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نشر الوعي، المناصرة والمساءلة في الدیمقراطیة التشاركیة

الھدف من الدرس: تعلّم أھمیة وتأثیر المشاركة المدنیة الواعیة والناشطة في الدیمقراطیة التشاركیة.

في ھذه الجلسة، سوف نتعلّم لماذا تشّكل المناصرة والمساءلة جزءاً ال یتجّزأ من الدیمقراطیة التداولیة والتشاركیة، بما في ذلك المفاھیم 
التالیة:

كیف تكون توعیة المواطنین ضروریةً للدیمقراطیة التشاركیة●
كیف یصبح المواطنون واعین ومطلعین●
كیف تعّزز مبادرات التوعیة والمناصرة والمساءلة من مشاركة المواطنین●
التنّوع واإلدماج في مبادرات المناصرة والمساءلة●
إعداد حمالت التوعیة العامة ●



الدیمقراطیة التشاركیة

للدیمقراطیة التشاركیة مكّونات مثل التعّددیة السیاسیة، واالنتخابات الدوریة، وسیادة القانون باإلضافة إلى المجتمع 
المدني، والمواطنین، واإلعالم أو األوساط األكادیمیة التي من شأنھا أیضاً أن تحقق ما یلي:

زیادة الوعي لدى العامة ●
المناصرة من أجل القضایا●
إخضاع صنّاع القرار للمساءلة●



أھمیة الوعي لدى المواطنین

لكي تحقق الدیمقراطیة وظیفتھا، یجب أن یتحلّى المواطنون بالوعي وبالقدرة على المشاركة في الحیاة 
المدنیة والسیاسیة.



كیف یمكن للمواطنین أن یصبحوا واعین ومطلعین؟

یمكن أن یصبح المواطنون أكثر وعیاً واطالعاً من خالل ثالثة أنواع من 
األنشطة:

نشر الوعي أي نشر المعرفة حول مشكلٍة أو قضیة معینة.●
 المناصرة وھي تحّرك یھدف إلى تغییر السیاسات، أو المواقف أو●

البرامج.
 المساءلة ویقصد بھا إجبار صانع القرار على شرح أفعالھ وتبریرھا●

وتحّمل مسؤولیتھا، وأن یكون مسؤوالً عن أفعالھ أمام أحٍد ما.



كیف من شأن ھذه األنشطة أن تعّزز المشاركة المدنیة؟

عندما یصبح المواطنون أكثر وعیاً فھم یصبحون:

مھیّئین بشكٍل أكبر التخاذ القرارات الواعیة.●

أكثر وعیاً وبالتالي قادرین على التصویت لمسؤولین منتخبین یستجیبون بشكٍل أفضل الحتیاجاتھم.●

أكثر ●
می
اً لدعم أو االنضمام إلى حملة مناصرة جدیرة باھتمامھم أو االنضمام إلى جھود تتطلّب مزیداً من المساءلة الحكومیة.ل

أكثر قدرةً على االلتزام بتعلّم المزید عن القرارات الحكومیة، والقرارات التي تؤثّر على حیاتھم.●



التنّوع والشمول في مبادرات المناصرة والمساءلة 

إّن توفیر مساحة آمنة لعدد من األصوات ووجھات النظر ●
المختلفة یمكن أن یساعدنا في بناء حجج أكثر اطالعاً 

لنقاشاتنا وحواراتنا مع صنّاع القرار. 

وینطبق األمر نفسھ حین نفّكر في نشر الوعي، والمناصرة ●
من أجل القضایا ذات الشأن العام وإخضاع صنّاع القرار 

للمساءلة.



المشاركة المدنیة



نشر الوعي لدى العامة

تقوم صیاغة حمالت التوعیة على عدد من الخطوات األساسیة – وقد یبدو الكثیر منھا مألوفاً بالنسبة إلیك انطالقاً من وحداتنا 
ودروسنا السابقة:

صیاغة الرسالة●
التواصل●
استراتیجیة االتصاالت●



مجموعة أدواتك للتوعیة العامة

← خطة التنظیم / التواصل على مستوى القواعد الشعبیة
←  االستفادة من نفوذ قادة المجتمع المحلّي 

← تطویر قدرات األبطال
← التفاعل مع الحكومة

← إعداد استراتیجیة للعالقات مع اإلعالم
← إعداد خطة تنفیذ شاملة
← إعداد المواد اإلضافیة




