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 القسم األول: الهيكل

 

 مةقد   م  

 

ذوي اإلعاقة  حقوق في مناصرة  حجر األساس لحقوق ذوي اإلعاقة منذ البداية. وتتمحور الفكرة الرئيسيةهو مناصرة لقد كان مبدأ ال
غيرهم باحتياجاتهم، كما أن لديهم كامل الحق في تحديد اختياراتهم بما يلبي  منأكثر دراية  فهم ؛حول األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم

معرفة ادر على تلبية رغباته أو احتياجاته، فسيجد الحل في مبدأ المناصرة. يتطلب مبدأ المناصرة احتياجاتهم. فإذا كان الفرد غير ق
، فهي تدور حول االستفادة من ةد  ع  ي بالصبر. تتخذ المناصرة أشكااًل الممارسة والتحل    أيضًا تحتاج ارات وإستراتيجيات خاصة،مه

يطبق العديد من األفراد  نجد أن  ففي حقيقة األمر  ؛لمبدأ المناصرةحد ُمو   ناك أسلوب  وليس ه ،نقاط القوة لدى األفراد لتحقيق أهدافهم
 مبدأ المناصرة يوميًا دون إدراك أن ما يفعلونه هذا يعرف بالمناصرة.

 

إلى أن يتعلموا  د يحتاج األفرادفق -وقد يعني ذلك بعض األمور المختلفة-يجب على الفرد تثقيف نفسه أواًل قبل تطبيق مبدأ المناصرة 
التي تساعدهم في تحقيق أهداف المناصرة، لديهم، و نقاط القوة أن يفهموا ، و في حياتهم تحديداً ه بتحديد ما يحتاجون إليه أو يرغبون 

ى الموارد مًا أو مفكرًا مبدعًا. هذا باإلضافة إلى التعرف أكثر علنظ   كأن يكتشف الفرد نفسه بوصفه كاتبًا جيدًا أو متحدثًا عامًا أو مُ 
المتاحة التي تساعدهم في تطبيق مبدأ المناصرة أو جمع المزيد من المعلومات عن هذه القضية ومعرفة المزيد عن غيرهم في المجتمع 

دة على ممن قد يتأثرون باألمر. هذا وقد تؤدي بعض األمور التي تبدأ بوصفها هدفًا فرديًا إلى فرصة لتغيير النظام بما يعود بالفائ
أهم  جزء في الُمناصرة، مهما كان الهدف لمصلحة فرد أو مجموعة، هو ترسيخ مبدأ الثقة وتطوير صوت مع على نطاق أوسع. و المجت

 في مجتمع ُيؤمن بدعم األفراد.

 

 :البرنامج علىنظرة عامة 
 

مات غير الحكومية وهيئة تنمية لذوي اإلعاقة وأسرهم والمنظ حالمتاسلط الضوء على الموارد التي ت أحدهذا البرنامج بوصفه  ع  ض  وُ 
التي اكتساب المعرفة والمهارات والعادات  علىساعدهم تُ  في إمارة دبي، بحيثمن أصحاب المصلحة الرئيسيين  اوغيرهالمجتمع 

نهم أن ُيصبحوا  .هبد جهات فعالة في مناصرة ذوي اإلعاقة، أيًا كان مستوى االلتزام الذي يعتزمون التعه   ُتمك 

 

صول على حالعمل منذ عدة سنوات لتأسيس مكانة قوية لذوي اإلعاقة بما يضمن لهم ي  ديدًا على مبدأ المناصرة أم ج الفرد كان سواءً 
لك الفرصة لتكتشف ذاتك وتعزز  وستتاحساعدك هذا البرنامج في تطوير مهارات المناصرة لديك. سيُ الخدمات ودمجهم في دبي، 

على والمدربين ذوي الثقة للتعريف  قرانة بين األهو توفير مساحة آمنمن البرنامج فالهدف  ،ثقتك وتستعرض مهاراتك كتابيًا وشفهياً 
 .كيفية ُممارستهاصرة ذوي اإلعاقة و مفهوم منا

 

 يتم تخصيص المحتوى الوارد في هذا البرنامج وعرضه ومناقشته خالل زيارة دكتور كوبرفريمان إلى دبي. 

 

 :كيفية استخدام هذا البرنامج

 
( 2) .( الهيكل1غطي هذا البرنامج موضوعات المناصرة المتعلقة بذوي اإلعاقة على نطاق واسع في األقسام األربعة التالية: )ي

( النتائج. وقد وضع هذا البرنامج ليقدم نظرًة عامًة عن جهود المناصرة ذات الصلة بذوي اإلعاقة، إلى 4) .( العملية3) .المحتوى 
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والمهارات األساسية للعمل في الُمناصرة، والتي تحكم طبيعة وثقافة وقوانين اإلمارات العربية ت والمعلومات ألدواا علىجانب التعريف 
. كما سترفق مع الملحق -وفقًا الحتياجاتك والموارد المتاحة لك-بالعناصر األساسية داخل دبي. ويمكنك  الُمتحدة، وخاصة إمارة دبي

 ا.أيضًا أرواق عمل مساعدة يمكن طباعته

 
يمكنك بدء العمل بأجزاء من هذا المحتوى ف ؛لتطبيق هذا البرنامج الُمثلىالعمل في فريق: إن العمل في مجموعة صغيرة هي الطريقة 

 .أكثرفي ورشة عمل تستمر لمدة يوم واحد أو 

 
ويعزو السبب في  ع،سري المناصرة أنها أنجزت النصف األول من البرنامج على نحو   مجموعاتلتخطيط لوقتك: قد تشعر بعض ا

مناصرة أخرى بعض الوقت  مجموعات. بينما تحتاج من قبل جتمعاتهممُ في التفكير في نماط هذه األأنهم تطرقوا للكثير من إلى ذلك 
 خذ. وهناك جهات مناصرة أخرى تطلع عشوائياً ت  إلجراء البحث وطلب الدعم من الشركاء وعقد مناقشات بشأن القرارات األساسية التي تُ 
لذا ننصحك بأن تأخذ الوقت الكافي في  ؛فقط على األقسام المختلفة. فاألهم في كل ذلك أال يتم التطرق إلى البرنامج مرة واحدة

 تطبيق ذلك.

 

 ما المقصود بالمناصرة؟

 
األنظار ية إلى لفت يمكن تعريف المناصرة بأنها عملية الترويج لفكرة تهدف إلى تغيير سياسة أو وضع أو برنامج، فهي إستراتيجية رام

تستند أكثر  فهيز ألحد األطراف، التحي  دون  ،ياسة المستندة على األدلةإطالع صناع السياسة والعامة على السو  إلى قضية معينة
 على البحث والتحليل.

 الة على تحقيق ما يلي:تعمل المناصرة الفع  و 
 

  اع السياسةن  بناء عالقات مع ُص. 

  عين والتأثير في قرارتهمشر   و المُ اع السياسة أن  تثقيف ُص. 

 تغيير السياسات والقوانين والميزانيات الحالية. 

 .التشجيع على ابتكار برامج وخدمات جديدة لذوي اإلعاقة 

 

 تعمل المناصرة على:
 

 إطالع األشخاص على األمور التي تؤثر فيهم. 

  ا التغييروكيفية إحداث هذ ،تغييرالإلى  تحتاجتقديم أدلة على األمور التي. 

 إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية. 

 التأثير في األفراد ذوي القوة وتغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم. 

 

 تشمل المناصرة:
 

  اع القرار للتوصل إلى حل.ن  دبي إلى أحد الموضوعات المهمة وتوجيه ُص في التعبير عن الرأي ولفت أنظار 

 واحد أو مجموعة من المواقف تعمل على تغيير السياسات أو األوضاع داخل إحدى المؤسسات دعمًا لهدف خاص  موقف
 دة.حد  بسياسة مُ 
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 (ودعم كل من المشكلة والحل) ،وضع المشكلة ذات الصلة بذوي اإلعاقة على جدول األعمال إليجاد حل لها. 

 في حياتهم )ال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يدافعون عن حياتهم( عملية مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات التي تؤثر 

  تأييدهاعرض إحدى األفكار على األشخاص األخرين أو الدفاع عنها أو. 

  اع السياسة، حيث إنهم يضعون القوانين التي تؤثر في حياة األشخاصن  وضع إستراتيجية للتأثير على ُص. 

 

 القواعد الرئيسية للمناصرة
 

هذا البرنامج على فكرة تتلخص في أن تطبيق مبدأ المناصرة يقتضي التعامل مع األسباب الجذرية المؤدية للعوائق التي تواجه يقوم 
 .العوامل االجتماعية والبيئية والطبية والوظيفية والنفسية :ذوي اإلعاقة ويشمل ذلك

 القواعد الرئيسية لمناصرة ذوي اإلعاقة هي:
 

 مساواة لحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ومشاركتهم في المجتمع وحصولهم على النتائج وخفض : دعم تحقيق الالعدالة
 معدالت عدم المساواة في كل جوانب المجتمع.

 تمكين األفراد والمجتمعات والمؤسسات للمشاركة في عملية صنع القرار بما يؤثر في حصول ذوي اإلعاقة الديمقراطية :
 تمع. على الخدمات ودمجهم في المج

 هو العمل من خالل التعاون مع األفراد والمجتمعات والمؤسسات لضمان دمج ذوي اإلعاقة على مستوى كل الدمج :
 القطاعات والمجتمعات واألفراد والمؤسسات الممثلة لهم.

 ضمان أن كل شخص له الحق في تحديد االختيارات التي من شأنها أن تؤثر في حياته.الحق في االختيار : 

 تيسير عملية التواصل بإحدى الوسائل و التعرف على اختيارات وتفضيالت كل األفراد أيًا كانت طبيعة إعاقتهم.لالتواص : 

 

 المبادئ األساسية
 

 يعتمد تطوير برنامج مناصرة عمل ذوي اإلعاقة في دبي على المبادئ األساسية التالية:
 

 رفته وخبراته السابقة والتي تعد أساسًا لعملية التعلم الجديدة. إن : على كل فرد أن يقدم للبرنامج معتنشيط المعرفة السابقة
 التدريب الفعال على عملية المناصرة يربط عملية التعلم الجديدة بالمعرفة السابقة.

 هو التفاعل مع المعرفة والمهارات واألساليب الجديدة الخاصة بعملية المناصرة ومناقشتها وتبادلها، تقديم معرفة جديدة :
 سيما في إطار المواقف ذات الصلة بالمناصرة.ال

 إن التعلم في إطار المواقف ذات الصلة بالمناصرة يسهل من عملية الفهم ويساعد في التعلم في إطار المواقف الواقعية :
تي يعمل الموقف ذات الصلة بالمناصرة على االقتراب قدر المستطاع من مفهوم المناصرة والمواقف الف ؛تذكرها وتطبيقها

 يطبق فيها.

 تعكس المبدأ األساسي الذي يؤكد على أهمية محاكاة األدوار لعملية المناصرة وتأثيرها القوي على طريقة قوة المالحظة :
 تفكيرنا وتعاملنا، فضاًل عن تطوير عمليات المناصرة العامة.

 صرة أخرى تعتمد على المالحظة المباشرة : تسهل عملية تعلم المناصرة من خالل تقديم آراء مقدمة من جهات مناتقديم اآلراء
 مما يتيح الفرصة لتعزيز المناصرة أو تصحيحها. ؛عن كثب لعملية المناصرة العامة

 تعرف الفعالية الذاتية بأنها إدراك قدرتنا على القيام بإحدى أنشطة المناصرة المحددة، ويحدد ذلك من خالل الفعالية الذاتية :
درات األخرين على المناصرة والتشجيع والدعم المقدم من الغير. للفعالية الذاتية تأثير كبير على الخبرة والمالحظة القوية لق
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وهو ما يسلط الضوء على أهمية وضع توقعات ومالحظات  ،أهداف المناصرة وأنواعها وإصرارنا على تحقيق هذه األهداف
 واضحة وتقديم الدعم في إطار هذا البرنامج.

 

 إطار عمل المناصرة

 
 تعريف العناصر ذات الصلة بإطار العمل

 

 لدعم إحدى المؤسسات أو المجموعات  : استخدام الموارد المالية أو التدريب أو التوجيهبناء القدرات ذات الصلة بالمناصرة
 عمليًا.تهم على قيادة إستراتيجية المناصرة وإدارتها والتكيف معها وتنفيذها اذات الصلة بذوي اإلعاقة في دبي وتعزيز قدر 

 :ي موضوع معين ومناصرته على المأل.استقطاب أفراد ذوي كفاءة عالية لتبن    تطوير الكفاءات 

 :توحيد األصوات المناصرة من خالل الجمع بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات لهم نفس الهدف أو  التحالفات القوية
 القضية.

 :ور والتأثير في أسلوب عرض القضية أو مناقشتها أو إدراكها.نقل المعلومات الستهداف الجمه التواصل وإرسال الرسائل 
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 :وضع قاعدة تستند على المجتمع في دبي لدعم قضية أو موقف معين. حشد المجتمع 

 :العمل مع أفراد في مجتمعات دبي لتطوير قدرتنا على المناصرة نيابًة عنهم. تنظيم المجتمع 

 :اسات على نطاق ضيق في موقع واحد أو عدة مواقع على مستوى دبي تنفيذ مقترح ذات صلة بإحدى السي برامج العرض
 لتوضيح آلية عمله.

 :إخبار األشخاص المؤثرين في هذه السياسة عن القضية أو الموقف، وعن الدعم  تثقيف الشخصيات المؤثرة في الغير
 الواسع النطاق أو القوي المقدم لهما.

 التدريب أو التوجيه( على قيادة الغير التخاذ موقف دعمًا للقضية أو الموقف. : زيادة قدرة األفراد )من خاللتطوير القيادة 

 :في دبي لمعرفة معلومات  اإللكترونيةتحضير المواد المطبوعة أو البرامج اإلذاعية أو وسائل اإلعالم  المناصرة اإلعالمية
 عن إحدى القضايا التي لها جمهورها المستهدف.

 :لسياسة محددة )اللغة المقترحة للسياسة( ذات صلة بالقضية أو المشكلة التي يتم التصدي  وضع حل التشريعات النموذجية
 لها.

 :البحث في قضية أو مشكلة محددة بشكل منهجي للتعرف عليها أكثر أو لتحديد الحلول  تحليل السياسات والبحث عنها
 المحتملة.

  ُالدعم الواسع النطاق أو  علىو دبي على القضية أو الموقف، اع السياسة والقادة في ن  إطالع ُص  اع السياسة:ن  تثقيف ص
 القوي المقدم لهما.

 :الشخصي أو من خالل الوسائل اإلعالمية أو سائط التواصل االجتماعي وغيرها-التواصل  حملة تعزيز اإلرادة السياسية- 
 اسة.اع السياسة وتشجيعهم على العمل دعمًا للقضية أو لمقترح السين  لتعزيز إرادة ُص 

 :يعمل التواصل مع العامة على زيادة اإلدراك بالمشكلة القائمة أو التأقلم مع مقترح السياسة. حمالت زيادة الوعي العام 

 :الدعم الواسع النطاق أو القوي المقدم لهما. علىو إطالع العامة )أو شرائح منهم( على القضية أو الموقف،  تثقيف العامة 

 :مناقشات جماعية يمكن للعامة المشاركة فيها وتساعد تطبيق مبدأ المناصرة على القضية.مجموعات و  المنتديات العامة 

 :استطالع رأي العامة من خالل الهاتف أو عبر اإلنترنت لجمع بيانات واستخدامها في الرسائل ذات الصلة  التصويت العام
 بموضوع المناصرة.

 :اع السياسة( في ن  يز إرادة الجمهور المستهدف )ال يشمل ذلك ُص التواصل من خالل تدشين الحمالت لتعز  اإلرادة العامة
 دبي وتشجيعه على العمل دعمًا للقضية أو لمقترح السياسة.

 :أو غيرهم ممن لديهم السلطة للعمل على القضية أو إحداث -السياسة  اعن  ُص إطالع  المالحظات المقدمة بشكل منتظم
 ياسات واللوائح المطبقة حاليًا في دبي.على المعلومات الخاصة بقواعد الس -تغيير

 
 على محتوى هذا البرنامج وأنشطته. نفاً آشار إليه يطلعنا إطار العمل المُ 

 
 القسم الثاني: المحتوى 

 

 عادات الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة

 
عزز اكتساب مثل هذه العادات وسي ،دات التي مكنتهم من تحقيق النجاحتتحلى الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة ببعض العا

 من قدرتك في إحداث التغيير.
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 معتقداتك العادة األولى: اعرف  

 
تعي الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة القواعد أو المبادئ الخاصة بها فمن المستحيل مناصرة شيء  ما دون معرفة ما تؤمن به 

ما ال يجب المساس به. و التمييز بين ما يمكن التفاوض بشأنه على ة بك والتعبير عنه بوضوح. وستساعدك معرفة القواعد الخاص
مع إدراكها للحاجة للتحلي بالمرونة في  تمسكها بالقواعد الخاصة بها،تعرف الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة بأهمية حيث 

كانت متسقة مع مبادئك أم مخالفة لها. فإن  ذاا إمة التسوية الموصى بها، لمعرفة مءبعض مواقفها المناصرة. يمكنك تقييم مدى مال
 يمكنك البحث عن البديل. يجب أن تكون القواعد الخاصة بك دلياًل على أفعالك.ف، (الخاصة كمبادئ) ككانت التسوية مخالفة لقواعد

 

 العادة الثانية: اجعل مناصرة ذوي اإلعاقة ضمن أولوياتك اليومية

 
لذوي اإلعاقة بأن مناصرة ذوي اإلعاقة مسؤولية يومية مستمرة، وُتخطط الوقت للعمل على ذلك.  تتفهم الجهات الفاعلة المناصرة

لذا تقوم مثل هذه  ؛سام غير متوقعة في كل يومج  فعلى الرغم من انشغالهم في مسؤولياتهم اليومية، فهم يعلمون أنه قد تحدث أشياء 
 جمع المعلومات أو االستجابة إلجراءات التأهب. :وي اإلعاقة، مثللألنشطة المناصرة لذ اً وقتيومي ًا  هاالجهات بتخصيص

 

 العادة الثالثة: اجمع المعلومات وتحقق منها وشاركها

 
تعتمد جودة مناصرة ذوي اإلعاقة فقط بجودة المعلومات التي يتم جمعها والتحقق منها ومشاركتها. حيث تجمع الجهات الفاعلة 

طالع دائم لتحديد ات الخاصة بأي من الموضوعات المعنية بذوي اإلعاقة وتتحقق منها. فهم على المناصرة لذوي اإلعاقة المعلوما
يقومون بمشاركة مثل هذه المعلومات على نطاق واسع. فهم ومن ثم  ؛المعلومات القيمة بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر

مناصرة لذوي اإلعاقة سيمكنها من االستفادة الفورية بفرص المناصرة، حيث إن توافر المعلومات الحالية بين أيدي الجهات الفاعلة ال
 واالنتباه للتحديات الممكنة واختيار اإلجراءات المناسبة.

 

 جمع المعلومات

 
ي تلك األخبفهي ال تستطيع  ؛)ذات أهمية(عاقة جهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلللُتعد األخبار بالنسبة  . اراالستمرار بالعمل دون تقص 

 ،ع المعلومات من الراديو والتلفاز وأخبار اإلنترنت. فهم يحددون المواقع اإللكترونية المفضلةجمب -يومياً -حيث تقوم مثل هذه الجهات
لمعرفة وجهات النظر المحلية والوطنية  ؛في الصحف والجرائد اإللكترونية وخدمات جمع قصاصات الصحف والمجالت يشتركون و 

 ؛همجليتسنى لهم توقع المخاوف وتقوية حج ؛إلى سماعهم الدائم للمصادر التي تعرض وجهات النظر المعارضة باإلضافة ،والعالمية
أو على المستوى الدولي سيساعد  ألة محلية على مستوى إمارة دبيمسأي    كما أن عرض  ،فإن مهمتك هي قراءة األخبار وسماعها

 يعًا معرفة المستجدات ليتسنى لنا معرفة العالقات الرابطة.لذا يجب علينا جم ؛اآلخرين في رؤية الصورة كاملة

 

ففي عالمنا اليوم، يمكننا الوصول على الفور لموارد متعددة عبر اإلنترنت، وذلك باستخدام محرك البحث، وكتابة ما تريد البحث عنه 
وتخبرنا المراجعات والتقارير  ،إلعاقةوتصفح العديد من النتائج، وقراءة المعلومات واستعراضها واختيارها لدعم حقوق ذوي ا

االستطالعات والتقارير البحثية، حتى وإن كانت تتعلق بشكل  غير مباشر بالمجال الذي تريد  ه. فقراءةفيواستطالعات الرأي بما نفكر 
يات الجديدة. فمن في التنبؤ بالفرص واإلمكان -التقارير الخاصة بالمجموعات والمؤسسات األخرى -ما تساعدنا  البحث عنه عادةً 

 د الدائم على جمع المعلومات، يمكننا اكتساب المعلومات الالزمة لمناصرة ذوي اإلعاقة.خالل التعو  
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 التحقق من المعلومات

 
تساعد عملية إجراء البحث وجمع المعلومات في تمكين الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة، وإعطاء المصداقية والصالحية لآلراء المتعلقة 

موضوعات ذات الصلة بذوي اإلعاقة. وقد يمكنك كشف النقاب عن الحقائق واألرقام التي تساعدك في دعم قضيتك، ولكن اإلخفاق بال
فبداًل من قبول المعلومات كما هي دون التأكد  ،في التحقق من هذه الحقائق واألرقام قد ُيضعف من كم الجهد المبذول للتوصل إليها

اعلة المناصرة لذوي اإلعاقة تناول ما يرد في الصحف واالقتراعات واستطالعات الرأي والتقارير مع منها، يجب على الجهات الف
هل تتناول الصحف المحلية جميع المعلومات المهمة؟  :سئلة وطلب التوضيح. فعلى سبيل المثالألفيجب عليهم طرح ا ؛توخي الحذر

 ل يمكن تفسير النتائج بشكل  مختلف؟دة فعليًا جميع االستنتاجات؟ هار هل تدعم البيانات الو 

 

من  اً بالحقائق. فهم يعلمون أي   اأرائهدعم  اتعرف الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة أي من المصادر التي يمكن الثقة بها، ليتسنى له
من  ل  لطرح. يتشارك كإلى البيانات التي تم توضيحها والتحقق منها، وأصبحت قابلة ل الُمستندةالمؤسسات التي يمكنها نشر األبحاث 

من خالل نشرات األخبار  جمهورلمعلومات بصورة دورية مع الشعبة السياسات االجتماعية باألمم المتحدة والمعهد العالمي لإلعاقة ا
ضوعات ساتها عن المو باتها التشريعية واقتءاالمطبوعة واإللكترونية. وتشارك أيضًا العديد من المؤسسات أحدث أبحاثها وأخبارها وإجرا

 الخاصة بذوي اإلعاقة بشكل  منتظم عبر رسائل البريد اإللكتروني.

 

 مشاركة المعلومات

 
 ؛تنظيمها ومشاركتها هيعها جمالتي تقوم بها الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة بالمعلومات التي تقوم ب لممارساتأفضل ا إحدىإن 

هذه المعلومات موارد  تصبحي قاموا بجمعها مع اآلخرين، ج المعلومات التفعند مشاركة الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة لنتائ
اع السياسة وغيرهم من الجهات المناصرة. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج صانع السياسة لدعم إحدى المقترحات المتعلقة ن  قيمة لُص 

دة من خالل تقديم اإلحصائيات الحالية وقائمة نقطية بذوي اإلعاقة، ولكنه يحتاج إلى بيانات إلظهار مثل هذا الدعم. ويمكن المساع
 تتضمن نقاط الحوار التي تدعم المقترح.

