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وكسب التأييدالمناصرة

الجزء الثاني : دليل المتدرب 
في المناصره وكسب التأييد  لقضايا  الجمعيات والمؤسسات األهليه

هذا اجلزء من الدليل يشمل االنشطة اخلاصه باملتدرب واليت متكنه من تطبيق املعلومات بشكل عملي لتحقيق 
هدف التدريب بشكل عام وهو اكتساب مهارة التنفيذ.   

   الهدف من دليل المتدرب الخاص بالمناصره وكسب التأييد  في الجمعيات والمؤسسات 
 

- االستفاده من املعلومات املوجوده يف اخللفيه النظريه ملاده املناصره وكسب التأييد وحتويلها خلطوات قابله 
تأثري  ذات  تنفيذ محالت مناصره  الالزمه يف  املهارات  املشاركون من خالهلا من اكتساب  ليتمكن  للتطبيق 

فعلي وأجيابي.
- متكني املشاركني من التفاعل األجيابي مع التدريب للخروج مبخرجات عملية تستفيد منها اجلمعية

 يف عملية تنفيذ محالت مناصرة.
وكسب  املناصرة  جمال  يف  العملي  التطبيق  جوده  مسؤوليه  وبالتالي  التدريب  ملسؤولية  املشارك  حتمل   -

التأييد.

  منهجية التدريب على الدليل:

   تعتمد منجهية التدريب يف هذا الدليل على حتديد مستوى قدرات وأداء  اجلمعية مسبقًا قبل البدء 
والذي  األهلية”   واملؤسسات  املؤسسية للجمعيات  و  التنظيمية  القدرات  تقييم   دليل  بناء على   “ التدريب  يف 
يشمل أربع مستويات من االداء/ القدرات ويهدف إىل متكني اجلمعيات واملؤسسات األهلية من حتديد مستوى 
أدائها احلالي ومعرفة نقاط قوتها وكيفية تعزيزها ونقاط ضعفها وكيفية حتسينها، ، حيث سيتم الرتكيز 
على عمل اجلمعية وجماهلا وقدراتها ومستوى أدائها يف تأديه عملها لتغطيه الفجوه بني أدائها احلالي واألداء 
املطلوب، أما بالنسبة لقدرات االفراد داخل اجلمعية نفسها فسيتم حتديده مع اجلمعية/املؤسسه الحقًا وذلك 

حتى يتم تكييف مواضيع التدريب املطروحه بناء على قدرات املشاركني أنفسهم،  ولذلك سيتم مايلي: 
-  أذا صنف مستوى أداء اجلمعية يف املستوى األول فسيتم تدريبها للتنقل للمستوى الثاني مبواضيع اخرى 
مثل االداره – إدارة املشاريع ،  أما  التدريب على املناصره فسيكون للمستوى الثالث من اجلمعيات واملؤسسات 

األهليه وما فوق- وذلك ألن قوة اجلمعيه إداريًا ومؤسسيًا هو اساس جناح عملية املناصره. 
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- إذا صنف مستوى أداء اجلمعية/ املؤسسة يف املستوى الثاني سيتم تدريبها لتحسني أدائها وينقلها 
إىل املستوى الثالث 

من  وتتمكن  لتتأهل  تدريبتها  فسيتم  الثالث  املستوى  يف  أنها  على  أدائها  مستوى  تصنيف  مت  أما   -
حتسني أدائها لتصل للمستوى الرابع.

- اجلمعيات/ املؤسسات يف املستوى الرابع ليست مستهدفه ضمن هذه احلقيبة التدريبية.
من خالل التوضيح السابق يتضح أهمية التطبيق العملي يف هذا الدليل التدرييب لتحقيق أهداف 

التدريب والنتائج املرجوه منه ، ولذلك سيتم مايلي:

      أواًل: تناول  متطلبات البدء يف التدريب على أساسيات العمل التنموي يف اجلمعيات   
                     واملؤسسات األهلية للمستويات املختلفة، ليتم البدء وفق اسس سليمة لضمان 

                    حتقيق نتائج إجيابيه للتدريب
      ثانيًا: تنفيذ التطبيقات العملية اليت سيتم تنفيذها خالل التدريب، لتحقيق التدريب العملي.        

      ثالثًا: حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على اساسها تقييم اجلمعيات  
                   واملؤسسات ومدى قدرتها على االنتقال للمستوى األعلى، للحصول على خمرجات من 

                   واقع عمل اجلمعية تساعدها على تطوير العمل يف املناصره وكسب التأييد لنتمكن من 
                   متابعة التدريب وتقييمه.          

         رابعًا : حتديد ملستويات اجلمعيات / املؤسسات األهلية يف اليمن يف جمال مناصره قضايا 
                  اجلمعيات بهدف تذكريها مبستوى أدائها احلالي وحتديد املتسوى املطلوب االنتقال إليه  

                  كنتيجه هلذا التدريب. 

متطلبات البدء في التدريب على المناصره وكسب التأييد  في الجمعيات والمؤسسات

      o وصول اجلميعه للمستوى الثالث وفق منهجيه حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/ املؤسسة     
         األهلية وفق دليل “حتديد القدرات املؤسسية والذي يوضح املستوى احلالي للجمعية/   

         املؤسسة واملستوى التالي املفرتض أن تنقل إليه،
      o احلصول على التدريب السابق ملاده إدارة املشاريع )اساسيات العمل التنموي- اساسيات اإلداره- 

           ماليه( وتنفيذ متطلبات التدريب املطلوبه.
      o كادر إداري ال يقل عن ثالثه بدوام يف اجلمعيه.

      o دوام حمدد للجمعيه/ املؤسسه .
      o لوائح تنظيميه/ وهيكليه واضحه.
      o مشاريع تنمويه ال تقل عن ثالثه.
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      تحديد خصوصية التدريب في الجمعيه/ المؤسسه:

مت حتديد االحتياج التدرييب بناء على مهمه وطبيعة عمل اجلمعية إضافة إىل قدراتها كجمعية يف 
هذا اجملال ومت حتديد التدريب على اساسه، ولكن بالطبع مل يتم حتديد قدرات االفراد املشاركني يف 
على  التعرف  سيتم  مؤسسه حيث  كل مجعية/  ضمن خصوصية  النقطة  تبقى هذه  لذلك  التدريب 

قدرات املشاركني كما يلي:

أن  وميكن  ومؤهالتهم  وخلفياتهم  املشاركني  امساء  اجلمعية  من  املدرب  يطلب   o
اليت جيب  املواضيع  للمدرب معرفة  ليتسنى  القبلي،  التقييم  البيانات يف  تلك  حتدد 

الرتكيز عليها وأعطائها الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.
الذي سيتم  املوضوع  املدرب باإلطالع على كل ما يتعلق بقدرات اجلمعية يف  يقوم   o
من  معرفته  يتم  مل  ما  ملعرفة  اجلمعية  مسئولي  مقابلة  ثم  ومن  عليه،  التدريب 
أثناء  واليت متت  العملية.  العلمية وخرباتهم  املتدربني  الوثائق- مؤهالت ومستويات 
إدارة  مع  املدرب  يتمكن  حتى  وذلك  املؤسسه  للجمعية/  املؤسسية  القدرات  حتديد 

اجلمعية من حتديد تفاصيل وخصوصية التدريب لكل مجعية/ مؤسسه.
o   عمل حمضر تدريب، وهو اتفاق بني اجلمعية/ املؤسسة والصندوق االجتماعي للتنميه 
على بنود حمددة  تشمل التوقيت املناسب للجمعية حبسب عدد الساعات احملددة يف 
التدريب  ..اخل. مما يضمن جناح  التقييم  آليه  التدريب  االلتزام مبتطلبات  الربنامج  

وحتقيق أثر مباشر 

      آلية التدريب : 

  يعتمد الدليل التدرييب آليه التدريب التشاركيه حيث تعتمد خربه املشاركني كممارسني يف جمال 
عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب التشاركية ، لذلك 
أواًل عرب جمموعة من االنشطة ومن ثم عرض اآلليات  سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركني 
العلمية والعمليه املتبعة وأسسها ومبادئها ومن ثم البناء على خربات املتدرب وإمكانياته ليقوم بتحليل 
تلك اخلربات ومن ثم يقوم بإعاده تصورها بشكل آخر وفق املبادئ اجلديده اليت تعلمها أثناء التدريب 
لتطوير  اجلديده  واملعارف  املبادئ  وبني  وإمكانيات  خربات  من  ميلكون  ما  بني  الربط  سيتم  وبذلك 

