


عالم إلى  الوصول  رؤيتها  حكومية،  وغير  مدنّية  نسوية،  مجموعة   هي 
 عادل وخال من الممارسات والثقافة ا�بوية. تعمل الجمعية مع النساء
 والفتيات من أجل القضاء على التمييز والالعدالة الجندرية من خالل بناء
ودعم وإطالق  التغيير  وصّناع  صانعات  وتمكين  شاّبة،  نسوية   حركة 

 الحمالت الهادفة إلى إلغاء القوانين والسياسات وا�فكار التمييزية.



قائمة المحتويات

المقدمة

والمناصرة التحالفات،  بناء  التشبيك،  نفهم   كيف 
  في سياق عملنا لدعم قضايا النساء؟

التحالفات وبناء  للتشبيك،  العملية   الخطوات 
   الفّعالة والمستدامة

للعقبات تجاوز¦  مناصرة  لحمالت   التخطيط 
   القانونية، وضمان© لتضامن محّلي وعابر للحدود .

حول والمناصرة  التحالفات  بناء  التشبيك،   تجارب 
 قضايا مرتبطة بحقوق النساء من منطقتنا

   الئحة المصادر
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اجتماعية حركة  بالعربية  الناطقة  الدول  في  النسائية  الحركة   تشّكل 
 لعبت دور¦ بارز¦ وفاعًال في محطات مختلفة، في سياق ا±صالح السياسي،

 واالجتماعي، والثقافي، واالقتصادي لبلدانها.
وتنويع والجهود،  الخبرات  مراكمة  دون  من  يحصل  أن  لذلك  يكن   ولم 
المجتمع، أفراد  لخدمة  عديدة  إصالحات  لتحقيق  الضغط،   استراتيجيات 
المذكورة، النسائية  الحركة  وتتألف  والفتيات.  النساء  أساسي   وبشكٍل 
تصّدر في  نجحت  مختلفة،  ومبادرات  وأفراد،  وجماعاٍت،  جمعياٍت،   من 
عبر التغيير،  الضغط ±حداث  أجل ممارسة  والحشد من  العام،   المشهد 
الشراكات وبناء  والمناصرة،  التواصل  ومهارات  تكتيكات   استخدام 

والتحالفات، لتعزيز  قّوتها، وتأثيرها، ومواردها، وخطابها وأصواتها.

وسياسية، أمنية،  تحدياٍت  ا�خيرة  السنوات  في  المنطقة   وشهدت 
تآكل إلى  با±ضافة  العمل.  من  النوع  لهذا  مختلفة  واجتماعية   ومالية، 
 وتقييد مساحات العمل، والتنظيم المدني بشكٍل عام، والنسوي بشكٍل
واالضطرابات الحكومات،  فرضتها  التي  القانونية  القيود  بفعل   خاص، 
يشّكل بات  الواقع  هذا  المنطقة.  دول  غالبية  تشهدها  التي   العنيفة 
وبالتالي لحقوق وظروف النسائية.  الحركة  لمكتسبات   تهديد¦ حقيقي© 

عيش النساء والفتيات.
ولضمان التحديات،  هذه  لمواجهة  النسائية  للمنظمات  بديل  ال   لذا، 

 استمرار عملها وأثرها، سوى تعميق العمل المشترك وآليات الضغط.

 ومن المؤّكد أنه يمكن للشبكات أو التحالفات في هذا الظرف الضاغط،
وعملية السياسات،  على  التأثير  من  المنظمات  تمكين  في  تساهم   أن 
وتكثيف المعلومات،  لتبادل  مساحات  توفير  يمكنها  كما  القرار.   صنع 
ومجابهة المشترك،  العمل  وتنسيق  منها،  واالستفادة   الموارد 

 االنقسامات، وكفالة النمو مع©، وبناء القدرات.

 وفي هذا ا±طار، يسعى هذا الدليل إلى تقديم معرفة نظرية وتطبيقية
حول المنطقة،  في  النساء  حقوق  قضايا  على  العاملة   للمنظمات 
والمناصرة والضغط  التحالفات،  وبناء  والتشبيك،  مع©،  العمل   موضوع 
من لعدد  يعرض  كما  والسياسي.  المجتمعي  والتغيير  التأثير   لتحقيق 

 التجارب والدروس المستفادة في هذا المجال.

المقدمة
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تعيشها التي  الضاغطة،  والسياسية  االجتماعية  الظروف  ظل   في 
المهّمشة والفئات  النساء  على  سلبي  بشكٍل  وتنعكس   منطقتنا 
 بالدرجة ا�ولى، با±ضافة إلى التضييقات ا�منية والقانونية، التي تفرضها
 الحكومات وا�نظمة على عمل المنظمات النسوية والنسائية، التي تعّد
الملّح من  بات  الفئات،  هذه  وحقوق  الحتياجات  ا�ساسي   المستجيب 
إيجابي أثٍر  وتحقيق  االستدامة،  تضمن  عمل  استراتيجيات  عن   البحث 
التحالفات، وبناء  التشبيك،  ويعّد  القائمة.  العقبات  كافة   يتجاوز 

 والمناصرة، من أبرز هذه االستراتيجيات.
 يعّرف هذا المحور مفاهيم الشبكات، والتحالفات والمناصرة، وأهميتها
 وأهدافها. با±ضافة إلى ا±ضاءة على مزاياها، وتنظيم الحمالت بالنسبة
 إلى الجمعيات النسائية، والسيئات والمخاطر، التي يمكن أن ترافق هذا

 العمل.

 كيف نفهم التشبيك، بناء
التحالفات

والمناصرة في سياق عملنا
 لدعم قضايا النساء؟
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اجتماعية حركة  بالعربية  الناطقة  الدول  في  النسائية  الحركة   تشّكل 
 لعبت دور¦ بارز¦ وفاعًال في محطات مختلفة، في سياق ا±صالح السياسي،

 واالجتماعي، والثقافي، واالقتصادي لبلدانها.
وتنويع والجهود،  الخبرات  مراكمة  دون  من  يحصل  أن  لذلك  يكن   ولم 
المجتمع، أفراد  لخدمة  عديدة  إصالحات  لتحقيق  الضغط،   استراتيجيات 
المذكورة، النسائية  الحركة  وتتألف  والفتيات.  النساء  أساسي   وبشكٍل 
تصّدر في  نجحت  مختلفة،  ومبادرات  وأفراد،  وجماعاٍت،  جمعياٍت،   من 
عبر التغيير،  الضغط ±حداث  أجل ممارسة  والحشد من  العام،   المشهد 
الشراكات وبناء  والمناصرة،  التواصل  ومهارات  تكتيكات   استخدام 

والتحالفات، لتعزيز  قّوتها، وتأثيرها، ومواردها، وخطابها وأصواتها.

وسياسية، أمنية،  تحدياٍت  ا�خيرة  السنوات  في  المنطقة   وشهدت 
تآكل إلى  با±ضافة  العمل.  من  النوع  لهذا  مختلفة  واجتماعية   ومالية، 
 وتقييد مساحات العمل، والتنظيم المدني بشكٍل عام، والنسوي بشكٍل
واالضطرابات الحكومات،  فرضتها  التي  القانونية  القيود  بفعل   خاص، 
يشّكل بات  الواقع  هذا  المنطقة.  دول  غالبية  تشهدها  التي   العنيفة 
وبالتالي لحقوق وظروف النسائية.  الحركة  لمكتسبات   تهديد¦ حقيقي© 

عيش النساء والفتيات.
ولضمان التحديات،  هذه  لمواجهة  النسائية  للمنظمات  بديل  ال   لذا، 

 استمرار عملها وأثرها، سوى تعميق العمل المشترك وآليات الضغط.

 ومن المؤّكد أنه يمكن للشبكات أو التحالفات في هذا الظرف الضاغط،
وعملية السياسات،  على  التأثير  من  المنظمات  تمكين  في  تساهم   أن 
وتكثيف المعلومات،  لتبادل  مساحات  توفير  يمكنها  كما  القرار.   صنع 
ومجابهة المشترك،  العمل  وتنسيق  منها،  واالستفادة   الموارد 

 االنقسامات، وكفالة النمو مع©، وبناء القدرات.

 وفي هذا ا±طار، يسعى هذا الدليل إلى تقديم معرفة نظرية وتطبيقية
حول المنطقة،  في  النساء  حقوق  قضايا  على  العاملة   للمنظمات 
والمناصرة والضغط  التحالفات،  وبناء  والتشبيك،  مع©،  العمل   موضوع 
من لعدد  يعرض  كما  والسياسي.  المجتمعي  والتغيير  التأثير   لتحقيق 

 التجارب والدروس المستفادة في هذا المجال.

 هو اتحاد مجموعة من ا�فراد و/أو المنظمات، تجمع بينهن/م مصلحة
 معّينة، ما يجعلهن/م يعملن/ون مع© لتحقيق هدف مشترك، أو إيجاد
إيجاد على  والمساعدة  مشتركة،  قضية  أو  لمسألة،  الالزمة   الحلول 
ا�خرى. والجهات  المنظمات  من  المناسبين/ات  والشريكات   الشركاء 
 وبناء التحالف هو عملية متواصلة، ترتكز على شبكة من العالقات، تضم

 مجموعات تتشارك المبادئ والقيم نفسها.
 أما في حالة تحالف مؤسسات أو مجموعات نسائية ونسوية، فهو اتحاد
 عادًة ما يرمي إلى تحقيق هدف مشترك كتشكيل قاعدة ضغط، تعديل

 قوانين، أو رفع الصوت حول القضايا على سبيل المثال.
المؤسسات والجمعيات على استقالليتها، وهّويتها، ومهّمتها،  تحافظ 
 وطريقة تسييرها، على الرغم من تواجدها في تحالف، ويمكن أن يكون
 غير مقّنن، بمعنى أنه يجمع أطراف© مختلفة بطريقٍة عفوّية، أو بالعكس،

فيكون للتحالف وجود قانوني وهيكلي.
 

 ما هو التحالف؟
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 كيف نفهم التشبيك؟

وخبراء، خبيرات  أو  منظمــات،  أو  أفــراد،  مــن  الشبكات  تتكــون   قــد 
أو جماعيــة، ويتم أهــداف فرديــة  لتحقيــق  المعلومــات،   يتشاركن/ون 
 الدخــول والخــروج مــن الشــبكة بشــكٍل طوعــي. بينما تعمــل الشبكة
االستفادة أفرادها  لجميع  يمكن  ومعلومات  بيانات،  قاعدة  بناء   علــى 
في المنطوية  والجمعيات  المؤسســات،  هــذه  أدوات  وتقويــة   منها، 
عملية التشبيك  ويعّد  عملهــا.  ووســائل  أســاليب  وتعزيــز   إطارها، 
بين ومستدامة  متينة  تحالفات  لبناء  للتمهيد  وأساسية   مستمرة، 
محددة. أهداف©  أو  القضية،  أو  الرؤية  تتشارك  التي  النسائية،   الجمعيات 
 ويتطّلب التشبيك تفاعًال مستمر¦ مع عضوات وأعضاء الشبكة، فالحديث
نقطة تكون  قد  آرائهن/م  على  للحصول  الصلة  ذات  المجموعات   مع 
 بداية جيدة ±نشاء شبكٍة ما، والربط بهذه الطريقة يساعد المنظمة على
ثة طوال الوقت، وبالتالي من المهم التأكيد على  بناء قاعدة بيانات ُمحدَّ
 أن استمرار الشبكة يعتمد على عملية تواصل مستمرة لمساعدتها على

 النمو والتأثير.
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تحالف نسائي/
نسوي

 مجموعة مـن ا�فـراد، أو الناشطات أو الممثليـن\ات لمجموعـات
 أو مؤسسـات نسائية أو نسوية يعملن/ون معـ© على قضية أو

مشكلة مشتركة أو لتحقيــق هــدف مشــترك

مجموعات على  التحالف   يرتكز 
تتشارك المبادئ والقيم نفسها

بزمن، محّددة  غالب©  تكون  عملية   هي 
ومرتبطة بتحقيق هدف أو غاية محّددة

عقد توقيع  عبر  مثًال،  رسمي©  طابع©   يأخذ 
شراكة أو وضع خّطة استراتيجية للتحالف

 ينّظم التحالف مجموعـة مـن ا�نشـطة المشتركة
عمل خّطة  وجود  (ضرورة  ا�هـداف   لتحقيـق 

 تتكــّون مــن أفــراد أو منظمــات أو خبيرات وخبراء،واضحة)
في تتشــارك  ومؤّثرة،  عامة   وشخصيات 
المعلومــات، لتحقيــق أهــداف فرديــة أو جماعيــة

المبادئ تشارك  بالضرورة  تتطّلب  ال   الشبكة 
 والقيم، بل ترّكز على الفائدة والمصالح

لبناء التمهيد  أجل  من  وأساسية  مستمرة   عملية 
تحالفات متينة ومستدامة بين الجمعيات النسائية

يتــم الشــبكة  مــن  والخــروج   الدخــول 
 بشــكل طوعــي، وليس هناك أي خّطة عمل

أو إطار رسمي لتنظيم العالقة بين أفرادها

بيـن آليـات وأطـر عمـل مشـتركة  إيجـاد   تسـاعد الشبكة علـى 
قدرات وتطوير  المعلومـات،  تبـادل  خـالل:  من   المؤسسـات 
وتدّعم تقّوي  التـي  الدوريـة،  االجتماعـات  وعقـد   أفرادها، 

استمرارية الشـبكة

شبكة نسائية/
نسوية

 إليكّن/م جدوًال مبّسط�
 يساعد على فهم الفروقات

بين التشبيك وبناء التحالفات
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الموارد ومضاعفة  التعاون،  بتكثيف  التحالفات  تسمح   .1 
المطلوبة لتحقيق ا�هداف، عبر االستفادة  المالية والبشرية 
لتنفيذ أفرادها،  جميع  وممتلكات،  مهارات،  قدرات،   من 

ا�نشطة وخطط العمل المحّددة.

