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املحتويات

مقدمة

تــم إنشــاء صنــدوق اليــف اليــن ملنظــات املجتمــع املــدين املحــارصة يف عــام 2011
لتقديــم الدعــم للمجموعــات املســتهدفة بســبب نشــاطها يف مجــال حقــوق اإلنســان.
ومنــذ ذلــك الوقــت ،تزايــدت القيــود عــى املجتمــع املــدين يف العديــد مــن البلدان .ســجل
تقريــر فريــدوم هــاوس للحريــة يف العــامل تراجع ـاً ملــدة عــر ســنوات يف الدميقراطيــة
والحريــات األساســية عــى مســتوى العــامل .الحكومــات واألف ـراد األقويــاء واملجموعــات
األخــرى يســتهدفون بشــكل متزايــد منظــات املجتمــع املــدين واألفـراد الذيــن يدافعــون/
الــايت تدافعــن عــن الحريــات األساســية .وتشــمل القيــود املفروضــة عــى الفضــاء املــدين
مــا يــي:ش
الترشيعات املقيدة للتمويل األجنبي
لوائح التسجيل
إساءة استخدام قوانني اإلرهاب
حظر السفر
و حمالت التحرش و التشهريعرب اإلنرتنت.ش
وهــذه األســاليب ليســت ســوى أمثلــة قليلــة مــن األســاليب املســتخدمة إلســكات
وتخويــف منظــات املجتمــع املــدين واملدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان
الذيــن يســعون/الاليت تســعني إىل تحــدي الوضــع الراهــن .هــذا الدليــل مخصــص لــكل
مــن النشــطاء والناشــطات ومنظــات املجتمــع املــدين والحــركات االجتامعيــة الذيــن
يرغبــون يف استكشــاف األســاليب واالس ـراتيجيات ملقاومــة هــذه القيــود يف الســياقات
املعاديــة حــول العــامل.ش

إذا كنــت ال تتمكــن /كنـ ِ
ـت ال تتمكنــن مــن االجتــاع عل ًنــا ألن الحكومــة فرضــت حظ ًرا
عــى التجمعــات التــي تضــم أكــر مــن خمســة أشــخاص  ،فكيــف تشــارك /تشــاركني يف
املنــارصة داخــل بلــدك؟ هــل مــن املمكــن حتــى أن تقــوم بذلــك؟ نريــد مســاعدتك يف
إيجــاد طريقــة لإليجــاب ب»نعــم» عــى هــذا الســؤال!ش
اســتنا ًدا إىل التجــارب الحقيقيــة لــركاء اتحــاد اليــف اليــن  Lifelineومنظــات املجتمــع
املــدين األخــرى ،يهــدف هــذا الدليــل إىل توفــر «قامئــة خيــارات» مــن األســاليب املختلفــة
التــي ميكــن اســتخدامها يف ســياق صعــب أو مق ّيــد .يقــدم هــذا الدليــل دراســات حالــة
ملهمــة وأمثلــة ملموســة إلثبــات أن املنــارصة ممكنــة وأن هنــاك طرقــا للقيــام بذلــك دون
تعريــض نفســك لدرجــة عاليــة مــن املخاطــر.ش
ماهيــة هــذا الدليــل :قامئــة خيــارات لتشــجيع األفــكار الجديــدة حــول تطبيقــات
املنــارصة يف ســياقات وظــروف صعبــة.ش
مــا لــن تجــدوه يف هــذا الدليــل :نهــج واحــد للمنــارصة يناســب الجميــع وميكــن
تطبيقــه يف أي مــكان.ش

ما هو صندوق اليف الين ؟
تأسس صندوق اليف الين ملساعدة منظامت املجتمع املدين املحارصة Assistance Fund

يف عــام  2011كإســتجابة مــن مانحــن متعدديــن إلغــاق الحيّــز املــدين وتراجــع عاملــي
يف الحريــات األساســية .يجــري اآلن دعــم الصنــدوق مــن قبــل  19حكومــة وهــي :
أســراليا ،بنــن ،كنــدا ،شــييل ،جمهوريــة التشــيك ،الدمنــارك ،إســتونيا ،فنلنــدا ،التفيــا،
ليتوانيــا ،لوكســمبورغ ،منغوليــا ،هولنــدا ،الرنويــج ،بولنــدا ،الســويد ،اململكــة املتحــدة،
الواليــات املتحــدة  ،وأوروغــواي .يتــوىل اتحــاد مؤلــف مــن ســبع منظــات غــر حكوميــة
دوليــة إدارة صنــدوق اليــف اليــن و يقــدم من ًحــا قصــرة املــدى ملنظــات املجتمــع املــدين
التــي تواجــه تهديــدات بســبب عملهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان والعمــل يف أماكــن
مق ّيــدة .قدمــت اليــف اليــن إىل اآلن أكــر مــن  12مليــون دوالر لدعــم أكــر مــن 2000
مــن منظــات املجتمــع املــدين يف  107دول.ش
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التعاريف
يســتخدم هــذا الدليــل تعري ًفــا واس ـ ًعا ملجــال املجتمــع املــدين «املقيّــد» وهــو كااليت:
الحــاالت التــي تكــون فيهــا قــدرة منظــات املجتمــع املــدين عــى التجمــع بحريــة و
تكويــن جمعيــات والتعبــر عــن نفســها محــدودة بشــكل كبــر .و ميكــن أن تتخــذ هــذه
ـكال مختلفــة.ش
القيــود أشـ ً
قــد تســ ّن الحكومــات ترشيعــات قمعيــة للحــد مــن نشــاط املجتمــع املــدين أو
تجرميــه مثــل القيــود املفروضــة عــى تلقــي األمــوال األجنبيــة  ،أو قوانــن الجمعيــات
التقييديــة ،أو قوانــن مكافحــة اإلرهــاب التــي يســاء اســتخدامها ضــد الجامعــات
الســلمية التــي ال صلــة لهــا باإلرهــاب.ش
قــد تســتخدم الحكومــات املضايقــات القانونيــة أو اإلداريــة ضــد منظــات املجتمــع
املــدين كوســيلة لوقفهــا عــن طريــق أخــذ وقتهــا ودوافعهــا ومواردهــا.ش
قــد تســتخدم الرشطــة أو قــوات األمــن العنــف واالعتقــال والســجن ،كهجــوم
.مبارشعــى املجتمــع املــدين،ش
ميكــن للمجموعــات غــر التابعــة للدولــة ،مثــل العصابــات اإلجراميــة واملصالــح
التجاريــة الفاســدة وتجــار املخــدرات ،تقييــد منظــات املجتمــع املــدين مــن خــال
اســتخدام التهــم القانونيــة الزائفــة والرتهيــب واملراقبــة والعنــف املبــارش.ش
نظ ـ ًرا لالختــاف الكبــر ألنــواع القيــود التــي تواجههــا منظــات املجتمــع املــدين ،فــإن
نــوع نهــج املنــارصة األكــر فعاليــة ســيختلف مــن مــكان إىل آخــر.ش
شــ ّدد العديــد مــن رشكائنــا عــى أهميــة التقاطــع يف فهــم هــذه القضايــا يف ســياق
املنــارصة .يعنــي النهــج متعــدد الجوانــب فهــم كيفيــة تأثــر تقاطــع الهويــات املختلفــة
(مثــل العــرق أو الجنــس أو الهويــة الجنســية أو العمــر أوالقــدرة ،ومــا إىل ذلــك) عــى
هشاشــة النشطاء/الناشــطات وحمــات املنــارصة .يف العديــد مــن الحــاالت  ،عندمــا تبنــت
الحــركات االجتامعيــة نه ًجــا متعــدد الجوانــب ،فقــد ســاعدت يف بنــاء الطاقــة والحاميــة
مــن خــال التنــوع واألرقــام .عــاوة عــى ذلــك ،فــان هنــاك دوال قــد تكــون لديهــا بيئــات
عمــل متســاهلة للمجتمــع املــدين بشــكل عــام ،ولكنهــا تخلــق عقبــات لألقليــات و
املجموعــات املهمشــة .مت ّكــن املنــارصة التقاطعيــة مــن تحقيــق أهــداف السياســة التــي
تشــمل هــذه املجموعــات األقليــة أو املهمشــة للوصــول إىل حقوقهــا الكاملــة يف مثــل
هــذه الســياقات.ش

:إن املنارصة هي مجموع األساليب والوسائل من أجل:ش
،ش• تحقيق التغيري املطلوب يف السياسة أو املامرسة
ش • التأثــر عــى عمليــة صنــع القــرار عــى املســتوى املحــي أو اإلقليمــي أو
الــدويل ،أو
.ش• تحدي وتغيري تصور املواطنني أو قادة املجتمع حول القضايا األساسية

:التقاطع:ش
،ش• إن التقاطع هو عدسة لرؤية عامل القمع وأداة للقضاء عليه عىل ٍ
حد سوا
ش • يأخــذ التقاطــع األثــر املتداخــل ألشــكال متعــددة مــن التمييــز بعــن االعتبــار،
مبــا يف ذلــك تلــك القامئــة عــى الجنــس والعــرق واإلنتــاء اإلثنــي والطبقــة والجنــس
.والقــدرة

تقــود عامــات فالحيــات مســرة قوامهــا 100
ألــف امــرأة يف برازيليــا بالربازيــل
الصــورة :أندريســا زومبانــو عــر ميديــانينجــا  /التغطيــة
اإلعالميــة التعاونيــة Collaborative Media Coverage
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استخدام هذا الدليل

هنــاك العديــد مــن املــوارد القيمــة حــول كيفيــة القيــام باملنــارصة والتــي توفــر نه ًجــا
تفصيل ًيــا خطــوة بخطــوة .تتضمــن هــذه ال ُن ُهــج أفضــل املامرســات لتحديــد أصحــاب
القـرار أو تطويــر رســالة أو تخطيــط جــدول زمنــي .لــن نتعمــق يف هذه املواضيــع (ملزيد
مــن املعلومــات  ،اطلــع عــى امللحــق هـــ)  ،لكننــا نريــد توفــر إطــار متهيــدي ملســاعدة
منظــات املجتمــع املــدين عــى التفكــر يف كيفيــة وضــع خطــة عمــل للمنــارصة.ش
لتوفــر إطــار التخطيــط هــذا ،نســتند بشــكل مكثــف إىل منشــور باكــت  PACTلســنة
 2018تحــت عنــوان «املنــارصة السياســية الذكيــة :دليــل  PACTفعــال ملنــارصة املجتمــع
املــدين مــن أجــل التنميــة املســتدامة» .يقــدم دليــل رش ًحــا أكــر تفصيــاً لــكل مــن
:الخطــوات التاليــة:ش

https://www.pactworld.org/library/politically-smart-advocacy-manual
نقدم خالص امتناننا ل

PACT

لتطوير هذا املصدر العظيم.ش

يف الجــزء األول  ،نقــدم إطــار التخطيــط للمنــارصة .امــا يف الجــزء الثــاين  ،فيقــدم
الدليــل مجموعــة أدوات ميكــن اســتخدامها يف ســياقات تقييديــة حيــث يتعــرض
املجتمــع املــدين للتهديــد .ونقــدم يف الجــزء الثالــث مــوارد إضافيــة للمســاعدة يف
التخطيــط الخــاص بــك .ميكنــك إيجــاد الهــدف األســايس ملجموعــة األدوات هــذه
يف الجــزء الثــاين مــع دراســات حالــة تفصيليــة توضــح  10أســاليب رئيســية ميكــن
.اســتخدامها يف مجموعــة ســياقات متعــددة.ش
متظاهرون بحرينيون مناهضون للحكومة يرفعون الفتات النرص يف ساحة اللؤلؤة يف املنامة

:الصورة  Getty Imagesعرب JOSEPH EID / AFP
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الجزء األول
التخطيط للمنارصة

تحديــد هدفــك وغاياتــك .مــا هــو التغيــر الــذي
تريــده ؟ مــا هــي األهــداف املتوســطة التــي تســاعد عــى
تحقيــق الهــدف العــام؟

تحديــد أصحــاب املصلحة واألهــداف و «الطلبات».
هــل يوجــد أنصــار وحلفــاء حاليــون؟ مــن يجــب أن يكــون هــدف
منارصتــك؟ مــاذا تطلــب مــن النــاس أن يفعلــوا بالضبــط ؟

تقييــم املخاطــر وتطويــر اس ـراتيجية املنــارصة
الخاصــة بــك .مــا هي االسـراتيجيات األكــر مالءمــة ،بالنظر

إىل مســتوى املخاطــر واملــوارد املتاحــة والغايــات واألهــداف
الوســيطة؟ هــذه هــي خطــة عمــل املنــارصة الخاصــة بــك.ش

الخطوة

1

الخطوة

2

الخطوة

3

الخطوة

6

حلقة الست
خطوات لتخطيط
املنارصة
الخطوة
5

التنفيــذ والتقييــم .اتبــع الخطــة ثــم قــم
بتقييــم مــا تــم القيــام بــه ومــا قــد يحتــاج إىل
.التغيــر ليكــون أكــر فعاليــة للمــي قد ًمــا
تحديــد أســاليب املنــارصة  .كيــف ميكنــك
تحقيــق أهدافــك املحــددة بالرســائل املناســبة
لضــان أن يكــون التواصــل أكــر فاعليــة؟

الخطوة

4

تطويــر الرســالة .كيــف ميكنــك التحــدث عــن
التغيــر املقــرح الخــاص بــك وإنشــاء رســالة مــن شــأنها
رف؟
تحفيــز النــاس عــى الت ـ ّ

الخطوة  :1حدد هدفك وغاياتك
تشــخيص املشــكلة بعنايــة ووضــع أهــداف واقعيــة قابلــة للتحقيــق عــى مــدار فــرة
زمنيــة محــددة .يعــد تحديــد األهــداف الواضحــة واملركــزة أمــ ًرا رضوريًــا لنجــاح أي
مبــادرة للمنــارصة ،خاصــة عندمــا تكــون القيــود املفروضــة عــى منظــات املجتمــع
املــدين شــديدة.ش
يبحــث هــذا القســم تحديــد األهــداف يف ســياقات املجتمــع املــدين املقيــدة .يف حــن
أنــه مــن املهــم التفكــر يف الصــورة الكبــرة ،غــر أن أكــر جهــود املنــارصة نجا ًحــا تبــدأ
بتضييــق هــدف عــام إىل مــا هــو أكــر تركي ـ ًزا وقابليــة للتحقيــق .مــن خــال تضييــق
األهــداف العامــة ،ميكنــك تحديــد األهــداف قصــرة املــدى ورســم الخطــوات للوصــول إىل
أهدافــك طويلــة املــدى .هــذا مهــم بشــكل خــاص إذا كنــت تعمــل يف وضــع مقيــد حيــث
ســتحدث املشــاكل ،وقــد يكــون مــن الســهل الشــعور بالهزميــة أو فقــدان الحــاس.ش

تضييق الهدف باإلعتامد عىل الفرص
مثــال :بــدالً مــن مبــادرة املنــارصة التــي تدعــو للتخلــص مــن جميــع الترشيعــات
القمعيــة ضــد املنظــات غــر الحكوميــة ،ميكــن أن تركــز املنظمــة عــى إيجــاد حلفــاء يف
املنظمــة الحكوميــة التــي تديــر تســجيل املنظــات غــر الحكوميــة .قــد يكــون الحلفــاء
البريوقراطيــون قادريــن عــى املســاعدة يف تغيــر متطلبــات التســجيل.ش

يجب أن تكون األهداف مركزة وقابلة للتحقيق
مثــال :بــدالً مــن املطالبــة بالتخلــص مــن ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب املقيــدة بهــدف
ضــان حريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت ،ميكــن للمنظــات أن تضغــط باتجــاه اعتــاد إطــار
تنظيمــي منفصــل يوفــر ضامنــات للتعبريعرباإلنرتنــت.ش
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حدد خطوات صغرية
مثــال :يف محاولــة لتغيــر ســمعة املجتمــع املــدين ومكافحــة القوالــب النمطيــة الســلبية
ملنظــات املجتمــع املــدين كـــ «عمــاء أجانــب» ،ميكــن أن تبــدأ الحملــة ببنــاء عالقــات
مــع واحــد أو اثنــن مــن وســائل اإلعــام الرئيســية لبنــاء الثقــة واملصداقيــة.ش
عــى ســبيل املثــال ،تخيــل بل ـ ًدا يتعــرض فيــه النشــطاء والناشــطات البيئيون/البيئيــات
للخطــر ألن الــركات الخاصــة تريــد إســكاتهم .قــد يكــون ملنظــات املجتمــع املــدين
البيئيــة املحليــة هدفــا طويــل األمــد متمثــاً يف محاســبة منتهــي الحقــوق ومراعــاة
حقــوق أرايض الســكان األصليــن .ومــع ذلــك ،قــد يكــون هــذا طمو ًحــا جـ ًدا يف ســياقها.
مــا الــذي ميكــن أن يفعلــوه لتضييــق الهــدف بنــا ًء عــى الفــرص املتوفــرة ؟
إذا كانــت هــذه حكومــة المركزيــة نســب ًيا ،فقــد يكــون الهــدف الــذي ميكــن تحقيقــه
يتمثــل يف بنــاء دعــم عــى مســتوى املقاطعــة لحاميــة املدافعــن واملدافعــات عــن
حقــوق اإلنســان .ميكــن للمنظــات االتصــال باملســؤولني املنتخبــن أو املعينــن للمطالبــة
بالتزامــات عــى املســتوى املحــي أو اإلقليمــي لحاميــة هــؤالء املدافعــن واملدافعــات
األصليــن .يف صــورة النجــاح ،فــإن الخطــوة الصغــرة التاليــة يف الحملــة ميكــن أن تكــون
لكســب الدعــم بــن الربملانيــن إلنجــاح إطــار عــى املســتوى الوطنــي .ال ميكــن ملحاولــة
محاســبة املخالفــن أن تبــدأ إال بعــد تحقيــق منظــات املجتمــع املــدين ورشكائهــا
نجاحــات صغــرة وكســب حلفــاء سياســيني.ش

الخطــوة  :2تحديــد أصحــاب املصلحــة واألهــداف
و «الطلبــات»ش
سيســاعدك تضييــق هدفــك وتحديــد غاياتــك يف تحديــد هويــة مــن تحتــاج اســتهدافه
يف مبــادرة املنــارصة الخاصــة بــك .يف بعــض الحــاالت ،قــد تســتهدف مبــادرات املنــارصة
املســؤولني املنتخبــن أواملعينــن كــا قــد تســتهدف يف حــاالت أخــرى قيــادة الحــزب
الســيايس أو قــادة املجتمــع التقليــدي أو الزعــاء الدينيــن أو املؤسســات الكنســية أو
األوســاط األكادمييــة أو وســائل اإلعــام أو غريهــم مــن املؤثريــن .إن تحديــد هــدف
محــدد للغايــة هــو الخطــوة األوىل يف اسـراتيجيتك ويســاعدك عــى تحديــد األشــخاص أو
املؤسســات امل ـراد اســتهدافها للتغيــر.ش

ماركيان ماتسيخ يعزف عىل البيانو يف كييف  ،أوكرانيا

الصورة © :أندرو ميكوفسيك وأوليج ماتسيخ وماريكيان ماتسيخ

تحديــد أصحــاب املصلحــة واألهــداف .سيســاعدك تحليــل أصحــاب املصلحــة عــى فهــم
مــن قــد يتأثــر بشــكل إيجــايب أو ســلبي باملســألة ومــن قــد يدعــم حملتــك خــارج
دائرتــك الداخليــة .هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب واألدوات املختلفــة املتاحــة
لتحديــد ودراســة أصحــاب املصلحــة .يبــدأ التحليــل البســيط واملبــارش بوضــع قامئــة
بأصحــاب املصلحــة الذيــن لديهــم صــات جليــة أو واضحــة بالقضيــة .حــاول التفكــر
يف املجموعــات املتأثــرة بشــكل إيجــايب أو ســلبي باملســألة أو أولئــك الذيــن لديهــم تأثــر
عــى السياســة .قــم بكتابــة كل صاحــب مصلحــة يف أعمــدة تتوافــق تقري ًبــا مــع موقعــه
(انظــر الجــدول أدنــاه) .للحصــول عــى منــوذج أكــر تفصي ـاً لرســم خرائــط أصحــاب
املصلحــة  ،انظــر امللحــق  .Eعــى ســبيل املثــال ،قــد ميثــل مــا يــي خريطــة ملحاولــة
.اعتــاد مــروع قانــون جديــد للمدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان
منارصون

غري واضح

معارضون

أفراد املجتمع املحيل

الحاكم اإلقليمي

الدينيــون
الزعــاء
ا لتقليد يــو ن

جامعــات حقــوق املــرأة وزير الحكم املحيل
النقابات العاملية

ر ّواد األعامل

أعضــاء الحــزب الحاكــم يف
الربملان
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مبجرد االنتهاء من رسم الخرائط  ،ميكنك تحديد أهدافك الرئيسية وطلباتك.ش
األهــداف هــي عبــارة عــن أفــراد محدديــن أو مجموعــة مــن األشــخاص لهــم تأثــر
مبــارش عــى غايــة املنــارصة أو هدفهــا.ش
الطلبــات هــي مــا تريــد الحملــة أن يفعلــه كل مســتهدف للمســاعدة يف تحقيــق الغايــة.
قــد تكــون بعــض األســئلة بســيطة  ،مثــل مطالبــة املــرع بالتصويــت بـــ «ال» عــى
الترشيــع القــادم .قــد تكــون الطلبــات األخــرى أكــر تعقيـ ًدا ،مثــل مطالبــة تحالــف قائــم
بتبنــي برنامــج السياســة الخــاص بــك.ش
ضع يف اعتبارك األسئلة التالية:ش
عىل من تريد التأثري؟
من سريغب يف العمل معك؟
ما هي الرشاكات التي ستوفر الحامية؟
من سيعارض جهودك؟
هل سيؤيد الجمهور حملتك؟
إن تحديــد األهــداف و تعريــف الطلبــات ليســت عمليــة تنفــذ مــرة واحــدة بــل يجــب
تكـرار هــذه املراجعــة عــدة مـرات طــوال حيــاة حملــة املنــارصة حيــث تتغــر األهــداف
وتظهــر املشــكالت والفــرص غــر املتوقعــة.ش

الخطــوة  :3تقييــم املخاطــر وتطويــر اس ـراتيجية
املنــارصة الخاصــة بك
مبجــرد تحديــد غايتــك املعينــة وأهدافــك  ،فانــك تحتــاج إىل التفكــر مليًــا يف املخاطــر
وكيفيــة توجيههــا الســراتيجيتك .اإلســراتيجية هــي املســار الــذي ســتتبعه لتحقيــق
هدفــك .وأهــم رســالة يف هــذا القســم هــي :بالنســبة ملنظــات املجتمــع املــدين التــي
تعمــل يف ســياقات تقييديــة  ،يجــب أن تكــون اإلســراتيجية متكيفــة ومرنــة بســبب
املخاطــر .إن وجــود اســراتيجية تكيفيــة يعنــي أنــه يجــب عليــك التخطيــط لفــرص
للتوقــف وإعــادة التفكــر فيــا ينجــح ومــا ال ينجــح  -ثــم تتمتــع باملرونــة لتغيــر املســار
إىل هدفــك عنــد الــرورة.ش

املحتويات

عند تطوير إسرتاتيجية  ،ضع هذه األسئلة يف االعتبار:ش
ما الذي نحاول تغيريه؟
من الذي نحتاج إىل إقناعه إلجراء هذا التغيري؟
كيف نصل إىل أصحاب القرار أو املؤثرين ؟
هل نحتاج إىل وسطاء أو عالقات أخرى للوصول إليهم؟
ما هي الطريقة األكرث فعالية (وأمناً) إليصال رسالتنا؟
إن الغــرض مــن اس ـراتيجية املنــارصة هــو إنشــاء إطــار عمــل أســايس التخــاذ الق ـرارات
بشــأن أهــداف الحملــة وغاياتهــا ومســتهدفيها وطلباتهــا ورســائلها .ســيأخذ إطــار العمــل
يف عــن االعتبــار الســياق الســيايس املحــي ويســاعد يف تقليــل املخاطــر .ستســاعد
االسـراتيجية املوضوعــة بوضــوح الحملــة عــى االســتجابة للتحديــات غــر املتوقعــة التــي
ميكــن أن تظهــر يف الســياقات السياســية التقييديــة واملتغــرة بشــكل متكــرر.ش
قرويون يف سييم ريب  ،كمبوديا ينتظرون قرار محكمة يتعلق بـ  12ناشطًا يف مجال حقوق األرض
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9

املحتويات

ADVOCACY IN RESTRICTED SPACES: A TOOLKIT FOR CSOs

فيام ييل مثال عىل تيم  ،(Team 29) 29وهي منظمة يف روسيا استخدمت هذا النهج لتكييف اسرتاتيجيتها بنا ًء عىل بيئة املخاطر املتغرية:ش

