
الوحدة الخامسة: حملة المناصرة والمساءلة
الدرس الثالث : إعداد خطة للمناصرة



إعداد خطة للمناصرة

الھدف من الدرس: التفكیر في التفاصیل الالزمة إلعداد حملة مناصرة فعالة

سوف نتعلّم في ھذه الجلسة كیف نقوم بتنظیم حملة مدافعة. وسوف نتعّرف إلى المفاھیم التالیة:
تحدید القضیة●
تحدید األھداف (األھداف الذكیة)●
أھمیة الحمالت المبنیة على البیانات/ األدلة●
أنواع أنشطة المناصرة●
تحدید أصحاب المصلحة والمستھدف أو مكّونات الحملة●



إعداد خطة للمناصرة

عند التفكیر في حمالت المناصرة، یجب أن تكون واعیاً لما یلي:
ما الذي یمیّزھا؟●
ھل كانت الحجة مقنعةً؟●
ما كان موضوع الحملة؟ ھل ھي قضیة محددة أم عمومیة أكثر؟●
ھل شملت الحملة أصواتاً مختلفةً؟●
تعلّمنا عن حمالت المناصرة من أجل قضیة معینة والمناصرة من أجل سیاسة معینة في الدرس السابق – ھل ●

حملة المناصرة التي تفّكر فیھا من أجل قضیة أو سیاسة؟



اختیار الموضوع وتحدید األھداف

●ً یمكن أن یكون موضوعك عمومیا
ولكن النتائج التي توّد تحقیقھا من حملة المناصرة یجب أن تكون ذكیة (محّددة، قابلة للقیاس، قابلة للتحقیق، ذات ●

صلة، لھا إطار زمني)
یمكنك القیام بأكثر من حملة مناصرة واحدة لموضوعك●
ھل ستركز على المناصرة من أجل القضیة أم السیاسة؟●
حّدد المكاسب على المدى القصیر، وعلى المدیین المتوّسط والطویل أیضاً.●



الموضوع واألھداف

كلّما كان نطاق الموضوع والھدف أضیق كلّما كان قابالً أكثر للتحقیق. راجع أمثلة عن الدستور اللبناني أو مواضیع أخرى.

راجع المثال أدناه:

ضمان الحقوق المتساویة لجمیع اللبنانیات (الغایة/ القضیة)●
كوتا من 30% للنساء في جمیع المناصب الحكومیة، بما فیھا المناصب المنتخبة بحلول 2024.●

ضمان وصول جمیع الفتیات اللبنانیات إلى الفرص التعلّمیة.●



قم باألبحاث الالزمة لموضوعك

احرص دائماً على القیام بأبحاثك أوالً.●
تأكد من وجود أي مشاریع أو مبادرات أو حمالت أخرى مرتبطة ●

بالموضوع الذي حّددتھ.
حاول أن تعرف نقاط النجاح والعثرات لتلك المشاریع أو ●

الحمالت.
یساعدك البحث في تكوین فھٍم أفضل لما یحتاجھ مجتمعك المحلّي ●

أو دائرتك.
یساعدك البحث أیضاً في تحدید أصحاب المصلحة.●
كما ھي الحال في أّي مناظرة أو حوار، توّد أن تكون متأّكداً من ●

أنّك تعرف الحجج الخاصة بحملة المناصرة التي تقوم بھا.



تصمیم حملتك

ما ھي غایاتك وأھدافك؟●
من ھم: أصحاب المصلحة، المؤثّرون، الحلفاء؟●

ما عالقاتك بھم وكیف تحتاج لبناء/تعزیز أي عالقات قبل إطالق حملتك؟ ھل أنت بحاجة لبناء التوافق قبل إعداد ○
أو إطالق حملتك؟

األنشطة التحضیریة:●
البحث – استطالعات الرأي ضمن المجتمع المحلّي، وثائق/ معلومات حكومیة○
احتیاجاتك من الموارد – موارد بشریة، موارد مالیة○
صیاغة الرسالة – المقتطفات والجمل الجدیرة باالھتمام، الفكرة الرئیسیة○
استراتیجیة التواصل – االستراتیجیة اإلعالمیة، االستراتیجیة الخاصة بأصحاب المصلحة، التواصل مع أبناء ○

المجتمع المحلّي/المواطنین، التواصل مع االئتالفات/منظمات المجتمع المدني



المناصرة الشمولیة

كیف تبدو حملة المناصرة الشمولیة؟●
ھل من أمثلة عنھا ھنا في لبنان؟●
كیف یمكن لحمالت المناصرة في لبنان أن تكون أكثر شمولیةً؟●



المناصرة: مقاربة إیجابیة أم سلبیة؟

تقرر منظمات المجتمع المدني في أغلب األحیان المناصرة من أجل التغییر ألنھا غیر سعیدة لما ھي ●
األمور علیھ.

وغالباً ما یدفع بھا ذلك إلى إعداد حملة مناصرة تبدو سلبیة وعدائیة بالنسبة إلى الجمھور المستھدف ●
للتغییر.

ال بأس بذلك – أحیاناً، استراتیجیات اللوم والعار ھي ما تحتاجھ إلحداث التغییر.●

ولكن أحیاناً تكون لحمالت المناصرة نبرة إیجابیة وتكون على القدر نفسھ من الفعالیة إن لم نقل ●
أكثر.



فرض: إعداد حملة مناصرة
:القضیة

:الغایة
الھدف:

المطالب الجمھور المستھدف األنشطة الموارد الوقت الجھة المسؤولة

المطلب األول على المدى 
القصیر: اجتماع مع اللجنة 

المعنیة 

رئیس اللجنة بحث•

رسالة/مكالمة •
ھاتفیة

متابعة•

حضور االجتماع•

الوقت

المواد المعّدة للحملة (مثالً، 
مطویات)

قبل االنطالقة الرسمیة 
للحملة، في غضون شھر، 

وما إلیھا

االئتالف

المنظمات

المدراء التنفیذیون (ربما 
لیس أكثر من 3)

المطلب الثاني على المدى 
القصیر:

المطلوب على المدى 
المتوسط:

المطلوب على المدى 
الطویل:




