
 المناصرة الرلمٌة

 المنظمة اللٌبٌة للتنمٌة

LOD 

LOD 

 :إعداد 

 رجة حمد العماري/ م .د

  كبير مدققي نظم إدارة الجودة مسجل فيIRCA  ( 01191220رقم  ) 

 مدرب تطبيقات نظم إدارة جودة معتمد 



 المناصرة

مستوى على تغٌٌر إحداث إلى المجموعات أو اأفراد خاللها من تسعى عملٌة 

 من والفرد والمجموعات المؤسسات على والتأثٌر بها، المتعلمة والممارسات التشرٌعات

 .ما مصلحة تحمٌك أجل من العاللة ذوي

علً ونعمل سلباً، علٌهم وٌنعكس الناس، ٌهم معٌن والع تغٌٌر إلى تهدف عملٌة 

   .تغٌٌره

 المناصرة الرلمٌة

لوانٌن أو إجراءات أو سٌاسات تغٌر خالل من النتٌجة لنفس للوصول نستخدمها أدوات. 
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 المناصرة 
الوضع 

 الحالً

ما ٌجب 

 فجوة أن ٌكون

 بسبب

 مبدأ 

 إطار عمل

 عمل 

لرار 

 سٌاسً

 فجوة

 تتطلب

حملة 

 مناصرة

 اٌجاد عدد كافً من المؤٌدٌن من الجمهور للضغط بهدف تغٌٌر والع المضٌة

 هً حشد منظم لجهود الناس من أجل التأثٌر على السٌاسات المتعلمة بمضٌة محددة
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 المناصرة 

 سد فجوة

الحصول على حك 

أو خدمات لمجموعة 

 مهمشة

تجنب ضرر 

 للمجموعة

الحصول على 

أو استرداد 

 حك معٌن

حملة 

 مناصرة

موضوع 

ٌخص 

 المجتمع

 خصائصها

 مبنٌة على اسس مشروعه 

 لٌس للتجاوز على حك اآلخرٌن

 ال ٌمٌل إلى االستحالة من 

 الناحٌة الموضوعٌة أو

 الشكلٌة وولت طرحه 



 االركان االساسٌة لحمالت المناصرة

 حملة المناصرة

 رغبة تغٌٌر فً السلون حشد



فالحملة تعمل بشكل دائم على التغٌٌر فً سلون البشر من أجل   :تغٌٌر السلون

 .تحمٌك نتائجها

تعمل على التأثٌر على سلون المستهدفٌن من حٌث توجههم للتضامن مع الفئات ) 

 (المتأثرة من المشكلة وكسب تأٌٌدهم من أجل كسب لضٌة المناصرة

الحملة تسعى فً األساس لحشد الجهود من أجل تحمٌك الغرض منها،  :الحشد 

 (.تحشد الناس من أجل تغٌٌر مجتمعً)

تعتمد الحمالت على التحفٌز :الرغبة  . 

أمر حاضر وٌمكن تحفٌزه والذي ٌمكن أن ٌصبح دافعا للتضامن أو المشاركة فً )

 (. حملة المناصرة

 االركان االساسٌة لحمالت المناصرة



ٌطلب من كل مجموعة تمدٌم نبذة عن الشخصٌتٌن. 

 (01)الحالة الدراسٌة 



 (02)الحالة الدراسٌة 

   ًأذكر شخصٌة لٌبٌة أو عربٌه تموم بالمناصرة تعرفونها شخصٌا أو سمعتوا عنها ف

 ؟وسائل اإلعالم المحلٌة،وما هً المهارات التً تعتمدون أنهم ٌتمتعون بها



 كٌف نصل للناس؟

 أشٌاء 3الفكرة تموم على 

 صناعة التغٌٌر على مستوى األرض التحدث االستماع

 :إلى

حاجات الناس. 

تطلعت الناس. 

الوالع الذي ٌعٌشون فٌه. 

 :كٌف

ًتحك. 

توصل رسالة الناس. 

 :إلى 

 .الجهات ذات العاللة

 :تحمٌك

نتٌجة. 