 

تأمل تلك  تيإضافة إلى ذلك، فإن الجهات الفعالة المناصرة لذوي اإلعاقة تطور العادة المتمثلة في تزويد األفراد والمؤسسات، ال
البيانات، والتقارير، واالقتباسات، والصور، ونقاط  :مثل ،قاموا بتطويرهالموارد التي إلى االجهات في إقناعها، بسهولة الوصول 

الحوار. وتقوم الجهات الفاعلة لذوي اإلعاقة بتنظيم المعلومات لتسهل على اآلخرين استخدامها. وفي بعض األوقات، قد يتطلب منك 
ح أس في ما لم يتسنى لك معرفته من قبل، مع صانع القرار. وحينها ال ب ر  مناقشة أم سوف حث و لتببعض الوقت لأنك تحتاج أن توض  

 ، يمكنك إثبات أمانتك.في القول كتعود في وقت محدد باإلجابة. فمن خالل صدق

 

 العادة الرابعة: كن منظمًا ومتجاوبًا مع جميع وسائل االتصال

 
ع الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة بقدرتها في تتمتف ؛وُيعد تنظيم المعلومات أمرًا مهمًا للجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة

 ن للمعلومات ويستجيبون للمتطلبات بطريقة مناسبة.و ن جيدمو فهم منظ ،الحفاظ على تدفق المعلومات وإدارتها
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رعلى  اساعدهالتي تُ  نظمةألتستخدم الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة ا مختلفة للتنظيم،  في المعلومات. فلكل منا طريقة التبح 
تقوم ، و كويمكنك العمل على الرسائل التي تصل ،عليك استخدامها كل يومفما كانت الطريقة التي ُتفضلها،  أي اً تناسب احتياجاته. 

 يمكن: يجب عليك اتباعه. ذيفرزها وفقًا لإلجراء الب

 

 المعلومات لآلخرين إرسال 

  تهيئة المعلومات الستخدامات أخرى 

 المعلومات العمل اآلن على 

 العمل في وقت الحق على المعلومات 

 حفظ المعلومات 

 حذف المعلومات 

 

كما تقوم الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة بحفظ نسخ من مراسالتها كسجالت ألعمالها، واإلشارة إليها الحقًا عندما يظهر 
أخرى في صورة جديدة. وعند االحتفاظ بسجالت المراسالت، موضوع مشابه أو مماثل. فإن العمل الذي قد ينتهى اليوم، قد يظهر مرًة 

 ستكون على استعداد الستئناف المحادثة.

 

 العادة الخامسة: أنشئ جدواًل لألعمال واستخدمه

 
 ويتضمن جدول األعمال قائمةً  ،تعمل الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة بفاعلية عند إنشائها لجدول أعمال والعمل وفقًا لما يرد به

المتزايدة من خالل توضيح ما يجب تنفيذه، وتنظيم المهام  والجدول الزمني المناسب ألولويات من حيث المهام واألشخاص المسؤولينبا
 وتحديد الموارد الالزمة. تدريجياً 

 

األحداث الجارية تتغير بنود جدول األعمال الخاصة بكل فئة عامة وفقاً للموسم السياسي، وتطورات و  ،دول األعمال مع الوقتيتغير ج
ويتيح جدول األعمال للجهات المناصرة لذوي اإلعاقة التركيز على األمور األكثر إلحاحًا في الوقت الراهن  ،من العوامل أو فقدان أي   

 ما سيأتي بعد.لوالتخطيط 

 

ض المشكالت، بينما ستحتاج ُيرجى االنتباه إلى أن بعض البنود الواردة في جدول األعمال، ستحتاج إلى سرعة تنفيذ فور ظهور بع
بعد البنود األخرى إلى العمل عليها بشكل  مستمر، مثل جمع المعلومات والقصص الشخصية، وتطوير الشبكات والتحالفات، وإنشاء 

 قوائم اتصال لألفراد والمجموعات ووسائل اإلعالم.

 

 يمقواعد التقو  العادة السادسة: افهم أهمية الوقت لمناصرة ذوي اإلعاقة ...

 
مهمًا عند وضع السياسات. وتعرف الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة خطوات هذه العملية )وضع السياسة( ومتى يمكن  اً ُيعد الوقت أمر 

هو أن تتمكن من الوصول إلى األماكن التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة، فأنت في  -على سبيل المثال-. فإن كان هدفك ؟تنفيذها
وإن كان هدفك هو أن تغير في مقدار التمويل المخصص لخدمات ذوي  ،ع الميزانية الخاصة بالمدرسةوضتُ حاجة لمعرفة متى س

 الميزانيات. سُتناقشعقد جلسات االستماع ومتى تُ اإلعاقة على مستوى تشريعي، فأنت في حاجة لمعرفة متى س

 

 العادة السابعة: قم ببناء عالقات طويلة المدى



Page 10 of 62 
 

 
اصرة لذوي اإلعاقة جهودها في البحث عن فرص لتقوية العالقات وتأسيس عالقات جديدة تمكنهم من تواصل الجهات الفاعلة المن

 مستمرة مع صناع القرار.الهادفة الفهم يدركون األهمية الشديدة لبناء العالقات  ؛توسيع نقاط نفوذهم

 

 بناء العالقات مع المشرعين

 

م ال ومدى التأثير المباشر للميزانية على الموضوعات التي تخص ذوي اإلعاقة، التنفيذ أ يدوبغض النظر عما إذا كانت التشريعات ق
وفي كل جلسة تشريعية،  ،فإن الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة تحتاج لوقت لبناء وتحديد أسس التواصل مع المشرعين الرئيسين

ات المتعلقة بذوي اإلعاقة ويسعون من خالل ذلك لبناء تجد الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة بين المشرعين من يهتمون بالموضوع
تساعد بناء عالقات طويلة المدى والحفاظ عليها الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة في  عالقات وصداقات جديدة معهم. عادةً 

 .ايةضمان حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في المجتمع بشكل  صحيح من البد

 

اع القرار أعضاء فريقهم لتنسيق المعلومات الواردة الخاصة ن  ضايا ذوي اإلعاقة أكثر تعقيدًا، يفوض العديد من ُص عندما ُتصبح ق
يارات محلية في غاية األهمية. غالبًا ما يقوم أعضاء الفريق بز  أمر  هو لع ط  بذوي اإلعاقة. ونتيجة لذلك، فإن بناء العالقات مع فريق مُ 

التخطيط للتواصل مع أحد أعضاء الفريق المسؤول عن الموضوعات المتعلقة بذوي اإلعاقة ويطلب  يتم  و  ،أو بحضور االجتماعات
ي اإلعاقة، عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات ذات الصلة، أو دعوة أحد أعضاء الفريق للتعرف على البرنامج أو الخدمة الخاصة بذو 

مدروسة في بناء العالقات، وترك انطباعًا إيجابيًا مع المسؤولين وفريق العمل وعادًة ما تساعد االتصاالت ال ،وذلك قبل دعوة المشرع
 الخاص بهم.

 

 بناء العالقات مع وسائل اإلعالم

 
اإلعالم عند حاجتهم لمعرفة قصة ما أو وجهة  وبه يلجأ إليه ممثل قاً موثو  راً يجب أن تكون الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة مصد)

، وعلى الجهات في غاية األهمية راً ن في وسائل اإلعالم المحلية أمييُيعد بناء العالقات الدائمة مع الصحفو . (النظر المتعلقة بأمر ما
 الفاعلة الُمناصرة:

 الجمهور لالطالع على المعلومات. معرفة المصادر اإلعالمية التي يعتمد عليها .1
 البقاء على اتصال معهم وإعطائهمو  ،يات التلفزيونية المحليةن والشخصيبناء عالقة مع الصحفيين والكتاب ومذيعي الراديو والمدون .2

 المعلومات التي ُتثير اهتمامهم.
 ها.دعوتهم لرؤية البرامج الخاصة بذوي اإلعاقة والخدمات التي يتم تقديم .3
 وقادة المجتمع. لخبراء والمشرعينبناء حلقة وصل بين وسائل اإلعالم والشخصيات المناصرة لذوي اإلعاقة واآلباء والمعلمين وا .4
 إرسال معلومات تتعلق بالعمل الذي تم إنجازه في مجتمعك، والتشريعات المعلقة، وأخر األبحاث الخاصة بذوي اإلعاقة. .5

 

 ومهاراتك والتزاماتك ارفكالعادة الثامنة: اختر األدوار التي تتسق مع مع

 
تي تقوم بها الجهات المناصرة، وكذلك درجة المعرفة والمهارات تتفهم الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة األدوار المتعددة ال

ل البعض العمل بأنفسهم، بينما يفضل البعض فض   فقد يُ  ؛جراءات أن ُيحدث فرقاً إلوااللتزام الالزم لتنفيذ كل دور. يمكن لكل من يتخذ ا
هذا ًا ما كان د لتولي المناصب القيادية. فأي  اآلخر العمل ضمن فريق عمل وشبكة متكاملة، وذلك إضافة لوجود آخرين على استعدا

 يمكنك أن تحدث الفرق.سوف الدور الذي ستختاره، ف
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 التنسيق بين الشراكات القوية

 

 أهميته

 
عادة ما تنشأ الجهات الناجحة المناصرة لذوي اإلعاقة من بين مجموعة من المنظمات غير الحكومية/ المؤسسات التي تعمل معًا 

اع القرار والمؤثرين في المجتمع، ن  مهمًا، حيث يساعدك في الوصول إلى عدد أكبر من ُص  اً رك. وُيعد التعاون أمر لتحقيق هدف مشت
مع إمكانية سد الثغرات  ،فضاًل عن زيادة مواردك، وتعزيز أهليتك مع الجمهور المستهدف وتزويدك بمجموعة من المهارات والخبرات

افية، يمكنك توسيع النطاق الذي تعرض فيه قضيتك والحصول على الدعم من جهات التنظيمية لديك. ومع وجود مؤسسات إض
مختلفة، خاصة إن كان الشركاء من قطاعات مختلفة )من قطاعات غير متعلقة بذوي اإلعاقة على وجه التحديد(. وعادة ما تضم 

، ومجموعات األعمال والخبرات، ومجموعات الجهات الفاعلة المناصرة لذوي اإلعاقة مجموعة من الشخصيات المناصرة، وعائلتهم
 مناصرة لحقوق اإلنسان، وقادة في االقتصاد والتوظيف وقطاعات البحث/ العلوم.

 

 ل التعاون ب  س  

 
 ،مناسب لك على مدى انحيازك لألغراض واألهداف التفصيلية لنوعتحديد التوجد مجموعة متنوعة ألنواع العمل الجماعي؛ وسيعتمد 

إذا كنت تعمل على تحسين وسائل النقل العام المتوفرة في وسط المدينة بدبي في حين كانت تعمل مؤسسة أخرى  :الفعلى سبيل المث
المعلومات ولكن  تشاركهمفمن المحتمل أن تصبح بحاجة إلى  ،على زيادة الوظائف المتعلقة ببيع التجزئة لألشخاص من ذوي اإلعاقة

 ما يعوقك هو عدم وجود حملة منسقة. 

 

هم في مشاركة المعلومات واالتصاالت االعتيادية اخر، سيتطلب منك أن تسآلفإن قرارك بالعمل مع الطرف ا من ذلك لى الرغموع
عن طريق تبادل المعلومات، تصبح على يقين بالموعد الذي ستقوم فيه المؤسسة األخرى، المتخصصة في الموضوعات  كم.بين

. فسؤال المؤسسات التنافس بينكمصدار التقارير؛ وبهذا يمكنكم دعم بعضكم البعض بداًل عن المتعلقة باإلعاقة، بإقامة فعاليات أو إ
سلبي على الجهود التي تبذلها في مناصرة ذوي  عن تغييرات تشريعية في ذات الوقت، سيكون له تأثير   نفسه صانعي القرارلاألخرى 
احدة لألمام؛ فبداًل من مشاركة المعلومات فحسب يمكنكم التعاون وهذا هو السبب الذي يكمن وراء استحسان أخذ خطوة و  ،اإلعاقة

 ؛ب على هدف واحدنص  فإذا تمكنتم من المواءمة بين مطالبكم بحيث يصبح تركيزكم مُ  ،والتنسيق بين بعضكم البعض بصورة رسمية
بغاية التعقيد. وعندما تتفق  اً ت أمر تخاذ اإلجراءااذا أنت تعطي لصانعي القرار رسالة أوضح وهذا بدوره يجعل من عملية تجنب ل

أهداف مناصرة ذوي اإلعاقة الخاصة بك كليًا، فبذلك تكون هناك قابلية إلقامة شراكة تعاونية. بصيغة أخرى، ففي حالة تشابه أهدافكم 
 يكم أن تسلكوه.وتقديم كل منكم مهارات مختلفة، تكون مشاركة الموارد ومساعدة بعضكم البعض هي الطريق الطبيعي الذي يجب عل

 

 المستوى األول: مشاركة المعلومات واالتصاالت

 التحدث مع بعضكم البعض 

 خصصتالرغبة في المساعدة على أساس م 

 مشاركة المعلومات 

 

 المستوى الثاني: التنسيق والتعاون 

 تنفيذ خطط مشتركة خاصة باألنشطة المحددة لمناصرة ذوي اإلعاقة 
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 اجتماعات التنسيق 

 ه الشركاء عند تخطيط األنشطة الخاصة بمناصرة ذوي اإلعاقة وتشغيلهامراعاة ما يفعل 

 

 المستوى الثالث: تضافر الجهود:

 خطط مشتركة رسمية/ غير رسمية 

 فعاليات مشتركة وأنشطة مشتركة 

 بيانات مشتركة، وبيانات صحفية، و/أو وثائق توجيهية 

 تشارك األدوار المختلفة من خالل األنشطة المتعلقة بمناصرة  األدوار والمسؤوليات المحددة بين المؤسسات المختلفة والتي
 ذوي اإلعاقة

 

 شبكة مناصرة ذوي اإلعاقة وتحالفاتها

 

 لماذا نخص شبكة مناصرة ذوي اإلعاقة وتحالفاتها تحديدًا بالذكر؟

 
إقناع صاحب العمل بتوفير اإلقامات يعتمد استخدام إستراتيجيات مناصرة ذوي اإلعاقة المتنوعة على ما إذا كانت القضية فردية )مثل 

والتعديالت للطالب الذي لديه إعاقة( أو عامة )مثل تأسيس بنية تحتية لمساعدة الناس من ذوي اإلعاقة على البقاء في منازلهم 
ضايا الفردية. فعالية للق وي واالعتماد على أنفسهم بداًل من أن يمكثوا في دور للرعاية(. فيمكن لألفراد أن يصبحوا جهات مناصرة ذ

على النقيض، فإنه يتطلب شبكة من األشخاص الذين يمتلكون مجموعة من المهارات )مثل القدرة على إجراء بحث، وصياغة 
 السياسات، واالنخراط في عملية صنع السياسة، وتقييم الميزانية المقررة( لمناصرة القضايا العامة واألكثر تعقيدًا.

ستجد بعض القضايا التي تحظى بموافقة الجميع فح أن يوافق كل شخص في التحالف على كل قضية، رج  على الرغم أنه ليس من المُ 
 بالعمل عليها معًا؛ وذلك لتحقيق قدرًا أكبر من التأثير. 

 

 توسيع الشبكة

 
وي اإلعاقة من إضافًة إلى العمل مع حلفاء طبيعيين )مثل المنظمات الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة(، تستفيد الجهات المناصرة لذ

 توسعة الشبكات لهؤالء المتخصصين في مجاالت أخرى والذين تجمعهم مصالح مشتركة.

 

 اآلباء

 
يمكن لآلباء أن يكونوا حلفاء طبيعيين لقضية ذوي اإلعاقة الخاصة بك. ففي بعض المجتمعات، ينظم اآلباء واألجداد وباقي أفراد 

ل جيد من خالل الجمعيات والمجالس الرقابية بالمدرسة أو من خالل الشبكات االجتماعية بشك ينالقانوني وصياءالعائلة والمتبنون واأل
غير الرسمية. يمكن أن يكون لتلك المجموعات دور في صنع القرار، وجعلها أكثر ظهورًا للعيان، وذات صوت جلي في تعزيز 

باء على درجة أقل من الصلة، يكون للجهات المناصرة الموضوعات ذات الصلة باإلعاقة. في المجتمعات األخرى التي يكون فيها اآل
 وهو البدء في إنشاء شبكات. ياً وحتم مهماً لذوي اإلعاقة دورًا 

 

يهتم اآلباء بالجودة والوصول والعدالة، فهم يستثمرون استثمارًا هائاًل في وصول أبنائهم للمؤسسات االجتماعية والتعليمية واندماجهم 
م في المدرسة والعمل والحياة والتقدم ، وال يريد اآلباء أن يراودهم هذا الشعور ن ينتهز أبناؤهم كل فرصة للتعل  ويرغب اآلباء في أ ،بها
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ذات جودة أقل من باقي األطفال. وبتوسعة الشبكة لتشمل اآلباء، يصبح  ماً هم يحصلون على فرص أقل أو أنهم يتلقون تعليءبأن أبنا
 أكثر قوة. الصوت المنادي بحقوق ذوي اإلعاقة

 

 جهات المناصرة الذاتية

 
بالرغم من تواصلنا المكثف مع األشخاص من ذوي اإلعاقة ) والمعروفون أيضًا باسم: جهات المناصرة الذاتية( لوصف تجاربهم 

 بوصفهمعن التعامل معهم  -في كثير من األحيان-الشخصية في مخاطبة العوائق التي تواجه ذوي اإلعاقة، إال أننا نتغاضى 
من جهود مناصرة ذوي اإلعاقة. المعرفة األولية لجهات المناصرة الذاتية تكمن في أن ما يحدث في  جزءاً يجب استخدامها  عناصر  

فهم يعلمون جيدًا ما ينتج عن مناصرة ذوي اإلعاقة من نتائج إيجابية. بل ويعلمون ما  ؛مجتمعاتهم يجعل منهم جهات مناصرة ممتازة
ة للموارد والبرامج. فبينما أنت تفكر في الطرق التي يمكنك أن تنتهجها للتقرب من جهات المناصرة الذاتية هي التحسينات المتطلب

واهتمامهم بالتواصل مع أنداد لديهم  ،من مجموعة اً لتوسعة شبكة الحلفاء الخاصة بك، يمكنك االستفادة من رغبتهم ألن يكونوا جزء
، بل وتتصل بشكل ة(وغير الرسمي ةالرسمي)ناصرة الذاتية هم أعضاء للجمعيات والشبكات نفس طريقة التفكير. فالكثير من جهات الم

 متزايد وجيد مع بعضهم البعض من خالل شبكات اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم األخرى.

 

 رجال األعمال وقادة المجتمع

 
ر، فهم الذين يتولون السلطة ولديهم إمكانية الوصول إلى الموارد ذات القيمة. نفوذ وتأثي ووألعمال وقادة المجتمع هم أناس ذرجال ا

أنهم  جدعند تعرف الجهات المناصرة على رجال األعمال وقادة المجتمع الذين يمكنهم االنضمام إلى جهود مناصرة ذوي اإلعاقة، فن
والتجارة والسياحة  -والخدمات االجتماعية واإلنسانية مثل الصحة—من الممكن أن يشكلوا في شبكة واسعة في العديد من القطاعات 

سات والعقارات، والتنمية المجتمعية والتنمية الخاصة باألعمال التجارية، وإنفاذ القانون، والمتنزهات واألماكن الترفيهية، وأخيرًا المؤس
ن بفعالية في و ن األكثر ظهورًا للعيان المشاركو حدثالدينية والخيرية والحضارية. فعادة ما يكون قادة المجتمع ورجال األعمال هم المت

غرفة  :، مثلوجودةن منهم لديهم أصول عريقة في المجتمع ويمكنهم إدراك قطاع كبير من الشبكات المو تشكيل الرأي العام. والكثير 
واسعة النطاق تحرص الموعة مجالوالجمعيات ومجموعة الموظفين والمؤسسات التابعة للشركات واالتحادات؛ فهذه  تجارة وصناعة دبي

فهي تعرب عن قلقها البالغ بشأن وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة لذلك تيجة نحرصًا شديدًا على نمو دبي والحفاظ على خيراتها و 
ار اع القر ن  وإدماجهم في المجتمع، والهدف العام اآلن هو انخراط رجال األعمال وقادة المجتمع في استخدام مناصبهم ليؤثر في ُص 

 وأن يصبحوا متحدثين وجهات مناصرة. 

 

 قائمة الشركاء

 
 الحلفاء

  دبي واإلمارات العربية المتحدة والجمعيات المهنية الدولية المتعلقة باإلعاقة 

 دبي واإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات والوكاالت الدولية المتعلقة باإلعاقة 

 المحترفون من ذوي اإلعاقة 

 :آخرون 

 

 حتملون الحلفاء الم

  دبي واإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات الدولية التي تتناول قضايا حقوق اإلنسان 
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  ُذاعة والمطبوعة والتليفزيون الحكوميوسائل اإلعالم الم 

  المعلمون: الحاليون منهم والمتقاعدون 

 )الجهات المقدمة للخدمات )بما في ذلك الصحة، والخدمات االجتماعية، وإعادة التأهيل 

 التعليم العالي المتمثلة في التربية وعلم االجتماع والطب اتليك 

 جهات المناصرة الذاتية 

 الفئات المجتمعية 

 قادة المجتمع 

  القادة المدنيون المحليون 

 :آخرون 

 
 بدء حوار المناصرة

 

 :االستفسارات العامة

 
 مناصرة ذوي اإلعاقة. لجذب الشركاء المحتملين إلى عملية زات  حف   مُ بوصفها تعمل األسئلة التالية 

 

 لماذا تحتل هذه القضية أهمية لديك؟ 

 كيف تؤثر هذه القضية على حياتك؟ 

  ُاآلخرين في مجتمعك؟ كيف تؤثر حياة 

  لحل القضية؟ -علهأن يفما الذي تريد من اآلخر -بالنسبة لك هو الحل ما 

 ؟إحدى الُمشكالتهل مررت من قبل ب 

  ومعقول التكلفة؟ الوصول إليه، سهلهل تستطيع الحصول على منزل متكامل 

  دمات الرعاية المنزلية الضرورية؟خهل تستطيع توفير 

 والحفاظ عليها؟ ،هل تستطيع الحصول على وظيفة 

 هل تستطيع الوصول إلى األماكن العامة والمتاجر والمكاتب الحكومية وغيرها أو إنهاء حاجتك منها؟ 

  ؟إليه لوصولال سههل تستطيع العثور على موقف سيارات 

 

 ما الذي يمكنكم فعله؟

 الكفاح كأفراد محاولين التوافق مع مطالب عالم األفراد األصحاء بدنيًا؟ 

 أو ...

 تعبئة الجهود على نطاق المجتمع بأكمله من أجل إزالة الحواجز؟ 

 تحديد األولويات والمحاربة من أجلها؟ 

 تثقيف المجتمع بشأن العيش بإعاقة؟ 

  

 نصائح ينبغي تذكرها:
 

 ي شخص يستطيع أن يكون قائداً أ 
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 استثمر في األفراد من خالل استخدام نقاط قوتهم 

 المجموعة نفسها انتصاراألهم هو  نتصاراال 

  ُألن ذلك هو ما كان يحدث دائمًا."  ؛في قدرة مجموعة صغيرة من أصحاب الفكر وااللتزام على تغيير العالم كوا أبداً شك   "ال ت
 مارغريت ميد -

 

 لمناهج التواص

 
ابدأ بالتفكير في تحديد أي منهج من مناهج التواصل سيكون األكثر فاعلية في عرض قضيتك لشركائك المحتملين ضمن عملية 

 مناصرة ذوي اإلعاقة.

