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 آسب التأييدبناء قدرات : التمكين ألغراض التأثير
 البشر التأييد الذي محوره قدرات آسب بناء
 عات االستخراجيةلصناليد تأياستقطاب المستفادة من الدروس ال هل هو نعمة أم نقمة؟  –لنفط المفاجئ لآتشاف اال
ما هي المهارات الجديدة التي تحتاجها المنظمات الدولية غير الحكومية لدعم آسب التأييد بنحو فّعال  – التغيير تقطاباس

 على المستوى الوطني؟
  في نيجيرياالدولةومساءلة إبداء الرأي على المواطنين قدرة  زيزتع
 

 في هذا العدد
الستعراض العام الذي أجراه عرض ل إلى إضافة.  لتأييدلكسب بناء القدرات نواحي  أونتراكيبحث هذا العدد من نشرة 

القضايا ، إضافة إلى  التأييد في العمل التنموي في السنوات األخيرة آسبآبير إلىبشكل تحول الترآيز كر حول لآريس ستو
 .السياقات ضمن مختلف متشعبةال تجاربههذا المجال وبالنظر في رى دراسات أخحيث قامت ، المهمة المتعلقة به

 
التأييد الذي آسب  تعزيز إلى المرآز سعي ، في الهندآسب التأييد ساجو سينغ مدير المرآز الوطني لدراسات وقد بّين
وقد لخص رود ماآلويد الدروس المستفادة من ".   المحلي المجتمعتثقيفحرآة " مثل ، من خالل بيان أمثلةالبشرمحوره 

 بنحو عادل يةموارد النفطال تقاسم منافعضمان والمتعلقة بات المجتمع المدني في سبعة بلدان أفريقية، قدرات منظمتنمية 
 .أوسععلى نطاق و
 

، )إنتراك(مرآز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية لدى وتناقش آلير مبيرلي، مديرة االستشارات الجديدة 
دولية غير ال اتلمنظمعلى امثال والتي تعد  –أييد التابعة لمنظمة أوآسفام  الت آسب برامجنطاق عملها لدىخبراتها و
وبالمقابل تبرز .  على المستوى الوطنيودمج أنشطته ضمن برامجها   آسب التأييدعلىبشكل آبير  ترآز  التيحكومية

آسب أنشطة المزيد من قد يحتاجها الموظفون إذا ما شارآوا في دعم توفر مهارات مختلفة ضرورة يدة مثل تحديات جد
مبادرة مساءلة الدولة ودعم "ويصف جان نايت الخبير في شؤون بناء القدرات لدى برنامج .  الجنوبمنطقة الـتأييد في 

نواحي الواعدة في تعزيز قدرات آسب التأييد في آل من فريدة ونتائجها  الفي نيجيريا هذه المبادرة" SAVIاآلراء 
 ."الطلب"و " العرض"
 

 نظروجهة 
 بناء قدرات آسب التأييد: التمكين ألغراض التأثير

 لماذا يتم اللجوء إلى آسب التأييد؟
 

أن تبين وقد .  مسألة آسب الـتأييد في العمل اإلنمائي الترآيز بشكل أآبر على  فيحول آبيرحدث في السنوات األخيرة ت
وقد شعر العديد .   تقديم الخدمات آان لها تأثير محدود في منظمات المجتمع المدنيهج السابقة المعنية بالترآيز على دورالُن

اع  إذا ما نجحت في الـتأثير على السياسات الرئيسية، وصّناستدامةبأن منظمات المجتمع المدني يكون لها تأثير أآبر وأآثر 
ترآيز ني تحول مهم في  هذا االهتمام بالنسبة للعديد من منظمات المجتمع المديمثلو.  القوى المحرآة للسلطةالقرار و
 . لكسب الـتأييد بشكل فّعاللمهارات الالزمةل يبين افتقارهمو، عملهم

 
حول آيفية متعددة  أسئلة ،"كسب التأييدلقدرات بناء ال"والمعنونة وقد طرحت أحدث مذآرة تطبيقية أعدها مرآز إنتراك 

كسب التأييد  بناء القدرات لاختالف ية  وآيف،التأييد السعي لكسب فيدعم بناء القدرات لمساعدة منظمات المجتمع المدني 
 حول هذا  الممارسات الحالية ووجهات النظر أيضًاةوبحثت المذآر بناء القدرات المختلفة؟  أنشطةعن غيرها من

 وقامت بتقديم عدة أمثلة حول ما تقوم به منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع لبناء قدراتها وقدرات ،عوالموض
 .المنظمات الشريكةيرها من غ
 

 مجاالت في مختلف" بشكل مباشر"التي تعمل  منظمات المجتمع المدني  على البحوث التي أجريت معواعتمدت المذآرة
هذه المنظمات الخبرات حول  وقد تبادلت.  السياسات العامةقطاعات في تعمل  مختلفةآسب التأييد، إضافة إلى منظمات 

عدة مستويات له   وقد تبين أن الوضع الحالي لبناء قدرات آسب التأييد معقد و.كسب التأييدلاء القدرات بنالدعم ل وتوفير تلقي
 .أو لغايات التعلمالية لعمل بفّعللقيام باوغير منتظم من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء 
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 لفةستويات مختمقدرات آسب التأييد على 
القدرات والمشاريع والبرامج؛ والمهارات والقدرات الفردية؛ : بما فيهامختلفة يات مستوتظهر قدرات آسب التأييد ضمن 

الصالت الخارجية ومدى التنسيق والتواصل في مسألة آسب التأييد؛ والبيئات المواتية أو غير المواتية؛ والسبل والتنظيمية؛ 
 .دالتي تسلكها مختلف مستويات القدرات في العمل معًا لتعزيز آسب التأيي

 
وبالرغم من أن العديد من منظمات المجتمع .  القدرات غير متوفرة بشكل واضحالنواحي التي تكون فيها ومن المهم تحديد 

مع ذلك ، األخرىالقدرات بناء مختلف مستويات  والمنطقي األخذ بإليها قد اتفقت على أنه من الجيدتم التحدث المدني التي 
 التدخل غير منتظم ويرآز فقط ما يكون  وعادة . مجال بناء قدرات آسب التأييداألمر في يتم هذا الي آثير من األحيان فف

 أآثر الوسائل المستخدمة  منألفرادا توجيه وتدريبوتكون الدورات التدريبية  وفي بعض األحيان   .على المستوى الفردي
 .من بناء القدراتالقليل من االهتمام إلى المستويات األخرى يتم إعطاء و.  لبناء القدرات

