تعتبر هذه الخطوة خطوة حاسمة في استخدام طريقة االستراتيجية الفعالة للتكتيكات الجديدة .بعد خطوات تحديد المشكلة ،وتصور
المستقبل وفهم ساحة المناصرة والذي قد تم في الخطوات السابقه  ،فقد حان الوقت للتحضير للعمل .نضع في اعتبارنا الرحلة إلى
قمة الجبل ،انه من الضروري وضع األهداف المتوسطة المدى والتي تحدد بشكل اقرب ما سيتم تحقيقه ،والتي من شانها ضمان
الوصول للرؤية االستراتيجية (الوصول إلى الذروة) في إطار ما يمكن انجازه خالل فترة محددة من الزمن (أسبوع ،شهر ،سنة،
عشر سنوات ،وما إلى ذلك).
من هنا تاتي اهمية المعرفة بالتكتيكات الجديدة .ستظهر التكتيكات بشكل مختلف اعتمادا على الحجم ،وقدرة ومصادر المؤسسة.
تجسد التكتيكات كيف يقوم الشخص باحداث تغيير ،في حين أن االستراتيجية تنطوي على القرارات التي يتم من خاللها تحديد اي
من التكتيكات التي سوف يتم استخدامه ،واي من األهداف التي تستحق التركيز عليها واية موارد يمكن تشغيلها (االستفاده منها).
تقوم معرفتنا بالتكتيكات بتشكيل االستراتيجية التي نختارها  .بهذه الطريقة ،ان التفكير التكتيكي ضروري من اجل الدفاع عن
حقوق االنسان.
األهداف:

 تحديد هدف مباشر لتناول المشكلة ( كخطوة أولية في طريق االستراتيجية)
 تحديد فئة مستهدفة للهدف والتكتيكات التي سيتم تنفيذها من أجل المضي قدما في الهدف
المراد تحقيقه.
 استكشاف وتعلم ومشاركة وتبادل اكبر قدر ممكن من التكتيكات
مراجعة المصطلحات:
 التكتيك عبارة عن إجراء محدد أو مجموعة من اإلجراءات المتخذة للتأثير على موقف الفئة المستهدفة .التكتيك هو
"الكيف -العمل الكيفي" المتعلقة بالمضي باالستراتيجية قدما
 ويعتمد نجاح تكتيك ما في الغالب على كيفية استخدامه بالترابط مع تكتيكات أخرى.

 إن التكتيك أداة إجرائية وهي جزء ال يتجزأ من االستراتيجية.
مصادر التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان :اكتشاف افكار لتكتيكات من جميع انحاء العالم.
 أمثلة على كتاب التكتيكات – التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان :مصدر للممارسين.


