
 

ورش عمل
التكتيكات الجديدة

أعرف أكرث
التكتيــكات اجلديــدة يف حقــوق اإلنســان تقــدم جمموعــة متنوعــة مــن ورش العمــل التــي تغطــي منهجيــة اخلمــس خطــوات إلســرتاتيجيات 
فعالــة. وتكمــن قيمــة ورش العمــل يف مجــع أعضــاء املنظمــة معــا ملناقشــة نتائــج كل خطــوة واملوافقــة عليهــا. حيــث ان كلــام تكاتفــت اجلهود 
ــتك وقضيتها  ــل ملؤسس ــص ورش العم ــم ختصي ــو. يت ــل وأق ــة أفض ــؤدي إىل محل ــا ي ــل. مم ــه للعم ــة مضاف ــاك قيم ــون هن ــكار يك واألف

املحددة، مما يساعد عىل حتريك عملك إىل األمام بطريقة فعالة واسرتاتيجية.

تقــدم التكتيــكات اجلديــدة يف حقــوق اإلنســان جمموعــة متنوعــة مــن ورش العمــل التدريبيــة يف تطويــر إســرتاتيجية فعالــة لتلبيــة اإلحتياجات 
املختلفــة. وهــي مدرجــة يف مــا يــيل مــن األقــرص إىل األطــول. كــام نوفــر الفرصــة لتدريــب األفــراد ليصبحــوا ميرسيــن فاعلــني إسرتاتيجيني 

ملنظمتهم أو شبكتهم، ويشمل ذلك التوجية واإلرشاد املعمق أثناء العمل.

ــة. يتم تقديم  ــاركة الفعال ــن املش ــدر م ــىص ق ــاركني ألق ــن املش ــرية م ــة صغ ــد وجمموع ــدرب واح ــل مل ــات العم ــع ورش ــت مجي ــد صمم وق
ــاركني. ملزيد من  ــدد املش ــىل ع ــود ع ــاك قي ــس هن ــايل لي ــة وبالت ــة احلال ــرض دراس ــالل ع ــن خ ــوم م ــف ي ــة لنص ــل التمهيدي ــة العم ورش
املعلومــات عــن التكاليــف لعــدد أكــرب مــن املشــاركني أو جلدولــة ورشــة عمــل، يرجــى اإلتــصال عىل newtacticsmena@cvt.org. يرجى 
مالحظــة أن التكاليــف ال تشــمل النفقــات اإلضافيــة التاليــة: نفقــات ســفر املــدرب، طباعــة مــواد ورشــة العمــل للمشــاركني، أو أي خدمات 
لوجيســتية أخــر تتعلــق بالتدريــب (ســفر املشــاركني واملرتمجــني الفوريــني والقاعــه التدريبية، ومــا إىل ذلــك). وتتكفــل املؤسســة املضيفه هبذه 

التكاليف.

 .oaltabakha@cvt.org للحصول عىل معلومات حول أسعار التدريب يف األردن، يرجى االتصال مع عمر الطباخة   عىل

نصف يوم:
مقدمة إىل

املنهجية

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٣ | الحد األقىص: غري محدد

تناسب:

ــرتاتيجيات فعالة  ــوات إلس ــس خط ــة اخلم ــن منهجي ــة ع ــة عام ــىل ملح ــول ع ــب يف احلص ــي ترغ ــامت الت املنظ
وتعلم كيفية استخدام أداة اخلارطة التكتيكية لربنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان.

النتائج املتوقعه:

ــتخدمون أداة رسم  ــة، وسيس ــرتاتيجيات فعال ــوات إلس ــس خط ــة اخلم ــة ملنهجي ــاركون معرف ــب املش سيكتس
اخلرائط التكتيكية إلستكشاف طرق جديدة ملعاجلة هذه املسألة.

