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صفحة 2

نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املرأة يف الرعاية الصحية. 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

السالمة واألمن - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - املادة 25  2 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية - املادة 12د 3 واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - املادة 12 4

 نطاق المدافعة     
حميل

عناصر إجراء المدافعة 5

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني اإلنشغال باألنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية إلجراء أي محلة 
مدافعة: البناء التنظيمي للحملة والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. وتوّفر هذه احلالة أفكارًا حول عنارص 

العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. وتوّضح دراسة احلالة هذه الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة 

12 متوز/يوليو، 2017 - 31 آذار/مارس، 2017

املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق   1

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

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

حينام يكون تنظيم العامل أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطريًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )UDHR( املادة 25 - لكلِّ 

شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له 
والعناية  واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  ًة  وخاصَّ وألرسته، 
ما  يف  احلقُّ  وله  الرضورية،  االجتامعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية 
ل  يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ
أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي 

تفقده أسباب عيشه.

3 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تقّر   :12 املادة   -  )ICESCR(
اجلسمية  الصحة  من  مستوى  بأعىل  التمتع  يف  إنسان  كل  بحق 
والعقلية يمكن بلوغه، )د( هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات 
الدويل  العهد  املرض.  حالة  يف  للجميع  الطبية  والعناية  الطبية 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

 )CEDAW( 4 اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ   .1  :12 املادة   -
للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل 
احلصول  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  أساس  عىل  هلا،  تضمن  أن 
عىل خدمات الرعاية الصحية، بام يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم 
األرسة. 2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه املادة تكفل الدول 
األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيام يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة 
ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية عند االقتضاء، وكذلك 

تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.

املبينة يف »حقيبة  األربعة  املدافعة  إجراء  يأيت حتديد عنارص   5

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

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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صفحة 3

ملّخص موجز
لقـــد تناولت محلة االحتـــاد النوعي للمزارعـــات املنتجات )االحتـــاد( »املدافعة من أجل حـــق املزارعات 
يف التأمـــن الصحي املجـــاين« العوائـــق النظامية، مما منـــح للنســـاء املزارعات حقهـــن يف احلصول عىل 
الرعاية الصحية. لقد ســـلطت محلـــة املدافعة هذه الضوء عىل عدة عنارص حاســـمة مـــن التجربة احلياتية 

للمزارعـــات التي تؤثر بشـــكل مبارش عىل حقهـــن يف احلصول عـــىل التأمني الصحـــي املجاين وهي:

ظروف العمل: تتعرض املزارعات ملخاطر العمل دون وجود أحكام تتعلق بالصحة والسالمة العامة )مثل  •
احلرارة واملواد الكيميائية واملبيدات احلرشية ولدغات العقارب واألساليب املستخدمة يف نقل املزارعات 
إىل مناطق العمل والتي تعرضهن للخطر(. باإلضافة إىل ذلك؛ عادة ال يضمن أصحاب العمل يف املزارع 
الصغرية بشكل رئييس مستوى مالئم للنظافة، بل وال توجد مرافق عامة متاحة - مثل الوصول إىل مياه 

الرشب ودورات املياه؛ كام أهنم ال يقّدموا الوجبات للمزارعات طوال اليوم.

التعويضات املالية )األجور(: تعاين املزارعات من التمييز يف األجر. حيث تعمل املرأة يف الزراعة لساعات  •
يف  دينارًا   220( األردين  العمل  قانون  يف  حمدد  هو  كام  لألجور  األدنى  احلد  عن  تقل  أجور  ولقاء  أطول 
الشهر(. عىل سبيل املثال، تراوحت األجور اليومية للنساء من 3 إىل 6 دنانري يف اليوم. ولوضع هذا ضمن 
منظور صحي، فإن زيارة للمركز الصحي العام الذي ال يكون متاحًا دائاًم تكّلف ما ال يقل عن دينار واحد 
وال يشمل ذلك تكلفة الدواء. يف حني أن احلد األدنى لتكلفة زيارة عيادة خاصة، والتي قد تكون متاحة 

أكثر، هو 10 دنانري. وإن هذه التكلفة-بالنسبة لألجور التي حتصل عليها املرأة- ال يمكن حتّملها.

العوائق التي حتول دون احلصول عىل هذا احلق: تتمتع األرسة التي يقّل جمموع دخلها عن 300 دينار يف  •
الشهر باحلق يف احلصول عىل الرعاية الصحية املجانية. غري أنه ُيشرتط تأكيد هذه األهلية واملصادقة عليها 
من تسع جهات. وخيلق هذا األمر عوائق ال يمكن التغلب عليها إىل حد كبري بالنسبة لألشخاص املؤهلني، 
ويرجع ذلك جزئيًا إىل عدم وجود املوارد النقدية الالزمة للسعي للحصول عىل حقهم. كام أن احلكومة ال 

ترّوج هلذا احلق أو توّجه الناس املؤهلني إليه.

اإلنجازات
ُيعتـــر االحتـــاد بحّد ذاته إنجـــازًا رئيســـيًا. فهو االحتـــاد الوحيد الذي جيمـــع حتت مظلته مجيع النســـاء 
العامالت يف جمال اإلنتـــاج الزراعي وهو األول من نوعـــه يف األردن والدول العربيـــة املجاورة. وإن مجيع 
عضواتـــه هّن من املزارعـــات واجلمعيات الزراعية النســـائية من مجيـــع أنحاء اململكـــة. وإن هذا االحتاد، 
الـــذي يّتخذ من حمافظـــة عجلون مقرًا له، أنشـــئ يف عـــام 2007 يف األردن وهو اآلن عضـــو يف االحتاد 
العام للمزارعـــني األردنيـــني6 واملنظمة العامليـــة للمزارعني 7. وباإلضافـــة إىل معاجلة قضايـــا الزراعة، 
يتعامل االحتـــاد مع مهوم ومشـــاغل املرأة يف قطاع الزراعة بشـــكل عـــام، ويف هذه احلالة مـــع حق املرأة 

الصحية. الرعاية  يف 

ومـــن خالل اســـتخدام منهجية اخلمـــس خطوات لالســـراتيجيات الفعالـــة - التكتيـــكات اجلديدة يف 
حقوق اإلنســـان، والدعم من الســـيد فيصل أبو الســـندس، وهو مـــدرب عىل هذه املنهجية -ســـابقًا-، 

تعّلـــم االحتاد هـــذه املنهجية وطّبقهـــا عىل جهـــود املدافعة هذه. 

ولتنفيـــذ احلملة، قام االحتاد بحشـــد اجلمعيات األعضاء، مجعية شـــامء لرعاية األرسة يف األغوار الشـــاملية، 
التـــي قامت أيضًا بحشـــد املزارعات أنفســـهن وأربع منظامت جمتمـــع مدين حملية أخـــرى: منظمة الكوثر 
النســـائية، ومنظمة نساء الشونة الشـــاملية، ومنظمة الّســـفرة النســـائية، ومنظمة حوار النساء. ويف حني أن 
األغوار الشـــاملية كانت املنطقـــة اجلغرافية التي تـــم حتديدها، فقد تـــم تنفيذ احلملة عىل وجـــه التحديد 
يف جمتمعات الشـــونة الشـــاملية. حيـــث تعتر هذه املناطـــق فقرية جـــدًا يف األغوار الشـــاملية، ويبلغ عدد 

ســـكاهنا حوايل 16000. وتعتمد هـــذه املجتمعات يف الغالـــب عىل العمل الزراعي لكســـب الرزق.

ونجح االحتـــاد يف حشـــد املزارعات ملســـاعدهتن يف احلصول عىل حقهـــن يف التأمني الصحـــي. وقامت 

https://bit.ly/2HIMOJF 6
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اجلمعيـــات األعضاء يف االحتـــاد -إىل جانب مخس منظامت رشيكة- بتنســـيق وحشـــد ونقـــل 739 من 
املزارعـــات الســـتكامل طلبات وإجـــراءات احلصول عـــىل التأمني الصحـــي يف مكاتب حمافظـــة إربد. 
ونتيجـــة لذلك، انتزعـــت 558 من هؤالء النســـاء حقهن يف احلصـــول عىل تأمن صحي عـــام جماين هلن 
والرسهـــن. وبالتقدير بأن معّدل الذيـــن تتم اعالتهم هو ســـتة افراد يف هذه األرس، نجحـــت هذه احلملة 
يف توفـــر التأمن الصحـــي ألكثر من 3300 شـــخص يف هذه املجتمعـــات. ولوال دعم االحتـــاد، ملا كان 
لدى هؤالء النســـاء املوارد الالزمـــة للوفاء بجميع املتطلبـــات للحصول عىل حّقهـــن يف التأمني الصحي.

عناصر  إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة 

زادت محلـــة املدافعة مـــن قوة االحتاد من خـــالل بناء مهارات معينـــة لعضوات اجلمعيـــات باإلضافة إىل 
زيـــادة الوعي بعمـــل االحتاد بني املزارعـــات يف عدد أكر من املجتمعـــات املحلية. وقـــام االحتاد بإرشاك 
عضـــوات من اجلمعيـــات األعضاء واســـتعان بمـــوارد خارجية من منظامت نســـائية حمليـــة مبارشة يف 

هذه. املدافعة  محلة  لتنفيذ  الشـــاملية  الشـــونة  منطقة 

البحث

كان املجـــال األول الـــذي رّكز عليه االحتـــاد هو حصـــول املزارعات عـــىل التأمني الصحـــي املجاين. 
ونظـــرًا لصعوبـــة تأمني ذلك لقطـــاع واحد حمدد مـــن املجتمع، بـــدأ االحتاد جهوده من خـــالل البحث 
الســـتخدامها كمصدر للمدافعة من أجل هـــذه القضية. وركـــز البحث عىل التحليـــل القانوين للقضية، 

مـــن أجل فهم أثر عـــدم احلصول عـــىل التأمني الصحـــي املجاين عـــىل املزارعات.

اســـتخدم االحتاد عـــددًا من تقنيات البحـــث للحصول عىل فهم أفضـــل للقضايا التي تواجـــه املزارعات 
وترتيبها حســـب األولوية:

تم تنظيم جمموعتي تركيز ضمت 30 مزارعة يف منطقتني )صخرة يف عجلون، والشونة اجلنوبية يف البلقاء(، . 1
وقّدمت هاتان املجوعتان معلومات أساسية؛

أولوية . 2 ذات  الصحي كمسألة  التأمني  برز  عندما  األردنية  الصحة  وأنظمة  لقانون  قانوين  إجراء حتليل  تم 
قصوى يف جمموعتي الرتكيز، وبناًء عىل النتائج، اختار االحتاد الشونة الشاملية يف إربد لرتكيز أنشطة احلملة 

عليها. وُتعتر هذه واحدة من مناطق جيوب الفقر يف األردن وتعمل غالبية النساء يف الزراعة.

250 مزارعة يف الشونة . 3 تم توزيع استبيان موجز بناء عىل نتائج جمموعتي الرتكيز والتحليل القانوين عىل 
املجاين كام هو  الصحي  بالتأمني  األهلية اخلاصة  يستوفني معايري  اللوايت  املزارعات  للتعرف عىل  الشاملية 
أهلية  إىل  تشري  استبيان   153 تسليم  هو  لإلعجاب  املثري  األمر  وكان  الوزراء.  جملس  تعليامت  يف  حمدد 

احلصول عىل تأمني صحي جماين.

الحشد

تطلبت محلـــة املدافعة هذه حشـــدًا كبريًا واكتســـبت زمخًا من خالل قصـــص النجاح التي تم التشـــارك 
فيهـــا شـــفويًا. ويف بداية احلملة، قام االحتـــاد بإرشاك عضوات مـــن املنظامت األعضاء فيه للمشـــاركة يف 
املناقشـــات وجلســـات التخطيط. وبعد حتديد املنطقة املســـتهدفة للحملة، أرشك االحتاد 267 مشـــاركة 
من اجلمعيات األعضاء ومنظامت نســـائية أخرى للمشـــاركة يف جلســـات التوعية التـــي أجريت إلطالع 

النســـاء عىل األنظمة، ومعايـــري األهلية، وكيفيـــة تقديم الطلب.

وتم تشـــكيل جمموعة أساســـية مكونة مـــن ثالثة فِـــرق من اجلمعيـــات األعضاء يف االحتـــاد ومنظامت 
نســـائية أخرى يف األغوار الشـــاملية انضمـــت إىل احلملة: مجعية شـــامء اخلريية لرعايـــة األرسة، ومنظمة 
الكوثر النســـائية، ومنظمة نســـاء الشـــونة الشـــاملية، ومنظمة الّســـفرة النســـائية، ومنظمة حوار النساء. 
ورشع االحتـــاد يف الوصـــول إىل 250 امرأة يف قرية واحدة يف الشـــونة الشـــاملية لتقديـــم طلب للحصول 
عـــىل التأمـــني الصحي. ولكـــن املعلومة انترشت. ونجح االحتاد يف تنســـيق وحشـــد ونقـــل 739 امرأة 

الســـتكامل إجراءات التقديـــم للحصول عىل التأمـــني الصحي.

إشراك صناع القرار 

قام االحتاد بطلـــب الدعم من مديـــر مديرية التنميـــة االجتامعية/مكتـــب وزارة التنميـــة االجتامعية يف 
الشـــونة الشـــاملية. وشـــمل هذا الدعم مرافقة االحتاد لتقديم ندوات توعوية للمزارعـــات،   آلية الصول 
عـــىل التأمني الصحي، واملســـاعدة يف توثيق األهليـــة، واملســـاعدة يف التصدي للحواجـــز البريوقراطية. 



صفحة 5

المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

واســـتنادًا إىل هذه التجربـــة للمزارعات، حّدد االحتـــاد يف إحدى توصياتـــه لوزارة التنميـــة االجتامعية 
لتبســـيط إجراءات عملية تقديـــم الطلبات.

الدروس الرئيسية
البناء التنظيمي للحملة 

التغلب عىل التحدي املتمثل يف املهارات املحدودة واملوارد البرشية

 USAID CIS »زّود »برنامـــج الوكالـــة األمريكية للتنميـــة الدولية لدعم مبـــادرات املجتمع املـــدين
االحتاد بمجموعـــة متنوعة من فـــرص التدريب التي أفضت إىل وضع خطة اســـرتاتيجية شـــاملة وحتليل 
الحتياجـــات االحتاد التدريبيـــة. وجتاوزت التدريبـــات املتعلقة ببنـــاء القدرات نطاق مهـــارات املدافعة 
لتشـــمل كتابة التقارير ومهارات احلاســـوب ومهـــارات اللغة اإلنجليزية والشـــفافية املؤسســـية وحتليل 
النوع االجتامعـــي )اجلندر( ووضع اخلطة االســـرتاتيجية املؤسســـية لالحتاد. وقد ســـاعد موظفو برنامج 
دعم مبـــادرات املجتمع املـــدين االحتـــاد يف مراجعة وفهـــم وحتليل مكونـــات البحوث التـــي أجريت 

ومشاركة النتائج. 

لقد تم تدريـــب 24 من ممثالت االحتاد عىل املفاهيم الرئيســـية للمدافعة باســـتخدام منهجيـــة التكتيكات 
اجلديـــدة. حيث وفرت هـــذه املنهجية لالحتـــاد عملية منظمـــة للعمل وفقـــًا لنظام خمطط لـــه ومنظم. 
وأنشـــأ االحتاد فرقًا حمددة للقيام بأنشـــطة ومســـؤوليات املدافعة التي وّجهت وقته وجهده. وقد ســـاعد 
ذلـــك املوظفات عىل أن يكـــّن منتجات وأن يشـــعرن بالتمكني وأن يفّكرن بشـــكل منهجـــي. وكان من 
املهم بالنســـبة لالحتاد أن يقلل األنشـــطة غري الرضورية إىل احلـــد األدنى لتوفري املـــوارد. ومل يكن االحتاد 
بحاجـــة إىل تركيز الوقـــت واجلهد عىل زيادة عـــدد أصحاب املصلحـــة. حيث كان أصحـــاب املصلحة 
األساســـيون عىل اســـتعداد ومنخرطني بشـــكل فاعل لتحقيق أهداف احلملة. وتـــم الوصول إىل أصحاب 
املصلحـــة اإلضافيني شـــفويًا من خالل النســـاء الاليت حصلن عـــىل تأمينهن الصحي وتشـــاركن يف هذا 
اإلنجاز مع نســـاء أخريات. وهبذه الطريقـــة، بلغ هدف الوصـــول إىل 250 امرأة يف الواقـــع إىل أبعد من 

بكثري. املســـتهدف  العدد  هذا 

ومتّكن االحتـــاد من التعاقد مع مستشـــارين يف عنـــارص حمددة من اخلـــرة، ولكن هذا األمـــر كان صعبًا 
يف جمـــال املدافعة. إذ عىل الرغـــم من أن وجود خبـــري استشـــاري/باحث لديه فهم للمدافعة من شـــأنه 
تســـهيل عملية البحـــث والتحليل الـــذي يتبعه -والذي من شـــأنه أن ُيفـــي يف هناية املطـــاف إىل بناء 
موقـــف معني حلملـــة املدافعة- فإنـــه ليس مـــن املمكن دائـــاًم العثور عـــىل باحثني لدهيم هـــذه اخلرة 
املحـــددة. ويف مثـــل هذه احلـــاالت، يصبح مـــن الرضوري حتديـــد نطاق عمـــل واضح منـــذ البداية، 
واختيـــار املرشـــح/ة األنســـب، ثم العمل عـــن كثب معهم طـــوال العمليـــة بأكملها من أجل تيســـري 

معلومـــات وحتليالت البحـــوث الالزمة التي تعتـــر حيوية ألي محلـــة مدافعة.

