
Le Plaidoyer :   الترافع

أداة للتعبئة السياسية 

1

moyen de mobilisation politique



: تساؤالت أولية 

① Qu’est ce qui nous dérange ?

② Que souhaiterions-nous avoir dans l’avenir ?

③ Comment les décisions sont prises dans ce genre de questions ?

④ Qui décide de ce type de question ?

⑤ Quelles sont les parties touchées ou concernées parles 
questions?

⑥ Quelles sont les actions à mener pour changer la situation ? 2

المشكل ؟ماهو①

ما هو الحل ؟ / الوضعية المأمولة ماهي②

كيف يتم حل المشكل ؟ ③

عن هذا المشكل ؟ المسؤولةما هي الجهات ④

من األشخاص والهيئات المعنية بالمشكل ؟ ⑤

ماذا يمكننا فعله لتحقيق تغيير وحل المشكل ؟ ⑥



Qu’est ce que le plaidoyer ?

.. Une action délibérée orientée vers les pouvoirs publics 
dans l’objectif d’influer ou susciter une décision, une 

action ou une politique.
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الترافع هو عمل متداول وموجه للسلطات العمومية من أجل التأثير على”

حملها على استصدار قرار معين أو اتخاذ إجراءات وتدابير وقراراتها 
”  وسياسات معينة 

؟ نعني بالترافعماذا 
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:  الترافع ليس 

؛إخبارا وال تسويقا اجتماعيا•

ما؛مشكل/إشعارا أو إعالما للسلطة العمومية حول موضوع•

؛للرأي العام تحسيسا•

.االجتماعيةإنه يختلف عن التعبئة•



متعددة تعاريف

طة هي عملية منظمة، تهدف إلى التأثير على العمليات السياسية المرتب”: المرافعة❖
منية وفعال منظما في مدة زاستراتيجيةبمؤسسات الحكم، وتعتمد هذه العملية خطوات 

محددة، والغاية األساسية من ذلك هو إحداث التغيير من خالل مشاركة المواطنين في 
”عملية صناعة القرار، وفي غالب أحيان فإن منظمات المجتمع المدني هي التي تقود هذه ال

ول إلى يمكن أن تضم المرافعة عددا كبيرا من األنشطة الخاصة على المدى القصير للوص❖
.رؤية للتغيير على المدى الطويل 

انت المرافعة هي نشاط يهدف إلى تغيير سياسات ووضعيات وبرامج مؤسسة ما، مهما ك❖
.هذه المؤسسة 

خاص المرافعة هي التعليل وتقديم الحجج من أجل الدفاع أو التوصية بفكرة ما أمام أش❖
.آخرين 

رار نحو المرافعة هي تناول الكلمة وجلب انتباه الساكنة إلى سؤال مهم وتوجيه أصحاب الق❖
.الحل 

م المرافعة هي إدراج مشكل في جدول األعمال اليومي وتقديم حل له ووضع الدعم الالز❖
للتصرف على

.مستوى المشكل ومستوى الحل ❖

بأكملهتقد هدف المرافعة إلى تغيير منظمة ما على المستوى الداخلي أو إلى تعديل نظام❖
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أهمية الترافع 

الدفاع عن مصالح المواطنين؛ ❖

المواطنين بالمشاكل التي تؤثر على حياتهم اليومية؛ تحسيس❖

؛التأثير عل المؤسسات وصناع القرار السياسي المحلي والوطني والدولي❖

إحداث تغيير على مستوى القوانين والبرامج والسياسات العمومية؛❖

تمكين المواطنين من المشاركة في صناعة القرار؛ ❖

خلق جسر للحوار والتواصل بين المواطنين والمسئولين السياسيين؛❖

تعزيز الديمقراطية والمشاركة المواطنة؛❖

تعزيز احترام وحماية الحقوق األساسية للمواطنين؛❖
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المبادئ األساسية للترافع 