 
 فقط من ًاجزء واحدعد  ي أنهإال ،المنظمة بأآملهامصلحة بهتم ي وًامهمالفردي على المستوى بناء القدرات بالرغم من آون و

عن ر أحد المشارآين  عّبقدو.   محدوده قد يكون تأثيرًا إليه منفردنا ما نظروإذا.  مترابطة وتشمل نواحي أخرىمجموعة 
الصعوبات  هي أن) من الذين تم تدريبهم(ن ي المشارآلعديد من التي يتفق عليها ا أحد العوامل المشترآةنإ"ذلك في القول 

 ." في منظماتهمإلى ممارسة عملهم  المشارآون عودةتكمن عند
 

واسع تغيير حصول إلى على المستوى الفردي آسب التأييد تنمية قدرات بمحدود ال التفكيرؤدي يومن غير المرجح أن 
بشكل آبير آسب التأييد ويعتمد نجاح حملة .  مهمةآسب التأييد المختلفة لتنمية قدرات األخرى  المستويات  تعدبينما، لنطاقا

عدم وجود صالت مع قد يحد  ولكن ة قدرات متعددةوقد تتوفر لدى المنظم.   غير مواتية أم البيئة مواتيةما آانتعلى إذا 
 .ع المستويات مهمة ويجب األخذ بهايما بالنسبة لكسب التأييد فإن جمأ.  المنظمات المماثلة من تأثيرها

 
ة ومتعدد أن احتياجات بناء القدرات معقد يدرك ، ينبغي أن يكون التدخل لغايات بناء قدرات آسب التأييد ناجحًاحتىو

 طرح مختلف وسائل الدعم ومن ثم يأتي.  بالغ األهميةفي المرحلة األول يكون تحديد احتياجات القدرات  ف. المستويات
لدعم تقديم افإن مفتاح النجاح يكمن في وأخيرًا .   التغيير أآثر فعالية لضمان حدوثالمبنية على أساس إجراء تقييم منطقي

قد  أن يكون اللجوء إلى الحلول السريعة مثمرًا، وبالتالي فإن توقع الكثير خالل مدة بسيطة المرجحومن غير .  المستمر
 . تغييرات سطحيةدوث حيؤدي إلى

 
 والبيئة المواتيةالمتاحة الفرص 

لقيام المتاحة لفرص الفإذا ما آانت .  التأثيرذلك  للقيام بةالفرصتوفر ترتبط بالتأثير والتغيير  على القدرة حول إن التساؤالت
 فإن أي تدخل لبناء القدرات خطورة، نوع من التشكل على أنها إليهاينظر لتأثير على السياسات وصناع القرار محدودة أو با

لحصول اإلمكانية لعندما تتوفر فعلى سبيل المثال .   البيئات األآثر انفتاحًادخالت التي تنفذ فيتاليكون مختلف عن ينبغي أن 
 مقارنة بأية بيئة أخرى ال تتاح فيها ،يكون من السهل الحصول على آسب التأييد القائم على األدلةسعلى المعلومات 

 .لبيئات المختلفةايناسب بناء القدرات ل وتصميم تدخل تحديد وفهم هذه القضاياوينبغي .  ماتالمعلو
 

الترآيز على :  التي تشمل على المعادلةشطري ضمن في العمل الذي يتم إتباعه هو" المثالي"من الممكن أن يكون النهج 
المسؤولون أي  – آسب التأييد لقدرات أهدافديم الدعم تقلمحلية والمنظمات التي تمثلها، وقدرات آسب التأييد للمجتمعات ا

مبادرة مساءلة ب ويصف القسم الخاص.  مجدية وذلك لالستجابة بطريقة –المحليون، موظفوا القطاع العام، نواب البرلمان 
 .ن هذين المستوييضمن الذي يعملفي نيجيريا مبتكر النهج ال ، الحقًا في هذا العددSAVIالدولة ودعم اآلراء 

 
  زيادة قدرات آسب التأييد؟تبدوآيف 

تؤول إليه زيادة س آيف حولالمسؤول عنها   واضح لدىتصوراء القدرات لكسب التأييد على توفر تعتمد تدخالت بن
 .فّعالال  القدرات سيؤدي إلى الحصول على آسب للتأييدفإن تعزيزوبالتالي .  القدرات

 
في آثير من األحيان تكون  و، واضحةالمختلفة لنجاح آسب التأييدالجوانب دائمًا  ية آسب التأييد؟ ال تكونماذا نعني بفعال

  السياسة، فهل تم تغييرمعينةحملة  الذي تمارسهلضغط ل ا تم تغيير سياسة ما نتيجةفي حال معلى سبيل المثال، .  محل نزاع
وهل سيتم تنفيذه على أرض الواقع تلبية آاٍف،  ؟  وهل آان التغيير جذريًا بشكلبناءًا على رغبت منظمات المجتمع المدني

.   مخزي اآلخرون آتنازٍليعتبره، قد  مبدئيوسطاألشخاص آحل بعض  هيراقد  مابالتالي فإن ولمصلحة المستفيدين؟ 
ر  تغّينجاح قد يأخذ منحًا آخر فورا النجاح؟  وما قد يبدو آي نقيس فيهتترة الزمنية الساؤل حول الفقد تظهر ت  إلى ذلكإضافة

 .السياسات
 
وبالرغم من آون الممارسات الحالية ضعيفة .   من الصعب تقييم تنمية القدراتفإنهالنواتج محل نزاع في حال ما آانت و

من خالل  أو حتى –مكن تنفيذها يللغاية إال أنه من الممكن أن يتم تنفيذها إذا ما تم إعداد خريطة طريق واضحة المعالم 

ONTRAC 47 © INTRAC 2011 2



فرصة تتاح ال إتباعها، ومن ثم بالخطوات الالزم ساعد على التنبؤيأثناء تصميم بناء القدرات، بحيث  - للتغييروضع تصوٍر
 .الية أي تدخللتقييم فّع

 
 
 

 أوقات حرجة
سواء التي تجازف في العمل المعني بكسب التأييد التي عملت في السابق، ومنظمات المجتمع المدني هناك أعداد متزايدة من 

التفكير في آيفية ضمان أن تكون تدخالت بناء القدرات لكسب اليوم يعد و.  من الجهات المانحةبدافع و  أبمحض إرادتها 
 قدرات، أي أن نبحث في الالفردي مستوىال إلى أبعد من وينبغي أن ننظر.  ، أمر في غاية األهميةالتأييد فعالة وذات مغزى