الخطوات:

١   ٢   ٣   ٤   ٥ 

معلومات اكرث

https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
mailto:newtacticsmena@cvt
mailto:oaltabakha@cvt.org
https://www.newtactics.org/ar/toolkit/strategy-toolkit


 

يوم واحد:
قوة كسب التأييد/
املدافعة القامئة

عىل حقوق اإلنسان

معلومات اكرث

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

ــوق اإلنسان  ــىل حق ــم ع ــج القائ ــىل النه ــه ع ــد / املدافع ــب التأيي ــالت كس ــاء مح ــعى إىل بن ــي تس ــامت الت املنظ
وتركز عىل قضايا واضحة وحمددة حلقوق اإلنسان

النتائج املتوقعه:

ســيكمل املشــاركون التدريــب مــع بيــان املشــكلة القائــم عــىل حقــوق اإلنســان ويكــون جاهــزا حلملــة كسب 
ــم عــىل حقــوق اإلنســان - أنظر  ــة القائ ــان الرؤي ــة بي التأييد/املدافعــة. [مالحظــة: تتضمــن هــذه الورشــة كتاب

ورشة عمل ملدة يومني أدناه.

الخطوات:

١ 

 

يوم واحد:
بناء التحالفات:

إستكشاف العالقات
اإلنسانية الخاصة بك

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظــامت التــي ترغــب يف إستكشــاف فــرص جديــدة لبنــاء التحالفــات ولدهيــا بالفعــل إطــار واضــح للمــشكلة 
والرؤية القائمة عىل حقوق اإلنسان.

النتائج املتوقعه:

ســوف يكتســب املشــاركون أدوات قيمــة لتحديــد اجلهــات الفاعلــة ذات الصلــة والتــي غالبــاً مــا تكــون مفاجــأة 
والعالقات التي يمكن اإلستفادة منها لتوسيع نطاق احللفاء املحتملني وفرص التعاون.

 

 

يوم واحد:
اإلبتكار التكتييك:

مصدر املرونة
واملفاجأة

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظامت التي تريد أن تتعلم كيفية حتديد وأختيار التكتيكات ااملرنة واملبتكرة وتلفت النظر للمعارضني.

النتائج املتوقعه:

ســوف يستكشــف املشــاركون، ويتعلمــون، ويتبادلــون جمموعــة متنوعــة مــن التكتيــكات وســيغادرون 
بمجموعة واسعة من األفكار ملساعدهتم يف جمال كسب التأييد/املدافعة.

الخطوات:

      ٣            

الخطوات:

٤   ٥                 

معلومات اكرث

معلومات اكرث

https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 

يومني: 
بناء املهارات

يف مجال الدفاع
عن حقوق اإلنسان

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظــامت التــي ترغــب يف النهــوض بجهودهــا يف جمــال الدعــوة عــىل أســاس بيانــات واضحــة املعــامل قائمة عىل 
حقوق اإلنسان والرؤية.

النتائج املتوقعه:

يفهــم املشــاركون ويضعــون بيــان مشــكلة واضحــة وحمــددة يف جمــال حقــوق اإلنســان كأســاس لعملهــم يف جمال 
ــم عىل  ــدة قائ ــة موح ــان رؤي ــع بي ــاركون بوض ــيقوم املش ــك، س ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــب التأييد/املدافع كس

حقوق اإلنسان لتكوين الرسائل احلملة امللهمة.

الخطوات:

   ١   ٢ 

 

يومني: 
كسب التأييد/املدافعة

اإلسرتاتيجية:
التخطيط لحملتك

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظــامت التــي تســتخدم بالفعــل إطــارا للمشــاكل والرؤيــة القائمــة عــىل حقــوق اإلنســان وترغــب يف الــتخطيط 
اإلسرتاتيجي حلملة مدافعة حمددة.

النتائج املتوقعه:

ــاركون  ــيحدد املش ــم. وس ــار رؤيته ــكلتهم وإط ــىل مش ــز ع ــددة ترتك ــة حم ــداف تكتيكي ــاركون أه ــيضع املش س
أيضا نتائج ملموسة خلطة املدافعة التي من شأهنا مساعدهتم عىل رصد تقدمهم.

 

 

ثالثة أيام:
منهجية الخمس

خطوات إلسرتاتيجيات
فعالة - املسار الرسيع

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

منظمــة واحــدة (أو منظمــة مــع أعضــاء شــبكتها املحــددة) التــي حــددت بالفعــل قضيــة حمــددة وتريــد وضع 
خطة املدافعة اإلسرتاتيجية القائمة عىل حقوق اإلنسان.

