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المناصرة



تعريف المناصرة

ADVOCACYإنجليزيةكلمة

PLAIDOYERبالفرنسية

لمةالكهذهتصورهالذيالمعنىويوحيالمطالبةوتعني

.جانبكإلىللوقوفالناسبدعوة



تعريف المناصرة

ضيةلقوالتأييدالمساندةعمليةهيالمناصرة

معينلواقعتغييرإلجراءما



البعد التاريخي للمناصرة 

المناصرة هي سمة الجيل الرابع لعمل المجتمع المدني•

وقهاتقوم على إشراك الفئة المستفيدة في الدفاع عن حق•

والبنيويالقضايا الحقوقية والتغيير المجتمعي: الجيل الثالث•

اديةالعمل التنموي ومشاريع التنمية االقتص: الجيل الثاني•

واإلغاثيالمجال الخيري :الجيل األول•



المبادئ األساسية للمناصرة

هي مهمة المجتمع المدني •

تمكن من ممارسة حقوق المواطنة•

تهدفة تسعى إلشراك فئات المجتمع وخصوصا الفئة المس•

منه في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم

وبعيدة المدىحينيةنتائجها ليست •



أهداف المناصرة

إحداث تغيير جزئي في واقع القضية•

التأثير على أراء وقرارات الجماعات والمنضمات•

التأثير على صانع القرار•

رة وبناء على مقاربة األرضية المشتركة فإن أهداف المناص•

اء تمكن من التغيير وتحويل الصراع الكامن واليومي وبن

حوار مجتمعي  



إلستراتيجيةالتخطيط 

المناصرة



تقديم اإلستراتيجية

اإلستراتيجية هي خارطة طريق مفصلة تضم األهداف •

واألدوات التي ستستخدم لتحقيق المناصرة



دور اإلستراتيجية

تحديد القضية وحلولها الممكنة•

حشد المزيد من األشخاص المعنيين•

ودجلب الناس الذين لديهم القدرة على تحقيق الهدف المنش•

جمع األموال أو غيرها من الموارد الضرورية لتنفيذ حملة•

المناصرة  



مراحل اإلستراتيجية 



مراحل وضع 

إستراتيجية 
مناصرة

تحديد قضية 
المناصرة

جمع 
المعلومات 
والمعطيات

التخطيط 
االستراتيجي

تحديد 
األهداف

تحديد 
الجمهور

صياغة 
الرسائل

التشبيك 
والتحالف

العالقة 
باإلعالم

المتابعة 

التقييم



تحديد موضوع المناصرة

رةالخطوة األولى واالهم في مراحل وضع إستراتيجية المناص•

نقطة االنطالق للمشروع ومحوره األساسي•



مراحل تحديد الموضوع

1
تحديد قائمة بالقضايا•

2

دراسة إمكانية إحداث تغيير•

دراسة أهميتها للفئة المستفيدة•

3
تحديد قضية المناصرة•



تحديد عناصر المناصرة

األهداف-1

الجمهور-2

الرسالة-3



أهداف المناصرة

:يجب أن يكون الهدف

Specificمحدد                    •

Measurableقابل للقياس       •

Achievableقابل للتحقيق       •

Relavantمهم للمجموعة        •

Time Boundedمحدد زمنيا   •



تحديد جمهور المناصرة

عليهاالتأثيروإقناعهايجبالتيالمجموعةهوالجمهور

:حسبالجمهورويصنفمنشودةتغيراتإلحداث

المنتظرالتغييرفيدوره•

األساسيالجمهورفيالتأثيرعلىالقدرة•



أنواع الجمهور

الذيالتغييرإحداثعلىالقدرةلديهمن:األساسيالجمهور

.المباشرةبيئتهوالجمهوربينالعالقةوتحويلنريده

علىقادرولكنهمباشرةيقررالالذيهو:الثانويالجمهور

.أخرىبطريقةالقراراتواآلراءعلىبقوةالتأثير



الّرسالة

:الّرسالةتكونأنيجباإلقناعمنللتأّكد

بسيطة

مفهومة

قصيرة



المناصرةوالعالقات 

التحالف

التشبيك

 باإلعالمالعالقة



التحالف 



تعريف التحالف

المنظمات التحالف هو مجموعة من األشخاص أو

ق تتعاون و تعمل معا بشكل منسق في سبيل تحقي

واقع معين و بتغيير أهداف مشتركة لها عالقة 

.  حقوقهمالحصول على 



أسس التحالف الناجح

 الهدففي االشتراك.

حسن اختيار الحلفاء.

 واضحةهياكل إدارة وضع.

 الحلفاءالشفاف بين مختلف التواصل.

