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نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املرأة يف املساواة واإلعرتاف هبا كشخص أمام القانون )إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات االردين(
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

احلامية - املساءلة - االعالن العاملي حلقوق االنسان املاده رقم 7 2

 نطاق المدافعة     
وطني

عناصر إجراء المدافعة 3

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

هذه الضوء عىل عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

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

 التدخل •

التعويض •

فترة الحملة 

1 آب/أغسطس، 2014 - 31 آب/أغسطس، 2017

1 املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق 

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

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

العامل أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطريًا.

الناس  كل   :7 املاده  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   2

سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع بحامية متكافئة عنه 
دون أية تفرقة، كام أن هلم مجيعًا احلق يف محاية متساوية ضد أي 

متيز خيل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض عىل متييز.

املبينة يف »حقيبة  األربعة  املدافعة  إجراء  يأيت حتديد عنارص   3

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

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
إليه الحقًا  ُيشار   ،)SIGI( النساء-األردن الدويل لتضامن  للمعهد  املدى  التفاين طويل  تؤّكد هذه احلملة عىل 
للقضاء  عامًا  أكثر من عرشين  ومنذ  املعهد عمله  املتجذرة. وقد كّرس  احلقوق  للتصّدي إلنتهاكات  )املعهد(، 
عىل القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء، وبناء عيل مبادئ حقوق اإلنسان. وحتتفل هذه احلملة عىل املستوى 
التي  العقوبات  قانون  من   308 املادة  بإلغاء  بأكملها  األردن  يف  النسائية  احلركة  حّققته  الذي  بالنجاح  الوطني 
تسمح للمغتصب باإلفالت من املحاكمة إذا تزوج من ضحّيته. ويف انتصار إضايف، ألغى صنّاع القرار أيضًا املادة 
98 التي متنح العذر املخفف جلرائم معينة تتعلق بقتل النساء، فضاًل عن وجود توجه إللغاء اإلستثناء اخلاص يف 

قانون األحوال الشخصية الذي جييز  زواج الفتيات دون سن 18.

وبالنسبة لالستاذة أسامء خرض، مؤسسة املعهد ورئيسته، فقد بدأت الرحلة قبل عام 1990 بوقت طويل، عندما 
شّكل امللك الراحل احلسني بن طالل جلنة ملكية لصياغة العقد االجتامعي. وكانت هي واحدة من أربع نساء من 
بني ما جمموعه 60 شخصًا يف تلك اللجنة. ودافعت النساء يف اللجنة بقوة من أجل نص متعلق بحقوق املرأة. 
وتم إعتامد امليثاق الوطني الذي متّخض عن تلك اللجنة يف حزيران/ يونيو 1991، ويكّرس املبدأ الثامن )8( 
منه أحد جهودهن الناجحة، »األردنيون رجاالً ونساًء أمام القانون سواء«4. فقد ساعد هذا املبدأ عىل تعزيز املادة 
6)1( من الدستور األردين لعام )1952( 5 التي تنص عىل ما ييل: »األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف 

احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين«.

وعندما بدأ املعهد جهوده، تم حتديد واحد وعرشون قانونًا عىل أهنا متييزية ضد املرأة. ويف عام 2007 كان هناك 
سبعة عرش قانونًا ويف عام 2010 كان هناك أحد عرش قانونًا بحاجة إىل تعديل. وقد أتاحت املادة 308 من قانون 
العقوبات، وهو أحد هذه القوانني التي فيها انتهاكات سافرة، للمغتِصب اإلفالت من املحاكمة واملساءلة عن 

جريمته إذا تزّوج من الضحية:

»إذا ُعقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى اجلرائم الواردة يف هذا الفصل وبني املعتدى عليها أوقفت املالحقة وإذا 
كان صدر حكم بالقضية ُعّلق تنفيذ العقاب الذي ُفرض عىل املحكوم عليه.«

وأّدى تنفيذ املادة 308 إىل مزيد من اإلنتهاك حلقوق ضحايا جرائم اإلعتداء اجلنيس. وقد نجح املعهد يف املسامهة يف 
بحث وطني، هو األول من نوعه، لفهم نطاق وجهات النظر القانونية واإلجتامعية املتعلقة باملادة 308. ومنحت 
منظامت  من   100 من  أكثر  يضم  حشدت حتالفًا  وطنية  محلة  لتنظيم  وتوجيهات  للضحايا  الدراسة صوتًا  هذه 
واإلفرتاضات  باملنطق  تتعلق  كثرية  أسئلة  الدراسة  أثارت  وقد  والوطني.  املحيل  املستويني  عىل  املدين  املجتمع 
308، والتي شملت افرتاض استقرار املجتمع واحلفاظ عىل سمعة األرسة واألرسة  املادة  الكامنة وراء وجود 
املمتدة؛ ومحاية الضحايا/الناجيات من اجلرائم اجلنسية؛ واملصلحة الفضىل للطفل يف حالة احلمل الناجم عن هذه 
اجلرائم. ونتيجة لذلك، متكنت املناقشات من الرتكيز عىل التغطية القانونية والرشعية الفعلية للجرائم اجلنسية 

املرتكبة والتي يتم ارتكاهبا ضد النساء والفتيات.

إنكارها  يمكن  ال  التي  املستمرة  املظامل   )1( هي:  رئيسية  نقاط  ثالث  املعهد  أجراها  التي  الدراسة  أبرزت  وقد 
والتي ُترتكب عىل الضحايا أنفسهن يف العديد من النواحي القانونية واالجتامعية والصحية والنفسية؛ )2( حقيقة 
وقدمت  للجناة.  بالنسبة  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  تعزيز   )3( املبكر؛  للزواج  حجة  هو   308 املادة  تنفيذ  أن 
بعض الضحايا الشجاعات شهادات قوية بشأن مدى انتهاك حقوقهن ومتكينهن من مساعدة األخريات اللوايت 

مل يتمكّن من اإلبالغ.

فعىل سبيل املثال، فيام يتعلق بالزواج املبكر، عىل الرغم من التعديالت التي أدخلت عىل قانون األحوال الشخصية 
يف عام 2002 والتي غريت السن القانوين للزواج من 15 إىل 18 عامًا لكل من األوالد والبنات، إال أن القانون 
املادة  الطرفني. وخالل هذه احلملة إللغاء  القايض أن ذلك يف مصلحة كال  إذا رأى  املجال لالستثناءات  يرتك 

308، كانت هذه الفئة الضعيفة واهلشة عرضة للخطر مرة أخرى بسبب االستثناءات املقرتحة.

ومتكن املعهد من االستفادة من والتأكيد عىل التوصيات املقدمة إىل احلكومة األردنية من الدورة السابعة عرشة 
من  عدد  وكان   .2013 األول/أكتوبر،  ترشين  يف  املتحدة  لألمم   )UPR( الشامل  الدوري  لالستعراض 
التوصيات قد رّكزت بالتحديد عىل تعزيز الترشيعات الرامية إىل محاية النساء والفتيات من الزواج القرسي أو 

األوىل.  الصفحة  األول،  الفصل  األردين،  الوطني   4امليثاق 

 )https://bit.ly/2MEs6hS( 

5الرتمجة اإلنجليزية للدستور األردين لعام 1952 وتعديالته 

 )https://bit.ly/2M11jLs( 2011 لعام 
.)https://bit.ly/2tjh9ti( والنسخة العربية

https://bit.ly/2MEs6hS
https://bit.ly/2M11jLs
https://bit.ly/2M11jLs
https://bit.ly/2tjh9ti
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قضايا  ملعاجلة  و  308؛  املادة  بإلغاء  باإلغتصاب، والسيام  يتعلق   فيام  العقوبات  قانون  وتعديل  املبكر؛  الزواج 
مجيع  محاية  للدولة عن  الواضحة  املسؤولية  املعهد  وأبرز  الرشف.  جرائم  مثل  القضايا  من  وغريها  اإلغتصاب 
محاية  يف  كبري  تقدم  إلحراز  لألردن  فرصة  احلملة  هذه  أتاحت  وقد  أمامهم.  للمساءلة  وخضوعها  مواطنيها 

الفتيات والنساء، فضاًل عن تقديمه مثاالً ُيتذى به يف هذه القضية لبلدان أخرى يف املنطقة.

اإلنجازات
إن املرحلة األولية حلملة املعهد، محلة نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وامحوا الناجيات من العنف اجلنيس 
)2014-2015(، أفضت إىل دراسة بحثية رائدة بعنوان: »اجلرائم اجلنسية ضد النساء - املادة 308 من قانون 
والنساء  الفتيات  عىل  والصحية  والنفسية  واالجتامعية  القانونية  اآلثار  تتناول  التي  نموذجًا«  األردين  العقوبات 
من جهة، واألرسة واملجتمع من جهة أخرى. وقد وّفرت هذه الدراسة األساس لتوصيات رئيسية بام يف ذلك 
واملدنية  الشخصية  األحوال  وقانون  العقوبات  قانون  يف  أخرى  مواد  عىل  تعديالت  وإدخال   308 املادة  إلغاء 
وقانون الصحة العامة. وبحلول هناية عام 2015، كانت محلة إلغاء املادة 308 قد اكتسبت دعاًم واسع النطاق 
أن »حمامني وصحفيني وناشطني ومفّكرين  تايمز«  املجتمع. وذكرت صحيفة »جوردان  من رشية واسعة من 
مسلمني ومسيحيني طالبوا مرارًا وتكرارًا بإلغاء املادة 308 واعتامد تدابري نفسية وقانونية أفضل حلامية ضحايا 

اإلغتصاب وهتك العرض يف األردن«6. 

كانت محلة املدافعة التي قام هبا املعهد رضورية لتعزيز اجلهود واألصوات اجلامعية واإلجراءات الوطنية احلكومية 
الوطني يف  إىل هذا اجلهد  انضمت  التي  الشباب  الطالبية يف اجلامعات وجمموعات  وغري احلكومية واملبادرات 
املعهد وحتالفه  التي اضطلع هبا  إلغائها. وإن إجراءات احلملة )2017-2016(  308 والدعوة إىل  املادة  إدانة 
للحملة  إنتاجها  تم  التي  لألعامل  اإلعالمية  التغطية  خالل  من  تعزيزها  تم  قد  التحديد  وجه  عىل  الرشكاء  من 
ورسامي  والرجال  النساء  من  إعالمية  شخصيات  عن  صدرت  التي  واملنشورات  اإلذاعي  والبث  واملناقشات 
الكاريكاتري وكّتاب األعمدة وجمموعة واسعة من النساء وهيئات حقوق اإلنسان. وقد تم تعزيز الزخم من أجل 
التغيري يف خطاب صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل، رئيسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، 

يف افتتاح محلة 16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة يف ترشين الثاين/نوفمرب 2016.

308 من قانون العقوبات نقطة تقّدم هامة يف إزالة القوانني التي متّيز ضد الفتيات والنساء.  يشّكل إلغاء املادة 
ويف 1 آب/أغسطس، 2017، صّوت جملس النواب األردين عىل إلغاء املادة 308 وإهناء هذا االنتهاك الفاضح 
العذر  التي متنح   98 املادة  أيضًا  القرار  انتصار إضايف، حيث ألغى صناع  النساء والفتيات. وكان هناك  حلقوق 
املخفف جلرائم معينة تتعلق بقتل النساء. وتعترب هذه محاية هامة للفتيات والنساء اللوايت يقعن ضحايا مزدوجة 
لإلغتصاب تارة وجلرائم الرشف تارًة أخرى. وأرست هذه اإلجراءات رسالة قوية إىل املجتمع بأنه لن يكون 
الضحايا  حلامية  األمام  نحو  هامة  خطوات  اإلجراءات  هذه  وتشّكل  اجلرائم.  هذه  يف  قانوين  تساهل  أي  هناك 

وحتميل مرتكبي العنف ضد الفتيات والنساء املسؤولية عن جرائمهم.

الدروس الرئيسية
احلفاظ عىل املرونة إلغتنام الفرص: تسلط هذه القضية الضوء عىل بعض نقاط حتّول حمددة. ففي عام 2009، 
خضع األردن ألول استعراض له يف إطار اإلستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة حيث ُدعي األردن إىل 
الدوري  اإلستعراض  إطار  يف  أجري  الذي  الثاين  اإلستعراض  ويف  الرشف.  جرائم  مكافحة  يف  جهوده  زيادة 
الشامل يف عام 2013، قدمت كندا توصية رصية بشطب املادة 308. وعقب ذلك، استغلت منظامت حقوق 
308 والقوانني ذات  املادة  املرأة واحلقوق املدنية يف األردن هذه الفرصة وبدأت بالضغط ليقوم األردن بإلغاء 
القضائي  اجلهاز  لتطوير  امللكية  اللجنة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  شكل  عندما  أخرى  هامة  فرصة  والحت  الصلة. 
وتعزيز سيادة القانون يف عام 2016. حيث اغتنم املعهد هذه الفرص للتفاعل مع أعضاء اللجنة امللكية لتقديم 
ورقة املوقف املعدة هلذا املوضوع والتي تشّدد عىل أمهية إلغاء املادة 308 وغريها من القضايا القانونية والترشيعية 
املتعلقة بحقوق املرأة. وقّدمت ورقة املوقف إىل أعضاء اللجنة حتلياًل وتوصيات واضحة فيام يتعلق باملادة 308. 
وعمل هذا عىل بناء زخم لضغط من املجتمع املدين، وتأييد من اللجنة امللكية، وجملس الوزراء، ورئيس الوزراء 

هاين امللقي، وأخريًا أعضاء الربملان الذين صّوتوا عىل إلغاء املادة 308.

تظهر التحالفات دعاًم واسع النطاق للقضايا لصناع القرار وتساعد عىل احلفاظ عىل حالة من احلذر واليقظة جتاه 
القضية: حشد أعضاء التحالف الدعم عىل املستوى املحيل داخل حمافظاهتم مما أظهر تأييدًا واسع النطاق إللغاء 
املادة 308. وكان التقدم الذي أحرزته اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يتم رصده 
عن كثب من قبل املعهد وأعضاء التحالف. وقد أتاح التحالف اإلبقاء عىل التفاعل واملشاركة املستمرة مع أعضاء 

جمليس النواب واألعيان عىل مستوى املحافظات املحلية.

ومع ازدياد الزخم إللغاء املادة 308، اقتىض األمر احلذر واليقظة. ففي نيسان/أبريل 2016، عندما اقرُتحت 

للجدل  مثرية  ملادة  »لكامل«  اإللغاء  إىل  يدعون  ناشطات  املصدر:   6

أيار/مايو   24 احلسيني،  رنا  تايمز«،  »جوردان  العقوبات،  قانون  يف 
)https://bit.ly/2M3Q597( ،2015

https://bit.ly/2M3Q597
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مسودة قانون العقوبات، أصدر املعهد وأعضاء التحالف عىل الفور بيانًا رّحبوا فيه بالتعديالت التي أدخلت عىل 
املادة 308 وفقًا لورقة املوقف. ويف الوقت نفسه، أعربوا عن دهشتهم وقلقهم بشأن بند مقرتح يتعلق بالضحايا 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عامًا. وشدد التحالف، بالتنسيق مع منظامت أخرى، عىل موقفهم باإللغاء 
املوقف  وشّدد  عامًا.   18-15 من  ضعفًا  األكثر  العمرية  الفئة  بحامية  املطالبة  ذلك  يف  بام   308 للامدة  الكامل 
انتهاكًا واضحًا حلقوق الطفل  عىل رضورة اعتبار أي »موافقة« باطلة. حيث كان هذا االستثناء املقرتح يشّكل 
الربملان(  )أعضاء  املرّشعني  تذكري  عىل  ذلك  ساعد  وقد  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  لالتفاقيات  خمالفًا  وسيكون 
بأن توصيات االستعراض الدوري الشامل لألردن تتضمن إلغاء املادة 308 كليًا، وتعهدت احلكومة األردنية 
بمعاجلة ذلك األمر. وقد أدى هذا احلذر وما رافقه من يقظة واستجابة الرسيعة من جانب التحالف واملنظامت 
األخرى إىل سحب املسودة اجلديدة لقانون العقوبات من الربملان. وإن تنظيم احلشود اجلامعية أدى إىل موقف 

قوي وأقنع صناع القرار بإلغاء املادة 308.

متكني الضحايا ومحايتهم: تم إرشاك الضحايا بفعالية وقّدمن شهادات مؤثرة لصنّاع القرار. وكان هذا اإلعرتاف 
بمدى إنتهاك حقوقهن يتوي اىل حد ما عىل نوع من أنواع التمكني والتعويض هلن، إذ يمكنهن اإلستفادة من 
تم  فقد  البحث.  إطار  األكثر صعوبة يف  الضحايا هو  مع  املقابالت  إجراء  وكان  األخريات.  ملساعدة  خرباهتن 
تقديم خدمة اإلحالة. وقد ساعدت  املامرسات األخالقية والرسية وموازنة ذلك يف حال  تدابري لضامن  حتديد 
توثيق  تم  املدافعة. حيث  تنظيم محلة  بشأن  والرؤى  األدلة  تقديم  كبري عىل  بشكل   308 املادة  مشاركة ضحايا 
القصص لتسليط الضوء عىل الكيفية التي متت هبا إساءة استخدام املادة 308 والتالعب هبا خلدمة اجلناة. وحتى 
أوضاع  يف  أيضًا  يضعهن  هذا  بأن  اإلعرتاف  املهم  فمن  الضحايا،  متكني  إىل  اخلربات  يف  التشارك  يؤدي  عندما 
حمفوفة باملخاطر. وطالب اإلعالميون مرات عديدة بالتحدث إىل الضحايا ولكن املعهد حافظ عىل رسية هوية 
الضحايا. عىل سبيل املثال، يف عام 2015، خالل إحدى فعاليات محلة الـ16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة، 
جاءت ضحية للتشارك يف قصتها بشأن املادة 308. ومن أجل احلفاظ عىل سالمتها وعدم الكشف عن هويتها، 
يبادرن  اللوايت  والناجيات  الضحايا  محاية  املنظامت  تكفل  أن  الرضوري  ومن  ستار.  وراء  من  شهادهتا  قّدمت 

بالتشارك يف خرباهتن.