قاعدة بيانات للتكتيكات يمكن البحث عنها – يتوفر اكثر من  022مثال.
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المنهجية :تحديد مسار التغيير – عملية التغيير
من أجل تحديد مسار االستراتيجية ،فإن على المجموعة ان تصل الى اتفاق بشأن
األهداف الذكية في معالجة مشكلتهم (-Sمحددة  /استراتيجي-M ،وقابلة للقياس -A ،
يمكن تحقيقه R ،واقعي ،و-Tضمن اطار زمني ) .بعد ذلك ،تختار المجموعة الهدف
والتكتيكات التي من األرجح ان تمضي بالهدف الذكي قدما.
أوالً :تحديد هدف ذكي
تقدم التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان للمشاركين أداة تساعدهم على تحديد الهدف األول في رحلة التغيير والتي تسمى ب
"مسار التغيير".
إذا عدنا بالتفكير في الخطوة  ،0بناء رؤية مشتركة ،الحظنا وجود اختالف بين الرؤية واألهداف .في الخطوة  ،0قمنا بتحديد
رؤيتنا من خالل وضع بيان للرؤية .أمّا في عملية صنع مسار التغيير ،سيعمل المشاركون معا لتحليل ساحة المناصرة والموارد
المتوفرة والفئات الممكن استهدافها على طيف الحلفاء والتكتيكات المتنوعة التي يتم استكشافها في الخطوة الرابعة .بينما يقوم
المشاركون بالتفكير االستراتيجي بجميع هذه المعلومات ،سيعملوا معا من خالل العصف الذهني على وضع قائمة باألهداف األولية
الممكنة وتقييم كل منها لتحديد (بموافقة الجميع) الهدف الذي سيكون الخطوة األولى األكثر فاعلية للمضي خطوة قدما نحو الرؤية.
إذا عدنا لصورة الجبل التوضيحية ،تذكر أنّ هنالك العديد من
المحطات الموجودة على طول الطريق عند صعود الجبل.
وللتمكن من االنتقال من نقطة إلى أخري ،نحتاج للتخطيط ووضع
استراتيجيات وتنفيذ تكتيكات مختارة بعناية لتساعدنا على السير
خطوة لألمام نحو رؤيتنا .ولكن لنتمكن من وضع هذه الخطة،
يجب علينا أن نعلم إلى أين نحن متجهون.
هنا تكون أداة مسارالتغيير هامة جدا .وهنا تظهر أهمية العمل من
خالل مجموعات ،فمنظمتكم تحتاج ألن تعمل بشكل جماعي أيضا
مع أي جهة تعمل باتجاه نفس الرؤية .ومع أنّ مسار التغيير الذي
سيصعد بك ألعلى الجبل يشتمل على العديد من األهداف على
طول الطريق ،إال ّ أنه من غير الممكن رؤية جميع هذه األهداف
من البداية .لكن إن لم يتفق الجميع على الهدف األولي األكثر
فاعلية ،سيكون من الصعب البدء بالعمل جماعيا بشكل فعّال.
في "التمرين العملي لفهم مسار التغيير" ،سيرى المشاركون أهمية
وجود أهداف محددة يتفق عليها الجميع عند السعي نحو العمل على
السير نحو الرؤية.
في التمرين الثاني "إعداد مسار التغيير" ،يعمل المشاركون معا
إلجراء عصف ذهني حول األهداف األولية الالزمة لمسارهمُ ،ث ّم
يقومون بتقييم هذه األهداف استراتيجيا واالتفاق فيما بينهم على أي
من هذه األهداف هو األفضل واالستراتيجي والخيار األنسب
للمجموعة للمضي قدما.
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ثانياً :تحديد فئة مستهدفة وتكتيك
األن وبعد قيام المجموعات بتحديد الهدف األول في مسار التغيير ،حان الوقت إلعادة تقييم الفئة المستهدفة المُختارة .في كل مرة
نقوم بها بتحديد هدف جديد في عملنا في حقوق االنسان يكون من الهام جدا العودة إلى ساحة المناصرة وطيف الحلفاء للتأكد من
كوننا نستهدف الفئة التي ستساعدنا على تحقيق الهدف ،وللتأكد أيضا من أننا لم نهمل الفئة التي سيكون لها استجابة ايجابية لجهودنا.
ال تتوقف أهمية مسار التغيير عند تحديد األهداف فقط ،بل تمتد أيضا لتشمل اختيار الفئات المستهدفة التي تساعدنا على تحقيق هذه
األهداف.
ال تنجح جميع التكتيكات مع جميع الفئات المستهدفة .وبمجرد قيام المجموعات بتحديد الفئة المستهدفة األنسب واالستراتيجية ،يكون
من الهام أن تقوم بمراجعة الخيارات المتعلقة بالتكتيكات .يجب أن يتم تقييم التكتيكيات استراتيجيا بصورة مستمرة من حيث مدى
مالئمتهم للفئة المستهدف التي ت ّم اختيارها ومن حيث مقدرة المجموعة ومواردها المتوفرة ومن حيث مدى فعاليتها في تحقيق
الهدف المحدد .في الخطوة  ،5سيقوم المشاركون بمراجعة الهدف المباشر
الشكل رقم 12
والفئة المستهدفة والتكتيكات من أجل إعداد خطة عمل.
االستراتيجية :اعرض برنامج ابتكاري لتدريب
ومن المهم جداً التذكر بأن على الخيارات التكتيكية أن تكون متأثرة بـ :
الشرطة على مؤسسات تدريب الشرطة على
الصعيد الوطني.
• قدرات المجموعة (الموارد ،الحلفاء وشبكات الدعم-الوطني او الهدف الفوري(المسار االستراتيجي) :سيتم تنفيذ
العالمي -والمحددات القانونية..الخ).
البرنامج التدريبي في مؤسسة "واحدة" لتدريب
• االستعداد لتحمل المخاطر (درجة من الخطر).
الشرطة.
• دراسة الخصم (رد محتمل على التكتيك).
• والسياق الذي من الممكن أن يُستخدم فيه التكتيك.
األهداف:
ولقد حان الوقت اآلن كذلك لألخذ بعين االعتبار ليس التكتيكات فحسب ،ولكن الشرطة
األهمية االستراتيجية كاملة بالنسبة للهدف .وبالعودة إلى تعليمات صن تزو مؤسسات تدريب الشرطة.
"اعرف نفسك" ،فقد حان الوقت لألخذ بعين االعتبار قدرة ،وموارد المجموعة
لتشغيل خطة عمل باتجاه الهدف المختار.
هدف بنطاق أضيق:
اذا تم تحديد اكثر من عالقة رئيسية كهدف ،قد ترغب في النظر أوال إذا كان مؤسة تدريب معينة لها تأثير كبير.
الهدف ال يزال واسع جدا .على سبيل المثال" ،وسائل اإلعالم" قد تم اختيارها
او "مؤسسة" حكومية كبيرة .وتكمن وظيفتك كميسر في مساعدة المجموعه التكتيك:
بان تكون محددة الهدافها بقدر االمكان من اجل تسهيل اختيار التكتيك تأسيس شراكة تعاونية مع مؤسسة رئيسية.
المناسب اكثر.
هدف على مستوى أعلى:
رئيس أو ضابط المؤسسة الرئيسية (مذكورا
باالسم).

