
ویراستاران:کریستینامنسفیلدولیناعلمالدین،
مرکزهمکاریبرایتوسعهودموکراسی





ویراستاران:کریستینامنسفیلدولیناعلمالدین،
مرکزهمکاریبرایتوسعهودموکراسی

آم ـ وزش ـ ک ـ ــده آنالیـــن
برای جامعه مدنی ایران



این کتاب ترجمه فارسی کتاب زیر است:
THE ABC'S OF ADVOCACY

Enriched with case studies from
Jordan, Lebanon, and Palestine

Copyright ©2010, DanChurchAid

الفبایحمایتگری
شامل مطالعات موردی از اردن، لبنان و فلسطین

ویراستاران: کریستینا منسفیلد و لینا علم الدین،
 مرکز همکاری برای توسعه و دموکراسی

Editors: Cristina Mansfield and Lina Alameddine,
 Partnership Center for Development and Democracy (PCDD)

Cover photo: A girl holds up a drawing of a bride and groom 
during a discussion about child marriage with teenage Syrian 

refugee girls in a community centre in southern Lebanon 
by DFID - UK Department for International Development

© E-Collaborative for Civic Education 2016

h t t p : / / w w w . t a v a a n a . o r g

h t t p : / / w w w . e c i v i c e d . o r g

ــن ــده آنالیــ آم ـ وزش ـ ک ـ 
برای جامعه مدنی ایران

پروژۀ



در غیرانتفاعی سازمان یک (ECCE) E-Collaborative for Civic Education
ارتباطات و اطالعات فنآوری از استکه 501c3 آمریکا،تحت متحده ایاالت
استفاده دموکراتیک سیاسی زندگی و شهروندی سطح ارتقای و آموزش برای

میکند.
مابهعنوانبنیانگذارانومدیراناینسازمان،اشتیاقعمیقمشترکیداریمکه
شکلدهندهایدههایجوامعبازاست.همچنینبرایما،شهروند،دانششهروندی،
مسئولیتووظیفهشهروندییکفرددرمحافظتازیکجامعۀسیاسیدموکراتیک
پایهواساسکاراست؛همانطورکهحقوقعامبشرکههرشهروندیبایدازآنها
برخوردارباشد،اساسیوبنیادیهستند.ECCEدموکراسیراتنهانظامسیاسیقادر
بهتأمینطیفکاملیازآزادیهایشهروندیوسیاسیبرایتکتکشهروندان
وامنیتبرابریوعدالتمیداند.مادموکراسیرامجموعهایازارزشها،نهادها
وفرایندهامیدانیمکهمبشرصلح،توسعه،تحملومدارا،تکثرگراییوجوامعی

شایستهساالراستکهبهکرامتانسانیودستاوردهایانسانیارجمیگذارند.
ماپروژۀاصلیECCEیعنی»آموزشکدهتوانا:آموزشکدهمجازیبرایجامعۀ
و منابع ارائه در توانا آموزشکده کردیم. تأسیس 2010 سال در را ایران« مدنی
ارائهدورههای با توانا است. پیشرو نهاد ایرانیک دنیایمجازیدر آموزشدر
آموزشیزندهدرحینحفظامنیتوباناشناسماندندانشجویان،بهیکجامعۀ
آموزشیقابلاعتمادبرایدانشجویاندرسراسرکشورتبدیلشدهاست.ایندروس
زنان، حقوق دیجیتال، امنیت دموکراتیک، نهادهای مانند متنوع موضوعاتی در
وبنویسی،جداییدینودولتوتواناییهایرهبریارائهمیشوند.آموزشکده
تواناآموزشزندۀدروسوسمینارهایمجازیرابابرنامههاییمثلمطالعاتموردی
درجنبشهایاجتماعیوگذارهایدموکراتیک،مصاحبهبافعاالنوروشنفکران،
و کمکی ابزارهای توصیفی، مطالب کتابخانۀ خودآموزی، دستورالعملهای
راهنماییبرایآموزشگرانایرانیوحمایتمداوموارائهمشاورۀآموزشیبرای

دانشجویانتکمیلکردهاست.
تالشمابرایتوسعۀتواناییهایآموزشکدهتوانامتوجهگردآوردنبهترین
انتشار دنبال به ترتیب، همین به است. حذفشده صداهای و ایرانی متفکران
درجمهوری آنان ایدههای که هستیم ایرانی روشنفکران مکتوب آثار ارتقای و

اسالمیممنوعشدهاست.
یکیازنقاطتمرکزتالشتوانا،ترجمهمتونکالسیکدموکراسیومقاالت
معاصردراینبارهونیزترجمهآثارمرتبطباجامعهمدنی،حقوقبشر،حاکمیت
قانون،روزنامهنگاری،کنشگریوفنآوریاطالعاتوارتباطاتاست.امیدمااین
استکهاینمتونبتواندسهمیدرغنایفردیهموطنانایرانیوبرساختننهادهای

دموکراتیکوجامعهایبازدرایرانداشتهباشد.
سپاسگزاربازتابنظراتوپیشنهادهایشما

مریممعمارصادقیاکبرعطری





الفبایحمایتگری
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پیش گفتار

بیشتر سیاسی کار دستور در کردن دموکراتیزه و بشر حقوق گذشته، دهههای از
دموکراتیک، رسمی اصالحات وجود با حال، این با است. بوده دنیا کشورهای
مسئوالنحکومت بین برایکاهششکاف انجامشده اقدامات دیگر و تمرکززدایی
وشهروندان،گروههایبزرگجمعیتیازفرآیندهایتوسعهسیاسیواقتصادیحذف
تأثیر برایمشارکتو بهویژه میشوند.حتیدرجاهاییکهکشورهافرصتهاییرا
یابرای افرادموردتبعیض، شهروندانایجادکردهاند،گروههایخاصبهویژهفقراو
شرکتدرفرآیندهامنزویبودهاندیازمانیکهشرکتدادهشدهاندسکوتکردهاند،و
یاقادرنبودهاندبهزبان»درست«صحبتکنند.آنهاتهدیدونادیدهگرفتهشدهاند،زیرا

گروههایقویترمعتقدندکهآنهاحقمشارکتندارند.

سازمانهای از یکی شده، تأسیس 1۹۹2 سال در که (DCA) DanChurchAid
ارتباطی شبکههای محلی، همکاران با که است دانمارکی غیردولتی بشردوستانه
گروههای و فقرا به کمک برای غیرمذهبی مدنی سازمانهای و کلیساها بینالمللی،
جمعیتیبهحاشیهراندهشدهدرسراسرجهانکارمیکند.“DCA”کارخودراباهدف
حمایتازگروههایستمدیدهونادیدهگرفتهشدهوبهحاشیهراندهشدهدرکشورهای

فقیروتقویتفرصتهایآنهابرایزندگیباکرامتانجاممیدهد.
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هدفاینکتابچهراهنماایناستکهابزاریرابرایگروههایبهحاشیهراندهشده،
از برایآنهاکارمیکنند،درجهتدفاع نهادهایجامعهمدنیکه تبعیض،و مورد
حقوقوفرصتهایبرابربرایهمهشهروندان،بدوندرنظرگرفتنجنسیت،مذهبو
تعلقاتقومیآنهافراهمکند.ایجاداینسازمانبراساستجربههاودرسهایگرفته
برای ”DCA“ همکاران بیپایان تالشهای و خاورمیانه در حمایتگری کار از شده
ترویجدموکراسیوحقوقبشربرایهمهشهرونداندراینبخشازجهانبودهاست.
ماامیدواریمکهنمونهها،رویههاوتوصیههایراهبردیارائهشدهدراینکتابچهراهنما
همچنینبرایافرادوگروههایخارجازخاورمیانهکهبرایکاهششکافمیانمسئوالن
حکومتوشهروندانتالشمیکنندیاکسانیکهصدایحذفشدگانازفرآیندهای

توسعهسیاسیواقتصادیهستند،الهامبخشباشد.

ازطریقتالشهایبیپایانومبارزهحمایتگراناستکهمیتوانیمدلیلیباشیمتا
تعدادبیشتریازافراداحساسکنندکهکشور،منطقهویاشهرشانباخواستواراده

مردمادارهمیشود.

DanChurchAid
ژانویه2010



مقدمه

حمایتگرییکفرآیندپویااستکهبهشدتبهزمینهفرهنگیوسیاسیمحلیوابسته
است.درحالیکهممکننیستهمهروشهاهمهجابیقیدوشرطاجراشوند،برخیاز
اصولپایهای-ماننداطمینانحاصلکردنازحضورکسانیکهازآنهادراینفرآیند

حمایتمیکنیم-درتمامزمینههاقابلاعمالهستند.

خاورمیانهای، حمایتگران مخاطب برای تا دارد قصد حمایتگری« »الفبای
به پاسخ منظور به راهنما این کند. فراهم واقعی موردی مطالعات شامل پیشزمینهای
موضوعات این به آفریقا شمال و خاورمیانه مدنی جامعه از بخشی رشد به رو عالقه
تهیهشدهاستونهازسوییکخارجیبلکهتوسطفعالیکهبانیازهایجامعهآشنا
است.بخشاولبابررسینقشجامعهمدنیدرحمایتگری،مسائلمرتبطباقدرتو
مواردموردنیازبرایاقداماتاولیهموفقآغازمیشود.اینبخشبامروریبرروشهای
برنامهریزیکمپیندنبالمیشودوخوانندهشناسایی،تحلیلمشکالتوتعریفمسأله
برنامهریزیکمپین،حمایتگران ازفرایند بهعنوانبخشی حمایتگریرامیآموزد.
یادمیگیرندتامقاصدوشاخصهاراتنظیم،ذینفعانراتحلیلواهدافراتعیینکنند.
آنهاهمچنینایجادپیام،تجزیهوتحلیلنقاطقوتوضعفوسازماندهیمنابعرابرای
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کمپینمیآموزند.درمرحلهاجراییسهاستراتژیاصلیحمایتگریباجزئیاتبررسی
میشوند:البیگری،همکاریبارسانههاوایجادائتالف.درنهایت،خوانندهمقدمهایبر
رشتهنوظهورحمایتگریالکترونیکیواصولارزیابیحمایتگریرادریافتمیکند.

بخشنهایی،دوازدهمطالعهموردیازاردن،لبنانوفلسطینارائهمیدهد.مباحث،از
حمایتگریدرسطحمحلیبرایبازگشایییککتابخانهشهریدراردنتاکمپینیملی
درلبنانبرایبهبوددسترسیمعلولینبهصندوقرأیرادربرمیگیرد.مطالعاتموردی
لزومامواردموفقنیستند؛بلکهقصددارندفرآیندهاییراکهحمایتگرانطیکردهاند،
عیناروایتکنند.بههمیندلیلاینمواردابزاریادگیریارزشمندیهستند.درکلاین
مطالعاتموردیمنابعارزشمندیازشیوههایخالقانهوهمچنینتحلیلهایانتقادیاز
چالشهاییراکهحمایتگرانباآنهامواجهشدندودرسهاییراکهیادگرفتند،ارائه

میدهند.

“DCA”ونویسندگانمراتبقدردانیخودرابهسازمانهاییکهدراشتراکگذاری
روایتهایخودسخاوتمندبودند،ابرازمیدارد.بااشتراکگذاریاستکهمایکدیگر

راپربارترمیکنیم.
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I. مقدمه ای بر حمایت گری   
میلیونهانهرکوچکهرگزنمیتوانندازبیابانعبورکنند؛
اگر اما میشوند؛ ناپدید ماسهها اعماق در آنها آبهای
درکنارهمقراربگیرند،رودخانهایبهاندازهکافیبزرگ
میسازندتابهآنسویبیابانبرسد.
-خلیلجبران

این روزها همه درباره حمایت گری صحبت می کنند، اما واقعا حمایت گری 
چیست؟

اگرتابهحالشمااینسوالراازخودپرسیدهاید،اینکتاببرایشماست.مامفهومرابه
سادهترینبیانتوضیحمیدهیمتاشمابهعنوانکسیکهبرایبهبودجامعهتالشمیکنید

بتوانیدمهارتهایحمایتگریرابرایپیشبردموضوعتانبهکارببرید.

شیوههایبسیاریبرایتوصیف»حمایتگری«وجوددارد–همانگونهکهطیفهای
بسیاریازرنگ»آبی«وجوددارد-اماوجهاشتراکتمامآنهامجموعهایاستاز
مهارتهاوکنشهابرایاعمالنفوذبرقدرتمندانتاتصمیماتیبگیرنددرجهت

منفعتآنهاییکهقدرتیامنابعکمتریدارند.
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درحالیکهتصمیمگیرندگانلزومانبایددولتمردانباشند،امااغلبچنیناست.
این برسیاستهایعمومیاست. تأثیرگذاری بنابراین،حمایتگریمعموالدرمورد
تأثیرگذاریمیتواندشاملمعرفیویااصالحقوانینومقرراتموثربربودجهدولت،
قانون یا تغییریکرویهکهسیاست از ماهمچنینمیتوانیم باشد. برنامههاوخدمات

نیست،مانندازدواجزودهنگامدربعضیکشورها،حمایتکنیم.

ایجاد■ جهت در حمایتگری
نه است، ایده یک بر اجماع
اینکهآنرابهدیگرانتحمیل

کنیم.

تغییرنحوه■ هدفحمایتگری
تصمیمگیریهااست،نهاینکه
کند. راحل موردخاص یک
ملی، قوانین میتواند تغییر این

بهسادهترینزبان،حمایتگریعبارتاستاز:

مجموعهایازاقدامات=فعالیتهایهماهنگ

راهبردی=ارادیوبرنامهریزیشدهکهبستروحوادثکنونیرابهحسابمیآورد.

برایقانعکردن=بااستداللهایمحکم،برپایهتحقیقدرستکهبهشکلیقانعکننده
ارائهمیشود.

فردیدیگر=تصمیمگیرندگانیاافرادیکهمیتوانآنهاراتحتتأثیرقرارداد.

کهآنچهشمامیخواهید=بهمنظوریکتغییرخاص

چیزیاستکهآنهامیخواهند=ازطریقفهمنیازهاومنافعآنهاونشاندادن
اینکهباآنهانیازهاومنافعمشترکدارید.

تصمیم گیرندگان  فقط  حمایت گری 
ما  نمی دهد.  قرار  هدف  را  دولتی 
می توانیم از تغییر سیاست ها در سازمان 
و یا شرکت خودمان نیز حمایت کنیم. 
وقتی ما تالش می کنیم بر مدیران یک 
شرکت در جهت استخدام بیش تر زنان 
به  مردان  با  برابر  دستمزد  پرداخت  یا 
بگذاریم، در واقع در حال  تأثیر  آن ها 

انجام حمایت گری هستیم.
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مقرراتمحلی،برنامهها،رویهها،تخصیصبودجه،فرایندهاوسیستمهارادربر
گیرد.هرگاهشمابخواهیدکهقواعدبازیراتغییربدهید-ونهفقطنتیجهیک

موردرا-حمایتگریابزاریمفیداست.

سطح■ بردن باال فقط نه دارد، اقدام برای فراخوان به نیاز حمایتگری
آگاهی.یککمپیناطالعرسانیبهدنبالافزایشدانشفردیوتغییررفتاراست.
حمایتگریدرپیتغییرسیاستاستومردمرادعوتمیکندتابهآنکمپین
مردم از ما »کمپین میکنیم: مطرح را سوال این همواره ما بنابراین، بپیوندند.

میخواهدکهچهکاریانجامدهند؟«

حمایتگریدرمورددفاعازیکحقیامطرحکردنیکمشکلوارائه■
راهحلیواقعبینانهاست.

اکنونمتوجهشدیمکهحمایتگریچیست،اماچرااینمسألهبایدبرایمامهمباشد؟
اجازهدهیدبامروریبراینکهچراحمایتگریمهماست،شروعکنیم.

زمان  است مدت  حمایت گری ممکن 
زیادی طول بکشد زیرا به دنبال تغییر 
به  است.  رفتارها  و  جهت گیری ها 
متحده  ایاالت  در  زن ها  مثال،  عنوان 
شروع  جدی  طور  به   ۱۸۵۰ سال  از 
دست آوردن  به  برای  سازماندهی  به 
حق رأی کردند. آن ها باالخره در سال 

۱۹۲۰ موفق شدند.
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چرا حمایت گری اهمیت دارد؟
مابهعنوانفعاالنتوسعه،کارگراناجتماعی،یاشهرونداندغدغهمندهمیشهدرراهایجاد
تغییرتالشمیکنیم.اگرهدفماکمکبهافرادبهحاشیهراندهشدهباشد،میتوانیمبه
آنهاخدماتارائهدهیم.بااینحال،دربلندمدت،یکمعضلتنهازمانیبهبودمییابد
کهمابتوانیمشیوههایتصمیمگیریراتغییردهیم-وبتوانیماطمینانحاصلکنیمکه

کسانیکهتحتتأثیرتصمیماتقرارمیگیرندصداییداشتهباشند.
یاد و1۹۹0 دهههای1۹80 در دنیا سراسر در توسعه فعاالن که است درسی این
گرفتند.امروزه،تأکیدفزایندهایبرتغییرنحوهتصمیمگیریبهجایصرفاارائهخدمات

بهمردممیشود.
حمایتگریدرخصوصیادگیریمهارتهاییبهمنظورفراهمکردنزمینهبرای

گرفتنتصمیمهایبهترازسویافرادنافذاست.
به خاص، مسائل حل بر عالوه دارد: هم دیگری مهم کارکردهای حمایتگری
کمک دموکراسی تقویت و مدنی، جامعه توانمندسازی مدنی، فعالیتهای ترویج
میکند.حمایتگریدربارهتمرینحقوق،پشتیبانیازحقوقوافزایشآگاهیدرمورد
مشکالتدرسطحجامعهاست.ازاینمنظر،حمایتگریابزاریبرایافزایشمشارکت

شهرونداندرتصمیمگیریهایدولتوسایرنهادهایقدرتمنداست.

چه نقشی جامعه مدنی در حمایت گری دارد؟
جامعهمدنیچهارنقشاساسیدارد:

1 رساندنخدماتاجتماعی.
2 دولت. یک از درکی ترویج و توسعه، برنامهریزیهای در دولت با همکاری

غیرمتمرکز
3 بهعنواندیدهبانیناظربردولتوبخشخصوصیعملمیکند..
۴ ازمنافعبدنهخودحمایتمیکند..

چهموانعیممکناستبرکارحمایتگریجامعهمدنیدرمنطقهخاورمیانهوشمال
آفریقا1تأثیربگذارد؟

1. MENA
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عواملمتنی
اینعواملمتنیموانعحمایتگریهستند:

دولتبرفعالیتهایجامعهمدنینظارتیاآنهارامحدودمیکند.■
عدموجودصلحوامنیتکهبررونداصالحاتسیاسیتأثیرمیگذارد.■
عدموجودمشارکتجامعهمدنیدرروندسیاست■
غلبهذهنیتخدماترسانیدرسازمانهایجامعهمدنیبهجایدفاعازحقوق■

شهروندان
عدموجودرسانههایمستقل■
دسترسیمحدودبهاطالعات■
قوانینسختگیرانهایکهبرسازمانهایغیردولتیتحمیلشدهاند.■

عواملدرونسازمانی
عواملدرونسازمانیزیرنیزموانعحمایتگریهستند:

عدموجودطرحهایاستراتژیک■
درسازمانهایغیردولتی

اهدافکمپینبرایهمهاعضای■
گروهمشخصنیست.

کمبودمنابعانسانیمتخصصدر■
کمپینهای پیادهسازی و طراحی

حمایتگری
ادارهومدیریتمنابعضعیفدر■

سازمانهایغیردولتی
ارتباطضعیفبینسازمانهایغیردولتی:■

روحیهرقابتی/عدمهمکاری▪
تعهدضعیفبهمسأله▪
مشکالتمالی▪
مستندسازیواشتراکگذاریضعیفاطالعات▪

دشمن  اساسا  دولت  که  را  فکر  این 
مزایای  اغلب  بیندازید.  دور  است، 
وجود  دولت  با  همکاری  در  بسیاری 
بر  فشار  نیز  مواقع  برخی  در  دارد. 
دولت ضروری است. اجازه دهید که 
تعیین  را  شرایط موجود رویکرد شما 

کنند.
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چرا نیاز داریم در مورد قدرت بدانیم؟
کمپینهایموفقحمایتگریمیتوانندمنجربهتغییرمناسباتقدرتدرجامعهشوند.
مناسبات نوع اساس بر متفاوتی رویکرد به ما حمایتگری کمپین بودن، موثر برای
قدرتیکهباآنهامواجهمیشودنیازدارد.اگرمناسباتقدرتراخوبدرککنیم،
مورد در بیشتر استکمی نیاز ابتدا در اما کنیم. طراحی موثرتری کمپین میتوانیم

قدرتبیاموزیم...

چه چیزی نیاز داریم که در مورد قدرت بدانیم؟ 
قدرتتواناییکنترلوتأثیرگذاریبرافرادیارویدادهااست.تمامیروابطبین■

افراد،گروههاونهادهانشاندهندهتوازنقدرتیاستکهبرتصمیمگیریتأثیر
میگذارد.

آنتوازنقدرتممکناست:1

برابر/نابرابرباشد.بهعنوانمثال:هنگامیکهیکفردهمهتصمیمهارامیگیرد■
وفرددیگرنمیگیرد،رابطهنابرابرتوصیفمیشود.

بگیریدیکشرکتجاافتاده■ نظر مثال:در بهعنوان باشد. ناعادالنه عادالنه/
بزرگویکشرکتجدیددریکبازاررقابتیرقابتمیکنند.ایندوشرکت
قدرتیکسانیندارند،امااگرسیستمعادالنهباشدشرکتجدیدشانسرقابت
ورشدکردنرابهوسیلهارائهمحصوالتوخدماتخوبباقیمتمعقولدارد.

موردانتظار/غیرمنتظرهباشد.بهعنوانمثالیکنوزادتازهمتولدشدهکامالبه■
والدینشوابستهاست.انتظارمیرودکهرابطهدرطولزمانتغییرکند.

دررابطهروابطقدرتبرایهرفردمتفاوتاست.

و آب درخصوص حمایتگری کار راهنمای است؟ چهچیزی درباره حمایتگری: .WaterAid .1
بهداشت.نوامبر2001.
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تأثیر  ما  حمایت گری  استراتژی  انتخاب  بر  قدرت  ساختارهای  چگونه 
می گذارد؟1

قدرترامیتوانباتوجهبهاینکهمردمدراتخاذتصمیماتیکهبرآنهاتأثیرمیگذارد
دخیلاندویاحذفشدهاند،تحلیلکرد.سهدستهرامیتوانبرایتشخیصساختارهای

قدرتبهکارگرفت:باز،بسته،ونامرئی.

ساختاربازقدرت
که  کسانی  قدرت  باز  ساختار  در 
قرار می گیرند در  تأثیر تصمیمی  تحت 
هرکس  می شوند.  سهیم  تصمیم گیری 
از مسأله خود  دفاع  برای  برابر  فرصتی 

دارد.

استراتژی
ما

چیست؟

رویکردمنافععمومی
استراتژی  باز،  قدرت  ساختار  یک  در 
حمایت گری ما بر سازمان دهی کمپینی 
و  پژوهش ها  پایه  بر  متقاعدکننده 

استدالل های معقول تمرکز می کند.

ساختاربستهقدرت
که  کسانی  قدرت،  بسته  ساختار  در 
می گیرند،  قرار  تصمیمات  تأثیر  تحت 
از تصمیم گیری حذف می شوند. کسانی 
که تصمیم گیری را کنترل می کنند، اجازه 
می دهند تا تنها موضوعات و گروه های 

خاصی به رسمیت شناخته شوند.

استراتژی
ما

چیست؟

رویکرداقدامشهروندی
در یک ساختار بسته قدرت استراتژی 
حمایت گری ما بر افزایش قدرت گروه 
تحت تأثیر تمرکز می کند که می تواند با 
ایجاد رهبری  مردمی و تشکیل ائتالف 

انجام شود.

ساختارنامرئیقدرت
در یک ساختار نامرئی قدرت، آن هایی 
که تحت تأثیر تصمیمات قرار می گیرند، 
کنترل  قدرت مند  نهادهای  توسط 
می شوند؛ نهادهایی که از اطالعات برای 
ادراک و هنجارها  نفوذ و کنترل  اعمال 
و  آموزشی  موسسات  می کنند.  استفاده 
می توانند  رسانه ها  همچنین  و  مذهبی 
سنت های  و  بدهند  شکل  ادراک  به 

اجتماعی را حفظ کنند.

استراتژی
ما

چیست؟

رویکردتحولآفرین
در یک ساختار نامرئی قدرت، استراتژی 
و  آگاهی  افزایش  بر  ما  حمایت گری 
توان مندسازی گروه تحت تأثیر تمرکز 
افزایش  طریق  از  می تواند  که  دارد 
آگاهی سیاسی، اعتماد به نفس، و درک 
حقوق و شناسایی مسائل ضروری که 
انجام  می کشد  چالش  به  را  ساختارها 

شود.  

1.جانگاونتا)1۹۹۹(.آگاهیشهروند،صالحیتشهروندوایجاددموکراسی،فصلنهم.
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بهطورخالصه:دریکسیستمبازقدرت،حمایتگریبهشدتبهارائهاستداللهای
قانعکنندهبستگیدارد.دریکسیستمبسته،حمایتگریبهسازماندهیقدرتمردم

نامرئی، سیستم یک در دارد. بستگی
حمایتگریبرباالبردنسطحآگاهیو

ایجاددرکیازحقوقتمرکزمیکند.

کردهایم، درک را قدرت ما که حاال
نقشمان درباره بحث به میتوانیمشروع

بهعنوانحمایتگرکنیم.

نقش ما به عنوان یک حمایت گر چیست؟
پسازتجزیهوتحلیلمناسباتقدرت،نیازبهتأملدرنقشمانبهعنوانیکحمایتگر
داریم.اینمسألهمهماست،زیراکمپینمابهاحتمالزیادشکستخواهدخورداگرما

ازنقشیمناسببسیاردورشویم.

وجود متفاوتی بسیار نقشهای میکنیم، حمایت تأثیر تحت گروه یک از وقتی
اینمهماست بگیریم. برعهده بههدفمان بهرسیدن برایکمک داردکهمیتوانیم
کهمانسبتبهنیازهاوخواستههایگروهتحتتأثیرحساسباشیمبهطوریکهبتوانیم
نقشیراانتخابکنیمکهبهبهترینوجهمتناسبباوضعیتباشد.نقشمامیتواندشامل

فعالیتهایزیرباشد:
مذاکره:چانهزنیبرایچیزی■
همراهی:صحبتکردنبامردم■
ازجانبخودصحبت■ بتوانند اینکه برای مردم توانمندسازی قدرتبخشی:

کنند.
نمایندگی:صحبتکردنازجانبمردم■
میانجیگری:تسهیلارتباطمیانمردم■
الگوشدن:نشاندادنرفتاریبهمردمیاسیاستگذاران■
شبکهارتباطی:ایجادائتالفها■

توجهداشتهباشیدکههیچنقشیبرای»حمایتگربهعنوانمجری«ویا»حمایتگربه
عنوانستاره«وجودندارد.یکحمایتگرخوبهمیشهگروهتحتتأثیررابهطریقی
همراهیمیکندوهرگزخودرابهعنوانایفاکنندهنقشاصلینمیبیند.کافینیستکه

توجه داشته باشید!
به  دسته بندی ها  این 
اشاره می کند  قدرت  مناسبات 

و نه سیستم های دولتی. 
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مافقطنقشحمایتگررادرککنیم،بلکههمچنینضروریاستتاپنجموردراخوب
متوجهشویمکهبرایموفقیتدرحمایتگریحتمابایدانجامدهیم...

برای موفقیت به چه نیاز داریم؟1
حتیزمانیکهمانقشخودرابهوضوحدرکمیکنیم،بههیچوجهتضمینیوجود
نداردبرایاینکهکمپینمانتیجهمطلوبداشتهباشد؛اینراتجربهنشانمیدهد.بااین
حال،زمانیکهمارویههایخوبزیررابهکارمیبندیم،شانسموفقیتمابهطورقابل

توجهیافزایشمییابد:

Tear Fund.1.گوردنگراهام)2002(.درکحمایتگری

ترویجمشارکت

تاجاییکهممکناستمردمبیشتریرا
درطولزمانکمپینحمایتگریماندر
دهیم. شرکت کمپین تصمیمگیریهای
ارتباطات، مهارتها، شرکتکننده هر
منابعوایدههایمتفاوتیبههمراهخواهد
داشت.هنگامیکهمامشارکتراترویج
تأثیر تحت گروه به واقع در میکنیم
میدهیم را پروسه بر مالکیت احساس
افزایش را موفقیت احتمال نهایت در و

میدهیم.

اطمینانازمشروعیت

همهکمپینهایحمایتگریبرایکسب
جوامعی و مردم اطمینان باید مشروعیت
دارند، عهده بر را نمایندگیشان که
جلبکنند.اینبااحترامبهانواعنظرات
وتجاربافراددرگروههایتحتتأثیر
انجاممیشود.سازمانهامشروعیترااز

طرقمختلفیبهدستمیآورند.

به  مشروعیت  سازمان  یک  چگونه 
دست می آورد؟

ماخدماتیرابهگروههایتحتتأثیر▪
ارائهدادهایم.

ماگروهتحتتأثیررابرایعضویت،▪
کارمندیویاهیأتمدیرهگروهقبول

کردهایم.
گروههایتحتتأثیرازمادرخواست▪

کردهاندکهنمایندهآنهاباشیم.
را▪ الزم تحقیقات مسأله مورد در ما

انجامدادهایم.
مابرایگروهتحتتأثیرظرفیتسازی▪

کردهایم.
ماتجربهکاررویمسألهراداریم.▪
ماحسنشهرتواعتبارباالییداریم.▪
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دراینبخشمادربارهعواملداخلیموفقیتصحبتمیکنیم.عواملخارجینیزاهمیت
بسیاریدارند،ازجمله:

پذیرابودندموکراسی■
برابریاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی■
قدرتدولتدردستعدهکمینباشد.■
مقاماتدولتیتوضیحدهندکهتصمیماتچگونهاتخاذشدهاند؟■
عدهکمیقدرتمندکنترلرسانههارادراختیارنداشتهباشند.■

حاالکهمابهدرکیپایهایازمفاهیمحمایتگریرسیدهایم،میتوانیمطراحیکمپین
خودراآغازکنیم.

صلحآمیزعملکنید

اهداف به رسیدن برای خشونت از
خشونت نکنید. استفاده حمایتگری
بلندمدت و پایدار راهحل یک هرگز
نیست.هنگامیکهخشونتآغازمیشود،
حمایت است. غیرممکن آن کنترل
و اعتماد باعثمیشودکه مسالمتآمیز
شما مخالفان هم و طرفداران هم احترام

جلبشود.

اینقواعدبهنظرآسانمیآیند.حقیقتایناستکهمااغلبمیگوییمکهدرحالاجرای
آنهاهستیمدرحالیکهنیستیم.ازآنجاییکهموفقیتمابهشدتبهاینقواعدبستگیدارد،

مهماستکهمدامازخودمانبپرسیمکهآیاواقعاآنهارااجرامیکنیم.

نمایندهگروهتحتتأثیرباشید.بهگروهتحتتأثیرگوشکنید.یکاستراتژیراهمراه
باآنهاایجادکنید.آنهاراازهرگونهخطروچالشیمطلعوباهماقدامکنید.درصورت

امکان،درآنهاظرفیتحمایتگریبرایخودشانراایجادکنید.

پاسخگوباشید

و صادقانه که هستیم پاسخگو زمانی ما
مشکالت( )و کمپین پیشرفت آشکارا
تأثیربهبحثبگذاریم. باگروهتحت را
اینفرآیندوسوسهمابرایسوءاستفادهاز
قدرتراکاهشمیدهدوکمکمیکند
کهازفساددرحمایتگریماجلوگیری

شود.



II. ایجاد کمپین حمایت گری   

مراحل یک کمپین حمایت گری چیست؟
استفاده برایطراحیکمپینهایموثر حمایتگراندرسرتاسرجهانمدلمشابهیرا

میکنند.

مراحلاصلیعبارتنداز:

مرحله1:تعیینمسأله
مرحله2:تحقیقوتحلیل

مرحله3:برنامه
مرحله۴:اجرا

مرحله5:ارزیابی
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مرحله اول: تعریف مسأله/ شناسایی مشکل
اولینقدمدرآمادهسازیکمپینحمایتگری،شناساییمشکلوآموزشخوددرمورد
عللواثراتآناست.مابایدمطمئنشویمکهبررویمشکلواقعبینانهکارمیکنیم.

یکابزارعالیبرایاینکار»درختمشکل«است.

درختمشکل
مشکلهامعموالساختاریکدرخت
راتداعیمیکنند.اگرتصورکنیم

کهمهمترینمشکلتنهدرخت
است،میتوانیمهمهاثرات
مرتبطرامانندشاخههای
ببینیم. رشد حال در
ما مشکل درخت
قطعاعللریشهایو
تنه که دارد عمیقی
تغذیه را شاخهها و

میکند.

مامیتوانیمیک
درختمشکلرا

باپرسیدنسوال»اما
واقعاچرا؟«ازخودمان

هنگامبررسیهمه
جنبههاییکمشکلترسیم

کنیم.بعدازاینکهمااثرات)شاخه(وعلل)ریشه(مشکلمانراشناساییکردیم،ممکن
استمتوجهشویمکهمشکالتدیگریهمبرایرسیدگیوجوددارد.
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همه به که نیست امکانپذیر ما برای
مشکالتبپردازیم،بههمیندلیلبرایما
مهماستکهاولویتبندیکنیموتصمیم
و مهمتر برایمان مشکلی چه بگیریم
واقعبینانهتراستتاابتداباآنمقابلهکنیم.

نظرسنجیعمومی
هنگامیکهمامشکلیراشناساییکردیم،بایدمطمئن
شویمکهگروهتحتتأثیرآنرایکاولویتدرنظر
نظرسنجی یک انجام با مثال عنوان به است، گرفته
عمومیمختصرمیتوانیمایناطمینانراحاصلکنیم.
این حمایتگری کمپین یک شکست علل از یکی
را تأثیر منافعواقعیگروهتحت نیازهاو ما استکه

درکنکردهایم.

غیردولتی  سازمان  عنوان  به  وقتی 
تصمیم می گیریم یک کار حمایت گری 
را شروع کنیم، به حمایت درون سازمانی 
نیاز  رتبه  پایین ترین  تا  عالی ترین  از 

داریم.

شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

درختمشکلترسیمشدهتوسطشرکتکنندگان
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چرا سازمان های غیر دولتی باید از یک نظرسنجی عمومی استفاده کنند؟ 

برایدیدناینکهمردمدرموردموضوعشماچگونهفکرمیکنندوچهاحساسی▫

دارند؛
گاماولدرانتخابنقطهتمرکزیککمپینحمایتگری؛▫
برایدیدناینکهبخشهایمختلفجامعهدرموردموضوعشماچهاحساسیدارند.▫
)برایانتخاباهداف،شکلدادنبهپیامخود،وغیرهمهماست(؛▫
بهمنظورپیگیریتغییراتدرافکارعمومیدرطولزمان؛▫
برایمتقاعدکردنسیاستمدارانبهاینمنظورکهموضعشمادارایپشتوانهعمومی▫

است.
)بهخصوصاگرشمااینبررسیرادرمنطقهفعالیتیکسیاستمدارانجامبدهید،▫

موثرخواهدبود(؛
بدستآوردنتوجهرسانههابرایموضوعخود▫

نظرسنجیعمومیچیست؟
نظرسنجیعمومینهیکتحلیلعمیقسیاسیبلکهتصویریکلیازچگونگیاحساس

مردماست.

مسأله نیستکهآن معنا بدان این نیستند، ماعالقهمند توجه مورد مسأله به مردم اگر
آمادهسازی باید ما که معناست این به سادگی به بلکه بود. نخواهد خوبی موضوع
بیشتریانجامدهیم.بهعنوانمثال،زنانیکهموردخشونتخانگیقرارگرفتندممکن
استعالقهمندبهپیوستنبهیککمپیننباشندتازمانیکهازحقوقخودمطلعشوندو

احساسقدرتکنند.
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شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

مرحله دوم: تحقیق
تحقیق انجام بعدی قدم کردیم، تعریف را مسأله و شناسایی را مشکل که هنگامی

فراگیریدرموردآناست.

مااگرمیخواهیممردموموسسههارانسبتبهتغییرسیاستهادرجهتبهترشدنترغیب
کنیمبایددربارهمشکلکامالآگاهباشیم.تحقیقدقیق
وواقعبینانه،ماوحامیانمانراازعللواثراتمشکل
آگاهمیکند.بسیاریازکمپینهابهاشتباهفعالیتهای
ازتحقیقدرموردمشکلشروع قبل را حمایتگری
میکنند.بهیادداشتهباشیدکهاطالعاتنوعیقدرت
استوتحقیق،اطالعاتیراکهنیازداریمفراهممیکند!

بررسیمنابع
که است مهم
بر را کارمان
کارهای مبنای
کنیم بنا دیگران
وازصفرشروع
اطالعات نکنیم.
پیش از زیادی
مسأله مورد در

دراینترنت،کتابخانهها،اداراتدولتی،وسازمانهای
غیردولتیبرایماوجودداردواهمیتداردکهبابررسی
منابعموجودشروعکنیم.اگراطالعاتدرموردموضوع
حمایتگریبرایمنطقهمابهراحتیدردسترسنیست،
ازاطالعاتدرموردموقعیتهایمشابهدر میتوانیم
سایرمناطقویاحتیدرکشورهایدیگربرایدفاعاز
استداللهایماناستفادهکنیم.اطالعاتآماریبهویژه
افراد تعداد درباره تصمیمگیرندگان متقاعدکردن در

تحتتأثیرمفیداست.

یافته های تحقیق باید در 
تمام مراحل کمپین گنجانده 

شوند. یافته های تحقیق 
باید در قالبی خواننده پسند 
خالصه شوند به طوری که 
تصمیم گیرندگان سیاسی 
و روزنامه نگارها  بتوانند 
به آسانی از آن ها استفاده 

کنند- هیچگاه بیش تر از ۲-۱ 
صفحه نباشد!                     
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بااینحال،هیچجایگزینیبرایشنیدنمستقیمگروهتحتتأثیروجودندارد.مامیتوانیم
مطالبزیادیرادرموردمشکلموردنظرباانجامنظرسنجی،مصاحبهها،وتمرکزروی
بحثهایگروهییادبگیریم.مشاهدهنحوهمدیریتمشکلوزندگیکردنباوجود
مشکلتوسطگروهتحتتأثیر،تاحدزیادیتحقیقوراهحلپیشنهادیماراپربارمیکند.

روشهایتحقیق

چالشهامزایاتعریفروش

پرسش نامه ها
و نظرسنجی ها

فرمیحاویمجموعهایاز
سواالتکهبهتعدادآماریقابل
توجهایازمردم،برایجمعآوری
اطالعاتدادهمیشود.

 برای بسیاری 
از مردم 

به راحتی قابل 
اعمال است.

غیرشخصی

مصاحبه های 
غیر رسمی

مکالمهایکهدرآنحقایقو
اظهاراتبحثدرنظرگرفته

میشوند.

انعطاف  پذیر و 
صمیمی

زمانبروبرایتحلیل
واقعبینانهدشوار

است.

مرور اسناد و 
مدارک

مرورنوشتههادرموردمشکلو
بررسیبهترینرویههایبینالمللی

زمانبروغیرقابلجامع
انعطاف

روندجمعآوریاطالعاتدرمشاهدات
مورداینکهیکمشکلدریک
جامعهچطوربهنظرمیرسد.

 مشاهده 
فعالیت ها در 
همان زمان که 
رخ می دهند، 
قابل انطباق

شخصیوپیچیده

گروه های
تمرکز

گردآوردنگروهکوچکیاز
مردمبرایبحثدرموردمشکل

وبررسیراهحلهایبالقوه

بررسی عمیق 
یک مشکل

اطالعاتکیفیرا
دربارهترجیحاتو
اعتقاداتیکهممکن
استنمایانگر
نظرکلگروه

موردبررسینباشد
تولیدمیکند،این
باعثدشوارشدن
نتیجهگیریجامع

میشود.
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مرحله سوم: برنامه
تهیهبرنامهیکیازمهمترینمراحلکمپینحمایتگریاستوبایدبهدقتانجامشود.

دراینبخشنگاهیمیاندازیمبه:

الف.تعییناهداف،مقاصدوشاخصها
ب.تعیینشاخصها
پ.تعیینذینفعان
ت.نمودارذینفعان
ث.تعییناهداف

ج.تصمیمگیریدرموردیکاستراتژی
چ.ایجادپیامحمایتگریشما
ح.تحلیلنقاطقوتوضعف

خ.سازماندهیمنابع

الف.تعییناهدافومقاصد
تغییرهای اهداف
در مطلوب
و سیاستها
که را رویهها
رسیدن خواهان
یک در آنها به
زمانی دوره
هستیم مشخص

نشانمیدهد.اینتغییرهامعموالبهشکلبهبودکیفیت
هدف یک میشوند. بیان خاص گروه یک زندگی
مشخصبهمادرتعریفکمپینحمایتگریکمک

میکند.

چهچیزی میکنند: تعریف را مطلوب تغییر مقاصد
در و چگونه، کسانی، چه توسط شد، خواهد انجام

شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

نمونههدف
»کاریکنیدخشونتخانگیبه
شناخته رسمیت به جرم عنوان
شودوباآنمانندجرمونقض
حقوقاساسیازسویجامعهو

نظامقانونیرفتارشود.«
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شوند بیان بهگونهای باید مقاصد زمانی. بازه چه
آنها باشد. اندازهگیری قابل دقیقا اجرایشان که
)به کیفی و مقدار( چه ( کمی وجه دو هر باید
چهکیفیتی(راشاملشوند.مقاصدبایدهوشمند1

باشند:

صرف ارزش واضح، مقاصد نوشتن
زمانرادارد.اگراینکارراانجامدهید،
متوجهمیشویدقادرخواهیدبودکهبقیه
سریعتر بسیار را حمایتگری استراتژی

بنویسید.

1. SMART

مقصودهوشمند
درصد 75 سال، طولیک »در
50 افزایشی پلیس، نیروهای از
آگاهیشان میزان در درصدی
نشان خانگی خشونت قانون از

میدهند.«

توجه داشته باشید!
به  تبدیل  که  فعالیت هایی  مراقب 
فعالیت ها  باشید.  شده اند  مقاصد 
برای  باید  ما  که  هستند  وظایفی 

رسیدن به یک مقصود انجام دهیم.

)Realistic(واقعبینانه
آیاباتوجهبهشرایط

سیاسیواجتماعیکنونی،
میتوانیمبهمقصودمان

برسیم؟

دستیافتنی
)Achievable(

آیاشماقادرخواهیدبود
پولیامنابعدیگریرا

برایحمایتازکارمادر
جهتمقاصدجمعآوری
کنید؟آیاسازمانمامنابع
داخلیبرایدستیابیبه

مقاصدرادارد؟

قابلاندازهگیری
)Measurable(

آیاروشناستکهرفتار
چهمقداربایدتغییرکند؟

)SMART(هوشمند

)Specific( خاص
آیاواضحاستچهرفتاری
بایدتغییرکندوتغییر
رفتاریچهخواهدبود؟

زمانبندی
)Time-bound(

آیامقاصدماچارچوب
زمانییامهلتروشنو
واقعبینانهایدارند؟
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ب.تعیینشاخصها
برایآنهاداریم. تعیینشاخصهایی به نیاز تعیینکردیم، مامقاصدمانرا زمانیکه
سمت به پیشروی حال در که میدهند اطالع ما به که هستند نشانههایی شاخصها

مقاصدمانهستیم.شاخصهامیتوانندکمییاکیفیباشند.

تعیینشاخصهابرایفعالیتهایحمایتگریمیتواند
بهدوعلتدشوارباشد.اوال،کمپینهاممکناستکه
خواست تغییر نهایی هدف ثانیا، بکشند. طول دههها
این با است. دشوار اندازهگیریاش که است سیاسی
وجود،تعیینشاخصهاییکهبهماکمکمیکنندتا

بدانیمدرحالپیشرفتهستیمامکانپذیراست.

پ.تعیینذینفعان
در میتوانیم داریم، را شاخصها و مقاصد که حال
مورداینکهکمپینمانچهکسانیرابایدموردهدف
قراردهد،فکرکنیم.مااینکارراابتداباتعیینتمام
ذینفعاناحتمالیوسپسمحدودکردنلیستآنهابا

توجهبهسطحنفوذشانانجاممیدهیم.

شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

مقصودهوشمند
75 سال، یک طول »در
درصدازنیروهایپلیس،
افزایشی50درصدیدر
از آگاهیشان میزان
خانگی خشونت قانون

نشانمیدهند.«

نمونههدف
خشونت کنید »کاری
خانگیبهعنوانجرمبه
و شناختهشود رسمیت
باآنمانندجرمونقض
سوی از اساسی حقوق
قانونی نظام و جامعه

رفتارشود.«

شاخص

پلیس نیروهای نمرات
دریکپرسشنامه
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تعریف:ذینفعان
ذینفعکسیاستکهنفعمستقیمیازنتایجکمپینمانصیبشمیشود.ذینفعانشامل
افرادیهستندکهمستقیماتحتتأثیرمشکلقرارگرفتهاند.گروههاییکهمسئولایجاد

مشکلهستند،وگروههاییکهعالقهمندبهحلمشکلهستند.

ذینفعانرامیتوانبهسهگروهتقسیمکرد:متحدان،بیطرفانومخالفان.

ذینفعانممکناستدرجهکمیازیادیازنفوذیاکنترلرابررویمشکلداشتهباشند.
درکقدرتآنهادرمسألهبخشیحساسازفرآیندبرنامهریزیاست.یکیازراههای

خوبتحلیلقدرتشان،ایجادیکنقشهقدرتاست.

ت.نمودارذینفعان
هنگامتعیینمتحدانومخالفان،درجهنفوذهرذینفعرادرمسألهدرنظربگیرید.کسانی
کهتحتتأثیرمسألهحمایتگریماهستند،قطعاجزءذینفعانمحسوبمیشونداما
اغلبتواناییکمیبرایتغییرمستقیمسیاستهادارندوبستگیبهاینداردکهآیانگاهی

متحدان
افرادوسازمانهایی متحدان
کمپین از که هستند
پشتیبانی ما حمایتگری
میکنند.معموالآنهاافرادو
موسساتیهستندکهباجنبش
رهبران مانند همدلاند ما
سیاستگذاران فکری،
سابق، و کنونی
رسانهای، شخصیتهای
غیردولتی، سازمانهای
اساتید، اجتماعی، گروههای
تحت گروه اعضای البته و
تأثیر.آنهازمان،مهارتهای
فنی،منابعمالیومادیرابه
بر و میدهند اختصاص ما
کمپینمااثرمیگذارند.

بیطرفان
و افراد بیطرف، ذینفعان
سازمانهاییهستندکههنوز
بهموضوع قاطعیراجع نظر
ندارند.بیطرفانبرایکمپین
هستند مهم ما حمایتگری
به میتوانند اغلب چون
سرعتبهمتحدانیامخالفان

تبدیلشوند.

مخالفان
مخالفان،مردموسازمانهایی
کمپین با که هستند
مخالفت ما حمایتگری
میکنند.حمایتگریاغلب
در قدرت تعادلهای عدم
چالش به را جامعه یک
چالشی چنین و میکشد
منفی عکسالعمل معموال
حاضر حال در که آنهایی
یا هستند قدرت مسند بر
متفاوت دیدگاههای با افراد
ما مخالفان میانگیزد. بر را
افرادی از طیفی میتوانند
کهمخالفهستندامااقدامی
نمیکنندتادشمنانستیزهجو

وخشنرادربربگیرد.
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مثبت،بیطرفیامنفیبهموضعحمایتگریمادارندیاخیر:

متحدان،بیطرفانومخالفان

متحدانومخالفان

شرکتهای
بینالمللی
دولت

سیاستمدارها

نهادهای
بینالمللی
بشردوستانه/
نهادهای
امدادی

شرکتهای
بزرگمحلی

جامعه
بینالمللی
عموممردم

سازمانهای
بینالمللی

حمایتگری

صاحبان
زمینهای
بزرگ

دولتمحلی

صاحبان
زمینهای
کوچک
مردمآواره

متحدانبیطرفانمخالفان

تمامذینفعانیکهتأثیرزیادبرمشکلدارند،¡
ما، موضع با موافقتشان میزان از صرفنظر

جزءهدفهستند.
دادن¡ قرار هدف برای منابع عمده صرف از

مخالفاناجتنابکنید.درحالیکهمانمیتوانیم
موفقیت شانس کنیم، اجتناب مخالفان از
بیشتریدرمتقاعدکردنبیطرفانبرایپیوستن
بهکمپینمانداریم.آنهابهنوبهخودمیتوانند

درمتقاعدکردنمخالفانبهماکمککنند.
ناتوانبهنظرمیرسند¡ گاهیاوقاتذینفعان

محض به نیستند. سازمانیافته اینکه دلیل به
سازمانیافتن،تأثیرقابلتوجهیمیگذارند.به

شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

کل
مش
بر
یر
تأث
زان

می
کم
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زی
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عنوانمثال،دانشآموزانمدرسهابتداییناتوانبهنظرمیرسندامااگرتظاهراتی
راسازماندهیکنند،احتماالمسئوالنمدرسهبهآنهاگوشخواهندکرد.

لیستذینفعانخودرابهافرادیکهازقبلبهمشکلعالقهمندندمحدودنکنید.¡
شماممکناستفعاالنقدرتمندیراکهتحتتأثیرمشکلنیزقرارندارند،

متقاعدکنیدکهبهکمپینشمابپیوندند.

ث.تعییناهداف
تعییناهدافدرست،گامیمهمدرآمادهسازییککمپینحمایتگریاست.مامشخص
کردهایمکهیککمپینحمایتگریقصدداردبرتصمیماتتأثیربگذارد.مابایدمطمئن
شویمکهافرادیراموردهدفقرارمیدهیمکهکهبیشترینتأثیررابرتصمیماتدارند.

مابرایدونوعهدفتمایزقائلمیشویم:اهدافاولیهواهدافثانویه.

تعریف:هدفاولیه
هدفاولیهیکفرد)یاافرادی(بابیشترینقدرتتأثیربرتصمیماتاست.

تعریف:هدفثانویه
هدفثانویهیکفرد)یاافرادی(استکهنمیتواندمسألهرامستقیماحلکنداماقدرت
نفوذبرهدفاولیهرادارد.اگربتوانیمبراینفردتأثیربگذاریم،اومیتواندبرهدف

اولیهتأثیربگذارد.
یا بیابیم را نقاطمشترک تا اهدافآگاهیدهیم این بهخودماندرمورد باید ما
تواناییدرک ما، واقعیت بر مبتنی تحقیقات کنیم. پیدا استداللهایشان برای جوابی
انگیزهبرایتغییرموضعشانراایجادمیکند.شیوه منافعآنها،ومهارتهایترغیب

آسانبرایشناساییاهدافاولیهوثانویهرسمیکنموداراست.

برایمثال،اگرهدفحمایتگریماایناستکهدرعرضدوسال،دولتسیاستی
رااتخاذکندکهحمایتبیشتریفراهمکندازکسانیکهتحتتأثیراسکانمجددقرار

گرفتهاند،جدولهدفمااینگونهخواهدبود:

اهداف مردم هستند نه 
سازمان ها



جدولهدفاولیه

هدفاولیه
)فرد(

آنهادرموردسازمان
مشکلچه
میدانند؟

طرزفکرشان
درمورد
مشکل
چیست؟

چهچیز
برایشانمهم

است؟

چهکسیبر
آنهاتأثیر
دارد؟

وزیر
برنامهریزی

وزارت
برنامهریزی

ازمشکل
آگاههستند
امامسأله
دراولویت
نیست.

توسعهرابه
عنوانابزاری
برایمنافع
اقتصادی
میبینند.

نمایندگاناجرایدیدگاه
مجلس

عموممردم
رسانهها

حامیان)مالی(
بینالمللی

سپسمایکجدولهدفثانویهرابراساساهدافاولیهکهپیشازاینمشخصشدند
طراحیمیکنیم:

جدولهدفثانویه

هدفثانویه
)فرد(

آنهادرموردسازمان
مشکلچه
میدانند؟

طرزفکرشان
درموردمشکل

چیست؟

چهچیزبرایشان
مهماست؟

ازمشکلآگاهمجلسنمایندگانمجلس
نیستند

بهآناهمیت
نمیدهند

انتخابشدن

نسبتاازمشکلعموممردم
آگاهند

بهآناهمیت
نمیدهند

عدالت

خبرنگاران
تهیهکنندگان
ویراستاران

خروجیهای
رسانهها

نسبتاازمشکل
آگاهند

بهآناهمیت
نمیدهند

فروشاخبار

حامیان)مالی(
بینالمللی

بهآناهمیتآگاهازمشکل
میدهند

توسعهپایداربه
نفعفقرا
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ج.تصمیمگیریدرموردیکاستراتژی
و تعریفوذینفعان را تحلیلکردهایم،هدفحمایتگریمان را مامشکل تاکنون
استراتژی »بهترین بپرسیم: خودمان از باید حال کردهایم. تعیین را تصمیمگیرندگان

برایتأثیرگذاشتنبرتصمیمگیرندگانچیست؟«

اگرفکرمیکنیمکهمیتوانیمآنهارامستقیمابا
ارائهاستداللهایخوبواطالعاتمعقولتحتتأثیر
قراردهیم،ابتدابرالبیگریتمرکزمیکنیم.البیگری
بهجلساترودرروباتصمیمگیرندگاناشارهدارد.

ثانویهتمرکزکنیم- برهدف نیازداریم یاشاید
فردیکهمیتواندبرتصمیمگیرندگانتأثیرداشتهباشد
باآگاهسازیو نیازداریمفشاربهسمتتغییررا -یا
سازماندهیگروهخاصیدرجامعهیاحتیعموممردم
بهوجودآوریم.درآنصورتنیازداریمبرروییک

کمپینرسانهایتمرکزکنیم.

بهسازماندهیسازمانها، نیاز ما نهایت،شاید در
به کمپینمان به پیوستن برای نهادها یا افراد،
بر تأثیرگذاشتن برای تواناییمان افزایش منظور
صورت، آن در باشیم. داشته تصمیمگیرندگان
اجتماعی شبکه یا ائتالف یک ایجاد ما استراتژی

خواهدبود.

حمایتگراننظراتمختلفیدارنددرموردآنچه
برخی میآورد. وجود به را حمایتگری استراتژی
آگاهسازیعمومی،سازماندهیجامعهواعمالفشار
میگیرند. نظر در استراتژیهایجداگانه عنوان به را

بااینوجود،

اکثرحمایتگرانبراینکهسهاستراتژی■
)البیگری(، دولت با روابط ایجاد مهم:
یا ائتالفها ایجاد بارسانهها،و همکاری

شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■
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شبکههایاجتماعیهستند،توافقدارند.هرکمپینیمعموالترکیبیازاین
سهاستراتژیرااستفادهمیکند.

در حمایتگری عمده استراتژی سه این به ما
در پرداخت. خواهیم مفصل طور به بعد فصل
حالحاضر،بحثبرنامهکمپینراادامهخواهیم

داد.کاربعدیماایجادپیامکمپیناست.

چ.ایجادپیامحمایتگریشما
استراتژیحمایتگریماهرچهباشد،مانیازبهایجادیکپیامبرایکمپینمانداریمو

اینکهآمادهانتقالآندرتمامزمانهاوتمامموقعیتهاباشیم.

تعریف:پیامحمایتگریایدهاصلیاستکهمیخواهیمبهذینفعانوگروههایهدف
منتقلکنیم.

برایانتقالموثرپیاممانمابایدبهدقتمحتواوزبانپیاممانراانتخابکنیم.یکپیام
موثرنخواهدبودمگراینکهبهسرعتوبهآسانیقابلفهمباشد.پیامهابایددوبارهو

دوبارهتکرارشوندوبایدبرایگروههایهدفخاصیطراحیشدهباشند.

حاالکهاهدافمامشخصهستندوماپیامیموثرایجادکردهایم،نیازبهانتخاب
که شویم مطمئن باید بیفتد، اتفاق این اینکه برای داریم. متناسب فعالیتهای
سازماندهندگانکمپینباظرفیتومنابعدرستوتحتشرایطمطلوبکارمیکنند.

یکابزارخوبکهمارادراینکاریاریمیکند،تحلیل "SWOT/BEEM"است.

محتوایپیامحمایتگریماباید:

سادهباشد.کمپینحمایتگریمابایدیکپیاماصلیداشتهباشدوبیشازسهپیامپشتیبان
نداشتهباشد-اگربیشازسهپیامپشتیبانداشتهباشیم،توجهبهگروههایهدفمانرااز

دستمیدهیم.

با  را  حمایت گری  اغلب  مردم 
در  می گیرند.  اشتباه  البی گری 
انواع  از  یکی  البی گری  واقع، 
فعالیت های حمایت گری است. 
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کوتاهباشد.پیامهاایدههاییهستندکهمیتواننددریکیادوجملهتوضیحدادهشوند.اگر
نیازبهاستفادهازیکیاچندپاراگرافباشد،بایدپیاممانراکوتاهکنیم.

مرتبطباشد.پیاممابایدهمیشهازهدفاصلیحمایتگریسازمانمانپشتیبانیکند.

واضحباشد.موثرترینروشهایارتباطاتآنهاییهستندکهنتوانندبدتعبیرشوند.

برایمثال:

یککودکممکناستگریهکندبهدلیلاینکهخستهیاگرسنهاست...

یکموتورسیکلتممکناستاستارتنزندبهدلیلاینکهبنزیننداردیاباتریاشاز
کارافتادهاست...

بااینحال،یکچراغقرمزراهنمایی،فقطمعنایتوقفمیدهد-نمیتوانداشتباهتعبیر
شود.پیامحمایتگریمابایدبهوضوحیکچراغراهنماییباشد.

کمپین شما  به  نقیض  و  پیام های ضد 
آسیب      می رسانند! یک کمپین باید 
حمایت گران  باشد!  داشته  پیام  یک 
با  جلسه  از  قبل  پیام  یک  سر  بر  باید 

تصمیم گیرندگان توافق کنند! به زمانی گذشته در البیگری اصطالح
کارمیرفتکهمردمدرالبییکهتل
ایاالتمتحده منتظرآمدنرئیسجمهور
میماندندتابتواننددرخواستهایشانرا

بااومطرحکنند.

شماسهدقیقهبرایرساندنپیامتانبهیک
تصمیمگیرندهزماندارید.تمرینکنیدبه

آنهاچهبگویید:

äبهچهچیزیمیخواهیددستیابید؟
äچرامهماست؟
äچگونهمیتوانیدبهآنبرسید؟
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شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

)SWOT/BEEMح.تحلیلنقاطقوتوضعف)تحلیل
تأثیرظرفیتداخلیکمپینوشرایطفراهم موفقیتتالشهایحمایتگرانهماتحت
این مطالعه  "SWOT/BEEM" تحلیل قرارمیگیرد.هدف بیرون توسطمحیط شده
عواملاست،بهگونهایکهنقاطقوتمانراافزایشدهیمونقاطضعفمانراازبین

ببریم.

نقاط میپردازد: مقوله چهار به SWOT تحلیل
قوت نقاط تهدیدها. و فرصتها نقاطضعف، قوت،
ونقاطضعفمسائلداخلیگروههستند.فرصتها
وتهدیدهابرایگروه،بیرونیهستندوبهمحیطکار

مربوطمیشوند.

SWOTBEEM

:)Strengths(نقاطقوت
تخصص،منابع،وتجربیات
سازمانیوهمچنینروابط

تثبیتشدهبادیگرسازمانها.

چگونهآنهاراگسترش
دهیم؟

نقاطضعف
)Weaknesses(:وجود
شکافدرتخصص،منابع،
تجربیاتوشبکهارتباطیبا

دیگرسازمانها.

چگونهآنهاراازبینببریم؟

فرصتها:امکانسرعت
بخشیدنبهکمپین.

چگونهآنهاراکشفکنیم؟

تهدیدها:رویدادهایا
شرایطیکهمانعیبرای

کمپینماهستند.

چگونهآنهارابهحداقل
برسانیم؟
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درانجامتحلیل"SWOT/BEEM"مابایدبرجنبههایمختلفکمپینمانتمرکزکنیم:

جنبهسازمانی:موقعیتیابیسازمانمان،مشروعیت،رهبری،تواناییسازماندهی
دیگران،پشتیبانیسازمانیبرایحمایتگری،مهارتهایارتباطاتعمومی.

جنبهفنی:آگاهیازموضوعیاتواناییبهکارگیریکارشناسانفنیدرکمپین؛
تواناییالبیگری،تحقیقیاکاررسانهاییابهکارگیریدیگرانبرایانجامآن؛

تواناییپیادهسازیوارزیابییککمپین.

تأثیر؛ باگروهتحت بادولت،رسانهها،و ایجادرابطه جنبهشبکهای:توانایی
تواناییهمکاریبامتحدان.

خ.سازماندهیمنابع
طرحماکاملنیستتازمانیکهمنابعکافیرابرایاجرایکمپینمانتضمیننکنیم.
یککمپینموفقنیازبهمهارتهایتکنیکی،تواناییسازماندهیحامیان،وبودجهبرای

پوششهزینههادارد.

سازمانمان داخل از را نیاز مورد منابع تمام نمیتوانیم اوقات گاهی حال، این با
سازماندهیکنیم.اینموضوعبهماانگیزهایجاداتحادمیدهد.چراکهاتحادبهمااجازه

میدهدتامنابعبیشتریبرایکمپینمانبهدستآوریم.

توجه داشته باشید!
در  را  حمایت گری  باید  مدیران 
طرح و فرآیند بودجه بندی ساالنه قرار 
که  است  معنی  بدان  این  بدهند. 
ممکن  حمایت گری  فعالیت های 
یک  از  که  باشند  داشته  احتیاج  است  

سال قبل پیش بینی شوند.
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شناساییمشکل■
درختمشکل

نظرسنجیعمومی■
تحقیق■

بررسیمنابع

روشهایتحقیق

برنامه■
اهدافومقاصد

شاخصها

ذینفعان

اهداف

استراتژی

پیام

نقاطقوت/ضعف

منابع

اجرا■
استراتژیالبیگری

استراتژیرسانهای

استراتژیائتالف

ارزیابی■

دراینمرحلهماآمادهایمتابرنامهعملیاتیاولیهراتهیهکنیم.جدولصفحهبعد،نمونهای
ازیکبرنامهعملیاتیرابادرنظرگرفتنخطراتومفروضاتهرفعالیتی،تعیینمسئولیت

وتشخیصمنابعالزمدرونیکبازهزمانیخاصارائهمیکند:

باشد  موفق  نمی تواند  حمایت گری 
بودجه  انگیزه  با  صرفا  که  هنگامی 
برانگیخته شده باشد: بلکه باید ریشه در 
یک نیاز درک  شده جامعه داشته باشد 
و توسط فعاالن و حامیان متعهد پیش  

برده شود.
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]گروههای[ابزاراندازهگیریشاخصهامقاصد
هدف

متحدان

درعرضدو
سال،دولت

سیاستیمعقولرا
تصویبمیکندتا
حمایتبیشتری

ازکسانیکه
تحتتأثیراسکان

مجددقرار
گرفتهاند،بهعمل

آورد.

دولتسیاست
اسکانمجدد

ملیراتصویب
میکند.

نسخهایاز
سیاستدولت

گزارشرسانهها
مبنیبرجزئیات
سیاستدولت

وزارتمربوطه

سازمانهای
بشردوستانهو

امدادرسان

حامیان)مالی(

رسانهها

اعضایشبکههای
سازمانهای
غیردولتی

بانکجهانی

برنامهعملیاتیکمپینحمایتگری



بازهزمانیمنابعمسئولمفروضاتخطراتفعالیتها

ایجاد
استراتژیدر
میاناعضای

ائتالف

البیگری
بامقامات
دولتاز

طریقجلسات
مستقیمیا

کارگاههای
آموزشی

سازماندهی
کمپین

رسانهایبرای
بسیجعموم

مردم

اگر
خشکسالی

کنونی
ادامهیابد
وبرداشت

محصولتحت
تأثیرقرار

گیرد،احتمال
داردمقامات
دولتیآنقدر
مشغولشوند
کهنتوانندبر
رویسیاست
اسکانمجدد

کارکنند.

رسانهها
پشتیبانکمپین
خواهندشد.

مخالفت
جدیعلیه
اینکمپین
سازماندهی

نمیشود.

کمیته
جهتدهی

ائتالف

عضو)اعضای(
کمیتهبا
ارتباطبا
ردههای

باالوتجربه
البیگری

عضوائتالف
باتجربهو
ارتباطات
رسانهای

اعضای
ائتالفبا
پیوندهای
اجتماعی

البیگری
وتخصص
رسانهای

موادآموزشی
برایتصمیم-
گیرندگانو
عموممردم

زمانیبرای
پخشبرنامه
رادیوییو

تلویزیونی)در
صورتلزوم(

زمان،کوشش
وتشکیالت

برای
سازماندهی
عموممردم

یکتادو
سال
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مرحله چهارم: اجرا
زمانیکهماتصمیمبهاقداممیگیریم،سهاستراتژیاصلیحمایتگریوجوددارد:

استراتژیI:کارمستقیمبامقاماتدولتی)البیگری(،■
استراتژیII:کاربارسانهها،و■
استراتژیIII:ایجادائتالف.■

اجازهدهیدایناستراتژیهاراباجزئیاتبیشتریمرورکنیم.

استراتژیI:البیگری
باآنهاست، مستقیم برتصمیمگیرندگان،مالقات اثرگذاری راه بهترین درحالیکه
متوجه ما البیگریهای بیشتر که آنجایی از داریم. البیگری استراتژی به نیاز ما

سیاستهایدولتاست،اهدافمامقاماتدولتیخواهندبود.

کمپین موفقیت در زیادی قدرت کارکنانشان و قانونگذاران، دولتی، مقامات
جهتگیری در بهسزایی تأثیر میتواند مخالفتشان یا پشتیبانی دارند. حمایتگری
کمپینداشتهباشد.اینبخشبهاینکهچگونهمیتوانیمروابطمحکمیبااعضایدولت

ایجادکنیموآنهارابرایاجرایراهحلپیشنهادیمانترغیبکنیم،میپردازد.
موضوعاتیکهدرادامهمیآیندعبارتنداز:

الف.روندقانونگذاریچیست؟
ب.البیگریراشروعمیکنیم؟)نقطهآغاز(

پ.چهچیزهایدیگریبایددرموردروندقانونگذاریبدانیم؟
ت.چگونهقانونگذارانراتحلیلمیکنیم؟

ث.چگونهمیتوانیمدالیلقانعکنندهبرایقانونگذارانبیاوریم؟
ج.چگونهمیتوانیمفرصتهاییبرایدیدارباقانونگذارانایجادکنیم؟

اجازهدهیدبهموضوعاولبپردازیم.

الف.روندقانونگذاریچیست؟
بهمنظوراستفادهازقدرتماندرجهتمتقاعدکردناعضایدولتبرایاجرایاهداف

حمایتگریمان،نیازبهدرکساختاردولتوروندقانونگذاریداریم.
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ساختاردولتلبنان◘
جمهوریلبنانیکدموکراسیپارلمانیبراساسچارچوبتخصیصدینیاستکهدر
آنمناصبکلیدیبارعایتتناسببهجوامعمختلفمذهبیتخصیصدادهمیشوند.
)توجهداشتهباشیدکهبحثساختاردولتدراردنوفلسطیندرضمایمآمدهاست.(

رئیسجمهور

مدیریت
وعدالت

اطالعاتو
مخابرات

امور
خارجی

آموزشملی،
آموزشعالی،
وفرهنگ

کشاورزیو
گردشگری

فناوریاطالعات
ومهاجران

امورخارجی
ومهاجران

بهداشت
عمومی،کارو
اموراجتماعی

محیطزیست

دفاعملی،
امورداخلیو
شهرداریها

حقوقبشر

کارهای
عامالمنفعه،حمل
ونقل،انرژی

وآب

امورمالی
وبودجه

اقتصادملی،
تجارت،صنعتو
برنامهریزی

امور
مهاجران

زنانو
کودکان

رئیسمجلس

کمیتههایمجلس
وزارتخانهها

نخستوزیر

قوهمقننه

کابینهمجلس

قوهمجریه

آوارگان

محیطزیست

اطالعرسانی

دفاعملی

اموراجتماعی

فرهنگ

انرژیوآب

صنعت

کار

کارهای
عامالمنفعهو
حملونقل

کشاورزی

آموزشو
آموزشعالی
امورخارجی
ومهاجران

دادگستری

بهداشت
عمومی

جوانانو
ورزش

امورمالی
وبودجه
اقتصادو
تجارت

مالی

کشورو
شهرداریها
پستو
مخابرات

گردشگری

جامعه اعضای دموکراسی، یک در
مدنیحقووظیفهدارندبامقاماتدولتی
صحبت دولت عملکرد نحوه مورد در
که است مدنی جامعه نقش این کنند.
انتخابات و قانونگذاری فرآیندهای از
برهردویآنها عادالنهحمایتکندو

نظارتکند.

یک دموکراسی چیست؟ دموکراسی
سیستمحاکمیتاستکهمردم،بهصورت
منتخب، نمایندگان طریق از یا مستقیم
قدرتوحقتغییرسیاستهاورویههارا

بهمنظورپیشرفتجامعهدارند.
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قوهقضائیه

قوهمجریه
است. )کابینه( وزیران شورای و نخستوزیر رئیسجمهور، شامل مجریه قوه
مورد در مذاکرات و میآورد در اجرا به را مجلس مصوب قوانین رئیسجمهور
انعقادوتصویبکنوانسیونهایبینالمللیراباموافقتنخستوزیربهعهدهدارد.
ارائه مجلس به را کابینه توسط او به شده ارائه قوانین پیشنویس رئیسجمهور
میدهد.ریاستکابینهبانخستوزیراستوسیاستعمومیدولتدرهمهزمینهها
راتنظیممیکند،لوایحواحکامسازمانیراآمادهوتصمیماتالزمبرایاجرایآنها
رااتخاذمیکند.کابینهپیشنویسقوانینواحکامراتنظیممیکندوتصمیماتالزم
برایاجرایآنهارااتخاذمیکند.کابینهبراجرایقوانینوفعالیتتمامنهادهای

دولتینظارتمیکند.

شورایقانون
اساسی

شورایعالی
قضایی

سیستمدادگاهقضایی

سیستمقضاییلبنان

سیستمدادگاهاداری

دادگاههایکیفریدادگاههایحقوقی

دادگاههاینظامی دادگاههایعمومیکیفری

دیوانعالیکشور

دادگاهبدوی
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قوهمقننه
پارلمانلبنانیکنهادتکمجلسیاستکه128عضوداردکهمتناسببافرقههای
مختلفمذهبیمنصوبشدهاندوازطریقرأیمستقیممردمبراییکدورهچهار
سالهانتخابمیشوند.نقشاصلیمجلس،تصویبقوانینیاستکهلبنانرااداره
میکنند.مجلس17کمیتهدائمیداردومیتواندکمیتههایموقتیبرایاجرایهر
پروژهویامطالعهایایجادکندکهباپایانپروژهمنقضیمیشوند.کمیتهمدیریتو

عدالت،مسئولرسیدگیبهپیشنویسلوایحاست.

قوهقضاییه
مسئول که است کشور عالی دیوان اول رئیس با قضایی عالی شورای ریاست
انتصاباتقضاییومجازاتاست.دیوانعالیکشور،دادخواستهاراازدادگاه
تجدیدنظردریافتمیکند.ایندیوانشاملدفتردادستانعمومیاست.همچنیناین
دیواناختالفاتبیندادگاههایتجدیدنظروبدویراحلوفصلمیکند.شورای
قانوناساسینهادیمبتنیبرقانوناساسیومستقلباکارکردیقضاییاست.نقش
شوراانطباققوانینومتونمختلفیکهقدرتقوانینرادارندباقانوناساسیاستو
بهحلوفصلاختالفاتوچالشهایناشیازانتخاباتریاستجمهوریومجلس
میپردازد.شورااز10عضوتشکیلشدهاستکهنیمیازآنهاتوسطمجلسونیمی

توسطکابینهتعیینشدهاند.
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روندقانونگذاریدرلبنان◘
میشود. تبدیل قانون به پیشنویس کهچگونهیک میدهد قانونگذاریشرح روند
تمامیکشورهایدموکراتیکروندقانونگذاریمخصوصخودرادارند.تصورکنید

میخواهیمقانونیرادرلبنانتصویبکنیم:

1الف

کابینهوزیر

نمایندگانمجلس
)1-10(

رئیس
مجلس

کمیته1

کمیته2

ککمیته3
شتر

هم
میت
ک

23

1ب

یکوزیرپیشنویسیک
الیحهراتهیهمیکند.

کابینهرأیبهارائهپیشنویس
الیحهبهرئیسمجلسمیدهد.

الیحه پیشنویس مجلس رئیس
یا یک به را پیشنهادی قانون یا
الزم اگر میفرستد. کمیته چند
کمیته میتواندیک رئیس باشد،

مشترکتشکیلدهد.

یکیازاعضایمجلسیابیشتر
)امانهبیشتراز10نفر(میتوانند

قانونپیشنهادیراارائهکنند.
بیشترینروندقانونگذاریدر
لبناناینگونهصورتمیگیرد.

گزینه1#
پیشنویسالیحه
توسطیکوزیر
ارائهشدهاست.

گزینه2#
توسطیک

نمایندهمجلس
ارائهشدهاست.

مبارزه  در  مهمی  نقش  مدنی  جامعه 
از  استفاده  با  نابرابری  و  بی عدالتی  با 
روند قانون گذاری از دو راه کلیدی ایفا 

می کند:
با  البی گری  و  قانون  پیش نویسی 

مقامات دولتی

وجود قوانین با مرتبط مشکل نوع سه
دارد:اولینمشکلایناستکهکلمات
هستند. تبعیضآمیز قوانین در موجود
دوماینکهممکناستقوانیناصالاجرا
نهایت در نشوند. اجرا منصفانه یا نشوند
باشد، داشته وجود قانونی اگر اینکه،
مردمممکناستازآنبیاطالعباشندیا
وجودسنتهااجرایآنرامشکلکرده

باشند.



مجمع
عمومی

رئیسجمهور

۴

5ب6

5الف

عمومی مجمع رئیس، سپس
فرا رأیگیری برای را مجلس
میخواند.الیحهبایدرأیاکثریت
تا آورد بدست را 50درصد+1
تصویبشود.

رئیسجمهورباامضاالیحهآنرا
تبدیلبهقانونمیکند.پسازآن
قانوندرروزنامههایرسمیمنتشر

میشود.

رأیاکثریتدوسومبرایباطل
کردنوتویرئیسجمهور

الزماست.

و الیحه وتوی حق رئیسجمهور
مجلس رئیس به آن بازگرداندن

رادارد.

قانون گذاری  مورد  در  تحقیق  هنگام 
سایر  قانون گذاری  بررسی  معموال 
کشورها برای فهم چشم انداز بین المللی 

مفید است.
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کابینه وزیر

رئیس
مجلس

نمایندگانمجلس
)1-10(

ب.کجاالبیگریراشروعکنیم؟)نقطهآغاز(
زمانیکهدرککردیمچگونهپیشنویستهیهکنیموقانونگذاریراارزیابیکنیم،
نیازداریمبفهمیمازکجاتالشهایالبیگریخودراشروعکنیم.بهمنظورانجاماین
فرایند در مختلفی نقاط زیر نمودار کنیم. شناسایی را آغاز نقطههای داریم نیاز کار،
قانونگذاریدرلبنانراتوصیفمیکندکهاعضایدولتبااحتمالبیشتریطرحما

برایتغییررادرنظرمیگیرند.

اینجاالبیگریکنید!
اعضایوزارتخانههاوکارمندانآنهافرآیند
است ممکن میکنند. آغاز را قانونگذاری
وزارتخانهفرآیندقانونگذاریرابرایجامعه
مدنیازطریقکارگاهها،انجمنهاوبحثهای

عمومیشفافکند.

اینجاالبیگریکنید!
بیشترلوایحدرلبنان،توسطنمایندگانمجلس
ارائهمیشوند.یکیازآنهاراپیداکنیدکهاز
هدفشمادفاعکندوبهشمابرایپیداکردن
10نمایندهمجلسبرایارائهالیحهکمککند.



رئیسجمهورمجمععمومی

کمیته1

کمیته1

کمیته1

ک
شتر

هم
میت
ک

اینجاالبیگریکنید!
بررسی را لوایح که مجلس کمیته)های(
میکنندتاحدزیادیتحتتأثیرچگونگیبیان
الیحهقرارخواهدگرفت.ممکناستکمیته
از مدنی جامعه برای را قانونگذاری روند
طریقکارگاهها،انجمنهاوبحثهایعمومی

شفافکند.

اینجاالبیگریکنید!
میرسد، قوانین تصویب به نوبت زمانیکه
قدرتمندترین از یکی مجلس سخنگوی

افراداست.

برای کسب اطالعات بیش تر در مورد 
تهیه پیش نویس در قوه مقننه، ما منبع 

زیر را پیشنهاد می کنیم: 
Ann Seidman, Robert Seidman 
and Nalin Abeysekere, 
کتابچه  یک  قانون گذاری:  ارزیابی 
بوستون،  قانون گذاران،  برای  راهنما 

ماساچوست.۲۰۰۳
قابل دسترسی در:

www.iclad-law.org/
(فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

www.iclad-law.org/
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ساختاردولتدرپادشاهیاردنهاشمی◘
پادشاهیاردنهاشمی،سلطنتمشروطهموروثیودرآنپادشاهرئیسکشوراست.

پادشاهموروثی

امور
اداری

امور
اداری

کشاورزی

محیط
زیست

صنایعو
تجارت

کار

توسعه
سیاسی

ادارهامور
رئیسجمهوری

فرهنگ

امور
خارجه

اطالعاتو
مخابرات
امور
حقوقی

توسعهبخش
عمومی

امور
مجلس

حملو
نقل

انرژیومنابع
معدنی

آموزشعالی
وپژوهشهای

علمی

دادگستری

برنامهریزی
وهمکاری
بینالمللی

توسعه
اجتماعی

گردشگری
وآثارباستانی

آبو
آبیاری

دفاع

بهداشت

کشور

امور
شهری
امور

عامالمنفعهو
مسکن

مخابرات
وفناوری
اطالعات

وقف،امور
اسالمیو

اماکنمقدس

آموزشی،
فرهنگیو
جوانان

کاروتوسعه
اجتماعی

کمیتهآزادیهای
عمومیوحقوق

شهروندی

داراییو
اقتصاد

امورآموزشی،
فرهنگیو
رسانهای

امورحقوقی

کشاورزی
وآب

کشاورزی
وآب

انرژیومنابع
معدنی

جهتگیری
ملی

بهداشتو
محیطزیست

مناطق
روستایی

اموربینالمللیو
اعراب

مالیو
اقتصادی

فلسطین

خدماتعمومی،
گردشگریو
باستانشناسی

امور
خارجه

محیطزیست،
بهداشتو

توسعهاجتماعی

جمعیتو
توسعه

گردشگری
ومیراث

فرهنگی

نخستوزیررئیسمجلسنمایندگانرئیسسنا

وزارتخانههاکمیتههاکمیتهها

قوهمقننه

کابینه
مجلس
نمایندگان سنا

قوهمجریه
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دیوانعالی
کشور

دادگاه
تجدیدنظر

دادگاه
عمومی

قوهقضائیه

قوهمجریه
قوه است. اساسی قانون مدافع و مسلح نیروهای فرماندهکل دولت، رئیس پادشاه
را تفویضشدهاست.شاهنخستوزیر پادشاهوشورایوزیران)کابینه( به مجریه
انتخاب پادشاه مشورت با معموال را وزیران خود نوبه به او که میکند منصوب

میکند.ادارهکلیهاموردولتبهنخستوزیروکابینهسپردهشدهاست.

