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نبذة عن مركز درا�صات التنمية

تاأ�س�ص املركز يف عام 1997 كربنامج بحثي متخ�س�ص يف الدرا�سات التنموية. يهدف 

املركز اىل تعميق مفاهيم التنمية وربطها ب�سياقها العملي من خالل تقدمي اأطر نظرية 

ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية يف فل�سطني. وهذا ي�سمل درا�سة التفاعالت بني العوامل 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية للتنمية. ف�ساًل عن درا�سة بنى ال�سلطة وال�سيطرة 

القائمة التي حتول دون حتقيق وتنمية م�ستدامة ارتباطا بال�سياق الذي يفر�سه الحتالل 

قيود  فر�ست   1967 عام  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتالل  فمنذ  عليها. 

الأكرث  اأن  التنمية  بالتنمية. يرى مركز درا�سات  الفل�سطيني  املجتمع  م�سددة على حق 

تعبريَا عن التنمية يف فل�سطني هي ا�سرتاتيجيات ال�سمود والبقاء، واإنتاج بدائل حملية 

لبنى القوى املهيمنة وبالإ�سافة اىل ذلك فان املركز ي�سعى اىل توفري اإطار موؤ�س�ساتي 

ميكن من خالله النظر يف جميع الق�سايا ذات ال�سلة بالتنمية وبحثها ومناق�ستها وذلك 

بهدف توفري التوجيه وامل�ساعدة العلمية ل�سناع القرار.

والن�ساطات  الكادميية  البحاث  بني  جمعه  خالل  من  التنمية  درا�سات  مركز  يحاول 

اأن�سطته  ت�سمل  اذ  التنموية  واملمار�سة  النظرية  بني  املحكم  الربط  يعزز  اأن  املجتمعية 

يف هذا املجال الندوات وور�ص العمل، وامل�سوح امليدانية والدرا�سات التقييمية، وتقييم 

الحتياجات. فمن ناحية يعمل املركز على عدد من امل�ساريع البحثية يف �ستى املجالت 

التنموية بالتعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات حملية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ املركز 

املهم�سة ودجمها يف  الفئات  التي تهدف اىل متكني  املجتمعية  امل�ساريع  اآخر من  عددا 

عملية التنمية.  
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مقدمة

والأ�سخا�ص من غري ذوي  الإعاقة  الأ�سخا�ص ذوي  واملنا�سرة  ال�سغط  دليل  ي�ستهدف 

الدليل  يهدف  املدين.  املجتمع  وموؤ�س�سات  الإعاقة  موؤ�س�سات  اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة 

ب�سكل رئي�سي اإىل رفع وعي املجتمع باأهمية ال�سغط واملنا�سرة كما اأنه يهدف اأي�سًا اإىل 

وتقييم حمالت  تنفيذ  والتعرف على خطوات  واملنا�سرة  ال�سغط  التعرف على مفهوم 

ال�سغط واملنا�سرة ذات ال�سلة بالإعاقة.   

ملحة عن واقع الأ�صخا�س ذوي الإعاقة الفل�صطينيني

يواجه الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الفل�سطينيون الكثري من املعيقات واحلواجز التي حتول 

دون  و�سولهم اإىل كافة خدمات ومرافق املجتمع ويعود ذلك اإىل نظرة املجتمع ال�سلبية 

العامة لالأ�سخا�ص  الأماكن  اإىل عدم موائمة  بالإ�سافة  الإعاقة  الأ�سخا�ص ذوي  اجتاه 

الأ�سخا�ص  التي لديهم. تعاين �سريحة  الإعاقة  نوع ودرجة  الإعاقة على اختالف  ذوي 

ذوي الإعاقة يف فل�سطني ب�سكل عام من متييز على اأ�سا�ص الإعاقة فالتمييز م�ساعف 

عند احلديث عن الن�ساء ذوات الإعاقة فهن يواجهن متييز على ا�سا�ص النوع الجتماعي 

الإعاقة  موؤ�س�سات  من  العديد  قامت  ال�سياق  هذا  ففي  الإعاقة.  اأ�سا�ص  على  واآخر 

الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  واقع  تعك�ص  التي  الدرا�سات  ببع�ص  رة  املنا�سِ واملوؤ�س�سات 

من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  واقع  اأبرز  الفل�سطيني  املركزي  الإح�ساء  اأن جهاز  حيث 

بلغت  النتائج:   بع�ص  يلي  وفيما   .2011 عام  اإعداده  مت  الذي   الإعاقة  م�سح  خالل 

الن�سبة ذاتها يف كٍل من  7 %  وهي  ن�سبة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف فل�سطني حوايل 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ووفقًا للتعريف ال�سيق، فقد بلغت هذه الن�سبة يف الأرا�سي 

الذكور  بني   %  2.9 وبلغت  قطاع غزة.  % يف   2.4 و  الغربية  ال�سفة   %2.7 الفل�سطينية 

اأكرب  الإعاقة احلركية هي  اأن  الن�سبة تبني  الإناث. ومن خالل هذه  2.5 % بني  مقابل 

فئات الإعاقة يف فل�سطني واأن اأعلى ن�سبة لالإعاقة �سجلت يف حمافظة جنني.  اإن ن�سبة 

76 % من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذين تبلغ اعمارهم 18 �سنة فاأكرث يواجهون بع�ص 

ال�سعوبة اأو �سعوبة كبرية يف الو�سول اأثناء تاأدية اأن�سطة حمددة يف املباين العامة. 

حمالت  من  الكثري  خو�ص  اإىل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  عمد  الواقع،  هذا  ظل  ففي 

ال�سغط واملنا�سرة التي هدفت اإىل حت�سني واقعهم وحماربة التمييز الذي يواجهونه على 

اأ�سا�ص الإعاقة ، مع العلم اأن  الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ل زالوا يخو�سون حمالت �سغط 

ومنا�سرة من اجل الو�سول اإىل كافة مرافق املجتمع واحل�سول على كافة خدماته اإىل 

جانب التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية على قدم امل�ساواة مع الآخرين. فكانت مبادرة تاأ�سي�ص 

نقابة تطالب بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة هي الأوىل من  نوعها على م�ستوى الوطن 
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وعلى م�ستوى ق�سية الإعاقة، فاملثال التايل يعك�ص كيف و�سل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

الأ�سخا�ص  راأت جمموعة من  تدافع عن حقوقهم، حيث   نقابة  تاأ�سي�ص  اإىل حقهم يف 

ذوي الإعاقة اأن لي�ص لالإعاقة ج�سم ر�سمي يف فل�سطني، فهي لي�ست على �سلم اأولويات 

اأولوياتهم.  لي�ست على هام�ص  الإعاقة  اإن ق�سية  بل  ال�سيا�سات  ووا�سعي  القرار  �سناع 

فقرر اأ�سحاب هذه الق�سية القيام ب�سل�سلة حمالت �سغط ومنا�سرة ت�ستهدف احلكومة 

مبختلف وزاراتها و�سناع القرار مثل اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي، ففي عام 1991 قامت 

تلك املجموعة بتاأ�سي�ص  نقابة تطالب بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من اجل حتقيق 

هذه  على  اأطلق  وقد  الآخرين.  مع  امل�ساواة  قدم  على  حقوقهم  بكافة  والتمتع  العدالة 

فرعا   16 اأن�ساء  مت  ال�سنني  مر  وعلى  الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�ص  العام  الحتاد  النقابة 

ومكتبًا لالحتاد يف كافة حمافظات الوطن كنتيجة للمنا�سرة مع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

اأنف�سهم وذويهم واأفراد وموؤ�س�سات املجتمع املحلي.  وقد ا�ستمرت هذه املجموعة بخو�ص 

 4 اإ�سدار قانون العاقة رقم  اأن مت  اإىل  اأخرى من حمالت ال�سغط واملنا�سرة  �سل�سلة 

لعام 1999. 

