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صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة

احلق يف املشاركة يف عمليات احلكم يف البلد )املادة 21 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(. 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

املشاركة )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 21 (2

نطاق المدافعة     

وطني
عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وارشاك صنّاع  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الرتويج/التعزيز •

فترة الحملة  

من 1 متوز/يوليو، 2014 - 31 كانون الثاين/يناير، 2018 )مرشوع 209 شارع امللك حسني الذي يتضمن 
الثاين.  ُبِذلت خالل املوسم  التي  الثالث( مع تقييم مستقل ملدى مالءمة وفعالية اجلهود  الثاين واملوسم  املوسم 
ومن اجلدير بالذكر أنه خالل هذه الفرتة، نّفذت رشكة اخلط الرمادي لألفالم )يشار إليها »الرشكة«( محلة موجزة 
يف الفرتة التي سبقت االنتخابات الربملانية )أيلول/سبتمرب 2016( هدفت إىل رفع الوعي، السيام بني الشباب 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و25 حول دورهم كناخبني، من خالل املسامهة يف  فهمهم وحتفيز مشاركتهم يف 
التصويت القائم عىل أساس القضايا، ومساءلة النواب يف الفرتة التي تسبق االنتخابات الربملانية )محلة رفع الوعي 

بالتصويت عىل أساس القضايا(.

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  املصدر:   1

هنج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( حقوق اإلنسان 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز. 
السياق  األربع يف أي جمال حسب  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
يتم وضع  قد   :23 املادة  املثال،  احلق. عىل سبيل  انتهاك  فيه  يتم  الذي 
من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف  العامل  نقابات  إىل  االنضامم  يف  احلق 
»املشاركة« حيث يكون التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 21 )1(: لكل شخص 

وإما  مبارشة  إما  لبلده،  العامة  الشئون  إدارة  يف  املشاركة  حق 
بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
املنهجية، فقد حّدد جماالت العمل هذه والتكنولوجيا عىل أهنا 
املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  والتقّدم  العمل  لتقييم  رئيسية  جماالت 
من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  والعيوب 
مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل  املدافعة  إجراء  عنارص 

للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v


حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

صفحة 3

ملّخص موجز
تم الرّتكيز بشـــكل كبـــر عىل الدور القيـــادي للربملان يف هندســـة جهود اإلصالح حتـــت القبة. ويف حني 
أن هـــذا الرّتكيز ســـليم من الناحيـــة النظرية إال أنه يتســـبب يف إشـــكالية عىل أرض الواقع بســـبب عدم 
الثقـــة لدى املواطنـــني يف أداء الربملـــان وعدم الرىض عـــن ذلك األداء حاليـــًا. ورّدًا عـــىل ذلك، عززت 
رشكة اخلـــط الرمادي لألفالم حـــق األردنيني يف املشـــاركة يف عمليات احلكم يف البلد من خالل سلســـلة 
برامج مبتكرة عىل اإلنرتنت تســـمى 209 شـــارع امللك حســـن. وكان هدفهم األســـمى تغير وجهات 
نظر األردنيـــني ومواقفهم وعاداهتـــم يف التصويت يف االنتخابـــات الربملانية. وجتاوزت سلســـلة احللقات 

توقعاهتـــم يف زيادة معرفة املواطنني ومشـــاركتهم.

ومن خالل منصـــة تلفزيون اإلنرتنـــت عرمرم 4، أنتجت الرشكـــة ما جمموعه 32 حلقة من 209 شـــارع 
امللك حســـن لتضع بني يدي املشـــاهدين حتديثات شـــهرية لعمل الربملان وجلســـاته )حيـــث تم إنتاج 
25 حلقـــة و3 من إعالنـــات اخلدمة العامة خالل املوســـم الثاين، وتـــم إنتاج 7 حلقات يف إطار املوســـم 
الثالث(. واختذت سلســـلة احللقـــات عىل اإلنرتنت شـــكل هيئة رقابة عـــىل الربملان، مما يعّزز الشـــفافية 
ويوفـــر للمتابعني تغطيـــة إعالمية نوعية للجلســـات الربملانية. وتـــم تنفيذ »محلة رفع الوعـــي بالتصويت 
عىل أســـاس القضايا« خالل الفـــرتة الزمنية هلـــذه احللقات يف فرتة اإلعـــداد لالنتخابـــات الربملانية التي 
جـــرت يف أيلول/ســـبتمرب 2016، حيث قامت الرشكة بنـــرش ثامنية مقاطع فيديو وأربعة رســـوم متحركة 
وثـــالث أوراق بحثيـــة، رّكزت عىل املســـتويات املختلفـــة لتمثيـــل املواطنني، والتصويت عىل أســـاس 
القضايا، واملنصات االقتصادية والسياســـية، واســـتخدمت قضيتـــني وطنيتني مها الرضيبـــة والتوظيف، 
كأمثلة عىل السياســـات املتوقعة من املرشـــحني. وتـــّم بث مقاطع الفيديو والرســـوم املتحركـــة التي تم 

إنتاجهـــا يف إطار هـــذه احلملة من خالل قناة 209 شـــارع امللك حســـني. 

ومـــن أجل قيـــاس األثر الـــذي أحدثته، ســـعت الرشكـــة إىل إجراء تقييـــم خارجي مســـتقل للجهود 
املبذولة خالل املوســـم الثاين مـــن مرشوع »209 شـــارع امللك حســـن« اخلاص هبا. وعـــىل الرغم من 
أن معدل من أجابوا عىل االســـتطالع عـــرب اإلنرتنت يمكن اعتبـــاره أحد معّوقات التقييـــم، إال أن 95 % 
من املســـَتطَلعني قالوا إن سلســـلة احللقات عىل اإلنرتنت قد زادت وعيهم باجللســـات الربملانية وســـّلطت 
الضـــوء عـــىل دور الربملان والقوانـــني. وقال أكثر مـــن 77 % من املســـَتطَلعني إن سلســـلة احللقات عىل 
اإلنرتنت قد شـــّجعتهم عـــىل التفاعل مـــع الربملان من خـــالل واحد أو أكثـــر من هذه األنشـــطة التي 
من شـــأهنا تغير الســـلوك: متابعة األخبار الربملانيـــة عن كثب، ومراقبـــة نواهبم، والبحث يف الشـــؤون 

الربملانية، ومناقشـــة الربملان مع أصدقائهم، وغرس الشـــعور باملســـؤولية، واملشـــاركة يف االنتخابات.