في الشكل رقم  ،Forum-Asia ،20وهي منظمة في تايالند ،ع ّرفت
ببرنامج تدريبي محوسب وتفاعلي للشرطة في مؤسسات تدريب الشرطة في
تايالند ،وغيرها من الدول في المنطقة .على أية حال ،فقد أدركوا الحاجة أوال
إلى تحديد أي من مجاالت الشرطة التي قد تكون األكثر انفتاحا على تأسيس
الخطوة أو الخطوات األولى:
شراكة تعاونية مع منظمة غير حكومية فيما يتعلق بمثل هذه الجهود .وقد
كان المجال األكثر منطقية لتصويب مثل هذه المحاوالت هو بالتأكيد مؤسسات ضم حلفاء وديين معروفين من الشرطة ممن
لديهم عالقة واتصال بالرئيس أو الضابط
تدريب الشرطة نفسها .وقد قامت بتحديد مؤسسة واحدة تتسم بتأثير هائل
للحصول على المشورة ،ولمساعدتهم في تطوير
على اآلخرين كنقطة جيدة لتركيز الجهود .وكذلك كانت هنالك حاجة بأن برنامج تدريب الشرطة ،وتقديم المنظمة غير
تكون المنظمة أكثر تحديدا فيما يتعلق ليس بالمؤسسة وحدها فحسب ،ولكن الحكومية على الضابط المسؤول.
تحديد البروتوكول المستخدم كذلك ،وباألخص عند التعامل مع مؤسسات تتسم
بالهرمية كالشرطة ،وأن تعرف بأنها كانت بحاجة للحصول على إذن منها
أوال( .هذا مثال على خطوط سهمية الشكل حمراء اللون على الخريطة التكتيكية والتي تشير إلى عالقة "سلطة ونفوذ"  . .وكانت
منظمة  Forum-Asiaقادرة على الحصول على نصيحة جيدة من عالقاتها الودية مع رجال الشرطة للفوز بمثل هذه المعلومة
المهمة كذلك ،وهي "كيفية" تقديم مقترحها ضد هذا الشخص (صاحب النفوذ) لمضاعفة نسب النجاح.
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وبتفكيك الهدف يساعدك ذلك على تحديد أي التكتيكات التي البد من أن تمتثل (تلتزم) لجدول زمني متسلسل لتحقيق غايتك .وفي
المثال المذكور ،احتاجت فورم أيجا لضم عالقاتها الودية مع الشرطة بهدف البدء بعملية تأسيس شراكة تعاونية مع مؤسسة تدريب
الشرطة.