قوهمقننه
قوهمقننهبهطورمشترکبهمجلسملیوپادشاه
افراد مجلس از ملی .مجلس است شده واگذار
شده تشکیل نمایندگان مجلس و )سنا( برجسته
آن، رئیس جمله از سنا، مجلس اعضای است.
سناتورها تعداد میشوند. منصوب پادشاه توسط
نبایدازنیمیازاعضایمجلسنمایندگانتجاوز
قابل و سال چهار سناتورها خدمت مدت کند.
تمدیداست.مجلسنمایندگانشامل110عضو
است)باتوجهبهقانونانتخاباتفعلی(کهمستقیما
بارأیمخفیبرایمدتچهارسالتقویمیانتخاب
میشوند.اگرپاشاهبخواهدمیتوانداینمدترا
براییکدورهایکهکمترازیکسالوبیشتر

ازدوسالنباشدتمدیدکند.
انتخاب را خود رئیس خود، نمایندگان مجلس
میکند.بعضیازکرسیهادرمجلسبرایگروههای

اقلیتوششکرسیبرایزنانرزروشدهاست.

قوهقضاییه
سیستمدادگاهحقوقیسهمرحلهدارد.پروندههابرایاولینباردردادگاههایبدوی
یابازپرسیباتوجهبهشدتآنهارسیدگیمیشوند.تجدیدنظربرایهردودادگاه
بادادگاهتجدیدنظراست.دیوانعالیکشورپروندههایاستینافیدادگاهتجدیدنظر
رابررسیمیکند.دیوانعالیعدالتبهتمامیپروندههایاداریرسیدگیمیکند.
همچنیندادگاهتخصصیبرایرسیدگیبهمسائلفنیوجوددارد)مانندمالیاتو

گمرک(ودادگاههایمذهبیکهبهپروندههایمربوطافرادرسیدگیمیکنند.
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روندقانونگذاریدراردن◘
روندقانونگذاریشرحمیدهدکهچگونهیکطرحپیشنویسقانونمیشود.همه
میخواستیم ما کنید تصور دارند. را قانونگذاریخود روند دموکراتیک کشورهای

قانونیدرموردامورداخلیدراردنتصویبکنیم:

1الف

1ب

2

3

۴

به را طرح نخستوزیر
مجلسارجاعمیدهد.

به را طرح ورود مجلس رئیس
اعالممیکند،مجلسرأی مجلس
بهپذیرش،ردیااصالحآنمیدهد.

مجلسبرمادهبهمادهالیحهرأیمیدهد.
رأی کمیتهها توصیههای به همچنین
الیحه مجلس باشد، الزم اگر میدهد.
بهکابینه تهیهپیشنویسکاملتر برای را

ارجاعمیدهد.

مجلسنمایندگانکابینه

کمیتهمجلس10نمایندهمجلس

10نمایندهمجلسمیتواندپیشنهادی
این بدهد. ارائه الیحه یک برای

مکانیزمکمتراستفادهمیشود.

طرحبهکمیتهمجلسبرایبررسیو
توصیهفرستادهمیشود.



8الف7الف5

7ب

8ب7پ

6

7ت

مجلسسنا

کمیتهسنا

مجلسنمایندگان
وسنا

پادشاه

الیحهچهقبولوچهردشود،
سنا مجلس به رایزنی برای

فرستادهمیشود.

مجلس مصوب الیحه سنا اگر
برای الیحه کند، رد را نمایندگان
به مجدد رأیگیری و نظر تجدید

مجلسبرگرداندهمیشود.

امکانداردپادشاهالیحهراتصویب
کند.درآنصورت،بعدازانتشاردر
روزنامهرسمیبهاجرادرمیآید.

الیحهایکهتوسطهردومجلسسنا
شاه برای میشود تأیید نمایندگان و

فرستادهمیشود.

نمایندگان مجلس بین میتواند الیحه یک
به نتوانند اگر بدلشود. بارردو تاسه وسنا
توافقبرسند،جلسهمشترکپارلمانیگذاشته
میشود.الیحهبایدبهتصویبدوسوماکثریت
هریکازدومجلسوهردویآنهابرسد.
دوسوماکثریتوتویپادشاهراباطلمیکند.

پادشاهممکناستالیحه
راردکندوآنراباذکر
دلیلبهمجلسبفرستد.

بررسی را الیحه سنا کمیته
میکند. ارائه توصیههایی و
در سنا اعضای تمامی رأی
لحاظ توصیهای و ماده  هر
میشود.

الیحهایکهمجلسنمایندگانوسنا
راردکنند،مختومهمی آن هردو
شود.
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البیگری
درروندقانونگذاریبهدنبالفرصتبرایتأثیربرتصمیمگیرندگانباشید:

کابینه

10نماینده

مجلسنمایندگان

کمیتهمجلس

اینجاالبیگریکنید!
روند کارکنانشان و وزارتخانهها اعضای
قانونگذاریراشروعمیکنندوممکناست
در کنند. مشورت ذینفعان و کارشناسان با
توسط قانونی پیشنویس تهیه اغلب اردن
رسمی مقام دومین یا وزارتخانه کل دبیر
احتماال کابینه میشود. انجام وزارتخانه در

کمیتهایبرایبررسیالیحهخواهدداشت.

اینجاالبیگریکنید!
یکپیشنویسالیحهعالوهبراینکهتوسطوزارتخانه
مربوطتهیهمیشود،توسطادارهقانونگذاریکابینهکه

دردفترنخستوزیریقراردارد،بررسیمیشود.

اینجاالبیگریکنید!
روند که است ممکن نیز کمیته اعضای
اجازه و کنند شفاف را قانونگذاری

مشورتبدهند.

اینجاالبیگریکنید!
رئیسمجلسنمایندگاندرروند

قانونگذاریموثراست.



مجلسسنا

مجلسنمایندگان
وسنا

پادشاه

کمیتهسنا

اینجاالبیگریکنید!
برایریاستمجلسالبیگریکنید.

اینجاالبیگریکنید!
خواهند آماده توصیههایی سنا کمیته اعضای

کردکهتمامسنابهآنرأیمیدهند.
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ساختاردولتفلسطین◘
موقت تشکیالت یک عنوان به 1۹۹۴ سال در )PNA( فلسطین خودگردان دولت
خودگردانتأسیسشدکهکرانهغربیروداردنونوارغزهراادارهمیکند.ساختار
دولتخودگردان،دموکراتیکوپارلمانیاستوبراصولتکثرگراییوتضمینحقوق
وآزادیهایشهروندانبناشدهاست.حاکمیتملیمتکیبهمردمیاستکهازطریق

همهپرسی،انتخاباتعمومییانمایندگانمنتخب،منبعقدرتهستند.

رئیسجمهور

رئیسشورای
قانونگذاری

فلسطین

نخستوزیر

وزارتخانهها کمیتههای
دائمی

داخلی
امور
اقتصادی

بودجهو
امورمالی

اورشلیم امور
حقوقی

امور
پناهندگان

نظارتبر
حقوقبشرو
آزادیهای
عمومی

امورارضیو
مقاومتدربرابر
اسکاناسرائیلیها

آموزش
وامور
اجتماعی

کمیتهمنابع
طبیعیو
انرژی

امور
سیاسی

قوهمجریهقوهمقننه

شورای
قانونگذاری
فلسطین

کمیتهها

آموزشو
آموزش
عالی

امورخارجه

کشور

اموردولت
محلی

مخابرات

جوانانو
ورزش

فرهنگ

امورمحیط
زیست

صنعت

دادگستری

کارهای
عامالمنفعه

حملو
نقل

کشاورزی

انرژی
ومنابع
طبیعی

بهداشت

امور
اورشلیم

برنامهریزی
وهمکاری
بینالمللی
گردشگری
وآثار
باستانی

اقتصادو
تجارت

دارایی

اطالعرسانی

کار

امور
اجتماعی

وقف
وامور
مذهبی



قوهقضائیه

دادگاهعالی
قانوناساسی

دادگاه
تجدیدنظرو
دیوانعالی

شورایعالی
قضایی

دادگاه
تجدیدنظر

دادگاه
بدوی

دادیاری
محلی
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قوهمجریه
است. فلسطین در مجریه قوه نقش ایفاکننده )PNA( فلسطین خودگردان دولت
میشود. انتخاب شهروندان توسط مستقیماً که است رئیسجمهور با آن ریاست
رئیسجمهور،رئیسحکومتاستودولتخودگردانرادرانجاموظایفواعمال

قدرتدرمطابقتباقانوناساسیکمکمیکند.
دولتخودگردانفلسطیننهادعالیاجراییواداریستکهمسئولیتاجرایقوانین
تنظیمشدهتوسطشورایقانونگذاریفلسطینرابرعهدهدارد.دولتخودگردان
فلسطینازنخستوزیروحداکثر2۴وزیرتشکیلشدهاست.دولتسیاستکلی
رادرحوزهاختیاراتخودباتوجهبهبرنامهتصویبشدهدرشورایقانونگذاری
بسطمیدهد.دولتسیاستهایکلیراکهتوسطمقاماتمربوطهراجعبهآنتوافق
شدهاجرامیکند.دولتبودجهعمومیراتنظیممیکندوآنرابهقوهمقننهارائه
میکند.آمادهسازی،پیگیریونظارتبرنهادهایاداریرانیزبرعهدهدارد.دولت
براجرایقوانیننظارتداردوازمطابقمقرراتبودناطمینانحاصلمیکند.دولت
صدور قانونگذاری، شورای به قوانین پیشنویس تسلیم حق فلسطین خودگردان

تقاضانامهواتخاذاقداماتالزمبرایاجرایقوانینرادارد.

قوهمقننه
شورای است. فلسطین در مقننه قوه نقش ایفاکننده فلسطین قانونگذاری شورای
قانونگذاریفلسطینیکنهادتکمجلسیواز132عضومنتخبتشکیلشدهاست.
دولت که آنجایی )از است. گذار مرحله از عبور قانونگذاری شورای مأموریت

خودگردانبهعنوانیکساختارموقتطراحیشدهبود(
وظایفاصلیآنعبارتاستاز:

1 تأسیسووحدتنظامحقوقی.
2 پاسخگویی،شفافسازیوتضمین. پارلمانیمدرنهمچون ارتقایسنتهای

تفکیکقوا
3 از. گستردهتری طیف کردن درگیر و دموکراسی برای بسترسازی و ترویج

رأیدهندگاندرتصمیمگیریها
۴ جلبحمایتوسیعوکمکهایحقوقِیاعرابوجامعهبینالمللبرایتحکیم.

مواضعسیاسیوملیفلسطین
5 ایجادارادهسیاسیبرایتوسعهکارکمیتههایموضوعی.
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قوهقضاییه
مرجعقضاییمستقلاستوسلسلهمراتبیازدادگاههادرانواعوسطوحمتفاوتآنرا
تشکیلمیدهند.شکلواختیاراتآنتوسطقانونتنظیممیشودواحکامشرامطابق

باقانونصادرمیکند.
شورایعالیقضاییدرموردپیشنویسقوانینیکههرگونهموضوعمربوطبهمرجع

قضاییازجملهدادستانعمومیراتنظیممیکنند،نظرمیدهد.
دیوانعالیبهصورتموقتتماموظایفمحولشدهبهدادگاههایاجراییودادگاه
قضایی اینکهآنوظیفهدرحوزهسمت مگر میدهد انجام را اساسی قانون عالی

دیگریومطابقباقوانینموضوعهباشد.
قانون با مقررات سایر و قواعد لوایح، قوانین، انطباق اساسی قانون عالی دادگاه
اساسیرابررسیمیکند،متونقوانینپایهایومقرراتراتفسیرمیکندوتعارضهای
صالحیتیبینطرفهایقضاییوطرفهایاداریدارایصالحیتقضاییراحلو

فصلمیکند.
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3ب3الف1الف
قانوناساسیبهکابینهوزیراناجازهمیدهدتا
پیشنویسقوانینراتهیهکنندیاقوانینموجود
به مالحظه برای را آنها و کنند اصالح را

شورایقانونگذاریتقدیمکنند.

به رأی قانونگذاری شورای
صورت به الیحه رد یا پذیرش
کلیمیدهد.درصورتپذیرش،
بحثیدرموردجزئیاتالیحهدر

اینمرحلهصورتنمیگیرد.

شود، رد الیحه اگر
جلسه همان طی نمیتواند
شود. تسلیم شورا به دوباره
بااینحال،میتوانددوباره
ارائه آتی جلسه یک در
در جلسه دو شورا شود.
سالبرگزارمیکند،درماه

مارسوسپتامبر.

کابینهوزیر

کمیتهمربوطه
PLC

عضویاکمیته
PLC

شورای
قانونگذاری
فلسطین
)PLC(

1ب

2 کمیته هر یا قانونگذاری شورای عضو هر
یا الیحه یک میتواند قانونگذاری شورای
پیشنهاداصالحینسبتبهقوانینموجودرابه
شورایقانونگذاریتقدیمکند.پیشنهادباید

بادلیلهمراهباشد.

فلسطین قانونگذاری شورای
مربوطه کمیته به را الیحه
و بررسی را مسأله میفرستدکه

یکتوصیهآمادهمیکند.

روندقانونگذاریدرفلسطین◘
بهمنظورحمایتگریموفق،مهماستکهواقعیتروندقانونگذاریدرفلسطیناشغالی،
پروسههایتصویبیااصالحقوانینوفعالیتهایحمایتگرانهایراکهمیتوانددرهر
مرحلهانجامشوددرککنیم.دوگزینهبرایارائهیکالیحهدرفلسطینوجوددارد.
اولاینکهکابینهمیتواندطرحیرابهشورایقانونگذاریفلسطینتسلیمکند.گزینه
دیگرآنکه،یکعضوشورایقانونگذارییایککمیتهمیتواندالیحهایراپیشنهاد

کند.
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کمیته
حقوقی
 PLC

مجمع
عمومی
 PLC

کابینه

اعضای
 PLC

مجمع
PLCعمومی

رئیس
جمهور

ماده الیحه اول. قرائت
کامل جلسه در ماده به
شورایقانونگذاریخوانده
به رأی اعضا میشود.
درخواست یا رد، تصویب،
تغییراتدرموادمیدهند.

در باید دوم قرائت
از بعد ماه یک عرض
بحث برای اول قرائت
درباره رأیگیری و
اعمال برای موادیکه
جلسه در اصالحات
اولانتخابشدهبودند،

انجامشود.

دوم، قرائت از پس
نظرات میتواند کابینه
مورد در را خود
پیشنویسقانونبدهد
کتبی توصیههایی و
تسلیم تغییرات برای

کند.

برای سوم بار قرائت
رأیگیری و بحث
دربارههرگونهاصالحات
بیشتربرگزارمیشود.

کمیتهحقوقیمسئول
ارائهالیحهدرشکل
است. قانونی نهایی
به نهایی پیشنویس
کمتر نباید PLC
از قبل روز سه از
جلسهایکهدرمورد
آنبحثخواهدشد

تسلیمشود.

کمیتهحقوقیمسئول
الیحهای اصالح
توسط که است
PLC مجمععمومی
شده درخواست
برای را آن باید و
آماده دوم قرائت

کند.

نیز مجلس اعضای
میتوانندتوصیههایی
کتبیبرایاصالحات

تقدیمکنند.

امضای با رئیسجمهور
قانون را آنها لوایح،
روزنامه در و میکند
روز سی طی در رسمی
قانون این میکند. منتشر
انتشار از روز سی از بعد

اجراییمیشود.
وتوی حق رئیسجمهور
به آن برگرداندن و الیحه

رئیسمجلسرادارد.
در دو-سوم اکثریت رأی
برای قانونگذاری شورای
وتوی حق کردن باطل
الزم ریاستجمهوری

است.
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البیگری
درروندقانونگذاریبهدنبالفرصتهابرایتأثیردرتصمیمگیرندگانباشید:

اینجاالبیگریکنید!
وزیر یک که کنید کاری
قانون یک به که شود قانع
جدیدیامتممنیازاست.اگر
وزیرمتقاعدشود،الیحهرا
بهکابینهمعرفیخواهدکرد.

اینجاالبیگریکنید!
را دولت در دیگر وزرای
الیحه از که کنید ترغیب
در الیحه تا کنند حمایت
سپس شود. تصویب کابینه
توضیحی بیانیه تهیه در
کنید کمک الیحه  همراه
تغییر برای منطقی مبنای تا

قانونراارائهدهد.

اینجاالبیگریکنید!
شورای اعضای سایر با
البیگری قانونگذاری
کنیدتاآنهارامتقاعدکنید
از عمومی بحث طی در

الیحهحمایتکنند.

اینجاالبیگریکنید!
یا وزیر یک نشدید موفق شما اگر
بهضرورتوجودیک نسبت را کابینه
الیحهمتقاعدکنید،بایکعضوشورای
قانونگذاری کمیته یا قانونگذاری
البیگریکنید.اگرآنهامتقاعدشوند
برایمالحظه یااصالحیهرا یکالیحه
بهشورایقانونگذاریتقدیمکنند،این

مسیرآسانتریبرایپیگیریاست.

اینجاالبیگریکنید!
جلسات در حضور با میتوانند البیگران
روابط ایجاد با ساده، ناظران عنوان به کمیته
دالیل ارائه با و کمیته، اعضای با قوی
همکاری کمیته با الیحه برای متقاعدکننده
کند.اینامرمهمیاستبهعلتاینکهکمیته
تهیه گزارش قانونگذاری شورای کل برای
اعضایشورا نظرسایر بر میکندوگزارش

تأثیرمیگذارد.

کابینهوزیرانوزیر

عضویاکمیته
PLC

شورای
قانونگذاری
فلسطین

PLC

کمیتهمربوطه
PLC



اینجاالبیگریکنید!
بهاعضایکمیته ارائهاستدالالتحقوقی برای
آنها به که بازرسانی و کارکنانشان حقوقی،
را آنها کنید. تالش سخت میدهند مشاوره
یا موضوع مورد در آموزشی کارگاههای به
برای تقاضا که کنید دعوت گردهماییهایی
دارید توان در هرچه میکنند. نمایان را الیحه
برایمتقاعدکردنکمیتهحقوقیقبلازبازبینی

انجامدهید!

اینجاالبیگریکنید!
حالوقتآناستکهیکوزیررابرای
متقاعد وزیران هیأت به نظرات ارسال
کنیم.باتمامیاعضایهیأتوزیرانکار
متقاعدکنیدکهنظرات تاآنهارا کنید
شورای به رسما را آنها  و بپذیرند را
کنند. تقدیم بحث برای قانونگذاری
میتواند روش این میدهد نشان تجربه

بسیارموثرباشد.

کمیتهحقوقی
PLC

مجمععمومی
PLC

کابینه
مجمع
عمومی
PLC

رئیسجمهور

PLCاعضای
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پ.چهچیزهایدیگریبایددرموردروندقانونگذاریبدانیم؟
پسازدرکفرآیندقانونگذاری،نکاتدیگرینیزبایددرکشوند:

روندهایتصمیمگیریرسمی/غیررسمی.تصمیماتمیتوانندبهطوررسمیاتخاذ
شوندباتوجهبهپروسههایموردنیازمانندرأیگیریدرکمیته–یابهطورغیررسمی
بدانیمتصمیماتی داریم نیاز ما پاسخگویی. به نیاز بدون بهعبارتدیگر اتخاذشوند،
کهمربوطبههدفحمایتگریماست،چگونهگرفتهمیشوند.آیاآنتصمیماتدر
یککمیتهکهمبتنیبرثبتجزئیاتجلسهوآرااستگرفتهمیشوند؟یارئیسکمیته
بهصورتغیررسمیدرخارجازمحیطکمیتهتصمیممیگیرد؟اگرتصمیماتبهطور
رسمیگرفتهمیشوند،ماازطریقرسمیکوششمیکنیمتاموضوعماندردستورکار
کمیتهقرارگیرد.اگرتصمیماتغیررسمیگرفتهمیشوند،مابایدبهالبیگریپشت
صحنهباتصمیمگیرندگانویاهدفثالثیکهمیتواندبرتصمیمگیرندگانتأثیربگذارد

اتکاکنیم.

رویدادهای حمایتگریمان، فعالیتهای آمادهسازی منظور به داریم نیاز ما تقویم.
کنیم. شناسایی قبل از میدهند قرار تاثیر تحت را تصمیمگیری روند که تقویمیای
بدانیمچهزمانی باید بودجهمربوطمیشود، بهتخصیص ما اگرکمپینحمایتگری

بودجههایملیومحلیآمادهمیشوند.

وقایعوشرایطمربوطه.درنهایت،مانیازداریموقایعکنونیوشرایطیکهممکناست
نتیجهکمپینماراتحتتأثیرقراردهندشناساییکنیم.دردورههایتنشمدنی،مسائلی
مانندحقوقزنان،بهعنوانمثال،اولویتکمتریپیدامیکنند.اگرفعالیتمجلسبه
حالتتعلیقدرآمدهباشد،کاریککمپینحمایتگریکهبرتغییرقانونتمرکزکرده
است،متوقفمیشود.قانونگذاراناگردرحینکمپینانتخاباتیباشند،ممکناست

بیشتر)یاکمتر(بهیکموضوعتوجهکنند.

تحلیلروندتصمیمگیریوشناساییوقایعیکهکمپینراتسهیلمیکندویامانعیبرای
آنمیشود،میتواندمارادربرنامهریزیفعالیتهایمانبرایاطمینانازحداکثرتأثیر

کمککند.

آن زمان کردیم، درک را البیگری شروع نقاط و قانونگذاری روند ما که حاال
فرارسیدهاستکهدرمورداینکهکدامقانونگذاررامیخواهیمموردهدفقراردهیم،

فکرکنیم.
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کلمات  اوقات  گاهی  حمایت گران 
»البی گری« و »حمایت گری« را اشتباه به جای 
هم به کار می برند. کمپین های حمایت گری 
جمله  از  بسیاری  فعالیت های  موفق، 
سازمان دهی کارگاه های آموزشی، تظاهرات، 
راهپیمایی، و مالقات با مقامات دولتی برای 
را  خود  حمایت گری  اهداف  به  دست یابی 
اجرا می کنند. فقط جلسات با مقامات دولتی، 
تنها  البی گری  می شود.  خوانده  البی گری 
یکی از روش هایی است که ما برای رسیدن 

به هدف حمایت گری استفاده می کنیم. 

ت.چگونهقانونگذارانراتحلیلمیکنیم؟
پسازدرکفرآیندقانونگذاری،نکاتدیگرینیزبایددرکشوند:

البیگریهنرمتقاعدکردنمقاماتدولتیبرایحمایتازیکقانونیامخالفتباآن
قانونواجرایآناست.دریککمپینحمایتگریکهبهدنبالتغییرقانونیاست،
البیگری-دیدارمستقیمباقانونگذاران-بخشضروریفعالیتهایحمایتگریما
است.درالبیگریبامقاماتدولتی،بایدانواعمختلفقانونگذارانرادرمواضعنفوذ

شناساییکنیم.
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میتوانقانونگذارانرابهپنجگروهتقسیمکرد.هرگروهبهاستراتژیارتباطیمتفاوتی
نیازدارد:

استراتژیارتباطیتوصیفنوع

قهرمان

قهرمان
)فعالیتبه
عنوانیک
قهرمان(

قهرمانان،قانونگذارانیهستندکه
کمپینحمایتگریماراباوردارند
وفعاالنهازآنحمایتمیکنند.
آنهاپیامهایحمایتگریمارا
بهسایرقانونگذارانمیرسانندو
سخنگویانآشکارکمپینهستند.

بهقهرماناناطالعاتموثقبدهید
کهبتوانندازآنهابرایمتقاعد
کردنسایرقانونگذارانبرای
پیوستنبههدفمااستفادهکنند.

متحددوست
متحدان،قانونگذارانیهستندکه
ازکمپینحمایتگریماپشتیبانی
میکننداماهنوزدرآنمشارکتیا

کمکبسیارینکردهاند.

تالشکنیدمتحدانرابرای
مشارکتبیشتردرکمپینمتقاعد

کنید.

بیطرفبیطرف
بیطرفانقانونگذارانیهستند

کهنسبتبههردوطرفموضوع
تعهدیندارند.

بیطرفاناهدافاصلیتالشهای
البیگریماهستند.نیازداریمکهاز
متحدانوقهرمانانمانبرایکشاندن
آنهابهسمتخوداستفادهکنیم.

مخالفمخالف
معتدل

مخالفانمعتدل،قانونگذارانی
هستندکهقطعاعلیهمارأیخواهند
دادامازمان،منابعیاتمایلیبرای

اقدامعلیهماندارند.

سعیکنیدازفعالترشدنو
بلندترشدنصدایمخالفانمعتدل
کمپینحمایتگریجلوگیری

کنید.

مخالفاندشمن
سرسخت

مخالفانسرسخت،کسانی
هستندکهبرایشکستهدف
حمایتگریماکارخواهندکرد.

مابایددالیلروشنیارائهدهیمکه
چراسایرقانونگذاراننبایدبهدسته

مخالفانسرسختمابپیوندند.

درک را قانونگذاری روند که حال
که را قانونگذارانی و کردهایم
دهیم قرار هدف مورد میخواهیم
تهیه بعدی مرحله کردهایم، شناسایی
از حمایت برای قانعکننده استدالالت

موضعحمایتگریماناست.

هر زمان که امکان پذیر باشد، نیاز داریم 
مسأله مان  به  را  قانون گذار  یک  عالقه 
برای  ما  اگر  مثال،  برای  کنیم.  جلب 
کاهش خشونت علیه زنان حمایت گری 
می کنیم، زنی که نماینده مجلس است و 
از خشونت رنج برده است، یک متحد 

خوب خواهد بود. 
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ث.چگونهمیتوانیمبرایقانونگذاراناستداللهایقانعکنندهتهیهکنیم؟
اعضایدولتقدرتتأثیرگذاریدرروندقانونگذاریرادارنداماممکناستباکمپین
حمایتگریماآشنانباشند.یکیازچالشهاایناستکهقانونگذارانمعموالمشغله
بسیاردارندووقتمطالعهاسنادومدارکراندارند.قبلازاینکهباآنهامالقاتکنیم،
ازاستداللهای استفاده با ما بیانگرموضعحمایتگری تهیهمطالبیداریمکه به نیاز
برگه گزارش، صورت به اجرایی2 خالصه توجیهی1، برگه مانند: است، قانعکننده
اطالعات3،یاسخنرانی.مااینمطالبراتهیهمیکنیمچونمیخواهیمقانونگذاراناز

آنهادراستداللهایخوداستفادهکنند.

1. briefing paper
2. executive summary
3. factsheet

برگهتوجیهی
برگه میکند. راخالصه ما حمایتگری موضع که است کوتاه سند یک توجیهی برگه

توجیهینبایدازیکتادوصفحهتجاوزکندوشاملپنجعنصراست:

1-پیشینهموضوع
2-داستانهایشخصیمربوطبهموضوع
3-راهحلهایپیشنهادیبرایموضوع

۴-اقدامدرخواستیکهقانونگذاربرایرسیدگیبهموضوعبایدانجامدهد.
5-اطالعاتتماس)نام،شمارهتلفنوآدرسایمیل(

پیک های کمپین باید نقل کردن (یا در 
پنج  کردن!(  حفظ   حتی  ایده آل  حالت 
عنصر برگه توجیهی را تمرین کنند تا 
بتوانند هنگام جلسه با یک عضو دولت 
خود را طبیعی و با اطمینان نشان دهند.
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خالصهاجرایی

یکگزارشباهراندازهایبایددرآغازیکخالصهاجراییداشتهباشد.اینخالصه
اجرایینبایدبیشازدوصفحهباشدوبایدتمامنکاتاصلیگزارشکاملراارائهکند.

برگهاطالعات

قانونگذارانبایدبتوانندبهسرعتبهاطالعاتکلیدیمربوطبهمسألهحمایتگریما
دسترسیپیداکنند.برگهاطالعاتنکاتاصلییکبرگهتوجیهیشاملشرحمشکل،
عللواثر،ومزایایراهحلپیشنهادیراخالصهمیکند.برگهاطالعاتبایدبهزبانساده
تهیهشودوآماربهدستآمدهازمنابعمعتبررابرجستهکند.درنهایت،یکبرگهاطالعات

بایددادههایمربوطبهمشکلوراهحلپیشنهادیرادرزمینههایمختلفارائهکند.

مطالبسخنرانی

از قانونگذاران کردن مطلع نحوه درباره خالقانه صورت به که است مهم ما برای
تالشهایحمایتگریمانفکرکنیموبهآنهاکمککنیمکهبهدیگراننیزاطالع
بدهند.هرزمانکهمابتوانیمبحثدرموردمسألهمانرابرایقانونگذارانآسانکنیم،
شانسنتیجهمثبتبرایکمپینمانراباالبردهایم.ارائهاسالیدهایالکترونیکیازجمله
نمودارهاوسایرجلوههایبصریبهقانونگذارانروشیبرایدستیابیبهاینامراست.

آموختهایم. را قانونگذاری تحلیل چگونگی و قانونگذاری روند تاکنون ما
را قانعکننده استداللهای و شناسایی را هدفمان مورد قانونگذاران همچنین ما
ارائه و آنها با دیدار فرصتهای ایجاد ما البیگری وظیفه آخرین کردهایم. آماده

استداللهایماناست.

ج.چگونهمیتوانیمفرصتهاییبرایدیدارباقانونگذارانایجادکنیم؟
یکیازبهترینراههایرساندنپیامحمایتگریمانبهتصمیمگیرانموردهدف،جلسه
رودررواست.مالقاتباعضودولتمیتوانداضطرابآورباشد،بنابراینعاقالنهاست
کهخودراکامالآمادهکنیمتااعتمادبهنفسبیشتریداشتهباشیم.چهارمرحلهمهم
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برایداشتنیکجلسهموثرعبارتاستاز:

وقتمناسبیراانتخابکنید.■
منافعآنهارادرککنید.■
مطالبکتبیهمراهخودداشتهباشید.■
انتظاراقدامداشتهباشید.■

درجلسه،بهیادداشتهباشیدفعاالنهگوشکنیدوبااعتمادبهنفسصحبتکنید.قبلاز
ترکجلسه،بهعضودولتیککپیازبرگهتوجیهیبدهیدومراتبقدردانیبرای
فرصتدیدارراابرازکنید.پسازآن،یکنامهپیگیریارسالکنیدودوبارهبیانکنید
کهچهموضوعیموردبحثقرارگرفتهبودوآنهاموافقتکردهاندکهکداماقدامات
رادرآیندهانجامدهند.بهیادداشتهباشیدآنهارابرایآنتوافقات،متعهدنگاهدارید.

حالکهماتماماجزایالبیگریرابررسیکردیم،میتوانیمبهدومیناستراتژیمهم
حمایتگریکههمکاریبارسانههااست،بپردازیم.

چه نوع فعالیت هایی می توانیم در رابطه با مقامات دولتی انجام دهیم؟
یک نامه بنویسید یا یک ایمیل ارسال کنید. ▪
یک تماس تلفنی بگیرید. ▪
برای یک جلسه رو در رو برنامه ریزی کنید. ▪
یک تقاضانامه ارائه کنید. ▪
مقامات را به یک مناظره عمومی دعوت کنید. ▪
در یک کمیته شهادت دهید.  ▪
یک دیدار به صرف صبحانه همراه با یک سخنرانی ترتیب دهید. ▪
ذی نفعان بین المللی را وارد کنید. ▪
یک تجمع یا راهپیمایی برگزار کنید و از مقامات بخواهید بیایند  ▪

و تظاهرات کنندگان را مالقات کنند. 
از مقامات بخواهید با گروه تحت تأثیر دیدار کنند. ▪
یک مراسم اجتماعی/ آموزشی از طریق مجلس برگزار کنید. ▪
با کارکنان قوه مقننه رابطه ایجاد کنید. ▪
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استراتژیII:همکاریبارسانهها
هنگامیکهنتوانیمبهطورمستقیمبههدفاصلیمانازطریقالبیگریبرسیم،میتوانیم
تالشهایحمایتگریخودرابررویهمکاریبارسانههامتمرکزکنیم.دراینصورت

نیازبهتهیهیکاستراتژیرسانهایداریم.

نفوذرسانههادرجامعهچشمگیراست.بهعنوانسرگرمی،یکمنبعاطالعاتی،ویک
ابزارارتباطی،رسانههاقدرتعظیمیدرشکلدادنبهنظراتوتصمیماتمردمدرتمام

حوزههایجامعهدارند.نقشرسانههاایناستکه:

1 اطالعاتدرموردجامعهرابهمخاطبانگستردهایانتقالدهند..
2 مسائلیرابررسیکندکهیکفردزمانویامنابعیبرایبررسیاشندارد..
3 افکارعمومیراازطریقمقاالتوپوششخبریتحتتأثیرقرارمیدهند..
۴ ازدولت،سازمانها،ونهادهابهنمایندگیازشهروندانسوالمیکنند)کهبه.

عنوان»روزنامهنگاریمدنی«شناختهمیشود.(
5 مسائلویامشکالتیراکهبرخیازافرادویاسازمانهانمیخواهندعلنیکنند.

یاازبحثراجعبهآنهاطفرهمیروند،افشامیکنند.

بهمنظورهمکاریموثربارسانهها،نیازبهیادگیریمواردزیرداریم:

الف.چرابایدبارسانههاهمکاریکنیم؟

ب.چگونهرسانههاراجذبکنیم؟

پ.چگونهبارسانههاروابطایجادکنیم؟

ت.ازچهابزاریمیتوانیمبراینزدیکشدنبهرسانههااستفادهکنیم؟

ث.حمایتگریالکترونیکیچیست؟

ج.چرانیازداریمرسانههاراپیگیریکنیم؟

اجازهدهیدباگاماولشروعکنیم:درکاینکهچرامهماستبارسانههاهمکاریکنیم.



 77ایجادکمپینحمایتگری

الف.چرابایدبارسانههاهمکاریکنیم؟
دالیلبسیاریبرایاینکهچرابایدبارسانههاهمکاریکنیم،وجوددارد.اینهمکاری

میتواند:

بهکمپینوسازمانمااعتباربیشتریدهدوآنرابیشتردرمعرضدیدعموم■
قراردهد

بحثعمومیدرموردمسألهماراتشویقکند■
ظرفیتجمعآوریکمکمالیمارابهبودبخشد.■

اگرچهمامیتوانیمازفعالیتهایدیگریبرایرساندنپیامهایحمایتگریماناستفاده
بااعضایدولت- کنیم-مثلتوزیعبروشور،سازماندهیراهپیماییها،ویامالقات

استفادهازرسانههایگروهیسریعترینروشبرایدسترسیبهمخاطبانزیاداست.

دونوعرسانهوجودداردکهمیتوانیمبرایکمپینحمایتگریماناستفادهکنیم:پولی
وجذبشده.رسانهپولیبدینمعناستکهبرایتبلیغوپوشش،پولردوبدلشود.
تبلیغاتنمونهایازرسانههایپولیهستند.رسانهجذبشدهنیزبهاینمعنیاستکه
مارسانههارامتقاعدکردهایماطالعاتبهقدریمهماستکهپوششرایگانراتوجیه
میکند.یکمقالهدرمورداعتصابکارگرانهتل،نمونهایازرسانهجذبشدهاست-

کارگراندرحالاعتصاببرایجلبتوجهرسانههاپولیپرداختنمیکنند.

را بدانیمچگونهرسانهها داریم نیاز ، ازرسانههایجذبشده بهرهمندشدن منظور به
جذبکنیم.

ممکن  جذب  شده  رسانه  های  پوشش 
است مجانی باشد اما بدون هزینه  زمان، 
دست  به  گروهی  منابع  و  کار،  نیروی 

نیامده است.
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ب.چگونهرسانههاراجذبکنیم؟
یککمپینحمایتگریموفقمنتظرنمیماندتارسانههافعالیتهایشراموردتوجهقرار
دهند.درعوض،مابایدفعاالنهبهدنبالبهدستآوردنفرصتهاییبرایجلبتوجه
رسانههاباشیم.بااینحال،درکنحوهجذبرسانههابااستفادهازاطالعاتارزشمند
خبری،یکیازبزرگترینچالشهابرایسازمانهایجامعهمدنیاست.اغلباوقات،
سازمانهارسانههارابرایپوششاتفاقاتیکهارزشخبریندارند،دعوتمیکنند.یک
مثالرایجدرخواستازخبرنگارانبرایپوششخبرییککارگاهآموزشیاستکه

هیچارزشخبریندارد.

چهچیزازنظرخبریارزشمنداست؟

اطالعاتارزشمندخبریشاملهرچیزیمیشودکهبتواندمنحصربهفرد،اسرارآمیز،
کنایهآمیز،احساسبرانگیزیاطنزآمیزباشد.مطالبارزشمندخبریاغلبدراینبارهاند:

مناقشهودرگیری■
بیعدالتی،فریب،فساد،وبهرهکشی■
مسائلیااتفاقاتیکهتعدادزیادیازمردمراشاملمیشود■
مسائلیکهممکناستباعثشودنسبتبهموضعویااعتقاداتمانبازاندیشیکنیم.■
داستانهایشخصیکهچهرهانسانیبهیکمعضلبزرگمیدهد.■
افرادمشهوریکهشخصامسألهایآنهاراتحتتأثیرقراردادهاست.■
تعطیالتوسالگردحوادثمهم■
تأثیرمحلیازموضوعاتملی■

چگونهمیتوانیمکمپینحمایتگریمانراازنظرخبریارزشمندکنیم؟

یکمطلبخبریارزشمندبایدمخاطبان
»چه سواالت، به و کند جذب را زیادی
کسی؟چهچیزی؟چهزمانی؟کجا؟چرا؟و
چگونه؟«بهوضوحوبهسرعتپاسخدهد.

یکیازراههایدادنارزشخبریبهکمپینحمایتگریماناستفادهازیکقالببرای
عالقهمندساختنخوانندهاست.بهعنوانمثال،برگزاریراهپیماییبرایحقوقکودکان
درروزجهانیکودک)اولژوئن(میتواندارزشخبریراهپیماییماراافزایشدهد.

»قالب«یکعبارتاستکهبرایجذب
سریعخوانندهومتقاعدکردنآنهابرای

ادامهخواندن،طراحیشدهاست.
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چارچوببندیروشدیگریبرایجلب
ترسیم آن از هدف رسانههاست. توجه
تصویریدرذهنخبرنگارومردماست.
برایمثالزمانیکهماتأکیدمیکنیمکه

کمپینماعلیهخشونتخانگی»برایخانواده«است،هرمخالفکمپینبهعنوان»مخالف
خانواده«درنظرگرفتهمیشود.

