تع ّد الحركات االجتامعية وسيلة بالغة األهمية للتغيري يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك العديد من البلدان التي تعمل فيها منظمة كري  .CAREتقدم هذه األداة التوجيه
حول الطريقة التي ميكن فيها لكري  CAREالدخول يف رشاكات اسرتاتيجية مع الناشطني يف الحركات االجتامعية بنا ًء عىل عمل كري  CAREيف أمريكا الالتينية ومنطقة
للعمل املنزليني وتعزيز حقوقهم .منذ عام  ،2010دخلت  LAC CAREيف رشاكة مع
البحر الكاريبي (كري الك  )LAC CAREالذي يهدف لتعزيز العمل الكريم ّ
العمل املنزليني والجهات الفاعلة يف الحركة االجتامعية للنضال من أجل تحقيق ظروف عمل عادلة والحصول عىل الحقوق األساسية ،وشملت الرشاكة الدول
نشطاء حركة ّ
التي ال متلك فيها كري  CAREمكاتب قطرية مثل املكسيك وكولومبيا والربازيل .إن مقاربة كري  CAREهذه يف تعزيز مدى التأثري من خالل الرشاكة مع ناشطي الحركة
االجتامعية قد فتحت آفاقاً جديدة للمنظمة ألنها متثّل طريقة جديدة للعمل مع الناشطني والحركات االجتامعية.
تهدف هذه األداة إىل تعزيز قدرة كري  CAREعىل دعم وتحسني العالقات مع ناشطي الحركة االجتامعية عىل مستوى العامل ،ال من أجل جعل كري  CAREيف مركز
القيادة أو تأسيس الحركات .كمنظمة دولية ،ال ينبغي تصنيف كري  CAREكمؤسس أو زعيم للحركات ،اعرتافاً بعالقات القوة املتعلقة بالنشطاء يف هذه األوساط .بدالً من
ذلك ،تعدّ مساهمة كري  CAREيف الحركات االجتامعية أكرث فعالية عند تنفيذها عرب األدوار األربعة التالية:

جهة داعية ،حليف  ،رشيك يف التمويل  ،ومساند.
تم تحديد هذه األدوار باعتبارها أكرث اإلسهامات قيمة وفعالية التي ميكن أن تقدمها كري  CAREلدعم الحركات االجتامعية.
يتجل تأثري هذه الرشاكات يف االنتصارات املهمة التي حققتها الحركة يف مجال الدعوة ،من بينها التصديق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،189أ ّول وثيقة
ّ
العمل املنزليني عىل وجه التحديد ،ويف اآلونة األخرية ،تب ّني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  190بشأن العنف واملضايقات يف عامل العمل
حقوق
تحمي
دولية
قانونية
ّ
العمل املنزليني ونقابات العامل يف املنطقة.
وتوصياتها ذات الصلة ،والتي متت صياغتها عرب املشاركة املبارشة لرابطات ّ
من خالل االطالع عىل عمل منظمة كري الك  ،LAC CAREتتبنى هذه األداة اإلمكانات التي ميكن أن تحققها كري  CAREيف مساندة الحركات بطريقة صادقة وباحرتام
استقالليتها وجدول أعاملها ،ويف نفس الوقت ،يف املساهمة يف منو الحركة ونجاحها.

فهم الحركات االجتامعية:
تع ّرف منظمة كري  CAREالحركة االجتامعية عىل أنها»مجموعة منظمة من األشخاص املكلّفني بإحداث التغيري يف وضعهم ويسعون لتحقيق أجندة سياسية مشرتكة
عرب العمل الجامعي» .بينت األبحاث أن التغيري االجتامعي الجذري ال ميكن أن يحدث إال عندما يقوم أولئك الذين تم إقصاؤهم من السلطة  -أي األكرث ضعفاً يف العامل -
بتنظيم أنفسهم وينتفضون لتحدي األنظمة القامئة وسلطتها  .لقد قادت الحركات االجتامعية بعض التحوالت األكرث أهمية يف السياسة العاملية  -من إنهاء الفصل العنرصي
يف جنوب أفريقيا وإىل ضامن حق املرأة يف التصويت يف الواليات املتحدة .تعترب الحركات االجتامعية كيانات مرنة يستغرق تطويرها سنوات يف الغالب (عىل سبيل املثال،
العمل املنزليني يف أمريكا الالتينية قبل أكرث من قرن من الزمان) و تتطلب توفر االستقالل والقدرة عىل املشاركة والتأثري ليك تزدهر .لقد مثّلت تاريخياً أحد
أنشئت حركة ّ
أهم العوامل يف تحقيق العدالة االجتامعية.
مــن خــال البحــث وتماريــن اإلصغــاء مــع الناشــطين فــي أمريــكا الالتينيــة ،حــددت كيــر  CAREأربعــة أدوار محتملــة للتعــاون مــع الحــركات
االجتماعيــة:

 .1الجهة داعية :كجهة داعية ،ميكن لكري  CAREأن تلعب دورا ً مهامً يف حشد مختلف الجهات املعنية و توفري فضاء لتبادل األفكار .ميكن أن تستفيد كري
كالعمل املنزليني الذين ينادون بظروف عمل
 CAREمن موقعها كمنظمة عاملية غري حكومية كبرية لربط أولئك الذين قد ال تتاح لهم الفرصة للتواصل،
ّ
أفضل مع صانعي القرار ،أو ربط ناشطي الحركات االجتامعية الذين يعملون يف دول مختلفة ذات سياقات سياسية و اجتامعية متنوعة بحيث يتسنى لهم
تبادل التعلم والتجارب عرب مختلف الدول واملناطق.
