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إخالء مسؤولية
)USAID CIS( لدعم مبادرات المجتمع المدني USAID برنامج

»تم إعداد هذا املنشور بفضل الدعم السخي الذي يقدمه الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية 
قبل  من  تنفيذه  تم  والذي  املدين  املجتمع  مبادرات  لدعم   USAID برنامج  إطار  يف  وذلك   )USAID( الدولية 
حتت  املنشور  هذا  حمتويات  وتقع   .)2018  -  2013( األعوام  يف   )FHI360( الدولية  األرسة  صحة  منظمة 
الدولية  للتنمية  الوكالة األمريكية  الدولية، وال تعكس بالرضورة وجهات نظر  مسؤولية منظمة صحة األرسة 

أو حكومة الواليات املتحدة«.

مركز ضحايا التعذيب )CVT( - برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان

إن اآلراء املعبَّ عنها يف هذه الوثيقة ال تعكس بالرضورة آراء برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان. وال 
يدافع البنامج عن تكتيكات أو سياسات حمددة.

معلومات حقوق التأليف والنشر
)USAID CIS( لدعم مبادرات المجتمع المدني USAID برنامج

يتم تشجيع استخدام هذه املواد، سواء بأكملها أو أجزاء منها، رشيطة أن يتم توزيع املواد جمانًا، وأن ُتعزى إىل 
.)FHI360( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمة صحة األرسة الدولية

مركز ضحايا التعذيب )CVT( - برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان

يتم تشجيع استخدام مصادر ومواد التكتيكات اجلديدة املشار إليها يف هذه الوثيقة، سواء بأكملها أو أجزاء منها، 
رشيطة أن يتم توزيع املواد عىل أساس رخصة املشاعات اإلبداعية: نسبة املشاع اإلبداعي - غري جتاري - املشاركة 

.https://bit.ly/OIgYRT باملثل 4.0 دويل

النسبة: يرجى ذكر »مركز ضحايا التعذيب - برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان« باإلضافة إىل أي 
نسبة أصلية يتم تقديمها. غري جتاري: جيب عدم استخدام هذه املواد لغرض الربح. املشاركة باملثل: إذا قمت 
بتعديل هذا العمل أو حتويله أو البناء عليه، فال حيق لك توزيع العمل الناتج إال بموجب نفس الرخصة أو رخصة 

مشاهبة أو متوافقة. وسنكون يف غاية االمتنان إذا ما شاركتنا هبذا العمل.

الشركاء المنّفذون
)USAID CIS( لدعم مبادرات المجتمع المدني USAID برنامج

هدف برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين إىل بناء جمتمع مدين قوي وحيوي يف األردن من خالل دعم 
جمموعة واسعة من املبادرات املدنية. ولقد تم تنفيذ البنامج عىل مدار مخس سنوات )2013-2018( من قبل 
منظمة صحة األرسة الدولية )FHI360( وهي منظمة غري ربحية مكّرسة لتحسني احلياة من خالل تطوير حلول 
متكاملة ومنطلقة من دوافع حملية. وعمل البنامج عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية واملحلية لدعم املبادرات 
املدنية ومبادرات املدافعة بام يستجيب للصالح العام وتدعيم القدرات املؤسسية ملنظامت املجتمع املدين وتعزيز 

التعاون ما بني احلكومة األردنية ومؤسسات املجتمع املدين يف تناول حتديات اإلصالح والتنمية. 

التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان

مبتكره  كجهة  التعذيب،  ضحايا  مركز  برامج  احد  وهو  اإلنسان،  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  ظهرت 
للتكتيكات، وقائدة للتحالفات، وكمركز يدعو إىل محاية حقوق اإلنسان من موقع فريد من نوعه - وهو موقف 
باستحداث  االنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  قامت   ،1999 عام  ومنذ  املدنية.  القيادة  واستعادة  التعايف 
موارد مميزه - تتمحور حول حتليل احللول املحتملة بدالً من قضايا حمددة، أو مناطق جغرافية، أو فئات مستهدفة  
والتي تسمح للنشطاء بالتعرف عىل العنارص املميزه للوضع الراهن، والسعي اىل استخدام اساليب نجحت يف 

https://bit.ly/OIgYRT
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اماكن اخرى وتطبيقها يف مناطق اخرى أوعىل قضايا جديدة. ومنذ نشأة البنامج، شارك نشطاء حقوق اإلنسان 
ورشات  ذلك  يف  بام  اإلنسان«،  حقوق  يف  اجلديدة  »التكتيكات  أنشطة  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  من 
النشطاء  هؤالء  وشجع  ذلك.  وغري  منشورات،  وإعداد  اإللكرتونية،  وحوارات  دولية،  وندوة  إقليمية،  عمل 
2009، أطلقت »التكتيكات  »التكتيكات اجلديدة« عىل توفري تدريب وموارد أكثر تركيزًا يف املنطقة. ويف عام 
اجلديدة« مبادرة لدعم نشطاء حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومنذ إطالقها، وصلت 
ناشطًا   2145 من  أكثر  إىل  أفريقيا«  األوسط وشامل  الرشق  اإلنسان يف  اجلديدة يف حقوق  »التكتيكات  مبادرة 
يف جمال حقوق اإلنسان يف أكثر من 305 منظمة يف 13 بلدًا وقّدمت منحًا فرعية إىل 16 منظمة يف سبعة بلدان 
لتنفيذ محالت مدافعة. عقدت »التكتيكات اجلديدة« رشاكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية - )2010 - 
2013( ومع برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين )2014 - 2018( لتوفري التدريب والتوجيه يف 

 جمال املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان باستخدام منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجيات الفعالة. 
.https://www.cvt.orgو https://www.newtactics.org :ملزيد من املعلومات 

https://www.cvt.org
https://www.newtactics.org
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صفحة	1

توطئة
مقدمة

لقد تم تصميم حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين األردين II ليتم مشاركتها مع نشطاء ومنظامت املجتمع املدين 
األردين بمجموعة غنية من محالت املدافعة األردنية من جمموعة واسعة من مبادرات منظامت املجتمع املدين التي 
 USAID CIS( املدين  املجتمع  مبادرات  لدعم   USAID برنامج  من  بدعم  و2018(   2014( عام  بني  جرت 

 .)2013 – 2018

مواضيع  متثل  والتي  اإلنسان  حقوق  عىل  القائمة  املدافعة  حاالت  دراسة  من  عدد  عىل  األدوات  حقيبة  تشمل 
خمتلفة تتناول القضايا الوطنية واملحلية. وتشري مجيع هذه احلاالت إىل التعهدات وااللتزامات الوطنية باالتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنسان باعتبارها األطر الرئيسية التي حتكم القضية التي يتم تناوهلا. ولالستفادة من العنارص 
املختلفة حلمالت املدافعة، تتباين احلاالت من تقديم انعكاس معّمق يف قضيتني من قضايا املدافعة عىل املستوى 
الوطني واثنتني عىل املستوى اإلقليمي، وتأمالت موجزة بشأن قضّيَتي مدافعة عىل املستوى الوطني وواحدة عىل 

املستوى اإلقليمي، باإلضافة إىل تأمالت موجزة حول مخسة حاالت مدافعة عىل املستوى املحيل.

تتضمن هذه احلقيبة أيضًا حتلياًل جمّمعًا للدروس املستفادة من مجيع احلاالت املعروضة هنا باإلضافة إىل غريها 
املعروضة يف حقيبة أدوات مماثلة سابقة.

لماذا حقيبة األدوات هذه؟
يف إطار برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين األردين )CSP(، املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
والذي تم تنفيذه من قبل منظمة صحة األرسة الدولية )FHI360( يف الفرتة )2008 – 2013(، تم إنتاج حقيبة 
املدافعة هي  املدافعة )https://bit.ly/2l1S7uQ( حيث إن  التدخالت األردنية يف جمال  أدوات مماثلة لتحديد 
عملية مستمرة وطويلة األجل ولذلك يلزم عمل املزيد لدعم املجتمع املدين يف جهوده ملواصلة النهوض بالتغيري. 
وعالوة عىل ذلك، ونظرًا الستمرار احلاجة إىل موارد عربية تسّلط الضوء عىل محالت مدافعة أردنية قائمة عىل 
احلقوق وتأثري تلك اجلهود، فقد تم إنتاج حقيبة األدوات احلالية هذه لتقديم رسد للخبات والتجارب املوّثقة 
من السياق األردين، وذلك من خالل توضيح مبادرات بقيادة املجتمع املدين األردين وإجراءات متعلقة باملدافعة.

وكانت املبادرات املدنية واإلجراءات املتعلقة باملدافعة التي تم التطرق إليها يف حقيبة األدوات احلالية جزءًا من 
USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين )2013–2018(، حيث قّدمت منظمة صحة األرسة الدولية  برنامج 
آليات للمنظامت لتصميم وتنفيذ مبادرات مدافعة وإصالح قائمة عىل احلقوق والتي استفادت من أطر أردنية 
كاملة(  بحقوق  يتمتعون  ال  الذين  )أولئك  احلقوق  أصحاب  متكني  احلقوق  عىل  القائم  النهج  يضمن  ودولية. 
بحقوق  الوفاء  عليهم  يتوجب  الذين  القرار  وصنّاع  )املؤسسات  املسؤولة  اجلهات  ومتكني  بحقوقهم  باملطالبة 

أصحاب احلقوق( بالوفاء بالتزاماهتا.

إن ما تشمله حقيبة األدوات هذه يتجاوز جمّرد توفري موارد للمساندة يف التدريب يف جمال املدافعة. حيث توفر 
حقيبة األدوات حلوالً حملية وإبداعية من الواقع احلايل للمسائل الصعبة التي يواجهها نشطاء ومنظامت املجتمع 
املدين أثناء القيام بحمالت املدافعة. وهي ُتعتب أداة لبناء القدرات ومرجعًا. وهتدف إىل أن تكون بمثابة مورد 
جذاب ومفيد إلثراء النشطاء ومنظامت املجتمع املدين الذين يفكرون يف أسئلة مدافعة متعلقة بالسياق واهليكلية. 
تساعد حقيبة األدوات النشطاء واملنظامت عىل املشاركة يف إجراءات مدافعة اسرتاتيجية وفعالة ومنسقة وشاملة 
بحقوق  النهوض  خالل  من  األردن  تنمية  يف  املجتمعية  اإلجراءات  هذه  وتساهم  املحلية.  جمتمعاهتم  يف  أكثر 

اإلنسان، وتعزيز اجلهود الرامية إىل بناء جمتمع مدين قوي وحيوي يف األردن وخارجه.

من الُمستهَدف بهذه الحقيبة؟
تم إعداد حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين األردين II – وهو مصطلح يشمل فعليًا طيفًا كبريًا من قادة وممثيل 
يشكلون  الذين  األفراد  املجتمعية، وكذلك  واملنظامت  الربحية  واملنظامت غري  احلكومية  املنظامت غري  وأعضاء 

https://bit.ly/2l1S7uQ
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جمموعات رسمية أو غري رسمية نشطة يف املجال األوسع لإلدماج االجتامعي والسيايس واالقتصادي.

ويمكن أن تكون هذه احلقيبة مرجعًا للصحفيني واألكاديميني والباحثني وحمليل مراكز البحوث يف صياغة رأي 
مستنري حول حالة املجتمع املدين يف األردن يف السنوات األربع املاضية من خالل االطالع عىل ما ييل:

املعرفة حول القضايا املشمولة/معرفة السياق •

املنهجية والعملية •

التكتيكات •

املدافعة القائمة عىل األدلة •

إرشاك األشخاص املترضرين من القضية املطروحة •

كيفية استخدام حقيبة األدوات 
ُصممت حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين األردين II ليتم تصّفحها يف وثائق تفاعلية )بصيغة PDF( باللغتني 
جدول  ويوّفر   .)https://bit.ly/2tTC2vx  – اإللكرتوين  املوقع  مصادر  من  )متوفرة  والعربية  اإلنجليزية 
عىل  املستفادة  والّدروس  احلالة  دراسات  وتعمل  مورد.  لكل   PDF وثائق  داخل  مبارشة  روابط  املحتويات 
مساعدتكم أنتم وفريقكم عىل اختبار املعرفة النظرية وتطبيق األدوات واألفكار من خالل واقع املدافعة اخلاص 

بكم.

وباإلضافة إىل ذلك، توّفر كل دراسة حالة روابط ملزيد من املوارد ألولئك الذين يرغبون يف معرفة املزيد، وكذلك 
جهات اتصال ملنظامت املجتمع املدين حتى يتمكن الناشطون من التواصل معهم بشكل مبارش. 

تتوفر حقيبة األدوات باللغتني العربية واإلنجليزية وتشمل ما ييل:

عرض وحتليل أربع دراسات حالة قائمة بذاهتا – حالَتي مدافعة عىل املستوى الوطني واثنتني عىل املستوى  •
اإلقليمي – يف إطار منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة للتكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان.

عرض وحتليل ثالث حاالت مصّغرة – حالَتي مدافعة عىل املستوى الوطني وواحدة عىل املستوى اإلقليمي  •
)أكثر من حمافظة( – باستخدام عنارص إجراءات املدافعة.

تم عرض وحتليل مخس قضايا مدافعة عىل املستوى املحيل – باستخدام عنارص إجراءات املدافعة. •

دروس مستفادة باستخدام عنارص إجراءات املدافعة لتبادل األفكار لتقييم محالت املدافعة.   •

شكر وتقدير
مل يكن إنتاج حقيبة األدوات هذه ووضعها يف صيغتها النهائية ممكنًا دون اجلهود املتفانية والدؤوبة ملوظفي برنامج 
USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين. والشكر موصول إىل كل عضو من أعضاء فَِرق البامج للقيام بالعديد 
أبو  فيصل  احلياري،  ندى  النمري،  إيامن  إىل  التقدير  ويمتد  هذه،  األدوات  حقيبة  إعداد  من  لالنتهاء  املهام  من 
السندس، أمحد احلوراين، وداليا العسيل. وشكر خاص إىل مديرة برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين 

فرانسيس أبو زيد عىل قيادهتا وتوجيهها اإلسرتاتيجي إلعداد هذه احلقيبة.

األوسط  الرشق  ومنطقة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   )CVT( التعذيب  ضحايا  مركز  ملوظفي  خاص  شكر 
وشامل إفريقيا – برنامج التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان ملا بذلوه من جهود هائلة يف تدريب وتوجيه 
الفعالة  املدافعة  بشأن  منهجيتهم  وتقديم  تدخالهتم  من  االنتهاء  عند  الرشكاء  مع  مقابالت  وإجراء  رشكائنا 
لـ)نانيس بريسون(،  األدوات هذه. وشكر خاص  املعروضة يف حقيبة  توثيق جلميع احلاالت  واملبتكرة كهيكل 
و)برنت  األدوات،  حقيبة  حمتوى  وحترير  لكتابة  اإلنسان،  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  يف  التدريب  مديرة 
املحتوى  منسق  ملحيس(،  و)ايمن  اإلنسان،  حقوق  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الرقمي  املحتوى  منسق  جنسن(، 
الرقمي للتكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان يف الرشق االوسط وشامل افريقيا لوضعهام تصميم وخمطط هذه 

احلقيبة. 

كام نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا لرشكائنا واجلهات املستفيدة من املِنَح! حيث قاموا بتصميم محالت مدافعة 
يف  املرونة  وإظهار  املستفادة،  الّدروس  وتوثيق  احلملة،  وتنفيذ  املنهجية،  تعّلم  يف  املشاركة  خالل  من  وتنفيذها 
إعادة النظر يف خطط مشاريعهم وتكييفها، وأخذ الوقت للعمل مع فريق التكتيكات اجلديدة لتوثيق احلاالت، 

https://bit.ly/2tTC2vx
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ومراجعة النسخ النهائية. هؤالء الرشكاء هم:

إطار  • يف  بدأت  التي  الوحيدة  احلالة  وهي   –  )JREDS( األردن  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية  اجلمعية 
برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين األردين )CSP( وتم شموهلا يف حقيبة األدوات األوىل، واستمرت يف 

.)USAID CIS( لدعم مبادرات املجتمع املدين USAID إطار برنامج

• .)IRCKHF( مركز املعلومات والبحوث – مؤسسة امللك حسني

• .)SIGI( املعهد الدويل لتضامن النساء-األردن

• .)SUPFW( االحتاد النوعي للمزارعات املنتجات

رشكة اخلط الرمادي لألفالم. •

مركز املصري الدويل للدراسات واألبحاث والتدريب. •

• .)FOCCEC( مركز سواعد التغيري لتمكني املجتمع

مجعية تبنة اخلريية . •

• .)ICCS( مجعية املركز اإلسالمي اخلريية

دمج لتمكني املجتمعات. •

• .)EDMAJ( )مركز الرعاية الالحقة للسجناء )إدماج

مركز األمرية بسمة للتنمية )PBDC(/الكرك/الصندوق االردين اهلاشمي للتنمية البرشية )جهد(. •

مبادرات  لدعم   USAID برنامج  قبل  من  دعمها  تم  هذه  األدوات  حقيبة  يف  الواردة  املدافعة  قضايا  مجيع  إن 
املجتمع املدين، املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتم تنفيذها من قبل منظمة صحة األرسة الدولية 

.)FHI360(
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USAID لدعم مبادرات  برنامج  خلفية حول 
المجتمع المدني )2013 - 2018( 

تقّدم حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين األردين II جمموعة غنية من اخلبات والّدروس املستفادة واملوارد من 
ناشطني مثلكم يف وثيقة  فريده من نوعها. حيث تسّلط حقيبة األدوات الضوء عىل محالت مدافعة للمجتمع 
املجتمع  مبادرات  لدعم   USAID برنامج  وقدم  و2018.   2014 عامي  بني  تنفيذها  تم  والتي  األردين  املدين 
املدين منحًا وبناء القدرات لطيف واسع من منظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الربحية واملنظامت املجتمعية 
للمسامهة يف دفع عجلة التنمية يف األردن وتعزيز املجتمع املدين األردين من خالل التشاور والبحث، والتدريب، 

والرشاكات بني القطاعني العام واخلاص، واملنح، واحلوار بني املجتمع املدين واحلكومة/صنّاع القرار.

من خالل الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين، نفذ برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين مبادرات 
دعم  صندوق  ومنح  واحلوكمة  واحلقوق  الديمقراطية  منح  للمنح:  برناجمني  خالل  من  رئييس  بشكل  مدافعة 
املدافعة. ودعاًم ملنح مشاريع املدافعة اجلامعية املبنية عىل األولويات املحددة حمليًا من خالل املشاركة املجتمعية 

واملدافعة املبنية عىل احلقوق والتي حققت ما ييل:

احلقوق يف جمال  • انتهاكات  ُتعالج  حملّية  أوجد حلوالً  الذي  والّتشبيك  القضايا  املبني عىل  اجلامعي  العمل 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحلوكمة، والتنمية االقتصادية والطاقة، واملوارد املائية والبيئة، واملساواة يف 
النوع االجتامعي )اجلندر( ومتكني الفتيات، والسكان وصحة االرسة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة1. 

الشبكات امَلبنيَّة عىل قضايا املواطنني للمدافعة عن أولوّياهتم لدى امُلرشحني واملسؤولني امُلنتخبني وصنّاع  •
القرار عىل املستويات املختلفة.

عىل  • للمدافعة  املحيّل/املجتمعات  املجتمع  منّظامت  مستوى  عىل  والُقدرات  واملهارات  املعرفة  حتسني 
املستوى املحيّل.

ويف إطار برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين )CSP( من عام 2008 - 2013، املمول من قبل الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية )USAID( والذي نفذته منظمة صحة األرسة الدولية )FHI360(، حّدد البحث األويل للبنامج، 
منظامت املجتمع املدين بصفتها »منّفذة« و«مؤثرة« حمتملة للتغيري عىل املستويات السياسية والقانونية والتصورات 
االجتامعية. كام كشف البحث عن حاجة شاملة لتعزيز وإثراء قدرات املدافعة ملنظامت املجتمع املدين يف األردن 
من أجل حتقيق التغيري القائم عىل حقوق اإلنسان والتي متثل القضايا التي حيددها املجتمع األردين. واستجابة 
ينّفذها  التي  املدافعة  جهود  لدعم  إطارًا   )CSP( األردين  املدين  املجتمع  وتطوير  تعزيز  برنامج  أطلق  لذلك، 
املجتمع املدين يف األردن من خالل فرص التطوير املهني ملدريب املدافعة وحشد العمل املدين من خالل التدريب 
 )https://bit.ly/2l1S7uQ( :األردين	املدين	املجتمع	نشطاء	جت تلك اجلهود بإنتاج حقيبة أدوات واملِنَح. وُتوِّ
وتطوير  تعزيز  برنامج  إطار  باملدافعة يف  الصلة  ذات  باجلهود  املتعلقة  واخلبات  األمثلة  من  تقّدم جمموعة  التي 
املدين األردين دروسًا  الزمني. وتعرض حقيبة أدوات نشطاء املجتمع  املدين األردين طوال فرتة إطاره  املجتمع 
مستفادة وممارسات جيدة بارزة وُنُجًا مبتكرة، فضاًل عن املوارد التي تم توفريها ملنظامت املجتمع املدين األردنية 
من خالل برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين األردين. واألهم من ذلك أن هذه احلقيبة ترسم صورة حية عن 

حالة حراك املجتمع املدين يف األردن يف ما قد ُيعتب أكثر حقبة حاسمة يف التاريخ احلديث للبلد.

وتعكس حقيبة	أدوات	نشطاء	املجتمع	املدين	األردين II احلالية نمو وتطور جهود املدافعة التي يقوم هبا املجتمع 
الديمقراطية	 منح	 برنامج	 خالل  من  واإلقليمية  الوطنية  احلالة  دراسات  ودعم  تصور  وضع  تم  ولقد  املدين. 
وحقوق	اإلنسان	واحلوكمة )DRGs( لبنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين )2014 - 2018(. قام 
برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين بتقديم منح ملنظامت املجتمع املدين لتنفيذ مبادرات تدعم أردّنًا 
داجمًا يتمتع باملساءلة والديمقراطية، ويعّزز احلرية والكرامة والتنمية. وباإلضافة إىل ذلك، هتدف محالت املدافعة 
يف إطار برنامج منح الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحلوكمة إىل متكني الناس من اختاذ إجراءات مجاعية تعّزز 
القيم الديمقراطية وتدافع عنها. وقد استغلت محالت املدافعة هذه التزام حكومة األردن بخطط التنمية الوطنية 

والتزاماهتا الدولية كإطار هلذه املنح.

لّلتنمية  األمريكّية  الوكالة  اسرتاتيجية  مع  القضايا  ترتبط   1

الُدولّية )USAID( للتعاون التنموي الوطني
)2013 - 2017( والتي تم حتديثها يف شهر آذار 2015:

https://www.usaid.gov/jordan/cdcs

https://bit.ly/2l1S7uQ
https://www.usaid.gov/jordan/cdcs
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ولقد ظهرت دراسات احلالة عىل املستوى املحيل يف هذه احلقيبة من خالل صندوق	دعم	املدافعة التابع لبنامج 
USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين. حيث قامت املنظامت احلاصلة عىل املنحة باملدافعة من أجل األولويات 
انتهاكات  القائمة عىل احلقوق واجياد  حلول حملية تعالج  املحددة حمليًا من خالل املشاركة املجتمعية واملدافعة 
والتوجيه عىل  التدريب  هبا من خالل  اخلاصة  املدافعة  أولويات  املجتمعية  املنظامت  اإلنسان. وطّورت  حقوق 
يف  اجلديدة  التكتيكات   - التعذيب  ضحايا  مركز  قّدمه  الذي  فعالة   السرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية 

حقوق اإلنسان.

كام دعم برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين زمالة شباب املدافعة بالرشاكة مع مركز ضحايا التعذيب  
الذين  الشباب  النشطاء  جمموعة  توسيع  إىل  الزمالة  هذه  هدفت  حيث  اإلنسان.  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات 
شباب  نشطاء  تدريب  تم  الزمالة،  هذه  خالل  ومن  االسرتاتيجية.  املدافعة  عىل  التدريب  بمهارات  يتمتعون 
وإرشادهم عىل منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة  للتكتيكات اجلديدة، بحيث يأتون بالقضايا التي 

حددوها بأنفسهم إىل هذه الزمالة ويطّبقون مهارات ومعارف مكتسبة عىل قضاياهم التي متتد إىل املستقبل.
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مسرد المصطلحات
اختصارات عامة

صندوق دعم املدافعة، بتمويل من برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين.   ASF

منظامت جمتمعية.   CBO

منظمة جمتمع مدين.   CSO

منظمة أشخاص ذوي اإلعاقة.   DPO

منح الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة، بتمويل من برنامج USAID لدعم    DRG 
مبادرات املجتمع املدين.   

احلكومة األردنية.   GOJ

عضو برملان؛ نائب.   MP

منظمة غري حكومية.   NGO

  New Tactics 
منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة  للتكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان.   Method

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.   UDHR

اختصارات أسماء المنظمات 
مركز املصري الدويل للدراسات واألبحاث والتدريب  Al Masir Center

برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين األردين   CSP

برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين   CIS

مركز ضحايا التعذيب   CVT

رشكة دمج لتمكني املجتمع   DAMJ

مركز الرعاية الالحقة للسجناء )إدماج(   EDMAJ

مركز سواعد التغيري لتمكني املجتمع  FOCCEC

رشكة اخلط الرمادي لألفالم  Greyscale

مجعية املركز اإلسالمي اخلريية   ICCS

مركز املعلومات والبحوث – مؤسسة امللك حسني  IRC/KHF

اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن   JREDS

التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان  New Tactics

مركز األمرية بسمة للتنمية – الكرك  PBDC-Karak
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الصندوق االردين اهلاشمي للتنمية البرشية )جهد(   JOHUD

املعهد الدويل لتضامن النساء-األردن   SIGI

االحتاد النوعي للمزارعات املنتجات   SUPFW

مجعية تبنة اخلريية    Tibneh

األمم املتحدة   UN

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    USAID

مصطلحات عامة في المدافعة
املدافعة: فعل أو عملية ألشخاص يدعمون قضية أو مقرتحًا ما أو يعملون من أجل التغيري ضمن منهج قائم عىل 
احلقوق. وينبغي أن ُتفهم املدافعة كوسيلة متاحة ألفراد أو فئات مستهدفة أو منظامت لصياغة أجندات عامة، 
وتغيري سياسات عامة، والتأثري عىل عمليات أخرى تؤثر عىل حياهتم. إن املدافعة ليست جمرد مسرية واحدة أو 

اجتامعًا أو ملصقًا، بل سلسلة من أنشطة اسرتاتيجية ومرتابطة ومتكاملة ومصممة لتحقيق هدف ما.

لتقييم  مفيدة  وهي  مدافعة  محلة  أي  إلجراء  الالزمة  اإلجراءات  مكونات  هي  هذه  املدافعة:  إجراءات	 عنارص	
التقدم امُلحَرز.

البناء	التنظيمي	للحملة: يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل قدرة املنظمة عىل تنفيذ املدافعة بام يف ذلك  •
االلتزام واهليكلية واحلشد والقيادة وصنع القرار.

توصيات  • لوضع  والتحليل  والبيانات  املعلومات  مجع  إىل  االنتباه  هذا  اإلجراء  جمال  يتطلب  البحث: 
واحلشد،  للحملة،  التنظيمي  )البناء  األخرى  املكونات  من  مكون  كل  وبشأن  ما  قضية  بشأن  إلجراءات 

وإرشاك صنّاع القرار( قبل وأثناء وبعد اختاذ إجراء يف قضية ما.

احلشد: يتطلب هذا اإلجراء االنتباه إىل إرشاك وجتميع األفراد واملنظامت واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن  •
قضية ما.

صنع  • وعمليات  السلطة  ديناميكيات  وتطبيق  فهم  إىل  االنتباه  اإلجراء  هذا  يتطلب  القرار:  صنّاع	 إرشاك	
القرار إلحداث تغيري بشكل إجيايب يف قضية ما.

احللفاء: أشخاص أو جمموعات أو مؤسسات يعملون معًا من أجل منفعة مشرتكة أو لتحقيق غرض مشرتك. 
ويمكن هلذه العالقة أن تكون قصرية األجل إىل طويلة األجل اعتامدًا عىل املنافع والغرض املشرتك. وإن احللفاء 
النشطني هم أشخاص أو منظامت يدعمون عملكم بشكل نشط ومنفتح وهم منخرطني يف عملكم. أما احللفاء 
غري النشطني فهم أشخاص أو منظامت يدعمون أهدافكم ولكنهم مل يصبحوا منخرطني بعد يف تطوير عملكم. 

)انظر طيف احللفاء(.

العمل	التعاوين	)التعاون(: جمموعة من اثنني أو أكثر من األشخاص أو املنظامت يعملون معًا.

اجلمهور/القاعدة	الشعبية: األشخاص الذين تأمل منظمة ما أن حتصل عىل دعمهم وإستمرارية احلصول عىل 
دعمهم.

اهلدف	العام: الغاية أو الغرض الذي يتم توجيه اجلهود من أجل الوصول إليه.

حقوق	اإلنسان: حقوق متأصلة يف مجيع البرش، مهام كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو جنسهم، أو أصلهم 
الوطني أو العرقي، أو لونم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

معارض: شخص أو جمموعة أو مؤسسة هيدفون إىل منع شخص آخر أو جمموعة أو مؤسسة أخرى من حتقيق 
هدفهم. )انظر طيف احللفاء(.

املخرجات: النتيجة املرتتبة عىل القيام بإجراء أو سلسلة من اإلجراءات. وقد يكون امُلخَرج إجيابيًا أو سلبيًا أو 
حمايدًا. 

خطة	العمل: تنظيم االنشطة لتنفيذ االسرتاتيجية والتكتيكات.

ُيراد  املشكلة: موقف أو ظرف أو قضية أو عقبة جتعل من الصعب حتقيق هدف حمدد أو غرض أو هدف عام 
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حتقيقه وذي صلة بحقوق اإلنسان.

طيف	احللفاء2:  أداة لفهم وحتليل النطاق الذي يرتاوح بني احللفاء إىل املعارضني فيام يتعلق بقضية ما.

احللفاء	النشطون: هم اشخاص تعتقدون أنكم تستطيعون االعتامد عليهم ملساعدتكم. •

احللفاء	غري	النشطني: هم األشخاص الذين تعتقدون أنم يشاطروكم نفس االهتامم أو االستثامر أو احلاجة  •
حلل املشكلة، وربام يكونون قريبني إىل االتفاق معكم بشأن رؤيتكم، ولكن ربام ليسوا قادرين أو راغبني يف 

دعمكم بشكل نشط أو علني.

املحايدون: هؤالء هم أشخاص أو منظامت أو مؤسسات الذين قد ال يعرفون عن املشكلة وقد ال يعرفون  •
عنكم وعن عملكم، وال يوجد لدهيم استثامر حمدد يف املشكلة.

قد  • اهتاممات  لدهيم  بأن  تعتقدون  أفراد  أو  منظامت  أو  أشخاص  هم  هؤالء  النشطني:  غري	 املعارضون	
تتعارض مع رؤيتكم؛ وقد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص يعارضونكم بشكل نشط.

املعارضون	النشطون: هؤالء هم أشخاص أو منظامت أو مؤسسات لدهيم استثامر كبري يف معارضة موقفكم  •
)فيام يتعلق بالسلطة، املوقع/املوقف، التمويل، العالقات...إلخ.(

االسرتاتيجية: هي طريقة لتنفيذ خطة عمل لتحقيق مستقبل منشود، مثل حتقيق هدف عام أو أكثر من أجل حل 
مشكلة ما.

حتليل	)SWOT(: هو دراسة جترهيا منظمة لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية اخلاصة هبا وكذلك الفرص 
والتهديدات اخلارجية.

التكتيك	)التكتيكات(: إجراء حمدد أو منظومة من اإلجراءات ُتّتخذ للتأثري عىل موقف معني. والتكتيكات هي 
الطريقة التي تدفعون هبا اسرتاتيجية ما إىل األمام.

الغايات	التكتيكية: لقد حّددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل 
حقوق اإلنسان: الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. ويمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض 
بحقوق اإلنسان أن تستوعب هدفًا أو هدفني تكتيكيني أساسيني فقط ضمن أطرها املؤسسية. ويرجع ذلك إىل 
الوقت الذي يستغرقونه للتعلم، واالستثامر يف التوظيف، وصعوبات مجع األموال، وقياس األداء والفعالية. وإن 
وجود فهم واضح لغايتكم التكتيكية يساعدكم عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم بشكل أكثر فاعلية 

يف معاجلة املشكلة التي قمتم بتحديدها.

الوقاية: هتدف إىل منع حدوث إساءة أو انتهاك. •

التدخل: هتدف إىل التدخل يف إساءة وحرمان من حقوق اإلنسان مستمرين أو طوييل األمد. •

التعايف  • أجل  من  إساءة،  وقوع  بعد  واملجتمعات  الناس  حياة  بناء  وإعادة  استعادة  إىل  هتدف  التعويض: 
والسعي لتحقيق العدالة واملصاحلة.

فهم  • يتم  حيث  والثقافات  املجتمعات  بناء  خالل  من  اإلنسان  حقوق  تعزيز  إىل  هتدف  الرتويج/التعزيز: 
احلقوق وتعزيزها واحرتامها، وتقديم رؤية ملجتمع حر وعادل.

اخلارطة	التكتيكية: أداة طّورها برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان ملساعدة املنظامت عىل تصور الساحة 
ااالنتهاك  احلفاظ عىل  املشرِتكة يف  واملؤسسات  واملنظامت  اإلنسانية األشخاص واجلامعات  للعالقات  السياقية 
أهداف لإلجراءات  التغيري هبدف حتديد وتقييم  إىل إحداث  الذين يسعون  أولئك  الراهن، وكذلك  الوضع  أو 

التكتيكية. ومتّيز اخلارطة التكتيكية مخسة أنواع من العالقات:

عالقة	قوة: شخص لديه سلطة عىل شخص آخر. •

عالقة	استغالل: شخص ال يملك القوة فحسب، ولكنه يكسب شيئًا آخر أيضًا، مثل الفساد )مال، سلع  •
عينية، خدمات جنسية، إلخ(.

عالقة	منفعة	متبادلة: كل من الطرفني يكسب أو يستفيد بالقدر نفسه. •

عالقة	نزاع: نزاع بني أشخاص أو مؤسسات. •

بحث	إضايف/عالقة	جمهولة: هذه هي عالقات تتطلب مزيدًا من البحث قبل القدرة عىل حتديدها. •

بتكييف  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  قامت  2لقد 

ويعود  رشائح.  مخس  إىل  سبع  من  األصيل  احللفاء«  »طيف 
أصل »طيف احللفاء« إىل مارتن اوبنهيمر وجورج الكي، وهو 
كتيب من أجل اإلجراء املبارش، كتب كوادرانجل 1965، ومن 
االلكرتوين  املوقع  عىل  التغيري  عىل  التدريب  يف  اجياده  املمكن 

.)www.trainingforchange.org(
احللفاء   )1 رشائح:  سبع  حدد  قد  األصيل  الطيف  وكان 
ودودون؛  حمايدون   )3 النشطني؛  غري  احللفاء   )2 النشطون؛ 
غري  خصوم   )6 عدائيون؛  حمايدون   )5 غافلون؛  حمايدون   )4
اجلديدة  التكتيكات  وقامت  نشطني.  خصوم   )7 نشطني؛ 
»حمايدون«  رشحية  ليشمل  رشائح،  مخس  إىل  الطيف  بتعديل 

واحدة. 

http://www.trainingforchange.org
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الفئة	)الفئات(	املستهدفة: الشخص أو املكان أو اليشء الذي هيدف التكتيك للتأثري عليه. 

اجلديدة  التكتيكات  ولكن  لألرض.  املادية  التضاريس  إىل  لإلشارة  عادة  ُيستخدم  مصطلح  املدافعة:  ساحة	
تستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل السياق مثل العالقات واملؤسسات واهلياكل االجتامعية والسياسية والثقافية 

التي ينشئها البرش وحيافظون عليها.

الرؤية: مصدر اإلهلام الذي يرّكز عىل شكل العامل يف املستقبل.
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 حقيبة أدوات نشطاء المجتمع 
II المدني األردني

نظرة عامة على حقيبة األدوات
ُيعتب الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها أمرًا صعبًا. وإذا كنا واضحني بشأن املكان الذي نبدأ منه، وأين نريد 
أن نذهب، واملسار الذي يأخذنا من هذا إىل ذاك، فمن األرجح أننا سنصل إىل هناك. وتوّضح دراسات احلالة 
الواردة يف حقيبة	أدوات	نشطاء	املجتمع	املدين	األردين	II جمموعة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان، وهي تضم 

منظامت أردنية:

اإلنسان  • حقوق  يف  اجلديدة  للتكتيكات  فعالة  السرتاتيجيات	 خطوات	 اخلمس	 منهجية	 كل  استخدمت 
)املوضحة أدناه( أو أجزاء منها .

تلّقت توجيهًا عىل استخدام إطار املنهجية يف مرحلة ما أثناء تنفيذ محلة املدافعة اخلاصة هبا. •

تقّدم مقارنة أو رؤى ملن يقومون بعمل املدافعة. •

واألفكار  الرؤى  واكتساب  والتحليل  للتعبري  فرصة  ومنظامهتم  اإلنسان  حقوق  ملدافعي  األدوات  حقيبة	 توفر 
ولتطبيق هذه الّدروس والتوصيات عىل جمموعة من القضايا التي يعملون هبا والتي يمكنهم معاجلتها من خالل 
املشاركة يف جهود مدافعة مماثلة كتلك املعروضة هنا. وسيتم مشاركة احلاالت ودراستها استنادًا إىل إطار منهجية	

اخلمس	خطوات	السرتاتيجيات	فعالة املوضح أدناه.

ما المقصود بالمدافعة القائمة على حقوق اإلنسان؟
إن املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان هي فعل أو عملية ألشخاص يدعمون قضية أو مقرتحًا ما أو يعملون 
من أجل التغيري ضمن منهج قائم عىل احلقوق. وينبغي أن ُتفهم املدافعة كوسيلة متاحة ألفراد أو فئات مستهدفة 
أو منظامت لصياغة أجندات عامة، وتغيري سياسات عامة، والتأثري عىل عمليات أخرى تؤثر عىل حياهتم. وإن 
اسرتاتيجية مرتابطة ومتكاملة  أنشطة  بل سلسلة من  أو ملصقًا،  اجتامعًا  أو  ليست جمرد مسرية واحدة  املدافعة 

ومصممة لتحقيق هدف ما.

ما هي منهجية الخمس خطوات الستراتيجيات  
فعالة  للتكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان؟

من  تتألف  اإلنسان  حقوق  عىل  قائمة  تشاركية  منهجية  هي  فعالة  اخلمس	خطوات	السرتاتيجيات	 منهجية	 إن 
مخس خطوات وتم تطويرها بواسطة برنامج تكتيكات جديدة يف حقوق اإلنسان التابع ملركز ضحايا التعذيب 
عىل مدى سنوات من املشاركة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أنحاء العامل. وتعمل املدافعة القائمة عىل 
حقوق اإلنسان عىل وضع كرامة اإلنسان واملساواة يف صلب عملها من أجل احداث تغيري جمتمعي. حيث تم 

طرح هذه املنهجية يف األردن يف عام 2010.

بشكل  التفكري  الصعب  من  يكون  ما  غالبا  أنه  من  الرغم  عىل  االسرتاتيجية،  حول  غامض  يشء  يوجد  ال 
اسرتاتيجي. وإن االسرتاتيجية ليست قرارًا واحدًا، بل هي جمموعة من القرارات املتعددة. وهي بمثابة اختيار 
األهداف الرئيسية والفئات املستهدفة املناسبة، وفهم املوارد واحللفاء الالزمني، والقرارات بشأن أي تكتيكات 
نستخدم ومتى. وإن االسرتاتيجية هي طريقة لتنفيذ خطة عمل لتحقيق هدف واحد أو أكثر حلل مشكلة وحتقيق 
خطوات	 اخلمس	 منهجية	 بإسناد  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  برنامج  وقام  فيه.  مرغوب  مستقبل 
السرتاتيجيات	فعالة عىل فلسفة وتعاليم صن تزو الذي عاش قبل أكثر من 2000 سنة يف الصني. حيث قال صن 

تزو إن االسرتاتيجية اجليدة ترتكز عىل ثالثة مصادر للمعرفة: 

معرفة	نفسك	)من حيث األهداف، واملوارد، ونقاط القوة والضعف، واحللفاء(. 
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معرفة	خصمك )من حيث األهداف، واملوارد، والتكتيكات، واحللفاء، ونقاط القوة والضعف ألولئك الذين 
يسعون ملعارضة التقدم يف جمال حقوق اإلنسان(. 

معرفة	ساحة	املدافعة )من حيث العالقات واملؤسسات واهلياكل االجتامعية والسياسية والثقافية – حيث سيتم 
خوض املعركة(. 

وإن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم. ويف حني أن 
الرتكيز عىل التكتيكات أمر رضوري، فهو ليس األولوية األوىل للمنظمة. حيث جيب 
عىل املنظمة أوالً وضع أهداف واسعة النطاق تعكس قيم ومعتقدات مؤسسيها، أو 
قادهتا، أو أعضائها، والتي تتضمن رسالتها والغرض من تأسيسها. وجيب أن تكون 
وضع  إىل  أيضًا  املنظمة  وحتتاج  التخطيط.  تركيز  أجل  من  واضحة  األهداف  هذه 
أهداف قصرية ومتوسطة األجل تبنّي بوضوح أكب ما ختطط إلنجازه بمرور الوقت. 
 – وجيب أن تتضمن هذه األهداف رؤية اسرتاتيجية ملا هو ممكن وطموح لتحقيقه 

»رحلة التغيري«.

جماالت  إدراك  عىل  فعالة  السرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  وتساعدكم 
بشكل  والتكتيكات  األهداف  اختيار  أجل  من  تواجهكم  التي  والتحديات  قوتكم 
اسرتاتيجي أكثر للنهوض بجهود املدافعة اخلاصة بكم. وقد تم اختبارها وتكييفها 
ويتم استخدامها من قبل منظامت املجتمع املدين يف األردن، وداخل منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، ويف مجيع أنحاء العامل. ولقد ساعدت هذه املنهجية املدافعني 
ومنظامهتم عىل أن يكونوا أكثر تركيزًا وإبداعًا ونجاحًا يف جهود املدافعة اخلاصة هبم.

ويتم عرض احلاالت يف إطار	منهجية	اخلمس	خطوات	السرتاتيجيات	فعالة	 والتي 
تشمل:

الخطوة األولى: تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنسان واسعة جدًا وموارد التعامل معها حمدودة. وهذا جيعل من الصعب وضع 
أو  القضية  تعريف  البدء، مع  الرتكيز واختيار مكان  نطاق  املهم تضييق  تتناول قضية واسعة. ومن  خطة عمل 
املشكلة املحددة بأكب قدر ممكن من الوضوح. ومن املهم أيضًا أن يتم التعبري عن املشكلة عىل أنا انتهاك حلق 
املشكلة من  باحرتام احلقوق ومحايتها. وهذا يغري منظور  قانونيًا  الدول مطالبة  معنّي من حقوق اإلنسان. وإن 
التزامات قانونية.  بناًء عىل  مشكلة يمكن حلها عادًة عن طريق األعامل اخلريية إىل مشكلة تتطلب اختاذ إجراء 
أو  انتهاكها  أو  إمهاهلا  يتم  التي  احلقوق  هي  »ما  بالسؤال:  تبدؤون  اإلنسان،  حقوق  عىل  قائم  نج  وباستخدام 
حرمان الناس منها يف هذا املوقف؟« ويتيح هذا للمجتمع أن يتجاوز ما يشعرون بأن »هناك حاجة إليه«. وهذا 
حُيِدث حتوالً يف عالقة املجتمع مع أولئك الذين يريدون متكني املجتمع وكذلك مع أولئك الذين لدهيم السلطة 
أساسًا  اخلطوة  هذه  وتوّفر  خمتلف.  بشكل  واالستجابة  التفكري  اجلميع  من  هذا  ويتطلب  الظلم.  معاجلة  عىل 
رضوريًا  ملعرفة نفسك. وتبدأ هذه اخلطوة عادة بتعريف واسع للمشكلة، ومن ثم متضون نحو قضية أكثر حتديدًا 
التقييامت  خالل  اخلطوة من  مراجعة هذه  إعادة  ويتم  إجراء.  عليها الختاذ  ومتفق  اإلنسان  وقائمة عىل حقوق 

املستمرة لتحسني صياغة املشكلة من أجل التعامل مع االسباب الكامنة.

وتسّلط كل قضية الضوء عىل قضية خمتلفة من قضايا حقوق اإلنسان وكيف ترتبط هذه احلقوق بتجارب احلياة 
اليومية من خالل فحص جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان. وتوضح احلاالت كيف يؤدي استخدام 
هذه  لكم  وتوفر  املشكلة.  هلذه  وموّحد  ملموس  فهم  إىل  مشكلتكم  لتحديد  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج 
احلاالت فرصة للتفّكر وفحص كيف يمكن ملنظمتكم حتديد ومعاجلة قضاياكم من خالل نج قائم عىل حقوق 

اإلنسان.

الخطوة الثانية: بناء رؤية
من الرضوري أن يكون لديكم رؤية ملا تريدون إنجازه. إذا كنتم ال تعرفون أين تريدون أن تذهبوا، فمن الصعب 
الوصول اىل هناك ومن الصعب معرفة ما إذا كنتم قد وصلتم. وإن بناء رؤية واضحة قائمة عىل حقوق اإلنسان 
االسرتاتيجية  تطوير  يف  مهاًم  دورًا  رؤيتكم  وتلعب  إليكم.  االنضامم  عىل  وحيفزهم  اآلخرين  ُيلهم  أن  يمكن 
والتكتيكات اخلاصة بكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما حيدث حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. 

وجيب أن تعِرفوا أنفسكم والواقع املستقبيل الذي تريدون بناءه.

توضح احلاالت كيفية إستخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان لربط املشكلة املحددة برؤيتكم األوسع للتغيري. 
وتوفر لكم هذه احلاالت فرصة للتفّكر يف التغيري اإلجيايب القائم عىل حقوق اإلنسان للمستقبل الذي ترغبون يف 

بناءه.
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الخطوة الثالثة: ساحة المدافعة
املدافعة.  عملية  فيه  جتري  الذي  واالقتصادي  والسيايس  والثقايف  االجتامعي  السياق  فهم  بمكان  األمهية  من 
السياسات  عن  فضاًل  وسلوكياهتم،  الناس  مواقف  تغيري  حول  اإلنسان  حقوق  عىل  القائمة  املدافعة  وتتمحور 
واجلامعات  األشخاص  بتحديد  تقوموا  أن  املهم  ومن  عليها.  وحيافظون  الناس  يشكلها  التي  واملؤسسات 
التكتيكات  طّورت  وقد  بكم.  اخلاص  املوقف  يف  أوضده  التغيري  أجل  من  تعمل  التي  واملؤسسات  واملنظامت 
اجلديدة يف حقوق اإلنسان أداة اخلارطة التكتيكية وقامت بتكييف أداة طيف احللفاء ملساعدة املنظامت. وسواء 
كان عملكم عىل املستوى املحيل أو الوطني أو الدويل، فإن حتديد ساحة املدافعة اخلاصة بالعالقات يسمح لكم 
اعرف  الثالثة:  املعرفة  استكشاف مجيع مصادر  إجراء. وتتطلب هذه اخلطوة  الفرص الختاذ  املزيد من  بتحديد 

نفسك، اعرف خصمك، واعرف ساحة املدافعة.

وُتظهر هذه احلاالت كيف أن ختصيص الوقت لتحديد خارطة العالقات يمكن أن يساعدكم عىل تقييم أفضل 
لألشخاص املعنيني أو املستثمرين أو الذين لدهيم مصلحة أو سلطة اختاذ قرار بشأن قضيتكم. وتوفر لكم هذه 
التعاون، واالستعداد خلصومكم، وحتديد تكتيكات أكثر  لبناء  احلاالت فرصة للتفكري يف مواردكم وحلفائكم 

فعالية.

الخطوة الرابعة: اختيار وابتكار التكتيكات
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم وتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم. وإذا تم 
من  العديد  وهناك  اإلنسانية.  العالقات  ساحة  وتغيري  النفوذ  بناء  للتكتيكات  يمكن  جيد،  بشكل  استخدامها 
املزيد من  وتعّلمتم  يوميًا! وكلام درستم  منها  املزيد  تطوير  اإلنسان، وجيري  ملدافعي حقوق  املتاحة  التكتيكات 
خصمكم  وإفقاد  بكم  اخلاصة  االحتياجات  لتلبية  تكتيكية  أفكار  مع  التكّيف  عىل  قدرتكم  زادت  التكتيكات، 
واعرف  نفسك،  اعرف  الثالثة:  املعرفة  مصادر  مجيع  من  وجتمعها  املعلومات  اخلطوة  هذه  وتستكشف  توازنه. 

خصمك، واعرف ساحة املدافعة.

الغايات	التكتيكية	القائمة	عىل	حقوق	اإلنسان

يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب هدفًا أو هدفني تكتيكيني أساسيني 
فقط ضمن أطرها املؤسسية. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقونه للتعلم، واالستثامر يف التوظيف وصعوبات 
اختيار  يساعدكم عىل  التكتيكي  هلدفكم  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس  األموال،  استقطاب 
حّددت  ولقد  بتحديدها.  قمتم  التي  املشكلة  معاجلة  يف  فاعلية  أكثر  بشكل  أهدافكم  إىل  للوصول  التكتيكات 

التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية رئيسية قائمة عىل حقوق اإلنسان:

الوقاية

هل غايتكم األساسية هي منع حدوث إساءة وشيكة اآلن أو يف املستقبل؟

التدخل

هل غايتكم األساسية هي التدخل يف احلاالت التي تنطوي عىل إساءة مستمرة وحرمان أفراد وجمتمعات مهمشني 
أو مستبعدين من حقوق اإلنسان؟

التعويض

يف  ملساعدهتم  اإلساءة  وقوع  بعد  واملجتمعات  الضحايا  حياة  بناء  وإعادة  استعادة  هي  األساسية  غايتكم  هل 
التعايف، أو السعي إىل حتقيق العدالة، أو املصاحلة، أو االنتصاف؟

الرتويج/التعزيز

هل غايتكم األساسية هي تعزيز حقوق اإلنسان من خالل بناء جمتمعات حمرتمة ومتفاعلة أو سياسات ومؤسسات 
يتم فيها فهم حقوق اإلنسان وتعزيزها واحرتامها؟

هناك العديد من التكتيكات التي تم تنفيذها بنجاح من قبل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األردن، وكذلك 
يف مجيع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وحول العامل. توفر لكم هذه احلاالت فرصة للقيام بام ييل:

اختبار الغايات التكتيكية اخلاصة بكم. •

استكشاف أفكار تكتيكية إلثارة طرق جديدة للتعامل مع قضيتكم. •

توسيع املرونة التكتيكية ملنظمتكم وانفتاحها عىل الفرص. •
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تعزيز قدرتكم عىل االستجابة للتحديات. •

الخطوة الخامسة: إعداد خطة العمل
بدون اختاذ إجراء، لن يتغري أي يشء بشأن املشكلة التي حددمتوها. وتوّفر منهجية	اخلمس	خطوات	السرتاتيجيات	
فعالة فرصًا يف كل خطوة الختاذ إجراءات ورصد التقدم املحرز وتقييمه يف مجيع مصادر املعرفة الثالثة:	اعرف	
وتعّلم  بالنجاحات  االعرتاف  عىل  العملية  هذه  وتساعدكم  املدافعة.  ساحة	 واعرف	 اعرف	خصمك،	 نفسك،	
بحيث  األوىل  اخلطوة  إىل  املنهجية  هذه  وتعيدكم  بكم.  اخلاصة  املدافعة  جهود  يف  األوىل  اخلطوة  من  الّدروس 
تتمكنون من تقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة، وما الذي قد تغري أو ملاذا بقي الوضع 

عىل حاله.

وتوضح هذه احلاالت كيف يتضمن تطوير خطة العمل تقيياًم للموارد واألدوار واملسؤوليات واختاذ اإلجراءات 
إىل  املستفادة من هذه احلمالت،  الّدروس  للتأمل يف  إطار زمني حمدد. وتوّفر لكم هذه احلاالت فرصة  ضمن 
جانب جتارب املدافعة اخلاصة بكم، ويمكن أن تساعد يف إعدادكم أو حتديد موضعكم للمرحلة التالية من محلة 

املدافعة اخلاصة بكم.

لماذا نستخدم منهجية ترّكز على المدافعة القائمة 
على حقوق اإلنسان؟ فهم وتطبيق إطار حقوق  

اإلنسان
اخلمس	خطوات	السرتاتيجيات	فعالة	للتكتيكات	اجلديدة عمليات تشاركية ومتكينية ملعاجلة  تستخدم منهجية 
املشكالت من منظور حقوق اإلنسان. ويضع هذا كل شخص عىل أرضية متساوية ومشرتكة عن طريق استخدام 
اإلنسان حقوق  العاملي حلقوق  اإلعالن  كإطار عمل. حيث حيّدد   )UDHR( اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن 

اإلنسان األساسية لتكون حممية عامليًا، وقد متت ترمجته إىل أكثر من 500 لغة.

وتبنّي ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان األهداف العامة لضامن حقوق اإلنسان:

فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل  كرامة أصيلة  البرشية من  بام جلميع أعضاء األرسة  »ملا كان اإلقرار 
أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل«.

الكرامة

توفر املواد الثالثني يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان العنارص الالزمة  لكرامتنا اإلنسانية. غري أن هذه العنارص 
التي تضمن االحرتام والتقدير غالبًا ما تكون غائبة أو ناقصة يف احلياة اليومية لألفراد واملجتمعات. وينطبق هذا 
بشكل خاص عىل األشخاص الذين يعانون من التهميش والتمييز. وتسعى املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان 

إىل ضامن أن هذه احلقوق مفّعلة بنشاط يف حياتنا اليومية.

ثابتة	)غري	قابلة	للترصف(

ماذا يعني أن تكون حقوقنا		ثابتة )غري قابلة للترصف(؟ ال يمكن أخذ هذه احلقوق أو رشاؤها أو بيعها أو نقلها 
من فرد إىل آخر. وال يمكننا »التخيل عنها«، حتى لو طلب منا ذلك أو قلنا إننا عىل استعداد للقيام بذلك.

متساوية

ماذا يعني أن تكون حقوقنا متساوية؟ يولد مجيع الناس أحرارًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق. نحن مجيعًا نتمتع 
اللون أو  أو  العنرص  التمييز بسبب  أّي نوع، والسيام  هبذه احلقوق. وإن هذه احلقوق عاملية، دونام أي متييز من 
ين أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة أو املولد أو  اجلنس أو اللغة أو الدِّ

أي وضع آخر. وهذا يعني أنه ال يمكن تبير التمييز عىل أي أساس.

غري	قابلة	للتجزئة

ماذا يعني أن تكون حقوقنا غري	قابلة	للتجزئة؟ ال يمكن تقسيم هذه احلقوق أو فصلها – ألنا كلها متساوية يف 
القيمة واألمهية وهي مرتابطة. عىل سبيل املثال، إذا ُحِرمت من حقي يف التعليم )املادة 26(، فإن عدم معرفتي 

بمهارات القراءة والكتابة ستؤثر عىل حقي يف احلصول عىل املعلومات )املادة 19(. 
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ما هي مجاالت تركيز المدافعة القائمة على حقوق 
اإلنسان؟

يرتبط  وعميقًا  منطقيًا  تقدمًا  تتبع   ،)UDHR( اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  املبينة  اإلنسانية،  حقوق  إن 
حياتنا  نعيش  كيف  ربط  الصعوبة  من  يكون  قد  أنه  غري  باآلخرين.  األساسية  وعالقتنا  كبرش  منا  واحد  بكل 
الدولية  املعاهدات  أيضًا عىل  التحدي  اإلنسان. وينسحب هذا  العاملي حلقوق  الثالثني لإلعالن  باملواد  اليومية 
واالتفاقيات والقرارات والوثائق الدولية األخرى التي صادقت عليها األمم املتحدة والتي تساعدنا يف املطالبة 
بحقوقنا وضامنا. ويف حني أن مجيع حقوقنا متساوية يف القيمة واألمهية والرتابط، إال أنه من غري املجدي الدفاع 

عن مجيع حقوقنا يف نفس الوقت.

قامت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان بتكييف أربعة جماالت تركيز3ملساعدة املدافعني الستخدام وتطبيق 
نج قائم عىل حقوق اإلنسان عىل جتارب احلياة اليومية بشكل اسرتاتيجي أكثر. وعندما نسأل »ما هي احلقوق 
التي يتم إمهاهلا أو انتهاكها أو حرمان الناس منها يف هذا املوقف«، يمكننا أن نفكر يف كيف أن احلرمان من هذا 
احلق يؤثر عىل احلياة اليومية لألفراد يف املجتمع. ويوفر كل جمال من جماالت الرتكيز األربعة املبينة أدناه فرصة 

لتأطري جهود املدافعة بطريقة ترتبط بتجارب احلياة اليومية.

السالمة	واألمان

هل يؤثر انتهاك هذا احلق أو احلرمان من التمتع به بشكل رئييس عىل سالمة وأمان األفراد واملجتمع؟

لبنات  الناس  فإنا متنح  يتم دجمها،  واقتصادية وثقافية واجتامعية، وعندما  أنظمة سياسية وقانونية  جيب وجود 
البناء من أجل البقاء واملعيشة والكرامة.

أسئلة املدافعة:

انتهاك  • كيف يؤدي نظام أو وضع سيايس أو قانوين أو اقتصادي أو ثقايف أو اجتامعي إىل إدامة/استمرار 
حقوق اإلنسان الذي تريدون التصدي له؟

كيف ينتهك هذا الوضع حق الشخص أو املجتمع يف السالمة أو حيرمه من التمتع به؟ •

املثال،  • التمتع به؟ )عىل سبيل  كيف ينتهك هذا الوضع حق الشخص أو املجتمع يف األمان أو حيرمه من 
األسباب اجلذرية للقضايا قد تشمل قضايا امُلواطنة، الصحة، التعليم، العمل، إلخ.(

عدم	التمييز

هل ينتهك هذا الوضع بشكل رئييس احلق يف التحرر من أي شكل من أشكال التمييز أو حيرم األشخاص من 
التمتع به؟

حيق جلميع الناس التمتع بنفس حقوق اإلنسان دونام أي متييز وال سيام التمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس 
ين أو الرأي السيايس أو غري السيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة أو مكان امليالد  أو اللغة أو الدِّ

أو أي وضع آخر. 

أسئلة املدافعة:

هل يقع انتهاك حقوق اإلنسان أو الظلم أو خطر االنتهاك الذي تريدون التصدي له بسبب تعّرض شخص  •
أو فئة أو جمتمع للتمييز بطريقة ما؟

كيف ينتهك هذا الوضع أو حيرم شخصًا أو فئة أو جمتمعًا من حقهم يف عدم التمييز؟ )عىل سبيل املثال،  •
النساء، الالجئون، األقليات، األشخاص ذوو اإلعاقة، إلخ.(

املشاركة

هل يؤدي هذا الوضع بشكل رئييس إىل احلرمان من احلق يف املشاركة املجدية أو يؤثر عليه؟

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التنمية  يف  واملجدية  واحلرة  النشطة  واملسامهة  املشاركة  شخص  لكل  حيق 
احلقوق والثقافية والتمتع هبا. بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  3تم 

األربعة هذه يف »اكتشف	حقوق	اإلنسان:	هنج	حقوق	اإلنسان	
اإلنسان   حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة	 لعمل	

 .)http://bit.ly/1TmOp6v(

http://bit.ly/1TmOp6v
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أسئلة املدافعة:

هل يقع انتهاك حقوق اإلنسان أو الظلم الذي تريدون التصدي له بسبب هتميش شخص أو فئة أو جمتمع  •
بطريقة ما )انظر عدم التمييز(؟

كيف ينتهك هذا الوضع حق الفرد أو املجتمع يف املشاركة املجدية أو حيرمه من ذلك احلق؟ •

الشباب،  • املثال، لألطفال،  املجتمع؟ )عىل سبيل  املشاركة والتفاعل يف حياة  هل توجد هناك عوائق متنع 
النساء، الالجئني، األقليات، األشخاص ذوي اإلعاقة، إلخ.(

احلامية	–	املساءلة

هل يؤدي هذا الوضع بشكل رئييس إىل احلرمان من احلق يف احلامية واملساءلة؟

والبلد.  املجتمعية/العامة  واألماكن  العمل  وأماكن  منازلنا  يف  اإلنسان  حقوق  محاية  مسؤولية  اجلميع  يتحمل 
متتثل  أن  التزامات، وجيب  احلكومات  عاتق  وتقع عىل  القانون.  اإلنسان من خالل سيادة  وجيب محاية حقوق 

للمعايري واألعراف القانونية املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان وأن ختضع للمساءلة عنها.

أسئلة املدافعة:

هل حيرم االنتهاك شخصًا أو فئة أو جمتمعًا من حقهم يف احلامية عىل أساس سيادة القانون؟ •

هل حيرمهم االنتهاك من حقهم يف املساءلة؟ •

هل حيرمهم االنتهاك من حقهم يف االنتصاف؟ •

هل هناك التزامات قانونية ومساءلة جيب الوفاء هبا من جانب أولئك الذين يملكون السلطة - عىل مستوى  •
االطفال واملجتمع املحيل، واملؤسسات، واملحافظات، واملستويات الوطنية و/أو الدولية؟

الّدروس المستفادة الكلية
إن كل حالة من احلاالت التي وردت يف حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين األردين II حققت التغيري بنجاح. 
املجتمع ككل،  أو  واملترضرين،  املهمشني  املحيل  املجتمع  وأفراد  نفسها  املنظمة  التغيريات يف  أّثرت هذه  حيث 
أو البلد بأكمله. وجيب أن يتم تقييم التغيري، وهو هدف أسايس للمدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان، استنادًا 
إىل املبادئ التالية: »حقوق اإلنسان حقوق متأصلة يف مجيع البرش، مهام كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو 
جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إنا لنا مجيعًا احلق يف 
احلصول عىل حقوقنا اإلنسانية عىل قدم املساواة وبدون متييز. ومجيع هذه احلقوق مرتابطة ومتآزرة وغري قابلة 

للتجزئة «4. 

وهناك عدد من الّدروس املستفادة الشاملة التي يمكن استخالصها من احلاالت املعروضة والتي تعتب مفيدة 
خطوات	 اخلمس	 منهجية	 استخدمت  التي  احلاالت،  هذه  وتسّلط  مدافعة.  مبادرة/محلة  أي  يف  فيها  للنظر 
السرتاتيجيات	فعالة للتكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان، الضوء عىل دروس مهمة لتخطيط وتنفيذ محالت 
املدافعة. وقد أصبح تتّبع التقدم أكثر سهولة ووضوحًا عند استخدام عنارص إجراءات املدافعة األربعة: البناء 

التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.

اخلطوة	األوىل	–	حتديد	املشكلة

ُيعتب التحديد والتحليل املفصلني للمشكلة أمرًا بالغ األمهية. حيث أن الوقت والطاقة واملوارد املستثمرة  •
للبحث يف املشكلة يف هذه املرحلة املبكرة جديرة هبذا اجلهد. وليس بالرضورة أن يكون هذا البحث مكلفًا. 
إذ يمكن ألساليب البحث التشاركية أن تيّس كاًل من نشوء الفكرة وقيادة املبادرة من قبل أولئك األكثر 
إجياد  يف  ويساعد  للمشكلة  أعمق  فهاًم  يوفر  ترضرًا  األكثر  األشخاص  إرشاك  وإن  القضية.  هبذه  ترضرًا 
حلول مناسبة. ومن املهم ضامن	البناء	التنظيمي للحملة للمجموعات أو املنظامت التي تعمل عىل معاجلة 

املشكلة، والبحث عن فرص لبناء القدرات واالستفادة من التوجيه واإلرشاد طوال رحلة املدافعة.

اخلطوة	الثانية	–	بناء	رؤية	

قوموا ببناء	القدرات الداخلية للمنظمة ملعرفة التغيري املنشود القائم عىل حقوق اإلنسان. حيث تساعد رؤية  •
التغيري هذه املشاركني – أعضاء الفريق وأصحاب املصلحة – عىل تنفيذ احلملة. ومن املهم إرشاك أصحاب 

املصلحة يف املراحل األوىل ألي محلة يف التخطيط االسرتاتيجي ألي مبادرة.

التكنولوجيا 
تتطور التكنولوجيا بسعة يف بيئة اليوم. ومن املهم التفكري 
يف كيفية االستفادة من التكنولوجيا يف إطار منهجية اخلمس 
خطوات السرتاتيجيات فعالة. عىل سبيل املثال، هناك مزايا 
عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام  يتعلق  فيام  وعيوب 
فيام  التكنولوجيا  يف  انظروا  املدافعة.  إجراءات  عنارص  من 
وأهداف  املستهدفة  للمجموعات  مالءمتها  بمدى  يتعلق 
محلة املدافعة. وتذّكروا بأنه قد يتم جتاهل رشائح كبرية من 
سواء  التكنولوجية،  األدوات  أنسب  يف  انظروا  السكان. 
البحث، أو احلشد، أو  التنظيمي للحملة، أو  للبناء  بالنسبة 

إرشاك صناع القرار.

وسائل	اإلعالم
مزايا  اعتباركم  يف  ضعوا  التكنولوجيا،  مع  احلال  هو  كام 
التواصل  ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  وعيوب 
لديكم  يكون  أن  ينبغي  سواء.  حد  عىل  االجتامعي 
بجهود  اإلرضار  من  للحد  واضحة  إعالمية  اسرتاتيجية 
تثري  أن  يمكن  اإلعالمية  التغطية  بعض  أن  حيث  املدافعة، 
نتائج عكسية،  إىل  املصلحة وتؤدي  استياء بعض أصحاب 
ضامن  »أوالً،  وتذّكروا،  نفعها.  من  أكثر  رضرها  ويصبح 
اخلصوصية  خماوف  االعتبار  يف  األخذ  مع  األذى«،  عدم 
واألمن. واحرصوا، إىل أقىص حد ممكن، عىل محاية الضحايا 

وأولئك الذين يشاركون يف أي محلة مدافعة.

https://bit.ly/2jwtOW7 4 بالعربية

https://bit.ly/JakXo5 باإلنجليزية

https://bit.ly/2jwtOW7
https://bit.ly/JakXo5
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اخلطوة	الثالثة	–	حتديد	ساحة	املدافعة	

للحشد. عىل سبيل املثال، وجود حتركات حراك  • االستفادة من السياقات املحلية احلالية التي توفر فرصًا 
مدين، ترشيعات جديدة، تغريات يف احلكومة، الالمركزية، إلخ.

اخلطوة	الرابعة	–	استكشاف	التكتيكات	

عند  • اهلدف  عن  حتيدوا  ال  حتى  باستمرار  حارضًا  املدافعة  حلملة  االسرتاتيجي  اهلدف  عىل  حافظوا 
واحلوارات  للتطورات  واستجابة  مرونة  باهلدف  الوعي  هذا  ويوّفر  القرار.  صنّاع	 وإرشاك	 احللفاء  حشد 
واملفاوضات اجلارية. وطوال فرتة احلملة بأكملها، توفر عنارص إجراءات املدافعة األربعة فرصة إلجراء 
التكتيكات  منهجية  خطوات  خمتلف  بني  وإيابًا  ذهابًا  التحرك  إمكانية  مع  املحرز  للتقدم  رسيعة  تقييامت 

اجلديدة ومراحل احلملة عند الرضورة.

اخلطوة	اخلامسة	–	إعداد	خطة	العمل	

عند إرشاك	صنّاع	القرار، جيب أن يكون هناك شكل واضح وملموس من االلتزام، وخطة عمل واضحة  •
لدفع املطالب التفاوضية إىل األمام. وجيب أن يمتد االلتزام إىل ما بعد إثارة التعاطف مع القضية. إذ بدون 
مطالب واضحة، والتزام من صنّاع القرار باالستجابة، وخطة لرصد التنفيذ، فقد هُيمل صنّاع القرار ببساطة 

موقفهم دون اخّتاذ أي إجراء الحقًا.

ُتوفِّر الّدروس املستفادة التالية ملحة موجزة عن الرؤى العديدة املوضحة يف كل دراسة حالة بحيث تسّلط الضوء 
عىل جتربة محالت املدافعة ملنظامت أردنية. ويتم توفري الّدروس األساسية يف إطار عنارص إجراءات املدافعة األربعة 
وهي البناء التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار. ويتم توضيح التغيري أثناء حدوثه بدءًا 
أنظمة وسياسات  تغيري  إىل  فعالة  تنفيذ مدافعة  املنظمة عىل  تغيريات داخلية عىل نطاق صغري تعكس قدرة  من 
عىل نطاق واسع. ويتم حتقيق اإلنجازات يف كل عنرص من عنارص املدافعة وتسعى إىل تعزيز أهداف املدافعة. 
ويدعم كل عنرص غريه من عنارص إجراءات املدافعة األخرى. وهناك حاجة إىل مجيع عنارص إجراءات املدافعة 
لتحقيق تغيري منهجي أو سياسايت أو ثقايف. وانظروا كيف تعمل عنارص إجراءات املدافعة األربعة معًا لتحقيق 
أهداف احلملة. ثم فكروا يف كيفية استخدام هذه األفكار والّدروس املستفادة لتقييم ورصد التقدم والتحديات 
التايل منظار »عني الطري« )كمن ينظر من مكان مرتفع( للدروس  والنجاحات اخلاصة بكم. ويعرض اجلدول 

األساسية املشرتكة يف كل عنرص من عنارص إجراءات املدافعة.
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إرشاك	صنّاع	القرار

منهجي  تغيري  أجل  من  املدافعة  تتطلب 
القرار.  صنّاع  مشاركة  وثقايف  سيايس 
فهم  إىل  االنتباه  األمر  هذا  ويتطلب 
السلطة يف عمليات  ديناميكيات  وتطبيق 
عىل  إجيايب  تأثري  إلحداث  القرار  صنع 

قضية ما.

والختاذ	 كحلفاء	 القرار	 صنّاع	 إرشاك	
إىل	 املستندة	 التوصيات	 بشأن	 إجراءات	

األدلة

فهم العمليات البريوقراطية من  •
أجل التغلب عىل العوائق املؤسسية

فهم ديناميكيات السلطة القائمة •

االستفادة من العالقات  •
والشبكات اهلرمية االجتامعية 

والسياسية القائمة

فهم أسلوب الضغط الذي سيكون  •
أكثر فاعلية مع صنّاع القرار 

املعنيني )أي: التامس، مظاهرة، 
حوار، إلخ.(

حتديات التكنولوجيا •

بناء الثقة واالهتامم واالستثامر يف  •
إجياد احللول

االستفادة من التوصيات من  •
هيئات دولية

تتطلب السياسة العامة والتغيري  •
املجتمعي اسرتاتيجيات والتزامات 

أطول أجاًل

احلشد

يتطّلب احلشد االنتباه إىل إرشاك ومتكني 
ال  مجاعي،  جهد  يف  املصلحة  أصحاب 
الفئات  إىل  ينتمون  الذين  أولئك  سيام 
هذه  من  املترضرين  وأولئك  املهمشة 
أمرًا  اجلامعي  احلشد  وُيعتب  القضية. 
عىل  قائمة  حلول  إىل  للوصول  حيويًا 

حقوق اإلنسان.

من	 للحشد	 املصلحة	 أصحاب	 إرشاك	
أجل	اخّتاذ	إجراء

الفئات املهمشة واملترضرة •

إرشاك احللفاء •

التعاون ▪

الرشاكات ▪

الشبكات ▪

التحالفات ▪

استخدام التكنولوجيا واإلعالم •

وسائل اإلعالم التقليدية ▪

وسائل التواصل االجتامعي ▪

الفيديو، إلخ.  ▪

البحث

البحث عنرصًا حاساًم إلثراء كل  ُيعّد 
وتضمن  املدافعة.  جوانب  من  جانب 
حقوق  عىل  القائمة  البحث  أساليب 
املجموعات  مع  التفاعل  اإلنسان 

املهمشة واملترضرة ومشاركتها.

للتوصية	 التشاركي	 البحث	 أساليب	
باحللول

التدريب •

جمموعات الرتكيز  •

بحوث األقران •

احلوارات •

التكنولوجيا

الرسية	ومحاية	الضحايا

)»أوالً، ضامن عدم األذى«(

وسائل	اإلعالم

صياغة رسالة إجيابية  •

البناء	التنظيمي	للحملة	

اختاذ  الناجحة  املدافعة  جهود  تتطلب 
ينطوي  وهذا  ومجاعي.  منظم  إجراء 
الداخلية  القدرات  إىل  االنتباه  عىل 
القيام بعملية  ملجموعة أو منظمة عىل 
وقيادهتا  هيكلها  ذلك  يف  بام  املدافعة 

وعمليات صنع القرار فيها.

عىل	 القائامن	 واالستقطاب	 املشاركة	
للبناء	 رضوري	 أمر	 اإلنسان	 حقوق	

التنظيمي	للحملة

مشاركة ومتكني الفئات  •
املهمشة وأولئك املترضرين من 

انتهاكات احلقوق.

إعداد	وإدارة	محلة	مدافعة. •

التدريب واإلرشاد يف جمال  •
املدافعة.

هياكل إدارة احلملة: جلان/ •
فَِرق/هيئات	استشارية

التغّلب عىل املهارات واملوارد البرشية 
املحدودة 

بناء املهارات •

خبات خاصة •

حتليل داخيل )أي: نقاط  •
القوة والضعف والفرص 
)»SWOT« والتهديدات

إدارة	التوقعات،	والنجاح	غري	املتوقع،	
والنزاعات	الداخلية
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القدرات الداخلية

يتطلب أي جهد ناجح يف جمال املدافعة اختاذ إجراء منظم ومجاعي. ويتطلب هذا األمر االنتباه إىل التحليل	الداخيل	
الذي جتريه جمموعة أو منظمة من حيث قدرهتا عىل تنفيذ محلة املدافعة بام يف ذلك االلتزام وبناء اهليكل الداخيل 
مشاركة	ومتكني	 اإلنسان  القائمة عىل حقوق  للمدافعة  األساسية  املبادئ  القرار. ومن  والقيادة وصنع  واحلشد 
املجموعات	املهمشة. ويف حني أن إرشاك الفئات املستهدفة واستقطاهبا أمر بالغ األمهية لنجاح عملية املدافعة، 
إال أنه غالبًا ما يمّثل حتديًا كبريًا يواجه القدرات واحلشد وعىل املنظامت التغّلب عليه. وإن املنافع املرتتبة عىل بناء 

القدرات الداخلية ملنظمة ما عىل أساس املشاركة والتمكني تشهد حتّوالً عىل املستوى الداخيل واخلارجي.

سعى املعهد	الدويل	لتضامن	النساء-األردن	)SIGI( بشكل فاعل وقام بإرشاك الضحايا يف محلته من أجل إلغاء 
العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب  من  اجلناة  إفالت  أوقفوا  نجاة:  محلة   – العقوبات  قانون  من   308 املادة 
اجلنيس، مما وّفر بالتايل منظورًا أساسيًا ملعاجلة املشكلة. حيث قّدمت هؤالء الفتيات والنساء اللوايت أجبن عىل 
الزواج من اجلناة الذين اغتصبوهن، دلياًل حّيًا عىل انتهاك حقوقهن من خالل اإلدالء بشهادة شجاعة أمام صنّاع 
القرار. وكانت اإلشادة التي حصلن بمثابة فرصة ولو حمدودة لتعويضهن ومتكينهن، حيث استطعن استخدام 

خباهتن يف مساعدة األخريات.

في  رّكز مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع )FOCCEC( استقطاب واختيار جامعي البيانات واملحللني ومثقِّ
حيث  متييز.  دون  املستهدفة  الفئة  وقبول  املشاركة  معايري  عىل  واملتطوعني  التوعية  جمال  يف  والعاملني  األقران، 
أن عدم التمييز هو مبدأ أسايس يف املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان. وكانت مشاركة الفئة املستهدفة، وهي فئة 
الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، أمرًا أساسيًا لنجاح محلة املدافعة لتمكني 
الوقاية منه. ولوال املشاركة الطوعية للفئة املستهدفة، ملا كان لدى  الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل  الشباب 

املركز القدرات الداخلية أو املقدرة عىل الوصول إىل هذه الفئة املستهدفة من السكان.

قام مركز	املعلومات	والبحوث	–	مؤسسة	امللك	حسني )IRCKHF( بإرشاك خرجيي دور الرعاية منذ بداية حتديد 
صياغة املشكلة وصوالً إىل مشاركتهم األساسية يف محلة متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن. وإن خّرجيي دور 
الرعاية هم من الشباب الذين قضوا جزءًا من حياهتم يعيشون يف دور الرعاية. وعند الوصول إىل سن معّينة، 
يتم خترجيهم من دور الرعاية وُيتوقَّع منهم أن ينتقلوا إىل حياة مستقلة، وغالبًا ما يكون ذلك دون دعم أرسي. 
ومل يسبق ألحد أن سأل هؤالء الشباب أنفسهم عن جتربتهم. وكان هذا هو العنرص األول واألسايس يف متكني 

خّرجيي دور الرعاية. وهذا سّلط الضوء للمركز عىل أمهية استخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان.

التعويضات  من  االستفادة  عىل  القادرين  غري  املزارعني  بإرشاك   )DAMJ( املجتمع  لتمكني	 دمج	 رشكة	 قامت 
التي يقّدمها صندوق املخاطر الزراعية. حيث كان هؤالء املزارعون يتأثرون بمخاطر زراعية غري متوقعة، مثل 
الصقيع. وتم إرشاك املزارعني يف مراجعة عملية التقييم ونامذج التعويضات من أجل اقرتاح حلول مناسبة يف 
محلة زراعة بدون خماطر يف األغوار الشاملية. حيث قّدم هؤالء املزارعون جتارهبم وآرائهم وتوقعاهتم املبارشة يف 

اجتامعات ُعقدت مع موظفي الصندوق.

لدعم   USAID برنامج  قّدم  حيث  للحملة.  املستمرة  اإلدارة  أمهية  بنفس  املدافعة  حلملة  اإلعداد  عملية  تعتب 
املدافعة، بام يف ذلك منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات  التدريب	يف	جمال	 فرص	 مبادرات املجتمع املدين 
الديمقراطية  منح  عىل  حصلوا  والذين  املنح  من  للمستفيدين  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  للتكتيكات  فعالة 
املدافعة	 التدريب	واإلرشاد	يف	جمال	 املدافعة املذكورين يف هذه احلقيبة. وأتاح  واحلقوق واحلوكمة ومتويل دعم 
فرصة إلرشاك أصحاب املصلحة يف إعداد محلة املدافعة وإنشاء	هياكل	إلدارة	احلمالت – مثل اللجان والِفَرق 

واهليئات االستشارية.

إلجراء  اجلديدة  التكتيكات  منهجية   )JREDS( األردن	 يف	 البحرية	 البيئة	 حلامية	 امللكية	 اجلمعية	 استخدمت 
تدريبات املدافعة مع موظفيها وأعضاء منظامت أخرى وأفراد من املجتمع. وقد وجدت اجلمعية بأن استخدام 
أفراد  من  و«قبول«  املوظفني  دعم  عىل  للحصول  للغاية  وفعالة  مفيدة  وسيلة  كان  اجلديدة  التكتيكات  منهجية 

املجتمع يف بناء محلة شواطئنا ليست للبيع واالنضامم إىل حتالف من املنظامت.

قام االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( بتدريب أربع وعرشين )24( مزارعة كممثالت لالحتاد 
نظام  للعمل وفق  منظمة  التي وفرت عملية  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  للمدافعة وعىل  الرئيسية  املفاهيم  عىل 
خمطط ومرّتب. وبالرغم من أن بعض املزارعات كّن أميات، فإن العمليات التشاركية للتكتيكات اجلديدة عملت 
عىل إرشاك مجيع املشاركات ومتكينهّن من تطوير محلتهن للمدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي 

املجاين.

نتيجة  كبري  نحو  عىل  للمدافعة  رؤيته  نطاق  بتوسيع  والتدريب  واألبحاث	 للدراسات	 الدويل	 املصري	 مركز	 قام 
املتعلقة باحلفريات  – مثل األشخاص املعنيني ومسارات معاجلة قضّيتهم  التكتيكات اجلديدة  لتدريب منهجية 
غري املرشوعة واالجّتار غري املرشوع يف آثار األردن. وقد ساعدهم ذلك عىل تقييم مهارات وجماالت خبة أعضاء 

الّدروس األساسية

اهليكل	 مثل	 املدافعة	 محلة	 لتنفيذ	 الداخلية	 بالقدرات	 االهتامم	
الداخيل	والقيادة	وعمليات	صنع	القرار.

املشاركة	واالستقطاب	القائامن	عىل	حقوق	اإلنسان	أمر	رضوري	
لبناء	القدرات	الداخلية.

من  املترضرين  وأولئك  املهمشة  املجموعات  ومتكني  مشاركة 
انتهاك احلقوق.

إعداد	وإدارة	محلة	مدافعة

التدريب واإلرشاد يف جمال املدافعة
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الّدروس المستفادة الكلية

الفريق من أجل زيادة فعالية استغالل االختصاصات يف خمتلف املجاالت واالستفادة من شبكاهتم مع صنّاع 
القرار يف محلتهم بعنوان إنقاذ تراثنا الثقايف، حماربة احلفريات غري الرشعية واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار.

إطار حتالف واسع من  القرار يف  اختاذ  بإدارة   )JREDS( األردن  البحرية	يف	 البيئة	 امللكية	حلامية	 اجلمعية	 قامت 
إحدى وعرشين )21( منظمة عضو من خالل إنشاء ثامين جلان، بام يف ذلك جلنة توجيهية لإلرشاف عىل مجيع 

نواحي محلة شواطئنا ليست للبيع.

أنشأ مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع )FOCCEC( جلنة تنسيقية من 15 عضوًا إلرشاك أصحاب املصلحة 
املعنيني يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية، بام يف ذلك صنّاع القرار من املؤسسات احلكومية املعنية. 
وشملت عملية تشكيل اللجنة التشارك يف غاية وأهداف محلة متكني الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز يف 

الوقاية منه، واستالم الرتشيحات للمندوبني، والتزام املندوبني باالجتامع بشكل ربع سنوي.

املدافعة  حلملة  القيادة   لتوفري  20عضوًا  من  مكّونة  جلنة   )PBDC( الكرك  	– للتنمية	 بسمة	 األمرية	 مركز	 أنشأ 
البيئية لوادي الكرك: تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة يف وادي الكرك. وضمت اللجنة 
أعضاء ممثلني من خمتلف أصحاب املصلحة: جملس املحافظة )الالمركزية(، ونشطاء يف جمال البيئة، ومسؤولني 

من قطاعات البيئة والزراعة واملياه والصحة يف حمافظة الكرك.

أنشأ االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( فَِرقًا حمددة لتنفيذ أنشطة ومسؤوليات املدافعة التي وّجهت 
وقتهم وجهودهم. وقد ساعد ذلك املوظفات عىل التفكري بشكل منهجي، وتركيز طاقتهن عىل أن يكّن منتجات، 

وأن يشعرن بالتمكني عند القيام بحملتهن للمدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين.

املجاالت  خمتلف  من  وخبريات  خباء  من  استشارية  جلنة   )SIGI( النساء-األردن  لتضامن	 الدويل	 املعهد	 أنشأ	
القانونية والدينية واالجتامعية والثقافية والنفسية االجتامعية والصحية وحقوق اإلنسان؛ وشملت مستشارات 
أنشأ  ذلك،  إىل  وباإلضافة  البحوث.  جمال  ويف  )اجلندر(  االجتامعي  النوع  شؤون  يف  متخصصني  ومستشارين 
املعهد فريقًا إعالميًا لصياغة واختيار رسائل أساسية استنادًا إىل التعليقات الواردة من أعضاء حتالف محلة إلغاء 

املادة 308 من قانون العقوبات.

إن املوارد البرشية واملالية املحدودة وكذلك التغيريات يف املوظفني أمر ال مفر منه. غري أن عملية التحليل الداخيل 
ألصحاب  جديدة  سبل  إىل  باإلضافة  الداخلية،  املهارات	 لبناء	 فرصًا	 توفر  أن  يمكن  التحديات  هلذه  الواعية 
املصلحة وغريهم من ذوي	اخلربات	اخلاصة	للمشاركة يف محلة املدافعة. وهناك حاجة إىل التقييم املستمر للموارد 
أو  موظفني  مع  مدافعة  بجهد  تقوم  املنظمة  كانت  سواء  قيادية،  مناصب  يتولون  الذي  أولئك  قبل  من  املتاحة 

متطوعني أو خباء متعاقد معهم.

شهد مركز	املعلومات	والبحوث	–	مؤسسة	امللك	حسني )IRCKHF( تغيريات كبرية يف املوظفني حيث تعاقب 
ثالثة أشخاص عىل أداء دور مزدوج )باحث أول/مدير مرشوع( عىل مدار محلة املدافعة. وكانت هذه املسؤولية 
املزدوجة متثل حتديًا حيث أنا تطلبت شخصًا لديه مهارات إدارية وتقنية خاصة ليتمكن من أداء مجيع جوانب 
البحث. وأظهر حتليل داخيل للتغريات يف صفوف املوظفني عدم وجود خطة بحث شاملة يمكنها توفري توجيه 

ويمكن متريرها من شخص إىل آخر يف حالة إجراء تغيريات يف املوظفني.

لقد تلّقى االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( جمموعة متنوعة من فرص التدريب من قبل برنامج 
التدريب  USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين والتي نتج عنها خطة اسرتاتيجية شاملة وحتليل الحتياجات 
التقارير،  كتابة  ليشمل  املدافعة  مهارات  جتاوز  الذي  القدرات  بناء  إىل  الداخيل  التحليل  وأدى  االحتاد.  لدى 
)اجلندر(.  االجتامعي  النوع  وحتليل  املؤسسية،  والشفافية  اإلنجليزية،  اللغة  ومهارات  الكمبيوتر  ومهارات 
نتائج  استعراض وفهم وحتليل وتوصيل  قيادة االحتاد يف  املدين  املجتمع  مبادرات  برنامج دعم  وساعد موظفو 

مكونات البحوث التي أجريت.

إن خبة مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع )FOCCEC( الواسعة ومهاراته وقدرته عىل العمل مع الفئات 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، كانت بمثابة رصيد هام يف محلته لتمكني 
الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية منه. وكان من بني اخلبات املهنية طبيب نفيس وأخصائي يف 
ف صّحي لديه خبة يف العمل لدى البنامج الوطني ملكافحة  األمراض امُلعدية وأخصائي نفيس وحمامي ومثقِّ
املنظمة جماالت اخلبة هذه موضع تطبيق يف تدريب  التابع لوزارة الصحة. ويضع حتليل دقيق ملهارات  اإليدز 

املوظفني واملتطوعني.

استفاد مركز	املصري من جمموعة من الباحثني املتخصصني يف جماالت خمتلفة تتوافق مع محلته، إنقاذ تراثنا الثقايف، 
حماربة احلفريات غري الرشعية واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار: االقتصاد االجتامعي، والقانون الدويل والترشيعات 
املحلية، والتوثيق والتسجيل يف املتاحف، جنبًا إىل جنب مع مسؤويل التشبيك مع النواب واملسؤولني احلكوميني 
والسلطات األمنية املعنية. حيث أّدى عملهم كفريق إىل توسيع الفرص لتطوير مهارات جديدة وتعزيزها بني 

هياكل	إدارة	احلملة:	اللجان/الِفَرق/اهليئات	االستشارية

خربة	خاصة

واملوارد	 املهارات	 حمدودية	 عىل	 التغلب	 الداخيل:	 التحليل	
البرشية

بناء املهارات

اخلبات اخلاصة
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األعضاء، وخاصة يف جمال املشاركة املجتمعية.

البحثية.  املنتجات )SUPFW( مع مستشاريني ملجاالت حمددة من اخلبات  النوعي	للمزارعات	 االحتاد	 تعاقد 
وكان هذا األمر صعبًا ولكنه كان أساسيًا جلمع املعلومات والتحليالت التي كانت حيوية حلملته للمدافعة من 
أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين. وبناًء عىل خبهتم، فإنم يوصون بأن حتّدد املنظامت بشكل مسبق 
نطاقًا واضحًا لعمل املستشارين؛ ثم أن ختتار املرشح األكثر مالءمة لنطاق العمل؛ والعمل عن كثب مع املستشار 

عىل مدار العملية بأكملها.

استفادت مجعية	تبنة	اخلريية من حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات إلبراز نقاط القوة والضعف 
الداخيل  التحليل  إىل  استنادًا  حمددة،  جماالت  يف  خباء  باستقطاب  اجلمعية  قامت  لذلك،  ونتيجة  الفريق.  لدى 
للمتطلبات الفنية الالزمة لتنفيذ محلة املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومية املعمرة أو النادرة يف بلدة تبنة/حمافظة 
بالقوانني  الزيتون وعىل اّطالع  إربد. وضّم اخلباء مهندسًا زراعيًا للعمل كمستشار فني متخصص يف أشجار 
املشكلة وصياغة ورقة  لتحليل  الزيتون  العلمي حول أشجار  البحث  الزراعية، وباحث ذو خبة يف  واألنظمة 

موقف.

حتديًا  املستهدفة  الفئات  بني  األمد  طويلة  تكون  ما  غالبًا  ملشكالت  رسيع  حل  أجل  من  التوقعات  إدارة	 متثل 
أصحاب  ومحاس  مشاركة  عىل  احلفاظ  الصعب  من  يكون  قد  بالتوقعات،  الوفاء  يتم  ال  فعندما  للمنظامت. 
املصلحة. ومن ناحية أخرى، فإن تأثري النجاح	غري	املتوقع يف الوصول إىل األهداف املنشودة حلملة املدافعة يمكن 

أيضًا أن خيلق فرصًا وحتديات جديدة أمام املنظامت، بام يف ذلك النزاعات الداخلية التي تتطلب إدارة رشيدة.

من  أوسع  وصوالً  لألفالم	 الرمادي	 اخلط	 أنتجتها	رشكة	 التي  حسني  امللك  شارع   209 برامج  سلسلة  حققت 
املتوقع، السيام يف حلقاته املتعّلقة بمشاركة الناخبني يف االنتخابات البملانية لعام 2016. حيث وصلت احللقات 
التواصل  وسائل  عىل  املشاركات  من  جدًا  كبري  عدد  لوجود  ونظرًا  )متكرر(.  مشاهد  ماليني  ثامنية  حوايل  إىل 
الناس،  آمال  مستوى  رفع  إىل  ذلك  أدى  حني  ويف  التعليقات.  كمية  جتاري  أن  الرشكة  تستطع  مل  االجتامعي، 
فإن نتائج االنتخابات مل ترق إىل مستوى توقعاهتم. وأدى ذلك إىل الشعور بخيبة األمل واخلذالن. حيث كان 

اجلمهور، وخاصة الشباب، يعتقدون أن التغيري سيأيت بسعة. غري أن تعزيز مشاركة املواطنني عملية طويلة.

اكتشف االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( أنه تم الوصول بشكل طبيعي إىل مزارعات إضافيات 
شفويًا من خالل النساء الاليت حصلن عىل تأمني صحي وتشاركن يف هذا اإلنجاز مع نساء أخريات. وعىل هذا 
النحو، فإن هدف محلة املدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين للوصول إىل 250 امرأة وصل 
فعليًا إىل أكثر من 700 امرأة يف جمتمع مستهدف واحد. وكان االحتاد يعمل بكامل طاقته خالل احلملة. وقد امتنع 
االحتاد عن استخدام التواصل اإلعالمي الذي كان سيأيت بنتائج عكسية. وكان بإمكان التواصل اإلعالمي أن 

يعيق بشكل واضح قدرة االحتاد عىل تنفيذ احلملة يف املجتمع املستهدف.

ة( اإلمجالية  )امَلهمَّ الرسالة  بشأن  قرارًا   )IRCKHF( حسني	امللك –	مؤسسة	 والبحوث	 املعلومات	 مركز	 واجه 
للمركز نتيجة خلبته القوية يف العمل وبناء عالقات مع الفئات الضعيفة من الشباب من خرجيي دور الرعاية. 
وانبثقت شبكة مقّدمي الرعاية من نجاح محلة متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن. حيث اخّتذ املركز قرار توسيع 
ته( ليشمل جماالً جديدًا من خالل االنضامم إىل عمل املدافعة املبارش مع خرجيي دور الرعاية  نطاق رسالته )َمهمَّ

من خالل شبكة مقّدمي الرعاية.

التحليل الداخيل )نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 
)»SWOT«

إدارة	التوقعات،	والنجاح	غري	املتوقع،	والنزاعات	الداخلية
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الّدروس المستفادة الكلية

البحث

ُيعّد البحث عنرصًا حاساًم إلثراء كل جانب من جوانب املدافعة. وإن البحث، سواء كان بسيطًا أو معقدًا، هو 
معّمقة  البحث احلصول عىل معلومات  ييّس  األربعة. حيث  املدافعة  إجراءات  األمهية جلميع عنارص  بالغ  أمر 
للبحث  حمددة  ُنُج  هي  التشاركية  البحث  أساليب  وإن  وفهمهم.  العالقة  أصحاب  إرشاك  مع  وحمّدثة  ودقيقة 
ترّكز عىل املشاركة والعمل املجتمعي. ويسعى هذا البحث إىل بناء تفاهم وتأمل بشكل تعاوين من أجل إحداث 
التغيري. ويعمل البحث عىل حتديد	وجهة املدافعة، بام يف ذلك التحوالت يف االجتاه عىل أساس معلومات جديدة 
وناشئة. ويشمل ذلك القوانني والسياسات )املحتوى( إىل جانب عمليات التنفيذ وكيف يمكن أن تؤثر هذه عىل 
اجلامعات املهمشة املختلفة )اهليكل(؛ والتجارب الفعلية للفئة املستهدفة )الثقافة(. ويوفر حتليل البحث األساس 
تواجهها  التي  األخرى  والعوامل  والوصمة  االجتامعي واإلعاقة  النوع  تراعي  التي  باحللول  للتوصية  واملسّوغ 
الفئات املهمشة. وكانت املهارات األساسية التي تم تعلمها واستخدامها يف كل محلة هي صياغة ورقة	موقف، 
دورًا  البحث  يلعب  كام  القرار.  صنّاع  إىل  توصيات  لرفع  متينًا  أساسًا  ذلك  وّفر  وقد  شامل.  بحث  إىل  استنادًا 
هامًا يف استخدام التكنولوجيا وصياغة الرسائل من أجل التواصل مع أصحاب املصلحة وإرشاكهم وحشدهم 
حول قضية ما. وبينام يوّفر البحث فوائد كبرية، فمن املهم تناول االعتبارات األخالقية واخلصوصية. حيث من 
الضحايا	 حلامية	 األذى«	 عدم	 »أوالً،	ضامن	 تفويض  ملتابعة  وآليات  بعمليات  مليًا  املنظامت  تفكر  أن  الرضوري 

والناجني الذين يبادرون إىل التشارك بالتجارب التي مّروا هبا.

استخدمت اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( منهجية التكتيكات اجلديدة كعملية تدريب 
تشاركية إلرشاك أعضاء ومنظامت املجتمع املحيل يف حتليل املشكلة األويل. حيث تم حتديد »املستثمرين« باستمرار 
كسبب رئييس الستنزاف أرايض الواجهة الشاطئية العامة. وعندما أجرت اجلمعية بحثًا معمقًا، قَدرت أن إيقاف 
املستثمرين،  بإمكان  يزال  ما  حيث  الشواطئ.  إىل  الوصول  يف  املواطنني  حق  بالرضورة  يضمن  لن  املستثمرين 
احلاليني واملستقبليني، فرض رسوم للوصول إىل الشاطئ بام يتجاوز قدرة معظم املواطنني األردنيني. وساعدت 
هذه االكتشافات يف توجيه محلة شواطئنا ليست للبيع يف االجتاه املطلوب للحفاظ عىل حق املواطن وقدرته عىل 

الوصول إىل الشواطئ العامة.

التشارك  املزارعات يف  الرتكيز إلرشاك  )SUPFW( جمموعات  املنتجات  للمزارعات	 النوعي	 االحتاد	 استخدم 
يف خماوفهن ومهومهن. حيث أّكدت املزارعات أن التأمني الصحي يمثل أولوية عالية جدًا بالنسبة هلّن. ونتيجة 
لذلك، تعاقد االحتاد مع خبري الستكشاف السبل القانونية للحصول عىل إعفاءات خاصة للمزارعات للحصول 
عىل التأمني الصحي. وكشف التحليل القانوين عن حقيقة أن العديد من املزارعات قد يستفدن بالفعل من احلق 
يف تأمني صحي جماين بسبب مستوى فقرهّن. وقام االحتاد بتصميم استبيان تستخدمه عضوات االحتاد لتحديد 
املزارعات يف الشونة الشاملية اللوايت قد يستوفني معايري األهلية. وقد حّول هذا االكتشاف جهود املدافعة التي قام 
هبا االحتاد من خالل تركيز محلة املدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين عىل تسهيل حصول 

املزارعات املؤهالت عىل حّقهن يف التأمني الصحي.

الُعرضة  الشباب  من  املستهدفة  الفئة  أفراد  بإرشاك   )FOCCEC( املجتمع  لتمكني	 التغيري	 سواعد	 مركز	 قام 
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز من خالل عمليات البحث التشاركية منذ بداية محلة متكني 
لتطوير وإجراء  املستهدفة رضورية  الفئة  منه. حيث كانت  الوقاية  باإليدز عىل  الُعرضة خلطر اإلصابة  الشباب 
واخلدمات.  التوعية  لطرق  مهمة  ورؤى  معلومات  النتائج  وقّدمت  الرتكيز.  وجمموعات  املسح  نتائج  وحتليل 
ومن  فعالة.  خدمات  لتقديم  تثقيفية  مواد  وأعّد  األقران  في  ملثقِّ تدريب  دليل  املركز  أنشأ  البحث،  إىل  واستنادًا 
خالل العمل جنبًا إىل جنب مع الفئة املستهدفة، حصل املركز عىل ثقتهم ويّس ذلك فهم نطاق الوصم املجتمعي 
والتمييز املنهجي الذي تواجهه تلك الفئة. وقد ساعد هذا الفهم عىل توجيه جهود املدافعة للمركز ملعاجلة التمييز 

املنهجي الذي حيدث يف املؤسسات الصحية، وخمتبات الفحص، وبني املهنيني العاملني يف املجال الصحي.

قام مركز	املعلومات	والبحوث	-	مؤسسة	امللك	حسني )IRCKHF( بإنشاء عملية بحث أقران مبتكرة، نّفذها 
مجع  عملية  إجراء  من  لتمكينهم  وتوجيهًا  مكثفًا  تدريبًا  تلّقيهم  بعد  أنفسهم  الشباب  من  الرعاية  دور  خّرجيو 
اتباع نج شمويل يف تصميم األبحاث وتنفيذها. وقد  املركز لضامن  ابتكارًا مهاًم استحدثه  البيانات. وكان هذا 
زاد هذا من أمهية نتائج البحث، مما يعكس حقيقة هذه الرشحية املهمشة واملنعزلة من املجتمع األردين. وكشفت 
النتائج أن خرجيي وخرجيات دور الرعاية لدهيم جتارب خمتلفة عند مغادرة دور الرعاية بوجود توّقع أن يعيشوا 
النوع االجتامعي  بشكل مستقل. وقد دعمت هذه املعلومات اهلامة تطوير تدخالت مستقبلية مالئمة وتراعي 

)اجلندر( من أجل النهوض بحملة متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن.

النساء-األردن )SIGI( يف املسامهة يف بحث وطني، األول من نوعه، لفهم نطاق  املعهد	الدويل	لتضامن	 نجح 
وجهات النظر القانونية واالجتامعية بشأن املادة 308. ومنحت هذه الدراسة صوتًا للضحايا وتوجيهات لتطوير 
احلملة الوطنية إللغاء املادة 308 من قانون العقوبات: نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات 
من العنف اجلنيس. ونتيجة لذلك، متّكنت النقاشات من الرتكيز عىل التغطية القانونية والرشعية الفعلية للجرائم 
اجلنسية املرتكبة ضد النساء والفتيات. وأجرى املعهد حوارات، بقيادة منظامت نسائية حملية، وّفرت منبًا للمعهد 

الّدروس األساسية

يضمن	البحث	القائم	عىل	حقوق	اإلنسان	إرشاك	
املجموعات	املهمشة	ومشاركتها.

أساليب البحث التشاركية )التدريب/جمموعات الرتكيز/
بحث األقران/ احلوارات( للتوصية باحللول
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

لعرض نتائج الدراسة البحثية وورقة موقف توجز توصيات حمددة للنقاش.

تبنت مجعية	املركز	اإلسالمي	اخلريية )ICCS( منهجية البحث التشاركي السيع حلملة حق الفتيات يف التعليم يف 
قرية جرف الدراويش - الطفيلة. وهلذا الغرض، قامت اجلمعية بتشكيل فريق بحثي مكون من عرشين عضوًا 
يمثلون املجتمع املحيل باإلضافة إىل أعضاء من خارج املجتمع. وقد حرص الفريق عىل متثيل كال اجلنسني قدر 
املستطاع بالنظر إىل الطبيعة املحافظة للقرية. وحرص الفريق البحثي عىل سامع أصوات الطالبات والطالب يف 
وصف املشكلة واقرتاح احللول. وعىل الرغم من أن الرتكيز كان عىل الطالبات إال أنم كانوا يرغبون يف معرفة 
ما إذا كان األوالد قد تأثروا كذلك بسبب عدم وجود مرافق مدرسية ملا بعد الصف السادس. وقد وّفر البحث 
معلومات هامة للمجلس البلدي يف املحافظة مما أدى إىل صدور قرار بتنسيب بناء مدرسة عىل موازنة املحافظة 

لعام 2020/2019.

اعتمد	مركز	املصري	الدويل	للدراسات	واألبحاث	والتدريب نجًا قائاًم عىل األبحاث للحوارات إلرشاك أعضاء 
املجتمع املحيل وصنّاع القرار يف املؤسسات واحلكومة يف محلة إنقاذ تراثنا الثقايف، حماربة احلفريات غري الرشعية 
واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار. حيث أن حتديد الثغرات يف توثيق وتسجيل اآلثار، باإلضافة إىل حتديد جمموعة 
للتصّدي  مناسبة  حلول  لتطوير  جديدة  رؤى  وّفر  قد  الربح  سلسلة  يعّززون  ممّن  العالقة  أصحاب  من  واسعة 
احلكومية  اإلجراءات  أن  وحتليلها  املشكلة  بحث  أوضح  وقد  وهتريبها.  األردن  آثار  يف  املرشوع  غري  لالجتار 
الثقايف  لرتاثه  املحيل  املجتمع  فهم  فبدون  لألردن.  الثقايف  الرتاث  حلامية  أساسيان  أمران  املجتمعية  واملشاركة 

وتقديره له ومشاركته فيه، سيستمر فقدان اآلثار يف األردن.

قام	مركز	األمرية	بسمة	للتنمية	-	الكرك )PBDC( بتكليف جهة وطنية متخصصة إلجراء حتليل خمبي لعينات 
قّدمته مؤسسة وطنية  دلياًل علميًا  النتائج  الكرك. وقد شّكلت  الصحي يف  الرصف  مياه  املياه من حمطة معاجلة 
معتمدة وشّكلت أداة ضغط حلشد أصحاب املصلحة والداعمني، وكذلك عند إجراء حوار مع صنّاع القرار. 
قوية  أداة  هذه  وكانت  وعواقبها.  للمشكلة  واضح  فهم  إىل  تستند  موقف  ورقة  إعداد  يف   النتائج  سامهت  كام 
استخدمها فريق احلملة عند عرض قضية املدافعة وتسليط الضوء عىل أمهية إجياد حلول مبارشة. وقد أدى ذلك 
الكرك: تطبيق  البيئية لوادي  املدافعة  نتائج أفضل يف محلة  الفريق عىل عرض ومناقشة وحتقيق  إىل حتسني قدرة 

القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة يف وادي الكرك.

تم حتديث صيغة حلقات 209 شارع امللك حسني التي أنتجتها رشكة	اخلط	الرمادي	لألفالم باستمرار استنادًا 
إىل املامرسات الُفضىل يف امليدان ورصد مشاركة اجلمهور. حيث أحرزت الرشكة نقلة كبرية يف التحول إىل مقاطع 
فيديو أقرص. وكانت هذه الصيغة ناجحة للغاية يف جذب مجهور الشباب املستهدف. ويف ناية املطاف قّلصت 
دقائق.  أربع  إىل  يرتاوح طوهلا من ثالث  لتصبح عىل شكل حلقات  دقائق  الثامين  ذات  الفيديو  مقاطع  الرشكة 
والقت هذه احللقات القصرية انتشارًا رسيعًا وواسعًا. وبغّض النظر عن طول الوقت املخصص لكل حلقة، كان 
من الرضوري احلفاظ عىل دقة وجودة املعلومات املقدمة. واكتشفت الرشكة بأن هذا يعني أن البحث يف املوضوع 

وعمليات املقابالت واجلهد املطلوب لكل حلقة بقي عىل حاله، برصف النظر عن طول مدة الفيديو.

لضامن  )الشفرات(  الرموز  عىل  قائم  بيانات  نظام   )FOCCEC( املجتمع  لتمكني	 التغيري	 سواعد	 مركز	 صمم 
خصوصية ورسية املستفيدين الذين يتلقون خدمات املشورة واالختبار يف محلة املدافعة لتمكني الشباب الُعرضة 
خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية منه. وينص هذا النظام عىل املتابعة والتتبع السي خلدمات اإلحالة للمراكز 
العامة واخلاصة املعنية باحلد من العنف واألذى. ويتيح النظام القائم عىل الرموز وخدمة اإلحالة ملركز سواعد 

متابعة املستفيدين املحالني لتسهيل وضامن توفري اخلدمات دون عوائق أو حتديات.

اكتشف املعهد	الدويل	لتضامن	النساء-األردن )SIGI( أن إجراء مقابالت مع الضحايا كان اجلانب األكثر صعوبة 
يف إطار البحث الذي أجراه فيام يتعلق باملادة 308. حيث تطلب ذلك من املعهد حتديد تدابري لضامن املامرسات 
األخالقية والسية مع املوازنة بني إمكانية التحويل لتقديم مشورة بشأناحلالة عند احلاجة. وأدرك املعهد أنه يف 
حني أن التشارك يف اخلبات قد ُيمّكن الضحايا، إال أن هذا يضعهن أيضًا يف أوضاع حمفوفة باملخاطر. وحافظ 
التحدث إىل الضحايا. وأّدى إرشاك  املعهد عىل رسية هوية الضحايا خاصًة ألن وسائل اإلعالم كانت تطلب 
الضحايا يف احلملة الوطنية إللغاء املادة 308 من قانون العقوبات: نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وامحوا 
الناجيات من العنف اجلنيس إىل املساعدة بشكل كبري عىل تقديم أدلة ورؤى بشأن تنظيم محلة املدافعة. حيث تم 

توثيق القصص لتسليط الضوء عىل الكيفية التي متت هبا إساءة استخدام املادة 308 والتالعب هبا خلدمة اجلناة.

استخدمت رشكة	اخلط	الرمادي	لألفالم البحث ورصد ردود فعل اجلمهور عىل الرسائل عىل حلقات 209 شارع 
امللك حسني عب اإلنرتنت. ويف حني تم تصميم بيانات قصرية وجريئة وجذابة جلذب انتباه مجهور الشباب، إال 
أنه يف بعض احلاالت جاء هذا النهج بنتائج عكسية. وعلمت الرشكة بأن الرسائل السلبية تسببت يف أن يّتخذ 
اجلمهور الذي يتابع احللقات موقفًا دفاعيًا بدالً من تشجيع املشاركة يف مناقشة املوضوع. وأدى هذا إىل تغيري 

تركيز الرشكة وتوجهها إلعداد رسائل إجيابية للمحافظة عىل تفاعل اجلمهور ومشاركته.

التكنولوجيا

السية ومحاية الضحايا 
- »أوالً، ال ضامن عدم األذى«

صياغة رسالة إجيابية
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الّدروس المستفادة الكلية

الحشد

الناس  مجيع  حصول  إمكانية  لضامن  املدافعة  جمال  يف  لعملنا  أفكارًا  يلهم  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  إن 
عىل احلرية واملساواة والكرامة. ويتمثل أحد اجلوانب احليوية هلذا العمل يف متكني الناس من املشاركة واحلشد 
للمطالبة بحقوقهم. حيث أن حشد أصحاب املصلحة هو املؤرش اخلارجي للتغيري، ويتامشى مع بناء القدرات 
الداخلية. ويأخذ احلشد أشكاالً عديدة، وربام ال حيّده سوى خيالنا وإبداعنا. وتشمل املكونات احلاسمة لتحقيق 
أهداف احلملة	إرشاك	أصحاب	املصلحة	والسكان	املهمشني،	وحتديد	احللفاء	وإرشاكهم	بشكل	فعال. وتلعب 
التكنولوجيا دورًا أكب يف كيف نعمل معًا ونحشد نحو حلول قائمة عىل حقوق اإلنسان. وإن سوء الفهم الشائع 
بني منظامت املدافعة هو أن مشاركة وسائل اإلعالم ُتعتب دائاًم أكثر آليات التواصل فعالية ورضورية للمدافعة 
الناجحة. غري أنه من املهم حتديد خماطر وحمّددات وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي للحشد.

حّدد مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع	)FOCCEC( يف البداية العديد من املنظامت لغرض التعاون املحتمل 
بشأن محلة  لتمكني الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية منه. ولكن نتيجة ملناقشة هدف احلملة 
املناعة  نقص  فريوس  بفحص  يتعلق  فيام  املهمشة  الفئات  تواجههام  اللذين  والتمييز  الوصم  مكافحة   - املحدد 
البرشي - قرر املركز تضييق نطاق أصحاب املصلحة من أجل التوعية والتعاون. وحرص املركز أن يضم فريق 

في أقران من الفئة املستهدفة واختار عددًا أقل من أصحاب املصلحة للعمل معهم مبارشة. صنع القرار مثقِّ

وصلت	اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( إىل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف 
الوصول  للتعرف عىل احلق يف  الشعب  لعامة  تنظيم ورش عمل توعوية  تم  للبيع. حيث  ليست  محلة شواطئنا 
العقبة االقتصادية اخلاصة )ASEZA(. ثم  التنمية لسلطة منطقة  الساحلية وخطط  املوارد  الشاطئ، وحالة  إىل 
ُطلب من هذا اجلمهور املستهدف املشاركة. واستخدمت اجلمعية جمموعة واسعة من التكتيكات إلرشاك فئات 
معينة من أصحاب املصلحة يف أنشطة عامة. حيث أجرى بالغون وشباب وأشخاص ذوو إعاقة زيارات ميدانية 
إىل شواطئ العقبة لرؤية حالة الشواطئ العامة مبارشة. وقاموا بتنظيم أعامل تنظيف للشاطئ ومنطقة الغوص. 
والبالغني واألشخاص  الشباب  الوضع من خالل  إىل  قبل اجلمهور ووسائل اإلعالم  أكب من  انتباهًا  وجذبوا 

ذوي اإلعاقة الذين وقفوا جنبًا إىل جنب لتشكيل »سلسلة برشية« عىل طول الواجهة الشاطئية العامة.

نتائج  عىل  ركزت  املصلحة  أصحاب  مع  حوارات  والتدريب  واألبحاث	 للدراسات	 الدويل	 املصري	 مركز	 نظم 
مّكن  وقد  اآلثار.  يف  املرشوع  غري  االجّتار  عن  الناتج  الثقايف  للرتاث  الفادحة  للخسائر  فهاًم  بنت  التي  البحث 
ذلك خمتلف أصحاب املصلحة - املجتمع املحيل واملنظامت غري احلكومية والوكاالت احلكومية والنواب - من 
التحقق من صحة النتائج واملشاركة يف تصميم حلول حلملة إنقاذ تراثنا الثقايف، حماربة احلفريات غري الرشعية 

واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار.

أقّرت اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( بأمهية إرشاك احللفاء يف اختاذ القرارات وإدارة 
احلمالت من أجل تقييم واستخدام أفضل املهارات واملوارد املتاحة. ونتيجة لذلك، متكنت اجلمعية من التواصل 
مع خباء وأكاديميني ونقابات مهنية للتعاون يف بحث حاسم حلملة شواطئنا ليست للبيع. وقّدم هؤالء اخلباء 
جماالت بحث رئيسية: ظروف املوارد الساحلية التي شملت قياس اخلط الساحيل وتطوير اخلرائط؛ وآثار مشاريع 
التنمية عىل سبل العيش )الصيد والسياحة والرتفيه(؛ وحتليل اخلطط التنموية لسلطة منطقة العقبة االقتصادية 

اخلاصة.

قام االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( بإرشاك احللفاء من اجلمعيات األعضاء يف االحتاد ومنظامت 
نسوية أخرى يف األغوار الشاملية لالنضامم إىل محلة املدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين. 
وكان من بني هذه املنظامت احلليفة عضو يف االحتاد وأربع منظامت نسائية حملية أخرى. وشّكل هؤالء احللفاء 
جمموعة أساسية انبثق عنها ثالثة فَِرق قامت بتنفيذ احلملة. ووفر التدريب عىل منهجية التكتيكات اجلديدة لالحتاد 
وحلفائه لغة وفهاًم مشرتكًا للمدافعة التي كانت متاحة جلميع النساء، بام يف ذلك القياديات األميات. وعّزز هذا 
التعاون وروح الفريق األمر الذي ساهم يف مرونة االحتاد من خالل مساعدته يف اختيار األشخاص املناسبني - 

أولئك الذين يؤمنون برؤيته وقدراته، وأن يكونوا منفتحني عند التعامل مع التغيريات يف محلة املدافعة.

أمضت رشكة	اخلط	الرمادي	لألفالم وقتًا طوياًل يف إجراء بحوث حول كل حلقة من سلسلة برامج 209 شارع 
امللك حسني. وكانت الرشكة تتعاون مع واحدة أو اثنتني من منظامت املجتمع املدين لكل حلقة من سلسلة برامج 
معّمق  بحث  إجراء  هلم  سبق  الذين  أولئك  مع  مقابالت  إجراء  التعاون  هذا  ويّس  حسني.  امللك  شارع   209

وخرجوا بتوصيات حمّددة.

واخلاصة  العامة  الصحية  اخلدمات  مع  رشاكات   )FOCCEC( املجتمع  لتمكني	 التغيري	 سواعد	 مركز	 أنشأ 
وأصحاب املصلحة املؤسسيني من أجل تعزيز محلة لتمكني الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية 
منه. وساعدت هذه الرشاكات عىل تيسري قدرة املركز عىل تتبع الوصول إىل اخلدمات الصحية للشباب الُعرضة 
خلطر اإلصابة مع تقليل التحديات والعقبات التي حتول دون وصول الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة إىل تلك 

الّدروس األساسية

متكني	أصحاب	املصلحة،	والسيام	أولئك	من	املجموعات	
املهمشة	املتأثرين	بالقضية،	للحشد	نحو	حلول	قائمة	عىل	

حقوق	اإلنسان.

إرشاك	أصحاب	املصلحة	والفئات	املهمشة	من	السكان

إرشاك احللفاء )التعاون/الرشاكات/ التحالفات/بناء 
الشبكات(

الرشاكات

الشبكات
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اخلدمات.

استهدف التواصل املبدئي الذي قام به مركز	املعلومات	والبحوث	-	مؤسسة	امللك	حسني )IRCKHF( جمموعة 
واسعة من املنظامت التي تقدم خدمات بالفعل أو التي قد تكون مهتمة بتوفري خدمات للشباب الذين يغادرون 
دور الرعاية. غري أنم رسعان ما أدركوا أمهية إرشاك املنظامت التي وافقت عىل استخدام وتشجيع املصطلحات 
اإلجيابية التي يرغب فيها خرجيو دور الرعاية أنفسهم، مثل مصطلح »أيتام«، و«خرجيي دور الرعاية« و«الشباب 
فاقدي السند األرسي«. ونتيجة لذلك، اجتمعت هذه املنظامت ملعرفة املزيد حول عملها وما يمكنهام تقديمه. 
وقد أرسى هذا األساس لبناء شبكة إحالة خلّرجيي دور الرعاية. وقد تم حشد ست منظامت لتشكيل شبكة من 
مقدمي اخلدمات خلرجيي دور الرعاية - بدءًا من فرص التعليم املهني إىل املساعدة القانونية. وتعمل الشبكة حاليًا 
عىل آلية تنطوي عىل نظام إلدارة احلاالت من أجل تنسيق خدماهتا املقّدمة إىل خرجيي دور الرعاية بشكل أفضل.

قامت اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( ببناء حتالف مكون من 21 منظمة حملية تضمنت 
أعضاء  وتوىل  مهنية.  ونقابات  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  بيئية  ومنظامت  وأكاديميني  وخباء  املعنيني  األفراد 
2,600 شخص، بام يف ذلك  136 منظمة وأكثر من  التحالف املسؤوليات من خالل ثامين جلان قامت بإرشاك 
الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف محلة شواطئنا ليست للبيع. ولقد حّقق مستوى املشاركة املجتمعية التي تم 
إنشاؤها من خالل احلملة نجاحًا كبريًا آخر - فقد احّتدت تسع من أكب املنظامت غري احلكومية البيئية يف األردن 
لتشكيل احتاد للجمعيات البيئية.. وأصبح هذا التحالف البيئي الوطني يف عام 2015 احتادًا، حيث كان االحتاد 

األول من نوعه يف األردن الذي يقوم باملدافعة البيئية عىل مستوى وطني

قام املعهد	الدويل	لتضامن	النساء-األردن )SIGI( ببناء وحشد حتالف يضم أكثر من 100 من منظامت املجتمع 
 308 املادة  إلغاء  تنفيذ محلة  القدرات عىل  التي عملت بشكل مجاعي لتوفري  املدين املحلية واإلقليمية والوطنية 
من قانون العقوبات - نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات من العنف اجلنيس. وشمل ذلك 
اختيار مندوبني حمليني من مجيع املحافظات االثنتي عرشة. وتم تزويد هؤالء املندوبني بالتدريب لتمثيل موقف 
التحالف وتوصياته بشأن املادة 308. ويشيد املعهد باالهتامم والتقدير الكبريين للعديد من اجلهود واألصوات 
واإلجراءات غري احلكومية واحلمالت األخرى واإلجراءات احلكومية الوطنية التي تضافرت إلدانة املادة 308 

والدعوة إىل إلغائها.

التي ركزت عىل حتديد  البحوث  )IRCKHF( من  امللك	حسني  والبحوث	-	مؤسسة	 املعلومات	 استفاد	مركز	
مصطلحات الوصم املستخدمة ضد األيتام وخّرجيي دور الرعاية يف وسائل اإلعالم )الصحف ووسائل اإلعالم 
العامة( يف األردن. وكان هذا البحث اإلعالمي مفيدًا جدًا لتحديد أنواع التمييز ومصادره من أجل حشد وسائل 
اإلعالم للحد من هذا التمييز والقضاء عليه. ونجح املركز يف احلصول عىل دعم من مصادر إعالمية الستخدام 
دليل مصطلحات »افعل وال تفعل« الذي أعّدته محلة متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن. واستنادًا إىل الرصد 
امتثال  معّدل  ويوجد  اجلديدة.  املصطلحات  باستخدام  التزامها  اإلعالم  وسائل  ُتظهر  املركز،  قبل  من  املستمر 
أو  األيتام  موضوع  تناول  أثناء  تستخدمها  التي  املصطلحات  غرّيت  فقد  املختلفة.  اإلعالم  وسائل  من  مرتفع 
لتصويب  املحرر  إىل  إرسال رسالة  إىل  املركز  فيها  التي يضطر  احلاالت  تناقص يف عدد  احلديث عنهم. وهناك 

مقال.

تسّلط جتربة	االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( الضوء عىل أمهية النظر يف الغرض من وتوقيت 
التواصل إلرشاك وسائل اإلعالم يف عملية احلشد. حيث نجح االحتاد يف الوصول إىل أكثر من 700 مزارعة يف 
جمتمعهن املستهدف دون أي مساعدة إعالمية. ويف نفس الوقت، أدرك االحتاد الدور اهلام الذي يمكن أن تلعبه 
وسائل اإلعالم يف توعية وتثقيف اجلمهور حول حقهم يف التأمني الصحي. وقرر االحتاد إرشاك وسائل اإلعالم 
فقط بعد التنفيذ الناجح حلملة املدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين. وكانت الغاية من هذا 
القرار اهلام بإخبار قصة املدافعة اخلاصة به لوسائل اإلعالم ال تقترص عىل إعالم املزارعات فقط، وإنام إعالم مجيع 
العائالت التي يقّل دخلها عن 300 دينار يف الشهر، بأن لدهيم احلق يف احلصول عىل تأمني صحي جماين. وعنّي 
االحتاد مستشارًا إعالميًا إلجراء التواصل مع وسائل اإلعالم. وتم كتابة تقارير عن قصة نجاحه خارج منطقته 

املحلية، بام يف ذلك مقاالت مكتوبة ومقابالت تلفزيونية تم بثها.

ألقت  عندما  املجتمعي  التغيري  أجل  من  الزخم  عىل  بالبناء   )SIGI( النساء-األردن  لتضامن	 الدويل	 املعهد	 قام	
افتتاح  املرأة، كلمة يف  األردنية لشؤون  الوطنية  اللجنة  رئيسة  بنت طالل،  بسمة  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة 
محلة 16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة يف ترشين الثاين/نوفمب 2016. وغالبًا ما ترّكز تغطية وسائل اإلعالم 
308 من  املادة  إلغاء  النهوض بحملة  املعهد عىل  الفهم  التقليدية عىل فعاليات وشخصيات مميزة. وساعد هذا 
حشد  وتم  اجلنيس.  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب  من  اجلناة  إفالت  أوقفوا  نجاة:   - العقوبات  قانون 
التغطية اإلعالمية لتضخيم اإلجراءات واألعامل التي أنتجها املعهد وأعضاء التحالف من خالل البث اإلذاعي 
واملنشورات التي صدرت عن شخصيات إعالمية من النساء والرجال، ورسامي الكاريكاتري، وكّتاب األعمدة.

استخدم مركز	الرعاية	الالحقة	للسجناء	)إدماج( )EDMAJ( منصات وسائل اإلعالم التقليدية إلثارة قضية 

التحالفات

اإلعالم  )وسائل  اإلعالم  وسائل  وإرشاك  التكنولوجيا 
التقليدية، وسائل التواصل االجتامعي، الفيديو، إلخ.( 

وسائل اإلعالم التقليدية 
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االنتهاكات التي يتعرض هلا السجناء وعائالهتم بعد إطالق رساح السجناء. ورّكز )إدماج( عىل استخدام البامج 
الدينية بسبب انتشارها وشعبيتها. كام استخدم وسائل اإلعالم التقليدية لتقديم هذه القضية إىل اجلمهور لزيادة 
السابقني وعائالهتم.  بالسجناء  السلبية املحيطة  النمطية  الوعي بوجود هذا االنتهاك واملسامهة يف تغيري الصور 
تغطية  السجن  من  اخلروج  بعد  بالعمل  التأهيل  و  مراكزاإلصالح  نزالء  التي حققتها محلة  النجاحات  والقت 
واسعة. عىل سبيل املثال، تم ذكر رشكات القطاع اخلاص التي وافقت عىل توظيف سجناء سابقني دون طلب 
شهادة عدم حمكومية يف الصحف والتلفزيون والراديو. وتم تسليط الضوء عىل هذه الرشكات كقدوة لرشكات 

ومؤسسات أخرى لتكون مصدر إهلام هلا وحتذو حذوها.

امللك  شارع   209 لبنامج  كمنصة  االجتامعي  التواصل  لوسائل  لألفالم  الرمادي	 اخلط	 رشكة	 استخدام  أثبت 
حسني أنه أداة فعالة للتواصل إلرشاك الشباب األردين وحشدهم، والسيام الرجال. وكان هناك اختالف واضح 
يف املشاركة حسب اجلنس، مع ضعف واضح يف جذب مشاركة اإلناث. وعزت الرشكة هذه الفجوة إىل عاملني 
رئيسيني. أوالً، مل تكن الرسائل الرئيسية تراعي النوع االجتامعي. عىل سبيل املثال، يعتب استخدام اللغة الذكورية 
بشكل عام »حمايدًا«، ولكنها يف الواقع منحازة لصيغة املذّكر. وكشف هذا أن التحول يف اللغة قد حُيدث فرقًا يف 
كيفية تفاعل النساء مع احللقة. ثانيًا، مل يتم تقديم معلومات وحقائق تتعلق بكيفية تأثري القوانني واملوضوعات 
التي نوقشت عىل كل من الرجال والنساء. واستجابت الرشكة عن طريق إنتاج بعض احللقات التي ركزت عىل 
املرأة يف  النوع االجتامعي مثل كوتا  املبنية عىل  املساواة  الضوء عىل ُسبل االنتصاف لعدم  التي سّلطت  القضايا 
قانون االنتخابات. والحظت الرشكة بأن طبيعة وسائل التواصل االجتامعي مّثلت حتديات للحشد. عىل سبيل 
املثال، كان الناس ينرشون املشاركات ثم ينسون أمرها، مما جيعل من الصعب احلفاظ عىل االهتامم وكذلك حتسني 

التواصل والتفاعل مع اجلامهري املستهدفة. 