1. ماذا نعني بال�صغط واملنا�صرة؟ 
  هي جمموعة من الأن�سطة املخطط لها والهادفة اإىل التاأثري على �سناع القرار واأ�سحاب 

اجل ق�سية  تنا�سر من  فئة مهم�سة  ل�سالح  القائمة  ال�سيا�سات  تغيري  اجل  النفوذ من 

معينة. فعلى �سبيل املثال؛ 

يف عام 2010 قامت جمموعة من اأهايل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية يف ال�سفة 

الغربية بتاأ�سي�ص �سبكة »اأ�سوات« من اجل املناداة بحقوق اأبنائهم وتهدف هذه ال�سبكة 

اإىل متكينهم من املطالبة بحقوق اأبنائهم وا�ستحقاقاتهم، وقد اأخذت ال�سبكة على 

عاتقها حمل م�سوؤولية تاأدية ر�سالة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية تلك الفئة الأكرث 

تهمي�سًا واإهماًل بني فئات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

يكون  معينة،  ق�سية  ودعم  خدمة  اأجل  من  الفعاليات  من  مبجموعة  •  القيام 
فيها الفرد او املجموعة بحاجة لدعم يف هذه الق�سية او التاأثري على الآخرين  

من اأجل اأن يدعموها او حماولة التغيري يف الت�سريعات املتعلقة بها.  

تغيري  او  و�سياغة  التاأثري  على  قادرة  جهات  اإىل  وحملها  مقنعة  ق�سية  بناء   •
ال�سيا�سات يف عملية �سنع القرار .  

عملية تغيري اجتماعي توؤثر يف الجتاهات والعالقات الجتماعية ويف مراكز   •
القوة وهي عملية تدعم املجتمع املدين وتفتح اآفاق دميقراطية. 
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 وت�سرتك كل تعريفات املنا�سرة  باأن هدف املنا�سرة الأ�سا�سي هو اإحداث تغيري على 

ق�سية معينة من اأجل حت�سني واقع اأ�سحابها. 

2. ما الفرق بني ال�صغط واملنا�صرة؟ 
اأن لدى بع�ص النا�ص فكرة غري وا�سحة حول مفهومي ال�سغط واملنا�سرة فهم يعتقدون 

اأن ال�سغط هو املنا�سرة واملنا�سرة هي ال�سغط. بينما هما مفهومني تربطهما �سلة وثيقة 

فال�سغط جزء من املنا�سرة وهو ن�ساط ي�سعى فيه اأ�سحاب الق�سية واخلرباء فيها اإىل 

التاأثري على �سناع القرار اجتاه حتقيق هدف خا�ص من اأهداف املنا�سرة ومن املمكن اأن 

يحقق ال�سغط  هدف او اأكرث من اأهداف املنا�سرة اخلا�سة. من يقوم بال�سغط هم فئة 

قليلة من اأ�سحاب الق�سية ولهذه الفئة �سالحية متثيل اأ�سحاب الق�سية اأمام �سانعي 

القرار مثال قام رئي�ص الحتاد العام لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية برفقة عدد من 

اأع�ساء الهيئة الإدارية بعقد لقاء مع وزير الرتبية والتعليم حول تطبيق حق الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة ال�سمعية يف اللتحاق يف مدار�ص احلكومة. يهدف ال�سغط غالبًا اإىل رفع 

وعي املجتمع حول ق�سية معينة. 

اأن ينظموا  النا�ص من اجل  اإىل حتفيز  احل�سد هو عبارة عن ن�ساط جماهريي يهدف 

فعالية لإحداث تغيري ل�سالح الق�سية )مثال: مظاهرة تطالب بتطبيق قانون ما(

3. اأ�صباب خو�س حمالت �صغط ومنا�صرة 
اإحدى و�سائل اإحداث تغيري على اأي ق�سية هي حمالت ال�سغط واملنا�سرة، وقد جنحت 

اأجلها.  من  املنا�سرة  متت  التي  الق�سايا  ل�سالح  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  الو�سيلة  تلك 

علينا معرفة اأن التغيري ممكن ولكن يحتاج اإىل وقت طويل للو�سول اإىل الهدف الذي 

ننا�سر من اأجله كما اأنه يحتاج اإىل جهود كبرية من اأجل حتقيق العدالة لق�سية الإعاقة 

على �سبيل املثال، تك�سب جتارب ال�سغط واملنا�سرة املتكررة اأ�سحاب الق�سية املهارات 

اخلا�سة للتوا�سل مع املوؤ�س�سات وتعرفهم على ال�سيا�سات ال�سائدة يف جمتمع املوؤ�س�سات، 

وذلك عرب التوا�سل واكت�ساب اخلربة يف التفاعل مع جمتمع املوؤ�س�سات املحلي ففي �سياق 

جتربة الحتاد العام الفل�سطيني لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، حققت املنا�سرة جناح كبري 

على م�ستوى حتقيق اعرتاف ر�سمي حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الأ�سا�سية عرب اإقرار 

واملنا�سرة  ال�سغط  فاإن خو�ص حمالت  الإعاقة.  لالأ�سخا�ص ذوي  الفل�سطيني  القانون 

ممكن اأن يكون لأجل:

اإحدى  هم  الذين  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حياة  على  ايجابي  تغيري  اإحداث   •
الفئات املهم�سة واملتاأثرة من القرارات وال�سيا�سات املو�سوعة.



8

الإعاقة. ذوي  الأ�سخا�ص  بحقوق  وموؤ�س�سات  اأفرادًا  املجتمع  توعية   •
بينها  يكون  اأن  ممكن  ومنظمات  موؤ�س�سات  مع  وحتالفات  �سراكات  بناء   •

م�ساريع وخطط  منا�سرة م�ستقبلية.

خربات  والأفراد  املوؤ�س�سة  ُيك�ِسب  املنا�سرة  جمال  يف  ناجحة  جتارب  خو�ص   •
ومهارات جتعلهم ينفذون خطط منا�سرة على م�ستوًى عاٍل من املهنية. 

النهج  تبني  حول  وموؤ�س�سات  اأفرادًا  املجتمع  لدى  ايجابية  توجهات  خلق   •
احلقوقي لالإعاقة. 

�سل�سلة  خو�ص  اأثناء  الدولة  يف  ال�سيا�سات  وو�سع  القرار  اتخاذ  اآلية  مراقبة   •
حمالت �سغط ومنا�سرة م�ستمرة.    

4. اأنواع حمالت املنا�صرة 
حلمالت املنا�سرة اأنواع عدة وتق�سم هذه الأنواع ح�سب اأ�س�ص خمتلفة اإىل: 

)1( حمالت �صغط ومنا�صرة جغرافية: تعني تلك احلمالت التي تنفذ مناطقيًا �سواء 
كان على م�ستوى القرية، املقاطعة، املدينة، الدولة، الإقليم اأو ميكن تنفيذ تلك احلمالت 

على م�ستوى عاملي. 

خو�سها  يتم  التي  احلمالت  تلك  هي  املو�صمية:  واملنا�صرة  ال�صغط  حمالت   )2(
ب�سبب حدث معني وتنتهي عقب انتهاء هذا احلدث وتكون حمددة مبكان وزمان، مثاًل 

يوم  �سل�سلة فعاليات يف  الإعاقة  العاملي نظمت جمموعة من موؤ�س�سات  الإعاقة  يوم  يف 

من  اأقل  تاأثري  ذا  يكون  احلمالت  من  النوع  هذا  ال�سهر.  طوال  عام  كل  3دي�سمربمن 

احلمالت الوا�سعة وطويلة الأمد. 

)3( حمالت منا�صرة ح�صب الق�صية: هناك نوع من حمالت ال�سغط واملنا�سرة يدافع 
عن ق�سية معينة او قد تكون حملة ال�سغط واملنا�سرة تغطي ق�سايا فرعية حتت اإطار 

ق�سية كربى، على �سبيل املثال املنا�سرة يف ق�سية موائمة الأماكن العامة لالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة قد حتقق جناح اأكرب من اأن تكون حملة تنا�سر الإعاقة ب�سكل عام.

