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الملخص التنفيذي
تلتزم منظمة  CAREبمعالجة األسباب الرئيسية للفقر والظلم االجتماعي بهدف إحداث تغيير دائم لدى الفئات األكثر ضعفًا
وهشاشة في العالم ،األمر الذي يتطلب دعم عوامل التغيير واالشتراك بها.حيث تُظهر األبحاث أن التغيرات االجتماعية الكبرى
التحدث إال في حالةتجمع وتكثل المقصيين من السلطة في شكل حركات اجتماعية لتحدي األنظمة الحالية والحد من تأثيرها.
بجانب هذا ،توجد أدلة متزايدة عالميًا على أن الحركات االجتماعية النسائية تشكل المحرك الرئيسي للمطالبة بعدالة النوع
االجتماعي.
يتطلب العمل مع ممثلي الحركات االجتماعية التخلص من الشكوك وعدم تردد النشطاء فيما يتعلق بالشراكة مع المنظمات الدولية
غير الحكومية ( .)INGOيُعد تمويل الحركات النسائية والحركات االجتماعية األخرى محدودًا.وقد أظهرت التقاريرأنه وعلى
الرغم من االلتزام الدولي بتوجيه التمويل لألعمال القائمة على مساواة النوع اإلجتماعي مساواة النوع اإلجتماعي ،بيد أن ما يصل
إلى الحركات النسائية في الجزء الجنوبي من العالم من أموال ال يتجاوز الحد األدنى .إن حقيقة عدم استثمار األموال في
الحركات االجتماعية تؤدي إلى تخفيف جوهر الطبيعة السياسية والتحويلية لهاته األخيرة.
هذا هو السياق الذي تسعى من خالله منظمة  CAREإلى الرفع من مستوى دعمها ومواكبتها للحركات االجتماعية.
تضم هذه الوثيقة تعريف منظمة  CAREللحركة االجتماعية ،وسبب وجوب ارتباط منظمة  CAREبهذه الحركات بشكل أكثر
انتظاما ،واألدوار التي يجب أن تلعبها منظمة  CAREفي دعمها للحركات  ،وكذا نوع الحركات االجتماعية التي ستدعمها
سبل التعاون
منظمة  ،CAREوكيفية عمل منظمة  CAREمع الحركات االجتماعية كما تقدم هذه الوثيقة مقترحات تهم ُ
ومجموعة من التوصيات لمنظمة .CARE

تعتبر منظمة  CAREأن الحركة تعني "مجموعة منظمة من الملتزمين بإحداث تغيير في وضعهم عبر اتّباع أجندة سياسية
مشتركة من خالل العمل الجماعي" ،على النحو الذي حددته المدافعة عن حقوق النساء الباحثة ،سيراالثا باتيواال.
تعمل منظمة  CAREمع الحركات االجتماعية ،ألن التاريخ يُظهر أن التغيير يحدث من خالل العمل الجماعي؛ حيث ترغب كل
من المنظمات غير الحكومية والحركات في إحداث تغيير دائم وتحويلي ومتوافق في بعض األحيان؛ لدى فإن االستثمار في العمل
الجماعي يساهم في تعزيز استدامة التأثير؛ من هنا فإن تحقيق عدالة النوع االجتماعي تتطلب حلوالً مجتمعية محلية ويستلزم
مواجهة محاوالت تقليص الفضاء المدني عالميًا.
تستطيع منظمة  CAREأن تلعب أربعة أدوار مهمة في دعمها للحركات االجتماعية ،وهي:
تقوم منظمة  CAREبربط ممثلي الحركة معًا للتعلم عبر التوجيه والتثقيف بالنظير وبتوفير الدعم لضمان
االستماع إلى أصوات الحركات وايصالها إلى متخذي القرار/أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ وتوفر الدعم
لضمان مشاركة ممثلي الحركة في األحداث/اللحظات الرئيسية لل ُمضي قُد ًما في تنفيذ أجنجات الحركات
وأهدافها.

الداعي

تعمل منظمة  CAREعلى التوفيق بين األجندة الخاصة بها وأجندات الحركات االجتماعية لتقديم المزيد من
السلطة الجماعية والتأثير التنظيمي الخاص بالقضايا التي تدافع عنها .وتقوم منظمة  CAREكذلك بربط
أنظمتها الداخلية بطريقة تجعلها داع ًما/حليفًا فعاالً لتلك األجندات.

الدعم
تقوم منظمة  CAREبتعبئة الموارد لفائدة ممثلي مناضالت الحركات وتستمع إلى الحركات وتوفر الموارد
التي تعتبرها ضرورية ،وتتنازل عن بعض مواردها الخاصة عند الضرورة لتقوية الحركات.

الشريك في توفير
الموارد
صنع القرارات الرئيسية إلسماع
تستغل  CAREوجودها عبر اإلنترنت ووصولها إلى مناطق عمليات ُ
صوت وحجج ممثلي الحركات والتأكيد عليها؛ كما تلتزم  CAREبتقديم الحركات االجتماعية دون أن تحل
محلّها؛ تقوم  ،CAREباستخدام منصتها لنشر قصص الحركات  ،وبتسريع الوتيرة في المناطق حيث
الحركات ُمعترف بها على صعيد عالمي.
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عندما يصل األمر إلى اختيار من ستعمل معه ،يكون من المهم لمنظمة  CAREفهم تركيبة الحركات االجتماعية ومفاهيمها
المختلفة لدعم جهود المناضالت بشكل يعطي األلوية للمنظور النسائي .هذا اإلخير الذي يعترف بأنمشكلة عدم مساواة النوع
اإلجتماعي مساواة النوع اإلجتماعي ترتكز على عالقات قوة غير متكافئة استمرت من خالل األنظمة والسلطة األبوية
(الباترياركية) ويعني تبني مقاربة نسائية لمواجهة جوانب عدم المساواة تلك على المستوى الفردي والجماعي وحل أنظمة
السلطة األبوية في الجوانب السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية التي تُبقي على استمرارية جوانب عدم المساواة هذه.
إن اإللتزام بدعم الحركات االجتماعية ،يعني أن على  CAREاإلنخراط في تطبيق خمسة مبادئ أساسية ،أال وهي:
البدء باالستماع
االستماع إلى احتياجات الحركة وتتبع توجيهات قادتها يحدد نوعية العالقة
التعرف على ديناميكيات السلطة
فهم وإدراك اختالل توازن السلطة ،خصوصا عندما تعمل منظمة بحجم ومكانة CAREمع حركة ما.
مرافقة وليست شراكة
دعم أجندة الحركات ،وتزويدها بالموارد وتعزيزها .والتركيز على دور المناضالت وليس دور منظمة .CARE
يبدأ تأسيس الحركة داخل ًيا
االلتزام بمكافحة الظلم واإلظطهاد داخل منظمتنا بهدف تقوية القدرات والمعارف بخصوص الحركات
معالجة مشكلة عدم مساواة النوع اإلجتماعي مساواة النوع االجتماعي من خالل النضال
تُدرك منظمة  CAREأن تأسيس الحركة والنضال هو سلوككمالزم للعمل الجماعي وأنه أساسي لتوسيع تطبيق عدالة النوع
االجتماعي.
كما تُدرك منظمة  CAREأن هذا العمل يتطلب تغييرا تنظيميًا داخليًا ،سيشمل إعادة صياغة خطابها ،من خطاب يركز على أن
منظمة  CAREهي صاحبة التأثير الوحيد إلى خطاب جديد يضعها كمتدخل داعم في حركة أكبر .سيؤثر هذا على نوعية
القصص التي تُروى عن جهود منظمة  CAREلجمع التبرعات والتواصل مع الشركاء.يجب على منظمة  CAREمراجعة
أنظمتها الداخلية ،وتقليل البيروقراطية في إدارة األعمال ،وتطوير نهج شراكة محدد وأليات دعم خاصة للعمل مع الحركات
االجتماعية ،والمبادرات الجماعية غير الرسمية والمنظمات النسائية .يجب على منظمة  CAREإعادة التفكير في نهج شراكتها
لتمكينها من تطوير عالقات مدروسة ومتزاونة مع المجموعات الرسمية وغير الرسمية التي ت ُ ّ
وأخيرا،
عزز المسؤولية المتبادلة
ً
البد لمنظمة  CAREمن تحديد المبادئ التي تؤكد مقاربتها الخاصة بمساواة النوع اإلجتماعي ،ألن هذا سيؤثر بدوره على
تحديد الشراكات والحركات االجتماعية ذات األولوية في التعاون معها من أجل تحقيق أجندة العدالة االجتماعية.
يمكن اال ّ
صلة في التقرير الكامل.
طالع على المزيد من التوصيات ال ُمف ّ
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الخلفية
تلتزم منظمة  CAREبمعالجة األسباب الرئيسية للفقر والظلم االجتماعي بهدف إحداث تغيير دائم لدى الفئات األكثر ضعفًا
وهشاشة في العالم ،األمر الذي يتطلب دعم عوامل التغيير واالشتراك بها .حيث تُظهر األبحاث أن التغيرات االجتماعية الكبرى
التحدث إال في حالة تجمع وتكثل المقصيين من السلطة في شكل حركات اجتماعية لتحدي األنظمة الحالية والحد من تأثيرها.
بجانب هذا ،توجد أدلة متزايدة عالميًا على أن الحركات االجتماعية النسائية تشكل المحرك الرئيسي للمطالبة بعدالة النوع
االجتماعي.
ويتطلب العمل مع ممثلي الحركات االجتماعية
التخلص من الشكوك وعدم تردد النشطاء فيما
يتعلق بالشراكة مع المنظمات الدولية غير
الحكومية (.)INGO