يف البدايـــة، أجرت الرشكة حتليـــاًل إعالميًا ووجدت بأنـــه مل يكن هناك مصدر لألخبـــار يمنح الناس نظرة 
واقعيـــة عام حيدث بشـــأن العمليـــة الترشيعية يف الربملـــان. وأّكد حتليلها بـــأن هناك افتقـــار للمعلومات 
املتعلقة بـــام تتضمنّه العملية فعليًا. وســـاهم عامالن رئيســـيان يف أمهيـــة ومالءمة قيـــام الرشكة بإطالق 

اإلنرتنت: امللك حســـن عىل  209 شـــارع  سلسلة حلقات 

التغطية اإلعالمية املضللة للربملان والتي تركز عىل املشاحنات والعنف وسوء السلوك، أو يساء وصفها عىل . 1
أهنا أخبار جادة، ويف كثر من احلاالت تكون متحيزة وخارجة عن السياق، مما يعّزز وجهات نظر املواطنني 

السلبية جتاه الربملان.

عدم معرفة املواطنني لدور الربملان مما يؤدي إىل عدم املباالة يف احلياة الربملانية، وعدم كفاية الرقابة عىل أداء . 2
النواب، وبالتايل ضعف املساءلة.

وباإلضافـــة إىل ذلك، فقد متّيز التاريـــخ املعارص لألردن بوجـــود فرتيت تعليق للحيـــاة الربملانية، وحاالت 
ل العشـــائر عىل األحزاب السياســـية. وقد أدى  حّل متكـــررة، وتزوير األصوات، وقانـــون انتخاب يفضِّ
ذلـــك إىل برملانات ضعيفـــة متتالية ال ترقى إىل مســـتوى توقعـــات املواطنني. وقد أظهر اســـتطالع للرأي 
أجراه مرصـــد الربملان األردين5 أن 58.6 % من األردنيني يشـــّككون يف قدرة النواب عىل مناقشـــة ومعاجلة 
التحديـــات التي تواجـــه البلد. وقد أّثـــر ضعف احليـــاة الربملانية عـــىل إدراك الناس وســـلوكياهتم جتاه 
 الدور األســـايس للربملان. وال يرى ســـوى 9 % مـــن األردنيني بـــأن دور الربملان هو ترشيعـــي 6، واختار

رشكة  أطلقتها  التي  عرمرم،   - اإلنرتنت  تلفزيون  منصة   4

إلكرتونية  منصة  عن  عبارة  هي  لألفالم،  الرمادي  اخلط 
وجهة  يف  وبرامج  فيديو  مقاطع  تعرض  العربية  باللغة 
والفعاليات  األحداث  حول  متمّدنة  وبطريقة  بديلة  نظر 

 وتشمل سلسلة برامج 209 شارع امللك حسني. 
http://aramram.com/about-us

5  مرصد الربملان األردين، استطالع للرأي حول أداء املجلس 

القدس  مركز  األردن،   - عامن   ،2012 عرش،  السادس 
https://bit.ly/2sMLuB4،للدراسات السياسية

فيام  األردين  املجتمع  داخل  االجتاهات  حتّري  راصد،   6

يف  واملشاركة  السياسية  واملعرفة  السياسية  باألحزاب  يتعلق 
االنتخابات، 2012، عامن، األردن، مركز احلياة، 

https://bit.ly/2JLxOQu

http://aramram.com/about-us
https://bit.ly/2sMLuB4
https://bit.ly/2sMLuB4
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76 % من الناخبني مرشـــحيهم عىل أســـاس عشـــائر أو لقاء خدمات 7. وتســـهم هـــذه العوامل كلها يف 
الصورة الســـلبية للربملـــان األردين لدى املواطنني والشـــعور العـــام بالالمباالة جتاهه.

أشارت دراسة قام هبا البنك الدويل واملعهد الديمقراطي الوطني8 ملنظامت الرصد الربملاين )PMOs( إىل أن تغطية 
انتباه املواطنني ورضورة  الربملان من قبل منظامت الرصد الربملاين جيب أن حتّقق توازنًا ما بني الرغبة يف جذب 
انتقاد الربملان بشكل بنّاء بطريقة يمكن أن تفيد كال الطرفني، املواطنني واملرّشعني. وعندما تؤكد أنشطة منظامت 
الرصد الربملاين استخفاف املواطنني بالربملان، فإن هذا يمكن أن يؤدي يف الواقع إىل تقويض احلكم الديمقراطي. 
املواطنني  بتيسر وتعزيز معرفة  الربملاين  الرصد  تقوم منظامت  أنه عندما  أيضًا  الدراسة  ومع ذلك، فقد كشفت 
بالربملان، فإن ذلك يعزز عدة مكونات للحكم الديمقراطي مثل مشاركة املواطنني يف العملية الترشيعية، ومساءلة 
الربملانات أمام الناخبني، واإلصالح الربملاين. وأشارت الدراسة إىل أن الشفافية والوصول إىل املعلومات يؤديان 

يف هناية املطاف إىل زيادة تأثر املواطن عىل النهج العام للحكومة.

وعندمـــا ال يعـــي املواطنون هـــذه العملية، فإن هذا حيّد من مشـــاركة األشـــخاص. حيـــث ال ينتخبون 
أو يشـــاركون بطرق أخـــرى. وتناولت سلســـلة احللقات عىل اإلنرتنـــت أوجه القصور هـــذه من خالل 
الرتويـــج والتخصـــص يف تغطية احليـــاة الربملانية يف األردن مع الرتكيز عىل حقوق اإلنســـان، واملشـــاركة 
السياســـية، واملسؤولية املدنية، واالســـتدامة، والتنوع. وســـّلطت سلســـلة حلقات الرشكة عىل اإلنرتنت 
بعنوان 209 شـــارع امللك حســـن الضوء عـــىل دور الربملان كهيئة صنع سياســـات خاضعة للمســـاءلة. 
وقـــد حاولت هذه السلســـلة مـــن احللقـــات أن تقنع متابعينهـــا أنه بدالً مـــن أن يكون النـــواب عبارة 
عـــن مقّدمي خدمـــات مدفوعني بمصلحة شـــخصية، جيب أن يمّثلـــوا آراء املواطنني. وإن هـــذه العملية 
املعروفة باســـم املعلوماتيـــة الربملانية التي تقوم هبـــا الرشكة هي اجتـــاه متناٍم. فهي تســـتخدم تكنولوجيا 
املعلومـــات واالتصـــاالت لتعزيز املشـــاركة الربملانية البنّاءة من خـــالل تطوير أدوات تســـاعد املواطنني 
عـــىل فهم العمل الربملـــاين والعمليات الترشيعيـــة. وهي تنطوي عـــىل رقابة برملانية وتقديـــم تقارير جيدة 
لتعزيـــز املشـــاركة الربملانية البنّاءة من خـــالل تطويـــر أدوات ومعلومات بلغة واضحة تســـاعد املواطنني 
عىل فهم العمـــل الربملاين والعمليات الترشيعية. ولقد شـــّكلت سلســـلة حلقات الرشكـــة عىل اإلنرتنت 
209 شـــارع امللك حســـن مســـامهة كبرة يف تزويد املواطنني بمعرفة قانونية أكـــرب ومتكينهم من الوصول 

السياسية. العملية  إىل 

اإلنجازات
املدين  املجتمع  النواب ومنظامت  ثقة  اكتسبت  امللك حسني  209 شارع  أن سلسلة حلقات  بمكان  من األمهية 
التي عملت معهم عن كثب. كام اجتذبت هذه السلسلة من احللقات عىل اإلنرتنت قاعدة واسعة من اجلامهر 
للمشاركة يف احلوار العام حول قضايا خمتارة، السيام بني األردنينيً  اليافعني. ومن املهم مالحظة أن صيغة مقاطع 
من   %  65 أعامر  ترتاوح  حيث  الشباب،  من  املواطنني  جذب  يف  ناجحة  كانت  منها،  القصرة  خاصة  الفيديو، 

املتابعني بني 18 و34 عامًا.

