق؟
•التعامل مع الأزمات والتوترات :ما هي �إ�سرتاتيجية التعامل لإدارة الأزمات؟
وم���ن ال�ضروري مراعاة وجود هوية وا�ضحة وقوية للتحالف ،واحلفاظ على ا�ستقاللية الأع�ضاء ،وكذلك تطوير
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�إ�سرتاتيجية ات�صال وتوا�صل فعال.
 3.3اخلطوات الرئي�سية للت�أكد من فعالية جهود امل�ؤ�س�سة يف جمال املنا�صرة:
اخلطوة االوىل :تهيئة امل�ؤ�س�سة للنجاح من خالل اجلهود التالية :اختيار �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة ممن لديهم
�ص�ل�ات وروابط �سيا�سية ،دعم امل�ؤ�س�سات الأهلية املحلية ،تقدمي التدريب املنتظم والتعليم للأج�سام املنا�سبة،
تركيز جهود املنا�صرة على ق�ضايا حمددة ،تن�سيق اجلهود مع امل�ؤ�س�سات الداعمة ،وتقدمي دعم �شخ�صي (لي�س
م�ؤ�س�ساتي) للمر�شحني ال�سيا�سيني �أو اللجان الفاعلة �سيا�سيا.
اخلطوة الثانية :جتهيز وتوفري الأطر وامل�صادر الالزمة جلهود املنا�صرة من خالل اجلهود التالية:
•تطوير برنامج عمل ر�سمي.
•تفريغ مدراء/مديرات رئي�سني/ات لعمليات املنا�صرة على �أ�سا�س وظيفة كاملة �أو جزئية.
•ت�شكيل جلنة منا�صرة او جلنة عالقات عامة.
•و�ض���ع �إداريني/ات رئي�سي�ي�ن/ات و� /أو �أع�ضاء/ع�ضوات جمل�س الإدارة يف اللج���ان الرئي�سية على امل�ستوى
املحلي ،املناطقي ،والوطني.
•تعيني �أو التعاقد مع متخ�ص�صني/ات �أو �شركات متخ�ص�صة يف جمال املنا�صرة وال�ضغط.
اخلطوة الثالثة :تنفيذ حملة املنا�صرة والتي حتتوي على �أربعة عنا�صر :امل�شاركني املنا�سبني ،الر�سائل املنا�سبة،
تعلي���م وتدريب املتحدثني على ه���ذه الر�سائل ،واال�سرتاتيجيات والن�شاطات لإ�سم���اع الر�سائل للجمهور املقرتح
وامل�ستهدف.
� 4.3أدوات للت�أكد من فعالية الأداء.
 -1فح�ص مدى توفر ال�شروط لتحقيق �أهداف املنا�صرة.
ال�شروط

الهدف
الأول

الهدف الثاين

هل يوجد معلومات نوعية �أو كمية تو�ضح �أن الو�صول �إىل الهدف
�سوف ي�ؤدي �إىل حت�سينات حقيقية يف الو�ضع؟
هل ميكن حتقيق الهدف؟ حتى بوجود معار�ضة؟
هل �سيجد الهدف ت�أييدا كافيا من النا�س؟ هل النا�س يهتمون
بالهدف �إىل احلد الذي يدفعهم �إىل القيام بالعمل؟
هل يف الإمكان جتنيد الأموال �أو �أية م�صادر �أخرى لدعم العمل
لتحقيق الهدف؟
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هل بالإمكان حتديد �أ�صحاب القرار امل�ستهدف وبو�ضوح؟ ما هي
�أ�سمائهم ومنا�صبهم؟
هل يوجد للهدف �إطار زمني وا�ضح وواقعي؟
ه���ل يوجد حلفاء وحتالفات مع �أفراد� ،أو م�ؤ�س�سات هنالك حاجة
مل�ساهمته���م من �أجل الو�صول �إىل اله���دف؟ هل �سي�ساعد الهدف يف
بناء حتالفات مع قطاعات �أخرى ،م�ؤ�س�سات غري حكومية ،قياديني،
�أو ذوي �شان �آخرين؟ من هم؟
هل الهدف وا�ضح و ميكن فهمه ب�سهوله؟
ه���ل العمل على الهدف يعطي النا�س الفر����ص للتعلم �أكرث بحيث
ي�صبحوا �أكرث ارتباط ًا بعملية اتخاذ القرار؟
 -2كيف تقوم بتحليل ت�شريع �أو �سيا�سة؟
تذكر/ي
اخلطوة الأوىل يف عملية التحليل والت�أثري يف مو�ضوع الت�شريع �أو ال�سيا�سات هي عملية فهم وا�ضحة ملا يقوله هذا
الت�شريع �أو ال�سيا�سة ومدى �إمكانية ت�صحيحه �أو حت�سينه.
�أ�سئلة يجب الإجابة عليها عند قراءة �سيا�سة عامة �أو ت�شريع ما
قائمة الأ�سئلة التالية قد ت�ساعد يف عملية حتليل ال�سيا�سة �أو الت�شريع:
•من امل�ستفيد من هذا الت�شريع �أو ال�سيا�سة (�إن وجد)؟
•من اخلا�سر من هذا الت�شريع �أو ال�سيا�سة (�إن وجد)؟
•ما هي تبعات هذا الت�شريع �أو ال�سيا�سة يف حالة تطبيقه على مدى ال�سنوات اخلم�س القادمة؟
•ما ت�أثري هذا الت�شريع �أو ال�سيا�سة على الفئات املهم�شة؟
•هل ميكن للنا�س العاديني �أن يفهموا هذا الت�شريع �أو هذه ال�سيا�سة؟
•من يدعم هذا القانون /ال�سيا�سة؟ وملاذا؟
•كيف �سيفهم �أ�صحاب القرار هذا املو�ضوع؟
•ما هي التكلفة املالية لهذه ال�سيا�سة �أو القانون؟
•هل ميكن فر�ضه؟ �إذا كان ميكن فر�ضه ،من �سيفر�ضه؟ وكيف؟
•ما هي كلفة عدم تطبيق هذا القانون �أو ال�سيا�سة؟
•ه���ل القانون /ال�سيا�سة تخرق قرارات الأمم املتحدة حلق���وق الإن�سان �أو �أية معاهدات وقعت من قبل
�أية دولة؟
•هل القانون �أو ال�سيا�سة تتما�شى مع حقوق الإن�سان �أو الد�ستور؟
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كيف يتم ا�ستخدام التحليل الذي قمت به للت�أثري على الت�شريعات �أو ال�سيا�سات؟
يف حال���ة مت االتف���اق على �إجاب���ات الأ�سئلة املبينة �أع�ل�اه ،عندها نحتاج للعمل على �صياغ���ة ورقة حتدد موقفك
وتقدميه���ا لأ�صح���اب القرار كتابة وتر�سله���ا �إىل الإعالم لن�شرها ،وتدعو �إىل االجتماع���ات وتنظيم حما�ضرات
حول املو�ضوع .....ون�شاطات ذات عالقة لتعريف النا�س بهذا املوقف.
 -3ت�صميم ر�سائل ومواد الحتياجات املعلومات موجهة �إىل امل�ستمعني املختلفني
مثال :مو�ضوع للمنا�صرة :منع الزواج املبكر للفتيات
الر�سائل املقرتحة
االهتمامات املحتملة
اجلمهور
تدخ�ل�ات ذات ج���دوى وفاعلي���ة
التزامات يف امليزانية
�أ�صحاب القرار /ال�سيا�سيني
اكرب
حت�ضري الر�أي العام
الرئي�س /رئي�س الوزراء
فر�ص���ه لإب���راز قي���ادات واخ���ذ ح���ق كل طف���ل وطفل���ة يف حي���اة
وزير االديان
الطفولة
الف�ضل يف حتقيق جناح
الإداريني املحليني
�أع�ض���اء الربمل���ان �أو املجل����س تبعات للم�س�ؤولية القانونية.
برنام���ج ي�سته���دف الوالدي���ن
الت�شريعي.
والفتيات
فر�ص لتعليم الفتيات
القدرة على توثيق نتائج
املمولني
حماي���ة �صح���ة وحي���اة الفتي���ات
جدوى فعالية التكلفة
م�ؤ�س�سات
وكاالت �أجنبية ( مثل � SIDA,إمكاني���ة التكام���ل مع مب���ادرات والأمهات
ظ���روف تن�شئ���ة �أف�ض���ل للأجيال
) Oxfam, DFID, JICAموجودة
القادمة
ا�ستدامة امل�شروع
وكاالت دولية مثل (World
�أ�س���رة مبني���ة عل���ى فر����ص
الفوائد من الدعم اخلارجي.
)Bank
اال�ستدامة.
الر�سالة الرئي�سي���ة �ستعتمد على
قيمة الأخبار وتوقيتها
ال�صحافيني
املظهر ومكان ت�سويقها
�صحافيني متخ�ص�صني بالتقارير مواجهات حمتملة
ه���ل مت الإع�ل�ان ع���ن الق�ص���ة الق�ص����ص �ستك���ون عن جناحات
ال�صحية وعالقات اال�سرة
حملة منع ال���زواج املبكر والنا�س
�سابقا؟
حمرري ال�صحف
ه���ل يوج���د �ص���ور ومتحدث�ي�ن الذين ا�ستفادوا منها
كتاب الوقائع
ق�ص����ص جديدة م�ش���اكل الزواج
جيدين؟
كتاب الأعمدة ال�صحافية
املبكر وخماطره.
االقت�صاديني/و�صحافني
ق�ص����ص ع���ن اهتمام���ات النا�س
تقدميني
وعن املتطوعني.
�صحافي�ي�ن متخ�ص�ص�ي�ن ب�ش�ؤون
املر�أة واال�سرة.
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املمولني وم�ؤ�س�سات الدعم
امل�ؤ�س�سات غري احلكومية
 الرتكيز على جيل ال�شبابم�ؤ�س�سات الإغاثة
كيف تن�سجم الر�سالة مع ر�سالة
م�ؤ�س�سات التنمية
امل�ؤ�س�سة؟
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان
الأجندة امل�شرتكة للر�ؤى
م�ؤ�س�سات الطفولة
امل�ؤ�س�س���ات الن�سوي���ة وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة
الفر�ص للعب دور مميز.
املنا�صرة لق�ضايا املراة.

جناح احلملة يعتمد على مدى
حتريكك ملجتمعك
م�شاركتك قد ت�ساعد
�ساعد على بناء بيئة ثقافية
ملجتمعك حترتم �إرادة احلياة.

جدوى التخفيف من امل�شاكل
املمار�سني ملهنية التزويج
عاملي القطاع العام واخلا�ص يف اال�سرية
فر�ص ال�ستخدام �أبحاث جديدة
جمال ال�ش�ؤون املدنية
ومبادرات �إبداعية
امل�ؤ�س�سات الطبية
التزامات مالية وقانونية يف
معاهد البحث واملعاهد
العمل.
الأكادميية.