البحوث

البحوث توجه مسار املدافعة

مـــن األمهية بمـــكان التعّلم مـــن البحوث التـــي أجريت عـــىل قضية ما. كونـــوا عىل اســـتعداد لتغيري 
وجهتكـــم اســـتنادًا إىل املعلومات اجلديدة التـــي حتصلون عليهـــا نتيجة بحثكم. حيث أكـــدت جمموعتا 
الرتكيـــز لالحتـــاد أن املزارعات جيـــب أن يمنحن أولويـــة للتأمني الصحـــي. وتعاقد االحتـــاد مع خبري 
للتحليل الترشيعي الستكشـــاف االســـتثناءات القانونية للحصـــول عىل التأمني الصحـــي للمزارعات. 
وتبـــنّي أنه من الصعب ســـلوك هذا الســـبيل للحصـــول عىل التأمـــني الصحي للمزارعـــات من خالل 
إصالح قانـــوين يف الوقت احلـــايل. ولكن عنـــد إجراء مزيد مـــن املراجعة، بـــني التحليـــل القانوين أن 
العديـــد من املزارعـــات يمكنّهـــن أن يتمتعن بالفعـــل بحق احلصول عـــىل تأمني صحي جماين بســـبب 
مســـتوى فقرهن8. وقد أدى بيـــان هذه املعلومـــات اهلامة إىل حتويل جهـــود املدافعة التـــي يبذهلا االحتاد 
من خـــالل تركيـــز محلته عىل هـــذا احلق وتيســـري حصـــول املزارعات عـــىل التأمني الصحي حســـب 
التعليـــامت املتاحة. وقـــرر االحتاد الرتكيز عـــىل منطقة حمددة لتجريـــب العملية ودعـــم املزارعات لتقديم 
طلبـــات من خالل هـــذه اآللية القائمة. ووقع االختيار عىل الشـــونة الشـــاملية، وبعـــد العمل مع منظامت 
املجتمع املـــدين املحلية األعضاء يف االحتـــاد وغريها، قام االحتاد بتصميم اســـتبيان لتحديد النســـاء الاليت 

يســـتوفني معايري األهليـــة. وأظهرت النتائـــج أن 63 % من املزارعـــات مل يكن يتمتعـــن بتأمنٍي صحي.

»تفكري وختطيط وتنظيم أقوى. أنا لست قلقة من أنني سأفشل 
فأنا أعرف اهلدف واخلطوات. ولدي اهلدف لذلك  يف محلتي. 
سأصل إليه. ولدي كل العوامل لتحقيق أهدايف. يف منهجيات 
يف  فعله  جيب  مما  متأكدة  ولست  بالضياع،  شعرت  أخرى 
املنهجية هذه  ولكن  صعبة،  عملية  املدافعة  التالية.   اخلطوة 
]منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة - لتكتيكات 

اجلديدة[ جعلت مجيع اخلطوات واضحة ومنظمة«. 

زينب املومني، مديرة االحتاد

يف  أردين  دينار   300 عن  دخلها  يقّل  التي  للعائالت  حيق   8

تأمني  عىل  احلصول  أخرى،  مؤهالت  عليها  وتنطبق  الشهر، 
تستبعد  أن  األخرى  الدخل  مصادر  شأن  ومن  جماين.  صحي 
اجليش  يف  العائلة  أفراد  أحد  يكون  كأن  التأهل،  من  الشخص 

أو أن يمتلك سيارة أو أصول أخرى.
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الحشد

املرونة أمر أسايس يف املدافعة

واجـــه االحتاد حتديات خاصـــة يف البيئة املحلية. حيث ســـامهت منهجية التكتيكات اجلديـــدة يف أن تكون 
عمليـــات االحتاد مرنة من خالل مســـاعدته يف اختيار األشـــخاص املناســـبني - أولئـــك الذين يؤمنون 
برؤيتـــه وقدراته، واملنفتحـــني. وعند تطبيـــق املنهجيـــة، كانوا أكثر قـــدرة عىل النظـــر يف االختالفات 
وامليـــزات الفريدة لألشـــخاص يف كل منطقة. ومتكـــن االحتاد من احلفـــاظ عىل االنفتـــاح واملرونة عند 

التعامـــل مع تغيريات محلـــة املدافعـــة لتحقيق هدفه:

الرغبة يف تغير الوجهة بناًء عىل معلومات جديدة: أدى هذا إىل تغيري وجهة احلملة من السعي للحصول  •
عىل إعفاء مجاعي خاص إىل املطالبة بحق التأمني الصحي املجاين عىل أساس أهلية الدخل.

التقييم التكتيكي وتقييم املوارد: ساهم  هذا األمر يف حتويل استخدام املوارد من عقد اجتامع طاولة مستديرة،  •
الذي كان خمططًا له والذي مل يعد رضوريًا، إىل توجيه األموال لتوفري النقل للمزارعات، األمر الذي مكنهن 

من تقديم الطلبات بشكل فعيل واحلصول عىل تأمني صحي جماين يف املنطقة التجريبية.

ومع االنفتاح واملرونة، أدت هذه العنارص املختلفة إىل حتقيق نتائج أفضل.

اعتبارات لدور وسائل اإلعالم

من املهـــم النظر يف الغرض من التواصل مع وســـائل اإلعـــالم وتوقيته. حيث كان االحتـــاد يعمل بكامل 
طاقتـــه خالل محلة املدافعـــة هـــذه. وكان التواصل اإلعالمي اإلضـــايف خالل احلملة ســـيؤدي إىل نتائج 
عكســـية. ويف الواقـــع، كان بإمكان التواصـــل اإلعالمي أن يعيق بشـــكل خطري قدرة االحتـــاد عىل تنفيذ 
احلملـــة يف املجتمع املســـتهدف. وقد نجـــح االحتاد يف الوصـــول إىل أكثر من 700 امـــرأة يف جمتمع واحد 

فقـــط دون التوجه اىل االعـــالم يف هذه املرحلة.

ويف الوقـــت نفســـه، اعـــرتف االحتاد بالـــدور اهلام الـــذي يمكن أن تلعبه وســـائل اإلعـــالم يف تثقيف 
اجلمهور بشـــأن حقهم يف التأمـــني الصحي. وقد قرر االحتاد بالفعل إرشاك وســـائل اإلعـــالم بعد التنفيذ 
الناجـــح حلملة املدافعة هذه. وعنّي مستشـــارًا إعالميًا للتواصل مع وســـائل اإلعالم. وقـــد أدى ذلك إىل 
اإلبـــالغ عن نجاح االحتـــاد يف جمال املدافعة خـــارج نطاق جماله املعتـــاد، بام يف ذلك كتابـــة مقاالت وبث 
مقابـــالت تلفزيونية. إن القرار اهلـــام الذي اختذه االحتاد بإخبار وســـائل اإلعالم عن قصـــة املدافعة هذه 
مل هيـــدف إىل إعـــالم املزارعات عن االحتاد نفســـه فحســـب، وإنام عن حـــق مجيع العائـــالت التي يقّل 

دخلها عـــن 300 دينار شـــهريًا يف احلصول عىل تأمـــني صحي جماين.

وبعد انتهـــاء احلملة، أصـــدرت وزارة التنميـــة االجتامعية مؤخرًا بأهنـــا بدأت العمل عـــىل إعداد دليل 
لتيســـري عملية احلصول عـــىل التأمني الصحي املجـــاين وفقًا ملعايـــري األهلية. وســـيواصل االحتاد العمل 
مع الـــوزارة لضامن ســـهولة وصول املزارعـــات االلوايت تنطبق عليهـــن املعايري وحصوهلـــن عىل التأمني 

الصحـــي  وايضا ايصـــال مالحظاهتن حول املعايـــري ذاهتا الخذها بعـــني االعتبار.

إشراك صناع القرار 

فهم عملية صنع القرار 

يف بدايـــة محلة املدافعة، حّدد االحتـــاد وزارة الصحة باعتبارهـــا هيئة اختاذ القرار األكثر منطقية واألنســـب 
للحصول عـــىل التأمني الصحـــي للمزارعات. وخـــالل فرتة احلملـــة، أدرك االحتاد أهنا ليســـت وزارة 
الصحـــة، وإنام يف الواقع، وحســـب التعليامت الصادرة من رئاســـة الـــوزراء، وزارة التنميـــة االجتامعية، 
فهـــي التي تتخذ القـــرار النهائـــي وتوافق عىل التأمني الصحي املجاين حســـب دراســـة احلالـــة. ويعود 

ذلـــك إىل متطلبات األهليـــة اخلاصة بالعائـــالت التي يبلغ دخلها الشـــهري 300 دينـــار أردين أو أقل.

حتديد العوائق وإزالتها

تكشـــف جهود املدافعة يف هذه احلملة املشـــكلة املعقـــدة والصعبة يف كثري من األحيان بالنســـبة للمواطنني 
لتيســـري معامالهتم يف املؤسســـات احلكومية. فمـــن أجل احلصول عـــىل تأمني صحي جمـــاين، جيب عىل 
األرسة أن تثبـــت أن دخلها الشـــهري يبلـــغ 300 دينار أردين أو أقل مما يتطلب مشـــاركة تســـع جهات 
يف عمليـــة التحّقق )عىل ســـبيل املثال، رضيبة الدخـــل، الضـــامن االجتامعي، دوائـــر الرتخيص، الخ(. 
ومـــن املهم مالحظـــة أن بعـــض املزارعات أميات، ممـــا يضيف عائقًا مهـــاًم آخر للوصـــول إىل حق املرء 
يف التأمني الصحـــي. ورغم أن االحتـــاد أبلغ املزارعات يف املجتمع املســـتهدف بحقهـــن يف احلصول عىل 
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»يوجد لدى املنظمة نفس اهلدف، واجلميع يعرفه. ويتم حتديد 
مسؤوليات األشخاص بدقة ووضوح، وإن تطبيق هذه املنهجية 
التكتيكات  الفعالة  ]منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات 
اجلديدة يف حقوق اإلنسان[ ساعد املنظمة عىل أن تكون قدوة 
استقطاب  عىل  قادرات  االحتاد  عضوات  وكانت  لآلخرين. 
يشعرن  مجيعًا  إهنن  بذلك.  القيام  عىل  قدرهتن  بسبب  أخريات 
مستقبل  إىل  ويتطلعن  وتوعيتهن  تدريبهن  تم  لقد  بالتمكني. 

أفضل«. 

زينب املومني

تأمني صحـــي جماين، فـــإن قلة قليلـــة منهن كـــن يتخذن خطـــوات لتقديـــم الطلب. حيـــث وجدت 
املزارعـــات أنه من املســـتحيل أخذ إجـــازة من عملهـــن، ومجع املتطلبـــات من مجيع اجلهـــات املختلفة، 

كام مل يكـــن لدهين موارد ماليـــة للنقل.

ولكي تنجح جهـــود املدافعة، اضطر االحتـــاد إىل التدخل للمســـاعدة يف إزالة هذه العوائق. حيث نّســـق 
االحتاد مع مدير مديريـــة التنمية االجتامعية/مكتب وزارة التنمية االجتامعية يف الشـــونة الشـــاملية لتحديد 
املتطلبات. وخالل فرتة شـــهر واحد، نّســـق االحتاد مـــع اجلهات احلكومية لتحضريها الســـتقبال عرشات 
النســـاء يف كل زيارة، واســـتأجر حافالت صغـــرية لتوفري النقل، ورافق النســـاء إىل الدوائـــر العديدة من 
أجـــل إكامل إجـــراءات تقديـــم الطلب. وقد وّثـــق االحتاد عدد النســـاء الـــاليت حصلن عـــىل التأمني 
الصحي والـــاليت مل حيصلن عليه. عىل ســـبيل املثال، مل حتصـــل املزارعات األردنيـــات املتزوجات من غري 
األردنيـــني عىل تأمني صحـــي ألطفاهلن أو ألزواجهـــن. وهناك حاجـــة إىل املزيد من املدافعـــة فيام يتعلق 

األردنيات وأطفاهلـــن وأزواجهن. النســـاء  التمييز ضد  هبذا 

ولـــوال دعم االحتـــاد، لكان عدد قليـــل جدًا فقط مـــن املزارعات ســـيحصل عىل املـــوارد الالزمة لتلبية 
مجيـــع املتطلبات. وقـــّدم االحتاد توصيـــات إىل وزارة التنمية االجتامعية لتبســـيط عمليـــة تقديم الطلبات 
ملعاجلـــة املعيقات اإلجرائيـــة يف اجلهات احلكوميـــة ذات الصلة. وكـــام ُذكر أعاله، أعلنـــت وزارة التنمية 
االجتامعيـــة مؤخـــرًا البدء باعـــداد دليل لتيســـري هذه العمليـــة. ومع ذلك، ســـيلزم املزيـــد من العمل 

اإلجرائية. املعيقـــات  معاجلة  لضامن 

أثر المدافعة على المنظمة

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

تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير االسرتاتيجية والتكتيكات 
حلملتكم. وتساعدكم املنهجية يف التعرف عىل عنارص  القوة والتحدي لديكم أثناء قيامكم 

بتطوير مسار املدافعة االسرتاتيجي - رحلة التغيري اخلاصة بكم:
حتديد املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان. 1

بناء رؤية باستخدام هنج قائم عىل حقوق اإلنسان. 2

حتديد ساحة املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

االسرتاتيجية . 4 األهداف  لتحديد  التكتيكات  استكشاف  التكتيكات  واختيار  ابتكار 
أوتكتيكات  التدخل  أو  للوقاية  تكتيكات  شكل  عىل  تكون  حمددة  إجراءات  وابتكار 

تعويضية أو تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

خطة العمل إلحراز تقّدم يف جماالت إجراءات املدافعة املتعلقة بالبناء التنظيمي للحملة . 5
والبحث واحلشد والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم. 

ويمكـــن أيضًا اختبـــار تطبيق هـــذه املنهجية داخـــل منظمتكم من خالل سلســـلة من 
أســـئلة التفّكر التـــي يتم طرحها بعـــد كل خطوة.

ســـوف نســـتخدم محلة االحتاد النوعي للمزارعـــات املنتجات )االحتـــاد( للدفاع عن حـــق املزارعات يف 
التأمـــن الصحي املجاين لعـــرض منهجية اخلمـــس خطوات لالســـرتاتيجيات الفعالـــة يف - التكتيكات 
اجلديـــدة يف حقوق اإلنســـان عمليًا عـــىل أرض الواقع. حيث تـــم تدريب 24 من ممثـــالت االحتاد عىل 
املفاهيم الرئيســـية للمدافعة باســـتخدام منهجية التكتيـــكات اجلديدة. وقّدم مـــدرب التكتيكات اجلديدة، 

فيصل أبو الســـندس، طريقـــة إضافية للتدريـــب والتوجيه لالحتاد خـــالل محلة املدافعـــة اخلاصة به.
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الخطوة األولى - تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنســـان واســـعة ومعقدة للغاية، ومـــع ذلك فإن املـــوارد الالزمة ملعاجلتها 
حمـــدودة. ومن الصعب وضع خطة عمـــل ملعاجلة قضية واســـعة. وبالتايل من املهم تضييـــق نطاق الرتكيز 
واختيـــار مكان لبدء جهـــود املدافعة، وذلك عـــن طريق حتديد القضية أو املشـــكلة بأكـــر قدر ممكن من 
الوضوح. وعـــىل نفس القدر مـــن األمهية، أن يتـــم التعبري عن املشـــكلة عىل أهنا انتهـــاك حلق معني من 
حقوق اإلنســـان، ألن هناك التزامـــات وتوجيهات قانونيـــة الحرتام هذه احلقوق ومحايتهـــا. وهذا حُيدث 
تغيـــريًا مهاًم يف مفهوم املشـــكلة من مشـــكلة يمكـــن حّلها عن طريق عمـــل اخلري، إىل مشـــكلة تتطلب 

إجراءات تســـتند إىل وتوجيهات عامليـــة والتزامات قانونية.