لقد قام التقييم اخلارجي املستقل الذي أجري لسلسلة حلقات 209 شارع امللك حسن عىل اإلنرتنت )املوسم 
الثاين( بتقييم قدرة هذه السلسلة عىل حتقيق أهدافها. وُيظهر الشكل 1 متوسط مدى الوصول لكل حلقة ومدى 
الفيديو  مقاطع  عىل  املواطنني  تعليقات  عدد  عىل  الضوء  املعلومات  هذه  وتّسلط  اإلمجايل.  والتفاعل  الوصول 
73000. وكعينة ممثلة،  وخمططات املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس( والصور الثابتة التي وصلت إىل حوايل 

استهدف التقييم 5 % من إمجايل التعليقات أو 3656 من أفراد املواطنني إلجراء استطالع عرب اإلنرتنت. 

وتم نرش االستطالع عىل اإلنرتنت ملدة مخسة أسابيع وتم احلصول عىل 1590 استجابة فعلية عىل هذا االستطالع. 
وكام ُذكر سابقًا، يف حني أن معدل من أجابوا عىل االستطالع عرب اإلنرتنت يمكن اعتباره أحد معّوقات التقييم، 
إال أنه من اجلدير بالذكر أن 92 % من املشاركني يف استطالع الرأي عرب اإلنرتنت أشاروا إىل أن 209 شارع امللك 

حسن ساعدهم يف متابعة األنشطة الربملانية.

وباإلضافة إىل املسح عرب اإلنرتنت، تضّمن التقييم اخلارجي مقابالت هاتفية معّمقة. وعىل الرغم من استهداف 
مخسني، تم إكامل املقابالت مع عرشين مستطَلعًا باستخدام املعاير التالية بناًء عىل نتائج االستطالع عرب اإلنرتنت:

مستوى املشاركة، أي عدد املرات التي زاروا فيها صفحة 209 شارع امللك حسن عىل الفيسبوك. 1

مستوى الزيادة يف املعرفة. 2

النوع االجتامعي. 3

املوقع/املكان. 4

يف  الديمقراطية  وضع  االسرتاتيجية،  الدراسات  مركز   7

األردن، 2012، عامن - األردن، اجلامعة األردنية،
https://bit.ly/2l0gNDZ

8 تعزيز املساءلة الربملانية ومشاركة املواطنني والوصول إىل 

املعلومات: استطالع عاملي ملنظامت الرصد الربملاين، أندرو 
جي. ماندلباوم، 2012، املعهد الديمقراطي الوطني ومعهد 

https://bit.ly/2LCdQF5 .البنك الدويل، املصدر

https://bit.ly/2l0gNDZ
https://bit.ly/2l0gNDZ
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

يف  بام  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  مع  إضافية  معّمقة  تقييم  مقابالت  وأجريت 
للعادات  النواب إىل حتليل  قائمة  املدين. واستندت  املجتمع  النواب ومنظامت  ذلك 
اإللكرتونية لـ50 نائبًا تم اختيارهم عشوائيًا ومتت مقابلة عرشة نواب منهم. وكان 
خمتلف  يف  الرشكة  مع  تعاونت  التي  املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   42 هناك 
هلذه  االختيار  معاير  وتضّمنت  منها.  مخس  مع  مقابالت  إجراء  وتم  احللقات 
)ملنظامت  األنشطة  ونوع  للنواب(؛  نشط  غر  أو  )نشط  املشاركة  مستوى  املقابالت 

املجتمع املدين(.

العديد من  أدناه، حّددت  اكتامالً  أكثر  نحو  تناوهلا عىل  يتم  التي  التقييم،  نتائج  وإن 
لألخبار  االستهالكية  العادات  استدامتها:  يمكن  التي  للفوائد  الرئيسية  املؤرشات 

الربملانية؛ ومعرفة احلياة الربملانية؛ واملواقف جتاه عادات التصويت.

العادات االستهالكية لألخبار البرلمانية: التغطية  
اإلعالمية ومشاركة الشباب

التغطية  209 شارع امللك حسن يف معاجلة نقص  نجحت سلسلة حلقات الرشكة 
اإلعالمية الكافية واحلافلة باملعلومات حول الربملان وكذلك يف جذب مجهور واسع 
ويافع.  وباملقارنة مع املنافذ اإلعالمية األخرى، ُتعترب التغطية اإلعالمية التي قامت 

هبا الرشكة أكثر تفصياًل يف تغطية كل من الربملان واالنتخابات.

التوعية  لغرض  االجتامعي  التواصل  وسائل  تستخدم  التي  املنظامت  تزايد  ومع 
وبلغ   .9 االجتامعي  التواصل  وسائل  أنشطة  وقياس  فهم  املهم  فمن  واملشاركة، 
الوصول اإلمجايل ملقاطع فيديو حلقات 209 شارع امللك حسن 9701234 وبلغ 
عدد املشاهدات الفعلية ملقاطع الفيديو 2082508 )انظر الشكل 1(. وجتاوز ذلك 

توقعات الرشكة وشّكل 21.4 % من إمجايل الوصول. وزاد عدد مشاهدات مقاطع الفيديو ومشاركة املواطنني 
 130269 الفيسبوك نشطة للغاية حيث يوجد  209 شارع امللك حسني عىل  مع تطور احللقات. وإن صفحة 
متابعًا يتألفون من قاعدة معجبني بنسبة 73 % من الذكور و27 % من اإلناث. وكوسيلة تواصل، متّكن الفيسبوك 
مّثل  الفيسبوك،  عىل  الرشكة  موقع  حتليل  إىل  واستنادًا  املستهدفون.  الشباب  املتابعني  إىل  بنجاح  الوصول  من 
الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و34 عامًا 65 % من املواطنني )29 % ترتاوح أعامرهم بني 18 و24، 
و36 % ترتاوح أعامرهم بني 25 و34(. ومن اجلدير بالذكر أن نسبة 17 % إضافية من املتابعني كانت بني 35 
وسائل  استخدام  عليهم  يسهل  الذين  سنًا  األصغر  األردنيني  السكان  بوضوح  املتابعني  مّثل  وقد  عامًا.  و44 
التواصل االجتامعي واملشاركة من خالهلا. وقد أنشأت صفحة الفيسبوك نقاشًا قويًا عرب اإلنرتنت مع أكثر من 
73000 تعليق مما سّجل 23 % من إمجايل التفاعل )انظر الشكل 1(. غر أهنم واجهوا حتديات يف حتقيق تفاعل 

من قبل النساء. 