 األفكار هوبالرغم من آون هذ.  البيئة الخارجيةبمجتمع المدني صالت منظمات الوتأثيرها على  المنظمة آكل، على مستوى
 . حديثة في مجال بناء قدرات آسب التأييدإال أنهاغير جديدة، 

 
ات على  بناء القدراألولالجانب شمل ت بناء القدرات لكسب التأييد، وي من تدخالتفكير والتخطيط لثالثة جوانبينبغي الو

تعلق بتأثير آسب يالية آسب التأييد في مختلف البيئات، والثالث ن وجود فهم واضح لفّع ضمامختلف المستويات، والثاني
وينبغي أن تدرك الة، المهم أن تكون تدخالت بناء القدرات فّعمن و.   حياة المستفيدينعلىالتأييد أي التغييرات االيجابية 

فهم الاستراتيجيات بناء القدرات بناءًا على وم بإعداد تقمنظمات المجتمع المدني الطبيعة المعقدة لكسب التأييد وبالتالي 
 .واضح لسياق آسب التأييدال
 

 آريس ستالكر
 مستقلمستشار 

campaign4impact@yahoo.com 
campaign4impact.org  

 
و ، )إنتراك(مرآز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية  آل من راشيل سميث و دايل ساندبرج من بمشارآة

 .يم آوي آمستشار مستقلج
 

[P3] 
 

  محوره البشرقدرات آسب التأييد الذيبناء 
 أييد محوره البشرتللآسب وجود إلى الحاجة 

عنف، ن خالل الحرآات القائمة على الالم: يكونلهذا السؤال  الجواب الواضح إن التغيير االجتماعي؟ يمكن تحقيقآيف 
ستراتيجيات االعند تحديد األهداف، ووضع لديها  المعارف المتراآمة عتمد علىتمنظمة قبل المقدم من  والمستندة على الدعم

 . الحرآاتستمراريةاوضمان 
 

، إضافة إلى أن الحرآات الشعبية التي  تعد نادرة في واقع األمر أن الحرآات القائمة على الجماهير األساسية المشكلةوتبقى
تدخل ضمن صميم نشوء قد وعي األفراد، توفر  عدة عوامل إلى جانب وهناك.  تستطيع إحداث التغيير تكاد تكون معدومة

فمن .  للتعبير عن أمنيات األفراد على نطاق واسع ولفترة طويلةمعًا الحرآة، ومن النادر أن تجتمع جميع هذه العوامل 
 ،وخوض المعارك اليوميةلرغبة في التغيير، ل دعمتقديم اليجب وعند حدوث ذلك مرة واحدة فقط، ل تنشأ الحرآةالممكن أن 

 . إلحداث التغييريكون آسب التأييد الوسيلة الوحيدة الممكن اللجوء إليها، فوأن يبقى الجميع على أهبة االستعداد
 

وهذا يجسد المشكلة .  خرالقيام بالعمل نيابة عن شخص آتشمل على  كسب التأييدالمستخدمة لتعريفات الومن ضمن 
نقدم ما ال " نحن"نكون ، أو أن "لهم"بعمل شيء ما دائمًا " نحن"لماذا ينبغي أن نقوم .  "منحن وه"نموذج أي : األساسية

التي يعمل ضمنها معظم  الديناميكيةالسيما بالنظر إلى ، النموذج؟  وينبغي االهتمام بإستمرار إلى مثل هذه "لهم "يكفي
  .في مجال التنميةالمهنيين العاملين 

 
 المحور القائم على البشر يعدو.   مغزىتبدو آحل جيد وذات ة آسب التأييد الذي محوره البشر هذا السياق، فإن فكرضمنو

لبناء أيضًا ويسعى .  في تنفيذ أنشطتهملمستخدميه أآثر من وسيلة أو مصدر  يتيحالذي تصميم ال وأعملية ال وأة بمثابة القيم
 .هممؤيدون لقضايايهيئهم آي يكونوا الوبالتالي ، ت األفرادقدرا

 
 ثقيف المجتمع المحليتحرآة 
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إن إحدى الطرق التي يسعى المرآز الوطني لدراسات آسب التأييد في الهند في استقطاب آسب التأييد الذي محوره البشر 
مباشر بشكل مهمة المعلومات ال النهج الذي يوفر بمثابةحرآة هذه وتعد .  تثقيف المجتمع المحليهي من خالل حرآة 

 .مساءلة المؤسسات الحكوميةالسعي إلى لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم ووذلك  ،خاصلألش
 

: ولحتتمحور ، ولكن تبقى معالمها األساسية على مر السنينالمحلي  المجتمع تثقيفوقد تطور مفهوم وعمل حرآة 
دعم الوضمن البيئة المحلية، ال بالعمل قيام أي فرد فّعوإمكانية ،  متعاونةمنظمات شعبيةوجود و، فرادالمشارآة المباشرة لأل

 هنتائج، وإنما له  معينةة مجرد مفهوم أو نظريالتثقيفوال يعد هذا .  من المرآز الوطني لدراسات آسب التأييدالمّقدم 
 يستندو.   لهم الحكوماتقدمتها التي الخدماتفهم مختلف أي الحصول على و –عملية على حياة المشارآين المباشرة وال

، مما يعني أن آل ورشة عمل ترآز على ما يمكن "التعلم بالممارسة والممارسة من خالل التعلم " علىيتصميمه األساس
 .المستقبلفي الخبرات إلى ورشات العمل إمكانية جلب يقه مما تعلمه األفراد، إضافة إلى تطب

 
 وتم إنتاج وتوزيع ،دتها  يومينورشات عمل لبناء القدرات مإضافة إلى ،  شهرًا18 مدتهاتم إعداد خطة عمل مفصلة قد و

فترات األنشطة التي نفذت بين متابعة  في القرى و المحلي المجتمع، وتم متابعة إجراءات تثقيفباالحتياجاتالمواد الخاصة 
 التدريب يكمن في فّعاليةهنا قدرات، ولكن االختالف  مماثلة ألي تدريب جيد لبناء الاإلجراءاتوتعد مثل هذه .  الورشات

 .من أجل تطبيقها مباشرةبها مشارآين ال  المعلومات وتعريفتبسيطفي 
 
معًا مجموعة من األشخاص من الذين تعودوا على العمل توفر إما من خالل في هذه الحالة، السيناريوهات ل قد تكون أفضو
ها سيتم من خالل  عملنطاق والتي ترى أن ،الحقوقضمان منظمة تشارك في العمل القائم على وجود  وأتقديم المساعدة، و