ومن املهـــم إدراك أنه بدءًا من اخلطوة األوىل يف حتديد مشـــكلتكم، فإنكم تنخرطون فعليًا يف االســـرتاتيجية 
والتكتيكات. وتبدأ هذه اخلطوة األوىل عادة بتعريف واســـع للمشـــكلة. ثم تقرتبون شـــيئًا فشـــيئًا وصوالً 
إىل مشـــكلة حمددة بدقـــة وقائمة عىل حقوق اإلنســـان ومتفق عليهـــا الختاذ إجراء بشـــأهنا. وتتم مراجعة 
هـــذه اخلطوة من خـــالل التقييـــامت املتواصلة لتعريف املشـــكلة بشـــكل أفضل للتعامل مـــع مصادرها 
الكامنـــة. وباســـتخدام النهج القائم عىل حقوق اإلنســـان، تبدؤون بالســـؤال: »ما هي احلقـــوق التي يتم 
إمهاهلا أو اإلســـاءة إليها أو حرمان شـــخص مـــن التمتع هبا يف هـــذا احلالة؟« وهذا يســـاعد املجتمع عىل 
أن يتجـــاوز ما يشـــعر بأن »هنـــاك حاجة إليه«. وهـــذا حيّول عالقـــة املجتمع مع أولئـــك الذين يريدون 
متكـــني املجتمـــع وكذلك مـــع أولئك الذين لدهيـــم القدرة عـــىل معاجلة الظلـــم. وتوفر هـــذه اخلطوة 

أساســـًا رضوريًا ملعرفة أنفســـكم، مما يتطلب من اجلميع التفكري واالســـتجابة بشـــكل خمتلف.

ســـعى االحتاد للحصـــول عىل مزيد مـــن املعلومات مـــن أجل بند »اعرف نفســـك« عـــن طريق إجراء 
جمموعـــات تركيـــز مع املزارعـــات. حيث ظهـــرت جمموعة مـــن املشـــاكل املتأصلـــة يف الظروف غري 
الصحيـــة التي أجِرن عـــىل العمل فيهـــا والتمييز املبنـــي عىل النـــوع االجتامعي )اجلنـــدر(، بام يف ذلك 

)انظـــروا البحث(:

ظروف العمل غري الصحية التي تؤثر بشكل أكثر عىل النساء )السالمة واألمن(: •

فإهنا  ▪ توفرت  إذا  أو  الطعام(  الصحية،  الدورات  الرشب،  )مياه صاحلة  املتطلبات األساسية  توفر  عدم 
تفتقر إىل النظافة.

التعرض للحرارة الشديدة والكيامويات واملبيدات احلرشية ولدغات العقارب. ▪

الوسائل غري اآلمنة املستخدمة لنقل املزارعني من وإىل مناطق العمل. ▪

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي: •

تقل األجور يف قطاع الزراعة عن احلد األدنى لألجور املنصوص عليه يف قانون العمل األردين وتتقاىض  ▪
النساء أجورًا أقل من الرجال لقاء نفس عدد ساعات العمل.

ساعات العمل أطول من الساعات املحددة يف قانون العمل األردين. ▪

النساء العامالت يف الزراعة غري مشموالت يف نظام الضامن االجتامعي الذي ُيعتر رشطًا للحصول عىل  ▪
التأمني الصحي.

ظهـــرت حلقة مفرغـــة للمزارعات. حيث تـــؤدي ظروف العمل غـــري الصحية وغري اآلمنـــة إىل حاجة 
ماســـة للتأمـــني الصحي، ومع ذلـــك فإن التمييـــز يف تصنيف العمـــل، واألجور املنخفضة، وســـاعات 

العمل الطويلـــة متنعهن من الوصـــول إىل خدمات الرعايـــة الصحية أو تغطيـــة تكاليفها.

وتتمثل إحدى فوائد اســـتخدام منهجيـــة اخلمس خطوات الســـرتاتيجيات فعالة - برنامـــج التكتيكات 
اجلديـــدة يف حقوق اإلنســـان يف تركيز جهـــود املدافعة التـــي يقوم  هبـــا االحتاد من خـــالل وضع بيان 
مشـــكلة حمدد بشـــكل جيد ومبني عىل اطار حقوقـــي. ويف بداية هذه العمليـــة، حّدد االحتـــاد بيانًا عامًا 

املدافعة  لعمل  منهجية  أكثر  مقاربة  املنهجية  هذه  »قدمت 
أفضل.  بشكل  العملية  حتديد  بإمكاين  أصبح  يب.  اخلاص 
للتقدم  رائعة  طريقة  تتبع  بمنهجية  دراية  عىل  اآلن  وأنا 
ملتابعتها  خطوة بخطوة؛ ووضع خطة عمل وطريقة أفضل 
للمشكلة.  الصحيحة  احلدود  حتديد  ويمكنني  وتقييمها. 
للمشكلة،  بالنسبة  كبري  بشكل  حمددة  أكون  أن  ويمكن 

وبالتايل إجياد حل هلا«. 

زينب املومني



صفحة 9

المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

للمشـــكلة عىل النحو التـــايل: املزارعات ال يملكـــن تأمينًا صحيًا.

ويوفر التأمل يف بيان املشـــكلة هـــذا فرصة لدراســـة تطّور حدود محلـــة املدافعة التي قام هبـــا االحتاد. إذ 
من األمهية بمكان إرســـاء أســـاس متني للمدافعة بنـــاء عىل النهـــج القائم عىل حقوق اإلنســـان. حيث 
مّكن أســـاس حقوق اإلنســـان االحتاد من تركيـــز وقته وطاقته ومـــوارده عىل إحداث تأثـــري حقيقي عىل 

هتميشًا. األكثر  األشـــخاص  حياة 

املزارعات يف  • مّهًا لكل  التأمني الصحي قد يكون  الرغم من أن االفتقار إىل  »من« يعاين من املشكلة: عىل 
األردن، فقد قام االحتاد بتضييق نطاق تركيز محلته عىل املزارعات يف األغوار الشاملية.

»ما« هي املشكلة: عندما تستند املشكلة إىل انتهاك حقوق اإلنسان أو حرمانه منها، فإن ذلك يضمن بقاء  •
الرتكيز عىل األشخاص األكثر ضعفًا وهتميشًا. حيث تواجه املزارعات ممارسات متييزية يف القطاع الزراعي 
مستوى  يف  بحّقهن  يتعلق  فيام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   25 باملادة  مبارشة  يرتبط  الذي  األمر 
معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة هلن وألرسهن. )انظروا نص املادة 25 من اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان، واملادة 12 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(.

ومن املهم اإلشـــارة إىل أنـــه كان بإمـــكان االحتاد أن خيتـــار العمل عـــىل قضية رفع أجـــور املزارعات. 
ولكـــن االحتاد اســـتجاب مبارشة هلمـــوم املزارعات بشـــأن افتقارهن للتأمـــني الصحي.

بيـــان املشـــكلة القائم عىل حقوق اإلنســـان: نظـــرًا لعدم كفاية مســـتوى املعيشـــة، حُتـــرم املزارعات يف 
األغوار الشـــالية مـــن حّقهن يف التأمـــن الصحي.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان

يوفـــر إطار حقوق اإلنســـان دلياًل عمليًا أساســـيًا يســـتند إىل مبـــادئ ومعايري دولية معـــرتف هبا جلهود 
املدافعـــة. وعند تطبيق حقوق اإلنســـان عـــىل جهود املدافعـــة، يمكن أن يكـــون من املفيـــد رؤية هذه 
احلقوق واملســـؤوليات من خـــالل أربعة عنارص تركيز: الســـالمة واألمـــان؛ وعدم التمييز؛ واملشـــاركة؛ 

واحلامية-املســـاءلة. ويوفـــر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان األســـاس لالتفاقيـــات الدولية الالحقة.

وتقـــّدم هذه احلالـــة مثاالً ممتـــازًا لتوضيح كيـــف أن حقوق اإلنســـان غـــري قابلة للتجزئـــة ومرتابطة. 
وســـندرس محلة املدافعـــة اخلاصة باالحتـــاد فيام يتعلـــق بمجال الرتكيز عـــىل الســـالمة واألمان. حيث 
أن فوائـــد الرتكيـــز عىل هـــذا املجال ال يقلـــل من أمهيـــة العنارص  األخـــرى يف العمل يف هـــذه احلالة. 
وبينـــام ُتنتهك املبادئ األساســـية حلقوق اإلنســـان يف هـــذه احلالة، مثـــل التمييز املمنهج الـــذي تواجهه 
املزارعات، فقد اســـتجاب االحتـــاد ألولوية التأمـــني الصحي الذي أّكـــدت عليه املزارعات أنفســـهن. 
ويتيـــح الرتكيز عىل جمـــال الســـالمة واألمان فحص كيـــف أن اعتبار احلـــق يف الصحة لبنة أساســـية يف 
قـــدرة الفرد عىل الوصـــول إىل حقوق أخـــرى والتمتع هبا. وُتعتـــر الصحة جزءًا ال يتجـــزأ من حق املرء 

يف مستوى معييش الئق. 

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحمله 

يف مرحلة حتديد املشـــكلة، ظهر حتـــدي يتعلق بالقدرات الداخليـــة لالحتاد. حيث واجهـــت ادارة االحتاد 
صعوبة يف فهم وتفســـري البحوث القانونية الواســـعة التـــي كان قد طلب من املستشـــارين واالخصاءيني 
إجرائها حيث ســـعى االحتـــاد إىل حتديد الســـبل القانونية للمزارعـــات للوصول إىل حقهـــن يف التأمني 
الصحـــي، وإن التعاقد مع خرات قانونيـــة هلذا البحث أمر أســـايس، ولكن ليس مســـتغربًا أن يتم وضع 
هذا البحث جانبـــًا أو أال يتم تطبيقه عـــىل محالت املدافعة بســـبب تعقيد املعلومات الناجتـــة منه وصعوبة 
فهمهـــا. وباالضافة اىل ذلك، فقـــد كان هناك صعوبـــة يف التواصل. حيث واجه االحتـــاد صعوبة يف رشح 
أهداف املدافعـــة للباحث من أجـــل أن حيصل عىل فهم أفضـــل للبحث املطلوب. باإلضافـــة إىل ذلك، مل 
يتمكـــن اخلبري القانوين من إبالغ النتائج أو تفســـري املعلومـــات بطريقة يمكن فهمها واســـتخدامها لتوجيه 
محلة االحتاد. عىل ســـبيل املثـــال، واجه اخلبـــري صعوبة يف حتديد الفجـــوات، وكذلك ترمجـــة التحديات 
عىل األرض ووجهـــات النظر ذات الصلة. ويف هذه احلالـــة، كان االحتاد حمظوظًا جـــدًا ألن اخلبري القانوين 
قد شـــارك تقريـــره بحضور خبري استشـــاري آخـــر أدرك أمهية عتبة الدخـــل املنخفض ألهليـــة التأمني 

للحملة.  كبـــريًا  الذي شـــكل حتوالً  األمر  الصحي، 

 االعالن العاملي حلقوق االنسان - املادة 25: 
1. لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة 
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية  له وألرسته، وخاصَّ
وصعيد اخلدمات االجتامعية الرضورية، وله احلقُّ فيام يأمن به الغوائل 
ل أو الشيخوخة أو غري  يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ

ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

وجلميع  تني.  خاصَّ ومساعدة  رعاية  يف  حقٌّ  والطفولة  لألمومة   .2
إطار  يف  ُولِدوا  سواء  االجتامعية  احلامية  بذات  التمتُّع  حقُّ  األطفال 

الزواج أو خارج هذا اإلطار.

باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  املوقعة عىل  الدول  أحد  األردن هو  إن 
باخلط  النص  أن  مالحظة  يرجى  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية 

الغامق له صلة بصحة املزارعات وحقهن يف التأمني الصحي.

 املادة 12 
التمتع  يف  إنسان  كل  بحق  العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تعرتف   .1

 بأعىل مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية يمكن بلوغه. 
العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  عىل  يتعني  التي  التدابري  يف  يراعى   .2
اختاذها لتأمني التحقيق التام هلذا احلق، تضمينها التدابري الالزمة ملا ييل:

)أ( خفض وفيات املواليد املوتى عند الوالدة ووفيات الرضع وتأمني 
نمو الطفل نموًا صحيحا سلياًم.

)ب( حتسني الصحة البيئية واملهنية  من مجيع نواحيها؛

)ج( الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض 
األخرى ومعالجتها ومكافحتها.

الطبية  والعناية  الطبية  اخلدمات  لتأمني  الالزمة  الظروف  هتيئة  )د( 
للجميع عند املرض.

أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  عىل  املوقعة  الدول  من  هي  األردن 
)CEDAW( التمييز ضد املرأة

 املادة 12 
التمييز  عىل  للقضاء  املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ  )أ(   
ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، عىل أساس 
املساواة بني الرجل واملرأة، احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية، بام 

يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األرسة. 2. بالرغم من أحكام الفقرة

)ب( من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيام 
يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية 

عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.



صفحة 10

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

البحث

ُتعتـــر البحوث يف مرحلة حتديد املشـــكلة أمـــرًا بالغ األمهية. ويمكـــن أن يكون التحليـــل املثلثي9 مفيدًا 
جـــدًا لتوجيه البحـــث لتحديد ما إذا كانت املشـــكلة تكمن يف واحـــد أو أكثر من العنـــارص  التالية: 

املحتوى: القوانني أو السياسات أو أولويات امليزانية املكتوبة أو غياهبا. •

اهليكلية: اآلليات احلكومية وغري احلكومية لتنفيذ قانون أو سياسة وختصيص األموال. وتشمل هذه اهلياكل  •
الرشطة واملحاكم واملستشفيات واالحتادات االئتامنية والوزارات والرامج الصحية واالجتامعية، إلخ.

الثقافة: القيم والسلوك التي تشكل كيفية تعامل الناس مع القضايا وفهمها، بمعنى »القوانني غري املكتوبة«  •
النوع االجتامعي والطبقة والُعرف  بأشياء مثل  القيم والسلوكيات  تتأثر هذه  السلوكية. حيث  للتوقعات 

ين والِعرق والعمر. والدِّ

أدى االكتشـــاف مـــن البحث القانـــوين مبـــارشة إىل توجيه محلة االحتـــاد للدفاع عن حـــق املزارعات يف 
البحث. العام. وفيـــام ييل مكونات هـــذا  التأمن الصحـــي 

البحث - المحتوى )المراجعة القانونية(
نظام الضمان االجتماعي

هتـــدف أنظمة الضـــامن االجتامعي إىل توفري شـــبكة أمـــان إجتامعي. فبالنســـبة لألردنيني، تبلغ النســـبة 
اإلمجالية لالشـــرتاك 14.5 % من أجـــر الفرد. وإن النســـاء املؤهالت للحصول عىل الضـــامن االجتامعي 

جيب أن يكن يف ســـن ال 55 والرجال يف ســـن ال 60.

تواجـــه املزارعات متييزًا بســـبب القانـــون ألن معظمهـــن ال يقع ضمـــن التصنيفات الزراعيـــة املؤهلة 
للمشـــاركة يف نظـــام الضـــامن االجتامعي. حيث تقتـــرص هـــذه التصنيفات عىل:

املهندسني الزراعيني. •

العاملني يف جمال النحل )العسل(. •

البحث - الهيكلية 
نظام الضمان االجتماعي

 تؤثـــر هياكل تطبيـــق نظام الضامن االجتامعـــي عىل األفراد بشـــكل خمتلف. بالنســـبة للموظف/ة، يدفع 
صاحب العمـــل حوايل 65 % من رســـوم نظام الضـــامن االجتامعـــي ويدفع املوظف حـــوايل 35 % من 
الرســـوم، مع اقتطاع الدفعـــات تلقائيًا من الراتـــب. وبالنســـبة لألردنيني الذين ليـــس لدهيم أصحاب 
عمل، يمكن أن تشـــّكل مشـــاركتهم يف النظام حتديـــًا. حيث يوفر القانـــون األردين نظامـــًا مفتوحًا، مما 
يعني أنـــه يمكن ألي شـــخص دفع حصته/ا من دون مســـامهة صاحـــب العمل. عىل ســـبيل املثال، إذا 
كان شـــخص ما يعمل خارج البالد، مثـــل أولئك الذين يعملـــون يف اخلليج، فيمكنه اختيـــار دفع كامل 
املســـامهة بنفســـه والتي هي يف هذه احلالـــة 16.75 % من األجـــر اخلاضع للضامن االجتامعـــي. ويعتمد 

هـــذا النظام املفتـــوح عىل قدرة الشـــخص عىل املعرفـــة والفهم ودفع املســـامهة الكاملة.