معرفة الربملان: الشفافية ودور الربملان )الرقابة واملوازنة والترشيعات(

الربملانية،  الشفافية  امللك حسن عىل اإلنرتنت من  209 شارع  الرئيسية لسلسلة حلقات  الرسائل  لقد عززت 
انتخاب  وأمهية  الرقايب،  الربملان  ودور  الترشيعات،  وحتليل  الربملان،  ومسؤوليات  أدوار  عىل  الضوء  وسّلطت 

نواب مؤهلني يمثلون أولويات املواطنني.

ويف حني أن سلسلة احللقات عرب اإلنرتنت مل تنجح يف إنشاء قناة تفاعل مبارشة عرب اإلنرتنت بني النواب وعامة 
املتابعني، إال أهنا نجحت يف رفع مستوى معرفة املتابعني بشأن األنشطة واألدوار واملسؤوليات الربملانية. وقد تم 
91 % من املشاركني يف االستطالع عرب اإلنرتنت إىل أن معرفتهم قد  التحّقق من صحة ذلك من خالل إشارة 
زادت حول القضايا والقوانني املهمة التي يتم مناقشتها يف الربملان. وتم االستشهاد بمواضيع مثل املوازنة العامة 
مواضيع  هذه  وكانت  للمساءلة.  خاضعة  سياسات  صنع  كهيئة  الربملان  ودور  والالمركزية  االنتخاب  وقانون 
40 % من املشاركني يف االستطالع التقييمي إىل زيادة معرفتهم  رئيسية تم استكشافها يف عدة حلقات. وأشار 
فهمهم  ازدياد  إىل   %  23 من  أكثر  وأشار  وإقرارها؛  ومناقشتها  الترشيعات  صياغة  يف  الربملان  بدور  يتعلق  فيام 
لدور الربملان يف الرقابة عىل أداء احلكومة؛ وحتّسن فهم 20 % من املستطَلعني لدور الربملان كهيئة صنع سياسات 

خاضعة للمساءلة.

املواقف وعادات التصويت

من الصعب جدًا قياس التغير يف املواقف دون رؤية تغرات سلوكية مقابلة. وكشف التقييم اخلارجي املستقل 
من   %  74 ذكر  حيث  التصويت.  سلوك  يف  تغيرات  إىل  أدت  التي  املواقف  يف  الكبرة  التحوالت  بعض  عن 
املشاركني يف االستطالع بأهنم غّروا عاداهتم التصويتية نتيجة لتفاعلهم مع سلسلة حلقات 209 شارع امللك 
حسن عىل اإلنرتنت. عىل سبيل املثال، أشار 43 % إىل أهنم قد اختاروا مرشحني يمثلون وجهات نظرهم. وقال 

الشكل 1: معلومات معدل التفاعل للعينة املستهدفة )5 %( 
من خالل مسوح ومقابالت تقييمية خارجية.

 »كل ما يتعلق بالسياسة يف األردن حيتاج إىل برنامج كهذا.«
 - ذكر، )18 - 25(، الزرقاء

»فهمُت الدور احلقيقي للربملان الذي هو عىل عكس ما 
كنت أظنه بأنه مزّود خدمات. لقد جعلني أكثر إدراكًا 

حلقوقي«. - ذكر )18-25(، عاّمن

9 للحصول عىل ملّخص موجز ألنواع مقياس وسائل التواصل 

أساسية  قياس  أدوات   5 املقال:  هذا  إىل  ارجع  االجتامعي، 
بقياسها  تقوموا  أن  جيب  االجتامعي  التواصل  لوسائل  وسهلة 

اآلن، بواسطة جني ديرنغ ديفيس،
https://bit.ly/1S3jwXV



صفحة 6

209 شارع الملك حسين  - شركة الخط الرمادي لألفالم

قرابة 33 % اهنم صّوتوا عىل أساس قدرة املرشح/ة عىل التعامل مع الترشيعات، وبنى 31 % قرارهم عىل كيفية 
تعامل املرشحني مع القضايا الوطنية. ومن اجلدير بالذكر أن أكثر من 17 % ذكروا أهنم حرضوا فعليًا مناظرات 

املرشحني وزاروا خيامهم مما ساعدهم عىل فهم الربامج االنتخابية للمرشحني بشكل أفضل.

الدروس المستفادة
التالية حتديات ودروسًا أساسية للتأمل فيام يتعلق بتجربة الرشكة يف بحث وإنتاج  تقّدم عنارص إجراء املدافعة 
املشاركة يف عمليات  املواطنني يف  لتعزيز حق  امللك حسن عرب اإلنرتنت  209 شارع  وتوزيع سلسلة حلقات 

احلكم يف البلد.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

الوفاء باملواعيد النهائية لإلنتاج

من  حلقة  لكل  نسبيًا  السلس  التنفيذ  إىل  أدى  مما  اإلنتاج،  يف  كبرة  بخربة  يتمّتع  جدًا  قويًا  فريقًا  الرشكة  متتلك 
سلسلة حلقات 209 شارع امللك حسن. ولدى الرشكة أعضاء فريق من ذوي اخلربة للقيام باألدوار املحددة 
واملطلوبة. وقد تم بيان عملية اإلنتاج بشكل واضح، ويقوم املنتج املنّفذ بإدارة خط اإلنتاج الكيل لكل حلقة. ويف 
حني أن اجلدول الزمني للعمل يتذبذب عىل مدار العملية، يمكن أن يؤدي هذا إىل قيام املوظفني فعليًا بالعمل 

ليل هنار للوفاء باملواعيد النهائية لإلنتاج.