تطبيق القوانني
�ساعد يف بناء جمتمع يحمي
االطفال نظام مراقبة اجتماعي،
�صحة الأطفال من �صحة الأم.
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 5.3جتربة املنتدى.
 1.5.3جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات االع�ضاء يف جمال الن�شاطات اجلماهريية (املنا�صرة).
 2.5.3حمالت �ضغط ومنا�صرة من جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء:
	�أوال :حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف.
ثانيا :حملة مناه�ضة قتل الن�ساء.
ثالثا :حملة تطوير م�شاركة املر�أة يف االنتخابات (الكوتا الن�سوية).
 1.5.3جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات االع�ضاء يف جمال الن�شاطات اجلماهريية (املنا�صرة).
الآليات:
توعية حول ظواهر اجتماعية (العنف الأ�سري ،قتل الإناث).
تغيري املفاهيم واملعتقدات ال�سائدة حول العنف �ضد املر�أة.
الن�شاطات:
الأدوات:
مطويات (بر�شورات) .
وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية.
وتوزيع مطويات.
�إ�صدار ن�شرات.
�شهادات حية.
حمالت جمع تواقيع.
م�ؤمترات �صحفية.
الفتات و�إعالنات �شوارع.
الدراما والفنون اجلميلة و�أفالم.
م�ؤمترات جماهريية.
احتفاالت جماهريية.
رحالت تعليمية.
خميمات �صيفية.
برامج تلفزيونية دائمة.
برامج تكاملية.

تنظيم �إعت�صامات جماهريية.
عقد م�ؤمتر �صحفي.
�إقامة معر�ض فني.
تنظيم م�سرية.
تنظيم خيمة �إعت�صام.
عقد ور�ش عمل.
عقد حما�ضرات.
�إعداد حلقات �إذاعية وتلفزيونية.
تنظيم حلقات حوار.
تنظيم �سباق مراثون.
تنظيم مظاهرة احتجاجية.
تنظيم �إ�ضراب عن الطعام.
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ال�صياغة:

الق�ضية/الفكرة:

ج���رت عملي���ة بحثية قب���ل �صياغ���ة الفكرة ،بحي���ث تو�صلت
العملية �إىل �صياغة الق�ضي���ة كما يلي :هناك �ضرورة لوجود
قان���ون منف�ص���ل (ح���ول حماي���ة الأ�س���رة من العن���ف) عن
القوانني املعمول بها.
بد�أ امل�شروع كم�شروع مل�ؤ�س�سة (مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي) و�أتفق على �أن يدعمه املنتدى.
امل�ؤ�س�س���ات� ،أع�ض���اء املنت���دى خ�صو�صا� ،أ�صبح���ت �شريكة
بامل�شروع ر�سميا.
امل�ؤ�س�س���ات مل ت�ش���ارك يف و�ضع اخلطة �أ�سا�س���ا ،وال ت�شارك
بالتخطيط للأن�شطة.

ج���اءت الفك���رة مبني���ة عل���ى معرف���ة  ،دالالت ،جترب���ة
وم�شاهدات.
الفك���رة عام���ة ،لأنها ت�شمل �أك�ث�ر من ط���رف ولي�ست ق�ضية
خا�صة بعدد حمدود من النا�س.
الفك���رة عادل���ة ،لأنه���ا تلقى دعم م���ن م�ؤمنني به���ا ،وت�شمل
يف طياته���ا حماية حلق���وق الآخرين غ�ي�ر املت�أثرين مبا�شرة
بامل�شكلة.
الفكرة تن�سجم مع ر�ؤية ور�سالة امل�ؤ�س�سة.

املو�ضوعة

حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف

�أوال :حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف
ثانيا :حملة مناه�ضة قتل الن�ساء
ثالثا :حملة تطوير م�شاركة املر�أة يف االنتخابات (الكوتا الن�سوية)

زيادة حاالت قتل الن�ساء.
بدء امل�ؤ�س�سات الأهلية بعملية توثيق حاالت قتل
الن�ساء.
اهتمام من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية
باملو�ضوع.

حملة مناه�ضة قتل الن�ساء

 2.5.3حمالت �ضغط ومنا�صرة من جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء:

دعوة من مركز القد�س للن�ساء (من خالل جتربة نقلها وفد
�سويدي زائر).
لقاء م�ؤ�س�ساتي.
توج���ه للإحت���اد الع���ام للم���ر�أة الفل�سطيني���ة �أدى �إىل تقدم
الفكرة.
ت�شكيل جلنة من الأطر الن�سوية وامل�ؤ�س�سات الأهلية.

حملة تطوير م�شاركة املر�أة يف االنتخابات (الكوتا
الن�سوية)
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�شارك يف العملية:

جمع املعلومات:

قانونيات�،أخ�صائي���ات اجتماعيات،متخ�ص�ص���ات بق�ضاي���ا
املر�أة ،م�ست�شار قانوين� ،إداريني.
مت تثبيت ال�صيغة ،بحيث تكون� :ضرورة وجود قانون منف�صل
حلماية الأ�سرة من العنف.

وي�شمل ذلك:
مراجعة القوانني املعمول بها.
الإطالع على مواثيق دولية.
مراجعة م�سودات قوانني يف بلدان الإقليم.
الإط�ل�اع عل���ى اللوائ���ح التنفيذي���ة يف وزارة ال�ش����ؤون
االجتماعية.
الإط�ل�اع عل���ى القان���ون الإ�سرائيل���ي يف م���ا يتعل���ق ب�س���كان
القد�س.
الإط�ل�اع على الربتكوالت الدولي���ة التي وقعت عليها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
ر�صد ودرا�سة حاالت.
مراجعة الإجراءات يف املحاكم ولدى ال�شرطة.
وبعد جمع املعلومات من امل�صادر املذكورة �أعاله ،قام املركز
ب:
مراجعة وثائق و�أدبيات(درا�سة وحتليل).
مراجعة الإجراءات.
درا�سة حالة.
ع�صف ذهني ( ور�ش عمل �إ�ستنتاجية).

امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى لديها �سجالت.
�سجالت امل�ؤ�س�سات احلكومية.
درا�سة حالة.

خرباء وجلان عمل ،معلومات قانونية.
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الفئات امل�ستهدفة:

املجتمع املدين ،امل�شرعني،الأحزاب
ال�سيا�سية،القانونيني،الإعالميني ،املجتمع ب�شكل
عام.
مت التحديد من خالل التجربة واالرتكاز على
اخلربة يف هذا املجال ،ومل يتم توثيقه وعقد
ور�ش عمل لتطويره.
 املجتمع املدين. امل�شرعون والأحزاب ال�سيا�سية. القانونيون. الإعالميني. -املجتمع ب�شكل عام.

حتليل ذوي ال�ش�أن:

الهدف:

�س���ن قان���ون حلماية الأ�س���رة من العنف ( م���ع جمموعة من
امل�ؤ�س�س���ات يف املنطق���ة عل���ى �صعي���د �إقليمي ،وم���ع املنتدى
وم�ؤ�س�س���ات حقوقي���ة على ال�صعيد املحل���ي).ومت العمل على
ذلك من خالل:
ت�شكي���ل ائتالف للعمل على قانون حماي���ة الأ�سرة من العنف
(بناءا على جل�سات يف امل�ؤ�س�سات ويف املنتدى).
�إقناع امل�ؤثرين وامل�شرعني ،والأحزاب ال�سيا�سية ،وال�شرطة و
وزارة الداخلية ،وامل�ؤ�س�سات املدنية.
رفع وعي املجتمع ب�أهمية وجود القانون.

�صناع القرار ،الأحزاب ال�سيا�سية ،الأطر الن�سوية ،اجلمهور،
امل�شرعون.

احلد من حاالت القتل.
�إ�صدار قوانني تعالج الق�ضية.
�إبراز الق�ضية ك�أولوية يف الأطر احلكومية.
نقل الق�ضية من حاالت خا�صة �إىل حالة جمتمعية.
ر�صد حاالت.
�إثارة الر�أي العام حول الق�ضية.
�آلية عمل مبنية على:
 حتليل امل�شكلة من قبل �أع�ضاء املنتدى. مت تخ�صي�ص جل�سات خم�ص�صة للتخطيط. اجتماعات دورية للمتابعة.ه���دف ت�شغيلي �:إ�ص���دار تقرير توثيقي حل���االت قتل الن�ساء
2007-2002

مكتب الرئي�س.
�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي.

مت تطوير الأهداف من خالل اللجنة.
احل�ص���ول عل���ى كوت���ا ن�سوي���ة بالهيئ���ات املحلي���ة واملجل����س
الت�شريعي بن�سبة .%30
تبني املجل�س الت�شريعي لقانون الكوتا.
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امليزانية:

حتدي���د
واخل�صوم:

احللف���اء

الإ�سرتاتيجيات:

يوجد موازنة وا�ضحة وحمددة لكل ن�شاطات امل�شروع.
املوازنة ملدة � 3سنوات (امل�شروع ممول).
بعد � 3سنوات يجب التفكري بكيفية جتنيد الدعم
و�إذا ما كان �سيتم حتويل امل�شروع �إىل م�ؤ�س�سة
�أخرى �أم �سي�ستمر مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي مبتابعته.

احللفاء  :الأحزاب ال�سيا�سية ،املنتدى،
�شخ�صيات جمتمعية م�ؤثرة� ،صناع القرار،
�أع�ضاء الت�شريعي من ممثلي الأحزاب
الي�سارية ،ال�شرطة� ،إعالميني منا�صرين لق�ضايا
املر�أة ،ائتالفات �أخرى.
اخل�صوم :مل يتم ح�صرهم.

ا�ستخدام التوعية.
جتنيد الإعالم.
ا�ستغالل احلملة العاملية ملناه�ضة العنف.
ا�ستخدام الدراما.
القيام بزيارات لل�شرطة وللم�ؤثرين.
الت�شبيك مع منتدى املنظمات الأهلية املناه�ضة
للعنف.
دورة تدريبية يف �إدارة حمالت ال�ضغط
واملنا�صرة.
تنظيم لقاءات �إذاعية.
�إ�صدار ن�شرة تعريفية.
ور�شات عمل وندوات.
�إنتاج وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية.

م�ساهمات الأع�ضاء (اال�شرتاكات).
جتنيد الأموال من خالل اجلهات املانحة.
تخ�صي�ص جزء من ميزانيات امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء لتدعيم �أن�شطة املنتدى.

القاعدة اجلماهريية.
وزارة الع���دل وال�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطيني���ة (حلف���اء
وخ�صوم).
امل�ؤ�س�سات احلقوقية.
امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
اخل�صوم :رجال الدين بالعموم.

�إجراء درا�سة ون�شر نتائجها.
عقد لقاءات فردية.
عقد لقاءات جماهريية.
تنظيم لقاءات مع رجال الدين.
جتنيد و�سائل الإعالم.
تنظيم حملة جمع تواقيع
ا�ستخدام الدراما.
�إ�صدار ن�شرات تعريفية.
�إنتاج بو�سرتات والفتات.
�إ�صدار بيانات وتنظيم �إعت�صامات.
كتابة الر�سائل واملذكرات.
�إر�سال ر�سائل �إىل الرئي�س.

مل يتم تطوير خطة مالية.
مت تغطية الن�شاطات يف حينه.

حتدي���د اخل�صوم املعار�ضني :الع�شائر،الأحزاب الإ�سالمية،
بع�ض الن�ساء.
حتديد جمموعات املنا�صرة.