االلتزام و 

النزاهة 

التنظيم  الواقعية  المصداقية  المشروعية  التركيز 

والوضوح 

استمرار في ✓

ة األنشطة إلى غاي

تحقق األهداف؛

اعتماد ✓

ل؛ إستراتيجية عم

الشفافية في✓

التسيير؛

مساهمة الجميع ✓

في تحقيق 

األهداف؛

اإليمان ✓

بالقضية

أن يكون هناك ✓

انسجام بين 

؛ مكونات التحالف

توزيع األدوار✓

بين مكونات 

التحالف؛ 

وجود رؤية ✓

ل مشتركة آللية ح

المشكل؛ 

وجود قوة ✓

تساعد على 

الضغط؛

ارتباط ✓

موضوع الترافع

بموضوع له أثر

على الساكنة؛ 

أن تساهم حملة ✓

الترافع بحل 

المشكل؛

مالتعبير عن ✓

مون الخطة 

؛الترافعية

اعتماد ✓

معلومات 

ومعطيات 

صحيحة؛ 

الثقة بين ✓

مكونات 

المجموعة 

المشاركة؛

العمل داخل ✓

الذي يحدده اطار

القانون؛

تمثيلية ✓

الفئات ذات 

المصلحة في 

التغيير؛  

د العمل على تحدي✓

أهداف مركزة 

وواضح

تعبئة الموارد؛✓

و توجيه العمل نح✓

محاور وأهداف 

؛الترافعيةالخطة 

اعتماد آليات ✓

؛تواصل فعالة
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المقاربات المختلفة للمرافعة

طرافتقوم على دحض كل مقترحات السلطات العمومية أو األ: المقاربة السلبية •

.المعنية األخرى دون اقتراح أي بديل

تراحات تقوم على عدم تقديم اقتراحات أو مبادرات وانتظار اق:المقاربة المتفاعلة •

والتجاوب معها(  الحكومة، األحزاب السياسية، مراكز أخرى للقرار)اآلخرين 

بعد ذلك

فاعل تقوم على تحديد المشكل الذي يعاني منه المحيط والت: المقاربة الفعالة •

ال وهذا يتطلب مسلس. والتحليل وإيجاد حلول واقتراحها على األطراف المعنية

اربة األكثر وتعتبر هذه المق. المرافعةاستراتيجيةيقود في نهاية األمر إلى صياغة 

.فعالية ألنها تضفي مصداقية وفعالية أكثر على حملة المرافعة
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ترافعيةالمهارات األساسية لقيادة حملة 

؛ تييةواللوجسالقدرة المنظمة على التخطيط، وتعبئة الموارد البشرية والمالية •

القدرة على تحديد المشكل وجمع المعطيات الالزمة لتشخيص الوضعية؛ •

القدرة على التأثير؛ •

القدرة على التعبئة وحشد الدعم الالزم؛ •

التمكن من آليات التفاوض واإلقناع؛ •

ضرورة وجود مهارات إدارية وتواصلية؛•

القدرة على التنظيم وخلق تحالفات وشبكاته  •
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Le lobbying

❖Le lobbying est l’activité menée par un groupe de pression (lobby) ;

❖ Le lobbying consiste donc en la pression exercée par certains 
groupes sociaux ou professionnels auprès des décideurs politiques 
ou des médias dans le but de défendre une cause ou des intérêts 
particuliers, ou d’influer sur l’opinion publique.
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(  اللوبي)مجموعة الضغط 

مجموعات الضغط أو ما يعرف باللوبي؛بهالترافع يختلف عن العمل الذي تقوم ❖

غط على في ممارسة ضفئات اجتماعية أو جماعات مهنية يتمثل بهيتعلق األمر بعمل تقوم ❖

تأثير مصالح خاصة والويملك القرار السياسي وعلى وسائل اإلعالم الدفاع عن قضايا 
.على الرأي العام

و مجموعات الضغط الترافع 

Le plaidoyer et le lobbiying



اللوبياتعمل وبين الترافع اإلختالفأوجه 

اللوبيات الترافع 

يعمل في سرية وخفاء 

له عالقة بالرهان المجتمعي 

العمومية اللسطة/ يخاطب المقرر السياسي

غير معلنة / له أهداف غامضة 

عامة الناس / العموم يخاطب

اجتماعي واسع يهدف إلى تحقيق وقع

يستغل النظام السياسي القائم 

السياسيين يستهدف الفاعلين

مسير من طرف مجموعات الضغط

يعمل لصالح مصالح ضيقة ومحصورة

االجتماعيينالفاعليينمقاربة تنافسية بين يندرج ضمن

يدافع عن قضية ومصلحة عامة  11



الترافعاستراتيجية

هي مجموع األدوات والتقنيات المنظمة في إطار خطة: المرافعةاستراتيجية•

تم محددة من أجل تحقيق هدف تم إعداده مسبقا، وذلك باالعتماد على إمكانيات ي

.رصدها إلحداث التأثير على أصحاب القرار عبر مجموعة من المراحل
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وضع تصور لما تطمح  المنظمة للوصول إليه عل 

