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توؤمن هذه �لبطاقة معلومات و�أن�سطة �أ�سا�سية ت�ساعدك على 

و�سع ��سرت�تيجية حلملتك. وهذه �ال�سرت�تيجية �سوف ت�ساعدك 

للقيام بخيار�ت ��سرت�تيجية يف ما خ�ص �لتكتيكات و�الأدو�ت 

�ملنا�سبة، كما ت�ساعدك لتمكني ر�سالتك وحتديد جد�ول زمنية. 

باالإ�سافة �إىل تنفيذ، توثيق وتقييم حملتك.  ا�سرتاتيجية احلملة
ما هي استراتيجية الحملة؟ 

�لتغيري،  ميكن �عتبار �حلملة كناية عن جمهود هادف ومنظم خللق 

كما يجدر به �أن ياأتي نتيجة لتخطيط و�ٍع. قبل �لبدء بالتحرك يدر�ص 

�لنا�سطون ما يلي قدر �الإمكان: 

�لو�سع �لر�هن    l

من �ملتاأثر باحلملة ب�سكل �إيجابي �أو �سلبي    l

ما �لتغيري�ت �لقادرة على حت�سني �لو�سع    l

ما هي �ملو�رد و�لتكتيكات و�الأدو�ت �ملتوفرة لتنفيذ �حلملة و�لتي من    l

    �ساأنها حت�سني �لو�سع �لقائم.

 ي�ستخدم �لقيمون على �حلملة هذه �ملعرفة الإن�ساء ��سرت�تيجيتهم �لتي 

توجههم يف �لتخطيط و�لتنفيذ و�لت�سويق و�ملر�قبة بغية تقييم وحت�سني 

حملتهم. ينبغي على ��سرت�تيجية �حلملة �أن جتيب على �الأ�سئلة �لتايل:

 

امل�شكلة، الر�ؤية، التغيري 

1.  ما �مل�سكلة �لتي تو�جهها؟ 

2.  ما هي روؤيتك للعامل، بعد �أن يتم حل �مل�سكلة؟ 

3.  ما هو �لتغيري �لقادر على خلق هذه �لروؤية؟  
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اأ�شحاب امل�شلحة، العالقات، الأهداف 

4.  من �لذي يتاأثر، �سلباً �أو �إيجاباً، بهذه �مل�سكلة؟ 

5.  ما �لر�بط بني هوؤالء �الأفر�د �أو هذه �ملجموعات بامل�سكلة وببع�سهم 

    �لبع�ص؟ 

6.  من �لذي حتاول �لو�سول �ليه؟ 

7.  �إذ� كانت حملتك ناجحة، من �سيتاأثر؟

�الإجابة �ملتكررة عن هذه �الأ�سئلة يف خمتلف مر�حل �حلملة، يف ما خ�ص 

�مل�سكلة و�حلل و�أ�سحاب �مل�سلحة و�الأهد�ف ف�سالً عن �لو�سائل و�لر�سالة 

و�الأدو�ت �لتي �سوف ت�ستخدمها، �سوف ت�ساعدك على تطوير حملتَك 

�ال�سرت�تيجية. 

    ��سرت�تيجية حملتك �سرت�سدك يف ما تفعله، وينبغي حتديثها بانتظام 

بينما يتم تنفيذ �حلملة وتغريرّ �لو�سع.

من �ملفيد ��رش�ك كافة �أفر�د �ملجموعة �لعاملة على �حلملة بدر��سة 

و��ستك�ساف �مل�سكلة، تطوير �لروؤية و�لتغيري�ت �ملرجوة: �لفهم �مل�سرتك 

لهذه �مل�سكلة يحفز �الأفكار حول �الإجر�ء�ت �ملمكن �تخاذها، كما ي�ساعد 

جمموعتك للحفاظ على �حلما�ص و�لرتكيز خالل �حلملة. �إن خلق روؤية 

م�سرتكة ي�ساعد يف حتديد �سبل �ملر�قبة و�سبط �آلية تنفيذ �حلملة متى لزم 

�الأمر. 