الدروس املستفادة: إدارة التوقعات والنجاح غري املتوقع

حققت الرشكة تواصاًل أكرب مما كان متوقعًا فيام يتعلق بمشاركة الناخبني يف االنتخابات الربملانية يف عام 2016. 
حيث ذكرت مهس رباح من الرشكة: »عملنا عىل زيادة الوعي باالنتخابات الربملانية وكان التواصل ضخاًم. لقد 
8 ماليني مشاهد/ة )متكرر(، ولكن مع وجود الكثر من املشاركات عىل شبكات التواصل  وصلنا إىل حوايل 
االجتامعي، مل نتمكن من أن ُنجاري التعليقات«. وأدى ذلك إىل رفع مستوى آمال الناس. غر أن النتيجة مل ترَق 
إىل مستوى توقعات الناس. وأّدى ذلك إىل الشعور بخيبة األمل واخلذالن، مع تعلم الرشكة درسًا بشأن احلاجة 
إىل معاجلة وإدارة توقعات املتابعني. فالتغير يأخذ وقتًا ليحدث. ويعتقد املتابعني، وخاصة الشباب، بأن التغير 
سيأيت برسعة. وإن بناء مشاركة املواطنني عملية طويلة. وسوف يتطلب األمر إعدادًا ووقتًا للوصول إىل تلك 

الغاية. 

ومع تطور سلسلة حلقات 209 شارع امللك حسن عرب اإلنرتنت، حظيت الرشكة باملزيد من تفاعل املتابعون. 
عىل سبيل املثال، القت احللقة األخرة للرشكة بشأن النظام الرضيبي انتشارًا واسعًا ورسيعًا، حيث حظيت بأكثر 
من مليون مشاهد/ة وتم مشاركتها أكثر من 7000 مرة. ويف حني ُتعّد هذه نتائج مرغوب فيها، إال أن التأثر عىل 

البناء التنظيمي للحملة قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.

البحث

يتم سّن قوانني مهمة تؤثر عىل حياة املواطنني اليومية ولكنها تبقى خارج العملية اليومية. وأمضت الرشكة وقًتا 
امللك حسني. وتضّمن ذلك إجراء  209 شارع  طوياًل يف إجراء بحث مستفيض حول كل حلقة من حلقات 
مقابالت مع النواب وخرباء ومنظامت جمتمع مدين. وتتعاون الرشكة مع واحدة أو اثنتني من منظامت املجتمع 
املدين لكل حلقة، مما جيعل من املمكن إجراء مقابالت مع أولئك الذين سبق هلم إجراء بحث معّمق واخلروج 
ملجلس  الداخيل  النظام  عىل  يؤثر  كيف  وخاصة  االنتخاب،  قانون  دراسة  املثال،  سبيل  عىل  حمددة.  بتوصيات 
النواب. وكشف هذا عن عملية ال جتعل الربملان خاضعًا للمساءلة أمام املواطنني، بل وينتج عنه يف الواقع برملان 
القيام بعمله وكذلك  الربملان عىل  الذي يؤثر عىل قدرة  الداخيل  النظام  ضعيف. وسّلط الضوء عىل مشاكل يف 
تصورات الناس. إن التزام الرشكة باحلصول عىل معلومات برملانية دقيقة ومهمة دفع الناس إىل املشاركة بنشاط 

أكرب يف العمليات الربملانية ومع نواهبم.

استخدام الرسائل اإلجيابية

املهم  من  ولكن  املتابعني.  انتباه  جلذب  جريئة  بيانات  إصدار  وتم  وموجزة.  بسيطة  املستخدمة  الرسائل  كانت 
مالحظة أن هذا النهج كان له نتائج عكسية يف بعض احلاالت. حيث تم النظر إىل بعض الرسائل عىل أهنا سلبية، 
أو تفتقر إىل املوضوعية، أو أهنا متشّبثة برأهيا إىل حد كبر، أو تتبنى وجهة نظر معينة. وعرفت الرشكة أن الرسائل 
السلبية تسببت يف اخّتاذ املتابعني ملوقف دفاعي بدالً من املشاركة يف مناقشة املوضوع. وكانت الرسائل اإلجيابية 
أحد الدروس اهلامة املستفادة باإلضافة إىل احلاجة إىل االستفادة من البحث ورصد ردود األفعال عىل الرسائل 

»فهمُت الفرق بني السياسات االقتصادية اليمينية واليسارية 
يف  تغير  إحداث  يف  إمكانيته  ومدى  الربملان  ومسؤولية 
يف  عاداهتم  الناس  غر  وإذا  الشعب.  إرادة  ومتثيل  األردن 

 التصويت، فيمكنهم تغير الطريقة التي تدار هبا البالد«. 
 - ذكر )18-25(، إربد
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حقوقي  أعرف  أصبحُت  قانونية.  خلفية  الربنامج  »أعطاين 
ُمدِركة«.  كمواطِنة  ومسؤوليتي  الربملان،  ومسؤولية   أكثر، 

- أنثى )40-60(، الزرقاء

 املصدر: بعثة االحتاد األورويب ملراقبة االنتخابات،  
10

 اململكة األردنية اهلاشمية، االنتخابات الربملانية، 
 20 أيلول/سبتمرب، 2016، التقرير النهائي،

 13 ترشين الثاين/نوفمرب، 2016، صفحة 45. 
https://bit.ly/2sYFDYn

من أجل خلق تفاعل واحلفاظ عليه.

اجتذاب اجلمهور املستهدف مع احلفاظ عىل دّقة املعلومات

قامت الرشكة بإجراء تغيرات كبرة عىل صيغة مقاطع الفيديو اخلاصة بسلسلة حلقات 209 شارع امللك حسن. 
30 دقيقة، وكانت ذات طابع أكاديمي أكثر، وشملت  ففي السابق، كانت احللقات ُتعَرض بصيغة مقاطع من 
تفاصيل معمقة حول قانون معنّي. ونتج عن ذلك اجتذاب متابعني من املحامني والنواب بشكل رئييس، وليس 
عامة الناس، وليس الشباب حتديدًا. وجّربت الرشكة كثرًا، ورصدت االجتاهات من مجيع أنحاء العامل ملعرفة ما 
يشاهده الناس يف األردن وعىل الصعيد الدويل. وقامت الرشكة أيضًا برصد وتفصيل التحليالت اخلاصة هبا. إن 
معظم متابعينهم كان من األردن وكذلك من األردنيني الذين يعيشون يف اخلارج، والذين يعيش كثر منهم يف 
دول اخلليج حتديدًا. وقاموا بعمل حتّول كبر، من صيغة 30 دقيقة إىل إنتاج حلقات ملدة ثامين دقائق ختّللها عرض 
»مقابالت موجزة« مع الناس. وكان من األمهية والصعوبة بمكان احلفاظ عىل دّقة املعلومات. ومن املهم بشكل 
خاص مالحظة أن عمليات البحث واملقابلة ظلت عىل نفس النسق. حيث ان الدرس األسايس هو فهم أنه يتعنّي 
بذل نفس القدر من الوقت واجلهد يف البحث بغض النظر عن طول صيغة مقطع الفيديو. حيث حدث التغير يف 
عملية التلخيص التي أصبحت أكثر تركيزًا وكثافة. بل حتى أن صيغة الثامين دقائق قد تقلصت يف هناية املطاف 
إىل نطاق حلقات ترتاوح مدهتا من ثالث إىل أربع دقائق. والقت هذه احللقات القصرة انتشارًا رسيعًا وواسعًا. 
من  املستهدف  اجلمهور  جذب  يف  واضح  بشكل  جدًا  ناجحًا  القصرة  الفيديو  مقاطع  صيغ  إىل  التحول  وكان 
الشباب. ويف نفس الوقت، بغّض النظر عن طول الوقت املخصص لكل حلقة، كان من الرضوري احلفاظ عىل 

دقة وجودة املعلومات املقدمة.

