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  مقدمة
  

 ١مع شريط فيديو" تطوير حمالت مناصرة فّعالة"تم إعداد وإنتاج الدليل التدريبي 
شراآة التعّلم بين النساء من أجل الحقوق والتنمية "مرافق له من قبل برنامج 

 على ات، والقائمقادة المجتمع بالشأن العام، وتبهدف مساعدة العامال" والسالم
ي التي تستخدم جتماععن عملية التغيير االت قوياات  مدافعنالتنمية ليصبح

  .األسلوب األفقي والتشارآي في المناصرة

آل على حدة أو مع بعضهما  – ويمكن استخدام الدليل التدريبي وشريط الفيديو
قيادة التشارآية، والتواصل التشارآي  آجزء من برامج المناصرة، وال – البعض

التوصل إلى "بالتزامن مع األدلة المختلفة التي تستخدم األسلوب التشارآي مثل 
، "تعّلم التيسير التفاعلي"دليلو، ٢"دليل التدريب على القيادة للنساء: الخيارات

٣".التواصل من أجل التغيير"ودليل 

ضمن برنامج تدريبي حول حقوق آما يمكن استخدام الدليل وشريط الفيديو 
، أو في إطار مشاريع بناء المهارات )الجندر(ي جتماعاإلنسان، أو النوع اال

  . والقدرات في المجاالت المختلفة

حق التصويت (حمالت المناصرة الناجحة المواطنين المحرومين من حقوقهم تمّكن 
قادرين على التأثير في في أن يصبحوا مواطنين  فّعالين في عملية التغيير، و) مثًال

: التوصل إلى الخيارات"ويشرح دليل . السياسات التي تؤثر بدورها على حياتهم
إطار العمل النظري للقيادة التشارآية القائمة على " دليل التدريب على القيادة للنساء

حترام والقيم التشارك وتعزيز الديمقراطية والمساواة والتعددية في المجتمع، واال
والتعّلم المتبادل والتعاون من أجل الجماعي قية والحوار والشمولية والعمل األخال
ويحتوي الدليل على تمارين متنوعة لتمكين األفراد والمنظمات من إيجاد . التغيير

 

 . وشريط فيديو"تطوير حمالت مناصرة فّعالة: خياراتلاالتوصل الى " ١
  ٢٠٠٣  WLP،  القيادة للنساءدليل التدريب على: التوصل الى الخيارات٢ 
مهارات "أول ثالثة تمارين حول يمكن استخدام هذا الدليل مع ." التواصل من أجل التغيير: التوصل الى الخيارات "٣
  ".لواصتال
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وتغطي هذه التمارين استراتيجيات . شراآة تعّلم مستدامة تشجع على التعّلم التفاعلي
االتواصل مع اآلخرين، وإنشاء شراآات التعّلم، التطوير الذاتي من أجل القيادة، و

وتشكيل نماذج مرنة للتعّلم قابلة للمراجعة والمواءمة مع االحتياجات الخاصة 
  .لمختلف المجموعات المتدربة

، وشريط الفيديو "تطوير حمالت مناصرة فّعالة"أنتج التضامن النسائي للتعّلم دليل 
ة الناشطات في تحسين جهودهن التعبوية المرافق له لتوفير مواد إضافية لمساعد

ويحتوي . ي فعلياجتماعوتحرآهن من أجل حشد التأييد الضروري إلحداث تغيير 
الدليل على أنشطة تستهدف التعريف بالمفاهيم الخاصة بالمناصرة، وتمارين تساعد 

في تنمية المهارات مثل تحليل مكونات حملة المناصرة، ومهارات تنفيذ حملة 
  .اجحةمناصرة ن
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 استخدام الدليل وشريط الفيديو
  

 بملخص موجز لألساس المفاهيمي لحملة تطوير حمالت مناصرة فّعالةيبدأ دليل 
مناصرة ناجحة، والنشاطات والتمارين التي تلي هذا الموجز قائمة على هذه 

المفاهيم، وهي معّدة لتمّكن الناشطين والناشطات من حيث تطوير استراتيجيات 
  .  مع الثقافة المحليةمنسجمة قائمة على التعاون ونظيم حمالت وتمناصرة، 

شريط الفيديو المرافق قصص نجاح ألربع حمالت مناصرة في األردن يقدم 
من الناشطات االستراتيجيات واحدة وماليزيا والمغرب وفلسطين، حيث تعرض آل 

ان وتعزيز نسالمستخدمة في بلدها لحماية النساء من العنف والدفاع عن حقوق اإل
  .حقوق المواطنة

وفي شريط الفيديو، تصف زينة أنور من ماليزيا حملة إقرار قانون مكافحة العنف 
 في بلدها، في حين تتحدث الناشطة أمينة لمريني من المغرب عن حملة سرياأل

. تعديل التشريعات من أجل حماية النساء من التحرش الجنسي في أماآن العمل
لسطين جهود النساء إللغاء النص القانوني الذي يشترط وتصف سهير عزوني من ف

موافقة خطية من قبل الوصي الذآر آي تتمكن المرأة من الحصول على جواز 
. آما تعرض أسمى خضر قصة حملة مكافحة العنف ضد المرأة في األردن. سفر
دليل : التوصل إلى الخيارات" في دليل هذه السناريوهات جميعها وردت أيضَاو
  ”.ريب على القيادة للنساءالتد

المرافق له،  ومن أجل تحقيق أفضل النتائج من استخدام الدليل وشريط الفيديو
  :نوصي باتباع العملية التعّلمية التالية

 تطوير حمالت مناصرة  مع المشارآات، اقرأي دليلجتماعقبل اال •
، وشاهدي شريط الفيديو المرافق، ثم استعرضي في ذهنك فّعالة

  . التعّلم التشارآي في حمالت المناصرةأساليب تخدام آيفية اس

مكونات خطة "شاهدي شريط الفيديو مرة ثانية مع التمرين الثالث  •
  ".المناصرة
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 – "تطوير خطة مناصرة فّعالة "–نتهاء من التمرين األخير بعد اال •
  .اشترآي مع المجموعة في عملية التقييم

 ى أن القيادة الشاملة واألفقية والتشارآية القاعدة األساسية في هذا الكتيب علتقوم
وأساليب االتصال والتواصل تساعد على خلق شراآة دائمة وأآثر فعالية بين 

هذه  اإلفادة منويمكن . حول رؤية مشترآة للمناصرةيتم تعبئتهم األفراد الذين 
 في التعبئة من أجل تحسين السياسات على مستوى مكان العمل أو المرافق الطريقة

العمل ف. لعامة، أوعلى مستوى اإلصالح القانوني من أجل ضمان حقوق اإلنسانا
المبني على التعاون يعزز أهدافنا آأفراد، ويساعد على بلورة رؤيتنا المشترآة 

  .لعملية التغيير
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المناصرة في المجتمعات التعّلمية 

٤ملخص مفاهيمي

  

ن تكون عملية اتخاذ القرارات تتطلب المناصرة الفّعالة في المجتمعات التعّلمية أ
تشارآية، آما تتطلب توفر اتصال وتواصل متطور بين األفراد والمنظمات الذين 

  . يعملون معًا من أجل إحداث تغيير إيجابي قائم على رؤية مشترآة

إن األساس ألي حملة مناصرة ناجحة هو توفر شراآة مرنة يكون فيها األفراد 
ويعتمد تأثير الحملة وفعاليتها على القادة ذوي . شرآاء باتخاذ القرار وتنفيذه

المبادىء الذين يشرآون أعضاء الفريق في عملية القيادة والحوار، ويعززون 
  . بالثقةهمشعور

يبادر بها المواطنون محورها المواطن حملة المناصرة الفّعالة هي حملة و
 مشكلة أو والمواطنات، وتسعى إلى إحداث تغيير عن طريق جذب االنتباه إلى

ومن خالل اتباع . قضية معينة، وتوجيه صانعي السياسة والقرار إلى حل لها
عمليات صنع قرار تتسم بالتشارآية والشفافية والمصداقية، يمكن للمناصرة الناجحة 