قدراتهم ومهاراتهم يف تأديه مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسه. 
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كما يعترب العمل اجلماعي مرتكز أساسي لعملية التدريب للجمعيات واملؤسسات األهلية ألنها تدار 
ال   وبذلك  مجاعي،   بشكل  املؤسسه  اجلمعية/  تدير  أن  املفرتض  من  كامله  إدارية  هيئة  بواسطه 
يكون املشاركني مستعدين فقط لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم بل أيضًا مسؤولون عن التفاعل 
يف  وفعالة  ومنتجه  قوية  تكون  أن  ميكن  اجملموعة  أن  حيث  اجملموعة  يف  اآلخرين  املشاركني  مع 
حال عملت بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب يكون أكرب يف العمل 

اجلماعي، وحبيث يكون حتقيق نتائج التدريب وحتسني أداء اجلمعية مسؤوليه اجلميع. 
ولتوضيح آكثر ألآليه التدريب اليت سيتم العمل بها، نوضح لكم مناذج التدريب واليت مت التعرف 
 26th Annual international Human Rights Training Program-( عليها من خالل
أحدهما  منوذجني  بوجود  يوضحها  والذي   )Canadian Human Rights Foundation
يعتمد على املدرب كأساس للتدريب واالخر يعتمد على املتدرب وخربته كأساس لعملية التدريب 

ليتعرف املشارك على الفرق بينهما وملاذا اعتمدنا النموذج احلالي وهي كما يلي: 

 نموذج تصميم المنهج التدريبي: 
 

التدرييب، ويتضّمن هذا  للربنامج  التخطيط  إطار  اللوليب كنموذج تصميم يف  النموذج  ُاستخدم   
النموذج كّل ما نعرفه بشأن تعلم البالغني بطريقة فاعلة، ويقّدم هذا النموذج املقرتحات التالية: 

خربة املشاركني ومعرفتهم، حيث أن املنهج التعليمي املتبع يقوم على  من  انطالقًا  التعّلم  يبدأ   .1
املشارك، ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي وواقعي 

للذات لدى املشاركني.
املشاركون هذه اخلربات ويبحثون عن أمناط معّينة )على سبيل  بعد تشارك اخلربات، حيّلل   .2

املثال ما هي النقاط املشرتكة؟ (.  
ُتضاف معلومات ونظريات جديدة مستقاة من اخلرباء، أو يتّم خلق أفكار جديدة بشكل مجاعي   .3

إلكمال معارف املشاركني وخرباتهم.
جيب أن يطّبق املشاركون ما تعّلموه، وعليهم أن ميارسوا مهارات جديدة ويطّوروا اسرتاتيجيات   .4

وخطط عمل.
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منّظماتهم  إىل  يعودون  عندما  )عادًة  الحقة  مرحلة  يف  تعّلموه  ما  املشاركون  يطّبق  أن  جيب   .5
وعملهم اليومي(. 

التفكري والتقييم هما جزء من تصميم الربنامج ويطّبقان خالله بشكل تلقائي، وليس فقط يف   .6
نهايته. 

 مما سبق  ميكن أن نلخص أهم مميزات النموذج اللوليب بأنه:
الرتكيز املشاركني وخرباتهم، عوضًا عن  لقيمة معرفة  أهمية كربى   يعطي 
 بشكل أساسي على معرفة املدرب أو اخلبري لتحويل التعليم للمشاركني، كما
 أنه يرّكز على العمل الذي يؤّدي إىل تغيري ما كنتيجة لتبّدل قدرات املشاركني

على الفهم بداًل من تسّلط الضوء على املشاركني واحملافظة على
الوضع القائم .
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 التطبيقات العملية:

كما أوضحنا سابقًا بأن التطبيق العملي سيكون أساس عملية التدريب ألننا نتذكر: 

            1- تطبيقات اليت ستتم أثناء التدريب:
            2- خطة حلمله املناصره شامله مجيع خطوات التخطيط .

            3- إعداد خطة متابعه وتقييم للحمالت. 
            4- خمرجات التدريب املطلوبة: 

            5 - خطة محلة مناصره ألحدى قضايا اجلمعيات.

  آليــــة التقــــييم:

     سيتم التقييم على أساس مدى حتقيق أهداف التدريب يف املناصره وكسب التأييد  واملوضحه 
يف الدليل سواء األهداف اآلنيه أو االهداف بعيدة املدى ومدى حتسني أداء اجلمعية وقدرات العاملني 

فيها  وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى،   وسيتم التقييم على جزيئن كما يلي: 
 1-  تقييم مباشر وينقسم إىل: 

لتحديد  وقدراتهم  للمتدربني  األولي  املستوى  قياس  من  املدرب  ميكن  الدوره  قبل  قبلي  تقييم    -  
الفجوات بدقه ليتم الرتكيز عليها من ناحية ومن ناحيه آخرى متكن املتدرب من حتديد الفجوه 

وبالتالي كل متدرب يركز على الفجوه اليت لديه ،
 -  وتقييم بعدي مباشر للدورة عرب استمارة التقييم )ملحق رقم ( وسيكون تقييم للجانب النظري 

وما أجنز من تطبيقات عملية.

 2 – تقييم الحق أو مرحلي: 
 - سيتم تقييم مرحلي بعد فرتةالتدريب مبدة 6 أشهر يتم االتفاق عليها مع اجلمعية يف حمضر 
حتسن  ومدى  العملي  للجانب  التقييم  يتم  حيث  للتنميه  االجتماعي  الصندوق  قبل  من  التدريب، 
األداء عرب استمارة حتديد القدرات الذاتي للجمعيات واملؤسسات األهلية، إضافة إىل وجود املتطلبات 
عن  ويتم  الدليل.  يف  واملوضحة  باجلمعية  اخلاصة  والتكليفات  التدريب  أثناء  املدرب  طلبها  اليت 
طريق إدارة اجلمعية يف حتديد من انعكاس التدريب على حتسني نوعيه العمل وبإشراك عدد من  

املستفيدين من اجلمعية ملعرفة كيف مت تطوير العمل من وجهة نظرهم. 
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أنشطة بدء التدريب
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      1- التــعارف:  
مبا أن املتدربني يعملون يف مجعية / مؤسسة واحدة فبالتالي فإن التعريف ال بد أن يكون أعمق 
من االسم والوظيفة ألنكم بالضروره تعرفون ذلك عن بعضكم البعض وبالتالي فما حنن حباجه 

إليه هو تعميق التعارف من خالل النشاط التالي:

  نشاط )أ( : 
عرف نفسك للمشاركني عن طريق االجابه عن االسئله التاليه:

املدرب( العمل )ليتعرف عليكم  االسم والعمل يف اجلمعيه وسنوات  	•
املشاركني عنه. التدريب واخرب  أخرت لنفسك رمز يعرب عنك طوال فرته  	•

       2- التوقعات واألهداف :

           نشاط )ب(: 
    سيتم من خالل هذا النشاط التعرف على توقعاتكم من الدوره ومن ثم عرض أهداف الدوره 

     عليكم حملاوله التوفيق بني توقعاتكم من الدوره واالهداف اخلاص بالدوره ما أمكن ذلك، 
     إضافه إىل توضيح اهداف الدوره حيث أن اساس جناح الدوره مدى حتقيقها ألهدافها.

                • عمل فردي: أكتب توقعاتك من الدورة يف كرت وقم بتعليقه على اللوح ومن 
                     ثم استمع للمدرب برتكيز عند توضيحه ألهداف الدوره.

                • حوار جماعي: شارك اجملموعه يف النقاش حول التوقعات من الدوره التدريببه 
                  ومقارنها باألهداف

     

30 دقيقة

20 دقيقة

يب
در

الت
دء 

 لب
طة

نش
أ
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 3- مساهمة المشاركين :
      إن أي دورة تدريبية ال بد أن تواجه بعض الصعوبات واملعيقات اليت تقلل من فائدة         

        التدريب و يعتمد مدى تأثريها على الدوره على التزام املشاركني،  ومبا أنه مت 
       األتفاق على أن جناح التدريب وحتقيق نتائج جيده مسؤولية اجلميع، فعلى  

      املشاركني أنفسهم حتديد مساهماتهم اليت تساعدهم على حتقيق اقصى نتيجة 
      إجيابية ممكنة لعملية التدريب

         نشاط )ج( :

وبعد  أثناء  الدوره  أهداف  حتقيق  يف  مساهمتكم  بتحديد  النشاط  هذا  خالل  من  ستقوم 
التدريب وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي:  

                          • عمل فردي:  فكر ما هي مساهمتك الفرديه يف تقليل املعيقات اليت ميكن 
                            أن حتد من االستفاده من الدوره وتقلل من الفاعليه واملشاركه وحتديد 

                            من حتقيق اهلدف التدريب 
                          • حوار جماعي: شارك اجملموعة اليت  يف حتديد مساهمتكم يف حتقيق 

                            أهداف الدوره لضمان حتقيق نتائج التدريب ومتكننا من اخلروج بقيمة 
                            كامله وحقيقية للتدريب أثناء  وبعد الدوره. 