حالکهمیدانیمچهچیزهاییرسانههاراعالقهمندمیکند،نیازداریمچگونگیارتباط
باآنهارابدانیم.

پ.چگونهبارسانههاروابطایجادکنیم؟
برایاطالعرسانیدرموردکمپینحمایتگریمانازطریقرسانهها،مااولباید:

صادق،دردسترسوحرفهایباشیم.■
بهفرجههایزمانیوبهواقعیتگراییشاناحترامبگذاریم.■
بااطمینانوآگاهانهدرموردمشکلصحبتکنیم.■
درموردنظراتوسبکآنهاآگاهیبیابیم.■

دارای باید لیست کنیم. درست رسانهها با تماس اطالعات از لیستی باید ما سپس
آدرسهایبهروز،شمارهتلفنها،وآدرسهایایمیلوهمچنیناطالعاتدرموردتمام

تعامالتماباخبرنگاران،روزنامهنگاران،وسردبیرانباشد.

چارچوببندیایجادیکخطمجازیاما
واضحمیانماومخالفانماناست.

نمونهقالبهایاخبار
مناقشه:»دولتکماکاندربنبستاست.«

عالیقاحساسیبشری:»حلقهقاچاقجنسیکشفشد.«
فردمشهور:»جکیچانبهکامبوجمیآید.«

تعطیالتورویدادهایعمومی:
8مارس-روزجهانیزن
22آوریل-روززمین

اولمی-روزجهانیکارگر
اولژوئن-روزجهانیکودکان
اولدسامبر-روزجهانیایدز
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ت.ازچهابزاریمیتوانیمبراینزدیکشدنبهرسانههااستفادهکنیم؟
بالیسترسانههایمانمیتوانیماعضایرسانههاییراکهمیخواهیمبااطالعاتکمپین
مرسوم رسانهای ابزار تعدادی کنیم. شناسایی نزدیکشویم آنها به حمایتگریمان

وجودداردکهمیتوانیمهنگامنزدیکشدنبهرسانههااستفادهکنیم:

تورمطبوعاتی■
نشستخبری■
نامهآگهی)نامهایکهشخصابراییکیازسردبیراننوشتهشدهوایدهمطلب■

مشخصیراتبلیغکردهباشیدتاتحتپوششقرارگیرد.(
اعالمیهمطبوعاتی)جهتچاپدرروزنامه(■
کنفرانسمطبوعاتی■
مصاحبهها■
مقالهآزاد■
بستهخبری■
فرصتعکسگرفتن■
اینترنت■
تلفنهمراهوپیامک■

تورمطبوعاتیبرایروزنامهنگارانازرسانههایمحلی،تاملیوحتیبینالمللیمیتواند
ابزاریبسیارقدرتمندبرایحمایتودیدهشدنپروژههاوبرنامههاباشد.یکیازاهداف
نقاط نشاندادن یا یادستاوردهاو/ ارائهجزئیاتموفقیتها اصلیتورهایمطبوعاتی
بهصورت را منظورشما برنامههااست.آنهامیتوانند و پروژهها ضعفومشکالت

بصریتأییدکنند.

نشستخبریدرنظرداردخودروزنامهنگارانرامطلعکندتااینکهاطالعرسانی
روش میتواند خبری نشست دهد. انجام روزنامهنگاران طریق از را مردم به مستقیم
موثریبرایارتباطباخبرنگاراندارایایدههایخبریباشدوهمچنینفرصتخوبی
برایکارکنانشماجهتدیدارباخبرنگاراناست.نشستخبریاغلببهعنوانارتباط
غیررسمیبارسانههادرنظرگرفتهمیشود.برگزارینشستخبریمنظمماهانهمیتواند
بهروزنامهنگاراناطالعاتیبدهدتادرمطالبشاناستفادهکنند.درنظرداشتهباشیدکه
نشستهارادرمحلکارپروژهویابههمراهشرکایدیگرسازماندهیکنید.بهیادداشته

باشیدکههیچچیز»محرمانه«نیست.
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پوشش برای سردبیران و خبرنگاران تشویق برای کتبی پیشنهادی آگهی نامه
رویدادهایخبریخاصیاایدههایخبریاست.نامهآگهیشاملتماماطالعاتدر
موردخبرنیست،امابهاندازهکافیجذاباستودرنتیجهبایدبهخوبیوبهطورخالصه
تهیه یا و سردبیر روزنامهنگار، با مستقیم تماس طریق از باید آگهی نامه شود. نوشته
کنندهرادیو/تلویزیونموردهدفپیگیریشود.نامهآگهیبهویژهزمانیمفیداستکه

میخواهیدفردیازسازمانشمادرتلویزیونیارادیودرموردکارشماصحبتکند.

اعالمیهمطبوعاتیهدفشرساندنیکپیامبهرسانههااستتارسانههاراقادرکند
آنپیامرابهمردمانتقالدهند.یکاعالمیهمطبوعاتیخوبازحقایق،آمار،ونقلقولها
استفادهمیکندامااولازهمهیکداستانارزشمندخبریوبهجادارد.اعالمیهمطبوعاتی
ممکناستیکموضعراتبیینکند،یکرویدادراترویجکند،یافتههایتحقیقاتیرا
منتشرکندویاچیزیراانکارکند.اعالمیهمطبوعاتیبهعنوانیکیازراههایارتباط
ممکناستبهعنوانراهمنظمیبرایتماسبارسانههاویابهعنوانبخشیازیککمپین
ارزشمند اطالعات بایدحاوی مطالب ازهمه، مهمتر استفادهشود. بزرگتر رسانهای

خبریباشند.

در فقط است. فعالیتهایتان ترویج برای معمول روشی مطبوعاتی کنفرانس
صورتیآنراهماهنگکنیدکهشمامطلبمنحصربهفردومهمیبرایاطالعرسانی
دارید،چیزجدیدیبرایگفتندارید،یکگزارشجدیدویاپاسخیسریعبهیکخبر
فوریدارید،وزمانکافیبرایگفتوگویبارسانههابهطورجداگانهندارید.بهیاد
داشتهباشیدکهابتداتصورکنیدچهمیخواهیددرتلویزیونیادرروزنامهبهصورتنقل

قولببینید.تعاملخودبارسانههارامحدودبهایننوعازارتباطنکنید.

مصاحبهفرصتیبرایروشنشدنتصوراتنادرستفراهممیکند،برنامههایاو
مواضعراشفافارائهمیدهد،وتماسمستقیمومثبتبامخاطبانوسیعرابرقرارمیکند.
بهخاطرداشتهباشیدروزنامهنگارانعنصرغافلگیریرادوستدارندوهمیشهازفرصت
استفادهخواهندکردتاازشماچیزدیگریبپرسند.بهیادداشتهباشیدکههمیشهکنترل
اوضاعرادردستداشتهباشید.استراتژیرسانهایخودراازقبلبرنامهریزیکنیدو
اینکهتصمیمبگیریدکهباانجاممصاحبهبهچهمیخواهیدبرسید.بهیادداشتهباشیدکه

پیامخودرا»تکرار،تکرار،وتکرار«کنید!

مقالهآزادکهاغلب“Op-Ed”نامیدهمیشود،گزارشیازیکنویسندهمهماناست
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کهدرموردمسائلخاصموردعالقهمخاطبانرسانهنوشتهشدهاست.درروزنامهها،
)گاهی نظرات که میدهند، اختصاص خود به را ستون یک مهمان نویسندگان
تلویزیونی برنامههای بیانمیکنند. یارویدادی رادرموردموضوع کارشناسانه(خود
واخباررادیوییمعموالزمانیرانیزبراینظراتمهماندرنظرمیگیرند.مقاالتآزاد
مردم به سازمانتان پیام رساندن و مشکل ازیک مخاطبان ساختن آگاه در میتوانند
کمککنند.باسردبیرتماسبگیریدودرموردهرگونهشرایطخاصسوالکنید،چرا

کهخطمشیهرروزنامهایبادیگریمتفاوتاست.

بستهخبرییکپوشهحاویتماماطالعاتیاستکهیکعضورسانهممکناستبرای
تهیهمطلبیدرموردکمپینمابهآننیازداشتهباشد.مهماستکهبهآنهااطالعات
کاملبدهیدچراکهممکناستآنهاقصدنوشتندرموردمطلبیراداشتهباشنداما
باشد. محدود زمانشان و تحقیق نیازمند اگر بهخصوص بگیرند تصمیم آن برخالف
یارویداد مطبوعاتی درکنفرانس برایشرکت آمادگی راجهت بستهخبری عمدتا،
بستهخبری یادرآغازیککمپینحمایتگریجدیدجمعآوریمیکنیم. رسانهای
معموالفقطیکباربههریکازاعضایرسانههافرستادهمیشوداماقطعههایمجزای
بستهمطبوعاتیمامیتواندمستقلمورداستفادهقرارگیردکهبهماامکانمیدهدتاهمیشه

آمادهاطالعرسانیبهرسانههاباشیم.بستهمطبوعاتیمیتواندشامل:

آدرس¡ و نام همچنین و سخنگویمان تماس اطالعات و نام با ضمیمه نامه
سازمانمان،

اعالمیهمطبوعاتیدرموردرویدادهایافعالیتما،¡
اطالعاتپسزمینهایدرموردمسألهوتوصیفسازمانوکمپینحمایتگریمان،¡
نقلقولهاازافرادمهمدرگیردرکمپینمانیابیانیهایازطرفرئیسسازمانمان،¡
برگه»پرسشوپاسخ«کهمسألهرابهروشیآسانتوضیحمیدهد،¡
برگهاطالعاتکهمشکالت،علل،آمار،راهحلهایپیشنهادیواستداللهای¡

متقابلرادرقالبیآسانارائهمیدهد،
ما،وکمپین¡ موردموضوع،سازمان ازپوششرسانهایگذشتهدر نسخههایی

حمایتگریمان
ونمودارها،عکسها،ویاسایرمدارکبصریباشد.¡
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فرصتعکسگرفتن.عکسهامیتوانندپیامهاییرامنتقلکنندکهکلماتنمیتوانند.
همهرسانهها،بهجزرادیو،ازعکسبرایکمکبهجلبتوجهمخاطبانخوداستفاده
میکنند.مامیتوانیمازعکسبرایمتقاعدکردنرسانههاومخاطبانموردهدفماناز
اهمیتکمپینحمایتگریماناستفادهکنیم.بهترینعکسهاشفافوقانعکنندههستند.
اگرماانتظارنداریمکهفرصتمناسببراییکعکسپیشبیاید،میتوانیمآنراایجاد
کنیم.حامیانمانرابهمکانیکهازلحاظبصری،جالبوبرایکمپینمانمعنیداراست،
دعوتمیکنیم.پوسترهایبزرگیبرایتقویتپیامهایحمایتگریمانمیسازیمو

چندینعکسمیگیریمتامجموعهایازتصاویربرایانتخابداشتهباشیم.

کلیدی رسانهای ابزارهای مطبوعاتی کنفرانسهای و مصاحبهها مطبوعاتی، مطالب
هستند،بنابراینایدهخوبیستکهاینمباحثراباجزئیاتبیشتریبررسیکنیم.

اعالمیهمطبوعاتی
اگرچهماتنهایکبستهمطبوعاتیبرایهررسانهتهیهمیکنیم،اماتعدادبسیاریاعالمیه
مطبوعاتیمیفرستیم.اعالمیهمطبوعاتی،یکخالصهکوتاه)کمترازدوصفحه!(درباره
یکموضوع،فعالیت،یارویدادخبریاستکهبرایجلبتوجهرسانههاطراحیشده
بهدریافتاعالمیهمطبوعاتیعادت تلویزیون( است.همهرسانههای)چاپی،رادیو،و
اطمینان وابستهاند. آنها به تازه اخبار از مطلعماندن برای رسانهها از بسیاری و دارند
حاصلکنیمکهاطالعاتتماسمانرادرمتنقراردهیمتاروزنامهنگاریاخبرنگاربتواند
برایاطالعاتبیشتردرموردموضوعویاتأییداطالعاتباماتماسبگیرد.یکاعالمیه
مطبوعاتیموثربهسواالتیهمچون»چهکسی؟چهچیزی؟چهزمانی؟کجا؟چرا؟و

چگونه؟«بهسرعتوبهوضوحپاسخمیدهد.

چهکسیسوژهخبراست؟موضوعممکناستیکفرد،گروه،جامعه،ویامراسمباشد.

چهاتفاقیمیافتد؟توجهخوانندهرابهسرعتبابیانیسادهوگیراجلبکنید.

کجااتفاقمیافتد؟اگریکمراسماست،کجابرگزارمیشود؟اگریکمسألهاست،
افرادتحتتأثیرآنمسألهکجاهستند؟

چهزمانیاتفاقمیافتد؟براییکمراسم،مطمئنشویدتاریخوزمانبسیارواضحباشد.
براییکمسأله،براینکهیکمشکلچندوقتیکباررخدادهویاچهمدتاستکه
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رخدادهاست،تمرکزکنید.

چراارزشخبریدارد؟دیدگاهخوانندهرادرنظربگیرید.چهچیزبرایآنهامهمیا
جالبخواهدبود؟

چگونهدرگیرموضوعمیشویم؟چگونهکمپینحمایتگریماوضعیتراتحتتأثیر
قرارمیدهد؟آیااطالعاتدرمطلب،جامعهراتحتتأثیرقرارمیدهد؟

مصاحبهبارسانهها
حمایتگری کمپین هر از بخشی باید بودن رسانهها با مصاحبه درجستجوی فعاالنه
باشد.مصاحبهبارسانههابهمافرصتبسیارخوبیمیدهدتاپیامهایحمایتگریمانرا
مستقیمابرایمخاطبانمانبیانکنیم.ازمدتهاقبلازاینکهمصاحبهداشتهباشیم،نیاز
داریمیکنفرازسازمانمانرابهعنواننمایندهرسانهاییاسخنگوانتخابکنیم.این
شخصبایدازتجربهکاربارسانههاواعتبارنزدمخاطبانموردهدفبرخوردارباشد.

با مصاحبه برای باید ما سخنگوی
کمپین توجیهی برگه کردن حفظ
بازگو تمرین سپس و حمایتگریمان
قبل شود. آماده اصلی پیامهای کردن
حضور یا مصاحبه هرگونه اینکه از
تمرین باید سخنگو شود، برنامهریزی
کندکهسواالتسختوحساسراپاسخ

دهد.

تمرینکردنبهسخنگویمادرراحتصحبتکردندرموردپیامودفاعازکمپین
حمایتگریمانکمکمیکند.قبلازمصاحبهبارسانههابایدازخودبپرسیم:

چراروزنامهنگاریاخبرنگارمیخواهدبامامصاحبهکند؟چهچیزمیخواهندبهدست
موضوع متخصص ما که علت این به دادهاند مصاحبه درخواست آنها آیا بیاورند؟

محسوبمیشویم؟آیاروزنامهنگارتجربهبسیاریدرموردمسألهدارد؟

را توجه بخواهیم است ممکن آوریم؟ دست به کردن مصاحبه از میخواهیم چه

سخن گوی ما باید برای مخاطبان هدف 
بهترین  ما!  برای  نه   - باشد  ما جذاب 
اعتماد  کسی است که جلب  سخن گو 
انتقال  را  واضح  پیام  یک  و  می کند 

می دهد. 
بهیادداشتهباشید، نحوه صحبت کردن 
می گویند  چه  که  میزان  همان  به  آن ها 

اهمیت دارد.
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برایبیاعتبارکردن یا تأثیرمسأله، افرادتحت برای یا برایکمپینحمایتگریمان،
استداللهایمخالفانجلبکنیم.

چهکسانیمخاطبانشانهستندونظرشاننسبتبهمشکلچیست؟پیامهایحمایتگری
مانیازدارنددغدغههایمخاطبانیراکهبهاینرسانهرجوعمیکنندموردتوجهقراردهد.
متوسطسن،جنس،موقعیتجغرافیایی،سوابقتحصیلی،ووابستگیسیاسیشانراپیدا

کنید.سپسپیامهارابهطریقیارائهکنیدکهآنمخاطبانرامتقاعدکند.

نکاتیبرایمصاحبه

رادیویارسانهچاپیتلویزیون

بپوشید.* محافظهکارانه رنگهای
ترجیحایکرنگیکدست؛راهراهو

خالخالینپوشید.
که* بیاورید آینه یک و دوست یک

نظر به شکل بهترین در شوید مطمئن
میرسید.

جواهراتبراقنیندازیدوآرایشغلیظ*
نکنید.

بهمصاحبهگرنگاهکنیدنهبهدوربین.*
صافبنشینیدوبیقرارنباشید.*
پیامتانباشیداگرشانس* آمادهتکرار

گفتنچندکلمهآخرراداشتید.

اطمینانحاصلکنیدکهپیامتانرامنتقل*
میکنید.

آهستهوواضحصحبتکنید.*
مثبتوپرانرژیبمانید.*
ناراحت* سخت سواالت از باشید. آرام

نشوید.
داشته* را نقلقولها تا کنید درخواست

تادقت بخوانید را باشید،مجدداآنها
وصحتآنهارابررسیکنید.

اگردریکزمان،بیشازیکسوالاز*
شماشداولبهآنسوالیپاسخدهیدکه

درنظرشمابیشتریناهمیترادارد.

کنفرانسمطبوعاتی

اگرچهیککنفرانسمطبوعاتینیازبهسرمایهگذاریبیشترزمانیومنابعنسبتبهسایر
فعالیتهادارد،تاحدزیادیشانسمارابرایجذبرسانههاوپوششخبریافزایش
مطبوعاتی، تور خبری، نشست مطبوعاتی، کنفرانس یک برنامهریزی برای میدهد.

بحثهایعمومی،یااعتراضبایدبهخوبیازپیشبرنامهریزیکنیم.
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کنفرانسمطبوعاتی

لیستمواردنیازمندبررسی

ازدوهفتهقبل

þبرای که کنید انتخاب را محلی و بگیرید تصمیم مناسب مکان یک به نسبت
را محل از استفاده مجوز باشد. مناسب و بیخطر،    امن، عمومی سخنرانیهای
برایکنفرانسبگیریدومطمئنشویدکهفضابراینیازهایفنیرسانهها-ازقبیل

روشنایی،دوربینها،میکروفنها،وغیرهمناسباست.
þبارویدادهای انتخابکنیدکه را زمانی و انتخابکنید.روز را زمان و یکروز

معروفدارایارزشخبریویاتعطیالتتداخلنداشتهباشد.
þ.سخنگووسایرسخنرانانراآمادهکنید.شروعبهنوشتنمتنسخنرانیکنید
þ.هرگونهتجهیزاتفنیفرعیویاکارکنانرابهکارگیرید
þ.بستههایمطبوعاتیفراهمکنید

ازچندروزقبل

þ.مجدداازمحلبازدیدکنیدوتأییدکنیدکهساختمانبرایکنفرانسآمادهاست
þازمطبوعاتدعوتکنید.اعالمیهمطبوعاتی)وبستههایمطبوعاتیرابههریکاز

اعضایرسانههاکهممکناستآنهاراتاکنوندریافتنکردهباشند(بفرستید.
þکنفرانس در رسانهها اعضای حضور از تا باشید داشته ثانویه تلفنی تماسهای

مطبوعاتیمطمئنشوید.
þسخنرانیراباسخنگوتمرینکنید.بهیادداشتهباشیدکهازآنهابخواهیدپاسخبه

سوالهایسختراتمرینکنند.

روزکنفرانس

þزودبیاییدتاهمهچیزرابررسیکنید.صدا،تصویر،وتجهیزاتروشناییراتست
کنید.

þیکنفررابرایثبتاطالعاتتماساعضایرسانههاهنگامورودوکمکبهآنها
درموردهرموضوعیتعیینکنید.درعرض10دقیقهاززماناعالمشدهشروعکنید.
نسخههایاضافیتماممطالب،مانندبستههایمطبوعاتیرادردسترسداشتهباشید.

þ.توافقکنیدکهچهکسیچهنوعسواالتیراپاسخخواهدداد
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به تظاهرات، یا و مطبوعاتی کنفرانسهای مانند عمومی، وقایع اکثر سخنرانیها.
سخنگویمافرصتیبرایسخنرانیخواهندداد.یکسخنرانیخوب،مانندیکمطلب
مطبوعاتیکهبهخوبینوشتهشده،کوتاه،ساده،وقانعکنندهخواهدبود.سخنرانیسه
قانعکردن برای نتیجهگیری. و پشتیبان، نکته سه یا دو مقدمه، دارد:یک اصلی جزء
مخاطباندربارهاهمیتکمپینحمایتگریمانازحکایات،آمار،داستانهایشخصی،

جزئیاتواضح،وطنزاستفادهکنید.

مهماستکهسخنگوبرایارائهسخنرانیتمرینکند.ازدیگرانبخواهیدبهسخنرانی
اوگوشکنندوانتقاداتسازندهارائهکنند.آنقدرتمرینکنیدکهسخنگواعتمادبه

نفسشباالبرودوبتواندبهنرمیوطبیعیسخنرانیکند.

ازاواسطدهه1۹۹0،یکراهجدیدهمکاریبارسانههاوبرقراریارتباطبامخاطبان
با پیداکردهاست:کار اهمیت برایحمایتگری فزایندهای بهطور بهوجودآمدهو

رسانههایالکترونیکی.

ث.حمایتگریالکترونیکیچیست؟
حمایتگریالکترونیکیویاآنالینبهمعنایاستفادهازفنآوریاطالعاتبهعنوان
بخشیازکمپینحمایتگریشماست.فنآوریاطالعاتوارتباطات1شاملاینترنت،
ایمیل،تلفنهایهمراهودیگرفنآوریهایبیسیماست.ازآنجاییکهاینترنتوسایر
فناوریهایارتباطاتواطالعاتمیتوانندمخاطبانوسیعیداشتهباشند،حمایتگران
نبایدتوانبالقوهآنهارانادیدهبگیرندونیازدارندهزینههاومزایایاستفادهازحمایتهای

الکترونیکیرادرکمپینشانبسنجند.

و ارتباطات فنآوریهای پایهایترین
استفاده حمایتگری در که اطالعات
میشوند،شاملایمیلوگروههایبحثو
گفتوگو)کهبهعنوانگروههایخبری
شناخته نیز الکترونیکی پست لیست یا
دریافت و ارسال ایمیل است. میشود(

1. ICT

فعالیت  یک  الکترونیکی  حمایت گری 
باید  الکترونیکی  مجزا نیست. حمایت 
کمپین  بزرگ تر  استراتژی  از  بخشی 

باشد.
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پیامهایالکترونیکیازیککامپیوتراستومیتواندبرایاطالعرسانیوبسیجمخاطبان
هدفمورداستفادهقرارگیرد.مزیتایمیلایناستکهشمامیتوانیدیکپیامرابه
تعدادزیادیازافرادباهزینهکمیبفرستید.گروههایبحثاینامکانرابهحمایتگران
میدهندکهاطالعاتکنونیرادریافتکنندوبهدیگرانکهبهموضوعشانعالقهمند

هستندبفرستند.

پلتفرمهایرسانههایاجتماعی
حمایتگریالکترونیکیمیتوانددررسانههایاجتماعیمانندفیسبوک،مایاسپیس،
توییترویایوتیوبانجامشود-تعداداندکیازمحبوبترینهارانامبردیم.1ازنقطهنظر
حمایتگری،پلتفرمهایاجتماعیبهاعضااجازهمیدهندتاباکسانیکهعالیقمشابهی
دارندارتباطبرقرارکنند.اینپلتفرمهاروشیمهمبرایشناختنودرگیرشدنحامیان
جدیدارائهمیکنند.فیسبوکومایاسپیسبهشمااجازهمیدهندکهصفحاتوب
فردیوگروهیبرایانتشاراطالعات،شناساییحامیانوتبادلاطالعاتتماسایجاد
این ایندرگاههاسازماندهیمیکنند. تقاضانامههارادر برگزارکنندگاناغلب کنید.
تقاضانامههاممکناستبهطوررسمیتوسطنهادهایدولتیبهرسمیتشناختهنشده
باشند،امازمانیکهامضاهایبسیاریضمیمهآنهاستوجههقانعکنندهایدارند.یک
بررسیدرسال200۹دربارهسازمانهایغیرانتفاعیوشبکههایاجتماعینشاندادکه
درحالیکهفقطچندصفحهدرفیسبوکدارایبیشازنیممیلیونعضوهستند،بهطور

متوسطتعدادعضویتدرصفحاتفیسبوکحدود1300نفراست.

باتوییتراعضامیتواننداخباررادرلحظهبه»دنبالکنندگان«خودبهوسیلهپیامهای
کوتاهیکهمیتوانندتوسطاینترنتیاتلفنهمراهدریافتشوند،انتقالدهند.دربرخی
ازکشورهاتوییترکامالمحبوباستوصدهاهزارنفرازاعضارابههموصلمیکند.
پاسخ و کنند برقرار ارتباط هم با میتوانند باشند، داشته انگیزه اگر توییتر کاربران
بسیارسریعیرا-حتیدرعرضچندساعت-برایجلبتوجهنسبتبهموضوعی
تلفنهای به ارسالمجددرایگان توییتر ازآنجاییکه اینحال، با سازماندهیکنند.
تلفن کاربران برای توییتر است، متوقفکرده اکثرکشورها در را پیامک( )با همراه

 ,www.facebook.com, www.myspace.com, www.twitter.com1.وبسایتهای
 www.youtube.com راببینید.

http://www.facebook.com
http://www.myspace.com
http://www.twitter.com
http://www.youtube.com
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دارند-جذابیت پیامکهادریککشورخاصچقدرهزینه اینکه به بسته همراه-
کمتریدارد.وبسایتهاییمانندwww.twitscoop.comبهخوانندگاناجازهپیگیری

مطالبداغدرتوییتررامیدهد.

یوتیوب مانند سایتهایی در را ویدیوهایی میتواند مردم عموم از فردی هر
بارگذاریکند.درحالیکهاینویدیوهامیتوانندفیلمهایخندهدارخانگی،یاپوشش
خیلیجدیترومهمتریازوقایععمومیماننداقداماتسرکوبگرایانهدولتدریک

تظاهراتباشند.

که است این منفیشان جنبه یک دارند. بسیاری استفادههای اجتماعی رسانههای
یافتنمحتوادراینفضاهادشواراست.موسسانکمپینکنترلکمیرویمباحثدارند
چراکهاینرسانههابهمشارکتهزاراننفربستگیدارند.درحالیکهرسانههایاجتماعی
میتوانندنقشمهمیدرحمایتگریبازیکنند،نبایدبهآنهابهصورتمجزاتکیهکرد

بلکهبایدبخشیازیکاستراتژیبزرگترکمپینباشند.

چندمطالعهموجودنشانمیدهندکهدرحالیکهرسانههایاجتماعیبرایکمپینها
مفیدهستند،هراستراتژیحمایتگریالکترونیکینیازداردکهیکعنصرداخلیداشته
قابلیت است.وبسایتها کمپین معنایوبسایت به این مهمتر همه از و اول باشد.
دیدهشدنومشروعیتراکهخیلیموردنیازهستندفراهممیکنند.درجهانالکترونیکی
امروز،نبودیکوبسایتمعادلباعدموجوداست:هیچکسنمیتواندشماراپیدا
کند.کمپینحمایتگریالکترونیکیداخلینیزنیازبهنگهداریلیستپستیواحتماال
از نامههای بهحامیاناجازهارسال برنامهایکه مانند ایجادپلتفرمهایدیگریدارد،
اجازه بهشهروندان که برنامهای یا و میدهد تصمیمگیرندگان به را نوشتهشده پیش

میدهدبرانتخاباتنظارتوتخلفهاراگزارشکنند.

تلفنهایهمراه
استفادهازتلفنهمراهو)سیستمپیامکوتاهیا»پیامکی«(درحمایتگریهایالکترونیکی
نیازبه همچنانروبهرشداست:تلفنهایهمراهبیشترازکامپیوترهامتداولهستند،
دسترسیبهاینترنتندارند،ومیتوانندمردمرادرمناطقحاشیهایبهجامعهجهانیپیوند

دهند.چندکاربردبرایتلفنهمراهدرحمایتگریالکترونیکیوجوددارد:

مالی¡ کمکهای میتوانند همراه تلفن کاربران مالی. کمکهای جمعآوری
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میشود، حساب تلفنشان قبض در آن از پس و کنند کمپینها به کوچکی
همانطورکهبهطوربسیارموفقیتآمیزیدرکویت،بحرین،واردندرسال

2006برایحمایتازقربانیانحملهبهلبنانانجامشد.

درگیرکردنحامیان.تلفنهایهمراههمچنینبرایدرگیرکردنحامیانجدید،¡
بهویژهجوانان،درکنسرتهاودیگرمراسمعمومیاستفادهمیشوند.1یکیاز

راههایدرگیرکردنهوادارانانجامنظرسنجیهاباتلفنهمراهاست.

از¡ اطالعات جمعآوری برای همراه تلفنهای اطالعات. انتشار و جمعآوری
عموممردممفیدهستنداگرچهممکناستنگرانیهاییدرمورداعتباراطالعات
وجودداشتهباشد.همچنینامکاناجراییکاستراتژیکاربربهکاربربااستفاده
ازتلفنهایهمراهوجودداردزیرامردم-وبهویژهجوانان-معموالمایلاند

اطالعاترابهدوستانخودارسالکنند.

قادر¡ را “FrontlineSM”کاربران  مانند رایگان نرمافزارهای ارتباطات. تسهیل
میکندتاپیامکهایگروهیراازطریقتلفنهایهمراهولپتاپهاارسالو

دریافتکنند.

میتوانند¡ حمایتگران و هستند ایمیل از موثرتر تلفنی تماسهای البیگری.
تماسبانمایندهدولتخودرابرایکاربرانبایککلیکسادهآسانکنند.

چالشتلفنهمراهایناستکههزینهپیامکوتاهمیتواندگرانباشد.برخیازکارشناسان
حمایتگریهایالکترونیکیتوصیهمیکنندکهتماسبااعضاازطریقتلفنهایهمراه

بهایمیلتغییرکند.

به مردمعالقهمند تا میکنند اعالم یا نصب سازماندهندگانکنسرتعالمتهایی مثال، عنوان به  .1
مبارزهباخشونتعلیهزنانکدخاصیرادرگوشیخودواردکنند.کسانیکهاینکارراانجامدهند
سازمان کنند، موافقت اگر کرد. خواهند دریافت کمپین به پیوستن مورد در را خود سواالت پاسخ
میتواندآنشمارهتلفنهارابهلیستتوزیعخوداضافهکند.ازآنجاکهبسیاریازکاربرانباویژگیهای
خاصگوشیآشنانیستند،برگزارکنندگانکمپین،داوطلبانیرادرمراسمبرایآموزشحامیانبالقوهدر

موردنحوهواردکردنکدهاوغیرهتعیینمیکنند.
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مزایایحمایتگریالکترونیکیچیست؟
حمایتگریالکترونیکیبهحمایتگرانکمکمیکندکه:

یکمنبعجایگزیناطالعاتبهوجودبیاورند،بهویژهزمانیکهمردمبهدولت■
ومنابعتجاریاعتمادندارند.

باروشمقرونبهصرفهایبهمخاطبانوسیعتریدستپیداکنند.■
اطالعاترابهسرعتدریافتکنندوانتقالدهندووقایعراثبتکنند.■
حامیانرادرگیرکنند،داوطلبانرابسیجوتدارکمراسمراتسهیلکنند.■
بر■ جغرافیایی نظارت جمله از مردم(، توسط )گزارشگری شود جمعسپاری

مواردنقضحقوقبشر،روندانتخابات،ومحیطزیست
تالشدولتدرسانسورالکترونیکیرادوربزنند■
افکارعمومیرادرگیرکنند.■

معایبحمایتگریالکترونیکچیست؟
حمایتگریالکترونیکمعایبزیررادارد:

را■ همراه تلفنهای یا و اینترنت به دسترسی الکترونیکیحداقل حمایتگری
نیازدارد-همهافرادبهاینخدماتدسترسیندارند،بنابراینکمپینهاییالزاما

نخبگانراموردهدفقرارمیدهند.

نمونههاییازفعالیتهایالکترونیکی
جمعآوریامضابراییکتقاضانامهالکترونیکی*
درخواستازحامیانبرایارسالنامههایازپیشنوشتهشدهبهتصمیمگیرندگان.*
سازماندهیتحریممحصوالتمصرفی*
سازماندهیتظاهراتخودجوش*
گزارشنظرهایتصمیمگیرندگان*
ارسالپیامکبهحامیانبرایدیداربانمایندهخود*
ازحامیانبخواهیدتاآرمکمپینرادروبسایتهاوایمیلخودبرایابرازحمایتاز*

هدفشمابگذارند.
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ارائهدهندهخدمات■ بهکارگیرییک اولیهوتکرارشوندهدرمورد هزینههای
برای نیست بالغ هنوز اینصنعت که آنجا از و دارد وجود برنامهها خرید و

سازمانهایغیردولتیگراناست.
حمایتگری■ فنی جنبههای به که نیست صرفه به مقرون کمپینها برای

الکترونیکیرسیدگیکنند،بهخصوصازآنجاکهصفحاتنیازدارندبهطور
منظمبهروزرسانیشوند.

حامیاناز»خستگیناشیازدریافتایمیل«رنجمیبرندوعالقهخودرابهکمپین■
درطولزمانازدستمیدهند.

همهکسانیکهبهگروهالکترونیکیشمامیپیوندند،متعهدنخواهندبود.■
را■ ومحلآنها پیامکها مانند الکترونیکی میتواندحمایتگریهای دولت

ردیابیکند.1
استفاده■ بهخشونت برایتحریکتوسل الکترونیکیدرگذشته حمایتگری

میشد.
دولتمیتوانددرارسالپیامکاخاللایجادکندودسترسیبهوبسایتهارا■

مسدودکند.

چگونهمیتوانیمبدانیمحمایتگریالکترونیکیموفقاست؟
ارزیابیموفقیتحمایتگریالکترونیکیدشواراستاماچندشاخصوجودداردکه
قابلاندازهگیریاست.بهعنوانمثال،پیگیریاینکهچهتعدادایمیلتوسطحامیانباز
در اطالعات این است. امکانپذیر ایمیلها به آنها پاسخ میزان محاسبه و است شده
ارزیابیاینکهآیامردمدرلیستشمااز»خستگیناشیازدریافتایمیل«رنجمیبرند
اهمیتداردواینکهآیازمانآنفرارسیدهاستکهلیستخودرابهروزوحامیانجدید

راشناساییکنیدیاخیر.
همچنینامکانبرآوردتعدادداوطلبانوحامیانبسیجشدهدرکمپینوجوددارد.ما
همچنینمیتوانیماندازهگیریکنیمچهتعدادمردمتقاضانامهایراامضاکردهاندوچه
تعدادنامهبهیکتصمیمگیرندهفرستادهشدهاست.)اگرچهمدیریتیککمپینمبتنی
برنامه،ازجملهشمارشتعدادنامههایالکترونیکیارسالینیازبهمهارتهایفنیدارد(.

1.اینخطررامیتوانبااستفادهازیکسیمکارتاعتباریودرآوردنباتریتلفنکاهشداد)نهصرفا
خاموشکردنگوشی(.
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بااینحال،اندازهگیریتأثیردادخواستهاونامههابرتصمیمگیرندگاندشواراست.
آنچهمامیدانیمایناستکهاعدادمهمهستند:هنگامیکهتصمیمگیرندگان30هزار

ایمیلدریافتکنند،آنگاهتوجهمیکنند.
واقعیتایناستکهحوزهحمایتگریالکترونیکیهنوزدرمراحلابتداییخود
استوگزارشهایارزیابیمحدودیدردسترسخوانندهعالقهمنداست.تاکنونآن
گزارشهابهمامیگویندکهکمکهایمالیدراینزمینهکمهستند)هرچندممکن
استکمکهایمالیبهخودکمپینباالباشد(واحتمالبیشتریوجودداردکهمردم
برایپاسخبهیکدرخواستالکترونیکیداوطلبشوندتااینکهبهآنکمکمالی
استراتژیخوداضافه به الکترونیکیرا اکثرکمپینهایکمولفه ازآنجاییکه کنند.
میکنند،رقابتبرایجلبتوجهحامیاندرمیانکمپینهابهاحتمالزیادافزایشمییابد.
تأثیرتالشهایجمعآوریکمکهایمالیالکترونیکیکهبهخوبینیزسازمانیافتهاند

دردرازمدتدیدهمیشود.
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درکوقایعمهم،ایجادروابطباخبرنگاران،گسترشابزاررسانهایوآمادهسازییک
استراتژیحمایتگریالکترونیکیتنهاجنبههایمهمهمکاریمابارسانههانیستند.جنبه
مهمدیگرپیگیریرسانههااستتاببینیمکمپینرسانهایماباچهکیفیتیپیش

میرود.

برایآشناییبیشترباحمایتگریالکترونیکیازوبسایتهایزیربازدیدکنید:
äیکسازمانداوطلبانهاستکهبهفعاالنمردمیدرwww.digiactive.org DigiActive

استفادهازاینترنتوتلفنهمراهبرایافزایشتأثیرآنهاکمکمیکند.
äافراد آن در که است رایگان اجتماعی رسانه یک www.facebook.com فیسبوک 

با و کنند، آپلود عکس کنند، منتشر را خود اخبار کنند، درست وب میتوانندصفحات
دوستانخوددرارتباطباشند.همچنینامکانایجادگروهدرفیسبوکوجوددارد.

äرایگان نرمافزارهای FrontlineSMS www.frontlinesms.com FrontlineSMS 
فراهممیکندتاکاربرانقادربهارسالودریافتپیامکبهگروهیازافرادازطریقتلفنهای

همراهولپتاپهاباشند.
ääاز وبالگنویس 200 از بیش از متشکل اجتماعی جهانی صداهای یا GlobalVoices

سراسرجهاناستکهباهمکارمیکنندتاترجمههاوگزارشهاازوبالگهاورسانههای
شهروندیراازسراسرجهاندردسترسقراردهند.www.globalvoicesonline.org)به

زبانانگلیسی(وhttp://ar.globalvoicesonline.org)بهزبانعربی(
äشبکهایازمردماستکهازتکنولوژیتلفنwww.mobileactive.orgMobileActive

همراهبرایتاثیراجتماعیاستفادهمیکنند.
äبه استکه رایگان اجتماعی مایاسپیسیکرسانه www.myspace.com مایاسپیس

کاربراناجازهمیدهدتااطالعاتمربوطبهخودراپستکنند،بادوستانخودتماسبگیرند
وارتباطباآنهاراحفظکنند.

äسازمانهای و مدنی جامعه به www.smex.orgSMEXSocialMediaExchange
لبنانکهبهدنبالاستفادهازرسانههابرایپیشبردماموریتهایخودهستند، غیرانتفاعیدر

آموزشومشاورهارائهمیکند.
äتاکتیکالتک«یک«www.tacticaltech.org TacticalTechnologyCooperative

اطالعات، از استفاده در را حقوقبشر حمایتگران که است بینالمللی غیردولتی سازمان
ارتباطاتوفنآوریهایدیجیتالبرایبهحداکثررساندنتأثیرکارحمایتگریشانکمک

میکند.
äتوییتریکپلتفرممیکروبالگینگرایگاناستکهباآنافرادwww.twitter.comتوییتر

میتواننداخباررازمانیکهاتفاقمیافتدبه»دنبالکنندگان«خودتوسطپیامهایکوتاهیکه
میتوانبااینترنتیاتلفنهمراهدریافتکرد،انتقالدهند.