الحالة  :1تيم  29و سياسة تذليل املخاطر
تشــكلت يف عــام  2015جمعيــة غــر رســمية للمحامــن والصحفيــن الــروس تعــرف باســم تيــم (Team 29)29اســتجابة للفضــاء املــدين املتدهــور يف روســيا ،و أرادت الجمعيــة ،
بوجـ ٍه خــاص إيجــاد طــرق لضــان وصــول املواطنــن الــروس إىل املعلومــات حــول القضايــا الحساســة مثــل الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة .قــال أحــد املؤسســن أنــه عندمــا
تــم تشــكيل تيــم  ،29أدركــوا أن نــوع العمــل الــذي كانــوا قادريــن عــى القيــام بــه قبــل  10ســنوات أصبــح اآلن «مضيعــة للوقــت» ألن «األطـراف التــي كان بإمكانهــم التعامــل
معهــا منــذ عقــد مــى مل يعــد لديهــا أي تأثــر عــى البيئــة السياســية « .مــن خــال وضــع هــدف قابــل للتحقيــق واســتخدام اسـراتيجية تكيفيــة ،أصبحــت الجمعيــة واحــدة
مــن أكــر منظــات املجتمــع املــدين فعاليــة يف روســيا.ش

محامون مع تيم  29يدافعون عن سيادة القانون والشفافية
الصورة :تيم 29

الهــدف :كشــف الفســاد يف األجهــزة الحكوميــة والحــد منــه وضــان الوصــول إىل املعلومــات
للشــعب الــرويس بشــأن الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة.ش
االسـراتيجية :اتخــذت تيــم  29قـرا ًرا متعمـ ًدا باالبتعــاد عــن محاولــة التأثــر عــى السياســيني
أو البريوقراطيــن وبــدالً مــن ذلــك ركــزت عملهــا عــى زيــادة املعرفــة العامــة والتدقيــق يف النظــام
القضــايئ وتحــدي تضــاؤل ســيادة القانــون .تعمــل تيــم  29بعنايــة لضــان ســامة أعضائهــا
وحاميتهم/حاميتهــن يف بيئــة شــديدة الخطــورة .نظ ـ ًرا لحساســية املعلومــات التــي يســتخدمونها،
فــإن أعضــاء تيــم  29لديهــم بروتوكــول اتصــال صــارم حــول كيفيــة وماهيــة التواصــل كــا ويتــم
االحتفــاظ مبســتنداتهم مخزنــة خــارج الدولــة .التعلــم مــن التجــارب الســابقة ،قــررت الجمعيــة
عــدم التســجيل رســميًا كمنظمــة غــر حكوميــة ألنهــا أرادت تجنــب التعــرض للقمــع مبوجــب
قانــون الوكيــل األجنبــي.ش
األســاليب :لتنفيــذ اسـراتيجيتها ،اســتخدمت تيــم 29التقــايض االسـراتيجي والتكنولوجيــا الرقميــة املبتكــرة .نجحــت تيــم  29يف الدفــاع عــن القضايــا السياســية الحساســة
التــي تتعلــق بأشــخاص كانــت قــد اتهمتهــم الدولــة كخونــة عــى غــر وجــه حــق .يف الوقــت نفســه ،أطلقــت الجمعيــة مرشو ًعــا مشــركًا مــع ميديازونــا MediaZona
يســمى ايفــازوف بالكبوكــس  The Eivazov Blackboxحيــث ميكــن ملوظفــي املحكمــة التحــدث دون الكشــف عــن هويتهــم عــن االنتهــاكات القانونيــة والحقوقيــة يف
املحاكــم .أنشــأ املــروع منصــة آم ًنــة لجمــع املعلومــات مــن كتبــة املحكمــة عندمــا يــرون أن حقــوق املواطنــن قــد تــم انتهاكهــا أو عندمــا يتــم الضغــط عليهــم للقيــام بــيء
مخالــف للقانــون .يف مــكان ينتــر فيــه الفســاد وتضعــف فيــه ســيادة القانــون ،يكــون هــذا النــوع مــن املعلومــات شــديد الحساســية والقــوة؛ اســتخدمت تيــم  29منصــات
.رقميــة آمنــة لجمــع مثــل هــذه البيانــات ألغـراض املنــارصة التــي ميكــن أن تزيــد مــن الرقابــة العامــة والضغــط.ش
التأثــر :بحلــول عــام  ،2019تتــوىل تيــم  29حــوايل  60قضيــة تقــايض إس ـراتيجي ســنويًا؛ منهــا حــوايل  15إىل  20قضيــة بــارزة إىل حــد مــا حيــث تجــذب اهتام ًمــا إعالميًــا
كبـ ًرا لفضــح الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل املســؤولني الحكوميــن لعامــة النــاس .مــن بــن هــذه القضايــا كان النجــاح يف الدفــاع عــن ســفيتالنا دافيدوفــا ،التــي
حاولــت الســلطات اتهامهــا بالتجســس ،ونتيجــة لجهــود تيــم  ،29اقفلــت القضيــة ضدهــا .يقــرأ أكــر مــن  30000شــخصا منشــورات الجمعيــة كل شــهر ،وتجمــع نصوصهــم
األكــر شــيو ًعا أكــر مــن  100000مشــاهدة .تتــم محاســبة عمليــة تســييس االجـراءات القضائيــة عــى خلفيــة التقــايض االسـراتيجي لتيــم .29ش
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اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر
كــن ذكيــا خــال التخطيــط للمخاطــر .ان االنخــراط يف املنــارصة يف بيئــة مقيــدة أو
معاديــة يعنــي أنــك بحاجــة إىل تقييــم املخاطــر بشــكلٍ مســتمر وتعزيــز القــدرة عــى
الصمــود ملنظمتــك وموظفيــك .ملزيــد مــن التفاصيــل ،اطلــع عــى مرفقــات هــذه
الوثيقــة .يف ســياق حملتــك ،مــن املحتمــل أن تكتشــف أن نه ًجــا معي ًنــا قــد جــذب
انتبا ًهــا غــر مرغــوب فيــه أو كشــف نقــاط ضعــف جديــدة .فيــا يــي بعــض الطــرق
للتخطيــط لهــذا اليــوم قبــل حدوثــه.س
التقييــم الشــامل للمخاطــر :ان تقييمــك للمخاطــر هــو عمليــة منهجيــة الستكشــاف
املخاطــر املحتملــة التــي قــد تحــدث نتيجــة لحملــة املنــارصة الخاصــة بــك فهــو يســاعدك
عــى فهــم املخاطــر املحيطــة بــك ،ومبنظمتــك ،وبعائلتــك ،وبأولئــك الذيــن تعمــل معهــم.
إنهــا خطــوة مهمــة للغايــة حيــث متكنــك مــن اســتطالع عوامــل الخطــر التــي قــد تجعــل
مــن الصعــب االســتمرار يف القيــام بأعــال املنــارصة .تتوفــر مــوارد أكــر تفصي ـاً حــول
كيفيــة إجـراء تقييــم املخاطــر يف امللحــق أ.س
األمــن الجســدي والرقمــي :ان أحــد أهــم املجــاالت التــي يجــب استكشــافها يف تقييــم
املخاطــر هــو أمنــك الجســدي والرقمــي .ميكــن أن يشــمل ذلــك تحســن الحاميــة يف
منزلــك أو مكتبــك أو اســتخدام وســائل نقــل أكــر أمانًــا .مبــا أن جهــود املنــارصة قــد
تجعلــك أنــت وموظفيــك أكــر ظهــورا للعامــة ،فقــد تتضمــن أيضً ــا تدري ًبــا عــى الدفــاع
عــن النفــس .إذا كنــت تســتخدم أي نــوع مــن التكنولوجيــا الرقميــة ،فــإن األمــان
الرقمــي رضوري للحفــاظ عــى أمــان االتصــال مــع جمهــورك ومعلوماتــك الخاصــة .ميكــن
أن تشــمل التحســينات اســتخدام كلــات مــرور آمنــة ملنــع القرصنــة وحاميــة امللفــات
الحساســة واســتخدام الرســائل املشــفرة.س
قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تدريــب أمنــي شــامل ملوظفيــك قبــل أن تبــدأ أي مبــادرة
لضــان اســتعداد الفريــق جيـ ًدا و للتقليــل مــن املخاطــر .ميكــن العثــور عــى مــوارد أكــر
تفصيـاً حــول أفضــل املامرســات لألمــن الرقمــي والجســدي يف املرفقــات أ  ،ب  ،ج و د.ش
الرفــاه والدعــم النفــي االجتامعــي :ان العمــل يف ظــل ظــروف صعبــة مــع مخاطــر
عاليــة ميكــن أن يشــكل ضغطــا عــى املنظمــة وموظفيهــا .تعــد معالجــة إرهــاق املوظفني
والضغــط املزمــن والتعــرض للصدمــات أم ـ ًرا رضوريًــا للمرونــة واالســتدامة .بــدالً مــن
التفكــر يف الرفــاه بصــورة اســتدراكية ،بــدأت منظــات املجتمــع املــدين اآلن يف خلــق
مســاحة حيــث ميكــن مناقشــة اإلرهــاق والصدمــات برصاحــة و ميكــن تقديــم الدعــم
ايضــا .قــد تكــون االستشــارة الفرديــة مناســبة يف بعــض الحــاالت ،بينــا يف حــاالت أخــرى،
تكــون مجموعــات دعــم األقـران ذات فعاليــة .ميكــن االطــاع عــى مــوارد أكــر تفصيـاً
حــول أفضــل مامرســات الدعــم النفــي واالجتامعــي والرفــاه يف امللحــق.ش

املحتويات

نصائح لتخفيف املخاطر

كــن مرئ ًيــا  -ميكــن أن يلعــب الظهــور العلنــي يف عملــك يف مجــال حقــوق اإلنســان
دو ًرا يف الصمــود .ميكــن أن تــأيت الحاميــة مــن دعــم مجتمعــك .كــا أن ذلــك يســاعد يف
ر.ش
مواجهــة فكــرة أن منظــات املجتمــع املــدين تقــوم ً بعمــل األجانــب بال ـ ّ
التوافــق مــع الثقافــة املحليــة  -عندمــا ال يكــون الظهــور العلنــي خيــا ًرا متاح ـاً ،ميكــن
للناشــطني تخطــي حــدود املعارضــة املســموح بهــا مــن خــال اســتخدام العــادات
االجتامعيــة أو الدينيــة املقبولــة ملشــاركة مــواد املنــارصة أو رســائلها .عــى ســبيل املثــال،
ميكــن اســتخدام الجنــازات العامــة أو املهرجانــات الدينيــة كفــرص ملشــاركة رســالة أو
تنظيمهــا.ش
مشــاركة التهديــد  -قــم بالتنســيق بــن العديــد مــن منظــات املجتمــع املــدين إلطــاق
حملــة أو نــر تقريــر حســاس مــن أجــل رصف االنتبــاه عــن منظمــة واحــدة.س
مواجهــة التهديــد  -إذا كان األمــر آم ًنــا وعمل ًيــا ،فقــم بإقامــة حــوار مــع مرتكبــي
انتهــاكات الحقــوق ،ولكــن تجنــب أن تتــم إســتاملتك أو مســاومتك.ش
تجنــب التهديــد  -توقــف مؤقتًــا عــن القيــام بالعمــل الــذي يحظــى باهتــام ســلبي (أو
تظاهــر بذلــك) .انتقــل مؤقتًــا إىل مــكان أكــر أمانًــا.ش
كــن شــديد الشــفافية  -تســتهدف الحكومــات االســتبدادية بشــكل متزايــد منظــات
املجتمــع املــدين بتهــم ماليــة  /احتيــال .تســتخدم بعــض منظــات املجتمــع املــدين
الشــفافية املتطرفــة لجميــع مصــادر التمويــل ،فضــاً عــن االمتثــال الدقيــق للوائــح
منظــات املجتمــع املــدين كشــكل مــن أشــكال الحاميــة.ش

تواجه املجموعات املهمشة مخاطر أكرب
تعمــل الســلطات عــى عــزل املدافعــن و املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان وتهديدهــم
 /تهديدهــن ومهاجمتهــم  /مهاجمتهــن عــن/أو متثيــل املجموعــات املهمشــة ،مبــا يف
ذلــك النســاء ،ومجتمــع امليــم واملدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق األقليــات كــرد فعــل
عــى هوياتهــم  /هوياتهــن وعملهــم  /عملهــن يف مجــال حقــوق اإلنســان .باإلضافــة اىل
ذلــك ميكــن ألفـراد األرسة واملجتمــع ان يصفوهــم بالعــار او الوصم.الوصــم ،مــا يــؤدي
إىل مخاطــر أكــر لهــؤالء املدافعــن واملدافعــات .مــن الــروري وضــع هــذه العوامــل
يف االعتبــار عنــد صياغــة خطــة قابلــة للصمــود .مــن املمكــن ان تكــون العديــد مــن
هــذه املجموعــات قــد طــورت آليــات حاميــة متطــورة ميكــن أن تكــون مبثابــة مثــال
للمدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان اآلخريــن فيــا يتعلــق بكيفيــة االســتجابة
للمخاطــر.س
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املحتويات

الخطوة  :4تطوير الرسالة

الخطوة  :5حدد أساليب املنارصة

تخاطــب حمــات املنــارصة الفعالــة جامهــر متعــددة بطريقــة واضحــة :تهــدف الرســائل
العامــة إىل الوصــول إىل املجتمــع األكــر أو الجمهــور العــام  ،بينــا ترســل الرســائل
املســتهدفة «الطلبــات» إىل أصحــاب املصلحــة املحدديــن .يجــب أن تعــرف مــا تريــد
قولــه (األهــداف واملطالبــات) ومــن تريــد أن تســتهدف (األهــداف) لتحقيــق أهــداف
رســائلك.ش

مبجــرد تحديــد هدفــك واختيــار اسـراتيجية محــددة ،فأنــت عــى اســتعداد لبــدء تصميــم
أســاليب الحملــة .يجــب أن تتغــر أســاليبك وف ًقــا ملخاطــر بيئتــك.ش

لــي تكــون رســالة املنــارصة فعالــة ،يجــب أن تكــون ذات صلــة مبــارشة بجمهــورك.
بغــض النظــر عــا إذا كان الجمهــور يشــمل املســؤولني الحكوميــن أو الجمهور أو وســائل
اإلعــام ،فــإن الجمهــور يكــون أكــر ميـ ًـا للــرد إذا كان هنــاك اتصــال مبــارش .عــى ســبيل
املثــال ،قــد يكــون وزيــر الزراعــة أكــر تقبـاً لرســالة املنــارصة حــول حقــوق الوصــول إىل
امليــاه املحليــة إذا تــم تأطــر القضيــة يف ســياق مبــادرة جديــدة تطلقهــا وزارتــه .و يف
ـخاصا
نفــس الســياق ،غال ًبــا مــا يكــون الجمهــور أكــر اســتجابة للقصــص التــي تصــف أشـ ً
مثلهــم أوقضايــا هــم بصــدد مواجهتهــا .كلــا زادت قدرتــك عــى ترجمــة رســالة املنــارصة
لجمهــورك املحــدد ،كلــا زادت احتامليــة النجــاح.ش
ســنناقش املنــارصة القامئــة عــى األدلــة الح ًقــا يف هــذا الدليــل تحــت بــاب األســاليب .مــن
املهــم التذكــر أنــه يف بعــض األحيــان قــد ال يتأثــر الجمهــور بالحقائــق واألرقــام الثابتــة.
هــذا ال يعنــي أنــه يجــب عليــك التخــي عــن األســاس املنطقــي القائــم عــى األدلــة
للتغيــر ،ولكــن قــد يلــزم تقديــم الدليــل يف إطــار نهــج عاطفــي مثــل قصــة شــخصية.ش

مينحــك تحديــد اس ـراتيجيتك خارطــة طريــق للوصــول إىل هدفــك .يجــب أن تعكــس
األســاليب التــي تختارهــا الفــرص والتحديــات واملخاطــر يف ســياقك الخــاص .هــذه هــي
اإلج ـراءات التــي ســتتخذها مــن أجــل تنفيــذ اس ـراتيجيتك وتحقيــق نتائــج.ش
غالبًــا مــا يكــون اختيــار أســاليب املنــارصة مبثابــة عمــل متــوازن حيــث ال توجــد إجابــة
صحيحــة واحــدة .ان القـرار لــك وللحملــة الســتخدام حســن تقديــرك يف اختيــار أفضــل
أســلوب ممكــن يف ضــوء فهمــك الحــايل للســياق واملــوارد املتاحــة واملخاطــر.ش
اســتمر يف الق ـراءة وســوف تطلــع عــى الكثــر مــن األســاليب املختلفــة .قــد ال تكــون
بعــض هــذه األفــكار عمليــة يف وضعــك ،لكــن البعــض اآلخــر قــد يكــون مناســبًا.
ستســتخدم اس ـراتيجيات املنــارصة الناجحــة أكــر مــن أســلوب ،وقــد تحتــاج األســاليب
إىل التغيــر إذا تغــر الســياق أو املخاطــرة ،أو إذا كان األســلوب ال يعمــل بالطريقــة التــي
كنــت تعتقــد أنــه ســينجح.ش
يف الجــزء الثــاين مــن هــذا الدليــل ،ســنرشح وســنقدم دراســات حالــة ناجحــة توضــح
األســاليب العــرة التاليــة:ش
األسلوب أ .استخدام نقطة دخول بديلة للتأثري
األسلوب ب .تحديد مسألة أقل حساسية
أسلوب ج .العثور عىل حلفاء غري محتملني
األســلوب د .اســتخدام أدوات دوليــة أو إقليميــة لزيــادة الضغــط عــى املؤسســات
الوطنيــة
أسلوب هـ.التعامل مع القذف والوصم
أسلوب و .العمل مع املشتتني
األسلوب ز .االستخدام املبتكر للتقنيات الرقمية
أسلوب ح .املنارصة املبنية عىل األدلة
األسلوب ط .التقايض االسرتاتيجي يف البيئات التقييدية
أسلوب ي .املقاومة الثقافية اإلبداعية .
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الخطوة  :6التنفيذ والتقييم
تتطلــب جهــود املنــارصة الناجحــة التخطيــط املســتمر والتقييــم واملراجعــة مــن أجــل
معالجــة األمــور الجديــدة التــي تظهرعــى مــدار الحملــة .إن اتبــاع نهــج نشــط يف
فرصــا جديــدة ويكشــف عــن نقــاط ضعــف جديــدة داخــل الحملــة.
املنــارصة يفتــح ً
نظ ـ ًرا ألن تأثــر املنــارصة عــادة مــا يكــون تراكميًــا ،مــا يعنــي أن كل خطــوة تعتمــد
عــى الخطــوة الســابقة ،فــإن وضــع لحظــات مقصــودة لتقييــم مــا ينجــح ومــا ال ينجــح
أمــر يف غايــة األهميــة.ش
يف الوقــت نفســه ،سيســاعد توثيــق مــا تفعلــه يف توجيــه عمليــة املراجعــة .ستســاعد
املعلومــات املتعلقــة باألنشــطة الســابقة يف اسرتشــاد األعــال املســتقبلية وتوجيههــا.
املفتــاح هنــا هــو فهــم نــوع املعلومــات ذات الصلــة و الكميــة التــي يجــب تجميعهــا.

املحتويات

املفتــاح هنــا هــو فهــم نــوع املعلومــات ذات الصلــة و الكميــة التــي يجــب تجميعهــا.
ميكــن أن يكــون جمــع البيانــات وتنظيمهــا جهـ ًدا مســتهلكًا للوقــت واملــوارد ،لذلــك مــن
الجيــد أن تعــرف منــذ البدايــة مــا تحتــاج إىل جمعــه وملــاذا.ش
مــن املهــم التمييــز بــن املخرجــات والنتائــج .ان النتائــج هــي تأثــر النشــاط الــذي يقــرب
الحملــة نحــو أهدافهــا .ميكــن أن يكــون هــذا مزي ًجــا مــن املعلومــات الكميــة والنوعيــة.
عــى ســبيل املثــال ،ال يعتــر توزيــع عــدد  Xمــن املنشــورات عــى الجمهــور نتيجــة بحــد
ذاتهــا .ت ُعــد كميــة املنشــورات التــي متــت مشــاركتها نات ًجــا ،وهــو أمــر مهــم للتســجيل،
ولكنــه ال يخربنــا بــأي حــال مــن األحــوال عــا إذا كان هــذا النشــاط فعــاالً يف تقريبــك
مــن أهدافــك .إن العثــور عــى املــؤرشات التــي تخــرك عــن الفعاليــة مهــم جـ ًدا لتوجيــه
عمليتك.ش
.اإلثيوبيون يلوحون باألعالم الوطنية ويحتفلون يف شوارع أديس أبابا بعودة زعيم جامعة املعارضة برهانو نيغا املنفي

 Getty Imagesالصورة :يوناس تادييس  /وكالة فرانس برس عرب
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الجزء الثاين
أســاليب للفضــاء التقييدي

يف هــذا القســم ســوف نتعمــق أكــر فيــا يتعلــق باألســاليب العــر للمنــارصة يف
الفضــاءات املقيــدة .ميكــن اســتخدام هــذه األســاليب عــر مجموعــة متنوعــة مــن
الســياقات ويجــب اختيارهــا بنــا ًء عــى تقييمــك للســياق واملــوارد املتاحــة وتقليــل
املخاطــر والوصــول إىل أهدافــك املقصــودة.ش

يف الســياقات التقييديــة ،تبــدو املنــارصة مختلفــة عــن الحملــة القانونيــة والترشيعيــة
النموذجيــة التــي قــد تراهــا يف النظــم الدميقراطيــة .فكــر يف «نقــاط دخــول» بديلــة
ملنارصتــك :املنظــات أو األفــراد الذيــن قــد يرغبــون يف االســتامع أو حتــى التحــرك.
عــى ســبيل املثــال ،بــدالً مــن حملــة املنــارصة التــي تســتهدف أعضــاء الربملــان ،قــد
تكــون نقطــة الدخــول البديلــة هــي بنــاء عالقــة مــع مســؤول وزاري متوســطاملســتوى
متعاطــف مــع مشــكلتك .قــد تكــون نقطــة الدخــول البديلــة األخــرى هــي حشــد الدعــم
مــن الســلطات التقليديــة مثــل الشــيوخ والزعــاء الدينيــن .هــؤالء النــاس لهــم تأثــر يف
نهايــة املطــاف عــى صنــاع القـرار والجمهــور .تركــز هــذه اإلسـراتيجية عــى مــن تحتــاج
إىل اســتهدافه إلحــداث تغيــر وتحقيــق هدفــك.ش

غال ًبــا مــا تريــد منظــات املجتمــع املــدين يف الســياقات التقييديــة تغيــر السياســة
عــى املســتوى الوطنــي ،عــى أمــل إزالــة العقبــات والتهديــدات لعملياتهــا وموظفيهــا
واملســتفيدين منهــا .ومــع ذلــك ،فعندمــا تكــون املنــارصة عــى املســتوى الوطنــي صعبــة
أو شــديدة الخطــورة ،فقــد تكــون ممكنــة عــى مســتويات أخــرى .قــد يكــون الوصــول
إىل الســلطات املحليــة واإلقليميــة والتأثــر عليهــا أســهل فقــد يكــون لديهــا درجــة مــن
الســلطة ميكــن أن تســاعدك.س

يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف

ش• الحصول عىل الدعم من مستويات مختلفة من عملية صنع القرار
ش• بنــاء املصداقيــة بــن الناخبــن و الناخبــات مــن خــال املشــاركة الشــعبية عــى
املســتويات املحلية
.
ش• خلــق نتائــج إيجابيــة ميكــن أن تؤثــر الح ًقــا عــى صنــع القـرار عــى املســتوى
الوطنــي
.
س• يف النظــام الالمركــزي ،الوصــول إىل الســلطات املحليــة أو اإلقليميــة قــد يفتــح
املزيــد مــن الفــرص ملنظــات املجتمــع املــدين للعمــل
كُتب عىل الالفتة «التعبري عن الدميقراطية حر»  ،فنزويال
:الصورة /Juan Barretoعرب Getty Images AFP
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الحالة  :2الوصول إىل املسؤولني املحليني يف إقليم كردستان يف شامل رشق سوريا
منــذ عــام  ،2011واجهــت منظــات املجتمــع املــدين الســوري هجــات مــن قبــل كل مــن الحكومــة الســورية والجامعــات املســلحة األخــرى التــي تشــعر بالتهديــد مــن
خــال املنــارصة يف قضايــا حقــوق اإلنســان .حتــى يف الســياق األكــر تســاهالً نســب ًيا يف املنطقــة الكرديــة يف شــال رشق ســوريا يف عــام  ،2017تواجــه منظــات املجتمــع
املــدين قيــو ًدا وتدخــات .يف ترشيــن الثــاين  /نوفمــر  ،2017اســتخدمت الســلطات الكرديــة املحليــة قانونًــا جديـ ًدا للمنظــات غــر الحكوميــة لســحب تراخيــص أكــر مــن
 50منظمــة مجتمــع مــدين دون تفســر.س
الهــدف :توليــد قبــول أكــر للعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان يف صفــوف
الحكومــة املحليــة واملجتمــع املحــي والســاح ملنظــات املجتمــع املــدين بالعمــل
دون عوائــق.ش
االس ـراتيجية :يف عــام  ،2018طــورت منظمــة حقوقيــة كردية-ســورية تعمــل
عــى هــذه القضيــة اسـراتيجية ميكن مــن خاللهــا التأثري عــى املســؤولني الحكوميني
املرشفــن عــى تطبيــق القانــون إلنهــاء مضايقــات الســلطات التعســفية ملنظــات
املجتمــع املــدين.ش
األســاليب :أدركــت املنظمــة أنهــا لــن تحــرز تقد ًمــا مــع كبــار أعضــاء الــوزارة،
لــذا حــددت نقــاط دخــول بديلــة عــى املســتوى املحــي .قامــوا بتطويرعالقــات
مــع املســؤولني الحكوميــن املحليــن املكلفــن بــاإلرشاف عــى قطــاع املنظــات غــر
الحكوميــة وأعضــاء املجالــس املحليــة .وقــد متكــن الرشيــك مــن إبــاغ مســؤويل
الــوزارة بكيفيــة تجاوزهــم لســلطتهم مــن خــال سلســلة مــن ورش العمــل مــع
كل مــن منظــات املجتمــع املــدين وهــؤالء املســؤولني مــع اإلشــارة إىل اللوائــح
املحليــة .مــن خــال العمــل مــن أجــل حــوار غــر تصادمــي مبنــي عــى معايــر
حقــوق اإلنســان الدوليــة (القوانــن واملامرســات القياســية) ،متكــن الرشيــك مــن
.فتــح طريــق للتغيــر.ش