 

عليك ينبغي فدة بالكامل لموقفك وتهتم كثيرًا بالقضايا ذات الصلة بذوي اإلعاقة، : إذا كانت الفئة التي تستهدفها للمناصرة مؤي  اإلشراك
 ة.م  مهمة وقي    منافذ  لك فتح تربما تكون قادرة على لإذن السعي إلى دمج هذه الفئة في شبكة تخطيط المناصرة الخاصة بك! ف

 

ينبغي عليك فوافق إلى حد ما مع أهدافك العامة لمناصرة ذوي اإلعاقة، ت: إذا كانت الفئة التي تستهدفها للمناصرة مهتمة وتاالستمالة
 تمالتهم عن طريق زيادة معرفتهم وأن تظهر لهم أن أهدافك التفصيلية للمناصرة هي الحل المناسب.إذن محاولة اس

 

: إذا كانت الفئة التي تستهدفها مترددة بشأن أهدافك العامة لمناصرة ذوي اإلعاقة واهتمامها بهذه القضية متوسط إلى ضئيل، اإلقناع
صلة بهذه الفئة، بما يشمل  اتذي تحظى به قضيتك من أفراد أو مؤسسات ذينبغي عليك إذن إقناعهم من خالل عرض الدعم الف

 اع قرار آخرين أو مجموعات النفوذ والتأثير أو قادة الرأي العام.ن  جمهور الناخبين أو ُص 

 

ربما فا الشأن، : إذا كانت الفئة التي تستهدفها معارضة لموقفك من القضايا ذات الصلة بذوي اإلعاقة واهتمامها ضئيل بهذالمراقبة
ر فجأة االنتقال نحو دعم قطاعات قر   ينبغي عليك بذل مزيد من الجهد في مراقبتها، خاصة إذا كانت من ذوي النفوذ أو التأثير. فقد تُ 

 النظر في منهجك. أنه يجب أن ُتعيدمما يعني  ؛أخرى من الطيف السياسي

 

ها نفوذ قوي ومهتمة بقضيتك، ديمن القضايا ذات الصلة بذوي اإلعاقة ول: إذا كانت الفئة التي تستهدفها معارضة لموقفك التحييد
يجب عليك تجنب الممارسات غير األخالقية وتعريض نفسك )أو اآلخرين( ف ،هذا صعباً  إذا كانربما ينبغي عليك تحييد تأثيرها. ف

 ه لهذه الفئة في أنشطتك.فكن حذرًا في مقدار التركيز الذي تخصص ،فاألمر ال يستحق الكثير من طاقتك ،للخطر

 
 القسم الثالث: العملية

 
 إعداد خطة مناصرة ذوي اإلعاقة

 
عمل تحالف منظم ذو  :الشرط األول ،فعندما يحدث يكون ناتجًا عن وجود شرطين متصلين به ؛تغيير بمحض الصدفةالال يحدث 

أن تسترشد إجراءات التحالف بخطة مناصرة ذوي  :الثانيقاعدة عريضة بالتعاون مع ُصن اع السياسات الذين يدعمون التغيير. الشرط 
 األسئلة التالية: ناإلعاقة التي تجيب ع

 

 ما هي القضية؟ 

 ما هدفك؟ ما الذي تحاول تحقيقه؟ 
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 ما المعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق مرادك؟ 

 من الذي ترغب في التأثير عليه؟ من هو جمهورك المستهدف؟ 

 ما هي رسالتك؟ 

  تحقيق رسالتك؟كيف ُيمكنك 

 كيف ُيمكنك تقديم رسالتك؟ 

  الزمني؟ ما الموارد التي ستكون بحاجة إليها؟ جدوُلكما هو 

 كيف ُيمكنك تقييم نجاحك؟ 

 
 ومن خالل العمل في هذا القسم، ستكون إجابات األسئلة واضحة، كما ستكون خطة عملك أكثر اكتمااًل، ومناصرتك أكثر فاعلية.

 
 ما هي القضية؟

 
ة مناصرة ذوي اإلعاقة بالتركيز على القضية. قد تكون القضية شاملة )مثل مدى أهمية تقديم الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة( تبدأ خط

دبي ذات  دوائرياسات الحالية في قطاعات/ أو قد تكون محددة )مثل عدم توفير رصيف مشاة في حي سكني محدد(. اكتشف الس
 ومن الضروري تحديد القضية قبل االنتقال إلى الرسالة. ،تختلف عن الرسالةمع مراعاة أن القضية  ،الصلة بالقضية

 

 ما هدفك؟ ما الذي تحاول تحقيقه؟

 
ُيذكر في خطة مناصرة ذوي اإلعاقة األهداف، التي ترغب في تحقيقها. قد يكون لديك أهداف جوهرية )مثل تأمين تغيير سياسة ما( 

ل حديثًا(. م وترسيخ مبدأ تماسك تحالف ذوي اإلعاقة الُمشك  روع قانون ألغراض الدعم الُمنظ  أو أهداف مرتبطة بالعملية )مثل تقديم مش
تحديد األهداف التي تؤدي إلى بدء مناصرة ذوي اإلعاقة، وتوحيد أعضاء الشبكة الموجودة، وتشكيل أسس توسيع الشبكة، والمساعدة 

الموضوعة، وتشكيل أسس تقييم النجاح. من الضروري أن تحدد الجهات في توجيه األنشطة المالئمة لإلستراتيجية أو األساليب 
المناصرة لذوي اإلعاقة والتوصل إلى توافق آراء بشأن "الجائزة". وفي نهاية جهود المناصرة، ما الذي تطمح الجهات المناصرة لذوي 

إلجراءات الالحقة؛ برنامجًا جديدًا أو موسعًا، أو ُتعد "الجائزة" خطوة إضافية ُترسي أسس ا :اإلعاقة إلى إنجازه؟ على سبيل المثال
ر زيادة تمويل برنامج قائم، أو مجتمعًا محليًا أكثر استنارة ودعمًا، أو مشروع قانون أو قانون عام، أو تغيير سياسة ما، أو تأمين إصدا

 سة، أو ضمان تنفيذ القانون؟االسياسة الحالية، أو وضع القضية في بؤرة اهتمام الس

 

 لف القضية عن الرسالة. ومن الضروري تحديد القضية قبل االنتقال إلى الرسالة.تخت

 

 لتحقيق مرادك؟ هاما المعلومات التي تحتاج

 
تكمن الخطوة التالية في خطة مناصرة ذوي اإلعاقة في جمع المعلومات الموضوعية التي ستساعد في اتخاذ التدابير الالزمة. جمع 

ف وعدد األشخاص المتأثرين من ذوي اإلعاقة وغيرها( والنتائج من البحوث التجريبية. يجب أن تعتمد بيانات محددة )مثل التكالي
المعلومات على األدلة بداًل من اآلراء الشخصية. قد تكون عملية جمع المعلومات عن البرامج والخدمات الناجحة لذوي اإلعاقة في 

ة إلى جمع المعلومات ذات الصلة عن الحالة الحالية وتاريخ السياسات والبرامج المجتمعات األخرى مفيدة ألغراض المقارنة. باإلضاف
 العامة.مع عارض هدفك تفضاًل عن احتمالية 
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 الحالة الحالية

 
 المستوى المحلي

 ما هي فرص تقديم برامج وخدمات لذوي اإلعاقة في المجتمع؟ 

 ما هي مدة هذه البرامج والخدمات وما هو معدل تكرار تقديمها؟ 

 أي األشخاص/ كم عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين تم الوصول إليهم؟ لم يتم الوصول إليهم؟ 

 هل هناك أي سياسات ذات صلة باإلعاقة على المستوى المحلي؟ 

 ما هي مستويات التمويل الحالية والسابقة؟ 

 

 المستوى اإلقليمي
 

 ما هي السياسات ذات الصلة باإلعاقة على المستوى اإلقليمي؟ 

 هل يتم تقييم البرامج والخدمات ذات الصلة باإلعاقة على المستوى اإلقليمي؟ 

 ما هي مستويات التمويل الحالية والسابقة؟ 

 

 سجل الخدمات والبرامج السابق
 

  ما هو تاريخ سجل البرامج والخدمات ذات الصلة باإلعاقة في المجتمع؟ هل تمت زيادة أو تراجع عدد البرامج والخدمات
 ر العام؟على مدا

 ما سبب التغيير؟ 

 ما هي نقاط قوة/ ضعف الخدمات والبرامج السابقة؟ 

 ما هي مستويات التمويل السابقة؟ 

 

 احتمالية مواجهة المعارضة
 

 ماذا ستكون احتمالية معارضة هدفك؟ 

 ما هي األسباب المنطقية؟ 

 ما هي المعلومات الالزمة للرد على هذه األسباب؟ 

 

 عليه؟ من هو جمهورك المستهدف؟ من الذي ترغب في التأثير

 
د خطة مناصرة ذوي اإلعاقة ُصن اع السياسات التي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن قضية مناصرتك. الفئة المحتملة ُتحد   

ن مثل مسؤولي الخدمات المعينين أو المنتخبي شمل أي من الممثلين الرسميين في المجتمع سواءً تعريضة. و القاعدة اللُصن اع القرار ذو 
ولي التشريع على مستوى المناطق والمحليات وغيرهم. يجب أن تحدد ؤ المقدمة لذوي اإلعاقة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة ومس

بالتأييد أو  الخطة دوائر التأثير األساسية في صناعة القرارات ممن اكتسبوا احترام ُصن اع السياسات ويمكنهم التأثير عليهم سواءً 
 لمعارضة، فضاًل عن الشخصيات العامة المؤثرة والعاملين في وسائل اإلعالم.ا
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ُصن اع القرار منغمسون مع جماعات الضغط والرأي العام التي تحدد القضايا والحلول المقترحة. ال ُيمكن إشراك صانع السياسة عن 
 ن اع السياسة عن طريق إشراكهم عبر هذه السياسات:ف مجهودًا مشتركًا. ُتجرى مساعدة ُص طريق الصدفة. حيث إن األمر سيكل   

 

  وصف كيفية ربط حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في المجتمع مع االهتمامات الشخصية الصارمة للمسؤولين
 المنتخبين أو الموظفين.

 هم إلى شخصيات مؤثرة.إقناع المسؤولين المنتخبين بأن الرعاية أو المشاركة ستسفر عن الدعاية اإليجابية وستحول 

 .تنظيم جماعات الرأي العام لالتصال مع المسؤولين المنتخبين لتأييد اقتراحك الُمقدم التخاذ اإلجراء 

 .الحصول على التأييد من الخبراء وقادة الرأي الذين يحظون باحترام المسؤولين المنتخبين 

 الشخصية أو المساهمين في الحمالت االنتخابية للتواصل مع  الترتيب للناخبين الذين يمتلكون النفوذ السياسي أو العالقات
 ُصن اع السياسة.

  ًوحضور الندوات التي يعقدها ُصن اع القرار في مقارهم االنتخابية والتحدث خاللها  ،ُيطلب من الناخبين إرسال مطالبهم كتابة
 عن قضاياهم.

 

 ما هي رسالتك؟
 

لها لم ُتعد إمكانية الوصول والتضمين ضرورية لكل شخص من ذوي اإلعاقة. يكمن ال حصر  باً قد تذكر الجهات المناصرة أسبا
ضع جميع الرسائل مع المبادئ ُتو لدعم كل رسالة مناصرة. يجب أن  مةً ءالمعلومات هي األكثر مالهذه التحدي في تحديد أي من 

 :الُحسبانالتالية في 

 

 لصلة باإلعاقة. تساعد الرسائل في إبالغ وتثقيف جمهورك يجب أال تفترض الرسائل معرفة مسبقة للموضوعات ذات ا
المستهدف. أعلم أن هذه الفئة قد تكون ُمدر كة أو غير ُمدر كة لمدى أهمية حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في 

ن غير المجتمع أو حالة الموضوعات ذات الصلة باإلعاقة داخل دبي. تجنب استخدام مصطلحات/ مفردات خاصة قد تكو 
 مألوفة.

   ر، وتعبر عما تريد طلبه. يجب أن تكون الرسائل بسيطة ومباشرة وتعبر عما تريد. يجب أن تكون الرسائل سهلة الفهم والتذك
هل ترغب في أن يتولى المشرع تقديم نص تشريعي جديد لدعم عمليات التمويل ذات الصلة باإلعاقة؟  :على سبيل المثال

 خرين؟آلشركة دبي المحلية منتدى لذوي اإلعاقة إلى رواد األعمال ا هل ترغب في أن ُيقدم رئيس

  ُباستخدام ملفات تعريف شخصية  الجمهور   م الرسائلُ ضفي الرسائل الطابع الشخصي للمشكلة. يجب أن ُتله  يجب أن ت
وتجهيز  حقيقية، ُيمكنك تخصيص المشكلة حياة   رسمية وقصص   اً ضمن أصواتيتساعد في تعزيز الهدف. وعن طريق 

 الجمهور المستهدف التخاذ إجراءات.

  ُوعمليةً  ،ة مقبولة )ليست جذرية(ر الرسائل عن أن التغيير ُممكن ومقبول. يجب توضيح أن النتائج المرجو  عب   يجب أن ت، 
 وُيمكن تنفيذها.

  ياتها واتجاهاتها الحالية. يجب أن تعكس الرسائل األولويات الحالية. والتأكد من أن رسالتك تعكس قيم دبي ومخاوفها وأولو
 بحيث ُيمكن مناصرة وضع إطار عمل للرسائل المتعلقة بذوي اإلعاقة وتقديمها بصورة أكثر فعالية في سياق أوسع.

 

 
 كيف ي مكنك تحقيق رسالتك؟
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غ األهمية. استثمر لذا فإن أبحاثك وتخطيطك واستعدادك بال ؛ُتستهدف لتحقيق مصالحهم واحتياجاتهم تتطلب كل فئة مستفيدة رسالةً 
 تستفيد وأنالفئة المستهدفة  من واقعوقتك لمعرفة واستيعاب جميع الفئات المستهدفة. يجب أن تتحدث الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة 

 االحتياجات لتحقيق مرادك. يجب أن تدرك ما هي بيانات المعلومات واقتباسات الشخصيات المؤثرةراء و اآلو  األولويات الرئيسية من
 والقصص الشخصية والصور وعروض األداء واألبحاث وغيرها التي ستكون أكثر إقناعًا وجديرة بالذكر لمجموعة معينة مستهدفة.

 

 الرسائل المستهدفة

 
 مراعاة األسئلة التوجيهية التالية عند بدء وضع أهداف رسالتك:

 

 ؟فةهي الفئة المستهد ما 

 ؟بهالذي يكترثون  ما هو األمر األكثر أهمية لهذه الفئة؟ وما 

 هم؟يلبالنسبة إكون لها األهمية القصوى يما هي الرسائل الُمقدمة لذوي اإلعاقة التي س 

 ما هي المعلومات الداعمة التي يحتاجون سماعها؟ 

 اإلعاقة مع رسائلهم؟ هل ُيعد حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في المجتمع  وي أين تتصل أهداف/ مصالح ذ
 هم؟يلإبالنسبة  أمرًا مهماً 

 

 ما الذي نطلبه منهم؟

 
نَّاع السياسة  الرسائل المستهدفة لص 

 

حيث إن عمل مناصرة ذوي اإلعاقة يستهدف ُصن اع السياسة في نهاية األمر، فعليك القيام بواجبك لتحديد أي رسالة سيتردد صداها. 
بل استهداف رسالتك. ومن وجهة نظرهم، كيف ُيمكن أن معرفة معلومات أساسية عنهم واهتماماتهم الشخصية ستمنحك دالئل عن سُ 

يساعد تعزيز حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى أهدافهم؟ هل يشعرون بالقلق إزاء القضايا المتعلقة بحصول ذوي 
والقضايا األخرى مثل اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في المجتمع؟ هل ُيمكنك وضع روابط بين الموضوعات المتعلقة بذوي اإلعاقة 

 النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي واالبتكارات الطبية وغيرها؟

 

عند إعداد محتوى الرسائل الموجهة لُصن اع السياسة يكون الفيصل هو القدرة على كيفية التصرف وسط حشد متشابك من القضايا 
ن اع السياسة يهتمون بالمنطقة التي يمثلونها. إن القدرة على ربط ُص  الهامة والتي قد تتقاطع أهدافها في بعض األحيان. وتذكر أن  

رسائلك المتعلقة بالموضوعات الُمقدمة لذوي اإلعاقة والجماعات ذات االهتمامات واالحتياجات األخرى ستساعد ُصن اع السياسة على 
ؤثر على حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات مساعدتك. حيث إنهم يعتمدون على الحقائق، كن مستعدًا لمشاركة البيانات التي ت

ودمجهم في المجتمع. سوف يسهم ذلك في تكوين تصور ُصن اع القرار للنتائج المحتملة لفاعلية أو لكفاءة مناهجهم المتبعة في القيادة 
 والتوجيه.

 
 

 فة للعائالتستهد  الرسائل الم  
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باء وغيرهم من أفراد العائلة لتوجيه الربط بين حقوق ذوي اإلعاقة ونجاح . يجب أن تساعد رسالتك اآلاتهتم العائالت بمستقبل أطفاله
 .امستقبل أطفاله

 

 الرسائل المستهدفة لجهات المناصرة الذاتية

 
يرغب األشخاص من ذوي اإلعاقة )الجهات المناصرة الذاتية( في أن يصبحوا ناجحين. إنهم يتوقون إلى تحسين حياتهم، واالستفادة 

 ُمساعدة فيةتهم واستخدام مواهبهم وامتالكهم الفرص للتعبير عن رؤيتهم الفريدة. يجب أن تركز رسالتك على كيمن نجاح عائال
على إمكانياتهم  حصولهمالوصول الكامل والمتساوي لجميع اإلمكانيات المجتمعية المتعلقة بالتعليم والتوظيف والحياة المستقلة في 

 الكاملة.

 

 ل اإلعالمفة لوسائستهد  الرسائل الم  

 
تعمل المنافذ اإلعالمية في سوق تنافسية حيث يمتلك العامة العديد من الخيارات للحصول على األخبار والمعلومات والترفيه. سيكشف 
اإلعالم النقاب عن أنواع من القصص التي ستكون بمثابة نداء لجمهوره، وبذلك ُيمكنك الحصول على نوع التغطية التي تستحقها 

د مدى أهمية القضايا المجتمعية. تتعلق جس   كن أن تسفر البرامج الُمقدمة لذوي اإلعاقة عن قصص شخصية رائعة تُ رسالتك. ُيم
عن بحث ابمجموعة من المجاالت مثل أخبار التعليم والمجتمع والتطوير المجتمعي واألعمال والشباب واهتمامات ورغبات األفراد. 

 مجتمعك واستهداف رسالتك تبعًا لذلك.لمنافذ اإلعالمية في لالفئة المستهدفة 

 

 كيف ي مكنك تقديم رسالتك؟

 
بل لتقديم رسالة ما. تصل بعض آليات التقديم إلى فئة عريضة بينما تكون بعض اآلليات األخرى مخصصة وموجهة هناك عدة سُ 

قدم رسائل أخرى مطبوعة أو على بشكل أكبر لفئة محددة. تكون بعض الرسائل أقوى عند تقديمها وجهًا لوجه؛ بينما ُيفضل أن تُ 
المواقع اإللكترونية أو من خالل فيلم. تكون الرسائل أقوى في بعض األحيان عند التخطيط آلليات تقديم متعددة. ويكمن التحدي في 

 مة واألقوى واألكثر فاعلية.ءتحديد طرق التقديم األكثر مال

 

 اإلعالم

 
إيجابي عن قضيتك  لة لمناصرة ذوي اإلعاقة لعدة أسباب. يساعد اإلعالم في تقديم انطباع  اإلعالم عنصرًا أساسيًا للجهود المبذو د ُيع

شاشة على  ن مقااًل في الصحف أو شاهدوا قضيةً و ن المنتخبو فضاًل عن المساعدة في جذب انتباه ُصن اع السياسة. إذا قرأ المسؤول
ضافة إلى ذلك، يتمتع اإلعالم بالنفوذ لنقل جدول األعمال المتعلق بحقوق ها. وباإلبأكثر مياًل إليالء االهتمام  اسيكونو فالتلفزيون، 

الوسائل المطبوعة )الصحف والمجالت  :ذوي اإلعاقة إلى الحياة العامة والتأثير في الرأي العام. تشمل صناعة اإلعالم اليوم
كترونية والملفات الصوتية والمدونات(. يجب أن تشتمل والمصادر اإللكترونية المتزايدة )المواقع اإلل ،والملخصات اإلخبارية وغيرها(
المهنيين العاملين في التلفزيون واإلذاعة. على غرار ُصن اع السياسات، تمتلك معظم المصادر على قائمة االتصاالت اإلعالمية 

 واب وُمعدت  االجتماعي. يمتلك الكُ  اإلعالمية موظفين مكلفين بقضايا ذوي اإلعاقة و/ أو الخدمات الصحية و/ أو التعليم و/ أو الدمج
لقصص والسمات والمقابالت ولكن يجب إدارة امن خيارات  ن والشخصيات اإلذاعية واإلعالمية العديد  و ن والمدونو التقارير والمحرر 

 العديد من األولويات المتنافسة.
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 فيما يلي بعض إستراتيجيات التقديم التي يجب مراعاتها:

 
 التقديم الشخصي

 صاالت الهاتفيةاالت 

 االجتماعات 

 ورش العمل 

 العروض المقدمة إلى المجموعات 

 
 المطبوعات/ الصحف

 خطابات إلى ُصن اع القرار 

 الرسائل اإلخبارية 

 خطابات إلى المحرر 

 مقاالت للرسائل اإلخبارية المتعلقة بالحلفاء المحتملين 

 النشرات اإلعالمية 

 تقارير المستجدات السنوية 

 
 اإلذاعة

 إعالنا( ت الخدمة العامةPSA) 

 النشرات اإلعالمية 

 المقابالت 

 
 الوسائل اإللكترونية

 البريد اإللكتروني 

 الرسائل اإلخبارية 

 تنبيهات األخبار اإللكترونية 

 النشرات اإلعالمية 

 المواقع اإللكترونية 

 المدونات 

 مواقع الشبكات االجتماعية 

 الملفات الصوتية 
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 كيف ي مكنك تقييم نجاحك؟

 
 سير األحداثخالل 

 
من المهم مالحظة أنه أثناء بذل جهود المناصرة، يكون فستتم مشاركة معلومات التقييم الشاملة الحقًا في هذا البرنامج. ومع ذلك، 

الة فيما يتعلق بالمبادئ واألهداف العامة. بمجرد تطبيق إحدى من الضروري المراجعة المستمرة لطرق وإستراتيجيات المناصرة الفع  
ستراتيجيات، يجب أن تكون الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة منفتحة للتغيير، ولكن يجب في نفس الوقت عدم المغاالة في رد اإل

تحقيق األهداف ال تزال مالئمة وُمقدمة لما إذا كانت اإلستراتيجيات الموضوعة تدور حول الفعل. ينبغي أن تكون األسئلة الرئيسية 
 .أم ال في الوقت المناسب

 

 لختاما

 
 تكبصف لقد حققت النجاح. لقد قمت بالتخطيط وإجراء البحث وجمع األصدقاء وتكوين صداقات جديدة واتخاذ اإلجراءات سواءً 

 لذا حان الوقت لالحتفال بنجاحك، وتقديم الشكر إلى مؤيديك وتقييم ما مررت به من خبرات. ؛شخصية أو بصفتك عضوًا في شبكةال

 

 هدفك؟ على سبيل المثال، هل قمت بـ: إلى أي مدى ُيمكنك تحقيق

 تمرير مشروع قانون كما كنت قد كتبته؟ 

 دمج اللغة في السياسة الداعمة لحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في المجتمع؟ 

  قيمة الموضوعات الُمقدمة لذوي اإلعاقة؟ ليستوعبواتثقيف المجموعة الرئيسية ألصحاب المصلحة 

  مناصرة حقوق ذوي اإلعاقة؟تطوير شراكات جديدة و 

 زيادة الدعم المالي للمبادرات المقدمة لذوي اإلعاقة؟ 

 التحرك لتحقيق تغيير في السياسة؟ 

 وضع القضية في بؤرة اهتمام الرأي العام؟ 

 مشاركة حلفاء جدد؟ 

 

 قبل البدء مرة أخرى 
 

ل هدية أنيقة. في الواقع، إنه يأتي عادة مع التعرض شكعلى فًا غل  مًا أن طريق النجاح محفوف بالمصاعب وال يأتيك مُ ائر دتذك  
ها. وقبل البدء في المهمة التالية، استغرق بعض الوقت لتعزيز العالقات التي تم حل  عليك لمجموعة من القضايا الجديدة التي يتعين 

خلف الكواليس وُصن اع السياسة. وبعد ن و الجهات المناصرة والعاملوهم  ،بناؤها. تذكر دائمًا تقديم الشكر لكل من ساعدك في العمل
عن العرفان بالفضل. تذكر أنه، في  ُتعبر مكالمات أوشكر رسائل  همعون من عدم تلقيعدة مرات لتمرير التشريعات، يشتكي المشر   

 قة.حال عدم حصولك على ما تتمناه، فإنك قد قمت بتوعية الناس وإجراء االتصاالت وخلق الفرص لتعزيز حقوق ذوي اإلعا

 

 تقديم المساعدة لآلخرين عن طريق مشاركة ما تعلمته من خبرات:

 لتصبح جهودًا ُيمكن تكرارها. ؛مشاركة نتائج عملك مع الحلفاء اآلخرين 

 .التعبير عن نجاحاتك في مستند ُيمكن االستفادة منه في المستقبل 

 في موضوعات الدمج في الرسائل اإلخبارية اتكالكتابة عن نجاح. 