 يدرك ويؤمن  التي يحتاجها األفراد وتعلى دراية بالمعلوماشخص متمرس وفي حالة وجود أو  نفسها،على االعتماد 
 .همبقدرات

 
 االستفادة من خبرات حرآة التعليم المجتمعي

كونه جزء من ب  أن يفتخرب التأييد آسالمرآز الوطني لدراساتعلى و.  نجاحها وأهميتهاالنتائج في العديد من البيئات أثبتت 
.  إلنهاء حياتهم في سبيل الحصول على التغيير المقبولمستعدين آانوا  بأفراد العديد من القرى حشد حيث تم هذه الحرآات،

 تألول مرة شاهد"... وقال بنحو أفضل لتوظيف ل تطبيق خطٍطيعمل على  آارناتكا  مدينةالميدان فيمن وقد أعرب ناشط 
دنيا، يتحدون البقات طال وجميعهم من – غالبيتهم من النساء –ال يملكون األراضي الذين مال ية، العمناطق الريفال  فيالنخبة

  ..."خمسة عشر يومًاال تتجاوز ال المجلس القروي، أجل يطالبونه، بتوفير فرص للعمل خالل مدة معًا ويطالبون
 

، أو بسبب وجود مشاآل في  يدعمها شخص متمرسوجودبسبب عدم  وحتى عندما لم تصل الحرآة إلى هذا المستوى سواء
 المرآز الوطني لدراسات آسب التأييد، فقد آان هناك لدى  المالئمالعمل األساسي من قبل المنظمات، أو عدم توفر هافهم

وأدرآوا شكل فوري بالمعلومات ستخدام األفراد وقد ا.  األفكار حتى وإن فشل البرنامجمثل هذه وتم قبول "  إيجابيفشل"
 قد شارآا في بعض اتمكن شابان آانوفي مرحلة معينة .  على المعلومات الحصول األهمية األساسية لقانون حقوق بسرعة

قانون بموجب الالقيام بتعبئة الطلبات من خالل  المخصصة لألطفال وذلك يةورشات العمل من الحصول على المنحة الدراس
 .وإعطاء المعلومات للمسؤولين

 
  األفراد لغايات أخرى، مثل تكتالتحشد الهياآل المتاحة التي تسهل  المحليويستخدم المشارآون في حرآة تثقيف المجتمع

على استعداد آانوا ومن المثير لالهتمام أن الغالبية العظمى من الذين .   آآلية لنقل خبرات اآلخرينالقروض الصغيرة
 .سفر من أجل حضور هذه الورشات هم من النساء وتغطية تكاليف ال الكافيلتخصيص الوقت

 
 التي يستطيع مرآز الوطني لدراسات آسب  المحلي الدروس المستفادة من حرآة تثقيف المجتمعىحدإوبشكل عام، فإن 

 –على المستوى الشعبي وتكون  مقبولةالبشر تستجيب الحتياجات أن جهود بناء القدرات التي محورها   مشارآتها هوالتأييد
 ".هم ونحن " ـآسب التأييد الخاص ببنموذج  ، مقارنةتلبي االحتياجات وتعطي فوائد فوريةي أ

 
 سيجو سينغ

 مدير المرآز الوطني لدراسات آسب التأييد الهند
www.ncasindia.org 

[p4] 
 
 1ستخراجيةاستقطاب التأييد للصناعات اال نعمة أم نقمة؟ الدروس المستفادة منهل هو  –لنفط المفاجئ لآتشاف اال

                                                 
هل هو نعمة أم نقمة؟ دعم دعوة منظمات المجتمع المدني : االآتشاف المفاجئ للنفط" والمعنونة 52ة التطبيقية رقم  تم نشر هذه المقالة في المذآر 1

: والتي يمكن الحصول عليها من الموقع االلكتروني التالي" لضمان تقاسم الفوائد
www.intrac.org/resources.php?action=resource&id=684 
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 إلى األمام في للتحركيعد بمثابة فرصة للبلدان و -عادة ما ُينظُر إلى أي اآتشاف لكميات آبيرة من النفط على أنه نعمة 

  بعض الباحثين من أمثالفقد ناقش.   واقع الحال هوولكن لألسف، نادرًا ما يكون هذا.  مجال التنمية لصالح جميع مواطنيهم
' الفخ'فهي بمثابة .  التنميةطريق  الموارد الطبيعية الوفيرة مثل النفط عقبة رئيسية تعترض  أن تكونيةإمكانحول بول آولير 

 . وتوالي االنقالبات ونشوب الصراعاتتسييرالذي يخنق األنشطة االقتصادية األخرى، ويؤدي إلى سوء ال
 

 قوم به المجتمع المدني للحصول على نتائج مختلفة؟؟ وما الدور الذي يمكن أن ي يمكن تفادي هذا السيناريو المحزنولكن هل
بالقيام المواطنين يسعى إلى التعامل مع مثل هذه القضايا من خالل مساعدة  ائتالف "أعلن عما تدفع"  منظمةتعد

المدني من سبعة مشارآًا من المجتمع  27مع "  النرويج–أعلن عما تدفع "وقد عملت منظمة .   الحكومةبمساءلة
 : برنامج لبناء القدرات لتحقيق ما يليريقية ضمنبلدان إف

 .التواصل مع الخبراء في هذه المجاالت، لتطوير المعرفة الفنية في قطاع النفط •
 .تعزيز مهارات آسب التأييد •
 . لتبادل الخبرات والمعارف واألدواتتوفير الفرص •

 
 .ويلخص هذا المقال أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة

  المعلوماتالحصول على .1
بيانات ثابتة وموثوقة إلعداد مقترحات قوية حول إدارة موارد النفط بشكل توفر تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى 

 لتقويض القضية وه، فمن الممكن أن يستخدممن اإلشارة إلى خطأ ما' نوالمعارض'فالوضع حرج إذا ما تمكن .  أفضل
فشرآات .  من شرآات النفط للحصول على المعلوماتاف الحكومات أآثر يكون من المفيد استهدعادة ما و . برمتها

 . الحكومات مسؤولة أمام مواطنيهان، بينما تكونيالنفط تعتبر نفسها مسؤولة بشكل أساسي أمام المساهم
 

 مهاستخداممن خالل ،  المعلوماتعلى الحصولتهم في اوهناك نهج آخر يتمثل في العمل مع البرلمانيين وبناء قدر
 تطوير عالقات من خاللأيضًا معلومات العن  ويمكن أن يتم الكشف . سلطاتهم الرسمية للتدقيق في شؤون الحكومةل