تدريب املنارصة يف الحسكة  ،املنطقة الكردية يف سوريا

الصورة :مؤسسة فراترنتي لحقوق اإلنسان

التأثــر :بعــد هــذه املشــاركة وبنــاء العالقــات االس ـراتيجية ،عدلــت الســلطة املحليــة ذات الصلــة عــن قرارهــا بشــأن خمــس منظــات مجتمــع مــدين .أعيــدت تراخيــص
املنظــات الخمــس ومتكنــت مــن مواصلــة عملهــا.ش
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الحالة الثالثة :تحدي الترشيعات التقييدية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
ان وضــع منظــات املجتمــع املــدين يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف تدهــور مســتمر حيــث تعتــدي الرشطــة واألجهــزة األمنيــة عــى منظــات املجتمــع املــدين
والنشــطاء والناشــطات الذيــن يعانــون مــن الرتهيــب واالعتقــال التعســفي وحتــى االغتيــال املســتهدف منــذ ســنة  .2017لطاملــا قامــت الحكومــة بقمــع االنتقــادات ،ويف عــام
 ،2017اقرتحــت ترشيعــات مــن شــأنها أن تفــرض املزيــد مــن القيــود عــى املجتمــع املــدين.س
الهدف :خلق بيئة مواتية للمجتمع املدين للعمل دون مواجهة الرتهيب أو العنف أو التدخل الحكومي.ش
االسـراتيجية :أطلقــت إحــدى منظــات املجتمــع املــدين املحليــة مبــادرة إللغاء
الترشيعــات التــي مــن شــأنها تقييــد املجتمــع املــدين وبنــاء الدعــم املجتمعــي
للمجتمــع املــدين.ش
األســاليب :نظ ـ ًرا لصعوبــة التأثــر يف السياســة عــى املســتوى الوطنــي ،قــررت
منظمــة املجتمــع املــدين اســتهداف الربملانيــن عــى املســتوى املحــي لكســب
تأييدهــم لتعليــق مــروع القانــون .قــررت منظمــة املجتمــع املــدين الرتكيــز عــى
املقاطعتــن األكــر اضطرابًــا وهــا شــال وجنــوب كيفــو ،حيــث كانــت التهديــدات
ضــد منظــات املجتمــع املــدين أكــر .مــن مايــو إىل ســبتمرب  ،2017ســاعدت منظمة
املجتمــع املــدين يف إنشــاء منصتــن إقليميتــن لـــ  48منظمــة مــن منظــات املجتمع
املــدين لتنســيق دعوتهــا ضــد الترشيــع كــا قامــوا بتنظيــم ســت مجموعــات
تركيــز لجمــع املعلومــات مــن النشــطاء والناشــطات الذيــن اســتهدفتهم الدولــة.
تــم اســتخدام نتائــج مجموعــات الرتكيــز يف الحمــات اإلعالميــة واالجتامعــات مــع
.صانعــي الق ـرار املحليــن واإلقليميــن.ش

مؤمتر صحفي للمجتمع املدين يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
 MONUSCOالصورة :صور

التأثــر :يف غضــون فــرة زمنيــة قصــرة نســب ًيا ،فوجئــت منظمــة املجتمــع املــدين بتغــر يف ســلوك ضبــاط الرشطــة الذيــن بــدأوا يف اإلرشاف الســلمي عــى اجتامعــات منظــات
املجتمــع املــدين ،بــدالً مــن الغائهــا .كــا ازداد الدعــم العــام للمجتمــع املــدين نتيجــة للحملــة اإلعالميــة حيــث أغلــق العديــد مــن املواطنــن متاجرهــم ومكاتبهــم تضامنـاً مــع
املسـرات الســلمية التــي نظمهــا املجتمــع املــدين .مــن خــال الرتكيــز عــى املســتوى املحــي والحفــاظ عــى األهــداف املســتهدفة ،متكنــت منظمــة املجتمــع املــدين مــن تحقيــق
نتائــج ملموســة .حيــث ال يـزال التهديــد بالترشيعــات التقييديــة للمنظــات غــر الحكوميــة قامئًــا إال أن منظمــة املجتمــع املــدين قــد متكنــت مــن صــد هــذه املحاولــة األوليــة.ش
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يف الســياقات التقييديــة  ،يســاعد هــذا االســلوب منظــات
املجتمــع املــدين يف:ش

يف بعــض الســياقات ،ميكــن أن تكــون معالجــة قضيــة سياســية حساســة ضمــن حملــة
أكــر ارتباطًــا باالحتياجــات االجتامعيــة أو االقتصاديــة وســيلة فعالــة لفتــح البــاب أمــام
املنــارصة .نجحــت العديــد مــن املجتمعــات يف جميــع أنحــاء العــامل يف دمــج مطالــب
الحقــوق املدنيــة والسياســية األساســية (مثــل الحــق يف التجمــع الســلمي وتكويــن
الجمعيــات) مــع منــارصة قضايــا «أكــر ليونــة» مثــل الوصــول إىل الخدمــات االجتامعيــة
مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم.ش

ش• بنــاء عالقــات مــع صانعــي القــرار ميكــن اســتخدامها فيــا بعــد ملناقشــة
القضايــا األكــر حساســية
.
ش• ترســيخ املصداقيــة والدعــم بــن املجتمعــات املحليــة بشــأن القضايــا التــي
تؤثــر عــى حياتهــم اليوميــة
.

يف األماكــن شــديدة التقييــد ،قــد تكــون القضايــا االقتصاديــة أو االجتامعيــة طريقة أســهل
للدخــول يف نقاشــات أوســع حــول مشــاركة املواطنــن والشــفافية واملســاءلة .يعتــر هــذا
االســلوب مفيــدا بشــكل خــاص يف بنــاء العالقــات مــع املســؤولني وصنــاع القـرار وقــادة
املجتمــع الذيــن ميكــن أن يصبحــوا مهمــن يف الوصــول إىل أهــداف املنارصة األخــرى مبرور
الوقــت .باإلضافــة إىل ذلــك ،و مبــا أن العديــد مــن االحتياجــات األساســية للمواطنــن مل
تلبــى بعــد ،فــإن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة هــي وســيلة ملموســة للمنظــات
القامئــة عــى الحقــوق للتواصــل مــع املجتمعــات املحليــة وبنــاء املصداقيــة.ش

ش• االنخــراط يف قضايــا حقــوق اإلنســان بطــرق ال تتحــدى الســلطات بشــكل
مبــارش

احتجاجات حاشدة يف الربازيل حول النقل العام
الصورة :تانيا ريغو
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الحالة  « :4احتالل دورات املياه الخاصة بالرجال « من أجل حقوق املرأة يف الصني
خاضــت الحركــة النســوية يف الصــن معركــة شــاقة حيــث غال ًبــا مــا يتــم انتقــاد مجموعــات حقــوق املــرأة التــي تعمــل عــى قضايــا املواجهــة عــى أنهــا ذات توجــه غــريب كــا
انهــا تكافــح مــن أجــل نيــل املصداقيــة .أدى ظهــور وســائل التواصــل االجتامعــي إىل توفــر منصــة هائلــة لتعزيــز املطالــب باملســاواة وتحــدي النظــام األبــوي االســتبدادي
،ولكــن الجامعــات النســوية كافحــت أيضً ــا إليجــاد طريقــة للتواصــل مــع أعــداد أكــر مــن النســاء خــارج دوائــر النخبــة وترجمــة مطالــب املســاواة يف املعاملــة إىل يشء
ملمــوس وعمــي .يف الوقــت نفســه ،يف الســياق الــذي يكــون فيــه تحــدي الدولــة إلثــارة قضيــة حقــوق اإلنســان أمـ ًرا بالــغ الخطــورة ،فمــن األهميــة مبــكان إيجــاد فــرص
للنشــاط ال يعــرض النشــطاء والناشــطات للخطــر .يف الســنوات األخــرة ،اســتخدم عــدد مــن الناشــطات النســويات الصينيــات  -ومعظمهــن مــن النســاء الرصيحــات اللــوايت
يتمتعــن باملهــارة يف وســائل التواصــل االجتامعــي يف العرشينــات مــن العمــر -
حمــات إبداعيــة لالحتجــاج عــى ضغوطــات التعصــب الذكــوري املنتــرة يف
املجتمــع الصينــي املعــارص.ش

الهــدف:

رفــع مســتوى الوعــي حــول تأثــر النظــام األبــوي وتحفيــز العمــل لدعــم

حقــوق املــرأة.ش

االســراتيجية :التواصــل مــع املواطنــن الصينيــن وبنــاء دعــم شــعبي عــى
مســتوى اســايس لتمكــن املــرأة.ش
األســاليب :يف عــام  ،2012قــررت مجموعــة مــن النســويات الشــابات تحديــد
قضيــة غــر مثــرة للجــدل واســتخدام الفكاهــة لبنــاء التضامــن بــن النــاس العاديــن
الذيــن ميكــن أن يرتبطــوا باملطالبــة باملســاواة يف الحقــوق للمــرأة .قــررت  20امــرأة
بقيــادة الناشــطة النســائية املعروفــة يل تينجتينــج االســتيالء عــى دورات ميــاه
الرجــال كوســيلة لتســليط الضــوء عــى الحاجــة إىل املزيــد مــن دورات امليــاه للنســاء
يف األماكــن العامــة .حــدث «االحتــال» األول يف قوانغتشــو يف  19فربايــر  2012ونُظــم
آخــر يف بكــن بعــد ذلــك بأســبوع .عكســت هــذه الحملــة اســتخدام يل لعــروض «فــن
.األداء» املرحــة لزيــادة الوعــي بالقضايــا النســوية.٢ش
التأثــر :انتــرت الحركــة عــى منصــة ويبو الشــبيهة بالتويــر يف الصــن ،واجتذبت
اهتام ًمــا إعالميًــا هائ ـاً مــن وســائل اإلعــام املحليــة والدوليــة .يف النهايــة ،ذكــرت
وســائل اإلعــام املحليــة بعــد االحتجــاج أن املســؤولني اإلقليميــن يف قوانغتشــو قــد
ردوا باملوافقــة عــى زيــادة عــدد مراحيــض النســاء بنســبة  50يف املائــة .يف حــن أن
مثــل هــذه املنــارصة اإلبداعيــة قــد تحقــق نتائــج ،فهــي أيضً ــا ال تخلــو مــن املخاطــر
فقــد تعرضــت يل للمضايقــة واالحتجــاز يف وقــت الحــق مــن عــام  ،2015لكنهــا
اســتمرت يف نهايــة املطــاف يف نشــاطها.ش

يل تينجتينج يتحدث للصحفيني

الصورة :ملف الصني

2 https://asiasociety.org/blog/asia/li-maizi-chinas-feminist-five-speaks-out-about-detention
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األســلوب ج :اســتخدام آليــة دوليــة أو إقليميــة
لزيــادة الضغــط عــى املؤسســات الوطنيــة
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف:ش

ش• الضغــط عــى الحكومــات الوطنيــة للوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق
اإلنســان
ش• جــذب انتبــاه وســائل اإلعــام الدوليــة والوطنيــة إىل حقــوق اإلنســان أو قضايــا
الفضــاء املــدين
يف كثــر مــن الحــاالت ،تنتهــك الســلطات الحكوميــة الحقــوق والحريــات عــى الرغــم
مــن توقيعهــا عــى اتفاقيــات دوليــة لدعــم هــذه املعايــر .عندمــا ال تحــرم الحكومــات
الوطنيــة التزاماتهــا ،غال ًبــا مــا تســتخدم منظــات املجتمــع املــدين والنشــطاء العمليــات
الدوليــة أو اإلقليميــة للضغــط الــدويل عــى حكومتهــم.ش

محيل

الوطني

،الحكومة املركزية
،الوزارة ذات الصلة
السلطة الترشيعية
أو الربملان

 ،البلديات
،الحكام أو السلطات اإلقليمية
الزعامء الدينييون أو القبليون
وقادة املجتمع

املستوى الدويل
واإلقليمي

آليات مثل
،محكمة البلدان األمريكية
االتحاد األفريقي وآسيان واألمم
املتحدة وغريها

املحتويات

بينــا يشــجع هــذا الدليــل منظــات املجتمــع املــدين عــى اســتخدام أســاليب محليــة
واســتهداف الجهــات الفاعلــة املحليــة ،يكــون بعــض األوقــات اللجــوء ملنظمــة دوليــة أو
إقليميــة ذا تأثــر كبــر.ش
ميكــن أن يشــمل هــذا االســلوب اســتخدام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
املتحــدة ،أو هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة ،أو اإلج ـراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة
للضغــط عــى الحكومــات الوطنيــة .هنــاك العديــد مــن الطــرق الســتخدام مجلــس
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة مثــل املنــارصة لقــرار أو بيــان يدفــع الــدول
األعضــاء التخــاذ إج ـراء أو مــن قبــل مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان
يف إحــدى الــدورات الســنوية الثــاث .ميكــن ملنظــات املجتمــع املــدين أيضً ــا اســتخدام
عمليــة اإلســتعراض الــدوري الشــامل ) . (UPRيقــوم اإلســتعراض الــدوري الشــامل
مبراجعــة واقــع حقــوق اإلنســان لجميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة البالــغ
عددهــا  193دولــة مــرة كل خمــس ســنوات ويقــدم توصيــات محــددة للتحســن .توجــد
معلومــات جيــدة حــول كيفيــة املشــاركة يف املنــارصة يف مجلــس حقــوق اإلنســان مــن
) UPR Info (www.upr-info.orgو ).ISHR (www.ishr.ch
هنــاك عــدد مــن املنظــات اإلقليميــة ذات الصلــة التــي ميكنهــا الضغــط عــى دولــة
منتهكــة خــارج نظــام األمــم املتحــدة .عــى وجــه الخصــوص ،ميكــن أن يكــون الطعــن
يف ســجل حقــوق اإلنســان الحكومــي يف املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أو لجنــة
البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ) (IACHRأو اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب ،طريقــة فعالــة .يف البلــدان التــي ال يتمتــع فيهــا النظــام القضــايئ باملصداقيــة
أو الحياديــة ،ميكــن أن يســاعد اســتخدام إحــدى هــذه املحاكــم اإلقليميــة ويعــزز املعايــر
املقبولــة دول ًيــا.ش
يعــد التعامــل مــع الدبلوماســيني والســفارات األجنبيــة يف بلــدك أيضً ــا جــز ًءا مهـ ًـا مــن
عمليــة املنــارصة .لــدى وفــود الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب شــخص محــدد يف كل
مهمــة مختــص بحقــوق اإلنســان ميكنــك مناقشــة مخــاوف حقــوق اإلنســان معــه حيــث
ميكنهــم مناقشــة القضيــة مــع الحكومــة الوطنيــة وكذلــك عــى املســتوى الــدويل مــن
خــال املنظــات املذكــورة أعــاه.ش
ينبغــي اســتخدام اآلليــات اإلقليميــة أو الدوليــة بالتنســيق مــع جهــودك املحليــة حتــى
تكــون أكــر فعاليــة .إذا مل يتــم تنســيق أســاليب املنــارصة اإلقليميــة أو الدوليــة ضمــن
إســراتيجية أوســع ،فمــن املحتمــل أن تكــون هــذه الجهــود مبثابــة تبــادل قيــم بــن
الدبلوماســيني ومنظــات املجتمــع املــدين ولكنهــا لــن تــؤدي إىل تغيــر حقيقــي .مــن
املهــم أن تربــط إس ـراتيجيتك بــن العمــل الــدويل وهــدف املنــارصة املحــي.ش
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املحتويات

الحالة  :5املفوضية األفريقية وقانون حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف مايل
بعــد ســنوات مــن عــدم االســتقرار والعنــف يف مــايل ،تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام واملصالحــة يف عــام  2015بــن الســلطات الحكوميــة وتحالــف معارضــن مــن الشــال
وتحالــف مســلح مــوا ٍل للحكومــة .وعــى الرغــم مــن اتفــاق الســام  ،فقــد اكتشــفت األمــم املتحــدة أنــه تــم إرتــكاب أكــر مــن  600حالــة انتهــاك لحقوق اإلنســان يف األشــهر
الثامنيــة عــر التــي تلــت التوقيــع .يف ســياق النـزاع املســتمر يف مــايل ،كان املدافعــون واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يتعرضــون لهجــات مســتهدفة أيضً ــا كــا أن عــدم
االســتقرار العــام يهــدد عمــل املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الذيــن كانــوا يكافحــون للعمــل يف جــو مــن الخــوف والرتهيــب والعنــف املســتمر واإلفــات مــن
العقاب.ش
الهــدف :تعزيــز حاميــة املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان مــن خــال
تقديــم إطــار قضــايئ يعــرف برشعيتهــم ويؤمــن للمدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق
اإلنســان بيئــة آمنــة دون خــوف مــن الهجــات أو االنتقــام.ش

شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مايل تعقد ورشة عمل تنظيمية

 (COMADDHالصورة :التحالف املايل للدفاع عن حقوق اإلنسان يف مايل

االس ـراتيجية :القيــام بحملــة العتــاد مــروع قانــون املدافعــن واملدافعــات
عــن حقــوق اإلنســان يف الربملــان املــايل لضــان حاميــة وتعزيــز املدافعــن واملدافعات
عــن حقــوق اإلنســان.ش
األســاليب :اســتخدم املجتمــع املــدين يف مــايل اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة
للضغــط عــى الهيئــات الترشيعيــة الوطنيــة لتمريــر قانــون لحاميــة حقــوق اإلنســان.
عمــل املجتمــع املــدين يف أفريقيــا جنــوب الصح ـراء الكــرى مــع اآلليــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان لوضــع مجموعــة مــن املعايــر لحاميــة املدافعــن واملدافعــات عــن
حقــوق اإلنســان ميكــن أن تعتمدهــا اللجنــة األفريقيــة وتضــع بذلــك ســابقة إقليميــة
جديــدة .تضمــن املعايــر حــق املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف
التعامــل مــع الهيئــات الدوليــة وتلقــي التمويــل كــا تعــرف مبنازلهــم ومكاتبهــم عــى أنهــا مصونــة وتضــع أحكا ًمــا خاصــة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان واملدافعــن
واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الحاملني\الحامــات إلعاقــة .٣مبجــرد اعتــاد هــذه املعايــر مــن قبــل اللجنــة األفريقيــة  -وبنــا ًء عــى الســابقة التــي وضعتهــا كــوت ديفــوار
.وبوركينــا فاســو فقــد فتحــت الطريــق أمــام منظــات املجتمــع املــدين املاليــة للضغــط مــن أجــل إطــار مامثــل يف بلدهــم.ش
لضــان نجــاح مــروع القانــون ،تعــاون ائتــاف مكــون مــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة لرفــع مســتوى الوعــي العــام بشــأن
القانــون املعلــق وتشــجيع الناخبــن عــى دفــع نوابهــم إلقـراره .وشــمل ذلــك حملــة إذاعيــة مــع محطــة محليــة لديهــا رشاكات مــع  56إذاعــة محليــة ونــر قصــص املدافعــن
ـر التحالــف اجتامعــات مــع النــواب لتســليط الضــوء عــى الصعوبــات التــي تواجــه املدافعــن واملدافعــات عــى
واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بســت لغــات .كــا ويـ ّ
حقــوق االنســان وخاصــة أوالئــك الذيــن يعملــون عــى قضايــا حقــوق األرايض.ش
التأثــر :يف ديســمرب  /كانــون األول  ،2017وافــق الربملــان يف مــايل عــى مــروع قانــون لضــان حاميــة وتعزيــز املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان .قبــل عــدة
ســنوات فقــط مل يكــن مــن املمكــن حتــى التفكــر يف مثــل هــذا الترشيــع ،لكــن متــت صياغــة القانــون عــى أســاس معيــار إقليمــي كان قــد دعــا إليــه املجتمــع املــدين
يف ســياق اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب .بســبب منــارصة منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة ،عــزز الربملــان املــايل مــروع القانــون املقــدم مــن
الحكومــة مــن خــال تضمــن حاميــة خاصــة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بســبب خصوصيــة التهديــدات التــي يتعرضــن لهــا ،مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي والوصــم
والتمييــز باإلضافــة إىل حاميــة املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الحاملــن لإلعاقــة.ش
3 https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-dec-en.pdf
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املحتويات

الحالــة  :6اللجنــة الحكوميــة الدوليــة التابعــة لرابطــة دول جنــوب رشق آســيا لحقــوق اإلنســان
أنشــأت رابطــة دول جنــوب رشق آســيا )(ASEANلجنــة حكوميــة دوليــة لحقــوق اإلنســان ) (AIHRCيف عــام  2009لتكــون مبثابــة املؤسســة اإلقليميــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان يف آســيا .يف حــن بــدت كمبــادرة جيــدة إال أن منظــات املجتمــع املــدين كانــت قلقــة بشــأن اســتقاللية هــذه الهيئــة ألن الــدول األعضــاء يف رابطــة دول جنــوب
رشق آســيا تختــار املمثلــن العــرة للجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لهــا .نتيجــة ملعارضــة حكومــات الرابطــة آليــة االختيــار االستشــارية والشــفافة ،يعتقــد
ممثلــو اللجنــة أنهــم مســؤولون فقــط أمــام الحكومــة التــي تختارهــم وليــس أمــام الشــعب .تجنــب ممثلــو اللجنــة حتــى اآلن معالجــة قضايــا حقــوق اإلنســان األكــر إلحا ًحــا
يف املنطقــة مثــل أزمــة الروهينجــا وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون يف الفلبــن ،باســتخدام ذريعــة أنهــم ال يســتطيعون التدخــل يف ســيادة دولــة عضــو أخــرى وهــذا
يقــوض فعاليــة لجنــة حقــوق اإلنســان ألنهــا تتجنــب أهــم قضايــا حقــوق اإلنســان.ش

حوار رفيع املستوى بني اللجنة الحكومية الدولية لحقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب رشق آسيا وممثيل املجتمع املدين

الهــدف:

الصورة :فوروم اسيا

ضــان معالجــة مخــاوف حقــوق اإلنســان يف آســيا بشــكل مناســب مــن

خــال آليتهــا اإلقليميــة.ش
االســراتيجية :الضغــط عــى دول رابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا لتوســيع
اســتقاللية اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لهــا ومتكينهــا مــن
القيــام بــدور أكــر وقع ـاً يف حاميــة حقــوق اإلنســان.ش
األســاليب :ســاعدت فــورم اســيا ) (FORUM-ASIAوهــي منظمــة حقوقيــة
قامئــة عــى العضويــة ومقرهــا بانكــوك يف بنــاء تحالــف ملنظــات املجتمــع املــدين
لتطويــر آليــة اختيــار ملمثــي اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة
لرابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا التــي تتضمــن مــؤرشات ملموســة لقيــاس اســتقاللية
املرشــحني .بــدأ بعــد ذلك تحالــف منظــات املجتمــع املــدين حــوا ًرا مــع وزارة خارجيــة رابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا واألمانــة العامــة لرابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا
واللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لهــا وتابعــوا التواصــل مــع وزارات الخارجيــة ذات الصلــة باإلضافــة إىل وســائل اإلعــام يف إندونيســيا وماليزيــا وتايالنــد
للضغــط عــى هــذه الــدول لدعــم املنــارصة إىل عمليــة اختيــار مســتقلة.ش
بــدأت فــورم اســيا ورشكاؤهــا حملــة منــارصة تســتند إىل تقييــم األداء الســنوي للجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لرابطة أمــم جنــوب رشق آســيا وشــمل
.ذلــك توصيــة متكــررة لعمليــة اختيــار مفتوحــة ومســتقلة ملمثــي اللجنــة ،والتــي نفذتهــا إندونيســيا فقــط ش
التأثــر :باالســتفادة مــن اإلصــاح يف ماليزيــا ،فضـاً عــن الضغــط اإلعالمــي يف تايالنــد وإندونيســيا ،نجــح منتــدى آســيا واملنظــات األعضــاء فيــه يف دفــع حكومــات رابطــة
أمــم جنــوب رشق آســيا إىل االلتـزام بعمليــة اختيــار أكــر شــفافية وتوجيهـاً نحــو املجتمــع املــدين لـــممثيل اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لهــا وقــد
حققــت جهودهــم بعــض النتائــج امللموســة فحتــى اآلن تــم اختيــار  ٪30مــن ممثــي اللجنــة مــن خــال هــذه العمليــة األكــر شــفافية وهــم ميثلــون مخــاوف منظــات
املجتمــع املــدين بشــكل مســتقل .يف عــام  ،2019كلــف وزراء خارجيــة رابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا مبراجعــة اختصاصــات اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان
التابعــة للرابطــة لتعزيــز آليــة الحاميــة الخاصــة بهــا ملعالجــة أزمــة الروهينجــا .لقــد اســتغرق األمــر عــر ســنوات مــن اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان التابعــة
لرابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا حتــى يكــون لديهــا أخـ ًرا عمليــة ملراجعــة اختصاصاتهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،يقــوم ممثلــو اللجنــة مــن إندونيســيا وماليزيــا بالتشــاور مــع
آليــات األمــم املتحــدة لتنظيــم حــوار إقليمــي حــول حريــة التعبــر يف عــام  ،2019وهــو نقــاش كان مــن املســتحيل قبــل هــذه الحملــة.ش