تغيري السياسات العامة والتغيري املجتمعي أمران ممكنان: لقد أدرك املعهد هذا الدرس منذ فرتة طويلة. وقد كّرس 
أكثر من عرشين عامًا للقضاء عىل القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء. حيث يتطلب تغيري السياسات العامة 
والتغيري املجتمعي أهدافًا وإسرتاتيجيات وتكتيكات طويلة األجل. وعىل الرغم من أن العملية قد تكون بطيئة، 
املعهد  وطلب  ُقُدمًا.  للميض  حاساًم  دعاًم  املجتمع  يف  املؤثرون  القادة  ويقّدم  كبرية.  نجاحات  املعهد  حقق  فقد 
إنتاج املعرفة املطلوبة إلثراء مقرتحات  التي كانت حاسمة يف  القضائية والدينية والصحية  آراء أعضاء اهليئات 
املعتقدات  بعض  عن  الغموض  إلزالة  كبريًا  دعاًم  والقضاة  األئمة  وقّدم  بمجملها.  املدافعة  ومحلة  السياسات 
308 من  308. ومن شأن إلغاء املادة  اإلجتامعية التي أصبحت جلّية من خالل نتائج البحوث املتعلقة باملادة 

قانون العقوبات أن يثبت أن التحوالت يف السياسات وان التحوالت املجتمعية أمر ممكن.

يؤدي نجاح هذه احلملة إىل احلد من عدد القوانني التمييزية ضد النساء والفتيات، وهو ما يمّثل تقدمًا كبريًا يف 
رحلة التغيري اخلاصة باملعهد.

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

لقد عزز املعهد قدراته الداخلية لتنفيذ هذه احلملة بالطرق التالية:

واإلجتامعية  • والدينية  القانونية  املجاالت  خمتلف  من  خرباء  بمثابة  كانوا  استشارية  جلنة  أعضاء  إرشاك 
النوع  قضايا  جمال  يف  حمددين  ومستشارين  اإلنسان؛  وحقوق  والصحية  والنفسية-اإلجتامعية  والثقافية 

اإلجتامعي )اجلندر( والبحوث.

تشكيل فريق إعالمي لصياغة واختيار رسائل رئيسية استنادًا إىل ردود الفعل من أعضاء التحالف. •

 البحث

كانت الدراسة البحثية التي أجراها املعهد هي األوىل من نوعها يف األردن وقدمت حتلياًل يف غاية األمهية للحملة.

من الناحية القانونية: حمتوى املادة 308 من قانون العقوبات، وتطبيقاته، والقوانني األخرى ذات الصلة. •

بالنوع  • متعلقة  تقنية  تدريبية  دورات  يف  املعهد  من  خمتارون  موظفون  شارك  )اجلندر(:  االجتامعي  النوع 
عمل  جلسات  يف  أيضًا  املعهد  موظفو  وشارك  واإلدماج.  السياسات  وحتليل  البحث  حول   االجتامعي 
عىل  للحصول  االجتامعي  النوع  شؤون  يف  إستشاري  بخبري  اإلستعانة  من  ومتكنوا  البحث  بشأن  مكثفة 

أمرًا  مبارش  بشكل  الفتيات  هؤالء  لشهادات  اإلستامع  »كان 
مؤثرًا جدًا، حيث أجهش اجلميع يف الغرفة بالبكاء، بام يف ذلك 

الرجال«.

- مشارك يف إحدى الفعاليات العامة للمعهد
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ذلك،  إىل  وباإلضافة  البحث.  وكتابة  البحثية وحتليل  األسئلة  بشأن تصميم  راجعة(  )تغذية  أفعال  ردود 
شارك ضابط ارتباط املعهد لشؤون النوع االجتامعي يف جمموعة التعلم املجتمعية التي كانت تعقد مرتني 
يف األسبوع، وأقّر بنقطتي مالحظة وتعّلم رئيسيتني: »بدأت يف مالحظة وحتليل عالقات السلطة )القوة( 
- فهي جتعلني أرى األشياء من منظور  والنوع االجتامعي بشكل أكرب. وُتعترب هذه اجللسات مفيدة دائاًم 

خمتلف«.

الدين: أظهر خمتصون من الذكور واإلناث بأن العنف ضد النساء والفتيات، والسيام العنف اجلنيس الذي  •
الرشائع  ترفضها  للجاين، هي عوامل مشرتكة  الضحية  بتزويج  يتبعه من عنف  نفسها، وما  اجلريمة  متثله 

الساموية ويرفضها املجتمع ولكن القانون يفرضها ويميها.

الضحايا: لقد أدت أصوات الضحايا، من خالل دراسات احلالة، إىل تقييم اآلثار عىل ضحايا اإلغتصاب  •
308 املتعلقة باجلوانب النفسية واإلقتصادية واإلجتامعية  اللوايت تزوجن ممن اعتدوا عليهن بسبب املادة 
وحقوق الطفل )ضحايا تم منحهن األمان مقابل أولئك اللوايت تطلقن مقابل أولئك اللوايت محلن بطفل(.

اجلناة: كام هو احلال يف العديد من املجتمعات، هناك قلة يف اإلبالغ عن حاالت االغتصاب يف األردن، ومع  •
2010-2013 باإلشارة إىل دوائر وزارة  الفرتة  ذلك، تم استعراض إحصاءات حوادث االغتصاب يف 
159 حالة أفلت  العامة، واملحكمة اجلنائية(، مما أسفر عن  العام، ومحاية األرسة، والنيابة  العدل )األمن 

فيها املغتصبون من العقاب بالزواج من ضحاياهم.

%46 من  • بالقانون أن  نتائج مقابالت متعمقة واستطالع حول معرفة املجتمع األردين  املجتمع: أظهرت 
النوع من  ما هذا  إىل حٍد  يؤيدون  للجاين، و27%  تزويج ضحية االغتصاب  ملنع  يؤيدون محلة  األردنيني 

احلمالت - وهو ما يشري إىل وجود دعم بنسبة %73 حلملة من هذا النوع من قبل األردنيني.

الحشد

تم بناء حتالف من أكثر من 100 منظمة عملت بشكل مجاعي ملساندة تنفيذ هذه احلملة. وشمل ذلك اختيار  •
مندوبني حمليني من كافة املحافظات االثنتي عرشة. وتم تزويد هؤالء املندوبني/ات بتدريب لتمثيل موقف 

التحالف وتوصياته بشأن املادة 308.

وأتاحت احلوارات التي تقودها منظامت نسائية حملية، والتي دعت شيوخ العشائر ورجال الدين املؤثرين يف مجيع 
املحافظات اإلثنتي عرش، منربًا للمعهد لتقديم املعلومات التي توصلت إليها الدراسة البحثية وورقة املوقف التي 
تضمنت توصيات حمددة. ومن تلك احلوارات األولية، تم تشكيل حتالف وطني واستمر يف النمو ليشمل أكثر من 

100 عضو من منظامت املجتمع املدين يعمل عىل إلغاء املادة 308. 

ويشيد املعهد باإلهتامم والتقدير الكبريين للجهود واألصوات واإلجراءات الوطنية احلكومية وغري احلكومية 
وغريها من احلمالت التي توحدت إلدانة املادة 308 والدعوة إىل إلغائها. ويمّثل هذا احلشد انتصارًا للمجتمع 

األردين بأكمله.

إشراك  صناع القرار 

تشكيل وفد رفيع املستوى مؤلف من أشخاص مؤثرين وأعضاء من التحالف عىل املستوى املحيل، حيث  •
شارك الوفد يف مجيع اإلجتامعات التي عقدت مع صنّاع القرار.

بام يف  املؤثرين  املجتمع  أعضاء  رئيسية. حيث حّددوا  بطرق  املدافعة  للمعهد يف  التابع  التحالف  أعضاء  ساهم 
ذلك شيوخ العشائر ورجال الدين، مما أظهر دعم املجتمع املحيل للحملة. وقد اجتمعت هذه الوفود بأعضاء 
 .308 املادة  إلغاء  من  موقفهم  لعرض  القانونية  واللجنة  املرأة  جلنة  أعضاء  ومع  واألعيان  النواب  جمليس  من 
املبادئ  تنتهك  املادة  وأن  الضحايا؛  عىل  باآلثار  املتعلقة  البحث  بنتائج  القرار  صنّاع  بإستمرار  املعهد  ويذّكر 
املتعلقة باملساواة أمام القانون والعدالة اجلنائية؛ ومسؤولية الدولة عن محاية ضحايا اإلغتصاب ومساءلة اجلناة. 
وباإلضافة إىل ذلك، إستفاد املعهد من توصيات االستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة لتذكري صناع القرار 
بأن إحدى هذه التوصيات هي شطب املادة 308 من قانون العقوبات يف البلد. واستجاب صناع القرار ملطالب 
التحالف الواسعة باحلامية واملساءلة بإلغاء املادة 308 وعدد من القوانني التمييزية األخرى ذات الصلة التي متّيز 

ضد الفتيات والنساء.

أثر حملة المدافعة على المنظمة
قالت االستاذة أسامء خرض، الناشطة الرائدة يف جمال حقوق املرأة واملحامية، إن املعهد الدويل لتضامن النساء، 
ومنظامت غري حكومية أخرى عملت بجد من أجل »تزويد الربملانيني باملعلومات الصحيحة عن ضحايا هذه 

املادة«.



صفحة 7

)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

وقالت خرض لقناة اجلزيرة: »كانت لدينا حجج مضادة جلميع وجهات النظر التي ُطرحت ضد إلغاء هذا احلكم 
داخل الربملان، ومتكنّا من الوصول إىل العديد من الربملانيني وعملنا معهم عىل مدى فرتة طويلة للوصول إىل هذه 

املرحلة«.

وأضافت »إن هذه املادة ال تقوم عىل أساس منطقي أو قانوين. وهي ليست مربرة وال تتفق مع ثقافتنا ومعرفتنا 
وتفكرينا املنطقي«.

تم اإلقتباس من »يوم تارخيي« حيث ألغى الربملان األردين قانون  اإلغتصاب: إشارة إىل قيام الربملان بإلغاء احلكم 
الذي يسمح للمغتصبني باإلفالت من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. اجلزيرة، زينة طحان، 1 آب/أغسطس 

.)https://bit.ly/2u0Dlf2( 2017

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

النساء  الدويل لتضامن  املعهد  التي أطلقتها  العقوبات االردين  قانون  308 من  املادة  إلغاء  سوف نستخدم محلة 
جمال  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  لتوضيح  األردن  يف  األردن   -
حقوق اإلنسان يف املامرسة العملية. حيث تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير إسرتاتيجية 
وتكتيكات محلتكم. وتساعدكم هذه املنهجية عىل التعرف عىل جماالت القوة والتحدي اخلاصة بكم بينام تطّورون 

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

حتديد املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان.. 1

بناء رؤية مشرتكة باستخدام 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 وابتكار . 4
إجراءات حمددة تكون عىل  شكل تكتيكات للوقاية أو التدخل أو تكتيكات تعويضية أو 

تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

للحمالت  . 5 التنظيمي  بالبناء  املتعلقة  املدافعة  اجراء  عنارص  يف  تقّدم  إلحراز  العمل  خطة 
والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. 

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

يف  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية   308 املادة  إللغاء  املعهد  محلة  تستعرض 
جمال حقوق اإلنسان عمليًا عىل أرض الواقع. حيث شاركت إحدى عضوات جملس إدارة املعهد 

عام 2010 يف  زمالة »خرباء يف كسب التأييد« لربنامج تعزيز وتطويراملجتمع املدين )2008 - 2013( التابع 
التكتيكات اجلديدة. واستخدم  للمدربني عىل منهجية  الدولية والذي تضّمن تدريبا  للتنمية  للوكالة األمريكية 

املعهد منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة - التكتيكات اجلديدة حلملة املدافعة هذه.

https://bit.ly/2u0Dlf2
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صفحة 8

الخطوة األولى - تحديد المشكلة
يف  فعيل  بشكل  انخرطتم  قد  فأنتم  مشكلتكم،  بتحديد  املتعلقة  األوىل  اخلطوة  من  بأنه  تدركوا  أن  املهم  من 
االسرتاتيجية والتكتيكات. وعادة ما تبدأ هذه اخلطوة األوىل بتعريف واسع للمشكلة. ثم حترزون تقدمًا نحو 
اخلطوة  مراجعة هذه  وتتم  بشأهنا.  إجراء  عليها إلختاذ  ومتفق  اإلنسان  وقائمة عىل حقوق  أكثر حتديدًا  مشكلة 
من خالل تقييامت مستمرة لتنقيح املشكلة بحيث تعالج األسباب األساسية هلا.. وباستخدام النهج القائم عىل 
الناس من  التي يتم إمهاهلا أو إساءة استخدامها أو حرمان  حقوق اإلنسان، تبدأون بالسؤال: »ما هي احلقوق 
التمتع هبا يف هذه احلالة؟« وييرّس هذا عىل املجتمع أن يتخطى ما يشعر بأنه »حاجة«، وُيِدث هذا حتوالً يف عالقة 
ملجاهبة  الالزمة  بالسلطة  يتمتعون  الذين  أولئك  مع  وكذلك  املجتمع  متكني  يريدون  الذين  أولئك  مع  املجتمع 
الظلم الواقع. وتوّفر هذه اخلطوة أساسًا رضوريًا ملعرفة نفسك، مما يتطّلب من اجلميع التفكري واالستجابة بشكٍل 

خمتلف.

الناحية  من  عادلة  غري  معاملة  ويعاملن  يوم  كل  لألذى  يتعرضن  النساء  أن  املعهد  حّدد  األعم،  الصعيد  عىل 
القانونية واالجتامعية. ويمنع ذلك املرأة من حتقيق املشاركة والتمثيل السياسيني الكاملني اللذين يرتبطان ارتباطًا 
وثيقًا باحلقوق اإلجتامعية واإلقتصادية واجلنسية واإلنجابية والعائلية للمرأة ويتأثران هبا. ويمثل هذا بوضوح 
جمموعة واسعة من املسائل التي تتطلب اإلهتامم. حيث حّدد املعهد أوالً بيان هدف عام: خفض عدد القوانني 

واألنظمة الوطنية التمييزية التي تعارض حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والفتيات.

وجه هذا البيان أعامل املعهد منذ تأسيسه. ويف بداية جهوده، حّدد املعهد أحد وعرشون قانونًا بإعتبارها متييزية 
ضد املرأة. وبحلول عام 2007 تم ختفيض هذا العدد إىل سبعة عرش. وبحلول عام 2010 كان هناك أحد عرش 
قانونًا مل يتم معاجلتها بعد. وقد أتاح هذا البيان العام نقطة انطالق جيدة لتحديد املشكلة هلذه احلملة، ومع ذلك، 

ال يزال التحدي قائاًم لتضييق نطاق الرتكيز.

الشامل لألمم  الدوري  السابعة عرشة لإلستعراض  الدورة  أمرًا هامًا. فقد قدمت  املدافعة  ُيعد توقيت محالت 
املتحدة يف ترشين األول/أكتوبر 2013 مساعدة إضافية لتحديد املشكلة. وشّدد اإلستعراض الدوري الشامل 
عىل توصيات حمددة موجهة إىل احلكومة األردنية حلامية النساء والفتيات من الزواج القرسي أو املبكر وتعزيز 
قانون العقوبات فيام يتعلق باالغتصاب، والسيام إلغاء املادة 308. وقد أبرزت هذه التوصيات بوضوح مسؤولية 

الدولة عن محاية النساء والفتيات، ومساءلة اجلناة.

املالحقة  من  باإلفالت  للمغتصب  تسمح  )التي  العقوبات  قانون  من   308 املادة  إلغاء  للمعهد:  األويل  البيان 
القضائية إذا تزوج من الضحية( وتعديل قانون األحوال الشخصية حلذف اإلستثناء الذي جييز زواج الفتيات دون 

سن 18 )واألخريات املترضرات من هذا القانون(.

ويتيح تطبيق النهج القائم عىل حقوق اإلنسان فرصة لدراسة األسس القانونية الوطنية والدولية للحصول عىل 
فهم أفضل للحقوق األساسية التي ُتنتهك )انظروا جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(. وبينام ندرس 
البيان األويل للمعهد، يمكن احلصول عىل مزيد من الوضوح فيام يتعلق بكيف ينتهك القانون املحدد يف املادة 
308 حقوق اإلنسان. فعىل سبيل املثال، ُترم الفتيات والنساء من حقهن يف املساواة واإلعرتاف هبن كأشخاص 
إذا  القضائية  املالحقة  باإلفالت من  للمغتصب  التي تسمح   308 املادة  الزواج بسبب  القانون وجُيربن عىل  أمام 

تزوج من ضحيته.