 .2الحليف :يستمد هذا الدور جذوره من التضامن والرؤية املشرتكة للعدالة .يتطلب هذا الدور اتباع الالمركزية يف وضع أجندة املنظمة الدولية غري الحكومية
العاملية ،وتركيز دور ناشطي الحركة يف تحديد األجندة والقرارات الحاسمة األخرى عوضاً عن ذلك .يف ظل هذا الدور ،ميكن لـكري  CAREربط الحركات املحلية
بعمليات وضع السياسات عىل املستوى اإلقليمي أو العاملي ،وبإمكانها تسهيل الفرص والروابط االسرتاتيجية بقصد وحيد هو تقديم الفائدة للحركة.
 .3رشيك موارد :يف دور رشيك املوارد ،تقدم املنظمة الدعم للحركة من خالل توفري املوارد الالزمة التي يحتاجها ناشطو الحركة ويقومون بتحديدها .ميثل هذا
العمل املنزليني .ميكن لهذا الدور أن يشمل توفري التمويل ،واملساحة واللوازم
أحد األدوار الغالبة التي تلعبها منظمة كري الك  LAC CAREيف دعمها لحركة ّ
املكتبية ،ومتويل املشاركة يف املؤمترات/الفعاليات ،وتغطية احتياجات النقل ،ومع ذلك ،فإنه من املهم السامح للناشطني يف الحركة يف تحديد املوارد الالزمة
بأنفسهم بدالً من توفري املوارد/الدعم املحدد مسبقاً .بطبيعة الحال ،يجب توفر آليات للمساءلة لضامن استخدام املوارد مبا يتامىش مع إطار العمل املتفق عليه،
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ويجب بذل العناية الالزمة مسبقاً (حيثام أمكن ذلك) لضامن موافقة منظمة كري  CAREعىل التمويل وأنها متتلك األنظمة التي تسمح بتقدميه .عندما تحدد
الناشطني الذين سيتلقون هذه املوارد ،خذ يف اعتبارك طابعهم التمثييل يف املجموعة وأهداف الرشاكة والسياق لضامن التوافق واملساءلة .قم مبراعات االحتامل
يف أال تكون منظمة كري  CAREرشيك املوارد الوحيد ،أو أن دعمنا قد يكون محددا ً مبدة زمنية .قد تؤدي املوارد املخصصة ملؤسسة ما إىل تعطيل العالقة مع
اآلخرين أو بيئة املؤسسة ،األمر الذي يجب أخذه يف االعتبار عند توفري الدعم.
 .4املساند :يف دور املساند،تقوم املنظمة بتوسيع دور الحركة/صوت ناشطي الحركة عرب إيصال رسالتها إىل محافل جديدة أكرب ،مبا يف ذلك وسائل اإلعالم العاملية
واملانحون ودعوة النشطاء إىل فضاءات منعوا تاريخياً من الوصول إليها  .تعد الوسائط االجتامعية أحد األماكن الشائعة التي تعمل بها املنظامت غري الحكومية
كمساند ،ولكنها ليست الفضاء الوحيد التي ميكن فيها توسيع نطاق رسالة الناشطني يف الحركة .ميكن ملنظمة غري حكومية دولية كبرية توسيع دور الحركة أيضاُ
من خالل دعوة ناشطي الحركة للتحدث واملشاركة يف املؤمترات والفعاليات املحلية والدولية ويف أوساط وعمليات صنع القرار ،وربطهم بجداول األعامل املحلية
أو اإلقليمية أو العاملية الحالية بطريقة منسجمة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتنمية مثل أهداف التنمية املستدامة أو آليات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
تغي
عىل الرغم من رشح األدوار اآلنفة الذكر عىل أنها أدوار منفصلة ،قد يتألف نوع الدعم الالزم من خليط من تلك األدوار أو قد يتغري من دور إىل آخر بحسب ّ
السياق .بإمكان هذه األدوار املساهمة بشكل حاسم يف الحركات االجتامعية ،لذا فإنه من املهم ابقاء خطوط اإلتصال مفتوحة لضامن تلقي ناشطي الحركة للدعم الذي
العمل املنزليني.
يحتاجونه يف ذلك الوقت .تقوم كري الك  LAC CAREبتمثيل أكرث من دور واحد بنجاح خالل أوقات مختلفة يف عالقتها بحركة ّ

األمور التي تجب مراعاتها قبل البدء:
تحتاج  ،CAREبوصفها منظمة دولية كبرية ،إىل مقاربة العمل مع الحركات اإلجتامعية بحرص بالغ يك ال تعرقل الحركة أو ناشطيها .وفيام ييل بعض األمور التي يجب
أخذها يف اإلعتبار قبل تقديم الدعم ألي حركة اجتامعية يف سياق أعاملك:
 .1قبل دعم الحركة االجتامعية ،يجب االستعداد ملواءمة جدول أعاملك مع أهداف هذه الحركة .ال تقم بإعداد جدول أعامل مسبق حول األهداف أو الدعم
الذي ستقدمه.
بإمكان كري  CAREأن تلعب دورا ً مهامً يف دعم الحركة ،ولكن ميكن أيضاً ان نقوم بإلحاق الرضر بالحركة يف حال مل يتم ت ّوخي الحذر يف مشاركتنا .ولهذا ،فإنه
من املهم التأكد من مواءمة جدول أعامل كري  CAREمع أهداف الحركة .يف كافة األحوال ،يجب أن يكون توسيع مدى وزيادة تأثري الحركة الغاية النهائية لكري
 CAREالتي ينبغي أن تكون جاهزة للتكيّف مع برنامج أعامل ناشطي الحركة اإلجتامعية .من املهم الرتيّث يف البداية للمراقبة واالستامع إىل الناشطني للتعرف
عىل أهدافهم بالشكل األمثل.
العمل املنزليني
العمل املنزليني يف املنطقة بسبب ظروف العمل اإلستغاللية التي تع ِّرض ّ
عىل سبيل املثال :أدركت كري الك  CARE LACالحاجة لدعم حركة ّ
لتلقي أجور غري عادلة ،ولظروف العمل السيئة ،وللعنف واملضايقات الجسدية و الجنسية .يف سبيل تحديد كيفية دعم حركة العاملني باملنازل ،عينت CARE
باحثة نسوية (مؤمنة مبسواة الجنسني) من دولة نيكاراغوا إلجراء إستبيان يستطلع أهداف قادة الحركة وكيف يود هؤالء القادة من كري  CAREدعم جهودهم.