21

ADVOCACY IN RESTRICTED SPACES: A TOOLKIT FOR CSOs

األسلوب د :البحث عن حلفاء غري محتملني
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف:ش

ش• بنــاء تحالفــات مــع الجهــات الفاعلــة خــارج «منطقــة الراحــة» الخاصــة بــك
والتــي قــد توفــر الوصــول إىل املؤثريــن
ش• الحصول عىل غطاء سيايس وقبول عام أوسع لجهود املنارصة
ش• العمل ضد نهج «فرق تسد» من قبل الجهات الحكومية  /غري الحكومية
يعــد بنــاء تحالــف متنــوع أفضــل مامرســة للمنــارصة يف أي مــكان يف العــامل ولكــن عندمــا
تعمــل يف ســياق مقيــد ،فــإن الحصــول عــى دعــم املجموعــات التــي ال تدعــم عــادة
مجتمــع حقــوق اإلنســان ميكــن أن يكــون مهـ ًـا ج ـ ًدا لحملــة منــارصة .قــد يســاعدك
الحصــول عــى دعــم مــن مجموعــة أو قطــاع لــه عالقــات وثيقــة مــع الحكومــة عــى أن
تكــون أكــر فعاليــة كــا قــد يوفــر لــك بعــض الحاميــة .غال ًبــا مــا نعتــر الحليــف فــر ًدا
أو مؤسســة مــن املحتمــل أن تقــدم الدعــم لقضيتــك .يشــجعك االســلوب املوضــح أدنــاه

املحتويات

عــى البحــث عــن املؤيديــن غــر املتوقعــن الذيــن ميكنــك تحديــد مصلحــة أو اهتــام
مشــرك معهــم و قــد يكــون هــذا املؤيــد جمعيــة تجاريــة ،أو جمعيــة دينيــة أو حزبــا
سياســيا أو اتحــادا قبليــا أو اتحــادا رياضيــا بــارزا.ش
تتطلــب الســياقات املقيــدة أن تشــارك منظــات املجتمــع املــدين يف رشاكات معقــدة
لتعظيــم الدعــم الــذي تحتاجــه أثنــاء إجـراء املنــارصة .عــد إىل مخطــط أصحــاب املصلحــة
الســابق وحــدد املجموعــات أو األفــراد الذيــن قــد يكــون لديهــم مصلحــة مشــركة،
حتــى لــو مل يكــن هدفــك النهــايئ مــن أوىل اهتامماتهــم .اعتــا ًدا عــى املخاطــر الخاصــة
بالســياق ،ميكــن أن يســاعدك توســيع شــبكتك عــى االق ـراب مــن هدفــك.ش

 1منظمة تشارك يف حملة موحدة إلنهاء العنف ضد النساء واألطفال يف دكا ،بنغالديش
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الحالة  :7رشكات املالبس كحلفاء يف كمبوديا
تواجــه منظــات املجتمــع املــدين ونشــطاء وناشــطات حقــوق اإلنســان يف كمبوديــا نظا ًمــا عدائ ًيــا وقمع ًيــا قــام بشــكل منهجــي بقمــع أي معارضــة لحكــم رئيــس الــوزراء
هــون ســن الــذي دام ثالثــة عقــود .يف الفــرة التــي تســبق االنتخابــات الربملانيــة يف  ،2018ص ّعــدت الحكومــة حملتهــا إلســكات املجتمــع املــدين واملعارضــة ووســائل اإلعــام
املســتقلة .يف هــذا الســياق ،كانــت املســاحة املتاحــة لتأكيــد الحريــات األساســية يف التعبــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع محــدودة للغايــة .أنشــأت الحكومــة شــبكة فعالــة
مــن القوانــن واللوائــح وأحــكام املحاكــم التقييديــة مــن أجــل تقييــد املســاحة املتاحــة للمجتمــع املــدين املســتقل للعمــل .ولعــل مــن بــن أكرثهــا رض ًرا قانــون الجمعيــات
واملنظــات غــر الحكوميــة ) (LANGOوقانــون النقابــات العامليــة ،مــا حــد مــن قــدرة منظــات املجتمــع املــدين والنقابــات عــى تكويــن الجمعيــات والتجمــع
والعمــل.ش
عامل كمبوديون يحتجون من أجل العدالة االجتامعية  -بنوم بنه  ،كمبوديا
: IDWFالصورة

الهــدف :تغيــر الســياق التقييــدي للمجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام املســتقلة
والنقابــات العامليــة لتمكينهــا مــن العمــل دون عوائــق مبوجــب القانــون
الكمبــودي.ش
االس ـراتيجية :للضغــط الــدويل عــى الحكومــة الكمبوديــة ورفــع «التكلفــة»
التــي تتحملهــا الحكومــة للحفــاظ عــى سياســات تقييديــة تجــاه املجتمــع املــدين
املســتقل والنقابــات العامليــة ووســائل اإلعــام.ش
األســاليب :نجــح املجتمــع املــدين املحــي والــدويل يف إرشاك الــركات متعــددة
الجنســيات – وهــي حليــف غــر متوقــع  -يف تحفيــز التدخــات املســتهدفة للدفــاع
عــن الفضــاء املــدين .عملــت منظــات حقــوق العــال ومنظــات املجتمــع املــدين
Cambodian workers protesting for social
justice – Phnom Penh, Cambodia
األخــرى لســنوات عــى إقامــة عالقــات مــع العالمــات التجاريــة للمالبــس الدوليــة،
Photo: IDWF
مثــل ايتــش انــد ام ) (H&Mواديــداس ) ، (Adidasمــن أجــل تحســن معايــر
العمــل األساســية والحاميــة مبوجــب القانــون الكمبــودي .يف عــام  ، 2017أدت هــذه الجهــود إىل رســالة مــن الرابطــة األمريكيــة للمالبــس واألحذيــة ) (AAFAإىل رئيــس
الــوزراء هــون ســن تعــر فيهــا عــن قلقهــا بشــأن تــآكل املؤسســات الدميقراطيــة يف كمبوديــا .واصلــت منظــات املجتمــع املــدين املحليــة إرشاك العالمــات التجاريــة الدوليــة
إلثــارة مخاوفهــا مبــارشة مــع الحكومــة الكمبوديــة.ش
التأثــر :عندمــا أصــدرت الحكومــة تهـاً جنائيــة ذات دوافــع سياســية ضــد نشــطاء و ناشــطات حقــوق عامليــن بارزيــن يف أوائــل عــام  ،2018أعربــت رشكات املالبــس عــن
قلقهــا الواضــح ،ونتيجــة لذلــك ،طلبــت وزارة العمــل مــن املحكمــة إســقاط جميــع التهــم املوجهــة إىل ثالثــة نشــطاء بارزيــن مــن أجــل «ضــان حريــة تكويــن الجمعيــات».
يف أكتوبــر  /ترشيــن األول  ، 2018اجتمعــت جمعيــة  AAFAوجمعيــة العمــل العــادل مــع الحكومــة للتعبــر عــن مخاوفهــا بشــأن حقــوق العمــل والعــال يف كمبوديــا
وحثــت الحكومــة عــى وجــه التحديــد عــى تعديــل قانــون  2016التقييــدي الخــاص بالنقابــات العامليــة .ال تـزال منظــات املجتمــع املــدين والنقابــات العامليــة يف كمبوديــا
تواجــه طري ًقــا طويـاً إلعــادة إرســاء الحريــات األساســية ،ولكــن جهودهــا لالســتفادة مــن صــوت الــركات للتأثــر عــى الحكومــة اسـراتيجية واعــدة.ش
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الحالة  :8قانون املنظامت غري الحكومية يف أرمينيا ودعم طرف املعارضة
يف عــام  ،2014ابتعــد الرئيــس األرمينــي ســرج رسكســيان فجــأة عــن االتحــاد األورويب لينضــم إىل االتحــاد االقتصــادي األورايس املتحالــف مــع روســيا .خشــيت جامعــات
املجتمــع املــدين مــن أن تــؤدي هــذه الخطــوة إىل حملــة ضــد منظــات املجتمــع املــدين التــي ال تحبــذ السياســات الروســية ،كــا كان الحــال يف روســيا وبيالروســيا
وكازاخســتان .كــا كان متوق ًعــا ،يف أوائــل عــام  ، 2015بــدأت حملــة إعالميــة ســلبية بطيئــة ولكنهــا ثابتــة ضــد املنظــات غــر الحكوميــة األرمينيــة ،والتــي ُيفــرض أنهــا مــن
تأليــف خـراء وصحفيــن روس ،وتــم نرشهــا يف وســائل اإلعــام األرمينيــة .تضخــم األمــر إىل حملــة هائلــة ضــد املنظــات غــر الحكوميــة بقيــادة وســائل اإلعــام الروســية
املتحالفــة مــع الحكومــة والتــي حاولــت الرتويــج للصــورة النمطيــة للمنظــات غــر الحكوميــة عــى أنهــا «وكالء أجانــب» .يف هــذا الســياق ،قدمــت وزارة العــدل األرمينيــة
مــروع قانــون مرهــق ومق ّيــد للمنظــات غــر الحكوميــة .يف حــن يتطلــب القانــون الحــايل تقديــم تقاريــر كاملــة للحكومــة ،إال أن قانــون املنظــات غــر الحكوميــة
الجديــد ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك حيــث ســيتطلب مــن املنظــات غــر الحكوميــة تقديــم أســاء وتفاصيــل املشــاركني واملوظفــن واملســتفيدين .كــا خطــط القانــون
املائدة املستديرة للمجتمع املدين يف أرمينيا
املقــرح لتصنيــف أي منظمــة غــر حكوميــة تتلقــى متويـ ًـا أجنب ًيــا عــى أنهــا وكيــل أجنبــي.ش
) (ACGRCالصورة :املركز التحلييل للعوملة والتعاون اإلقليمي
الهــدف :حاميــة حــق املنظــات غــر الحكوميــة األرمينيــة يف العمــل بحريــة دون
تدخــل غــر مــرر مــن الحكومــة.ش

االســراتيجية :إطــاق حملــة واســعة النطــاق ضــد قانــون املنظــات غــر
الحكوميــة الــذي اقرتحتــه وزارة العــدل األرمينيــة.ش
األســاليب :مــن أجــل عكــس هــذا الجهــد ،قــادت إحــدى منظــات املجتمــع
املدين الرائدة يف أرمينيا  -املركز التحلييل للعوملة والتعاون اإلقليمي )- (ACGRC
حملــة لتعديــل القانــون .كان املجتمــع املــدين موحـ ًدا يف معارضتــه للقانــون ،لكنهــم
كانــوا بحاجــة إىل حلفــاء آخريــن ميكنهــم تســخري ضغــط ســيايس .أدركــت املنظمــة
أنــه ســيكون مــن الــروري وجــود نــواب معارضــن إىل جانبهــم للتعبــر عــن هــذه
املخــاوف بصــوت عــا ٍل يف الربملــان .و مبــا أن هــذه املــداوالت الربملانيــة تُــذاع عــر
وســائل اإلعــام العامــة ،فقــد ســمح لهــا هــذا النهــج أيضً ــا بالوصــول إىل جمهــور
أوســع .حــددت املنظمــة الحلفــاء املحتملــن الذيــن تتوافــق قيمهــم مــع عملهــا وهــا عضــوان مــن أعضــاء الربملــان املعارضــن كانــا قــد صوتــا ضــد قـرار االنضــام إىل االتحــاد
االقتصــادي األورايس .مل تســعى املنظمــة إىل إقامــة رشاكــة رســمية مــع الحــزب ككل ،بــل طــورت عالقــات مــع النائبــن اللــذان وافقــا عــى رفــع مطالبهــا إىل الربملــان .كان
هــذا أســلوبا جديـ ًدا تتبعــه املنظمــة  -كانــت يف الســابق قــد دعــت فقــط أعضــاء الربملــان أو الشــخصيات الحزبيــة السياســية للتحــدث يف املؤمتـرات ولكــن كانــت هــذه هــي
املــرة األوىل التــي تعمــل فيهــا معهــم كحلفــاء يدفعــون لتحقيــق نفــس األهــداف.ش
التأثــر :عــى الرغــم مــن أن املنظــات غــر الحكوميــة التابعــة للحكومــة ووســائل اإلعــام املواليــة للحكومــة شــوهت جهودهــم ،إال أن حملتهــم كانــت ناجحــة .كان
الضغــط الربملــاين والدبلومــايس حاسـ ًـا لتحقيــق هــذا النجــاح .أدت االجتامعــات بــن نــواب املعارضــة األرمينيــة والدبلوماســيني األوروبيــن يف يريفــان ،وكذلــك مــع رئيــس
حــزب الشــعب األورويب خــال زيــارة ألرمينيــا يف أبريــل  ،2015إىل الضغــط عــى حكومــة أرمينيــا لوقــف الجهــود نحــو متريــر قانــون املنظــات غــر الحكوميــة األكــر تقييـ ًدا.
ســاعدت هــذه املنــارصة يف األخــر يف إقنــاع الحكومــة بقبــول تعديــات املنظــات غــر الحكوميــة .ورغــم أنــه ليــس قانونًــا مثالي ـاً ،فقــد أزيلــت أخطــر النقــاط بســبب
جهودهــم يف التقريــب بــن نــواب املجتمــع املــدين واملعارضــن .ال تـزال منظــات املجتمــع املــدين األرمينيــة تواجــه هجــات مــن وســائل اإلعــام التــي ترعاهــا روســيا ،ولكــن
منــذ الثــورة يف عــام  ،2018يبــدو أن الحكومــة األرمينيــة الجديــدة قــد تكــون أكــر التزا ًمــا بحاميــة حقــوق املجتمــع املــدين.ش
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األسلوب هـ :التعامل مع التشهري والوصم
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف:ش

ش• إصالح صورة التنظيم والناشطني والناشطات

ش• اســتعادة الثقــة واملصداقيــة يف املجتمــع مــن خــال «إضفــاء الطابــع اإلنســاين»
عــى قــادة و قائــدات ونشــطاء و ناشــطات املجتمــع املــدين
ش• مواجهة الخوف وخطاب الكراهية
تعتــر العديــد مــن منظــات املجتمــع املــدين يف الســياقات التقييديــة هدفــا للحمــات
املتعمــدة لــإرضار مبصداقيتهــا وتقليــل الدعــم مــن الجمهــور .ميكــن أن تكــون مثــل
هــذه املعلومــات املضللــة والشــائعات واألكاذيــب ضــارة للغايــة .فبالنســبة لألفـراد ميكــن
أن تركــز عــى حياتهــم الخاصــة وتهــدد عائالتهــم .امــا بالنســبة للمنظــات ،فيمكنهــا
إجبــار املجموعــات عــى اإلغــاق .يف عــر وســائل التواصــل االجتامعــي  ،يكــون تأثــر
مثــل هــذه الحمــات هائــاً  ،وميكــن أن تتحــول املعلومــات الخاطئــة عــر اإلنرتنــت
برسعــة إىل تهديــدات جســدية خــارج اإلنرتنــت أيضً ــا.ش
ـكال عديــدة ،ولكــن غالبًــا مــا يتــم اســتخدام
ميكــن أن تتخــذ األكاذيــب والشــائعات أشـ ً

املحتويات

هــذا األســلوب عندمــا تتحــدى منظــات املجتمــع املــدين الوضــع الراهــن أو تدعــو إىل
املســاءلة أو تقــف يف طريــق املصالــح االقتصاديــة القويــة .ميكــن أن تــأيت الهجــات
مــن الســلطات الحكوميــة أو السياســيني أو العصابــات اإلجراميــة أو تجــار املخــدرات أو
الــركات أو املصالــح الصناعيــة و غريهــا كثــر .قــد يزعــم هــؤالء أن منظــات املجتمــع
املــدين مناهضــة للتنميــة ،أو معاديــة لــأرسة ،أو مواليــة للغــرب ،أو عمــاء أجانــب ،أو
إرهابيــة ،أو كل مــا ســبق .يف كثــر مــن األحيــان ،يتــم أيضً ــا تلبيــس هــذه الهجــات
طابعــا جنســانيا وجنســيا عنــد اســتخدامها ضــد املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان .حاملــا
يتــم تــداول هــذا التصــور يف وســائل اإلعــام ،مــن الصعــب عكــس ذلــك  -ولكنــه ليــس
مســتحيالً.ش
نتنــاول هنــا بع ـ ًدا واح ـ ًدا فقــط مــن هــذه القضيــة حيــث ننظــر يف كيفيــة اســتجابة
املنظــات عندمــا يتعــرض املجتمــع املــدين كقطــاع لهجــوم مــن خــال حملــة تضليــل.
ألن املجتمــع املــدين املســتقل كثــ ًرا مــا يتعــرض للهجــوم بهــذه األكاذيــب ،تحتــاج
حمــات املنــارصة إىل التخطيــط لكيفيــة الــرد عــى هــذه األنــواع مــن الهجــات .بعــد
وقــوع هجــوم ،مــن املهــم إصــاح صــورة املنظمــة داخــل املجتمــع وتعزيــز فكــرة أن
منظــات املجتمــع املــدين هــم أعضــاء رشعيــون يف املجتمــع .يف بعــض األحيــان ،ميكــن
التعامــل مــع الهجــوم كجــزء مــن جهــود املنــارصة املســتمرة ولكــن يف أحيــان أخــرى قــد
يحتــاج الهجــوم إىل معالجــة مبــارشة قبــل حــدوث أي يشء آخــر.ش
امرأة تشارك يف احتجاج للمطالبة مبحاسبة الحكومة
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املحتويات

الحالة  :9كيال تاز يف هنغاريا
فــوز فيكتــور أوربــان يف املجــر عــام  ، 2010طالــت عالمتــه الشــعبوية االســتبدادية املجتمــع املــدين مبــارشة .أصــدرت حكومتــه قانونًــا لعــام  2017ينظــم بشــكل صــارم
املنظــات ذات التمويــل األجنبــي ،ووصــف املنظــات غــر الحكوميــة بأنهــا «تهديــدات أمنيــة» و «عمــاء أجانــب» .إحــدى الحجــج املركزيــة للحكومــة هــي أن املنظــات
غــر الحكوميــة ،وخاصــة منظــات حقــوق اإلنســان ،تفتقــر إىل الرشعيــة ألنهــا ال متثــل مصالــح الشــخص العــادي .اســتجابة لحملــة الوصــم الهائلــة ،بــدأ االتحــاد املجــري
للحريــات املدنيــة مبــادرة تســمى «نحتــاج لإلتحــاد املجــري للحريــات املدنيــة» او «كيــا تــاز» باللغــة املجريــة.ش
الهــدف :تحويــل حملــة التشــهري ضــد املجتمــع املــدين إىل قصــة إيجابيــة مليئــة
باألمــل حــول مــا يســعى املجتمــع املــدين إىل تحقيقــه.ش
االسـراتيجية :إطــاق وســائل إعــام متعــددة األوجــه وتوســيع جهــود التوعيــة
إلظهــار الهنغاريــن أن منظــات املجتمــع املــدين تقــدم مســاهامت إيجابيــة للبــاد
وتدافــع عــن حقــوق جميــع الهنغاريــن.ش
األســاليب :واجــه االتحــاد املجــري للحريــات املدنيــة بشــكل مبــارش التشــهري والقوالــب النمطيــة والوصــم مــن خــال حملتــه عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
واس ـراتيجية التوعيــة .وبــدالً مــن رد الفعــل تجــاه نظريــات املؤامــرة أو حمــات الهجــوم  ،كان رده إيجاب ًيــا .بــدأت كحملــة هاشــتاج عــى وســائل التواصــل االجتامعــي،
لكنهــا تطــورت بعــد ذلــك إىل اسـراتيجية توعيــة أسســت عالقــات غــر محتملــة مــع رشائــح مختلفــة مــن املجتمــع املجــري التــي مل تكــن متعاطفــة مــع مجموعــات املجتمــع
املــدين .كتــب قــادة االتحــاد «أردنــا مواجهــة الهجــات املحتملــة الالإنســانية مــن خــال إضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى موظفينــا وعمالئنــا .قدمنــافريقنــا مــن خــال قصــص
مخصصــة عــر اإلنرتنــت أظهــرت [للجمهــور] أنهــم «واحــد منــا» وأن حقــوق اإلنســان تحمــي الجميــع «.ش
قصصــا حقيقيــة عــن حيــاة موظفيــه وناخبيــه لرســم قواســم مشــركة مــع املجريــن اآلخريــن للطعــن املبــارش يف االتهامــات الباطلــة .كــا وأكــد أن الدفــاع
اســتخدم االتحــاد ً
عــن حقــوق اإلنســان ال يفيــد فقــط منظــات املجتمــع املــدين يف العاصمــة ،ولكــن جميــع املواطنــن املجريــن يف جميــع أنحــاء البــاد .ثان ًيــا ،بــدأ االتحــاد حملــة لكســب
«الوســط القابــل لإلقنــاع» الــذي يقــف بــن الفصائــل املســتقطبة بشــكل متزايــد لألنظمــة السياســية املعــارصة .يشــر هــذا عــى وجــه التحديــد إىل املواطنــن الذيــن ليســوا
مــن أنصــار أوربــان ،ولكنهــم أيضً ــا ال يشــاركون كثـ ًرا مــع املجتمــع املــدين املجــري .رسعــان مــا وجــد االتحــاد أن الوســط املقنــع رسعــان مــا بــدأ املشــاركة يف حملــة الهاشــتاغ
مــن خــال مشــاركة قصصهــم وتأمالتهــم ،وهــو نجــاح مل يكــن مــن املمكــن تخيلــه يف الســابق يف بيئــة تآمــرت حكومــة أوربــان فيهــا منظــات املجتمــع املــدين وقســمت
املجتمــع سياسـ ًيا٤.ش
التأثــر :يف النهايــة  ،أظهــرت الرســائل مــا يؤيــده االتحــاد وليــس مــا يعارضــه كــا وأوضــح ايضــا رؤيتــه و آمالــه بــدالً مــن إثــارة الخــوف .باســتخدام لغــة بســيطة وروح
الدعابــة ،يقــوم االتحــاد باصــدار منشــورات تحتــوي عــى امليــات واالقتباســات امللهمــة ومقاطــع الفيديــو التــي تــرح مــا يفعلــه املجتمــع املــدين املجــري .اســتخدم أيضـاً
العديــد مــن قنــوات االتصــال وتجــاوز «املشــتبه بهــم املعتاديــن» مــن خــال مطالبــة مصممــي الجرافيــك واملوســيقيني والفنانــن اآلخريــن بنــر بيانــات حــول عملهــم .لقــد
ولّــد تدف ًقــا هائـاً مــن الدعــم مــن الجمهــور ،وظهــر يف عــدد التربعــات والشــهادات املكتوبــة مــن املواطنــن العاديــن لدعــم االتحــاد.ش
4 https://www.openglobalrights.org/dropping-the-defense-hopeful-stories-fight-stigma-in-hungary/
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الحالة  :10املدافعون واملدافعات عن حقوق املرأة يف مرص
منــذ عــام  ، 2015انخرطــت الحكومــة املرصيــة يف اعتــداء منهجــي وشــامل عــى املجتمــع املــدين بهــدف إســكات أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة أو جهــود محاســبة
الســلطات عــى االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق اإلنســان .باإلضافــة إىل التحديــات اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة التــي تعرقــل عمليــات منظــات املجتمــع املــدين ،يواجــه
املوظفون/املوظفــات والقيــادات يف منظــات املجتمــع املــدين هــذه أيضً ــا االف ـراء والوصــم يف وســائل اإلعــام املواليــة للحكومــة .تصــور الدعايــة الحكوميــة منظــات
املجتمــع املــدين املرصيــة عــى أنهــا دعــاة للقيــم األجنبيــة وعمــاء للغــرب أو متعاطفــن مــع اإلرهــاب .عــى الرغــم مــن الظــروف العدائيــة والخطــرة بشــكل ال يصــدق
للعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان ،يواصــل العديــد مــن املرصيــن الشــجعان خدمــة مجتمعاتهــم والــرد عــى هــذه الروايــة .وجــدت إحــدى منظــات املجتمــع املــدين البــارزة
 ،وهــي منظمــة لحقــوق املــرأة تدعــم ضحايــا العنــف املنــزيل  ،نفســها يف قلــب هــذه العاصفــة .تــم اســتهداف موظفــي منظــات املجتمــع املــدين والجهــات املكونــة لهــا
بشــكل مبــارش ،وشــعروا أنــه مل يعــد بإمكانهــم مواصلــة عملهــم بأمــان.ش
الهــدف :بنــاء دعــم عــام أوســع لعمــل منظــات املجتمــع املــدين واملدافعــن
واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف جهودهــم لخدمــة مجتمعاتهــم والنهــوض
بحقــوق اإلنســان األساســية.ش