 

    - أكتب املساهمات اليت مت االتفاق عليها يف اجلدول:

مساهمة املشاركني أثناء التدريب:  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

يب
در

الت
دء 

 لب
طة

نش
أ

15 دقيقة
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      - أكتب املساهمات اليت مت االتفاق عليها يف اجلدول:

المعارف والمهارات الفرديه:

         نشاط) د(:

   ستتعرف من خالل هذا النشاط على املهارف واملهارات الفرديه املطلوبه من إدارة اجلمعيات أو املؤسسات 
األهليه:

                     • عمل فردي: أجب على كافه االسئله الوارده يف استماره التقييم القبلي 
                       والبعدي مع االخذ بعني االعتبار ربطها باملناصره لقضايا مجعيتك/ مؤسستك 

                     ما أمكن ذلك.

 
       مستوى أداء الجمعيه/ المؤسسه األهليه في مجال المناصره:

 
        نشاط )هـ ( :

 ستتمكنون من خالل هذا النشاط من حتديد مستوى مجعيتكم / مؤسستكم يف جمال املناصره 
لقضايا اجلمعيات/ املؤسسه ومستهدفيها  وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد

 كما يلي:
                    • عمل جماعي: شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم أو 

                      مؤسستكم يف جمال املناصره وكسب التأييد ثم قم بعرض ما توصلت إليه 
                      جمتموعتكم على اجملموعات األخرى.  

مساهمة املشاركني بعد التدريب:  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

يب
در

الت
دء 

 لب
طة

نش
أ

20 دقيقة

25 دقيقة
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يب
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الت
دء 

 لب
طة
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أ

ي 
ي مجال المناصره  ف

ي اليمن ف
ض لمستويات الجمعيات /المؤسسات األهلية ف

• عر
الجمعيات وما يتعلق به

التأثري على 
صناعة 

السياسية

جلمعية دورها التنموي 
- تدرك ا

حلقوق الفئات 
صر 

الرقابي املنا
حملتاجة.

ا
ضايا 

- تشارك املنظمات األخرى يف ق
ض التشبيكات. 

صرة وتشارك يف بع
املنا

جلمعية 
ف يف إدراك ا

ضع
- هناك 

صر 
لدورها التنموي الرقابي املنا

حملتاجة.
حلقوق الفئات ا

جلمعية 
ف يف إدراك ا

ضع
- هناك 

صر 
لدورها التنموي الرقابي املنا

حملتاجة.
حلقوق الفئات ا

صرة يتم بشكل  
- التشبك واملنا

ف 
حبسب الظرو

صي أحيانًا 
شخ

ضايا فئاتها 
مبا يتعلق بق

العامة و
املستهدفة.  

حلقوق الفئات 
صر 

جلمعية دورها التنموي الرقابي املنا
- تدرك ا
حملتاجة.

ا
مبا ال يؤثر 

س التشبيك وفق منهجية منظمة مع الغري 
متار

 -
على االستقالل الذاتي للجمعية.

ف.
ضايا املختل

صرة إلظهار الق
- تقوم بعمليات تشبيك ومنا

صرة
ضايا املنا

حتديد ق
- تشرك مستفيديها يف 

صرة. 
ض للمنا

- لديها مهارات التفاو

أداء الربنامج
 TO

 D
O

مجعية/ مؤسسة  
لديها مستوى أولي من 

القدرات

مجعية/ مؤسسة  
ط 

لديها  مستوى متوس
من القدرات

مجعية/مؤسسة لديها 
مستوى جيد من القدرات

مجعية/مؤسسة  لديها  مستوى 
عالي  من القدرات



14
وكسب التأييدالمناصرة

يب
در

الت
دء 

 لب
طة

نش
أ

                               ملخص للمشارك

 عزيزي املشارك أكتب يف هذة الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك الفعلي(

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................    
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 الوحدة األولى:

حمالت المناصره
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رة
اص

من
ت ال

مال
ح

أهداف الوحدة: 

تعريف  املشاركني مبفاهيم  املناصرة و كسب التأييد  -
      واملفاهيم املتعلقة بها.
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 - مفاهيم عامة عن المناصرة:

       نشاط )1(: 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على اهمية املناصره وسيتكون هذا النشاط من جزئيني كما يلي: 
               • عمل فردي:  فكر ومن ثم أجب على االسئلة التالية املتعلقة باملناصره. 

               • عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول االسئله اليت قمت باإلجابه عنها فرديًا.

 

20 دقيقة

           اإلجابة         السؤال 

أنا مهتم بالمناصرة ألن...................لماذا أن  مهتم بالمناصرة؟
....................................................
....................................................

ما الدوافع التي تجعلك تتدرب 
في مجال المناصرة؟

يدفعني لذلك...............................

....................................................

ما هي أقوى الصفات الشخصية 
التي تتحلى بها والتي تمكنك 

من المشاركة في حمله مناصرة؟

أقوى القيم التي تعّرفني هي....

....................................................

....................................................

....................................................

ما العوامل التي قد تسبب لك 
اإلحباط إذا قررت العمل  في 

مجال مناصره احدى القضايا

يحبطني........................................
....................................................
....................................................
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رة
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من
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        نشاط )2(: 

   ستتعرف من خالل هذا النشاط على معنى املناصره وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي:  
                            •عمل جماعي: شارك اجملموعة  اليت ستكون ضمنها يف القيام حبركات 

                            تعبريية واحده أو أكثر متثل لكم كمجموعة  معنى املناصره.
   •	اعرض احلركات للمجموعة كامله ومن ثم تشرح معنى تلك احلركات 

  •	عرف معنى احلق بالنسبة لكم كمجموعة.

                           •عمل جماعي: شارك ضمن جمموعتك السابقة يف كتابة تعريفهكم اخلاص 
                             للمناصرة و التأييد ومن ثم اعرضوا عملكم وشاركوا يف النقاش الذي سيتم.

30 دقيقة

املناصرة هي ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
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         نشاط )3(

      ستتعرف من خالل هذا النشاط على قضايا املناصرة يف حياتنا )الفرد- األسرة أو 
        املنظمة-  اجملتمع( وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

                           • عمل فردي:  فكر يف أحد القضايا حتتاج اىل كسب التأييد على 
                             املستوى الشخصي، أو االسره أو اجملتمع، باالستعانه باالسئله املوجوده 

                            يف اجلدول أدناه.

         

40  دقائق

التقنية  هذه  تستخدم  تشاركية:  تدريب  تقنية  هي  التعبريية  احلركات   
عندما حيتاج املشاركني اىل ديناميكية من أجل كسر اجلمود فيما بينهم. 
احلركات التعبريية تغري من مستوى الطاقة يف غرفة التدريب و تزيد من 

مستوى مشاركة املتدربني و التعبري عن آراءهم دون احلاجة اىل الكالم.

وقفه

قضية المناصرة – مثال: تسرب الفتيات من التعليم األساسي
1- ما هي املشكلة 

اليت ستساهم 
املناصرة يف حلها؟

مثال: تسرب الفتيات بسبب الزواج املبكر

2- من هي الفئة 
املستهدفة؟

مثال: الفئات 
املظللة

جمتمع  األسرة
حملي 

شركات 
القطاع 
اخلاص

األشخاص 
أو اهليئات 

التقليدية و 
اإلجتماعية

مؤسسات 
اجملتمع 

املدني

املؤسسات 
احلكومية

املؤسسات 
الدينية 

واإلعالمية

املؤسسات 
الدولية

أخرى

3- ملاذا هذه 
القضية مهمة؟

مثال: تسرب الفتيات من التعليم يؤدي اىل تفشي االمية بني اإلناث و غياب دورهن يف تنمية أسرهن 
و جمتمعاتهن احمللية. اجملتمع اليمين حباجة اىل الكادر النسائي املؤهل يف قطاعات الصحة و التعليم 
و غريها ووجود كادر نسائي يف هذه القطاعات سيشجع فئات أكرب من اإلناث لإللتحاق بالتعليم و 

استخدام اخلدمات الصحية املتاحة. تسرب الفتيات للزواج املبكر يعطل هذه القوة اإلنتاجية بل و يضيف 
عب إقتصادي بسبب األضرار النفسية، الصحية، اجملتمعية و اإلقتصادية اليت يسببها الزواج املبكر.