Page 23 of 62 
 

 

 :النجاحمعايير 

 وضع أهداف ُيمكن تحقيقها 

 أهداف ينبغي مواءمتها مع األولويات المجتمعية 

  ًتحديد ما يمكن قياسه كميا 

 !معرفة هدفك 

  ُم بانتظامم  تابعة التقد 

 االحتفال باالنتصارات 

 

 نشاط خطة المناصرة
 

بالفعل. يتم تضمين نماذج وأوراق عمل  . ُيمكنك تضمين األنشطة التي تمتمناصرتكاستخدم النموذج الوارد أدناه إلعداد خطة 
 إضافية في الملحق.

 

 هدفك
الخطوات/ الموارد 

 التالية
 منجزة متى؟ من؟

    إننا ندرك مدى أهمية المناصرة وقمنا بإعداد رسائل الستخدامها في جهود المناصرة
نعم/ 

 ال

    ثناهاتخذنا خطوات لضمان معرفة أصحاب المصلحة الرئيسيين باالختالف الذي أحد
نعم/ 

 ال

    ُصن اع القرار لضمان االستدامة في المستقبل علىجهودنا  أث رت
نعم/ 

 ال

ينلمناصرة لالجهات من قمنا بتطوير شبكة  مة للمساهمة في الجهود الُمقد   ُمستعد 
 لذوي اإلعاقة

   
نعم/ 

 ال

بيانات م هذه الاستخداكيفي ة حصائيات والقياسات األخرى للنجاح و اإل أهم يةإننا ندرك 
 رسائل المناصرة لقضيتنابفاعلية في إعداد محتوى 

   
نعم/ 

 ال

للمشاركة مع ُصن اع القرار في المجتمع والقادة  اإلعالمأدوات و  قمنا بتطوير الرسائل،
 المحليين ومقدمي التمويل في االجتماعات

   
نعم/ 

 ال

شخصيات في مراكز  عملذوي اإلعاقة عالقات نا كيفية بدء وإنشاء و يدرك موظف
 ف المناصرةهدب   صنع القرار

   
نعم/ 

 ال

 

 تطوير حملة المناصرة اإلستراتيجية

 
مناصرة اإلستراتيجية وتنفيذها. "الحملة" هي تضافر للفي تطوير حملة  الخطوة التالية تكمنذوي اإلعاقة،  مناصرةلبمجرد وضع خطة 

 التشريعية. ، وال سيما في المجاالتضوعات الُمقدمة لذوي اإلعاقةجهود المناصرة المتفق عليها للمضي قدمًا في المو 

 



Page 24 of 62 
 

تكون متأكدًا من أن تغيير : قبل البدء في حملة مناصرة ذوي اإلعاقة، عليك إجراء أبحاثك. يجب أن جمع المعلومات األساسية. 1
بحاث وأفضل الممارسات في دعم قضيتك هي السبيل األفضل لحل المشكلة. كما ستكون أيضًا بحاجة إلى معرفة آخر األ تشريعاتال

البحث عن أي جهود سابقة لمناصرة أيضًا، المتعلقة بذوي اإلعاقة والقوانين والتشريعات الحالية والثغرات التي قد تكون موجودة. 
 وهذا البحث سيؤد ي إلى معرفة الحل األمثل، ومالخُطوات التي لن ُتجدي نفعًا. ؛القضية ذاتها

 

 ما يجب فعله؟

 
أنواع المعلومات التالية قد تكون مفيدة فإن ومع ذلك  ،يساعد تركيز حملتك على تحديد المعلومات التي ستكون بحاجة إلى جمعها

 تقديم مكان جيد للبدء:لبشكل عام لحملة فعالة و 
 

  ُمد على أي حلول تعت قة بشأن المشكلة المتعلقة بذوي اإلعاقة التي ترغب في مواجهتها، فضاًل عن أيثة وموث  حد  بيانات م
( أو الوزارات أو الوكاالت المشرفة على WHOجهات حسنة السمعة مثل األمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية ) دليل.

 القضية.

 مصادر وُيمكن االعتماد على المصادر التاليةق بذوي اإلعاقة. القوانين والتشريعات الموجودة المتعلقة بالموضوع المتعل :
 اإلنترنت أو المكتبات البرلمانية أو القانونية واالتصاالت مع ُصن اع القرار والقادة الفنيين والخبراء القانونيين. نمالبيانات 

  معلومات المصادر المحتملة:  .-وغير الناجحةالناجحة -معلومات أساسية عن الحمالت السابقة والحمالت ذات الصلة
 ي ة تقارير إعالمي ة ب شأن ها.من أصحاب هذه الحمالت والُمشاركين فيها وأ

 

خبراء القانونيين ومسؤولي القضايا لدعمك في جمع المعلومات والحصول على نسخ من ال: مراعاة العمل مع ملحوظة مساعدة
ك ف  ر  السياسات الموجودة والتواصل مع األفراد المسؤولين عن تنفيذ السياسات الحالية. سيساعدك أداء ما "يجب عليك القيام به" في تع

 على الثغرات والمجاالت السياسية التي يجب تعزيزها.

 
لإلنجاز  ضحة محددة وقابلة: تبدأ الحملة الناجحة المتعلقة بذوي اإلعاقة بأهداف تفصيلية واوضع أهداف سياسة تفصيلية واضحة. 2

 الموجودة وتشتمل على ما يلي:دلة وذات صلة ومحددة زمنيًا. تأكد من أن أهدافك التفصيلية ترتبط بتغيير السياسة واأل
 م ن المسؤولين عن تنفيذ السياسة 
 م ن ُصن اع القرار 
 ي  اإلجراءات أو القرارات التي نرغب في اتخاذها

 ماه 
 الجدول الزمني الذي ُنريد تحقيقه 

 

 ما يجب فعله؟

 
 تشريعاتل أهداف الة مثالية، ستتناو وبطريق ،التفصيلية هدافكعها على تحديد أ يساعدك تحليل المعلومات األساسية التي قمت بجم

 الحالية وتوفير حل يعتمد على أدلة.تشريعات القصور الموجودة في بيئة الالتفصيلية الثغرات أو أوجه 

 

ًا. دة وقابلة للقياس وقابلة لإلنجاز وذات صلة ومحددة زمنيحد  مُ أي   ،)سمارت( SMARTمن أن جميع أهدافك التفصيلية  تحقق
 يجب أيضًا أن تحتوي دائمًا على ثالثة عناصر رئيسية: ليةاألهداف التفصي
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  هو الشخص / األشخاص أو الهيئة صانعة القرار التي لديها القدرة على تنفيذ و  -ذ" السياسة أو صانع القرار نف   "مُ تعريف
و هيئة تشريعية على التغيير المرغوب فيه على أرض الواقع. أمثلة: عضو برلماني أو وزير أو لجنة برلمانية ذات صلة أ

 الصعيد المحلي أو المناصب الوزارية.

 عني العمل التنفيذي الذي ترغب في قيامهم به، أو القرار الذي تريد منهم اتخاذه. تشمل األمثلة ي   :القرار التنفيذي الذي ُتريده
 لتغيير.إصدار أحد السياسات أو تعديلها أو إلغائها، أو تخصيص األموال أو إصدار تفويض إلحداث ا

 أمثلة: تشمل األمثلة اليوم أو الشهر أو ربع سنوي أو سنة. ،تاريخ التنفيذ أو اتخاذ القرار :اإلطار الزمني للتغيير 

 

: إذا كانت األهداف التفصيلية لسياسة ذوي اإلعاقة تشتمل على هذه العناصر الثالثة وتعتمد على معلوماتك ملحوظة مساعدة
 .SMART إلى األساسية، فإنها ستشير دائماً 

 :SMARTمعنى 
 

  لتجنب التفسيرات المختلفة ؛محددةأهداف 

  لمراقبتهم وتقييمهم ؛قابلة للقياسأهداف 

 (واقعية مع توفير ما يكفي من الوقت والموارد)قابلة لإلنجاز 

 بالمشكلة والهدف العام والمؤسسة ،ذات صلة 

  ًإطار زمني محدد لتحقيقها ،محددة زمنيا 

 

فضاًل عن تحديد مجموعة  ،الدعم لقضيتكُسُبل مع اآلخرين من أفضل : ُيعد العمل بالتحالف أو الشراكة يةبناء شراكات قو . 3
وتحديد مجموعة  ،ُمستم ر  الحملة إلى اإلمام على أساس  أساسية من ذوي اإلعاقة ومنظمات حقوق اإلنسان التي ستعمل سويًا لدفع

 عادًة هؤالء الشركاء يكونو م ن. عن األهداف التفصيلية التي تسعى إلى تحقيقهامن الحلفاء السابقين والجدد المستعدين للتحدث 
 العلمي.البحث المجتمع المدني والمجموعات المهنية وجماعات رجال قطاع األعمال من قطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد و 

 

 ؟كيف تكون الشركات

 
لحملة المناصرة لذوي اإلعاقة. يجب تحديد عدد ها مجموعة قيادية ء تعمل باعتبار سترغب في تشكيل مجموعة رئيسية من الشركا

ستكون هناك صعوبة في اتخاذ القرارات وإجراء األعمال بسرعة. لتحقيق أكبر قدر من الفعالية، يجب أن فصغير من الحلفاء؛ وإال 
 تقوم المجموعة القيادية بـ:

 

 وي اإلعاقة وااللتزام بالمشاركة في الحملة على أساس يومي.الموافقة على دعم األهداف التفصيلية المشتركة لسياسة ذ 

 لتوفير معلومات عن بيئة السياسة والقضايا الرئيسية الُمهم ة.ت مع ُصن اع القرار األساسيين اتصاال 

 

اقة والمؤيدين باإلضافة إلى المجموعة القيادية الرئيسية فسترغب على األرجح في بناء شبكة أوسع من الجهات المناصرة لذوي اإلع
النشطين. بينما قد ال يشارك هؤالء الشركاء في صناعة القرار على أساس يومي، فقد يلعبون دورًا حيويًا في اللحظات اإلستراتيجية 

 ية هذه كالتالي:المجموعات الفرععمل حملة. لل

 

 ظهار الدعم الواسع والمتنوع في إ من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة، حيُث ُيساعد ذلكزيج من الحلفاء تمثيل م
 لقضيتك.
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 أو التوصل إلى ُصن اع القرار المختارين، لُمساعدة المجموعات الرئيسية في األوقات الُمالئ مة المجموعات الفرعية يتم حشد ،
 أو تنفيذ أنشطة أو إستراتيجيات محددة.

 

معرفة دور كل عضو في  معمسودة لخطة الحملة  عة القيادية: قبل استقطاب شركاء جدد، يجب أن تضع المجمو ملحوظة مساعدة
قد تتمكن المؤسسات الجديدة من المساعدة على سد الثغرات قد يكون نوع الُمؤسسات الُمستقطبة ُمساعدًا في عملية الُمناصرة.  الحملة.

 للحملة. جديدةً  وأنشطةً  راً م هذه المؤسسات أيضًا أفكاالموجودة بصورة مثالية. في بعض األحيان، قد ُتقد   

 

ن هو المفتاح و : ُيعد فهم عملية صناعة السياسة وما يستهدفه ُصن اع القرار والمؤثر الحالي وعملية صنع القرارمعرفة المشهد . 4
ومتى  ،تراتيجي بتوقيت التدخلسإليجب عليك اتخاذ قرارك اعام د إدراكك لتركيبة المشهد الالرئيسي لتحقيق أهدافك التفصيلية. بمجر 

. ستحتاج أيضًا إلى معرفة مواقف ُصن اع القرار فيما يتعلق ؟ومتى تتدخل إيجابيًا وتؤثر في المستهدفات ؟اركتك ثمار نجاحهاتؤتي مش
 تتعرض له.قد بأهداف تغيير سياسة ذوي اإلعاقة وتحديد أي موقف 

 

 ما يجب فعله؟
 

عملية وضع الخرائط أكثر شمواًل، سيكون استعدادك أفضل  كانت، ولكن كلما وقتًا وموارد   حاليق عملية رسم خريطة المشهد التستغر 
لتنفيذ حملة قوية. تختلف عملية رسم خريطة المشهد السياسي بناء على النظام السياسي في دبي، ونوع التغيير الذي تطمح إليه، 

 ا يلي:ولكن بغض النظر عن الشكل الذي تستخدمه، حاول دائمًا تضمين م ،ونوع المعلومات المتاحة للعامة
 

 على نوع السياسة. قد تختلف هذه الخطوات بناءً و  ،اسة المقترحة العتمادها وتنفيذهاخطوات السي معرفة 

  في كل خطوة من خطوات العملية، واهتماماتهم ومخاوفهم،  خطوات السياسة الُمقترحةاع القرار ذوي الصلة بُصن  معرفة
 ن؟و محايد ن أوو ن أو معارضو ومواقفهم بصدد قضيتك: هل هم داعم

  هات ذات الصلةلحكوميين، و مثل الموظفين ا -األفراد معرفة الذين يسدون  -، وممثلين شبه حكوميين أو غير حكوميينالج 
 تساعد في حث ُصن اع القرار خالل العملية. يطلق على هؤالء األفراد عادة لقب "المؤثرين". المشورة أو يشغلون مناصب  

 

 ُيمكن أن ُيعار ض أهدافك مثل:لمشهد السياسي على أي موقف خريطة ايجب أن تشتمل عملية رسم كما 

 

 هم لكمعارضت وأسباب ،األفراد أو المجموعات التي قد تعارضك. 

 رار الرئيسينبُصن اع الق التواصل ائل معارضيك وأساليبرس. 

 

ألنه قد تتغير بمرور الوقت.  ؛قة بذوي اإلعاقة: مراقبة موقف ُصن اع القرار المستهدفين فيما يتعلق بالقضايا المتعلملحوظة مساعدة
استمرار مراقبة موقفك أيضًا تجاه الرسائل واألنشطة الجديدة. وبناء عالقات عمل قوية مع موظفي ُصن اع القرار، حيث ُيمكنها توفير 

اع القرار. تحديث عملية رسم معلومات مفيدة عن المستهدفات الرئيسية، بما في ذلك معلومات مفيدة عن تأثير المعارضة على ُصن  
لعين" لضمان تحديث هذا ط  ي معلومات جديدة. التفكير في العمل مع خبير قانوني أو سياسي "المُ الخريطة باستمرار بمجرد تلق   

 المستند.

 

اغة السياسة : في مرحلة مبكرة من هذه العملية، ستحتاج إلى ترتيب األولويات لصيالمساعدة في وضع التشريعات أو اللوائح. 5
تك مناصرًا، من المرجح أن يختلف دورك خالل هذه المرحلة. ومن الضروري صف. وبعبارات قوية لها مرجعية قانونية، باستخدام الفعلية
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في تحليل نقاط القوة والضعف في السياسات لُيساعد  ،مواردأو خبير سياسي بشأن ذوي اإلعاقة من ضمن ال للغاية توفير محام  
 .الُمتوفرة لديكمارسات مُ الالناشئة بما يتفق مع أفضل  الموجودة أو

 

 ما يجب فعله؟
 

 بناء على دورك في العملية التشريعية في دبي، سُتقدم المساعدة فيما يلي:
 

 صياغة السياسات 

 مراجعة أو تقديم مالحظات على السياسات 

  السياساتتطبيق مراقبة 

 

متعاونين ستحددهم خالل وضع الخريطة السياسية و موظفين اع قرار داعمين أوباإلضافة إلى ذلك، التفكير في العمل مع ُصن  
للغاية فيما يتعلق باألحكام الخاصة  ةواضحُلغتك كان دورك، ستحتاج إلى أن تكون  . أياً الحظاتمُ اللمشاركة الصياغات وتقديم 

والممارسات التشريعات   بدليل وأفضلكم تقترحه مدعوماً بذوي اإلعاقة التي ترغب في رؤيتها في القوانين واللوائح. يجب أن يكون كل ح
ن في جمع وتأطير الدليل، فضاًل عن مساعدتك في تحليل و ن الداعمو ن أو الخبراء القانونيو ن المطلعو األخرى. قد يساعدك المحام من

ولو إدخال تغييرات  عندر أنه تذك  لتحقيق التغيير الذي ترغب في تطبيقه.  انونيةالسياسات تشتمل على لغة قأن  النص والتأكد من 
 تأثيرًا كبيرًا على ما يترتب على هذه السياسة.ذلك طفيفة في الصياغة قد يؤثر 

 

: استخدم الخريطة السياسية للمساعدة في تحديد الثغرات الموجودة في عملية صناعة القرار للمساهمة في وضع ملحوظة مساعدة
تتأكد من أن اإلصدار النهائي ل ؛اقة. حاول مراقبة مشروع السياسة في كل خطوة من العمليةقوانين واللوائح المتعلقة بذوي اإلعال

 ؛أثناء المضي قدمًا في تلك العملية ضعيفًا جداً يشتمل على اللغة المطلوبة. عادة ما يكون النص الفعلي الوارد في مشروع السياسة 
 أكثر فاعلية. لغة  و  ،أقوى  سترغب في مواصلة المناصرة للحصول على نص  لذا و 

 

من الضروري معرفة حدودك. لن ف: ُتعد التسوية ضرورية أحيانًا في عملية المناصرة. ومع ذلك، تحديد النقاط القابلة للتفاوض. 6
تساعد قضيتك بالضرورة إذا كنت تدعم تمرير السياسات الضعيفة. ستحتاج أنت وشركاؤك إلى تحديد النقاط غير القابلة للتفاوض 

 ويكون من األمثل في وقت مبكر من عملية المناصرة. سويًا،

 

 ما يجب فعله؟
 

أثناء عملية صناعة القرار، ستكون المجموعة القيادية بحملتك بحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة عما إذا كانوا داعمين للتسوية المقترحة 
الرئيسيين في  ءركاسيقلل من خطر التعارض بين الش   اجتهأم ال. إن توقع التسويات الممكنة والموافقة مقدمًا على أفضل السبل لمعال

بشكل عام والسياسة التي  تفاوضالإلى ضعف موقف  -حتى إذا كان مؤقتاً -المراحل األساسية. قد يؤدي التعارض داخل مجموعتك 
 تحاول تعزيزها.

 

 في دعم التسوية المحتملة أم ال: إذا ما كنت ترغب ،اطرحوا على أنفسكم األسئلة التالية للمساعدة في اتخاذ القرار
 

   ؟المصلحة العامة لمدينة دبية التسوي ُضر  هل ت 

 هل تضع التسوية سابقة ضارة لمدينة دبي؟ 
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 هل تجعل التسوية األمر صعبًا للعودة الحقًا للسياسة أو مراجعتها أو تعزيزها؟ 

 

غير قابلة للتفاوض للمجموعة  اً نقاط هناكترحة، فمن المحتمل أن إذا كانت إجابتكم نعم على أي من هذه األسئلة المتعلقة بالتسوية المق
 القيادية بحملتكم. قد تختار أنت وشركاؤك الرئيسين عدم الدعم وحتى معارضة القوانين أو اللوائح المحتملة.

 

اظ بهذه المعلومات سرية : بمجرد أن تحدد المجموعة القيادية في حملتك القضايا غير القابلة للتفاوض، يجب االحتفملحوظة مساعدة
 للغاية. قد يوفر توزيع القائمة على نطاق واسع ميزة للمعارضة ويضعف من فرص إنجازك ألقوى سياسة ممكنة لذوي اإلعاقة.

 

: ُيعد الرعاة األقوياء الذين يرغبون في مساندة سياسة ذوي اإلعاقة من ن والمدافعين عن القضيةم شر  عيتحديد هوية الرعاة ال .7
فيما يتعلق باللجان  مؤثرين ي ينإلعاقة. والسعي إلى ُصن اع سياسل العملية أصواًل ذات قيمة ألي من الحمالت ذات الصلة بذوي اخال

هم ليصبحوا شركاء مخلصين ومدافعين مؤثرين. تذكر أن األمر يستغرق بذات الصلة أو في المناصب الرئيسية الذين ُيمكنك الوثوق 
بل للعمل االجتماع بهم بصفة دورية لفهم مخاوفهم واحتياجاتهم، والموافقة على أفضل السُ يجب ء المدافعين. وقتًا لتشجيع مثل هؤال

 .تهملتكون مصدرًا لمساعد ةأن تكون متاحو  ،المعلومات يجب ُمشاركتهمسويًا، و 

 

 ما يجب فعله؟

 م  ض الوقت لالجتماع بالراعي )الرعاة( المحتمل لفه  استغرق بع وائح.قد تساعدك خريطتك السياسية في تحديد رعاة القوانين أو الل
 :التالي

 

 .مصالحهم في دعم األهداف التفصيلية للسياسة وأسباب دعمهم 

 .األحكام التي يرغبون في رؤيتها في السياسة وكيف قد تختلف عن األحكام الخاصة بك 

 .نهجهم اإلستراتيجي الُمقترح لتمرير السياسة 

  للعمل سويًا. الُفضلىأفكارهم عن الطريقة 

  المعلومات طوال الحملة.على الع ط   واال التواصلكيفية 

 

 ُيمكنك أن تصبح مصدرًا لمساعدة مؤيديك عن طريق القيام بما يلي:
 

 توفير وتأمين خبير بالقضية لالطالع على تطورات السياسة 

 ضايالسياسة المتعلقة بالقلأو ملخصات  ،أو صحائف وقائع ،تقديم أبحاث أساسية 

 صياغة لغة السياسة و/ أو مراجعة المسودات وتقديم المالحظات 

 إنشاء دعم العامة لألهداف التفصيلية للسياسة 

 توعية ُصن اع القرار اآلخرين بالقضية 

 إشراك اإلعالم لتغطية القضية 

 عمل دور نقاشي لالستماع وتقديم الُمقترحات 

 ز السياسة من خالل كل خطوة في العمليةاالنخراط في التخطيط اإلستراتيجي المشترك لتعزي 

 

وعادة ما يلزم األمر عقد عدة اجتماعات. النظر في تعيين  ،وقتاً  ها: تستغرق عملية تطوير راعي السياسة أو مؤيدملحوظة مساعدة
في حال عدم ) ،تب الراعي المستهدفمؤسستك تلتزمان ببناء الثقة عن طريق االتصال المستمر بمكجانب جهة أو جهتي اتصال من 

 .راعيك، لن تحتاج إلى البدء من جديد لبناء عالقات المؤسسة مع ةوبهذه الطريق .لمؤسسة(اهما ا حدإهما أو مغادرة ا حدإتوفر 
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: ُتعد خطوة إقناع ُصن اع القرار بالتنفيذ ضرورية للتأثير على التغييرات في سياسة ذوي اإلعاقة. إستراتيجياتك األساسيةتطوير  .8
( 1بل ُيمكن التنفيذ من خاللها، إال أن أغلب حمالت ذوي اإلعاقة الناجحة توظيف مزيج من اإلستراتيجيات التالية: ة سُ هناك عد

( استخدام اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي للتأثير على ُصن اع القرار والعامة، 2التفاعل المباشر مع ُصن اع القرار والمؤثرين، 
شاركة قاعدة عريضة قوية من الداعمين والحلفاء التنظيميين لتعزيز التغيير والتصدي للمعارضة وتحفيز ( حشد العامة لضمان م3

 األفراد والجهات المصابة بالالمباالة تجاه القضية.