إن التفكري يف هذا املثال لبيان املشكلة يوّضح معايري محلة املدافعة:

»من« لديه املشكلة التي تم حتديدها: الفتيات والنساء. •

»ما هي احلقوق املحددة« التي ُحِرمن منها: إن الرتكيز عىل النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يرّكز اإلهتامم  •
القانون بسبب  ُيرمن من حقهن يف املساواة واإلعرتاف هبن كأشخاص أمام  الفتيات والنساء الاليت  عىل 
املادة 308. وهذه إنتهاكات واضحة للامدتني 6 و7 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )انظروا جماالت 

الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(.

»كيف« يتم انتهاك هذه الفئة: يشري البيان األكثر حتديدًا إىل أن الفتيات والنساء يتعّرضن إلنتهاكات ألهنن  •
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

جُيربن عىل الزواج ويرمن من العدالة باعتبار أن مرتكبي اجلريمة يفلتون من املالحقة القضائية بسبب املادة 
العاملي  16 من اإلعالن  للامدة  انتهاك  االقارصات، هو  بام يف ذلك زواج  الزواج،  إن اإلجبار عىل   .308

حلقوق اإلنسان.

وجيري يف هذه احلالة انتهاك ثالثة مبادئ أساسية حلقوق اإلنسان: املساواة وعدم التمييز ومساءلة الدولة  •
املسؤولية  الدولة  وتتحمل  اإلنسان(.  حقوق  عىل  القائمة  الرتكيز  جماالت  )انظروا  مواطنيها  مجيع  حلامية 
القوانني وتنفيذها بشكل  التمييزية وترشيع  القوانني  إزالة  بام يف ذلك  القانون،  الرئيسية عن ضامن سيادة 
منصف. وإن هذه املسؤولية هي التي ترّكز جهود املدافعة هذه عىل جمال املساءلة-احلامية )انظروا جماالت 

الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان(.

عناصر اجراء المدافعة
خالل املرحلة األولية لتحديد املشكلة، قام املعهد بعمل مميز جلمع مصادر املعرفة الثالثة لـ)صن تزو(: اعرف 
جمال   خالل  املدافعة من  واعرف ساحة  خصمك،  واعرف  للحمالت،  التنظيمي  البناء  جمال  خالل  نفسك من 

البحث.

البناء التنظيمي للحملة

من  أعضاء  ثامنية  من  مكونة  استشارية  جلنة  وُشكلت  إضافية.  خربات  إىل  حاجة  هناك  أن  إىل  املعهد  استنتج 
خرباء متخصصني يف القانون والدين وأخصائيني اجتامعيني وثقافيني ونفسيني وصحيني وحقوقيني. واستنادًا 
إىل جماالت خرباهتم املختلفة وأدوارهم املحددة، استعرضت اللجنة واعتمدت منهجية مجع البيانات، وحمتوى 
البحث، وقّدمت التوجيه بناء عىل ختصصات كل من أعضائها. وقد يرّست هذه اللجنة، بالتعاون مع أخصائي يف 

شؤون النوع االجتامعي وباحث رئييس، قيام املعهد بتوسيع قدراته إىل ما يتجاوز جماالت خربته املعتادة.

 البحث

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث7  تليل  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:

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

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

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

والُعرف والدين والعرق والسن.

أجرى املعهد دراسة بحثية رائدة وّفرت معلومات هامة لفهم املواقف املحتملة للمعارضني استنادًا إىل السياق 
لتحليل املثلث - املحتوى واهليكلية والثقافة. واستنادًا  األردين. حيث تطرق بحث املعهد إىل املكونات الثالثة 
308 عىل الضحايا من اإلناث وقّدمت  املادة  البحثية، تم إعداد ورقة موقف توّضح تبعات  نتائج الدراسة  إىل 
مع  بالتوازي  والثقافة  واهليكلية  املحتوى  مكونات  وستناَقش  اختاذها.  الالزم  لإلجراءات  ملموسة  توصيات 

جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 8
املدافعة وعند  يوفر إطار حقوق اإلنسان دليل عمل أسايس يستند إىل مبادئ ومعايري دولية معرتف هبا جلهود 
تطبيق هذه احلقوق يف جهود املدافعة، يمكن أن يكون من املفيد النظر إىل هذه احلقوق واملسؤوليات من خالل 
العاملي  املساءلة؛ واملشاركة. ويوفر اإلعالن  التمييز؛ واحلامية -  السالمة واألمان؛ وعدم  تركيز:  أربعة جماالت 

حلقوق اإلنسان األساس لإلتفاقيات الدولية الالحقة.

تقّدم دراسة احلالة هذه مثاالً نموذجيا لتوضيح كيف أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومرتابطة. وسوف نبني 
دور املعهد يف جمال الرتكيز القائم عىل احلامية-املساءلة. حيث أن فوائد الرتكيز عىل هذا املجال ال تقلل من أمهية 
جمالني آخرين من جماالت الرتكيز اهلامة يف العمل يف هذه احلالة: عدم التمييز، والسالمة واألمان. إذ ُتشري دراسة 
احلالة هذه بوضوح إىل التمييز الذي تواجهه املرأة يف النظام القانوين، وأشارت مبارشة إىل وجوب معاملة املرأة 
عىل قدم املساواة مع الرجل أمام القانون. وباإلضافة إىل ذلك، قّدمت الضحايا أنفسهن شهادات قوية بشأن أمهية 

7كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل املثلث« 

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

املجاالت  هبذه  الصلة  ذات  املعلومات  تكييف  تم  املصدر:   8

األربعة من احلقوق من »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق 
حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية،  العدالة  عمل  يف  اإلنسان 

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

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

الثقافة

المحتوى یةالھیكل

http://bit.ly/1TmOp6v
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حقهن يف التمتع باألمن واألمان من اجلناة يف مجيع جماالت حياهتن.

ويف  وبلدنا.  املجتمعية  ومساحاتنا  عملنا  وأماكن  بيوتنا  يف   - اإلنسان  حقوق  محاية  مسؤولية  اجلميع  ويتحمل 
الوقت نفسه، تتحمل احلكومات التزامات حمددة. حيث جيب عىل احلكومات أن متتثل للقواعد واملعايري القانونية 
بنا  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  محاية  هذا  ويتطلب  عنها.  مساءلة  تكون  وأن  اإلنسان  حقوق  صكوك  يف  املكرسة 
من خالل سيادة القانون. وتساعد الردود عىل األسئلة الواردة أدناه عىل توضيح سبب اختيار احلامية-املساءلة 

كمجال تركيز أسايس قائم عىل حقوق اإلنسان.

هل هناك إلتزامات للمساءلة القانونية من قبل أولئك الذين لدهيم سلطة جيب الوفاء هبا؟ إذا كان األمر  •
كذلك، عىل أية مستويات )املجتمع، املؤسسة، املحافظة، املستوى الوطني، املستوى الدويل(؟

نعم، عىل سبيل املثال، األردن هو أحد املوقعني عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 
وترد اإللتزامات القانونية يف قسم البحث - املحتوى.

هل َيِرم هذا االنتهاك الشخص أو املجموعة أو املجتمع من حقوقهم يف احلامية واملساءلة  واإلنتصاف؟ •

الذين ال  اجلناة  الزواج من  املثال، حُترم ضحايا اإلغتصاب من هذه احلقوق عندما جُيربن عىل  نعم، عىل سبيل 
البحث -  اهليكلية، وقسم  البحث -  النقاط موضحة يف قسم  خيضعون عندئذ للمساءلة عن جرائمهم. وهذه 

الثقافة.

خالل مرحلة حتديد املشكلة، كان البحث األولوية األوىل للمعهد من أجل احلصول عىل فهم أفضل هلذه املسألة. 
وأرشك البحث أصحاب املصلحة عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية، بام يف ذلك 70 مقابلة وجهًا لوجه 
)قانونية وترشيعية وضحايا وأرسهّن(. ونتيجة لذلك، »وثقت دراسة احلالة التي أجراها املعهد للجرائم اجلنسية 
والنفسية والصحية  القانونية واإلجتامعية  9اآلثار  األردين«  العقوبات  قانون  308 من  املادة  املرأة -  املرتبة ضد 

سواء اإلجيابية والسلبية عىل الفتيات والنساء من جهة، واألرسة واملجتمع من جهة أخرى.

البحث - المحتوى
لقد وثقت العنارص القانونية للبحث أسس حقوق اإلنسان. وتبنّي هذه بوضوح الطرق التي َتنتهك فيها املادة 
308 من قانون العقوبات والقوانني ذات الصلة حقوق احلامية واملساءلة للفتيات والنساء بناء عىل سيادة القانون.

وقد تم إرساء أسس حقوق اإلنسان عىل املستوى الوطني يف الدستور األردين )1952( وامليثاق األردين الذي 
تم إقراره يف حزيران/يونيو 1991:

الدستور، املادة 6 )1(: »األردنيون أمام القانون سواء، ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا . 1
يف العرق أو اللغة أو الدين«.

الدستور، املادة 7 )1(: »احلرية الشخصية مصونة. )2(  اإلعتداء عىل احلقوق واحلريات العامة أو حرمة . 2
احلياة اخلاصة لألردنيني جريمة يعاقب عليها القانون«.

امليثاق، ينص املبدأ الثامن رصاحة عىل املساواة  بني اجلنسني بموجب القانون: »األردنيون رجاالً ونساًء . 3
أمام القانون سواء«10. 

وقد تعّززت األسس الدولية حلقوق اإلنسان عندما أصبح األردن من الدول املوقعة عىل اإلستعراض الدوري 
الشامل حلقوق اإلنسان. حيث أدى ذلك إىل اجياد نقطة ضغط إضافية يف جمال املدافعة. وقد أتاح ذلك الفرصة 
للمعهد لإلستفادة من املؤسسات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان للدعوة إىل مساءلة احلكومة األردنية لتعزيز 

احلامية القانونية والقضاء عىل مجيع القوانني التمييزية ضد املرأة.

البحث - الهيكل
كشفت أبحاث املعهد عن عدد من عوامل التنفيذ القانونية والسياسية احلاسمة التي تسلط الضوء عىل جوانب 

احلامية-املساءلة فيام يتعلق باملادة 308.
األرقام تكشف حاالت الظلم11

هناك قلة يف اإلبالغ عن حاالت اإلغتصاب، كام هو احلال يف معظم البلدان. وقد استمر العنف ضد املرأة  •
من املواضيع التي يرم احلديث عنها بسبب الضغوط املجتمعية واألرسية. وخيتار الكثريون عدم اإلبالغ 
عن اجلريمة ما مل يكن هناك مْحل. ويؤدي هذا إىل عوامل ثقافية قوية تقّوض مجع البيانات )انظروا البحث 

املؤسسات الدولية:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:

له  ُيعرَتف  بأن  احلّق  مكان،  كّل  يف  إنسان،  لكل   :6 املادة 
بالشخصية القانونية.

املادة 7: الناُس مجيًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون يف 
حقِّ التمتُّع بحامية القانون دونام متييز، كام يتساوون يف حقِّ 
أيِّ  ومن  اإلعالَن  هذا  ينتهك  متييز  أيِّ  من  باحلامية  التمتُّع 

حتريض عىل مثل هذا التمييز.

سنَّ  أدركا  متى  واملرأة،  للرجل   )1( و2(:   1(  16 املادة 
بسبب  قيد  أيِّ  دون  أرسة،  وتأسيس  ج  التزوُّ حقُّ  البلوغ، 
ين. ومها متساويان يف احلقوق لدى  الِعرق أو اجلنسية أو الدِّ
ُيعَقد  ال   )2( إنحالله.  ولدى  الزواج  قيام  وخالل  ج  التزوُّ
ال  كامًل  رضاًء  زواجهام  املزمع  الطرفني  برضا  إالَّ  الزواُج 

إكراَه فيه.

إتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(:

2 )ج، و، ز(: تشجب الدول األطراف مجيع أشكال  املادة 
الوسائل  بكل  تنتهج،  أن  عىل  وتتفق  املرأة،  ضد  التمييز 
التمييز  القضاء عىل  تستهدف  إبطاء، سياسة  املناسبة ودون 

ضد املرأة، وحتقيًقا لذلك تتعهد بالقيام بام ييل:

)ج( فرض محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع 
املحاكم  طريق  عن  للمرأة،  الفعالة  احلامية  وضامن  الرجل، 
ذات اإلختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من 

أي عمل متييزي؛

)و( إختاذ مجيع التدابري املناسبة، بام يف ذلك الترشيعي منها، 
واألعراف  واألنظمة  القوانني  من  القائم  إبطال  أو  لتغيري 

واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة؛

)ي( إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزًا 
ضد املرأة.

القضاء  إتفاقية  من  الصلة  ذات  اإلضافية  املواد  تتضمن   -
املساواة   -  15 ييل:  ما  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل 
الزواج   - املساواة يف حقوق الدخول يف  القانون و16  أمام 

وإختياره؛ وحظر زواج األطفال.

 املصدر- اتفاقية سيداو: 
 https://bit.ly/1jEADx3 - باللغة اإلنجليزية 

https://bit.ly/1bjVxun - باللغة العربية

9 متوفر من املعهد.

 10 امليثاق الوطني األردين، الفصل األول، الصفحة األوىل

https://bit.ly/2MEs6hS

املحددة  الفئات  هذه  عىل  الضوء  تسليط  تم  11املصدر: 

األردن،  يف  اجلنيس  االعتداء  عقوبة  من  اإلفالت  يف 
 27 عاّمن،   ،)IRIN( إيرين  قضاة،  أبو  أريج  قبل  من 

 كانون الثاين/يناير، 2014.  
 https://bit.ly/2JZTa9H - باللغة اإلنجليزية 

https://bit.ly/2tkdew9 - باللغة العربية

https://bit.ly/1jEADx3
https://bit.ly/1bjVxun
https://bit.ly/2MEs6hS
https://bit.ly/2JZTa9H
https://bit.ly/2tkdew9


صفحة 11

)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

12ملزيد من املعلومات عن البحث يرجى التواصل مع املعهد.

- الثقافة(.

مل تتم مقاضاة سوى 20 إىل 25 يف املائة من مرتكبي جرائم اإلغتصاب. ويستند هذا الرقم إىل احلاالت التي  •
أبلغت هبا إدارة محاية األرسة التي تديرها الدولة يف الفرتة من 1998 إىل 2013، مما يسلط الضوء عىل عدم 

املساءلة عندما تبادر الضحايا فعاًل باإلبالغ عن اجلريمة.

تّم  • الرقم  الزواج )2010-2013(. بل حتى هذا  العقاب عن طريق  املغتِصبني من  159 من  أفلت نحو 
الّطعن فيه من قبل الناشطات يف جمال حقوق املرأة، والباحثني اإلجتامعيني، واملحامني الذين يقولون إن 
يتم  مل  املهن حاالت  الناس يف هذه  أيضًا. حيث صادف  عنها  اإلبالغ  يتم  الزجيات  اليسري من هذه  النّذر 
عام  بعد  احلاالت  هذه  عن  اإلحصاءات  مجع  عن  احلكومة  توقفت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  عنها.  اإلبالغ 

.2013

احلرمان من اخلدمات أو االفتقار إليها

إن اإلجهاض حمظور يف األردن. وهذا هو احلال حتى بالنسبة للناجيات من اإلغتصاب أو يف حاالت سفاح  •
املحارم، ما مل يكن احلمل قد يؤدي إىل وفاة األم. ونتيجة لذلك، يوّلد احلمل الناتج عن اإلغتصاب صدمة 

نفسية وأعباء إضافية عىل الضحايا.

إىل  • خاص  بوجه  اجلنيس  والعنف  اإلغتصاب  ضحايا  تفتقر  التعويضية.  اخلدمات  إىل  الوصول  حمدودية 
خدمات نفسية - إجتامعية، وهي حمدودة أكثر يف املناطق الريفية. وال يوجد سوى ملجآن تديرمها الدولة 
عىل  التغلب  الناجيات  عىل  الصعب  من  جيعل  وهذا  إربد.  يف  واآلخر  عاّمن  يف  واحد  واألطفال،  للنساء 
الصدمة النفسية. وأوضحت أمل عديل، الباحثة اإلجتامعية يف املعهد، أن النساء يواصلن املعاناة لسنوات 

ألن الصدمة ال ُتعاَلج يف مرحلة مبكرة.

البحث - الثقافة
من خالل مقابالت أجريت مع خرباء يف الدين وإستطالع  إجتامعي، تناول البحث الذي أجراه املعهد أعرافًا 

وتصورات إجتامعية متأصلة يف الثقافة األردنية فيام يتعلق باملادة 308.

املادة 308 ليس هلا جذور يف اإلسالم

العقاب: يؤكد علامء الدين أن اإلسالم ال يؤّيد معاقبة الضحية بإرغامها عىل الزواج من مغتصبها. فمن منظور 
الرشيعة اإلسالمية، ليس هناك سابقة إسالمية قانونية للعفو عن الرجل إذا تزوج ضحيته. بل عىل العكس من 

ذلك، ينبغي أن يعاَقب املغتصبون بشدة حلامية املجتمع من هذه اجلرائم.