الحاجة لتكتيكات مرنة
لتتمكن من فهم ما تنطوي عليه هذه الخطوة من المنهجية ،يجب تذكر أسباب تركيز التكتيكات الجديدة على أهمية قيام المؤسسات
منظمة بتوسيع وزيادة معرفتها المتعلقة بالتكتيكات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

إن معرفة كيفية القيام بأمر ما ينعكس على ما نعتقد أنه بإمكاننا القيام به؛ حيث تساعد التكتيكات في تحديد
االستراتيجية المتبعة.
تختلف فعالية كل تكتيك باختالف الفئة المستهدفة.
تختلف قدرة التكتيكات في مالئمة مختلف األطراف المعنية /كل تكتيك يالئم نوع مختلف من األطراف المعنية
أنّ المرونة التكتيكية هي مصدر المفاجأة ،حيث أنّ قدرتك على تعديل التكتيكات وتغييرها تفاج الخصم وتربكه.
تعلم التكتيكات المشاركين والمراقبين كيفية االنخراط في العالم من حولهم.
إنّ التكتيكات هي اآلليات التنفيذية لضم المشاركين والحلفاء إلى عمل المنظمة

 .1تفتح التكتيكات أمامنا احتماالت جديدة
إن معرفة كيفية القيام بأمر ما ينعكس على ما نعتقد أنه بإمكاننا القيام به؛ حيث تساعد التكتيكات في تحديد االستراتيجية المتبعة.
عندما يكون تفكيرنا باألمور التي يمكننا القيام به مقيد ومحدد بشكل ضيق ،فنحن نعملل عللى تضلييق أفقنلا بملا يمكننلا إنجلازه .يوجلد
في التاريخ اإلنساني العديد من األمثلة حيث ت ّم استخدام نفس الحل مرارا وتكرارا دون أن ينجح أو ت ّم اسلتخدام تكتيلك جديلد عوضلا
عن السابق  .ان النهوض بحقوق االنسان وحمايته يتطلب مراجعات ومراجعات معاكسة والقدرة على التكيف هو مفتاح النجاح.
مثال :تحدد التكتيكات االستراتيجية (التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان :مصدر للممارسين)
كانت تعاني كلل ملن مؤسسلة باجوبلا لحقلوق الملرأة ومركلز تطلوير وتوثيلق المصلادر
المدنية في نيجيريا في عملها الهادف لرفع الوعي العام حول العنف ضد المرأة .يؤمن
القليللل مللن النيجيللريين أنّ النسللاء تعللاني مللن أنللواع مختلفللة مللن العنللف .لللم يكللن هنالللك
اهتمام بهذه القضية ال من قبل الصلحافة وال فلي اجتماعلات اللدوائر الحكوميلة وال فلي
القوانين.
اسلتفادت المؤسسللات غيلر الحكوميللة ملن األثللر اللذي تقللوم بله محاكمللات فينلا وطوكيللو
واالهتمللام الللذي تحققلله هللذه المحللاكم عالميللا ،وقللرروا بتجربللة شللي آخللر  ،و تنظلليم
محكمة وهمية حول العنف ضد المرأة .وتم تنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد
المرأة.

امراة تدلي بشهاداتها مع احدى الداعمين

قامللت  CIRDDOCبتجربللة محكمللة وهميللة مصللغرة فللي واليللة آمللامبرا فللي جنللوب شللرق نيجيريللا لمعالجللة موضللوع عللام مللن
انتهاكات حقوق اإلنسان .اعتبر هذا الحدث ناجحا ،وجذب العديلد ملن افلراد العاملة واللذي أثلار المزيلد ملن النقاشلات حلول قضلايا
انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام وفي اتصال المرأة بشلكل خلاص  .وقلد بلدى تكتيلك تنظليم محاكملات صلورة تكتيكلا واعلدا .وقلد
القت المحكمة الوطنية النيجيرية حول العنف ضد المرأة التي نظمتها المجموعة الكثير من االهتمام اإلعالمي والعام.
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بعد المحكمة ،انتقلت هذه المشكلة بشكل ظاهر على جدول األعمال العام ،وفتح الطريق لزيادة الطلب الفعلال عللى تكتيكلات اخلرى
حول التعليم العام والضغط .وقد كان حدثا هاما ومحفلزا فلي الصلراع الطويلل ملن أجلل النهلوض جنبلا إللى جنلب وحمايلة حقلوق
المرأة وحقوق اإلنسان في نيجيريا.