äابزاررایگانبرایآپلودواشتراکگذاریمطالبصوتیwww.youtube.comیوتیوب
وتصویریاست.

http://Tactical Technology Cooperative
http://www.facebook.com
http://www.frontlinesms.com
http://www.globalvoicesonline.org
http://ar.globalvoicesonline.org
http://www.mobileactive.org
http://www.myspace.com
http://www.smex.org
http://www.tacticaltech.org
http://www.twitter.com
http://www.youtube.com
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ج.چرانیازداریمرسانههاراپیگیریکنیم؟
یکیازمهمترینفعالیتهادرکمپینحمایتگریایناستکهبهطورمنظمبهدیدن،
خواندن،وگوشدادنبهرسانههابپردازیم.پیگیریرسانههابهماکمکمیکندتاارزیابی
کنیمرسانههاچگونهمشکلیراکهسعیدرحلآنداریمتوصیفمیکنند،چگونه
مردمآنمشکلرادرکمیکنند،وچگونهآنمشکلدرطولزمانتغییرمیکند.با
پیگیریرسانههامیتوانیمارزیابیکنیمکهآیابهمسألهماتوجهکافینمیشودوآیا
تصورغلطونگرشمنفیایوجودداردکهنیازبهتغییرداشتهباشند.اینمسألهبهمادر
درکاینکهآیانیازبهانجامفعالیتهایرسانهایبیشترداریموچهفعالیتهاییباید

انجامدهیم،کمکخواهدکرد.
برایپیگیریرسانههابهطورموثربایدیکفایلرسانهایایجادکنیم.

فایلرسانهای
یکفایلرسانهایفهرستیازتماممقاالت،برنامههایرادیویی،ویاشوهایتلویزیونی
درموردفعالیتهایحمایتگریماویااطالعاتمربوطبهکمپینماست.بستهبهنوع

رسانه،فایلهایرسانهایشاملاینموارداست:
نوعرسانه■
نامواطالعاتتماسرسانه■
تاریخوزمانانتشاریاپخش■
نویسنده/خبرنگار■
عنوانداستان/مقاله/نمایش■
محلمقاله)بخشوشمارهصفحه(■
خالصهمختصریازپوششخبری■
یکنسخهفیزیکیازمقاله،روزنامه،مجله،یاتصویریاصوتضبطشده■

ازفایلهایرسانهایمیتوانیمبفهمیمکهروزنامهنگارانوخبرنگارانچگونهبهاخبار
مشخص اغلب خبرنگاران و روزنامهنگاران تأثیر و نظرات، ایدهها، میدهند. واکنش

میکندکهچهنوعاخباریتوسطرسانهموردپوششقرارگرفتهاست.
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بررسیرسانهها
بهمنظوربررسیموفقیتفعالیتهایرسانهایمان،بایدپوششخبریایراکهازکمپین
حمایتگریمانصورتمیگیردتحلیلکنیم.فایلرسانهایمایکمنبعمهماطالعات

است.ماازفایلهایرسانهایبرایشناساییپنجمولفهمهماستفادهخواهیمکرد:
تأثیرتالشکمپینرسانهایمان. .1

اظهاراتنادرستیااشتباهاتدرموردواقعیاتیکهنیازبهتصحیحدارند)معموال .2
ازطریقنامهبهسردبیر(

اعضایرسانههاکهبیشترینعالقهبهموضوعمارادارند. .3
بیشترموردپوشش نیازاست پیامهایحمایتگریکه یا اطالعات، مسائل، .۴

رسانهایقرارگیرند.
چگونهمشکلماتغییرمیکندیاچگونهکارماافکارعمومیراتغییرمیدهد. .5

به ارتباطیدیگری ابزار تأثیرگذاردرجامعهاست.هیچ نیرویقدرتمندو رسانهیک
درباره اطالعات میتوانیم رسانهها با همکاری با نیست. موثر و کارآمد رسانه اندازه
کمپینحمایتگریمانرابهسرعتوبهطورگستردهایانتقالدهیم،افراددارایقدرت

رامتقاعدکنیم،وتغییرواقعیرادرجوامعمانبهوجودآوریم.
حالکهمادرموردهمکاریبارسانههاآموختیم،میتوانیمبهسومیناستراتژیمهمکه

فعالیتدرائتالفهاستبپردازیم.
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استراتژی III: ایجاد ائتالف 
دهد، قرار تأثیر تحت را تصمیمگیرندگان بتواند تنهایی به سازمانما که است بعید
بنابراینممکناستنیازبهایجادوحفظیکائتالفبادیگرسازمانهابهمنظورتقویت

تواناییمانبرایتأثیردرتصمیمگیرندگانوپیشبرداهدافکمپینمانداشتهباشیم.
دراینبخشمانگاهمیکنیمبه:
الف.ائتالفچیست؟

ب.چرابایدائتالفتشکیلدهیم؟
پ.عناصرضروریائتالفچیست؟

ت.چگونهمیتوانیمرهبریدریکائتالفراترقیدهیم؟
ث.چگونهمیتوانیمتصمیماتگروهیمنصفانهبگیریم؟
ج.چگونهمیتوانیماختالفدرائتالفرامدیریتکنیم؟

الف.ائتالفچیست؟
ائتالفشاملگروهیازافرادوسازمانهاستکهبایکدیگربرایپیگیریهدفیواحد
همکاریمیکنند.درصورتامکان،سازمانمابایدبهدنبالافزایشتأثیرازطریقایجاد
یاپیوستنبهیکائتالفباشد.دراینجاماروشهایایجادوحفظائتالفراکهبهمادر

پیشبرداهدافحمایتگریمانکمکخواهندکرد،بررسیمیکنیم.
اجازهدهیدباتوضیحانواعمختلفگروههایسازمانیشروعکنیم.

تعاریف
یکائتالفگروهیازسازمانهایمتنوعوافراداستکهدرتعقیبیکهدفواحد
باهمهمکاریمیکنند.اعضابهائتالفمیپیوندندچراکهمتوجهشدهاندکهتنهاراهحل
مشکلایناستکهبایکدیگرهمکاریکنندوازقدرتتعدادبیشتربهرهبگیرند.در
ائتالفها،تمامیاعضاتعهدمیکنندکهمسئولیتهاومنابعرابهاشتراکبگذارند.اعضا
معموالازاقشارمختلفهستندودیدگاههایمتضادینسبتبهیکمسألهدارند،بهاین

معنیکهبهاحتمالزیادتجربهتعارضراخواهندداشت.
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یکاتحادمعموالازسازمانهایمشابهکهگردهمآمدهاندتامنافعمشترکراحمایت
وترویجکنندبهوجودآمدهاست.اتحادمیتواندبراییکرویدادیکهفقطیکبار
انجاممیگیرد،صورتپذیردویامیتواندیکرابطهبلندمدتترباشد.اتحادمعموالاز
سازمانهایهمفکرایجادشدهاست،بنابرایندرآننسبتبهائتالفدلیلکمتریبرای

تعارضوجوددارد.

شبکهازافرادویاسازمانهاییتشکیلشدهاستکهمنافعیادغدغههایمشابهدارندو
اطالعاتونظریاترابهاشتراکمیگذارندوازیکدیگرحمایتمیکنند.هرشخص

یاسازمانمستقلباقیمیماند.

سازمانچترگونهگروهیازسازمانهابادغدغههاییمتفاوتاستکهبرایبهاشتراک
گذاشتناطالعاتگردهممیآیند.درنهایتسازمانچترگونهمیتواندخودرابهیک

اتحادیهیااتحادتبدیلکند.


ب.چرابایدیکائتالفتشکیلدهیم؟

ائتالفبهمااجازهمیدهداطالعات،ایدهها،ومنابعراباسازمانهایدیگربهاشتراک
بگذاریموهمچنینخطراتومسئولیتهایکمپینحمایتگریمانرابیناعضاتقسیم

کنیم.بهعالوه،ائتالفهابهمااینمواردراارائهمیکنند:
ایمنیدربرابرتهدیدات■
افزایشدسترسیبهتصمیمگیرندگانوسایررابطها■
باالتررفتناعتبارودیدهشدن■
فرصتیبرایگسترشحمایتعمومی■
شانسیبرایتقویتجامعهمدنیوتمرینفرایندهایدموکراتیک.■

ائتالف  یک  در  حضور  برای  راه  دو 
ایجاد  یا  یکی  به  پیوستن  دارد:  وجود 
ساخت  از  قبل  خودمان.  توسط  یکی 
یک ائتالف جدید برای پیشبرد کمپین 
آیا  که  کنید  بررسی  حمایت گری مان، 

یکی از قبل وجود دارد یا خیر!



 99ایجادکمپینحمایتگری

جذب را مختلف ذینفعان و دارند گوناگونی منابع و تخصص زمینههای سازمانها
به و میدهد افزایش موفقیت در را ما شانس متنوع ائتالف یک ایجاد میکنند.
سیاست تغییر برای گستردهای اجتماعی حمایت که میکند ثابت تصمیمگیرندگان
موردنظرماوجوددارد.احتمالبیشتریوجودداردکهتصمیمگیرندگانبهائتالفها
توجهکنند،درنتیجهائتالفیازچندسازمانکهباهمهمکاریمیکنندمیتواندبهطور

موثرترینسبتبهیکسازمانواحدحمایتگریکنند.

معایب

باوجودمزایا،بایدمعایبراهمبهدقتقبلازپیوستنبهائتالفدرنظربگیریم.معایب
عبارتنداز:

تالشموردنیازبرایائتالفمیتواندسازمانمارامنحرفکند■
حجمکارنامتوازنمیاناعضاایجادرنجشمیکند■
سازمانهای■ از کمی )تعداد کند. ایجاد تنش میتواند نابرابر منابع یا قدرت

غیردولتیقدرتمندممکناستمسلطشوند،حتیاگرسازمانهایغیردولتیبا
منابعکمترچیزهایزیادیبرایارائهداشتهباشند.(

شهرتسایراعضاممکناستتحتتأثیرعملکردیارفتارمنفییکعضوقرارگیرد■
اهدافائتالفامکانداردبهسازشهایینیازداشتهباشدکهامکانداردبرای■

برخیازاعضاقابلقبولنباشند.

مشکالتشایعکهائتالفهاباآنهامواجهمیشوند

مدیریتائتالفدشواراستچراکهاعضاممکناستمبناهایارزشیونظراتیبسیار
برایشکستکمپینهای ائتالفدلیلمشترکی باشند.مشکالتدرون متفاوتداشته

حمایتگریهستند.برخیازاینمشکالتعبارتنداز:

موانعارتباطات.بدونارتباطخوبومداوم،برخیازاعضاازتصمیمگیریهاحذف
میشوندوائتالفراترکخواهندکرد.

رقابتبینیکائتالفواعضایش.

گرفته دموکراتیک تصمیمات، که هنگامی ائتالف غیردموکراتیک. تصمیمگیری
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به ازاعضااحساسمیکنندکه بهترکارمیکند،درغیراینصورتبرخی میشوند
حاشیهراندهشدهاندوکنارهگیریمیکنند.

تنشدرموردپول.پولاغلبیکمنبعبیاعتمادیستویکیازمعمولتریندالیل
فروپاشییکائتالفاست.

و دیدگاهها اصول، که میکنند فرض اغلب ائتالف اعضای وحدت. از انتظارات
اولویتهاییکسانیبهاشتراکمیگذارندفقطبهخاطراینکهآنهابراییکهدف
مشترکگردهمآمدهاند.اختالفاتبراساستفاوتهایناشناختهممکناستبهعنوان

خیانتهایایدئولوژیکمشاهدهشود.

بادرنظرداشتناینمشکالتبالقوه،بایدمطمئنشویمکهائتالفماتمامعناصرضروری
موفقیتراداراست.

پ.عناصرضرورییکائتالفچیست؟
ائتالفهایموفقبرپایهاعتماد،احترام،وتعهدبههمکاریبایکدیگربناشدهاند.برای
اینکهیکائتالفنیرومندبماند،سازمانهایشرکتکنندهبایدبهیکدیگروتصمیمات
اتخاذشدهتوسطرهبریائتالفاحترامبگذارند.تمامیائتالفهایموفقمواردمشترک

زیررادارند:

اهدافومقاصدروشن.مهماستکهاعضابهیکدرکمشترکیازدالیل .1
گردهمآمدنبرسندوبدانندبهنفعچهکسیکارمیکنند.اینمسألهبهآنها
کمکخواهدکردتامقاصدروشنیراتوسعهدهندوپیامشانراهنگامصحبت
بارسانههابازگوکنند.مقصود-مانندهرمقصودحمایتگری-بایدمشخص

باشد.

تنوععضویت.دستکمبرخیازاعضابایدباجامعهپیوندداشتهباشند. .2

فرآیندهایمشارکتیدربرنامهریزیووسعتدادنبهیکدرکمشترک .3
ازشرایط.

یک عنوان به ائتالف منصفانه. و باز تصمیمگیریهای و ماهرانه رهبری .۴
ساختاردموکراتیکمطرحمیشودوبهتصمیمگیریهایبازوفراگیرازقبیل
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بهصورت تعویضچرخشیرهبری تعارضو بحثگروهی،روشهایحل
برنامهریزیشدهنیازداردتاکمپینراروبهجلوببرد.

روابطمورداعتماد.متخصصانجامعهمدنیتمایلدارنداهمیتاعتمادراکم .5
درنظربگیرند.ائتالفهابایدمطمئنشوندبهیکدیگراعتماددارند.اعتمادرا
میتوانازطریقگفتوگوهاییبرایبازکردنیخگفتوگو،بحثگروهی،

رویدادهایاجتماعیوتصمیمگیریهایبازایجادکرد.

سیستمقابلاطمینانارتباطاتوحلتعارض.ازآنجاییکهاعضایائتالف .6
به نیست. تعارضهاغیرعادی متفاوتیدارند، بسیار پیشینههاوجهانبینیهای
همیندلیل،مهماستتالشکنیدتاازارتباطخوبمطمئنشویدوآمادهباشید

بهسرعتتعارضهارادرجهترضایتهمهاعضاحلوفصلکنید.

تعادلهویتکمپینواستقاللسازمانی.گاهیاوقاتاعضابایدمنافعخود .7
رابرایپیشبردمنافعائتالفقربانیکنند.همزمان،نیازدارندهویتسازمانیو
استقاللشانراحفظکنند.رهبریائتالفنیازداردازتعادلمناسبمیانایندو

مطمئنشود.

به ائتالفرامرورکردیم،میتوانیمنگاهخاصتری حاالکهماعناصرضرورییک
چگونگیمطمئنشدنازرهبریخوبداشتهباشیم.

ت.چگونهمیتوانیمرهبریدریکائتالفراترقیدهیم؟
رهبریخوبفرماندهییادستوردادننیست!یکرهبرخوبیکدیدگاهشخصی
داردومیداندکهچگونهباعثشوددیگرانآندیدگاهرابهاشتراکبگذارند.یک
به ازکارکردن،حلمشکل،ورسیدن ایجادمیکندکههمه رهبرخوبمحیطیرا

اهدافلذتبرند.
رهبرانخوبشنوندگانخوبیهستندوبهایدههاونظراتدیگراناحتراممیگذارند
-حتیزمانیکهباآنهاموافقنباشند.مهمترازهمه،رهبرانبادادنوگرفتننظراتو

انتقاداتراحتهستند.
رهبرانسبکرهبریخودرابستهبهشخصیتهاوشرایطتغییرمیدهند.برایانجام
دادنوظایف،رهبرانازدرکخودازمهارتوتجربههایمردماستفادهمیکنندتایکی
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ازسبکهایرهبریذیلراانتخابکنند:

مستقیممربیگریپشتیبانیتفویض
باتفویضحلمشکل

وتصمیمگیری،
رهبرانبهاعضاکمک
میکنندکهخودشان
رهبرشوند.اینسبک
رهبریبهبهتریننحو
کارمیکندزمانیکه:

اعضایائتالف▪
بالغ،باتجربه،وبا
انگیزهبرایانجام

وظیفهمحوله
هستند.

اعضایائتالف▪
قادرهستند

مشکلراتحلیل
کنند،آنچهنیاز
استراتعیین

کنند،ووظیفهرا
انجامدهند.

زمانیکهرهبران
اقداماتوحلمشکل
مستقالنهراپشتیبانی
میکنند،اعضای
ائتالفاعتمادبه

نفسوتجربهکسب
میکنند.ایننوع

رهبریبهبهتریننحو
کارمیکندزمانیکه:

اعضایائتالف▪
شایستگیو

تخصصشانرا
درگذشتهنشان

دادهاند.
اعضایائتالف▪
بهطورمستقل▪

مشکلراحل
میکنند.

مربیمردمراتشویق
میکندمستقلمشکل
راحلکنندوخوداما
کنترلکلیراحفظ
میکند.اینسبک

رهبریبهبهتریننحو
کارمیکندزمانیکه:

اعضایائتالف▪
تحترهبری
مستقیمرشدو
ترقیکردهاند.

اعضایائتالف▪
مشتاقبهکار
مستقلهستند
اماهنوزنیازبه
نظارتدورهای

دارند.

سبکرهبریمستقیم
بهبهتریننحوکار
میکندزمانیکه:

کاربایدبه▪
سرعتانجام
شودوفقط
رهبرمیداند
چهبایدانجام
شودوچگونه

بایدآنراانجام
داد.

اعضای▪
ائتالففاقد

تجربهیا
تخصصباشند.
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ث.چگونهمیتوانیمتصمیماتگروهیمنصفانهبگیریم؟
ائتالف یک در کارکردن مهارتهای مهمترین از یکی گروهی تصمیمگیریهای
نادیده تصمیمگیری پروسه طی در که کنند احساس شما ائتالف اعضای اگر است.
گرفتهشدهاند،احتمالکمتریوجودداردکهدرگیروباانگیزهبمانند.هرگونهروش

تصمیمگیریبایدمشارکتوبرابریراتشویقکند.

دونوععمدهازفرآیندهایتصمیمگیری،رأیگیریواجماعهستند.

رأیگیریاجماع

آناعضاباهمکارمیکنندتابهاتفاقآرابرسند. از و ایجاد را اولویتها لیست یک اعضا
اجرا آرا بیشترین با اولویت میکنند. انتخاب

خواهدشد.

هرچنداجماعممکناستمدتبیشتریازرأیگیریطولبکشد،تصمیمیکههر
عضویازآنحمایتکندآسانتراجراخواهدشد.مامیتوانیمبافعاالنهگوشدادن
بهایدههاونظراتاعضایائتالفمانوتجمیعافکارآنهادرتصمیمیکهبرایهمه
قابلقبولاست،اجماعایجادکنیم.اگررهبرانازاینکهیکتصمیمیقابلقبولاست
اطمینانحاصلنکنند،ممکناستغافلازآنباشندکهاعضایناراضیشروعبهخروج

ازائتالفکردهاند.

بخشیازتصمیمگیریایجاداولویتاست.اینبهمعنیسنجیدنمزایا،معایب،و
عواقببالقوههرراهحلپیشنهادیبراییکمشکلاست.ائتالفمابایدراهحلهاییرا

باکمترینمعایبومطلوبتریننتایجاجراکند.

مدیریت یادگیری ائتالف ایجاد نهایی جنبه
را تعارضاست. رهبری  مسئولیت های 

حس  یک  تا  کنید  چرخشی 
مالکیت  در میان اعضا ایجاد شود. 
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ج.چگونهمیتوانیماختالفرادریکائتالفمدیریتکنیم؟1
تعارضامریطبیعیوغیرقابلاجتناباست.تجربیاتمنحصربهفردمردممنجربهداشتن
نظراتودیدگاههایمختلفمیشود.بستهبهاندازهوپیچیدگیشان،ائتالفهااغلبدر

مدیریتتعارضاتمشکلدارند.

ائتالفهایموفقبرایتعارضهابرنامهریزیمیکنندکهچهزمانیباوجودتفاوتها
کارکنندوچهزمانیمخالفتراقبولکنند.چهارمرحلهبرایمدیریتموثرتعارضدر

یکائتالفوجوددارد:

1.شناساییمشکل.کشفعلتریشهایمشکلوایجادفرصتهاییبرایبحث
درموردمسألهبهصورتآشکار.

2.کشفمنافعمتقابل.باوجودمواضعمتضاددرموردمسائلمختلف،ممکناست
اعضاباکشفمنافعمتقابلکهمیتوانددرتولیداهدافمشترکوگزینههایی
برایحلتعارضکمککند،شگفتزدهشوند.آنهابایدبررویمنافعمتقابل

خودتمرکزویکنگرشمثبتاتخاذکنند.

3.تولیدگزینهها.پسازشناساییحوزهعالیقمتقابل،مامیتوانیمگزینههاییبرای
حلتعارضایجادکنیم.زمانکافیبرایکشفتمامراهحلهایاحتمالییک

مشکلبگذارید.

ائتالفاستکه ایجاداجماع.ایجاداجماعبهمعنیایجادتوافقبیناعضای .۴
باوجودتفاوتها،پیداکردنحوزههای ازطریقفعاالنهگوشدادن،فعالیت
است، ائتالف صالح بهترین حل راه این که اعضا کردن متقاعد و سازش،

صورتمیپذیرد.

1.زمینههایمشترک،حلمشکلباهمیاری:راهنماییبرایتبدیلمناقشاتبهتوافقاتراجستجوکنید،
http://www.itrainonline.org2003ژوئن

http://www.itrainonline.org


نمونهفعالیتهایحمایتگری
هنگامیکهمادرموردیکاستراتژیتصمیممیگیریم،مهماستفعالیتهاییراانتخابکنیم
کهمیتوانبراساسزمان،منابع،ونیرویانسانیموجودبهسرانجامرساند.ازفعالیتهایی
کهبهکارزیادینیازدارند،اماتأثیرمحدودیمیگذارند،اجتنابکنید.بهترینفعالیتها
بیشترینتأثیرراباکمترینهزینهدارند.برترکیبیازفعالیتهاباشدتکم،متوسطوزیاد

تمرکزکنیدکهبیشترینشانسکمکبهشمابرایرسیدنبههدفتانرادارند.

جدولزیرچندنمونهفعالیترادرجهبندیمیکند.

شدتکمشدتمتوسطشدتزیاد

کنسرتموسیقی▪
مراسمخیریه▪
فیلمبردارییکفیلم▪

مستند
نمایشهایتلویزیونی/▪

رادیویی
شعارهایکوتاهرادیویی▪
تبلیغاتپولی▪
)بیلبوردها(▪
مهمانیبرایاهدای▪

جوایز
پژوهشدرموردسیاست▪
تئاتر▪
نظرسنجی▪

انشامدرسهیامسابقههنر▪
کنفرانسمطبوعاتی▪
مصاحبه▪
جلسهتوجیهیبا▪

نمایندگانمجلسو
رهبرانمحلی)البیگری(

کارتپستال/دادخواست▪
کمپین▪
تورمطبوعاتی▪
تبلیغاتپولی▪
)روزنامهها(▪
قراردادنمکالمات▪

دلخواهدرنمایشهای
تلوزیونیمحبوب،برنامه

رادیویییاتلویزیونی
کارگاهآموزشی▪
تظاهرات/اعتصاب▪
مسابقهپوستر▪

نامهبهسردبیر▪
مقالهآزاد▪
وبسایتاینترنتی▪
بوکمارک/برچسبها/▪

جعبهکبریتگرافیکدار
خبرنامهالکترونیکی▪
روبان)نمادین(▪
اگهیدیواری▪
شبکهارتباطی▪
جلسات▪
دادخواستها▪
نشستخبری▪ 


حالکهماسهاستراتژیاصلیحمایتگریرابررسیکردهایم،آمادهپرداختنبهمرحلهنهایی

حمایتگریهستیم:ارزیابی
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مرحله پنجم: ارزیابی
عالوهبریکطرحاقدامخوشساختوواقعبینانه،تمامکمپینهایحمایتگریموفق

تعهدیجدیبهارزیابیونظارتدارند.

تعریف
نظارتبهجمعآوریاطالعاتدرموردفعالیتهایمادرفواصلمنظمدرطولزمان

کمپیناشارهدارد.

ارزیابیبهتحلیلاطالعاتیکهمادرزمانخاصیجمعآوریکردهایماشارهدارد.

چرانیازبهارزیابیونظارتبرکمپینمانداریم؟
نظارتوارزیابیبهمااجازهمیدهدتاپیشرفتکمپینرابسنجیموبفهمیمکهآیابه

اصالحاتنیازداریمیاخیر.ارزیابیحمایتگریبهماکمکمیکندتا:

گزارشهایمعتبریبرایکمککنندگانمالیوحامیانتولیدکنیم.■
بررسیکنیمکهآیاکارحمایتگریمادرمسیردرستاست.■
بررسیکنیمکهآیاتغییریدراستراتژیبایدصورتبگیرد.■
مشخصکنیمکهآیااهدافبهدستآمدهاست،و■
ازتجاربمانبیاموزیمتاازاشتباهاتمشابهدرکمپینهایآتیجلوگیریکنیم.■

تا کنیم اصالح را اقداممان طرح میتوانیم که است ارزیابی و نظارت طریق از
منعکسکنندهدرسهاییباشدکهدرمیانهکمپینیادگرفتهایم.

برنامه ریزی برای نظارت و ارزیابی باید 
در آغاز کمپین اتفاق بیفتد. هنگامی  که ما 
فعالیت های مان را برنامه ریزی می کنیم، 
در مورد شاخص هایی تصمیم می گیریم 
تا پیشرفت در  که به ما اجازه می دهد 

نیل به هدف مان را اندازه گیری کنیم.
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انواعارزیابی
سهنوعمهمازارزیابیحمایتگریوجوددارد:

ارزیابیفرایند.بهکوتاهمدتنگاهمیکندتابفهمدکهآیافعالیتهارابهخوبیانجام
میدهیم.برایمثال،شماممکناستبپرسید:

آیاروزنامهنگاراندرکنفرانسمطبوعاتیشرکتمیکنند؟■
آیامسألهماپوششخبریبیشتری/کمتریدررسانههامیگیرد؟■
آیامردمدررویدادهایخاصشرکتمیکنند؟■
آیاگروهماتقاضایاطالعاتبیشتریدرموردمسألهدریافتمیکند؟■
آیاماقادربهگرفتنوقتمالقاتباتصمیمگیرندگانکلیدیهستیم؟■

به رسیدن حال در آیا بفهمد اینکه برای میکند نگاه میانمدت به نتیجه. ارزیابی
اهدافمانهستیم.برایمثال،شماممکناستبپرسید:

آیاافکارعمومیدرحالتغییربهنفعمسألهماست؟■
آیاتصمیمگیرندگاندرحالتغییرموضعخودبرایحمایتازراهحلپیشنهادی■

ماهستند؟
آیاخطمشیسیاسیتغییریافتهاست؟■

ارزیابیتأثیر.بهبلندمدتنگاهمیکندتابفهمدآیاتغییرخطمشیتأثیرموردنظررا
داشتهاست.برایمثال،شماممکناستبپرسید:

آیاسیاستجدید/تغییریافتهبهطورمؤثریاجراشدهاست؟■
آیازندگیمردمبهطورمثبت/منفیتحتتأثیرسیاستجدیدقرارگرفتهاست؟■
آیانگرشجامعهبهدلیلسیاستجدیدتغییرکردهاست؟■

بهعالوه،درطولیکارزیابیتأثیر،مامیتوانیمازخودبپرسیم:

آیاروندتصمیمگیریسیاستهایعمومیبهدلیلوجودکمپینمابازترشده■
است؟

آیاماگروهیازشهروندانراتوانمندساختهایمتابیشتردرروندتصمیمگیری■
درگیرشوند؟
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بهمنظورانجامنظارتوارزیابی،مابایدبرایتغییراتیکهمیخواهیماندازهگیریکنیم،
معیاریداشتهباشیم.خواهبهشهروندان،روزنامهنگاران،یاسیاستگذارانعالقهداشته
باشیم،طیفیازشاخصهابرایاندازهگیریتغییروجوددارد.اینشاخصهابهتغییرات

دردانش،نگرش،رفتارومهارتمربوطاست.

سواالت

آنهادرموردمسألهچهمیدانند؟آیاچیزجدیدییادگرفتهاند؟دانش

برجستگی
مهمتر دیگری مسائل چه است؟ مهم آنها برای چقدر مسأله این

هستند؟

نگرش
نگرشآنهابهمسألهمنفییامثبتاست؟چهچیزنگرشآنهارا

تحتتأثیرقرارمیدهد؟

هنجارها
چگونهجامعه،انجمنیامحیطکاریبالواسطهشانبرنحوهنگرش
ورفتارشاننسبتبهمسألهتأثیرمیگذارد؟آیامحیطدرحالتغییر

کردناست؟

خودکارامدی
آنها آیا دارند؟ کنترل مشکل به نسبت چقدر میکنند احساس
بیشتریاکمترمتقاعدشدهاندکهمیتوانندبهحلآنکمککنند؟

نیترفتار
یک در خواه کردهاند، بیان را مسأله از حمایت قصد آنها آیا

نظرسنجیعمومییاطییکجلسهالبیگری؟

رفتار
آیااقدامواقعیبرایحمایتازسیاستپیشنهادیشماانجامدادهاند
-مانندپیوستنبهیکتظاهرات،نوشتنیکمقالهروزنامهیاحمایت

ازپیشنویسیکالیحه؟

مهارتها

آیا است؟ کرده تغییر کمپین طول در مهارتهایشان چگونه
شهروندانبرایسازماندهیخودوصحبتکردنبرایخودتوانمند
شدهاند؟آیاروزنامهنگارانکیفیتپوششخبریشاندرموردمسأله
راارتقادادهاند؟آیاسیاستگذارانقادرندبهتربهارائهاستداللدر

موردمسألهبپردازند؟
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ماتماممراحلدریککمپینحمایتگریرابررسیکردهایم.بخشبعدینمونههایی
راازکمپینهایواقعیکهدراردن،لبنانوفلسطینسازماندهیشدهاند،ارائهمیکند.

به منظور یادگیری درس های پایه برای 
ابتکارهای حمایت گری آتی، شما باید 
بپرسید چه چیزی خوب پیش رفت و 
چه چیزی به خوبی آنچه انتظار داشتید 
پیش نرفت. فراموش نکنید توصیه های 
خود را ثبت کنید که برای دفعه بعدی 

بسیار مفید خواهند بود!





مطالعات موردی  

I. مقدمه

درجهانعرب،کمپینهایحمایتگریبهندرتثبتمیشوند.ایننشاندهندهخسارتی
بهتمامیحامیاناست،چراکهدرسهایآموختهشدهرانمیتوانبهسایررهبرانمتعهد
جامعهمدنیمنتقلکرد.بامستندسازیکارحمایتگریمان،میتوانیمراهنماییباشیم

برایکسانیکهدرزمینهایمشابهمشغولبهکارهستند.

مواردزیرازتجربهسازمانهادراردن،لبنانوفلسطیندراواسطسال20۹۹جمعآوری
شدهاند،تاتوضیحدهندکهکمپینهاچگونهکارکردهاندونشاندهندکهچگونهمیتوان
ازاستراتژیهایمختلفدرزمینههایمختلفاستفادهکرد.هرموردییکسیاقمشابه

رادنبالمیکند،اگرچههرموردیتماماینعناصرراندارد:

هدف■
ساختار■
استراتژی■
چالشها■
عواملموفقیت■
درسهایآموختهشده■
تأثیر■
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اهداف
همانطورکهمامواردبررسیشدهرامشاهدهمیکنیم،اهدافحمایتگریمیتوانند
گستردهویاخاصباشند؛ازیککمپینخواهانبرابریجنسیتیگرفتهکهاصالحات
قوانینمختلفراهدفگرفتهتاکمپینیکههدفشتأسیسیککتابخانهشهریدریک

اجتماعکوچکاست.

مهمایناستکهبرایهدفحمایتگریآنچهراکهمیخواهیدتصمیمگیرندگانطور
دیگریانجامدهند،ارائهکنید.

ساختار
رسمی ساختار دارای ندرت به کمپینها که میدهند نشان ما به شده بررسی موارد
تنهادومورد و ایجادمیکنند استراتژیک ازکمپینهایکطرح تعدادکمی هستند؛
ازپروندههاییکهاینجاارائهشدهاند،عنصرارزیابیرادارند.درمواردیکهنظارتدر
طراحیکمپینبهکاررفتهاستمانندکمپینمعلولینلبنان،سازماندهندگانبرایتضمین

اجرایقانونخیلینزدیکتربادولتکارکردهاند.

استراتژی
آموزش فعالیتهای و رسانهها و است استفاده مورد استراتژی رایجترین البیگری
عمومیدرردههایبعدیقراردارند.تحقیقاتتنهادربرخیازموارداستفادهشدهاست.
حمایتگرانکمتربهبسیجعمومیمردم،استفادهازسیستمقضایی،مذاکرهوکنترلو

نظارتبرپروژههاپرداختهاند.

چالشها
کمپینهاییکهباچالشهایمهمیمواجهنشدندعمدتابهخوبیبهجامعهخودوصل
شدهبودندویاروابطیبانهادهایدولتیمربوطهایجادکردهبودهاند.آنهامیدانستند
چهموقعمنتظرمخالفتباشندویادگرفتندچگونهباآنکناربیایند.برخیازکسانیکه
بامخالفتمواجهشدند،آشکارااعترافکردندکهمنافعتصمیمگیرندگانرابهاندازه
کافیتحلیلنکردهیانتایجخاصیراپیشبینینکردهبودند.برخیتشخیصدادندکه
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کارمقدماتیکافیانجامندادهبودندواقشارجامعهآمادهتغییراتپیشنهادینبودند.

شایدسختترینچالشهااول،تحوالتسیاسیایکهکمپینهارادرلبنانوفلسطین
مختلکرد،دوم،فقدانکاملارادهسیاسیمقاماتدولتی،وسوم،فقدانمنفعتعمومی
بودهاست.اگرچهسازمانهابسیاربهیکهدفمتعهدهستند،کمپینهاازآنجابهچالش
کشیدهمیشوندکهبهعلتعدموحدتتالشهایشانمتفرقاست.قابلتوجهایناست
کهحتیاگرکمپینهاشکستخوردهباشند،برگزارکنندگانهرگزمنصرفنشدهاندو

بهکارشاندرموردمسائلتابهامروزادامهدادهاند.

عواملموفقیت
مواردارائهشدهازروشهایمختلفیاستفادهکردهاند.بااینحال،شناساییبرخیاز

عواملرایجموفقیتکهتوسطبرگزارکنندگانکمپینذکرشده،امکاندارد:

یکراهحلپیشنهادیبهعنوانوسیلهایبرایحفاظتازبخشیازجامعه¡
طراحیکنیدبهجایسرزنشکردنکسیبرایمشکل.»حفاظتازخانواده«یا

»حفاظتازکودک«نمونههاییازچارچوبهاهستند.
فراترازیکراهحلپیشنهادیبرویدتافرآیندراهمراهیکنیدوازاجرای¡

مناسبتوافقاطمینانحاصلکنید.
ازتنوع،همبستگیوسطحباالییازهماهنگیاطمینانحاصلکنیددر¡

درونائتالف.
باتصمیمگیرندگانسطحباالارتباطبرقرارکنید)وهمسرانشان(،مطمئن¡

شویدکهآنهادرموردمسألهآگاههستند،وآنهاراازقبلبهخوبیدرمورد
قصدتانبرایهدایتکمپینآگاهکنید.

اعضایرسانههارادرکمیتهکمپینداشتهباشیدوکمپینرسانهایموثری¡
ایجادکنید.

اجزاءاصلیرادرگیرکنید)بهعنوانمثالمعلولین،خانوادههایناپدیدشدگان،¡
و شدهاند( گرفته آنها حضانت از جوانی سنین در فرزندانشان که زنانی

سازماندهندگانکمپینرادرگیرنگاهدارید.
بحثعمومیدرموردیکمسألهحساسراترویجکنید،معموالازطریق¡

با همیشه و جامع عمومی آموزش طرحهای یا جمعی رسانههای برنامههای
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استفادهازرویکردیدقیقبهمسائلحساس.
راهحلهاییراپیشنهادکنیدکهآموزههایمذهبیرانقضنمیکند.¡
ازپژوهشهااستفادهکنیدتااستراتژیکمپینرااطالعدهید.¡

ماامیدواریمکهمواردزیرباارائهنمونههاییواقعیازآنچهکهکارکردهاستوآنچه
کهکارنکردهاستبهاطالعرسانیبهطراحیکمپینشماکمککند.اگرچهوضعیت
هرکمپینمنحصربهفرداست،چالشهایمذاکرهدرموردچشماندازهایپیچیدهسیاسی،
تأثیربرتصمیمگیرندگان،وجلبتوجهمردمبرایاهمیتدادنبهیکمسألهدرهمه

جایکساناست.



حضانت مادران که سنی مختلف مذهبی قانون 15 لبنان، فرقهای 18 نظام تحت
پدر به قوانین از برخی میکند1. تنظیم میدارند، نگه مواردطالق در را فرزندانشان
اجازهمیدهندکهحقحضانتفرزندراازحداقلسندوسالگیبهعهدهبگیرد.درسال
2005گروهیمتشکلاز25انجمن،وکیلوفعالبهعنوان»شبکهحقوقخانواده«گرد
همآمدندتاازمادرانبراینگهداریازفرزندانبرایدورانطوالنیتریحمایتکنند.
سازماندهندگانکمپیناززنانمتأثرازقوانینفعلیدعوتکردندکهبهکمپینبپیوندند.

هدف
هدفکمپینایناستکهفرقههایلبنانیحداقلسناستانداردیبرایحضانتمادر

تعریفکنندوآنسنرا13برایپسرانو15برایدخترانقراردهند.

ساختار
بهعنوان امادوسالپیش»شبکهحقوقخانواده« کمپینیکساختارغیررسمیدارد
یکسازمانغیردولتیثبتشد.اعضایائتالفیکباردرماهبرایحدودسهساعت
دیدارمیکنند.هموارهصورتجلسهبرداشتهمیشود.اعضااغلببرایمقابلهباشرایط

اضطراریدیدارمیکنند.

استراتژیها
کمپینبررویدواستراتژیاصلیمتمرکزشدهاست:ترویجآگاهیوبحثعمومی
درمورداینمسألهازطریقیککمپینرسانهایوالبیگریبارهبرانفرقههایمختلف.

1.سهفرقهدرنظامحقوقیخودباسایرفرقههااشتراکدارند.

بیروت
ازسال2005-سطحملیسنحضانتفرزندلبنان

تاکنون
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کمپینرسانهای
اولینمرحلهکمپینشروعیکبرنامهتلویزیونیمختصحضانتبود.درسال2005
کانالتلویزیونی“Hiyya”یکبرنامههفتگی۹0-60دقیقهایراپیشنهادداد.برنامهاز
متخصصانوزنانمتأثرازمشکلدعوتمیکردتاهرهفتهصحبتکنند؛چهرهوصدای
برخیازآنهارامیپوشاندتاازآنهامحافظتکند.مطالباحساسبرانگیزآنهاتوجه

زیادیجلبکرد.

البیگری
یکشبکهبهمنظورآمادگیبرایفعالیتهایالبیگریدرموردموضوعتحقیقکرد.
وکالقوانینرادرکشورهایعربیبررسیوپیشنویسراآمادهکردند.ایناقدامات
مخالفقوانینهیچیکازفرقههانبودلذااحتمالمخالفتبراساسمبانیمذهبیراکاهش
میداد.حمایتگرانسرانتمامفرقههارادرمناسبتهایمختلفمالقاتکردند.آنها
بههرکدامازسرانیکبستهاطالعاتیمیدادندومطالبراباآنهابررسیمیکردند.