وقّدم املستشـــار القانـــوين لالحتاد معلومات عـــن هيكل القانون الذي يســـاعد عىل فهـــم التمييز الكامن 
الذي تواجهـــه املـــرأة يف القطاع الزراعي. عىل ســـبيل املثـــال، عندما يعمـــل عامل املـــزارع دون عقد، 
فإهنم يعملـــون باملياومة )تلقي األجـــر بدل كل يوم عمـــل(. وال يوجد »صاحب عمل« يســـاهم يف دفع 
حصتهم يف نظـــام الضـــامن االجتامعي. ولكي يقـــوم صاحب العمل بتســـجيل العامل بـــدوام جزئي أو 
عـــامل املياومة يف الضـــامن االجتامعي، جيب تنظيـــم عالقات العمـــل وجعلها ممنهجه بشـــكل أكر )عىل 
ســـبيل املثال، العمـــل لعدد حمدد من الســـاعات شـــهريًا(. وعادًة مـــا تكون عالقات عمـــل املزارعات 
غري ممنهجـــه، مما يعني بأنه ال يتم تســـجيلهن يف الضـــامن االجتامعي. وبالغالب ال تعلـــم املزارعات بأهنن 
بحاجة إىل التســـجيل يف نظام الضامن االجتامعي حتـــى يكّن مؤهالت للحصول عـــىل التأمني الصحي، يف 
حالة إنفاذ هـــذا الرشط من القانون احلايل. وباإلضافة إىل ذلك، ســـيضطررن إىل دفع رســـوم االشـــرتاك 
كاملـــة. وباعتبـــار أن العامالت يف املزارع حيصلن عىل أجـــر يرتاوح من 3 إىل 6 دنانـــري يف اليوم، وهو أجر 
يومـــي يقل حتى عـــن نظرائهن من العـــامل الذكور، فـــإن هذا األمر ليـــس قاباًل للتطبيق. وبالنســـبة إىل 
هـــؤالء العامالت ذوات األجور املنخفضة، فإن دفع رســـوم االشـــرتاك يف النظام يتجـــاوز قدرهتن ألهنن 

»حتليل  بعمل  قام  من  أول  هي  شولر  مارغريت  كانت   9
النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف  املثلث« 
من ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر، نسيج جديد من السلطة 
ومشاركة  للمدافعة  العمل  دليل  والسياسة:  والناس 

املواطنن، 2002.

الثقافة

المحتوى یةالھیكل



صفحة 11

المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

ال يكســـبن ما يكفي مـــن املال لتغطيـــة نفقات املعيشـــة اليومية أصاًل.

احلواجز اهليكلية لتحديد أهلية الدخل للمزارعات

خـــالل احلملة، أصبحـــت حتديات التغلـــب عىل املعوقـــات اهليكليـــة للحصول عىل التأمـــني الصحي 
واضحـــة. ففي حني ينص القانون عىل أن األشـــخاص ذوي مســـتويات املعيشـــة غري الكافيـــة يتمتعون 
باحلـــق يف التأمني الصحي، فـــإن عملية حتديد أهليـــة دخلهم صعبـــة للغاية. حيث تتطلـــب العملية من 
الشـــخص إثبـــات أهليتة من ناحيـــة الدخل من خـــالل احلصول عىل وثائـــق خمتومة رســـميًا ومصادق 
عليها مـــن جهات خمتلفة يصـــل عددها إىل تســـع. وعىل الرغم مـــن أن املزارعات أصبحـــن يدركن بأنه 
باســـتطاعتهن احلصول عىل تأمـــني صحي جمـــاين، إال أهنن مل يســـتطعن التغلب عىل املعوقـــات اهليكلية 
هلـــذه اإلجراءات للحصول عـــىل هذا التأمني. حيث مل تســـتطع املزارعـــات، األميـــات أو اللوايت يعرفن 
القليـــل من القـــراءة والكتابة، ملء النـــامذج الالزمة لذلك. وحتـــى أولئك اللوايت تلقـــني التعليم حيتجن 
إىل مســـاعدة لفهم عمليـــات التحقق واملصادقـــة الالزمة من خمتلـــف اجلهات احلكوميـــة، مثل احلصول 

عىل إثبات مـــن مكتب الرضيبة للدخل األســـايس ملقـــّدم الطلب.

ومتت اإلشـــارة يف مراجعة املحتوى واهليكلية التي أجراهـــا االحتاد إىل أحد التعليـــامت يف القانون وأصبح 
شـــديد األمهية للحملة. حيـــث تنّص التعليامت عـــىل أن األرس التي يقـــل دخلها عـــن 300 دينار أردين 
يف الشـــهر مؤهلة للحصول عـــىل تأمني صحي جمـــاين. وقد وفرت هـــذه املعلومات األســـاس القانوين 
املبارش حلملـــة املدافعة التي يقوم هبا االحتاد لصالح املزارعات املهمشـــات يف الشـــونة الشـــاملية من أجل 
التمتع بحقهـــن يف التأمني الصحي. ويعالـــج هذا احلكم مبارشة بيان مشـــكلة االحتاد: نظـــرًا لعدم كفاية 

مســـتوى املعيشـــة، ُحرمت املزارعات من حقهن يف احلصول عـــىل التأمن الصحي.

البحث - الثقافة
اســـتخدم االحتـــاد منظورالنوع االجتامعي لتصميـــم طرق بحث مناســـبة للفئة املســـتهدفة - املزارعات. 
واســـتخدم االحتاد نوعـــني من البحـــوث للحصول عـــىل معلومات تســـتجيب للنـــوع االجتامعي من 

املزارعـــات: جمموعات الركيز واالســـتبيانات.

أجـــرى االحتاد جمموعتـــي تركيز منفصلتني شـــارك فيهـــام ما جمموعـــه 30 مزارعة، واحـــدة يف حمافظة 
عجلـــون واألخرى يف حمافظة البلقـــاء. ومنحت جمموعتا الرتكيـــز هاتان أولئك املزارعـــات فرصة للتعبري 
عـــن مهومهن العديـــدة. وكانـــت جمموعتا الرتكيز مكونتني فقط من النســـاء. وســـاعد هذا النســـاء عىل 
التغلب عىل احلواجـــز الثقافية ومعاجلتهـــا للتعبري عن مهومهن. ويف الوقت نفســـه، مّكنـــت هذه العملية 
االحتـــاد من حتديد اهلمـــوم ذات األولوية التـــي أّكدت عليها املشـــاركات - مثل عدم شـــموهلن يف مظلة 

التأمني الصحي. 

وطـــور االحتاد اســـتبيانًا موجزًا يســـتند إىل نتائج جمموعتي الرتكيـــز باإلضافة إىل البحـــث القانوين. وكان 
الغـــرض من االســـتبيان هو التحقق من أولويـــة التأمني الصحـــي وأهلية الدخل املحتملـــة. وقام االحتاد 
بتوزيع 250 اســـتبيان يف الشـــونة الشـــاملية. وقام فريق من مجعية شـــامء لرعايـــة األرسة، الرشيك املحيل 
لالحتاد، بإجـــراء زيارات منزليـــة وقام بجمـــع النتائج. وقد تم إجراء االســـتبيان عـــن قصد من خالل 
املقابـــالت املبارشة )وجهـــًا لوجه( للتغلب عـــىل اإلرث الثقـــايف املتمثل يف انخفـــاض التحصيل العلمي 
بـــني املزارعات. ونتج عـــن عملية املقابلة تســـليم 153 اســـتبيانًا، األمر الذي كان مثـــريًا لإلعجاب. ثم 
مجع االحتـــاد مجيع نتائج االســـتبيان التي أكـــدت أن 63 % مـــن املزارعات مل يكن لدهيـــّن تأمني صحي. 
وباإلضافـــة إىل ذلك، وّفرت األســـئلة عن الدخل األســـايس دلياًل لالحتـــاد بأنه حُيتمـــل أن يكون عدد 
كبـــري من املزارعـــات وأرسهن يف هـــذه املجتمعات مؤهـــالت للحصول عىل تأمني صحي جماين بســـبب 

تدين الدخل. 

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يســـاعد اســـتخدام جمـــاالت الرتكيـــز هذه، القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان، يف جمـــال التوعية 
وصياغة الرســـائل وحشـــد خمتلف فئات اجلمهور املســـتهدفة للمشـــاركة يف محلة املدافعة. وال تتم جهود 

املدافعـــة بالـــرضورة يف إطار زمني خطـــي حمّدد. خـــذوا وقتكم للتفّكـــر يف ما ييل:

إعرف نفسك



صفحة 12

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

استكشـــفوا جماالت الرتكيز القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان للمســـاعدة يف حتليل املشـــكلة اخلاصة بكم 
وناقشـــوا تطور استكشـــاف املشـــكلة اخلاصة  باملؤسســـة  وحتوهلا إىل بيان مشـــكلة قائـــم عىل حقوق 

. ن نسا إل ا

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

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

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

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

السن وغريهم(؟

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

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

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

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

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

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

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

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

الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
من الـــرضوري أن تكون لديكم رؤية ملـــا تريدون حتقيقـــه. إذا كنتم ال تعرفون إىل أيـــن تريدون الذهاب، 
فمـــن الصعب الوصـــول إىل هناك ومـــن الصعب عليكـــم معرفة ما إذا كنتـــم قد وصلتم اليـــه بالفعل. 
يمكـــن أن يؤدي إيصـــال رؤية واضحة قائمـــة عىل حقوق اإلنســـان إىل إهلام وحتفيـــز اآلخرين لالنضامم 
إليكم إذ تلعـــب رؤيتكم دورًا أساســـيًا يف تطوير اســـرتاتيجيتكم وتكتيكاتكم. كام توفـــر الرؤية البوصلة 
الختـــاذ القرارات عندمـــا حيدث تغيري أو حتـــّول يف ظروف املدافعـــة. فيجب أن تعرفوا أنفســـكم  وكيف 

تريدون أن تروا شـــكل العامل يف املســـتقبل خاليًا من املشـــكلة التي قمتـــم بتحديدها. 

ومع عمـــل االحتاد عىل تطويـــر الرؤيـــة اخلاصة بحملته، ســـعى إىل احلصـــول عىل فهـــم أفضل لدور 
احلكومـــة يف توفري التأمني الصحـــي. ويف املراحل األوىل من محلتـــه، اعتقد االحتـــاد أن وزارة الصحة هي 
اجلهة األساســـية املســـؤولة عن التأمني الصحـــي. ومن أجل تعميـــق رؤيته، نظر االحتـــاد إىل رؤية وزارة 

الصحـــة: توفري خدمة طبيـــة عالية اجلودة جلميـــع األردنيني. 

 وألجـــل منظـــور أوســـع، نظـــر االحتـــاد إىل رؤيـــة االســـرتاتيجية الوطنيـــة للحـــد مـــن الفقر،
 2013-2020: 10والتـــي نّصـــت عىل »أن يتمتع مجيـــع األردنيني بحلول عـــام 2020 بوضع أفضل من 
الرفاه، وبخدمات أساســـية عالية اجلودة، وبمســـتويات معيشـــة أفضـــل، وبالعمل الالئق وأن يشـــعروا 

واملنعة«. واملســـاواة  املجتمع،  يف  باالندماج 

واختذ االحتاد قرارًا بشـــأن رؤية جتّســـد النهـــج القائم عىل حقوق اإلنســـان وتســـاعد احلكومة عىل حتقيق 
اســـرتاتيجيتها: يتمتع مجيع األردنين بحقهـــم يف الرعاية الصحية.

التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكـــن أن تتطـــور الرؤيـــة أيضًا مـــع الوقت. خـــذوا وقتكم 
ييل: ما  يف  للتفكـــري 

اعرف نفسك

ناقشوا وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

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

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

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

حتقيقه .

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة بيان إجيايب يعالج املشكلة املحددة. •

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

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

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

المشكلة الیوم 

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم 

الرعایة الصحیةفي 

.من حقھن في التأمین الصحي األردن غوریحرم المزارعات في شمال ، تردي مستوى المعیشةبسبب 
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هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول رؤى أوسع لتحقيق مكاسب أكر. •



المدافعة من أجل حق المزارعات في التأمين الصحي المجاني - االتحاد النوعي للمزارعات المنتجات

صفحة 15

الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة
من األمهيـــة بمكان فهم الســـياق االجتامعي والثقايف والســـيايس واالقتصـــادي الذي تتم فيـــه املدافعة. 
وتتمحـــور املدافعـــة القائمـــة عىل حقوق اإلنســـان عىل تغيـــري مواقف النـــاس وســـلوكياهتم وكذلك 
السياســـات واملؤسســـات التي يتم تشـــكيلها واحلفاظ عليها من قبـــل الناس. ولقد قامـــت التكتيكات 
اجلديدة يف حقوق اإلنســـان بتطوير وتكييف أدوات حمددة للمســـاعدة يف إرشـــادكم خـــالل هذه العملية 
لتحديـــد األشـــخاص واملجموعـــات واملنظامت واملؤسســـات التي تعمـــل لصالح التغيـــري أو ضده يف 
حالتكم. وســـواء كان عملكم عىل املســـتوى املحيل أو الوطنـــي أو الدويل، فإن رســـم خارطة للعالقات 
)اخلارطـــة التكتيكية( يســـمح لكـــم بتحديد املزيد مـــن الفرص الختاذ إجـــراء. وتتطلب هـــذه اخلطوة 
استكشـــاف مجيع مصـــادر املعرفة الثالثـــة اخلاصة بصن تـــزو: معرفة أنفســـكم، ومعرفـــة خصمكم، 

املدافعة. ســـاحة  ومعرفة 

وبغّض النظر عـــن قضية حقوق اإلنســـان التي نســـعى إىل معاجلتها، فـــإن القرارات املتعلقة باملشـــكلة 
دائـــاًم يّتخذها أشـــخاص. وكّلام متّكنا مـــن التعرف عىل  األشـــخاص املعنيني وفهمهم بشـــكل أكر، كلام 
نجحنـــا أكثر يف معاجلـــة القضايا التي هتمنـــا وهتم جمتمعنا. وبينـــام نتفكر يف هذه احلالة، فّكـــروا يف الطرق 
التـــي عملتم هبا لتحديد األشـــخاص واملنظامت واملؤسســـات والعالقـــات املعنية يف قضايـــا منظمتكم. 
ويمكنكم االســـتعانة  لتنظيـــم املعلومات التي قمتم بجمعها باســـتخدام أدايت اخلريطـــة التكتيكية وطيف 
احللفاء، لتعزيز استكشـــاف الفئات املســـتهدفة املناســـبة وحتديدها واختيار التكتيـــكات )انظروا اخلطوة 

التكتيكات(. واختيـــار  ابتكار   - الرابعة 

وبينـــام ندرس محلة االحتـــاد من أجل حـــق املزارعات يف التأمن الصحي العام، ســـوف نستكشـــف كيف 
يمكـــن توضيح عملية البحـــث وعملية حتديد أصحـــاب املصلحة من خـــالل أدايت اخلريطـــة التكتيكية 
وطيـــف احللفـــاء. ويمكن اســـتخدام هاتـــني األداتـــني وتطبيقهـــام يف أي مرحلة من مراحـــل محلتكم 

ملســـاعدتكم يف التحليل االســـرتاتيجي والتكتيكي.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
عند اســـتخدام أداة اخلريطـــة التكتيكية، من املهـــم حتديد »العالقـــة املركزية«، وهي عالقـــة وجهًا لوجه 
بني شـــخصني. حيث يمثل هذان الشـــخصان مشـــكلة حقوق اإلنســـان التـــي تســـعون إىل معاجلتها. 
ملاذا هـــذا مهم؟ ألن انتهـــاكات حقوق اإلنســـان، يف جوهرها، هـــي جتارب شـــخصية. لذلك، جيب أن 
يكون حـــل تلك االنتهاكات شـــخصيًا أيضًا. وتســـعى جهود املدافعـــة القائمة عىل حقوق اإلنســـان إىل 
تغيري املشـــكلة بالنســـبة ألولئك الذين يعانون من االنتهاك وحماســـبة أولئك الذين يرتكبـــون االنتهاك أو 

جيعلونه ممكنًا من خالل إجراءاهتم أو تقاعسهم عن اختاذ إجراء.  

وتتمثل فوائد اســـتخدام أداة اخلريطة التكتيكية الستكشـــاف »ســـاحة« املدافعة اخلاصة بكـــم يف أننا غالبًا 
ما ُنغفل جمموعة واســـعة من العالقات اإلنســـانية التي ترتبط بمســـألة ما أو تشـــارك أو تســـتثمر فيها أو 

حتيط هبا. 