 . 'الخلفيةاألبواب  ' اللجوء إلىفردية غير رسمية مع المسؤولين الحكوميين عن طريق
 
 المعلومات من الحكومة عن لىلحصول ع آخر لأسلوبهناك نقص آبير في الشفافية، يمكن اللجوء إلى  في حال آانو

 الحكومة أن هذه المعلومات خاطئة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أدعت  وإذا ما .نشر ما يعتقد أنه واقع الحال طريق
 .أن تطالب بالمعلومات الصحيحة، وهو األمر الذي يصعب على الحكومة حجبه

 
 زيادة الوعي العام .2

فيمكن أن يؤثر التحول .   مواطنيهايشارك فيهاجاهل الحرآات الجماهيرية والتي  للحكومات أن تت بالنسبةمن الصعب جدا
في آون ويكون التحدي هنا  . التأييد الشعبي للحكومة ويمكن أن يرجح األصوات في االنتخاباتنسبة في الرأي العام على 

 لألفراد حتىقضايا الصناعات االستخراجية تقنية للغاية، سواء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذه القضية، أو 
 . العاديين من العامة

 
 في المراحل األولى قبل البدء أصعبومع أن البدء في ذلك يعد  . مهمةنقطة بداية األخرى تجارب الشعوب ب األخذويعد 

 .  تأثير استخراج النفطالتعرف علىحالما يبدأ السكان المحليين ب أفضلصبح يكنه قد باإلنتاج، ول
 

ود فيها الناس على االستماع وذلك في البيئات التي تّعأثر جيد  تماعات على غرار اجتماعات البلدياتالجيكون ليمكن أن 
ارات وزيادة التوعية بمختلف قضايا الصناعات الحوإجراء على تشجع ، وبالتالي " مرتبةمنهم أعلى منهم"بكل احترام إلى 
 .االستخراجية

 
 إشراك المجتمع المحلي .3

، فإنه بحاجة إلى  الالزمةتخاذ اإلجراءاتباستعداد  ولديه االبالقضية على دراية )ومؤسساته(متى ما آان المجتمع المحلي 
 .الدعم والتوجيه بشأن أفضل السبل للتأثير على إدارة قطاع النفط

 
.  شرعية األطراف الفاعلة في المجتمع المحلي ومن يمثلونفي ًا ما يشكك المستهدفون من قبل حمالت آسب التأييد وغالب

 على سبيل المثال حفالت لنجوم مشهورين(لجماهير لخاصة المناسبات الأن تبين وللتغلب على هذه المسألة، تستطيع 
 .الحمالت هناك أنصار خلف هذه  أن)وغيرها من المناسبات األخرى

 
 التأثير على الحكومات .4
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ومع ذلك، يمكن في بعض األحيان ".  العدو"معاملة الحكومة على أنها في المجتمع المدني يمكن تفهم االتجاه السائد لدى 
 .تطوير العالقات مع المسؤولين والسياسيين المتعاطفين من خالل تحقيق الكثير

 
  :ما يليتوفر ل في حال ؤولين الحكوميين أن تحقق نتائج أفضويمكن لالجتماعات المخطط لها بعناية مع المس

 -الشرطي الصالح  (لالعتراضميالون العضاء األميالون إلى التصالح والعضاء األشمل على آال من تينبغي أن  •
 ). الشرطي الفاسد

 . المجتمع المدنيمنظمات آلراء  جيترومجرد الما تقوله الحكومة وليس ب رتّقينبغي أن  •
 . الذرائعوضع ب  القيام عندالحكومةالتي تستخدمها مماثلة لتلك استخدام صيغة  من البد •
 . حول مدى خسارة السلطات لعوائد الريع وعائدات الضرائبالمتاحة القيام بطرح القضية بناءًا على المعلومات المالية  •
  .ية التي سوف تستفيد منها الحكومةينبغي أن تشير المقترحات البديلة المقدمة من قبل المجتمع المدني إلى الكيف •
 . المتابعة مسألةينبغي دائما إنهاء االجتماع باتفاق واضح حول •
 
 بناء القدرات .5

صحفيين والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات التي تراعي حقوق النقابيين وال  علىمقصودبشكل  المشارآين تحديدشمل 
ن هذه الجهات القضية ذاتها، فإن آثير مونفس المصلحة في جميعًا ارآتهم وبالرغم من مش.  المرأة والمساواة بين الجنسين

إنشاء شبكات تم  والوطنيمستوى العلى  اإلتالفات تطوير  من خالل البرنامجتمو . مع بعضها البعض في السابقلم تتعاون 
 .ات الخاصة بهممن خالل الجمع بين مختلف النهج والمهارالمستفادة إقليمية، بناءًا على تقدير للقيمة 

 
بعض الدول المشارآة مثل آانت و.  تبادل الخبرات من جميع أنحاء أفريقيابتسهيل البلدان مختارة من مجموعة قامت آما 

بدأ باإلنتاج ت على وشك أن ىخرألا الدول بعض  آانتبينما النفط منذ سنوات عديدة،  فعليًا تنتج)نيجيريا وموريتانيا(
 ).  زامبيا وموزامبيق(ي مرحلة أولية إلصدار تراخيص لشرآات التنقيب وبعضها اآلخر ف) أوغندا(
 

 بين المراحل المتاحةوقد منحت فترة األشهر .  لتحليل الماليللتفاوض الفنية اوقد استفاد المشارآون بشكل خاص من أدوات 
 .المختلفة للبرنامج المجال لتطبيق والتفكير في الخبرات المكتسبة

 
 الخالصة
النفط، أو حتى بشكل أوسع على آسب التأييد في مجال  على مسألة بشكل حصريال تنطبق النواحي  هذه إن معظم

 خالل  من قبلتم التوصل إليه تؤآد إلى حد آبير من جديد على ما ينوبذلك، فإن أفكار الممارس . الصناعات االستخراجية
أهمية وجود قاعدة : وتطبيق هذه الدروس المستفادة مثل  فيويمكن تحقيق نتائج أفضل من خالل التفكير.  ممارسات أخرى

 بشكل في حوار مع الحكومة ، والرغبة في الدخولاإلشراك لغايات محليًامعلومات قوية، وإيصال المعلومات بشكل واضح 
 .برامج بناء القدرات على المدى الطويلمجال  في اآلخرينأآثر وضوحًا، واالستفادة من خبرات 

 رود ماآليود
 )إنتراك(مرآز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية ير البرامج والبحوث لدى مد

rmacleod@intrac.com 
[p5] 

 
بنحو فّعال التأييد آسب دعم لما هي المهارات الجديدة التي تحتاجها المنظمات الدولية غير الحكومية   -استقطاب التغيير 

