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صفحة 2

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: هنج 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
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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 خرباهتـــا 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 أهنـــم 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 خربة يف خدمة هذه الفئة من السكان؛ و”قادة الغد”، 
تتمتع بخربة  التي  إبراهيم،  الدكتورة روان  الرعاية. وقّدمت  العمليات مع مقّدمي  الذين وّفروا خربة 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.  بخرباته 
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 
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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 ألهنم 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 يستخدموهنا أثناء تناول 
إىل إرسال  املركز  فيها  التي يضطر  تناقص يف عدد احلاالت  أو احلديث عنهم. وهناك  األيتام  موضوع 

رسالة إىل املحرر لتصويب مقال. وُتعترب 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 ألهنا 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 أقراهنم، يف إبراز خربات 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 يواجهوهنا 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  هنج  استخدام  أمهية  عىل  الضوء  املركز  سّلط  اإلنسان:  حقوق  عىل  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 اخلربة 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 خربهتا 

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  هنج  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 ألهنا 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 
يواجهوهنا، 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 أكرب 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 
لربوتوكوالت 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/نوفمرب 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 برسعة أنه بعد كل 
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نشاط بحثي، كنا بحاجة إىل عقد جلسة إلستخالص النتائج. وكنا نتساءل: »كيف أهنم ]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 هنج 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 بأكرب قدر ممكن من الوضوح. وعىل  لبدء جهود 
هناك  ألن  اإلنسان  حقوق  من  معني  حلق  انتهاك  أهنا  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 بشأهنا. 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؟« وييرّس 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 وعرب 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/سبتمرب 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  وُيعترب 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 خرباته وقدراته الكبرية كمنظمة عىل  البحث. 

البحث:

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث7  حتليل  يكون  أن  ويمكن  األمهية.  بالغ  أمرًا  املشكلة  حتديد  مرحلة  يف  البحث  ُيعترب 
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  يفهموهنا،  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: هنج 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


صفحة 10

تمكين خرّيجي دور الرعاية في األردن - مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين

االستفادة من اآلليات الدولية

لقد استفادت املنظمة من خرباهتا 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 أهنم »غري رشعيني« يعترب 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 . 2 اسرتاتيجية  وتعتمد  رشعيني«  »غري  أهنم  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 وعرب 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  دونام متييز من أيِّ نوع، والسيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدِّ
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 خرباء.

https://bit.ly/2JOvGr1


صفحة 11

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 
املعرب  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 بأهنم 

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 



صفحة 12

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، فإهنا 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 أهنم 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  كرس  الصعب  من  الرعاية.  ترك  بعد  التام  اإلستقالل  حالة  إىل  اإلنتقال 
املتدنية، ونقص املهارات احلياتية، والتصورات الذاتية واملجتمعية. ويؤثر ذلك بدوره عىل أنواع الوظائف التي 
جيدوهنا 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 
ُترِبز عمدًا حالة الوصم. ولكن املركز اكتشف بأن هذا كان 

اعتقادًا خاطئًا.

12 من أجل مراجعة معّمقة أكثر للنتائج، انظر: متكني خّرجيي 
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صفحة 13

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

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  ُتعترب  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 تعترب 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 تعترب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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صفحة 14

الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
ُترِبز 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، ألهنم 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  • قائم عىل حقوق اإلنسان  أنه  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 أكرب. •
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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. 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 يعترب 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  أهنم  نعتقد  الذين  ألولئك 
عىل  تعارضها  أو  جهودنا  تدحض  أن  شأهنا  من  وأهداف 
للوهلة  نعتقد  َمن  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  الواقع.  أرض 
األوىل أهنم 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 أكرب 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

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-identifying-allies-and-opponents
https://www.newtactics.org/resource/worksheet-identifying-allies-and-opponents
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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 خربة 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 تتخذوهنا 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.  ساحة  واعرف  خصمك،  واعرف  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 

https://www.newtactics.org/tactics
https://www.newtactics.org/tactics
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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. 
وُيربز 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 أكرب 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 ألهنام يمثالن املشكلة.

الدائرة باللون الربتقايل الفاتح مع خط متقطع = هيئات املجتمع املدين.