 .0تختلف فعالية التكتيك باختالف الفئة المستهدفة
تختلف فعالية التكتيك باختالف الفئة المستهدفة .يجب أن نتعلم كيفية تفصيل تكتيكات تتوائم مع الفئة المستهدفة من خالل إيجاد
التكتيكات التي تؤدي إلى أفضل تأثير على الفئة المستهدفة .عندما ال تنجح التكتيكات في التأثير على الفئة المستهدفة ،يجب أن نقوم
بالتفكير بتكتيكات أنسب وأكثر فاعلية.
مثال :تأثر التكتيكات على األهداف بشكل مختلف
قررت لجنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية في غانلا معالجلة قضلية ملا يعلرف ب
التروكوسي وهو نظام يتم من خاللله حجلز أمهلات وفتيلات صلغيرات قسلر ا فلي
معبد  .وتهب األسر بناتها للمعابد للتكفير عن الذنوب أو الجرائم التي ارتكبها أحد
أفراد األسرة كي يتم الخالص أو وقف الحظ السي الذي تعاني منه األسرة.
وجدت اللجنة أنّ استخدام التشريع لمعالجة هذه السلوكيات قد ال يكون فعّلاال حيلث
كهنة معبد تروكوسي
أنها تحققت من أن هذا العرف يستند إلى معتقدات راسخة ستنتقل إلى السرية إذا لم
يتم التحول عنها طواعية  .لذلك قامت اللجنة بدال من ذللك باختيلار الوصلول اللى الكهنلة ملن منظلور مختللف .قلاموا باشلراك القلادة
المحترمين -على المستوى المحلي واللوطني -فلي حلوار مباشلر ملع الجنلاة ،والضلحايا ،وقلادة المجتملع المحللي اآلخلرين والمجتملع
لتسهيل فهم هذه الممارسة ،في الوقت الذي تتوفر فيله البلدائل والسلبل للتخللي علن الممارسلة بلدون فقلدان الوضلع .ولقلد أدى فهمهلم
الهدافهم الختيار التكتيكات المناسبة .وقد حرر اكثر من  0222سيدة وطفل لغاية اآلن كنتيجة لذلك.

 .0تبني التكتيكات واشراك العديد من األطراف والجهات المعنية
إذا كان مجتمع حقوق اإلنسان يستجيب من خالل طرح تكتيك أو اثنين
إلشراك العامة ،فإننا سنميل إلى أطراف محدودة تناسبها هذه التكتيكات.
وفي الثقافات التي عانت من اإلضهاد  ،تعلم الناس اإلنسحاب من الحياة
العامة .وإلخراط (تحفيز) األطراف في مثل هذه المجتمعات يجب علينا
تقديم تكتيكات تناسب مختلف وجهات النظر.
مثال :بناء العديد من األطراف/الجهات

متطوعون شباب من مؤسسة العفو الدولية ومعهم الهواتف
النقالة من اجل ارسال رسائل نصية

أدركت منظمة العفو الدولية في هولندا أنّ معظم المشاركين في أنشطتها كان يتجاوز عمرهم الثالثين ،ورغبوا بتوسيع مشاركة
الشباب .فقامت باستخدام تكنولوجيا الرسائل القصيرة لجذب أطراف جدد من الشباب خاصة ليشاركوا في حمالتها ضد التعذيب.
وكجزء من جهودهم إلشراك الشباب ،قاموا باإلعالن عن حملتهم من خالل حفالت يتجمع فيها الشباب.
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 .0مرونة التكتيكات هي مصدر للمفاجئة
بينما نحن نكرر نفس التكتيك ،يقوم الخصوم بتعلم كيفية مجابهتنا .خلق مفاجئات يربك
الخصم .عدم المرونة تجعلنا نكرر أفكارنا وكذلك الحال بالنسبة للخصم .بينما تعزز
المرونة التعلم لدى كال الطرفين.

