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إعداد خطة للتواصل مع صانعي القرار

ميكن للمنظمات والناشطني إرشاد عملية صنع القرارات املتعلقة بالسياسات، واملوازنات، ومسوّدة التشريعات، والتأثري 
عليها، من خالل التواصل مع املسؤولني احلكوميني واملشّرعني على خمتلف املستويات. فمن خالل تزويد صانعي القرار 
مبعارف وخربات متعلقة مبجال عملهم، بإمكان املنظمات والناشطني تقدمي معلومات بالغة األهمية، ما كانت لتخطر يف 
بال احلكومة، حول كيفية تطبيق سياسات وإجراءات وقوانني معّينة على األرض، وطريقة تأثريها على اجملتمعات احمللية 
التي متّثلها. من هذا املنطلق، مّت تصميم هذا الدليل لدعم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واملدافعني عن حقوق اإلعاقة، 
الدليل  يقّدم  وبالتايل،  والوطنية.  واملناطقية  احمللية  املستويات  على  اسرتاتيجيًا  القرار  صانعي  إلشراك  خطة  وضع  يف 
حملًة عامًة عن خمتلف مكّونات خطة إشراك صانعي القرار، واألفكار التي يجب أخذها يف االعتبار إلشراكهم بنجاح. تشمل 

املواضيع املطروحة ما يلي: 

حتديد األهداف القصرية والطويلة املدى ●
مسح صانعي القرار ●
حتديد نقاط الدخول ●
االستعداد للتواصل ●
سرد القصص ●
تقييم اإلشراك واستدامته ●
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حتديد األهداف القصرية والطويلة املدى

قبل البدء بإقناع املسؤولني بضرورة تغيري أمٍر ما. من الضروري جمع احلقائق وحتديد األولويات. فيمكن ألي كان، ال املسؤولني 
التخّلص منه  أو  أو الئحة جديدة، أو حتسني قانون حايل،  السياسيني فحسب، اقرتاح أفكار رائعة حول صياغة قانون جديد 
برّمته أو من أحد أجزائه. يف الواقع، تبصر أكرثية القوانني الضوء من رحم التجارب الشخصية للمواطنني الذين يلفتون نظر 

صانعي القرار إىل قضاياهم ومشاكلهم. 

للبدء بتحديد األهداف وتطويرها، تذّكر وضعًا أو جتربًة حّثت على اّتخاذ إجراءات فورية. ما كان ذلك الوضع؟ هل كان مرتبطًا 
بقضية التوظيف، أو السكن، أو املشاركة السياسية واملدنية؟ ما الذي كان ينبغي أن يحدث؟ ما الذي ينبغي القيام به يف 
املستقبل لتصحيح الوضع؟ هل هو وضع يحدث مرًة واحدًة فقط أم أنها حالة مستمرة؟ ما أهميته؟ عند حتديد مشكلة 

ما، من الضروري التأّكد من أنها مشكلة يعاين منها العديد من األشخاص، وأّن تصحيحها سيخّلف آثارًا واسعة النطاق. 

بعد حتديد املشكلة، حّدد األهداف اخلاصة على املدى القصري والطويل لتقّرر ما هي اخلطوات املرحلية املطلوبة لتحقيق 
األهداف العامة بنجاح. فاألهداف تزيد من أرجحية النجاح، ومتّكن املعنيني من احملافظة على تركيزهم وتنظيم توقعاتهم. 

عند صياغة األهداف، احرص على أن تستويف معيار »سمارت«، أي أن تكون هذه األهداف: 

امللتبسة.  ● التفسريات  ويتجّنب  حدوثه،  تتمّنى  عما  فيعّبر  املعامل،  وواضح  بسيطًا  الهدف  يكون  أن  يجب  حمّددة: 
ولعّل أفضل طريقة لصياغة هدف حمّدد هو استخدام أفعال قوية مثل: يعرض، يطّور، يبني، يخّطط، ينّفذ، يؤدي. من 

األسئلة التي ميكن أن جتعل هدفك حمّددًا أكرث:
ما الذي نأمل حتقيقه بالضبط؟ ●
ما هي الفوائد املتأتية عن حتقيق هذا الهدف؟ ●
إىل أي مدى ستكون النتيجة واضحًة؟ ●

قابلة للقياس: عندما يكون الهدف قاباًل للقياس، ميكننا رصد أفعالنا بينما نتقّدم يف العمل بسهولة أكرب. وبطبيعة  ●
احلال، يتيح القياس إجراء مقارنات. فإذا كنت ال تستطيع قياس عملك، لن تتمّكن من إدارة أفعالك وتقييم النتائج 

التي توّصلت إليها. من األسئلة التي ميكن أن تساعد على حتقيق ذلك ما يلي: 
كيف سنعرف أّن التغيري قد حصل؟ ●
ما هي مؤّشرات النجاح؟ ●