ميكن ت�سنيف حمالت ال�سغط واملنا�سرة ح�سب من يقوم بها وطريقة القيام بها على 

النحو التايل: 

حمالت �صغط ومنا�صرة تقوم بها الفئات املرتبطة بالق�صية ب�صكل مبا�صر: اإن من   •
اأجنح اأنواع حمالت ال�سغط واملنا�سرة هي حمالت ال�سغط واملنا�سرة التي تقودها 

الفئات املهم�سة لأنها �ساحبة الق�سية وهي الأدرى بكيفية حتديد احتياجها وحتديد 
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الأ�سخا�ص  احلمالت  من  النوع  هذا  تنفيذ  يف  ي�سرتك  اإليه.  ت�سبو  الذي  الهدف 

ذوي الإعاقة كفئة مهم�سة وموؤ�س�سات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كطرف �سريك يف 

التخطيط والتنفيذ وهي متثل حلقة الو�سل بني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة والقطاعني 

العام واخلا�ص. يهدف هذا النوع من احلمالت اإىل متكني الأ�سخا�ص من الفئات 

من  وا�ستحقاقاتهم  بحقوقهم  املطالبة  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  مثل  املهم�سة 

جهة ومطالبة �سناع القرار ووا�سعي ال�سيا�سات بتغيري تلك ال�سيا�سات والقرارات 

لتتنا�سب ومطالب الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من جهة اأخرى. 

حمالت �صغط ومنا�صرة تقوم بها الدولة: اإن بع�ص الدول حترتم حقوق املواطن   •
فر�سة  كانت  كلما  احلرية  املواطن  تعطي  الدولة  كانت  فكلما  غريها  من  اأكرث 

بينما يف دولة ل حترتم حرية  اأكرب.  املواطن يف خو�ص حمالت �سغط ومنا�سرة 

املواطن نرى القليل من حمالت ال�سغط واملنا�سرة لدى مواطنيها. فالدولة التي 

تعطي مواطنيها حرية التعبري جند اأن لديهم جتارب غنية وناجحة يف هذا املجال 

ويكون لهم الفر�سة يف توظيف اإبداعاتهم يف خو�ص حمالت �سغط ومنا�سرة اأكرث. 

حمالت �صغط ومنا�صرة م�صرتكة تقوم بها موؤ�ص�صات الأ�صخا�س ذوي العاقة:   •
مثل  اأطراف عدة  ينفذها  والتي  املنظمة  الفعاليات  وهي عبارة عن جمموعة من 

الحتاد العام لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وملتقى الب�سرية والحتاد العام لالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة ال�سمعية ي�سرتكون يف تنفيذ حمالت �سغط ومنا�سرة وُيجِمعوا على 

هدف لهذه احلملة، بالتايل من املتوقع اأن تنجح هذه احلملة لأنها متعددة الأطراف 

ويتبادل اجلميع اخلربات والتجارب يف املجال. 

حمالت �صغط منا�صرة فردية: تلك احلمالت التي يخططها وينفذها فرد واحد.   •
من املاآخذ على هذا النوع من احلمالت اأنه من املتوقع اأن يحدث تغيري ب�سيط على 

الق�سية ولكن لن يحدث تغيري ايجابي على حياة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.  

حمالت �صغط ومنا�صرة عن طريق الفن: تتم هذه احلمالت عن طريق توظيف   •
اما  ينفذون احلملة  الذين  واملوؤ�س�سات  الأ�سخا�ص  الكامنة يف  الإبداعية  الطاقات 

�سكيت�ص م�سرحي يعرب عن  او  كالر�سم على اجلدران  الر�سم  تكون عن طريق  ان 

هذا  عن  وينتج  عايل  م�ستوى  على  احلمالت  من  النوع  هذا  تاأثري  يكون  الق�سية. 

التاأثري تغيري اإيجابي على حياة الفئة �ساحبة الق�سية.

املنا�صرة عن طريق النرتنت: مع ظهور مواقع التوا�سل الجتماعي مثل الفي�سبوك   •
واملدونات وتويرت فكر بع�ص الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة با�ستثمار هذه الو�سائل كو�سائل 

لل�سغط واملنا�سرة.

الأطراف: يق�سد بهذا النوع من احلمالت هو  متعددة  ومنا�صرة  حمالت �صغط   •
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اأكرث بال�سرتاك يف تنظيم وتنفيذ خطط منا�سرة ذات هدف  اأو  قيام موؤ�س�ستني 

يخفف  باأنه  احلمالت  من  النوع  هذا  يتميز  املهام.  توزيع  يف  وت�سرتك  كما  واحد 

اإىل وقت  ال�سغط واملنا�سرة  ن�ساطات حملة  تنفيذ  العبء عن كل �سريك ويحتاج 

وجهد اأقل.

5. موارد حمالت ال�صغط واملنا�صرة 
املوارد  الكثري من  اإىل  ا�سرتاتيجية حتتاج  تنفيذه عملية  او  التخطيط لأي عمل   يعترب 

املتنوعة فالقيام بحمالت �سغط ومنا�سرة ك�سائر الأعمال التي ت�ستهلك موارد خمتلفة 

اأثناء تنفيذها.

كيف ميكن تعريف املورد؟  وما هي  اأنواع املوارد؟ 

املورد هو كل ما يلبي حاجات النا�ص او هي امل�سادر التي ن�ستخدمها يف عملية املنا�سرة 

ال�سغط  اإطار  فاملوارد يف  واملنا�سرة،  ال�سغط  تنفيذ حمالت  ت�سهيل  �ساأنها  من  والتي 

واملنا�سرة نوعان: 

الأول: املوارد املادية وهي م�سادر التمويل التي نح�سل عليها لتنفيذ حمالت   •
ال�سغط واملنا�سرة.

طاقاتها  توظيف  ميكن  التي  الب�سرية  القوى  وهي  الب�سرية  املوارد  الثاين:   •
الإعاقة  جمال  يف  اخلرباء  مثل  واملنا�سرة  ال�سغط  حملة  وتنفيذ  تنظيم  يف 

والإعالميني  والتاأهيل  الإعاقة  موؤ�س�سات  موظفي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

بالإ�سافة اإىل �سناع القرار.

6. معيقات تنفيذ حمالت ال�صغط واملنا�صرة:
ارتباطًا بواقع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف فل�سطني فاإن تنفيذ اأي عملية �سغط ومنا�سرة 

يف جمال الإعاقة يواجه التحديات التالية:

واخلا�سة  العامة  الأماكن  مبواءمة  املرتبطة  التحديات  تلك  بيئية:  حتديات   .1
او  العام  القطاع  الكثري من موؤ�س�سات  باأن  القول  الإعاقة. ميكن  لالأ�سخا�ص ذوي 

القطاع اخلا�ص غري موائمة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اأي اأنه ل ي�ستطيع الأ�سخا�ص 

موائمة  عدم  ميثل  املوؤ�س�سات.  تلك  ومرافق  خدمات  من  ال�ستفادة  الإعاقة  ذوي 

الأماكن العامة عائقًا يحول دون و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذين ينا�سرون من 

اأجل ق�سية اإىل �سناع القرار او امل�سوؤولني يف موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص. 

الإعاقة  ذوي  من  للطلبة  حكومية  مدر�سة  مبنى  مواءمة  عدم  املثال:  �سبيل  فعلى 

بالتايل حتول عدم مواءمة مباين ومرافق املدر�سة دون و�سول الطلبة ذوي الإعاقة 
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اإىل مرافقها والندماج يف التعليم العام ك�سائر الطلبة من غري ذوي الإعاقة.

حيال  املجتمع  بتوجهات  مرتبط  املعيقات  من  النوع  هذا  الجتاهاتية:  املعيقات   .2
ق�سية الإعاقة. ومتثل توجهات املجتمع يف النظرة ال�سلبية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

تلك النظرة التي تتعامل مع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على اأنهم حالت طبية بحاجة 

اإىل عالج او فقراء ي�ستحقون من ينفق عليهم ويرعى �سوؤونهم. ففي هذا قد تعمل 

حمالت ال�سغط واملنا�سرة على تغيري توجهات املجتمع من توجهات خريية وطبية 

اإىل توجهات حقوقية ناهيك

املجتمع  حلقوق  امل�ستمر  النتهاك  يف  وتتمثل  ال�صرائيلي:  الحتالل  ممار�صات   .3
الفل�سطيني ب�سكل عام والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ب�سكل خا�ص. 

التي حتدث  يوؤثر �سلبًا على متابعة النتهاكات  القانون: مما  غياب ثقافة �صيادة   .4
حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ومعاقبة من يقومون بها خا�سة يف ظل  �سعف جهاز 

الق�ساء،   بالتايل اأ�سبح من ال�سروري اأن يقوم الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بحمالت 

�سغط ومنا�سرة م�ستقلة تهدف اإىل الق�ساء على م�سكلة انتهاك  حقوق الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني.