الت�أثري على �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي للت�صويت ل�صالح �سن
( قانون الكوتا).
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ال�شراكة:

التقيي���م والرقاب���ة
واملتابعة:

تغيب ال�شركاء عن تطوير الفكرة يف التخطيط.
م�ؤ�س�سة واحدة تخطط وتتابع.
يف العملية م���ن املفرو�ض �أن تكون �شراك���ة حقيقية بدءا من
عملية التخطيط.
تطوي���ر الإ�سرتاتيجي���ات والن�شاطات وال�سيا�س���ات والأدوات
مت بحك���م الع���ادة ولي�س مبنيا عل���ى درا�سة حتليلي���ة للحملة
وخ�صو�صيتها.
يجب تخ�صي�ص وقت كايف للتخطيط للحمالت ت�ضمن جودة
اخلطة.

التو�صيات واملالحظات.
تقييمات الور�ش.
جمع تواقيع بعد الور�ش.
التقييم لي�س مبنيا على امل�شاركة.

عل���ى مراح���ل ( �إع���ادة التخطي���ط م���ع كل مرحل���ة تقيي���م
ومراجعة).
�إ�صدار تقارير مالية و�إدارية.
تقيي���م ومراجع���ة مرتبط���ان باحل���دث والتق���دم بالعم���ل
وامل�ستجدات.
م���ن خ�ل�ال املنت���دى مت �إج���راء التقيي���م مرة واح���دة خالل
ال�سنتني.

مل يكن هناك خطة رقابة.
التقيي���م واملتابع���ة كان تلقائي���ا ،م���ن خ�ل�ال اجتماع���ات
دوري���ة ملراجعة العم���ل وتقييم الأن�شط���ة وحتديد التعديالت
الالزمة.
يت���م تطوير اخلط���ة بالتتايل على مراح���ل ،وهي خطة مهام
وطوارئ.
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امليزانية

موا�صفات �شخ�صية:

تنظيم و�إدارة احلملة
معاي�ي�ر ت�شكي���ل
الفريق:

الربنامج حمدد وممول ،ومن خالل الن�شاطات ميكن تغطية
االحتياجات املالية.

املهارات:الإمي���ان بالق�ضي���ة  ،مه���ارات القي���ادة ،مه���ارات
االت�صال ،خربة يف املو�ضوع ،اللغة� ،شبكة العالقات.
غياب املوازنة ي�ؤدي �إىل االعتماد على ا�شرتاكات الأع�ضاء.
مع بروز الن�شاطات يتم العمل على جتنيد الأموال.
ع���دم ح�صر امل���وارد املطلوب���ة و�إمن���ا مت التوا�ؤم م���ع ما هو
موجود.

مهارات ،خربة ،قدرة على الإقناع ،قدرة على تطوير احلجج،
قيادة احلمالت ،قدرة على الت�أثري.

قانونيني.
باحثني اجتماعيني خمت�صني بق�ضايا العنف.
�أع�ضاء املنتدى( بحكم جتربتهم).

ال يوج���د معايري الختي���ار �أع�ض���اء الفري���ق (با�ستثناء تبني
امل�ؤ�س�سة للمو�ضوع).
ال يوجد ت�أهيل لأع�ضاء الفريق.
يت���م العمل وفقا للطاقات املتوفرة ولي�س بناءا على متطلبات
احلملة.
الن�شاطات تنفذ من خالل فرق �صغرية.

مل يكن هناك ميزانية حمددة �،إمنا كان يتم تقدير التكاليف
عند �إقرار الأن�شطة.
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة كانت تغطي تكاليف الن�شاطات.

تنطب���ق عل���ى امل�ؤ�س�سة وبع����ض الأ�شخا�ص امل�ؤثري���ن والذين
لديهم معرفة باملو�ضوع.
التمثيل يت���م للم�ؤ�س�سات املعنية ودرج���ة الن�شاط تعود للفرد
ممثل امل�ؤ�س�سة ولي�س للم�ؤ�س�سة نف�سها.
درج���ة اهتمام امل�ؤ�س�سات متفاوتة ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون
هذا املعيار فعال.
تطوي���ر معايري تخ����ص ال�شخ�ص ممثل امل�ؤ�س�س���ة �أو املنتدب
عنها ،وال يكفي الركون اىل معيار امل�ؤ�س�سة.
عدم �إعطاء الوقت الكايف لل�شخ�ص ممثل امل�ؤ�س�سة ،حيث �أن
ممثلي امل�ؤ�س�سات مثقلون باملهام يف م�ؤ�س�ساتهم.
�إدراج مو�ضوع االهتمام ال�شخ�صي ك�أحد معايري امل�شاركة.
�إدارة الفريق:
اجتماعات دورية.
توزيع املهمات على �أع�ضاء الفريق.
ت�أهيل الفريق:
مل يتم العمل على ت�أهيل الفريق.
مت ت�أهيل امل�ستهدفني.
املعلومات لدى الفريق:
الإطالع على مو�ضوع احلملة.
الإطالع على الإجراءات املتبعة عند تعديل القوانني.
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املواد امل�ساندة:

الن�شاطات:

م�سودات القانون.
دليل تو�ضيحي داعم للقانون.
تو�ضيح الفجوات يف القوانني.
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تعديل �أو �إ�صدار القوانني.

خط���ة �سنوية تت�ضمن كافة الأن�شط���ة (ور�ش عمل  ،لقاءات،
�إنتاج �أفالم ،تنظيم جتمعات� ،إنتاج مواد تربوية م�ساندة).

مل�صقات ،الفتات ،مواد توعوية.

مت اعتماد املعايري التالية يف حتديد الن�شاطات.
التوزيع اجلغرايف.
حجم التمويل.
وج���ود امل�ؤ�س�س���ات �أو مكاتبه���ا الفرعي���ة يف املناط���ق
واملحافظات.
الفئات امل�ستهدفة.
تكثيف الن�شاطات يف مواعيد ثابتة
( �8آذار.)12/25-11/25،

بيانات.
مذكرات.
مل�صقات.
بو�سرتات.
الفتتات.
كتيبات.
ر�سائل ومذكرات.

مل يك���ن الن�ش���اط مربوط ب�سقف زمن���ي ( موعد االنتخابات
كان هو الأ�سا�س).
كان هن���اك ن�شاطات خا�صة بامل�ؤ�س�س���ات امل�شاركة مل تندرج
يف �إطار احلملة مبا�شرة.
م���ن خ�ل�ال التن�سي���ق كان يت���م االتف���اق عل���ى الن�شاط���ات
الفردية.
املعايري لتنفيذ الن�شاطات:
البلد يف مرحلة انتخابات ،وكان هذا واحدا من
املعاي�ي�ر الأ�سا�سية يف حتدي���د الأن�شط���ة ( توقيتها،مكانها،
طبيعتها).
الفرتة القانونية لإقرار القانون والتعديل عليه،
وكان هذا معيارا �أ�سا�سيا �آخر مت �أخذه بعني
االعتبار عند حتديد الأن�شطة.
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التقييم:

الرقابة:

الإعالم:

جزئي (كل ن�شاط يقيم على حده)
يتم تقييم النتائج مع نهاية العام.
يتم التقييم ال�شمويل با�ستخدام �آليات التقييم
بامل�شاركة.
يتم تقييم مدى حتقق الأهداف ومدى التقدم،
ويتم البناء على جوانب النجاح.
يتم تعديل اخلطة وفقا للنتائج (خطة متحركة).

كان يت���م تقيي���م كل ن�ش���اط  ،ومل يك���ن هناك تقيي���م �شامل
للحملة.
يتم تقييم كل ن�شاط.
هناك تقارير دورية يعدها من�سق احلملة.
عند االنتهاء من احلملة تتم عملية تقييم وحتليل نتائجها.

دورية  ،كل ثالثة �شهور تتم متابعة التنفيذ وفقا للخطة.
مراجعة دورية حلجم وجودة التنفيذ.
مراجعة العمل �سنويا.
تقييم ومعاجلة امل�شاكل والعقبات.
تطوير خطة ال�سنة القادمة.

مل تكن هناك رقابة مهنية.
كان هناك مالحظات من الأع�ضاء.
امل�ؤ�س�سة املحت�ضنة كانت تتابع التغيريات و الإعاقات وتتابعها
ب�شكل مبا�شر.

ا�ستهداف منتدى الإعالميني.
تدريب على النوع االجتماعي.
تدريب على مهارات ال�ضغط واملنا�صرة.
تف�سري الن�صو�ص القانونية.
�إتاحة الفر�صة لتغطية �أن�شطة احلملة.
تزوي���د الإعالمي�ي�ن باملعلوم���ات والإح�صائي���ات يف �أماك���ن
عملهم.

منتدى الإعالميني.

مت ح�صر املهمة مب�ؤ�س�سة مفتاح.
عقد م�ؤمتر �صحفي.
ن�شر بيانات.
�إنتاج وعر�ض وم�ضات �إذاعية.
�إعداد و�إجراء مقابالت ولقاءات تلفزيونية و�إذاعية.
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including preparation and to distribute as well
6. Disseminate the manual to concerned stakeholders for review
7. Conducts consultation visits and meetings with partners and stakeholders to
initiate contacts and set the ground for strong networking
8. Present report about the consultancy work
Budgets and Logistics
Interested person(s) are expected to submit their offer in EUR with a detailed budget
including:
• The evaluation fees including daily fees and expenses;
• Travel costs, etc.
Deadline for Offers
Offers should be submitted by electronic mail or fax to El-Muntada no later than
March, 26th , 2008
All offers should include:
• Financial estimates;
• The CV of the consultant(s);
• His/her proposed methodology according to the Terms of Reference (TOR) of the
consultancy work requested
Only selected candidate(s) will be contacted.
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• Examining the effectiveness of Al-Muntada practices in Palestine in relation to the
advocacy and lobbying against domestic violence against Palestinian women.
• Documenting lobbying and advocacy practices at Al -Muntada.
• Evaluating practices and polices that Al-Muntada applied among their own
members, the women’s ministry. Practices and polices and the Palestinian
midterm and long term developmental plan to reach effective and social sound
practices.
• Sharing Al –Muntada knowledge. And experiences among its members to learn
from experiences and experiments.
Evaluation Methodology
The consultants should:
• Review the Action’s history, location and implementation context;
• Review all Action’s documentation, the proposal, progress reports, field reports
and partners’ reports etc.;
• Interview all stakeholders and beneficiaries involved in the Action;
• Conduct bilateral visits and interviews with member organizations, and main
stakeholders.
• Conduct workshops for members, and key persons.
• Record and report about the best practices.
• Develop a best practices manual.
• Present and disseminate the manual.
Expected outputs/ Deliverables
The main expected outputs/deliverables are.
• a comprehensive Final Report based on the evaluation findings including the
lessons learned and the recommendations for future performance,
• Records and documentation of all the workshops outputs.
• A manual to include all the best practices and guidance for Lobbying and
Advocacy.
In detailed the consultant has to perform the following activities:
1. Pay visits among consultant , Al-Muntada and members, in addition to consultant
, Al-Muntada and including video conference with Gaza for mobility restrictions
besides telephone calls with some of them.
2. Conduct monthly preliminary workshop to investigate/ evaluate lobbying and
advocacy practices.
3. Conduct in depth evaluation workshop to evaluate lobbying and advocacy
practices internally (4 sessions).
4. Finalize Documented List (Manual/Booklet) of effective lobbying and advocacy
practices including an electronic copy.
5. Conduct introductory workshop to brief on the issuance of the manual/booklet
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Terms of Reference
Consultancy Services
Introduction
The Palestinian Non-Governmental Organization Against Domestic Violence Against
Women (El-Muntada) has been granted by Oxfam Novib, fund for the implementation
of a project entitled ”Honor Killing Advocacy Practices and Experiences” aiming at
Learning on strengthening and raising public awareness to influence present polices
and laws through lobbying and advocating issues related to violence against women.
The project is of 12 months project.
El Muntada is now in the process to evaluate document and disseminate of the
El-Muntada and member organizations practices in Lobbying and Advocacy. ElMuntada request offers for external consultants to conduct the external evaluation
and consultancy work.
Purpose of the consultancy Requested
In the process of building and strengthening the capacity of El- Muntada as a network
and El-Muntada members to become an influential and strong lobbying body. And
to insure a positive impact of its work will be more visible, more influential, more
affective and more organized, El-Muntada is in the process to recruit an external
consultant to assess its networking capacities and to document the lobbying and
advocacy best practices.
Objectives of the Consultancy
The objectives of the evaluation are:
• To support El- Muntda net work in achieving its Goal and Objectives, by providing
the needed assessment in analyzing the efficiency net working
• To assess and evaluate El- Muntada lobbying and advocacy practices and
performance.
• To evaluate practices and policies that El-Muntada developed and applied among
their own members, the women’s ministry (the practices and policies and the
Palestinian midterm and long term developmental plan to reach effective and
social sound practices).
• To share El- Muntada knowledge. And experiences among its members to learn
from experiences and experiments.
• To evaluate the lessons learnt and provide recommendations for the future
The consultancy work is of assessing the net working capacities of the Al-Muntada
and the net work members in lobbying and advocacy.
The consultancy work will focus on examining to what extend the net work
organizations were successful on conducting the following tasks:
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قائمة با�سماء امل�شاركني/ات يف العمل على هذا الدليل
ا�شرف �أبو حية

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.