قابلة للتحقيق: يجب أن تكون األهداف جريئًة وباعثًة على التحدي، شرط أال يكون حتقيقها مستحياًل. وإذا استخدمت  ●
متلكها  ال  موارد  يتطّلب  الهدف  حتقيق  كان  إذا  مستحياًل.  حتقيقها  يكون  فلن  صحيح،  بشكل  »سمارت«  منطق 

جمموعتك بكل بساطة، فسُيصاب اجلميع باإلحباط. من األسئلة التي ميكن التفكري فيها يف هذا اجملال: 
هل سبق ألحد أن جنح يف ذلك قباًل؟ ●
هل كل القيود واضحة؟ ●
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الذي  ● أّن الهدف  بينهما هو  الفرق  للتحقيق واألهداف ذات الصلة.  القابلة  البعض بني األهداف  ذات صلة: قد يخلط 
يكون قاباًل للتحقيق ال يكون دومًا واقعيًا بالنسبة إىل األشخاص املعنيني، بسبب وجود شكل من أشكال النزاع. لذا، 

فّكر يف العوامل التالية: 
هل الهدف متوافق مع مهّمة اجملموعة ورؤياها؟ ●
هل هناك ما يكفي من املوارد املتوفرة؟ ●

حمّددة املدة: يعني ذلك حتديد مهلة نهائية لبلوغ الهدف. قد يخلط البعض بشكل طفيف بني هذا املعيار ومعيار  ●
الهدف احملّدد. توّفر املهلة الزمنية احلافز املطلوب إلبقاء األشخاص مندفعني من أجل حتقيق األمور املطلوبة. 
لكن يجب أن تكون فرتة االنطالق والنهاية قابلًة للتحقيق وواقعية. فينبغي أال تكون هذه الفرتة الزمنية قصريًة جدًا 
بحيث يستحيل بلوغ الهدف، وال طويلًة أكرث من الالزم بحيث تتفّكك اجملموعة مع الوقت. من هنا، توجد املهل الزمنية 
على  املدى  والطويلة  القصرية  اخلاصة  األهداف  هي  ما  حتديد  يعتمد  العمل.  على  وحتّفز  الالزم  االستعجال  حّس 
أهدافك العامة والسياق األكرب الذي حتدث فيه. يف بعض احلاالت، قد ُيقصد بالهدف القصري ما يتعّين حتقيقه خالل 
بضعة أسابيع ليس إال. أما يف البعض اآلخر، فقد يعني ذلك سنتني أو حتى ثالث. من األسئلة التي ميكن إدراجها هنا: 

هل هناك فرصة سانحة ينبغي االستفادة منها؟ ●
متى سيتّم بلوغ هذا الهدف؟ ●

من األمثلة على هدف يستويف معيار »سمارت« ما يلي: ستنّظم قادة املنظمة اجتماعات مع ثالث وزارات وهيئات حكومية 
1 أيلول/سبتمرب و03 تشرين األول/أكتوبر، ملناقشة مقرتحات السياسات التي مّت وضعها لضمان  معنية على األقل، بني 

تيسري املشاركة يف االنتخابات. 

التي متّثلها للحصول على مالحظاتها  عند تطوير األهداف على املدى الطويل والقصري، قم بإشراك اجملتمعات احمللية 
االرجتاعية، واضمن التزام املوظفني ودعمهم. من طرق جمع مالحظات اجملتمعات احمللية: استضافة منتديات حملية، 
املشاركة يف برامج إذاعية تستقبل اتصاالت املستمعني، تنظيم استطالعات إلكرتونية و/أو شخصية، تنظيم مناقشات 
جملموعات الرتكيز ومقابالت مع املبّلغني الرئيسيني. احرص أيضًا على استنساخ األفكار اجليدة التي عملت عليها قباًل أو 
االرتكاز عليها، أو استلهام أفكار من منظمات جمتمع مدين أخرى أو منظمات أخرى ُتعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة وتعمل على 

قضايا مشابهة. 
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مسح صانعي القرار

بعد صياغة األهداف واألولويات بشكل عام، من الضروري بعد ذلك حتديد صانعي القرار الذين تريد إشراكهم أو استهدافهم. 
يجب أن تستهدف صانعي القرار القادرين على إجراء التغيريات التي تسعى إىل حتقيقها، ومن يستطيع التأثري على صانعي 
القرار أنفسهم. باإلضافة إىل حتديد صانعي القرار األكرث تأثريًا ونفوذًا، أو القادرين على إضفاء أكرب قيمة ممكنة على عملك، 
من املفيد إجراء مسح لهم لضمان تخصيص مواردك لألشخاص املناسبني، وتطوير اسرتاتيجيات حمّددة إلشراك أفراد أو 

جمموعات مناسبة منهم. 

أواًل، ابدأ بإعداد قائمة شاملة بصانعي القرار. فّكر يف األسئلة التالية عندما تقوم بتحديد أصحاب املصلحة: 

من هم سائر صانعي القرار ذوي الصلة؟أ. 
ميكن أن يتضّمن أبرز أصحاب املصلحة: 	أأ 

وزراء احلكومة الوطنية أو احمللية أو حكومة الوالية	. 
أعضاء الربملان وموظفيهم	. 
الزعماء احملليني	. 
موظفي القطاع العام	. 