وكان السؤال الرئييس هو« :ما الذي تحتاج كري  CAREللقيام به للعمل مع قادة ومنظامت الحركة بصفتهم وسطاء للتغيري بدالً من متلقني للمساعدة؟»
وجاءت اإلجابات واضحة :قم بدعم الحركة من دون برنامج أعامل مسبق واعتامد الشفافية مع الحركة بخصوص نياتها .اختارت كري  CAREدعم األهداف التي
حددهتها الحركة وااللتزام برؤيتها يف العدالة التي وضعت حجر األساس لعالقة حقيقية طويلة األمد قامئة عىل الثقة املتبادلة ،بدالً من منوذج ملرشوع قصري
األمد .وتضمنت أهدافهم ما ييل:
العمل املنزليني واملنظامت و القادة من جميع أرجاء املنطقة للعمل تحت مظلة مشرتكة و منصة موحدة؛
 nربط مجموعات حقوق ّ
العمل املنزليني بالتحالف مع مجموعات قادة الحركة؛
 nتأييد تصديق وتنفيذ إتفاقية منظمة العمل الدولية  189للنهوض بحقوق ّ
للعمل املنزليني؛ وايضاً
 nتقديم تحليل اسرتاتيجي وقانوين باإلضافة إىل تقديم التدريب عىل القيادة ونرش الدعوة ّ
العمل املنزليني وتستخدم األدلة للنهوض بقضيتهم
 nتوسيع مدى رسالة
حركةالعمل املنزليني من خالل حملة إعالمية شاملة تحيك قصص ّ
ّ
 .2ليكن استثامرك يف الحركة طويل األجل .عند التخطيط لدعم الحركات ،تأكد من ن َّية منظمتك لدعم النشطاء عىل املدى الطويل.
بينمــا قــد تبــدو الحــركات االجتماعيــة عبــارة عــن اندفاعــات عفويــة للطاقــة السياســية ،لكنهــا فــي األصــل نتيجــة ألفعــال مقصــودة وأحــداث
مُنسَّــقة مــن قبــل أفــراد كــر ّد فعــل لمتطلبــات اجتماعيــة و صراعــات تاريخيــة ،وأيضــا ً نتيجــة لســياقات سياســية معينــة .يجــب علــى
المنظمــات ،كشــريك مســؤول و جديــر بالثقــة ،أن تعــي أنــه يتوجــب علــى عالقتهــا مــع الحــركات االجتماعيــة أن تكــون مســتدامة وم ّتســقة
ويمكــن االعتمــاد عليهــا.
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عب الكثريون أنهم اعتادوا توقّع االستغالل والعالقات
عىل سبيل املثال :خالل ورشة عمل مع قادة حركة ّ
العمل املنزليني يف أمريكا الالتينية عام ّ ،2017
العمل املنزليني بعد
حركة
يف
اء»
رب
«خ
الربحيني
غري
يون
ن
والف
األكادمييون
يصبح
ما
ة
ً
عاد
الدوليني.
والباحثني
االستنزافية مع الكيانات الخارجية مثل املنظامت
ّ
ّ
إجرائهم لألبحاث ،ونادرا ً ما يكون لبحثهم هذا أي فائدة ملموسة لقادة الحركة األفراد أو للمنظامت ،الذين قاموا بتوفري املعلومات يف املقام األول.
«نعلم أننا لسنا خرباء يف العديد من املجاالت ،ولكننا أيضاً خرباء يف العديد من األمور األخرى .أثناء إعداد مقرتحات املشاريع [من قبل املنظامت غري الحكومية]،
نشعر أحياناً كأننا قيد الفحص؛ نحن من ميلك املعرفة ومن ميلك الخربة العملية ،ونحن من يفهم ديناميكية املنظمة ويعرف املقصد الذي نرجو الوصول إليه .ولكنهم
يعينون الفنيني من الخارج ،وأول ما يقومون به هو «قراءتك» .وألنهم ال يعرفون املنظمة [ ]...فهم يحصلون منك عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات ليك يفهموا.
[ ]...ال تتعلق هذه املشكلة بكري  CAREفحسب ،بل بجميع املنظامت غري الحكومية؛ عندما يطّلع الناس عىل ديناميكية الشعوب األصلية يقومون بالتع ّمق يف البحث
واستغالل املعرفة التي يحصلون عليها [ ]...ألنهم الحقاً سيصبحون الخرباء يف شؤون الشعوب األصلية ،وما الدور الذي سيبقى لنا؟ لسنا نحن الخرباء».
زعيمة من السكان األصليني يف دولة غواتيامال ،خوانا سالِس مورالِسكان من املهم أال تقوم كري الك  LAC CAREبتكرار تلك التجارب السلبية .ولذلك ،تعمل كري  CAREعىل بناء التفاعالت التي تثبت اإللتزام طويل األجل مع
الحركات ،وذلك من أجل تجنب الديناميات االستغاللية والسري قدماً نحو التعاون من خالل مشاركة نتائج األبحاث ونتائج تحليل مطالب سياستهم العامة مع
الناشطني نفسهم.
ّ
تحل بالصرب .ال تحدد وترية العالقة وال تتوقع أن تتم األمور برسعة.
.3
«تبنى قوة التضامن يف ذات الوترية التي تبنى فيها الثقة ».قد تستغرق الحركات االجتامعية سنوات أو حتى عقود لتشهد تأثريا ً ملموساً .لذا يع ّد الصرب من أهم
عوامل العالقة الناجحة مع الحركات وممثليها ،دون تجاهل أهمية الرشاكة وأهداف الحركة.