عدالة النوع اإلجتماعييمكن لوجود منظمات دولية غير حكومية مهمة أن
يُعيق قدرة المجموعات الصغرى األساسية على جمع التمويل الكافي،
واستقطاب مانحين ُجدد ،جذب انتباه متدخلين رئيسيين يشعر النشطاء بالقلق
من أن تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية الكبرى والمنظمات غير
مولين والهيئات الحكومية وإصدار األجندات.
الربحية بتفضيل أولويات ال ُم ّ
وينتقد النشطاء المنظمات غير الحكومية ألنها تعمل بالنيابة عن أولئك الذين
يملكون المال أو السلطة بدال من الفئات األكثر تهميشا ،التي يظلون

مسؤولين أمامها
يُعد تمويل الحركات النسائية والحركات االجتماعية األخرى محدودًا.وقد أظهرت التقاريرأنه وعلى الرغم من االلتزام الدولي
بتوجيه التمويل لألعمال القائمة على مساواة النوع اإلجتماعي مساواة النوع اإلجتماعي ،بيد أن ما يصل إلى الحركات النسائية في
الجزء الجنوبي من العالم من أموال ال يتجاوز الحد األدنى  .يتحول التمويل بشكل متزايد إلى منظمات التنمية والمساعدة اإلنسانية
الرئيسية من الدول المانحة ،حيث أوضحت أحدث األرقام المتوفرة بين عا َمي  2016-2017أن  %1فقط من جميع المساعدات
التي تركز على تحقيق مساواة النوع اإلجتماعي ذهبت إلى المنظمات النسائية التي تستعين بحلولها الخاصة .تعمل العديد من
الجهات والمنظمات الدولية المانحة على االرتقاء بحقوق المرأة ،وتحقيق مساواة النوع اإلجتماعي ،وتمكين النساء والفتيات على
المستويات المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والعالمية عن طريق المساعدة المالية وبناء القدرات .ومن هنا ،وإلى حدود اإلعالن
األخير عن خلق صندوق المساواة ب كندا ،لم يكن هناك كيان بنظام النافذة الواحدة أو برنامج تمويل عالمي يقوم بتجميع األموال
واالستفادة منها لس ّد فجوة التمويل وضمان االستدامة طويلة األجل ،يمكن التنبؤ به ويتسم بالمرونة مع المنظمات والحركات
النسائية التي تعمل على االرتقاء بحقوق المرأة ،وتحقيق مساواة النوع اإلجتماعي وتمكين النساء والفتيات في الدول النامية.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تسير أيّة دولة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف مساواة النوع اإلجتماعي على النحو المنصوص عليه
في أهداف التنمية المستدامة (.)SDG
تؤدي حقيقة عدم استثمار األموال في الحركات االجتماعية تؤدي إلى تخفيف جوهر الطبيعة السياسية والتحويلية لهاته األخيرة.
يح ّد من الجهود المبذولة في األعمال القائمة على المشروعات على المدى القصير التي تسمح بمقاييس محددة قابلة للقياس
م ّما ِ
يريدها المانحون ،على عكس التغيير الهيكلي العميق الذي يتحدى هياكل السلطة المتحكمة ويمكن أن يستغرق وقتا أطول
هذا هو السياق الذي تسعى من خالله منظمة  CAREإلى الرفع من مستوى دعمها ومواكبتها للحركات االجتماعية .والتع ّلم من
التجارب المحدودة نسبيًا واتخاذها كأساس ،األمر الذي يُشير إلى أن الممارسات والتصورات التي تمت مناقشتها أعاله تجعل من
الصعب على منظمة  CAREالتعامل مع الحركات االجتماعية بسهولة.
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خينغ ،قائدة النقابة العمالية ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد النقابات العمالية في ميانمار .ميانمار( 2018 ،صورة © :جون هيوات)CARE/
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المقدمة
تعتمد ورقة الموقف هذه على التزام منظمة " CAREبعقد شراكات مع منظمات وحركات حقوق المرأة و/أو المثليات والمثليين
جنسيًا ومتعددي الميول الجنسية ومغيري ومتحولي الهوية الجنسانية والمخنثين ( )LGBTIQللتعاون في تحقيق األهداف
المشتركة وإسماع صوت األشخاص ال ُمه ّمشين (في سياسة  CAREالدولية لتحقيق مساواة النوع اإلجتماعي ،االلتزام )5
وتهدف إلى ّ
حث منظمة  CAREعلى التعاون مع الحركات االجتماعية أ أكثر تركيزا وعمقا؛ وتوفر اإلرشاد فيما يتعلق بالكيفية
التي تبني بها منظمة  CAREالثقة مع الحركات االجتماعية وتطور بها عالقات أكثر إستدامة وقوة مما سيساهم في تحقيق
األهداف المشتركة لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية .وتُظهر كذلك اإللتزامات الرئيسية لمنظمة  CAREوتُحدّد بعض
التوصيات التي ينبغي على منظمة  CAREأخذها بعين االعتبار.
ْ
صيغت الوثيقة على النحو التالي:

ماذا نقصد بالحركة االجتماعية ؟
لماذا ينبغي أن تدعم منظمة  CAREبشكل أكثر تنظيما الحركات االجتماعية ؟
ما األدوار التي ينبغي أن تلعبها منظمة  CAREلدعم الحركات االجتماعية؟
ماهو نوع الحركات اإلجتماعية التي يجب على منظمة  CAREدعمها؟
كيف تعمل منظمة  CAREمع الحركات االجتماعية  -األسس
النتائج والتوصيات

6

دعم الحركات االجتماعية والعمل الجماعي للنساء– ورقة موقف لشبكة  CIGNوالمذكرة التوجيهية لمنظمة CARE

ماذا نقصد بالحركة االجتماعية؟
تعتبر منظمة  CAREأن الحركة تعني "مجموعة منظمة من الملتزمين بإحداث تغيير في وضعهم عبر اتّباع أجندة سياسية
مشتركة من خالل العمل الجماعي" ،على النحو الذي حددته المدافعة عن حقوق النساء الباحثة ،سيراالثا باتيواال
في أحيان كثيرة ،يكون من الصعب وضع تعريف دقيق للحركات بسبب بكيفية عمل هاته األخيرة فعليًا :مثل الشبكات المنفتحة،
والذكية ،والديناميكية التي ينضم إليها المناضالت ويغادرونها باستمرار ،والقيادة التي تتغير باستمرار ،وكذلك المطالب التي
تتطور باستمرار .هناك أيضا الطريقة التي تق ّدِم بها الحركة نفسها حسب المشهد السياسي الذي تتطور فيه ومع ذلك  ،ورغم أن
ّ
التعريف يبقى غير مكتمل  ،إال أنه يوفر بعض القيود الالزمة والضرورية والتي تمكن منظمة  ،CAREعمليًا ،من تحديد
الحركات الشريكة والتعاون مع نظرائها. 1
و تجدر اإلشارة إلى أن منظمة  CAREتعطي األولوية لتحقيق عدالة النوع االجتماعي و تعمل مباشرة مع ال ُمه ّمشات وحلفائهن
تقر هيئة األمم المتحدة
لمواجهة األنظمة القمعية .يعني هذا أن منظمة CARE
كثيرا ما ترتبط بممثلي الحركات النسائية .وكما ّ
ً
للمرأة ،فغالبًا ما يتمتع النشطاء "بالفهم األكبر ألوجه القصور التي تواجهها النساء والفتيات والمعرفة األساسية بكيفية الدفاع عن
حقوقهن" .كذلك ،يحدّد البحث الذي يقوم به الصندوق العالمي للنساء الذي تشارك فيه منظمة  CAREسبع ِسمات أساسية
للحركة:
1
2
3
4
5
6
7

• قاعدة شعبية قوية ،مستدامة ومتنوعة
• قيادة متنوعة تضم القادة من الجيل القادم
• تعاون قوي بين هذه الحركات والحركات الحليفة
• أجندة سياسية مشتركة وجماعية
ّ
المعززة
• استخدام االستراتيجيات المتعددة
• بنية تحتية قوية والتي تضم منظمات داعمة قوية وهياكل فعالة التخاذ القرارات ،وأنظمة اتصاالت فعالة
• قدرات جماعية قوية للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظماتهم لضمان سالمتهم وأمنهم

 1يتم استخدام هذا التعريف المقدم من طرف ،جمعية حقوق المرأة في التنمية ( )AWIDوالصندوق العالمي للنساء.
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لماذا ينبغي أن تدعم منظمة  CAREبشكل أكصر تنظيما الحركات
هدف منظمة  CAREدعم الحركات
االجتماعية النسائية المحلية ،والوطنية،
والعالمية لتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة
االجتماعية وحقوق اإلنسان ،بحيث يكون
التغيير اإليجابي في سياقاتنا االجتماعية عميقًا
وتحوليًا.

االجتماعية؟
في العام  ،2017قامت منظمة  CAREبإجراء أبحاث عن تأثير تقوية
الصلة بين الحركات وأجندات التنمية .وكشفت النتائج عن خمسة أسباب
أساسية لدعم منظمة  CAREللحركات االجتماعية.