االس ـراتيجية:
مصداقيتهــا.ش

األســاليب:

عكــس الوصمــة الســلبية ملنظــات املجتمــع املــدين واســتعادة

مــن أجــل مواجهــة محــاوالت الحكومــة لتشــويه ســمعة عملهــا

يف مجــال حقــوق اإلنســان ،أطلقــت منظمــة املجتمــع املــدين جهــ ًدا للوصــول إىل
«املؤثريــن» الســتعادة مصداقيتهــا وتوفــر درجــة مــن الحاميــة ملوظفيهــا .قــررت
املنظمــة إرشاك حليــف مهــم وغــر متوقــع  -القــادة الدينيــون عــى املســتوى املحــي
يف املجتمعــات التــي يخدمونهــا .اختــاروا توجيــه الجهــود خــارج القاهــرة للوصــول
إىل املحافظــات املهمــة التــي كانــت أقــل تعرضً ــا ملنظــات املجتمــع املــدين عــى
املســتوى الوطنــي .ســعى تواصلهــم إىل توضيــح املســاهامت اإليجابيــة التــي يقدمهــا
املجتمــع املــدين  -وتحديــدا ً املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان  -الســتقرار البــاد
وملــاذا كان مــن املهــم مواجهــة خطــاب الحكومــة .يف حــن ال يُعتــر القــادة الدينيــون
عــاد ًة مــن املؤيديــن الطبيعيــن ملنظمــة تدافــع عــن حقــوق املــرأة وتســعى إىل رفــع
مســتوى دور املــرأة يف املجتمــع ،فقــد أصبــح القــادة الدينيــون فعالــن يف توليــد
الدعــم العــام لقواعدهــم الشــعبية.ش
التأثــر :أفــادت املنظمــة أن تعاملهــا مــع الســلطات الدينيــة  ،مــن بــن أصحــاب املصلحــة اآلخريــن ،ســاعد يف توليــد املزيــد مــن الدعــم العــام لعمــل املجتمــع املــدين.
بينــا تواصــل الســلطات املرصيــة اســتهداف املجتمــع املــدين بالرتهيــب واالعتقــال والدعــاوى القانونيــة وحظــر الســفر ،فــإن هــذه الجهــود لعكــس الصــور النمطيــة الســلبية
عــى املســتوى املحــي رضوريــة لســامتهم وبقائهــم يف فــرة تحتــاج فيهــا منظــات املجتمــع املــدين إىل دعــم املجتمــع ملواجهــة هــذه الهجــات .وبــدالً مــن تضخيــم الصــور
النمطيــة الســلبية التــي تكرســها وســائل اإلعــام التــي تديرهــا الدولــة حــول املدافعــات عــن حقــوق املــرأة ،فــإن هــؤالء الحلفــاء يرفضــون اآلن مثــل هــذه الرســائل.ش
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األسلوب و :العمل مع املغرتبني
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف:ش

ش• توفــر الوصــول إىل الجامهــر التــي ال تســتطيع املجموعــات داخــل الدولــة
الوصــول إليهــا بأمــان
ش• الحــد مــن املخاطــر التــي تتعــرض لهــا املجتمعــات داخــل الدولــة التــي ســيتم
اســتهدافها يف منارصتهــا
ش• الحصول عىل مساعدة من مجموعة قوية رمبا تشارك قيم سكان البلد

املحتويات

أنــه مــن املهــم أن تتمتــع الحركــة بدعــم شــعبي ومصداقيــة بــن الســكان املحليــن ،فقــد
تتــاح ألفـراد املغرتبــن فــرص للقيــام باملنــارصة التــي لــن تكــون متاحــة ملــن هــم داخــل
الدولــة .غال ًبــا مــا يكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إىل الجامهــر  -مثــل الدبلوماســيني
أو املقرريــن الخاصــن لألمــم املتحــدة  -الذيــن لــن تتمكــن منظــات املجتمــع املــدين
داخــل الدولــة مــن االلتقــاء بهــم أو التواصــل معهــم بأمــان .غالبًــا مــا يكــون لــدى
املغرتبــن أيضً ــا فهــم قــوي لألســاليب املعينــة التــي تســتخدمها الحكومــة لقمــع املجتمــع
املــدين وقــد يكــون لديهــم رؤى خاصــة قــد ال ميتلكهــا الحلفــاء املتعاطفــون اآلخــرون.
يتمتــع نشــطاء ومجتمعــات املغرتبــن بالقــدرة عــى نــر الرســائل ،وبنــاء العالقــات مــع
الحلفــاء اآلخريــن ،والوصــول إىل املــوارد املاليــة والحصــول عــى جمهــور مــع صانعــي
السياســات يف البلــد املضيف.وهــو مــا ميثــل أساســيات بنــاء جيــدة للمنــارصة الناجحــة.ش

يف بعــض الحــاالت  ،ميكــن أن يكــون اســتخدام قــوة مجتمعــات االغـراب  -رجــال ونســاء
مواطنون/مواطنــات يعيشون/تعشــن يف الخــارج  -مكونًــا فعــالً لحملــة منــارصة .يف حــن

الحالة  :11املدافعون واملدافعات عن حقوق املرأة يف مرص
يف عــام  ، 2018كشــفت صحيفــة نيويــورك تاميــز وغريهــا مــن وســائل اإلعــام أن الحكومــة الصينيــة أنشــأت معســكرات اعتقــال يف مناطــق شــينجيانغ ملعاقبــة و «إعــادة
تعليــم» اإليغــور واألقليــات املســلمة األخــرى يف الصــن .وقــد أشــارت هــذه التقاريــر إىل أن أكــر مــن مليــون شــخص قــد وضعــوا يف هــذه املخيــات ،مبــن فيهــم األطفــال.
كان مجتمــع األويغــور داخــل الصــن  -وال يـزال  -يخضــع ملراقبــة شــديدة وتــم القبــض عــى العديــد ممــن حاولــوا رفــع أصواتهــم .كانــت قدرتهــم عــى كشــف اتســاع نطــاق
الحملــة ضــد ثقافــة وحيــاة األويغــور محــدودة بســبب عــدم القــدرة عــى الوصــول إىل العــامل الخارجــي واالعتــداء املبــارش عــى مجتمعهــم.ش
الهــدف :رفــع مســتوى الوعــي بشــأن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
التــي ترتكبهــا الحكومــة الصينيــة ضــد األويغــور يف شــينجيانغ والضغــط عــى
املجتمــع الــدويل ملعالجــة الوضــع.ش
االســراتيجية :تعزيــز التواصــل بــن املجموعــات املوجــودة يف دول االغــراب
واألفـراد عــى األرض لتوثيــق وكشــف االنتهــاكات ثــم تضخيمهــا مــن خــال منظــات
حقــوق اإلنســان املتعــددة األطـراف.ش
األســاليب :مجتمــع األويغــور يف دول االغ ـراب واســع ومنظــم جي ـ ًدا .يبلــغ
عددهــم مــا بــن  1.6-1.0مليــون ،وف ًقــا للمؤمتــر العاملــي لألويغــور ) . (WUCتــم
إبــاغ التقاريــر اإلعالميــة مــن خــال البحــث والكتابــة ملجموعــات املجتمــع املــدين
األويغوريــة يف دول االغ ـراب الذيــن كانــوا يتلقــون روايــات مبــارشة عــن املعاملــة
الالإنســانية .عــى وجــه الخصــوص ،لعبــت جهــود مــروع حقــوق اإلنســان األويغــور
ومقــره الواليــات املتحــدة (التــي تــم تشــكيلها يف عــام  )2004وجمعيــة األويغــور
األمريكيــة (التــي تشــكلت يف عــام  )1998دو ًرا مهـ ًـا يف الجهــود املبذولــة لتعزيــز

Diaspora Uyghur community protesting
at the White House in Washington, DC
Photo: Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images
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املحتويات

أوضــاع حقــوق اإلنســان لألويغــور وغريهــم مــن مجموعــات الســكان األصليــن يف شــينجيانغ .هاتــان املجموعتــان ،باإلضافــة إىل  WUCو ( Radio Free Asiaمــن بينهــم
صحفيــو خدمــة األويغــور مــن بــن الســجناء) ،كان لهــا تأثــر كبــر بنجــاح عــى الضغــط عــى  17عض ـ ًوا يف الكونجــرس األمريــي لحــث الحكومــة عــى فــرض عقوبــات
قانــون  Magnitskyالعاملــي ضــد املســؤولني الصينيــن 5ويف الدفــع بنجــاح لق ـرار عاجــل مــن الربملــان األورويب يف أكتوبــر  2018يتعلــق باســتخدام الصــن ملعســكرات
االعتقــال6.ش
التأثــر :أدى الكشــف عــن هــذه االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان إىل احتجــاج دويل .ظهــرت قــوة املغرتبــن يف التصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان بجــاء كبــر
مــن خــال جهــود الصــن إلســكات املغرتبــن .يف الواقــع ،لقــد دفعــوا الــدول الصديقــة للصــن  -مــر وفيتنــام وتايالنــد وغريهــا  -إىل إعــادة واســتجواب واحتجــاز االيغــور.
اماأولئــك الذيــن ظلــوا أحـرا ًرا يف الخــارج فواصلــوا الضغــط عــى املجتمــع الــدويل والواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب واألمــم املتحــدة للضغــط عــى الصــن الحـرام حقــوق
اإلنســان األساســية لهــذه الفئــة املســتضعفة مــن الســكان .عندمــا واجــه الحــزب الشــيوعي ضغطًــا دول ًيــا عــى أســاس الشــهادات املرعبــة وصــور األقــار الصناعيــة التــي تــم
نرشهــا مــع العديــد مــن هــذه التقاريــر ،اضطــر إىل الرتاجــع عــن نكرانــه للمعســكرات واالع ـراف بهــا ،عــى الرغــم مــن إرصارهــم عــى أن املعســكرات تهــدف إىل توفــر
«تدريــب فنــي و برمجــة مكافحــة التطــرف «.ش

األسلوب ز :االستخدام املبتكر للتقنيات الرقمية
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف:ش

ش• التنظيــم حيــث قــد ال تكــون القــدرة عــى االلتقــاء والتواصــل الشــخيص آمنــة
أو عمليــة
ش• ترسيع الجهود للوصول إىل جامهري أوسع ،ورمبا غري محتملة
ش• لفت االنتباه والفضول حيال إجراء املنارصة
ش• االلتفاف حول الرقابة التقليدية

الرغــم مــن أن االتصــال عــر اإلنرتنــت يوفــر مكانًــا بديــاً للتنظيــم والدعــوة ،ميكــن
أن تع ـ ّرض التقنيــات الرقميــة أيضً ــا منظــات املجتمــع املــدين والناشــطني والناشــطات
للخطــر .يجــب أن يكــون فهــم احتياجــات األمــن الرقمــي جــز ًءا مــن التخطيــط الخــاص
بــك .ميكــن االســتفادة مــن مــوارد األمــن الرقمــي الــواردة يف مالحــق هــذا الدليــل.ش
ـتحيل ،أو عــى األقــل
قــد يبــدو االنخـراط يف املنــارصة يف بيئــات شــديدة التقييــد أمـ ًرا مسـ ً
محفوفًــا باملخاطــر .ومــع ذلــك  ،هنــاك بعــض األمثلــة عــى الحمــات الرقميــة التــي
متنحنــا األمــل .يف هــذا املثــال  ،حقــق النشــطاء والناشــطات انتصــارات صغــرة يف معركــة
أكــر بكثــر .لكــن تذكــر أنــه حتــى الخطــوات الصغــرة هــي لبنــات أساســية يف الطريــق
.الطويــل نحــو العدالــة واحـرام الحريــات األساســية.ش

للتقنيــات الرقميــة تأثــر هائــل عــى الدفاع عــن حقــوق اإلنســان يف الســياقات التقييدية.
يوفــر االســتخدام املبتكــر للتقنيــات الرقميــة أدوات للحــد مــن التعــرض وإدارة الظهــور،
ال ســيام يف البيئــات التــي تكــون فيهــا حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات
محــدودة .كــا وفــرت العرائــض واملدونــات الصغــرة واملنصــات عــر اإلنرتنــت لصحافــة
املواطنــن أماكــن بديلــة حيــث ميكــن للمواطنــن اتخــاذ إجـراءات مبــارشة بشــأن القضايــا
التــي يهتمــون بهــا وميكنهــم البقــاء عــى اطــاع باألخبــار التــي قــد ال يتــم تغطيتهــا
يف وســائل اإلعــام الرئيســية .تســهل هــذه التقنيــات الرقميــة إج ـراءات املنــارصة لبنــاء
الشــبكات ،والوصــول إىل جامهــر جديــدة ،وحشــد التضامــن ،وبيانــات حشــد املصــادر،
وجمــع األمــوال ،وزيــادة الظهــور.ش
يف الســياقات التقييديــة ،قــد يُحظــر االجتــاع شــخص ًيا أو تنظيــم التجمعــات عل ًنــا .عــى
5 https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2018/8/rubio-colleagues-urge-trump-administration-to-sanction-human-rights-violators-in-china-s-xinjiang-region
6 https://www.uyghurcongress.org/en/uyghur-congress-applauds-european-parliament-resolution-urges-concrete-action/
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الحالة  :12حركة #أنا أيضا يف الصني
يف عــام  2018وعــى الرغــم مــن الرقابــة الشــديدة ،وصلــت حملــة #أنــا أيضــا إىل الصــن ،مــا حــث عــد ًدا مــن النســاء الصينيــات عــى التحــدث عــر اإلنرتنــت عــن
تجاربهــن مــع التحــرش الجنــي .مل تكــن وســائل اإلعــام تحقــق يف هــذه القضيــة أو تكتــب عنهــا ومل تكــن الرشطــة متعاطفــة ،لذلــك كان املــكان الوحيــد لنــر الشــكاوى
هــو اإلنرتنــت .كان الزخــم حــول هــذه اإلفصاحــات عضو ًيــا وعفو ًيــا  -مل يتــم تنظيمــه مــن قبــل أي منظمــة مســبقًا ،لكنــه يوضــح قــوة وســائل التواصــل االجتامعــي لتغيــر
التصــورات وفــرض اتخــاذ اجـراءات إذا اســتمر التدقيــق والضغــط ووصــل إىل كتلــة حرجــة.ش
هونغ كونغ #MeToo Rally ،

 Shutterstock.comالصورة :ماي جاميس

الهــدف :رفــع مســتوى الوعــي حــول انتشــار التحــرش الجنــي يف الصــن مــن
خــال كشــف حــاالت التحــرش الجنــي ومحاســبة املنتهكــن يف نهايــة املطــاف.ش
األســاليب :مبجــرد أن شــقت حركــة #أنــا أيضــا) مــي تــو( طريقهــا إىل الصــن،
نــرت النســاء طواعيــة تجربتهــن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي للمســاعدة يف
خلــق الوعــي بشــأن التحــرش الجنــي ورمبــا للحصــول عــى شــعور بالتضامــن بــن
أولئــك اللــوايت تعرضــن ملثــل هــذه االنتهــاكات .واحــدة مــن أكــر االدعــاءات شــهرة
قدمتهــا لــو تشيانتشــيان  ،الطالبــة الســابقة يف جامعــة بيهانــغ يف بكــن ،التــي اتهمــت
أســتاذًا بســوء الســلوك الجنــي يف منشــور عــى اإلنرتنــت .اســتجاب املراقبــون برسعة
و لكــن منشــورها انتــر عــى نطــاق واســع ؛ بعــد ذلــك  ،تقدمــت خمــس طالبــات
أخريــات مــن جامعــة بيهانــغ مبزاعــم مامثلــة ضــد نفــس األســتاذ .عــى الرغــم مــن
أن الســلطات حاولــت قمــع هــذه املزاعــم ،فقــد تــم فصــل األســتاذ مــن وظيفتــه
نتيجــة لذلــك .ومل يتوقــف الزخــم عنــد هــذا الحــد حيــث ظهــرت منشــورات مــن
جامعــات أخــرى أيضً ــا.ش

التأثــر:

قــام الطــاب والخريجــون واالســاتذة مــن عــدة جامعــات مبــا يف ذلــك

جامعــة بكــن وجامعــة فــودان وجامعــة ووهــان بتوجيه نــداءات عامة إىل الســلطات
الرتبويــة لتقديــم مجموعــة مــن إجـراءات املراقبــة والتأديــب ملنــع التحــرش الجنــي يف الحــرم الجامعــي .وقــع أكــر مــن  50أســتاذًا مــن الجامعــات يف جميــع أنحــاء البــاد
إعالنًــا يف  19ينايــر  2018يحثــون فيــه وزارة التعليــم عــى تقديــم توجيــه سياســة ملنــع التحــرش الجنــي يف الحــرم الجامعــي .مــن املؤكــد أن الحكومــة مل تقــدم سياســة
ملموســة حتــى اآلن ،ولكــن حقيقــة أن هــذه الدعــوات اكتســبت قــوة وأن الرقابــة ال تســتطيع الســيطرة بشــكل كامــل عــى التدفــق إمنــا يــدل عــى قــوة الدعــوة عــر
اإلنرتنــت حتــى يف بيئــة مثــل الصــن.ش
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الحالة  :13الحمالت عرب اإلنرتنت يف الربازيل
بحلــول عــام  ،2010كان االقتصــاد الربازيــي ينمــو بوتــرة جيــدة لكــن الفســاد كان قــد وصــل إىل أبعــاد كارثيــة .تســلل الفســاد تقري ًبــا إىل كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ولعــل أحــد أكــر أنــواع الفســاد شــيو ًعا يف الربازيــل هــو اختــاس األمــوال العامــة ،واملعــروف باســم ســوبرفاتورامنتا باللغــة الربتغاليــة (حرف ًيــا
«الفواتــر الفائقــة») .تســمح هــذه التقنيــة لألفـراد ،وخاصــة السياســيني ،بإثـراء أنفســهم مــن خــال العقــود العامــة مــع املؤسســات الخاصــة .ركــز هــذا النظــام الــروة يف
أيــدي النخبــة السياســية القليلــة .ردا ً عــى ذلــك ،قــررت منظــات املجتمــع املــدين يف الربازيــل تحــدي هــذه املامرســة وأطلقــت حملــة ملنــع السياســيني الفاســدين مــن
الرتشــح للمناصــب 8.يف حــن مل تكــن الربازيــل تعتــر مجــاال مغلقــا يف وقــت هــذه الحملــة ،كانــت القضيــة مثــرة للجــدل بشــكل ال يصــدق حيــث تطرقــت إىل أكــر القضايــا
حساســية وهــي املــال والســلطة .وبحســب مــا ورد ،قــال أحــد كبــار السياســيني إلحــدى منظــات املجتمــع املــدين املنخرطــة أن مــروع القانــون لــن يتــم متريــره أبـ ًدا «ألن
العديــد مــن أعضــاء الكونغــرس هــم أنفســهم يخضعــون للتحقيــق بتهمــة الفســاد».ش
ملصق لحملة مناهضة املامرسات الفاسدة يف الربازيل

الهدف:

املصدر :منظمة الشفافية الدولية

مكافحة الفساد املنهجي والواسع االنتشار يف الربازيل.ش

االسـراتيجية :إطــاق حملــة املجتمــع املــدين لتمريــر «فيشــيا ليمبــا»  ،قانــون
الســجل النظيــف ،وهــو اق ـراح طمــوح ملنــع السياســيني املدانــن بارتــكاب جرائــم
مــن الرتشــح للمناصــب.ش
األســاليب :نظــ ًرا لحساســية القضيــة وأن معظــم األعضــاء املنتخبــن لــن
يدعمــوا مــروع القانــون ،كان عــى منظــات املجتمــع املــدين الربازيليــة التفكــر
بشــكل خــاق يف كيفيــة خلــق موجــة دعــم ال ميكــن ألعضــاء الكونغــرس تجاهلهــا.
اســتخدمت منظــات املجتمــع املــدين بشــكل اس ـراتيجي قــوة التقنيــات الرقميــة
لتوليــد دعــم واســع النطــاق؛ تــم اإلعــان عــن مــروع القانــون مــن خــال عريضــة
عــر اإلنرتنــت اجتذبــت أكــر مــن نصــف مليــون توقيــع وتــم دعمهــا بــآالف املكاملات
الهاتفيــة ألعضــاء الربملــان .عندمــا غمــر هــذا اإلحتجــاج العــارم خطــوط الهاتــف،
حظــي باهتــام حقيقــي .عندمــا انتهــت الحملــة ،كان قــد وافــق أكــر مــن مليــوين
شــخص عــى هــذا االلتــاس8.ش
التأثــر :وافــق الربملــان الربازيــي عــى الترشيــع املقــرح وســط ضغــط شــعبي متزايــد .تــم منــع آالف املرشــحني مــن تــويل مناصبهــم ،فيــا اعتــر ثــورة الشــفافية .حــدث
مكســب مهــم آخــر يف عــام  2015نتيجــة  14شــه ًرا مــن الحمــات عــر اإلنرتنــت التــي ضاعفــت جهــود وســائل التواصــل االجتامعــي والتــي غطتهــا وســائل اإلعــام التقليديــة
أيضً ــا .ونتيجــة لذلــك ،أُعلــن أن متويــل الــركات ملرشــحي االنتخابــات غــر دســتوري.ش

7 https://secure.avaaz.org/page/en/highlights/
8 https://www.brookings.edu/opinions/clean-slate-law-raising-accountability-in-brazil/
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األسلوب ح :املنارصة القامئة عىل األدلة
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف

ش• الرد عىل املعلومات املضللة التي ترض بحجج املنارصة
ش• اظهار أن حملتهم مبنية عىل أدلة قوية
ش• لفت االنتباه والفضول حيال إجراء املنارصة
ش• وضــع توصيــات مبنيــة عــى حقائــق ثابتــة ،بــدالً مــن اآلراء أو املفاهيــم
الخاطئــة

الحالة  :14حملة البيانات يف كينيا

املحتويات

تشــر املنــارصة القامئــة عــى األدلــة إىل املبــادرات التــي تســتخدم البيانــات والحقائــق
الكميــة للتأثــر عــى النقــاش العــام حــول قضيــة منــارصة .ميكــن ملثــل هــذه األدلــة أن
تجعــل الحجــج أكــر مصداقيــة وتوفــر أرقا ًمــا ملموســة ملزاعــم انتهــاكات الحقــوق أو
التهميــش أو عــدم املســاواة أو التمييــز .ت ُســتخدم املنــارصة املبنيــة عــى األدلــة أيضً ــا
للــرد عــى املعلومــات املضللــة واألخبــار املزيفــة مــن الحكومــات والجهــات الفاعلــة غــر
الحكوميــة .يعتربهــذا مهــا يف الســياقات التقييديــة حيــث يتــم تصميــم الهجــات عــى
منظــات املجتمــع املــدين لتقليــل ثقــة الجمهــور فيهــا .بطبيعــة الحــال ،قــد يكــون مــن
الصعــب العثــور عــى بيانــات قويــة يف الســياقات التقييديــة ،ولكــن قــد تكــون منظــات
املجتمــع املــدين أيضً ــا قــادرة عــى إنتــاج أدلــة خاصــة بهــا بالرشاكــة مــع الجامعــات
واملؤسســات البحثيــة.ش