 2.  تحّفز التحالفات استخدام المهارات الذاتية لجميع ا�طراف
ذوي/ذوات من  مجموعات  عادًة  تضم  فهي   وا�فراد، 
العمل. ±نجاح  المطلوبة  المختلفة،  والخبرات   المهارات، 
وتقديم والحشد،  والتنظيم،  ا±عالم،  مع  والعمل   كالبحث، 

الخدمات للنساء، والتنسيق مع الجهات الرسمية.

 تكمن مزايا التحالفات في ضمان المزيد من توحيد الجهود،
 والتضامن، والتنسيق بين المنظمات النسائية والنسوية، على
في والمساهمة  والدولي،  وا±قليمي،  المحلي   الصعيدين 
الفرصة وإتاحة  والمطالب،  الصوت  ورفع  القضايا،   إيصال 
مجاالت وتوسيع  المتنوعة،  والخبرات  التجارب،  من   للتعّلم 

الوصول والتأثير، وتجّنب المخاطر.

 أدناه عرض مفّصل �همية وفوائد بناء التحالفات:

 أهمية التحالفات في
 عمل المنظمات النسائية

والنسوية
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الجماهيري بشكٍل أكبر، وتحقيق  3. تساعد على الحشد 
توّلد المتضامنة  المجموعات  من  فالمزيد  أوسع.   انتشار 
 صوت© أعلى، وزخم© في التأثير، وتصل إلى قاعدة أوسع من
والجهات الحقوق،  وأصحاب  وصاحبات  العام،   الرأي 

المانحة، وصانعي/ات السياسات، ووسائل ا±عالم.
 

المصداقية من  العمل  في  العريضة  المشاركة  تزيد   .4 
بتغيير تنادي  التي  ا�طراف  عدد  ازداد  فكلّما   والشرعية. 
 ما، كّل ما تّم أخذ تلك المطالب على محمل الجّد، وعّزز

القوة والقدرة على ا±قناع والتأثير.

 5. تطّور فرص تبادل المعلومات المهمة، المرتبطة بعمل
وتعميمها تداولها  آلية  وتسّهل  المجموعات،   وأهداف 

داخل وخارج التحالف.
 

وبالتالي والجهد،  العمل  وتكرار  االزدواجية،  من  تحّد   .6 
والصراع التنافس  واحتمالية  التدخالت،  تكاليف   تقّلل 

حول الموارد والفرص.

ظّل في  أعلى،  حماية  فرص  الحاالت  بعض  في  توّفر   .7 
المنظمات عمل  على  والقانونية،  السياسية   التضييقات 
من التحديات  على  للتغلب  االستقرار  وتؤّمن   النسائية، 

خالل تقاسم المخاطر.
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 وعلى الرغم من أهمية وفوائد العمل في تحالفات متعّددة، إال أنه من
العمل، بهذا  المرتبطة  والعيوب  المساوئ  بعض  إلى  التنّبه   الضروري 

والتي قد تشمل:
 

الخطة غياب  حال  في  العمل،  وتشّتت  ا�فراد  حماس  تالشي  خطر   - 
االستراتيجية الواضحة، أو ا±دارة الُمحَكمة والنشطة للتحالف.

للوقت، ُمستهِلكة  ا�حيان  من  الكثير  في  التحالفات  تكون  قد   - 
وأعضاء أن تصرف عضوات  ويمكن  والموارد،  الجهد  الكثير من   وتتطّلب 
يضعف قد  ما  بمنظمتهم/ن،  مرتبط  آخر  عمل  عن   المجموعات 

المنظمات داخلي©.

 - قد يجبرنا العمل في تحالف إلى تقديم التنازالت للوصول إلى رؤية، أو
 خطة عمل مشتركة. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن ال تدفعنا التنازالت إلى

التضحية بقيمنا ا�ساسية، أو ا±ضرار بأهداف وسمعة منظمتنا.

أفراد كاهل  على  التحالف  عمل  من  ا�كبر  العبء  مراكمة  يتّم  قد   - 
من الكثير  توّفر  التي  المنظمات  يصيب  قد  ما  أخرى،  دون   ومنظمات 
ا�عضاء/العضوات تقاعس  أو  عيوب  بسبب  با±حباط،  والقيادة   الموارد 
التي الجهات،  بسيطرة  أيض©  التحالفات  تسمح  وقد   اÛخرين/ا�خريات. 
وعضوات أعضاء  بعض  استغالل  أو  ا�على،  والقدرات  الموارد   تمتلك 

التحالف للنشاط العام والمشترك لمصالح شخصية وفردية بحتة.
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 مع نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، أدركت المنظمات
واالستجابة والتنموي،  الحقوقي  المجال  في  العاملة  الحكومية   غير 
فشله أثبت  المحض  والخدماتي  الخيري  العمل  أن  والطوارئ،   للخدمات 
 في إيجاد حلول مستدامة لÜزمات والقضايا ا±نسانية، ومن بينها الفقر
 والفجوة في الوصول إلى الموارد والحقوق. وبدأت هذه المنظمات إعادة
الطريق  النظر في استراتيجياتها وأساليب تدخالتها وعملها، مّما مّهد 
السياسات على  التأثير  إلى  تهدف  واستراتيجيات  برامج   لتطوير 
 والسياقات المجتمعية، خدمًة لحقوق الفئات ا�كثر تهميش©، ومن هنا

بدأ الحديث عن المناصرة.
  

للمناصرة من قبل جهات متنوعة، تعريفات نظرية متعّددة  إنتاج   وتم 
من يسعى  عملية،  أو  استراتيجية  اعتبارها  على  اتفقت  جميعها   لكن 
تشريعات، مستوى  على  تغيير  إحداث  إلى  مجموعات  أو  أفراد   خاللها 
المؤسسات على  والتأثير  بقضاياها،  وتمّس  مرتبطة   وممارسات 
 والمجموعات وا�فراد من أصحاب/صاحبات العالقة، لتحقيق مصلحٍة ما.
 ومارست المجموعات والمنظمات النسائية والنسوية المناصرة باعتبارها
مجتمعية قضايا  ودعم  لمساندة  والحراك،  التضامن  بناء   عملية 
 وحقوقية، للتأثير على أو تغيير السياسات والسلوكيات حولها، لضمان

  الوصول إلى العدالة والمساواة.
ُتعنى منّظمة  عملية  بـأنها  المطلق،  مفهومها  في  المناصرة   ُتعرَّف 
أو القضية  وأصحاب  صاحبات  مع  العمل  قضية،  أو  شخص  عن   بالدفاع 
 نيابًة عنهن/م السترجاع الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة االجتماعية

 والمساواة، في وجه أنظمة وسياسات القمع والتمييز.

مفهوم المناصرة
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 ُوتعرَّف المناصرة في السياسة والتنمية، ومجال المجتمع المدني، وعمل
 المنظمات النسائية، بأنها عملية الدفاع، والدعوة، والمؤازرة، والمساندة،
اقتصادية أو  اجتماعية،  أو  سياسية،  لقضية  والحشد  التأييد   وكسب 
التغيير بـهدف إحداث تغيير مجتمعي جزئي، يصب في عملية   معينة، 

المجتمعي الكلي.
التأييد حولها، إلى بلورة مطالب محددة، وحشد   المناصرة إذن، تسعى 
المجتمع ككل في قضايا أو  الناس   والدفاع عن حقوق فئة خاصة من 
على التأثير  بهدف  وغيرها  والفقر  والبيئة،  النساء،  قضايا  مثل   بعينها، 
ودفعهن/م والنفوذ،  التأثير  وصاحبات  وأصحاب  القرار  وصانعات   صّناع 
صنع عملية  في  المجتمع  مكونات  وجميع  المواطنين/ات،  إشراك   إلى 

 واتخاذ القرار.
من النسائية،  المنظمات  عمل  في  المناصرة  أهمية  من  الرغم   وعلى 
في العمل  هذا  وعوائق  ومخاطر  فوائد،  فهم  في  التعّمق   الضروري 

منطقتنا.

مخاطر المناصرةفوائد المناصرة

 خلق تأثير أكبر وتحقيق تغيير
واسع النطاق ومستدام

 تبديد المصادر الشحيحة وإجهاد قدرة
 المنظمات الصغيرة والمتوسطة القدرات

والحجم

 خسارة بعض الحلفاء/ات والمناصرين/ات
 نتيجة التوجهات السياسية المكشوفة

والسقف المرتفع للمطالب والرسائل

 تعريض منظمتك وأفراد طاقم العمل
للتهديدات والمضايقات

 قيام الخصوم باستخدام استراتيجية
 ا±ضرار بسمعة المنظمة، ما قد يمنع بعض

 النساء خصوص© في المجتمعات المغلقة
 والمحافظة من اللجوء إليها، واالستفادة

من خدماتها

 ضمان التزام الحكومات
 والمؤسسات بمسؤولياتها تجاه

 النساء والفئات المهمشة واحترام
حقوقهن/م

 الدفع باتجاه مشاركة
 المواطنين/ات في جميع

 مستويات صنع القرار ما من
شأنه تعزيز الديمقراطية

 حماية المجتمعات من
 التغيرات السلبية، والنساء من

 جرائم العنف، والثقافة
والقوانين التمييزية
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 ما هي العوائق التنظيمية
 (الداخلية)، وتلك المرتبطة

 بالسياق (الخارجية)، التي قد
 تؤّثر على عمل الجمعيات

النسائية في مجال المناصرة؟
أ. العوائق والتحديات الخارجية: 

المنظمات وعمل  لنشاطات  والحكومات  ا�نظمة  وتقييد  مراقبة   - 
النسائية، أو الحّد منها

واالجتماعية السياسية  والظروف  واالستقرار،  وا�من  السالم  غياب   - 
 واالقتصادية الضاغطة، التي قد ُتستخدم كمبرر للحّد دون إصالحات في

 السياسات
- حمالت التشويه والشيطنة للحراك النسوي والمنظمات النسائية

- ندرة وجود إعالم مستقل، وداعم للقضايا الحقوقية والنسوية
- النفاذ المحدود أو غير المتاح إلى المعلومات

ا�كثر والفئات  النساء  بحّق  والجرائم  العنف  وبشاعة  منسوب  ارتفاع   - 
تهميش©، في المساحات الخاصة والعامة واالفتراضية

وضيق والنسوي،  المدني  للعمل  المقّيدة  وتلك  التمييزية،  القوانين   - 
 مساحات التنظيم

مقابل والرأسمالية،  والرجعية  المحافظة  القوى  سيطرة  إشكالية   - 
 تشّتت وضعف تأثير القوى الديمقراطية، التغييرية والمجتمعية
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ب. العوائق الداخلية المرتبطة بالمنظمات والحراك النسوي:

 - طغيان عقلية الخدمات في عمل بعض المنظمات النسائية، بدًال من
المدافعة والضغط لتغيير السياسات

- اختالف ا�جيال والمدارس والنظريات للعمل النسائي والنسوي

 - نخبوية الخطاب وصعوبات العمل مع العامة

- عقبات العمل الجماعي وصعوبة التشبيك والتحالفات والتضامن

وعمل الحمالت  أهداف  وضوح  وعدم  االستراتيجية،  الخطة  غياب   - 
 المناصرة

حمالت تصميم  في  المتخصصة  البشرية  الموارد  غياب  أو  ضعف   - 
مدافعة، وتطبيقها

 - ضعف في الحاكمية وإدارة الموارد داخل المنظمات

عمل لدعم  الكافي  والتمويل  الموارد  إلى  الوصول  في  صعوبات   - 
المناصرة، وضمان االستمرارية

 - ضعف التوثيق، وتبادل المعلومات
 



 سيرّكز هذا المحور على عرض المعرفة ا�ساسية المرتبطة
 بتشكيل التحالفات والشبكات:

والخارجي، الداخلي  والمناخ  الواقع  وتقييم  التحالف،  لتشكيل   التحضير 
وا�سئلة توافرها،  يجب  التي  وا�دوات  لتشكيله،  العملية   والخطوات 
متين، تحالف  بناء  لضمان  أنفسنا  على  طرحها  يمكننا  التي   ا�ساسية 
تأمين وسبل  فعاليتها  وضمان  والتحالفات،  الشبكات  بناء   وتحديات 

 استدامتها.