يُظهر التاريخ أن التغيير يحدث من خالل العمل الجماعي .بعيدا
عن تغيير القوانين والسياسات ،تتميز الحركات بسج ّل حافل بالنجاح فيما
يتعلق بتحدي المعايير الثقافية الحالية (على سبيل المثال ،معايير النوع
اإلجتماعي) باإلضافة إلى تعزيز المعايير البديلة (على سبيل المثال ،تقليل قبول العنفالمبني على النوع االجتماعي
(.))GBV
ترغب كل من المنظمات غير الحكومية والحركات في إحداث تغيير دائم وتحولي وأحيا ًنا يتعاونوا معًا .على الصعيد
العالمي ،تُعتبر المنظمات غير الحكومية والحركات االجتماعية "قوة ثالثة " في العالقات الدولية ،بجانب الدول والشركات.
نادرا هو االعتماد المتبادل لهذيْن الكيانيْن على كيان آخر خارجي .وغالبًا يحتاج النشطاء إلى هيكل
وما يتم التحدث عنه
ً
المنظمات غير الحكومية الرسمية لخلق مساحات لالجتماع أو تأمين الموارد .في المقابل ،تتطلب المنظمات غير الحكومية
سلطة األفراد لجمع القوة الجماهيرية لزيادة تأثير عملها إلى الحد األقصى.
نظرا لسعي منظمات التنمية باستماتة إلى لتحقيق
يعمل االستثمار في العمل الجماعي على زيادة استدامة التأثير .و ً
المؤشرات التي حددتها أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGفإن فاعلية نماذد التنمية التقليدية أصبحت موضع تساؤل منذ
مستمرا وشائ ًعا ،على
سنوات  .ويظل نموذج التنمية التاريخي لمساعدة المضطهدين بدالً من معالجة ما يجعل االضطهاد
ً
تأثيرا .وبحسب الخطوط العريضة
الرغم من األدلة الكافية التي تعمل على تغيير الهياكل المؤسسية والدعم المجتمعي أكثر
ً
ألبحاث منظمة " ، CAREتفتقر النماذج التي تستهدف األفراد أو حتى المنظمات الفردية كمستفيدين رئيسيين إلى ال ُح ّجة
المقنعة تاريخيًا والتي يمكننا دعمها كتعاون جماعي بين المنظمات وبين الحركات إلعطاء الزخم والتاثير لضمان التغيير
المستدام ".
يتطلب تحقيق عدالة النوع االجتماعي حلوالً قائمة مجتمعية محلية .يتطلب تحقيق عدالة النوع االجتماعي إعادة
صياغة التمكين باتّباع السلطة التي تُظهرها النساء بالفعل على أرض الواقع .وأظهرت األبحاث التي أُجريت في مجال
حقوق المرأة أنه ينبغي على المنظمات مضاعفة الحلول الحالية المقدّمة من النشطاء في مجال حقوق المرأة ،بدالً من
االستثمار في برامج جديدة ،ألنها أكثر فاعلية على المدى الطويل ،وتُقدّم حلوالً متأصلة استنادذ الى تجارب المجتمعات التي
تم خوضها .تاريخيًا ،والتي أظهرت أن أجندات التنمية سقطت في فخ "الفقر الفئوي " .يعني الفقر الفئوي أنه يتم الحديث
عن الفقر من خالل األشخاص المضطهدين ِعرقيًا وجنسانيًا ("النساء والبنات الفقيرات ذوات البشرة السمراء والداكنة") فيما
يتعلق بالسلطات الخيرية التي تُنقذهم .يعني هذا أنه يتم تجريد قضايا القمع والظلم من الطابع السياسي ومناقشتها واستخدام
ضررا جسي ًما بعمل النشطاء في مجال حقوق المرأة" .تُعد
لحق هذه الرواية
مصطلحات جديدة مثل االبتكار أو التأثير .ت ُ ِ
ً
الحركات النسائية حركات سياسية .فإنها ترتبط بعالقات السلطة ،والمواقف واألهداف السياسية ،واالنخراط في السياسة بما
صص لقيم التضامن".
يتجاوز مجرد التمثيل بدالً من كونها
جمهورا واعيًا له أهداف وأدوات واضحة للمقاومة و ُمخ ّ
ً
الحيز المدني يتقلص .انتشر في السنوات األخيرة ظهور الفاشية ،والقومية ،وكراهية األجانب في جميع أنحاء العالم.
ْ
ْ
وقامت بتقوية نفسها لحماية األفراد من هذه الهجمات .وتتزايد
نهضت المجتمعات في كل مكان في العالم
استجابةً لذلك،
المخاطر طرديًا مع تزايد األعمال .فقد هدّد التوتر المتزايد بين من هُم في السلطة ومن هُم على أرض الواقع الحيّز الخاص
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بالنشاط المدني واالجتماعي .وكشفت إحدى التقارير أن "نسبة  %3من األفراد يعيشون في دول تتمتع بحيّز نشاط مدني حر
فعالً" .بعبارة أخرى ،يواجه  % 97من األفراد "تهديدات خطيرة عند التنظيم أو التحدث عن أو اتخاذ إجراءات سلمية
لتحسين مجتمعاتهم" .في الوقت الذي نجد فيه أن الحيّز المدني محمي بواسطة أُطر العمل الدولية لحقوق اإلنسان ،فإن تهديد
منتشرا في كل مكان .حيث يتعذر على المنظمات الدولية غير الحكومية "التركيز على
الحقوق المدنية والسياسية يظل
ً
المشاريع بدالً من الحركات وبالتالي تعبئة الناس لالحتجاج على التهميش ولكن ليس لمكافحة الظروف الهيكلية التي تُش ّكل
حياة الفرد اليومية" .من المستحيل على وكاالت التنمية متابعة عملها دون اإلقرار بالقوى الخانقة عند والتصدي لها.
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ما األدوار التي ينبغي أن تلعبها منظمة  CAREلدعم الحركات االجتماعية؟
في حين أنه قد تختلف أنواع النضاالت التي تشارك بها منظمة  CAREفي االتحاد ،إال أنه ينبغي أن يظل دور منظمة CARE
في الحركات االجتماعية ثابتًا .ويمكن تحديد هذا الدور في أربعة مصطلحات :الداعي ،الحليف ،الشريك في الموارد ،والناشر .

الداعي :تستخدم منظمة  CAREشبكتها الواسعة وعالقاتها القوية مع ممثلي المجتمع المدني حول العالم لربط
الحركات ببعضها البعض .بصفتها تقوم بدور الداعي ،تقوم منظمة  CAREبربط ممثلي الحركة م ًعا للتعلم عبر التوجيه
والتثقيف بالنظير وبتوفير الدعم لضمان االستماع إلى أصوات الحركات وايصالها إلى متخذي القرار/أصحاب المصلحة الرئيسيين

شرعين ،والمدافعين؛؛ وتوفر الدعم لضمان مشاركة ممثلي الحركة في األحداث/اللحظات الرئيسية على
مولين ،وال ُم ّ
مثل ال ُم ّ
ُ
النطاق الوطني والعالمي لل ُمضي قد ًما في في تنفيذ أجندات الحركات وأهدافها  .مما قد يعني أحيانا تخلي منظمة
 CAREعن مقعدها على طاولة الحوار. .
ْ
جمعت
أمثلة عن كيفية قيام منظمة  CAREبدور الداعي :ورشة عمل التاريخ الشفهي من خالل حركة العاملين المنزليين التي
ناشطات من تسعة دول على مستوى أمريكا الالتينية ومنطقه البحر الكاريبي ؛ قيادة مختبر العمل الجماعي في غرب أفريقيا
بالتعاون مع نشطاء من خمس دول والمصطلح المالزم له هو نشطاء داخل موطنهم المستوحى من نمط أصلي أثناء المشاركة مع
حركة العدالة الغذائية المحلية؛ بودكاست“( Activists on the Lineنشطاء متواصلون)” و “ بودكاست لمنظمة CARE
بعنوان “( Failing Forwardالفشل البنّاء)”.

الدعم:إن دور تقوم منظمة  CAREب كداعم (أو مناصر) للحركات االجتماعية ،يفرض عليها تطوير فهمها
وإدراكها الداخلي لكيفية عمل الحركات والمشكالت التي يتصدى لها القائمون على هذه الحركات .تعمل منظمة
 CAREعلى التوفيق بين األجندة الخاصة بها وأجندات الحركات االجتماعية لتقديم المزيد من السلطة الجماعية والتأثير التنظيمي
الخاص بالقضايا التي تدافع عنها .وتقوم منظمة  CAREكذلك بربط أنظمتها الداخلية بطريقة تجعلها داع ًما/حليفًا فعاالً لتلك
األجندات.