 
 ستراتيجية توعية قوية وقد يشتمل على األنشطة التالية:االتصال المباشر بُصن اع القرار ا

 

 كتابة الرسائل 

 ية أو مكالمات هاتفيةاجتماعات شخص 

 ملخصات وورش عمل ومؤتمرات تقديم شهادات في جلسات االستماع 

 حضور حفالت االستقبال أو الفعاليات األخرى حيث يتواجد ُصن اع القرار 

 .تقديم أوراق الموقف الداعمة واألشكال األخرى من المعلومات والبيانات 

 

 حشد العامة

 
لرأي العام. لمعرفة ما إذا كانت هذه لالة في األماكن التي يستجيب فيها ُصن اع القرار للناخبين أو قد تكون إستراتيجية حشد العامة فع  

 أمرهم.باإلستراتيجية تبدو منطقية لحملتك أم ال، يجب النظر أواًل إلى أنواع األفراد والمؤسسات التي يستهدفهم ُصن اع القرار ويهتمون 
لداعمين من خالل وسائل التواصل االجتماعي طريقة رائعة إلشراكهم في إجراءات مجدية وإبقائهم وُيعد إرسال تنبيهات العمل إلى ا

ك نشر تنبيهات العمل على شبكاتهم ئطلب من شركااالع بكل ما هو جديد خالل عملية السياسة. لمواصلة نشر رسالتك، ط   اعلى 
 والكتابة إلى ُصن اع السياسة على مطبوعاتهم.

 
 

الة جميع الحمالت الناجحة لمناصرة ذوي اإلعاقة. أواًل، تحديد الفئات المختلفة : تعزز االتصاالت الفع  د للتواصل بفاعليةاالستعدا. 9
 والعمل على فهم احتياجاتهم واهتماماتهم ومخاوفهم وأفضل قنوات االتصال للوصول إليهم.

 

من هم د وسيلة اإلرسال األكثر تأثيرًا و حد   جمهور المستهدف وتُ ه للوج  باستخدامك لتلك المعلومات يمكنك تصميم رسائل مقنعة تُ 
ل .الستخدامها في أنشطة االتصال جمعك معلومات صحيحة ودقيقةتحدثين باسم القضية. تأكد من المُ   إعداد التقارير الخاصة ُيفض 

التصال االجتماعي المرتبطة بقضيتك من الضروري مراقبة اإلعالم ووسائل او  الموثوقة الداعمة لحجتك. في حال نقص المعلومات
 مة لذوي اإلعاقة والتمكن من االستجابة بسرعة.لمعرفة ما الذي يتم تداوله عن حملتك الُمقد  

 

 ما يجب فعله؟

 
بين ُصن اع القرار من جمهورك  يكون ال في معرفة جمهورك. وبناء على إستراتيجيتك المختارة، قد كمن أهم مبادئ االتصال الفع  ت
صحفيين وأعضاء جمعيات المجتمع المحلي. لهذه المجموعات احتياجات اتصال مختلفة؛ لذا فإن المواد والرسائل التي تستخدمها الو 
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إحدى المجموعات لن تكون الزمة لغيرها. إن معرفتك بنوعية الجمهور المستهدف سوف تزيد من مستوى الوعى لديهم بصفتهم 
  وفاعلية.قضيتك ويجعلهم أكثر تأثيراً ل   نمناصري

 

 بمجرد تحديد جمهورك، عليك جمع المعلومات التالية:
 

  والرسائل القصيرة( ،وسائل اإلعالم المطبوعةو  ،والراديو ،التلفزيون  :للوصول إليهم )على سبيل المثال لُفضلىالوسيلة امعرفة 

  لتنفيذ.د اعنحتاجون إليها يتساؤالتهم ومخاوفهم ومواقفهم تجاه قضيتك والمعلومات التي سمعرفة 

 

مشغولين. وهذا يعني أنك بحاجة إلى وضع رسائل قصيرة وسهلة لحثهم على  اً من المرجح أن يكون جمهورك المستهدف أشخاص
لذا يجب أن يشتمل محتوى  ؛معرفة المزيد أو اتخاذ إجراء ما. على الرغم من أن المحتوى المحدد لرسالتك سيختلف من شخص آلخر

 يلي: الرسائل بشكل عام على ما
 

   بالمشكلة التي ترغب في تغييرها وسبب التغيير مقتضب   بيان 

 بضع حقائق رئيسية مثيرة لالنتباه تشرح المشكلة أو الحلول الممكنة 

 ُتريده إلحداث التغييرد الذي اإلجراء المحد 

 الة جدًا(د تكون فع  قصة إنسانية تسلط الضوء على كيفية تأثير المشكلة على األفراد )هذه نقطة اختيارية إال أنها ق 

 

لذا يجب تحديد األفراد والمجموعات وإرسالهم إلى الفئات التي قد  ؛ن على توصيل الرسائل بنفس مقدار أهمية الرسائلو يتمتع القائم
 تستمع إلى قضيتك وتؤمن بها، للوصول إلى جمهورك بفاعلية أكبر.

 

ز على أهمية وجود رسائل موحدة ومحدودة. إن تقديم الشركاء ورك    مع ُقم  بُمشاركتها: بعد وضع أفضل رسائلك، ملحوظة مساعدة
. استخدم مجموعات التركيز أو االقتراع الضعيفة رسالة واحدة قوية عدة مرات يكون أكثر فاعلية من إرسال مجموعة من الرسائل

 .األكثر فاعليةللمساعدة في تحديد رسائلك 

 
ي اإلعاقة هي خارطة طريقك للحملة، بداية من األهداف التفصيلية وصواًل إلى : خطة عمل حملة ذو تحديد خطة عمل حملتك. 10
ستراتيجيات ثم الرسائل. ضع في اعتبارك جميع عناصر خطتك بتضافر الجهود مع مجموعتك الرئيسية من الشركاء. باإلضافة اإل

ر أن خطتك من واإلطار الزمني. تذك   ،لمسؤولينواألشخاص ا ،الضرورية العمل الموارد   إلى األنشطة األساسية، يجب أن تحدد خطةُ 
 الساحة السياسية. علىت التي تحدث ا، مقابل التغيير وتحديثهابانتظام  مراجعتهاالمستندات القابلة للتعديل والتي يجب 

 
 ما الذي يجب فعله؟

 
 خطتك على ما يلي: ُيمكن أن تختلف خطة عمل الحملة في الشكل ومستوى التفاصيل، ولكن على األقل يجب أن تشمل

 
 الهدف التفصيلي من سياستك 
 صناع القرار المستهدفين والمؤثرين 
 هم الموضوعةتخصومك وخط 
 اإلطار الزمني لعملية السياسة ذات الصلة 



Page 31 of 62 
 

  عملية المتفق عليها من أجل التواصل وصنع القرارالشركائك الرئيسيين و 
 

، وُسبل التواصل المتوقعة ستراتيجيات المناصرة التي اخترتهاإلى عمل مفصلة تعتمد ع ا خطة  يجب أن تتضمن خطة العمل أيًض 
 ُتسلط الضوء على ما يلي: بحيث

 

 األنشطة المخطط لها وإطارها الزمني 

 ن عن تنفيذ األنشطةياألشخاص/ الشركاء المسؤول 

 الموارد المطلوبة لألنشطة ومن يقوم بتوفيرها 

   ع التقدممؤشرات لمراقبة األنشطة وتتب 

 

عملية الحملة ديناميكية ومتغيرة باستمرار، ويجب على فريقك القيادي إعادة النظر بانتظام في خطة العمل المشتركة  :ة مساعدةملحوظ
 على الظروف الراهنة. وتعديلها بناءً 

 

 اً إستراتيجي اً يط: مع وجود خطة تفصيلية، فقد حان الوقت لتنفيذها. ضع في االعتبار أن الحملة الناجحة تتطلب تخطإدارة حملتك. 11
لفعاليات غير المتوقعة لستجابة ستراتيجي. عملية الحملة ديناميكية ومتغيرة باستمرار، وستتطلب منك كل حملة االإلى جانب التنفيذ اإل

 ، فعليك إعادة النظر في خطتكاً والخالفات القائمة داخل شبكتك وتغيير صناع القرار والمعارضة الجديدة. ال ت خف أن تكون مرن
 وتحديثها حسب الحاجة.

 

 ما الذي يجب فعله؟
 

مثال ستراتيجي. االحمالت، والتي يمكن أن تتطلب منك أنت وشركائك اتخاذ قرار سريع و  إحدىما تظهر حاالت مشتركة خالل  كثيراً 
 :على تلك الحاالت

 

 ار المستهدفين وأبطال ك الرئيسيون لضغوط من قبل شبكة المناصرة الخاصة بك وصناع القر ؤ الوقت: قد يتعرض شركا
 صوات أو الدعم الالزم.دمًا بالرغم من عدم وجود األسياستك وذلك للمضي قُ 

  منك محتويات السياسة: قد تواجه ضغوطًا إلضعاف السياسة المقترحة بشكل ملحوظ لضمان المرور. وبالمثل، قد ُيطلب
هو الوقت  هذا الوقتأحد صناع القرار.  دعم من أن تضع في اعتبارك التغييرات التي تطرأ على سياستك لتأمين صوت أو

المناسب لإلشارة إلى البنود التي قررت مجموعتك الرئيسية أنها غير قابلة للتفاوض. إذا كان التغيير المقترح يبدو بسيطًا 
 المتاحة لك.رتب اجتماعًا مع الجهة الراعية لمناقشة الخيارات فأو متسقًا مع الحلول التي وافقت عليها شبكتك مسبقًا 

  ستجابة فورًا وبشكل عليك باال من جهود. تبذلهالمعارضة: قد تواجه بعض خطط المعارضة التي بإمكانها أن ُتهدد كل ما
على علم  ن استباقي، والبقاء على اتصال بشكل منتظم مع صناع السياسة الداعمين و"المؤثرين" األساسيين الذين قد يكونو 

لمساعدة الجهات الراعية على حل تلك المشكالت وغيرها  مستعداً إلى عرقلة جهودك. كن  بمناورات المعارضة التي تهدف
 من الفعاليات غير المتوقعة األخرى حيث تنتقل سياستك من خالل هذه العملية.

 

 :ملحوظة مساعدة
 .احرص على تتبع ومراقبة عملية السياسة بالتعاون مع مكتب الجهة الراعية الخاصة بك 
 ئم توزيع اللجان وغيرها من الهيئات التي سوف تنظر في تشريعاتك أو لوائحك المقترحة والتحقق من مواقعه احصل على قوا

 اإللكترونية بانتظام.
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أهم األنشطة في حملتك، ولكن غالبًا ما  إحدى: ستكون مراقبة تنفيذ خطة مناصرة ذوي اإلعاقة وتقييمها مراقبة التقدم وتقييمه .12
عة التقدم الذي أحرزته في نقاط منتظمة لن يساعدك فقط على تحمل مسؤوليتك أنت وشركائك بشأن اإلجراءات يتم تجاهلها. مراج

ستحتاج إلى فتحقق أهدافك أم ال. إذا كانت حملتك ال ُتحرز أي تقدم  كما إذا كانت إجراءات المخطط لها، مما سيوضح لك أيضاً 
 إعادة تقييم خطتك وتعديلها.

 

 ما الذي يجب فعله؟
 

 هناك طرق عديدة لمراقبة التقدم وتقييمه. على األقل يجب على المجموعة الرئيسية من شركائك القيام بما يلي:
 

 .جمع المعلومات بانتظام لقياس التقدم وفقًا لمؤشرات خطة عمل حملتك 

 ل جيد، وما يجب ، لمناقشة ما تم تحقيقه بشكق تقريرمن الحملة الكبيرة، مثل إطال استخالص المعلومات بعد لحظات
 تحسينه وأي نتائج مهمة.

 .متابعات دورية روتينية للتأكد من أن أنشطة حملتك ُتحرز تقدمًا وفقًا للخطة وتؤدي إلى النتائج المرجوة 

 

 فعليك أن تتعرف على سبب ذلك واالستعداد إلجراء تغييرات. قد يشمل مستمراً عمال عن أن حملتك ال ُتحرز تقدمًا هذه األ كشفتإذا 
ن، أو التخطيط ألعمال جديدة لمواجهة المعارضة الناشئة. وقد يتضمن أيضًا يستراتيجيات وتحديث رسائلك والمراسلذلك تحويل اإل

والمسؤوليات. إذا لم يکن أحد الشركاء قادرًا علی تنفيذ األدوار المكلف بها أو األعمال المخطط لها، فقد تحتاج  ةالزمنيطر أل لتعديالً 
 لمواصلة المضي قدمًا. وهو من القرارات التي يتم مناقشتها وتحديدها من خالل المجموعة الرئيسية.إلى آخرين مسؤولية إلی تحويل ال

 

ك بكل شيء "صحيح"، فإن قانون اإلعاقة أو اللوائح التي ترغب فيها لن تمر ؤ : أحيانًا حتى عندما تقوم أنت وشركاملحوظة مساعدة
لمجهوداتك، سيؤمن العديد من أصحاب المصلحة بأسبابك. وكذلك ستتعرف وسائل اإلعالم  نتيجة .ناسبة. ال تستسلممفي اللحظة ال

 والجمهور وصناع القرار على مشكلتك، مما سيضعك في موقف أفضل من ذي قبل عندما تظهر الفرصة التالية.

 

إلى الوقت. حتى لو لم تقم بتأمين تغيير : تحتاج حمالت مناصرة ذوي اإلعاقة . االحتفال بالنجاح واالستمرار في المشاركة13
ووسائل اإلعالم والجمهور على مشكلتك. احتفل باإلنجازات  سياستك على الفور، ستكون قد أحرزت تقدمًا في إطالع صناع القرار

التأكد من تنفيذها الصغيرة منها والكبيرة، ووجه الشكر لكل المؤيدين اللتزامهم المستمر. بمجرد تحقيق سياستك لذوي اإلعاقة سيكون 
 .، بل تستمر  حتى مراحل التنفيذالقانون أو بتغيير في السياسة بنجاح هو الهدف التفصيلي التالي. ال تنتهي الحملة بتغيير في

 

 ما الذي يجب فعله؟
 

 طة ما يلي:تأكد من تقديم خالص الشكر إلى المؤيدين طوال الوقت. فإن هدفك أن تحافظ على تحفيز األشخاص. قد تتضمن األنش

 

   ع القرارنالص اً شكر رسمي خطاب 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتهنئة المؤيدين من القاعدة الشعبية 

 تقديم جائزة وإقامة حفل للمؤيدين الذين قدموا الدعم الالزم لحملتك بطريقة مميزة 

 نجاز الذي حققه الهدف التفصيلي لسياسة الحملةإقامة فعالية لالحتفال باإل 
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تكون تلك اللحظة إيذانًا تذكر، أنه عند تحقيق الهدف التفصيلي للسياسة، لن تنتهي وظيفتك كمناصر. في الواقع، من المحتمل أن 
 في عملية التنفيذ الناجحة ما يلي:كمناصر يتضمن دورك و  تمامًا لضمان التنفيذ الناجح. حملة جديدةببدء 

 

 الموافقة عليها ونشرها على مختلف المستويات الحاكمة تتمأنه قد وائح، و التأكد من صياغة القوانين اإلضافية أو الل 

 مكافحة أي إجراءات إللغاء السياسة أو تعديلها من أجل الحد من تأثيرها 

 التنفيذ على إطالع أصحاب المصلحة على السياسة الجديدة وتقديم تدريب ألولئك الذين  دتشجيع الجهة المسؤولة عن
 سينفذونها

 نفيذ القانون واإلبالغ عن أي انتهاكاتمراقبة ت 

 توثيق أي صناعة أو معارضة تحاول التحايل على السياسة 

 م لنشر نشاط التنفيذالعمل مع وسائل اإلعال 

  تقديم الشكاوى أو رفع دعوى قانونية، إذا لزم األمر، في حال فشل الحكومة في إنفاذ القانون 

 

 األنشطة الخاصة بحملة المناصرة

 

 شكالت التي تواجه الحملةتوضيح الم
 

قوية بشأن مشكلة ذوي اإلعاقة لحملة مناصرة السياسة. ولكن مهما كان شعورك تجاه مشكلة بعينها،  راً من المحتمل أن لديك اآلن أفكا
ها لتحديد نجاح ياً ضرور  راً لمشكلة التي تواجهك أمبالتوضيح مشكلتك وصقلها. ُيعد مدى معرفتك  اً وقت تخصصفمن الضروري أن 

 رات في سياستك المتعلقة بمشكلتك.أو فشلها. بعد االنتهاء من البحث، أصبح لديك اآلن مجموعة من عوامل الخطر والثغ
 

 تدريب
 

 ______________من العوامل أو الثغرات المحددة في مراجعتك: الً اكتب جملة تصف ك

 
 

 تقييم أولوية المشكالت
 

سيكون لها أثر إيجابي على تحسين إمكانية الوصول إلى ذوي اإلعاقة ودمجهم في  هل هناك أدلة قوية ُتثبت أن هذه المشكلة
 _________ُيرجى توضيحها: ،المجتمع

سيؤثر عليها، وما هو نوع االختالف الذي ستحدثه في حياة الناس أو  شخصاً كم  :ما هو األثر المتوقع لمعالجة هذه المشكلة )أي
 ________توضيحها: وضع حقوق اإلنسان في بلد ما(؟ ُيرجى

 

 اإلعاقة بطريقة ملحوظة؟ ُيرجى توضيحها: وذو  اي ُيعاني منهتال ةعدم المساواة الحاليحاالت  سيشملهل معالجة هذه المشكلة 
_________ 

 

 _________ة سينتج عنه نتيجة أكبر من الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق التغيير؟ ُيرجى توضيحها:كلهل العمل على المش

 

 _________ هذه المشكلة؟ ُيرجى توضيحها:ل   والحلول هل تغيير السياسة من بين أفضل الطرق للتأثير على



Page 34 of 62 
 

 _________ لمعالجة المشكلة؟ ُيرجى توضيحها:سياسية هل هناك إرادة 

 
 __ هل هناك دعم من بين أصحاب المصلحة السياسيين واألساسيين لمعالجة هذه المشكلة؟ ُيرجى توضيحها:

 
 من ثالث إلى خمس سنوات(؟ ُيرجى توضيحها: :هل من الممكن معالجة المسألة على نحو معقول في المدى القريب )أي

_________ 

 
 _________ هل تمتلك منظمتك الخبرة والكفاءة والسمعة لمناصرة المشكلة على نحو معقول؟ ُيرجى توضيحها:

 

 _________ التعاون معك لمعالجة هذه المشكلة؟ ُيرجى توضيحها:ن على و ن وقادر و ن مستعدو هل هناك شركاء محتمل

 

 ترتيب أولويات المشكالت

 
من عوامل الخطر وثغرات السياسة التي تم تعريفها سيكون من السهل عليك أن ُتجري  األسئلة المذكورة آنفًا لكل    نبمجرد إجابتك ع

 الل المعايير التالية:مقارنة من خ
 دل ةقوة األ .1
 ر ذوي اإلعاقةتأثيقوة  .2
 السياسية الجدوى  .3
 التنظيمية لديك القدرة .4
 الشراكة المحتملة .5
 

عوامل الخطر والثغرات السياسية( في الصف األعلى. إذا كنت ترغب في تقييم أكثر من ثالثة  :اكتب المشكالت المحتملة )مثل
سر لتقييم كل مشكلة بوصفها مشكلة كبرى أو استخدم ورقة أخرى إضافية لعمل أعمدة إضافية. استخدم المعايير في العمود األيف

 مع أخذ إجابات األسئلة المذكورة آنفًا في االعتبار. وبعد ذلك ُتجمع األرقام الُكبرى والمتوسطة والُصغرى. -متوسطة أو ُصغرى 

 

ذلك  وكتابة ،السياسةمع مناصرة ُتستهد ف استخدام الدرجات كدليل الختيار عوامل الخطر أو ثغرات السياسة التي من األفضل أن 
يجلب أكبر ما  ال يوجد أي أمور مطلقة فإن التركيز على الثغرات مع أغلب النتائج الكبرى والمتوسطة عادةً  بينمافي المربع السفلي. 

 فرصة للنجاح. تأكد من عدم اختيارك للعديد من المشكالت.
 
 _________(:3، 2، 1لمشكالت اقوة األدلة )تقييم  .1
 _________ (:3، 2، 1لمشكالت اي اإلعاقة )تقييم تأثير ذو  .2
 _________ (:3، 2، 1لمشكالت االسياسية إلجراء التغييرات )تقييم  الجدوى  .3
 _________ (:3، 2، 1لمشكالت االتنظيمية للمناصرة )تقييم  القدرة .4
 _________ (:3، 2، 1لمشكالت االشراكة المحتملة )تقييم  .5
 

 _________ (:3، 2، 1لمشكالت ا دولةجإجمالي النقاط )
 _________ مشكلة المناصرة النهائية:
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 هداف العامةتحديد األ

 
طويلة األمد، أو التأثير على حصول ذوي اإلعاقة اللتعبير عن األهداف العامة للحملة. تذكر أن هدف حملتك هو النتيجة احان وقت 

لتغيير. وستكون لجهود المناصرة. فهي توضح رؤيتك تسفر عنها تأمل أن  النتيجة التي يعلى الخدمات ودمجهم في المجتمع، وه
 _________مصدر إلهام لك ولشركائك وأهداف سياستك على مدار حملتك. ُيرجى كتابة األهداف العامة لحملتك أدناه:

 

 تطوير األهداف التفصيلية للسياسة

 
ف التفصيلية عن األهداف العامة للحملة. رغم من أن الهدف العام هداف التفصيلية لسياستك. تختلف األهداحان موعد تطوير األ

د لحملتك يحدد التغيير الكبير الذي تود مشاهدته في العالم فإن األهداف التفصيلية لحملتك تعبر عن التغيير في السياسة الذي سيساع
 على تحقيق هذا الهدف.