4- ما هو التغيري 
الذي تود ان تناصر 

من أجله؟

خفض معدالت التسرب للفتيات و خاصة بسبب الزواج املبكر.
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                       •عمل جماعي: شارك اجملموعة يف نقاش احد اجابات املشاركني ووضح عالقته 

                                   مبفهوم املناصره
    

         نشاط )4(: 

      ستتعرف من خالل هذا النشاط  على العناصر األساسية حلملة املناصرة وسيتكون 
      هذا  النشاط من جزئني كما يلي: 

              •عمل جماعي: شارك اجملموعة بالنقاش حول العناصر االساسيه 
                               الالزم توافرها لعمل محلة مناصرة ناجحة .           

20 دقيقة

العناصر االساسيه الالزم توافرها لعمل حملة مناصرة ناجحة:
............................................................................................................................................•
............................................................................................................................................•
............................................................................................................................................•
............................................................................................................................................•
............................................................................................................................................•
............................................................................................................................................•

      العصف الذهني هي تقنية تدريب تشاركية:
هذه التقنية تستخدم من أجل توليد األفكار و تتكون من مرحلتني. املرحلة األوىل تشمل 
سريان حر و عفوي لألفكار، اإلقرتاحات، أو التعاريف من دون ان يتم احلكم او تقييم منطقية 
او عالقة هذه األفكار باملوضوع ) و من هنا جاءت التسمية عصف ذهين(. يف املرحلة الثانية 

يتم التحليل الدقيق هلذه األفكار و نقاش أيها له فائدة يف املوضوع.
و تستخدم يف حتديد املشاكل، استخراج التعريفات  او اقرتاح احللول و هذه التقنية تقوم 
بتحفيز مستوى عالي من املشاركة.من اهم اإلرشادات لنجاح هذه التقنية: كتابة األفكار 
قد  تذكر،  اليت  الكلمات  أو  األفكار  صياغة  تغيري  عدم  بسرعة،  و  تسلسل  دون  بعشوائية 

تكتب األفكار على هيئة كلمات ، رسوم أو رموز. تذكر أنه ال توجد أي إجابة خاطئة.
المرجع: ترجمة عن دليل الميسرين لبرنامج التدريب العالمي لحقوق اإلنسان، الفصل السادس 

صفحة 2005 ، المؤسسة الكندية لحقوق اإلنسان، مونتريال، كندا.

وقفه
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دراسة حاله افتراضيه:
قامت أحدى املنظمات غري احلكوميه املسانده حلقوق النساء بعمل محله مناصره ملناصره قضية 
الزواج املبكر للفتيات يف أحدى الدول، وقامت بوضح خطة عمل توضح املسؤوليات العضاء الفريق 
وحتديد امليزانيه الكامله- وحصلت على متويل للحمله وأثناء تنفيذ احلمله انشغل الفريق بأعمال 
أخرى ختص املنظمه ومبشاريع أخرى، ومن ثم مت تفعيل احلمله من جديد، ولكنها توقفت مره 
أخرى نتيجه سفر بعض االعضاء وبعد عودتهم مت تفعيلها من جديد. وكان ضمن توجهات احلمله 
هي وضع قانون لتحديد سن زواج الفتيات وقد قامت املنظمه بعمل حتضريات كثريه لذلك. وبعد 
التواصل مع املعنيني تبني وجود قانون ينص على سن زواج الفتيات يف تلك الدوله ولكنه غري مفعل 

وغري معروف للجميع.

                    •عمل جماعي: شارك يف اجملموعة اليت ستكون ضمها يف يف دراسة احلاله التالية 

                         واليت هي  حول إحدى محالت املناصرة و تطبيق ما إذا كانت العناصر متوفرة أم ال.    
        

العناصر غير المتوفره العناصر المتوفره في الحمله
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ح     دراسة حالة المقدمه هي تقنية التدريب التشاركية: 

هذه التقنية مثالية عندما يكون هناك حاجة لتحقيق دقيق يف قضية ما، و لدراسة احلالة 
املميزات التالية:

- حقيقية: قد ال تكون احلالة دراسة حرفية للواقع و لكنها تعين ان الظروف، الشخصيات 
و األحداث كلها حقيقية. و إن كانت الدراسة نقل حريف للواقع و مل يتعرض هلا اإلعالم 

فيكتفى بوضع رموز لألمساء و الشخصيات أو امساء مستعارة.
- دقيقة: يعين أن الشخصيات و الظروف تعطي صورة متماسكة و دقيقة للنقاط املهمة 

موضوع النقاش.
- روائية: جزء من تشويق و جاذبية دراسات احلالة انها روائية و تسرد األحداث بطريقة 

قصصية، و جتعلنا نشعر أننا شخصيا جزء من الرواية
تولد  و  الزوايا  املختلف  التحليل  و  للتفسريات  مفتوحة  األحداث  تدع  النهاية:  - مفتوحة 

أسئلة أكثر من أجوبة.
زوايا  من  القضايا  معاجلة  و  حتليلي  و  نقدي  فكر  تطوير  على  احلالة  دراسات  تساعد  و 
خمتلفة. و لكنها قد تغفل عن تفاصيل مهمة مثل النتائج و قد تقدم معلومات حول جتربة 
غري مكتملة. كما حتتاج هذه التقنية اىل وقت كايف و إال فستكون مضيعة للوقت إن مل 
و  الرتكيز  اىل  حتتاج  التقنية  هذه  أن  كما  احلالة.  دراسة  تفاصيل  بكل  املشاركون  يلم 

القدرة على حسن صياغة األهداف. 
المرجع: ترجمة بتصرف عن دليل الميسرين لبرنامج التدريب العالمي لحقوق اإلنسان، الفصل 

السادس صفحة 6-30،  2005 ، المؤسسة الكندية لحقوق اإلنسان، مونتريال، كندا.

وقفه
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المناصرون

         نشاط )5(:

      ستتعرف من خالل هذا النشاط  مهارات املناصرون وقدراتهم وسيتكون هذا النشاط    
      من جزئني  كما يلي: 

                                 •عمل جماعي: شارك اجملموعة بالتعرف على مدافعون حول العامل من 
                                   خالل البطاقات اليت ستوزع عليك واملناقشة اليت ستتم حول ذلك.

50 د قيقة
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المرجع: دليل إتجاهات، الفصل الخامس، ص 132-134 مجلس أوروبا/ 2001
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                       •عمل جماعي: شارك اجملموعة النقاش عن جهات/ اشخاص من البيئة اليمنية
                        أو العربيه تقوم باملناصرة تعرفونها شخصيا أو مسعتوا عنها يف وسائل اإلعالم احمللية 

                       وما هي املهارات اليت تعتقدون أنهم يتمتعون بها: 
                                        

             

 
 

30 دقيقة

المهارات التي  بها قضيتهم التي ناصروهاالمناصرون 
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                                                 مرجعية نظرية مختصرة

 الورقه المرجعيه رقم 1:المناصرة
اواًل: ملاذا مناصرة حقوق االنسان ضرورية ؟ 

يف السنني األخرية العوملة والليربالية االقتصادية والرتميمات اهليكلية والبنائية والسياسات التخصصية 
املتعلقة طورت دور السوق و أضعفت علميات الدوله وقدرتها على توفري اخلدمات األساسية العمليات 
والسياسات للمؤسسات احمللية والدولية القوية غالبا ما تضعف عمل منظمات اجملتمع املدني واملنظمات 
املرأة،  والدميقراطية، مساواة  و واحلقوق  املساعدة  التنمية  و  الفقر  تعمل  على مشاكل  اليت  الناشئة 
للمارسة يف صناعه  املهمشة  الدوليني  غالبا ما حيددو قدرة اجملتمعات  والداعمني  املتقلبة   احلكومات 

القرار العام . 
املناصرة حاجة  وفرصه اكرب حلل  العمل يف  وبسبب هذه الظروف واملشاكل احلالية اصبح ضرورة 
املشاكل احلالية. وياتي العمل يف  املناصرة من قبل منظمات اجملتمع املدني واجملموعات الناشئة ضروري 
اذا الدولة والنخبة العليا )االعيان( واليت متثل االقتصاد واالحزاب السياسية حتمل اىل التحقيق او اذا 

اجملموعات او التكتالت ضعيفه القوه ال ترغب بان تعزل عن صناعه القرار العام .
ماهي املناصرة : 

وعمليات  سياسات  يف  والتدخل  للتأثري  الفرص  عند  متثيل  بانها  كتعريف  املناصرة  نعرف  ان  ميكن 
صناعه القرار يف املستويات احمللية والدولية . 

- يعرف )cohen et al 2001( مناصرة العدالة االجتماعية ب” بالسعي للتاثري على املخرجات إضافه 
واالجتماعية  األقتصادية  واالنظمه  السياسات  ضمن  املصادر  ختصيص  وقرارات  العامه  السياسات  اىل 

واملؤسسات اليت تاثر بشكل مباشر يف حياه الناس . 
- مناصرة مبادرة املواطنني “ تهدف لتحديد املشاكل املهمه واخلطرية اليت جهلت وطمست واليت يؤثر 

على الراي العام . 
املهمه واجملهزه للقيام بتنبيه اجملتمع حنو قضيه ما وتوجيه صانعي  العمليات  املناصرة تتوقف على   -

السياسات اىل اجياد حل هلا . 
- املناصرة تبدا من نهايه التحقيق يف امر ما ومعرفه خمرجاته .