 التحضير لتشكيل التحالف وتقييم الواقع، القدرات والمناخ
الداخلي والخارجي

مالئمين مناخ  أو  بيئة  وجود  العادة  في  التحالفات  تشكيل   يقتضي 
 العتماد مثل هذه االستراتيجية. ويستدعي تحليًال معّمق© للواقع العام،
 الذي تعمل في ظّله المنظمات، با±ضافة إلى قدرات وواقع المنظمات

 الداخلي.
دفع في  تساهم  أن  شأنها  من  مختلفة،  وظروف  موجبات   هناك 

 المنظمات النسائية إلى العمل مع©، وإقامة تحالفات.

 الخطوات العملية للتشبيك
 وبناء التحالفات الفّعالة

والمستدامة

 وفي نظرة عامة إلى تاريخ التحالفات النسوية، نجد
 أن هناك تحالفات نشأت سواء على الصعيد المحلي
أحداث نتيجة  ا�حيان،  من  كثيٍر  في  ا±قليمي   أو 
ارتفاع عند  مثًال  المجتمع،  هّزت  طارئة  أو   ضاغطة 
 جرائم العنف ضّد النساء أو قتل النساء أو التحرش
حاالت في  أخرى  أحياٍن  في  نشأت  بينما   الجنسي. 
 الحاجة إلى إحداث تغيير مجتمعي أو قانوني واسع
يحتاج التغيير  من  النوع  هذا  أن  إلى  نظر¦   ومعّقد، 
الجهود، تضافر  ويستلزم  كبيرين،  وموارد   وقت© 
 والتزام على المدى البعيد من قبل أطراف التحالف.
تعديل إلى  الرامية  التحالفات  عن  نتحّدث   وهنا 
الثقافة أو  السياسات  على  التأثير  أو   القوانين، 
  المجتمعية، والبنى التمييزية والعنيفة بحق النساء.
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 أصل داخلي
(تنظيمي)
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 وتلعب الموارد والمنح من الجهات الممولة دور¦ يساهم أيض© في تشجيع
 المنظمات النسائية على تشكيل تحالفات. ففي بعض ا�حيان، يتطّلب
 نيل منحة أو دعم محّدد أن يتم تقديم مشروع من قبل تحالف، وفي
 حاالت أخرى، تتضافر جهود بعض المنظمات، نظر¦ لمحدودية نطاق عمل
 كّل منها وشمولية المنحة، ما يدفع المؤسسات للتحالف لتضطلع كّل
 منها بجزء معّين من البرنامج موضوع المنحة. لكن يبقى الثابت أنه في
تحالف تكوين  من  تمّكن  ظروف  توّفر  الضروري  من  الحاالت،  هذه   كل 
الكفاية، فيه  بما  المشكلة  وضوح  فمثًال،  لذلك.  موجبة  وأسباب   ناجح، 
توافق يوجد  لم  وإن  حّتى  حولها،  واتفاق  إجماع  تحقيق  في   يساهم 

 كامل حول الحّل ا�مثل.
المرحلة إلى  ننتقل  للتحالف،  المالئم  المناخ  توافر  من  التأّكد   بعد 
 التحضيرية ما قبل التشكيل. وهي المرحلة التي تؤّسس إلى بناء تنظيم
 داخلي متين، وتفادي النزاعات وتضارب المصالح، وأهداف أعضاء وعضوات
الداخلية القدرات  بتحليل  المرحلة  هذه  نبدأ  بعد.  فيما   التحالف 
 للمنظمات، التي من المتوقع أن تشّكل التحالف، عبر دراسة نقاط القوة
 والضعف الداخلية للمؤسسات، با±ضافة إلى تحديد الفرص، والتحديات
 الخارجية، وهو ما يسمى بالتحليل الرباعي أو الـ                               . ولضمان
إلى الواقع،  فهم  مجرد  من  أبعد  الذهاب  يجب  التحليل،  هذا   فعالية 
ومواجهة فرصه  من  واالستفادة  معه،  التعامل  كيفية  إلى   النظر 

صعوباته وتهديداته.
 
 



 أصل خارجي
(البيئة المحيطة)

Beem Swot

كيف نبني عليها؟ نقاط القوة

كيف نلغيها؟

كيف نستفيد منها؟

كيف نخففها؟

 نقاط الضعف

 فرص

 تهديدات

How to build on them? Strength

Weaknesses

Opportunities

Threats

How to eliminate them?

How to explore them?

How to minimize them?
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 سيساهم تطبيق تقنيات التحليل المذكورة أعاله، في التعّرف إلى نقاط
 القوة والضعف لكل منظمة داخل التحالف، ما يساعدنا على التخطيط
 الجيد والذكي، والتنظيم الداخلي فيما بعد. مثًال، االستفادة من خبرات
 إحدى المنظمات في المجال ا±عالمي، وتوظيف قوة منظمة أخرى في
العمل على  القدرة  لديها  وأخرى  التحالف،  لخدمة  البحثي   المجال 
وأخرى الحقوق،  وصاحبات  والجماهرية  الشعبية  القواعد  إلى   والوصول 
إلى والوصول  العمل  تتقن  وأخرى  الحكومة،  مع  جيدة  عالقات   لديها 
 المنظمات الدولية والمانحة، وهكذا. ولتحديد نقاط القوة الكامنة داخل
القائمين على  يجب  التحالف،  لعمل  مالئمتها  ومدى  منظمة،   كل 

والقائمات على التحالف ا±جابة على ا�سئلة التالية:

وإن التحالف،  أعضاء/عضوات  أحد  لدى  واضحة  قوة  هناك  هل   .1 
كانت موجودة، ما هي؟

 القوة الواضحة هي التي يمكن أن نراها بالعين، مثًال المنظمة التي لديها
المنظمة أو  المناطق،   قاعدة جماهيرية وعضوية واسعة ومنتشرة في 

 التي  تظهر في ا±عالم كثير¦، ولديها عالقات جيدة مع ا±عالميين/ات.

 2. هل هناك قوة غير واضحة لدى أي من أعضاء/عضوات التحالف،
وإن كانت موجودة، ما هي؟

ويمكن بالعين،  رؤيتها  يمكن  ال  التي  هي  الواضحة،  غير  القوة   نقاط 
 تحديدها من خالل النقاش المعّمق مع المنظمة، واالطالع على عملها
 بشكٍل واضح. فهناك الكثير من المنظمات التي إّما تجهل أو تخفي نقاط

تمّيزها.
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 3. هل يمكننا االستفادة من هذه القوة لخدمة التحالف، وإن 
كان بإمكاننا ذلك، كيف؟

من التقييم إلى البناء: الخطوات العملية لتشكيل التحالف
 

 ليكون التحالف ناجح© وفّعاًال، يجب على المنظمات، والجهات وا�عضاء
والعضوات، أخذ مجموعة من المعطيات التمهيدية بعين االعتبار.

أنفسنا، التي يمكننا طرحها على   أدناه بعض ا�سئلة ا�ساسية 
قبل المباشرة في بناء تحالف:

- ما هو الغرض من هذا التحالف؟
 - ما هي مهمته وأهدافه؟

المهمة هذه  يشاركوننا  واللواتي  الذين  ا�فراد  أو  المنظمات  هي  من   - 
وا�هداف؟

 - كم عدد المنظمات التي يجب دعوتها لالنضمام؟
- كيف سنقوم باختيار هذه المنظمات، والتنسيق معها؟

- ما هو الشكل التنظيمي المالئم لتحقيق مهمة وأهداف التحالف؟
- ما هي االستراتيجية وخّطة العمل التي سنّتبعها؟

- كيف سنقوم بتقسيم المهام، ومن المسؤول عن التنسيق والتوثيق؟
- كيف سنقوم بحشد الموارد وتمويل عمل التحالف؟

- كيف ستأخذ القرارات داخل التحالف؟
- كيف سنعالج الخالفات؟

- كيف سنقّيم أثر وعمل التحالف؟
 - كيف سنضمن استدامة التحالف؟

 
 



وتنظيم والبدء،  للتخطيط  الكافي  الوقت  تخصيص  يساهم  أن   يمكن 
تحالف أو شبكة، في تجّنب مفاجآٍت وعقباٍت مستقبلية.

 كما أن االنخراط بشكٍل استراتيجي في التحالفات وعملية بناء الشبكات،
التعقيدات، والتغييرات  يسّهل االستجابة بشكٍل ديناميكي ومرن تجاه 

المحتملة.
 

أدناه إرشادات عملية حول كيفية تصميم التحالفات:

 - تحديد هدف أو رسالة واضحة، ومبادئ أساسية للتحالف، ومراجعتها
 بطريقٍة تشاركية بين ا�فراد والمنظمات المكونة للتحالف، فور اكتمال
أن يجب  ومبّسطة.  متماسكة  توثيقية  ورقة  في  ونّصها   المجموعة، 
ومحدد¦، واضح©  يكون  وأن  ينجح،  أن  له  أُريد  إذا  هدف©  للتحالف   يكون 
فالرؤية التحالف،  رؤية  عن  يختلف  الهدف  وتحقيقه.  قياسه   ويمكن 
 يمكنها أن تكون عامة، وتعّبر عن ما يرغب أعضاء وعضوات التحالف في

الوصول إليه، على المدى البعيد.

 - بناء قائمة بجميع المنظمات المحتملة، التي قد نرغب في ضّمها إلى
 التحالف، واستخدام جهات االتصال المهنية الخاصة بنا، وعمليات البحث

على ا±نترنت، للبحث عن المنظمات التي تعمل على قضايا مماثلة.

الضروري من  وهنا  ومقابلتهن/م،  التحالف  وعضوات  أعضاء  اختيار   - 
 القيام بعملية بحث معّمقة حول المجموعات، التي يحتمل دخولها في
 التحالف، ما يساهم في إعطائنا فكرًة عامة عن عمل المنظمة، وقيمها

 وسمعتها وقدراتها.
المحتمالت/ين، عملية مستمرة وقد والحليفات  الحلفاء  تحديد   عملية 

تحتاج إلى وقٍت طويل.

إلى انضمامهن/م  عند  والحليفات  الحلفاء  مع  العمل  يتوّقف  ال   - 
 التحالف، إنما يجب االستثمار في العمل على تطوير العالقات الداخلية،
 وتقريب وجهات النظر، وبناء القناعة وااللتزام بقضية ومهمة التحالف،
محّدد أعمال  لجدول  وفق©  دائمة،  واجتماعات  فّعال  تواصل  خالل   من 

وواضح.

التحالف، عمل  هيكل  وضع  خالل  من  وا±دارة  التنظيم  على  العمل   - 
 ونظامه الداخلي. وهذا يتطّلب بالدرجة ا�ولى تحديد شكل التحالف.
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داخل القرارات  التخاذ  نظام  وضع   - 
 التحالف، �ن غياب آليات واضحة في
إضعافه إلى  يؤدي  قد  ا±طار،   هذا 
االتفاق الضروري  من  لذا،   وتفّككه. 
التحالف أعضاء وعضوات   بين كافة 
 على آلية يرضى بها الجميع، لتكون
القرار، التخاذ  ا�نسب  الوسيلة   هي 
أو ا±جماع،  أو  التصويت،   (مثًال 

االستعانة برأي خبيرات/خبراء...).
 

 - اختيار مجلس تنفيذي، وهو عبارة
وعضوات أعضاء  من  مجموعة   عن 
في الحق  لهن/م  يكون   التحالف، 
ا�عضاء عن  نيابة  القرارات   اتخاذ 
لكن اÛخرين/ا�خريات،   والعضوات 
الجميع. مواقف  باالعتبار  ا�خذ   مع 
المجلس اختيار  يتم  أن   ويجب 
ومهامه دوره  وتحديد   التنفيذي، 
كافة قبل  من  سلطته،   وحجم 
با±ضافة التحالف،  وعضوات   أعضاء 
واجتماعاته، عمله،  صيغة  إقرار   إلى 

 وسبل التواصل معه.
والعضوات ا�عضاء  يحّدد   كذلك 
التنفيذي، المجلس  تعديل   وسيلة 
أو ا�عضاء  أحد  خروج  حالة   في 
تفاعل عدم  أو  منه،   العضوات 
 إحداهن/أحدهم مع بقية المجلس.
هو التنفيذي  المجلس   باختصار، 
داخل التنفيذي/ة  بالمدير/ة   أشبه 
 المنظمة، وأعضاء وعضوات التحالف
الذي ا±دارة  مجلس   هم 
المدير/ة منه   يستمد/تستمد 
التنفيذي/ة سلطاته/ا وصالحياته/ا.