 وتوفـــر دراســـة احلالة هذه فرصة إلبـــراز كيف يمكن توضيح ســـاحة محلـــة املدافعة لالحتاد 
مـــن خالل أداة اخلريطـــة التكتيكية. وعند اســـتخدام أداة اخلريطة التكتيكيـــة، من املهم حتديد 
عالقـــة وجهًا لوجه متّثل مشـــكلة حقـــوق اإلنســـان التي تـــم حتديدها خري متثيـــل. قوموا 
بمراجعة بيان مشـــكلة االحتـــاد من أجل حتديـــد عالقة مركزيـــة: نظرًا لعدم كفاية مســـتوى 

املعيشة، حُترم املزارعات يف األغوار الشالية من حّقهن يف التأمن الصحي. 

من التـــي يتعّرض حقهـــا لالنتهاك أو حُتـــرم منه؟ يف هـــذه احلالة عىل ســـبيل املثال، مزارعـــة تعيش يف 
الشاملية.  الشاملية/الشـــونة  األغوار 

من هو الشـــخص الـــذي ينتهك حقوق هـــذه املزارعـــة أو يقف يف طريـــق الوفاء هبذا احلـــق؟ يف هذه 
احلالة، عىل ســـبيل املثـــال، املوظف احلكومي، عىل مســـتوى املكتـــب املحيل يف مواجهة »وجهـــًا لوجه«، 

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

العالقة المركزیة

الشـــكل: مثـــال عـــىل العالقـــة املركزيـــة ألداة اخلريطة 
احلالة. هلـــذه  التكتيكيـــة 

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-creating-tactical-map
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الـــذي جيب أن يمنـــح اإلذن الالزم لتلـــك املزارعة للحصـــول عىل حّقهـــا يف التأمني الصحي.

ولعل األمـــر األكثر تعقيدًا يف حالة حقوق اإلنســـان هذه هـــو أن عىل املزارعة11 أن تواجه عىل املســـتوى 
املبارش »وجهًا لوجه« تســـعة موظفـــني يف جهات حكومية خمتلفـــة من أجل التحقق مـــن صحة معلوماهتا 
قبـــل احلصول عـــىل التأمني الصحي. ويســـاعد هذا النـــوع من املواقـــف يف إبراز أمهية حتديـــد العالقة 
املبارشة »وجهًا لوجـــه« يف مركز اخلريطة التكتيكيـــة )العالقة املركزية. ويف معظم احلـــاالت، يتعنّي عليكم 
حتديد اســـم الشـــخص الذي يتعرض لالنتهـــاك واملهتم بتغيري املشـــكلة. ولكن يف احلـــاالت التي يمكن 
أن يتعّرض فيها الشـــخص للخطر مـــن خالل حتديد هويته، ال يوىص بالكشـــف عن اســـمه/ا احلقيقي. 
حيث يكفي اســـتخدام املســـّمى العام »مزارعة« و»موظف حكومـــي« لفهم العالقة املركزية للمشـــكلة.

ويقـــّدم مثال اخلريطـــة التكتيكية لالحتـــاد العالقـــة املركزية مع عالقـــات حمددة عىل مســـتوى املجتمع 
املحـــيل، واملؤسســـات احلكومية عىل املســـتوى الوطنـــي، والعالقات عىل املســـتوى الدويل.

ومـــن الرضوري شـــمول مكان منظمتكم عـــىل اخلريطة - حيث ُيشـــار إىل االحتاد باســـم االحتاد النوعي 
للمزارعـــات املنتجـــات باللون األمحـــر. وإذا مل تتمكنوا من وضع أنفســـكم أو منظمتكـــم عىل اخلريطة، 

فعليكم إعـــادة النظر يف مشـــاركتكم يف هذه القضية. 

لبدء احلملة  نقاط حمتملة  إىل ذلك، هم  أو هيئة حكومية، وما  أو مؤسسة  أو مجعية  أو جمموعة  إن كل شخص 
والختاذ إجراء. غري أنه ليس من املمكن أن تركز عىل كل نقطة من النقاط املذكورة عىل اخلريطة التكتيكية. ومن 
الرضوري إجراء بحوث إضافية يف هذه املرحلة لتكونوا اسرتاتيجيني يف استخدامكم للموارد املحدودة الختيار 

نقاط اإلجراء بحكمة.

عىل سبيل املثال، عند حتديد املؤسسات احلكومية، سيكون من املهم بشكل خاص إجراء بحث إضايف لتحديد 
األشخاص الفعليني داخل املؤسسة. إذ أن من يتخذ القرارات يف املؤسسة هم األشخاص الذين يعملون لدهيا، 

وليس »املؤسسة« نفسها.  

وعند رسم اخلريطة التكتيكية األولية، كان االحتاد يرّكز عىل وزارة الصحة باعتبارها اجلهة احلكومية األساسية 
الواجب مراجعتها للحصول عىل التأمني الصحي. ومن أجل احلصول عىل فهم أكر لعملية التأمني الصحي، 
خالل  اإلعانات من  إقرار  املسؤولة عن  احلكومية  املوظفة  وكانت  الصحي.  التأمني  لصندوق  زيارة  إجراء  تم 
الصندوق مفيدة للغاية. ورغم أهنا مل تستطع تقديم خطاب رسمي، إال أهنا قّدمت معلومات بشأن قرار جملس 
الوزراء ورئيس الوزراء بشأن األنظمة والتعليامت املتعلقة بالقضية ومن هو املؤهل. ونتيجة لذلك، قّدمت هذه 
املوظفة معلومات مهمة حلملة االحتاد. حيث تقّدم وزارة التنمية االجتامعية املوافقة النهائية للحصول عىل التأمني 
الصحي عىل أساس أهلية الدخل. ويتم احلصول عىل هذه املوافقة فقط بعد املرور بالعديد من اإلجراءات. وقد 
حّدد هذا هدفًا أساسيًا جديدًا الختاذ إجراءات حلملة املدافعة عىل اخلريطة التكتيكية - االنتقال من وزارة الصحة 

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

االتحاد النوعي 
المنتجاتللمزارعات 

مالك المزارع

البرلمان

االسعاف/الدفاع المدني

المستشفیات

المركز االعالمي
المحلي

لدعم USAIDبرنامج 
المدنيمبادرات المجتمع   

مزارعات اناث
آخرات 

صندوق المعونة
الوطني

صندوق
التأمین الصحي 

مؤسسة الضمان 
االجتماعي

اإلعالم 
)االذاعة, التلفاز(

اتجاد المزارعین
االردني

وزارة التنمیة
االجتماعیة

مستشار

وزارة الصحة

األھل

أطباء
حكومیین

وزارة المالیةوزارة الزراعة

قسم الدخل
وضریبة المبیعات

وزارة العمل

ممرضین

الطاقم الطبي

وزارة التعلیم

جمعیة أنقاذ
الطفل 

الیونیسیف

االتحاد 
العالمي

للمزارعین

مكتب الوزارة
المحلي 

مؤسسة شاما
لرعایة األسرة

لجنة
حوار المرأة

دأعضاء االتحا

رجال األعمال قسم المسؤولیة 
االجتماعیة في الشركات 

عضو المجلس المحلي

الكوثر

الشونة 
الشمالیة

سفره

الشـــكل أدناه: توّفر اخلريطـــة التكتيكيـــة منظار »عني 
الطائر« )كمـــن ينظر من مكان مرتفـــع( إلعطاء صورة 
أوضـــح عن جمموعة املنظـــامت املنخرطـــة يف قضية ما. 
ومـــن املهم أن تالحظـــوا بأنه كان هناك عـــدد أكر من 
املنظـــامت املشـــاركة يف هـــذه العملية من تلك املشـــار 
املثال،  التكتيكية. عىل ســـبيل  إليها يف هـــذه اخلريطـــة 
تســـلط اخلريطـــة التكتيكية الضوء عـــىل مخس منظامت 
نســـائية حمددة تم حتديدهـــا يف املجتمـــع املحيل. ولكن 
17 مجعية تضم  من املهم اإلقـــرار بأن االحتـــاد يضـــم 
يف عضويتهـــا 5000 مزارعة. ومل تكـــن مجيع اجلمعيات 
األعضـــاء يف االحتـــاد أو مجيـــع املزارعات أنفســـهن 
مشـــاركات يف هـــذه احلملـــة. حيث كانـــت األغوار 
الشـــاملية هي املنطقـــة اجلغرافيـــة التي تـــم حتديدها. 
ومـــع تطور احلملة، تـــم تنفيذها يف املجتمـــع املحدد يف 

الشـــونة الشاملية.

مفتاح اخلارطة التكتيكية:

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

منظامت، إلخ(.  

 أزرق فاتح مع خط رمادي متصل =  •
  اهليئات احلكومية.

 مرّبع أبيض مع خط رمادي متصل =  •
  ممولون وكيانات دولية.

خطوط العالقات: •

عالقة قوة: سهم أمحر بخط مّتصل أحادي االجتاه ▪

عالقة منفعة متبادلة: سهم أزرق بخط مّتصل  ▪
ثنائي االجتاه

عالقة استغالل: سهم أخرض بخط مّتصل  ▪
أحادي االجتاه

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

بطلب  للتقدم  مؤهلة  أرسة  أي  أن  مالحظة  املهم  من   11

عائلة  فقط  وليس  جماين،  صحي  تأمني  عىل  للحصول 
املزارعة، سوف ُيطلب منها املرور بنفس عملية التقديم.
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إىل وزارة التنمية االجتامعية.

نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية
عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه أويساء إليها أو حُيرم من التمّتع هبا؟

من الذي يقوم باالنتهاك أو اإلساءة أو حيرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟

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

هل هناك عالقة وجه لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

استخدام أداة طيف الحلفاء
تعمل أداة »طيف احللفاء« عىل زيادة وعينا وفهمنا لألشخاص أو املجموعات أو املؤسسات التي متتد عر نطاق 
نعتقد أهنم  الذين  أولئك  إذ أن  بنا.  املحددة اخلاصة  املدافعة  املحتملة مع محلة  املشاركة  او ضد( من  كامل )مع 
أو تعارضها.  تناهض جهودنا  بالفعل وجهات نظر وأهداف من شأهنا أن  سيدعمون جهودنا قد يكون لدهيم 
ويف الوقت نفسه، قد يقوم أولئك الذين نعتقد يف البداية أهنم خصوم غري نشطني أو نشطني، يف الواقع، بدعم 
جهود املدافعة التي نقوم هبا عىل أساس احلقوق. ومن النقاط األساسية التي جيب تذكرها هي أن األفراد يشكلون 
جمموعات ومجعيات ومؤسسات. فحتى عندما تتخذ جمموعة معينة أو مؤسسة موقفًا ضدنا، فقد ال يزال هناك 

أفراد داخل املجموعة أو املؤسسة يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

البناء التنظيمي للحملة 

استخدم االحتاد بشكل فعال أداة طيف احللفاء لتحديد وتقييم احللفاء النشطني واحللفاء غري النشطني مع إمكانية 
لدهيا  والتي  املحايدة  احلكومية  اجلهات  التعرف عىل  االحتاد يف  األداة  كام ساعدت  احلملة.  الفعالة يف  املشاركة 
طيف  أداة  استخدام  فوائد  فمن  مبارش.  بشكل  القرار   صناع  إرشاك  يمكن  حيث  املحيل  املستوى  عىل  مكاتب 
احللفاء أنه أبرز لالحتاد عدم وجود معارضني نشطني هلذه احلملة بعينها. وقد ساعد هذا االحتاد يف التقييم املستمر 
لقدراته الداخلية عىل إرشاك صانعي القرار والرد عليهم. ويف الوقت نفسه، تساعد هذه احلالة عىل فهم سبب بقاء 
»املوظف احلكومي« يف فئة »اخلصم النشط« عىل طيف احللفاء. حيث يمثل هذا املوظف الشخص الفعيل الذي 
يملك سلطة حرمان املزارعة من حقها يف التأمني الصحي. ويف هذه احلالة، إذا مل يكن هناك أي خطأ من جانبها - 
مثل األمية، أو نقص الدخل، أو قدرهتا عىل تقديم الوثائق املطلوبة للمطالبة بحقها يف التأمني الصحي- ال يزال 

بمقدور »املوظف احلكومي« أن حيرمها من حقها.

الحشد

املنظامت  عىل  ثاقبة  نظرة  احللفاء  طيف  أداة  توفر 
حشدها  يمكن  التي  اخلارجية  واملوارد  املحتملة 
عددًا  االحتاد  أعّده  الذي  الطيف  وُيظهر  كحلفاء. 
كبريًا من احللفاء النشطني من اجلمعيات األعضاء 
ومنظامت املجتمع املدين األخرى. ويوجد عىل هذا 
اهليئات  من  عادي  غري  بشكل  كبري  عدد  الطيف 
املمثلة يف رشحيتي احللفاء غري  واجلهات احلكومية 
النشطني واملحايدين. وُتعتر هذه معلومات مهمة 
عند اختيار أساليب حلشد هذه الكيانات للنهوض 
حلفائه  بحشد  االحتاد  قام  البداية،  ففي  باحلملة. 
جمموعتي  إلجراء  البحثية  جهوده  يف  النشطني 
الرتكيز. وكان االحتاد ناجحا للغاية يف إعادة إرشاك 
احلكومية  اجلهات  من  والدعم  النشطني  حلفائه 
تسهيل  أجل  من  النشطني  غري  احللفاء  رشحية  يف 
)انظروا  صحي  تأمني  عىل  املزارعات  حصول 

اخلطوتني الرابعة واخلامسة(.

المحایدین

ین
شط

الن
ء 

لفا
لح

ا

 
ضین النشطین

المعار

المستشفیات
مركز شامة

لرعایة األسرة االعالم
االذاعة/التلفاز

األھل

الخبراء

لدعم USAIDبرنامج 
مبادرات المجتمع المدني 

الموظف الحكومي

البرلمان

الدفاع المدني
االسعاف

مؤسسات 
مجتمع محلي اخرى

أطباء حكومیین

مكتب وزارة التنمیة
االجتماعیة المحلي 

اعضاء
اتحاد المزارعین

یونیسیف

ممرضات

وزارة التنمیة 
االجتاعیة

وزارة 
الصحة

وزارة التربیة
والتعلیم

مؤسسة 
الضمان

المركز الصحياالجتماعي
المحلي

االتحاد
العالمي

للمزارعین

جمعیة انقاذ
الطفل

وزارة المالیة

الكادر
الطبي

اتحاد 
المزارعین 

االردني

مكاتب محلیة
اخرى لوزارات 

سیدات مزارعات

مالك المزارع

رجال األعمال

قسم المسؤولیة
االجتماعیة في الشركات

عضو المجلس 
المحلي وزارة الزراعة

لجنة
حوار المرأة

الشونة
الشمالیة

سفرة

الكوثر

النوعياالتحاد 
للمزارعات المنتجات 

المرأة المزارعة

 الشكل أدناه: 
 »طيف احللفاء« هو أداة ينبغي مراجعتها باستمرار بينام تقومون 
تكتيكات إلرشاك  وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  بالبحث وحتليل 
من  النشط  احلليف  رشحية  نحو  خمتلفة  مستهدفة  فئات  ونقل 
هذا الطيف. إذ أهنا أداة ديناميكية حيوية، يتغري موقع الكيانات 

عليها باستمرار مع التقدم يف مسار احلملة.
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التفّكر الخاص بمنظمتكم
الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة

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

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

لتحديد ساحة املدافعة عىل نحو أكثر شمولية وفهم أعمق للسياق املتعلق باملشكلة التي تم حتديدها:

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

االختالفات يف عالقات االتصال وعالقات القوة وصنع القرار؟

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

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

اعرف معارضيك / اعرف ساحة المدافعة

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

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

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم 

ضعوا الناس يف املركز: •

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

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

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

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

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ ▪

من هم احللفاء واملعارضني املحتملني بشأن هذه املسألة؟ ▪
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الخطوة الرابعة - ابتكار واختيار التكتيكات
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذوهنا للتحرك نحو هدفكم وإحراز تقدم يف رحلة التغيري اخلاصة بكم. 
وباستخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن تبني النفوذ وتغري طبيعة العالقات اإلنسانية. وهناك العديد من 
وتعّلمتم  درستم  وكّلام  يوم!  منها كل  املزيد  تطوير  اإلنسان، وجيري  للمدافعني عن حقوق  املتاحة  التكتيكات 
يف  خصمكم  وإبقاء  احتياجاتكم  لتلبية  التكتيكية  أفكاركم  تكييف  من  أكثر  متكنتم  كلام  التكتيكات،  من  املزيد 
الثالثة: معرفة  حالة إرباك وفقدان توزان. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة 
أنفسكم، ومعرفة خصمكم، ومعرفة ساحة املدافعة. وستسلط هذه اخلطوة الضوء عىل العنارص  التالية للتطور 

االسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان. •

األهداف االسرتاتيجية لتعزيز رحلة التغير اخلاصة بكم. •

عنارص  إجراءات املدافعة: البناء التنظيمي للحمله ، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار. •

التكنولوجيا: التحديات واملنافع. •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب غاية أو غايتني تكتيكيتني رئيسيتني 
املوظفني  يف  واالستثامر  التعّلم،  يف  يستغرقونه  الذي  الوقت  إىل  ذلك  ويرجع  املؤسسية.  أطرها  ضمن  فقط 
عىل  التكتيكية  لغايتكم  الواضح  الفهم  ويساعدكم  والفعالية.  األداء  وقياس  األموال،  استقطاب  وصعوبات 
التي حّددمتوها. ولقد حّددت  املشكلة  أهدافكم يف معاجلة  إىل  للوصول  فاعلية  أكثر  تكتيكاتكم بشكل  اختيار 
التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية رئيسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: الوقاية والتدخل 

والتعويض والتعزيز/الرويج.