 الحشد

لقد تم تعريف حشد املتابعني الذي قامت به الرشكة عىل أساس »املشاركة والتفاعل« - مثل التصويت، ومراقبة 
اجللسات الربملانية، والتواصل املبارش مع النواب، وحماسبة الربملان بشكل موضوعي. وكام أشر يف السابق، فقد 
أثبت استخدام وسائل التواصل االجتامعي أنه أداة تواصل فعالة إلرشاك الشباب األردين والتفاعل معهم. ويف 

الوقت نفسه، من املهم حتديد قيود عملية احلشد باستخدام منصات وسائل التواصل االجتامعي.

استخدام وسائل التواصل االجتامعي للمشاركة والتفاعل

خّططت الرشكة الستخدام وسائل التواصل االجتامعي، والسيام صفحتها عىل الفيسبوك، كمنصة حلشد املتابعني 
للتفاعل مبارشة مع النواب. ولقد واجهت عائقًا مهاًم أمام هذا اهلدف عندما اكتشفت أن النواب ال يستخدمون 
أو ال يعرفون كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي بفعالية. وكان هذا بالتأكيد أحد عوامل عدم نجاحها 
املزيد  الستحداث  واضحة  حاجة  عن  هذا  وكشف  واملتابعني.  النواب  بني  اإلنرتنت  عرب  تفاعل  قناة  إنشاء  يف 
من األساليب املبتكرة الثارة تفاعل ومشاركة بني النواب واملتابعني. وفيام يتعلق بالنواب املنتخبني يف انتخابات 
عام 2016، من 130 نائبًا املنتخبني يف 20 أيلول/سبتمرب، كان 73 فوق سن الـ50 وكان 57 منهم دون سن 
الـ50 10. وهذا سوف يستمر بالتأكيد يف تشكيل حتٍد مستمر الستخدام وسائل التواصل االجتامعي لغرض هذه 

املشاركة والتفاعل )انظر قسم ارشاك صنّاع القرار(.

والحظت الرشكة أيضًا أنه مل يكن هناك اجتاه معني عند حتليل توقيت موعد إصدار مقاطع الفيديو وخمططات 
املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس(. حيث أن طبيعة وسائل التواصل االجتامعي جتعل الناس ينرشون املشاركات 
بسبب  الوزن  من  الكثر  االجتامعي  التواصل  إعطاء وسائل  إىل عدم  أيضًا  املواطنون  ويميل  أمرها.  ينسون  ثم 
التواصل  ظهور معلومات جديدة طوال الوقت. وهذا جيعل من الصعب احلفاظ عىل االهتامم وكذلك حتسني 
والتفاعل مع اجلامهر املستهدفة. وتدرك الرشكة حاجتها يف املستقبل لبناء التعاون مع وسائل اإلعالم األخرى 
لتحسني الدعاية والتسويق وتوزيع حلقات 209 شارع امللك حسن من خالل قنوات إعالمية أخرى عن طريق 

شبكة اإلنرتنت أو خارجها أو عىل التلفزيون.

معاجلة أوجه القصور يف املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي )اجلندر(

كان هناك اختالف واضح يف املشاركة املبنية عىل النوع االجتامعي، مع ضعف واضح يف جذب مشاركة اإلناث. 
وَعَزت الرشكة هذه الفجوة إىل عاملني رئيسيني: 1( مل تكن الرسائل الرئيسية تراعي النوع االجتامعي؛ و2( مل يتم 
تقديم معلومات وحقائق تتعلق بكيفية تأثر القوانني واملوضوعات التي نوقشت عىل النساء او عىل الرجال )من 

منظور النوع االجتامعي(.

عرضه  ليتم  أفالمها  أحد  الرشكة  قّدمت  النساء،  من  أوسع  قاعدة  إىل  للوصول  املعيقات  استكشاف  إطار  ويف 
ومناقشته من منظور النوع االجتامعي مع جمموعة من منظامت املجتمع املدين التي يموهلا برنامج USAID لدعم 
املستقبلية  القضايا  املناقشة، اختذت الرشكة إجراءات بشأن كيفية معاجلة  املدين. ونتيجة هلذه  املجتمع  مبادرات 
يف مقاطع الفيديو واألفالم القادمة. وأحدث هذا حتوالً يف منظورهم يف خماطبة النساء. عىل سبيل املثال، ُيعترب 

https://bit.ly/2sYFDYn
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قد  اللغة  يف  التحول  أن  هذا  وكشف  املذّكر.  لصيغة  منحازة  ولكنها  »حمايدًا«  الذكورية  للغة  العام  االستخدام 
حُيدث اختالفًا يف كيفية تفاعل املجتمع، والسيام النساء، مع احللقة. كام حّددوا احلاجة إىل تقييم كيفية تصوير 
االجتامعي  النوع  يف  خبر  قّدم  كام  النقاش.  ويف  ما  موضوع  حول  الرأي  وقائدات  واخلبرات  النساء  أصوات 
إنتاج بعض احللقات التي ركزت عىل القضايا التي سّلطت الضوء عىل  مراجعة حللقتني. ورشعت الرشكة يف 

ُسبل االنتصاف لعدم املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي مثل كوتا املرأة يف قانون االنتخاب.

إن استهداف املرأة بإعالنات ومشاركات حمددة وجهود أخرى ملعاجلة منظور النوع االجتامعي يمكن أن يفتح 
الباب ملزيد من مشاركة املرأة وتفاعلها يف املستقبل. هناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز عىل مراعاة النوع االجتامعي 
عند إعداد مقاطع الفيديو وخمططات املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس( والصور الثابتة. بل حتى أن استخدام 
النوع االجتامعي يف  للنوع االجتامعي كهذه يشّكل حتديًا نظرًا لعدم وجود إرشادات حمددة تراعي  لغة مراعية 
اللغة العربية. حيث جيب أن تتوافق األفعال والصفات والضامئر مع الفاعل أو املبتدأ، ولذلك يمكن أن يكون 
تطوير  يف  والتجارب  االستكشافات  هذه  ولكن  حالة.  كل  يف  املذكر  بجانب  املؤنث  ُوِضع  إذا  للقارئ  مرهقًا 

خيارات لغوية تراعي النوع االجتامعي ستكون رضورية ملعاجلة فجوة املشاركة عىل أساس النوع االجتامعي. 