 



كانت إذا  أي  التنفيذي،  المجلس  داخل  القرار  اتخاذ  إجراءات  تحديد   - 
على كذلك  أعضائه/عضواته.  بين  با±جماع  أو  بالتصويت  تؤخذ   القرارات 
رئيس/ة تعيين  الضروري  من  كان  إذا  تحديد  التحالف،  وعضوات   أعضاء 
هي وما  وعضواته،  أعضائه  بين  المساواة  تسود  أو  التنفيذي،   للمجلس 
داخل القرار  اتخاذ  آلية  فتحديد  للرئيس/ة.  الممنوحة   الصالحيات 
مع عمله  وديناميكية  فاعليته  لضمان  مهمة،  التنفيذي   المجلس 

القضايا المختلفة التي يتفاعل معها التحالف.

 - تحديد آلية لحل النزاعات والصراعات داخل التحالف، فإمكانية وقوعها،
 خصوص© في المراحل ا�ولى لتشكيل التحالف محتملة وطبيعية. يمكن
 �عضاء وعضوات التحالف االتفاق على محّكم/ة أو وسيط/ة مستقل/ة
 أو لجنة من أعضاء/عضوات التحالف، للفصل في النزاعات، والوصول إلى

الحل الذي يتطابق مع أفكار وقيم وسياسات التحالف.

محّدد جدول  مع  للتحالف،  واضحة  استراتيجية  عمل  خطة  وضع   - 
ا�دوار وتوزيع  القياس،  وأدوات  الزمنية،  المدة  يتضمن   لÜنشطة 
لمواردهن/م وفق©  التحالف،  وعضوات  أعضاء  بين   والمسؤوليات 

وقدراتهن/م ومهاراتهن/م.

الذي/التي يحق الشخص  التحالف، وهو/هي  باسم  تعيين متحدث/ة   - 
 له/ا أن يعلن/تعلن موقف التحالف من أي قضية، وأن يرّد/ترّد على كافة
 التساؤالت التي تأتي من أي جهة خارج التحالف. يجب أن يكون مسؤول/ة
التي وا�فكار  والسياسات،  والقرارت  التطورات،  بكافة  ملمًة/¦   التواصل 
 يعمل من أجلها التحالف، كما ُيفّضل أن يكون/تكون متحدث/ة التحالف

متمكنة/¦ من التواصل بلغة سليمة كتابًة وكالم©.
 

 - ا±عالن عن التحالف عبر إصدار بيان صحفي مثًال، أو منشورات مدونة عبر
قنوات التواصل االجتماعي، أو إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتحالف.

وتنظيم والبدء،  للتخطيط  الكافي  الوقت  تخصيص  يساهم  أن   يمكن 
تحالف أو شبكة، في تجّنب مفاجآٍت وعقباٍت مستقبلية.

 كما أن االنخراط بشكٍل استراتيجي في التحالفات وعملية بناء الشبكات،
التعقيدات، والتغييرات  يسّهل االستجابة بشكٍل ديناميكي ومرن تجاه 

المحتملة.
 

أدناه إرشادات عملية حول كيفية تصميم التحالفات:

 - تحديد هدف أو رسالة واضحة، ومبادئ أساسية للتحالف، ومراجعتها
 بطريقٍة تشاركية بين ا�فراد والمنظمات المكونة للتحالف، فور اكتمال
أن يجب  ومبّسطة.  متماسكة  توثيقية  ورقة  في  ونّصها   المجموعة، 
ومحدد¦، واضح©  يكون  وأن  ينجح،  أن  له  أُريد  إذا  هدف©  للتحالف   يكون 
فالرؤية التحالف،  رؤية  عن  يختلف  الهدف  وتحقيقه.  قياسه   ويمكن 
 يمكنها أن تكون عامة، وتعّبر عن ما يرغب أعضاء وعضوات التحالف في

الوصول إليه، على المدى البعيد.

 - بناء قائمة بجميع المنظمات المحتملة، التي قد نرغب في ضّمها إلى
 التحالف، واستخدام جهات االتصال المهنية الخاصة بنا، وعمليات البحث

على ا±نترنت، للبحث عن المنظمات التي تعمل على قضايا مماثلة.

الضروري من  وهنا  ومقابلتهن/م،  التحالف  وعضوات  أعضاء  اختيار   - 
 القيام بعملية بحث معّمقة حول المجموعات، التي يحتمل دخولها في
 التحالف، ما يساهم في إعطائنا فكرًة عامة عن عمل المنظمة، وقيمها

 وسمعتها وقدراتها.
المحتمالت/ين، عملية مستمرة وقد والحليفات  الحلفاء  تحديد   عملية 

تحتاج إلى وقٍت طويل.

إلى انضمامهن/م  عند  والحليفات  الحلفاء  مع  العمل  يتوّقف  ال   - 
 التحالف، إنما يجب االستثمار في العمل على تطوير العالقات الداخلية،
 وتقريب وجهات النظر، وبناء القناعة وااللتزام بقضية ومهمة التحالف،
محّدد أعمال  لجدول  وفق©  دائمة،  واجتماعات  فّعال  تواصل  خالل   من 

وواضح.

التحالف، عمل  هيكل  وضع  خالل  من  وا±دارة  التنظيم  على  العمل   - 
 ونظامه الداخلي. وهذا يتطّلب بالدرجة ا�ولى تحديد شكل التحالف.
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تحديات بناء الشبكات والتحالفات

معّقدة ا�حيان  من  الكثير  في  تعّد  التحالفات  وبناء  التشبيك   عملية 
التحديات إلى  نظر¦  والمرونة،  الجهد  من  الكثير  وتتطّلب   وطويلة. 

والخيبات المتعّددة التي قد تقابلها.
تزداد والمجتمعي،  الحقوقي  والعمل  النسائية  المنظمات  حالة   وفي 
 التعقيدات وتتشابك مع بنى أبوية قامعة للنساء وحقوقهن، وللنضال
وتتفاوت العربية.  الدول  العديد من  ويجرَّم في  ُيشيَطن،  الذي   النسوي 
 تحديات التحالفات النسائية بين داخلية، متمثلة في كيفية إدارة أعضاء
 وعضوات التحالف، والعمل داخله، أو خارجية في كيفية تعامل التحالف
الخاصة، أو  الحكومية  وا�طراف  العام،  والقانوني  السياسي  الواقع   مع 

 وصاحبات الحقوق والمجتمعات والجماهير.
المراحل نتذّكر  أن  المهم  من  مجموعة،  أو  فريق  أي  تشكيل   وكحال 

ا�ساسية لنمو التحالف، وهي:
 

- التكوين
- االختالف والعصف

- االتفاق وااللتقاء
- التجانس والتفعيل

21

داخل القرارات  التخاذ  نظام  وضع   - 
 التحالف، �ن غياب آليات واضحة في
إضعافه إلى  يؤدي  قد  ا±طار،   هذا 
االتفاق الضروري  من  لذا،   وتفّككه. 
التحالف أعضاء وعضوات   بين كافة 
 على آلية يرضى بها الجميع، لتكون
القرار، التخاذ  ا�نسب  الوسيلة   هي 
أو ا±جماع،  أو  التصويت،   (مثًال 

االستعانة برأي خبيرات/خبراء...).
 

 - اختيار مجلس تنفيذي، وهو عبارة
وعضوات أعضاء  من  مجموعة   عن 
في الحق  لهن/م  يكون   التحالف، 
ا�عضاء عن  نيابة  القرارات   اتخاذ 
لكن اÛخرين/ا�خريات،   والعضوات 
الجميع. مواقف  باالعتبار  ا�خذ   مع 
المجلس اختيار  يتم  أن   ويجب 
ومهامه دوره  وتحديد   التنفيذي، 
كافة قبل  من  سلطته،   وحجم 
با±ضافة التحالف،  وعضوات   أعضاء 
واجتماعاته، عمله،  صيغة  إقرار   إلى 

 وسبل التواصل معه.
والعضوات ا�عضاء  يحّدد   كذلك 
التنفيذي، المجلس  تعديل   وسيلة 
أو ا�عضاء  أحد  خروج  حالة   في 
تفاعل عدم  أو  منه،   العضوات 
 إحداهن/أحدهم مع بقية المجلس.
هو التنفيذي  المجلس   باختصار، 
داخل التنفيذي/ة  بالمدير/ة   أشبه 
 المنظمة، وأعضاء وعضوات التحالف
الذي ا±دارة  مجلس   هم 
المدير/ة منه   يستمد/تستمد 
التنفيذي/ة سلطاته/ا وصالحياته/ا.

 



أ. تحديات صناعة القرارات

تشّكل تحالف،  أي  داخل  القرار  اتخاذ  لعملية  واضحة  آليات  تحديد   إن 
الصلة. ذات  القضايا  المستمر مع  وتفاعله  لفاعليته،  ا�ساسية   الضمانة 

وقد تواجه هذه العملية عدد¦ من العوائق أبرزها:

- أزمة القيادة
جميع تكاتف  تضمن  وهي  للتحالف،  الرئيس  المحّرك  القيادة   تشّكل 
 أعضائه وعضواته، وتوظيف معرفة ونقاط قوة كل فرد لخدمة أهداف
 التحالف. كما يجب أن تضمن القيادة استمرار المجلس التنفيذي للتحالف
 في تركيزه الدائم على أهدافه، وأن ال يخرج عن الخط العام المرسوم له
خالل من  ذلك  تحقيق  ويمكن  والعضوات.  ا�عضاء  جميع  قبل   من 
الحثيثة والمتابعة  والشفافية،  الدائم،  وا±شراك  المحكم،   التخطيط 

لسير العمل.
 

- عالقات القوة
 يشّكل ا±بعاد أو ا±قصاء لبعض ا�عضاء/العضوات عن قصد أو من دون
 قصد، والشللّية أو عالقات القوة غير المتوازنة، أحد ا�مور التي قد تمنع
عدم من  جو¦  وتخلق  بفعالية،  المشاركة  من  التحالف  وعضوات   أعضاء 

 الثقة وعدم االرتياح، وبالتالي تؤّثر سلب© على ا±نتاجية.
الفريق روح  تنمية  من  تتأكد  أن  التنفيذي  المجلس  قيادة  على   يجب 
آراء عن  معّبرة  القرارت  تكون  وأن  والعضوات،  ا�عضاء  بين   الواحد 

وتوجهات كامل أعضاء وعضوات التحالف.
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ب - تحديات بناء هوية مشتركة

المصالح عن  مترّفعة  جماعية،  تحالف  هوية  تطوير  على  العمل   يعد 
تكون أن  يمكن  إذ  والحساسية.  التعقيد  بالغ  أمر¦  والتنظيمية،   الفردية 
عن التخلي  في  مترددة  التحالف،  داخل  المنضوية  المنظمات   بعض 
قبل من  الذاتي  الترويج  غالب©  ويؤثر  ا�كبر.  التحالف  لدعم   امتيازاتها 
هذا من  وعمله.  وهويته  التحالف  رؤية  على  العضوات،   المنظمات 
 المنطلق، من المهم تخصيص الوقت الكافي لضمان قيادة وآليات تقرير

وعمل قائمة على المساواة والمشاركة.
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ت . تحديات إدارة الصراعات

ا�قل، على  طرفان  فيها  يشترك  مشكلة  بأنه  الصراع  تعريف   يمكن 
 كالهما متبٍن لوجهة نظر مختلفة. هذا الصراع حدث طبيعي، وال بّد من

 وقوعه، خصوص© في المرحلة ا�ولى لتشكيل التحالف.
لتحديد والصراعات،  للنزاع  المحتملة  المصادر  إلى  التعّرف  المهم   ومن 
والتصورات لالفتراضات،  يمكن  إذ  معه.  للتعامل  المناسبة   اÛليات 
ا�شخاص ينظر  أن  ويمكن  الصراعات،  تغذية  تساهم في  أن   المختلفة، 
السابقة، تجاربهن/م  �ن  مختلف،  بشكٍل  نفسه  الموقف   إلى 
 ومعتقداتهن/م وقيمهن/م الشخصية تختلف. كما أن احتياجاتهن/م
العواطف وتساهم  أيض©.  وتختلف  تتعارض  قد  الفردية   وأهدافهن/م 
والمنافسة وا±حباط،  والقلق  والغضب  الخوف  مثل  الفردية،   والمشاعر 
تشويه أو  التواصل،  عملية  إعاقة  في  الظهور،  أو  ا�داء  أو  الموارد   على 

التصورات إلى حد الصراع مع اÛخرين وا�خريات.