الرشيعة  بمتطلبات  يفي  ال  الظروف  هذه  مثل  يف  الزواج  فإن  وبالتايل  اإلسالم.  يف  الزواج  أساس  هو  القبول: 
هذا  قبول  عىل  وأرسهتا  الضحية  جُترَب  املغتصب،  من  املرأة  تتزوج  فعندما  واحلقيقية«.  »الصحيحة  اإلسالمية 

الزواج. يف حني أن املغتِصب يستخدم الزواج ملنفعته، من خالل اإلفالت من العقاب عىل جريمته.

التوقعات واملواقف املجتمعية

ُوّزع اإلستطالع اإلجتامعي عىل 850 فردًا. وأظهرت النتائج أن إمجايل عدد املسَتطَلعني من الذكور واإلناث بلغ 
771، وبلغ معدل االستجابة 90.7 %. وكان املستطَلعون 49.8 % من الذكور و50.2 % من اإلناث، وكان 36 

من املسَتطَلعني من االشخاص ذوي االعاقة، أي 4.2 % من إمجايل عينة  اإلستطالع. 

يعرفوا  مل  أو   308 املادة  أبدًا عن  يسمعوا  مل   %  48 أن  اإلستطالع  308. كشف  املادة  اإلجتامعي إللغاء  الدعم 
27 % هذا النوع من  46 % محلة ملنع تزويج ضحايا اإلغتصاب من اجلاين، وأّيد  عن وجودها. ومع ذلك، أّيد 

احلمالت إىل حٍد ما. وبالتايل فقد أشار ذلك إىل وجود مستوى دعم بنسبة 73 % إلجراء هذه احلملة.

وال يزال إلقاء اللوم عىل الضحايا يمثل مشكلة كبرية يف املجتمع األردين. حيث ال يزال ُينظر إىل النساء والفتيات 
عىل أهنن »مسؤوالت« عن احلفاظ عىل رشف أرسهن. وُيعترب أي نشاط جنيس تقوم به الفتيات والنساء - حتى 
لو كّن أجربن عليه - مصدرًا للعار. وإن هذا هو الُعرف اإلجتامعي الذي جيعل من قيام الضحايا بالزواج من 
التخفيف من حدة  من  الدينية. وبدالً  التعاليم  يتعارض مع  أن ذلك  أمرًا »مقبوالً« رغم  اجلريمة  مرتكبي هذه 
الفتيات والنساء ألهنا تيرّس عىل  العنف اجلنيس ضد  املزيد من  العنف اجلنيس، تعمل هذه املامرسة عىل تشجيع 
صالت  البحث  ووّفر  أرسهن.  وعىل  عليهن  الزواج  ويفرضون  فيها  يرغبون  فتاة/امرأة  أي  إغتصاب  الرجال 

واضحة بني تنفيذ املواد 308 و340 و98 من قانون العقوبات وحوادث االغتصاب12.  



صفحة 12

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

توصيات المعهد بناء على نتائج البحث

أصدر املعهد ورقة موقف حتّدد عددًا من التوصيات التي تستدعي اتباع هنج شمويل للامدة 308، تتضمن رضورة 
معاجلة املواد األخرى ذات الصلة أيضًا:

اإللغاء الكامل للامدة 308 من قانون العقوبات •

تعديل قانون الصحة العامة: املادة 12 للسامح باإلجهاض •

النووي  • 10 و57 بشأن حتديد النسب بام يف ذلك فحص احلمض  املادتان  تعديل قانون األحوال املدنية: 
كدليل عىل والدية األب لتوثيق مولد الطفل.

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يساعد استخدام جماالت الرتكيز هذه، القائمة عىل حقوق اإلنسان، يف جمال التوعية وصياغة الرسائل 
وحشد خمتلف فئات اجلمهور املستهدفة للمشاركة يف محلة املدافعة. وال تتم جهود املدافعة بالرضورة يف إطار 

زمني خطي حمّدد. خذوا وقتكم للتفّكر يف ما ييل:

اعرف نفسك

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

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

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

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

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

السن وغريهم(؟

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

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

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

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

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

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

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

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعترب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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صفحة 13

الخطوة الثانية - بناء الرؤية
ُ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 ويفزهم عىل اإلنضامم إليكم. وتلعب رؤيتكم دورًا 
مهاًم يف تطوير اإلسرتاتيجية والتكتيكات اخلاصة بحملتكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما يدث 

حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. وجيب أن تعِرف نفسك والواقع املستقبيل الذي حتلم به. 

عقد املعهد أكثر من اجتامع مع فريق العمل بإستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة لصياغة الرؤية بطريقة شاملة 
القانون  أمام  كأشخاص  هبن  واإلعرتاف  املساواة  يف  حقهن  من  والنساء  الفتيات  ُترم  املشكلة:  بيان  إىل  تستند 
وجُيربن عىل الزواج بسبب املادة 308 التي تسمح للمغتِصب باإلفالت من املالحقة القضائية إذا تزّوج من ضحيته.

ثم إستعرض املعهد املواد التي متّيز ضد املرأة بوجه عام، وإستخدام املادة 308 كنموذج لتصّور كيف يمكن أن 
يبدو املستقبل للمرأة بدون وجود هذه املشكلة.

رؤية املعهد: بيئة آمنة للنساء مع محاية قانونية وإنصاف أمام القانون.

وهذا مثال ممتاز عىل نوع الرؤية الذي يتجاوز محلة مدافعة واحدة. ويمكن أن تستمر هذه الرؤية يف توجيه وإهلام 
جهود املدافعة املستمرة التي يقوم هبا املعهد للقضاء عىل مجيع القوانني التمييزية ضد الفتيات والنساء.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكن أن تتطور الرؤية أيضًا، خذوا وقتكم للتفكري يف ما ييل:

اعرف نفسك

ناقشوا تطور بيانات الرؤية اخلاصة باملؤسسة وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

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

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

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

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة بيان إجيايب يعالج املشكلة املحددة. •

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

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

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

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

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول رؤى أوسع لتحقيق مكاسب أكرب. •
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صفحة 14

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

ساحة املدافعة.

ما  دائام  املسألة  هبذه  املتعلقة  القرارات  فإن  معاجلتها،  إىل  نسعى  التي  اإلنسان  حقوق  مسألة  عن  النظر  وبغض 
يتخذها الناس. وكلام كان بوسعنا أن نتعلم ونفهم ونعرف أكثر عن األشخاص املعنيني، كلام نجحنا يف معاجلة 
الناس  التي عملتم هبا لتحديد  انظروا يف الطرق  نتدارس هذه احلملة،  التي هتّمنا وهتّم جمتمعنا. وبينام  القضايا 
ألدايت  املؤسسة  استخدام  أّدى  وقد  بمنظمتكم.  اخلاصة  القضايا  يف  املعنية  والعالقات  واملؤسسات  واملنظامت 
اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء إىل مساعدهتم يف حتديد احللفاء  للبحث واملشاركة يف التحالف وإدارة احلملة. 

وسيتم استكشاف تطبيق هاتني األداتني لتحديد واختيار التكتيكات يف )اخلطوة 4 - استكشاف التكتيكات(.

اجلنيس  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب  من  اجلناة  إفالت  أوقفوا  نجاة:  محلة  املعهد:  محلة  نستعرض  بينام 
)2014-2017(، سوف نستكشف كيف يمكن توضيح بحوث املعهد ومشاركة أصحاب املصلحة من خالل 
أدايت اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء. حيث يمكن استخدام هاتني األداتني وتطبيقهام يف أي مرحلة من مراحل 
للخارطة  البيانية  الرسومات  وُتعترب  بكم.  اخلاص  والتكتيكي  اإلسرتاتيجي  التحليل  يف  ملساعدتكم  محلتكم 
التكتيكات  ملنهجية  املعهد  استخدام  أساس  عىل  قائمة  توضيحية  رسومات  بمثابة  احللفاء  وطيف  التكتيكية 

اجلديدة وتم تأكيدها من خالل التقارير التي يقّدمها املعهد.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
من  املعهد  حلملة  املدافعة  ساحة  توضيح  كيفية  عىل  الضوء  لتسليط  فرصة  هذه  احلالة  دراسة  تتيح 
اخلطوة  )انظروا  وتكتيكاته  أهدافه  لتحديد  املعهد  استخدمها  وكيف  التكتيكية  اخلريطة  أداة  خالل 
الرابعة(. وإلستكشاف عملية حتديد العالقة املركزية، من املهم أن نحّدد إنتهاك حقوق اإلنسان الذي 
هبن  واالعرتاف  املساواة  يف  حقهن  من  والنساء  الفتيات  ُترم  وجه:  أفضل  عىل  املحددة  املشكلة  يمثل 
من  باإلفالت  للمغتصب  تسمح  التي   308 املادة  بسبب  الزواج  عىل  وجُيربن  القانون  أمام  كأشخاص 

املالحقة القضائية إذا تزوج من ضحيته.

من الذي يتعّرض  لإلنتهاك؟ ضحية اإلغتصاب - ضحية اإلغتصاب )فتاة/امرأة(. 

من هو الشخص الذي ينتهك حقوق الضحية؟ مرتكب اإلغتصاب - اجلاين.

ويف معظم احلاالت، سرتغبون يف حتديد إسم الشخص الذي يعاين من اإلنتهاك والذي يرغب يف تغيري املشكلة. 
ولكن يف احلاالت التي يمكن أن تتعرض فيها الضحية خلطر إضايف عن طريق حتديد هويتها، فمن غري املستحسن 

الكشف عن إسمها احلقيقي.

ويوّفر مثال اخلريطة التكتيكية اخلاص باملعهد العالقة املركزية إىل جانب العالقات املحددة عىل مستوى املجتمع 
املحيل للضحية واجلاين وصوالً إىل العالقات عىل املستوى الوطني والدويل. ومن الرضوري أن حتّددوا موقع 
أو  أنفسكم  وضع  من  تتمكنوا  مل  وإذا  األمحر.  باللون  املعهد  إىل  اإلشارة  تتم  حيث   - اخلريطة  عىل  منظمتكم 

منظمتكم عىل اخلريطة، أعيدوا النظر يف مشاركتكم يف هذه املسألة.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

العالقة المركزیة

ألداة  املركزية  العالقة  عىل  مثال  اعاله:  الشكل 
اخلريطة التكتيكية.
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نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية 
عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه أو يساء هلا و ُيرم من التمّتع هبا؟ •

من الذي يقوم باإلنتهاك أو اإلساءة أو يرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ •

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟ •

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

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

الطائر«  »عني  منظار  التكتيكية  اخلريطة  توّفر  اعاله:  الشكل 
عن  أوضح  صورة  إلعطاء  مرتفع(  مكان  من  ينظر  )كمن 
جمموعة املنظامت املنخرطة يف قضية ما. ومن املهم أن تالحظوا 
بأنه كان هناك عدد أكرب من املنظامت املشاركة يف هذه العملية 
سبيل  عىل  التكتيكية.  اخلريطة  هذه  يف  إليها  املشار  تلك  من 
املثال، بلغ عدد األعضاء يف حتالف املعهد أكثر من 100 منظمة.

مفتاح اخلريطة التكتيكية:

 مرّبع برتقايل فاتح مع خط منقط =  •
املدين )أشخاص، مجاعات، منظامت،  املجتمع  كيانات   

إلخ(

أزرق فاتح مع خط رمادي متصل = اهليئات احلكومية •

 صندوق أبيض مع خط رمادي متصل =  •
ممولون وكيانات دولية

خطوط العالقات: •

عالقة القوة: سهم أمحر بخط مّتصل أحادي االجتاه. ▪

عالقة املنفعة املتبادلة: سهم أزرق بخط مّتصل ثنائي  ▪
االجتاه.

عالقة الرصاع: سهم أصفر منقط ثنائي االجتاه. ▪

من  ▪ مزيد  إلجراء  حاجة  واضحة/هناك  غري  عالقة 
البحث: سهم رمادي منقط ثنائي االجتاه.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

لتضامنالمعھد الدولي 
-النساء 

 (SIGI)األردن

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین

مجلس حقوق اإلنسان 
التابع

المتحدةلألمم    (UPR)

حزب المحافظین 
اللیبرالیین

علىمنظمات المرأة 
المستوى المحلي  

اللجنة الوطنیة األردنیة
لشؤون المرأة 

الھاشميالصندوق األردني 
(جھد(البشریة للتنمیة  

زعماء القبائل

USAID –
CSP/CIS

تكامل

ضحایا إغتصاب
آخرین 

محكمة 
الجنایات

وزارة العدل

القضاة
الشرطة

منظمات المجتمع
المدني األخرى 

قسم األمن العام عاءاإلددائرة 
العام  

الوطنيالمركز 
لحقوق   

(NCHR)االنسان

وسائل اإلعالم 
(الرادیو/التلفزیون(

:التكتیكیةالخریطة مفتاح 
إلجراء مزید من البحثھناك لحاجة /عالقة غیر واضحةنزاععالقة المتبادلةالمنفعة عالقة   القوةعالقة 

اللجنة اإلستشاریة 
للخبراء

قسم حمایة األسرة

مجلس الوزراء

مؤسسة المستقبل

لتطویراللجنة الملكیة 
الجھازالقضائي 

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

أعضاء المجتمع

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

ومجعيات ومؤسسات.

حتى عندما تتخذ جمموعة أو مؤسسة معينة موقفًا ضدنا، فقد يكون هناك أفراد داخل تلك املجموعة أو املؤسسة 
يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

استخدم املعهد بشكل فعال أداة طيف احللفاء لتحديد احللفاء واملعارضني املحتملني. وقد اسُتخدمت هذه األداة 
لتحديد وحشد منظامت املجتمع املدين عىل املستوى املحيل كحلفاء، الذين شاركوا بدورهم مع صناع القرار يف 
جمتمعاهتم املحلية. ومن خالل العمل مع الرشكاء املحليني، متكن املعهد من حتديد املكان الفعيل ملختلف الناس 
اإلعتامد  يمكن  من  معرفة  من  املعهد  ومتّكن  به.  اخلاص  احللفاء  طيف  عىل  واملؤسسات  واملنظامت  واجلامعات 
عليهم ليكونوا نشطني، فضاًل عن أولئك الذين ال ينشطون حاليًا ولكن لدهيم إمكانية للمشاركة يف املستقبل. 
ويف الوقت نفسه، قاموا بتحديد أولئك املوجودين يف القطاع املحايد إىل جانب املعارضني الذين كانوا خصومًا 

نشطني وغري نشطني يف هذه القضية.

إن إحدى الفوائد اهلامة الستخدام أداة طيف احللفاء هو أهنا ساعدت املعهد عىل اإلدراك بأن بعض الناس الذين 
وأوىص  بالفعل.  حلفاء  بعضهم  وكان  بل  خمتلفة.  رشية  يف  الواقع  يف  كانوا  نشطون،  معارضون  أهنم  افرتض 
أعضاء التحالف التابع للمعهد عىل املستوى املحيل برضورة دعوة رجال الدين والعمل معهم. وكانت النتيجة 
إنشاء وفود حملية. وتألفت هذه الوفود من شيخ عشرية ورجل دين وأخصائي إعالمي قّدموا إرشادات بشأن 

كيفية الوصول إىل الناس يف جمتمعهم املحيل. وكان لإلعرتاف هبذه العالقات اهلامة تأثري كبري.

مل  أهنا  غري  احللفاء،  رشية  من  يكونوا  أن  حتالفه  وأعضاء  املعهد  افرتض  جهات  هناك  كان  أخرى،  ناحية  من 
إلغاء  عىل  للعمل  متوياًل  أيضًا  تتلقى  أخرى  منظامت  هناك  كانت  املثال،  سبيل  عىل  النحو.  ذلك  عىل  تستجب 
املادة 308. حيث تواصل املعهد مع هذه املنظامت لتنسيق العمل. ومل يكن من السهل دائاًم بناء ذلك التعاون. 
حيث مل يكن بعضها مهتاًم بالعمل معًا. وساعدت أداة الطيف املعهد يف النظر يف سبل مواصلة التفاعل مع تلك 
املنظامت وبناء حلفاء، مثل استضافة اجتامعات ملشاركتها يف رؤية احلملة اخلاصة باملعهد، وورقة املوقف التي 
استضافتها  التي  املعهد يف اإلجراءات  إجراءاته. كام شارك  للمشاركة يف  آخرين  فعلية، ودعوة  تقّدم توصيات 
منظامت أخرى. وقد اختذ املعهد موقفًا بأن هذه احلملة ليست »قضية مؤسسية« بل قضية جمتمعية وقومية تتطلب 

جهدًا مجاعيًا.

البناء التنظيمي للحملة

بالنظر إىل ما وراء أفراد الكادر التنظيمي للمعهد، ساعد طيف احللفاء املعهد يف حتديد منظامت املجتمع املدين 
لبناء حتالفهم. وتأيت هذه املنظامت من مجيع أنحاء األردن. وبالتايل مل يكن ممكنًا متثيل مجيع هذه املنظامت يف رسم 
بياين صغري. ويشار إىل هذه املنظامت يف هذا الشكل بإسم »منظامت املجتمع املدين عىل املستوى املحيل ومنظامت 
املجتمع املدين عىل املستوى الوطني«. ويف املرحلة األوىل 2014-2015، نام التحالف ليتألف من 53 منظمة، 
وخالل الفرتة 2016-2017، نام إىل أكثر من 100 عضو. وأصبحوا مؤيدين لعمل املعهد، وأصبحوا بمثابة 

سفراء يف املجتمع املحيل، ووّسعوا قدرات املعهد عىل تنفيذ محلة املدافعة إللغاء املادة 308.