 محدد على صياغة خارطة عمل وفق جدول زمني القدرة

.  البعيدوالمدى القريب محددة على أهداف لتحقيق 



أشكال التحالف

كالمشترالعملتتضمنرسمي،إداريهيكللها:االئتالفات

.احدةوقضيةعلىتتفقمتنوعة،المدنيالمجتمعمنظماتبين

اءشركبينمشتركةقيمعلىالمدىطويلاتفاق:االتحادات

.ثقةموضع

مهمةتأديةعلىمعايعملونمنظماتأوأفراد:الشراكة

.محددة



التشبيك



تعريف التشبيك

يكونرسمي،غيرإطارضمنالقدراتبناءهوالتشبيك

التشبيكميقوو.المساندةوتقديملتفعيلواختيارياتضامنيا

.المشتركةاالهتماماتوتحديدالتعاونفيالرغبةعلى



مستويات التشبيك

وهو تبادل اآلراء والمعلومات  : التشاور

 لمدى بناء إطار للعمل المشترك ولو كان قصير ا: التنسيق

.ولبرنامج أو نشاط محدد

 مج ويتضمن التخطيط والتنفيذ ألنشطة وبرا: التعاون

.  مختلفة مع شركاء لهم نفس االهتمام



أهداف التشبيك 

 تجنب تشتت الموارد وتفتيت الجهود

تزايد فرص بناء قدرات الجمعيات

تنامي فرص التعليم المتبادل بين المنظمات

اكتشاف قيادات جديدة ومنظمات وسيطة



العالقة باإلعالم



أسس العالقة مع اإلعالم

الثقةكسب

األخالقياتاحترام

ودالوعباحتراماإلعالميينوالصحفيينمعالفعالالتعامل

اإلعالممعالمقامةوالتحالفات



:وسائل ربط العالقة باإلعالم

الصحفيالملف

:الملفيضم

المناصرةعنمفصلةوثيقة

المناصرةعلىتشرفالتيالمنظمةتقدموثيقة

قديمهتأوتنظيمهالمزمعالبرنامجأوللنشاطالصحفيالبيان



البيان الصحفي

تعريف البيان الصحفي

وثيقة تهدف لإلعالم عن خبر أو نشاط أو برنامج•

يحمل في طياته خبرا جديدا أو معلومات مفيدة وهامة•

يقدم حقائق عن شخص أو مؤسسة•

يتكون معلوماته جاهزة وقابلة للنشر لتسهيل العمل الصحف•



أنواع البيان الصحفي

البيان في شكل دعوة أو استدعاء للمشاركة في تظاهرة•

البيان للصالح العام•

بيان لتحديد موقف•

أصحاب موقف الضغط والحشد: بيان مجموعة الضغط •



المراحل األساسية قبل تحرير البيان

تحديد النتائج المرجوة•

جمع العناصر الالزمة للوصول إلى نتيجة•

تحديد العناصر التي تستقطب اإلعالم•

حذف كل المعلومات التي تضر بالنتيجة المرجوة•



تركيبة البيان الصحفي

:الصدارة. 1

5W’Sتحتوي على الرسائل األساسية وتحرر استنادا على  

•Whoمن

•Whatماذا

•Whereأين

•Whyلماذا

•Whenمتى



عن الحدثالمسؤولتصريح المنظم أو . 2

إعطاء أرقام أو إحصائيات أو النتيجة المرجوة. 3

نبذة عن الجهة التي تصدر البيان. 4



المـتــابـعـة



تعريف المتابعة

رصد وتحليل بصفة دورية ومستمرة لألنشطة•

ضمان التنفيذ الفعال لحملة المناصرة•

تساعد على تحقيق النتائج المرجوة•



الـتــقـيـيــم



تعريف التقييم

لى المقارنة بين التوقعات والنتائج بعد التدخل الفعلي ع•

.الميدان

تحديد ما إذا كان أي نشاط أو سلسلة من األنشطة حققت •

.األهداف مسبقا



الفرق بين المتابعة والتقييم

التقييم المتابعة

فحص دوري عند الوصول 
لمرحلة مهمة من المناصرة

بصفة متواصلة التوقيت

النتائج العامة وتحقيق 
األهداف

النشاط اليومي الموضوع

ونالقائم/ الحلفاء والشركاء

ممولي/ على المشروع
الحملة

القائمين على المشروع المساهمين

د اجتماعات خارقة للعادة عن

الغرض أو عند نهاية حملة  
المناصرة

اجتماعات دورية المنهجية



جوانب المتابعة والتقييم

استعمال المعلومات المجمعة خالل البحث•

الهدف أو األهداف•

الجمهور•

التواصل وبث الرسائل•

التحالفات•

األمور التنظيمية وإدارة حملة المناصرة•



شكرا على اهتمامكم •

•Anis.mimech@gmail.com

mailto:Anis.mimech@gmail.com