المدى البعيد؛

الرؤية 

ي تقوم التعريف بالمنظمة وتحديد طبيعية األعمال الت

وأهدافها وآليات عملها؛بها

الرسالة 

د؛التأثير الذي تريد أن تصل المنظمة على المدى البعي الهدف 

اإلستراتيجي

ترجم تحديد المشاريع والمخططات التنفيذية التي ت

األهداف التي تريد المنظمة الوصول إليها؛

برنامج 

العمل 

أدوات لقياس مدى إحداث التأثر وتحقيق األهداف 

المرجوة؛

المؤشرات 



الترافع استراتيجيةإعداد 

االعتبار، الترافع تقتضي أخذ جميع العناصر المكونة لها بعيناستراتيجيةإن •

ة وذلك عملية التخطيط تقوم على أساس أهداف واضحة وبرمجة أنشطة مترابط

.ع أفضلفيما بينها، وهذا يتيح إحداث تأثير مهم لتغيير الوضع القائم إلى وض
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موضوع الترافع 
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الهدف من الترافع

خل سمي عام ألنه ممتد في الزمن وغير قابل للقياس، ويعتمد تد: الهدف العام•

ول إليهفاعلين متعددين، ومداخل متعددة، وهو التغيير المرغوب الذي نريد الوص

في يصف خطوات التغيير المتوقع، وهو قابل للقياس، ومحدد: الهدف الخاص•

الزمن، وبسيط، ويمكن مالحظته 
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تحليل اإلطار العام
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تحديد وتحليل المعنيين

وضع هم األشخاص الذين يتأثرون بشكل سلبي من ال: المتضررون المباشرون❖

ن في القائم، والذين سيستفيدون من عملية التغيير، وهم المواطنون المتواجدو

المجال الذي تستهدف حملة الترافع

من هم األشخاص الذين يتأثرون بشكل نسبي: المتضررون غير المباشرون❖

القرارالوضع القائم، ولكنهم ليسوا متضررين بشكل كبير وليسوا من أصحاب

العمومية، األشخاص والمؤسسات التي لها تأثير مباشر على السياسات:المسؤولون❖

والذين يساهمون في صياغة التشريعات والقوانين
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بناء التحالف 
شتركة، عملية تعاون وتنسيق بين منظمتين أو أكثر من أجل تحقيق أهداف مهو : التحالف

