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 تمرين: استكشاف تكتكيات من مصادر التكتيكات الجديدة
 

 :المنهجية

بما في ذلك األفراد والمؤسسات والمجتمع ومؤسسات  –اآلن وبعد قيام المشاركين بتحديد مجموعة واسعة من العالقات الهامة 

. سات أو أفراد للتأثير على القضيةمن المفيد اإلطالع على تكتيكات مستخدمة من قبل مؤس –المدني والمؤسسات الحكومية المجتمع 

يمنح هذا التمرين المشاركين فرصة تحليل بعض التكتيكات الموجودة في كتاب "التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان: مصدر 

 جديدة بإمكانهم تقييمها واستخدامها في سياق عملهم للمارسين" مما يساعدهم على توليد أفكار

 :األهداف

 الحصول على فرصة التعرف على تكتيكات ناجحة قام اآلخرين باستخدامها 

 ائمة التكتيكات لسياقات وقضايا جديدة ومختلفةوالحصول على أفكار تتعلق بكيف يمكن م 

 :التحضير واالستعداد

، والذي حقوق االنسان: مرجع للممارسين  كتاب التكتيكات الجديدة في  نسخه من  إلى . تحتاجساعة ونصفيستغرق هذا التمرين 

:  على الموقع اإللكتروني للتكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان يتوفر تحميله مجانأ باإلضافه الى أمثلة تكتيكية أخرى

).https://www.newtactics.org/ar/resources( 

من أجل ان تقوم بتحليلها خالل هذا الموارد للمجموعة  كتابعدد من األمثلة من اختيار ، سوف تحتاج إلىلالستعداد لهذا التمرين

لى ذلك، سوف . باإلضافة إكي يتم توزيعها على المشاركين يهاتحضرالتي يمكن ، والحصول على نسخ من هذه األمثلة النشاط

أيضا في  موجودةكتيك  )حالة دراسية للت مناقشة ودليل عرض –، ورقة عمل الموزعه نسخة من النشرة الى ج كل مشاركيحتا

 شريط الصق.، واقالمو رسم بياني (. سوف تحتاج أيضا ورقرقهنهاية هذه الو

 مالحظات للتيسير:

للتعرف على تكتيكات استخدمت في بلدان أخرى وسياقات مختلفة حيث قد تنير هذه التكتيكات هنا تأتي فرصة جيدة وتوقيت مناسب 

 أفكار المشاركين حول التكتيكات المحتملة في سياق عملهم. أكد على أّن الخيارات التكتيكية يجب أن تتأثر ب:

 

 

 

 

 اعرف نفسك - )الموارد، واألشخاص، إلى آخره( المحددات -والقيود  قدرات المجموعة. 

 اعرف نفسك - )درجة الخطر(تحمل المخاطر والقدرة على  االستعداد. 

 اعرف خصمك - محتمل على التكتيك(ال الخصم  الخصم )رد تحليل. 

  اعرف ساحه المناصرة - التكتيك سيتم فيه استخدامالسياق الذي. 
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 مجموعات(دقيقة عمل  03دقيقة للشرح و 54 –دقيقة  54: )عملية التمرين الجماعي

مالحظة: يمكن القيام بهذا التمرين في المساء من خالل أزواج ثنائية أو مجموعات من ثالث أفراد وعرض ذلك في اليوم التالي 

 على مجموع المشاركين(

وممتعة لعملية التقسيم أو اتباع الترقيم  متعددهأفراد. بإمكانك ابتكار طرق  0قسم المشاركين إلى مجموعات في كل منها  .1

 إذا كان الوقت محدود. تعمل أفراد كل مجموعة مع بعضها البعض إلتمام هذا التمرين. 0إلى  1ن م

 وزع تكتيك واحد على كل مجموعة.  .5

دقيقة على األسئلة الموجودة بالورقة  03وزع على المشاركين ورقة العمل )مادة تدريبية(. أخبرهم أنهم سيعملون خالل  .0

 ح القالب لعرض ذلك على جميع المشاركين.وإعداد عرض تقديمي على ورق اللو

 دقائق من الوقت لعرض نتائجهم 4وضح لهم أنه سيكون لكل مجموعة  .5

 وضح لهم أّن كل فرد من المجموعة يجب أن يقوم بجزء من العرض التقديمي 

 ق عملهمالمجموعات التركيز على األفكار التي تولدت لديهم حول كيفية استخدام وموائمة التكتيك لسيان اطلب م 

حول مجموعات العمل أثناء عملها وشجعهم على المشاركة في مناقشة إمكانية  بامكانك التجوال بينما هم يعملون،  .4

 استخدام التكتيك في عملهم. وذكرهم بأن كل فرد في المجموعة سيكون له دور في عملية العرض.