متكني املواطن:
و  التحليلية  مهاراتهم  و  بأنفسهم  األفراد  ثقة  تعزز  هي  و  الفعل،  و  التعليم  جتمع  اليت  العملية  هو 
جمتمعات  إلي  للوصول  معا  جيتمعوا  و  حقوقهم  يدركوا  ان  اجل  من  السياسي  وعيهم  و  التنظيمية 

أكثر دميوقراطية.
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دائرة التأييد:
 جمموعة من الناس، أو أفراد مجاعة جيمعهم نفس االهتمام و ترتقي مصاحلهم عن 

طريق تنظيم صفوفهم و االشرتاك يف الدفاعية حلل تلك املشكلة.
ملاذا يعد كسب التأييد احمللي أمرا بالغ األهمية؟

يشري كسب التأييد احمللي إىل النشاطات اليت تهدف إلي تعزيز اشرتاك أكثراألفراد تأثرا بقضية ما يف 
تصميم و قيادة املناصرة. و يساعد الكسب الفعال للتأييد احمللي علي تعزيز التنظيم و الصوت السياسي 

ألفراد الشعب كما أنه يضفي الشرعية و الفعالية من اجل تغيري اجلهود.
وقد تزايد االهتمام يف السنوات األخرية بني املاحنني و املنظمات غري احلكومية بكسب التأييد احمللي من 
اجل املناصرة غري أن الرتكيز علي التأييد احمللي وحده من أجل دعم مطالب السياسة و إضفاء الشرعية 
عليها دون االهتمام بالقضايا اخلاصة بالسلطة  و املواطنة اليت تظهر علي املدي الطويل  قد أدي إلي 
انتقاد بعض تلك اجلهود  ووصفها باجلهود “الذرائعية” و األسوء من ذلك أنه قد أدي إلي إبعاد اجملتمعات 
املهتمة بدعم التغيري. و قد أظهرت هذه األمثلة السلبية أن الشعب ميكن ان يفقد الثقة يف اي شخص و ال 

يقتصر األمر علي األحزاب السياسية أو السياسيني  الذين يدعون أنهم يتحدثون بلسان الشعب.
ما هو الوعي السياسي؟

ال يعد إشراك اجلماعات املهمشة يف املناصرة  أمرا سهال. فالفقر و التمييز و الكراهية قد يتولد عنهم 
و  العدائية.  و  اليأس  يزيد من  أن  الذي ميكن  الغضب  و  اإلحباط  التخاذل و كذلك  و  بالعجز  الشعور 
إلي جعل  “الضحية”  بينما متيل  للضحية”  اللوم  “توجيه  إلي  ان اجملتمع مييل  الشعور  يعزز هذا  مما 
الذين ال ميلكون  الفالحني  الكثري من  املثال، يؤمن  الظلم اإلجتماعي جزءاً من شخصيته. فعلي سبيل 
أراض انهم مسئولون عن فقرهم بسبب جهلهم، بينما يتهمهم األخرون بالكسل و عدم االنضباط. و يف 
فإن  باملثل،  و  للغاية.  أجور ضعيفة  لساعات طويلة مقابل  يعملون  ما  عادة  الفالحني  فإن   األمر،  واقع 
املرأة يف كثري من الدول ال تسعي للحصول علي التعويض القانوني عندما تتعرض لإلغتصاب و ذلك 
لشعورها باخلزي. و يعمل اجملتمع و النظام القانوني علي تعزيز ذلك الشعور باخلزي بسبب إصرارهم 
علي “أنها تستحق ما حدث هلا بالتأكيد”. ولذلك فإن ما يبدو ظاهريا حالة من اخلضوع و اإلذعان قد 
يكون هو اخليار الوحيد أمام األفراد حيت يستطيعوا مقاومة األثار النفسية للخضوع و الذل. إذن،ما الذي 
حيتاجه األمر ملساعدة األفراد علي الفهم و التصرف ملواجهة الظلم الذي يتعرضون له يف حياتهم؟ حنن 
يف حاجة  إلي إختصاصات خمتلفة كما جاء يف الفصل الثاني و لكن هناك اختصاص أساسي يتعلق 

بالوعي السياسي.
  o المرجع: دليل العمل في  الدفاعية و إشراك المواطن، رابطة معلمي حقوق اإلنسان، تونس.
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                                ملخص للمشارك

 عزيزي املشارك أكتب يف هذة الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك الفعلي(
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الوحدة الثانيه
التخطيط لحمالت المناصره 

وكسب التأييد
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أهداف الوحدة: 

أكساب املشاركني مهارة التخطيط حلمالت   -
      املناصرة و كسب التأييد.
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         نشاط )6(:
 

       ستتمكن  من خالل هذا النشاط  من اعداد اخلطوة األوىل من خطوات التخطيط حلمالت 
       املناصره  وسيتكون هذا النشاط من 6 أجزاء كما يلي: 

                     •عمل جماعي: شارك املدرب واجملموعة يف توضيح أوىل خطوات التخطيط 
                               حلمالت املناصره وهي “دراسة الوضع القائم وحتليل املواقف بصوره جيده”.

                  
             •عمل جماعي: شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف دراسة احلاله التاليه :

االداء  منوذج  تكون  أن  رؤيتها   35-16 من  الفتيات  تستهدف  مجعية  البنات   كل  مجعية 
الفتاه  شخصية  تنمية  إىل  تسعى  ورسالتها  اليمنية  الفتاه  شخصية  تنمية  يف  املتميز 
اليمنية تعلميًا وثقافيًا والوصول بها إىل مستوى راق يف املهارات ااحلياته من خالل الربامج 
السرتاتيجية  وفقًا  بفعاليه  اجملتمع  يف  دورها  أداء  من  متكنها   واليت  املختلفه  واالنشطة 
التدريب  التميز واملعاصره. وقامت بتنفيذ عدد من االنشطة لتعزيز قدراتهن مبا يف ذلك 
على الكمبيوتر- دورات بناء الذات ...اخل،  وقد توسع عمل اجلمعية ليشمل املناطق الريفية 
وأثناء عملها وتنفيذها لرباجمها للمستهدفات من بين احلارث )أحدى مديريات حمافظة 
تعليمهن  يكملن  مل  الالواتي  الفتيات  من  كبريه  نسبه  بوجود  اجلمعية  عرفت  صنعاء(، 
االساسي حيث يبدأ تسرب الفتيات من التعليم يف سن العاشره أو ال يلتحقن بالتعليم من 
املبكر- بعد  الزواج  املدارس-  املنطقه خمتلطه، وازدحام  املدارس يف  أساسه، حيث أن مجيع 
من  وكجزء  الفقر...اخل،  املنزليه-  االعمال  األمور  أولياء  معظم  أمية  املوجوده،  املدارس 
اهتمامات اجلمعية بالفتيات قررت أن تساعد الفتيات يف بناء قدراتهن وتأهيليهن ليصبحن 

قادرات على حتمل مسؤوليه انفسهن، ويساهمن بأجيابيه يف تنميه جمتمعهن.         

45 دقيقة
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                           •عمل جماعي: أستعينوا بشجرة املشكالت لتحليل ما هو الوضع 

                                    القائم وحتديد املشكله/ القضيه الرئيسية اليت ستقوم اجلمعية مبناصرتها. 

    حتليل الوضع )شجره املشكالت (

 
                           

حتديد الوضع السليب / املشكله :

                              •عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول اخلطوات اخلاصه 
                                بدراسة الوضع القائم وحتديد املوقف، وماهي اخلطوات املتبقية ليكون 

                                التحليل شاماًل.

 

  

  

  

 

 

خطوات دراسة الوضع القائم وحتديد املوقف

حتديد وحتليل 
الوضع السليب

حتليل البيئة 
يف البلد  

حتليل آلية صنع 
القرارات يف البلد

حتديد أثر املشكلة 
على مستفيدي 

اجلمعية 

القرارات 
غري 

رمسية  

القرارات 
الرمسية  

حتليل 
البيئة 

االجتماعية 
والثقافية  

حتليل 
البيئة 

السياسية  

أسباب 
سياسية  

أسباب 
ثقافية 

واجتماعية 

حتديد 
األسباب
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                                 •عمل جماعي:شارك اجملموعة  يف مراجعه اسباب املشكله يف شجره املشكالت 
                                  السابقه وحاولوا أن حتددو االسباب السياسيه واالسباب الثقافيه والجتماعية 

                                 ومن ثم يتم ربها بالوضع العام يف البلد. 
  - ميكن استخدام اجلدول التالي ملراجعة وحتليل التشريعات واإلجراءات املنظمة.