، ونجاعةعالية وتقتضي عملية التحالف جهدا كبيرا من أجل التشبيك وتحقيق نتائج أكثر ف

ئات لذلك فإن التحالف يشتغل ضمن إطار الحقوق، ويعمل على رفع الضرر على الف

.ا كثر تضررا من سياسات أو تشريعات أو قرارات سياسيةاإلجتماعية

18

:  خصائص التحالف

المكونة للتحالف بناء على أهداف محددة مسبقا؛اطرافوجود نظام تعاقدي بين ✓

قيم ومبادئ مشتركة بين مكونات التحالف؛ ✓

هداف؛ االعمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق ✓

تعدد المكونات التي تشكل التحالف؛✓

:  شكل التحالف

ينبني على وجود عضوية ثابتة وهيكلة تنظيمية ثابتة؛ : تحالف دائم✓

محددة وينتهي بمجرد االنتهاء منها؛ترافعيةيرتبط بنشاط أو حملة : تحالف مؤقت✓

هو انخراط األعضاء بشكل رسمي في التحالف وتأدية واجبات االنخراط، و: تحالف رسمي✓

ارتباط عضوي بالهيكل التنظيمي للتحالف؛ 

لقضايا وجود أعضاء غير دائمين، تتغير المواضيع وطريقة العمل حسب ا: تحالف غير رسمي✓

التي يتناولها؛



بناء خطة عمل 

ملية وفق األهداف المحددة، والقيام بعانشطةالعمل على صياغة : المرحلة األولى•

تسلسل الفرعية، وخلق التكامل والوانشطةاساسيةانشطةتحليل من أجل تحديد 

بينها وفق شبكة منطقية لترتيب األنشطة

القدرات توزيع األدوار والمسؤوليات على فريق العمل بناء على: المرحلة الثانية•

واإلمكانيات الخاصة بكل فرد من الفريق

هميته ومدى لتنفيذ األنشطة وفق شكل النشاط وأزمنية تحديد مدة : المرحلة الثالثة•

لتنفيذ تأثيره، وقدرة فريق العمل على استعمال الوسائل المناسبة في عملية ا

د دقيق تعبئة الموارد واآليات من أجل تنفيذ األنشطة، مع تحدي: المرحلة الرابعة•

.لنوعيتها، ومدى ارتباطها باألنشطة المبرمجة
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التواصل 
أهداف 4: خطة للتواصل من أجل 

اإلخبار-1

التحفيز -2

اإلقناع -3

الحث على الفعل -4

موهي خطاب أو بيان أو نص مختصر يعلن خبر أو معلومة، والتي تعبر عن : الرسالة
لى السلوكيات وأهدافها، وتتضمن دعوة لتعبئة الفاعلين أو التأثير عالترافعيةالحملة ضوع

.بشأن قضية معينةوالتحسيسأو المواقف أو من أجل التوعية 

رة ولغة ولتكون الرسالة جيدة يجب أن تتضمن تصريح حول وقائع قائمة، وأن تتسم بنب
..مناسبة
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قنوات التواصل 

التظاهرات العمومية؛❖

الملصقات واليافطات؛❖

اإلعالنات؛❖

المقاالت في الجرائد؛ ❖

تنظيم حمالت إعالمية؛ ❖

وسائل اإلعالم؛❖

.وسائل التواصل االجتماعي❖

M
u

st
ap

h
a 
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O

U
H

A
D

D
O

U
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معايير تقييم  األهداف 

ال  نعم  المعيار 

ن مدى تحقيق تحسبهايمكن أن نقيس هل هناك معطيات كمية أو نوعية

حقيقي وملموس عند تحقق الهدف من الترافع

المحدد قابل للتحقيق لو في وجود مقاومة هل الهدف

الهيئاتوبدعم  واسع من قبل األشخاص سيحضىهل الهدف المحدد  

على تحقيق الهدف هل يمكن الحصول على دعم ومساعدة تساعد

بشكل واضع الجهات المقررة في موضوع الهدف المحدد هل يمكن تحديد

تم تحديد آجال واقعية لتحقيق األهداف هل

وشخصيات بارزة تساعد على تحقيق هل هناك تحالفات مع هيئات 

األهداف
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Critères pour vérifier les objectifs

Critères Oui Non 
Existe-t-il des données qualitatives ou quantitatives qui 
montrent qu’en atteignant l’objectif, on arrivera à des 
améliorations réelles?

L’objectif peut-il être atteint ?
.. et même avec une opposition ?

Est-ce que l’objectif sera soutenu par un grand nombre 
de personnes ?

Serez-vous en mesure d’obtenir des appuis ou des aides à 
même de vous faciliter le travail sur l’objectif ?

Pouvez-vous identifier clairement les décideurs 
clés concernant l’objectif ? 

Est-ce que les délais pour atteindre l’objectif sont clairs et 
réalistes ?

Avez-vous des alliances nécessaires, avec les personnes 
ou les organisations clés, pour atteindre votre objectif ? 
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الورشاتعمل 

بطاقة تشخيصية للمشكل •
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قالوضعية القابلة للتحقي الوضعية المأمولة  الوضعية المشكل 

األولويات 

المسؤولةالجهات 

االنتظارات

المطالب 

المشكل بدقة تحديد

الواجب القيام العمليات

بها
المطلوبة إلزالة العمليات

الضرر 
األسباب 

العوامل 

اآلثار المترتبة عنه 

معطيات قياس تحقق 

تحسن بعد التحقق الهدف

المرجوة النتائج الفئات المتضررة منه 