ويمكن القيام بمزيد من العمل التعاوين مع منظامت املجتمع املدين بشأن املساواة بني اجلنسيني فيام يتعلق باملشاركة 
السياسية من خالل جهود املدافعة إللقاء الضوء عىل أمهية إرشاك املرأة يف املناقشات وصياغة القوانني، فضاًل عن 
حتليل تأثر القوانني والترشيعات من منظور النوع االجتامعي. وجيب بذل جهود خاصة إلجياد وعرض نامذج 

نسائية حيتذى هبن.

جذب تفاعل ومشاركة واسعن

حددت الرشكة بعض املالحظات واألفكار العامة للحشد املستقبيل وزيادة حافز متابعينها لالستمرار يف املشاركة 
والتفاعل حول القضايا التي هتّمهم:

التوسع يف املواضيع والقوانني وقضايا الرقابة التي تم تناوهلا . •

يف  • املقابالت  إجراء  خالل  من  مناقشتها  تتم  التي  باملواضيع  يتعلق  فيام  املواطنني  آراء  عىل  الرتكيز  زيادة 
الشوارع، واستطالعات الرأي عرب اإلنرتنت، والقصص اإلنسانية التي توضح كيف تؤثر قرارات الربملان 

عىل احلياة اليومية.

زيادة وترة اإلنتاج والنرش. •

الربيد  • وإشعارات  النرش،  وتاريخ  مناقشتها  ستتم  التي  القادمة  املواضيع  يلّخص  للمتابعني  تقويم  إنشاء 
امللك  شارع   209 متابعني  إىل  القادمة  احللقات  إصدار  ملواعيد  الرتويج  خالل  من  املحتملة  اإللكرتوين 

حسن.

عند  • تلقائيًا  الناس  بإعالم  يقوم  امللك حسن  209 شارع  لسلسلة حلقات  اخللوي  للهاتف  تطبيق  إنشاء 
صدور حلقة جديدة واملواضيع املشمولة.

اشراك صناع القرار

السياسات والتشارك يف اآلراء والتوصل إىل استنتاجات  بتقييم كل حلقة، قامت بتفحص  خالل قيام الرشكة 
وتوصيات حمددة . ومن املهم مالحظة أهنا مل ُتضِف طابعًا شخصيًا ومل »تنتقد« سياسيني حمّددين بعينهم. وعىل 
الرغم من تصنيف الرشكة عىل أهنا »وسيلة إعالم معارضة«، إال أهنا اكتسبت سمعة بأهنا مهنية للغاية، وذات 
لذلك،  ونتيجة  املعلومات.  حتليل  خالل  من  قضّيتها  إعداد  عىل  الرشكة  وركزت  ودقيقة.  واضحة  معلومات 
مؤيدين  وأشخاص  حكومية  دوائر  من  ومتابعني  إجيابية  سمعة  حسن  امللك  شارع   209 حلقات  اكتسبت 
أي  دون  واملحافظني  الليرباليني  النواب  من  كل  مع  جدًا  جيدة  عالقات  خلق  من  الرشكة  ومتكنت  للحكومة. 
صدامات. واحتاج النواب إىل وقت للتعرف عىل الرشكة وعملها حيث أهنا وسيلة تبث عىل اإلنرتنت، وليس 
منفذًا إعالميًا كبرًا. واكتسبت الرشكة االحرتام عندما رأى النواب والدوائر احلكومية جودة عملها. ويف وقت 
الحق، ُمنِحت الرشكة حرية الوصول إىل الربملان وحتى إىل االجتامعات املغلقة. وقد أدى ذلك إىل إقامة عالقات 

جيدة مع حوايل 50 نائبًا من إمجايل 150 نائبًا يف ذلك الوقت.

بناء العالقات واحلفاظ عىل الثقة

يتطلب بناء العالقات قدرًا كبرًا من الوقت والطاقة. وبصفتها وسيلة صغرة عىل اإلنرتنت، كانت هناك فرص 
قبل  من  رئييس  بشكل  القضايا  حول  املكثف  الرشكة  بحث  أجري  ولقد  تغتنمها.  أن  الرشكة  تستطيع  مما  أكثر 
النواب أنفسهم  اثنني، وأصبحا فعليًا »خبرين يف هذه القضايا«. وغدا هذا واضحًا عندما ال خيوض  موظفني 
بالتفصيل يف القوانني ألهنم ال يملكون نفس القدر من املعلومات حول القضية كالتي يملكها موظفو الرشكة. 

من  أقل  عدد  »هناك  لألفالم  الرمادي  اخلط  رشكة 
النساء يف املناصب القيادية وليس مجيعهن عىل استعداد 
للتحدث علنًا، مما يعني أنه من األصعب حتديد منظور 

املرأة حول بعض املسائل«.
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وإن أحد الدروس املهمة هو احلفاظ عىل الرسية عند بناء العالقات مع صنّاع القرار. عىل سبيل املثال، إذا أعطَِيت 
الرشكة معلومات وُطِلب منها عدم استخدامها، فإهنا ال تستخدمها حتى حتصل عىل »الضوء األخرض«. وقد 
ساعد هذا أيضًا عىل إعدادها وقدرهتا عىل فهم مربرات احلكومة جنبًا إىل جنب مع وجهات نظر أخرى حول 

القضايا عندما يتم إقرار توقيت توفر املعلومات.

تعزيز التفاعل املبارش بن املتابعن والنواب

كام لوحظ سابقًا، كان تعزيز التفاعل املبارش بني املتابعني والنواب هدفًا طموحًا مل يتم الوفاء به. ولقد تواصلت 
وأمهية  اإلنرتنت  عىل  حسني  امللك  شارع   209 حلقات  سلسلة  من  الغرض  لرشح  الوزراء  رئيس  مع  الرشكة 
اإلنرتنت ومل  احللقات عىل  النواب معرفة حمدودة بوجود سلسلة  املتابعني. ولكن كان لدى  الربملان مع  تفاعل 
املذكورة سابقًا،  العوامل  إىل  الفيسبوك. وباإلضافة  امللك حسني عىل  209 شارع  متابعني صفحة  يتفاعلوا مع 

حّددت الرشكة عددًا من القضايا اإلضافية التي سامهت يف هذا التحدي:

ال يستخدم النواب وسائل التواصل االجتامعي كأداة للتفاعل مع الناخبني إال بقدر حمدود ألهنم يفضلون  •
طرق التفاعل وجهًا لوجه )خارج شبكة اإلنرتنت(.

الفيسبوك للرتويج ألنشطتهم وإنجازاهتم من خالل نرش  • النواب بشكل أسايس صفحاهتم عىل  يستخدم 
املقاالت اإلخبارية التي ُتذكر أسامؤهم فيها، ولكنهم ال يطلبون آراء متابعيهم حول القوانني والقضايا التي 

تناقش يف الربملان.