النتائج بشكل مبتكر من بحوث  املعلومات	والبحوث	-	مؤسسة	امللك	حسني )IRCKHF( بتوجيه  مركز	 قام 
األقران واستطالع الوصمة االجتامعية إىل مسحية وصفحة تواصل اجتامعي قائمة عىل قصص شخصية خلرجيي 
دور الرعاية. حيث ألقت املسحية الضوء عىل بعض التحديات املرتبطة بالنوع االجتامعي )اجلندر( التي تواجهها 
خّرجيات دور الرعاية مع إبراز العقبات املشرتكة والعامة التي يواجهها خّرجيو دور الرعاية. ومن أجل بناء الوعي 
وتعزيز التفاعل بني خرجيي دور الرعاية والطالب وعامة الشعب بطريقة مبتكرة، أطلق املركز صفحة تواصل 
اجتامعي عىل الفيسبوك بعنوان »ناس من عامن«. وهبذه الطريقة، تشاركت محلة »متكني خّرجيي دور الرعاية يف 
األردن« بقصص عن خرجيي دور الرعاية، السيام الشباب فاقدي السند األرسي. كام قّيم املركز األثر الذي قد 
حُتدثه وسائل التواصل االجتامعي عىل الضحايا والناجني أثناء تشاركهم بقصصهم والنظر يف كيفية معاجلة أي 
آثار سلبية. وحرص املركز عىل أن يتم احلفاظ عىل رسية هويات الشباب. وكانت النتيجة يف هذه احلالة إجيابية 

للغاية حيث تعاطف الناس مع التحديات التي يواجهها خّرجيو دور الرعاية.

السكان  فئة  حلشد  فعالية  الطرق  أكثر  دقيق  بشكل   )FOCCEC( املجتمع  لتمكني	 التغيري	 سواعد	 مركز	 قيم 
آليات  استخدام  من  وبدالً  منه.  الوقاية  عىل  باإليدز  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الشباب  متكني  محلة   يف  املستهدفة 
املعلومات.  يف  الشفوي  والتشارك  لوجه  وجهًا  املبارشة  التوعية  عىل  املركز  ركز  العامة،  اإلعالمية  التوعية 
مدروس  بشكل  أستخدم  أنه  كام  األساسية.  املستهدفة  الفئة  إىل  للوصول  للغاية  فعالة  طريقة  هذه  كانت  ولقد 
موقعه اإللكرتوين وصفحته عىل الفيسبوك للرتويج ملواد تثقيفية باإلضافة إىل اخلط الساخن واخلدمات العامة 
التوعية حول  لرسائل  الرتويج  التواصل االجتامعي مفيدة يف  به. وكانت وسائل  ومعلومات االتصال اخلاصة 
الفحص السيع لفريوس نقص املناعة البرشي، والسيام مقاطع الفيديو املفيدة، التي تستهدف الرجال والنساء 

باستخدام موقع املركز اإللكرتوين وصفحته عىل الفيسبوك.

إن محلة شواطئنا ليست للبيع التي	نظمتها	اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( استخدمت 
بفعالية نتائج بحوثها يف مقطع فيديو مدته ثامين دقائق. حيث سلط مقطع الفيديو الضوء عىل الرسائل ذات األولوية 
للحملة فيام يتعلق باملشاكل التي نشأت عن التطوير احلرضي غري املراقب وبيع الشواطئ العامة ملستثمرين من 
القطاع اخلاص. وقد متحور تطوير رسالة احلملة عىل أربعة جماالت ملحاور رئيسية: الوصول إىل الشاطئ هو حق 
من حقوق اإلنسان؛ واآلثار البيئية واالقتصادية؛ والصحة والسالمة العامة؛ والتمييز االجتامعي. وقد تم توجيه 
هذه املعلومات اخلاصة بالرسالة يف مقابالت عىل التلفزيون واإلذاعة والتي استمرت يف بناء وعي جمتمعي أوسع 

ومشاركة يف إجراءات احلشد.

إشراك صنّاع القرار

القرار غري الرسميني يف  التغيري عىل املستويات الوطنية للحكومة أم مع صنّاع  سواء كان يتم السعي إىل حتقيق 
حيث  القرار.  صنّاع  إرشاك  تتطلب  والثقايف  واملنهجي  السياسايت  التغيري  جمال  يف  املدافعة  فإن  املحيل،  املجتمع 
تعوق  التي  البرشية  والسلوكيات  واآلليات  السياسات  لفهم  رضوريًا  أمرًا  كحلفاء  القرار	 صنّاع	 إرشاك	 ُيعتب 
الثقة	واالهتامم	واالستثامر	يف	إجياد	احللول.  بناء	 الفعال. وجتلب هذه املشاركة فوائد إضافية عن طريق	 تنفيذها 
وبشكل عام، هيتم الناس يف مراكزإاختاذ القرار بشكل حقيقي باملساعدة وحل املشكالت ليكونوا أكثر فعالية. 
البرشية واملالية، يميل إىل جعل  املوارد، سواء  النقص يف  املوارد. وإن هذا  يعانون من نقص يف  ولكن غالبًا ما 

وسائل التواصل االجتامعي

الفيديو

الّدروس األساسية

تتطلب	املدافعة	من	أجل	تغيري	منهجي	وسياسايت	وثقايف	
مشاركة	صنّاع	القرار

إرشاك	صنّاع	القرار	كحلفاء	والختاذ	إجراءات	بشأن	
التوصيات	القائمة	عىل	األدلة
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املؤسسات - واملسؤولني عنها - يتوخون احلذر أو حتى يقاومون إجراء أي تغيريات. ويمكن هلذا أن يشّكل 
حتديًا لفهم	العمليات	البريوقراطية	للتغلب	عىل	العوائق	املؤسسية. ومن املفيد بشكل خاص حشد	صنّاع	القرار	
إلاختاذ	إجراءات	بشأن	التوصيات	القائمة	عىل	األدلة	مع	فهم	ديناميكيات	السلطة	القائمة. ومن شأن هذا أن ييس 
تقييم طريقة	الضغط	األكثر	فعالية	مع	صنّاع	القرار	املعنيني. وتوفر الدراسة الشاملة للسياق فرصًا لالستفادة	من	
مصادر  أو  البحوث  من  تأيت  التي  التوصيات  وإن  القائمة.  والسياسية	 االجتامعية	 اهلرمية	 والشبكات	 العالقات	
أخرى مثل الشهادات الشخصية تؤكد صحة التوصيات. وهذا يمكن أن يؤدي إىل مكاسب كبرية. ومن املهم 
أيضًا إدراك أن جهود املدافعة يف جمال تغيري السياسات والتغيري االجتامعي تتطلب من املؤسسات االستثامر يف بناء 

عالقات واسرتاتيجيات عىل املدى الطويل.

االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  من موظفي   )JREDS( األردن  البحرية	يف	 البيئة	 امللكية	حلامية	 اجلمعية	 طلبت	
اخلاصة مساعدهتم يف فهم التنظيم اهليكيل ومهام سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. ويف إطار عملية إرشاك 
صنّاع القرار من املستوى املتوسط، أصبح هؤالء املوظفون حلفاء ال يقدّرون بثمن لنجاح محلة شواطئنا ليست 
للبيع. وقد قّدم هؤالء احللفاء، وهم من مواطني العقبة ذوي املعرفة واخلبة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
اخلاصة، معلومات عن عدم وجود أوامر توجييهة بشأن الشواطئ العامة يف املخطط الشمويل للسلطة. ولقد فتح 
الباب أمام حل فوري وفعال للحفاظ عىل أرايض اخلط الساحيل وحق املواطنني يف  البريوقراطية  فهم العملية 
الوصول إىل الشواطئ العامة. وبام أن »املخطط الشمويل« قد حّدد قرارات رئيسية بشأن أولويات التنظيم والتنمية 

يف العقبة، فقد حتّول الرتكيز املبارش للحملة إىل تعديل »املخطط الشمويل« ليشمل تفويضًا للشواطئ العامة.

قام	االحتاد	النوعي	للمزارعات	املنتجات )SUPFW( بإرشاك مدير مديرية التنمية االجتامعية، يف مكتب وزارة 
املجاين.  الصحي  التأمني  يف  املزارعات  حق  أجل  من  املدافعة  محلة   يف  الشاملية،  الشونة  يف  االجتامعية  التنمية 
للتأمني الصحي؛ مرافقتهم يف  الطرق احلاسمة: حتديد متطلبات األهلية  املدير االحتاد يف عدد من  وساعد هذا 
تقديم ندوات توعية للمزارعات حول آلية احلصول عىل التأمني الصحي وتوثيق األهلية؛ واملساعدة يف معاجلة 
العوائق البريوقراطية  ومن أجل التغلب عىل العمليات البريوقراطية والعوائق املؤسسية، نّسق االحتاد مع تسع 
هيئات حكومية إلعداد املوظفني احلكوميني الستقبال عرشات النساء اللوايت يصلن إىل كل دائرة من أجل إكامل 
إجراءات تقديم طلباهتن. ونتج عن هذا اجلهد املنسق حصول أكثر من 550 من املزارعات عىل حقهن يف التأمني 
الصحي املجاين؛ كام بدأت وزارة التنمية االجتامعية بالعمل عىل أصدار دلياًل لتسهيل عملية احلصول عىل التأمني 

الصحي املجاين وفًقا ملعايري األهلية.

التنمية  وزارة  مع  رسمية  عالقات   )IRCKHF( حسني  امللك	 مؤسسة	 	– والبحوث	 املعلومات	 مركز	 أقام 
االجتامعية من خالل مذكرة تفاهم للميّض ُقدمًا يف محلة  متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن. ولقد استغرقت 
هذه العملية وقتًا طوياًل بسبب البوتوكوالت املحّددة املطلوبة للمشاركة. واستغرق التواصل مع وزارة التنمية 
االجتامعية وقتًا أطول بكثري مما توّقعه املركز. حيث اكتشف املركز بأنه ال يستطيع إجراء مقابالت مع دور الرعاية 
ومقّدمي الرعاية قبل توقيع مذكرة تفاهم. ونتج عن هذه العملية البريوقراطية تأخريات أّثرت عىل وصول املركز 
إىل املعلومات. ولكن بمجّرد توقيع مذكرة التفاهم، تم إزالة العائق املؤسيس ومتكن املركز من املشاركة مع وزارة 

التنمية االجتامعية كحلفاء للوصول إىل املعلومات اهلامة والتنسيق مع املوظفني ومقّدمي الرعاية. 

عشرية  شيخ  من  تتألف  حملية  وفود  بإنشاء  حتالفه  وأعضاء   )SIGI( النساء-األردن  لتضامن	 الدويل	 املعهد	 قام	
– نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من  308 من قانون العقوبات  ورجل دين وأخصائي إعالمي حلملة  إلغاء املادة 
السلطة  لديناميكيات  فهمها  من  باالستفادة  الوفود  هذه  وقامت  اجلنيس.  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب 
القائمة يف عملية الضغط التي قامت هبا والتي قّدمت إرشادات حول كيفية الوصول إىل صنّاع القرار يف جمتمعهم 
املحيل ليصبحوا حلفاء. ومن أجل إظهار الدعم القادم من جمموعة واسعة من املجتمع املدين، نظم املعهد وفودًا 

رفيعة املستوى من مجيع املحافظات للمدافعة مع اهليئات احلكومية والنواب إللغاء املادة 308.

–	الكرك )PBDC( بفعالية مع صنّاع القرار من خالل أعضاء جلنة احلملة.  تفاعل	مركز	األمرية	بسمة	للتنمية	
حيث ضم هؤالء األعضاء ممثلني عن جملس املحافظة )الالمركزية( ونشطاء بيئيني ومسؤولني من قطاعات البيئة 
أتاح  السلطة. وقد  الكرك. وقد عزز هذا من فهمهم هلياكل وديناميكيات  والزراعة واملياه والصحة يف حمافظة 
لسلطة  العام  األمني  وخاصة  القرار،  صنّاع  مع  وعواقبها  القضية  ملناقشة  مبارشة  حوارات  إلجراء  فرصًا  ذلك 
املياه واألمني العام لسلطة وادي األردن. ومن خالل التعاون مع حمافظ الكرك، متكن املركز من ممارسة الضغط 
الوطنية  القوانني  تطبيق  الكرك:  لوادي  البيئية  املدافعة  حلملة   اهلامة  النتائج  من  وكان  والري.  املياه  وزارة  عىل 
ملحطة  الفورية  للصيانة  أردين  دينار  ألف   250 ختصيص  الكرك  وادي  يف  العادمة  املياه  مع  بالتعامل  املتعلقة 
املقاول املسؤول لتسيع العمل يف حمطة املعاجلة اجلديدة وااللتزام بجداول  املعاجلة، باإلضافة إىل الضغط عىل 

العمل املحددة.

والوجهاء  العشرية  يتمتع شيوخ  القرية حيث  داخل  االجتامعي  اهليكل  بنجاح من  اخلريية  تبنة	 مجعية	 استفادت 
املحليني )املخاتري( بمكانة وتأثري كبريين. واستطاعت اجلمعية تفعيل دور هؤالء املخاتري من خالل كسب دعمهم 
يف تقديم مطالب قائمة عىل احلقوق ختدم املصلحة العامة جلميع سكان تبنة. وكان من شأن تفعيل دور املخاتري 

فهم العمليات البريوقراطية للتغلب عىل العوائق املؤسسية

فهم ديناميكيات السلطة القائمة

االجتامعية  اهلرمية  والشبكات  العالقات  من  االستفادة 
والسياسية القائمة
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الّدروس المستفادة الكلية

تغيري دورهم التقليدي املتمثل يف تقديم مطالب عشائرية أو شخصية. وعالوة عىل ذلك، رافق هؤالء الوجهاء 
فريق اجلمعية خالل زياراته لصنّاع القرار لتوضيح املشكلة والتأكيد عىل جدية مطالب محلة  املحافظة عىل أشجار 
الزيتون الرومية املعمرة أو النادرة يف بلدة تبنة/حمافظة إربد. وثبتت أمهية دور املخاتري وجّدية املطالب عندما قّدم 
املخاتري نتائج املرشوع يف حفل ختامي مهم. حيث تم تقديم عريضة موقعة وتوصيات ذات صلة إىل مدير مديرية 
الزراعة يف إربد، لتقديمها إىل وزير الزراعة. ويف ناية املطاف، نتج عن ذلك قيام اجلمعية بتدريب موظفي الوزارة 
عىل القوانني ذات الصلة بحامية أشجار الزيتون الرومية وكيفية تنفيذها. كام طرحت وزارة الزراعة عطاء لرشاء 

آلية متخصصة القتالع ونقل أشجار الزيتون الرومية بشكل آمن إذا ما دعت الرضورة.

قامت محلة شواطئنا ليست للبيع التي نّظمتها اجلمعية	امللكية	حلامية	البيئة	البحرية	يف	األردن )JREDS( بجمع 
بيانات بحثية شاملة، مثل اآلثار البيئية واالجتامعية واالقتصادية، ومعلومات تارخيية عن امللكية العامة لألرايض، 
والنظر يف تفويض سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة نفسها. وقّدم هذا دلياًل قويًا لكل من العامة وصنّاع 
القرار للحفاظ عىل الواجهة الشاطئية املتبقية ومحاية حق عامة الشعب يف الوصول إليها. وقامت اجلمعية، مع 
حتالف املنظامت املجتمعية، بمامرسة ضغط إضايف من خالل إجراء جمموعة متنوعة من املظاهرات العامة البادية 
للعيان إلظهار االهتامم املجتمعي الواسع والدعم للحفاظ عىل الشواطئ العامة، مثل فعاليات تنظيف الشاطئ.

امللك  209 شارع  برامج  القضايا لسلسلة  الرمادي	لألفالم حول  رشكة	اخلط	 التي أجرهتا  املكثفة  إن األبحاث 
حسني جعلتهم فعليًا »خباء يف القضايا«. وقد ساعدهم ذلك عىل فهم أن أعضاء البملان، نظرًا لضيق الوقت 
واملوارد، ليس لدهيم الكثري من التفاصيل حول القوانني بقدر ما يمتلكه موظفو الرشكة. ونتج عن تفاعل الرشكة 
عىل  احلفاظ  والثاين،  كبرية؛  وطاقة  طوياًل  وقتًا  يتطلب  العالقات  بناء  أوالً،  مهامن:  درسان  القرار  صنّاع  مع 
الثقة عند بناء العالقات مع صنّاع القرار أمر بالغ األمهية. عىل سبيل املثال، يف حال ُأعطَيت الرشكة معلومات 
أيضًا  هذا  ساعد  وقد  األخرض«.  »الضوء  عىل  حتصل  حتى  تستخدمها  ال  فإنا  إستخدامها،  عدم  منها  وُطلب 
عىل إعداد الرشكة ومساعدهتا عىل فهم مبرات احلكومة إىل جانب وجهات نظر أخرى حول القضايا. وكانت 
الفيسبوك، كمنصة حلشد  التواصل االجتامعي، وال سيام صفحتها عىل  الرشكة قد خططت إلستخدام وسائل 
اجلمهور للتواصل مبارشة مع النواب. ولكنّها واجهت عائقًا مهاًم أمام هذا اهلدف عندما اكتشفت أن النواب ال 
يستخدمون أو ال يعرفون كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي بفعالية. وكشف هذا عن حتٍد تكنولوجي 
واضح وحاجة الرشكة للنظر يف أساليب مبتكرة أخرى يف املستقبل خللق تفاعل ومشاركة بني النواب واجلمهور.

قام مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع )FOCCEC( ببناء الثقة واالهتامم واالستثامر من خالل االجتامعات 
املبارشة مع السلطات املعنية لتوضيح املوضوع الذي يركزون عليه وإجياد هدف مشرتك إلرشاكهم يف محلة  متكني 
اإلصابة  من  الوقاية  وهو  املشرتك،  اهلدف  هذا  ورّكز  منه.  الوقاية  عىل  باإليدز  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الشباب 
بفريوس نقص املناعة البرشي يف األردن، عىل مقاربات الصحة العامة يف الوصول إىل الفئة املستهدفة الُعرضة 
اجلهات  مع  احلكومية،  الوكاالت  من  القرار  صنّاع  مشاركة  عملت  وقد  والضعيفة.  واملهمشة  اإلصابة  خلطر 
الفاعلة يف املجتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البرشي، عىل توجيه توصيات وقرارات 
ن ذلك من حتقيق مكاسب مهمة يف تنفيذ اخلدمات  يف إجياد حلول ملعاجلة الوصم والتمييز املنهجيني. وقد مكَّ

الصحية املنسقة واالتفاقات املتعلقة بآليات نقل اخلدمة.

قام املعهد	الدويل	لتضامن	النساء-األردن )SIGI( بتذكري صنّاع القرار باستمرار بالنتائج البحثية القوية املقدمة 
308 مبادئ املساواة أمام القانون،  يف ورقة املوقف التي أعّدها املعهد والتي حتدد الطرق التي تنتهك هبا املادة 
والعدالة اجلنائية، ومسؤولية الدولة عن محاية ضحايا االغتصاب وحماسبة اجلناة. وأّكد املعهد بشكل فّعال عىل 
– نجاة: أوقفوا  308 من قانون العقوبات  اآلثار التي تتعرض هلا الضحايا من أجل الدفع بحملة  إلغاء املادة 
إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات من العنف اجلنيس. ويف مرحلة ما، اقرتح صنّاع القرار مرشوع قانون 
جديد مع استثناء كان يشّكل انتهاكًا واضحًا حلقوق الطفل وخمالفًا لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. وذّكر 
املعهد املرّشعني )النواب( بأن توصيات املراجعة الدورية الشاملة لألمم املتحدة بخصوص األردن تتضمن إلغاء 
املادة 308 بشكل كيل، والتي تعهدت احلكومة األردنية بمعاجلتها. وقد أّدت هذه اليقظة واالستجابة السيعة من 

املعهد ومن التحالف ومنظامت أخرى إىل سحب املسودة اجلديدة لقانون العقوبات من البملان.

اشرتط مركز	املصري	الدويل	للدراسات	واألبحاث	والتدريب التواصل مع صنّاع القرار عىل مجيع املستويات من 
أجل النهوض بحملة  إنقاذ تراثنا الثقايف – حماربة احلفريات غري الرشعية واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار. حيث 
أجرى املركز زيارات وحوارات مبارشة مع الدوائر احلكومية واملؤسسات واملتاحف، األمر الذي كان رضوريًا 
وحشد  القرار  صنّاع  إلرشاك  حاساًم  أمرًا  للحوار  فرص  اجياد  وكان  احللول.  تطوير  يف  دعمهم  عىل  للحصول 
وبنت  احلالة  بخطورة  يتعلق  فيام  قويًا  دلياًل  قّدمت  التي  البحث  نتائج  احلوارات عىل  دعمهم. ومتحورت هذه 
فهاًم للخسائر اجلسيمة للرتاث الثقايف الناجتة عن االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. واستفاد املركز من توصيات جلنة 
التوثيق يف املجلس الدويل للمتاحف ملساعدة صنّاع السياسات يف حتديد احللول ملعاجلة عدم وجود نظام وطني 

موحد لتوثيق وتسجيل اآلثار بني املتاحف األردنية.

خصص	املعهد	الدويل	لتضامن	النساء-األردن )SIGI( أكثر من عرشين عامًا للقضاء عىل القوانني التمييزية ضد 

فهم ما هو أسلوب الضغط األكثر فعالية مع صنّاع القرار 
املعنيني )احلوارات/العرائض/ املظاهرات(

التحدي التكنولوجي

بناء الثقة واالهتامم واالستثامر يف إجياد احللول

االستفادة من توصيات من هيئات دولية
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الفتيات والنساء. حيث استغلت احلملة الرامية إىل إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات – نجاة: أوقفوا إفالت 
ترشين  يف  املثال،  سبيل  عىل  مهمة.  وأحداث  حتوالت  اجلنيس  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب  من  اجلناة 
األول/أكتوبر 2016 أنشأ امللك عبداهلل بن احلسني الثاين اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة 
القانون. وقد أتاح ذلك فرصة للمعهد للتفاعل مع اللجنة امللكية وتقديم ورقة املوقف اخلاصة به مع توصيات 
إللغاء املادة 308 إىل جانب مسائل ترشيعية أخرى متعلقة بحقوق املرأة. واستفاد أعضاء اللجنة من التوصيات 
وأقرت احلكومة نسخة جديدة من قانون العقوبات. وأظهر ذلك حتركات إجيابية للغاية. ومع استمرار املطالبات 
التمييزية  القوانني  308 وعدد من  املادة  بإلغاء  القرار  استجاب صنّاع  الواسع،  التحالف  باحلامية واملساءلة من 

األخرى ذات الصلة التي متّيز ضد الفتيات والنساء.

ما هي الّدروس التي يمكن استفادتها من تجارب 
المدافعة للمنظمات األردنية؟

من أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل لكيفية إستغالل املوارد الثمينة، تقّدم »حقيبة أدوات نشطاء 
املجتمع املدين II: نامذج أردنية حلمالت مدافعة« أربعة عنارص5 رضورية إلجراء أية محلة مدافعة:	البناء	التنظيمي	
تقييم  يمكن  بأنه  هذه  املدافعة  إجراءات  عنارص  وتعرتف  القرار.  صنّاع	 وإرشاك	 واحلشد،	 والبحث،	 للحملة،	
اإلنجازات الصغرية منها والكبرية وإظهار التقدم الذي يتم إحرازه طوال رحلة التغيري اخلاصة بكم. وتتطرق 
كل حالة إىل عدد من األسئلة التي ستمنحكم فرصة الستكشاف عنارص إجراءات املدافعة هذه لتحديد املكاسب 
امللموسة اخلاصة بكم. وتتشارك حقيبة األدوات هذه بأسئلة تأّمل ونصائح وتوصيات بناًء عىل الّدروس املستفادة 
من كل حالة أردنية باستخدام عنارص إجراءات املدافعة هذه. وسيوفر ذلك فرصة لدراسة رحلة التغيري اخلاصة 
بكم باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة. قوموا بتقييم خباتكم يف جمال املدافعة وأهداف 
اإلنسانية،  للعالقات  أعمق  فهم  للتغيري، واحلصول عىل  املشكلة ورؤيتكم  بداية من حتديد  املستقبلية:  املدافعة 
التقييم  ومع  التغيري.  نحو  رحلتكم  لتعزيز  خطة  لتنفيذ  الفعالة  التكتيكات  واختيار  اسرتاتيجي،  مسار  وتطوير 
املستمر لنتائجكم، يمكنكم أن تكونوا أكثر مرونة يف التكيف مع التحوالت يف الظروف لتحديد جهود املدافعة 

املستقبلية اخلاصة بكم.

أسئلة التفّكر الخاصة بحقيبة األدوات
البناء	التنظيمي	للحملة	)اعرف	نفسك(

ة/رسالة منظمتكم؟ • كيف يمكنكم التأكد من أن املشاكل املحددة للمدافعة تدخل يف نطاق َمهمَّ

كيف تقومون بتحديد وتوزيع املوارد يف منظمتكم جلهود املدافعة اخلاصة بكم؟ •

كيف حتددون املهارات املطلوبة؟ •

عندما تكون املهارات غري موجودة داخليًا، هل تقومون ببناء مهارات جديدة أم تعثرون عىل مهارات من  •
احللفاء أو من موارد أخرى؟

ذوي  • أشخاص  شباب،  رجال،  )نساء،  املشكلة  حتديد  يف  املستهدفة  فئتكم  مشاركة  ضامن  يمكنكم  كيف 
إعاقة، أو غريهم من املهمشني(؟ هل شاركت فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس/
تشمل املخرجات والنتائج اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة 

واحلصول عىل املوارد وصنع القرار؟

محلة  • وتعزيز  منظمتكم  قدرات  لتعزيز  احللفاء  مع  مشاركتها  يمكنكم  التي  والتنفيذ  القيادة  فرص  هي  ما 
املدافعة اخلاصة بكم؟

كيف يمكنكم ضامن متثيل الفئة املستهدفة )عىل سبيل املثال، نساء، أشخاص ذوي إعاقة، فئات مهمشة( يف  •
عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ وما هي التحديات التي قد تواجهكم  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

كيف يمكنكم ضامن استدامة منظمتكم أثناء إجراء مدافعة فعالة؟ •

البحث	)اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	اعرف	ساحة	املدافعة(

كيف تعمل عملية البحث اخلاصة بكم عىل إرشاك أصحاب املصلحة لضامن فهم أفضل للمشكلة؟ •

إسرتاتيجيات  املجتمعي  والتغيري  العامة  السياسات  تتطّلب 
والتزامات أطول أجاًل

5يأيت حتديد عنارص إجراءات املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
املنهجية، فقد حّدد جماالت العمل هذه والتكنولوجيا عىل أنا 
املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  والتقّدم  العمل  لتقييم  رئيسية  جماالت 
من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  والعيوب 
عنارص إجراءات املدافعة إىل فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته 

للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة املدافعة.
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كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املشكلة وبحثها )نساء، رجال، شباب، أشخاص  •
ذوي إعاقة أو غريهم من املهمشني(؟

كيف يوفر بحثكم أساسًا متينًا جلهود احلشد مع أصحاب املصلحة ملعاجلة املشكلة؟ •

كيف يقدم بحثكم توجيهات وتوصيات ملعاجلة املشكلة مع أصحاب املصلحة وصنّاع القرار؟ •

انظروا يف »حتليل املثلث«6 عند حتديد املجاالت املحتملة للبحث: •

املحتوى: يشري إىل األطر الرسمية واألسس القانونية: الدستور والقوانني والسياسات واملعاهدات الدولية،  •
والقوانني العرفية، وخمصصات املوازنة.

ما هي األسس والقواعد القانونية املوجودة بالفعل؟ هل تعالج هذه املشكلة بشكل فعال؟ ▪

انظروا كيف أن النوع االجتامعي أو العمر أو اإلعاقة قد تؤثر يف املشكلة وأساليب البحث اخلاصة بكم.  ▪

اهليكل/التطبيق: يشري إىل آليات وعمليات ومؤسسات التنفيذ التي تعمل عىل إنفاذ القانون والسياسات  •
)مثل املحاكم، الرشطة، الوزارات، املدارس، إلخ(.

ما هي اهلياكل املوجودة أو التي تفتقرون إليها لضامن التنفيذ الكفؤ والفعال لألطر والقوانني والسياسات  ▪
وختصيص املوارد واستخدامها ملعاجلة املشكلة؟

انظروا يف كيفية إدراج النوع االجتامعي أو العمر أو اإلعاقة يف تنفيذ اإلجراءات واألنظمة. ▪

الثقافة: تشري إىل القيم واملواقف والسلوكيات املشرتكة جتاه املشكلة. •

ما هي القيم واملواقف والسلوكيات التي تدعم أو تقف يف طريق اختاذ إجراءات فعالة ملعاجلة املشكلة؟ ▪

فّكروا يف كيف أن الفوارق املرتبطة بالنوع االجتامعي )اجلندر(، مثل األدوار بني الرجل واملرأة وعالقات  ▪
القوة والوصول إىل املوارد وصنع القرار قد تؤثر يف أشكال البحث الذي ختتارونه.

احلشد	)اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	اعرف	ساحة	املدافعة(

كيف تعملون عىل إرشاك احللفاء واستدامة مشاركتهم يف قضيتكم؟ •

كيف تضمنون إرشاك ومشاركة أولئك الذين عانون أو يعانون من سوء املعاملة أو االنتهاك أو التهميش  •
)نساء، شباب، أشخاص ذوي إعاقة، فئات مهمشة أخرى(؟

ما هي االعتبارات اخلاصة التي قد حتتاجها الفئات املهشمة من أجل حشدها، مثل الفوارق املرتبطة بالنوع  •
االجتامعي يف األدوار بني الرجل واملرأة، وعالقات القوة، والوصول إىل املوارد، وصنع القرار؟

بدءًا من حتديد  •  - العملية  املصلحة يف كل خطوة من خطوات  كيف تضمنوا إرشاك ومشاركة أصحاب 
املشكلة إىل وضع توصيات أو مطالبات للتغيري والتحّقق من صحتها ودعمها؟

ما هي فرص القيادة والتنفيذ التي يمكنكم التشارك هبا وحشدها مع احللفاء لتعزيز محلة املدافعة؟ •

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة بكم؟ •

كيف يمكن أن تساعدكم التكنولوجيا يف التواصل واحلشد الختاذ إجراء حمدد؟ •

رشاك	صنّاع	القرار	)اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	اعرف	ساحة	املدافعة(	

كيف تتأكدون من أنكم حددتم األشخاص الذين لدهيم سلطة اختاذ القرار بشأن قضيتكم؟ •

وغري  • املبارشة  االجتامعات  املثال،  سبيل  )عىل  قضيتكم؟  يف  القرار  صنّاع  إلرشاك  املتاحة  السبل  هي  ما 
املبارشة، أشكال تبادل املعلومات، منتديات احلوار، إلخ.(

املثال، سلطة  • القرار لتقديم حلول موىص هبا ملشكلتكم؟ )عىل سبيل  التي يمتلكها صانع  ما هي السلطة 
إجرائية أو مؤسسية أو هيكلية، سلطة وضع سياسات ترشيعية - عامة، إلخ.(

مسألة	التكنولوجيا

»حتليل  بعمل  قام  من  أول  هي  شولر  مارغريت  6كانت 

النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف  املثلث« 
من ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر، نسيج جديد من السلطة 
ومشاركة  للمدافعة  العمل  دليل  والسياسة:  والناس 
الناس  قوة  املدافعة:  تادرس،  ونادر   .2002 املواطنني، 

ومشاركتهم، مدافعة الناس، 2010.
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 USAID وبرنامج  املدين  املجتمع  وتطوير  لتعزيز   USAID برنامج  بداية  منذ  كبريًا  تقدمًا  التكنولوجيا  حققت 
لدعم مبادرات املجتمع املدين. ويف عاملنا اليوم، نميل إىل االعتقاد بأن التكنولوجيا يمكنها حل مجيع مشاكلنا. 
ولكن جيب تقييم املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا لكل عنرص من عنارص إجراءات املدافعة. حيث 
تتطلب التكنولوجيا إجراء فحص فيام يتعلق بمدى مالءمتها للفئات املستهدفة وألهداف محلة املدافعة. وبوجود 

تفكري وختطيط، يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا كبريًا كأداة لتعزيز جهود املدافعة.

روا كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا مفيدة يف كل عنرص من عنارص إجراءات املدافعة )اعرف نفسك، اعرف  فكِّ
خصمك، اعرف ساحة املدافعة(:

كيف يمكن للتكنولوجيا املساعدة يف بناء القدرات الداخلية ملنظمتكم لدعم وتعزيز محلة املدافعة اخلاصة  •
بكم؟

كيف يمكن أن تساعدكم التكنولوجيا عىل إجراء البحوث ومجع املعلومات؟ •

كيف يمكن أن تساعدكم التكنولوجيا يف التواصل واحلشد من أجل اختاذ إجراء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا توسيع الطرق التي يمكنكم من خالهلا إرشاك صنّاع القرار؟ •

فّكروا كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا عائقًا يف وجه جهود املدافعة اخلاصة بكم:

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلحق رضرًا باملشاركة أو تعطي صورة خاطئة عنها؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تزيد من التمييز أو التهميش الذي يتعرض له بعض السكان؟ )عىل سبيل املثال، كبار 
السن، األميون، أولئك الذين يعيشون يف مناطق تعاين من فقر كبري أو نقص البنية التحتية للتكنولوجيا، إلخ.(

املتابعة	والتقييم

من األمهية بمكان إجراء املتابعة والتقييم لكل خطوة يف عملية املدافعة. حيث يسمح هذا لكم أن تكونوا مرنني؛ 
وتستفيدوا من الفرص، وجتروا تغيريات عند احلصول عىل معلومات جديدة، أو عندما يصبح السياق أكثر أو 
أقل مالءمة الختاذ إجراءات معينة. وتتيح عملية املتابعة والتقييم االحتفاء بالنجاحات الصغرية والكبرية - مما 

يبقيكم أنتم وحلفاءكم متحمسني ومنخرطني.

روا يف كيف يمكنكم أن  وبينام ندرس رحالت التغيري التي تقوم هبا املنظامت املذكورة يف حقيبة األدوات هذه، فكِّ
تكون أكثر دقة يف حتليل مدى ارتباط التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف الفورية -املبارشة وطويلة املدى وكيف 
تدفعها إىل األمام. ما هي النتائج التي كنتم تنوون حتقيقها؟ وهل كانت هناك أية نتائج فعلية وغري مقصودة - سواء 
إجيابية أو سلبية؟ وبينام ندرس عنارص إجراءات املدافعة والتكتيكات التي ختتارها كل منظمة يف دراسات احلالة، 
فّكروا يف كيف تدعم التكتيكات اخلاصة بكم وكيف ترتابط لتعزيز احلمالت اخلاصة بكم. حيث سيساعدكم هذا 

يف أن تكونوا أكثر اسرتاتيجية وفعالية من الناحية التكتيكية يف جهود املدافعة اخلاصة بكم.
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المدافعة على أرض الواقع - 
دراسات حالة أردنية

حقوق التراث البيئي والثقافي )الصحة/الترفيه(

املستوى اإلقليمي، دراسة حالة معّمقة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة •

اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن )JREDS(، شواطئنا ليست للبيع ▪

املستوى الوطني، دراسة حالة مصّغرة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة •

مركز املصري الدويل للدراسات واألبحاث والتدريب، إنقاذ تراثنا الثقايف: مكافحة احلفريات غري املرشوعة  ▪
واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار

املستوى املحيل، دراسات حالة مصغرة •

مجعية تبنة اخلريية، املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومية املعمرة أو النادرة  ▪

املدافعة  ▪ البرشية )جهد(،  للتنمية  اهلاشمي  االردين  الصندوق  الكرك، محلة   - للتنمية  بسمة  األمرية  مركز 
البيئية لوادي الكرك: تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل باملياه العادمة يف وادي الكرك

الحقوق االقتصادية

املستوى املحيل، دراسات حالة مصّغرة، منح صندوق دعم املدافعة. •

حقنزالء  ▪ والتدريب،  لالستشارات  العريب  املركز  مع  بالتعاون  )إدماج(،  للسجناء  الالحقة  الرعاية  مركز 
مراكز  اإلصالح و التأهيل بالعمل بعد اخلروج من السجن.

دمج لتمكني املجتمعات، زراعة بدون خماطر يف األغوار الشاملية. ▪

حقوق النساء والفتيات

املستوى الوطني، دراسة حالة معّمقة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة. •

»املعهد الدويل لتضامن النساء-األردن )SIGI(، محلة إللغاء املادة 308 من قانون العقوبات: نجاة: أوقفوا  ▪
إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات من العنف اجلنيس )2017-2014(.

املستوى اإلقليمي، دراسة حالة معّمقة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة. •

التأمني الصحي  ▪ املزارعات يف  املدافعة من أجل حق   ،)SUPFW( املنتجات للمزارعات  النوعي  االحتاد 
املجاين

املستوى املحيل، دراسة حالة مصّغرة، منحة صندوق دعم املدافعة. •

مجعية املركز اإلسالمي اخلريية )ICCS(، حق الفتيات يف التعليم يف قرية جرف الدراويش - الطفيلة  ▪

حقوق الشباب

املستوى الوطني، دراسة حالة معّمقة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة. •

مركز املعلومات والبحوث - مؤسسة امللك حسني )IRCKHF(، متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن. ▪

املستوى الوطني، دراسة حالة مصّغرة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة. •
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رشكة اخلط الرمادي لألفالم، 209 شارع امللك حسني )املشاركة السياسية(. ▪

املستوى اإلقليمي، دراسة حالة مصّغرة، منحة الديمقراطية واحلقوق واحلوكمة. •

مركز سواعد التغيري لتمكني املجتمع، متكني الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية منه ▪



حقوق التراث البيئي والثقافي
)الصحة / االستجمام(

دراسة حالة معمقة على المستوى الوطني
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

)JREDS( اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن 
شواطئنا ليست للبيع

دراسة حالة مصغرة على المستوى الوطني
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

 مركز املصري الدويل للدراسات واألبحاث والتدريب
إنقاذ تراثنا الثقايف: حماربة احلفريات غري الرشعية واالجّتار غري املرشوع يف اآلثار

دراسات حالة مصغرة على المستوى المحلي
)منحة تمويل دعم المدافعة(

 مجعية تبنة اخلريية
»املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة أو النادرة يف بلدة تبنة/حمافظة اربد«

 مركز األمرية بسمة للتنمية/ الكرك  )الصندوق األردين اهلاشمي للتنمية البرشية(
»محلة املدافعة البيئية عن وادي الكرك: تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة املطروحة يف جمرى وادي الكرك«



الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن
)JREDS(

شواطئنا ليست للبيع

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013



شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

صفحة	35

نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

السالمة واألمان  )االعالن العاملي حلقوق االنسان املاده 24( 2

نطاق المدافعة     

حق  عىل  احلفاظ  أجل  من  املحيل  املستوى  عىل  مبارش  تدخل  محلة  هذه  كانت  الوطني:  إىل  املحيل  املستوى  من 
ألن  للحملة  رضورية  الوطني  املستوى  عىل  املشاركة  وكانت  العامة.  الشواطئ  إىل  الوصول  يف  املواطنني 
شواطئ العقبة هي أحد االهتاممات الوطنية بصفتها الِوجهة السياحية الشعبية  الوحيدة للمواطنني األردنيني.

عناصر إجراء المدافعة  3

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغاية التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة:

 التدخل •

فترة الحملة
سنة واحدة - 2011 4

املتعلقة بمجاالت  املعلومات  إجياد وتكييف  تم  املصدر:   1

نج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( حقوق اإلنسان 
واألمان؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة  التكتيكات  منهجية   
مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز.  وعدم 
األربع  »الفئات«  هذه  يف  املذكورة  احلقوق  وضع  يمكن 
انتهاك احلق. عىل  يف أي جمال حسب السياق الذي يتم فيه 
يتم وضع احلق يف االنضامم إىل  23: قد  املادة  املثال،  سبيل 
»املشاركة«  من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف  العامل  نقابات 
حيث يكون التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املاده 24: لكل شخص 

حتديد  يف  والسيام  الفراغ،  أوقات  ويف  الراحة،  يف  احلق 
معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر

3 يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة 
عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء  منظمته  هبا 
املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه  استخدام 
املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم  لتقييم  هذه 
إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام 
للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل  املدافعة 

املستهدفة املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

4 توفر دراسه احلاله هذه انعكاسا حلملة JREDS األولية 

من   FHI 360 من  بدعم   2011 عام  يف  تنفيذها  تم  التي 
 CSP   خالل برناجمهم السابق تعزيز وتطوير املجتمع املدين
برنامج  واصل  وقد   .USAID قبل  من  متويله  تم  والذي 
USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )CIS( خالل الفرتة 
 fhi( والذي تنفذه منظمة الصحة الدولية )2014 - 2018(

360(  دعم JEREDS للبناء عىل جهود محلتها األولية.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
تناولت محلة »شـــواطئنا	ليســـت	للبيع« حاجة ملّحة أال وهي التدخل لوقف إســـتنزاف الشـــواطئ العامة  
يف األردن . يف عـــام 2001  كان طـــول الشـــواطئ العامة املفتوحـــة للمواطنني 15 كيلومـــرتًا  من أصل 
منطقـــة الســـاحل يف العقبة البالغ طوهلـــا 27 كيلومـــرتًا )أنظر إىل اخلـــط األمحر عىل اخلارطـــة(، ولكن 
حدث إنخفاض رسيع بعد إنشـــاء ســـلطة منطقة العقبة اإلقتصاديـــة اخلاصة. حيث تم تكليف الســـلطة 
بتطويـــر منطقة  العقبـــة االقتصادية اخلاصة ألغراض اإلســـتثامر، مما ســـاهم يف جلب االســـتثامرات التي 
احتلـــت الواجهه الشـــاطئية  وبالتايل حرمـــان املواطنني من حريـــة الوصول للشـــواطئ العامة حيث انه  
وبحلول عـــام 2011، مل يبَقى ســـوى 5 كيلومـــرتات فقط من الواجهة الشـــاطئية التي يســـتطيع العامة 

الوصول إليها. 

قامت	اجلمعيـــة	امللكية	حلامية	البيئـــة	البحرية	يف	األردن بحملـــة املدافعة هذه يف عـــام 2011 بغاية تكتيكية 
للتدخل من أجل وقف أي اســـتثامر إضايف للســـاحل العـــام واحلفاظ عىل حق املواطنـــني يف الوصول إىل 
الواجهة الشـــاطئية. وكانت اجلمعية امللكية أيضًا تدرك بأن احلامية املســـتمرة للواجهة الشـــاطئية تســـاهم 
يف احلفـــاظ عىل التنـــوع احليوي بام فيهـــا املواطن البحرية اهلّشـــة والشـــعاب املرجانية واالســـامك والتي 

للســـكان. دخل  مصدر  تعتب 

عناصر اجراء المدافعه 
البناء	التنظيمي	للحملة: قامت اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن ببناء حتالف من 21 منظمة تم  •

توزيعها إىل ثامين )8( جلان قامت بتنفيذ احلملة. 

البدء  • وقبل  الرئيسية  العنارص  من  عدد  يف  بحوث  إلجراء  خباء  بإرشاك  امللكية  اجلمعية  قامت  البحث: 
باحلملة حيث:

وّفرت املعلومات عن األرضار البيئية واإلقتصادية أثرًا ملموسًا ساعد عىل حشد املواطنني. ▪

وهيكلها  ▪ اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  والية  بشأن  احلاسمة  التقنية  املعلومات  وّفرت 
»واملخطط الشمويل« إلستخدام األرايض فرصة لتدخل فوري للحفاظ عىل ما تبقى من اخلط الساحيل. 

مقبلة  ▪ وطنية  لترشيعات  توصيات  لوضع  توجيهات  الصلة  وذات  احلالية  الترشيعات  إستعراض  وّفر 
لضامن احلق يف الوصول إىل الشواطئ العامة.

احلشد: من خالل جمموعة واسعة من األنشطة املستهدفة، قام أعضاء التحالف بإرشاك 136 منظمة وأكثر  •
من 2600 شخص يف احلملة من كافة الفئات العمرية بام فيهم اخلباء وأشخاص ذوي إعاقة.

ارشاك	صناع	القرار: متّكنت اجلمعية من حتديد وإرشاك صنّاع القرار بنجاح للتدخل يف وقف أي خسارة  •
إضافية للساحل اململوك للقطاع العام، واحلفاظ عىل ما تبّقى من الواجهة الشاطئية وعىل حق املواطنني يف 

الوصول إىل الشواطئ العامة.

اإلنجازات
نجحت محلة »شواطئنا	ليست	للبيع«	يف تدّخلها، حيث أوقفت أي خسارة إضافية يف الواجهة الشاطئية من خالل 
تعديل »املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة ليشمل املخطط، والول 
مرة، اعرتافا بالشواطئ العامة التي مل تكن موجوده باملخطط السابق، مما ساهم يف ايقاف بيع اي شواطئ منذ عام 

 .2012

ويف عام 2016، تم تعزيز هدف اجلمعية امللكية عىل املستوى الوطني عندما قام رئيس الوزراء يف ذلك الوقت 
بإختاذ قرار ينص عىل أنه  ال جيوز لسلطة منطقة العقبة بيع اي ارايض شاطئية اال بعد موافقة جملس الوزراء.  وقد 
وضعت اجلمعية امللكية ُنصب عينيها هدفًا طويل األجل - أال وهو اصدار  قانون وطني يضمن حق وصول 

كيلومرتًا  األردين27  الساحل  طول  يبلغ  اخلارطة: 
للعامة  التي يمكن  الشاطئية  الواجهة  يتبقّى من  ومل 

الوصول إليها سوى مخسة )5( كيلومرتات.
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اجلمهور إىل الشواطئ. وقد كانت هذه احلملة بمثابة تقدم بارز يف رحلة التغيري اخلاصة باجلمعية امللكية.

الدروس الرئيسية
تسّلط جتربة اجلمعية امللكية الضوء عىل دروس رئيسية للتفّكر والدراسة فيام يتعلق بكل جمال من عنارص إجراءات 

املدافعة: 

البناء التنظيمي للحملة:

الفعالة  لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  من  امللكية  اجلمعية  استفادت  وإدارهتا:  احلملة	 تطوير	
وأعضاء  األخرى  املنظامت  وأعضاء  ملوظفيها  املدافعة  جمال  يف  تدريبية  دورات  إلجراء  اجلديدة  للتكتيكات 
من  »القبول«  و  املوظفني  من  الدعم  عىل  للحصول  جدًا  وفعالة  مفيدة  وسيلة  هذه  وكانت  املحيل.  املجتمع 
أعضاء املجتمع املحيل الذين انضموا إىل حتالف مكون من واحدة وعرشين )21( منظمة. ومن أجل إدارة 

عملية صنع القرار يف هذا التحالف الواسع، تم إنشاء ثامين جلان، بام يف ذلك جلنة توجيهية.

البحث:

استخدام	البحوث	يف	مراحل	حتديد	املشكلة	واستكشاف	التكتيكات: خالل التحليل األويل للمشكلة الذي 
قامت به اجلمعية امللكية والتدريبات التي أجرهتا مع املنظامت األخرى وأعضاء املجتمع بإستخدام منهجية 
اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، إستمر ظهور املستثمرين عىل أنم أحد األسباب الرئيسية إلستنفاد 
أرايض الواجهة الشاطئية العامة. وعندما أجرت اجلمعية امللكية بحوثًا معّمقة أكثر ومجعت املعلومات وقامت 
لن يضمن  املستثمرين  الرتكيز عىل وقف  بأن  اإلنسان، وجدت  قائم عىل حقوق  منظور  املشكلة من  بتأطري 
بالرضورة حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ. حيث أظهرت البحوث أن وقف املستثمرين لن يغري من 
ممارسة املستثمرين الذين يتقاضون رسوم دخول إىل الشاطئ تفوق قدرة معظم املواطنني األردنيني. وأبرزت 

البحوث أنه ال يوجد حتى ذلك الوقت أي ضامن بأن تبقى أي شواطئ متاحة للجمهور.

 الحشد:

بناء	حتالف	واسع	من	منظامت	املجتمع	املدين: تم تشكيل حتالف واسع من األفراد املعنيني واخلباء واألكاديميني 
واملنظامت البيئية ومنظامت حقوق اإلنسان والنقابات املهنية. واستخدمت اجلمعية امللكية جمموعة واسعة من 

التكتيكات حلشد التحالف وإرشاك جمموعة واسعة من اجلمهور املعني، حيث شملت التكتيكات ما ييل:

تنظيم ورش عمل توعوية بشأن حق الوصول إىل الشاطئ ووضع املوارد الساحلية وخطط التنمية اخلاصة  •
بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

إجراء زيارات ميدانية إىل شواطئ العقبة لرؤية حالة الشواطئ العامة بشكل مبارش. •

إجراء بحث تضّمن قياس طول اخلط الساحيل وإعداد خرائط. •

القيام بتنظيف الشاطئ واملنطقة املخصصة للغوص. •

تنظيم سلسلة برشية جلذب اهتامم اجلمهور ووسائل اإلعالم إىل الوضع القائم. •

مقابالت عىل التلفزيون والراديو. •

إعالنات عىل التلفزيون. •

فيلم وثائقي. •

عمومًا، أدت جهود التحالف إىل مشاركة 136 منظمة وأكثر من 2600 شخص من كافة الفئات العمرية بام يف 
ذلك الشباب والطالب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلملة.

االستفادة من النجاحات والدروس المستفادة في الفرص المستقبلية:

امللكية نجاحها ملواصلة  الناجحة بحملة واحدة فقط. حيث استخدمت اجلمعية  املدافعة  خُتتتم جهود  ما  نادرًا 
حشد حلفائها وإرشاك صنّاع القرار يف حتقيق أهداف املدافعة اخلاصة هبا: 

بعنوان مدافعة   بحملة  قدمًا  احلملة  مضت  الشاطئية،  الواجهة  من  املزيد  خسارة  وقف  بعد  املحيل:   املستوى	
وآمنة  نظيفة  إىل شواطئ  الوصول  املواطنني يف  تالية لضامن حّق  )2014 - 2016( كمرحلة  بالتغيري«  لنقم   «

ومهّيأة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة.

استخدام  خالل  من  قويا  صيتا  امللكية  اجلمعية  »اكتسبت 
النهج القائم عىل حقوق اإلنسان وتوفري أبحاث وتوصيات 
التي تعمل عليها. فاصبحت جزءًا من  القضايا  بشأن  قوية 
مع  فقط  ليس  بالبيئة  يتعلق  ما  كل  يف  القرار  صنع  عملية 
سلطة العقبة وانام مع وزارة البيئة واجلهات ذات العالقة.«
امللكية	 للجمعية	 التنفيذي	 املدير	 	- السندس	 أبو	 فيصل	

2016 - 2011

https://www.newtactics.org/ar/node/1510
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املستوى	الوطني: اسست اجلمعية مع تسع من كبى املنظامت غري احلكومية البيئية يف األردن جلنة تنسيقية للعمل 
البيئي ثم قررت املنظامت العرشة تاسيس احتادا رسميا حيث اطلق عليه االحتاد النوعي للجمعيات البيئية وُيعتب 

هذا االحتاد األول من نوعه يف األردن هبدف القيام باملدافعة البيئية عىل املستوى الوطني. 

إشراك صنّاع القرار:

التواصل	مع	احللفاء	داخل	مديريات	السلطة: سعت اجلمعية امللكية إىل التواصل مع موظفي سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة مما ساعد احلملة يف فهم آليات اختاذ القرار يف السلطة. وكذلك  ساهم ارشاك املوظفني من خمتلف 
األقسام واملستويات االدارية )مدراء مديريات ورؤساء اقسام( يف كسب حلفاء سامهوا اجيابا يف نجاح احلملة. 
وقد وّفروا معلومات تتعلق بعدم وجود أي اعرتاف حول الشواطئ العامة يف »املخطط الشمويل« للسلطة. وإن 
هذه املساعدة التي قّدمها املوظفون وغالبيتهم من اهل العقبة من ذوي املعرفة املتخصصة يف سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة فتحت الباب حلّل فوري وفعال حلق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة. وبام أن »املخطط 
 الشمويل« يبني أولويات التنظيم والتنمية يف العقبة، فقد حتّول الرتكيز الفوري للحملة إىل تعديل »املخطط الشمويل«.

قد يكون الناس يف مناصب صنع القرار مهتمني باملساعدة وحل املشكلة ليكونوا أكثر فعالية. ولكنّهم يف الغالب  
تنقصهم املعرفة باملوضوع .

األثر التنظيمي للمدافعة
»تركز اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية  يف األردن عىل ثالثة برامج هي: التنمية املستدامة، ومحاية البيئة البحرية ، واملدافعة والتوعية. 
وكانت املدافعة يف الواقع جمّرد توعية أو مدافعة  غري منظمة إىل حني إطالق هذه احلملة. حيث بدأ التحول يف برنامج اجلمعية امللكية 
املناقشات ومنهجية اخلمس خطوات  الكثري من   تعلمت  2010[.حيث   ]لعام  املدين  املجتمع  مبادرات  برنامج دعم  مع  الرشاكة  بعد 
لإلسرتاتيجات الفعالة ثم انتقلت إىل منصب املدير التنفيذي يف عام 2011. وقد أحدث فرقًا أن تكون لدّي سلطة للنهوض هبذه القضية. 
واستمر الزخم عىل نحو بحيث أصبح من غري املمكن للجمعية امللكية أن تعود أدراجها. وأصبح برنامج املدافعة  اآلن واحدًا من أقوى 

برامج اجلمعية امللكية.«
	فيصل	أبو	السندس

  - الفعالة   لإلستراتيجيات  خطوات  الخمس  منهجية   - حالة  دراسة  إطار 
التكتيكات الجديدة

سوف نستخدم محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن لتوضيح 
املامرسة  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية 

العملية.

حيث تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير إسرتاتيجية وتكتيكات محلتكم. 
تطّورون  بينام  بكم  اخلاصة  والتحدي  القوة  جماالت  عىل  التعرف  عىل  املنهجية  هذه  وتساعدكم 

مساركم اإلسرتاتيجي للمدافعة  - أو ما ُيعرف برحلة التغيري اخلاصة بكم:

حتديد	املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان. 1

بناء	رؤية باستخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان. 2

حتديد	ساحة	املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

ابتكار	واختيار	التكتيكات استكشاف التكتيكات لتحديد األهداف االسرتاتيجية وابتكار . 4
أو  تعويضية  أوتكتيكات  التدخل  أو  للوقاية  تكتيكات  شكل  عىل  تكون  حمددة  إجراءات 

تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

للحملة . 5 التنظيمي  بالبناء  املتعلقة  املدافعة  إجراءات  جماالت  يف  تقّدم  إلحراز  العمل  خطة	
والبحث واحلشد والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم. 

ويمكن اختبار تطبيق املنهجية أيضًا داخل املنظمة اخلاصة بكم من خالل سلسلة من أسئلة ردود 
األفعال املوجودة بعد كل خطوة.

https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit
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الخطوة األولى - تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنسان واسعة ومعقدة جدًا، ومع ذلك فإن املوارد الالزمة ملعاجلتها حمدودة. ومن 
الصعب وضع خطة عمل ملعاجلة مسألة واسعة النطاق. وبالتايل، من املهم تضييق نطاق الرتكيز وإختيار مكان 
املدافعة، وذلك من خالل تعريف املسألة أو املشكلة املحددة بأكب قدر ممكن من الوضوح. وعىل  لبدء جهود 
هناك  ألن  اإلنسان  حقوق  من  معني  حلق  انتهاك  أنا  عىل  املشكلة  عن  التعبري  يتم  أن  األمهية،  من  القدر  نفس 
إلتزامات وواجبات قانونية إلحرتام تلك احلقوق ومحايتها. وحُيِدث هذا تغيريًا هامًا يف تصور املشكلة من مشكلة 
يمكن حلها عن طريق »فعل اخلري«، إىل مشكلة تتطلب اختاذ إجراءات تستند إىل والية شاملة والتزامات قانونية.

يف  فعيل  بشكل  انخرطتم  قد  فأنتم  مشكلتكم،  بتحديد  املتعلقة  األوىل  اخلطوة  من  بأنه  تدركوا  أن  املهم  من 
االسرتاتيجية والتكتيكات. وعادة ما تبدأ هذه اخلطوة األوىل بتعريف واسع للمشكلة. ثم حترزون تقدمًا نحو 
قضية أكثر حتديدًا وقائمة عىل حقوق اإلنسان ومتفق عليها إلختاذ إجراء بشأنا. وتتم مراجعة هذه اخلطوة من 
خالل تقييامت مستمرة لتنقيح املشكلة بشكل أفضل ملعاجلة املصادر الكامنة. وباستخدام النهج القائم عىل حقوق 
اإلنسان، تبدأون بالسؤال: »ما هي احلقوق التي يتم إمهاهلا أو إساءة استخدامها أو حرمان الناس من التمتع هبا يف 
هذه احلالة؟« وييّس هذا عىل املجتمع أن يتخطى ما يشعر بأنه »رضوري«، وحُيِدث هذا حتوالً يف عالقة املجتمع 
مع أولئك الذين يريدون متكني املجتمع وكذلك مع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة الالزمة  ملجاهبة الظلم الواقع. 

وتوّفر هذه اخلطوة أساسًا رضوريًا ملعرفة	أنفسكم، مما يتطّلب من اجلميع التفكري واالستجابة بشكٍل خمتلف.

من  املزيد  عىل  حصلتم  كلام  املشكلة  بيان  تقييم  إلعادة  منفتحني  تكونوا  أن  أمهية  امللكية  اجلمعية  جتربة  وُتظهر 
املعلومات. حيث انتقلوا من بيان عام للمشكلة إىل بيان مشكلة حمّدد قائم عىل احلقوق. وأحرزوا تقّدمًا من خالل 
عدد من البيانات املتطورة امُلْدرجة أدناه. وقد أتاح كل بيان فهاًم أفضل حلق اإلنسان الذي تم حرمان الناس من 

التمّتع به ومن السعي للحصول عليه، واكتسب قدرًا أكب من الوضوح فيام يتعلق بمشكلتهم املحددة:

 عدم	توّفر	ضامن	بأنه	سيبقى	هناك	أي	شاطئ	متاح	للجمهور	 •
ال يوّفر لنا بيان املشكلة هذا فهاًم للحق الذي يتم انتهاكه أو حرمان الناس منه.

 األردنيون	حمرومون	من	حق	الوصول	إىل	الشواطئ	العامة	 •
يف بيان املشكلة هذا، أجرت اجلمعية امللكية ما يكفي من البحوث لتحديد أن الناس لدهيم احلق يف االوصول 

لالماكن  العامة واستخدام الفضاء العام ألغراض متنوعة وواسعة.

 غياب	الترشيعات	لضامن	حق	املواطنني	يف	الوصول	إىل	الشواطئ	العامة	وممارسة	ذلك	احلق	 •
يف هذا البيان، حتافظ اجلمعية امللكية عىل احلق يف الوصول إىل الشواطئ العامة، واآلن توِرد املسّوغ وراء 
يف  احلق  ضامن  يف  للمشكلة  القانوين  اجلانب  البيان  هذا  يف  ويظهر  احلق.  هبذا  التمتع  من  الناس  حرمان 

الوصول إىل الشواطئ العامة.

 عدم	وجود	ضامنات	قانونية	تضمن	حق	األردنيني	يف	الوصول	إىل	الشواطئ	العامة	 •
استقرت اجلمعية امللكية عىل بيان املشكلة النهائي هذا بعد أن أجرت بحوثًا هامة ملساعدهتا عىل فهم أنه 
الشواطئ  إىل  الوصول  املواطنني يف  الترشيعات تضمن حق  إطار  قانونية خارج  قد تكون هناك خيارات 
العامة. ويسّلط بيان املشكلة هذا الضوء عىل املشكلة من املنظور القائم عىل احلقوق - احلق يف الوصول 
التمتع هبذا احلق، أال وهو عدم وجود  الناس من  العامة؛ ويوّفر فهاًم أفضل لسبب حرمان  الشواطئ  إىل 

ضامنات قانونية لضامن هذا احلق.

عناصر اجراء المدافعه 
هناك حتدي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين أال وهو االنشغال باالنشطة الغري مرتبطة  بجهود املدافعة 
بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل تقييم أفضل لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقدم حقيبة نامذج 
أردنية حلمالت مدافعة أربعة خطوات رضورية إلجراء أي محلة مدافعة وهذه اخلطوات االربعه هي بناء تنظيمي 

للحملة  والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. 

» لقد استغرق األمر سبعة اشهر لنفهم ما هي القضية بشكل 
 حقيقي، ومن هم صنّاع القرار، ومن هم خصومنا وحلفاؤنا.«

فيصل	أبو	السندس
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

5كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل املثلث« 

ليزا  من  النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف 
والناس	 السلطة	 من	 جديد	 نسيج	 ميلر،  وفالريي  فينيكالسن 
والسياسة:	دليل	العمل	للمنارصة	ومشاركة	املواطنني، 2002.

البناء التنظيمي للحملة

أثناء حتليل املشكلة األويل الذي قامت به اجلمعية امللكية، استخدمت منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات 
الفعالة إلجراء دورات تدريبية ملوظفيها وأعضاء منظامت أخرى وأفراد من املجتمع. وكانت هذه وسيلة مفيدة 
وفعالة جدًا للحصول عىل فهم أفضل للمشكلة من منظور املجتمع املحيل، وبناء قدراهتم عىل رؤية املسألة من 

منظور نج قائم عىل احلقوق، وتطوير »القبول« لدى املوظفني وأفراد املجتمع املحيل حلل املشكلة.

يف بداية األمر، استمر ظهور املستثمرين عىل أنم أحد األسباب الرئيسية لفقدان  أرايض الواجهة الشاطئية العامة.

البحوث: استخدام البحوث في مرحلة تحديد المشكلة

عندما أجرت اجلمعية امللكية بحوثًا معّمقة أكثر ومجعت املعلومات وقامت بتأطري املشكلة من منظور قائم عىل 
حقوق اإلنسان، وجدت بأن الرتكيز عىل إيقاف املستثمرين لن يضمن بالرضورة حق املواطنني يف الوصول إىل 
الشواطئ. حيث أن ايقاف املستثمرين لن يغري من ممارسة املستثمرين الذين يتقاضون رسوم دخول إىل الشاطئ 
تفوق قدرة معظم املواطنني األردنيني. وباإلضافة إىل ذلك، مل يوجد حتى ذلك الوقت أي ضامن بأن تبقى أي 

مساحة من الشواطئ متاحة للجمهور.

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث5  حتليل	 يكون  أن  ويمكن  األمهية.  بالغ  أمرًا  املشكلة  حتديد  مرحلة  يف  البحث  ُيعتب 
البحوث لتحديد ما إذا كانت املشكلة تكمن يف واحد من املجاالت الثالثة التالية أو يف مزيج منها أو يف ثالثتها 

مجيعها:

املحتوى: القوانني املكتوبة والسياسات وأولويات املوازنات أو غياهبا باالضافة اىل االتفاقيات الدولية  •

املوازنات.  • وختصيص  السياسات  أو  القوانني  لتنفيذ  هلا  التابعة  وغري  للدولة  التابعة  املؤسسات  اهليكلية: 
وتشمل هذه ااملؤسسات الرشطة واملحاكم واملستشفيات واملؤسسات املالية والوزارات وما إىل ذلك.

»القوانني  • أي  يفهمونا،  وكيف  القضايا  مع  الناس  يتعامل  كيف  حتكم  التي  والسلوكيات  القيم  الثقافة: 
غري املكتوبة« االجتاهات السلوكية. وتتأثر هذه القيم والسلوكيات بأمور مثل اجلنس والطبقة االجتامعية 

والُعرف والدين والعرق والسن.

من  املشكلة  وراء  الكامن  البرشي  السلوك   - الثقايف  اجلانب	 إلستكشاف  خباء  بإرشاك  امللكية  اجلمعية  قامت 
خالل إجراء بحوث شاملة عن التسلسل الزمني والتطورات يف الواجهة الشاطئية خلليج العقبة، مثل:

املحظورة  • واملناطق  واملوانئ  الصناعية  )املناطق  الساحلية  املنطقة  طول  علی  األنشطة  وقياس  توزيع 
والشواطئ العامة والسياحية(

التأثريات البيئية واالقتصادية واالجتامعية املبارشة وغري املبارشة لكل نشاط من األنشطة املذكورة أعاله. •

 10 استثامر  تم   ،2001 عام  يف  اخلاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  تأسيس  منذ  أنه  البحوث  وأكدت 
5 كيلومرتات من الواجهة الشاطئية التي يمكن الوصول  كيلومرتات من شواطئ العقبة بحيث مل يتبقى سوى 

إليها. وباإلضافة إىل ذلك، كشفت البحوث اجلوانب البيئية واالجتامعية واالقتصادية للقضية كام ييل:

تم تدمري 50000 مرت مربع من الشعاب املرجانية، أي ما يصل إىل ثلث الشعاب املرجانية يف األردن. •

ُتسّمى 55% من األسامك بإسم »أسامك الشعاب املرجانية« ودون وجود الشعاب املرجانية لن يبقى هناك  •
أسامك يف خليج العقبة، مما يؤدي إىل حرمان الصيادين من مصدر رزقهم، وكذلك األمر بالنسبة للغواصني 

واصحاب الزوارق السياحية الذين يعتمدون عىل جاذبية الشعاب املرجانية لكسب مصدر رزقهم. 

تأيت 65% من الواردات والصادرات من العقبة حيث أنا امليناء البحري الوحيد لألردن. •

وبعد أن أجرت اجلمعية امللكية دورات تدريبية داخل جمتمع العقبة وبعد أن حللت البحوث، تم تسليط الضوء 
عىل عدد من اجلوانب الرئيسية للمشكلة:

املستثمرون - كانوا يسعون لإلستثامر يف أرايض الواجهة الشاطئية.. 1

جملس	سلطة	منطقة	العقبة	االقتصادية	اخلاصة - رّكز عىل جذب املستثمرين لتحقيق أهداف السلطة . 2

الترشيعات - مل يكن هناك قانون يضمن للمواطنني حقهم يف الوصول إىل شواطئ العقبة.. 3

املجتمع - غري واعي وغري مدرك حلقه يف الوصول لالماكن العامة .. 4

الثقافة

المحتوى یةالھیكل
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شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

قامت اجلمعية امللكية بإرشاك خباء قانونيني لبحث اجلوانب	الترشيعية	وآلية	اختاذ	القرارات	بالسلطة. ووجدوا 
بأن قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة أعطى الوالية للسلطة الدارة املنطقة الساحلية ولكنه نص عىل 
رضورة وجود نظام حيدد كيفية االستخدام، ولكن لالسف مل يصدر هذا النظام . وكذلك مل يتضمن »املخطط 
الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة اعرتافا للمواطنني بوجود حق الوصول إىل شواطئ العقبة. 
ونتيجة لذلك، أجرت اجلمعية امللكية عددًا من التعديالت علی بيان املشكلة اخلاص هبا خالل فرتة سبعة أشهر. 
فعىل سبيل املثال، أحرزوا تقدمًا من خالل عدد من البيانات املتطورة التي أبرزت بشكل أفضل نجًا قائاًم عىل 

احلقوق وأفضت إىل وضوح املشكلة. وُينظر إىل هذا التقّدم عىل النحو التايل:

عدم وجود أي ضامن بأنه سيبقى هناك أي شواطئ يمكن الوصول إليها. •

األردنيون حمرومون من حق الوصول إىل الشواطئ العامة. •

عدم وجود ترشيعات للمواطنني لضامن حقهم يف الوصول إىل الشواطئ العامة وممارسة ذلك احلق. •

عدم	وجود	ضامنات	قانونية	تضمن	حق	األردنيني	يف	الوصول	إىل	الشواطئ	العامة. •

 
6

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 
املدافعة وعند  يوفر إطار حقوق اإلنسان دليل عمل أسايس يستند إىل مبادئ ومعايري دولية معرتف هبا جلهود 
تطبيق هذه احلقوق يف جهود املدافعة، يمكن أن يكون من املفيد النظر إىل هذه احلقوق واملسؤوليات من خالل 
العاملي  اإلعالن  ويوفر  واملشاركة.  املساءلة؛   - واحلامية  التمييز؛  السالمة واألمان؛ وعدم  تركيز:  أربعة جماالت 

حلقوق اإلنسان األساس لإلتفاقيات الدولية الالحقة.

إن محلة اجلمعية امللكية حول حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة تسلط الضوء عىل فوائد استخدام 
يف  احلق  اإلنسان:  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   24 املادة  ملراجعة  ويمكن  اإلنسان.  حقوق  عىل  القائم  النهج 
الفراغ أن توفر معرفة بالطرق املختلفة التي يمكن هبا صياغة املشكلة استنادًا إىل جماالت  أوقات  الراحة، ويف 

الرتكيز والسياق املحدد:

السالمة	واألمن - توفري الوصول إىل األماكن العامة مثل الشواطئ واحلدائق واملواقع السياحية والثقافية  •
للراحة وأوقات الفراغ وينبغي أن يتوفر يف هذه األماكن النظافة والسالمة واألمن.

عدم	التمييز - إتاحة فرص متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل سبيل املثال للوصول إىل تلك األماكن  •
العامة.

املشاركة - توفري الوصول إىل احلياة املجتمعية التي حتدث يف تلك األماكن. •

وأوقات  • الراحة  املواطنني يف  بحق  الوفاء  أجل  البيئية من  املوارد  إىل  الوصول  املساءلة - ضامن  احلامية	-	
الفراغ.

إن محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية ترّكز بشكل رئييس عىل جمال املدافعة املتعلق بالسالمة 
واألمان، والسيام من حيث حق املواطنني يف الوصول إىل مواقع الشاطئ للراحة وقضاء أوقات الفراغ، والقيام 
بذلك عىل نحو آمن. وقامت اجلمعية امللكية بتعزيز أكب للسالمة )الوصول إىل شواطئ عامة آمنة ونظيفة( وعدم 

التمييز )إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة( يف محلة املتابعة بعنوان »لنقم بالتغيري«.

املادة	24	من	اإلعالن	العاملي	حلقوق	اإلنسان
الفراغ، والسيام  الراحة، ويف أوقات  لكل شخص احلق يف 
يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  6املصدر: 

نج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 
منهجية   .)http://bit.ly/1TmOp6v( اإلنسان  حقوق 
وعدم  واألمان؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة  التكتيكات 
يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز. 
وضع احلقوق املذكورة يف هذه »الفئات« األربع يف أي جمال 
حسب السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، 
املادة 23: قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل 
يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف 

التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://bit.ly/1TmOp6v
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التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يساعد استخدام جماالت الرتكيز هذه، القائمة عىل حقوق اإلنسان، يف جمال التوعية وصياغة الرسائل 
املدافعة بالرضورة يف إطار  املدافعة. وال تتم جهود  وحشد خمتلف فئات اجلمهور املستهدفة للمشاركة يف محلة 
املجتمعية، عىل  املدافعة  بتنظيم دورات تدريبية عىل  امللكية  املثال، قامت اجلمعية  زمني خطي حمّدد. عىل سبيل 
أساس منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، وقضية شاطئ العقبة، خالل نفس الفرتة الزمنية التي 
أجريت فيها البحوث حول الترشيعات ووالية سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. وقد سامهت مجيع هذه 
األمور يف عمليات تنقيح بيان املشكلة من أجل فهم أفضل لكيفية معاجلة املشكلة. خذوا وقتكم للتفّكر يف ما ييل:

إعرف نفسك

استكشفوا جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان للمساعدة يف حتليل املشكلة اخلاص بكم وناقشوا تطور 
استكشاف املشكلة اخلاص باجلمعية امللكية وحتوهلا إىل بيان مشكلة قائم عىل حقوق اإلنسان.

كيف يمكن للمدافعة اخلاصة بكم أن تستفيد من بيان مشكلة قائم عىل احلقوق؟ •

كيف يمكن هلذا املثال أن ُيثري استكشافكم ملجاالت تركيز املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان؟ •

ما هي أنواع البحوث التي ستساعدكم عىل فهم مشكلتكم بشكل أفضل؟ •

الفئات املهمشة من  ▪ كيف يمكن للبحوث أن تساعدكم عىل حتديد االختالفات يف كيف تعاين خمتلف 
املشكلة )مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة والشباب وكبار 

السن وغريهم(؟

ماذا تعلمتم عن أنفسكم ومنظمتكم من خالل االستكشاف املعّمق للمشكلة املحددة؟ •

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

حتّققوا من البيان اخلاص بكم للتأكد من أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتزويد اآلخرين بفهم احلق الذي يتم  •
انتهاكه أو إساءة استخدامه أو حرمان الناس من التمتع به. 

ما هي مواد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي يمكنكم حتديدها والتي تعتب مهمة للمدافعة عن  ▪
قضيتكم؟

املدافعة وبيان اجلوانب اخلاصة  • تركيز  باستخدام جماالت  املشكلة  بتوفري موجز حول سبب وجود  قوموا 
بسياقكم.

كيف يمكنكم ربط احلق بتجربة احلياة اليومية لتقديم أساس ملشاركة أصحاب املصلحة ومساءلة صنّاع  ▪
القرار؟

كيف تعاين فئتكم املستهدفة من هذه املشكلة؟ كيف تعاين الفئات املهمشة األخرى من هذه املشكلة )مثل  ▪
الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعتب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
ُتِبز هذه القضية ملاذا من الرضوري أن يكون لديكم رؤية ملا تريدون إنجازه. إذا كنتم ال تعرفون أين تريدون 
أن تذهبوا، فمن الصعب الوصول اىل هناك ومن الصعب معرفة ما إذا كنتم قد وصلتم. وإن التعبري عن رؤية 
واضحة قائمة عىل حقوق اإلنسان يمكن أن ُيلهم اآلخرين وحيفزهم عىل اإلنضامم إليكم. وتلعب رؤيتكم دورًا 
مهاًم يف تطوير اإلسرتاتيجية والتكتيكات اخلاصة بحملتكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما حيدث 

حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. وجيب أن تعِرفوا	أنفسكم	والواقع املستقبيل الذي حتلمون به .

لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  حول  تدريبات  سلسلة  من  امللكية  اجلمعية  إستفادة  إىل  وباإلضافة 
الفعالة مع املنظامت لبناء القدرة عىل املدافعة يف املجتمع املحيل يف العقبة، فقد أدت هذه التدريبات إىل رفع الوعي 
والفهم وطورت استثامر املجتمع املحيل يف هذه القضية. وقد وفر ذلك قاعدة قوية الجياد رؤية مشرتكة يمكن أن 

حتّفز وتوّحد التحالف املتنوع للمنظامت التي شاركت يف محلة املدافعة هذه. 

رؤية اجلمعية امللكية:	أن	يكون	هناك	حق	مضمون	للشواطئ	العامة	يف	العقبة	
األجيال	 جلميع	 ومصانة	 ونظيفة	 متاحة	 العامة	 الشواطئ	 تلك	 تكون	 بحيث	

القادمة.

توليد  يف  املحلية،  واملنظامت  املجتمع  طورها  التي  الرؤية،  هذه  واستمرت 
إجراءات مدافعة يف العقبة جتاوزت احلملة األولية »شواطئنا ليست للبيع«. 

وهذه هي إحدى الفوائد الرئيسية لصياغة بيان رؤية:

واصلت محلة املدافعة بعنوان » لنقم بالتغيري« )2014 - 2016(  •
التحرك نحو هذه الرؤية من خالل إرشاك املجتمع املحيل يف املرحلة التالية من 
ضامن أن تكون الشواطئ التي يتمتع اجلمهور بحق الوصول إليها نظيفة وآمنة 
املجتمع  دفع  إىل  ذلك  أدى  وقد  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لوصول  ومهيأة 
االقتصادية  العقبة  منطقة  لسلطة  فيه  أثبتوا  الذي  الوقت  يف  رؤيتهم  نحو 
اخلاصة بأن هذا املكان العام يتم شغله، مما يؤكد صحة نجاح احلملة السابقة 
يف إدراج »الشواطئ العامة« يف خطة إستخدام األرايض اخلاصة بسلطة منطقة 

العقبة االقتصادية اخلاصة.

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكن أن تتطور الرؤية أيضًا. فقد كانت إحدى النتائج الناجحة حلملة »شواطئنا ليست للبيع« هي إجتامع تسع 
املستوى  عىل  املنظامت  إنضامم  أدى  وقد  األردن.  يف  البيئية  للجمعيات  إحتاد  أول  لتشكل  كبرية  بيئية  منظامت 
يتمتع	األردنيون	بحقهم	يف	حرية	الوصول	واألمن	 تبنّي التحالف ككل وأصبح هناك رؤية أوسع:  الوطني إىل 
جلميع	األماكن	العامة. وقد أتاح هذا الفهم للتحالف أن حيشد بشكل رسيع وفّعال ملواجهة هتديد حمدد ألنم 
مدافعة  بحمالت  بالبيئة  املعني  الوطني  التحالف  قام  حيث  العامة.  األماكن  عىل  احلفاظ  يف  بالفعل  متحدون 
حلامية غابات األردن. عىل سبيل املثال، تدّخل التحالف، إىل جانب املنظامت والناشطني املحليني اآلخرين الذين 
الواقعة شامل األردن  بِرِقش  غابات  حتركوا بأنفسهم دون التحالف، يف خطة احلكومة اهلادفة إىل بيع جزء من 
إىل أكاديمية عسكرية. وقد نجح التحالف يف وقف عملية البيع واحلفاظ عىل حق األردنيني يف حرية الوصول 
دّبني.  غابات  حممية  حلامية  مستمرة  إجراءات  أيضًا  وهناك   ]https://bit.ly/2K5Hmmc[ برقش.  غابات  إىل 

.]https://bit.ly/2yuhhMg[

http://jreds.org/default.aspx?page=projects&t=change
http://www.jordantimes.com/news/local/conservationists-relaunch-campaign-protect-bergesh-trees
http://www.jordantimes.com/news/local/conservationists-relaunch-campaign-protect-bergesh-trees
http://jordantimes.com/news/local/activists-condemn-plans-auction-land-dibbeen-forest-reserve
https://bit.ly/2K5Hmmc
https://bit.ly/2yuhhMg
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خذوا وقتكم للتفكري يف ما ييل:

إعرف نفسك

ناقشوا تطور بيانات الرؤية اخلاصة باجلمعية امللكية وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

كيف يمكن استخدام بيان الرؤية اخلاص بكم ملنارصتكم )علی سبيل املثال، توحيد موظفيكم، والتواصل  •
مع احللفاء، وصياغة الرسائل، والتفاعل مع أصحاب املصلحة وصنّاع القرار وإرشاكهم(؟

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتوحيد اآلخرين حول احلق  • للتأكد من  الرؤية اخلاص بكم  بيان  حتققوا من 
الذي تسعون إىل حتقيقه.

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة بيان إجيايب يعالج املشكلة املحددة. •

املدافعة  • اجتاه جهود  احلالية وحتديد  لتوجيه احلملة  الكفاية  فيه  بام  الرؤية اخلاص بكم واسعًا  بيان  اجعلوا 
اخلاصة بكم يف املستقبل.

هل يستطيع اآلخرون خارج منظمتكم أو شبكتكم أن يروا أنفسهم يف رؤيتكم للمستقبل؟ ▪

كيف قمتم بالتفاعل مع أولئك املهّمشني وإرشاكهم بشكل نشط يف صياغة الرؤية )مثل الفتيات والنساء  ▪
واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول رؤى أوسع لتحقيق مكاسب أكب. •
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الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة
وتتمحور  املدافعة.  عملية  فيه  جتري  الذي  واالقتصادي  والسيايس  والثقايف  اإلجتامعي  السياق  فهم  املهم  من 
املدافعة  القائمة عىل حقوق اإلنسان حول تغيري مواقف الناس وسلوكياهتم، فضاًل عن السياسات واملؤسسات 
التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان أدوات حمددة  التي يشكلها الناس وحيافظون عليها. وقد وضعت 
وقامت بتكييفها للمساعدة يف توجيهكم من خالل هذه العملية لتحديد الناس واجلامعات واملنظامت واملؤسسات 
العاملة من أجل التغيري أو ضده يف املوقف اخلاص بكم. وسواء كان عملكم عىل املستوى املحيل أو الوطني أو 
الدويل، فإن حتديد ساحة املدافعة فيام يتصل بالعالقات يسمح لكم بتحديد املزيد من الفرص الختاذ اإلجراءات 
الالزمة. وتتطلب هذه اخلطوة استكشاف مجيع مصادر املعرفة الثالثة:	اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	واعرف	

ساحة	املدافعة.

ما  دائام  املسألة  هبذه  املتعلقة  القرارات  فإن  معاجلتها،  إىل  نسعى  التي  اإلنسان  حقوق  مسألة  عن  النظر  وبغض 
يتخذها الناس. وكلام كان بوسعنا أن نتعلم ونفهم ونعرف أكثر عن األشخاص املعنيني، كلام نجحنا يف معاجلة 
القضايا التي هتّمنا وهتّم جمتمعنا. ولقد استكشفت اجلمعية امللكية باستمرار العديد من أنواع العالقات اإلنسانية 

املعنية، واستثمرت يف حق الناس يف الوصول إىل الشواطئ العامة يف العقبة.

بينام نتدارس محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية، انظروا يف الطرق التي عملتم هبا لتحديد 
اجلمعية  استخدام  أّدى  وقد  بمنظمتكم.  اخلاصة  القضايا  يف  املعنية  والعالقات  واملؤسسات  واملنظامت  الناس 
امللكية ألدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء إىل مساعدهتم يف حتديد احللفاء  للبحث واملشاركة يف التحالف 
إبتكار   -  4 اخلطوة  يف  التكتيكات  واختيار  لتحديد  األداتني  هاتني  تطبيق  استكشاف  وسيتم  احلملة.  وإدارة 

وإختيار التكتيكات. 

الشكل: مثال عىل العالقة املركزية ألداة اخلارطة التكتيكية.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
يف  املجتمع  أفراد  إلرشاك  اجلديدة  بالتكتيكات  اخلاصة  التكتيكية  اخلريطة  أداة  امللكية  اجلمعية  استخدمت 
بني  لوجه  مركزية« وجهًا  »عالقة	 حتديد  الرضوري  من  التكتيكية،  اخلارطة  استخدام  وعند  االستكشاف.  هذا 
شخصني. ويمّثل هذان الشخصان مشكلة حقوق اإلنسان التي تسعون إىل معاجلتها. ملاذا يعتب هذا مهاًم؟ ألن 
االنتهاكات  هذه  حل  يكون  أن  جيب  ولذلك،  شخصية.  جتارب  هي  جوهرها،  يف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
الذين  ألولئك  بالنسبة  املشكلة  تغيري  إىل  اإلنسان  حقوق  عىل  القائمة  املدافعة  جهود  وتسعى  أيضًا.  شخصيًا 
يتعّرضون لإلنتهاك ومساءلة أولئك الذين يرتكبون االنتهاك أو جيعلون االنتهاك ممكنًا من خالل أجراءاهتم أو 

تقاعسهم عن اختاذ إجراء.

العقبة وأحد  مواطن	 بني  املركزية  العالقة  تم حتديد  امللكية،  اجلمعية  نظمتها  التي  املجتمعية  التدريبات  وخالل 
مفويض	االستثامر	املحليني يف رشكة تطوير العقبة. ويعمل مفوض اإلستثامر مبارشة يف البحث عن املستثمرين 
والعمل عىل بيع األرايض املتبقية عىل الواجهة الشاطئية. حيث ينتهك هذا املفوض، الذي يقيم إىل جانب مواطن 

العقبة يف املجتمع املحيل، حق املواطن اآلخر يف الوصول إىل هذه األرايض عىل الشاطئ العام.

المركزیةالعالقة 

مواطن مدینة العقبة ستثمارمفوض اإل

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-creating-tactical-map
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المركزیةالعالقة 

العقبةمدینة مواطن  ستثمارمفوض اإل

التلفزیون األردني

تلفزیون رؤیا

أصحاب 
القوارب

السیاح

الغواصین

الغوصجمعیة 

الصیادین

سكان مدینة العقبة المتنزھین

الجمعیة الملكیة
لحمایة الطبیعة 

االتحاد النوعي 
للجمعیات البیئیة اإلتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة

الجمعیة الملكیة
لحمایة البیئة البحریة 

الفنادقاصحاب 

الفنادقموظفي 

میناءشركة 
للحاویاتالعقبة   أیلةمشروع واحة 

العقبةمشروع سرایا 

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

شركة تطویر العقبة

جمعیة نساء 
الساحل

المرأةتلجان 
اإلدارة الملكیة 
لحمایة البیئة

البیئةوزارة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

سلطة العقبة/ مدیریة البیئة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقبة/ مفوضیة البیئة

سلطة العقبة/ الدائرة القانونیة

متنزه العقبة
البحري 

البرلمانیین 

الجامعة األردنیة 

محطة العلوم البحریة

جامعة الیرموك

وزارة التربیة والتعلیم

وإن الفائدة من استخدام أداة اخلريطة التكتيكية الستكشاف »ساحة املدافعة اخلاصة بكم هو أننا غالبًا ما ُنغفل 
جمموعة واسعة من العالقات اإلنسانية التي ترتبط بقضية ما وتشارك فيها وتستثمر فيها وحتيط هبا.ويوفر مثال 
اخلارطة التكتيكية للجمعية امللكية العالقة املركزية إىل جانب عالقات حمددة يف املجتمع املحيل يف العقبة. كام يتم 
تضمني العالقات عىل املستوى الوطني والدويل. ومن الرضوري أال تنسوا شمول منظمتكم عىل اخلريطة - وقد 

متت اإلشارة إىل اجلمعية امللكية باللون األمحر. 

نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية 

عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه او يساء هلا أو حُيرم من التمّتع هبا؟ •

من الذي يقوم باالنتهاك أو اإلساءة أو حيرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ •

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟ •

مالحظة: ال توجد عالقة شخصية وجهًا لوجه بني شخص ومؤسسة.

هل هناك عالقة شخصية وجهًا لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

ُيعتب كل شخص، جمموعة، مجعية، مؤسسة، هيئة حكومية، إىل آخره، نقطة حمتملة الختاذ إجراءات. غري أنه ليس 
من املمكن أن تركز املنظمة عىل كل نقطة عىل اخلريطة التكتيكية. ومن الرضوري إجراء بحوث إضافية يف هذه 

املرحلة لتكونوا إسرتاتيجيني يف استخدامكم للموارد املحدودة لتحديد نقاط اإلجراء بحكمة.

استخدام أداة طيف الحلفاء
تعمل أداة »طيف احللفاء« عىل زيادة وعينا وفهمنا للناس أو املجموعات أو املؤسسات التي تغّطي النطاق الكامل 
للمشاركة املمكنة يف محلة املدافعة املحددة. فقد يكون ألولئك الذين نعتقد أنم سيدعمون جهودنا منظورات 
وأهداف من شأنا أن تدحض جهودنا أو تعارضها عىل أرض الواقع. ويف الوقت نفسه، فإن َمن نعتقد للوهلة 
املبنية عىل  املدافعة  الواقع جهودنا يف  األوىل أنم قد يكونون معارضني غري نشطني أو نشطني، قد يدعمون يف 
احلقوق.ومن النقاط الرئيسية التي جيب تذكرها هي أن األفراد من الناس هم من يشكلون جمموعات ومجعيات 

ومؤسسات.

حتى عندما تتخذ جمموعة أو مؤسسة معينة موقفًا ضدنا، فقد يكون هناك أفراد داخل تلك املجموعة أو املؤسسة 

مفتاح	اخلارطة	التكتيكية:	

 مربع برتقايل فاتح مع خط منقط =
كيانات املجتمع املدين )أشخاص، مجاعات، 

منظامت، إلخ(
مربع أصفر فاتح مع خط أسود مّتصل = هيئات 

سلطة العقبة
 أزرق فاتح مع خط رمادي مّتصل =

هيئات حكومية
مربع أبيض مع خط رمادي مّتصل = كيانات ذات 

صلة بالرشكات اخلاصة 

خطوط	العالقات:
 عالقة قوة:

سهم أمحر مّتصل يشري باجتاه واحد
 منفعة متبادلة:

سهم أزرق مّتصل يشري باجتاهني
 عالقة غري واضحة / بحاجة إىل إجراء بحث:

سهم رمادي منّقط يشري باجتاهني

الطائر«  »عني  منظار  التكتيكية  اخلارطة  توّفر  أعاله:  الشكل	
)كمن ينظر من مكان مرتفع العطاء صورة أوضح عن جمموعة 
املنظامت املنخرطة يف قضية ما. ومن املهم أن تالحظوا بأنه كان 
هناك عدد أكب من املنظامت املشاركة يف العملية املشار إليها يف 
هذه اخلارطة التكتيكية ولكن هذه املنظامت تسلط الضوء عىل 

فائدة هذه األداة لعملية املدافعة اخلاصة باجلمعية امللكية.

»كنا نعلم أنه إذا بقينا بمفردنا، فإننا لن ننجح أبدًا يف تغيري أي 
يشء. وبدالً من ذلك، قبل وضع أي إسرتاتيجية، قمنا بحشد 
املجتمع. وتم إنشاء جمموعة تضم 77 من األفراد األكثر نشاطًا 
وقمنا  املجتمعية.  واملنظامت  احلكومية  غري  املنظامت  وممثيل 

بتدريبهم والسامح هلم بامتالك هذه القضية.«
فيصل	أبو	السندس

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-identifying-allies-and-opponents
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يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

استخدمت اجلمعية امللكية أداة طيف احللفاء بشكل فعال جدًا لتحديد احللفاء واملعارضني املحتملني من أجل 
إجراء بحوث إضافية.

وعىل مدى عام، انضم متطوعون جدد، وتم تدريب 63 منظمة و 222 شخصًا عىل املدافعة.  

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة

التكتيكية  اخلارطة  أداتا  وتوفر  التحالفات.  وبناء  احللفاء  حلشد  وأفكارًا  معلومات  املدافعة  ساحة  حتديد  يوّفر 
وطيف احللفاء دعاًم حاساًم عند ابتكار	واختيار	التكتيكات لتعزيز جهود املدافعة. ومن املهم جدًا ألي محلة أن 
للتخطيط  املستمرين  واملساعدة  الدعم  توفر  أن  يمكن  التي  واملؤسسات  واملنظامت  األشخاص  بتحديد  تقوم 

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

انظروا كيف استفادت اجلمعية امللكية من تدريب املدافعة الذي قامت به ألعضاء جمتمع العقبة »لتحديد ساحة 
املدافعة« عىل نحو أكثر شمولية وفهم سياقهم املتعلق باملشكلة التي تم حتديدها:

كذلك،  • يكن  مل  إذا  املدافعة؟  ساحة  حتديد  عملية  يف  سواء  حٍد  عىل  والرجال  النساء  من  كل  شارك  هل 
مثل  )اجلندر(،  االجتامعي  بالنوع  صلة  ذات  جوانب  تشمل  أو  التكتيكية  خارطتكم  نتائج  تعكس  فهل 

االختالفات يف عالقات االتصال وعالقات القوة وصنع القرار؟

الذين سوف  • وأولئك  ما؛  بشأن قضية  أو جهودكم  يدعمون موقفكم  الذين  أولئك   - من هم حلفاؤكم 
يعملون معكم بشكل نشط؟

ما نوع احلشد املطلوب إلرشاك الشبكة اخلاصة بكم من األشخاص واملجموعات واملنظامت لفهم املشكلة  •
التي حددمتوها ضمن سياقكم بشكل أفضل؟

اعرف معارضيك / اعرف ساحة المدافعة

من هم معارضيكم - أولئك الذين ال يدعمون موقفكم أو جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف  •

الشكل	أعاله: »الطيف« هو أداة ينبغي مراجعتها باستمرار 
وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  وحتليل  بالبحث  تقومون  بينام 
رشحية  نحو  خمتلفة  أهداف  وحتريك  إلرشاك  تكتيكات 

احلليف النشط من هذا الطيف.

     

المحایدون

ء 
لفا

لح
ا

ین
شط

لنا
ا ضین

المعار
 

الناشطین

المتنزھین

الصیادین

الغواصین

جمعیة 
الغوص

السیاح

أصحاب
القوارب 

اصحاب الفنادق

األردنيالتلفزیون 

شركة تطویر العقبة
(ADC)

البیئةلحمایة الملكیة اإلدارة  البرلمانیین

المرأةلجان 

متنزه العقبة البحري

محطة العلوم 
البحریة

وزارة التربیة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
(IUCN)

مشروع
سرایا العقبة 

للحاویاتشركة میناء العقبة 

وزارة البیئة

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقیة
(ASEZA)

/الدائرة القانونیة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

/ مدیریة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)

أیلةمشروع واحة 

تلفزیون رؤیا

/ مفوضیة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)النوعيالتحاد ا

البیئیةللجمعیات   

الساحلجمعیة نساء 

الجامعة األردنیة

جامعة الیرموك

الجمعیة الملكیة
البحریةلحمایة البیئة  

JREDS

سكان مدینة العقبة

مواطن مدینة العقبة

الملكیةالجمعیة 
الطبیعةلحمایة   

مواطن مدینة 
العقبة

مفوضیة االستثمار
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يعملون بشكل نشط ضدكم؟

من حتتاجون إىل حشدهم يف هذه املرحلة من املدافعة من أجل فهم أفضل لساحة املدافعة )عىل سبيل املثال،  •
أشخاص لدهيم جماالت خبة حمددة(؟

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم

ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهه أو ُيساء استخدامها أو حُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

من الذين يقومون باالنتهاك أو اإلساءة أو حرمان شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ ▪

ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل:

من أيضًا يشارك أو هيتم أو يستثمر يف هذه املسألة؟ •

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ •

من هم احللفاء واملعارضني املحتملون بشأن هذه املسألة؟ •
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الخطوة الرابعة -  ابتكار واختيار التكتيكات 
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم وتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم. وإذا تم 
استخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن يكون هلا تأثري ونفوذ ويمكنها تغيري ساحة العالقات اإلنسانية. 
درستم  وكلام  يوميًا!  منها  املزيد  تطوير  وجيري  اإلنسان،  حقوق  ملدافعي  املتاحة  التكتيكات  من  العديد  وهناك 
وتعّلمتم املزيد من التكتيكات، زادت قدرتكم عىل تعديل وتكييف بعض تكتيكاتكم بشكل يلبي احتياجاتكم 
وجيعل خصمكم يفقد توازنه. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف	
للتطوير  التالية  املجاالت  عىل  الضوء  اخلطوة  هذه  وتسلط  املدافعة.  واعرف	ساحة	 واعرف	خصمك،	 نفسك،	

اإلسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان •

األهداف اإلسرتاتيجية لتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم  •

عنارص إجراء املدافعة: البناء التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار •

التكنولوجيا: التحديات والفوائد •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
ال يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب أكثر من هدف أو هدفني تكتيكيني 
رئيسيني يف إطارها املؤسيس. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقه التعلم، واالستثامر يف املوظفني وصعوبات 
بكم  اخلاصة  التكتيكية  للغاية  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس  املالية،  املصادر  بتوفري  تتعلق 
يساعدكم بشكل أكثر فعالية عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم يف معاجلة املشكلة التي تم حتديدها. 
حقوق  عىل  قائمة  أساسية  تكتيكية  أهداف  أربعة  اإلنسان«  حقوق  جمال  يف  اجلديدة  »التكتيكات  حددت  وقد 

اإلنسان:

الوقاية

هل هدفكم الرئييس هو الوقاية من وقوع انتهاك وشيك اآلن ويف املستقبل؟ •

التدخل

انتهاكها لألفراد  • التدخل يف احلاالت املمتدة من احلرمان من حقوق اإلنسان أو  الرئييس هو  هل هدفكم 
واملجتمعات املحلية املهّمشة أو املستبعدة؟

التعويض

هل هدفكم الرئييس هو تعويض وإعادة بناء حياة الضحايا واملجتمعات بعد حدوث اإلساءة - ملساعدهتم  •
علی الشفاء أو السعي إلی حتقيق العدالة أو املصاحلة أو االنتصاف؟

الترويج/التعزيز

بناء جمتمعات أو سياسات ومؤسسات ملتزمة   • تعزيز حقوق اإلنسان من خالل  الرئييس هو  هل هدفكم 
ومتفاعلة وعىل دراية بحقوق اإلنسان وتعمل عىل تعزيزها واحرتامها؟

وبينام ندرس رحلة التغيري اخلاصة باجلمعية امللكية، انظروا كيف يمكنكم أن تكونوا أكثر تعمقًا يف حتليل مدى 
اتصال التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف احلالية والطويلة األجل ودفعها إىل األمام. وباإلضافة إىل ذلك، بينام 
ندرس عنارص إجراءات املدافعة والتكتيكات التي اختارهتا اجلمعية امللكية، انظروا يف الكيفية التي تدعم فيها 
التكتيكات اخلاصة بكم محالتكم وكيفية ترابطها لتعزيز تلك احلمالت. ويساعدكم ذلك عىل أن تكونوا أكثر 

فاعلية يف جهود املدافعة من الناحيتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

https://www.newtactics.org/tactics
https://www.newtactics.org/tactics
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1الھدف رقم 
تعدیل الخطة الشمولیة لمنطقة 

لتشمل  2013العقبة قبل نھایة 
شواطئ  المن بما تبقى عتراف اإل

عامةال

2الھدف رقم 
جیر أتعدم بیع او ضمن ینظام یجاد إ

إال المنطقة الشاطئیة ستثمار إ او
الوزراءمجلس بموافقة 

3الھدف رقم 
وضع قانون لحمایة المناطق الساحلیة

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 
الوصول المجاني واالمن لكافة 

العامةاالماكن 

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

العامةعدم وجود ضمانة قانونیة تضمن حق االردنیین  في الوصول الى الشواطئ 

تطوير رحلة التغيير 
يف  امللكية  اجلمعية  به  قامت  الذي  البحث  كان 
للبيع«  ليست  »شواطئنا  محلة  من  األوىل  املراحل 
بمثابة معلومات هامة هلذه اخلطوة يف هذه العملية. 
املرحلية  للمنجزات  توجيهًا  البحث  وّفر  حيث 
ليتمكن  املتبقية  الشواطئ  حلامية  الالزمة  الرئيسية 
البحثي  التحليل  إليها. وقاد  الوصول  اجلمهور من 
بيان  بتنقيح  والتحالف  امللكية  اجلمعية  قيام  إىل 
املشكلة ليصبح: عدم	وجود	ضامنات	قانونية	تضمن	

حق	األردنيني	يف	الوصول	إىل	الشواطئ	العامة.

هامة  توجيهات  هذا  املنقح  املشكلة  بيان  أتاح  وقد 
التي من  املرحلية  املنجزات  أي  أهدافهم -  لتطوير 
شأنا أن تساعدهم عىل تقييم ما حيرزونه من تقدم 
هذه  ذكر  تم  وقد  هبم.  اخلاصة  التغيري  رحلة  يف 
األهداف من أجل تقييم ما إذا كانت قد حتققت أم 

ال بشكل سهل. 

أو  مرحلية  منجزات  ثالثة  امللكية  اجلمعية  حددت 
أهداف اسرتاتيجية. وقد تم حتديد األول، الذي تم 
تعريفه بشكل واضح، لضامن اختاذ إجراءات فورية 
للتدخل مع توفري التوجيه وحتديد املواقع للمراحل 

الالحقة.

قبل	هناية	عام	2013،	تعديل	املخطط	الشمويل	. 1
ملنطقة	العقبة	ليشمل	محاية	وصول	اجلمهور	إلی	ما	بقي	من	الشواطئ.

الوزراء . 2 جملس  موافقة  دون  الساحلية  املنطقة  يف  االستثامرات  تأجري  أو  بيع  عدم  يضمن  نظام  إجياد 
بحلول عام 2016.

إعتامد قانون وطني حلامية الساحل يضمن منع بيع الواجهة الشاطئية.. 3

من خالل حتديد أهدافهم هبذه الطريقة، متكنت اجلمعية امللكية من تركيز طاقاهتا ومواردها وتكتيكاهتا عىل حتقيق 
اهلدف األول.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج املرجوة. •

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري »هدف	معقول« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية وحمددة بإطار 

زمني حتى تتمكنوا من رصد التقدم الذي حترزونه، وتقييم نجاحاتكم، ومعرفة ما تبقى لتفعلونه.

للحملة،  • التنظيمي  البناء  املدافعة:  تتعلق بكل جمال من جماالت إجراءات  انظروا يف وضع أهداف حمددة 
والبحث، واحلشد، والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم.

عناصر إجراء المدافعة
وإرشاك  واحلشد  والبحث  للحملة   التنظيمي  )البناء  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  توّفر  املدافعة،  محلة  تنفيذ  يف 
صنّاع القرار( التوجيه الالزم لتطوير املنجزات املرحلية اخلاصة بكم. ومن املهم أن نفهم أن كل جمال من عنارص 
إجراء املدافعة يدعم العنارص األخرى ويساعدكم عىل رصد التقدم الذي حترزونه وتقييم كل من أوجه القصور 
والنجاحات اخلاصة بكم. ومن شأن وضع أهداف لكل جمال من عنارص إجراء املدافعة أن يوفر أيضًا أولويات 

التوقيت لضامن أن تعمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

الشكل	أعاله: يقّدم هذا الرسم البياين لرحلة التغيري 
طويلة  واالهداف  احلالية  األهداف  عن  عامة  ملحة 

األجل للجمعية امللكية.
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شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

وعىل الرغم من أن محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية جاءت للحرص عىل وجود ضامنات 
قانونية تضمن حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة، إال أن الوضع كان يف مرحلة حرجة. لذلك، كانت 
التدخل. وقد استخدمت العديد من التكتيكات للوصول إىل  الغاية التكتيكية الفورية واألساسية للحملة هي 
هذه الغاية، عىل النحو املبنّي يف األقسام التالية. وتعنّي عىل احلملة أن توقف خسارة املزيد من الشواطئ العامة 
من أجل احلفاظ عىل حق املواطنني يف الوصول إىل تلك الشواطئ ومحاية ذلك احلق. وليست الترشيعات النوع 
الوحيد من الضامنات، ونادرًا ما تكون اهلدف األول، ونادرًا ما يكون حتقيقها سهاًل. فالترشيعات عمومًا هي 
امللكية خطوة وسطية من  اجلمعية  كبرية. وهلذا حّددت  الوقت وموارد  كثريًا من  تتطلب  عملية طويلة األجل 
خالل الرتكيز عىل هيكل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة والعمليات اإلجرائية اخلاصة هبا )انظر حتليل 

املثلث(.

استنادا إىل البحوث التي أجرهتا اللجنة القانونية واللجنة الفنية، قررت اللجنة التوجيهية للحملة أن أفضل خيار 
فوري للتدخل واحلفاظ عىل الشواطئ هو تعديل »املخطط الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

أصبح تعديل »املخطط الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة اهلدف األول للحملة. وكانت احلملة 
واضحة حول ما ييل:

»ماذا«: تعديل »املخطط الشمويل« ليشمل محاية حق اجلمهور يف الوصول إىل ما تبقى من الواجهة الشاطئية •

»متى«: إنجاز تعديل » املخطط الشمويل« بحلول ناية عام 2013 •

مرة أخرى، من املهم أن نتذكر أن قدرًا كبريًا من العمل كانت قد اضطلعت به مسبقًا اللجنة القانونية واللجنة 
العقبة االقتصادية اخلاصة كفرصة للتدخل الفوري.  الفنية حتى قبل أن حتددا املخطط الشمويل لسلطة منطقة 
ويرجع ذلك إىل أن احلملة قد حّددت بالفعل غياب الترشيعات التي تضمن للمواطنني حقهم يف الوصول إىل 

الشواطئ العامة وممارسة ذلك احلق. 

وأتاح البحث الذي نسقته اللجنة القانونية واللجنة الفنية الفرصة للجمعية امللكية لتنقيح بيان املشكلة وسبيل 
اختاذ إجراء فوري حلامية ما تبقى من الواجهة الشاطئية.

حشد

المركزیةالعالقة 

العقبةمدینة مواطن  ستثمارمفوض اإل

التلفزیون األردني

تلفزیون رؤیا

أصحاب 
القوارب

السیاح

الغواصین

الغوصجمعیة 

الصیادین

سكان مدینة العقبة المتنزھین

الجمعیة الملكیة
لحمایة الطبیعة 

االتحاد النوعي 
للجمعیات البیئیة

الطبیعةاإلتحاد الدولي للحفاظ على 
(IUCN)

الجمعیة الملكیة
لحمایة البیئة البحریة 

الفنادقاصحاب 

الفنادقموظفي 

میناءشركة 
للحاویاتالعقبة   أیلةمشروع واحة 

العقبةمشروع سرایا 

أصحاب المشاریع 
ستثماریةاإل

شركة تطویر العقبة

جمعیة نساء 
الساحل

لجان المرأة
اإلدارة الملكیة 
لحمایة البیئة

البیئةوزارة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

سلطة العقبة/ مدیریة البیئة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقبة/ مفوضیة البیئة

سلطة العقبة/ الدائرة القانونیة

متنزه العقبة
البحري 

البرلمانیین 

الجامعة األردنیة 

محطة العلوم البحریة

جامعة الیرموك

Researchالبحث

صناع القرار

البناء التنظیمي للحملة

حشد

صناع القرار البحث البناء التنظیمي 
حشدللحملة

وزارة التربیة والتعلیم

الضوء  التكتيكية  اخلارطة  هذه  تسّلط  الشكل: 
عىل موقع الغايات التكتيكية لكل من  

جماالت إجراء املدافعة األربعة.
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وتوفر اخلريطة التكتيكية وسيلة لتحديد الفئات املستهدفة بشكل مرئي لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة. 
النشطني  احللفاء  بني  املوجودة  املواقع  وتوفر  الطيف.  عىل  املستهدفة  الفئات  هذه  موقع  احللفاء  طيف  وُيبز 
وإن  فيها.  والنجاح  املحددة  األهداف  إىل  للوصول  التكتيك  الختيار  مهمة  معلومات  النشطني  املعارضني  إىل 
وبينام  األخرى.  التكتيكات  يف  التقدم  مشرتك  بشكل  تدعم  والتي  املرتابطة  تلك  هي  فعالية  األكثر  التكتيكات 
نتدارس عنارص إجراءات املدافعة والتكتيكات التي اختارهتا اجلمعية امللكية، انظروا يف كيف تدعم التكتيكات 

اخلاصة بكم وكيف ترتابط لتعزيز احلمالت اخلاصة بكم.

البناء التنظيمي للحملة 
التكتيك الذي تم اختياره:

توفري التدريب	علی	املدافعة	لبناء	قدرات موظفي اجلمعية امللكية واملنارصين يف املجتمع املحيل ملعاجلة قضية  •
شواطئ العقبة.

تقدم اجلمعية امللكية مثاالً ممتازًا إلبداء االهتامم لقدراتكم التنظيمية عىل القيام بحملة مدافعة. ففي البداية، حددوا 
أنم بحاجة إىل الدعم وامُللكية من املجتمع من أجل النجاح يف احلفاظ عىل الواجهة الشاطئية. وقد استفادوا من 
قدراهتم  لبناء  تكتيكًا  باعتبارها  الفعالة  لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  مع  املدافعة  جمال  يف  التدريب 
ساعدت  وقد  امللكية.  اجلمعية  ملوظفي  الشواطئ  مسألة  بشأن  الوعي  مستوى  ورفع  املدافعة  جمال  يف  الداخلية 
إضافية  حكومية  وغري  جمتمعية  منظامت  حتديد  عىل  املدافعة  جمال  يف  بإجرائها  قاموا  التي  التدريبية  الدورات 

للمشاركة يف احلملة. 

بداية  يف  النشط.  وغري  النشط  احلليف  قطاعي  يف  املوجودين  أولئك  والحظوا  احللفاء  طيف  بتفّحص  قوموا 
العملية، وضعت اجلمعية امللكية نفسها يف موقف احلليف غري النشط. وأبرز ذلك احلاجة املاسة إىل بناء الدعم 
جمال  األويل يف  التدريب  وقد ساعدت عملية  لتنجح.  احلملة  كانت  ما  وإال  موظفيها،  بني  الداخيل  واالستثامر 
بناء  التكتيك، الذي استخدم باالقرتان مع  النشط. وقد نجح هذا  املدافعة عىل نقل موظفيها إىل موقع احلليف 
التحالف )انظر احلشد(، يف إرشاك ليس موظفيها فحسب، بل أيضًا جمموعة واسعة من أعضاء املجتمع ومنظامته 

للقيام بأدوار قيادية هامة لتنفيذ احلملة.

ابحاث

     

المحایدون

ون
شط

لنا
ء ا

لفا
لح

ا

ضین
المعار

 
الناشطون

المتنزھین

الصیادین

الغواصین

جمعیة 
الغوص

السیاح

أصحاب
القوارب 

اصحاب الفنادق

األردنيالتلفزیون 

شركة تطویر العقبة
(ADC)

البیئةلحمایة الملكیة اإلدارة  البرلمانیین

لجان المرأة

متنزه العقبة البحري

محطة العلوم 
البحریة

وزارة التربیة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
(IUCN)

مشروع
سرایا العقبة 

للحاویاتشركة میناء العقبة 

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقیة
(ASEZA)

/الدائرة القانونیة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

/ مدیریة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)

أیلةمشروع واحة 

تلفزیون رؤیا

/ مفوضیة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)النوعيالتحاد ا

البیئیةللجمعیات   

الساحلجمعیة نساء 

الجامعة األردنیة

جامعة الیرموك

أھداف منطقة العمل التكتیكیة

ابحاث

الجمعیة الملكیة
البحریةلحمایة البیئة  

JREDS

صناع القرار

القدرات 
الداخلیة

الحشد

الحشد صناع القرارالبحث البناء التنظیمي 
للحملة

سكان مدینة العقبة

مواطن مدینة العقبة

الملكیةالجمعیة 
الطبیعةلحمایة   

الحشد
وزارة البیئة

مواطن مدینة 
العقبة

مفوضیة االستثمار

مفتاح	طيف	احللفاء	مع	جماالت	إجراء	املدافعة

 دائرة	باللون	الربتقايل	الفاتح	مع	خط	متقطع = 
 مؤسسات املجتمع املدين

متقطع  خط  مع  الفاتح  البتقايل  باللون  دائرة  امللكية:  اجلمعية	
واالسم باللون األمحر بخط عريض 

 دائرة	باللون	األصفر	الفاتح	ذات	خط	أسود	غامق = 
 مؤسسات ذات صلة بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 دائرة	باللون	األزرق	= 
 اهليئات احلكومية األردنية

دائرة	بيضاء = الكيانات ذات الصلة باألعامل التجارية

الغايات  موقع  عىل  الضوء  الطيف  هذا  يسلط  أدناه:  الشكل	
األربعة.  املدافعة  إجراء  جماالت  من  جمال  لكل  التكتيكية 
النشطني  »احللفاء  رشائح  يف  املستهدفة  الفئات  تركز  الحظوا 

واحللفاء غري النشطني واملحايدين«.
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التفّكر في القدرات الداخلية
إعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة جمموعتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج. هل شاركت  •
النساء والرجال يف فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس املخرجات والنتائج املرجوة 
أو تشمل اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة واحلصول عىل 

املوارد واختاذ القرارات؟

انظروا يف القدرات الداخلية ملنظمتكم عىل القيام باملدافعة. ما هي آليات الدعم احلالية املعمول هبا؟ •

تنفيذ  • فائدة كبى يف  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  بالنسبة حلمالت 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهونا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

إعرف ساحة المدافعة/إعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهونا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

البحوث
التكتيك: إرشاك اخلباء للبحث والتحليل

دراسة التسلسل الزمني والتطورات يف الواجهة الشاطئية خلليج العقبة )اآلثار االجتامعية/االقتصادية( •

توفري حتليل قانوين حول الترشيعات واإلجراءات •

لقد أمضت اجلمعية امللكية وقتًا طوياًل وموارد كبرية يف جمال إجراء املدافعة املتعّلق بالبحوث. وجاء حتديد اخلباء 
املحتملني مبارشة من اخلارطة التكتيكية وأداة طيف احللفاء اخلاصة هبم. ومتّكنوا من التعرف عىل األشخاص 
داخل املجتمع نفسه - أولئك الذين يعملون يف املؤسسات التعليمية، ومتّكنوا من حتديد األشخاص الذين يمكن 
لتوفري  جلان  ثامين  أصل  من  جلان  أربع  تشكيل  وتم  اخلاصة.  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  داخل  إرشاكهم 
بحوث هامة تتعلق باآلثار البيئية واالقتصادية الستخدام األرايض، آلية اختاذ القرارات واإلجراءات القانونية، 

وحتديد صنّاع القرار املناسبني. وفيام ييل اللجان التي أجرت البحوث:

اللجنة القانونية - البحث يف الترشيعات واإلجراءات احلالية •

اللجنة الفنية-  بحث هيكل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، وتشكيل وتنفيذ »املخطط الشمويل« •

جلنة تقييم األثر - جتميع املعلومات عن األرضار واآلثار البيئية واالقتصادية واالجتامعية  •

جلنة »حتديد صنّاع القرار« - فهم من لدهيم سلطة اختاذ القرار لرتكيز اجلهود الفورية •

وقد استقطبت اجلمعية امللكية أفرادًا ومؤسسات لتوفري بحوث قانونية واقتصادية وبيئية حمددة بشأن هذه املسألة. 
الذين  األفراد  تقع يف رشحية خمتلفة عن  بأن مؤسسة معينة  وعند تطوير طيف احللفاء اخلاص بكم، قد جتدون 
يعملون لدى املؤسسة. وإن هذا هو أحد األسباب التي جتعل البحوث حاسمة جدًا جلهود املدافعة اخلاصة بكم. 
احرصوا عىل التحدث مع أكب عدد ممكن من األفراد داخل مؤسسة ما للوصول إىل أولئك املهتمني والراغبني 

والقادرين عىل مساعدتكم.

حّددت نتائج البحوث من جلنتي القضايا الفنية وتقييم األثر معلومات ملموسة عن اآلثار البيئية واالقتصادية. 
التلفزيونية  للمقابالت  الرسائل  صياغة  خالل  من  املجتمع  توعية  إىل  بدورها  املعلومات  هذه  توجيه  وتم 
اهتامم  لتنال  املجتمعية  اإلجراءات  يف  تنّوع  هناك  وكان  احلشد.  وإجراءات  وثائقي،  فيديو  ومقطع  واإلذاعية، 
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الشباب والكبار واألشخاص ذوي اإلعاقة. وشملت اإلجراءات زيارات ميدانية منظمة إىل شواطئ العقبة لرؤية 
حالة الشواطئ العامة بشكل مبارش؛ وإجراءات لتنظيف الشاطئ ومنطقة الغوص؛ وتنظيم سلسلة برشية جلذب 

االنتباه إىل الشواطئ العامة.

العامة  الشواطئ  وبيع  املراقب  غري  احلرضي  التطور  عن  نشأت  خمتلفة  مشاكل  إىل  احلملة  رسائل  وأشارت 
واستخدموا  للبيع.  ليست	 شواطئنا	 احلملة:  شعار  صياغة  إىل  هذا  وأدى  اخلاص.  القطاع  من  للمستثمرين 
التكنولوجيا والرسائل اإلعالمية بشكل فعال إلنشاء مقطع فيديو وثائقي مدته ثامين )8( دقائق يتمحور حول 

أربعة جماالت مواضيعية رئيسية هي:

 الوصول إىل الشاطئ هو أحد حقوق اإلنسان:  . 1
قال رئيس مجعية العقبة للغوص يف الفيلم الوثائقي الذي انتجته احلملة، »الشاطئ ملك للجميع! ولكل 

أردين احلق يف امليش عىل الشاطئ وعىل كل الـ27 كيلومرت. وال جيوز منع أي سنتيمرت واحد«.

 اآلثار البيئية واالقتصادية: . 2
يؤثر االستثامر سلبًا عىل مصدر رزق السكان املحليني: حيث أن 55% من األسامك يف خليج العقبة تتغذى 
من الشعاب املرجانية. ومن خالل تدمري الشعاب املرجانية، فإن االستثامرات تعّرض للخطر مصدر رزق 

الصيادين وأرسهم ومعظم السكان املحليني.

 الصحة والسالمة العامة: . 3
ال يوجد عىل الشواطئ العامة أبراج مراقبة أو منقذون أو حتى حاويات جلمع القاممة. وهناك خطر إضايف 
يتمثل يف عدم وجود مناطق منفصلة وخمصصة للسباحة والقوارب. وقد أدى ذلك إىل وقوع وفيات من 

احلوادث والغرق كل عام.

 التمييز االجتامعي: . 4
اخلاصة  الشواطئ  عىل  االستحامم  وأماكن  املالبس  لتغيري  غرف  فيها  يتوفر  والتي  النظيفة  املناطق  توجد 
فقط التي تديرها الفنادق، والتي يبلغ رسم دخوهلا ما ال يقل عن 25 دينار أردين للشخص الواحد. وهذا 
يتجاوز نطاق القدرة االقتصادية ملعظم األرس. وإن شاطئ املدينة، وهو أحد الشواطئ العامة القليلة املتبقية، 

ال تتوفر فيه مثل هذه املرافق.

االقتصادية  العقبة  منطقة  لسلطة  الشمويل  واملخطط  احلالية  الترشيعات  بشأن  بحوثًا  القانونية  اللجنة  وقدمت 
إلرشاك  منها  االستفادة  يمكن  التي  احلاسمة  والقانونية  اإلجرائية  الضامنات  البحوث  هذه  وحّددت  اخلاصة. 
ومن  الشاطئية.  الواجهة  عىل  إضافية  أرايض  أي  لبيع  الفوري  والوقف  للتدخل  معهم  واحلوار  القرار  صنّاع 
املهم أن نالحظ أن العمل مع صنّاع القرار بشأن هذه اإلجراءات قد أدى إىل إرشاك الذين يف خانة احلليف غري 
النشط أو خانة املواقف املحايدة. وقد ساعد هؤالء احللفاء احلملة عىل فهم والية سلطة منطقة العقبة وهيكلها 
وإجراءاهتا. وقد فتح ذلك الباب أمام اختاذ إجراء بشأن التدخل الفوري ووقف أي بيع إضايف ألي شواطئ. وقد 
مضت اإلجراءات الفورية ُقدمًا حتى يف الوقت الذي واصلت فيه اللجنة القانونية عملها بشأن وضع توصيات 

لترشيعات وطنية.

التفّكر في البحوث
إعرف نفسك

ما هي أشكال البحوث التي حتتاجون إليها لفهم مشكلتكم املحددة بشكل أفضل؟ •

املعلومات القائمة عىل احلقوق: مثل حتديد اجلمعية امللكية حلق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة ▪

املعلومات الفنية: مثل اآلثار البيئية واالقتصادية التي حددهتا اجلمعية امللكية ▪

املعلومات الترشيعية: الترشيعات والسياسات واإلجراءات كتلك املتعلقة بسلطة منطقة العقبة  ▪
االقتصادية اخلاصة

املعلومات االجتامعية: مثل البيانات املصنفة حسب اجلنس، واملعيقات أمام الفقراء وكبار السن والنساء  ▪
واألشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إىل الشواطئ العامة بسالمة وأمان.

إعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

امللكية  اجلمعية  أطلقتها  التي  بالتغيري«  »لنقم  محلة  »طالبت 
إمكانية	 مع	 وآمنة	 نظيفة	 بشواطئ	 حتديدًا   )2016  -  2014(
الوصول	إليها	من	قبل	األشخاص	ذوي	اإلعاقة. وقد تناول هذا 
الشواطئ  عىل  القاممة  مسألة   -  3 رقم  املوضوع  مبارش  بشكل 
العامة؛  والسالمة  بالصحة  تتعلق  قضية  باعتبارها  العامة 
واملوضوع رقم 4 - معاجلة جانب آخر من جوانب التمييز فيام 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والنساء  السن  كبار  بحقوق  يتعلق 
طريقة  هذه  املتابعة  محلة  وفرت  وقد  الشاطئ.  إىل  الوصول  يف 
رائعة لتعزيز مشاركة واستثامر احللفاء النشطني وغري النشطني 

لتحسني الشواطئ العامة.«

https://www.youtube.com/watch?v=rfIws6sdxjY
https://www.youtube.com/watch?v=rfIws6sdxjY
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استخدام أداة »اخلارطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خبات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلباء عىل أساس موقفهم كحلفاء  ▪
أو حمايدين أو معارضني

كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف جتميع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

كيف يتم استبعاد الفئات املهمشة من الوصول إلی التكنولوجيا أو استخدامها )مثل النساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وغريهم(

إعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من املعارضني؟ •

كيف يمكن استخدام البحوث لوضع توصيات الختاذ إجراءات إلرشاك صنّاع القرار؟ •

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واملعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •

الحشد
التكتيكات التي تم اختيارها:

بناء	حتالف	من	منظامت املجتمع املدين . •

تشكيل	اللجنة	التوجيهية	وجلنة	العمل	لوضع	هيكل	تنظيمي إلدارة احلملة وتنفيذها. •

أتاحت عملية التدريب عىل املدافعة فرصة إلرشاك املنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية واألفراد املهتمني 
لتوجيه املراجعة العامة للقضايا البيئية بصفة عامة، وعىل وجه اخلصوص لزيادة الوعي بالشواطئ وبناء امُللكية 
هيكل  ذي  حتالف  تشكيل  إىل  بامُللكية  وشعورهم  اهتاممهم  عن  الناجتة  الطاقة  توجيه  وتم  املسألة.  هذه  بشأن 

تنظيمي مما أدى إىل اجياد جمموعة ضغط قوية لضامن محاية وصول املواطنني إىل الشواطئ.

إن بناء حتالف ال حيدث بني عشية وضحاها. حيث حتتاج التحالفات إىل وقت وجهود كبرية واهتامم مستمر. غري 
أن فوائد التحالفات يمكن أن تفوق بكثري التحديات التي تواجهها. ويف سياق بناء التحالف حلملة »شواطئنا 

ليست للبيع«:

وّفر أعضاء التحالف مصادقة فيام يتعلق بأولوية التدخل واحلفاظ عىل الشواطئ العامة املتبقية من خالل  •
التدريب عىل املدافعة؛

قبل أعضاء االئتالف الفرص املتاحة للمشاركة يف املناصب القيادية والتنفيذية يف هياكل ثامين جلان، بام يف  •
ذلك جلنة	توجيهية لإلرشاف العام. وباإلضافة إىل ذلك، رّكزت ثالث جلان أخرى عىل احلشد حتديدًا:

جلنة التسلسل التارخيي - لبناء تقدير لتاريخ املوارد البيئية الساحلية وتاريخ املجتمع. ▪

البحرية  ▪ احلياة  وبيئة  الشواطئ  أمهية  بشأن  املجتمعي  الوعي  بناء  أجل  والتوعية - من  النشاطات  جلنة 
وخطط تنمية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة واملشاركة بشكل مبارش يف إختاذ اإلجراءات.

اللجنة اإلعالمية - من أجل ضامن التغطية والتواصل اإلعالمي من خالل اآلليات اإلعالمية. ▪

مّثل أعضاء التحالف وجهات نظر متنوعة برسائل موحدة تسرتشد بالبحوث التي القت قبوالً من وسائل  •
اإلعالم وحشدت املجتمع األردين األوسع لفهم قضية الشواطئ وحقوق املواطنني التي كانت عىل املحك.

حشد	املجتمع	إلرشاك	صنّاع	القرار
امللكية  اجلمعية  قّدمتها  التي  املعلومات  أن  الواضح  »من 
الذين  املجتمع  أفراد  عىل  كبري  تأثري  هلا  كان  للمجتمع 

استفادوا منها للميض قدمًا.«

قال رجل يبلغ من العمر 70 عامًا خالل اجتامع معلومايت: 
»علينا أن نذهب إىل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 
اآلن. وإذا مل نتحرك اآلن، فنحن جزء من املشكلة«. وبعد 
مع  جمتمعي  اجتامع  هناك  كان  أسابيع،  ثالثة  أو  أسبوعني 
البالغ من  نفسه  الرجل  مسؤولني حمليني ووطنيني - وهذا 
العقبة  منطقة  »سلطة  رصيح،  بشكل  قال  عامًا   70 العمر 

تأخذ أرضنا«.

https://www.newtactics.org/tactic/building-coalition-country%E2%80%99s-human-rights-organiza%C2%ADtions-speak-one-voice-against-abuses


صفحة	56

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

استفاد أعضاء التحالف من القوة اجلامعية عند ارشاك صناع القرار للضغط من أجل حقهم، كمواطنني، يف  •
الوصول إىل الشواطئ العامة.

وانضمت 21 منظمة رسميًا إىل التحالف. وتم حشد أعضاء التحالف يف مجيع اللجان الثامنية التي وفرت القيادة 
الفريق  تنفيذ األنشطة الرضورية إلنجاح احلملة. وشارك  الالزمة لإلرشاف عىل  الداخلية احلاسمة  والقدرات 
األسايس للجمعية امللكية يف اللجنة التوجيهية التي تألفت من 12 إىل 15 شخصًا من منظامت حليفة أساسية. ومل 
خيدم هؤالء األشخاص يف اللجان األخرى. وعوضًا عن ذلك، تم قيادة جلان أخرى من قبل 4 إىل 7 أشخاص مع 
منصب ألحد موظفي اجلمعية امللكية يف كل جلنة. وكان موظف اجلمعية يعمل كأمني رس - لتدوين املالحظات 

والدعوة إىل عقد اإلجتامعات واملسؤولية عن تقديم التقارير إىل اللجنة التوجيهية.

التفّكر في الحشد
إعرف نفسك

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة  •
بكم؟

من  • املهمشة  الفئات  حتتاجها  قد  التي  اخلاصة  اإلعتبارات  هي  ما 
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  املثال،  أجل حشدها )عىل سبيل 

وغريهم(

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

إعرف ساحة المدافعة

استخدم أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

املعنيون يف قضّيتكم  ▪ من هم األشخاص واملنظامت واملؤسسات 
والذين قد حتتاجون إىل حشدهم؟

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل للمعنيني أو املترضرين )مثل  ▪
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمشة، إىل آخره(

يتحملون  ▪ الذين  ألولئك  أفضل  فهم  لدينا  ليكون  نجرهيا  أن  نحتاج  التي  اإلضافية  البحوث  هي  ما 
املسؤولية بشأن هذه القضية؟

استخدام أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشحية. عىل  •
سبيل املثال:

احللفاء	النشطون - ما هي التكتيكات التي سُترشك حلفاءكم لكي يصبحوا أكثر نشاطًا يف العمل معكم  ▪
من أجل حتقيق اهلدف؟

احللفاء	غري	النشطني - ما هي التكتيكات التي ستزيد من اهتامم واستعداد هؤالء احللفاء لالنتقال إىل  ▪
موقف »احلليف النشط«؟

االجتامعي  • بالنوع  صلة  ذات  جوانب  أي  تشمل  أو  التكتيك  خيارات  تعكس  هل  التكتيكات:  إختيار 
واختاذ  املوارد  إىل  والوصول  القوة  وعالقات  واملرأة  الرجل  بني  األدوار  يف  االختالف  مثل  )اجلندر( 

القرارات؟

ما هي الفرص املتاحة للقيادة والتنفيذ التي يمكنكم مشاركتها مع احللفاء لتعزيز قدرات منظمتكم وتعزيز  •
النساء، األشخاص ذوي  املستهدفة )مثل  فئتكم  املدافعة اخلاصة بكم؟ وكيف يمكنكم ضامن متثيل  محلة 

اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهود احلشد التي تقومون هبا؟ •

ما هو الغرض من استخدام التكنولوجيا )االتصال من أجل التنسيق والتواصل من أجل زيادة الوعي  ▪
والتواصل من أجل حشد اإلجراءات، وما إىل ذلك(؟

الشكل	ادناه:		تقّدم رحلة التغيري ملحة عامة عن اهداف  اجلمعية 
امللكية احلالية ومستهدف واحد وتكتيك واحد ايضًا.