مركز املعلومات والبحوث: الدائرة باللون الربتقايل 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 اخلرباء 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 بشأهنا.

فاقدي  الشباب  الرعاية من  أمهية، وهم خّرجيي دور  األكثر  »اخلرباء«  املركز عىل إرشاك  النتائج: عمل موظفو 
روان  الدكتورة  وقّدمت  املدافعة.  جهود  يف  حموريًا  دورًا  لعبوا  والذين  أقران  كباحثني  أنفسهم  األرسي  السند 
إبراهيم، التي تتمتع بخربة 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 خربة يف خدمة فئة  املنظامت الرشيكة  اثنتني من  املركز مع  ذلك، عمل 

الشباب فاقدي السند األرسي؛ و»قادة الغد« لتقديم اخلربة 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  أهنم  يف  األقران  بحوث  مجال  »يكمن 
والنتائج.  والقضايا  البحث  مالكي  ويصبحون  العملية،  يف 
ذوي  األشخاص  مع  أيضًا،  قبل،  من  ذلك  فعلنا  ولقد 

اإلعاقة. ففي هناية 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  كربى  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 تواجهوهنا  •
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 تواجهوهنا 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  أهنم  من  الرغم  وعىل  حقًا.  مّكنهم 
الكشف عن هويتهم، إال أهنم حتدثوا علنًا يف  عدم 
وحّفزهتم  الفرص  هلم  وفتحت  املرسحية.  الفعالية 

أكثر. لقد كانت رحلة.«

الدكتورة عايدة السعيد، مديرة املركز
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لتمكينهم من إجراء مجع البيانات. ونوقشت قضايا اجلندر لتوعيتهم واالعرتاف بالعوامل االجتامعية التي تسهم 
فيها. وكانت هذه ابتكارات هامة قّدمها املركز لضامن اّتباع هنج 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 ألهنم 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 بأهنا »بحوث« عىل أدايت 
اخلريطة التكتيكية أو طيف احللفاء ألهنا 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 بأهنا 
»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 مرسحية عىل أساس نتائج بحوث األقران مع إجراء استطالع »قبل وبعد« املرسحية 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 مرسحية  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  املرسحية  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 املرسحية 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  ُتعترب  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 للرسطان، لضامن صحته اإلحصائية. وأجريت عملية اإلستطالع بني كانون األول/
ديسمرب 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  املرسحية  مؤلفي  املركز  أعطى  مرسحية: 
الذين قدموا تغذية راجعة  ملعاجلتها يف املرسحية. ثم قام املمثلون بعرض أويل للمرسحية لفريق بحث األقران 
وردود أفعال هامة، ولغة فعلية، وسيناريوهات. وتم متثيل املرسحية 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 املرسحية للحصول عىل انطباعات اجلمهور وأي تغيري يف املواقف. 

وتم نرش فيديو يوتيوب من قبل املركز الوطني للثقافة والفنون للمرسحية التفاعلية: مرسحية - 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 بأهنم 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/سبتمرب 2016

القصة األوىل: 6 أيلول/سبتمرب، 2016

2016 9 أيلول/سبتمرب،  القصة الثانية: 

2016 16 أيلول/سبتمرب،  القصة الثالثة: 

القصة الرابعة: 23 أيلول/سبتمرب، 2016

القصة اخلامسة: 30 أيلول/سبتمرب، 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  • أكرب  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 أكرب  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 أكرب بالقوانني والسياسات؟  •
القوانني  تطوير  يف  اثر  اإلعاقة  أو  العمر،  او  االجتامعي  النوع  من  لكل  يكون  أن  املمكن  من  كيف  فكر 

والسياسات.

الثقافية  • باحلواجز  أكرب  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 خربات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلرباء 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 شأهنا 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 أكرب 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، فإهنم 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 اخلربة 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 بياهنا:

اعرف نفسك

البناء التنظيمي للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلرباء، 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، 

اخلرباء، 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 تواجهوهنا 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، اخلرباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعوهنا 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 املخربين 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 أكرب 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. 
خربهتم 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 هناية 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 أهنا 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 عرّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

»يف هناية 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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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 أكرب 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؟ •


