
  التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان - مركز ضحايا التعذيب

www.newtactics.org/ar ● www.cvt.org 
 هذا الملف ُمرخص تحت رخصة المشاع المبدع نسبة المصنف إلى مؤلفه – المساهمة الغير ربحية 0.4 الرخصة العالمية

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

 

 الجديدة التكتيكات لبرنامج الفّعالة االستراتيجيات حقيبة في بكم أهال
 

 التفكير بتطوير الخاصة الخمسة التنفيذيه الخطوات لتقديم الدليل هذا بإعداد اإلنسان حقوق مجال في الجديدة التكتيكات برنامج قام

 الجديدة التكتيكات أسلوب أن   اإلنسان حقوق مجال في المناصرة مجال في العاملين من العديد يرى حيث ، االستراتيجي االبداعي

 حقوق قضايا من نوع كل معالجة في للتعامل وموائمتها واختيارها المميزة التكتيكات تحديد في يوفره الذي والدعم للغاية امفيد كان

 باالضافه بيئية،ال قضاياوال (enderg) االجتماعي والنوع بالمساوة تتعلق قضايا من تتدرج التي – والمختلفة المتنوعة اإلنسان

 .(ivelihoodsl) المعيشية بالحياة تتعلق مشاكل إلى بالتعليم تتعلق كلمشا ومن بالعولمة، تتعلق أخرى إلى بالفقر تتعلق مواضيعل

 مصدرا   ليكون وتحالفاتهم ومنظماتهم، االنسان، حقوق مجال في المناصرة في للعاملين أساسي بشكل الدليل هذا إعداد تم لقد

 تساعد التي باألدوات تزويدهمل باالضافه عملهم، في إلية الحاجة ومدى اإلسترتيجي االبداعي التفكير أهمية إدارك  على يساعدهم

 .المنشود التغيير تحقيق نحو الوصولو التقدم في تساعد أن يمكن التي (acticst) التكتيكات أفضل وتحديد اختيار على
 

 مقسمه الحقيبة في ةالموجود المعلومات الجديدة، للتكتيكات فعالة استراتيجية نحو خطوات الخمس طريقة على عامة نظرة ءالقا بعد

   التالية: األجزاء الى

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ضمنها: ومن التدريبية، المواد من متنوعة مجموعة جزء كل يتضمن

 )أو النهج تحديد على للمساعدة التدريبية األهداف إلى باإلضافة منها والغاية خطوة كل عن معلومات يقدم :المنهجية •

 العاملة والمنظمات وعاتمالمج أعمال باستخدام التطبيقية األمثلة على ءالضو وتسليط خطوة كل لتوضيح المتبع )المسار

 .خطوة كل أهمية لبيان المناصرة مجال في

 للميسر، ومالحظات له، التحضير وخطوات وأهدافه، التمرين، منهجية عن نبذة يتضمن :تمرين كل حول مفصل دليل •

 مرافقة تدريبية مواد أي إلى باإلضافة العملية، خالل المتدربين جيهوتو إلرشاد للميسر ومالحظات خطوة، لكل ووصف

 .للتمرين

 .التدريبية الجلسة أثناء – للمتدربين تدريبية مواد •

 (work Field) الميداني العمل خالل فعالة استراتيجية نحو خطوات الخمس بمراجعه دوري بشكل تقوم ان المفترض من

 في للنظر الخمس الخطوات من خطوة كل زيارة اعادة الضروري من المناصرة، برنامج في االمام الي تحركت وكلما .للمجموعه

 أجل من بخطوة -خطوة دليل استخدم نفسها. المشكلة على هاتأثير ومدى التنفيذيه العمل خطه مراجعه عبر الخطة تطور كيفيه

 .عليها العمل يتم التي االنسان حقوق بقضية المتعلق والسياق المتغيرة العالقات علىالمستمر التعرف

http://www.newtactics.org/
http://www.cvt.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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-nc/4.0/

