
الخطوة ٣:
تحديد ساحة املدافعة

ــي تعمــل  ــد األشــخاص واجلامعــات واملؤسســات الت مــن املهــم حتدي
 ــتو ــىل مس ــم ع ــواء كان عملك ــود. وس ــري املنش ــد التغي ــع وض م
ــة  ــاحة املدافع ــد س ــإن حتدي ــدويل، ف ــتو ال ــيل أو املس ــع املح املجتم
ــر  ــم تطوي ــد مــن فــرص التدخــل. وقــد ت ــد املزي يســمح لكــم بتحدي
ادوات خاصــه بربنامــج التكتيــكات اجلديــدة (أداة اخلارطــة التكتيكيــة 
وأداة طيــف احللفــاء) للمســاعدة يف توجيهكــم خــالل هــذه العمليــة. 
بعــد االنتهــاء مــن هــذه اخلطــوة، ســتكونون أكثــر قــدرة عــىل تقييــم 
ــاء  ــن احللف ــد م ــد املزي ــم، وحتدي ــتعداد خلصومك ــم، واالس مواردك
ــدف  ــق اهل ــة لتحقي ــر فعالي ــكات األكث ــتخدام التكتي ــاون، واس للتع

املرجو.

الخطوة ٥:
خطة العمل

ــة  ــاء خط ــا لبن ــابقة مع ــوات الس ــع اخلط ــع مجي ــوة، جتتم ــذه اخلط يف ه
عمــل متينــة حلملــة منظمتكم/مبادرتكــم حيــث يتــم اســتخدام 
ــار  ــور مس ــابقة لتط ــوات الس ــا يف اخلط ــم مجعه ــي ت ــات الت املعلوم
اســرتاتيجي خــاص باحلملــة. وتشــمل اخلطــة تقييــام للمــوارد واألدوار 
ــا،  ــب اختاذه ــل الواج ــوات العم ــة وخط ــدد الزمني ــؤوليات وامل واملس
باإلضافــة إىل كيفيــة تقييــم نجــاح اخلطــة مــن أجــل اإلعــداد للمرحلــة 

التالية من املدافعة.  الخطوة ١:
تحديد املشكلة

ــعة  ــان واس ــوق اإلنس ــة حق ــون قضي ــان تك ــن األحي ــري م يف كث
ــا  ــل ملعاجلته ــة عم ــع خط ــب وض ــن الصع ــل م ــا جيع ــاق، مم النط
ــم  ــن امله ــك. م ــة لذل ــوارد الالزم ــة امل ــال حمدودي ــة يف ح وخاص
ــد  ــل، وحتدي ــدء العم ــكان لب ــار م ــز واختي ــاق الرتكي ــق نط تضيي
ــكلة  ــر املش ــوح وأن تُظه ــن الوض ــن م ــدر ممك ــرب ق ــكلة بأك املش
ــدول  ــزم ال ل ــي تُ ــان والت ــوق اإلنس ــط بحق ــق املرتب ــاك احل انته
ــا باحــرتام هــذه احلقــوق ومحايتهــا. وكذلــك عــىل املنظمــة  قانوني

التأكد من قدرهتا عىل التعامل مع هذه املشكلة. 

مقدمة
حتتوي منهجية اخلمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة عىل مخسة خطوات مهمة تساعدكم يف حتديد جماالت التحدي والقوة: 

الخطوة ٢:
بناء الرؤية

مــن الــرضوري أن يكــون لديكــم رؤيــة ملــا تريــدون حتقيقه/إنجــازه. 
إذا كنتــم ال تعرفــون إىل أيــن تريــدون أن تذهبــوا، فإنــه مــن الصعــب 
ــم. إن  ــد وصلت ــم ق ــا إذا كنت ــة م ــب معرف ــاك ويصع ــول اىل هن الوص
بنــاء رؤيــة واضحــة قائمــة عــىل حقــوق اإلنســان قــد يلهــم اآلخريــن 
وحيفزهــم عــىل االنضــامم إليكــم، وتســاهم هــذه الرؤيــة الواضحــة يف 
توجيــه عمليــة اختــاذ القــرارات عندمــا تتغــري ظــروف احلملــة. خــالل 
هــذه اخلطــوة، يقــوم أفــراد الفريــق بصياغــة أفكارهــم اخلاصــة 
ــة  ــل إىل رؤي ــا للتوص ــون مع ــم يتناقش ــور، ث ــل للتص ــتقبل قاب بمس
ــر  ــة يف تطوي ــد الرؤي ــاهم حتدي ــاء. ويس ــع األعض ــني مجي ــرتكة ب مش

إسرتاتيجيتكم وتكتيكاتكم.

الخطوة ٤:
ابتكار واختيار التكتيكات

التكتيــكات هــي اإلجــراءات التــي تتخذوهنــا لنقلكــم خطــوه 
بخطــوه نحــو هدفكــم. نالحــظ ان معظــم املنظــامت التــي تســعى إىل 
النهــوض بحقــوق اإلنســان تتبنــى تكتيــك واحــد او اثنــني وال 
يكــون هنــاك تنــوع ملحــوظ ويرجــع ذلــك إىل الوقــت الــذي 
التعلــم، واالســتثامر يف املوظفــني،  تســتغرقه هــذه املنظــامت يف 
إىل  متيــل  فاملنظــامت  التمويــل.   اســتقطاب  وصعوبــات 

"أن تعمل ما تعرفه".
ويف نفــس الوقــت، هنــاك العديــد مــن التكتيــكات التــي تــم 
ــامل،  ــاء الع ــع أنح ــطني يف مجي ــل الناش ــن قب ــاح م ــتخدامها بنج اس
ــاف  ــن استكش ــوة م ــذه اخلط ــم ه ــوم. متكنك ــا كل ي ــم تطويره ويت
ــة  ــزز املرون ــوف تع ــي س ــكات. والت ــن التكتي ــة م ــة متنوع جمموع
ــة اجلديــدة،  ــاح عــىل الفــرص التكتيكي ــة ملنظمتكــم واالنفت التكتيكي
والقــدرة عــىل مواجهــه التحديــات وابتــكار طــرق جديــدة للوصــول 

إىل التغيري املنشود.
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