سبُل الدعم ،على سبيل المثال ال الحصر ،جعل منظمة  CAREلمساطرها الداخلية خاصة ما يتعلق بالتمويل والشراكة،
تتضمن ُ
سهلة الوصول وأكثر إنصافا بالنسبة للمنظمات أو اإلتحادات غير الرسمية الصغيرة ؛ وتنظيم دورات تكوينية داخلية حول
الحركات لفائدة فريق عمل منظمة  CARE؛ تقديم منظور الحركة من خالل الحوار مع نظيراتها من المنظمات وأصحاب
القرار السياسي ؛ وتشجيع إجراء المزيد من الحوارات النقدية الداخلية حول الدور الذي تقوم به منظمة  CAREاتجاه
الحركات.
بدور ومجموعة الممارسات التي
ومن أمثلة الدعم الذي قدمته منظمة  :CAREه هذه الوثيقة والتقارير واألدوات ذات الصلة
ٍ
تساهم في تعزيز القدرات واإلمكانات الداخلية لمنظمة  ،CAREكما فعل مختبر الحركات (برئاسة ريز وفريق كير لإلبداع)؛ كما
أن مبادرة  Embarkتعتبر أداةً لزيادة الدعم المرن للحركات دون قيود.
الشريك في توفير الموارد :تتولى منظمة  CAREتوفير الموارد الالزمة– لممثلي الحركات في الدول التي
نعمل بها .تستمع منظمة كير
إلى الحركات وتوفر الموارد التي تجدها ضرورية لهم .كما تتخلى المنظمة عن بعض مواردها الخاصة طواعيةً
في بعض األحيان حين تستدعي الضرورة ذلك من أجل دعم الحركات.
من بين تلك الموارد ،على سبيل المثال ال الحصر ،الدعم المالي ،واالتصاالت والتدريبات على استخدام وسائل التواصل،
واالحتياجات الفورية (مقرات المكاتب ،والسيارات ،وما إلى ذلك) وأدوات القدرة القيادية.
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ْ
ساندت منظمة  CAREحركة ( Mata Masu
أمثلة على الدور الذي قامتْ به منظمة  CAREكشريك في توفير الموارد:
مول واحد على األقل ()Norad
 Dubara (MMDفي النيجر على مدار الـ 25عا ًما الماضية؛ األمر الذي استدعى التزام ُم ّ
محورا
بصورة مستمرة .المراجعات الخاصة بهذا العمل توضح أن الثقة بين منظمة  CAREوالقائمين على الحركات تمثل
ً
حيويًا ،إذ يعلمون جيدًا ما يمكن وما ال يمكن لمنظمة
 CAREتقديمه وبالتالي يعرفون ما تتوقعه منهم
المنظمة أيضًا .مساعدة الحركات في انتهاز الفرص
السانحة كما كان الحال في انتخابات  2004والتأثير
الحيوي الذي نتج عن ذلك ،حيث توفر الدعم المالي
والتقني .كما أن قرار منظمة  CAREبشأن دعم
 MMDبصفتها تشكيالت غير رسمية عن طريق
تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية
لدعمهم بدالً من تحويل مجموعات  MMDإلى
مؤسسة رسمية أو منظمة غير حكومية ،أتا َح أيضًا
تعزيز التفاعل الطبيعي مع مجموعات MMD
أعضاء حركة  .Mata Masu Dubaraالنيجر( 2016 ،حقوق الطبع والنشر للصورة
محفوظة لـ)CARE © :

عامل مضاعفة األثر:

وتطور األمور وصوالً إلى اتخاذ إجراء جماعي.
ُّ

صنع القرارات الرئيسية
تستغل  CAREوجودها عبر اإلنترنت ووصولها إلى مناطق عمليات ُ

إلسماع

ْ
سنحت الفرصة وبنا ًء على طلب هؤالء ؛  .أثناء عملها على تعزيز
صوت وحجج ممثلي الحركات والتأكيد عليها ك ّلما
أثر الحركات الشعبية تلتزم  CAREبتقديم الحركات االجتماعية دون أن تحل محلّها (بمعنى أنها تنوب عن ممثلي الحركات
ل مباشر) .؛ تقوم  ،CAREباستخدام
االجتماعية في الساحات التي يتعذر عليهم الوصول إليها والتعبير عن أنفسهم بشك ٍ
منصتها لنشر قصص الحركات  ،وبتسريع الوتيرة في المناطق حيث الحركات ُمعترف بها على صعيد عالمي  .تتضمن الجهود المبذولة لتعزيز
األثر ،على سبيل المثال ال الحصر ،حمالت الدعاية عن طريق إعادة نشر التغريدات الخاصة بالحركات الشعبية ،ونشر عرائض
شرعين.
من ممثلي الحركات إلى متابعيهم ،توصيل المطلب التشريعي من شركاء الحركة إلى ال ُم ّ
أمثلة عن دور منظمة  CAREفي تعزيز أثر الحركات :لقد شاهدنا ذلك مع المسيرة النسائية وأثناء حملة المطالبة بالمادة رقم
 190من اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تُطالب بالقضاء على العنف والتحرش داخل أماكن العمل .وأثناء هذه الحملة العالمية،
ْ
تكاتفت منظمة  CAREمع االتحادات التجارية والحركات العمالية لمناصرة مواقفهم .أدّى ذلك إلى دعم ومشاركة جميع فئات
ً
ً
المرأة العاملة الموجودة ،ليشمل ذلك تعريفا شامال لمكان العمل ،وليشمل قواعد حماية األطراف الخارجية التي تدخل إلى مكان
العمل (مثل أولياء أمور الطالب) ولتوفير بيئة عمل مناسبة خالية من العنف .جاءت تلك الدعاوى من العاملين أنفسهم وشاركت
منظمة  CAREفي توصيلها إلى الرأي العام.
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بالنظر إلى الشراكات مع الحركات االجتماعية
 ،يجب علينا أوال التساؤل حول مدى تتبنى
هذه اإلخيرة لمقاربة نسائية ،تضع قضية
التراتبية في السلطة موضع تساؤل تركز على
حقوق اإلنسان لدى األشخاص في وضعية
هشاشة الذين تعمل معهم منظمة كير ومن
أجلهم .إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول
تبنِّي المقاربة النسائية ،انقر هنا

ما نوع الحركات االجتماعية التي يجب على
منظمة  CAREؤدعمها؟

تُدرك  CAREأن “مشكلة عدم مساواة النوع اإلجتماعي تتداخل مع أشكال
أخرى من القمع بنا ًء على عالقات غير عادلة بالسلطة مثل التفضيل بنا ًء
على القدرة البدنية ،والعنصرية ،والطبقية والتمييز العنصري ،والتمييز بين
األشخاص حسب األعمار ،والميول الجنسية وكراهية الشذوذ الجنسي،
والتمييز الديني ،والتاريخ االستعماري ،وغيرها من أشكال التفرقة” .ووفقًا
لما تُوضّحه األبحاث الخاصة بمنظمة  ،CAREفإن المنظمات الموثوقة في
بفهم عميق للمالبسات التي
مناصرة الحركات المجتمعية هي التي تتمتع
ٍ
تسببت في انطالق تلك الحركات االجتماعية بما في ذلك الفروق الدقيقة بين
أشكال التمييز .يعني ذلك أنه بدالً من تعريف الحركة باعتبارها “حركة
نسائية” ،قد تُفضّل المشاركات في الحركات على مستوى العالم تعريف
أنفسهن في المقام األول كأفراد في مجموعة اجتماعية أو عرقية ،أو كضحية
لنوع معيّن من التهميش الذي يُعانين منه؛ قد يتضمن ذلك العامالت في مجال
الجنس ،أو ذوات اإلعاقة ،أو الخادمات في المنازل .بالرغم من أن التصنيف كمناصر لقضايا المرأة معروف لدى الكثيرين ،فإن
األشخاص الذين قرروا اتخاذ هذا الموقف المناصر للمرأة ليسوا فقط من النساء وحدهن .ومن ثَم ،فمن الصعب أن يقتصر تركيز
نهج منظمة  CAREبكل صرامة على مناصرة حركات المطالبة بحقوق النساء .من المهم أن تفهم منظمة  CAREتركيبة
الحركات االجتماعية ومفاهيمها المختلفة لدعم جهود الناشطين بشكل مناسب ولتحديد أولوية مشاركة المنظور النسائي عند العمل
قر ْ
رت التعاون معها .يعترف المنظور النسائي أن مشكلة عدم
على تحديد أولوياته ارتباطا بمشاركتها مع الحركات التي ّ
مساواة النوع اإلجتماعي بما في ذلك العنف القائم على النوع ( ،)GBVتستند في المقام األول إلى التسلسل الهرمي النوعي وعدم
المساواة بين األشخاص بسبب اختالف النوع الجنسي .يُ َع ّد ذلك عدم مساواة في عالقات السلطة وهو األمر الناجم عن تشريعات
فُ ِر ْ
ضت بسبب عادات وتقاليد وأنظمة تمنح السلطة العليا لألب واألم .ومن ثَم ،تبنِّي المقاربة النسائية يتمثل في العمل على
مناقشة مشكالت عدم المساواة على الصعيدين الفردي والجماعي وتقويض األنظمة القائمة على تقسيم السلطة األبوية على الصعيد
السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،التي تظهر فيها هذه األشكال من عدم المساواة .كما ترتكز المقاربة النسائية أيضًا على
حقوق اإلنسان ،وصوت ومجموعات األشخاص ال ُمه ّمشين ،وتتّبع نه ًجا متعدد القطاعات ،ويتدرك أن تلك الفئات ال ُمه ّمشة قد
تتعرض أيضًا للعديد من أعمال القمع .مثال على ذلك ،منظمة تهتم بحقوق المرأة في اتخاذ القرار بشأن جسدها وميولها الجنسية
وحقها في اإلنجاب ،تُعد حركة تتبنى مقاربة نسائية ،على عكس الحركة التي تهدف إلى تقييد حركة المرأة وحقها في التصرف في
جسدها ،وتُقيّد حق المرأة في اتخاذ قرارها بمحض إرادتها.
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كيف تعمل منظمة  CAREمع الحركات االجتماعية – األسس
ْ
تعلمت المنظمة أن العمل مع الحركات االجتماعية يستلزم
استنادًا إلى خبرة منظمة  CAREالواسعة حتى اآلن ،فقط
اتّباع منهج واضح وقائم على أسس راسخة .ينبغي مالحظة أن الفهم الحالي لمنظمة  CAREلماهية العمل مع
المنظمات االجتماعية ،يستند إلى عدد محدود من التجارب ال ُموثّقة ،خاصة في أمريكا الالتينية وغرب أفريقيا .وبما
ان منظمة "كير" تعمد إلى تعميق هذا العمل  ،سيكون من المهم توثيق الدروس المستفادة بوضوح وتبادلها داخل المنظمة .والتي
ستساعد بدورها في