آنهاهمچنینبهطورمنظماطالعاتبهروزرابهگروههایهدفشانمیفرستادند.
برخیازاعضایشبکه،رئیسدادگاهشرعیاهلسنترامتقاعدکردندکهباشبکه
دیدارکندواودرنتیجهکمپینرسانهایسازمانیافتهوالبیگریموافقتکرد.هیچکس
آشکارابهمخالفتدرجلسهنپرداخت،اماسازماندهندگانفرضرابراینگذاشتندکه
برخیازمردانمذهبیسنیمخالفکمپینهستند.جلسهچهارساعتبهطولانجامید.
البیگریبافرقههایشیعهبهدلیلوجودجناحهایمختلفچالشبرانگیزبود:سیستانی
پارلمانی گروه رئیس با کمپین سازماندهندگان قبالن. و فضلاهلل حزباهلل، )ایران(،
حزباهللدیدارکردندکهوعدهدادپروندهرابهشخصیکهمسئولامورمذهبیبود،
ارسالکند.آنهاهمچنینباجناحهایفضلاهللوقبالندیدارکردند.هنگامیکهرئیس
شبکهراخانمفاطمهرفسنجانیبهمناسبتیککنفرانسزنانمسلمانبهایراندعوت

کرد،مسألههمچنیندرآنجامطرحشد.
هنگامیکهکمپینقدرتبهدستآورد،تعدادیاززنانجوانکهازجداییهای
زودهنگامرنجمیبردندبهطرحپیوستند.آنهایکگروهدرفیسبوکبازکردندو
دوهزارامضادریکتقاضانامهکهنشاندهندهتقاضابرایتغییربودجمعآوریکردند.
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چالشها
موقعیتلبنانبهطورخاصیپیچیدهاستوبهبرنامهریزیاستراتژیکو¡

تالشبسیار،هماهنگیوتوانپایدارنیازدارد.
مسائل¡ شامل که اختیاری مدنی قانون یک با مذهبی رهبران مخالفت

به گزینه این دادن مخالف بهشدت دینی رهبران از بعضی است؛ حضانت
خانوادههاهستندکهپروندهشانبهجایطرحدردادگاههایمذهبیتوسطیک

دادگاهمدنیبررسیشود.

عواملموفقیت
شکلدهیبه¡

تغییراتپیشنهادی
بهگونهایکهبه
نفعکودکباشد.

رهبرانمذهبینسبت
بهجنبشزنانمحتاط
هستند،بنابراینارائه
اینمسألهبهعنوان

موضوعکودکانتهدیدکمتریبرایبرخیاست.
ائتالفقویوآمادهسازیدقیقدرهرمرحله.حمایتگرانازیکروند¡

مشورتیبرایبرنامهریزیفعالیتهایخوداستفادهوبررویبهترینفردبرای
حضوردرجلساتالبیگریتوافقکردند.

جلسات¡ در که کسانی اکثریت البیگری. برای فرقه اعضای فرستادن
البیگریبایکفرقهشرکتمیکردند،اعضایآنفرقهبودند،زمانیکهآنها
رئیسفرقهمارونیرامالقاتکردند،اکثرالبیگرانمارونیبودند،شاملزنانی

کهازآنقانونرنجمیبردند.
ایجادروابطباهمسرانافرادبانفوذ.اعضاسعیمیکردندبایکمقامبهطور¡

مستقیمتماسبگیرند،امااگرازآنطریقنمیتوانستند،باهمسرصاحبمنصب
تماسمیگرفتند.

عکس:دیداربانخستوزیرفوادسینیوره
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درسهایآموختهشده
تأثیر،نیازمندثباتپیاماست.کمپینازبرنامهتلویزیونیبهرهمیبرد.اینکار¡

توجهمخاطبانگستردهایرابهخودجلبکرد،چراکهمردمدرموردآنبرنامه
تلویزیونیشنیدندوشروعبهتماشایمنظمآنکردند.

سیاسی¡ محیط چنین در تغییر ایجاد برای زیادی زمان است. نیاز یک صبر
پیچیدهاینیازاستوفعاالننبایددلسردشوند.

سازماندهندگانکمپینرابهاندازهکافیثبتنکردندوازگرفتنعکسغفلت¡
کردند،اگرچهآنهاعکسهاییراکهبانخستوزیرفوادسینیورهگرفتهاندو
نواربرخیازمصاحبههاییراکهانجامدادهانددارند،تنهاآرشیوبرنامهدرآرشیو

شبکهتلویزیونیاست.

تأثیر
فرقههایارتدکسوپروتستانانجیلیازقبلدرمورداصالحاتمربوطبهموضوع

حضانتفرزندکارکردهوکارکمپینراتسهیلکردهاند.
درژوئیه2006،دادگاهعالیسنیقانون15/13وهمچنینیکمصوبهایبه
نام»الماهر«راتصویبکرد.بهطورسنتیدراسالمدامادهدیهایبهعروسمیدهدکه
هنگامازدواج،مرگویاطالققابلپرداختاست.اصالحیه،ارزشمهریهراباتوجهبه

ارزشطالدرزمانازدواجتعیینکرد.اصالحاتمربوطبهنفقهنیزوجودداشت.
شورایعالیقضاتاسالمیکهازرهبراندروزی،سنی،وشیعهتشکیلشدهاند
تغییراتدرقوانینسنیراتأییدکردهاند،اگرچهدروزیهاوشیعهها،ایجادتغییرات
درقوانینمذهبیخودرانپذیرفتهاند.پیشنویستوسطمفتیاعظمامضاوبهکابینه
بهمجلس اوپیشنویسرا امضاشد. فوادسینیوره ارسالوتوسطنخستوزیر
فرستاد.حالپیشنویسنزدکمیتهادارهوعدالتدرانتظارتأییداستوهمانبهمجمع

عمومیپارلمانارسالخواهدشد.
هنگامیکهجنگبااسرائیلدرگرفت،پیشرفتکمپینبهحالتتوقفدرآمد.با
اینحال،کمپینبههیچوجهپایاننیافتهوسازماندهندگاندرحالحاضربررویفرقه
دروزیتمرکزکردهاند.انتظارمیرودپیشرفتدرمورداینفرقهآسانترباشدبهاین
دلیلکهدادگاهدروزیدرحالحاضربهگونهایکهگوییقانونتغییرکردهاست،اقدام
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میکند.شبکهتصمیمگرفتهاستتازمانیکهبهاهدافحمایتگرینرسیدهاست،هیچ
پروژهجدیدیراشروعنکند.

شبکهکارخودرامتوقفنمیکندتازمانیکهاصالحیهبخشیاز15قانوندرلبنانشود
وهرکودکلبنانیتحتحضانتمادرخوددرآید.



بیروت
لبنان

مطابقتقوانینلبنانباکنوانسیون
رفعکلیهاشکالتبعیضعلیهزنان

)CEDAW(

ازسال1996-سطحملی
تاکنون

پیشینه
اززنانیکردکهدر بهحمایتگری لبنانیحقوقزنان1درسال1۹۴7شروع شورای
برایاصالح مبارزه اینشورا اصلی بودند.هدف بهکار صنعتوکشاورزیمشغول
قوانینناعادالنهمربوطبهزناناست.باوجودتالشهایکمیتهدرکنارسایرنهادهای
مرتبطبامسائلزنان،موفقیتکمیبهدستآمدهاست.بهزنانحقرأیوحقورودبه
انتخاباتدرسال1۹53دادهشد.بااینحال،درسال1۹75،جنگداخلیآغازشدودر
سال1۹82،اسرائیلبهقلمروهایلبنانوجنوبحملهکردوسربازاناسرائیلیبهپایتخت

لبنانرسیدندکهانجامفعالیتهایمرتبطباحقوقزنانراغیرممکنساخت.
نبودکنوانسیونرفعکلیه لبنانحاضر درسال1۹7۹جنگهنوزدرجریانبودو
اشکالتبعیضعلیهزنانراامضاکند.شورایلبنانیحقوقزنانشرکتدرکنفرانسهای
نگاه زنده بینالمللی درعرصه را لبنانی زنان وموضوعحقوق داد ادامه را بینالمللی
داشت.پسازیکمبارزهطوالنیبارهبرینهادهایزنانلبنانی،لبناناینکنوانسیونرا

درسال1۹۹6باسهپیششرطامضاکرد:
تابعیت)زنانلبنانینمیتوانندتابعیتخودرابهفرزندیاهمسرخوداعطاکنند(¡
برای¡ کمیته و دارد وجود احوالشخصیه قانون 1۹ لبنان )در احوالشخصیه

داشتنیکقانونمدنیبرایاحوالشخصیهتالشمیکند(
¡.CEDAWارجاعبهدادگاهبینالمللیدرصورتبروزمشکلدرمغایرتبا

درسال1۹۹6،رئیسکمیتهبهعنوانرئیسشورایزنانلبنانانتخابشد.اولینکنفرانس
جهانیدرموردسهمیهبندیدرسال2000برگزارشدکهدرآننمایندگاننهادهایزنان

عربوبینالمللیحضورداشتند.
هدفشرکتکنندگانتوضیحمفهومسهمیهبندیبودکهموقتیدرنظرگرفتهشدهبود
تازمانیکهجامعهلبنانبهداشتنزناندرمواضعتصمیمگیریعادتکند.اینکنفرانس

1. LCWR
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پیشنهاداتیدادکهبرخیازآنهاخطاببهدولتلبنانبرایاعالمحقسهمیهزنانبود.

هدف
تطبیقیکنوانسیونرفعکلیهاشکال بررسی لبنانیحقوقزنان درسال1۹۹۹،شورای
تبعیضعلیهزنانوقانوناساسیلبنانراانجامداد.شورااشارهکردکهپنجقانونلبنان
نیازبهتغییربرایمطابقتباموادCEDAWکهتوسطدولتتأییدشدهدارد.اینقوانین
شاملقانونکار،قانونمجازات،قانونتجارت،قانوناحوالشخصیهوامنیتاجتماعی/

قانونخدمتگزارانمدنیبود.
شورایلبنانیحقوقزنانسپسیککنفرانسمطبوعاتیبرگزارکردونهادهایجامعه
مدنیراکهعالقهمندبهمسائلمربوطبهزنانودموکراسیبودندفراخواندتابرایاجرای

کنوانسیونهایبینالمللیوبرداشتنپیششرطهاهمکاریکنند.
درجلسهبرسرتشکیلیکنهادبهنامکنفرانسملیبرایرفعکلیهاشکالتبعیضعلیه

زنانتوافقشد.

ساختار
کنفرانسملیجلساتیراهرماهوجلساتمجمععمومیراهرسهماهبرگزارمیکند،و
درصورتلزومجلساتبیشتریهمبرگزارمیکند.وظیفهدبیرخانهبرعهدهشورای
این اما میکند راجمعآوری ملیحقعضویتها کنفرانس است. زنان لبنانیحقوق
پرداختهابرایپوششفعالیتهاییمانندچاپبروشور،تحقیقات،وغیرهکافینیست.

استراتژی
فعالیتهای و عمومی، بسیج البیگری، ائتالف، ایجاد تحقیقات، از ملی کنفرانس
که بهطوری لبنان قانون اصالح برای خود کمپین در استراتژی عنوان به رسانهای
استفادهمیکند.شایانذکر باشد، زنان بینالمللیحقوق بازتابدهندهکنوانسیونهای
اصالحات که بود مجلس نمایندگان از تعدادی با همکاری به قادر کمپین که است
پیشنهادیراحمایتکردندوهمچنینحقتسلیمپیشنویسقوانینرابهمجلسداشتند.
کنفرانسملیتظاهرات،تحصنورویدادهایبسیاردیگریرانیزسازماندهیمیکند.
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چالشها
نظراتمختلفیدرجنبشزنانلبنانیوجودداردکهبهکدامیکازمسائل¡

باتوجهبهمسائلفردیوتابعیتفرقهایبایداولویتدادهشود.یکنمونه
ایناستکهآیاجنبشتابعیت،بایدبهیکزناجازهاعطاتابعیتشبههمسرو
فرزنداناورابدهدیافقطبهفرزندانش.ایننوعتفاوتاستراتژیکدریک
جنبشرایجاستونشانمیدهدکهبازیگراناصلیدرتوسعهزبانواهداف
مشترکموفقنبودهاند-درنتیجهمنجربهتضعیفجنبشبهطورکلیمیشود،
واقعیتنشانگرایناستکهمسألهتابعیتهنوزهمموردتوجهقانونگذاران

لبنانیقرارنگرفتهاست.
به¡ مادر تابعیت اعطای ملی کنفرانسهای و زنان حقوق لبنانی شورای

فرزندانرایکحقاکتسابیمیدانند،درحالیکهاعطایتابعیتبهشوهر
نیازمندحکماعطایتابعیتاست.براساسCEDAW،کمیتهچنینشعاری
راپیشنهادداد:»ازآنجاکهآنهافرزندانمنهستند،تابعیتمنحقآنهاست.«

درسهایآموختهشده
است.تجربهمیدانیگسترده¡ مهم بهعمل نظریه ترجمان درکچگونگی

شورایلبنانیحقوقزنانبهایجادحمایتگریبایکرویکردواقعبینانهکمک
کردهاست.

دیگرانپژوهشانجامدادهاند؛ازآنبهرهببرید.یکنفرمیتواندتوانخود¡
راخرجنکندوازتجربهدیگرانبامرورمنابعقبلازشروعیکفعالیتبیاموزد.

آمادهسازیمهماستوهمیشهالزمنیستیکنفرتمامکارراانجامدهد.

تأثیر
کنفرانسملیدرتغییرتعدادیازمقرراتمربوطبهقانونکارموفقشدهاست.به
عنوانمثال،درگذشتهاخراجیکزنقبلازماهپنجمبارداریاوامکانپذیربود.امروزه

یککارفرمانمیتواندیکزنبارداررااخراجکند.
باتوجهبهجرایمناموسی)ماده562قانونمجازات(،آنچهاصالحشد»دلیلمعافیت«بود
کهمجرمازتمامیمجازاتهامعافمیشداگرثابتمیکردکهبهمنظورحفظآبرو
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مرتکبقتلشدهاست.بهانهتخفیفمجازاتدرمادهمذکورباقیماند.
به پیشنهادکردکهمربوط قانونمجازات کمپین،اصالحاتیرادرموردتمامیمواد
آزارجنسی،آدمربایییکدختر،روابطجنسی،وغیرهبود.حمایتگرانهنوزپیگیر
موضوعهستند،بهخصوصدرموردجرایمناموسی،وخواستارحذفماده562هستند
بهدلیلاینکهقتل،برایدفاعازآبرویابههردلیلدیگر،جرمیاستکهمرتکبآن

بایدمجازاتشود.



بیروت
لبنان

کمپین»حقمن«برایافرادمعلول
2005-2008سطحملیکهباکرامتواستقاللرأیدهند

درجریاناست

سیاستعمومیدرلبنانبهلحاظتاریخینسبتبهمعلولینرویکردیطردکنندهدارد،به
عنوانمثالتأسیسمدارسویژهبرایافراددارایمعلولیتبهجایتسهیلادغامآنهادر
نظاممدرسهعادی.1قانونمعلولیتیکهدرسال2000درپیکمپینی10سالهبهتصویب
رسید،حقشرکتشهرونداندرتماموجوهجامعهراتضمینمیکند.زمانیکهدولت
بررسیقانونانتخاباترادرسال2005آغازکرد،حمایتگرانفرصتییافتندتابرای
تصویبمقرراتیکهدسترسیبهایستگاههایرأیگیریرابهبودمیدهد،اعمالفشار

کنند.

هدف
دولتمقرراتیرابرایافزایشدسترسیمعلولینبهصندوقهایرأیدرقانونانتخابات

جدیدبگنجاند.

ساختار
بسیاریازسازمانهادرلبنانخدماتیبهافراددارایمعلولیتارائهمیدهند،هرچندتعداد
انجمن باهمکاری لبنان2 اتحادیهمعلولینجسمی برحمایتگریتمرکزدارند. کمی
لبنان معلولینجسمی اتحادیه راسازماندهیکردند. من« »کمپینحق نابینایانجوان3
شعبههاییمختلفوبیشاز1300عضودرسراسرکشوردارد.انجمننابینایانجوان
یکانجمنحقوقوحمایتگریاستکهدرسال1۹87تأسیسشدوبررویاجرای
قانونمعلولیتلبنانکارمیکند.سازماندهندگان،سازمانهایغیردولتیازهرمنطقهرا
برایپیوستنبهکمپیندعوتکردندوباانجمندموکراتیکلبنانودیگرسازمانهای

انتخاباتیهمکاریکردند.

ازمعلولیتهستند،درحالیکه لبنانتخمینمیزندکهدودرصدازجمعیتداراینوعی 1.دولت
سازمانمللمتحداینرقمرادرحدود10درصدمیداند.

2. LPHU
3. YAB



 125مطالعات موردی

استراتژی
غیردولتی، سازمانهای و معلولین مردم، آگاهی سطح بردن باال شامل استراتژیها
البیگریبامقاماتدولتیونامزدهایسیاسیواجراییککمپینرسانهایعمومی

بود.

آگاهیعمومی
دسترسی تقاضای ایجاد برای
در را جلساتی کمپین معلولین،
قوانین و انتخابات قانون مورد
معلولیتبرایاعضایخودبرگزار
کردودرموردحقرأیباکرامت
ومستقلتوضیحداد.آنهااعضارا
در ناظران عنوان به کردند تشویق
جریانانتخاباتبهکمپینبپیوندند.

البیگری
کمپینبحثهایعمومیتلویزیونیرابانامزدهایسیاسیبهمنظوربحثدرموردتعهد
خودنسبتبهمعلولینسازماندهیکرد.نامزدهااطالعاتیدرمورداولویتهایکمپین
برایاجرایقانونمعلولیتدریافتکردند.حمایتگرانبهکمیسیونقانوناصالحات
انتخاباتملیتوصیههاییارائهدادندوباتماماعضایآنمالقاتکردند.آنهاهمچنین
باوزارتکشوروشهردارانالبیگریکردند.کمپینپسازحوادثناگوارسال2005
بهحالتتعلیقدرآمدوگفتوگودرسال2007ازسرگرفتهشد.هیچپیشرفتیتاسال
2008حاصلنشد:همچنانکهسیاستمدارانبرایمذاکراتدوحهآمادهرفتنمیشدند،
ائتالفتحصنیدرفرودگاهترتیبداد.»ماتمامروزبرایآنهاصبرکردیم.اینتنها
رویدادیبودکهدرآنبرههپرتنشبرگزارمیشد،بههمینجهتماپوششخبری
صفحهاولتمامروزنامههارابهخوداختصاصدادیم.آنهاحتیدرموردآندردوحه

صحبتکردند.«
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کمپینرسانهای
برای نام یک انتخاب برای حتی میکرد، همکاری رسانهها با نزدیک از کمپین
دسترسی، مورد در گزارشدهی برای رسانهای ظرفیت ایجاد شامل فعالیتها کمپین.
پخشتلویزیونیورادیویی،ونصبتابلوهایتبلیغاتیوپوسترهادرسراسرلبنانبود.
سازماندهندگانچنانروابطخوبیبارسانههاداشتندکهخبرنگارانآنهاراازحضور
با نخستوزیردرمراکزرأیدهیمطلعمیکردندکهحمایتگرانراقادرمیساخت
بهحضور انجامدهند.وزیرکشوردوبارمجبور بروندومصاحبهزنده بهمحل شتاب
درکنفرانسمطبوعاتیشدکهتوضیحدهدچرامعلولینبهمراکزرأیگیریدسترسی
ندارند.حضورناظرانبینالمللییکتاکتیکواقعاخوببرایجلبتوجهرسانههابود.
برایتشکرازرسانهها،کمپینمراسمیدرساختمانسندیکایمطبوعاتبرگزارکرد.

نظارت
سازماندهندگانکمپینیکدفترچهراهنمابرایارزیابیدسترسیبهصندوقهایرأی
ایستگاه دو مدیریت به قادر آنها 2007 سال محلی انتخابات طول در کردند. ایجاد
بودندوتیمهایمختلفیبرقابلدسترسیبودنصندوقهایرأیبرایمعلولیننظارت
و مشاهده برای را عرب مناطق سایر غیردولتی سازمانهای همچنین آنها میکردند.

آموختنازتجربهلبناندعوتکردند.

چالشها
تغییرنگرشمقاماتدولتیازذهنیتحذفیبهذهنیتمشارکتدهندهبه¡

معلولین.
اینکه¡ بدون تلویزیونی مناظرههای برای سیاسی احزاب گردهمآوردن

منتسببهحزبخاصیباشند.

عواملموفقیت
آنها¡ با ارتباط برای موجود ارتباطی وشبکههای رأیدهندگان کمپین،

بر نظارت ازطریق بهکمپین پیوستن برای را رأیدهندگان آنها داشت. را
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دسترسیبهمراکزرأیگیریبسیجکردند.
بودند،¡ بستهاطالعاتیرادریافتکرده نامزدهایسیاسیکه مقاماتو

نقشمثبتیایفاکردند.یکمعاونوزیرمتعهدشدکهمطلبیدرروزنامهمنتشر
کندوکاراتحادیهمعلوالنجسمیلبنانرابرجستهکند.تابهامروزایناتحادیه

بهطورمنظمیکفصلنامهراهنمادرروزنامه»النهار«1چاپمیکند.
بسیاریازنمایندگانمجلسجزءحامیانشدند–وحتیجزءقهرمانان¡

کمپین.هرحزبیکرهبرفراکسیوندرپارلمانداردوبرگزارکنندگانکمپین
درطولمبارزاتانتخاباتیباهمهآنهامالقاتکردند.اینارتباطباآنهااجرای

قانونراآسانترکرد.
کمپین¡ ارزیابی و نظارت برای مقرراتی ابتدا از کمپین برگزارکنندگان

درنظرگرفتند.تدارکاتوسیستمهایارتباطیوهمچنینفعالیتهایفردی
)بهعنوانمثالمناظرهها(موردبررسیقرارگرفت.همکارانانجیاوازمناطق

مختلفنیزدعوتبهشرکتدرارزیابیشدند.
کردن¡ متقاعد در رأیگیری ایستگاههای بر نظارت که شد معلوم

بسیار انتخابات قانونجدید قراردادناصالحاتدر به سیاستگذاران
موثربودهاست.

بیشتردیدهشدنومعتبرشدناتحادیهمعلولینجسمیلبنان،سازمانرا¡
درموقعیتیقراردادتابرسیاستگذاراناثربگذاردکهاینسببتسهیل

کارسازمانشد.

درسهایآموختهشده
بازکردنفضاینظارتبرانتخاباتبرایهمهداوطلبها،نیازبهنظارت¡

گستردهتریراخلقکرد.اینبسیارحساسبودکهداوطلبهاوابستگیسیاسی
نداشتهباشندکهممکنبودسببلطمهزدنبهکمپینشود.کمپینیکساختار

چندالیهبرایسرپرستیداوطلبهاایجادکرد.
تأثیر
انتخاباتدرسال2008توسطپارلمانوضعشدوشامل¡ قانونجدید

1. Nahar
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تخصیص معلولین برای را بودجهای اکنون دولت بود. ائتالف پیشنهادهای
میدهد،گرچهمحدوداست.

دولتهمچنینفرمانیاجراییصادرکرد.حمایتگرانازنزدیکباوزیر¡
کشوربراینقشهبرداریودرجهبندیدسترسیمعلولینبهصندوقرأی،استفاده
ازظرفیتوزارت،وپیشنویسفرماناجراییکارکردند.برایآمادگیبرای
انتخاباتسال200۹،کمپینآموزشدسترسیمعلولینرابرایسههزارداوطلب
را رأیگیری مرکز زمانیکم17 در فراهمکرد.کمپین انتخابات بر نظارت

تجهیزکردکهبیشترینرأیدهندهراداشتند.
کمپینباهمکاریوزیرکشوریکراهنمایجهانیبرایانتخاباتمنتشر¡

افراد لبنانشاملیکفصلکاملدربارهرأیدادن کردکهبرایاولینباردر
بانیازمندیهایویژهوهمچنینقابلدسترسکردنروندانتخاباتبرایافراد
ناشنوابود.آنهاهمچنینیکراهنمایهشداردهندهدربارهمعیارهایورودرا
درستیکروزپیشازانتخاباتبهطورگستردهایمنتشرکردند.راهنما،شش

صفحهازضمیمهانتخاباتروزنامهرااشغالکرد.
درروزانتخابات30رسانه»کمپینحقمن«راپوششدادند.اینشامل22¡

تلویزیونداخلیوبینالمللیویکرادیوبود.
کمپین،حضورقابلتوجهرأیدهندگانمعلولرادرمراکزثابتشذکر¡

دادن رأی درصد در افزایشی معلولین از ثبتشده رأی که541 کرد
معلولینبهشمارمیرفت.داوطلبان250تخلفراازقانونمعلولیتدرروز

انتخاباتثبتکردند.



بیروت
لبنان

»حقمابرایدانستن«
برایناپدیدشدگان

1990-تاکنونسطحملی

حمایتگرانتخمینمیزنندکهاززمانشروعجنگداخلیدرسال1۹75حدود17
هنوز اکثرا اما برخیآزادشده بازداشتشدهاند. لبنان در غیرقانونی بهطور نفر هزار
بودکه ناپدیدشدنهایی پشت در استکهسوریه این بر اجماعکلی هستند. ناپدید
تمامگروههایجامعهلبنانراتحتتأثیرقرارداد.کمپین»حقمابرایدانستن«1توسط
وابستگانودوستانناپدیدشدگان،بهمنظورافزایشآگاهیدربارهاینمشکلومطمئن
شدنازاینکهدولتازمجاریقانونیبرایبازداشتوتحتتعقیبقراردادناشخاص

استفادهمیکند،بهراهافتاد.

هدف
کمپیناولیهدرسال1۹۹0بهراهافتاد.هدفکمپیناینبودکهدولتلبنانکمیسیونی
ملیبرایپیگیریناپدیدشدنهایاجباریایجادکند.کمیتهبایدحکمیداشتهباشدکه

مبنیبرآنبتوانداینسهکارعمدهراانجامدهد:
1 تهیهیکنقشهازناپدیدشدنهایاجباریبرایاطالعدقیقدولتوجامعهمدنی.

گورهای محلهای تعیین و تشخیص و اسامیشان، و ناپدیدشدگان تعداد از
دستهجمعیدرسراسرلبنان.

2 لبنانیهای. ناپدیدشدناجباری. برای براساسگروهمسئول طبقهبندیقربانیان
نیز تعدادی حال عین در شدند، ناپدید لبنان محلی شبهنظامیان توسط زیادی
آزادیبخش سازمان یعنی لبنان خاک در حاضر منطقهای قدرتهای توسط

فلسطین،اسرائیلوسوریهناپدیدشدند.
3 ایجادیکدیتابیسدیانایبرایخانوادههایناپدیدشدگان..

کارکمیسیونبایدهدفشحمایتازحقخانوادههابرایدانستنسرنوشتعزیزانشان،
عمومیکردنتمامیافتههاوپیشنهادغرامتبهقربانیانباشد.

1. Our Right to Know
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ساختار
ازسال1۹۹0سازمانهایمختلفیبررویمسألهناپدیدشدگانکارکردهاند،هرکدامبا
تأکیدخودش:اشخاصیکهتوسطشبهنظامیانلبنانیبازداشتشدند،آنهاییکهگمان
میروددرسوریهباشند،وآنهاییکهناپدیدشدنشانمرتبطبااسرائیلیافلسطیناست.
برخیازگروههاییکههماکنونبهمنظورجلبتوجهبهموضوعناپدیدشدگانکار
میکنند،عبارتندازمرکزحقوقبشرلبنان،سازمانحمایتازلبنانیهایدربازداشتو

تبعید،وکمیتهخانوادههایربودهشدگانوناپدیدشدگاندرلبنان)کمیتهها(.
تحتاشغالسوریهاز1۹۹0تا2005،سازمانحمایتازلبنانیهایدربازداشتو
تبعیدتهدیدیبرایروابطلبنانوسوریهبهشمارمیرفتومدامتوسطنیروهایامنیتی
موردآزارقرارمیگرفت.سازمانهایغیردولتینمیتوانستندبرایکاررویموضوع
عقبنشینی زمان از شرایط کنند. همکاری یکدیگر با ناپدیدشدگان و ربودهشدگان
سوریهدرآوریل2005عوضشدهاستودرحالحاضرسازمانهایجامعهمدنیبرای

حلمسائلحقوقبشریبایکدیگرهمکاریمیکنند.
درجوالی2008،یکطرحاقدامواحدتوسط17سازمانغیردولتیامضاشدوبه
رئیسجمهورلبنانارائهشدکهنشانمیداداکثرسازمانهایغیردولتیکهدررابطهبااین
موضوعکارمیکنند،برایحلمشکلبریکراهکارتوافقکردهاند.گزارشگرکمیته

حقوقبشردرپارلمانلبنان،غسانمخیبر،1طرحاقدامراامضاکرد.

1. Ghassan Mokhaiber
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استراتژی
کمپینازترکیبیازالبیگری،فعالیتهایرسانهایوآگاهیرسانیعمومیبرای
رسیدنبهاهدافشاستفادهکردهاست.سازماندهندگانکمپینهمچنینبرایاستفادهاز

سیستمدادگاهبهعنوانبخشیازاستراتژیخودآمادهبودند.

البیگری
البیگرانبامسئوالنکلیدیدولتونمایندگانتماماحزاباصلیسیاسیبرایجلب
حمایتشانازکمپینودانستنسرنوشتومکانتقریبیبازداشتشدگاندیدارکردند.
گرچهلحنجلساتهمیشهمثبتبوداماپیگیریکمبود.عالوهبراین،حمایتکنندگان
کمپینروزانهبهمدتچهارسالبیرونساختمانکمیسیوناقتصادیواجتماعیسازمان
مللمتحدبرایغربآسیا1دربیروتنسبتبهناپدیدشدنهادستبهاعتراضزدند.
متحد ملل سازمان بشر حقوق کمیته جلسه دو در همچنین کمپین سازماندهندگان
شرکتکردندکهدرگزارشاشدربارهسوریهدرآوریل2001به»اتهاماتمرتبطبا

اعدامهاوناپدیدشدنهایغیرقانونیتعدادزیادیازاتباع]...[لبنانی«اشارهکرد.
حمایتگراندوبار،درسالهای2002و2003،بهسوریهسفرکردند.باراول56
نفرازاعضایخانوادههابااتوبوسبهمنظوردیدارباوزیرکشورسوریهکهاعالمکرده
بودبازداشتشدگانلبنانیدرکشورشهستند،سفرکردند.اوفهرستیازناپدیدشدگان
متعدد، پیگیریهای به پاسخ در خواست. فهرست پیگیری برای ماهه سه مهلتی و
حمایتگرانبهبازگشتبهسوریهبراییکجلسهدعوتشدند.تالشدیگرگروهی
کوچکبرایورودبهسوریهدرسال2003موفقبودولیدرطولسفربهآنهااجازه

دیدارباهیچمقامیدادهنشدولذاسفرموفقیتآمیزنبود.
شرکت بینالمللی و ملی کنفرانسهای در منظم طور به کمپین سازماندهندگان
و متحد ملل سازمان آژانسهای بینالمللی، بشری حقوق سازمانهای با و کردند
سفارتخانههاییکهممکنبودبهآنهادرجلبتوجهاتکمککنند،ارتباطبرقرار

کردند.

رسانهها
درگذشتهاعضایکمپینپیامشانرادرتلویزیونورادیوپخشمیکردندوازمردم

1. UN-ESCWA
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میخواستندکهناپدیدشدنعزیزانشانراگزارشبدهند.امروز،کمپینجلساتیرادر
کالسهایمدارسودانشگاههابرایافزایشآگاهیعمومیدربارهاینمسألهبرگزار
میکند.کنفرانسهایخبریبهطورمنظمبرایجلویچشمنگهداشتناینمسألهدر

رسانههابرگزارمیشود.

نظامحقوقی
چونالبیگریوتالشهایرسانهاینتایجموردنظررابهدنبالنداشت،حمایتگران
برایشنیدهشدنموضوعشانرویبهنظامقضاییآوردند.دریککنفرانسخبریدر
ماهمیسال200۹،سازماندهندگانکمپینتقاضایشانرابرایپرداختغرامتدولتی
براساستضییعحقآنهابرایدانستنازسرگرفتندوتهدید بهخانوادههایقربانیان
کردندکهدرصورتعدماقدامدولت،موضوعرادرشورایمشورتیحکومتمطرح

کنند.

چالشها
نبودارادهسیاسیدرمقاماتلبنان.همانمقاماتدولتیکهپیشازجنگ¡

داخلی،درخاللآنوپسازآندرقدرتبودند،امروزهنوزدرقدرتهستند.
مسأله¡ به توجهعموم عمومی.سازماندهندگانکمپیندرجلب رغبت نبود

ناموفقبودند.
فراخوانبرایتأسیسکمیسیونبینالمللیتحقیقوبررسیناموفقبودواز¡

نظرسیاسیغیرواقعبینانهبهنظرمیرسید.هرچندسازماندهندگانکمپیناعتقاد
بهدنبالکردنتمامراهکارهایمحلیدارند.

هیچتوافقیبینالمللیبرایبازدیداززندانهایسوریهوجودندارد.در¡
سال2002کمیتهبینالمللیصلیبسرخیادداشتتفاهمیبادولتلبنانبرای

اجازهورودبهزندانهاامضاکرد،اماچنینتوافقیباسوریهوجودندارد.

عواملموفقیت
سازماندهندگانکمپینجنبشخودرابهرغمارعاب،آزار،بیتفاوتیوانکار
زندهنگهداشتند.آنهااینموفقیترانتیجهایمانوفعالیتهایمداومشانمیدانند.
»ماباقدمهایکوچکبهسمتجلوحرکتکردیم.ماهنوزراهیطوالنیبرایرفتن
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داریماماوقتیدررابکوبیسرانجامبازمیشود.«اعضایخانوادههازمانزیادیرابه
فعالیتهایکمپیناختصاصدادندوتعهدشانباگذرزمانضعیفنشد.

در پیشرفت تأثیر
اما بود کند کمپین
نیز موفقیتهایی
است. حاصلشده
،2000 سال در

اولینکمیسیونتحقیقدرموردناپدیدشدگانتشکیلشدکهداستانهایخانوادههای
ناپدیدشدگانراجمعآوریمیکرد.یافتههایکمیسیوندرگزارشکوتاهیمنتشرشد
گذرد، می شدنش ناپدید از سال چهار از بیش که هرشخصی کرد نتیجهگیری که
مردهبهحسابمیآید.دومینکمیسیوندرسال2001باماموریتمشابهیتشکیلشد،
اگرچه،اینبارنیازبودخانوادههامدرکمربوطبهسرنوشتناپدیدشدگانشانراارائه
کنند.مأموریتپنجبارتمدیدشداماهرگزهیچگزارشیرسمیازیافتههایشمنتشرنشد.
سومینکمیسیونتحقیقمشترکلبنانی-سوریدرماهجون2005تشکیلشدگرچهتا
امروزیافتههایشرامنتشرنکردهاست.درماهمی200۹،دیدهبانحقوقبشرگزارشی
گذشته سال چهار طی که را اطالعاتی تمام میخواست کمیسیون از که کرد منتشر

دریافتکردهبودرسمیکند.
درسال2006،فرستادهویژهدبیرکلسازمانمللمتحدمسألهبازداشتشدگانلبنانی
درسوریهرادرگزارشخودمبنیبراجرایقطعنامه155۹شورایامنیتمطرحکرد.در

کشورهایدیگر،مانندایتالیا،پارلمانهاشروعبهتصدیقاینمشکلکردهاند.
و کشور وزیر لبنان، دادگستری وزارت با حمایتگران ،200۹ سال اوایل در
رئیسجمهورمالقاتکردندتاگفتگوهادربارهایجادیککمیسیونملیویکدیتابیس
ملیدیانایراازسربگیرند.وزرایکشورودادگستریهردوباطرحاقدامپیشنهای
اقدامی فرستادند.دولت براینخستوزیر را موافقتکردندوآن سازمانغیردولتی
سال200۹ در که دولتجدید که امیدوارند کمپین سازماندهندگان اما نداد، انجام
انتخابشد،درایجادکمیسیونملیکمککندوموضوعناپدیدشدگاناجباریرادر

مسیریدرستبهسمتراهحلیجدیبرایمشکلقراردهد.

www.solide-lb.org and www.solida.org برایاطالعاتبیشتر:

http://www.solide-lb.org
http://www.solida.org


و مسئولیتها مورد در دارد دقیقی قوانین اردن
بازرسی اولیهیکشهروندهنگامیکهتحت حقوق
ضمانت حال، این با قرارمیگیرد. بازداشت یا
وجود دادگاهها و پلیس سوی از مناسب اجرایی
زمانیکه نمیدانند اوقات اغلب شهروندان ندارد.
باشند. داشته وکیل دارند اجازه هستند بازداشت
شهروندان،وبعضیزمانهاپلیسنمیدانندحداکثر
مدتبازداشتبدوناتهامیکفرد2۴ساعتاست.
همچنین،پناهندگانخارجیبامشکلضبطکارت

شناساییشانروبرومیشوند.

هدف
عملی و قانونی دستورالعملهایی اردن دولت مقامات که بود این کمپین از هدف
برایاستانداردهایملیتدوینکنند،بهآموزشمردمدرموردحقوقشانهنگامیکه
بازداشتمیشوند،بپردازندواعضایپلیسونیروهایامنیتیرادرمورداستانداردهای

ملیوبینالمللیآموزشدهند.

استراتژی
کمپینبرالبیگریوآموزشعمومیمتمرکزشدهاست.باآگاهیازاینکهمشکل
باعدماطالعازحقوقومسئولیتهاتشدیدشد،»میزان«تصمیمگرفتتابرآموزشدو
نوعمخاطبهدفتمرکزکند:افسرانپلیسوعموممردم،بهخصوصکسانیکهسواد
کمیداشتند.دروهلهاول،آنهابایدمقاماتدولتیمربوطهرادرگیرمیکردندتاازمواد

وفعالیتهایآموزشیحمایتکنند.

امان
2006سطحملیمنشورحقوقاردن

)6ماه(
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البیگری
برنامهریزیگروهی.بهمنظورتولیدوتوزیعموادآموزشیبهافسرانپلیسودادگاهها،
میزانبهموسساتدولتیمربوطه-دراینموردسازمانامنیتعمومیوزارتدادگستری
ومرکزملینیمهمستقلحقوقبشر-برایکمکبهآمادهسازیموادوتأییدمحصول

نهایینیازداشت.
برای مقدماتی آموزشی کارگاه یک میزان گروهها، همه گرفتن کار به برای
تا سازمانهایغیردولتیقانونیوحقوقبشریونهادهایدولتیمربوطهبرگزارکرد
اهدافشانرابرایبهرهمندکردنعموممردموکاهشتخلفاتتوضیحدهندودرمورد

اینکهچهاقداماتیالزماستبهبحثبنشینند.
درآمادهسازیبراینشستمقدماتی،ازنمایندهایازشورایقضاییخواستهشدهبودتا
مهمترینموادقانونیمربوطبهبازجوییراشناساییکند،ازیکسازمانغیردولتیخواسته
شدتاموادمربوطبهتفتیشراشناساییکند،وازسازمانامنیتعمومیخواستهشدتامواد
مربوطبهبازداشتراشناساییکند.قبلازجلسه،شرکتکنندگانیکبستهدستورکاررا
شاملنسخههایموادحقوقیمهمونمونههایموادآموزشیکهدرکشورهایدیگرایجاد

شدهبوددریافتکردندتاازآنبهعنوانراهنمادربحثاستفادهکنند.
استراتژیرسانهای بریک بررسیکردو برجستهمیشد باید راکه جلسهموادی
آگهیهای همچنین و اعالمیه و بروشور یک شامل که کرد توافق عمومی آموزش

تلویزیونیورادیوییبودکهنسخهمحبوبیازمنشورحقوقراارائهمیداد.
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یکتاکتیکمهمدراینکمپینخودداریازبیانمشکلبهشیوهایبودکهازنظر
مقاماتدولتیاردنیتوهینآمیزبودوتمایلآنهارابههمکاریکممیکرد.بنابراین
بود. قانون« نکاتکلیدی تقویت و »برجستهسازی بلکه نبود اجرا« »عدم مسأله هرگز
اشارهبهعدماجراباعثمیشدکهمقاماتدولتییکموضععمومیبگیرندوبگویند:

»البتهکهقانوناجرامیشود.«

آموزشعمومیورسانهها
تاعباراتمواددرسیراسادهکند. میزانمجموعهایازجلساتراسازماندهیکرد
باسازمانامنیتعمومیومرکزملی زمانیکهاینکارانجامشد،گامبعدیصحبت
حقوقبشر1بودتاموافقتشانرابرایتأییدبروشوربهدستبیاورند.بهدنبالاینگام،
یککنفرانسمطبوعاتیبرایارائهنسخهمنشورحقوقبرگزارشدوشروعکمپینرا
اعالمکرد.اینرویدادتوسطخبرگزاریاردنی»پترا«و»اردنتایمز«پوششدادهشد.