ُتدار بعض صفحات النواب من قبل موظفي السكرتارية التابعني هلم وليس من قبل النواب أنفسهم، مما  •
يشر إىل أن النواب قد حيتاجون إىل احلصول عىل دعم فني.

ويف املستقبل، هناك حاجة إىل تدخالت أكثر حتديدًا وتنظياًم لزيادة وعي النواب بأمهية وسائل التواصل االجتامعي 
كأداة للتواصل والتفاعل مع ناخبيهم، خاصة مع األردنيني اليافعني. وسيكون من املفيد بناء خطة مراقبة ملستوى 
املشاركة والتي يمكن استخدامها لتعديل اإلجراءات بناًء عىل النتائج. وبرز عدد من التوصيات لتعزيز التفاعل 

بني املتابعني والنواب:

إدماج املزيد من املقابالت مع النواب لزيادة ظهورهم، ومساءلتهم، وحتسني معرفة الرشكة بمتابعينها من  •
النواب بصفة فردية ووجهات نظرهم.

وأن  • السيام  املصلحة،  وأصحاب  واملواطنني  النواب  مع  اإلنرتنت  شبكة  خارج  مبارشة  مناظرات  إجراء 
النواب ال يرون قيمة استخدام وسائل التواصل االجتامعي كوسيلة للتفاعل مع املتابعني.

تنظيم فعاليات للتشبيك بني النواب وناخبيهم، مع فعاليات تغطي مجيع املحافظات، السيام وأن االنتشار  •
اجلغرايف لسلسلة حلقات 209 شارع امللك حسني هو األعىل يف املراكز احلرضية ومنخفض يف املحافظات 

الصغرة.

إجراء نقاشات مبارشة عىل تويرت )tweet-ups( أو عىل الفيسبوك بني النواب واملتابعني. •

إنتاج كتيبات حول سلسلة حلقات 209 شارع امللك حسني لتوزيعها عىل النواب يف الربملان لزيادة وعيهم  •
بوجودها.

مع  • للتفاعل  الربملان  يف  املتاحة  األدوات  استخدام  عىل  وتشجيعهم  النواب  صفحات  إىل  املتابعني  حتويل 
النواب.

بناء قدرات النواب عىل االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي كأداة للتفاعل مع الناخبني. •

 أثر المدافعة على المنظمة
املستوى  به عىل  أهم عمل قمت  وهذا  واالنفتاح.  املعرفة  رائعًا - من حيث  هذا  كان  الشخيص،  املستوى  عىل 
املهني. وكان هناك معيار معني ينبغي احلفاظ عليه لكي نحظى باالحرتام. بطريقة ما، مل تكن لدي معرفة باألردن 
- التفاصيل املتعلقة بالقوانني والسياسات والقضايا اهليكلية، وكيفية انسياهبا، وكيف تعمل احلكومة، ووجهات 
النظر. ويف البداية، أفرطُت يف إجراء البحوث. واآلن، لقد بنيت ثقتي ولدي معلومات كثرة لالستفادة منها، 
وأصبحُت خبرة يف شؤون األردن. وباإلضافة إىل ذلك، حصلت املنظمة عىل الكثر من األضواء. حيث كانت 
خارطة  عىل  وَضَعنا  ولقد  لنا،  سيايس  جهد  أول  هذا  كان  ولكن  االجتامعية.  الثقافية  القضايا  تغطي  ]الرشكة[ 
الصحافة كوسيلة جديرة بالثقة، وذات مصداقية، ونتج عن ذلك عروض عمل أخرى عديدة - سواء ِمنَح أو 

رشاكات. - مهس رباح



صفحة 10

209 شارع الملك حسين  - شركة الخط الرمادي لألفالم

سلسلة حلقات 209 شارع امللك حسن عىل اإلنرتنت 12: 

حلقات املوضوع املحددة

االنتخابات واملشاركة السياسية

قانون االنتخاب 1 •

قانون االنتخاب 2 •

الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب •

املشاركة السياسية •

التصويت اإللكرتوين •

األحزاب السياسية، والتمثيل، ومسؤوليات 
الربملان، والفساد

مرشوع قانون األحزاب السياسية •

السلطة السياسية للربملان •

مدونة السلوك  •

التعيينات غر القانونية يف الربملان •

تقرير مكتب التدقيق •

ملخص أداء الربملان •

تقرير ديوان املحاسبة •

قانون صندوق االستثامر •

التغطية اإلعالمية للربملان •

اإلصالح القضائي •

قانون العقوبات •

املوازنة واإليرادات واالستثامرات

موازنة الدولة لعام 2015 •

موازنة عام 2016 •

املوازنة العامة لعام 2017 •

إجراءات حتصيل 450 مليون دينار من الرضائب والرسوم يف موازنة 2017 •

املوازنة 1 •

املوازنة 2 •

الالمركزية

الالمركزية 1 •

الالمركزية 2 )قانون الالمركزية: تتم مناقشة القضايا املتعلقة باملوارد والرقابة عىل تلك املوارد من قبل كل  •
حمافظة ولكل حمافظة(

البلديات )مديونية البلديات تزيد عن 80 مليون دينار أردين( •

12مالحظة هامة: عانت الرشكة من مشكالت دورية 

يف املوقع اإللكرتوين تتعلق بإمكانية الوصول إىل روابط 
حلقات 209 شارع امللك حسني. استخدم رابط املوقع 

 العام للوصول إىل برامج الرشكة:
https://bit.ly/2LZHofQ

https://bit.ly/2LZHofQ


صفحة 11

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

القضايا اهلامة األخرى التي تم تناوهلا:

صفقة الغاز األردنية اإلرسائيلية )تبادل اآلراء( •

النقابات وقانون العمل •

قانون األحداث •

قانون املحافظة عىل اللغة العربية •

سوء املامرسة الطبية )اخلطأ الطبي( •

قانون األشخاص ذوي اإلعاقة •

أولويات إصالح منظامت املجتمع املدين •

إعالنات اخلدمة العامة:

قانون االنتخاب اجلديد •

إجراءات التصويت     •

مراقبة االنتخابات •

حلقات محلة رفع الوعي بالتصويت عىل أساس القضايا )اإلعداد لالنتخابات الربملانية يف أيلول/سبتمرب 2016(:

شكل اإلدارة اجلديدة يف األردن •

أمهية املشاركة واملشاركة املسؤولة •

مفهوم التصويت عىل أساس القضايا وكيف يبدو الربنامج االنتخايب السيايس واالقتصادي؟ •

برنامج يستند إىل هيكل الرضيبة يف األردن •

برنامج يستند إىل سياسات التوظيف •

العملية االنتخابية •

شكل الربملان اجلديد •

أمهية التعامل مع الربملان والنواب •