اع ُتــر تطويــر قانــون منظمــة املنفعــة العامــة يف كينيــا لعــام  2013قصــة نجــاح فقــد أُعــد بالتشــاور مــع املجتمــع املــدين واتبــع أفضــل املامرســات الدوليــة لتنظيــم املجتمــع
املــدين .ومــع ذلــك  ،قبــل تنفيــذ مــروع القانــون  ،كان عــى املجتمــع املــدين الكينــي التعبئــة لــدرء العديــد مــن املحــاوالت إلضعــاف القانــون ولعــل أكرثهــا إثــارة للقلــق
كان التعديــل الــذي اقرتحتــه الحكومــة يف عــام  2013والــذي كان مــن شــأنه أن يقيــد التمويــل األجنبــي الحيــوي للمنظــات بــدون وجــه حــق.ش
الهــدف :ضــان عــدم مواجهــة منظــات املجتمــع املــدين الكينيــة ألي قيــود
إضافيــة يف التمويــل أو البيئــة التشــغيلية.ش
االســراتيجية :زيــادة الوعــي فيــا يتعلــق بفائــدة قطــاع املجتمــع املــدين
للمجتمــع الكينــي وإبــراز اآلثــار الســلبية التــي قــد ترتتــب عــى تعديــل قانــون
منظمــة املنفعــة العامــة عــى كينيــا.ش
األســاليب :إلثبــات مســاهامت املجتمــع املــدين امللموســة يف االقتصــاد الكينــي،
أطلــق ائتــاف مــن منظــات املجتمــع املــدين الكينيــة حملــة منــارصة قامئــة عــى
األدلــة تســتند إىل األبحــاث التــي رصــدت الفوائــد االقتصاديــة امللموســة للمجتمــع
املــدين .أنتجــت الحملــة أدلــة أكــدت أن املجتمــع املــدين ســاهم بأكــر مــن  1.2مليــار
دوالر يف االقتصــاد الكينــي ،وظّــف عــد ًدا أكــر مــن النــاس مــن قطــاع التصنيــع،
واســتفاد ماليــن الكينيــن يف جميــع أنحــاء البــاد  ،وخاصــة املجتمعــات املهمشــة.
بنــا ًء عــى هــذه النتائــج  ،أصــدرت منظــات املجتمــع املــدين بيانــات صحفيــة كــا
أطلقــت حملــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي وعقــدت مســرات عامــة مــع
رســائل ترتكــز عــى القيمــة االقتصاديــة للمجتمــع املــدين للبــاد.ش

مواجهة بني املتظاهرين والرشطة يف نريويب بعد أن حظرت الرشطة مظاهرة منظمة

الصورة :مجهول  ،نريويب  ،كينيا  ،فرباير 2014

التأثــر :كان املجتمــع املــدين قــادرا ً عــى تقديــم جبهــة موحــدة برســالة قامئــة عــى البيانــات اســتقطبت مجموعــة واســعة مــن الجمهــور .بســبب هــذه الحملــة جزئ ًيــا،
أرجــأ الربملــان الكينــي إقـرار تعديــات قانــون منظمــة املنفعــة العامــة املقرتحــة إلتاحــة الوقــت للتشــاور مــع قطــاع املجتمــع املــدين.ش
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األسلوب ط :التقايض االسرتاتيجي يف البيئات التقييدية
يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف

ش• جــذب اهتــام وســائل اإلعــام لرفــع مســتوى الوعــي العــام عــى املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي والــدويل
ش• دعــم التحالفــات القويــة بــن مختلــف أج ـزاء املجتمــع املــدين  ،مبــا يف ذلــك
املحامــون والنشــطاء والناشــطات ووســائل اإلعــام
ش• التأثــر عــى ســلوك الســلطات أو تنفيــذ السياســات التــي ميكــن أن يكــون لهــا
تأثــر حقيقــي عــى املجتمــع املــدين والقضايــا القامئــة عــى الحقــوق
تعــرف نقابــة املحامــن األمريكيــة التقــايض االسـراتيجي بأنــه «يشــمل منظمــة أو فــر ًدا
يتــوىل قضيــة قانونيــة كجــزء مــن اسـراتيجية لتحقيــق تغيــر منهجــي أوســع .قــد تخلــق
القضيــة تغيـ ًرا إمــا مــن خــال نجــاح اإلجـراء نفســه وتأثــره عــى القانــون أو األســبقية
أو السياســة أو عــن طريــق الكشــف العلنــي عــن الظلــم وزيــادة الوعــي وإحــداث تغيــر
أوســع « .يكــون التقــايض االسـراتيجي أســلوبا أكــر فاعليــة إذا تــم اســتخدامه كجــزء مــن
حملــة منــارصة أوســع.ش
يف الســياقات التقييديــة  ،قــد تكــون اإلج ـراءات القضائيــة متحيــزة كــا قــد تفتقــر إىل
الشــفافية .ومــع ذلــك ،حتــى إذا مل يفــز املجتمــع املــدين بدعــوى التقــايض ،فال تـزال هناك

املحتويات

فوائــد مــن هــذا الجهــد .قــد تشــمل الفوائــد تغيــر املناقشــة العامــة ،أوتعزيــز متكــن
الفــرد أو املجتمــع ،أو دفــع الــوكاالت أو الــوزارات لتغيــر ســلوكاتها .واألفضــل مــن ذلــك،
عندمــا تكــون نتيجــة القضيــة إيجابيــة ،فيمكــن أن تشــكل ســابقة ملنــع انتهــاكات
حقــوق اإلنســان يف املســتقبل .ميكــن أن تــؤدي القضايــا الناجحــة إىل قــرار قضــايئ
يتســبب يف تغي ـرات مبــارشة أوغــر مبــارشة يف السياســة والقانــون وإج ـراءات املحاكــم
واملؤسســات.ش
ميكــن للتقــايض االســراتيجي أيضً ــا أن يســتهدف املنظــات اإلقليميــة إذا فشــلت
اإلج ـراءات القضائيــة عــى املســتوى الوطنــي يف توفــر العدالــة للناجــن مــن انتهــاكات
حقــوق اإلنســان .ميكــن للمنظــات اإلقليميــة أو الدوليــة أيضً ــا دعــم القواعد أو الســوابق
ملبــادرات املنــارصة .ســاعدت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ولجنــة البلــدان
األمريكيــة لحقــوق اإلنســان يف هــذه األنــواع مــن التقــايض االس ـراتيجي يف املــايض.ش

املحكمة األوروبية لحقوق االنسان

الصورة :ميشيل كريستني © مجلس أوروبا
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الحالة  :15الدراسات اإلعالمية والقانونية يف تركيا
منــذ محاولــة االنقــاب الفاشــلة يف عــام  ، 2016اســتخدم الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان كل الوســائل لخنــق املجتمــع املــدين وخنــق أي نــوع مــن املعارضــة .اعتقلــت
الحكومــة مئــات الصحفيــن الذيــن انتقــدوا الحكومــة أو أعربــوا عــن تعاطفهــم مــع الســكان األكـراد يف البــاد .ذكــرت لجنــة حاميــة الصحفيــن أن تركيــا مــن بــن أكــر الــدول
التــي تســجن الصحفيــن يف العــامل وأن أكــر مــن  160صحف ًيــا كانــوا يف الســجن حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر .تــم إطــاق جمعيــة دراســات اإلعــام والقانــون يف تركيــا يف
عــام  2018كشــبكة مــن الصحفيــن واملحامــن الذيــن ســيعملون م ًعــا لصــد االعتــداءات عــى الحريــات األســايس.ش

فريق من املحامني األتراك يف مجال املنارصة  ،املحكمة الدستورية يف أملانيا

الهدف:

الصورة :جمعية دراسات اإلعالم والقانون

حامية حرية التعبري واإلعالم يف تركيا.ش

االســراتيجية :لتحــدي الحملــة املتزايــدة عــى حريــة التعبــر مــن خــال
التقــايض االسـراتيجي عــى املراحــل املحليــة والدوليــة لتضخيــم الضغــط الــدويل عــى
تركيــا.ش
األســاليب :ال يحصــل العديــد مــن الصحفيــن واملحامــن األتــراك الذيــن
تــم اعتقالهــم واتهامهــم عــى محاكمــة عادلــة ألن املحاكــم يف تركيــا تفتقــر إىل
االســتقالل الكامــل .بينــا يواصــل محامــو جمعيــة دراســات اإلعــام والقانــون
متابعــة القضايــا مــن خــال املحاكــم الرتكيــة للدفــاع عــن الصحفيــن الذيــن ُســجنوا
ظلـاً ،فقــد رفعــوا أيضً ــا قضايــا إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .لقــد كان
هــذا االســلوب ناج ًحا لعــدة أســباب؛ فعــى الرغــم مــن أن تركيــا نــأت بنفســها
عــن عمليــة االنضــام إىل االتحــاد األورويب ،إال أن الحكومــة الرتكيــة ال ت ـزال تهتــم
بشــدة بالــرأي الــدويل وال ســيام عالقتهــا مــع االتحــاد األورويب .إن جمعيــة دراســات
اإلعــام والقانــون قــادرة عــى االســتفادة بشــكل اسـراتيجي مــن الديناميكيــات الجيوسياســية مــن خــال متابعــة العمليــات الثنائيــة بــن االتحــاد األورويب وحكومــة تركيــا
لالســتفادة مــن فــرص املنــارصة املحتملــة .يف الوقــت نفســه ،يســتطيع محامــو جمعيــة دراســات اإلعــام والقانــون مراقبــة اإلج ـراءات القضائيــة املحليــة ومواءمتهــا مــع
إج ـراءات املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .عــى ســبيل املثــال  ،قــد يختــار املحامــون العاملــون مــع املنظمــة «تأخــر» العديــد مــن إج ـراءات املحاكــم املحليــة إذا
شــعروا أن ذلــك قــد يــأيت بنتائــج عكســية عــى الق ـرار املنشــود مــن قبــل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .مــن خــال العمــل عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي،
تســتطيع جمعيــة دراســات اإلعــام والقانــون اكتســاب الزخــم وجــذب اهتــام وســائل اإلعــام املحليــة والدوليــة  ،مــا يســاعد عــى إبقــاء انتهــاكات الحكومــة الرتكيــة
تحــت األضــواء.ش
التأثــر :دافعــت جمعيــة دراســات اإلعــام والقانــون يف العــام األول مــن عملهــا عــن ُ 52مــوكِّل  10 -منهــم كانــوا مــن الصحفيــن املســجونني .يف عــام  ، 2017كان
املؤســس املشــارك للجمعيــة ومحامــي حقــوق اإلنســان فيســيل أوك جــز ًءا مــن فريــق قانــوين قــدم طل ًبــا إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان نيابــة عــن الصحفيــن
شــاهني ألبــاي ومحمــد ألتــان بتهــم ملفقــة تتعلــق باإلرهــاب .تــم تأييــد إدانتهــم يف املحاكــم الرتكيــة ،ولكــن بعــد شــهور مــن املنــارصة واملشــاركة ،قضــت املحكمــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان بــان إدانتهــا كانــت ظلــا خطــأ وأمــرت الحكومــة الرتكيــة بدفــع  21500يــورو أللتــان وألبــاي .وبينــا تــم اإلفـراج عنهــم فقــط بعــد صــدور حكــم إيجــايب
يف نهايــة املطــاف مــن املحكمــة الدســتورية الرتكيــة ،كان حكــم املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مبثابــة رســالة قويــة.ش

34

ADVOCACY IN RESTRICTED SPACES: A TOOLKIT FOR CSOs

املحتويات

الحالة  :16حملة ضد فاتورة مكافحة املثلية الجنسية يف أوغندا
يف عــام  ، 2009تــم تقديــم مــروع قانــون مكافحــة الشــذوذ الجنــي يف أوغنــدا لتوســيع تجريــم املثليــة الجنســية مــن خــال فــرض عقوبــات عــى «املســاعدة والتحريــض»
و «الرتويــج» للمثليــة الجنســية .يف حالــة إق ـراره ،ســيقيد مــروع القانــون املجموعــات التــي تعمــل عــى وجــه التحديــد يف قضايــا املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل
الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســية وثنائيــي الجنــس (مجتمــع امليــم) وغريهــا مــن منظــات املجتمــع املــدين التــي تقــدم خدمــات الصحــة والتعليــم وغريهــا مــن الخدمــات
ـيم عــى مجتمعــات مليــم
التــي تفيــد مجتمــع امليــم .أدرك منتــدى التوعيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وهــو منظمــة أوغنديــة لحقــوق اإلنســان ،أن هــذا ميثــل خطـ ًرا جسـ ً
التــي يخدمونهــا .لكــن مــروع القانــون احتــوى أيضً ــا عــى أحــكام قــد يكــون لهــا عواقــب أوســع ،فعــى ســبيل املثــال ،نــص القانــون عــى أنــه يتعــن عــى املجموعــات
ـض.ش
اإلبــاغ عــن أي شــخص مــن مجتمــع امليــم  -مــا ســيؤثر عــى منظــات املجتمــع املــدين الرئيســية أيـ ً
موظفو ومحامو منتدى التوعية وتعزيز حقوق اإلنسان مبناسبة صدور حكم محكمة عدل رشق إفريقيا

الهــدف :دحــر مــروع قانــون مكافحــة املثليــة الجنســية و إذا مل يكــن ذلــك
ممكنــا ،إزالــة أكــر األحــكام رضرا وإرضارا مــن مــروع القانــون.ش

الصورة :منتدى التوعية بحقوق اإلنسان وتعزيزها اوغندا

االس ـراتيجية :نظ ـ ًرا ألن قضيــة حقــوق املثليــن واملثليــات ومزدوجــي امليــل
الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســية مثــرة لالنقســام للغايــة يف أوغنــدا ،قــررت
وغريهــا مــن املجموعــات ذات التفكــر املامثــل أنهــا ســتحقق املزيــد مــن النجــاح
إذا متكنــت مــن توســيع املعارضــة ملــروع القانــون وجعــل منظــات املجتمــع
املــدين الرئيســية إىل جانبهــا .للقيــام بذلــك ،بــدالً مــن الرتكيــز فقــط عــى الحاجــة
إىل إلغــاء تجريــم املثليــة الجنســية ،حشــدت اس ـراتيجيتهم الدعــم عــر املجتمــع
املــدين ملعارضــة محاولــة الحكومــة تقييــد أنشــطة املنظــات غــر الحكوميــة وحريــة
تكويــن الجمعيــات بشــكل عــام.ش
لتنفيــذ اس ـراتيجيته ،ســاهم منتــدى التوعيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف بنــاء تحالــف متعــدد القطاعــات يضــم  50منظمــة لدحــر هــذا الترشيــع.
األســاليب:
شـكّل تنــوع التحالــف مصــدر قوتــه  -فقــد اشــتمل عــى العديــد مــن منظــات حقــوق اإلنســان الرئيســية العاملــة يف قضايــا مثــل مجموعــات حقــوق األطفــال واملحامــون
ـال للغايــة
ومجموعــات حقــوق العاملــن يف مجــال الجنــس ومجموعــات حقــوق اإلنســان األخــرى .مــن خــال االنضــام م ًعــا تحــت مظلــة واحــدة ،كان هــذا التحالــف فعـ ً
.وقــدم الحاميــة للناشــطني والناشــطات الذيــن يقــودون هــذه الجهــود .كان هــذا مهـ ًـا للغايــة يف بلــد يتســم بالعــداء والعنــف تجــاه أفـراد مجتمــع امليــم
كانــت دعــوة التحالــف فعالــة يف منــع متريــر مــروع القانــون ملــدة أربــع ســنوات ،ولكــن يف نهايــة املطــاف تــم متريــر القانــون يف ديســمرب  .2013حينهــا تحــول التحالــف
إىل التقــايض االسـراتيجي .عــى الرغــم مــن هجــات الحكومــة ،اســتمر التحالــف وقــام بطعــن القانــون يف املحكمــة الدســتورية .لتقديــم القضيــة ،تــم ضــم مجموعــة مــن
 10مــن مقدمــي االلتامســات؛ مل تقترصاملجموعــة فقــط عــى مجتمــع امليــم ،ولكــن شــملت أيضً ــا أســتاذ قانــون ،وعضــوا يف الحــزب الحاكــم ،وعضــوا يف املعارضــة ،وطبيبــا،
ومنظــات ســائدة .ومــرة أخــرى ،كانــت اسـراتيجية توســيع الحملــة خــارج مجتمــع امليــم .رضوريــة لنجاحهــم.ش
التأثــر :أصــدرت املحكمــة الدســتورية حكـاً رسيعـاً :يف آب  /أغســطس  ،2014ألغــت القانــون حتــى قبــل تنفيــذه .كــا نقــل هــذا التحالــف النضــال إىل املســتوى
اإلقليمــي مــن خــال طرحــه يف املحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب .قضــت املحكمــة بأنهــا لــن تنظــر يف القضيــة ألنهــا كانــت قيــد نظــر محكمــة أوغنديــة،
لكــن حكمهــا جــذب انتبــاه وســائل اإلعــام والدعــم الــدويل مــا ســاعد يف النهايــة اسـراتيجية املنتــدى .أظهــر منتــدى التوعيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وحلفــاؤه أن القانــون
يجــب أن يحمــي املجتمــع بــأرسه ،وليــس مجموعــة واحــدة فقــط.ش
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األسلوب ياء :املقاومة الثقافية الخالقة

وهــو برنامــج تابــع ملركــز ضحايــا التعذيــب ،والــذي يســاعد النشــطاء عــى أن يصبحــوا
أكــر فعاليــة مــن خــال التفكــر االسـراتيجي والتخطيــط التكتيــي .ملزيد مــن املعلومات
.حــول عملهــم  ،يرجــى زيــارة:س.www.newtactics.org

يساعد هذا االسلوب منظامت املجتمع املدين يف

ش• التواصــل مــع املواطنــن بطريقــة أقــل سياســية وتصــل إىل عــدد أكــر مــن
النــاس
ش• يجذب االنتباه ويخلق تصو ًرا إيجاب ًيا للمجتمع املدين
ش• زيادة وضوح أعامل املنارصة
املقاومــة الثقافيــة اإلبداعيــة هــي تكتيــك ميكــن للفنانــن والنشــطاء أن يضغطــوا مــن
أجــل التغيــر باســتخدام الثقافــة والفنــون يف حمــات املنــارصة .ميكــن أن تحظــى
التكتيــكات الثقافيــة باهتــام عــام إيجــايب وتســاعد غري النشــطاء عــى الشــعور باالرتباط
باملوضــوع .ميكــن للمقاومــة الثقافيــة أن تغــر أفــكار النــاس حــول مــا هــو ممكــن يف
املجتمــع املــدين .قــد تجمــع هــذه التكتيــكات بــن قضايــا املنــارصة والرياضــة والفــن
واملوســيقى والثقافــة الشــعبية للحصــول عــى مزيــد مــن الدعــم العــام للهــدف.ش
يعتمد هذا القســم واألمثلة املقدمة بشــكل كبري عىل العمل املؤثر لـ ، New Tactics

هنــاك العديــد مــن الفوائــد الســتخدام املقاومــة اإلبداعيــة .يتواصــل مــن خــال أمنــاذج
يســهل فهمهــا وميكــن استنســاخها بســهولة .يف الســياقات التقييديــة حيــث قــد ال تكــون
أنشــطة املنظــات غــر الحكوميــة التقليديــة آمنــة ،قــد تكــون التكتيــكات الثقافيــة
طريقــة أقــل خطــورة لبنــاء الدعــم الشــعبي والتأثــر عــى أهــداف معينــة .يف الســياقات
شــديدة التقييــد ،تعــد أيضً ــا طريقــة آمنــة لبنــاء القــدرة التنظيميــة ألن العمــل مــع
الفنــون يبنــي مهــارات التخطيــط والتنســيق وإدارة املــوارد يف املنظمــة .ميكــن أيضً ــا
اســتخدام هــذه التكتيــكات بنجــاح بواســطة شــبكات أكــر مرونــة أو مجموعــات مــن
النشــطاء الذيــن ينظمــون أنفســهم بأنفســهم٩.س
توضــح دراســات الحالــة التاليــة بعــض أســاليب املقاومــة الثقافيــة التــي تســتخدمها
املجموعــات يف ســياقها املحــدد.ش
متظاهر يعزف عىل الكامن خالل احتجاج ضد الرئيس نيكوالس مادورو يف كاراكاس  ،فنزويال

 Getty Imagesعرب : Federico Parra / AFPالصورة

9 https://www.newtactics.org/conversation/cultural-resistance-power-music-and-visual-art-protest
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األعامل الفنية

غــزة :يعمــل الحــوش ١٠مــع فنانــن قليــي التمثيــل لتســليط الضــوء عــى التحديــات
التــي يواجههــا ســكان غــزة ،باإلضافــة إىل قدرتهــم عــى الصمــود ،مــن خــال عــرض
الفــن يف مــكان عــام .أطلقــت املنظمــة «هــذه أيضــا غــزة :احتفــال بالفنــون البرصيــة
املعــارصة مــن قطــاع غــزة» .عــرض املعــرض أعــال  38رســا ًما ومصــو ًرا وصانعــي أفــام
وفنــاين فيديــو مــن غــزة عــر مزيــج مــن الوســائط مبــا يف ذلــك األفــام والرســم والتصويــر
الفوتوغ ـرايف والفيديــو وفــن امللصقــات واملوســيقى واملناقشــة العامــة.س
روســيا :يف يكاترينبــورغ ،واجــه املواطنــون مشــاكل خطــرة تتعلــق بجــودة الطــرق  ،والتي
تجاهلهــا السياســيون املحليــون .لجــذب االنتبــاه  ،قــام الفنانــون يف  URA.RUالجامعية
برســم الحفــر ١١بوجــوه الحاكــم والعمــدة ونائــب العمــدة .تــم اســتبدال أفواه السياســيني
باألرصفــة املتشــققة والحــى والطــوب .ثــم قامــت املجموعــة بوضــع كام ـرات خفيــة
حــول مواقــع العمــل الفنــي .عندمــا أرســل السياســيون العــال لرســم الصــور ،تــم
تســجيل أفعالهــم عــى الفيديــو ونرشهــا عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،مــا أجربهم
عــى معالجــة املشــكلة أخـ ًرا.ش
ســوريا :تــم تشــكيل منظمــة كــش ملــك  ١٢مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب الذيــن
يعملــون مــن أجــل العدالــة والحريــة والكرامــة .مــن خــال حملــة ، Syria Bansky
تهــدف املنظمــة إىل اســتخدام الجرافيتــي الــذي يشــر إىل ميــات ثقافــة البــوبالدوليــة
لتضخيــم األصــوات مــن داخــل ســوريا وإنهــاء ال ـراع.ظ

فن الشارع من إنتاج مرشوع بانكيس سوريا
تصوير :كش مالك  ،سوريا

تشــييل :خــال ديكتاتوريــة بينوشــيه ،نظمــت النســاء التشــيليات أنفســهن إلنشــاء
أربيلــراس ،أو املفروشــات ، 4التــي جــاءت لرتمــز إىل احتجاجهــن عــى الديكتاتوريــة
ووحشــيتها ضــد الشــعب .تــم بيــع آربيلـراس كوســيلة للنســاء لكســب الدخــل وإخفــاء
الرســائل التــي تــم تداولهــا يف جميــع أنحــاء شــييل وخارجهــا.ش

إجراءات وسائل التواصل االجتامعي
إرسائيــل :يف كانــون األول (ديســمرب)  ،2015حظــرت وزارة التعليــم اإلرسائيليــة إدراج •
روايــة  - ١٤ Borderlineوهــي قصــة حــب بــن رجــل فلســطيني وامــرأة إرسائيليــة
 يف مناهــج املــدارس الثانويــة .ردا عــى ذلــك ،صنعــت تايــم آوت تــل أبيــب رشيــطفيديــو بعنــوان «قبلــة اليهــود والعــرب» لالحتجــاج عــى الحظــر .جمــع الفيديــو أزوا ًجــا
ـال ،مجتمــع امليــم ،غربــاء وأزواج  ،للتقبيــل
مختلفــة مــن العــرب واليهــود ،نســا ًء ورجـ ً
أمــام الكامــر .١٥نظـ ًرا لشــعبية الفيديــو ،أدى الحظــر إىل نتائــج عكســية وزادت مبيعــات
الكتــب بشــكل كبــر.ش
10 https://www.newtactics.org/comment/5487#comment-5487
11 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/19/russia-potholeportraits-activists-banksy
12 https://www.keshmalek.org/syria-banksy/
13 http://www.coha.org/chilean-women%E2%80%99s-resistance-inthe-arpillera-movement/
14 https://www.theguardian.com/world/2016/jan/01/novel-aboutjewish-palestinian-love-affair-is-barred-from-israeli-curriculum
15 https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/07/jews-arabsisrael-kiss-book-video
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تركيــا :بينــا قامــت القنــوات اإلخباريــة حــول العــامل بتغطيــة املظاهـرات املتصاعــدة يف
حزي ـران  /يونيــو  ،2013بثــت املحطــة اإلخباريــة الحكوميــة فيلـ ًـا وثائق ًيــا عــن طيــور
البطريــق .ردا ً عــى ذلــك  ،تبنــت الحركــة االحتجاجيــة البطريــق كرمــز للرقابــة الحكومية.
بــدأت صــور طيــور البطريــق ١٦تنتــر عــر وســائل التواصــل االجتامعــي .تحــت الضغــط ،
شــجع الرئيــس عبــد اللــه جــول وســائل اإلعــام عــى تغطيــة املظاهـرات.ش