 ؟على المستوى الوطني
 قسم بالمنظمةوقام آل .  راتيجي في المنظمةستاإلتخطيط ال بتطبيق عملية 2009-2007م في األعوام قامت منظمة أوآسفا

وآيف تستطيع معين سياق ضمن  التغيير إحداث يةآيف"في تتعلق التي مسائل بال تهتم" إستراتيجية وطنية للتغيير"بوضع 
مستوى ال إدماج آسب التأييد في البرمجة على  أهمية علىتأآيدالإلى األمر وقد أدى هذا "  أوآسفام المساهمة فيه؟منظمة 
 .ى توفر مهارات جديدة لدى الموظفيندعمما است،  يالوطن

 
 التدريجيستراتيجي مع الترآيز على التغيير التخطيط اإل

 المنظمة فقط على  تشمل مهمةمول.  رآيز على التغيير االجتماعيمنظمة أوآسفام أفكار حول البرمجة مع التطورت ألآثر من عقد  
 وقد حاولت األفرقة القطرية .  القضاء عليه من خالل العمل على إحداث التغيير الذي يعالج أسبابه  أيضًاولكنالتخفيف من حدة الفقر، 

آلخر، تعزز آل منها االتي  متكاملةالمشاريع مجموعة من الإعداد برامج تشمل على والقيام ب ،"مشروع في آل موقع"هج االبتعاد عن َن
 .تغيير دائم للفقراءوتهدف إلى إحداث 

 
وقد رآزت .  ن من نفس القطاعي بآخرت على هذا المبدأ وتأثر2007عام في أوآسفام  منظمة انفذتهالتي  اإلستراتيجية اعتمدتوقد 

تأييد يتم على آسب المنظمة أوآسفام في من المعروف أن عمل و.  على المستوى الوطني ريالتغيآيفية حدوث على محاولة فهم 
 مباشرتأثير والتي لها  المهمةلعديد من التغييرات بالرغم من أهمية هذا المستوى، إال أن او.   مجاالت التجارةمثل العالمي، مستوىال

ل ي العموقد شجعت هذه اإلستراتيجية التفكير ف.  بها الجهات الفاعلة الوطنيةتضطلع وعلى المستوى الوطني تحدث الفقراء حياة على 
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لترآيز على من خالل اهذه التغييرات ومحاولة تحديد أفضل السبل إلحداث ن تقوم به منظمة أوآسفام المالئم الذي من الممكن أ
 .المساهمات البسيطة التي قد يكون لها تأثير أآبر

 
التخطيط االستراتيجي  عن ،التغيير التدريجيكيفية حدوث بمنظور التفكير من خالل اللجوء إلى ختلف التخطيط االستراتيجي وي

أو  تساعد  جميع الجهود التيوتضافرتغيير  من يحدثما لفهم وتوفر  للسياق؛  رؤية أآثر ديناميكية هذا التخطيطفقد يتطلب.  االعتيادي
  .الت بكسب التأييد والتخطيط للحمالتي تتعلقعناصر الإدراج وهذا يتطلب .  التغيير االيجابي للفئات الفقيرة أو المهمشةتعيق 

 
 النتائج

  وآان من المهم .إعدادهاالوثائق التي تم نفسها في آثير من األحيان أهم من آانت العملية ، ممارساتال الحال في العديد من  هوماآ
وآان مجرد طرح أسئلة .  المتعارف عليها األفكار يناقشواخارج نطاق المؤسسة، وأن من جعل األفرقة تتحدث مع األفراد المعنيين 

 ق نحو أفكار وأشكال جديدة  وفي بعض الحاالت يعد بمثابة التحول واالنطال-آيف يمكن أن يحدث التغيير هنا؟  يعد أمرًا مهم "ل مث
 . البرامجمن
 

ى إليه وبيان الجهد الذي تسع وطنيإعداد البرامج على المستوى الوأدى الترآيز على التغيير إلى دمج أآبر لنهج آسب التأييد في 
ن أن نرى بعض ، ولكن من الممك"يمكن أن يشمل جميع النواحي"نهج وال يوجد أي .  وآسفام ودورها في إحداث التغييرمنظمة أ

 : ذلك من خاللأمثلة تشمل علىهناك التغييرات المهمة و
 
دعم لغايات برامج العلى  شواهدال الستخدام االستراتجياتاالستثمار في زيادة تقليص حجم البرنامج على أرض الواقع، وبالمقابل  •

ر، آسب التأييد، ابتكاال"عبارة من خالل ا النموذج من العمل في فيتنام وقد تم اختصار هذ.  التأثير على عمل قطاع أو مجال ما
 ".التكرار

ا في روسيلمنظمات الشريكة ساعد دعم اعلى سبيل المثال، .  بين منظمات المجتمع المدني والحكومةالتفاعلترآيز على ال زيادة •
 المالئمة، على إلغاء المتطلبات التي آان على ذوي االحتياجات ق وبالطرالمواقع المطلوبةإيصال آرائهم إلى الحكومة في في 

التسجيل وحصول العديد من الفئات الضعيفة على الخدمات   عمليةالخاصة تقديمها آل عام، مما ساعد بشكل آبير على تحسين
 .الصحية

 معًا ضمن تحالفات وائتالفات من أجل التغيير، بما في ذلك المزيد من االنفتاح على الشرآاء غير  العمل أهميةالتأآيد على •
على سبيل المثال في مالوي قامت منظمة أوآسفام بتوفير الدعم والمهارات للشرآاء من خالل حملة وطنية مبتكرة .  االعتياديين

استهدفت وصول و 50%50 دعت للحصول على نسبة دعم والتي، 2009وعالية المستوى، في الفترة التي سبقت انتخابات 
 .المزيد من المرشحات من النساء إلى البرلمان

 
 الطلب على أنواع جديدة من المهارات للموظفين

 . البرامجلقطرية وموظفيمن األفرقة االمطلوبة أنواع المهارات  إلى زيادة وجود أنواع جديدة من البرامجأدى 
 

 اك مواطن القوةفهم السياسات وإدر
وغالبًا ما ترآز المنظمات الدولية غير الحكومية على الجوانب األآثر رسمية من .   في معرفة السياق العامريكمن أساس تحليل التغيي
 التي تتحكم باألجندات وتحدد 2لقوى الكامنة أو غير المرئيةاالستخدام الذآي لفهم الترآيز على  أآثر من ،السياسات والمؤسسات