تطوير وتعزيز هذه المبادئ والنهج.البدء باالستماع

تفهم منظمة  CAREأن االستماع التفاعلي يُ َعد أهم عامل لبناء عالقة قائمة على الثقة .إذ يساعد االستماع إلى احتياجات الحركة
وتل ِقّي التوجيهات من قاداتها في وضع األسس التي تقوم عليها العالقة بين المنظمة والحركة بالكامل.
مثال :أثناء ورشة عمل حول التأريخ الشفهي في كيتو عام  ،2017أشا َد نشطاء حركة العمال المحليين في أمريكا الالتينية بالتزام
ْ
لعبت دور الشريك المناصر لهم في تلك
صرحوا بأن منظمة  CAREقد
منظمة  CAREباالستماع إلى آراء ممثلي الحركة .كما ّ
ظهر من خالل طريقة حوار ولغة وإيماءات فريق العاملين بمنظمة  CAREالتي أبانت عن تف ُّهمهم
الحركة ،ذلك األمر الذي
َ
ْ
أنصتت لهم وانتظرت قادة الحركة لحين اتخاذهم
واحترامهم للحركة .كما الحظ شركاء الحركة أن منظمة  CAREقد
لقراراتهم ،قبل االتفاق على أجندة األعمال.

التعرف على ديناميكيات السلطة
ي حركة عندما تعمل معها منظمة بمثل حجم كير
تُدرك منظمة  CAREوتتفهم مدى عدم التوازن والتشويش الذي يغمر أ ّ
ومكانتها .تُع ّد المشكالت طويلة المدى المتعلقة بالسلطة والهيمنة ضارة للغاية في سياق دعم الحركات  .يجب على منظمة كير
دراسة ديناميكيات السلطة قبل التزامها مع مناظالت الحركات .وتفهم مخاوف ممثلي الحركة بشأن التقليل من أثر ما يقومون به
من أعمال بشك ٍل بالغ .تف ّكر المنظمة جيدًا في األوقات التي ينبغي عليها عدم المشاركة مع حركة ،حتى إذا كان ذلك
مفيدًا للغاية لعمل منظمة  CAREوالهدف الذي تسعى لتحقيقه ،ألن هذا قد يُضعف من قوة واستقاللية الحركة.
ْ
طلبت قيادة منظمة  CAREبالواليات المتحدة من فريق العمل اختيار “قضايا رئيسية”
مثال :في العام ،2017
نموذجية ودراسة إحدى هذه القضايا مع إحدى الحركات في الواليات المتحدة .اختار فريق العمل من قسم السياسة والدفاع وفريق
اإلبداع التعاون مع حركة العدالة الغذائية في أطلنطا .أثناء االجتماع األول الذي ضم خمسين ناش ً
طا وخمسة أعضاء من فريق
عمل منظمة  ،CAREبدا القلق واض ًحا على ممثلي الحركة على الفور .ال شك أن ممثلي الحركة كانوا مترددين وغير واثقين من
قرار العمل مع منظمة  ، CAREولديهم الكثير من التساؤالت والمخاوف بشأن مصادر حصولنا على المال ،والحلفاء السياسيين
عارضة لما تتبناه حركتهم من قيم وأهداف .أراد ممثلو الحركة التأكد من أن
لمنظمة  CAREمن المجموعات التي يرونها ُم ِ
سمعتهم لن تتشوه بسبب التحالفات والتصريحات العامة التي تُلقيها منظمة  CAREوالتي سيتم التصريح بها بالتعاون مع
صرح فريق عمل منظمة
الشركات ورجال السياسة الذين يتناحرون مع منظمة العدالة الغذائية في أطلنطا .استمر ذلك إلى أن
ّ
وأشار إلى أن منظمة  CAREسوف تتبع منهج “عدم اإلضرار” من خالل مشاركتها
 CAREصراحةً باختالل اتزان القوى
َ
وعندها تب ّد َد ذلك التوتر والقلق تما ًما .إن اإلقرار بسلطة الحركة وعدم االستقرار في السلطة جعل من ممثلي الحركة أكثر استعدادًا
لمنح منظمة  CAREثقتهم واستعدادهم لمواصلة المحادثات.