  - ميكن استخدام اجلدول التالي ملراجعة وحتليل العادات والتقاليد السائدة.

  - ميكنك االستعانه بالتحليل املثلثي وهو حيلل توجه احلمله من من ثالث زوايا وهي: 
   اهليكل: ويضم هيكله اجلهات  املعنية ومكوناتها واملؤثرين فيها .....اخل.

   الثقافه العامه: وتضم العادات والتقاليد...اخل 
   احملتوى: ويضم التشريعات والقوانني االتفاقيات ..اخل

1- ما هي املشكلة؟ 

2- على من تؤثر؟

3-  التشريعات واإلجراءات الداعمة 

4- ماهي السياسات واإلجراءات 
املعاكسة؟ 

5- ماهي اإلجراءات املصاحبة 
لتطبيق التشريع؟ 

1- ما هي املشكلة؟ 

2- على من تؤثر؟

3- ماهي التقاليد واألعراف السلبية 
جتاه القضية؟

4- ماهي التقاليد واألعراف 
اإلجيابية جتاه القضية؟ 

5- ماهي اإلجراءات املصاحبة؟ 
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                                         •عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول األدوات اليت تعتقد أنها 
                                           مالئمة جلمع املعلومات عن احلاله السابقه:

        نشاط )7(: 

     ستتمكن  من خالل هذا النشاط  من اعداد اخلطوة الثانيه من خطوات التخطيط 
     حلمالت املناصره وهي« حتديد قضية املناصره« وسيتكون هذا النشاط من جزئني 

      كما يلي:

30 دقيقة

السبب األداة املالئمة من وجهة نظرك

التحليل المثلثي

الهيكل 

المحتوى  الثقافه العامه  
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ال                   •عمل جماعي: بناء على نتائج اخلطوه االوىل شارك اجملوعة واملدرب يف يف حتديد 

                            قضية املناصره يف احلاله السابقه من بني قضيتني رئيسني ظهرتا أثناء التحليل
                          - ضع القضيتني يف اجلدول األتي لدراسة أي منهما  تنطبق عليها أكثر معايري 
                          اإلختيار للقضية ذات األولوية. تعطى الدرجة حبسب عدد املعايري أو من مخسة 

                          لكل معيارحبسب ما يفضله املشاركون .

   القضية األوىل:..................................................................................................................

   القضية الثانية: ................................................................................................................

القضية 2 القضية 1 املعايري
القضية تهم و تؤثر على العديد من الناس

القضية ذات عالقة مبهمة و رسالة املنظمة

القضية تتماشى مع اخلطط و االسرتاتيجات الوطنية

القضية حتتوي على مشكلة واضحة و لديها حلول 
واقعية و ممكنة

هناك العديد من األطراف املعنية اليت ميكنها العمل يف 
احلملة و تأييدها

ميكن لشركاء احلملة مجع املوارد املالية هلذه القضية

نسبة مساهمة املوضوع يف تفاقم املشكله

احتماليه النجاح

املخاطر احملتمله
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                   •عمل جماعي: شارك اجملموعة نقاش النتائج  حتى يتم االتفاق على قضية للمناصرة.
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

       نشاط )8(: 

    ستتمكن  من خالل هذا النشاط  من اعداد اخلطوة الثالثه من خطوات التخطيط 
    حلمالت املناصره  وهي »حتديد االهداف والنتائج بعيده املدى حلمله املناصره« 

     وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي:
    

                  •عمل جماعي:شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد اهداف عامة 
                    للحمله وحدد اسباب اختيارك هلذه االهداف )راجع عوامل اختيار اهداف املناصره(

                   •عمل جماعي: بناء على العمل السابق شارك جمموعتك القيام بصياغة أهداف احلملة  
                     و حتليل كل هدف حبسب املعايري التالية:

                    •	هل ينطبق على اهلدف مبدأ SMART  )راجع دليل إدارة املشاريع( ؟
                    •	هل اهلدف سهل الفهم؟

                    •	هل ميكن صياغة مؤشرات لتقييم حتقيق اهلدف بسهولة؟
                    •	هل من السهل مجع بيانات كمية و نوعية  متكننا من قياس مدى حتقق اهلدف؟

                    •	هل من املمكن حتقيق اهلدف مع وجود معارضة منظمة له؟

45 دقيقة

أهداف حمله المناصره العامه :
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

أهداف حمله المناصره الخاصه:
......................................................................................................

......................................................................................................
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        نشاط )9(: 

   ستتمكن  من خالل هذا النشاط  من اعداد اخلطوه الرابعه من خطوات التخطيط حلمالت 
   املناصره وهي«حتديد اجلمهور املستهدف«   وسيتكون هذا النشاط من مخسة أجزاء كما يلي: 

                             •عمل جماعي: شارك املدرب و اجملموعة يف توضيح معنى اجلمهور املستهدف 
                                  حلمالت املناصره.

                             •عمل فردي:راجع دراسة احلاله السابقه وحدد  االطراف املعنية بقضية املناصره.

                              •عمل ثنائي:رشارك زمالءك بتقمص دور أحد االطراف املعنية بقضية املناصره.

                             •عمل جماعي: شارك اجملموعة يف  النقاش كيف تؤثر املواقف السابقه
                              يف  تصميم  احلملة بعد تعبئة اجلدول التالي:

60 دقيقة

 كمثال لتحديد االهداف البسيطة والعملية نأخذ محلة مناصرة ضد التعذيب 
وملناصرة ضحايا التعذيب واهدافها املرحلية. ميكن ان تبدأ احلملة باملطالبة مبعرفة 

اماكن االعتقاالت وزيارة املعتقلني ثم رصد حاالت التعذيب و حتفيز وتشجيع ضحايا 
التعذيب بعرض قضاياهم على الراى العام فى اجهزة االعالم والندوات اخل... ثم املطالبة 

مبحاكمات املعتدين.

وقفه

 كيف سيتم
 التعامل معها عند
تصميم احلملة

نوع التأثري
 سليب- إجيابي-

حمايد

موقفها/ مصاحلها الشخصية

الشخصية 1

الشخصية 2

الشخصية 3

الشخصية 4
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                                     •عمل جماعي:بناء على معرفتك باجلمهور الرئيسي والثانوي استخلص ذلك 
                                       من احلاله السابقة ووضحه يف اجلدول التالي:

 من هي
 الشخصيات اليت

يتم البدء بها

 كيف يتم
الوصول إليه

)االسرتاتيجية(

 اجلمهور
 املستهدف

الثانوي

 من هي
 الشخصيات اليت

يتم البدء بها

 كيف يتم
الوصول إليه

)االسرتاتيجية(

 اجلمهور
 املستهدف
الرئيسي

القضية

  لعب األدوار تقنية التدريب التشاركية: تستخدم هذه التقنية من أجل تقريب مفاهيم 
  حمددة اىل أذهان املشاركني. كما تستخدم من أجل جعل املشاركني يشعرون مبشاعر 

  فئة معينة أو التنبؤ بتصرفها و ردة فعلها يف موقف معني. غالبا ما يعطى املشاركون 
  سيناريو معني و يطلب من املشاركني لعب شخصيات السناريو و لكن يرتك هلم حرية 

 متثيل تصرف و شعور الشخصيات يف املوقف الذي مت اختياره

وقفه
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      ستتمكن من خالل هذا النشاط  من إعداد اخلطوة اخلامسه من خطوات التخطيط حلمالت 
      املناصره وهي » صياغة رساله احلمله وسيتكون هذا النشاط من 3 اجزاء  كما يلي:

                      •عمل جماعي:شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف إعداد أربع رسائل خمتلفة 
                      حلمله املناصره حبيث تكون الرسالة األوىل موجهه لصناع القرار/ الثانية للجمهور          

                     العام/ الثالثة للمستفيدين/ و الرابعة للمعارضني.
- على أن تقوم كل جمموعة بإستيفاء املعلومات التالية حول الرسائل:

الرسالة •	حمتوى 
الرسالة •	شكل أو منط 

الرسالة •	القائم بتوصيل 
الرسالة •	املكان املالئم لتوصيل 

الرسالة •	الزمن املالئم لتوصيل 
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

                      •عمل جماعي:على كل جمموعه أن تعطي الرسائل اليت قامت بكتابتها للمجموعة 
                        الثانية لتقييمها )راجع قائمة يسرتشد بها عن إعداد رساله محلة املناصره – 

                        اخللفية النظريه ص 49(.
                         •عمل فردي: كيف يتم تقييم أثر رسائل محالت املناصره وما هو اهميتها. 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

30 دقيقة



44
وكسب التأييدالمناصرة

رة
اص

من
ت ال

مال
 لح

ط
طي

تخ
         نشاط )11(: ال

     ستتمكن من خالل هذا النشاط  من إعداد اخلطوه السادسه وهي » حتديد االسرتاتيجيات 
   الالزمه لتنفيذ محالت املناصره«  وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كما يلي: 

                
                     •عمل جماعي:بناء على ماسبق و قبل البدء يف حتديد االسرتتيجيات ناقش مع                       

                      اجملموعة  نقاط القوة و الضعف و الفرص و املخاطر للحملة السابقة.