  .أن تحدث تغييرًا إيجابيًا في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياة الناس

  :  بما يلييتحلالمناصرة الناجحة ولذلك، على آل شخص منخرط في ال

مستلهمة من األهداف  مشارآة اآلخرين في رؤية للتغيير بعيدة األمد •
  .المشترآة للمجموعة

 .االلتزام باستخدام وسائل أخالقية لتحقيق األهداف المشترآة •

اإلقرار واالعتراف باآلخرين آبشر لهم أهليتهم اإلنسانية الكاملة  •
 .واألصيلة

 

العملية القيادية آتدريب : أساسيات بناء الحس القيادي"فخمي أفكار الرئيسية لمقالة مهناز هذه المقدمة هي تلخيص لأل ٤
 "تواصلي
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عمل ضمن فريق، والمشارآة في الخبرات والمعلومات الالتصميم على  •
 . والتعّلم من اآلخرين والبناء على مواطن القوة لديهم

إدراك أن آل عضو في الفريق هو شخص مبدع ومنتج لديه شيء قّيم  •
 .قدمهي

 .احترام آراء اآلخرين وإسهاماتهم •

تقبل التعددية، والعمل على تخطي االفتراضات المسبقة والتعصب  •
 .عداوةوال

 .الرغبة في خدمة اآلخرين •

في ين الثقة بأعضاء الفريق، والتحسس الحتياجات اآلخرين، مسترشد •
 . المشترآةىءا بالقيم واألخالق والمبادنأدائ

 .تغليب الحوار في عملية اتخاذ القرار •

 .جماعيالالتحلي بالصبر في العمل  •

ت في عملية وآنتيجة لهذه الصفات التي يتحلى بها المشارآون والمشارآا
المناصرة، يكون لكل منهم نصيب من نتائج جهود العملية، فالعمل آفريق يخلق 

 والتنسيق والوحدة والحس بالتعاون الذي يجعل العمل آكل أآبر من مجموع لتناغما
  .أجزائه

الغاية، مهما آانت سامية، ال تبرر استخدام سلوك غير "في المجتمع التعّلمي 
نجازات ال تقاس فقط بالوصول إلى األهداف، وإنما أيضًا اإلو ”.أخالقي لتحقيقها

بالكيفية التي تم بها الوصول إلى األهداف من حيث آونها تعكس المصداقية، 
المسار ما إذا آانت  يكشف.  األعضاء المشارآينومصالح واألصالة، والصدق، 

 ولمساواة أ الديمقراطية، وإن آان يؤمن باوالمجموعة أو المجتمع يتسم بالسلطوية أ
  .بالنخبوية
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  فّعالة الالمناصرةتمارين حول 

  تعريف المناصرة: ١تمرين 
  

  :األهداف

  .استكشاف الغاية من المناصرة ومعناها •

   .الوصول إلى تعريف مشترك للمناصرة •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط ورق أو لوح، أقالم : المواد

ولة عن مساعدة المجموعة التباع تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤ
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعسهل على اي

  ".مناصرة"تكتب المتطوعة على اللوح آلمة  .١

 .قائق للتفكير في حمالت المناصرة التي يعرفنهاتأخذ المشارآات عدة د .٢

تحدد آل مشارآة تباعًا الكلمات أو الجمل أو المفاهيم التي ترتبط بذهنها  .٣
 . بينما تسجل المتطوعة ما يقال في قائمة،بالمناصرة

على المشارآات اإلجابة على األسئلة ، بعد انتهاء المجموعة من وضع القائمة .٤
 :التالية

ية أو جتماعذآري بعض التغيرات االاالمختلفة للمناصرة؟ ما هي األنواع  •
السياسية أو االقتصادية أو الثقافية أو القانونية التي تسعى المناصرة إلى 

 إحداثها؟
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بعض األمثلة على آيفية إحداث التغيير في عالقات السيطرة اذآري  •
 التي تستهدفها جهود المناصرة؟) القوة(

ًا هدفًا، أو أنه نتيجة لعملية المناصرة؟ لماذا هل يعتبر تمكين المواطن دائم •
 نعم أو لماذا ال؟

هل يعتبر رفع الوعي دائمًا هدفًا، أو أنه نتيجة لعملية المناصرة؟ لماذا نعم  •
 أو لماذا ال؟

هل التغيير في السياسات يعتبر دائمًا هدفًا، أو أنه نتيجة لعملية المناصرة؟   •
 لماذا نعم أو لماذا ال؟

 األهداف العامة األخرى للمناصرة؟ما هي بعض  •

 من هو الجمهور الذي يتم الوصول إليه عادة ضمن جهود المناصرة؟ •

 ؟ما هي الفئات المستفيدة من جهود المناصرة •

 ما هي الفئات التي يشملها التمكين من خالل جهود المناصرة؟ •

 األخالقية والقيم التي ترتبط بمصطلح المناصرة؟المبادىء برأيك، ما هي  •

" المناصرة"اللغة العامية التي يمكن استخدامها لشرح مفردات ا هي م •
"advocacy" ؟ هل هناك صعوبات في ترجمة هذه الكلمة للغات أخرى؟
عني يفي العديد من اللغات " "advocateعلى سبيل المثال، مصطلح (
 ").محامي"

ة، بناء على نقاش األسئلة أعاله، تتفق المجموعة على تعريف عملي للمناصر .٥
.وتقوم متطوعة بتسجيل هذا التعريف على الورق أو اللوح
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ممارسة المناصرة: ٢تمرين 
  

  :األهداف

  .مناقشة الفئات المشارآة في المناصرة •

 .تحليل آيفية االنخراط في المناصرة الفّعالة •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط ورق أو لوح، أقالم : المواد

قاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع تقوم ميسرة متطوعة بقيادة الن
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعسهل على اي

ه المجموعة في التمرين ابدأي بالتذآير بتعريف المناصرة الذي توصلت إلي .١
  .السابق

تناقش المشارآات الفئات التي تشارك في المناصرة، وآيفية االشتراك بفعالية  .٢
  .في جهود المناصرة، وتقوم متطوعة بتسجيل ما يقال

  :تناقش المجموعة بعض األسئلة .٣

  من الذي يبادر بالمناصرة؟ •

  من الذي ينفذ أو يقوم بالمناصرة؟ •

االهتمامات ذات األولوية لدى نتباهها إلى هل تعير جهود المناصرة ا •
أو المستفيدة؟ هل هناك فرق؟ لماذا نعم أو /المنفذة وأو / ولفئات المبادرةا

  ال؟

  ضمنها المناصرة؟تتما هي أنواع النشاطات التي  •
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  عّددي بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المناصرة؟ •

  لمناصرة؟آيف يمكن أن يؤثر توفر رؤية مشترآة على فعالية جهود ا •

آيف يمكن أن يؤثر وجود توجه قائم على أساس الحقوق في تعزيز فعالية  •
  جهود المناصرة؟ 

  ما هي الفوائد التي يحققها إشراك وجهات نظر متنوعة في المناصرة؟ •

ما هي بعض المعوقات التي قد تنشأ عن مشارآة مجموعة متنوعة في  •
ي، العمر، تماعجمثل أشخاص مختلفين في النوع اال(جهود المناصرة 

؟ وآيف يمكن تجاوز )األصول العرقية، الطبقة، الدين، المهنة، اإلمكانيات
  هذه المعوقات؟ 

  آيف يمكن للعوامل المذآورة أدناه أن تحسن من فعالية جهود المناصرة؟  •

o  عمليات اتخاذ قرارات تشارآية  

o  قياديات يتمتعن بمبادىء وقيم أخالقية  

o ة في التواصل أشخاص يتمتعون بمهارات متقدم  

o ات أو الشراآات  تحالفال  
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  المناصرة مكونات خطة: ٣تمرين 
  

  :األهداف

  تحديد مكونات خطة المناصرة وتحليلها •

 المناصرة التعرف إلى أمثلة على استراتيجيات وحمالت •

   دقيقة١٢٠: الوقت

 جهاز فيديو، تلفاز، قطعة ،"تطوير حمالت مناصرة فّعالة"شريط الفيديو : المواد
  أو طباشيرتخطيط ق آبيرة أو لوح، أقالم ور

