دليل خدمات األعضاء من ALLMEP
مقدمة
تطور التحالف من أجل السالم في الشرق األوسط ( )ALLMEPإلى
شبكة تضم أكثر من  130من المنظمات الفلسطينية واالسرائيلية -
الجديدة والقديمة ،صغيرة وكبيرة .تعمل جميعها في مجاالت مختلفة،
وبناء على نظريات التغيير المختلفة من أجل إنشاء وتعزيز تعاون ذو تأثير
عال ،يضيف االستقرار في أوقات األزمات ،ويبني بيئة مواتية للسالم
على المدى الطويل.
توفر ( )ALLMEPمساحات مشتركة لمناقشة االحتياجات والتحديات
والفرص المتاحة ألعضائها ،وتدعم أيضا تطورها وتأثيرها .باإلضافة إلى
ذلك ،تحرص ( )ALLMEPعلى القيام بدعوات على مستوى الميدان،
بشكل دوري مع أعضائها ،تركز فيها على المشاكل والفرص اللي تؤثر
على عدد كبير ومهم من األشخاص .وتستعين في الغالب بخبرات
خارجية قادرة على مساعدة مجتمع ( )ALLMEPفي التفكير وتحليل
عدد من القضايا بشكل مشترك وبجهد جماعي .ونرحب دائما في
( )ALLMEPباقتراحات األعضاء فيما يخص هذه الدعوات.
إن نظريتنا في التغيير ورؤيتنا لميدان العمل في السالم ،تتركز في
التعاون والتأثير الجماعي .ومثال ذلك ،أننا نشجع المنظمات واألعضاء
معا على
بقوة على استخدام الشبكة إليجاد وتعزيز الشراكات ،والعمل ً
األهداف والمشاريع المشتركة .وعادة من خالل هذه الشراكات والتي
تتمتع بأولوية فوق اي عضو منفرد ،يحصل األعضاء والمنظمات على
أكبر منفعة من (.)ALLMEP
في دليل خدمات األعضاء هذا ،نحدد جميع الخدمات التي يمكن لفريق
نظرا لقدرتنا
( )ALLMEPتقديمها لمؤسستك .يرجى مالحظة أنه
ً
إشعارا مدته أسبوع واحد
االستيعابية الستقبال طلباتكم ،فإننا نطلب
ً
على األقل لتنسيق االجتماعات و  /أو الترويج لألنشطة والفعاليات
عبر قنواتنا الرقمية.
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جمع التبرعات
دعم عالي
تتجه جهود التطوير الرئيسية الخاصة ب ( )ALLMEPنحو تحصيل
ٍ
المستوى من حكومات مختلفة من أجل بناء السالم .ضمنت دعوتنا ما يزيد عن
 380مليون دوالر من االستثمارات تجاه السالم اإلسرائيلي  /الفلسطيني ،وتمثل
أكبر مساهمة فردية لنا في عمل أعضائنا .نحن ال نقوم بتوزيع المنح وال يمكننا
جمع األموال بشكل مباشر ألعضائنا .وباإلضافة إلى مناصرتنا ،نقدم- :

»التوجيه بشأن جمع األموال الحكومية والمؤسسية.
»رسم خرائط المنح والمؤسسات الداعمة للمنظمات األعضاء.
»المساعدة في التخطيط لجمع التبرعات وحمالت التوعية خارج المنطقة.
»رسائل توصية.
»استشارات مع المانحين للتحقق من عملك.
»استشارات حول تدفق اإليرادات المستدامة (توليد الدخل للخدمات).
»تدقيق مسارات التنمية.
»عرض لالحتياجات والتحديات الميدانية للحكومات والمؤسسات.
»عقد منتدى رقمي لألعضاء ،مخصص لتطوير الموارد ومشاركة خبرات
األعضاء وأفضل الممارسات.