إجراءات وسائل التواصل االجتامعي

بولنــدا :تســتخدم منظمــة  Nigdy Wiecej (Never Again) ١٦الثقافــة الشــعبية
لبنــاء شــبكة شــبابية مناهضــة للعنرصيــة يف بولنــدا .املجموعــة تصــل إىل الشــباب يف
موســيقى الــروك ومباريــات كــرة القــدم لنــر الوعــي بشــأن خطــاب الكراهيــة .مــن
خــال هــذه الحملــة ،تقــوم املنظمــة بتثقيــف وتجنيــد الحارضيــن لالنضــام إىل شــبكة
تراقــب وتبلــغ عــن الجامعــات الفاشــية الجديــدة والعنرصيــة يف مســقط رأســهم .بــدأت
املنظمــة حمــات حــول األحــداث الشــبابية مبــا يف ذلــك «موســيقى ضــد العنرصيــة» و
«لنطــرد العنرصيــة مــن املالعــب».ش
أوكرانيــا :أقــام رشيــك اليــف اليــن يف أوكرانيــا معــارض تســلط الضــوء عــى القيــود •
املفروضــة عــى حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات خــال بطولــة
«يــورو  . UEFA »2012كانــت جهودهــم تهــدف إىل جــذب انتبــاه الجمهــور يف أوكرانيــا
واملجتمــع الــدويل لزيــادة الوعــي بشــأن تدهــور حالــة حقــوق اإلنســان يف أوكرانيــا.
نظـ ًرا ألن البطولــة جمعــت رشيحــة مــن الســكان ال تســتطيع مجموعــة حقــوق اإلنســان
الوصــول إليهــا عــادةً ،فقــد أفــادوا أن هــذا النهــج جعلهــم أقــرب إىل األشــخاص الذيــن ال
يتلقــون معلومــات حــول قضايــا حقــوق اإلنســان بشــكل منتظــم.ش

ماتريوشكا جرافيتي  ،عىل غرار فرقة البانك روك الروسية االحتجاجية  ،بويس ريوت

الصورة 2 :سعيد

16 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/09/turkey-mainstream-media-penguins-protests
17 http://www.nigdywiecej.org/en/
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املحتويات

الجــزء الثالث
املوارد

امللحق أ :تقييم املخاطر

يجــب عــى املجموعــات يف ســياق مقيــد إجــراء تقييــم للمخاطــر قبــل بــدء حملــة
املنــارصة .سيســاعد هــذا عملــك عــى أن يكــون أكــر أمانًــا واســتدامة .يف الواقــع
 ،إذا افرتضــت أن التهديــدات ســتحدث فلــن تتفاجــئ وســتكون قــاد ًرا عــى الــرد أو
تغيــر التكتيــكات واالســتمرار .مــن الجيــد أيضً ــا أن يــدرك فريقــك ح ًقــا املخاطــر التــي
يتعرضــون لهــا ومــا ميكنــك فعلــه ومــا ال ميكنــك فعلــه لحاميتهــم.ش

نهج الوعي بالظروف إلدارة املخاطر

ميكــن أن تتغــر التهديــدات أو تزيــد برسعــة .مــن الجيــد أن تأخــذ وقتًــا لتحديــد املواقف
املختلفــة وفهمهــا والصمــود معهــا .عــى ســبيل املثــال  ،قــد يشــمل تطويــر الوعــي
االجتامعــي والســيايس تحديــد مــن لديــه الســلطة الــذي قــد يشــعر بتأثــر ســلبي مــن
عملــك (عــى ســبيل املثــال ،إذا نــرت تقريـ ًرا ملكافحــة الفســاد) .فكــر يف املــوارد التــي
لديهــم الســتهداف منظمتــك (مثــل ميليشــيات الشــباب) .وباملثــل  ،قــد يعنــي الوعــي
الجغــرايف التخطيــط لطريــق احتجــاج مــع خيــارات للمتظاهريــن للتفريــق برسعــة
وهــدوء إذا ردت الســلطات بقــوة مفرطــة .املزيــد عــن هــذا النهــج متــاح مــن فرونــت
اليــن ديفنــدرز.ش

أسئلة تقييم املخاطر للمنظامت
إذا كان صنــع الق ـرار يتــم بشــكل أســايس مــن قبــل شــخص واحــد  ،أو عــدد قليــل
مــن النــاس  ،فــا هــو النظــام االحتياطــي التخــاذ الق ـرار إذا تــم القبــض عليهــم؟
هــل طــورت إجــرا ًء أمنيًــا مكتوبًــا وقدمــت تدريبًــا أمنيًــا ملوظفيــك؟ هــل قمــت
باختبــار ملعرفــة مــا إذا كان املوظفــون يتبعــون اإلجــراءات؟
هــل لديــك إجــراء لتعيــن موظفــن ومتطوعــن للتأكــد مــن أنهــم ليســوا وكالء
للحكومــات أو الجامعــات املعاديــة؟ هــل لديــك سياســات عندمــا يغــادر املوظفــون
املؤسســة  ،مبــا يف ذلــك املوظفــن املســتائني (مثــل تغيــر كلــات املــرور أو األقفــال)؟
هل هناك إجراءات أمنية محددة للمتطوعني العرضيني أو زوار مكتب مؤسستك؟
هــل فكــرت يف خطــوات محــددة لتقليــل املخاطــر عــى الضحايــا والشــهود عنــد
توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان؟
هل يوجد دعم ملعالجة اإلجهاد واإلرهاق لك وملوظفيك؟

مثال عىل كيفية هيكلة تقييم املخاطر
الخطــر :االعتقــال يف ســياق تفتيــش الرشطــة للمنــزل ومصــادرة األوراق  /الهاتــف
 /الكمبيوتــر املحمــول
احتامل حدوث ذلك :متوسطإىل مرتفع
األثر إذا حدث :متوسطإىل مرتفع بالنسبة يل وعائلتي ومنظمتي
تقييــم التهديــد :عــادة مــا تداهــم الرشطــة املنــازل يف الســاعات األوىل مــن
الصبــاح وقــد تــم اســتهداف مدافعــن آخرين\مدافعــات أخلريــات عــن حقــوق
.اإلنســان بهــذه الطريقــة مؤخــ ًرا
نقاط الضعف:ش
ال توجــد إج ـراءات قانونيــة واجبــة .لــن يكــون هنــاك أمــر تفتيــش أو الحــق يف
حضــور محــام
أتعامل مع املعلومات الحساسة يف مؤسستي
أطفايل الصغار يعيشون يف املنزل
إجراءات وقائية :اإلنسان بهذه الطريقة مؤخ ًرا.ش
 .1ناقــش الخطــر مــع رشيــكك وأخربهــم مبــن يتصلــون إذا وصلــت الرشطــة ومــاذا
يفعلــون بعــد ذلــك.ش
 .2رتب األطفال للنوم عند األقارب يف أوقات الخطر الشديد.ش
 .3التحقيق يف إمكانية وجو د CCTVيف املنزل لتسجيل األحداث.ش
 .4تعــرف عــى حقوقــك يف الحجــز حتــى أمتكــن مــن طلبهــا بشــكل رســمي (حتــى
لــو مل يتــم منحهــا).ش
 .5أعلم محام بوضعيتي حتى يتدخل يف حالة السامح يل باالتصال مبحام.ش
 .6ال تقم بتخزين معلومات العمل الحساسة يف املنزل.ش
 .7حذف أو تشفري املعلومات الحساسة من الكمبيوتر والهاتف.س
 .8تأكــد مــن أن جميــع شــؤوين الشــخصية (مثــل الرضائــب) ســليمة بحيــث ال ميكــن
أن تصبــح ذريعــة ملالحقــة سياســية.ش
)املصدر فرونت الين ديفندرز(
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هــل لــدى املنظمــة إج ـراء محــدد يجــب اتباعــه إذا كان هنــاك اعتقــال أو اعتــداء
جســدي؟
هــل لديــك قامئــة بجهــات االتصــال الوطنيــة والدوليــة (مثــل الســفارات وجهــات •
االتصــال اإلعالميــة وقــادة املجتمــع وغريهــم مــن ذوي النفــوذ) التــي ميكــن تنبيههــا
للتــرف ر ًدا عــى الهجــات؟
هــل لديــك معلومــات االتصــال للمنظــات التــي تقــدم املســاعدة يف حــاالت •
الطــوارئ للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان  /منظــات املجتمــع املــدين املعرضــة
للخطــر ،وهــل تعــرف مــا هــي املعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا؟
عىل سبيل املثال فرونت الين ديفندرز  ،اليف الين ،شUAF

امللحق ب :قامئة مراجعة لخطوات األمن العميل

كتاب فرونت الين ديفندرز حول األمن

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/
workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk

األمن الرقمي

https://www.frontlinedefenders.org/en/ resource-publication/
protection-handbook-human-rights- defenders

دليل الحامية

https://securityinabox.org/en/

أسئلة تقييم املخاطر للمنظامت

قــم بتقييــم املــكان الــذي تعتقــد أنــه توجــد فيــه نقــاط ضعــف يف منزلــك ،ثــم
استكشــف طرقًــا لتقليــل املخاطــر .تذكــر أن هنــاك العديــد مــن الخطــوات منخفضــة
التكلفــة أو بــدون تكلفــة التــي ميكنــك اتخاذهــا (تحديــد إجـراء طــارئ ألفـراد األرس،
والتعلــم الــذايت عــر اإلنرتنــت  ،وإنشــاء حاميــة املجتمــع ،وضــان االســتخدام املتســق
.ألجهــزة األمــان املوجــودة  ،مثــل قفــل األبــواب والنوافــذ) ش
إذا اخــرت تثبيــت أجهــزة أمــان جديــدة ،ففكــر يف إجـراءات األمــان التــي لــن تجــذب
مزيـ ًدا مــن االهتــام يف مجتمعــك ،ألن ذلــك قــد يزيــد مــن املخاطــر.ش
احصل عىل مدخل منفصل ومخرج طوارئ إن أمكن.ش
حساسا.ش
تجنب أخذ العمل إىل املنزل إذا كان املحتوى
ً
تأكــد مــن اتباعــك للقوانــن واللوائــح األخــرى بعنايــة مثــل قوانــن الرضائــب وقوانــن
املــرور وقوانــن املخــدرات حتــى ال تجــذب االنتبــاه غــر املرغــوب فيــه.ش
اســتثمر الوقــت والجهــد يف تطويــر عالقــات جيــدة مــع جريانــك الذيــن ميكنهــم
تنبيهــك إىل أي يشء مريــب يف الحــي.ش

املحتويات

املكتب

امتلك خطة لحامية البيانات وال تحتفظ بالبيانات غري الرضورية يف امللف.ش
اســتخدم منصــات اتصــال آمنــة مثــل  Signalوالربيــد اإللكــروين املشــفر كلــا
أمكــن ذلــك.ظ
التأكــد مــن عــدم وجــود موظــف يعمــل يف املكتــب وحــده .اثنــان أو أكــر دامئًــا أكــر
أما نًا.ش
إذا كنــت قلقًــا بشــأن اقتحــام مكتــب ،فاستكشــف أوالً الحلــول التــي ال تتطلــب
اســتثام ًرا ماليًــا كب ـ ًرا .ميكــن أن تكــون كام ـرات يس يس يت يف والكام ـرات األمنيــة
مفيــدة يف التقــاط األدلــة وثنــي املتســللني ،ولكــن ميكــن أن يكــون لهــا بعــض
إحساســا زائ ًفــا باألمــان ،وميكــن
الجوانــب الســلبية .قــد تعطــي الكام ـرات األمنيــة
ً
اخرتاقهــا بســهولة ،وقــد تتطلــب أمــوالً مســتمرة للحفــاظ عليهــا.ش
النظر يف طرق آمنة من وإىل العمل ومواقع آمنة لالجتامعات.س
ضــع خطــة نقــل آمنــة حتــى يتمكــن املوظفــون املعرضــون للخطــر /املوظفــات
املعرضــات للخطــر مــن اســتخدام الخيــارات األكــر أمانًــا .قــد يتطلــب هــذا تغيــر
توقيــت أو مــكان االجتامعــات؛ تغيــر طريقــة النقــل وإذا لــزم األمــر ،توفــر األمــوال
الســتخدام الســيارات الخاصــة التــي لــن يتــم اكتشــافها.ش
شــارك املعلومــات الحساســة مــع أقــل عــدد ممكــن مــن األشــخاص ،حتــى بــن
املوظفــن املوثــوق بهــم.ش

السفر

ضــع يف اعتبــارك وجــود كلمــة رس للداللــة عــى الخطــر املفاجــئ وخطــط إلج ـراء
عمليــات تســجيل وصــول يوميــة مــع زميــل موثــوق بــه.ش
تجنب اتباع نفس الروتني الذي ميكن أن يستخدمه أي شخص يراقبك.ظ
ضــع يف اعتبــارك الســامة عنــد اختيــار موقــع االجتــاع ،مبــا يف ذلــك عــدد م ـرات
الخــروج ومــا إذا كان املــكان العــام يجعلــك أكــر أمن ـاً أم ال.ش
احتفــظ بجــواز الســفر  /وثائــق الســفر محدثــة (مبــا يف ذلــك التأشـرات) ،وقــم بعمل
نســخ مــن جميــع املســتندات ،وقــم بوضــع نســخ مــع زميــل موثــوق به

االعتقال  /االختطاف

احفظ رقم هاتف محاميك .ال تجيب عىل أية أسئلة بدون حضور محام.ش
اعرف حقوقك واطلبها بحزم.ظ
احمل معك أي دواء رضوري يف جميع األوقات.ش
شــارك قامئــة بربامــج املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ مــع الزمــاء املوثــوق بهــم
مســبقًا.ش
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املظاهرات

افحــص امكانيــة تنظيــم املتظاهريــن يف مجموعــات مــن أربعــة  -يجــب عــى
الجميــع االهتــام ببعضهــم البعــض.ش
اافحص امكانية تضمني مظاهراتك يف سلسلة برشية.ظ

ال تحرض جميع املوظفني الرئيسيني يف مظاهرة.ش
اضــع يف اعتبــارك العمــل مــع أولئــك الذيــن ميكــن أن يكونــوا «مرافقــن» (مثــل
الزعــاء الدينيــن املحرتمــن وموظفــي الســفارات مــن الــدول التــي تعتــر محايدة).ظ

امللحق ج :قامئة مراجعة األمن الرقمي
املشكلة

أمن األجهزة

التوصيات

قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك
تشغيل برنامج مكافحة الفريوسات
نسخ أجهزتك احتياط ًيا بانتظام
احــذف املعلومــات الحساســة بانتظــام (ضــع يف اعتبــارك برنامــج الحذف
اآلمــن ملســح الجهــاز إن أمكن)ش

النصيحة \ املورد

اســتخدم برنامــج إدارة كلــات املــرور لتخزيــن كلــات املــرور الخاصــة
بــك:ش Keepassو  LastPassو Dashlane
مضاد فريوسات مجاين Avira :و AVGو  Avastو Windows Defender

يحمل يف ثناياه عوامل

احذف بياناتك بشكل آمن:شBleachbit
طريقة تخزين احتياطية:شBack up cloud

ال تقــم بتوصيــل األجهــزة مبنافــذ  USBالعامــة أو توصيــل محــركات
أقــراص  USBاملحمولــة غــر املعروفــة بجهــازك
التخزين السحايب املشفر من طرف إىل طرف:شTresorit
ال تستخدم شبكات  WiFiعامة غري موثوق بها
تشــفري امللفــات /
ا لقــر ص

ال ترتك األجهزة دون مراقبة يف األماكن العامة  /الفنادق  /املؤمترات
متكني تشفري القرص الكامل عىل جهازك

تشفري من جانب امل ُوكِّل https://cryptomator.org
مللفات السحابة  Cloudالخاصة بك

عنــد تشــغيل التشــفري ،ســتكون هنــاك حاجــة إىل كل مــن جهــازك
استخدم  Bitlockerلنظام التشغيل  windowsأو  Filevaultوكلمــة املــرور الخاصــة بــك لفــك رمــوز البيانــات املشــفرة
لنظــام التشــغيل  Macأو برنامــج تشــفري القــرص املفتــوح املصــدر مصدر مفيد« :الحفاظ عىل أمان بياناتك»:ش
املجــاين -شVeraCrypt
https://ssd.eff.org/en/module/keeping-your-data-safe
نسخ أجهزتك احتياطيًا بانتظام
تــأيت معظــم الهواتــف الذكيــة مــع متكــن التشــفري ،تحقــق مــن
اإلعــدادات للتأكيــد
إن أمكــن  ،تأكــد مــن تشــفري محــركات أقـراص فــاش لحاميــة البيانــات
املوجــودة فيهــا

الربيــد اإللكــروين
 +وســائل التواصــل
االجتامعــي

استخدم كلامت مرور قوية:ش
https://xkcd.com/936/

تقــوي املصادقــة الثنائيــة ) (2FAأمــان تســجيل الدخــول مــن خــال
طلــب طريقــة مصادقــة إضافيــة

إذا كان مدعو ًما  ،فنفذ املصادقة ذات العاملني

قامئة مواقع الويب وما إذا كانت تدعم املصادقة الثنائية أم ال:ش
https://twofactorauth.org

ال تستخدم نفس كلمة املرور ألكرث من خدمة واحدة
توخ الحذر عند النقر عىل الروابط أو فتح املرفقات
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املشكلة

التوصيات

خدمــات الربيــد
اإللكــروين املشــفرة
مــن طــرف إىل طــرف
املســتندة إىل الويــب

خدمــات الربيــد اإللكــروين املشــفرة مــن طــرف إىل طــرف املســتندة
إىل الويــب

اتصــاالت الربيــد
اإللكــروين املشــفرة

إذا كنــت قل ًقــا بشــأن الخصوصيــة واألمــان عــر اإلنرتنــت التصاالتــك ،
فإن إحدى طرق التشــفري الشــائعة تســمى  .PGPاســتنا ًدا إىل تشــفري
املفتــاح العــام  ،ميكــن لـــ  PGPالتأكــد مــن أن بياناتــك يف مأمــن مــن
أعــن املتطفلــن ،وأن الجمهــور املقصــود فقــط هــو الــذي ميكنــه قـراءة
محتــوى اتصالك
كن عىل دراية بالتطبيقات األكرث أمانًا لبلدك  /منطقتك:ش

النصيحة \ املورد

بعض الخيارات املجانية املستندة إىل الويب:س
بروتومنيل
توتانوت
هاشميل
رشح الخصوصية الجيدة تشفري  ،دليل : Thunderbird

https://guides.accessnow.org/tag_pgp.html

) Mailvelope :املك ِّون اإلضايف للمتصفح(
قامئة تطبيقات الربيد اإللكرتوين التي تدعم معيار

OpenPGP: https://www.openpgp.org/software

تطبيقــات املراســلة
املشــفرة

تأمني جهازك املحمول
https://securityinabox.org/en/guide/smartphones/ https://securityinabox.org/en/guide/secure-communication
بيانــات املســتخدم والخصوصيــة  ،والبيانــات الوصفيــة  ،وأخبــار األمــان
األخــرة( .يتمتــع تطبيــق  Signalبأعــى املعايــر اعتبــا ًرا مــن التفكري فيام تحتاجه يف برنامج مراسلة آمن
أكتوبــر )2019ش
https:www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-aboutwhat-you-need-secure-messenger
مراجعة إعدادات الخصوصية واألمان لكل تطبيق
/aaaaaaaaتطبيق املراسلة اآلمنة
Signal
https://freedom.press/training/locking-down-signal/
حتــى إذا كنــت تســتخدم أكــر التطبيقــات أمانًــا  ،فهنــاك احتــال أن
يحصــل شــخص مــا عــى محادثاتــك الحساســة أو ملفاتــك الشــخصية
aaaaaaaaaaaaنصائح أمان (بها بعض املشكالت األمنية)ش
Whatsapp
ألنــه تــم تخزينهــا يف مــكان مــا عــى جهــازك .مــن الــروري إنشــاء
عمليــة ملراجعــة محتــوى التطبيــق وحــذف الرســائل الحساســة بانتظام https://www.whatsapp.com/safety
(عــى ســبيل املثــال  ،اســتخدم وظيفــة الرســائل املختفيــة إن أمكــن)ش كيفية تأمني تطبيقات املراسلة
https://guides.accessnow.org/IM_Tips.html

التصفح اآلمن

تحديث إصدار املتصفح  Browserالخاص بك بانتظام
تحقــق مــن أصالــة موقــع الويــب (انظــر إىل الرابــط  ،رمــز  HTTPSيف
البداية)س
اجعل التصفح أكرث أمانًا:ش
https://www.eff.org/https-everywhere
اســتخدم  VPNلحاميــة معلومــات التصفــح الخاصــة بــك مــن أعــن
املتطفلــن (خاصــة إذا كنــت تســتخدم شــبكة  WiFiعامــة  /مشــركة)
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امللحق د :أفضل املامرسات من أجل الرفاهية

يشــمل النهــج املتكامــل لألمــن أيضً ــا االهتــام بالصحــة العقليــة باإلضافــة إىل كونــه
مهـ ًـا يف حــد ذاتــه ،فــإن االهتــام بالرفاهيــة يضمــن االســتدامة التنظيميــة وأن فريقــك
يف املــكان املناســب التخــاذ قـرارات جيــدة بشــأن أمنهــم وعملهــم .يــؤدي عــدم االهتــام
بالرفــاه إىل خســائر فادحــة يف املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان واملنظــات
والحــركات يف الخطــوط األماميــة .ميكــن أن تتضمــن حمــات حقــوق اإلنســان التعــرض
لقــدر كبــر مــن اإلجهــاد والصدمــات والصدمــات الثانويــة .هــذا  ،جن ًبــا إىل جنــب مــع
العمــل يف بيئــات مروعــة ومقيــدة خوفًــا مــن الهجــوم ،أمــر مرهــق للغايــة .قــد يواجــه
النشــطاء و الناشــطات بهويــات مختلفــة أيضً ــا أنوا ًعــا مختلفــة مــن التحديــات التــي
تؤثــر عــى رفاههــم ،عــى ســبيل املثــال ،قــد يعــرض جنــس املدافــع و  /أو هويتــه
الجنســية لتهديــد إضــايف.ش
مــع أخــذ ذلــك بعــن االعتبــار ،مــن املهــم جــ ًدا التفكــر يف رفاهــك أنــت وفريقــك
والصحــة النفســية واالجتامعيــة مــن أجــل تقليــل اإلرهــاق والتخفيــف مــن تأثــر
الصدمــات والصدمــات الثانويــة .إن أهــم مــكان للبــدء هــو االلتـزام التنظيمــي والقيــادي
بالرفاهيــة عــى أعــى املســتويات  -يلعــب املــدراء وكبــار املوظفــن أدوا ًرا مهمــة يف
تحديــد نغمــة املنظمــة وصياغــة مامرســات الرفاهيــة الجيــدة .يــرى بعــض املنارصيــن
االهتــام بالرفاهيــة كجــزء مــن التزامهــم برؤيتهــم السياســية ،بــدالً مــن تحويلهــا إىل
منــوذج طبــي للصحــة العقليــة.ش
هنــاك العديــد مــن العوائــق التــي تحــول دون معالجــة قضايــا الصحــة العقليــة -
الوصمــة الثقافيــة ،ونقــص الوعــي ،ونقــص املــوارد املاليــة ،وســوء اإلدارة  -ولكــن هنــاك
أيضً ــا الكثــر مــن االســتجابات اإلبداعيــة للتعامــل مــع هــذه العوائــق .يف الســياقات
التــي يوجــد فيهــا عــدد قليــل مــن املتخصصــن يف الصحــة العقليــة وال يكــون العــاج
ـول أو متا ًحــا عــى نطــاق واســع  ،يعــد دعــم االقـران طريقــة فعالــة للغايــة
الفــردي مقبـ ً
للتعامــل مــع اإلجهــاد والصدمــات .يف حــن أن كل ســياق فريــد مــن نوعــه ،فيــا يــي
بعــض االقرتاحــات املســتندة إىل دراســة حــول االســتجابات التنظيميــة ملخاطــر الصحــة
العقليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ١٨والتــي أجراهــا مــروع مقاومــة حقــوق اإلنســان
يف جامعــة نيويــورك.ش