هداف لة للتحقيق وذات صلة ومحددة بوقت أو تكون ذكية )سمارت(. األأهدافك التفصيلية يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقاب
 التفصيلية للسياسة يجب أيضًا أن تحتوي دائمًا على ثالثة عناصر رئيسية:

 

 صانعة القرار التي لديها القدرة على تنفيذ التغيير  الجهةهو الشخص/ األشخاص أو  :"منفذ" السياسة أو صانع القرار
 ض الواقع.المرغوب فيه على أر 

 ىحدإهو إجراء محدد ُتريدهم أن ينفذوه أو قرار ترغب في أن يتخذوه. تشمل األمثلة إصدار  :"تنفيذ" السياسة أو القرار 
 أو إصدار تفويض لتنفيذ التغيير. ،ها، أو تخصيص األموالءالسياسات أو تعديلها أو إلغا

 سنةالأو  السنة،أو ربع  ،أو الشهر ،مثلة اليومشمل األتاريخ التنفيذ أو اتخاذ القرار. ت :اإلطار الزمني للتغيير. 

 

األسئلة التالية. إذا كنت تعمل على تطوير العديد من األهداف التفصيلية  نلتطوير األهداف التفصيلية لسياستك ُيرجى اإلجابة ع
 أسئلة كل هدف تفصيلي. ناستخدم ورقة إضافية لإلجابة عف

 

القرار التي لديها السلطة/ القدرة على إجراء التغيير المطلوب وتنفيذه على أرض الواقع؟ يرجى  القرار أو مؤسسة صنع ناعمن هم ُص 
 ___________تسجيل إجابتك أدناه:

 

 ما هي اإلجراءات المحددة المتعلقة بالسياسات التي يجب اتخاذها للمساعدة في تحقيق التغيير المطلوب؟ يرجى تسجيل إجابتك أدناه:
___________ 

 

صناعة القرار من أجل الوصول إلى إطار زمني لهو الجدول الزمني المطلوب لهذا اإلجراء؟ )ضع في االعتبار خطوات عملية  ما
 ___________ مناسب.( يرجى تسجيل إجابتك أدناه:

 

 _______ اآلن اجمع إجاباتك في بيان موجز يصف األهداف التفصيلية لسياستك. يرجى تسجيل إجابتك أدناه:
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 ستراتيجيات حملة سياسة المناصرةإديد تح
 

عالية المستوى التي ستستخدمها للوصول إلى صناع الستراتيجيات بعد تحديد أولويات مستهدفات سياستك، حان الوقت اآلن لتحديد اإل
 ستراتيجيات:القرار والتأثير عليهم وحشدهم. تشمل أمثلة اإل

 

  نية أو التقنيةتقديم دعم السياسة من خالل صياغة اللغة القانو 

 ومتابعة صناع القرار ووسائل اإلعالم والجمهور ،وتسليط الضوء على الثغرات ،مراقبة تنفيذ السياسات 

 الجهود توجيه بهدف الرئيسية السياسات كوادر رعاية 

 الدعم الالزم لألهداف التفصيلية لسياستك داخل الهيئات الحكومية الرئيسية بناء 

 اسة لحشد الدعم أو األصواتصناع السيتقديم المساعدة ل 

 استخدام وسائل اإلعالم لتفعيل الحوار العام والتأثير على صناع السياسة 

 حشد المؤيدين الشعبيين للتعبير عن دعمهم لسياساتكم 

 لحصول على الدعملتقديم المساعدة واتحالفات من أصحاب المصلحة الرئيسيين  بناء 

  ونشرها وعرضهاجمع األدلة 

 

ر أن تدرس بعناية اهتمامات مستهدفات سياستك، ونقاط القوة والضعف لدى فريق ستراتيجيات، ولكن تذك  تصميم اإلفي  كن مبدعاً 
 لية.اعستراتيجيات هو األكثر فإحملتك، وأي عوامل ثقافية وسياسية خاصة بإمارة دبي. وعادة ما يكون الجمع بين ثالث إلى خمس 

 
 القسم الرابع: النتائج

 
 ناصرةتقييم جهود الم

 

من خالل التقييم . مناصرتك، وتقييم التحديات، وتحسين التأثير العام لجهود الُمحققة النتائج للتعر ف علىهود جالمن خالل تقييم 
تقديم معلومات  مناصرتكك ونجاحاتك. سيمكنك من خالل تقييم جهود ئستحظى بفرصة للحكم على فعالية جهودك والتعلم من أخطا

الة من أجل تقا الة يمكن فع  إذا اكتشفت  تعديل منهجكيمكنك أو  ،استخدامها لدعم البحث عن التمويلرير التمويل وتقديم بيانات فع 
، وما إذا كنت قد تمكنت من إيصالها للجهات المستهدفة وما إذا كانت تلك رسالتكمن تتبع أثر  كما ستتمكن أيضاً  ،مشكالت أي  

 لمهودك المبذولة. إذا اكتشفت أن رسالتك تفتقر إلى التأثير على الجهات المستهدفة أو الجهات قد اتخذت أي إجراء  ردًا على ج
أنه يتوجب عليك إعادة فحص رسالتك وطريقة توصيلها قبل أن تقوم بتخصيص موارد إضافية أو  ستعرف حينئذ  فتصلهم بشكل عام، 

 تكرار المشروع.ب

 

 ال من حيث التكلفة. إذا كنت قادراً عملك في مجال مناصرة ذوي اإلعاقة فع   على التوضيح ألصحاب المصلحة بأنسيساعدك التقييم 
على قياس تأثير رسالتك أو تأثير األموال المحفوظة أو التأثير الناتج عن تغييرات السياسة، فيمكنك توضيح قيمة الحملة الدعائية 

يمكن ألصحاب المصلحة الشعور  .لى نطاق واسع تحدياً ل تخطيط هذا النوع من التغييرات عث  مبشكل أفضل. وفي بعض األحيان يُ 
 بقيمة أنشطة المناصرة من خالل التركيز على األفراد أو المجموعات الصغيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

عن وأخيرًا، يمكنك تحديد التأثيرات األخرى التي تتجاوز سيطرتك والتي ربما تكون قد أدت إلى تحسين أو تخفيف أثر المناصرة، 
 التقييم الشامل للنظام بأكمله الذي تحاول تعديله من خالل جهود المناصرة. طريق
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 طرق التقييم

 
 .ات"تقييم العملي "غير المكلفة هيو إن أفضل طرق التقييم األساسية  .1

اتجة عن تقييم والتكلفة. قد تكشف البيانات النوعية الن حاوالتكل ما يحدث ولمن يحدث وعدد المُ " ةتقيس طريقة "تقييم العملي
العملية عن مشاعر التحالف أو موقف المشرع تجاه قضيتك. تشير البيانات الكمية بكل بساطة إلى عدد األشخاص الذين 

عين أو أصحاب المصلحة الرئيسيين شر   يحضرون اجتماعات مناصرة ذوي اإلعاقة، وعدد االجتماعات التي ُعقدت وعدد المُ 
 الذين يحضرون هذه االجتماعات.

 

 توصيات:تقييم ال .2
ما إذا كانت عمليات مناصرة ذوي اإلعاقة تستوفي األهداف المتوسطة التوصيات  وأسُتظهر البيانات الناتجة عن تقييم النتائج 

 ما إذا كانت سياسات المؤسسة قد تغيرت أثناء تأثير عمل المناصرة.يم تقيالالُمحددة. وستوضح النتائج الناشئة عن 

 

 :ثيرتقييم التأوأخيرًا  .3
بعيدة المدى ألعمال مناصرة ذوي اإلعاقة. وفي تقييم التأثير، عادة يتم دراسة تأثير أنشطة مناصرة الإللقاء النظر على األهداف 

. نظرًا للنطاق الواسع الذي يتبعه الفرد للوصول إلى تقييم التأثير، إلنسانذوي اإلعاقة على المحددات العريضة ألهداف حقوق ا
طريقة هي الطريقة األكثر تكلفة. قد يتم إجراء تقييم التأثير أثناء القيام بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة، أو بعد فقد ُتعد هذه ال

 االنتهاء منها، أو حتى بعد مرور عدة سنوات من االنتهاء من أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة.

 

 المناصرةقدرة أداة التقييم الذاتي لقياس 

 

 قياس قدرة المناصرة؟ ما هي أداة التقييم الذاتي ل

 .تحديد مجاالت القدرة لتعزيزيها من أجل تحقيق أهداف المناصرة للمنظمات غير الحكومية 

 .المساعدة في وضع خطة من أجل بناء قدرة المناصرة 

 .المساعدة في تحديد دور المؤسسات في جهود مناصرة ذوي اإلعاقة وتحديد أماكن البحث عن الشركاء 

 يمات أساسية لدمجهم في محادثات مع الممولين حول االستثمارات اإلستراتيجية في نطاق قدرتك.توفير مجموعات بتقي 

 .مناقشات حول مناصرة ذوي اإلعاقة في داخل المؤسسات 

 

 ما هي أهمية المؤشرات والقياسات؟

 
اآلخر أقل أهمية فيما يتعلق  تختلف أهمية المؤشرات الُمحددة أو القياسات من مؤسسة ألخرى. سيكون بعضها أكثر أهمية والبعض

 بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة في مجموعة معينة استنادًا إلى ما يلي:

 

 .نوع أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة الذي تشارك فيه المؤسسة 

 )حجم المؤسسة )طاقم العمل والميزانية 

 .موقع المؤسسة في دورة حياتها 

 اقة.وضع المؤسسة من حيث تطوير أعمال مناصرة ذوي اإلع 
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نظرًا للطبيعة الفريدة ألعمال مناصرة ذوي اإلعاقة، قد تكون إحدى المؤسسات قوية جدًا من حيث جميع مؤشرات التقييم، ولكن ال 
نجازات قليلة في مجال مناصرة ذوي اإلعاقة بسبب ما يحدث في البيئة الخارجية. أو قد تكون هناك مؤسسة ذات إيوجد لديها سوى 

ديها العديد من اإلنجازات في مجال مناصرة ذوي اإلعاقة بسبب اإلستراتيجية المستخدمة في الشراكة أو بسبب قدرة محدودة ولكن ل
ح رج  الحظ السيئ ومع ذلك فعندما تقوم المجموعات ببناء القدرات األكثر أهمية لغايات وأهداف أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة، فمن المُ 

الة وتؤدي إ  لى الجهود الدائمة.أن تكون هذه القدرات فع 

 

 في هذا التقييم؟ ةستخدمما هو تصنيف النقاط الم  
 

 نقاط: 4على  اً قائم تصنيف   يستخدم هذا التقييم نظام  

 

 = قوي جدًا/ دائماً  4
 = متوسط القوة/ غالباً  3
 = قوي إلى حد ما/ في بعض األحيان 2
 = ليس قويًا/ نادرًا/ أبداً  1

 

على سبيل المثال: قد يعتقد أحد األشخاص بأن المؤسسة قوية إلى حد ما فل تصنيف بشكل مختلف؛ عرف األفراد المختلفون كقد يُ 
في مجال واحد، بينما يعتقد شخص آخر بأنها قوية جدًا في هذا المجال، وقد تؤدي مناقشة وجهات النظر المختلفة هذه إلى مساعدة 

أن نأخذ في االعتبار الطبيعة  ى همية بمكان عند مقارنة مؤسسة بأخر الجميع على اكتساب فهم مشترك حول قدرة المجموعات. من األ
 ؛ف مؤسسة مشابهة تماماً نفسها تصنيفاً منخفضاً صن   ف إحدى المؤسسات نفسها تصنيفاً عالياً بينما تُ صن   فقد تُ  ؛الذاتية لنطاق التصنيف

 فادة من استطالع الرأي.ولذا فإن التصنيف الصادق لقدرات المؤسسات سيساعد على اكتساب أقصى است

 

 أثناء بدء هذا التقييم، يجب أخذ هذين السؤالين بعين االعتبار:

 
 قصيرة األجل ألعمال مناصرة ذوي اإلعاقة؟الطويلة األجل واألهداف العامة الما هي األهداف العامة 

 

ل في الحصول على سياسة لتوفير : قد يكون لمجموعات المناصرة الخاصة باإلسكان هدف طويل األجل يتمثعلى سبيل المثال
لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة في دبي، وهدف قصير األجل يتمثل في إيقاف التشريعات  فيكاالمساكن يسهل الوصول إليها بالقدر 

 .الخاصة بتعديالت المساكن المقترحة للحد من االعتمادات

 

 هداف العامة؟أللتحقيق هذه ا ُمتفر  دكيف تساهم مؤسستك بشكل 

 
الذي ترغب مؤسستك في لعبه وما الذي تفعله المجموعات األخرى، وفي أي مجال  لدوروامل يجب مراعاتها: وذلك يتضمن نوع اع

 تنصب خبراتك، وما إلى ذلك.

 

 بنود التقييم
 

 : توضيح العناصر الرئيسية من اإلعداد األساسي من أجل المشاركة في أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة.اإلعداد .1
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  المؤسسة مهمتها وأهدافها العامة بوضوح.أن تحدد 

 بما في ذلك تأثير هذا الموضوع على المكونات األساسية. ،أن تكون المؤسسة على معرفة أساسية بموضوعها 

 بيئة السياسة المتعلقة بمسائلها بما في ذلك التوجهات، والحلفاء والمعارضين المحتملين والمؤسسات  أن تفهم المؤسسة
 ل على تحقيق نفس األهداف العامة.األخرى التي تعم

  ،أن تحدد المؤسسة قدرتها الحالية فيما يتعلق بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة بما في ذلك التوظيف، والمهارات، والمعرفة
 وقوتها في العمل الميداني.

 اقة ومن أجل زيادة أن تكون للمؤسسة رؤية طويلة األجل أو خطة ألهدافها العامة فيما يتعلق بأعمال مناصرة ذوي اإلع
 هذه األعمال بمرور الوقت.

 

: توضيح أهمية وجود جدول أعمال مكتوب واضح ُيحدد األهداف العامة ألعمال مناصرة ذوي اإلعاقة ويحدد جدول األعمال .2
 أولوية األنشطة.

 

 ة ُيحدد أهدافها العامة من قيادة المؤسس اً دفيما يتعلق بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة ُمعتم   أن يكون للمؤسسة جدول أعمال
 وأولوياتها.

  أن تجمع المؤسسة المعلومات والتوصيات من الناخبين وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل وضع جدول األعمال الخاص
 بها.

 .أن تشارك المؤسسة جدول أعمالها أو قطاعاتها مع صانعي القرارات والناخبين والشركاء ووسائل اإلعالم، حسب االقتضاء 

    للتغيرات الداخلية والخارجية.  ها على بنود معينة من جدول األعمال استجابةً ه المؤسسة تركيز  أن توج 

  ن تكون هذه األولويات أولويات استباقية وليست مجرد رد فعل على أأن يتضمن جدول األعمال أولوية واحدة أو أكثر و
 األحداث.

  تكون هذه العملية مفهومة وواضحة في جميع أنحاء المؤسسة.أن تكون للمؤسسة عملية ُمحددة لوضع جدول األعمال وأن 

 

 : توضح أهمية وضع خطة مرنة لتنفيذ جدول األعمال المكتوب.الخطط، واإلستراتيجيات والقدرة على التكيف .3

 

 رارات أن تحلل المؤسسة اإلجراءات التي ستتخذها لتحقيق بنود جدول األعمال المكتوب بما في ذلك من لديه سلطة اتخاذ الق
 في المجاالت التشريعية واإلدارية واالنتخابية والتقاضي وغيرها من المجاالت.

 ستراتيجي لكل بند من بنود جدول األعمال المكتوب. أن تحدد الخطة إلأن تضع المؤسسة خطة حول كيفية التقدم ا
 ، واألنشطة الرئيسية والنتائج المتوقعة.طرق العملوعة األهداف المناسبة، و الموض

 ن تراقب المؤسسة التغييرات الداخلية والخارجية في بيئة السياسة وأن تجعل إستراتيجياتها تتكيف مع هذه التغييرات حسب أ
 الحاجة.

 .أن تكون للمؤسسة خطة من أجل تقييم قدرة أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة ومن أجل تقوية قدرتها حسب الحاجة 

  رة مثل طرق االتصال الحديثة أو تعبئة الشبكات. طرق ستراتيجيات و إأن ُتخطط المؤسسة الختبار  حديثة وُمطو 

 

 : تقييم مدى قيام المؤسسة بإجراء األبحاث وجمع المعلومات وإجراء التحاليل بشأن قضاياها.البحث والتحليل .4

 

 .أن تقوم المؤسسة بإجراء األبحاث والتصنيفات وتحليل المعلومات المتعلقة بقضايا معينة 

 ة بإجراء األبحاث وتحليل تأثير السياسات الحالية، وبيئة السياسة والفرص من أجل االرتقاء بأهدافها العامة.أن تقوم المؤسس 
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 .أن تستخدم المؤسسة عملية ُمحددة للتحقق من أن قضاياها أو تحليالت القضايا والمواد األخرى دقيقة وموثوقة 

 مع ُصن اع القرارات، والناخبون، والشركاء حسب االقتضاء. ن تشارك المؤسسة المعلومات والتحليالت والمواد الداعمةأ 

 .أن تجري المؤسسة بحوثًا متعمقة وتصدر التقارير أو المواد األخرى المتعلقة بجدول أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة 

 

 جهم.ادمإ: تقييم كيفية تواصل المؤسسة مع الجمهور والشبكات وتدريبهم و العمل الميداني .5

 

 ل دور الجهات المناصرة لذوي اإلعاقة ة شبكة أو شبكات مختلفة من األفراد والمؤسسات من الممكن أن ُتفع   أن تكون للمؤسس
 أو التعاون بشأن قضايا السياسة الرئيسية.

  ها والرسائل بأن تتواصل المؤسسة مع شبكتها بشأن حالة جهود أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة والفرص التي يجب االنخراط
 والنتائج.

 جدول أعمالها.ب لتعريفهمُتحدد المؤسسة فئات الجمهور  أن 

  أن تجري المؤسسة المكالمات الهاتفية، والرسائل اإلعالمية، واالتصاالت عبر شبكة اإلنترنت و/أو استطالع الرأي لتثقيف
 وتعبئة شبكتها وكسب الدعم العام. 

 هاأن تنفذ المؤسسة خطة لتوسيع حجم شبكتها وتنوع. 

 دين داخل شبكتها.وجو سة على توسيع المعرفة بالقضايا ومهارات مناصرة ذوي اإلعاقة لهؤالء المأن تعمل المؤس 

 .أن تفعل المؤسسة دور فئات الجمهور من أجل التأثير على ُصن اع القرار في دعم أولويات المؤسسة 

 

مع مؤسسات غير ربحية -اكات : تقييم مدى حصول المؤسسة على شر الشركاء والتحالفات في أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة .6
 ترتقي بأهدافها العامة. -أخرى، أو مؤسسات تجارية، أو رابطات مهنية

 بما في ذلك المعارف والمهارات التكميلية هةأن ُتحدد المؤسسة أصحاب المصلحة اآلخرين الذين لديهم أهداف عامة مشاب ،
 التي يمكن أن تتعاون معها.

 لتي تتشارك معها في أحد أهدافها العامة أو أكثر وتقدم قيمة جديدة للمؤسسة.أن تشارك المؤسسة في التحالفات ا 

   ال للحصول على دعم شركائها الحلفاء بشأن أولوياتها.أن تسعى المؤسسة بشكل فع 

 .أن تتبادل المؤسسة المعلومات مع الشركاء، حسب االقتضاء 

 يكونون حلفاء تقليديين، ولكن مع أصحاب المصلحة أن تسعى المؤسسة للحصول على دعم أصحاب المصلحة الذين قد ال 
 الذين يمكنهم المشاركة في مشروع معين.

  .تلعب المؤسسة دورًا قياديًا في تأسيس و/ أو إدارة التحالف 

 

 : تقييم كيفية تطوير المؤسسة وتوصيلها للرسائل المتعلقة بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة.المراسلة .7

 

   تتناسب مع جمهورها المستهدف.  وموجزةً  قنعةً ومُ  اضحةً و  أن تضع المؤسسة رسائل 

    ها إلى معلومات حديثة موثوقة وذات مصداقية.أن تستند المؤسسة في رسائلها ومواد 

 .الة  أن ُتحدد المؤسسة وتستخدم متحدثين مؤثرين ووسائل مراسلة فع 

 فوعة و/ أو المكتسبة لتوصيل رسائلها. أن تختار المؤسسة مجموعة متنوعة من إستراتيجيات وسائل اإلعالم المد 

  الة واختبارها. بعمل المؤسسة  تقومأن  مجموعات الستطالع الرأي لتطوير رسائل فع 
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رتقاء باألهداف لال ؛: تقييم مدى فاعلية تواصل المؤسسة مع وسائل اإلعالم واستخدام وسائل إعالم مختلفةالعالقات اإلعالمية .8
 العامة لسياستها.

 

 المؤسسة تغطية وسائل اإلعالم لقضيتها. أن تراقب 

 .أن ُتحدد المؤسسة قائمة بجهات االتصال من وسائل اإلعالم فيما يتعلق بقضيتها 

  بما في ذلك وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت -أن تنشر المؤسسة المعلومات على نطاق واسع عبر نوافذ وسائل اإلعالم
 من أجل توصيل رسالتها. -والمذاعة والمطبوعة

 .أن تكون لدى المؤسسة خطة مكتوبة بشأن وسائل اإلعالم تحتوي األهداف التفصيلية والمستهدفات واإلطار الزمني 

  أن ُتقيم المؤسسة عالقات مع الموظفين األساسيين وتحافظ عليها من خالل وسائل اإلعالم المذاعة أو المطبوعة أو عبر
 اإلنترنت.

  وسائل التواصل االجتماعي.بأن تحافظ المؤسسة على حضورها النشط 

 لتعامل بفاعلية مع الصحافة السلبية أو أي أزمة داخلية.ل ؛أن تضع المؤسسة إستراتيجية تواصل في حاالت األزمات 

 

نَّاع القرار .9  عالقات مؤثرة مع ُصن اع القرار المستهدفين.من المؤسسة  ما أقامته: تقييم مدى التأثير على ص 

 

 ءات التي يتخذها ُصن اع القرار المتعلقة بجدول أعمال المؤسسة.أن تراقب المؤسسة اإلجرا 

 .أن تبني المؤسسة عالقات عمل مع ُصن اع القرار من خالل تقديم المعلومات 

 .أن تعزز المؤسسة عالقتها مع ُصن اع القرار باستمرار على مدار العام 

 لنظر عن انتماءاتهم السياسية.أن تبني المؤسسة عن قصد عالقات مع المسؤولين المنتخبين بغض ا 

 .أن تبني المؤسسة عالقات مع األفراد والمجموعات المؤثرة الذين يمكنهم إقناع ُصن اع القرار 

 

 : تقييم االلتزام التشغيلي للمؤسسة بشأن عمل مناصرة ذوي اإلعاقة.التزام المؤسسة .10

 

 .أن يلتزم الهيكل اإلداري للمؤسسة بأعمال مناصرة ذوي اإلعاقة 

 ن يكون لدى المؤسسة موظف واحد على األقل يتضمن وصفه الوظيفي مسؤوليات ُمحددة من أجل أعمال مناصرة ذوي أ
 اإلعاقة.