كيف �سيكون حال �لعامل متى متت معاجلة هذه �مل�سكلة؟ 

    l  ��ستعن بكلمات، ر�سومات تخطيطية، ر�سومات تو�سيحية.    

�فرت�ص �أن �ملو�رد غري حمدودة )مال، �سلطة، �لخ(.    l     

د كل فو�ئد هذ� �لعامل �ملقرتح.                           l  ناق�ص وعدرّ

تطوير رؤية مشتركة 

1.  يجدر باملجموعة مناق�سة و�تخاذ �لقر�ر�ت يف ما خ�ص �مل�سكلة �الأ�سا�سية 

    �لتي ت�سعى حملتك ملعاجلتها. كما ويجب حتديد جميع �آثارها. 

2.  يجدر بكل �سخ�ص يف �ملجموعة تطوير �إجابته �خلا�سة على �ل�سوؤ�ل �لتايل: 

الن�شاط 1: امل�شكلة، احلل، التغيري 

3.  قررّب روؤى �جلميع ل�سياغة روؤية م�سرتكة للحملة. فليناق�ص �جلميع 

    �الجر�ء�ت و�لتغيري�ت �جلذرية �لقادرة على حل �مل�سكلة �ملطروحة 

    للو�سول �ىل �لعامل �ملن�سود. هذه �الإجر�ء�ت �ل�رشورية هي حمور 

    حملتك. يجب �أي�ساً مناق�سة نطاق �حلملة: قرر �إذما كانت تتخلل 

    مكونات متعددة )حمالت فرعية(. �إذ� كانت كذلك، ميكنك �ختيار �إما 

    ت�سييق تركيز حملتك �أو و�سع ��سرت�تيجية حملة متعددة �لعنا�رش. 

�أ�سحاب �مل�سلحة هم �أفر�د �أو جماعات �أو منظمات �أو موؤ�س�سات مرتبطة 

بق�سيتك. قد يدعم هوؤالء حملتك، �أو يف �ملقابل قد يتاأثرو� �سلباً بالق�سية 

�ملطروحة، �أو قد يكونو� �مل�سببني بامل�سكلة. عند ت�سميم حملتك، يجدر بك 

معرفة �أكرب قدر ممكن عن �أ�سحاب �مل�سلحة. يجدر بك: 

فهم �لعالقة بني �أ�سحاب �مل�سالح يف هذه �مل�سكلة و�حلل �ملقرتح    l

حتديد �لعالقات بني خمتلف �أ�سحاب �مل�سالح    l

l  حتديد قدرة ورغبة �جلهات �ملعنية بامل�ساعدة �أو �الإ�ساءة حلملتك 

l  حتديد �أ�سحاب �مل�سلحة �لذين يجدر بحملتك �لرتكيز عليهم خللق 

    �لتغيري�ملن�سود 

  

الن�شاط 2 م�شح اأ�شحاب امل�شلحة وارتباطاتهم 

�أن�سئ خريطة لكل من له م�سلحة ما بق�سيتك، �إن على �سكل دو�ئر، �أو عقد. 

مثرّل �لعالقات بني �أ�سحاب �مل�سالح هوؤالء على �سكل خطوط ت�سل ما بني 

�لدو�ئر. من �ملفيد ��ستخد�م �أور�ق ال�سقة لهذ� �لن�ساط لت�سهيل نقلها متى 

لزم �الأمر.

فهم أصحاب المصلحة في الحملة
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م�ستوى نفوذهم يف حتقيق 

ً �لهدف من �الأكرث تاأثري�

 تتوقع 

منهم �لدعم

 تتوقع

 منهم �ملعار�سة 

م�ستوى نفوذهم يف حتقيق 

ً �لهدف من �الأقل تاأثري�

1.  ناق�ص �لتفاعل �جلوهري �مل�سبب للم�سكلة �ملنوي معاجلتها. من ور�ء 

    �مل�سكلة؟ من �ملت�رشر منها؟ كيف وملاذ� ترتبط هذه �لكيانات ببع�سها 

    �لبع�ص؟ 

2.  تابع، م�سجالً �ملالحظات، �ىل �أن ت�سبح قادر على حتديد �لتفاعل �لقائم  

    بني �لكيانات �الأكرث متثيالً للتغيري �ملرجو. 