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

تكتیكات

1رقم المعقول  الھدف
تعدیل الخطة الشمولیة لمنطقة 

لتشمل  2013العقبة قبل نھایة 
بما تبقى من شواطئ عتراف اإل

عامةكشواطئ  

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 
الوصول المجاني واالمن لكافة 

العامةاالماكن 

العامةضمانة قانونیة تضمن حق االردنیین  في الوصول الى الشواطئ وجود عدم 

المستھدف:  جمعیات المجتمع المدني واإلعالم

التكتیك 2: بناء تحالف مع 15 جمعیة مجتمع مدني وعدد من الصحفیین

توجیھ ااالستعراض العام للقضایا البیئیة بشكل عام، وخاصة بما یتعلق  : األھداف
بالشواطئ للحشد و تكوین مجموعة تأثیر وبناء ملكیة للمؤسسات المشاركة بتطویر 

    1#الھدف . الھدف

https://www.newtactics.org/resource/exercise-making-tactical-map
https://www.newtactics.org/sites/default/files/resources/Map the Terrain_Worksheet_Creating a Spectrum of Allies.pdf
https://www.newtactics.org/tactics
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من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

إعرف خصمك

كيف سيكون رد فعل املعارضني عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صّناع القرار
التكتيك: إرشاك جمموعة من صنّاع القرار لدعم احلملة لضامن التصويت اإلجيايب لصالح اخلطة الشاملة

أنشأت اجلمعية امللكية وأعضاء التحالف جلنة حمددة - »جلنة حتديد صنّاع القرار« - إلجراء بحوث بشأن صناع 
القرار وفهمهم. وحّددوا املسؤولني عن إختاذ القرار بشأن الشواطئ العامة.

خباهتم  جلبوا  وقد  مواطنني.  بصفتهم  احلملة  من  يتجّزأ  ال  جزءًا  املتوسطة  املستويات  يف  املوظفون   وأصبح 
الرئيسيني. ووفرت  القرار  إليها. وربطوا احلملة مع صنّاع  التي كانت احلملة بحاجة  ومعرفتهم من الوكاالت 
التوصيات  وصياغة  الرسائل  لتخطيط  إضافية  فرصًا  اخلباء  هؤالء  مشاركة  خالل  من  املكتسبة  املعلومات 

وااللتقاء بصنّاع القرار املناسبني. وشملت هذه الفرص ما ييل:

 احلوارات مع اجلمهور املعني )املجتمع املحيل(: . 1
من املهم أن نتذكر أن املواطنني هم صناع القرار النهائيون. وقد عملت اجلمعية امللكية مع أعضاء 

املجتمع واملنظامت للحصول عىل األفكار للحلول بطريقة تشاركية وبناء التوصيات.

 احلوار بني منظامت املجتمع املدين: . 2
عملت اجلمعية امللكية داخل التحالف واملجتمع إلجراء حوار وفهم بعضهم البعض، واحلصول عىل 

أفكار للحلول وتبادهلا، والتحقق من صحة التوصيات، وعمل مدافعة لتلك التوصيات.

 احلوار الرسمي مع صنّاع القرار: . 3
تفاعلت اجلمعية امللكية مع صنّاع القرار يف سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة ويف وزارة البيئة. 
وحيث تتطلب التغيريات يف السياسات واألنظمة  مشاركة االشخاص بصفتهم الرسمية املؤسسية. 
وقد عملت احلملة عىل احلصول عىل أفكار وتبادهلا من أجل إجياد حلول أوسع، والتحقق من صحة 

التوصيات، واحلصول عىل التزامهم باختاذ اإلجراءات وتنفيذ التوصيات.

التفّكر في إشراك صّناع القرار
توّفر عنارص إجراءات املدافعة   هذه فرصًا ممتازة إلرشاك صنّاع القرار واإلعرتاف باإلنجازات التي حتققت يف 
التكنولوجيا قد تساعد عىل تعزيز جهودكم يف كل جمال.  املهم أن نالحظ أن  التغيري اخلاصة بكم. ومن  رحلة 
وعالوة عىل ذلك، انظروا يف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم حتضرياتكم إلرشاك صنّاع القرار لتعزيز جهود 

املدافعة اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص إجراءات املدافعة   التي تم بيانا:

إعرف نفسك

البناء	التنظيمي	للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلباء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلباء، وما إىل ذلك(؟

رضورة  االهم  ولكن  اجيايب  القرارشيئ  صناع  معرفة  »ان 
معرفة  الية اختاذ القرار«

مؤسسية  استجابه  عىل  حصولكم  هو  االمور  اهم  من  »ان 
اصحاب  من  مجيال  كالما  او  شعورا  فقط  وليس  لطلبكم 

القرار «
فيصل	أبو	السندس
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كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪

إعرف خصمك

البحث •

كيف يمكن للبحوث أن حترّضكم للتفاعل مع صنّاع القرار الذين قد يعارضون موقفكم أو توصياتكم؟ ▪

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟

إرشاك	صنّاع	القرار •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

إعرف ساحة المدافعة

احلشد •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك	صنّاع	القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهونا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعونا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي اإلعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوّفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  أي  اختاذ  بدون 
هذه  وتساعدكم  وتقييمه.  املحرز  التقدم  ورصد  إجراءات  إلختاذ  خطوة  كل  يف  فرصًا  الفعالة  لإلسرتاتيجات 
العملية عىل اإلعرتاف بالنجاحات وتعّلم الدروس من اخلطوة األوىل يف جهود املدافعة اخلاصة بكم. وتعيدكم 
املنهجية إىل اخلطوة األوىل بحيث تتمكنون من تقييم معرفتكم - معرفة النفس ومعرفة اخلصم ومعرفة ساحة 
املدافعة - وتقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة. خذوا وقتكم لتحديد ما قد تغري وما 

يتطلب املزيد من اجلهد.

بالتوثيق واإلقرار  منظمتكم  تقوم  فكروا يف كيف  امللكية،  اجلمعية  الفعيل وخمرجات محلة  التنفيذ  نتدارس  بينام 
التقدم  الضوء عىل  لتسليط  أيضًا خارجيًا  الشبكة، ولكن  املنظمة وأعضاء  داخليًا ملوظفي  بإنجازاتكم سواء - 

الذي أحرزمتوه يف رحلة التغيري.

لقد حّققت محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية إنجازات هامة ملجتمع العقبة واملواطنني 
األردنيني ككل. وقد أثرت احلملة عىل عمليات صنع القرار فيام يتعلق باستخدام األرايض يف »املخطط الشمويل« 
البيئية يف األردن. وأحدثت احلملة أيضًا  بيئيًا وطنيًا يعزز احلركة  العقبة. وأطلقت احلملة حتالفًا  لسلطة منطقة 

تغيريات إجيابية لدى اجلمعية امللكية كمنظمة. وتتلخص النتائج أدناه وفقًا ملا ييل:

كل جمال من جماالت	إجراء	املدافعة   •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني •

التكتيكات التي تم اختيارها وأهدافهم لتحقيق املنجز املرحيل األول يف رحلة التغيري •

التي  • احلملة  مراحل  مجيع  يف  حتققت  التي  والكبرية  الصغرية  اإلنجازات  عىل  الضوء  تسلط  التي  النتائج 
أطلقتها اجلمعية امللكية والتحالف العريض من املنظامت.

عناصر إجراء المدافعة 
البناء التنظيمي للحملة

الفئة	املستهدفة:	موظفو اجلمعية امللكية واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية واألفراد

التكتيك	األول: توفري	التدريب	عىل	املدافعة

اهلدف:	مساعدة موظفي اجلمعية امللكية وجملس اإلدارة ومنارصي املجتمع عىل حتديد  اإلسرتاتيجية والتكتيكات 
املناسبة ملعاجلة خماوف املجتمع بشأن شواطئ العقبة

لإلسرتاتيجات  خطوات   اخلمس  منهجية  باستخدام  املدافعة  عىل  تدريبًا  امللكية  اجلمعية  أجرت  املخرجات: 
ومتطوعيها  امللكية  اجلمعية  موظفي  فيهم  بمن   - منظمة   63 من  شخصًا   222 بتدريب  قاموا  حيث  الفعالة. 

ومنظامت غري حكومية وهيئات شبابية وطالب جامعات - خالل دورة املرشوع املمولة.

التكتيك	الثاين: بناء	وتطوير	حتالف	جمتمعي	من	املنظامت	من	العقبة	-	انظر  »احلشد«

اهلدف: توفري التوجيه للمراجعة العامة للقضايا البيئية بشكل عام، وحتديدًا فيام يتعلق بالشواطئ لغرض احلشد

النتائج:التحالف املجتمعي: شارك يف التحالف واحد وعرشون )21( منظمة من خمتلف القطاعات )منظامت 
غري حكومية ومنظامت جمتمعية وجامعات ومراكز تعليمية وهيئات شبابية(.

التكتيك	الثالث: تشكيل	جلنة	توجيهية	وجلنة	عمل	لوضع	هيكل	لتنظيم	احلملة

اهلدف:	إدارة وتنفيذ توصيات وخطط عمل كل جلنة.

هناك  تكن  مل  يشء،  يتغري  مل  فإذا  التغيري،  تعني  »املدافعة 
مدافعة!«

فيصل	أبو	السندس
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إىل  لإلنضامم  احلكومية  غري  واملنظامت  املجتمعية  واملنظامت  املهتمني  األفراد  إرشاك   - احلشد  إضايف:  هدف	
التحالف إلدارة وتنفيذ محلة املدافعة إىل جانب اجلمعية امللكية.

اهليكل  بأن  لتنفيذ احلملة علاًم  امللكية هيكاًل لإلرشاف عىل احلمالت وجلان عمل  أنشأت اجلمعية  املخرجات: 
مكون  من ثامين )8( جلان:

اللجنة التوجيهية - تتألف من 12 إىل 15 شخصًا من املنظامت احلليفة الرئيسية.. 1

اللجنة الفنية- انظر البحوث.. 2

جلنة تقييم األثر - انظر البحوث )الصورة (.. 3

اللجنة القانونية - انظر البحوث.. 4

جلنة التسلسل التارخيي - انظر احلشد.. 5

جلنة النشاطات والتوعية - انظر احلشد. 6

اللجنة اإلعالمية - انظر احلشد. 7

جلنة »حتديد صناع القرار« -انظر ارشاك صناع القرار  . 8
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البحوث
الدراسات  يف  املحددة  اخلبة  ذوي  والبحث  العايل  التعليم  ومؤسسات  الرأي  وقادة  اخلباء  املستهدفة:  الفئة	

اإلجتامعية والتارخيية والبيئة واإلقتصاد

التكتيك	الرابع:	إرشاك	خرباء	لدراسة	التسلسل	الزمني	للواجهة	الشاطئية	خلليج	العقبة	وتطوراهتا

األهداف:		

إنشاء قاعدة بيانات لتوفري معلومات شاملة عن التسلسل الزمني للمشكلة، وتوزيع وقياس األنشطة،  ▪
واآلثار عىل املنطقة الساحلية

املسامهة يف تغيري مواقف صناع القرار من خالل توفري املعلومات العلمية التي توثق و تظهر آثار املشكلة  ▪
عىل األجيال القادمة

املخرجات:	أنشأت اجلمعية امللكية جلنة لدراسة االثار االجتامعية والتارخيية والبيئة واآلثار االقتصادية

جلنة تقييم األثر - لتجميع املعلومات عن األرضار البيئية ▪

أنتجت هذه اللجنة أدلة ملموسة لصياغة الرسائل، والتواصل مع وسائل اإلعالم، ومعلومات أساسية لوضع 
التوصيات ونقاط املناقشة من أجل إرشاك صنّاع القرار. وشملت الوثائق ما ييل:

تقرير حول تاريخ الواجهة الشاطئية خلليج العقبة •

دراسة شاملة تتضّمن ما ييل: •

واملناطق  ▪ واملوانئ  الصناعية  واملناطق  )السياحة  الساحلية  املنطقة  طول  عىل  األنشطة  وطبيعة   توزيع 
املحظورة والشاطئ العام(

التأثريات املبارشة وغري املبارشة لكل نشاط )بيئي وإقتصادي وإجتامعي( ▪

املعلومات التي تم احلصول عليها من خالل هذا البحث أْثَرت الرسائل واحلشد مع املجتمع ووسائل اإلعالم 
ومن خالل التواصل وإرشاك صنّاع القرار.
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الفئة	املستهدفة: املحامون، موظفو سلطة منطقة العقبة، املخططون

التكتيك	اخلامس:	إرشاك	اخلرباء	لتقديم	التحليل	القانوين	بشأن	الترشيعات

لتوفري معلومات حول  القانونية  العقبة ووالياهتا  اهلدف: تقديم حتليل شامل لقانون )ترشيعات( سلطة منطقة 
هيكل وعمل سلطة منطقة العقبة

العقبة  منطقة  سلطة  وهيكل  الترشيعات  يف  البحوث  لدعم  عمل  جلنتي  امللكية  اجلمعية  شكلت  املخرجات: 
وعملية صنع القرار فيها.

اللجنة القانونية - إلجراء بحوث يف الترشيعات احلالية التي حتّدد والية سلطة منطقة العقبة. •

اللجنة الفنية - إلجراء بحوث يف هيكل سلطة منطقة العقبة و«املخطط الشمويل« •

وشملت املعلومات املقدمة من هاتني اللجنتني ما ييل:

التحليل القانوين للترشيعات احلالية. 1

حتليل صالحيات سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة و«املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض. 2

حتليل وتوصيات لتعديل املخطط الشمويل لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة. 3

حتليل وتوصيات للمدافعة عىل أساس حقوقي  يف املستقبل لضامن وجود الضامنات القانونية حلامية حق . 4
املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة

أي  بيع  يوقف  أن  يمكن  الذي  احلاسم  التدخل  مسار  لتحديد  املعلومات  والتقنية  الترشيعية  اللجان  وقدمت 
اخلاصة  التوصية  لتقديم  فعال  املعلومات بشكل  إستخدام هذه  التحالف من  ممتلكات شاطئية إضافية. ومتّكن 
بإدراج »الشواطئ العامة« يف »املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض. وأدى النجاح يف تعديل املخطط الشمويل 
لسلطة منطقة العقبة إىل توفري نتائج فورية للحفاظ عىل حق املواطنني األردنيني يف الوصول إىل الشواطئ العامة.

وألول	مرة	منذ	إنشاء	سلطة	منطقة	العقبة	اإلقتصادية	اخلاصة	يف	عام	2001،	قامت	اللجنة	الفنية	العليا	يف	السلطة	
بإعتامد	وإقرار	تعديل	املخطط	الشمويل.	ومنذ	اعتامده	يف	عام	2012،	مل	يتم	بيع	أية	واجهة	شاطئية	إضافية	إىل	أي	

جهة.

الحشد
الفئة	املستهدفة:	األفراد واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية

التكتيك	السادس: بناء	وتطوير	حتالف	جمتمعي	للمنظامت	من	العقبة

اهلدف: توجيه املراجعة العامة للقضايا البيئية، بشكل عام، وحتديدًا فيام يتعلق بالشواطئ لبناء إحساس بُملكية 
املؤسسات لتشكيل جمموعة ضغط لضامن محاية حق اجلمهور يف الوصول إىل الشواطئ.

ومنظامت  حكومية  غري  )منظامت  القطاعات  خمتلف  من  منظمة   )21( وعرشون  إحدى  املخرجات:انضمت 
البناء  أيضًا  )انظر  فيه.  وشاركت  التحالف  إىل  رسميًا  شبابية(  وهيئات  تعليمية  ومراكز  وجامعات  جمتمعية 

التنظيمي للحملة(

توىل أعضاء التحالف مسؤوليات القيادة والتنفيذ يف عدد من اللجان التي ُشكلت خصيصًا إلدارة بناء قدرات 
املدافعة )انظر البناء التنظيمي للحملة( والتواصل وزيادة الوعي واحلشد من أجل اختاذ إجراء.

وقامت اجلمعية امللكية، بالتعاون مع أكب تسع )9( منظامت غري حكومية بيئية يف األردن، بتأسيس وتسجيل أول 
احتاد للجمعيات البيئية للقيام باملدافعة البيئية عىل املستوى الوطني. وقد حتول هذا التحالف البيئي الوطني منذ 
ذلك احلني إىل إحتاد وقاد عددًا من جهود املدافعة. عىل سبيل املثال، يف غابات بِرِقش الواقعة شامل األردن، عمل 
التحالف ونجح يف منع احلكومة من بيع جزء من هذه الغابة إىل أكاديمية عسكرية. حيث متّكنوا من احلشد بسعة 

ألن التحالف كان قائاًم بالفعل ومستعدًا للتحّرك.

الفئة	املستهدفة:املنظامت غري احلكومية، املنظامت املجتمعية، الشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة، عامة اجلمهور، 
وسائل اإلعالم

التكتيك	السابع:	زيادة	الوعي	يف	جمال	احلقوق	وبناء	قدرات	املدافعة	يف	املجتمع	املدين

 

»لست حديث العهد بالقضايا البيئية. حيث رّكزنا لسنوات 
عىل جمال البيئة فقط يف رسالتنا ومل نحقق أي مكاسب. مل 

يستمع إلينا أحد. ويف التدريب عىل منهجية اخلمس خطوات 
لإلسرتاتيجات الفعالة الذي نظمه برنامج تعزيز وتطوير 

املجتمع املدين، تعّلمت عن تأطري القضية  بإستخدام النهج 
القائم عىل احلقوق يف املدافعة: الناس أوالً! وأدركت أنه لكي 

ننجح، كان علينا أن نوضح أنه بتدمري الشعاب املرجانية 
واخلط الساحيل، فإننا نقيض عىل مصدر دخل الناس؛ وأنه من 

خالل بيع الشاطئ العام إىل الفنادق، فإننا ننتهك حق الناس يف 
الوصول إىل الشاطئ«.

فيصل	أبو	السندس
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األهداف:

بناء القدرة عىل املدافعة لتنفيذ الوعي باحلقوق وحشد الناس إلختاذ إجراء للحفاظ عىل حق مواطنيهم يف  •
الوصول إىل الشواطئ العامة

توجيه اجلمهور نحو القضايا البيئية بشكل عام. •

إجراءات  وإختاذ  الوعي  وزيادة  التواصل  مسؤوليات  االئتالف  وأعضاء  امللكية  اجلمعية  تولت  املخرجات: 
للحشد من خالل ثالث جلان، مما حّقق مشاركة رائعة.

جلنة التسلسل التارخيي - لبناء تقدير لتاريخ املوارد البيئية الساحلية وتاريخ املجتمع •

مجعت املعلومات التارخيية املستخدمة يف التوعية والتواصل اإلعالمي •

أنشأت أرشيف للصورة التارخيية •

جلنة النشاطات والتوعية - من أجل بناء الوعى املجتمعي بشأن أمهية الشواطئ وبيئة احلياة البحرية وخطط  •
تنمية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة واملشاركة بشكل مبارش يف اختاذ اإلجراءات:

47 زيارة ميدانية إىل الشاطئ يف العقبة لرؤية الوضع عىل حقيقته •

عقد 18 ورشة عمل للتوعية لتعريف هذه القضية إىل أكب عدد من الناس •

صياغة الفكرة الرئيسية: »شواطئنا ليست للبيع« •

الشاطئ، وسلسلة برشية )انظر الصورة(  • الغوص، وتنظيف  تنظيف منطقة  تسعة محالت خاصة شملت 
لتسليط الضوء عىل املطلب العام للوصول إىل الشواطئ

فيلم وثائقي واحد يستهدف صنّاع القرار واملجتمعات املحلية حول هذه القضية •

اللجنة اإلعالمية - من أجل ضامن التغطية والتواصل االعالمي من خالل اآلليات اإلعالمية: •

تم نرش 5 إعالنات يف صحيفتني حمليتني )الغد والقلعة( •

رؤيا،  • تلفزيون  األردين،  )التلفزيون  املتعددة  الوسائط  عىل  مقابالت  وإجراء  صحفيًا  بيانًا   16 إصدار  تم 
اليوم،  العرب  تايمز،  اجلوردان  الرأي،  جريدة  الغد،  جريدة  الدستور،  جريدة  إم،  إف  أمن  البلد،  راديو 

السبيل ، القلعة، البرتاء(

تم إجراء ثالثة  مقابالت عىل الراديو •

عىل  • خاصة  صفحة  القضية:  لنرشهذه  واسع  نطاق  عىل  اإلجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  تم 
الفيسبوك، حتميل الفيلم الوثائقي عىل اليوتيوب، وتم نرش بيانات صحفية عىل املواقع اإللكرتونية وعىل 

املوقع اإللكرتوين للجمعية امللكية

نص	الصورة: تم استخدام اإلجراء املبارش للسلسلة البرشية 
إلرشاك الشباب وحشدهم ولفت انتباه وسائل اإلعالم إىل 

حق اجلمهور يف الوصول إىل الشواطئ العامة.
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600 دفرت والفتتني، كلها  • 1500 اجندة سنوية،  190 حقيبة،  900 قميص،  التوعية: تضمن  منشورات 
ضمن نفس التصميم.

املشاركة	اإلمجالية	لألشخاص	واملنظامت:

األشخاص	الذين	شاركوا	يف	املدافعة:

تم تدريب 222 فردًا عىل املدافعة يف إطار األنشطة •

شارك 1441 شابًا/ة يف األنشطة •

شارك 871 طالبًا/ة يف املدرسة يف األنشطة •

شارك 77 شخصًا من ذوي اإلعاقة يف األنشطة •

املنظامت	التي	شاركت	يف	املدافعة:

أعضاء حتالف محلة »شواطئنا ليست للبيع« البالغ عددهم 21 منظمة •

تم تدريب 63 منظمة ضمن األنشطة •

شاركت 73 هيئة ومنظمة يف جمال املدافعة املعني بالتدخل •

شّكلت 9 منظامت عضوية أول إحتاد بيئي مسجل •

إشراك صّناع القرار
الفئة	املستهدفة:مدراء سلطة منطقة العقبة اخلاصة ورشكة تطوير العقبة

التكتيك	الثامن:	إرشاك	جمموعة	من	صنّاع	القرار	لدعم	احلملة

اهلدف:ضامن التصويت اإلجيايب لصالح اخلطة الشاملة

املخرجات:إضطلعت اجلمعية امللكية وأعضاء التحالف بمسؤوليات حمددة إلرشاك صنّاع القرار من خالل إنشاء 
جلنة »حتديد صنّاع القرار«. واستخدمت هذه اللجنة أدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء للتفكري يف إجراءاهتا 
املالحظات  »أوراق  وتغيري  بتحريك  وقاموا  القرار وإرشاكهم.  مع صناع  التواصل  أجل ختطيط  من  وحتديدها 

الالصقة«)post-its( عىل أدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء كلام حصلوا عىل مزيد من املعلومات

وقد نجحت اجلمعية امللكية يف إرشاك مدراء من كٍل من سلطة منطقة العقبة ورشكة تطوير العقبة من الذين بدوا 
إهتاممًا، بصفتهم مواطنني هم أنفسهم، ليدعموا حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة. وقد وّفروا مفتاح 
النجاح - أال وهو املسار اإلجرائي فيام يتعلق بوالية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة فيام يتعلق باملخطط 
الشمويل إلستخدام األرايض. وأصبح البريوقراطيون الذين يشغلون مناصب متوسطة املستوى جزءًا ال يتجّزأ 
من احلملة بصفتهم مواطنني، كام متكنوا من تيسري التواصل مع صنّاع القرار. ونتيجة لذلك، متكنت احلملة من 
إقرتاح التعديل املحّدد الذي ينّص عىل »الشواطئ العامة« يف خطة استخدام األرايض. وقد نتج عن ذلك نجاح 
كبري بإقرار املخطط الشمويل املعدل من قبل جملس مفويض سلطة منطقة العقبة وتم نرشه يف اجلريدة الرسمية من 

قبل جملس الوزراء.

 

»كلام كانت هناك اجتامعات ذات صلة يف سلطة منطقة العقبة 
تلك  يف  اآلن  امللكية  اجلمعية  تشارك  اخلاصة،  االقتصادية 
سمعة  تبني  أن  امللكية  اجلمعية  استطاعت  وقد  االجتامعات. 
وتوفري  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  استخدام  خالل  من 
اجلمعية  أن  حتى  بل  القضايا.  بشأن  قوية  وتوصيات  أبحاث 
اجتامعات  يف  القرار  صنع  عملية  من  جزءًا  أصبحت  امللكية 
وزارة البيئة. وقد انتقلت اجلمعية امللكية مناملدافعة من اخلارج 

إىل كونا جزءًا من عمليات صنع القرار.«
فيصل	أبو	السندس

اليشء  ناية  ليست  فهي   - البداية  جمرد  هي  املدافعة  محلة  »إن 
الذي نقوم به، وعلينا دائاًم أن ُنبقي أعيننا مفتوحة عندما يتغري 

يشء آخر ونحتاج إىل البدء من جديد«.
فيصل	أبو	السندس
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المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية
يوّفر الرسم البياين الذي طّورته اجلمعية امللكية أدناه عرضًا مرئيًا ممتازًا لإلقتباس من قبل السيد أبو السندس. 
ويوّضح أنه من املهم القيام باملتابعه	والتقييم يف مجيع مراحل عملية املدافعة. فهذا يسمح لكم بأن تكونوا مرنني، 
بحيث تستفيدون من الفرص، وجترون تغيريات عند احلصول عىل معلومات جديدة أو عندما يصبح السياق 
هذه  وبعد  كبرية.  أو  كانت  صغرية  بالنجاحات  واالحتفال  معينة،  إجراءات  الختاذ  أقل  أو  أكب  بشكل  مواتيًا 
أكثر  تكونوا  أن  يمكن  للنظر يف كيف  الوقت  امللكية، خذوا بعض  باجلمعية  اخلاصة  التغيري  لرحالت  الدراسة 
تعّمقًا يف حتليل مدى إتصال التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف الفورية وطويلة األجل وكيف تدفع هبا إىل األمام. 
وانظروا يف الكيفية التي تدعم فيها التكتيكات اخلاصة بكم محالتكم وكيفية ترابطها لتعزيز تلك احلمالت. حيث 

يساعدكم ذلك عىل أن تكون جهود املدافعة اخلاصة بكم أكثر فاعلية من الناحتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة

لقد واصلت اجلمعية امللكية رصد وحدة الشاطئ العام املنشأة حديثًا يف سلطة منطقة العقبة أثناء تنفيذها للمخطط 
الشمويل. وتستمر رحلة تغيري »شواطئنا ليست للبيع« بينام تعمل احلملة نحو تعديل الترشيعات الوطنية. ومتكنوا 
القانونية  الدراسة  تعزيز  يف  القرار  صنّاع  بإرشاك  قاموا  حيث  املبدئية،  احلملة  من  أبعد  هو  ما  إىل  الذهاب  من 
الشاملة التي أجروها. وشمل ذلك التوصيات الترشيعية لضامن حّق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 
يف القانون الوطني. عىل سبيل املثال، يف عام 2016، اختذ رئيس الوزراء يف ذلك الوقت قرارًا بأنه يف حال كانت 
هناك أي رغبة يف بيع أي أرض يف العقبة بالقرب من الشواطئ، جيب أن ُيعَرض األمر عىل جملس الوزراء أوالً 
لغرض املراجعة واملوافقة. مع العلم بأن ذلك مل يصل إىل مستوى قانون وطني حلامية الساحل، ولكنه أحرز تقدمًا 
نحو املنجز املرحيل الثاين املتمّثل يف	إجياد	نظام	يضمن	عدم	بيع	أو	تأجري	استثامرات	يف	املنطقة	الساحلية	دون	موافقة	

جملس	الوزراء.

العودة إلى الخطوة الثانية: بناء رؤية مشتركة

العقبة	 العامة	يف	 للشواطئ	 رؤيتهم يف	حق	مضمون	 فإن  العقبة،  التحالف يف  وأعضاء  امللكية  للجمعية  بالنسبة 
بحيث	تكون	تلك	الشواطئ	العامة	متاحة	ونظيفة	ومصانة	جلميع	األجيال	القادمة. وّجهت محلة الحقة حتت شعار 
التي نارصت حتديدًا من أجل شواطئ نظيفة وآمنة ومهّيأة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة.  بالتغيري«  »لنقم 
وكانت هذه طريقة ممتازة لتحقيق تقدم نحو رؤيتهم، كام أتاحت الفرصة للجمعية امللكية ملواصلة التفاعل مع 
حلفائها يف استثامر الوصول إىل الشواطئ العامة. وقد أحدث هذا حتول يف الغاية التكتيكية األساسية من التدخل 
)وقف بيع الشواطئ العامة( إىل الوقاية من األمراض واحلوادث ومنع التمييز. ويف عام 2017، أطلقت اجلمعية 
امللكية خطة مدافعة للحق يف احلفاظ عىل السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف مدينة العقبة. وهم يسعون إىل 
واختاذ  العامة،  الشواطئ  خماطر  إدارة  خطة  وتفعيل  إصدار  عىل  اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  حتفيز 
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إجراءات واضحة لزيادة السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف العقبة.

ويف الوقت نفسه، فإن الرؤية األوسع التي تتبناها املنظامت عىل املستوى الوطني بأن	يتمتع	األردنيون	بحقهم	يف	
حرية	الوصول	واألمن	جلميع	األماكن	العامة تفتح إمكانية النظر إىل حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 

خارج العقبة وصوالً إىل شواطئ البحر امليت.

البناء التنظيمي للحملة: تعزيز اإللتزام التنظيمي بالمدافعة

لقد وفر استخدام اجلمعية امللكية  ملنهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة استدامة ملوظفيها واملجتمع. 
عىل سبيل املثال، قبل ثالثة أشهر من ترك السيد أبو السندس ملنصبه القيادي يف اجلمعية امللكية، كان يقّدم املشورة 
ملنظمة أخرى. وساعده موظفو اجلمعية امللكية عىل تقديم منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة خالل 
ذلك التدريب. وأصبحت هذه املنهجية اآلن جزءًا من تنظيم اجلمعية امللكية. ومنذ البدء يف استخدام منهجية 
اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، أصبحت اجلمعية امللكية معروفة يف مجيع أنحاء األردن لعمل املدافعة 

الذي تقوم هبا ، بام يف ذلك:

2012: محاية البيئة من خالل التقايض

رفعت اجلمعية امللكية قضية قانونية أيضًا تتعلق بخطة لبناء جس سياحي يف مياه العقبة كان من شأنه أن يدّمر 
املزيد من الشعاب املرجانية ويؤثر بشدة عىل مصادر الّرزق.. ونجحت اجلمعية امللكية يف وقف بناء ذلك اجلس.

2013-2014:	محاية	البيئة	من	خالل	االستفادة	من	أعضاء	التحالف

بيئي  تأثري  له  سيكون  مما  الشواطئ  من  جدًا  قريبة  العقبةبمنطقة   يف  األسامك  مزارع  لعمل  خطة  هناك  كانت 
بام يف  10 منظامت، حتمل موقفًا واضحًا معارضًا ملزارع األسامك،  أكثر من  امللكية بحشد  كبري. قامت اجلمعية 
ذلك االحتاد الدويل حلامية الطبيعة )IUCN(. وقد تم إرسال هذا املوقف إىل سلطة منطقة العقبة وااللتزام به 
للبيع«، فإن تقرير املؤمتر  البيئة. ونظرًا حلملتهم السابقة »شواطئنا ليست  التي ُعقدت مع وزير  يف االجتامعات 
الصحفي عىل الصفحة األوىل من صحيفة اجلوردان تايمز أشار إىل »الشواطئ األردنية... رسالة من محلتهم«. 
وأشار أحد مفويض منطقة العقبة االقتصادية إىل أنم ليسوا سعداء هبذه الدعاية. وكانت اجلمعية امللكية واضحة 
يف أن تسّلط الضوء عىل القضية نفسها  فيام يتعلق باملسألة ومل تستهدف أشخاصًا أو تأِت عىل ِذكِرهم. وقد تم 
العقبة  البيئة والشواطئ، وظلت العالقة مع سلطة منطقة  وقف خطة تطوير مزرعة األسامك، وتم احلفاظ عىل 

بناءة.

2014 و 2015: محاية البحوث البيئية من خالل حشد أعضاء املجتمع

كانت هناك خطة لبيع حمطة العلوم البحرية يف العقبة. وقد حشدت اجلمعية امللكية الدعم هلذه املؤسسة البيئية 
احليوية ومنع بيعها. 

 :2017

تشارك اجلمعية امللكية يف إطالق خطة للدفاع عن احلق يف السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف مدينة العقبة. 
وهم يسعون إىل حتفيز سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة عىل إصدار وتفعيل خطة إدارة خماطر الشواطئ 
العقبة. ويتمثل أحد األهداف  العامة يف  العامة عىل الشواطئ  العامة، واختاذ إجراءات واضحة لزيادة السالمة 
عام  ناية  بحلول  اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  من  موافقة  عىل  احلصول  يف  املدافعة  حلملة  الرئيسية 
2017 للبدء يف تنفيذ برنامج الَعَلم األزرق عىل أحد الشواطئ العامة يف العقبة يف عام 2018. وُيعتب برنامج 

]http://www.blueflag.global[ .العلم األزرق بمثابة أعىل معيار دويل

التفّكر في خطة العمل
إعرف نفسك

انظروا اىل محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

ما الذي تغري يف املشكلة بسبب محلتكم؟ ما الذي تغري بالنسبة ألصحاب املصلحة؟ كيف تم إرشاك الفئات  •
املهمشة ومتكينها يف القيادة وصنع القرار؟

ما هي امُلنجزات املرحلية املحددة يف عنارص إجراءات املدافعة اخلاصة  البناء التنظيمي للحملة،  والبحث،  •
واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار؟

كيف عّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

http://www.blueflag.global/
http://www.blueflag.global/
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اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •

هل ما زالت املنجزات املرحلية التالية يف رحلة التغيري اخلاصة بكم ذات صلة بناء علی السياق احلايل؟ •

كيف يمكنكم إرشاك حلفائكم يف حتديد أولويات املنجز املرحيل التايل يف رحلة التغيري اخلاصة بكم؟ كيف  •
يمكن إرشاك النساء والفئات املهمشة األخرى ومتكينهم بشكل أكب للمشاركة يف القيادة وصنع القرار يف 

املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

ما هو املطلوب يف السياق احلايل إلحراز تقّدم نحو رؤيتكم؟ •

إعرف خصومك

كيف استجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  معارضيكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم   كيف 
استجابة؟  

ما هي االستعدادات التي يمكنكم اختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل املعاريض؟ •



مركز المصير الدولي للدراسات واألبحاث والتدريب
إنقاذ تراثنا الثقافي:

محاربة الحفريات غير الشرعية واالّتجار غير المشروع في اآلثار

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013
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نظرة عامة
 قضية المدافعة

حق األردنيني يف الوصول إىل تراثهم الثقايف واملشاركة فيه والتمّتع به.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

احلامية / املساءلة - االعالن العاملي حلقوق االنسان )املاده رقم 27( 2.

 نطاق المدافعة     
وطني/دويل 

عناصر إجراء المدافعة 3

تنفيذ  وبني  باألنشطة  اإلنشغال  بني  التمييز  هو  املدين  املجتمع  منظامت  من  العديد  يواجه  الذي  التحدي  إن 
إجراء  املنظامت عىل  املدافعة بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة  تعزيز جهود  إىل  تؤدي  تكتيكية  إجراءات 
تقييم أفضل لكيفية إستغالل مواردها الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية 
إلجراء أي محلة مدافعة: البناء التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار. وتسلط دراسة احلالة 

هذه الضوء عىل عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

اإلنسان:  حقوق  عىل  قائمة  أساسية  تكتيكية  غايات  أربع  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  حددت  لقد 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الرتويج/التعزيز •

فترة الحملة 
12 متوز 2015 - 11 متوز 2016

15 شباط 2017 - 14 أيار 2018.

1 املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

.)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمن؛ وعدم 
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية-املساءلة. مالحظة: يمكن وضع 
احلقوق املذكورة يف هذه »الفئات« األربع يف أي جمال حسب 
املادة  املثال،  سبيل  عىل  احلق.  انتهاك  فيه  يتم  الذي  السياق 
العامل حتت  نقابات  إىل  االنضامم  احلق يف  يتم وضع  قد   :23
تنظيم  يكون  حينام  »املشاركة«  من  بدالً  واألمن«  »السالمة 

العامل أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطريًا.

لكل   :)1(  27 املاده  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   2

ويف  الثقافية،  املجتمع  حياة  يف  احلرة  املشاركة  حق  شخص 
الفوائد  العلمي ويف  التقدم  بالفنون، واإلسهام يف  االستمتاع 

التي تنجم عنه.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
التي قامت هبا منظمته  املدافعة  للتكتيكات اجلديدة يف جهود 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
الثقايف األردين، الذي ال يمكن تعويضه، من خالل احلفريات غري املرشوعة  لقد بلغ استنزاف وتدمري الرتاث 
واالجّتار غري الرشعي يف اآلثار مستوى ينذر باخلطر. حيث تكّلف هذه اخلسارة الشعب األردين حّقه يف الوصول 
إىل تراثه الثقايف والتمتع به واملشاركة فيه. وُتعتب الثقافة أمرًا أساسيًا لكرامة اإلنسان وهويته. ولقد رّكز مركز	
إليه »مركز املصري«(، الذي يّتخذ من إربد مقرًا له، عىل  املصري	الدويل	للدراسات	واألبحاث	والتدريب )يشار 
يف  اآلثار  له  تتعّرض  الذي  والتدمري  االستنزاف  وتفّس  متّكن  التي  والسياسية  واالجتامعية  القانونية  الظروف 
الثقايف احلفاظ عىل  األردن. ونتيجة لذلك، عّززت محلة املدافعة التي نّظمها »مركز املصري« بعنوان إنقاذ تراثنا 

احلق يف الرتاث الثقايف من خالل التعديالت املوىص هبا إىل صنّاع القرار عىل 
قانون اآلثار رقم 21 لعام 1988 وإحداث سجل وطني جلرد وتوثيق القطع 
األثرية للمتاحف4. ويمكن هلذين املجالني احلاسمني أن يكافحا التهديدات 

التي يفرضها نب امللكية الثقافية وضياعها.

املرشوع  غري  االجّتار  خالل  من  لألردن  الغني  األثري  الرتاث  استنزاف  يتم 
هذه  كانت  ولقد  دوليًا.  اآلثار  عىل  املتزايد  الطلب  لتلبية  تنفيذه  يتم  الذي 
األنشطة غري القانونية تتم عىل نحو منتظم، بل وازدادت كثافتها عىل نطاق 
خميف يف السنوات األخرية. ومن األمثلة عىل فقدان امللكية الثقافية هو القطع 
االثرية من موقع خربة رزقة، وهي جمموعة حتف من العرص النحايس ذات 
أمهية بالغة تم نقلها بشكل غري قانوين من األردن. واستنادًا إىل الترشيعات 
واملواثيق الدولية ذات الصلة، قام مركز املصري بتجميع الوثائق للتقّدم بطلب 
رسمي من أجل إعادة القطع االثرية من خربة رزقة إىل األردن. وقد تم تقديم 
مواد الدعوى إىل وزارة السياحة واآلثار، إىل جانب دليل وفيديو وإجراءات 
الستعادة  املستقبلية  اجلهود  يف  احلكومة  ملساعدة  االسرتجاع،  عملية  توثيق 

اآلثار املسوقة إىل األردن.

واجليوسياسية  والقانونية  االقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  العوامل  تشري 
والتقنية التي تساهم يف هذه الظاهرة إىل النطاق الواسع لفئات ومستويات املجتمع املشرتكة يف املشكلة. وعىل 
ذلك  يف  بام  املشكلة،  ملعاجلة  املختلفة  الفئات  هذه  من  العديد  بإرشاك  املصري  مركز  قام  عامني،  من  أكثر  مدار 

املجتمعات املحلية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية.

اللصوص املحليني.  نادرًا ما تثري هؤالء  يبدأ لصوص حمليون سلسلة األحداث، فإن اآلثار املسوقة  بينام قد 
وذلك ألن القطع األثرية تنتقل من اللص إىل العديد من الوسطاء، وأخريًا، تنتقل من تاجر إىل زبون. عىل سبيل 
املثال، إذا كنت تنظر إىل األرباح باستخدام وحدة الدينار األردين، فإن اللص املحيل حيصل عىل 0.500 )نصف 
 2.500 عىل  آخر  بلد  يف  مستورد  وحيصل  قرشًا(،  وسبعني  )مخسة   0.750 عىل  حميل  وسيط  وحيصل  دينار(، 
)دينارين ونصف(، ويف النهاية حيصل التاجر الذي يبيع القطعة إىل الزبون عىل 100 دينار. وإن هذا النوع من 
سلسلة الربح يبقي الناس متوّرطني يف االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ويف حني حيصل اللص املحيل بشكل واضح 
عىل مبلغ زهيد مقابل القطع األثرية، فإن هذا االجّتار غري املرشوع، املحدود النظر، يوّضح التكلفة الباهظة املرتّتبة 
عىل حق الشعب األردين وانتفاعه برتاثه الثقايف. ومن شأن هذه األنشطة غري القانونية أن تلحق الرضر بصورة 
األردن عىل املستوى الدويل. ولكن يف ناية املطاف، يتم حرمان البلد من أصل مهم يمكن استخدامه لتحقيق 

منفعة اقتصادية واجتامعية للمجتمع ككل.

يف الواقع، لقد حرمت هذه األنشطة غري القانونية األردن من بعض أبرز كنوزه األثرية. ومن األمثلة عىل ذلك 
خمطوطات	البحر	امليت5 التي تم نقلها بطريقة غري مرشوعة )الشكل رقم 1(، وفقدان 400	قطعة	من	املسكوكات	
قت من متحف القلعة يف عامن وتم استبداهلا بمسكوكات  الذهبية	التي	ال	ُتقدر	بثمن	من	العرص	اهللنستي والتي رُسِ

نقدية مزّيفة.

ويف حني أن األردن لديه تفويض دويل للحفاظ عىل الرتاث الثقايف كدولة عضو يف منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(، فإن هذا احلفاظ يتطلب التوعية العامة والدعم واملشاركة من قبل اجلمهور. وقد 
انضم األردن إىل اليونسكو يف عام 1950 وصادق يف عام 1974عىل	اتفاقية	اليونسكو	لعام	1970	بشأن	التدابري	

صورة ملخطوطات البحر امليت.

4تم تقديم املواصفات املوىص هبا لنظام وطني جلرد وتوثيق 

القطع األثرية إىل وزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة 
 يف اجتامع رسمي.  

االكتشافات  أهم  من  واحدة  امليت  البحر  خمطوطات  5تعد 

األثرية يف القرن العرشين. حيث أن هذه املخطوطات هي أقدم 
متحف  يف  بالتامثيل  االحتفاظ  تم  املقدس.  الكتاب  من  نسخة 
تم  السلطة األردنية عندما  الذي كان حتت  القدس  روكفلر يف 
نقلها بشكل غري قانوين من املتحف وتم تغيري ملكيتها يف انتهاك 

للقوانني واالتفاقيات الدولية السارية.
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الواجب	اخّتاذها	حلظر	ومنع	استرياد	وتصدير	ونقل	ملكية	املمتلكات	الثقافية	بطرق	غري	مرشوعة6. وعىل وجه 
اخلصوص، تسّلط املادة 5 )أ، ب، و( من االتفاقية الضوء عىل اإلنجازات التي حققها مركز املصري يف جهوده 
املتميزة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف األردين ومحايته لألجيال القادمة )الشكل رقم 2(.

أصحاب  إلرشاك  مهمة  بحثية  نتائج  الثقايف«  تراثنا	 »إنقاذ	 مدافعة  محلة  واستخدمت 
املصلحة يف احلوارات القائمة عىل احللول ملعاجلة األسس القانونية واهليكلية والثقافية 
التي تكّرس االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ونتيجة لذلك، تم إرشاك صنّاع قرار حمليني 
اتفاقية  بموجب  واملساءلة  للحامية  احلكومة  تفويض  وتعزيز  مساعدة  يف  ووطنيني 

مكافحة االجّتار غري املرشوع يف اآلثار.

اإلنجازات
للحوار  فرصًا  أيضًا  وّفرت  والتي  مهمة  جماالت  أربعة  يف  بحوثًا  املصري  مركز  أجرى 
النتائج معلومات  واملشاركة مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة. حيث قّدمت 

وتوثيقًا لتوصيات يف املجاالت التالية:

اآلثار • يف  املرشوع  غري  واالجّتار  الرشعية  غري  احلفريات  ومرتكزات   نطاق 
يف األردن  

الثغرات القانونية والعيوب يف قانون اآلثار •

معايري ومتطلبات أنظمة التوثيق والتسجيل للمتاحف •

عملية استعادة اآلثار املنقولة بشكل غري قانوين واآلثار املسوقة. •

نطاق	احلفريات	غري	الرشعية	واالجّتار	غري	املرشوع	يف	اآلثار

غري  االجتار  مشكلة  يف  املسامهة  العوامل  تبنّي  موقف7  ورقة  بإعداد  املصري  مركز  قام 
املرشوع يف اآلثار ونطاقها. واسُتخدمت ورقة املوقف لرفع الوعي لدى جمموعة من أصحاب املصلحة ابتداًء من 
حمافظة إربد، ورافق ذلك عقد اجتامعات مع املجتمع املحيل وإجراء زيارات مبارشة ملؤسسات ودوائر حكومية 

للحصول عىل دعمها.

بالذكر  جديرة  نقاشية  حلقة  املصري  مركز  نّظم  الريموك،  جامعة  يف  واألنثروبولوجيا  اآلثار  كلية  مع  وبالتعاون 
بعنوان »ظاهرة االجّتار باآلثار وهتريبها: املشكلة وحلوهلا«8 والتي سّلطت الضوء عىل نتائج البحوث وخطورة 
ممثيل  بني  مستفيضة  مناقشة  النقاشية، جرت  احللقة  إطار  األردن. ويف  اآلثار يف  املرشوع يف  االجتار غري  ظاهرة 
احللقة  وحرض  5)و((.  املادة   ،2 رقم  الشكل  )انظر  األساسية  احلكومية  واملؤسسات  املحيل  واملجتمع  اجلامعة 
األردن  ومتحف  العامة  اآلثار  ودائرة  واآلثار  السياحة  وزارة  عن  ممثلني  جانب  إىل  إربد  حمافظ  نائب  النقاشية 

ووزارة الداخلية وأجهزة األمن وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة اجلامرك األردنية ووزارة العدل.

الثغرات	القانونية	والعيوب	يف	قانون	اآلثار

منع  سيام  وال  الثقايف،  الرتاث  محاية  لتأمني  املصممة  واألنظمة  القوانني  مشاريع  صياغة  يف  املسامهة  أجل  من 
التصدير غري الرشعي للممتلكات الثقافية اهلامة، درس مركز املصري القانون األردين احلايل )انظر الشكل رقم 2، 
املادة 5)أ((. حيث تم إرشاك أشخاص بدءًا من املجتمع املحيل إىل مستوى نّواب ملراجعة مواد قانون اآلثار رقم 
21 لعام 1988 هبدف معاجلة الثغرات ومواقع اخللل. وساعدت مراجعات القانون الوطني، بام يف ذلك أحكام 
الدويل،  القانوين  الدعم  ذلك:  يف  بام  اآلثار  حلامية  رئيسية  جماالت  باستكشاف  املقرتحة،  والتعديالت  القانون 
حياول  شخص  ألي  الرادعة  والعقوبات  لألردن،  واحلضاري  الثقايف  الرتاث  عىل  للحفاظ  األخالقية  واملعايري 

تدمري املواقع األثرية أو هتريبها أو االجّتار هبا.

وحّددت الدراسة القانونية الثغرات أو مواقع اخللل التي جتعل قانون اآلثار رقم 21 لسنة 1988 غري كاٍف حلامية 
حقوق األردنيني وانتفاعهم برتاثهم الثقايف. ويف أيلول/سبتمب 2017 9، نّظم مركز املصري أول حلقة نقاشية 
احللقة  تنظيم هذه  تم  وقد  األردين«.  اآلثار  قانون  القانونية يف  »الثغرات  بعنوان:  الريموك  نّواب يف جامعة  مع 
القانونية،  اللجنة  من  نواب  سبعة  إىل  وباإلضافة  األردين.  النواب  جملس  يف  القانونية  اللجنة  إلرشاك  النقاشية 
شارك يف النقاش باحثون من كلية اآلثار واألنثروبولوجيا بجامعة الريموك. وُصِدَم النّواب باحلقائق واألرقام 
املقدمة فيام يتعلق بحجم اآلثار املسوقة واملنقولة. ورّكز النقاش عىل التعديالت املحتملة لقانون اآلثار رقم 21 
لعام 1988 ملعاجلة مواقع اخللل وتوفري احللول يف القانون. واستنادًا إىل النقاش مع أعضاء اللجنة القانونية، تم 
عقد حلقة نقاشية أخرى مع النواب يف نيسان/أبريل 2018. حيث مجع مركز املصري جمموعة من النواب ملناقشة 

6صادق يف عام 1974عىل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن 

ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  حلظر  اخّتاذها  الواجب  التدابري 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة. يمكن العثور عىل 

 نص االتفاقية من موقع اليونسكو: باللغة اإلنجليزية: 
https://bit.ly/1nmDEUA

وباللغة العربية:
 https://bit.ly/2tbXvQt 

7 تتضمن ورقة املوقف التي أعّدها مركز املصري حول االجّتار 

نقلها  تم  التي  األردنية  اآلثار  أهم  باآلثار بعض  املرشوع  غري 
بطريقة غري قانونية واآلثار املسوقة.

  
8 تم تغطية احللقة النقاشية عىل شبكة إعالم جامعة الريموك 

يف 24 أيار/مايو، 2017.
https://bit.ly/2M2lCZ5

أيلول/سبتمب  يف  ُعقدت  التي  النقاشية  احللقة  تغطية  تم   9

2017 مع النواب عىل شبكة إعالم جامعة الريموك.
https://bit.ly/2tn6PAh

الشكل	رقم	2:
اتفاقية	اليونسكو	لعام	1970	بشأن	التدابري	الواجب	اخّتاذها	حلظر	ومنع	استرياد	وتصدير	ونقل	

ملكية	املمتلكات	الثقافية	بطرق	غري	مرشوعة، املادة 5 )أ، ب، و(

غري  بطرق  امللكية  ونقل  والتصدير  االسترياد  عمليات  من  الثقافية  املمتلكات  حلامية  ضامنًا 
مرشوعة، تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية، كل بحسب ظروفها، بأن تنشئ يف أراضيها 
من  كاف  بعدد  تزّود  الدائرة،  هذه  توجد  ال  حيث  الثقايف،  الرتاث  حلامية  أكثر  أو  وطنية  دائرة 

املوظفني األكفاء للقيام باملهام التالية بصورة فعالة:

 أ( املسامهة يف إعداد	مرشوعات	القوانني	واللوائح	الالزمة	لتأمني	محاية	الرتاث	الثقايف، وخاصة 
منع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية اهلامة بطرق غري مرشوعة. 

إفقارًا  تصديرها  يشكل  والتي  واخلاصة،  العامة  اهلامة،  الثقافية  باملمتلكات  قائمة  وضع   ب( 
وتنقيح  املحمية،  للممتلكات	 وطني	 جرد	 أساس  عىل  وذلك  الوطني،  الثقايف  للرتاث  ملموسًا 

هذه القائمة أوالً بأول.

ونرش  الدول،  مجيع  يف  الثقايف	 الرتاث	 احرتام	 وتنمية	 لغرس	 الالزمة	 الرتبوية	 التدابري	 اخّتاذ	  و( 
أحكام هذه االتفاقية عىل نطاق واسع.

مالحظة:	تم	إضافة	التأكيد	لتسليط	الضوء	عىل	جماالت	املدافعة	التي	قام	هبا	مركز	املصري.

https://bit.ly/1nmDEUA
https://bit.ly/2tbXvQt
https://bit.ly/2M2lCZ5
https://bit.ly/2tn6PAh
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إنقاذ تراثنا الثقافي - مركز المصير الدولي للدراسات واألبحاث والتدريب

احللول املقرتحة ملواقع اخللل يف كل مادة من قانون اآلثار رقم 21 لعام 1988. وُصِدَم النواب املشاركون مرة 
أخرى بتدين جودة قانون اآلثار احلايل ليتناول محاية الرتاث الثقايف األردين واملساءلة بشأنه. وأعلن النواب بأنه 

سيتم النظر يف التعديالت املقرتحة يف جلسة تعديل القانون القادمة.

معايري	ومتطلبات	أنظمة	التوثيق	والتسجيل	للمتاحف

من الرضوري إنشاء واالحتفاظ بجرد وطني للممتلكات املحمية )انظر الشكل رقم 
2، املادة 5)ب((. وإن توصية اليونسكو »اخلاصة بحامية وتعزيز املتاحف وجمموعات 
التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع«10 قّدمت ملركز املصري أسسًا معرتفًا 
هبا عامليًا لتقديم توصيات سليمة ملحاربة االجّتار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية يف 

األردن )انظر الشكل رقم 3، التوصيات رقم 8 و21 و26(.

أجراها مركز  التي  للمتاحف  الدولية  والتسجيل  التوثيق  أنظمة  قّدمت دراسة  ولقد 
وبناًء  األردنية.  للمتاحف  موحد  لنظام  حمتملة  ملواصفات  عريضة  خطوطًا  املصري 
عىل هذه املواصفات، تم إجراء تقييم ألنظمة التوثيق والتسجيل املحلية احلالية التي 
تعتمدها املتاحف األردنية. ورّكز التقييم عىل فعالية أنظمة التوثيق والتسجيل احلالية 
يف منع النقل غري القانوين ملجموعات التحف ورسقتها. وقام فريق البحث بالعملية 
البحث من أجل  2( حتديد عينة  الصلة،  العلمية ذات  األدبيات  1( مراجعة  التالية: 
تغطية مجيع أنواع املتاحف املختلفة يف األردن، 3( تصميم وتوزيع استبيان استطالعي 
عىل أساس جلنة التوثيق التابعة للمجلس الدويل للمتاحف، 4( إجراء زيارات ميدانية 

للمتاحف املستهدفة.

اآلثار  دائرة  الرسمية هي  الوطنية  التنظيمية  اهليئة  أن  أنه يف حني  املهمة  النتائج  ومن 
العامة، إال أنه ال يوجد نظام وطني موّحد للتسجيل والتوثيق للمتاحف األردنية من 
شأنه توفري جرد وطني للقطع األثرية املوجودة. وقد أدى ذلك إىل عدد من التحديات 
حتف  جمموعة  متحف  كل  لدى  ويوجد  اآلثار.  يف  املرشوع  غري  االجّتار  ملكافحة 
ضياعها  بسبب  اآلثار  محاية  عىل  سلبية  آثار  هلذا  وكان  به.  خاصة  توثيق  ومستندات 

أو رسقتها.

قّدم  والتسجيل،  للتوثيق  دوليًا  املعتمدة  اليونسكو  معايري  االستفادة من  ومن خالل 
مركز املصري حتلياًل وتقريرًا وتوصيات لألردن ملعاجلة القضايا التالية:

األنظمة	غري	املتوافقة: يوجد لدى كل متحف نظامه اخلاص. وإن أنظمة التسجيل احلالية غري متوافقة وال  •
يمكن جتميع املعلومات بسهولة يف نظام توثيق واحد.

عدم	وجود	أرقام	تسلسلية	مثّبتة	كنظام	إنذار: ال تستخدم املتاحف األردنية رقاًم تسلسليًا مثّبتًا عىل القطع  •
األثرية. حيث يتم وضع الرقم بجوار القطعة األثرية أو يف السجالت ولكنه ليس مثّبتًا عىل القطعة نفسها. 
ويتم إعطاء رقم جديد للقطعة يف كل مرة تنتقل فيها إىل موقع جديد. وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد نظام 
تتّبع للقطع األثرية عندما يتم نقلها من مكان إىل آخر. لذلك، ال يوجد نظام يرسل إنذارًا إىل املسؤولني 
أو  تغيريها  أو  األثرية  القطع  استبدال  عملية  وهذا جيعل  قد رُسقت.  األثرية  القطع  إحدى  بأن  ليخبهم 

تزييفها أكثر سهولة.

عدم	كفاية	حفظ	السجالت	الورقية: ال يتم حفظ السجالت الورقية التي توّثق القطع األثرية بطريقة حتميها  •
من الضياع أو التلف الناجم عن العوامل البيئية أو الكوارث الطبيعية.

أقام مركز املصري ورشة عمل مع موظفي املتاحف لطلب آرائهم وتعليقاهتم من أجل نظام توثيق وتسجيل مقرتح 
العمل هذه  املتاحف. وسامهت ورشة  توثيق  يعملون يف  للمتاحف. ومّثل احلضور أصحاب مصلحة خمتلفني 
النهائية لنظام تسجيل مقرتح لآلثار وتم تقديمها بشكل رسمي إىل وزارة  يف تقديم توجيه أسايس للتوصيات 

السياحة واآلثار.

عملية	استعادة	اآلثار	املنقولة	بشكل	غري	قانوين	واآلثار	املرسوقة

من بني اآلثار اهلامة التي تم نقلها بشكل غري قانوين أو رسقتها من األردن: خمطوطات البحر امليت، حجر ميشع 
)احلجر املؤايب(، والقطع االثرية من خربة رزقة، وآثار باب الذراع وفسيفساء جرش. عىل سبيل املثال، إن أرضية 
التي  املفقودة  الفسيفساء  القديس بطرس والقديس بولس يف جرش هي واحدة من قطع  الفسيفساء يف كنيسة 
يرجع تارخيها إىل العرصين الروماين والبيزنطي. وُتعتب هذه جوانب ال يمكن تعويضها يف الرتاث الثقايف األردين 
اآلليات  أن  املهم مالحظة  العامل. ومن  متاحف خمتلفة حول  إىل  البلد  من  قانوين  بشكل غري  تصديره  تم  الذي 

10املصدر: اليونسكو، التوصية اخلاصة بحامية وتعزيز املتاحف 

املجتمع،  تؤديه يف  الذي  والدور  وتنوعها  التحف  وجمموعات 
17 ترشين الثاين/نوفمب، 2015، باللغة اإلنجليزية:

https://bit.ly/2xE4xlZ

الشكل	رقم	3:
توصيات	املتاحف	الصادرة	عن	اليونسكو	والتي	تتصدى	لالجّتار	غري	املرشوع:	8	و21	و26

إعداد  يف  املتاحف  تضمها  التي  التحف  جمموعات  إلدارة  الرئيسية  املكونات  أحد  يتمثل   .8
فحص/ عمليات  وإجراء  القائمة  هذه  عىل  واملحافظة  املهنية،  باملعايري  تفي  حرص/جرد  قائمة 
جرد منتظمة ملجموعات التحف. وُتعد قائمة احلرص/اجلرد أداة أساسية حلامية املتاحف وحلظر 
يف  دورها  أداء  يف  املتاحف  تساعد  أنا  عن  فضاًل  باملمتلكات،  املرشوع  غري  االجتار  ومكافحة 

املجتمع، إضافة إىل أنا تيس إدارة حراك جمموعات التحف إدارة سليمة.

يف  عليها  املنصوص  املبادئ  بتطبيق  املتاحف  اضطالع  األعضاء  الدول  تكفل  أن  ينبغي   .21
الوثائق التقنينية السارية املفعول. فاملتاحف ملزمة بأن تطبق املبادئ املذكورة يف الوثائق التقنينية 
الدولية فيام يتعلق بحامية بمكافحة االجّتار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، وأن تنّسق جهودها 
يف هذا املجال. وجيب أن تراعي املتاحف أيضًا املعايري األخالقية واملهنية املعمول هبا يف أوساط 
مهنيي املتاحف. وينبغي أن تكفل الدول األعضاء أداء املتاحف لدورها االجتامعي وفقًا للمعايري 

القانونية واملهنية السارية يف األرايض اخلاضعة لترشيعات هذه الدول. 

بأساليب  باملامرسات اجليدة اخلاصة  باملتاحف  املعنية  الوطنية والدولية  الشبكات  26. اعرتفت 
املجتمع. وجيري حتديث هذه  الذي تؤديه يف  املتاحف وبتنوعها والدور  تشغيل ومحاية وتعزيز 
هذا  ويف  امليدان.  هذا  يف  تستجد  التي  االبتكار  جوانب  جتّسد  كي  باستمرار  اجليدة  املامرسات 
الصدد، متثل املدونة األخالقية اخلاصة باملتاحف والتي اعتمدها املجلس الدويل للمتاحف أكثر 
املراجع انتشارًا. فيجدر أن تشجع الدول األعضاء اعتامد ونرش هذا النوع من املدونات األخالقية 
واملامرسات اجليدة، وأن تستخدمها ألغراض إعداد معايري ووضع سياسات وترشيعات وطنية 

خاصة باملتاحف. 

https://bit.ly/2xE4xlZ
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الدولية، املنصوص عليها يف املادة 13 من اتفاقية 1970، جتعل من املمكن استعادة 
الرتاث الثقايف املسوق )الشكل رقم 4(.

واملسؤولني  املصلحة  أصحاب  لتوجيه  اسرتجاع  دليل  املصري  مركز  أعّد  ولقد 
املعنيني يف عملية استعادة اآلثار األردنية املسوقة وفقًا للقانون الدويل واالتفاقيات 
املوقعة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنتاج رشيط فيديو لتلخيص خطوات تقديم دعوى 

اسرتجاع من قبل السلطات األردنية املسؤولة. 

وبالنسبة لعدد من اآلثار التي تم نقلها بشكل غري قانوين أو رسقتها، قام مركز املصري 
 )2 1( وصفًا لآلثار املنقولة بشكل غري قانوين واملسوقة؛  بتجميع الوثائق التالية: 
اخللفية التارخيية. 3( العرص األثري. 4( األمهية األثرية؛ 5( كيف تم نقلها بشكل 
غري قانوين أو رسقتها؛ 6( املكان الذي تتواجد فيه اآلن؛ وأخريًا، 7( هل هناك أي 
اخلطوة  املصري  مركز  واخّتذ  الوطن.  إىل  وإعادهتا  املسوقة  اآلثار  جهود السرتجاع 
التي  رزقة  خربة  من  االثرية  القطع  السرتجاع  حقيقية  قضية  ملف  وأعّد  التالية 
يمكن للسلطات األردنية أن تسعى ملتابعتها )الشكل رقم 5(. وتعتب هذه جمموعة 
حتف ذات أمهية بالغة من العرص النحايس تم نقلها بشكل غري قانوين من األردن. 
وبناًء عىل الترشيعات واملواثيق الدولية ذات الصلة، قام مركز املصري بإعداد طلب 

اسرتجاع جمموعة حتف رزقه. وتشمل مواد القضية اخلاصة باالسرتجاع: 

طبيعة  القطع االثرية املسوقة. •

أمهية  القطع االثرية . •

ظروف التهريب غري القانوين إىل خارج البالد. •

املوقع احلايل للقطع االثرية . •

إثبات امللكية من قبل األردن. •

ظروف النقل غري القانوين للقطع االثرية. •

صور ومراجع سليمة إلرفاقها بالتقرير •

السياحة  إىل وزارة  إعدادها(  تم  التي  )الدليل واإلجراءات  القضية ومنتجات االسرتجاع  تسليم مواد  تم  وقد 
واآلثار. وتشمل هذه املواد املعلومات الالزمة للسلطات األردنية املسؤولة، وبالتحديد وزارة السياحة واآلثار 
وزير  إىل  املوارد  هذه  تسليم  فيه  تم  الذي  االجتامع  حظي  وقد  االسرتجاع.  دعوى  لتقديم  اخلارجية،  ووزارة 
السياحة واآلثار بأمهية خاصة للحصول عىل دعم الوزير للنهوض بإنجازات محلة املدافعة يف إطار وزارة السياحة 

واآلثار ودائرة اآلثار العامة.

الدروس الرئيسية
توفر عنارص إجراء املدافعة التالية دروسًا للتأمل فيام يتعلق بحملة املدافعة التي أطلقها مركز املصري بعنوان »إنقاذ	
تراثنا	الثقايف« هبدف تعزيز نظام وطني لتوثيق وتسجيل القطع األثرية، وتعديل قانون اآلثار األردين، واستعادة 

الرتاث الثقايف املسوق.

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

التدريب	والدعم	فيام	يتعلق	بمهارات	املدافعة	

استفاد مركز املصري، كجهة متلقية للمنحة، من فرص التدريب عىل املهارات وخدمات الدعم التي يقّدمها برنامج 
)USAID( لدعم مبادرات املجتمع املدين. وكان أحد هذه التدريبات، منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجيات 
فعالة التي تقدمها التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان، حول موضوع املدافعة. ونتيجة لذلك، توسعت 
بشكل كبري نظرهتم إىل املدافعة واملشاركني واملسارات الالزمة ملعاجلة قضيتهم. وقد وّفر هلم ذلك فرصًا جديدة 

جلهود املدافعة التي قاموا هبا، كام وّسع أدوار الفريق اخلاص هبم.

الشكل رقم 5: صور القطع االثرية من خربة رزقة املسوقة

الشكل	رقم	4

اتفاقية	اليونسكو	لعام	1970	بشأن	التدابري	الواجب	اخّتاذها	حلظر	ومنع	استرياد	وتصدير	ونقل	
ملكية	املمتلكات	الثقافية	بطرق	غري	مرشوعة، املادة 13

كذلك تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية، كل بام يتفق وقوانينها، بام ييل:

أن متنع بكل الوسائل املناسبة عمليات نقل ملكية املمتلكات الثقافية التي من شأنا أن أ. 
تشجع استرياد أو تصدير هذه املمتلكات بطرق غري مرشوعة.

ن حترص عىل تعاون دوائرها املختصة لتسهيل إعادة املمتلكات الثقافية املصدرة بطرق ب. 
غري مرشوعة لصاحبها الرشعي بأرسع ما يمكن.

أن تقبل دعاوى اسرتداد املمتلكات الثقافية املفقودة أو املسوقة التي يقيمها أصحاهبا ج. 
الرشعيون أو التي تقام باسمهم.

تصنيف د.  يف  للتقادم  القابل  غري  بحقها  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  لكل  تعرتف  أن 
قابلة للترصف، ومن ثم ال جيوز تصديرها، وأن  ثقافية معينة واعتبارها غري  ممتلكات 

تسهل اسرتداد الدولة املعنية لتلك املمتلكات يف حالة تصديرها.
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إنقاذ تراثنا الثقافي - مركز المصير الدولي للدراسات واألبحاث والتدريب

اخلارطة  اطار  يف  أضعه  عندما  ولكن  للغاية  معقد  »الوضع 
رؤيته  أستطيع  اجلديدة[،  بالتكتيكات  ]اخلاصة  التكتيكية 
مرة،  ألول  هناك.  املواطن  عىل  التأثري  ورؤية  أكب  بسهولة 
ما  الوقت وشاهدت  نفس  الفاعلة يف  اجلهات  تلك  رأيت كل 
املنهجية  هذه  باستخدام  أنه  نعرف  ونحن  األمر.  عليه  ينطوي 
فإنه يمكننا توزيع مهاراتنا وفقًا لذلك. واآلن نحن نفهم بشكل 
فاألمر  »فريق«.  كلمة  تعنيه  وما  الفريق  بروح  العمل  أفضل 
أكثر  األمر  يتعلق  وإنام  أشخاص.  عىل  توّزع  مهام  جمرد  ليس 
بفهم األشخاص الذين نحتاج إليهم للعمل عىل املوضوع معًا. 
وتعتب منهجية اخلمس خطوات ]للتكتيكات اجلديدة[ منهجية 
أن  أعتقد  كثريًا.  هبا  اويص  وانا  متعة.  أكثر  العمل  جتعل  سهلة 

هذه املنهجية يمكن تطبيقها عىل أي مرشوع بشكل عام.«

-	الدكتور	زياد	السعد،	عضو	جملس	إدارة	مركز	املصري	وأستاذ	
واألنثروبولوجيا،	 اآلثار	 كلية	 وإدارته،	 الثقايف	 الرتاث	 حفظ	

جامعة	الريموك

»لقد ساعدت ]منهجية التكتكيات اجلديدة[ يف توضيح 
العالقات مع أشخاص آخرين ومنظامت أخرى لتيسري العمل. 

حيث اعتاد الناس أن ينظروا إىل اآلثار عىل أنا حجارة، أما 
اآلن فإنم يقّدرون قيمتها وتارخيها.«

واألبحاث	 للدراسات	 الدويل	 املصري	 مركز	 مدير	 مفلح،	 د.	
والتدريب

11كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل 

املثلث« يف التمكني والقانون، 1986. وتم تكييف النص 
من ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر،	نسيج	جديد	من	السلطة	

والناس	والسياسة:	دليل	العمل	للمدافعة	ومشاركة	املواطنني،	
 .2002

الدروس	املستفادة:	تقييم	املهارات	لتعزيز	أهداف	محلة	املدافعة

حجم  كب  أو  صغر  مدى  عن  النظر  وبغض  واملسؤوليات.  املهام  من  واسعة  جمموعة  مدافعة  محلة  أي  تتطلب 
محلة  خالل  ومن  حتديًا.  يمثل  وكفاءة  فعالية  الطرق  بأكثر  الفريق  أعضاء  مهارات  استغالل  فإن  العمل،  فريق 
مدافعة إنقاذ	تراثنا	الثقايف، قام مركز املصري بتقييم مهارات وخبات أعضاء الفريق واالستفادة من هذه املهارات 
بشكل فعال. وإن اجلمع بني األشخاص واملهارات مل جيمع فقط باحثني يف ختصصات خمتلفة، وإنام أحرض كل 
الفريق، مكافحة  )قائد  السعد  الدكتور زياد  القرار: األستاذ  أيضًا شبكة عالقات جيدة مع صناع  شخص معه 
والدكتور  املحلية(،  والترشيعات  الدويل  )القانون  النداف  مصطفى  والدكتور  اآلثار(،  يف  املرشوع  غري  االجّتار 
خرض العتوم )االقتصاد االجتامعي لالجتار غري املرشوع باآلثار(، والسيد حممد جرادات )التوثيق والتسجيل يف 
املتاحف(، والدكتور مفلح اجلراح والسيد يارس القضاة )مسؤوالن عن التشبيك مع النواب، ومسؤويل احلكومة، 
والسلطات األمنية املعنية، وما إىل ذلك(، والسيد حممد ربابعة )منسق األنشطة والدعم اللوجستي(. وإن عملهم 

كفريق أدى إىل توسيع الفرص لتطوير وتعزيز مهارات جديدة وخاصة يف جمال املشاركة املجتمعية.

 البحث

التحليل	املعّمق	للمشكلة	لوضع	حلول

تسّلط جتربة مركز املصري الضوء عىل أمهية الفهم املعّمق والدقيق للمشكلة. حيث أن حتديد الثغرات يف توثيق 
وتسجيل اآلثار باإلضافة إىل حتديد جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ممّن يعّززون سلسلة الربح وّفر رؤى 
جديدة لتطوير حلول مناسبة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف اآلثار يف األردن. واعتمد مركز املصري نجًا قائاًم 
عىل البحث للحوارات مع كل من املجتمع املحيل وصناع القرار )انظر قسم احلشد(. وقد أوضح بحث املشكلة 
وحتليلها أن اإلجراءات احلكومية واملشاركة املجتمعية أمران أساسيان حلامية الرتاث الثقايف لألردن. فبدون فهم 

املجتمع املحيل لرتاثه الثقايف وتقديره له ومشاركته فيه، سيستمر فقدان اآلثار يف األردن.

الدروس	املستفادة:	مشاركة	أصحاب	املصلحة	وقيامهم	بالتحقق	من	صّحة	نتائج	البحث	لوضع	التوصيات

تتطلب املشاكل املعقدة يف كثري من األحيان اهتاممًا من اجلانب القانوين والسياسايت )املحتوى(، وتدابري تشغيلية 
للتنفيذ )اهليكل( وتغريات يف السلوك البرشي )الثقافة(. ويمكن هلذا التحليل للمحتوى واهليكل والثقافة الذي 
ُيدعى حتليل	املثلث11 أن يوّفر التحقق من البحث والرؤى إلرشاك أصحاب املصلحة يف وضع حلول مناسبة. 
ولقد ساهم البحث الذي أجراه مركز املصري بتوفري معلومات أساسية يف كٍل من املجاالت الثالثة ملكافحة االجتار 

غري املرشوع يف اآلثار:

1988 أوجه قصور  • 21 لعام  املحتوى )القوانني والسياسات احلالية(: يتضمن قانون اآلثار األردين رقم 
كبرية تتطلب تعديالت ملعاجلة الفجوات يف احلامية. حيث قّدمت مشاركة اهليئات احلكومية واللجان النيابية 

والنواب تغذية راجعة أساسية لصياغة توصيات السياسات واحلصول عىل دعم هلا. 

املتاحف وخباء  • التوثيق والتسجيل الذي أجري مع موظفي  أتاح استطالع  التشغيلية(:  اهليكل )التدابري 
والتسجيل. حيث  للتوثيق  موّحد  نظام وطني  إىل وجود  املاسة  احلاجة  احلكومية حتديد  والدوائر  التوثيق 
يساهم غياب نظام إنذار مبكر بشكل كبري يف انعدام احلامية وما ينتج عنها من ضياع آلثار األردن. وركزت 
العالج  املصلحة هؤالء عىل سبل  ُأجريت مع أصحاب  التي  العمل  للمتاحف وورشة  امليدانية  الزيارات 

التشغيلية.

تغذي  • التي  االقتصادية  االجتامعية  العوامل  عن  املجتمعية  املشاركة  كشفت  البرشي(:  )السلوك  الثقافة 
الفهم  سلسلة األرباح يف االجتار غري املرشوع باآلثار. وقد وّفر ذلك ملركز املصري فهاًم جديدًا حلالة سوء 

والتواطؤ عىل مستوى املجتمع املحيل الذي جيب معاجلته من خالل إرشاك املجتمع وتثقيفه.

الحشد

االستفادة	من	نتائج	البحوث	إلرشاك	وحشد	أصحاب	املصلحة

كان هناك تاريخ من عدم الثقة بني املجتمعات املوجودة عىل مقربة من مواقع الرتاث الثقايف واحلكومة. ومن أجل 
التغلب عىل حواجز عدم الثقة، فإن عمليات احلوار التي تستند إىل نتائج البحث عّززت فهم تصورات املجتمع 
املحيل، وكذلك تبعيات االجتار غري املرشوع يف اآلثار. وقام مركز املصري بإرشاك أصحاب املصلحة يف التحقق من 
صحة نتائج البحث يف مجيع املراحل. وتم حشد أصحاب املصلحة لالستثامر يف بناء حلول من خالل االستفادة 
اهليكل، بمعاجلة تعقيد عملية  الثغرات يف قانون اآلثار؛ ويف جمال  املحتوى، بمعاجلة  البحث يف جمال  نتائج  من 

التوثيق والتسجيل للمتاحف؛ ويف جمال الثقافة، بتلبية احتياجات املجتمعات القريبة من مواقع الرتاث الثقايف.

الدروس	املستفادة:	تعزيز	املشاركة	واحللول	من	خالل	احلوار
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كان اجياد فرص للحوار أمرًا حاساًم يف حشد دعم أصحاب املصلحة حلملة 
مدافعة مركز املصري من أجل إنقاذ	تراثنا	الثقايف. ومتحورت هذه احلوارات 
الناجتة  الثقايف  نتائج البحث التي بنت فهاًم للخسائر اجلسيمة للرتاث  عىل 
عن االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ومّكن ذلك خمتلف أصحاب املصلحة 
- املجتمع املحيل واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات احلكومية والنواب 
من  القريبة  املجتمعات  أن  حني  ويف  احللول.  تصميم  يف  املشاركة  من   -
املواقع األثرية لدهيا مسؤوليات خاصة، فإنه يتعنّي عىل مجيع سكان األردن 

االستثامر يف محاية وصون تراثهم الثقايف لألجيال القادمة.

إشراك صناع القرار 

املشاورات	املبارشة	عّززت	املشاركة 

اقتضت محلة املدافعة هذه أن يعمل مركز املصري مع صناع القرار عىل مجيع 
إىل  مبارشة  استشارية  زيارات  إجراء  مع  اربد  بمحافظة  بدءًا  املستويات، 

الدوائر احلكومية واملؤسسات واملتاحف للحصول عىل دعمهم.

شملت  املحافظة،  مستوى  وعىل  املوقف.  إحلاح  مدى  بشأن  قوية  أدلة  املركز  أجراه  الذي  البحث  قّدم  ولقد 
وهيئة  العسكرية  االستخبارات  وجهاز  املخابرات  ودائرة  العام  األمن  ومديرية  إربد  مجرك  دائرة  املشاورات 
املشاورات رؤى  وقّدمت هذه  إربد.  إىل رشطة  باإلضافة  املخدرات  مكافحة  وإدارة  الفساد  النزاهة ومكافحة 
حيوية لوضع تعديالت مقرتحة لقانون اآلثار األردين رقم 21 لعام 1988 والتي تم تقديمها للنواب. ونتيجة 
ُصدموا  احلامية،  توفر  وعدم  لألردن،  الثقايف  الرتاث  وفقدان  الدمار،  حجم  النواب  عىل  ُعرض  عندما  لذلك، 

وحتّفزوا ملعاجلة املشكلة )انظر الشكل رقم 6(.

الدروس	املستفادة:	معاجلة	النزاعات	الشخصية

عىل مدار احلملة، ظهر حتٍد فيام يتعلق بنزاع شخيص والذي أّثر عىل جهود املدافعة التي يبذهلا مركز املصري. وإن 
الرصاعات الشخصية ليست باألمر الغريب، بل ال مفّر منها يف الواقع. وعند وقوع هذه احلاالت، من الرضوري 
أن يتم تقييم النزاع ومعاجلته. وقد يكون من املفيد طلب املساعدة من خارج املنظمة. ويف هذه احلالة، تلّقى مركز 
املصري خدمات استشارية من برنامج )USAID( لدعم مبادرات املجتمع املدين. وإن هذا التفّكر املفيد ألعضاء 
الفريق حّدد استجابات بنّاءة للنزاع. حيث أثبتت اإلجراءات املتخذة يف البداية بأنا واعدة، ولكن ال تزال هناك 

حواجز، مما يتطلب اهتاممًا مستمرًا.

وبالتطلع إىل املستقبل، كان مركز املصري عىل اتصال مبارش باملدير العام لدائرة اآلثار العامة من أجل التقدم بمواد 
القضية ومنتجات االسرتجاع )الدليل وفيديو واإلجراءات التي تم إعدادها( التي تم تسليمها إىل وزارة السياحة 
واآلثار. وقد تعهد املدير العام باختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن املكونات املختلفة، السيام قضية اسرتجاع  القطع 
النواب  جملس  يف  القانونية  اللجنة  وتعهدت  اآلثار.  قانون  عىل  املقرتحة  والتعديالت  رزقة،  خربة  من  االثرية 

بالتشاور مع فريق مرشوع مركز املصري خالل عملية املصادقة عىل قانون اآلثار املعّدل وإقراره من قبل البملان.

أثر المدافعة على المنظمة
لقد تغرّيت الطريقة التي نعمل هبا مع املجتمع املحيل من أجل الوصول إىل صناع القرار بأكثر الطرق فعالية. 
حيث كان هذا حتديًا بالنسبة لنا. يف البداية، اعتقدنا أن وجود رئيس البلدية أو النواب يكفي، لكنه مل يكن كذلك 
أننا بحاجة للذهاب إىل مجيع مستويات املجتمع املحيل، وليس من أجل إرضاء  يف احلقيقة. واآلن نحن نعتقد 

املجتمع املحيل فحسب، ولكن للتأثري عىل صناع القرار.

ويعّب مركز املصري عن إعجابه بتفاين منظمة صحة األرسة الدولية )FHI360( ومشاركتها بشكل مفّصل. وإن 
نظام رصد ممتاز، وتعطي  بيد، ولدهيا  يدًا  تعمل معك  التي  الوحيدة  املنظمة  الدولية هي  منظمة صحة األرسة 

إنذارًا مبكرًا يف الوقت املناسب.

اآلثار	 كلية	 وإدارته.	 الثقايف	 الرتاث	 حفظ	 وأستاذ	 املصري	 مركز	 إدارة	 جملس	 عضو	 السعد،	 زياد	 الدكتور	 	-
واألنثروبولوجيا،	جامعة	الريموك.

الشكل	رقم	6: السيد عبد املنعم عودات، ممثل اللجنة 
 القانونية يف جملس النواب يف مقابلة مع التلفزيون األردين:

https://bit.ly/2JSj7Mm

https://bit.ly/2JSj7Mm
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نظرة عامة
قضية المدافعة 

حق السكان بالتمتع واحلفاظ عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة كإرث تارخيي، بيئي وطبيعي.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 

احلامية واملساءلة )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 25(2
نطاق المدافعة     

حميل: منطقة تبنة يف لواء الكورة، حمافظة اربد.
عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

15 أيار 2017 - 28 شباط 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ   :  )1(  25 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة 
واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  ًة  وخاصَّ وألرسته،  له 
الرضورية،  االجتامعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية 
املرض  أو  البطالة  حاالت  يف  الغوائل  به  يأمن  ما  يف  احلقُّ  وله 
الظروف  من  ذلك  غري  أو  الشيخوخة  أو  ل  الرتمُّ أو  العجز  أو 

اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.« 
https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  3يأيت 

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مجعية تبنة اخلريية4 وهو التغري يف النهج اخلريي/الرعائي املتبع من قبل ااجلمعية 
واالنتقال اىل نج العمل التنموي املبني عىل حقوق االنسان، وتعتب هذه نقلة نوعية للجمعية. هذه النقلة كانت 
نتيجة العمل مع برنامج USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )USAID CIS( من خالل برنامج منح مبادرات 
املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها حملّيًا من خالل امُلشاركة 
امُلجتمعّية واملدافعة امَلبنيَّة عىل احلقوق. وبالتايل، قامت اجلمعية بإطالق محلة املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومي 

املعمرة أو النادرة يف بلدة تبنة - حمافظة اربد.

لوحظ يف السنوات األخرية أن أعداد أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة تتناقص بشكل مستمر، ويعد ذلك 
ناقوس خطر وإنذار هيدد هذا املوروث باإلندثار أو اإلنقراض. بعد التحليل للعوامل الرئيسية املسببة للتناقص 
يف أعداد األشجار يف منطقة الدراسة »بلدة تبنة«، تبني أن من أهم هذه العوامل عدم تفعيل الترشيعات والقوانني 
الزراعة  بموافقة وزير  إال  الرومي  الزيتون  او قطع أشجار  إزالة  تبني صعوبة  الناظمة يف هذا اخلصوص والتي 
العديد من  الترشيعات ساهم أيضا إىل حدوث  املعنيني بمثل هذه  الظروف. كام أن عدم معرفة  وحتت أصعب 
التعديات. وتتمثل هذه التعديات باقتالع أشجار الزيتون الرومي ونقلها من موطنها األصيل هبدف شق الطرق 
اجلديدة، وبناء املباين العامة عىل األرايض الزراعية يف القرى، باالضافة اىل بيع األشجار كسلعة جتارية كحطب 

للمواقد أو كزينة للحدائق واملساكن. 

بدأت عملية احلملة بتوثيق مدى وحجم املشكلة وخطورهتا. وكشف هذا التوثيق الرتاجع السيع يف عدد أشجار 
الزيتون الرومي باالضافة اىل تراجع كبري يف مساحات األرايض املزروعة هبذه األشجار، وذلك بسبب اهلجامت 
املستمرة وغياب أي رقابة أو تنفيذ رسمي للتعليامت ذات الصلة. ونتيجة لذلك، متكنت اجلمعية من توضيح 
أمهية أشجار الزيتون باعتبارها إرًثا طبيعًيا وتارخيًيا، باإلضافة عن أمهيتها االقتصادية للمجتمع. وسامهت هذ 
احلملة بكس الصورة النمطية املتعلقة بعدم تعاون الداوئر احلكومية وموظفي الدوائر احلكومية باالضافة إىل كس 

الصورة النمطية املتعلقة بضعف دور منظامت املجتمع املدين واملحيل يف التنمية املحلية.

كانت استجابة املجتمع إجيابية، وتم تشكيل االئتالف املدين للدفاع عن أشجار الزيتون وتشكيل جلنة »أصدقاء 
املؤسسات  أو  األفراد  قبل  من  سواء  انتهاكات،  أية  رصد  دور  اللجنة  تبنت  وقد  الرومي«.  الزيتون  أشجار 
احلكومية. وقامت اجلمعية يف احلفل اخلتامي للحملة بتسليم عريضة، موقعة من زعامء وخماتري املنطقة والتحالف 
املدين للمدافعة عن أشجار الزيتون، موجهة إىل مدير زراعة اربد. مما مكن احلملة من تفعيل دور احلامية واملساءلة 
من قبل صناع القرار، وعرض مطالب مبنية عىل احلقوق من شأنا خدمة املصلحة العامة جلميع سكان تبنة، بدالً 
من القيام بالدور التقليدي املتمثل يف تقديم مطالب عشائرية أو شخصية بالنيابة عن جمتمعاهتم. أكدت احلملة 
عىل احلاجة إىل املساءلة املبنية عىل تطبيق حكم القانون، األمر الذي جتىل من خالل تطبيق الترشيعات والقوانني 

ذات الصلة املمثلة يف التعليامت )ز2( لعام 2016.

وقد استجابت املؤسسات احلكومية أيضا. نجحت احلملة يف إرشاك اهليئات احلكومية )دوائر األشغال العامة 
والبلديات واملحافظات، إلخ( وموظفي وزارة الزراعة )مديرية الزراعة يف اربد - شعبة احلراج( بشكل فاعل. 
وتم تدريب كوادر الدوائر احلكومية املعنية عىل التعليامت الصادرة يف ما خيص صالحيات مأموري احلراج والتي 
التدريب احلصول عىل  املعمرة ومل تعد تقترص عىل األشجار احلرجية. وتلت خطوة  أصبحت تشمل األشجار 
موظفي  ذلك  يمّكن  حيث  احلراج  شعبة  موظفي  جلميع  العدلية  الضابطة  منح  عىل  الزراعة  وزارة  من  املوافقة 
احلراج من ممارسة صالحيتهم يف ضبط وصد أية انتهاكات عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة. وهبذه 
عن  املساءلة  اجلهة  كونا  بدورها  للقيام  احلكومة  عىل  للضغط  الرسميني  املعنيني  مع  احلملة  عملت  الطريقة، 
انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بحامية اإلرث الطبيعي والتارخيي ملجتمع تبنة. هذا اإلرث الطبيعي والتارخيي  
تم توريثه من آبائهم وأجدادهم عب مئات السنني، وسعت هذه احلملة اىل ضامن محاية هذا ااإلرث وانتقاله إىل 

األجيال القادمة.  

اإلنجازات
أثارت هذه احلملة اهتامما كبريا بقضيتها داخل تبنة واملناطق املحيطة هبا وحشدت اجلمعية الدعم من مجيع املعنيني 
من املجتمع ومن اجلهات الرسمية. وعىل الرغم من صغر حجم اجلمعية وخبهتا املحدودة، إال أنا متكنت من 

تاسست  خريية  اهداف  ذات  مجعية  هي  اخلريية  تبنة  مجعية   4  
عام 1982 هبدف مساعدة الفقراء واملحتاجني، وإقامة مشاريع 
تنموية، واالهتامم باملرأة وشؤونا، ورعاية شؤون األشخاص 
السابق  يف  تبنة  جلمعية  االكب  االهتامم  كان  اإلعاقة.  ذوي 
واملساعدات  املعونات  وتوزيع  اخلريية  البامج  يف  حمصورا 
ملستحقيها. ويف اول خطوة هلم يف اجتاه العمل احلقوقي قام فريق 
تستند عىل  لتنفيذ محلة مدافعة  املانحة  اىل اجلهه  بالتقدم  العمل 
حقوق االنسان للوقوف عىل ظاهرة االنتهاكات واالعتداءات 

الواقعة عىل أشجار الزيتون الرومي يف املنطقة.



صفحة	80

»حملة المدافعة البيئية عن وادي الكرك: تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالتعامل مع المياه العادمة المطروحة في مجرى وادي الكرك«

تنفيذ محلة منظمة تم من خالهلا تأسيس أول حتالف مدين يضم سبع مجعيات خريية ومتخصصة يف قضاء الكورة.

لعام  ز2  التعليامت  تفعيل  وهو  واملبارش  االول  احلملة  هدف  حتقيق  إىل  أدى  القرار  صناع  وإرشاك  احلشد  هذا 
2016 الصادرة بموجب قانون الزراعة األردين والتي تسمى بتعليامت »ازالة ونقل أشجار الزيتون املثمره من 
االصناف الرومية النادره أواملعمره لسنة 2016« والتي جتعل من الصعوبة إزالة او قطع أشجار الزيتون الرومي 

إال بموافقة الوزير وحتت اصعب الظروف. 

أدى نجاح محلة املدافعة وتفعيل هذه التعليامت إىل عدة أمور منها: 

زيادة	املعرفة	لدى	موظفي	احلكومة: تدريب كادر وزارة الزراعة والوزارات االخرى عىل التعليامت وأسس  •
تطبيقها  وكيفية  التعليامت  هبذه  معرفتهم  تزداد  بحيث  الرومي  الزيتون  أشجار  ونقل  اقتالع  مع  التعامل 
أخطاء  نتيجة  حتصل  االنتهاكات  من  الكثري  أن  حيث  االنتهاكات.  من  الرومي  الزيتون  اشجار  ومحاية 

وجتاوزات يف إعطاء موافقات إلزالة األشجار. 

إلنفاذ  • احلاسمة  اجلوانب  من  كان  القانون:  تطبيق	 عىل	 احلكوميني	 املوظفني	 قوة	 ويف	 املساءلة	 يف	 زيادة	
التعليامت احلصول عىل املوافقة من وزارة الزراعة عىل منح الضابطة العدلية جلميع موظفي شعبة احلراج 
حيث يمّكن ذلك موظفي احلراج من ممارسة صالحيتهم يف ضبط وصد أية انتهاكات عىل أشجار الزيتون 

الرومي املعمرة والنادرة.

ختصيص	وسائل	محاية	خاصة: ختصيص اول قطعة ارض لنقل أشجار الزيتون الرومي اليها ومنع زراعتها  •
خارج بلدة تبنة يف حال دعت احلاجة اىل ذلك. مما جيدر ذكره وجود بعض أشجار الزيتون الرومي،  وبعد 

االتفاق مع البلدية، سيتم زراعتها يف االرض املخصصة بالتعاون مع اجلمعية ومديرية زراعة اربد.

أشجار  • ونقل  القتالع  متخصصة  آلية  لرشاء  خاص  لعطاء  الزراعة  وزارة  طرح  والنقل:  اآلمن	 االقتالع	
الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك.

ضد  االنتهاكات  وأشكال  الزيتون،  أشجار  تناقص  لقضية  أعمق  فهاًم  املحيل  املجتمع  اكتسب  للحملة،  نتيجة 
أشجار الزيتون الرومي أو املعمرة، وسبل احلامية واملساءلة استنادًا إىل القوانني واألنظمة ذات الصلة. من اجلدير 
بالذكر أن اإلنجازات املهمة للحملة قد متت خالل وبعد احلفل اخلتامي. تم التعبري عن جدية املطالب من خالل 
التي  النتائج  املنطقة  يف  البارزة  والشخصيات  املخاتري  قدم  حيث  القرار  صناع  عىل  املوحد  املجتمعي  الضغط 
إليها احلملة إىل جانب عريضة موّقعة وتوصيات ذات صلة إىل راعي احلفل اخلتامي - مدير مديرية  توصلت 
الزراعة يف إربد، لتقديمها إىل وزير الزراعة. حقق الضغط املجتمعي املوحد أهداف احلملة. بعد احلفل اخلتامي، 
بالتعليامت )ز2( وكيفية  لتدريب موظفيها، وزيادة معرفتهم  الزراعة  التنسيق مع وزارة  متكن فريق احلملة من 
تنفيذها ومحاية أشجار الزيتون الرومي من االعتداءات. وذلك أدى إىل طرح وزارة الزراعة لعطاء خاص لرشاء 

آلية متخصصة القتالع ونقل أشجار الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك. 

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تبنة اخلريية يف  املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مجعية  تشكل عنارص إجراء 
تنفيذ محلة املدافعة من أجل املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة يف بلدة تبنة.

البناء التنظيمي للحملة

حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  باستخدام  التدريب  خالل  من  الداخيل  تنظيميها  ببناء  اجلمعية  قامت 
االنسان )منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة( من ضمن منحة USAID CIS. تبدأ منهجية اخلطوات-
اخلمس بعملية مجاعية لتحديد بيان مشكلة واضح ومرّكز. وتعتب هذه اخلطوة التأسيسية أمر حاسم ألي محلة 
)انظر البحث(. وقد قامت اجلمعية بتحديد املشكلة كالتايل: أشجار الزيتون الرومي املعمره والنادره يف منطقه 
تبنه معرضة لالعتداء بسبب عدم تطبيق تعليامت إزالة ونقل أشجار الزيتون املثمرة من األصناف الرومية النادرة 
أواملعمرة الصادرة )ز/2( لسنة 2016 بموجب املادة 13 واملادة 34 من قانون الزراعة األردين رقم 13 لعام 
2016 6. توفر منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة عملية لتطوير مسار إسرتاتيجي أو رحلة تغيري خطوة 
بخطوة. يساعد هذا املسار االسرتاتيجي أيًضا عىل متابعة ومراقبة التقدم احلاصل )انظر الرسم التوضيحي 1(. 
تم تدريب فريق محلة اجلمعية أيضا عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة يف هذا السياق، واملهارات التي 
ستعود بالفائدة عىل اجلمعية ليس يف قضية املدافعة عن أشجار الزيتون الرومي فحسب بل يف اي قضية حقوقية 

5يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

https://bit.ly/2tpWZi5 6
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ذات أولوية ملنطقة تبنة.  

القوة  نقاط  إبراز  عىل  احلملة  أنشطة  إلجراء  الفنية  املتطلبات  حيث  من  اجلمعية  أجرته  الذي  التحليل  ساعد 
والضعف لدى الفريق )انظر البحث(. بناء عىل ذلك قامت اجلمعية بالتعاقد مع خباء يف جماالت حمددة بحيث 
أصبح فريق العمل متنوع بخباته وطاقاته ومكمل لبعضه البعض. قامت اجلمعية بالتعاقد مع مهندس زراعي 
كمستشار فني خمتص يف أشجار الزيتون وعىل دراية بالتعليامت والقوانني الزراعية والذي ساهم بشكل واضح 
يف اضافة صبغة فنية قوية تتعلق باملعرفة العلمية هبذه األشجار واالنتهاكات التي تتعرض اليها واحللول التي من 

املمكن تطبيقها.

املشكلة  حتليل  عىل  للعمل  الزيتون  بأشجار  املتعلق  العلمي  البحث  يف  خبة  ذي  باحث  تعيني  من  بد  ال  كان 
واخلروج بورقة موقف، وعليه فقد قام فريق العمل بالتعاقد اجلزئي مع شخص لتقديم استشارة هبذا اخلصوص 
والذي ساهم بعمل ورقة موقف حُمَكمة باالضافة اىل دراسة مسحية تبني حجم االعتداءات الواقعة عىل أشجار 

الزيتون الرومي يف املنطقة.

اجلمعية،  رئيس  ساهم  حيث  اجلمعية.  يف  الداخلية  والدعم  اخلبة  جماالت  من  االستفادة  من  اجلمعية  متكنت 
باملنطقة  القيمة  بمعرفته  وساهم  للحملة  واللوجستي  االداري  الدعم  بتقديم  العمل،   فريق  ترأس  والذي 
وسكانا. أما أمني رس اجلمعية والذي عمل كمنسق للحملة، قام بتقديم الدعم لرئيس اجلمعية وفريق العمل 
املحيل كافة ووجهائها وقيادييها بشكل خاص. وكان ملعرفة كاًل  املجتمع  املميزة بمكونات  من خالل عالقاته 
من الرئيس وأمني الس بممثيل الدوائر احلكومية واحلكومات املحلية يف حمافظة اربد بشكل عام ويف تبنة بشكل 

خاص دورًا إجيابيا يف إنجاح احلملة. 

البحث

املشكلة  لتشخيص  الكايف  الوقت  ختصيص  رضورة  هو  بالبحث  يتعلق  ما  يف  املستفادة  الدروس  أهم  من  ربام 
وحتليل أبعادها املختلفة بطريقة علمية تشاركية وتوثيق ذلك عىل شكل ورقة موقف. تستخدم ورقة املوقف كأداة 
الزيتون كإرث طبيعي وتارخيي  املدافعة من خالل توضيح أمهية أشجار  الضوء عىل قضية  مدافعة فهي تسلط 
وبيان أمهيتها االقتصادية. وتفصل الورقة أشكال وحجم وخطورة املشكلة املتعلقة بالتناقص املتسارع ألعداد 
ومساحات أشجار الزيتون الرومي املعمرة بسبب االعتداءات املستمرة وغياب الدور الرقايب لتنفيذ التعليامت 
اخلاصة بالقضية. ختتتم ورقة املوقف باإلعالن عن موقف كل من فريق العمل وأعضاء التحالف واملهتمني من 
األهايل من القضية، باإلضافة اىل ذكر جمموعة من التوصيات موجهة اىل الوزارات واملديريات ومنظامت املجتمع 

الرسم التوضيحي 1: املسار االسرتاتيجي للحملة

المجتمع المحلي: الفئة المستھدفة
تشكیل لجنھ محلیة للقیام بالتنفیذ المشترك النشطھ المش�روع : 1تكتیك 

بالتعاون مع الجمعیة
لمتابع�ة » لجنة اصدقاء اشجار الزیتون«تشكیل لجنھ محلیة : 2تكتیك 

والتبلی���غ ع���ن االنتھاك���ات الواقع���ة عل���ى االش���جار م���ن قب���ل االف���راد 
الوزراة، البلدیة، االشغال، والجھات الحكومیة )والمؤسسات الحكومیة 

(. االخرى
أھمی�ة ع�اى للتع�رف  التوعوی�ة  المحاض�راتعقد ع�دد م�ن : 3تكتیك 

. ، والتوقیع على العریضة في نھایة المحاضرهشجرة الزیتون الرومي
 خاص بأشجار الزیتون الروميوتوزیع انفوجرافیك تصمیم : 4تكتیك 

.والمشروع وبلدة تبنة
عم��ل ص��فحھ عل��ى ف��یس ب��وك خاص��ة بنش��ر ك��ل م��ایتعلق : 5تكتی��ك 

. بأشجار الزیتون الرومي، باالضافھ الى توثیق االنتھاكات
ی�وم مفت�وح ف�ي مدرس�تین للتوعی�ھ باھمی�ة الزیت�ون الروم�ي  :6تكتیك 

. وزراعھ عدد من االشجار
توعی��ة المجتم��ع المحل��ي بأھمی��ة المحافظ��ة عل��ى  :الغای��ة م��ن التكتی��ك

. أشجار الزیتون وتفعیل دور المجتمع

:الھدف 
ازال���ھ ونق���ل أش���جار "تعلیم���ات  فعی���لت

الزیتون المثمره م�ن االص�ناف الرومی�ة 
لس������نھ  2رق������م ز" الن������ادره والمعم������ره

. 2017مع نھایة عام  ،2016

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

بھا   بیئة جمالیة محمیة ینعم
السكان بوجود أشجار معمره 

وتنوع حیوي

اشجار الزیتون الرومي المعمره 
والنادره في منطقھ تبنھ معرضة 
لالعت����داء بس����بب ع����دم تطبی����ق 

ازال���ھ ونق���ل أش���جار "تعلیم���ات 
الزیت��ون المثم��ره م��ن االص��ناف 

رق�م " الرومیة النادره والمعم�ره
.  2016لسنھ  2ز

وزیر الزراعة : الفئة المستھدفة
 ة عریض��������ةكتاب��������: 6تكتی��������ك 

بخص��وص االعت��داء عل��ى ش��جر 
والمطالب������ھ  الزیت������ون الروم������ي

 2بتفعی�������ل التعلیم�������ات رق�������م ز
م���دیر زراع���ة ارب���د وتس���لیمھا الى

.لرفعھا لمعالي وزیر الزراعة
المطالب����ھ : الغای����ة م����ن التكتی����ك

مای�ة لح 2بتفعیل التعلیمات رق�م ز
. اشجار الزیتون الرومي

م������دیریات  : الفئ������ة المس������تھدفة
في محافظة اربدالزراعھ 

اجتماعات وورش عقد : 7تكتیك 
عم����ل وت����دریب الم����وظفین ف����ي 
القطاع الحكومي للمطالب�ھ بتفعی�ل 

. 2التعلیمات رقم ز

تطبی�ق ق�انون : الغایة من التكتیك
حمای��ة اش��جار الزیت��ون المعم��ره 
م��ن خ��الل تفعی��ل عم��ل م��راقبین 

.والموظفین الحراج

لجن���ھ النظ���ر : الفئ���ة المس���تھدفة
ف��ي طلب��ات ازال��ھ ونق��ل اش��جار 

الزیتون الرومي
ت�������وعیتھم بق�������انون : 8تكتی������ك 

.  2الزراع���ھ والتعلیم���ات رق���م ز
. والیة تطبیق الزیتون

قی��ام اللجن��ھ : الغای��ة م��ن التكتی��ك
بعملھ��ا بالش��كل المطل��وب وتنفی��ذ 

 2ز.التعلمیات رقم

الجھ������ات : الفئ������ة المس������تھدفة
الحكومی���ة الت���ي یتعل���ق عملھ���ا 
بازال��ة الزیت��ون الروم��ي لغای��ات 

البناء والشوارع
ت�������وعیتھم بق�������انون : 8تكتی������ك 

،  2زالزراع���ھ والتعلیم���ات رق���م 
. والیة تطبیق الزیتون

االلتزام بتنفیذ : الغایة من التكتیك
 2التعلمیات رقم ز
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املدين ذات العالقة. 

وخالل تنفيذ احلملة، استمر فريق العمل بجمع خمتلف املعلومات التي ختدم قضيتهم منها دراسة ملسح وتوثيق 
األشجار وتوثيق االعتداءات، وإحصاء أعداد أشجار الزيتون الرومي. وحاليا جيري العمل مع مديرية الزراعة 

عىل اعادة النظر يف االرقام الرسمية الصادرة عنها.

ومن اجلدير بالذكر أيضا أنه نتيجة أشكال البحث املختلفة التي قامت هبا اجلمعية فقد حتسن مستوى فهم فريق 
العمل بموضوع احلملة والتي تضمنت فهم اعمق ملشكلة تناقص أعداد أشجار الزيتون واالسباب التي تقف 
املعمرة والبحث يف  او  الرومية  تتعرض هلا هذه األشجار  التي  االنتهاكات  وراء ذلك كام وتم توضيح اشكال 

القوانني والتعليامت الناظمة لذلك. وتم ايضا استمزاج آراء مجيع املعنيني بالتوصيات واحللول املقرتحة.

الحشد

متكنت هذه احلملة من إثارة اهتامم كبري لقضيتها يف خمتلف املناطق املحيطة وحشد الدعم الالزم من كافة اجلهات. 
فبالرغم من صغر حجم مجعية تبنة وقلة خبهتا، إال أنا متكنت من تنفيذ محلة منظمة ومدروسة تم من خالهلا 
نشوء اول حتالف مدين يف لواء الكورة يتكون من سبع مجيعات خريية ومتخصصة يعمل لصالح قضية حقوقية، 
والذي اتبع نج مل يستخدم قبل ذلك يف املنطقة أال وهو املدافعة املبنية عىل حقوق االنسان. فيعتب قضية املدافعة 
عن أشجار الزيتون مثال قضية حق من حقوق اإلنسان - »حق السكان بالتمتع واحلفاظ عىل أشجار الزيتون 
هذا  وسيقوم  كام  له.  انتهاكات  أية  ومواجهة  صونه  يتوجب  وطبيعي«-   بيئي  تارخيي،  كإرث  املعمرة  الرومي 
التحالف بنقل التجربة اىل املناطق املختلفة من الكورة وذلك لتواجد أشجار الزيتون الرومي املعمرة او النادرة 

يف املناطق االخرى.  

كام نجح فريق العمل بتشكيل جلنة من املجتمع املحيل النجاح احلملة سميت ب »جلنة أصدقاء الزيتون الرومي« 
الورشات  يف  العمل  فريق  دعم  اىل  باالضافة  االجتامعي  التواصل  وسائل  عب  املعلومة  بنرش  سامهت  والتي 

والتدريبات والزيارات امليدانية للمعنيني.

إمهاهلم  وأن  منشودة.  تنموية  عملية  أي  انجاح  يف  واملخاتري  الوجهاء  دور  أمهية  احلملة  هذه  جتربة  أثبتت  وقد 
وإمهال دورهم من شأنه إفشال او إعاقة املسرية التنموية. ومما جيدر ذكره أن وجهاء وخماتري املنطقة رافقوا فريق 
املرشوع أثناء الزيارات التي تم تنظيمها لزيارة صناع القرار إليضاح املشكلة والتأكيد عىل جدية مطالب احلملة. 
وقد مكن هذا، احلملة من تفعيل دور احلامية واملساءلة لصانعي القرار، لتكون املطالب القائمة عىل احلقوق ختدم 
املصلحة العامة جلميع سكان تبنة، بدالً من القيام بالدور التقليدي املتمثل يف تقديم مطالب عشائرية أو شخصية 
بالنيابة عن جمتمعاهتم. وجاء أكب تأكيد عىل جدية وأمهية املطالب عندما قام وجهاء وخماتري املنطقة بتسليم نتائج 
املرشوع والعريضة املوقعة والتوصيات ذات العالقة اىل راعي احلفل اخلتامي واملتمثل بمدير مديرية زراعة اربد 

اليصاهلا اىل وزير الزراعة. 

لقد تبني من النتائج التي تلت احلفل اخلتامي أن هذا األسلوب، الذي حيمل يف طياته الضغط عىل صانع القرار، 
هو أسلوب ناجح. حيث حققت احلملة أهدافها وتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتدريب موظفيها لرفع وعيهم 
بالتعليامت والقوانني ذات العالقة بحيث تزداد معرفتهم هبذه التعليامت وكيفية تطبيقها ومحاية اشجار الزيتون 
الرومي من االنتهاكات. كام أدى ذلك اىل طرح عطاء خاص من قبل وزارة الزراعة لرشاء آلية متخصصة القتالع 

ونقل أشجار الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك. 

إشراك صناع القرار

شأنه  من  إجيابية  عالقات  بناء  أن  حيث  املختلفني  القرار  صناع  مع  تعاون  عالقات  بناء  اىل  تبنة  مجعية  سعت 
عب  العالقات  هذه  بناء  يف  نجحت  وقد  الطويل.  املدى  عىل  احلل  ذلك  واستدامة  املشكلة  حل  احتاملية  زيادة 
التقليدية كاالجتامعات وارسال كتب رسمية ومتابعة مستمرة عقب هذه  التواصل  وسائل خمتلفة منها وسائل 

االجتامعات واملخاطبات.

يف  إرشاكهم  خالل  من  املختلفة  احلملة  مراحل  يف  فعيل  بشكل  القرار  صناع  إرشاك  اىل  أيضا  اجلمعية  وسعت 
)مديرية  الزراعة  وزارة  موظفي  مثل  للمعنييني  توعوية  وورش  العالقة  ذات  التعليامت  ختص  نقاشية  حلقات 
زراعة اربد وشعبة احلراج( وجهات حكومية أخرى )مديرية أشغال الكورة، بلدية دير ايب سعيد، مديرية تربية 

لواء الكورة، مديرية احلراج، املحافظة(.

ومن األمور التي نتجت عن بناء تلك العالقات التعاونية مع صناع القرار كس الصورة النمطية لدى منظامت 
املجتمع املدين عن اجلهات احلكومية بانا غري متعاونة وتقوم بتعطيل اإلجراءات، حيث أثبتت جتربة احلملة أن 
العكس صحيح. حيث أن صناع القرار املعنيني أدركوا طبيعة وأمهية الدور الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين يف 

دعم عمل احلكومة من أجل حتقيق املصلحة العليا للوطن واملواطن.  
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قامت اجلمعية من خالل هذه احلملة بتيسري فتح قنوات احلوار الفاعل ما بني أهايل املنطقة فيام بينهم، ومن ثم 
فتح قنوات االتصال بني أهايل املنطقة ووجهاء املنطقة وبني كافة الداوئر احلكومية وصناع القرار املعنيني، وذلك 
من خالل عقد لقاءات عديدة جتمع بني كل هذه األطراف تم فيها مناقشة املشكلة واسباهبا باالضافة اىل احللول 
والتوصيات املقرتحة. ساهم احلوار ما بني االهايل والقادة املجتمعيني من جهه وممثيل الدوائر احلكومية من جهة 
أخرى باإلرساع يف عملية اجياد حلول للمشكلة. حيث أدرك صناع القرار بأن احلملة منظمة وحتتوي عىل مطالب 
تأثري  احلملة  الوجهاء يف صفوف  لوجود  املنطقة. وكان  األهايل ووجهاء  بني  عليها مجاعيا  االتفاق  تم  واضحة 

إجيايب عىل صناع القرار ملا يتمتعوا من مكانة اجتامعية وسياسية مهمة.

أثر المدافعة على المنظمة
لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل مجعية تبنة اخلريية هو انتقال اجلمعية من مستوى العمل اخلريي اىل مستوى العمل 
احلقوقي املجتمعي علام بأن مجيع املشاريع التي قامت بتنفيذها اجلمعية يف السابق كانت ذات طابع خريي واملتمثل 
بتوزيع اهلبات والطرود واملساعدات بعيدًا عن العمل املمنهج الذي هيدف إىل التأثري يف صانعي القرار من أجل 

دعم قضية معينة واحداث تغيري مبني عىل العدالة واملساواة.

»أدت احلملة اىل خلق حالة جديدة يف بلدة تبنة« م. امحد صويلح، مستشار املرشوع.

»قبل املرشوع مل نكن قد سمعنا عن »ورقة املوقف«، وأتيحت لنا من خالل املرشوع فرصة التعرف عىل فكرة 
ورقة املوقف وأمهيتها وكيفية صياغتها وتوظيفها لتحقيق أهدافنا« أ. خالد بني ياسني، مدير البامج يف اجلمعية.

»اوجه شكري اىل مجعية تبنة وفريق العمل املميز، الن هذا املرشوع مهم جدا ملحافظته عىل شجرة عزيزة وثروة 
قومية كبرية وإرث تارخيي عظيم« م.عيل ابو نقطة، مدير مديرية زراعة اربد.
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صفحة	86

نظرة عامة
قضية المدافعة 

حق االنسان يف العيش يف بيئة آمنة ونظيفة.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 

احلامية واملساءلة )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 25(2
نطاق المدافعة     

حميل: منطقة وادي الكرك، حمافظة الكرك.
عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

1 حزيران 2017 - 30  نيسان 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ   :  )1(  25 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة 
واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  ًة  وخاصَّ وألرسته،  له 
الرضورية،  االجتامعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية 
املرض  أو  البطالة  حاالت  يف  الغوائل  به  يأمن  ما  يف  احلقُّ  وله 
الظروف  من  ذلك  غري  أو  الشيخوخة  أو  ل  الرتمُّ أو  العجز  أو 

اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.« 
https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  3يأيت 

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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ملّخص موجز
قامت احلملة بمساعدة مركز األمرية بسمه للتنمية/الكرك، حتت مظلة الصندوق االردين اهلاشمي للتنمية البرشية 
)جهد(4، عىل العمل يف قضية مبنية عىل احلقوق تعنى بالبيئة والصحة وسبل املعيشة، والتي ساعدت عىل بناء 
الثقة بني منظامت املجتمع املدين واملجتمع املحيل واهليئات احلكومية. هذه النقلة يف جمال العمل ظهرت كنتيجة 
مبادرات  منح  برنامج  خالل  من   )USAID CIS( املدين  امُلجتمع  ُمبادرات  لدعم   USAID برنامج  مع  العمل 
املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها حملّيًا من خالل امُلشاركة 
القوانني  تطبيق  محلة  بإطالق  للتنمية  بسمه  األمرية  مركز  قام  وبالتايل،  احلقوق.  عىل  امَلبنيَّة  واملدافعة  امُلجتمعّية 

الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة املطروحة يف جمرى وادي الكرك - حمافظة الكرك.

لوحظ يف السنوات االخرية تدين كفاءة عمل حمطة تنقية املياه العادمة يف الكرك والتي أدت اىل تدين نوعية املياه 
اخلارجة من املحطة. وقد تبني أن املياه اخلارجة من املحطة هي غري مطابقة للمواصفات األردنية، ويتم طرحها 
يف وادي الكرك، مسببة رضرًا بيئيًا بوادي الكرك واملناطق املحيطة به ملا تسببه من تلوث ملياه الينابيع. وقد أدى 
املنطقة  الزراعية يف  املنتجات  انخفاض حاد يف جودة  منها  املخاوف اجلسيمة  إىل عدد من  املياه  التلوث يف  هذا 
وموت العديد من االشجار احلرجية واملزروعات. هذا بدوره، أدى إىل إحلاق رضر حقيقي بالوضع االقتصادي 
للمزارعني وأرسهم  نتيجة امتناع السكان عن رشاء أي منتج من الوادي بعد أن كان يعد املورد األقوى يف تزويد 
الكرك باملزروعات. باإلضافة إىل انبعاث الروائح الكرهية من املياه مسببة أخطار صحية خمتلفة. وأخريًا، احلاق 
الكرك  وادي  يف  الينابيع  بمياه  املحطة  من  اخلارجة  املعاجلة  العادمة  املياة  اختالط  نتيجة  السياحة  بقطاع  الرضر 

والذي كان يعد ضمن أفضل الوجهات السياحية وخاصة سياحة املغامرات يف االردن.

هبدف مواجهة هذه املشكلة، قرر مركز األمرية بسمة للتنمية فرع الكرك التابع للصندوق االردين اهلاشمي للتنمية 
البرشية، دراسة االنتهاك الواقع عىل أهايل الكرك حلقهم يف العيش يف بيئة آمنة ونظيفة. وقام املركز بالعمل عىل 
املدافعة عن املترضرين من مثل هذا االنتهاك من خالل املطالبة بتحسني نوعية املياه العادمة املعاجلة الناجتة عن 
حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي لتصبح مطابقة للمواصفات االردنية للمياه العادمة املعاجلة. تبنى املركز قضية 
املدافعة هذه من خالل حشد أعضاء املجتمع املحيل بعدة طرق حمورية، حيث تم التعاقد مع رشكة أبحاث حملية 
وتم   . الكرك  وادي  سكان  عىل  املواصفات  حسب  املعاجلة  غري  للمياه  واالجتامعية  االقتصادية  اآلثار  لدراسة 
املحطة من أجل  الداخلة واخلارجة من  للمياه  الالزمة  التحاليل  أيضا مع جهات وطنية معتمدة لعمل  التعاقد 
حتديد وجود مشكلة. ومن ثم تم صياغة »ورقة موقف« بناء عىل نتائج التحاليل املخبية والدراسة وبيان املشكلة 

وآثارها واالنتهاكات القائمة واملطالب من صناع القرار املعنيني من أجل حل املشكلة.

قام املركز بإرشاك املجتمع املحيل من خالل عقد اجتامع مع حلفاء حمليني وبحضور حمافظ الكرك وأعضاء من 
نتائج الدراسة والتحاليل املخبية وورقة املوقف وتوصيات للخروج بخطة  جملس املحافظة، حيث تم عرض 
عمل مشرتكة. ونجح املركز بانشاء جلنة للحملة تكونت من 20 عضوا ممن هلم عالقة بقضية التلوث الناتج عن 
املياه العادمة. وتضمنت اللجنة أعضاء من جملس املحافظة ونشطاء بيئيني ومسؤولني من قطاعات البيئة والزراعة 
واملياه والصحة يف حمافظة الكرك. وبات تشكيل اللجنة هو فرصة للحوار مع صانعي القرار املبارشين وخاصة 
األمني العام لسلطة املياه والري وأمني عام سلطة وادي األردن ملناقشة القضية وتداعياهتا. وقامت اللجنة برتتيب 

زيارة اىل موقع املحطة واملناطق املحيطة بوادي الكرك لالطالع عىل املشكلة عن كثب. 

كان من نتائج هذه اخلطوات املنسقة واملدروسة تشكيل ضغط عىل احلكومة للقيام بدورها كجهة مسؤولة عن 
إناء انتهاكات حقوق االنسان املتعلقة بتلوث وادي الكرك باملياه العادمة. فمن خالل التعاون مع حمافظ الكرك 
املياه، والذي قام بدوره بزيارة املوقع وتكليف  املياه والري، تم تكليف األمني العام لسلطة  واحلوار مع وزارة 
والسري  احلالية،  املحطة  لصيانة  الالزمة  االجراءات  واختاذ  املشكلة  لدراسة  الكرك  يف  املياه  مديرية  من  املعنيني 

بانجاز التوسعة للمحطة اجلديدة حسب الوقت املحدد.  

نتج عن محلة املدافعة هذه العديد من النتائج املميزة، من أبرزها ختصيص مبلغ وقدرة 250 ألف دينار إلجراء 
التنقية احلالية، باالضافة اىل الضغط عىل املقاول املسوؤل لإلرساع يف تنفيذ أعامل حمطة  الصيانة الفورية ملحطة 
معرفة  من  الكرك  يف  املحيل  املجتمع  احلملة  هذه  ومكنت  احلالية.  املحطة  بجانب  توسعة  وهي  اجلديدة  التنقية 
حقوقهم واملطالبة بإحقاقها يف حالة االنتهاك. وسامهت احلملة يف التزام وتفاعل املؤسسات املعنية يف ما يتعلق 
بحقوق املواطنني، واعرتافهم بأمهية إحقاق هذه احلقوق. وأخريا، فقد سامهت احلملة يف تعزيز ثقة املواطنني يف 

 4 مركز األمرية بسمة للتنمية يف الكرك هو أحد املراكز التابعة 
تعمل  والتي  البرشية  للتنمية  اهلاشمي  االردين  للصندوق 
األردن  يف  الفقر  ظاهرة  بمعاجلة  للمشاركة  اجلميع  حتفيز  عىل 
والتخفيف من اآلثار السلبية للتغريات االجتامعية واالقتصادية 
التي تؤثر عىل حياة الفقراء. كام ينادي بحق اجلميع يف املشاركة 
واملهمشني.   الفقراء  وخاصة  حياهتم  متس  التي  القرارات  يف 
انفسهم  عىل  لالعتامد  الفقراء  متكني  عىل  الصندوق  ويعمل 
والوصول إىل املوارد وإيصال أصواهتم وكسب التأييد للقضايا 

التي هتمهم.
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قدرة واهتامم حكومتهم باالستجابة إىل مطالب املواطنني. 

بمنهجيات  عليها  القائمني  وفهم  معرفة  بناء  هو  االنجازات  أبرز  من  كان  احلملة،  نجاح  من  أبعد  إىل  بالنظر 
ومهارات وتكتيكات املدافعة املبنية عىل حقوق االنسان، واستخداماهتا للدفاع عن أية انتهاكات أخرى حلقوق 

املواطنني يف املنطقة. 

اإلنجازات
اخلاصة  القوانني  تفعيل   - محلتهم  هدف  حتقيق  يف  كبرية  مكاسب  الكرك  للتنمية/  بسمه  األمرية  مركز  حقق 
النجاحات  حتقيق  تم  الكرك.  وادي  منطقة  يف  املواصفات  حسب  وطرحها  العادمة  املياة  معاجلة  مع  بالتعامل 
الرئيسية للحملة يف حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار. فالسبل التي وظفها املركز يف حشد املجتمع يف منطقة 

الكرك كان من شأنا ضامن فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن تقديمها لصناع القرار.

التوقيت املناسب للحملة: تزامن توقيت احلملة مع احلراك املدين الواقع يف الكرك والذي ساهم يف اعطاء امهية 
أكب للمطالبات الشعبية والتي سامهت يف إنجاح احلملة. كام تزامنت زيارة فريق التحالف ألمني عام  وزارة املياه 

والري مع استالمه هذا املنصب قبل أيام قليلة مما ساهم يف استعداده لالستجابة للمطالب.

تنفيذ احلملة من قبل جهة موثوق هبا من قبل اجلميع )ثقة القاعدة الشعبية بقياديي احلملة(: قام مركز االمرية 
بسمة للتنمية فرع الكرك يف كسب ثقة اللجنة الذي ضم قياديني من املجتمع املحيل، وأعضاء جملس املحافظة، 
وناشطني بيئيني، الخ. ويعود السبب يف احلصول عىل هذه الثقة هو تنفيذ احلملة حتت مظلة منظمة وطنية معروفة 
ومتتلك القدرة عىل التنفيذ. وقد ساعد احلملة أيضا وجود خباء خمتصون يف عمليات املدافعة لدى اجلهة املانحة 

والذين قدموا مساندة فنية وتوجيه لفريق احلملة.

لعل من أهم االنجازات حلملة املدافعة البيئية هو تفعيل وتطبيق القوانني اخلاصة بالتعامل مع معاجلة املياه العادمة 
املجتمع  حلشد  سويًا  احلملة  جلنة  عملت  حيث  الكرك.  وادي  منطقة  يف  االردنية  املواصفات  حسب  وطرحها 
ملطالبة صناع القرار باختاذ إجراءات حلل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن حمطة معاجلة املياه العادمة يف الكرك. كام 
كانت أحد أبرز النتائج هلذه احلملة ختصيص مبلغ 250 ألف دينار إلجراء الصيانة الفورية ملحطة التنقية احلالية، 
باالضافة اىل النجاح يف املطالبة باإلرساع يف تنفيذ أعامل انشاء حمطة التنقية اجلديدة )التوسعة( الناء العمل هبا  

حسب الوقت املحدد.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مركز األمرية بسمة - 
الكرك يف تنفيذ محلة املدافعة البيئية يف وادي الكرك: محلة تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة 

املطروحة يف جمرى وادي الكرك.

البناء التنظيمي للحملة

قام مركز األمرية بسمة - الكرك ببناء تنظيمه الداخيل من خالل البنامج التدريبي باستخدام منهجية التكتيكات 
اجلديدة يف حقوق االنسان )منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة( من ضمن منحة USAID CIS. تبدأ 
منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة ألي 
محلة )انظر يف البحث(. وقد قام املركز بتحديد املشكلة كالتايل: سكان وزوار وادي الكرك ال يتمتعون بحقهم 
منهجية  توفر  كام  الوادي.  املواصفات يف جمرى  املعاجلة ضمن  العادمة غري  املياة  بسبب طرح  ونظيفة  آمنة  ببيئة 
اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. 
يساعد هذا املسار االسرتاتيجي عىل تتبع سري احلملة ومراقبة تطورها )انظر الرسم التوضيحي 1(. مما يذكر يف 
املؤسسات  بتشكيل جلنة من  الكرك  فرع  للتنمية  بسمه  األمرية  قيام مركز  البيئية  املدافعة  التنظيمي حلملة  البناء 
املعنية  والذي ضم معظم مكونات املجتمع من منظامت جمتمع حميل ودوائر حكومية ومؤسسات بحثية وقياديني 

ووجهاء املجتمع، للعمل يدا بيد مع فريق احلملة لتسهيل تنفيذ نشاطات احلملة املختلفة. 

البحث

يعتب ما قام به فريق عمل احلملة من حتاليل خمبية لعينات املياه العادمة من أهم الدروس املستفادة يف مرحلة 
التحاليل زادت من قوة طرح  نتائج  العلمية امللكية.  العينات وحتليلها من قبل اجلمعية  البحث، حيث تم أخذ 
املشكلة يف مرحلة حشد املعنيني والداعمني واحلوار مع صناع القرار، حيث بات مستند عىل حتليل علمي قامت به 

5يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

مؤسسة وطنية بحثية معتمدة. وشكلت النتائج أداة حُمكمة بيد فريق العمل عند عرض قضية املدافعة وأمهية اجياد 
حلول مبارشة. وهذا ساهم بدوره يف بناء ورقة املوقف انطالقا من فهم واضح للمشكلة وابعادها لدى فريق 
احلملة مما أدى اىل قدرة افضل عىل الطرح والنقاش وبالتايل حتقيق نتائج أفضل. كانت النتائج امللموسة عنرصًا 

هاما عند الدخول يف حوار مع صناع القرار. 

الحشد

لقد نجحت محلة املدافعة البيئية يف إثارة اهتامم العديد من املعنيني للقضية وبالتايل حشد الدعم الالزم للمدافعة 
عنها والتي جتلت بعدد فريق جلنة احلملة وتنوع اجلهات التي متثلها اللجنة. ونجح فريق العمل، مع جلنة احلملة، 
بخلق رأي عام مؤيد للمدافعة عن حقوق املواطنيني واملزارعني وزوار منطقة وادي الكرك. وسامهت التغطيات 
الصحفية واالعالمية ووسائل التواصل االجتامعي باثارة املعنيني من احلكومات املحلية وجملس املحافظة للنظر 
بالقضية بجدية.  وأضفى دعم وجهاء املنطقة وشيوخها صبغة خمتلفة للجنة واستقطاب املعنيني للتحرك بشكل 

أكب.