أوتبور! شباب يتظاهرون خارج مركز
الشرطة

مثال :مرونة التكتيكات
أوتبور ،تمثل حركة طالبية في صربيا ،استخدمت المرونة التكتيكية لقتال قمع الدولة تحت نظام ميلوسيفيتش بشكل فعال.وقد قلاموا
بتسمية منهجهم ب "الخطة البديلة" عندما بدأت السلطات الصربية اعتقال المتظاهرين ،قامت حركة أوتبور بتنظيم شأن مظاهرات
ثانوية خارج مراكز الشرطة حيث كانت تقوم تلك المظاهرات.
وقد سمح هذا للناس بالتغلب على خوفهم من المشاركة والحفاظ على النشطاء المشاركين ،وخاصة عند نقطة حاسمة فلي الصلراع.
وقد ساعد ذلك بدوره على انقالب احد قوى النظلام ضلده ،وبالتلالي التحلول فلي ميلزان القلوى .يجلب عللى النلاس ان يرتفعلوا فلوق
الخوف من التحدث اذا ارادوا المشاركة ،خصوصا في جهود التغلب على نظام القمع.

 .5تساعد التكتيكات في إشراك اآلخرين
تعلم التكتيكات المشاركين والمراقبين كيفية المشاركة في العالم" .فبينما نحن نتدرب،
تتعلم العضالت كيفية التحرك ،وتعطي للدماغ فرصة لتحسين أداء عضالتنا" .كلما
تمرنا أكثر كلما أصبح الموضوع أسهل.
مثال :تعليم المشاركين كيفية اإلنخراط والمشاركة في العالم
موقع متحف الذاكرة
فللي جميللع أنحللاء العللالم ،تتحللول النللاس بشللكل غريللزي إلللى أمللاكن الللذاكرة مللن اجللل
التصلالح ملع الماضلي ورسللم مسلار للمسلتقبل .ملن النصللب التذكاريلة إللى االحتفللاالت
الرسمية ،ان الماليلين ملن النلاس حلول العلالم يجتمعلون فلي أملاكن اللذاكرة للبحلث علن الشلفاء والمصلالحة و كيفيلة المضلي قلدما.
الذاكرة هي لغة حرجة وساحة لحقوق اإلنسان .فمن هنا ،من خالل عملية الحفلاظ عللى الماضلي ،حيلث يلتم الحفلاظ عللى أدللة عللى
انتهاكات حقوق اإلنسان وعلى الملأل ،حيلث يلتم مناقشلة األدللة ،وضلروره أن يلتم تطلوير التكتيكلات لمنلع حلدوث ذللك ملرة اخلرى.
وباختصار ،يمكن أن تكون هذه األماكن أدوات لبناء ثقافة دائمة لحقوق االنسان .التحلالف اللدولي لمواقلع الضلمير هلو عبلارة علن
شبكة من المواقع التاريخية في جميع أنحاء العلالم والتلي تسلتخدم املاكن الطاقلة لتعلليم الملواطنين عللى كيفيلة المشلاركة فلي قضلايا
حقوق االنسان .على سبيل المثال ،تخطط عضو ائتالف ميمولاير ابيريتا لفتح متحف الذاكرة في مركز قلديم للتعلذيب واللذي كلان
من شأنه تحفيز المواطنين "على االلتزام بحل مشاكل البلد".
موقع متحف الذاكرة