 عرض المجموعات:

-5دقائق لكل مجموعه من اجل تقديم التقرير اذا كان هناك ما بين  13-4بين  تقريبأ ما-دقيقة 53 – 04عرض األفكار التكتيكية )

 زوج( 15دقيقة اذا تم القيام بالتمرين ضمن  63مجموعات، و مدة  6

 قم باحضار المجموعه الكاملة معأ 

 لمشاركة نتائجهم )باإلعتماد على حجم المجموعه(. وذكر  دقائق 13-4 ما بين وضح لهم أنه سيكون لدى كل مجموعة

المجموعه بانك تريد منهم ايالء اهتمام خاص باألفكار التي تولدت من كل مجموعه بشأن اذا كان او لم يكن التكتيك 

 باإلمكان تنفيذه على عملهم وسياقهم.

 :التفكير بعملهم والمشاركة

 لمشاركين التفكير وإبداء الرأي فيما يلي:بعد اإلنتهاء من جميع العروض، اطلب من ا

 مامهم أي من التكتيكيات الواردة في التمرين؟تهل أثار اه 

 هل سبق لهم وأن استخدموا أي من هذه التكتيكات؟ 

 هل حصلوا على أي أفكار بإمكانهم التفكير بها أو بتطويرها ؟ 

  المجموعه المستهدفة؟ ىأدوات التكنولوجيا بتعزيز )او اعاقة( تنفيذ التكتيك او الوصول ال تسهمكيف من الممكن ان 

 

  

http://www.newtactics.org/
http://www.cvt.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/ar:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


أحد برامج مركز ضحايا التعذيب-برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان  

www.newtactics.org ● www.cvt.org 
ةالعالمي الرخصة .40 المساهمة الغير ربحية –نسبة المصنف إلى مؤلفه  المشاع المبدع هذا الملف ُمرخص تحت رخصة  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

 تكتيك للمشاركيندليل الحالة الدراسية ل ورقة عمل:

 دقيقة لمناقشة وإعداد العرض التقديمي( 03حضر ما يلي: )الوقت 

 ستقوم كل مجموعة ب: .1

  ورق اللوح القالب لعرضها على جميع المشاركينتحضير وكتابة نتائج مناقشات المجموعة على 

 قراءة القصة التي أعطيت لكم والتفكير في األسئلة التالية وعرضها على جميع المشاركين 

 إعداد عرض تقديمي يشارك فيه جميع أفراد المجموعة 

ليتمكن  حدد العناصر التالية في العرض التقديمي باستخدام ورق اللوح القالب واجعل الخط كبير وواضح .5

 الجميع من رؤيته

 حدد التكتيك )ما هو التكتيك الرئيسي في القصة؟( . أ
 

 حدد الفئة التي يستهدفها التكتيك  . ب
 

 
 حدد الهدف )ما الذي نسعى لتحقيقه من خالل التكتيك؟( . ت

 
 اعرض بعض نواحي النجاح )كيف ساعد التكتيك في الوصول إلى الهدف؟( . ث

 

 
لنوع من التكتيكات في سياق عملك. بعض األسئلة للتفكير وإثراء اعرض أفكارك المتعلقة باستخدام هذا ا . ج

 النقاش:

o كيف يمكنك تطبيق هذا التكتيك على قضية تواجهها حالياً؟ 

o  هل استخدمت من قبل تكتيك مشابه أو تعرف مجموعة قامت باستخدامه؟ إذا نعم، كيف كان

 ذلك؟

o  ،اعرض على المشاركين هذه هل استخدمت تكتيكات أخرى تستهدف نفس الفئة. إذا نعم

 التكتيكات

o المجموعه الي الوصول أو التكتيك تنفيذ( اعاقة أو) تعزيز التكنولوجيا ألدوات يمكن كيف 

 ؟المستهدفة

 حضر عرض تقديمي مختصر: .0

  المجموعة في عملية العرض منتذكر ضرورة مشاركة كل فرد 

  الخانة )ج( أعالهتذكر تسليط الضوء على األفكار المتعلقة باألسئلة تحت 
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