برایکارهایگرافیکی ایدههایخالقانه امیددریافت به مسابقهای میزان پیشتر،
کمپینترتیبدادهبود،اماکیفیتنتایجمتوسطبودونهایتایکشرکتطراحیگرافیک

بهمنظورطراحیکارهایگرافیکیانتخابشد.
باموادآماده،میزانیکنامهرسمیبهمدیرانسازمانامنیتعمومیومرکزملی
حقوقبشروشورایقضایینوشتوازآنهاخواستکهبروشورهارادرمحلکارخود
توزیعکنند،برایمثالدرایستگاههایپلیسودادگاهها.آنهانیزباانجاماینکارموافقت
کردند.عالوهبراین،وکالیمیزاندرزمانبازدیدازدادگاههایاایستگاههایپلیس،
بینالمللی و ملی برایسازمانهای موادی میزانهمچنین توزیعمیکردند. را نسخهها
عالقهمندبهمسائلحقوقیآمادهکردوتبلیغاترادیوییوتلویزیونیزیادیپخشکرد.
میزانسخنرانیهاوکارگاههایآموزشیبسیاریرابراساسموضوعمنشورحقوق
سازماندهیکرد.برگزارکنندگانکمپیندربسیاریازبرنامههایتلویزیونیورادیویی
محلیوسایرکانالهایتلویزیونیعربیمانندالعربیهحضورداشتند.بااینحال،هزینه
ابزار یک عنوان به رسانههایجمعی از استفاده برای را کمپین توانایی پخش، باالی

آموزشیمحدودمیکرد.

1. NCHR
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عواملموفقیت
دولتی¡ نهادهای با باثبات روابط

حقوقی مسائل روی میزان مربوطه.
است کرده کار طوالنی مدت برای
وروابطپایداریبادوموسسهدرگیر
امنیتعمومی اینمورد،سازمان در
ومرکزملیحقوقبشربرقرارکرده
است.اینتاحدزیادیکارراتسهیل

کرد.
سازماندهندگانکمپینبهصورت¡

دولت مقامات اینکه از عامدانه
دهند قرار دفاعی موضع در را
برتقویت خودداریکردند.تمرکز
وبرجستهکردنقانونودرعینحال

اجتنابازواژگانیکهبهعدماجرایقانوناشارهدارند،بهمقاماتامکانحفظ
وجههخودراداد.درغیراینصورت،احتمالشکمبودکهمقاماتباپروژه

همکاریکنند.

چالشها
چالشهایمهمیوجودنداشت.ازآنجاییکهمیزانروابطکاریخوبیبا¡

موسساتدولتیمربوطهداشت،باچالشهایجدیمواجهنشد.

تأثیر
تأثیرکمپینارتقایآگاهیعمومیدربارهحقوقمدنیوآشناکردنمردمبیشتریبا
یکچارچوبقانونیملیبرایبازداشت،اتهاموارجاعبهمحاکمقضاییبودهاست.

www.mizangroup.jo   http://www.ammonnews.net:برایاطالعاتبیشتر

http://www.mizangroup.jo
http://www.ammonnews.net


دراواسطدهه۹0،دراردنحداقلسنقانونیازدواجبرایدختران1۴وبرایپسران15
سالبود.اتحادیهزناناردنیمتوجهشدکهتعدادزیادیاز)اگرنه،اکثریت(زنانیکه
بهدلیلمشکالتزناشوییازخدماتاتحادیهزناناردنیاستفادهمیکنندزودازدواج
بودکهکاری رسیده آن زمان و داشت منفی عواقب زودهنگام ازدواج بودند. کرده

برایشانجامشود.

هدف
قانونی قانونیتصویبکندکهحداقلسن اردن پارلمان بودکه این ازکمپین هدف

ازدواجرابرایزنومرد18قراردهد.

ساختار
کمپینساختاریرسمینداشت-اتحادیهزناناردنیبهیکگروهبرایکاررویموضوع
کمککرد.شرکتکنندگاندیگرشامل،»خواهری،موسسهایجهانی«وکمیسیونملی
اردنیبرایزنانوهمچنینپنجعضورسانهونمایندگانموسساتتحقیقاتیبودند.از
همکاری مشکل هیچ داشت، کامل توافق موضوع مورد در کاری گروه که آنجایی

وجودنداشت.

استراتژیها
استراتژیهایاستفادهشدهدرکمپینازدواجزودهنگامکهدرسال1۹۹7شروعشد،

شاملترکیبیازآموزشعمومی،البیگریوفعالیتهایرسانهایبود.

آموزشعمومی
بودند، مدرسه سن در معموال زودهنگام ازدواج معرض در دختران که آنجایی از
موسساتآموزشی،مهمترینمکاناستراتژیکبرایشروعکمپینبودند.اتحادیهزنان
اردنیفعالیتهایآموزشیعمومیرادر600مدرسهسازماندهیکردکهشاملمدارس
با برصحبت جلسات میشدند. ملل سازمان پناهندگی مدارس و عمومی،خصوصی

امان
اردن

کمپینعلیهازدواج
زودهنگام

سطحملی
2000-1997سطحمحلی
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نوجوانانبین17-1۴سالهدرموردجنبههایمنفیازدواجزودهنگامازمنظراجتماعی،
احساسی،اقتصادیوسالمتتمرکزمیکرد.اتحادیهزناناردنیهمچنینکنفرانسهایی

برایزناندر15مرکزو10دفترشدردانشگاههایمختلفترتیبداد.
استداللهایاقتصادیواحساسیمورداستفادهکمپینتوسطنوجوانانووالدینشان
تقویتشد.مربیانخاطرنشانکردندکهنوجوانیدورهدشواریاستچراکهآنها
بهعالوه، بلوغهستند. تثبیتهویتشاندرتحوالتجسمیوروحیدوران بهدنبال
یکانساننوجوانکههنوزازنظرمالیمستقلنشدهاحتماالنیازداردباوالدینشیابا
خانوادهسببیزندگیکندکههمیشهموقعیتیمطلوبنیست.اتحادیهزناناردنیهمچنین
استداللکردکهاردنکنوانسیونبینالمللیحقوقکودکراکهتصریحکردهافرادتا
قبلازرسیدنبه18سالگیکودکبهحسابمیآیند،تصویبکردهاست.بنابراین،از

منظرحقوقی،کودکانتازمانیکهبهبلوغقانونینرسندنبایدازدواجکنند.

البیگری
از1۹۹7تا1۹۹8،فعاالنازهزارانمردوزندرحمایتازکمپینامضاجمعکردند.
دادخواستبهپارلمانومقاماتدولتیفرستادهشد.فعالیتدیگرالبیگری،برگزاری
کنگرهایبرایرهبرانمذهبی،دانشمندانعلوماجتماعی،روانشناسانوحامیانکلیدی
پرسیدنداستانهای با بود.سازماندهندگان »اسماخدر« اردنی فعال ازجملهوکیلو
زنانیکهازازدواجزودهنگامرنجبردهبودند،شهادتنامههاییارائهکردند.کنگرهیک
بیانیهدرحمایتازتعیینحداقلسنقانونیازدواجصادرکردکهتوسط»شاهزادهبسمه«
تأییدشد.بااینوجود،متقاعدکردنبرخیازاعضایمحافظهکارمجلسسختبود.

کمپینرسانهای
کمپینازیکاستراتژیرسانهایبرایانتشارپیاماصلیاشاستفادهکرد.هنرمندشناخته
که کشید پوستر یک و طنز کتاب یک برای طرحهایی الرفاعی« »جالل اردنی شده
محبوببودند.اینطرحهاهمچنیندرروزنامه»الدستور«منتشرشدند.رهبرانکمپین
الزعبی«واسماخدربهدفعاتدرتلویزیونبرایبحثدرموردکمپینوتغییر »امینه
قانونظاهرشدند.همانطورکهقبالگفتهشد،اعضایرسانههاجزءکارگروهغیررسمی

کمپینبودند.
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چالشها
کمپینباتعدادیچالشهایکلیدیمواجهشد:

ازدواجزودهنگامیکمسألهسیاسیوفرهنگیحساساست.¡ موضوع
برخیازافرادبهشدتمتقاعدشدهاندکهازدواجبایددرسنتصریحشدهدر

قرآنمجازباشد.
سازماندهندگانکمپینپیشبینینمیکردندکهیکبنداستثنادرالیحه¡

واردخواهدشد.
دیگری¡ رسیده اثبات به چالش زودهنگام، ازدواج ریشهدوانده فرهنگ

و پدر از آموزشدهندگان هنگامیکه بود. کمپین سازماندهندگان برای
یکی پایینمیپرسیدند،جواب ازدواجدخترانشاندرسنین مورد در مادران
بود:»اومیخواست«.برخیازوالدینمیگفتندکهآنهابچههایزیادیدارند

واستطاعتبزرگکردنآنهاراندارند،بنابراینبهتراستازدواجکنند.

عواملموفقیت
کمپیناستراتژیهایبسیارخوبیبرایحمایتگرفتناستفادهکرد:

سازماندهندگانکمپینشروعبهآمادهکردنتصمیمگیرندگانازخیلیقبل¡
ازکمپینکردند.برایمثال،آنهاباافرادکلیدیمالقاتکردندوگفتند:»مادر

تالشبرایتغییرقانونهستیم.«
سازماندهندگانکمپینحساسیتفرهنگیموضوعرادرککردندودو¡

سالراصرفآمادهسازیافکارعمومیکردند.

تأثیر
کمپینموفقبود،بابرخیشروط.سازماندهندگانکمپینتعهدیازمجلسنمایندگان
درسال1۹۹۹گرفتندتاقانونرادرسالبعداصالحکنندوالیحهتوسطسناتصویب
شدوتوسطپادشاهامضاودرسال2000بهصورتقانوندرآمد.هماکنونسنقانونی
ازدواجدراردن18سالبرایمردوزناست،اماآخرینعباراتالیحهبرایفعاالن
بنداستثناراشاملمیشداینکهیکشیخاجازه نبود.اینعبارتیک رضایتبخش
بداند.هیچ او بهمصلحت را ازدواج اگر ازدواجکند قانونی زیرسن بادختری دارد
معیاریبرایآنچه»مصلحتاو«ستمشخصنشدهاست.درنتیجهاستثنابهقانونتبدیل
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شدهاست.برایمثال،درپروندههایتجاوز،قضاتازدواجهایزودهنگامرابهعنوان
راهیبرایاجتنابازفرستادنمردبهزندانمطرحمیکنند.مخالفانازدواجزودهنگام
برآوردمیکنندکههیچاستثناییبرقاعدهنبایدوجودداشتهباشد.بهویژهدرموردیتیمان.

www.jordanianwomenunion.org برایاطالعاتبیشتر:

http://www.jordanianwomenunion.org


امان
اردن

قانونحمایتاز
خانواده

سطحملی
2008-2006سطحمحلی

درسالهای2007-132،2006موردخشونتخانگیدراردنگزارششدکهبراثر
اینخشونتهابهبسیاریاززنانآسیبهایشدیدیواردشدهبود.گمانبردهمیشداز
آنجاییکهبسیاریاززنانحوادثراگزارشنکردهاند،تعدادمواردواقعیبسیاربیشتر
باشد.خشونتخانگیجرمانگاشتهنشدهبودوهیچقانونیبرایحفاظتاززندربرابر

شوهرشوجودنداشت.

هدف
هدفازکمپیناینبودکهپارلماناردنیکقانونحمایتازخانوادهتصویبکندکه

اعضایخانوادهرادربرابرخشونتخانگیحمایتکند.

ساختار
اینطرحزمانیآغازشدکهاعضاییکشبکهمحلیتصمیمگرفتندباهمهمکاری
برایجامعهمحلیخودکارمیکرد.درپروندهاردن، اینحال،هرسازمانی با کنند،
چهارنفربهمصرسفرکردندتادرکارگاهیبرایآموزشدرموردچگونگینظارتو
سنجشیککمپینحضوربههمرسانند.بههمراهآموزش،سهموضوعمهمبرایجامعه

اردنیشناساییشد:ازدواجزودهنگام،تابعیتوحمایتازخشونتخانگی.
کارشناساناجتماعی،حقوقیومذهبیبهصورتمشارکتیتصمیماتیگرفتندوهیچ

گروهخاصیدرتصمیمگیریسلطهنداشت.

آموزشعمومی
پسازنوشتنپیشنویسقانون،سازمان»خواهری،موسسهایجهانی«،کمپینآموزش
عمومیفشردهایرابا10تا12مربیمشغولبهکاردراینزمینهطییکدورهتقریباً
تمام در را قانون مورد در بحث موسسهایجهانی«، »خواهری، رهبریکرد. ساله دو
زمینههایفعالیتشواردکردکهشاملصدهامراسمبود.درمراسمطوالنیتر،یکروز

کاملرابهاهمیتحمایتازخانوادهاختصاصمیداد.
زنان مانند مختلفی هدف گروههای برای خانگی خشونت اهمیت مورد در آموزش
بود. شده طراحی پارلمان اعضای و وکال رهبران، مدنی جامعه دانشجویان، خانهدار،
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با بانگرشگروههای مقابله برای مثالها و ازپرسشها »خواهری،موسسهایجهانی«
از تسهیلکنندگان کمسواد، گروههای برای کرد. استفاده وکال مانند باال تحصیالت
اززنان براینشاندادنخشونتدرخانوادهاستفادهمیکنند.آنها تعاملی روشهای
پرسیدندکهآیارفتارمردیکهازدیدارهمسرشبابستگانممانعتمیکندیابهاوپول
نمیدهدازمصادیقخشونتاست؟اینروشها،نیازبهیکقانونخانوادهخاصرابرای

اعضایجامعهمهمجلوهداد.

البیگری
ازهرعضوشبکهمنطقهایخواستهشد
خانگی خشونت قانون پیشنویس تا
»خواهری، بنویسد. را خودش منطقه
یک پیشنویس جهانی«، موسسهای
قانونخشونتخانگیمتناسبباجامعه
اردنرانوشت.اینسازمانقبلازتهیه
و قضات، وکال، از پیشنویس یک
فعاالنخواستطرحهایشانرابازگو
و »میزان« با پیشنویس این کنند.
در مدنی جامعه سازمانهای سایر
جلساتهفتگیبهبحثگذاشتهشد.
رسمی مختلف بخشهای نمایندگان
اجتماعی، مددکاران غیررسمی، و
قانون در کارشناسان قضات، وکال،
در نیز بشر حقوق فعاالن و شرعی،
همان در داشتند. حضور جلسات
اجتماعی توسعه وزارتخانه زمان،
قانون از متفاوتی نسخه تهیه حال در
جهانی« موسسهای »خواهری، بود.
یک ایجاد منظور به را نسخه دو
به که کرد ترکیب نهایی پیشنویس
مورد در پارلمان شد. تسلیم پارلمان
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قانونبحثکردوآنچهراکهتغییراتمناسبمیدانست،اعمالکرد.
جمعا،30سازماندربحثدرموردپیشنویسشرکتکردند.عالوهبرجلسات
هفتگی،حمایتگراندوجلسهدرماهبرایارتقاءاهمیتپیشنویسبرگزارمیکردند.
عالوهبرتهیهالیحهواجماعنسبتبهآن،البیگرانمطالبتحقیقاتیرابهجامعههدف
ارائهکردندوباآنهابهطورمنظمبرایبحثدرموردپیشنویسمالقاتکردند.آنها
فعالیتهاییرابرایتوضیحاهمیتقانونبهنمایندگانمجلسترتیبدادندتانمایندگان
نیازبهآنقانونرادرجامعهاردنیبپذیرند.استراتژیعامداتأکیدکردکهچگونهبندهای
پیشنهادیبهدنبالحمایتازتماماعضایخانوادههستند.یکاستداللاینبودکهدر
صورتوقوعیکحادثهخشونتآمیز،درقالبیکدستورموقت،قانونجایگزینی
برایفرستادنشوهربهزنداندارد)جاییکهاوازخانوادهاشجداخواهدشد(.بعداز
آنکهقانونتأییدشدودرروزنامهرسمیمنتشرشد،»خواهری،موسسهایجهانی«به
ترتیبدادنفعالیتهاییبرایگروههایمختلفادامهدادتابهآنهادرفهمچگونگی

استفادهازقانونجدیدکمککند.
کمپینازرهبریکنشگرووکیلمشهوراردنی،اسماءخدر،دبیرکلشورایملی
بهعالوه، میبرد. بهره موسسهایجهانی« »خواهری، مدیره هیأت رئیس و اردن زنان

شاهزادهبسمهمدافعفعالوسخنگویکمپینبود.

چالشها
واردکردنصدایافرادبسیاردربحثهایمربوطبهپیشنویسسخت¡

بود.برخیاوقاتافرادزیادیدرجلساتبودند.
بسیاریازنمایندگانمجلساعتقادداشتندکهقانونمجازاتکافیست¡

ونیازیبهقانونخشونتخانگینیست.مخالفان،همچنینآنهاییراکه
انکارمیکردندخشونتخانگییکمشکلاستوآنهاییراکهمیترسیدند
قانونپیشنهادیشروعروندیباشدکهبهزنانحقوقبیشازحداعطاکنددر
افرادهمچنینبحثراعمیقونحوهتفکر این بهطورهمزمان، برمیگرفت.
افرادراوسیعمیکردند.چالشواقعیازسویمخالفانمصممدرمجلسبود
کهقادربهعقبراندنبرخیازپیشرفتهایالبیگرانبودند.امافعاالنهرگز

ازتالشهایخودکمنکردند.
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عواملموفقیت
عواملاصلیموفقیتعبارتبودنداز:

طرحموضوعبهعنوانحامیتماماعضایخانواده.بااتخاذایناستدالل،¡
فعاالن،حریفانشانراخنثیکردند.

هدایتکمپینآموزشعمومیگسترده.طرحموضوعدرعرصهبحثهای¡
عمومیبهمردمکمککردتابرایتغییروجلبحمایتشانآمادهشوند.

نزدیکشدنبادقتبهمسأله،همراهبامردم.خشونتخانگییکمسأله¡
حساسدراردناستومردمتمایلبهسکوتدربارهآندارند.آموزشگران
از سوال و موقعیتها ارائه با را جلسهای جهانی« موسسهای »خواهری،
شما »اگر میکردند: آغاز میشناسند، مشابهی موارد آیا که شرکتکنندگان
آن "ما میگفتند: مردم میکردید، خانگی موردخشونت در بحث به شروع
میکردیم. آغاز مثالها با را جلساتمان ما بنابراین نداریم." اینجا را مشکل
مثالهای بهگفتن شنوندهشروع اعضای وقتی میکردیم. بیان را داستانها ما
خودشانمیکردند،میفهمیدیمکهلحظهمناسبیبرایمعرفیایدهقانوناست.«

دسترسیبهتصمیمگیرندگانبامقامباال.مشارکتفعالشاهزادهبهویژهدر¡
دسترسیبهتصمیمگیرندگانمفیدبود.

رسانههاازموضوعحمایتمیکردندوبهکمپینشهامتبسیارمیدادند.¡

تأثیر
تأثیرکمپیناینبودکهقانونحمایتازخانوادهدرسال2008تصویبشد.بااینحال،
برای2۴ بازداشتشوهر مثال برای نشد. بود،گنجانده مقررههاییکهمطلوب تمامی
ساعتبهدنبالحادثه،بهنظربرخیمدافعانبرایبهبودیزندورهبسیارکوتاهیاست.

www.sigi-jordan.org www.mizangroup.jo:برایاطالعاتبیشتر

http://www.sigi-jordan.org
http://www.mizangroup.jo


معان شهر
دراردن

دسترسیبهخدمات
اکتبر2007-سطحمحلیاطالعاتیبرایجوانان

آوریل2008

به مشهور جامعه با شهری معان
که است اردن جنوب در محافظهکار
به خانه ترک جرأت دختران آن در
تنهاییودیدهشدندرجمعهایمختلط
دسترسی آنها نتیجه، در ندارند. را
مانند اطالعاتی، خدمات به محدودی
کتابخانهیااینترنتدارند.برایتغییراین

وضعیت،نیازبودتاخانوادههااحساسکننداینکهدخترانشانبیرونوبهمحیطامنی
میروند،قابلقبولاست.

هدف
به تا کنند تشویق را والدین مذهبی رهبران )1( دارد: وجود کمپین در هدف دو
دخترهایشاناجازهرفتنبهکتابخانهرابدهندو)2(شهرداریمعانکتابخانهشهرداری

راکهازبینرفتهاستبااضافهکردنخدماتاینترنتیدوبارهتأسیسکند.

ساختاروبرنامهریزی
دومردجوانازمعانپسازحضوردردوکارگاهآموزشی،اولیدرموردبرنامهریزی
عنوان با برنامهای تحت مهارتهایحمایتگری مورد در دومی و رهبری و تعاونی
»ایجادائتالفجوانانبرایحمایتومشارکتمدنیبرایاصالحاتدراردن«اجراشده
توسط»همکاراناردن«کهکمیسیوناروپاییدراردنبودجهآنراتأمینکرد،تصمیم

بهراهاندازییککمپینکردند.
آنهابههمراهگروهیازافرادعادیامامتعهدساکنمعانکه10نفربودند-ازاین10
نفرسهنفرشانزنبود–ایدههاییطراحیکردند.گروهتصمیمگرفتبررویبازسازی
مراجعهکننده و کتاب کمبود دلیل به قبل دهه کهیک کند تمرکز عمومی کتابخانه
بستهشدهبود.زمانیکهمسألهانتخابشد،آنهالیستیازذینفعاناحتمالیتهیهکردند
وبانمایندگانسازمانهایمختلفدیدارکردندتاموضوعرامعرفیکنندوایدههای

چگونگیادامهکاررااستخراجکنند.بعدازآنآنهایکبرنامهعملیتهیهکردند.
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استراتژیها
با سازماندهندگانکمپینبیشتربرالبیگریتمرکزداشتندکهاینشاملالبیگری
برآوردهسازدوالبیگری را زنانجوان نیازهای تأسیسمرکزیکه برای شهرداری
بارهبرانمذهبیووالدیندرموردنیاززنانجوانبرایدسترسیبهخدماتفنآوری
اطالعاتمیشد.سازماندهندگانهمچنینفعالیتهایرسانهایراسازماندهیکردندو
بهافزایشآگاهیفعاالندرمدارسپرداختندتادانشآموزانرابرایدیدارازکتابخانه
تشویقکنند.نهایتا،آنهاجامعهرابرایاهدایکتاببهکتابخانهبهحرکتدرآوردند.

البیگری
البیگریبارهبرانمذهبیشاملجلسهباشیوخدرمساجدمختلفوتقاضا )1(
ازآنهابرایاشارهبهموضوعدرخطبههاینمازجمعهوبرجستهکردناهمیت
جزوههای همچنین آنها میشد. اطالعات به دسترسی و دختران آموزش
آموزشیتهیهوپخشکردندومجموعهایازگفتوگوهایمحلهایدرمورد
موضوعترتیبدادندوازعموممردمخواستندتاآنهاراحمایتکنند.برخی
ازمقاماتدولتیطرفدارتشویقدخترانبرایترکخانهنبودندوبرایحمایت
که آنهایی بر تا گرفتند تصمیم سازماندهندگان نشدند. ترغیب کتابخانه از

روشنفکرتربودندتمرکزکنند.
اعضای با و شهرداری رئیس با جلسات شامل معان شهرداری با البیگری )2(
بامقاماتکلیدی شورایشهردرمناسبتهایمختلفمیشد.آنهاهمچنین
درمعانکهشاملرئیسدانشگاهومدیرایستگاهقطارمیشدندمالقاتکردند
برای سبزی چراغ گرفتن جلسه هدف بودند. حامی و روشنفکر افرادی که
دسترسی برای دردسری سازماندهندگان بود. مانعی هر از اجتناب و کمپین
بهتصمیمگیرندگاننداشتند.شهرداریبادوبارهفعالکردنکتابخانهمنفعلو
تأسیسایستگاهاینترنتموافقتکردوتمایلبهثبتکتبیتصمیمداشت.بعد
ازآنکهکتابخانهبازگشاییشدومشخصشدکهبسیارکوچکاست،آنهابه
شهردارمراجعهکردندکهاونیزباتخصیصقطعهزمینیبرایساختکتابخانه

بزرگتریدرآیندهموافقتکرد.
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رسانهها
فعالیتهایرسانهایشاملپخشتبلیغاترادیوییبرایتشویقمردمجوانبرایبازدید
ازکتابخانهمیشد.ایستگاهرادیوییبرایتبلیغهاهزینهایازآنهانمیگرفتوهمچنین
مصاحبهایباسازماندهندگانکمپینپخشکرد.سازماندهندگانهمچنیننمایشهای
کوتاهشاددر12مدرسهدخترانهاجراکردندوپوسترهاییآویزانکردندکهبرایتشویق

دانشآموزانومعلمانبرایدیدارازکتابخانهطراحیشدهبودند.

بهحرکتدرآوردنمحله
مدافعانجوانیکمراسماهدایمحلیبرایاهدایکتاببهکتابخانهترتیبدادندو
بودجهایرابرایایستگاهاینترنتیجمعآوریکردند.مراسماهدایمحلیهزارکتاباز

جامعهبرایشروعکارکتابخانهگرفت.

چالشها
کمپینباچالشبزرگیمواجهنشد.چالشاصلیآیندهتضمینبودجهبرای¡

ساختیککتابخانهدائمیبزرگتربود.

عواملموفقیت
سازماندهندگانکمپینبومیبودندوبرایمردممحلآشنابودند.آنهافرهنگ¡

رادرکمیکردندومیدانستندرفتارشانچگونهبایدباشد.
سازماندهندگانبرنگهداشتناعضایائتالفدرکمپینتأکیدداشتند،درنتیجه¡

اعضااحساسمیکردنددرحالانجامکاریهستند.

درسهایآموختهشده
کمپین¡ در شرکت پتانسیل شخصی هر که گرفتند یاد سازماندهندگان

حمایتگریرادارد:»درهرشخصیتالشیدرونیوجودداردومامیتوانیم
آنرابرایکمکبهجامعهبیرونبکشیم.«آنهاهمچنیناحساسکردندکههر
ایدههایشرا بایدفرصتاشتراکگذاری شخصیکهدرکمپینکارمیکند

داشتهباشد.
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تأثیر
تأثیرکمپین،بازگشاییکتابخانهکوچکیدردفترسابقشهرداریمعاندرآوریل2008
بازدیدمیکردندکهتعداددخترانکمی ازکتابخانه نفردرروز تا۹0 بود.تقریبا80

بیشترازتعدادپسرانبود.
به هنوز اما دارد کامپیوتر دو کتابخانه
اینترنتدسترسیندارد.بهعالوه،شهرداریک
قطعهزمینبرایساختیککتابخانهبزرگتر
درآیندهاختصاصدادهاست.سازماندهندگان
بررویتضمینبودجهازنهادهایمختلفبرای
ساختکتابخانهبزرگترکارمیکنند،اماهنوز

موفقنشدهاند.
موفقیتکمپینفوقالعادهاستچراکهمعانمحیطدشواریبرایکاراست.جوانان
تعهدیقویدرموردکمپینداشتندوزمانوتالششانراصرفمیکردند.بعضیاز
اولیهکمپینرا اردن«هزینههای آنهاداوطلبانهدرکتابخانهکارمیکردند.»همکاران
تأمینکردکهشاملهزینهسفر،چاپ،مواددرسی،لوازمموردنیازجلساتوهزینههای

ارتباطیبود.

 www.partners-jordan.org    برایاطالعاتبیشتر:
www.euronews.net/en/article/27/02/2009/women-s-rights-in-jordan/

http://www.partners-jordan.org
http://www.euronews.net/en/article/27/02/2009/women-s-rights-in-jordan/


راماهلل
سطحملیاصالحقانونجزافلسطین

1999-تاکنونسطحمحلی

نظامهای غربی نوار و غزه تأسیسشد، درسال1۹۹۴ فلسطین1 حکومتخودگردان
حقوقیمتفاوتیداشتند.نظامحقوقینوارغربیبرگرفتهازاردنبوددرحالیکهنظام
به طرحی دادگستری وزارت ،2003 سال در بود. بریتانیا قیمومیت از برگرفته غزه
شورایقانونگذاریفلسطین2برایهماهنگکردندوقانونمجازاتمعرفیکرد.طی
اولینقرائتپیشنویسقانونجزایاصالحی،سازمانهایجوامعمدنیزمانرابرای
حمایتگریدرموردتغییراتیکهاززنانوکودکانحمایتمیکردوحقوقبشررا
محترممیشمرد،مناسبدیدند.باداشتناینهدفدرذهن،آنهایکائتالفتشکیل

دادند.

هدف
قتلهای به مربوط موادی فلسطین قانونگذاری بودکهشورای این کمپین از هدف
ناموسیوحمایتاززنانوبچههارادرقانونجزاواردکندوتمامموادیراکهحقوق

بشررانقضمیکرداصالحکند.کمپین،بهویژه،قصدداشت:
مجازاتهایکمتربرایمردانیکهزنانرابهنامناموسمیکشند،حذفکند؛¡
تنبیهبدنیبچههاراجرمبشناسد،بهویژهتنبیهتوسطاعضایخانوادهبچه؛¡
مجازاتاعدامراحذفکند.¡

ساختار
بشرکار بچههاوحقوق زنان، مسائل برروی وسازمانهاییکه ازموسسات ائتالف
میکرد،تشکیلمیشد-هرکدامباعالقهخاصخودبرایاصالحقانونجزا.ائتالف
بهمحضاینکهسازمانهایجامعهمدنیدرموردپیشنویسقانونجزامطلعشدند،
شکلگرفتوگروههابالفاصلهبرایبحثدرموردآنچهمیتوانستانجامشود،جلسه

1. PNA
2. PLC



 151مطالعات موردی

گذاشتند.جزئیاتدستورجلساتتهیهشدونقشهاییبهفعاالنحمایتگریاختصاص
بهجلسهصورت برنامهریزیجلسه و نداشت برنامهعملیکتبیوجود دادهشد.هیچ

میپذیرفت.

استراتژی
و فلسطین قانونگذاری شورای اعضای با البیگری شد استفاده که اصلی استراتژی
اعضایکمیتهحقوقیشورایقانونگذاریفلسطین،همچنینموسساتدولتیمربوطه
ومقاماتکلیدیبود.بهمیزانکمتری،حمایتگرانازآموزشعمومیورسانههابرای
افزایشآگاهیوجلبتوجهنسبتبهکمپیناستفادهکردند،هرچندتمایلبراینبود

کهفعالیتهامستقلونهبهعنوانبخشیازبرنامۀائتالفانجامشود.

البیگری
سازمانهایجوامعمدنیکمپینشانرابامطالعهپیشنویسپیشنهادیشروعومطالعاتی
رابرایتوجیهتغییراتپیشنهادیانجاممیدادند.آنهاکارگاههایآموزشیرابههمراه
کارشناسانحقوقیترتیبدادند،درآنزماننهاعضایشورایقانونگذاریفلسطینو
نهسازمانهایجامعهمدنیباکارقانونیآشنانبودند.سازمانهایجامعهمدنیباکمبود
تجربیاتالبیگریوحمایتگریبهچالشکشیدهشدند.آنهاتوصیهنامههاییتهیه
کردندوبهکمیتهحقوقیتقدیمکردند،اعضایشورایقانونگذاریفلسطینبهعنوان
اعضایروشنفکروکلیدیاحزابسیاسیبهحسابمیآمدند.بانزدیکشدنانتخابات
ملی2006،مسائلسیاسیاولویتزمانیگرفتوبحثدرموردپیشنویسقانونجزابه

اعضایآتیشورایقانونگذاریفلسطینمحولشد.
بعدازآنکهحزبحماسبرندهانتخاباتشد،سازمانهایجامعهمدنیشروعبه
گرفتننبضقانونگذارانومقاماتدولتیکردند.درحالیکهآنهادراصلفقطبر
اکنون هم میکردند، تمرکز میکردند حمایت را دیدگاههایشان که قانونگذارانی
کمیته مدیر زنان، امور وزارتخانه شامل کلیدی، مقامات تمام با البیگری به شروع
فلسطین قانونگذاری شورای چپگرای اعضای و حماس حزب رهبران حقوقی،
کردهاند.پاسخحماسدرموردخشونتجنسیدرآنزمانمثبتبود.یکباردیگر،
باکمیتهحقوقیشورای برکمپینغلبهکرد:زمانیکهیکجلسه رویدادهایسیاسی
قانونگذاریفلسطینتعیینمیشد،بیشترمردمتوسطاسرائیلیهابازداشتمیشدند.
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تنشهایسیاسیبینغزهوراماهللافزایشیافتوکمپینمتوقفشد.
ادامه را دلخواه تغییرات برای حمایتگری که گرفتند تصمیم ائتالف اعضای
ندهندولیبرموادمربوطبهقتلناموسیتمرکزکنند.قانوناساسیفلسطینبهرئیس
سال در کند. تصویب را قانون فقدانمجلسیک درصورت میدهد اجازه جمهور
2008،سازمانهایجامعهمدنیدریافتندکهرئیسجمهور،محمودعباس،برنامهدارد
ازآنقدرتهابرایتصویبقانونجزاییکهدرسال2003منتشرشدهبود،استفاده
کند.سازمانهایجامعهمدنیبهرئیسجمهورومشاورانحقوقیوینامهنوشتندواز
آنهاخواستندکهقانونجزاییرابدونبحثتصویبنکندبرایاینکهاینکارسنت
خطرناکیراایجادمیکردواستداللمیکردندقانونجزاتماموجوهزندگیراتحت
تأثیرقرارمیدهد،بنابراینمهماستکهیکبحثآزادداشتهباشند.آنهاباوزارتامور
زنان،رئیسجمهورومشاورانحقوقیاشالبیگریکردندوخواستههایاصلیشانرا
بهبرخیازاعضایشورایقانونگذاریفلسطینرونوشتکردند.نهایتاًطرحمعلقشد.
برایاطمینان،سازمانهایجامعهمدنیدرزماندیگریتوصیههایاصلیشانمربوطبه

قانونجزارابهتماممقاماتکلیدیفرستادند.
توجه که داشته رشد ناموسی قتلهای گزارشهای در فلسطین اخیر، ماههای در
رسانههارابهخودجلبکردهاست.پوششرسانهایخیلیسختگیربودهومخصوصا
ازرئیسجمهورووزارتامورزنانانتقادکردهاست.وزارتتصمیمبهاقدامگرفت
سازمانهای همکاری با زنان مسائل به مربوط موادی اصالح کردن آماده حال در و
جوامعمدنیواعضایشورایقانونگذاریفلسطیناست.درزماننوشتناینمقاله،

سازمانهایجوامعمدنیمطمئنهستندکهایناصالحاتتصویبخواهدشد.

آموزشعمومی
تا برگزارکردند اعضایجوامعشان با آموزشی کارگاههای ائتالف، مختلف اعضای

آگاهیدرموردمسائلراافزایشدهند.

رسانهها
ائتالفیککمپینرسانهایمتحدبرنامهریزینکرد.اشخاصحقیقیعضو،فعالیتهای
مستقلخودراانجامدادندکهشاملتمامانواعکارهایرسانهایبرایافزایشآگاهی
وجلبتوجهبهموضوعمیشد.سایرفعالیتهاشاملرقابتهنری،مراسمعمومیدر



 153مطالعات موردی

و رادیویی و تلویزیونی برنامههای مختلف، درشهرهای برگزاریکنفرانس روززن،
مصاحبههاوبرنامههایگفتگوییبود.

چالشها
قانونگذاری¡ شورای اعضای منافع مدنی جوامع سازمانهای ابتدا در

فلسطینراتحلیلنکردندوموفقبهشناساییمنافعمتقابلبرایحمایت
ازتوصیههایشاننشدند.

درحالیکهمشکلیدرائتالفنبود،طرحرئیسجمهوربرایتغییرقانون¡
سوی از متفاوتی واکنش باعث پارلمان یک فقدان صورت در جزا
سازمانهایجامعهمدنیشد.اعضایائتالفاینموضوعرابحثکردندو

توافقکردندباطرحرئیسجمهورمخالفتکنند.
میانحمایتگرانرقابتوجوددارد.برخیازاعضایائتالففکرمیکردند¡

با و کنند عمل سخنگو عنوان به خواستند و دارند بیشتری مشروعیت که
مقاماتبلندپایهدیدارکنند.مذاکراتبسیاردرونائتالفضروریبودومیزان

زیادیزمانوتالشبرایرسیدنبهاجماعصرفشد.
تمامسازمانهایجوامعمدنیازطرحهایاخیربرایاصالحموادیکهبر¡

قتلهایناموسیتمرکزمیکردحمایتنکردند.

عواملموفقیت
کمپینازحمایتموسساتدولتیومقاماتبلندپایهمانندوزارتامور¡

زنانبهرهمیبرد.
سازمانهایبینالمللیمانندصندوقتوسعهمللمتحدبرایزنان1مسألهرا¡

حمایتکردندوتوانستندبروزارتامورزنانتأثیربگذارندکهبودجهشان
راتأمینمیکرد.

شمارروبهافزایشیازقتلهایناموسیگزارشمیشدندوتوجهاترا¡
بهموضوعجلبکردندکهبهکمپینکارکردعملیمیداد.

1. UNIFEM
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مبارزهباقتلهایناموسیباآموزههایمذهبیدرتضادنیست)برخالف¡
موضوعچندهمسریکهبیشتربحثبرانگیزاست(.

درسهایآموختهشده
دولت،¡ شامل که را ذینفع فعاالن تمامی تالشهای که است مهم

سازمانهایغیردولتیورسانههانیزمیشودیکیکرد.
شورای¡ اعضای آموزش روی بر کمپین سازماندهندگان ابتدا در

کردند. تمرکز شوند حامیان از میشد فرض که فلسطین قانونگذاری
میرفت پیش بحثها که همانطور استچون اشتباه یک این که شد ثابت
مشخصشدکهبرخیازاعضایشورایقانونگذاریفلسطینموضوعاترا
فهمیدهانددرحالیکهدیگرانبهخاطراینکهدرهیچکارگاهآموزشیشرکت
نکردهاندوهیچسابقهآموزشیدریافتنکردهاندموضوعاترادرکنمیکنند.
سازماندهندگانکمپیناهمیتاطمینانازاینکههمهفعاالنکلیدیموضوعرا

درککنندفهمیدند.
ازآنجاییکهیککمپینمیتواندطوالنیباشد،خیلیمهماستکهبین¡

اهداف از بعضی به شود. گذاشته تفاوت بلندمدت و کوتاهمدت اهداف
میتواندرظرفمدتکمیرسیدگیکرد،اماباقیوقتبیشتریمیگیرندو

نیازمندصبر،برنامهریزیوپشتکارهستند.