الحشد

الدين  رجال  إرشاك  إىل  احلاجة  حّددوا  املثال،  سبيل  فعىل  رئيسية.  بطرق  املدافعة  يف  التحالف  أعضاء  ساهم 
وأوصوا بوسائل لدعوهتم والعمل معهم. وأدى هذا إىل إنشاء وفود حملية تتألف من شيخ عشرية ورجل دين 

وأخصائي إعالمي من أجل الوصول إىل الناس وصنّاع القرار يف املجتمع املحيل.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة 3 - تحديد ساحة المدافعة

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

»كنا نظن أن رجال الدين سيكونون ضدنا، ولكنّهم أّيدوا 
إىل  معارضني  من  آخرين  حتويل  عىل  قادرين  وكنا  موقفنا. 

حمايدين، بل ومتكنّا يف وقت الحق من حتويلهم إىل حلفاء.

أداة  أفضل  هذه  كانت  املحيل،  امليداين  للعمل  وبالنسبة 
احللفاء[  طيف  وخاصة  اجلديدة  التكتيكات  ]منهجية 
للعمل  وبالنسبة  املجتمع...  إىل رشائح خمتلفة يف  للوصول 
املجتمعي امليداين، أعتقد أنه باملقارنة مع جتارب أخرى، فقد 
متكنا من الوصول إىل القاعدة الشعبية يف أكثر الطرق تأثريًا، 

وكان ذلك أفضل ما قمنا به مقارنة بأي وقت مىض.«

- رنا أبو سندس
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والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

املتعلق  سياقكم  فهم  يمكنكم 
باملشكلة التي تم حتديدها: 

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

وصنع القرار؟

أولئك  •  - حلفاؤكم  هم  من 
أو  موقفكم  يدعمون  الذين 

جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف يعملون معكم بشكل نشط؟

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

اعرف خصومك / اعرف ساحة المدافعة

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

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

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم 

ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهم أو ُيساء استخدامها أو ُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

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

 ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل: •

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

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ ▪

من هم احللفاء واخلصوم املحتملون بشأن هذه املسألة؟ ▪

بإستمرار  مراجعتها  ينبغي  أداة  هو  »الطيف«  اعاله:  الشكل 
وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  وحتليل  بالبحث  تقومون   بينام 
تكتيكات إلرشاك وحتريك فئات مستهدفة خمتلفة نحو رشية 
النظر يف حاالت حمددة  النشط من هذا الطيف. وعند  احلليف 
أرسة  ألفراد  املناسبة  املواقع  استكشاف  املهم  من  للضحايا، 
الضحية عىل الطيف وتقسيم أفراد األرسة إىل رجال ونساء من 
أجل تسليط الضوء عىل مواقف خمتلفة حمتملة قد يؤمنون هبا. 
فقد يكون هناك بعض أفراد األرسة يف موقع احللفاء النشطني، 
ربام يكونون نساء أخريات ورجال داعمني يف األرسة عىل سبيل 
قد يكونون يف موقع  أفراد األرسة اآلخرين  أن  املثال. يف حني 
سواء  حد  عىل  ونساء  رجال  يكونون  ربام  النشطني،  اخلصوم 
يرون أن الضحية جيب أن حتمل »رشف« األرسة إىل حد الزواج 

من رجل إغتصبها.

محاید

ط 
نش

 ال
ف

حلی
ال

المنتدى العالمي للنساء 
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المعھد الدولي لتضامن
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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. 
درستم  وكلام  يوميًا!  منها  املزيد  تطوير  وجيري  اإلنسان،  حقوق  ملدافعي  املتاحة  التكتيكات  من  العديد  وهناك 
وتعّلمتم املزيد من التكتيكات، زادت قدرتكم عىل تعديل وتكييف بعض تكتيكاتكم بشكل يلبي احتياجاتكم 
وجيعل خصمكم يفقد توازنه. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف 
للتطوير  التالية  املجاالت  عىل  الضوء  اخلطوة  هذه  وتسلط  املدافعة.  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
غايتني  أو  غاية  من  أكثر  تستوعب  أن  اإلنسان  بحقوق  النهوض  إىل  تسعى  التي  املنظامت  ملعظم  يمكن  ال 
تكتيكيني رئيسيني يف إطارها املؤسيس. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقه التعلم، واالستثامر يف املوظفني 
التكتيكي  للهدف  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس   ، املالية  املصادر  بتوفري  تتعلق  وصعوبات 
اخلاص بكم يساعدكم بشكل أكثر فعالية عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم يف معاجلة املشكلة التي تم 
حتديدها. وقد حددت »التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان« أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق 

اإلنسان:الوقاية والتدخل والتعويض والتعزيز/الرتويج.

اسألوا أنفسكم - هل غايتكم الرئيسية هي:

الوقاية من وقوع انتهاك وشيك اآلن ويف املستقبل؟

التدخل يف احلاالت املمتدة من احلرمان من حقوق اإلنسان أو انتهاكها لألفراد واملجتمعات املحلية املهّمشة أو 
املستبعدة؟

التعويض وإعادة بناء حياة الضحايا واملجتمعات بعد حدوث اإلساءة - ملساعدهتم علی الشفاء أو السعي إلی 
حتقيق العدالة أو املصاحلة أو االنصاف؟

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

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

جهود املدافعة من الناحيتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

تطوير رحلة التغيير
املحرز  التقدم  لتقييم  أهداف حمددة  عند وضع  إرشادات  للحصول عىل  بكم  اخلاص  املشكلة  بيان  إىل  ارجعوا 
يف رحلة التغيري اخلاصة بكم. وقد وّفرت الدراسة البحثية املتعمقة التي أجراها املعهد يف مرحلة حتديد املشكلة 
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توجيهًا حاساًم لوضع مسار اسرتاتيجي للعمل من أجل معاجلة املشكلة املحددة. حيث نّص بيان املشكلة الذي 
القانون  أمام  املساواة واإلعرتاف هبن كأشخاص  الفتيات والنساء من حقهن يف  ُتَرم  ما ييل:  املعهد عىل  حّدده 
وجُيربن عىل الزواج بسبب املادة 308 التي تسمح للمغتصب باإلفالت من املالحقة القضائية إذا تزوج من ضحيته.

من  اجلناة  إفالت  أوقفوا  نجاة:   :308 املادة  إلغاء  إىل  هدفت  والتي  املعهد  هبا  قام  التي  املدافعة  محلة  مدار  عىل 
نية  ملعاجلة  املرحلية  املنجزات  من  عددًا  حّدد   ،)2017-2014( اجلنيس  العنف  من  الناجيات  وامحوا  العقاب 
احلملة الرامية إىل خفض عدد القوانني واألنظمة التمييزية ضد حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات وتؤدي 

إىل رؤية املعهد: بيئة آمنة  للنساء مع محاية قانونية وإنصاف أمام القانون.

وقد وّفر ذلك إرشادات لتطوير االجتاه االسرتاتيجي للمعهد من خالل حتديد االنجازات الرئيسية التالية:

إلغاء املادة 308: وضع توصيات لصنّاع القرار بشأن املادة 308 استنادًا إىل نتائج البحث املتعلقة باآلثار، . 1
بام يف ذلك اإلجراءات واآلليات عىل مجيع املستويات وتقديم اخلدمات للضحايا )مثل احلامية والتعويض 

املايل وإعادة التأهيل الشامل(. 

احلمض . 2 )إختبار  الشخصية  األحوال  وقانون  العامة  الصحة  قانون  يف  الصلة  ذات  األخرى  املواد  تعديل 
النووي، واإلجهاض(.

تعزيز آليات احلامية للضحايا.. 3

بيان  يف  املبينة  اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  للتصدي  التكتيكية  الغايات  يف  للتفكري  فرصة  األهداف  هذه  توّفر 
املختارة  والتكتيكات  األهداف  بلوغ  ضامن  عىل  التكتيكية  الغايات  فحص  ويساعد  باملعهد.  اخلاص  املشكلة 
ملعاجلة املشكلة إىل الغرض املنشود. وحّدد املعهد غايتني تكتيكيتني حاسمتني جلهوده يف جمال املدافعة: التدخل 

والتعويض.

التدخل: قّوضت املادة 308 مسؤولية الدولة عن محاية الضحايا ومساءلة اجلناة عن جرائمهم. وسعت احلملة 
والوصم  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  والتمييز  اإلجتامعي  والنفيس  واإلقتصادي  القانوين  التمييز  يف  التدخل  إىل 
املجتمعي طويل األمد لضحايا  اإلغتصاب. وَضِمن تدخل املعهد إثبات وجود صلة بني املادة 308 وعدد من 
املواد التمييزية األخرى يف قانون العقوبات، فضاًل عن مواد حمددة يف قانوين األحوال الشخصية والصحة العامة.

لصنّاع  هبا  التوصية  يمكن  والتي  الضحايا  حلامية  تصاحلية  إستجابات  للمعهد  الثالث  اهلدف  حّدد  التعويض: 
القرار. وقد قّدمت الشهادات الشجاعة لضحايا اإلغتصاب الذين تعرضوا للزواج من مغتِصبيهم بسبب املادة 

األهداف  عن  عامة  ملحة  التغيري  رحلة  تقّدم  اعاله:  الشكل 
احلالية وطويلة األجل للمعهد.

نقطة البدایة

المشكلة الیوم

التي تسمح للمغتصب  308الفتیات والنساء من حقھن في المساواة واإلعتراف بھن كأشخاص أمام القانون ویُجبرن على الزواج بسبب المادة تُحَرم 
.باإلفالت من المالحقة القضائیة إذا تزوج من ضحیتھ

وضع توصیات : الھدف األول
 308لصناع القرار بشأن المادة 

استناداً إلى نتائج البحوث 
مما المتعلقة بالتأثیرات ، 

واآللیات اإلجراءات یتضمن 
على جمیع المستویات بما في 
ذلك تقدیم الخدمات للضحایا

الرؤیة
آمنة ومأمونة للنساء مع حمایة بیئة 

.وإنصاف أمام القانونقانونیة 

:الھدف الثاني
 من دعماللزیادة بناء ائتالف

والشركاء الخبراء 
ومجموعات الضغط إللغاء 

308المادة 

:الھدف الثالث
كسب الدعم من 

الھیئات التشریعیة 
308إللغاء المادة 
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308 فرصة هامة للحصول عىل آراء بشأن التوصيات فضاًل عن مساعدة الضحايا عىل إستعادة كرامتهم وزيادة 
الوعي العام وبناء الدعم بني أصحاب املصلحة. وكان من املهم بصفة خاصة أن يسلط املعهد الضوء عىل أن 
األهداف القانونية حلامية الضحايا وحتقيق العدالة هلّن وإعادة تأهيلهن يمكن أال يتحقيق عىل النحو الذي يرّوج 
إعادة  العمل عىل  إىل  تسعى  308 حيث  املادة  إلغاء  املعهد جمّرد  توصيات  308. وجتاوزت  للامدة  املؤيدون  له 

تأهيل الضحايا وتعويضهّن ماليًا. 

ومن خالل حتديد أهدافه وغاياته التكتيكية هبذه الطريقة، متّكن املعهد من تركيز طاقته وموارده عىل حتقيق هذه 
األهداف.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

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

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري اهلدف املعقول »SMART« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية 
تبقى  ما  ومعرفة  نجاحاتكم،  وتقييم  الذي حترزونه،  التقدم  تتمكنوا من رصد  زمني حتى  بإطار  وحمددة 

لتفعلونه.

للحملة،  • التنظيمي  البناء  املدافعة:  اجراء  عنارص  من  عنرص  بكل  تتعلق  حمددة  أهداف  وضع  يف  انظروا 
والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار.

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

التوقيت لضامن أن تعمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

الفئات  لتحديد  التكتيكية وسيلة  توّفر اخلريطة 
املستهدفة بشكل مرئي لكل عنرص من عنارص 
مواقع  احللفاء  طيف  وُيربز  املدافعة.  اجراء 
وتوّفر  الطيف.  عىل  املستهدفة  الفئات  هذه 
النشطني  احللفاء  طيف  بني  املوجودة  املواقع 
معلومات  النشطني  اخلصوم/املعارضيني  إىل 
األهداف  إىل  للوصول  التكتيك  إلختيار  مهمة 
األكثر  التكتيكات  وإن  فيها.  والنجاح  املحددة 
بشكل  تدعم  والتي  املرتابطة  تلك  هي  فعالية 
انظروا  التكتيكات األخرى.  التقّدم يف  مشرتك 
وكيفية  املستهدفة  الفئات  إرشاك  كيفية  يف 
تعزيز  بكم من أجل  اخلاصة  التكتيكات  ترابط 
اخلريطة  أدايت  نستخدم  وسوف  محلتكم. 
الفئات  لتوضيح  احللفاء  وطيف  التكتيكية 
وقع  التي  املدافعة  اجراء  بعنارص  املستهدفة 
نتدارس  وبينام  احلالة.  هذه  يف  اإلختيار  عليها 
املختارة،  والتكتيكات  املدافعة  اجراء  عنارص 
انظروا يف كيف ترتابط التكتيكات اخلاصة بكم 

من أجل تعزيز محلتكم.

للخارطة  البيانية  الرسومات  بدراسة  قوموا 
التكتيكية وطيف احللفاء ملالحظة موقع الفئات 
والحظوا  املدافعة.  اجراء  وعنارص  املستهدفة 
عالقات  خاص  بشكل  التكتيكية  اخلريطة  عىل 
القوة يف خارطة املعهد. وتشري تلك بصفة خاصة إىل مسؤوليات احلامية-املساءلة حيث أهنا تسلط الضوء عىل 

الشكل أدناه: تسّلط هذه اخلريطة التكتيكية  
الضوء عىل موقع الغايات التكتيكية لكل عنرص 

من عنارص إجراء املدافعة األربعة.

الجاني ضحیة اإلغتصاب

المعھد الدولي لتضامن
-النساء 

 (SIGI)األردن

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین

مجلس حقوق اإلنسان 
التابع

لألمم المتحدة  (UPR)

منظمات المرأة على
المستوى المحلي 

اللجنة الوطنیة األردنیة
لشؤون المرأة 

(JNCW) 

الصندوق األردني الھاشمي
(جھد(للتنمیة البشریة   ) 

زعماء القبائل

USAID –
CSP/CIS

تكامل

ضحایا إغتصاب
آخرین 

محكمة 
الجنایات

وزارة العدل

الشرطةالقضاة

منظمات المجتمع
المدني األخرى 

قسم األمن العام عاءاإلددائرة 
العام 

المركز الوطني
لحقوق  

سانناإل (NCHR)

وسائل اإلعالم 
(الرادیو/التلفزیون(

اللجنة اإلستشاریة 
للخبراء

قسم حمایة األسرة

مجلس الوزراء

مؤسسة المستقبل

اللجنة الملكیة لتطویر
الجھازالقضائي 

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

أعضاء المجتمع

صناع القرار البحث الحشدبناء التنظیمي للحملة

إشراك صناع القرار
البحث 

البحث البحث
بناء التنظیمي للحملة

الحشد

البحث

الحشد

المكتب التشریعي

حزب المحافظین 
اللیبرالیین
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

اهليئات احلكومية ذات الصلة بتنفيذ املادة 308.

الحظوا موقع الفئات املستهدفة عىل طيف احللفاء. حيث ركز البحث الذي أجراه املعهد خالل املرحلة األوىل 
من احلملة  عىل اهليئات التابعة لوزارة العدل والضحايا أنفسهن واملجتمع ككل )الذين متت اإلشارة إليهم باسم 
»أعضاء املجتمع املحيل وشيوخ العشائر ورجال الدين«(. وبينام انتقل املعهد إىل املرحلة الثانية من احلملة، رّكزت 
تكتيكاته عىل احلشد، حيث استهدف قطاعي احللفاء النشطني وغري النشطني من الطيف. ومن املهم أن ُندرك 
أن التكتيكات تعمل معًا من أجل امليض ُقدمًا بأهدافكم. وبينام تنظرون يف الفئات املستهدفة والتكتيكات التي 
اختارها املعهد، إستخدموا أسئلة التفّكر للتفكري يف إختيار الفئة املستهدفة والتكتيك اخلاص بكم. وعند تطوير 
طيف احللفاء اخلاص بكم، فقد جتدون أن مؤسسة معينة تقع يف رشية خمتلفة عن األفراد الذين يعملون لدى تلك 
املؤسسة. عىل سبيل املثال، نجد أن »الربملان« ممثل يف الطيف يف ثالث رشائح خمتلفة: الربملان - الرشية املحايدة 
)اخلصوم  املحافظون   - والربملان  النشطون(؛  )احللفاء  الليرباليون   - الربملان  موقفًا(.  يتخذوا  مل  الذين  )أولئك 
النشطون(. وهناك أيضًا متثيل لشيوخ العشائر ورجال الدين يف رشائح خمتلفة. وإن هذا هو أحد األسباب التي 
جتعل البحوث حاسمة جدًا جلهود املدافعة اخلاصة بكم. واحرصوا عىل التحدث مع أكرب عدد ممكن من األفراد 
داخل مؤسسة ما للوصول إىل أولئك املهتمني واملستعدين والقادرين عىل مساعدتكم. واكتشف املعهد أن بعض 
املنظامت التي اعتقد أهنا ستكون يف رشية احللفاء النشطني الداعمني جلهوده، كانت يف املقابل يف رشية احللفاء 
غري النشطني الذين يعملون عىل هذه املسألة من وجهة النظر اخلاصة هبم. وكان ذلك يعني أن املعهد يتاج إىل 
أن يكون عىل إّطالع باجلهود التي تبذهلا هذه املنظامت األخرى لضامن تعزيز اجلهود التي يبذهلا بدالً من تقويضها 

من خالل إجراءات أخرى.