من يجب إشراكه على وجه التحديد؟ب. 
عند حتديد السياسيني الذين يجب طرق بابهم، يجب أن تفّكر املنظمات يف الشخصيات التي تتمتع بالدافع 	أأ 

جمهورهم  إىل  بالنسبة  مهّمًة  القضية  ُتعترب  فهل  معّينة.  قضية  يف  للمشاركة  املطلوب  السياسي 
االنتخابي؟ هل ميكنك أن تربز مدى أهميتها؟ هل سبق لهؤالء السياسيني أن عّلقوا على هذه القضية قباًل؟ 

أّي من صانعي القرار يتمتع بأكرب قدر من التأثري وميكن أن يكون حليفًا؟	. 

أّي من صانعي القرار يتمتع بأقل قدر من التأثري وبالتايل ليس من الداعي التواصل معه حاليًا؟د. 

أي من أصحاب املصلحة يف شبكاتك ميكن أن يكون حليفًا و/أو يساعدك يف نسج عالقات مع صانعي القرار؟ه. 

من خالل االستناد إىل قائمة صانعي القرار، أدرجهم يف شبكة مسح القوة املؤّلفة من أربع خانات 	راجع اجلدول 	 لالطالع 
على منوذ	 عن ذلكأ. عند وضع صانعي القرار يف مكانهم املناسب ضمن الشبكة، فّكر يف مستوى القوة التي يتمتعون 
أن تنشأ عالقات وروابط بني أصحاب  األرجح  إىل معاجلته. من  الذي تسعى  األولوية  أو جمال  القضية  بها وموقفهم بشأن 
الذين وضعتهم يف مكان عاٍل من الشبكة  أولئك  الذين وضعتهم يف مكان متقارب ضمن الشبكة. وسيتمتع  املصلحة 

بقوة وتأثري أكرب، يف حني أّن املوجودين إىل اليمني سيكونون أكرث دعمًا، وبالتايل ميكن أن يكونوا حلفاء حمتملني. 
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الصورة 1: شبكة مسح القوة

            

بعد أن تقوم مبسح صانعي القرار 	راجع الصورة 	 لالطالع على مسح مكتملأ، يجب أن تكون قادرًا على حتديد أّي صانعي 
لكن  استهدافهم.  يجب  الذين  أولئك  وبالتايل  حتسينها،  أو  القضية  أو  املشكلة  حلّل  التأثري  من  قدر  بأكرب  يتمتعون  القرار 

باإلضافة إىل هؤالء األشخاص، من املفرتض أن يساعدك املسح على حتديد اجلهات التالية أيضًا: 

اخلصوم: صانعو القرار الذين قد يعارضون اجلهود املتعلقة بحّل املشكلة أو القضية أو حتسينها. 	. 
احللفاء: صانعو القرار الذين سيدعمون اجلهود املتعلقة بحّل املشكلة أو القضية أو حتسينها. 	. 
احملايدون: صانعو القرار الذين ال ميلكون موقفًا معّينًا. 	. 

��ا�ك� تأث

��ا�قل تأث

ا�ك�
دعم�

ا�ك�
معارضًة
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الصورة 2: مثال عن خريطة مكتملة ملسح القوة 

ا�ك� تأث��/قوًة

ا�قل تأث��/قوًة

ا�ك� دعم� 
لهدفك

ا�ك� معارضًة 
لهدفك

السنة ١

املانحون

اليونيسف

حتالف املنظمات 
غ� احلكومية التلفزيون ٢

ا�ذاعة ١

اجلمهور 
املنظمات

ا�هلية

اجملموعات 
احلساسة

احلكومة 
احمللية

املرافق

باعة غ� 
رسميني
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حتديد نقاط الدخول

بعد أن تكون قد حّددت صانعي القرار الذين تريد استهدافهم، عليك اآلن حتديد أي نقطة دخول ستختارها للتواصل معهم. 
فاعتماد نظرة أكرث منهجية لتحديد املدخل إىل عملية التواصل يضمن أن تكون هذه املداخل هي األسهل واألكرث فعالية.  
جدير بالذكر أّن نقاط الدخول قد تّتخذ عدة أشكال، رسمية وغري رسمية، تقليدية وغري تقليدية. لكن يجب اإلقرار أّن بعض 
نقاط  من  جمموعة  اعتماد  احلاالت  بعض  يف  املفيد  من  يكون  قد  وأنه  السياق،  بحسب  ممكنة  تكون  ال  قد  الدخول  نقاط 

الدخول معًا. 

