
تساعدك التكتيكات الجديدة
تعزيز املرونة الخاصة بك:

نحن نقدم األدوات واملهارات الالزمة للتكيف مع النهج الخاص بك عند الحاجة والتغلب عىل العقبات عىل طول الطريق	 

لدينا مئات من التكتيكات التي أثبتت جدواها والتي ميكن أن توفر مصدر إلهام لحملتك	 

تحسني قدرتك عىل اتخاذ إجراءات مركزة:

تجلب منهجيتنا الرتكيز والوضوح ألهدافك بحيث ميكن تحقيقه	 

تساعدك منهجيتنا يف اإلجابة عىل األسئلة الرئيسية التي يجب إجابتها للعمل عىل تحقيق تغيري ذو مغزى	 

التكتيكات الجديدة يف حقوق اإلنسان
نُلهم مدافعي حقوق اإلنسان ونعزز قدرتهم لتغيري العامل نحو االفضل.

أدى استخدام الواليات املتحدة للتعذيب والوحشية يف عمليات مكافحة اإلرهاب بعد 11 ايلول إىل حث منظامت حقوق اإلنسان والحريات املدنية األمريكية عىل تشكيل تحالفات قوية 

تناضل من أجل قلب هذه السياسة املضللة. حيث كانت منهجية الخمس خطوات لإلسرتاتيجيات الفعالة للتكتيكات الجديدة يف حقوق اإلنسان هي إحدى األدوات التي إستخدمتها 

هذه املجموعات إلستمرار عملها بشكل جامعي إىل األمام.

حرضت اربعة عرش مجموعة لحقوق اإلنسان اجتامًعا يف عام 6002 لدراسة املشهد اإلسرتاتيجي والسيايس لقضاية التعذيب. حيث قدمت منهجية الخمس خطوات لإلسرتاتيجيات الفعالة 

إطاًرا للمناقشة، و أدت بشكل مبارش إىل إقرار ثالث منظامت باإلشرتاك بأمر تنفيذي  رئايس من خالل إطالق »حملة منع التعذيب«. وطورت حملة منع التعذيب إعالن املبادئ العامة 

الخاصة باألمر التنفيذي الرئايس بشأن معاملة السجناء والتعذيب والوحشية، حيث حصل عىل دعم مؤيدين من الحزبني وضم ثالثة وزراء سابقني للدفاع، وثالثة وزراء سابقني للخارجية، 

وثالثة مستشارين سابقني لألمن القومي، وأربعة أعضاء سابقني يف هيئة األركان املشرتكة، وأكرث من أربعني جرناالً متقاعداً وأدمرياالت وأكرث من مئة من كبار قادة األديان. هذا وقد لعبت 

الحملة دوراً رئيسياً يف قرار الرئيس أوباما بتوقيعه أمرا تنفيذيا بشأن التعذيب وسياسة االستجواب يف 22 يناير / كانون الثاين 9002 – حيث كان ذلك يومه الثاين يف املنصب.

بعد ذلك، يف عام 0102 إجتمع املشاركون من سبعة و عرشون منظمة من منظامت حقوق اإلنسان والحريات املدنية لتقييم فرص تحسني جهود املساءلة الجامعية للتعذيب بعد أحداث 

الحادي عرش من ايلول. حيث تم إستخدام منهجية الخمس خطوات لإلسرتاتيجيات الفعالة يف وقت مبكر من الجلسة لفهم األنشطة التي تقوم بها املنظامت املشاركة حاليًا مع العلم 

أن الجلسة إستغرقت يومني وذلك ملعرفة اإلجراءات اإلضافية الالزمة و / أو املفقودة؛ ومعرفة إمكانية تعديل التكتيكات واالسرتاتيجيات املستخدمة داخل منظامت املشاركني لتكون 

أكرث فعالية. وخالل عملية رسم الخريطة التكتيكية و طيف الحلفاء، سلط املشاركون الضوء عىل مجاالت الخربة التنظيمية والعالقات والتكتيكات التي تم توظيفها أو التي يتم توظيفها 

حاليًا وما هي النتائج. أما يف جلسة الحقة يف اإلجتامع، تم اإلتفاق عىل إسرتاتيجية لبناء حلفاء من لجنة اإلستخبارات يف مجلس الشيوخ إلصدار عن امللخص التنفيذي واهم املخرجات 

واإلستنتاجات من تقرير وكالة اإلستخبارات املركزية )AIC( املتعلقة بالتعذيب. الذي تم إصداره يف كانون األول 4102  من ِقبل أعضاء اللجنة.

قصة نجاح: 
حملة ملنع التعذيب

وتحالف املساءلة