يرجي التنويه إلى عدم قدرة ( )ALLMEPعلى عرض تعليمات مباشرة للمتبرعين
ً
نيابة عن األعضاء اال في حاالت استثنائية.
والشركاء
للمساعدة فيما يتعلق بجمع التبرعات يرجى التواصل مع- :
جون ليندون ،المدير التنفيذيjohn@allmep.org :
آبي برجرين ،مدير التطويرabby@allmep.org :
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المناصرة اإلقليمية والدولية
باإلضافة إلى دورنا بصفتنا الجهة الداعمة الرئيسية في هذا المجال ،واليد الفاعلة
في الدعاية والدعم له ،تعد الشبكات العالمية والمحلية التابعة لـ ()ALLMEP
من أهم أصولها وهي شيء نسعى لوضعه تحت تصرف أعضائنا .نحن فخورون
بتزويد أعضائنا بما يلي:
•تقديم االستشارة بشأن التعامل مع الحكومات والهيئات التشريعية في
جميع أنحاء العالم.
•تقديم االستشارة والمساعدة في التعامل مع المؤسسات الدولية والهيئات
متعددة األطراف.
•التشبيك مع واالستشاريين والخبراء الدوليين.
•التواصل مع اإلقليميين (الدبلوماسيين والسياسيين).
•االستشارات والنصائح والتشبيك مع السفارات والمسؤولين الحكوميين.
•المساعدة في الحمالت الشعبية المحلية والعالمية.

للمساعدة في المناصرة الدولية ،يرجى االتصال:
جون ليندون ،المدير التنفيذيjohn@allmep.org :

التشاور
يضم فريق ( )ALLMEPثالثة مديرين تنفيذيين سابقين للمنظمات األعضاء،
فضال عن قلة الموارد
ونحن نتفهم التحديات المرتبطة باإلدارة التنظيمية،
ً
الخارجية والمستشارين المتاحين .لهذا السبب يسعدنا تزويد أعضاء ()ALLMEP
بالمشورة والنصيحة حول مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بتشغيل
منظمة بناء السالم ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- :
»تخطيط مجلس اإلدارة والقيادة.
»استشارات برامج القيادة اإلقليمية.
»رسم خرائط لألنشطة اإلقليمية (المنظمات األخرى) وإمكانيات التعلم
والتعاون.
»المشورة بشأن التخطيط وإنشاء البرامج.
»دعم التوظيف في مجال البرامج والمشاريع.
»تخطيط األحداث وأماكنها  -أنشاء تقويم لألحداث اإلقليمية.
»االتصاالت والتسويق والدعم في مجال العالقات العامة.

للمساعدة في االستشارات ،اتصل بـ:
وسيم المصري ،مدير البرنامج اإلقليميwasim@allmep.org :
دوبي شوارتز ،مدير العمليات اإلقليميةdoubi@allmep.org :
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صياغة البرامج
عضوا ،يتمتع فريق ( )ALLMEPبامتياز الحصول رؤية شاملة لثروة
مع أكثر من 130
ً
البرامج المبتكرة في مجال بناء السالم .هدفنا هو محاولة مشاركة أفضل الممارسات
والنماذج ،لضمان استمرارية صقل وتحسين المنهج البرامجي للميدان ،وتحقيق تأثير
جماعي أكبر .يمكن أن يشمل ذلك- :

•االستشارات والنصائح بخصوص البرامج عند الطلب.
•رصد وتقييم الموارد والتوجيهات واالتصاالت.
•بناء القدرات يهدف إلى تعزيز هوية األعضاء وظهورهم وشرعيتهم (مالحظة :هذا
برنامج حصري لـ ( )ALLMEPمع مجموعة محدودة من المشاركين عبر الحدود
حصريا ،يتم اختيارهم من خالل تقييم االحتياجات).
ً
•عضوية منتدى قيادة الخريجين :حيث يتم دعوة المنظمات األعضاء لالنضمام إلى
فريق عمل يركز على الخريجين من جميع األعضاء في مجتمع من الممارسين يهدف
إلى تعزيز نهج المجال لمشاركة الخريجين.
•البرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرات أعضائنا في المجال التقني ومواكبة تطوراته.
التخطيط والرصد والتقييم؛ ابتكار اجتماعي؛ وغيرها من المجاالت التي تلفت انتباهنا
إليها.
•المساعدة في فرص التوجيه الموظفين والقادة التنظيميين.
•دعم التمكين والتركيز على النساء كقائدات في الميدان ،والبرامج التي تركز على
مشاركتهن.