من أكرث نقاط الدخول شيوعًا ما يلي: 

اجتماعات فردية مع صانعي القرار واملسؤولني احلكوميني املعنيني ُتعقد بناًء على طلب املنّظمة أو الناشط.  ●
عقد الهيئات املنتخبة التابعة للحكومة الوطنية، أو اإلقليمية، أو البلدية، أو القروية، الجتماعات منتظمة و/أو جلسات  ●

استماع خمصصة. ميكن أن يشمل هذا األمر املشاركة يف صياغة السياسات أو تخصيص اعتمادات املوازنة.
عقد جمالس اإلدارة امللحقة بالوزارات أو املؤسسات ذات الصلة، كاملدارس واملستشفيات والنقابات، الجتماعات  ●

منتظمة و/أو جلسات استماع خمصصة. 
املنصات  ● عرب  استفسارات  إرسال  عن  فضاًل  املقرتح،  التشريع  على  خطية  عامة  بتعليقات  لإلدالء  دعوات  إرسال 

اإللكرتونية.  
عقد اجتماعات أو منتديات جمتمعية باستضافة املنظمة أو الناشط، ودعوة صانعي القرار واملسؤولني احلكوميني  ●

املعنيني إليها. 

عند التفكري يف نقاط الدخول، من املفّضل مراعاة ما يلي: 

التواصل على املستوى احلكومي املناسب: قد يكون من األفضل التواصل على املستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو 	. 
البلدي، أو القروي، بحسب القضية أو املشكلة املطروحة.

وجلسات 	.  النيابية  اجللسات  مواعيد  وتابع  االنتخابات،  ودورات  امليزانية  دورات  يف  فّكر  الروتينية:  التواصل  طرق 
االستماع العامة. 

القرار 	.  صانعي  فدعوة  بنفسك،  عامة  منتديات  أو  استماع  جلسات  تنظيم  يف  فّكر  بك:  خاصة  دخول  نقاط  إنشاء 
املعنيني وموظفيهم إليها. عند تطبيق األنشطة أو اللقاءات اجملتمعية، احرص على إضافة أسماء صانعي القرار 

إىل قائمة املدعّوين.  
نقاط الدخول اخلفية- حتى وإن كانت االجتماعات العامة ال تسمح للجمهور بالتعليق أو املشاركة، فإّن حضور هذه 	. 

االجتماعات قد يفسح لك اجملال أمام مشاركة خمصصة ويكون طريقًة لنسج العالقات.
الكتابة: ميكن أن تكون الرسائل العادية واإللكرتونية طريقًة فعالًة للبدء بالتواصل، حتى وإن كنت تريد طلب اجتماٍع 	. 

ال أكرث. 
التواصل. قد يشمل هذا 	.  التواصل االجتماعي كمدخل إىل  التواصل االجتماعي: استفد من منصات وسائل  وسائل 

أو  إرفاقها مبعلومات عن قضيتك،  أو إعادة نشر تغريدة مع  أو اإلعجاب مبنشور،  األمر متابعة حساب صانع قرار، 
استخدام هاشتاغات، أو إرسال رسائل مباشرة إىل الشخص املعني. 
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قد تكون هناك عدة طرق للتواصل. إذا كنت تعتمد عدة نقاط دخول جمتمعًة، فّكر يف ما يلي عندما حتتا	 إىل ترتيب األمور 
بحسب أولويتها: 

أين تقع نقطة الدخول؟ هل هي موجودة عند املستوى احلكومي املستهدف بالتحديد أم ال؟  ●
هل ُيعترب الوصول إىل نقطة الدخول متاحًا؟ هل هو اجتماع منتظم أم اجتماع خمصص يحدث مرًة واحدًة فقط؟ ●
من يشارك يف اجللسة املدخل؟  هل سيشارك صانع القرار املستهدف أو يحضر اجللسة؟  ●
إذا كانت نقطة الدخول عبارة عن اجتماع أو منتدى عام، فما هو برناجمه؟ هل هناك بند مدر	 يف الربنامج لتسليط  ●

الضوء على املشكلة أو القضية أو مناقشتها؟
إذا كانت نقطة الدخول عبارة عن اجتماع أو منتدى عام، فكم شخص مّت اختياره للمشاركة فيه؟ ●

راجع امللحق 	 للحصول على املزيد من التفاصيل عن خمتلف أنواع نقاط الدخول/ املشاركة، مبا يف ذلك لتحديد متى تكون 
أكرث فعاليًة ومالءمًة. 
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االستعداد للتواصل

قبل أي عملية تواصل مع صانع قرار، من الضروري االستعداد جيدًا. يعتمد التحضري على نقطة الدخول التي اخرتتها للتواصل، 
كما يشرتط أن جتري أبحاثك جيدًا وتراعي ما يلي:

فهم برنامج عمل صانع القرار واهتماماته قدر املستطاع، وفهم كيف تندر	 قضيتك ضمن برنامج العمل هذا. 	. 