اسألوا أنفسكم - هل غايتكم الرئيسية هي:

منع حدوث إساءة وشيكة يف الوقت احلايل ويف املستقبل؟ •

أو  • املهمشة  واملجتمعات  لألفراد  اإلنسان  حلقوق  األمد  طويلة  اإلساءة  أو  احلرمان  حاالت  يف  التدخل 
املستبعدة؟

تعويض الضحايا وإعادة بناء حياهتم وإعادة بناء املجتمعات املحلية بعد اإلساءة  - ملساعدهتم يف الشفاء،  •
أو السعي إىل العدالة، أو املصاحلة، أو االنتصاف؟

تعزيز حقوق اإلنسان من خالل بناء جمتمعات تتسم باالحرتام واملشاركة، أو بناء سياسات ومؤسسات يتم  •
فيها فهم حقوق اإلنسان وتقويتها واحرتامها؟

إىل  املدافعة  بحملة  للدفع  املختارة  والتكتيكات  األهداف  ادرسوا  احلالة،  هذه  يف  التغيري  رحلة  يف  ننظر  ونحن 
األمام. وباإلضافة إىل ذلك، أثناء استكشافنا لكل جمال من عنارص اإلجراءات والتكتيكات املختارة، فّكروا يف 
كيف تدعم التكتيكات اخلاصة بكم وكيف ترتابط من أجل تعزيز محالتكم. حيث سيساعدكم هذا يف أن تكونوا 

أكثر اسرتاتيجية وفعالية من الناحية التكتيكية يف جهود املدافعة اخلاصة بكم.

تطوير رحلة التغيير
ارجعوا إىل بيان املشكلة اخلاص بكم للحصول عىل إرشادات عند وضع أهداف حمددة لتقييم التقّدم املحرز يف 

رحلة التغيري اخلاصة بكم نحو حتقيق رؤيتكم. 

بيان املشكلة: نظرًا لعدم كفاية مستوى املعيشة، حُترم املزارعات يف األغوار الشالية من حّقهن يف التأمن الصحي.
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بيان الرؤية: يتمتع مجيع األردنين بحقهم يف الرعاية الصحية.

يف هذه املرحلة، أصبح النقاش حاساًم بشأن نطاق املدافعة. ففي بداية هذه العملية، شعر االحتاد أنه بحاجة إىل 
تغطية اململكة بأكملها. ويف اخلطوات األوىل إىل الثالثة من هذه املنهجية، قام االحتاد بتضييق نطاق تركيزه عىل 
منطقة األغوار الشاملية. وبمساعدة من مدرب التكتيكات اجلديدة، فيصل أبو السندس، اختذ االحتاد قرارًا بزيادة 
تركيز طاقته وموارده بشكل خاص عىل جمتمع الشونة الشاملية. وكان هناك سببان هامان هلذا القرار: األول ُيعتر 

هذا املجتمع أحد املناطق األكثر فقرًا يف األردن, والثاين أنه يعمل كل أفراد هذا املجتمع تقريبًا يف جمال الزراعة.

وكانت هناك أيضًا أسباب مؤسسية هلذا االختيار. حيث ُتعتر الشونة الشاملية منطقة يتمتع فيها االحتاد بتمثيل 
جيد وراسخ من خالل وجود إحدى منظامته األعضاء يف هذا املجتمع املحيل. وكان لدى املنظمة العضو أيضًا 

اتصاالت مع مدير مديرية التنمية االجتامعية/مكتب وزارة التنمية االجتامعية يف الشونة الشاملية. 

وقد أتاح اجلمع بني هذه النقاط توفري توجيه وفرصة ممتازة الختبار قدرته عىل الوصول إىل هدف مدافعة حمّدد 
يف رحلة التغيري اخلاصة به.

األغوار  يف  املزارعات  مجيع  حصول  يف  املتمثل  للحملة  العام  باهلدف  االسرتاتيجية  وجهته  االحتاد  حّدد  حيث 
الشالية عىل التأمن الطبي مع حتقيق األهداف املرحلية التالية:

اهلدف رقم 1:

حصول 250 مزارعة يف الشونة الشاملية عىل تأمني صحي بحلول آذار/مارس 2017.

اهلدف رقم 2:

الضغط عىل وزارة التنمية االجتامعية لتبسيط عملية تقديم طلبات التأمني الصحي.

الشكل: يقّدم هذا الرسم البياين لرحلة التغيري ملحة عامة عن األهداف احلالية وطويلة األجل لالحتاد.

بيان  يف  املبينة  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  للتصدي  التكتيكية  الغايات  يف  للتفكري  فرصة  األهداف  هذه  توّفر 
املختارة  والتكتيكات  األهداف  بلوغ  ضامن  عىل  التكتيكية  الغايات  فحص  ويساعد  باالحتاد.  اخلاص  املشكلة 
ملعاجلة املشكلة إىل الغرض املنشود. حيث رّكز االحتاد عىل التدخل كغاية تكتيكية جلهوده يف هذه املدافعة. وإن 
الغرض املقصود من املدافعة هو التدخل يف احلرمان طويل األمد حلّق املزارعات يف احلصول عىل تأمني صحي 

جماين عىل أساس عدم كفاية الدخل.

:2#الھدف المعقول 
المدافعة بالتعاون مع وزارة التنمیة 
االجتماعیة باتجاه تبسیط عملیة تقدیم 

:1#الھدف المعقول الطلبات الصحیة
سیدة مزارعة في الشونة  250

على تأمین الشمالیة یحصلن 
2018اذار صحي بحلول 

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 

الرعایة الصحیة

.من حقھن في التأمین الصحي األردن غوریحرم المزارعات في شمال ، تردي مستوى المعیشةبسبب 

التغيري  البياين لرحلة  الرسم  يقّدم هذا  الشكل: 
ملحة عامة عن األهداف احلالية وطويلة األجل 

لالحتاد.
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ومن املهم أن يفي اهلدف املبارش بمعايري )SMART( بأن يكون هدف »معقول« لضامن القدرة عىل تقييم التقدم 
امللموس نحو اهلدف:

حمدد: حصول املزارعات يف الشونة الشاملية عىل التأمني الصحي.

قابل للقياس: حصول ما جمموعه 250 امرأة عىل التأمني الصحي.

عميل: قرر االحتاد أنه من الواقعي أن حتصل 250 امرأة عىل التأمني الصحي خالل الفرتة الزمنية.

واقعي: يتناول اهلدف املشكلة املذكورة )حُترم املزارعات من حقهن يف التأمني الصحي( والغرض من املدافعة 
)التدخل من خالل مساعدة املزارعات للحصول عىل حقهن يف التأمني الصحي(.

له سقف زمني: بحلول آذار/مارس 2017، ستحصل املزارعات عىل حقهن يف التأمني الصحي.

من املهم أن نالحظ أن االحتاد ناقش عددًا من الطرق البديلة التي يمكن أن حتصل املزارعات من خالهلا عىل 
الرعاية الطبية.

حشد مالكي املزارع لتوقيع عقود مع العامالت يف الزراعة تشمل اخلدمات الطبية، وإذا توجب عىل العاملة  •
احلصول عىل الرعاية الطبية، فإهنا لن خترس أجرها اليومي.

إنشاء صندوق داخل االحتاد من أجل احتياجات الرعاية الطبية الطارئة للنساء. ويمكن مجع جزء من أموال  •
هذا الصندوق من النساء أنفسهن واملنظامت األعضاء ومن خالل مسامهات اجلهات املانحة.

من خالل االحتاد، التنسيق مع املنظامت الدولية التي تقدم وحدات رعاية طبية متنقلة لتوفري الرعاية الصحية  •
للمزارعات.

اّتباع هنج قائم عىل حقوق اإلنسان كان له  أيًا من هذه اخليارات كان سيغري بشكل كبري محلة املدافعة. وإن  إن 
املجاين  الصحي  التأمني  يف  احلق  بوجود  االحتاد  علم  وعندما  وتوجيهها.  االحتاد  محلة  أهداف  عىل  مبارش  تأثري 

لألشخاص ذوي مستويات املعيشة غري الكافية، وّفرت تلك املعرفة مسارًا واضحًا للمدافعة.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

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

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري »SMART« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية وحمددة بإطار 

زمني حتى تتمكنوا من رصد التقدم الذي حترزونه، وتقييم نجاحاتكم، ومعرفة ما تبقى لتفعلونه.

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

عناصر إجراء المدافعة
أثناء إجراء محالت املدافعة، توفر عنارص اإلجراءات هذه )البناء التنظيمي للحملة ،والبحث، واحلشد، وإرشاك 
املرحلية اخلاصة بكم، ملساعدتكم عىل املي قدمًا يف اإلسرتاتيجية.  لتطوير األهداف  القرار( إرشادات  صناع 
ومن املهم أن تفهموا أن كل جمال يدعم عنارص اإلجراءات األخرى ويساعدكم عىل مراقبة تقدمكم وتقييم أوجه 
قصوركم ونجاحاتكم )انظروا اخلطوة اخلامسة(. ويمكن أن يوّفر وضع أهداف لكل جمال من عنارص إجراءات 

املدافعة أولويات زمنية لضامن عمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

وتوّفر اخلريطة التكتيكية وسيلة لتحديد الفئات املستهدفة بشكل مرئي لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة. 
وُيرز طيف احللفاء مواقع هذه الفئات املستهدفة عىل الطيف. وتوّفر املواقع املوجودة بني طيف احللفاء النشطني 
إىل اخلصوم النشطني معلومات مهمة الختيار التكتيك للوصول إىل األهداف املحددة والنجاح يف حتقيقها. وإن 
التكتيكات األكثر فعالية هي تلك املرتابطة والتي تدعم بشكل مشرتك التقّدم يف التكتيكات األخرى. انظروا يف 
كيفية إرشاك الفئات املستهدفة وكيفية ترابط التكتيكات اخلاصة بكم من أجل تعزيز محلتكم. وسوف نستخدم 
عليها  وقع  التي  املدافعة  إجراءات  بعنارص  املستهدفة  الفئات  لتوضيح  احللفاء  وطيف  التكتيكية  اخلريطة  أدايت 
ترابط  انتبهوا لكيفية  املختارة،  املدافعة والتكتيكات  االختيار يف هذه احلالة. وخالل تفحص عنارص إجراءات 
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التكتيكات اخلاصة بكم حتى تتمكنوا من التقدم بحملتكم.

انظروا إىل اخلريطة التكتيكية أدناه لتحديد مكان الفئات املستهدفة لعنارص إجراءات املدافعة. والحظوا عالقات 
العديد من  الضوء عىل  التي تسلط  املتصلة أحادية االجتاه -  القوة يف خارطة االحتاد - وهي اخلطوط احلمراء 
القرار  صانع  باعتبارها  الصحة  وزارة  البداية  يف  االحتاد  حّدد  حيث  املعنية.  احلكومية  والوكاالت  اجلهات 
احلكومي للحصول عىل التأمني الصحي. وبدالً من السعي للحصول عىل إعفاء للمزارعات من خالل وزارة 
الصحة، كشف البحث الذي أجري عىل القوانني واألنظمة عن وجود خيار أفضل. فمن أجل املطالبة باحلق يف 
التأمني الصحي عىل أساس عدم كفاية مستوى املعيشة، فإن وزارة التنمية االجتامعية لدهيا السلطة النهائية الختاذ 
القرار. ولكن جيب أيضًا إرشاك عدد كبري من املكاتب املحلية للوزارات واجلهات احلكومية املحددة عىل اخلارطة 

التكتيكية قبل تقديم الطلب النهائي للتأمني الصحي إىل وزارة التنمية االجتامعية.

الحظوا موقع هذه الفئات املستهدفة نفسها عىل طيف احللفاء. حيث رّكز البحث القانوين عىل وزارة الصحة، 
أن  املرجح  من  أنه  االحتاد  افرتاض  إىل  املوقع  هذا  ويرجع  الطيف.  من  النشط  غري  اخلصم  رشحية  يف  تقع  التي 

تعارض وزارة الصحة احلصول عىل إعفاء خاص للمزارعات يف القانون واألنظمة.

وقوموا كذلك بتحديد موقع عنارص البحث األخرى عىل اخلريطة التكتيكية وطيف احللفاء: وهي املزارعات 
منّفذات  كوهنن  عن  فضاًل  ناشطات  مشاركات  كّن  حيث  االحتاد.  يف  األعضاء  اجلمعيات  من  وكجزء  كأفراد 
رشحية  يف  تقع  املستهدفة  الفئات  هذه  فإن  املزارعات،  عن  الدفاع  هو  كمنظمة  االحتاد  هدف  أن  وبام  للبحث. 

احلليف النشط.

ومنظامت  اجلمعيات  من  احتاد  أعضاء  هم  وهؤالء  الطيف،  عىل  للحشد  املستهدفة  الفئات  بتحديد  ذلك  بعد 
املجتمع املدين األخرى املوجودة يف رشحية احلليف النشط. ومتكن االحتاد من حتديد الوكاالت احلكومية الوطنية 
عىل نحو فعال، املوجودة يف الرشحية املحايدة عىل الطيف، والتي لدهيا مكاتب حملية يمكن أن يتم فيها إرشاك 
صناع القرار بشكل مبارش. وتم وضع هذه الوكاالت احلكومية عىل املستوى املحيل يف رشحية احلليف غري النشط. 
حيث مل يعتر االحتاد بأن هذه الوكاالت تعارض هدف محلته للحصول عىل التأمني الصحي للمزارعات. بل عىل 

عىل  الضوء  التكتيكية  اخلريطة  هذه  تسّلط  اعاله:  الشكل 
إجراء  عنارص   من  جمال  لكل  التكتيكية  الغايات  موقع 

املدافعة األربعة.

مفتاح اخلريطة التكتيكية:
• = متقطع  خط  مع  الفاتح  الرتقايل  باللون   الدائرة 

كيانات املجتمع املدين.

باللون  • دائرة  املنتجات:  للمزارعات  النوعي  االحتاد 
الرتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر 

الغامق.

احلكومية  • اهليئات   = الفاتح  األزرق  باللون  الدائرة 
األردنية.

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة. •

عنارص  إجراء املدافعة. •

القدرات الداخلية = باللون األزرق الفاتح   ▪
املنقط وخط متقطع.

البحث = خط برتقايل متقّطع. ▪

احلشد = خط أخرض منقط. ▪

إرشاك صناع القرار  = خط أمحر متصل. ▪

البحث

حشد

بحث

الموظف الحكومي المرأة المزارعة

االتحاد النوعي
للمزارعات االردنیات 

مالك المزارع

البرلمان

االسعاف/الدفاع المدني

المستشفیات

المركز االعالمي
المحلي

لدعم USAIDبرنامج 
المدنيمبادرات المجتمع   

مزارعات اناث
آخرات 

صندوق المعونة
الوطني

صندوق
التأمین الصحي 

مؤسسة الضمان 
االجتماعي

اإلعالم 
)االذاعة, التلفاز(

اتجاد المزارعین
االردني

وزارة التنمیة
االجتماعیة

مستشار

وزارة الصحة

األھل

أطباء
حكومیین

وزارة المالیةوزارة الزراعة

قسم الدخل
وضریبة المبیعات

وزارة العمل

ممرضین

الطاقم الطبي

وزارة التعلیم

جمعیة أنقاذ
الطفل 

الیونیسیف

االتحاد 
العالمي

للمزارعین

مكتب الوزارة
المحلي 

مؤسسة شاما
لرعایة األسرة

لجنة
حوار المرأة

دأعضاء االتحا

رجال األعمال قسم المسؤولیة 
االجتماعیة في الشركات 

عضو المجلس المحلي

الكوثر

الشونة 
الشمالیة

سفره

التواصل مع صناع القرار

التواصل مع صناع القرار

البناء التنظیمي للحملھ
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العكس من ذلك، فإن املوظفني العاملني يف هذه الوكاالت يعيشون أيضًا يف هذه املجتمعات املحلية ويفهموهنا. 
ومن خالل وضع هذه الوكاالت يف رشحية احلليف غري النشط، ساعد هذا االحتاد عىل إعطاء اهتامم خاص ألنواع 
التكتيكات الالزمة إلرشاك هؤالء املوظفني ونقل الوكاالت لتصبح حلفاء نشطني لتيسري حصول املزارعات عىل 

حقهن يف التأمني الصحي )انظروا اخلطوة اخلامسة(.