لنتذّكر:

يتفاعل ا�شخاص مع الصراع بطرٍق عدة أبرزها:

 - التجنب
 يفّضل بعض ا�شخاص الهروب من الصراع، عبر قمع ردود أفعالهن/م، أو
 تجاهل أو إنكار وجود مشكلة. وقد يفتقر البعض إلى المهارات الالزمة
من الخروج  أو  االستقالة،  إلى  هؤالء  يلجأ  وعادًة  الصراع.  مع   للتعامل 

التحالف، عند وقوع أي نزاعات.
 

 



 - التأجيل أو المماطلة
 تأخير االستجابة للنزاعات يمكن أن يؤّجل التعامل مع القضايا الرئيسية،

والحّل، وهو يعّد من االستراتيجيات غير الفّعالة في حّل الصراعات.

-  المواجهة
 تتضمن هذه االستجابة مواجهة االختالفات بين الناس، وتعّد فعالة من
 وجهة نظر "الفائز/ة" في المواجهة، لكنها ال تساهم بالضرورة في حّل

 النزاع.

ث - تحديات المتابعة والتقييم 

القضايا أو جماعي، من  أثر وتقييم عمل أي حراك مجتمعي   يعّد قياس 
تقيس دقيقة،  مؤشرات  وضع  عدم  حال  في  خصوص©  نسبي©،   المعّقدة 

 فعالية العمل على الصعيدين الكمي والنوعي.
 وعند الحديث عن الرصد والتقييم، ننصح التحالفات بإيالء هذا الموضوع
عملية واعتماد  واضحة،  متابعة  خطة  ووضع  التخطيط،  عند   أهميًة 
واستخالص المستقبلي،  بالتخطيط  وتسمح  تعكس  تشاركية،   تقييم 

الدروس المستفادة والبناء عليها.
 

لنتذّكر:

 يمكن قياس تأثير الشبكات والتحالفات بطرٍق متعّددة.
ا�سئلة أدناه يمكن أن تساعد على التحّقق من فعالية العمل وتأثيره:

تشريعات بتمرير  القرار  وصانعات  صناع  إقناع  التحالف  استطاع  هل   - 
 جديدة أو تبني سياسات مالئمة؟

 - هل تمّكن التحالف من الوصول إلى ا±عالم، واحتالل حّيز في النقاش
العام؟

 - هل استطاع التحالف الوصول إلى موارد جديدة، أو الحصول على دعم،
أو خدمات لم تكن متاحة له في السابق؟

 - هل حصل التحالف على الدعم لقضيته، وهل لفت االنتباه إلى قضاياه؟
القيم أو  العقليات  أو  السلوكيات  في  تغيير¦  التحالف  أحدث  هل   - 

 السائدة؟
االجتماعي ا±صالح  عملية  في  قضاياه  دمج  في  التحالف  ساهم  هل   - 

والسياسي في البالد أو المنطقة؟
تحقيق على  وقدرته  التنظيمية  قوته  زيادة  التحالف  استطاع  هل   - 

 ا�هداف المستقبلية؟
زمنية لفترة  وعملية  مالية  استدامة  ضمان  في  التحالف  نجح  هل   - 

محّددة؟
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ح . تحديات االستدامة المالية وتوّفر الموارد

الشبكات أن  السابقة،  المشترك  العمل  تجارب  من  الكثير   أظهرت 
وغياب الموارد،  نقص  بسبب  مسدود  حائٍط  إلى  تصل  قد   والتحالفات 
االستثمار ضعف  هو  النقص  سبب  يكون  قد  المالية.  االستدامة   ضمان 
 الجّيد لموارد أعضاء وعضوات التحالف، أو غياب الثقة بمهمته أو عمله، أو
قدرة ضعف  أو  المانحين/ات،  قبل  من  له  تمويلية  فرص  وجود   عدم 

  الوصول للممولين/ات، أو الحصول فقط على تمويالت قصيرة ا�جل.

سبل ضمان استدامة الشبكات والتحالفات
 بقاء واستمرارية التحالفات ليست مرتبطة بالموارد المالية فقط، بل هي
أو التحالف  بتشكيل  المحيطة  التفاصيل  كافة  مع  مترابطة   عملية 

الشبكة.
 

لضمان اتباعها  يمكن  التي  العملية  الخطوات  بعض   أدناه 
االستدامة:

 
- وضع أهداف وغايات واقعية وبطريقة تشاركية

وا�هـداف والرؤيـة  الرسـالة  فـي  االسـتمرار  في  النظـر  إعـادة   - 
دعـت كلمـا  وتطويرهـا  للتحالـف،  السـنوية  والخطـط   االسـتراتيجية، 

  الحاجـة
 - التركيز الدائم على تحسين جودة البرامج والخدمات، مع استمرار النمو

 المتناسق للبرامج
 - تعزيز الثقة والتعاون، وإشـراك ا�عضـاء والعضوات فـي صناعة القرارات،
الغـرض ومراجعـة  التحالف،  �نشـطة  الدوريـة  والمتابعـة   والتخطيـط 

منهـا، واالحتياجـات القائمـة والطارئـة
 - إنشاء هيكل تنظيمي تشاركي ومرن، فالهياكل الهرمية ال تبني عادًة

شبكات قوية وديمقراطية
الفردية والعضوات  ا�عضاء  وخبرات  وموارد  مهارات  تحديد   - 
 والمؤسسية، واالستفادة منها، واالستعداد لسد فجوات الخبرة، عبر ضم

 مجموعات جديدة إلى التحالف
 - تحديد أدوار واضحة وتوزيع المسؤوليات على جميع ا�عضاء والعضوات
ا�عضاء بعض  لدى  الفعالية  عدم  أو  با±قصاء،  الشعور  تعميق   لتجّنب 
وعضوات أعضاء  إرهاق  وتجنب  العمل  عبء  ولتقليل   والعضوات، 

آخرين/أخريات
 - تقسيم العمل على مجموعات أو ِفرق عمل، تتولى مهام محددة وفق©

للخبرة والمهارات

25



االعتراف بمساهماتهن/م وعرض ا�عضاء والعضوات من خالل   - تحفيز 
إنجازات التحالف على ا�طراف المعنية وا�عضاء/العضوات بانتظام

 - الحرص على انتظام االجتماعات والتنسيق، وإيجاد آليات تواصل فاعلة
 ودائمة بين ا�عضاء والعضوات

 - وضع جدول أعمال محدد لäجتماعات، وتعميمه في وقت مبكر على
في وإنهائها  االجتماعات،  فعالية  على  والحرص  والعضوات،   ا�عضاء 

الوقت المحدد، وتناوب دور التيسير
 - مناقشة القضايا الصعبة بصراحة خالل االجتماعات، ومحاولة الموائمة

والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة
في ا±نجازات  واستخدام  التحالف،  وقرارات  �نشطة  الدائم  التوثيق   - 

الترويج لعمل الشبكة لدى الجهات الداعمة
الخاصة الممارسات  وأفضل  المستفادة،  الدروس  النجاح،  قصص  نشر   - 

 بالتحالف بطرق متنّوعة أبرزها ا±عالم
 - دوام التفكير باالستمرارية عن طريق زيادة وتنويع قاعدة الدعم، الموارد

ومصادر التمويل
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 التخطيط لحمالت مناصرة
 تجاوزÈ للعقبات القانونية

 وضمان� لتضامن محّلي وعابر
للحدود

التأييد، يعتبر حديث© نسبي©، بالنسبة  ال يزال مفهوم المناصرة، أو كسب 
 إلى غالبية المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والنسائية. على الرغم
 من أن ا�خيرة اعتمدت على مّر التاريخ، تكتيكات وأساليب ووسائل عمل
 متنوعة، وابتكرت واستفادت من أدوات ومقاربات مختلفة، تشبه إلى حدٍّ

 كبير تكتيكات المناصرة الحديثة.
وتنفيذ التخطيط  العمق في كيفية  بالغوص في  المحور   سيقوم هذا 
ا�ساسية والخطوات  المناصرة  لدائرة  عرض  وسيتضمن  مناصرة.   حملة 
الخطوات، والتركيز العملية، مع شرح هذه  اتباعها في هذه   التي يجب 
في خصوص©  حمالتنا،  في  الرقمي  الفضاء  استخدام  أهمية   على 
قانونية، وعقبات  النسوي،  العمل  على  تقييدات  تشهد  التي   السياقات 
في العاملة  والمنظمات  النسويات،  بين  للحدود  عابر  تضامن   ولخلق 

 مجال حقوق النساء.
البداية، من المهم ا±دراك بأنه ال يمكن �ي حملة مناصرة الوصول  في 

إلى النتيجة المرجوة، من دون العمل على العناصر ا�ساسية أدناه:

 

ح . تحديات االستدامة المالية وتوّفر الموارد

الشبكات أن  السابقة،  المشترك  العمل  تجارب  من  الكثير   أظهرت 
وغياب الموارد،  نقص  بسبب  مسدود  حائٍط  إلى  تصل  قد   والتحالفات 
االستثمار ضعف  هو  النقص  سبب  يكون  قد  المالية.  االستدامة   ضمان 
 الجّيد لموارد أعضاء وعضوات التحالف، أو غياب الثقة بمهمته أو عمله، أو
قدرة ضعف  أو  المانحين/ات،  قبل  من  له  تمويلية  فرص  وجود   عدم 

  الوصول للممولين/ات، أو الحصول فقط على تمويالت قصيرة ا�جل.

سبل ضمان استدامة الشبكات والتحالفات
 بقاء واستمرارية التحالفات ليست مرتبطة بالموارد المالية فقط، بل هي
أو التحالف  بتشكيل  المحيطة  التفاصيل  كافة  مع  مترابطة   عملية 

الشبكة.
 

لضمان اتباعها  يمكن  التي  العملية  الخطوات  بعض   أدناه 
االستدامة:

 
- وضع أهداف وغايات واقعية وبطريقة تشاركية

وا�هـداف والرؤيـة  الرسـالة  فـي  االسـتمرار  في  النظـر  إعـادة   - 
دعـت كلمـا  وتطويرهـا  للتحالـف،  السـنوية  والخطـط   االسـتراتيجية، 

  الحاجـة
 - التركيز الدائم على تحسين جودة البرامج والخدمات، مع استمرار النمو

 المتناسق للبرامج
 - تعزيز الثقة والتعاون، وإشـراك ا�عضـاء والعضوات فـي صناعة القرارات،
الغـرض ومراجعـة  التحالف،  �نشـطة  الدوريـة  والمتابعـة   والتخطيـط 

منهـا، واالحتياجـات القائمـة والطارئـة
 - إنشاء هيكل تنظيمي تشاركي ومرن، فالهياكل الهرمية ال تبني عادًة

شبكات قوية وديمقراطية
الفردية والعضوات  ا�عضاء  وخبرات  وموارد  مهارات  تحديد   - 
 والمؤسسية، واالستفادة منها، واالستعداد لسد فجوات الخبرة، عبر ضم

 مجموعات جديدة إلى التحالف
 - تحديد أدوار واضحة وتوزيع المسؤوليات على جميع ا�عضاء والعضوات
ا�عضاء بعض  لدى  الفعالية  عدم  أو  با±قصاء،  الشعور  تعميق   لتجّنب 
وعضوات أعضاء  إرهاق  وتجنب  العمل  عبء  ولتقليل   والعضوات، 

آخرين/أخريات
 - تقسيم العمل على مجموعات أو ِفرق عمل، تتولى مهام محددة وفق©

للخبرة والمهارات
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ووضع التخطيط  ويشمل  للحملة،  المنطقي  البناء  هو  التنظيم:   .1 
عنصر وهو  الموارد.  وإدارة  الزمنية،  والخطط  ا�دوار  وتحديد   ا�هداف، 
غير أو  هدف  بال  أو  عشوائية،  تكون  ال  التي  الحملة  عناصر  من   أساسي 

مترابطة.

 2. الحشد: الحملة في ا�ساس عملية حشد للجهود ±حداث أثٍر ما.
عن للدفاع  المؤيدين/ات  من  عدد  أكبر  المناصرة  حملة  تجمع   لذلك، 

القضية.