ميكن إيجاد املعلومات املدرجة على جدول أعمال صانع القرار على مواقعه اإللكرتونية ويف مواد حمالته أ. 
القدمية. ومن املفيد أيضًا تصفح منصات وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بصانع القرار، لتحديد مواقفه 
أشخاص  أو  أخرى  منظمات  تعرف  كنت  إذا  وما  معارفك  شبكات  يف  فّكر  خمتلفة.  وأولويات  مواضيع  حول 
آخرين لديهم عالقات مع صانع القرار، وميكن أن يعطوك فكرًة متعّمقة عن اهتمامات صانع القرار. راِع كيف 

تتناسب القضية التي تسعى إىل النهوض بها مع القضايا األوسع أو البنود املدرجة يف برنامج العمل. 

منوذج 	.  لرؤية  هنا  	أنقر  والصور  امللّخصاتأ،  عن  منوذج  لرؤية  هنا  	أنقر  امللخصات  مثل  اإلحاطة،  مواد  حتضري 
عن الصورأ، والقصص 	أنقر هنا لرؤية منوذج عن القصصأ، والرسوم البيانية 	أنقر هنا لرؤية منوذج عن الرسوم 
البيانيةأ، واملطويات 	أنقر هنا لرؤية منوذج عن املطوياتأ، والفيديوهات 	أنقر هنا لرؤية منوذج عن الفيديوهاتأ 

إلخ. كذلك، هناك جمموعة متنوعة من املنصات املتوفرة التي ميكن أن تساعد يف إعداد املواد. ومنها: 

كانفا: أداة إلكرتونية جمانية للتصميم الطباعي، ميكن استخدامها إلعداد حمتوى وسائل التواصل االجتماعي، أ. 
كانفا  تضع  كثري.  وغريها  البيانية،  والرسوم  والشعارات،  والفيديوهات،  وامللصقات،  التقدميية،  والعروض 
مبتناول الزائر مناذ	 معّدة سلفًا، فضاًل عن قاعدة بيانات واسعة مبخزون من الصور التي متّكن من إعداد 

جمموعة متنّوعة من املواد بطريقة بسيطة، وسريعة، وسهلة. 
إلعداد ب.  ُتستخدم  الطباعي،  للتصميم  جمانية  إلكرتونية  أداة  بيكتوتشارت  كانفا،  غرار  على  بيكتوتشارت: 

جمموعة متنّوعة من احملتويات، مثل الرسوم البيانية، والتقارير، والعروض التقدميية، وغريها كثري.  
فيد: منصة إلكرتونية جمانية إلعداد الفيديوهات وتنقيحها. تسّهل فيد إنشاء الفيديوهات وتنقيحها، دومنا 	. 

حاجة إىل التمتع بخربات سابقة. ومن خاللها، ميكن تغيري صيغة الفيديوهات بحيث تناسب يوتيوب أو غريه من 
منصات وسائل التواصل االجتماعي. 

حتضري املواد األخرى، مثل البيانات/النشرات الصحفية ومقاالت الرأي للصحف والوسائل اإلعالمية األخرى. 	. 

التواصل مع صانعي أ.  التواصل مع وسائل اإلعالم طريقًة فعالًة ملمارسة الضغوطات قبل  ميكن أن يكون 
زاوية  مراعاة  على  احرص  الرأي،  مقاالت  أو  الصحفية،  النشرات  أو  البيانات  إعداد  عند  ذلك.  بعد  أو  القرار 
منوذج عن  املوضوع، واعتماد عنوان واضح وخمتصر لكن الفت للنظر، وحافظ على اإليجاز 	أنقر هنا لرؤية 

البيانات الصحفيةأ. 

https://www.facebook.com/National.Democratic.Institute/photos/10157077985179425
https://www.ndi.org/sites/default/files/LIBERIA%20ONE%20PAGER%2010_27_2021%203%20%282%29%20%281%29.pdf
https://www.facebook.com/NDIMorocco/photos/a.10161563281988782/10161797856148782/
https://www.ndi.org/our-stories/forging-inclusive-responses-covid-19-persons-disabilities-libya
https://www.facebook.com/National.Democratic.Institute/photos/10157077985179425
https://taalamsharek.org/ar/what-is-freedom-of-expression
https://www.ndi.org/sites/default/files/FOLD_OUT_BOOKLET_08_11_2022.pdf
https://www.facebook.com/NDIMorocco/photos/a.10161563281988782/10161797856148782/
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://www.veed.io/
https://www.ndi.org/publications/tunisia-strong-and-competitive-elections-clouded-confusion-about-next-steps
https://www.ndi.org/publications/tunisia-strong-and-competitive-elections-clouded-confusion-about-next-steps
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عند تصميم شكل البيان الصحفي/ النشرة الصحفية، احرص على إدرا	 املكّونات التالية: ب. 
رأسية- جلذب انتباه القراء. ●
وملاذا،  ● متى  أين،  ماذا،  من،  اخلمسة:  األساسية  األسئلة  من  قدر  أكرب  عن  لإلجابة  متهيد-  مقدمة/ 

بأسرع ما ميكن. 
املصدر: إلثبات مصداقيتك من خالل ذكر املصادر. ●
األسس: لشرح سبب أهمية قصتك.  ●
االقتباسات: إلظهار وجهة نظر اآلخرين. ●
معلومات االتصال: للتأّكد من أّن القّراء يعرفون كيفية التواصل معك.  ●

صياغة »سؤال« واضح وواقعي فضاًل عن نقاط احلوار ذات الصلة.	. 