  أن يكون لدى المدير التنفيذي والموظفين المعنيين فهم واضح للقواعد واللوائح األساسية االتحادية وقوانين الوالية التي تحكم
 ت وأنشطة أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة األخرى.الضغط والعمل المرتبط باالنتخابا

 لتعزيز أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة. ؛أن تستثمر المؤسسة في الموظفين، ومجلس اإلدارة، وتنمية المتطوعين 
  تقوية وتعزيز أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة.ل ؛د الموظفيناعدأ أن ُتحدد المؤسسة وقت معين لزيادة 
 تها اإلستراتيجية أعمال مناصرة ذوي اإلعاقة.أن تتضمن ُمهمة المؤسسة أو خط 

 
 المناصرة كفاءاتأداة التقييم الذاتي لقياس 

 
سوف تساعدك أداة التقييم الذاتي في تحديد مدى معرفتك ومهاراتك في الوقت الحالي. المعرفة والمهارات األساسية الضرورية لمناصرة 

لنموذج وفي المهام مدرجة في القسم التالي. يمكنك تحديد مستوى كفاءتك في ة في كل خطوة من خطوات الاذوي اإلعاقة مناصرة فع  
 كل مجال من مجاالت المناصرة عبر استخدام نظام تسجيل النقاط التالي:
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 ما هو تصنيف النقاط المستخدم في هذا التقييم؟
 

 نقاط: 4يستخدم هذا التقييم نظام تصنيف قائم على 
 
ر للغاية  4  = ُمطو 
 ر بصورة جيدة = ُمطو   3
ر إلى حد ما  2  = ُمطو 
ر  1    = غير ُمطو 
 

 قائمة كفاءات المناصرة
 

   ف األخالقيالتصر 
 سياسة التحليل 
 تقييم تأثير الخدمة 
  تقييم التأثير على المساواة 
 تقييم البحث 
 تطبيق وسائل البحث والتحليل 
 تقييم التأثير على البيئة 
 تقييم الفرص 
 تقييم المخاطر 
 لذهنيالعصف ا 
 إعداد/ إدارة الميزانيات 
 بناء التحالفات 
 التنسيق 
 جميع البيانات وتحليلها 
   الالتواصل الفع 
   مةإيصال رؤية ُمله 
 عقد االجتماعات 
 تنسيق العمل 
 تطوير مصادر للمعلومات 
 تطوير نظام لتوضيح القيمة 
 تطوير رؤية 
 يالمسح البيئ 
 القيادة التيسيرية 
 تيسير تنمية المجتمع وإشراكه 
 صياغة نظرية سياسية وممارسات محلية وقومية 
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 جمع التبرعات 
 جمع/ مراجعة قاعدة األدلة 
 وضع األهداف 
 التخطيط الجماعي/ وضع األهداف التفصيلية 
 تنفيذ نظام توضيح القيمة 
 التأثير 
 مشاركة المعلومات 
 تقنية المعلومات 
 تأطير القضايا 
 اإلصغاء 
  اع القرارن  التأثير على ُص 
 اع القرارن  لتأثير على ُص الحفاظ على ا 
 إدارة الصراعات 
 إدارة المعلومات والمعرفة 
 إدارة المشروعات 
 إدارة الحمالت اإلعالنية 
 إدارة الموارد 
 إدارة الوقت 
 التسويق 
 المراقبة 
   الالتفاوض الفع 
 التواصل 
 التنظيم 
 تنظيم الفعاليات 
 إعداد اإلحاطات وتسليمها 
 إعداد مواد مناصرة مكتوبة 
 ولوياتتحديد األ 
 حل المشكالت 
 تقديم المالحظات والنقد البن اء 
 توفير القيادة 
 إدارة الموارد 
 تحليل أصحاب المصلحة 
 سرد القصص 
 التخطيط اإلستراتيجي 
 التحليل الرباعي 
 التخطيط التكتيكي 
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 بناء الفريق 
 فهم ديناميات الجماعة 
 فهم االستشارة 
 فهم التقييم 
 فهم وسائل البحث والتحليل 
  االجتماعيفهم البحث 
   ال لوسائل اإلعالماالستخدام الفع 
   ال لوسائل اإلعالم بما يشمل كتابة الخطابات ومخاطبة الجماهير وعقد المناقشاتاالستخدام الفع 
 استخدام تقنية المعلومات 
 استخدام جداول البيانات 
  الشراكة من أجل التعاون 
 كتابة التقارير 

 
 التقييم غير الرسمي: تحليل مجال القوى 

 
ُيستخدم تحليل مجال القوى في عدة مجاالت، ويمكن استخدامه في أعمال المناصرة في تحديد إيجابيات العملية وسلبياتها في مجملها 
أو ألي جزء منها. ويساعد في تحديد األفراد والمنظمات غير الحكومية/ المؤسسات والسياسات والعوامل األخرى التي تدعم أهدافك 

أن المقيدة. يمكنك عند امتالك هذه المعلومات  ى الذي قد يتسبب في مصاعب وعقبات القو  -أو كليهما– ما و أن  والقوى الدافعة وم  
بشأن كيفية استخدام القوى الدافعة في دعم تقوية نشاطك وتحديد وسائل التغلب على أي عقبات موضحة في القوى المقيدة  اً قرار  تتخذ

 ووسائل التأثير عليها.

 

 

 حالة المناصرة

 الغرض

 الغاية

 األهداف التفصيلية

 جزء من سياسة الحكومة

 الدعم من المجموعات المهنية

 قليل من الوعي العام
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 المناصرة نشاط تقييم

 أكمل تحليل مجال القوى الخاص بك التالي:
 اكتب بوضوح غرضك وغايتك وأهدافك التفصيلية 
   د  هي القوى الدافعة؟ -أو كليهما–أو ما  ن  م   ،حد  
   د  القوى المقيدة؟ هي -أو كليهما–أو ما   ن  م   ،حد  
 تمادًا على كيفية تقديرك ألهميتها.ضع القوى الدافعة/ المقيدة التي حددتها في األسهم الكبيرة/ الصغيرة اع 
  لتحليل البدء بتخطيط كيفية استخدام القوى الدافعة والتعامل مع/ التفاوض بشأن القوى المقيدة من أجل ليمكنك بعد إتمامك

 دعم عملك.

 
 

 تحليل نتائج التقييم
 

لضعف التنظيمية وتحديد المكان المناسب لبناء قدرة األرقام! فالهدف التفصيلي هنا هو تحديد نقاط القوى وابفي التركيز  ط  ر  ف  ال تُ 
 مناصرة ذوي اإلعاقة وفهم نطاق كفاءات المناصرة ذات الصلة بذوي اإلعاقة، وليس تحقيق أعلى النقاط.

 
 ما يلي: ل  تأم   -حققت فيها أعلى النقاط-في المؤشرات التي تمتلك فيها قوى كبيرة 
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 اك استثمرت فيه؟ أم ألن الموظفين الحاليين يملكون فيه قدرة قوية؟ أم ألن هذلماذا أنت قوي في هذا المجال؟ هل ألن 
 مؤسستك أو تقاليدها؟ اتعادمن ببساطة 

 عليك؟ عائدةوما الفائدة ال ؟ما الذي بذلته لبناء قدرتك في هذه المجاالت 
 هل هناك طرق أخرى قد تستطيع من خاللها االستفادة من هذه القوة؟ 
  ما الذي يجب عليك القيام فأهمية حيوية لمستقبل عمل المناصرة الخاص بك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل هذا المجال ذو

 به للحفاظ على قدرتك في هذا المجال؟
 

 في المؤشرات التي تعاني منها من ضعف كبير، أي أنك حققت فيها أقل النقاط، تأمل ما يلي:
 

 لماذا أنت ضعيف في هذا المجال؟ 
 فيه من قبل؟ هل ألنك لم تفكر 
 أم ألنك تعتمد باألساس على شركاء؟ 
 أم ألنه مجال أقل أهمية لنجاح عمل المناصرة الخاص بك؟ 
 أم ألنك لم تكن تملك الموارد لالستثمار في بناء هذه القدرة؟ 
  يقومون بهذا العمل؟ -الصلة بالقضية يالمجتمع الجغرافي أو المجتمع ذ-أم ألن آخرين في مجتمعك 
  تقوية قدرتك في هذا المجال في إتمام أهداف المناصرة العامة والتفصيلية الحالية الخاصة بك؟ إذا كانت هل ستساعدك

 جهودك؟ ُتعزز منفي التقوية والتي  ى بر لكُ كيف ذلك؟ ما هي التدابير التي تحتل األهمية افاإلجابة بنعم، 
 هل هذا المجال ذو أهمية حيوية لمستقبل عمل المناصرة الخاص بك؟ 
 ما هي التدابير التي ينبغي فينبغي عليك اتخاذ قرار إستراتيجي اآلن باالستثمار في هذا المجال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،  هل

 عليك التركيز على تحسينها؟
 هل ينبغي عليك القيام بعمل أكثر مع الشركاء في هذا المجال؟ 
 ما الذي ينبغي بذله لبناء قدرتك في هذا المجال؟ 

 
 وأمثلة على المؤشرات اريفعالنتائج والت

 
 واألمثلة على المؤشرات الخاصة بكل نتيجة. اريفيحتوي الجدول أدناه على قائمة بنتائج جهود مناصرة ذوي اإلعاقة، مع ذكر التع

 
 أمثلة على المؤشرات التعريف النتائج

تغير السلوكيات أو 
 المعتقدات

ة أو مقترح استهداف مشاعر أصحاب المصلحة أو عواطفهم تجاه قضي
 سياسة.

  نسبة أصحاب المصلحة ذي السلوكيات المؤيدة
 للقضية أو المصلحة

  نسبة أصحاب المصلحة الذين يصرحون بأن
 القضية مهمة بالنسبة لهم

 عمل بينهم ويتصرفون معًا.الاألفراد أو المجموعات الذين ينسقون  تضافر جهود الشركاء

  متعاونينبوصفها دخول مؤسسات جديدة 
 جدول أعمال المناصرة بين المتعاونين تنسيق 
  اتخاذ إجراءات تنسيقية بين مؤسسات دبي )مثل

 االجتماعات المشتركة وتنسيق الرسائل(
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 زيادة قدرة المناصرة
قدرة المؤسسة أو االئتالف على قيادة إستراتيجية مناصرة وتبنيها 

 وإدارتها وتنفيذها.

 لتكتيكات زيادة المعرفة عن المناصرة أو التعبئة أو ا
 التنظيمية

  تحسن المهارات اإلعالمية والتواصل مع وسائل
 اإلعالم

 تحسن القدرة على جمع البيانات واستخدامها 

 وجود مشكلة أو درايتهم بمقترح السياسة.بإدراك أصحاب المصلحة  زيادة المعرفة

 يعرفون القضية محل  يننسبة أصحاب المصلحة الذ
 النقاش

 للمعلومات ذات  النشاط على الجزء المخصص
 الصلة بالمناصرة في الموقع اإللكتروني

زيادة التغطية 
 هان  اإلعالمية أو تحس  

بث المطبوعات أو الشكل  التي تأخذكمية و/ أو نوعية التغطية 
 لكتروني.اإلعالم اإلذاعي أو اإل

  عدد اقتباسات وسائل اإلعالم ألبحاث المناصرة أو
 منتجاتها

 ح في وسائل اإلعالم عدد القصص المنشورة بنجا
 )مثل المقاالت االفتتاحية(

  عدد اقتباسات المناصر )أو المتحدث الرسم
 الُمدر ب( في وسائل اإلعالم

  عدد المقاالت اإلعالمية التي تعبر عن تأطير
 القضية المفضلة

زيادة اإلرادة السياسية 
 أو الدعم

 .رغبة صناع السياسة في التصرف دعمًا لقضية أو مقترح سياسة

  عدد اقتباسات منتجات المناصرة أو أفكارها في
 المداوالت السياسية في دبي

  جهود المناصرة لعدد المسؤولين المنتخبين الداعمين
 علناً 

  عدد مرات اإلشارة إلى القضية في خطابات )أو
 اع السياسةن  مناقشات( ُص 

  ُعاة مشاريع القوانين والرعاة المشاركين فيها عدد ر
 لحزبي لهمونسبة التمثيل ا

  ُضة عار  عدد األصوات المؤيدة لتشريع معين أو الم
 له

زيادة اإلرادة العامة أو 
 الدعم

اع السياسة( في ن  رغبة عدد مستهدف من أصحاب المصلحة )غير ُص 
 التصرف دعمًا لقضية أو مقترح سياسة.

  نسبة أصحاب المصلحة الراغبين في اتخاذ إجراء
 تجاه قضية معينة

  فعالية مناصرة )مثل المنتديات عدد الحضور في
 العامة والمسيرات والتجمعات(

الكفاءات السياسية 
 الجديدة

 األفراد ذوي الكفاءة العالية الذين يتبنون قضية معينة ويناصرونها علنًا.

  األكفاء أو أصحاب المصلحة الجدد المستقطبون 
 جمهور الناخبين الجدد الُممث لين بين األبطال 
 لدعم القضية )مثل الحديث العلني  إجراءات األكفاء

 والتوقيع على بيانات الدعم(

 التحالفات القوية
 

عالقات المنفعة المتبادلة مع مؤسسات أخرى أو أفراد آخرين في دبي 
 يدعمون إستراتيجية مناصرة أو يشاركون فيها.الذين 

  عدد العالقات المؤسسية المنعقدة ونوعها وقوتها أو
 مما سبق. أي   

 عالقات بين الشركاء غير العاديين ونوعها عدد ال
 مما سبق. وقوتها أو أي   

التعبئة الناجحة 
 لألصوات العامة

زيادة عدد األفراد الذين يمكن االعتماد عليهم في المناصرة الدائمة أو 
 في اتخاذ إجراء دائم تجاه قضية ما.

  المناصرون الجدد المستقطبون 
  بين المناصرينجمهور الناخبين الجدد الُممث لين 
 إجراءات المناصرين الجديدة لدعم القضية 
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 مثال على إحدى حاالت المناصرة 

 
 المشكلة

 
هناك تحديات مهمة في تطوير منهج منظم لمناصرة ذوي اإلعاقة عند وقوع كوارث غير متوقعة. قد يشكل دور الجهة المناصرة لذوي 

وفي تغيير  ،وفي موقف خسارة إنسانية فادحة ،ثل هذه القضية في إطار دولياإلعاقة عائقًا يسهل التغلب عليه إال أن مناصرة م
وفي احتياجات مناف سة متعددة قد تشكل قرارات صعبة جدًا ومعضالت أخالقية. توضح هذه الحالة تجربة ممتدة  دراماتيكي،اجتماعي 

رعاية الصحة  لمناصرة 2010بعد زلزال هايتي عام  ألعضاء فريق مؤسسة دولية لذوي اإلعاقة استغلوا فيها استجابة أولية للطوارئ 
 وطني لتقديم خدمات صحة نفسية طويلة األجل لذوي اإلعاقة النفسية.التخطيط في الالنفسية مع التزام أكبر للمؤسسة وبذل جهد 

 
 الحالة

 
لوسطى بهايتي ووادي خدمات خاصة بذوي اإلعاقة في الهضبة ا -1983تأسست عام التي – (ZLتقدم مؤسسة زانمي الزانت )

مستشفى بشراكة  11( في CHWsصحة مجتمعية ) أخصائي 2500مقدم رعاية صحية شاماًل  5000أرتيبونيت مع فريق يقارب 
تضافت جهود كل   عامًا،  25(. ألكثر من MSPP )المعروفة أيضًا باسم وزارة الصحة العامة والسكان أو مع وزارة الصحة الهايتية

يقع مقرها في بوسطن و ، 1987وهي مؤسسة دولية للرعاية الصحية لذوي اإلعاقة، تأسست عام  "بارتنرز إن هيلث"وزانمي الزانت  من
( واألنظمة المحلية العامة NGOsغير الحكومية ) المنظماتعلى تعزيز جهودها مع  "بارتنرز إن هيلث"دولة. تعمل  12وتعمل في 

 زلزال كبير هايتي ودمر ضرب، 2010ية فيما يتعلق بشؤون ذوي اإلعاقة. في يناير لتيسير وضع مناهج مستدامة وبناء القدرة المحل
تقديم الخدمة مجال في بما لديها من خبرة  "بارتنرز إن هيلثاستطاعت مؤسسة "متسببًا في خسائر جسيمة.  "بورت أو برانس" مدينة

الزلزال. قبيل الزلزال، تم تطوير  أعقبت وقوعلألزمات التي مستجيبين اللذوي اإلعاقة وتنفيذ البرنامج في هايتي أن تكون ضمن أول 
برامج الصحة النفسية لمؤسسة زانمي الزانت للتركيز بشكل أساسي على االحتياجات االجتماعية االقتصادية والتعليمية والنفسية 

لصحة اخدمات نطاق توسيع لها يمكن من خال منصةً مثلت هذه البرامج لألطفال والعائالت المصابة بمرضي اإليدز والسل، وقد 
 حديث العهد. دواح جبرنام "بارتنرز إن هيلث"لصحة النفسية، كان لدى مؤسسة ل. بالنسبة المتخصصة في أعقاب الكارثةالنفسية 

 
 جهود مناصرة ذوي اإلعاقة

 
الواليات المتحدة مناصرة ذوي وقوع الزلزال، بدأت مجموعة صغيرة بداخل المؤسسة من سكان هايتي ومواطني لفي األسابيع التالية 

خدمة الصحة النفسية. تواصلت المؤسسة مع للكارثة وتوفير  المستدامةستجابة مبدأ االاإلعاقة من داخل المؤسسة وخارجها لترسيخ 
مات في هايتي والتي لديها بعض الخبرة. في الشهر األول الالحق للزلزال، اكتملت تقيي التي تتشارك نفس االهتماماتالمؤسسات 

( وخارجها ZLاالحتياجات األولية شاملة استطالعات الرأي حول الخدمات الحالية المتعلقة بذوي اإلعاقة داخل مؤسسة زانمي الزانت )
ومن خالل عقد اجتماعات مع مسؤولي خدمة الصحة النفسية بهايتي. بعد مرور شهر من الزلزال، قابل ممثلو هذا الفريق وزير 

احتياجات  بتجاهلأثناء االجتماع، أقر الوزير و (. PIHت من المدير الطبي لمؤسسة بارتنرز إن هيلث )الصحة الهايتي بتسهيال
وتوفير خدمات لكارثة لالصحة النفسية لذوي اإلعاقة النفسية قبل وقوع الزلزال، كما طلب دعم المؤسسة في تقديم استجابة وطنية 

لمؤسسة المستدام للتزام االتقديم استجابة أولية لضمان من ؤسسة من خاللها لصحة النفسية. بذل الفريق بعض الجهود لتتمكن الما
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حيث سُيعم م على  هيكل رعاية الصحة النفسية حسب نموذج المجتمعلتطوير خدمات الصحة النفسية ولتنمية و  على المدى الطويل
 رة.الوزارة كجزء من جهود التخطيط الموسعة التي تنظمها وتقودها الوزا جميع أقسام

 
رؤساء  ذلك التأثير علىدعا الفريق ضمنيًا لزيادة االلتزام بشكل كبير بخدمات الصحة النفسية لذوي اإلعاقة النفسية، وقد تضمن 

مديرًا جديدًا للصحة النفسية  "بارتنرز إن هيلث"ي للخدمات. عينت مؤسسة ئالمؤسسة ومناصرة المؤسسات من الخارج لتقديم دعم مبد
عقبت أ الستة التي  األشهر وفي غضون ن لتولي حاالت اإلعاقة ومستشاري إعادة تأهيل لدعم الفريق الهايتي. في بوسطن وموظفي

الزلزال، توسعت مؤسستا بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت لتتمكن من تقديم خدماتها لذوي اإلعاقة النفسية من خالل برامجها ووظفت 
أخصائيًا اجتماعيًا ومستشار إعادة  50(، و3علم نفس )من أصل أخصائي  17إلى  وزادت عدد الموظفين ليصل اً فريق عمل إضافي
 (.20تأهيل )من أصل 

 
على األدلة  اً أدرك الفريق أن بناء أنظمة رعاية للصحة النفسية في هايتي من أجل الكارثة قد يتطلب منهجًا نظاميًا متكاماًل ومبني

أو معهد أو حكومة. بعد أسابيع من وقوع الزلزال،  مؤسسةبرة يفوقان ما قد تقدمه أي ومتعدد القطاعات، إضافًة إلى تقديم تعاون وخ
مع ممثلين من  "بورت أو برانس"من مؤسستي بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت في عقد اجتماعات مرتين أسبوعيًا في  بدأت كل  

بالتضامن مع وزارة الصحة العامة والسكان و  التنظيم.لتخطيط و قائمة على اباألمم المتحدة  لمجموعات عملمؤسسات أخرى تابعة 
بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت مع المؤسسات األخرى  ااألمريكية، عملت مؤسستللبلدان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة 

 االعملية، قدمت مؤسست على تشجيع عملية قد تؤدي إلى رسم خطة تمهيدية وطنية لخدمات الصحة النفسية الالمركزية. أثناء بدء
 بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت بعض االقتراحات لطرق الرعاية التي قد تتطور من خاللها خطة الصحة النفسية الوطنية.

 
ي اإلعاقة النفسية المنتفعين من و مع زيادة التزام مؤسستي بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت بتقديم الخدمة، تعاونت المؤسستان مع ذ

ية الصحية النفسية. إلى جانب األطباء، ناصر ذوو اإلعاقة النفسية أهمية تلك الخدمات متحدثين بانفتاح عن خدمتهم اإليجابية رعا
وتجاربهم في المجتمع من خالل البرنامج. تحدث ذوو اإلعاقة النفسية مسبقًا قبل وقوع الزلزال الذين تلقوا الرعاية عن مدى مساعدة 

ندماج في أنشطة المجتمع الهادفة كالكنيسة والعمل والمدرسة. قلل تحسن األداء المجتمعي لذوي اإلعاقة من البرنامج لهم في اال
من أفراد المجتمع ومسؤولي خدمة ذوي اإلعاقة وكل من لم يتلق  تدريبًا منهجيًا للصحة النفسية.  إحساسهم بالعار وأوصل رسالة لكل   

الت بارتنرز إن هيلث في مشاركة قصص ذوي اإلعاقة بطريقة غير مشو  هة على نشر عملت المجهودات التي بذلها فريق اتصا
الوعي داخل الهيكل اإلداري للمؤسسة وخارجها عن النجاحات األولية في رعاية الصحة النفسية التي حققتها مؤسستا بارتنرز إن 

 هيلث/ زانمي الزانت.
 