مفتاح طيف احللفاء مع عنارص  إجراء املدافعة

الدائرة باللون الرتقايل الفاتح مع خط متقطع = يانات املجتمع املدين. •

االحتاد النوعي للمزارعات املنتجات: دائرة باللون الرتقايل الفاتح مع خط متقطع مع نص بالون األمحر الغامق. •

الدائرة باللون األزرق الفاتح = اهليئات احلكومية األردنية. •

الدائرة البيضاء = هيئات دولية ذات صلة. •

عنارص  إجراء املدافعة. •

القدرات الداخلية = باللون األزرق الفاتح املنقط وخط متقطع. ▪

البحث = خط برتقايل متقّطع. ▪

احلشد = خط أخرض منقط. ▪

إرشاك صناع القرار  = خط أمحر متصل. ▪

الغايات  موقع  عىل  الضوء  الطيف  هذا  يسلط  اعاله:  الشكل 
األربعة  املدافعة  إجراءات  عنارص  من  جمال  لكل  التكتيكية 
الفئات  ترّكز  الحظوا  اخلامسة.  اخلطوة  يف  مناقشتها  يتم  التي 
النشطني  »احللفاء  رشحيتي  يف  االحتاد  طيف  عىل  املستهدفة 

واحللفاء غري النشطني«.

البناء التنظیمي للحملة

البحث

     

المحایدین

لجنة التفتیش 
الوطنیة

ضین النشطین
المعار

الشرطة

مراكز 
الرعایة

الشباب فاقدي 
السند األسري

المركز الوطني 
للثقافة والفنون

بعض من 
مقدمي رعایة 

لجنة التفتیش أخرین
الوطنیة

الحكومة 
ردنیةاأل

المجلس الوطني 
لشؤون األسرة

قانون میزان

سكینة

رىق جمعیة
األطفال

مؤسسة األمیرة تغرید

صندوق
األمان 

المساعدة قانونیة

بعض من 
مقدمي رعایة 

أخرین
خّریجي دور

الرعایة 

إشراك صناع القرار

وزارة التنمیة 
جتماعیةإلا

الحشد

وسائل اإلعالم
)رادیو/تلفزیون(

البحث
البحث

مركز 
المعلومات 
والبحوث

فاقدطفل ال
األسريالسند ا  

أطفال أخرین 
فاقدین 

یناألسريالسند 
شط

الن
ء 

لفا
لح

ا

نظمات م
مدنيمجتمع 

أخرى تمتنع  
فاقد طفل العن خدمة 

األسريالسند ا
 

مقدم الرعایة

البحثالبناة التنظیمي للحملة صناع القرارالحشد
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  اختاذ  عدم  حال  يف 
العملية  الفرص يف كل خطوة الختاذ إجراء ومراقبة وتقييم تقدمكم. وتساعدكم هذه  الفعالة  لالسرتاتيجيات 
تبذلوهنا. وتعيدكم هذه  التي  املدافعة  األوىل يف جهود  الدروس من اخلطوة  بالنجاحات وتعّلم  عىل االعرتاف 
املنهجية إىل اخلطوة األوىل حتى تتمكنوا من تقييم معرفتكم - معرفة أنفسكم، ومعرفة خصمكم، ومعرفة ساحة 
املدافعة - وتقيِّم مدى تأثري إجراءات املدافعة اخلاصة بكم عىل املشكلة التي تم حتديدها. خذوا وقتكم لتحديد 

ما الذي تغري وما الذي يتطلب املزيد من اجلهد.

وبينام ننظر يف التنفيذ الفعيل هلذه احلملة ونتائجها، فّكروا يف كيف تقوم منظمتكم بتوثيق إنجازاتكم واإلشادة 
هبا - داخليًا ملوظفي منظمتكم وأعضاء الشبكة، ولكن أيضًا خارجيًا لتسليط الضوء عىل التقدم الذي حترزونه 

يف رحلة التغيري اخلاصة بكم.

وقد حققت احلملة إنجازات ملحوظة فيام يتعلق باألهداف التي خططت لتحقيقها. وتتلخص النتائج أدناه وفقًا 
ملا ييل:

كل عنرص من عنارص إجراء املدافعة )البناء التنظيمي للحمله، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار(. •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني. •

التكتيكات املختارة وأهدافها لتحقيق االنجاز املرحيل األول يف رحلة التغيري. •

النتائج التي تسلط الضوء عىل اإلنجازات الصغرية والكبرية وتعرتف هبا. •

واستغل االحتاد األساس القانوين للحق يف تأمني صحي جماين ألولئك الذين حرموا من مستوى معييش كاف 
لتحقيق نتائج رئيسية يف محلته. ومن خالل تطبيق التكتيكات بشكل فعال يف عنارص إجراءات املدافعة التالية، 
جتاوز االحتاد بشكل كبري هدفه االسرتاتيجي: حصول 250 مزارعة يف الشونة الشالية عىل تأمن صحي بحلول 

آذار/مارس 2017. وقام االحتاد بام ييل: 

القائمة عىل حقوق . 1 املدافعة  لقيادة االحتاد واجلمعيات األعضاء من أجل إجراء  التنظيمي للحملة   البناء 
اإلنسان.

تنسيق عملية حشد اجلمعيات األعضاء يف االحتاد، ورشكاء املجتمع املدين، واملزارعات للمطالبة بحقهن . 2
يف احلصول عىل تأمني صحي جماين.

التأمني . 3 املزارعات من أجل احلصول عىل  القرار  عىل الصعيد املحيل لدعم وتيسري طلبات  إرشاك صنّاع 
الصحي.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة 

الفئة املستهدفة: أعضاء جملس إدارة االحتاد وقادة االحتادات األعضاء.

تنفيذ  ومهارات  املؤسسية،  واإلدارة  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  القدرات  بناء  تدريبات  التكتيك: 
احلمالت.

اهلدف: بناء فهم مشرتك للمدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان بني اجلمعيات األعضاء يف االحتاد لتحديد وختطيط 
وتنفيذ محالت املدافعة مع املزارعات.

النتائج: تم إجراء تدريب عىل املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان ملدة أربعة أيام مع أربعة وعرشين )24( قائدة من 
اجلمعيات األعضاء يف االحتاد باستخدام منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة  لرنامج التكتيكات 

اجلديدة  التكتيكات  منهجية  وفق  العمل  بدأنا  »كمنظمة، 
الفعالة[،  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  ]منهجية 
نظام، خمطط ومنظم. وتم بذل الوقت واجلهد عىل األنشطة 
والتفكري  بالتمكني  يشعرن  املوظفات  وبدأت  هلا.  املخطط 
وكيف  املستقبل  يف  التفكري  نبدأ  واآلن  منهجي.  بشكل 

سنطبق هذه املنهجية يف مجيع مشاريعنا«.

- زينب املومني
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اجلديدة يف حقوق اإلنسان ليتم تطبيقها عمليا عىل مهوم املزارعات. وقّدم التدريب لغة مشرتكة وفهاًم للمدافعة 
األمر الذي كان متاحًا جلميع النساء، بام يف ذلك القائدات األميات. وهذا يعزز التعاون وروح الفريق. وكان من 
النتائج اهلامة لعملية التدريب قرار تركيز جهود االحتاد عىل املنطقة املحددة يف األغوار الشاملية. وعندما بدأت 
تشكيل  تم  األخرى،  النسائية  املجتمعية  واملنظامت  املحيل  االحتاد  مع عضو  الشاملية،  األغوار  االستعدادات يف 
ثالث فرق للحملة: فريق إعداد االستبيان؛ فريق التواصل مع املزارعات؛ وفريق التواصل مع مقدمي خدمات 

التأمني الصحي )انظر احلشد(.

االحتاد ومشاركات من مجعيات  األعضاء يف  اجلمعيات  من  امرأة   267 ملا جمموعه  إضافية  تدريبات  تقديم  تم 
إضافية أخرى من منطقة األغوار الشاملية. وقد أتاح ذلك فرصة لالحتاد لعرض أعامله العامة باإلضافة إىل عرض 
أهداف محلة املدافعة إىل عدد كبري من النساء. وحصل االحتاد نفسه عىل تدريب إضايف يف الدعم الفني يف جماالت 

اإلدارة املؤسسية والشفافية ومهارات حمددة يف اللغة اإلنجليزية واحلاسوب.

التفكير في البناء التنظيمي للحمله 
اعرف نفسك

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

املوارد واختاذ القرارات؟

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

تنفيذ  • يف  كرى  فائدة  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  حلمالت  بالنسبة 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهوهنا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

اعرف ساحة المدافعة/اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهوهنا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

البحث
الفئة املستهدفة: وزارة الصحة.

التكتيك: إجراء مراجعة قانونية للقوانن واألنظمة واهليئات ذات الصلة فيا يتعلق بالتأمن الصحي.

النتيجة: أجرى مستشار قانوين بحثًا يف قانون الصحة ورفع تقريرًا عن مدى صعوبة قيام االحتاد باملدافعة من أجل 
احلصول عىل إعفاء قانوين للمزارعات كمجموعة خاصة للحصول عىل التأمني الصحي. وألن هذه كانت النية 
األولية لالحتاد، فقد رّكز االحتاد عىل وزارة الصحة باعتبارها هيئة صنع القرار هلذا اإلعفاء. وما اعتر نقطة ثانوية 
يف البحث، احلق يف التأمني الصحي املجاين ألولئك الذين يفتقرون إىل سبل املعيشة الكافية بدخل قدره 300 
دينار أو أقل شهريًا لكل عائلة، برز كعنرص حاسم حلملة االحتاد. وقد أدى ذلك إىل حدوث حتّول حموري يف محلة 

املدافعة ووّجه جهود االحتاد نحو وزارة التنمية االجتامعية.

املزارعات. الفئة املستهدفة:  

التكتيك: إجراء جمموعات الرتكيز.

اهلدف: احلصول عىل فهم أفضل للمشاكل التي تواجهها املزارعات يف األردن.

النتائج: تعاقد االحتاد مع خبري استشاري إلجراء جمموعتي تركيز منفصلتني شارك فيها ما جمموعه 30 مزارعة. 
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ومنحت جمموعات الرتكيز هذه املزارعات فرصة للتعبري عن مهومهن العديدة. وتم تشكيل جمموعات الرتكيز 
فقط من النساء للتغلب عىل احلواجز الثقافية لدهين ومعاجلتها للتعبري عن القضايا التي تؤرقهن. وحّددت هذه 

العملية االفتقار إىل التأمني الصحي باعتباره من اهلموم ذات األولوية للمزارعات.

الفئة املستهدفة: املزارعات يف الشونة الشاملية.

التكتيك: إجراء مقابالت وجهًا لوجه باستخدام استبيان.

املجتمعات  يف  املزارعات  بني  املحتملة  الدخل  أهلية  ودرجة  أولوية  الصحي  التأمني  كون  من  اهلدف:التحّقق 
املحددة يف الشونة الشاملية.

قام فريق االستبيان  التكتيك بشكل طبيعي الحقًا ومل يكن جزءًا من اخلطة األصلية. حيث  النتائج: ظهر هذا 
الرشيكة  واملنظامت  االحتاد  يف  األعضاء  اجلمعيات  عىل  استبيان   250 وتوزيع  االستبيان  بإعداد  لالحتاد  التابع 
املحلية. وكان االستبيان قصريًا جدًا، بستة أسئلة. وتم تسليم 153 استبيانًا مكتماًل. حيث صادقت األرس عىل 
أن التأمني الصحي يعتر أولوية. كام قّدمت املقابالت وجهًا لوجه معلومات دقيقة عن األوضاع االقتصادية. 
ومن بني 153 استبيان تم تسليمه، أشارت 130 أرسة إىل مستويات دخل تبلغ 300 دينار أردين أو أقل يف الشهر 
وأكدت تلك األرس أهنا ليست مشمولة يف مظلة التأمني الصحي. وهذا يدل عىل مستوى الثقة يف منظمة االحتاد 

املحلية ومحلة االحتاد الكلية.

واختذ االحتاد خطوة إضافية الختبار جمموعة من املزارعات للتقدم بطلب للحصول عىل التأمني الصحي استنادًا 
إىل معلومات االستبيان التي قّدمتها األرس. وحصلت كل تلك األرس عىل تأمني صحي. وقدمت نتائج االستبيان 
حشد  يف  للحملة  الالحقة  اجلهود  ووّجهت  أْثَرت  األمهية  بالغة  معلومات  االختبارية  الطلبات  تقديم  وعملية 

املزارعات املؤهالت وأرسهن لتقديم طلب للحصول عىل التأمني الصحي )انظروا احلشد(.

وتم يف وقت الحق تقديم معلومات األهلية هذه للحق يف احلصول عىل التأمني الصحي عىل أساس االفتقار إىل 
سبل املعيشة الكافية يف مقابالت إعالمية لتسليط الضوء عىل حالة املزارعات.

التفّكر في البحوث
اعرف نفسك

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

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

أو اإلعاقة اثر عىل املشكلة وتكتكيات البحث. 

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

تنفيذ اإلجرائات والتعليامت. 

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

تطوير القوانني والسياسات.

املعلومات االجتاعية: ما هي التكتيكات التي قد تساعدك عىل إكتساب معرفة أكر باهلياكل أو احلواجز  ▪
الثقافية واإلجتامعية؟ فكر يف كيفية تأثري الفروق اجلندرية ، مثل فرق األدوار بني الرجل واملرأة وعالقات 

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

اعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

استخدام أداة »اخلريطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خرات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلراء عىل أساس موقفهم كحلفاء  ▪
أو حمايدين أو معارضني.
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كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأهنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف مجع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

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

اعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من  املعارضني ؟ •

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

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واملعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •

الحشد
الفئة املستهدفة: قيادات نسائية من اجلمعيات األعضاء يف االحتاد ومنظامت املجتمع املدين الرشيكة.

التكتيك: تشكيل فَِرق احلملة.

اهلدف: تنظيم وحشد القيادة لتنفيذ محلة املدافعة.

النتائج: كانت هذه الِفَرق الثالثة، التي تم تشكيلها من خالل عملية التدريب عىل املدافعة، مسؤولة عن تنظيم 
جهود االحتاد للوصول إىل هدف املدافعة. وقد ساعد ذلك عىل توجيه طاقتهم بنجاح إىل احلملة وحشد أعضاء 

إدارة االحتاد نحو املزارعات. وقامت الِفَرق بتوزيع األدوار واملسؤوليات عىل النحو التايل:

 فريق إعداد االستبيان: . 1
 أنشأ هذا الفريق استبيانًا موجزًا اسُتخدم للتحّقق من أن التأمني الصحي أولوية وحتديد أهلية الدخل بني 

املزارعات.

 فريق التواصل مع املزارعات: . 2
 قام هذا الفريق بتنسيق اجلمعيات األعضاء يف االحتاد إلجراء مقابالت االستبيان وجهًا لوجه مع املزارعات 
يف  احلق  عىل  الدخل  حيث  من  املؤهلة  األرس  حصول  إمكانية  مدى  حتديد  الفريق  هذا  وأتاح  وأرسهن. 
عملية  يف  مشموالت  األميات  املزارعات  تكون  أن  الفريق  هذا  وكفل  جماين.  صحي  تأمني  عىل  احلصول 
االستبيان، وأجروا تواصاًل لغرض املتابعة، وقاموا بمرافقة املزارعات إلكامل طلب التأمني الصحي. وقام 
النقل  تنظيم  ذلك  وشمل  الصحي.  التأمني  عىل  احلصول  إجراءات  الستكامل  امرأة   739 بحشد  الفريق 
للنساء إىل كل دائرة حكومية حيث ُطلب منهن تقديم طلباهتن ملراجعتها وختمها بشكل رسمي. كام قام 
هذا الفريق بتتبع عدد املزارعات وأرسهن اللوايت حصلن أو مل حيصلن عىل تأمني صحي. وتم منح التأمني 
70 % من املزارعات اللوايت تقّدمن بطلبات. وشملت املتقدمات اللوايت متت املوافقة  الصحي ألكثر من 
عليهن وعددهن 558 أفرادًا آخرين من األرسة، مثل األزواج واملعالني، حيث بلغ جمموع املستفيدين أكثر 

من 3300 شخص.