7. خطوات عملية ال�صغط واملنا�صرة
عند القيام بعملية ال�سغط واملنا�سرة علينا اتباع اخلطوات التالية بالت�سل�سل: 

ن�ساأل  اأن  اأول  علينا  ومنا�سرة  �سغط  عملية  لأي  التخطيط  قبل  امل�صكلة:  حتديد   .1
الأفراد  من  جمموعة  يتفق  ق�سية  اأنها:  على  امل�سكلة  تعرف  امل�سكلة؟  ما  اأنف�سنا 

والربامج  والقوانني  ال�سيا�سات  النظر يف  اإعادة  اإىل  اأنها بحاجة  واملوؤ�س�سات على 

املتعلقة بتلك الق�سية من قبل وا�سعي الت�سريعات وال�سيا�سات والقوانني والربامج، 

فهم م�ستعدون لدعم تلك الق�سية من اأجل اإحداث تغيري ل�ساحلها.   

حتديد الهدف: يق�سد بتحديد الهدف ايجاد هدف للمنا�سرة من خالل النظر   .2
اإىل امل�سكلة واقرتاح حلول للخروج  مبطلب وا�سح لأ�سحاب الق�سية وللمنظمات 

وبفرتة زمنية  وا�سحا  الهدف  يكون  اأن  املنا�سرة معهم يجب  تتم  الذين  والأفراد 

حمددة لي�سهل فهمه على جمهورنا يف املنا�سرة، ول نن�سى اأن الهدف يجب اأن يكون 

اأمتمنا اخلطوات  قد  نكون  الهدف  اختيار  اأ�س�ص  اذا قمنا مبراعاة  للتحقق.  قابل 

الأوىل لعملية املنا�سرة بنجاح.
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امثلة على بع�ص الأهداف التي ميكن  ت�سمينها يف  خطة منا�سرة:

خلق توجهات ايجابية لدى اأفراد املجتمع و�سناع القرار جتاه ق�سية الإعاقة. • 

التاأثري اإيجابيًا على �سناع القرار من اجل اإحقاق حق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة • 

ال�سمعية يف الندماج يف املدار�ص احلكومية. 

اإحداث تغيري يف ال�سيا�سات والقوانني غري املن�سفة لق�سية معينة.• 

 اأيجاد حل عادل لق�سية يواجه اأ�سحابها الكثري من املعيقات واحلواجز ب�سببها.• 

الدفاع عن ق�سية او حق.• 

جمع  هي  واملنا�سرة  ال�سغط  عملية  خطوات  اإحدى  والبيانات:  املعلومات  جمع   .3
عالقة  ذات  واإح�سائيات  ووثائق  م�سادر  عن  البحث  وهي  والبيانات  املعلومات 

كتب  من  عليها  احل�سول  يتم  اأن  ،اما  اأجلها  من  ننا�سر  التي  الق�سية  مبو�سوع 

واملواقع  واملنتديات  )املدونات  الإنرتنت  مثل  الكرتونية  م�سادر  من  او  ومراجع 

ننا�سر  الذي  اجلمهور  اأمام  للق�سية  وداعم  قوي  دليل  مبثابة  فهي  اللكرتونية(. 

معه. ومن املهم اأن تكون هذه الوثائق متنوعة امل�سادر وذات عالقة بالق�سية.

و�صائل جمع املعلومات والبيانات 

1.  املقابلة: هي اأحدى و�سائل جمع املعلومات والبيانات يتم فيها مقابلة �سخ�ص قد 
يكون �سخ�ص متاأثر  بالقرارات قد يكون �سانع قرار او اأحد الأطراف ذات العالقة 

بالق�سية.

ا�صتمارة او ا�صتبيان :عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة املكتوبة وتعطى ملن ننا�سر   .2
معهم او  لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كطرف متاأثر من القرارات املتخذة وال�سيا�سات 

املو�سوعة. 

املجموعات املركزة: هي عبارة عن جمموعة من الأفراد �سواء كانوا من الأ�سخا�ص   .3
اأق�سى  كحد  �ساعتني  مدتها  معلومات  منهم  ناأخذ  اأن  نريد  من  او  الإعاقة  ذوي 

يتناق�ص فيها  احل�سور باأمور تخ�ص الق�سية.

ال�صحف اليومية او الأ�صبوعية: بالإمكان متابعتها وال�ستفادة من املوا�سيع التي   .4
تكتب فيها.

والأدلة  الإح�ساءات  تلك  هي  ال�سابقة  الأدبيات  ال�صابقة:  الأدبيات  مراجعة   .5
والدرا�سات واملن�سورات املتعلقة يف هذا جمال الإعاقة مثال نقوم بقراءتها واختيار 

منها ما يرثي ر�سالتنا. 

ناأخذها  والتي  املنا�سرة  مبو�سوع  العالقة  ذات  الن�سائح  تلك  هي  ال�صت�صارات:   .6
او  اإعاقة  ذوي  اأ�سخا�ص  كانوا  �سواء  الإعاقة  جمال  يف  خربة  ذوي  اأ�سخا�ص   من 



13

ن�ستفيد من  اأن  او ممكن  املجال  لديهم خربة يف  الإعاقة  اأ�سخا�ص من غري ذوي 

جتارب اأ�سخا�ص اأو موؤ�س�سات  خا�سوا حمالت �سغط ومنا�سرة مماثلة لتلك التي  

ننوي  خو�سها. 

التي  الفئات  حتديد  هو  املنا�سرة  خطة  اأولويات  اأحد  ان  امل�صتهدف:  اجلمهور   .4
ن�ستهدفها يف اخلطة. يتكون اجلمهور امل�ستهدف ب�سكل اأ�سا�سي من:     

�سناع القرار وهم ال�سلطة التي يقع عليها م�سوؤولية اإحداث التغيري املرغوب   •
للق�سية.

القرار  ل�سناع  الو�سول  ي�ستطيعون  الذين  الأ�سخا�ص  وهم  النفوذ  •  اأ�سحاب 
والتاأثري عليهم مثل املفكرين واملثقفني ورجال الأعمال.

مبا�سرة  �سلة  لهم  يكون  الذين  الأ�سخا�ص  وهم  اآخرين  املوؤثرين:  الأ�سخا�ص   •
مع �سناع القرار مثل الإعالميني رجال الدين والأقارب.

واجلامعات. املدار�ص  واأ�ساتذة  الأطباء  مثل  واملهنيني  ال�سحفيني   •
حكوميني. م�سوؤولني   •

املحاميني.  •
مهنيني.  او  قرار  ب�سناع  لي�سوا  املواطنني  جمهور  وهم  النا�ص  عامة   •

ال�سرطة. رجال   •
املانحة.  واملنظمات  اجلهات   •

تختلف اآراء وتوجهات اجلمهور امل�ستهدف فعلينا النتباه لهذه التوجهات التالية: 

املوؤيد ب�سدة هو الفرد او الفئة التي توؤمن بالق�سية وعلى ا�ستعداد اأن تنا�سر   •
من اأجلها.

بالق�سية. توؤمن  التي  الفئة  او  ال�سخ�ص  هو  املوؤيد   •
هو ال�سخ�ص او الفئة التي لي�ص لديها اأي موقف اجتاه الق�سية.  املحايد   •

الق�سية.  توؤيد  ل  التي  الفئة  او  ال�سخ�ص  املعار�ص   •
ب�سدة هو ال�سخ�ص او الفئة التي ل توؤيد الق�سية وت�سعى اإىل و�سع  املعار�ص   •
لهذه  املن�سود  التغيري  على  الق�سية  �ساحبة  الفئة  ح�سول  اأمام  املعيقات 

الق�سية.

اأن حتافظ على مواقف املوؤيدين وتغري مواقف املعار�سني واملحايدين لت�سمن  احر�ص 

جناح التغيري املرغوب على الق�سية التي تنا�سر من اأجلها. 
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عن  عبارة  وهي  املنا�سرة  خطوات  اأحدى  هي  الر�سالة  املنا�صرة:  ر�صالة  �صياغة   .5
اأهم  من  وتعترب  املحدد  الهدف  ذات  والوا�سحة  الق�سرية  اجلمل  من  جمموعة 

خطوات املنا�سرة لأنها اأداة لإقناع جمهورنا امل�ستهدف يف الق�سية. عند النظر اإىل 

ر�سالة املنا�سرة علينا الإجابة على الأ�سئلة التالية: 

الفئة؟  هذه   م�ستوى  وما  ر�سالتنا؟  نر�سل  ملن   .1
الر�سالة؟  هدف  هو  ما   .2

الر�سالة؟  هذه  من  املتوقعة  النتيجة  ما   .3
مميزات ر�صالة خطة املنا�صرة 

اأن تت�سم بالدقة والإيجاز والو�سوح.• 

اأن تكون ب�سيطة و�سهلة التذكر. • 

اأن يتم �سياغة الر�سالة  بلغة منا�سبة للجمهور.• 

اأن يتنا�سب املحتوى واأداة الإر�سال. • 

اأن يكون �سياق اإر�سال الر�سالة منا�سب مثال �سياق ر�سمي.• 

8. عنا�صر الر�صالة
املحتوى: هو الفكرة الرئي�سة من ر�سالة املنا�سرة والتي تريد تو�سيلها جلمهورك.   •

ويجب ان تراعي الر�سالة التغيري املرغوب من عملية املنا�سرة.

على  احر�ص  الر�سالة  لتو�سيل  املختارة  واجلمل  الكلمات  عن  عبارة  وهي  اللغة:   •
اأن  تكون كلمات وجمل ر�سالتك وا�سحة ل حتتمل اأكرث من معنى ويجب اأي�سًا اأن 

تتنا�سب اللغة مع اجلمهور امل�ستهدف فعند خماطبة الوزير مثاًل نقول معايل الوزير 

ولي�ص عطوفة و نقول عطوفة املحافظ، فخامة الرئي�ص، �سماحة ال�سيخ الخ...  

املُر�صل اأو امل�صدر: هو عبارة عن �سخ�ص اأو جمموعة من الأ�سخا�ص الذين ير�سلون   •
ر�سالة املنا�سرة وي�سرتط يف مر�سل الر�سالة اأن يحرتم وجهات نظر اجلمهور. كما 

ميكن اإ�سراك ممثلني عن الفئة �ساحبة الق�سية والتي ترغب يف التغيري يف اإر�سال 

الر�سالة، اإ�سراك قائد من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف لقائك مع �سناع القرار. 

لأن  املنا�سرة  يف  مهمان  عن�سران  ومكانها  الر�سالة  زمان  يعد  واملكان:  الزمان   •
عند  عدمه.  او  الر�سالة  جناح  مدى  قيا�ص  بها  ميكن  التي  املتغريات  اأحد  الوقت 

�سيا�سية  اأحداث  ظل  يف  اختيارهما  يتم  اأن  يجب  الر�سالة  ومكان  زمان  اختيار 

ا�ستثمار احلمالت  اأجلها، ميكنك  ننا�سر من  التي  الق�سية  ذات عالقة وثيقة يف 



15

النتخابية اجلارية مثل انتخابات البلديات او املجال�ص القروية، ميكنك الطالع 

اأم  اأولوياتهم  اأحد  الإعاقة  اذا كانت ق�سية  والتاأكد ما  اأجنداتهم النتخابية  على 

ل، فمن خالل ا�ستثمارك للحمالت النتخابية اجلارية ميكن اأن جتد من يتقبلون 

ر�سالتك ويعملون على اإحداث التغيري املن�سود. 

لنقل  ت�ستخدم  التي  التوا�سل  قنوات  متثل  وهي  املنا�صرة:  ر�صالة  وو�صيلة  �صكل   •
الر�سالة ويجب اأن تكون الأكرث فعالية لنقل ق�سيتك للجمهور. اإن طريقة وو�سيلة 

قد  التوا�سل  قنوات  اأن  حيث  نف�سها  الر�سالة  كاأهمية  متامًا  مهمة  الر�سالة  نقل 

تكون: املقابلة وجهًا لوجه، التلفاز، الذاعة، لوحات الإعالنات، توقيع العرائ�ص، 

املناظرات، التجمع يف الأماكن العامة وغريها.     

اأكرب كلما زادت  املنا�سرين  للق�صية: كلما كانت قاعدة  منا�صرين  قاعدة  بناء   •
فر�ستك يف النجاح لذا فعليك ح�سد عدد كبري من املنظمات والأفراد الداعمني 

للق�سية كما ميكنك بناء حتالفات لإجناح الق�سية. ومن املهم جدًا اأي�سًا البحث 

عن م�سادر متويل للمنا�سرة، اأو متويل احلملة ذاتيا.   

و�صع خطة عمل: من املهم حتديد خطة للعمل لتو�سيح خطوات احلملة واإعطائها   •
امل�سداقية املطلوبة لتحقيق اأهدافها. فتنفيذ اأن�سطة املنا�سرة يعتمد على الدقة يف 

و�سع خطة عمل تكون مبثابة دليل لكيفية ال�سري بخطى ناجحة على طريق حتقيق 

الهدف املرجو من املنا�سرة.

من اأهم العنا�صر التي ترتكز عليها خطة العمل :

حتديد الأهداف الرئي�سية. • 

حتديد الأن�سطة واملهام. • 

توزيع املهام والأدوار بني املنفذين .• 

الوقت املحدد لتنفيذ كل املهمة.• 

اختيار الو�سيلة املنا�سبة لإر�سال ر�سالة املنا�سرة. • 

تكاليف الأن�سطة ملعرفة اإىل اأي مدى ممكن ال�ستفادة من م�سادر التمويل • 

اأمكانية  هناك  كان  اأن  اأي�سًا  ومعرفة  املتوفرة  املحلية  واملوارد  املوجودة 

للبحث عن م�سادر متويل اأخرى.

تنفيذ خطة املنا�صرة: بعد معرفة الأمور الواجب مراعاتها يف و�سع الأن�سطة يجب   •
اأو عدم  اأي�سًا معرفة كيف ننفذ خطة املنا�سرة والذي له الدور الأكرب يف اإجناح 
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اإجناح هدف املنا�سرة. فعلى الأطراف املنفذة لعملية املنا�سرة �سواء كانت اأفراد 

اأو موؤ�س�سات اأن تلتزم باخلطة التي و�سعتها من حيث الن�ساط ومن �سينفذ الن�ساط 

ووقت التنفيذ وتكلفته وذلك ل�سمان حتقيق الهدف من كل ن�ساط.   

والتقييم: اأحد الأمور املهمة يف عملية املنا�سرة هو املراقبة والتقييم، لذا  املراقبة   •
فاإن مراقبة تنفيذ خطة املنا�سرة مع كل مرحلة متر بها ي�ساعد على اإمكانية قيا�ص 

اأنف�سنا  ن�ساأل  اأن  علينا  والتقييم  املراقبة  اأثناء عملية  اإىل هدف اخلطة.  و�سولنا 

الأ�سئلة التالية: 

بال�سكل ال�سحيح؟    املنا�سرة  خطة  ن�ساط  ننفذ  هل   •
و�سعناها؟  التي  العمل  خطة  نتبع  هل   •

مدى نحن قريبني من هدف خطة املنا�سرة؟  اأي  اإىل   •
املو�سوعة لكل ن�ساط ام اأن التكلفة اأعلى مما كنا نتوقع؟ بامليزانية  نلتزم   هل   •

9. مراجعة خطة املنا�صرة 

تقوم  اأن  بها:  ونعني  التطبيق  بعد  اخلطة  مراجعة  هي  املنا�سرة  عملية  خطوات  اآخر 

الأطراف التي نظمت ونفذت خطة املنا�سرة مبراجعتها من جميع اجلوانب مثل مراجعة 

طبيعة الأن�سطة ومدى جناحها يف حتقيق اأهدافها، هل ا�ستغرقت وقت اأطول اأو اأقل من 

الوقت املحدد الخ... اإن الفائدة التي جننيها من مراجعة خطة املنا�سرة هي التخطيط 

اجليد حلمالت �سغط ومنا�سرة م�ستقبلية، كيفية توظيف املعرفة التي اكت�سبناها من 

خطة املنا�سرة املا�سية يف خطط منا�سرة م�ستقبلية. 