 .تحسين تحليل ديناميكيات القوى المحرآة وتحديد الفرص الناشئةلويمكن أن يضطلع الموظفون المحليون بدور مهم .  انيهامع
 
 

 التدرج من منفذ للمشروع، إلى مّيسر، ومن ثم إلى داعم لقيام االئتالفات 
مهارات توفر  تضمني وقد.  بعة وإدارة المشاريعمتا نواحي ليتجاوزواطوير مهاراتهم قيام العاملين بتيتطلب دمج نهج آسب التأييد 

استقطاب التحالفات واالئتالفات، مما  إلى البرامج تتطلعضغط وشن الحمالت، وبالمقابل آسب التأييد مثل ممارسة الفي متعارف عليها 
 .ع، وحشد توافق لآلراءأولية لدى العاملين مثل التيسير واستخدام الدبلوماسية، والقدرة على حل النزايتطلب توفر مهارات 

 
مة أوآسفام في آولومبيا ائتالفات الشرآاء والمنظمات الداعمة للمنتجين على التأثير على خطة إمداد على سبيل المثال ساعدت منظ

ة بين الثقوجود عدم نظرًا لوقد لعبت منظمة أوآسفام دورًا مهمًا، .   دور أهم للمنتجين الصغارسماح بوجودالووتا، غاألغذية في بو
 موقفوجود وقد تطلب هذا .   معًاالعمل الفاعلة على عدت على فتح المجال وتشجيع األطرافحرآة المنتجين والسلطات المحلية، وسا

دعم األطراف لإلى طريقة أن يتمكنوا من الوصول ن مهارات معينة ويالعاملينبغي أن تتوفر لدى و.   لمختلف األمورمراعيًامتوازن و
 . القيادة مختلف نواحيممارسةأخذ مكانتهم وفي ة الفاعلة المحلي

 
 بناء القدرات

 .آيف يمكن بناء قدرات العاملين واألفرقة؟  فيما يلي بعض االستراتيجيات التي آانت تستخدمها منظمة أوآسفام

                                                 
: القوة: إحداث التغيير" Horg.justassociates.wwwطلحات ضمن الموقع االلكتروني لنشطاء الرابطة النسائية   تم التطرق إلى هذه المص2 

 ).2006(شرآاء في العدالة ". مصطلحات تساعد على وضع رؤى جديدة للقوة من أجل العدالة، والمساواة والسالم
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جاالت العامة في آسب  بما فيهم موظفي الم. تأييدآسب ال الموظفين ذوي المهارات في مجال فياالستثمار بشكل أآبر  - التوظيف •
قضايا ب  متعلقإطار برنامجالذين يعملون ضمن موظفي البحوث والسياسات التأييد الذين يدعمون البرامج القطرية، إضافة إلى 

 .عينةم
بالتوجيه  الهتماما.   االنترنت المختلفة عن طريقالحصول على المصادرإمكانية زيادة فرص ل منتظمالتدريب الإجراء  –التدريب  •

وقد حاولت منظمة أوآسفام تشجيع القيام بالتوجيه والمتابعة خصوصًا بين العاملين ضمن فريق التدريب، تقديم أآثر من والمتابعة 
 .الحمالت المرآزية وبرامج قطرية معينة، إضافة إلى التعاون على المستوى القطري والبرامج

 .لبرامج االستفادة من الفرص الناشئةاكن نحو يّم الموازنات ب زيادة االستثمار في أنشطة آسب الـتأييد وهيكلة–التمويل  •
 وقراءة بحثمحاولة تشجيع األفرقة على الاألآثر أهمية  في حين أنه من المهم تنمية مهارات األفراد إال أنه من –تطوير األفرقة  •

 .والتفكير في سياقاتها المختلفة
 

 آلير موبيرلي
 )إنتراك( أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية مرآزمديرة االستشارات والتدريب لدى 

cmoberly@intrac.org 
 

[p7] 
 

  في نيجيرياين على إبداء الرأي ومساءلة الدولةتعزيز قدرة المواطن
كون ييمكن أن و جميع عالمات النجاح لدى برامج آسب التأييد، توفر، وإن تةمألوف تعزيز قدرة المواطنين من السيناريوهات اليعد

مبادرة مساءلة الدولة بناءًا على ذلك تم تصميم و.  ال إذا آانت الفئات المستهدفة غير قادرة على االستجابة بشكل إيجابيغير فّع
جانب " لتعزيز ، بغية العمل مع آل من المجتمع المدني والحكومة، DFIDالتنمية الدوليةإدارة  لدى SAVIودعم اآلراء 

 .وقت واحدفي " جانب العرض"و " الطلب
 

 ما هي مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء؟
وتعد مبادرة .  جميع مستويات المجتمع المدني والحكومةلدى  التي تعمليكمن الدافع وراء التغيير في نيجيريا في القوى 
وتهدف .  نيجيريابرنامج موسع تدعمه إدارة التنمية الدولية في الخاصة بمساءلة الدولة ودعم اآلراء واحدة من المبادرة 

أآثر آفاءة وفعالية الموارد بنحو تعزيز استخدام إلى من خالل بناء قدرات شراآات قائمة على قضايا آسب التأييد، المبادرة 
 .لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 دعم إلى قضايا محددة، تتمحور حولالتي " شراآات آسب التأييد"وتوجيه  تسهيلمن خالل المبادرة أيضًا وتسعى 
مواقع  المساءلة بين الذين هم في تعزيزقرارات، ولالحكومات لاتخاذ على للتأثير ) الطلب(المواطنين في التعبير عن آرائهم 

اإلعالم وسائل  العالقات بين منظمات المجتمع المدني وتعزيزلى  ع أيضًاهذا ينطويو).  العرض(السلطة والمواطنين 
 .والمجالس النيابية

 
ليًا حاينفذ ، وهي مشروع مدته ست سنوات، 2008شاء مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء في تشرين الثاني عام وقد تم إن

 وينظر إلى هذه الواليات باعتبار أنها تتمتع  .جيغاوا وآانو وآادونا وإنوغو والغوس: تشملفي خمس واليات في نيجيريا و
 وفي المرحلة األولى من هذه المبادرة، تم .  الجيدنظم التسييرز استدامة بإرادة سياسية لإلصالح وإمكانية وجود فرص لتعزي

الواليات الخمسة في  ، برامج التنمية بالمعلومات قامت بتزويدتحديد القضايا الرئيسية التيإجراء تحليل لالقتصاد السياسي ل
 .التي ترآز عليها إدارة التنمية الدولية