 هذه النتٌجة تساهم فً تغٌٌر

 .الوالع
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 عناصر

حملة المناصرة   

 الرقمية

( المضٌة) تحدٌد الموضوع   

 التمٌم
(الدروس المستفادة)  

 التنفٌذ

 البٌانات والمعلومات 
 األدوات الرلمٌة واألنشطة والتحلٌل

(بناء المحتوى الرلمً)   

 األهداف
)SMART)  المنوات الرلمٌة

 المراد استخدامها

تحدٌد األطراف 
(الفئات)المستهدفة   تصمٌم رسائل الحملة 

الرسالة المراد 
 توصٌلها

تحدٌد التداخل من 
 المطلوب من كل فئة 

 كٌف تصمم حملة مناصرة رلمٌة فعالة وناجحة؟
 الرؤٌة
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 المهمة

 (انجاز) 

 الرؤٌة

 ( تحمٌك) 
 أهداف 

 التخطٌط لحملة المناصرة

التساؤالت: 

 حتى اآلن؟  الرؤٌةلماذا لم تتحمك هذه 

؟ لمعٌماتما هً ا 

 ؟المشكلةأٌن تكمن 

 مراجعة السٌاسات واألهداف أثناء السٌر على الطرٌك المستمر لتحمٌك الرؤٌة

تحدٌد المضٌة التً ترتبط بإحدى 

المشكالت المؤثرة على تحمٌك 

 الرؤٌة



الرؤٌة: 

  21لٌبٌا دولة فرٌدة من نوعها ومجتمع اجتماعً مزدهر للمرن 

 مثال

 ( :المساواة)التطلع   

 لكل لٌبً الحك فً الحصول على مستوى عالً من التعلٌم وفك استراتٌجٌة الموارد

 .البشرٌة الموضوعة 

غايات نظام التؼلين في ليبيا: 

الوساهوة في التنوية الثقافية واالجتواػية واالقتصادية للوجتوغ الليبي. 

االسراع في رفغ هؼايير التنوية االنسانية للوجتوغ. 



 جمعٌة كل البنات: 

  35 - 16الفتٌات من  :تستهدف . 

أن تكون نموذج االداء المتمٌز فً تنمٌة شخصٌة الفتاه اللٌبٌة :رؤٌتها. 

اللٌبٌة الفتاه شخصٌة تنمٌة إلى تسعى :رسالتها  ً ً  تعلٌمٌا  مستوى إلى بها والوصول وثمافٌا

 .الحٌاته المهارات فً راق

  األنشطة:   

oالتدرٌب على الكمبٌوتر. 

o  الخ، ولد توسع عمل الجمعٌة لٌشمل المناطك الرٌفٌة...دورات بناء الذات. 

الموجودات: 

 :أثناء عملها وتنفٌذها لبرامجها للمستهدفات فً أحدى المرى اللٌبٌة

 تسرب ٌبدأ حٌث االساسً تعلٌمهن ٌكملن لم اللواتً الفتٌات من كبٌره نسبه هنان) 

 .( أساسه من بالتعلٌم ٌلتحمن ال أو العاشرة سن فً التعلٌم من الفتٌات

 (المضٌة) االشكال 



 (المضٌة) االشكال 

 ًالمشكله/ تحدٌد الوضع السلب :   

تسرب الفتٌات من التعلٌم ٌؤثر بشكل مباشر على الفتٌات ولدرتهن على تطوٌر ذاتهن )) 

 ((  واالعتماد على انفسهن من ناحٌة ، والمساهمة فً تطوٌر مجتمعهن من ناحٌة أخرى



 (03)حالة 

 ًالمشكله المتعلمة بأحد ابعاد بجائحة كورونا/ حدٌد الوضع السلب   



المشكلة:   

 .هً الوضع السلبً أو المعٌك الذي ٌعطل عملٌة التغٌٌر

  تحلٌل المشكلة:   

 .هً عملٌة التعرٌف بالمشكلة وفهم جوانبها ومسبباتها من أجل تحدٌد الحلول المناسبة

o  تحلٌل البعدٌن الرئٌسٌٌن فً المشكلة: 