إشراك صناع القرار

املختلفة.   والنقاش  العمل  ورش  خالل عقد  احلملة من  مراحل  القرار يف كل  بارشاك صناع  احلملة  فريق  قام 
وسهل وجود ممثلني من احلكومات املحلية باللجنة املشكلة بتسهيل عملية الوصول اىل صناع القرار الرئيسيني 
يف الوزارات املعنية. كام وان النهج التشاركي الذي تبنته احلملة عزز من اسلوب الطرح املقنع امام صناع القرار،  
القرار  الضغط عىل صناع  وبالتايل  املشكلة  وتداعيات  احلملة  فكرة  واطالعه عىل  املحافظ  بارشاك  ذلك  ومتثل 

املعنيني يف وزارة املياه والري. 

وقام فريق احلملة بعقد زيارة لكل من وزراة املياه والري ووزراة الزراعة الطالعهم عىل املشكلة وابعادها مما 
ساهم  بكسب ثقتهم وامليض قدما باجياد حلول مشرتكة. كتب فريق احلملة مقاالً يف اجلريدة املحلية حول القضية 

واالجتامعات والقرارات املتخذة من أجل مساءلة األمني العام عن الوعود التي قطعها يف االجتامع.

ساهم إرشاك صناع القرار يف كل مراحل احلملة بالعمل عىل فتح قنوات احلوار الفاعل معهم، وبالتايل االنخراط 
بنقاش املشكلة وأبعادها وتبني احللول واالستجابة للمطالب. وبشكل عام، فانه من املمكن القول ان محلة مركز 
األمرية بسمة يف الكرك استخدمت عنارص اجراءات املدافعة األربعة بشكل كامل: البناء التنظيمي اجليد للحملة 
والذي تبعه بحث علمي مفصل باالضافة اىل حشد قوي ساهم يف جعل احلوار مع صناع القرار مثمر وخيرج 
بنجاحات ملموسة حلملة املدافعة البيئية يف وادي الكرك: محلة تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه 

العادمة املطروحة يف جمرى وادي الكرك.

أثر المدافعة على المنظمة

الرسم	التوضيحي	1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة.

:الھدف
تفعیل القوانین الخاصة بالتعامل مع 

معالجة المیاة العادمة وطرحھا حسب 
المواصفات في منطقة وادي الكرك 

  2018خالل عام 

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

اعداد دراسة بحثیة تقیس :  3تكتیك 
مدى أثر المشكلة االقتصادي 

تحالیل والبیئي إعداد واالجتماعي 
.مخبریة للمیاة

اعداد ورقة موقف تبین :  4تكتیك 
أھمیة منطقة وادي الكرك في القطاع 
السیاحي والزراعي والمائي والبیئي 
والمراعي  واھم األثار المتعلقة في 

المشكلة والتوصیات التي توصى بھا 
.البیئیةلجنة المدافعة 

تعتبر ورقة : الغایة من التكتیك 
الموقف أحد األدوات الضاغطة على 

صانعي القرار إلكساب القضیة 
.الشرعیة في حق الدفاع عنھا 

اصحاب المصلحة :الفئة المستھدفة 
عقد سلسلة من االجتماعات مع الفئة : 5التكتیك 

المستھدفة والحكومة ولجنة المدافعة البیئیة 
لعرض ورقة الموقف  ونتائج الدراسة والتحالیل 

.المخبریة

عرض الحاالت الواقعیة : الغایة من التكتیك
وتاثیرھا على القطاع الزراعي والسیاحي في 

األتصالووضع خطة مشتركة من لجنة . المنطقة
االمیرة بسمھ لتنفیذ الخطوات القادمة ومركز 
االجتماعات مع اصحاب ,خبر صحفي )ومنھا 

(القرار والمخاطبات الرسمیة
أمین عام سلطة المیاة وأمین :الفئة المستھدفة 
صانع قرار –االردن –عام سلطة وادي 

زیارة وفد من الحلفاء تسلیم ورقة : 6التكتیك 
الموقف والدراسات البحثیة  وتقدیم شرح حول 

العادمة على أختالطھا في مجرى أثر المیاة 
وادي الكرك وأثرھا على  الواقع األقتصادي 

التوصیات الوارده في ورقة تنفیذ .واالجتماعي
الموقف 

وزیر الزراعة : الفئة المستھدفة 
زیارة وفد من لجنة المدافعة البیئة : 7التكتیك 

بھدف عرض المشكلة وبحث آلیة استثمار المیاة 
تنفیذ التوصیة .المعالجة في الزراعات المستدامة 

الموقفمن توصیات ورقة  5رقم 
الحوار مع صناع : 7+6 الغایة من التكتیك

القرار إلیجاد حلول عملیة للمشكلة والعمل على 
.  إستدامة ھذه الحلول

سكان وزوار وادي الكرك ال 
یتمتعون بحقھم ببیئة صحیة 

وآمنة بسبب طرح المیاة 
العادمة غیر المعالجة ضمن 

المواصفات في مجرى 
الوادي 

مجتمع أردني 
یتمتع سكانة ببیئة 

صحیة وآمنة 

المجتمع المحلي والمؤسسات :الفئة المستھدفة 
المعنیة في القطاع البیئي والمیاة 

بناء لجنة تنسیقیة مكونة من المؤسسات : 1تكتیك 
خطة لوضع البیئیةاتصال المدافعة لجنة . البیئیة

.تشاركیة للمدافعة عن القضیة
عقد سلسلة من االجتماعات واللقاءات : 2تكتیك 

لتعریف أعضاء لجنة االتصال بالمشكلة وأثرھا وأھمیة 
.إیجاد حلول لھا

مشاركة مؤسسات المجتمع :  2+ 1التكتیكالغایة من 
المدني ذات العالقة باتخاذ موقف موحد تجاة المشكلة 

.ومخاطرھاالتعریف بحجم المشكلة .
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»حملة المدافعة البيئية عن وادي الكرك: تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالتعامل مع المياه العادمة المطروحة في مجرى وادي الكرك«

لربام من أهم آثار هذه احلملة عىل املنظمة هي رفع مستوى الثقة بني منظامت املجتمع املدين واملجتمع املحيل من 
جهة واجلهات احلكومية من جهه اخرى. فرعاية وتبني منظمة جمتمع حميل للمشاكل املجتمعية يبني جسور الثقة 
مع املواطنيني ويساهم يف تغيري الصور النمطية السلبية املتعلقة بالدور الرعائي التنموي ملنظامت املجتمع املحيل. 
ويتعدى ذلك إىل أن تصبح نظرة املؤسسسات احلكومية ملنظامت املجتمع املحيل عىل انا تقدم الدعم واحللول 
للمواطنيني. وساعد نجاح فريق احلملة عىل اعطاء الثقة ملركز االمرية بسمة للتنمية فرع الكرك والقائمني عليه 
يف االستمرار برسالتهم التنموية وتقديم املساعدة للمجتمعات املستهدفة وخاصة يف قضايا املدافعة املبنية عىل 
احلقوق. كام وأن نجاح اسلوب ومنهجية املدافعة املتبعة من قبل فريق احلملة وحتقيق أفضل النتائج وضع عىل 

اجندة املركز منهجية عمل جديدة ليتم تطبيقها يف اجياد حلول لقضايا جمتمعية اخرى. 

»اعتقد ان نجاحنا يف محلة املدافعة البيئية يعود اىل عدة اسباب نذكر منها املنهجية املتبعة يف تصميم وتنفيذ محالت 
مدافعة بطريقة اسرتاتيجية مدروسة ... ونعتقد ان نجاحنا يف استغالل السياق العام املوجود لعب دورًا كبريا 
يف إمكانية الوصول اىل نتائج ملموسة يف فرتة زمنية قصرية. هذا أعطانا ثقة بقدرتنا كمجتمع عىل التغيري حتى 
يف قضايا يمكن اعتبارها غري سلسة.« السيد عيل الصعوب، مديراحلملة، مدير مركز االمرية بسمة للتنمية فرع 

الكرك. 

»ان ختصيص سلطة املياه والري مبلغ 250 الف دينار لصيانة حمطة الكرك احلالية لتنقية ومعاجلة املياه العادمة، 
باالضافة اىل استدعاء املقاول للمتابعة وتسيع انجاز املحطة اجلديدة، جاءت استجابة لصوت املجتمع املحيل 
واملتمثل يف محلة املدافعة البيئية التي قام هبا مركز االمرية بسمة فرع الكرك ومنظامت ومؤسسات املجتمع املدين 

يف الكرك. » املهندس اياد الدحيات، امني عام سلطة املياه والري.



الحقوق اإلقتصادية

دراسات حالة مصغرة على المستوى المحلي
)منحة تمويل دعم المدافعة(

 إدماج )مجعية الرعاية الالحقة للسجناء وأرسهم( - بالرشاكة مع املركز العريب لإلستشارات والتدريب
حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد اخلروج

 دمج لتمكني املجتمعات
زراعة بال خطر / منطقة االغوار الشاملية





إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(
بالشراكة مع المركز العربي لإلستشارات والتدريب

حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013



حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج - إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(
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نظرة عامة
قضية المدافعة 

إحقاق حق نزالء مراكز اإلصالح بالعمل بعد اخلروج من السجن.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
السالمة واألمان )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 23(2

نطاق المدافعة     
حميل: عامن، حمافظة العاصمة.

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

15 أيار 2017 - 28 شباط  2018 

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ   :)1(  23 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل  شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ
عادلة وُمرضية، ويف احلامية من البطالة«.

https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مركز الرعاية الالحقة للسجناء وأرسهم )إدماج(4 وهو التغري من النهج اخلريي 
/ الرعائي املتبع من قبل اجلمعية اىل البدء بالعمل بالنهج املبني عىل حقوق اإلنسان. هذه النقلة يف جمال العمل 
كانت نتيجة العمل مع برنامج USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )USAID CIS( من خالل برنامج منح 
مبادرات املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها حملّيًا من خالل 
امُلشاركة امُلجتمعّية واملدافعة امَلبنيَّة عىل احلقوق. وبالتايل، قامت إدماج بإطالق محلة حق نزالء مراكز اإلصالح  

والتأهيل بالعمل بعد اخلروج من السجن - حمافظة العاصمة.

املادة املتعلقة ب »رد اإلعتبار« ضمن قانون أصول املحاكامت اجلزائية  حترم نزالء مراكز اإلصالح املفرج عنهم 
من حقهم بالعمل حيث أنه يمنع حصول املفرج عنهم عىل شهادة »عدم املحكومية« إال بعد مرور فرتة زمنية قد 
متتد إىل ست سنوات إذا كانت العقوبه جنائيه أو ثالث سنوات إذا كانت العقوبه جنحيه. ورغم انه ومع بداية 
احلملة، وبسبب جهود املدافعة املختلفة، قد تم تعديل هذة املادة من القانون لتقترص العقوبة اجلنائية عىل ثالث 

سنوات وعقوبة اجلنحة اىل سنة واحدة، إال أن هذه املشكلة ما زالت قائمة وذات أمهية لألسباب التالية:

حرمان	املفرج	عنهم	من	حقهم	يف	العمل:

عدم قدرة السجناء املفرج عنهم عىل البحث عن عمل يؤدي إىل زيادة احتاملية تكرار اجلريمة، والتطرف وانحراف 
أفراد األرسة أيضًا )توريث اجلريمة(. و يعد هذا إهدار وتعطيل طاقة برشية منتجة بدل من احتوائها واستثامرها 

ملصلحة املجتمع والوطن. 

حتويل	املوارد	احلكومية:	

زيادة خمصصات الدولة إلعادة اإلصالح مرة أخرى، وبناء مراكز إصالح جديدة بدل أن تستثمر تلك األموال 
يف أولويات وطنية أخرى. 

عدم  شهادة  بالغاء  املطالبة  بتصعيد  احلملة  استمرت  اجلزائية،  االحكام  قانون  عىل  تم  الذي  التعديل  ورغم 
املحكومية بشكل كيل كونا متثل عقوبة ثانية بعد العقوبة األوىل )السجن( وحتد من فرص توظيف السجناء بعد 
العاصمة عامن  القطاع اخلاص يف  بالتدخل بشكل مبارش مع رشكات من  قضاء حمكوميتهم.  وقامت »إدماج« 
لتعديل أنظمتها الداخلية اخلاصة بالتوظيف إللغاء رشط احلصول عىل شهادة عدم املحكومية حيث وافقت ثالثة 

رشكات رئيسية من القطاع اخلاص مما شكل بالتايل نموذجًا حيتذى به من قبل الرشكات األخرى. 

املفرج عنهم  الوطنية ألرس  املعونة  استمرار  الوطنية لضامن  املعونة  باإلضافة لذلك عملت احلملة مع صندوق 
حلني اإللتحاق بعمل/وظيفة  بدل قطع املعونة مبارشة بعد اخلروج من السجن. 

اإلنجازات
التعليامت اخلاصة بطلب عدم حمكومية  استطاعت »إدماج« حتقيق هدف احلملة األول واملبارش وهو - تعديل 
ضمن رشوط التوظيف لرشكتني من القطاع اخلاص يف العاصمة عامن خالل العام 2017 ، لضامن حق نزالء 
مراكز اإلصالح والتأهيل بالعمل بعد اخلروج. مع العلم بأن التوجه كان اوالً للعمل ايضًا مع مؤسسة قطاع عام 
ولكن تم الرتكيز عىل رشكات من القطاع اخلاص الن تعليامت القطاع العام ترتبط بديوان اخلدمة املدنية. حدثت 

نجاحات رئيسية للحملة من خالل حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار.

إن الطرق التي قامت هبا »إدماج« بحشد املجتمع ضمنت فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن 
تقديمها لصانعي القرار.

مشاركة	القطاع	اخلاص: استطاعت »إدماج« بنجاح بقيام ثالث رشكات قطاع خاص )رشكة »جمموعة العمالق« 
ورشكة »فريونا للصناعات الغذائيه« ورشكة »مارسينا الصناعية«(  بإلغاء رشط توفري شهادة عدم املحكومية يف 

طلب التوظيف. 

جمتمع  منظمة  هي  )إدماج(  للسجناء  الالحقة  الرعاية  4مركز 

إدماجهم  وإعادة  عنهم،   املفرج  السجناء  لتأهيل  تسعى  مدين 
يف املجتمع بطريقة سليمة، حتى يتمكنوا من توظيف طاقاهتم 
بشكل إجيايب ومنتج وبالتايل يستفيد املجتمع من هذه الطاقات 
املجتمع  استقرار  هيدد  دامهًا  خطرًا  يشكلوا  ال  وحتى  املبددة،  
يف املستقبل. ويسعى املركز كذلك إىل العمل عىل توفري وهتيئة 
ورعاية  السجون  من  عنهم  للمفرج  املجزي  العمل  فرص 
والنفسية  اإلجتامعية  الناحية  من  أحواهلم  ومتابعة  أرسهم 
واإلقتصادية أثناء وجود أرباب أرسهم داخل املؤسسة العقابية.
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حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج - إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(

املعونة  الوطنية عىل استمرارية تقديم  املعونة  إنجاز كبري عند موافقة صندوق  العام: تم حتقيق  القطاع	 مشاركة	
املالية ألرس السجناء بعد خروجهم من السجن ملدة سنة كاملة مقابل التدريب أو العمل سواء للسجني أو أحد 

أفراد عائلته هبدف إعالء قيمة العمل واإلعتامد عىل الذات بدل قطع املعونة مبارشة فور خروجهم من السجن.

املشكلة  بوجود  املتأثرين  مشاركة  أوالً،  املدافعة.  محلة  إنجاح  إىل  أدت  التي  املهمة  العوامل  من  عدد  وهنالك 
ن فريق العمل من حتديد املشكلة وكيفية  )سجناء سابقني او أحد أفراد أرسهم( يف كافة مراحل احلملة. هذا َمكَّ
تأثر هؤالء السجناء السابقني وأرسهم هبا بشكل دقيق حيث أنم األقدر عىل التعبري عن هذه املشاكل وكيفية 
اإلسرتاتيجية  الرشاكة  لذلك،  باإلضافة  القضية.  بملكية  املتأثرين  شعور  يف  اإلرشاك  هذا  وساهم  هبا،  تأثرهم 
للخدمات االستشارية والتدريب( لكل منهام قدرات تكمل  العريب  املركز  )إدماج و  بني منظمتي جمتمع مدين 
النقص عند األخرى. وأخريًا، وضوح الرسالة املوجهة إىل أصحاب الرشكات بأن ليس كل سجني جمرم. هذه 
الرسالة خاطبت الصور النمطية السلبية السائدة واملرتبطة باخلوف والريبة جتاه السجناء املفرج عنهم. إال أنه قد 
التدريب  العمل، ومؤسسة  القطاع اخلاص واجلهات احلكومية مثل وزارة  تم وبنجاح حشد بعض مؤسسات 

املهني، وغرفة صناعة عامن، وغرفة جتارة االردن.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة »ادماج » يف تنفيذ محلة 
املدافعة من أجل حق نزالء مراكز االصالح بالعمل بعد اخلروج من السجن.

البناء التنظيمي للحملة

 

قامت »إدماج« ببناء تنظيميها الداخيل من خالل البنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج USAID لدعم مبادرات 
املجتمع املدين باستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان »اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة«. 
تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة 
ألي محلة )انظر يف البحث(. وقد قامت »إدماج« بتحديد املشكلة كالتايل: السجناء	السابقون	ال	يتمتعون	بحقهم	
يف	العمل	بسبب	عدم	حصوهلم	عىل	شهادة	عدم	حمكومية	ملدة	قد	متتد	من	3		اىل	6	سنوات	بناًء	عىل	نوع	العقوبة.	
)علاًم بأنه توازى تعديل هذه املادة من قانون أصول املحاكامت اجلزائية مع بداية احلملة (. توفر منهجية اخلمس 
املسار  أو رحلة تغيري خطوة بخطوة. يساعد هذا  لتطوير مسار إسرتاتيجي  خطوات السرتاتيجية فعالة عملية 

االسرتاتيجي أيًضا عىل متابعة ومراقبة التقدم احلاصل )انظر الرسم التوضيحي 1(. 

املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  5يأيت 

جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج  »حقيبة  يف 
املدير  السندس،  أبو  السيد فيصل  التي قام هبا  املدافعة 
البحرية  البيئة  امللكية حلامية  السابق للجمعية  التنفيذي 
مدربًا يف  السندس  ابو  فيصل  السيد  األردن. وكان  يف 

ومدربًا   2010 عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية 
استخدم  وأثناء   .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  رئيسيًا عىل 
للتكتيكات  فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية 
وأثناء  منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل 

املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

الرسم	التوضيحي	1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة.

استھداف مؤسسات : المستھدف
والقطاع  2في القطاع العام عدد 

لدیھم مرونھ في  2الخاص عدد 
النظام الداخلي یسمح بعملیة 

التعدیل
اعداد ورقة موقف حول  :2تكتیك 

منطلق حقوقي، االثار )القضیة 
المترتبة، توصیات، تصنیف الجنح، 
العمل المشروط، العقوبات البدیلة، 

(حلول مقترحھ,المعونة المتكررة 
تطویر ورقة : الغایة من التكتیك

موقف للتعامل مع المؤسسات لتنفیذ 
.الحلول المقترحة

مؤسسات القطاع :  المستھدف
العام والخاص

عقد سلسلھ من اللقاءات : 3تكتیك 
مع المعنیین من القطاع 

خاص/العام
 4تم عقد : الغایة من التكتیك

لقاءات ھدفت لعرض ورقة 
الموقف وبیان األثر السلبي 

.لتطبیق قانون رد االعتبار

شركة مجموعة : المستھدف
العمالق
اعداد مسودة تعلیمات :  4تكتیك 

.لمؤسسات القطاع العام والخاص
تم تعدیل : الغایة من التكتیك

شھادة طلب التوظیف لدى مؤسسة 
العمالق بحیث یلغى طلب شھادة 

.عدم المحكومیھ

مؤسسات القطاع العام : المستھدف
والخاص

قائمھ بأھم جھات العمل في : 1تكنیك 
العاصمھ التي تشترط تعلیمات 

التوظیف طلب عدم /التشغیل
.محكومیھ

تحدید المؤسسات : الغایة من التكتیك
التي تشترط شھادة عدم المحكومیة 

 10تم تحدید مؤسستان قطاع عام و)
(مؤسسات قطاع خاص

:1الھدف رقم 
تعدیل التعلیمات القطاعیة الخاصة 
بطلب عدم محكومیة خالل العام 

جھة قطاع عام وجھة ( 2017
)قطاع خاص في العاصمة عمان

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

 یتمتعون ال السابقون السجناء
 عدم بسبب العمل في بحقھم

 عدم شھادة على حصولھم
  3 من تمتد قد لمدة محكومیة

 نوع على بناءً  سنوات 6 الى
.العقوبة

أن یتمتع جمیع السجناء 
السابقین في حقھم بالعمل فور 

.خروجھم من السجن
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تنظيم  يسمى  أن  يمكن  ما  أو  التنظيمي حلملتهم،  البناء  ما خيص  »إدماج« يف  املستفادة من جتربة  الدروس  من 
اإلجراءات  بتبني عدد من  العمل،  لفريق  الفنية  اإلحتياجات  وبعد حتليل  املنظمة،  قيام  الداخيل«، هي  »البيت 
التي سامهت بتحقيق نتائج أجيابية للحملة. أوالً، إرشاك أشخاص ممن عانو من املادة املتعلقة برد األعتبار، ومل 
يتمكنوا من احلصول عىل شهادة عدم املحكوميه، يف احلملة ويف اإلجتامعات، حيث ساهم وجودهم يف الوصول 
إىل اهلدف بشكل عميل أكثر. ثانيًا، عقد رشاكة اسرتاتيجية مع  املركز العريب لإلستشارات والتدريب والذي يضم 
خباء يف املجاالت املكملة لتنفيذ احلملة. ثالثًا، تشكيل فريق عمل من منظامت املجتمع املدين واجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص، لضامن اخلروج بتوصيات، حيث كانت توجيهات الفريق هي السبب األسايس يف نجاح احلملة 
املدافعة وكسب  مفاهيم  تدريب عىل  العريب عىل  واملركز  »إدماج«  فريق عمل  رابعًا، حصل  أهدافها.  يف حتقيق 
املدافعة هذة فقط  بل يف أي  املنظمتني  ليس يف قضية  بالفائدة عىل  املستخدمة والتي عادت  التاييد واألدوات 
قضية حقوقية قادمة. أخريًا، اإلستعانة بخباء متخصصني يف ختطيط احلمالت لتوجيه الفريق كلام دعت احلاجة. 

البحث

من أهم الدروس املستفادة يف ما يتعلق بالبحث هو قناعة »إدماج« برضورة ختصيص الوقت الكايف لتشخيص 
املشكلة وحتليل أبعادها املختلفة:

التي  الدراسات  بعض  املعلومات وأجراء  بجمع  العريب لإلستشارات  واملركز  »إدماج«  قامت  املشكلة  لتحليل 
سامهت ببناء قاعدة معلومات مهمة سواًء للحملة احلالية أو للحمالت املكملة والتي سيتم تنفيذها مستقبال. 
ومن أهم هذه الدراسات، دراسة حتليلية ل 20 رشكة كبى يف عامن، وجدت أن مجيعها قد وضع رشطًا للتوظيف 
وهو احلصول عىل شهادة عدم حمكومية وبالتايل كانت مجيع هذه الرشكات متنع عمل السجناء الذين ليس لدهيم 
هذه الشهادة. وقد تبني من التحليل والدراسات امليدانية مع هذه الرشكات أنا  تفرتض أن كل سجني هو جمرم 
وبالتايل فال يمكن اإلستغناء عن شهادة عدم املحكومية كرشط  للتوظيف. باإلضافة إىل ذلك، تم عمل دراسات 
ضمن  املحكومية  عدم  شهادة  عىل  اإلبقاء  عىل  املرتتبة  بالتأثريات  املتعلقة  واإلجتامعية  اإلقتصادية  اآلثار  عن 
الترشيعات األردنية واآلثار املرتتبة عىل قطع املعونة الوطنية عن أرس السجناء بعد خروجهم مبارشة من السجن. 

الحشد

بالرغم من الصوره النمطية السلبية السائدة لدى املجتمع واملؤسسات العامة واخلاصة واملرتبطة باخلوف والريبة 
جتاه السجناء املفرج عنهم، إال أنه قد تم وبنجاح حشد بعض مؤسسات القطاع اخلاص واجلهات احلكومية مثل 
منظامت   3 إىل  باإلضافة  األردن،  جتارة  وغرفة  عامن،  صناعة  وغرفة  املهني،  التدريب  ومؤسسة  العمل،  وزارة 
جمتمع مدين، وأربع جهات إعالمية، واملركز الوطني حلقوق اإلنسان وإحدى النائبات السابقات والتي تدرس 

مادة حقوق االنسان يف احدى اجلامعات االردنية وكسب تأييدهم للحملة.

من الدروس املستفادة للحشد:

التفاعل	اإلعالمي: أمهية الرتكيز عىل البامج اإلعالمية خاصة البامج الدينية والتي حتظى بمشاهدة أكب. وذلك 
جعل من املمكن ل »إدماج« خماطبة الصورة النمطية السلبية السائدة ورسم صورة جديدة عن أثر هذا الواقع عىل 
حياة السجناء املفرج عنهم وأرسهم. وهذا أكد أن تصميم محلة إعالمية متخصصة وبشكل مدروس ساعد يف 

حتقيق أهداف احلملة. 

من  التخصصات  بعض  يف  الطلبة  بعض  حتفز  أن  »إدماج«  استطاعت  للشباب/الطلبة:  اإلبداعية	 املشاركة	
البحثية  املواد  وحتديث  النظرية  املعرفة  بتوفري  للمسامهة  القضية  هذة  حول  خترج  مشاريع  بأجراء   االنخراط  
العلمية. هذا زود اجلهات التي تعمل عىل ختطي هذه املشكلة بمعلومات مهمة ومطلوبة أيضًا املسامهة يف طرح 

القضية يف الفضاء العام بشكل أوسع. 

الرشاكات	االسرتاتيجية: قامت »إدماج« ببناء رشاكات اسرتاتيجية مع منظامت تقوم بأعامل تنسجم مع أهداف 
املنظمة القائمة عىل احلملة من شأنا أن تزود احلملة باخلبات والقدرات التقنية املختلفة واملكملة لبعضها البعض 

وبالتايل تساهم يف نجاح العمل واستدامته.

إشراك صناع القرار

صناع القرار، يف هذه احلالة، متثل قطاعني: القطاع اخلاص، وخاصة الرشكات التي تنص أنظمتها الداخلية عىل 
توفري شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف، واجلهات احلكومية ذات العالقة بإنفاذ تعليامت مرتبطة بالسجناء 

حال اإلفراج عنهم مثل صندوق املعونة الوطنية.

القطاع	اخلاص:	

تم التواصل واحلوار مع 20 رشكة ممن يطلبون شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف ومناقشة إمكانية إلغاء 

والتأثريات  الترشيعات  يف  تعمقًا  دراستنا  زادت  كلام   «
أن  برضورة  شعرنا  كلام  وأرسهم   السجناء  عىل  اإلقتصادية 
تعكس ورقة املوقف هذا الواقع... ولذا فقد أيقنا فعاًل أن ورقة 
 املوقف جيب أن تعكس هذة املعرفة لتحديد مطالبنا األساسية« 

	-	عبد	اهلل	النارص،	مدير	منظمة	»إدماج«  
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حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج - إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(

هذا الرشط. كان احلوار يتم بشكل مبارش بني فريق عمل احلملة وهذه الرشكات. وخالل ذلك، ظهرت صعوبة 
إقناعهم بالفكرة بسبب العرف السائد أن كل من دخل السجن هو جمرم وال يؤمتن جانبه. وكان هذا التحدي 
األكب، مما استدعى الفريق الستكشاف وسائل أخرى لإلقناع. ويف النهاية تم النجاح بإلغاء رشط احلصول عىل 
3 رشكات كبى يف عامن وبدء التنسيق مع »إدماج« لتشغيل  شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف من قبل 

سجناء سابقني من خالل تقديم قائمة بأسامء السجناء الباحثني عن عمل. 

ومن الدروس املستفادة ل »إدماج« يف هذه التجربة أنه من املهم أن ال نفرتض أن القائمني عىل الرشكات لدهيم 
اجلنح  الواقع وخاصة يف حاالت  وبالتايل توضيح  املنطلق احلقوقي،  القضية وخاصة من  بأبعاد  الكامل  اإلملام 
وتشجيع  لدهيم  التوظيف  ورشوط  مواقفهم  تعديل  يف  األكب  األثر  له  يكون  الرشكات  إدارة  عن  للمسوؤلني 
هذه الرشكات عىل أن تقدم نامذج ريادية لغريهم من الرشكات. باإلضافة اىل أن رغبة السجناء باإللتزام بالعمل 

والسلوكيات اجليدة للمحافظة عىل فرصة العمل املتاحة هلم يعتب حافز رئييس للتوظيف. 

القطاع	العام	)احلكومي(:	

مركز  قام  حيث  وثيقة.  تعاونية  عالقة  بناء  يف  احلملة  بداية  منذ  مبارش  بشكل  احلكومية  اجلهات  ارشاك  ساهم 
اللقاءات  ففي  اللقاءات.  هذه  يف  السجناء  أرس  بعض  مشاركة  عىل  معتمدًا  بالتفصيل  املشكلة  برشح  »إدماج« 
يتمنون  أحيانا  معاناهتم وأنم  الصندوق  املسؤولني من  مع  السجناء  أهايل  الوطنية، شارك  املعونة  مع صندوق 
املعونة عن األرسة.   وانقطاع  تقع عليهم عند خروجهم  التي  املالية  املعاناة  من  بدالً  السجن  يبقى ذوهيم يف  أن 
نوع من  أي  العمل وال  السجن وال جيدون  الذين خيرجون من  الشخصية مع ذوهيم  األهايل جتارهبم  ووصف 
اللقاءات كان هلا تأثري عىل املوافقة من قبل صندوق املعونة الوطنية عىل استمرارية  الرعاية الالحقة. مثل هذه 
العمل سواء  أو  التدريب  مقابل  كاملة  ملدة سنة  السجن  بعد خروجهم من  السجناء  املالية ألرس  املعونة  تقديم 
للسجني أو أحد أفراد عائلته. وذلك بغرض إعالء قيمة العمل واإلعتامد عىل الذات وبالتايل تم ضامن توفر دخل 
مايل ملدة سنة، وهو أمر رضوري للمسامهة يف ختفيف الضغط املايل الكبري عىل السجني وأرسته. حيث كان هذا 
الضغط يف السابق باإلضافة إىل الفراغ والبطالة يؤدون إىل مشاكل كبرية قد تصل إىل العودة للجريمة أو اإلنتحار.

أثر المدافعة على المنظمة
لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل منظمة إدماج هو انتقاهلا من مستوى العمل الرعائي والتوعوي اىل مستوى العمل 
احلقوقي املجتمعي والذي يتمثل بكونه عمل ممنهج هيدف إىل التأثري يف صانعي القرار من أجل دعم قضية معينة 

وإحداث تغيري مبني عىل العدالة واملساواة، حيث سيتم اتباع هذا النهج يف محالت ومشاريع املنظمة املستقبلية.

سامهت احلملة أيضًا يف بناء جسور التعاون والثقة مع اجلهات احلكومية املعنية وكذلك القطاع اخلاص. باإلضافة 
إىل كس اثنان من الصور النمطية يف املجتمع املحيل: أوالً، املتعلقة بالدور السلبي غري املتعاون من قبل املؤسسات 
واجلهات احلكومية ملبادرات املجتمع املحيل. ثانيًا، أن كل سجني هو جمرم. سوف تساعد هذا الثقة »إدماج« يف 

أي عملية مدافعة تقوم هبا حول هذه القضية يف املستقبل.

»احلملة فتحت عيون املجتمع املحيل وصاحب القرار عىل أن هناك ظلم يامرس بحق السجني املفرج عنه وأرسته متمثلة 
بقانون رد االعتبار وعدم قدرته عىل احلصول عىل شهادة عدم حمكومية إال بعد مرور فرتة زمنية حمدده بالقانون قد تصل 
 لثالث سنوات كرشط أسايس للحصول عىل فرصة عمل مما يشكل عقوبة ثانية تفرض عىل السجني املفرج عنه وأرسته«.

عبد	اهلل	النارص،	مدير	منظمة	»إدماج«.
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نظرة عامة
قضية المدافعة 

تعويضات يف حال حدوث خماطر  بإستدامة وتنمية أعامهلم من خالل حصوهلم عىل  املزارعني  به  يتمتع  جمتمع 
طبيعية مثل الصقيع.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
السالمة واألمان )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مادة 22(2

املشاركة
نطاق المدافعة     

حميل، منطقة االغوار الشاملية، كمدخل، علاًم بان النتائج تعمم عىل املستوى الوطني.
عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

25 أيار/مايو 2017 - 24 آذار/مارس 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ شخص،   :22 املادة  االنسان،  العاملي حلقوق  2اإلعالن 

ومن  االجتامعي،  الضامن  يف  حقٌّ  املجتمع،  يف  عضًوا  بوصفه 
ه أن ُتوفَّر له، من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل،  حقِّ
االقتصاديُة  احلقوُق  ومواردها،  دولة  كلِّ  هيكل  مع  يتَّفق  وبام 
ولتنامي  لكرامته  عنها  غنى  ال  التي  والثقافيُة  واالجتامعيُة 

https://bit.ly/2hrKTAM ».ية شخصيته يف حرِّ

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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صفحة	101

ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل رشكة »دمج لتمكني املجتمعات«4 وهو العمل عىل قضايا بيئية وصحية ورفاهية 
ومعيشية مبنية عىل النهج القائم عىل حقوق االنسان، حيث ساعدت عىل بناء الثقة بني منظامت املجتمع املدين 
USAID لدعم  النقلة يف جمال العمل كانت نتيجة العمل مع برنامج  واملجتمع املحيل واهليئات احلكومية. هذه 
املدافعة  مشاريع  بتطبيق  املدافعة  مبادرات  منح  برنامج  خالل  من   )USAID CIS( املدين  امُلجتمع  ُمبادرات 
عىل  امَلبنيَّة  واملدافعة  امُلجتمعّية  امُلشاركة  خالل  من  حملّيًا  عليها  الّتعرف  يتم  التي  األولوّيات  عىل  املبنّية  اجلامعّية 

احلقوق. وبالتايل، قامت دمج بإطالق محلة »زراعة بال خطر« يف منطقة االغوار الشاملية.

لوحظ يف السنوات األخرية ترك العديد من املزارعني للقطاع الزراعي وذلك لزيادة األعباء املالية املرتتبة عليهم 
جراء وقوع املخاطر الزراعية املختلفة وعدم معرفتهم بتجنبها باألساليب العلمية املناسبة. ورغم وجود صندوق 
وتوزيع  إحتساب  بكيفية  املتعلقة  وخاصة  العمل  آليات  وضوح  عدم  أن  إال  الزراعية  املخاطر  إلدارة  خاص 

التعويضات قلل من قدرة املزارعني من اإلعتامد عىل الصندوق  كمصدر لتقليص االرضار. 

الزراعية.  املخاطر  من  املترضرين  املزارعني  عن  للمدافعة  محلة  تنظيم  إىل  »دمج«  رشكة  األسباب  هذه  دفعت 
ركزت احلملة عىل حتديد الثغرات يف عملية التعويضات الزراعية وإرشاك املزارعني واملعنيني إلقرتاح وتقديم 
اإلجراءات املناسبة وإستهداف صندوق إدارة املخاطر الزراعية لتبني هذه  احللول. كان من أبرز نتائج احلملة 
التعويض  عملية  ينظم  إجرائي  دليل  وتطوير  الصقيع  من  للمترضرين  امليداين  الكشف  لعملية  نموذج  تطوير 

للمزارعني املترضيني من الصقيع ابتداًء من اإلعالن عن حدوث اخلطر إىل توزيع وتسليم التعويضات. 

هنالك عدة عوامل سامهت يف إنجاح محلة املدافعة منها موضوع احلملة فهو مهم وإنساين ويطال رشحية كبرية 
يف األردن، كام أن التحليل الدقيق ملوضوع احلملة ساهم يف فهم أفضل ملواطن اخللل وبالتايل العمل عىل تقديم 
احللول املناسبة. باإلضافة لذلك، فإن تنوع خبات فريق العمل ساعد يف إنجاح النشاطات املختلفة للحملة، كام 
ساعد تفهم مدير صندوق إدارة املخاطر لدور منظامت املجتمع املدين يف تقوية أطار التعاون ما بني الطرفني حيث 
أنه مل يأخذ اإلنتقادات املوجهة بحق الصندوق بشكل شخيص مما حول طبيعة العالقة مع صناع القرار إىل عالقة 

تعاونية وتشاركية.

اإلنجازات
أثارت هذه احلملة إهتامما كبريا بقضيتها يف منطقة األغوار الشاملية واملناطق املحيطة هبا. قامت »دمج«  بحشد 
املجتمع وإرشاك صناع القرار مما أدى إىل حتقيق هدف محلتهم »تفعيل	املادة	4	من	قانون	صندوق	إدارة	املخاطر	
4 من عدة  التالية كيفية نجاح احلملة وتفعيل املادة  2017«. وتبني النقاط  2009	خالل	 5	لسنة	 الزراعية	رقم	

جوانب:

بناء	عالقة	تعاون	مع	اجلهة	احلكومية	املعنية: منذ بداية احلملة، إستطاعت »دمج« من بناء عالقة تعاون مع اجلهة 
احلكومية املعنية واملسؤولة. هذه العالقة مع صندوق إدارة املخاطر الزراعية جعلت من املمكن تطوير وتعديل 

اإلجراء لوضع معايري عادلة لتعويض املزارعني املترضرين من الصقيع.

من   4 املادة  لتفعيل  احلاسمة  اجلوانب  أحد  كان  القانون:  تنفيذ	 عىل	 احلكوميني	 املوظفني	 وقدرة	 املساءلة	 زيادة	
القانون هو موافقة صندوق إدارة املخاطر الزراعية عىل إعتامد الدليل اإلجرائي املقرتح لتنظيم عملية التعويض 
العادل للمزارعني من أرضار الصقيع، من خالل تعليامت واضحة، وليس عىل شكل »فزعة«. ورغم إنطالق 
العمل من منطقة األغوار الشاملية فقط، إال أنه قد تم البدء بتدريب كوادر املديريات التابعة لوزارة الزراعة يف 

املحافظات املختلفة عىل آلية تطبيق التعليامت.

زيادة	املهارات	الزراعية	ووعي	املزارعني	بحقوقهم	يف	التعويض: توعية املزارعني بطرق التنبؤ بالصقيع وآلية احلد 
من أرضاره )الوقاية من الصقيع( وتعريفهم بحقوقهم يف التعويض وحسب احلاالت الواردة بتعليامت صندوق 

إدارة املخاطر الزراعية. 

تطور	»دمج«	يف	جمال	املدافعة	القائمة	عىل	حقوق	االنسان: متكني رشكة »دمج لتمكني املجتمعات« من  تضمني 

4دمج لتمكني املجتمعات هي منظمة تنموية حقوقية تأسست 

عام ٢٠1٣ كرشكة غري ربحية ومقرها يف حمافظة اربد ونطاق 
عملها  يف  دمج  وتستهدف  اهلاشمية.  االردنية  اململكة  عملها 
املجتمع  ومؤسسات  واألهلية  الرسمية  واملؤسسات  األفراد 
وقوي  متامسك  جمتمع  اىل  للوصول  لتسعى  واملحيل  املدين 
اجتامعيًا واقتصاديًا وثقافيًا متمتعًا بحقوقه القانونية واالنسانية.
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تنفيذ هذة احلملة عىل وضع  الداخلية. وساعد  املبني عىل حقوق اإلنسان ضمن سياسات عملها  املدافعة  نج 
الرشكة بموقع جذب من قبل بعض اجلهات الرسمية وغري الرسمية واملؤثرين لقيادة محالت مدافعة مماثلة مبنية 

عىل نج حقوقي.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة »دمج« يف تنفيذ محلة 
املدافعة  زراعة بال خطر/ منطقة االغوار الشاملية.

البناء التنظيمي للحملة

قامت »دمج« ببناء تنظيميها الداخيل من خالل البنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج USAID لدعم مبادرات 
املجتمع املدين بإستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان »اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة«. 
تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة 
قامت  وقد  البحث(.  يف  )انظر  محلة  ألي 
»دمج« بتحديد املشكلة كالتايل: املزارعون 
بحقهم  يتمتعون  ال  الشاملية  األغوار  يف 
وضوح  عدم  بسبب  أعامهلم  تنمية  يف 
الزراعية  املخاطر  صندوق  إجراءات 
يف  التعويضات  وتوزيع  إحتساب  وآليات 
منهجية  توفر  كام  املخاطر.  حدوث  حال 
فعالة  إلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس 
عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار 
إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. يساعد هذا 
احلملة  سري  تتبع  عىل  اإلسرتاتيجي  املسار 
التوضيحي  الرسم  )انظر  ومراقبة تطورها 
1(. كام تم تدريب فريق محلة »دمج« أيضا 
عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة 
التي من شأنا  السياق، واملهارات  يف هذا 
محلة  حالة  يف  فقط  ليس  »دمج«،  تفيد  أن 
الشاملية  االغوار  منطقة  خطر/  بال  زراعة 
ولكن أيضا يف أي قضية قائمة عىل احلقوق 

ذات أمهية بالنسبة إىل دمج.

وضح حتليل املخاطر الزراعية ورشوط املتطلبات الفنية إلجراء أنشطة احلملة، أبرز نقاط القوة والضعف لدى 
فريق احلملة )انظر يف البحث(. وبناًء عىل ذلك، قامت »دمج« بتعيني خمتصني يف جماالت معينة. وأدى هذا إىل 
تشكيل فريق متنوع بخباته ومهاراته للعمل عىل إدارة احلملة، حيث أن مدير احلملة خمتص بالقانون ومنسقة 
احلملة مهندسة زراعية وشخص آخر متخصص باإلعالم اإلجتامعي. وباإلضافة لذلك، ساهم أبناء املجتمع 
املحيل يف إنجاح احلملة نظرًا خلباهتم ومعرفتهم بواقع احلال وأوضاع املزارعني وكيفية التواصل معهم ونقل 

هذا الواقع ملتخذي القرار يف املنطقة املستهدفة.

فرتة  طوال  باإلجتامعات  الزراعيني  املهندسني  وكذلك  املترضرين  املزارعني  وإستشارة  بإرشاك  »دمج«  قامت 
احلملة. حيث ساهم ذلك يف حتديد وتعديل وتطوير املعلومات ونقاط اخللل يف إجراءات الصندوق واخلروج 

بتوصيات واضحة ودقيقة إلعداد الدليل اإلجرائي للتعويض عن أخطار الصقيع.

ساهم وضوح أهداف احلملة منذ البداية يف بقاءها عىل مسارها الثابت رغم تغيري أعضاء من فريق احلملة بسبب 
ظروف خمتلفة. 

الرسم	التوضيحي	1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة

5يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
السيد فيصل  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل 

املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

مجتمع یتمتع بھ المزارعین 
باستدامة وتنمیة أعمالھم

المزارعون في األغوار 
الشمالیة ال یتمتعون بحقھم في 

تنمیة أعمالھم بسبب غیاب 
اإلدارة الفاعلة للمخاطر 

.الزراعیة

:1الھدف رقم 
من قانون  4تفعیل المادة 

صندوق إدارة المخاطر 
لسنة  5الزراعیة رقم 

.2017خالل   2009

صندوق إدارة المخاطر : الفئة المستھدفة
.الزراعیة

إعداد ورقة موقف تبین المشكلة : 1تكتیك 
.وآثارھا والتوصیات المقترحة لحل المشكلة

بناء تحالف من اصحاب العالقة : 2تكتیك 
.والمھتمین بحل المشكلة

تقدیم مسودة نموذج الكشف المیداني :  3تكتیك 
ومسودة دلیل اجراءات التعویض عن الصقیع 

.للصندوق العتمادھما في نظامھم
حث صناع القرار على  :الغایة من التكتیك

تبني مسؤولیتھم في حل المشكلة وتفعیل العمل 
.بالقانون

المزارعین في األغوار : الفئة المستھدفة
.الشمالیة

تدریب مجموعة من المزارعین : 4تكتیك 
على االدارة الفاعلة للمخاطر الزراعیة 

وتوعیتھم بقانون صندوق إدارة المخاطر 
.الزراعیة

عقد زیارات میدانیة للمزارعین : 5تكتیك 
لتوعیتھم بالمطالبة بحقوقھم وإرشادھم 

للخطوات الصحیحة لتحقیق ذلك واالطالع 
على المخاطر التي یتعرضون لھا 
ودعوتھم لحضور ورشات العمل 

  .والجلسات الحواریة مع صناع القرار
رفع وعي المزارعین : الغایة من التكتیك

حول االدارة الفاعلة للمخاطر الزراعیة 
.وقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعیة
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البحث

دراسة املشكلة بشكل تفصييل وحتديدها من منظور حقوقي، ساعد بإعداد ورقة موقف حمددة ومبارشة وثرية. 
وهذا ساعد »دمج« يف تقديم صورة متكاملة للمعنيني وحتديد مشرتك للمطالب. هذه الدقة سامهت يف توفري 
الوقت واجلهد وإستغالل املوارد بشكل مدروس عندما حان الوقت لتقديم ورقة املوقف هذه إىل اجلهات ذات 

الصلة. 

التي تعرضت إىل خماطر زراعية  املزارع  بزيارة  املدافعة واملتمثلة  ابتدأت هبا محلة  التي  البحثية  املرحلة  ساعدت 
بالسابق، ودراسة وحتليل التعليامت واألدوات املستخدمة يف عملية التعويض عىل حتديد الثغرات وإعداد ورقة 
موقف لدفع متخذي القرار إلختاذ اإلجراءات الالزمة لضامن حق املزارعني بالتعويض. ومن ثم التدخل إلعادة 
بناء النظام املتبع يف عملية التعويض للمزارعني املترضريني من الصقيع وتطوير دليل إجرائي ينظم هذة العملية.

الحشد

كان لتعريف وتوعية املزارعني بحقوقهم سواء من خالل اللقاءات والورشات املختلفة التي تم عقدها بالتعاون 
مع صندوق إدارة املخاطر أو من خالل الزيارات الفردية امليدانية األثر األكب يف انجاح احلملة. حيث أن زيادة 

الوعي باحلق للوصول إىل املعلومة قد أحدث تغيريًا مهاًم يف ضامن شفافية وتطبيق إجراءات التعويض.

عملت احلملة عىل زيادة الثقة بني املزارعني ومنظامت املجتمع املدين من جهة وأصحاب القرار من جهة أخرى، 
حيث قام صندوق إدارة املخاطر باإلستجابة الفورية للمطالب املحددة يف ورقة املوقف والبدء بالتعاون لوضع 

آلية تعويض واضحة تكفل حق املزارعني املترضرين عىل حد سواء.

وجود  يف  املواطنني  من  كبرية  أعداد  يشمل  الذي  الزراعي  املجتمع  املبارشعىل  وتأثريه  احلملة  موضوع  ساهم 
تغطية وصدى كبري عىل القنوات التلفزيونية والصحف واإلذاعات ومواقع التواصل اإلجتامعي ويف الصالونات 

اإلجتامعية حول املشكلة وآلية حلها وطرق التعاون ملعاجلتها.

إشراك صناع القرار

ساعد معرفة صندوق إدارة املخاطر الزراعية ومواقف إدارته حول القضية يف حتديد نج العمل والتحول من 
إدارة الصندوق  التعويض عن أرضار الصقيع.  فقد كان اإلفرتاض أن  الضغط إىل احلوار حلل ومعاجلة قضية 
ستعارض توجهات احلملة ولكنه تم التجاوب وبشكل أجيايب خالل احلوار وطلبوا املساندة إلعداد دليل إجرائي 
ييسعملهم. لذلك فإن املرونة يف تعديل التكتيكات لتتامشى مع املواقف الفعلية لصناع القرارعىل أرض الواقع 

من قبل دمج واإلستعداد للتغيري واإلستفادة من املواقف اإلجيابية ساهم يف إنجاح احلملة.

أثر المدافعة على المنظمة
من اآلثار املهمة هلذه احلملة عىل رشكة »دمج لتمكني املجتمعات« هو إمتالك أعضاء املرشوع ملهارات املدافعة 
هذا  املهتمني يف  لكل  هام  مورد  الرشكة  وأصبحت  كام  املدافعة.  محالت  إلدارة  املختلفة  باألساليب  ومعرفتهم 
املجال يف منطقة األغوار الشاملية. بل تعدى ذلك اىل بناء جسور الثقة والتعاون ما بني صندوق إدارة املخاطر 

ورشكة »دمج لتمكني املجتمعات« كنموذج تعاون ما بني احلكومة ومنظامت املجتمع املدين. 

معرفة  عىل  نكن  مل  للمنحة  التقديم  عند  أنه  إىل  التنويه  »جيب 
املشكلة  حتليل  بعد  به  قمنا  بام  مقارنة  املشكلة  بتفاصيل 

بالتفصيل.«
	-	اهياب	بشتاوي،	مدير	الرشكة	ومدير	احلملة.

»حتولت بعض تكتيكات محلة املدافعة التي قمنا هبا من الضغط 
عىل صناع القرار إىل التعاون مع صناع القرار.«

	-	إهياب	بشتاوي،	مدير	الرشكة	ومدير	احلملة

من  محلتهم  ساعدتنا  معنا.  تعاونم  عىل  »دمج«  رشكة  »نشكر 
الصقيع  أخطار  عن  التعويض  إجراءات  تطوير  عىل  التمكن 

وكانت ثمرة تعاونية ممتازة.«
-	حممد	العوايدة-	مدير	صندوق	إدارة	املخاطر	الزراعية



حقوق النساء والبنات

دراسة حالة معمقة على المستوى اإلقليمي
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

)SIGI( املعهد الدويل لتضامن النساء - األردن 
 محلة إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات االردين:

محلة نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات من العنف اجلنيس )2017-2014(

دراسة حالة معمقة على المستوى الوطني
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

 االحتاد النوعي للمزارعات املنتجات
املدافعة من أجل حق املزارعات يف التأمني الصحي املجاين

دراسات حالة مصغرة على المستوى المحلي
)منحة تمويل دعم المدافعة(

 مجعية املركز اإلسالمي اخلريية
»احلق يف التعليم للفتيات يف قرية جرف الدراويش- الطفيلة«



)SIGI( المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن
حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني

حملة نجاة: أوقفوا إفالت الجناة من العقاب
 واحموا الناجيات من العنف الجنسي

)2017-2014(
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نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املرأة يف املساواة واإلعرتاف هبا كشخص أمام القانون )إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات االردين(
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

احلامية - املساءلة - االعالن العاملي حلقوق االنسان املاده رقم 7 2

 نطاق المدافعة     
وطني

عناصر إجراء المدافعة 3

تنفيذ  وبني  باألنشطة  اإلنشغال  بني  التمييز  هو  املدين  املجتمع  منظامت  من  العديد  يواجه  الذي  التحدي  إن 
إجراء  املنظامت عىل  املدافعة بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة  تعزيز جهود  إىل  تؤدي  تكتيكية  إجراءات 
تقييم أفضل لكيفية إاستغالل مواردها الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية 
إلجراء أي محلة مدافعة: البناء التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار. وتسلط دراسة احلالة 

هذه الضوء عىل عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

اإلنسان:  حقوق  عىل  قائمة  أساسية  تكتيكية  غايات  أربع  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  حددت  لقد 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح دراسة احلالة هذه الغايتني التاليتني:

 التدخل •

التعويض •

فترة الحملة 

1 آب/أغسطس، 2014 - 31 آب/أغسطس، 2017

1 املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v(  
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمن؛ وعدم 
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية-املساءلة. مالحظة: يمكن وضع 
احلقوق املذكورة يف هذه »الفئات« األربع يف أي جمال حسب 
املادة  املثال،  سبيل  عىل  احلق.  انتهاك  فيه  يتم  الذي  السياق 
العامل حتت  نقابات  إىل  االنضامم  احلق يف  يتم وضع  قد   :23
تنظيم  يكون  حينام  »املشاركة«  من  بدالً  واألمن«  »السالمة 

العامل أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطريًا.

الناس  كل   :7 املاده  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   2

سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع بحامية متكافئة عنه 
دون أية تفرقة، كام أن هلم مجيعًا احلق يف محاية متساوية ضد أي 

متيز خيل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض عىل متييز.

املبينة يف »حقيبة  األربعة  املدافعة  إجراء  يأيت حتديد عنارص   3

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن. وكان السيد فيصل ابو 
السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 2010 
وأثناء   .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا 
الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم 
التي قامت هبا منظمته  املدافعة  للتكتيكات اجلديدة يف جهود 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
إليه الحقًا  ُيشار   ،)SIGI( النساء-األردن الدويل لتضامن  للمعهد  املدى  التفاين طويل  تؤّكد هذه احلملة عىل 
للقضاء  عامًا  أكثر من عرشين  ومنذ  املعهد عمله  املتجذرة. وقد كّرس  احلقوق  للتصّدي إلنتهاكات  )املعهد(، 
عىل القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء، وبناء عيل مبادئ حقوق اإلنسان. وحتتفل هذه احلملة عىل املستوى 
التي  العقوبات  قانون  من   308 املادة  بإلغاء  بأكملها  األردن  يف  النسائية  احلركة  حّققته  الذي  بالنجاح  الوطني 
تسمح للمغتصب باإلفالت من املحاكمة إذا تزوج من ضحّيته. ويف انتصار إضايف، ألغى صنّاع القرار أيضًا املادة 
98 التي متنح العذر املخفف جلرائم معينة تتعلق بقتل النساء، فضاًل عن وجود توجه إللغاء اإلستثناء اخلاص يف 

قانون األحوال الشخصية الذي جييز  زواج الفتيات دون سن 18.

وبالنسبة لالستاذة أسامء خرض، مؤسسة املعهد ورئيسته، فقد بدأت الرحلة قبل عام 1990 بوقت طويل، عندما 
شّكل امللك الراحل احلسني بن طالل جلنة ملكية لصياغة العقد االجتامعي. وكانت هي واحدة من أربع نساء من 
بني ما جمموعه 60 شخصًا يف تلك اللجنة. ودافعت النساء يف اللجنة بقوة من أجل نص متعلق بحقوق املرأة. 
وتم إعتامد امليثاق الوطني الذي متّخض عن تلك اللجنة يف حزيران/ يونيو 1991، ويكّرس املبدأ الثامن )8( 
منه أحد جهودهن الناجحة، »األردنيون	رجاالً	ونساًء	أمام	القانون	سواء«4. فقد ساعد هذا املبدأ عىل تعزيز املادة 
6)1( من الدستور األردين لعام )1952( 5 التي تنص عىل ما ييل: »األردنيون	أمام	القانون	سواء	ال	متييز	بينهم	يف	

احلقوق	والواجبات	وإن	اختلفوا	يف	العرق	أو	اللغة	أو	الدين«.

وعندما بدأ املعهد جهوده، تم حتديد واحد وعرشون قانونًا عىل أنا متييزية ضد املرأة. ويف عام 2007 كان هناك 
سبعة عرش قانونًا ويف عام 2010 كان هناك أحد عرش قانونًا بحاجة إىل تعديل. وقد أتاحت املادة 308 من قانون 
العقوبات، وهو أحد هذه القوانني التي فيها انتهاكات سافرة، للمغتِصب اإلفالت من املحاكمة واملساءلة عن 

جريمته إذا تزّوج من الضحية:

»إذا	ُعقد	زواج	صحيح	بني	مرتكب	إحدى	اجلرائم	الواردة	يف	هذا	الفصل	وبني	املعتدى	عليها	أوقفت	املالحقة	وإذا	
كان	صدر	حكم	بالقضية	ُعّلق	تنفيذ	العقاب	الذي	ُفرض	عىل	املحكوم	عليه.«

وأّدى تنفيذ املادة 308 إىل مزيد من اإلنتهاك حلقوق ضحايا جرائم اإلعتداء اجلنيس. وقد نجح املعهد يف املسامهة يف 
بحث وطني، هو األول من نوعه، لفهم نطاق وجهات النظر القانونية واإلجتامعية املتعلقة باملادة 308. ومنحت 
منظامت  من   100 من  أكثر  يضم  حشدت حتالفًا  وطنية  محلة  لتنظيم  وتوجيهات  للضحايا  الدراسة صوتًا  هذه 
واإلفرتاضات  باملنطق  تتعلق  كثرية  أسئلة  الدراسة  أثارت  وقد  والوطني.  املحيل  املستويني  عىل  املدين  املجتمع 
308، والتي شملت افرتاض استقرار املجتمع واحلفاظ عىل سمعة األرسة واألرسة  املادة  الكامنة وراء وجود 
املمتدة؛ ومحاية الضحايا/الناجيات من اجلرائم اجلنسية؛ واملصلحة الفضىل للطفل يف حالة احلمل الناجم عن هذه 
اجلرائم. ونتيجة لذلك، متكنت املناقشات من الرتكيز عىل التغطية القانونية والرشعية الفعلية للجرائم اجلنسية 

املرتكبة والتي يتم ارتكاهبا ضد النساء والفتيات.

إنكارها  يمكن  ال  التي  املستمرة  املظامل   )1( هي:  رئيسية  نقاط  ثالث  املعهد  أجراها  التي  الدراسة  أبرزت  وقد 
والتي ُترتكب عىل الضحايا أنفسهن يف العديد من النواحي القانونية واالجتامعية والصحية والنفسية؛ )2( حقيقة 
وقدمت  للجناة.  بالنسبة  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  تعزيز   )3( املبكر؛  للزواج  حجة  هو   308 املادة  تنفيذ  أن 
بعض الضحايا الشجاعات شهادات قوية بشأن مدى انتهاك حقوقهن ومتكينهن من مساعدة األخريات اللوايت 

مل يتمكّن من اإلبالغ.

فعىل سبيل املثال، فيام يتعلق بالزواج املبكر، عىل الرغم من التعديالت التي أدخلت عىل قانون األحوال الشخصية 
يف عام 2002 والتي غريت السن القانوين للزواج من 15 إىل 18 عامًا لكل من األوالد والبنات، إال أن القانون 
املادة  الطرفني. وخالل هذه احلملة إللغاء  القايض أن ذلك يف مصلحة كال  إذا رأى  املجال لالستثناءات  يرتك 

308، كانت هذه الفئة الضعيفة واهلشة عرضة للخطر مرة أخرى بسبب االستثناءات املقرتحة.

ومتكن املعهد من االستفادة من والتأكيد عىل التوصيات املقدمة إىل احلكومة األردنية من الدورة السابعة عرشة 
من  عدد  وكان   .2013 األول/أكتوبر،  ترشين  يف  املتحدة  لألمم   )UPR( الشامل  الدوري  لالستعراض 
التوصيات قد رّكزت بالتحديد عىل تعزيز الترشيعات الرامية إىل محاية النساء والفتيات من الزواج القسي أو 

األوىل.  الصفحة  األول،  الفصل  األردين،  الوطني   4امليثاق 

 )https://bit.ly/2MEs6hS( 

5الرتمجة اإلنجليزية للدستور األردين لعام 1952 وتعديالته 

 )https://bit.ly/2M11jLs( 2011 لعام 
.)https://bit.ly/2tjh9ti( والنسخة العربية

https://bit.ly/2MEs6hS
https://bit.ly/2M11jLs
https://bit.ly/2M11jLs
https://bit.ly/2tjh9ti
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قضايا  ملعاجلة  و  308؛  املادة  بإلغاء  باإلغتصاب، والسيام  يتعلق   فيام  العقوبات  قانون  وتعديل  املبكر؛  الزواج 
مجيع  محاية  للدولة عن  الواضحة  املسؤولية  املعهد  وأبرز  الرشف.  جرائم  مثل  القضايا  من  وغريها  اإلغتصاب 
محاية  يف  كبري  تقدم  إلحراز  لألردن  فرصة  احلملة  هذه  أتاحت  وقد  أمامهم.  للمساءلة  وخضوعها  مواطنيها 

الفتيات والنساء، فضاًل عن تقديمه مثاالً حُيتذى به يف هذه القضية لبلدان أخرى يف املنطقة.

اإلنجازات
إن املرحلة األولية حلملة املعهد، محلة	نجاة:	أوقفوا	إفالت	اجلناة	من	العقاب	وامحوا	الناجيات	من	العنف	اجلنيس	
)2014-2015(، أفضت إىل دراسة بحثية رائدة بعنوان: »اجلرائم	اجلنسية	ضد	النساء	-	املادة	308	من	قانون	
والنساء  الفتيات  عىل  والصحية  والنفسية  واالجتامعية  القانونية  اآلثار  تتناول  التي  نموذجًا«  األردين	 العقوبات	
من جهة، واألرسة واملجتمع من جهة أخرى. وقد وّفرت هذه الدراسة األساس لتوصيات رئيسية بام يف ذلك 
واملدنية  الشخصية  األحوال  وقانون  العقوبات  قانون  يف  أخرى  مواد  عىل  تعديالت  وإدخال   308 املادة  إلغاء 
وقانون الصحة العامة. وبحلول ناية عام 2015، كانت محلة إلغاء املادة 308 قد اكتسبت دعاًم واسع النطاق 
أن »حمامني وصحفيني وناشطني ومفّكرين  تايمز«  املجتمع. وذكرت صحيفة »جوردان  من رشحية واسعة من 
مسلمني ومسيحيني طالبوا مرارًا وتكرارًا بإلغاء املادة 308 واعتامد تدابري نفسية وقانونية أفضل حلامية ضحايا 

اإلغتصاب وهتك العرض يف األردن«6. 

كانت محلة املدافعة التي قام هبا املعهد رضورية لتعزيز اجلهود واألصوات اجلامعية واإلجراءات الوطنية احلكومية 
الوطني يف  إىل هذا اجلهد  انضمت  التي  الشباب  الطالبية يف اجلامعات وجمموعات  وغري احلكومية واملبادرات 
املعهد وحتالفه  التي اضطلع هبا  إلغائها. وإن إجراءات احلملة )2017-2016(  308 والدعوة إىل  املادة  إدانة 
للحملة  إنتاجها  تم  التي  لألعامل  اإلعالمية  التغطية  خالل  من  تعزيزها  تم  قد  التحديد  وجه  عىل  الرشكاء  من 
ورسامي  والرجال  النساء  من  إعالمية  شخصيات  عن  صدرت  التي  واملنشورات  اإلذاعي  والبث  واملناقشات 
الكاريكاتري وكّتاب األعمدة وجمموعة واسعة من النساء وهيئات حقوق اإلنسان. وقد تم تعزيز الزخم من أجل 
التغيري يف خطاب صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل، رئيسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، 

يف افتتاح محلة 16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة يف ترشين الثاين/نوفمب 2016.

308 من قانون العقوبات نقطة تقّدم هامة يف إزالة القوانني التي متّيز ضد الفتيات والنساء.  يشّكل إلغاء املادة 
ويف 1 آب/أغسطس، 2017، صّوت جملس النواب األردين عىل إلغاء املادة 308 وإناء هذا االنتهاك الفاضح 
العذر  التي متنح   98 املادة  أيضًا  القرار  انتصار إضايف، حيث ألغى صناع  النساء والفتيات. وكان هناك  حلقوق 
املخفف جلرائم معينة تتعلق بقتل النساء. وتعتب هذه محاية هامة للفتيات والنساء اللوايت يقعن ضحايا مزدوجة 
لإلغتصاب تارة وجلرائم الرشف تارًة أخرى. وأرست هذه اإلجراءات رسالة قوية إىل املجتمع بأنه لن يكون 
الضحايا  حلامية  األمام  نحو  هامة  خطوات  اإلجراءات  هذه  وتشّكل  اجلرائم.  هذه  يف  قانوين  تساهل  أي  هناك 

وحتميل مرتكبي العنف ضد الفتيات والنساء املسؤولية عن جرائمهم.

الدروس الرئيسية
احلفاظ	عىل	املرونة	إلغتنام	الفرص: تسلط هذه القضية الضوء عىل بعض نقاط حتّول حمددة. ففي عام 2009، 
خضع األردن ألول استعراض له يف إطار اإلستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة حيث ُدعي األردن إىل 
الدوري  اإلستعراض  إطار  يف  أجري  الذي  الثاين  اإلستعراض  ويف  الرشف.  جرائم  مكافحة  يف  جهوده  زيادة 
الشامل يف عام 2013، قدمت كندا توصية رصحية بشطب املادة 308. وعقب ذلك، استغلت منظامت حقوق 
308 والقوانني ذات  املادة  املرأة واحلقوق املدنية يف األردن هذه الفرصة وبدأت بالضغط ليقوم األردن بإلغاء 
القضائي  اجلهاز  لتطوير  امللكية  اللجنة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  شكل  عندما  أخرى  هامة  فرصة  والحت  الصلة. 
وتعزيز سيادة القانون يف عام 2016. حيث اغتنم املعهد هذه الفرص للتفاعل مع أعضاء اللجنة امللكية لتقديم 
ورقة املوقف املعدة هلذا املوضوع والتي تشّدد عىل أمهية إلغاء املادة 308 وغريها من القضايا القانونية والترشيعية 
املتعلقة بحقوق املرأة. وقّدمت ورقة املوقف إىل أعضاء اللجنة حتلياًل وتوصيات واضحة فيام يتعلق باملادة 308. 
وعمل هذا عىل بناء زخم لضغط من املجتمع املدين، وتأييد من اللجنة امللكية، وجملس الوزراء، ورئيس الوزراء 

هاين امللقي، وأخريًا أعضاء البملان الذين صّوتوا عىل إلغاء املادة 308.

تظهر	التحالفات	دعاًم	واسع	النطاق	للقضايا	لصناع	القرار	وتساعد	عىل	احلفاظ	عىل	حالة	من	احلذر	واليقظة	جتاه	
القضية: حشد أعضاء التحالف الدعم عىل املستوى املحيل داخل حمافظاهتم مما أظهر تأييدًا واسع النطاق إللغاء 
املادة 308. وكان التقدم الذي أحرزته اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يتم رصده 
عن كثب من قبل املعهد وأعضاء التحالف. وقد أتاح التحالف اإلبقاء عىل التفاعل واملشاركة املستمرة مع أعضاء 

جمليس النواب واألعيان عىل مستوى املحافظات املحلية.

ومع ازدياد الزخم إللغاء املادة 308، اقتىض األمر احلذر واليقظة. ففي نيسان/أبريل 2016، عندما اقرُتحت 

للجدل	 مثرية	 ملادة	 »لكامل«	 اإللغاء	 إىل	 يدعون	 ناشطات	 املصدر:   6

أيار/مايو   24 احلسيني،  رنا  تايمز«،  »جوردان  العقوبات،  قانون	 يف	
)https://bit.ly/2M3Q597( ،2015

https://bit.ly/2M3Q597
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مسودة قانون العقوبات، أصدر املعهد وأعضاء التحالف عىل الفور بيانًا رّحبوا فيه بالتعديالت التي أدخلت عىل 
املادة 308 وفقًا لورقة املوقف. ويف الوقت نفسه، أعربوا عن دهشتهم وقلقهم بشأن بند مقرتح يتعلق بالضحايا 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عامًا. وشدد التحالف، بالتنسيق مع منظامت أخرى، عىل موقفهم باإللغاء 
املوقف  وشّدد  عامًا.   18-15 من  ضعفًا  األكثر  العمرية  الفئة  بحامية  املطالبة  ذلك  يف  بام   308 للامدة  الكامل 
انتهاكًا واضحًا حلقوق الطفل  عىل رضورة اعتبار أي »موافقة« باطلة. حيث كان هذا االستثناء املقرتح يشّكل 
البملان(  )أعضاء  املرّشعني  تذكري  عىل  ذلك  ساعد  وقد  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  لالتفاقيات  خمالفًا  وسيكون 
بأن توصيات االستعراض الدوري الشامل لألردن تتضمن إلغاء املادة 308 كليًا، وتعهدت احلكومة األردنية 
بمعاجلة ذلك األمر. وقد أدى هذا احلذر وما رافقه من يقظة واستجابة السيعة من جانب التحالف واملنظامت 
األخرى إىل سحب املسودة اجلديدة لقانون العقوبات من البملان. وإن تنظيم احلشود اجلامعية أدى إىل موقف 

قوي وأقنع صناع القرار بإلغاء املادة 308.

متكني	الضحايا	ومحايتهم: تم إرشاك الضحايا بفعالية وقّدمن شهادات مؤثرة لصنّاع القرار. وكان هذا اإلعرتاف 
بمدى إنتهاك حقوقهن حيتوي اىل حد ما عىل نوع من أنواع التمكني والتعويض هلن، إذ يمكنهن اإلستفادة من 
تم  فقد  البحث.  إطار  األكثر صعوبة يف  الضحايا هو  مع  املقابالت  إجراء  وكان  األخريات.  ملساعدة  خباهتن 
تقديم خدمة اإلحالة. وقد ساعدت  املامرسات األخالقية والسية وموازنة ذلك يف حال  تدابري لضامن  حتديد 
توثيق  تم  املدافعة. حيث  تنظيم محلة  بشأن  والرؤى  األدلة  تقديم  كبري عىل  بشكل   308 املادة  مشاركة ضحايا 
القصص لتسليط الضوء عىل الكيفية التي متت هبا إساءة استخدام املادة 308 والتالعب هبا خلدمة اجلناة. وحتى 
أوضاع  يف  أيضًا  يضعهن  هذا  بأن  اإلعرتاف  املهم  فمن  الضحايا،  متكني  إىل  اخلبات  يف  التشارك  يؤدي  عندما 
حمفوفة باملخاطر. وطالب اإلعالميون مرات عديدة بالتحدث إىل الضحايا ولكن املعهد حافظ عىل رسية هوية 
الضحايا. عىل سبيل املثال، يف عام 2015، خالل إحدى فعاليات محلة الـ16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة، 
جاءت ضحية للتشارك يف قصتها بشأن املادة 308. ومن أجل احلفاظ عىل سالمتها وعدم الكشف عن هويتها، 
يبادرن  اللوايت  والناجيات  الضحايا  محاية  املنظامت  تكفل  أن  الرضوري  ومن  ستار.  وراء  من  شهادهتا  قّدمت 

بالتشارك يف خباهتن.

تغيري	السياسات	العامة	والتغيري	املجتمعي	أمران	ممكنان: لقد أدرك املعهد هذا الدرس منذ فرتة طويلة. وقد كّرس 
أكثر من عرشين عامًا للقضاء عىل القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء. حيث يتطلب تغيري السياسات العامة 
والتغيري املجتمعي أهدافًا وإسرتاتيجيات وتكتيكات طويلة األجل. وعىل الرغم من أن العملية قد تكون بطيئة، 
املعهد  وطلب  ُقُدمًا.  للميض  حاساًم  دعاًم  املجتمع  يف  املؤثرون  القادة  ويقّدم  كبرية.  نجاحات  املعهد  حقق  فقد 
إنتاج املعرفة املطلوبة إلثراء مقرتحات  التي كانت حاسمة يف  القضائية والدينية والصحية  آراء أعضاء اهليئات 
املعتقدات  بعض  عن  الغموض  إلزالة  كبريًا  دعاًم  والقضاة  األئمة  وقّدم  بمجملها.  املدافعة  ومحلة  السياسات 
308 من  308. ومن شأن إلغاء املادة  اإلجتامعية التي أصبحت جلّية من خالل نتائج البحوث املتعلقة باملادة 

قانون العقوبات أن يثبت أن التحوالت يف السياسات وان التحوالت املجتمعية أمر ممكن.

يؤدي نجاح هذه احلملة إىل احلد من عدد القوانني التمييزية ضد النساء والفتيات، وهو ما يمّثل تقدمًا كبريًا يف 
رحلة التغيري اخلاصة باملعهد.

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

لقد عزز املعهد قدراته الداخلية لتنفيذ هذه احلملة بالطرق التالية:

واإلجتامعية  • والدينية  القانونية  املجاالت  خمتلف  من  خباء  بمثابة  كانوا  استشارية  جلنة  أعضاء  إرشاك 
النوع  قضايا  جمال  يف  حمددين  ومستشارين  اإلنسان؛  وحقوق  والصحية  والنفسية-اإلجتامعية  والثقافية 

اإلجتامعي )اجلندر( والبحوث.

تشكيل فريق إعالمي لصياغة واختيار رسائل رئيسية استنادًا إىل ردود الفعل من أعضاء التحالف. •

 البحث

كانت الدراسة البحثية التي أجراها املعهد هي األوىل من نوعها يف األردن وقدمت حتلياًل يف غاية األمهية للحملة.

من	الناحية	القانونية: حمتوى املادة 308 من قانون العقوبات، وتطبيقاته، والقوانني األخرى ذات الصلة. •

بالنوع  • متعلقة  تقنية  تدريبية  دورات  يف  املعهد  من  خمتارون  موظفون  شارك  )اجلندر(:  االجتامعي	 النوع	
عمل  جلسات  يف  أيضًا  املعهد  موظفو  وشارك  واإلدماج.  السياسات  وحتليل  البحث  حول   االجتامعي 
عىل  للحصول  االجتامعي  النوع  شؤون  يف  إستشاري  بخبري  اإلستعانة  من  ومتكنوا  البحث  بشأن  مكثفة 

أمرًا  مبارش  بشكل  الفتيات  هؤالء  لشهادات  اإلستامع  »كان 
مؤثرًا جدًا، حيث أجهش اجلميع يف الغرفة بالبكاء، بام يف ذلك 

الرجال«.

-	مشارك	يف	إحدى	الفعاليات	العامة	للمعهد



صفحة	110

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

ذلك،  إىل  وباإلضافة  البحث.  وكتابة  البحثية وحتليل  األسئلة  بشأن تصميم  راجعة(  )تغذية  أفعال  ردود 
شارك ضابط ارتباط املعهد لشؤون النوع االجتامعي يف جمموعة التعلم املجتمعية التي كانت تعقد مرتني 
يف األسبوع، وأقّر بنقطتي مالحظة وتعّلم رئيسيتني: »بدأت يف مالحظة وحتليل عالقات السلطة )القوة( 
- فهي جتعلني أرى األشياء من منظور  والنوع االجتامعي بشكل أكب. وُتعتب هذه اجللسات مفيدة دائاًم 

خمتلف«.

الدين: أظهر خمتصون من الذكور واإلناث بأن العنف ضد النساء والفتيات، والسيام العنف اجلنيس الذي  •
الرشائع  ترفضها  للجاين، هي عوامل مشرتكة  الضحية  بتزويج  يتبعه من عنف  نفسها، وما  اجلريمة  متثله 

الساموية ويرفضها املجتمع ولكن القانون يفرضها وحيميها.

الضحايا: لقد أدت أصوات الضحايا، من خالل دراسات احلالة، إىل تقييم اآلثار عىل ضحايا اإلغتصاب  •
308 املتعلقة باجلوانب النفسية واإلقتصادية واإلجتامعية  اللوايت تزوجن ممن اعتدوا عليهن بسبب املادة 
وحقوق الطفل )ضحايا تم منحهن األمان مقابل أولئك اللوايت تطلقن مقابل أولئك اللوايت محلن بطفل(.

اجلناة: كام هو احلال يف العديد من املجتمعات، هناك قلة يف اإلبالغ عن حاالت االغتصاب يف األردن، ومع  •
2010-2013 باإلشارة إىل دوائر وزارة  الفرتة  ذلك، تم استعراض إحصاءات حوادث االغتصاب يف 
159 حالة أفلت  العامة، واملحكمة اجلنائية(، مما أسفر عن  العام، ومحاية األرسة، والنيابة  العدل )األمن 

فيها املغتصبون من العقاب بالزواج من ضحاياهم.

%46 من  • بالقانون أن  نتائج مقابالت متعمقة واستطالع حول معرفة املجتمع األردين  املجتمع: أظهرت 
النوع من  ما هذا  إىل حٍد  يؤيدون  للجاين، و27%  تزويج ضحية االغتصاب  ملنع  يؤيدون محلة  األردنيني 

احلمالت - وهو ما يشري إىل وجود دعم بنسبة %73 حلملة من هذا النوع من قبل األردنيني.

الحشد

تم بناء حتالف من أكثر من 100 منظمة عملت بشكل مجاعي ملساندة تنفيذ هذه احلملة. وشمل ذلك اختيار  •
مندوبني حمليني من كافة املحافظات االثنتي عرشة. وتم تزويد هؤالء املندوبني/ات بتدريب لتمثيل موقف 

التحالف وتوصياته بشأن املادة 308.

وأتاحت احلوارات التي تقودها منظامت نسائية حملية، والتي دعت شيوخ العشائر ورجال الدين املؤثرين يف مجيع 
املحافظات اإلثنتي عرش، منبًا للمعهد لتقديم املعلومات التي توصلت إليها الدراسة البحثية وورقة املوقف التي 
تضمنت توصيات حمددة. ومن تلك احلوارات األولية، تم تشكيل حتالف وطني واستمر يف النمو ليشمل أكثر من 

100 عضو من منظامت املجتمع املدين يعمل عىل إلغاء املادة 308. 

ويشيد املعهد باإلهتامم والتقدير الكبريين للجهود واألصوات واإلجراءات الوطنية احلكومية وغري احلكومية 
وغريها من احلمالت التي توحدت إلدانة املادة 308 والدعوة إىل إلغائها. ويمّثل هذا احلشد انتصارًا للمجتمع 

األردين بأكمله.

إشراك  صناع القرار 

تشكيل وفد رفيع املستوى مؤلف من أشخاص مؤثرين وأعضاء من التحالف عىل املستوى املحيل، حيث  •
شارك الوفد يف مجيع اإلجتامعات التي عقدت مع صنّاع القرار.

بام يف  املؤثرين  املجتمع  أعضاء  رئيسية. حيث حّددوا  بطرق  املدافعة  للمعهد يف  التابع  التحالف  أعضاء  ساهم 
ذلك شيوخ العشائر ورجال الدين، مما أظهر دعم املجتمع املحيل للحملة. وقد اجتمعت هذه الوفود بأعضاء 
 .308 املادة  إلغاء  من  موقفهم  لعرض  القانونية  واللجنة  املرأة  جلنة  أعضاء  ومع  واألعيان  النواب  جمليس  من 
املبادئ  تنتهك  املادة  وأن  الضحايا؛  عىل  باآلثار  املتعلقة  البحث  بنتائج  القرار  صنّاع  بإستمرار  املعهد  ويذّكر 
املتعلقة باملساواة أمام القانون والعدالة اجلنائية؛ ومسؤولية الدولة عن محاية ضحايا اإلغتصاب ومساءلة اجلناة. 
وباإلضافة إىل ذلك، إستفاد املعهد من توصيات االستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة لتذكري صناع القرار 
بأن إحدى هذه التوصيات هي شطب املادة 308 من قانون العقوبات يف البلد. واستجاب صناع القرار ملطالب 
التحالف الواسعة باحلامية واملساءلة بإلغاء املادة 308 وعدد من القوانني التمييزية األخرى ذات الصلة التي متّيز 

ضد الفتيات والنساء.

أثر حملة المدافعة على المنظمة
قالت االستاذة أسامء خرض، الناشطة الرائدة يف جمال حقوق املرأة واملحامية، إن املعهد الدويل لتضامن النساء، 
ومنظامت غري حكومية أخرى عملت بجد من أجل »تزويد البملانيني باملعلومات الصحيحة عن ضحايا هذه 

املادة«.
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وقالت خرض لقناة اجلزيرة: »كانت لدينا حجج مضادة جلميع وجهات النظر التي ُطرحت ضد إلغاء هذا احلكم 
داخل البملان، ومتكنّا من الوصول إىل العديد من البملانيني وعملنا معهم عىل مدى فرتة طويلة للوصول إىل هذه 

املرحلة«.

وأضافت »إن هذه املادة ال تقوم عىل أساس منطقي أو قانوين. وهي ليست مبرة وال تتفق مع ثقافتنا ومعرفتنا 
وتفكرينا املنطقي«.

تم اإلقتباس من	»يوم	تارخيي«	حيث	ألغى	الربملان	األردين	قانون		اإلغتصاب:	إشارة	إىل	قيام	الربملان	بإلغاء	احلكم	
الذي	يسمح	للمغتصبني	باإلفالت	من	العقوبة	إذا	تزوجوا	من	ضحاياهم.	اجلزيرة، زينة طحان، 1 آب/أغسطس 

.)https://bit.ly/2u0Dlf2( 2017

إطار دراسة الحالة - منهجية الخمس خطوات  
لإلستراتيجيات الفعالة - التكتيكات الجديدة 

النساء  الدويل لتضامن  املعهد  التي أطلقتها  العقوبات االردين  قانون  308 من  املادة  إلغاء  سوف نستخدم محلة 
جمال  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  لتوضيح  األردن  يف  األردن   -
حقوق اإلنسان يف املامرسة العملية. حيث تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير إسرتاتيجية 
وتكتيكات محلتكم. وتساعدكم هذه املنهجية عىل التعرف عىل جماالت القوة والتحدي اخلاصة بكم بينام تطّورون 

مساركم اإلسرتاتيجي للمدافعة  - أو ما ُيعرف برحلة التغيري اخلاصة بكم:

حتديد املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان.. 1

بناء رؤية مشرتكة باستخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان.. 2

حتديد ساحة املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

ابتكار واختيار التكتيكات استكشاف التكتيكات لتحديد األهداف االسرتاتيجية وابتكار . 4
إجراءات حمددة تكون عىل  شكل تكتيكات للوقاية أو التدخل أو تكتيكات تعويضية أو 

تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

للحمالت  . 5 التنظيمي  بالبناء  املتعلقة  املدافعة  اجراء  عنارص  يف  تقّدم  إلحراز  العمل  خطة 
والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. 

يمكن اختبار تطبيق املنهجية أيضًا داخل املنظمة اخلاصة بكم من خالل سلسلة من أسئلة ردود 
األفعال املوجودة بعد كل خطوة.

يف  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية   308 املادة  إللغاء  املعهد  محلة  تستعرض 
جمال حقوق اإلنسان عمليًا عىل أرض الواقع. حيث شاركت إحدى عضوات جملس إدارة املعهد 

عام 2010 يف  زمالة »خباء يف كسب التأييد« لبنامج تعزيز وتطويراملجتمع املدين )2008 - 2013( التابع 
التكتيكات اجلديدة. واستخدم  للمدربني عىل منهجية  الدولية والذي تضّمن تدريبا  للتنمية  للوكالة األمريكية 

املعهد منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة - التكتيكات اجلديدة حلملة املدافعة هذه.

https://bit.ly/2u0Dlf2
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الخطوة األولى - تحديد المشكلة
يف  فعيل  بشكل  انخرطتم  قد  فأنتم  مشكلتكم،  بتحديد  املتعلقة  األوىل  اخلطوة  من  بأنه  تدركوا  أن  املهم  من 
االسرتاتيجية والتكتيكات. وعادة ما تبدأ هذه اخلطوة األوىل بتعريف واسع للمشكلة. ثم حترزون تقدمًا نحو 
اخلطوة  مراجعة هذه  وتتم  بشأنا.  إجراء  عليها إلختاذ  ومتفق  اإلنسان  وقائمة عىل حقوق  أكثر حتديدًا  مشكلة 
من خالل تقييامت مستمرة لتنقيح املشكلة بحيث تعالج األسباب األساسية هلا.. وباستخدام النهج القائم عىل 
الناس من  التي يتم إمهاهلا أو إساءة استخدامها أو حرمان  حقوق اإلنسان، تبدأون بالسؤال: »ما هي احلقوق 
التمتع هبا يف هذه احلالة؟« وييّس هذا عىل املجتمع أن يتخطى ما يشعر بأنه »حاجة«، وحُيِدث هذا حتوالً يف عالقة 
ملجاهبة  الالزمة  بالسلطة  يتمتعون  الذين  أولئك  مع  وكذلك  املجتمع  متكني  يريدون  الذين  أولئك  مع  املجتمع 
الظلم الواقع. وتوّفر هذه اخلطوة أساسًا رضوريًا ملعرفة	نفسك، مما يتطّلب من اجلميع التفكري واالستجابة بشكٍل 

خمتلف.

الناحية  من  عادلة  غري  معاملة  ويعاملن  يوم  كل  لألذى  يتعرضن  النساء  أن  املعهد  حّدد  األعم،  الصعيد  عىل 
القانونية واالجتامعية. ويمنع ذلك املرأة من حتقيق املشاركة والتمثيل السياسيني الكاملني اللذين يرتبطان ارتباطًا 
وثيقًا باحلقوق اإلجتامعية واإلقتصادية واجلنسية واإلنجابية والعائلية للمرأة ويتأثران هبا. ويمثل هذا بوضوح 
جمموعة واسعة من املسائل التي تتطلب اإلهتامم. حيث حّدد املعهد أوالً بيان هدف عام: خفض	عدد	القوانني	

واألنظمة	الوطنية	التمييزية	التي	تعارض	حقوق	اإلنسان	اخلاصة	باملرأة	والفتيات.

وجه هذا البيان أعامل املعهد منذ تأسيسه. ويف بداية جهوده، حّدد املعهد أحد وعرشون قانونًا بإعتبارها متييزية 
ضد املرأة. وبحلول عام 2007 تم ختفيض هذا العدد إىل سبعة عرش. وبحلول عام 2010 كان هناك أحد عرش 
قانونًا مل يتم معاجلتها بعد. وقد أتاح هذا البيان العام نقطة انطالق جيدة لتحديد املشكلة هلذه احلملة، ومع ذلك، 

ال يزال التحدي قائاًم لتضييق نطاق الرتكيز.

الشامل لألمم  الدوري  السابعة عرشة لإلستعراض  الدورة  أمرًا هامًا. فقد قدمت  املدافعة  ُيعد توقيت محالت 
املتحدة يف ترشين األول/أكتوبر 2013 مساعدة إضافية لتحديد املشكلة. وشّدد اإلستعراض الدوري الشامل 
عىل توصيات حمددة موجهة إىل احلكومة األردنية حلامية النساء والفتيات من الزواج القسي أو املبكر وتعزيز 
قانون العقوبات فيام يتعلق باالغتصاب، والسيام إلغاء املادة 308. وقد أبرزت هذه التوصيات بوضوح مسؤولية 

الدولة عن محاية النساء والفتيات، ومساءلة اجلناة.

املالحقة	 من	 باإلفالت	 للمغتصب	 تسمح	 )التي	 العقوبات	 قانون	 من	 	308 املادة	 إلغاء	 للمعهد:  األويل  البيان 
القضائية	إذا	تزوج	من	الضحية(	وتعديل	قانون	األحوال	الشخصية	حلذف	اإلستثناء	الذي	جييز	زواج	الفتيات	دون	

سن	18	)واألخريات	املترضرات	من	هذا	القانون(.

ويتيح تطبيق النهج القائم عىل حقوق اإلنسان فرصة لدراسة األسس القانونية الوطنية والدولية للحصول عىل 
فهم أفضل للحقوق األساسية التي ُتنتهك )انظروا جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(. وبينام ندرس 
البيان األويل للمعهد، يمكن احلصول عىل مزيد من الوضوح فيام يتعلق بكيف ينتهك القانون املحدد يف املادة 
308 حقوق اإلنسان. فعىل سبيل املثال،	حُترم	الفتيات	والنساء	من	حقهن	يف	املساواة	واإلعرتاف	هبن	كأشخاص	
إذا	 القضائية	 املالحقة	 باإلفالت	من	 للمغتصب	 التي	تسمح	 	308 املادة	 الزواج	بسبب	 القانون	وجُيربن	عىل	 أمام	

تزوج	من	ضحيته.

إن التفكري يف هذا املثال لبيان املشكلة يوّضح معايري محلة املدافعة:

»من« لديه املشكلة التي تم حتديدها:	الفتيات	والنساء. •

»ما هي احلقوق املحددة« التي ُحِرمن منها: إن الرتكيز عىل النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يرّكز اإلهتامم  •
القانون بسبب  ُيرمن	من	حقهن	يف	املساواة	واإلعرتاف	هبن	كأشخاص	أمام	 الفتيات والنساء الاليت  عىل 
املادة 308. وهذه إنتهاكات واضحة للامدتني 6 و7 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )انظروا جماالت 

الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(.

»كيف« يتم انتهاك هذه الفئة: يشري البيان األكثر حتديدًا إىل أن الفتيات والنساء يتعّرضن إلنتهاكات ألنن  •
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جُيربن	عىل	الزواج	ويرمن	من	العدالة	باعتبار	أن	مرتكبي	اجلريمة	يفلتون	من	املالحقة	القضائية	بسبب	املادة	
العاملي  16 من اإلعالن  للامدة  انتهاك  االقارصات، هو  بام يف ذلك زواج  الزواج،  إن اإلجبار عىل   .308

حلقوق اإلنسان.

وجيري يف هذه احلالة انتهاك ثالثة مبادئ أساسية حلقوق اإلنسان: املساواة وعدم التمييز ومساءلة الدولة  •
املسؤولية  الدولة  وتتحمل  اإلنسان(.  حقوق  عىل  القائمة  الرتكيز  جماالت  )انظروا  مواطنيها  مجيع  حلامية 
القوانني وتنفيذها بشكل  التمييزية وترشيع  القوانني  إزالة  بام يف ذلك  القانون،  الرئيسية عن ضامن سيادة 
منصف. وإن هذه املسؤولية هي التي ترّكز جهود املدافعة هذه عىل جمال املساءلة-احلامية )انظروا جماالت 

الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(.

عناصر اجراء المدافعة
خالل املرحلة األولية لتحديد املشكلة، قام املعهد بعمل مميز جلمع مصادر املعرفة الثالثة لـ)صن تزو(: اعرف 
جمال   خالل  املدافعة من  واعرف ساحة  خصمك،  واعرف  للحمالت،  التنظيمي	 البناء	 جمال  خالل  نفسك من 

البحث.

البناء التنظيمي للحملة

من  أعضاء  ثامنية  من  مكونة  استشارية  جلنة  وُشكلت  إضافية.  خبات  إىل  حاجة  هناك  أن  إىل  املعهد  استنتج 
خباء متخصصني يف القانون والدين وأخصائيني اجتامعيني وثقافيني ونفسيني وصحيني وحقوقيني. واستنادًا 
إىل جماالت خباهتم املختلفة وأدوارهم املحددة، استعرضت اللجنة واعتمدت منهجية مجع البيانات، وحمتوى 
البحث، وقّدمت التوجيه بناء عىل ختصصات كل من أعضائها. وقد يّست هذه اللجنة، بالتعاون مع أخصائي يف 

شؤون النوع االجتامعي وباحث رئييس، قيام املعهد بتوسيع قدراته إىل ما يتجاوز جماالت خبته املعتادة.

 البحث

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث7  حتليل	 يكون  أن  ويمكن  األمهية.  بالغ  أمرًا  املشكلة  حتديد  مرحلة  يف  البحث  ُيعتب  
البحوث لتحديد ما إذا كانت املشكلة تكمن يف واحد من املجاالت الثالثة التالية أو يف مزيج منها أو يف ثالثتها 

مجيعها:

املحتوى: القوانني املكتوبة والسياسات وأولويات املوازنات أو غياهبا باالضافة اىل االتفاقيات الدولية. •

املوازنات.  • وختصيص  السياسات  أو  القوانني  لتنفيذ  هلا  التابعة  وغري  للدولة  التابعة  املؤسسات  اهليكلية: 
وتشمل هذه ااملؤسسات الرشطة واملحاكم واملستشفيات واملؤسسات املالية والوزارات وما إىل ذلك.

الثقافة: القيم والسلوكيات التي حتكم كيف يتعامل الناس مع القضايا وكيف يفهمونا، أي »القوانني غري  •
بأمور مثل اجلنس والطبقة االجتامعية  القيم والسلوكيات  املكتوبة« االجتاهات والسلوكيات. وتتأثر هذه 

والُعرف والدين والعرق والسن.

أجرى املعهد دراسة بحثية رائدة وّفرت معلومات هامة لفهم املواقف املحتملة للمعارضني استنادًا إىل السياق 
لتحليل	املثلث - املحتوى واهليكلية والثقافة. واستنادًا  األردين. حيث تطرق بحث املعهد إىل املكونات الثالثة 
308 عىل الضحايا من اإلناث وقّدمت  املادة  البحثية، تم إعداد ورقة موقف توّضح تبعات  نتائج الدراسة  إىل 
مع  بالتوازي  والثقافة  واهليكلية  املحتوى  مكونات  وستناَقش  اختاذها.  الالزم  لإلجراءات  ملموسة  توصيات 

جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 8
املدافعة وعند  يوفر إطار حقوق اإلنسان دليل عمل أسايس يستند إىل مبادئ ومعايري دولية معرتف هبا جلهود 
تطبيق هذه احلقوق يف جهود املدافعة، يمكن أن يكون من املفيد النظر إىل هذه احلقوق واملسؤوليات من خالل 
العاملي  املساءلة؛ واملشاركة. ويوفر اإلعالن  التمييز؛ واحلامية -  السالمة واألمان؛ وعدم  تركيز:  أربعة جماالت 

حلقوق اإلنسان األساس لإلتفاقيات الدولية الالحقة.

تقّدم دراسة احلالة هذه مثاالً نموذجيا لتوضيح كيف أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومرتابطة. وسوف نبني 
دور املعهد يف جمال الرتكيز القائم عىل احلامية-املساءلة. حيث أن فوائد الرتكيز عىل هذا املجال ال تقلل من أمهية 
جمالني آخرين من جماالت الرتكيز اهلامة يف العمل يف هذه احلالة: عدم التمييز، والسالمة واألمان. إذ ُتشري دراسة 
احلالة هذه بوضوح إىل التمييز الذي تواجهه املرأة يف النظام القانوين، وأشارت مبارشة إىل وجوب معاملة املرأة 
عىل قدم املساواة مع الرجل أمام القانون. وباإلضافة إىل ذلك، قّدمت الضحايا أنفسهن شهادات قوية بشأن أمهية 

7كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل املثلث« 

ليزا  من  النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف 
والناس	 السلطة	 من	 جديد	 نسيج	 ميلر،	 وفالريي  فينيكالسن 
والسياسة:	دليل	العمل	للمنارصة	ومشاركة	املواطنني، 2002.

املجاالت  هبذه  الصلة  ذات  املعلومات  تكييف  تم  املصدر:   8

األربعة من احلقوق من »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق 
حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية،  العدالة  عمل  يف  اإلنسان 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( »اإلنسان 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية - املساءلة. مالحظة: يمكن وضع 
حسب  جمال  أي  يف  األربع  »الفئات«  هذه  يف  املذكورة  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
العامل يف »السالمة  نقابات  قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

الثقافة

المحتوى یةالھیكل

http://bit.ly/1TmOp6v
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حقهن يف التمتع باألمن واألمان من اجلناة يف مجيع جماالت حياهتن.

ويف  وبلدنا.  املجتمعية  ومساحاتنا  عملنا  وأماكن  بيوتنا  يف   - اإلنسان  حقوق  محاية  مسؤولية  اجلميع  ويتحمل 
الوقت نفسه، تتحمل احلكومات التزامات حمددة. حيث جيب عىل احلكومات أن متتثل للقواعد واملعايري القانونية 
بنا  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  محاية  هذا  ويتطلب  عنها.  مساءلة  تكون  وأن  اإلنسان  حقوق  صكوك  يف  املكرسة 
من خالل سيادة القانون. وتساعد الردود عىل األسئلة الواردة أدناه عىل توضيح سبب اختيار احلامية-املساءلة 

كمجال تركيز أسايس قائم عىل حقوق اإلنسان.

هل هناك إلتزامات للمساءلة القانونية من قبل أولئك الذين لدهيم سلطة جيب الوفاء هبا؟ إذا كان األمر  •
كذلك، عىل أية مستويات )املجتمع، املؤسسة، املحافظة، املستوى الوطني، املستوى الدويل(؟

نعم، عىل سبيل املثال، األردن هو أحد املوقعني عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 
وترد اإللتزامات القانونية يف قسم البحث - املحتوى.

هل حَيِرم هذا االنتهاك الشخص أو املجموعة أو املجتمع من حقوقهم يف احلامية واملساءلة  واإلنتصاف؟ •

الذين ال  اجلناة  الزواج من  املثال، حُترم ضحايا اإلغتصاب من هذه احلقوق عندما جُيبن عىل  نعم، عىل سبيل 
البحث -  اهليكلية، وقسم  البحث -  النقاط موضحة يف قسم  خيضعون عندئذ للمساءلة عن جرائمهم. وهذه 

الثقافة.

خالل مرحلة حتديد املشكلة، كان البحث األولوية األوىل للمعهد من أجل احلصول عىل فهم أفضل هلذه املسألة. 
وأرشك البحث أصحاب املصلحة عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية، بام يف ذلك 70 مقابلة وجهًا لوجه 
)قانونية وترشيعية وضحايا وأرسهّن(. ونتيجة لذلك، »وثقت	دراسة	احلالة	التي	أجراها	املعهد	للجرائم	اجلنسية	
والنفسية والصحية  القانونية واإلجتامعية  األردين« 9اآلثار  العقوبات	 قانون	 308	من	 املادة	 املرأة	-	 املرتبة	ضد	

سواء اإلجيابية والسلبية عىل الفتيات والنساء من جهة، واألرسة واملجتمع من جهة أخرى.

البحث - المحتوى
لقد وثقت العنارص القانونية للبحث أسس حقوق اإلنسان. وتبنّي هذه بوضوح الطرق التي َتنتهك فيها املادة 
308 من قانون العقوبات والقوانني ذات الصلة حقوق احلامية واملساءلة للفتيات والنساء بناء عىل سيادة القانون.

وقد تم إرساء أسس حقوق اإلنسان عىل املستوى الوطني يف الدستور األردين )1952( وامليثاق األردين الذي 
تم إقراره يف حزيران/يونيو 1991:

الدستور، املادة 6 )1(: »األردنيون	أمام	القانون	سواء، ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا . 1
يف العرق أو اللغة أو الدين«.

الدستور، املادة 7 )1(: »احلرية	الشخصية	مصونة.	)2(		اإلعتداء	عىل	احلقوق	واحلريات	العامة	أو	حرمة	. 2
احلياة	اخلاصة	لألردنيني	جريمة	يعاقب	عليها	القانون«.

امليثاق، ينص املبدأ الثامن رصاحة عىل املساواة  بني اجلنسني بموجب القانون: »األردنيون	رجاالً	ونساًء	. 3
أمام	القانون	سواء«10. 

وقد تعّززت األسس الدولية حلقوق اإلنسان عندما أصبح األردن من الدول املوقعة عىل اإلستعراض الدوري 
الشامل حلقوق اإلنسان. حيث أدى ذلك إىل اجياد نقطة ضغط إضافية يف جمال املدافعة. وقد أتاح ذلك الفرصة 
للمعهد لإلستفادة من املؤسسات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان للدعوة إىل مساءلة احلكومة األردنية لتعزيز 

احلامية القانونية والقضاء عىل مجيع القوانني التمييزية ضد املرأة.

البحث - الهيكل
كشفت أبحاث املعهد عن عدد من عوامل التنفيذ القانونية والسياسية احلاسمة التي تسلط الضوء عىل جوانب 

احلامية-املساءلة فيام يتعلق باملادة 308.
األرقام	تكشف	حاالت	الظلم11

هناك	قلة	يف	اإلبالغ	عن	حاالت	اإلغتصاب،	كام	هو	احلال	يف	معظم	البلدان. وقد استمر العنف ضد املرأة  •
من املواضيع التي حيرم احلديث عنها بسبب الضغوط املجتمعية واألرسية. وخيتار الكثريون عدم اإلبالغ 
عن اجلريمة ما مل يكن هناك مْحل. ويؤدي هذا إىل عوامل ثقافية قوية تقّوض مجع البيانات )انظروا البحث 

املؤسسات	الدولية:
اإلعالن	العاملي	حلقوق	اإلنسان:

له  ُيعرَتف  بأن  احلّق  مكان،  كّل  يف  إنسان،  لكل   :6 املادة 
بالشخصية القانونية.

املادة 7: الناُس مجيًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون يف 
حقِّ التمتُّع بحامية القانون دونام متييز، كام يتساوون يف حقِّ 
أيِّ  ومن  اإلعالَن  هذا  ينتهك  متييز  أيِّ  من  باحلامية  التمتُّع 

حتريض عىل مثل هذا التمييز.

سنَّ  أدركا  متى  واملرأة،  للرجل   )1( و2(:   1(  16 املادة 
بسبب  قيد  أيِّ  دون  أرسة،  وتأسيس  ج  التزوُّ حقُّ  البلوغ، 
ين. ومها متساويان يف احلقوق لدى  الِعرق أو اجلنسية أو الدِّ
ُيعَقد  ال   )2( إنحالله.  ولدى  الزواج  قيام  وخالل  ج  التزوُّ
ال  كامًل  رضاًء  زواجهام  املزمع  الطرفني  برضا  إالَّ  الزواُج 

إكراَه فيه.

إتفاقية	القضاء	عىل	مجيع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة	)سيداو(:

2 )ج، و، ز(: تشجب الدول األطراف مجيع أشكال  املادة 
الوسائل  بكل  تنتهج،  أن  عىل  وتتفق  املرأة،  ضد  التمييز 
التمييز  القضاء عىل  تستهدف  إبطاء، سياسة  املناسبة ودون 

ضد املرأة، وحتقيًقا لذلك تتعهد بالقيام بام ييل:

)ج( فرض محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع 
املحاكم  طريق  عن  للمرأة،  الفعالة  احلامية  وضامن  الرجل، 
ذات اإلختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من 

أي عمل متييزي؛

)و( إختاذ مجيع التدابري املناسبة، بام يف ذلك الترشيعي منها، 
واألعراف  واألنظمة  القوانني  من  القائم  إبطال  أو  لتغيري 

واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة؛

)ي( إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزًا 
ضد املرأة.

القضاء  إتفاقية  من  الصلة  ذات  اإلضافية  املواد  تتضمن   -
املساواة   -  15 ييل:  ما  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل 
الزواج   - املساواة يف حقوق الدخول يف  القانون و16  أمام 

وإختياره؛ وحظر زواج األطفال.

 املصدر- اتفاقية سيداو: 
 https://bit.ly/1jEADx3 - باللغة اإلنجليزية 

https://bit.ly/1bjVxun - باللغة العربية

9 متوفر من املعهد.

 10 امليثاق الوطني األردين، الفصل األول، الصفحة األوىل

https://bit.ly/2MEs6hS

املحددة  الفئات  هذه  عىل  الضوء  تسليط  تم  11املصدر: 

األردن،  يف  اجلنيس  االعتداء  عقوبة  من  اإلفالت  يف 
 27 عاّمن،   ،)IRIN( إيرين  قضاة،  أبو  أريج  قبل  من 

 كانون الثاين/يناير، 2014.  
 https://bit.ly/2JZTa9H - باللغة اإلنجليزية 

https://bit.ly/2tkdew9 - باللغة العربية

https://bit.ly/1jEADx3
https://bit.ly/1bjVxun
https://bit.ly/2MEs6hS
https://bit.ly/2JZTa9H
https://bit.ly/2tkdew9


صفحة	115

)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

12ملزيد من املعلومات عن البحث يرجى التواصل مع املعهد.

- الثقافة(.

مل	تتم	مقاضاة	سوى	20	إىل	25	يف	املائة	من	مرتكبي	جرائم	اإلغتصاب. ويستند هذا الرقم إىل احلاالت التي  •
أبلغت هبا إدارة محاية األرسة التي تديرها الدولة يف الفرتة من 1998 إىل 2013، مما يسلط الضوء عىل عدم 

املساءلة عندما تبادر الضحايا فعاًل باإلبالغ عن اجلريمة.

تّم  • الرقم  الزواج )2010-2013(. بل حتى هذا  العقاب	عن	طريق	 املغتِصبني	من	 159	من	 أفلت	نحو	
الّطعن فيه من قبل الناشطات يف جمال حقوق املرأة، والباحثني اإلجتامعيني، واملحامني الذين يقولون إن 
يتم  مل  املهن حاالت  الناس يف هذه  أيضًا. حيث صادف  عنها  اإلبالغ  يتم  الزجيات  اليسري من هذه  النّذر 
عام  بعد  احلاالت  هذه  عن  اإلحصاءات  مجع  عن  احلكومة  توقفت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  عنها.  اإلبالغ 

.2013

احلرمان	من	اخلدمات	أو	االفتقار	إليها

إن	اإلجهاض	حمظور	يف	األردن. وهذا هو احلال حتى بالنسبة للناجيات من اإلغتصاب أو يف حاالت سفاح  •
املحارم، ما مل يكن احلمل قد يؤدي إىل وفاة األم. ونتيجة لذلك، يوّلد احلمل الناتج عن اإلغتصاب صدمة 

نفسية وأعباء إضافية عىل الضحايا.

إىل  • خاص  بوجه  اجلنيس  والعنف  اإلغتصاب  ضحايا  تفتقر  التعويضية.  اخلدمات	 إىل	 الوصول	 حمدودية	
خدمات نفسية - إجتامعية، وهي حمدودة أكثر يف املناطق الريفية. وال يوجد سوى ملجآن تديرمها الدولة 
عىل  التغلب  الناجيات  عىل  الصعب  من  جيعل  وهذا  إربد.  يف  واآلخر  عاّمن  يف  واحد  واألطفال،  للنساء 
الصدمة النفسية. وأوضحت أمل عديل، الباحثة اإلجتامعية يف املعهد، أن النساء يواصلن املعاناة لسنوات 

ألن الصدمة ال ُتعاَلج يف مرحلة مبكرة.

البحث - الثقافة
من خالل مقابالت أجريت مع خباء يف الدين وإستطالع  إجتامعي، تناول البحث الذي أجراه املعهد أعرافًا 

وتصورات إجتامعية متأصلة يف الثقافة األردنية فيام يتعلق باملادة 308.

املادة	308	ليس	هلا	جذور	يف	اإلسالم

العقاب: يؤكد علامء الدين أن اإلسالم ال يؤّيد معاقبة الضحية بإرغامها عىل الزواج من مغتصبها. فمن منظور 
الرشيعة اإلسالمية، ليس هناك سابقة إسالمية قانونية للعفو عن الرجل إذا تزوج ضحيته. بل عىل العكس من 

ذلك، ينبغي أن يعاَقب املغتصبون بشدة حلامية املجتمع من هذه اجلرائم.

الرشيعة  بمتطلبات  يفي  ال  الظروف  هذه  مثل  يف  الزواج  فإن  وبالتايل  اإلسالم.  يف  الزواج  أساس  هو  القبول: 
هذا  قبول  عىل  وأرسهتا  الضحية  جُتَب  املغتصب،  من  املرأة  تتزوج  فعندما  واحلقيقية«.  »الصحيحة  اإلسالمية 

الزواج. يف حني أن املغتِصب يستخدم الزواج ملنفعته، من خالل اإلفالت من العقاب عىل جريمته.

التوقعات	واملواقف	املجتمعية

ُوّزع اإلستطالع اإلجتامعي عىل 850 فردًا. وأظهرت النتائج أن إمجايل عدد املسَتطَلعني من الذكور واإلناث بلغ 
771، وبلغ معدل االستجابة 90.7 %. وكان املستطَلعون 49.8 % من الذكور و50.2 % من اإلناث، وكان 36 

من املسَتطَلعني من االشخاص ذوي االعاقة، أي 4.2 % من إمجايل عينة  اإلستطالع. 

يعرفوا  مل  أو   308 املادة  أبدًا عن  يسمعوا  مل   %  48 أن  اإلستطالع  308. كشف  املادة	 اإلجتامعي	إللغاء	 الدعم	
27 % هذا النوع من  46 % محلة ملنع تزويج ضحايا اإلغتصاب من اجلاين، وأّيد  عن وجودها. ومع ذلك، أّيد 

احلمالت إىل حٍد ما. وبالتايل	فقد	أشار	ذلك	إىل	وجود	مستوى	دعم	بنسبة	73	%	إلجراء	هذه	احلملة.

وال	يزال	إلقاء	اللوم	عىل	الضحايا	يمثل	مشكلة	كبرية	يف	املجتمع	األردين. حيث ال يزال ُينظر إىل النساء والفتيات 
عىل أنن »مسؤوالت« عن احلفاظ عىل رشف أرسهن. وُيعتب أي نشاط جنيس تقوم به الفتيات والنساء - حتى 
لو كّن أجبن عليه - مصدرًا للعار. وإن هذا هو الُعرف اإلجتامعي الذي جيعل من قيام الضحايا بالزواج من 
التخفيف من حدة  من  الدينية. وبدالً  التعاليم  يتعارض مع  أن ذلك  أمرًا »مقبوالً« رغم  اجلريمة  مرتكبي هذه 
الفتيات والنساء ألنا تيّس عىل  العنف اجلنيس ضد  املزيد من  العنف اجلنيس، تعمل هذه املامرسة عىل تشجيع 
صالت  البحث  ووّفر  أرسهن.  وعىل  عليهن  الزواج  ويفرضون  فيها  يرغبون  فتاة/امرأة  أي  إغتصاب  الرجال 

واضحة بني تنفيذ املواد 308 و340 و98 من قانون العقوبات وحوادث االغتصاب12.  
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توصيات المعهد بناء على نتائج البحث

أصدر املعهد ورقة موقف حتّدد عددًا من التوصيات التي تستدعي اتباع نج شمويل للامدة 308، تتضمن رضورة 
معاجلة املواد األخرى ذات الصلة أيضًا:

اإللغاء الكامل للامدة 308 من قانون العقوبات •

تعديل قانون الصحة العامة: املادة 12 للسامح باإلجهاض •

النووي  • 10 و57 بشأن حتديد النسب بام يف ذلك فحص احلمض  املادتان  تعديل قانون األحوال املدنية: 
كدليل عىل والدية األب لتوثيق مولد الطفل.

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يساعد استخدام جماالت الرتكيز هذه، القائمة عىل حقوق اإلنسان، يف جمال التوعية وصياغة الرسائل 
وحشد خمتلف فئات اجلمهور املستهدفة للمشاركة يف محلة املدافعة. وال تتم جهود املدافعة بالرضورة يف إطار 

زمني خطي حمّدد. خذوا وقتكم للتفّكر يف ما ييل:

اعرف نفسك

استكشفوا جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان للمساعدة يف حتليل املشكلة اخلاص بكم وناقشوا تطور 
استكشاف املشكلة اخلاص باملؤسسة وحتوهلا إىل بيان مشكلة قائم عىل حقوق اإلنسان.

كيف يمكن للمدافعة اخلاصة بكم أن تستفيد من بيان مشكلة قائم عىل احلقوق؟ •

كيف يمكن هلذا املثال أن ُيثري استكشافكم ملجاالت تركيز املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان؟ •

ما هي أنواع البحوث التي ستساعدكم عىل فهم مشكلتكم بشكل أفضل؟ •

الفئات  ▪ خمتلف  كمشكلة  منها  تعاين  التي  االختالفات  حتديد  عىل  تساعدكم  أن  للبحوث  يمكن  كيف 
املهمشة )مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة والشباب وكبار 

السن وغريهم(؟

ماذا تعلمتم عن أنفسكم ومنظمتكم من خالل االستكشاف املعّمق للمشكلة املحددة؟ •

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

حتّققوا من البيان اخلاص بكم للتأكد من أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتزويد اآلخرين بفهم احلق الذي يتم  •
انتهاكه أو إساءة استخدامه أو حرمان الناس من التمتع به. 

ما هي مواد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي يمكنكم حتديدها والتي تعتب مهمة للمدافعة عن  ▪
قضيتكم؟

املدافعة وبيان اجلوانب اخلاصة  • بتوفري موجز حول سبب وجود املشكلة باستخدام جماالت تركيز  قوموا 
بسياقكم.

كيف يمكنكم ربط احلق بتجربة احلياة اليومية لتقديم أساس ملشاركة أصحاب املصلحة ومساءلة صنّاع  ▪
القرار؟

املشكلة  ▪ املهمشة األخرى من هذه  الفئات  تعاين  املشكلة؟ كيف  املستهدفة من هذه  فئتكم  تعاين  كيف 
)مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعتب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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الخطوة الثانية - بناء الرؤية
ُتِبز هذه القضية ملاذا من الرضوري أن يكون لديكم رؤية ملا تريدون إنجازه. إذا كنتم ال تعرفون أين تريدون 
أن تذهبوا، فمن الصعب الوصول اىل هناك ومن الصعب معرفة ما إذا كنتم قد وصلتم. وإن التعبري عن رؤية 
واضحة قائمة عىل حقوق اإلنسان يمكن أن ُيلهم اآلخرين وحيفزهم عىل اإلنضامم إليكم. وتلعب رؤيتكم دورًا 
مهاًم يف تطوير اإلسرتاتيجية والتكتيكات اخلاصة بحملتكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما حيدث 

حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. وجيب أن تعِرف	نفسك والواقع املستقبيل الذي حتلم به. 

عقد املعهد أكثر من اجتامع مع فريق العمل بإستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة لصياغة الرؤية بطريقة شاملة 
القانون	 أمام	 كأشخاص	 هبن	 واإلعرتاف	 املساواة	 يف	 حقهن	 من	 والنساء	 الفتيات	 حُترم	 املشكلة:	 بيان  إىل  تستند 
وجُيربن	عىل	الزواج	بسبب	املادة	308	التي	تسمح	للمغتِصب	باإلفالت	من	املالحقة	القضائية	إذا	تزّوج	من	ضحيته.

ثم إستعرض املعهد املواد التي متّيز ضد املرأة بوجه عام، وإستخدام املادة 308 كنموذج لتصّور كيف يمكن أن 
يبدو املستقبل للمرأة بدون وجود هذه املشكلة.

رؤية املعهد:	بيئة	آمنة	للنساء	مع	محاية	قانونية	وإنصاف	أمام	القانون.

وهذا مثال ممتاز عىل نوع الرؤية الذي يتجاوز محلة مدافعة واحدة. ويمكن أن تستمر هذه الرؤية يف توجيه وإهلام 
جهود املدافعة املستمرة التي يقوم هبا املعهد للقضاء عىل مجيع القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكن أن تتطور الرؤية أيضًا، خذوا وقتكم للتفكري يف ما ييل:

اعرف نفسك

ناقشوا تطور بيانات الرؤية اخلاصة باملؤسسة وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

كيف يمكن استخدام بيان الرؤية اخلاص بكم ملدافعتكم )علی سبيل املثال، توحيد موظفيكم، والتواصل  •
مع احللفاء، وصياغة الرسائل، وإرشاك أصحاب املصلحة وصنّاع القرار(؟

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتوحيد اآلخرين حول احلق  • للتأكد من  الرؤية اخلاص بكم  بيان  حتققوا من 
الذي تسعون إىل حتقيقه.

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة	بيان	إجيايب	يعالج املشكلة املحددة. •

املدافعة  • إجتاه جهود  وحتديد	 احلالية  لتوجيه احلملة  الكفاية  فيه  بام  واسعًا  بكم  الرؤية اخلاص  بيان  اجعلوا 
اخلاصة بكم يف املستقبل.

هل يستطيع اآلخرون خارج منظمتكم أو شبكتكم أن يروا أنفسهم يف رؤيتكم للمستقبل؟ ▪

كيف قمتم بإرشاك أولئك املهّمشني بشكل نشط يف صياغة الرؤية )مثل الفتيات والنساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول	رؤى	أوسع لتحقيق مكاسب أكب. •
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الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة
وتتمحور  املدافعة.  عملية  فيه  جتري  الذي  واالقتصادي  والسيايس  والثقايف  اإلجتامعي  السياق  فهم  املهم  من 
املدافعة  القائمة عىل حقوق اإلنسان حول تغيري مواقف الناس وسلوكياهتم، فضاًل عن السياسات واملؤسسات 
التي يشكلها الناس وحيافظون عليها. وقد وضعت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أدوات حمددة وقامت 
واملؤسسات  واملنظامت  واجلامعات  الناس  لتحديد  العملية  هذه  خالل  من  توجيهكم  يف  للمساعدة  بتكييفها 
العاملة من أجل التغيري أو ضده يف املوقف اخلاص بكم. وسواء كان عملكم عىل املستوى املحيل أو الوطني أو 
الدويل، فإن حتديد ساحة املدافعة فيام يتصل بالعالقات يسمح لكم بتحديد املزيد من الفرص الختاذ اإلجراءات 
الالزمة. وتتطلب هذه اخلطوة استكشاف مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف	نفسك، اعرف	خصمك،	واعرف	

ساحة	املدافعة.

ما  دائام  املسألة  هبذه  املتعلقة  القرارات  فإن  معاجلتها،  إىل  نسعى  التي  اإلنسان  حقوق  مسألة  عن  النظر  وبغض 
يتخذها الناس. وكلام كان بوسعنا أن نتعلم ونفهم ونعرف أكثر عن األشخاص املعنيني، كلام نجحنا يف معاجلة 
الناس  التي عملتم هبا لتحديد  انظروا يف الطرق  نتدارس هذه احلملة،  التي هتّمنا وهتّم جمتمعنا. وبينام  القضايا 
ألدايت  املؤسسة  استخدام  أّدى  وقد  بمنظمتكم.  اخلاصة  القضايا  يف  املعنية  والعالقات  واملؤسسات  واملنظامت 
اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء إىل مساعدهتم يف حتديد احللفاء  للبحث واملشاركة يف التحالف وإدارة احلملة. 

وسيتم استكشاف تطبيق هاتني األداتني لتحديد واختيار التكتيكات يف )اخلطوة 4 - استكشاف التكتيكات(.

اجلنيس	 العنف	 من	 الناجيات	 وامحوا	 العقاب	 من	 اجلناة	 إفالت	 أوقفوا	 نجاة:	 محلة	 املعهد:  محلة  نستعرض  بينام 
)2014-2017(، سوف نستكشف كيف يمكن توضيح بحوث املعهد ومشاركة أصحاب املصلحة من خالل 
أدايت اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء. حيث يمكن استخدام هاتني األداتني وتطبيقهام يف أي مرحلة من مراحل 
للخارطة  البيانية  الرسومات  وُتعتب  بكم.  اخلاص  والتكتيكي  اإلسرتاتيجي  التحليل  يف  ملساعدتكم  محلتكم 
التكتيكات  ملنهجية  املعهد  استخدام  أساس  عىل  قائمة  توضيحية  رسومات  بمثابة  احللفاء  وطيف  التكتيكية 

اجلديدة وتم تأكيدها من خالل التقارير التي يقّدمها املعهد.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
من  املعهد  حلملة  املدافعة  ساحة  توضيح  كيفية  عىل  الضوء  لتسليط  فرصة  هذه  احلالة  دراسة  تتيح 
اخلطوة  )انظروا  وتكتيكاته  أهدافه  لتحديد  املعهد  استخدمها  وكيف  التكتيكية  اخلريطة  أداة  خالل 
الرابعة(. وإلستكشاف عملية حتديد العالقة املركزية، من املهم أن نحّدد إنتهاك حقوق اإلنسان الذي 
واالعرتاف	هبن	 املساواة	 يف	 من	حقهن	 والنساء	 الفتيات	 حُترم	 وجه:	 أفضل  عىل  املحددة  املشكلة  يمثل 
من	 باإلفالت	 للمغتصب	 تسمح	 التي	 	308 املادة	 بسبب	 الزواج	 عىل	 وجُيربن	 القانون	 أمام	 كأشخاص	

املالحقة	القضائية	إذا	تزوج	من	ضحيته.

من الذي يتعّرض  لإلنتهاك؟ ضحية اإلغتصاب - ضحية	اإلغتصاب )فتاة/امرأة(. 

من هو الشخص الذي ينتهك حقوق الضحية؟ مرتكب اإلغتصاب - اجلاين.

ويف معظم احلاالت، سرتغبون يف حتديد إسم الشخص الذي يعاين من اإلنتهاك والذي يرغب يف تغيري املشكلة. 
ولكن يف احلاالت التي يمكن أن تتعرض فيها الضحية خلطر إضايف عن طريق حتديد هويتها، فمن غري املستحسن 

الكشف عن إسمها احلقيقي.

ويوّفر مثال اخلريطة التكتيكية اخلاص باملعهد العالقة املركزية إىل جانب العالقات املحددة عىل مستوى املجتمع 
املحيل للضحية واجلاين وصوالً إىل العالقات عىل املستوى الوطني والدويل. ومن الرضوري أن حتّددوا موقع 
أو  أنفسكم  وضع  من  تتمكنوا  مل  وإذا  األمحر.  باللون  املعهد  إىل  اإلشارة  تتم  حيث   - اخلريطة  عىل  منظمتكم 

منظمتكم عىل اخلريطة، أعيدوا النظر يف مشاركتكم يف هذه املسألة.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

العالقة المركزیة

ألداة  املركزية  العالقة  عىل  مثال  اعاله:  الشكل 
اخلريطة التكتيكية.
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نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية 
عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه أو يساء هلا و حُيرم من التمّتع هبا؟ •

من الذي يقوم باإلنتهاك أو اإلساءة أو حيرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ •

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟ •

مالحظة: ال توجد عالقة شخصية وجهًا لوجه بني شخص ومؤسسة.

هل هناك عالقة شخصية وجهًا لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

الطائر«  »عني  منظار  التكتيكية  اخلريطة  توّفر  اعاله:  الشكل	
عن  أوضح  صورة  إلعطاء  مرتفع(  مكان  من  ينظر  )كمن 
جمموعة املنظامت املنخرطة يف قضية ما. ومن املهم أن تالحظوا 
بأنه كان هناك عدد أكب من املنظامت املشاركة يف هذه العملية 
سبيل  عىل  التكتيكية.  اخلريطة  هذه  يف  إليها  املشار  تلك  من 
املثال، بلغ عدد األعضاء يف حتالف املعهد أكثر من 100 منظمة.

مفتاح	اخلريطة	التكتيكية:

 مرّبع برتقايل فاتح مع خط منقط =  •
املدين )أشخاص، مجاعات، منظامت،  املجتمع  كيانات   

إلخ(

أزرق فاتح مع خط رمادي متصل = اهليئات احلكومية •

 صندوق أبيض مع خط رمادي متصل =  •
ممولون وكيانات دولية

خطوط العالقات: •

عالقة القوة: سهم أمحر بخط مّتصل أحادي االجتاه. ▪

عالقة املنفعة املتبادلة: سهم أزرق بخط مّتصل ثنائي  ▪
االجتاه.

عالقة الرصاع: سهم أصفر منقط ثنائي االجتاه. ▪

من  ▪ مزيد  إلجراء  حاجة  واضحة/هناك  غري  عالقة 
البحث: سهم رمادي منقط ثنائي االجتاه.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

لتضامنالمعھد الدولي 
-النساء 

 (SIGI)األردن

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین

مجلس حقوق اإلنسان 
التابع

المتحدةلألمم    (UPR)

حزب المحافظین 
اللیبرالیین

علىمنظمات المرأة 
المستوى المحلي  

اللجنة الوطنیة األردنیة
لشؤون المرأة 

الھاشميالصندوق األردني 
(جھد)البشریة للتنمیة  

زعماء القبائل

USAID –
CSP/CIS

تكامل

ضحایا إغتصاب
آخرین 

محكمة 
الجنایات

وزارة العدل

القضاة
الشرطة

منظمات المجتمع
المدني األخرى 

قسم األمن العام عاءاإلددائرة 
العام  

الوطنيالمركز 
لحقوق   

(NCHR)االنسان

وسائل اإلعالم 
(الرادیو/التلفزیون)

:التكتیكیةالخریطة مفتاح 
إلجراء مزید من البحثھناك لحاجة /عالقة غیر واضحةنزاععالقة المتبادلةالمنفعة عالقة   القوةعالقة 

اللجنة اإلستشاریة 
للخبراء

قسم حمایة األسرة

مجلس الوزراء

مؤسسة المستقبل

لتطویراللجنة الملكیة 
الجھازالقضائي 

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

أعضاء المجتمع

المكتب التشریعي



صفحة	120

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

استخدام أداة طيف الحلفاء
النطاق  تغّطي  التي  املؤسسات  أو  املجموعات  أو  للناس  وفهمنا  وعينا  زيادة  عىل  احللفاء«  »طيف  أداة  تعمل 
جهودنا  سيدعمون  أنم  نعتقد  الذين  ألولئك  يكون  فقد  املحددة.  املدافعة  محلة  يف  املمكنة  للمشاركة  الكامل 
مواقف وأهداف من شأنا أن تدحض جهودنا أو تعارضها عىل أرض الواقع. ويف الوقت نفسه، فإن َمن نعتقد 
للوهلة األوىل أنم قد يكونون خصومًا غري نشطني أو نشطني، قد يدعمون يف الواقع جهودنا يف املدافعة املبنية 
جمموعات  يشكلون  من  هم  الناس  من  األفراد  أن  هي  تذكرها  جيب  التي  الرئيسية  النقاط  ومن  احلقوق.  عىل 

ومجعيات ومؤسسات.

حتى عندما تتخذ جمموعة أو مؤسسة معينة موقفًا ضدنا، فقد يكون هناك أفراد داخل تلك املجموعة أو املؤسسة 
يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

استخدم املعهد بشكل فعال أداة طيف احللفاء لتحديد احللفاء واملعارضني املحتملني. وقد اسُتخدمت هذه األداة 
لتحديد وحشد منظامت املجتمع املدين عىل املستوى املحيل كحلفاء، الذين شاركوا بدورهم مع صناع القرار يف 
جمتمعاهتم املحلية. ومن خالل العمل مع الرشكاء املحليني، متكن املعهد من حتديد املكان الفعيل ملختلف الناس 
اإلعتامد  يمكن  من  معرفة  من  املعهد  ومتّكن  به.  اخلاص  احللفاء  طيف  عىل  واملؤسسات  واملنظامت  واجلامعات 
عليهم ليكونوا نشطني، فضاًل عن أولئك الذين ال ينشطون حاليًا ولكن لدهيم إمكانية للمشاركة يف املستقبل. 
ويف الوقت نفسه، قاموا بتحديد أولئك املوجودين يف القطاع املحايد إىل جانب املعارضني الذين كانوا خصومًا 

نشطني وغري نشطني يف هذه القضية.