�إعتدال اجلريري

جمعية املر�أة العاملة.

امال خري�شة

جمعية املر�أة العاملة.
�سوا (كل الن�ساء مع ًا اليوم وغد ًا).

بي�سان ابو رقطي

مفتاح.

حنان �أبو غو�ش

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.

حنني زيدان

جمعية تنمية املر�أة الريفية.

رحاب �سجدية

جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة.

رميا �أبو�شريف

جمعية تنمية املر�أة الريفية.

رميا عو�ض

املركز الفل�سطيني للإر�شاد.

زهرية فار�س

املركز الفل�سطيني للإر�شاد.

�سعاد �شتيوي
�سماح ابو دياب

جمعية الدفاع عن الأ�سرة .
�سوا (كل الن�ساء مع ًا اليوم وغد ًا).

�سناء �شحادة

املركز الفل�سطيني للإر�شاد.

�سناء عرانكي

طاقم �ش�ؤون املراة.

�شذى عودة

جلان العمل ال�صحي.

عايدة عي�ساوي

مركز الدر�سات الن�سوية.

فكتوريا �شكري

جلان العمل ال�صحي.

ملا الربغوثي

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.

مها ابو دية

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.

مي�س وراد

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي.

جنوى ياغي

مفتاح.

يو�سف قري

جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة.

�أهيلة �شومر
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ورشة املنتدى االولى
البداية
ملاذا املنتدى؟ ما هي الق�ضايا التي ا�ستدعت وجود املنتدى؟
الفكرة بدات عام  1999و كائتالف عام .2000
املنظمات التي تعمل ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر يف مو�ضوع العنف �ضد املراة.
الهدف :اثارة الر�أي العام وال�ضغط على �صناع القرار القرار قوانني للحد من العنف �ضد املراة.
ال�س�ؤال االبتدائي :هل يكون ائتالف؟ ام م�ؤ�س�سة م�ستقلة؟
الفكرة :تن�سيق اجلهود يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة.
 #بحث يدل على ازدياد العنف �ضد املر�أة (بي�سان) ومالحظات امل�ؤ�س�سات حول تلم�سها ازدياد الظاهرة.
اهتمام امل�ؤ�س�سات (اع�ضاء املنتدى) ا�صال مبو�ضوعة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة ووجود حالت معنفة كانت
توجه اىل �شبكة امل�ؤ�س�سات االهلية وهي جهة غري م�ؤهلة.
 #مل يكن هناك توثيق للحاالت لدى امل�ؤ�س�سات او لدى ال�شرطة.
 2006خروج م�ؤ�س�سة حل النزاعات (غزة) من املنتدى.
 2007ان�ضمام جلان العمل ال�صحي ومفتاح.
توحيد اجلهود يف ق�ضية العنف �ضد املراة.
حتديد �شروط الع�ضوية اخذ جهد كبري.
واكب ان�شاء املنتدى بدء االنتفا�ضة مما �شل العمل واثر على امل�شاركة خا�صة من امل�ؤ�س�سات من خارج رام اهلل
ومن قطاع غزة.
 #يف بدايات ان�شاء املنتدى �شاركت مديرات امل�ؤ�س�سات بفاعلية مما عك�س نف�سه على العمل وامل�س�ؤولية
وااللتزام.
جتميع اجلهود لل�ضغط على �صناع القرار �سيما مع وجود ال�سلطة الوطنية وبدء عمل املجل�س الت�شريعي.
الع�ضوية
بي�سان،املر�أة العاملة ،مركز االر�شاد ،مركز املر�أة لالر�شاد.
مركز بي�سان نظم دورة تدريبية حول مهارات للتعامل مع الن�ساء �ضحايا العنف.
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امل�شاركة الفاعلة ملركز الدفاع عن اال�سرة( نابل�س) بدات فعليا بعد ، 2004مع ان املركز نظم فعاليات خا�صة
به على م�ستوى املحافظة.
 13-2000م�ؤ�س�سة ( 11ال�ضفة و  2غزة).
12 -2005م�ؤ�س�سة ( 11ال�ضفة و م�ؤ�س�سة يف غزة).
 15-2007م�ؤ�س�سة( 14ال�ضفة وم�ؤ�س�سة يف غزة).
االهتمام بالإلتزام.
م�ستوى التن�سيق.
امل�ستوى االداري.
 1999فكرة من بي�سان كنتيجة للبحث اخلا�ص بالعنف �ضد املر�أة.
اجتماعات مكثفة الربعة م�ؤ�س�سات لتطوير الفكرة.
 2000االعالن عن ت�شكيل املنتدى بع�ضوية  13م�ؤ�س�سة.
تطوير الهوية واالهداف /تطوير ن�شرة عن املنتدى /اجتماعات مكثفة.
 -2001اجتماعات اكرث كثافة /بروز مو�ضوعة ق�ضايا العنف التي تواجه املراة يف االنتفا�ضة.
 -2002انقطاع ب�سبب االجتياحات.
 تقييم املنتدى بعد فرتة ركود. -2003ت�صاعد عمليات قتل الن�ساء على قاعدة ال�شرف.
 -2004تقييم تف�صيلي لدور املنتدى.
 تطوير خطة عمل املنتدى. املنتدى م�شارك يف الن�شاطات ولي�س مبادر لها. -2005اوج ن�شاطات املنتدى.
 تركيز العمل على قطاعات حمددة ( قتل الن�ساء). ن�شاطات مع املجل�س الت�شريعي يف ق�ضايا ال�شرف. فعاليات جماهريية،اعت�صام،جمع تواقيع. ال�ضغط على جمل�س الوزراء ،ا�صدار بيانات بعد كل عملية قتل. حمالت توعية ،معر�ض،م�سرحيات،معر�ض �صور. ور�ش عمل يف املناطق ،ا�ستخدام االعالم. تفعيل دور املنتدى من خالل امل�شاركة يف حملة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة يف .11/ 25 – 2006تخطيط لعمل املنتدى/خطة ا�سرتاتيجية.
 ا�ستمرار حمالت ال�ضغط. م�ؤمتر جماهريي. ا�صدار كتاب حول قتل الن�ساء.64

 املنتدى يعمل كج�سم قائم بذاته /م�شاريع خا�صة باملنتدى. امل�ؤ�س�سات تتعامل مع املنتدى كج�سم قائم بحد ذاته. -2007اثارة ق�ضايا قتل الن�ساء على م�ستوى جمتمعي وا�ستهداف م�ؤ�س�سات الدولة لالهتمام باملو�ضوع.
 مراجعة املفاهيم اخلا�صة بالعنف. امل�شاركة يف �صياغة قانون حماية اال�سرة من خالل جمموعة من الن�شاطات (مظلة للن�شاطات).االجنازات:
 -2005ا�ست�صدار قرار من جمل�س الوزراء حول و�ضع ق�ضايا العنف �ضد املر�أة ك�أولوية يف  8وزارات وتكليف
وزارة �ش�ؤون املر�أة مبتابعة تنفيذ القرار.
 قرار بت�شكيل جلنة تق�صي حقائق للتحقيق يف ق�ضايا قتل الن�ساء على قاعدة ال�شرف. توظيف نتائج درا�سة قتل الن�ساء يف ت�ضمني نتائج الدرا�سة يف خطط عمل امل�ؤ�س�سات والوزارات منخالل جمموعة من االن�شطة.
 -م�شاركة دولية واقليمية ب�إ�سم املنتدى.
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حتليل نقاط القوة وال�ضعف يف جتربة املنتدى
نقاط القوة
املو�ضوعة
احلاكمية
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•م�شاركة االع�ضاء يف تطوير خطط
و�سيا�سات املنتدى.
•تتخذ القرارات يف اجتماعات
دورية(بالجماع وباالغلبية).
•التن�سيق الدوري واملنظم ( كل
�سنتني) -التدوير.
•تكري�س ملبد�أ الدميقراطية.
•وجود معايري للع�ضوية.
•الاللتزام بدفع ر�سوم الع�ضوية
ال�سنوية.
•االع�ضاء هم جمل�س
االدارة(االع�ضاء مب�ستوى اتخاذ
القرار) -لي�س جميع االع�ضاء.
•عدم املا�س�سة عن�صر قوة /ائتالف
تن�سيقي ولي�س م�ؤ�س�سة.
•كل املو�ضوعات قابلة للنقا�ش
(االنفتاح).

نقاط ال�ضعف
•نظام املنتدى غري مدون وغري معروف
خارج اطار املنتدى.
•عدم االلتزام باالجتماعات الدورية.
•عدم االلتزام بر�سوم الع�ضوية ال�سنوية.
• تباين بدرجة االهتمام بني امل�ؤ�س�سات
االع�ضاء.
•طاقم االع�ضاء كبري واملتابعة �صعبة ت�ؤدي
اىل �ضياع بع�ض الق�ضايا.
•مو�ضوع االنتماء وعدم االنتماء.
•امل�صطلحات واملفاهيم امل�ستخدمة  /تفاوت
القدرات بني املمثالت االع�ضاء.
•ت�شكيك بع�ض اع�ضاء املنتدى بفاعللية
املنتدى.
•متركز املنتدى يف رام اهلل.
•ال يوجد متويل لدعم ن�شاطات املنتدى من
قبل االع�ضاء.
•ال يوجد توا�صل ( خا�ص باملنتدى) بني
امل�ؤ�س�سات وفروعها يف املحافظات.
•مدى ح�ضور املنتدى يف لقاءات طواقم
امل�ؤ�س�سات االع�ضاء م هل هو يف �صلب عمل
امل�ؤ�س�سات :تو�صيات ،خطط ،مقرتحات.
•الع�ضوات ممثالت امل�ؤ�س�سات مثقالت
مبهام اخرى يف م�ؤ�س�ساتهن  /عدم التفرغ
للمنتدى.
•عدم م�شاركة امل�ؤ�س�سات بثقل يف ن�شاطات
املنتدى.
•�ضعف املبادرة لدى بع�ض االع�ضاء للتنفيذ.