منظمة متضافرة الجهود لتطوير نموذج متوسع يحسن خدمات الصحة النفسية بعد ستة أشهر من الزلزال، تم تقديم مقترح لعملية 
بطريقة آمنة وفعالة قائمة على المجتمع وراسخة ثقافيًا في نظام زانمي الزانت. قدمت مؤسستا بارتنرز إن هيلث/ زانمي الزانت هذا 

بارتنرز إن كوادر مؤسسة "لصحة النفسية. تم استقطاب المقترح للممولين المحتملين بالتزامات مالية برنامجية واضحة لتقديم خدمة ا
، تم تطوير من جانب الموارد البشرية للدفاع عن دعم المؤسسة لهذا المسعى. برغم القدرة المحدودة لفريق الصحة النفسية "هيلث

 الزلزال. العديد من مقترحات أبحاث ونشرات أكاديمية خاصة بذوي اإلعاقة النفسية وتقديمها خالل عام من وقوع
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 النتائج
 

خدمة فردية لذوي اإلعاقة النفسية. سمح  20,000بعد مرور عام ونصف من وقوع الزالزل، قدم فريق عمل زانمي الزانت ما يقارب 
نظام الصحة معززًا من مهمة المؤسسة، خاصًة بعدما أصبح لبرامج  فيالصحة النفسية رسميًا بدمج خدمة شراء القيادات المؤسسية 

 هياكل خاصة وميزانيات مخصصة. النفسية لمؤسستي زانمي الزانت وبارتنرز إن هيلث الصحة
 

ي عام وخاص عبر المشاركة الحيوية مع ف رق التطوير واالتصاالت لمؤسسة بارتنرز إن هيلث ئحصل البرنامج على دعم مبد
ن" دعمًا لمقترح بناء والمؤسسات التي تبدي اهتمامًا بخدمات الصحة النفسية لتوابع الزلزال. قدمت مؤ  ن إكس و  سسة "ديجيسيل" و"و 

قوى مجتمعة لمنظمة غير حكومية مقرها في هايتي )زانمي الزانت( مع مجموعة أبحاث في العلوم االجتماعية  ج  م  د   حيثاألنظمة 
يات المتحدة. ونتيجة لألبحاث والتطوير( ووزارة الصحة الهايتية ومراكز طبية أكاديمية متعددة مقرها في الوال INURED)معهد 

لالضطرابات العقلية فرز  ة لذلك، ُأجريت دراسة نوعية للمعتقدات المحلية واالحتياجات الملحوظة في المجتمع، مؤدية إلى ابتكار أدا 
 . من خالل الدعم المؤسسي المخصص وااللتزامات المالية الداخلية، يتم تطوير نموذج رعايةالمجتمعيةالصحة  يستخدمها أخصائيو

 ق طر  ذلك العناية، ويصاحبوتطوير سلسلة متواصلة من مقدم الخدمة  مهام التعبير عنمتدرج للخدمات النفسية لذوي اإلعاقة مع 
وتقديم دعم طويل األجل لتخطيطات وزارة الصحة  المحصالتللقرارات ومنتجات للتدريب والمناهج وأدوات قياس  معالجية ودع

زانمي الزانت/ بارتنرز إن هيلث اليوم العالمي للصحة  يمن وزارة الصحة الهايتية ومؤسست ل  ، حضر ك2016الهايتية. في أكتوبر 
 النفسية "بصفاء ذهنك تصبح أقوى جسديًا".

 
 الممارسة هي طريق التميز

 
والتأمل. من الفرص للممارسة  رغم أن هذا البرنامج يقدم أفضل الممارسات لمناصرة ذوي اإلعاقة، تتطلب بعض العناصر العديد  

 تندرج هذه العناصر أدناه.
 

  مون األساسيون؟ من هم أصحاب المصلحة ضع في اعتبارك قضية مناصرة متعلقة بذوي اإلعاقة تثير اهتمامك. من هم المقو  
ن؟ ما هي النتائج المرجوة وكيف ستتمكن من معرفة تحقيقك لها؟ ما هي العقبات التي يمكنك التفكير بها؟ بمعنى و اآلخر 

 تتقدم هذه القضية نحو األمام حتى اآلن؟ م  م  ل  ل  آخر، 
   وتحدث عن قضية ذوي اإلعاقة  اشترك مع صانع القرار وأقنعه، مارس مهارة "حديث المصعد" واطرح حجتك بصوت عال

 في أقل من دقيقتين. 
   مية قضية ذوي اإلعاقة.جازية ومتجانسة أو أي وقائع يمكن استخدامها لتوضيح أهاصنع مادة إعالمية، ابتكر ثالث صور م 
  .ل قائمة من الحلفاء المحتملين للعمل على تلك القضية  اكتب تعريفًا/ ملخصًا لقضية تهمك متعلقة بذوي اإلعاقة. سج  
  تخيل نتائج البحث التي تود الحصول عليها لمناصرة قضية ذوي اإلعاقة التي تهمك. ما هي نوعية الطالب المثالي للتعامل

 تلك النتيجة؟معه للحصول على 
 .اختر قضية تهمك متعلقة بذوي اإلعاقة ودو  ن "صحيفة وقائع" مستخدمًا برهان بحث لدعم موقفك 
 ك سواء الئاختر عنوان بحث يتعلق بدراسة نوعية أو كمية، واكتب "قصة" مستخدمًا فيها نتائج البحث. ناقش القصة مع زم

 نشاطات/ نتائج المناصرة أم ال.كانت القصة قد ساهمت في فهم نتائج البحث ضمن سياق 
 

 نقاط البرنامج التي يجدر تذكرها
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   عن توقعاتك. طور مهارات التواصل الجيدة بالتفكير بصوت عال 
 .كن واضحًا ومحددًا في رغباتك أو طلباتك 
 .اعرف العواقب المحتمل حدوثها 
 .ال تتصرف بطريقة غير منطقية. عليك أن تعطي كما تأخذ 
 آلخر من الموقف وحافظ على حس فكاهتك.انظر إلى الجانب ا 
 .اتصل بالموظفين في الهيئات واطلب المساعدة أو المعلومات 
 ل دفترًا به كل األشخاص الذين اتصلت بهم  وقت الحديث أو الكتابة.و  عنه، أو كتبتفيه ما تحدثت و  ،سج  
 .ابن  عالقات مع من تعمل معهم مباشرًة وحافظ عليها 
  كان لديك شكوى، قدمها بأسلوب لبق وبن اء وجازم.كن إيجابيًا، حتى وإن 
  تعرف على األشخاص الذين يعملون في نطاق واسع من المؤسسات كالسكرتارية ومقدمي الخدمة والمساعدين اإلداريين

 ومسؤولي اإلدارة.
 .تعتبر المناصرة دائرة فهي عملية ال نهائية 

 
 ملحق المناصرة الذاتية

 
واسعة النطاق لذوي اإلعاقة، يناقش هذا القسم اإلضافي موضوع المناصرة الذاتية ذات  عامةعلى مناصرة برغم تركيز هذا البرنامج 

الصلة واألهمية. تشير المناصرة الذاتية إلى أشخاص ذوي إعاقة مسيطرين على حياتهم متضمنًا السيطرة على رعايتهم الخاصة من 
االصطالحي( تعبر عن ذوي اإلعاقة  اية الصحية. حركة المناصرة الذاتية )بمعناهت التعليم والتوظيف واالستقاللية والرعااحيث قرار 

اإلعاقة قد يحتاج إلى دعم اآلخرين، إال أنه بإمكان هذا الفرد التحكم في  ذيالذين يدافعون عن أنفسهم، فيما معناه أنه برغم أن 
ت حياته دون أي تأثير من اآلخرين أو تحكم منهم. تسعى اع قرار في صن موارده وتوجيهها. المناصرة الذاتية هي أن يملك الفرد الحق  

 هذه الحركة إلى الحد من انعزال ذوي اإلعاقة وإعطائهم األدوات والخبرة ليتمكنوا من التحكم في حياتهم بشكل أكبر.
 ُتبنى المناصرة الذاتية على مبادئ حرية اإلرادة، وهي:

 
 توفيرعلى التخطيط لحياته مع  ئهوأصدقا هيحيا بحرية وسط أهلالذي اإلعاقة  يذحرية التخطيط لحياة حقيقية، وتعني قدرة  .1

 الدعم الالزم دون الحاجة لشراء برنامج.
 اإلعاقة على التحكم في إجمالي أموال معينة لشراء الدعم. يالسلطة فوق الموارد، وتعني قدرة ذ .2
اإلعاقة على  يذ لمساعدة ةوغير رسمي ةرسميبصورة  الدعم لبناء حياة في مجتمعك، ويعني تجهيز الموارد والموظفين .3

 الحياة في مجتمع مليء بالمشاركات والمساهمات االجتماعية.
للمجتمع، وتعني تقبل دور مهم في حياة الفرد عبر العمل التنافسي في التوظيف والشراكات المؤسسية  الجميلمسؤولية رد  .4

 ءلة على صرف المال العام بطرق تحسن من حياة ذوي اإلعاقة.واالهتمام العام باآلخرين في المجتمع وحق المسا
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 تعني حرية اإلرادة اصطالحًا:
 

 .أن يكون لديك االختيار 
 .معرفة المزيد عن ذاتك 
  تحقيقها.لأن يكون لديك أحالم وأهداف والسعي 
 .التحكم في شؤونك 
 .اتخاذ القرارات بنفسك 

 
 إعادة تعريف المشكلة

 
لذاتية تعريف "مشكلة ذوي اإلعاقة" بكونها تدور حول المساواة بصورة أكبر من إعادة التأهيل. قال المجتمع أعادت حركة المناصرة ا

"ال، بل المجتمع هو المطالب بتغيير سلوكه  :أن ذوي اإلعاقة هم المطالبون بالتغير ليندمجوا في المجتمع، وقال ذوو اإلعاقة
ة ذوي اإلعاقة" عبر تعديل اللغة المستخدمة لوصفهم. إذا كانت اإلعاقة كليون تعريف" مشلنا". أعاد المناصرون الذاتوممارساته وتقب  

 يجب أن تكون فرعية. يفضل المناصرون الذاتيون استخدام "ذوي اإلعاقة" بداًل من "المعاقين". فإنها جزءًا مهمًا عند وصف الشخص
 

ية القضايا )عبر العديد من الجماعات المستقلة( وطورت خططًا كغيرها من حركات الحقوق المدنية، عرفت حركة المناصرة الذات
 إستراتيجية إلحداث تغيير. فيما يلي عينة من القضايا التي تسعى وراءها جماعات المناصرة الذاتية:

 
 .غلق المعاهد 
 .وضع تشريعات لمنع األذى في المنازل الجماعية والمعاهد العامة الكبيرة 
  ذوي اإلعاقة.عن  النمطيةتغيير األفكار 
 .تغيير نظام العدالة الجنائية لحماية ذوي اإلعاقة 
  رواتب منخفضة. الذين يتقاضون صرف رواتب حقيقية للموظفين 
 .المطالبة برعاية صحية "حقيقية" ووظائف حقيقية 
  في الجماعات المدنية المحلية. عدد األعضاءزيادة 
 .إنشاء مدارس حكومية تضم الجميع 

 
 مسرد المصطلحات

 
سة أو القبول االجتماعي المناصرة: مجموعة من اإلجراءات على مستوى الفرد والجماعة بهدف كسب االلتزام السياسي أو دعم السا

 أو تأييد األنظمة لتحقيق هدف أو برنامج معين خاص بذوي اإلعاقة.
 

 اع القرار. يجب أن تشمل الدعوة للعمل إجراءً ستقب ل االتصال على اتخاذ إجراء التأثير على ُصن  دعوة للعمل: وسيلة خاصة لتشجيع مُ 
م معلومات عن كيفية اتصال المستقب ل  -2 .أبلغ المستقب ل بضرورة االتصال بالُمشر  ع -1على األقل من اإلجراءات التالية:  اً واحد قد  

من االتصال بالُمشر  ع الخاص به من  توفير آلية لتمكين المستقب ل -3 .بالُمشر  ع الخاص به من خالل توفير رقم الهاتف أو العنوان
تعيين ُمشر  ع من شأنه التصويت على التشريع باالعتراض أو التردد  -4 .خالل بطاقة بريدية أو التماس أو نموذج بريد إلكتروني
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ر  ع الخاص بشأن رأي المؤسسة الخاص بالتشريع أو عدد أعضاء اللجنة التشريعية الذين يحق لهم التصويت على التشريع أو الُمش
 بالمستقب ل.

 
بما في ذلك األفراد أو األموال أو المعدات أو الخبرات أو المهارات أو  ،القدرة: جميع الموارد المتاحة للمؤسسة أو الخدمة أو المجتمع

 المعلومات.
 

ختالفات بصورة بناءة تضافر الجهود: عملية يمكن من خاللها لألطراف الذين يالحظون مجاالت مختلفة للمشكلة أن يستكشفوا اال
ويبحثوا عن )وينفذوا( الحلول التي تتخطى رؤيتهم المحدودة عن األمور الممكنة. تضافر الجهود هي آلية لحشد الموارد والتعامل مع 

على التآلف  ندرتها ومنع التكرار والتعويل على نقاط القوة الفردية وبناء القدرات الداخلية وزيادة المشاركة واالمتالك مدعومًا بالقدرة
 وزيادة األثر.

 
المجتمع: مجموعة من األفراد يعيشون أو يعملون في منطقة محددة جغرافيًا )مجتمع جغرافي( أو له خاصية أو سبب أو حاجة أو 

 تجربة مشتركة )مجتمع المصالح المشتركة(.
 

عي الذي من شأنه تحسين جودة حياتهم أو المجتمع تنمية المجتمع: عملية إتاحة أو تمكين األفراد من العمل بفاعلية للتغيير االجتما
فهي تساعد  ؛هي عملية جماعية توضح مدى اعتماد األفراد على بعضهم البعض ،الذي يعيشون فيه أو المجتمع الذي هم جزء منه

 مجتمع ككل.المكان الذي يعيشون فيه وفي ال ياألفراد على تحديد احتياجاتهم والتأثير في هياكل صنع القرار التي تؤثر ف
 

كاًل من التشاور والمشاركة مع السكان المحليين المشاركين في تطوير السياسات لتحسين ذلك دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع: يستلزم 
 ات والتخطيط وتقديم الخدمات.يحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في مجتمعهم مع إبداء الرأي في موضوع تحديد األولو 

 
 ع: تعليم وتعبئة األفراد للتأثير في السياسة العامة المتعلقة بذوي اإلعاقة.تنظيم المجتم

 
 الكفاءات: المعرفة والمهارات الالزمة لاللتزام بمناصرة ذوي اإلعاقة.

التشاور: التماس آراء أصحاب المصلحة والعمالء في عملية تطوير سياسات أو إجراءات عامة سليمة. التشاور العام هو جزء من 
 الجمهور ولكنه ليس بالضرورة نفس الشيء. دمج

 
التمكين: عملية يمكن من خاللها لألفراد أو المجموعات التعبير عن احتياجاتهم والتعبير عن مخاوفهم ووضع إستراتيجيات لدمج ذوي 

 ات.اإلعاقة في عملية صنع القرار واستيفاء اإلجراءات السياسية واالجتماعية والثقافية لتلبية تلك االحتياج
 

 البيئة: الظروف أو األحوال المحيطة بنا. تركيبة من األحوال االجتماعية والثقافية التي تؤثر في طبيعة الفرد أو المجتمع.
 

 الموارد توزيعًا عاداًل. ُتوز عا بهالمساواة: الدرجة التي 
 

ية بحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات ودمجهم في العدالة: تشير إلى الطريقة المناسبة لتوزيع الموارد بين الناس. المبادرات المعن
 المجتمع من شأنها توزيع الموارد والفرص والخدمات توزيعًا عاداًل )حسب الحاجة( وليس بالضرورة توزيعًا متساويًا.
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ات واألنشطة وأساليب التها ألهدافها. تقييم العمليات هي عملية مستمرة لفحص العمليالتقييم: تقييم مدى تحقيق جهود المناصرة أو تدخ  

 -أو في منتصف الفصل-التخطيط والتنفيذ للتدخل ويشمل جودة المناصرة وفعالية التكلفة. تقييم األثر هو مقياس لآلثار الفورية 
 ل.ل أو بعض جوانب التدخ  لجهود المناصرة أو التدخل. تقييم النتائج هو تقييم لآلثار الطويلة المدى لجهود المناصرة أو التدخ  

 
ل آخر قاعدة األدلة: أفضل معلومات بحث متاحة حاليًا بناًء على التحليل النظامي لفعالية الموضوعات أو الخدمات أو أي تدخ  

 الت أو اآلثار.حص   من أجل تحقيق أفضل النتائج أو المُ  ؛خاص بذوي اإلعاقة
 

كة بين القادة والموظفين مع تقديم المدخالت التخاذ قرار القيادة التيسيرية: هي أسلوب يسير لصنع القرار يشير إلى الجهود المشتر 
مشترك. من األهمية بمكان أن الجميع لديهم الحق في الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرار ويجب أيضًا أن يكون لديهم 

 ى معين من الخبرة و/ أو الحافز لضمان اتخاذ أفضل قرار.مستوً 
 

مع الجمهور تعكس الرأي بخصوص تشريع معين متعلق بذوي اإلعاقة وتشمل دعوة للعمل لتشجيع تعبئة الجمهور: وسيلة اتصال 
 األفراد على التواصل مع المندوبين التشريعيين أو الموظفين للتأثير في ذلك التشريع.

 
المتعلقة بأغراض خيرية مناصرة القضية: مؤسسة لتوضيح المواقف بشأن القضايا ذات الشأن االجتماعي أو االقتصادي أو الفلسفي 

م المصطلح عمومًا ليعني جميع األنشطة المتعلقة بالسياسة غير المقصود منها التدخل في تأييد  أو أغراض اإلعفاء للمؤسسة. ُيستخد 
 مرشح لمنصب عام أو معارضته في االنتخابات.

 
 مناصرة تشريعية: جهود تغيير السياسة من خالل فرع تشريعي للحكومة.

شمل التأثير على ُصن اع القرار أو وسائل االتصاالت األخرى مع الفرع التشريعي بما ال يفي بتعريف مصطلح التأثير على وهذا قد ي
 ُصن اع القرار.

 
 معين. تعبئة: محاولة التأثير على المتمتعين بالسلطة التخاذ إجراء  

 
بين  الوصالت   بعض. في هذه األداة، يعرض النموذجُ بها نموذج: طريقة لعرض مختلف أجزاء األفكار المعقدة وطريقة ارتباط بعض

 لاللتزام بمناصرة الموضوعات المتعلقة بذوي اإلعاقة. الالزمة   والمهام   العمليات والخطوات  
 

 المراقبة: جمع المعلومات ذات الصلة ومراجعتها الكتشاف مدى استيفاء األهداف/ المخرجات المحددة.
 

ها إلي ُيسعىفي شكل غير هرمي بشأن قضايا أو شؤون مشتركة  اوالمؤسسات والوكاالت بعد تنظيمه الشبكة: مجموعة من األفراد
 بشكل استباقي أو نظامي بناًء على االلتزام والثقة.

 
 المشاركة: امتالك فرصة لإلسهام الكلي والمشاركة في عملية صنع القرار.
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ثر للعمل بالتعاون نحو تحقيق مجموعة من النتائج المشتركة المتعلقة بذوي الشراكة: الشراكة هي اتفاقية تطوعية بين شريكين أو أك
 اإلعاقة.

 
أصحاب المصلحة: أشخاص لديهم مصلحة في المؤسسات أو المشروعات أو األنشطة المتعلقة بذوي اإلعاقة مثل: النصير الذاتي 

 لحكومة المحلية والمدارس والشركات.والعائالت والشركاء والموظفين والمساهمين والحكومة والقطاع التطوعي وا
 

القيادة اإلستراتيجية: تتضمن القدرة على التوقع والتخيل والحفاظ على المرونة وتمكين الغير من إحداث التغيير اإلستراتيجي والعمل 
 المتعدد الوظائف الذي يتضمن العمل بالتعاون مع الغير.

 
إلنجاز هدف عام أو تفصيلي متعلق بذوي اإلعاقة. الخصائص الضرورية  ؛الفريق: مجموعة تعمل بالتعاون مع بعضهم البعض

 ،للفريق الناجح هي الفهم الواضح لكل عضو من أعضاء الفريق لألدوار والوظائف الخاصة بجميع األعضاء واالتساق والدعم المتبادل
 وف غير االعتيادية ذلك.ي أدوار ومسؤوليات أخرى عندما تقتضي الظر ى على تول   اد  ر  وقدرة أعضاء الفريق فُ 

 
وتشمل المعتقدات الخاصة بقدسية  ،القيم: المعتقدات والتقاليد والعادات االجتماعية التي تعد غالية ويفتخر بها األفراد والمجتمع ككل

 المواطنة ودور العائالت في المجتمع. 
 

 
 الملحق

 

 أولوية قضية مناصرة ذوي اإلعاقة

 

 رة ذوي اإلعاقةمناصالعامة لاألهداف عمل إطار 

 

 برنامج تتبع شركاء ذوي اإلعاقة

 

 سجل الرسائل

 

 مناصرة ذوي اإلعاقةأنشطة خطة 

 

 تحسينوالبنود التعلم 

 

  مالحظات
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 تعمل في هذا البرنامج. وأنتنسخة من هذا الملحق إلكمالها اطبع 

 
 أولوية قضية مناصرة ذوي اإلعاقة

 

 
 

 وي اإلعاقةمناصرة ذالعامة لاألهداف عمل إطار 
 

 
 

 الملحق -مناصرة عمل ذوي اإلعاقة في دبي برنامج 

 

 

 أولوية
  قضية

 المناصرة

 

 

 

 الهدف العام
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 األهداف التفصيلية
 

 المؤشرات
 واألدلة

 المطلوبة

 :1الهدف التفصيلي 

 :2الهدف التفصيلي 

  :3الهدف التفصيلي 

 **مشروعك لتضيف إليه التحديثات  مراحل طوال الملحقهذا  راجع** 
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 ** راجع هذا الملحق طوال مراحل مشروعك لتضيف إليه التحديثات **

  

 برنامج تتبع شركاء ذوي اإلعاقة
 
  

ال
شريك

 

االسم والمؤسسة 
البياناتوغير ذلك من 

 .
 

 
المنطقة الخاصة بتضافر 

الجهود
 

مثال على ذلك
: 

صالت والوسائط 
ال

اإلعالمية والسياسة، والخبرة الفنية، 
صل مع 

والموارد أو التمويل، والتوا
ضيتك 

ضررين من ق
المت

 

 
معلومات جه

ات
 

االتصال
 

رقم الهاتف، والبريد اإللكتروني، 
والعنوان، 

وغير ذلك
 

 
اتصاالت

 
التتبع

 

مالحظات حول كيفية تقد  
م شراكاتنا، 

فهناك العديد من األشياء المهمة 
التي 

تحتاج
 

إلى 
ي 

الُمض 
بها قُ 

دُ 
مًا؛ لنتمكن من 

بناء العالقة
، 

وما إلى ذلك
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

رقية
حة و

صف
ى 

عل
ل 

جدو
ل هذا ال

ي إكما
ردد ف

ال تت
 

شبكة معهم
ي بناء 

ب ف
غ

ر
ر ت

ركاء أكث
ش

ى 
عل

ت 
رف

ى إذا تع
ر
خ

أ
...
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 راجع هذا الملحق طوال مراحل مشروعك لتضيف إليه التحديثات **™** 

 

 سجل الرسائل
 

 

  

المستهدف
 

 
المنهج

 
 

ر
ال

ل
سائ

 
صة

ص
خ
الم

 
ن
لمتلقي

 
ن
معيني

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ى
عل

ت 
ى إذا تعرف

خر
ورقية أ

حة 
صف

ى 
عل

ول 
جد

هذا ال
ي إكمال 

ال تتردد ف
 

ل
ل 

سائ
ء ر

شا
جل إن

ن أ
ت أكثر م

هدفا
ست

م
...
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 ات **** راجع هذا الملحق طوال مراحل مشروعك لتضيف إليه التحديث

 

 مناصرة ذوي اإلعاقة أنشطةخطة 

 

 

 

 الموارد  التاريخ  المستهدفات

  
     

الهدف التفصيلي 
1:  

     

 
     

 
     

  
     

الهدف التفصيلي 
1:  

     

 
     

 
     

  
     

الهدف التفصيلي 
1:  

     

 
     

 
     

 
  



Page 61 of 62 
 

 لتضيف إليه التحديثات **** راجع هذا الملحق طوال مراحل مشروعك 

 

 تحسينوالبنود التعلم 
 

 
 

 
 

 

 

 

 وقفت
األشياء التي ال تعمل بشكل 

جيد نضع في االعتبار أننا 

سنتوقف عن استخدامها في 

مع إبداء األسباب المستقبل، 

 وراء ذلك؟ التي تكمن

 

 

 استمر
األشياء التي تعمل بشكل 

جيد؛ بحيث نواصل العمل بها 

 .في المستقبل

 ابدأ
فعله في ما الذي يمكن أن نبدأ 

 لنطور من أنفسنا؟
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 مالحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