املحتويات

للتنفيس عن األرضار أو اإلجهاد وتشجيع مامرسات الرفاهية.ظ
االستشــارة والدعــم النفــي :ميكــن للمنظــات توفــر أو تســهيل الوصــول إىل العــاج
أو االستشــارة .ميكــن أن تكــون جلســات عــاج فرديــة و  /أو جامعيــة .توفــر بعــض
املنظــات مستشــارين يف املكتــب؛ وقــدم آخــرون مــوارد ماليــة للموظفــن للوصــول
إليهــا يف أماكــن أخــرى.ش
دعــم األق ـران والتنشــئة االجتامعيــة :مــن أكــر التدابــر شــيو ًعا وفعاليــة اســتخدام
آليــات دعــم األقـران .ميكــن أن يشــمل ذلــك جهــو ًدا محــددة لتشــجيع دعــم الصحــة
النفســية مــن نظــر إىل نظــر ،باإلضافــة إىل جهــود أكــر عموميــة لخلــق فــرص
للتواصــل االجتامعــي وبنــاء الثقــة والروابــط بــن املوظفــن.ش
تغيــر موضــوع أو نــوع العمــل :ميكــن أن يســاعد تغيــر موضــوع أو نــوع العمــل ،مبــا
يف ذلــك أخــذ اسـراحة مــن العمــل املبــارش مــع الشــهود والناجــن ،يف منــع اإلرهــاق
أو الصدمــات الثانويــة أو االســتجابة لهــا.ش
مهــام ســر العمــل الواعيــة بالصدمــات :ميكــن للمؤسســات اعتــاد مامرســات
ســر العمــل للتخفيــف مــن الــرر ،مبــا يف ذلــك التوصيــات التــي تدعــو إىل عــدم
معالجــة الرســومات الجرافيكيــة ليـاً أو مبفردهــا ،وتقســيم التعــرض إىل فـرات زمنيــة
منفصلــة ،وحجــب أج ـزاء مــن الرســومات الجرافيكيــة.ش
فـرات الراحــة واملغــادرة :ناقــش العديــد مــن املدافعــن أهميــة فـرات الراحــة ،وكان
لــدى العديــد مــن املنظــات العديــد مــن سياســات الراحــة واملغــادرة الرســمية وغــر
الرســمية التــي تركــز عــى تعزيــز الرفاهيــة.ش
العمــل عــن بعــد والســاعات املرنــة :ميكــن أن تســاعد هــذه املنارصيــن يف إدارة أعبــاء
.العمــل واملســؤوليات الشــخصية وتســهيل العمــل يف بيئــات متنوعــة أو أقــل إجهــا ًدا
تقديــم مامرســات الرفــاه الفــردي :تقــدم بعــض املنظــات أو تســهل مامرســات مثــل
اليوجــا أو اليقظــة أو التامريــن.ش
مامرســات الشــفاء الفنيــة والروحيــة والدينيــة :حــدد املدافعــون املامرســات الفنيــة أو
الروحيــة أو الدينيــة الجــذور التــي تســتهدف الفــرد أو الرعايــة الفرديــة أو الجامعيــة
والشفاء.ش

توفــر التعليــم والتدريــب واملــوارد :ورش عمــل دوريــة أو ملــرة واحــدة ،أو دمــج
تعليــم الصحــة النفســية يف اجتامعــات أو حوافزللموظفــن الحاليــة ،أو تقديــم أدلــة
أو نصائــح مكتوبــة للمدافعــن.ش
تعميــم االهتــام بالرفاهيــة يف االجتامعــات الفرديــة والجامعيــة والتنظيميــة:
مناقشــة الرفاهيــة يف اجتامعــات املوظفــن املنتظمــة ميكــن أن تفتــح مســاحة
18 https://www.hrresilience.org/uploads/1/1/6/2/116243539/190820_executive_summary_from_a_culture_of_unwellness_bluebooked.pdf
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امللحق هـ :تخطيط األطراف املعنية وتحليل القوى

تحديد أصحاب القرار

قــم بعمــل قامئــة بأســاء األهــداف  ،وجهــة نظرهــم حــول املشــكلة  ،مــا الــذي
تطلــب منهــم القيــام بــه  ،وكيــف ســتتواصل معهــم.ش
ثــم اكتــب أســاء أهدافــك يف املربعــات أدنــاه لتوضيــح مــا إذا كنــت تعتقــد أنهــم
يدعمونــك أو يعارضونــك أو محايــدون أو مجــرد أشــخاص تريــد مشــاركتهم.س

تحديد أولويات األهداف واملؤثرين

الحظ أي األهداف واملؤثرين هم األكرث صلة.ش
حــدد األهــداف واملؤثريــن الذيــن ســيكونون أكــر فائــدة بالنســبة لــك .فكــر يف
الداعمــن األهــم للعمــل معهــم إذا كان لديــك وقــت ومــوارد محــدودة.س

األولوية القصوى

تعامل بعناية

تأثري ضعيف
و رهانات عالية

نفوذ ضعيف
و رهانات ضعيفة

بحاجة اىل مساعدة للمشاركة

أولوية ضعيفة

رهانات كبرية

االهتامم

ضعيف

تحليل األهداف واملؤثرين

نفوذ كبري و
رهانات عالية

تأثري كبري و
رهانات ضعيفة

التأثري

مــن هــم كل األشــخاص واملنظــات املهتمــن بهــذا املوضوع؟ ضــع قامئــة باملجموعات
واملنظــات واألشــخاص ذوي الصلــة ووضعهــم يف قامئة أصحــاب القرار.ش
مــن قامئــة أصحــاب القــرار ،حــدد األشــخاص واملؤسســات التــي تعتقــد أنهــا
الجامهــر املســتهدفة واألشــخاص الذيــن يؤثــرون عــى اآلخريــن (املؤثــرون).ظ
ســتعتمد قامئــة األهــداف واملؤثريــن عــى نــوع املــروع الــذي تقــوم بــه ،وهــدف
الدعــوة ،واألثــر املقصــود.س
فكر يف وجهات نظر واهتاممات وسلطة األشخاص املوجودين يف هذه القامئة.

مخطط تنظيم أصحاب القرار
عايل

مــن املهــم تحديــد أصحــاب القــرار عنــد تصميــم حملــة منــارصة .أنــت بحاجــة إىل
فهــم مصالــح وتأثــر كل مــن املؤيديــن واألشــخاص الذيــن يعارضونــك .ثــم ميكنــك
ترتيــب أولويــات أفعالــك بنــا ًء عــى تحليلــك ملســتويات تأثــر ومصالــح أصحــاب القـرار
هــؤالء١٩.ش

رهانات ضعيفة
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امللحق ح :مصادر إضافية

ســيتم تحديــث هــذا املــورد بشــكل دوري عــى موقــع اليــف اليــن لضــان متابعــة
التحديثــات .تحقــق مــن وجــود تحديثــات عــى https://www.csolifeline.org

األمان

املوارد الرئيســية:ش
نصائح وأدوات وطرق للتواصل اآلمن عرب اإلنرتنت:ش https://ssd.eff.org/en
أدلة أمنية شاملة ومحدثة بلغات متعددة :شhttps://securityinabox.org/en
لعبة توصيات األمان املخصصة عرب اإلنرتنت:ش https://securityplanner.org
عدة األمن الرقمي الشامل:شhttps://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php
دورات األمن الرقمي للنشطاء والصحفيني:شhttps://learn.totem-project.org
تطبيق األمن الرقمي واملادي (فقط :) Androidش

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.secfirst.umbrella&hl=en

خط مســاعدة األمــن الرقمي
بالنســبة للمنظــات غــر الحكوميــة التــي لديهــا حاجــة ماســة لألمــن الرقمــي ،فــإن
الطريقة األكرث فاعلية لتأمني املســاعدة  Access Now Digital Securityهي
االتصــال بخــط مســاعدة يوفــر خــط املســاعدة قناة اتصــاالت آمنــة ،مــع بروتوكوالت
التحقــق البرشيــة والرقميــة ،ويقــدم املشــورة املجانيــة ،وإحالــة املنظــات غــر
الحكوميــة والنشــطاء والصحفيــن إىل الخدمــات واألدوات واملــوارد األخــرى املناســبة.
يســتجيب خــط املســاعدة لطلبــات املســاعدة يف غضــون ســاعتني ،وميكــن االتصــال
بــه باللغــات اإلنجليزيــة واإلســبانية والفرنســية واألملانيــة والربتغاليــة والروســية
والتغالــوغ والعربيــة .لهــا مكاتــب يف ســان خوســيه ونيويــورك وبرلــن وتونــس
وموســكو ومانيــا.ش
األمــن يف علبة أدوات https://securityinabox.org/en
Tactical
تم إنشاؤه بواسطة  Front Line Defendersو Technology Collective
،
وهــو دليــل مفصــل حــول كيفيــة تأمــن أنظمــة تشــغيل األجهــزة املختلفــة  ،مبــا يف
ذلــك اإلعــدادات الفنيــة وإعــدادات الربامج.ش
https://holistic-security.tacticaltech.org Tactical Tech
أنتجــت دراســات حــول كيفيــة تدريــب منظــات حقــوق اإلنســان بشــكل أكــر
فعاليــة عــى األمــن الرقمــي.ش
)https://www.accessnow. org/help/ (Access Now

مجموعــة أدوات مقاومــة االحتجاج (ســيفيكوس)ش
https://civicus.org/protest-resilience-toolkit
اسرتاتيجيات لالحتجاجات الفعالة واآلمنة.ش

املحتويات

فرونت اليــن ديفندرز
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/
workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
تقــدم نصائــح أمنيــة رقميــة ضمــن كتابهــا العــام حــول األمــن :خطــوات عمليــة
لإلنســان املدافعــون عــن الحقــوق يف خطــر  .يشــتمل امللحــق  14عــى كتيــب ألمــن
الكمبيوتــر والهاتــف.ش
مؤسســة الحــدود اإللكرتونية ) https://ssd.eff.org/en (EFFو
https://ssd.eff.org/en/playlist/human-rights-defender
ش«الدفــاع عــن النفــس ضــد املراقبــة» هــو نظــرة عامــة جيــدة عــى قضايــا األمــن
الرقمــي .يوفــر موقــع الويــب مجموعــة ســهلة التنقــل مــن النظ ـرات العامــة التــي
تحتــوي عــى معلومــات أساســية تــرح مفاهيــم مثــل التشــفري والقرصنــة والبيانــات
خصيصــا لتصفــح املــوارد األكــر  EFFالوصفيــة .تحتفــظ
بصفحــة ويــب مصممــة
ً
صلــة باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.ش
لجنــة حاميــة الصحفيني )(CPJ
https://www.cpj.org/reports/2012/04/technology-security.php
يقــدم إرشــادات بشــأن تقييــم املخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا ويحافــظ عــى فريــق
االســتجابة للطــوارئ الــذي يقــدم الدعــم الشــامل للصحفيــن وموظفــي الدعــم
اإلعالمــي يف جميــع أنحــاء العــامل.ش
Internews
https://www.internews.org/resource/saferjournodigital-security-re-sources-media-trainers
توفــر مجموعــة أدوات املجــات األكــر أمانًــا مــوارد أمــان رقميــة وعــر اإلنرتنــت
للصحفيــن واملدربــن اإلعالميــن.ش
وحــدة التدريب عىل األمــن الرقمي )(CّIPE
https://www.cipe.org/ vba/resources/tech-for democracy/
module-digital-security/
يوفــر ) (CّIPEتدري ًبــا عــر اإلنرتنــت عــى اســتخدام تقنيــات مجانيــة أو ميســورة
التكلفــة ملســاعدة املنظــات عــى إج ـراء الدعــوة بشــكل أكــر كفــاءة وفعــال.ش
دليــل متكــن األمان عىل اإلنرتنت للنســاء VPN Mentor
https://www.vpnmentor.com/ blog/the-empowering-internet_safety-guide-for- women/?utm_campaign=85e66120d9EMAIL
_CAMPAIGN_2019_12_12_03_27&utm_medium=email&utm
source=IGWG&utm_term=0_a24996ea0a- 85e66120d9-60907071
هــذا دليــل يســعى إىل متكــن املــرأة مــن االبحــار يف املســاحات االفرتاضيــة أيــن
تتعــرض النســاء غال ًبــا للتحــرش عــر اإلنرتنــت.ش
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أبحاث الفضاء املدين والتحليل القانوين

الحريــة يف العــامل (فريدوم هاوس)شFreedom in the World
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
هــو تقريــر ســنوي يقيــم حالــة الحقــوق السياســية واملدنيــة يف جميــع أنحــاء
العــامل.ش
 Freedom on the Netا (فريــدوم هاوس)ش
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/risedigital-authoritarianism
الحريــة عــى اإلنرتنــت هــي تقريــر ســنوي يقيــم الحريــة عــى اإلنرتنــت يف جميــع
أنحــاء العــامل.ش
)https://monitor.civicus.org Civic Space Monitor (CIVICUS
يوفر برنامج معلومات حول حالة حريات املجتمع املدين يف جميع البلدان.ش
حالــة املجتمع املدين )(CIVICUS
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-societyreport-2018
يبحــث هــذا التقريــر الســنوي يف األحــداث الرئيســية التــي تشــارك وتؤثــر عــى
املجتمــع املــدين يف جميــع أنحــاء العــامل.ش
دليــل إعــداد التقارير عــن الفضاء املدين
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/
reporting-civic-space/Guide-to-Reporting-Civic-SpaceMedia-Toolkit.pdf
تســاعد هــذه األدوات األف ـراد عــى اإلبــاغ عــن القيــود املفروضــة عــى الفضــاء
املــدين مــن خــال ربــط الصحفيــن ووســائل اإلعــام بالتحديــات والفــرص يف الفضــاء
املــدين.ش
االتجاهــات العامليــة يف قوانــن املنظــات غــر الحكوميــة  -منظــات املجتمــع
املــدين التــي تعمــل عــى حقــوق مجتمــع امل-ع حــول العــامل :التحديــات
والنجاحــات والــدروس املســتفادة
http://www.icnl.org/2-Global%20Trends%20Vol%20 7%20
Iss%202.pdf?pdf=trends7-2
يبحــث هــذا التقريــر يف االتجاهــات والفــرص والعوائــق التــي تعــرض عمــل منظــات
املجتمــع املــدين الخاصــة بـــ حقوق مجتمــع امل-ع.ش
https://www.icnl.org/resources ICNL Civic Freedom Resources
يوفــر  ICNLعــد ًدا مــن املــوارد حــول القضايــا التــي تشــكل البيئــة القانونيــة
.للمجتمــع املــدين والعمــل الخــري واملشــاركة العامــة
التحليــل الشــامل (فرونت اليــن ديفندرز)ش
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.
pdf
يوضــح التحليــل العاملــي الســنوي بالتفصيــل حــاالت محــددة مــن االعتــداءات
والتهديــدات وحمــات التشــهري واملزيــد ضــد املدافعــن و املدافعــات عــن حقــوق
اإلنســان.ش

املحتويات

دليــل لتوثيــق الفيديو (شــاهد)شhttps://www.witness.org/resources
يقــدم هــذا الدليــل معلومــات حــول كيفيــة التســجيل اآلمــن والفعــال لحــاالت
انتهــاكات حقــوق اإلنســان.ش

مواجهة القذف والتحرش

الدليــل امليــداين للمضايقــات عرب اإلنرتنت PEN America
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org
يحتــوي هــذا الدليــل امليــداين عــى اسـراتيجيات ومــوارد فعالــة للكتــاب والصحفيني
و حلفائهــم و املديريــن الســتخدامها للدفــاع ضــد الكراهيــة اإللكرتونيــة ومحاربــة
اإلســاءة عــر اإلنرتنــت.ش
كيــف تتحدث عن حقوق اإلنســان )(Anat Shenker-Osorio
http://australianprogress.org.au/wp-content/
uploads/2018/10/A-Brilliant-Way-of-Living-Our-Lives-Howto- Talk-About-Human-Rights.pdf
يحلــل هــذا التقريــر الرســائل التــي يــردد صداهــا أو تتعــر يف قطــاع حقوق اإلنســان
وملــاذا تفعــل ذلك.ش

التنظيم

اكتســاب األرضيــة -إطــار عمــل لتطويــر االســراتيجيات وا لتكتيــكات ر ًد ا عــى
الهجــات الحكوميــة عــى املنظــات غــر الحكوميــة
https://www.inclo.net/pdf/gaining-ground.pdf
يقــدم هــذا الدليــل دراســات الحالــة واالسـراتيجيات واالعتبــارات الســياقية ملعالجــة
الهجــات الحكوميــة عــى املنظــات غــر الحكوميــة .ش
تصــور املعلومات مــن أجل املنارصة
https://visualisingadvocacy.org/content/visualisinginformation-advocacy.html
يستكشــف هــذا الكتــاب أفضــل الســبل إلجــراء املنــارصة مــن خــال مجموعــة
مــن املعلومــات والتصميــم والتكنولوجيــا والشــبكات مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى
حمــات املعلومــات املرئيــة .ش
الدفــاع عــن املجتمــع املــدين (الحركــة العاملية من أجــل الدميقراطية)ش
https://www.movedemocracy.org/defending-democr-space/
defending-civil-society
يســعى هــذا املــروع إىل تطويــر اسـراتيجيات وشــبكات بــن النشــطاء واملنظــات
التــي تقــاوم القيــود املفروضــة عــى املجتمــع املــدين الفـراغ .ش
مجموعــة أدوات املنــارصة والحمالت
http://civicus.org/images/stories/SD2015٪20Post2015٪20Advocacy٪20Toolkit_FINAL.pdf
تهدف مجموعة األدوات هذه إىل مســاعدة املنظامت والنشــطاء عىل تطوير اسـراتيجيات
املنــارصة مع مراعاة خاصة ألهداف التنمية املســتدامة لعــام .(SDGs) 2015
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مجموعــة أدوات التنــوع والشــمول (التقاطع)ش
https://www.civicus.org/documents/toolkits/CIVICUSgender-and-social-inclusion-toolkit.pdf
تــم تصميــم مجموعــة األدوات هــذه ملســاعدة املنظــات عــى تطبيــق مقاربــة
النــوع االجتامعــي واإلدمــاج االجتامعــي يف عملياتهــا و املنــارصة.ش

الرفاه

)Rooted in Care: Sustaining our Stings (FRIDA
https://youngfeministfund.org/2018/11/rooted-in-care
هــذا مــروع لــرد القصــص للنســويات الشــابات العامــات يف النشــاط املناخــي
للتفكــر يف أهميــة الرعايــة الذاتيــة خــال عملهــن.ش
الرفــاه يف حاالت الطوارئ )(Capacitar
https://capacitar.org/capacitar-em Emergency-kit
هــذه مجموعــة مــن األدوات البســيطة وأفضــل املامرســات لالســتخدام الفــوري يف
حــاالت األزمــات والتوتــر املزمــن والعنــف وغــر ذلــك.ش
مركــز التغيــر املتكاملhttps://www.integralchangecenter.org
يقــدم مركــز التنســيق الــدويل الدعــم وإعــادة التأهيــل والتطويــر املهنــي لقــادة
الحــركات واملنظــات االجتامعيــة مــن خــال بنــاء قــدرات املجموعــات التــي تعــاين
مــن التمييــز.ش
برنامــج الزمالــة لحاميــة للمدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان (جامعــة
يورك)ش
https://www.york.ac.uk/cahr/defenders/protective-fellowship
يســتضيف مركــز حقــوق اإلنســان التطبيقيــة يف جامعــة يــورك املدافعــن عــن حقوق
اإلنســان ملــدة  3إىل  6أشــخاص أشــهر ملنحهــم فــرة راحــة مــن عملهــم الشــاق ولبنــاء
قدرتهم عــى املنارصة.ش
برنامــج الزمالــة للراحــة والرفاه )(Front Line Defenders
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/restrespite-and-fellowships
املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان املشــاركون يف هــذه الزمالــة يســتفيدون مــن فــرة
راحــة ورفــاه أثنــاء عملهــم يف مــروع معــن أو التعــرف عــى األمــن الرقمــي أو
تطويــر مهــارات أخــرى تفيــد عملهــم.ش
الــرد والشــفاء (مجموعة (Rhiza
http://www.rhizacollective.org/our-work#narrative-healing
تدمــج  Rhizaعمليــات رسد القصــص والفنــون والشــفاء مــع أســاليب الدعــم
النفــي واالجتامعــي لتقويــة أنظمــة الرعايــة املحليــة وتعبئــة القــدرات الجامعيــة
مــن أجــل الصمــود والتعــايف.ش

املحتويات

مراجع األمم املتحدة للمنارصة

دليــل مجلــس حقوق اإلنســان (البعثة الســويرسية)ش
https://www. eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/
publications/ InternationaleOrganisationen/Uno/Humanrights-Council- practical-guide_en
هــذا دليــل حــول كيفيــة تنظيــم مجلــس حقــوق اإلنســان ،وكيفيــة عملــه ،وكيفيــة
االســتفادة مــن آليــات الدعــوة الخاصــة بــه.ش
دليــل إىل اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة )(ISHR
https://www.ishr.ch/news/new-guide-third-committeeunited-nations-general-assembly-practical-guide-ngos
هــذا دليــل للمنظــات التــي تســعى إىل املنــارصة لحقــوق اإلنســان ومعالجــة قضايــا
حقــوق اإلنســان مــع اللجنــة االجتامعيــة والثقافيــة واإلنســانية ).(SOCHUM
دليــل إىل اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة )(ISHR
https://www.ishr.ch/news/updated-practical-guide-uncommittee-ngos
يســاعد هــذا الدليــل املنظــات غــر الحكوميــة يف الحصــول عــى املركــز االستشــاري
مــن أجــل املشــاركة الفعالــة يف نظــام حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة.ش
دليــل املنــارصة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف ) (CSWواألمــم املتحدة
https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/08/NGOMain-Guidelines-with-Supplement.pdf
هــذا الدليــل يعلــم املنظــات والناشــطني عــن لجنــة وضــع املــرأة وكيفيــة التعامــل
معهــا بشــكل فعــال.ش

املبادئ التوجيهية القطرية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

كند ا_https://www.international.gc.ca/world-monde/ issues
development-enjeux_developpement/human_rightsdroits_homme/rights_defenders_guide_defenseurs_droits.
aspx?lang=eng
اململكــة املتحدةhttps://www.gov.uk/government/publications/uk-
support-for-human-rights-defenders
املزيد االتحــاد األورويب واملدافعــن عن حقوق اإلنســان

www.csolifeline.org

info@CSOLifeline.org

@CSOLifeline

يوفــر صنــدوق اليــف اليــن مســاعدة منظــات املجتمــع املــدين املحــارصة مســاعدة ماليــة طارئــة ملنظــات املجتمــع املــدين املعرضــة للتهديــد أو الهجــوم .لتقديــم الطلــب ،يرجــى
إرســال بريــد إلكــروين إىل  .info@csolifeline.orgتدعــم منــح االســتجابة الرسيعــة للمنــارصة والصمــود مــن منظــات املجتمــع املــدين يف االســتجابة للتهديــدات األوســع ضــد
الفضاء املدين .للتقديم الرجاء مراسلة هذا االمييل .advocacy@csolifeline.org
حقــوق النــر © يونيــو  .2020جميــع الحقــوق محفوظــة .ال يجــوز إعــادة إنتــاج هــذا املــورد لالســتخدام التجــاري ،لكننــا نشــجع منظــات املجتمــع املــدين عــى نســخ أو إعــادة إنتــاج
أقســام لالســتخدام الخــاص ،مــع اإلســناد املناســب كــا يــي« :املنــارصة يف الفضــاءات املقيــدة :مجموعــة أدوات ملنظــات املجتمــع املــدين »،ش تــم نــره بواســطة صنــدوق اليــف
اليــن ملســاعدة منظــات املجتمــع املــدين املحــارصة ،ش.www.csolifeline.org
الكاتبة واملحررة :دانيا جرينفيلد  ،مديرة برامج ،صندوق اليف الين ملنظامت املجتمع املدين املحارصة.ش
املســاهمون :نــود أن نشــكر ســانور كرامــان عــى صياغتهــا األوليــة ملجموعــة األدوات ،و كولــن ســكريبرن و ماثيــو هــال مــن فريــدوم هــاوس عــى الدعــم الهــام و املســاعدة يف وضــع
تصــور ومراجعــة وتحريــر وتصميــم دراســات الحالــة وامللحقــات .شــكر خــاص للــورا آدامــز مــن فريــدوم هــاوس لتحريرهــا املفيــد للغايــة  ،باإلضافــة إىل املتدربــن يف اليــف اليــن،
إميــا أندرســون وأليســيا تشــاو وماديســون سوانســون .نــود أيضً ــا أن نعــرب عــن تقديرنــا للمســاهامت والتعليقــات مــن رشكاء اتحــاد اليــف اليــن ،مبــا يف ذلــك :اد اودونوفــان و كاترينــا
رايــس مــن فرونــت اليــن ديفنــدرز؛ سيســيل جــا وراشــيل أرينــي جوديســتاري مــن منتــدى آســيا ؛ ماســانا اندينجــا و ماواتــو نكوســانا مــن ســيفيكوس ؛ نيلســون شودرســتورم مــن
SILCديفيــد مــور مــن  ICNL؛ وســتيبان فيــزي مــن .People in Need
.نحن ممتنون أيضً ا للموارد الهامة من فرونت الين ديفندرز و  PACTالذين ساعدوا يف الجوانب الفنية ملجموعة األدوات
التصميم :روبني يول
إخــاء املســؤولية :ال ميثــل محتــوى هــذا العمــل بالــرورة موقــف فريــدوم هــاوس أو املؤسســات املانحــة لهــا  ،أو أعضــاء اتحــاد اليــف اليــن أو لجنــة توجيــه املانحــن .ال ميكــن للكتــاب
أو النارشيــن ضــان أن محتوياتــه كاملــة أو خاليــة مــن األخطــاء؛ لذلــك  ،ال ميكــن تحميلهــم املســؤولية عــن أي رضر مرتبــط باســتخدامه .ال يجــوز اعتبــار أي جــزء مــن هــذا العمــل
معيــا ًرا أو ضامنًــا مــن أي نــوع  ،وال يجــوز اســتخدامه دون الوســائل الالزمــة لتقييــم املخاطــر التــي تواجــه منظــات املجتمــع املــدين.ش
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