10. مبادئ عامة للتوا�صل من اأجل املنا�صرة

من املبادئ التي يجب اتباعها عند التوا�سل مع اجلمهور امل�ستهدف يف حملة ال�سغط 

واملنا�سرة: 

احلفاظ على ب�ساطة وو�سوح الر�سالة. علينا اأن نخاطب اجلمهور بلغة مفهومة   .1
بعيدة عن الغمو�ص واأن تكون ر�سالتنا ذات هدف واحد ووا�سح. 

الوعي باأهمية خلق انطباع اأول جيد لدى من نخاطبهم.  .2
التحلي باحرتام الآخرين وجتنب املبالغة يف الوقار.  .3

املحافظة على احلزم والبتعاد عن ترويج الذات، وجتنب مدح نف�سك والثناء   .4
فحوى  عن  يبعدك  ذلك  لأن  جمهورك  مع  احلديث  اأثناء  اإجنازاتك  على 

ر�سالتك. 

تكري�ص الت�سبيك والإبقاء على قنوات الت�سال مفتوحة.  .5
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جتارب حمالت �صغط ومنا�صرة 

يف ما يلي خطط منا�سرة ماأخوذة من جتارب حقيقية:

1. خطة املنا�صرة:

ال�صم : نداء زكارنة + احمد ابو الرب 

رئي�ص  قباطية وعر�سها على  بلدة  البيئية يف  املعيقات  للمنا�صرة: ر�سد  هدف خا�س 

البلدية من اأجل اتخاذ قرار ب�ساأن مواءمة الطرق وال�سوارع التي مت ر�سدها بحيث ي�سهل 

على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الو�سول اإليها. 

و�صائل التحقق: مت قيا�ص جناح حملة املنا�سرة املطروحة با�ستخدام التوثيق بالت�سوير: 

مت ت�سوير املعيقات التي مت ر�سدها قبل وبعد التعديل اإىل جانب التقارير التي كتبها 

امل�ساركني عن �سري حملة املنا�سرة. 

عقد  ثم  ومن  ال�سور  وجمع  البلدة  من  خمتلفة  مواقع  ت�سوير  املعلومات/البيانات: 

اجتماع مع رئي�ص البلدية لعر�سها عليه.

اجلمهور امل�صتهدف: ا�ستهدفت احلملة بلدية قباطية .

العامة  الأماكن  مواءمة  قانون  تطبيق  على  املنا�سرة  حملة  ر�سالة  ركزت  الر�صالة: 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف قباطية، واإعادة النظر يف القوانني التي يتم اإ�سدارها على 

م�ستوى البلد بحيث تتنا�سب مع كافة فئات املجتمع مبا فيها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 

فتطبيق قانون املوائمة العامة ي�سمن لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة احل�سول على اخلدمات 

والو�سول اىل املرافق العامة يف املجتمع ب�سكل كامل. 

الو�صائل والأن�صطة: كانت الأن�سطة التي نفذت يف حملة املنا�سرة على النحو التالية: 

ت�سوير الطرق وال�سوارع ومداخل بيوت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف البلدة.   .1
اجتماعات مع رئي�ص البلدية ومهند�سي البلدية بخ�سو�ص موائمة تلك الأماكن   .2

التي مت ر�سدها بحيث ي�سهل على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الو�سول اإليها.

توثيق الجتماعات.   .3
بعر�ص  قام  الذي  لأحمد  واإعطاءها  وت�سويرها  املعيقات  بر�سد  نداء  قامت   .4

ال�سور لرئي�ص البلدية وذلك من اأجل اتخاذ قرار مبواءمتها.

امل�صادر: كامريا للت�سوير، وهاتف للتن�سيق، قرطا�سية للتوثيق. 

الزمان: بداأ تنفيذ حملة املنا�سرة من تاريخ 1-5-2012 وانتهى بتاريخ 2012-8-1 
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تقرير حول خطة املنا�صرة: قام امل�ساركني اأحمد ونداء بتنفيذ خطة منا�سرة هدفت 

اإىل ر�سد املعيقات البيئية يف بلدة قباطية ومن ثم خماطبة �سناع القرار ب�ساأن تعديل 

اأحمد عن طريق  امل�سارك  مع  التن�سيق  ثم مت  ومن  التي مت ر�سدها.  وال�سوارع  الطرق 

الهاتف واجتماعات متكررة اإىل ان مت ح�سر هذه املعيقات يف البلدة.  بعد ذلك توجه 

اأحمد لبلدية قباطية بعد التن�سيق مع رئي�ص البلدية ونائبه وم�ساعده عن طريق الهاتف 

لعقد عدة اجتماعات ويف هذه الجتماعات عر�ص اأحمد  ما لديه من �سور للمعيقات 

التي مت ر�سدها ،وبدوره قام رئي�ص ومهند�ص البلدية باإعادة النظر يف هذه ال�سور وبعد 

اجتماعات عدة اتخذت البلدية قرار بتعديل هذه الطرق بالإ�سافة اإىل تعديل مداخل 

بيوت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وال�سوارع التي توؤدي اإىل الأماكن العامة. وبعد اأن مت تعديل 

ب�ساأن  للتحدث  اأخرى   مرة  البلدية  مع  بالتن�سيق  اأحمد  قام  ر�سدها  التي مت  املعيقات 

اأحمد  وجد  املنعقدة  الجتماعات  �سل�سلة  ويف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  توظيف  ق�سية 

اأولويات البلدية، بعد عدة  اأن ق�سية توظيف الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لي�ست على �سلم 

زيارات قام بها للبلدية متت مناق�سة هذا املو�سوع بني اأع�ساء البلدية بالتايل مت فتح 

باب تقدمي طلبات التوظيف لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بالإ�سافة اإىل ذلك، قام اأع�ساء 

البلدية بتوظيف �سخ�ص ذو اإعاقة �سمعية يف البلدية. 

نتائج حملة املنا�صرة امل�صرتكة:

ح�سر عدد املعيقات يف اأماكن خمتلفة يف بلدة قباطية.  .1
قامت بلدية قباطية بتعديل املعيقات التي مت ر�سدها.   .2
تعديل مداخل بيوت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف البلدة.  .3

توظيف اأ�سخا�ص ذوي اإعاقة يف البلدية.   .4

املعيقات: هناك بع�ص املعيقات التي واجهت امل�ساركني يف تنفيذ خطة املنا�سرة مثل:

�سعوبة الو�سول اإىل بع�ص الطرق وال�سوارع يف بلدة قباطية ب�سبب بعدها عن   .1
مركز البلد وزيارة امل�ساركني لها اأول مرة فهي اأي�سًا بعيدة عن اأماكن �سكنهم.

�سعوبات تتعلق بقلة وعي املجتمع املحلي يف ق�سية الإعاقة؛مثال وجد امل�ساركني   .2
اأن اأع�ساء البلدية لي�ص لديهم فكرة عن ق�سية الإعاقة .

بع�ص الأن�سطة ا�ستغرقت وقت اأطول يف تنفيذها.  .3
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2.  خطة املنا�صرة

 ال�صم : لينا ابو زيد 

هدف خا�س للمنا�صرة: توعية الطالبات والهيئة التدري�سية يف مدر�سة بنات قباطية 

الثانوية ال�سرقية بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة عن طريق ر�سمة جدارية.   

اجلمهور امل�صتهدف: كان جمهور حملة املنا�سرة طالبات ومعلمات واإدارة املدر�سة.

وعلى  كامل  ب�سكل  الأ�سا�سية  بحقوقهم  التمتع  الإعاقة حق  لالأ�سخا�ص ذوي  الر�صالة: 

قدم امل�ساواة مع الآخرين و التعليم اأحد هذه احلقوق، حيث مت التعبري عن هذه الر�سالة 

من خالل ر�سمة جدارية ر�سمتها لينا على جدار املدر�سة. 

الو�صائل والأن�صطة:  لقاءات مع مديرة ومعلمات املدر�سة لقيا�ص الوعي حول ق�سايا 

الإعاقة ور�سم على جدار املدر�سة.

امل�صادر: اأقالم واألوان زيتية، كامريا للت�سوير.  