عىل سبيل املثال :تريّثت كري الك  LAC CAREيف بناء عالقتها مع الحركة .فكام وضّ ح أحد الناشطون« :إن اليشء األكرث منطقية هو دراسة ومسح املنطقة
للتعرف عىل ما هو متوافر بالفعل وما هي االحتياجات ،والبدء يف تعزيز الجوانب األفضل تنظيامً .تقدم ببط ٍء واصغي لتتع ّرف عىل ما نشعر به حتى تستطيع
الدخول .تف ّهم بعمق ،فهكذا يسهل العمل الحقاً .كام هو الحال عند تجهيزك للرتبة بهدف الزرع ،أوالً تنظف األرض ،وتضيف السامد ،وبعدها تبذر البذور».
 .4قم بالتحضري ج ّيداُ .ت ّعرف عىل الديناميات الداخلية والخارجية للسلطة وعالقات القوة عند االنخراط مع الحركة.
إن العمل يف داخل وإىل جانب الحركات االجتامعية يعني ولوج شبكة معقدة من العالقات ،الشخصيات و ديناميات السلطة .تتتألف الحركات االجتامعية من
سلسلة من الشبكات االجتامعية وغالباً ما تضم العديد من القادة ،لذا فإنه من املهم للرشيك ان يفهم الرتتيب الذي ترسي عىل أساسه األمور قبل االنخراط.
يعب العديد من الناشطني عن قلقهم
عالوة عىل ذلك ،يتواجد انعدام الثقة بكرثة يف داخل الحركات التي تتألف من جهات فاعلة خارجية .عىل سبيل املثالّ ،
حيال تفضيل املنظامت غري الربحية أولويات املمولني واألجهزة الحكومية عوضاً عن اهتاممات الناشطني .يتم نقد املنظامت غري الحكومية لكونها تخضع
للمسائلة أمام أصحاب األموال والسلطة وتعمل بالنيابة عنهم عوضاً عن األشخاص األكرث تهميشاً .قد تسبب ديناميات السلطة هذه التوترات عند القيام بدور
الوساطة يف العالقات ،ومن املهم دراسة تلك الديناميات واالعرتاف بهم قبل إنشاء عالقتك مع ناشطي الحركة االجتامعية .من املهم البقاء عىل اطالع عىل السياق
السيايس نظرا ً إىل أن الحركات االجتامعية ميكن أن تلعب دورا ً هاماً يف األجندة السياسية وبخاصة أثناء فرتة االنتخابات .تتطلب العالقة الصحيّة االحرتام املتبادل
بني الجهات الفاعلة (بدالُ من عالقة متعالية أو عالقة مساعدة من طرف واحد) ،ولذلك من املهم إعادة النظر بشكل منتظم يف الدراسات التحليلية للعالقات
والقوة بني مختلف أصحاب املصالح مبا يف ذلك منظمة كري  CAREوعالقاتنا.
عىل سبيل املثال:ت ّوجب عىل موظفي منظمة كري  CAREأن يولوا اهتامماً أكرب عند املبادرة يف بناء العالقات مع قادة الحركة إلكتساب ثقة ناشطي الحركة.
العمل املنزليني موجودة ضمن سياق أوسع من االستغالل وديناميات القوة غري املتكافئة ،وأن املنظمة تتمتع بتاريخها
اعرتفت منظمة كري  CAREأن حركة ّ
املعقد ،وسمعتها ومركزها كمنظمة غري حكومية دولية .لقد تطلّب ذلك من منظمة كري  CAREأن تكون واعية وحريصة بشكل أكرب يف مقاربتها .عندما اتخذ
العمل املنزليني يف أمريكا الالتينية طابع أكرث ترابطية والتزاماً ،واجهت املنظمة حتامً توترات داخلية يف الحركة وانقسامات
عمل منظمة كري  CAREمع حركة ّ
خاص ًة بني النقابات املختلفة .من املهم للغاية االعرتاف بهذه الديناميات والعمل حولها لتجنب تعطيل السياسات الطبيعية للحركة.
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الخطوات الرئيسية لدعم الحركات االجتامعية
 .1تحديد األطراف الرئيسية يف الحركة.
ع ّرف األطراف الرئيسية يف الحركة وعالقتهم ببعضهم البعض آخذا ً فيبعني االعتبار
السياق السيايس واالجتامعي يف املنطقة والدولة .تذكّر أن العديد من الجهات الفاعلة
غري رسمية – أي أنها مل تُذكر عىل قامئة املنظامت غري الربحية أو الهيئات الحكومية.
عاد ًة ما تشكل املجموعات غري الرسمية نقطة البداية للعمل الناشط وال يجب
التغايض عنها .سيضمن ذلك أخذ الديناميات بالغة األهمية بني أصحاب املصالح يف
االعتبار مع تطور العالقة .وسيساعد يف تحديد الثغرات والتفكري ملياً حيال رشاكات
جديدة محتملة .مبجرد تحديد الناشطني ،ميكن إضافة األطراف املحيطة مثل املمولني
ومسؤويل الحكومة وغريهم من أصحاب السلطات .إن أحد أبرز مزايا انخراط منظمة
العمل املنزليني هي تعزيز املنظمة لألحالف وتسهيلها لالتصال
كري  CAREيف حركة ّ
املبارش والعالقات بني قادة الحركة وكيانات أخرى تتضمن مسؤويل الحكومة واملؤسسات
واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين وصانعي القرار وغريهم .ميكن إنجاز
الخريطة التحديدية داخلياً ولكن يجب مشاركته خارجياً للحصول عىل اآلراء الواردة
ولضامن عدم وجود ثغرات كبرية .تع ّد هذه الخريطة وثيقة حية يجب تعديلها بتقدم
العمل.

اجتمع الناشطون املحلّيون يف كيتو يف شهر يونيو/حزيران
 2017ملناقشة رؤيتهم املشرتكة للنجاح.

 .2إبدأ باإلصغاء.