 
 رض والطلبآسب التأييد الفّعال من ناحية الع

، وال على دعم مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء) إنتراك(مرآز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية عمل ي
األفكار التي تتمحور حول آسب التأييد  في السؤال هنايكمن و.  آسب التأييدمجال  وتطوير الشراآات في كوينفي تسيما 

 :يشمل على ما يلي راء وصفًا لكسب التأييد الفّعالمبادرة مساءلة الدولة ودعم اآل تقدمو؟ الفّعال الذي يشكل هذه الشراآات
 

االرتباط بها أو  ملموسة يستطيع الناس استيعابها أو ةعامل مع مشكل يت– القضاياأساس  على ًاقائمأن يكون  .1
 .التعاطف معها

تي تعد من األوليات الرئيسية من قبل آل من المجتمع  البناء على القضايا ال–  األمامنحولديه القدرة على الدفع   .2
 .المدني والحكومة

 .يتم تحليله بشكل جيدوالثقة، ب  جدير–  على األدلةمستند .3
  . يتم استهدافه وتوقيته وتقديمه من قبل أآثر وسائل اإلعالم مالئمة– ستراتيجياالالتخطيط يعتمد على  .4
الرئيسية من المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والحكومة، من الذين الجمع بين األطراف الفاعلة  –  شراآاتيهلد .5

 .تشكيل ائتالفات للتخطيط وجلب الموارد ومعالجة القضاياإضافة إلى قيام جميع هذه األطراف بيهتمون بالقضايا، 
فاوضات اء مع الحكومة، أي المطالبة بالحقوق من خالل المإلى دعم الحوار البّن يهدف – بنحو متحّضرأن يتم  .6

 .العداءإبداء بدال من 
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 وضع األسس من خالل من خالل استخدام ما هو متاح على أرض الواقع، والبناء عليه ودعمه – إمكانية تكراره .7
 . يةالمتينة التي يستطيع اآلخرون التعلم منها وتطبيقها على قضايا أخرى، ودعم تعزيز الذاآرة المؤسس

 
على آسب التأييد " الطلب" مهما آان تكمن في فهم أنه ية استقطاب آسب التأييدآيف رف علىلتّعلمن المسائل المهمة و

 وبالتالي بينما تعمل .  أن يحدثضروري إذا ما قدر للتغيير أمر ستجابة لهذا الطلب االجيدًا، فإن توفر القدرة على 
ز فعالية الطلب، تقوم البرامج على مع المجتمع المدني والمجالس النيابية في تعزياآلراء مبادرة مساءلة الدولة ودعم 

 في تعزيز جانب العرض دولة ال بالعمل بشكل مباشر مع وزاراتإلدارة التنمية الدوليةالتابعة  SLPsمستوى الدولة 
دعم مبادرات : دولة على  وتشمل البرامج على مستوى ال. بشكل أفضل لمطالب المواطنين واحتياجاتهملالستجابة
؛ ودعم PATHS2؛ والصحة ESSPINالتعليم نواحي ؛ وSPARC العمل بنحو فّعال علىل مساعدة الدوالتسيير ل

 .GEMSالنمو االقتصادي 
 

إبداء الرأي  "آرائه حوللكل منهما ؟ الوطنيمستوى الآيف إذًا ترتبط مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء بالبرامج على 
ليشمل ، وقد تم تصميم هذا اإلطار  على المستوى الوطنيةالفاعلفكالهما يتعامالن مع نفس األطراف "  والمساءلة

هيكل  ظهورعن ذلك وتمخض .   مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء بدال من أن تشملهم –هؤالء األطراف وعالقاتهم 
 .تحسين تقديم الخدماتلغايات " ةالمشارآالتسيير القائم على "دعم المشترك لعملية تقديم المعرفة ول

 
 لمشارآة والسياقأهمية ا
 الذين شارآوا في شراآات آسب التأييد مالحظات ايجابية حول اختالف خبراتهم مع مبادرة مساءلة الدولة ودعم أبدى

  وقد بينت دراسات إدارة  التنمية الدولية .اآلراء عن غيرها من الخبرات السابقة في العمل مع الجهات المانحة الدولية
 أن  للمشارآينوقد بينت التجارب السابقة.   تأديتها لعملهابكيفيةرة حتى اليوم، ترتبط أن معظم نجاحات هذه المباد

 .توقعات غير واقعية للتأثير حدوث يؤدي إلىقد لعملية امحور آونهم 
 

 بدال من ذلك، يتم تقديم المساعدات التقنية سواءًا محلية أم دولية لكل األفرقة القطرية للمبادرة، لوضع الخطط واألطر
وقد عزز هذا النهج انتشار الملكية والتفاهم، السيما المساواة بين الجنسين واإلدماج .  المنطقية بطريقة تشارآية

وتواجه آل مبادرة فرص متعددة وقيود أمام إبداء الرأي  . أهمية السياقهذا النهج على إدراك ويرتكز .  االجتماعي
 .حله المالئمةإلى جانب مرالمنطقي الخاص به، والمساءلة، وقام آل فريق قطري بإعداد اإلطار ا

 
القيم ذ تحليل تشارآي للوضع، قبل مناقشة المساءلة أوًال على بناء الشراآات وتنفيو نهج مبادرة إبداء الرأي يرآزو
ليب المبادرة  أن أسا اآلخرويرى البعض.  قد يرى البعض أن أساليب المبادرة بطيئة ومربكةوإجراء آسب التأييد، ب
 .مجموعة من التوقعات بشأن آيفية تنفيذ مشاريع الجهات المانحةلطرح جانبًا النطوي على ت
 

آسب في شراآات المهتمين  من آخرون مبادرة مساءلة الدولة و موظفيلدىثقة آبيرة  تطلب هذا النهج توفروقد 
 ،آسب التأييدشراآات  لودعم اآلراءمبادرة مساءلة الدولة التوجيه والتيسير في نهج قد أظهر الترآيز على ، والتأييد

 .نتائج واعدة
 
 والتي تشمل على إنشاء، لكسب التأييدأن الترآيز على تعزيز جانبي المعادلة  مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء ترىو

  عن أفضلبشكل التعبيرإلى لى األساليب التشارآية، يؤدي التأآيد عإضافة إلى شراآات بين مختلف الجهات الفاعلة 
للفوائد المتبادلة التي يجلبها  آال الجانبين لدى متزايد تولد إحساس و،، وزيادة المساءلة من جانب العرضجانب الطلب

 .النهجهذا 
 

 
 جان نايت

   لدى مبادرة مساءلة الدولة ودعم اآلراء -المستشار الفني وبناء القدرات 
jknight@intrac.org 
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