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 به نام خدا

 

 

 گام مهم در جهت تشکیل یک اتحاد مدنی 7

 

کتابچه ای را منتشر کرده که در آن به موضوع تشکیل اتحادهای مدنی  2002در اوکراین در سال  "صدای مردم"پروژه 

است. در ادامه به طور خالصه به مرحله شرح داده شده  7پرداخته است. در این کتابچه فرآیند ایجاد یک اتحاد مدنی در 

 این مراحل می پردازیم : 

  مرحله اول : تشکیل اتاق فکر

در گام اول تشکیل یک اتحاد مدنی نکته بسیار مهم انتخاب درست افرادی است که قرار است این اتحاد را شکل دهند. 

آن جامعه هستند. این هسته اولیه معموال پس نفر از نخبگان مدنی  9الی  7معموال هسته اولیه اینگونه اتحادها متشکل از 

از شکل گیری اتحاد تبدیل به اعضای کلیدی و اصلی می شوند. هماهنگی این تیم در صورتی تضمین می شود که متشکل 

 از افرادی با این ویژگی ها باشد : 
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عهده دارد و از فعالیت های این شخص وظیفه برگزاری جلسات، برنامه ریزی و تدوین روش های اجرایی را بر  سرپرست :

 گروه حمایت می کند. معموال سرپرست تیم اصلی ترین ارتباطات را در تیم دارد.

این شخص وظیفه ایجاد ارتباطات درون گروهی و همچنین ارتباطات اعضای گروه با افراد خارج از گروه هماهنگ کننده : 

 ی تلفنی، جلسات حضوری و مکاتبات رسمی انجام می دهد. را بر عهده دارد. این شخص ارتباطات را از طریق تماس ها

این شخص توجه ویژه ای به فضای روانی و احساسی گروه و حقوق برابر مشارکت کنندگان دارد و پیشنهادهایی را  ناظر :

 ارائه می دهد که باعت توسعه ظرفیت ها و بهبود عملکرد گروه می شود. 

 لسات و انجام بهتر مذاکرات بسیار موثر است.  در مدیریت ج این شخص سازمان دهنده :

 این اشخاص اعضای کمیته راهبری/دبیرخانه هستند. نمایندگان کمیته ها : 

   این شخص سخنگوی اتحاد و مسئول روابط عمومی اتحاد است. سخنگوی اتحاد :

ف و استراتژی های سازمانی است این شخص داری تجربه کافی در زمینه تدوین چشم انداز، ماموریت، اهدااستراتژیست : 

 و دارای مهارت های مذاکره و سیاست گذاری است. 

 مرحله دوم : تعریف اهداف اتحاد 

اهداف اتحادهای مدنی ممکن است بر اساس ماهیت مسئله اجتماعی متفاوت باشند. به عنوان مثال، یک اتحاد مدنی می 

ه های جدید شکل بگیرد، می تواند با هدف هم افزایی و همکاری تواند با هدف به اشتراک گذاری اطالعات، دانش و اید

ها و البی گری به نفع سازمان های جامعه NGOمشترک در راستای توسعه جامعه باشد و یا محلی برای گردهم آمدن 

 مدنی باشد. 

 مرحله سوم : انتخاب همکاران 

اف و دموکراتیک انجام شود. در انتخاب سازمان های در این مرحله انتخاب همکاران مناسب باید از طریق یک فرآیند شف

همکار باید به این نکته توجه کرد که آیا سازمان های انتخاب شده از اهداف اتحاد پشتیبانی می کنند؟دانستن این موضوع 

سواالت  ینبه رهبران اتحاد کمک می کند تا استراتژی های بهتری را به کار گیرند. برای انتخاب یک شریک الزم است به ا

پاسخ دهیم : از چه کسی باید بخواهیم که در این اتحاد عضو شود؟ چه کسی دارای ظرفیت های این موضوع است؟ چه 

 کسی منابع مورد نیاز حل مشکالت را دارد؟ چه نوع تجربه ای می تواند به ما کمک کند؟ 
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 مرحله چهارم : نشست مشترک موسسان 

اتحاد رای می دهند، اساسنامه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و کمیته رهبری در این نشست، اعضای اتحاد به نام 

اتحاد و دبیرخانه را انتخاب می کنند. بحث در مورد ساختار اتحاد، حوزه ها و دامنه فعالیت و موضوع تامین منابع مالی در 

 این مرحله دارای اهمیت زیادی است. 

 

 م مرحله پنجم : توسعه یک برنامه اقدا

یک برنامه عملیاتی اغلب از یک سری از اهداف کوچک تشکیل شده است که روابطی را شکل داده و گام های بزرگتری را 

به وجود می آورند که شامل همه شرکت کنندگان در این فرآیند می شود. این موضوع کمک می کند که اتحاد به درستی 

 عمل کند. 

 ه سازی  مرحله ششم : مرحله اجرا یا مرحله پیاد

دراین مرحله با هدف حل مسائل پیش رو متدلوژی های مشارکت شهروندی می توانند به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، 

راه اندازی یک کمپین اطالعاتی و آموزشی عمومی می تواند بسیار مفید و موثر باشد، برگزاری جلسات عمومی و جلسات 

مشورتی و مراکز اطالع رسانی جهت جلب مشارکت همه ذینفعان اتحاد می تواند طوفان فکری و ایجاد کمیته های فکری و 

 نتایج مثبتی در پی داشته باشد. 

 مرحله هفتم : ارزیابی نتایج 

ابزارهای ارزیابی بسیار زیادی را می توان با هدف ارزیابی خروجی و عملکرد اتحاد به کار گرفت. فرآیند ارزیابی می تواند از 

، برگزاری جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با ذینفعان، اعضای اتحاد، رهبران جامعه، کسب و کارها و رسانه طریق نظرسنجی

های جمعی انجام شود. نتایج ارزیابی های انجام شده باید با شهروندان به اشتراک گذاشته شود تا آنها از دستاوردها، 

ده از افکار عمومی درخصوص نتایج ارزیابی عملکرد اتحاد می موفقیت ها و شکست های اتحاد آگاه شوند. بازخورد گرفته ش

 تواند معیار خوبی برای اصالح و بهبود برنامه اقدام اتحاد باشد.

 

 : محمد اسالم پناه مترجم 

Ref: Simon Forrester, Irem Sunar (of the Eurasia Social Change Collective);CSOs and Citizens´ 

Participation; Technical Asssistance for Civil Society Organisations; July, 2011 

 

 