بينام ت ُبنى العالقات مع الحركات االجتامعية ،إحرص عىل طرح منظمتك لألسئلة وإصغائها بعناية لألجوبة .إسأل كيف ميكن مد يد العون بدالً من االفرتاض أنك
مفيد .يعود نجاح منظمة كري الك  LAC CAREجزئياً إىل جهودهم يف تخصيص الوقت لتعلّم الديناميات الفريدة واألطراف والعالقات باإلضافة إىل احتياجات/
آمال قادة الحركة واملنظامت يف كل دولة .أسئلة محتملة لطرحها عىل الناشطني تشمل:
n
n
n
n
n

ما هي أولوياتكم وأساليبكم التكتيكية الحالية لتحقيق أهدافكم؟
ما هي أكرب الثغرات والعقبات يف حركاتكم؟
ما هي تجربتكم ،إن وجدت ،يف التعامل مع املؤسسات الكبرية واملنظامت غري الحكومية الدولية؟
ما هي املخاطر الحالية التي تواجهكم يف العمل؟
كيف ميكننا أن نساعد حركتكم للتقدم نحو رؤيتها يف العدالة االجتامعية؟
 .3عَدِّ ل األنظمة والعمليات الداخلية الخاصة بك ،وخاصة األنظمة اإلدارية واملالية
منها ،التي تخلق التأخريات والعقبات يف وجه الرشاكة الحقيقية .استبدلهم بأنظمة
مرنة تسمح باملسائلة وتعزز االستدامة.
من املهم معرفة األنظمة والعمليات الداخلية ملنظمة كري  CAREمبا يف ذلك األنظمة
اإلدارية واملالية إلعداد الرشاكات ،ومتييز الحاالت التي تشكل فيها تلك األنظمة عقبات
أو تديم من ديناميات الرشاكة غري املتكافئة .بنا ًء عىل أعامل منظمة كري الك CARE
 ،LACنعلم أنه بإمكان أنظمتنا الداخلية أن ت ُأخر أو تقف عقبة أمام قدراتنا للرشاكة
مع الجهات الفاعلة يف الحركات االجتامعية بطرق متكينية وذات معنى .عىل الرغم من
مواجهة منظمة كري الك  LAC CAREلهذه العقبات ،حرصت عىل أن تكون مبدعة يف
تطوير أنظمة بديلة أكرث مرونة تسمح للمنظامت غري الرسمية القامئة عىل املجتمع بأن
تصبح رشكاء تزامناً مع تعزيز املسائلة .يتضمن ذلك إجرائات التحقق الواجب ملنظمة
كري  ،CAREالتي ص ّعبت تعويض الناشطني غري الرسميني عن عملهم لعدم توفيتهم
للمتطلبات الرسمية التي عاد ًة ما تكون نتيجة ملحدودية املصادر والرأسامل االجتامعي
الذي ال يتيح الوصول إىل املحافل الرسمية وانعكاس لعدم مساواة أوسع نطاقاً .اعرتفت
منظمة كري الك  LAC CAREبهذه القيود ووظفت ناشطي الحركة االجتامعية
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أفضل املامرسات يف العمل:
نجح تطبيق منوذج تعويض الناشطني يف منظمة كري ERAC
يف ساحل العاج مع املنارصين الشباب عن طريق توظيفهم
بوصفهم مستشارين أو موردين بدالً من جعلهم رشكاء.
سمحذلك ملنظمة كري  ERACأن توظف املنارصين األحق
بالوظيفة بدالً من هؤالء الذين من السهل أن يصبحوا رشكاء
بناء عىل األنظمة املوجودة بالفعل ،وسمح أيضاً بتمكني
املنارصين الشباب من خالل منحهم رأسامل اجتامعي
باعتبارهم «استشاريني» بدالً من كونهم «رشكاء» أو
منارصين .ساعدت أيضاً منظمة كري  ERACلساحل العاج
مع املنارصين الشباب ومنظامتهم يف إضفاء الطابع الرسمي
لهم وتلبية املتطلبات الرسمية للمنظامت يف الدولة من
أجل تحسني مكانتهم يف السياق السيايس بشكل أوسع.
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الذين مل يلبّوا املتطلبات الرسمية إلجراءات التحقق الواجب كموردين/مستشارين لتعويضهم عن عملهم تزامناً مع تعزيز أنظمة املسائلة .عملت منظمة كري
 CAREأيضا مع ناشطي الحركة االجتامعية لتطوير إجراءات التحقق الواجب لرشاكاتهم مع املنظامت األصغر يف سياقهم .كانت هذه الحال مع اتحاد أمريكا
للعمل املنزليني ( ،)CONLACTRAHOالرشيك اإلقليمي ملنظمة كري  CAREاملوجود يف املكسيك ،ورشكاؤهم عىل مستوى الدولة الذين ليسوا رشكاء
الالتينية ّ
للمنظمة .لقد سمح بناء عالقة قامئة عىل الثقة ملنظمة كري  CAREفهم أهداف  CONLACTRAHOوعالقاتهم ورؤيتهم .نتيجة لذلك ،استطاعت منظمة كري
الك  LAC CAREأن تعيد صياغة متطلبات التحقق الواجب إليجاد طرق أخرى لدعمهم ،مبا يف ذلك من خالل النموذج االستشاري .تتطلب ذلك من منظمة
كري  CAREأن تقدم التزاماً قوياً لضامن تحقيق األهداف ،كام تتطلب املرونة للعمل حول أنظمتنا الداخلية بطريقة تساعد عىل تحقيق أهدافنا للتأثري تزامناً مع
الحفاظ عىل املسائلة.
ميكن تطبيق الرشاكة القامئة عىل الدعم املتبادل عىل جوانب أخرى ،مثل عمليات املراقبة والتقييم التي تتطلب إيجاد طرق بديلة لجمع املعلومات لضامن
املسائلة .عيل سبيل املثال ،عادة ما يعتمد فريق كري الك (  )LAC CAREعادة عىل التفاعل وجهاً لوجه أو عىل االتصاالت الهاتفية بدالً من التقارير املكتوبة
لجمع البيانات و تحديثها .يف نفس الوقت ،من املهم مشاركة العمليات ليك تستفيد املنظامت املحلية منها مثل التعلّم عن منهجيات اإلبالغ التي تقوي مكانتها
مع الجهات املانحة /الرشكاء.