مواكبة وليست شراكة
بدالً من االمتثال ألنماط الشراكة التقليدية ،حيث يعمل ممثلو الحركة عادة ً على الدخول في برنامج أو مشروع ليكون بمثابة شريك
تنفيذي أو ضامن فرعي ،تعمل منظمة  CAREمع الحركات من خالل إطار المواكبة .مما يجعل من منظمة  CAREجهة دعم،
وتوفير للموارد ،وتعزيز ألجندة ورؤية ممثلي الحركة .حيث تقوم منظمة  CAREبالدور الثانوي و ويبقى الدور الرئيسي
مرتبطا بنشطاء الحركات الشعبية..
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مثال :غالبًا ما يرجع النمو السريع للجمعيات القروية لإلئتمان واإلقراض في النيجر ،المعروف باسم Matu Masa Dubara
 ،)(MMDإلى الطريقة التي تعاونت بها منظمة  CAREمعهم ،فبدالً من قيادتهم لتطوير الحركة .ظلّت هياكل الجمعيات القروية
عم ْ
لت مجموعات النساء معًا وجاهدن لوضع أنظمة
لإلئتمان واإلدخار غير رسمية وتعتمد على التنظيم الذاتي .منذ البدايةِ ،
ْ
سبُالً للمساعدة مع مواصلة وضع الحركات الشعبية
مناصرة لألشكال المتنوعة والجديدة للقيادة التناوبية.
وجدت منظمة ُ CARE
سبُل تنسيق اجتماعات بين مجموعات  MMDوالسلطات المجتمعية ،ودعم القادة المحليين
المحلية في منصب القيادة ،ومن تلك ال ُ
لتيسير عمل األنظمة الداخلية الخاصة بهم مثل انتخاب الممثلين في هياكل  .MMDكان لهذه المؤازرة دور كبير في النجاح الذي
حقّقته حركة  MMDالتي تعمل مع نصف مليون امرأة في النيجر.

تنظيم الحركات يبدأ من الداخل
ْ
عرفت مؤسسة  CAREأن السبيل الوحيد إلى الدعم األصيل للحركات االجتماعية هو فهم النظم التي تُكافحها هذه الحركات.
تلتزم  CAREبالعمل المكافح للظلم داخل المنظمة ذاتها ،من أجل تعزيز ما تقدمه من معرفة وتوجهات داخل الحركات
االجتماعية.
مثال :وف ًقا لما أشار إليه العاملون المحليون في أمريكا الالتينية ،تضمن  CAREاالستمرارية ،واالستدامة ،والتكامل في
التزاماتها اتجاه الحركات االجتماعية التي تدعمها ،عن طريق تعزيز  CAREثقافة وممارسات مكافِحة للظلم داخليًا على جميع
المستويات دلخل المنظمة.مما يُتيح لهذه األخيرة دعم الحركات االجتماعية في في مواجهتها لمثل هذه الممارسات بصورة أكثر
فاعليةً .وقد شجعت المناقشات الداخلية لمنظمة  CAREنشطاء الحركات ورفعت من إدراكهم ألشكال الظلم النظامي التي قد ال
يكونون على دراية بها ،وهو ما لفت انتباه النشطاء بدورهم إلى أن  CAREمهتمة فعال بفهم تجاربهم.

معالجة أزمة عدم مساواة النوع اإلجتماعي عن طريق النضال
تُدرك منظمة  CAREأهمية العمل مع النساء كجماعات شريكة في التغيير الهيكلي ( ما يعني تغيير السياسات
وتغيير المعايير) ،وأهمية إسماع صوت النساء والفتيات من أجل التأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهن .تُدرك منظمة
 CAREأن الحركات والنضال هما تعبيرات مالزمان للعمل الجماعي وأنهما ضروريان في مسار تحقيق عدالة النوع
االجتماعي.
مثال :بد ًءا من العمل مع الناشطات الحقوقيات من السكان األصليين في جنوب أفريقيا ،وحتى شراكة منظمة  CAREمع
الحراكات النسائية حول العالم ،يُش ّكل التداخل بين عدالة النوع االجتماعي والنشاط األهلي أكثر المسائل التي تعتبر CARE
ْ
بعض من
برزت شراكة  CAREمع العامالت المنزليات في أمريكا الالتينية من خالل التزامها بدعم
خبيرة بها.في هذاالسياق
ِ
عرفهم المنظمة بتعبير “ العامالت المنزليات” .عرفت  CAREالنساء اللواتي ينظمن
النساء األكثر ضعفًا في المنطقة ،الذين ت ُ ِ ّ
ْ
ودعمت جهودهن في الدعوة إلى تبنِّي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )2011( 189الخاصة
صفوفهن للدفاع عن حقوقهن،
بالعمالة المنزلية.وقد أتاح هذا القرار لمنظمة  CAREفرصة إلبداء مزيد من االدعم للحركة الهادفة إلى عدالة النوع اإلجتماعي،
التي قامت بتبنِّي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  190المتعلقة بإنهاء العنف و التحرش في بيئة العمل في يونيو .2019

14

دعم الحركات االجتماعية والعمل الجماعي للنساء– ورقة موقف لشبكة  CIGNوالمذكرة التوجيهية لمنظمة CARE

حملة ( SafeWork4Womenعمل آمن للنساء) في كمبوديا التي انطلقت في  12مصنعًا للمالبس .كمبوديا( 2019 ،صورة CARE © :كمبوديا)
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سبل التعاون والتوصيات
يتطلب هذا العمل تغييرا تنظيميًا داخل ًيا في منظمة  ،CAREحيث أن نظام عملها الحالي ُمص َّمم ليُمثّل نموذ ًجا تطبيقيًا يحاكي
النموذج الخاص (بالمنظمات غير الربحية المتعاونة معها بصورة فرعية)؛ بينما ال يُيسّر األدوار والدعم للمجموعات غير
الرسمية ،والنشطاء ،والحركات االجتماعيةً .
أوال ،يجب على منظمة  CAREإعادة صياغة خطابها؛ من خطاب يركز على أن
منظمة  CAREهي صاحبة التأثير الوحيد إلى خطاب جديد يضعها كمتدخل داعم في حركة أكبر  .سيؤثر هذا على نوعية
القصص التي تُروى عن جهود منظمة  CAREلجمع التبرعات والتواصل مع الشركاء .يجب على منظمة  CAREمراجعة
أنظمتها الداخلية ،وتقليل البيروقراطية في إدارة األعمال ،وتطوير نهج شراكة محدد وأليات دعم خاصة للعمل مع الحركات
االجتماعية ،والمبادرات الجماعية غير الرسمية والمنظمات النسائية .يجب على منظمة  CAREإعادة التفكير في نهج شراكتها
لتمكينها من تطوير عالقات مدروسة ومتزاونة مع المجموعات الرسمية وغير الرسمية التي ت ُ ّ
وأخيرا،
عزز المسؤولية المتبادلة
ً
البد لمنظمة  CAREمن تحديد المبادئ التي تؤكد لمقاربتها الخاصة بمساواة النوع اإلجتماعي ،ألن هذا سيؤثر بدوره على
وأخيرا ،البد
تحديد الشراكات والحركات االجتماعية ذات األولوية في التعاون معها من أجل تحقيق أجندة العدالة االجتماعية.
ً
لمنظمة  CAREمن تحديد المبادئ التي تؤكد مقاربتها الخاصة بمساواة النوع اإلجتماعي ،ألن هذا سيؤثر بدوره على تحديد
الشراكات والحركات االجتماعية ذات األولوية في التعاون معها من أجل تحقيق أجندة العدالة االجتماعية .عموما  ،فان بناء
العالقات مع النشطاء سيتطلب نهجا جديدا أكثر عمقا وتفكيرا من طرف منظمة كير ،ارتباطا بآدائها داخليا وخارجيا .وهذا ال
يعني إصالحا شامال  ،بل تعديالت إلنشاء نظم وهياكل وأساليب عمل أكثر مرونة.