فّكر يف اإلجراء الذي تطلب من صانع القرار اّتخاذه، ورّكز على قضية واحدة يف كل مرة. أ. 
عند صياغة السؤال، فّكر يف األسئلة التالية: ب. 
ما هي التجربة أو التجارب التي جعلتك تختار هذه القضية؟ ●
ما الذي تعتقد أنه كان ينبغي أن يحدث؟ ما الذي تريده أن يحدث يف املستقبل؟ ●
ما الذي قد يجعلك تفّكر يف أّن أمرًا ما »ليس صحيحًا« أو »ليس قانونيًا«؟ ●

عن 	.  ممّثلني  بصفتكم  منكم،  نطلب  املثال:  سبيل  على  أقل.  أو  كلمة  ثالثني  يف  »السؤال«  كتابة  على  متّرن 
العاملية،  التصميم  ملبادئ  وفقًا  املدارس  كل  بناء  يفرض  تشريع  دعم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  جمتمع 
بحيث يتمّكن كل الطالب، واملعّلمني، واملوظفني، واألهل من استخدامها والوصول إليها، بغّض النظر عن 

إعاقتهم.  

احرص على أن يفهم كل املشاركني يف عملية التواصل أدوارهم ومسؤولياتهم لتجّنب إرباك صانعي القرار، أو 	. 
الظهور مبظهر الفريق الذي مل يحّضر جيدًا. إذا كنت تنوي تقدمي عرض أمام صانعي القرار، احرص على التمّرن على 

نقاط الكالم لتتأّكد من أنها واضحة وخمتصرة.  
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سرد القصص

سرد القصة طريقة قوية للفت االنتباه إىل القوانني الظاملة وعنصر بالغ األهمية من العمل الناشط الفعال. فيمكن للقصة 
الشخصية أن تضفي حياًة على قضية معقدة، وتنشئ منّصًة للنقاش العام، وتلهم األشخاص من أجل مواجهة التمييز. 
يف الواقع، ميتاز سرد القصص بقدرة فريدة على حتقيق التفاهم والتعاطف يف طريقة التعاطي مع املشاكل الصعبة. 
فضاًل عن ذلك، من شأنه متكني الشخص املتضرر وجمتمعه احمللي، واالعرتاف بخرباته وتعزيز قدرته على العمل. كما أّن 

سرد القصص ليس جمّرد طريقة للدعاية، بل ميكن أن يكون وسيلًة للتنظيم أيضًا.  

ترابط  أو مؤّثرة هو طريقة  االرتباط مبغزاها. فما يجعل قصًة ما قوية  يرتبط كل  أّن سرد القصص  نتذّكر  أن  الضروري  من 
يعرفونه من  إقناعها األشخاص بصحة ما  تخّلفه يف نفوس جمهورها، وقدرتها على  الذي  الشخصية، والصدى  التجارب 
قبل. يف الواقع، ميكن للمستمعني تذّكر املعلومات حتى 		 مرًة أكرث إذا وردت على شكل قصص عوضًا عن وقائع. فضاًل 

عن ذلك، يساعد سرد قصة على إثبات احلجة املستخدمة إلقناع صانع القرار بضرورة اّتخاذ موقف بشأن قضيتك. 

هناك مكّونان رئيسيان يجب مراعاتهما عند اختيار القصة التي ستخّلف أكرب قدر من التأثري على صانعي القرار: 

السؤال: مَل أنت متواجد هناك وماذا تريد من صانع القرار القيام به؟1. 
اجلمهور: كن على دراية بالشخص الذي تنوي التحّدث معه. ارسم إطار القصة بناًء على القيم، ومدى اّتصالها بناخبي 2. 

صانع القرار، وكيف ميكن أن تؤّثر على القضايا األوسع للمجتمعات احمللية. 

لسرد قصة مؤّثرة وفعالة، فّكر يف املكّونات التالية: 

الصورة 3: مكّونات عملية سرد القصص

الوصول إ� اخلامتةتهيئة ا�جواء

وصف 
التحدي

إظهار 
الصراع

نقطة 
التحول

حل 
الصراع
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تهيئة األجواء: قم بإرساء أساس القصة، واصفًا املشهد العام والسياق وحمّددًا األمور املوجودة على احملك. أين  ●
حتدث القصة؟ من املشارك فيها؟ ماذا سيحدث إذا مل يتّم اّتخاذ أي حتّرك؟ 

وصف التحدي: صف الصراع األساسي للقصة، مستخدمًا بعض اجلمل »لتعليق« اجلمهور، وتشويقهم إىل معرفة  ●
ماذا سيحدث الحقًا. ما الذي رأيته، أو سمعته، أو أحسست به، أو شممته؟