 .4افهم دورك يف العمل وحدّ ده بوضوح .هل منظمتكم جهة داعية ،حليف ،رشيك موارد أو مساند؟
يف أمريكا الالتينية ،يع ّد دور منظمة كري  CAREإزاء الحركة محدّد بدقّة :تقديم املساعدة التقنية واملادية وتسهيل اإلجراءات يف سبيل بناء قدرات قادة الحركة
أي منظمة ملطالب إحدى الحركات ،ينبغي عليها الرشوع يف تعريف عالقتها مع تلك الحركة .تشكل األدوار األربعة آنفة الذكر ( الجهة
ومنظامتهم .عندما تصغي ّ
الداعية ،والحليف ،ورشيك موارد ،والداعم) اطار العمل الذي يحدد الطرق التي ميكن لكري  CAREأن تقدم فيها الدعم للناشطني والفاعلني يف الحركة.
املتغية .عيل سبيل املثال ،تعمل كري الك LAC CARE
لتغي االحتياجات ،لذلك ابقى مستعدا ً لتلبية احتياجات ناشطي الحركة ّ
قد يتطور دور املنظمة تبعاً ّ
بشكل أسايس كرشيك موارد ،ولكنها سبق أن لعبت دور الجهة الداعية والداعم يف أوقات مختلفة بنا ًء عىل الفرص املتاحة واالحتياجات .ينبغي مناقشة أي تغيري
مفصل مع الناشطني يف الحركة ،ويجب تأسيس أساليب للتحقق مع الناشطني يف الحركة لضامن استمرار الدور الف ّعال للمنظمة.
يف آليات الدعم بشكل ّ
 .5اقرتح بعض املشاريع أو الفرص املحتملة عىل الناشطني يف الحركة وقم بتعديل تلك االقرتاحات باالستناد إىل اآلراء الواردة.
عىل الرغم من كون ناشطي الحركة القامئون عىل تحديد رشوط جدول أعامل الحركة ،ال يتوقّف التنفيذ العميل عليهم بالكامل .بعدما أصغت منظمتكم بانتباه
واستوعبت املبادئ الجوهرية للحركة ،استفد من تلكاملعلومات وإبدأ يف تطوير املشاريع والفرص املحتملة .يف حال قيام املنظمة بدور الجهة الداعية ،اقرتح
إقامة ورشة عمل أو مؤمتر إذا كان دورها داعامً ،قم بإعداد الصيغة املالمئة الستخدامها عىل مواقع التواصل االجتامعي أو يف االجتامعات مع املساهمني والتي
من شأنها أن تدعم عمل الناشطني يف الحركة .اطرح هذه املقرتحات عىل الناشطني يف الحركة للحصول عىل مدخالتهم ثم قم بالتعديالت الالزمة بنا ًء عىل اآلراء
الواردة .سيضمن هذا املزيد من التعاون والفائدة يف العملية والنتيجة.
 .6التزم بعالقة طويلة األمد وال تتجنب األسئلة الصعبة.
يتطلب هذا العمل التزاماً رصيحاً بإقامة عالقة طويلة األمد مع الحركة .لقد برهن فريق عمل كري الك  LAC CAREعىل التزامهم تجاه هذا العمل وابتكروا
وسائل للحفاظ عيل العالقات والدعم عىل الرغم من فرتات غياب الدعم املستقر من كري العاملية  . INTERNATIONAL CAREوأثبت فريق العمل
استعداده ملعالجة الخالفات داخل الحركة وتسهيل عمليات حل الخالفات باإلضافة إىل الرتكيز عىل بناء حركة أقوى ومو ّحدة بقدر أكرب .التمست كري CARE
طواعي ًة اآلراء حول دورها يف الحركة املسترتة وأصغت إىل النقد البناء حول مشاركتها.
 .7ابحث عن الرشكاء أو املوارد املحتملني.
واحدة من أكرث املكونات فائدة يف رشاكة كري الك  LAC CAREمع الناشطني يف الحركة هي القدرة عىل وصل الناشطني مع رشكاء وموارد جدد .عندما تتعرف
عىل احتياجات الحركة االجتامعية ،راجع شبكة العالقات الخاصة بك لرتى إن من املمكن خلق بعض الصالت للحركة .قد تتواجد املهارات أو الفرص خارج
منظمتك والتي قد تكون مفيدة لناشطي الحركة.
 .8ق ّيم التأثري وشارك النتائج مع الفاعلني يف الحركة.
قد تكون عملية املراقبة والتقييم مملّة ،باإلضافة ،ال ميلك العديد من الناشطني الوقت أو املوارد للقيام بها ،ولو أنه ال يجوز افرتاض نقاط قوتهم وضعفهم من
دون نقاش معهم حول ذلك .يف حال امتالك منظمتك للموارد التي متكنها من قياس التأثري ،اعرض األمر عىل ناشطي الحركة .سوا ًء تم قياس تأثري الحركة نفسها
أو تأثري رشاكتكم معاً ،يشكل قياس األثر نظرة متعمقة مفيدة للحركة .احرص عىل مشاركة هذه النتائج مع الناشطني يف الحركة! تعدّ شفافية البيانات جزءاً
أساسياً يف بناء الثقة .عندما تتاح لك الفرصة ،قم بدعوة الناشطني يف الحركة إلغناء مسائل البحث و/أو تعريف النجاح املتأمل وذلك لضامن توافق نظام القياس
مع أهدافهم وللحرص عىل متكّن البيانات التي تم جمعها من دعم الحركة بشكل أوسع.
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 .9اعد تقييم دورك وقم بالتعديالت حسب الحاجة.