تأثیر
جدید جزای قانون و ماند باقی معلق فلسطین قانونگذاری شورای ،200۹ می ماه تا
مواد تا دارند انتظار رئیسجمهور از کمپین سازماندهندگان چند، هر نشد. تصویب

قانونیایراتصویبکندکهقتلهایناموسیرادرآیندهنزدیکجرممیانگارد.

www.wclac.org    برایاطالعاتبیشتر:

http://www.wclac.org


از گروهی ،۹0 دهه اواخر در فلسطین در ناموسی قتلهای گزارشهای افزایش با
انجمن فلسطینی غیردولتی سازمان نام تحت 2000 سال در مدنی جامعه سازمانهای
مبارزهباخشونتعلیهزنان)المنتدا(گردهمآمدندتاقوانینمربوطبهقتلهایناموسی
راتغییردهند.اینمطالعهموردیبرساختارسازمانیومدیریتائتالفتمرکزداردونه

برفعالیتها.

هدف
ناموسی قتلهای معضل به فلسطین قانونگذاری کهشورای بود این کمپین از هدف

حساسترشودوموادقانونیمربوطهرابرایحفاظتاززناندرقانوناصالحکند.

ساختار
ائتالفبایکگروهکوچکشروعشدکهبرایبحثدربارهاینکهچگونهمیتوانند
توجههارابهموضوعخشونتعلیهزنانجلبکنندگردهممیآمدند.پایهگذاراندر
ابتدافقطسازمانهاییراکهبهزنانقربانیخشونتخدماتمیدادند،برایپیوستنبه
ائتالفدعوتکردندوعمداگروهراکوچکنگاهداشتند.تاپایانسال2000،ائتالف
12عضوازسراسرفلسطینداشتوهدفهایشراتعریفوروابطبیناعضارابرقرار
کردهبود.عضویتگروهسپسبهسازمانهایتحقیقاتی،پزشکیوخدماتاجتماعی
بسیار درغزه مستقر برایسازمانهای مشارکت انتفاضهدوم، از دادهشد.پس تعمیم
دشوارشدوبرخیگروههاائتالفراترککردند.درسال2007سهعضوجدیددعوت

شدندوتعدادکلبه15سازمانرسید.
انجمنیکنهادرسماثبتشدهنیست.اعضایکحقعضویتساالنه100دالری
برایپوششهزینههایجاریوهزینههایسازماندهیمراسمهاوپرداختبرایپوشش
رسانهایمیپرداختند.هردوسالیکسازمانبرایمیزبانیانجمن،هماهنگیجلسات
وثبتصورتجلسههاوسایرارتباطاتتعیینمیشد.اعضاماهانهوبیشترازآناگر
الزمبودجلسهداشتند.طییکبازهآنهاهرهفتهجلسهبرگزارکردند.گروهبااجماع

بهتصمیممیرسید.

راماهلل
فلسطین

مبارزهباخشونت
علیهزنان

سطحملی
2000-تاکنونسطحمحلی
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استراتژی
بر همچنین انجمن اعضای کرد. شروع زنان علیه خشونت پیرامون تحقیق با انجمن

البیگری،آگاهیرسانیعمومیوفعالیتهایرسانهایتمرکزداشتند.
با اولیه مطالعه انجام برای
فلسطین در زنکشی جنایت عنوان
از میزبان سازمان ،)200۴-2006(
به مالی تأمین برای ائتالف جانب
آکسفامکبک1درخواستداد.یک
مصاحبه برای هدایتکننده کمیته
موقعیتهای برای کاندیداها با
کمکیارمیدانیومحققتعیینشد.
کمیتههدایتکنندهتیمتحقیقاترا
با و کرد نظارت آن بر و انتخاب
محققانماهانهجلساتیبرایبررسی
پروژه پیشرفت و روششناسی
داشت.تحقیق،۴8موردمشکوک
بهقتلناموسیراطیبازهسهساله
گزارش رسمی( پرونده 32 )شامل
جمعبندیهایی گزارش کرد.

داشتکهبعضیازآنهابهشرحزیراست:
اجماعکلیبرایناستکهقتلناموسیبهعلتعدموجودقانونیکهمرتکبین¡

رامجازاتکند،رخمیدهد.
تعلیقتحقیقاتپلیسدرموردپروندهعاملدیگراست.¡
وزارتسالمتبایدروندثبتمرگرااصالحکند،طوریکهقتلهایناموسی¡

نتوانندبهعنواننوعدیگریمرگثبتشوند.شاملتغییرسیستمبهنحویباشد
کهکدخدایاندیگرمجازنباشندگواهیفوتراامضاکنند.

قتلهایناموسیبایدمسائلیاجتماعیونهشخصیتلقیشوند.¡

1. Oxfam Quebec
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درسال2008ائتالفیکمطالعهدومیراباعنوان»دستورالعملکاربردیدربرقراری
شبکهارتباط،البیگریوحمایتگری«صورتدادتانمونههایموفقحمایتگریرا

درمیاناعضایشمشخصکند.فراینداینمطالعهدومبهدالیلمتنوعیدشوارتربود:
ایفاکرد،اماچوناعضایجدید¡ کمیتههدایتکنندهدقیقاهماننقشقبلرا

داشتچنانکهانگارازپیشنویسشروعمیکند،عملکرد.
هدفهایمطالعهمدامدرحالتغییربود.¡
اعضایائتالفتمرینرایکارزیابیازعملکردخودمیپنداشتندواحساس¡

دفاعمیکردند.

درپایانکمیتههدایتکنندهموافقتکردکهمطالعهبرحوزههایخاصیازکاراعضا
و جزا قانون زودهنگام، ازدواج سیاسی، مشارکت خانواده، حقوق نظیر کند تمرکز

کمپینعلیهقتلهایناموسی.
اینتحقیق،نیازانجمنرابهبرنامهریزییکطرحاستراتژیکنمایانکرد،چیزی
کهاکنوندرمیانهراهاست.اینتمرینبحثدربارهاینکهآیاائتالفبایدیکجمع
غیررسمیبماندیاروابطشرارسمیکند،بازکرد.یکیازراههاایناستکهاشخاصی
کهسازمانشانرانمایندگیمیکنند)وفقطهماهنگکنندهنیستند(هفتهای15تا20
ساعترابرایفعالیتهایائتالفصرفکنند.جدایازساختارش،انجمنبهکارش
دراثرگذاریبرسیاستوقانونگذاریدرمسائلمرتبطباخشونتبرپایهجنسیتادامه

خواهدداد.

چالشها
مشکالت¡ درباره کمتر معموال عضو سازمانهای از جدید نمایندگان

زنانبااطالعبودند.ائتالفدرنظرداردمعیارهایاصولیبرایاشخاصیکه
سازمانشانرادرائتالفنمایندگیمیکننددرنظربگیرد.برایمثالالزماست
کهنمایندگانبتوانندبهزبانانگلیسیصحبتکنندتابتوانندبادیدارکنندگان
کمک جذب برای همچنین انگلیسی زبان مهارتهای بزنند. حرف خارجی
مالیونوشتنپیشنهادکارالزماست.اگرفقطتعدادکمیازاعضایائتالف
انگلیسیصحبتکنند،برایسخنگوشدنونوشتنپیشنهادکارتحتفشار

کاریطاقتفرساقرارمیگیرند.



الفبایحمایتگری 158 

درسهایآموختهشده
نمایندگاندرانجمنبایددرونسازمانخودازتصمیمگیرندگانباشند.گرچهنمایندگان
اولیهسمتهایتصمیمگیرندهدرسازمانشانداشتند،درگذرسالهادگرگونیطبیعی
سازمانشان در پایینتری مناصب ائتالف، در منصوب افرادجدید افتاد. اتفاق پرسنل
برایگرفتن نداشتند. را ازجانبسازمانشان برایسخنگفتن اختیارالزم و داشتند
تصمیمهاآنهابایدبهسازمانشانمراجعهمیکردندوازمدیرانشاناجازهمیگرفتند.

لذاچندینجلسهبرایگرفتنتصمیمالزمبود.

www.sawa.ps     برایاطالعاتبیشتر:

http:// www.sawa.ps
http:// www.sawa.ps


دولتخودگردانفلسطین،تأسیسشدهدرسال1۹۹۴،دوسیستمقانونیمختلفرابه
ارثبرد:یکیدرغزه)ازقیمومیتبریتانیا(ویکیدرکرانهباختری)ازاردن(.تبعیض
جنسیتیدرهردوسیستمحقوقیوجوددارد.وقتیکهدولتخودگردانتالشهایشرا
برایهمنواکردندوقانونشروعکرد،فعاالنحقوقزنانزمانرابرایبهراهانداختن

کمپینیبرایاحقاقحقوقمدنیومساواتبرایزنانفلسطینیمناسبدیدند.

هدف
هدفکمپینتغییرقوانینفلسطین–بهخصوصقوانینتبعیضآمیزبینزنانومردان-

طییکسریازکنشهابود.

استراتژی
استراتژیاصلیاینکمپین،آگاهیرسانیعمومیوبهحرکتدرآوردنعمومبود.
»مدلفلسطینیمجلس:زنانوقانونگذاری«یکجلسهانجمنیدوروزهدرغزهوشهر
راماهللدرکرانهباختریدرسال1۹۹8بودکهخواستارحقوقمدنیومساواتبرایزنان
فلسطینیشد.سازمانهایزنانبابرگزاریانجمنهاییدربارهوضعیتزناندرشهرهاو
کمپهایپناهجویاندرسراسرمنطقهخودگردانفلسطینبرایایناجماعآمادهشدند.
زنان برایآمادهسازی نیازداشت.چندینکارگاهآموزشی بهمشارکتمدنی کمپین
جهتمطرحکردنمسائلشانبرگزارشد.آمادهسازیدرسال1۹۹6انجامشد،وکمپین
درسال1۹۹7بهراهافتادودرسالهای1۹۹8و1۹۹۹شتابهرچهبیشتریگرفت.
یکائتالفزنانبرایکاربررویقانوناحوالشخصیهتأسیسشد.زمانبندیمدل
هم میشدند پیشنویس اولینبار برای فلسطین قوانین که دورهای با مجلس فلسطینی
زمانشد.مهمبودکهحمایتگریهنگامیشروعشودکههنوزیکبازهزمانیقبلاز

تصویبقانونوجودداشت.
ایجادفضایی بهوسیله اجتماع تغییر بر تأثیرگذاری فلسطینهدفش نمونه پارلمان
برایگفتماندرونجامعهوایجادفرصتهاییبرایافزایشاتحادبود.کمپینوجود

راماهللوکرانه
باختریفلسطین

مدلفلسطینیمجلس:
زنانوقانونگذاری

سطحملی
1998-1996سطحمحلی
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قانونهایتبعیضآمیزعلیهزنان)قانونهایاردندرکرانهباختریوقانونهایمصردر
غزه(رابرجستهکرد.مروریبرقانوننشاندادکهقانوناحوالشخصیهوقانونجزانیاز
بهتغییردارند.مدلفلسطینیمجلسهمچنینازطریقبرگزاریجلساتدرنقاطمختلف،
بحثدربارهمعضالتموجودازنظرمساواتبینمردانوزنانرابهراهانداخت.در

کمپینرسانهای،بیلبوردهاییبرایتحریکبهبحثبیشتراستفادهشد.

چالشها
کمپینبهچالشهاییبرخوردوابعادپیشبینینشدهایگرفت:

قانون¡ به ارجاع و زنان حساس مسائل کشیدن پیش با را داغی بحث
شریعت)مذهبی(اسالمدرجامعهفلسطینایجادکردکهسببمناقشهبا

نیروهایسنتیاسالمیشدکهکمپینراضداسالمیمیدیدند.
استفاده¡ اهدافسیاسیخود برای ازکمپین نیروهایسیاسی گروههاو

کردند.یکضدکمپینعلیهپارلماننمونهدرمساجدبهراهافتادورهبرانکمپین
بهارتقاارزشهایغربیوپیکاربامفاهیماسالمیمتهمشدند.برخیمخالفان
چنانپیشرفتندکهگفتندکشتنزنانیکهرهبرکمپینهستندقابلقبولاست.

بحثداغیدررسانههادرگرفتکهرهبرانکمپینبرایمهارکردنآن¡
آمادهنبودند.

ایدههاواصولپیشنهادشدهدرحینکمپینحقوقدرستوواقعیزنان¡
رابازتابنمیداد.

عواملموفقیت
کمپینوجودطیفیازنظرها)متنوعوتکثرگرا(دربارهمشکالتزنانرا¡

نشانداد.
دولتخودگردانمجبورشدتاتصمیمبگیردکهتنهامرجعقانونگذاری،¡

شورایقانونگذاریفلسطیناست.
جامعهفلسطیننقشمهمیرادرحمایتگریایفاکرد.¡
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درسهایآموختهشده
پارلماننمونهدرتشکیلاتحادوائتالفبانیروهایسیاسیوبقیهجنبش¡

زنانناموفقبود.اینناکامیبازخوردیمنفیدرکمپینداشت.
مردمی¡ پایگاه و نبودند آماده کافی اندازه به کمپین سازماندهندگان

نداشتندتابحثهایاجتماعی-مذهبیراپیشبکشند.هنگامحمایتگری
دربارهمسائلیکهباهنجارهایفرهنگیغالبتقابلدارند،آموزشوارتباطبا
مردمبرایموفقیتضروریاند.اگرمردموجنبشزنانواقعاآمادهنبودند،چنان

تقابلینبایدشروعمیشدیاهدفهابایدعوضمیشدند.
کمپینفاقدیکبینشواضح،اصطالحاتخاصحقوقیبرایارجاع،و¡

تحقیقمناسببرایپشتیبانیازاستداللهایشبود.هدفهابایددرمقیاس
کوچکتریمیبودندتاشانسموفقیتافزایشیابد.

و¡ مفاهیم و کنند پیشبینی را موانع که داشتند نیاز سازماندهندگان
سنتهایعمومی-اجتماعیرادرنظربگیرندوآنهارابهچالشنکشند.
سایرراههایافزایششانسموفقیتکمپینعبارتبودندازانتخابزمانمناسبی

برایراهاندازیکمپینوداشتناستراتژیرسانهایدرست.
کمپینازنداشتنطرحریزیبرایمدیریتکاربارسانهوچگونگیپاسخ¡

بهحمالترسانهایرنجمیبرد.مدیرانکمپینفاقدآموزشدرچگونگی
خطابکردنرسانههاورساندنپیامشانازطریقآنبودند.آنهاهمچنیندر
حضورهایرسانهایآمادهوراحتنبودند.یکیازمهمترینعناصرحمایتگری

پیامیاستکهمیخواهیمبرسانیموشخصیکهآنپیامرامیرساند.

تأثیر
و  بحثها اما نشد، یاخطمشی قانون در فوری تغییر هیچ به منجر گرچهکهکمپین

گفتمانهایاجتماعیزیادیراترویجکرد.



بیمارانباوضعیتبحرانیدرغزه،میتوانندمجوزخاصیبرایسفربهکرانهباختریو
اسرائیلبرایمداوابگیرند.معرفینامههاتوسطبخشمداوایخارجیوزارتسالمت
فلسطینبررسیمیشود.درمارس200۹،وزارتسالمتدرغزه،نقشبخشذکرشده
رادرنتیجهیکمجادلهباوزارتسالمتراماهللبهدستگرفت.تماممعرفینامههاراکد
ماندوصدهابیمار،بهخصوصبیمارانینیازمندبهشیمیدرمانی،رادیولوژیوپیوندمغز
استخواندرمانشانمتوقفشد.دریکهفتهپسازحوادثماهمارس10بیمارازغزه
درنتیجهکمبودرسیدگیدرمانیازدنیارفتندوسالمت800نفردیگربهطورجدیبه

مخاطرهافتاد.

هدف
بهوضع بازگرداندنسیستممراجعه ازتخاصماتسیاسیو بیماران نگاهداشتن بیرون
قبلبهیکمعضلاساسیسازمانهایسالمتوحقوقبشرغزهتبدیلشدولذاتصمیم
گرفتندکمپینیراسازماندهیکنند.هدفکمپینپایاندادنمجادلهوزارتسالمتغزه
وراماهللدربارهبخشدرمانداروییخارجیوزارتسالمتفلسطینبودتاآنبخش

بتواندبررسیمعرفینامهبیمارانراازسربگیرد.

ساختار
کمپینتوسطقسمتسالمتشبکهسازمانهایغیردولتیفلسطینی1بهراهافتاد.آنها
یککمیتهویژهبرایکمپینبامشارکتسازمانجهانیسالمتبناکردندکهخیلیزود
سازمانهایغیردولتیفلسطینیوبینالمللی،آژانسهایسازمانملل،دانشگاهها،وزیر
سابقسالمتوخیلیچهرههایملیدیگربهآنپیوستند.تعدادحکایتکنندگانافزایش
فلسطینی،محمود بهرئیسدولت نهایت70سازماندرخواستدادهشده یافتودر
عباس،راامضاکردند.کمپینبااینواقعیتکهسازماندهندگانروابطکاریمستحکم

وسابقههمکاریداشتندتقویتمیشد.

1. PNGO

غزه
مارس-آوریلسطحملیحقوقبیمارانفلسطین

2009
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استراتژی
احزاب و فلسطینی دولت در کلیدی مقامات با البیکردن کمپین اولیه استراتژی
سیاسیبود.ائتالفهمچنینیککمپینرسانهایبرایجلبتوجهبهمعضلوفشاربر

تصمیمگیرندگانرابهراهانداخت.

البیگری
رئیس نمایندگان با مالقاتهایی شامل غزه از دیدار یک طی البیگری فعالیتهای
دولت،وزیرسالمتدرغزه،وزیرسالمتدرراماهللوچهرههایاثرگذارمیشد.کمیته
پیشنهادتشکیلیککمیتهعالیدرمانیبرایدرمانخارجی،متشکلازاشخاصمورد
تأییدهردوحزب،برایبررسیوتأییدمعرفینامههاراداد.سیستممراجعهنیزطوری
تغییرکردکهنیازبهامضایرئیسکلبیمارستانحذفشود.بهجایآن،معرفینامهها
حمایتگران میشد. امضا بیمارستان مربوطه بخش رئیس و حاضر پزشک توسط
همچنینپیشنهادکردندکهسازمانهایسالمتوحقوقبشر،کمیتهرانظارتکنندتا
تضمینشودکهدرمسیردرستکارمیکندوشکایاتبیماراندریافتوبهآنهابرای

درخواستبازنگریکمکشود.
جانب از مالحظهای قابل دیپلماسی و بسیار تالش نیازمند البیگری فرایند
میآمد، بهنظر قریبالوقوع توافق که وقتی مختلفی موارد در است. سازماندهندگان
اهدافیاشرایطجدیدیتوسطیکطرفیاطرفدیگرمطرحمیشد.دربیشازیک
موردمذاکراتبهخاطررقابتهایجزئیمعلقمیماند.هنگامیکهسازماندهندگاناز
اینفرایندبهستوهآمدند،تقاضانامهایراتوسط70سازمانغیردولتیبرایرئیسدولت،

محمودعباس،فرستادندکهبهوزیرسالمتبرایرسیدنبهیکتوافقفشاربیاورد.

رسانهها
برجستهکردنمشکل،مرتبط سازماندهندگانکمپینمطالبرسانهایدربارهمعضل،
پیشنهادتشکیلکمیتهغیرحزبی بیمارانو انساندوستانهدربارهرنج کردنداستانهای
برایبررسیمعرفینامههاراتهیهکردند.آنهامطالبمطبوعاتیرابهطورمنظممنتشر
کردهوچندتظاهراتدرجهتفشاربرچهرههایکلیدیسازماندهیکردندکهبرای
یافتنراهحلبود.فعالیتهایرسانهایبرتصمیمگیرندگانمتمرکزبودونهبرعموم

مردم.
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چالشها
گرچهتماممطالبرسانهایبهدقتدرجهتغیرحزبیبودنتهیهشدهبودند،¡

ازپوششخبریخود بهاحزابسیاسیمخالف، امارسانههایوابسته
برایمتهمکردنسازماندهندگانکمپینبهحمایتازحزبدیگراستفاده

کردند.
علت¡ به آورد. بهدست را فلسطین مردم عموم حمایت نتوانست کمپین

مجادلهسیاسیداخلی،فلسطینیهاعمدتابهدلیلترسدرچنینمسائلیدرگیر
نشدند.ولیسازماندهندگانبااینشرایطآشنابودندوکمپینرسانهایعمدتابه
اینمنظوربودکهآگاهیتصمیمگیرندگانرادربارهرنجبیمارانافزایشدهد.

ازآنجاکهمشکلازیکمجادلهسیاسینشأتگرفتهبود،مذاکراتاغلب¡
ازسویاحزابسیاسیناکاممیماند.

عواملموفقیت
رویهمرفتهاعضایکمپینآشنایانبسیاریداشتند.اینبهآنهااجازهداد¡

تاازچندینکانالبرایافزایشاثرشانوایجادفشاراستفادهکنند.بهعالوه،یکی
ازاعضایکمیتهسالمتسازمان،یکعضوپارلماننیزبودکهایندسترسیبه

تصمیمگیرندگانردهباالراآسانمیکرد.
بحثهابرپایهاصولجهانیحقوقبشربودوعامداًازمسئولشناختن¡

احزابسیاسیدرگیرپرهیزمیشد.سازماندهندگانمراقببودندازادبیاتی
درگیر، گروههای به حمله از کار این باشد. تهمتزننده و که نکنند استفاده

کاهشدرگیری،وبهافزایشتمایلبههمکاریکمککرد.
رسانههادرسطوحمحلی،منطقهایوبینالمللیحمایتبسیارمیکردندو¡

مطالبتهیهشدهدرکمپین،بهخصوصداستانهایشخصیبیمارانراپوشش
میدادند.

وقتیکهبررسیمعرفینامههاازسرگرفتهشد،سازماندهندگانکمپین¡
یکمطلبمطبوعاتیکهبیانگررضایتآنهاازراهحلبودتهیهکردند.
ارتقاء برای خوبی استراتژی کارشان، برای هدف گروههای به تبریکگویی

روابطمثبتدرکمپینهایآیندهاست.
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سازماندهندگانکمپینیکراهحلمشخصارائهدادندوفرایندمذاکرات¡
راهمراهیکردند.

ازصرف¡ گرفته توافقصورت پیادهسازیصحیح تضمین برای کمپین
رسیدنبهیکراهحلفوریگذرکرد.

تأثیر
دووزارتسالمتغزهوراماهللبهتوافقرسیدندوبخشدرمانداروییخارجیبررسی
معرفینامههارااز27آوریل200۹ازسرگرفت.تا2۹آوریلتعداد۴0معرفینامهبررسی
شدهبود.درطولیکهفتهکارمعرفینامههایعقبافتادهانجامشدوپروندههایجدید
بررسیشدند.سازمانهایجامعهمدنیدرگیرکمپین،اینکمپینرایکموفقیتبزرگ

قلمدادکردند.

درسهایآموختهشده
سازماندهندگانکمپینآموختندکهسازمانهایجامعهمدنیمیتوانندپیشرفت
معنیداریرادرموردمعضلهایمرتبطبامسائلداخلیایجادکنند.ایندانشبه
آنهااعتمادبهنفسدادوایشانراباانگیزهکردتااینگونهتالشومذاکرهراادامهدهند.
سازماندهندگاناهمیتدرکدرستازاینکهچگونهحمایتگریعملمیکند،طرح

کردنیکبرنامهبینقصوهماهنگیکاررایادگرفتند.
ازآنجاکههیچروزنامهایدرغزهمنتشرنمیشود،سازماندهندگاناطالعات
راازطریقپستمنتشرمیکردند،روشیکهمعلومشددررساندنپیامشانکارا

بودهاست.
انتقادمنحرفنشود با سازماندهندگانکمپینتصمیمگرفتندکهتوجهشان
وازواکنشنشاندادنبهآنخودداریکنند.آنهادرعوضبرحلکردنمشکل

متمرکزشدند.
میکرد، ناهماهنگی شکل به کار به شروع خود خودی به گروهی که وقتی
سازماندهندگانکمپینازاینکههمهرادوبارهگردهمآورنداطمینانحاصلمیکردند.
بعضیحمایتگرانازدشواریمذاکراتبهستوهمیآمدندومیخواستنداعالمکنندکه
کمپینشکستخوردهاست.اینکهسازماندهندگانتوانستندآنهارادوبارهبرسرکار

برگردانندمهمبود.



راماهلل
فلسطین

سهمیهزنانبرایتصدی
پستهایمحلی

سطحملی
2005-2002سطحمحلی

قبل را محلی مشاورهای و شد تاسیس 1۹۹3 سال در فلسطین خودگردان حکومت
حکومت زمان آن در میکرد. تعیین 2005 و 200۴ سال مرحلهای چند انتخابات از
خودگردانموظفنبودزنانرابهصورتسیستماتیکدردولتمحلیداخلکندوفقط
67زندرمیان3600نمایندهمحلیقرارگرفتند.نسبتپایینزناننماینده،سازمانهای
جامعهمدنیرابهحرکتواداشتتاکمپینیبرایسهمیهزناندرساختارهایمحلیبه

راهبیاندازند.

هدف
هدفکمپیناینبودکهشورایقانونگذاریفلسطینقانونیرابرایسهمیه30درصدی
زناندرتمامساختارهایمحلیبگذراند.سازماندهندگانکمپیندرخواست30درصد

رابهامیدرسیدنبه20درصدمطرحکردند.

ساختار
درسال2002سازمانهایعالقهمندیککمیتهملیمتشکلازنمایندگان12سازمان
عالقهمندبرایافزایشحضورزناندرانتخاباتراتشکیلدادند.کمیتهیکمنشی)که
منشی، میداد. تشکیلجلسه هفتهیکبار دو هر و تعیینکرد نبود( منصبیچرخشی
مسئولتشکیلجلساتوارسالجزئیاتصورتجلسههابود.کمیتهیکطرحفعالیت
جامعبهوجودآوردوازاجماعبرایتوافقدربارهکلماتمورداستفادهدرارتباطاتبا
تصمیمگیرندگانواینکهچهکسیبهجلساتالبیگریخواهدرفت،استفادهکرد.
اعضایکمیتهفعالیتهایفردیرادرکنارسازماندهیفعالیتهایمتنوععمومیشروع
کردند.مشکلیدردرونگروهنبودچوننقشهاازابتدابهصورتشفافیتعیینشدهبود.

استراتژی
مهمتریناستراتژیهایاستفادهشدهعبارتبودندازالبیگریباشورایقانونگذاری
فلسطینوکارکردنبارسانههابرایافزایشآگاهیعمومیوبحثدربارهموضوع.
بهعالوه،تمامسازمانهاآگاهیعمومیرادرحوزهنفوذخودازطریقفعالیتهایشان
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افزایشدادند.فعالیتهایرسانهایشاملتولیدوپخشتبلیغاترادیوییوتلویزیونی
میشد. قانونگذاری و اتحادیهها محلی، شوراهای در زنان سیاسی مشارکت درباره
انجمنزنانکارگزارفلسطینیبرایتوسعه1برچسبیبایکشعارموثرتولیدکرد:»شرکا
درمقاومت،شرکادرتصمیمگیری«.اعضایکمیتهفعالیتهایعمومیازقبیلنشستن
دربرابردفترمرکزیحکومتخودگردانوکابینهراسازماندهیکردند.همچنین،در
دومقطعتقاضانامههاییرامطرحکردندوهزارامضاجمعآوریکردند.آنهاهمچنین
کمپین فعالیتهای درباره عموم اطالعات کردن بهروز برای خبری کنفرانسهایی
سازماندهیکردند.درکل،پشتیبانیعمومیقویایبرایکمپینوجودنداشت،گرچه
نظرعمومیدرطولزمانبهنفعاقداماتپیشنهادیتغییرکردندوزنانبسیاریتصمیم

گرفتنددرانتخاباتشرکتکنندیاکاندیدشوند.
فعالیتهایالبیگریشاملمالقاتکردنبااعضایشورایقانونگذاریفلسطین،
برای را جلساتی حمایتگران میشد. رئیسجمهور و قانونگذاری، کمیته اعضای
اعضایشورایقانونگذاریفلسطین-هممخالفینوهمحامیان-برایبیاننظراتشان
به کمیته، نام با تقاضانامههایی و نامه همچنین آنها دادند. سازمان عموم، معرض در
سازماندهندگانحسکردند فرستادند. دولت رئیس و فلسطین قانونگذاری شورای
است. کرده کمک دولت رئیس با مالقات وقت گرفتن به تقاضانامهها فرستادن که
آنهاتوانستندبرخیمخالفان)شاملبرخیاعضایزنشورایقانونگذاریفلسطین(را
متقاعدکنندکهازکمپینحمایتکنندوهمچنیندرپیداکردنچندینمدافعدرمیان
اعضایشورایقانونگذاریفلسطینکهازآنهاحمایتکنند،خوشاقبالبودند.در
یکبازنگری،بهعلتاینکهرأیگیریعلنینبود،دانستناینکهآیاکسانیکهادعای

حمایتازکمپینراکردندبهنفعسهمیهرأیدادندیانهممکننبود.

چالشها
نتیجهنهاییایکهوجوددوزندرهرشورابود،هدفنهاییراتضمیننکردوهمچنین

موانعیبرسرراهمشارکتسیاسیزنانایجادکردکهدالیلآنعبارتنداز:
تهیه¡ در قانونگذاران نبودند. آماده انتخابات برای فلسطینی قانونگذاران

پیشنویسقانونانتخاباتباتجربهنبودندولذاقانونخیلیمبهمبود.
نبود.¡ کل( )در درصد حداقل معادل شورا( هر )در کرسی دو حداقل

1. PWWSD
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سازماندهندگانیکحداقلازتمامتعدادکرسیهارابرایزنانمیخواستند.
چوناکثرشوراهاحدود۹عضوداشتند،حداقلدوکرسینسبتموردنظربرای

زنانرافراهمنمیکرد.
به¡ برسد چه نمیکرد، تضمین را زنان مشارکت لزوما زنان شدن برگزیده

مشارکتمعنیدارزنان.جلساتشورادرمناطقروستاییبرخیاوقاتدراوایل
شببرگزارمیشدیعنیزمانیکهزناننمیتوانستندحاضرشوندوهمچنینزنان
به اوقاتشوهر ازتصمیمگیریهایمهمکنارگذاشتهمیشدند.برخی اغلب
جایهمسرمنتخبشدرجلساتشرکتمیکرد.هیچتدارکیبرایحفظحق

مشارکتزنانانتخابشدهوجودنداشت.
میکرد.¡ تضعیف را شایسته زن کاندیداهای انتخاب احتمال انتخاباتی سیستم

اساس بر که هستند حزبی لیستهای پایه بر فلسطین در محلی انتخابات
دستهبندیهایقبیلهایتنظیمشدهاند.زنانکاندیدشدهاغلببهعنواناعطای
امتیازبهخانوادههایقدرتمندمنصوبمیشدند،حتیاگرشایستهنبودندوبر
اساسشایستگیخودشاننمیتوانستنددرانتخاباتپیروزشوند.دربرخیموارد
زنانمتعاقباازشوراحذفوبایکمردمقبولبرایآنهاجایگزینمیشدند.
مبارزهکنند منصب برایگرفتن زنانشایستهکهمیخواستند ازسویدیگر،
قرار لیستهایحزبی در قدرتمند خانوادههای به وابستگی نداشتن علت به
سیاسی سیستم یک به که را رخدادهایی چنین سازماندهندگان نمیگرفتند.

مردساالرکمکمیکردپیشبینینمیکردند.
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عواملموفقیت
اجماعیقویبیناعضایکمیتهکههمهدرموردنیازبهکمپینقانعشدهبودند¡

وجودداشت.
درجهباالییازهماهنگیبیناعضایکمیتهدرردههایاجراییوجودداشت.¡

درسهایآموختهشده
کمپیننتایجپیشبینینشدهایداشت.وقتیکهسازماندهندگاناهدافکمپین¡

راتنظیممیکردند،دربارهنتایجبرآوردهشدنخواستههایشانفکرنکردند.تنها
وقتیکهکمپینبهنتیجهرسید،متوجهشدندکهتنهاسهمیه،مشارکتکاملزنان
راتضمیننمیکند.دریکبازنگری،سازماندهندگانبایدبرنسبتحضورزنان
وفراخوانبرایمعیاریبرایتضمینمشارکتکاملومعنیدارزناندرشوراها
پافشاریمیکردند.اززمانکمپین،سازمانهایشرکتکنندهیادگیریبیشتر
دربارهکیفیت را مطالعهای و راشروعکردهاند زنان معنادار دربارهمشارکت

مشارکتکنونیزنانانجاممیدهند.

تأثیر
30درصد نه اما بود، موفق محلی قدرت در زنان سهمیه آوردن بهدست در کمپین
فلسطینمعیاریراتصویبکردکهحداقل قانونگذاری اولیه.شورای تقاضای مورد
دوکاندیدادرهرلیستحزبیبایدزنباشند.متممآنمشخصمیکردکهچهارمین،
هفتمین،دهمینوچهاردهمینکاندیداهادرلیستحزبیبایدزنباشند.گرچهدرتئوری
حداقلدوصندلیمعادلنسبتکل16درصداست،امادرعملایننسبتکمتراست.
کمپینبارخدادهایناخواستهایروبروشد،اماموفقیتهایمهمیهمبهدستآورد.
برایمثال،سهزنشهردارانتخابشدندشاملجنتمیکائیلکهبهعنوانشهردارراماهلل

انتخابشدواولینزنیبودکهعهدهداراینسمتشد.

برایاطالعاتبیشتردربارهمشارکتسیاسیزناندرفلسطین:
Women and Local Authorities: Reality and Challenges (May 2009)
www.ppwsd.org

http://www.ppwsd.org
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ائتالف)coalition(:گروهیازسازمانهایگوناگونیاافرادیکهباهمکارمیکنندتاهدف
مشترکیرادنبالکنند.

اتحاد)alliance(:انجمنیازمردم،گروهها،سازمانهایادولتهاکهگردهممیآیندتابه
مقاصدمشترکیبرسند.

اجرا)implement(:وسیلهایبرایرسیدنبهنقطهپایان؛یکابزاریاعامل
اجماع)consensus(:نظریاتصمیمیکهتوسطگروهیگرفتهمیشود.

ارزشها)values(:یکاصل،استاندارد،یاکمیتکهارزشمندیاخواستنیتلقیمیشود.
ارسال)transmit(:فرستادنیامخابرهازیکفرد،شی،یامکانبهفرد،شییامکاندیگر

اعتبار)credibility(:کیفیتقابلباوریاقابلاعتمادبودن
انتشار)disseminate(:پخشکردن،پراکندن،منتشریاپراکندهکردن

بحران)crisis(:موقعیتیانقطهمهمیاحساس
پاسخگو(accountable):جوابگوبودنبهیکفردیاسازمان.تصمیمگیرندگانپاسخگو
هستند،زمانیکهیکگروهقدرتارزیابیعملکردشانوانجامدادناقداماتالزمرا

دارد.
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پایگاهدادهرسانهای)mediadatabase(:لیستمرتبیازاطالعاتتماستمامرسانهها
یاشخصدیگرعملکند؛ بهجایچیز یاچیزیکهاجازهدارد پروکسی)proxy(:شخص

جایگزین.
تأیید)affirm(:حمایتکردن،تصدیقکردن،نظرمثبتداشتن

توانمندساختن)empower(:تجهیزیاتأمینیکتوانایی؛قادرساختن
و خبرنگاران برای شده داده ترتیب سفر مطبوعاتی، تور :)press tour( مطبوعاتی تور
روزنامهنگارانجهتبازدیدازاماکنومشاهدهفعالیتهایحمایتگریایاستکه

جاذبهمتقاعدکنندهبصریدارند.
جانبدار)biased(:طرفداریکطرفبهجایبیطرفیاواقعگرابودن

به ارزشهاوروشهاییکه مفاهیم، مفروضات، از )framework(:مجموعهای چارچوب
منزلهراهنگاهبهواقعیتاست.

ذینفع)beneficiary(:کسیکهکمک،پول،دارایی،هدایا،یامزایایدیگریرادریافت
میکند.

ذینفع)stakeholder(:هرکسیکهمنافعمستقیمیازنتیجهکمپینحمایتگریدارد.
رأیدهنده)constituent(:یکیازساکنانمنطقهیاعضویازگروهیکهتوسطیکنماینده
رسمیبهنمایندگیانتخابمیشود.مردمیکهبهشخصدیگریاجازهمیدهندکهبه

عنواننمایندهآنهااقدامکند.
رسانهها)media(:نامکلیبرایافراد،تجارتهاوسازمانهاییاستکهصنعتارتباطاترا

میسازند.
سخنگو)spokesperson(:شخصیکهبهعنواننمایندهسازمانعملمیکند.

سرمقاله)editorial(:مقالهایدرنشریهایکهبیانگرنظراتویراستارانوناشرانآناست.
بامنافعیادغدغههایمشابهکهاطالعاتو شبکه)network(:گروهیازافرادیاسازمانها

ایدههارابهاشتراکمیگذارند.
ظرفیت)capacity(:قابلیتانجامویاتولیدوتوانایی

و تلویزیونی شوهای مطالب، مقاالت، تمام از لیستی :)mediafile/log( رسانهای فایل
رادیویییاهرپوششرسانهایدیگرکهشاملاطالعاتمربوطبهکمپینحمایتگری

ماست.
قهرمان)Champion(:قانونگذاریکهازموقعیتش،سابقهیاتأثیرشاستفادهمیکندتایک

آرمانیامسألهایراپیشببرد.
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کلیپ)clip(:قسمتکوتاهیازیکبرنامه.قسمتیازداستانیکاثریاتکهایازیکویدئو
یانوارصوتی.

کمپین)campaign(:یکسریازفعالیتهاکهدرسطحاستراتژیکبرایبهانجامرساندن
یکهدفمشترکبهیکدیگرمرتبطند.

کنفرانسمطبوعاتی)pressconference(:رویدادیکهدرآنتعدادزیادیروزنامهنگارو
خبرنگارمیتواننداطالعاتینسبتبهیکموضوعرابشنوند.

البیگری)lobby(:تالشبراینفوذدرافکارقانونگذارانویادیگرمقاماتدولتیبرلهیا
علیهآرمانیخاص

محروم)disenfranchised(:افرادیکهازحقوقشهروندیمحرومهستند.
مخالف)opponent(:فردیکهبادیگرانموافقنیست.

مستبد)autocratic(:فردیباقدرتیااقتدارنامحدودکهبرایهمهتصمیمگیریمیکند.
مصرفکننده)consumer(:فردیکهیکمحصولیاخدماتیرامصرفمیکند.

مقالهآزاد)opinioneditorial(:بخشیدرروزنامهها،نزدیکصفحات»سرمقاله«،جاییکه
خوانندههامیتوانندنظراتودیدگاههایخودرادرمورداخبارارائهدهند.

موضع)position(:راهحلارجحنسبتبهیکموضوع
نامبصریخاصکهیکچیزخاصرامتمایز یا نامتجاری)brand(:یکعالمت،دسته،

میکند.
نمایندگی)delegate(:سپردنیاانتقالقدرت،اقتدار،یامسئولیتبهفردیاگروهدیگری

هدف)target(:برایکمپینحمایتگری،اهدافبیشترینتواناییرادرتأثیربرموفقیتیا
شکستکمپیندارند.اهدافاشخاصهستندنهموسسات.

هدف/مقصود)objective(:چیزیکهبهمنظورآنکاریاتالشصورتمیگیرد.
ویراستار)editor(:فردیکهمطالبرابرایانتشاریاپخشبررسییاانتخابمیکند.
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