الزمان: مت البدء بتنفيذ اخلطة بتاريخ 1-5-2012 وانتهى بتاريخ 2012-7-31 

تقرير حول خطة  املنا�صرة: بداأت امل�ساركة لينا اأبو زيد بتنفيذ حملة املنا�سرة التي 

وهي  الفن  طريق  عن  ال�سرقية  الثانوية  قباطية  مدر�سة  مع  املنا�سرة  وهي  اختارتها 

اأحدى الأفكار الرائدة يف املنا�سرة يف جمال الإعاقة. قامت لينا بزيارة مدر�سة قباطية 

الثانوية ال�سرقية لقيا�ص مدى وعيهن يف ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة املختلفة، ومن 

لي�ص  اأن  وجدت  املدر�سة  ومعلمات  مديرة  مع  املتكررة  واللقاءات  الزيارات  تلك  خالل 

لدى املعلمات واملديرة والطالبات اأدنى فكرة عن  ق�سايا الإعاقة املختلفة. قامت لينا 

بالتن�سيق مع املديرة لكي تقوم بر�سم جدارية يف املدر�سة تو�سح �سعار ال�سخا�ص ذوي 

العاقة »ل �سيء عنا بدوننا« فقد لفتت انتباه مديرة ومعلمات وطالبات املدر�سة واأفراد 

املجتمع املحلي حول ق�سايا الإعاقة املختلفة. 

نتائج حملة املنا�صرة:

توعية عدد كبري من اأفراد املجتمع بق�سايا الإعاقة.   .1
اإ�سراك لينا يف اأن�سطة املدر�سة مثال طلبت اإحدى معلمات املدر�سة من لينا اأن   .2

ت�سمم زي الك�سافة. 

ت�سليط ال�سوء على خمتلف ق�سايا الإعاقة من قبل مديرة ومعلمات املدر�سة .  .3

املعيقات:  

بلغة  معرفتهن  عدم  ب�سبب  املدر�سة  ومديرة  معلمات  مع  التوا�سل  �سعوبة   .1
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الإ�سارة. بالرغم من اأن مرتجمة الإ�سارة كانت ترافق لينا يف تنفيذ ن�ساطات  

حملة املنا�سرة اإل اأن معلمات املدر�سة مل يتوا�سلن مع لينا على نحو ي�سعرها 

اأنها هي التي تقوم باحلملة ولي�ست املرتجمة.

يف  الإ�سرابات  ب�سبب  الرئي�سية  املنا�سرة  حملة  اأن�سطة  تنفيذ  يف  التاأخر   .2
مدار�ص ال�سفة الغربية.

3. خطة منا�صرة م�صرتكة

 ال�صم: ابراهيم الزقوت ورفيق اأبو جبل 

يف  ون�سرها  الإ�سارة  بلغة  املحلي  املجتمع  توعية  املنا�صرة:  بخطة  اخلا�س  الهدف 

يف  لهيا  بيت  بلدية  يف  وللعاملني  الثانوية  املرحلة  لطالب  حتديدًا  احلكومية  املدار�ص 

ال�سمال وملكاتب التك�سيات.  

و�صائل التحقق: مت التحقق من مدى تنفيذ خطة املنا�سرة عن طريق التقييم امل�ستمر 

واملتابعة والتوثيق. 

اجلمهور امل�صتهدف: طلبة املدار�ص الثانوية يف �سمال غزة اأ�سحاب مكاتب ال�سيارات 

واأع�ساء بلدية بيت لهيا.

الو�صائل والأن�صطة:

تدريبات يف لغة ال�سارة.  .1
كتاب بلغة ال�سارة.  .2

لقاءات مع الفئة امل�ستهدفة للتن�سيق  للن�ساطات.   .3

امل�صادر: الأ�سخا�ص املنفذين للخطة هم من قاموا بالتدريب.

الزمان: بداأ تنفيذ اخلطة بتاريخ 1-2-2013 وانتهى بتاريخ 2013-4-1 

ما  وحتديد  الفريق  من  اخلطة  جتهيز  مت  البداية  يف  املنا�صرة:  خطة  حول  تقرير 

املدار�ص  يف  ال�سارة  لغة  دورات  تنفيذ  على  التفاق  ومت  بينهم  بالت�ساور  تنفيذه  �سيتم 

احلكومية ب�سمال القطاع، وملوظفي بلدية بيت لهيا، وال�سائقني الذين يعملون يف مكاتب 

التاك�سيات.

بداأ الفريق بتنفيذ اخلطة والتوجه ملديرية الرتبية والتعليم يف ال�سمال للتن�سيق لدورات 

قبل  من  ترحيب  الفكرة  لقت  وقد  احلكومية،  باملدار�ص  الثانوية  للمرحلة  ا�سارة  لغة 

املديرية  ان  تبني  ولكن  للتن�سيق  كتاب  تقدمي  ومت  باملديرية  الإر�ساد  بق�سم  العاملني 

الن�ساط. وبناء علي ذلك،  الوزارة على  اإّل بعد موافقة  بال�سمال ل ت�ستطيع اخذ قرار 
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وزارة  مع  التن�سيق  ومت  بغزة،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ايل  تن�سيقي  كتاب  بتوجيه  قاموا 

للذكور  الثانوية  حمد  مدر�سة  مدر�ستني:  حتديد  ومت  املوافقة  واخذ  والتعليم  الرتبية 

كمواعيد  ا�سبوع  كل  يومني من  ثم مت حتديد  ومن  للبنات،  الثانوية  الفالوجة  ومدر�سة 

من  املدار�ص،  هذه  مدر�سي  الدورات  بح�سور  و�سارك  وطالبة،   طالب   25 ل  للتدريب 

الطالبات  ا�ستثار اهتمام الطالب والطالبات حيث قامت  التدريب  اأن  بالذكر  اجلدير 

امل�ساركات بالتدريب بزيارة ميدانية اىل جمعية جباليا للتاأهيل للتعرف على اجلمعية 

واأن�سطتها وكيفية التوا�سل مع ال�سخا�ص ذوي ال�سعوبة ال�سمعية وقام الفريق بتوثيق 

الن�ساط بال�سور والتقرير الفني.

النتائج:

�سمال  املدار�ص احلكومية يف  ا�سارة يف  لغة  لفكرة اعطاء دورة  الوزارة  تقبل   .1
القطاع .

تنفيذ دورة لغة ا�سارة يف املدار�ص احلكومية يف �سمال القطاع .  .2
زيارة  خالل  من  العاقة  ذوي  ال�سخا�ص  بق�سايا   امل�ستهدفني  وعي  زيادة   .3

ميدانية اىل جمعية جباليا للتاأهيل. 

املعيقات:

عدم تنفيذ بع�ص الأن�سطة التي مت التخطيط لها مثال كان من املخطط عقد   .1
ور�ص لغة اإ�سارة يف بلدية بيت لهيا ومل يتم  تنفيذه ب�سبب �سيق وقت البلدية 

الذي ل ي�سمح بتنفيذ هذه التدريبات.

عدم وجود وقت حمدد لل�سائقني حل�سور الور�سة .  .2
فرتة تنفيذ خطة املنا�سرة غري منا�سبة بالن�سبة للمدار�ص ب�سبب نهاية العام   .3

الدرا�سي .

4. خطة منا�صرة

ال�صم :عائ�صة �صاحلة 

هدف اخلطة: توعية موظفي بلدية رفح بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وكيفية التوا�سل 

معهم عرب عقد ثالث ور�ص عمل توعوية.

و�صائل التحقق: مت التحقق من اأن خطة املنا�سرة قد نفذت من خالل التقييم واملتابعة 

امل�ستمرة.

اجلمهور امل�صتهدف: موظفو بلدية رفح. 

الو�صائل والأن�صطة:

1.  زيارة لبلدية رفح ومقابالت مع موظفي البلدية.
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2.  تنفيذ ور�ص عمل حول حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 
3.  اجتماعات مع موظفي البلدية للتح�سري للتدريبات. 