3.  حدد جميع �لعقد �لتي يجري ما بينها �لتفاعل. 

4.  �سع هذه �لعقد يف مركز �خلريطة. 

5.  حدد عالقات هذه �لعقد �ملحورية مع �سو�ها من �لعقد. �نتقل من 

    �لعقد �ملحلية �إىل �الإقليمية، �لوطنية، �لدولية، فالعاملية، متى لزم �الأمر 

     l �مل�ستوى �الأول: �لكيانات ذ�ت �الت�سال �ملبا�رش بالعقدة �ملحورية 

       )�أ�رشة/حملي( 

     l �مل�ستوى �لثاين: �لكيانات ذ�ت �الت�سال بامل�ستوى �الأول 

       )�إقليمية/وطنية( 

     l �مل�ستوى �لثالث : �لكيانات ذ�ت �لتاأثري �لعام على هذه �لق�سية 

       )دولية/�ملوؤ�س�ساتية( 

6.  بعدئذ، �أر�سم خطوط متثل �لعالقات بني خمتلف �لعقد وحدد نوع �لعالقة 

    بينهم، على �سبيل �ملثال : 

     l �سلطة 

منفعة متبادلة   l     

     l نز�ع 

�إمكانيات   l     

بعد حتديد �أكرب عدد ممكن من �أ�سحاب �مل�سلحة حت�سل على ر�سم بياين 

لعالقة �أ�سحاب �مل�سلحة مب�سكلتك.

و�الآن عليك �أن حتلل كيف ميكن الأ�سحاب �مل�سلحة هوؤالء م�ساعدتك 

لتحقيق �لتغيري �لذي ت�سعى �ليه. 

 

الن�شاط : 3 من اأ�شحاب امل�شلحة اىل الأهداف 

يجب �لبدء بتحديد هدف �أو �أهد�ف �حلملة. خذ بعني �الإعتبار م�ستوى 

�لدعم �لذي تقدمه كل جمموعة من �أ�سحاب �مل�سلحة وتاأثري ذلك يف 

�سياق هدف حملتك 

1.  م�ستخدماً تعابري ب�سيطة ومبادرة، حدد ما من �ساأنه حل �مل�سكلة 

    وحتقيق �لتغيري �ملرجو. يجب على �أهد�فك �أن تكون حمددة، قابلة 

    للقيا�ص، قابلة للتحقيق، و�قعية، وحمدودة زمنياً. 

2.  م�ستخدماً قائمة �أ�سحاب �مل�سلحة من �لن�ساط �ل�سابق، حدد 

    �أكرب عدد ممكن من �الأ�سخا�ص �لقادرين على م�ساعدتك لتحقيق 

    �أهد�فك. 

3.  �أر�سم حمور �أفقي و�آخر عامودي على ورقة بي�ساء كبرية )كما هو 

    مو�سح هنا(. 

    ملزيد من �ملعلومات حول كيفية �لقيام بذلك، ر�جع �مل�سح �لتكتيكي 

 New Tactics in Human ”من �لتكتتيكات �جلديدة حلقوق �الإن�سان

Rights Tactical Mapping” : http://newtactics.org/en/tactical-
 mapping
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2.  ��ستخدم خر�ئطك و�أور�قك �لال�سقة، وقم بو�سع كل هدف  

    و�ساحب م�سلحة يف �أحد �لن�سفني وفقاً مل�ستوى دعمهم 

    لق�سيتك. و�لنتيجة هي جمموعة من �أ�سحاب �مل�سلحة، و�لذين قد 

    مت حتديد �لبع�ص منهم كاأهد�ف �أولية �أو ثانوية. يت�سمن �ملخطط 

    �خلما�سي ما يلي: 

     l  �حللفاء �لفاعلون: د�عمون ومتحم�سون لتحقيق �أهد�فك 

     l  �حللفاء: م�ستفيدون من جناحك 

     l  �الأطر�ف �ملحايدة: قد ال تكون معنية �أو مت�رشرة حالياً 

     l  �ملعار�سون: قد يعانون من جناحكم 

     l  �ملعار�سون �لفاعلون: يتدخلون ب�سكل فاعل يف ن�ساطاتك 

3.  ��ستعن بهذ� �لر�سم �لبياين لتحديد �الأ�ساليب �ملمكن ��ستخد�مها، 

    وفقاً ملوقع �أ�سحاب �مل�سلحة على �سبيل �ملثال: 

