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مدخل إلى المناصرة

الھدف من الدرس: إدراك المفاھیم األساسیة للمناصرة ومتى یمكن استخدامھا كاستراتیجیة ذكیة

في ھذه الجلسة، سوف نتعلّم عن المناصرة، ونتعّرف إلى المفاھیم التالیة:

ما ھي المناصرة،●
أنواع المناصرة،●
تنظیم حملة مناصرة في تسع خطوات●
متى یمكن استخدام المناصرة كأداة●
كیف یمكن للمناصرة أن تسھم بشكٍل صریح وضمني في تعزیز األصوات المختلفة●



ما ھي المناصرة؟



المناصرة ھي...

تحّرك موّجھ لتغییر السیاسات والمواقف أو البرامج ألّي نوع من المؤسسات. ●

الدعوة إلى اعتناق فكرة معینة والدفاع عنھا أو التوصیة بھا أمام أشخاص آخرین.●

رفع الصوت وجذب انتباه المجتمع المحلّي إلى قضیة معینة، وتوجیھ صنّاع القرار إلى حّل.●

العمل مع أشخاص آخرین ومنظمات أخرى من أجل إحداث فرق.●

وضع مشكلة ما على الطاولة وتقدیم حّل لتلك المشكلة وحشد الدعم للعمل على المشكلة والحّل.●



المناصرة ھي...

تقوم على أنشطة عدیدة محّددة وقصیرة المدى للوصول إلى رؤیة طویلة المدى عن التغییر.●

تقوم على استراتیجیات مختلفة تھدف إلى التأثیر على عملیة صنع القرارات على مستوى المنظمات، والمستوى المحلّي ●
واإلقلیمي والوطني والدولي.

تتضّمن الضغط واإلعالم االجتماعي أو غیر ذلك من تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، والتنظیم المجتمعي أو أي ●
نشاطاٍت أخرى.

ھي مشاركة األشخاص في عملیة صنع القرار التي تؤثر على حیاتھم.●



ما أھمیة المناصرة؟

توفّر وسیلةً للتعامل مباشرةً مع الحكومة / اآلخرین.●

تسمح لنا بإخبار اآلخرین عّما نرید ولماذا ما نریده مھّم بالنسبة إلینا.●

تسمح لآلخرین باالنضمام إلینا ودعمنا في أفكارنا وعملنا.●

تدلّنا على أّن العدید من األشخاص یریدون األشیاء نفسھا التي نریدھا.●

تسمح لنا بأن نشمل العدید من األصوات ووجھات النظر المختلفة حول القضیة نفسھا.●



المناصرة، التنّوع والشمول

 تمثّل أنشطة المناصرة وسیلةً لتحقیق المساواة والعدالة االجتماعیة من خالل تمكین المجموعات المھّمشة، بما في ذلك النساء
 والشباب واألشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة أو مجتمع المیم، بحیث یمكن لھذه المجموعات المشاركة وبحیث یتّم

 إشراك ھذه المجموعات في عملیات صنع القرار التي تؤثر على حیاتھا.



أنواع المناصرة

 المناصرة من أجل قضیة ما وھي استراتیجیة حملة اتصاالت شاملة تدافع من أجل قضیة سیاسات معینة مصّممة للتأثیر●
على عمل أو جمعیة أو فرد، أو مناھضة ھذه القضیة أو إبطال مفعولھا.

 المناصرة من أجل سیاسة ھي دعم أو مناھضة (مثالً من خالل اإلبطال أو اإلصالح) لسیاسة أو مجموعة سیاسات●
 محددة. وحملة المناصرة من ھذا النوع مصّممة للتوعیة حول السیاسة أو مجموعة السیاسات التي تحتاج إلى إصالح –

مثالً قانون بشأن العنف المنزلي أو إجراءات الشراء التي تتبعھا الحكومة.



ما ھي السیاسة؟

السیاسة والحكم بجوھرھما عبارة عن منافسة بین األفكار:
كیف یمكن أن تدار البالد؟●
كیف یجب تطویر االقتصاد؟●
كیف یجب إدارة العالقات مع الدول األخرى؟●
كیف یجب أن یكون وضع الرعایة الصحیة؟●
كیف یجب أن یبدو النظام التعلیمي؟●
ما ھي حقوق والتزامات المواطنین؟●
ما ھي جودة الحیاة التي یجب أن یتوقعھا المواطنون؟●

 وبالتالي، فإّن السیاسات عبارة عن خطط واضحة حول كیفیة تحقیق الرؤیة االجتماعیة أو السیاسیة أو االقتصادیة وما
األفكار التي یجب وضعھا حیّز التنفیذ.



ما ھي حملة المناصرة؟

یتمثل الغرض من حمالت المناصرة في توسیع المعرفة والفھم للتعریفات والمفاھیم واالستراتیجیات في عملیة صنع القرار ●
بحیث یحدث التغییر المتوّخى.

واألھم، تھدف حمالت المناصرة إلى اإلقناع بما أنھا ترّكز على تغییر محدد في السیاسة، والموقف أو التصّرف.●
كما ھناك أنواع عدة من الحمالت:●

حشد الناس وإشراكھم؛○
الضغط على صنّاع القرار؛○
إعالم الجمھور وتثقیفھ؛○
تغییر السلوك والمواقف؛○
إقناع الناس بدعم أمر معین.○



تسع مقّومات لحملة المناصرة

اختیار قضیة محّددة؛1.

تحدید الغایة؛2.

إعداد تحلیل للقوة أو السلطة؛3.

 تعزیز القوة والتأثیر؛4.

بناء التحالفات االستراتیجیة5.

اختیار األھداف6.

تصمیم األنشطة7.

البحث 8.

التقییم9.
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القدر األكبر من التأثیر والنفوذ (فیما یتعلّق خریطة القوة
بھدفك)

دعم شدید لھدفك 
أو موقفك

معارضة شدیدة لھدفك 
أو موقفك

القدر األقّل من التأثیر والقوة (فیما یتعلّق بھدفك)