امل�صادر:

بتنفيذالرتتيبات.  عائ�سة  قامت  حيث  ب�سرية:  م�سادر   •
للتدريب.  قاعة   ، قرطا�سية  تدريبية،  •  مواد 

الزمان: مت البدء بتنفيذ خطة املنا�سرة بتاريخ 1-5-2012 وانتهى بتاريخ 2012-7-31  

ترغب  التي  واملنا�سرة  ال�سغط  خطة  بتحديد  عائ�سة  قامت  املنا�صرة:  خطة  تقرير 

ذوي  ال�سخا�ص  حقوق  عن  رفح  بالبلدية  للعاملني  عمل  ور�ص   3 تنفيذ  وهي  بتنفيذها 

العاقة وكيفية توا�سل املوؤ�س�سات معهم وخ�سو�سا موظفني البلدية وتقدمي اخلدمات 

باعتبارها حق،وتعديل اجتاهات وم�سطلحات العاملني والنظرة ال�سلبية، قامت عائ�سة 

الزيارة  من  الهدف  تو�سيح  بالبلدية  العامة  العالقات  م�سوؤول  ومقابلة  البلدية  بزيارة 

طلبت  البداية  يف  املهمة.  ت�سهيل  يف  ورغبة  امل�سوؤول  قبل  من  وا�سح  قبول  هناك  وكان 

البلدية اجرة قاعة التدريب وبعد التفاو�ص واملنا�سرة مع البلدية مت توفري القاعة جمانًا 

لتنفيذ التدريبات، وكان عدد امل�ساركني بالتدريب 25 موظف وكان تفاعلهم ايجابي مبا 

يخدم التغيري ل�سالح ق�سايا ال�سخا�ص ذوي العاقة.

قبل  اليجابي من  التفاعل  بلدية رفح،  25 موظف يف  ل  ور�ص عمل  تنفيذ  مت  النتائج: 

قاعة  توفري  مثل  العاقة  ذوي  ال�سخا�ص  ق�سايا  ل�سالح  التغيري  يخدم  مبا  البلدية 

للتدريب جمانا.

املعيقات: الو�سع ال�سيا�سي يف غزة )العدوان ال�سرائيلي على قطاع غزة(. 

ن�صائح واإر�صادات حلمالت منا�صرة

الناجحة: هي حمالت ا�سرتاتيجية،  واملنا�صرة  ال�صغط  حمالت  خ�صائ�س   •
بدقة  نحتاجها  التي  والبيانات  املعلومات  عن  ونبحث  نخطط   اأن  علينا  لذا 

اأ�سكال خمتلفة )الر�سم،  اأن�سطة حمالت املنا�سرة متعددة وتاأخذ  واأن تكون 

الور�ص، ال�سحافة، التظاهر، الخ...(.

الإقناع: علينا اأن ن�سمم اأفكار ونقا�سات تو�سح اأن التغيري الذي ننا�سر من   .1
اأجله هو ايجابي ومهم. 

ال�صتهداف: يتم ا�ستهداف واإقناع اأطراف متعددة مرتبطة بالق�سية )�سناع   .2
ويجب  املجتمع،الخ...(  يف  اأفراد  اإعالميون،  مدار�ص،   موؤ�س�سات،  قرار، 

الأ�سخا�ص  حياة  على  ايجابي  تغيري  واملنا�سرة  ال�سغط  حمالت  حُتِدث  اأن 

املتاأثرين بالق�سية.
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التي  الطريقة  فاإن اختيار  الر�صالة:  كما ذكرنا �سابقا،  اختيار �صكل وو�صيلة   .3
�سرت�سل بها ر�سالتك تعتمد وب�سكل اأ�سا�سي على الر�سالة نف�سها والدعم الذي 

متتلكه وعلى اإبداعك وخيالك، فالختيار النهائي يعتمد على عوامل عدة اأهمها:

التكلفة: وهي الثمن املقدر لتنفيذ ن�ساطات حملة املنا�سرة، من املهم ال�ستفادة   •
من امل�سادر الذاتية املتوفرة ومن اجلدير بالذكر اأن هناك كثري من احلمالت التي 

نفذت بدون اأي متويل خارجي واعتمدت ال�ستفادة من قدرات املنفذين باأنف�سهم.

و�صيلة تو�صيل الر�صالة: من حيث تكلفتها فهناك و�سائل مكلفة اأكرث من غريها   •
مثل و�سائل الإعالم الذاعة والتلفاز، وهنا ن�ستطيع اأن ننا�سر واأن يتحمل اأ�سحاب 

هذه الو�سائل بجزء من م�سوؤوليتهم اجتاه جمتمعهم.

املخاطرة: قد تتطلب بع�ص اأ�ساليب املنا�سرة احتمالت خماطرة اأكرب من الأخرى   •
فاملناظرات  العامة التي ت�سلط ال�سوء على الق�سية من اجلانبني تنتهي مبواقف 

�سراع لكن ممكن تقليل احتمالت املخاطرة من خالل التخطيط الكامل والإعداد 

اجليد للمتكلمني. 

معك  التوا�سل  املحلية  ال�سلطات  عن  وممثلني  امل�ساهري  بع�ص  يود  قد  الظهور:   •
ب�سبب امل�سروع الذي تقوده وهذا ميثل فر�سة رائعة جلذب الآخرين ومن املحتمل 

اأن يحملوا الر�سالة وميكنهم اأي�سًا زيارتك وت�سجيع الق�سية التي تدافع عنها.  

يتنا�سب  مبا  الر�سالة  �سياغة  املهم  من  املنا�صرة:  بر�صالة  متعلقة  ن�صائح   .2
مع اجلمهور املق�سود، حيث اإن اأعداد الر�سالة يحتاج اإىل وقت، فهي واحدة 

ملبادرتكم.  ف�سل  اأو  جناح  عليها  يرتكز  والتي  الأ�سا�سية  الدعوة  خطوات  من 

الغالب  يف  والذين  النا�ص  من  العديد  �ستقابلون  املنا�سرة  حملة  تنفيذ  عند 

لي�ص لديهم وقت لال�ستماع اإىل حتليالت مطولة. ولذلك من املهم اأن تعر�ص 

بو�سوح النقاط الأ�سا�سية لر�سالتك مبا يحقق التاأثري املطلوب على امل�ستمع، 

فعلينا اأن نتوا�سل باإيجاز وو�سوح لنوؤثر ب�سكل فوري على من نخاطب وهذا هو 

معنى الت�سال ال�سرتاتيجي. 

م�صادر ميكن ال�صتفادة منها يف �صياغة حملة املنا�صرة ناجحة:   .3

�سبق  الذين  الإعالميني  مثل  احلملة  هدف  جمال  يف  خربة  لهم  اأ�سخا�ص   •
وعملوا يف تغطية الق�سية نف�سها. 

الإح�ساء  مركز  من  الإعاقة  حول  اإح�سائيات  مثل  مقنعة  ومعلومات  بيانات   •
الفل�سطيني. 

ذوي  الأ�سخا�ص  جتارب  من  ال�ستفادة  بهدف  �سخ�سية  جتربة  عن  ق�س�ص   •
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الإعاقة الذين خا�سوا جتارب حمالت �سغط ومنا�سرة او من خالل جتارب 

املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل. 

4. ن�صائح تتعلق بجمهور حملة املنا�صرة: 

والأفكار  امل�سالح  نف�ص  يف  تت�سارك  والتي  املجموعة  او  الفرد  هو  •  احلليف 
وامل�سادر مع فرد او جمموعة اأخرى. 

الت�سبيك هو جمموعة من الأفراد واملنظمات والتي لديها الرغبة لدعم اأنف�سها   •
وتتحالف وتتعاون من اأجل نف�ص الق�سية. 

الئتالف جمموعة من الأفراد اأو املنظمات تعمل معًا ب�سكل تن�سيقي من اجل   •
حتقيق هدف م�سرتك مثل موؤ�س�ستان تعمالن يف جمال الإعاقة قدمتا مقرتح 

لتنفيذ حملة منا�سرة مبنا�سبة يوم الإعاقة العاملي.

واملنا�سرة ميكننا  ال�سغط   ن�ستهدفه يف حمالت  الذي  وبخ�سو�ص اجلمهور   •
اأخذ التايل بعني العتبار:

املعار�سني.  مواقف  وتغيري  احللفاء  على  املحافظة  املهم  من   •
الأخذ بعني العتبار الأطراف اجلديدة التي قد تظهر وكيف بالإمكان �سمهم   •

لقائمة احللفاء.

فيما يلي منوذج خلطة منا�صرة :

هدف خا�س

 للمنا�صرة:

موؤ�صر جناح:

و�صائل التحقق: 

املعلومات/البيانات

من املر�صل؟متى؟امل�صادرالو�صائل والأن�صطةالر�صالةاهتمامات اجلمهوراجلمهور امل�صتهدف

 