 التً والمانونٌة التشرٌعٌة الثغرات ودراسة تحدٌد ٌتم حٌث :التشرٌعً البعد : األول 

 تلن على التأثٌر استراتٌجٌات وتحدٌد الحل، على وتؤثر المشكلة وجود من وتعزز تدعم

 .المشكلة حل أجل من التشرٌعات

 ًالثمافٌة المؤثرات ودراسة تحدٌد ٌتم حٌث :والمجتمعً الثمافً البعد : الثان 

 المشكلة على تأثٌرها ومدى ودورها واألعراف والتمالٌد العادات ٌشمل بما واالجتماعٌة

   .المشكلة حل أجل من المؤثرات تلن على التأثٌر استراتٌجٌات وتحدٌد وتفالمها،

 تحلٌل المشكلة



 (شجره المشكالت )تحلٌل الوضع 

 تسرب الفتٌات فً أحدى المرى من التعلٌم

 عدم لدرة الفتٌات على االعتماد على انفسهن عدم مشاركه الفتٌات فً تنمٌة المنطمه

 العادات و التمالٌد
 عدم رغبه الفتٌات فً استكمال

 التعلٌم

 عدم وجود مدارس ثانوٌة

 للبنات

 العنف المدرسً زواج مبكر

  اعمال المنزل

 ال اختالط

 بعد المدارس

 الفمر

 أمٌة اآلباء



 (04)حالة 

 المتعلمة بأحد ابعاد جائحة كورونا التً (شجره المشكالت )ارسم تحلٌل الوضع ،

 اختارها فرٌمن



 األدوات التً تم استخدامها لجمع البٌانات

 األدوات المستخدمه البٌانات التً تم جمعها

 عدد المدارس فً المنطمه. 

 عدد الفتٌات المتسربات. 

 عدد الفتٌات ي سن التعلٌم. 

 :تم االعتماد فً جمع المعلومات على

  جهات رسمٌة ولم تمم الجمعٌة بأي

المسح التربوي        ”دراسات أو بحوث 

 “(إدارات المدارس فً المنطمة) 

 بٌانات عن السكان. 

احصائٌات للمتسربات. 

  ورش عمل –ممابالت  اسباب التسرب 



 مراجعة وتحلٌل التشرٌعات واإلجراءات المنظمة

 تسرب الفتٌات من التعلٌم ما هً المشكلة؟  -1

 المجتمع -األسرة  -الفتٌات على من تؤثر؟  -2

التشرٌعات واإلجراءات الداعمة  -3

 هل توجد تشرٌعات متعلمة)

 لم ٌتم البحث

ما هً السٌاسات واإلجراءات  -4

 المعاكسة؟ 

 ال ٌوجد

ما هً اإلجراءات المصاحبة  -5

 لتطبٌك التشرٌع؟ 

 

 لم ٌتم البحث



 مراجعة وتحلٌل العادات والتمالٌد السائدة

 تسرب الفتٌات من التعلٌم ما هً المشكلة؟  -1

 المجتمع -األسرة  -الفتٌات على من تؤثر؟  -2

ما هً التمالٌد واألعراف السلبٌة تجاه  -3

 المضٌة؟

الفتٌات  -عدم ضرورة تعلٌم الفتاه

مستمبلهن فً الزواج فمط وأن تكون أم 

على الفتٌات انتظار االزواج بدون أي )

 (مساهمه لتنمٌة المجتمع

ما هً التمالٌد واألعراف اإلٌجابٌة  -4

 تجاه المضٌة؟ 

 التعلٌم مستحب للفتٌات

 ما هً اإلجراءات المصاحبة؟  -5

 

عدم منع االهالً للفتٌات من استكمال 

التعلٌم ولكن عدم تشجٌعهن أٌضاً وتمدٌم 

 .الدعم وتوعٌتهن بأهمٌة التعلٌم لمستمبلهن



 (05)حالة 

 لم بتحدٌد:المطلوب 

األدوات التً تم استخدامها لجمع البٌانات. 

مراجعة وتحلٌل التشرٌعات واإلجراءات المنظمة. 

مراجعة وتحلٌل العادات والتمالٌد السائدة. 