مفتاح طيف احللفاء مع عنارص اجراء املدافعة

الدائرة باللون الربتقايل الفاتح مع خط متقطع = كيانات املجتمع املدين •

املعهد: دائرة باللون الربتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر الغامق •

الدائرة باللون األزرق الفاتح = اهليئات احلكومية األردنية •

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة •

عنارص اجراء املدافعة •

البناء التنظيمي للحملة = باللون األزرق الفاتح املنقط وخط متقطع ▪

 البحث = خط برتقايل متقّطع ▪

احلشد = خط أخرض منقط ▪

 ارشاك صناع القرار = خط أمحر متصل ▪

الشكل ادناه: يسلط هذا الطيف الضوء عىل موقع 
الغايات التكتيكية لكل عنرص من عنارص اجراء 
املدافعة األربعة. الحظوا ترّكز الفئات املستهدفة 

يف رشائح »احللفاء النشطني واحللفاء غري النشطني 
واملحايدين«.

محاید

ط 
نش

 ال
ف

حلی
ال

المنتدى العالمي للنساء 
في البرلمانات

المعھد الدولي لتضامن
-النساء 

 (SIGI)األردن

الشرطة

مؤسسة المستقبل

المجتمعمنظمات 
علىالمدني  

المستوى المحلي 

وسائل اإلعالم 
المركز الوطني (الرادیو/التلفزیون(

لحقوق اإلنسان

ضحایا إغتصاب
آخرین 

اللجنة الملكیة لتطویر
الجھازالقضائي 

الصندوق األردني الھاشمي
جھد(للتنمیة البشریة  

الخبراء

أفراد عائلة ضحیة
اإلغتصاب 

المدنيمنظمات المجتمع 
308# ضد إلغاء  

وزارة العدل

ضحیة اإلغتصاب

JNCW 

USAID –
CSP/CIS

الجاني

البرلمان

البرلمان 
اللیبرالیین

المحافظون 
البرلمان

أفراد عائلة الجاني

الزعماء الدینیین
زعماء القبائل

عاءاإلددائرة 
العام 

قسم األمن العام

القضاة

الزعماء الدینیین

زعماء القبائل
محكمة 
الجنایات

منظمات مجتمع 
مدني أخرین

منظمات المجتمع 
المدني 

المستوى على 
الوطني

نساناإل حقوقمجلس 
علتابا
لألمم المتحدة  (UPR)

المكتب 
التشریعي

مجلس 
الوزراء

الحشد

إشراك صناع القرار

البناء التنظیمي الداخلي

البحث
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوّفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  أي  اختاذ  بدون 
لإلسرتاتيجات الفعالة فرصًا يف كل خطوة الختاذ اجراء ورصد التقدم املحرز وتقييمه. وتساعدكم هذه العملية 
عىل االعرتاف بالنجاحات وتعّلم الدروس من اخلطوة األوىل يف جهود املدافعة اخلاصة بكم. وتعيدكم املنهجية 
إىل اخلطوة األوىل بحيث تتمكنون من تقييم معرفتكم - اعرف نفسك، اعرف خصمك، اعرف ساحة املدافعة - 
وتقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة. خذوا وقتكم لتحديد ما قد تغري وما يتطلب املزيد 

من اجلهد.

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

رحلة التغيري.

لقد حّققت احلملة إنجازات ملخصة يف النقاط التالية:

كل عنرصمن عنارص اجراء املدافعة )البناء التنظيمي للحملة، البحث، احلشد، ارشاك صناع القرار(.   •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني. •

التكتيكات التي تم اختيارها وأهدافها لتحقيق اجلزء املرحيل األول يف رحلة التغيري. •

النتائج التي تسلط الضوء عىل اإلنجازات الصغرية والكبرية التي حتققت يف مجيع مراحل احلملة.  •

إن أول أهداف محلة املعهد الذي سعى إىل »إلغاء املادة 308« أحرز تقّدمًا كبريًا خالل املرحلة االوىل من محلة 
نجاة: أوقفوا إفالت اجلناة من العقاب وإمحوا الناجيات من العنف اجلنيس للعامني 2014-2015 إستنادًا إىل 
نتائج البحث املتعلقة باآلثار، بام يف ذلك اإلجراءات واآلليات عىل مجيع املستويات بام يف ذلك تقديم اخلدمات 
املتعمق  البحث  من  اإلنتهاء  تم  أن  وبمجرد  الشامل(.  التأهيل  وإعادة  املايل  والتعويض  احلامية  )مثل  للضحايا 
منظامت  تطلبت إرشاك  التي  املقبلة )2017--2016(  احلملة  لفرتة  استخدامهام كأساس  تم  املوقف،  وورقة 
املجتمع املدين عىل مستوى القواعد الشعبية لبناء دعم أصحاب املصلحة بام يف ذلك عىل مستوى صنع القرار. 
خالل  من  للحملة  الكيل  النجاح  يف  كبري  بشكل  املستويني  هذين  بني  األسايس  والتنسيق  الرتابط  ساهم  وقد 

التكتيكات:

بناء تالف من أصحاب املصلحة للمدافعة لتنفيذ توصيات للتصدي إلنتهاك حقوق ضحايا اإلغتصاب  •
بسبب املادة 308

احلصول عىل دعم صناع القرار إللغاء املادة 308 من قانون العقوبات االردين إلهناء هذا البعد التمييزي  •
الذي ينتهك حقوق اإلنسان للنساء والفتيات

باإلضافة إىل ذلك، أحرز املعهد تقدمًا يف هدفه الثاين املتمثل يف تعديل املواد األخرى ذات الصلة يف قانون الصحة 
العامة وقانون األحوال الشخصية واختذ إجراًء فيام يتعلق هبدفه الثالث  لتعزيز آليات احلامية للضحايا. 

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحمالت

الفئة املستهدفة: موظفو املعهد.

التكتيك: إنشاء جلنة إستشارية من اخلرباء واإلستشاريني.

308 اآلثار عىل  باملادة  املتعلقة  النظر  املعهد من أجل ضامن أن تشمل وجهات  اهلدف: تعزيز قدرات موظفي 
وحقوق  النفسية  والصحة  والصحة  والثقافة  والدين  القانون   - اخلربة  جماالت  خمتلف  من  والنساء  الفتيات 

معرفة  من  اجلديدة[  ]التكتيكات  منهجية  إىل  بحاجة  نحن 
وأدوات. وإن األمر اجليد هو أهنا مرنة ليتم تكييفها حسب 

الوضع.

- رنا أبو سندس، مديرة مرشوع يف املعهد
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اإلنسان.

النتائج: حّدد املعهد وجود حاجة لتوسيع جمموعة من جماالت اخلربة من أجل تنفيذ جهد املدافعة هذا. ومن أجل 
مساعدته عىل بناء تلك اخلربات، قام املعهد بإرشاك خرباء ذوي معرفة متخصصة فيام يتعلق باملادة 308. وتشمل 
النفسية )النفسية واإلجتامعية(،  القانون، والدين، والثقافة، والصحة، والصحة  جماالت األثر ذي الصلة هذه: 
التعاقد مع خرباء إستشاريني  به من خالل  أيضًا جماالت اخلربات اخلاصة  املعهد  وحقوق اإلنسان. واستكمل 
للخرباء  اإلستشارية  اللجنة  من  كل  وقدمت  واإلعالم.  والبحوث  )اجلندر(  االجتامعي  النوع  جماالت  يف 

واإلستشاريني طرقًا بديلة عالج فيها املعهد حاجته إىل مهارات وقدرات إضافية. )انظروا البحث(

وقد قامت جلنة إستشارية مكونة من ثامنية أعضاء بعدد من األدوار من بينها: 1( إستعراض وإعتامد منهجية مجع 
البيانات؛ 2( حتليل حمتوى البحث؛ 3( املسامهة يف توصيات ورقة املوقف بناء عىل جمال التخصص لكل شخص. 
املجتمع  يف  واملدافعني  املعهد  موظفي  لتدريب  واإلعالم  والبحوث  االجتامعي  النوع  يف  خرباء  إرشاك  وجرى 
وأعضاء  اإلستشارية  اللجنة  وأعضاء  املعهد  موظفي  متثيل  وتم  واحد.  بصوت  والتحدث  املسألة  لفهم  املحيل 
التحالف واإلستشاريني والقادة املؤثرين يف وفود رفيعة املستوى أمام صناع القرار )انظروا إرشاك صناع القرار(.

التفّكر في القدرات الداخلية
اعرف نفسك

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

املوارد واختاذ القرارات؟

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

تنفيذ  • يف  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
النفسية  الصحة  وخمتيص  الطبيني  واملختصني  الدين  جمال  يف  واملفكرين  املحامني  )مثل  اخلرباء  املستهدفة:  الفئة 

والصحفيني(

التكتيك: إرشاك اخلرباء للبحث يف آثار املادة 308 والتعديالت ذات الصلة.

يف  الصلة  ذات  والقوانني  واملواد   308 املادة  بآثار  يتعلق  فيام  واخلربة  والتحليل  الفهم  عىل  احلصول  األهداف: 
املجاالت التالية:

وّفر املحتوى القانوين والتطبيق اهليكيل للامدة 308 وما يتصل هبا من مواد وقوانني أساسًا لتوصيات للقضاء  •
عىل هذه القوانني التمييزية.

عملت شهادات الضحايا من الفتيات والنساء اللوايت أجربن عىل الزواج من املغتِصب إىل جانب البحوث  •
من املختصني الطبيني وخمتيّص الصحة النفسية عىل تسليط الضوء عىل ظهور مظامل عميقة وانتهاكات حلقوق 

الفتيات والنساء )انظروا احلشد(.
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قّدم املفّكرون األساس الديني لتوصيات للقضاء عىل هذه القوانني التمييزية. •

إن التحليل حسب النوع اإلجتامعي الذي تم من خالل عدسة البيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي  •
ومدركات  مواقف  حول  كبرية  رؤى  قّدم  إجتامعي  وإستطالع  الضحايا  شهادات  إىل  إستنادًا  )اجلندر( 

اجلمهور األردين )انظروا احلشد(.

النتائج: نجح املعهد يف إنتاج ورقة موقف تقّدم معلومات وتوصيات أساسية. وقد إستفاد من هذه الورقة موظفو 
املعهد واخلرباء والتحالف وغريهم من أعضاء املجتمع املدين ووسائل اإلعالم واهليئات احلكومية والربملانيني 
لتوحيد املوقف من إلغاء املادة 308 والتعديالت ذات الصلة. كام ساعدت التوصيات عىل حتديد النقاط الرئيسية 
للتدخالت احلاسمة التي أوقفت املوافقة عىل التعديالت الترشيعية، مثل اإلستثناء املقرتح بشأن الفتيات دون 
سن الثامنة عرشة. وكشفت شهادات الضحايا عمق التمييز الذي تواجهه الفتيات والنساء. فبدالً من مساءلة 
اجلناة عن جرائمهم، واجهت الضحايا أنفسهن مزيدًا من الوصم واللوم. وقد إستخدم أعضاء التحالف هذه 
املعلومات بشكل فعال للتأثري عىل املواقف العامة عىل مستوى املجتمع املحيل من خالل وسائل اإلعالم ورجال 
الدين وصناع القرار. وأّدى إلقاء الضوء عىل حاالت الظلم واإلنتهاكات العميقة هذه إىل تغيري مواقف عامة 

الشعب وصناع القرار من أجل املدافعة باجّتاه إلغاء املادة 308 )انظروا احلشد(.

إجراء التحليل ووضع التوصيات

حتليله  تطوير  أجل  من  بالبحوث  املتعلق  املدافعة  إجراء  جمال  يف  كبرية  وموارد  طوياًل  وقتًا  املعهد  أمىض  لقد 
وتوصياته. وتضمن البحث العديد من وجهات النظر املختلفة حول قانون العقوبات، ورّكز عىل وجه التحديد 

عىل املادة 308 من أجل وضع ورقة موقف حتّدد التوصيات لصناع القرار.

نذُكر  اخلرباء  إرشاك  عىل  اجليدة  األمثلة  ومن 
االجتامعي  بالنوع  املتعلق  التقني  الدعم 
الدعم  ُقّدم  حيث  املعهد.  تلقاه  الذي  )اجلندر( 
للرتكيز  املشكلة  حتديد  مرحلة  خالل  املكثف 
وحتليلها.  وتنفيذها  البحوث  تصميم  عىل 
308، كان من األمهية  املادة  الرتكيز عىل  وعند 
املواقف  يف  الفروق  البحث  يراعي  أن  بمكان 
يتم  وكيف  واملرأة  الرجل  من  واملدركات 
النوعية  النتائج  إىل  إستنادًا  معهام  التعامل 
والكمية. وأدى إدماج منظور النوع االجتامعي 
وقد  للمعلومات.  النهائي  التصنيف  ضامن  إىل 
املؤيدين  هم  من  فهم  عىل  املعهد  ذلك  ساعد 
واملعارضني للامدة 308 يف املجتمع. ومن خالل 
للنوع االجتامعي وإجراء حتليل  البحث  مراعاة 
للمعهد  التابع  البحث  فريق  سعى  للسياسات، 
املادة  أن تؤثر هبا  التي يمكن  الطريقة  إىل حتليل 
أعضاء  أحد  وأشار  الرجال.  عىل  أيضًا   308
قبل  من  بحوثًا  أجرينا  »لقد  البحث:  فريق 
مجع  عملية  تعزيز  عىل  ساعد  النهج  هذا  ولكن 
عىل  االجتامعي  االنوع  رأيت  ولطاملا  البيانات. 
أنه كيمياء معقدة ولكن هذا جعله قاباًل للتطبيق 

وأكثر صلة«.

308 وتعديل عدد من القوانني  باإلضافة إىل ذلك، حّددت البحوث القانونية توصيات ملموسة إللغاء املادة 
تسليط  يف  النفسية  الصحة  يف  واملختصون  الطبيون  املختصون  ساعد  حيث  العقوبات.  قانون  يف  الصلة  ذات 
الضوء عىل قضايا مجع البيانات وآثارها عىل ضحايا اإلغتصاب فيام يتعلق باملواد ذات الصلة يف قانوين األحوال 

الشخصية والصحة العامة.

التأثري عىل حياة الفتيات والنساء

منها  تعاين  التي  واملستمرة  العميقة  الظلم  حاالت  عن   308 املادة  ضحايا  مع  أجريت  التي  املقابالت  كشفت 
أسامء  حتت  بشجاعة  بشهاداهتن  الضحايا  من  عدد  شاركت  حيث  الزواج.  عىل  جيربن  الاليت  والنساء  الفتيات 
مستعارة. وقد تم إعداد تلك الشهادات لتكون »قصص ضحايا« من أجل إعالم اجلمهور وصنّاع القرار بحاالت 
الظلم. وقد وفر املسح االستطالعي الذي تم أجرأه معلومات حاسمة عن مواقف ومدركات األردنيني بشأن 

اهداف  عن  عامة  ملحة  التغيري  رحلة  تقّدم  اعاله:  الشكل 
املعهد احلالية ومستهدف واحد وتكتيك واحد ايضًا.

الرؤیة
  معبیئة آمنة ومأمونة للنساء 

وإنصاف أمام حمایة قانونیة 
.القانون

نقطة البدایة
المشكلة الیوم مثل المحامین وعلماء الدین والمتخصصین في الطب (الخبراء : ھدفمستال

(والصحة العقلیة والمتخصصین في الشؤون الجنسانیة والبحثیة

إشراك الخبراء إلجراء البحوث والتحلیالت: التكتیك

القانونیة (الحصول على البیانات والتحلیالت والخبرات : الغرض من التكتیك
 308على تأثیرات المادة ( والدینیة والثقافیةجتماعیة اإلووالصحیة والنفسیة 

والقوانین ذات الصلة لوضع توصیات لصناع القرار

حقھن في تُحَرم الفتیات والنساء من 
المساواة واإلعتراف بھن كأشخاص أمام 

ویُجبرن على الزواج بسبب المادة  القانون
التي تسمح للمغتصب باإلفالت من  308

.المالحقة القضائیة إذا تزوج من ضحیتھ

وضع توصیات لصناع : الھدف األول
استناداً إلى  308القرار بشأن المادة 

مما نتائج البحوث المتعلقة بالتأثیرات ، 
اإلجراءات واآللیات على جمیع یتضمن 

المستویات بما في ذلك تقدیم الخدمات 
للضحایا
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مسألة االغتصاب. وقد تم استخدام هذه املعلومات لصياغة الرسائل لبناء الوعي املجتمعي من خالل اجتامعات 
منظامت املجتمع املدين، ومن خالل وسائل اإلعالم بام يف ذلك التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتامعي، 

وغريها من إجراءات احلشد )انظروا احلشد(.