 3. االتصال: التواصل الفّعال داخلي© بين فريق الحملة مع بعضهن/م
العناصر من  المستهدف  الجمهور  وبين  بينهن/م  وخارجي©   البعض، 
 ا�ساسية لضمان نجاح جهود المناصرة. في السنوات ا�خيرة، زاد اعتماد
الرقمية، ومنصات ا�دوات  المدني والجمعيات على  المجتمع   منظمات 
 التواصل االجتماعي لتنفيذ خططها االستراتيجية، والتعريف بأنشطتها.
أو الشعبي،  الحشد  بحمالت  ما يسمى  أو  ا±عالمّية،  الحمالت   فأصبحت 
حول الجماهير  من  عدٍد  أكبر  لجذب  الزمة  أداًة  ا±لكترونّية،   المناصرة 
واتخذت مضامينها،  وتنوعت  الخطابات،  تعددت  كما  ما.   موضوع 
والتعديلية والدعائّية،  التوعوّية،  منها  مختلفة،  أشكاًال   الحمالت 
كاٍف، غير  ذلك  أن  إال  ا�خرى.  ا�نواع  من  والكثير  المجتمعي،   للسلوك 
 ووجب استخدام أدوات للتنظيم والتخطيط، وحمالت مكتملة ا�ركان،

لنشر الرسائل ودعم القضايا الهامة، وبناء مجتمع مؤيد وداعم لها.
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ُتعنى النساء،  حقوق  أجل  من  المناصرة  بأن  ا±دراك  علينا  بعد،   أّما 
يكون أن  الضروري  فمن  القوة.  توزيع  وإعادة  بالتغيير،  ا�ولى   بالدرجة 
فهم خالل  من  يريدونه،  الذي  التغيير  تحقيق  على  القدرة   للناس 
االجتماعي التغيير  ويشمل  واسترجاعها.  السلطة   ديناميكيات 

 والنسوي ا�طر التالية:
والسلوكيات والثقافة،  وا�عراف  والممارسات،  والسياسات،   القوانين، 
التغييرات، على  التأثير  سلطة  يملكن/ون  من  وسلوكيات   الفردية، 

 وعالقات السلطة وهياكلها.
 من هنا تأتي أهمية فهم أبعاد القوة، قبل الدخول في مرحلة الحشد،

وكسب التأييد لقضيٍة ما.

اد�أ
ة

ّ
�ا�	

أ��ال
ة

ّ
�ا�	

��ا�ات
ة

ّ
�ا�	

�ات����
ة

ّ
�ا�	
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القوة المرئية:
عليها وتقوم  للجميع  معلنة  كونها  السياسات  قوة   هي 

 مؤسسات.

القوة غير المرئية:
التي والتقاليد،  والعادات  الفكرية،  والمرجعيات  الثقافة،  قوة   هي 

يقوم المجتمع بتنظيمها.

القوة الخفية:
هي قوة غير معلنة تنّظمها العالقات بين ا�فراد والمؤسسات.

المساحات الممنوحة:
 هي كافة المساحات التي يمكن للفرد أو المجموعة الوصول إليها

واالنخراط فيها من دون التعّرض إلى تهديد.

المساحات المغلقة:
 هي المساحات الممنوع على ا�فراد والمجموعات الوصول والدخول
إليها، وقد تكون أيض© مساحات مفتوحة �فراد ومجموعات أخرى.

المساحات المكتسبة:
هي مساحات تم فتحها نتيجًة للمطالبة والضغط.

مساحات القّوة

مستوايات القّوة

أشكال القّوة

المستوى المحلي:
 حين تكون القوة أكثر تأثير¦ في مجتمٍع بعينه، وتفقد تأثيرها عند

االنتقال إلى مجتمٍع آخر.

المستوى الوطني:
 حين تكون القوة ذات تأثير في سياق وطني، وال تؤثر خارج نطاق

الدولة.

المستوى العالمي:
حين يشمل أثر القوة مساحات كبيرة من العالم.



31

 خّطة ودورة
المناصرة

لنتذّكر:

تكمن أهمية خطة المناصرة بالتالي:
- أن تشّكل خارطة طريق لعملنا

الخريطة شبكتك/منظمتك  وعضوات  أعضاء  جميع  اتباع  تضمن  أن   - 
نفسها

- أن تجعل الحملة فّعالة ومؤّثرة في ظل ضيق الوقت والموارد
 - أن تضمن أن تكون خططك استراتيجية وليست مجرد ردة فعل

- أن تساعدك على قياس التقدم الذي تم إحرازه في ما يتعلق بالمناصرة

لنسأل أنفسنا:

1.              لماذا؟ ما هي النتائج المرجّوة من تنفيذ ا�نشطة؟
الموارد هي  وما  نحققها؟  أن  يجب  التي  ا�نشطة  هي  ما  ما؟          .2 

المطلوبة؟
3.             كيف؟ كيف يمكننا تنفيذ هذه ا�نشطة؟ (المهام)

4.             متى؟ متى يتم اتمام هذه المهام وتنفيذ ا�نشطة؟
5.             من؟ من المسؤول عن تلك المهام؟ (الى من نرجع)

6.             أين؟ أين يتم تنفيذ ا�نشطة؟ (تحديد المكان)

why
what

how
when
who
where
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الخروج على  يساعد  ومنهجية،  واعية  بطريقٍة  المناصرة  إلى  النظر   إن 
ا�حيان، بعض  في  االنتظام  بعدم  شعرنا  لو  حّتى  فّعالة،   باستراتيجية 
 وهو أمر طبيعي في ظّل العمل تحت وطأة أنظمة قمعية وأبوية، وفي

 كثير من ا�حيان بموارد محدودة وشحيحة، وبغياب أطر الدعم.
من أنه  إال  نفسه،  بالترتيب  بالضرورة  تتم  ال  قد  المقترحة   والمراحل 
 الضروري التفكير في كل خطوة والتخطيط لها، كجزء مهم من جهود
عملي إطار  بمثابة  التالية  المناصرة  دورة  وتعّد  بأكملها.   المناصرة 

  للتخطيط الستراتيجية المناصرة.

 تحديد
المشكلة
أو القضية

 البحث والتحليل (تحليل
 جندري وفهم هياكل

السلطة والتأثير)

 التخطيط (أدناه
 تفاصيل خطة

المناصرة)

 التطبيق

 المتابعة
والتقييم
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قبل أنفسنا  نسأل  أن   لنتذّكر 
تحديد القضية:

- ما صلة القضية برسالة منظمتنا؟
المنظمة عمل  ببرنامج  صلتها  ما   - 

وخطتها ا±ستراتيجية؟
أبحاث كفاية  حولها  تتوّفر  هل   - 

 ومعلومات؟
- هل سبق لجهات أخرى العمل عليها؟

لهذه ا±ستراتيجية  الفرص  هي  ما   - 
القضية اليوم؟

- هل هذه القضية هي أولوية لنا؟ لماذا؟

تحديد المشكلة أو القضية

 تبدأ المناصرة عادة بتحديد مشكلة أو قضية رئيسية تمّس بحياة وواقع
 ا�شخاص الذين/اللواتي تردن/تريدون دعم حقوقهم/ن، وإحداث تغيير
 إيجابي لمصلحتهم/ن، على أن يكون هناك توافق جماعي على أهمية

القضية، وأسباب اختيارها وارتباطها بأفراد ومهّمة ورؤية المجموعة.
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 البحث والتحليل

وتجميع البحث  مرحلة  إلى  ننتقل  المناصرة،  قضية  تحديد   بعد 
 المعلومات والوثائق، التي قد تتضّمن أبحاث© ودراسات، وإحصائيات، وأوراق
"شجرة أداة  وتعّد  خبراء.  خبيرات\  أو  أفراد  مع  ومقابالت   سياسات، 
التي القضايا  المّتبعة للتعّمق في فهم  أكثر ا�ساليب   المشكالت" من 

 نعمل عليها من الجذور إلى اÛثار.

المشكلة الرئيسية

 أ �اب وأ��ل ا����الت

 آثار ونتائج المشكلة
الرئيسية

شجرة المشكالت
تصوير الواقع
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 عند العمل على حمالت مرتبطة بحقوق النساء، ال بّد من فهم الواقع،
 وتحليله بعدسة نسوية ونقدية، من خالل تبيان كيفية تأثير االختالفات
 الجندرية على االحتياجات، وا�نشطة والحقوق في سياقاٍت معينة. وهنا
تساؤالت على  تجيب  التي  الجندري،  السياق  تحليل  آلية  اعتماد   يمكن 

متعّددة أبرزها:
 

- كيف يتأّثر ا�شخاص بالمشكلة وفق© لهويتهم/ن الجندرية؟

- ما هي الثغرات الموجودة في البيانات أو ا�بحاث المتاحة؟
 

أو العمر،  أو  العرق،  أو  الطبقة،  بسبب  تهميش©  ا�كثر  الفئات  هي  من   - 
بسبب قدرتهم/ن، أو ميولهم/ن الجنسية؟

أخرى ومجموعات  منظمات  قبل  من  المّتبعة  االستراتيجيات  هي  ما   - 
لمعالجة المشكلة؟

 - ما هي التحديات والدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها والتعّلم
منها؟

 
 - كيف تعامل السياسات، والهياكل، والمؤسسات، وا�عراف والممارسات
 الثقافية ذات الصلة بقضية المناصرة، النساء والرجال وا�شــخاص خارج

التصنيف الثنائي الجندري بشكٍل مختلف؟
 

- من يملك السلطة والموارد، ومن هي الفئات المتروكة في الخلف؟
 

 - من هم/ن أصحاب/صاحبات المصالح (ا�فراد والكيانات) المرتبطين/ات
بقضية المناصرة؟

 - كيف تتوّزع خريطة السلطة وسالسل التأثير؟
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  التخطيط

 يمكن أن نصف مرحلة التخطيط للمناصرة بعملية رسم معالم الطريق،
والنتائج قصيرة ومتوسطة وطويلة ا�هداف  بتحديد  تبدأ  أن   التي يجب 
المسّمى وا�شمل،  النهائي  هدفنا  إلى  إيصالنا  شأنها  من  التي   ا�جل، 
 بالرؤية. وفي العادة، تشمل الخّطة مجموعة أهداف تعكس التغيير الذي
محددة، أي   (SMART) ذكية  ا�هداف  هذه  تكون  أن  على  تحقيقه،   نوّد 
قدراتَك/ِك على  ومبنية  وواقعية  للتحقيق،  وقابلة  للقياس،   قابلة 
وتحظى النظر،  وإعادة  للتقييم  وخاضعة  بزمن،  ومحددة   ومهاراتَك/ِك، 

  بالدعم والثقة من قبلَك/ِك، ومن ِقبل مجموعتَك/ِك وحلفائِك/َك.
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سبل صياغة الهدف الذكي

 ما الذي نأمل تحقيقه بالتحديد؟
  ما أهمية ذلك؟

ما مدى وضوح النتائج؟

 كيف نعرف أن التغيير تحقق؟
ما هي مؤشرات النجاح؟

هل يمكن قياس هذه المؤشرات؟

 هل نجح/ت أحدهن/م في القيام بذلك من قبل؟
الذي الوقت  في  ذلك  تحقيق  نستطيع   هل 

حددناه مسبق©؟
واضحة والمحددات  القدرات  كافة   هل 

(اللوجستية، المجتمعية، الثقافية، القانونية...)؟

هذا لتحقيق  للنضال  مستعدة  مجموعتنا   هل 
 الهدف؟

مجموعتنا مهمة  مع  مّتسق  الهدف  هذا   هل 
 ورؤيتها؟

هل تتوفر موارد كافية لتحقيق الهدف؟

 هل هناك فرصة يتعين علينا العمل خاللها؟
متى يتم تحقيق هذا الهدف؟

ا�سئلة التي يمكن أن تساعد في رسم ا�هداف  عناصر ا�هداف
الذكية
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النتائج تحديد  العمل على  إلى  ننطلق  ا�هداف،  االنتهاء من وضع   بعد 
الذي التغيير  وهي  المناصرة،  لحملة  المتوقعة  والمخرجات   المرجوة، 

 نرغب في الوصول إليه عند تحقيق الهدف.
قريبة نتائج  فهناك  لها؛  الزمني  البعد  حسب  النتائج  أنواع   وتختلف 
 المدى، مرتبطة بتحقيق ا�هداف المحددة. وهناك نتائج بعيدة المدى،
 تتعلق بتحقيق الغاية أو الرؤية. أّما المخرجات، فهي ما ُيتوقع إنجازه، أو
يسمى ما  أو  المناصرة،  حملة  إطار  في  خدمات  أو  منتجات  من   إنتاجه 

 بأنشطة المناصرة.
 وُيعّد الفهم المعّمق للجمهور المستهدف أمر¦ أساسي© ال بّد من أخذه
سواء �هدافها،  تحقيق©  الحملة،  مضمون  صياغة  أثناء  االعتبار   بعين 
أو المحادثات،  في  المشاركة  على  الجمهور  حث  أو  التوعية،   كانت 
المستهدف الجمهور  آراء  فمعرفة  معّين.  إجراء  التخاذ   دعوتهن/م 
جد¦ مهم  أمر  بها،  ارتباطه  وأسباب  ودرجة  القضية،  حيال   وقناعاته 
 لصياغة استراتيجية مناصرة فاعلة وناجحة. وعند وضع خارطة الفئات
ا�ّولي، المستهدف  الجمهور   المستهدفة خاّصتنا، عادًة ما ننطلق من 
مثل قضيتنا،  على  نفوذ  أو  تأثير  لديها  التي  ا�طراف  يشمل   الذي 

 المرجعيات السياسية أو المجتمعية أو الدينية.