العمل املنزليني .وكانت رشيكاً صامت يف حني ،وقادت الحمالت واملبادرات يف حني آخر .يقوم
ط ّورت كري الك  LAC CAREبشكل مستمر عالقتها مع حركة ّ
الفريق العامل بالتعديالت بنا ًء عىل املصلحة الفضىل لناشطي الحملة .احرص عىل إعادة تقييم عالقتك ومعرفة إذا كانت منظمتك ما تزال تشغل دورا ً يحقق
املساعدة القصوى ويقلل األرضار ألدىن حد .يف حال رغبت املنظمة يف تغيري دورها ،ينبغي فعل ذلك مبشاركة الناشطني يف الحركة .قم بجدولة جلسة تفقدية مع
الناشطني يف الحركة مرة كل ستة أشهر عىل األقل ،وقم بتسهيل الحوار لتلقي النقد ثم قيّم الحاجة إلعادة تعريف دورك والدعم املطلوب.

التحديات واملخاطر املحتملة.
كام يف كل أعامل كري  ،CAREهناك تحديات ومخاطر محتملة مرتبطة باالنخراط مع الحركات االجتامعية .تم إيراد بعض التحديات املحتملة بصورة عامة أدناه ،ولكن
يتوجب عليك القيام بتقييم املخاطر الخاص بك لتحديد املجاالت الخاصة بإطار عملك.
افهم املخاطر وقم بإدارتها .يف سياقات عديدة ،قد يتحول النشاط برسعة إىل مسألة إدارة مخاطر .يف الوقت الذي يتم تجريم النشاط بشكل متزايد يف بلدان عديدة
وإقرار ترشيعات جديدة تقمع نشاط الحركات االجتامعية ،يواجه قادة الحركة والناشطون تهديدات تستهدف سالمتهم البدنية .عالوة عىل ذلك ،كلام ازداد تأثري دور
املنظمة يف الحركة ،ازدادت املخاطر التي تواجهها املنظمة والعاملني بها .يف ضوء هذه املسائل ،يتوجب عىل كري  CAREأن تجري تقييامً للمخاطر يف كل دولة عىل حدة،
وتط ّور خطط عمل إلدارة املخاطر واألمن .يجب عىل اإلجراءات املتخذة كجزأ من الرشاكة عدم فضح هوية النشطاء أو القادة االجتامعيني أو تعريض سالمتهم للخطر بأي
شكل كان .يف حاالت القمع السيايس ،يجب عىل تحليل املخاطر أن يضم عمليات دعوة أوسع يف الحاالت األكرث تعقيدا ُ.
ساعد يف بناء مجموعة من املعارف واألبحاث .كمنظمة رشيكة ،ينبغي لك تقديم الدعم لألبحاث الجديدة لتوفري البيانات املحدّثة واألكرث دقّة حول ظروف ناشطي
الحركة يف كل دولة وحول تطبيق وإنفاذ السياسة (أو حول عدم القدرة عىل ذلك وملاذا) .بسبب طبيعة الحملة غري الرسمية ،وكذلك الحمل الكبري امللقى عىل عاتق
النشطاء أصالً ،هنالك ندرة يف املعلومات املتعلقة ببناء الحملة وتأثريها .غياب املعلومات املوث ّقة تجعل من الصعب قياس التأثري ،وهو التحدي الذي يواجه كل من
الناشطني ورشكائهم عند محاولة وضع إسرتاتيجية للخطوات املقبلة .التحدي األكرب يتمثّل يف إيجاد البيانات التي ميكن استخدامها أو األبحاث املدعومة من قبل النشطاء
أنفسهم يف صيغة متوافقة مع قاعدة بياناتهم .كمنظمة عاملية ،بإمكاننا ربط الحركات االجتامعية بفرص أوسع عن طريق البحث و النرش.

العمل املنزليني
نظرة متع ّمقة :رشاكة منظمة كري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( )CAL ERACمع حركة ّ
العمل املنزليني يف أواخر عام
العمل املنزليني يف منطقة أمريكا الالتينية يف التنظيم منذ أوائلالقرن العرشين .بدأت كري الك  LAC CAREالعمل مع منظامت ّ
بدأت حركة ّ
العمل املنزليني هم إحدى أكرث الفئات السكانية عرضة للخطر يف املنطقة وإن العمل املنزيل يتم يف ظروف تتسم بشدّة االستغالل .عىل الرغم من
 2000بعد إدراكها أن ّ
للعمل املنزليني الدعم الكايف من املنظامت غري الحكومية.
ذلك ،مل تتلقى الجهود التنظيمية ّ
أ ّن قضية العمل املنزيل ،بأجر أو بغري أجر ،كانت غائبة إىل حد كبري عن النقاش العام،
ومل تتعامل معها السياسات العامة يف أغلب دول العامل بصورة مناسبة أو مل تتطرق إليها
أبدا ً .يف عام  ،2010تم تعيني مستشار جديد للقضايا الجنسانية يف منطقة أمريكا الالتينية،
وبدأت كري الك  LAC CAREعاماً من التعلم ومبادرات الحوار مع منظامت النساء
والعمل املنزليني يف عدة دول يف املنطقة إلظهار الرغبة بتقديم الدعم لهم .بينام كانت كري
ّ
الك  LAC CAREتبني هذه العالقات ،أصبح استخدام تقسيم العمل عىل أساس الجنس
كإطار تحلييل رضورياً بصورة متزايدة لعمل املنظمة ،وتم تطوير أدوات عمل هدفها تقييم
العمل املنزليني .بعد عام من البحث ،تم إجراء تقييم
منجزاتهم مع تع ّمق مساندتها لحركة ّ
العمل املنزليني من البريو واإلكوادور .من خالل هذا التقييم ،توضّ ح
للعمل املنجز ،شمل ّ
العمل
أن تقسيم العمل عىل أساس الجنس وفّر منظورا ً مميزا ً لفهم املشاكل التي واجهها ّ
العمل املنزليني االجتامعية
املنزليني ولتقاسم املسؤوليات ولزيادة إظهار وتقدير مساهامت ّ
العمل املنزليني وفريق عمل كري  CAREيف كييتو
اجتمع قادة حركة ّ
واالقتصادية .يف عام  ،2011أعتمدت دورة منظمةالعمل الدولية  sILOاالتفاقية رقم ،189
يف عام  2017ضمن ورشة عمل لوضع خطط العمل ومراجعة نهجهم
عامي  2011و
وهي أ ّول اتفاقية عاملية لحقوق اإلنسان تحمي حقوق ّ
العمل املنزليني .بني ّ
الجامعي
 ،2014تم إطالق برنامج العمل الكريم ( )Digno Trabajoيف املنطقة بتمويل من CARE
يف اململكة املتحدة .ضم الربنامج هدفني رئيسيني )1( :ضامن املصادقة عىل اتفاقية منظمة
للعمل املنزليني مدفوعي األجر؛
العمل الدولية رقم  189وضامن توافق أطر القوانني املحلية مع املعايري الدولية من خالل تعزيز الرابطات والشبكات اإلقليمية واملحلية ّ
( )2تعزيز املنظامت اإلقليمية واملحلية ملتابعة تطبيق السياسات الخاصة بالعمل املنزيل مدفوع األجر .