 أهداف حملة المناصرة

الهدف العام: الغاٌة 

 5إلى  3حالة التغٌٌر الكلٌة التً نسعى للوصول إلٌها من عملٌة المناصرة خاللى 

 سنوات

S 

Specific 

M 

Measurable 

A 

Achievable 

R 

Relevant 

T 

Time Basis 

 على اساس الولت مناسب ٌمكن تحمٌمه ٌمكن لٌاسه محدد

األهداف المحددة: 

هً تغٌرات مرحلٌة محددة وذات مدى لصٌر من خالل تحمٌمها ٌتم الوصول للغاٌة من 

 .عملٌة المناصرة

 ٌجب أن تكون األهداف المحددةSMART 



 أهداف حملة المناصرة

 تسرب الفتٌات من العلٌم األساسً– لضٌة المناصرة

 المشكلة هً ما 1-

 ستساهم التً

 حلها؟ فً المناصرة

 تسرب الفتٌات

 الفئة هً من -2

 :مثال المستهدفة؟

 المظللة الفئات

مجتمع  األسرة

 محلً

شركات 

المطاع 

 الخاص

االشخاص 

أو الهٌئات 

التملٌدٌة 

 واالجتماعٌة

مؤسسات 

المجتمع 

 المدنً

المؤسسات 

 الحكومٌة

المؤسسات 

الدٌنٌة 

 واإلعالمٌة

المؤسسات 

 الدولٌة

 آخرى

لماذا هذه المضٌة  -3

 مهمة

 اللٌبً المجتمع .المحلٌة مجتمعاتهن و أسرهن تنمٌة فً دورهن غٌاب و اإلناث بٌن االمٌة تفشً الى ٌؤدي التعلٌم من الفتٌات تسرب

 أكبر فئات سٌشجع المطاعات هذه فً نسائً كادر ووجود غٌرها و التعلٌم و الصحة لطاعات فً المؤهل النسائً الكادر الى بحاجة

 و بل اإلنتاجٌة الموة هذه ٌعطل المبكر للزواج الفتٌات تسرب .المتاحة الصحٌة الخدمات استخدام و بالتعلٌم لاللتحاق اإلناث من

 .المبكر الزواج ٌسببها التً االلتصادٌة و المجتمعٌة الصحٌة، النفسٌة، األضرار بسبب التصادي عب ٌضٌف

ما هو التغٌٌر  -4

الذي تود ان 

تناصر من أجله 

 فً المدى البعٌد؟

 . تملٌل الفجوة بٌن متطلبات المجتمع المحلً والكفاءات النسائٌة المتاحة

 الهدف المحدد -5
 .سنوٌاً % 30خفض معدالت التسرب للفتٌات و خاصة بسبب الزواج المبكر بنسبة 



 (06)حالة 

 ًضع أهداف الحملة العامة والمحددة، والمتعلمة بأحد ابعاد جائحة كورونا الت

 اختارها فرٌمن



  اصحاب المصالح

  :المؤٌدون

 وهم كافة أصحاب المصالح

 الذٌن ٌؤٌدون ما تموم به  

 وٌشاركونن  االهتمام  

 .فً كسب لضٌة المناصرة 

 :محاٌد

 وهو صاحب مصلحة لٌس لدٌه االهتمام 

 بالمضٌة ولكن هو طرف هام كونه  

 . ٌمكن استمالته ناحٌة المعارضٌن

  :معارضون

 وهم الفئة التً تأتً مصلحتهم  إلى جانب 

 بماء المشكلة، ولهذا فهم ٌسعون لكسب 

 . المضٌة ضدن 

 التعرٌف بـ وتحلٌل أصحاب المصلحة

 (المتضررة، المناصرة، الممررة) 

الجمهور المستهدف: 