 

لنتذّكر:

 • الرؤية: هي الطموح البعيد أو الحالة المثلى التي نطمح أن يكون عليها
المنال بعيد  كونه  ا�طراف،  من  العديد  فيه  يشترك  طموح   المجتمع، 

وينعكس على المجتمع بأكمله.
 

رؤيته ترغبن/ترغبون في  الذي  التغيير  للمناصرة: يصف  العام  الهدف   • 
رؤيتكن/م يمّثل  قد  الذي  المدى  طويل  الناتج  أو  عملكن/م  نهاية   في 

للتغيير.
  

يمكنكن/م الذي  المحدد  التغيير  هو  للمناصرة:  المحدد  الهدف   • 
وقابل محدد  وهو  العام.  هدفكن/م  بلوغ  في  ويسهم   تحقيقه، 

 للقياس، ويدل على ما ترغبن/ون في إنجازه، وأين، ومتى ومع من.
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اللواتي الحقوق،  صاحبات  عادًة  نضع  النسوية،  المناصرة  حمالت   وفي 
دراسة تشمل  أن  ويجب  أولوياتنا.  صلب  في  �جلهن،  بالمناصرة   نقوم 
أو يؤثرون  اللواتي  الذين/  ا�شخاص  كل  على  بالحملة  المعنية   ا�طراف 

يتأثرون بحملتنا، ويمكن تصنيفهم/ن إلى:

لنتذّكر الئحة التحّقق من فهم الجمهور المستهدف:

• الخلفية: االسم، والوظيفة، والوضع العائلي.
• الصفات العامة: العمر، الجندر، وموقع السكن أو البلد

• السلوكيات الواقعية واالفتراضية (على مواقع التواصل االجتماعي)
القضية، حيال  شعورهن/م  هو  وما  اهتماماتهن/م  هي  ما  القيم:    • 
تحاولون الذي  التغيير  إحداث  في  المساهمة  يمكنهن/م   وكيف 

تحقيقه؟
 •  ا�ولويات: ما هي أولويات الجمهور المستهدف (ما الذي يهمه) وما هي

مخاوفه؟

مناصر/ة محايد/ةحليف/ة

خصممعارض/ة

التصنيف



الرسائل تصميم  مرحلة  إلى  ننتقل  الفاعلة،  ا�طراف  خارطة  إنجاز   بعد 
وفق© مختلفة،  وتكتيكات  رسائل  وضع  إلى  نحتاج  وقد   والتكتيكات. 
أن كل أن نعي  المستهدفة في حملتنا. وعلينا  الفئات   الختالف وتنّوع 
 عضوة وعضو في جمعيتنا أو تحالفنا هي/هو حامل/ة للرسالة، وعلينا

 في البداية تقوية حاملي/ات الرسائل.
نوّد التي  المعلومات  بأنها  الرئيسية  الحملة  رسائل  تعريف   ويمكن 
الخاصة بحملتنا. وتعّد الرئيسية  المناصرة  الناس بها، ومطالب   تعريف 
 الرسائل العنصر ا�ساسي في عملية التواصل الفّعال داخل مجموعتنا،
الحملة، وحشد الخارجية. وهي تساهم في رسم صورة  الجهات   ومع 

الناس لدعمنا والتحّرك معنا، لتحقيق التغيير المنشود.

لنتذّكر ا�خطاء الشائعة في صياغة رسائل المناصرة:
أو التبسيط  شديدة  إّما  كونها  بسبب  للجمهور  مناسبة  غير  رسائل   • 

التعقيد
 • رسائل موّحدة لكل أنواع الجمهور المستهدف

 • غياب اصحاب وصاحبات القضية عن محتوى الرسائل
 • إغراق الرسائل بالمعلومات

• رسائل تحمل لغة رسمية وينقصها الدوافع والبعد العاطفي
 • رسائل تقنع الجمهور لكن ال تطلب منه التحرك

 • رسائل متناقضة
 • رسائل ناقصة

    • ا±طالة وعدم الوضوح
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 أما التكتيكات، فهي الخطوات وا�ساليب المبنية على أدوات متاحة، من
 شأنها تمكينكم/ن من بناء التأثير المطلوب، وإحداث التغيير المرجو في
المناصرة، في  المتاحة  التكتيكات  من  العديد  وهناك  المناصرة.   عملية 
التكنولوجي التطّور  سّهل  وقد  النسوي،  التغيير  وإحداث  الحراك   وبناء 
وهي ومؤّثرة،  وإبداعية  سهلة،  تكتيكات  وتطوير  أدوات،  إلى   الوصول 

 تتطّور وتّتسع كل يوم.
ذات وا�نشطة  التكتيكات  حول  ا�مثلة  لبعض  يعرض  أدناه   الجدول 
النسائية في عمليات ضغط ومناصرة المنظمات  اعتمدتها  التي   الصلة 

مختلفة:
    
  

التكتيكات
 ا�نشطة
المقترحة

الضغط واالحتجاج
مسيرة
اعتصام

وقفة تضامنية
دعاوى قضائية

إنتاج ورقة سياسات
 تشكيل برلمان/ لجان

ظّل
إعداد دراسات وأبحاث

تصميم مشاريع قوانين

مسرح تفاعلي
حملة إعالمية
فالش موب

تقديم بدائل

نشاطات رمزية
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• التطبيق
 قبل دخولنا في مرحلة تنفيذ الحملة، علينا امتالك خّطة إدارة واضحة،
 ُتبرز حجم العمل المطلوب، وكيفية تنفيذه، وتقسيم استراتيجي لÜدوار

 والمسؤوليات.
وتجيب عادًة الخطة التنفيذية على مجموعة أسئلة للحملة، أبرزها:

 
 مهما كان التخطيط جّيد¦ ومدروس©، علينا َتوُقع مجموعة من ا�حداث أو
 العقبات غير المحددة أو المخطط لها، التي قد تظهر في أي مرحلة من
 التنفيذ، وتعيق مسار حملتنا. وهي ما يطلق عليها اسم المخاطر، التي
أو التنظيمية  القدرات  أو  بالموارد  (المرتبطة   تأخذ عادًة أشكاًال مختلفة 
 السياق العام...)، وقد تكون خارجية أو داخلية. ويمكن أن يساعد وجود
 خطة ±دارة المخاطر على إنقاذ الموقف في كثيٍر من ا�حيان، وتتضمن
استراتيجيات ووضع  المخاطر،  وتحليل  وتعريف  توّقع  الخطة   هذه 
آثارها لتجنب  التدّخل،  وطرق  المطلوبة،  واالستجابة  معها،   للتعامل 

 السلبية على أنشطة حملتنا.
    
  

ما هي النتائج المرجّوة من تنفيذ ا�نشطة؟

ما هي ا�نشطة التي يجب تنفيذها؟

ما هي الموارد البشرية والمادية المطلوبة؟

آخر بمعنى  أو  ا�نشطة،  هذه  تنفيذ  يمكننا   كيف 
ما هي المهام المطلوبة للتنفيذ؟

 ما هي الخطة الزمنية Íتمام هذه المهام
وتنفيذ ا�نشطة؟

من هو/هي الشخص المسؤول/ة عن متابعة تلك المهام؟

أين ُتنّفذ ا�نشطة؟
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• المتابعة والتقييم
 تعّد مرحلة المتابعة والتقييم من المراحل ا�ساسية في دورة المناصرة.
 وهذه الخطوة يجب أن تكون مرافقة لجميع مراحل الحملة، وتستوجب
 العودة إلى مختلف المراحل، وتعديلها باستمرار وفق© لمعطيات يمكن
 أن تظهر في أي وقت أثناء عملية المناصرة. وللتحقق من كفاءة وجدوى
المهم تطوير مؤشرات النتائج، من  إلى  الوصول  إمكانية   الحملة ومدى 
 لقياس التقّدم المحرز. وقد يكون المؤشر الَموضوع كّمي، أي يعتمد على

 ا�عداد والنسب، أو نوعي يعتمد على قياس أثر وجودة ما تم تحقيقه.
ومتابعة تقييم  المناصرة  مجال  في  العاملة  للمنظمات   ويمكن 
ونقاشات دورية،  اجتماعات  تشمل  متنوعة  أدوات  خالل  من   نشاطها، 

 معّمقة، وتقارير ا�نشطة، واالستبيانات، والمقابالت الشخصية.
عبر أو  المجموعة،  أفراد  قبل  من  داخلي©  إما  التقييم  عملية   وُتنّفذ 
تنظر في: الجهة  المهمة. هذه  للقيام بهذه   االستعانة بجهة خارجية 
المتاحة، والموارد  واالحتياجات،  وأنشطتها،  الحملة  فريق   فاعلية 
والدروس والنجاحات،  وا±خفاقات،  والتحديات،  المبتكرة،   والحلول 

 المستفادة.
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• التطبيق
 قبل دخولنا في مرحلة تنفيذ الحملة، علينا امتالك خّطة إدارة واضحة،
 ُتبرز حجم العمل المطلوب، وكيفية تنفيذه، وتقسيم استراتيجي لÜدوار

 والمسؤوليات.
وتجيب عادًة الخطة التنفيذية على مجموعة أسئلة للحملة، أبرزها:

 
 مهما كان التخطيط جّيد¦ ومدروس©، علينا َتوُقع مجموعة من ا�حداث أو
 العقبات غير المحددة أو المخطط لها، التي قد تظهر في أي مرحلة من
 التنفيذ، وتعيق مسار حملتنا. وهي ما يطلق عليها اسم المخاطر، التي
أو التنظيمية  القدرات  أو  بالموارد  (المرتبطة   تأخذ عادًة أشكاًال مختلفة 
 السياق العام...)، وقد تكون خارجية أو داخلية. ويمكن أن يساعد وجود
 خطة ±دارة المخاطر على إنقاذ الموقف في كثيٍر من ا�حيان، وتتضمن
استراتيجيات ووضع  المخاطر،  وتحليل  وتعريف  توّقع  الخطة   هذه 
آثارها لتجنب  التدّخل،  وطرق  المطلوبة،  واالستجابة  معها،   للتعامل 

 السلبية على أنشطة حملتنا.
    
  

 تجارب التشبيك، بناء
 التحالفات والمناصرة حول

 قضايا مرتبطة بحقوق النساء
من منطقتنا

 يحفل تاريخ المنظمات النسائية والنسوية في الجنوب العالمي با�مثلة
والحشد، والتشبيك  التشاركي،  العمل  مجال  في  الفّعالة   والتجارب 

 والتأثير لتغيير السياسات والسلوكيات المرتبطة بحقوق النساء.
ا�وسط الشرق  منطقة  من  لتجارب  النماذج  بعض  المحور  هذا   يقّدم 
التكتيكات أبرز  فهم  على  تحليلها  يساعد  قد  أفريقيا،   وشمال 
واالستراتيجيات الُمعتمدة، والتحديات المتوقعة، والدروس المستفادة.

 • مثال رقم 1: تحالف فضا، فلسطينيات ضّد العنف
ضّد العنف  مناهضة  على  تعمل  نسوية  مؤسسات  التحالف   يضم 
نتيجًة ونشأ  المحتلة.  الـ48  وأراضي  الغربية  والضفة  غّزة  من   النساء، 
المناطق النساء في فلسطين، خصوص© في  العنف ضد   الزدياد حاالت 
ضّد الذكوري  والتنّمر  العنف،  أنواع  جميع  مناهضة  وهدفه   المذكورة، 

النساء.
 يصدر التحالف والجمعيات بيانات مشتركة عندما يلزم ا�مر. كما أطلق
أبرز النساء. ومن  الجنسي وقتل  العنف  لمواجهة ظاهرة   حملة مؤخر¦ 
 التحديات التي واجهها االئتالف، العقبات القانونية والتنظيمية للعمل
 في نطاق ا�راضي التي تتبع لسلطات االحتالل ا±سرائيلي، وفي الّضفة
الذي غّزة  قطاع  وفي  الوطنية،  السلطة  عليها  تسيطر  التي   الغربية 
الى أّدت  المتعددة  القوى  هذه  سيطرة  حماس.  حركة  عليه   تسيطر 
الجمعيات مع  التواصل  في  خصوص©  التعقيدات،  من   الكثير 
الوسائل إلى  اللجوء  إلى  واالضطرار  التحالف،  في   ا�عضاء/العضوات 
 االفتراضية عبر ا±نترنت ±جراء االجتماعات واللقاءات. ولكن على الرغم
 من كل هذه التحديات، َعِمل التحالف على جمع بيانات مشتركة، ووضع

خطط مشتركة لمواجهة ظاهرة العنف.
 