                     

              
                      •عمل جماعي: شارك املدرب واجملموعة يف النقاش حول االسرتاتيجيات وآليات العمل 

                         لتنفيذ محلة املناصره.

نقاط قوة خماطر

نقاط ضعف تهديدات

50 دقيقة
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اسرتاتيجيات محالت املناصرة

اسرتاتيجيات متعلقة بتوجه 
محلة املناصرة 

العمل ضمن حتالف اسرتاتيجية التوعية والتعلم 

اسرتاتيجيات تتعلق بشركاء 
العمل يف احلملة 

اسرتاتيجيات تتعلق بالدور الذي 
ستلعبه اجلمعية يف احلملة 

دور الوسيط احملايد  

دور الضاغط 

دور املشاركة 

دور التمثيل 

دور التفاوض  

دور احملايد  

اسرتاتيجية التنسيق والتعاون  

اسرتاتيجية املواجهة  

العمل ضمن شبكة  اسرتاتيجية الدعاوى القانونية  

االنضمام 
لتحالف قائم 

تشكيل 
حتالف جديد 
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                     •عمل جماعي:شارك املدرب واجملموعة يف اختيار االسرتاتيجيات وآليات العمل املناسبه ال

لتنفيذ احلمله املوضحه يف دراسة احلاله السابقه . 

           

   

                      •عمل فردي:أحبث عن القوانني املتعلقه حبمالت املناصره .

      

   
        التشبيك:     

          نشاط )12(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على التشبيك وعوامل جناحه  وأهميته ، وسوف يتكون هذا النشاط
 من 4 أجزاء :

                        •عمل ثنائي:أكتب انت وزميلك تعريف الشبكه يف كرت ومن ثم أقر الكرت على 
                          اجملموعه - على أن تقوم كل جمموعة بإستيفاء املعلومات التالية حول الرسائل:

 ما الذي ستحققه
للحمله

كيفية االستخدام  االسرتاتيجه اليت على
اجلمعية اتباعها

 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

40 دقيقة
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                       •حوار جماعي:
                       - شارك اجملموعه يف استخالص أهم عناصر تعريف الشبكه من خالل التعريفات 

                         الثنائيه السابقه.
                      - شارك اجملموعة يف التوصل لتعريف مجاعي للشبكه.

                    •حوار جماعي: بناء على تعريف الشبكه شارك اجملموعة يف تعريف التشبيك:

                         •عمل جماعي:شارك اجملموعه اليت ستكون ضمنها يف حتديد ما هي أهميه الشبكه / 
                           وما الذي يدفع أي مجعيه/ مؤسسه للدخول يف شبكه.

                       

                              - أعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى.   

الشبكه:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

التشبيك: 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
..........................................................................................................
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         خطوات تكوين الشبكه:
        

             نشاط )13(: 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف ميكن تكوين شبكه وكيفية التعامل مع التحديات اليت 
ستواجهها ،  وسوف يتكون هذا النشاط من جزئيني :

                          •عمل جماعي:شارك يف اجملموعه اليت ستكون ضمنها يف حتديد ماذا سيتم يف كل 
                          خطوه من خطوات تكوين الشبكه وأهداف كل خطوه إضافه إىل حتديد أهم االسئله                         

اعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى.      -                           

60 دقيقة
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خطوات تكوين الشبكه
ما مدى وضوح الغرض من الشبكه؟من يكون يف الشبكه

ما مدى وضوح رساله الشبكه؟

دقه املعايري الختيار الشركاء يف هذه الشبكه؟

من هم الشركاء يف هذه الشبكه؟

ماهي موارد ومهارات أعضاء الشبكه أو نقاط 

الضعف والقوه؟.....................؟

تأسيس العمل مع  أعضاء 

الشبكة احملتملني

من هي اجلهات اليت ميكن أن تساندك يف هذه 

القضيه؟ ومن هي اجلهات املعارضه؟

كيف ميكنك جذب أعضاء لديهم املهارات 

واملوارد املطلوبه.

كيف سيتم توزيع العمل.

كيف سيتم املشاركه يف قياده الشبكه؟

كيف سيتم اختاذ القرارات داخل الشبكه؟

اكتساب االهتمام 

بالشبكة و مبوضوع 

احلملة

كيف سيتم تعريف اجلهمور بالشبكه؟

كيف سيتم كسب ثقه اجلمهور بالشبكه؟

كيف تضمن الشبكه قوه قضيتها؟ 

كيف تضمن الشبكه جوده الربامج اليت تقدمها؟

....................................؟

العمل على تطوير الشبكة 

واستدامتها

كيف سيتم إدارة وحل الصراعات داخل الشبكه؟

كيف ميكن أجياد التوازن بني القوى املختلفه 

داخل الشبكه؟

كيف سيتم الوصول إىل إمجاع واتفاق؟

كيف سيتم تدريب أعضاء الشبكه؟

..............................؟
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                          •عمل جماعي:شارك يف اجملموعه اليت ستكون ضمنها يف حتديد كيفية التعامل 
                             مع التحديات املتوقعه عند عمل شبكات.

                             - اعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى.    

   - التحديات المتوقعه عند الدخول في شبكات  وكيفية التعامل معها:

كيفية التعامل معهالتحدي املتوقع 
الدخول يف شبكه وهميه

عدم توافر معلومات بني اعضاء الشبكه حول 

موضوع الشراكه

عدم معرفه اجلمهور بدور الشبكه وعدم تفاعل 

اجلمهور مع الشبكه ومساندتها

عدم توفر إدارة دميقراطيه 

أزدواجيه االدوار بني الشبكات القائمه أو املكونه 

حديثًا مما ميكنه أن يتسبب تشتيت جهود أو 

ضعف مصداقيه

أختالف ثقافات ونظم عمل االطراف املكونه 

للشبكه مما يصعد من حده االختالف كل 

فرته وأخرى
التعرض خلطر البريوقراطيه يف عالقه 

االعضاء وبعضهم وبني االعضاء وقائد الشكبه

عدم وجود ضمان مالي الستمراريه الشبكه

سوء جوده الربامج اليت تقدمها الشبكه وتهديد 

استمراريتها.

.......................................
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            نشاط )14(: 

  ستتمكن من خالل هذا النشاط  إعداد اخلطوه السابعه من خطوات محالت املناصره وهي 
 »التمويل«  وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

                        •عمل جماعي:شارك املدرب واجملموعة يف نقاش اشكال التمويل املختلفه حلمالت 
                           املناصره ومكونات موازنه محالت املناصره بشكل عام.                       

                         •عمل فردي: اكتب يف كرت كيف ميكنك احلكم على منطقية وصحه أي 
                          موزانه حلمالت املناصر وقم بقراءة الكرت على اجملموعة وعلقه على احلائط.

      
            نشاط )15(: 

  ستتمكن من خالل هذا النشاط  على اخلطوة الثامنه من خطوات محالت املناصره 
 وهي »إعداد اخلطة التنفيذيه حلملة املناصره«  وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

                         •عمل جماعي:شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف تطوير خطة العمل من خالل  
                          اختيار احد مناذج اخلطة التنفيذيه التاليه:

25 دقيقة

45 دقيقة

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
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نموذج خطة تنفيذية )1(:        

نموذج خطة تنفيذية )2(:
            

مكان املسئولالنشاط
التنفيذ

عدد أيام 
التنفيذ

تاريخ  
التنفيذ

شهر فربايرشهر يناير

النتيجة 
املتوقعة

اجلهة النشاط
املنفذة

اإلطار الشركاء
الزمين

املزارد الالزمة 
)مالية و غريها(

مثال حلملة 

مناصره تنظيف 

سائله نظافة 

اكرب للسائله 

اجملتمع احمللي

توعية اجملتمع احمللي 

بأهمية نظافة النهر

زيادة حساسية السلطى 

احمللية حول حماطر 

التلوث البيئي

منظمات 

اجملتمع املدني 

البيئية 

اإلعالم و 

السلطات 

احمللية

متويل مالي8 أشهر

خربات يف جمال 

التوعية و املناصرة
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      ستتمكن من خالل هذا النشاط  على اخلطوة التاسعه من خطوات محالت املناصره وهي »إعداد 
خطة املتابعه والتقييم  حلملة املناصره«  وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