هم األفراد والجماعات والكٌانات الذٌن لدٌهم اهتمام ولدرة على التأثٌر على تدخلن من  

 .أجل كسب لضٌة المناصرة



  :المؤٌدون

 وهم كافة أصحاب  المصالح الذٌن ٌؤٌدون ما تموم به  وٌشاركونن االهتمام 

 : فً كسب لضٌة المناصرة وٌتم تمسٌمهم إلى

   :مؤٌد نشط

وهو المؤٌد صاحب االهتمام الكبٌر المضٌة 

وٌمكنه التأثٌر  شكل فاعل وكبٌر  مناصرتن، 

وال ٌحتاج لجهد كبٌر ألمناعه من أجل  المساهمة 

 . فً أنشطة  المناصرة التً تموم بها

 التعرٌف بـ وتحلٌل أصحاب المصلحة

   :مؤٌد غٌر نشط

 وهو مؤٌد لدٌه الملٌل  من االهتمام والتأثٌر 

 وٌحتاج  لبعض الجهد من أجل تفعٌل  لوته من

 أجل دعم أنشطة المناصرة التً تموم بها من 

 . أجل لضٌة ما 



 : معارض غٌر نشط

 وهو معارض لدٌه الملٌل من االهتمام والفاعلٌة،

 ولكن ٌحتـمل زٌادة نشاطه  وفاعلٌته عبر تحفٌزه من 

 لبل المعارضٌن النشطٌن،  ولذا فعلٌن أن تعمل 

 على تجنب  ذلن والعمل على ضمه إلى  لصفوف  

 المحاٌدٌن ممن لٌس لدٌهم االهتمام  وال التأثٌر 

 . على أنشطتن

  :معارض نشط 

 وهو المعارض صاحب االهتمام الكبٌر والتأثٌر 

 من حٌث تعطٌلها واالستحالة ضد تحمٌك نتائجها، 

 ولهذا ً فعلٌن أن تكون  حذرا وتخطط من أجل 

 . الولاٌة  من آثار تدخالته السلبٌة 

  :معارضون

 وهم الفئة التً تأتً مصلحتهم  إلى جانب بماء المشكلة،

 : ولهذا فهم ٌسعون لكسب  المضٌة ضدن وٌتم تمسٌمهم إلى 

 التعرٌف بـ وتحلٌل أصحاب المصلحة



 التعرٌف بـ وتحلٌل أصحاب المصلحة

 استراتٌجٌات التأثٌر األثر المطلوب أصحاب المصالح

إدراج مشروع  رئٌس البلدٌة

المدرسة الثانوٌة 

للبنات فً خطة 

 م2022البلدٌة لعام

إعداد تمرٌر 

بالمشكلة ودرجة 

الضرر وتمدٌمه فً 

موعد مع رئٌس 

 البلدٌة

المساهمة فً رفع  أئمة المساجد

وعً جمهورهم فٌما 

 ٌتعلك بالمضٌة

ممابالت شخصٌة 

 وإلناع مباشر

اشراكها فً مطالبه  وكٌله لطاع التعلٌم 

 الجهات

الحكومٌه بإنشاء 

 مدرسة

 للفتٌات

 ممابالت

 شخصٌة

ها /مولفه

 ها/مصالحه

مشجع لتعلٌم 

 الفتاه

مشجع لتعلم 

 الفتٌات

 مشجعة

 

 

 

 نوع التأثٌر

 اٌجابً

 اٌجابً

 اٌجابً

 

 

 



 (07)حالة 

 ًحدد الجمهور واستراتٌجٌات التأثٌر، والمتعلمة بأحد ابعاد جائحة كورونا الت

 اختارها فرٌمن



 الرسالة

الرسالة مفهوم : 

 من مجموعة وهً المتلمً، فً أثر إحداث أجل من توصٌله المراد المحتوى هً

 ما تتضمن أنها كما ، وهدفها المناصرة بمضٌة بالتعرٌف تموم التً الموجزة العبارات

 المناصرة، أهداف لتحمٌك المنظمة تتبعها التً والطرٌمة تحمٌمه إلى المؤسسة تسعى

 فٌه المرغوب التغٌٌر إحداث فً للمشاركة (المتلمً) الجمهور تدعو كما

محتوى الرسالة ٌجب أن ٌعكس: 

 تعبر عن أهداف الحملة. 