إن إحدى الفوائد اهلامة الستخدام أداة طيف احللفاء هو أنا ساعدت املعهد عىل اإلدراك بأن بعض الناس الذين 
وأوىص  بالفعل.  حلفاء  بعضهم  وكان  بل  خمتلفة.  رشحية  يف  الواقع  يف  كانوا  نشطون،  معارضون  أنم  افرتض 
أعضاء التحالف التابع للمعهد عىل املستوى املحيل برضورة دعوة رجال الدين والعمل معهم. وكانت النتيجة 
إنشاء وفود حملية. وتألفت هذه الوفود من شيخ عشرية ورجل دين وأخصائي إعالمي قّدموا إرشادات بشأن 

كيفية الوصول إىل الناس يف جمتمعهم املحيل. وكان لإلعرتاف هبذه العالقات اهلامة تأثري كبري.

مل  أنا  غري  احللفاء،  رشحية  من  يكونوا  أن  حتالفه  وأعضاء  املعهد  افرتض  جهات  هناك  كان  أخرى،  ناحية  من 
إلغاء  عىل  للعمل  متوياًل  أيضًا  تتلقى  أخرى  منظامت  هناك  كانت  املثال،  سبيل  عىل  النحو.  ذلك  عىل  تستجب 
املادة 308. حيث تواصل املعهد مع هذه املنظامت لتنسيق العمل. ومل يكن من السهل دائاًم بناء ذلك التعاون. 
حيث مل يكن بعضها مهتاًم بالعمل معًا. وساعدت أداة الطيف املعهد يف النظر يف سبل مواصلة التفاعل مع تلك 
املنظامت وبناء حلفاء، مثل استضافة اجتامعات ملشاركتها يف رؤية احلملة اخلاصة باملعهد، وورقة املوقف التي 
استضافتها  التي  املعهد يف اإلجراءات  إجراءاته. كام شارك  للمشاركة يف  آخرين  فعلية، ودعوة  تقّدم توصيات 
منظامت أخرى. وقد اختذ املعهد موقفًا بأن هذه احلملة ليست »قضية مؤسسية« بل قضية جمتمعية وقومية تتطلب 

جهدًا مجاعيًا.

البناء التنظيمي للحملة

بالنظر إىل ما وراء أفراد الكادر التنظيمي للمعهد، ساعد طيف احللفاء املعهد يف حتديد منظامت املجتمع املدين 
لبناء حتالفهم. وتأيت هذه املنظامت من مجيع أنحاء األردن. وبالتايل مل يكن ممكنًا متثيل مجيع هذه املنظامت يف رسم 
بياين صغري. ويشار إىل هذه املنظامت يف هذا الشكل بإسم »منظامت املجتمع املدين عىل املستوى املحيل ومنظامت 
املجتمع املدين عىل املستوى الوطني«. ويف املرحلة األوىل 2014-2015، نام التحالف ليتألف من 53 منظمة، 
وخالل الفرتة 2016-2017، نام إىل أكثر من 100 عضو. وأصبحوا مؤيدين لعمل املعهد، وأصبحوا بمثابة 

سفراء يف املجتمع املحيل، ووّسعوا قدرات املعهد عىل تنفيذ محلة املدافعة إللغاء املادة 308.

الحشد

الدين  رجال  إرشاك  إىل  احلاجة  حّددوا  املثال،  سبيل  فعىل  رئيسية.  بطرق  املدافعة  يف  التحالف  أعضاء  ساهم 
وأوصوا بوسائل لدعوهتم والعمل معهم. وأدى هذا إىل إنشاء وفود حملية تتألف من شيخ عشرية ورجل دين 

وأخصائي إعالمي من أجل الوصول إىل الناس وصنّاع القرار يف املجتمع املحيل.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة 3 - تحديد ساحة المدافعة

التكتيكية  اخلريطة  وتوفرأداتا  التحالفات.  وبناء  احللفاء  حلشد  وأفكارًا  معلومات  املدافعة  ساحة  حتديد  يوّفر 
وطيف احللفاء دعاًم حاساًم عند استكشاف واختيار التكتيكات لتعزيز جهود املدافعة. ومن املهم جدًا ألي محلة 
أن تقوموا بتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي يمكن أن توفر الدعم واملساعدة املستمرين للتخطيط 

»كنا نظن أن رجال الدين سيكونون ضدنا، ولكنّهم أّيدوا 
إىل  معارضني  من  آخرين  حتويل  عىل  قادرين  وكنا  موقفنا. 

حمايدين، بل ومتكنّا يف وقت الحق من حتويلهم إىل حلفاء.

أداة  أفضل  هذه  كانت  املحيل،  امليداين  للعمل  وبالنسبة 
احللفاء[  طيف  وخاصة  اجلديدة  التكتيكات  ]منهجية 
للعمل  وبالنسبة  املجتمع...  إىل رشائح خمتلفة يف  للوصول 
املجتمعي امليداين، أعتقد أنه باملقارنة مع جتارب أخرى، فقد 
متكنا من الوصول إىل القاعدة الشعبية يف أكثر الطرق تأثريًا، 

وكان ذلك أفضل ما قمنا به مقارنة بأي وقت مىض.«

-	رنا	أبو	سندس
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

املتعلق  سياقكم  فهم  يمكنكم 
باملشكلة التي تم حتديدها: 

النساء  • من  كل  شارك  هل 
يف  سواء  حٍد  عىل  والرجال 
املدافعة؟  ساحة  حتديد  عملية 
إذا مل يكن كذلك، فهل تعكس 
أو  التكتيكية  خارطتكم  نتائج 
صلة  ذات  جوانب  تشمل 
)اجلندر(،  االجتامعي  بالنوع 
عالقات  يف  االختالفات  مثل 
القوة  وعالقات  االتصال 

وصنع القرار؟

أولئك  •  - حلفاؤكم  هم  من 
أو  موقفكم  يدعمون  الذين 

جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف يعملون	معكم	بشكل	نشط؟

ما نوع احلشد املطلوب إلرشاك الشبكة اخلاصة بكم من األشخاص واملجموعات واملنظامت لفهم املشكلة  •
التي حددمتوها ضمن سياقكم بشكل أفضل؟

اعرف خصومك / اعرف ساحة المدافعة

من هم خصومكم - أولئك الذين ال يدعمون موقفكم أو جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف  •
يعملون بشكل نشط ضدكم؟

من حتتاجون إىل حشدهم يف هذه املرحلة من املدافعة من أجل فهم أفضل لساحة املدافعة )عىل سبيل املثال،  •
أشخاص لدهيم جماالت خبة حمددة(؟

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم 

ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهم أو ُيساء استخدامها أو حُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

من الذين يقومون باالنتهاك أو اإلساءة أو حرمان شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ ▪

 ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل: •

من أيضًا يشارك أو هيتم أو يستثمر يف هذه املسألة؟ ▪

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ ▪

من هم احللفاء واخلصوم املحتملون بشأن هذه املسألة؟ ▪

بإستمرار  مراجعتها  ينبغي  أداة  هو  »الطيف«  اعاله:  الشكل 
وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  وحتليل  بالبحث  تقومون   بينام 
تكتيكات إلرشاك وحتريك فئات مستهدفة خمتلفة نحو رشحية 
النظر يف حاالت حمددة  النشط من هذا الطيف. وعند  احلليف 
أرسة  ألفراد  املناسبة  املواقع  استكشاف  املهم  من  للضحايا، 
الضحية عىل الطيف وتقسيم أفراد األرسة إىل رجال ونساء من 
أجل تسليط الضوء عىل مواقف خمتلفة حمتملة قد يؤمنون هبا. 
فقد يكون هناك بعض أفراد األرسة يف موقع احللفاء النشطني، 
ربام يكونون نساء أخريات ورجال داعمني يف األرسة عىل سبيل 
قد يكونون يف موقع  أفراد األرسة اآلخرين  أن  املثال. يف حني 
سواء  حد  عىل  ونساء  رجال  يكونون  ربام  النشطني،  اخلصوم 
يرون أن الضحية جيب أن حتمل »رشف« األرسة إىل حد الزواج 

من رجل إغتصبها.

محاید

ط 
نش

 ال
ف

حلی
ال

المنتدى العالمي للنساء 
في البرلمانات

المعھد الدولي لتضامن
-النساء 

 (SIGI)األردن

الشرطة

مؤسسة المستقبل

المجتمعمنظمات 
علىالمدني  

المستوى المحلي 

وسائل اإلعالم 
المركز الوطني (الرادیو/التلفزیون)

لحقوق اإلنسان

ضحایا إغتصاب
آخرین 

اللجنة الملكیة لتطویر
الجھازالقضائي 

الصندوق األردني الھاشمي
جھد)للتنمیة البشریة  

الخبراء

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

المدنيمنظمات المجتمع 
308# ضد إلغاء  

وزارة العدل

ضحیة اإلغتصاب

JNCW 

USAID –
CSP/CIS

الجاني

البرلمان

البرلمان 
اللیبرالیین

المحافظون 
البرلمان

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین
زعماء القبائل

عاءاإلددائرة 
العام 

قسم األمن العام

القضاة

الزعماء الدینیین

زعماء القبائل

محكمة 
الجنایات

منظمات مجتمع 
مدني أخرین

منظمات المجتمع 
المدني 

المستوى على 
الوطني

نساناإل حقوقمجلس 
علتابا
لألمم المتحدة  (UPR)

المكتب 
التشریعي

مجلس 
الوزراء
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الخطوة الرابعة - ابتكار واختيار التكتيكات
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم وتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم. وإذا تم 
استخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن يكون هلا تأثري ونفوذ ويمكنها تغيري ساحة العالقات اإلنسانية. 
درستم  وكلام  يوميًا!  منها  املزيد  تطوير  وجيري  اإلنسان،  حقوق  ملدافعي  املتاحة  التكتيكات  من  العديد  وهناك 
وتعّلمتم املزيد من التكتيكات، زادت قدرتكم عىل تعديل وتكييف بعض تكتيكاتكم بشكل يلبي احتياجاتكم 
وجيعل خصمكم يفقد توازنه. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف	
للتطوير  التالية  املجاالت  عىل  الضوء  اخلطوة  هذه  وتسلط  املدافعة.  واعرف	ساحة	 واعرف	خصمك،	 نفسك،	

اإلسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان. •

األهداف اإلسرتاتيجية لتعزيز رحلة	التغيري اخلاصة بكم. •

عنارص إجراء املدافعة: البناء التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.  •

التكنولوجيا: التحديات والفوائد. •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
غايتني  أو  غاية  من  أكثر  تستوعب  أن  اإلنسان  بحقوق  النهوض  إىل  تسعى  التي  املنظامت  ملعظم  يمكن  ال 
تكتيكيني رئيسيني يف إطارها املؤسيس. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقه التعلم، واالستثامر يف املوظفني 
التكتيكي  للهدف  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس   ، املالية  املصادر  بتوفري  تتعلق  وصعوبات 
اخلاص بكم يساعدكم بشكل أكثر فعالية عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم يف معاجلة املشكلة التي تم 
حتديدها. وقد حددت »التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان« أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق 

اإلنسان:الوقاية	والتدخل	والتعويض	والتعزيز/الرتويج.

اسألوا أنفسكم - هل غايتكم الرئيسية هي:

الوقاية من وقوع انتهاك وشيك اآلن ويف املستقبل؟

التدخل يف احلاالت املمتدة من احلرمان من حقوق اإلنسان أو انتهاكها لألفراد واملجتمعات املحلية املهّمشة أو 
املستبعدة؟

التعويض وإعادة بناء حياة الضحايا واملجتمعات بعد حدوث اإلساءة - ملساعدهتم علی الشفاء أو السعي إلی 
حتقيق العدالة أو املصاحلة أو االنصاف؟

تعزيز حقوق اإلنسان من خالل بناء جمتمعات أو سياسات ومؤسسات ملتزمة  ومتفاعلة وعىل دراية بحقوق 
اإلنسان وتعمل عىل تعزيزها واحرتامها؟

بينام ندرس رحلة التغيري اخلاصة بحملتكم، انظروا كيف يمكنكم أن تكونوا أكثر تعمقًا يف حتليل مدى اتصال 
التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف احلالية والطويلة األجل ودفعها إىل األمام. وباإلضافة إىل ذلك، بينام ندرس 
التكتيكات  فيها  تدعم  التي  الكيفية  يف  انظروا  املؤسسة،  اختارهتا  التي  والتكتيكات  املدافعة  إجراءات  عنارص 
يف  فاعلية  أكثر  تكونوا  أن  عىل  ذلك  ويساعدكم  احلمالت.  تلك  لتعزيز  ترابطها  وكيفية  محالتكم  بكم  اخلاصة 

جهود املدافعة من الناحيتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

تطوير رحلة التغيير
املحرز  التقدم  لتقييم  أهداف حمددة  عند وضع  إرشادات  للحصول عىل  بكم  اخلاص  املشكلة  بيان  إىل  ارجعوا 
يف رحلة التغيري اخلاصة بكم. وقد وّفرت الدراسة البحثية املتعمقة التي أجراها املعهد يف مرحلة حتديد املشكلة 
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توجيهًا حاساًم لوضع مسار اسرتاتيجي للعمل من أجل معاجلة املشكلة املحددة. حيث نّص بيان املشكلة الذي 
القانون	 أمام	 املساواة	واإلعرتاف	هبن	كأشخاص	 الفتيات	والنساء	من	حقهن	يف	 حُتَرم	 ما ييل:	 املعهد عىل  حّدده 
وجُيربن	عىل	الزواج	بسبب	املادة	308	التي	تسمح	للمغتصب	باإلفالت	من	املالحقة	القضائية	إذا	تزوج	من	ضحيته.

من  اجلناة  إفالت  أوقفوا  نجاة:   :308 املادة  إلغاء  إىل  هدفت  والتي  املعهد  هبا  قام  التي  املدافعة  محلة  مدار  عىل 
نية  ملعاجلة  املرحلية  املنجزات  من  عددًا  حّدد   ،)2017-2014( اجلنيس  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب 
احلملة الرامية إىل خفض عدد القوانني واألنظمة التمييزية ضد حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات وتؤدي 

إىل رؤية املعهد:	بيئة	آمنة		للنساء	مع	محاية	قانونية	وإنصاف	أمام	القانون.

وقد وّفر ذلك إرشادات لتطوير االجتاه االسرتاتيجي للمعهد من خالل حتديد االنجازات الرئيسية التالية:

إلغاء	املادة	308: وضع توصيات لصنّاع القرار بشأن املادة 308 استنادًا إىل نتائج البحث املتعلقة باآلثار، . 1
بام يف ذلك اإلجراءات واآلليات عىل مجيع املستويات وتقديم اخلدمات للضحايا )مثل احلامية والتعويض 

املايل وإعادة التأهيل الشامل(. 

احلمض	. 2 )إختبار	 الشخصية	 األحوال	 وقانون	 العامة	 الصحة	 قانون	 يف	 الصلة	 ذات	 األخرى	 املواد	 تعديل	
النووي،	واإلجهاض(.

تعزيز	آليات	احلامية	للضحايا.. 3

بيان  يف  املبينة  اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  للتصدي  التكتيكية  الغايات  يف  للتفكري  فرصة  األهداف  هذه  توّفر 
املختارة  والتكتيكات  األهداف  بلوغ  ضامن  عىل  التكتيكية  الغايات  فحص  ويساعد  باملعهد.  اخلاص  املشكلة 
ملعاجلة املشكلة إىل الغرض املنشود. وحّدد املعهد غايتني تكتيكيتني حاسمتني جلهوده يف جمال املدافعة: التدخل 

والتعويض.

التدخل:	قّوضت املادة 308 مسؤولية الدولة عن محاية الضحايا ومساءلة اجلناة عن جرائمهم. وسعت احلملة 
والوصم  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  والتمييز  اإلجتامعي  والنفيس  واإلقتصادي  القانوين  التمييز  يف  التدخل  إىل 
املجتمعي طويل األمد لضحايا  اإلغتصاب. وَضِمن تدخل املعهد إثبات وجود صلة بني املادة 308 وعدد من 
املواد التمييزية األخرى يف قانون العقوبات، فضاًل عن مواد حمددة يف قانوين األحوال الشخصية والصحة العامة.

لصنّاع  هبا  التوصية  يمكن  والتي  الضحايا  حلامية  تصاحلية  إستجابات  للمعهد  الثالث  اهلدف  حّدد  التعويض: 
القرار. وقد قّدمت الشهادات الشجاعة لضحايا اإلغتصاب الذين تعرضوا للزواج من مغتِصبيهم بسبب املادة 

األهداف  عن  عامة  ملحة  التغيري  رحلة  تقّدم  اعاله:  الشكل	
احلالية وطويلة األجل للمعهد.

نقطة البدایة

المشكلة الیوم

التي تسمح للمغتصب  308الفتیات والنساء من حقھن في المساواة واإلعتراف بھن كأشخاص أمام القانون ویُجبرن على الزواج بسبب المادة تُحَرم 
.باإلفالت من المالحقة القضائیة إذا تزوج من ضحیتھ

وضع توصیات : الھدف األول
 308لصناع القرار بشأن المادة 

استناداً إلى نتائج البحوث 
مما المتعلقة بالتأثیرات ، 

واآللیات اإلجراءات یتضمن 
على جمیع المستویات بما في 
ذلك تقدیم الخدمات للضحایا

الرؤیة
آمنة ومأمونة للنساء مع حمایة بیئة 

.وإنصاف أمام القانونقانونیة 

:الھدف الثاني
 من دعماللزیادة بناء ائتالف

والشركاء الخبراء 
ومجموعات الضغط إللغاء 

308المادة 

:الھدف الثالث
كسب الدعم من 

الھیئات التشریعیة 
308إللغاء المادة 
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308 فرصة هامة للحصول عىل آراء بشأن التوصيات فضاًل عن مساعدة الضحايا عىل إستعادة كرامتهم وزيادة 
الوعي العام وبناء الدعم بني أصحاب املصلحة. وكان من املهم بصفة خاصة أن يسلط املعهد الضوء عىل أن 
األهداف القانونية حلامية الضحايا وحتقيق العدالة هلّن وإعادة تأهيلهن يمكن أال يتحقيق عىل النحو الذي يرّوج 
إعادة  العمل عىل  إىل  تسعى  308 حيث  املادة  إلغاء  املعهد جمّرد  توصيات  308. وجتاوزت  للامدة  املؤيدون  له 

تأهيل الضحايا وتعويضهّن ماليًا. 

ومن خالل حتديد أهدافه وغاياته التكتيكية هبذه الطريقة، متّكن املعهد من تركيز طاقته وموارده عىل حتقيق هذه 
األهداف.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج املرجوة. •

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري اهلدف املعقول »SMART« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية 
تبقى  ما  ومعرفة  نجاحاتكم،  وتقييم  الذي حترزونه،  التقدم  تتمكنوا من رصد  زمني حتى  بإطار  وحمددة 

لتفعلونه.

للحملة،  • التنظيمي  البناء  املدافعة:  اجراء  عنارص  من  عنرص  بكل  تتعلق  حمددة  أهداف  وضع  يف  انظروا 
والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.

عناصر اجراء المدافعة
يف تنفيذ محلة املدافعة، توّفر عنارص اجراء املدافعة هذه )البناء التنظيمي للحملة  والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع 
القرار( التوجيه الالزم لتطوير االنجازات املرحلية اخلاصة بكم. ومن املهم أن نفهم أن كل عنرص من عنارص 
اجراء املدافعة   يدعم العنارصاألخرى ويساعدكم عىل رصد التقدم الذي حترزونه وتقييم كل من أوجه القصور 
والنجاحات اخلاصة بكم. ومن شأن وضع أهداف لكل عنرص من عنارص اجراء املدافعة أن يوفر أيضًا أولويات 

التوقيت لضامن أن تعمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

الفئات  لتحديد  التكتيكية وسيلة  توّفر اخلريطة 
املستهدفة بشكل مرئي لكل عنرص من عنارص 
مواقع  احللفاء  طيف  وُيبز  املدافعة.  اجراء 
وتوّفر  الطيف.  عىل  املستهدفة  الفئات  هذه 
النشطني  احللفاء  طيف  بني  املوجودة  املواقع 
معلومات  النشطني  اخلصوم/املعارضيني  إىل 
األهداف  إىل  للوصول  التكتيك  إلختيار  مهمة 
األكثر  التكتيكات  وإن  فيها.  والنجاح  املحددة 
بشكل  تدعم  والتي  املرتابطة  تلك  هي  فعالية 
انظروا  التكتيكات األخرى.  التقّدم يف  مشرتك 
وكيفية  املستهدفة  الفئات  إرشاك  كيفية  يف 
تعزيز  بكم من أجل  اخلاصة  التكتيكات  ترابط 
اخلريطة  أدايت  نستخدم  وسوف  محلتكم. 
الفئات  لتوضيح  احللفاء  وطيف  التكتيكية 
وقع  التي  املدافعة  اجراء  بعنارص  املستهدفة 
نتدارس  وبينام  احلالة.  هذه  يف  اإلختيار  عليها 
املختارة،  والتكتيكات  املدافعة  اجراء  عنارص 
انظروا يف كيف ترتابط التكتيكات اخلاصة بكم 

من أجل تعزيز محلتكم.

للخارطة  البيانية  الرسومات  بدراسة  قوموا 
التكتيكية وطيف احللفاء ملالحظة موقع الفئات 
والحظوا  املدافعة.  اجراء  وعنارص  املستهدفة 
عالقات  خاص  بشكل  التكتيكية  اخلريطة  عىل 
القوة يف خارطة املعهد. وتشري تلك بصفة خاصة إىل مسؤوليات احلامية-املساءلة حيث أنا تسلط الضوء عىل 

الشكل	أدناه: تسّلط هذه اخلريطة التكتيكية  
الضوء عىل موقع الغايات التكتيكية لكل عنرص 

من عنارص إجراء املدافعة األربعة.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

المعھد الدولي لتضامن
-النساء 

 (SIGI)األردن

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین

مجلس حقوق اإلنسان 
التابع

لألمم المتحدة  (UPR)

منظمات المرأة على
المستوى المحلي 

اللجنة الوطنیة األردنیة
لشؤون المرأة 

(JNCW) 

الصندوق األردني الھاشمي
(جھد)للتنمیة البشریة   ) 

زعماء القبائل

USAID –
CSP/CIS

تكامل

ضحایا إغتصاب
آخرین 

محكمة 
الجنایات

وزارة العدل

الشرطةالقضاة

منظمات المجتمع
المدني األخرى 

قسم األمن العام عاءاإلددائرة 
العام 

المركز الوطني
لحقوق  

سانناإل (NCHR)

وسائل اإلعالم 
(الرادیو/التلفزیون)

اللجنة اإلستشاریة 
للخبراء

قسم حمایة األسرة

مجلس الوزراء

مؤسسة المستقبل

اللجنة الملكیة لتطویر
الجھازالقضائي 

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

أعضاء المجتمع

صناع القرار البحث الحشدبناء التنظیمي للحملة

إشراك صناع القرار
البحث 

البحث البحث
بناء التنظیمي للحملة

الحشد

البحث

الحشد

المكتب التشریعي

حزب المحافظین 
اللیبرالیین
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اهليئات احلكومية ذات الصلة بتنفيذ املادة 308.

الحظوا موقع الفئات املستهدفة عىل طيف احللفاء. حيث ركز البحث الذي أجراه املعهد خالل املرحلة األوىل 
من احلملة  عىل اهليئات التابعة لوزارة العدل والضحايا أنفسهن واملجتمع ككل )الذين متت اإلشارة إليهم باسم 
»أعضاء املجتمع املحيل وشيوخ العشائر ورجال الدين«(. وبينام انتقل املعهد إىل املرحلة الثانية من احلملة، رّكزت 
تكتيكاته عىل احلشد، حيث استهدف قطاعي احللفاء النشطني وغري النشطني من الطيف. ومن املهم أن ُندرك 
أن التكتيكات تعمل معًا من أجل امليض ُقدمًا بأهدافكم. وبينام تنظرون يف الفئات املستهدفة والتكتيكات التي 
اختارها املعهد، إستخدموا أسئلة التفّكر للتفكري يف إختيار الفئة املستهدفة والتكتيك اخلاص بكم. وعند تطوير 
طيف احللفاء اخلاص بكم، فقد جتدون أن مؤسسة معينة تقع يف رشحية خمتلفة عن األفراد الذين يعملون لدى تلك 
املؤسسة. عىل سبيل املثال، نجد أن »البملان« ممثل يف الطيف يف ثالث رشائح خمتلفة: البملان - الرشحية املحايدة 
)اخلصوم  املحافظون   - والبملان  النشطون(؛  )احللفاء  الليباليون   - البملان  موقفًا(.  يتخذوا  مل  الذين  )أولئك 
النشطون(. وهناك أيضًا متثيل لشيوخ العشائر ورجال الدين يف رشائح خمتلفة. وإن هذا هو أحد األسباب التي 
جتعل البحوث حاسمة جدًا جلهود املدافعة اخلاصة بكم. واحرصوا عىل التحدث مع أكب عدد ممكن من األفراد 
داخل مؤسسة ما للوصول إىل أولئك املهتمني واملستعدين والقادرين عىل مساعدتكم. واكتشف املعهد أن بعض 
املنظامت التي اعتقد أنا ستكون يف رشحية احللفاء النشطني الداعمني جلهوده، كانت يف املقابل يف رشحية احللفاء 
غري النشطني الذين يعملون عىل هذه املسألة من وجهة النظر اخلاصة هبم. وكان ذلك يعني أن املعهد حيتاج إىل 
أن يكون عىل إّطالع باجلهود التي تبذهلا هذه املنظامت األخرى لضامن تعزيز اجلهود التي يبذهلا بدالً من تقويضها 

من خالل إجراءات أخرى.

مفتاح	طيف	احللفاء	مع	عنارص	اجراء	املدافعة

الدائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع = كيانات املجتمع املدين •

املعهد: دائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر الغامق •

الدائرة باللون األزرق الفاتح = اهليئات احلكومية األردنية •

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة •

عنارص اجراء املدافعة •

البناء التنظيمي للحملة = باللون األزرق الفاتح املنقط وخط متقطع ▪

 البحث = خط برتقايل متقّطع ▪

احلشد = خط أخرض منقط ▪

 ارشاك صناع القرار = خط أمحر متصل ▪

الشكل	ادناه: يسلط هذا الطيف الضوء عىل موقع 
الغايات التكتيكية لكل عنرص من عنارص اجراء 
املدافعة األربعة. الحظوا ترّكز الفئات املستهدفة 

يف رشائح »احللفاء النشطني واحللفاء غري النشطني 
واملحايدين«.

محاید

ط 
نش

 ال
ف

حلی
ال

المنتدى العالمي للنساء 
في البرلمانات

المعھد الدولي لتضامن
-النساء 

 (SIGI)األردن

الشرطة

مؤسسة المستقبل

المجتمعمنظمات 
علىالمدني  

المستوى المحلي 

وسائل اإلعالم 
المركز الوطني (الرادیو/التلفزیون)

لحقوق اإلنسان

ضحایا إغتصاب
آخرین 

اللجنة الملكیة لتطویر
الجھازالقضائي 

الصندوق األردني الھاشمي
جھد)للتنمیة البشریة  

الخبراء

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

المدنيمنظمات المجتمع 
308# ضد إلغاء  

وزارة العدل

ضحیة اإلغتصاب

JNCW 

USAID –
CSP/CIS

الجاني

البرلمان

البرلمان 
اللیبرالیین

المحافظون 
البرلمان

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین
زعماء القبائل

عاءاإلددائرة 
العام 

قسم األمن العام

القضاة

الزعماء الدینیین

زعماء القبائل
محكمة 
الجنایات

منظمات مجتمع 
مدني أخرین

منظمات المجتمع 
المدني 

المستوى على 
الوطني

نساناإل حقوقمجلس 
علتابا
لألمم المتحدة  (UPR)

المكتب 
التشریعي

مجلس 
الوزراء

الحشد

إشراك صناع القرار

البناء التنظیمي الداخلي

البحث
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوّفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  أي  اختاذ  بدون 
لإلسرتاتيجات الفعالة فرصًا يف كل خطوة الختاذ اجراء ورصد التقدم املحرز وتقييمه. وتساعدكم هذه العملية 
عىل االعرتاف بالنجاحات وتعّلم الدروس من اخلطوة األوىل يف جهود املدافعة اخلاصة بكم. وتعيدكم املنهجية 
إىل اخلطوة األوىل بحيث تتمكنون من تقييم معرفتكم -	اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	اعرف	ساحة	املدافعة - 
وتقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة. خذوا وقتكم لتحديد ما قد تغري وما يتطلب املزيد 

من اجلهد.

بينام نتدارس التنفيذ الفعيل وخمرجات احلمله، فكروا يف كيف تقوم منظمتكم بالتوثيق واإلقرار بإنجازاتكم سواء 
التقدم الذي أحرزمتوه يف  املنظمة وأعضاء الشبكة، ولكن أيضًا خارجيًا لتسليط الضوء عىل  - داخليًا ملوظفي 

رحلة التغيري.

لقد حّققت احلملة إنجازات ملخصة يف النقاط التالية:

كل عنرصمن عنارص	اجراء	املدافعة	)البناء	التنظيمي	للحملة،	البحث،	احلشد،	ارشاك	صناع	القرار(.   •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني. •

التكتيكات التي تم اختيارها وأهدافها لتحقيق اجلزء املرحيل األول يف رحلة التغيري. •

النتائج التي تسلط الضوء عىل اإلنجازات الصغرية والكبرية التي حتققت يف مجيع مراحل احلملة.  •

إن أول أهداف محلة املعهد الذي سعى إىل »إلغاء	املادة	308« أحرز تقّدمًا كبريًا خالل املرحلة االوىل من محلة	
نجاة:	أوقفوا	إفالت	اجلناة	من	العقاب	وإمحوا	الناجيات	من	العنف	اجلنيس للعامني 2014-2015 إستنادًا إىل 
نتائج البحث املتعلقة باآلثار، بام يف ذلك اإلجراءات واآلليات عىل مجيع املستويات بام يف ذلك تقديم اخلدمات 
املتعمق  البحث  من  اإلنتهاء  تم  أن  وبمجرد  الشامل(.  التأهيل  وإعادة  املايل  والتعويض  احلامية  )مثل  للضحايا 
منظامت  تطلبت إرشاك  التي   )2016--2017( املقبلة  احلملة  لفرتة  استخدامهام كأساس  تم  املوقف،  وورقة 
املجتمع املدين عىل مستوى القواعد الشعبية لبناء دعم أصحاب املصلحة بام يف ذلك عىل مستوى صنع القرار. 
خالل  من  للحملة  الكيل  النجاح  يف  كبري  بشكل  املستويني  هذين  بني  األسايس  والتنسيق  الرتابط  ساهم  وقد 

التكتيكات:

بناء	حتالف	من	أصحاب	املصلحة	للمدافعة لتنفيذ توصيات للتصدي إلنتهاك حقوق ضحايا اإلغتصاب  •
بسبب املادة 308

احلصول	عىل	دعم	صناع	القرار	إللغاء	املادة	308 من قانون العقوبات االردين إلناء هذا البعد التمييزي  •
الذي ينتهك حقوق اإلنسان للنساء والفتيات

باإلضافة إىل ذلك، أحرز املعهد تقدمًا يف هدفه الثاين املتمثل يف تعديل املواد األخرى ذات الصلة يف قانون الصحة 
العامة وقانون األحوال الشخصية واختذ إجراًء فيام يتعلق هبدفه الثالث  لتعزيز آليات احلامية للضحايا. 

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحمالت

الفئة	املستهدفة: موظفو املعهد.

التكتيك:	إنشاء	جلنة	إستشارية	من	اخلرباء	واإلستشاريني.

308 اآلثار عىل  باملادة  املتعلقة  النظر  املعهد من أجل ضامن أن تشمل وجهات  اهلدف: تعزيز قدرات موظفي 
وحقوق  النفسية  والصحة  والصحة  والثقافة  والدين  القانون   - اخلبة  جماالت  خمتلف  من  والنساء  الفتيات 

معرفة  من  اجلديدة[  ]التكتيكات  منهجية  إىل  بحاجة  نحن 
وأدوات. وإن األمر اجليد هو أنا مرنة ليتم تكييفها حسب 

الوضع.

-	رنا	أبو	سندس،	مديرة	مرشوع	يف	املعهد
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اإلنسان.

النتائج: حّدد املعهد وجود حاجة لتوسيع جمموعة من جماالت اخلبة من أجل تنفيذ جهد املدافعة هذا. ومن أجل 
مساعدته عىل بناء تلك اخلبات، قام املعهد بإرشاك خباء ذوي معرفة متخصصة فيام يتعلق باملادة 308. وتشمل 
النفسية )النفسية واإلجتامعية(،  القانون، والدين، والثقافة، والصحة، والصحة  جماالت األثر ذي الصلة هذه: 
التعاقد مع خباء إستشاريني  به من خالل  أيضًا جماالت اخلبات اخلاصة  املعهد  وحقوق اإلنسان. واستكمل 
للخباء  اإلستشارية  اللجنة  من  كل  وقدمت  واإلعالم.  والبحوث  )اجلندر(  االجتامعي  النوع  جماالت  يف 

واإلستشاريني طرقًا بديلة عالج فيها املعهد حاجته إىل مهارات وقدرات إضافية. )انظروا البحث(

وقد قامت جلنة إستشارية مكونة من ثامنية أعضاء بعدد من األدوار من بينها: 1( إستعراض وإعتامد منهجية مجع 
البيانات؛ 2( حتليل حمتوى البحث؛ 3( املسامهة يف توصيات ورقة املوقف بناء عىل جمال التخصص لكل شخص. 
املجتمع  يف  واملدافعني  املعهد  موظفي  لتدريب  واإلعالم  والبحوث  االجتامعي  النوع  يف  خباء  إرشاك  وجرى 
وأعضاء  اإلستشارية  اللجنة  وأعضاء  املعهد  موظفي  متثيل  وتم  واحد.  بصوت  والتحدث  املسألة  لفهم  املحيل 
التحالف واإلستشاريني والقادة املؤثرين يف وفود رفيعة املستوى أمام صناع القرار )انظروا إرشاك صناع القرار(.

التفّكر في القدرات الداخلية
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة جمموعتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج. هل شاركت  •
النساء والرجال يف فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس املخرجات والنتائج املرجوة 
أو تشمل اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة واحلصول عىل 

املوارد واختاذ القرارات؟

انظروا يف القدرات الداخلية ملنظمتكم عىل القيام باملدافعة. ما هي آليات الدعم احلالية املعمول هبا؟ •

تنفيذ  • يف  كبى  فائدة  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  حلمالت  بالنسبة 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهونا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

اعرف ساحة المدافعة/اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهونا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

 البحث
النفسية  الصحة  وخمتيص  الطبيني  واملختصني  الدين  جمال  يف  واملفكرين  املحامني  )مثل  اخلباء  املستهدفة:  الفئة	

والصحفيني(

التكتيك:	إرشاك	اخلرباء	للبحث	يف	آثار	املادة	308	والتعديالت	ذات	الصلة.

يف  الصلة  ذات  والقوانني  واملواد   308 املادة  بآثار  يتعلق  فيام  واخلبة  والتحليل  الفهم  عىل  احلصول  األهداف: 
املجاالت التالية:

وّفر املحتوى القانوين والتطبيق اهليكيل للامدة 308 وما يتصل هبا من مواد وقوانني أساسًا لتوصيات للقضاء  •
عىل هذه القوانني التمييزية.

عملت شهادات الضحايا من الفتيات والنساء اللوايت أجبن عىل الزواج من املغتِصب إىل جانب البحوث  •
من املختصني الطبيني وخمتيّص الصحة النفسية عىل تسليط الضوء عىل ظهور مظامل عميقة وانتهاكات حلقوق 

الفتيات والنساء )انظروا احلشد(.



صفحة	128

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

قّدم املفّكرون األساس الديني لتوصيات للقضاء عىل هذه القوانني التمييزية. •

إن التحليل حسب النوع اإلجتامعي الذي تم من خالل عدسة البيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي  •
ومدركات  مواقف  حول  كبرية  رؤى  قّدم  إجتامعي  وإستطالع  الضحايا  شهادات  إىل  إستنادًا  )اجلندر( 

اجلمهور األردين )انظروا احلشد(.

النتائج: نجح املعهد يف إنتاج ورقة موقف تقّدم معلومات وتوصيات أساسية. وقد إستفاد من هذه الورقة موظفو 
املعهد واخلباء والتحالف وغريهم من أعضاء املجتمع املدين ووسائل اإلعالم واهليئات احلكومية والبملانيني 
لتوحيد املوقف من إلغاء املادة 308 والتعديالت ذات الصلة. كام ساعدت التوصيات عىل حتديد النقاط الرئيسية 
للتدخالت احلاسمة التي أوقفت املوافقة عىل التعديالت الترشيعية، مثل اإلستثناء املقرتح بشأن الفتيات دون 
سن الثامنة عرشة. وكشفت شهادات الضحايا عمق التمييز الذي تواجهه الفتيات والنساء. فبدالً من مساءلة 
اجلناة عن جرائمهم، واجهت الضحايا أنفسهن مزيدًا من الوصم واللوم. وقد إستخدم أعضاء التحالف هذه 
املعلومات بشكل فعال للتأثري عىل املواقف العامة عىل مستوى املجتمع املحيل من خالل وسائل اإلعالم ورجال 
الدين وصناع القرار. وأّدى إلقاء الضوء عىل حاالت الظلم واإلنتهاكات العميقة هذه إىل تغيري مواقف عامة 

الشعب وصناع القرار من أجل املدافعة باجّتاه إلغاء املادة 308 )انظروا احلشد(.

إجراء	التحليل	ووضع	التوصيات

حتليله  تطوير  أجل  من  بالبحوث  املتعلق  املدافعة  إجراء  جمال  يف  كبرية  وموارد  طوياًل  وقتًا  املعهد  أمىض  لقد 
وتوصياته. وتضمن البحث العديد من وجهات النظر املختلفة حول قانون العقوبات، ورّكز عىل وجه التحديد 

عىل املادة 308 من أجل وضع ورقة موقف حتّدد التوصيات لصناع القرار.

نذُكر  اخلباء  إرشاك  عىل  اجليدة  األمثلة  ومن 
االجتامعي  بالنوع  املتعلق  التقني  الدعم 
الدعم  ُقّدم  حيث  املعهد.  تلقاه  الذي  )اجلندر( 
للرتكيز  املشكلة  حتديد  مرحلة  خالل  املكثف 
وحتليلها.  وتنفيذها  البحوث  تصميم  عىل 
308، كان من األمهية  املادة  الرتكيز عىل  وعند 
املواقف  يف  الفروق  البحث  يراعي  أن  بمكان 
يتم  وكيف  واملرأة  الرجل  من  واملدركات 
النوعية  النتائج  إىل  إستنادًا  معهام  التعامل 
والكمية. وأدى إدماج منظور النوع االجتامعي 
وقد  للمعلومات.  النهائي  التصنيف  ضامن  إىل 
املؤيدين  هم  من  فهم  عىل  املعهد  ذلك  ساعد 
واملعارضني للامدة 308 يف املجتمع. ومن خالل 
للنوع االجتامعي وإجراء حتليل  البحث  مراعاة 
للمعهد  التابع  البحث  فريق  سعى  للسياسات، 
املادة  أن تؤثر هبا  التي يمكن  الطريقة  إىل حتليل 
أعضاء  أحد  وأشار  الرجال.  عىل  أيضًا   308
قبل  من  بحوثًا  أجرينا  »لقد  البحث:  فريق 
مجع  عملية  تعزيز  عىل  ساعد  النهج  هذا  ولكن 
عىل  االجتامعي  االنوع  رأيت  ولطاملا  البيانات. 
أنه كيمياء معقدة ولكن هذا جعله قاباًل للتطبيق 

وأكثر صلة«.

308 وتعديل عدد من القوانني  باإلضافة إىل ذلك، حّددت البحوث القانونية توصيات ملموسة إللغاء املادة 
تسليط  يف  النفسية  الصحة  يف  واملختصون  الطبيون  املختصون  ساعد  حيث  العقوبات.  قانون  يف  الصلة  ذات 
الضوء عىل قضايا مجع البيانات وآثارها عىل ضحايا اإلغتصاب فيام يتعلق باملواد ذات الصلة يف قانوين األحوال 

الشخصية والصحة العامة.

التأثري	عىل	حياة	الفتيات	والنساء

منها  تعاين  التي  واملستمرة  العميقة  الظلم  حاالت  عن   308 املادة  ضحايا  مع  أجريت  التي  املقابالت  كشفت 
أسامء  حتت  بشجاعة  بشهاداهتن  الضحايا  من  عدد  شاركت  حيث  الزواج.  عىل  جيبن  الاليت  والنساء  الفتيات 
مستعارة. وقد تم إعداد تلك الشهادات لتكون »قصص ضحايا« من أجل إعالم اجلمهور وصنّاع القرار بحاالت 
الظلم. وقد وفر املسح االستطالعي الذي تم أجرأه معلومات حاسمة عن مواقف ومدركات األردنيني بشأن 

اهداف  عن  عامة  ملحة  التغيري  رحلة  تقّدم  اعاله:	 الشكل	
املعهد احلالية ومستهدف واحد وتكتيك واحد ايضًا.

الرؤیة
  معبیئة آمنة ومأمونة للنساء 

وإنصاف أمام حمایة قانونیة 
.القانون

نقطة البدایة
المشكلة الیوم مثل المحامین وعلماء الدین والمتخصصین في الطب )الخبراء : ھدفمستال

(والصحة العقلیة والمتخصصین في الشؤون الجنسانیة والبحثیة

إشراك الخبراء إلجراء البحوث والتحلیالت: التكتیك

القانونیة )الحصول على البیانات والتحلیالت والخبرات : الغرض من التكتیك
 308على تأثیرات المادة ( والدینیة والثقافیةجتماعیة اإلووالصحیة والنفسیة 

والقوانین ذات الصلة لوضع توصیات لصناع القرار

حقھن في تُحَرم الفتیات والنساء من 
المساواة واإلعتراف بھن كأشخاص أمام 

ویُجبرن على الزواج بسبب المادة  القانون
التي تسمح للمغتصب باإلفالت من  308

.المالحقة القضائیة إذا تزوج من ضحیتھ

وضع توصیات لصناع : الھدف األول
استناداً إلى  308القرار بشأن المادة 

مما نتائج البحوث المتعلقة بالتأثیرات ، 
اإلجراءات واآللیات على جمیع یتضمن 

المستویات بما في ذلك تقدیم الخدمات 
للضحایا
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مسألة االغتصاب. وقد تم استخدام هذه املعلومات لصياغة الرسائل لبناء الوعي املجتمعي من خالل اجتامعات 
منظامت املجتمع املدين، ومن خالل وسائل اإلعالم بام يف ذلك التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتامعي، 

وغريها من إجراءات احلشد )انظروا احلشد(.

التفّكر في البحوث
اعرف نفسك

ما هي أشكال البحث التي حتتاجها لفهم مشكلتك التي تم حتديدها بشكل أفضل؟ •

املعلومات القائمة عىل احلقوق: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب بحقوق  ▪
اإلنسان التي يتم انتهاكها أو إعاقتها؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، 

أو اإلعاقة اثر عىل املشكلة وتكتكيات البحث. 

اهلياكل  ▪ تنفيذ  بكيفية  أكب  إكتساب معرفة  تساعدك عىل  قد  التي  التكتيكات  ما هي  التقنية:  املعلومات 
واإلجراءات؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، أو اإلعاقة اثر يف تنفيذ 

اإلجرائات والتعليامت. 

 املعلومات الترشيعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب بالقوانني والسياسات؟ ▪
القوانني  اثر يف تطوير  العمر، أو اإلعاقة  او  النوع االجتامعي  فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من 

والسياسات.

املعلومات االجتامعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب باحلواجز الثقافية  ▪
واإلجتامعية؟ فكر يف كيفية تأثري الفروق املتعلقة بالنوع االجتامعي مثل فرق األدوار بني الرجل واملرأة 

وعالقات القوة وامكانية الوصول لكل منهام إىل املوارد وصناع القرار، يف أشكال البحث التي ختتارها.

اعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

استخدام أداة »اخلريطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خبات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلباء عىل أساس موقفهم كحلفاء أو  ▪
حمايدين أو معارضني.

كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف جتميع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

كيف يتم استبعاد الفئات املهمشة من الوصول إلی التكنولوجيا أو استخدامها )مثل النساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وغريهم(

اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من اخلصوم؟ •

كيف يمكن استخدام البحوث لوضع توصيات الختاذ إجراءات إلرشاك صنّاع القرار؟ •

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واخلصوم/املعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •
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الحشد
الفئة	املستهدفة:	منظامت املجتمع املدين، والسيام املنظامت النسائية عىل املستوى املحيل.

التكتيك:	بناء	حتالف	من	املنظامت	لزيادة	الوعي	وتعبئة	اجلمهور	وإرشاك	صناع	القرار.

اهلدف:	توحيد املنظامت لرفع مستوى الوعي وبناء الدعم واإلستفادة من أصواهتم مع شيوخ العشائر ورجال 
الدين وحشد اجلمهور وإرشاك صنّاع القرار إللغاء املادة 308 وغريها من التعديالت الضارة.

النتائج: عىل املستوى الشعبي، قام املعهد يف البداية بتيسري حوارات مع خمتلف املنظامت النسائية املحلية، وشيوخ 
العشائر ورجال الدين املؤثرين، ومنظامت املجتمع املدين األخرى يف مجيع املحافظات اإلثنتي عرشة. ورّكزت 
هذه احلوارات عىل نتائج الدراسة البحثية وتوصيات ورقة املوقف للمدافعة من أجل إلغاء املادة 308. وشهد 
ذلك مولد حتالف وطني تطّور بشكل مّطرد بمشاركة أكثر من 50 منظمة خالل 2014-2015 وإرتفع العدد 

إىل أكثر من 100 من منظامت املجتمع املدين خالل الفرتة 2016-2017 من احلملة.

ومن املهم أن ُندرك أن بناء التحالفات ال حيدث بني عشية وضحاها. حيث حتتاج التحالفات إىل وقت، وجهود 
مع  والرؤية  املوقف  وورقة  أجراه  الذي  البحث  يف  وتشارك  إجتامعات،  املعهد  ويّسَ  مستمرة.  وصيانة  كبرية، 
املنظامت عىل الصعيد املحيل والوطني. وحّدد املعهد بشكل خاص املنظامت النسائية التي صنّفها كحلفاء نشطني 
وغري نشطني حمتملني. وباإلضافة إىل دعوة املنظامت إىل جهود احلشد اخلاصة به، حرض املعهد أنشطة املنظامت 

األخرى لتعزيز التعاون. وقام أعضاء التحالف بحشد الدعم عىل املستوى املحيل داخل حمافظاهتم.

املعهد من خالل حوار بني منظامت  النهائيون. حيث عمل  القرار  املواطنني هم صناع  أن  نتذكر  أن  املهم  ومن 
املجتمع املدين داخل التحالف. وكان هؤالء يف املقام األول هم الرشكاء الذين أرشكوا املخاتري والشخصيات 
الدينية والنساء األخريات والناشطني يف املجتمع املحيل. وقد وّفرت حوارات املجتمع هذه املنابر لفهم بعضهم 
البعض وإكتساب وتبادل األفكار من أجل احللول واملصادقة عىل التوصيات واملدافعة من أجل تلك التوصيات. 
ومن ثم تم توجيه هذا الدعم الشعبي إىل إجراءات جمتمعية خالل 16 يومًا من احلراك ضد العنف القائم عىل 
2016. وإستمر هذا الزخم مع  النوع االجتامعي )2015 و2016( وخالل فرتة اإلنتخابات البملانية يف عام 

اإلعرتاف بالتحالف األردين إللغاء املادة 308 الذي بلغ عدد أعضائه أكثر من 100.

متكني	منظامت	املجتمع	املدين	عىل	املستوى	املحيل: يعرتف املعهد بأن أعضاء التحالف هم األساس. وكان متكني 
يف  خمتلفة  رشائح  إىل  للوصول  الوسائل  أفضل  من  التحالف  إىل  إنضمت  التي  املحلية  املدين  املجتمع  منظامت 
التدريب  املعهد  وقّدم  املحلية.  املجتمعات  يف  والتنفيذ  القيادة  مسؤوليات  التحالف  أعضاء  وتوّلی  املجتمع. 
أعضاء  وأجرى  القضية.  هذه  بشأن  موحد  بصوت  التحدث  عىل  وقدرهتم  فهمهم  لبناء  التحالف  ألعضاء 
القرار عىل  املؤثرين وصنّاع  املجتمع املحيل األخرى والقادة  التحالف مناقشات عامة وإجتامعات مع منظامت 
وصحفيني  وحمامني  ومسيحيني  مسلمني  دين  ورجال  باحثني  بإرشاك  التحالف  أعضاء  وقام  املحيل.  املستوى 
وناشطني آخرين للمدافعة مرارًا وتكرارًا من أجل إلغاء املادة 308. وشّدد وجهاء من املجتمع عىل رضورة اختاذ 

تدابري نفسية وقانونية أفضل حلامية ضحايا اإلغتصاب وهتك العرض يف األردن.

ويف السابق، كان صنّاع القرار يقولون للمعهد »هذه مطالبكم أنتم كمنظمة وليست مطالب الشعب«. وقد تغري 
موقف صناع القرار هذا مع توسيع وحشد أعضاء التحالف الذين كانوا دائاًم موجودين وشاركوا يف إجتامعات 

مع صناع القرار. وقد أظهر ذلك دعاًم وإلتزامًا عىل املستوى املحيل للحملة وقّدم فوائد كبرية بام يف ذلك:

اإلستفادة عىل املستوى املحيل والوطني من خالل ضامن متثيل وجهات نظر متنوعة عند الضغط من أجل  •
اإلعرتاف بحق املرأة كشخص ومعاملتها عىل قدم املساواة أمام القانون

موحدة  • رسائل  لتقديم  املجتمعية  الراجعة(  )التغذية  األفعال  وردود  بالبحوث  إعالمي  فريق  سرتشد 
والرتويج هلا يف وسائل اإلعالم لضامن فهم اجلمهور للقضية والتوصيات

املستوى املحيل، وكذلك دعم اجلمهور  • املؤثرين عىل  القادة  الدينية وغريهم من  القيادات  الدعم بني  بناء 
العام من خالل الوعي املجتمعي بالقضية

التحّقق من الدعم العام ملطالبة صناع القرار بالتدخل يف القانون التمييزي. •

التنسيق	مع	جهات	أخرى	خارج	عضوية	التحالف. مل تكن مجيع املنظامت التي تعمل عىل إلغاء املادة 308 جزءًا 
من حتالف املعهد. فعىل سبيل املثال، تلّقى عدد من املنظامت دعاًم ماليًا للعمل عىل إلغاء املادة 308. ويف حني رأى 
املعهد أن هذه فرصة إجيابية، فإن تنسيق اجلهود لتحقيق أقىص قدر من النتائج مل يتحقق بسهولة. ففي حزيران/
يونيو 2016، عىل سبيل املثال، عقد اجتامع تنسيقي بني املعهد ومنظمتني أخريني تعمالن عىل إلغاء املادة 308 من 

قالت وفاء سعيد بني مصطفى، حمامية وعضوة يف البملان، 
البملانيات  ائتالف  ورئيسة  املرأة  كتلة  رئاسة  حاليًا  وتتوىل 
املادة  إلغاء  »يشّكل  املرأة:  ضد  العنف  ملناهضة  العرب 
بدأت  لقد  النسائية يف األردن.  للحركة  انتصارًا هامًا   308
أجل  من  باملدافعة  بدأُت  عندما   ،2013 عام  يف  مشاركتي 
البملان  أعضاء  من  جمموعة  جانب  إىل  املادة،  هذه  إلغاء 
عرش.  السابع  األردين  البملان  يف  خدمتهم  أثناء  اآلخرين 
إىل  باحلاجة  القوي  إيامين  بسبب  اإلجراء  هذا  بدأت  ولقد 
قوانيننا  يف  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء 
حقوق  هلا  مواطنة  األردنية  املرأة  أن  أرى  حيث  الوطنية، 

وواجبات متساوية.

من  أكثر  آب/أغسطس   2 يف  البملان  يف  املناقشة  وحرض 
بتوزيع  وقاموا  املدين  املجتمع  وممثيل  الناشطني  من   200
واحد  يوم  توقيعًا يف   5,000 اإلنرتنت ومجعوا  عريضة عىل 

من اجلمهور، دعاًم هلذا اإلصالح الترشيعي.

املصدر:	الربملان	األردين	يلغي	القانون	الذي	يسمح		
للمغتِصبني	بتجنّب	املالحقة	القضائية	من	خالل	الزواج	من	

ضحاياهم، هيئة األمم املتحدة للمرأة، اجلمعة، 4 اب/ 
 أغسطس 2017.

https://bit.ly/2I4xG9M

https://bit.ly/2I4xG9M 
https://bit.ly/2I4xG9M 
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قانون العقوبات - اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )JNCW - منظمة شبه حكومية( والصندوق األردين 
اهلاشمي للتنمية البرشية )JOHUD( وترأست اإلجتامع سمو األمرية بسمة بنت طالل. واتفقت مجيع األطراف 
باإلمجاع عىل أنه بدون مراجعة كاملة لقانون العقوبات بأكمله من منظور النهج القائم عىل احلقوق/ومن منظور 
النوع االجتامعي، ستتمحور قضايا حقوق املرأة »حول التفاوض مع احلكومة« بدالً من »تغيري اخلطاب« حلقوق 
املرأة ككل. فعىل سبيل املثال، اتفقت املنظامت عىل أنه إذا ألغيت املادة 308، مع اإلبقاء عىل املادة 340 املتعلقة 
بـ«جرائم الرشف«، فلن يكون قد تم فعل سوى النذر اليسري من أجل النهوض بحقوق املرأة. وقد جرى تبادل 

هام للمعلومات من أجل النهوض بجهود املدافعة الكلية:

تشارك الصندوق األردين اهلاشمي للتنمية البرشية باألسئلة التي ظهرت من جلسات التشاور عىل مستوى . 1
املحافظات مع الشباب مما أدى إىل قيام املعهد بتقديم املدخالت التقنية عىل اإلجابات وإضافتها إىل ورقة 

أسئلة وأجوبة املعهد عىل املادة 308. 

قانون . 2 تعديالت  بشأن  اخلاصة هبام  املواقف  املرأة ورقتي  لشؤون  األردنية  الوطنية  واللجنة  املعهد  تشارك 
العقوبات لتوحيد االستجابات.

رّشحت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة أشخاصًا لإلنضامم إىل وفد املعهد رفيع املستوى إىل صنّاع . 3
إىل  لينضموا  املحافظات(  من  وغريهم  وناشطات،  دينية،  وشخصيات  خماتري،  املثال،  سبيل  )عىل  القرار 
أولئك الذين رشحهم أعضاء حتالف املعهد من أجل إرشاكهم خالل وبعد فرتة اإلنتخابات البملانية لعام 

.)2016

إن فوائد التحالفات واجلهود التعاونية تفوق بكثري التحديات التي تواجهها. حيث كان من املهم أن يفهم املعهد 
املقر  الرغم من أن  املثال، عىل  املنظامت إستنادًا إىل مواقعها. عىل سبيل  التي تواجهها  اإلختالفات والتحديات 
عىل  معًا  عملوا  أنم  إال  املعهد،  حتالف  يف  عضوًا  يكن  مل  البرشية  للتنمية  اهلاشمي  األردين  للصندوق  الرئييس 
رفع مستوى الوعي لتعزيز محلة املدافعة. ويف الوقت نفسه، كانت مراكز تنمية املجتمع املحلية التابعة للصندوق 
- إربد واملفرق - مشاركة يف التحالف يف وقت مبكر. وكان دور هذه املراكز هو تنفيذ العديد من ورش عمل 
التوعية املجتمعية عىل املستوى املحيل، يف حني رّكز دور املعهد عىل التعامل مع صناع القرار. ويمكن للممولني 
أنفسهم أن يؤدوا دورًا هامًا يف تيسري عمليات عقد  اإلجتامعات. ووّفر برنامج دعم مبادرات املجتمع املدين التابع 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID CIS( مساحة إلنعقاد هذه اإلجتامعات ودعمها. 

إعالء	أصوات	الضحايا: أتاح أعضاء التحالف يف املعهد منبًا إلعالء أصوات الضحايا من خالل إصدار بيانات 
متعددة املصادر تسلط الضوء عىل التمييز والعواقب املرتتبة من تطبيق املادة 308. وقد أدى هذا إىل منافع مّجة 
انتباه وسائل اإلعالم وحشد املجتمع األردين األوسع لفهم احلاجة  ونتائج كبرية بقيام أعضاء التحالف بلفت 
يف  عضو  وهو  البرشية،  للتنمية  اهلاشمي  األردين  الصندوق  استضاف  املثال،  سبيل  عىل   .308 املادة  إلغاء  إىل 
التحالف، جلسة ملدة ساعتني مع ممثيل اجلمعيات يف جرش. وقبل بدء املناقشة، قام متطوعون شباب بتنفيذ عدد 
اجلاين  بالفتاة وحتمي  الرضر  املادة  هذه  ُتلِحق  كيف  ُتبز  منها رسالة  يعكس كل  القصرية  التمثيلية  املقاطع  من 
وكيف يمكن أن يسارع املجتمع أحيانًا يف إلقاء اللوم عىل الفتاة عندما تقع مثل هذه احلوادث. واستندت هذه 
املقاطع التمثيلية إىل جتارب فعلية للضحايا، وكانت بمثابة مقّدمة للنقاش حول بحوث املعهد واملوقف اجلامعي 

إللغاء املادة 308 مع املنظامت.

فرصة   2016 عام  يف  األردنية  البملانية  اإلنتخابات  فرتة  أتاحت  التحالف:  جهود	 لتعظيم	 الفعاليات	 توقيت	
التواصل مع املرشحني.  ألعضاء التحالف إلختيار خماتري وشخصيات دينية وناشطات وغريهم إلرشاكهم يف 
عن  املدافعة  يف  اهلام  ودورهم   308 املادة  من  موقفهم  عن  للحديث  املرشحني  مع هؤالء  املعهد  إجتمع  حيث 
حقوق النساء والفتيات. وإنضمت هذه الشخصيات املؤثرة إىل أعضاء التحالف للتواصل مع املرشحني من أجل 
فهم موقفهم من املادة 308. وقد مّكن ذلك املعهد من تقييم من يمكنه التفاعل معهم حاملا تنعقد أوىل جلسات 

البملان يف ترشين الثاين/نوفمب 2016.

قد استثمر املعهد بشكل خاص توقيت فعالية سنوية هامة - محلة	الـ16	يومًا	من	احلراك	ضد	العنف	القائم	عىل	
النوع	االجتامعي	)اجلندر( - لتسليط الضوء عىل محلته يف عامي 2015 و2016. وبدأت األيام الـ16 من احلراك 
يف 25 ترشين الثاين/نوفمب الذي يصادف اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة، واختتمت يف 10 كانون 
األول/ديسمب، اليوم العاملي حلقوق اإلنسان. ومن شأن توقيت أحداث املدافعة التي تتزامن مع تواريخ هامة، 
وخاصة عندما جتذب هذه التواريخ االنتباه إىل مشكلتكم، أن يؤدي إىل إمكانية إرشاك أشخاص مؤثرين للغاية. 
2016، ]يف[ كانون األول/ديسمب، حّثت صاحبة السمو امللكي األمرية  عىل سبيل املثال، خالل إطالق محلة 
بسمة بنت طالل وسائل اإلعالم املحلية عىل رفع مستوى النقاش حول املادة 308 املثرية للجدل، حيث قالت: 
)يتمّثل	دور	وسائل	اإلعالم	يف	بناء	موقف	موّحد	ضد	تلك	املادة	ورفع	مستوى	النقاش	جلعلها	قضية	رأي	عام(13. 

إستغّل املعهد هذه األحداث/الفعاليات للدفع بالزخم إىل األمام. عىل سبيل املثال، إستخدم املعهد هذا الزخم 

الصحفي،  املؤمتر  قاعة  عىل  رهيب  صمت  خّيم 
عندما قامت فتاتان صغريتان، كالمها ضحية للامدة 

308، بالتشارك بقصتيهام.

مهست نادية )إسم مستعار( بصوت منخفض »لقد	
اغتصبني،	ومحلت	بطفل،	وعندما	ُولد	ابني،	أخذوه	

مني«.

نادية التي تزوجت ]ليس من مغتِصبها[ تكافح من 
أجل إعادة ابنها وطلبت من املعهد أن يساعدها يف 

ذلك.

الضحية الثانية، ليىل )إسم مستعار(، التي اغتصبها 
وعندما  أيضًا،  بطفل  محلت  قد  العمل،  صاحب 
إخفاء  بعد  أرسهتا  إلخبار  بالشجاعة  أخريًا  حتّلت 
اإلغتصاب واحلمل لفرتة من الوقت، قالت »كنت	

أخشى	أن	يقتلوين«.

لشهادات  اإلستامع  »كان  املشاركني:  أحد  وقال 
جدًا،  مؤثرًا  أمرًا  مبارش  بشكل  الفتيات  هؤالء 
حيث أجهش اجلميع يف الغرفة بالبكاء، بام يف ذلك 

الرجال«.

13 املصدر: جملس الوزراء يوافق عىل قانون العقوبات 

املعدل بشطب املادة 308، اجلوردان تايمز 23 نيسان/أبريل، 
.2017 

https://bit.ly/2pbIj4U

https://bit.ly/2pbIj4U
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

للتواصل مع صناع القرار مثل النائب وفاء بني مصطفى لتنسيق سلسلة من اللقاءات مع اللجنة القانونية وجلنة 
املرأة يف البملان. وقد أتاح ذلك فرصة للتواصل أيضًا مع املسؤولني املعاد انتخاهبم الذين أعربوا عن تأييدهم 

السابق هلذه املسألة للميّض قدمًا يف إلغاء املادة 308.

انظروا يف كيفية البناء عىل زخم الفعاليات اخلاصة حتى قبل موعد تلك الفعاليات. ومن املهم أن ندرك أن اختتام 
حدث خاص ال يعني ناية محلة املدافعة، إال إذا كنتم قد حققتم أهدافكم. 

الفئة	املستهدفة: وسائل اإلعالم )التلفزيون والراديو ومنصات وسائل التواصل االجتامعي(.

التكتيك: تعزيز نتائج البحث الرئيسية والتوصية بإلغاء املادة 308.

اهلدف:	إعالء	صوت	الرسائل	املوحدة	لكسب	دعم	اجلمهور	وصنّاع	القرار.

تسلط  صحفية  مؤمترات  وعقد  الصحفية  البيانات  من  سلسلة  لنرش  البحثية  املعلومات  إستخدام  تم  النتائج: 
الضوء عىل التوصيات الرئيسية، بام يف ذلك الدعوة إىل إلغاء املادة 308. حيث حّدد املعهد صحفيني يمكنهم 
له ضحايا االغتصاب.  تتعرض  الذي  التمييز  النوع االجتامعي عند احلديث عن  تراعي  تقارير إعالمية  تقديم 
تريدون  التي  واملعلومات  حمددة  إتصال  جهات  بتحديد  قوموا  اإلعالم،  وسائل  مع  التواصل  يف  النظر  وعند 
تعزيزها. فعىل سبيل املثال، قّدمت نتائج البحوث التي أجراها املعهد وقصص	الضحايا رسائل موحدة إللغاء 
املادة 308 ملجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم بام يف ذلك التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتامعي، 
فضاًل عن دعوات حلضور إجراءات احلشد األخرى وعمل تقارير عنها. كام شّكل املعهد فريقًا إعالميًا لصياغة 

واختيار رسائل رئيسية استنادًا إىل ردود الفعل )التغذية الراجعة( من أعضاء التحالف.

الصحف  يف  نرشها  تم  التي  الدراسة  نتائج  عىل  الضوء  لتسليط  بيانية  معلومات  خمططات  بإعداد  املعهد  وقام 
املحلية وتم توزيعها يف مجيع األنشطة التي قام هبا املعهد وأعضاء التحالف. وجرى إستعراض مجيع املواد املنتجة 
املثال،  سبيل  عىل  االجتامعي.  النوع  تراعي  أن  عىل  اإلمكان،  قدر  احلرص،  وتم  واملدافعة  التوعية  ألغراض 
املناسبات،  بعض  ويف  البحث.  نتائج  لتعكس  كلها  والرسائل  والفيديو  البيانية  املعلومات  خمططات  تعديل  تم 
املعنية الستخدامها يف الفتات وملصقات  السلطات  إذن من  العامة عمدًا للحصول عىل  الرسائل  تم مراجعة 

الشوارع. كام نرش املعهد سلسلة من البيانات الصحفية وعقد مؤمترات صحفية للدعوة إىل إلغاء املادة 308.

وتم بث إعالنات توعوية عىل عدة حمطات إذاعة حملية لتصوير قصص جناة أفلتوا من 
أحكام بالسجن بزواجهم من النساء والفتيات اللوايت إغتصبوهن، مما أتاح هلم اإلختباء 
وراء املادة 308. وتم إنتاج مقطعي فيديو قصريين عن احلملة: حيث ظهر يف املقطع األول 
فتاة تعرضت لتحّرش واهُتمت ظلاًم بأنا تعّرضت لالغتصاب من قبل جارها. وتؤدي 
اجلاين  من  الزواج  عىل  إجبارها  إىل  احلادث  لتغطية  عائلتها  ورأي  املجتمعية   املسميات 
مع  القصرية  املقابالت  من  سلسلة  الثاين  املقطع  ويعرض  https://bit.ly/2gntiKa؛ 
فاحصني طبيني، ومستشار يف علم النفس اإلكلينيكي، وباحث ومفّكر إسالمي، وطبيبة 
وقضايا  اجلنائية  القضايا  يف  خمتص  وحمامي  اإلنجابية،  احلقوق  جمال  يف  وناشطة  نسائية 
وصفحة  اليوتوب  عىل  املقطعني  هذين  نرش  وتم   .https://bit.ly/2tafze2 األحداث 
الفيسبوك اخلاصة باملعهد. ونّظم املعهد حلقة نقاشية عقب عرض عام ودعا شخصيات 
بارزة تضمنت ممثلني عن وسائل اإلعالم للتعبري عن آرائهم. وتألفت احللقة النقاشية من 
العني مي أبو السمن والنائب وفاء بني مصطفى والنائب السابق والصحفي مجيل النمري 
غنيامت.  مجانة  الغد  صحيفة  حترير  ورئيسة  عبنده  فخر  األردين  التلفزيون  قناة  ومذيعة 
وأشار ممثلو وسائل اإلعالم إىل أن دور وسائل اإلعالم هو تسليط الضوء عىل املادة 308 

وأثرها السلبي وخاصة عىل الضحية.

التفّكر في الحشد
اعرف نفسك

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة بكم؟ •

النساء  • املثال،  املهمشة من أجل حشدها )عىل سبيل  الفئات  قد حتتاجها  التي  اخلاصة  اإلعتبارات  ما هي 
واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم(.

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

يف  املفتي  قال  تايمز،  اجلوردان  نرشته  مقال  من  مقتطفات 
دار اإلفتاء ومدير وحدة العالقات العامة والتعاون الدويل 
حسن أبو عرقوب »تلّقينا	استعالمًا	من	مواطن	حول	موقف	
اإلسالم	فيام	يتعلق	بقتل	النساء	فيام	ُيسمى	بجرائم	الرشف،	
الشيخ  فضيلة  قال  حيث  الصدد«.  هذا	 يف	 فتوى	 وأصدرنا	
احتفال  مع  يتزامن  االستعالم  إن  تايمز  اجلوردان  لصحيفة 
األردن بحملة الـ16 يومًا من احلراك ضد العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف األردن و»أعتقد	أن	هذا	كان	توقيتًا	جيدًا	
ألننا	نتحدث	هنا	عن	احلق	يف	احلياة«. وتنص تلك الفتوى، 
وفقًا ألبو عرقوب، أن قتل أنثى من األقارب بدعوى رشف 

العائلة خيالف تعاليم الرشيعة اإلسالمية.

املقال الكامل: جرائم الرشف املخالفة لتعاليم اإلسالم - 
الفتوى، جوردان تايمز، بقلم رنا حسني، 1 كانون األول/

.https://bit.ly/2hd6BHD 2016 ديسمب

https://bit.ly/2gntiKa
https://bit.ly/2tafze2
https://bit.ly/2hd6BHD 
https://bit.ly/2hd6BHD 
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

اعرف ساحة المدافعة

إستخدموا أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

من هم األشخاص واملنظامت واملؤسسات املعنيون يف قضّيتكم والذين قد حتتاجون إىل حشدهم؟ ▪

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل للمعنيني أو املترضرين )مثل  ▪
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمشة، إىل آخره(

يتحملون  ▪ الذين  ألولئك  أفضل  فهم  لدينا  ليكون  نجرهيا  أن  نحتاج  التي  اإلضافية  البحوث  هي  ما 
املسؤولية بشأن هذه القضية؟

إستخدام أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشحية. عىل  •
سبيل املثال:

احللفاء النشطون - ما هي التكتيكات التي سُترشك حلفاءكم لكي يصبحوا أكثر نشاطًا يف العمل معكم  ▪
من أجل حتقيق اهلدف؟

احللفاء غري النشطني - ما هي التكتيكات التي ستزيد من اهتامم واستعداد هؤالء احللفاء لالنتقال إىل  ▪
موقف »احلليف النشط«؟

اإلجتامعي  • بالنوع  صلة  ذات  جوانب  أي  تشمل  أو  التكتيك  خيارات  تعكس  هل  التكتيكات:  اختيار 
واختاذ  املوارد  إىل  والوصول  القوة  وعالقات  واملرأة  الرجل  بني  األدوار  يف  اإلختالف  مثل  )اجلندر( 

القرارات؟

ما هي الفرص املتاحة للقيادة والتنفيذ التي يمكنكم مشاركتها مع احللفاء لتعزيز قدرات منظمتكم وتعزيز  •
النساء، األشخاص ذوي  املستهدفة )مثل  فئتكم  املدافعة اخلاصة بكم؟ وكيف يمكنكم ضامن متثيل  محلة 

اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهود احلشد التي تقومون هبا؟ •

ما هو الغرض من استخدام التكنولوجيا )اإلتصال من أجل التنسيق والتواصل من أجل زيادة الوعي  ▪
والتواصل من أجل حشد اإلجراءات، وما إىل ذلك(؟

من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

اعرف خصمك

كيف سيكون رد فعل اخلصوم عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صناع القرار
الفئة	املستهدفة: أعضاء البملان.

التكتيك:	إرشاك	صنّاع	القرار	لطرح	التعديالت	املوىص	هبا	داخل	الربملان.

اهلدف: إلغاء املادة 308 والقوانني ذات الصلة من خالل اإلجراءات الترشيعية.

النتائج: عمل املعهد مع أعضاء التحالف إلجراء حوارات رسمية مع صنّاع القرار يف مواقع السلطة الذين كانوا 
مهتمني ويمكن إقناعهم بامليض ُقُدمًا بالتوصيات املقرتحة ضمن هيكل البملان وإجراءاته. وعىل مستوى إختاذ 
القرار، إجتمع املعهد مع شخصيات مؤثرة وصناع القرار وأعضاء كل من جمليس األعيان والنواب الذين رشح 
بقوة عن حقوق  املدافعة  بني مصطفى،  النائب وفاء  قّدمت  املثال،  308. عىل سبيل  املادة  إلغاء  هلم موقفه من 
املرأة، فرصًا للمعهد وأعضائه يف التحالف للتفاعل مع أعضاء اللجنة القانونية وجلنة املرأة يف البملان لتثقيفهم 

حول املادة 308.

وتوّفر هذه احلملة فرصة ممتازة للتفكري يف »معرفة ساحة املدافعة« من أجل االستفادة من التحول والتغيريات. 
لتطوير  امللكية  اللجنة  بتشكيل  امللك  قام  عندما   2016 األول/أكتوبر  ترشين  يف  واضحًا  التحول  هذا  وكان 
اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وقد أتاح ذلك فرصة جيدة للمعهد للتفاعل مع اللجنة امللكية وتقديم 

املجتمع.  تغيري  من  حيوي  جزء  هو  الترشيع  تغيري  أن  أعتقد 
واآلن بعد أن تم إلغاء املادة 308، علينا أن ننتظر ونرى كيف 
ستكون ردة فعل املجتمع. واألهم من ذلك، هو إلغاء القانون 
النساء  بقتل  تتعلق  معينة  جلرائم  املخفف  العذر  يمنح  الذي 
]املادة 98[ قد ألغي أيضًا، وهذه رسالة قوية إىل املجتمع بأنه لن 
يكون هناك أي تساهل قانوين يف هذه اجلرائم. ولن يكون هناك 
غطاء قانوين للجناة. وإن الرسالة التي نرسلها إىل املجتمع هي 
- حيث أن املساواة  رسالة صحيحة، تقوم عىل مسألة املساواة 
]املغتِصبني[،  معاقبتهم  يتم  مل  وإذا  بأرسه.  للمجتمع  حق  هي 
فإنم سوف يكّررون فعلتهم مرة أخرى. لقد نجحنا يف محاية 
املرأة، واآلن، من واجب الدولة محاية هؤالء النساء ودعمهن، 
املجتمع  يف  قبوهلن  عىل  والعمل  هلن  والتمكني  الرعاية  وتوفري 

كضحايا وناجيات وليست مذنبات.

-	وفاء	بني	مصطفى،	النائب	األردنية	التي	قدمت	الترشيع	
األويل	إللغاء	املادة	308	يف	عام	2013

املصدر: زينة طحان، التقوا باملرأة التي مارست الضغط إللغاء 
آب/  4 اإلنجليزية،  اجلزيرة  األردن،  يف  االغتصاب  قانون 

أغسطس 2017. 
https://bit.ly/2usbFen

https://bit.ly/2usbFen
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ورقة موقفه التي تشدد عىل أمهية إلغاء املادة 308 إىل جانب املسائل الترشيعية األخرى املتعلقة بحقوق املرأة. 
حيدث.  حتوالً  هناك  أن  اتضح  العقوبات،  لقانون  امللكية  اللجنة  أجرته  الذي  األويل  االستعراض  أعقاب  ويف 
واستخدمت ورقة املوقف اخلاصة باملعهد، التي ُقّدمت إىل أعضاء اللجنة، للتوصية بإلغاء املادة 308. وأقّرت 
308 التي تسمح  احلكومة صيغة جديدة من قانون العقوبات تتضّمن تعديالت بإلغاء الفقرة الواردة يف املادة 
للمعتدي اجلنيس باإلفالت من العقاب إذا تزوج من ضحيته. وأظهر ذلك حتركًا إجيابيًا للغاية. وأصدر املعهد 
308. ولكن يف الوقت ذاته تم استحداث تعديل جديد  بيانًا رّحبوا فيه هبذا التعديل للامدة  وأعضاء التحالف 
خاص  بوجه  اهلشة  العمرية  الفئة  هذه  سيجعل  مما  عامًا،  و18   15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  الضحايا  بشأن 
القرار  صنّاع  لتذكري  استخدامها  من  املعهد  متّكن  التي  الضغط  نقاط  إحدى  وكانت  مستمرة.  إلساءة  معّرضة 
بأن توصيات األمم املتحدة اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل لألردن تتضمن اإلزالة الكاملة للامدة 308 
ونتيجة  الطفل.  حقوق  التفاقية  مبارشًا  انتهاكًا  سيشّكل  املقرتح  التعديل  وبأن  األردين،  العقوبات  قانون  من 
لالستجابة السيعة من املعهد وأعضاء التحالف، فضاًل عن املنظامت األخرى التي تشاركهم نفس املوقف تم 

سحب النسخة املقرتحة من قانون العقوبات من البملان.

يف حني أعلن جملس الوزراء قرار إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات، بقي القرار النهائي يف يد البملان )جمليس 
األعيان والنواب(. وهلذا، واصل املعهد االجتامع مع نواب وأعيان مؤثرين يمكنهم أن يشّجعوا عىل إلغاء 308. 
ومن أجل أن يثبت للبملانيني الدعم املقدم من طيف واسع من املجتمع املدين، نّظم املعهد وفودًا رفيعة املستوى 
للضغط عىل اهليئات احلكومية وأعضاء البملان إللغاء املادة 308 - حيث تم تنظيم أحد هذه الوفود يف كانون 
الوفد  املحافظات. والتقى  308« من كل  املادة  »التحالف األردين إللغاء  2017 مع حضور ممثيل  الثاين/يناير 
اللجنة  النواب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى وصفاء املومني ونبيل غيشان ومصطفى خصاونة رئيس  مع 
بني مصطفى ونبيل غيشان وصفاء مومني شفهيًا عن دعمهم  النواب خالد رمضان ووفاء  القانونية. وأعرب 
إللغاء املادة 308. ونتيجة لذلك، تم تنظيم وفود إضافية للقاء ملتقى البملانيات األردنيات وعدد من اللجان 

مثل جلنة املرأة يف جملس األعيان، وأعضاء البملان من جلنة املرأة والطفل وجلنة احلريات.

التفّكر في إشراك صّناع القرار
توّفر عنارص إجراءات املدافعة   هذه فرصًا ممتازة إلرشاك صنّاع القرار واالعرتاف باإلنجازات التي حتققت يف 
التكنولوجيا قد تساعد عىل تعزيز جهودكم يف كل جمال.  املهم أن نالحظ أن  التغيري اخلاصة بكم. ومن  رحلة 
وعالوة عىل ذلك، انظروا يف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم حتضرياتكم إلرشاك صنّاع القرار لتعزيز جهود 

املدافعة اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص اجراء املدافعة   التي تم بيانا:

اعرف نفسك

البناء	التنظيمي	للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  إرشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلباء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلباء، وما إىل ذلك(؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪

اعرف خصمك

 البحث •

كيف يمكن للبحوث أن حترّضكم للتفاعل مع صنّاع القرار الذين قد يعارضون موقفكم أو توصياتكم؟ ▪

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟
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إرشاك	صنّاع	القرار	 •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

اعرف ساحة المدافعة

احلشد •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك	صنّاع	القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهونا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعونا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي االعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪

المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية

ترد النتائج الكلية للمدافعة يف املخرجات املبينة أعاله. حيث تسلط هذه القضية الضوء عىل مدى أمهية املتابعة 
والتقييم يف مجيع مراحل عمليات املدافعة. ويسمح هذا لكم أن تكونوا مرنني؛ وأن تستفيدوا من فرص التوقيت؛ 
الختاذ  مالءمة  أقل  أو  أكثر  السياق  يصبح  عندما  أو  جديدة،  معلومات  عىل  احلصول  عند  تغيريات  جتروا  وأن 
إجراءات معينة. وقد نجحت اليقظة احلاسمة من جانب املعهد وحتالفه يف دحض حماولة إدخال تعديالت أكثر 

رضرا عىل املادة 308. وكانت عملية املتابعة والتقييم املتواصلة للحملة عنرصًا حاساًم يف حتقيق النجاح.

العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة  
والخطوة الثانية: بناء رؤية

التمييزية	التي	تعارض	 خفض	عدد	القوانني	واألنظمة	الوطنية	 التايل:  النوايا العام  البداية، خرج املعهد ببيان  يف 
حقوق	اإلنسان	اخلاصة	باملرأة	والفتيات. وال يزال هناك املزيد من هذه القوانني واألنظمة التي جيب عىل املعهد 
التصدي هلا، ولكن من املهم أخذ بعض الوقت لإلحتفال بالنجاحات الصغرية والكبرية. فقد حّقق املعهد نجاحًا 

كبريًا يف رحلة التغيري نحو رؤيته نحو	بيئة	آمنة	ومأمونة	للنساء	مع	محاية	قانونية	وإنصاف	أمام	القانون.

التفّكر في خطة العمل
اعرف نفسك

انظروا يف حالة محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

ما الذي تغري يف املشكلة بسبب محلتكم؟ ما الذي تغري بالنسبة ألصحاب املصلحة؟ كيف تم إرشاك الفئات  •
املهمشة ومتكينها يف القيادة وصنع القرار؟

والبحث،  • للحملة،   التنظيمي  ببناء  اخلاصة   املدافعة  اجراء  عنارص  يف  املحددة  املرحلية  امُلنجزات  هي  ما 
واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار ؟

كيف عّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •
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هل ما زالت االنجازات املرحلية التالية يف رحلة التغيري اخلاصة بكم ذات صلة بناء علی السياق احلايل؟ •

التغيري اخلاصة بكم؟  • التايل يف رحلة  املرحيل  االنجاز  أولويات  يمكنكم إرشاك حلفائكم يف حتديد  كيف 
وصنع  القيادة  يف  للمشاركة  أكب  بشكل  ومتكينهم  األخرى  املهمشة  والفئات  النساء  إرشاك  يمكن  كيف 

القرار يف املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

ما هو املطلوب يف السياق احلايل إلحراز تقّدم نحو رؤيتكم؟ •

اعرف خصمك

كيف إستجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  خصومكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم  كيف 
إستجابة؟

ما هي اإلستعدادات التي يمكنكم إختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل اخلصوم؟ •



االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات
المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني
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نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املرأة يف الرعاية الصحية. 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

السالمة واألمن - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - املادة 25  2 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية - املادة 12د 3 واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - املادة 12 4

 نطاق المدافعة     
حميل

عناصر إجراء المدافعة 5

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني اإلنشغال باألنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية إلجراء أي محلة 
مدافعة: البناء	التنظيمي	للحملة	والبحث	واحلشد	وإرشاك	صنّاع	القرار. وتوّفر هذه احلالة أفكارًا حول عنارص 

العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. وتوّضح دراسة احلالة هذه الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة 

12 متوز/يوليو، 2017 - 31 آذار/مارس، 2017

املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق   1

اإلنسان  حقوق  نج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة 
 لعمل العدالة االجتامعية«، املدافعون عن حقوق اإلنسان 

 )http://bit.ly/1TmOp6v(. منهجية التكتيكات  
واملشاركة؛  التمييز.  وعدم  واألمن؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة 
واحلامية-املساءلة. مالحظة: يمكن وضع احلقوق املذكورة يف هذه 
»الفئات« األربع يف أي جمال حسب السياق الذي يتم فيه انتهاك 
احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: قد يتم وضع احلق يف االنضامم 
»املشاركة«  من  بدالً  واألمن«  »السالمة  حتت  العامل  نقابات  إىل 

حينام يكون تنظيم العامل أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطريًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )UDHR( املادة 25 - لكلِّ 

شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له 
والعناية  واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  ًة  وخاصَّ وألرسته، 
ما  يف  احلقُّ  وله  الرضورية،  االجتامعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية 
ل  يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ
أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي 

تفقده أسباب عيشه.

3 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تقّر   :12 املادة   -  )ICESCR(
اجلسمية  الصحة  من  مستوى  بأعىل  التمتع  يف  إنسان  كل  بحق 
والعقلية يمكن بلوغه، )د( هتيئة ظروف من شأنا تأمني اخلدمات 
الدويل  العهد  املرض.  حالة  يف  للجميع  الطبية  والعناية  الطبية 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

 )CEDAW( 4 اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ   .1  :12 املادة   -
للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل 
احلصول  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  أساس  عىل  هلا،  تضمن  أن 
عىل خدمات الرعاية الصحية، بام يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم 
األرسة. 2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه املادة تكفل الدول 
األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيام يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة 
ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية عند االقتضاء، وكذلك 

تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.

املبينة يف »حقيبة  األربعة  املدافعة  إجراء  يأيت حتديد عنارص   5

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن. وكان السيد فيصل ابو 
السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 2010 
وأثناء   .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا 
الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم 
التي قامت هبا منظمته  املدافعة  للتكتيكات اجلديدة يف جهود 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
لقـــد تناولت محلة االحتـــاد النوعي للمزارعـــات املنتجات )االحتـــاد( »املدافعة	من	أجل	حـــق	املزارعات	
يف	التأمـــني	الصحي	املجـــاين« العوائـــق النظامية، مما منـــح للنســـاء املزارعات حقهـــن يف احلصول عىل 
الرعاية الصحية. لقد ســـلطت محلـــة املدافعة هذه الضوء عىل عدة عنارص حاســـمة مـــن التجربة احلياتية 

للمزارعـــات التي تؤثر بشـــكل مبارش عىل حقهـــن يف احلصول عـــىل التأمني الصحـــي املجاين وهي:

ظروف	العمل: تتعرض املزارعات ملخاطر العمل دون وجود أحكام تتعلق بالصحة والسالمة العامة )مثل  •
احلرارة واملواد الكيميائية واملبيدات احلرشية ولدغات العقارب واألساليب املستخدمة يف نقل املزارعات 
إىل مناطق العمل والتي تعرضهن للخطر(. باإلضافة إىل ذلك؛ عادة ال يضمن أصحاب العمل يف املزارع 
الصغرية بشكل رئييس مستوى مالئم للنظافة، بل وال توجد مرافق عامة متاحة - مثل الوصول إىل مياه 

الرشب ودورات املياه؛ كام أنم ال يقّدموا الوجبات للمزارعات طوال اليوم.

التعويضات	املالية	)األجور(: تعاين املزارعات من التمييز يف األجر. حيث تعمل املرأة يف الزراعة لساعات  •
يف  دينارًا   220( األردين  العمل  قانون  يف  حمدد  هو  كام  لألجور  األدنى  احلد  عن  تقل  أجور  ولقاء  أطول 
الشهر(. عىل سبيل املثال، تراوحت األجور اليومية للنساء من 3 إىل 6 دنانري يف اليوم. ولوضع هذا ضمن 
منظور صحي، فإن زيارة للمركز الصحي العام الذي ال يكون متاحًا دائاًم تكّلف ما ال يقل عن دينار واحد 
وال يشمل ذلك تكلفة الدواء. يف حني أن احلد األدنى لتكلفة زيارة عيادة خاصة، والتي قد تكون متاحة 

أكثر، هو 10 دنانري. وإن هذه التكلفة-بالنسبة لألجور التي حتصل عليها املرأة- ال يمكن حتّملها.

العوائق	التي	حتول	دون	احلصول	عىل	هذا	احلق: تتمتع األرسة التي يقّل جمموع دخلها عن 300 دينار يف  •
الشهر باحلق يف احلصول عىل الرعاية الصحية املجانية. غري أنه ُيشرتط تأكيد هذه األهلية واملصادقة عليها 
من تسع جهات. وخيلق هذا األمر عوائق ال يمكن التغلب عليها إىل حد كبري بالنسبة لألشخاص املؤهلني، 
ويرجع ذلك جزئيًا إىل عدم وجود املوارد النقدية الالزمة للسعي للحصول عىل حقهم. كام أن احلكومة ال 

ترّوج هلذا احلق أو توّجه الناس املؤهلني إليه.

اإلنجازات
ُيعتـــب االحتـــاد بحّد ذاته إنجـــازًا رئيســـيًا. فهو االحتـــاد الوحيد الذي جيمـــع حتت مظلته مجيع النســـاء 
العامالت يف جمال اإلنتـــاج الزراعي وهو األول من نوعـــه يف األردن والدول العربيـــة املجاورة. وإن مجيع 
عضواتـــه هّن من املزارعـــات واجلمعيات الزراعية النســـائية من مجيـــع أنحاء اململكـــة. وإن هذا االحتاد، 
الـــذي يّتخذ من حمافظـــة عجلون مقرًا له، أنشـــئ يف عـــام 2007 يف األردن وهو اآلن عضـــو يف االحتاد 
العام للمزارعـــني األردنيـــني6 واملنظمة العامليـــة للمزارعني 7. وباإلضافـــة إىل معاجلة قضايـــا الزراعة، 
يتعامل االحتـــاد مع مهوم ومشـــاغل املرأة يف قطاع الزراعة بشـــكل عـــام، ويف هذه احلالة مـــع حق املرأة 

الصحية. الرعاية  يف 

ومـــن خالل اســـتخدام منهجية	اخلمـــس	خطوات	لالســـرتاتيجيات	الفعالـــة - التكتيـــكات اجلديدة يف 
حقوق اإلنســـان، والدعم من الســـيد فيصل أبو الســـندس، وهو مـــدرب عىل هذه املنهجية -ســـابقًا-، 

تعّلـــم االحتاد هـــذه املنهجية وطّبقهـــا عىل جهـــود املدافعة هذه. 

ولتنفيـــذ احلملة، قام االحتاد بحشـــد اجلمعيات األعضاء، مجعية شـــامء لرعاية األرسة يف األغوار الشـــاملية، 
التـــي قامت أيضًا بحشـــد املزارعات أنفســـهن وأربع منظامت جمتمـــع مدين حملية أخـــرى: منظمة الكوثر 
النســـائية، ومنظمة نساء الشونة الشـــاملية، ومنظمة الّســـفرة النســـائية، ومنظمة حوار النساء. ويف حني أن 
األغوار الشـــاملية كانت املنطقـــة اجلغرافية التي تـــم حتديدها، فقد تـــم تنفيذ احلملة عىل وجـــه التحديد 
يف جمتمعات الشـــونة الشـــاملية. حيـــث تعتب هذه املناطـــق فقرية جـــدًا يف األغوار الشـــاملية، ويبلغ عدد 

ســـكانا حوايل 16000. وتعتمد هـــذه املجتمعات يف الغالـــب عىل العمل الزراعي لكســـب الرزق.

ونجح االحتـــاد يف حشـــد املزارعات ملســـاعدهتن يف احلصول عىل حقهـــن يف التأمني الصحـــي. وقامت 

https://bit.ly/2HIMOJF 6

https://bit.ly/2HI00OT 7
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اجلمعيـــات األعضاء يف االحتـــاد -إىل جانب مخس منظامت رشيكة- بتنســـيق وحشـــد ونقـــل 739 من 
املزارعـــات الســـتكامل طلبات وإجـــراءات احلصول عـــىل التأمني الصحـــي يف مكاتب حمافظـــة إربد. 
ونتيجـــة لذلك، انتزعـــت	558	من	هؤالء	النســـاء	حقهن	يف	احلصـــول	عىل	تأمني	صحي	عـــام	جماين	هلن	
والرسهـــن.	وبالتقدير بأن معّدل الذيـــن تتم اعالتهم هو ســـتة افراد يف هذه األرس،	نجحـــت	هذه	احلملة	
يف	توفـــري	التأمني	الصحـــي	ألكثر	من	3300	شـــخص	يف	هذه	املجتمعـــات. ولوال دعم االحتـــاد، ملا كان 
لدى هؤالء النســـاء املوارد الالزمـــة للوفاء بجميع املتطلبـــات للحصول عىل حّقهـــن يف التأمني الصحي.

عناصر  إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة 

زادت محلـــة املدافعة مـــن قوة االحتاد من خـــالل بناء مهارات معينـــة لعضوات اجلمعيـــات باإلضافة إىل 
زيـــادة الوعي بعمـــل االحتاد بني املزارعـــات يف عدد أكب من املجتمعـــات املحلية. وقـــام االحتاد بإرشاك 
عضـــوات من اجلمعيـــات األعضاء واســـتعان بمـــوارد خارجية من منظامت نســـائية حمليـــة مبارشة يف 

هذه. املدافعة  محلة  لتنفيذ  الشـــاملية  الشـــونة  منطقة 

البحث

كان املجـــال األول الـــذي رّكز عليه االحتـــاد هو حصـــول املزارعات عـــىل التأمني الصحـــي املجاين. 
ونظـــرًا لصعوبـــة تأمني ذلك لقطـــاع واحد حمدد مـــن املجتمع، بـــدأ االحتاد جهوده من خـــالل البحث 
الســـتخدامها كمصدر للمدافعة من أجل هـــذه القضية. وركـــز البحث عىل التحليـــل القانوين للقضية، 

مـــن أجل فهم أثر عـــدم احلصول عـــىل التأمني الصحـــي املجاين عـــىل املزارعات.

اســـتخدم االحتاد عـــددًا من تقنيات البحـــث للحصول عىل فهم أفضـــل للقضايا التي تواجـــه املزارعات 
وترتيبها حســـب األولوية:

تم تنظيم جمموعتي تركيز ضمت 30 مزارعة يف منطقتني )صخرة يف عجلون، والشونة اجلنوبية يف البلقاء(، . 1
وقّدمت هاتان املجوعتان معلومات أساسية؛

أولوية . 2 ذات  الصحي كمسألة  التأمني  برز  عندما  األردنية  الصحة  وأنظمة  لقانون  قانوين  إجراء حتليل  تم 
قصوى يف جمموعتي الرتكيز، وبناًء عىل النتائج، اختار االحتاد الشونة الشاملية يف إربد لرتكيز أنشطة احلملة 

عليها. وُتعتب هذه واحدة من مناطق جيوب الفقر يف األردن وتعمل غالبية النساء يف الزراعة.

250 مزارعة يف الشونة . 3 تم توزيع استبيان موجز بناء عىل نتائج جمموعتي الرتكيز والتحليل القانوين عىل 
املجاين كام هو  الصحي  بالتأمني  األهلية اخلاصة  يستوفني معايري  اللوايت  املزارعات  للتعرف عىل  الشاملية 
أهلية  إىل  تشري  استبيان   153 تسليم  هو  لإلعجاب  املثري  األمر  وكان  الوزراء.  جملس  تعليامت  يف  حمدد 

احلصول عىل تأمني صحي جماين.

الحشد

تطلبت محلـــة املدافعة هذه حشـــدًا كبريًا واكتســـبت زمخًا من خالل قصـــص النجاح التي تم التشـــارك 
فيهـــا شـــفويًا. ويف بداية احلملة، قام االحتـــاد بإرشاك عضوات مـــن املنظامت األعضاء فيه للمشـــاركة يف 
املناقشـــات وجلســـات التخطيط. وبعد حتديد املنطقة املســـتهدفة للحملة، أرشك االحتاد 267 مشـــاركة 
من اجلمعيات األعضاء ومنظامت نســـائية أخرى للمشـــاركة يف جلســـات التوعية التـــي أجريت إلطالع 

النســـاء عىل األنظمة، ومعايـــري األهلية، وكيفيـــة تقديم الطلب.

وتم تشـــكيل جمموعة أساســـية مكونة مـــن ثالثة فِـــرق من اجلمعيـــات األعضاء يف االحتـــاد ومنظامت 
نســـائية أخرى يف األغوار الشـــاملية انضمـــت إىل احلملة: مجعية شـــامء اخلريية لرعايـــة األرسة، ومنظمة 
الكوثر النســـائية، ومنظمة نســـاء الشـــونة الشـــاملية، ومنظمة الّســـفرة النســـائية، ومنظمة حوار النساء. 
ورشع االحتـــاد يف الوصـــول إىل 250 امرأة يف قرية واحدة يف الشـــونة الشـــاملية لتقديـــم طلب للحصول 
عـــىل التأمـــني الصحي. ولكـــن املعلومة انترشت. ونجح االحتاد يف تنســـيق وحشـــد ونقـــل 739 امرأة 

الســـتكامل إجراءات التقديـــم للحصول عىل التأمـــني الصحي.

إشراك صناع القرار 

قام االحتاد بطلـــب الدعم من مديـــر مديرية التنميـــة االجتامعية/مكتـــب وزارة التنميـــة االجتامعية يف 
الشـــونة الشـــاملية. وشـــمل هذا الدعم مرافقة االحتاد لتقديم ندوات توعوية للمزارعـــات،   آلية الصول 
عـــىل التأمني الصحي، واملســـاعدة يف توثيق األهليـــة، واملســـاعدة يف التصدي للحواجـــز البريوقراطية. 
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واســـتنادًا إىل هذه التجربـــة للمزارعات، حّدد االحتـــاد يف إحدى توصياتـــه لوزارة التنميـــة االجتامعية 
لتبســـيط إجراءات عملية تقديـــم الطلبات.

الدروس الرئيسية
البناء التنظيمي للحملة 

التغلب	عىل	التحدي	املتمثل	يف	املهارات	املحدودة	واملوارد	البرشية

 USAID CIS »زّود »برنامـــج الوكالـــة األمريكية للتنميـــة الدولية لدعم مبـــادرات املجتمع املـــدين
االحتاد بمجموعـــة متنوعة من فـــرص التدريب التي أفضت إىل وضع خطة اســـرتاتيجية شـــاملة وحتليل 
الحتياجـــات االحتاد التدريبيـــة. وجتاوزت التدريبـــات املتعلقة ببنـــاء القدرات نطاق مهـــارات املدافعة 
لتشـــمل كتابة التقارير ومهارات احلاســـوب ومهـــارات اللغة اإلنجليزية والشـــفافية املؤسســـية وحتليل 
النوع االجتامعـــي )اجلندر( ووضع اخلطة االســـرتاتيجية املؤسســـية لالحتاد. وقد ســـاعد موظفو برنامج 
دعم مبـــادرات املجتمع املـــدين االحتـــاد يف مراجعة وفهـــم وحتليل مكونـــات البحوث التـــي أجريت 

ومشاركة النتائج. 

لقد تم تدريـــب 24 من ممثالت االحتاد عىل املفاهيم الرئيســـية للمدافعة باســـتخدام منهجيـــة التكتيكات 
اجلديـــدة. حيث وفرت هـــذه املنهجية لالحتـــاد عملية منظمـــة للعمل وفقـــًا لنظام خمطط لـــه ومنظم. 
وأنشـــأ االحتاد فرقًا حمددة للقيام بأنشـــطة ومســـؤوليات املدافعة التي وّجهت وقته وجهده. وقد ســـاعد 
ذلـــك املوظفات عىل أن يكـــّن منتجات وأن يشـــعرن بالتمكني وأن يفّكرن بشـــكل منهجـــي. وكان من 
املهم بالنســـبة لالحتاد أن يقلل األنشـــطة غري الرضورية إىل احلـــد األدنى لتوفري املـــوارد. ومل يكن االحتاد 
بحاجـــة إىل تركيز الوقـــت واجلهد عىل زيادة عـــدد أصحاب املصلحـــة. حيث كان أصحـــاب املصلحة 
األساســـيون عىل اســـتعداد ومنخرطني بشـــكل فاعل لتحقيق أهداف احلملة. وتـــم الوصول إىل أصحاب 
املصلحـــة اإلضافيني شـــفويًا من خالل النســـاء الاليت حصلن عـــىل تأمينهن الصحي وتشـــاركن يف هذا 
اإلنجاز مع نســـاء أخريات. وهبذه الطريقـــة، بلغ هدف الوصـــول إىل 250 امرأة يف الواقـــع إىل أبعد من 

بكثري. املســـتهدف  العدد  هذا 

ومتّكن االحتـــاد من التعاقد مع مستشـــارين يف عنـــارص حمددة من اخلـــبة، ولكن هذا األمـــر كان صعبًا 
يف جمـــال املدافعة. إذ عىل الرغـــم من أن وجود خبـــري استشـــاري/باحث لديه فهم للمدافعة من شـــأنه 
تســـهيل عملية البحـــث والتحليل الـــذي يتبعه -والذي من شـــأنه أن ُيفـــيض يف ناية املطـــاف إىل بناء 
موقـــف معني حلملـــة املدافعة- فإنـــه ليس مـــن املمكن دائـــاًم العثور عـــىل باحثني لدهيم هـــذه اخلبة 
املحـــددة. ويف مثـــل هذه احلـــاالت، يصبح مـــن الرضوري حتديـــد نطاق عمـــل واضح منـــذ البداية، 
واختيـــار املرشـــح/ة األنســـب، ثم العمل عـــن كثب معهم طـــوال العمليـــة بأكملها من أجل تيســـري 

معلومـــات وحتليالت البحـــوث الالزمة التي تعتـــب حيوية ألي محلـــة مدافعة.

البحوث

البحوث	توجه	مسار	املدافعة

مـــن األمهية بمـــكان التعّلم مـــن البحوث التـــي أجريت عـــىل قضية ما. كونـــوا عىل اســـتعداد لتغيري 
وجهتكـــم اســـتنادًا إىل املعلومات اجلديدة التـــي حتصلون عليهـــا نتيجة بحثكم. حيث أكـــدت جمموعتا 
الرتكيـــز لالحتـــاد أن املزارعات جيـــب أن يمنحن أولويـــة للتأمني الصحـــي. وتعاقد االحتـــاد مع خبري 
للتحليل الترشيعي الستكشـــاف االســـتثناءات القانونية للحصـــول عىل التأمني الصحـــي للمزارعات. 
وتبـــنّي أنه من الصعب ســـلوك هذا الســـبيل للحصـــول عىل التأمـــني الصحي للمزارعـــات من خالل 
إصالح قانـــوين يف الوقت احلـــايل. ولكن عنـــد إجراء مزيد مـــن املراجعة، بـــني التحليـــل القانوين أن 
العديـــد من املزارعـــات يمكنّهـــن أن يتمتعن بالفعـــل بحق احلصول عـــىل تأمني صحي جماين بســـبب 
مســـتوى فقرهن8. وقد أدى بيـــان هذه املعلومـــات اهلامة إىل حتويل جهـــود املدافعة التـــي يبذهلا االحتاد 
من خـــالل تركيـــز محلته عىل هـــذا احلق وتيســـري حصـــول املزارعات عـــىل التأمني الصحي حســـب 
التعليـــامت املتاحة. وقـــرر االحتاد الرتكيز عـــىل منطقة حمددة لتجريـــب العملية ودعـــم املزارعات لتقديم 
طلبـــات من خالل هـــذه اآللية القائمة. ووقع االختيار عىل الشـــونة الشـــاملية، وبعـــد العمل مع منظامت 
املجتمع املـــدين املحلية األعضاء يف االحتـــاد وغريها، قام االحتاد بتصميم اســـتبيان لتحديد النســـاء الاليت 

يســـتوفني معايري األهليـــة. وأظهرت النتائـــج أن 63 % من املزارعـــات مل يكن يتمتعـــن بتأمنٍي صحي.

»تفكري وختطيط وتنظيم أقوى. أنا لست قلقة من أنني سأفشل 
فأنا أعرف اهلدف واخلطوات. ولدي اهلدف لذلك  يف محلتي. 
سأصل إليه. ولدي كل العوامل لتحقيق أهدايف. يف منهجيات 
يف  فعله  جيب  مما  متأكدة  ولست  بالضياع،  شعرت  أخرى 
املنهجية هذه  ولكن  صعبة،  عملية  املدافعة  التالية.   اخلطوة 
]منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة - لتكتيكات 

اجلديدة[ جعلت مجيع اخلطوات واضحة ومنظمة«. 

زينب	املومني،	مديرة	االحتاد

يف  أردين  دينار   300 عن  دخلها  يقّل  التي  للعائالت  حيق   8

تأمني  عىل  احلصول  أخرى،  مؤهالت  عليها  وتنطبق  الشهر، 
تستبعد  أن  األخرى  الدخل  مصادر  شأن  ومن  جماين.  صحي 
اجليش  يف  العائلة  أفراد  أحد  يكون  كأن  التأهل،  من  الشخص 

أو أن يمتلك سيارة أو أصول أخرى.
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الحشد

املرونة	أمر	أسايس	يف	املدافعة

واجـــه االحتاد حتديات خاصـــة يف البيئة املحلية. حيث ســـامهت منهجية التكتيكات اجلديـــدة يف أن تكون 
عمليـــات االحتاد مرنة من خالل مســـاعدته يف اختيار األشـــخاص املناســـبني - أولئـــك الذين يؤمنون 
برؤيتـــه وقدراته، واملنفتحـــني. وعند تطبيـــق املنهجيـــة، كانوا أكثر قـــدرة عىل النظـــر يف االختالفات 
وامليـــزات الفريدة لألشـــخاص يف كل منطقة. ومتكـــن االحتاد من احلفـــاظ عىل االنفتـــاح واملرونة عند 

التعامـــل مع تغيريات محلـــة املدافعـــة لتحقيق هدفه:

الرغبة	يف	تغيري	الوجهة	بناًء	عىل	معلومات	جديدة: أدى هذا إىل تغيري وجهة احلملة من السعي للحصول  •
عىل إعفاء مجاعي خاص إىل املطالبة بحق التأمني الصحي املجاين عىل أساس أهلية الدخل.

التقييم	التكتيكي	وتقييم	املوارد: ساهم  هذا األمر يف حتويل استخدام املوارد من عقد اجتامع طاولة مستديرة،  •
الذي كان خمططًا له والذي مل يعد رضوريًا، إىل توجيه األموال لتوفري النقل للمزارعات، األمر الذي مكنهن 

من تقديم الطلبات بشكل فعيل واحلصول عىل تأمني صحي جماين يف املنطقة التجريبية.

ومع االنفتاح واملرونة، أدت هذه العنارص املختلفة إىل حتقيق نتائج أفضل.

اعتبارات	لدور	وسائل	اإلعالم

من املهـــم النظر يف الغرض من التواصل مع وســـائل اإلعـــالم وتوقيته. حيث كان االحتـــاد يعمل بكامل 
طاقتـــه خالل محلة املدافعـــة هـــذه. وكان التواصل اإلعالمي اإلضـــايف خالل احلملة ســـيؤدي إىل نتائج 
عكســـية. ويف الواقـــع، كان بإمكان التواصـــل اإلعالمي أن يعيق بشـــكل خطري قدرة االحتـــاد عىل تنفيذ 
احلملـــة يف املجتمع املســـتهدف. وقد نجـــح االحتاد يف الوصـــول إىل أكثر من 700 امـــرأة يف جمتمع واحد 

فقـــط دون التوجه اىل االعـــالم يف هذه املرحلة.

ويف الوقـــت نفســـه، اعـــرتف االحتاد بالـــدور اهلام الـــذي يمكن أن تلعبه وســـائل اإلعـــالم يف تثقيف 
اجلمهور بشـــأن حقهم يف التأمـــني الصحي. وقد قرر االحتاد بالفعل إرشاك وســـائل اإلعـــالم بعد التنفيذ 
الناجـــح حلملة املدافعة هذه. وعنّي مستشـــارًا إعالميًا للتواصل مع وســـائل اإلعالم. وقـــد أدى ذلك إىل 
اإلبـــالغ عن نجاح االحتـــاد يف جمال املدافعة خـــارج نطاق جماله املعتـــاد، بام يف ذلك كتابـــة مقاالت وبث 
مقابـــالت تلفزيونية. إن القرار اهلـــام الذي اختذه االحتاد بإخبار وســـائل اإلعالم عن قصـــة املدافعة هذه 
مل هيـــدف إىل إعـــالم املزارعات عن االحتاد نفســـه فحســـب، وإنام عن حـــق مجيع العائـــالت التي يقّل 

دخلها عـــن 300 دينار شـــهريًا يف احلصول عىل تأمـــني صحي جماين.

وبعد انتهـــاء احلملة، أصـــدرت وزارة التنميـــة االجتامعية مؤخرًا بأنـــا بدأت العمل عـــىل إعداد دليل 
لتيســـري عملية احلصول عـــىل التأمني الصحي املجـــاين وفقًا ملعايـــري األهلية. وســـيواصل االحتاد العمل 
مع الـــوزارة لضامن ســـهولة وصول املزارعـــات االلوايت تنطبق عليهـــن املعايري وحصوهلـــن عىل التأمني 

الصحـــي  وايضا ايصـــال مالحظاهتن حول املعايـــري ذاهتا الخذها بعـــني االعتبار.

إشراك صناع القرار 

فهم	عملية	صنع	القرار	

يف بدايـــة محلة املدافعة، حّدد االحتـــاد وزارة الصحة باعتبارهـــا هيئة اختاذ القرار األكثر منطقية واألنســـب 
للحصول عـــىل التأمني الصحـــي للمزارعات. وخـــالل فرتة احلملـــة، أدرك االحتاد أنا ليســـت وزارة 
الصحـــة، وإنام يف الواقع، وحســـب التعليامت الصادرة من رئاســـة الـــوزراء، وزارة التنميـــة االجتامعية، 
فهـــي التي تتخذ القـــرار النهائـــي وتوافق عىل التأمني الصحي املجاين حســـب دراســـة احلالـــة. ويعود 

ذلـــك إىل متطلبات األهليـــة اخلاصة بالعائـــالت التي يبلغ دخلها الشـــهري 300 دينـــار أردين أو أقل.

حتديد	العوائق	وإزالتها

تكشـــف جهود املدافعة يف هذه احلملة املشـــكلة املعقـــدة والصعبة يف كثري من األحيان بالنســـبة للمواطنني 
لتيســـري معامالهتم يف املؤسســـات احلكومية. فمـــن أجل احلصول عـــىل تأمني صحي جمـــاين، جيب عىل 
األرسة أن تثبـــت أن دخلها الشـــهري يبلـــغ 300 دينار أردين أو أقل مما يتطلب مشـــاركة تســـع جهات 
يف عمليـــة التحّقق )عىل ســـبيل املثال، رضيبة الدخـــل، الضـــامن االجتامعي، دوائـــر الرتخيص، الخ(. 
ومـــن املهم مالحظـــة أن بعـــض املزارعات أميات، ممـــا يضيف عائقًا مهـــاًم آخر للوصـــول إىل حق املرء 
يف التأمني الصحـــي. ورغم أن االحتـــاد أبلغ املزارعات يف املجتمع املســـتهدف بحقهـــن يف احلصول عىل 
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»يوجد لدى املنظمة نفس اهلدف، واجلميع يعرفه. ويتم حتديد 
مسؤوليات األشخاص بدقة ووضوح، وإن تطبيق هذه املنهجية 
التكتيكات  الفعالة  ]منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات 
اجلديدة يف حقوق اإلنسان[ ساعد املنظمة عىل أن تكون قدوة 
استقطاب  عىل  قادرات  االحتاد  عضوات  وكانت  لآلخرين. 
يشعرن  مجيعًا  إنن  بذلك.  القيام  عىل  قدرهتن  بسبب  أخريات 
مستقبل  إىل  ويتطلعن  وتوعيتهن  تدريبهن  تم  لقد  بالتمكني. 

أفضل«. 

زينب	املومني

تأمني صحـــي جماين، فـــإن قلة قليلـــة منهن كـــن يتخذن خطـــوات لتقديـــم الطلب. حيـــث وجدت 
املزارعـــات أنه من املســـتحيل أخذ إجـــازة من عملهـــن، ومجع املتطلبـــات من مجيع اجلهـــات املختلفة، 

كام مل يكـــن لدهين موارد ماليـــة للنقل.

ولكي تنجح جهـــود املدافعة، اضطر االحتـــاد إىل التدخل للمســـاعدة يف إزالة هذه العوائق. حيث نّســـق 
االحتاد مع مدير مديريـــة التنمية االجتامعية/مكتب وزارة التنمية االجتامعية يف الشـــونة الشـــاملية لتحديد 
املتطلبات. وخالل فرتة شـــهر واحد، نّســـق االحتاد مـــع اجلهات احلكومية لتحضريها الســـتقبال عرشات 
النســـاء يف كل زيارة، واســـتأجر حافالت صغـــرية لتوفري النقل، ورافق النســـاء إىل الدوائـــر العديدة من 
أجـــل إكامل إجـــراءات تقديـــم الطلب. وقد وّثـــق االحتاد عدد النســـاء الـــاليت حصلن عـــىل التأمني 
الصحي والـــاليت مل حيصلن عليه. عىل ســـبيل املثال، مل حتصـــل املزارعات األردنيـــات املتزوجات من غري 
األردنيـــني عىل تأمني صحـــي ألطفاهلن أو ألزواجهـــن. وهناك حاجـــة إىل املزيد من املدافعـــة فيام يتعلق 

األردنيات وأطفاهلـــن وأزواجهن. النســـاء  التمييز ضد  هبذا 

ولـــوال دعم االحتـــاد، لكان عدد قليـــل جدًا فقط مـــن املزارعات ســـيحصل عىل املـــوارد الالزمة لتلبية 
مجيـــع املتطلبات. وقـــّدم االحتاد توصيـــات إىل وزارة التنمية االجتامعية لتبســـيط عمليـــة تقديم الطلبات 
ملعاجلـــة املعيقات اإلجرائيـــة يف اجلهات احلكوميـــة ذات الصلة. وكـــام ُذكر أعاله، أعلنـــت وزارة التنمية 
االجتامعيـــة مؤخـــرًا البدء باعـــداد دليل لتيســـري هذه العمليـــة. ومع ذلك، ســـيلزم املزيـــد من العمل 

اإلجرائية. املعيقـــات  معاجلة  لضامن 

أثر المدافعة على المنظمة

إطار دراسة حالة - منهجية الخمس خطوات 
لإلستراتيجيات الفعالة  -  التكتيكات الجديدة

تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير االسرتاتيجية والتكتيكات 
حلملتكم. وتساعدكم املنهجية يف التعرف عىل عنارص  القوة والتحدي لديكم أثناء قيامكم 

بتطوير مسار املدافعة االسرتاتيجي - رحلة التغيري اخلاصة بكم:
حتديد	املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان. 1

بناء	رؤية باستخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان. 2

حتديد	ساحة	املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

االسرتاتيجية . 4 األهداف  لتحديد  التكتيكات  استكشاف  التكتيكات  واختيار	 ابتكار	
أوتكتيكات  التدخل  أو  للوقاية  تكتيكات  شكل  عىل  تكون  حمددة  إجراءات  وابتكار 

تعويضية أو تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

خطة	العمل إلحراز تقّدم يف جماالت إجراءات املدافعة املتعلقة بالبناء التنظيمي للحملة . 5
والبحث واحلشد والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم. 

ويمكـــن أيضًا اختبـــار تطبيق هـــذه املنهجية داخـــل منظمتكم من خالل سلســـلة من 
أســـئلة التفّكر التـــي يتم طرحها بعـــد كل خطوة.

ســـوف نســـتخدم محلة االحتاد النوعي للمزارعـــات املنتجات )االحتـــاد( للدفاع عن حـــق	املزارعات	يف	
التأمـــني	الصحي	املجاين لعـــرض منهجية اخلمـــس خطوات لالســـرتاتيجيات الفعالـــة يف - التكتيكات 
اجلديـــدة يف حقوق اإلنســـان عمليًا عـــىل أرض الواقع. حيث تـــم تدريب 24 من ممثـــالت االحتاد عىل 
املفاهيم الرئيســـية للمدافعة باســـتخدام منهجية التكتيـــكات اجلديدة. وقّدم مـــدرب التكتيكات اجلديدة، 

فيصل أبو الســـندس، طريقـــة إضافية للتدريـــب والتوجيه لالحتاد خـــالل محلة املدافعـــة اخلاصة به.
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الخطوة األولى - تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنســـان واســـعة ومعقدة للغاية، ومـــع ذلك فإن املـــوارد الالزمة ملعاجلتها 
حمـــدودة. ومن الصعب وضع خطة عمـــل ملعاجلة قضية واســـعة. وبالتايل من املهم تضييـــق نطاق الرتكيز 
واختيـــار مكان لبدء جهـــود املدافعة، وذلك عـــن طريق حتديد القضية أو املشـــكلة بأكـــب قدر ممكن من 
الوضوح. وعـــىل نفس القدر مـــن األمهية، أن يتـــم التعبري عن املشـــكلة عىل أنا انتهـــاك حلق معني من 
حقوق اإلنســـان، ألن هناك التزامـــات وتوجيهات قانونيـــة الحرتام هذه احلقوق ومحايتهـــا. وهذا حُيدث 
تغيـــريًا مهاًم يف مفهوم املشـــكلة من مشـــكلة يمكـــن حّلها عن طريق عمـــل اخلري، إىل مشـــكلة تتطلب 

إجراءات تســـتند إىل وتوجيهات عامليـــة والتزامات قانونية.

ومن املهـــم إدراك أنه بدءًا من اخلطوة األوىل يف حتديد مشـــكلتكم، فإنكم تنخرطون فعليًا يف االســـرتاتيجية 
والتكتيكات. وتبدأ هذه اخلطوة األوىل عادة بتعريف واســـع للمشـــكلة. ثم تقرتبون شـــيئًا فشـــيئًا وصوالً 
إىل مشـــكلة حمددة بدقـــة وقائمة عىل حقوق اإلنســـان ومتفق عليهـــا الختاذ إجراء بشـــأنا. وتتم مراجعة 
هـــذه اخلطوة من خـــالل التقييـــامت املتواصلة لتعريف املشـــكلة بشـــكل أفضل للتعامل مـــع مصادرها 
الكامنـــة. وباســـتخدام النهج القائم عىل حقوق اإلنســـان، تبدؤون بالســـؤال: »ما هي احلقـــوق التي يتم 
إمهاهلا أو اإلســـاءة إليها أو حرمان شـــخص مـــن التمتع هبا يف هـــذا احلالة؟« وهذا يســـاعد املجتمع عىل 
أن يتجـــاوز ما يشـــعر بأن »هنـــاك حاجة إليه«. وهـــذا حيّول عالقـــة املجتمع مع أولئـــك الذين يريدون 
متكـــني املجتمـــع وكذلك مـــع أولئك الذين لدهيـــم القدرة عـــىل معاجلة الظلـــم. وتوفر هـــذه اخلطوة 

أساســـًا رضوريًا ملعرفة أنفســـكم، مما يتطلب من اجلميع التفكري واالســـتجابة بشـــكل خمتلف.

ســـعى االحتاد للحصـــول عىل مزيد مـــن املعلومات مـــن أجل بند »اعرف نفســـك« عـــن طريق إجراء 
جمموعـــات تركيـــز مع املزارعـــات. حيث ظهـــرت جمموعة مـــن املشـــاكل املتأصلـــة يف الظروف غري 
الصحيـــة التي أجِبن عـــىل العمل فيهـــا والتمييز املبنـــي عىل النـــوع االجتامعي )اجلنـــدر(، بام يف ذلك 

)انظـــروا البحث(:

ظروف العمل غري الصحية التي تؤثر بشكل أكثر عىل النساء )السالمة واألمن(: •

فإنا  ▪ توفرت  إذا  أو  الطعام(  الصحية،  الدورات  الرشب،  )مياه صاحلة  املتطلبات األساسية  توفر  عدم 
تفتقر إىل النظافة.

التعرض للحرارة الشديدة والكيامويات واملبيدات احلرشية ولدغات العقارب. ▪

الوسائل غري اآلمنة املستخدمة لنقل املزارعني من وإىل مناطق العمل. ▪

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي: •

تقل األجور يف قطاع الزراعة عن احلد األدنى لألجور املنصوص عليه يف قانون العمل األردين وتتقاىض  ▪
النساء أجورًا أقل من الرجال لقاء نفس عدد ساعات العمل.

ساعات العمل أطول من الساعات املحددة يف قانون العمل األردين. ▪

النساء العامالت يف الزراعة غري مشموالت يف نظام الضامن االجتامعي الذي ُيعتب رشطًا للحصول عىل  ▪
التأمني الصحي.

ظهـــرت حلقة مفرغـــة للمزارعات. حيث تـــؤدي ظروف العمل غـــري الصحية وغري اآلمنـــة إىل حاجة 
ماســـة للتأمـــني الصحي، ومع ذلـــك فإن التمييـــز يف تصنيف العمـــل، واألجور املنخفضة، وســـاعات 

العمل الطويلـــة متنعهن من الوصـــول إىل خدمات الرعايـــة الصحية أو تغطيـــة تكاليفها.

وتتمثل إحدى فوائد اســـتخدام منهجيـــة اخلمس خطوات الســـرتاتيجيات فعالة - برنامـــج التكتيكات 
اجلديـــدة يف حقوق اإلنســـان يف تركيز جهـــود املدافعة التـــي يقوم  هبـــا االحتاد من خـــالل وضع بيان 
مشـــكلة حمدد بشـــكل جيد ومبني عىل اطار حقوقـــي. ويف بداية هذه العمليـــة، حّدد االحتـــاد بيانًا عامًا 

املدافعة  لعمل  منهجية  أكثر  مقاربة  املنهجية  هذه  »قدمت 
أفضل.  بشكل  العملية  حتديد  بإمكاين  أصبح  يب.  اخلاص 
للتقدم  رائعة  طريقة  تتبع  بمنهجية  دراية  عىل  اآلن  وأنا 
ملتابعتها  خطوة بخطوة؛ ووضع خطة عمل وطريقة أفضل 
للمشكلة.  الصحيحة  احلدود  حتديد  ويمكنني  وتقييمها. 
للمشكلة،  بالنسبة  كبري  بشكل  حمددة  أكون  أن  ويمكن 

وبالتايل إجياد حل هلا«. 

زينب	املومني



صفحة	145

المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

للمشـــكلة عىل النحو التـــايل: املزارعات ال يملكـــن تأمينًا صحيًا.

ويوفر التأمل يف بيان املشـــكلة هـــذا فرصة لدراســـة تطّور حدود محلـــة املدافعة التي قام هبـــا االحتاد. إذ 
من األمهية بمكان إرســـاء أســـاس متني للمدافعة بنـــاء عىل النهـــج القائم عىل حقوق اإلنســـان. حيث 
مّكن أســـاس حقوق اإلنســـان االحتاد من تركيـــز وقته وطاقته ومـــوارده عىل إحداث تأثـــري حقيقي عىل 

هتميشًا. األكثر  األشـــخاص  حياة 

املزارعات يف  • مّهًا لكل  التأمني الصحي قد يكون  الرغم من أن االفتقار إىل  »من« يعاين من املشكلة: عىل 
األردن، فقد قام االحتاد بتضييق نطاق تركيز محلته عىل املزارعات يف األغوار الشاملية.

»ما« هي املشكلة: عندما تستند املشكلة إىل انتهاك حقوق اإلنسان أو حرمانه منها، فإن ذلك يضمن بقاء  •
الرتكيز عىل األشخاص األكثر ضعفًا وهتميشًا. حيث تواجه املزارعات ممارسات متييزية يف القطاع الزراعي 
مستوى  يف  بحّقهن  يتعلق  فيام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   25 باملادة  مبارشة  يرتبط  الذي  األمر 
معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة هلن وألرسهن. )انظروا نص املادة 25 من اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان، واملادة 12 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(.

ومن املهم اإلشـــارة إىل أنـــه كان بإمـــكان االحتاد أن خيتـــار العمل عـــىل قضية رفع أجـــور املزارعات. 
ولكـــن االحتاد اســـتجاب مبارشة هلمـــوم املزارعات بشـــأن افتقارهن للتأمـــني الصحي.

بيـــان املشـــكلة القائم عىل حقوق اإلنســـان:	نظـــرًا	لعدم	كفاية	مســـتوى	املعيشـــة،	حُتـــرم	املزارعات	يف	
األغوار	الشـــاملية	مـــن	حّقهن	يف	التأمـــني	الصحي.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان

يوفـــر إطار حقوق اإلنســـان دلياًل عمليًا أساســـيًا يســـتند إىل مبـــادئ ومعايري دولية معـــرتف هبا جلهود 
املدافعـــة. وعند تطبيق حقوق اإلنســـان عـــىل جهود املدافعـــة، يمكن أن يكـــون من املفيـــد رؤية هذه 
احلقوق واملســـؤوليات من خـــالل أربعة عنارص تركيز: الســـالمة واألمـــان؛ وعدم التمييز؛ واملشـــاركة؛ 

واحلامية-املســـاءلة. ويوفـــر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان األســـاس لالتفاقيـــات الدولية الالحقة.

وتقـــّدم هذه احلالـــة مثاالً ممتـــازًا لتوضيح كيـــف أن حقوق اإلنســـان غـــري قابلة للتجزئـــة ومرتابطة. 
وســـندرس محلة املدافعـــة اخلاصة باالحتـــاد فيام يتعلـــق بمجال الرتكيز عـــىل الســـالمة واألمان. حيث 
أن فوائـــد الرتكيـــز عىل هـــذا املجال ال يقلـــل من أمهيـــة العنارص  األخـــرى يف العمل يف هـــذه احلالة. 
وبينـــام ُتنتهك املبادئ األساســـية حلقوق اإلنســـان يف هـــذه احلالة، مثـــل التمييز املمنهج الـــذي تواجهه 
املزارعات، فقد اســـتجاب االحتـــاد ألولوية التأمـــني الصحي الذي أّكـــدت عليه املزارعات أنفســـهن. 
ويتيـــح الرتكيز عىل جمـــال الســـالمة واألمان فحص كيـــف أن اعتبار احلـــق يف الصحة لبنة أساســـية يف 
قـــدرة الفرد عىل الوصـــول إىل حقوق أخـــرى والتمتع هبا. وُتعتـــب الصحة جزءًا ال يتجـــزأ من حق املرء 

يف مستوى معييش الئق. 

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحمله 

يف مرحلة حتديد املشـــكلة، ظهر حتـــدي يتعلق بالقدرات الداخليـــة لالحتاد. حيث واجهـــت ادارة االحتاد 
صعوبة يف فهم وتفســـري البحوث القانونية الواســـعة التـــي كان قد طلب من املستشـــارين واالخصاءيني 
إجرائها حيث ســـعى االحتـــاد إىل حتديد الســـبل القانونية للمزارعـــات للوصول إىل حقهـــن يف التأمني 
الصحـــي، وإن التعاقد مع خبات قانونيـــة هلذا البحث أمر أســـايس، ولكن ليس مســـتغربًا أن يتم وضع 
هذا البحث جانبـــًا أو أال يتم تطبيقه عـــىل محالت املدافعة بســـبب تعقيد املعلومات الناجتـــة منه وصعوبة 
فهمهـــا. وباالضافة اىل ذلك، فقـــد كان هناك صعوبـــة يف التواصل. حيث واجه االحتـــاد صعوبة يف رشح 
أهداف املدافعـــة للباحث من أجـــل أن حيصل عىل فهم أفضـــل للبحث املطلوب. باإلضافـــة إىل ذلك، مل 
يتمكـــن اخلبري القانوين من إبالغ النتائج أو تفســـري املعلومـــات بطريقة يمكن فهمها واســـتخدامها لتوجيه 
محلة االحتاد. عىل ســـبيل املثـــال، واجه اخلبـــري صعوبة يف حتديد الفجـــوات، وكذلك ترمجـــة التحديات 
عىل األرض ووجهـــات النظر ذات الصلة. ويف هذه احلالـــة، كان االحتاد حمظوظًا جـــدًا ألن اخلبري القانوين 
قد شـــارك تقريـــره بحضور خبري استشـــاري آخـــر أدرك أمهية عتبة الدخـــل املنخفض ألهليـــة التأمني 

للحملة.  كبـــريًا  الذي شـــكل حتوالً  األمر  الصحي، 

 االعالن	العاملي	حلقوق	االنسان	-	املادة	25: 
1. لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة 
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية  له وألرسته، وخاصَّ
وصعيد اخلدمات االجتامعية الرضورية، وله احلقُّ فيام يأمن به الغوائل 
ل أو الشيخوخة أو غري  يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ

ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

وجلميع  تني.  خاصَّ ومساعدة  رعاية  يف  حقٌّ  والطفولة  لألمومة   .2
إطار  يف  ُولِدوا  سواء  االجتامعية  احلامية  بذات  التمتُّع  حقُّ  األطفال 

الزواج أو خارج هذا اإلطار.

باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  املوقعة عىل  الدول  أحد  األردن هو  إن 
باخلط  النص  أن  مالحظة  يرجى  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية 

الغامق له صلة بصحة املزارعات وحقهن يف التأمني الصحي.

 املادة	12 
التمتع  يف  إنسان  كل  بحق  العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تعرتف   .1

 بأعىل مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية يمكن بلوغه. 
العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  عىل  يتعني  التي  التدابري  يف  يراعى   .2
اختاذها لتأمني التحقيق التام هلذا احلق، تضمينها التدابري الالزمة ملا ييل:

)أ( خفض وفيات املواليد املوتى عند الوالدة ووفيات الرضع وتأمني 
نمو الطفل نموًا صحيحا سلياًم.

)ب( حتسني الصحة البيئية واملهنية  من مجيع نواحيها؛

)ج( الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض 
األخرى ومعالجتها ومكافحتها.

الطبية  والعناية  الطبية  اخلدمات  لتأمني  الالزمة  الظروف  هتيئة  )د( 
للجميع عند املرض.

أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  عىل  املوقعة  الدول  من  هي  األردن 
)CEDAW( التمييز ضد املرأة

 املادة	12 
التمييز  عىل  للقضاء  املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ  )أ(   
ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، عىل أساس 
املساواة بني الرجل واملرأة، احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية، بام 

يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األرسة. 2. بالرغم من أحكام الفقرة

)ب( من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيام 
يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية 

عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.
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البحث

ُتعتـــب البحوث يف مرحلة حتديد املشـــكلة أمـــرًا بالغ األمهية. ويمكـــن أن يكون التحليـــل املثلثي9 مفيدًا 
جـــدًا لتوجيه البحـــث لتحديد ما إذا كانت املشـــكلة تكمن يف واحـــد أو أكثر من العنـــارص  التالية: 

املحتوى: القوانني أو السياسات أو أولويات امليزانية املكتوبة أو غياهبا. •

اهليكلية: اآلليات احلكومية وغري احلكومية لتنفيذ قانون أو سياسة وختصيص األموال. وتشمل هذه اهلياكل  •
الرشطة واملحاكم واملستشفيات واالحتادات االئتامنية والوزارات والبامج الصحية واالجتامعية، إلخ.

الثقافة: القيم والسلوك التي تشكل كيفية تعامل الناس مع القضايا وفهمها، بمعنى »القوانني غري املكتوبة«  •
النوع االجتامعي والطبقة والُعرف  بأشياء مثل  القيم والسلوكيات  تتأثر هذه  السلوكية. حيث  للتوقعات 

ين والِعرق والعمر. والدِّ

أدى االكتشـــاف مـــن البحث القانـــوين مبـــارشة إىل توجيه محلة االحتـــاد للدفاع عن حـــق	املزارعات	يف	
البحث. العام. وفيـــام ييل مكونات هـــذا  التأمني	الصحـــي	

البحث - المحتوى )المراجعة القانونية(
نظام الضمان االجتماعي

هتـــدف أنظمة الضـــامن االجتامعي إىل توفري شـــبكة أمـــان إجتامعي. فبالنســـبة لألردنيني، تبلغ النســـبة 
اإلمجالية لالشـــرتاك 14.5 % من أجـــر الفرد. وإن النســـاء املؤهالت للحصول عىل الضـــامن االجتامعي 

جيب أن يكن يف ســـن ال 55 والرجال يف ســـن ال 60.

تواجـــه املزارعات متييزًا بســـبب القانـــون ألن معظمهـــن ال يقع ضمـــن التصنيفات الزراعيـــة املؤهلة 
للمشـــاركة يف نظـــام الضـــامن االجتامعي. حيث تقتـــرص هـــذه التصنيفات عىل:

املهندسني الزراعيني. •

العاملني يف جمال النحل )العسل(. •

البحث - الهيكلية 
نظام الضمان االجتماعي

 تؤثـــر هياكل تطبيـــق نظام الضامن االجتامعـــي عىل األفراد بشـــكل خمتلف. بالنســـبة للموظف/ة، يدفع 
صاحب العمـــل حوايل 65 % من رســـوم نظام الضـــامن االجتامعـــي ويدفع املوظف حـــوايل 35 % من 
الرســـوم، مع اقتطاع الدفعـــات تلقائيًا من الراتـــب. وبالنســـبة لألردنيني الذين ليـــس لدهيم أصحاب 
عمل، يمكن أن تشـــّكل مشـــاركتهم يف النظام حتديـــًا. حيث يوفر القانـــون األردين نظامـــًا مفتوحًا، مما 
يعني أنـــه يمكن ألي شـــخص دفع حصته/ا من دون مســـامهة صاحـــب العمل. عىل ســـبيل املثال، إذا 
كان شـــخص ما يعمل خارج البالد، مثـــل أولئك الذين يعملـــون يف اخلليج، فيمكنه اختيـــار دفع كامل 
املســـامهة بنفســـه والتي هي يف هذه احلالـــة 16.75 % من األجـــر اخلاضع للضامن االجتامعـــي. ويعتمد 

هـــذا النظام املفتـــوح عىل قدرة الشـــخص عىل املعرفـــة والفهم ودفع املســـامهة الكاملة.

وقّدم املستشـــار القانـــوين لالحتاد معلومات عـــن هيكل القانون الذي يســـاعد عىل فهـــم التمييز الكامن 
الذي تواجهـــه املـــرأة يف القطاع الزراعي. عىل ســـبيل املثـــال، عندما يعمـــل عامل املـــزارع دون عقد، 
فإنم يعملـــون باملياومة )تلقي األجـــر بدل كل يوم عمـــل(. وال يوجد »صاحب عمل« يســـاهم يف دفع 
حصتهم يف نظـــام الضـــامن االجتامعي. ولكي يقـــوم صاحب العمل بتســـجيل العامل بـــدوام جزئي أو 
عـــامل املياومة يف الضـــامن االجتامعي، جيب تنظيـــم عالقات العمـــل وجعلها ممنهجه بشـــكل أكب )عىل 
ســـبيل املثال، العمـــل لعدد حمدد من الســـاعات شـــهريًا(. وعادًة مـــا تكون عالقات عمـــل املزارعات 
غري ممنهجـــه، مما يعني بأنه ال يتم تســـجيلهن يف الضـــامن االجتامعي. وبالغالب ال تعلـــم املزارعات بأنن 
بحاجة إىل التســـجيل يف نظام الضامن االجتامعي حتـــى يكّن مؤهالت للحصول عـــىل التأمني الصحي، يف 
حالة إنفاذ هـــذا الرشط من القانون احلايل. وباإلضافة إىل ذلك، ســـيضطررن إىل دفع رســـوم االشـــرتاك 
كاملـــة. وباعتبـــار أن العامالت يف املزارع حيصلن عىل أجـــر يرتاوح من 3 إىل 6 دنانـــري يف اليوم، وهو أجر 
يومـــي يقل حتى عـــن نظرائهن من العـــامل الذكور، فـــإن هذا األمر ليـــس قاباًل للتطبيق. وبالنســـبة إىل 
هـــؤالء العامالت ذوات األجور املنخفضة، فإن دفع رســـوم االشـــرتاك يف النظام يتجـــاوز قدرهتن ألنن 

»حتليل  بعمل  قام  من  أول  هي  شولر  مارغريت  كانت   9
النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف  املثلث« 
من ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر،	نسيج	جديد	من	السلطة	
ومشاركة	 للمدافعة	 العمل	 دليل	 والسياسة:	 والناس	

املواطنني،	2002.

الثقافة

المحتوى یةالھیكل
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ال يكســـبن ما يكفي مـــن املال لتغطيـــة نفقات املعيشـــة اليومية أصاًل.

احلواجز	اهليكلية	لتحديد	أهلية	الدخل	للمزارعات

خـــالل احلملة، أصبحـــت حتديات التغلـــب عىل املعوقـــات اهليكليـــة للحصول عىل التأمـــني الصحي 
واضحـــة. ففي حني ينص القانون عىل أن األشـــخاص ذوي مســـتويات املعيشـــة غري الكافيـــة يتمتعون 
باحلـــق يف التأمني الصحي، فـــإن عملية حتديد أهليـــة دخلهم صعبـــة للغاية. حيث تتطلـــب العملية من 
الشـــخص إثبـــات أهليتة من ناحيـــة الدخل من خـــالل احلصول عىل وثائـــق خمتومة رســـميًا ومصادق 
عليها مـــن جهات خمتلفة يصـــل عددها إىل تســـع. وعىل الرغم مـــن أن املزارعات أصبحـــن يدركن بأنه 
باســـتطاعتهن احلصول عىل تأمـــني صحي جمـــاين، إال أنن مل يســـتطعن التغلب عىل املعوقـــات اهليكلية 
هلـــذه اإلجراءات للحصول عـــىل هذا التأمني. حيث مل تســـتطع املزارعـــات، األميـــات أو اللوايت يعرفن 
القليـــل من القـــراءة والكتابة، ملء النـــامذج الالزمة لذلك. وحتـــى أولئك اللوايت تلقـــني التعليم حيتجن 
إىل مســـاعدة لفهم عمليـــات التحقق واملصادقـــة الالزمة من خمتلـــف اجلهات احلكوميـــة، مثل احلصول 

عىل إثبات مـــن مكتب الرضيبة للدخل األســـايس ملقـــّدم الطلب.

ومتت اإلشـــارة يف مراجعة املحتوى واهليكلية التي أجراهـــا االحتاد إىل أحد التعليـــامت يف القانون وأصبح 
شـــديد األمهية للحملة. حيـــث تنّص التعليامت عـــىل أن األرس التي يقـــل دخلها عـــن 300 دينار أردين 
يف الشـــهر مؤهلة للحصول عـــىل تأمني صحي جمـــاين. وقد وفرت هـــذه املعلومات األســـاس القانوين 
املبارش حلملـــة املدافعة التي يقوم هبا االحتاد لصالح املزارعات املهمشـــات يف الشـــونة الشـــاملية من أجل 
التمتع بحقهـــن يف التأمني الصحي. ويعالـــج هذا احلكم مبارشة بيان مشـــكلة االحتاد: نظـــرًا	لعدم	كفاية	

مســـتوى	املعيشـــة،	ُحرمت	املزارعات	من	حقهن	يف	احلصول	عـــىل	التأمني	الصحي.

البحث - الثقافة
اســـتخدم االحتـــاد منظورالنوع االجتامعي لتصميـــم طرق بحث مناســـبة للفئة املســـتهدفة - املزارعات. 
واســـتخدم االحتاد نوعـــني من البحـــوث للحصول عـــىل معلومات تســـتجيب للنـــوع االجتامعي من 

املزارعـــات: جمموعات	الرتكيز	واالســـتبيانات.

أجـــرى االحتاد جمموعتـــي	تركيز منفصلتني شـــارك فيهـــام ما جمموعـــه 30 مزارعة، واحـــدة يف حمافظة 
عجلـــون واألخرى يف حمافظة البلقـــاء. ومنحت جمموعتا الرتكيـــز هاتان أولئك املزارعـــات فرصة للتعبري 
عـــن مهومهن العديـــدة. وكانـــت جمموعتا الرتكيز مكونتني فقط من النســـاء. وســـاعد هذا النســـاء عىل 
التغلب عىل احلواجـــز الثقافية ومعاجلتهـــا للتعبري عن مهومهن. ويف الوقت نفســـه، مّكنـــت هذه العملية 
االحتـــاد من حتديد اهلمـــوم ذات األولوية التـــي أّكدت عليها املشـــاركات - مثل عدم شـــموهلن يف مظلة 

التأمني الصحي. 

وطـــور االحتاد اســـتبيانًا موجزًا يســـتند إىل نتائج جمموعتي الرتكيـــز باإلضافة إىل البحـــث القانوين. وكان 
الغـــرض من االســـتبيان هو التحقق من أولويـــة التأمني الصحـــي وأهلية الدخل املحتملـــة. وقام االحتاد 
بتوزيع 250 اســـتبيان يف الشـــونة الشـــاملية. وقام فريق من مجعية شـــامء لرعايـــة األرسة، الرشيك املحيل 
لالحتاد، بإجـــراء زيارات منزليـــة وقام بجمـــع النتائج. وقد تم إجراء االســـتبيان عـــن قصد من خالل 
املقابـــالت املبارشة )وجهـــًا لوجه( للتغلب عـــىل اإلرث الثقـــايف املتمثل يف انخفـــاض التحصيل العلمي 
بـــني املزارعات. ونتج عـــن عملية املقابلة تســـليم 153 اســـتبيانًا، األمر الذي كان مثـــريًا لإلعجاب. ثم 
مجع االحتـــاد مجيع نتائج االســـتبيان التي أكـــدت أن 63 % مـــن املزارعات مل يكن لدهيـــّن تأمني صحي. 
وباإلضافـــة إىل ذلك، وّفرت األســـئلة عن الدخل األســـايس دلياًل لالحتـــاد بأنه حُيتمـــل أن يكون عدد 
كبـــري من املزارعـــات وأرسهن يف هـــذه املجتمعات مؤهـــالت للحصول عىل تأمني صحي جماين بســـبب 

تدين الدخل. 

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يســـاعد اســـتخدام جمـــاالت الرتكيـــز هذه، القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان، يف جمـــال التوعية 
وصياغة الرســـائل وحشـــد خمتلف فئات اجلمهور املســـتهدفة للمشـــاركة يف محلة املدافعة. وال تتم جهود 

املدافعـــة بالـــرضورة يف إطار زمني خطـــي حمّدد. خـــذوا وقتكم للتفّكـــر يف ما ييل:

إعرف نفسك
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استكشـــفوا جماالت الرتكيز القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان للمســـاعدة يف حتليل املشـــكلة اخلاصة بكم 
وناقشـــوا تطور استكشـــاف املشـــكلة اخلاصة  باملؤسســـة  وحتوهلا إىل بيان مشـــكلة قائـــم عىل حقوق 

. ن نسا إل ا

كيف يمكن للمدافعة اخلاصة بكم أن تستفيد من بيان مشكلة قائم عىل احلقوق؟ •

كيف يمكن هلذا املثال أن ُيثري استكشافكم ملجاالت تركيز املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان؟ •

ما هي أنواع البحوث التي ستساعدكم عىل فهم مشكلتكم بشكل أفضل؟ •

كيف يمكن للبحوث أن تساعدكم عىل حتديد االختالفات يف كيف تعاين خمتلف الفئات املهمشة من  ▪
املشكلة )مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة والشباب وكبار 

السن وغريهم(؟

ماذا تعلمتم عن أنفسكم ومنظمتكم من خالل االستكشاف املعّمق للمشكلة املحددة؟ •

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

حتّققوا من البيان اخلاص بكم للتأكد من أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتزويد اآلخرين بفهم احلق الذي يتم  •
انتهاكه أو إساءة استخدامه أو حرمان الناس من التمتع به. 

ما هي مواد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي يمكنكم حتديدها والتي تعتب مهمة للمدافعة عن  ▪
قضيتكم؟

املدافعة وبيان اجلوانب اخلاصة  • بتوفري موجز حول سبب وجود املشكلة باستخدام جماالت تركيز  قوموا 
بسياقكم.

كيف يمكنكم ربط احلق بتجربة احلياة اليومية لتقديم أساس ملشاركة أصحاب املصلحة ومساءلة صنّاع  ▪
القرار؟

املشكلة  ▪ املهمشة األخرى من هذه  الفئات  تعاين  املشكلة؟ كيف  املستهدفة من هذه  فئتكم  تعاين  كيف 
)مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعتب  ▪
مهمة للمدافعة عن قضيتكم؟
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الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
من الـــرضوري أن تكون لديكم رؤية ملـــا تريدون حتقيقـــه. إذا كنتم ال تعرفون إىل أيـــن تريدون الذهاب، 
فمـــن الصعب الوصـــول إىل هناك ومـــن الصعب عليكـــم معرفة ما إذا كنتـــم قد وصلتم اليـــه بالفعل. 
يمكـــن أن يؤدي إيصـــال رؤية واضحة قائمـــة عىل حقوق اإلنســـان إىل إهلام وحتفيـــز اآلخرين لالنضامم 
إليكم إذ تلعـــب رؤيتكم دورًا أساســـيًا يف تطوير اســـرتاتيجيتكم وتكتيكاتكم. كام توفـــر الرؤية البوصلة 
الختـــاذ القرارات عندمـــا حيدث تغيري أو حتـــّول يف ظروف املدافعـــة. فيجب أن تعرفوا أنفســـكم  وكيف 

تريدون أن تروا شـــكل العامل يف املســـتقبل خاليًا من املشـــكلة التي قمتـــم بتحديدها. 

ومع عمـــل االحتاد عىل تطويـــر الرؤيـــة اخلاصة بحملته، ســـعى إىل احلصـــول عىل فهـــم أفضل لدور 
احلكومـــة يف توفري التأمني الصحـــي. ويف املراحل األوىل من محلتـــه، اعتقد االحتـــاد أن وزارة الصحة هي 
اجلهة األساســـية املســـؤولة عن التأمني الصحـــي. ومن أجل تعميـــق رؤيته، نظر االحتـــاد إىل رؤية وزارة 

الصحـــة: توفري خدمة طبيـــة عالية اجلودة جلميـــع األردنيني. 

 وألجـــل منظـــور أوســـع، نظـــر االحتـــاد إىل رؤيـــة االســـرتاتيجية الوطنيـــة للحـــد مـــن الفقر،
 2013-2020: 10والتـــي نّصـــت عىل »أن يتمتع مجيـــع األردنيني بحلول عـــام 2020 بوضع أفضل من 
الرفاه، وبخدمات أساســـية عالية اجلودة، وبمســـتويات معيشـــة أفضـــل، وبالعمل الالئق وأن يشـــعروا 

واملنعة«. واملســـاواة  املجتمع،  يف  باالندماج 

واختذ االحتاد قرارًا بشـــأن رؤية جتّســـد النهـــج القائم عىل حقوق اإلنســـان وتســـاعد احلكومة عىل حتقيق 
اســـرتاتيجيتها: يتمتع	مجيع	األردنيني	بحقهـــم	يف	الرعاية	الصحية.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكـــن أن تتطـــور الرؤيـــة أيضًا مـــع الوقت. خـــذوا وقتكم 
ييل: ما  يف  للتفكـــري 

اعرف نفسك

ناقشوا وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

ملنارصتكم  • بكم  اخلاص  الرؤية  بيان  استخدام  يمكن  كيف 
احللفاء،  والتواصل مع  توحيد موظفيكم،  املثال،  )علی سبيل 
وصياغة الرسائل، وإرشاك أصحاب املصلحة وصنّاع القرار(؟

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

عىل	 • قائم	 أنه  من  للتأكد  بكم  اخلاص  الرؤية  بيان  من  حتققوا 
حقوق	اإلنسان لتوحيد اآلخرين حول احلق الذي تسعون إىل 

حتقيقه .

قوموا بتأطري رؤيتكم	بصيغة	بيان	إجيايب	يعالج املشكلة املحددة. •

لتوجيه  • الكفاية  فيه  بام  واسعًا  الرؤية اخلاص بكم  بيان  اجعلوا 
احلملة احلالية وحتديد	اجتاه	جهود املدافعة اخلاصة بكم يف املستقبل.

هل يستطيع اآلخرون خارج منظمتكم أو شبكتكم أن يروا أنفسهم يف رؤيتكم للمستقبل؟ ▪

كيف قمتم بإرشاك أولئك املهّمشني  بشكل نشط يف صياغة الرؤية )مثل الفتيات والنساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟
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هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول رؤى أوسع لتحقيق مكاسب أكب. •
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الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة
من األمهيـــة بمكان فهم الســـياق االجتامعي والثقايف والســـيايس واالقتصـــادي الذي تتم فيـــه املدافعة. 
وتتمحـــور املدافعـــة القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان عىل تغيـــري مواقف النـــاس وســـلوكياهتم وكذلك 
السياســـات واملؤسســـات التي يتم تشـــكيلها واحلفاظ عليها من قبـــل الناس. ولقد قامـــت التكتيكات 
اجلديدة يف حقوق اإلنســـان بتطوير وتكييف أدوات حمددة للمســـاعدة يف إرشـــادكم خـــالل هذه العملية 
لتحديـــد األشـــخاص واملجموعـــات واملنظامت واملؤسســـات التي تعمـــل لصالح التغيـــري أو ضده يف 
حالتكم. وســـواء كان عملكم عىل املســـتوى املحيل أو الوطنـــي أو الدويل، فإن رســـم خارطة للعالقات 
)اخلارطـــة التكتيكية( يســـمح لكـــم بتحديد املزيد مـــن الفرص الختاذ إجـــراء. وتتطلب هـــذه اخلطوة 
استكشـــاف مجيع مصـــادر املعرفة الثالثـــة اخلاصة بصن تـــزو: معرفة أنفســـكم، ومعرفـــة خصمكم، 

املدافعة. ســـاحة  ومعرفة 

وبغّض النظر عـــن قضية حقوق اإلنســـان التي نســـعى إىل معاجلتها، فـــإن القرارات املتعلقة باملشـــكلة 
دائـــاًم يّتخذها أشـــخاص. وكّلام متّكنا مـــن التعرف عىل  األشـــخاص املعنيني وفهمهم بشـــكل أكب، كلام 
نجحنـــا أكثر يف معاجلـــة القضايا التي هتمنـــا وهتم جمتمعنا. وبينـــام نتفكر يف هذه احلالة، فّكـــروا يف الطرق 
التـــي عملتم هبا لتحديد األشـــخاص واملنظامت واملؤسســـات والعالقـــات املعنية يف قضايـــا منظمتكم. 
ويمكنكم االســـتعانة  لتنظيـــم املعلومات التي قمتم بجمعها باســـتخدام أدايت اخلريطـــة التكتيكية وطيف 
احللفاء، لتعزيز استكشـــاف الفئات املســـتهدفة املناســـبة وحتديدها واختيار التكتيـــكات )انظروا اخلطوة 

التكتيكات(. واختيـــار  ابتكار   - الرابعة 

وبينـــام ندرس محلة االحتـــاد من أجل حـــق	املزارعات	يف	التأمني	الصحي	العام، ســـوف نستكشـــف كيف 
يمكـــن توضيح عملية البحـــث وعملية حتديـــد أصحاب املصلحة من خـــالل أدايت اخلريطـــة التكتيكية 
وطيـــف احللفـــاء. ويمكن اســـتخدام هاتـــني األداتـــني وتطبيقهـــام يف أي مرحلة من مراحـــل محلتكم 

ملســـاعدتكم يف التحليل االســـرتاتيجي والتكتيكي.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
عند اســـتخدام أداة اخلريطـــة التكتيكية، من املهـــم حتديد »العالقـــة املركزية«، وهي عالقـــة وجهًا لوجه 
بني شـــخصني. حيث يمثل هذان الشـــخصان مشـــكلة حقوق اإلنســـان التـــي تســـعون إىل معاجلتها. 
ملاذا هـــذا مهم؟ ألن انتهـــاكات حقوق اإلنســـان، يف جوهرها، هـــي جتارب شـــخصية. لذلك، جيب أن 
يكون حـــل تلك االنتهاكات شـــخصيًا أيضًا. وتســـعى جهود املدافعـــة القائمة عىل حقوق اإلنســـان إىل 
تغيري املشـــكلة بالنســـبة ألولئك الذين يعانون من االنتهاك وحماســـبة أولئك الذين يرتكبـــون االنتهاك أو 

جيعلونه ممكنًا من خالل إجراءاهتم أو تقاعسهم عن اختاذ إجراء.  

وتتمثل فوائد اســـتخدام أداة اخلريطة التكتيكية الستكشـــاف »ســـاحة« املدافعة اخلاصة بكـــم يف أننا غالبًا 
ما ُنغفل جمموعة واســـعة من العالقات اإلنســـانية التي ترتبط بمســـألة ما أو تشـــارك أو تســـتثمر فيها أو 

حتيط هبا. 

 وتوفـــر دراســـة احلالة هذه فرصة إلبـــراز كيف يمكن توضيح ســـاحة محلـــة املدافعة لالحتاد 
مـــن خالل أداة اخلريطـــة التكتيكية. وعند اســـتخدام أداة اخلريطة التكتيكيـــة، من املهم حتديد 
عالقـــة وجهًا لوجه متّثل مشـــكلة حقـــوق اإلنســـان التي تـــم حتديدها خري متثيـــل. قوموا 
بمراجعة بيان مشـــكلة االحتـــاد من أجل حتديـــد عالقة مركزيـــة: نظرًا	لعدم	كفاية	مســـتوى	

املعيشة،	حُترم	املزارعات	يف	األغوار	الشاملية	من	حّقهن	يف	التأمني	الصحي. 

من التـــي يتعّرض حقهـــا لالنتهاك أو حُتـــرم منه؟ يف هـــذه احلالة عىل ســـبيل املثال، مزارعـــة تعيش يف 
الشاملية.  الشاملية/الشـــونة  األغوار 

من هو الشـــخص الـــذي ينتهك حقوق هـــذه املزارعـــة أو يقف يف طريـــق الوفاء هبذا احلـــق؟ يف هذه 
احلالة، عىل ســـبيل املثـــال،	املوظف	احلكومي، عىل مســـتوى املكتـــب املحيل يف مواجهة »وجهـــًا لوجه«، 

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

العالقة المركزیة

الشـــكل: مثـــال عـــىل العالقـــة املركزيـــة ألداة اخلريطة 
احلالة. هلـــذه  التكتيكيـــة 

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-creating-tactical-map
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الـــذي جيب أن يمنـــح اإلذن الالزم لتلـــك املزارعة للحصـــول عىل حّقهـــا يف التأمني الصحي.

ولعل األمـــر األكثر تعقيدًا يف حالة حقوق اإلنســـان هذه هـــو أن عىل املزارعة11 أن تواجه عىل املســـتوى 
املبارش »وجهًا لوجه« تســـعة موظفـــني يف جهات حكومية خمتلفـــة من أجل التحقق مـــن صحة معلوماهتا 
قبـــل احلصول عـــىل التأمني الصحي. ويســـاعد هذا النـــوع من املواقـــف يف إبراز أمهية حتديـــد العالقة 
املبارشة »وجهًا لوجـــه« يف مركز اخلريطة التكتيكيـــة )العالقة املركزية. ويف معظم احلـــاالت، يتعنّي عليكم 
حتديد اســـم الشـــخص الذي يتعرض لالنتهـــاك واملهتم بتغيري املشـــكلة. ولكن يف احلـــاالت التي يمكن 
أن يتعّرض فيها الشـــخص للخطر مـــن خالل حتديد هويته، ال يوىص بالكشـــف عن اســـمه/ا احلقيقي. 
حيث يكفي اســـتخدام املســـّمى العام »مزارعة« و»موظف حكومـــي« لفهم العالقة املركزية للمشـــكلة.

ويقـــّدم مثال اخلريطـــة التكتيكية لالحتـــاد العالقـــة املركزية مع عالقـــات حمددة عىل مســـتوى املجتمع 
املحـــيل، واملؤسســـات احلكومية عىل املســـتوى الوطنـــي، والعالقات عىل املســـتوى الدويل.

ومـــن الرضوري شـــمول مكان منظمتكم عـــىل اخلريطة - حيث ُيشـــار إىل االحتاد باســـم االحتاد النوعي 
للمزارعـــات املنتجـــات باللون األمحـــر. وإذا مل تتمكنوا من وضع أنفســـكم أو منظمتكـــم عىل اخلريطة، 

فعليكم إعـــادة النظر يف مشـــاركتكم يف هذه القضية. 

لبدء احلملة  نقاط حمتملة  إىل ذلك، هم  أو هيئة حكومية، وما  أو مؤسسة  أو مجعية  أو جمموعة  إن كل شخص 
والختاذ إجراء. غري أنه ليس من املمكن أن تركز عىل كل نقطة من النقاط املذكورة عىل اخلريطة التكتيكية. ومن 
الرضوري إجراء بحوث إضافية يف هذه املرحلة لتكونوا اسرتاتيجيني يف استخدامكم للموارد املحدودة الختيار 

نقاط اإلجراء بحكمة.

عىل سبيل املثال، عند حتديد املؤسسات احلكومية، سيكون من املهم بشكل خاص إجراء بحث إضايف لتحديد 
األشخاص الفعليني داخل املؤسسة. إذ أن من يتخذ القرارات يف املؤسسة هم األشخاص الذين يعملون لدهيا، 

وليس »املؤسسة« نفسها.  

وعند رسم اخلريطة التكتيكية األولية، كان االحتاد يرّكز عىل وزارة الصحة باعتبارها اجلهة احلكومية األساسية 
الواجب مراجعتها للحصول عىل التأمني الصحي. ومن أجل احلصول عىل فهم أكب لعملية التأمني الصحي، 
خالل  اإلعانات من  إقرار  املسؤولة عن  احلكومية  املوظفة  وكانت  الصحي.  التأمني  لصندوق  زيارة  إجراء  تم 
الصندوق مفيدة للغاية. ورغم أنا مل تستطع تقديم خطاب رسمي، إال أنا قّدمت معلومات بشأن قرار جملس 
الوزراء ورئيس الوزراء بشأن األنظمة والتعليامت املتعلقة بالقضية ومن هو املؤهل. ونتيجة لذلك، قّدمت هذه 
املوظفة معلومات مهمة حلملة االحتاد. حيث تقّدم وزارة التنمية االجتامعية املوافقة النهائية للحصول عىل التأمني 
الصحي عىل أساس أهلية الدخل. ويتم احلصول عىل هذه املوافقة فقط بعد املرور بالعديد من اإلجراءات. وقد 
حّدد هذا هدفًا	أساسيًا	جديدًا الختاذ إجراءات حلملة املدافعة عىل اخلريطة التكتيكية - االنتقال من وزارة الصحة 

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

االتحاد النوعي 
المنتجاتللمزارعات 

مالك المزارع

البرلمان

االسعاف/الدفاع المدني

المستشفیات

المركز االعالمي
المحلي

لدعم USAIDبرنامج 
المدنيمبادرات المجتمع   

مزارعات اناث
آخرات 

صندوق المعونة
الوطني

صندوق
التأمین الصحي 

مؤسسة الضمان 
االجتماعي

اإلعالم 
(االذاعة, التلفاز)

اتجاد المزارعین
االردني

وزارة التنمیة
االجتماعیة

مستشار

وزارة الصحة

األھل

أطباء
حكومیین

وزارة المالیةوزارة الزراعة

قسم الدخل
وضریبة المبیعات

وزارة العمل

ممرضین

الطاقم الطبي

وزارة التعلیم

جمعیة أنقاذ
الطفل 

الیونیسیف

االتحاد 
العالمي

للمزارعین

مكتب الوزارة
المحلي 

مؤسسة شاما
لرعایة األسرة

لجنة
حوار المرأة

دأعضاء االتحا

رجال األعمال قسم المسؤولیة 
االجتماعیة في الشركات 

عضو المجلس المحلي

الكوثر

الشونة 
الشمالیة

سفره

الشـــكل	أدناه: توّفر اخلريطـــة التكتيكيـــة منظار »عني 
الطائر« )كمـــن ينظر من مكان مرتفـــع( إلعطاء صورة 
أوضـــح عن جمموعة املنظـــامت املنخرطـــة يف قضية ما. 
ومـــن املهم أن تالحظـــوا بأنه كان هناك عـــدد أكب من 
املنظـــامت املشـــاركة يف هـــذه العملية من تلك املشـــار 
املثال،  التكتيكية. عىل ســـبيل  إليها يف هـــذه اخلريطـــة 
تســـلط اخلريطـــة التكتيكية الضوء عـــىل مخس منظامت 
نســـائية حمددة تم حتديدهـــا يف املجتمـــع املحيل. ولكن 
17 مجعية تضم  من املهم اإلقـــرار بأن االحتـــاد يضـــم 
يف عضويتهـــا 5000 مزارعة. ومل تكـــن مجيع اجلمعيات 
األعضـــاء يف االحتـــاد أو مجيـــع املزارعات أنفســـهن 
مشـــاركات يف هـــذه احلملـــة. حيث كانـــت األغوار 
الشـــاملية هي املنطقـــة اجلغرافيـــة التي تـــم حتديدها. 
ومـــع تطور احلملة، تـــم تنفيذها يف املجتمـــع املحدد يف 

الشـــونة الشاملية.

مفتاح	اخلارطة	التكتيكية:

 مرّبع برتقايل فاتح مع خط منقط =  •
كيانات املجتمع املدين )أشخاص، مجاعات،     

منظامت، إلخ(.  

 أزرق فاتح مع خط رمادي متصل =  •
  اهليئات احلكومية.

 مرّبع أبيض مع خط رمادي متصل =  •
  ممولون وكيانات دولية.

خطوط العالقات: •

عالقة قوة: سهم أمحر بخط مّتصل أحادي االجتاه ▪

عالقة منفعة متبادلة: سهم أزرق بخط مّتصل  ▪
ثنائي االجتاه

عالقة استغالل: سهم أخرض بخط مّتصل  ▪
أحادي االجتاه

عالقة غري واضحة/هناك حاجة إلجراء مزيد  ▪
من البحث: سهم رمادي منقط ثنائي االجتاه

بطلب  للتقدم  مؤهلة  أرسة  أي  أن  مالحظة  املهم  من   11

عائلة  فقط  وليس  جماين،  صحي  تأمني  عىل  للحصول 
املزارعة، سوف ُيطلب منها املرور بنفس عملية التقديم.
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المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

إىل وزارة التنمية االجتامعية.

نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية
عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه أويساء إليها أو حُيرم من التمّتع هبا؟

من الذي يقوم باالنتهاك أو اإلساءة أو حيرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟

مالحظة: ال توجد عالقة شخصية وجهًا لوجه بني شخص ومؤسسة.

هل هناك عالقة وجه لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

استخدام أداة طيف الحلفاء
تعمل أداة »طيف احللفاء« عىل زيادة وعينا وفهمنا لألشخاص أو املجموعات أو املؤسسات التي متتد عب نطاق 
نعتقد أنم  الذين  أولئك  إذ أن  بنا.  املحددة اخلاصة  املدافعة  املحتملة مع محلة  املشاركة  او ضد( من  كامل )مع 
أو تعارضها.  تناهض جهودنا  بالفعل وجهات نظر وأهداف من شأنا أن  سيدعمون جهودنا قد يكون لدهيم 
ويف الوقت نفسه، قد يقوم أولئك الذين نعتقد يف البداية أنم خصوم غري نشطني أو نشطني، يف الواقع، بدعم 
جهود املدافعة التي نقوم هبا عىل أساس احلقوق. ومن النقاط األساسية التي جيب تذكرها هي أن األفراد يشكلون 
جمموعات ومجعيات ومؤسسات. فحتى عندما تتخذ جمموعة معينة أو مؤسسة موقفًا ضدنا، فقد ال يزال هناك 

أفراد داخل املجموعة أو املؤسسة يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

البناء التنظيمي للحملة 

استخدم االحتاد بشكل فعال أداة طيف احللفاء لتحديد وتقييم احللفاء النشطني واحللفاء غري النشطني مع إمكانية 
لدهيا  والتي  املحايدة  احلكومية  اجلهات  التعرف عىل  االحتاد يف  األداة  كام ساعدت  احلملة.  الفعالة يف  املشاركة 
طيف  أداة  استخدام  فوائد  فمن  مبارش.  بشكل  القرار   صناع  إرشاك  يمكن  حيث  املحيل  املستوى  عىل  مكاتب 
احللفاء أنه أبرز لالحتاد عدم وجود معارضني نشطني هلذه احلملة بعينها. وقد ساعد هذا االحتاد يف التقييم املستمر 
لقدراته الداخلية عىل إرشاك صانعي القرار والرد عليهم. ويف الوقت نفسه، تساعد هذه احلالة عىل فهم سبب بقاء 
»املوظف احلكومي« يف فئة »اخلصم النشط« عىل طيف احللفاء. حيث يمثل هذا املوظف الشخص الفعيل الذي 
يملك سلطة حرمان املزارعة من حقها يف التأمني الصحي. ويف هذه احلالة، إذا مل يكن هناك أي خطأ من جانبها - 
مثل األمية، أو نقص الدخل، أو قدرهتا عىل تقديم الوثائق املطلوبة للمطالبة بحقها يف التأمني الصحي- ال يزال 

بمقدور »املوظف احلكومي« أن حيرمها من حقها.

الحشد

املنظامت  عىل  ثاقبة  نظرة  احللفاء  طيف  أداة  توفر 
حشدها  يمكن  التي  اخلارجية  واملوارد  املحتملة 
عددًا  االحتاد  أعّده  الذي  الطيف  وُيظهر  كحلفاء. 
كبريًا من احللفاء النشطني من اجلمعيات األعضاء 
ومنظامت املجتمع املدين األخرى. ويوجد عىل هذا 
اهليئات  من  عادي  غري  بشكل  كبري  عدد  الطيف 
املمثلة يف رشحيتي احللفاء غري  واجلهات احلكومية 
النشطني واملحايدين. وُتعتب هذه معلومات مهمة 
عند اختيار أساليب حلشد هذه الكيانات للنهوض 
حلفائه  بحشد  االحتاد  قام  البداية،  ففي  باحلملة. 
جمموعتي  إلجراء  البحثية  جهوده  يف  النشطني 
الرتكيز. وكان االحتاد ناجحا للغاية يف إعادة إرشاك 
احلكومية  اجلهات  من  والدعم  النشطني  حلفائه 
تسهيل  أجل  من  النشطني  غري  احللفاء  رشحية  يف 
)انظروا  صحي  تأمني  عىل  املزارعات  حصول 

اخلطوتني الرابعة واخلامسة(.

المحایدین

ین
شط

الن
ء 

لفا
لح

ا

 
ضین النشطین

المعار

المستشفیات
مركز شامة

لرعایة األسرة االعالم
االذاعة/التلفاز

األھل

الخبراء

لدعم USAIDبرنامج 
مبادرات المجتمع المدني 

الموظف الحكومي

البرلمان

الدفاع المدني
االسعاف

مؤسسات 
مجتمع محلي اخرى

أطباء حكومیین

مكتب وزارة التنمیة
االجتماعیة المحلي 

اعضاء
اتحاد المزارعین

یونیسیف

ممرضات

وزارة التنمیة 
االجتاعیة

وزارة 
الصحة

وزارة التربیة
والتعلیم

مؤسسة 
الضمان

المركز الصحياالجتماعي
المحلي

االتحاد
العالمي

للمزارعین

جمعیة انقاذ
الطفل

وزارة المالیة

الكادر
الطبي

اتحاد 
المزارعین 

االردني

مكاتب محلیة
اخرى لوزارات 

سیدات مزارعات

مالك المزارع

رجال األعمال

قسم المسؤولیة
االجتماعیة في الشركات

عضو المجلس 
المحلي وزارة الزراعة

لجنة
حوار المرأة

الشونة
الشمالیة

سفرة

الكوثر

النوعياالتحاد 
للمزارعات المنتجات 

المرأة المزارعة

 الشكل	أدناه:	
 »طيف احللفاء« هو أداة ينبغي مراجعتها باستمرار بينام تقومون 
تكتيكات إلرشاك  وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  بالبحث وحتليل 
من  النشط  احلليف  رشحية  نحو  خمتلفة  مستهدفة  فئات  ونقل 
هذا الطيف. إذ أنا أداة ديناميكية حيوية، يتغري موقع الكيانات 

عليها باستمرار مع التقدم يف مسار احلملة.
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التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة

التكتيكية  اخلارطة  أداتا  وتوفر  التحالفات.  وبناء  احللفاء  حلشد  وأفكارًا  معلومات  املدافعة  ساحة  حتديد  يوّفر 
وطيف احللفاء دعاًم حاساًم عند استكشاف واختيار التكتيكات لتعزيز جهود املدافعة. ومن املهم جدًا ألي محلة 
أن تقوم بتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي يمكن أن توفر الدعم واملساعدة املستمرين للتخطيط 

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

لتحديد ساحة املدافعة عىل نحو أكثر شمولية وفهم أعمق للسياق املتعلق باملشكلة التي تم حتديدها:

كذلك،  • يكن  مل  إذا  املدافعة؟  ساحة  حتديد  عملية  يف  سواء  حٍد  عىل  والرجال  النساء  من  كل  شارك  هل 
مثل  )اجلندر(،  االجتامعي  بالنوع  صلة  ذات  جوانب  تشمل  أو  التكتيكية  خريطتكم  نتائج  تعكس  فهل 

االختالفات يف عالقات االتصال وعالقات القوة وصنع القرار؟

الذين سوف  • وأولئك  ما؛  بشأن قضية  أو جهودكم  يدعمون موقفكم  الذين  أولئك   - من هم حلفاؤكم 
يعملون معكم بشكل	نشط؟

ما نوع احلشد املطلوب إلرشاك الشبكة اخلاصة بكم من األشخاص واملجموعات واملنظامت لفهم املشكلة  •
التي حددمتوها ضمن سياقكم بشكل أفضل؟

اعرف معارضيك / اعرف ساحة المدافعة

من هم معارضيكم - أولئك الذين ال يدعمون موقفكم أو جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف  •
يعملون بشكل	نشط ضدكم؟

من حتتاجون إىل حشدهم يف هذه املرحلة من املدافعة من أجل فهم أفضل لساحة املدافعة )عىل سبيل املثال،  •
أشخاص لدهيم جماالت خبة حمددة(؟

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم 

ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهم أو ُيساء استخدامها أو حُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

من الذين يقومون باالنتهاك أو اإلساءة أو حرمان شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ ▪

ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل: •

من أيضًا يشارك أو هيتم أو يستثمر يف هذه املسألة؟ ▪

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ ▪

من هم احللفاء واملعارضني املحتملني بشأن هذه املسألة؟ ▪
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الخطوة الرابعة - ابتكار واختيار التكتيكات
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم وإحراز تقدم يف رحلة التغيري اخلاصة بكم. 
وباستخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن تبني النفوذ وتغري طبيعة العالقات اإلنسانية. وهناك العديد من 
وتعّلمتم  درستم  وكّلام  يوم!  منها كل  املزيد  تطوير  اإلنسان، وجيري  للمدافعني عن حقوق  املتاحة  التكتيكات 
يف  خصمكم  وإبقاء  احتياجاتكم  لتلبية  التكتيكية  أفكاركم  تكييف  من  أكثر  متكنتم  كلام  التكتيكات،  من  املزيد 
الثالثة: معرفة  حالة إرباك وفقدان توزان. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة 
أنفسكم، ومعرفة خصمكم، ومعرفة ساحة املدافعة. وستسلط هذه اخلطوة الضوء عىل العنارص  التالية للتطور 

االسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان. •

األهداف االسرتاتيجية لتعزيز رحلة	التغيري اخلاصة بكم. •

عنارص  إجراءات املدافعة: البناء التنظيمي للحمله ، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار. •

التكنولوجيا: التحديات واملنافع. •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب غاية أو غايتني تكتيكيتني رئيسيتني 
املوظفني  يف  واالستثامر  التعّلم،  يف  يستغرقونه  الذي  الوقت  إىل  ذلك  ويرجع  املؤسسية.  أطرها  ضمن  فقط 
عىل  التكتيكية  لغايتكم  الواضح  الفهم  ويساعدكم  والفعالية.  األداء  وقياس  األموال،  استقطاب  وصعوبات 
التي حّددمتوها. ولقد حّددت  املشكلة  أهدافكم يف معاجلة  إىل  للوصول  فاعلية  أكثر  تكتيكاتكم بشكل  اختيار 
التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية رئيسية قائمة عىل حقوق اإلنسان:	الوقاية	والتدخل	

والتعويض	والتعزيز/الرتويج.

اسألوا أنفسكم - هل غايتكم الرئيسية هي:

منع حدوث إساءة وشيكة يف الوقت احلايل ويف املستقبل؟ •

أو  • املهمشة  واملجتمعات  لألفراد  اإلنسان  حلقوق  األمد  طويلة  اإلساءة  أو  احلرمان  حاالت  يف  التدخل 
املستبعدة؟

تعويض الضحايا وإعادة بناء حياهتم وإعادة بناء املجتمعات املحلية بعد اإلساءة  - ملساعدهتم يف الشفاء،  •
أو السعي إىل العدالة، أو املصاحلة، أو االنتصاف؟

تعزيز حقوق اإلنسان من خالل بناء جمتمعات تتسم باالحرتام واملشاركة، أو بناء سياسات ومؤسسات يتم  •
فيها فهم حقوق اإلنسان وتقويتها واحرتامها؟

إىل  املدافعة  بحملة  للدفع  املختارة  والتكتيكات  األهداف  ادرسوا  احلالة،  هذه  يف  التغيري  رحلة  يف  ننظر  ونحن 
األمام. وباإلضافة إىل ذلك، أثناء استكشافنا لكل جمال من عنارص اإلجراءات والتكتيكات املختارة، فّكروا يف 
كيف تدعم التكتيكات اخلاصة بكم وكيف ترتابط من أجل تعزيز محالتكم. حيث سيساعدكم هذا يف أن تكونوا 

أكثر اسرتاتيجية وفعالية من الناحية التكتيكية يف جهود املدافعة اخلاصة بكم.

تطوير رحلة التغيير
ارجعوا إىل بيان املشكلة اخلاص بكم للحصول عىل إرشادات عند وضع أهداف حمددة لتقييم التقّدم املحرز يف 

رحلة التغيري اخلاصة بكم نحو حتقيق رؤيتكم. 

بيان املشكلة: نظرًا	لعدم	كفاية	مستوى	املعيشة،	حُترم	املزارعات	يف	األغوار	الشاملية	من	حّقهن	يف	التأمني	الصحي.
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بيان الرؤية:	يتمتع	مجيع	األردنيني	بحقهم	يف	الرعاية	الصحية.

يف هذه املرحلة، أصبح النقاش حاساًم بشأن نطاق املدافعة. ففي بداية هذه العملية، شعر االحتاد أنه بحاجة إىل 
تغطية اململكة بأكملها. ويف اخلطوات األوىل إىل الثالثة من هذه املنهجية، قام االحتاد بتضييق نطاق تركيزه عىل 
منطقة األغوار الشاملية. وبمساعدة من مدرب التكتيكات اجلديدة، فيصل أبو السندس، اختذ االحتاد قرارًا بزيادة 
تركيز طاقته وموارده بشكل خاص عىل جمتمع الشونة الشاملية. وكان هناك سببان هامان هلذا القرار: األول ُيعتب 

هذا املجتمع أحد املناطق األكثر فقرًا يف األردن, والثاين أنه يعمل كل أفراد هذا املجتمع تقريبًا يف جمال الزراعة.

وكانت هناك أيضًا أسباب مؤسسية هلذا االختيار. حيث ُتعتب الشونة الشاملية منطقة يتمتع فيها االحتاد بتمثيل 
جيد وراسخ من خالل وجود إحدى منظامته األعضاء يف هذا املجتمع املحيل. وكان لدى املنظمة العضو أيضًا 

اتصاالت مع مدير مديرية التنمية االجتامعية/مكتب وزارة التنمية االجتامعية يف الشونة الشاملية. 

وقد أتاح اجلمع بني هذه النقاط توفري توجيه وفرصة ممتازة الختبار قدرته عىل الوصول إىل هدف مدافعة حمّدد 
يف رحلة التغيري اخلاصة به.

األغوار	 يف	 املزارعات	 حصول	مجيع	 يف  املتمثل  للحملة  العام  باهلدف  االسرتاتيجية  وجهته  االحتاد  حّدد  حيث 
الشاملية	عىل	التأمني	الطبي مع حتقيق األهداف املرحلية التالية:

اهلدف	رقم	1:

حصول 250 مزارعة يف الشونة الشاملية عىل تأمني صحي بحلول آذار/مارس 2017.

اهلدف	رقم	2:

الضغط عىل وزارة التنمية االجتامعية لتبسيط عملية تقديم طلبات التأمني الصحي.

الشكل: يقّدم هذا الرسم البياين لرحلة التغيري ملحة عامة عن األهداف احلالية وطويلة األجل لالحتاد.

بيان  يف  املبينة  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  للتصدي  التكتيكية  الغايات	 يف	 للتفكري  فرصة  األهداف  هذه  توّفر 
املختارة  والتكتيكات  األهداف  بلوغ  ضامن  عىل  التكتيكية  الغايات  فحص  ويساعد  باالحتاد.  اخلاص  املشكلة 
ملعاجلة املشكلة إىل الغرض املنشود. حيث رّكز االحتاد عىل التدخل كغاية تكتيكية جلهوده يف هذه املدافعة. وإن 
الغرض املقصود من املدافعة هو التدخل يف احلرمان طويل األمد حلّق املزارعات يف احلصول عىل تأمني صحي 

جماين عىل أساس عدم كفاية الدخل.

:2#الھدف المعقول 
المدافعة بالتعاون مع وزارة التنمیة 
االجتماعیة باتجاه تبسیط عملیة تقدیم 

:1#الھدف المعقول الطلبات الصحیة
سیدة مزارعة في الشونة  250

على تأمین الشمالیة یحصلن 
2018اذار صحي بحلول 

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 

الرعایة الصحیة

.من حقھن في التأمین الصحي األردن غوریحرم المزارعات في شمال ، تردي مستوى المعیشةبسبب 

التغيري  البياين لرحلة  الرسم  يقّدم هذا  الشكل: 
ملحة عامة عن األهداف احلالية وطويلة األجل 

لالحتاد.
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ومن املهم أن يفي اهلدف املبارش بمعايري )SMART( بأن يكون هدف »معقول« لضامن القدرة عىل تقييم التقدم 
امللموس نحو اهلدف:

حمدد: حصول املزارعات يف الشونة الشاملية عىل التأمني الصحي.

قابل	للقياس: حصول ما جمموعه 250 امرأة عىل التأمني الصحي.

عميل: قرر االحتاد أنه من الواقعي أن حتصل 250 امرأة عىل التأمني الصحي خالل الفرتة الزمنية.

واقعي: يتناول اهلدف املشكلة املذكورة )حُترم املزارعات من حقهن يف التأمني الصحي( والغرض من املدافعة 
)التدخل من خالل مساعدة املزارعات للحصول عىل حقهن يف التأمني الصحي(.

له	سقف	زمني: بحلول آذار/مارس 2017، ستحصل املزارعات عىل حقهن يف التأمني الصحي.

البديلة التي يمكن أن حتصل املزارعات من خالهلا عىل  من املهم أن نالحظ أن االحتاد ناقش عددًا من الطرق 
الرعاية الطبية.

حشد مالكي املزارع لتوقيع عقود مع العامالت يف الزراعة تشمل اخلدمات الطبية، وإذا توجب عىل العاملة  •
احلصول عىل الرعاية الطبية، فإنا لن ختس أجرها اليومي.

إنشاء صندوق داخل االحتاد من أجل احتياجات الرعاية الطبية الطارئة للنساء. ويمكن مجع جزء من أموال  •
هذا الصندوق من النساء أنفسهن واملنظامت األعضاء ومن خالل مسامهات اجلهات املانحة.

من خالل االحتاد، التنسيق مع املنظامت الدولية التي تقدم وحدات رعاية طبية متنقلة لتوفري الرعاية الصحية  •
للمزارعات.

اّتباع نج قائم عىل حقوق اإلنسان كان له  أيًا من هذه اخليارات كان سيغري بشكل كبري محلة املدافعة. وإن  إن 
املجاين  الصحي  التأمني  يف  احلق  بوجود  االحتاد  علم  وعندما  وتوجيهها.  االحتاد  محلة  أهداف  عىل  مبارش  تأثري 

لألشخاص ذوي مستويات املعيشة غري الكافية، وّفرت تلك املعرفة مسارًا واضحًا للمدافعة.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج املرجوة. •

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري »SMART« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية وحمددة بإطار 

زمني حتى تتمكنوا من رصد التقدم الذي حترزونه، وتقييم نجاحاتكم، ومعرفة ما تبقى لتفعلونه.

للحملة،   • التنظيمي  البناء  املدافعة:  إجراءات  من عنارص  جمال  بكل  تتعلق  حمددة  أهداف  وضع  انظروا يف 
والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.

عناصر إجراء المدافعة
أثناء إجراء محالت املدافعة، توفر عنارص اإلجراءات هذه )البناء التنظيمي للحملة ،والبحث، واحلشد، وإرشاك 
املرحلية اخلاصة بكم، ملساعدتكم عىل امليض قدمًا يف اإلسرتاتيجية.  لتطوير األهداف  القرار( إرشادات  صناع 
ومن املهم أن تفهموا أن كل جمال يدعم عنارص اإلجراءات األخرى ويساعدكم عىل مراقبة تقدمكم وتقييم أوجه 
قصوركم ونجاحاتكم )انظروا اخلطوة اخلامسة(. ويمكن أن يوّفر وضع أهداف لكل جمال من عنارص إجراءات 

املدافعة أولويات زمنية لضامن عمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

وتوّفر اخلريطة التكتيكية وسيلة لتحديد الفئات املستهدفة بشكل مرئي لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة. 
وُيبز طيف احللفاء مواقع هذه الفئات املستهدفة عىل الطيف. وتوّفر املواقع املوجودة بني طيف احللفاء النشطني 
إىل اخلصوم النشطني معلومات مهمة الختيار التكتيك للوصول إىل األهداف املحددة والنجاح يف حتقيقها. وإن 
التكتيكات األكثر فعالية هي تلك املرتابطة والتي تدعم بشكل مشرتك التقّدم يف التكتيكات األخرى. انظروا يف 
كيفية إرشاك الفئات املستهدفة وكيفية ترابط التكتيكات اخلاصة بكم من أجل تعزيز محلتكم. وسوف نستخدم 
عليها  وقع  التي  املدافعة  إجراءات  بعنارص  املستهدفة  الفئات  لتوضيح  احللفاء  وطيف  التكتيكية  اخلريطة  أدايت 
ترابط  انتبهوا لكيفية  املختارة،  املدافعة والتكتيكات  االختيار يف هذه احلالة. وخالل تفحص عنارص إجراءات 
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التكتيكات اخلاصة بكم حتى تتمكنوا من التقدم بحملتكم.

انظروا إىل اخلريطة التكتيكية أدناه لتحديد مكان الفئات املستهدفة لعنارص إجراءات املدافعة. والحظوا عالقات 
العديد من  الضوء عىل  التي تسلط  املتصلة أحادية االجتاه -  القوة يف خارطة االحتاد - وهي اخلطوط احلمراء 
القرار  صانع  باعتبارها  الصحة  وزارة  البداية  يف  االحتاد  حّدد  حيث  املعنية.  احلكومية  والوكاالت  اجلهات 
احلكومي للحصول عىل التأمني الصحي. وبدالً من السعي للحصول عىل إعفاء للمزارعات من خالل وزارة 
الصحة، كشف البحث الذي أجري عىل القوانني واألنظمة عن وجود خيار أفضل. فمن أجل املطالبة باحلق يف 
التأمني الصحي عىل أساس عدم كفاية مستوى املعيشة، فإن وزارة التنمية االجتامعية لدهيا السلطة النهائية الختاذ 
القرار. ولكن جيب أيضًا إرشاك عدد كبري من املكاتب املحلية للوزارات واجلهات احلكومية املحددة عىل اخلارطة 

التكتيكية قبل تقديم الطلب النهائي للتأمني الصحي إىل وزارة التنمية االجتامعية.

الحظوا موقع هذه الفئات املستهدفة نفسها عىل طيف احللفاء. حيث رّكز البحث القانوين عىل وزارة الصحة، 
أن  املرجح  من  أنه  االحتاد  افرتاض  إىل  املوقع  هذا  ويرجع  الطيف.  من  النشط  غري  اخلصم  رشحية  يف  تقع  التي 

تعارض وزارة الصحة احلصول عىل إعفاء خاص للمزارعات يف القانون واألنظمة.

وقوموا كذلك بتحديد موقع عنارص البحث األخرى عىل اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء: وهي املزارعات 
منّفذات  كونن  عن  فضاًل  ناشطات  مشاركات  كّن  حيث  االحتاد.  يف  األعضاء  اجلمعيات  من  وكجزء  كأفراد 
رشحية  يف  تقع  املستهدفة  الفئات  هذه  فإن  املزارعات،  عن  الدفاع  هو  كمنظمة  االحتاد  هدف  أن  وبام  للبحث. 

احلليف النشط.

ومنظامت  اجلمعيات  من  احتاد  أعضاء  هم  وهؤالء  الطيف،  عىل  للحشد  املستهدفة  الفئات  بتحديد  ذلك  بعد 
املجتمع املدين األخرى املوجودة يف رشحية احلليف النشط. ومتكن االحتاد من حتديد الوكاالت احلكومية الوطنية 
عىل نحو فعال، املوجودة يف الرشحية املحايدة عىل الطيف، والتي لدهيا مكاتب حملية يمكن أن يتم فيها إرشاك 
صناع القرار بشكل مبارش. وتم وضع هذه الوكاالت احلكومية عىل املستوى املحيل يف رشحية احلليف غري النشط. 
حيث مل يعتب االحتاد بأن هذه الوكاالت تعارض هدف محلته للحصول عىل التأمني الصحي للمزارعات. بل عىل 

عىل  الضوء  التكتيكية  اخلريطة  هذه  تسّلط  اعاله:  الشكل	
إجراء  عنارص   من  جمال  لكل  التكتيكية  الغايات  موقع 

املدافعة األربعة.

مفتاح اخلريطة التكتيكية:
• = متقطع  خط  مع  الفاتح  البتقايل  باللون   الدائرة 

كيانات املجتمع املدين.

باللون  • دائرة  املنتجات:  للمزارعات  النوعي  االحتاد 
البتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر 

الغامق.

احلكومية  • اهليئات   = الفاتح  األزرق  باللون  الدائرة 
األردنية.

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة. •

عنارص  إجراء املدافعة. •

القدرات الداخلية = باللون األزرق الفاتح   ▪
املنقط وخط متقطع.

البحث = خط برتقايل متقّطع. ▪

احلشد = خط أخرض منقط. ▪

إرشاك صناع القرار  = خط أمحر متصل. ▪

البحث

حشد

بحث

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

االتحاد النوعي
للمزارعات االردنیات 

مالك المزارع

البرلمان

االسعاف/الدفاع المدني

المستشفیات

المركز االعالمي
المحلي

لدعم USAIDبرنامج 
المدنيمبادرات المجتمع   

مزارعات اناث
آخرات 

صندوق المعونة
الوطني

صندوق
التأمین الصحي 

مؤسسة الضمان 
االجتماعي

اإلعالم 
(االذاعة, التلفاز)

اتجاد المزارعین
االردني

وزارة التنمیة
االجتماعیة

مستشار

وزارة الصحة

األھل

أطباء
حكومیین

وزارة المالیةوزارة الزراعة

قسم الدخل
وضریبة المبیعات

وزارة العمل

ممرضین

الطاقم الطبي

وزارة التعلیم

جمعیة أنقاذ
الطفل 

الیونیسیف

االتحاد 
العالمي

للمزارعین

مكتب الوزارة
المحلي 

مؤسسة شاما
لرعایة األسرة

لجنة
حوار المرأة

دأعضاء االتحا

رجال األعمال قسم المسؤولیة 
االجتماعیة في الشركات 

عضو المجلس المحلي

الكوثر

الشونة 
الشمالیة

سفره

التواصل مع صناع القرار

التواصل مع صناع القرار

البناء التنظیمي للحملھ
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المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

العكس من ذلك، فإن املوظفني العاملني يف هذه الوكاالت يعيشون أيضًا يف هذه املجتمعات املحلية ويفهمونا. 
ومن خالل وضع هذه الوكاالت يف رشحية احلليف غري النشط، ساعد هذا االحتاد عىل إعطاء اهتامم خاص ألنواع 
التكتيكات الالزمة إلرشاك هؤالء املوظفني ونقل الوكاالت لتصبح حلفاء نشطني لتيسري حصول املزارعات عىل 

حقهن يف التأمني الصحي )انظروا اخلطوة اخلامسة(.

مفتاح	طيف	احللفاء	مع	عنارص		إجراء	املدافعة

الدائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع = يانات املجتمع املدين. •

االحتاد النوعي للمزارعات املنتجات: دائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر الغامق. •

الدائرة باللون األزرق الفاتح = اهليئات احلكومية األردنية. •

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة. •

عنارص  إجراء املدافعة. •

القدرات الداخلية = باللون األزرق الفاتح املنقط وخط متقطع. ▪

البحث = خط برتقايل متقّطع. ▪

احلشد = خط أخرض منقط. ▪

إرشاك صناع القرار  = خط أمحر متصل. ▪

الغايات  موقع  عىل  الضوء  الطيف  هذا  يسلط  اعاله:  الشكل	
األربعة  املدافعة  إجراءات  عنارص  من  جمال  لكل  التكتيكية 
الفئات  ترّكز  الحظوا  اخلامسة.  اخلطوة  يف  مناقشتها  يتم  التي 
النشطني  »احللفاء  رشحيتي  يف  االحتاد  طيف  عىل  املستهدفة 

واحللفاء غري النشطني«.

البناء التنظیمي للحملة

البحث

     

المحایدین

لجنة التفتیش 
الوطنیة

ضین النشطین
المعار

الشرطة

مراكز 
الرعایة

الشباب فاقدي 
السند األسري

المركز الوطني 
للثقافة والفنون

بعض من 
مقدمي رعایة 

لجنة التفتیش أخرین
الوطنیة

الحكومة 
ردنیةاأل

المجلس الوطني 
لشؤون األسرة

قانون میزان

سكینة

رىق جمعیة
األطفال

مؤسسة األمیرة تغرید

صندوق
األمان 

المساعدة قانونیة

بعض من 
مقدمي رعایة 

أخرین
خّریجي دور

الرعایة 

إشراك صناع القرار

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

الحشد

وسائل اإلعالم
)رادیو/تلفزیون(

البحث
البحث

مركز 
المعلومات 
والبحوث

فاقدطفل ال
األسريالسند ا  

أطفال أخرین 
فاقدین 

یناألسريالسند 
شط

الن
ء 

لفا
لح

ا

نظمات م
مدنيمجتمع 

أخرى تمتنع  
فاقد طفل العن خدمة 

األسريالسند ا
 

مقدم الرعایة

البحثالبناة التنظیمي للحملة صناع القرارالحشد
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  اختاذ  عدم  حال  يف 
العملية  الفرص يف كل خطوة الختاذ إجراء ومراقبة وتقييم تقدمكم. وتساعدكم هذه  الفعالة  لالسرتاتيجيات 
تبذلونا. وتعيدكم هذه  التي  املدافعة  األوىل يف جهود  الدروس من اخلطوة  بالنجاحات وتعّلم  عىل االعرتاف 
املنهجية إىل اخلطوة األوىل حتى تتمكنوا من تقييم معرفتكم - معرفة أنفسكم، ومعرفة خصمكم، ومعرفة ساحة 
املدافعة - وتقيِّم مدى تأثري إجراءات املدافعة اخلاصة بكم عىل املشكلة التي تم حتديدها. خذوا وقتكم لتحديد 

ما الذي تغري وما الذي يتطلب املزيد من اجلهد.

وبينام ننظر يف التنفيذ الفعيل هلذه احلملة ونتائجها، فّكروا يف كيف تقوم منظمتكم بتوثيق إنجازاتكم واإلشادة 
هبا - داخليًا ملوظفي منظمتكم وأعضاء الشبكة، ولكن أيضًا خارجيًا لتسليط الضوء عىل التقدم الذي حترزونه 

يف رحلة التغيري اخلاصة بكم.

وقد حققت احلملة إنجازات ملحوظة فيام يتعلق باألهداف التي خططت لتحقيقها. وتتلخص النتائج أدناه وفقًا 
ملا ييل:

كل	عنرص	من	عنارص	إجراء	املدافعة )البناء التنظيمي للحمله، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار(. •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني. •

التكتيكات املختارة وأهدافها لتحقيق االنجاز املرحيل األول يف رحلة التغيري. •

النتائج التي تسلط الضوء عىل اإلنجازات الصغرية والكبرية وتعرتف هبا. •

واستغل االحتاد األساس القانوين للحق يف تأمني صحي جماين ألولئك الذين حرموا من مستوى معييش كاف 
لتحقيق نتائج رئيسية يف محلته. ومن خالل تطبيق التكتيكات بشكل فعال يف عنارص إجراءات املدافعة التالية، 
جتاوز االحتاد بشكل كبري هدفه االسرتاتيجي: حصول	250	مزارعة	يف	الشونة	الشاملية	عىل	تأمني	صحي	بحلول	

آذار/مارس	2017. وقام االحتاد بام ييل: 

القائمة عىل حقوق . 1 املدافعة  لقيادة االحتاد واجلمعيات األعضاء من أجل إجراء  التنظيمي للحملة   البناء 
اإلنسان.

تنسيق عملية حشد اجلمعيات األعضاء يف االحتاد، ورشكاء املجتمع املدين، واملزارعات للمطالبة بحقهن . 2
يف احلصول عىل تأمني صحي جماين.

التأمني . 3 املزارعات من أجل احلصول عىل  القرار  عىل الصعيد املحيل لدعم وتيسري طلبات  إرشاك صنّاع 
الصحي.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة 

الفئة	املستهدفة: أعضاء جملس إدارة االحتاد وقادة االحتادات األعضاء.

تنفيذ  ومهارات  املؤسسية،  واإلدارة  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  القدرات  بناء  تدريبات  التكتيك: 
احلمالت.

اهلدف: بناء فهم مشرتك للمدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان بني اجلمعيات األعضاء يف االحتاد لتحديد وختطيط 
وتنفيذ محالت املدافعة مع املزارعات.

النتائج: تم إجراء تدريب عىل املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان ملدة أربعة أيام مع أربعة وعرشين )24( قائدة من 
اجلمعيات األعضاء يف االحتاد باستخدام منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة  لبنامج التكتيكات 

اجلديدة  التكتيكات  منهجية  وفق  العمل  بدأنا  »كمنظمة، 
الفعالة[،  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  ]منهجية 
نظام، خمطط ومنظم. وتم بذل الوقت واجلهد عىل األنشطة 
والتفكري  بالتمكني  يشعرن  املوظفات  وبدأت  هلا.  املخطط 
وكيف  املستقبل  يف  التفكري  نبدأ  واآلن  منهجي.  بشكل 

سنطبق هذه املنهجية يف مجيع مشاريعنا«.

-	زينب	املومني
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اجلديدة يف حقوق اإلنسان ليتم تطبيقها عمليا عىل مهوم املزارعات. وقّدم التدريب لغة مشرتكة وفهاًم للمدافعة 
األمر الذي كان متاحًا جلميع النساء، بام يف ذلك القائدات األميات. وهذا يعزز التعاون وروح الفريق. وكان من 
النتائج اهلامة لعملية التدريب قرار تركيز جهود االحتاد عىل املنطقة املحددة يف األغوار الشاملية. وعندما بدأت 
تشكيل	 تم  األخرى،  النسائية  املجتمعية  واملنظامت  املحيل  االحتاد  مع عضو  الشاملية،  األغوار  االستعدادات يف 
ثالث	فرق	للحملة: فريق إعداد االستبيان؛ فريق التواصل مع املزارعات؛ وفريق التواصل مع مقدمي خدمات 

التأمني الصحي )انظر احلشد(.

االحتاد ومشاركات من مجعيات  األعضاء يف  اجلمعيات  من  امرأة   267 ملا جمموعه  إضافية  تدريبات  تقديم  تم 
إضافية أخرى من منطقة األغوار الشاملية. وقد أتاح ذلك فرصة لالحتاد لعرض أعامله العامة باإلضافة إىل عرض 
أهداف محلة املدافعة إىل عدد كبري من النساء. وحصل االحتاد نفسه عىل تدريب إضايف يف الدعم الفني يف جماالت 

اإلدارة املؤسسية والشفافية ومهارات حمددة يف اللغة اإلنجليزية واحلاسوب.

التفكير في البناء التنظيمي للحمله 
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة جمموعتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج. هل شاركت  •
النساء والرجال يف فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس املخرجات والنتائج املرجوة 
أو تشمل اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة واحلصول عىل 

املوارد واختاذ القرارات؟

انظروا يف القدرات الداخلية ملنظمتكم عىل القيام باملدافعة. ما هي آليات الدعم احلالية املعمول هبا؟ •

تنفيذ  • يف  كبى  فائدة  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  حلمالت  بالنسبة 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهونا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

اعرف ساحة المدافعة/اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهونا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

البحث
الفئة	املستهدفة: وزارة الصحة.

التكتيك: إجراء	مراجعة	قانونية	للقوانني	واألنظمة	واهليئات	ذات	الصلة	فيام	يتعلق	بالتأمني	الصحي.

النتيجة: أجرى مستشار قانوين بحثًا يف قانون الصحة ورفع تقريرًا عن مدى صعوبة قيام االحتاد باملدافعة من أجل 
احلصول عىل إعفاء قانوين للمزارعات كمجموعة خاصة للحصول عىل التأمني الصحي. وألن هذه كانت النية 
األولية لالحتاد، فقد رّكز االحتاد عىل وزارة الصحة باعتبارها هيئة صنع القرار هلذا اإلعفاء. وما اعتب نقطة ثانوية 
يف البحث، احلق يف التأمني الصحي املجاين ألولئك الذين يفتقرون إىل سبل املعيشة الكافية بدخل قدره 300 
دينار أو أقل شهريًا لكل عائلة، برز كعنرص حاسم حلملة االحتاد. وقد أدى ذلك إىل حدوث حتّول حموري يف محلة 

املدافعة ووّجه جهود االحتاد نحو وزارة التنمية االجتامعية.

املزارعات. الفئة	املستهدفة:  

التكتيك:	إجراء جمموعات الرتكيز.

اهلدف:	احلصول عىل فهم أفضل للمشاكل التي تواجهها املزارعات يف األردن.

النتائج: تعاقد االحتاد مع خبري استشاري إلجراء جمموعتي تركيز منفصلتني شارك فيها ما جمموعه 30 مزارعة. 
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ومنحت جمموعات الرتكيز هذه املزارعات فرصة للتعبري عن مهومهن العديدة. وتم تشكيل جمموعات الرتكيز 
فقط من النساء للتغلب عىل احلواجز الثقافية لدهين ومعاجلتها للتعبري عن القضايا التي تؤرقهن. وحّددت هذه 

العملية االفتقار إىل التأمني الصحي باعتباره من اهلموم ذات األولوية للمزارعات.

الفئة	املستهدفة: املزارعات يف الشونة الشاملية.

التكتيك: إجراء مقابالت وجهًا لوجه باستخدام استبيان.

املجتمعات  يف  املزارعات  بني  املحتملة  الدخل  أهلية  ودرجة  أولوية  الصحي  التأمني  كون  من  اهلدف:التحّقق 
املحددة يف الشونة الشاملية.

قام فريق االستبيان  التكتيك بشكل طبيعي الحقًا ومل يكن جزءًا من اخلطة األصلية. حيث  النتائج: ظهر هذا 
الرشيكة  واملنظامت  االحتاد  يف  األعضاء  اجلمعيات  عىل  استبيان   250 وتوزيع  االستبيان  بإعداد  لالحتاد  التابع 
املحلية. وكان االستبيان قصريًا جدًا، بستة أسئلة. وتم تسليم 153 استبيانًا مكتماًل. حيث صادقت األرس عىل 
أن التأمني الصحي يعتب أولوية. كام قّدمت املقابالت وجهًا لوجه معلومات دقيقة عن األوضاع االقتصادية. 
ومن بني 153 استبيان تم تسليمه، أشارت 130 أرسة إىل مستويات دخل تبلغ 300 دينار أردين أو أقل يف الشهر 
وأكدت تلك األرس أنا ليست مشمولة يف مظلة التأمني الصحي. وهذا يدل عىل مستوى الثقة يف منظمة االحتاد 

املحلية ومحلة االحتاد الكلية.

واختذ االحتاد خطوة إضافية الختبار جمموعة من املزارعات للتقدم بطلب للحصول عىل التأمني الصحي استنادًا 
إىل معلومات االستبيان التي قّدمتها األرس. وحصلت كل تلك األرس عىل تأمني صحي. وقدمت نتائج االستبيان 
حشد  يف  للحملة  الالحقة  اجلهود  ووّجهت  أْثَرت  األمهية  بالغة  معلومات  االختبارية  الطلبات  تقديم  وعملية 

املزارعات املؤهالت وأرسهن لتقديم طلب للحصول عىل التأمني الصحي )انظروا احلشد(.

وتم يف وقت الحق تقديم معلومات األهلية هذه للحق يف احلصول عىل التأمني الصحي عىل أساس االفتقار إىل 
سبل املعيشة الكافية يف مقابالت إعالمية لتسليط الضوء عىل حالة املزارعات.

التفّكر في البحوث
اعرف نفسك

ما هي أشكال البحث التي حتتاجها لفهم مشكلتك التي تم حتديدها بشكل أفضل؟ •

املعلومات	القائمة	عىل	احلقوق: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب بحقوق  ▪
اإلنسان التي يتم انتهاكها أو إعاقتها؟ فكر كيف من املمكن أن يكون كل من النوع االجتامعي او العمر، 

أو اإلعاقة اثر عىل املشكلة وتكتكيات البحث. 

اهلياكل  ▪ تنفيذ  بكيفية  أكب  إكتساب معرفة  قد تساعدك عىل  التي  التكتيكات  ما هي  التقنية:  املعلومات	
اثرًا يف  واإلجراءات؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، أو اإلعاقة 

تنفيذ اإلجرائات والتعليامت. 

بالقوانني  ▪ أكب  معرفة  إكتساب  عىل  تساعدك  قد  التي  التكتيكات  هي  ما  الترشيعية:  املعلومات	
يف  اثر  اإلعاقة  أو  العمر،  او  االجتامعي  النوع  من  لكل  يكون  أن  املمكن  من  فكر كيف  والسياسات؟ 

تطوير القوانني والسياسات.

املعلومات	االجتامعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب باهلياكل أو احلواجز  ▪
الثقافية واإلجتامعية؟ فكر يف كيفية تأثري الفروق اجلندرية ، مثل فرق األدوار بني الرجل واملرأة وعالقات 

القوة وامكانية الوصول إىل املوارد وصناع القرار، يف أشكال البحث التي ختتارها.

اعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

استخدام أداة »اخلريطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خبات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلباء عىل أساس موقفهم كحلفاء  ▪
أو حمايدين أو معارضني.
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كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف مجع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

كيف يتم استبعاد الفئات املهمشة من الوصول إلی التكنولوجيا أو استخدامها )مثل النساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وغريهم(.

اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من  املعارضني ؟ •

كيف يمكن استخدام البحوث لوضع توصيات الختاذ إجراءات إلرشاك صنّاع القرار؟ •

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واملعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •

الحشد
الفئة	املستهدفة: قيادات نسائية من اجلمعيات األعضاء يف االحتاد ومنظامت املجتمع املدين الرشيكة.

التكتيك:	تشكيل	فَِرق	احلملة.

اهلدف: تنظيم وحشد القيادة لتنفيذ محلة املدافعة.

النتائج: كانت هذه الِفَرق الثالثة، التي تم تشكيلها من خالل عملية التدريب عىل املدافعة، مسؤولة عن تنظيم 
جهود االحتاد للوصول إىل هدف املدافعة. وقد ساعد ذلك عىل توجيه طاقتهم بنجاح إىل احلملة وحشد أعضاء 

إدارة االحتاد نحو املزارعات. وقامت الِفَرق بتوزيع األدوار واملسؤوليات عىل النحو التايل:

 فريق	إعداد	االستبيان:	. 1
 أنشأ هذا الفريق استبيانًا موجزًا اسُتخدم للتحّقق من أن التأمني الصحي أولوية وحتديد أهلية الدخل بني 

املزارعات.

 فريق	التواصل	مع	املزارعات:	. 2
 قام هذا الفريق بتنسيق اجلمعيات األعضاء يف االحتاد إلجراء مقابالت االستبيان وجهًا لوجه مع املزارعات 
يف  احلق  عىل  الدخل  حيث  من  املؤهلة  األرس  حصول  إمكانية  مدى  حتديد  الفريق  هذا  وأتاح  وأرسهن. 
عملية  يف  مشموالت  األميات  املزارعات  تكون  أن  الفريق  هذا  وكفل  جماين.  صحي  تأمني  عىل  احلصول 
االستبيان، وأجروا تواصاًل لغرض املتابعة، وقاموا بمرافقة املزارعات إلكامل طلب التأمني الصحي. وقام 
النقل  تنظيم  ذلك  وشمل  الصحي.  التأمني  عىل  احلصول  إجراءات  الستكامل  امرأة   739 بحشد  الفريق 
للنساء إىل كل دائرة حكومية حيث ُطلب منهن تقديم طلباهتن ملراجعتها وختمها بشكل رسمي. كام قام 
هذا الفريق بتتبع عدد املزارعات وأرسهن اللوايت حصلن أو مل حيصلن عىل تأمني صحي. وتم منح التأمني 
70 % من املزارعات اللوايت تقّدمن بطلبات. وشملت املتقدمات اللوايت متت املوافقة  الصحي ألكثر من 
عليهن وعددهن 558 أفرادًا آخرين من األرسة، مثل األزواج واملعالني، حيث بلغ جمموع املستفيدين أكثر 

من 3300 شخص.

 فريق	التواصل	مع	مقدمي	خدمات	التأمني	الصحي:	. 3
 التقى هذا الفريق بمجموعة من األشخاص املسؤولني عن الرعاية الصحية لبناء الدعم والتعاون من أجل 

تيسري حصول املزارعات عىل حقهن يف التأمني الصحي بام يف ذلك:

الدوائر واملؤسسات احلكومية واملوظفني والنواب املنتخبني. عىل سبيل املثال، يوجد لدى كل وزارة مدير  •
يف كل حمافظة )عىل سبيل املثال، إربد(، ومن ثم قادة ُشعب عىل مستوى املجتمع املحيل )عىل سبيل املثال، 
الشونة الشاملية( مثل وزارة الصحة، ووزارة التنمية االجتامعية، ودائرة الرتخيص، وما إىل ذلك؛ ويشمل 

موظفو احلكومة األطباء واملمرضات وغريهم من العاملني باملستشفيات.
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اجلهات اخلاصة: الرشكات واملؤسسات التي لدهيا أقسام مسؤولية اجتامعية؛ وأصحاب املزارع وأصحاب  •
موظفيهم  عن  نيابة  االجتامعي  الضامن  نظام  اشرتاكات  تسديد  مسئولية  لدهيم  الذين  اآلخرين  األعامل 

للحصول عىل التأمني الصحي.

لعب هذا الفريق دورًا حاساًم يف فهم عملية تقديم الطلبات وإعداد خمتلف موظفي الوكاالت لتلّقي جمموعات 
للسري بكل طلب  نامذج طلباهتن. حيث تطّلب كل طلب مراجعة وأختام رسمية  لتقديم  املزارعات  كبرية من 

للتأمني الصحي إىل األمام )انظروا إرشاك صناع القرار(.

التفّكر في الحشد
اعرف نفسك

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة بكم؟ •

النساء  • املثال،  املهمشة من أجل حشدها )عىل سبيل  الفئات  قد حتتاجها  التي  اخلاصة  االعتبارات  ما هي 
واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم(؟

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

اعرف ساحة المدافعة

استخدموا أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

من هم األشخاص واملنظامت واملؤسسات املعنيون يف قضّيتكم والذين قد حتتاجون إىل حشدهم؟ ▪

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل للمعنيني أو املترضرين )مثل  ▪
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمشة، إىل آخره(؟

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل ألولئك الذين يتحملون املسؤولية  •
بشأن هذه القضية؟

أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشحية.  ▪ استخدم 
عىل سبيل املثال:

احللفاء	النشطون - ما هي التكتيكات التي سُترشك حلفاءكم لكي يصبحوا أكثر نشاطًا يف العمل معكم  ▪
من أجل حتقيق اهلدف؟

احللفاء	غري	النشطني - ما هي التكتيكات التي ستزيد من اهتامم واستعداد هؤالء احللفاء لالنتقال إىل  ▪
موقف »احلليف النشط«؟

االجتامعي  • بالنوع  صلة  ذات  جوانب  أي  تشمل  أو  التكتيك  خيارات  تعكس  هل  التكتيكات:  اختيار	
واختاذ  املوارد  إىل  والوصول  القوة  وعالقات  واملرأة  الرجل  بني  األدوار  يف  االختالف  مثل  )اجلندر( 

القرارات؟

منظمتكم  ▪ قدرات  لتعزيز  احللفاء  مع  مشاركتها  يمكنكم  التي  والتنفيذ  للقيادة  املتاحة  الفرص  هي  ما 
وتعزيز محلة املدافعة اخلاصة بكم؟ وكيف يمكنكم ضامن متثيل فئتكم املستهدفة )مثل النساء، األشخاص 

ذوي اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهود احلشد التي تقومون هبا؟ •

ما هو الغرض من استخدام التكنولوجيا )االتصال من أجل التنسيق والتواصل من أجل زيادة الوعي  ▪
والتواصل من أجل حشد اإلجراءات، وما إىل ذلك(؟

من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

اعرف خصمك



صفحة	165

المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

كيف سيكون رد فعل املعارضني عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صناع القرار 
الفئة	املستهدفة: وزارة التنمية االجتامعية.

التكتيك:	عقد ندوات للمزارعات لتعزيز هيكل التأمني الصحي.

املزارعات  حصول  لضامن  ومساعدة  دقيقة  معلومات  عىل  احلصول  لضامن  الوزارة  موظفي  إرشاك  اهلدف:	
املؤهالت عىل حقهن يف التأمني الصحي.

بعقد  األخرى  الرشيكة  واملنظامت  االجتامعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير  مع  بالتنسيق  االحتاد  قام  النتائج: 
اجتامعات مع املزارعات وسّجل أسامء املؤهالت للتأمني الصحي. ومن بني هذه املنظامت: مجعية شامء اخلريية 
لرعاية األرسة، ومنظمة الكوثر النسائية، ومنظمة نساء الشونة الشاملية، ومنظمة الّسفرة النسائية، ومنظمة حوار 
الصحي.  التأمني  أهلية  بشأن  تعليامت  الشاملية  الشونة  يف  االجتامعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير  وقّدم  النساء. 

ونتيجة هلذه الندوات والتوعية األخرى، استكملت 739 مزارعة طلبات التأمني الصحي اخلاصة هبن. 

ومّكنت هذه النّدوات من زيادة التفاعل بني صناع القرار وعضوات وأعضاء املجتمع. ومتّكن االحتاد من تعريف 
املزارعات بحقوقهن، وعىل وجه التحديد حّقهن يف التأمني الصحي. ولعبت وزارة التنمية االجتامعية دورًا هامًا 
يف هذه الندوات. ونتيجة لذلك، ساعدت عملية تقديم الطلبات ودور الوزارة إىل حد كبري يف معاجلة احلواجز 

البريوقراطية.

الفئة	املستهدفة:	الوزارات والدوائر احلكومية التي ُيشرَتط موافقتها عىل التأمني الصحي.

التكتيك: إجراء اجتامعات توعوية وحتضريية وجهًا لوجه.

اهلدف:	تفعيل دور وزارة التنمية االجتامعية واملؤسسات ذات الصلة لضامن قيامها بأدوارها يف التحقق من صحة 
نامذج طلبات التأمني الصحي.

العقبات  عىل  التغلب  عىل  لالحتاد(  )التابع  الصحي  التأمني  خدمات  مقدمي  مع  التواصل  فريق  عمل  النتائج: 
لتقديم  نموذج  الفريق عىل  التنمية االجتامعية، حصل  لزيارة وزارة  ونتيجة  الورقية(.  )املعامالت  البريوقراطية 
طلبات التأمني الصحي عىل أساس االفتقار إىل مستوى معييش كايف. ويعتمد العدد الفعيل ألقسام ودوائر التحقق 
عىل كل امرأة ووضع أرسهتا. حيث تطّلبت عملية تقديم الطلبات مراجعة تسع جهات رسمية للتصديق عىل 

أهلية التأمني الصحي للمزارعات من الشونة الشاملية. وشملت هذه اجلهات ما ييل:

وزارة التنمية االجتامعية. . 1

صندوق املعونة الوطنية. ▪

مؤسسة الضامن االجتامعي.. 2

مديرية األمن العام، إدارة ترخيص السواقني واملركبات )للمصادقة عىل أن األرسة ال متلك مركبة أو تاكيس . 3
من شأنا توليد الدخل(.

وزارة الصحة.. 4

صندوق التأمني الصحي. ▪

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.. 5

صندوق الزكاة. ▪

وزارة الزراعة.. 6

وزارة املالية .. 7

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى )األونروا( )للمصادقة عىل أن . 8
املزارعة ال تتلّقى خدمات طبية من األونروا(.

مستشفى إيدون العسكري - إربد.. 9
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وقد قام فريق التواصل التابع لالحتاد بعقد اجتامعات مع الوزارات والدوائر التي ُيشرَتط مراجعتها الستكامل 
عملية تقديم الطلبات. ومن املهم إدراك أن هذه املديريات الرسمية تتمركز يف املحافظة. وأثار هذا القلق بشأن 
يف  حقهم  عىل  احلصول  إىل  يسعون  الذين  لألشخاص  كبرية  حواجز  ُتعتب  التي  اللوجستية  والتعقيدات  النقل 
إجراءات  لتبسيط  االجتامعية  التنمية  وزارة  إىل  كتوصية  لتقديمها  مالحظاته  االحتاد  واعد  الصحية.  الرعاية 

التقديم.

وقام االحتاد بالتنسيق مع موظفي اجلهات احلكومية وجتهيزهم الستقبال جمموعات كبرية من املزارعات اللوايت 
سيحرضن لتقديم الطلبات يف مواعيد حمددة. وكان هذا رضوريا لتيسري العملية للمزارعات. وقد خدمت هذه 
الوزارات والدوائر 739 امرأة. حيث تم نقل النساء يف جمموعات من 25 امرأة لتقديم طلباهتن ليتم مراجعتها 
هبن.  اخلاصة  الصحي  التأمني  طلبات  لتقديم  رسمية  أختام  عىل  النساء  كل  حصول  واشرُتط  رسمي.  بشكل 
وساعد نقل النساء يف جمموعات عىل ضامن معاجلة معامالت كل جمموعة من 25 امرأة بسالسة ويف غضون يوم 

واحد. ولوال هذا النوع من التخطيط والتنسيق، مل يكن ممكنا إمتام العملية يف يوم واحد.

وقد أدت هذه العملية املنسقة إىل تفعيل دور وزارة التنمية االجتامعية واملؤسسات للتأكد من استعدادها ألداء 
أدوارها. ونتيجة لذلك، أّدى نجاح 553 مزارعة يف احلصول عىل التأمني الصحي إىل جتاوز هدف االحتاد وهو 

250 مزارعة بمقدار كبري.

وتم توفري التأمني الصحي جلميع أفراد األرسة، وليس فقط لألب أو املزارعة بصفتهام ريّب األرسة. ونجح االحتاد 
يف احلصول عىل تأمني صحي ألكثر من 3300 شخص )العدد التقديري لألشخاص بناء عىل دفرت العائلة الذي 
ملدة ثالث سنوات. حيث  الصحي  التأمني  أفراد كل أرسة(. وتم شمول هذه األرس يف مظلة  أسامء  فيه  ُتدرج 
ارتياحهن  املزارعات عن  انقضاء ثالث سنوات. وعّبت  بعد  أخرى  مرة  أهلية دخلهم  إثبات  عليهم  سيتعنّي 

الكبري للمساعدة التي قدمها االحتاد.

التفكير في اشراك صناع القرار
توّفر عنارص إجراء املدافعة هذه فرصًا ممتازة إلرشاك صنّاع القرار واالعرتاف باإلنجازات التي حتققت يف رحلة 
التغيري اخلاصة بكم. ومن املهم أن نالحظ أن التكنولوجيا قد تساعد عىل تعزيز جهودكم يف كل جمال. وعالوة 
عىل ذلك، انظروا يف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم حتضرياتكم إلرشاك صنّاع القرار لتعزيز جهود املدافعة 

اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص إجراءات املدافعة   التي تم بيانا:

اعرف نفسك

البناء	التنظيمي	للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلباء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلباء، وما إىل ذلك(؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪

اعرف خصمك

 البحث: •

كيف يمكن للبحوث أن حترّضكم للتفاعل مع صنّاع القرار الذين قد يعارضون موقفكم أو توصياتكم؟ ▪

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟
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إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

اعرف ساحة المدافعة

احلشد: •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهونا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعونا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي االعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪

المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية

ترد النتائج الكلية للمدافعة يف املخرجات املبينة أعاله. حيث تسلط هذه القضية الضوء عىل مدى أمهية املتابعة 
والتقييم يف مجيع مراحل عمليات املدافعة. ويسمح هذا لكم أن تكونوا مرنني؛ وأن تستفيدوا من فرص التوقيت؛ 
الختاذ  مالءمة  أقل  أو  أكثر  السياق  يصبح  عندما  أو  جديدة،  معلومات  عىل  احلصول  عند  تغيريات  جتروا  وأن 

إجراءات معينة. 

وتوفر منهجية التكتيكات اجلديدة فرصًا متواصلة إلجراء املتابعة والتقييم طوال عملية احلملة بأكملها. ويمكن 
تسليط الضوء عىل ثالثة أمثلة عىل ذلك:

معلومات	جديدة •

تم الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باحلق يف التأمني الصحي املجاين. حيث أن أولئك الذين يفتقرون 
إىل مستوى معييش كايف، 300 دينار شهريًا أو أقل، لدهيم احلق والتفويض القانوين للحصول عىل التأمني 
التنمية  املعرفة هبذا احلق تركيز مدافعة االحتاد من وزارة الصحة إىل وزارة  الصحي املجاين. وقد حّولت 

االجتامعية.

تقييم	التكتيكات	واملوارد •

الشونة  إىل منطقة حمددة وهي  أنحاء األردن  املدافعة من مجيع  نطاق نشاطاته يف جمال  بتضييق  قام االحتاد 
إليها للوصول إىل هدفه. ومع ذلك، ما كان  التي احتاج  التكتيكات واملوارد  الشاملية. وغرّي هذا كل من 
التأمني الصحي- دون االستمرار يف  النساء عىل  املتمثل يف حصول  ليقدر عىل الوصول إىل هدفه  االحتاد 
املزارعات  عىل  املستحيل  من  جعلت  كبرية  عوائق  االحتاد  واكتشف  أحرزه.  الذي  التقّدم  وتقييم  متابعة 
جهات  تسع  مراجعة  املعقدة  الصحي  التأمني  طلب  تقديم  عملية  اشرتطت  حيث  حقهن.  عىل  احلصول 
خمتلفة للحصول عىل املصادقة الالزمة. وكان هذا يفوق قدرة املزارعات إىل حٍد كبري. ومن خالل إدراك 
التكتيكات. حيث نّسق مع اجلهات  احلكومية  هذه احلواجز وتقييم موارده اخلاصة، قام االحتاد بتحويل 
اجلهات الستقبال  إعداد  الطرفني  لكال  العملية  يّس ذلك  املزارعات. وقد  700 من  من  أكثر  نقل  ونّظم 

جمموعات النساء وتقديم الدعم إىل املزارعات للمطالبة بحقهن يف احلصول عىل تأمني صحي جماين.

بتقليل األنشطة غري الرضورية إىل احلد األدنى لرتشيد املوارد. ويف  وكان من املهم أيضًا أن يقوم االحتاد 
هذه احلالة، مل حيتاجوا إىل تركيز الوقت والطاقة عىل توسيع عدد أصحاب املصلحة. حيث كان أصحاب 
الوصول  وتم  احلملة.  أهداف  إىل  للوصول  نشط  بشكل  ومنخرطني  استعداد  عىل  األساسيون  املصلحة 
بشكل طبيعي إىل أصحاب املصلحة اإلضافيني شفويًا من خالل النساء الاليت حصلن عىل تأمينهن الصحي 
وتشاركن يف هذا اإلنجاز مع نساء أخريات. لذا فإن اهلدف األويل للوصول إىل 250 امرأة قد وصل إىل ما 

هو أبعد من هذا العدد بكثري، حيث تم شمل أكثر من 550 امرأة بالفعل يف مظلة التأمني الصحي.
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املرونة	لالستجابة •

واملوافقة  العملية  لفهم  املمولني  مرونة  وكانت  موارده.  تقييم  أساس  عىل  وتكتيكاته  وجهته  االحتاد  غرّي 
عىل التغيريات الالزمة عنرصًا حاساًم. ومتّكن االحتاد من حتويل هذه املوارد من عقد اجتامع مائدة مستديرة 
خمطط له والذي مل يعد رضوريًا، إىل توجيه األموال لتوفري النقل للمزارعات األمر الذي مّكنهن من تقديم 

الطلبات للحصول عىل تأمني صحي.

وخالل عملية توثيق األشخاص الذين حصلوا عىل التأمني الصحي والذين مل حيصلوا عليه، الحظ االحتاد أن 
بعض أنواع احلاالت قد ُحرمت من احلق يف التأمني الصحي عىل النحو التايل:

مل حتصل املزارعات األردنيات املتزوجات من غري األردنيني عىل تأمني صحي ألزواجهن وال ألطفاهلن.  •

مل مُتنح املزارعات اللوايت لدهين سجالت جتارية لرشكات تأمينًا صحيًا. •

وتوّفر هذه املعلومات عنارص حمتملة للمدافعة يف املستقبل.

العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة 
والخطوة الثانية: بناء رؤية

هلدفه  االحتاد  بتجاوز  واالحتفال  النظامية  احلواجز  عىل  التغلب  يف  الناجح  بالتدخل  لإلشادة  الوقت  حان  لقد 
بحصول 553 امرأة عىل التأمني الصحي.

عند مراجعة بيان املشكلة،	نظرًا	لعدم	كفاية	مستوى	املعيشة،	حُترم	املزارعات	يف	األغوار	الشاملية	من	حّقهن	يف	
التأمني	الصحي، يعرتف االحتاد أنه ليس كل شخص لديه احلق يف احلصول عىل تأمني صحي جماين يف األغوار 
الشاملية متكن من احلصول عىل ذلك احلق. وإن أخذ الوقت الكايف ملراجعة مكان وجود املشكلة حاليًا جيعل من 
املمكن تقييم ما إذا كان اهلدف الثاين لالحتاد ما زال ذا صلة: اهلدف	رقم	2:	الضغط	عىل	وزارة	التنمية	االجتامعية	

لتبسيط	عملية	تقديم	طلبات	التأمني	الصحي.

وُتِبز جتربة االحتاد يف جمال املدافعة بوضوح احلاجة إىل جعل العملية أكثر بساطة وأسهل للوصول إليها. وُيعتب 
الترشيع احلايل جيدًا. وإن عملية اإلنفاذ منصوص عليها ومتاحة. ولكن هناك عدد من الثغرات الكبرية. أوالً، 
بشأن  املواطنني  إعالم  عىل  جدًا  منفتحة  احلكومة  تكن  مل  وثانيًا،  احلق،  هذا  بوجود  املعرفة  إىل  املواطنون  يفتقر 
خاصة  للغاية  مرهقة  التفويض  عىل  للحصول  البريوقراطية  العملية  وإن  احلق.  هذا  عىل  احلصول  عىل  قدرهتم 
واملوارد األخرى. ومن أجل احلصول عىل هذا  التعليم  فقر، وحمدودي  يعيشون يف  الذين  بالنسبة لألشخاص 
للمدافعة من  فإن هدف االحتاد  املدافعة هذه. وبالتايل  املساعدة من محلة  إىل  املزارعات  احلق، احتاجت هؤالء 
أجل عملية أكثر بساطة ويسهل الوصول إليها هو بالتأكيد ما زال ذا صلة. كام أنه رفع وعي املزارعات يف األغوار 
الشاملية اللوايت سيحتجن إىل خبة االحتاد ومساعدته للوصول إىل حقهن يف التأمني الصحي. وسيحتاج االحتاد 

إىل تقرير كيفية تركيز طاقته وموارده يف املستقبل.

ويف وقت الحق، شجع برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم مبادرات املجتمع املدين )االحتاد النوعي 
للمزارعات املنتجات( عىل االستفادة مما تم حتقيقه وإجراء حوار رسمي مع صناع القرار املعنيني لتيسري احلصول 
وصول  لتوسيع  مماثلة  ولكنها  جديدة  منطقة  يف  مماثلة  محلة  جتريب  عىل  االحتاد  تشجيع  تم  كام  احلق.  هذا  عىل 

جمموعة أخرى من املزارعات إىل هذا احلق األسايس.

التفّكر في خطة العمل
اعرف نفسك

انظروا اىل محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

ما الذي تغري يف املشكلة بسبب محلتكم؟ ما الذي تغري بالنسبة ألصحاب املصلحة؟ كيف تم إرشاك الفئات  •
املهمشة ومتكينها يف القيادة وصنع القرار؟

والبحث،  • للحملة،   التنظيمي  البناء  اخلاصة  املدافعة  إجراء  املحددة يف عنارص  املرحلية  امُلنجزات  ما هي 
واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار؟

كيف عّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •
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اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •

هل ما زالت املنجزات املرحلية التالية يف رحلة التغيري اخلاصة بكم ذات صلة بناء علی السياق احلايل؟ •

كيف يمكنكم إرشاك حلفائكم يف حتديد أولويات املنجز املرحيل التايل يف رحلة التغيري اخلاصة بكم؟ كيف  •
يمكن إرشاك النساء والفئات املهمشة األخرى ومتكينهم بشكل أكب للمشاركة يف القيادة وصنع القرار يف 

املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

ما هو املطلوب يف السياق احلايل إلحراز تقّدم نحو رؤيتكم؟ •

اعرف خصومك

كيف استجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  معارضيكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم  كيف 
استجابة؟

ما هي االستعدادات التي يمكنكم اختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل املعارضني؟ •
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نظرة عامة
قضية المدافعة 

قانون  يف  والوارد  الدراويش  جرف  منطقة  لفتيات  واملجاين  اإللزامي  األسايس  التعليم  حق  محاية  أو  إحقاق/ 
الرتبية والتعليم رقم )3( لسنة 1994.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
 احلامية واملساءلة )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 26(2

نطاق المدافعة     
حميل: قرية جرف الدراويش، حمافظة الطفيلة.

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

24 أيار 2017 - 31 كانون الثاين 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان   حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

شخص  »لكلِّ   :26 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

يف  األقل  عىل  جمَّاًنا،  التعليُم  ُيوفَّر  أن  وجيب  التعليم.  يف  حقٌّ 
االبتدائيُّ  التعليُم  ويكون  واألساسية.  االبتدائية  مرحلتيه 
ويكون  للعموم.  متاًحا  واملهني  الفنِّي  التعليُم  ويكون  إلزاميًّا. 

التعليُم العايل ُمتاًحا للجميع تبًعا لكفاءهتم«.
https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مجعية املركز اإلسالمي وهو التغري من النهج اخلريي/الرعائي املتبع من قبل 
اجلمعية اىل البدء بالعمل  بالنهج املبني عىل حقوق االنسان. وتعتب هذه نقلة نوعية يف جمال عمل اجلمعية. هذه 
النقلة يف جمال العمل كانت نتيجة العمل مع برنامج USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )USAID CIS(  من 
خالل برنامج منح مبادرات املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها 
حملّيًا من خالل املشاركة امُلجتمعّية واملدافعة امَلبنيَّة عىل احلقوق. وبالتايل، قامت مجعية املركز اإلسالمي بإطالق 

محلة » احلق يف التعليم للفتيات يف قرية جرف الدراويش - حمافظة الطفيلة«.

تعاين الفتيات يف قرية جرف الدراويش يف حمافظة الطفيلة من حرمانن من استكامل دراستهن األساسية لعدة 
القرية.  يف  الواقعة  الغريب  احلي  مدرسة  يف  السادس  الصف  بعد  ما  أساسية  صفوف  وجود  عدم  أمهها  أسباب 
فتنقطع الفتيات من عمر )12-17( يف احلي الغريب من التعليم. ورغم وجود مدرسة يف  احلي الرشقي )والتي 
لتلك  بناهتن  3-5 كم، يمتنع األهايل عن إرسال  تبعد ما بني  العارش( ولكن كونا  توفر صفوف لغاية الصف 
املدرسة الستكامل دراستهن وذلك خلوف األهايل عىل بناهتم من امليش يف مناطق خالية من املواصالت والسكان 
هلذه املسافة ذهابًا وإيابًا اىل املدرسة، باإلضافة إىل الظروف املادية الصعبة ألغلب سكان القرية والتي متنعهم من 
توفري وسيلة مواصالت خاصة لبناهتم. ونتيجة هلذا الواقع يفضل معظم األهايل إبقاء بناهتم يف البيت ومساعدة 

األم باألعامل املنزلية ورعي املاشية وأحيانا كثرية تزوجيهن مبكرًا. 

ميداين،  بحث  بإجراء  بدايًة  اخلريية  اإلسالمي  املركز  مجعية  قامت  املدافعة،  مبادرات  منح  برنامج  خالل  من 
باإلستعانة بأشخاص من القرية تم تدريبهم عىل مجع املعلومات، لتوثيق حجم هذه املشكلة وأسباهبا وأبعادها يف 
القرية. ومن ثم تم تشكيل جلنة جمتمعية إلرشاك أعضاء من املجتمع ملتابعة األنشطة والتواصل مع صناع القرار. 
حيث قام فريق احلملة واللجنة املجتمعية باإلجتامع مع عدة جهات رسمية أمهها مديرية الرتبية والتعليم/ الطفيلة 

كونا املعنية املبارشة بتوفري اخلدمة وبالتايل كافلة احلق.

كان  والذي  الالمركزية،  انتخابات  يف  الدراويش  جرف  منطقة  عن  البلدية  جملس  أعضاء  أحد  فوز  ساهم  قد 
عىل إطالع كامل حول القضية ، بتيسري عرض القضية وأبعادها عىل جملس املحافظة املنتخب.  ونتج عن ذلك 
ختصيص مبلغ 500000 دينار عىل موازنة جملس املحافظة لعام 2020/2019 وذلك لبناء مدرسة أساسية يف 

منطقة جرف الدراويش.

وللمسامهة يف إجياد حل مبارش وحتى إن كان مؤقتًا، وملنع حرمان الفتيات من اإللتحاق باملدرسة، قامت مجعية 
املركز اإلسالمي اخلريية باألمور التالية كإجراءات مؤقتة:

توفري	مواصالت: قامت اجلمعية بتوفري مواصالت للفتيات للتنقل من احلي الغريب اىل الرشقي، وبالتايل تم  •
التحاق 21 فتاة ممن انقطعن أو يف خطر االنقطاع عن املدرسة.

تسهيل	إعادة	التسجيل: قامت اجلمعية بتيسري أمور 3 فتيات ممن انقطعن عن الدراسة ألكثر من 3 سنوات  •
للتقدم المتحانات تؤهلهن للعودة واإلنخراط بالتعليم جمددا وذلك من خالل التواصل مع مديرية الرتبية 

والتعليم.

كرافانني  • لتوفري  قطاع خاص  اجلمعية مع رشكة  تواصلت  اخلاص:  القطاع	 إىل	احلصول	عىل	دعم	 السعي	
ليكّونا صفني دراسيني يف احلي الغريب حلني حل املشكلة جذريًا، إاَل أن هذا اجلهد مل يؤدي اىل أية نتائج أو 
استجابة حقيقية خالل فرتة تنفيذ احلملة. وقد توصلت اجلمعية إىل أن التواصل املستمر مع رشكات القطاع 

اخلاص يعد عنرصًا أساسيًا يف إجياد حلول للقضية.

حلقوق  الدولية  واإلتفاقيات  األردين  الدستور  اىل  استنادًا  بالتعليم  الفتيات  حق  عن  الدفاع  احلملة  هذه  تبنت 
اإلنسان والتي جتب الدول املوقعة عىل توفري التعليم. أوالً، اتفاقية حقوق اإلنسان املادة )26(، الفقرة األوىل: 
باملجان«5  األقل  عىل  واألساسية  األوىل  مراحله  يف  التعليم  يكون  أن  وجيب  التعليم،  يف  احلق  شخص  »لكل 
واتفاقية حقوق الطفل 1990 املادة )28(: »تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقًا لإلعالن 
الكامل هلذا احلق تدرجييًا وعىل أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بجعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحًا 
جمانًا للجميع، وعليها اختاذ التدابري لتشجيع احلضور املنتظم للمدارس، والتقليل من معدالت ترك املدرسة«6.  

 1963 سنة  اخلريية  اإلسالمـي  املركـز  مجعيـة  4تأسست 

 1965 وسجلت فـــي وزارة التنـميــة االجتامعية عــــــام 
نـذروا  الذيـن  األردن  أبنــــــاء  مــن  جمموعــة  بجهــود 
أنفسهـم للعمـل اخليـري كإغاثـة الفقـراء واملحتاجني ودعــم 
املعاهد  وإنشــاء  والرتبويـــــة  التعليميــــة  العمليــــة 
واملـدارس ورفد الوطن بالكفاءات املتمكنــــة فــي معظـــم 
التخصصــات ورفـــد الوطــن بالكوادر الطبية والتمريضيـة 
املتميزة، إضافـة اىل كفالـة األيتــام وكافة برامج العمل اخلريي 

عىل اختالفها وتعددها.

5 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  

https://bit.ly/2hrKTAM

https://bit.ly/2eGrP04 6 اتفاقية حقوق الطفل

https://bit.ly/2hrKTAM
https://bit.ly/2eGrP04


صفحة	174

»الحق في التعليم للفتيات في قرية جرف الدراويش- الطفيلة« - جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

الثالثة: »تكفل  الفقرة  املادة )6(،  1994 والدستور األردين  أخريًا، حتت قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لسنة 
الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياهتا، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني«7. وعملت 

عىل مساءلة اجلهات الرسمية عن التزامها بتوفري التعليم املالئم لطالبات جرف الدراويش. 

اإلنجازات
العمرية   الفئة  الفتيات ضمن  التحاق  املركز اإلسالمي مكاسب كبرية يف حتقيق هدف محلتهم -  حققت مجعية 
)12 - 17سنة( يف منطقة جرف الدراويش/ احلي الغريب يف التعليم من خالل إضافة صفي السابع- الثامن يف 
بداية العام الدرايس 2017-2018. تم حتقيق النجاح الرئييس للحملة يف حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار. 

إن الطرق التي قامت هبا اجلمعية بحشد املجتمع ضمنت فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن 
تقديمها لصناع القرار.

التشاركية.  التعليمية يف املجتمع باستخدام أساليب البحث  املشاركة	املجتمعية: أجرت اجلمعية دراسة للحالة 
يف  )انظر  املجتمع  وخارج  املحيل  املجتمع  داخل  من  أعضاء  من  مكون  بحثي  فريق  بواسطة  الدراسة  أجريت 
من  اإلنسحاب  أسباب  لتحديد  للبيانات  كمصدر  والطالبات  الطالب  من  كاًل  البحث  فريق  أرشك  البحث(. 
املدرسة واإلستامع إىل احللول املقرتحة من قبلهم. ونتيجة لذلك، قام البحث بتوثيق املشكلة بشكل رسمي والتي 
كانت مهمة يف مساءلة صانعي القرار. وقد تعززت املشاركة املجتمعية بشكل كبري عندما أنشأت اجلمعية جلنة 
العشائر واملعلمني ورئيسة منظمة جمتمع مدين  املجتمع - شيوخ  نفوذًا يف  أكثر األشخاص  تألفت من  جمتمعية 

وعضو جملس املحافظة.

من  فكان  فقط  عشريتني  عىل  حتتوي  القرية  لكون  نظرًا  الرسميني:  وغري	 الرسميني	 القرار	 صانعي	 إرشاك	
الرضوري إرشاك وجهائهم باحلملة لضامن تعاون األهايل يف عملية البحث وإرشاك بناهتن بالبنامج التدريبي 
اهليئة  باعتبارها  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وتبني  إلتزام  تأكيد   من  اجلمعية  متكنت   باملدرسة.  التحاقهن  وإعادة 
احلكومية املسؤولة، إلجياد احلل. إن وجود عضو يف اللجنة، الذي فاز بمقعد يف جملس املحافظة لتمثيل جرف 
الدراويش، كان له أمهية خاصة يف أصدار جملس املحافظة قراًرا ببناء مدرسة اساسية يف جرف الدراويش يف العام 

.2020/2019

احلملة  دعم  يف  ساعد  املحيل  املجتمع  من  فتاتني  توظيف  إن  التعليم:  إىل	 الفتيات	 وصول	 عىل	 املبارش	 التأثري	
املمكنة.  احللول  الواقع وطرح  بحقيقة  املعرفة  وزيادة  املجتمع  تأييد ودعم  وإنجاحها وذلك من خالل كسب 
نجحت اجلمعية يف أعادة التحاق الفتيات يف التعليم، حيث وفرت وسيلة نقل ل21 طالبة اللتحاقهن يف املدرسة 
وتعاونت مع مديرية التعليم إلعادة ثالث فتيات، ممن انقطعن لفرتة، إىل املدرسة. حيث قامت الفتيات الثالث 
بتقديم امتحان حتديد املستوى الذي يؤهلهن للعودة ملقاعد الدراسة بناء عىل املستوى األكاديمي وذلك حسب 

تعليامت وزارة الرتبية والتعليم. 

قصة	سميحة: »يف إحدى الزيارات رافقتنا الطالبة سميحة، حيث أن الطالبة سميحة قد انت الصف العارش وال 
يوجد يف منطقة اجلرف صفوف ثانوية.  وحسب قانون وزارة الرتبية والتعليم اجلديد والذي تأكد تعليامته بأّنه يف 
حال توافر 10 طالب فأكثر فإّنه يتم افتتاح صف درايس، ويف حال كان عدد الطلبة أقل من ذلك يتم حتويلهم إىل 
مدارس أخرى، عىل أن يتم تأمني مواصالت. وخالل الزيارة عرضت سميحة مشكلتها عىل مدير تربية الطفيلة 
ورغبتها بإكامل دراستها الثانوية يف نفس منطقة سكنها حيث تضمن موافقة أهلها عىل عدم اإلنقطاع وقام بدوره 
بتقديم استثناء للجرف فيام خيص موضوع الصفوف الثانوية وفتح صفني )أول ثانوي وتوجيهي( يف بداية الفصل 

الدرايس االول لعام 2018/2017.« فواز املزرعاوي، مدير وحدة املشاريع التنموية.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 8

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مجعية املركز اإلسالمي 
يف تنفيذ محلة املدافعة من أجل إحقاق حق الفتيات بالتعليم يف جرف الدراويش.

البناء التنظيمي للحملة

  USAID قامت مجعية املركز اإلسالمي ببناء تنظيميها الداخيل من خالل البنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج
خطوات  »اخلمس  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  باستخدام  املدين  املجتمع  مبادرات  لدعم 
إلسرتاتيجية فعالة«. تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه 
اخلطوة التأسيسية هامة ألي محلة )انظر يف البحث(.  وقد قامت اجلمعية بتحديد املشكلة كالتايل: حرمان الفتيات 

https://bit.ly/2wLSylJ 7

8يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

https://bit.ly/2wLSylJ
https://bit.ly/2wLSylJ


صفحة	175

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

يف منطقة جرف الدراويش/ الطفيلة من حقهم يف التعليم األسايس بسبب عدم وجود صفوف أساسية ما بعد 
املدرسة  إىل  لنقلهن  مناسبة  مواصالت  توفر  وعدم  القرية  يف  الواقعة  الغريب  احلي  مدرسة  يف  السادس  الصف 
املوجودة يف احلي الرشقي التي تتوفر فيها صفوف السابع والثامن.  كام توفر منهجية اخلمس خطوات إلسرتاتيجية 
فعالة عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. يساعد هذا املسار االسرتاتيجي 
عىل تتبع سري احلملة ومراقبة تطورها )انظر الرسم التوضيحي 1(. كام تم تدريب فريق احلملة يف اجلمعية أيضا 
عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة يف هذا السياق، واملهارات التي من شأنا أن تفيد اجلمعية، ليس فقط 
يف حالة املدافعة عن حقوق الفتيات يف جرف الدراويش  ولكن أيضا يف أي قضية قائمة عىل احلقوق ذات أمهية 

إىل اجلمعية.

تم  حيث  بيانات.  ومدخل  وتقييم  متابعة  ومسؤول  ميداين،  ومنسق  احلملة،  مدير  من  مكون  فريق  تشكيل  تم 
املنطقة  أبناء  العمل من ضمن  فريق  مراعاة وجود أعضاء من  الفريق. وتم  أعضاء  وضع وصف وظيفي لكل 
التي تنفذ فيها احلملة وتم اختيار منسق ميداين ومدخل البيانات من نفس املنطقة من أجل تسهيل مهمة احلملة. 
بعد اكتامل تشكيل الفريق األسايس، تم تشكيل فريق دعم فني من ذوي اخلبة يف العمل التنموي يف مجعية املركز 
اإلسالمي اخلريية ملساندة فريق احلملة. واألهم كان تشكيل جلنة جمتمعية عىل معرفة باملشكلة وأبعادها وتكون 
الواجهة بالتواصل مع صناع القرار مما كان له األثر األكب وحتويل القضية اىل قضية جمتمعية وليس فقط مبادرة 

من اجلمعية.

البحث

تم إجراء البحث امليداين للوقوف عىل األسباب التي أدت إىل املشكلة. وقد تبنت هذه الدراسة منهجية البحث 
السيع باملشاركة، وتشكل هلذه الغاية فريق بحث مكون من 20 عضو يمثلون املجتمع املحيل وأعضاء من خارج 
املجتمع املحيل، وقد حرص الفريق عىل ضامن مشاركة كال اجلنسني رغم صعوبة ذلك بدايًة نظرًا لطبيعة املنطقة 

املحافظة ثقافيًا.

تضمن البحث اإلستامع لصوت الطالبات حول الواقع القائم ومقرتحاهتن  للحلول، وأيضا اإلستامع للطالب 
الذكور للتعرف عىل قضاياهم اخلاصة هبذا الشأن أيضا.  حيث وفر البحث معلومات متعلقة باألسباب املختلفة 

رسم توضيحي 1: املسار االسرتاتيجي للحملة.

األھالي: الفئة المستھدفة

التعل��یم ح��ول حق��وق رف��ع وع��ي االھ��الي  :4تكتی��ك 
وض��مھم . ، ال��زواج المبك��ر، األدوار الوالدی��ةوأھمی��ة

.  عقد جلسات توعیةالى الحملھ  من خالل 

االھ�����الي تش�����كیل لجن�����ة مجتمعی����ة م�����ن  :5تكتی����ك 
.  والمؤثرین في المنطقھ كمجموعھ ضاغطھ ومؤثره

توعی��ة األھ��الي واش��راكھم ف��ي : الغای��ة م��ن التكتی��ك
.  المشروع و اشراكھم في كل خطوات المشروع

:1الھدف رقم 
ضمن الفئة العمریة التحاق الفتیات 

في منطقة جرف  )سنة12-17(
من الحي الغربي في التعلیم / الدراویش

في  الثامن - السابعخالل اضافھ صفین 
2018-2017بدایة العام الدراسي 

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

مجتمع أردني یتمتع بھ طلبة  
المدارس ببیئة تعلیمیة مناسبة

-12(اإلناث ضمن الفئة العمری�ة 
في جرف ال�دراویش ال ) سنة 17

یتمتع�����ون بحقھ�����م ف�����ي التعل�����یم 
الس�����ابع االلزام����ي م����ن الص����ف 

  .العاشروحتى 

مدیری��ة التربی��ة والتعل��یم ف��ي : الفئ��ة المس��تھدفة
.  محافظھ الطفیلة

توثی���ق وض���ع البیئ���ة المدرس���یة غی���ر : 1تكتی���ك 
اآلمنة وتوثی�ق ح�االت للطالب�ات غی�ر الملتحق�ات 
ف�����ي المدرس�����ة م�����ن خ�����الل البح�����ث الس�����ریع 

.  بالمشاركھ

عق��د لق��اءات واجتماع��ات م��ع مدیری��ة  :2تكتی��ك 
التربی��ة والتعل��یم  لتع��ریفھم بالمش��كلة والمطالب��ة 

بوج����ود . بزی����ادة الطاق����ة االس����تیعابیة للمدرس����ة
اللجن��ھ المجتمعی��ة وتحدی��د م��ا یمك��ن ت��وفیره م��ن 

.  قبل الوزاره

الحص����ول عل����ى الت����زام : الغای����ة م����ن التكتی����ك
المدیری��ة برف��ع الطاق��ھ االس��تعابیة للمدرس��ھ ف��ي 

.  الحي الغربي

المؤسس��ات والش��ركات : الفئ��ة المس��تھدفة
الخاصھ في محافظھ الطفیلة 

ف����ي القط����اع الخ����اص اش����راك : 3تكتی����ك 
إنش��اء الم��دارس أو ف��ي التك��الیف التش��غیلیة 
م������ن خ������الل عق������د اجتماع������ات وتحدی������د 

. مساھمتھم في بداء الصفوف الجدیده 

تعزی�������ز أدوار : الغای�������ة م�������ن التكتی�������ك
المس��ؤولیة المجتمعی��ة للش��ركات المتواج��دة 

ومساھمة الشركات ف�ي دع�م داخل المنطقة 
.  العملیة التعلیمیة في منطقة الجرف

الطالب المنفطعین عن الدراسة : الفئة المستھدفة

تقدیم خدمات دعم العملیة التعلیمة للط�الب : 6تكتیك 
م��ن الص��ف الس��ابع والث��امن لت��أھیلھم للع��وده للتعل��یم 

تش����كیل لجن����ة تطوعی����ة م����ن الرس����مي م����ن خ����الل 
، اعدد خطھ عمل، اعط�اء ال�دروس، وتقی�یم المؤھلین

.  اداء الطالب

تأھی��ل االطف��ال ض��من الط��الب : الغای��ة م��ن التكتی��ك
.  من صفوف السابع والثامن للعوده لمقاعد الدراسة



صفحة	176

»الحق في التعليم للفتيات في قرية جرف الدراويش- الطفيلة« - جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

أخرى  مدافعة  لقضايا  نواة  املعلومات  هذة   وشكلت  املدرسية.  والبيئة  التعليم  وواقع  التعليم،  عن  لإلنقطاع 
يمكن للجمعية العمل عليها. وقد ساعدت هذه العملية يف متكني فريق البحث من آلية البحث السيع باملشاركة 

ومساعدة أهايل املنطقة يف التعرف عىل املشكالت اخلاصة بمنطقتهم.

الحشد

يف البداية ومن خالل مجعية املركز اإلسالمي - الطفيلة، تم دعوة عدد من أهايل اجلرف إلجتامع وذلك لعرض 
أبرز  امرأتني( من  و  11 رجل   ( 13 شخص  والتي تكونت من  املجتمعية،  اللجنة  تم تشكيل  القضية وبعدها 
مدين  جمتمع  منظمة  ورئيسة  ومعلمني  عشائر  شيوخ  ضمت  حيث  املجتمع  عىل  تأثري  لدهيم  الذين  األشخاص 

وعضو جملس املحافظة.

قام فريق احلملة واللجنة املجتمعية بالزيارات امليدانية والتواصل هاتفيًا مع أهايل الفتيات املنقطعات لفرتة عن 
الدراسة إلحلاقهن ببنامج تدريبي بديل إلكامل تعليمهن. ومتت اإلستعانة باجلمعيات املوجودة يف املنطقة حلشد 
سيدات جرف الدراويش ودعوهتن إىل تدريب تضمن الرعاية الوالدية / احلق يف التعليم / الزواج املبكر. كان 
من الرضوري الوصول لسيدات القرية من أجل زيادة معلوماهتن يف املواضيع املذكورة سابقّا وجذب اهتاممهن 

ألمهية التعليم من أجل دعم قرار االرسة يف إكامل بناهتن لتعليمهن وعدم اإلنقطاع عنه.

إشراك صناع القرار

قامت مجعية املركزاإلسالمي بعقد اجتامعات دورية مع مديرية الرتبية والتعليم كونا اجلهة الرئيسية املسؤولة عن 
العملية التعليمية يف القرية ومن واجبها توفري احللول لضامن توفري التعليم للطالب/الطالبات يف منطقة جرف 
الدراويش. ورغم اعرتاف املديرية هبذا الدور إال أن عدم توفر املوارد لبناء غرف صفية وكون املبنى مستأجر، 
استُخدم كسبب وحجة لعدم االستجابة املبارشة هلذه املطالب. كام أفادت مديرية الرتبية أنا عىل استعداد لتوفري 
املعلمني/ات يف حالة توفر دعم لبناء غرف صفية جديدة أو كرافانات. دفع هذا اجلمعية للتواصل مع القطاع 
اخلاص للحصول عىل دعم بتوفري املوارد. وحلني توفري هذه الصفوف قامت اجلمعية بتوفري وسيلة نقل ولو مؤقتة 

إلحلاق الفتيات باملدرسة.

لقد كان لتشكيل اللجنة املجتمعية األثر األكب بالتواصل مع جملس بلدية املحافظة والضغط عىل جملس املحافظة 
إلصدار قرار بالتنسيب لبناء مدرسة عىل موازنة املحافظة لعام 2020/2019.

من املهم أن تعي اجلمعية دورها، كمنظمة جمتمع مدين، ودور اجلهة املسؤولة - مديرية الرتبية - عن كفالة هذا 
احلق بالتعليم، حيث يمكنها املساندة باجياد البدائل وتوفري احللول التدرجيية، ولكن مع اإلبقاء يف عني اإلعتبار ان 
ال تتخىل اجلهة املسوؤلة عن هذة املسؤولية. وعىل الرغم من أن هنالك إنجازات مهمة قد حتققت خالل احلملة، 

إال أنه من الرضوري استمرار جهود املدافعة استنادًا إىل القانون وحقوق اإلنسان.

أثر المدافعة على المنظمة
أكد فريق اجلمعية عىل أمهية إرشاك أصحاب العالقة واملتأثرين باملشكلة  للحوار مع صناع القرار حيث يكون 
النتائج. لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل مجعية املركز اإلسالمي هو  هلذه املشاركة أثر يف حتقيق األهداف وإحراز 
التغري يف النهج  اخلريي / الرعائي املتبع من قبل ااجلمعية إىل النهج املبني عىل حقوق اإلنسان. حيث رصح مدير 
وحدة البامج بأن منحة املدافعة فتحت أمامهم األفق للنظر بشكل خمتلف للقضايا املجتمعية وتبني النهج املبني 

عىل احلقوق التي من شأنا تسهيل تصميم املبادرات املستقبلية وبالتايل حتقيق أهداف املنظمة.



حقوق الشباب

دراسة حالة معمقة على المستوى الوطني 
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

 مركز املعلومات والبحوث - مؤسسة امللك احلسني
متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن

دراسات حالة مصغرة على المستوى الوطني 
)منحة الديمقراطية والحقوق والحوكمة(

 رشكة اخلط الرمادي لألفالم
209 شارع امللك حسني

دراسات حالة مصغرة على المستوى اإلقليمي
)منحة تمويل دعم المدافعة(

 مركز سواعد التغيري لتمكني املجتمع
متكني الشباب العرضة خلطر اإلصابة باإليدز عىل الوقاية منه





مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين
تمكين خّريجي دور الرعاية في األردن

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013



تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين
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نظرة عامة

قضية المدافعة

عدم التمييز واحلق يف احلصول عىل أرسة لألطفال/الشباب فاقدي السند األرسي. 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

عدم التمييز - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 2 واملادة 25 )2( 2.

نطاق المدافعة     

وطني
عناصر إجراء المدافعة 3  

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني اإلنشغال باألنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل  إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية إلجراء أي محلة 
مدافعة: البناء	التنظيمي	للحملة	والبحث	واحلشد	وإرشاك	صنّاع	القرار. وتوّفر هذه احلالة أفكارًا حول عنارص 

العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة ▪

احلشد ▪

البحث ▪

إرشاك صنّاع القرار ▪

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. وتوّضح دراسة احلالة هذه الغايتني التاليتني:

 التدخل ▪

التعويض ▪

فترة الحملة  

1 متوز/يوليو، 2014 - ترشين األول/أكتوبر 2016

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق اإلنسان 
اإلنسان حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية - املساءلة. مالحظة: يمكن وضع 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

إنسان حق  لكل   :2 املاده  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن   2

التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون 
أي متييز، كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو 
االجتامعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة 
بني الرجال والنساء. وفضال عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز 
أساسه الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل لبلد أو البقعة التي 
مستقال  البقعة  تلك  أو  البلد  هذا  كان  سواء  الفرد  إليها  ينتمي 
أو حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذايت أو كانت سيادته 

خاضعة ألي قيد من القيود.
ومساعدة  رعاية  يف  حقٌّ  والطفولة  ألمومة   :  )2(  25 املاده 
تني. وجلميع األطفال حقُّ التمتُّع بذات احلامية االجتامعية  خاصَّ

سواء ُولِدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
2010 ومدربًا رئيسيًا عىل هذه املنهجية منذ عام 2011. وأثناء 
الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v


صفحة	181

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

ملّخص موجز
يتمّتع مركـــز املعلومات والبحوث التابع ملؤسســـة امللك احلســـني )يشـــار إليه الحقًا »املركـــز«( بتاريخ 
طويـــل من  البحـــث واملدافعة يف جمـــال حقوق األطفال والشـــباب. وقـــد جاءت فكرة جهـــود املدافعة 
هذه اســـتنادًا إىل املالحظات اخلتاميـــة للجنة حقوق الطفـــل إىل احلكومة األردنية يف عـــام 2014؛ وعىل 
وجـــه التحديد، توصيـــات جلنة حقـــوق الطفل للتصـــدي للتمييز ضد األيتـــام األكثر ضعفـــًا من بني 
األطفال والشـــباب فاقدي الســـند األرسي. وقـــد أّدى التعاون مع مجعية َســـكينة إىل متكـــني املركز من 
اكتســـاب معرفة متعمقة بأنـــامط التمييز التي تؤثـــر عىل هذه الفئة الضعيفة/اهلشـــة من الســـكان. وأّدى 
ذلـــك بدوره إىل إثـــراء وصقـــل أدوات البحث املســـتخدمة يف مجيع مراحـــل املدافعة. وأفـــاد أصحاب 
املصلحـــة بأن محلة متكـــني خرجيي	دور	الرعايـــة	يف	األردن4 جاءت يف الوقت املناســـب وهـــي ذات أمهية 
كبرية للمجتمـــع األردين. حيث توفر هـــذه املدافعة مثاالً ممتـــازًا عىل أمهية البحث املتعمـــق لتعزيز جهود 

املدافعـــة. وتوضح هذه احلالـــة ما ييل:

استكشاف كيف تتجىّل قضية ما يف جمتمع من حيث املحتوى واهليكلية والثقافة. •

استخدام جمموعة متنوعة من أساليب البحث املختلفة، بام يف ذلك بحوث األقران التشاركية مع أصحاب  •
املصلحة الرئيسيني أنفسهم من خّرجيات وخّرجيي دور الرعاية )الشباب فاقدي السند األرسي(.

