
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.

من خالل منهجية الخمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة، متكنت مجموعة يف تونس من زيادة الوعي بني األطباء فيام يتعلق 
بتعهدهم باالشعار لدى مندوبيي حامية الطفولة عن أي حاالت التهديد التي يتعرض لها األطفال.

تعنى الجمعية الوطنية لطلبة الطب واألطباء الداخليني Associa-Med  من خالل لجانها املختلفة بحقوق اإلنسان، والصحة العمومية، والقضايا اإلنسانية، وأنشطة التوعية، وتزويد طالب 

الطب باألدوات الالزمة ملستقبلهم املهني ولتويل أدوار فعالة و قيادية يف املجتمع. حرض األعضاء الناشطني بلجنة حقوق اإلنسان والسالم  )SCORP( ضمن الجمعية الوطنية لطلبة الطب 

واألطباء الداخليني – Associa-Med تدريب التكتيكات الجديدة ملنهجية الخمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة. تبعاً للتدريب، عملوا عىل حملة منارصة تركز عىل حامية األطفال يف 

حاالت تهديد )املعرفة يف مثان حاالت حسب مجلة حامية الطفل( وذلك من خالل تعزيز دور األطباء لالشعار عنها وتفعيل مسؤوليتهم القانونية. لتحقيق ذلك، انطلقت الحملة بتنظيم 

حصص لرفع الوعي بني األطباء وطالب الطب يف مختلف أقسام طب األطفال مبستشفيات تونس ويف الجامعة فيام يتعلق بإلتزامها بالبحث عن حاالت التهديد واالشعار عنها.

يف البداية، كان بيان مشكل  Associa-Med واسعا ومعالجا ملسألة واجب اإلشعار من طرف املواطنني بشكل عام. ونتيجة لتكملة خطوة بيان الرؤية وتحديد ساحة املنارصة يف منهجية 

الخمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة، أدركت املجموعة أهمية الرتكيز واستهداف مجموعة معينة من أجل أن تكون الخطة فعالة. قام األعضاء مبراجعة بيان املشكل للرتكيز عىل واجب 

األطباء يف االشعار وقرروا أن أفضل طريقة ملعالجة هذه املسألة هي العمل مع األطباء واملستشفيات بالتعاون مع الهياكل املعنية بالطفل.     

الفيسبوك  الشخصية عىل صفحة  الصورة  التواصل اإلجتامعي، وطباعة ملصقات، وتحديث  اعداد أرشطة فيديو ونرشها عىل مواقع  أنشطة متعددة مثل  املختارة  التكتيكات  تتضمن 

ومرافقتها بجمل لرفع الوعي. كانوا اسرتاتيجيني عند اختيار التكتيكات التي كانت مألوفة وقابلة للتحقيق بالنسبة لهم. كانت الحملة االلكرتونية موازية الحداث حصص توعوية مع األطباء 

واملرتبصني باقسام طب األطفال بتونس الكربى، اتخذت الحصص شكل اجتامع وتقديم يشمل أهداف وإحصاءات املرشوع مع التذكري بدور الطبيب ومسؤوليته يف اإلشعار لدى مندوبيي 

حامية الطفولة عن حاالت التهديد، والتذكري املفصل بطرقه من خالل املوقع عىل االنرتنت أو االتصال بالرقم املجاين أو األرقام الخاصة مبندوبيي حامية الطفولة عند تعطل الوسائل التي 

سبق ذكرها. وقاموا أيضاً بتعليق ملصقات يف املستشفيات وإنتاج فيديو متت مشاركته عىل الفيسبوك. أما املرحلة الثانية فتمثلت يف تنظيم لقاء بني األطراف املعنية باألطفال بهدف مناقشة 

املشاكل والحلول الخاصة باالشعار يف املؤسسات االستشفائية. بدأت بدراسة ميدانية من خالل مقابالت مع مندوبيي حامية الطفولة وبعض األطباء وأعضاء املجتمع املدين. تال الدراسة 

تنظيم لقاء تحرض فيه كل األطراف املعنية من أطباء أطفال وأطباء رشعيني و وأطباء نفسيني لألطفال، وممثلني عن عامدة األطباء، وممثلني عن مندوبية حامية الطفولة، وعن جمعية 

جراحة األطفال، وعن اليونيسيف بتونس،  وعن الجمعية الوطنية لحقوق الطفل، ومديرة الطب املدريس الجامعي يف تونس، ومديرة الطب يف تونس واملديرة العامة للمنظمة الوطنية 

لألرسة والسكان، ملناقشة املشاكل والحلول والخطط املستقبلية لتفعيل واجب 

االشعار لدى مندوبيي حامية الطفولة من قبل األطباء يف مختلف املؤسسات 

االستشفائية. واتفقت األطراف املعنية حلول وتقاسمت تفعيلها وتنفيذها، مع 

متابعة من أعضاء الجمعية Associa-Med. من بني الحلول التي تم اقرتاحها، 

سيتم القيام بإجتامع مع األعضاء لتنظيم حلقات تدريبية يشارك فيها األطباء 

كمدربني لنرش التوعية لدى السلك الطبي، وسيقع اقرتاح ادراج واجب االشعار 

من قبل عامدة األطباء، وسيقع نرش اليات االشعار عىل أوسع نطاق من خالل 

الطبية  واالجتامعات  اللقاءات  يف  الفيديو  ونرش  توزيعها،  يقع  مطويات  طبع 

كجزء من الحملة الجارية. 

قصة نجاح: 
حملة #بكلمة_مني

لحامية الطفل املهدد
»أنا راضية جداً عام تعلمت وعن الخمس خطوات اذ أن اتباعها يسهل 

بشدة احداث واطالق حمالت منارصة، لدرجة أنني أحدث أصدقايئ 

واألشخاص الذين أقابلهم عن هذه املنهجية...ومل تؤثر فقط يف حيايت 

أنني  وأشعر  يْش،  كل  يف  اإلبتكار  أحاول  أن  تعلمت  اذ  كناشطة، 

رصت أنظم أفكاري وأخطط قبل اتخاذ قرارات فأبحث عن املشكلة 

إليها، وسبل  أذهب  أن  أريد  التي  النقطة  تحديد  وأحاول  الحقيقية، 

الوصول إىل تلك النقطة«. 