اجلانب
االداري

•ا�ست�ضافة املنتدى من قبل م�ؤ�س�سة
متغري ( دوري).
• توثيق جيد ،وجود تقارير دورية
وحما�ضر اجتماعات.
•متكني وتقوية للم�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة
•االجتماعات �شهرية  /انتظام يف
املتابعة.
•التقييم والتخطيط م لي�س على
ح�ساب االجتماعات الدورية.
•ت�شكيل جلان ملتابعة ق�ضايا معينة.
•م�ستوى التن�سيق جيد ( خارج اطار
االجتماعات).
•بع�ض امل�ؤ�س�سات جتري بع�ض
ن�شاطاتها ل�صالح املنتدى.

•اللجان احيانا غري فعالة.
•متابعة القرارات من قبل غري امل�شاركني يف
االجتماعات غري فعالة  /م�شكلة توا�صل.
•عدم الاللتزام بالوقت ،عدم االعتذار عن
عدم ح�ضور االجتماعات.
• عدم توفر منوذج خا�ص بالتقرير حول
االجتماعات.
•التقرير االداري و�صفي اكرث من كونه
حتليلي.
•التغيب عن االجتماعات.
•ارهاق على امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة.
•ال يوجد نظام للتوثيق.
•عدم التزام البع�ض يف بع�ض االن�شطة.
•عدم متابعة تنفيذ القرار من قبل املنوط
بهم تنفيذ القرار.
•�ضعف يف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات اع�ضاء
املنتدى خارج اطار املنتدى.

املالية

•جتنيد االموال ممكن عند وجود
االن�شطة /ا�صبح لدينا عالقات.
•امل�ؤ�س�سات ملتزمة بت�سديد
ا�شرتاكاتها.
•يوجد تقارير مالية� /شفافية.
•وجود املنتدى ( �شبكة) عامل جذب
للتمويل /ي�ساعد يف جلب االموال.
•ع�ضوية امل�ؤ�س�سات يف املنتدى ي�سهل
عليها احل�صول على متويل /ترحل
اىل الع�ضوية.
•بع�ض امل�ؤ�س�سات تدرج ميزانية يف
ميزانيتها ل�صالح ن�شاطات املنتدى.
•ادارة مالية قائمة على ال�شفافية.
•اال�ستفادة من خربات االع�ضاء يف
جتنيد التمويل للمنتدى.

•عدم وجود ميزانية عامة للمنتدى.
•عدم ت�سديد بع�ض امل�ؤ�س�سات لالتزاماتها و
ال توجد �آلية للتعامل مع غري امل�سددين.
•عدم ادراج بع�ض امل�ؤ�س�سات ميزانية
ل�صالح ن�شاطات املنتدى.
•العجز املايل املرتاكم.
•تخوف من حتول املنتدى اىل مء�س�سة ا1ا
زاد التمويل.
•بد�أت التقارير املالية فقط منذ � 3سنوات.
•ا�ضافة عبئ مايل على امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة.
•ال يفكر املنتدى يف جتنيد اموال.
•قدرات املنتدى على تقدمي مقرتحات
م�شاريع حمدودة.
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الت�شبيك

•تظافر اجلهود يف مو�ضوع العمل
�ضد العنف.
•ا�صبح املنتدى معروف حمليا
ودوليا من خالل التمثيل يف حمافل
خمتلفة.
•تبادل خربات بني امل�ؤ�س�سات.
•ا�ستثمار اف�ضل للم�صادر املتاحة
من خالل الت�شبيك على م�ستوى
املركز واملحافظات.
•رفع الت�شبيك من م�ستوى تبادل
املعلومات بني امل�ؤ�س�سات.
•مت تطوير نظام حتويلي متعارف
عليه.

•م�ستوى امل�شاركة غري الفعالة ي�ضعف جهود
الت�شبيك يف ق�ضية معينة.
•هناك اتكالية لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات على
غريها يف جمال الت�شبيك.
•وزارة املر�أة ال تتجاوب مع الت�شبيك /تعاون
حمدود من قبل الوزارات.
•ال يوجد نظام حتويلي مكتوب ومتفق عليه
(حتويل اخلدمات).
•حمدودية اال�ستفادة يف جمال تطوير
القدرات واملهارات و االمكانيات
للم�ؤ�س�سات االع�ضاء يف جمال ال�ضغط
واملنا�صرة.

امل�صادر
الب�شرية

•العمل تطوعي يف املنتدى.
•العمل يف املنتدى يعطي خربة.
•املوارد الب�شرية هي املتطوعات
وامل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة.
•وجود قاعدة ن�سوية ت�شارك يف
الن�شاطات.
•ا�ستمرارية ال�شخ�ص ممثل امل�ؤ�س�سة
الع�ضو.

•ال يوجد م�صادر ب�شرية كافية.
•العمل يف املنتدى مرهق وال يوجد ميزانية.
•عند وجود م�ؤ�س�سة م�ست�ضيفة يعطي
االع�ضاء فر�صة لالتكال على امل�ؤ�س�سة
امل�ست�ضيفة.
•تفاوت القدرات يف الت�شبيك.
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الن�شاطات

•تعريف باملنتدى ب�شكل او�سع.
•ادماج املنتدى يف ن�شاطات
امل�ؤ�س�سات.
•املنتدى بات عنوان.
•فر�صة لتفعيل ال�ضغط واملنا�صرة
على الت�شريعي يف مو�ضوع العنف.
•القدرة الت�أثريية للمنتدى ا�صبحت
اكرث ملمو�سية وفعالية.
•اختيار عنوان للحملة يقوي املنتدى.
•تناغم ن�شاطات املنتدى مع
ن�شاطات ذات طابع دويل.
•تنوع االن�شطة وا�شراك عدة
فعاليات وفئات جمتمعية.
•التو�سع يف الن�شاطات االعالمية.
•الن�شاطات حثت على اجراء درا�سة
وتوثيق لق�ضايا حمددة.
•من خالل املنتدى ميكن طرح
ق�ضايا جريئة.

•مو�سمية الن�شاطات.
•متركز الن�شاطات يف رام اهلل.
•امل�ؤ�س�سات ت�ضعف ن�شاطات املنتدى من
خالل عدم امل�شاركة او قيامها ب�أن�شطة
م�شابهة.
•الن�شاطات ال ت�أخذ عامل الوقت بعني
االعتبار ( التخطيط).
•تكلفة مالية عالية لبع�ض االن�شطة.
•االن�شطة متكررة وال يوجد ابداع.
•�ضعف يف جمال االعالم.
•عدم جتاوب املجتمع املحلي احيانا.
•�سوء اختيار االن�شطة.
•ال يتم تناول العنف املنزيل ،عنف
االحتالل،االنفالت االمني،الف�ساد.

2008/3/31
منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة /املنتدى.
ور�ش���ة عم���ل حت�ضريية لعملية «ح�صر ،تدوي���ن ،تقيم ان�شطة ال�ضغط واملنا�صرة» به���دف ا�صدار دليل مرجعي
للتطبيق���ات االمث���ل يف ال�ضغط واملنا�ص���رة مالئم ال�ستخدام���ات امل�ؤ�س�سات االهلية العامل���ة يف جمال مناه�ضة
العنف �ضد املراة.
اله���دف م���ن الور�شة :تهدف ه���ذه الور�شة اىل تطوير فهم م�شرتك للغمل اجلماعي من خالل الت�شبيك يف اطار
املنتدى ،كما تهدف الور�شة اىل تطوير اطار لتدوين االن�شطة والتطبيقات واملنهجيات وال�سيا�سات التي متار�سها
امل�ؤ�س�سات االع�ضاء يف املنتدى يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة ومن خالل �شراكتها يف املنتدى.
امل�شاركون/ات :ممثلي /ات امل�ؤ�س�سات االع�ضاء يف املنتدى.
برنامج العمل
 9:15 -9:00تعارف وترحيب.
 9:30 -9:15مناق�شة واقرار برنامج الور�شة.
 10:00 -9:30ا�ستعرا�ض ونقا�ش مهمة اال�ست�شارة اخلارجية.
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 11:00 -10:00تطوي���ر فه���م م�شرتك للعم���ل اجلماعي (مترين :م���ا هو املنتدى ومل���اذا نحن اع�ض���اء ،تطوير
الهوية).
 11:15 -11:00ا�سرتاحة.
 12:00 -11:15م�صادر قوة املنتدى (مترين حتليل القوة وال�ضعف).
 12:30 -12:00جمموعة القيم التي تقود عمل املنتدى.
 2:00 -12:30تطوير اطار عمل حل�صر :التطبيقات ،الن�شاطات ،ال�سيا�سات املنهجيات واال�ساليب امل�ستخدمة
يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة يف ق�ضايا العنف �ضد املراة .
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نتائج أعمال ورشة العمل اخلاصة باملنتدى
14و15و2008/4/16
قام املنتدى بتنظيم ور�شة عمل ملدة ثالثة �أيام مب�شاركة ممثالت امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى وامل�ست�شارين،وذلك
للوقوف على جتربة املنتدى وامل�ؤ�س�سات امل�ؤتلفة يف �إطاره يف جماالت ال�ضغط واملنا�صرة والت�شبيك.