العمل املنزليني
العمل املنزليني يف املنطقة انتصارات هامة :يف عام  2011يف بوليفيا تم التصديق عىل قانون وطني حول حقوق ّ
خالل هذه الفرتة ،حققت منظامت ّ
للعمل املنزليني .صدّقت كل من األوروغواي ( ،)2012بوليفيا
للعمل املنزليني مدفوعي األجر ،واعتباره إجازة مدفوعة األجر ّ
وتم إعالن الثالثون من مارس اليوم العاملي ّ
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( ،)2012نيكاراغوا ( ،)2013غويانا ( ،)2013الباراغواي ( ،)2013اإلكوادور ( ،)2013كوستاريكا ( ،)2014كولومبيا ( ،)2014األرجنتني ( ،)2014تشييل ( ،)2015جمهورية
الدومينيكان ( ،)2015الربازيل ( )2018والبريو ( )2018عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .189لقد كان دور كري  CAREكداعم  -خصوصاً دورها كرشيك يف املوارد
قام بتمويل العمل يف بعض هذه البلدان وأيضاً كداعم لخطط السياسات املشابهة يف بلدان أخرى  -دورا ً محورياً يف تعزيز سياسات الحركة ومساعدتها يف ضامن االعرتاف
بانتصاراتها.
يف عام  ،2015حددت كري الك  LAC CAREاسرتاتيجية إقليمية (اسرتاتيجية النمو املؤثر) بناءا ً عىل عملها هذا وتضمن هدفها طويل األجل مساعدة  10مليون من
العمل املنزليني يف املنطقة يف الحصول عىل الضامن االجتامعي ،الحد األدىن لألجور ،وعقود عمل برشوط مقبولة حتى عام  .2030للوصول لهدفها ،واصلت كري الك
ّ
 LAC CAREالعمل الذي بدأته يف عام  2011واستثمرت يف تعزيز منظامت الحركة ،وتسهيل الفرص ملشاركة املعرفة وتبادل الخربات ،ودعم الحركة لكسب تأثري سيايس
أكرب مع استمرار ربط منظامت الحركة ببعض يف أرجاء املنطقة .كجزء من الربنامج ،متت إضافة ثالثة اسرتاتيجيات جديدة )1 :اطالق حملة اتصاالت للتشجيع عىل تغيري
سلوك أصحاب العمل؛  )2دعم حمالت جمع األموال للمنظامت املشاركة باستعامل األموال بدء التشغيل الخاصة بكري  CAREلتعبئة قدر أكرب من املوارد املالية؛ و )3
العمل املنزليني وبرنامجهم السيايس يف املنطقة من أهم مهام العمل االقليمي .حالياً ،تواصل كري الك CARE
تقييم اإلنجازات التي يتم تحقيقها .لقد أصبح دعم حركة ّ
العمل املزليني وقد قامت بتوسيع هذا النهج ليشمل برامج أخرى يتم الرتكيز عليها ،كحقوق السكان األصليني وبناء مجتمعات مرنة.
 LACعملها مع حركة ّ
لقد قدمت رشاكتنا مع الفاعلني يف الحركة مساهامت بالغة للقضايا العاملية ،شملت اعتامد اتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOرقم  190حول العنف والتحرش يف مجال
العمل املنزليني يف تطوير تلك االتفاقية والتأثري واملناداة بها وأفضت جهودهم العتامدها عىل مستوى الدولة وتبنيها كوثيقة
العمل مؤ ّخرا ً .لقد ساهم الناشطني يف حركة ّ
عاملية تسهم يف تغيري معايري العمل عيل مستوى العامل .مل يكتفي مندويب أمريكا الالتينية باالنخراط الفعال يف عملية التصويت يف مؤمتر العمل العاملي عندما تم مناقشة
االتفاقية رقم  ،190ولكن جهودهم يف الضغط لعبت الدور املحوري يف التأثري عىل قرارات أصحاب العمل والحكومات.

موارد إضافية
أدناه ستجد مجموعة إضافية من املراجع للمساهمة يف فهمك للحركات االجتامعية بشكل عام ويف كري :CARE
 nقم بزيارة مركز الحملة الخاص باالسرتاتجية هنا
العمل املنزليني يف أمريكا الالتينية يف منظمة «مشاركة املرأة يف العاملة غري الرسمية :العوملة والتنظيم» هنا
 nتع ّرف أكرث عن حركة ّ
 nإقرأ التقرير املعد بواسطة « ،Rhizeفهم النشاط الحرايك :كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية العاملية واملؤسسات وغريهم من تقديم دعم أفضل للحركات
االجتامعية هنا.
 nإليجاد مراجع  CAREاملتخصصة ذات الصلة بالحركات االجتامعية ،قم بزيارة صفحة  CAREالداخلية الخاصة بالحركات االجتامعية هنا>
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