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  0.4الرخصة العالمية
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 .6التكتيكات هي أنظمة التدريب للمشاركة في عمل المؤسسات
التكتيكات هي األنظمة التي تجعل المشاركين والحلفاء منخرطين بعمل المؤسسة .قد تكون بعض التكتيكات قصيرة المدى وبعضها
اآلخر طويل المدى ،لكنها كأنظمة ،تحتاج جميعها للتخطيط والتنسيق والتوجيه .كما أنها تخلق فرص إلشراك العديد من المواطنين
للتعلم وليصبحوا ملتزمين بعمل المؤسسة أو الحملة .المشاركة على المستوى التكتيكي هو ارض تدريبية ممتازة لألصغر سنا
أوالموظفين الجدد و المتطوعين.
مثال :على التدريب على المشاركة
قام مركز ضحايا التعلذيب ( ،)CVTواللذي انشلأ برنلامج التكتيكلات الجديلدة بتاسليس
التللدريب المكثللف ونمللوذج اإلشللراف لالجئللين لتطللوير القللدرات المحليللة لتللوفير الفهللم
والمهللارات للصللحة النفسللية إلعللادة بنللاء المجتمعللات بعللد االنتهاكللات الكبيللرة لحقللوق
اإلنسلللان .قلللام مركلللز ضلللحايا التعلللذيب بتاسللليس نملللوذج تلللدريبي فلللي مخيملللات غينيلللا
وسيراليون لالجئين من ليبيريا وسليراليون .تسلتخدم الطريقلة تلدريب مكثلف وعمللي ،
العاملين النفسيين لمركز ضحايا التعذيب
ونموذج رقابة مسلتمرة ملن الالجئلين نفسلهم .ويقلوم "أخصلائيي الصلحة العقليلة" ببنلاء
يمارسون مهارة االستماع
القدرات ،وتوفير عالجات فردية وجماعيلة لألفلراد المصلابين نفسليا واسلتخدام مهلاراتهم نحلو إعلادة بنلاء المجتمعلات الخاصلة بهلم
ونظم الدعم .هناك حاليا " 200أخصائي في الصحة العقلية" ومشاركين في هذا التلدريب ،و يعتبرنموذجلا لإلشلراف عللى اآلالف
من الالجئين من جميع األعمار التي تلقت مجموعة واسعة من الخدمات.
الحاجة إلى إبداع تكتيكي:
إنّ اإلبداع التكتيكي هام إلنجاح حمالت حقوق اإلنسان في العالم .بتوسيع نطاق تفكيرنا التكتيكي واالستراتيجي ،يحظى مجتمع
حقوق اإلنسان بفرصة أن يصبح أكثر فاعلية .باختصار:

 مجموعة ضيقة من التكتيكات تؤدي إلى مجموعة محدودة من األطراف ،مجموعة واسعة
من التكتيكات تؤدي إلى وجود مجموعة واسعة من األطراف
 االعتماد بشكل كبير على تكتيك معين فقط ،يؤدي إلى تطبيقه في سياقات خاطئة وغير
مناسبة ويفوت فرصة توسيع الفئات المستهدفة حيث أنّ مرونة التفكير التكتيكي تتيح
الفرصة لتعديل الفئات المستهدفة
 إنّ استخدام تكتيك معين بشكل مفرط ،يشجع الخصم على تطوير استجابة تدافع عن
موقعهم .بينما المرونة التكتيكية تخلق جو من المفاجئة

من المهم مهما كانلت تسلتخدم عمليلات اكتشلاف التكتيكلات  ،ان يكلون هنلاك تركيلز عللى تعزيلز بيئلة غيلر حرجلة لتشلجيع مسلاحة
مفتوحة على تدفق االفكار.
من خالل الخريطة التكتيكية وتمارين طيف الحلفاء ،ستكون المجموعه قد قاملت بتحديلد تنلوع مختللف ملن العالقلات الرئيسلية –بملا
في ذلك الناس ،والمؤسسات الحكومية والغير حكومية ،والمجتمع ومنظمات المجتمع الملدني والجهلات وهلدف محلدد للعملل  .وملن
المفيد والملهم لمجموعتك بان يعكسوا انجازاتهم ومشاركة معرفتهم بماذا تم عمله من خالل انفسهم ومن خالل مؤسساتهم واآلخلرين
لمعالجة التاثيرات والنتائج  .اآلن هو الوقت المناسب للنظر في التكتيكات المهمة والتي قد تقلوم بتحريلك الهلدف المحلدد نحلو الغايلة
المرجوة.
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