 (.شخص، مؤسسة، شبكة) تعرٌف الناس بالحملة ومن الذي ٌعمل علٌها 

 (.الدلٌل على وجودة المشكلة) أسباب بالمشكلة 

  (.محً الوالع االشكالً) التعرٌف بالحل الممترح الذي تبتغً الحملة الوصول إلٌه 

  (.ٌنعكس التغٌٌر على من) لماذا التغٌٌر مهم 

 لماذا ٌجب على الناس تأٌٌد الحملة؟"التعرٌف ب" 

  المطلوب من الجمهور ) التعرٌف بالتحرن من الجمهور أي ماذا نرٌد من الناس

 (المٌام به اتجاه مناصرة الحملة



 الرسالة

 عناصر مختلفة وهً 4تتكون الرسالة من: 

 :البيان

 البٌان هو الفكرة المحورٌة فً الرسالة،

 :حٌث ٌجٌب البٌان على األسئلة التالٌة 

 ما هً المشكلة؟ -

ما هو الحل الممترح من طرف  -

 المنظمة؟

 :الدليل 

من خالل الدلٌل تسعى المنظمة إلى التأكٌد 

على وجود مشكلة، وضرورة التدخل عبر 

تمدٌم إثباتات وإحصائٌات ودالئل مادٌة 

على وجود المشكلة وتأثٌرها ومدى تأثٌر 

 .الحل إذا تم العمل علٌه

 :المثال

ألن الرسالة تستهدف فئات مختلفة 

من الجمهور، وكون الحمالت تعمل 

على تحفٌز رغبة الناس فً التغٌٌر، 

من خالل المثال تموم المنظمة بتمدٌم 

مثال والعً أو لصة إنسانٌة تضفً 

 .على الرسالة لمحة عاطفٌة

 :التحرك المطلوب

تسعى الحمالت إلى حشد الناس ودعوتهم 

للتحرن من أجل الضغط والتأثٌر على 

التشرٌعات والمش رعٌن من أجل حل 

المشكلة وتحمٌك التغٌٌر المنشود، ولهذا 

تشمل الرسالة دعوة الجمهور للتحرن 

 .واإلشارة للفعل المطلوب منهم المٌام به



 (08)حالة 

أكتب رسالة الحملة، والمتعلمة بأحد ابعاد جائحة كورونا التً اختارها فرٌمن 



 المنوات الرلمٌة التً سنستخدمها

 معاٌٌر اختٌار المنوات الرلمٌة(NEW MEDIA:) 

المدرة على الوصول للجمهور والتأثٌر فٌهم. 

 التكلفة. 

تسهل وتسرع فً الحصول على كسب تأٌٌد الجمهور تجاه لضٌة المناصرة : الحشد

 .والتأثٌر علٌهم من أجل التحرن إلحداث التغٌٌر المرغوب فٌه

لدرتها على اٌصال صوت المهمشٌن وأصحاب الحموق لصناع المرار : الضغط

 .مفتوحا مما ٌزٌد من المدرة على إحداث التغٌٌر وإلى الضغط 

 متعددة الوسائط حٌث ٌمكن أن نشر صور أو فٌدٌو أو محتوى كتابً أو محتوى

 .  صوتً



 مثل

تعتمد حمالت المماطعة السٌاسٌة أو االلتصادٌة على الفضاء االلكترونً وتحدٌدا 

 :وسائل التواصل االجتماعً كونها

 ملتمى غٌر محدود للناس من أبناء وبنات المجتمع المستهدف، 

وكون بث الرسائل ال ٌتولف عند المائمٌن على الحملة بل ٌستمر عبر إعادة االرسال  

 عن طرٌك الجمهور المتفاعل، 

 :مثال

فحملة مماطعة منتجات إحدى شركات المٌاه فً المغرب اعتمدت بشكل رئٌسً فً 

حشد الناس والضغط على تلن الشركة عبر وسائل التواصل االجتماعً واستخدام 

 .  تكتٌكات مثل الهاشتاغ والتدوٌن االلكترونً



 األدوات الرلمٌة واألنشطة

تكتٌكات إبداعٌة فً المناصرة االلكترونٌة:   

o تولٌع العرائض االلكترونٌة:   

 كونها Ipititionsو Changeو Avaz مثل االلكترونٌة العرائض موالع أصبحت

 أو السٌاسات فً تغٌٌر بإحداث تطالب التً العرائض وتولٌع لنشر مفتوحة مساحة

  .المرار صناعة فً التأثٌر

o التدوٌن:   