�أهداف الور�شة

1 .1ح�صر وت�صنيف حمالت ون�شاطات ال�ضغط واملنا�صرة التي نظمتها �أو �شاركت فيها امل�ؤ�س�سات واملنتدى.
2 .2التعرف على كيف متت عملية التخطيط حلمالت ال�ضغط واملنا�صرة.
3 .3التعرف على كيف متت عملية تنظيم و�إدارة احلمالت.
طل���ب م���ن امل�شاركات ذكر الن�شاط���ات التوعوية ون�شاطات ال�ضغ���ط واملنا�صرة التي قامت به���ا �أو �شاركت فيها
م�ؤ�س�ساته���ن .وم���ن ث���م طلب منهن ( مب�ساهم���ة من املقيمني) ت�صنيف ه���ذه الفعاليات .وكان���ت النتائج بعد
الت�صنيف كما يلي:
الت�شبيك والتحالفات واملنتديات :
•�شراكة مع التحالف الأهلي للدفاع عن حقوق املقد�سيني.
•منتدى حركة �صحة ال�شعوب.
•�شبكة �سلمى (�شبكة ن�سوية عربية).
•�شبكة عاي�شة (�شبكة ن�سوية عربية).
•جوالت يف بلدان للحديث عن ق�ضايا حمددة.
•تكوين �شبكات و�إئتالفات ومنتديات.
•م�شاركة يف ال�شبكة الن�سوية العربية.
•امل�شاركة يف حتالف قانون العقوبات.
•ت�أ�سي�س املنتدى الإعالمي لن�صرة ق�ضايا املر�أة.
•امل�شاركة يف �إئتالف (امل�ساواة الآن).
•امل�ساهمة يف جهود تعديل قوانني ( رفع �سن الزواج ،قانون العقوبات ،قانون الأحوال ال�شخ�صية).
•العمل على قانون ال�صحة النف�سية.
•امل�شاركة يف �إئتالف مناه�ضة الإجها�ض غري الآمن.
•امل�شاركة يف حملة �إقرار قانون ال�صحة العامة (عام .)2005
•امل�شاركة يف حملة �إقرار قانون حماية الأ�سرة من العنف.
•امل�شاركة يف حملة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات ( الكوتا).
•تنفيذ حملة  60عام على النكبة.
•امل�شاركة يف املنتدى الإجتماعي العاملي.
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•امل�شاركة يف ( الإئتالف من �أجل القد�س).
•امل�شاركة يف (�إئتالف حقوق الطفل الفل�سطيني).
•ع�ضو يف ( �شبكة حماية الطفولة).
•امل�شاركة يف (جمموعة بناء التوازن اخلا�صة بال�صحة النف�سية).
الإت�صال والت�أثري على �صناع القرار:
•لقاء مع م�ؤ�س�سات ن�سوية وحقوقية وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين،من �أجل نقا�ش مو�ضوع معني.
•جل�سات �إ�ستماع مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي.
•لق���اءات مع �صانعي الق���رار ( وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،ال�شرطة ،جمل�س ال���وزراء ،وزارة الداخلية ،وزارة
�ش�ؤون املر�أة� ،أع�ضاء املجل�س الت�شريعي).
•لقاء مع �شخ�صيات م�ؤثرة.
•كتابة ر�سائل ومذكرات.
•عقد لقاءات مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي و�صناع القرار ورجال الدين.
•زيارات للوزارات و�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي.
•�إ�صدار ر�سائل �إىل قنا�صل الدول الأجنبية.
•مرا�سالت مع كافة اجلهات الر�سمية والأحزاب ال�سيا�سية.
•ر�سالة �إىل الرئي�س ،حلثه على �إ�صدار مر�سوم لإقرار قانون حلماية الن�ساء من العنف.
الإعالم:
•حلقات تلفزيونية حول ال�صحة النف�سية.
•لقاءات �إذاعية وتلفزيونية.
•كتابة مقاالت يف ال�صحف واملجالت وعلى �صفحات الإنرتنت.
•�إنتاج بو�سرتات مل�صقات.
•�إعداد برامج تلفزيونية دائمة لإثارة موا�ضيع معينة.
•�إعداد حاالت درا�سية.
• �إ�صدار بيانات �شجب و�إ�ستنكار.
• �إعداد وتوزيع من�شورات .
•ن�شر �إعالنات وبيانات يف ال�صحف.
•�إعداد وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية وبثها يف الإذاعات والتلفزيونات املحلية.
•�إ�صدار ن�شرات توعوية حول العنف بكافة �إ�شكاله.
•�إنتاج و بث حلقات �إذاعية حول ال�صحة النف�سية.
•تنظيم امل�سابقة الإعالمية للإعالميني يف قانون العقوبات.
•حمالت توعية مبو�ضوع قتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى ب (�شرف العائلة).
•كتابة مقاالت حول ال�صحة النف�سية.
72

•�إنتاج �أفالم.
•�إنتاج يافطات.
•عقد م�ؤمترات �صحفية.
الن�شاطات اجلماهريية:
•امل�شاركة وتنفيذ �إعت�صامات خا�صة بيوم الأ�سري.
•الإ�شرتاك يف حملة مناه�ضة قتل الن�ساء.
•القيام بفح�ص الن�ساء وتوزيع و�سائل تنظيم الإ�سرة.
•التظاهر �أمام املجل�س الت�شريعي.
•معر�ض فني حول مو�ضوع قتل الن�ساء.
•م�سريات ملناه�ضة قتل الن�ساء ومناه�ضة العنف.
•تنظيم قافلة لفك احل�صار عن غزة.
•حمالت جمع تواقيع.
التوعية:
•م�ؤمترات وور�ش عمل ولقاءات توعوية.
•توعية مبفهوم احلماية من الإعتداءات والتحر�شات اجلن�سية.
•امل�شاركة يف م�ؤمتر احلق يف ال�صحة الدويل.
•امل�شاركة يف م�ؤمتر حقوق املر�أة ال�صحية يف ظل الإحتالل.
•تنظيم لقاءات توعوية يف جمال ال�صحة النف�سية.
•عقد ور�ش عمل حول الإجها�ض غري الآمن.
•تنظيم م�ؤمتر(املر�أة،العوملة،الإحتالل).
• عقد لقاءات مو�سعة حول مو�ضوع العنف وقتل الن�ساء.
•تنظيم حما�ضرات يف ال�صحة الإجنابية.
•امل�شاركة يف م�ؤمترات حملية و�إقليمية.
•امل�شاركة يف حملة (حقوق املر�أة –حقوق �إن�سان) يف �أو�ساط الطلبة اجلامعيني.
•توعية مبخاطر تزويج الطفالت.
•تنظيم ندوات حول ال�صحة النف�سية.
•تنظيم حملة توعية بحقوق الن�ساء.
•تنظيم لقاءات و ت�شكيل جمموعات حول الت�أخر الدرا�سي.
•الرتويج لربنامج الإر�شاد يف �صحة املراهقة وتثبيته يف وزارة الرتبية.
•تنظيم لقاءات توعوية بحقوق الطفلة.
•امل�شاركة يف م�شروع التقليل من العنف املبني على النوع الإجتماعي لل�شباب والن�ساء.
•�إثارة مو�ضوع الإعتداءات اجلن�سية داخل العائلة على ال�صعيد املجتمعي.
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•تنظيم م�شروع تعزيز حقوق ال�صحة الإجنابية واجلن�سية يف قرى �شمال غرب القد�س.
الأبحاث والدرا�سات:
•�إعداد �أوراق عمل حول العنف �ضد املر�أة مرفقة ب�إح�صائيات.
•امل�شاركة يف �إعداد �أبحاث حول احلقوق ال�صحية للمراة والإنتهاكات املمار�سة بحقها.
•كتابة ورقة حقائق.
•�إعداد درا�سة حول جدار الف�صل العن�صري.
•�إعداد درا�سة حول قتل الن�ساء.
•�إنتاج �أدلة حول ال�صحة النف�سية.
•تنفيذ درا�سة حول هدم املنازل.
•تنفيذ م�سابقة علمية حول �أثر الإحتالل على ال�صحة النف�سية.
•�إ�صدار درا�سة حول العنف �ضد املر�أة.
•بناء مناذج لتبنيها يف جمال ال�صحة النف�سية.
•�إ�صدار تقرير �سنوي حول العنف.
•�إعداد تقرير حول (الن�ساء الفل�سطينيات حتت الإحتالل ) وعر�ضه �أمام جلنة �سيداو يف الأمم املتحدة.
•�إنتاج ن�شرات وكتيبات حول ال�صحة النف�سية.
طلب من امل�شاركات ت�صنيف النتائج �أعاله ح�سب الت�صنيف التايل:
•الآليات.
•الأدوات.
•الن�شاطات.
وجاءت النتائج كما يلي:

التحالفات واملنتديات

الآلية :بناء حتالفات،و�أج�سام ،ومنتديات ،و�إئتالفات لغر�ض واحد �أو لعدة �أغرا�ض.
الأدوات:
•جمع معلومات وبناء قاعدة بيانات حول امل�ؤ�س�سات.
•مراجعة جتارب بناء حتالفات قائمة �أو �سابقة.
• بناء مناذج ع�ضوية (�إ�ستمارة)،و�ضع معايري الع�ضوية�،إعداد لوائح تنظيمية،و�ضع موازنات منا�سبة.
•حت�ضري امل�ستلزمات اللوج�ستية (املكان،التن�سيق،املحا�ضر).
•�إ�صدار ن�شرة تعريفية.
•وجود خطط عمل (توجه)/الإتفاق على توجهات العمل.
•تطوير مقرتحات لأدوات التقييم.
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• تطوير ال�صفحة الإلكرتونية.
• �إعداد نظام التوثيق.
•تطوير نظام التوا�صل و�آليات �إتخاذ القرارات ( املرجعية) /وتو�ضيح الهيكلية.
الن�شاطات:
•عقد �إجتماعات دورية وتوثيق نتائجها.
•تنظيم ور�ش عمل لبناء �سيا�سات وخطط.
• القيام مبرا�سالت لتبيان موقف.
•رفد ال�صفحة الإلكرتونية باملعلومات واملواقف ب�شكل دائم.
• �إ�صدار تقارير �إدارية ومالية.
• تنظيم م�ؤمترات ذات طابع حملي و عربي ودويل.
•عقد ندوات وحلقات نقا�ش.
•�إ�صدار �أبحاث.
•جتنيد الإعالم.
•امل�شاركة يف �إئتالفات عربية ودولية.
•العمل مع متخذي القرارات.
• عقد م�ؤمتر �صحفي.
•�إعداد ورقة حقائق.
•تنظيم م�سريات جماهريية.

الإت�صال والت�أثري على �صناع القرار

الأدوات:
•�إعداد قوائم ودرا�سة حتليلية حول �صناع القرار.
•و�ضع �آلية وا�ضحة لتعميم املعلومات على امل�ؤ�س�سات ال�شريكة.
•توفري درا�سات (درا�سات وطنية) و�إح�صائيات لتزويد �صناع القرار بها.
•توفري ملخ�صات حول هذه الدرا�سات والأبحاث.
•بن���اء نظام توا�صل دائم م���ع �صناع القرار (بطاق���ات معايدة،ر�سائل �شكر....،ال���خ ) ،بريد دوري ،تنظيم
�إجتماعات دورية.
•�إ�شراك �صناع القرار بالن�شاطات .
الن�شاطات:
•عقد �إجتماعات.
•تنظيم جل�سات �إ�ستماع.
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•�إعداد ملفات معلوماتية -معرفية حول ق�ضايا حمددة.
•تنظيم م�ؤمتر �صحفي.
•�إ�شراكهم يف ن�شاطات عامة.
•تنظيم لقاءات �إعالمية.
•�إعداد مذكرات ومطالبات.
•تنظيم حلقات نقا�ش وور�شات عمل.
• �إعداد ر�سائل وبيانات.
•عقد لقاءات فردية.
•ر�صد م�شاركة �صناع القرار يف الإجتماعات والإعالم.
•املطالبة ب�إعالن موقف.

الإعالم( �أداة ت�ستخدم يف �أكرث من هدف )
الآليات:
•حمالت توعية.
•تاثري على الر�أي العام.
•متكني الإعالميني.

الأدوات:
•الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
•الإعالن عن خدمات تقدمها امل�ؤ�س�سات.
•�إ�صدار جمالت دورية.
•�إ�صدارملحقات بال�صحف اليومية.
• �إنتاج �أفالم وثائقية ودراما.
•�إنتاج وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية.
•بناء حتالفات مع الإعالميني.
•�إ�ستغالل زاوية (بريد القراء) يف ال�صحف اليومية.
•�إ�صدار �صفحة �إلكرتونية.
•ن�شر �إعالنات يف ال�صحف.
الن�شاطات:
•تنظيم م�ؤمترات �صحفية.
•العمل على تدريب كوادر �إعالمية.
•عقد لقاءات مو�سعة مع الإعالميني.
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•تنظيم ور�شات عمل مع الإعالميني.
•تغطية نتائج حمالت جمع التواقيع يف الإعالم.
•�إ�ستكتاب الإعالميني.
•ر�صد الإعالم.
•تنظيم امل�سابقات الإعالمية.
•جمع معلومات حول الإعالميني وحتليلهم.
•عر�ض �أفالم ونقا�شها.
•�إعداد م�سرحيات وعر�ضها.
•رفد ال�صفحة الإلكرتونية باملعلومات واملواقف.