إرشاد نتائج البحوث لتوجيه املدافعة وامليّض هبا ُقُدمًا. •

ال يعني هـــذا أن كل منظمة جيـــب أن تنفق وقتهـــا ومواردها عـــىل  البحث. بل عىل العكـــس من ذلك، 
هنـــاك منظامت مثـــل هذا املركـــز موجـــودة لتقديم خباهتـــا جلهود املدافعـــة اخلاصة هبـــا وبغريها من 
املنظامت. وســـتكون نتائج وخمرجـــات بحوثهم مفيـــدة للعديد مـــن املنظامت التي تســـعى إىل التصدي 
للتمييـــز والوصـــم الذي تتعـــرض له هذه الفئـــة الضعيفة من الســـكان. وتســـلط دراســـة احلالة هذه 
الضوء عىل أمهيـــة إقامة رشاكات مـــع آخرين لبناء فهم واســـتجابة أكثر شـــموالً للقضايـــا املعقدة التي 

تواجه املجتمع. 

خلفية
تنبـــع جـــذور محلة املدافعة هـــذه من تقريـــر بديل أو تقريـــر »ظل« تـــم تقديمه إىل جلنة حقـــوق الطفل 
م التقرير قبل االســـتعراض الدوري  التابعـــة لألمم املتحـــدة يف ترشين األول/أكتوبـــر 2013. وقد ُقـــدِّ
الشـــامل الذي أجرته جلنة حقوق الطفـــل للحكومة األردنيـــة يف أيار/مايو 2014 )دورة اإلســـتعراض 
السادســـة لألردن(. وقد ســـاهم املركز يف معظم املعلومات املقدمة من املجتمع املدين بشـــأن اســـتعراض 
جلنة حقـــوق الطفل فيام يتعلـــق باألردن. ومل يقدم املركز تقريرًا فحســـب، بل وشـــارك أيضـــًا يف الفريق 
العامل الســـابق للـــدورة التابع للجنة، وذلـــك بالتعاون مع منظـــامت املجتمع املدين األخـــرى. وكانت 
مســـألة األطفال يف الرعايـــة البديلة، والســـيام األطفال جمهويل النســـب، موضع نقاش مـــع اللجنة قبل 
اجتامعهـــم مـــع احلكومة األردنيـــة يف عـــام 2014. وكانت جلنة حقـــوق الطفل قد قّدمـــت مالحظات 
ختاميـــة صدرت يف وقـــت الحق من ذلـــك الصيف. وعـــىل الرغم من عـــدم وجود معلومـــات كافية 
عن األطفـــال املولودين خارج إطار الـــزواج، طلبت اللجنة مـــن األردن وقف اســـتخدام الكلامت التي 

تنطـــوي عىل وصم، مثـــل طفل غري الرشعـــي، أو لقيط، ومـــا إىل ذلك.

قد اســـتجاب املركز إىل هـــذه الدعوة مـــن جلنة حقـــوق الطفل للقضاء عـــىل اســـتخدام الكلامت التي 
تتضمـــن وصاًم. وعـــىل الرغم من أن املركـــز كان يعرف أن هناك أكثـــر من وصمة، إال أنـــه مل يكن يعرف 
ما هـــي أنواعها وال مدى شـــموهلا. وقـــد تقّدم املركـــز بطلب للحصـــول عىل منحة مـــن منظمة صحة 
األرسة الدوليـــة )FHI360( للرتكيز عـــىل خّرجيي	دور	الرعاية، والســـيام أولئك الذيـــن يولدون خارج 
إطـــار الزواج بوصفهـــم األكثر عرضة للوصـــم. وأصبحت عمليات البحوث تشـــّكل جوانب أساســـية 
مـــن اســـرتاتيجيتهم وتكتيكاهتم مـــع توجيه النتائـــج املرتّتبة عليها نحـــو النهوض بحملتهـــم للتصدي 

للوصـــم والتمييز ضد خّرجيـــي دور الرعاية.

4 يشري مصطلح خّرجيي دور الرعاية إىل الشباب الذين أمضوا 

يغادرون  والذين  الرعاية،  دور  العيش يف  جزءًا من حياهتم يف 
هذه الدور بعد بلوغهم سن معينة )عادة 18 عامًا يف األردن(، 
ومن املتوقع أن ينتقلوا إىل حياة مستقلة. إن أكثر الفئات ضعفًا 
وهشاشة من بني خّرجيي دور الرعاية هم الشباب فاقدي السند 

األرسي.
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وهنـــاك اعرتاف دويل بأن األيتام، والســـيام األطفال والشـــباب فاقدي الســـند األرسي، هـــم أحد فئات 
األطفـــال األكثر ضعفًا وهشاشـــة. وينطبق هـــذا بصفة خاصـــة يف األردن عىل األطفـــال يف دور األيتام 
أو مراكـــز الرعايـــة. وما ال يدركه كثـــريون هو أنه بمجـــّرد أن يتخّرج هـــؤالء األيتام مـــن دور الرعاية 
يصبحـــون أكثر ضعفًا وهشاشـــة. حيث ُيســـمح لألطفال والشـــباب )إناثـــًا وذكورًا عىل حد ســـواء( 
بالبقاء يف دور الرعاية الســـكنية حتى ســـن الثامنة عـــرشة، وبعد ذلك يتخرجون ويغـــادرون دور الرعاية. 
ويف ســـن الثامنة عرشة، يفـــرتض نظام الرعاية أنـــم أصبحوا بالغـــني ويتوقع منهم »اإلنتقـــال من حالة 
اإلعتـــامد الكامل عـــىل الدولة إىل وضعية اإلســـتقالل التام يف وقت قصـــري جدًا«. وال يقّر نظـــام الرعاية 
بالصعوبـــات التي يواجهها خرجيـــو دور الرعاية عندمـــا ينتقلون من الرعاية إىل مرحلـــة البلوغ. ويفرتض 
هـــذا النظام بأن هـــذا التحول ســـهل ومبارش، ممّا يقلـــل من تعقيدات هـــذه النقلـــة واالختالفات التي 
يواجهها خّرجيـــو وخّرجيـــات دور الرعاية نتيجة للقيـــم والتوقعـــات الذكورية التـــي يفرضها املجتمع 

. عليهم

بفضـــل الثقافة األردنيـــة والعربية، ال يوجد ســـوى عدد قليل جـــدًا من األطفال يف مؤسســـات الرعاية 
البديلة الرســـمية، حيث يتم إســـتضافة معظمهم بشـــكل غري رســـمي يف رعاية األقـــارب. ولكنها نفس 
الثقافـــة أيضًا التـــي تقوم بالوصـــم والتميز ضد األيتـــام »جمهويل النســـب« أو مـــن أرس متفككة تتخىل 
عنهم بصفتهـــم »أطفـــال خطيئة« مما ُيلِصـــق هبم هـــذه اهلوية ويمنعهم مـــن اإلندمـــاج اإلجتامعي يف 
املجتمع. ويتم اســـتخدام تصنيف »جمهول النســـب« يف ملفاهتـــم بحيث عندما يكونـــون يف مراكز الرعاية، 
يتـــم فصلهم عـــن األيتام اآلخرين مـــن معرويف النســـب. وهذا ال يؤثـــر عليهم اجتامعيًا فحســـب، بل 
أيضًا نفســـيًا، ويشـــّكل عائقـــًا أمـــام احتياجاهتم األساســـية مثل املأوى والتشـــغيل بـــل وحتى فرص 

الـــزواج، مما يمنعهم مـــن اإلندمـــاج يف املجتمع أبدًا.

يفـــرض النظام احلايل عـــىل هؤالء األطفال والشـــباب هوية ال يمكنهـــم أبدًا التخلص منهـــا. وحتى عند 
مغـــادرة مراكز الرعاية يف ســـن الثامنة عـــرشة، فإن أولئك جمهويل النســـب حيملون الوصمـــة التي ُتلَصق 

هبم يف مجيع مســـاعيهم املســـتقبلية، باإلضافة إىل افتقارهم إىل نظام دعم أســـايس.

عناصر اجراء المدافعه 
البناء	التنظيمي	للحملة: تفاعل املركز وعمل بشكل وثيق مع جمموعة من خّرجيي دور الرعاية كباحثني أقران  •

لتعزيز معارفهم وقدراهتم فيام يتعلق بالوصم والتمييز الذي يواجه هذه املجموعة. كام عملوا مع منظمتني 
رشيكتني رئيسيتني: مجعية َسكينة بصفتها منظمة ذات خبة يف خدمة هذه الفئة من السكان؛ و”قادة الغد”، 
تتمتع بخبة  التي  إبراهيم،  الدكتورة روان  الرعاية. وقّدمت  العمليات مع مقّدمي  الذين وّفروا خبة يف 
الرعاية، تدريبًا ملوظفي املركز وباحثيه عىل  الرعاية وخّرجيي دور  واسعة يف  البحث مع األطفال يف دور 
أخالقيات البحث مع هذه الفئة من السكان. وتم كذلك عقد مناقشات حول قضايا النوع اإلجتامعي/

اجلنس )اجلندر( مع موظفي املركز إلدماج منظور جندر أكثر وعيًا يف مقاربات البحوث واملدافعة. 

البحث: هيمن هذا املجال من إجراء املدافعة عىل هذه احلملة بأكملها. حيث أن املركز، كمنظمة، يشتهر  •
يواجهه  الذي  والثقايف  واهليكيل  القانوين  التمييز  شامل  بشكل  بحوثه  استكشفت  وقد  البحثية.  بخباته 
التشاركية اإلبتكارية بام يف ذلك  خّرجيو دور الرعاية5. وباإلضافة إىل ذلك، اسُتخدمت أساليب البحث 
ومسح/إستطالع  الرعاية،  دور  يف  املوجودين  وأولئك  الرعاية  دور  خّرجيي  مع  النوعية  األقران	 بحوث	
الوصمة اإلجتامعية جلمع بحوث	كمية	مع أعضاء املجتمع إلستكشاف التمييز الثقايف بشكل أعمق. وجرى 
مراجعة أدوات البحث من منظور اجلندر، وأدرجت أسئلة إضافية عىل أدلة االستبيانات واملقابالت ملزيد 
من اخلصوصيات. وتم كذلك اختيار خّرجيي وخّرجيات دور الرعاية للعمل مع جمموعاهتم املعنية لتمكني 

خّرجيي دور الرعاية من تبادل آرائهم بشكل أكثر انفتاحًا.

وزارة  • مع  وبالتنسيق  معًا  لتنسيق خدماهتم  لتطوير شبكة  منظامت جمتمع مدين  املركز ست  حشد  احلشد:	
التنمية االجتامعية خلّرجيي دور الرعاية.

إلستخدام  • للتصدي  اإلجتامعية  التنمية  وزارة  مع  التحديد  وجه  عىل  املركز  عمل  القرار:  صناع	 ارشاك	
مصطلحات الوصم ومعاجلة الثغرات يف الدعم اإلجتامعي خلّرجيي دور الرعاية.

اإلنجازات
رشع املركز بتحديد وتقليل التميز القانوين واإلجتامعي الذي يواجهه خّرجيو دور الرعاية يف األردن الذين يتم أو 
تم إحلاقهم بدور الرعاية السكنّية. وباإلضافة إىل ذلك، سعى املركز إىل وضع نظام دعم رسمي ومنسق ألولئك 
الذين يتخّرجون من دور الرعاية من أجل السامح بانتقال صحي من الرعاية البديلة إىل االستقالل. وقد نجحت 

جهود املدافعة يف املجاالت التالية:

5 للحصول عىل معلومات معمقة حول األسس القانونية 

والترشيعية واملجتمعية للتمييز، انظر التقرير البحثي الذي 
أعده املركز لتمكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن، جملد 

 البحث األول، أيلول/سبتمب 2016.
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املصلحة  • أصحاب  بني  اتفاق  اآلن  يوجد  حيث  والتمييزية.  الوصمية	 املصطلحات	 استخدام	 يف	 التدخل	
الرعاية«  دور  »خّرجيي  ومصطلح  الرعاية،  دور  يف  هم  ملن  »يتيم«  العام  املصطلح  استخدام  عىل  التاليني 

والذي يشمل الفئة األكثر ضعفًا وهشاشة من الشباب فاقدي السند األرسي:

هذه  ▪ وتقّبلوا  ووافقوا  أقّروا  أنفسهم،  األرسي	 السند	 فاقدي	 الشباب	 من	 الرعاية،	 دور	 خرجيي	 إن 
ورأى  اآلخرين.  املصلحة  أصحاب  بني  املصطلحات  هلذه  بالرتويج  املركز  يقوم  أن  قبل  املصطلحات 
املركز أن النجاح الرئييس مع هذه الفئة من أصحاب املصلحة هو تطبيق نظرية اهلوية	اإلجتامعية، التي 
مل ُتستخدم سابقًا لتحديد املشاكل التي يواجهها األيتام من وجهة نظرهم. وأدى هذا النهج املبتكر إىل 
واحللول  النتائج  يف  رئيسيني  مسامهني  جعلهم  وكذلك  البحث  جوهر  يف  الرعاية  دور  خّرجيي  جعل 
املقرتحة. وقد ساهم استخدام هذه النظرية حتديدًا يف متكني األقران املشاركني يف هذا البحث ألنم قد 
اختيار املصطلح  املناسبة ملكافحتها من خالل  الطرق  الوصمة وصّمموا  تأيت  أين  بأنفسهم من  أدركوا 

املناسب لإلشارة إىل أنفسهم.

غري  ▪ املنظامت  من  شبكة  وتروجها  تستخدمها  التي  املصطلحات  عىل  احلكومية  غري	 املنظامت	 وافقت 
احلكومية التي تقدم الدعم خلّرجيي دور الرعاية.

الرصد  ▪ املركز. واستنادًا إىل  الذي طّوره  وسائل	اإلعالم دليل مصطلحات »افعل وال تفعل«  تستخدم 
املستمر من قبل املركز، ُتظهر وسائل اإلعالم التزامها باستخدام املصطلحات اجلديدة. ويوجد معّدل 
امتثال مرتفع من وسائل اإلعالم املختلفة. فقد غرّيت تقريبًا املصطلحات التي يستخدمونا أثناء تناول 
إىل إرسال  املركز  فيها  التي يضطر  تناقص يف عدد احلاالت  أو احلديث عنهم. وهناك  األيتام  موضوع 

رسالة إىل املحرر لتصويب مقال. وُتعتب هذه نتيجة هامة يف التصدي للوصم والتمييز.

يستخدم صنّاع	القرار املصطلحات املتفق عليها. عىل سبيل املثال، يف سياقات االجتامعات مع اهليئات  ▪
احلكومية واملنظامت غري احلكومية، يستخدم الناس املصطلحات املتفق عليها، وعندما يستخدم شخص 
املناسبة  باملصطلحات  وإبالغه  فورًا  الشخص  بتصويب  اإلجتامع  يف  آخرون  يقوم  متييزيًا،  مصطلحًا 
الواجب استخدامها. ومن املظاهر امللموسة هلذا التحول الكبري هو أن أولئك	الذين	يشملهم	مصطلح	

»خّرجيي	دور	الرعاية«	ُيشار	إليهم	اآلن	بوصفهم	إحدى	الفئات	الضعيفة/اهلشة.

املسامهة	يف	دليل	املعرفة. وفقًا ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف العمل مع خّرجيي دور الرعاية، مل تكن  •
هناك معلومات أساسية متينة ترّكز عىل حتديد اإلحتياجات والتحديات التي يواجهها خّرجيو دور الرعاية 
يف األردن. وإن البحوث التي تم احلصول عليها من خالل عملية املدافعة هذه هي ذات صلة مبارشة بعمل 

تلك املنظامت وهلا تأثري مبارش عىل قدرهتا عىل التخطيط للجهود املستقبلية.

من  ▪ ذلك  زاد  وقد  األقران.  وبحوث  األقران  تدريب  شملت  حيث  مبتكرة،  البحوث  عمليات  كانت 
أمهية نتائج البحوث ألنا تعكس واقع هذا القطاع املهمش واملنعزل من املجتمع. وتدعم النتائج تطوير 
منظور  إدماج  ساعد  ذلك،  عىل  وعالوة  املجتمع.  من  الفئة  هذه  لتمكني  وحساسة  مناسبة  تدخالت 
اجلندر، من خالل جعل خّرجيات وخّرجيي دور الرعاية يتفاعلون مع أقرانم، يف إبراز خبات كل منهم. 
وكام أشار أحد موظفي املركز: »لقد ساعَدنا السؤال عن قضايا اجلندر يف إدراك اإلختالفات املوجودة 
لدى خّرجيات وخّرجيي دور الرعاية يف تلك الدور والتي يواجهونا عندما يغادرون تلك الدور«. وقد 
تأكد ذلك أكثر خالل عملية البحث: حيث »ُتظهر النتائج األولية إلستطالع أن أثر مغادرة دور الرعاية 
خيتلف بالنسبة لألوالد والبنات، إذ تتعّرض البنات للحكم عليهن أكثر من نظرائهن الذكور ممن يتلّقون 

الرعاية«.

إنشاء	شبكة	رعاية	خلّرجيي	دور	الرعاية. تعمل ست منظامت غري حكومية حاليًا معًا من أجل تنظيم خدمات  •
اإلحالة خلّرجيي دور الرعاية بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية.

الدروس الرئيسية
منذ  اإلنسان  حقوق  عىل  قائم  نج  استخدام  أمهية  عىل  الضوء  املركز  سّلط  اإلنسان:  عىل	حقوق	 القائم	 النهج	
البداية - بدًء من حتديد سياق املشكلة إىل اإلرشاك األسايس خلّرجيي دور الرعاية، بإعتبارهم أصحاب املصلحة 
متكني  يف  واألسايس  األول  العنرص  هو  هذا  وكان  أنفسهم.  الشباَب  أحٌد  سأل  وأن  يسبق  مل  حيث  الرئيسيني. 
املدافعة ليشمل عىل  التدريبية خالل هذه  العديد من األنشطة والدورات  املركز  نّفذ  الرعاية. وقد  خّرجيي دور 
بأمهية  املستقبل  املصلحة. ويوصون يف  الصلة من خمتلف أصحاب  املدخالت واملعلومات ذات  التحديد  وجه 
والبنات  األوالد  يواجهها  التي  التحديات  يف  الفروق  لتحديد  اجلندر  عىل  قوي  تركيز  استخدام  يف  اإلستمرار 
ذوي  من  الرعاية  دور  خّرجيو  يواجهها  التي  الرئيسية  التحديات  عن  فضاًل  الرعاية،  مراكز  يغادرون  الذين 
اإلحتياجات اخلاصة. وكان هذا اإلختالف يف اجلندر صحيحًا سواء داخل مؤسسات الرعاية أو بعد التخّرج من 
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تلك املؤسسات. وهذا انعكاس هام وينطوي عىل آثار كبرية بالنسبة للجهود املبذولة يف املستقبل لضامن صياغة 
رسائل املدافعة وتطويرها بشكل جيد. 

البناء التنظيمي للحملة:

دوران	املوظفني: ُيشّكل دوران املوظفني حتديًا رئيسيًا ألي منظمة. وخالل فرتة جهود املدافعة هذه، كان هناك 
ثالثة مسؤولني من كبار الباحثني/مديري املشاريع. وكانت املسؤولية املزدوجة تنطوي عىل حتدي ألنه يتطلب 
شخصًا ذو مهارات إدارية خاصة وكذلك مهارات تقنية ليكون قادرًا عىل أداء مجيع جوانب البحث. وأبرز ذلك 
عدم وجود خطة بحثية شمولية يمكن أن توفر اإلرشاد وتنتقل من شخص إىل آخر يف حالة حدوث تغيريات يف 
املوظفني. وإن هذا درس مهم لقيادة املنظامت لتقّيمه باستمرار، سواء فيام يتعلق باملوظفني أو املتطوعني الذين 

يعملون عىل جهود املدافعة.

توسيع	نطاق	والية	املنظمة: يمكن أن يكون هناك العديد من اآلثار غري املقصودة جلهود املدافعة. بالنسبة للمركز، 
كان أحد هذه اآلثار هو اخلبة القوية التي اكتسبها املوظفون يف العمل مع هذه الفئة الضعيفة من خرجيي دور 
الرعاية وبناء عالقات معهم. ونتيجة لذلك، قرر املركز توسيع نطاق والية املؤسسة التي ينتمي إليها من خبهتا 

يف جمال البحث إىل جمال جديد من املشاركة املبارشة يف شبكة مقّدمي الرعاية.

البحث:

سبيل  عىل  مبتكرتني.  ومنهجيته  الكلية  البحث  عملية  وكانت  املركز.  خربة	 يف	 األساس	 حجر	 هي	 البحوث	
وكان  البيانات.  مجع  إجراء  من  لتمكينهم  مكثفًا  تدريبًا  األقران  تلّقى  حيث  والبحث،  األقران   تدريب  املثال، 
هذا  فإن  ذلك،  ومع  وتنفيذها.  البحوث  تصميم  يف  شامل  نج  اتباع  لضامن  املركز  إستحدثه  هامًا  ابتكارًا  هذا 
النهج الشمويل إلرشاك العديد من أصحاب املصلحة يف العديد من مكونات البحث شّكل يف بعض األحيان 
حتديًا حيث مل يتشارك مجيع أصحاب املصلحة بنفس الرؤية والفهم لعملية البحث ومنطقه. ويف الوقت نفسه، 
زاد هذا من أمهية نتائج البحث ألنا تعكس واقع هذه الرشحية املهمشة واملنعزلة من املجتمع األردين. وبعد أن 
التي  والتجارب  الرعاية  التجارب لدى خّرجيي وخّرجيات دور  النتائج خمتلف  أبرزت  اجلندر،  تناولت منظور 
يواجهونا، ودعمت تطوير التدخالت املناسبة واحلّساسة يف املستقبل لتمكينهم. ويؤكد ذلك من جديد أمهية 
الرعاية، ومتابعة اخلدمات، والدعم  دار  إعداد كل منهم لرتك  الذكور واإلناث من حيث  حتديد خصوصيات 

الالزم.

 الحشد:

الرتكيز	عىل	احللفاء. يف إطار جهوده املبذولة لبناء شبكة من منظامت الرعاية خلرجيي دور الرعاية، استهدف املركز 
»الشباب  أو  الرعاية«  دور  »األيتام« و«خرجيي  املّتفق عليها:  املصطلحات  استخدام  وافقت عىل  التي  املنظامت 
الشبكة  لبناء  املركز عىل إرشاك هؤالء احللفاء  السند األرسي«. وقد مّكن ذلك من تركيز وقت وطاقة  فاقدي 

بنجاح. 

إشراك صنّاع القرار:

 زيادة	املشاركة	وتوقع	حاالت	التأخري.	
أشار املركز إىل أن وجود دور أكب من البداية لوزارة التنمية اإلجتامعية سيكون مفيدًا للغاية. حيث أّثر التأخري 
يف إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية االجتامعية عىل عدد من عنارص بحوثهم بام يف ذلك الوصول يف الوقت 
املناسب إىل املعلومات والبيانات وإىل مقدمي الرعاية. ويف املستقبل، سيتوقع املركز حدوث مثل هذه التأخريات 
ويأخذ يف اإلعتبار أن عملية التفاعل مع الوكاالت واهليئات احلكومية تستغرق عادة وقتًا أطول من املتوقع نظرًا 
لبوتوكوالت صنع القرار الداخلية القائمة فضاًل عن تغري املوظفني الذي يؤثر عىل اإلستمرارية والتنسيق. ومن 
املهم أن ندرك أن العوائق التي حتول دون احلصول عىل املعلومات ذات الصلة واملشاركة تضع عبء استمرار 

التواصل مع اهليئات احلكومية وإرشاكها عىل عاتق منظامت املجتمع املدين.

 االستفادة	من	النجاح	مع	اهليئات	الدولية	
 2018 لعام  القادم  »الظل«  تقرير  تقديم  يف  هذه  املدافعة  وجهود  البحث  نتائج  من  لإلستفادة  املركز  خيطط 
لإلستعراض الدوري الشامل اخلاص باألردن. ومن املقّرر حاليًا إجراء اإلستعراض للدورة احلادية والثالثني 

)ترشين األول/أكتوبر - ترشين الثاين/نوفمب 2018(.

أثر المدافعة على المنظمة
»إن معظم أعضاء فريق املركز هم حتت سن اخلامسة والثالثني، لذلك كان هناك الكثري من أوارص الصلة مع 
فريق البحث ]اثنا عرش خرجييًا من دور الرعاية[. وعندما كنا نقوم بأنشطة بحث األقران، رأينا بسعة أنه بعد كل 
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نشاط بحثي، كنا بحاجة إىل عقد جلسة إلستخالص النتائج. وكنا نتساءل: »كيف أنم ]خرجيي دور الرعاية[ 
مل يتحدثوا عن هذا من قبل ]التجارب املسيئة والتي تسببت يف صدمة نفسية[؟« وقد أجرى فريقنا بحوثًا حول 
قضايا حساسة وفئات ضعيفة وهشة، ولكننا مل نتأثر أبدًا كام حدث لنا خالل هذه العملية. فقد كان لذلك تأثري 
الرعاية  دور  خلرجيي  األولوية  إعطاء  يف  رغبتنا  سبب  عىل  ذلك  أثر  وقد  الشباب.  فريق  مع  بالعمل  علينا  كبري 
أنفسهم. ويف املنحة األصلية كنا نعمل يف إطار اختصاصنا، ولكن املنحة التابعة هي خارج جمال الراحة بالنسبة 
لنا. وهنا نتحدث عاّم هو خارج نطاق عملنا املعتاد - ]فيام يتعلق بتعزيز[ شبكة اإلحالة. ويقوم املركز بتنسيق 
إذا مل نفعل   - الوقت نفسه  الرعاية«. ويف  املتابعة والتقييم لآللية وتنقيح »جمموعة أدوات خّرجيي دور  وإجراء 

ذلك - ومل يتم فعل ذلك من قبل - فمن سيفعله. من سيفعل ذلك؟«

-	الدكتورة	عايدة	السعيد،	مديرة	املركز

إطار دراسة حالة - منهجية الخمس خطوات 
لإلستراتيجيات الفعالة  -  التكتيكات الجديدة
سوف نستخدم محلة متكني	خّرجيي	دور	الرعاية التي قام هبا املركز إلظهار منهجية اخلمس خطوات 

لإلسرتاتيجيات الفعالة للتكتيكات اجلديدة عمليًا. 

حيث تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير إسرتاتيجية وتكتيكات محلتكم. وتساعدكم هذه 
املنهجية عىل التعرف عىل جماالت القوة والتحدي اخلاصة بكم بينام تطّورون مساركم اإلسرتاتيجي للمدافعة - أو 

ما ُيعرف برحلة التغيري اخلاصة بكم:

حتديد املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان. 1

بناء رؤية مشرتكة باستخدام نج قائم عىل حقوق اإلنسان. 2

حتديد ساحة املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

ابتكار واختيار التكتيكات استكشاف التكتيكات لتحديد األهداف االسرتاتيجية . 4
أو  التدخل  أو  للوقاية  تكتيكات  شكل  عىل   تكون  حمددة  إجراءات  وابتكار 

تكتيكات تعويضية أو تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان. 

تنظيمي . 5 ببناء  املتعلقة  املدافعة  إجراءات  عنارص  يف  تقّدم  إلحراز  العمل  خطة 
للحملة والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. 

ويمكن اختبار تطبيق املنهجية أيضًا داخل املنظمة اخلاصة بكم من خالل سلسلة من 
أسئلة ردود األفعال املوجودة بعد كل خطوة.

https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit
https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit
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الخطوة األولى - تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنسان واسعة ومعقدة جدًا، ومع ذلك فإن املوارد الالزمة ملعاجلتها حمدودة. ومن 
الصعب وضع خطة عمل ملعاجلة مسألة واسعة النطاق. وبالتايل، من املهم تضييق نطاق الرتكيز وإختيار مكان 
املدافعة، وذلك من خالل تعريف املسألة أو املشكلة املحددة بأكب قدر ممكن من الوضوح. وعىل  لبدء جهود 
هناك  ألن  اإلنسان  حقوق  من  معني  حلق  انتهاك  أنا  عىل  املشكلة  عن  التعبري  يتم  أن  األمهية،  من  القدر  نفس 
إلتزامات وواجبات قانونية إلحرتام تلك احلقوق ومحايتها. وحُيِدث هذا تغيريًا هامًا يف تصور املشكلة من مشكلة 
يمكن حلها عن طريق »فعل اخلري« ، إىل مشكلة تتطلب اختاذ إجراءات تستند إىل والية شاملة والتزامات قانونية.

يف  فعيل  بشكل  انخرطتم  قد  فأنتم  مشكلتكم،  بتحديد  املتعلقة  األوىل  اخلطوة  من  بأنه  تدركوا  أن  املهم  من 
االسرتاتيجية والتكتيكات. وعادة ما تبدأ هذه اخلطوة األوىل بتعريف واسع للمشكلة. ثم حترزون تقدمًا نحو 
قضية أكثر حتديدًا وقائمة عىل حقوق اإلنسان ومتفق عليها إلختاذ إجراء بشأنا. وتتم مراجعة هذه اخلطوة من 
خالل تقييامت مستمرة لتنقيح املشكلة بشكل أفضل ملعاجلة املصادر الكامنة. وباستخدام النهج القائم عىل حقوق 
اإلنسان، تبدأون بالسؤال: »ما هي احلقوق التي يتم إمهاهلا أو إساءة استخدامها أو حرمان الناس من التمتع هبا يف 
هذه احلالة؟« وييّس هذا عىل املجتمع أن يتخطى ما يشعر بأنه »رضوري«، وحُيِدث هذا حتوالً يف عالقة املجتمع 
مع أولئك الذين يريدون متكني املجتمع وكذلك مع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة الالزمة  ملجاهبة الظلم الواقع. 

وتوّفر هذه اخلطوة أساسًا رضوريًا ملعرفة أنفسكم، مما يتطّلب من اجلميع التفكري واالستجابة بشكٍل خمتلف.

اإلنسان  حقوق  إطار  من  مشكلة  لتقييم  املتعمقة  البحوث  استخدام  كيفية  عىل  ممتازًا  مثاالً  املركز  جتربة  توفر 
خطوات		 اخلمس	 منهجية	 باستخدام  حمّدد  تدريب  أي  املركز  يتلّق  ومل  املدافعة.  حلملة  التوجيه  توفري  أجل  من 
لإلسرتاتيجيات	الفعالة	-	التكتيكات	اجلديدة. ومل تقّدم التكتيكات اجلديدة استشارة فردية بحيث تشاركت يف 
املنهجية واألفكار لتطبيقها يف عنارص خمتلفة من محلة املركز. وكان وضع بيان مشكلة قائم عىل حقوق اإلنسان 

أحد هذه العنارص.

أن  العملية  هلذه  ويمكن  التالية.  املشكلة  بيانات  لتطوير  املختلفة  املراحل  خالل  من  تقدمًا  املركز  أحرز  وقد 
تساعدكم عىل اكتساب فهم أوضح حلقوق اإلنسان التي حُيرم منها األيتام ويسعون للحصول عليها، والسيام 

األطفال فاقدو السند األرسي. وقد استخدم املركز البحوث التي أجراها مسبقًا من أجل صقل بيان املشكلة.

بيان املشكلة األصيل: من	املتوقع	أن	يعيش	األيتام	يف	األردن	ويزدهرون	ضمن	هياكل	املواطنة	التي	تفرتض	مركزية	
األرسة	يف	حني	أهنم	ليسوا	جزءًا	من	أرسة	مما	يؤدي	إىل	عزلتهم	وإقصائهم	اجتامعيًا.

األدبيات  بمراجعة  املركز  قام   ،)2015 الثاين/يناير  كانون  إىل   2014 يوليو  )متوز/  األوىل  املرحلة  خالل 
والترشيعات ووسائل اإلعالم من خالل البحوث املكتبية وعب اإلنرتنت، فضاًل عن إجراء مقابالت مبارشة. 
واستندت مراجعة األدبيات إىل استعراض مكتبي جلميع البحوث السابقة التي أجريت عىل األطفال والشباب 
الرعاية يف األردن. وباإلضافة إىل ذلك، أجري استعراض ألدبيات علم  السند األرسي وخرجيي دور  فاقدي 
البيانات  وحتليل  األدوات  لتصميم  مثايل  نظري  كإطار  االجتامعية  اهلوية	 نظرية	 حتديد  وتم  االجتامعي.  النفس 
لعنرص البحث للشباب فاقدي السند األرسي. كام أن استعراض وحتليل االتفاقيات الدولية واملامرسات الُفضىل 
النسب«  »جمهويل  باأليتام  املتعلقة  الوطنية  والقوانني  والسياسات  واالسرتاتيجيات  التوجيهية  واملبادئ  القائمة 

فضاًل عن تلك القوانني والسياسات التي تؤثر عليهم وّفر األساس احلقوقي جلهود املدافعة اخلاصة هبم 6.

وُيتيح بيان املشكلة املنّقح التايل فهاًم أكثر وضوحًا للفئة التي يتم انتهاك حقوقها وما هو أثر املشكلة عىل أولئك 
الذين يعانون من هذه املشكلة.

بيان مشكلة منّقح: ُيرم	األطفال	فاقدو	السند	األرسي	يف	األردن	من	حقوقهم	كمواطنني	ويواجهون	متييزًا	ووصاًم	
وإقصاًء	مدى	احلياة	بسبب	أصول	مولدهم.

حيّدد بيان املشكلة املنّقح هذا بمزيد من الوضوح معامل محلة املدافعة:

»من« يعاين من املشكلة املحددة: يوّضح البيان املنّقح جمموعة مستهدفة أضيق من »األيتام«، وهم األكثر  •
عرضة للتمييز -	األطفال	فاقدو	السند	األرسي	يف	األردن	بسبب	أصول	مولدهم.

6 متكني خّرجيي دور الرعاية يف األردن، جملد البحث األول، 

أيلول/سبتمب 2016.
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»ما هي احلقوق املحددة« التي تم حرمان تلك الفئة من التمتع هبا: أبرز البيان السابق أمهية هياكل املواطنة  •
التي تعتمد عىل األرسة. ويؤكد البيان املنّقح أن هذا االعتامد عىل األرسة يؤدي إىل حرمان األطفال فاقدي 
العاملي  2 من اإلعالن  للامدة  وانتهاكًا  متييزًا واضحًا  وُيعتب هذا  حقوقهم	كمواطنني.  السند األرسي من 

حلقوق اإلنسان واملادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل )انظر عنارص الرتكيز عىل حقوق اإلنسان(.

»كيف« يتم انتهاك هذه الفئة وهتميشها: يوّضح البيان السابق العزلة واإلقصاء االجتامعي. حيث أن حتديد  •
بإمكان  القائم عىل حقوق اإلنسان إىل واقع ملموس للمجتمع األردين. وكان  النهج  ينقل  القضية  سياق 
املركز أن يرتك اسم هذه الفئة »املولودون خارج إطار الزواج« عىل النحو الذي اقرتحته جلنة حقوق الطفل 
عىل احلكومة األردنية. غري أن ذلك ما كان ليتناول مبدأ حقوق اإلنسان املتمثل يف عدم التمييز يف السياق 
مدى  التمييز  يف  معاناهتم  إىل  وهتميشهم  األرسي  السند  فاقدي  األطفال  انتهاكات  تؤدي  حيث  األردين. 

احلياة بسبب أصول مولدهم. ويشمل ذلك الوصم واإلقصاء املجتمعي.

عناصر اجراء المدافعه 
إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني االنشغال باألنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص عمل رضورية إلجراء أي 

محلة مدافعة: البناء  التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار. 

وخالل مرحلة حتديد املشكلة، رّكز املركز خباته وقدراته الكبرية كمنظمة عىل  البحث. 

البحث:

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث7  حتليل	 يكون  أن  ويمكن  األمهية.  بالغ  أمرًا  املشكلة  حتديد  مرحلة  يف  البحث  ُيعتب 
البحوث لتحديد ما إذا كانت املشكلة تكمن يف واحد من املجاالت الثالثة التالية أو يف مزيج منها أو يف ثالثتها 

مجيعها:

املوازنات  ▪ والسياسات وأولويات  املكتوبة  القوانني  املحتوى: 
أو غياهبا باالضافة اىل االتفاقيات الدولية. 

لتنفيذ  ▪ هلا  التابعة  وغري  للدولة  التابعة  املؤسسات  اهليكلية: 
هذه  وتشمل  املوازنات.  وختصيص  السياسات  أو  القوانني 
واملؤسسات  واملستشفيات  واملحاكم  الرشطة  ااملؤسسات 

املالية والوزارات وما إىل ذلك.

الناس  ▪ يتعامل  كيف  حتكم  التي  والسلوكيات  القيم  الثقافة: 
املكتوبة«  غري  »القوانني  أي  يفهمونا،  وكيف  القضايا  مع 

والُعرف  االجتامعية  والطبقة  اجلنس  مثل  بأمور  والسلوكيات  القيم  هذه  وتتأثر  السلوكية.  االجتاهات 
والدين والعرق والسن.

»مثلث«  أصبح  حيث   .8 اإلجتامعية	 اهلوية	 لنظرية	 حتديدهم  بسبب  أعمق  نحو  عىل  التحليل  هذا  املركز  أجرى 
مكونات  عىل  الضوء  سنسلط  هذه،  احلالة  دراسة  وألغراض  وإتساعًا.  شموالً   أكثر  هبم  اخلاص  التحليل 

»املحتوى، واهليكلية، والثقافة« يف القسم أدناه.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 9
املدافعة وعند  يوفر إطار حقوق اإلنسان دليل عمل أسايس يستند إىل مبادئ ومعايري دولية معرتف هبا جلهود 
تطبيق هذه احلقوق يف جهود املدافعة، يمكن أن يكون من املفيد النظر إىل هذه احلقوق واملسؤوليات من خالل 
العاملي  املساءلة؛ واملشاركة. ويوفر اإلعالن  التمييز؛ واحلامية -  السالمة واألمان؛ وعدم  تركيز:  أربعة جماالت 

حلقوق اإلنسان األساس لإلتفاقيات الدولية الالحقة.

تندرج هذه املسألة بقوة يف جمال الرتكيز املتعّلق بعدم	التمييز. إن دراسة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبشكل 
»املحتوى  بحوث  يف  التمييز  عدم  أمهية  إلظهار  فرصة  تتيح  الطفل،  حقوق	 اتفاقية	 القضية،  هلذه  حتديدًا  أكثر 

واهليكلية والثقافة« يف األردن.

»اإلطار  البياين  الرسم  هذا  يوضح  أعاله:  الشكل 
النظري« الذي يستخدمه املركز. وتنعكس مكونات 
املثلث األصلية من حيث »املحتوى واهليكلية« من 
خالل »استعراض األدبيات والترشيعات والتغطية 
عىل  »الثقافة«  جمال  استكشاف  ويتم  اإلعالمية«. 
نطاق واسع من خالل عمليات البحث املستخدمة 
التصورات  »استبيان  ذلك  يف  بام  املركز،  قبل  من 
النوعي  األقران  و«بحث  والسلوك«  واملواقف 

التشاركي«.

7  كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل املثلث« 

ليزا  من  النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف 
والناس	 السلطة	 من	 جديد	 نسيج	 ميلر،  وفالريي  فينيكالسن 
والسياسة:	دليل	العمل	للمنارصة	ومشاركة	املواطنني، 2002.

االجتامعية  اهلوية  »نظرية  ترينر،  يس.  وجون  تاجفل  هنري   8

جي.  ودبليو.  ورشيل  إس.  يف  املجموعات«،  بني  للسلوك 
املجموعات  بني  للعالقات  النفس  علم  )حمرران(،  أوستن 
الصفحات   )1986 هول؛   - نيلسون  إيلينوي:  )شيكاغو، 

.20 - 15

املجاالت  هبذه  الصلة  ذات  املعلومات  تكييف  تم  املصدر:   9

األربعة من احلقوق من »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق 
حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية،  العدالة  عمل  يف  اإلنسان 
التكتيكات  منهجية   .)http://bit.ly/1TmOp6v( اإلنسان« 
واملشاركة؛  التمييز.  وعدم  واألمان؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة 
هذه  يف  املذكورة  احلقوق  وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة. 
»الفئات« األربع يف أي جمال حسب السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. 
عىل سبيل املثال، املادة 23: قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات 
العامل يف »السالمة واألمان« بدالً من »املشاركة« حيث يكون التنظيم 

النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

الثقافة

المحتوى یةالھیكل

مراجعة األدب 
والتشریع

إعالمیةوالتغطیة  

الھیكل النظري
التصورات
االتجاھات

السلوك& 

النوعي
المشاركة

بحث األقران

http://bit.ly/1TmOp6v
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تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

االستفادة	من	اآلليات	الدولية

لقد استفادت املنظمة من خباهتا البحثية من خالل عملية اإلستعراض التي تقوم هبا األمم املتحدة املعروفة بإسم 
اإلستعراض	الدوري	الشامل	)UPR(. وتشمل عملية االستعراض الدوري الشامل آلية للجهات الفاعلة غري 
احلكومية لتقديم تقارير بديلة أو »تقارير ظل«10 من أجل تزويد جلنة األمم املتحدة املعنية بمعلومات إضافية عن 
كل دولة قيد  اإلستعراض. وخالل اإلستعراض الدوري الشامل للحكومة األردنية لعام 2014 من قبل جلنة 
األمم املتحدة حلقوق الطفل، ساهم املركز يف معظم املعلومات التي قدمها املجتمع املدين. وباإلضافة إىل تقديم 
بالتعاون مع منظامت املجتمع  التابع للجنة، وذلك  العامل السابق للدورة  الفريق  تقرير، شارك املركز أيضًا يف 
املدين األخرى. وكانت مسألة األطفال يف الرعاية البديلة، والسيام األطفال جمهويل النسب، قيد نقاش مع اللجنة 

قبل اجتامعهم مع احلكومة األردنية يف عام 2014.

ويف ذلك االستعراض للحكومة األردنية، شددت	جلنة	حقوق	الطفل	عىل	التمييز	العام فيام يتعلق بفئة األطفال 
الضعفاء جدًا: وهم أطفال األمهات األردنيات من أباء ال حيملون اجلنسية األردنية، واألطفال املولودون خارج 
إطار الزواج، والتمييز بحكم األمر الواقع ضد األطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال الذين يعيشون 
يف املناطق النائية من البلد. وفيام يتعلق حتديدًا بالتمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج، ذكرت جلنة 
حقوق الطفل أن تصنيف األطفال عىل أنم »غري رشعيني« يعتب متييزيًا وينتهك مبادئ وحقوق الطفل املنصوص 

عليها يف االتفاقية. وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيتني حمددتني للحكومة األردنية:

تبذل الدولة الطرف مزيدًا من اجلهود لضامن متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بجميع احلقوق املكرسة . 1
يف االتفاقية دون متييز، وفقًا للامدة 2، من خالل التنفيذ الفعال للقوانني القائمة التي تكفل مبدأ عدم التمييز.

استباقية . ٢ اسرتاتيجية  وتعتمد  رشعيني«  »غري  أنم  عىل  لألطفال  التمييزي  التصنيف  الطرف  الدولة  تلغي 
الضعيفة واهلشة من  الفئات  الواقع عىل أي أساس وضد مجيع  التمييز بحكم األمر  للقضاء عىل  وشاملة 
األطفال، وإعطاء األولوية للخدمات اإلجتامعية والصحية وتكافؤ الفرص يف التعليم لألطفال املنتمني إىل 

الفئات األكثر ضعفًا وهشاشة.

البحث - المحتوى )مراجعة األدبيات والتشريعات(

إىل  تستند  الطفل  حقوق  جلنة  توصيات  أن  عىل  الضوء  تسليط  يتم  املركز،  أجراها  التي  الالحقة  البحوث  يف 
الدستور األردين وهي ُمْثبة فيه، فضاًل عن القوانني واآلليات الوطنية للتصدي للتمييز ضد األطفال/الشباب 
فاقدي السند األرسي )انظر الرشيط اجلانبي(. ويوفر استكشاف بحوث املركز استعراضًا شاماًل جدًا للقوانني 

والسياسات احلالية من خالل البحوث املكتبية وعب اإلنرتنت، فضاًل عن املقابالت املبارشة.

والشباب  األطفال  عىل  أجريت  التي  السابقة  البحوث  جلميع  مكتبية  مراجعة  إىل  األدبيات  مراجعة  واستندت 
فاقدي السند األرسي وخرجيي دور الرعاية يف األردن.11 وباإلضافة إىل ذلك، أجري استعراض ألدبيات علم 
البيانات  وحتليل  األدوات  لتصميم  مثايل  نظري  كإطار  االجتامعية  اهلوية	 نظرية	 حتديد  وتم  االجتامعي.  النفس 
الدولية  لالتفاقيات  وحتليل  استعراض  شمول  تم  أنه  كام  األرسي.  السند  فاقدي  للشباب  البحث  لعنرص 
واملامرسات الُفضىل القائمة واملبادئ التوجيهية واإلسرتاتيجيات والسياسات والقوانني الوطنية املتعلقة باأليتام 
»جمهويل النسب« والتي تؤثر عليهم. وتصون هذه األسس القانونية حقوق األيتام، بغض النظر عن أصل الوالدة، 
يف التمتع باحلقوق التي متنحها الرشيعة، مثل احلق يف اإلعالة، واحلق يف امللكية، واحلق يف احلصول عىل الرعاية، 

واحلق يف التعليم والصحة وكذلك احلق يف اإلرث، إذا كانت هوية أحد الوالدين معروفة.

تتيح البحوث املتعلقة باملحتوى الفرصة إلرساء املدافعة اخلاصة بكم عىل إطار متني حلقوق اإلنسان. ويرد بيان 
موقف القانون الدويل حلقوق اإلنسان املتعلق باأليتام والشباب فاقدي السند األرسي من خالل آليات األمم 

املتحدة التالية:

تنص املادة 2 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل رشوط املساواة وعدم التمييز )متت اإلشارة بالتشديد  •
يات املذكورة يف هذا اإلعالن،  التمتُّع بجميع احلقوق واحلرِّ عىل الكلامت ذات الصلة(: لكلِّ إنسان حقُّ 
ين، أو الرأي  	نوع، والسيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدِّ دونام	متييز	من	أيِّ
سياسيًّا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة، أو املولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضاًل عن 
ذلك ال جيوز التمييُز عىل أساس الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه 
الشخص، سواء أكان مستقالًّ أو موضوعًا حتت الوصاية أو غري متمتِّع باحلكم الذايت أم خاضعًا أليِّ قيد 

آخر عىل سيادته.

تني. وجلميع األطفال حقُّ التمتُّع بذات احلامية االجتامعية  • لألمومة والطفولة حقٌّ يف رعاية ومساعدة خاصَّ
سواء ُولِدوا	يف	إطار	الزواج	أو	خارج	هذا	اإلطار.

التي  •  6 املادة  وحتديدًا  األردين،  الدستور  موقف 
أمام  األردنيني  مجيع  بني  املساواة  مبدأ  تتضمن 
القانون. وقد نتج عن ذلك بعض األحكام القانونية 

التي تؤكد مبدأ عدم التمييز.

هناك عدد من القوانني األردنية التي تتعلق عىل وجه  •
برعاية  يتمتعون  ال  الذين  باألشخاص  اخلصوص 

أرسية يف األردن، وتشمل: 

قانون األحوال الشخصية ▪

قانون احلامية من العنف األرسي ▪

قانون اجلنسية ▪

قانون األحداث رقم 32 لعام 2014 ▪

▪  ،2001 لعام   9 رقم  املدنية  األحوال  قانون 
املادتان 23 و24 من قانون األحوال املدنية 

▪  51 رقم  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املركز  قانون 
لعام 2006

10 املزيد من املعلومات باللغة اإلنجليزية عن استخدام 

 تقارير الظل  للمدافعة زيارة:
https://bit.ly/2JOvGr1

11 انظر متكني خّرجيي دور الرعاية، املجلد 1، لالطالع 

عىل نتائج متعمقة من بحوث األدبيات والبحوث 
الترشيعية واإلعالمية واملرفق 1 يف التقرير ألداة املقابلة 

التي استخدمها املركز مع خباء.

https://bit.ly/2JOvGr1
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الكلامت ذات الصلة(: تتخذ  • بالتشديد عىل  1983 )متت اإلشارة  الطفل،  اتفاقية حقوق  2)2( من  املادة 
الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلامية	من	مجيع	أشكال	التمييز أو العقاب القائمة عىل 
املعب  آرائهم  أو  القانونيني عليه أو أعضاء األرسة، أو أنشطتهم  الطفل أو األوصياء  أساس مركز والدّي 

عنها أو معتقداهتم.

السند  • فاقدي  لألطفال  هبا  املوىص  املعاجلات  عىل  تنص   1983 الطفل،  حقوق  اتفاقية  من   )3(20 املادة 
األرسي: يمكن أن تشمل هذه الرعاية يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة يف القانون اإلسالمي، 
أو التبنّي، أو، عند الرضورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال. وعند النظر يف احللول، ينبغي 
إيالء اإلعتبار الواجب إلستصواب اإلستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية 

واللغوية.

ومن اجلدير باملالحظة أنه منذ التصديق عىل إتفاقية حقوق الطفل، كان لدى احلكومة األردنية ثالثة حتفظات عىل 
املواد 14 و20 و21. ومن هذه التحفظات عىل املادة 20)3( املذكورة أعاله »احلكم اخلاص بالتبنّي«، حيث متت 
اإلشارة إىل أن األطفال يف األردن »حيتفظون باحلق يف االستفادة من الرعاية األرسية البديلة يف ظل نظام الكفالة 

اإلسالمي وترتيبات احلضانة التي ُوِضعت وفقًا ألحكام الرشيعة«.

البحث - الهيكلية

التمييز والوصم  بإستمرار  يتعلقان  التأكيد عىل جمالني من جماالت اإلهتامم  ألغراض دراسة احلالة هذه، جرى 
ومجع  املصطلحات  واهليكلية:  املضمون  حيث  من  السكان  من  واهلشة  الضعيفة  الفئة  هذه  هلام  تتعرض  اللذين 

البيانات.

املصطلحات

لقد وجد املركز جمموعة واسعة من املصطلحات املرتبطة هبذه الفئة اهلشة والضعيفة من األطفال والشباب. حيث 
السند  فاقدي  والشباب  األطفال  والسيام  األيتام،  لوصف  املستخدمة  املصطلحات  يف  اإلّتساق  عدم  أوجه  أن 
األرسي، ال تؤثر عىل األطر القانونية عىل النحو املبني يف القسم السابق فحسب، بل تؤثر أيضًا عىل اهلياكل املكلفة 

بتنفيذ القوانني والسياسات. وقد ظهرت أوجه عدم االّتساق هذه يف املجاالت التالية:

بام يف  • املصطلحات من حمايدة إىل وصمية  األكاديمية	واحلكومية	وغري	احلكومية. ترتاوح هذه  التقارير	 يف	
ذلك األيتام واألطفال والشباب دون رعاية والدية أو دون دعم أرسي، واملولودين خارج إطار الزواج، 

واألطفال الرشعيني وغري الرشعيني، واألطفال جمهويل النسب، وطفل اخلطيئة، ولقيط.

إىل  • املرتمجة  أو  العربية،  باللغة  املصطلحات  أن  يبدو  إىل ذلك،  باإلضافة  واإلنجليزية.  العربية	 اللغتني	 بني	
العربية، أكثر متييزًا. وكمثال عىل ذلك، من بني املصطلحات التي وجدها خّرجيو دور الرعاية أنفسهم بأنم 

متييزية ووصمية مصطلح »جمهويل النسب«.

يف	عمليات	الوزارات	املختلفة. برصف النظر عن مسألة التمييز، فإن خمتلف الفئات والتعاريف املستخدمة  •
جتعل من الصعب أكثر احلصول عىل املعلومات املتعلقة باألطفال والشباب فاقدي السند األرسي ووضع 

مفاهيم هلا.

مجع	البيانات

بسبب هذه املجموعة الواسعة من املصطلحات، من الصعب جدًا معرفة عدد األطفال والشباب املتأثرين فعليًا. 
حيث أن اإلختالفات يف الكيفية التي يوصف هبا األيتام، والسيام األطفال والشباب فاقدي السند األرسي، ُتفيض 
إىل تناقضات يف الفئات الرسمية والتعاريف وكيفية مجع املعلومات عنهم. فعىل سبيل املثال، ختتلف اإلحصاءات 
واألرقام املتعلقة باألطفال والشباب فاقدي السند األرسي اختالفًا كبريًا جدًا يف األدبيات والتقارير. حيث يتم 
عرض بعضها عىل شكل نِسب مئوية، يف حني يتم عرض البعض اآلخر عىل شكل أرقام. وليس من الواضح من 
أين حتصل بعض التقارير عىل هذه األرقام. وهذا جيعل من الصعب احلصول عىل صورة واضحة عن األعداد 

الفعلية لألطفال والشباب فاقدي السند األرسي.

وبدون وجود تعريف ثابت ملن يشّكل هذه الفئة من السكان، يصعب احلصول عىل معلومات دقيقة. وهذا بدوره 
جيعل من الصعب وضع السياسات وتنفيذ السياسات وختصيص موارد كافية من املوازنة لضامن حقوق ورعاية 

هذه الفئة الضعيفة واهلشة من السكان.

البحث - الثقافة 

كام ُذكر سابقًا، يتم استكشاف جمال »الثقافة« عىل نطاق واسع من خالل »حتليل املثلث« املعزز الذي استخدمه 
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تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

املركز والذي شمل »استبيان/استطالع التصورات واملواقف والسلوك« و«بحوث األقران النوعية التشاركية«. 
وُتسلط األضواء عىل هذه األوجه حتديدًا من قبل دور وسائل اإلعالم واملجتمع يف إدامة التمييز والوصم الذي 

يتعّرض له األطفال والشباب فاقدو السند األرسي.

دور	وسائل	اإلعالم	يف	إدامة	التمييز	والوصم

بالتأكيد يف  املّتسقة ترمي إىل حرمان أي فرد من حقه، فإنا تسهم  إذا كانت املصطلحات غري  النظر عاّم  بغّض 
انتشار وصمة اجتامعية ترض باألطفال والشباب فاقدي السند األرسي عىل املستوى االجتامعي. كام أن وجود 
مثل هذه املصطلحات يف مؤسسات الدولة الرسمية يشجع انتشارها واستخدامها يف مجيع مستويات املجتمع. 
وإن هذا اإلنتشار هو األكثر وضوحًا يف املصطلحات املستخدمة من قبل وسائل اإلعالم املختلفة يف تغطيتها هلذه 
القضية وهلذه الفئة املهمشة من السكان عىل مر السنني. ولقد أجرى املركز بحثًا إعالميًا بأثر رجعي، فضاًل عن 
بحوث تتعلق بالتغطية اإلعالمية احلالية واملستمرة من أجل إستخراج مجيع املصطلحات املستخدمة. عىل سبيل 
املثال، عندما كانت هناك أعياد مثل عيد األم، ُيمنَح »األيتام« دالالت إجيابية. ولكن، إذا وقع شخص ما يف ورطة 
أو تم التخيل عنه، يتم استخدام مصطلحات أكثر سلبية. وكان البحث اإلعالمي 12  مفيدًا بوجه خاص يف حتديد 

أنواع ومصادر التمييز من أجل التخطيط لكيفية احلد من هذا التمييز والقضاء عليه.

دور	املجتمع	يف	إدامة	التمييز	والوصم

لقد وّفر البحث يف نظرية اهلوية االجتامعية13 فهاًم لكل من التصور الذايت خلّرجيي دور الرعاية، وخاصة الشباب 
فاقدي السند األرسي، وتصورات املجتمع ومواقفه جتاههم. وقد أتاحت هذه النتائج رؤى عن كيفية تضمني 

التمييز ضد هذه الفئة الضعيفة واهلشة يف النُظم واملامرسات، سواء بشكل مقصود أم غري مقصود. 13 

اللبس	املتعلق	ببطاقات	اهلوية	الوطنية	ودور	التسمية	يف	إدامة	التمييز	والوصم

عمومًا، تبدأ أرقام اهلوية بسنة امليالد ولكن أرقام هويات الشباب فاقدي السند األرسي ال تبدأ بسنة امليالد. وهذا 
يقّدم مثاالً ممتازًا عىل كيفية تأثري املفاهيم اخلاطئة يف جمال الثقافة واهلوية االجتامعية عىل حياة الناس. وحتى عام 
2000، مل يكن لدى الشباب فاقدي السند األرسي رقم هوية. ويف ذلك الوقت، كان يتم إعطاء أي شخص مل 
ُيمنح رقم هوية عند الوالدة رقاًم يبدأ بـ2000. ويشمل ذلك جمموعة واسعة من الظروف. ومع ذلك، افرتض 
الشباب فاقدو السند األرسي أنم الوحيدون الذين يعانون من هذا الوضع. وقد تعّزز هذا التصور عندما نظروا 
إىل أرقام هوية بعضهم البعض. وباإلضافة إىل ذلك، عند اإللتقاء بالرشطة كان ُيطلب منهم أن يرشحوا السبب 

وراء أرقام هويتهم الغريبة مما يضيف إىل التمييز والوصم الذي يشعرون به شخصيًا ومجاعيًا.

إىل  واستنادًا  اهلوية.  ألرقام  اإلصدار  هذا  بسبب  تنشأ  املشكلة  أن  إال  خاطئ،  اعتقاد  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
القانون، تسّجل دائرة األحوال املدنية واجلوازات مواليد املواطنني األردنيني يف األردن ويف اخلارج، واملواطنني 
املعرتف هبم  الزواج،  املولودين خارج إطار  املولودين يف األرايض األردنية. وجيوز تسجيل األطفال  األجانب 
كأشخاص أمام القانون، يف أي وقت دون اإلشارة إىل أي مهل قانونية لتسجيل املواليد. حيث تسّجل الدائرة 
هلم  وتصدر  العائلة  دفرت  إىل  أسامءهم  تضيف  ثم  الوطنية  اهلوية  أرقام  هلم  وتصدر  املدين  السجل  يف  أسامءهم 
بطاقات اهلوية وجوازات السفر.	وال	يوجد	يشء	مميز	بشأن	أرقام	اهلوية	الوطنية	التي	مُتنح	هلم.	وال	تتضمن	األرقام	

أي	عنارص	توحي	بأهنم	ولدوا	خارج	إطار	الزواج.

األحوال  قانون  تعدياًل عىل   2002 عام  الترشيعية يف  السلطة  استحدثت  التسمية،  ملعاجلة صعوبات  يف حماولة 
املولود خارج إطار  الطفل  الدائرة املسؤولة عن تصويب األسامء صالحية تصويب اسم  الشخصية يمنح جلنة 
بأسامء  األرسي  السند  فاقدي  الشباب  يرتك  احلل  هذا  يزال  ال  ذلك،  ومع  الوالدين.  جمهول  الطفل  أو  الزواج 

وأرقام هوية غريبة يصعب عليهم رشحها.

 االستنتاجات	
بفضل البحوث واملالحظات واسعة النطاق، ركزت محلة املركز بشكل رئييس عىل جمال تركيز املدافعة املتعلق بعدم	
التمييز. وعمومًا، فإن مظاهر التمييز عميقة، وهي تستند إىل املحتوى واهليكلية والثقافة التي تؤثر عىل هذه الفئة 
الضعيفة واهلشة من السكان15. وترتاوح بني ظروف الرعاية يف مراكز الرعاية ومسارات ما بعد الرعاية املتاحة 
يمكنهم  الشباب  هؤالء  بأن  الواقعي  غري  االفرتاض  عىل  الضوء  تسلط  التي  الالحقة  العيوب  ودورة  للشباب 
األكاديمية  املؤهالت  من  الدورة  هذه  كس  الصعب  من  الرعاية.  ترك  بعد  التام  اإلستقالل  حالة  إىل  اإلنتقال 
املتدنية، ونقص املهارات احلياتية، والتصورات الذاتية واملجتمعية. ويؤثر ذلك بدوره عىل أنواع الوظائف التي 
جيدونا ومصادر دخلهم وأماكن إقامتهم وحالتهم االجتامعية ونوعية حياهتم العامة مما يزيد من ضعفهم وإساءة 

معاملتهم وانعدام أمنهم وفرص الترشد.

وعىل وجه التحديد، قّرر املركز أن املصطلحات، كام أبرزهتا جلنة حقوق الطفل، تسهم إسهامًا كبريًا يف التمييز 
والوصم للشباب فاقدي السند األرسي. ويؤثر ذلك عىل مجيع جوانب حياهتم األخرى، بام يف ذلك احلصول 

استطالعهم  تم  الذين  الرعاية  دور  خّرجيو  اشتكى 
هلم  متنحه  الذي  العائلة  اسم  بأن  مضيفني  الوصم،  من 
السلطات، والذي عادة ما يشبه األسامء األوىل العادية بدالً 
حيث  واحلرج،  الراحة  عدم  هلم  يسّبب  العائلة،  أسامء  من 

يتجنّب بعضهم ذكر تلك األسامء متامًا.
بني  اعتقادًا  املركز  وجد  أجراها،  التي  البحوث  خالل 
الوطنية  هويتهم  أرقام  أن  األرسي  السند  فاقدي  الشباب 
ُتِبز عمدًا حالة الوصم. ولكن املركز اكتشف بأن هذا كان 

اعتقادًا خاطئًا.

12 من أجل مراجعة معّمقة أكثر للنتائج، انظر:	متكني	خّرجيي	

 دور	الرعاية، املجلد األول، الصفحات 32 - 36.  
)https://bit.ly/2taBSj1(

متكني	  ،3 الفصل  االجتامعية«،  اهلوية  »نظرية  انظر   13

 خّرجيي	دور	الرعاية، املجلد الثاين، الصفحتان 17-16. 
)https://bit.ly/2Mq43TQ( 

النظري  واإلطار  املعّمق،  املسّوغ  معرفة  أجل  من   14

النوعية  بالبحوث  املتعلق  البحث  تصميم  ووصف 
الرعاية،	 دور	 خّرجيي	 متكني	 انظر:  املركز،  أجراها  التي 
دور	 خّرجيي	 ومتكني	  40-37 الصفحات  األول،  املجلد	

 رعاية،	املجلد	الثاين، الصفحات 8، 17-16. 
)https://bit.ly/2taBSj1( 

 ،2016 األول،  املجلد  الرعاية،  دور	 خّرجيي	 متكني	  15

)https://bit.ly/2taBSj1(. 15 الصفحة

https://bit.ly/2taBSj1
https://bit.ly/2Mq43TQ
https://bit.ly/2taBSj1
https://bit.ly/2taBSj1
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عىل الدعم األرسي الذي يؤدي إىل مزيد من التمييز فيام يتعلق بالتعليم والتشغيل والسكن وجماالت املشاركة 
االجتامعية األخرى. ومن املهم أن نلحظ العبء اإلضايف للتمييز يف اجلندر الذي يواجهه الشباب فاقدي السند 
متعددة  قضية  هذه  ُتعتب  النحو،  هذا  وعىل  والبنات.  األوالد  تواجه  التي  التحديات  يف  الفوارق  أي  األرسي، 

اجلوانب ُتضاِعف اآلثار من حيث صلتها بالشابات فاقدات السند األرسي.

وأظهرت نتائج البحوث أن هناك حاجة إىل زيادة الوعي بشكل كبري واختاذ إجراءات طويلة األجل للقضاء عىل 
الوصمة وما ينتج عنها من متييز ملعاجلة االندماج االجتامعي لألطفال من مراكز الرعاية ليصبحوا خّرجيي دور 

رعاية يتمتعون بالتمكني.

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة االولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يساعد استخدام جماالت الرتكيز هذه، القائمة عىل حقوق اإلنسان، يف جمال التوعية وصياغة الرسائل 
املدافعة بالرضورة يف إطار  املدافعة. وال تتم جهود  وحشد خمتلف فئات اجلمهور املستهدفة للمشاركة يف محلة 

زمني خطي حمّدد. خذوا وقتكم للتفّكر يف ما ييل:

إعرف نفسك

استكشفوا جماالت	الرتكيز	القائمة	عىل	حقوق	اإلنسان للمساعدة يف حتليل املشكلة اخلاص بكم وناقشوا تطور 
استكشاف املشكلة اخلاص وحتوهلا إىل بيان مشكلة قائم عىل حقوق اإلنسان. 

كيف يمكن للمدافعة اخلاصة بكم أن تستفيد من بيان مشكلة قائم عىل احلقوق؟ •

كيف يمكن هلذا املثال أن ُيثري استكشافكم لعنارص تركيز املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان؟ •

ما هي أنواع البحوث التي ستساعدكم عىل فهم مشكلتكم بشكل أفضل؟ •

الفئات املهمشة من  ▪ كيف يمكن للبحوث أن تساعدكم عىل حتديد االختالفات يف كيف تعاين خمتلف 
املشكلة )مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة والشباب وكبار 

السن وغريهم(؟

ماذا تعلمتم عن أنفسكم ومنظمتكم من خالل االستكشاف املعّمق للمشكلة املحددة؟ •

نصائح : بناء بيان المشكلة الخاص بكم

حتّققوا من البيان اخلاص بكم للتأكد من أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتزويد اآلخرين بفهم احلق الذي يتم  •
انتهاكه أو إساءة استخدامه أو حرمان الناس من التمتع به. 

ما هي مواد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي يمكنكم حتديدها والتي تعتب مهمة للمدافعة عن  ▪
قضيتكم؟

اخلاصة  • اجلوانب  وبيان  املدافعة  تركيز  عنارص  باستخدام  املشكلة  وجود  سبب  حول  موجز  بتوفري  قوموا 
بسياقكم.

كيف يمكنكم ربط احلق بتجربة احلياة اليومية لتقديم أساس ملشاركة أصحاب املصلحة ومساءلة صنّاع  ▪
القرار؟

كيف تعاين فئتكم املستهدفة من هذه املشكلة؟ كيف تعاين الفئات املهمشة األخرى من هذه املشكلة )مثل  ▪
الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعتب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
ُتِبز هذه القضية ملاذا من الرضوري أن يكون لديكم رؤية ملا تريدون إنجازه. إذا كنتم ال تعرفون أين تريدون 
أن تذهبوا، فمن الصعب الوصول اىل هناك ومن الصعب معرفة ما إذا كنتم قد وصلتم. وإن التعبري عن رؤية 
واضحة قائمة عىل حقوق اإلنسان يمكن أن ُيلهم اآلخرين وحيفزهم عىل اإلنضامم إليكم. وتلعب رؤيتكم دورًا 
مهاًم يف تطوير اإلسرتاتيجية والتكتيكات اخلاصة بحملتكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما حيدث 

حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. وجيب أن تعِرفوا	أنفسكم والواقع املستقبيل الذي حتلمون به.  

خالل املشاورات الفردية التي أجرهتا التكتيكات اجلديدة مع املركز، تناول النقاش تطوير رؤية قائمة عىل حقوق 
األردن	سندي	 للحملة:  فقد وضع شعارًا  األجل،  رؤية طويلة  ينظر يف  مل  املركز  أن  الرغم من  اإلنسان. وعىل 
النظر فيه. ومع ذلك، ويف إطار التحضري لعملية  أنه يلزم إعادة  )كبلد(. ومل يستخدموا الشعار، ألنم شعروا 
السند	 التمييز	ضد	األطفال	فاقدي	 القضاء	عىل	 التايل:  الرؤية  بيان  التكتيكات اجلديدة، عرضوا  املشاورات مع 
األرسي	من	أجل	إزالة	مجيع	الوصم	بشأهنم،	وبالتايل	إدماجهم	ضمن	اهليكل	االجتامعي	والنظر	إليهم	عىل	أهنم	

أردنيون	»طبيعيون«.

ُيرم	األطفال	فاقدو	السند	األرسي	يف	األردن	من	حقوقهم	كمواطنني	 ببيان املشكلة الذي تم حتديده:  للتذكري 
ويواجهون	متييزًا	ووصاًم	وإقصاًء	مدى	احلياة	بسبب	أصول	مولدهم.

مة ببيان املشكلة التي حّددوها. ومع ذلك فإن الرؤية حمدودة، إذ مل تتناول سوى  لقد ربطوا بدقة رؤيتهم املقدَّ
القضاء عىل التمييز ضد األطفال فاقدي السند األرسي.

املعاكس«  »اجلانب  أو  »اإلجيايب«  اجلانب  إىل  انظروا  بكم،  اخلاصة  املدافعة  حلملة  رؤية  تطوير  يف  النظر  وعند 
بتوسيع رؤيتكم  املشكلة. وقوموا  لو كان من دون هذه  بالعامل كام  للمشكلة. ثم اسمحوا ألنفسكم أن حتلموا 
إلظهار العالج اإلجيايب لبيان املشكلة اخلاص بكم الذي يشمل إعامل احلق أو احلقوق التي تم حرمان األشخاص 

من التمتع هبا.

وبالنظر إىل كل من الشعار الذي وضعوه والتحقيق اإلجيايب للحقوق التي يتم السعي للحصول عليها، قدمت 
التكتيكات اجلديدة بيان الرؤية البديل التايل:	يتمتع	مجيع	األطفال	باحلق	يف	الكرامة	واإلحرتام	واملعاملة	املتساوية	

واإلاعرتاف	هبم	كمواطنني.

وقد حيتج البعض بأن هذه الرؤية البديلة »واسعة جدًا«. ولكن إذا تفّحصنا بيان الرؤية هذا يمكننا أن نرى أن 
عنارص بيان املشكلة يتم تناوهلا بطريقة إجيابية:

 مجيع	األطفال - األطفال فاقدو السند األرسي يف األردن مشمولون، إىل جانب أطفال •
  آخرين ربام يتعرضون إلنتهاكات حلقوقهم، دون تفريق أو متييز.

 احلق	يف	الكرامة	واإلحرتام	واملعاملة	املتساوية	واإلعرتاف	هبم	كمواطنني - لقد تم القضاء •
احلياة  مدى  كمواطنني  احلقوق  من  واحلرمان  واإلقصاء  والوصم  التمييز  مشاكل  عىل    
ليس فقط بالنسبة هلذه الفئة الضعيفة واهلشة من األطفال ولكن يتمتع مجيع	األطفال هبذا    

العامل اجلديد.  

ويمكن هلذه الرؤية أن تلهم اآلخرين الذين يعملون مع فئات أخرى ضعيفة وهشة من األطفال 
وتدعوهم إىل حّث أنفسهم للعمل من أجل حتقيق هذه الرؤية واالنضامم إىل جهود بناء ذلك 
العامل األفضل. ويمكن هلذا أن يفتح املجال لبناء أوجه التعاون مع املنظامت األخرى وكذلك 

يوّجه جهود املدافعة سواء اآلن او يف املستقبل.

نقطة البدایة

المشكلة الیوم

: على إعادة تصمیم المشكلةمثال 
یحرم األطفال المحرومون من الروابط األسریة من حقوقھم كمواطنین ویختبرون التمییز مدى الحیاة والوصم 

.واإلقصاء بسبب أصول میالدھم

الرؤیة
األطفال الحق في الكرامة واالحترام لكل 

في المعاملة والمساواة 
كمواطنینبھم واالعتراف 
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التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

موظفيكم،  • توحيد  املثال،  سبيل  )علی  ملدافعتكم  بكم  اخلاص  الرؤية  بيان  استخدام  يمكن  كيف 
وإرشاكهم(؟ القرار  وصنّاع  املصلحة  أصحاب  مع  والتفاعل  الرسائل،  وصياغة  احللفاء،  مع   والتواصل 

نصائح: بناء بيان الرؤية الخاص بكم

لتوحيد اآلخرين حول احلق  • أنه	قائم	عىل	حقوق	اإلنسان  للتأكد من  الرؤية اخلاص بكم  بيان  حتققوا من 
الذي تسعون إىل حتقيقه .

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة	بيان	إجيايب يعالج املشكلة املحددة. •

املدافعة  • اجتاه جهود  احلالية وحتديد	 احلملة  لتوجيه  الكفاية  فيه  بام  واسعًا  بكم  الرؤية اخلاص  بيان  اجعلوا 
اخلاصة بكم يف املستقبل.

هل يستطيع اآلخرون خارج منظمتكم أو شبكتكم أن يروا أنفسهم يف رؤيتكم للمستقبل؟ ▪

كيف قمتم بالتفاعل مع أولئك املهّمشني وإرشاكهم بشكل نشط يف صياغة الرؤية )مثل الفتيات والنساء  ▪
واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول	رؤى	أوسع لتحقيق مكاسب أكب. •



تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

صفحة	194

الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة 
وتتمحور  املدافعة.  عملية  فيه  جتري  الذي  واالقتصادي  والسيايس  والثقايف  اإلجتامعي  السياق  فهم  املهم  من 
املدافعة  القائمة عىل حقوق اإلنسان حول تغيري مواقف الناس وسلوكياهتم، فضاًل عن السياسات واملؤسسات 
التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان أدوات حمددة  التي يشكلها الناس وحيافظون عليها. وقد وضعت 
وقامت بتكييفها للمساعدة يف توجيهكم من خالل هذه العملية لتحديد الناس واجلامعات واملنظامت واملؤسسات 
العاملة من أجل التغيري أو ضده يف املوقف اخلاص بكم. وسواء كان عملكم عىل املستوى املحيل أو الوطني أو 
الدويل، فإن حتديد ساحة املدافعة فيام يتصل بالعالقات يسمح لكم بتحديد املزيد من الفرص الختاذ اإلجراءات 
الالزمة. وتتطلب هذه اخلطوة استكشاف مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف	نفسك،	اعرف	خصمك،	واعرف	

ساحة	املدافعة.

ما  دائام  املسألة  هبذه  املتعلقة  القرارات  فإن  معاجلتها،  إىل  نسعى  التي  اإلنسان  حقوق  مسألة  عن  النظر  وبغض 
يتخذها الناس. وكلام كان بوسعنا أن نتعلم ونفهم ونعرف أكثر عن األشخاص املعنيني، كلام نجحنا يف معاجلة 
القضايا التي هتّمنا وهتّم جمتمعنا. وبينام نتدارس هذه احلملة ، انظروا يف الطرق التي عملتم هبا لتحديد الناس 
قمت  التي  املعلومات  تنظيم  يمكن  بمنظمتكم.  اخلاصة  القضايا  يف  املعنية  والعالقات  واملؤسسات  واملنظامت 
واملشاركة يف  للبحث  احللفاء   للمساعدة يف حتديد  احللفاء  التكتيكية وطيف  اخلريطة  أدايت  بإستخدام  بجمعها 
التحالف وإدارة احلملة. وسيتم استكشاف تطبيق هاتني األداتني لتحديد واختيار التكتيكات انظر اخلطوة 4 - 

ابتكار واختيار التكتيكات.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية 
التكتيكية اخلاصة بالتكتيكات اجلديدة إلستكشاف ساحة العالقات اإلنسانية.  مل يستخدم املركز أداة اخلريطة 
وأثناء اإلستشارات الفردية التي قّدمتها التكتيكات اجلديدة للمركز، تم تقديم األداة وتم تقديم رسوم توضيحية 

لكيفية اإلستفادة منها. وتم جتميع العالقات العديدة التي متت مناقشتها يف مثال اخلريطة التكتيكية التايل.

وعند استخدام اخلريطة التكتيكية، من الرضوري حتديد »عالقة مركزية« وجهًا لوجه بني شخصني. ويمّثل هذان 
الشخصان مشكلة حقوق اإلنسان التي تسعون إىل معاجلتها. ملاذا يعتب هذا مهاًم؟ ألن انتهاكات حقوق اإلنسان، 
يف جوهرها، هي جتارب شخصية. ولذلك، جيب أن يكون حل هذه االنتهاكات شخصيًا أيضًا. وتسعى جهود 
املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان إىل تغيري املشكلة بالنسبة ألولئك الذين يتعّرضون لإلنتهاك ومساءلة أولئك 

الذين يرتكبون االنتهاك أو جيعلون االنتهاك ممكنًا من خالل أجراءاهتم أو تقاعسهم عن اختاذ إجراء.

إن مثال الوجه لوجه الذي يصور هذه املشكلة املحددة هو: )1(	الطفل	فاقد	السند	األرسي؛	)2(	مقدم	الرعاية  
لذلك الطفل. وهذا ال يعني أن مجيع مقّدمي الرعاية لألطفال فاقدي السند األرسي يعاملون هؤالء األطفال 
بناء عىل موقف وسلوك ينطويان عىل متييز ووصم. بل هناك بالتأكيد العديد من مقّدمي الرعاية الذين يعاملون 
مجيع األطفال املودعني يف رعايتهم بكرامة واحرتام ومساواة. ولكن عند استخدام أداة اخلريطة التكتيكية، هتدف 
األداة إىل تسليط الضوء عىل حالة إنتهاك حقوق اإلنسان. لذلك، من املهم مناقشة والنظر يف موقف وجه لوجه 
فعيل يوّضح اإلنتهاك أو احلرمان من احلق. ويف هذه احلالة، من املهم اإلقرار بأن هناك مقّدمي رعاية يعملون هم 
أنفسهم عىل إدامة التمييز والوصم ضد األطفال فاقدي السند األرسي. وإن هذه هي العالقة التي سوف حتتاج 

إىل تغيري لكي تعالج املشكلة حقًا وهي متّثل نقطة انطالق هلذه اخلريطة التكتيكية.

وإن الفوائد من استخدام أداة اخلريطة التكتيكية إلستكشاف »ساحة« املدافعة اخلاصة بكم هو أننا غالبًا ما ُنغفل 
جمموعة واسعة من العالقات اإلنسانية التي ترتبط بقضية ما وتشارك فيها وُتعنى فيها وحتيط هبا. وبينام تقومون 
ووسائل  الفعلية،  احلكومية  واهليئات  الوكاالت  حتديد  عىل  احرصوا  بكم،  اخلاصة  التكتيكية  اخلريطة  بإنشاء 
إعالم/صحفيني حمددين ومنظامت جمتمع مدين مهتمة ومشاركة ومعنية يف املشكلة املحددة اخلاصة بكم. وكلام 

كنتم أكثر حتديدًا، زادت قدرة اخلريطة التكتيكية عىل املساعدة يف محلة املدافعة اخلاصة بكم. 

الشكل: مثال عىل العالقة املركزية ألداة اخلريطة 
التكتيكية.

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-creating-tactical-map
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نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية 
عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه  او يساء إليها أو حُيرم من التمّتع هبا؟ •

من الذي يقوم باالنتهاك أو اإلساءة أو حيرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ •

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا ؟ •

مالحظة: ال توجد عالقة شخصية وجهًا لوجه بني شخص ومؤسسة.

هل هناك عالقة شخصية وجهًا لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

استخدام أداة طيف الحلفاء
تعمل أداة »طيف احللفاء« عىل زيادة وعينا وفهمنا للناس أو املجموعات أو املؤسسات التي تغّطي النطاق الكامل 

يكون  فقد  املحددة.  املدافعة  محلة  يف  املمكنة  للمشاركة 
منظورات  جهودنا  سيدعمون  أنم  نعتقد  الذين  ألولئك 
عىل  تعارضها  أو  جهودنا  تدحض  أن  شأنا  من  وأهداف 
للوهلة  نعتقد  َمن  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  الواقع.  أرض 
األوىل أنم قد يكونون معارضني غري نشطني أو نشطني، قد 
احلقوق.  عىل  املبنية  املدافعة  يف  جهودنا  الواقع  يف  يدعمون 
التي جيب تذكرها هي أن األفراد من  الرئيسية  النقاط  ومن 

الناس هم من يشكلون جمموعات ومجعيات ومؤسسات.

ضدنا،  موقفًا  معينة  مؤسسة  أو  جمموعة  تتخذ  عندما  حتى 
املؤسسة  أو  املجموعة  تلك  داخل  أفراد  هناك  يكون  فقد 

يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

املركز  يستخدم  مل  التكتيكية،  اخلريطة  أداة  مع  احلال  كام هو 
عىل  احلملة.  هذه  يف  احللفاء  طيف  أداة  التحديد  وجه  عىل 

الرغم من أنه استخدم األداة يف جهود محلة سابقة.

من أجل توضيح كيفية استخدام أداة طيف احللفاء، تم استخدام اخلريطة التكتيكية التي تم مشاركتها مع املركز 

 مفتاح	اخلريطة	التكتيكية:	
 مربع برتقايل فاتح مع خط منقط =

 هيئات املجتمع املدين )أشخاص، مجاعات، منظامت، إلخ(. 

 مربع أصفر فاتح مع خط أسود مّتصل =
 مقّدمي الرعاية ومراكز الرعاية.

  
 أزرق فاتح مع خط رمادي مّتصل =

 هيئات حكومية ذات صلة. 

 مربع أبيض مع خط رمادي مّتصل =
 هيئات دولية.

  
خطوط العالقات: كام هي مبينة يف مفتاح اخلطوط ادنى 

اخلريطة.

الطائر«  »عني  منظار  التكتيكية  اخلريطة  توّفر  اعاله:  الشكل	
عن  أوضح  صورة  إلعطاء  مرتفع(  مكان  من  ينظر  )كمن 
جمموعة املنظامت املنخرطة يف قضية ما. ومن املهم أن تالحظوا 
بأنه كان هناك عدد أكب من »اهليئات« املشاركة يف هذه العملية 
هذه  ولكن  التكتيكية.  اخلريطة  هذه  يف  إليها  املشار  تلك  من 
»اهليئات« التي تظهر يف هذه اخلريطة تقّدم مثاالً عىل فائدة هذه 
تم  الذين  أولئك  ببعض  تتعلق  »اهليئات«  أن هذه  األداة حيث 
وإن  املركز.  هبا  يقوم  التي  املدافعة  عملية  خالل  من  حتديدهم 
ينبغي حتديثها إستمرار كلام عرفتم  أداة  التكتيكية هي  اخلريطة 

املزيد عن »اهليئات« املعنية يف قضيتكم. 

مراجعتها  ينبغي  أداة  هو  احللفاء«  »طيف  أدناه:  الشكل	
اجلديدة  املعلومات  وحتليل  بالبحث  تقومون  بينام  باستمرار 
وتنفيذ تكتيكات إلرشاك وحتريك فئات مستهدفة خمتلفة نحو 

رشحية احلليف النشط من هذا الطيف.

     

المحایدین

التفتیش لجنة 
الوطنیة

مركز 
المعلومات 
والبحوث

الشرطة

مراكز 
الرعایة

الشباب فاقدي 
السند األسري

وسائل اإلعالم
(رادیو/تلفزیون)

المركز الوطني 
للثقافة والفنون

لجنة التفتیش 
الوطنیة

أطفال أخرین 
فاقدین 

األسريالسند 

المجلس الوطني 
لشؤون األسرة

قانون میزان

سكینة

رىق جمعیة
األطفال

مؤسسة األمیرة تغرید

صندوق
األمان  نظمات م

مدنيمجتمع 
أخرى تمتنع  

فاقد طفل العن خدمة 
األسريالسند ا

 

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

فاقدطفل ال
األسريالسند ا  

قانونیةالمساعدة 

بعض من 
رعایة مقدمي 

أخرین

مقدم الرعایة

خّریجي دور
الرعایة 

الحكومة 
ردنیةاأل

بعض من 
رعایة مقدمي 

أخرین

الرعایةمقدم  األسريالسند افاقد طفل ال

IRCمراكز الرعایة

مقدمي رعایة أخرین

سكینة

لجنة األمم المتحدة 
الطفللحقوق 

الحكومة 
ردنیةاأل

الیونیسف

مساعدة قانونیة رىق جمعیة
مؤسسة األمیرة تغریداألطفال قانون میزان

منظمة كیر 
العالمیة

صندوق
األمان  

خّریجي دور«
»الرعایة 

الشباب فاقدي 
األسري السند 

أطفال أخرین 
فاقدین 

األسريالسند 

محكمة 
األحداث

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

القضاة

الشرطة

منظمات المجتمع 
األخرىالمدني 

لجنة التفتیش الوطنیة

مركز بحوث 
البرلمان

المجلس الوطني 
األسرةلشؤون 

المركز الوطني 
والفنونللثقافة 

وسائل اإلعالم
(رادیو/تلفزیون )

عالقة نزاع                         عالقة استغالل               الالزمةالبحوث / غیر واضحة العالقة                     المتبادلةالمنفعة عالقة                     عالقة قوة

قادة الغد

:مفتاح الخطوط
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خالل املشاورات مع التكتيكات اجلديدة ليتم بعد ذلك إنشاء طيف احللفاء عىل أساس العالقات املحددة عىل 
اخلريطة التكتيكية اخلاصة هبم. وقد تم استخدام هذا الطيف أثناء جلسة املشاورات.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة 3 - تحديد ساحة المدافعة

التكتيكية  اخلريطة  أداتا  وتوفر  التحالفات.  وبناء  احللفاء  حلشد  وأفكارًا  معلومات  املدافعة  ساحة  حتديد  يوّفر 
وطيف احللفاء دعاًم حاساًم عند استكشاف واختيار التكتيكات لتعزيز جهود املدافعة. ومن املهم جدًا ألي محلة 
أن تقوم بتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي يمكن أن توفر الدعم واملساعدة املستمرين للتخطيط 

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك
يمكن االستفاده من فهم السياق املتعلق باملشكلة التي تم حتديدها:

كذلك،  • يكن  مل  إذا  املدافعة؟  ساحة  حتديد  عملية  يف  سواء  حٍد  عىل  والرجال  النساء  من  كل  شارك  هل 
مثل  )اجلندر(،  االجتامعي  بالنوع  صلة  ذات  جوانب  تشمل  أو  التكتيكية  خريطتكم  نتائج  تعكس  فهل 

االختالفات يف عالقات االتصال وعالقات القوة وصنع القرار؟

الذين سوف  • وأولئك  ما؛  بشأن قضية  أو جهودكم  يدعمون موقفكم  الذين  أولئك   - من هم حلفاؤكم 
يعملون معكم بشكل	نشط؟

ما نوع احلشد املطلوب إلرشاك الشبكة اخلاصة بكم من األشخاص واملجموعات واملنظامت لفهم املشكلة  •
التي حددمتوها ضمن سياقكم بشكل أفضل؟

اعرف خصمك / اعرف ساحة المدافعة
من هم معارضيكم - أولئك الذين ال يدعمون موقفكم أو جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف  •

يعملون بشكل نشط ضدكم؟

من حتتاجون إىل حشدهم يف هذه املرحلة من املدافعة من أجل فهم أفضل لساحة املدافعة )عىل سبيل املثال،  •
أشخاص لدهيم جماالت خبة حمددة(؟

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم
ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهه أو يساء هلم أو حُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

من الذين يقومون باالنتهاك أو اإلساءة أو حرمان شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ ▪

ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل: •

من أيضًا يشارك أو هيتم أو يستثمر يف هذه املسألة؟ ▪

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ ▪

من هم احللفاء واملعارضون املحتملون بشأن هذه املسألة؟  ▪
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الخطوة الرابعة - ابتكار واختيار التكتيكات
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذونا للتحرك نحو هدفكم وتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم. وإذا تم 
استخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن يكون هلا تأثري ونفوذ ويمكنها تغيري ساحة العالقات اإلنسانية. 
يوميًا! وكلام درستم  املزيد منها  املتاحة ملنارصي حقوق اإلنسان، وجيري تطوير  التكتيكات  العديد من  وهناك 
وتعّلمتم املزيد من التكتيكات، زادت قدرتكم عىل تعديل وتكييف بعض تكتيكاتكم بشكل يلبي احتياجاتكم 
وجيعل خصمكم يفقد توازنه. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة الثالثة:	اعرف	
للتطوير  التالية  املجاالت  عىل  الضوء  اخلطوة  هذه  وتسلط  املدافعة.  واعرف	ساحة	 واعرف	خصمك،	 نفسك،	

اإلسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان. •

األهداف اإلسرتاتيجية لتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم.  •

عنارص إجراء املدافعة: البناء التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار. •

التكنولوجيا: التحديات والفوائد. •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
ال يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب أكثر من هدف أو هدفني تكتيكيني 
رئيسيني يف إطارها املؤسيس. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقه التعلم، واالستثامر يف املوظفني وصعوبات 
بكم  اخلاصة  التكتيكية  للغاية  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس   ، املالية  املصادر  بتوفري  تتعلق 
يساعدكم بشكل أكثر فعالية عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم يف معاجلة املشكلة التي تم حتديدها. 

وقد حددت »التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان« أربعة أهداف تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان:

الوقاية: هل هدفكم الرئييس هو الوقاية من وقوع انتهاك وشيك اآلن ويف املستقبل؟ •

التدخل: هل هدفكم الرئييس هو التدخل يف احلاالت املمتدة من احلرمان من حقوق اإلنسان أو انتهاكها  •
لألفراد واملجتمعات املحلية املهّمشة أو املستبعدة؟

التعويض: هل هدفكم الرئييس هو تعويض وإعادة بناء حياة الضحايا واملجتمعات بعد حدوث اإلساءة -  •
ملساعدهتم علی الشفاء أو السعي إلی حتقيق العدالة أو املصاحلة أو االنتصاف؟

سياسات  • أو  جمتمعات  بناء  خالل  من  اإلنسان  حقوق  تعزيز  هو  الرئييس  هدفكم  هل  الرتويج/التعزيز: 
ومؤسسات ملتزمة  ومتفاعلة وعىل دراية بحقوق اإلنسان وتعمل عىل تعزيزها واحرتامها؟

وبينام ندرس رحلة التغيري اخلاصة باملؤسسه، انظروا كيف يمكنكم أن تكونوا أكثر تعمقًا يف حتليل مدى اتصال 
التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف احلالية والطويلة األجل ودفعها إىل األمام. وباإلضافة إىل ذلك، بينام ندرس 
التكتيكات  فيها  تدعم  التي  الكيفية  يف  انظروا  املؤسسه،  اختارهتا  التي  والتكتيكات  املدافعة  إجراءات  عنارص 
يف  فاعلية  أكثر  تكونوا  أن  عىل  ذلك  ويساعدكم  احلمالت.  تلك  لتعزيز  ترابطها  وكيفية  محالتكم  بكم  اخلاصة 
بدراسة  احلالة، قوموا  التغيري يف هذه  بينام ندرس رحلة  والتكتيكية.  الناحيتني اإلسرتاتيجية  املدافعة من  جهود 
األهداف والتكتيكات املختارة للميّض باملدافعة نحو األمام. وباإلضافة إىل ذلك، بينام نستكشف كل جمال من 
التكتيكات اخلاصة بكم وترتابط لتعزيز احلمالت  جماالت العمل والتكتيكات املختارة، انظروا يف كيف تدعم 
اخلاصة بكم. وسيساعدكم ذلك عىل أن تكونوا إسرتاتيجيني أكثر وفّعالني أكثر من الناحية التكتيكية يف جهود 

املدافعة اخلاصة بكم. 

تطوير رحلة التغيير
ارجعوا إىل بيان املشكلة اخلاص بكم للحصول عىل إرشادات عند وضع أهداف املنجزات املرحلية لتقييم التقّدم 
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متينًا  أساسًا  وّفرت  املركز  هبا  اضطلع  التي  املكثفة  البحوث  أن  أن نالحظ  املهم  التغيري. ومن  املحرز يف رحلة 
لتطوير مسار إسرتاتيجي للعمل من أجل التصدي ملشكلتهم املحددة.

بيان املشكلة اخلاص باملركز: ُيرم	األطفال	فاقدو	السند	األرسي	يف	األردن	من	حقوقهم	كمواطنني	ويواجهون	
متييزًا	ووصاًم	وإقصاًء	مدى	احلياة	بسبب	أصول	مولدهم.

السند  فاقدي  التي يواجهها األطفال والشباب  التمييز  املركز خمتلف وأبرز أشكال  الذي أجراه  البحث  وحّدد 
األرسي سواء اإلجتامعية أو القانونية أو غريها. ففي البداية، رشع املركز يف القضاء عىل خمتلف أنواع الوصمة 
التي قاموا بتحديدها. وبعد إجراء مزيد من الدراسة، وجدوا بأن 
أحد اجلوانب الكامنة وراء التمييز الذي حيدث ُيعزى إىل الوصم 
الذي تديمه املصطلحات املستخدمة لوصف »األيتام«، والسيام 

األطفال فاقدي السند األرسي بسبب أصل مولدهم.

خالل  من  اإلسرتاتيجية  املركز  لوجهة  إرشادًا  ذلك  وّفر  وقد 
حتديد بيانني عامني بشأن األهداف:

احلد من الوصم والتمييز ضد األيتام من خالل رفع . 1
القانونية واإلجتامعية من  الوعي واملدافعة عن احلقوق  مستوى 

أجل محاية وتعزيز املساواة واإلندماج الصحي يف املجتمع.

تقّدم . 2 التي  املدين  املجتمع  منظامت  من  شبكة  إنشاء 
بناء قدراهتا  الرعاية يف األردن من خالل  خدمات خلّرجيي دور 
من أجل مواصلة وحتسني خدماهتا من خالل التعاون مع بعضها 

البعض والتنسيق مع وزارة التنمية اإلجتامعية.

هذان  نوقش  اجلديدة،  التكتيكات  مع  املشاورات  عملية  وأثناء 
لتوجيه  التكتيكية  غاياهتم	 يف  أعمق  تفّكر  إلستكشاف  البيانان 
يف  املحددة  اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  التصدي  يف  محلتهم 
أن  التكتيكية عىل ضامن  الغايات  ويساعد فحص  املشكلة.  بيان 

األهداف والتكتيكات التي تم اختيارها ملعاجلة املشكلة ستصل إىل الغرض املنشود.

وقد حدد املركز غايتني تكتيكيتني حاسمتني جلهود املدافعة اخلاصة به: التدخل	والتعويض.

الغاية التكتيكية األولى:

التدخل: سعت احلملة إىل التدخل يف الوصمة والتمييز املستمرين ضد هذه الفئة الضعيفة واملهمشة من السكان. 
ومن أجل احلد من الوصم والتمييز، اختار املركز التدخل يف املصطلحات املستخدمة بشكل شائع والتي تديم 
الوصم والتمييز ضد األطفال والشباب فاقدي السند األرسي. ومن أجل جعل غاية التدخل هذه أكثر وضوحًا، 

تم تنقيح اهلدف عدة مرات:

إزالة	الوصمة	اإلجتامعية	ضد	خّرجيي	دور	الرعاية	يف	املجتمع	األردين. •

وتعزيز	 • الوصمة	 ملعاجلة	 إجيابية	 بمصطلحات	 عنها	 واالستعاضة	 متييز	 عىل	 تنطوي	 التي	 األسامء	 إزالة	
اإلسرتاتيجية	الوطنية	لأليتام.

وأخريًا، جعلوا اهلدف أكثر إسرتاتيجية ويفي بمعايري )معقول( أو )SMART(:	بحلول	هناية	فرتة	املنحة،	 •
سوف	يتفق	أصحاب	املصلحة	الرئيسيني	عىل	مصطلح	إجيايب	للتدخل	وإستبدال	املصطلحات	التمييزية	فيام	
يتعلق	باألطفال	فاقدي	السند	األرسي	إلستخدامها	يف	اإلسرتاتيجية	الوطنية	لأليتام	والسياسات	الترشيعية	

املستقبلية.

ويوّضح املثال التايل كيف يمكنكم فحص اهلدف اخلاص بكم للتأكد من أنه إسرتاتيجي ويفي بمعايري )معقول( 
.)SMART( أو

إسرتاتيجي: هتدف غاية حقوق اإلنسان للحملة إىل إستبدال مصطلحات الوصم التي تتدّخل يف التمييز املستمر 
ضد األطفال )الشباب( فاقدي السند األرسي.

عىل	 تنطوي	 التي	 املصطلحات	 حمل	 يل	 إجيايب	 مصطلح	 عىل	 الرئيسيون	 املصلحة	 أصحاب	 سيتفق	 م - حمّدد:  
وصم.

الرؤیة

األطفال فاقدو السند األسري في األردن من حقوقھم كمواطنین ویواجھون تمییزاً ووصماً وإقصاًء مدى یُحرم 
.الحیاة بسبب أصول مولدھم

:2الھدف رقم 

: 1الھدف المقترح المعدل رقم 

نھایة فترة المنحة، سوف یتفق أصحاب المصلحة بحلول 
الرئیسیین على مصطلح إیجابي للتدخل واستبدال 

المصطلحات التمییزیة فیما یتعلق باألطفال فاقدي السند 
في االستراتیجیة الوطنیة لألیتام ستخدامھا إلاألسري 

.والسیاسات التشریعیة المستقبلیة

نقطة البدایة

المشكلة 
الیوم

إنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني 
لخریجي دور الرعایةتقدم خدمات التي 

االجتماعیةتنمیة الوزارة مع بالتنسیق  

]  األطفال فاقدي السند األسري[جمیع األطفال 
  ضامنونواألردن معترف بھم ومحترمون في 

.حقوقھم كمواطنین متساوینجمیع 

ملحة  التغيري  رحلة  صورة  توفر  اعاله:  الشكل	
األجل  وطويلة  احلالية  األهداف  عن  عامة 

للمركز.
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يتم	اإلتفاق	عىل	مصطلح	إجيايب	بنهاية	فرتة	املنحة	اخلاصة	باحلملة	]اجلدول الزمني للحملة[، ُيستخدم  ع - عميل: 
املصطلح اإلجيايب من قبل أصحاب املصلحة الرئيسيني  ويف اإلسرتاتيجية الوطنية لأليتام ويف العمل الترشيعي يف 

املستقبل.

ق - قابل للقياس: سيوافق أصحاب املصلحة الرئيسيون عىل	مصطلح	إجيايب حيل حمل املصطلحات التي تنطوي 
عىل وصم.

املصطلحات	الوصمية املستخدمة لوصف األيتام - وخاصة األطفال والشباب فاقدي  و - واقعي: إن معاجلة 
السند األرسي بسبب أصول مولدهم - سوف تعرتض إدامة التمييز الذي يعانون منه.

ل - له سقف زمني: بحلول	هناية	فرتة	املنحة	اخلاصة	باحلملة .

لقد أدرك املركز بأنه بدالً من القضاء عىل مجيع أشكال الوصمة، يمكنهم أن يبدؤوا بمعاجلة املصطلحات التي 
استخدام  قياس  املمكن  من  املخفضة«. ولكن  »الوصمة  قياس  الصعب جدًا  والتمييز. ومن  الوصم  هذا  تديم 

املصطلحات اإلجيابية التي يمكن للمركز وأصحاب املصلحة الرئيسيني أن يتفقوا عىل الرتويج هلا. 

الغاية التكتيكية الثانية: 

التعويض: احتاجت محلة  متكني	خّرجيي	دور	الرعاية إىل التفاعل مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وهم خّرجيي 
دور الرعاية، الشباب فاقدي السند األرسي أنفسهم ومشاركتهم الكاملة فيها. وإن معاجلة التمييز الذي تفاقم 
بسبب الفجوات يف الدعم التي يواجهها الشباب فاقدو السند األرسي بسبب افتقارهم للسند األرسي هي بمثابة 
غاية تعويضية. ولالستجابة هلذه الفجوة، حّدد املركز هدفًا آخر يف رحلة التغيري اخلاصة به، وهو إنشاء شبكة من 

منظامت الدعم للمساعدة يف متكني الشباب فاقدي السند األرسي وتعزيزهم. وهذه غاية تعويضية.

أما اهلدف الثاين الذي حّدده املركز، فقد جاء عىل النحو التايل: إنشاء	شبكة	من	منظامت	املجتمع	املدين	التي	تقدم	
خدمات	خلّرجيي	دور	الرعاية	بالتنسيق	مع	وزارة	التنمية	اإلجتامعية.

لتحقيق مكاسب  تكتيكات  املركز طاقته وموارده إلختيار  الطريقة، رّكز  املركز هبذه  أهداف  ومن خالل وضع 
كبرية نحو حتقيق هذين اهلدفني.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
إعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج املرجوة. •

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري »SMART« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية وحمددة بإطار 

زمني حتى تتمكنوا من رصد التقدم الذي حترزونه، وتقييم نجاحاتكم، ومعرفة ما تبقى لتفعلونه.

للحملة،   • التنظيمي  البناء  املدافعة:  إجراء  عنارص  من  جمال  بكل  تتعلق  حمددة  أهداف  وضع  يف  انظروا 
والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.

عناصر إجراء المدافعة
وإرشاك  واحلشد  والبحث  للحملة  التنظيمي  )البناء  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  توّفر  املدافعة،  محلة  تنفيذ  يف 
صنّاع القرار( التوجيه الالزم لتطوير املنجزات املرحلية اخلاصة بكم. ومن املهم أن نفهم أن كل جمال من عنارص 
أوجه  من  كل  وتقييم  حترزونه  الذي  التقدم  رصد  عىل  ويساعدكم  األخرى  العنارص  يدعم  املدافعة  إجراءات 
القصور والنجاحات اخلاصة بكم. ومن شأن وضع أهداف لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة أن يوفر أيضًا 

أولويات التوقيت لضامن أن تعمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

توّفر اخلريطة التكتيكية وسيلة لتحديد الفئات املستهدفة بشكل مرئي لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة. 
وُيبز طيف احللفاء مواقع هذه الفئات املستهدفة عىل الطيف. وتوّفر املواقع املوجودة بني طيف احللفاء النشطني 
وإن  فيها.  والنجاح  املحددة  األهداف  إىل  للوصول  التكتيك  إلختيار  مهمة  معلومات  النشطني  املعارضني  إىل 
انظروا  التكتيكات األخرى.  التقّدم يف  املرتابطة والتي تدعم بشكل مشرتك  التكتيكات األكثر فعالية هي تلك 
وسوف  محلتكم.  تعزيز  أجل  من  بكم  اخلاصة  التكتيكات  ترابط  وكيفية  املستهدفة  الفئات  إرشاك  كيفية  يف 
وقع  التي  املدافعة  إجراءا  بعنارص  املستهدفة  الفئات  لتوضيح  احللفاء  وطيف  التكتيكية  اخلريطة  أدايت  نستخدم 
عليها اإلختيار يف هذه احلالة. وبينام نتدارس عنارص إجراء املدافعة والتكتيكات املختارة، انظروا يف كيف تدعم 
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التكتيكات اخلاصة بكم وكيف ترتابط من أجل تعزيز احلملة اخلاصة بكم. 

وكام ذكرنا سابقًا، كانت البحوث هي جمال اإلجراء الرئييس للمدافعة الذي يستخدمه املركز. وقد تم استخدام 
القرار.  الرئيسيني وإرشاك صناع  أساليب املركز اإلبتكارية يف البحث بشكل إبداعي حلشد أصحاب املصلحة 
احللفاء  وطيف  التكتيكية  اخلريطة  أدايت  باستخدام  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  التايل  القسم  يتناول  وسوف 

ملساعدتكم بشكل مرئي يف فهم الفئات املستهدفة والتكتيكات املحددة لتعزيز محلة املدافعة اخلاصة باملركز.

إجراء  التكتيكية لكل جمال من عنارص  الغايات  الضوء عىل موقع  التكتيكية  اخلريطة  تسّلط هذه  أدناه:  الشكل	
املدافعة األربعة.

روا يف كيفية إرشاك فئاتكم املستهدفة. افحصوا طيف احللفاء والحظوا بوجه خاص تلك الفئات املوجودة  فكِّ
يف اجلزء املحايد. حيث رّكز املركز بحوثه عىل احلكومة األردنية ووسائل اإلعالم خالل املرحلة األوىل من محلة 
النشطني وغري  الثانية، ركزت تكتيكاته عىل رشحيتي احللفاء  املرحلة  إىل  املركز  انتقل  به. وبينام  املدافعة اخلاصة 
النشطني من الطيف. ومن املهم أن ُندرك أن التكتيكات تعمل معًا من أجل امليض ُقدمًا بأهدافكم. وبينام تنظرون 
يف الفئات املستهدفة والتكتيكات التي اختارها املركز، استخدموا أسئلة التفّكر بعد كل جمال من عنارص إجراء 
املدافعة للتفكري يف الفئة املستهدفة اخلاصة بكم واختيار التكتيك. وعند تطوير طيف احللفاء اخلاص بكم، فقد 
جتدون أن مؤسسة معينة تقع يف رشحية خمتلفة عن األفراد الذين يعملون لدى تلك املؤسسة. وإن هذا هو أحد 
األسباب التي جتعل البحوث حاسمة جدًا جلهود املدافعة اخلاصة بكم. واحرصوا عىل التحدث مع أكب عدد 

ممكن من األفراد داخل مؤسسة ما للوصول إىل أولئك املهتمني واملستعدين والقادرين عىل مساعدتكم.

مقدم الرعایة األسريالسند افاقد طفل ال

IRCمراكز الرعایة

رعایةمقدمي 
أخرین  

سكینة

لجنة األمم المتحدة 
لحقوق الطفل

الحكومة 
ردنیةاأل

الیونیسف

مساعدة قانونیة
رىق جمعیة

مؤسسة األمیرة تغریداألطفال قانون میزان

منظمة كیر 
العالمیة

صندوق
األمان 

خّریجي دور«
»الرعایة 

الشباب فاقدي 
السند األسري

أطفال أخرین 
فاقدین 

األسريالسند 

محكمة 
األحداث

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

القضاة

الشرطة

منظمات المجتمع 
المدني األخرى

لجنة التفتیش الوطنیة

مركز بحوث 
البرلمان

المجلس الوطني 
لشؤون األسرة

المركز الوطني 
للثقافة والفنون

وسائل اإلعالم
(رادیو/تلفزیون)

قادة الغد

البحث

البحث

الحشد        

البحث

إشراك صناع القرار

البناء التنظیمي للحملة

صناع القرار البحث الحشدالبناء التنظیمي للحملة

البحث
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الشكل	أدناه: يسلط هذا الطيف الضوء عىل موقع الغايات التكتيكية لكل جمال من عنارص إجراء املدافعة األربعة. 
الحظوا ترّكز الفئات املستهدفة يف رشائح »احللفاء النشطني واحللفاء غري النشطني واملحايدين«.

مفتاح	طيف	احللفاء	مع	عنارص	إجراء	املدافعة

العالقة املركزية - الطفل فاقد السند األرسي ومقّدم الرعاية: ويقع طرفا هذه العالقة عىل الطرفني املتقابلني من 
الطيف ألنام يمثالن املشكلة.

الدائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع = هيئات املجتمع املدين.

مركز املعلومات والبحوث: الدائرة باللون البتقايل الفاتح مع خط متقطع وفيها نص باللون األمحر الغامق.

الدائرة باللون األصفر الفاتح مع خط أسود غامق = مراكز الرعاية ومقّدمي الرعاية.

الدائرة باللون األزرق الفاتح = اهليئات احلكومية األردنية.

عنارص	اجراء	املدافعة:

البناء التنظيمي للحملة = خط ازرق فاتح متقطع.

البحث = خط برتقايل متقطع.

احلشد = خط اخرض متقطع.

ارشاك صناع القرار = خط امحر.

البناء التنظیمي للحملة

البحث

     

المحایدین

لجنة التفتیش 
الوطنیة

ضین النشطین
المعار

الشرطة

مراكز 
الرعایة

الشباب فاقدي 
السند األسري

المركز الوطني 
للثقافة والفنون

بعض من 
مقدمي رعایة 

لجنة التفتیش أخرین
الوطنیة

الحكومة 
ردنیةاأل

المجلس الوطني 
لشؤون األسرة

قانون میزان

سكینة

رىق جمعیة
األطفال

مؤسسة األمیرة تغرید

صندوق
األمان 

المساعدة قانونیة

بعض من 
مقدمي رعایة 

أخرین
خّریجي دور

الرعایة 

إشراك صناع القرار

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

الحشد

وسائل اإلعالم
)رادیو/تلفزیون(

البحث
البحث

مركز 
المعلومات 
والبحوث

فاقدطفل ال
األسريالسند ا  

أطفال أخرین 
فاقدین 

یناألسريالسند 
شط

الن
ء 

لفا
لح

ا

نظمات م
مدنيمجتمع 

أخرى تمتنع  
فاقد طفل العن خدمة 

األسريالسند ا
 

مقدم الرعایة

صناع القرارالحشدالبحثللحملةالتنظیمي  ءالبنا
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوّفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  أي  اختاذ  بدون 
هذه  وتساعدكم  وتقييمه.  املحرز  التقدم  ورصد  إجراءات  الختاذ  خطوة  كل  يف  فرصًا  الفعالة  لإلسرتاتيجات 
العملية عىل االعرتاف بالنجاحات وتعّلم الدروس من اخلطوة األوىل يف جهود املدافعة اخلاصة بكم. وتعيدكم 
املنهجية إىل اخلطوة األوىل بحيث تتمكنون من تقييم معرفتكم - معرفة النفس ومعرفة اخلصم ومعرفة ساحة 
املدافعة - وتقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة. خذوا وقتكم لتحديد ما قد تغري وما 

يتطلب املزيد من اجلهد.

إنجازاتكم واإلشادة  بتوثيق  منظمتكم  تقوم  َتفّكروا يف كيف  ونتائجها،  احلملة  الفعيل هلذه  التنفيذ  ندرس  بينام 
هبا - داخليًا ملوظفي املنظمة وأعضاء الشبكة، ولكن أيضًا خارجيًا لتسليط الضوء عىل التقدم الذي حترزونه يف 

رحلة التغيري اخلاصة بكم. 

وقد حققت احلملة إنجازات ملحوظة فيام يتعلق باألهداف التي رشعت لتحقيقها. وتتلخص النتائج أدناه وفقًا 
ملا ييل:

كل جمال من عنارص	إجراء	املدافعة )البناء التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وارشاك صناع القرار(. •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني. •

التكتيكات املختارة وأهدافها لتحقيق املنجز املرحيل األول يف رحلة التغيري. •

النتائج التي تسلط الضوء عىل اإلنجازات الصغرية والكبرية وتعرتف هبا. •

عناصر إجراء المدافعة 
البناء التنظيمي للحملة

الفئة	املستهدفة: موظفو املركز.

التكتيك	الذي	تم	اختياره:	إرشاك اخلباء يف جمال األطفال والشباب فاقدي السند األرسي.

األهداف: ضامن دقة البيانات التي يتم مجعها ووضع التوصيات التي أقّرها أصحاب املصلحة أنفسهم لعرضها 
عىل صنّاع القرار ومنظامت املجتمع املدين الختاذ إجراءات بشأنا.

فاقدي  الشباب  الرعاية من  أمهية، وهم خّرجيي دور  األكثر  »اخلباء«  املركز عىل إرشاك  النتائج: عمل موظفو 
روان  الدكتورة  وقّدمت  املدافعة.  جهود  يف  حموريًا  دورًا  لعبوا  والذين  أقران  كباحثني  أنفسهم  األرسي  السند 
إبراهيم، التي تتمتع بخبة واسعة يف  البحث مع األطفال يف دور الرعاية ومع خّرجيي دور الرعاية، تدريبًا عىل 
أخالقيات البحث مع هذه الفئة الضعيفة من السكان لكل من موظفي املركز والباحثني األقران. وباإلضافة إىل 
الرئيسية: »َسكينة« بصفتها منظمة ذات خبة يف خدمة فئة  املنظامت الرشيكة  اثنتني من  املركز مع  ذلك، عمل 

الشباب فاقدي السند األرسي؛ و»قادة الغد« لتقديم اخلبة يف عمليات إرشاك مقّدمي الرعاية.

وقد ساعدت جتربة املدافعة موظفي املركز عىل فهم أفضل للمحرمات اإلجتامعية يف املجتمع وحّثتهم عىل توسيع 
نطاق عمل منظمتهم. وقد حّسنوا من مهاراهتم البحثية، خاصة باستخدام إطار نظرية	اهلوية	اإلجتامعية، وبشأن 
تطوير وإجراء الدراسات اإلستقصائية واملسوحات. وقد أثرت هذه املدافعة عىل موظفي املركز بشكل عميق 
وأسفرت عن قرار املشاركة بشكل مبارش يف شبكة منظامت املجتمع املدين التي تقدم الدعم خلّرجيي دور الرعاية 

)انظر احلشد(.

منخرطني  يصبحون  أنم  يف  األقران  بحوث  مجال  »يكمن 
والنتائج.  والقضايا  البحث  مالكي  ويصبحون  العملية،  يف 
ذوي  األشخاص  مع  أيضًا،  قبل،  من  ذلك  فعلنا  ولقد 

اإلعاقة. ففي ناية املطاف، جيب أن يكونوا هم«.

الدكتورة	عايدة	السعيد،	مديرة	املركز
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التفكير في البناء التنظيمي للحمله 
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة جمموعتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج. هل شاركت  •
النساء والرجال يف فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس املخرجات والنتائج املرجوة 
أو تشمل اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة واحلصول عىل 

املوارد واختاذ القرارات؟

انظروا يف القدرات الداخلية ملنظمتكم عىل القيام باملدافعة. ما هي آليات الدعم احلالية املعمول هبا؟ •

تنفيذ  • يف  كبى  فائدة  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  حلمالت  بالنسبة 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهونا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

اعرف ساحة المدافعة/اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهونا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

 البحث

يشار عىل اخلريطة التكتيكية إىل ثالث فئات مستهدفة رئيسية للبحث. وقد أجريت اجلوانب الرئيسية للبحوث 
يف املرحلة األوىل من املدافعة )انظروا حتديد املشكلة(. أما بالنسبة للبحوث املوسعة وغري املبارشة، فقد استهدف 
املركز احلكومة األردنية )املحتوى واهليكلية من خالل األدبيات واملراجعات الترشيعية( وثقافة وسائل اإلعالم 
باملركز،  اخلاصة  املنارصة  محلة  من  الثانية  املرحلة  استكشاف  يف  نبدأ  وبينام  املصطلحات(.  مراجعة  خالل  )من 
قوموا بمعاينة اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء لرؤية كيف تم استخدام تكتيكات البحوث النشطة عندما قام 
املركز بإرشاك »خّرجيي دور الرعاية« )الشباب فاقدي السند األرسي( أنفسهم يف عملية بحوث أقران مبتكرة 

وتشاركية.

الفئة	املستهدفة: خّرجيي دور الرعاية )الشباب فاقدي السند األرسي(.

السند األرسي( كباحثني  فاقدي  )الشباب  الرعاية  إرشاك جمموعة من خّرجيي دور  اختياره:	 تم	 الذي	 التكتيك	
أقران.

الرعاية  دور  خّرجيي  بني  والوصم  التمييز  حول  بحوث  إجراء  يف  املصلحة  أصحاب  مشاركة  األهداف: ضامن 
أنفسهم؛ من أجل بناء اتصال وإعادة ربط بني املجموعة،  وبناء شبكة طبيعية من الدعم, وضامن دقة البيانات 

التي يتم مجعها ووضع التوصيات التي يقّرها أصحاب املصلحة أنفسهم.

جوانب  خمتلف  يف  شاركوا  حيث  العملية،  ُصلب  يف  أقران  كباحثني  الرعاية  دور  خّرجيي  إرشاك  كان  النتائج: 
البحث ومع صناع القرار. وأدى ذلك إىل إحساسهم بامللكية اجلامعية للعملية والنتائج. وتشري املناقشات التي 
الباحثني األقران إىل أن متكينهم وإلتزامهم بتعزيز أوضاع األيتام اآلخرين وحتسني حالتهم يشكل  أجريت مع 
قوة ونتيجة رئيسية للمدافعة. كام ساعدت مشاركتهم عىل قيامهم بتحدي هيكلية السلطة والديناميكيات بينهم، 

وصناع القرار ومقدمي اخلدمات.

وتتألف هذه العملية املبتكرة من: )1( تصميم األدوات النوعية للبحث التشاركي/بحث األقران، )2( اختيار 
12 من خّرجيي دور الرعاية، )3( التدريب لبناء قدرات الباحثني األقران عىل  البحث، )4( تنفيذ بحوث األقران 

مع خّرجيي دور الرعاية )الشباب فاقدي السند األرسي( واألطفال يف مؤسسات الرعاية.

وتم حتديد خرجيي دور الرعاية وتدريبهم عىل إجراء عملية مجع البيانات بأنفسهم. وتلّقى األقران تدريبًا مكثفًا 

»توّرط شابان يف بداية اخللوة التدريبية عىل بحوث 
مجعية  رشيكتنا،  فقامت  عنيف.  سلوك  يف  األقران 
واستبدلتهام  البحث  فريق  من  بسحبهام  َسكينة، 
الذين  شابًا  عرش  لالثني  وبالنسبة  جدد.  بشباب 
بالنسبة  كبريًا  حتوالً  ذلك  أحدث  فقد  شاركوا، 
الشمويل  النهج  وبأن  بامُللكية،  شعروا  حيث  هلم. 
حياولون  كانوا  أنم  من  الرغم  وعىل  حقًا.  مّكنهم 
الكشف عن هويتهم، إال أنم حتدثوا علنًا يف  عدم 
وحّفزهتم  الفرص  هلم  وفتحت  املسحية.  الفعالية 

أكثر. لقد كانت رحلة.«

الدكتورة	عايدة	السعيد،	مديرة	املركز
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تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

لتمكينهم من إجراء مجع البيانات. ونوقشت قضايا اجلندر لتوعيتهم واالعرتاف بالعوامل االجتامعية التي تسهم 
فيها. وكانت هذه ابتكارات هامة قّدمها املركز لضامن اّتباع نج شمويل يف تصميم البحوث وتنفيذها. وقد كفل 
ذلك عالقة نتائج البحث بخّرجيي دور الرعاية وأولئك الذين سيتخّرجون قريبًا من دور الرعاية. وعكس هذا 
البحث واقع هذه الفئة املهمشة واملنعزلة من املجتمع األردين للسامح بتدخل مدفوع بإجراء عميل للحد من هذه 
الوصمة. وباإلضافة إىل ذلك، كفل ذلك أن تدعم النتائج التطوير املستقبيل لتدخالت مالئمة وتراعي اجلندر 
الذين  الرعاية،  الشباب يف دور  لزيادة متكينهم. وأجري استطالع/دراسة مسحية نوعية إضافية للجاهزية مع 

كانوا يقرتبون من الوقت الذي سيصبحون فيه من خّرجيي دور الرعاية.

وأدى استخدام نظرية	اهلوية	اإلجتامعية إىل زيادة أمهية تصميم البحوث ونتائجها. ومل يكن تطبيق	نظرية	اهلوية	
املبتكر  النهج  نظرهم. وجعل هذا  األيتام من وجهة  يواجهها  التي  املشاكل  لتحديد  ُيستخدم سابقًا  االجتامعية 
خّرجيي دور الرعاية أنفسهم يف صميم البحوث وجعلهم كذلك مسامهني رئيسيني يف النتائج واحللول املقرتحة. 
وقد ساهم استخدام هذه النظرية بعينها يف متكني األقران املشاركني يف هذا البحث ألنم قد أدركوا بأنفسهم من 
املناسبة لإلشارة إىل  املناسبة ملكافحتها من خالل جمموعة من املصطلحات  الطرق  الوصمة وصّمموا  تأيت  أين 

أنفسهم.

وكان النجاح الرئييس هو التواصل والتفاعل مع الباحثني األقران الذي ربام كان واحدًا من أهم العوامل التي 
سامهت يف كفاءة البحث. وشارك فريق األقران يف املناقشات واملنتديات ومناقشات املائدة املستديرة التي أجريت 
وكفل  إجيابيًا  بامللكية  اجلامعي  الشعور  هذا  وكان  املعنية.  واهليئات  اإلجتامعية  التنمية  ووزارة  القرار  صنّاع  مع 

التزامهم بتحسني أوضاعهم وأوضاع اآلخرين يف مؤسسات الرعاية.

الفئة	املستهدفة: مقّدمو الرعاية )مالحظة: ال يتم تسليط الضوء عىل هذه الفئة املستهدفة بأنا »بحوث« عىل أدايت 
اخلريطة التكتيكية أو طيف احللفاء ألنا أضيفت يف مرحلة الحقة من املدافعة(.

التكتيك	الذي	تم	اختياره: استخدام عملية بناء تعاطف تفاعلية للبحوث.

األهداف: بناء التعاطف بني مقّدمي الرعاية فيام يتعلق باملصطلحات التي تنطوي عىل متييز ووصم لزيادة الوعي 
باملواقف والسلوك جتاه األيتام وخاصة األطفال فاقدي السند األرسي.

وزارة  وأعضاء  الرعاية  مقدمي  مع  نوعية  بحوث  عملية  أجريت  األقران،  بحوث  نتائج  إىل  استنادًا  النتائج: 
التنمية االجتامعية. واستكشفت ورشة عمل تفاعلية مدهتا يومان املواقف والسلوكيات من أجل بناء التعاطف 
الغد«  »قادة  مع  املركز  وتعاون  األرسي.  السند  فاقدي  الشباب  ضد  والتمييز  الوصم  حول  الوعي  ورفع 
مقّدمي  املشاركون  وشمل  األطفال.  حياة  يف  الرعاية  مقّدمي  دور  بأمهية  االجتامع  وأشاد  العملية.  هذه  لتيسري 
الرعاية  مقّدمي  الغد« )حماكاة( جلمع  »قادة  مع  املركز  االجتامعية. وعمل  التنمية  الرعاية وأشخاصًا من وزارة 
األقران.  بحوث  إىل  استنادًا  الواقعية  احلياة  من  فعلية  سيناريوهات  املشاركون  واستكشف  اخللوة.  وإجراء 
السلبي.  أو  اإلجيايب  التأثري  حيث  من  سواء  أشخاص،  أهم  هم  الرعاية  مقّدمي  أن  السيناريوهات  وأبرزت 
ببعض  التشارك  عىل  ساعدهتم  الفرصة  هذه  بأن  ووجدوا  للغاية،  إجيايب  بشكل  الرعاية  مقّدمو  استجاب  وقد 
يوتيوب. فيديو  يف  البارزة  األحداث  األطفال.  حياة  يف  الرئييس  الدور  هبذا  لقيامهم  هبم  اخلاصة   التحديات 

)https://bit.ly/297hrM6(

الفئة	املستهدفة: الطالب/أفراد من عامة الشعب )مالحظة: ال يتم تسليط الضوء عىل هذه  الفئة املستهدفة بأنا 
»بحوث« عىل أدايت اخلريطة التكتيكية أو طيف احللفاء(.

التكتيكات	التي	تم	اختيارها:	

إجراء إستطالع إجتامعي للوصمة مع أفراد من عامة الشعب من املجتمع األردين. •

إنشاء مسحية عىل أساس نتائج بحوث األقران مع إجراء استطالع »قبل وبعد« املسحية للجمهور. •

استخدام وسائل االعالم االجتامعية - صفحة الفيسبوك »ناس عاّمن«. •

اهلدف: احلصول عىل فهم للمواقف املجتمعية جتاه األيتام )الشباب فاقدي السند األرسي(، وإذكاء وعي عامة 
الشعب حول التمييز والوصم.

النتائج:استنادًا إىل املعلومات التي تم احلصول عليها من خالل تطبيق نظرية اهلوية االجتامعية وإجراء مسح/
استطالع الوصمة اإلجتامعية، كان عىل املركز أن يعالج ربط هوية هذه املجموعة هبوية إجيابية.

قائمة عىل قصص  الوصمة اإلجتامعية وتأليف مسحية  نتائج بحوث األقران، تم صياغة إستطالع  وبناًء عىل 
شخصية. حيث تم صياغة إستطالع الوصمة اإلجتامعية من أجل فهم املواقف املجتمعية جتاه األيتام وخاصة 

https://www.youtube.com/watch?v=yLGKXFIadYA
https://bit.ly/297hrM6
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صيغة  عىل  لتكون  األقران  بحوث  نتائج  لتوجيه  فرصة  املسحية  أتاحت  وقد  األرسي.  السند  فاقدي  الشباب 
رواية القصص مع عملية مبتكرة تشاركية »قبل وبعد« للحصول عىل مواقف اجلمهور جتاه الشباب فاقدي السند 
األرسي. كام حّددت املسحية وعكست بعض التحديات اخلاصة باجلندر التي تواجهها خّرجيات دور الرعاية 
الفيسبوك الضوء عىل  الرعاية. وسلطت صفحة  التي يواجهها خّرجيو دور  املشرتكة والعامة  العقبات  إبراز  مع 
قصص خّرجيي دور الرعاية من أجل بناء الوعي وتعزيز التفاعل بني الطلبة وعامة الشعب بطريقة مبتكرة مع 

خّرجيي دور الرعاية.

عىل  بناء  إجيابية  ُتعتب  أهيا  إليهم  وأشاروا  هبا،  يرتبطون  التي  املجموعات  عن  الرعاية  دور  خّرجيي  املركز  سأل 
يتداوالن  الطفل  حقوق  وجلنة  األردنية  احلكومة  زالت  ما  اللحظة،  هذه  وحتى  اإلجتامعية.  الوصمة  إستطالع 
إىل  أنفسهم  يعّرفون  الرعاية( كيف   املجموعة )خّرجيي دور  استخدام مصطلحات خمتلفة. ومل يسأل أحد هذه 
حني إجراء بحث األقران، ومل يسأل أحد كيف ينظر املجتمع إىل هذه املجموعة إىل حني إجراء إستطالع الوصمة 
اإلجتامعية. وإن هذه هي الطريقة التي تم فيها حتديد مسمى »األيتام« كمظلة تتضّمن مسّمى إجيايب هلذه املجموعة.

نتائجه من قبل طرف  استطالع	الوصمة	اإلجتامعية: تم إعداد إستطالع من قبل املركز وتم مراجعته وحساب 
خارجي، وهو مركز احلسني للسطان، لضامن صحته اإلحصائية. وأجريت عملية اإلستطالع بني كانون األول/
ديسمب 2015 وكانون الثاين/يناير 2016. حيث قام بتعبئة هذا اإلستطالع 600 مشارك: 51.8 % من الذكور 
و48.2 % من اإلناث. وعاش 88.8 % من أفراد العينة يف مناطق حرضية و12.5 % يف مناطق ريفية، وجاؤوا 
من وسط اململكة )372( وشامهلا )168( وجنوهبا )60(. وتراوحت أعامر املستطَلعني بني 18 و74 عامًا. وكان 
أن  املهم  أرامل. ومن    % متزوجني و1.3 % مطلقني، و1.5  متزوجني، و34 %  املستطَلعني غري  من   % 63.2

نالحظ أنه نظرًا لطول  اإلستطالع، كان عدد كبري من املستطَلعني طالبًا وأخذوا وقتهم يف تعبئته.