    
  



• المتابعة والتقييم
 تعّد مرحلة المتابعة والتقييم من المراحل ا�ساسية في دورة المناصرة.
 وهذه الخطوة يجب أن تكون مرافقة لجميع مراحل الحملة، وتستوجب
 العودة إلى مختلف المراحل، وتعديلها باستمرار وفق© لمعطيات يمكن
 أن تظهر في أي وقت أثناء عملية المناصرة. وللتحقق من كفاءة وجدوى
المهم تطوير مؤشرات النتائج، من  إلى  الوصول  إمكانية   الحملة ومدى 
 لقياس التقّدم المحرز. وقد يكون المؤشر الَموضوع كّمي، أي يعتمد على

 ا�عداد والنسب، أو نوعي يعتمد على قياس أثر وجودة ما تم تحقيقه.
ومتابعة تقييم  المناصرة  مجال  في  العاملة  للمنظمات   ويمكن 
ونقاشات دورية،  اجتماعات  تشمل  متنوعة  أدوات  خالل  من   نشاطها، 

 معّمقة، وتقارير ا�نشطة، واالستبيانات، والمقابالت الشخصية.
عبر أو  المجموعة،  أفراد  قبل  من  داخلي©  إما  التقييم  عملية   وُتنّفذ 
تنظر في: الجهة  المهمة. هذه  للقيام بهذه   االستعانة بجهة خارجية 
المتاحة، والموارد  واالحتياجات،  وأنشطتها،  الحملة  فريق   فاعلية 
والدروس والنجاحات،  وا±خفاقات،  والتحديات،  المبتكرة،   والحلول 

 المستفادة.
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االجتماعي بشكٍل التواصل  التحالف خبرة في استخدام وسائل   ويملك 
الجهات إلى  المذكرات   يناسب عمله. كما لديه خبرة في كتابة وإرسال 
بنتيجة تأتي  التي  الصحيحة،  والطرق  ا�وقات  في  والدولية،   الرسمية 

مناسبة للعمل.
خبرة بحسب  �نه  مباشرة،  بنتائج  يأتي  التحالف  به  يقوم  ما  كل   ليس 
يتطّلب أمر  النساء  بعمل  يتعّلق  ما  كل  ا�عضاء/العضوات،   الجمعيات 
 الكثير من العمل والوقت ±نجازه، كما أن الصعوبات متوقعة. لكن تصّر
والتالقي التحديات،  اجتياز  على  فضا  تحالف  في   الجمعيات 
 كفلسطينيات لكسر الحاجز الذي صنعه االحتالل للفصل بين المناطق

وأبناء وبنات الوطن الواحد.

 
زينب د.  مع  مقابلة  إلى  باالستناد  هذه  الحالة  دراسة  تطوير   (تم 

الغنيمي)



،2030 المستدامة  للتنمية  تم  شبكة   :2 رقم  مثال   • 
العراق

والمنظمات المدني،  المجتمع  تم" هي مجموعة من منظمات   شبكة" 
 النسائية الفاعلة. من أبرز أهدافها، دعم وتحقيق أهداف وغايات التنمية
المرتبط بتحقيق الخامس  الهدف  بينها  2030، ومن   المستدامة، وأجندة 
ال سلمية  مجتمعات  لتعزيز  النساء،  وتمكين  الجنسين  بين   المساواة 
جميع على  تتوزع  منظمة   33 الشبكة  تضم  أحد.  فيها   ُيهّمش 

محافظات العراق.
 

أبرز التحديات التي تواجهها شبكة تم:
فعل ردود  في  ظاهر¦  كان  الذي  الجنسين،  بين  المساواة  تقبل  قلة   - 

 بعض المشاركين في الورش الخاصة بالتوعية حول أجندة 2030.
- صعوبة إيجاد ممولين/ات لدعم عمل الشبكة.

من لذلك  تحالف،  من  أكثر  إلى  الشبكة  في  عضوة  منظمات  تنتمي   - 
الخامس الهدف  وفي   2030 أجندة  في  متخصصة  تكون  أن   الصعب 
وعمل بأهداف  وااللتزام  ومؤشرات،  غايات  من  يحمله  بما   تحديد¦، 

الشبكة.
 - ضعف العمل التعاوني بين المنظمات النسائية والمدنية في العراق، إذ

تبحث المنظمات عن مصلحتها أوًال، ثم تنظر إلى مصلحة الشبكة.
النساء فيها  شاركت  التي   ،2019 عام  العراق  في  تشرين  ثورة  بعد   - 
النسوية المنظمات  عمل  مراقبة  تمت  الشابات،  خصوص©   العراقيات 
ا�منية الجهات  النساء بشكٍل كبير من  تعنى بقضايا  التي   والشبكات 

واالستخباراتية الحكومية.

بثينة د.  مع  مقابلة  إلى  باالستناد  هذه  الحالة  دراسة  تطوير   (تم 
المهداوي)
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 • مثال رقم 3: تحالف التوافق النسوي اليمني من أجل
ا�من والسالم

القرار، صنع  مواقع  إلى  النساء  إيصال  إلى  الوطني  التحالف  هذا   يهدف 
 وتعزيز مشاركتهن في تحقيق ا�من والسالم في اليمن.

وفيه تقريب©،  اليمنية  المحافظات  جميع  من  امرأة   60 التحالف   يضم 
أبرز ومن  ومدنية.  نسائية  منظمات  ورئيسات  والمستقالت،   الحزبيات 
èالتحديات التي واجهها عدم تقبل السلطات اليمنية، خصوص© أنصار ا 
الخاضعة المناطق  في  أنشطته  تنفيذ  من  يمنعه  ما   للتحالف، 
عائق© القليلة  المالية  الموارد  شّكلت  ذلك،  إلى  با±ضافة   لسيطرتهم. 
للنساء ا�حزاب  دعم  ضعف  منها  أخرى  وتحديات  التحالف.  أمام   كبير¦ 
 المنتميات إليها داخل التحالف، وضعف مشاركة النساء المستقالت في

 التعبير عن أصواتهن ومواقفهن.
 ويعتّز التحالف بقصة نجاح، هي أنه عند تشكيل المجلس الرئاسي في
 مؤتمر الرياض ا�خير، وتشكيل لجان متعددة داعمة للمجلس السياسي،
 تضمنت لجنة المصالحة، واللجنة االقتصادية، واللجنة القانونية خمس
 عضوات من تحالف التوافق النسوي، ما يعني أن التوافق نجح في إيصال

النساء إلى مواقع صنع القرار، بفضل جهود مناصرة وضغط مكثفة.

لمياء مع  مقابلة  إلى  باالستناد  هذه  الحالة  دراسة  تطوير   (تم 
العرياني)
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في النسوي  المدني  المجتمع  منصة   :4 رقم  مثال   • 
لبنان

النساء، حقوق  مجال  في  تعمل  منظمة   52 من  المنصة  هذه   تتألف 
ا�مم هيئة  جمعتهن/م  النسوي،  العمل  في  وناشطين   وناشطات 
 المتحدة للمرأة في أعقاب انفجار 4 آب/أغسطس 2020. وأصدرت المنّصة
والفئات النساء  قضايا  لوضع  الموّحدة،  النسوية  المطالب   ميثاق 
ا±صالح خطط  وفي  لالنفجار،  االستجابة  خطة  صلب  في   المهمشة 

 والتعافي وإعادة إعمار لبنان.
 تهدف المنصة إلى تعزيز النسوية التقاطعية، والتأثير على أجندة حقوق
لعملها، أولويات  ثماني  ولديها  لبنان.  في  الجندرية  والمساواة   المرأة 
والصحة واالقتصادي،  السياسي،  المجال  في  النساء  دعم  في   تصّب 

الجنسية وا±نجابية، والمساعدة على تحّررهن وحمايتهن من العنف.

 تعمل المنصة على تحقيق أهدافها من خالل:
النوع منظور  تراعي  وقوانين  سياسات  وتنفيذ  بوضع  المطالبة   - 
 االجتماعي، وتؤّمن تمثيل النساء وحمايتهّن ومشاركتهّن بفعالية في
والقيام المجاالت،  كافة  وفي  المستويات،  جميع  على   المجتمع، 

برصدها.
 - الضغط ±دماج النوع االجتماعي والتقاطعية في جميع عمليات صنع
إدارة ذلك  في  بما  واالستراتيجيات،  والخطط  العامة،  والسياسات   القرار 
المطلوبة وا±صالحات  ا±نسانية،  والمساعدة  للكوارث   االستجابة 

للتعافي.
 - تأمين مساحة للحوار بين الجهات النسوية الفاعلة لمناقشة القضايا

ا�ساسية المتعلقة بالنساء.
المؤسسات تمويل  وسياسات  وأولويات  أعمال  جدول  على  التأثير   - 
 الوطنية والدولية، والجهات المانحة المرتبطة بحقوق النساء والمساواة

الجندرية في لبنان.
للمتغيرات السريعة  االستجابة  هي  المنصة،  تواجه  التي  التحديات   أبرز 
نتيجة لبنان،  في  النساء  واحتياجات  أولويات  في  والطارئة   المستجدة 

تأثير ا�زمات المتفاقمة.

 (تم تطوير دراسة الحالة هذه باالستناد إلى مقابلة مع ا�ستاذة الرا
سعادة، منسقة المنصة في هيئة ا�مم المتحدة للمرأة في لبنان)
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• مثال رقم 5: اÍضراب النسائي العابر للحدود
مقتل سّيما  ال  مختلفة،  عربية  دول  في  جريمة  من  أكثر  تسجيل   بعد 
والمهندسة ا�ردن،  في  أرشيد  وإيمان  مصر،  في  أشرف  نيرة   الطالبة 
 الفلسطينية لبنى منصور في ا±مارات، والمذيعة شيماء جمال في مصر،
الدعوة إلى  ناشطات  مجموعة  بادرت  بارد،  بدم  ُقتلَن  مّمن   وغيرهّن 
 لالحتجاج وا±ضراب النسائي العابر للحدود يوم السادس من يوليو/تموز
 2020، رفض© لجرائم القتل التي تستهدف النساء والفتيات، ولرفع الصوت

عالي© في وجه الظلم.

بالحدث خاصة  صفحة  تأسيس  خالل  من  ا±ضراب  إلى  الدعوة   انطلقت 
 على موقع فيسبوك بعنوان "إضراب نسائي عام عابر للحدود 06-07"، قبل
 أن يبدأ التفاعل من خالل دعم الجمعيات النسائية ودعوتها في بعض

 الدول إلى احتجاجات في الشارع.
 وفي العالم االفتراضي، القت الدعوة ترحيب© واسع©، مع تسجيل 22 ألف
#تضامن_عابر_ اÛتية:  الوسوم  تعميم  ومع  بها،  اهتمامهن/م  متابع/ة 

للحدود، #إضراب_نسائي_عام، #نساء_ضد_العنف، #أنا_ُمضربة.
 

 أّما على ا�رض، فُنّفذت وقفات مختلفة، من بينها وقفة احتجاجية في
 العاصمة ا�ردنية عّمان أمام مجلس النواب، وفي العراق على كورنيش
الحبيب بورقيبة، وفي العاصمة في شارع   مدينة السماوة، وفي تونس 
المحاصر، وفي القطاع  أكادير، وفي مدينة غزة في   المغرب في مدينة 
 لبنان أمام مجلس النواب اللبناني، وفي محافظة إدلب في سوريا، حيث

 نّفذت نساء عديدات وقفات احتجاجية.



50

https://www.idiaspora.org/en/learn/resources/laws-and-policies/networking-alliance-building-toolkit-diaspora-organizations

https://pomed.org/wp-content/uploads/2017/11/POMED-Guide-to-Coalition-Building-AR.pdf 

https://library.fes.de/pdf-�les/bueros/aegypten/13313.pdf 

https://www.annd.org/en/publications/details/cso-networks-in-the-arab-region-opportunities-and-challenges

https://doi.org/10.5278/freia.32687969

https://www.e�.org/electronic-frontier-alliance/coalition-tips

https://www.beyondintractability.org/essay/coalition_building

https://idronline.org/building-sustaining-alliances-networks/

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadh526.pdf

https://bit.ly/3e6DVjg
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