الأبحاث والدرا�سات

الآليات:
•التوعية.
• الت�أثري على الر�أي العام.
•تقييم الإحتياجات.
•ر�سم ال�سيا�سات والتوجهات على ال�صعيدين :احلكومي وغري احلكومي.
الأدوات:
•�إعداد خطة عمل للدرا�سات.
•�إعداد �أبحاث ودرا�سات.
•�إجراء �إ�ستطالعات ر�أي.
•�إ�صدار تقارير.
•توثيق حاالت درا�سية.
•توثيق ق�ص�ص جناح.
•�إعداد �أوراق عمل.
•�إعداد ملخ�صات لأبحاث وتقارير.
•توثيق التجارب.
•�إجراء التقييم.
الن�شاطات:
•�إجراء درا�سات.
•تنظيم ور�ش عمل.
•عقد لقاءات مو�سعة.
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•تنظيم م�ؤمترات للإعالن عن نتائج الدرا�سات.
•ن�شر نتائج الدرا�سات والأبحاث.
•بناء تدخالت وفق نتائج الدرا�سات.
•ت�ضمني نتائج الدرا�سات يف خطط امل�ؤ�س�سات.
•ال�ضغط على �صناع القرار من �أجل تبني نتائج الدرا�سات.

الن�شاطات اجلماهريية

الآليات:
•توعية حول ظواهر �إجتماعية ( العنف الأ�سري ،قتل الإناث ).
•تغيري املفاهيم واملعتقدات ال�سائدة حول العنف �ضد املر�أة.
الأدوات:
•�إعداد وتوزيع مطويات (بر�شورات).
•�إنتاج وعر�ض وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية.
•�إنتاج �أفالم.
•�إنتاج وتوزيع مطويات.
•�إ�صدار ن�شرات.
•توثيق وتعميم �شهادات حية.
•تنظيم حمالت جمع تواقيع.
•عقد م�ؤمتر �صحفي.
•�إنتاج الفتات و�إعالنات �شوارع.
•�إ�ستخدام الدراما و الفنون اجلميلة.
•تنظيم م�ؤمترات جماهريية.
•تنظيم �إحتفاالت جماهريية.
•تنظيم رحالت تعليمية.
•تنظيم خميمات �صيفية.
•�إعداد برامج تلفزيونية دائمة.
•�إعداد برامج تكاملية.

الن�شاطات:
•تنظيم �إعت�صامات جماهريية.
•عقد م�ؤمتر �صحفي.
•�إقامة معر�ض فني.
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•تنظيم م�سرية.
•تنظيم خيمة �إعت�صام.
•عقد ور�ش عمل.
•عقد حما�ضرات.
•�إعداد حلقات �إذاعية وتلفزيونية.
•تنظيم حلقات حوار.
•تنظيم �سباق مراثون.
•تنظيم مظاهرة �إحتجاجية.
•تنظيم �إ�ضراب عن الطعام.

احلمالت التي نظمتها �أو �شاركت فيها امل�ؤ�س�سات �أع�ضاء املنتدى
•حملة قانون حماية الأ�سرة من العنف (مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والإجتماعي بال�شراكة مع املنتدى).
•حملة م�شاركة املر�أة يف الإنتخابات (مركز القد�س للن�ساء والإحتاد العام للمر�أة).
•حمل���ة مناه�ضة تزويج الطفالت (مركز الدرا�سات الن�سوي���ة واملجال�س املحلية،م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
املواقع).
•حملة قانون العقوبات (�إئتالف م�ؤ�س�سات جمتمع مدين وم�ؤ�س�سات حقوقية).
•حملة حماية حقوق الطفل (احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال/كمبادر).
•حملة مناه�ضة الإجها�ض غري الآمن ( جمعية تنظيم الأ�سرة).
•حملة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة يف اخلليل – م�شروع توعوي ( جمعية تنظيم الأ�سرة).
•حملة ال�شباب ال�صديق/العنف على �أ�سا�س اجلن�س/ال�صحة الإجنابية (جمعية تنظيم الأ�سرة).
•حمل���ة مناه�ضة القتل على خلفية ال�شرف/حملة م�ستمرة من���ذ � 4سنوات قادها املنتدى /تطورت �إىل حملة
مناه�ضة لقتل الن�ساء.
•حملة مناه�ضة العنف اجلن�سي �ضد املر�أة والطفل/م�شروع توعوي (�سوا).
مت �إختيار  3حمالت لر�صد عمليات التخطيط والإدارة فيها ،والتي مار�ستها امل�ؤ�س�سات:
•حملة قانون حماية الأ�سرة.
•حملة م�شاركة املر�أة يف الإنتخابات (الكوتا).
•حملة مناه�ضة قتل الن�ساء.
عنا�صر وخطوات تخطيط وتنظيم حملة و�إدارة حملة يف ال�ضغط واملنا�صرة
طل���ب م���ن امل�ش���اركات التحدث عن عملي���ة تخطيط و �إدارة احلمالت التي نظمته���ا �أو �شاركت فيها امل�ؤ�س�سات
وفق اخلطوات والعنا�صر التالية:
79

•الفكرة/امل�شكلة /الق�ضية.
•جمع املعلومات.
•حتديد الأهداف.
•حتليل ذوي ال�ش�أن (الفئات امل�ستهدفة).
•حتديد الإ�سرتاتيجيات والأن�شطة.
•حتديد احللفاء واخل�صوم.
•�إعداد امليزانية.
•منهجية التقييم واملتابعة والرقابة.
•تكوين فريق �إدارة احلملة.
•جتنيد م�صادر الدعم ومتويل احلملة.
•تنفيذ ن�شاطات احلملة.
•�إعداد املواد الرتبوية امل�ساندة.
•جتنيد و�سائل الإعالم.
•الرقابة على تنفيذ احلملة.
•التقييم.
�أنظر اجلدول يف ال�صفحة رقم( ) 55-48
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ورشة املنتدى الثانية
2008/4/14،15،16
ن�شاطات ال�ضغط املنا�صرة التي قامت بها امل�ؤ�س�سات:
 .أالتي قام بها املنتدى.
 .بالتي قامت او �شاركت بها امل�ؤ�س�سات.
1 .1تعداد حمالت ال�ضغط واملنا�صرة التي قام بها املنتدى او امل�ؤ�س�سات او �شارك بها ( تعداد احلمالت
فقط).
2 .2ت�صنيف دور املنتدى وامل�ؤ�س�سات يف احلمالت ( مبادر ،م�شارك ،منا�صر ،م�ستهدف).
3 .3ماذا حتقق من احلمالت.
تن�شيط للذاكرة واخذ امثلة عملية للتطبيق.
من خالل اختيار مثال عملي (حملة املنتدى).
كيف قمنا بالتخطيط للحملة:
1 .1الدوافع للن�شاط :ملاذا الن�شاط
•حتديد امل�شكلة  /الق�ضية.
•�صياغة امل�شكلة.
•املنهجية.
•امل�شاركون.
•املعايري التي على �أ�سا�سها مت اختيار الق�ضية.
2 .2جمع املعلومات وحتليلها
•املنهجية (م�ستوى امل�شاركة -من وكيف).
•امل�صادر.
•التحليل.
•مراجعة �صياغة الق�ضية يف �ضوء التحليل.
3 .3حتديد االهداف
•�صياغة االهداف (االهداف اجرائية ام االهداف �شعارية.)،
4 .4حتديد احللفاء واخل�صوم (حتليل ذوي ال�ش�أن)
•حتديد احللفاء واخل�صوم من هم اجلماعات امل�ساندة ،املنا�صرة واخل�صوم.
•حتليل الفئات امل�ستهدفة.
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5 .5و�ضع اال�سرتاتيجيات وحتديد االن�شطة
•و�ضع اال�سرتاتيجيات ،ما هي؟
•حتديد االن�شطة والفعاليات واالدوات.
•تنظيم وادارة االن�شطة والفعاليات (مبا يف ذلك كتابة املذكرات والر�سائل واملداخالت والزيارات)  ،ما
هي الن�شاطات التي حددت يف احلملة.
•حتديد امل�صادر واالحتياجات.
6 .6اعداد امليزانية
•اعداد امليزانية.
•توزيع امليزانية على البنود واالن�شطة.
•م�صادر متويل الن�شاطات.
7 .7اعداد خطة التقيم والرقابة وحتديد املنهجية
تنظيم و ادارة احلمالت.
1 .1تكوين فريق ادارة احلملة
•معايري اختيار فريق احلملة (من ي�شارك وكيف).
•ادارة عمل الفريق.
•تاهيل الفريق مبا يف ذلك ،مهارات ،لعب االدوار� ،صياغة احلجج واحلجج امل�ضادة.
•املعلومات الواجب توفرها لدى الفرق.
2 .2جتنيد م�صادر الدعم ومتويل احلملة
•االعتماد على امل�صادر الذاتية.
•الت�شارك مع االخرين يف حتمل النفقات.
•البحث عن متويل خارجي.
•جتنيد من املجتمع املحلي.
3 .3تنفيذ ن�شاطات احلملة
•و�ضع الربنامج الزمني للن�شاطات.
•توزيع املهام وال�صالحيات .
4 .4املواد الرتبوية امل�ساندة
•تعداد املواد الرتبوية.
•�آلية اختيار املواد الرتبوية.
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•توزيع وتعميم املواد الرتبوية.
5 .5جتنيد و�سائل االعالم
•ا�سرتاتيجيات العمل مع االعالم.
6 .6حتديد الن�شاطات االخرى
7 .7الرقابة على تنفيذ احلملة (من  ،كيف ،التكرار ،جمع املعلومات) .
كيف افادت الرقابة.
8 .8التقييم
•منهجية التقييم.
•التقييم الداخلي.
•التقييم اخلارجي.
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اجمالي نتائج املقابالت الفردية
مت عقد �سل�سلة من اللقاءات الفردية مع امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف املنتدى .
و�شملت املقابالت امل�ؤ�س�سات التالية:
1 .1جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة :رحاب �سجدية ويو�سف قري.
2 .2املركز الفل�سطيني للإر�شاد :رميا عو�ض و�سناء �شحادة.
3 .3جلان العمل ال�صحي� :شذى عودة.
4 .4جمعية املراة العاملة :امل خري�شة واعتدال اجلريري.
5 .5مفتاح :جنوى ياغي وبي�سان ابو رقطي.
6 .6مركز املر�أة للإر�شاد القانوين :حنان �أبو غو�ش .
�7 .7سوا :اهيلة �شومر.
وتعذر مقابلة:
1 .1مركز الدرا�سات الن�سوية.
2 .2مركز الإر�شاد النف�سي /بيت حلم.
3 .3مركز �ش�ؤون املر�أة /غزة.