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
 وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح

  . رؤيتهلجميعهل على اسي

على رأس الورقة أو " مكونات خطة المناصرة"تقوم متطوعة بكتابة الكلمات  .١
  .اللوح

تقوم المشارآات، وبالدور، بتحديد مكونات خطة المناصرة بينما تسجل  .٢
  .متطوعة ما يقال

في محاولة للبناء على ما ورد في النقاش السابق، تشاهد المشارآات شريط  .٣
، والذي تعرض فيه أربع ناشطات "حمالت مناصرة فّعالةتطوير "الفيديو 
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استراتيجيات المناصرة التي استخدمت في حمالت الدفاع عن حقوق النساء في 
  ٥.بلدانهن

تصف زينة أنور حملة من أجل إصدار وتطبيق قانون يجّرم العنف  •
  .في ماليزياسري األ

 العقوبات تتحدث أمينة لمريني عن الجهود التي استهدفت تعديل قانون •
المغربي، وقانون العمل لحماية النساء من التحرش الجنسي في مكان 

  .العمل

تصف سهير عزوني جهود النساء الفلسطينيات لتغيير النص القانوني  •
الذي يشترط موافقة الوصي الذآر الخطية لحصول المرأة على جواز 

  .سفر

مرتكبي تناقش أسمى خضر الحملة التي سعت إلى تشديد العقوبات على  •
  .جرائم الشرف في األردن

وصف مكّونات خطة المناصرة المستمدة من على المجموعة متطوعة تقرأ  .٤
  . شريط الفيديو

 

تتضمن تطوير قوانين جديدة " تطوير حمالت مناصرة فعالة" مع أن أمثلة حمالت المناصرة الموجودة على شريط الفيديو ٥
ن جهود التعبئة والمناصرة قد تتعامل مع العديد من المشاآل أو أو تعديل قوانين حالية أو المطالبة بتطبيق القانون، إال أ

 .المواضيع األخرى مثل الموقف األبوي أو الممارسات الثقافية أو المؤسساتية
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  مكونات خطة المناصرة 

  تحديد المهمة  . أ

 بناء تحالف أو ائتالف  . ب

  تطوير رؤية مشترآة  . ت

  وضع استراتيجيات وتنفيذها  . ث

 استراتيجية قانونية •

 استراتيجية بحثية •

  ياسيةاستراتيجية س •

  استراتيجية تفاوضية •

   استراتيجية إعالمية •

  وإعادة التفكير فيهااالستراتيجيات مراجعة   . ج

  قياس النجاح للنتائج قصيرة المدى  . ح

  تقييم التقدم باتجاه تحقيق الرؤية بعيدة المدى  . خ

: دا، ماريالندس بيثي٢٠٠٩" تطوير حمالت مناصرة فّعالة: التوصل إلى الخيارات"من شريط الفيديو 
  . (WLP)امن النسائي للتعلم التض

  :بعد مشاهدة شريط الفيديو، تناقش المجموعة األسئلة التالية .٥

بالعودة إلى مكوّنات الخطة التي قامت المجموعة بتحديدها في بداية هذا  •
التمرين، أي من هذه المكّونات يمكن استخدامه في آل من الحمالت 

  األربع التي تم عرضها عبر شريط الفيديو؟
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تاج الحملة إلى جميع مكونات خطة المناصرة التي تضمنتها هل تح •
 الالئحة أعاله؟ لماذا نعم أو ال؟

وباستخدام الحمالت األربع آاملة، يقوم آل . تقسم المشارآات إلى فرق صغيرة .٦
  :فريق بما يلي

دراسة معّمقة لمكّون واحد أو أآثر ألي من خطط المناصرة التي تم  •
  .وصفها في شريط الفيديو

  .قشة آيفية تطبيق هذه المكوناتمنا •

  .تحضير ملّخص للنقاشتقوم آل فرقة ب •

تقوم ناطقة باسم الفريق بعرض ملخص النقاش الذي تم في فريقها أمام  .٧
المجموعة الكبيرة، وتشير إلى األسئلة التي أثارت نقاشات أآبر، أو ولدت 

  .إجابات وآراء مختلفة

 :ية أو بعضهاتناقش المشارآات في آل فريق األسئلة التال .٨

  : تحديد المهمة) أ

في شريط الفيديو، وصفت أسمى خضر لقاًء لها مع امرأة مفجوعة ألن زوجها 
ُحِكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر فقط لقتله ابنتهما غير المتزوجة، والتي 

تمّكن الزوج من الحصول : "تقول أسمى خضر. اغتصبها وتسبب في حملها
 بالنسبة لألعراف والتقاليد يعتبر ل الفتاة حم على هذا الحكم المخفف ألن

ولهذا السبب يتسامح . خارج نطاق الزوجية سببًا لجلب العار إلى عائلتها
القانون والمجتمع مع الرجل بافتراض أن غسل الشرف هو الذي دفعه إلى 

لم : "أما زينه أنور، فقالت عن مهمة الحملة في ماليزيا" .ارتكاب هذه الجريمة
لذلك، ومن أجل وضع حد لضرب . سريانون ُيجّرم العنف األيكن هناك ق

قررنا أننا بحاجة إلى  ...النساء من قبل الرجال، آان علينا تخطي عقبة رئيسية
 وحول حملة ". في ماليزياسريحملة تهدف إلى إصدار قانون ُيجّرم العنف األ

ن في يوم من األيام جاءت عدة عامالت م: "المغرب، قالت أمينة لمريني
أضربن عن العمل، ليس نساء  ٢١٠مصنع أقمشة إلى منظمتنا وأخبرننا أن 
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يعتبر التحرش الجنسي ... بسبب الراتب، بل ألنهن آن ضحايا للتحرش الجنس
 وفي وصفها للحملة ".في بلدنا، والنساء تتجنب الحديث عنه) تابو(محرمًا 

أن نحصل على إذن لقد تم إخبارنا بأننا يجب : " قالت سهير عزوني،الفلسطينية
لقد آان هذا األمر . خطي من أولياء أمرنا من أجل الحصول على جواز سفر

 ".صدمة لنا

 من يحدد المشكلة التي ستتناولها حملة المناصرة آقضية؟ •

 من هو المتضرر المباشر من المشكلة؟ •

من هم األشخاص المهتمين أآثر من غيرهم بحل المشكلة، بمن فيهم  •
 رين؟األشخاص غير المتضر

  خالل الحملة؟هاسيتم تعزيز مصالحما هي الفئات التي برأيك،  •

هل من المهم أن تتضمن مهمة حملة المناصرة حًال سياسيًا؟ لماذا نعم أو  •
 ال؟

آيف يخدم تحديد المهمة عملية ترتيب األهداف قصيرة المدى، واألهداف  •
 االستراتيجية، واألنشطة المناسبة لتحقيق آل هدف من أهداف حملة

 المناصرة؟

  :بناء تحالف) ب

ن حملة المناصرة تتضمن إ تقول أسمى خضر :حول أهمية التحالفات. ١
." في جو من التعاون آفريق بدًال من وجود أبطال فرديين"العمل مع اآلخرين 

وتتفق معها في الرأي الناشطة زينة أنور حين تقول بأنه من أجل إحداث تغيير 
 السلطات، وال بد من إقناع العامة بأن هناك ال بد من إقناع"في مجتمع ما، 

والطريقة الوحيدة لعمل .  من آافة فئات الشعب من أجل هذا التغييرًا عامًاطلب
." ذلك، هي بناء تحالف، وأن تعمل مع أشخاص آخرين لمساندة قضيتك

الشمولية، واستشارة اآلخرين، وعدم األنانية، حين يتعلق : "وأضافت أنور
هي أمور مهمة جدًا جدًا، ألنك إن أردت إحداث التغيير، ال األمر بالسلطة 

 األصوات، وتنوع المجموعات التي يةإن تعدد.  أن تحتكري القضيةنتستطيعي



 
١٩

يجب : "وتضيف سهير عزوني إلى ذلك." تؤيد القضية وانتشارها أمر مهم جدًا
أن نكون مثابرين، نساند بعضنا البعض، ونعمل معًا، وأن يكون لدينا 

