
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.

قصة نجاح: 
النشطاء الشباب يف تايالند 

يعملون عىل تقدم الدميقراطية

 ، للغايــة  مفيــدة  »التكتيــكات 
حيــث أن العديــد مــن الطــالب 
مجموعــات  بنــاء  يف  يرغبــون 
ــى املنظــات  ــة ، ولكــن حت مدافع
التايالنديــة ال تقــدم هــذه األنــواع 
مــن التكتيــكات بطريقــة ســهلة 
مــن  النقيــض  عــىل  االســتخدام. 
ــع  ــم مــن املوق ــك ، يســهل الفه ذل

االلكــروين«.

بإســتخدام منهجيــة الخمــس خطــوات لإلســراتيجيات الفعالــة للتكتيــكات الجديــدة، متكنــت مجموعــة مــن طــالب الجامعــات يف تايالنــد مــن 

تحديــد هدفهــم بوضــوح وإضفــاء عنــر املرونــة واملفاجــأة عــىل جهودهــم يف مجــال املدافعــة.

مجموعــة مــن الطــالب يف إحــدى الجامعــات يف بانكــوك أعضــاء يف الحركــة الدميقراطيــة الجديــدة، وهــي شــبكة تضــم حــوايل عــرون 

ــة وحقــوق اإلنســان  ــة بالكامــل تعمــل عــىل الدميقراطي ــد. وهــي منظمــة تطوعي ــع أنحــاء تايالن مــن النشــطاء الشــباب مــن جمي

والعدالــه واملســاواة. قــام بروفيســور بتقديــم منهجيــة الخمــس خطــوات لإلســرتاتيجيات الفعالــة خــالل ورشــة عمــل شــهرية حــول 

االعنــف. شــاهد الطــالب مقاطــع فيديــو عــىل املوقــع اإللكــرتوين للتكتيــكات الجديــدة يف حقــوق اإلنســان وقامــو بإســتخدام أنشــطة 

وتكتيــكات بعــد تنزيلهــا مــن املوقــع.

نتيجــة لذلــك، أدرك الطــالب أنــه عــىل الرغــم مــن أن رؤيتهــم هــي تعزيــز الدميقراطيــة يف تايالنــد، إال أن هدفهــم األول هــو تعليــم 

طــالب الجامعــات حقوقهــم يف التعبــري رئيهــم واالحتجــاج، وعليهــم إستكشــاف عــددا مــن التكتيــكات الجديــدة لتعزيــز قضيتهــم. 

وذكــرت أحــد الطالبــات أن بعــض أصدقائهــا يتــم القبــض عليهــم دامئـًـا ألنهــم غــري حريصــني بشــأن اإلجــراءات التــي يتخذونهــا؛ وأنهــم 

يقومــوا بإســتخدام نفــس  التكتيــك اإلحتجــاج يف كل مــرة. األن تعلمــوا أنــه ميكنهــم إســتخدام تكتيــكات أخــرى مثــل حمــالت وســائل 

اإلعــالم االجتامعيــة لتغيــري أقــكار املجتمــع.

ميكــن إســتخدام منهجيــة الخمــس خطــوات لإلســرتاتيجيات الفعالــة 

واملــوارد األخــرى عــىل موقعنــا عــىل اإلنرتنــت ملســاعدة، املنظــامت 

الصغــرية الجديــدة أو العاملــة يف البيئــات الصعبــة. حيــث يتــم رشح 

جميــع خطــوات املنهجيــة بوضــوح، وتتوفــر أوراق العمــل ومقاطــع 

الفيديــو للمســاعدة يف تســهيل التعلــم. جميــع التكتيــكات التــي تــم 

جمعهــا تــم وضعهــا يف قاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث ومتــت ترجمــة 

العديــد منهــا إىل لغــات متعــددة هــذا و يتــم إضافــة تكتيــكات أكــر 

بإســتمرار.