 الناس ودعوة المضٌة حول تدوٌنات بكتابة ات/والمدونون الناشطات/النشطاء ٌموم حٌث

   .اتغٌٌر إحداث فً تساهم بأنشطة المٌام أو الحملة فً للمشاركة



 األدوات الرلمٌة واألنشطة

تكتٌكات إبداعٌة فً المناصرة االلكترونٌة:   

o الهاشتاغ:   

وهو من االدوات الفاعلة فً الضغط االلكترونً وتوثٌك االنتهاكات وعرض المضاٌا 

 .من أطراف متعددة، وإٌصال صوت الناس لوسائل االعالم وصناع المرار

o  نشر الفٌدٌو:   

 اصل التو وسائل على الفٌدٌو فنشر والمؤثرة؛ الفاعلة الوسائل من الفٌدٌو ٌعد حٌث

 لدرة من للفٌدٌو لما المرار صناع على والتأثٌر الناس حشد فً كبٌر دور له االجتماعً

 بالنسبة جاذبٌة من له لما و وبصرٌة سمعٌة وسائل باستخدام المضاٌا عرض على

   .للجمهور



o  االعالنات المدفوعة:   

لمدرتها على الوصول ألعداد كبٌرة من الناس أو لفئات معٌنة،، ولكن من المهم أٌضا أن ٌكون 

 .محتوى االعالن مناسبا وجذابا وممنعا 

o  االنفوغرافٌن: 

من االدوات المؤثرة خاصة فً عرض المعلومات والحمائك بداعٌة واإلحصائٌات بطرٌمة  

 .بصرٌة جذابة 

 األدوات الرلمٌة واألنشطة



o نشر المصص االنسانٌة: 

 تلن نشر ٌدعم فمد ولهذا المناصرة، لحملة عاطفٌا بعدا تعطً االنسانٌة المصص 

 ذلن فٌصبح المشكلة، وجود من ة المتأثر والفئة المتلمً بٌن فٌما التضامن بناء المصص

 .المشكلة وحل التغٌٌر أجل من للعمل دافعا

o  تطبٌمات توثٌك االنتهاكات  : 

o  تطبٌمات االتصال بٌن فرٌك الحملة. 

o تطبٌمات المرالبة. 

 األدوات الرلمٌة واألنشطة



 (09)حالة 

 اختر ألدوات الرلمٌة واألنشطة التً تعبر عن رسالة الحملة، والمتعلمة بأحد ابعاد

 جائحة كورونا التً اختارها فرٌمن



 الخطة التنفٌذٌة

الخطة  : 

هً وضع األهداف وتوصٌف عملٌات التشغٌل والموارد الالزمة لتحمٌك تلن 

   .األهداف



 الخطة التنفٌذٌة

 األهداف

 (النشاط ) 

 المستهدفات

  (المهمة) 

 

المخطط 

 الزمني

 الموارد

 

 السجالت

 

 المسئول

 

 المخاطر

 احتمالية الحدوث

 ضعيف،= 1

 عالي= 5

 الفعل الوقائي

 اإلعداد

 التنفيذ

 التقييم



 خطة العمل والمتابعة

 مالحظات الوضعية/ الحالة تاريخ االنتهاء تاريخ البدء المهمة ت



 التمٌٌم والدروس المستفادة

أسئلة من أجل تأمل ما تم تحمٌمه واستخالص الممارسات المثلى والدروس المستفادة: 

 االجابة السؤال

 ما الذي تم بشكل جٌد وكما كان

 مخططا له؟

 ما الذي لم ٌتم كما كان مخططا له؟

 ما الذي ٌمكن تطوٌره فً حال تكرار التجربة؟

ما هً الدروس التً ٌمكن استخالصها من ذلن من أجل 

 المرات المادمة؟

 األنشطة التً تمت بشكل فاق المتولع؟/ما هً التحركات

 ما هً الممارسات التً خذلتن أو كانت ألل من تولعاتن؟

 ما هو صدى رسائل المناصرة؟
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Merci 

Danke 
gut 

Thank 
you 

Dhanyavad 

 هل من
 سؤال؟

 شكراً 