النتائج املتوقعه:

املشــاركون يســتخدمون التدريــب العمــيل عــىل منهجيــة اخلمــس خطــوات إلســرتاتيجيات فعالــة ووضع خطة 
عمــل ملموســة يمكــن أســتخدامها لتوجيــه ورصــد تقدمهــم. (أنظــر املكونــات املدرجــة حتــت عنــوان "ورشة 

العمل مخس أيام- تطوير اسرتاتيجية فعالة").

الخطوات:

١   ٢   ٣   ٤   ٥ 

الخطوات:

٣   ٤   ٥            

معلومات اكرث

معلومات اكرث

معلومات اكرث

https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 

خمسة أيام:
منهجية الخمس

خطوات
إلسرتاتيجيات فعالة

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظــامت التــي تقــدم املنــح وترغــب يف تزويــد شــبكتها مــن املؤسســات املســتفيظه بطــرق التفكــري االسرتاتيجي 
ومهــارات االبتــكار التكتيكــي. توفــر ورشــة العمــل ملنهجيــة اخلمــس خطــوات إلســرتاتيجيات فعالــة - والتي 
هــي طريقــة عمليــة لبنــاء املهــارات مــن أجــل وضــع خطــط عمــل إســرتاتيجية عــىل مدافعــة تســتند إىل حقوق 

اإلنسان.
النتائج املتوقعه:

ــاف األفكار  ــان وإستكش ــوق اإلنس ــىل حق ــة ع ــة القائم ــكله والرؤي ــان املش ــد بي ــاركون بتحدي ــيقوم املش س
ــطوير "رحلة  ــة لت ــرتاتيجيات فعال ــوات إلس ــس خط ــة اخلم ــتخدام منهجي ــادهلا وإس ــا وتب ــة وتعلمه التكتيكي

التغيري" بام يف ذلك أهداف املدافعة املحددة وخطة العمل.

الخطوات:

١   ٢   ٣   ٤   ٥ 

 

ستة أيام + ثالثة أشهر من اإلرشاد: 
تدريب مدربني

التكلقة:

تفاصيل برنامج األشهر الثالثة مرن ويتم االتفاق عليه مع املنظمة املتعاقد معها.

عدد املشاركني:

الحد األدىن: ٥ | الحد األقىص: ٢٠

تناسب:

املنظــامت التــي تلتــزم بإدمــاج منهجيــة اخلمــس خطــوات إلســرتاتيجيات فعالــة يف جهــود املدافعــة التــي تبذهلا 
ــزام بالتعلــم وتنفيــذ هــذه املنهــجية. جيب  ــر مــن املوظفــني مــع اإللت عــىل املــد البعيــد ولدهيــا مــدرب أو أكث

عىل املنظمة إكامل عملية تقديم الطلبات قبل إدراجها يف ورشة العمل.

النتائج املتوقعه:

ــك ممارسة  ــام يف ذل ــة، ب ــرتاتيجيات فعال ــوات إلس ــس خط ــة اخلم ــة منهجي ــر وممارس ــون بتطوي ــيقوم املتدرب س
ــه ملدة ٣  ــة والتوجي ــه واإللكرتوني ــا لوج ــارشة وجه ــة املب ــك التوجي ــد ذل ــى بع ــوف تتلق ــران. وس ــب االق تدري

أشهر يقوم املشاركني خالهلا بالتدريب، التيسري و تطبيق املنهجية مع منظمة أو جمموعة خمتارة.

الخطوات:

١   ٢   ٣   ٤   ٥ 

معلومات التواصل:

مكتب برنامج الرشق األوسط وشامل افريقيا

التكتيات اجلديدة يف حقوق اإلنسان
مبنى رقم ٢٢ - الطابق الثالث، شارع عيل نصوح الطاهر، 

الصويفية، عامن، األردن

الهاتف

(رمز دويل ٩٦٢+) ٥٨٥٠٢٢٧ ٦

عرب االنرتنت

املوقع االلكرتوين:
www.newtactics.org

الربيد اللكرتوين :
newtacticsmena@cvt.org

معلومات اكرث

معلومات اكرث

https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/ar/resource/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.newtactics.org/
mailto:newtacticsmena@cvt