إليكم بعض التوصيات ألقسام مختلفة من منظمة  CAREبخصوص تحديد ما هو بحاجة إلى تغيير كي يُم ِ ّكننا من تحقيق هدفنا
في دعم الحركات االجتم اعية النسائية المحلية ،والقومية ،والعالمية ،لتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة االجتماعية وحقوق
اإلنسان  ،بحيث يكون التغيير اإليجابي في سياقاتنا االجتماعية عميقًا وتحوليًا.
الشركاء األعضاء في  CAREوالوحدات اإلدارية اإلقليمية – وبالتحديد المسؤولون عن
البرمجة – يمكنهم دعم نشر وتنفيذ هذه الوثيقة  ،عن طريق تعزيز الشراكة مع الحركات والنشطاء االجتماعيين
عبر برمجة المزيد من المعرفة بهذا الصدد وتوفير الموارد الالزمة لذلك .يمكنهم كذلك تقديم مزيد من الدعم
للمنظمات النسائية العالمية المتخصصة ،مثل جمعية حقوق المرأة في التنمية ( ،)AWIDأو جمعية فريدا ( ،)FRIDAأو صندوق
ً
تمويال مرنًا طويل األجل للمنظمات النسوية.
الريادة من الجنوب  ،أو صندوق العمل العاجل التي توفر
فريق العمل بمكاتب الدول يمكنهم استخدام ورقة الموقف هذه (ال سيما األدوار والمبادئ الموضحة
أعاله) لتحديد العالقات مع الحركات االجتماعية النسوية في سياقاتها المحلية ،وبناء هذه العالقات وإجراء
مناقشات حولها؛ التعريف باحتياجات تلك الحركات ،وأهدافها ،وأولوياتها ،ومدى رغبتها في دعم رسمي أو غير
رسمي من منظمة  CAREبما يخدم أهداف الحركات  .يمكن أن يساهم هذا أيضا في تصميم المقترحات الهادفة إلى
دعم الحركات االجتماعية النسوية ،ويقود إلى بناء عالقات ُمستدامة وتعلُّم مبتادل.

شبكة  CAREالدولية لقضايا النوع االجتماعي يمكنها تأسيس مجتمع عالمي وشامل للحركات
االجتماعية من شأنه أن يُيسّر إدارة التعلم ،والحوار ،والمعرفة فيما يخص شراكة  CAREمع الحركات
االجتماعية.
فريق العمل المختص بالعالقات واالتصاالت الخارجية يمكنه مراجعة وتتبُّع سياسات
وممارسات  CAREفي التسويق ،وجمع التبرعات واالتصاالت ،لضمان احترام منظمة  CAREللعدالة
االجتماعية و مساواة النوع اإلجتماعي وتمسُّكها والتزامها بهذه المبادئ ،بما يشمل اتّباع السلوك المحترم،
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واستخدام لغة وصور تتسم بالشمولية واإليجابية ،وتج ُّنب الصور النمطية مع إيالء اهتمام خاص إلى الصور النمطية القائمة على
النوع االجتماعي أو األصل العرقي؛ مع األخد بعين االعتبار بصفة خاصة الكيفية التي تو ّد الحركات أن يتم تمثيلها بها.
فريق العمل المختص بالمراقبة ،والتقييم ،والتعلم يمكنه مواصلة بذل جهوده في الوصول إلى
تحولي ،ويمكن تعلُّم هذا األمر من االقتداء باألنظمة المعيارية الموجودة بالفعل وأُطر العمل األخرى في
تغيير ّ
التحولية
المنهجيات النسوية .كما يمكن للفريق تنفيذ عمليات أعمق تتجاوز األرقام المجردة ،وتصل إلى التغييرات
ّ
في حياة النساء والفتيات .قد يُش ّكل هذا جز ًءا من عملية التخطيط لعمل  CAREللعام .2030

فريق العمل المختص بالشؤون المالية ،والقانونية ،والموارد البشرية والمشتريات
يمكنه دعم التغييرات الجارية في األنظمة الداخلية .تحت قيادة فريق اإلدارة االستراتيجية لتأثير البرامج
وجودتها ،يمكن لفريق عابر للوظائف ،مختص بك ٍل من الشؤون مالية  ،والمشتريات ،والموارد البشرية،
والشؤون القانونية ،أن يحدد التغييرات المطلوبة في األنظمة الداخلية لمنظمة  CAREبغرض دعم الشراكات غير
وبقدر معين من المرونة يمكنه مالءمة الطبيعة الديناميكية للحركات.
القائمة على التسلسل الهرمي ،بما يسمح بالمساءلة المتبادلة
ٍ
كذلك يحدد الفريق الموارد المطلوبة إلجراء التغييرات ،كما يطبق هذه التغييرات.
فريق العمل المختص بجمع التبرعات يمكنه اختبار إمكانيات المنظمة واستكشافها من أجل توفير
وخفّة تُتيح للحركات تحديد
تمويل أساسي ،ومرن ،وطويل األمد للحركات االجتماعية ،بحيث يوفر مرونة ِ
أولوياتها وأجنداتها السياسية الخاصة.
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خاتمة
توضح ورقة الموقف هذه فهم منظمة  CAREللحركات االجتماعية ،واألسباب الكامنة وراء رغبة المنظمة في العمل مع تلك
الحركات ،إلى جانب ما ينبغي أن تتخذه المنظمة من أولويات ،ونُهج ،وتلعبه من أدوار عند التعاون مع الحركات االجتماعية .وبما
أن  CAREمنظمة ملتزمة بإنهاء أشكال الظلم ،فهي غالبًا ما توجد بالفعل في مجتمع يشمل حركات ميدانية .وتستند هذه الوثيقة
على الدروس المستفادة للتعلم من هذه التجارب وتهدف إلى تعزيز دور منظمة كير من خالل إسناد هذه العالقات إلى المبادئ.
وتُس ِلّ ُم الورقة البحثية أنه من أجل إنجاز هذا األمر ،ستكون  CAREبحاجة إلى التغيير ،بد ًءا من ربط جدول أعمالها مع الجهات
الممولة والحكومات إلى جانب حركات الشعوب ال ُمه ّمشة والناشطين إلى تفكيك أنظمة القمع المعقدة .سيتعين على CARE
ِّ
التخلي عن جزء من فضائها ونفوذها ،بد ًءا من مصادر التمويل إلى فرص صنع القرار ،إلفساح المجال للجهات الفاعلة في
سبل ال ُمضي قُد ًما ستكون منتظمة بالنسبة إلى  CAREبكاملها؛ بسبب التنوع على األصعدة المحلية،
الحركة .في حين أن ُ
والقومية ،واإلقليمية  ،وينبغي ان يستند نهجنا دائما علي المبادئ المذكورة ..وسيتطلب هذا األمر التزا ًما على المدى الطويل .من
الواضح أيضًا أن هذا سيعزز قدرة منظمة  CAREعلى تحقيق رسالتها ورؤيتها المتمثلة في إنقاذ األرواح ،وهزيمة الفقر،
والنهوض بالعدالة االجتماعية.

اجتماع مجموعة قرية لإلئتمان واإلقراض :المرأة في سبيل التقدم ( .)Mata Masu Dubaraالنيجر( 2016 ،صورة)CARE © :

إذا كنت مهت ًما بمتابعة والمساهمة في الحوار الذي تجريه  CAREوالذي يتمحور حول إلتزامها بدعم الحركات االجتماعية
والعمل الجماعي ،يُرجى التواصل على : socialmovements@careinternational.org
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