 فريق التواصل مع مقدمي خدمات التأمن الصحي: . 3
 التقى هذا الفريق بمجموعة من األشخاص املسؤولني عن الرعاية الصحية لبناء الدعم والتعاون من أجل 

تيسري حصول املزارعات عىل حقهن يف التأمني الصحي بام يف ذلك:

الدوائر واملؤسسات احلكومية واملوظفني والنواب املنتخبني. عىل سبيل املثال، يوجد لدى كل وزارة مدير  •
يف كل حمافظة )عىل سبيل املثال، إربد(، ومن ثم قادة ُشعب عىل مستوى املجتمع املحيل )عىل سبيل املثال، 
الشونة الشاملية( مثل وزارة الصحة، ووزارة التنمية االجتامعية، ودائرة الرتخيص، وما إىل ذلك؛ ويشمل 

موظفو احلكومة األطباء واملمرضات وغريهم من العاملني باملستشفيات.
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اجلهات اخلاصة: الرشكات واملؤسسات التي لدهيا أقسام مسؤولية اجتامعية؛ وأصحاب املزارع وأصحاب  •
موظفيهم  عن  نيابة  االجتامعي  الضامن  نظام  اشرتاكات  تسديد  مسئولية  لدهيم  الذين  اآلخرين  األعامل 

للحصول عىل التأمني الصحي.

لعب هذا الفريق دورًا حاساًم يف فهم عملية تقديم الطلبات وإعداد خمتلف موظفي الوكاالت لتلّقي جمموعات 
للسري بكل طلب  نامذج طلباهتن. حيث تطّلب كل طلب مراجعة وأختام رسمية  لتقديم  املزارعات  كبرية من 

للتأمني الصحي إىل األمام )انظروا إرشاك صناع القرار(.

التفّكر في الحشد
اعرف نفسك

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

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

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

اعرف ساحة المدافعة

استخدموا أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

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

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

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

أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشحية.  ▪ استخدم 
عىل سبيل املثال:

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

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

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

القرارات؟

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

ذوي اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

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

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

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

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

اعرف خصمك
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كيف سيكون رد فعل املعارضني عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صناع القرار 
الفئة املستهدفة: وزارة التنمية االجتامعية.

التكتيك: عقد ندوات للمزارعات لتعزيز هيكل التأمني الصحي.

املزارعات  حصول  لضامن  ومساعدة  دقيقة  معلومات  عىل  احلصول  لضامن  الوزارة  موظفي  إرشاك  اهلدف: 
املؤهالت عىل حقهن يف التأمني الصحي.

بعقد  األخرى  الرشيكة  واملنظامت  االجتامعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير  مع  بالتنسيق  االحتاد  قام  النتائج: 
اجتامعات مع املزارعات وسّجل أسامء املؤهالت للتأمني الصحي. ومن بني هذه املنظامت: مجعية شامء اخلريية 
لرعاية األرسة، ومنظمة الكوثر النسائية، ومنظمة نساء الشونة الشاملية، ومنظمة الّسفرة النسائية، ومنظمة حوار 
الصحي.  التأمني  أهلية  بشأن  تعليامت  الشاملية  الشونة  يف  االجتامعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير  وقّدم  النساء. 

ونتيجة هلذه الندوات والتوعية األخرى، استكملت 739 مزارعة طلبات التأمني الصحي اخلاصة هبن. 

ومّكنت هذه النّدوات من زيادة التفاعل بني صناع القرار وعضوات وأعضاء املجتمع. ومتّكن االحتاد من تعريف 
املزارعات بحقوقهن، وعىل وجه التحديد حّقهن يف التأمني الصحي. ولعبت وزارة التنمية االجتامعية دورًا هامًا 
يف هذه الندوات. ونتيجة لذلك، ساعدت عملية تقديم الطلبات ودور الوزارة إىل حد كبري يف معاجلة احلواجز 

البريوقراطية.

الفئة املستهدفة: الوزارات والدوائر احلكومية التي ُيشرَتط موافقتها عىل التأمني الصحي.

التكتيك: إجراء اجتامعات توعوية وحتضريية وجهًا لوجه.

اهلدف: تفعيل دور وزارة التنمية االجتامعية واملؤسسات ذات الصلة لضامن قيامها بأدوارها يف التحقق من صحة 
نامذج طلبات التأمني الصحي.

العقبات  عىل  التغلب  عىل  لالحتاد(  )التابع  الصحي  التأمني  خدمات  مقدمي  مع  التواصل  فريق  عمل  النتائج: 
لتقديم  نموذج  الفريق عىل  التنمية االجتامعية، حصل  لزيارة وزارة  ونتيجة  الورقية(.  )املعامالت  البريوقراطية 
طلبات التأمني الصحي عىل أساس االفتقار إىل مستوى معييش كايف. ويعتمد العدد الفعيل ألقسام ودوائر التحقق 
عىل كل امرأة ووضع أرسهتا. حيث تطّلبت عملية تقديم الطلبات مراجعة تسع جهات رسمية للتصديق عىل 

أهلية التأمني الصحي للمزارعات من الشونة الشاملية. وشملت هذه اجلهات ما ييل:

وزارة التنمية االجتامعية. . 1

صندوق املعونة الوطنية. ▪

مؤسسة الضامن االجتامعي.. 2

مديرية األمن العام، إدارة ترخيص السواقني واملركبات )للمصادقة عىل أن األرسة ال متلك مركبة أو تاكيس . 3
من شأهنا توليد الدخل(.

وزارة الصحة.. 4

صندوق التأمني الصحي. ▪

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.. 5

صندوق الزكاة. ▪

وزارة الزراعة.. 6

وزارة املالية .. 7

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى )األونروا( )للمصادقة عىل أن . 8
املزارعة ال تتلّقى خدمات طبية من األونروا(.

مستشفى إيدون العسكري - إربد.. 9
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وقد قام فريق التواصل التابع لالحتاد بعقد اجتامعات مع الوزارات والدوائر التي ُيشرَتط مراجعتها الستكامل 
عملية تقديم الطلبات. ومن املهم إدراك أن هذه املديريات الرسمية تتمركز يف املحافظة. وأثار هذا القلق بشأن 
يف  حقهم  عىل  احلصول  إىل  يسعون  الذين  لألشخاص  كبرية  حواجز  ُتعتر  التي  اللوجستية  والتعقيدات  النقل 
إجراءات  لتبسيط  االجتامعية  التنمية  وزارة  إىل  كتوصية  لتقديمها  مالحظاته  االحتاد  واعد  الصحية.  الرعاية 

التقديم.

وقام االحتاد بالتنسيق مع موظفي اجلهات احلكومية وجتهيزهم الستقبال جمموعات كبرية من املزارعات اللوايت 
سيحرضن لتقديم الطلبات يف مواعيد حمددة. وكان هذا رضوريا لتيسري العملية للمزارعات. وقد خدمت هذه 
الوزارات والدوائر 739 امرأة. حيث تم نقل النساء يف جمموعات من 25 امرأة لتقديم طلباهتن ليتم مراجعتها 
هبن.  اخلاصة  الصحي  التأمني  طلبات  لتقديم  رسمية  أختام  عىل  النساء  كل  حصول  واشرُتط  رسمي.  بشكل 
وساعد نقل النساء يف جمموعات عىل ضامن معاجلة معامالت كل جمموعة من 25 امرأة بسالسة ويف غضون يوم 

واحد. ولوال هذا النوع من التخطيط والتنسيق، مل يكن ممكنا إمتام العملية يف يوم واحد.

وقد أدت هذه العملية املنسقة إىل تفعيل دور وزارة التنمية االجتامعية واملؤسسات للتأكد من استعدادها ألداء 
أدوارها. ونتيجة لذلك، أّدى نجاح 553 مزارعة يف احلصول عىل التأمني الصحي إىل جتاوز هدف االحتاد وهو 

250 مزارعة بمقدار كبري.

وتم توفري التأمني الصحي جلميع أفراد األرسة، وليس فقط لألب أو املزارعة بصفتهام ريّب األرسة. ونجح االحتاد 
يف احلصول عىل تأمني صحي ألكثر من 3300 شخص )العدد التقديري لألشخاص بناء عىل دفرت العائلة الذي 
ملدة ثالث سنوات. حيث  الصحي  التأمني  أفراد كل أرسة(. وتم شمول هذه األرس يف مظلة  أسامء  فيه  ُتدرج 
ارتياحهن  املزارعات عن  انقضاء ثالث سنوات. وعّرت  بعد  أخرى  مرة  أهلية دخلهم  إثبات  عليهم  سيتعنّي 

الكبري للمساعدة التي قدمها االحتاد.

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

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

اعرف نفسك

البناء التنظيمي للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلراء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلراء، وما إىل ذلك(؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪

اعرف خصمك

 البحث: •

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

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟
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إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

اعرف ساحة المدافعة

احلشد: •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهوهنا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلراء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعوهنا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي االعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪

المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية

ترد النتائج الكلية للمدافعة يف املخرجات املبينة أعاله. حيث تسلط هذه القضية الضوء عىل مدى أمهية املتابعة 
والتقييم يف مجيع مراحل عمليات املدافعة. ويسمح هذا لكم أن تكونوا مرنني؛ وأن تستفيدوا من فرص التوقيت؛ 
الختاذ  مالءمة  أقل  أو  أكثر  السياق  يصبح  عندما  أو  جديدة،  معلومات  عىل  احلصول  عند  تغيريات  جتروا  وأن 

إجراءات معينة. 

وتوفر منهجية التكتيكات اجلديدة فرصًا متواصلة إلجراء املتابعة والتقييم طوال عملية احلملة بأكملها. ويمكن 
تسليط الضوء عىل ثالثة أمثلة عىل ذلك:

معلومات جديدة •

تم الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باحلق يف التأمني الصحي املجاين. حيث أن أولئك الذين يفتقرون 
إىل مستوى معييش كايف، 300 دينار شهريًا أو أقل، لدهيم احلق والتفويض القانوين للحصول عىل التأمني 
التنمية  املعرفة هبذا احلق تركيز مدافعة االحتاد من وزارة الصحة إىل وزارة  الصحي املجاين. وقد حّولت 

االجتامعية.

تقييم التكتيكات واملوارد •

الشونة  إىل منطقة حمددة وهي  أنحاء األردن  املدافعة من مجيع  نطاق نشاطاته يف جمال  بتضييق  قام االحتاد 
إليها للوصول إىل هدفه. ومع ذلك، ما كان  التي احتاج  التكتيكات واملوارد  الشاملية. وغرّي هذا كل من 
التأمني الصحي- دون االستمرار يف  النساء عىل  املتمثل يف حصول  ليقدر عىل الوصول إىل هدفه  االحتاد 
املزارعات  عىل  املستحيل  من  جعلت  كبرية  عوائق  االحتاد  واكتشف  أحرزه.  الذي  التقّدم  وتقييم  متابعة 
جهات  تسع  مراجعة  املعقدة  الصحي  التأمني  طلب  تقديم  عملية  اشرتطت  حيث  حقهن.  عىل  احلصول 
خمتلفة للحصول عىل املصادقة الالزمة. وكان هذا يفوق قدرة املزارعات إىل حٍد كبري. ومن خالل إدراك 
التكتيكات. حيث نّسق مع اجلهات  احلكومية  هذه احلواجز وتقييم موارده اخلاصة، قام االحتاد بتحويل 
اجلهات الستقبال  إعداد  الطرفني  لكال  العملية  يرّس ذلك  املزارعات. وقد  700 من  من  أكثر  نقل  ونّظم 

جمموعات النساء وتقديم الدعم إىل املزارعات للمطالبة بحقهن يف احلصول عىل تأمني صحي جماين.

بتقليل األنشطة غري الرضورية إىل احلد األدنى لرتشيد املوارد. ويف  وكان من املهم أيضًا أن يقوم االحتاد 
هذه احلالة، مل حيتاجوا إىل تركيز الوقت والطاقة عىل توسيع عدد أصحاب املصلحة. حيث كان أصحاب 
الوصول  وتم  احلملة.  أهداف  إىل  للوصول  نشط  بشكل  ومنخرطني  استعداد  عىل  األساسيون  املصلحة 
بشكل طبيعي إىل أصحاب املصلحة اإلضافيني شفويًا من خالل النساء الاليت حصلن عىل تأمينهن الصحي 
وتشاركن يف هذا اإلنجاز مع نساء أخريات. لذا فإن اهلدف األويل للوصول إىل 250 امرأة قد وصل إىل ما 

هو أبعد من هذا العدد بكثري، حيث تم شمل أكثر من 550 امرأة بالفعل يف مظلة التأمني الصحي.
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املرونة لالستجابة •

واملوافقة  العملية  لفهم  املمولني  مرونة  وكانت  موارده.  تقييم  أساس  عىل  وتكتيكاته  وجهته  االحتاد  غرّي 
عىل التغيريات الالزمة عنرصًا حاساًم. ومتّكن االحتاد من حتويل هذه املوارد من عقد اجتامع مائدة مستديرة 
خمطط له والذي مل يعد رضوريًا، إىل توجيه األموال لتوفري النقل للمزارعات األمر الذي مّكنهن من تقديم 

الطلبات للحصول عىل تأمني صحي.

وخالل عملية توثيق األشخاص الذين حصلوا عىل التأمني الصحي والذين مل حيصلوا عليه، الحظ االحتاد أن 
بعض أنواع احلاالت قد ُحرمت من احلق يف التأمني الصحي عىل النحو التايل:

مل حتصل املزارعات األردنيات املتزوجات من غري األردنيني عىل تأمني صحي ألزواجهن وال ألطفاهلن.  •

مل مُتنح املزارعات اللوايت لدهين سجالت جتارية لرشكات تأمينًا صحيًا. •

وتوّفر هذه املعلومات عنارص حمتملة للمدافعة يف املستقبل.

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

هلدفه  االحتاد  بتجاوز  واالحتفال  النظامية  احلواجز  عىل  التغلب  يف  الناجح  بالتدخل  لإلشادة  الوقت  حان  لقد 
بحصول 553 امرأة عىل التأمني الصحي.

عند مراجعة بيان املشكلة، نظرًا لعدم كفاية مستوى املعيشة، حُترم املزارعات يف األغوار الشالية من حّقهن يف 
التأمن الصحي، يعرتف االحتاد أنه ليس كل شخص لديه احلق يف احلصول عىل تأمني صحي جماين يف األغوار 
الشاملية متكن من احلصول عىل ذلك احلق. وإن أخذ الوقت الكايف ملراجعة مكان وجود املشكلة حاليًا جيعل من 
املمكن تقييم ما إذا كان اهلدف الثاين لالحتاد ما زال ذا صلة: اهلدف رقم 2: الضغط عىل وزارة التنمية االجتاعية 

لتبسيط عملية تقديم طلبات التأمن الصحي.

وُتِرز جتربة االحتاد يف جمال املدافعة بوضوح احلاجة إىل جعل العملية أكثر بساطة وأسهل للوصول إليها. وُيعتر 
الترشيع احلايل جيدًا. وإن عملية اإلنفاذ منصوص عليها ومتاحة. ولكن هناك عدد من الثغرات الكبرية. أوالً، 
بشأن  املواطنني  إعالم  عىل  جدًا  منفتحة  احلكومة  تكن  مل  وثانيًا،  احلق،  هذا  بوجود  املعرفة  إىل  املواطنون  يفتقر 
خاصة  للغاية  مرهقة  التفويض  عىل  للحصول  البريوقراطية  العملية  وإن  احلق.  هذا  عىل  احلصول  عىل  قدرهتم 
واملوارد األخرى. ومن أجل احلصول عىل هذا  التعليم  فقر، وحمدودي  يعيشون يف  الذين  بالنسبة لألشخاص 
للمدافعة من  فإن هدف االحتاد  املدافعة هذه. وبالتايل  املساعدة من محلة  إىل  املزارعات  احلق، احتاجت هؤالء 
أجل عملية أكثر بساطة ويسهل الوصول إليها هو بالتأكيد ما زال ذا صلة. كام أنه رفع وعي املزارعات يف األغوار 
الشاملية اللوايت سيحتجن إىل خرة االحتاد ومساعدته للوصول إىل حقهن يف التأمني الصحي. وسيحتاج االحتاد 

إىل تقرير كيفية تركيز طاقته وموارده يف املستقبل.

ويف وقت الحق، شجع برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم مبادرات املجتمع املدين )االحتاد النوعي 
للمزارعات املنتجات( عىل االستفادة مما تم حتقيقه وإجراء حوار رسمي مع صناع القرار املعنيني لتيسري احلصول 
وصول  لتوسيع  مماثلة  ولكنها  جديدة  منطقة  يف  مماثلة  محلة  جتريب  عىل  االحتاد  تشجيع  تم  كام  احلق.  هذا  عىل 

جمموعة أخرى من املزارعات إىل هذا احلق األسايس.

التفّكر في خطة العمل
اعرف نفسك

انظروا اىل محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

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

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

كيف عّرتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •
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اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •

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

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

املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

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

اعرف خصومك

كيف استجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  معارضيكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم  كيف 
استجابة؟

ما هي االستعدادات التي يمكنكم اختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل املعارضني؟ •