                       •عمل جماعي:شارك اجملموعة يف  النقاش حول خطة العمل و اإلتفاق جول تقييم 
                       احلملة و متابعتها عن طريق تطوير مؤشرات خاصة بكل نتيجة متوقعة من خالل 

                       النموذج املقرتح التالي: 

         نشاط )17(: 

  ستتمكن من خالل هذا النشاط  من مراجعه خلطوات محالت املناصره عرب املقارنه مبا 
  قمتم بعمله  وما قامت به اجلمعية فعليًا إضافه إىل أن هذا النشاط سيمكنكم من تقييم اخلطوات  

  اليت قامت بها اجلمعية وتقديم مقرتحات لتطويرها  وسيتكون هذا النشاط من جزء كما يلي:

60 دقيقة

50 دقيقة

مؤشرات النشاط
التحقق

مصادر 
البيانات

طرق مجع 
البيانات

املسئول عن 
املتابعة

مستخدم 
البيانات
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                         •عمل جماعي:شارك اجملموعة يف  مقارنه اخلطوات اليت قمتم بها واخلطوات ليت 
                           قمتم  بعملها وحددوها يف اجلدول التالي: 

                    
الفجوات يف التخطيط جمال املقارنه 

حلمله املناصره اليت قمتم 
بها

الفجوات يف التخطيط حلمله 
املناصره اليت قامت بها مجعية 

كل البنات 
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الورقه المرجعيه رقم 2: التخطيط لحمالت المناصره
 يف هذه املرحلة من مراحل املناصرة وهي مرحلة التخطيط جيب أن يتم مجع املعلومات واليت هي 
األساس يف عملية التخطيط للمناصرة والذي يشمل على: حتديد وحتليل الوضع القائم واخلروج 
باألسباب املؤدية لذلك واليت منهااألسباب التشريعية واألسباب االجتماعية والثقافية والتعرف على 
هذه  يف  املستهدفني  على  املشكلة  وتأثري  القرار  صنع  وآلية  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  البيئة 
اخلطوة- مت حتديد هدف احلملة بناء على حتديد الوضع – ومت حتديد اجلمهور املستهدف الرئيسي 
والثانوي وبناء عليه متت صياغة رسالة محلة املناصرة وبعدها مت حتديد االسرتاتيجيات والتقنيات 
املستخدمة لتختار املنظمة ما يناسبها بناء على التحليل السابق ومن ثم مت حتديد التكلفة املالية ملا 
مت اختياره سابقًا ومت كتابة تلك اخلطوات على شكل خطة تنفيذية تشمل الزمن ومسئولية التنفيذ 
على  خطوة  كل  اعتمدت  حيث  احلملة  وتقييم  متابعة  من  لنتمكن  متابعة  خطة  عمل  ومت  اخل،   ..
اخلطوات اليت تليها. حيث ال ميكن حتديد اهلدف ما مل يتم اختيار املوضوع بناء على حتليل ودراسة 

سابقة وال ميكن حتديد أي اسرتاتيجية ما مل يتم حتديد وحتليل اجلمهور املستهدف وهكذا..
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                                ملخص للمشارك

 عزيزي املشارك أكتب يف هذة الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك الفعلي(
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.................................................................................................................................................................    
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.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................    
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الوحدة الثالثه
تنفيذ وتقييم

حمالت المناصره وكسب التأييد
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أهداف الوحدة: 

متكني املشاركني من تنفيذ وتتقيم   -
محالت املناصرة و التأييد
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         نشاط )18(: 

النشاط من  املناصره  وسيتكون هذا  تنفيذ محالت  آليه  النشاط  على      ستتعرف من خالل هذا 
جزئني كما يلي: 

                      •عمل جماعي:راجع خطوات تنفيذ محالت املناصره واستفسر من املدرب عن اخلطوه 
                       غري الواضحه لك، ومن ثم شارك املدرب و اجملموعة االجابه عن االسئله اليت يطرحها 

                       املشاركون. 

   
                  •عمل ثنائي:اكتب يف كرت اهم املعيقات والصعوبات اليت تواجه تنفيذ محالت 

                        املناصره  واعط الكرت ألحد زمالئك ليقوم بوضع حلول مقرتحه.

              
                    

45 دقيقة

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

حلول مقرتحه الصعوبات/ معيقات التنفيذ
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         نشاط )19(: 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط  من على آليه تقييم  محالت املناصره  وسيتكون هذا النشاط من 
جزئني كما يلي: 

                     •عمل جماعي:شارك اجملموعه يف النقاش عن كيفية تنفيذ خطة املتابعه والتقييم 
               املعده سابقًا وكيفية مجع املعلومات )راجع دليل إدارة املشاريع – التخطيط االسرتاتيجي( 

              •عمل ثنائي:شارك زميلك يف تقييم محلة املناصره جلمعية كل البنات )احلالة السابقة(             
              عن طريق  االستبيان التالي:                                                                                       

30 دقيقة

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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مالحظاتال يوجديوجد العنصر 

أواًل: التخطيط حلمله املناصره: 

حتديد واضح لقضية املناصره

حتديد واضح ألهداف املناصره 

حتديد وحتليل للجمهور 
املستهدف 

رساله احلمله واضحه 

مت اختيار اسرتاتيجيات مالئمه 

مت حتديد مصارد متويل حممله 

خطة تنفيذيه 

خطة متابعه وتقييم 

ثانيًا: تنفيذ احلمله 

تدبري التمويل للحمله يف الوقت 
املناسب

تنفيذ االجراءات واخلطوات وفق 
اخلطة احملدده

متابعه محلة املناصره وفق 
اخلطة املسبقه 

ثالثًا: إنهاء وتقييم احلمله

تقييم احلمله وفق معايري واسس 
واضحه
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                                                 مرجعية نظرية مختصرة

الورقه المرجعيه رقم: التنفيذ والتقييم  لحمالت المناصره
 يعترب احلصول على متويل هو أوىل خطوات التنفيذ ومن ثم تنفيذ اإلجراءات واألنشطة اليت تضمن 
خروج العمل من إطار الورق إىل الواقع وبالبدء بعقد اللقاءات مع الفريق واستالم املهام و بالتشبيك 
توصيف  جمرد  عند  تتوقف  ال  املتابعة  وألن  املستهدف  اجلمهور  مع  الفعلي  والتواصل  والتحالفات  
الواقع فقط، ولكنها تذهب إىل اقرتاح اإلجراءات إذا تطلب األمر ذلك،  وألن ذلك يضمن جناح احلملة 
املوضوعة  املتابعة مبتابعة احلملة وفق اخلطة  قيام مسؤول  وعدم اجنرافها عن مسارها، فالبد من 

سابقًا حتى نهاية مرحلة التنفيذ.
التقييم يوفر  التخطيط والتنفيذ البد من تقييم احلملة ألن  الذي مت بذله يف عملية  بعد اجملهود  
املستفادة من عمليات  الدروس  القضية، كما حيدد  حتلياًل ألداء احلملة ومدى فعاليته وتأثريه يف 
التنفيذ واالستفادة للتطوير مستقباًل يف عمليات التخطيط حلمالت املناصرة، وإظهار إجنازات محلة 
املناصرة، مما يساعد على كسب تأييد مزيد من صناع القرار واملمولني واألعضاء، كسب املعارضني 
للحملة وتعزيز موقف املشاركني وإشعارهم حبجم اجملهود الذي بذلوه وأهميته، وإال كيف ستعرف 
اجلمعية/ املؤسسة األهلية جناحها يف محلتها من عدمه إذا مل تقم بعملية التقييم سواء كان تقييم 

ذاتي أو خارجي أو مشرتك.
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                                ملخص للمشارك

 عزيزي املشارك أكتب يف هذة الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك الفعلي(
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أعد الدليل:
الدكتورة / سوسن عبد احلميد الرفاعي      

االستاذة/ خلود احلاج/ ضابط مشاريع أول بوحدة التدريب والدعم املؤسسي الصندوق االجتماعي 
للتنمية.

شارك في االعداد والمراجعه )بحسب الهجائية(

- سالم الشهري

- عائشة ثواب

تم تطبيق الدليل مع مؤسسه تنميه القيادات الشابه 

الناشر:
 الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة .

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com  /  01 212205  الغالف اخلارجي: روناء لالعالن

                                                     

الحقوق الفكرية:
 يسمح بنسخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع 

النسخ جمانًا، كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع االشارة 
إىل املصدر، وعليه ال يسمح بإستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية  إال بإذن خطي 

مسبق من الناشر.