وآلما آان لدينا قادة أآثر في ... راتيجية طويلة المدى لنتمكن من الفوزاست
 واصلوت."  صارت إمكانية تحقيق األهداف العامة والخاصة أآبر،مجتمعنا
القيادة التشارآية ممكنة ألن على اإلنسان أن فإن إضافة الى ذلك، : "عزوني

وة مختلفة داخل آل هناك مناطق ق. يعي أنه آفرد ليس متمكنًا في آل المجاالت
شخص وداخل آل مجموعة، ومن الحكمة أن تكون هناك مساحة لهؤالء 

 ".األشخاص لُيظِهروا مواطن قوتهم وقدراتهم ومهاراتهم

ن العامل األساسي في إفخمي أتقول مهناز : تحالفحول العمل على ال. ٢
، هو األفراد الذين يحترمون بعضهم البعض بشدة"تطوير المجتمع التعّلمي 

العمل معًا .. .ولديهم الفهم الكامل ألهمية آراء اآلخرين ومساهماتهم، وتعاونهم
يعطينا الفائدة والحكمة من آل تجربة من تجاربنا، وتاريخنا، وثقافاتنا، 

 ." ومنهجنا، والتحديات التي نواجهها والحلول التي نتبناها

 تقول أسمى خضر في شرحها عن تنوع :حول عضوية التحالف. ٣
إن األشخاص : "شخاص في التحالف األردني لمكافحة جرائم الشرفاأل

األآثر نشاطًا آانوا من اإلعالميين، ومن القانونيين المهنيين، حيث ساعدت 
خبرة هاتين الفئتين في توثيق القصص، واالتصال مع مرتكبي الجرائم 

المحامون، في األصل، جاءوا من : "وتضيف خضر. والضحايا وعائالتهم
 المحاآم حيث آانوا يشاهدون ويراقبون سير المحاآمات، وبالتالي قاعات

أما بالنسبة للحملة المغربية، فقد عّبرت أمينة ." شعروا بعدم إنصاف العدالة
 تتكون من تحالفإن عضوية ال: "لمريني عن عضوية التحالفات بقولها

التحاد وقد آان ا. همة  فيهماالتحاد المغربي للعمل، حيث تشكل النساء قوة 
وبالتعاون مع هذا االتحاد، نحن الجمعية الديمقراطية . الحليف األول للحملة

: وتشرح زينة أنور آيف قامت التحالفات." لنساء المغرب، بدأنا الحملة
 مجموعة العمل المشترآة حول العنف –شكلنا مجموعة للتعبئة والمناصرة "

حتى تبين ... تلفة وتعّمدت هذه المجموعة جمع مجموعات مخ–ضد النساء 
 لم تأت من مجموعة سريللسلطات أن المطالبة بإصدار تشريع ضد العنف األ
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أن نبين لهم أن هناك تحالفًا "وآان الهدف آما تقول هو ." واحدة منعزلة
 مجموعات نسائية، ومحامين ومحاميات، :ضخمًا يضم مجموعات مختلفة

 األصوات من مختلف وأعضاء في النقابات، وأآاديميين، لنظهر لهم تنوع
وبالحديث عن الحملة ." قطاعات المجتمع التي تطالب بهذا التشريع

 هن نساء يمثلن مختلف تحالفن أعضاء الإالفلسطينية، تقول سهير عزوني 
المجموعات المهنية والسياسية، والمجموعات التي لها مصالح مشترآة، 

الوقت حان للعمل  "والتي آانت ناشطة لفترة طويلة، هؤالء النساء شعرن أن
من أجل مجتمع لديه ثقافة إنسانية، ال يميز بحسب العرق أو اللون أو الدين أو 

شعرت هؤالء النساء أنهن عملن سنوات طويلة في سبيل ." الخلفية اإلثنية
تزامن، من شكل مواآلن حان الوقت للعمل، وب: "وتوضح" ،تحرير الوطن

 ".ية في مجتمعهنجتماعأجل المساواة اال

 .ذآري بعض فوائد العمل في تحالفا •

 .ذآري بعض إشكاليات العمل في تحالفا •

آيف يمكن أن يسهم التحالف بين الفئات المبادرة في العمل والفئات  •
 المستفيدة في زيادة فعالية التحالف؟

أن ما آيف يمكن لجمع أصوات آثيرة ومجموعات متعددة في تحالف  •
 يقّويه؟ وآيف يمكن أن يضعفه؟

ن لتحالف أن يبني على نقاط القوة والمهارات التي يملكها آل آيف يمك •
 أعضائه؟

آثيرة ومتعددة؟ وآيف يمكن التغلب جمع أصوات أمام  اتعوقمما هي ال •
 عليها؟

 وإن آان آذلك، ما هو ؟في التحالف" الخبراء"هل هناك ضرورة لوجود  •
 ه في التحالف؟والدور الذي يجب أن يلعب

ؤسس وتعمل بحيث يشعر آل عضو فيها آيف يمكن للتحالفات أن ت •
 ؟ القيام بهابعضويته، وأن له مهام عليه
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ما هي عمليات اتخاذ القرار التي تساعد في تقوية التحالف؟ هل يجب على  •
أعضاء التحالف اتخاذ قرار جماعي، أم يمكنهم تطبيق القرارات التي 

يتخذها اآلخرون؟ هل يجب على بعض أعضاء التحالف أن يبادروا 
 .عمال خاصة بهم وحشد الموارد لتنفيذ أعمالهم؟ اشرحي لماذابأ

آيف يمكن ألعضاء التحالف المشارآة في المسؤوليات، وفي نفس  •
  ة؟تحقق من أنهم يعملون أيضًا باتجاه أهدافهم الفرديالالوقت، 

آيف يمكن تقدير مساهمة آل عضو من أعضاء التحالف واحترامها؟ هل  •
ء فريق التحالف من تعزيز تفاعلهم مع هناك طرق أخرى تمّكن أعضا

 بعضهم البعض للدفع قدمًا بجهودهم في المناصرة؟

التواصل التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى الحد األدنى أساليب ما هي  •
 ؟ في أي تحالفمن التصادم والحد األقصى من التعاون

ل آيف يمكن للصور النمطية أو األحكام المسبقة عن اآلخر أن تعيق العم •
 في أي تحالف؟ آيف يمكن التغلب على هذه المعّوقات؟

هل يمكن ألساليب القيادة الشاملة والتشارآية أن تساعد على استدامة  •
 التحالف؟ لماذا نعم أو ال؟

  في تقوية التحالف؟تآيف يسهم استخدام تقنيات المعلومات واالتصاال •

تحالف؟ إذا الستخدام منهجية المشارآة وبناء الجوانب سلبية هل هناك  •
آان جوابك نعم، ما هي تلك الجوانب؟ هل ما زلت تعتقدين أن تعزيز 
التشارآية والشمولية وبناء تحالفات يستحق توظيف الوقت والموارد؟ 

  لماذا نعم أو ال؟

  :تطوير رؤية مشترآة. ج

ن العنصر الرئيسي في استراتيجية المناصرة إ: "تقول أمينة لمريني
لما بالفعل من الضروري أن يكون هناك رؤية جيدة . ية هي الرؤيةجتماعاال

وتوضح أسمى خضر في ."  وأن يكون لديك أهداف واضحةي أن تفعلينتريد
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حقوق "شريط الفيديو أن الرؤية المشترآة لحملة األردن نصت على أن 
اإلنسان هي للجميع، والتمييز ال ينسجم مع مبادىء حقوق اإلنسان والدستور 

آّنا جميعًا : " أما زينة أنور فتقول عن رؤية الحملة في ماليزيا".دنياألر
ورغم أننا  ... ال يوجد امرأة تستحق الضرب:ملتزمات برؤية مشترآة

آمنظَّمات جئنا من خلفيات مختلفة، وآانت لنا أولويات مختلفة لم تكن 
ؤية  أننا عملنا معًا من أجل تحقيق تلك الر، إّالسريبالضرورة العنف األ