نتائج املقابالت واللقاءات

متحورت املقابالت واللقاءات حول مو�ضوعتان ،هما:
املو�ضوع���ة الأوىل :تقي���م جترب���ة املنتدى ،ك�شبكة لل�ضغ���ط واملنا�صرة والعمل امل�شرتك ،مب���ا ي�شمل نقاط القوة
وال�ضعف ،االجنازات والإخفاقات والق�ضايا التي مل ت�ؤخذ باحل�سبان ،الفكرة ،تطور العمل ،الع�ضوية ،امل�شاركني،
توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات� ،أنظمة العمل والدرو�س والعرب.
املو�ضوع���ة الثاني���ة :جتربة عمل يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة ،جوانب الق���وة وال�ضعف ،النجاحات والإخفاقات
ق�ضايا حتتاج �إىل تطوير يف امل�ستقبل .
اهم ا�ستنتاجات اللقاءات:
املو�ضوعة الأوىل :تقيم جتربة املنتدى.
جتربة العمل على تغريات يف قانون العقوبات بخ�صو�ص املادتان  348و  349اللواتي تتعتربان من املواد امل�سهلة
لعملية قتل الن�ساء على قاعدة (حجة) ال�شرف.
لقد متكن املنتدى خالل فرتة عمله من:
•تطوير نظام العمليات لديه مبا ي�شمل عملية التخطيط وارقابة.
•تطوير منهجيات واجراءات العمل االدارية.
•جتنيد موارد لتغطية العجز املايل.
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•ان ي�صبح ج�سم معروف ومعترب يف جمال حماربة قتل الن�ساء والدفاع عن الن�ساء املعر�ضات للعنف.
•يف الوقت الذي ترفد فيه امل�ؤ�س�سات االع�ضاء املنتدى وتدعم من وجوده فان املنتدى يقوي وميكن امل�ؤ�س�سات
االع�ضاء.
ا�سف���رت هذه التجربة عن ا�صدار قرار من جمل�س الوزراء يزكي �صدور مر�سوم رئا�سي ب�إلغاء البنود املخف�ضة
للعقوبة يف حالة القتل على قاعدة ال�شرف.
تطوير وثائق حول موقف ال�شخ�صيات ال�سيا�سية جتاه التغيري يف قانون العقوبات.
العمل على ك�سب �شخ�صيات �سيا�سية للتتبنى موقف املنتدى.
م�شاكل و�صعوبات
•عدم تبني احللفاء ملواقف املنتدى عالنية.
•تغليب الو�ضع االمني واخلالفات ال�سيا�سية الداخلية على الق�ضايا االجتماعية.
•نزوع القادة ال�سيا�سني والت�شريعني على عدم التغري للحيلولة دون ردات الفعل.
•قوة ال�سلطة الع�شائرية والتحيز الذكوري يف املو�ضوع.
•عدم وجود من�سقة متفرغة للعمل يف ال�شبكة (املنتدى).
•ترتيب���ات املنت���دى االدارية حتتاج اىل مراجعة واع���داة ترتيب مبا ي�شمل توزي���ع االدوار وحتديد امل�ساهمات
ملعرفة امل�صادر املتاحة.
•وجود �شعور بان املنتدى ج�سم قائم بذاته ولب�س اطار ي�ضم اجلميع.
•تفوات يف حجم اجلهود واملوارد التي تقدم ما بني امل�ؤ�س�سات.
•�سعي بع�ض امل�ؤ�س�سات اىل جتري نتائج عمل املنتدى مل�صاحلها.
•�ضعف امل�شاركة اجلماعية والتفاوت يف درجاتها.
•�ضعف تن�سيق اجلهود ي�ؤدي اىل اخلروج بق�ضايا �ضعيفة.
•مو�سمية عمل املنتدى.
•ا�ستخدام املنتدى لتنفيذ خطط عمل م�ؤ�س�سات اخرى.
•ال يوجد خطط تو�ضح دور وم�شاركة امل�ؤ�س�سات االع�ضاء يف مو�ضوعة عمل املنتدى (قتل الن�ساء).
•انح�ص���ار عم���ل املنتدى على م�ستوى امل�ؤ�س�سات امل�شاركة على جهود وق���درات املنتدبة (املن�سقة) او الدائرة
املت�صلة بها ،ويف الغالب ال يوجد جو م�ساند لعمل املن�سقة يف امل�ؤ�س�سات امل�شاركة.
لتح�سني �أداء املنتدى ال بد من الت�أكيد على الأمور والق�ضايا التالية:
•تفعيل عملية املتابعة واملراجعة للتاكد من تنفيذ املهام واخلطط.
•حتديد تكليفات وا�ضحة للمندوبات وللم�ؤ�س�سات امل�شاركة.
•حتديد وح�صر الق�ضايا التي يتم العمل عليها.
•خلق �شبكة من امل�ست�شارين املخت�صني لتقدمي الن�صح واالر�شاد لل�شبكة.
•تاهيل كوادر وم�صادر امل�ؤ�س�سات االع�ضاء خلدمة املنتدى.
•فتح باب الع�ضوية مع حتديد وا�ضح ل�شروط الع�ضوية.
85

•العمل على اال�ستفادة من مقدرات امل�ؤ�س�سات االع�ضاء وعدم االقت�صار على الع�ضو املمثل للم�ؤ�س�سة.
•مراجعة دورية لعمل املنتدى مع مديرات /مدراء امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء.
•العمل وفقا خلطط مدرو�سة ولي�س ردات الفعل.
•ابراز جناحات املنتدى وامل�ضي يف حتقيق املزيد من النجاحات.
•بناء قدرات امل�ؤ�س�سات ال�شريكية وتقوية ال�ضعيفة منها.
•توفري احلماية من خالل توفري عنا�صر القوة.
•�إدماج الن�شاطات اخلا�صة باملنتدى يف برامج وخطط امل�ؤ�س�سة ال�شريكة.
•العم���ل عل���ى ان توفر امل�ؤ�س�سات امل�شارك���ة تفريغ جزئي للمن�سقة املنتدبة من قبله���م حتى تتمكن من تنفيذ
الن�شاطات املناطة بها.
•الزام امل�ؤ�س�سات االع�ضاء بتوفري املوارد الالزمة لتغطية نفقات ن�شاطات املنتدى.
• بح���ث امكاني���ة �ضم �شخ�صي���ات �سيا�سية واخ���رى ذات وزن اجتماعي لع�ضوية املنتدى م���ن اجل زيادة قوة
وتاثري املنتدى.
•الية اتخاذ القرار.
•العمليات االدارية.
•التخطيط للطوارىء واملجهول.
•املتابعة.
•جتنيد املوارد.
املو�ضوعة الثانية :جتربة عمل يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة.
جتربة العمل على مو�ضوعة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات
مت خو�ض هذه التجربة من خالل ت�شكيل اللجنة الوطنية /وهي �شبكة ف�ضفا�ضة.
م���ن خالل دورها يف احلملة مار�ست امل�ؤ�س�سات العديد م���ن الفعاليات والن�شاطات يف جمال ال�ضغط واملنا�صرة
منها:
حمالت ال�ضغط:
حملة :الكوتة الن�سوية يف االنتخابات.
الهدف:
دمج املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية من خالل �إقرار كوتة للن�ساء.
تنظيم وامل�شاركة يف م�سريات جماهريية.
لقاءات فردية مع امل�شرعني.
امل�شاركة يف جل�سات املجل�س الت�شريعي.
ا�ستخدام و�سائل االعالم املتاحة للتعبئة وجتنيد الدعم ولل�ضغط كذلك.
لقاءات مع الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية.
بيانات وعرائ�ض.
كتابة ر�سائل للرئي�س.
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فعاليات املنا�صرة:
ور�ش عمل توعوية وتدريبية.
دورات حول االت�صال والتوا�صل.
�سبوتات �إذاعية.
دعم مر�شحات خلو�ض االنتخابات املحلية.
تدريب خا�ص للمر�شحات.
تدريب الكادر القائم على احلملة.
ت�شكيل فرق عمل يف املواقع.
ا�ستقطاب دوائر املراة يف الوزارات.
نقاط �ضعف يف احلملة:
تغليب االنتماء للم�ؤ�س�سة على االنتماء لل�شبكة ،امل�ؤ�س�سات تعنون الن�شاطات با�سمها.
بروز االنتماء التنظيمي الف�ؤي وتغليبه على م�صلحة احلملة.
عدم و�ضوح وقلة التفا�صيل يف التخطيط للحملة.
االرتكاز على الن�شاطات والتخطيط مبني على احلدث.
تفاوت االلتزام من م�ؤ�س�سة الخرى.
عدم �ضبط جتنيد املوارد.
�ضعف املراجعة ،غياب النظم ال�ضابطة.
املو�ضوع رغم اهميته مل ي�شتمل على تفريغ وقت خا�ص به من قبل امل�ؤ�س�سات امل�شاركة.
عدم فعالية �آلية اتخاذ القرار.
جتربة العمل على مو�ضوعة م�شروع التوعية والتاثري يف ال�صحة االجنابية
امل�شروع ذات طابع منا�صرة.
يهدف اىل زيادة وعي �صناع القرار يف الق�ضايا ذات العالقة يف ال�صحة االجنابية.
ادارة احلملة من خالل الت�شبيك.
لعبت امل�ؤ�س�سات الع�ضو يف املنتدى دورا فعاال يف �إجناح احلملة.
فعاليات املنا�صرة:
ور�ش عمل توعوية وتدريبية.
حوار مفتوح حول املو�ضوع مع �صناع القرار.
ا�ستخدام االعالم.
ا�صدار اوراق عمل ،ن�شرات.
االجنازات اعتبار �سن  16احلد االدنى امل�سموح به للزواج.
ا�ستهداف امل�شرعني و�صناع القرار.
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�آلية اتخاذ القرار داخل ال�شبكة:

تفوي�ض املندوب عن امل�ؤ�س�سة باتخاذ قرار ب�صورة ر�سمية و علنية.
الي���ة اتخاذ القرار يجب ان تكون م�ؤ�س�سه عل���ى �أن يتم ترك حيز ملو�ضوع التفاعل،و العمل
على اتخاذ القرارات اجلماعية.
توثي���ق التجربة يف الي���ة اتخاذ القرار ومن ثم الو�صول اىل قاعدة عملية تو�ضيح الية �صنع
القرار و اتخاذ القرار.
ادماج �صانعي القرار و مدراء امل�ؤ�س�سات من خالل لقاءات منتظمة و دورية ميكن ان تكون
ربحية ل�ضمان التفاعل املتبادل ما بني امل�ؤ�س�سات و اجل�سم الت�شبيكي.
ذك���ر ال�صالحيات التي يجب ان تعطى ملمث���ل امل�ؤ�س�سة يف ال�شبكة و ال�سمات التي يجب ان
تتوفر يف ال�شخ�ص.
متكني املمثلية  ،ومتكني امل�ؤ�س�سات لل�شبكات طويلة االمد.
توزيع مهام حمددة ووا�ضحة ومتابعة تنفيذها.

التخطيط:

التخطيط للطوارئ و امليول.
املطل���وب تخطي���ط غري تقليدي مبن���ي على بناء الي���ات وميكانيكي���ات للتعامل مع حاالت
معينة و برنامج العمل هو قلة تفاعل للتعامل مع عدم اثقال برنامج عمل املنتدى بالق�ضايا
اليومية .
•جتهيز املوارد املادية و الب�شرية و اللوج�ستية للتحرك ال�سريع.
•التخطي���ط لق���رارات كل ق�ضية وكل حالة بعد حدوثها و تعمي���ق احلوار يف جمال فهم
هذه الق�ضايا و بناء توعية لتفادي الق�ضايا يف امل�ستقبل.
•و�ضع برنامج لكيفية العمل يف ق�ضايا التقاطع مع امل�ؤ�س�سات االخرى.
•و�ض���ع الي���ة لتطوي���ر م�سلكي���ات و مواق���ف ابداعي���ة للتعامل م���ع احلاالت ح���ال و بعد
حدوثها.
•تطوير االولويات اال�سرتتيجية.
•تطوير عمل نوعي.
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