التفّكر في البحوث
اعرف نفسك

ما هي أشكال البحث التي حتتاجها لفهم مشكلتك التي تم حتديدها بشكل أفضل؟ •

املعلومات القائمة عىل احلقوق: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكرب بحقوق  ▪
اإلنسان التي يتم انتهاكها أو إعاقتها؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، 

أو اإلعاقة اثر عىل املشكلة وتكتكيات البحث. 

اهلياكل  ▪ تنفيذ  بكيفية  أكرب  إكتساب معرفة  تساعدك عىل  قد  التي  التكتيكات  ما هي  التقنية:  املعلومات 
واإلجراءات؟ فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من النوع االجتامعي او العمر، أو اإلعاقة اثر يف تنفيذ 

اإلجرائات والتعليامت. 

 املعلومات الترشيعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكرب بالقوانني والسياسات؟ ▪
القوانني  اثر يف تطوير  العمر، أو اإلعاقة  او  النوع االجتامعي  فكر كيف من املمكن أن يكون لكل من 

والسياسات.

املعلومات االجتامعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكرب باحلواجز الثقافية  ▪
واإلجتامعية؟ فكر يف كيفية تأثري الفروق املتعلقة بالنوع االجتامعي مثل فرق األدوار بني الرجل واملرأة 

وعالقات القوة وامكانية الوصول لكل منهام إىل املوارد وصناع القرار، يف أشكال البحث التي ختتارها.

اعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

استخدام أداة »اخلريطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا 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 جتميع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

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

اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من اخلصوم؟ •

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

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واخلصوم/املعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الحشد
الفئة املستهدفة: منظامت املجتمع املدين، والسيام املنظامت النسائية عىل املستوى املحيل.

التكتيك: بناء تالف من املنظامت لزيادة الوعي وتعبئة اجلمهور وإرشاك صناع القرار.

اهلدف: توحيد املنظامت لرفع مستوى الوعي وبناء الدعم واإلستفادة من أصواهتم مع شيوخ العشائر ورجال 
الدين وحشد اجلمهور وإرشاك صنّاع القرار إللغاء املادة 308 وغريها من التعديالت الضارة.

النتائج: عىل املستوى الشعبي، قام املعهد يف البداية بتيسري حوارات مع خمتلف املنظامت النسائية املحلية، وشيوخ 
العشائر ورجال الدين املؤثرين، ومنظامت املجتمع املدين األخرى يف مجيع املحافظات اإلثنتي عرشة. ورّكزت 
هذه احلوارات عىل نتائج الدراسة البحثية وتوصيات ورقة املوقف للمدافعة من أجل إلغاء املادة 308. وشهد 
ذلك مولد حتالف وطني تطّور بشكل مّطرد بمشاركة أكثر من 50 منظمة خالل 2014-2015 وإرتفع العدد 

إىل أكثر من 100 من منظامت املجتمع املدين خالل الفرتة 2016-2017 من احلملة.

ومن املهم أن ُندرك أن بناء التحالفات ال يدث بني عشية وضحاها. حيث حتتاج التحالفات إىل وقت، وجهود 
مع  والرؤية  املوقف  وورقة  أجراه  الذي  البحث  يف  وتشارك  إجتامعات،  املعهد  ويرّسَ  مستمرة.  وصيانة  كبرية، 
املنظامت عىل الصعيد املحيل والوطني. وحّدد املعهد بشكل خاص املنظامت النسائية التي صنّفها كحلفاء نشطني 
وغري نشطني حمتملني. وباإلضافة إىل دعوة املنظامت إىل جهود احلشد اخلاصة به، حرض املعهد أنشطة املنظامت 

األخرى لتعزيز التعاون. وقام أعضاء التحالف بحشد الدعم عىل املستوى املحيل داخل حمافظاهتم.

املعهد من خالل حوار بني منظامت  النهائيون. حيث عمل  القرار  املواطنني هم صناع  أن  نتذكر  أن  املهم  ومن 
املجتمع املدين داخل التحالف. وكان هؤالء يف املقام األول هم الرشكاء الذين أرشكوا املخاتري والشخصيات 
الدينية والنساء األخريات والناشطني يف املجتمع املحيل. وقد وّفرت حوارات املجتمع هذه املنابر لفهم بعضهم 
البعض وإكتساب وتبادل األفكار من أجل احللول واملصادقة عىل التوصيات واملدافعة من أجل تلك التوصيات. 
ومن ثم تم توجيه هذا الدعم الشعبي إىل إجراءات جمتمعية خالل 16 يومًا من احلراك ضد العنف القائم عىل 
2016. وإستمر هذا الزخم مع  النوع االجتامعي )2015 و2016( وخالل فرتة اإلنتخابات الربملانية يف عام 

اإلعرتاف بالتحالف األردين إللغاء املادة 308 الذي بلغ عدد أعضائه أكثر من 100.

متكني منظامت املجتمع املدين عىل املستوى املحيل: يعرتف املعهد بأن أعضاء التحالف هم األساس. وكان متكني 
يف  خمتلفة  رشائح  إىل  للوصول  الوسائل  أفضل  من  التحالف  إىل  إنضمت  التي  املحلية  املدين  املجتمع  منظامت 
التدريب  املعهد  وقّدم  املحلية.  املجتمعات  يف  والتنفيذ  القيادة  مسؤوليات  التحالف  أعضاء  وتوّلی  املجتمع. 
أعضاء  وأجرى  القضية.  هذه  بشأن  موحد  بصوت  التحدث  عىل  وقدرهتم  فهمهم  لبناء  التحالف  ألعضاء 
القرار عىل  املؤثرين وصنّاع  املجتمع املحيل األخرى والقادة  التحالف مناقشات عامة وإجتامعات مع منظامت 
وصحفيني  وحمامني  ومسيحيني  مسلمني  دين  ورجال  باحثني  بإرشاك  التحالف  أعضاء  وقام  املحيل.  املستوى 
وناشطني آخرين للمدافعة مرارًا وتكرارًا من أجل إلغاء املادة 308. وشّدد وجهاء من املجتمع عىل رضورة اختاذ 

تدابري نفسية وقانونية أفضل حلامية ضحايا اإلغتصاب وهتك العرض يف األردن.

ويف السابق، كان صنّاع القرار يقولون للمعهد »هذه مطالبكم أنتم كمنظمة وليست مطالب الشعب«. وقد تغري 
موقف صناع القرار هذا مع توسيع وحشد أعضاء التحالف الذين كانوا دائاًم موجودين وشاركوا يف إجتامعات 

مع صناع القرار. وقد أظهر ذلك دعاًم وإلتزامًا عىل املستوى املحيل للحملة وقّدم فوائد كبرية بام يف ذلك:

اإلستفادة عىل املستوى املحيل والوطني من خالل ضامن متثيل وجهات نظر متنوعة عند الضغط من أجل  •
اإلعرتاف بحق املرأة كشخص ومعاملتها عىل قدم املساواة أمام القانون

موحدة  • رسائل  لتقديم  املجتمعية  الراجعة(  )التغذية  األفعال  وردود  بالبحوث  إعالمي  فريق  سرتشد 
والرتويج هلا يف وسائل اإلعالم لضامن فهم اجلمهور للقضية والتوصيات

املستوى املحيل، وكذلك دعم اجلمهور  • املؤثرين عىل  القادة  الدينية وغريهم من  القيادات  الدعم بني  بناء 
العام من خالل الوعي املجتمعي بالقضية

التحّقق من الدعم العام ملطالبة صناع القرار بالتدخل يف القانون التمييزي. •

التنسيق مع جهات أخرى خارج عضوية التحالف. مل تكن مجيع املنظامت التي تعمل عىل إلغاء املادة 308 جزءًا 
من حتالف املعهد. فعىل سبيل املثال، تلّقى عدد من املنظامت دعاًم ماليًا للعمل عىل إلغاء املادة 308. ويف حني رأى 
املعهد أن هذه فرصة إجيابية، فإن تنسيق اجلهود لتحقيق أقىص قدر من النتائج مل يتحقق بسهولة. ففي حزيران/
يونيو 2016، عىل سبيل املثال، عقد اجتامع تنسيقي بني املعهد ومنظمتني أخريني تعمالن عىل إلغاء املادة 308 من 

قالت وفاء سعيد بني مصطفى، حمامية وعضوة يف الربملان، 
الربملانيات  ائتالف  ورئيسة  املرأة  كتلة  رئاسة  حاليًا  وتتوىل 
املادة  إلغاء  »يشّكل  املرأة:  ضد  العنف  ملناهضة  العرب 
بدأت  لقد  النسائية يف األردن.  للحركة  انتصارًا هامًا   308
أجل  من  باملدافعة  بدأُت  عندما   ،2013 عام  يف  مشاركتي 
الربملان  أعضاء  من  جمموعة  جانب  إىل  املادة،  هذه  إلغاء 
عرش.  السابع  األردين  الربملان  يف  خدمتهم  أثناء  اآلخرين 
إىل  باحلاجة  القوي  إيامين  بسبب  اإلجراء  هذا  بدأت  ولقد 
قوانيننا  يف  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء 
حقوق  هلا  مواطنة  األردنية  املرأة  أن  أرى  حيث  الوطنية، 

وواجبات متساوية.

من  أكثر  آب/أغسطس   2 يف  الربملان  يف  املناقشة  وحرض 
بتوزيع  وقاموا  املدين  املجتمع  وممثيل  الناشطني  من   200
واحد  يوم  توقيعًا يف   5,000 اإلنرتنت ومجعوا  عريضة عىل 

من اجلمهور، دعاًم هلذا اإلصالح الترشيعي.

املصدر: الربملان األردين يلغي القانون الذي يسمح  
للمغتِصبني بتجنّب املالحقة القضائية من خالل الزواج من 

ضحاياهم، هيئة األمم املتحدة للمرأة، اجلمعة، 4 اب/ 
 أغسطس 2017.

https://bit.ly/2I4xG9M

https://bit.ly/2I4xG9M 
https://bit.ly/2I4xG9M 
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

قانون العقوبات - اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )JNCW - منظمة شبه حكومية( والصندوق األردين 
اهلاشمي للتنمية البرشية )JOHUD( وترأست اإلجتامع سمو األمرية بسمة بنت طالل. واتفقت مجيع األطراف 
باإلمجاع عىل أنه بدون مراجعة كاملة لقانون العقوبات بأكمله من منظور النهج القائم عىل احلقوق/ومن منظور 
النوع االجتامعي، ستتمحور قضايا حقوق املرأة »حول التفاوض مع احلكومة« بدالً من »تغيري اخلطاب« حلقوق 
املرأة ككل. فعىل سبيل املثال، اتفقت املنظامت عىل أنه إذا ألغيت املادة 308، مع اإلبقاء عىل املادة 340 املتعلقة 
بـ«جرائم الرشف«، فلن يكون قد تم فعل سوى النذر اليسري من أجل النهوض بحقوق املرأة. وقد جرى تبادل 

هام للمعلومات من أجل النهوض بجهود املدافعة الكلية:

تشارك الصندوق األردين اهلاشمي للتنمية البرشية باألسئلة التي ظهرت من جلسات التشاور عىل مستوى . 1
املحافظات مع الشباب مما أدى إىل قيام املعهد بتقديم املدخالت التقنية عىل اإلجابات وإضافتها إىل ورقة 

أسئلة وأجوبة املعهد عىل املادة 308. 

قانون . 2 تعديالت  بشأن  اخلاصة هبام  املواقف  املرأة ورقتي  لشؤون  األردنية  الوطنية  واللجنة  املعهد  تشارك 
العقوبات لتوحيد االستجابات.

رّشحت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة أشخاصًا لإلنضامم إىل وفد املعهد رفيع املستوى إىل صنّاع . 3
إىل  لينضموا  املحافظات(  من  وغريهم  وناشطات،  دينية،  وشخصيات  خماتري،  املثال،  سبيل  )عىل  القرار 
أولئك الذين رشحهم أعضاء حتالف املعهد من أجل إرشاكهم خالل وبعد فرتة اإلنتخابات الربملانية لعام 

.)2016

إن فوائد التحالفات واجلهود التعاونية تفوق بكثري التحديات التي تواجهها. حيث كان من املهم أن يفهم املعهد 
املقر  الرغم من أن  املثال، عىل  املنظامت إستنادًا إىل مواقعها. عىل سبيل  التي تواجهها  اإلختالفات والتحديات 
عىل  معًا  عملوا  أهنم  إال  املعهد،  حتالف  يف  عضوًا  يكن  مل  البرشية  للتنمية  اهلاشمي  األردين  للصندوق  الرئييس 
رفع مستوى الوعي لتعزيز محلة املدافعة. ويف الوقت نفسه، كانت مراكز تنمية املجتمع املحلية التابعة للصندوق 
- إربد واملفرق - مشاركة يف التحالف يف وقت مبكر. وكان دور هذه املراكز هو تنفيذ العديد من ورش عمل 
التوعية املجتمعية عىل املستوى املحيل، يف حني رّكز دور املعهد عىل التعامل مع صناع القرار. ويمكن للممولني 
أنفسهم أن يؤدوا دورًا هامًا يف تيسري عمليات عقد  اإلجتامعات. ووّفر برنامج دعم مبادرات املجتمع املدين التابع 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID CIS( مساحة إلنعقاد هذه اإلجتامعات ودعمها. 

إعالء أصوات الضحايا: أتاح أعضاء التحالف يف املعهد منربًا إلعالء أصوات الضحايا من خالل إصدار بيانات 
متعددة املصادر تسلط الضوء عىل التمييز والعواقب املرتتبة من تطبيق املادة 308. وقد أدى هذا إىل منافع مّجة 
انتباه وسائل اإلعالم وحشد املجتمع األردين األوسع لفهم احلاجة  ونتائج كبرية بقيام أعضاء التحالف بلفت 
يف  عضو  وهو  البرشية،  للتنمية  اهلاشمي  األردين  الصندوق  استضاف  املثال،  سبيل  عىل   .308 املادة  إلغاء  إىل 
التحالف، جلسة ملدة ساعتني مع ممثيل اجلمعيات يف جرش. وقبل بدء املناقشة، قام متطوعون شباب بتنفيذ عدد 
اجلاين  بالفتاة وحتمي  الرضر  املادة  هذه  ُتلِحق  كيف  ُتربز  منها رسالة  يعكس كل  القصرية  التمثيلية  املقاطع  من 
وكيف يمكن أن يسارع املجتمع أحيانًا يف إلقاء اللوم عىل الفتاة عندما تقع مثل هذه احلوادث. واستندت هذه 
املقاطع التمثيلية إىل جتارب فعلية للضحايا، وكانت بمثابة مقّدمة للنقاش حول بحوث املعهد واملوقف اجلامعي 

إللغاء املادة 308 مع املنظامت.

فرصة   2016 عام  يف  األردنية  الربملانية  اإلنتخابات  فرتة  أتاحت  التحالف:  جهود  لتعظيم  الفعاليات  توقيت 
التواصل مع املرشحني.  ألعضاء التحالف إلختيار خماتري وشخصيات دينية وناشطات وغريهم إلرشاكهم يف 
عن  املدافعة  يف  اهلام  ودورهم   308 املادة  من  موقفهم  عن  للحديث  املرشحني  مع هؤالء  املعهد  إجتمع  حيث 
حقوق النساء والفتيات. وإنضمت هذه الشخصيات املؤثرة إىل أعضاء التحالف للتواصل مع املرشحني من أجل 
فهم موقفهم من املادة 308. وقد مّكن ذلك املعهد من تقييم من يمكنه التفاعل معهم حاملا تنعقد أوىل جلسات 

الربملان يف ترشين الثاين/نوفمرب 2016.

قد استثمر املعهد بشكل خاص توقيت فعالية سنوية هامة - محلة الـ16 يومًا من احلراك ضد العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي )اجلندر( - لتسليط الضوء عىل محلته يف عامي 2015 و2016. وبدأت األيام الـ16 من احلراك 
يف 25 ترشين الثاين/نوفمرب الذي يصادف اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة، واختتمت يف 10 كانون 
األول/ديسمرب، اليوم العاملي حلقوق اإلنسان. ومن شأن توقيت أحداث املدافعة التي تتزامن مع تواريخ هامة، 
وخاصة عندما جتذب هذه التواريخ االنتباه إىل مشكلتكم، أن يؤدي إىل إمكانية إرشاك أشخاص مؤثرين للغاية. 
2016، ]يف[ كانون األول/ديسمرب، حّثت صاحبة السمو امللكي األمرية  عىل سبيل املثال، خالل إطالق محلة 
بسمة بنت طالل وسائل اإلعالم املحلية عىل رفع مستوى النقاش حول املادة 308 املثرية للجدل، حيث قالت: 
)يتمّثل دور وسائل اإلعالم يف بناء موقف موّحد ضد تلك املادة ورفع مستوى النقاش جلعلها قضية رأي عام(13. 