  ."المشترآة

هل يجب أن تساعد الرؤية في تحديد الحّد األعلى واألدنى من األهداف  •
  والنتائج التي يمكن القبول بها  لحملة المناصرة؟ لماذا نعم أو ال؟

هل يجب أن تساعد الرؤية على تشكيل أهداف ثابتة وقابلة للقياس لحملة  •
  .المناصرة؟ اشرحي

حملة؟ ماهي فوائد تبني رؤية مرنة هل يمكن أن تتغير الرؤية خالل ال •
  وقابلة للتغيير وما هي سلبيات ذلك؟

ما هي بعض الصعوبات التي تعيق تطوير رؤية مشترآة لمجموعات  •
متنوعة أو حتى لمجموعات وأفراد تلتقي فكريًا؟ آيف يمكنك التغلب على 

  هذه الصعوبات؟

اد تتسم مجموعات وأفرتعبئة آيف يمكن للرؤية المشترآة أن تساعد في  •
  بالتنوع؟

  :صياغة االستراتيجيات وتنفيذها. د

تشرح زينة أنور   - ل القانونية الدستورية والدوليةاستخدام أطر العم. ١
أردنا أن نجعل العنف : "االستراتيجية القانونية التي استخدمت في حملة ماليزيا

يعتبر هذا شأن عائلي وال : تجاهات الدينية قالت جريمة، لكن بعض االسرياأل
 آجريمة تحت قانون األسرة، سريوعليه، فإذا وضعنا العنف األ... جريمة

 وفي هذه الحالة، لن .من األقاليمواحد آل صالحية يجب أن يتم ذلك عبر 
 جريمة في سريتكون هناك ضمانات بأن آل إقليم سوف يعتبر العنف األ
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امل مع العنف لذا، قررنا التع. قانون األسرة الخاص به وليس شأنًا عائليًا
نحن نريد . فدرالي آجريمة يجب أن توضع ضمن صالحيات االتحاد السرياأل

 وموقفًا واحدًا من العنف األسري يسري على المسلمين وغير قانونًا واحدًا
  ."المسلمين

ُمنِظمات الحملة دراستين أجرت في المغرب،  -  استخدام الدراسات البحثية-٢
دراسة بحثية أجرينا أوًال، : "ني بهذا الخصوصتقول أمينة لمري. لدعم قضيتهن

دراسة ثانية تتعلق أجرينا  سيكولوجية هذه الظاهرة، ثم علىعرف أآثر تلن
بالبحث القضائي لدراسة التشريع المغربي بخصوص التحرش الجنسي 

قمنا بتنظيم لقاء لعرض نتائج الدراسات  و...والعنف ضد النساء بشكل عام
نا وزير العمل، ووزير العدل ووزيرة شؤون المرأة، آما ودعو.  بأنفسماالبحثية

دعونا االتحادات، ومنظمات حقوق االنسان، والخبراء بقانون العقوبات، 
كسب وآان هذا اللقاء بمثابة وسيلة ل. يجتماعوالمتخصصين في القانون اال
صالح من أجل اإل(ما نقوم بطرح مقترحنا  عندهالشرعية لعملنا، ولضمان أن

  ."سوف يؤخذ آمقترح له مصداقيتهفإنه ، )نيالقانو

خالل االنتخابات  - العرائضرفع  استخدام المسيرات والمظاهرات و-٣
ولى في فلسطين، نظمت القائمات على الحملة مسيرة للتعبيرعن األالتشريعية 

ن هذه إتقول سهير عزوني . معارضتهن إلجراءات الحصول على جواز السفر
شارك ثمانية من " .حدث منذ قيام السلطة الفلسطينية تالمسيرة هي أول تظاهرة

المرشحين من منطقة رام اهللا في هذه المسيرة، وأعلنوا جميعهم دعمهم الكامل 
  ." لقضايا المرأة

وتصف سهير عزوني في شريط الفيديو آيف أن العرائض في حملة جواز 
ريقة مؤدبة واالحتجاج على اإلجراءات بط... اللغة الرسمية"السفر استخدمت 
ثم وزعت  العريضة على جميع المنظمات النسوية التي . وغير مستفزة

  ."ساعدت في جمع التواقيع، وقمنا بإرسالها إلى الرئيس عرفات بالفاآس

تشرح زينة  –  التفاوض مع صانعي السياسات والمؤسسات الحكومية-٤
قررنا  ":أنور استراتيجية الحملة الماليزية للتفاوض مع صانعي السياسات

وآنا . سريالمبادرة ألننا أردنا الحصول على قانون لمناهضة العنف األإطالق 
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لذا قامت منظمة النساء . نريد التفاوض عليه بشروطنا نحن، وبناء على مطالبنا
 والذي أصبح أساس سريالمحاميات بوضع مسودة قانون ضد العنف األ

يل لجنة من عدة مؤسسات بعدها، قامت الحكومة بتشك. مفاوضاتنا مع الحكومة
آنا نحن أعضاء فيها، باإلضافة إلى مجموعات نسوية، والدائرة الدينية، وقسم 

أي جميع الدوائر الحكومية ، ية والشرطة وغرفة المدعي العامجتماعالتنمية اال
لذا فإن . المختلفة التي من المحتمل أن تكون طرفًا في تطبيق هذا القانون

  ."أصبحت أساس التفاوض – لتي وضعناها للقانونأي المسودة ا – نموذجنا

في المغرب، وضعنا مسودة لمذآرة فيها التعديل : "وأوضحت أمينة لمريني
وّقعت تسع مؤسسات على . قانون العمل وقانون العقوباتعلى المقترح 
ن ومنظمة واحدة لحقوق اإلنسان، اتحادا ست مؤسسات نسوية، و:المذآرة

بعد ذلك، أرسلنا المذآرة لوزير العدل ووزير .  أآبروهذا أعطى مذآرتنا وزنًا
نّظمنا عشاء .  ثم بدأنا التحضير لكيفية التحرك على المستوى البرلماني،العمل

وآان اإلعالم . عمل مع أعضاء البرلمان وقدمنا مذآرتنا لتعديل القانونين
  ."نا هذااجتماعحاضرًا في 

وآيل الوزارة لزيارة مكتبنا، نا دعو: "فلسطين، تقول سهير عزونيبالنسبة ل
ن  في الغرفة أربعون امرأة قوية، مَمفأتى ومعه رجل دين، وآان بانتظارهما

وقمن ... لديهن تاريخ طويل من التجارب والنضال من أجل تحرير الوطن
  ."بالحديث عن خبراتهن

ن رسالتنا إلى صانعي القرار نّصت على إوعن الحملة األردنية، تقول خضر 
ن عنده التزامات نحو حقوق المرأة وحقوق اإلنسان على مستوى أن األرد

اجب على  من الوورآزت الحملة على أن. ات الدوليةالدستور والمعاهد
 وتضمينها في القانون المحّلي، طالما أنها ال ىءالحكومة تبني هذه المباد

تتعارض مع المرجعيات المعتمدة، آما أآدت على مسؤوليتها بالوفاء 
  .مات التي تعهدت بهابااللتزا

تناقش زينة أنور الجهود الماليزية  - الوعي العام من خالل اإلعالمرفع  -٥
في مراآز التسوق امة  من خالل الحمالت العسريالوعي حول العنف األرفع ل
من خاللها  والعروض الترفيهية والحفالت الموسيقية، والتي يمكن المسيراتو
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آما يمكن . ى حول العنف األسريعرض الصور والقصص وأية مواد أخر
، ويمكن أيضًا سرياإلفادة من يوم سنوي للنساء يرآَّز فيه على العنف األ

وتصف أنور آيف تجذب هذه الفعاليات . ستعانة بقصص صحفية في اإلعالماال
النساء اللواتي تعرضن للعنف ويرغبن بالحديث في العلن للناس وللصحافة، 

 – مكن من خاللها تبيانافة قصص حقيقية يهكذا يصبح لدى الصح: "ولوتق
النساء ال يستمتعن : "وتضيف."   بالفعلأن المشكلة حقيقية – ملموسبشكل 

  ."بالضرب

من خالل وتصف سهير عزوني الجهود المبذولة في فلسطين لرفع الوعي 
آما تشير إلى اشتراك . مقابالت إذاعيةإجراء  وآتابة المقاالت في الصحف

باشرة، حيث يمكن ي برامج تلفزيونية تبث على الهواء معضوات الحملة ف
 عادة ون يكوننف البرنامج الذيو إلى ضياالتصال هاتفيًا وتوجيه أسئلة مباشرة

: وتقول عزوني. صانعي السياسات، والمطالبة بالمساءلة في منتدى علنيمن 
آان من المفروض أن يكون وآيل الوزارة ضيفًا على برنامج تلفزيوني على "

عرفنا عن ذلك بالصدفة، فقمنا باالتصال مع محطة . الهواء مباشرة ذات يوم
التلفزيون، وسألناه إذا ما آانت الدولة الفلسطينية المستقبلية ستأخذ اهتمامات 

  ."النساء وحقوقهن بعين االعتبار

فكري باستراتيجيات مناصرة أخرى إلى جانب االستراتيجيات السابقة  •
  .التي ورد ذآرها

 مكن لدمج أآثر من استراتيجية أن يساعد في تحسين فعالية الحملة؟آيف ي •

الكتروني إ والبريد اهل يعتبر استخدام تقنية االتصال مثل الراديو والتلفاز •
 وغيرها استراتيجية الزمة لكل حملة؟ لماذا نعم أو ال؟

آيف يمكن لفعاليات جارية مثل االنتخابات، واالجتماعات الخاصة  •
القصص اإلخبارية الحديثة أن توفر فرصًا للحملة؟ هل بالسياسات، أو 

هناك استراتيجيات معينة يمكن أن تساعد في مضاعفة االستفادة من هذه 
الفرص للحد األقصى الممكن من أجل الحملة؟ إذا آان جوابك نعم، ما هي 

 هذه االستراتيجيات؟
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يدات هل هناك استراتيجيات محددة يمكن أن تساعد على تخفيف أثر التهد •
 والمخاطر للحملة؟ لماذا نعم أو ال؟

هل يجب أن تعكس طريقة تطبيق االستراتيجيات قيم التحالف؟ لماذا نعم  •
 أو ال؟ 

  : مراجعة االستراتيجيات وإعادة التفكير بها-هـ

في الحملة : "تقول زينة أنور موضحة الحاجة إلى استراتيجية المراجعة
 تحالفز عائق بين أعضاء فريق الالماليزية، بعد أن بدأنا بالتفاوض، بر

 سريقانون العنف األ‘ن إوالحكومة، عندما قال ممثل الدائرة الدينية الحكومية 
يجب أن ال يطّبق على المسلمين، ألن الرجل في اإلسالم يملك الحق في ضرب 

 لذلك، آان علينا مراجعة استراتيجيتنا وإعادة التفكير والبحث عن ’.زوجته
وهنا قامت مجموعتي، أخوات في . لتخطي هذا العائقستراتيجية أخرى ا

هل ‘آتيب تضمن أسئلة وأجوبة وحمل عنوان إصدار االسالم، بالعمل على 
وقد استرشدنا بآيات القرآن الكريم  ...’ للرجل المسلم أن يضرب زوجتهيحق

 لنبين للناس أن اإلسالم في الواقع )صّلى اهللا عليه وسّلم(وأحاديث الرسول 
وفي ." عالقة القائمة على المحبة والعدل والمساواة بين الرجل والمرأةيعزز ال

 السلطوية التقليدية في البالد ن ال أحد من الهياآلإحملة األردن، تقول خضر 
 وتضيف أن مجموعة ...رغب في أية تغيرات، فهم مرتاحون للوضع القائم

لفية خ"لى أن القتل على عن طريق البرهنة ع"المناصرة واجهت ذلك 
. سالم الذي هو دين األغلبيةارسة ضد الدين وال عالقة لها باإل مموه" الشرف

حاولنا أن نظهر مدى الظلم الممارس من خالل عملية القتل، وأن اإلسالم 
 ذلك أمر حاولنا أيضًا أن نظهر أن. لظالمةوالمجتمع ال يقبالن بهذه األساليب ا

  ."وفقًا للدستور واإلطار القانونيغير مقبول 

ما هي األحداث والظروف التي قد تؤدي إلى ضرورة مراجعة  •
  االستراتيجية وإعادة التفكير بها؟

 ما هي فوائد مراجعة االستراتيجية وإعادة التفكير بها؟ •
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هل يعني مراجعة االستراتيجية وإعادة التفكير بها بأن تخطيط الحملة آان  •
  ضعيفًا؟ إذا آان جوابك ال، لماذا؟

  : قياس النجاح-و

يمكن قياس نجاح الحملة األردنية ضد جرائم الشرف : "تقول أسمى خضر
إن مجرد طرح ففمن حيث الموضوع، . ستوىبنتائجها على أآثر من م

ومن حيث الفئة . الموضوع للنقاش في العلن يخرجه من دائرة المحرمات
المستهدفة، فإن النساء اللواتي يشعرن بالظلم أو الخوف أصبحن يسعين لطلب 

أما النتيجة الثالثة فتتعلق . ساعدة، فهن يعلمن أن هناك مجموعات تدعمهنالم
وبالرغم من آون هذه . ببعض التعديالت القانونية التي شجعتها الحكومة

التعديالت ليست بالمستوى المطلوب وليست آافية لحل المشكلة، إّال أن 
رابعة فهي أما النتيجة ال. التعديالت مؤشر على أن الحكومة تواجه ضغوطات

  ."على مستوى الرأي العام الذي شهد تحرآًا تدريجيًا باتجاه دعم الحملة

قانون فدرالي تطبيق تعلق زينة أنور حول نجاح الحملة الماليزية من أجل 
استغرقت الحملة  تسع سنوات من التعبئة والتفاوض : "سريحول العنف األ

. ١٩٩٤لقانون في العام مع الحكومة حتى تمت موافقة البرلمان أخيرًا على ا
وحتى بعد أن وافق عليه البرلمان، لم يتم تطبيق القانون بسبب مزيد من 

لذلك، استغرق القانون سنتين ثانيتين ليتم تطبيقه، أي في العام . االعتراضات
التفاوض قانون إحدى عشرة سنة طويلة من وهكذا، فقد استغرق هذا ال. ١٩٩٦

وخالل السنوات األولى . انون موضع التطبيقوالتوعية والتعبئة قبل وضع الق
من تطبيق القانون، آان هناك قفزة آبيرة في عدد التقارير التي ُقّدمت للشرطة 

  ." سريعن العنف األ

وبالمثل، تصف أمينة لمريني ما حققته الحملة المغربية ضد التحرش الجنسي 
انون العمل تمت إن التعديالت التي اقترحناها على ق: "في أماآن العمل قائلة

مع ذلك، فإنها ستناقش ويجب تبنيها من قبل . الموافقة عليها من قبل الحكومة
بعد ذلك، سوف ندفع باتجاه قانون ليحظى بموافقة الحكومة ومن ثم . البرلمان
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واألمر الجدير باالهتمام، هو وجود  تفهم للمفاهيم واألفكار األساسية . البرلمان
  ." القانونينهذينعلى ت تعديالالالتي تستند عليها 

 من المهم إظهار االمتنان لداعمي الحملة بغض إن: "وتقول سهير عزوني
في العالقات العامة والتعبئة : "وتضيف." النظر إن تم تحقيق فوز واضح أم ال

والتأثير، من المفيد دائمًا أن نتذآر أن نشكر الناس ألننا سنحتاجهم مرة أخرى، 
من المهم دائمًا تكوين صداقات، وأن و.  لناأعداء صنعوليس من الحكمة أن ن

نجعل الناس المتضامنين معنا يشعرون في آل موقف أن الفوز لنا ولهم، وليس 
  ."فوزًا لطرف وخسارة آلخر

ما هي فوائد وضع مؤشرات أو معايير آمية ونوعية، وآيف يمكن وضع  •
  لقياس النتائج أو النجاحات قصيرة المدى؟أهداف محددة 

لقياس مقاييس  وضع مؤشرات آمية ونوعية أو معايير أو اتقيعمي ما ه •
 النجاحات قصيرة المدى؟ 

آيف يمكن أن يساعد قياس تأثير خطة المناصرة على تحسين التخطيط  •
 لحمالت مستقبلية؟

حتفاء باإلنجازات الشخصية والمؤسساتية خالل الحملة أمرًا لماذا يعتبر اال •
 مهمًا؟

الدبلوماسية أن تساعد في  الهدوء ومراعاة للمحافظة علىآيف يمكن  •
تحسين األجواء السلبية التي قد تنشأ خالل الحملة أو أن تساعد في 

  التحضير للمزيد من الحمالت الفّعالة في المستقبل؟

  : تقييم التقدم-ز

نها تأمل أن تحدث تعديالت على إأسمى خضر قول تحول مستقبل الحملة، 
 التي تحتاج إلى تعديل، على األقل لرفع عقوبة ٩٨وخصوصًا المادة "القوانين 

: ثانيًا. الحد األدنى الخاصة بجرائم الشرف وعدم اللجوء إلى األعذار المخففة
نأمل أن يكون هناك خدمات للناجيات أو الضحايا المحتمالت مثل دور اإليواء 

لفرص  وإتاحة ا، والتأهيل المهنيي والنفسيجتماعاآلمنة، والدعم القانوني واال
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نأمل أن يغّير المجتمع رأيه وحكمه : ثالثًا. لهؤالء النساء لبدء حياة جديدة
  ."المسبق والقاسي على حياة الفتيات والنساء بهذه الطريقة األبوية والتسلطية

نحن نضغط من أجل عدة تعديالت : "وتقول زينة أنور عن الحملة الماليزية
ل القانون غير آاٍف، وإن لم على القانون، وقد أدرآنا مرة أخرى أن تعدي

نتمّكن من التأثير على أنماط التفكير، فإن تأثير التعديالت القانونية سيكون 
  ."محدودًا

اليوم، وبعد : " تقول أمينة لمريني،وفي تعليقها على تقدم الحملة المغربية
مرور سبعة أعوام، لم ينته العمل بعد، يجب أن يصادق البرلمان على 

 أآبر لقضايا التحرش الجنسي، ًاذلك، نحن نؤمن أن هناك تفهممع . التعديلين
  ."وهذا بحد ذاته فوز آبير بالنسبة لنا

 ونراقب األشياء باعتبار يجب أن نكون صبورات جدًا: "تقول سهير عزوني
 علينا أن نغير آل شيء األولى، اعتقدنا أنفي السنوات .  ومسارهاتطورها

قوق متساوية حالما تستلم السلطة وبسرعة، وأننا يجب أن نحصل على ح
 ولكن مع مرور السنوات، اتضح لنا أن هذه األمور ال تحدث .الفلسطينية الحكم
وتضيف بأن جمال الحملة آان ينبع من آون آل شخص ." بين ليلة وضحاها

 رجل،  وآل امرأةآل"ماء والملكية للحملة نفسها، عمل فيها آان يشعر باالنت
ا، شعروا أن الحملة هي إنجازهم وهدفهم الشخصي، وآان هناك رجال ساعدون

 مأنهالجميع شعر عندما فزنا، . وأنها مهمتهم أن يقفوا في وجه القانون التمييزي
  ." في هذا الفوز، وحتى اآلن يقولون، نحن فعلنا ذلك معًاواساهم

هل تسير عملية تطبيق حملة المناصرة  في خط مستقيم؟ هل يعتبر تحقيق  •
  ة المرحلية للحملة مؤشرًا على خاتمتها؟أهداف السياس

ما هي حسنات العملية اللولبية في تخطيط الحملة والتي تتضمن المراجعة  •
وإعادة التفكير والتقييم ألهداف الحملة واستراتيجياتها في الحفاظ على 

 الرؤية بعيدة المدى لحملة المناصرة؟

عيدة المدى على هل يجب أن يتضمن تقييم تقّدم الحملة باتجاه رؤيتها ب •
 اهداف؟ لماذا؟أالمستخدمة لتحقيق اتحليل للمسار أو األساليب واألدوات 



 
٣٠

، وأنها تهابملكي في الحملة واعملأن يشعر جميع من لماذا يعتبر مهمًا  •
ساهمت في الوصول إلى تحقيق الفوز والنتائج؟ هل هذه طريقة جيدة 

  لتقييم تقدم حملة المناصرة؟

من بين األسئلة : آمجموعة" طوير حمالت مناصرة فّعالةت"تقييم شريط الفيديو  .٩
  :التي يطلب من المجموعة اإلجابة عليها

هل ساعدك شريط الفيديو في الحصول على فهم أفضل للخطوات  •
  المختلفة لتخطيط حملة مناصرة وتطبيقها؟

هل ساعد شريط الفيديو في الحصول على فهم أفضل الستراتيجيات  •
  ستخدامها؟المناصرة التي  يمكن ا

  ما هو الجزء األآثر فائدة في شريط الفيديو؟ ما هو الجزء األقل فائدة؟ •

  ما هي المواد المرئية اإلضافية التي يمكن أن تكون مفيدة لك؟ •

 



 
٣١

  تطوير خطة مناصرة فّعالة: ٤تمرين 
  

  :األهداف

  تطوير خطة واستراتيجيات لحملة مناصرة فّعالة  •

   دقيقة٩٠ :الوقت

   يوجد ال:المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
  .تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث

منها من ثالث أو أربع مشارآات الواحدة فرق تتكون في المشارآات تتوزع  .١
 ٦يتهن وقيمهن المشترآةيعملن معًا البتكار وتصميم خطة مناصرة تعكس رؤ

 ليية معينة، سواء على مستوى المجتمع المحاجتماعفي التعامل مع قضية 
  . اإلقليمي أو المستوى الدولي أوالوطني أو

المتعلقة بتطوير خطة األسئلة  تعمل الفرق على اإلجابة على بعض أو جميع .٢
 :الحملة

   تحديد المهمة-أ 

 دى التي ترغبين برؤيتها؟ ية بعيدة المجتماعما هي التغييرات اال •

  من يتأثر بهذه التغييرات وآيف؟ •

 هياآل صنع القرار؟قوى أو ما هي التغييرات التي تحاولين إدخالها على  •

 ما هي النتائج قصيرة المدى أو الحلول التي ترغبين في تحقيقها؟ •
                                                            

آيف نصل إلى معنى : " ارجعي لنشاط المجموعة حول تطوير رؤية مشترآة، الجلسة السابعة٦
".دليل التدريب على القيادة للنساء"في " مشترك؟
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سّمي ثالثة إلى خمسة أهداف ستساعدك على تحقيق نتائج أو حلول  •
 .قصيرة المدى

 و التأثير المتوقع لخطتك؟ما ه •

     بناء التحالف.ب

ما هي المهمات المختلفة التي يجب القيام بها لتساعدك في  الوصول إلى  •
  أهدافك؟ ومن سينفذ آل مهمة؟

 أو الوطنية أو من هم شبكات الدعم والحلفاء على المستويات المحلية •
دتك في لك لمساعلموس ماإلقليمية أو العالمية؟ ومن يستطيع توفير دعم 

 تحقيق أهداف حملتك؟

من هم المعارضون المحتملون؟ آيف يمكنك إقناعهم بدعمك، أو آيف  •
 يمكنك تخطي المعوقات التي قد يضعون أمامك؟

 الذين قد يساعدونك على زيادة فعالية المناصرة؟" الخبراء"من هم  •

آيف يمكنك أن تجعلي آل عضو في تحالفك يشعر بأنه يعمل معك،  •
 ة وبأن له حصة في النتائج؟ويشعر بالملكي

ماذا سيكون دور أعضاء التحالف؟ هل سيكونون مستشارين أم أنهم  •
سيتشارآون فعًال؟ هل سيكونون متلّقين للمعلومات أم أنهم سيتشارآون 

 في صنع القرار؟

 للحد من هاما هي منهجية اتخاذ القرار وأساليب االتصال التي ستستخدمين •
  التحالف؟المشاآل وزيادة التعاون ضمن

   تطوير رؤية مشترآة-ج

  هل يمكنك الحديث عن رؤيتك في ثالث دقائق أو أقل أمام أي جمهور؟ •

  ما هي األهداف المحددة التي ستساعدك على تحقيق هذه الرؤية؟ •
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  هل أهدافك قابلة للقياس؟ •

    هل أهدافك واقعية بالنسبة للموارد المتوفرة لك؟ •

  حد األدنى الذي ستقبلين به؟أهدافك غير قابل للتفاوض؟ ما هو الأي  •

  هل ستساعدك األهداف على توضيح استراتيجيات عمل محددة؟ •

  هل لديك وقت محدد لتحقيق أهدافك؟ •

هل سيشارك أعضاء التحالف في تهذيب هذه الرؤية؟ إذا آان جوابك نعم،  •
  آيف؟

   وضع االستراتيجيات وتنفيذها-د

نفيذ الحلول المقترحة ذآري الفئات التي ستحتاجين إلى التوجه إليها لتا •
أو / والمجتمع المدنيأو / والمؤسساتيةأو / وعلى المستويات الحكومية

  أو األفراد؟/العائلة وأو /و المجتمع العام

ما هي االستراتيجيات التي ستستخدمينها للوصول إلى هذه المجموعات أو  •
  األفراد؟

خدام هل تعكس مجموعة االستراتيجيات التي تنوين توظيفها أفضل است •
  لقوى التحالف؟

هل ستساعدك االستراتيجية في الوصول إلى تحقيق األهداف في الوقت  •
 المخطط له؟

هل تتطلب استراتيجياتك موارد بشرية ومادية ومالية وموارد أخرى؟ إذا  •
  آان جوابك نعم، آيف ستوفرين هذه الموارد؟

فاز  مثل الراديو والتل–آيف يمكنك من خالل استخدام تقنيات االتصال  •
 توسيع دائرة –لكترونية أو وسائل أخرى إللكتروني والمواقع اوالبريد اإل

  انتشار خطة المناصرة؟



 
٣٤

ما هي بعض المناسبات والفعاليات المتوفرة لحملتك آاالنتخابات،  •
ات الخاصة بالسياسات أو أخبار وقصص حديثة؟ ما هي جتماعواال

  لهذه الفرص؟االستراتيجيات التي ستساعدك في االستغالل األمثل 

هل يمكن أن تؤدي حملتك إلى نتائج عكسية؟ إذا آان جوابك نعم، ما هي  •
 االستراتيجيات التي يمكن أن تستخدميها للتقليل من النتائج السلبية؟ 

هل هناك تهديدات محتملة أو مخاطر لحملتك؟ ماذا يمكنك أن تضمني  •
  استراتيجيتك للتقليل من تأثير التهديدات؟

  ستراتيجية وإعادة التفكير مراجعة اال-هـ

هل تم أخذ المعوقات غير المتوقعة بعين االعتبار عند وضع البرنامج  •
  الزمني للخطة؟ هل خطتك مرنة وقابلة للتعديل؟

ما هي الموارد التي يمكن أن تساعدك في إعادة وضع االستراتيجية إذا  •
  تطلب األمر  ذلك؟

   قياس النجاح-و

 مؤشرات ة إلى خمسةجحة؟ حددي ثالثآيف يمكنك معرفة ما إذا آنت نا •
يمكن استخدامها لقياس تأثير حملتك نوعية أو معايير أو مقاييس آمية أو 

  على المدى القصير والمدى البعيد؟

  آيف ستحتفلين بإنجازاتك؟ •

   تقييم التقدم-ز

في أي مرحلة من الحملة ستقومين بتقييم مدى التقدم للتأآد من أنك تحققين  •
  ؟أهدافك وأولوياتك

ما هي المعايير التي تستخدمينها لتقييم مدى التقدم باتجاه تحقيق أهداف  •
  حملتك؟



 
٣٥

ما هي المعايير التي ستستخدمينها لتقييم األسلوب والمسار الذي اتبعته  •
  لتحقيق أهدافك؟

 .تجتمع المجموعة الكاملة مرة أخرى لمناقشة عملية تطوير خطة المناصرة .٣
  :مشارآات اإلجابة عليهاومن بين األسئلة التي يطلب من ال

  ما هو أصعب جزء في تطوير خطة مناصرة مشترآة؟ •

  هل آان هناك أية مفاجآت؟ •

  ما هي العملية التي اتبعتها المجموعة في اتخاذ القرار؟ •

تعّلم من بعضهن على النماذج لمشارآات في الفريق قّدمت اهل  •
  على أفكار غيرهن؟البناء تكيف أو الوأالبعض 

   خطتك النهائية؟ آيف ستقومين باستخدامها؟هل أنت راضية عن •

تقوم المشارآات . تقوم متحدثة عن آل فريق بتقديم خطة المناصرة للمجموعة .٤
تقوم المجموعة بمناقشة بعض أو آل و ،بتحليل ونقد فعالية آل خطة مناصرة

  :األسئلة التالية

  هل تعكس خطة الحملة نموذج القيادة ذات المبدأ؟ •

 نماذج التواصل التشارآي؟هل تعكس خطة الحملة  •

  المجتمع التعّلمي؟ىءهل تعكس خطة الحملة مباد •

 هل تتضمن الخطة مجموعات متنوعة في مراحل التحضير والتنفيذ؟ •

 هل تستخدم الخطة وسائل أخالقية لتحقيق أهدافها النهائية؟ •

  ما هي التوصيات التي تقدمينها لتحسين خطة المناصرة وتطويرها؟ •
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   تطوير حمالت مناصرة فّعالة وفيديو تقييم دليل
  

التقييم جزء حساس من تجربة التعّلم، وينبغي أن تتاح الفرصة للمشارآات للتفكير 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن . باألمور التي تعّلمنها، وبفعالية عملية التعّلم نفسها

  .تستخدم الميسرات هذه المعلومات لتحسين الجلسات المستقبلية

  



 
٣٧

  ييمالتق: ٥تمرين 
  

  :األهداف

تطوير تقييم ما تعّلمته المشارآات عند استخدامهن آتيب وشريط الفيديو  •
  حمالت مناصرة فّعالة

تطوير حمالت مناصرة تقييم عملية التعّلم المستخدمة في آتيب وشريط الفيديو  •
 فّعالة

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط  ورق أو لوح، أقالم :المواد

يادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع تقوم ميسرة متطوعة بق
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

 . رؤيتهلجميعيسهل على ا

تطوير حمالت لدليل وشريط الفيديو اء الرأي باتقوم المشارآات بالدور بإبد .١
 وتحديد أآثر السمات التي حازت على إعجابهن في آل منهما، مناصرة فّعالة

  . تسجل متطوعة تعليقات المشارآات على الورقة أو اللوح. ولماذا

بنفس األسلوب، تقوم المشارآات تباعًا بتحديد أقل السمات التي أعجبتهن في  .٢
الورقة أو وتسجل المتطوعة التعليقات على . ذا ولما،الكتيب وشريط الفيديو

 .اللوح

 :تقوم المشارآات باإلجابة على األسئلة التالية .٣

 تطوير ديوهل تناسبت ورشة العمل هذه والتي عرضت في آتيب وفي •
   مع توقعاتك؟حمالت مناصرة فّعالة



 
٣٨

ما هي المجاالت التي بدت أآثر سهولة في المناصرة؟ وما هي األآثر  •
 صعوبة؟

تشعرين أنك جاهزة للمشارآة في تصميم وتنفيذ حملة مناصرة في هل  •
 المستقبل؟

هل هناك أمور حول المناصرة تودين الحصول على معلومات أآثر  •
 ؟حولها

 هل تتوقعين استخدام مهارات المناصرة في حياتك اليومية؟ آيف وأين؟ •

 هل تتطلعين للمشارآة في حملة مناصرة في المستقبل؟ •
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