الرئيسية  السيناريوهات  من  وبعض  الرئيسية  النتائج  يتضمن  تقريرًا  املسحية  مؤلفي  املركز  أعطى  مرسحية: 
الذين قدموا تغذية راجعة  ملعاجلتها يف املسحية. ثم قام املمثلون بعرض أويل للمسحية لفريق بحث األقران 
وردود أفعال هامة، ولغة فعلية، وسيناريوهات. وتم متثيل املسحية يف ستة مواقع خمتلفة. وسلطت الضوء عىل 
التحديات التي تواجه خّرجيي دور الرعاية بوجه عام، فضاًل عن العقبات اإلضافية التي تواجه خّرجيات دور 
الرعاية. تم إجراء إستطالع عام قبل وبعد املسحية للحصول عىل انطباعات اجلمهور وأي تغيري يف املواقف. 

وتم نرش فيديو يوتيوب من قبل املركز الوطني للثقافة والفنون للمسحية التفاعلية: مسحية - ولدت ألكون

ناس عاّمن: عرضت صفحة الفيسبوك عىل وسائل التواصل اإلجتامعية قصصًا للشباب فاقدي السند األرسي. 
وكانت النتيجة إجيابية جدًا حيث أظهر الناس تعاطفًا. عىل سبيل املثال، يف إحدى احلاالت، رأت شابة ما كتبه 

اثنان من أصدقائها ومتكنت من الكشف عن هويتها هلام. وذكرت أن نتيجة هذا الكشف كانت إجيابية للغاية.

الفئة	املستهدفة: وسائل اإلعالم )انظروا إىل اخلطوة األوىل للحصول عىل مزيد من املعلومات املتعمقة حول هذا 
البحث(.

التكتيك	الذي	تم	اختياره: إجراء البحث يف املصطلحات املستخدمة من قبل وسائل اإلعالم فيام يتعلق باأليتام 
والشباب فاقدي السند األرسي.

األيتام وخّرجيي دور  إىل  املستخدمة لإلشارة  تنطوي عىل وصم  التي  املصطلحات  البحث عىل حتديد  رّكز هذا 
الرعاية يف وسائل اإلعالم. وشملت املنهجية حساب وفحص مجيع املصطلحات املتعلقة باأليتام يف خمتلف أنواع 
املنابر اإلعالمية )الصحف ووسائل اإلعالم( يف األردن. وتم مجع كافة هذه املصطلحات وحتليلها للسامح بتدخل 

مدفوع بإجراء عميل من أجل احلد من هذه الوصمة. )انظر احلشد(.

اجاب استطالع كمي ألفراد املجتمع عن األسئلة التالية:

هل يرى املجتمع أن هلذه الفئة هوية اجتامعية سلبية؟  •
بأي شكل وما هو السبب؟

ما هي السامت املرتبطة بالشباب فاقدي السند  •
األرسي؟

هل يشعرون بأنم أعضاء يف جمموعة ذات هوية  •
اجتامعية سلبية؟

هل يسعى الشباب املحرومون من الرعاية األرسية  •
يف األردن إىل حتقيق هوية اجتامعية إجيابية أو احلفاظ 

عليها؟ كيف ذلك؟

موقع  عىل  ُنرشت  قصص  بخمس  الفيسبوك  صفحة  إنشاء  تم 
ناس عامن

املشاركة األوىل 5 أيلول/سبتمب 2016

القصة األوىل: 6 أيلول/سبتمب، 2016

2016 9 أيلول/سبتمب،  القصة الثانية: 

2016 16 أيلول/سبتمب،  القصة الثالثة: 

القصة الرابعة: 23 أيلول/سبتمب، 2016

القصة اخلامسة: 30 أيلول/سبتمب، 2016

https://www.youtube.com/watch?v=8xv24ffjoYg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/photos/a.130767277073667.28888.130756377074757/664632230353833/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/photos/a.130767277073667.28888.130756377074757/664632230353833/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/664704173679972:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/664704173679972:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/665250343625355:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/665250343625355:0
https://bit.ly/2ljZOgb
https://bit.ly/2ljZOgb
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/667748740042182:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/667748740042182:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/667779206705802:0
https://www.facebook.com/HumansOfAmman/posts/667779206705802:0
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التفّكر في البحوث
اعرف نفسك

بحقوق  • أكب  معرفة  إكتساب  عىل  تساعدك  قد  التي  التكتيكات  هي  ما  احلقوق:  عىل  القائمة  املعلومات 
اإلنسان التي يتم انتهاكها أو إعاقتها؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، 

أو اإلعاقة اثر عىل املشكلة وتكتكيات البحث. 

اهلياكل  • تنفيذ  بكيفية  إكتساب معرفة أكب  التي قد تساعدك عىل  التكتيكات  : ما هي  hgتقنية  املعلومات 
واإلجراءات؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، أو اإلعاقة اثر يف تنفيذ 

اإلجرائات والتعليامت. 

املعلومات الترشيعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكب بالقوانني والسياسات؟  •
القوانني  تطوير  يف  اثر  اإلعاقة  أو  العمر،  او  االجتامعي  النوع  من  لكل  يكون  أن  املمكن  من  كيف  فكر 

والسياسات.

الثقافية  • باحلواجز  أكب  معرفة  إكتساب  عىل  تساعدك  قد  التي  التكتيكات  هي  ما  االجتامعية:  املعلومات 
واملرأة  الرجل  بني  األدوار  فرق  مثل  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  الفروق  تأثري  كيفية  فكر يف  واإلجتامعية؟ 

وعالقات القوة وامكانية الوصول لكل منهام إىل املوارد وصناع القرار، يف أشكال البحث التي ختتارها.

اعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

استخدام أداة »اخلريطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خبات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلباء عىل أساس موقفهم كحلفاء  ▪
أو حمايدين أو معارضني

كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف مجع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

كيف يتم استبعاد الفئات املهمشة من الوصول إلی التكنولوجيا أو استخدامها )مثل النساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وغريهم(.

اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة  املعارضني ؟ •

كيف يمكن استخدام البحوث لوضع توصيات الختاذ إجراءات إلرشاك صنّاع القرار؟ •

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واملعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •
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الحشد
الفئة	املستهدفة:	منظامت املجتمع املدين.

التكتيك	الذي	تم	اختياره: التوعية إلرشاك منظامت املجتمع املدين التي تقدم اخلدمات.

اهلدف:	إنشاء شبكة من منظامت املجتمع املدين لتقديم اخلدمات خلّرجيي دور الرعاية يف األردن من خالل بناء 
قدراهتم من أجل مواصلة وحتسني خدماهتم من خالل التعاون بني املنظامت وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية 

اإلجتامعية.

دور  خّرجيي  إىل  خدمات  بتقديم  مهتمة  أو  خدمات  تقدم  منظامت  األولية  التوعية  جهود  النتائج:استهدفت 
عىل  وافقت  التي  املنظامت  بإرشاك  خاص  بشكل  املركز  قام  األرسي.  السند  فاقدي  الشباب  والسيام  الرعاية، 
استخدام مصطلحات إجيابية والرتويج هلا. وقد أرسى ذلك األساس لتحديد املنظامت املحتملة لبناء شبكة إحالة 
خلّرجيي دور الرعاية. وقد اجتمعت هذه املنظامت ملعرفة املزيد عام تفعله وما يمكن أن تقدمه كل منها. وشّكلت 
التعليم  املقدمة من فرص  فيها اخلدمات  الرعاية - ترتاوح  ست منها شبكة من مقدمي اخلدمات خلّرجيي دور 
املهني إىل املساعدة القانونية. وهي تعمل حاليًا عىل إنشاء آلية تنطوي عىل نظام إلدارة احلاالت من أجل حتسني 

تنسيق خدماهتا املقّدمة خلّرجيي دور الرعاية.

وقد وضعت الشبكة النسخة األوىل من »جمموعة	أدوات	خّرجيي	دور	الرعاية«. وتشمل جمموعة األدوات هذه 
العنارص األساسية للمعلومات مثل: كيفية دفع فواتري الكهرباء وفتح حسابات يف البنوك واحلصول عىل رخصة 
املهارات  من  وغريها  الشخصية  وامليزانية  األموال  وإدارة  البقالة  ورشاء  والتسوق  األساسية  والنظافة  سواقة 
احلياتية األساسية. وتضّم جمموعة األدوات هذه مجيع أعضاء الشبكة إىل جانب الدعم الذي يمكن أن يقّدموه. 
وتشمل جمموعة األدوات هذه أيضًا »بطاقة هاتف« موجود عليها أرقام اهلواتف األكثر أمهية خلّرجيي دور الرعاية 

ليحتفظوا هبا معهم.

الفئة	املستهدفة: وسائل اإلعالم.

اإلجيابية  املصطلحات  استخدام  لتعزيز  تفعل«  »افعل وال  دليل مصطلحات  تطوير  اختياره:	 تم	 الذي	 التكتيك	
للشباب فاقدي السند القانوين.

األهداف: معاجلة املصطلحات التي تنطوي عىل متييز ووصم املستخدمة يف التقارير اإلعالمية املتعلقة باأليتام، 
والسيام األطفال فاقدي السند األرسي.

 2007 للسنوات  األرسي  السند  فاقدي  للشباب  اإلعالمية  التغطية  بشأن  إعالمي  حتليل  إجراء  تم  النتائج: 
حتليل  أجل  ومن  املستخدمة.  املصطلحات  و)ب(  التغطية  نوع  )أ(  عنرصين:  استكشاف  تم  حيث  و2016. 
املحتوى، قام فريق البحث بتفتيش أرشيفات هذه املواقع بإستخدام كلامت رئيسية خمتلفة. حيث تّم العثور عىل 
جمموعة من 65 مقالة وتم مراجعتها من 5 صحف وطنية )عىل شبكة اإلنرتنت(، و17 موقعًا إخباريًا حمليًا عىل 
اإلنرتنت وموقعني إخباريني دوليني اثنني من كانون الثاين/يناير 2007 إىل آذار/مارس 2015. واستند اختيار 
التي حتصل عىل أكب عدد من  بالصحف واملواقع اإللكرتونية  قائمة  املواقع عىل ثالث ورقات بحثية تضمنت 

الزيارات يف األردن. وأجريت مقابالت مع صحفيني ومؤسسات إعالمية حسب احلاجة.

وساعدت نتائج الدراسة اإلعالمية املركز عىل املدافعة من أجل إحداث تغيري يف الطريقة التي ُتصّور هبا وسائل 
اإلعالم األطفال الذين ال يتمتعون برعاية أرسية يف األردن. وتلعب وسائل اإلعالم دورًا هامًا ملعاجلة املواقف 
األرسي.  السند  فاقدو  الشباب  منه  يعاين  الذي  الوصم  إىل  احلملة  رسائل  وأشارت  الثقافة.  يف  والسلوكيات 
وأجرى املركز مناقشة مائدة مستديرة مع ممثيل وسائل اإلعالم ووجدوا يف استعراضهم املستمر لوسائل اإلعالم 
ونتيجة  تنطوي عىل وصم.  تزال تستخدم مصطلحات  أن وسائل اإلعالم ال  الوسائل  لتلك  والتقييم  واملتابعة 
لذلك، أنشأ املركز دليل مصطلحات »افعل وال تفعل« عىل شكل خمطط معلومات بياين )إنفوغرافيك( ُصّمم 
وغريها.  الرئيسية  الصحف  مجيع  إىل  مطبوعة  كنسخة  تغطية  بكتاب  إرساله  وتم  اإلعالم.  لوسائل  خصيصًا 
وحيرص دليل املصطلحات عىل وصول مجيع الصحفيني يف وكاالت األنباء إليه. ويف أعقاب صدور دليل »افعل 
إىل  فردية  رسائل  وأرسل  املصطلحات  اإلعالم  وسائل  فيها  تستخدم  التي  الطريقة  املركز  رصد  تفعل«،  وال 
املحررين مع اقتباس مقال حمدد عندما تستخدم مصادر وسائل اإلعالم مصطلحات غري مقبولة يف القصص التي 
تقوم بتغطيتها إعالميًا. ويقوم املركز حاليًا بإجراء رصد مستمر. وكلام اسُتخدم مصطلح مهني يف وسائل اإلعالم، 
تصدر عن املركز رسالة رسمية إىل املحرر للمساعدة عىل تصويب املصطلح وحتسني استخدام املصطلحات التي 
ومن  املختلفة.  اإلعالم  وسائل  إمتثال  لوحظ  وقد  الرعاية.  دور  خّرجيي  إىل  اإلشارة  يف  وصمة  عىل  تنطوي  ال 
النتائج اهلامة التي حققتها املدافعة هو أن وسائل اإلعالم غرّيت املصطلحات التي تستخدمها عند خماطبة األيتام 

أو احلديث عنهم
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التفّكر في الحشد
اعرف نفسك

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة بكم؟ •

النساء  • املثال،  املهمشة من أجل حشدها )عىل سبيل  الفئات  قد حتتاجها  التي  اخلاصة  االعتبارات  ما هي 
واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم(؟

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

اعرف ساحة المدافعة

استخدموا أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

من هم األشخاص واملنظامت واملؤسسات املعنيون يف قضّيتكم والذين قد حتتاجون إىل حشدهم؟ ▪

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل للمعنيني أو املترضرين )مثل  ▪
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمشة، إىل آخره(؟

يتحملون  ▪ الذين  ألولئك  أفضل  فهم  لدينا  ليكون  نجرهيا  أن  نحتاج  التي  اإلضافية  البحوث  هي  ما 
املسؤولية بشأن هذه القضية؟

استخدام أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشحية. عىل  •
سبيل املثال:

احللفاء النشطون - ما هي التكتيكات التي سُترشك حلفاءكم لكي يصبحوا أكثر نشاطًا يف العمل معكم  ▪
من أجل حتقيق اهلدف؟

احللفاء غري النشطني - ما هي التكتيكات التي ستزيد من اهتامم واستعداد هؤالء احللفاء لالنتقال إىل  ▪
موقف »احلليف النشط«؟

اختيار التكتيكات: هل تعكس خيارات التكتيك أو تشمل أي جوانب ذات صلة بالنوع االجتامعي )اجلندر(  •
مثل االختالف يف األدوار بني الرجل واملرأة وعالقات القوة والوصول إىل املوارد واختاذ القرارات؟

ما هي الفرص املتاحة للقيادة والتنفيذ التي يمكنكم مشاركتها مع احللفاء لتعزيز قدرات منظمتكم وتعزيز  •
النساء، األشخاص ذوي  املدافعة اخلاصة بكم؟ وكيف يمكنكم ضامن متثيل فئتكم املستهدفة )مثل  محلة 

اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهود احلشد التي تقومون هبا؟ •

ما هو الغرض من استخدام التكنولوجيا )االتصال من أجل التنسيق والتواصل من أجل زيادة الوعي  ▪
والتواصل من أجل حشد اإلجراءات، وما إىل ذلك(؟

من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

اعرف خصمك

كيف سيكون رد فعل املعارضني عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صّناع القرار
الفئة	املستهدفة:	اهليئات احلكومية - السيام وزارة التنمية اإلجتامعية. 

التكتيك	الذي	تم	اختياره: توقيع مذكرة تفاهم.

املصطلحات  األهداف:	تقديم نتائج وتوصيات لالسرتاتيجية الوطنية لأليتام؛ وضامن تكييف واستخدام  
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 املوىص هبا للنقاشات املستقبلية وغريها من التوصيات لسياسة احلكومة املستقبلية؛ والعمل بشكل تعاوين عىل 
التوصيات لضامن رعاية ودعم ال ينطويان عىل متييز لأليتام والشباب فاقدي السند األرسي.

النتائج:

عادة  التفاهم  مذكرات  وتوفر  واملركز.  اإلجتامعية  التنمية  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  التفاهم:  مذكرة	
األساس الرسمي للعالقات والتبادالت. وقد تستغرق هذه العملية وقتًا عند التعامل مع اهليئات احلكومية التي 
املركز من  التفاهم، متّكن  املدين. وبمجرد توقيع مذكرة  للتفاعل مع املجتمع  تتبع بروتوكوالت حمّددة  جيب أن 
التواصل مع وزارة التنمية اإلجتامعية للوصول إىل املعلومات والتنسيق مع املوظفني ومقدمي الرعاية. غري أن 
التواصل مع وزارة التنمية اإلجتامعية استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وتم اإلستنتاج بأنه ال يمكن إجراء أي 
مقابالت قبل إبرام مذكرة تفاهم بني املركز ووزارة التنمية  اإلجتامعية. وأّدى ذلك إىل حدوث تأخريات وأّثر عىل 
إمكانية الوصول إىل املعلومات. عىل سبيل املثال، مل يتمكن فريق املركز من احلصول عىل تعاريف وزارة التنمية 

اإلجتامعية وإحصاءاهتا من أجل إستكامل التعاريف واإلحصاءات املذكورة يف بحوث األدبيات.

املدين،  املجتمع  والتي تشمل منظامت  الوزارة  تعقدها  التي  املقبولة: خالل اإلجتامعات  املصطلحات	 استخدام	
يستخدم املشاركون املصطلحات املتفق عليها لإلشارة إىل األيتام أو خّرجيي دور الرعاية أو الشباب فاقدي السند 
األرسي. وعندما يستخدم أشخاص أي من املصطلحات التي تنطوي عىل متييز أو وصم، فإنم يسارعون إىل 

تصويب تلك املصطلحات.

اإلسرتاتيجية	الوطنية	لأليتام: عىل الرغم من أن املركز مل يتمكن من الوفاء بأحد أهدافه، وهو مراجعة أو تقديم 
توصيات لإلسرتاتيجية الوطنية لأليتام يف األردن، إال أنه أّثر عىل معامل املناقشات. ولسوء احلظ، مل يتمّكن املركز 
2012، فإنه  أبدًا من احلصول عىل نسخة من اإلسرتاتيجية الوطنية لأليتام. ووفقًا لبيان صحفي صدر يف عام 
كان جيري تنقيحها. ويف عام 2014، تم إرساهلا إىل الديوان امللكي لوضع اللمسات األخرية. ويف عام 2016 
كان جيري اإلشارة إليها، ولكن املركز مل يتمكن من احلصول عىل نسخة منها. غري أن هناك تصورًا بأن األيتام، 
والسيام األطفال والشباب فاقدي السند األرسي، وأولئك الذين يتخرجون من دور الرعاية، قد أصبحوا اآلن 

ضمن »الفئات الضعيفة/اهلشة«.

التنسيق: اكتسب موظفو املركز قدرًا كبريًا من اخلبة يف العمل مع نظرائهم احلكوميني.

التفكير في اشراك صناع القرار
توّفر عنارص إجراء املدافعة هذه فرصًا ممتازة إلرشاك صنّاع القرار واالعرتاف باإلنجازات التي حتققت يف رحلة 
التغيري اخلاصة بكم. ومن املهم أن نالحظ أن التكنولوجيا قد تساعد عىل تعزيز جهودكم يف كل جمال. وعالوة 
عىل ذلك، انظروا يف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم حتضرياتكم إلرشاك صنّاع القرار لتعزيز جهود املدافعة 

اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص إجراءات املدافعة التي تم بيانا:

اعرف نفسك

البناء	التنظيمي	للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلباء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلباء، وما إىل ذلك(؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪
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اعرف خصمك

	البحث •

كيف يمكن للبحوث أن حترّضكم للتفاعل مع صنّاع القرار الذين قد يعارضون موقفكم أو توصياتكم؟ ▪

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟

إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

اعرف ساحة المدافعة

احلشد •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك	صنّاع	القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهونا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  خمتلفة يف عمليات صنع  مستهدفة  فئات  يمكنكم إرشاك  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعونا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي االعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪

المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية

ترد النتائج العامة للمدافعة يف النتائج املبينة أعاله. ومن أجل مجع توصيات بشأن اإلجراءات املستقبلية، ُعقدت 
اخلدمات.  مقّدمي  الرعاية، وشبكة  دور  املركز، وخّرجيي  اإلدارة يف  كبار موظفي  مع  االجتامعات  سلسلة من 
وشملت هذه االجتامعات مقابالت جمموعات الرتكيز، ومقابالت فردية مع املخبين الرئيسيني، واألشخاص 
الرئيسيني املوىص هبم للتشاور معهم من قبل أصحاب املصلحة. وأجريت مقابالت مع ما جمموعه 24 شخصًا. 
ولسوء احلظ، مل يتمكن فريق التقييم من مقابلة أي شخص من احلكومة. وترد أدناه توصية مستقبلية حمددة من 

كل فئة من فئات أصحاب املصلحة:

لتدريب  • أطول  مدة  توفري  األرسي:  السند  فاقدي  الشباب  من  األقران  الباحثون  الرعاية/  دور  خّرجيو 
األقران.

شبكة مقّدمي اخلدمات: وضع رشوط مرجعية أو اختصاصات واضحة لألدوار واملسؤوليات. •

أعضاء فريق املركز: زيادة التواصل بني أعضاء الفريق من خالل اجتامعات الفريق العادية. •

وزارة التنمية اإلجتامعية: عىل الرغم من أنه مل تتم مقابلة أي شخص من وزارة التنمية اإلجتامعية، كانت  •
توصية أعضاء فريق املركز هي ضامن دور أكب للوزارة من خالل إرشاكها منذ البداية يف أي جهود مستقبلية.
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العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة  
والخطوة الثانية: بناء رؤية 

تعزيز التزام الشبكة بالمدافعة من أجل خرّيجي دور الرعاية

عاد املركز إىل اخلطوة 1 واخلطوة 2 عندما نظروا إىل الوراء إىل شجرة املشكلة التي كانوا قد أنشأوها يف البداية 
حول هذه القضية وعندما كانوا يف رحلة التغيري. وكنتيجة مبارشة لتأثري هؤالء الشباب عىل املوظفني، وّسع املركز 
مهمة منظمتهم لتشمل أعامل املدافعة املبارشة هلذه الفئة الضعيفة واهلشة. وقد عقدوا العزم عىل تركيز جهودهم 
يف الفرتة القادمة عىل حتقيق هدفهم الثاين:	إنشاء	شبكة	من	منظامت	املجتمع	املدين	التي	تقدم	خدمات	خلّرجيي	دور	

الرعاية	يف	األردن	بالتنسيق	مع	وزارة	التنمية	االجتامعية.

للعمل عىل وجه   )FHI360( الدولية  املعهد عىل منحة من منظمة صحة األرسة  2017: حصل  خالل عام 
التحديد مع شبكة اإلحالة ملنظامت املجتمع املدين التي تشمل الشؤون القانونية واإلجتامعية والنفسية وتنظيم 
رئيسية  بأساليب  الشبكة  وخترج  اإلجتامعية.  التنمية  وزارة  ذلك  يف  بام  ذلك،  إىل  وما  املهني  والتعليم  األرسة 
ملعاجلة الثغرات بالنسبة خلّرجيي دور الرعاية، بام يف ذلك مذكرة تفاهم، ومدونة أخالقيات، وأنظمة داخلية هلذه 
يف  رواد  بصفتهم  األرسة  صحة  ومعهد  »َسكينة«  مع  احلاالت  إدارة  نظام  إىل  اإلحالة  شبكة  وتستند  املنظامت. 
خبهتم مع هذه املجموعة املستهدفة من خّرجيي دور الرعاية. ويوجد لدى كل منظمة يف هذه الشبكة من مخسة 

إىل ستة مدراء حالة.

وقد أجريت عملية »إعرف نفسك« ملعرفة ما الذي تستطيع كل منظمة أن تقّدمه خلّرجيي دور الرعاية يف شبكة 
اإلحالة. وتقوم الشبكة أيضًا بتطوير أداة لتقييم اإلحتياجات والتي سيتم تدريب مدراء احلاالت عىل استخدامها 
التنمية  وزارة  ُتقّدم  املثال،  سبيل  فعىل  املناسبة.  املؤسسية  اإلحالة  مع  الرعاية  دور  خّرجيي  مطابقة  أجل  من 
أو  مهني  تعليم  عىل  للحصول  املؤهلني  الرعاية  دور  خلرجيي  أموال  لتوفري  األمان  لصندوق  أمواالً  اإلجتامعية 
تعليم عايل. لسوء احلظ، فإن معظم خّرجيي دور الرعاية غري جاهزين لإلستفادة من هذه األموال. وسوف يكون 

صندوق األمان قادرًا عىل تطوير امللف األول ملدير احلالة للبدء يف عملية اإلحالة.

سوف يقوم املركز بإجراء بحث حول مدى الفائدة من »جمموعة أدوات خّرجيي دور الرعاية« وبناء عىل جتربة 
املستخدمني الفعلية خلّرجيي دور الرعاية، سيتم تطوير نسخة منقحة. وبالنظر إىل املستقبل، يرغب املركز يف إنتاج 

كتاب صويت يف ناية املطاف إلستهداف خّرجيي دور الرعاية من األميني.

تكمن املسامهة الكبرية يف املعلومات والتحليالت البحثية واملدافعة التي تم إجراؤها حتى تارخيه والتي سوف 
تستمر لتوجيه ليس جهود املدافعة التي يقوم هبا املركز فحسب ولكن من املؤكد أنا سُتسهم يف جمموعة واسعة 
الضعيفة واملهمشة من  الفئة  للتمييز ضد هذه  املستقبلية من قبل آخرين ملكافحة األسباب اجلذرية  من اجلهود 

السكان.

التفّكر في خطة العمل
اعرف نفسك

انظروا يف حالة محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

ما الذي تغري يف املشكلة بسبب محلتكم؟ ما الذي تغري بالنسبة ألصحاب املصلحة؟ كيف تم إرشاك الفئات  •
املهمشة ومتكينها يف القيادة وصنع القرار؟

ما هي امُلنجزات املرحلية املحددة يف عنارص إجراءات املدافعة اخلاصة البناء التنظيمي للحملة،  والبحث،  •
واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار؟

كيف عّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

»يف ناية املطاف نحن نريد أن نعمل عىل الوقاية. وهذا يبدأ مع 
أولئك الذين تبلغ أعامرهم 14 عامًا، قبل أن يغادروا الرعاية. 
النظر يف  بنا عىل إعادة  آلية اإلحالة اخلاصة  ونأمل أن تساعدنا 
دور  خّرجيو  يواجهها  التي  املشرتكة  املشاكل  وحتديد  الثغرات، 

الرعاية ثم العمل عىل منع تلك املشاكل والوقاية منها«.
الدكتورة	عايدة	السعيد،	مديرة	املركز
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تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •

هل ما زالت املنجزات املرحلية التالية يف رحلة التغيري اخلاصة بكم ذات صلة بناء علی السياق احلايل؟ •

كيف يمكنكم إرشاك حلفائكم يف حتديد أولويات املنجز املرحيل التايل يف رحلة التغيري اخلاصة بكم؟ كيف  •
يمكن إرشاك النساء والفئات املهمشة األخرى ومتكينهم بشكل أكب للمشاركة يف القيادة وصنع القرار يف 

املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

ما هو املطلوب يف السياق احلايل إلحراز تقّدم نحو رؤيتكم؟ •

اعرف خصمك

كيف استجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  معارضيكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم  كيف 
استجابة؟

ما هي االستعدادات التي يمكنكم اختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل املعارضني؟ •
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نظرة عامة
قضية المدافعة

احلق يف املشاركة يف عمليات احلكم يف البلد )املادة 21 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(. 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

املشاركة )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 21 (2

نطاق المدافعة     

وطني
عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وارشاك صنّاع  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الرتويج/التعزيز •

فترة الحملة  

من 1 متوز/يوليو، 2014 - 31 كانون الثاين/يناير، 2018 )مرشوع 209 شارع امللك حسني الذي يتضمن 
الثاين.  ُبِذلت خالل املوسم  التي  الثالث( مع تقييم مستقل ملدى مالءمة وفعالية اجلهود  الثاين واملوسم  املوسم 
ومن اجلدير بالذكر أنه خالل هذه الفرتة، نّفذت رشكة اخلط الرمادي لألفالم )يشار إليها »الرشكة«( محلة موجزة 
يف الفرتة التي سبقت االنتخابات البملانية )أيلول/سبتمب 2016( هدفت إىل رفع الوعي، السيام بني الشباب 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و25 حول دورهم كناخبني، من خالل املسامهة يف  فهمهم وحتفيز مشاركتهم يف 
التصويت القائم عىل أساس القضايا، ومساءلة النواب يف الفرتة التي تسبق االنتخابات البملانية )محلة	رفع	الوعي	

بالتصويت	عىل	أساس	القضايا(.

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  املصدر:   1

نج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( حقوق اإلنسان 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
السياق  األربع يف أي جمال حسب  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
يتم وضع  قد   :23 املادة  املثال،  احلق. عىل سبيل  انتهاك  فيه  يتم  الذي 
من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف  العامل  نقابات  إىل  االنضامم  يف  احلق 
»املشاركة« حيث يكون التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 21 )1(: لكل شخص 

وإما  مبارشة  إما  لبلده،  العامة  الشئون  إدارة  يف  املشاركة  حق 
بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
املنهجية، فقد حّدد جماالت العمل هذه والتكنولوجيا عىل أنا 
املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  والتقّدم  العمل  لتقييم  رئيسية  جماالت 
من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  والعيوب 
مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل  املدافعة  إجراء  عنارص 

للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
تم الرّتكيز بشـــكل كبـــري عىل الدور القيـــادي للبملان يف هندســـة جهود اإلصالح حتـــت القبة. ويف حني 
أن هـــذا الرّتكيز ســـليم من الناحيـــة النظرية إال أنه يتســـبب يف إشـــكالية عىل أرض الواقع بســـبب عدم 
الثقـــة لدى املواطنـــني يف أداء البملـــان وعدم الرىض عـــن ذلك األداء حاليـــًا. ورّدًا عـــىل ذلك، عززت 
رشكة اخلـــط الرمادي لألفالم حـــق األردنيني يف املشـــاركة يف عمليات احلكم يف البلد من خالل سلســـلة 
برامج مبتكرة عىل اإلنرتنت تســـمى 209	شـــارع	امللك	حســـني. وكان هدفهم األســـمى تغيري وجهات 
نظر األردنيـــني ومواقفهم وعاداهتـــم يف التصويت يف االنتخابـــات البملانية. وجتاوزت سلســـلة احللقات 

توقعاهتـــم يف زيادة معرفة املواطنني ومشـــاركتهم.

ومن خالل منصـــة تلفزيون اإلنرتنـــت عرمرم 4، أنتجت الرشكـــة ما جمموعه 32 حلقة من 209	شـــارع	
امللك	حســـني لتضع بني يدي املشـــاهدين حتديثات شـــهرية لعمل البملان وجلســـاته )حيـــث تم إنتاج 
25 حلقـــة و3 من إعالنـــات اخلدمة العامة خالل املوســـم الثاين، وتـــم إنتاج 7 حلقات يف إطار املوســـم 
الثالث(. واختذت سلســـلة احللقـــات عىل اإلنرتنت شـــكل هيئة رقابة عـــىل البملان، مما يعّزز الشـــفافية 
ويوفـــر للمتابعني تغطيـــة إعالمية نوعية للجلســـات البملانية. وتـــم تنفيذ »محلة	رفع	الوعـــي	بالتصويت	
عىل	أســـاس	القضايا« خالل الفـــرتة الزمنية هلـــذه احللقات يف فرتة اإلعـــداد لالنتخابـــات البملانية التي 
جـــرت يف أيلول/ســـبتمب 2016، حيث قامت الرشكة بنـــرش ثامنية مقاطع فيديو وأربعة رســـوم متحركة 
وثـــالث أوراق بحثيـــة، رّكزت عىل املســـتويات املختلفـــة لتمثيـــل املواطنني، والتصويت عىل أســـاس 
القضايا، واملنصات االقتصادية والسياســـية، واســـتخدمت قضيتـــني وطنيتني مها الرضيبـــة والتوظيف، 
كأمثلة عىل السياســـات املتوقعة من املرشـــحني. وتـــّم بث مقاطع الفيديو والرســـوم املتحركـــة التي تم 

إنتاجهـــا يف إطار هـــذه احلملة من خالل قناة 209 شـــارع امللك حســـني. 

ومـــن أجل قيـــاس األثر الـــذي أحدثته، ســـعت الرشكـــة إىل إجراء تقييـــم خارجي مســـتقل للجهود 
املبذولة خالل املوســـم الثاين مـــن مرشوع »209	شـــارع	امللك	حســـني« اخلاص هبا. وعـــىل الرغم من 
أن معدل من أجابوا عىل االســـتطالع عـــب اإلنرتنت يمكن اعتبـــاره أحد معّوقات التقييـــم، إال أن 95 % 
من املســـَتطَلعني قالوا إن سلســـلة احللقات عىل اإلنرتنت قد زادت وعيهم باجللســـات البملانية وســـّلطت 
الضـــوء عـــىل دور البملان والقوانـــني. وقال أكثر مـــن 77 % من املســـَتطَلعني إن سلســـلة احللقات عىل 
اإلنرتنت قد شـــّجعتهم عـــىل التفاعل مـــع البملان من خـــالل واحد أو أكثـــر من هذه األنشـــطة التي 
من شـــأنا تغيري الســـلوك: متابعة األخبار البملانيـــة عن كثب، ومراقبـــة نواهبم، والبحث يف الشـــؤون 

البملانية، ومناقشـــة البملان مع أصدقائهم، وغرس الشـــعور باملســـؤولية، واملشـــاركة يف االنتخابات.

يف البدايـــة، أجرت الرشكة حتليـــاًل إعالميًا ووجدت بأنـــه مل يكن هناك مصدر لألخبـــار يمنح الناس نظرة 
واقعيـــة عام حيدث بشـــأن العمليـــة الترشيعية يف البملـــان. وأّكد حتليلها بـــأن هناك افتقـــار للمعلومات 
املتعلقة بـــام تتضمنّه العملية فعليًا. وســـاهم عامالن رئيســـيان يف أمهيـــة ومالءمة قيـــام الرشكة بإطالق 

اإلنرتنت: امللك	حســـني عىل  209	شـــارع	 سلسلة حلقات 

التغطية اإلعالمية املضللة للبملان والتي تركز عىل املشاحنات والعنف وسوء السلوك، أو يساء وصفها عىل . 1
أنا أخبار جادة، ويف كثري من احلاالت تكون متحيزة وخارجة عن السياق، مما يعّزز وجهات نظر املواطنني 

السلبية جتاه البملان.

عدم معرفة املواطنني لدور البملان مما يؤدي إىل عدم املباالة يف احلياة البملانية، وعدم كفاية الرقابة عىل أداء . 2
النواب، وبالتايل ضعف املساءلة.

وباإلضافـــة إىل ذلك، فقد متّيز التاريـــخ املعارص لألردن بوجـــود فرتيت تعليق للحيـــاة البملانية، وحاالت 
ل العشـــائر عىل األحزاب السياســـية. وقد أدى  حّل متكـــررة، وتزوير األصوات، وقانـــون انتخاب يفضِّ
ذلـــك إىل برملانات ضعيفـــة متتالية ال ترقى إىل مســـتوى توقعـــات املواطنني. وقد أظهر اســـتطالع للرأي 
أجراه مرصـــد البملان األردين5 أن 58.6 % من األردنيني يشـــّككون يف قدرة النواب عىل مناقشـــة ومعاجلة 
التحديـــات التي تواجـــه البلد. وقد أّثـــر ضعف احليـــاة البملانية عـــىل إدراك الناس وســـلوكياهتم جتاه 
 الدور األســـايس للبملان. وال يرى ســـوى 9 % مـــن األردنيني بـــأن دور البملان هو ترشيعـــي 6، واختار

رشكة  أطلقتها  التي  عرمرم،   - اإلنرتنت  تلفزيون  منصة   4

إلكرتونية  منصة  عن  عبارة  هي  لألفالم،  الرمادي  اخلط 
وجهة  يف  وبرامج  فيديو  مقاطع  تعرض  العربية  باللغة 
والفعاليات  األحداث  حول  متمّدنة  وبطريقة  بديلة  نظر 

 وتشمل سلسلة برامج 209 شارع امللك حسني. 
http://aramram.com/about-us

5  مرصد البملان األردين، استطالع للرأي حول أداء املجلس 

القدس  مركز  األردن،   - عامن   ،2012 عرش،  السادس 
https://bit.ly/2sMLuB4،للدراسات السياسية

فيام  األردين  املجتمع  داخل  االجتاهات  حتّري  راصد،   6

يف  واملشاركة  السياسية  واملعرفة  السياسية  باألحزاب  يتعلق 
االنتخابات، 2012، عامن، األردن، مركز احلياة، 

https://bit.ly/2JLxOQu

http://aramram.com/about-us
https://bit.ly/2sMLuB4
https://bit.ly/2sMLuB4
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76 % من الناخبني مرشـــحيهم عىل أســـاس عشـــائر أو لقاء خدمات 7. وتســـهم هـــذه العوامل كلها يف 
الصورة الســـلبية للبملـــان األردين لدى املواطنني والشـــعور العـــام بالالمباالة جتاهه.

أشارت دراسة قام هبا البنك الدويل واملعهد الديمقراطي الوطني8 ملنظامت الرصد البملاين )PMOs( إىل أن تغطية 
انتباه املواطنني ورضورة  البملان من قبل منظامت الرصد البملاين جيب أن حتّقق توازنًا ما بني الرغبة يف جذب 
انتقاد البملان بشكل بنّاء بطريقة يمكن أن تفيد كال الطرفني، املواطنني واملرّشعني. وعندما تؤكد أنشطة منظامت 
الرصد البملاين استخفاف املواطنني بالبملان، فإن هذا يمكن أن يؤدي يف الواقع إىل تقويض احلكم الديمقراطي. 
املواطنني  بتيسري وتعزيز معرفة  البملاين  الرصد  تقوم منظامت  أنه عندما  أيضًا  الدراسة  ومع ذلك، فقد كشفت 
بالبملان، فإن ذلك يعزز عدة مكونات للحكم الديمقراطي مثل مشاركة املواطنني يف العملية الترشيعية، ومساءلة 
البملانات أمام الناخبني، واإلصالح البملاين. وأشارت الدراسة إىل أن الشفافية والوصول إىل املعلومات يؤديان 

يف ناية املطاف إىل زيادة تأثري املواطن عىل النهج العام للحكومة.

وعندمـــا ال يعـــي املواطنون هـــذه العملية، فإن هذا حيّد من مشـــاركة األشـــخاص. حيـــث ال ينتخبون 
أو يشـــاركون بطرق أخـــرى. وتناولت سلســـلة احللقات عىل اإلنرتنـــت أوجه القصور هـــذه من خالل 
الرتويـــج والتخصـــص يف تغطية احليـــاة البملانية يف األردن مع الرتكيز عىل حقوق اإلنســـان، واملشـــاركة 
السياســـية، واملسؤولية املدنية، واالســـتدامة، والتنوع. وســـّلطت سلســـلة حلقات الرشكة عىل اإلنرتنت 
بعنوان 209	شـــارع	امللك	حســـني الضوء عـــىل دور البملان كهيئة صنع سياســـات خاضعة للمســـاءلة. 
وقـــد حاولت هذه السلســـلة مـــن احللقـــات أن تقنع متابعينهـــا أنه بدالً مـــن أن يكون النـــواب عبارة 
عـــن مقّدمي خدمـــات مدفوعني بمصلحة شـــخصية، جيب أن يمّثلـــوا آراء املواطنني. وإن هـــذه العملية 
املعروفة باســـم املعلوماتيـــة البملانية التي تقوم هبـــا الرشكة هي اجتـــاه متناٍم. فهي تســـتخدم تكنولوجيا 
املعلومـــات واالتصـــاالت لتعزيز املشـــاركة البملانية البنّاءة من خـــالل تطوير أدوات تســـاعد املواطنني 
عـــىل فهم العمل البملـــاين والعمليات الترشيعيـــة. وهي تنطوي عـــىل رقابة برملانية وتقديـــم تقارير جيدة 
لتعزيـــز املشـــاركة البملانية البنّاءة من خـــالل تطويـــر أدوات ومعلومات بلغة واضحة تســـاعد املواطنني 
عىل فهم العمـــل البملاين والعمليات الترشيعية. ولقد شـــّكلت سلســـلة حلقات الرشكـــة عىل اإلنرتنت 
209	شـــارع	امللك	حســـني مســـامهة كبرية يف تزويد املواطنني بمعرفة قانونية أكـــب ومتكينهم من الوصول 

السياسية. العملية  إىل 

اإلنجازات
املدين  املجتمع  النواب ومنظامت  ثقة  اكتسبت  امللك حسني  209 شارع  أن سلسلة حلقات  بمكان  من األمهية 
التي عملت معهم عن كثب. كام اجتذبت هذه السلسلة من احللقات عىل اإلنرتنت قاعدة واسعة من اجلامهري 
للمشاركة يف احلوار العام حول قضايا خمتارة، السيام بني األردنينيً  اليافعني. ومن املهم مالحظة أن صيغة مقاطع 
من   %  65 أعامر  ترتاوح  حيث  الشباب،  من  املواطنني  جذب  يف  ناجحة  كانت  منها،  القصرية  خاصة  الفيديو، 

املتابعني بني 18 و34 عامًا.

لقد قام التقييم اخلارجي املستقل الذي أجري لسلسلة حلقات 209	شارع	امللك	حسني عىل اإلنرتنت )املوسم 
الثاين( بتقييم قدرة هذه السلسلة عىل حتقيق أهدافها. وُيظهر	الشكل	1 متوسط مدى الوصول لكل حلقة ومدى 
الفيديو  مقاطع  عىل  املواطنني  تعليقات  عدد  عىل  الضوء  املعلومات  هذه  وتّسلط  اإلمجايل.  والتفاعل  الوصول 
73000. وكعينة ممثلة،  وخمططات املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس( والصور الثابتة التي وصلت إىل حوايل 

استهدف التقييم 5 % من إمجايل التعليقات أو 3656 من أفراد املواطنني إلجراء استطالع عب اإلنرتنت. 

وتم نرش االستطالع عىل اإلنرتنت ملدة مخسة أسابيع وتم احلصول عىل 1590 استجابة فعلية عىل هذا االستطالع. 
وكام ُذكر سابقًا، يف حني أن معدل من أجابوا عىل االستطالع عب اإلنرتنت يمكن اعتباره أحد معّوقات التقييم، 
إال أنه من اجلدير بالذكر أن 92 % من املشاركني يف استطالع الرأي عب اإلنرتنت أشاروا إىل أن 209	شارع	امللك	

حسني ساعدهم يف متابعة األنشطة البملانية.

وباإلضافة إىل املسح عب اإلنرتنت، تضّمن التقييم اخلارجي مقابالت هاتفية معّمقة. وعىل الرغم من استهداف 
مخسني، تم إكامل املقابالت مع عرشين مستطَلعًا باستخدام املعايري التالية بناًء عىل نتائج االستطالع عب اإلنرتنت:

مستوى املشاركة، أي عدد املرات التي زاروا فيها صفحة 209	شارع	امللك	حسني عىل الفيسبوك. 1

مستوى الزيادة يف املعرفة. 2

النوع االجتامعي. 3

املوقع/املكان. 4

يف  الديمقراطية  وضع  االسرتاتيجية،  الدراسات  مركز   7

األردن، 2012، عامن - األردن، اجلامعة األردنية،
https://bit.ly/2l0gNDZ

8 تعزيز املساءلة البملانية ومشاركة املواطنني والوصول إىل 

املعلومات: استطالع عاملي ملنظامت الرصد البملاين، أندرو 
جي. ماندلباوم، 2012، املعهد الديمقراطي الوطني ومعهد 

https://bit.ly/2LCdQF5 .البنك الدويل، املصدر

https://bit.ly/2l0gNDZ
https://bit.ly/2l0gNDZ
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يف  بام  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  مع  إضافية  معّمقة  تقييم  مقابالت  وأجريت 
للعادات  النواب إىل حتليل  قائمة  املدين. واستندت  املجتمع  النواب ومنظامت  ذلك 
اإللكرتونية لـ50 نائبًا تم اختيارهم عشوائيًا ومتت مقابلة عرشة نواب منهم. وكان 
خمتلف  يف  الرشكة  مع  تعاونت  التي  املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   42 هناك 
هلذه  االختيار  معايري  وتضّمنت  منها.  مخس  مع  مقابالت  إجراء  وتم  احللقات 
)ملنظامت  األنشطة  ونوع  للنواب(؛  نشط  غري  أو  )نشط  املشاركة  مستوى  املقابالت 

املجتمع املدين(.

العديد من  أدناه، حّددت  اكتامالً  أكثر  نحو  تناوهلا عىل  يتم  التي  التقييم،  نتائج  وإن 
لألخبار  االستهالكية  العادات  استدامتها:  يمكن  التي  للفوائد  الرئيسية  املؤرشات 

البملانية؛ ومعرفة احلياة البملانية؛ واملواقف جتاه عادات التصويت.

العادات االستهالكية لألخبار البرلمانية: التغطية  
اإلعالمية ومشاركة الشباب

التغطية  209	شارع	امللك	حسني يف معاجلة نقص  نجحت سلسلة حلقات الرشكة 
اإلعالمية الكافية واحلافلة باملعلومات حول البملان وكذلك يف جذب مجهور واسع 
ويافع.  وباملقارنة مع املنافذ اإلعالمية األخرى، ُتعتب التغطية اإلعالمية التي قامت 

هبا الرشكة أكثر تفصياًل يف تغطية كل من البملان واالنتخابات.

التوعية  لغرض  االجتامعي  التواصل  وسائل  تستخدم  التي  املنظامت  تزايد  ومع 
وبلغ   .9 االجتامعي  التواصل  وسائل  أنشطة  وقياس  فهم  املهم  فمن  واملشاركة، 
الوصول اإلمجايل ملقاطع فيديو حلقات 209	شارع	امللك	حسني	9701234 وبلغ 
عدد املشاهدات الفعلية ملقاطع الفيديو 2082508 )انظر	الشكل	1(. وجتاوز ذلك 

توقعات الرشكة وشّكل 21.4 % من إمجايل الوصول. وزاد عدد مشاهدات مقاطع الفيديو ومشاركة املواطنني 
 130269 الفيسبوك نشطة للغاية حيث يوجد  209 شارع امللك حسني عىل  مع تطور احللقات. وإن صفحة 
متابعًا يتألفون من قاعدة معجبني بنسبة 73 % من الذكور و27 % من اإلناث. وكوسيلة تواصل، متّكن الفيسبوك 
مّثل  الفيسبوك،  عىل  الرشكة  موقع  حتليل  إىل  واستنادًا  املستهدفون.  الشباب  املتابعني  إىل  بنجاح  الوصول  من 
الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و34 عامًا 65 % من املواطنني )29 % ترتاوح أعامرهم بني 18 و24، 
و36 % ترتاوح أعامرهم بني 25 و34(. ومن اجلدير بالذكر أن نسبة 17 % إضافية من املتابعني كانت بني 35 
وسائل  استخدام  عليهم  يسهل  الذين  سنًا  األصغر  األردنيني  السكان  بوضوح  املتابعني  مّثل  وقد  عامًا.  و44 
التواصل االجتامعي واملشاركة من خالهلا. وقد أنشأت صفحة الفيسبوك نقاشًا قويًا عب اإلنرتنت مع أكثر من 
73000 تعليق مما سّجل 23 % من إمجايل التفاعل )انظر	الشكل	1(. غري أنم واجهوا حتديات يف حتقيق تفاعل 

من قبل النساء. 

معرفة	الربملان:	الشفافية	ودور	الربملان	)الرقابة	واملوازنة	والترشيعات(

البملانية،  الشفافية  امللك	حسني عىل اإلنرتنت من  209	شارع	 الرئيسية لسلسلة حلقات  الرسائل  لقد عززت 
انتخاب  وأمهية  الرقايب،  البملان  ودور  الترشيعات،  وحتليل  البملان،  ومسؤوليات  أدوار  عىل  الضوء  وسّلطت 

نواب مؤهلني يمثلون أولويات املواطنني.

ويف حني أن سلسلة احللقات عب اإلنرتنت مل تنجح يف إنشاء قناة تفاعل مبارشة عب اإلنرتنت بني النواب وعامة 
املتابعني، إال أنا نجحت يف رفع مستوى معرفة املتابعني بشأن األنشطة واألدوار واملسؤوليات البملانية. وقد تم 
91 % من املشاركني يف االستطالع عب اإلنرتنت إىل أن معرفتهم قد  التحّقق من صحة ذلك من خالل إشارة 
زادت حول القضايا والقوانني املهمة التي يتم مناقشتها يف البملان. وتم االستشهاد بمواضيع مثل املوازنة العامة 
مواضيع  هذه  وكانت  للمساءلة.  خاضعة  سياسات  صنع  كهيئة  البملان  ودور  والالمركزية  االنتخاب  وقانون 
40 % من املشاركني يف االستطالع التقييمي إىل زيادة معرفتهم  رئيسية تم استكشافها يف عدة حلقات. وأشار 
فهمهم  ازدياد  إىل   %  23 من  أكثر  وأشار  وإقرارها؛  ومناقشتها  الترشيعات  صياغة  يف  البملان  بدور  يتعلق  فيام 
لدور البملان يف الرقابة عىل أداء احلكومة؛ وحتّسن فهم 20 % من املستطَلعني لدور البملان كهيئة صنع سياسات 

خاضعة للمساءلة.

املواقف	وعادات	التصويت

من الصعب جدًا قياس التغيري يف املواقف دون رؤية تغريات سلوكية مقابلة. وكشف التقييم اخلارجي املستقل 
من   %  74 ذكر  حيث  التصويت.  سلوك  يف  تغيريات  إىل  أدت  التي  املواقف  يف  الكبرية  التحوالت  بعض  عن 
املشاركني يف االستطالع بأنم غرّيوا عاداهتم التصويتية نتيجة لتفاعلهم مع سلسلة حلقات 209	شارع	امللك	
حسني	عىل اإلنرتنت. عىل سبيل املثال، أشار 43 % إىل أنم قد اختاروا مرشحني يمثلون وجهات نظرهم. وقال 

الشكل	1: معلومات معدل التفاعل للعينة املستهدفة )5 %( 
من خالل مسوح ومقابالت تقييمية خارجية.

 »كل ما يتعلق بالسياسة يف األردن حيتاج إىل برنامج كهذا.«
	-	ذكر،	)18 - 25(،	الزرقاء

»فهمُت الدور احلقيقي للبملان الذي هو عىل عكس ما 
كنت أظنه بأنه مزّود خدمات. لقد جعلني أكثر إدراكًا 

حلقوقي«. - ذكر )18-25(، عاّمن

9 للحصول عىل ملّخص موجز ألنواع مقياس وسائل التواصل 

أساسية  قياس  أدوات   5 املقال:  هذا  إىل  ارجع  االجتامعي، 
بقياسها  تقوموا  أن  جيب  االجتامعي  التواصل  لوسائل  وسهلة 

اآلن، بواسطة جني ديرنغ ديفيس،
https://bit.ly/1S3jwXV
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قرابة 33 % انم صّوتوا عىل أساس قدرة املرشح/ة عىل التعامل مع الترشيعات، وبنى 31 % قرارهم عىل كيفية 
تعامل املرشحني مع القضايا الوطنية. ومن اجلدير بالذكر أن أكثر من 17 % ذكروا أنم حرضوا فعليًا مناظرات 

املرشحني وزاروا خيامهم مما ساعدهم عىل فهم البامج االنتخابية للمرشحني بشكل أفضل.

الدروس المستفادة
التالية حتديات ودروسًا أساسية للتأمل فيام يتعلق بتجربة الرشكة يف بحث وإنتاج  تقّدم عنارص إجراء املدافعة 
املشاركة يف عمليات  املواطنني يف  لتعزيز حق  امللك	حسني عب اإلنرتنت  209	شارع	 وتوزيع سلسلة حلقات 

احلكم يف البلد.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

الوفاء	باملواعيد	النهائية	لإلنتاج

من  حلقة  لكل  نسبيًا  السلس  التنفيذ  إىل  أدى  مما  اإلنتاج،  يف  كبرية  بخبة  يتمّتع  جدًا  قويًا  فريقًا  الرشكة  متتلك 
سلسلة حلقات 209	شارع	امللك	حسني. ولدى الرشكة أعضاء فريق من ذوي اخلبة للقيام باألدوار املحددة 
واملطلوبة. وقد تم بيان عملية اإلنتاج بشكل واضح، ويقوم املنتج املنّفذ بإدارة خط اإلنتاج الكيل لكل حلقة. ويف 
حني أن اجلدول الزمني للعمل يتذبذب عىل مدار العملية، يمكن أن يؤدي هذا إىل قيام املوظفني فعليًا بالعمل 

ليل نار للوفاء باملواعيد النهائية لإلنتاج.

الدروس	املستفادة:	إدارة	التوقعات	والنجاح	غري	املتوقع

حققت الرشكة تواصاًل أكب مما كان متوقعًا فيام يتعلق بمشاركة الناخبني يف االنتخابات البملانية يف عام 2016. 
حيث ذكرت مهس رباح من الرشكة: »عملنا عىل زيادة الوعي باالنتخابات البملانية وكان التواصل ضخاًم. لقد 
8 ماليني مشاهد/ة )متكرر(، ولكن مع وجود الكثري من املشاركات عىل شبكات التواصل  وصلنا إىل حوايل 
االجتامعي، مل نتمكن من أن ُنجاري التعليقات«. وأدى ذلك إىل رفع مستوى آمال الناس. غري أن النتيجة مل ترَق 
إىل مستوى توقعات الناس. وأّدى ذلك إىل الشعور بخيبة األمل واخلذالن، مع تعلم الرشكة درسًا بشأن احلاجة 
إىل معاجلة وإدارة توقعات املتابعني. فالتغيري يأخذ وقتًا ليحدث. ويعتقد املتابعني، وخاصة الشباب، بأن التغيري 
سيأيت بسعة. وإن بناء مشاركة املواطنني عملية طويلة. وسوف يتطلب األمر إعدادًا ووقتًا للوصول إىل تلك 

الغاية. 

ومع تطور سلسلة حلقات 209	شارع	امللك	حسني عب اإلنرتنت، حظيت الرشكة باملزيد من تفاعل املتابعون. 
عىل سبيل املثال، القت احللقة األخرية للرشكة بشأن النظام الرضيبي انتشارًا واسعًا ورسيعًا، حيث حظيت بأكثر 
من مليون مشاهد/ة وتم مشاركتها أكثر من 7000 مرة. ويف حني ُتعّد هذه نتائج مرغوب فيها، إال أن التأثري عىل 

البناء التنظيمي للحملة قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.

البحث

يتم سّن قوانني مهمة تؤثر عىل حياة املواطنني اليومية ولكنها تبقى خارج العملية اليومية. وأمضت الرشكة وقًتا 
امللك حسني. وتضّمن ذلك إجراء  209 شارع  طوياًل يف إجراء بحث مستفيض حول كل حلقة من حلقات 
مقابالت مع النواب وخباء ومنظامت جمتمع مدين. وتتعاون الرشكة مع واحدة أو اثنتني من منظامت املجتمع 
املدين لكل حلقة، مما جيعل من املمكن إجراء مقابالت مع أولئك الذين سبق هلم إجراء بحث معّمق واخلروج 
ملجلس  الداخيل  النظام  عىل  يؤثر  كيف  وخاصة  االنتخاب،  قانون  دراسة  املثال،  سبيل  عىل  حمددة.  بتوصيات 
النواب. وكشف هذا عن عملية ال جتعل البملان خاضعًا للمساءلة أمام املواطنني، بل وينتج عنه يف الواقع برملان 
القيام بعمله وكذلك  البملان عىل  الذي يؤثر عىل قدرة  الداخيل  النظام  ضعيف. وسّلط الضوء عىل مشاكل يف 
تصورات الناس. إن التزام الرشكة باحلصول عىل معلومات برملانية دقيقة ومهمة دفع الناس إىل املشاركة بنشاط 

أكب يف العمليات البملانية ومع نواهبم.

استخدام	الرسائل	اإلجيابية

املهم  من  ولكن  املتابعني.  انتباه  جلذب  جريئة  بيانات  إصدار  وتم  وموجزة.  بسيطة  املستخدمة  الرسائل  كانت 
مالحظة أن هذا النهج كان له نتائج عكسية يف بعض احلاالت. حيث تم النظر إىل بعض الرسائل عىل أنا سلبية، 
أو تفتقر إىل املوضوعية، أو أنا متشّبثة برأهيا إىل حد كبري، أو تتبنى وجهة نظر معينة. وعرفت الرشكة أن الرسائل 
السلبية تسببت يف اخّتاذ املتابعني ملوقف دفاعي بدالً من املشاركة يف مناقشة املوضوع. وكانت الرسائل اإلجيابية 
أحد الدروس اهلامة املستفادة باإلضافة إىل احلاجة إىل االستفادة من البحث ورصد ردود األفعال عىل الرسائل 

»فهمُت الفرق بني السياسات االقتصادية اليمينية واليسارية 
يف  تغيري  إحداث  يف  إمكانيته  ومدى  البملان  ومسؤولية 
يف  عاداهتم  الناس  غري  وإذا  الشعب.  إرادة  ومتثيل  األردن 

 التصويت، فيمكنهم تغيري الطريقة التي تدار هبا البالد«. 
	-	ذكر	)18-25(،	إربد
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حقوقي  أعرف  أصبحُت  قانونية.  خلفية  البنامج  »أعطاين 
ُمدِركة«.  كمواطِنة  ومسؤوليتي  البملان،  ومسؤولية   أكثر، 

-	أنثى	)40-60(،	الزرقاء

 املصدر: بعثة االحتاد األورويب ملراقبة االنتخابات،  
10

 اململكة األردنية اهلاشمية، االنتخابات البملانية، 
 20 أيلول/سبتمب، 2016، التقرير النهائي،

 13 ترشين الثاين/نوفمب، 2016، صفحة 45. 
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من أجل خلق تفاعل واحلفاظ عليه.

اجتذاب	اجلمهور	املستهدف	مع	احلفاظ	عىل	دّقة	املعلومات

قامت الرشكة بإجراء تغيريات كبرية عىل صيغة مقاطع الفيديو اخلاصة بسلسلة حلقات 209	شارع	امللك	حسني. 
30 دقيقة، وكانت ذات طابع أكاديمي أكثر، وشملت  ففي السابق، كانت احللقات ُتعَرض بصيغة مقاطع من 
تفاصيل معمقة حول قانون معنّي. ونتج عن ذلك اجتذاب متابعني من املحامني والنواب بشكل رئييس، وليس 
عامة الناس، وليس الشباب حتديدًا. وجّربت الرشكة كثريًا، ورصدت االجتاهات من مجيع أنحاء العامل ملعرفة ما 
يشاهده الناس يف األردن وعىل الصعيد الدويل. وقامت الرشكة أيضًا برصد وتفصيل التحليالت اخلاصة هبا. إن 
معظم متابعينهم كان من األردن وكذلك من األردنيني الذين يعيشون يف اخلارج، والذين يعيش كثري منهم يف 
دول اخلليج حتديدًا. وقاموا بعمل حتّول كبري، من صيغة 30 دقيقة إىل إنتاج حلقات ملدة ثامين دقائق ختّللها عرض 
»مقابالت موجزة« مع الناس. وكان من األمهية والصعوبة بمكان احلفاظ عىل دّقة املعلومات. ومن املهم بشكل 
خاص مالحظة أن عمليات البحث واملقابلة ظلت عىل نفس النسق. حيث ان الدرس األسايس هو فهم أنه يتعنّي 
بذل نفس القدر من الوقت واجلهد يف البحث بغض النظر عن طول صيغة مقطع الفيديو. حيث حدث التغيري يف 
عملية التلخيص التي أصبحت أكثر تركيزًا وكثافة. بل حتى أن صيغة الثامين دقائق قد تقلصت يف ناية املطاف 
إىل نطاق حلقات ترتاوح مدهتا من ثالث إىل أربع دقائق. والقت هذه احللقات القصرية انتشارًا رسيعًا وواسعًا. 
من  املستهدف  اجلمهور  جذب  يف  واضح  بشكل  جدًا  ناجحًا  القصرية  الفيديو  مقاطع  صيغ  إىل  التحول  وكان 
الشباب. ويف نفس الوقت، بغّض النظر عن طول الوقت املخصص لكل حلقة، كان من الرضوري احلفاظ عىل 

دقة وجودة املعلومات املقدمة.

 الحشد

لقد تم تعريف حشد املتابعني الذي قامت به الرشكة عىل أساس »املشاركة والتفاعل« - مثل التصويت، ومراقبة 
اجللسات البملانية، والتواصل املبارش مع النواب، وحماسبة البملان بشكل موضوعي. وكام أشري يف السابق، فقد 
أثبت استخدام وسائل التواصل االجتامعي أنه أداة تواصل فعالة إلرشاك الشباب األردين والتفاعل معهم. ويف 

الوقت نفسه، من املهم حتديد قيود عملية احلشد باستخدام منصات وسائل التواصل االجتامعي.

استخدام	وسائل	التواصل	االجتامعي	للمشاركة	والتفاعل

خّططت الرشكة الستخدام وسائل التواصل االجتامعي، والسيام صفحتها عىل الفيسبوك، كمنصة حلشد املتابعني 
للتفاعل مبارشة مع النواب. ولقد واجهت عائقًا مهاًم أمام هذا اهلدف عندما اكتشفت أن النواب ال يستخدمون 
أو ال يعرفون كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي بفعالية. وكان هذا بالتأكيد أحد عوامل عدم نجاحها 
املزيد  الستحداث  واضحة  حاجة  عن  هذا  وكشف  واملتابعني.  النواب  بني  اإلنرتنت  عب  تفاعل  قناة  إنشاء  يف 
من األساليب املبتكرة الثارة تفاعل ومشاركة بني النواب واملتابعني. وفيام يتعلق بالنواب املنتخبني يف انتخابات 
عام 2016، من 130 نائبًا املنتخبني يف 20 أيلول/سبتمب، كان 73 فوق سن الـ50 وكان 57 منهم دون سن 
الـ50 10. وهذا سوف يستمر بالتأكيد يف تشكيل حتٍد مستمر الستخدام وسائل التواصل االجتامعي لغرض هذه 

املشاركة والتفاعل )انظر قسم ارشاك صنّاع القرار(.

والحظت الرشكة أيضًا أنه مل يكن هناك اجتاه معني عند حتليل توقيت موعد إصدار مقاطع الفيديو وخمططات 
املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس(. حيث أن طبيعة وسائل التواصل االجتامعي جتعل الناس ينرشون املشاركات 
بسبب  الوزن  من  الكثري  االجتامعي  التواصل  إعطاء وسائل  إىل عدم  أيضًا  املواطنون  ويميل  أمرها.  ينسون  ثم 
التواصل  ظهور معلومات جديدة طوال الوقت. وهذا جيعل من الصعب احلفاظ عىل االهتامم وكذلك حتسني 
والتفاعل مع اجلامهري املستهدفة. وتدرك الرشكة حاجتها يف املستقبل لبناء التعاون مع وسائل اإلعالم األخرى 
لتحسني الدعاية والتسويق وتوزيع حلقات 209	شارع	امللك	حسني من خالل قنوات إعالمية أخرى عن طريق 

شبكة اإلنرتنت أو خارجها أو عىل التلفزيون.

معاجلة	أوجه	القصور	يف	املساواة	املبنية	عىل	النوع	االجتامعي	)اجلندر(

كان هناك اختالف واضح يف املشاركة املبنية عىل النوع االجتامعي، مع ضعف واضح يف جذب مشاركة اإلناث. 
وَعَزت الرشكة هذه الفجوة إىل عاملني رئيسيني: 1( مل تكن الرسائل الرئيسية تراعي النوع االجتامعي؛ و2( مل يتم 
تقديم معلومات وحقائق تتعلق بكيفية تأثري القوانني واملوضوعات التي نوقشت عىل النساء او عىل الرجال )من 

منظور النوع االجتامعي(.

عرضه  ليتم  أفالمها  أحد  الرشكة  قّدمت  النساء،  من  أوسع  قاعدة  إىل  للوصول  املعيقات  استكشاف  إطار  ويف 
ومناقشته من منظور النوع االجتامعي مع جمموعة من منظامت املجتمع املدين التي يموهلا برنامج USAID لدعم 
املستقبلية  القضايا  املناقشة، اختذت الرشكة إجراءات بشأن كيفية معاجلة  املدين. ونتيجة هلذه  املجتمع  مبادرات 
يف مقاطع الفيديو واألفالم القادمة. وأحدث هذا حتوالً يف منظورهم يف خماطبة النساء. عىل سبيل املثال، ُيعتب 

https://bit.ly/2sYFDYn
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قد  اللغة  يف  التحول  أن  هذا  وكشف  املذّكر.  لصيغة  منحازة  ولكنها  »حمايدًا«  الذكورية  للغة  العام  االستخدام 
حُيدث اختالفًا يف كيفية تفاعل املجتمع، والسيام النساء، مع احللقة. كام حّددوا احلاجة إىل تقييم كيفية تصوير 
االجتامعي  النوع  يف  خبري  قّدم  كام  النقاش.  ويف  ما  موضوع  حول  الرأي  وقائدات  واخلبريات  النساء  أصوات 
إنتاج بعض احللقات التي ركزت عىل القضايا التي سّلطت الضوء عىل  مراجعة حللقتني. ورشعت الرشكة يف 

ُسبل االنتصاف لعدم املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي مثل كوتا املرأة يف قانون االنتخاب.

إن استهداف املرأة بإعالنات ومشاركات حمددة وجهود أخرى ملعاجلة منظور النوع االجتامعي يمكن أن يفتح 
الباب ملزيد من مشاركة املرأة وتفاعلها يف املستقبل. هناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز عىل مراعاة النوع االجتامعي 
عند إعداد مقاطع الفيديو وخمططات املعلومات البيانية )إنفوجرافيكس( والصور الثابتة. بل حتى أن استخدام 
النوع االجتامعي يف  للنوع االجتامعي كهذه يشّكل حتديًا نظرًا لعدم وجود إرشادات حمددة تراعي  لغة مراعية 
اللغة العربية. حيث جيب أن تتوافق األفعال والصفات والضامئر مع الفاعل أو املبتدأ، ولذلك يمكن أن يكون 
تطوير  يف  والتجارب  االستكشافات  هذه  ولكن  حالة.  كل  يف  املذكر  بجانب  املؤنث  ُوِضع  إذا  للقارئ  مرهقًا 

خيارات لغوية تراعي النوع االجتامعي ستكون رضورية ملعاجلة فجوة املشاركة عىل أساس النوع االجتامعي. 

ويمكن القيام بمزيد من العمل التعاوين مع منظامت املجتمع املدين بشأن املساواة بني اجلنسيني فيام يتعلق باملشاركة 
السياسية من خالل جهود املدافعة إللقاء الضوء عىل أمهية إرشاك املرأة يف املناقشات وصياغة القوانني، فضاًل عن 
حتليل تأثري القوانني والترشيعات من منظور النوع االجتامعي. وجيب بذل جهود خاصة إلجياد وعرض نامذج 

نسائية حيتذى هبن.

جذب	تفاعل	ومشاركة	واسعني

حددت الرشكة بعض املالحظات واألفكار العامة للحشد املستقبيل وزيادة حافز متابعينها لالستمرار يف املشاركة 
والتفاعل حول القضايا التي هتّمهم:

التوسع يف املواضيع والقوانني وقضايا الرقابة التي تم تناوهلا . •

يف  • املقابالت  إجراء  خالل  من  مناقشتها  تتم  التي  باملواضيع  يتعلق  فيام  املواطنني  آراء  عىل  الرتكيز  زيادة 
الشوارع، واستطالعات الرأي عب اإلنرتنت، والقصص اإلنسانية التي توضح كيف تؤثر قرارات البملان 

عىل احلياة اليومية.

زيادة وترية اإلنتاج والنرش. •

البيد  • وإشعارات  النرش،  وتاريخ  مناقشتها  ستتم  التي  القادمة  املواضيع  يلّخص  للمتابعني  تقويم  إنشاء 
امللك	 شارع	 	209 متابعني  إىل  القادمة  احللقات  إصدار  ملواعيد  الرتويج  خالل  من  املحتملة  اإللكرتوين 

حسني.

عند  • تلقائيًا  الناس  بإعالم  يقوم  امللك	حسني  209	شارع	 لسلسلة حلقات  اخللوي  للهاتف  تطبيق  إنشاء 
صدور حلقة جديدة واملواضيع املشمولة.

اشراك صناع القرار

السياسات والتشارك يف اآلراء والتوصل إىل استنتاجات  بتقييم كل حلقة، قامت بتفحص  خالل قيام الرشكة 
وتوصيات حمددة . ومن املهم مالحظة أنا مل ُتضِف طابعًا شخصيًا ومل »تنتقد« سياسيني حمّددين بعينهم. وعىل 
الرغم من تصنيف الرشكة عىل أنا »وسيلة إعالم معارضة«، إال أنا اكتسبت سمعة بأنا مهنية للغاية، وذات 
لذلك،  ونتيجة  املعلومات.  حتليل  خالل  من  قضّيتها  إعداد  عىل  الرشكة  وركزت  ودقيقة.  واضحة  معلومات 
مؤيدين  وأشخاص  حكومية  دوائر  من  ومتابعني  إجيابية  سمعة  حسني  امللك	 شارع	 	209 حلقات  اكتسبت 
أي  دون  واملحافظني  الليباليني  النواب  من  كل  مع  جدًا  جيدة  عالقات  خلق  من  الرشكة  ومتكنت  للحكومة. 
صدامات. واحتاج النواب إىل وقت للتعرف عىل الرشكة وعملها حيث أنا وسيلة تبث عىل اإلنرتنت، وليس 
منفذًا إعالميًا كبريًا. واكتسبت الرشكة االحرتام عندما رأى النواب والدوائر احلكومية جودة عملها. ويف وقت 
الحق، ُمنِحت الرشكة حرية الوصول إىل البملان وحتى إىل االجتامعات املغلقة. وقد أدى ذلك إىل إقامة عالقات 

جيدة مع حوايل 50 نائبًا من إمجايل 150 نائبًا يف ذلك الوقت.

بناء	العالقات	واحلفاظ	عىل	الثقة

يتطلب بناء العالقات قدرًا كبريًا من الوقت والطاقة. وبصفتها وسيلة صغرية عىل اإلنرتنت، كانت هناك فرص 
قبل  من  رئييس  بشكل  القضايا  حول  املكثف  الرشكة  بحث  أجري  ولقد  تغتنمها.  أن  الرشكة  تستطيع  مما  أكثر 
النواب أنفسهم  اثنني، وأصبحا فعليًا »خبريين يف هذه القضايا«. وغدا هذا واضحًا عندما ال خيوض  موظفني 
بالتفصيل يف القوانني ألنم ال يملكون نفس القدر من املعلومات حول القضية كالتي يملكها موظفو الرشكة. 

من  أقل  عدد  »هناك  لألفالم  الرمادي	 اخلط	 رشكة	
النساء يف املناصب القيادية وليس مجيعهن عىل استعداد 
للتحدث علنًا، مما يعني أنه من األصعب حتديد منظور 

املرأة حول بعض املسائل«.
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وإن أحد الدروس املهمة هو احلفاظ عىل السية عند بناء العالقات مع صنّاع القرار. عىل سبيل املثال، إذا أعطَِيت 
الرشكة معلومات وُطِلب منها عدم استخدامها، فإنا ال تستخدمها حتى حتصل عىل »الضوء األخرض«. وقد 
ساعد هذا أيضًا عىل إعدادها وقدرهتا عىل فهم مبرات احلكومة جنبًا إىل جنب مع وجهات نظر أخرى حول 

القضايا عندما يتم إقرار توقيت توفري املعلومات.

تعزيز	التفاعل	املبارش	بني	املتابعني	والنواب

كام لوحظ سابقًا، كان تعزيز التفاعل املبارش بني املتابعني والنواب هدفًا طموحًا مل يتم الوفاء به. ولقد تواصلت 
وأمهية  اإلنرتنت  عىل  حسني  امللك  شارع   209 حلقات  سلسلة  من  الغرض  لرشح  الوزراء  رئيس  مع  الرشكة 
اإلنرتنت ومل  احللقات عىل  النواب معرفة حمدودة بوجود سلسلة  املتابعني. ولكن كان لدى  البملان مع  تفاعل 
املذكورة سابقًا،  العوامل  إىل  الفيسبوك. وباإلضافة  امللك حسني عىل  209 شارع  متابعني صفحة  يتفاعلوا مع 

حّددت الرشكة عددًا من القضايا اإلضافية التي سامهت يف هذا التحدي:

ال يستخدم النواب وسائل التواصل االجتامعي كأداة للتفاعل مع الناخبني إال بقدر حمدود ألنم يفضلون  •
طرق التفاعل وجهًا لوجه )خارج شبكة اإلنرتنت(.

الفيسبوك للرتويج ألنشطتهم وإنجازاهتم من خالل نرش  • النواب بشكل أسايس صفحاهتم عىل  يستخدم 
املقاالت اإلخبارية التي ُتذكر أسامؤهم فيها، ولكنهم ال يطلبون آراء متابعيهم حول القوانني والقضايا التي 

تناقش يف البملان.

ُتدار بعض صفحات النواب من قبل موظفي السكرتارية التابعني هلم وليس من قبل النواب أنفسهم، مما  •
يشري إىل أن النواب قد حيتاجون إىل احلصول عىل دعم فني.

ويف املستقبل، هناك حاجة إىل تدخالت أكثر حتديدًا وتنظياًم لزيادة وعي النواب بأمهية وسائل التواصل االجتامعي 
كأداة للتواصل والتفاعل مع ناخبيهم، خاصة مع األردنيني اليافعني. وسيكون من املفيد بناء خطة مراقبة ملستوى 
املشاركة والتي يمكن استخدامها لتعديل اإلجراءات بناًء عىل النتائج. وبرز عدد من التوصيات لتعزيز التفاعل 

بني املتابعني والنواب:

إدماج املزيد من املقابالت مع النواب لزيادة ظهورهم، ومساءلتهم، وحتسني معرفة الرشكة بمتابعينها من  •
النواب بصفة فردية ووجهات نظرهم.

وأن  • السيام  املصلحة،  وأصحاب  واملواطنني  النواب  مع  اإلنرتنت  شبكة  خارج  مبارشة  مناظرات  إجراء 
النواب ال يرون قيمة استخدام وسائل التواصل االجتامعي كوسيلة للتفاعل مع املتابعني.

تنظيم فعاليات للتشبيك بني النواب وناخبيهم، مع فعاليات تغطي مجيع املحافظات، السيام وأن االنتشار  •
اجلغرايف لسلسلة حلقات 209 شارع امللك حسني هو األعىل يف املراكز احلرضية ومنخفض يف املحافظات 

الصغرية.

إجراء نقاشات مبارشة عىل تويرت )tweet-ups( أو عىل الفيسبوك بني النواب واملتابعني. •

إنتاج كتيبات حول سلسلة حلقات 209 شارع امللك حسني لتوزيعها عىل النواب يف البملان لزيادة وعيهم  •
بوجودها.

مع  • للتفاعل  البملان  يف  املتاحة  األدوات  استخدام  عىل  وتشجيعهم  النواب  صفحات  إىل  املتابعني  حتويل 
النواب.

بناء قدرات النواب عىل االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي كأداة للتفاعل مع الناخبني. •

 أثر المدافعة على المنظمة
املستوى  به عىل  أهم عمل قمت  وهذا  واالنفتاح.  املعرفة  رائعًا - من حيث  هذا  كان  الشخيص،  املستوى  عىل 
املهني. وكان هناك معيار معني ينبغي احلفاظ عليه لكي نحظى باالحرتام. بطريقة ما، مل تكن لدي معرفة باألردن 
- التفاصيل املتعلقة بالقوانني والسياسات والقضايا اهليكلية، وكيفية انسياهبا، وكيف تعمل احلكومة، ووجهات 
النظر. ويف البداية، أفرطُت يف إجراء البحوث. واآلن، لقد بنيت ثقتي ولدي معلومات كثرية لالستفادة منها، 
وأصبحُت خبرية يف شؤون األردن. وباإلضافة إىل ذلك، حصلت املنظمة عىل الكثري من األضواء. حيث كانت 
خارطة  عىل  وَضَعنا  ولقد  لنا،  سيايس  جهد  أول  هذا  كان  ولكن  االجتامعية.  الثقافية  القضايا  تغطي  ]الرشكة[ 
الصحافة كوسيلة جديرة بالثقة، وذات مصداقية، ونتج عن ذلك عروض عمل أخرى عديدة - سواء ِمنَح أو 

رشاكات. - مهس رباح
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سلسلة حلقات 209	شارع	امللك	حسني عىل اإلنرتنت 12: 

حلقات	املوضوع	املحددة

االنتخابات	واملشاركة	السياسية

قانون االنتخاب 1 •

قانون االنتخاب 2 •

الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب •

املشاركة السياسية •

التصويت اإللكرتوين •

األحزاب	السياسية،	والتمثيل،	ومسؤوليات	
الربملان،	والفساد

مرشوع قانون األحزاب السياسية •

السلطة السياسية للبملان •

مدونة السلوك  •

التعيينات غري القانونية يف البملان •

تقرير مكتب التدقيق •

ملخص أداء البملان •

تقرير ديوان املحاسبة •

قانون صندوق االستثامر •

التغطية اإلعالمية للبملان •

اإلصالح القضائي •

قانون العقوبات •

املوازنة	واإليرادات	واالستثامرات

موازنة الدولة لعام 2015 •

موازنة عام 2016 •

املوازنة العامة لعام 2017 •

إجراءات حتصيل 450 مليون دينار من الرضائب والرسوم يف موازنة 2017 •

املوازنة 1 •

املوازنة 2 •

الالمركزية

الالمركزية 1 •

الالمركزية 2 )قانون الالمركزية: تتم مناقشة القضايا املتعلقة باملوارد والرقابة عىل تلك املوارد من قبل كل  •
حمافظة ولكل حمافظة(

البلديات )مديونية البلديات تزيد عن 80 مليون دينار أردين( •

12مالحظة هامة: عانت الرشكة من مشكالت دورية 

يف املوقع اإللكرتوين تتعلق بإمكانية الوصول إىل روابط 
حلقات 209 شارع امللك حسني. استخدم رابط املوقع 

 العام للوصول إىل برامج الرشكة:
https://bit.ly/2LZHofQ

https://bit.ly/2LZHofQ
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القضايا	اهلامة	األخرى	التي	تم	تناوهلا:

صفقة الغاز األردنية اإلرسائيلية )تبادل اآلراء( •

النقابات وقانون العمل •

قانون األحداث •

قانون املحافظة عىل اللغة العربية •

سوء املامرسة الطبية )اخلطأ الطبي( •

قانون األشخاص ذوي اإلعاقة •

أولويات إصالح منظامت املجتمع املدين •

إعالنات	اخلدمة	العامة:

قانون االنتخاب اجلديد •

إجراءات التصويت     •

مراقبة االنتخابات •

حلقات	محلة	رفع	الوعي	بالتصويت	عىل	أساس	القضايا	)اإلعداد	لالنتخابات	الربملانية	يف	أيلول/سبتمرب	2016(:

شكل اإلدارة اجلديدة يف األردن •

أمهية املشاركة واملشاركة املسؤولة •

مفهوم التصويت عىل أساس القضايا وكيف يبدو البنامج االنتخايب السيايس واالقتصادي؟ •

برنامج يستند إىل هيكل الرضيبة يف األردن •

برنامج يستند إىل سياسات التوظيف •

العملية االنتخابية •

شكل البملان اجلديد •

أمهية التعامل مع البملان والنواب •





مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع
تمكين الشباب العرضة لخطر اإلصابة

باإليدز على الوقاية منه

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013
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نظرة عامة
قضية المدافعة 

من  وغريه  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  ضد  التمييز  عدم  يف  احلّق 
األمراض املنقولة جنسيًا

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
عدم التمييز )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  2(2

نطاق المدافعة     
وطني

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك	صنّاع	 واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي	 البناء	 عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة:	

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الوقاية •

فترة الحملة  

15 أيلول  2015 - 31 ترشين األول  2016

1 آذار  2017 - 28 شباط  2018

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  املصدر:   1

احلقوق األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: نج حقوق 
 اإلنسان لعمل العدالة االجتامعية«، املدافعون عن حقوق اإلنسان 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

إنسان حق  لكل   :2 املادة  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن   2

اإلعالن،  هذا  يف  املذكورة  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع 
أو  العنرص،  بسبب  التمييز  والسيام  نوع،  أي  من  متييز  دونام 
الرأي سياسيًا وغري  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  أو اجلنس،  اللون، 
سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة، أو املولد، 
أو أي وضع آخر. وفضاًل عن ذلك، ال جيوز التمييز عىل أساس 
الذي  اإلقليم  أو  للبلد  الدويل  أو  القانوين  أو  السيايس  الوضع 
حتت  موضوعًا  أو  مستقاًل  أكان  سواء  الشخص،  إليه  ينتمي 
الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعًا ألي قيد آخر 

عىل سيادته.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
حيتـــل مركز ســـواعد التغيري لتمكني املجتمع )يشـــار إليـــه الحقًا »املركـــز«( موقع الصـــدارة يف املدافعة 
يف جمـــال الصحـــة العامة من أجـــل الوقاية من األمـــراض املنقولة جنســـيًا والتمييز املنهجـــي ضد فئات 
الســـكان الذين هم »األكثـــر ُعرضة خلطر اإلصابـــة«.4 وقد رّكـــزت املدافعة التي قام هبـــا املركز بعنوان 
»متكني الشـــباب الُعرضـــة خلطر اإلصابة باإليـــدز عىل الوقاية منـــه« عىل الرجال الذين تـــرتاوح أعامرهم 
بني 18 و40 ســـنة يف عـــامن والبلقـــاء وإربد وجـــرش والزرقاء. وعىل مدار 24 شـــهرًا، ما بني شـــهر 
أيلـــول 2015 وشـــباط 2018، أّدت هذه املدافعـــة إىل حدوث تأثـــريات عميقة لدى الفئـــات الُعرضة 

خلطـــر اإلصابة، مع املنظامت واملؤسســـات.

عـــىل الرغم مـــن أن املركز حّدد عـــددًا من الســـكان الُعرضة خلطر اإلصابـــة، فقد رّكزت محلـــة املدافعة 
اخلاصـــة به يف جمال التوعيـــة والدعم وتقديـــم اخلدمات الصحية للشـــباب الذكور األكثـــر ُعرضة خلطر 
اإلصابـــة بفريوس نقـــص املناعة البرشي/اإليـــدز. وقد نجح يف  اســـتقطاب وتدريـــب وإرشاك 44 من 
في األقـــران )41 رجاًل و3 نســـاء( يف زيادة الوعي، وكســـب ثقة هذه الفئة املهمشـــة من الســـكان،  مثقِّ
فو األقـــران يف املركز من  والتأثـــري عىل الســـلوكيات التي جتعلهـــم ُعرضة خلطـــر اإلصابة. ومتّكـــن مثقِّ
الوصول إىل 1573 مســـتفيدًا تـــرتاوح أعامرهم بـــني 18 و40 عامـــًا يف عامن والبلقـــاء وإربد وجرش 
فو األقـــران هؤالء بتوزيع ما يقـــرب من 26500  والزرقاء من خـــالل 1200 زيارة ميدانيـــة.5 وقام مثقِّ
نســـخة من نرشة تثقيفيـــة تقّدم معلومـــات دقيقة عن األمراض املنقولة جنســـيًا وكيفية اختـــاذ اإلجراءات 
املناســـبة. ومن خالل التوعيـــة املجتمعية، قاموا بتشـــجيع خدمات املشـــورة والفحـــص الطوعي بام يف 
ذلك الفحـــص السيع لفريوس نقص املناعـــة البرشي، والتهـــاب الكبد )ب(، والّزهـــري 6. كام وزعوا 
أكثـــر مـــن 60572 واٍق ذكري7 مع إرشـــادات حول كيفية االســـتخدام بشـــكل صحيح. ومن شـــأن 
هذا التغيري الســـلوكي البســـيط والفعال أن يقّلل بشـــكل ملحوظ مـــن انتقال األمراض املنقولة جنســـيًا. 
وباإلضافـــة إىل ذلك، جييب اخلط الســـاخن للمركـــز عـــىل 90 إىل 120 مكاملة يف الشـــهر. ونتيجة هلذه 

اإلجراءات املنّســـقة، اســـتفاد أكثر من 1000 شـــخص من خدمات املشـــورة والفحص الطوعية.

أّدت التوعيـــة التي قام هبا املركـــز إىل بناء الثقة مـــع الفئة املهّمشـــة الُعرضة خلطر اإلصابـــة يف املجتمع. 
وإن أحد األدلـــة املهمة عىل هذه الثقة هـــو أن املركز أصبح مكانـــًا آمنًا للفئات املهّمشـــة يف حال واجهت 
مشـــاكل أو احتاجت إىل مســـاعدة طبية أو مشـــورة نفســـية بدون أي نوع من الوصـــم أو التمييز. ويدرك 
املركز أن هـــذه الوصمة والتمييـــز اللذين تواجههام هذه الفئة املهمشـــة يتم نقلهام إىل املجاالت املؤسســـية 
لنظام الرعايـــة الصحية. وملعاجلة هـــذا األمر، قام املركز بإرشاك جمموعة واســـعة مـــن أصحاب املصلحة 
للعمل يف جلنة تنســـيقية من مخســـة عرش عضوًا. وقـــد وّفرت اللجنة التنســـيقية التوجيـــه، باإلضافة إىل 
التنســـيق بني األعضاء، لضامن عـــدم التمييز يف الوصـــول إىل اخلدمات الصحية للشـــباب الُعرضة خلطر 
اإلصابة بفـــريوس نقص املناعـــة البرشي/اإليدز. وتضّم اللجنـــة ممثلني عن هذه الفئة املهمشـــة ورشكاء 
وخباء مـــن منظامت املجتمع املدين ومن املؤسســـات احلكومية األساســـية. وتشـــمل هذه املؤسســـات 
اهلامـــة وزارة الصحة، ووزارة األوقاف والشـــؤون واملقّدســـات اإلســـالمية، ووزارة التنمية االجتامعية، 
ووزارة التخطيـــط والتعاون الـــدويل، وإدارة محايـــة األرسة، وإدارة مكافحة املخـــدرات، وغريها. وحقق   
املركـــز مكاســـب هامة يف تغيـــري التمييز املنهجـــي واحلواجز التي تواجـــه هذه الفئة املهمشـــة من خالل 

الصحية. اخلدمـــات  تقديم  العمليات واألشـــخاص يف جمال  معاجلة 

حـــّدد املركز عددًا مـــن العوامل التي ُتســـهم يف احلاجـــة امللّحة للوقاية مـــن األمراض املنقولة جنســـيًا 
والتمييـــز املنهجي ضـــد الفئات املهمشـــة الُعرضة خلطر اإلصابـــة يف املجتمع.

العمر	كأحد	عوامل	اخلطر

حيظى األردن بســـّكان من فئة الشـــباب، حيث ترتاوح أعـــامر 33 % من الســـكان األردنيني بني 40-20 
عامـــًا و20 % بني 15-24 عامًا،8 وهذه الفئات العمرية هي األنشـــط جنســـيًا. وقـــد أدى الفقر، وضعف 
االقتصـــاد، وتدفق الالجئني الســـوريني إىل زيادة العمـــل يف اجلنس التجاري خاصة بني الشـــباب. وهناك 
معـــدالت بطالـــة مرتفعة للفئـــة العمرية بـــني 15 و40 عامًا، ولدهيـــم ميل إىل االنغامس يف املامرســـات 
اجلنســـية، واجلريمة، وأحيانًا االجّتار باجلنس. وتســـاهم هـــذه الديناميكيات املجتمعية يف كون الســـن أحد 

يف  التحديد  وجه  عىل  للعمل   2012 عام  يف  املركز  تأّسس   4

جمال فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز مع الفئات املهمشة 
السيام  جنسيا،  املنقولة  باألمراض  اإلصابة  خلطر  املعرضة 
الوبائي  الكبد  والتهاب  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 

)ب(.

5 بني 15 أيلول/سبتمب 2015 - 31 ترشين األول/أكتوبر، 

وإجراء  مستفيدًا   638 إىل  الوصول  من  املركز  متّكن   ،2016
600 زيارة ميدانية وتوزيع 40500 واٍق ذكري؛ وبني 1 آذار/
مارس، 2017 - 28 شباط/فباير، 2018، متّكن املركز من 
الوصول إىل 935 مستفيدًا وإجراء 600 زيارة ميدانية وتوزيع 
20072 واٍق ذكري. ووصل إمجايل عدد املستفيدين 1573 بام 
يف ذلك: 1488 أردنيًا و16 مرصيًا و22 عراقيًا و10 سوريني 

و8 أوروبيني و5 لبنانيني و24 من جنسيات أخرى. 

6 رّكزت املدافعة الوقائية التي قام هبا املركز عىل الشباب الذكور 

العرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، 
ووصلت احلملة أيضا إىل فئات مهمشة أخرى مثل العامالت 
واألشخاص  باحلقن،  املخّدرات  ومتعاطي  اجلنس،  جمال  يف 

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز.

برنامج  قبل  من  الذكري  الواقي  لرشاء  التمويل  تقديم  تم   7

للتنمية  األمريكية  للوكالة  التابع  املدين  املجتمع  مبادرات  دعم 
الدولية.

السنوي  اإلحصائي  الكتاب  العامة،  اإلحصاءات  دائرة   8

األردين 2016، اجلدول 2.5 عدد سكان اململكة املقّدر حسب 
اجلنس وفئة العمر يف ناية 2016 
https://bit.ly/2y0wyEx
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تمكين الشباب العرضة لخطر اإلصابة باإليدز على الوقاية منه - مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع

عوامل خطـــر اإلصابة بفريوس نقـــص املناعة البرشي وغـــريه من األمراض املنقولة جنســـيًا.

التهميش	والتمييز

تؤكد سجالت وزارة الصحة أن أكثر من 70 % من حاالت اإليدز املبّلغ عنها يف األردن خالل السنوات األخرية 
املناعة البرشي/اإليدز.  )2012-2014( كانت من بني الشباب األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص 
وباإلضافة إىل ذلك، أظهر مسح أن 20 % من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن هم من الشباب األكثر ُعرضة 
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وقد أوضح املركز أن العديد من احلاالت غري املكتشفة أو 
غري املبّلغ عنها قد تكون من بني الفئات السكانية الُعرضة خلطر اإلصابة والذين يتجنّبون إجراء فحص فريوس 
نقص املناعة البرشي. وألن هذه الفئات من السكان الُعرضة خلطر اإلصابة يواجهون إقصاء من املجتمع، فإن 
هناك إعاقة لوصوهلم إىل املعلومات واخلدمات. وإن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي الذين 
ليسوا عىل علم بإصابتهم بالفريوس ال يسعون إىل احلصول عىل خدمات العالج والرعاية والدعم. وبدون وعي 
وفهم ملرضهم، ال يمكنهم اختاذ إجراءات كافية للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي من التطور إىل 
مرض اإليدز، أو لوقاية اآلخرين من اإلصابة به. وإن التهميش، يف حد ذاته، يزيد من خطر انتشار املرض بني 
أفراد هذه الفئة وغريهم يف املجتمع. وإن هذا التهميش يتبع الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة إىل كل من قطاعي 
العاملون يف جمال الصحة  التمييزية. وحيتاج  العامة واخلاصة مما يؤدي إىل املامرسات واملعاملة  الرعاية الصحية 
أنفسهم إىل الوعي بالقوانني والسياسات، ولكن أيضًا فيام يتعلق بمواقفهم وسلوكياهتم اخلاصة ملكافحة الوصم 
املنقولة  األمراض  من  وغريه  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  باألشخاص  يتعلق  فيام  والتمييز 
جنسيًا. ومن الرضوري أن يقوم العاملون يف جمال الصحة بتفويضهم بتطبيق مبدأ »ال رضر وال رضار« وضامن 

حصول الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة عىل حقها يف الرعاية الصحية دون أي نوع من الوصم أو التمييز.

االسرتاتيجية	الوطنية	ملكافحة	اإليدز

يتمّيز األردن بانخفاض معدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشي. ويشمل هذا مستويات منخفضة جدًا من 
فريوس نقص املناعة البرشي بني عامة السكان، وكذلك بني فئات السكان األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة. وتؤّكد 
التوصيات الصادرة عن نتائج البحوث واهليئات الدولية عىل أمهية الوقاية من مرض اإليدز من خالل إجراءات 
تستهدف فئات السكان »الُعرضة خلطر اإلصابة«. وتشمل الوقاية اإلجراءات التي ترفع الوعي حول األمراض 
املنقولة جنسيًا، وتوفري التثقيف، وتسهيل الوصول إىل الفحص واخلدمات دون وصم ومتييز ويف حني أن العالج 
ولكن   .2016-2012 لألعوام  اإليدز  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  وقائي  نج  تبني  تم  فقد  رضوري، 
بسبب حمدودية املوارد املالية، مل يتم تنفيذها. غري أن محلة املدافعة التي قام هبا املركز للوقاية من اإلصابة تسهم يف 

هذه االسرتاتيجية الوطنية وتعززها.

اإلنجازات

إرشاك	الفئة	املستهدفة	الُعرضة	خلطر	اإلصابة

اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  توعية  فإن  املرض،  انتشار  خطر  من  يزيد  واخلدمات  املعلومات  نقص  أن  بام 
وإرشاكهم ُيعّد أمرًا مهاُم بالنسبة حلمله املدافعة للوقاية من خطر اإلصابة. ورّكز املركز عىل الشباب األكثر ُعرضة 
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز باعتبارهم الفئة الرئيسية الُعرضة خلطر اإلصابة. وعىل مدار 
في أقران. كام  محلة املدافعة، أصبح 41 رجاًل من الفئة املستهدفة الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و40 عامًا مثقِّ
ساعدت ثالث نساء ومتطوعني آخرين يف تنفيذ برنامج التوعية. وتضمنت معايري االختيار: املعرفة املسبقة بالفئة 

املستهدفة، وااللتزام والرغبة يف العمل، واحرتام وقبول اآلخر دون إصدار األحكام، ومكان االقامة.

بفريوس نقص  ُعرضة خلطر اإلصابة  األكثر  الشباب  فئة  األقران من  في  البيانات ومثقِّ استقطاب جامعي  وتم 
املدافعة.  جوانب  مجيع  يف  املستهدفني  السكان  من  الفئة  هذه  وانخراط  مشاركة  لضامن  البرشي/اإليدز  املناعة 
وقد حصل جامعو البيانات عىل معلومات دقيقة حول االحتياجات والعوائق التي تواجه هذه الفئة من السكان 
أربع حمافظات - عامن وإربد وجرش  تركيز يف  الُعرضة خلطر اإلصابة من خالل إجراء استطالع وجمموعات 
فو األقران يف تطوير واختبار املوارد واملواد التدريبية من أجل  والزرقاء. واستنادًا إىل حتليل البحث، شارك مثقِّ
نقل معلومات الوقاية عىل أفضل وجه. واستندت الزيارات امليدانية من قبل مثقفي األقران إىل معرفتهم وفهمهم 
األشخاص  األقران  فو  مثقِّ وشجع  اجلغرافية.  مناطقهم  يف  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  إىل  الوصول  لكيفية 
الوبائي  الكبد  التوعية عىل إجراء الفحص السيع لإليدز والتهاب  الُعرضة خلطر اإلصابة من خالل جلسات 
)ب(. وقّدموا إحاالت للمشورة والفحص الطوعي. ويشّكل هذا التفاعل احلاسم للشباب األكثر ُعرضة خلطر 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز أساس نجاح املركز يف زيادة الوعي واملعرفة وكيفية الوقاية من 
خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا، أو عىل األقل احلّد منها. وخالل 
في األقران واملتطوعني،  الفرتة من نيسان 2017 إىل كانون الثاين 2018، متكن العاملون يف جمال التوعية من مثقِّ
جنبًا إىل جنب مع األصدقاء واملوقع اإللكرتوين للمركز، من الوصول إىل ما جمموعه 898 من الرجال »الُعرضة 

النتائج  عىل  نظرة  البياين  الرسم  هذا  يقّدم  اعاله:  الشكل 
املهمة التي تم احلصول عليها من العاملني يف جمال التوعية 
من  الفرتة  خالل  األخرى  التوعية  أشكال  إىل  باإلضافة 

نيسان/أبريل 2017 وحتى كانون الثاين/يناير 2018.

777

55 51
15

 العاملون يف
 جمال التوعية

األصدقاء اإلنرتنت آخرون
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خلطر اإلصابة« يف عامن والبلقاء وإربد وجرش والزرقاء )نتائج التوعية التي قام هبا املركز يف مخس حمافظات يف 
األردن(.

إجياد	مساحة	جمتمعية	آمنة

إن أحد اإلنجازات املهمة هو االعرتاف بـمركز »الزيارة«9 كمساحة آمنة وموثوق هبا للفئات املهمشة. ويف حني 
أكثر  تعني  املساحة  فقد أصبحت هذه  الزيارة«،  الطوعي داخل »مركز  املشورة والفحص  املركز خدمات  يوّفر 
من جمّرد مكان للحصول عىل اخلدمات. فقد أصبحت هذه املساحة اخلالية من الوصم والتمييز بمثابة مساحة 
واحلوار  بالرتفيه  واالستمتاع  باألصدقاء  لاللتقاء  آمنًا  مكانًا  املركز  وأصبح  نة.  وممكِّ وجامعة  مضيافة  اجتامعية 
النجاح  أدى هذا  الكتب. كام  التلفزيون والكمبيوتر واإلنرتنت وعرض األفالم ومناقشات  الداعم من خالل 
إىل زيادة توقعات املستفيدين للحصول عىل خدمات تتجاوز ما يمكن أن يقّدمه املركز، مثل توفري دعم للسفر 
واملأوى والتعامل مع أفراد العائلة واهلجرة. وقد أتاح هذا فرصة للمركز ملعاجلة هذه التوقعات غري الواقعية من 

أجل توفري مساحة وخدمات أكثر فعالية يف حدود قدراته. 

الوقاية	من	األمراض	املنقولة	جنسيا

يف احلقيقة، لقد نجحت محلة املدافعة التي قام هبا املركز يف الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا، بام يف ذلك فريوس 
نقص املناعة البرشي/اإليدز. وهناك طلب كبري عىل خدمات عالية اجلودة، حيث يبقى املركز املنظمة الوحيدة 
تقديم خدمات  البرشي/اإليدز. ويتم  املناعة  الوقاية من فريوس نقص  تقدم مثل هذه اخلدمات يف جمال  التي 
املنقولة  مشورة شاملة من قبل خباء يف خمتلف املجاالت )االجتامعية، والصحية، وقضايا األرسة واألمراض 
ومرض اإليدز( مع مراعاة املعايري العلمية. ويشمل ذلك املعلومات التي تسبق إجراء الفحص، واملشورة بعد 
إجراء الفحص، والربط مع خدمات الوقاية والرعاية والعالج املناسبة لفريوس نقص املناعة البرشي، فضاًل عن 
اخلدمات السيرية وخدمات الدعم األخرى. ويتم تقديم مجيع خدمات فحص فريوس نقص املناعة البرشي 
وفقًا للعنارص التالية ملنظمة الصحة العاملية )WHO(: املوافقة، والسية، واملشورة، ونتائج الفحص الصحيحة 
والربط )الربط بالوقاية والرعاية والعالج(. وهذا يعني أن خدمات املشورة والفحص الطوعي تقّدم يف سياق 
االحرتام وعدم التمييز ومحاية اخلصوصية والسية والكرامة. وقد وصلت خدمات املشورة والفحص الطوعي 
إىل 1.037 شخًصا، مما أدى إىل نتائج فحوص مثرية لإلعجاب. ويقّدم هذا دلياًل عىل محلة املدافعة التي قام هبا 

املركز للوقاية من اإلصابة وأمهية تنسيق خدمات اإلحالة والعالج:

فريوس نقص املناعة البرشي - من بني 1034 تم فحصهم / 6 حاالت إجيابية •

مرض الّزهري - من بني 952 تم فحصهم / 8 حاالت إجيابية •

التهاب الكبد )ب( - من بني 716 تم فحصهم / 0 حالة إجيابية •

وتم إحالة 105 حاالت مصابة بأمراض منقولة جنسيًا إىل العالج والتي تضمنت ما ييل: الكالميديا، واهلربس 
التناسيل، والسيالن، والتهاب الكبد الوبائي )ج( وفريوس الورم احلليمي البرشي )HPV(. الشكل 2: ُتوّفر 

أنواع العدوى املنقولة جنسيًا معلومات للحصول عىل فهم أفضل هلذه اإلصابات.

نظام	البيانات	القائم	عىل	الرموز	)الشفرات(	وخدمات	اإلحالة	املنسقة

خدمات  يتلقون  الذين  للمستفيدين  والسية  اخلصوصية  يضمن  الرموز  عىل  قائم  بيانات  نظام  املركز  صّمم 
املشورة والفحص. وينص هذا النظام عىل املتابعة السية وتتبع خدمات اإلحالة. كام طّور املركز خدمة إحالة 
خاصة ملعاجلة مدمني املخدرات ملنظامت مثل وزارة الصحة واملركز الوطني لتأهيل املدمنني، وغريها من املراكز 
العامة واخلاصة املعنية يف احلد من العنف واألذى. ويتيح النظام القائم عىل الرموز وخدمة اإلحالة للمركز متابعة 
املستفيدين املحالني لتسهيل وضامن توفري اخلدمات دون عوائق أو حتديات. كام تشمل خدمات اإلحالة وتنسيق 
يقدمون  اخلاص  القطاع  وأطباء يف  الصحة  وزارة  قبل  من  للمستفيدين  املجانية  الطبية  املشورة  توفري  اخلدمات 

خدماهتم بشكل طوعي. 

تشكيل		جلنة	تنسيقية	من	أصحاب	املصلحة	للتصدي	للتمييز	املنهجي

ذوي  من  متنوعة  جمموعة  بني  اجلامعي  العمل  فوائد  أظهرت  عضوًا  عرش  مخسة  من  تنسيقية  جلنة  املركز  شكل 
العالقة. ويعتمد نجاح اللجنة التنسيقية هذه عىل قدرة أصحاب املصلحة هؤالء عىل الرتكيز عىل هدف مشرتك 
وهو الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي يف األردن. ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية تضّم ممثلني من 
الفئة املستهدفة املهمشة ومنظامت املجتمع املدين، ومن مؤسسات صنع القرار األساسية يف احلكومة، مثل وزارة 
بتوعية  املركز  قيام  املصلحة هؤالء يف تسهيل  الدويل. وقد ساعد أصحاب  التخطيط والتعاون  الصحة ووزارة 
وتدريب العاملني يف جمال الصحة يف القطاعني العام واخلاص. وشمل تدريب العاملني يف جمال الصحة قوانني 
وسياسات تضمن حقوق فئات السكان الُعرضة خلطر اإلصابة يف احلصول عىل الرعاية الصحية، دون أي نوع 

الشكل	2:
أنواع	من	األمراض	املنقولة	جنسيًا

يسبب  فريوس   :)HIV( البرشي	 املناعة	 نقص	 فريوس	
اإليدز ويتعارض مع قدرة اجلسم عىل مكافحة العدوى.

االتصال  طريق  عن  عادة  تنتقل  بكتريية  عدوى  الزهري: 
اجلنيس ويبدأ كقرحة غري مؤملة.

إلتهاب	الكبد	)ب(: التهاب فريويس يصيب الكبد ويمكن 
الفريوس عن  أن يتسبب يف أمراض حادة ومزمنة. وينتقل 
لشخص  األخرى  اجلسم  سوائل  أو  الدم  مالمسة  طريق 

مصاب.

الكالميديا: عدوى شائعة تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس 
قد ال تسبب أي أعراض.

االتصال  طريق  عن  تنتقل  شائعة  عدوى  التناسيل:  اهلربس	
اجلنيس وتتميز بأمل وتقرحات يف األعضاء التناسلية.

السيالن: عدوى بكتريية تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس، 
والتي إذا مل تعالج، قد تسبب العقم.

عن  ينتقل  فريوس  )ج(:  الوبائي	 الكبد	 التهاب	 فريوس	
بفريوس  الناس  معظم  ُيصاب  هذا،  يومنا  يف  الدم.  طريق 
من  غريها  أو  اإلبر  تبادل  خالل  من  الوبائي  الكبد  التهاب 

املعدات حلقن املخدرات.

عدوى   :)HPV( البرشي	 احلليمي	 الورم	 فريوس	 عدوى	
عىل  اعتامدًا  اجلسم،  من  خمتلفة  أجزاء  يف  الثآليل  تسبب 

الساللة.

اخلدمة  من  نوع  لتقديم  مصممة  مؤسسة  هو  »الزيارة«  مركز 
9

عىل  السكان  من  مستهدفة  لفئة  آخره(  إىل  ترفيه،  )مشورة، 
أساس كل حالة عىل حدة - بمعنى دون احلاجة إىل أخذ موعد 

مسبق أو متى أراد الناس أن يمّروا لزيارة ذلك املركز.
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التمييز. وحُيرز املركز تقّدمًا ملحوظًا يف متهيد الطريق للمعاملة املتساوية، دون وصم ومتييز، يف  من الوصم أو 
مراكز الرعاية الصحية العامة واخلاصة وخمتبات الفحص.

وال يزال التزام املركز بضامن الوصول إىل خدمات املشورة والفحص للجميع دون وصم ومتييز يزيد من شهرته. 
وبام أنه قد أصبح معروفًا كمالذ آمن للفئات املستهدفة »الُعرضة خلطر اإلصابة«، فقد رّسخ املركز مكانته لدى 

العديد من املنظامت املحلية والدولية العاملة يف هذا املجال.

الدروس المستفادة
توّفر عنارص إجراء املدافعة التالية دروسًا للتفكري يف جتربة املركز للوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا مثل فريوس 

نقص املناعة البرشي، والتمييز املنهجي ضد فئات السكان الُعرضة خلطر اإلصابة.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

استقطاب	وتدريب	املوظفني	واملتطوعني

من املرتكزات اهلامة للمدافعة التي يقوم هبا املركز هو خبته الواسعة ومهاراته وقدراته عىل العمل مع الفئات 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وكان أحد املؤسسني املشاركني 
اثنتي عرشة سنة، وعمل قبل  التابع لوزارة الصحة ملدة  البنامج الوطني ملكافحة اإليدز  املركز قد عمل يف  يف 
فًا صحيًا. وتتمتع املنظمة بخبات مهنية إضافية، بام يف ذلك طبيب نفيس وأخصائي يف األمراض امُلعدية  ذلك مثقِّ
واملتطوعني.  املوظفني  تدريب  يف  تطبيق  موضع  اخلبات  هذه  املنظمة  وضعت  وقد  وحمامي.  نفيس  وأخصائي 
ويف حني كان املركز يتمتع بخبة مهنية، إال أنه كان عىل وعي تام بضامن مشاركة الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وبدأت مشاركة هذه الفئة املستهدفة يف املراحل املبكرة لتحديد التحديات 
والعقبات التي تواجهها. وقّدم املركز التدريب ملوظفيه، وكذلك للمتطوعني، ملعاجلة اعتبارات النوع االجتامعي 
إجراء  وتم  اإلصابة«.  خلطر  »الُعرضة  الفئات  تواجههام  اللذين  والتمييز  والوصم  اإلعاقة،  ودمج   )اجلندر(، 
في األقران والعاملني يف جمال التوعية واملتطوعني أثناء قيامهم  استقطاب حمّدد جلامعي البيانات واملحّللني ومثقِّ
بتنفيذ املدافعة. واشتملت معايري اختيارهم عىل ما ييل: )أ( أن يكونوا من الفئة املستهدفة أو عىل عالقة هبا، و)ب( 
أن يكونوا مقبولني من قبل الفئة املستهدفة، و)ج( أن يقبلون الفئة املستهدفة دون متييز. وبمجرد اختيارهم، يتم 

توفري تدريب حمدد:

جامعو	البيانات	واملحللني: 15 رجاًل تم اختيارهم من مستفيدين سابقني من خدمات املركز •

املراحل األوىل وتلّقوا  الـ15 يف  البيانات واملحللني  بمشاركة خبري يف جمال االستطالعات، تم إرشاك جامعي 
تدريبًا لتطوير وإجراء وحتليل نتائج االستطالع وجمموعات الرتكيز التي أجريت يف عامن وإربد وجرش والزرقاء 

فيام يتعلق بالتحديات والعقبات التي تواجه الفئة املستهدفة واحتياجاهتا )انظر قسم البحث(.

املستهدفة  • الفئات  من  رئييس  بشكل  استقطاهبم  تم   )44 )جمموعهم  نساء  و3  رجاًل   41 األقران:  مثّقفو	
الُعرضة خلطر اإلصابة.

املناعة  نقص  فريوس  بشأن  وتثقيفهم  وعيهم  زيادة  عىل  أقرانم  مع  للعمل  األقران  ملثقفي  تدريب  توفري  تم 
املنقولة جنسيًا، وتعزيز خدمات املشورة والفحص ملركز الدعم، وتوفري  البرشي/اإليدز وغريه من األمراض 

املتابعة.

متطوعون	إضافيون: تم استقطاهبم من الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة واملهنيني وأعضاء املجتمع اآلخرين. •

كام تم توفري التدريب للعاملني واملتطوعني يف جمال التوعية لتعزيز خدمات مركز الدعم، ورفع مستوى الوعي 
فريوس  حول  األردين  املجتمع  وعامة  الصحة،  جمال  يف  والعاملني  اإلصابة«،  خلطر  »الُعرضة  الفئات  وتثقيف 
نقص املناعة البرشي/اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا. وإن العاملني يف جمال التوعية متفانون للغاية، 
وكان من بني املتطوعني ممثلني من وسائل اإلعالم واجلامعات والقطاعات املهنية مثل األطباء وأطباء األسنان 

واملرتمجني.

الدروس	املستفادة:	استقطاب	املتطوعني	القائم	عىل	حقوق	اإلنسان

ُيعتب استقطاب املتطوعني من بني الفئات املستهدفة أمرًا هامًا بالنسبة ملنظامت املدافعة، ولكنه غالبًا ما يمثل حتديًا 
كبريًا. حيث من املهم أن نتذكر أن أحد املكونات الرئيسية للمدافعة يف جمال حقوق اإلنسان هو مشاركة ومتكني 
الفئة املستهدفة للمركز أمرًا أساسيًا لنجاح محلة املدافعة اخلاصة به بأكملها.  الفئات املهمشة. وكانت مشاركة 
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اخلمس  منهجية  تدريب  يف  شارك  فريق  املركز  لدى  كان   
10

الذي  اجلديدة  التكتيكات   - الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات 
وطيف  التكتيكية  اخلارطة  أداة  واستخدم   2016 عام  يف  ُعقد 
وأصحاب  باملركز  اخلاصة  املدافعة  ساحة  الستكشاف  احللفاء 

املصلحة.

ولوال املشاركة الطوعية للفئة املستهدفة، ملا كان لدى املركز القدرات الداخلية أو املقدرة عىل الوصول إىل االفئة 
في أقران  املستهدفة )انظر قسم البحث(. ومع ذلك، ال يزال املركز يواجه حتديات عندما يسعى إىل استقطاب مثقِّ
جدد. وبينام شّكل ذلك نقطة ضعف يف جهود املركز لتوسيع االستقرار واملشاركة بني الفئة املستهدفة، فقد كان 
التغلب عىل احتياجاته  املركز من  فيه  الذي متكن  الوقت  املهم احلفاظ عىل معايري االختيار اخلاصة به. ويف  من 
يدرك  فإنه  واجليدة،  السابقة  اخلبة  ذوي  من  األقران  في  مثقِّ استقطاب  إعادة  خالل  من  املتطوعني  من  الراهنة 
املستمرة من أجل  املدافعة  الذين سيحافظون عىل محلة  املتطوعني  املطلوبة الستقطاب ومتكني  املستمرة  اجلهود 

التصدي للوصم والتمييز.

البحث

ضامن	املوارد	املناسبة	واخلدمات	الفعالة

سعت محلة املدافعة اخلاصة باملركز يف بادئ األمر إىل الوصول إىل 600 من الشباب األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة 
شخصًا   120 مع  رسيعًا  تقيياًم  املركز  أجرى  اهلدف،  هذا  عىل  وبناًء  البرشي/اإليدز.  املناعة  نقص   بفريوس 
)أي 20 % من العدد الذي أراد التواصل معه والبالغ 600(، وكانوا بشكل رئييس من الفئة املستهدفة من أربع 
من  رجاًل   15 املركز  استقطب  األويل،  التقييم  إجراء  أجل  ومن  والزرقاء.  وجرش  وإربد  عامن  هي  حمافظات 
الفئة املستهدفة كجامعي بيانات. وقد تم اختيار هؤالء الرجال من بني املستفيدين السابقني من خدمات املركز. 
وأجرى جامعو البيانات هذا التقييم السيع باستخدام استطالع وجمموعات تركيز يف كل واحدة من املحافظات 
األربع. وحّددت نتائج البحث وحتليله جودة املعرفة لدى الفئة املستهدفة واحتياجاهتا من اخلدمات، والوصمة 
واملعّوقات التمييزية التي تواجهها. ومن خالل هذه املشاركة والتفاعل اهلام للفئة املستهدفة، نجحت محلة املدافعة 
1573 مستفيدًا وتقديم خدمات املشورة والفحص الطوعي ألكثر من 1000 شخص ُعرضة  يف الوصول إىل 

خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي.

الدروس	املستفادة:	االستفادة	من	البحث	التشاركي	لبناء	الثقة	وتيسري	الوصول	والفهم

املستهدفة. ولقد أرشك  للفئة  املركز  الكبرية لضامن فهم  للموارد  للوقت وإنفاق جيد  كان هناك استخدام جيد 
من  املركز  هذا  مّكن  قد  التشاركية.  البحث  عمليات  استخدام  خالل  من  البداية  يف  املستهدفة  الفئة  من  أفرادًا 
الوصول إىل هذه الفئة املوصومة واملهمشة يف املجتمع. ومن خالل العمل جنبًا إىل جنب مع هذه الفئة لتنفيذ محلة 
املدافعة، كسب املركز ثقتها، وأصبح يفهم التحديات التي تواجهها بشكل أفضل وكيفية الوصول إليها وتقديم 

اخلدمة إليها.

في األقران  وّفرت البحوث التشاركية معلومات وأفكارًا هامة لطرق التوعية، مما أدى إىل إعداد دليل التدريب ملثقِّ
فو  مثقِّ قام  والتثقيف،  التدريب  مواد  إعداد  االنتهاء من  مناسبة. وبمجرد  تثقيفية  مواد  وإعداد  باملركز،  اخلاص 
األقران من الفئة املستهدفة باختبار املواد بحيث يمكن إجراء التنقيح والتعديل قبل استخدام املواد وتوزيعها. 
الفئة  إرشاك  ولوال  فعالة.  كانت  اخلدمات  وأن  مناسبة  كانت  املوارد  أن  املستهدفة  الفئة  مشاركة  ضمنت  وقد 
تلك  تواجههام  اللذين  واملنهجيني  املجتمعيني  والتمييز  الوصم  نطاق  فهم  عىل  قادرًا  املركز  كان  ملا  املستهدفة، 
الفئة. وقد ساعد هذا الفهم عىل توجيه جهود املدافعة للمركز ملعاجلة التمييز املنهجي الذي حيدث يف املؤسسات 

الصحية، ومرافق الفحص املختبي، وبني املهنيني العاملني يف املجال الصحي.

الحشد

اختيار	أصحاب	املصلحة	من	أجل	التعاون	واحلشد	بناًء	عىل	أهداف	املدافعة

أهداف  ألحد  نقاشه  املنظامت.10وأثناء  من  العديد  بتحديد  البداية  يف  قام  املدافعة،  ساحة  املركز  حّدد  عندما 
املدافعة اخلاصة به،	حماربة	الوصمة	والتمييز	اللذين	تواجههام	الفئات	املهمشة	فيام	يتعلق	بفحص	فريوس	نقص	
املناعة	البرشي، قام املركز بخفض عدد أصحاب املصلحة الذين وقع عليهم االختيار للعمل بشكل مبارش مع 
املستهدفة والذي أصبح اآلن منسقًا  الفئة  أقران من  ف  املركز مثقِّ القرار يف  عدد أصغر. حيث ضّم فريق صنع 
ميدانيًا. ونتيجة لذلك، متّكن املركز من تضييق نطاق أصحاب املصلحة لغرض التوعية والتعاون إىل حماٍم واحد 
)للتوصيات املتعلقة بالسياسات(، وخمتبين للفحص، وخمتبات عيادات وزارة الصحة، واملنظمة الدولية لقانون 

.)IDLO( التنمية

وإن وجود الرشاكات والتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية يسّهل عملية الوصول إىل اخلدمات الصحية للفئات 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة. ويقّلل هذا أيضًا من التحديات والعقبات التي يواجهونا والتي متنعهم من 

الوصول إىل هذه اخلدمات. ورّكز املركز عىل ثالث فئات مستهدفة رئيسية للحشد:

الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة: تم إجراء توعية للفئات املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، وبشكل رئييس  •
في  مثقِّ من   44 خالل  من  البرشي/اإليدز،  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  خلطر  ُعرضة  األكثر  للشباب 
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األقران الذين وصلوا إىل 1573 وحشدوا أكثر من 1000 شخص الختاذ إجراءات لالستفادة من خدمات 
املشورة والفحص لفريوس نقص املناعة البرشي وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا.

أصحاب املصلحة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي: قام املرّكز بتنظيم جلنة تنسيقية تتألف من مخسة  •
عرش عضوًا )انظر قسم ارشاك صناع القرار( وذلك إلرشاك أصحاب املصلحة املعنيني يف ترشيح مندوبني 
للفئات  اخلدمات  وتنسيق  اخلدمة  نقل  آليات  عىل  واالتفاق  القرارات  لتوجيه  ربعي  بشكل  واالجتامع 

املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، وتقديم توصيات ملعاجلة الوصم والتمييز املنهجيني.

واملستشفيات  • الصحية  الرعاية  مراكز  إىل  ميدانية  زيارات  بإجراء  املركز  قام  الصحة:  قطاع  يف  العاملون 
وجرش  وإربد  والبلقاء  عامن  هي  حمافظات  مخس  يف  واخلاص  العام  القطاعني  يف  الطبية  واملختبات 
والزرقاء. ونتيجة لذلك، شارك 60 من العاملني يف قطاع الصحة يف ثالث ورش عمل. وعمل ذلك عىل 
إرساء األساس الجياد بيئة داعمة يف مراكز الرعاية الصحية من خالل تعزيز قبول العاملني يف جمال الصحة 
لضامن متتع الفئة املستهدفة بشكل كامل بحّقها يف احلصول عىل الرعاية الصحية، دون أي نوع من الوصم 

أو التمييز.

الدروس	املستفادة:	االستخدام	االسرتاتيجي	آلليات	التوعية

التوعية  آليات  أكثر  هي  اإلعالم  وسائل  مشاركة  بأن  تعتب  حيث  املدافعة  منظامت  بني  شائع  فهم  سوء  هناك 
محلة  وأهداف  اإلعالم  وسائل  مشاركة  بني  املوازنة  جيب  ولكن  الناجحة.  املدافعة  لعملية  ورضورية  فعاليًة 
أخرى. وكان هذا  بدائل  فعالية من خالل  أكثر  نتائج  إىل  التوصل  يمكن  املستهدف. حيث  املدافعة واجلمهور 
للفئات  لرتويج خدماته  فعالية  الطرق  أكثر  االعتبار  بعني  األخذ  خالل  للمركز من  بالنسبة  احلال  هو  بالتأكيد 
استخدم  فقد  وَحِذر.  اسرتاتيجي  املركز مع وسائل اإلعالم بشكل  الُعرضة خلطر اإلصابة. وتعامل  املستهدفة 
بشكل مدروس موقعه عىل اإلنرتنت وصفحته عىل الفيسبوك لرتويج املواد التثقيفية باإلضافة إىل اخلط الساخن 
واخلدمات العامة ومعلومات االتصال اخلاصة به. وكانت وسائل التواصل االجتامعي مفيدة يف الرتويج لرسائل 
التوعية حول الفحص السيع لفريوس نقص املناعة البرشي ونرش ثالث مقاطع فيديو إعالمية تستهدف الرجال 
والنساء عىل موقعه اإللكرتوين وصفحته عىل الفيسبوك. ولكن بدالً من استخدام آليات التوعية لوسائل اإلعالم 
العامة، رّكز املركز عىل التوعية املبارشة وجهًا لوجه والتشارك الشفوي يف املعلومات. ولقد كانت هذه طريقة 

فعالة للغاية للوصول إىل الفئة املستهدفة األساسية.

 اشراك صناع القرار

اختيار	صناع	القرار	للمشاركة	بناًء	عىل	أهداف	املدافعة

لقد حتقق نجاح كبري يف تشكيل املركز للجنة التنسيقية املكونة من 15 عضوًا. حيث قامت هذه اللجنة بإرشاك 
أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي بام يف ذلك صناع القرار من مؤسسات حكومية 
والوزارات  املدين  املجتمع  منظامت  من  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  املركز  وحّدد  احلشد(.  قسم  )انظر  هامة 
احلكومية وعقد اجتامعات معهم ليطلعهم عىل الغاية من محلة املدافعة وأهدافها. وشملت عملية تشكيل اللجنة 
النشطة ألصحاب  املشاركة  النتيجة  وكانت  بشكل فصيل.  باالجتامع  وااللتزام  للمندوبني  الرتشيحات  استالم 
واملقدسات اإلسالمية ووزارة  األوقاف والشؤون  الصحة ووزارة  مثل وزارة  املصلحة احلكوميني األساسيني 
التنمية االجتامعية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل وإدارة محاية األرسة وإدارة مكافحة املخدرات وغريهم. 
خلطر  الُعرضة  الفئات  إليها  حتتاج  التي  اخلدمة  نقل  آليات  عىل  واالتفاق  اخلدمات  تنسيق  من  ذلك  ن  مكَّ وقد 
اإلصابة. عىل سبيل املثال، ساعدت اللجنة املركز يف توفري عالج فريوس نقص املناعة البرشي لفتاة غري أردنية 
تبلغ من العمر 15 عاما من خالل احلصول عىل إعفاء من رئيس الوزراء يمّكنها من أخذ عالج فريوس نقص 
املناعة البرشي.11ومتكن عضو آخر يف اللجنة من التنسيق مع إحدى رشكات األدوية لتوفري جرعة عالج فريوس 

نقص املناعة البرشي اخلاصة لألطفال ألن األطفال يف األردن حيصلون عىل جرعة البالغني.

الدروس المستفادة: إيجاد هدف مشترك للمشاركة

واجه املركز تأخريًا يف احلصول عىل موافقة احلكومة لتنفيذ املدافعة، خاصة من وزارة الصحة. ويرجع ذلك جزئيًا 
إىل اآلراء املجتمعية الثقافية املحظورة جتاه قبول الفئة املستهدفة الرئيسية الُعرضة خلطر اإلصابة. ومتكن املركز 
من التغلب عىل هذه التصورات من خالل عقد اجتامعات مبارشة مع السلطات املعنية وتوضيح تركيز املدافعة 
اإلصابة من  الُعرضة خلطر  املستهدفة  الفئة  إىل  للوصول  العامة  الصحة  الرتكيز عىل نج  كان  وأهدافها. حيث 
املهمشني والضعفاء. وقد أدى تفاعل صناع القرار يف الوكاالت احلكومية مع اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين 
العاملة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي إىل توجيه قرارات وتوصيات ملعاجلة الوصم والتمييز املنهجيني. 
الفئة  للعمل مع ممثلني من  املصلحة  القرار لدى أصحاب  اختاذ  القدرة عىل  إىل  التنسيقية  اللجنة  واستند نجاح 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، ومنظامت املجتمع املدين، واخلباء للرتكيز عىل هدف مشرتك وهو الوقاية من 

فريوس نقص املناعة البرشي يف األردن.

11 كان هذا التدخل واملوافقة مطلوبني ألن القانون األردين 

فريوس  عالج  بأخذ  األردنيني  غري  لألشخاص  يسمح  ال 
نقص املناعة البرشية حتى لو كانوا يعيشون يف األردن
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أثر حملة المدافعة على المنظمة
إن أحد أصعب اجلوانب هو استدامة هذا العمل اهلام. ويمكننا اآلن إنشاء روابط بني خدماتنا وخدمات املنظامت 
تدخالت  من  العديد  إىل  نحتاج  البرشي/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  جمال  ويف  صحيح.  والعكس  األخرى 
كام  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  واملراكز  الصحة  والعاملني يف جمال  الدين  املجتمع ورجال  املدافعة من جانب 

نحتاج إىل تغيري الثقافة ورفع وعي املجتمع للتأكد من أن عملنا يمكن أن يستمر خلدمة وتعزيز حقوق اإلنسان.

ساعدنا برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع يف بناء قدراتنا التنظيمية، حيث وّفر حجر الزاوية للعمل يف هذا 
املجال: خطتنا االسرتاتيجية للسنوات الثالث املقبلة، وموقعنا اإللكرتوين، والعديد من التدريبات بام يف ذلك 

التدريب عىل املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان الذي تقّدمه التكتيكات اجلديدة.

نعتب  كنا  حيث  املدافعة.  حول  تفكرينا  مراجعة  عىل  املركز  اجلديدة  للتكتيكات  التدريب  منهجية  »ساعدت 
التدريب  املدافعة كانت بمثابة تدريب. ولكن بعد  القرار فقط. وكنا نظن أن  املدافعة ختاطب صناع  بأن عملية 
بحثًا  أجرينا  ولقد  املصلحة.  أصحاب  إرشاك  حول  تفكرينا  غرّينا  اجلديدة،  التكتيكات  من  عليه  حصلنا  الذي 
الوصم والتمييز، وتوسيع طرق إرشاك  الفحص ملعاجلة مشكلتي  الداخلية ملختبات  القوانني واإلجراءات  يف 

وحشد أصحاب املصلحة«

-	عبد	اهلل	حناتلة	-	املدير	العام	مركز	سواعد	التغيري	لتمكني	املجتمع.

موارد الفيديو: 

https://bit.ly/2MieSHf

https://bit.ly/2JrymLP

https://bit.ly/2JDZtj6

https://bit.ly/2sPiN6r

https://bit.ly/2JrymLP
https://bit.ly/2JrymLP
https://bit.ly/2JDZtj6
https://bit.ly/2JDZtj6
https://bit.ly/2sPiN6r 
https://bit.ly/2sPiN6r 