إظهار الصراع: ميكن أن يتمّثل الصراع بربامج داخلية، أو جسدية، أو فلسفية، أو عاطفية، حتّرك القصة إىل األمام،  ●
وتخلق توّترًا، أو تشويقًا، أو حماسًا. عند وصف الصراع، استخدم أهدافًا حية وقوية. فكيف أّثرت القضية عليك أو على 

الفرد؟ ما هي التحديات التي واجهتك أو واجهت الشخص املعني؟

تسليط الضوء على نقطة التحّول: اشرح حلظة االكتشاف أو حلظة بلوغ أقصى درجات التوّتر.  ●

حل الصراع: صف كيف مّت حّل النزاع واربط القصة بسياق أوسع يرتبط بالسياسات وبفرص النجاح احملتملة. ●

الوصول إىل اخلامتة: صغ جملًة نهائيًة تقولها لصانع القرار مع إعادة التشديد على أهمية القصة و«السؤال«. ●
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تقييم اإلشراك واستدامته

يستغرق التغيري وقتًا، كما يتطّلب متابعًة مستمرًة ونسج العالقات على املدى الطويل. من هذا املنطلق، ال يكفي التواصل 
مع صانع قرار واحد فقط. فعند إعداد خطة إلشراك صانعي القرار، من الضروري حتديد ومسح الفرص املتعددة املوجودة 
التي ستسمح بالتواصل بشكل ثابت ومتكرر. ال تعتمد دومًا على رسائل الربيد اإللكرتوين، أو على املشاركة يف املنتديات 
العامة، أو حضور االجتماعات الشخصية، بل استخدم مزيجًا من كل هذا واّتخذ مقاربًة متعّددة املسارات نحو التواصل. بعد 
كل عملية اتصال، استمر مبمارسة الضغوط من خالل وسائل التواصل االجتماعي، والنشرات الصحفية، واملشاركة يف 
وسائل اإلعالم. فمن شأن ذلك أن يضمن بقاء قضيتك يف موضع اهتمام صانع القرار، ويوّضح له أنها أولوية لن تزول حتى 

يّتخذ إجراًء بشأنها. 

الصلة املوجودين يف  أيضًا بنسج عالقات مع موظفيه وبقية األشخاص ذوي  القرار، عليك  إىل استهداف صانع  باإلضافة 
اللقاءات  إىل  وموظفيهم  القرار  صانعي  دعوة  على  احرص  التواصل،  أشكال  وبقية  االجتماعات  خال  ما  يف  معارفه.  حلقة 
ومعاجلة  املستقبل،  يف  للتواصل  فرص  وتوفري  عالقتكم،  لتعميق  العام،  مدار  على  مؤسستك  تنّظمها  التي  واألنشطة 

قضايا أخرى معًا. 

على  للحصول  االجتماعات  بعد  بانتظام  املوظفني  مع  التواصل  الضروري  من  القرار،  صانعي  مع  منظمتك  تتواصل  بينما 
مالحظاتهم ومناقشة ما جرى كما ينبغي وما ميكن حتسينه. وباإلضافة إىل استخالص املعلومات بشأن كل لقاء أو اتصال، 
أعد النظر بانتظام يف األهداف على املدى القصري والطويل، وقّيم أي تقّدم حمرز. فإذا مل يتحقق هدف ما، قد تدعو احلاجة 
إىل حتديثه لكي يكون أكرث قابليًة للتنفيذ، أو أكرث عمليًة أو اتصااًل بالسياق. كما قد تدعو احلاجة أيضًا إىل تغيري املقاربة املّتبعة. 

بعد كل جلسة من جلسات التفكري، أجر أي حتديثات الزمة خلطة التواصل مع صانعي القرار، واستمر يف االتصال بهم. 
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امللحق 1- اختيار النوع املناسب من 
التواصل