د�عمة: ��ستخدم �أ�ساليب �لتعبئة    l     

حمايدة : ��ستخدم �أ�ساليب �لتعليم و�لت�سوير    l     

     l  معار�سة: ��ستخدم تكتيكات �لتعطيل و�لتدخل 

 )بت�رشف من من�سور �لتكتيكات �جلديدة حلقوق �الإن�سان – ن�ساط  

 )http://newtactics.org/en/node/5295 - جمموعة �حللفاء 

 مت اإن�ساء هذه البطاقة من قبل ناميتا �سينغ وعلي غرايف بالتعاون مع جمموعة 

  التكنولوجيا التكتيكية.

�سع �أ�سحاب �مل�سلحة على �لنحو �لتايل: 

     l �ملحور �لعمودي ميثل م�ستوى نفوذهم يف حتقيق �لهدف من �الأكرث 

       تاأثري�ً )�أعلى( �إىل �الأقل تاأثري�ً )�أ�سفل(.

�ملحور �الأفقي ميثل ما �إذ� كنت تتوقع منهم �ملعار�سة )ي�سار( �أم    l     

       �لدعم )ميني(. 

4.  بعد �أن تقوم بو�سع جميع �أ�سحاب �مل�سلحة على ورقة، حدد 

    �لكيانات �أو �الأفر�د �الأكرث نفوذ�ً كاأهد�ف �أ�سا�سية حمتملة. من �ساأن 

ل م�ستوى دعمهم      هوؤالء حتقيق �لتغيري �لذي ت�سعى �إليه. �سجرّ

    �أو معار�ستهم لهذ� �لتغيري. 

5.  ناق�ص �لعالقة �لتي ت�سل بني هذه �لكيانات و�سائر �أ�سحاب 

    �مل�سلحة. قد تكون هذه �ملعلومات قد �سبق وتوفرّرت من خالل 

    �لن�ساط رقم 2 

6.  حدد �أ�سحاب �مل�سلحة �لد�عمني و�ملرتبطني بجمهورك �مل�ستهدف   

    �الأويل. هوؤالء هم �جلمهور �مل�ستهدف �لثانوي، �أو �ملجموعات �مل�ساركة، 

    و�لذين ميكن �أن ي�سبحو� م�ساركني فاعلني يف �حلملة �سعياً لتحقيق 

    �الأهد�ف �ملرجوة. حدد موقعهم على ر�سمك �لبياين وحدد ثالث 

    جمموعات م�ساركة �أو �ثنتني تركز عليها. 

 Change Agency’s بت�رشف من مترين خارطة �لقوى من وكالة �لتغيري(

)Power Mapping exercise - http://bit.ly/uLFOZ

الن�شاط 4 : من الأهداف اىل التكتيكات 

بعدما حددت �جلمهور �مل�ستهدف �لتي يجدر بحملتك �لتو��سل معه، 

ونوع عالقاته بالكيانات �الأخرى �ملت�سلة بالق�سية، ميكنك �أن تنظر �ىل 

�لتكتيكات �ملفيدة للجماعات �مل�ساركة ولتحقيق �أهد�فك؟ 

1.  �ر�سم ن�سف د�ئرة، منق�سمة �ىل ن�سفني. �سع �لد�عمون �الأكرث 

     ت�سجيعا حلملتك �إىل �لي�سار؛ و�ملعار�سون �إىل �ليمني.  

�ملعار�سون

�الأطر�ف 

�ملحايدة

�ملعار�سون 

�لفاعلون

 �حللفاء

�لفاعلون

�حللفاء

ترجمة:


