دليل للفتيات والنساء الشابات لبدء حمالت املنارصة الخاصة بهن

التحدث عل ًنا ألجل عاملها
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()WAGGGSالكشافة
الكشافةوفتيات
للمرشدات
العامليةالعاملية
الجمعية
العامل.
للمرشدات وفتيات
عنالجمعية
إن
هي أكرب حركة تطوعية مخصصة للفتيات والشابات يف العامل .من خالل برامج التعليم غري النظامي املبتكر وتنمية القيادة
ومتثل هذه الحركة املتنوعة عرشة ماليني فتاة وشابة من  150وعمل املنارصة والعمل املجتمعي ،متكّن الجمعية العاملية
الفتيات والشابات من تطوير املهارات والثقة الالزمة لتحقيق
بل ًدا.
تغيريات إيجابية يف حياتهن ومجتمعاتهن املحلية وبالدهن.
وألكرث من  100عا ًما ،قامت مرشدات وفتيات الكشافة بتغيري
حياة الفتيات والشابات حول العامل بدعمهن ومتكينهن
لتحقيق أقىص إمكاناتهن ويصبحن مواطنات مسؤوالت يف

ما هو التغيري االجتامعي؟

يتعلق التغيري االجتامعي بخلق أثر إيجايب يف املجتمع املحيل
واملجتمع األكرب والعامل األوسع نطاقًا .إذ يتعلق باتخاذ
اإلجراءات ملعالجة مشكلة أو عدة مشكالت تهتمني بها.
العمل املجتمعي واملنارصة والعمل الريادي االجتامعي هم
ثالث طرق لتحقيق التغيري االجتامعي
تركز الجمعية العاملية عىل ثالث طرق لتحقيق التغيري
االجتامعي:
العمل املجتمعي
تبدئني بإعادة التدوير يف مدرستك بوضع صناديق إلعادة
التدوير يف كل مكان وتثقيف زمالئك بشأن الفرز االنتقايئ
واالستهالك املسؤول.
املنارصة

تنظمني حملة محلية لجمع أصوات الفتيات ومامرسة الضغط
عىل الحكومة املحلية لحظر األكياس البالستيكية للتقليل من
النفايات البالستيكية.
العمل الريادي االجتامعي
تبدئني مرشوع عمل يف السوق املحلية لبيع املنتجات املصنوعة
من غذاء صالح لألكل كان سينتهي به األمر يف النفايات.
يف حزمة األدوات هذا ،سرنكز فقط عىل املنارصة.

ملاذا نقوم باملنارصة؟
ألنه...يف تاريخنا

بدأت حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف  1909عندما
ذهبت مجموعة من الفتيات إىل أحد حشود فتيان
الكشافة دون دعوة للمطالبة بتوفري حي ًزا لهن.

ألننا...نستطيع!

حركتنا هي قوة محركة للمهارات وااللتزام والطاقة عرب
العامل .وجهنا رسالة قوية إىل العامل :إن  10ماليني فتاة
وشابة متحدات ومستعدات للتعبري عن رأيهن من أجل
كل وأي فتاة ،حريصات عىل عدم إغفال أحد .مع مثل
هذه الشبكة  -إذا مل نتخذ موقفًا ،فمن سيفعل ذلك؟
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ألنه...يجب علينا!

ال يوجد بل ًدا قد حققت املساواة بني النساء والرجال
حتى اآلن ،وال يزال ذلك من أكرب املظامل يف العامل.
املنارصة هي وسيلة حيوية لالعرتاض عىل الجذور
العميقة للنظام الذكوري وتحقيق أمس الحاجة إىل
حاسم يف تحقيق رسالة
التغيري .تلعب املنارصة دو ًرا
ً
الجمعية العاملية .من خالل متكني الفتيات والشابات
ليكن مواطنات مسؤوالت ،نعدهن التخاذ موقفًا ضد
املظامل بالنيابة عن أنفسهن وغريهن.
ملعرفة املزيد عن حركة املرشدات وفتيات الكشافة،
زوري موقعنا عىل www.wagggs.org

،مقدم من إينيس غونسالفيس

مرشدة برتغالية وكاتبة حزمة األدوات هذه

إذا كان هناك شيئًا واح ًدا قد تعلمته بصفتي مرشدة خالل الخمسة باستخدام النهج الفريد للجمعية العاملية وهو "التعلم باملامرسة"،
ِ
سرتشدك حزمة األدوات هذه يف مغامرتك يف املنارصة .ستتعلمني
عرش عا ًما املاضية فهو كيفية حزم األمتعة من أجل مغامرة تخييم.
كيف تصممني وتقدمني حملة لبناء عا ٍمل تستحقه الفتيات مع نه ٍج
وتعد التجهيزات قبل املغامرة واق ًعا شائ ًعا بالنسبة للمرشدات
واض ٍح تقوده الفتيات.
وفتيات الكشافة عرب الحركة ،كاتخاذ اإلجراءات لرتك العامل مكان
وباعتبارنا مرشدات ،فقد أتينا من ساللة طويلة من صانعات
أفضل مام وجدناه.
ِ
ِ
مواهبك وتطبيق
أدعوك الستخدام حافزك وتسخري
التغيري .اليوم
ويعد التحدث عل ًنا عام تؤمني به من أشجع وأقوى الطرق لصنع
طاقتك يف أكرب تحدي ِ
ِ
التغيري ،وخاص ًة عندما ال يؤمن اآلخرون بذلك .وباعتباري ِ
لك حتى اآلن .وم ًعا ميكننا تحقيق التغيريات
مناصة
التي نحتاجها من أجل عاملنا.
يف الجمعية العاملية وممثلة الحركة املكونة من  10ماليني فتاة
ِ
حقيبتك ،فستذهبني يف مغامرة!
احزمي
وشابة يف األمم املتحدة ،فإين أحظى بالفرصة أللهم الفتيات
والشابات كل يوم وكذلك أحظى بالفرصة ليلهمنني .تعلمت ان
احتياجات الفتيات وحياتهن متنوعة ،ولكن سعينا وتصميمنا
لتحسني العامل يعد شيئًا نتشارك فيه جمي ًعا.

مقدم من آنا ماريا ميدروس

رئيسة املجلس العاملي
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عزيزايت أعضاء وصديقات حركة املرشدات وفتيات الكشافة،
أنا فخورة ومتحمسة أيضً ا ملشاركة حزمة أدوات املنارصة هذه
مع أعضاء حركتنا ومع من خارجها .ونعرف بالفعل القوة الهائلة
التي متتلكها الفتيات باعتبارنا بطالت املساواة الجنسانية .ورأينا
الفتيات والشابات يزدهرن خالل عملهن م ًعا للتعرف عىل القضايا
التي تهمهن ،ويساندن بعضهن البعض ،ويتصدين ملشكالت العامل
الحقيقية بشجاعة ،ورأيناهن ينجحن يف ذلك.
وصممت حزمة األدوات هذه بواسطة شابات ،ألجل الشابات .وهو
مبثابة دليل ُمفصل ُيكن ألي أحد استخدامه لتصميم وتقديم
حمالت املنارصة الخاصة بهن .لتغيري العامل خالل العرص العاملي
للمسريات النسائية ،مثل مسريات (أنا أيضً ا)  MeToo#و (انتهى
الوقت)  ،TimesUp#استُوحيت حزمة األدوات هذه من الشابات
الرائعات يف حركتنا الاليت رفعن أصواتهن وأخربنّا ما يحتجنه لتغيري
عاملهن.
قامت مرشدات وفتيات الكشَّ افة بحملة ضد التحرش يف الشارع
من تشييل إىل مالطا ،وغري ّن القانون إلنهاء تشويه األعضاء
التناسلية األنثوية ،وشاركن يف جهود اإلغاثة اإلنسانية يف مخيامت
الالجئني ،وقاتلن من أجل مرشوع قانون جديد لحظر املاصات
البالستيكية.

وتعمل مرشدات وفتيات الكشَّ افة عىل إنهاء االتجار بالبرش يف
جنوب إفريقيا والقضاء عىل زواج األطفال يف ماليزيا ،يف إطار حملة
"أوقفوا العنف" الرئيسية.
إنها مهمتنا لتمكني الفتيات والشابات من تحقيق كامل قدراتهن
باعتبارهن مواطنات مسئوالت يف العامل .ورؤيتنا لخلق عامل تشعر
فيه الفتيات بأنهن جديرات باالحرتام ويتخذن اإلجراءات .ولذلك
ِ
تدعوك الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشَّ افة للتحدث
عل ًنا.
سواء كانت حملة املنارصة الخاصة ِ
بك كبرية أو صغرية ،أو دولية أو
ِ
ونشجعك الستخدام حزمة األدوات هذه لتحطيم القوالب
محلية،
ِ
مستقبلك.
النمطية والحواجز غري املرئية ،والسعي نحو
فلنتحدث عل ًنا م ًعا من أجل عاملها!

مرح ًبا ِ
بك يف حزمة أدوات "التحدث عل ًنا ألجل عاملها"

ِ
بغض النظر عن فهمك للمنارصةِ ،
حياتك الخاصة.
فأنت بالفعل خبرية يف إدارة شؤون
ودافعك والتز ِ
ِ
ِ
امك القوي لتحسني حياة الناس هو أفضل نقطة بداية لهذه الرحلة.
فصوتك الفريد
ِ
ِ
ِ
ِ
إذا ِ
مجموعتك لبدء حملة ،فإن
منظمتك أو
مجتمعك ،أو مساعدة
مهارتك يف املنارصة واتخاذ اجراء يف
كنت تتطلعني لتحسني
حزمة األدوات هذه هي املناسبة ِ
لك.
وستوفر ِ
لك هذه حزمة الدعم الذي تحتاجينه خالل املبادئ التوجيهية التدريجية.
وستساعدك األمثلة الحقيقية ملبادئ املنارصة التي تقودها الفتاة من أنحاء العامل عىل تطبيق خطوات حزمة األدوات عىل أرض
الواقع ،وإبراز اإلمكانيات الالنهائية من أجل التغيري عندما تتخذ الفتيات والشابات اإلجراءات.
ِ
ويف نهاية حزمة األدوات ،ستكونني ِ
وفريقك مجهزات تجهي ًزا كامالً باألدوات الالزمة للخروج وبدء الحملة من أجل التغيري.
أنت
ِ
بتقدمك مع هاشتاغ .GirlsSpeakOut#
وأثناء هذه الرحلة ال تنيس االحتفال

رحلة املنارصة الخاصة ِ
بك

ِ
حملتك .استخدمي القامئة املرجعية أدناه لوضع عالمة عىل
سيوضح اآليت الخطوات املختلفة التي ستحتاجينها من أجل
األنشطة التي أُنجزت.
ِ
مسريتك
!استعدي لتحدي نطاق الراحة الخاص بك واستمتعي طوال

القامئة املرجعية
6
............................................................................................................................................................................................................................
ما املنارصة؟
8
................................................................................................................................................................................................
الخطوة  - 1البدء بنفسك.

الخطوة  - 2املشكلة.
12
الخطوة  - 3القضية............................................................................................................................................................................................................
15
الخطوة  - 4البحث...........................................................................................................................................................................................................
20
الخطوة  - 5الغايات واألهداف......................................................................................................................................................................................
22
الخطوة  - 6الجمهور املستهدف...................................................................................................................................................................................
الخطوة  - 7املضمون26.......................................................................................................................................................................................................
الخطوة  - 8أساليب املنارصة29.......................................................................................................................................................................................
الخطوة  - 9اهتامم وسائل اإلعالم40............................................................................................................................................................................
44
الخطوة  - 10املراقبة والتقييم.......................................................................................................................................................................................
الخطوة  - 11خارطة املنارصة46.......................................................................................................................................................................................
الخطوة األخرية49..................................................................................................................................................................................................................
10
..........................................................................................................................................................................................................

5

ما املنارصة؟

تأيت كلمة "املنارصة" من كلمة " "advocareالالتينية وهي تعني تحدي ًدا "يطلب الدعم" .واملنارصة هي مفهوم ليس له ترجمة يف
بعض اللغات ،وذلك بخالف ما يشار إليها يف حزمة األدوات هذه بـ "التحدث عل ًنا" .وميكن تعريفه عىل أنه نشاط يقوم به فرد
أو مجموعة تهدف إىل التأثري عىل هؤالء الذين يشغلون مناصب القوة .واملنارصة أيضً ا تتعلق بالدفاع عن مسألة أو هدف تؤمنني
به.
واملنارصة بالنسبة للجمعية العاملية فهي تعني:

إننا نؤثر يف الناس

من خالل التحدث عل ًنا واتخاذ اإلجراءات

التخاذ القرارات

فعىل سبيل املثال ،تغيري السياسات أو اللوائح ،وتنفيذ أحد التدابري ،وتخصيص األموال ،وتقديم الدعم.

وذلك سيحسن حياتنا وحياة اآلخرين
وهي النتيجة التي نحاول تحقيقها.

دحض الخرافات

قد يكون هناك بعض املفاهيم الخاطئة بشأن املنارصة ،ومن املهم التصدي لها يف وقت مبكر.
لنبدد بعض هذه الخرافات املبينة أدناه.

ليس من الرضوري أن تنتمي املنارصة إىل السياسة
فلست مضطرة أن تكوين سياسية أو تعميل مع الحكومة ليك تكوين ُم ِ
ِ
ناصة .فجميعنا منتلك القوة والحق يف التأثري يف القرارات
التي تؤثر علينا باعتبارنا أعضاء يف املجتمع.
املنارصة ليست فقط "للخرباء"
ميكن ألي شخص القيام باملنارصة وبخاصة الشباب أو األطفال .فكري يف أطفال املدارس وهم يكتبون رسالة إىل مجلس إدارة
املدرسة لطلب بناء ملعب يف ساحات املدرسة.
املنارصة ال تتعلق فقط بحل املشكالت العاملية وتنفيذ املرشوعات الضخمة.
املنارصة بإمكانها النمو من البدايات الصغرية .ال تفرتيض أن حملتك لن ت ُحدث فرقًا كب ًريا فقط ألنها قامئة عىل فكرة بسيطة .فقد
ِ
ملجتمعك املحيل .ابديئ بدايات صغرية لكن احلمي أحال ًما كبرية!
تؤدي نتائج إجراءاتك املحلية إىل تغيريات غري متوقعة
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كوين واعية بالتغيري  -املنارصة ليست إذكاء الوعي
من املهم فهم االختالف بينهام حتى تكون غاياتك وأنشطتك متعلقة حقًا باملنارصة.

يهدف إذكاء الوعي إىل تغيري املعرفة والسلوك عىل املستوى الفردي .بينام تهدف املنارصة إىل تعبئة العمل الجامعي أو تعزيز
السياسات أو تعديل الترشيع أو املامرسات .وهي دامئًا ما تستهدف هؤالء الذين يف مناصب القوة ،عىل سبيل املثال عضو برملان،
أو مدير مدرسة ،أو عمدة مدينة ،وما إىل ذلك.
مهم من مبادرة املنارصة الخاصة ِ
بك ،ولكنها ال تعد وحدها نشاطًا للمنارصة.
إذكاء الوعي من املمكن أن يكون جز ًء ً
ِ
فهمك!
لنخترب مدى
اقريئ البيانات أدناه وقرري ما إذا كانت تصف املنارصة أو إذكاء الوعي.

.2

عرض نتائج االستطالع بشأن الثقة الجسدية وتقدير الذات يف اجتامع املدرسة.

.3

عقد مسرية للدعوة إىل إدراج التعليم بشأن املساواة الجنسانية وحقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية.

.4

كتابة رسالة للمدير للمطالبة بأن يكون غداء املدرسة صح ًيا ومغذيًا.

.5

توزيع منشورات بها معلومات عن الترشيع الجديد بشأن ال ُعمر األدىن للزواج.

اإلجابات .1 :املنارصة .2 ،إذكاء الوعي .3 ،املنارصة .4 ،املنارصة .5 ،إذكاء الوعي
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.1

عقد اجتامع مع قادة وكبار املجتمع بشأن مامرسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وملاذا ينبغي وقفها.

الخطوة  - 1نقطة البداية
"ال نحتاج إىل السحر لتحويل عاملنا ،فنحن نحمل كل القوة التي نحتاجها داخل أنفسنا
بالفعل".
ج .ك .رولينغ ،روائية بريطانية

فهم نقاط ِ
قوتك

قبل البدء بحملة وصنع التحول الذي تريدين رؤيته ،ينبغي أن تلقي نظرة ثاقبة عىل محرك التغيريِ :
أنت.
ِ
ِ
حياتك األخرى .من
حملتك هي املهارات التي متتلكينها بالفعل يف مجاالت
الكثري من املهارات التي ستستخدمينها خالل
تنظيم وإدارة الوقت إىل التفاوض والكتابة من أجل جامهري مختلفة ،وجميع هذه املهارات سيتم تطويرها وتقويتها خالل
أنشطة التوجيه يف حزمة األدوات هذه.
من املفيد التفكري بشأن املهارات التي ستحتاجينها من أجل هذا العمل وتقييم نقاط القوة والتحديات قبل أن تبديئ.

ِ
رحلتك
اإلعداد من أجل

متارين إعداد الحقيبة يف الصفحة التالية ستسمح ِ
لك بالتفكري مل ًيا ومراجعة املهارات التي ستحتاجينها ،حيث تستطيعني
تطوير نقاط ِ
قوتك والتحديات التي تحتاجني إىل اجتيازها.

ِ
نفسك؟
ما مواطن القوة التي تدركينها يف
باستخدام الرسم البياين أدناه ،املئي الحقيبة مبهاراتك التي ستفيدك من أجل
حملة املنارصة الخاصة ِ
بك .هذه هي الرضوريات.

ما الذي تريدين تحسينه؟

باستخدام الخانات خارج الرسم البياين للحقيبة ،سجيل املهارات
ِ
حملتك عىل نحو أكرث فعالية..
التي تريدين تحسينها لتقديم
88

القيادة وبناء الفريق:

ِ
فريقك كذلك للقيام بالتامرين .فبالنسبة إىل الجمعيّة
قومي بدعوة أعضاء
العامل ّية ،تعد القيادة رحلة مشرتكة متكننا من العمل م ًعا وإحداث التغيري
اإليجايب يف حياتنا وحياة اآلخرين ويف املجتمع برمته .عند جمع القوى املختلفة
ِ
ِ
ِ
حملتك .واملهارة التي
قدرتك عىل النجاح يف خطة
فريقك ،سيحسن ذلك من
يف
ِ
ِ
مساعدتك
فريقك وميكنها
تجدين أنها صعبة قد تكون شيئًا يتفوق فيه أعضاء
ِ
فريقك بشأن الفرص التي بإمكانك ّن خلقها م ًعا لتطوير
عىل التطور .تناقيش مع
أنك تحولني ِ
حملتك ،ينبغي أن تتأكدي من ِ
ِ
قيمك
مهاراتك ّن .وعند العمل عىل
ِ
ِ
أعضاءك
فريقك .واحصيل عىل موافقة
إىل أفعال وتع ّدين بيئة إيجابية من أجل
ِ
ِ
فرقتك .ستحتاجني إىل دعمهن الكامل!
مجموعتك أو
أو
حقيبتك مستعينة مبواطن القوة الخاصة ِ
ِ
بك قبل أن تحددي
واآلن احزمي
املشكلة التي تريدين التصدي لها.
أمثلة		 :
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تفقدي ملخص منوذج القيادة ملرشدات وفتيات الكشافة لتعريف املزيد عن الكيفية التي
ِ
ِ
حملتك.
ميكنك بها متكني القيادة من خالل مناذج القدوة يف أثناء

•إدارة الوقت
•تخطيط املرشوعات
•االجتامعات تنسيقية
•الخطابة
•الكتابة ملختلف الفئات
•التواصل يف شبكات
•جمع التربعات
•الحامس
•لصرب

لخطوة  - 2املشكلة
"قد نواجه العديد من الهزائم ولكن يجب علينا أال نُهزم".

مايا أنجيلو ،شاعرة أمريكية من أصل أفريقي

ما الذي تريدين تغيريه؟

ِ
ِ
ِ
تشريك إىل االتجاه الصحيح.
حملتك ،مثل البوصلة التي
اتخاذك القرار بشأن املشكلة التي تريدين التصدي لها سيحدد اتجاه
ِ
رمبا ِ
ستساعدك هذه األسئلة عىل التفكري
كنت ملتزمة بقضي ٍة ما لفرتة طويلة واالختيار يأيت بشكلٍ طبيعي .إذا مل يكن كذلك،
ِ
عملك.
يف محور

ِ
مجتمعك
هل هنالك يشء يف
ِ
أو ِ
يجعلك تشعرين
بلدك
باإلحباط بشأنه؟
ما األفكار التي ِ
لديك لتحسني
يشء ِ
أنت غري سعيدة بشأنه؟
جنوب أفريقيا

ِ
يجعلك غاضبة؟
ما الذي
ِ
يدفعك؟
ما الذي
ٍ
بشكل
ما الذي ميكن عمله
ِ
ٍ
مجتمعك وبإمكانه
مختلف يف
إفادة الناس؟

يف عام  ،2017سمعت مرشدات مدرسة سوسوكوانا عن قضايا االتجار بالبرش يف مجتمعهن
املحيل
 .وكانت الطالبات يف رشق جنوب أفريقيا تبقى يف منازلهن خوفًا من أن يتم اختطافه ّن أثناء سريه ّن إىل
املدرسة.
فقررت وحدة املرشدات ،التي تتكون من  32مرشدة وأعامرهن ترتاوح ما بني  10-14عا ًما ،أن تترصف .وعرف ّن أن إذكاء الوعي
باالتجار وتحسني الطريقة التي يتم اإلبالغ بها عن تلك الحاالت سيساعد يف معالجة املشكلة .ونظمن مسرية ودعون الجهات
املعنية بها للمشاركة ،مثل األخصائيني االجتامعيني ،والرشطة ،ومسؤويل التعليم .وجمعت املسرية الطالبات إىل جانب أعضاء
مجتمعهن املحيل ،وأولياء األمور ،والعاملني يف إدارات الصحة ،والرعاية االجتامعية ،والرشطة ،وخدمات النقل.
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ِ
لحملتك
نشاط البوصلة :تحديد اتجاه
1
2
سجيل املشكالت املقرتحة حول البوصلة.

4

مبجرد وصولكن إىل قرار كفريق بشأن املسألة التي
ِ
حملتك حولها ،ووجهي إبرة البوصلة
ستطورين
نحو املوضوع املختار .لقد قمتي للتو بتحديد اتجاه
ِ
حملتكِ ،
وأنت مستعدة للخطوة التالية.
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ِ
فريقك عن القضايا التي تريدين العمل
تباديل األفكار مع
ِ
عليها .قد تبدو بعض أفكارك مستحيلة وذلك فقط ألنه مل
يحاول أحد التصدي لها من قبل .وال تخايف من أن تكوين
األوىل يف ذلك!

3

ِ
ملشكالتك:
اختبار ضغط

ِ
مجتمعك املحيل حاليًا؟
 PPهل هي تؤثر عىل
 PPهل ِ
أنت شغوفة للغاية بشأن صنع التغيري يف هذا املوضوع؟
ِ
بإمكانك إحداث فرقًا بشأنها؟
 PPهل تعتقدين أن
 PPهل الفريق بأكمله متحمس للعمل عىل ذلك؟

الخطوة  - 3تحديد القضية
"العاطفة هي الجرس الذي يأخذك من األمل إىل التغيري"

فريدا كاهلو ،رسامة مكسيكية

واآلن مبا ِ
أنك قد اخرتت املشكلة ،حان الوقت ليك تكوين أكرث تحدي ًدا .املشكلة أكرب من معالجتها يف مرة واحدة،
ولهذا ِ
عليك تحديد قضية معينة .فعىل سبيل املثال ،إذا كانت املشكلة هي "عدد الفتيات امللتحقات باملدرسة
أقل من عدد الفتيان بها يف مجتمعي املحيل" ،فاملسألة املحددة بإمكانها أن تكون "الطريق إىل املدرسة ليس آم ًنا
للفتيات".
ِ
وستساعدك يف البحث بعمق لتحديد األسباب الجذرية وآثار املشكلة،
شجرة املشكلة ،وهي نشاط التخطيط املريئ،
واملعول هو األداة ستحتاجينها لفعل ذلك .ومن خالل رؤية الصورة األكرب وفهم سياق املسألة ،ستكونني قادرة عىل
ِ
حملتك يف االتجاه الصحيح.
اتخاذ القرار يف كيفية توجيه جهود

مثال :ماليزيا

عندما تم إجبار فتاة تبلغ من العمر  11عا ًما للزواج برجل يبلغ عمره ثالثة أضعاف عمرها يف ،2018
رفضت الشابات من جمعية املرشدات يف ماليزيا ( )GGAMالبقاء صامتات .وأخذ ّن أضواء وسائل اإلعالم
عىل القصة لصالحهن وذلك لبناء حملة منارصة إلنهاء زواج األطفال.

ومن خالل بحثهن ،أدركت الفتيات والشابات أن الترشيعات السارية بها ثغرات مام جعلت الزواج باألطفال أم ًرا
مسموح به من الناحية القانونية يف بعض املناطق مباليزيا .حققت حملتهن (ال عرائس تحت عمر الثامنة عرشة
عا ًما)  nobridesunder18#نجا ًحا بشكل كبري ،وحصلت عىل  156,000توقيع عىل التامس ،وذلك بصورة مشرتكة مع
مجموعات أخرى .وضمت  40مرشدة جهودهن مع ناشطات أخريات يف احتجاج خارج الربملان املاليزي ،حيث حملت
الفتيات الفتات ورايات ،وردد ّن شعارات ،مثل" :يجب القضاء عىل زواج األطفال".
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تفقدي أدناه كيف حددن مسألتهن باستخدام شجرة املشكلة .بد ًءا باملشكلة ،بحثت الفتيات باألسفل للتعرف عىل السبب
الجذري .وعاد ًة يكون هناك عدة أسباب ملشكلة واحدة .ولكل سبب ،بحثت الفتيات بعمق أكرث للكشف عن األسباب وراء
املشكلة يف رأيهن .ويف أعىل الشجرة ،حددت الفتيات عواقب أو "فاكهة/أوراق" املشكلة.

راثآ
EFFECTS
الفتيات لديهن فرص أقل يف حياتهن وهن أقل
احتامالً لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

تواجه الفتيات العنف الجنيس من أزواجهن الراشدين
والحمل يف سن املراهقة واملخاطر الصحية املرتبطة
بذلك.

Girls experience sexual violence from adult
husbands, teenage pregnancy and associated
health risks.

Girls have fewer opportunities in their lives and are
less likely to reach their full potential.

Girls experience rights violations and are not
supported by their communities.

الفتيات ينقصهن التعليم الكايف ومن املستبعد
معرفتهن بالتوعية املالية أو االستقاللية.

تواجه الفتيات انتهاكات الحقوق وال يحصلن عىل
الدعم من مجتمعاتهن املحلية.

Girls are undereducated and are less likely to have
ﬁnancial literacy or independence.

ةلكشملا
PROBLEM
 MARRIAGEجاوز
لافطألا
CHILD

Loopholes in the law that
تعترب بعض العائالت بناتها أعباء مكلفة
allow girls to marry below the
وترغب يف تزويجهن.
age of 18.

Harmful gender stereotypes
القوالب النمطية الجنسانية الضارة بشأن
about girls and women in
الفتيات والشابات يف املجتمع.
society.

Some
daughtersيفsee
familiesتسمح
القانون التي
الثغرات املوجودة
عرشة as
an expensive
burden
للفتياتand
تحت عمر الثامنة
بالزواج
want to marry them oﬀ.
عا ًما.

Legal system doesn't
الفتياتأقلقيمةيفاملجتمعبالنسبةلألمورالتي
'prioritise women and girls
ميكنهنفعلهابخالفكونهنزوجاتوأمهات.
rights.

االجتامعية،
القيم الذكورية يف جذور املعايري
of social, legal and cultural
والقانونية ،والثقافية.
standards.

Patriarchal values at the root

Girls are less valued in society
 beyondالdoيعطي
النظام القانوين
لحقوقfor
األولوية what
they can
والفتيات.
النساء being wives and mothers.

CAUSESبابسأل
ةيرذجلا
ROOT
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وفريقك بناء حملة املنارصة الخاصة ِ
ِ
أكميل شجرة املشكلة أدناه باستخدام املشكلة التي قررت ِ
بك عىل أساسها .خذي
أنت
ِ
ِ
أفكارك.
وقتك لتحليل ومشاركة

1

ِ
مشكلتك بالتحديد؟
ما

ِ
مشكلتك يف منتصف جذع الشجرة .اذكريها يف عبارة
ضعي
ِ
مجتمعك املحيل.
واحدة وحاويل أن تشميل سياق

راثآ
EFFECTS

2

ما هي التأثريات التي
تسببها املشكلة؟
ما عواقب هذه املشكلة؟ ما
املسائل األخرى التي تسببها؟
اكتبي هذه التأثريات يف أوراق
الشجرة.

3

ما األسباب الجذرية لهذه
املشكلة؟
ةلكشملا
PROBLEM

بابسأل
ROOT
ةيرذجلا
CAUSES
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ما العوامل االقتصادية ،أو
االجتامعية ،أو السياسية ،أو
ِ
مشكلتك؟
التكنولوجية وراء
اكتبي األسباب الجذرية تحت
جذع الشجرة ،وتذكري أنه قد
يكون هناك العديد من األسباب
الجذرية املختلفة ،ولذلك تعريف
عىل كل واحد منها ،وابحثي
بعمق عىل قدر املستطاع من
بشأن كل سبب.

ِ
سياقك
الخطوة  - 4البحث :فهم
"البحث هو فضول رسمي".

زورا نيل هريستون،
مؤلفة أمريكية من أصل أفريقي وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان
قراءة الصحف طريقة أساسية للبقاء عىل علم مبا يحدث يف جميع أنحاء العامل .يف هذه الخطوة ستتعلمني أن نجاح العمل
ِ
مبنارصتك يعتمد عىل املعلومات الدقيقة واملوثوقة .ستتعرفني كذلك عىل ما تم عمله بالفعل بشأن املسألة التي
الخاص
حددتها محليًا وعامليًا.

قوة األدلة

إلثبات أن املسألة التي حددتها تُ ثل مصدر قلق حقيقيًا يجب معالجته ،ستحتاجني إىل األدلة .وتعد الحقائق واإلحصاءات
من بعض أقوى األساليب لتوضيح مدى خطورة هذه املسألة ،يف كالً من نطاق النتائج ومدى شدتها .وسيساعد وجود أدلة
قوية يف تشجيع اآلخرين عىل دعم املنارصة الخاصة ِ
بك
كيفية العثور عىل معلومات عن مسألة املنارصة الخاصة ِ
بك:
ِ
ميكنك معرفته بشأن املسألة وما إذا كان
•ابديئ بكلامت رئيسية بسيطة يف عمليات البحث عىل اإلنرتنت لتجدي ما
هناك بالفعل مبادرات ملعالجتها.
•ابحثي عن اإلحصاءات والبحوث التي أنتجتها املؤسسات الحكومية ،ووكاالت األمم املتحدة ،والجامعات ،ومنظامت
املجتمع املدين.
•ابحثي عن املقابالت أو املقاالت بواسطة األشخاص املترضرين من هذه القضية حتى تتمكني من فهم أراءهم
وتجاربهم الشخصية بشكل أفضل.
وستساعدك يف تربير جهود املنارصة الخاصة ِ
ِ
بك.
ستوفر هذه املصادر املصداقية ملجادالتك
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ميكنك إجراء استطالعات خاصة ِ
ِ
بك مع الفئة املستهدفة .فعىل سبيل املثال،
إذا مل تستطيعني إيجاد البيانات التي تحتاجينها،
ِ
حملتك تستهدف املسائل التي تؤثر عىل فرص
ستحتاجني إىل استطالع آراء الفتيات يف املجتمعات املحلية الريفية إذا كانت
حصول الفتيات عىل التعليم يف املناطق البعيدة.

كينيا

خاصا بهن عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف إطار حملة الـ  16يو ًما
أجريت مرشدات كينيا بحثًا ً
لسامع صوت الفتيات .ومن أهم االستنتاجات التي توصلن إليها أن مسؤويل الصحة هم الذين يجرون
مامرسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية .وتوصلن أيضّ ا أن نقص املعرفة بشأن عملية تقديم التقارير
يعني أن الكثري من الجرائم مل ت ُقدم للعدالة .ونُرشت النتائج يف وسائل اإلعالم واستُخدمت لتشكيل خطوات مستقبل
الحملة.

السياسة والترشيع

ِ
ومن األسايس يف ِ
حملتك.
بحثك فهم السياسات السارية املتعلقة مبسألة

السياسة هي التزام مبسار عمل بواسطة صانعي القرار لتحقيق غاية معينة .ويبني ما ستقوم الحكومة بفعله وكيفية
عمله ،فعىل سبيل املثال :خطة وطنية للعمل عىل مكافحة االتجار بالبرش .وتوضع السياسات الوطنية عاد ًة بواسطة إدارة
حكومية.
القانون (أو الترشيع) هو نظام من القواعد التي تم إنشاءها وتنفيذها لتنظيم السلوك .وتسنه الهيئة الترشيعية ،فعىل
سبيل املثال :الربملان.
نتائجك عىل رؤية التقدم الذي تم يف مجتمعك املحيل أو ِ
ِ
ِ
بلدك بالفعل وأين يلزم القيام باملزيد من العمل .يف
ستساعدك
بعض األحيان قد ال يكون هناك بعض السياسات ذات الصلة أو ترشيعات مطبقة .وأيضً ا من املمكن أن الحكومة قد تعهدت
ِ
سيساعدك عىل تقرير أي اإلجراءات التي تريدين اتخاذها.
بالتزامات ولكنها مل تتخذ أي اجراءات .إيجاد ذلك
وملساعدتك يف التخطيط يف حملة املنارصة الخاصة ِ
ِ
بك ،ابحثي يف اآليت:

•أي السياسات الوطنية أو القوانني املوجودة بالفعل عن
موضوع حملة املنارصة الخاصة ِ
بك؟
•أي من االتفاقات الدولية املتعلقة مبسألتك قد قامت ِ
بلدك
بتوقيعها؟
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•هل هناك أي سياسات وطنية أو دولية أو قوانني عن
مسألتك مل ُيجرى تنفيذها بشكلٍ سليم؟

السياسة الدولية

تأكدي أن حملة املنارصة الخاصة ِ
بك تستند بقوة إىل مبدأ حقوق اإلنسان .حقوق اإلنسان هي الحقوق والحريات األساسية
التي تنتمي إىل كل فر ٍد منا ،بغض النظر عن املكان الذي نعيش فيه .فعىل سبيل املثال ،إذا كانت الفتيات ال يستطعن
الحضور إىل املدرسة فإن ذلك يقوض حقوقهن يف التعليم.
أغلب الحكومات الوطنية قد قامت بالفعل بااللتزام بالسياسات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،والتنمية املستدامة،
وحامية البيئة ،واتفاقات السالم العاملية.

وثائق وسياسات حقوق اإلنسان التي تحظى بأكرب قدر من االعرتاف بها ،وبشكل خاص تلك املتعلقة بحامية حقوق الفتيات
هي كالتايل:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
اتفاقية حقوق الطفل

()UDHR

()CRC

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

()CEDAW

منهاج عمل بيجني
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية.
لعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
اتفاقية باريس
شباب  :2030اسرتاتيجية األمم املتحدة بشأن الشباب.
جدول األعامل الخاص بعام  2030من أجل التنمية املستدامة (أنظري يف صفحة )18

6. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
7. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
8. https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
9. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20
for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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1. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
2. https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
3. http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
4. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
5. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf

جدول األعامل الخاص بعام  2030من أجل التنمية املستدامة

يف عام  ،2015وافقت  193دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل جدول األعامل الخاص بعام  2030من أجل التنمية
املستدامة وكذلك األهداف الـ  17الخاصة بالتنمية املستدامة.
ويعد جدول األعامل الخاص بعام  2030الخطة العاملية األكرث شموالُ للناس ،والكوكب ،واالزدهار.

ويعد جدول األعامل الخاص بعام  2030الخطة العاملية األكرث شموالُ للناس ،والكوكب ،واالزدهار.
واألهداف العاملية الـ  17لديها مقاصد ومؤرشات مختلفة للمساعدة يف قياس التقدم تجاه تحقيق كل هدف .تعريف عىل
ِ
األهداف ومقاصدها لتجدي املوضع الذي سيناسب قضية املنارصة الخاصة ِ
عملك مع أهداف التنمية
بك .من خالل مواءمة
املستدامة ،ستربزين حملة املنارصة الخاصة ِ
بك من بني
التزامات قادة العامل ،والذي قد يس ّهل إقناع صانعي
ِ
قضيتك .وستنضمني أيضً ا إىل الوعد
القرار بدعم
لتتعر
يف
أ
ك
رث
ع
ىل
أ
العاملي لألمم املتحدة لضامن "عدم إغفال أحد".
هداف التن
مية املستدامة،
إنها بوابة إل

لتتعريف أكرث عىل أهداف التنمية املستدامة ،سجيل
يف  www.thegoals.orgإنها بوابة إلكرتونية عاملية
للتعليم والتعلم عن حلول التنمية املستدامة،
باملشاركة مع الجمعية العاملية.
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تنظيم ِ
بحثك

بك قد اختارت مسألة حملة املنارصة الخاصة ِ
ٍتخييل أن الصحيفة املحلية الخاصة ِ
بك يف الصفحة الرئيسية لجمع كل ما
تعلمتيه يف مكانٍ واحد .املئي القالب بأهم النتائج املستخلصة من البحث الخاص ِ
بك.

19

ِ
سياقك
الخطوة  - 5البحث :فهم
"ال ميكنك أبداً ترك آثار أقدام تدوم إذا كنت تسري دامئًا عىل أطراف أصابعك".

ليام غبوي،
ليبريية حائزة عىل جائزة نوبل للسالم

ِ
حملتك عىل أساسها ،الخطوة التالية هي وضع أهداف وغايات واضحة لتحقيق
اآلن وقد حددت املسألة التي تريدين بناء
التغيري الذي تريدينه.
ِ
حملتك هي التغيري طويل األجل الذي تريدين رؤيته.
الغاية :الغاية من
عىل سبيل املثال :إنهاء التحرش بالفتيات يف الحافالت املدرسية
ِ
مرشوعك وتسهم يف غايتك.
الهدف :الهدف هو نتيجة قصرية األجل ومحددة يتم تحقيقها داخل دورة
عىل سبيل املثال :الضغط عىل وزارة التعليم ووزارة النقل لتقديم التدريبات اإللزامية لسائقي
لحافالت املدرسية ملكافحة العنف الجنساين خالل سنتني.
ينبغي أن يكون الهدف جرئ مبا فيه الكفاية إلحداث تغيري يف حياة الناس وإلهام اآلخرين للترصف.
ِ
حملتك إىل أهداف قصرية األجل تتميز بخصائص
تحتاج

PECIFIC

(محدد)

EASURABLE

(قابل للقياس)

CHIEVABLE

(قابل للتحقيق)
ELEVANT

(ذو صلة)
IME-BOUND

S
M
A
R
T

(محدد زمن ًيا)
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SMART

توفري وصف واضح بشأن ما ينبغي تحقيقه.
ِ
ِ
تقدمك .كلام ِ
كنت دقيقة ،أصبح من السهل قياس النجاح.
ميكنك تتبع
ليك
هل من املمكن تحقيق ذلك ،مع األخذ يف االعتبار السياق واملوارد املوجودة ِ
لديك.
ِ
ِ
حملتك.
لرؤياك ويستجيب إىل حاجة حقيقية يف
ينبغي أن يكون الهدف مناسب
توفر املواعيد النهائية جدوالً زمن ًيا والشعور باالستعجال لتلبتها.

مترين :وضع أهداف ِSMART

استخدمي املخطط أدناه لجعلها  ،SMARTمع وضع هدف املنارصة الخاصة ِ
بك بعني االعتبار.ِ.

T R A M S

هذه الحملة
تهدف إىل

هل من الواقعي
كيف ستقيسني
التقدم ملعرفة ما إذا لتحقيقه؟ كيف؟ هل هذه الغاية مهمة
ِ
ألن...
لديك الوقت الكايف
قد تم الوصول إىل
واملوارد؟
الغاية؟

حظر استخدام األكياس عندما يكون هناك
البالستيكية املستخدمة ترشيعات جديدة
مرة واحدة التي ت ُقدم تحظر توزيع األكياس
البالستيكية يف املتاجر
يف املتاجر الكبرية
الكبرية

مثال

سيؤدي لحدوث
التامس
مواد تعليمية بيئية انخفاض هائل يف توزيع
مقابلة صانعي القرار األكياس البالستيكية يف
مجتمعي املحيل والحد
املحليني
من املستويات العالية
للتلوث الناتجة عن
األكياس البالستيكية.

الهدف 1

الهدف 2
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ما امليعاد النهايئ
الذي وضع من أجل
الوصول إىل هدف
ِ
حملتك؟
سنة واحدة من اآلن

الخطوة  - 6تحديد الفئة املستهدفة
ِ
حملتك هو املفتاح لنجاحها .قبل أن تبديئ املنارصة ،يجب أن تحددي األشخاص
تشجيع الناس من ذوي السلطة أو النفوذ لدعم
الذين تحتاجني إىل التأثري عليهم .صانعي القرار الذين ميتلكون السلطة واملسؤولية فيام يخص قضية املنارصة الخاصة ِ
بك هم
ِ
برسالتك.
الفئة املستهدفة .يف هذه الخطوة ،ستستخدمني منظارك للبحث عن األفراد أو املجموعات املناسبة للوصول إليهم
تنقسم الفئة املستهدفة إىل مجموعتني:

فئة أساسية
األفراد /أو املجموعات من ذوي السلطة لجعل
التغيريات املنشودة تحدث
أمثلة:
قادة املجتمع املحيل والقادة الدينيون
القادة السياسيون
املسؤولون املنتخبون
املرشعون
مديرو املدارس
املدراء التنفيذيون (رؤساء الرشكات
واملنظامت)

فئة ثانوية
األفراد /أو املجموعات التي لديها سبل للوصول و/أو
للتأثري عىل صانعي القرار (فئة أساسية).
أمثلة:
املسؤولون يف الحكومة
منظامت حقوق اإلنسان
قادة الرأي
وسائل اإلعالم
الجامعات الدينية
جامعات أولياء األمور
العائلة أو األقران من الفئة األساسية
عامة الناس

مالطاِ
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يف عام  ،2013أنشأت املرشدات من مالطا حملة منارصة بعد أن قامت طبيبات وممرضات من
املرشدات مبعالجة العديد من الالجئات الاليت تعرضن لتشويه أعضاءهن التناسلية األنثوية .يف ذلك
الوقت مل يكن هناك وعي كبري متعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ،ولذلك قررن رفع التوعية
وتقديم التدريب ألفراد الرشطة واألطباء واملدرسني بشأن هذه املامرسات .ومبا أنه ال توجد سياسات أو قوانني ملواجهة
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف بلدهن ،قررن الضغط عىل الحكومة لجعله أمر غري قانوين .قامت املرشدات بالتوعية
فيام يخص هذه املسألة بدعم من مجتمعهن املحيل ،إذ قمن بالضغط عىل الحكومة إلعداد ترشيع يجعل مامرسة تشويه
األعضاء التناسلية األنثوية أم ًرا غري قانوين يف مالطا.ِ.

الفئة األساسية ذات ا لسلطة لصنع التغيري

فئة ثانوية ذات القدرة عىل التأثري

الالجئات وغري
الالجئات من الفتيات
والشابات يف مالطا

وزير الصحة

املنظامت غري الحكومية املعنية
باملساواة الجنسانية
املدارس ،والرشطة ،واألطباء،
واملمرضات

املجلس الوطني للمرأة
وزير التعليم
املفوض الوطني بشأن العنف
الربملانيون

حملتك .ولفعل ذلك ،تحتاجني أن يكون ِ
ِ
لديك فهم جيد لنظام صانعي القرار فيام يتعلق
واآلن ،لنحدد الفئة املستهدفة من أجل
ِ
بحملتك .وميكنك الرجوع إىل الخطوة  ،4إذا ِ
كنت بحاجة إىل ذلك ،لتبحثي يف سياق القضية بشكل أوسع ،مبا يف ذلك السياسات
والبيانات.
اكتبي يف أسفل الدوائر أدناه ما إذا كان األفراد أو املؤسسات من املحتمل أن يكون لديهم تأثري عىل القضية.

الفئة األساسية ذات ا لسلطة لصنع التغيري
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فئة ثانوية ذات القدرة عىل التأثري

لتضييق القامئة إلمكانات الفئة املستهدفة الذي حددتها باألعىل ،سجيل باألسفل أصحاب الشأن (األفراد واملؤسسات) عىل
البطاقات .استخدمي بطاقة واحدة لكل فرد أو مؤسسة.
كنت ِ
اشطبي عىل البطاقة إذا ِ
أجبت بـ "ال" ألحد األسئلة أدناه.
هل ذلك الفرد /أو املؤسسة لديه السلطة إلحداث التغيري أو القدرة عىل التأثري عىل األشخاص ذوي السلطة الذين
يستطيعون القيام بذلك؟
هل ذلك الفرد /أو املؤسسة من املحتمل أن يدعم التغيريات التي تودين رؤيتها؟

من هو من؟
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أي من هذه البطاقات مل يتم الشطب عليها (هذه ستكون البطاقات التي تم اإلجابة عليها بـ "نعم" لكالً من السؤالني)؟ هؤالء
ِ
حملتك.
هم صانعي القرار وأصحاب النفوذ الذين سيكونون الفئة املستهدفة الرئيسية يف
ِ
سيساعدك عىل تحديد أفضل الطرق للتواصل معهم طل ًبا للدعم.
إنشاء ملف شخيص لكل صانع قرار أو صاحب نفوذ

امللف الشخيص لصانعي القرار

أكميل الجدول التايل من أجل ثالثة من صانعي القرار الرئيسيني الذين قد حددتهم .إليجاد كل ما تحتاجني معرفته بشأنهم،
ابحثي عن املعلومات ذات الصلة عرب اإلنرتنت ،وشاهدي املقابالت أو ألقي نظرة عىل قنوات التواصل االجتامعي الخاصة بهم
ِ
ِ
حملتك إليهم ،وزيادة فرص
ستساعدك يف تشكيل أول تفاعل ومواءمة رسالة
(إذا كان لديهم أيًا من ذلك) .البيانات التي جمعتيها
ِ
ِ
نجاحك بإرشاكهم يف
حملتك.
املستهدف 1

املستهدف 2

املستهدف 3
الجمهور املستهدف
(االسم و الدور)
ما هو موضع االهتامم الرئييس لصانع القرار
ذلك؟ (عىل سبيل املثال :الشعبية العامة ،أو
مدونة األخالقيات ،أو مجاالت عمل محددة،
وما إىل ذلك)

ِ
قضيتك أو
ما املوقف الذي قاموا بإظهاره نحو
فيام يتعلق بسياق أوسع ملسألتك؟

ِ
دعمك؟ (عىل
كيف ميكن لصانع القرار هذا
سبيل املثال :إدخال /أو مواءمة القوانني /أو
السياسات ،واستثامر املزيد من املوارد يف
معالجة القضية ،وإذكاء الوعي وتوليد الدعم)

ما التحديات التي من املمكن أن تكون
متمثلة يف التفاعل مع صانع القرار ذلك؟

أي من األفراد أو املؤسسات لهم نفوذ عليهم؟

ما هو مستواك يف الوصول إىل صانع القرار؟
(عىل سبيل املثال :منخفض ،أو متوسطة ،أو
مرتفع)
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ستساعدك الخطوة القادمة عىل كيفية القرار .إذا كان ِ
ِ
واآلن عندما تحددين ِ
لديك أكرث من ثالثة من صانعي
فئتك املستهدفة،
ِ
فيمكنك فعل ذلك ملجموعة أكرب.
القرار الرئيسيني،

الخطوة  - 7الرسالة
"عندما يكون العامل كله صام ًتا ،يصبح أصبح الصوت الواحد قويًا"
مالال يوسفزاي،
منارصة باكستانية للتعليم وحائزة عىل جائزة نوبل

ِ
ألهمتك أو خطابات قد غريت مسار
الكلامت بإمكانها أن تكون سال ًحا قويًا من أجل التغيري .فكري يف جميع الكتب التي
التاريخ .رسالة املنارصة هي مجموعة من الكلامت التي تعرب عن فكرة قوية م ًعا.
ِ
ينبغي أن تذكر رسالة املنارصة الخاصة ِ
حملتك ،وإلهام الناس من أجل اتخاذ موقف .وينبغي أن تكون
بك املشكلة ،ورؤية
بك من أجل ِ
فئتك املستهدفة ،ينبغي لك صياغة رسالة املنارصة الخاصة ِ
سهلة الفهم والتذكر .واآلن عندما تحددي ِ
فئتك
لديك فئات مستهدفة مختلفة ،فينبغي ِ
املحددة .إذا كان ِ
عليك مواءمة الرسائل لكل الفئات.
إلنشاء رسالة جذابة ،ينبغي لك:

1.1أن تناشدي الرأس :ما املشكلة؟ ماذا ستكون النتيجة إذا تغريت
ِ
لحملتك وكيف أن كل شخص سيكون
األمور؟ ارشحي اآلثار الجانبية
أفضل حاالً .ماذا سيحدث إذا مل يتم التغيري املقرتح؟
2.2أن تناشدي القلب :ملاذا ينبغي أن يهتم الناس بالقضية؟ كيف يتأثر
الناس باملشكلة ،خاصة أولئك الذين ال تُس َمع أصواتهم؟
3.3ن تناشدي اليدان :ما الذي ميكن للناس فعله؟ عربي عن دعوة
واضحة للعمل الذي سيحث الناس عىل الترصف.
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اسم
أعطيها ً

ِ
اسم .من الناحية املثالية ،ينبغي ان يكون االسم قص ًريا ،وسهل التذكر والنطق ،ويعرب عن الهدف
وال تنيس أن تعطي
حملتك ً
ِ
حملتك.
من
الرسائل القوية هي:
بسيطة
تُركز عىل الحلول
قامئة عىل األدلة  -مستخدمة للحقائق واألرقام
جذابة عىل املستوى الشخيص
مالمئة للجمهور

ِ
لحملتك:
صيغي ثالث رسائل رئيسية
.1

.2

.3

اقريئ رسائلك املصاغة .هل تناسب املعايري املذكورة أعاله؟
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مترين :عرض موجز

ِ
ِ
رسالتك بوضوح يف ٍ
وقت قصري .والعرض املوجز
سيساعدك التمرين عىل توصيل
ِ
حملتك ،ويتم
هو خطاب موجز ومقنع حيث تستخدمينه إلثارة االهتامم يف
تقدميه يف متوسط الزمن املنقيض عند استخدام املصعد .تخييل نفسك ِ
وأنت
تشاركني العرض مع أحد صانعي القرار الذي بإمكانه إحداث فرقًا .ومن املمكن
ِ
حملتك والدعوة إىل اتخاذ إجراء.
أن تكون الفرصة الوحيدة لتقديم
استخدمي الجدول أدناه لكتابة العرض املوجز الخاص ِ
بك.

طرح املشكلة +

األدلة

+

لاثم

تاءارجإلا
 +ةبولطملا

استخدمي جملة أو جملتني لكل عمود ،ثم اقتطعي من املعلومات غري الرضورية.
ِ
ِ
رسالتك.
لديك فقط دقيقة واحدة لتقديم
باستطاعتك ،تأكدي أن ِ
ِ
ِ
لديك منشورات قصرية أو أي موارد أخرى لتوزيعها عىل
رسائلك الرئيسية .إذا كان
نصيحة :اطبعي
الداعمني املحتملني ،أو املؤثرين ،أو صانعي القرار .وينبغي ان تشتمل عىل الرسائل الرئيسية واملعلومات الالزمة لالتصال.
فعىل سبيل املثال ,،أعدت الجمعية العاملية منشورات بها أدلة وتدعو إىل اتخاذ اإلجراءات بشأن حملة (الفتيات لسن يف
ِ
ميكنك رؤية ذلك هناhttps://www.wagggs.org/en/resources/ :
أمان)  GirlsAreUnsafe#لوقف التحرش يف الشوارع.

/resource-listing/16-days-girls-are-unsafe-leaflet
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الخطوة  - 8أساليب املنارصة
"ما تفعله ُيح ِدث فر ًقا ،وعليك أن تقرر نوع الفرق الذي تريد إحداثه".

جني جودال،
عاملة رئيسيات بريطانية

هناك أساليب مختلفة ميكنك استخدامها إلبراز مسألة املنارصة التي تعملني عليها .وفيام ييل بعض من أكرث
تلك األساليب شيو ًعا.

حشد التأييد
تنظيم الحمالت
بناء التحالفات
التنظيم الرقمي للحمالت
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كام يف املعسكرات ،حيث كل عقدة لها غرض مختلف  -فاألمر نفسه ينطبق عىل أساليب املنارصة املختلفة التي ميكنك
استخدامها .ويعتمد اختيار األسلوب عىل مسألة املنارصة التي حددتها والجمهور املستهدف واملوارد املتاحة ،ضمن أمور
أخرى .فقد يناسب أحد األساليب حملتك جي ًدا ،وقد تستخدمني أيضً ا مزي ًجا من األساليب.

منقوش عىل الحجر
لطاملا تعتمد املنارصة عىل مبادئ حقوق اإلنسان الراسخة .انظري إىل أطر حقوق اإلنسان الداعمة من الخطوة  .4واكتبي
املقاالت والفقرات املحددة ذات الصلة عىل الحجر لتستخدميها يف أي أسلوب حمالت تختارينه.

منقوش عىل الحجر
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حميل صانع القرار املسؤولية من خالل تذكريه بأطر حقوق اإلنسان التي سبق أن التزم هو وحكومته بها.

حشد التأييد

يجرى حشد التأييد ،أو املحاولة املبارشة للتأثري عىل صناع القرار ،عاد ًة عند العمل مع الحكومات من أجل تغيري السياسات
والقوانني واملامرسات لصالح أهداف املنارصة لديك.
ويعتمد حشد التأييد عىل التوقيت ،والتواصل مع األفراد املناسبني ،واإلقناع ،ومحاسبة القادة.

مدغشقر

ميكن حشد التأييد عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية .نجحت هانيرتا باريسون ،وهي مرشدة
من مدغشقر وعاملة يف مجال الزراعة ،يف دعم الجهود االجتامعية املدنية لزيادة ميزانية حكومتها
للتغذية من أقل من  1%حتى  3%من خالل حشد تأييد صناع القرار الوطنيني والدوليني وج ًها لوجه
أومن خالل وسائل التواصل االجتامعي.
وباعتبارها إحدى قائدات الشباب يف مجال التغذية ،استهدفت هانيرتا املكتب الوطني للتغذية ( )ONNوحركة زيادة
التغذية ( )SUNللمجتمع املدين لتطالب بوضع الفتيات يف سن املراهقة عىل رأس األولويات ،وذلك من خالل استخدام
مضامني واضحة عن مد تأثرهن طرديًا بسوء التغذية بسبب أعامرهن وجنسهن.
وبعد أن وضعت هانيرتا األسس الالزمة يف مدغشقر ،عملت بعد ذلك عىل حشد تأييد صناع القرار الدوليني يف واشنطن،
عاصمة الواليات املتحدة األمريكية ،ويف احتفالية املواطن العاملي يف جوهانسربغ بجنوب إفريقيا ،حيث تحدثت يف حلقة
نقاش رفيعة املستوى عن هدف التنمية املستدامة الثاين (القضاء عىل الجوع) مع ممثلني من ثالث هيئات تابعة لألمم
املتحدة .كام حافظت هانيرتا عىل حضور نشط عرب اإلنرتنت لدعم عملها يف املنارصة من خالل التغريد بانتظام عىل تويرت
بشأن حملتها واستهداف صناع القرار عىل وسائل التواصل االجتامعي ،باإلضافة إىل كتابة املدونات للجمعية العاملية
وكتابة مقاالت الرأي للمواقع اإلعالمية عرب اإلنرتنت.
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لتحشدين تأييد صناع القرار ،عليك أن تجدي طريقة للوصول إليهم .فباستخدام قامئة أعضاء الجمهور املستهدف
الرئييس التي صنعتها سابقًا ،فكري بأفضل طريقة للوصول إليهم .وميكن ذلك من خالل:
مكاملة هاتفية.
إرسال بيان موقفك تجاه القضية التي تنارصين ألجلها.
كتابة خطاب (مثل خطاب موجه عضو الربملان يف دائرتك االنتخابية).
حضور الفعاليات التي يحرضها صناع القرار.
ال تفويت الفرصة للتدريب عىل عرضك املوجز من الخطوة  7عندما تقابليهم .عديل من رسالتك لتناسب
اهتامماتهم وأولوياتهم باستخدام امللف الشخيص لصناع القرار من الخطوة .6
دعوتهم لحضور فعاليات حملتك ،مثل حلقات النقاش أو املؤمترات الصحفية.
التواصل مع مجموعة األشخاص التي عادة ما تحيط بصانع القرار وتقدم له املشورة.
تحديد موعد لالجتامع.

مالطا

انظري إىل مرشدات مالطا وكيف استطعن حشد تأييد الفئة املستهدفة من صناع القرار (الخطوة .)6

وزير التعليم

وعقدن اجتام ًعا ملناقشة إدراج
التعليم بشأن العنف الجنساين
والعالقات السليمة يف مناهج
املدارس الوطنية.

وزير الصحة

نظ ًرا لجهودهن يف القضاء عىل
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية،
طُلِب منهن تنظيم ندوة عن
تطبيق قانون مكافحة تشويه
األعضاء التناسلية األنثوية.

املفوضة الوطنية فيام
يتعلق بالعنف املنزيل

قدمن توصيات بشأن كيفية
مكافحة العنف املنزيل وصنعن
عالقة قوية مع صانع القرار هذا.

نصائح لحشد التأييد:

يجرى معظم حشد التأييد من خالل املقابالت وج ًها لوجه ،ولذلك عليك أن تستعدي جي ًدا للقاء صانع القرار.
يف مراسالتك األوىل عرب الربيد اإللكرتوين أو خطاب أو الهاتف ،استخدمي رسالة املنارصة الخاصة بك لتلخيص املسألة
وغاياتك وأهدافك.
ينبغي أن تكوين واضحة بشأن األسباب التي ينبغي لهم من أجلها أن يشاركوا يف حملتك ،وعام ميكن لهم أن يقدموه،
والكيفية التي ميكنهم من خاللها املساعدة ،فعىل سبيل املثال:
حل يف املناقشات الحالية بشأن السياسة/الترشيع؛
 اقرتحي توصية أو ً حاويل إلغاء القرارات التي تقوض مسألة حملتك ضعي مسألة حملتك يف قامئة أولوياتهم من خالل تخصيص الوقت واملواردقومي بالبحث مسبقًا  -فينبغي أن تعريف آراء صانع القرار بشأن هذه املسألة
كوين مصد ًرا موثوقًا للمعلومات وبيني خربتك يف املجال .فذلك يجعل الناس يستمعون إليك.
ال تنتظري ممن تحاولني التأثري فيهم أن يتفقوا معك دامئًا .فإن حدث ذلك ،ال تدخيل يف جدال معهم.
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كينيا

نجحت مرشدات كينيا يف املنارصة مع وزارة التعليم من أجل إدراج دروس عن العنف الجنساين يف
النظام املدريس يف كيسومو .وبتمويل إضايف من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وضعت املرشدات موجز
سياسة بشأن الثغرات القانونية والتحديات التي تواجه تنفيذ القوانني الحالية ملواجهة العنف ضد النساء
والفتيات ،وقد تم تقديم هذا املوجز إىل الحكومة وعرضه عىل وسائل اإلعالم.

العشاء مع صانع القرار

تخييل أنك دعوت صناع القرار للعشاء لعرض حملة املنارصة الخاصة بك .وكانت املفاجأة أنهم قبلوا الدعوة جمي ًعا.
مبصاحبة فريقك ،قومي بإجراء متثيلية لهذا العشاء.

سيؤدي بعض منكن دور صناع القرار وأصحاب الشأن املذكورين يف الخطوة  .6استخدمي ملفاتهم الشخصية لتتوقعي
سلوكهم ومواقفهم يف أثناء الحوارات .أما باقي أعضاء الفريق ،فيمكنهن التدرب عىل مهاراتهن يف حشد التأييد .فكري يف
الحوارات املحتملة التي قد تدور بني الجميع .حاويل إدراج أسئلة وعبارات صعبة مثل:

"أختلف معك متا ًما".

"ما الذي يدفعني
لدعم حملتك؟"
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"أخربين باملزيد
عن األدلة التي
لديك".

تنظيم الحمالت

تنظيم الحمالت ،يدعى أيضً ا "التعبئة" ،هو أحد أساليب املنارصة التي تهدف إلقناع الجمهور بدعم حملتك ملامرسة
الضغط عىل صناع القرار .وإذا رأى صناع القرار أن حملتك تحظى بالدعم من أعداد كبرية من الناس ،فمن املرجع أن
يُحدث التغيري الذي ترغبني يف رؤيته.
وقد تكون أنشطة تنظيم الحمالت يف صورة مبادرات صغرية أو فعاليات كبرية .ويجب أن تشمل رسالة واضحة وإجراء
بسيط حتي يشارك فيها الجمهور .وينبغي أن توفر هذه األنشطة الفرصة لداعميك أن يشاركوا يف حملتك وأن يشعروا
أنهم جز ًءا من التغيري.
وميكن للمنارص من أجل التغيري أن تكون ممتعة وإبداعية!
وإليك بعض أنشطة تنظيم الحمالت لتلهمك باألفكار:
املناظرات واالجتامعات العامة
قومي بدعوة أصحاب الشأن املختلفني من مجتمعك املحيل ملناقشة مسألة حملتك .وسيوفر ذلك الفرصة إلرشاك
فرصا ملقابلة خرباء يف
املجتمع املحيل عىل أوسع نطاق وتغيري طريقة تفكريهم وحديثهم عن املسألة .كام توفر أيضً ا ً
املجال والتفاعل معهم ،مام يضيف مصداقية لتوصياتك.
التجمعات أو املسريات
هذا النوع من النشاط سيجعل حملتك بارزة .كام سيجمع بني الناس ويتيح ملؤيديك أن يتخذوا موقفًا من أجل قضيتك
ويضيفوا أصواتهم .وتذكري ،قد تحتاجني إىل ترصيح من السلطات املحلية يف بلدك من أجل تنظيم مسرية وينبغي لك أن
حرصا عىل أن يبقى الجميع بأمان.
تقييم للمخاطر وأن يتوفر املسعفون ً
تجري ً

بريو

نظمت فتيات كشافة بريو تجم ًعا مفاجئًا يف أهك ميادين البلد  -أياكوتشوز بالزا مايور .فقد جمعن
املؤيدين وساروا بصخب وصفري مطالبني بإنهاء العنف ضد الفتيات.
ونتيجة لهذا النهج اإلبداعي ،اكتسنب انتباه الجمهور وأصبحن قادرات عىل إقناع وزيرة شؤون املرأة
والتنمية االجتامعية بأن تضيف صوتها إىل حملتهن ،ممدا يزيد من قوتها.
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الحفالت املوسيقية واحتفاالت األفالم والعروض املرسحية
يتيح الفن مالذًا آم ًنا الستكشاف املوضوعات الحساسة واملستعصية .سواء من خالل الشعر أو املوسيقى أو الرسم أو املرسح
أو الرقص ،لقد ثبت أن الفن طريقة جيدة للتفاعل مع الناس واملجتمعات املحلية من خالل الحوار وبناء الفهم والدعم
ملسألة ما .فعىل سبيل املثال ،تحويل النتائج البحثية املعقدة إىل عرض قد يحظى عىل األرجح بدعم أكرث ،وذلك ألنه يؤثر
يف مختلف فئات الجمهور برصف النظر عن العمر ومستوى التعليم وما إىل ذلك .ومن املمكن أن يصبح تنظيم مثل هذه
الفعاليات فرصة لجمع التربعات.
االلتامسات
أن تطلبي من مؤيديك أن يوقعوا عىل التامس يعد أحد أفضل اإلجراءات القوية إلظهار قوة حملتك لصناع القرار .وااللتامس
هو وثيقة يوقع عليها عدد من األفراد مطالبني بإجراء معني من صانع القرار .وكلام زاد عدد التوقيعات التي جمعتها ،زادت
كمية األدلة الداعمة من الجمهور .فعىل سبيل املثال ،إذا وقع  100000شخص عىل األقل عىل التامس يف اململكة املتحدة،
يجرى النظر يف إجراء نقاش يف الربملان بشأن هذا االلتامس .اطلعي عىل منصات االلتامسات اإللكرتونية ،مثل .Change.org
التجمعات املجتمعية
يتيح التجمع لعدد من أفراد املجتمع املحيل أن يتحدثوا بشأن أحد املوضوعات وإيجاد حلول م ًعا .فعىل سبيل املثال ،تعد
التجمعات املدرسية فرص ًة للوصول اعدد كبري من التالميذ واملعلمني يف وقت واحد.
الحملة الخارجية
تعد امللصقات واملنشورات واللوحات اإلعالنية وسيلة فعالة للغاية ومرئية إليصال رسالتك إىل الجمهور .وال تنيس أن
تدرجي اإلجراء الذي ترغبني من مؤيديك اتخاذه ،واملوقع اإللكرتوين أو رابط التواصل االجتامعي حتى يتمكنوا من الحصول
عىل املزيد من املعلومات من خالله .واحريص عىل أن يكون لديك خطة توزيع ،وإال سيصبح لديك أكوام من امللصقات
واملنشورات قابعة يف صندوق.
كتابة الخطابات
تشتهر منظمة العفو الدولية بدعمها لسجناء الرأي من خالل
تشجيع الناس عىل كتابة الخطابات إىل صناع القرار من خالل
حملتهم "الكتابة من أجل الحقوق" .ثم يرسل آالف من الناس
خطاباتهم إىل صناع القرار ،مام يضع الضغط عليهم ويجرب
أصحاب القوة عىل الترصف.
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بريو

تعد املنارصة عادة أكرث فعالية عندما تعملني بالتعاون مع منظامت أو شبكات أخرى تهتم باملسائل نفسها .وستساعدك
الرشاكات عىل تحقيق غايات سيكون من الصعب تحقيقها وحدك.
فوائد الرشاكات:
تبادل املوارد واملعلومات.
تعظيم تأثري حملتك.
زيادة عدد مؤيديك.
زيادة نطاق عملك.
قبل أن تقرري بشأن إنشاء رشاكة ،فكري أيضً ا يف سلبياتها:
زيادة التطلعات ،مام يص ّعب تحقيقها.
األهداف املتضاربة  -إذ قد يكون من الصعب االتفاق عىل أهداف مشرتكة.
سطوة إحدى املنظامت الكبرية عىل املنظامت الصغرية مام يضعف قدرتها عىل التفاوض.
االعتبارات األخالقية  -احتاملية تأذي السمعة إذا مل تجرى التقييامت املناسبة.

إىل متى ستعملون م ًعا؟

هل تبحثني عن رشاكة طويلة األجل أم رشيك
ميكنك العمل معه يف مناسبة أو فرتة زمنية
محددة؟ احريص عىل أن يتفق الطرفان عىل اإلطار
الزمني.
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رسيالنكا

كانت تشاماثيا ،وهي مرشدة من رسيالنكا وعضو يف املستوى العاملي الحايل التابع للجمعية العاملية،
متحمسة بشأن حقوق الفتيات منذ نعومة أظافرها .ويف عام  ،2014عندما سنحت لها الفرصة لتشارك
يف حملة الجمعية العاملية "أوقفوا العنف" ،تلقتها بحامس وشغف.

"تتعرض الفتيات للتحرش يوم ًيا يف رسيالنكا ،ومع ذلك ما زلن يحجمن علن اإلبالغ عن املشكالت
املتأصلة يف املجتمع .وقد تعرضت شخص ًيا ملثل هذا التحرش وأرغب يف وضع حد له".
ومن خالل قيادتها للحملة الوطنية وحرصها عىل أن يكون لها أثر أكرب ،ساعدت تشاماثيا يف بناء تحالف
من خالل إرشاك منظامت أخرى عرب رسيالنكا للتعليم وإذكاء الوعي بشأن العنف الجنساين .ونتيجة
لعملها ،نجحت هى وفريقها يف الوصول إىل أكرث من  10000شخص من خالل حملتها يف رسيالنكا منذ
.2015

"دخلنا يف رشاكة مع أكرب مجموعة
تجارية يف رسيالنكا ومتكنا م ًعا
من إجراء ورش العمل يف املدارس
املحرومة يف املناطق الريفية".

سفارة الواليات
املتحدة األمريكية
"وفرت سفارة الواليات
املتحدة األمريكية املوارد
مثل الحيز والتكنولوجيا
واملواد واملرطِّبات إلحدى
فعالياتن.كام منحوا
املشاركني الشهادات".
"ميكن للرشاكات أن تقام عىل
نطاق صغري أيضً ا! فعىل سبيل
رشا للكتب
املثال ،أردنا تصميم مؤ ً
احتفال بيوم الفتاة العاملي.
ً
فكتبنا محتواه وطبعه املجلس
الربيطاين".
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جون كيلز
اليونيسيف

تحالفات
الحملة

"يدعم اليونيسيف تدريبنا من
خالل توفري املوارد والتوجيه بشأن
املراقبة والتقييم .وعملنا أيضً ا يف
حملتهم "القضاء عىل العنف ضد
األطفال"".

الهيئة الوطنية
لحامية الطفل
املجلس
الربيطاين

"أجرى خرباؤها جلسات عن املنارصة
وحامية الطفل يف تدريبنا".

التنظيم الرقمي للحمالت

ميكن للتنظيم الرقمي للحمالت أن يحقق نجا ًحا غري مسبوق يف مامرسة حقنا يف التحدث عل ًنا مع الجامهري الواعية
والنشطة .فهي بشأن تعبئة أكرب عدد من الجامهري من خالل استخدام األدوات القامئة عىل اإلنرتنت .وقد يشمل ذلك وسائل
التواصل االجتامعي واملشاركة مبقاطع الفيديو وااللتامسات عرب اإلنرتنت واملحادثات املبارشة ومنصات الرسائل االجتامعية.
فكري يف حملة "أنا أيضً ا"  ،MeToo#وكيف أصبح الهاشتاغ يف غضون أيام صيحة استنفار ضد التحرش الجنيس الذي تتعرض
له املاليني من النساء.
ملاذا التنظيم الرقمي للحمالت؟ ألنه:
سهل
ميكنك االستجابة لألخبار والفعاليات وإرسال الرسائل إىل املؤيدين وتبادل املعلومات ،كل هذا بنقرة
بسيطة.
تفاعيل
تتطور التكنولوجيا باستمرار ،ودامئًا ما هناك طرق جديدة للتفاعل وإرشاك جمهورك.
ميسور التكلفة
الربيد اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعي وأغلب األدوات القامئة عىل اإلنرتنت ،جميعها مجانية.
ذيك
إذا كان جمهورك مييض الكثري من الوقت عىل وسائل التواصل االجتامعي ،فينبغي لك أنت أيضً ا أن متيض
الوقت عليها.
بشأن جمع البيانات
اجمعي املعلومات القيمة عن مؤيديك وسجيل تقدمك املحرز.
بناء الحركات
تواصل مؤيديك بعضهم مع البعض يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من حركة ،ويحفزهم لدعم حملتك.
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التواصل االجتامعي هو حوار

مثل أي حوار ،يتطلب استخدام وسائل التواصل االجتامعي التدبر بحرص فيام تنرشينه
فعند استخدام وسائل التواصل االجتامعي ينبغي لك:
التخطيط إلجراءاتك عرب اإلنرتنت لتنبيه الجمهور بالحمالت القادمة.
دراسة ما تفعله الفئة املستهدفة عرب اإلنرتنت .ما هي اهتامماتهم؟
فذلك سيساعدك عىل مواءمة محتوى وسائل التواصل االجتامعي الخاص بك ليتناسب مع جمهورك.
اقرتحي إجرا ًء بسيطًا  -ميكن عمله بنقرة
فإذا أردت من الناس أن يوقعوا عىل التامس عرب اإلنرتنت أو يرسلوا بري ًدا إلكرتون ًيا أو يشاركوا بآرائهم ،احريص عىل أ
يستغرق األمر منهم أكرث من نقرة واحدة.
أنشئي محتوى جدي ًدا وذا صلة بصفة دورية.
استغيل تواجدك عرب اإلنرتنت لتعزيز أنشطة املنارصة الخاصة بك
التي تجرى خارج شبكة اإلنرتنت.
ادخيل يف حوارات.
تفاعيل مع جمهورك املستهدف .استجيبي بحرص واحرتام.
كوين صادقة! فشاريك بقصص حقيقية من أشخاص حقيقيني ،مبا
يف ذلك األشخاص الذين يديرون الحملة
استخدمي الصور والرسوم التوضيحية التي تظهر املعلومات
 فناك طرق أكرث جاذبية من الناحية البرصية ملشاركةاملعلومات.

الجمعية العاملية
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يف كل عام ،تنظم الجمعية العاملية حملة بشأن شكل معني من أشكال العنف التي تؤثر عىل الفتيات،
وهي حملة " 16يو ًما من العمل الناشط ملكافحة العنف الجنساين" .وإىل جانب الحملة عرب اإلنرتنت،
توفر الجمعية العاملية أيضً ا مواد املنارصة ،مثل حزم األنشطة وتصميامت أدوات التواصل االجتامعي
والصور املعلوماتية التي ميكن املشاركة بها والبيانات الصحفية وقوالب االلتامسات ،للمنظامت األعضاء
ولالستخدامات العامة.
وقد بدأت حملة "شوارعنا أيضً ا"  OurStreetsToo#التابعة للجمعية العاملية حوا ًرا بشأن الشوارع غري اآلمنة للفتيات.
وباستخدام بيانات االقرتاع من منصة ( )U-reportوأحد طلبات االلتامس عرب اإلنرتنت ،أتاح الجمع بني الحملة عرب اإلنرتنت
والفعاليات التي تجرى عىل أرض الواقع للفتيات من جميع أنحاء العامل أن يتحدثن عل ًنا بأمان ضد التحرش يف الشوارع وأن
شاغل رئيس ًيا ،تستخدم الجمعية العاملية
يطالنب باتخاذ اإلجراءات .وبعد أن أعربت آالف األصوات أن هذه املشكلة تعد ً
البيانات والتجارب التي جمعتها يف عملها يف املنارصة الدولية يف األمم املتحدة لتشجيع قادة العامل عىل وضع هذه املسألة
عىل قامئة أولوياتهم يف تنفيذهم لهدف التنمية املستدامة رقم  5بشأن املساواة الجنسانية أو إلعداد وثائق/سياسات تتعلق
بالشباب أو املساواة الجنسانية.

الخطوة  - 9وسائل اإلعالم
"نحن هنا لسبب .وأؤمن أن جز ًءا من هذا السبب هو يك نلقي مبشاعل صغرية يك تيضء
الطريق للناس يف الظالم".
وويب غولدبرج،
ممثلة أمريكية من أصل أفريقي

اإلعالم مثل كشاف ،ميكنه أن يسلط الضوء عىل حملتك .فهو أداة قوية ميكنها بناء الوعي وتشكيل الرأي العام وزيادة
نطاق حملتك .يف هذا القسم ،سنغطي منصات وسائل اإلعالم فقط ،مثل التلفاز والراديو والصحف (املطبوعة والرقمية)،
وذلك ألن وسائل التواصل االجتامعي قد تم تغطيتها يف جزء التنظيم الرقمي للحمالت .إذن ،كيف ميكنك أن تجعيل
الصحفيني يكتبون عن حملتك؟
هناك عدة طرق للعمل مع وسائل اإلعالم ،من بينها:
البيانات الصحفية
املدونات ومقاالت الرأي
التلفاز ومحاورات الراديو
الربامج الحوارية.

ما هو البيان الصحفي؟

البيان الصحفي هي مراسالت خطية تستهدف أعضاء وسائل اإلعالم وتعلن عن يشء يهم الجمهور .وليحصل بيانك الصحفي
عىل أفضل فرصة للتغطية ،اتبعي تلك النصائح:
اجعيل معلوماتك جديرة بأن تحصل عىل اهتامم وسائل اإلعالم
قدمي معلومات موجزة وصحيحة
اعريف جمهورك
أعدي عنوانًا رئيس ًيا جي ًدا  -شيئًا يجذب االنتباه ولكن يسهل فهمه.
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الخطوة التالية هي أن تجدي القنوات اإلعالمية املهتمة بنرشه .وارسيل بيانك الصحفي إىل الصحف املحلية والوطنية
واملجالت ومحطات املذياع وقنوات التلفاز .وعندما تتواصلني مع صحفيني ملناقشة قصتك ،فكري يف األسئلة التالية :ملا يعد
هذا خ ًربا؟ ملاذا اآلن؟
دعوة الصحفيني إىل فعالياتك تعد أيضً ا اسرتاتيجية جيدة لضامن درايتهم بحملتك وتعريفهم أول بأول بالتقدم املحرز.
األيام املعرفة دول ًيا مثل اليوم العاملي للفتاة ( 11ترشين األول/أكتوبر) أو يوم الالجئني العاملي ( 20حزيران/يونيو) ،أو أيام
فرصا رائعة لجذب االنتباه إىل حملتك .إذ يزيد اهتامم وسائل اإلعالم بهذه األيام ،ولكمها قد يكون
االحتفاالت الوطنية تعد ً
لديها خطط مسبقة ،لذا تواصيل معها مبك ًرا.

وال تنيس أن تضعي عالمة يف تقوميك عىل األيام الدولية والوطنية ذات الصلة بحملتك.

لبنان

اختارت املرشدات من لبنان يوم املرأة العاملي للتحدث عل ًنا بشأن العنف ضد املرأة .ويف إطار عمل
حملتهن يف عام  ،2011فقد زيّ َّن حافل ًة بصور النساء من ذوات التأثري إىل جانب رسائل تدعو للمساواة
يف الحقوق للمرأة.
وقد قدن الحافلة يف أنحاء العاصمة ووزعن البالونات واملعلومات بشأن العنف الجنساين .وقد تم دعوة
أفراد من عامة الناس يك يوقعوا عىل التامس يدعو إىل ترشيع قانون مينع العنف املنزيل.
ونتيجة لذلك ،فقد تلقت املجموعة دعوة للتحدث عرب محطات التلفاز املحلية لنرش رسالة حملتهن
والتحدث مع جمهور أوسع نطاقًا
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املحاورات

يعد املحاورات ملحطات املذياع أو الصحف أو برامج التلفاز فرصة رائعة دامئًا إلذكاء الوعي بشأن حملتك .ومع ذلك،
الخضوع ملحاورة ليس باألمر الهني كام يبدو .فقد تشعرين بالتوتر تحت األضواء ،ولكن هذا ما ميكنك فعله لالستعداد.

قبل:

اعريف من يحاورك  -تعريف عىل عملهم وأنواع األسئلة التي يطرحونها عادة.
عديل من رسالتك الرئيسية لتناسب السياق املحدد للمحاورة ونوع الجمهور.
احفظي بعض النقاط الرئيسية لتعودي إليها إذا انحرفت عنها يف أثناء املحاورة.
أبرزي األدلة من بحثك والتي تدعم حملتك.
استعدي لتعريف أفضل طريقة ملواجهة األسئلة الصعبة أو الحساسة.
اطلبي من املحاور أن بشارك بقامئة األسئلة مسبقًا ،إن أمكن.
أخربي الصحفي بأي ال ترغبني مناقشته.

يف أثناء:

كوين هناك يف املوعد وتعريف عىل الفريق واملحاور.
تذكري أن تظهري :الثقة والوضوح والسيطرة.
ال تستخدمي شعارات رنانة أو صياغة لغوية معقدة.
كوين دامئًا صادقة وال تعدي بنتائج ال ميكنك ضامنها.
إذا أخطأت أو رشحت أم ًرا بطريقة خاطئة ،احريص عىل أن تصححي نفسك.

بعد:

إذا مل يرس األمر كام كنت تتوقعني ،فتعلمي من أخطائك.
أطلبي تعقيبات من أشخاص تثقني بهم وتحرتميهم .هل فهموا رسالتك الرئيسية؟
إذا كانت املحاورة مسجلة ،اطلبي رؤيتها قبل إذاعتها .فذلك سيتيح لك رؤية النسخة
املنقحة وترشيد توقعاتك وطلب التعديالت.
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مترين :تحت األضواء

من املفيد التدرب عىل املحاورات قبل إجراءها يف الواقع .سجيل جلساتك التدريبية حتى تتفقدي بعدها ما إذا كنت هادئة
وواثقة من نفسك وما إذا كانت رسالتك واضحة وموجزة.

شخصا ليجري معك املحاورة .حاويل أن تتوقعي ما قد يسأله الصحفي بشأن منظمتك أو حملتك .وال تنيس
إذا اختار فريقك ً
أن تدرجي أسئلة صعبة.
بعد أن تكميل املحاورة ،شاهدي التسجيل.
هل واجهت صعوبة يف اإلجابة عن أي من األسئلة؟
هل بدا أنك واثقة من نفسك وواضحة وهادئة يف استخدامك لكلامتك ولغة جسدك؟
هل ميكن لشخص مل يسبق له أن سمع عن حملتك أن يعرف مضمونها ،وسبب قيامك بها ،وما ترغبني يف
تحقيقه ،وما ميكن أن يفعله ملساعدتك أو ليعرف املزيد عنها؟
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الخطوة  - 10املراقبة والتقييم
"أعد خطة مبدئية ثم أعيد تقييم موضعي وأعيد ضبط نفيس حسب الحاجة".

صوفيا داننربغ،
أول امرأة سوداء تتسلق جبل إفرست.

كيف نعرف إذا كانت حملتنا ناجحة؟ تساعدنا عملية املراقبة والتقييم عىل تقدير ما تم إنجازه وأثر عملنا ،باإلضافة إىل
التعلم من تجاربنا.
ستساعدك عملية املراقبة والتقييم عىل إثبات أهمية عملك وتحسينه.

جيدا؟
ما الذي كان يعمل ً

راجعي األدلة

جيدا؟
ما الذي مل يعمل ً

اجمعي الدروس املستفادة
للحمالت املستقبلية

تعني املراقبة التحقق بشكل دوري من سري األنشطة يف خطة العمل الخاصة بك .فعىل سبيل املثال ،كيف فعلنا ما قلنا أننا
سنفعله؟ هل نعمل وفقًا للجدول الزمني؟
ميكنك استخدام ما عرفته لتعديل اسرتاتيجيتك ومساعدتك يف البقاء عىل املسار الصحيح .ال تقلقي إذا أردت تغيري خطتك يف
أثناء الطريق لتحقيق هدفك الذيك (.)SMART
يجرى التقييم عند نهاية حملتك لتحديد ما إذا كانت ناجحة أم ال.
وتشمل عملة املراقبة والتقييم جمع البيانات .وميكن للبيانات أن تكون:
كمية  -أي تتعامل باألرقام واإلحصائيات واألمور التي ميكن قياسها بشكل موضوعي.
نوعية  -أي تتعامل باملقارنات والوصف وهي أصعب يف القياس.
عليك أن تقرري املعلومات التي ترغبني يف جمعها لتتبع تقدمك املحرز قبل أن تبديئ يف تنفيذ خطتك.
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ما أدوات جمع البيانات التي ميكنك استخدامها؟
االستبيانات واالستطالعات
مراجعة الوثائق  -وقد تكون تقارير أو محارض االجتامعات أو املنشورات اإلخبارية أو السياسات
املالحظات واآلراء من جمهورك الرئييس
املحاورات أو مناقشات مجموعة الرتكيز  -وهي مناقشات ميرسة مع  8-10أفراد يف كل مجموعة
الدراسات اإلفرادية
مراقبة وسائل التواصل االجتامعي
التغطية اإلعالمية
ما مدى اختالف عملية املراقبة والتقييم للمنارصة:
تحقيق غايات املنارصة غال ًبا ما يستغرق سنوات.
غالبًا ما تركز عملية املراقبة والتقييم للمنارصة عىل رحلة املنارصة وال تقترص عىل املقصد فقط.
ال يسعنا سوى أن نقيس مدى إسهامنا أو تأثرينا يف تغيري سياسة/مامرسة من الناحية العملية ،ولكننا ال ميكننا إسناد
رصا وبشكل كامل إىل جهودنا.
نجاحنا ح ً

ماذا الوقت اآلن?

أول خطوة هي التخطيط لتقييم حملتك .قرري اختيار أفضل توقيت من الناحية االسرتاتيجية ملراقبة وتقييم حملتك.
سجيل التواريخ املبينة أدناه .اكتبي املراحل لعملية التقييم واملراقبة وكيف ستقيسينها.

15
/ناريزح
وينوي
متى

When

متى

When

متى

When

متى

When

 15حزيران/يونيو
املرحلة
تدريب "أصوات ضد العنف"

Milestone

كيف

45

سجل الحضور ،استبيان بشأن
املواقف قبل التدريب وبعده.
متى املرحلة كيف متى املرحلة
كيف متى املرحلة كيف متى
املرحلة كيف

How

املرحلة
كيف

Milestone

How

املرحلة
كيف

Milestone

How

املرحلة
كيف

Milestone

How

الخطوة  - 11خارطة املنارصة
"أفضل طريقة لفعل يشء ،هو أن تفعله"

إميليا إيرهارت،
أول طيارة استطاعت عبور املحيط األطلنطي مبفردها.
خارطة املنارصة هي أداة تخطيط
للمرشوعات ميكنك استخدامها لتجميع
جميع الخطوات التي سنتخذها لصياغة
حملتك .إذ ستساعدك عىل إكامل املهامت
بالرتتيب الصحيح ورسد أقل التفاصيل التي
يسهل نسيانها.
تذكري مثال املرشدات املاليزيات وكيف
أدت القضية الشهرية لزواج القرص إىل
تحفيزهن عىل اتخاذ الخطوات .ما ييل
هو خارطة املنارصة الخاصة بهن ،أو خطة
املرشوع .سنستخدمها إلعداد خارطتك.

تقييم املخاطر
أينام تتخذين إجراءات ،خاص ًة عندما تحاولني إحداث التغيري ،قد تصادفني أفرا ًدا أو جامعات صدامية .وتعد
املخاطر واضحة عىل األخص بالنسبة للشابات الاليت يعملن يف املنارصة ،وذلك ألنهن عادة ما يتصدين لألعراف
واملواقف الجنسانية املقبولة يف املجتمع .وقد يكون من الصعب التعامل مع الصدام ،ولكن ال ينبغي لعملك يف
الحملة أن يجعلك تشعرين بعدم األمان .وازين األمور بطريقة معقولة وال تضعي نفسك يف خطر.

تذكري مثال املرشدات املاليزيات وكيف أدت القضية الشهرية لزواج القرص إىل تحفيزهن عىل اتخاذ الخطوات .ما ييل هو
خارطة املنارصة الخاصة بهن ،أو خطة املرشوع .سنستخدمها إلعداد خارطتك.

46

زواج األطفال يف ماليزيا
استطالع

املشكلة

منصة ()U-report

يرى  71%من الشباب أنه من غري املقبول أن يتزوج أحد يف سن أقل من  18عا ًما
املصدر

قسم اإلحصائيات الوطنية

بني عامي  2010و ،2015كان هناك  6246طلب زواج أطفال من املسلمني و 2775طلب زواج أطفال من غري
املسلمني.
تزوجت  82000فتاة ترتاوح أعامرهن بني  15و 19عا ًما ،باملقارنة بـ  53000فتاة يف عام

.2000

آب/أغسطس 2019

املوعد النهايئ

نهاية

الغايات
أ .إجراء التعديالت يف قانون زواج األطفال الحايل بحلول

عام .2019

ب .التصدي لألعراف االجتامعية وراء املامرسة من خالل التعليم.

فريق التفاعل اإلعالمي

 18ترشين
الثاين/
نوفمرب
 18ترشين
الثاين/
 18ترشين
األول/
أكتوبر
 18ترشين
األول/
أكتوبر

بطالت املنارصة

 18ترشين
الثاين/

قيادة املنظامت األعضاء

 19كانون
الثاين/
يناير

املفوضاتا إلقليميات

 19آذار/
مارس

الخطوة 6

فريق التفاعل اإلعالمي

 18متوز/
يوليو

التنظيم الرقمي للحمالت:
تفاعالت وسائل التواصل االجتامعي مع املنظمة ،مبا يف ذلك املفوض الرئييس وقادة الشباب
تنظيم الحمالت :التامس
تم تنظيم التامس وطني يدعو إلجراء تغيري يف القانون وتم تسليمه للربملان
تنظيم الحمالت :االحتجاجات أو املسريات
تم تنظيم احتجاج مبصاحبة ناشطني آخرين خارج الربملان املاليزي بالرايات والالفتات.
تنظيم الحمالت :الحفالت املوسيقية واالحتفاالت والعروض املرسحية:
متت املشاركة يف احتفال كولر المبور ويف جلسة لصنع امللصقات بشأن زواج األطفال ،والتي كانت معروضة يف
االحتفال.
تنظيم الحمالت :مناظرة
تم دعوة املفوضة الدولية للمرشدات للتحدث يف حلقة النقاش يف فعالية القضاء عىل زواج األطفال مع
اليونيسيف ونائب رئيس الوزراء يف احتفال كولر المبور.
حشد التأييد :مقابلة الربملانيني وصناع القرار اآلخرين للدفع مبرشوع قانون زواج األطفال يف جدول املناقشات
القادم.
بناء الرشاكات :تم توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية فتيات كشافة ماليزيا ويونيسيف ماليزيا للجمع بني الجهود
يف مكافحة العنف.

الجمهور
املستهدف
الرسائل الرئيسية
كيف

أ .إجراء
التعديالت يف
قانون زواج
األطفال الحايل
بحلول عام
.2019

الخطوة 8

بواسطة من

متى

أساليب املنارصة

""SMART

الخطوة 7

نائب رئيس الوزراء ووزير تنمية املرأة واملجتمع املحيل واألرسة
نائب وزير تنمية املرأة واملجتمع املحيل واألرسة
وزارة التعليم
زواج األطفال ضار لجميع الفتيات .فهو أمر خاطئ وينبغي للقانون أن يحمي الفتيات.
املرشدات لديهن القدرة عىل إحداث التغيري املطلوب إلنهاء زواج األطفال.
ال عرائس تحت سن الـ ( nobridesunder18# 18اسم الحملة والهاشتاغ)

أهداف

الخطوة 5

القضاء عىل زواج األطفال يف ماليزيا
2019

األدلة

الخطوة 4

البيان املشرتك لليونيسيف

الخطوة 2

خارطة منارصة ماليزيا

حشد التأييد :الضغط عىل صناع القرار املحليني لدعم التعديالت وااللتزام بتطبيق القانون.

النتيجة املتوقعة :إغالق الثغرات املوجودة يف القانون الحايل والتي تتيح للناس تجاوز القانون.
مجموعة العمل التعليمية

حشد التأييد :تشجيع الوحدات واملدارس عىل تطبيق منهج "أصوات ضد العنف".

املفوضة الوطنية وقادة
الشباب

بناء التحالفات :تطوير الرشاكات مع عدة منظامت تعمل يف هذا املسألة مثل اليونيسيف ومنظمة مساعدة
املرأة.

النتيجة املتوقعة :الجيل األصغر أكرث استعدادًا ملحاربة جميع أنواع العنف الجنساين.

جمعية مرشدات وفتيات
كشافة ماليزيا ،اليونيسيف

 18ترشين
األول/
أكتوبر

مناظرة مشرتكة مع اليونيسيف لتوسعة النطاق.

التفاعل اإلعالمي

الخطوة 9
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الجمعية العاملية وفريق
التفاعل اإلعالمي

18
الثاينترشين التغطية املحلية والدولية.

ب .التصدي
لألعراف
االجتامعية وراء
املامرسة من
خالل التعليم.

الخطوة 2

املصدر

املشكلة

األدلة

الخطوة 4

خارطة املنارصة

الغايات
املوعد النهايئ

الخطوة 6

الرسائل الرئيسية

أساليب املنارصة
اإلجراءات:

الخطوة 5

الجمهور
املستهدف

الخطوة 7

بواسطة من

متى

أهداف

""SMART

كيف
أ.

النتيجة املتوقعة:
الخطوة 8

إلجراءات:

ب.

النتيجة املتوقعة:
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الخطوة 9

التفاعل اإلعالمي

الخطوة األخرية
"كم هو من الرائع أن ال أحد يحتاج لالنتظار لحظة واحدة قبل البدء يف تحسني العامل".

آن فرانك،
مؤلفة يهودية أملانية

كام رأيت فاملنارصة ميكن إجراءها يف أشكال عديدة عىل درجات مختلفة" .القيام باملنارصة" ال يعتمد عىل النتائج ،ولكنه
ِ
يعتمد عىل قرار ِ
أعطتك األدوات الالزمة لفعل
اتك يف اتخاذ االجراءات للتأثري عىل صانعي القرار للترصف .حزمة األدوات قد
ذلك ،ولكن العامل الهام هو ِ
أنك اتخذت خطوة لبناء عا ٍمل أفضل.
واملنارصة أيضً ا عملية يف مجرى التنفيذ .تعلمي دامئًا من أخطاءك وكوين صبورة ،فالتغيري قد يتطلب يف بعض األحيان عدة
ِ
فريقك بينام تعملن م ًعا ،وأنشئي عالقات قوية وتذكري أن تُقدري العمل الشاق الذي يبذله
سنوات لحدوثه .استثمري يف
ِ
برؤيتك.
اآلخرين بينام تبقني ملتزمة
استخدامك لحزمة األدوات هذه أال تشعري ِ
ِ
بأنك مستعدة فقط ،ولكن متحمسة كذلك لبدء العمل عىل
ونتمنى بعد
ِ
ِ
خطواتك القادمة وال تنيس مشاركة كيف (تتحدث الفتيات عل ًنا)  GirlsSpeakOut#من أجل ما
حملتك .تحيل بالجرأة يف
يُ ِ
همك.
اليوم هو يو ٌم رائ ٌع لبدء بناء التغيري من أجل عاملها.
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أُع َّدت حزمة األدوات هذه بواسطة شابات ،ألجل الشابات.
ِ
فريقك.
سنحب سامع تعقيباتك بعد استخدامك لحزمة األدوات مبفردك أو مع
يرجى إرسال مقرتحاتك وتعقيباتك إىل:
Advocacy.er@wagggs.org

كُتب بواسطة "إينيس غونسالفيس"
بدعم من "زوي كارليتيد"،
و"أنوش أغابليان" و"جان آن دو"
ُصمم بواسطة "ريبيكا سوير"

© الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

50

2019

افة | الج
معي

فتيات ا

لكش

لمرشدا
ت
و

ة العامل
ي
ة
ل