إستغّل املعهد هذه األحداث/الفعاليات للدفع بالزخم إىل األمام. عىل سبيل املثال، إستخدم املعهد هذا الزخم 

الصحفي،  املؤمتر  قاعة  عىل  رهيب  صمت  خّيم 
عندما قامت فتاتان صغريتان، كالمها ضحية للامدة 

308، بالتشارك بقصتيهام.

مهست نادية )إسم مستعار( بصوت منخفض »لقد 
اغتصبني، ومحلت بطفل، وعندما ُولد ابني، أخذوه 

مني«.

نادية التي تزوجت ]ليس من مغتِصبها[ تكافح من 
أجل إعادة ابنها وطلبت من املعهد أن يساعدها يف 

ذلك.

الضحية الثانية، ليىل )إسم مستعار(، التي اغتصبها 
وعندما  أيضًا،  بطفل  محلت  قد  العمل،  صاحب 
إخفاء  بعد  أرسهتا  إلخبار  بالشجاعة  أخريًا  حتّلت 
اإلغتصاب واحلمل لفرتة من الوقت، قالت »كنت 

أخشى أن يقتلوين«.

لشهادات  اإلستامع  »كان  املشاركني:  أحد  وقال 
جدًا،  مؤثرًا  أمرًا  مبارش  بشكل  الفتيات  هؤالء 
حيث أجهش اجلميع يف الغرفة بالبكاء، بام يف ذلك 

الرجال«.

13 املصدر: جملس الوزراء يوافق عىل قانون العقوبات 

املعدل بشطب املادة 308، اجلوردان تايمز 23 نيسان/أبريل، 
.2017 

https://bit.ly/2pbIj4U

https://bit.ly/2pbIj4U
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للتواصل مع صناع القرار مثل النائب وفاء بني مصطفى لتنسيق سلسلة من اللقاءات مع اللجنة القانونية وجلنة 
املرأة يف الربملان. وقد أتاح ذلك فرصة للتواصل أيضًا مع املسؤولني املعاد انتخاهبم الذين أعربوا عن تأييدهم 

السابق هلذه املسألة للميّض قدمًا يف إلغاء املادة 308.

انظروا يف كيفية البناء عىل زخم الفعاليات اخلاصة حتى قبل موعد تلك الفعاليات. ومن املهم أن ندرك أن اختتام 
حدث خاص ال يعني هناية محلة املدافعة، إال إذا كنتم قد حققتم أهدافكم. 

الفئة املستهدفة: وسائل اإلعالم )التلفزيون والراديو ومنصات وسائل التواصل االجتامعي(.

التكتيك: تعزيز نتائج البحث الرئيسية والتوصية بإلغاء املادة 308.

اهلدف: إعالء صوت الرسائل املوحدة لكسب دعم اجلمهور وصنّاع القرار.

تسلط  صحفية  مؤمترات  وعقد  الصحفية  البيانات  من  سلسلة  لنرش  البحثية  املعلومات  إستخدام  تم  النتائج: 
الضوء عىل التوصيات الرئيسية، بام يف ذلك الدعوة إىل إلغاء املادة 308. حيث حّدد املعهد صحفيني يمكنهم 
له ضحايا االغتصاب.  تتعرض  الذي  التمييز  النوع االجتامعي عند احلديث عن  تراعي  تقارير إعالمية  تقديم 
تريدون  التي  واملعلومات  حمددة  إتصال  جهات  بتحديد  قوموا  اإلعالم،  وسائل  مع  التواصل  يف  النظر  وعند 
تعزيزها. فعىل سبيل املثال، قّدمت نتائج البحوث التي أجراها املعهد وقصص الضحايا رسائل موحدة إللغاء 
املادة 308 ملجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم بام يف ذلك التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتامعي، 
فضاًل عن دعوات حلضور إجراءات احلشد األخرى وعمل تقارير عنها. كام شّكل املعهد فريقًا إعالميًا لصياغة 

واختيار رسائل رئيسية استنادًا إىل ردود الفعل )التغذية الراجعة( من أعضاء التحالف.

الصحف  يف  نرشها  تم  التي  الدراسة  نتائج  عىل  الضوء  لتسليط  بيانية  معلومات  خمططات  بإعداد  املعهد  وقام 
املحلية وتم توزيعها يف مجيع األنشطة التي قام هبا املعهد وأعضاء التحالف. وجرى إستعراض مجيع املواد املنتجة 
املثال،  سبيل  عىل  االجتامعي.  النوع  تراعي  أن  عىل  اإلمكان،  قدر  احلرص،  وتم  واملدافعة  التوعية  ألغراض 
املناسبات،  بعض  ويف  البحث.  نتائج  لتعكس  كلها  والرسائل  والفيديو  البيانية  املعلومات  خمططات  تعديل  تم 
املعنية الستخدامها يف الفتات وملصقات  السلطات  إذن من  العامة عمدًا للحصول عىل  الرسائل  تم مراجعة 

الشوارع. كام نرش املعهد سلسلة من البيانات الصحفية وعقد مؤمترات صحفية للدعوة إىل إلغاء املادة 308.

وتم بث إعالنات توعوية عىل عدة حمطات إذاعة حملية لتصوير قصص جناة أفلتوا من 
أحكام بالسجن بزواجهم من النساء والفتيات اللوايت إغتصبوهن، مما أتاح هلم اإلختباء 
وراء املادة 308. وتم إنتاج مقطعي فيديو قصريين عن احلملة: حيث ظهر يف املقطع األول 
فتاة تعرضت لتحّرش واهُتمت ظلاًم بأهنا تعّرضت لالغتصاب من قبل جارها. وتؤدي 
اجلاين  من  الزواج  عىل  إجبارها  إىل  احلادث  لتغطية  عائلتها  ورأي  املجتمعية   املسميات 
مع  القصرية  املقابالت  من  سلسلة  الثاين  املقطع  ويعرض  https://bit.ly/2gntiKa؛ 
فاحصني طبيني، ومستشار يف علم النفس اإلكلينيكي، وباحث ومفّكر إسالمي، وطبيبة 
وقضايا  اجلنائية  القضايا  يف  خمتص  وحمامي  اإلنجابية،  احلقوق  جمال  يف  وناشطة  نسائية 
وصفحة  اليوتوب  عىل  املقطعني  هذين  نرش  وتم   .https://bit.ly/2tafze2 األحداث 
الفيسبوك اخلاصة باملعهد. ونّظم املعهد حلقة نقاشية عقب عرض عام ودعا شخصيات 
بارزة تضمنت ممثلني عن وسائل اإلعالم للتعبري عن آرائهم. وتألفت احللقة النقاشية من 
العني مي أبو السمن والنائب وفاء بني مصطفى والنائب السابق والصحفي مجيل النمري 
غنيامت.  مجانة  الغد  صحيفة  حترير  ورئيسة  عبنده  فخر  األردين  التلفزيون  قناة  ومذيعة 
وأشار ممثلو وسائل اإلعالم إىل أن دور وسائل اإلعالم هو تسليط الضوء عىل املادة 308 

وأثرها السلبي وخاصة عىل الضحية.

التفّكر في الحشد
اعرف نفسك

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

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

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

يف  املفتي  قال  تايمز،  اجلوردان  نرشته  مقال  من  مقتطفات 
دار اإلفتاء ومدير وحدة العالقات العامة والتعاون الدويل 
حسن أبو عرقوب »تلّقينا استعالمًا من مواطن حول موقف 
اإلسالم فيام يتعلق بقتل النساء فيام ُيسمى بجرائم الرشف، 
الشيخ  فضيلة  قال  حيث  الصدد«.  هذا  يف  فتوى  وأصدرنا 
احتفال  مع  يتزامن  االستعالم  إن  تايمز  اجلوردان  لصحيفة 
األردن بحملة الـ16 يومًا من احلراك ضد العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف األردن و»أعتقد أن هذا كان توقيتًا جيدًا 
ألننا نتحدث هنا عن احلق يف احلياة«. وتنص تلك الفتوى، 
وفقًا ألبو عرقوب، أن قتل أنثى من األقارب بدعوى رشف 

العائلة خيالف تعاليم الرشيعة اإلسالمية.

املقال الكامل: جرائم الرشف املخالفة لتعاليم اإلسالم - 
الفتوى، جوردان تايمز، بقلم رنا حسني، 1 كانون األول/

.https://bit.ly/2hd6BHD 2016 ديسمرب

https://bit.ly/2gntiKa
https://bit.ly/2tafze2
https://bit.ly/2hd6BHD 
https://bit.ly/2hd6BHD 


صفحة 29

)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

اعرف ساحة المدافعة

إستخدموا أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

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

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

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

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

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

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

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

القرارات؟

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

اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

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

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

من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

اعرف خصمك

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

إشراك صناع القرار
الفئة املستهدفة: أعضاء الربملان.

التكتيك: إرشاك صنّاع القرار لطرح التعديالت املوىص هبا داخل الربملان.

اهلدف: إلغاء املادة 308 والقوانني ذات الصلة من خالل اإلجراءات الترشيعية.

النتائج: عمل املعهد مع أعضاء التحالف إلجراء حوارات رسمية مع صنّاع القرار يف مواقع السلطة الذين كانوا 
مهتمني ويمكن إقناعهم بامليض ُقُدمًا بالتوصيات املقرتحة ضمن هيكل الربملان وإجراءاته. وعىل مستوى إختاذ 
القرار، إجتمع املعهد مع شخصيات مؤثرة وصناع القرار وأعضاء كل من جمليس األعيان والنواب الذين رشح 
بقوة عن حقوق  املدافعة  بني مصطفى،  النائب وفاء  قّدمت  املثال،  308. عىل سبيل  املادة  إلغاء  هلم موقفه من 
املرأة، فرصًا للمعهد وأعضائه يف التحالف للتفاعل مع أعضاء اللجنة القانونية وجلنة املرأة يف الربملان لتثقيفهم 

حول املادة 308.

وتوّفر هذه احلملة فرصة ممتازة للتفكري يف »معرفة ساحة املدافعة« من أجل االستفادة من التحول والتغيريات. 
لتطوير  امللكية  اللجنة  بتشكيل  امللك  قام  عندما   2016 األول/أكتوبر  ترشين  يف  واضحًا  التحول  هذا  وكان 
اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وقد أتاح ذلك فرصة جيدة للمعهد للتفاعل مع اللجنة امللكية وتقديم 

املجتمع.  تغيري  من  حيوي  جزء  هو  الترشيع  تغيري  أن  أعتقد 
واآلن بعد أن تم إلغاء املادة 308، علينا أن ننتظر ونرى كيف 
ستكون ردة فعل املجتمع. واألهم من ذلك، هو إلغاء القانون 
النساء  بقتل  تتعلق  معينة  جلرائم  املخفف  العذر  يمنح  الذي 
]املادة 98[ قد ألغي أيضًا، وهذه رسالة قوية إىل املجتمع بأنه لن 
يكون هناك أي تساهل قانوين يف هذه اجلرائم. ولن يكون هناك 
غطاء قانوين للجناة. وإن الرسالة التي نرسلها إىل املجتمع هي 
- حيث أن املساواة  رسالة صحيحة، تقوم عىل مسألة املساواة 
]املغتِصبني[،  معاقبتهم  يتم  مل  وإذا  بأرسه.  للمجتمع  حق  هي 
فإهنم سوف يكّررون فعلتهم مرة أخرى. لقد نجحنا يف محاية 
املرأة، واآلن، من واجب الدولة محاية هؤالء النساء ودعمهن، 
املجتمع  يف  قبوهلن  عىل  والعمل  هلن  والتمكني  الرعاية  وتوفري 

كضحايا وناجيات وليست مذنبات.

- وفاء بني مصطفى، النائب األردنية التي قدمت الترشيع 
األويل إللغاء املادة 308 يف عام 2013

املصدر: زينة طحان، التقوا باملرأة التي مارست الضغط إللغاء 
آب/  4 اإلنجليزية،  اجلزيرة  األردن،  يف  االغتصاب  قانون 

أغسطس 2017. 
https://bit.ly/2usbFen

https://bit.ly/2usbFen


صفحة 30

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

ورقة موقفه التي تشدد عىل أمهية إلغاء املادة 308 إىل جانب املسائل الترشيعية األخرى املتعلقة بحقوق املرأة. 
يدث.  حتوالً  هناك  أن  اتضح  العقوبات،  لقانون  امللكية  اللجنة  أجرته  الذي  األويل  االستعراض  أعقاب  ويف 
واستخدمت ورقة املوقف اخلاصة باملعهد، التي ُقّدمت إىل أعضاء اللجنة، للتوصية بإلغاء املادة 308. وأقّرت 
308 التي تسمح  احلكومة صيغة جديدة من قانون العقوبات تتضّمن تعديالت بإلغاء الفقرة الواردة يف املادة 
للمعتدي اجلنيس باإلفالت من العقاب إذا تزوج من ضحيته. وأظهر ذلك حتركًا إجيابيًا للغاية. وأصدر املعهد 
308. ولكن يف الوقت ذاته تم استحداث تعديل جديد  بيانًا رّحبوا فيه هبذا التعديل للامدة  وأعضاء التحالف 
خاص  بوجه  اهلشة  العمرية  الفئة  هذه  سيجعل  مما  عامًا،  و18   15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  الضحايا  بشأن 
القرار  صنّاع  لتذكري  استخدامها  من  املعهد  متّكن  التي  الضغط  نقاط  إحدى  وكانت  مستمرة.  إلساءة  معّرضة 
بأن توصيات األمم املتحدة اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل لألردن تتضمن اإلزالة الكاملة للامدة 308 
ونتيجة  الطفل.  حقوق  التفاقية  مبارشًا  انتهاكًا  سيشّكل  املقرتح  التعديل  وبأن  األردين،  العقوبات  قانون  من 
لالستجابة الرسيعة من املعهد وأعضاء التحالف، فضاًل عن املنظامت األخرى التي تشاركهم نفس املوقف تم 

سحب النسخة املقرتحة من قانون العقوبات من الربملان.

يف حني أعلن جملس الوزراء قرار إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات، بقي القرار النهائي يف يد الربملان )جمليس 
األعيان والنواب(. وهلذا، واصل املعهد االجتامع مع نواب وأعيان مؤثرين يمكنهم أن يشّجعوا عىل إلغاء 308. 
ومن أجل أن يثبت للربملانيني الدعم املقدم من طيف واسع من املجتمع املدين، نّظم املعهد وفودًا رفيعة املستوى 
للضغط عىل اهليئات احلكومية وأعضاء الربملان إللغاء املادة 308 - حيث تم تنظيم أحد هذه الوفود يف كانون 
الوفد  املحافظات. والتقى  308« من كل  املادة  »التحالف األردين إللغاء  2017 مع حضور ممثيل  الثاين/يناير 
اللجنة  النواب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى وصفاء املومني ونبيل غيشان ومصطفى خصاونة رئيس  مع 
بني مصطفى ونبيل غيشان وصفاء مومني شفهيًا عن دعمهم  النواب خالد رمضان ووفاء  القانونية. وأعرب 
إللغاء املادة 308. ونتيجة لذلك، تم تنظيم وفود إضافية للقاء ملتقى الربملانيات األردنيات وعدد من اللجان 

مثل جلنة املرأة يف جملس األعيان، وأعضاء الربملان من جلنة املرأة والطفل وجلنة احلريات.

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

املدافعة اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص اجراء املدافعة   التي تم بياهنا:

اعرف نفسك

البناء التنظيمي للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  إرشاك  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؟ ▪

اعرف خصمك

 البحث •

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

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟
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)SIGI( حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات االردني - المعهد الدولي لتضامن النساء - األردن

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  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  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 الكلية للمدافعة يف املخرجات املبينة أعاله. حيث تسلط هذه القضية الضوء عىل مدى أمهية املتابعة 
والتقييم يف مجيع مراحل عمليات املدافعة. ويسمح هذا لكم أن تكونوا مرنني؛ وأن تستفيدوا من فرص التوقيت؛ 
الختاذ  مالءمة  أقل  أو  أكثر  السياق  يصبح  عندما  أو  جديدة،  معلومات  عىل  احلصول  عند  تغيريات  جتروا  وأن 
إجراءات معينة. وقد نجحت اليقظة احلاسمة من جانب املعهد وحتالفه يف دحض حماولة إدخال تعديالت أكثر 

رضرا عىل املادة 308. وكانت عملية املتابعة والتقييم املتواصلة للحملة عنرصًا حاساًم يف حتقيق النجاح.

العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة  
والخطوة الثانية: بناء رؤية

التمييزية التي تعارض  خفض عدد القوانني واألنظمة الوطنية  التايل:  النوايا العام  البداية، خرج املعهد ببيان  يف 
حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والفتيات. وال يزال هناك املزيد من هذه القوانني واألنظمة التي جيب عىل املعهد 
التصدي هلا، ولكن من املهم أخذ بعض الوقت لإلحتفال بالنجاحات الصغرية والكبرية. فقد حّقق املعهد نجاحًا 

كبريًا يف رحلة التغيري نحو رؤيته نحو بيئة آمنة ومأمونة للنساء مع محاية قانونية وإنصاف أمام القانون.

التفّكر في خطة العمل
اعرف نفسك

انظروا يف حالة محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

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

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

كيف عرّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

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

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

القرار يف املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

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

اعرف خصمك

كيف إستجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  خصومكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم  كيف 
إستجابة؟

ما هي اإلستعدادات التي يمكنكم إختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل اخلصوم؟ •