السيئاتاحلسناتنوع التواصل

االتصاالت الهاتفية
أفضل للقيام مبا يلي:  ●
تسجيل رأي ●

فرصة إلخطار صانع القرار بأنك  ●
تدعم أو تعارض موقفه بشأن 

قضية ما

سريّد عليك عادًة أحد موظفي  ●
املسؤول املنتخب عوضًا عنه 

شخصيًا
يقتصر الرد عادًة على ساعات  ●

العمل، أو ميكنك ترك رسالة 
بعد الدوام

االجتماعات الفردية اخلاصة
أفضل للقيام مبا يلي:  ●
إضفاء طابع شخصي على  ●

القضايا
توعية صانع القرار بشأن أهمية  ●

القضية
طلب دعمه إذا كنت تطالب  ●

بتغيري تشريع أو سياسة

توجد روابط شخصية ●
فرصة لسرد قصتك على  ●

مسامع صانع القرار مباشرًة
فرصة للحصول على رد فوري  ●

على األسئلة

تتطّلب تخطيطًا مسبقًا ●
حمدودية فرص تنظيمها إذا  ●

كان جدول مواعيد صانع القرار 
حافاًل

ضرورة حتديد موعدها مسبقًا  ●
قد تكون االجتماعات قصرية  ●

جدًا

»الرحالت امليدانية« والزيارات 
املنزلية

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
إضفاء طابع شخصي على  ●

القضايا
التعريف عن نفسك كمورد قّيم ●
حشد الدعم للتشريع ●

فرصة لكي يتعّرف املسؤول  ●
املنتخب على القضية ويختربها 

مباشرة
فرصة إلضفاء احلياة على  ●

قصتك

تتطّلب الوصول إىل مكان معّين ●
يجب التخطيط لها مسبقًا ●
قد تتطّلب ترتيبات معقدة ●
تتطّلب التزامًا كبريًا من حيث  ●

الوقت

دعوة إىل املشاركة يف لقاءات 
حملية أو حضورها

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
نشر التوعية ●
كسب املعارف ●

فرصة لبناء الروابط االجتماعية  ●
بشكل غري رسمي

فرصة للقاء العديد من الناخبني  ●
الذين يتشاركون االهتمام 

نفسه يف اجتماع واحد
بناء أساس لكسب جهات  ●

اتصال أكرث رسمية

يجب تقرير موعد اللقاءات قبل  ●
وقت طويل 

يجب أن يكون صانع القرار  ●
متفّرغًا حلضور هذا اللقاء 

يجب أن تكون اللقاءات هادفة  ●
وأن تقّدم منافع جلية لصانع 

القرار 
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استضافة مناقشات الطاولة 
املستديرة بحضور صانع القرار 

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
االعرتاف بااللتزام بقضية أو  ●

بجمهور انتخابي معّين

تساعد على إظهار املسؤول  ●
املنتخب مبظهر اخلبري

تتيح للمسؤول املنتخب إبراز  ●
مشاركته يف القضايا التي تهّم 

الناخبني
تعرض على صانع القرار  ●

وجهات النظر األخرى

يجب أن يفهم صانع القرار  ●
القضية بكافة جوانبها 

يجب أن يكون صانع القرار  ●
مستعدًا ألخذ موقف

حّد أدنى من التحّكم بالتوّجه  ●
الذي يسلكه نقاش معّين

االجتماع يف مكتب احلكومة 
احمللي

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
الطلب من صانع سياسات تبني  ●

مشروع قانون
عرض حجتك بالتفصيل ●
إظهار الدعم للتشريع املعّلق  ●

أو معارضتك له

يرّكز املسؤول على ما يحدث  ●
يف جمتمعه احمللي

عادًة ما يكون جدول مواعيد  ●
صانع القرار أقل ازدحامًا

يكون االجتماع أهدأ وتريًة ●

ال ضرورة للتحّرك بصورة عاجلة  ●
كما يف احلاالت األخرى

عادًة تكون هناك صعوبة أكرب  ●
بربط الزيارة مبشروع قانون 

حمّدد

حضور االجتماعات البلدية 
واللقاءات املفتوحة

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
نشر التوعية  ●
حتديد احللفاء/ املناصرين  ●

احملتملني

فرصة إلثبات حجتك أمام  ●
جمهور واسع وكسب 

املناصرين
االستماع إىل اآلراء املعارضة ●
تقييم دعم مسؤول منتخب  ●

لقضيتك

حمدودية فرص االتصاالت  ●
الفردية

قد يصّعب املنتدى املفتوح  ●
التحّكم بالنقاش

حتّكم حمدود بالتوّجه الذي  ●
يّتخذه النقاش

عقد اجتماع يف الهيئة التشريعية 
أو مكتب احلكومة

أفضل للقيام مبا يلي:  ●
الطلب من صانع قرار تبني  ●

تشريع أو التصويت بطريقة 
معّينة 

نشر التوعية ●

ميكن حتديد موعده ليتزامن مع  ●
مناظرة أساسية أو اقرتاع هام

ميكن ربط بالزيارة مبوضوع  ●
حمّدد أو مشروع قانون معّين

فرصة لإلجابة عن األسئلة  ●
املطروحة

يكون الوقت مقتصرًا عادًة على  ●
	0- 		 دقيقة، وبالتايل قد يكون 

من الصعب إثبات حجتك من 
خمتلف جوانبها. 

يكون من الصعب غالبًا احلصول  ●
على موعد.

اإلدالء بشهادة
أفضل للقيام مبا يلي:  ●
نشر قصتك  ●
إضفاء طابع شخصي على  ●

قضاياك 
طلب اّتخاذ حتّرك معّين ●

فرصة إلثبات حجتك أمام عدد  ●
من صانعي القرار

تظهر مبظهر اخلبري ●
يضمن العرض الرسمي  ●

واملكتوب سلفًا إيصال الرسائل 
األساسية والطلبات احملّددة 

بوضوح.  

مهل زمنية صارمة- ال  ●
تستغرق عادًة أكرث من 	-	 

دقائق
تكون الفرص حمدودًة عادًة ●
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