للمساعدة في البرمجة اتصل- :
هدى أبو عرقوب ،المدير اإلقليميhuda@allmep.org :
وسيم المصري ،مدير البرنامج اإلقليميwasim@allmep.org :
دوبي شوارتز ،مدير العمليات اإلقليميةdoubi@allmep.org :
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الحضور والتواجد
في كثير من األحيان ،يفتقر عمل بناة السالم إلى الرؤية أو الفرصة للتأثير على جمهور
أوسع من خالل التضخيم في الوسائط التقليدية والرقمية .تعمل ( )ALLMEPعلى
مواجهة هذا التحدي من خالل مساعدة األعضاء في- :
»التركيز اإلعالمي عبر قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بـ ()ALLMEP
عند الطلب (قبل أسبوع من الموعد المخطط فيه للنشر).
»التواصل اإلعالمي واالتصاالت في الصحافة المحلية والدولية.
»عقد منتديات دولية ومحلية  -موائد مستديرة ومؤتمرات وأحداث برلمانية
دولية إلخ  -حيث يتم تسليط الضوء على عمل أعضائنا.
»التواصل المباشر مع ( )ALLMEPلوسائل اإلعالم لضمان تضمين أعضائنا في
التغطية وطلب التعليق.
»صياغة تقارير وتحليالت دورية من إعداد ( )ALLMEPتسلط الضوء على عمل
أعضائنا.
»تكليف وتشجيع البحث الذي يوضح تأثير أعضائنا ،وكذلك توضيح الحاجة الكامنة
لبرامجهم.

للمساعدة في الرؤية ،اتصل بـ-:
جون ليندون ،المدير التنفيذيjohn@allmep.org :

نحن نقطة مركزية لمؤسساتنا الشريكة

األحداث السنوية

تستضيف ( )ALLMEPاألحداث السنوية التالية لعقد األعضاء وتقديم عملنا إلى جمهور

أوسع .األعضاء مدعوون للحضور والمشاركة.
»المؤتمر السنوي اإلقليمي  -دعوة جميع الجهات الفاعلة في الميدان لاللتقاء
والمناقشة والتعاون والتعاون ،باإلضافة إلى استضافة حلقات نقاش حول
القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على عملك
»يوم (أيام) المناصرة  -عرض أعمال أعضاء ( )ALLMEPمباشرة إلى أعضاء
الكونغرس في الواليات المتحدة ،في أكبر تجمع سنوي لبناة السالم
اإلسرائيليين  /الفلسطينيين.
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العمل كمركز مجتمعي (عند الطلب)-:

بصفتها أكبر شبكة من منظمات بناء السالم اإلسرائيلية  /الفلسطينية ،تعمل ()ALLMEP

ضمان استخدامنا لدورنا كمنظم لتوفير مركز للتواصل والتنسيق والتحديثات على
مستوى الميدان ،مثل-:
»فرص عمل للميدان.
»فرص التمويل للميدان.
»التوظيف لبرامج األعضاء.
»تقويم االحداث الميدانية.

فقرة ختامية  /دعوة للعمل¬:
شكرا لكم على قيادتكم للحركة الشعبية ضد الظلم والخوف ونزع الصفة
إلى أعضائنا:
ً
اإلنسانية ونحو مستقبل أكثر مساواة وعادلة لجميع الذين يعيشون في فلسطين
وإسرائيلI

إلى األعضاء المحتملين
إذا كنت تفكر في عضوية ( )ALLMEPأو ترغب في بدء عملية تقديم طلب العضوية،
فإننا ندعوك إلى إرسال بريد إلكتروني إلى دوبي شوارتز ،مدير العمليات اإلقليمي في
( ،)ALLMEPعلى  ،doubi@allmep.orgمع مزيد من المعلومات حول مؤسستك .تتم
الموافقة على األعضاء كل ثالثة أشهر من خالل تصويت مجلس إدارة ( )ALLMEPخالل
اجتماعاتهم الفصلية.
ال يمكن أن يكون هناك سالم بدون شراكة عربية  -يهودية وإسرائيلية  -فلسطينية،
وعمل أعضائنا هو حجر األساس لهذا المستقبل المشترك .عندما يجتمع أعضاء
معا ،فإن ما يظهر هو عدد ال يحصى من الشراكات والبرامج المشتركة
(ً )ALLMEP
جميعا جزء من
جنبا إلى جنب مع التضامن والقوة المستمدة من إدراك أننا
ً
والحمالت ً -
مجموعة أوسع .نأمل أن تنضموا إلينا في السعي لتحقيق هذه الرؤية.
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