
يستطيع برنامج التكتيكات الجديدة مساعدتك عىل
تعزيز مرونتك:

•           نوفر األدوات واملهارات التي تتسم مبرونتها وتساعدك عىل التغيري املنشود و ايضا تخطي املعوقات	
•           لدينا املئات من التكتيكات املوثقة وهي مبثابة إلهام لحملتك.	

تحسني قدرتك عىل اتخاذ إجراءات محدده :

•           تقدم منهجيتنا  اهداف واضحه ومحدد تكون قابلة للتحقيق.	
•           تساعدك منهجيتنا عىل اإلجابة عت  األسئلة الهامة واملتعلقة بتحقيق تغيري ذا أهمية.	

نلهم مدافعي حقوق األنسان ونعزز قدرتهم لتغيريالعامل نحو االفضل. انضمو الينا

فعالية..أصبحنا  أكرث  أصبحت  منهجيتنا  بأن  اآلن  نشعر   „  

نستطيع  لللأدوات  صندوق  ولدينا   ، التفكري  يف  اسرتاتجيني 

أو  أومللروع،  إجتامعات،  لدينا  يكون  عندما  إليه  الرجوع 

ذاتنا  لتطوير  الجديدة  طريقتنا  أصبحت  للنقاش...  قضية  أي 

وتطوير عملنا تتسم بالتطوير املستمر والتقييم ألعاملنا.“

قصة نجاح :

حملة „ضع نفسك يف مكاين“

الخمس خطوات إلسرتاتيجيات  استخدام منهجية  تونس ومن خالل  األفراد يف  استطاعت مجموعة من 
فعالة الضغط عىل املسؤوليني يف رشكه املواصالت للموافقة عىل جعل اكرث محطه مرتو استخادماً يف تونس 

العاصمه مهيئه لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 تعسعى هذه املؤسسات الىدمج األشخاص ذوي اإلعاقة قام عدد من أعضاء الحملة باملشاركة يف تدريب منهجية الخمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة للتكتيكات الجديدة مبا يتزمن 
مع اطالق الحمله، وقد اثر التدريب عىل كيفية نظر القامئني عىل الحمله ملدافعة وكسب تأييد  واملىض قدما يف العمل بناء عىل ما تعلموه. وكنتيجة لنجاح هذه الحملة التزام املسؤولني 
عن قطاع النقل وعىل رأسهم املدير العام لركة نقل تونس عىل جعل خط املرتو رقم 4 األكرث استخداماً يف تونس مهيئاُ لأشخاص ذوي اإلعاقة وجعله خطا منوذجيا كخطوه اولية، 

ووجود النية لجعل املزيد من الخطوط مهيئه قريبا.
 

بدأت الحملة انطالقا من اميانها انه حتى يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول اىل الخدمات العامه، ينبغي عليهم اوالً استخدام املواصالت العامه بإستقاللية ودون مساعدة. وقد 
شارك يف الحمله األشخاص ذوي اإلعاقة ) ذوي اإلعاقة الجسدية، ذوي اإلعاقة البرصية، ذوي اإلعاقة السمعية( ومجموعة من الشبان املتطوعني الذين تم تدريبهم يف مجال النهج املنبي 
عىل الحقوق.ومن خالل استخدام منهجية الخمس خطوات إلسرتاتيجيات فعالة قام اعضاء الحمله بتحديد املشكلة: „ال يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة من مامرسة حقهم يف استخدام 
املرتو بإستقاللية“. ثم قاموا ببناء الرؤية „بيئة مهيئة يستطيع فيها األشخاص ذوي اإلعاقة التنقل بسهولة وإستقاللية“. ما قامو به هو تحديد الفرصة لجعل خط املرتو االكرث استخداما 

مهيئاً، وبعد ذلك اختاروا تكتيكات مألوفه ومجربة ولديهم القدره عىل تنفيذها. ثم بدء تنفيذ خطه العمل
 

ومن التكتيكات التي نفذتها الحمله تم توزيع عريضة يطالب فيها بتهيئه االماكن لألشخاص ذوي اإلعاقة. باالضافه اىل ذلك ويف احد االنشطه تم توفري كرايس متحركة وغطاء للعيون 
وطلب من الشخاص من دون إعاقه محاولة الدخول إىل املرتو لوحدهم وبدون مساعده لتجربة شعور األشخاص ذوي اإلعاقة عند محاولة استخدام وسائل املواصالت. وشارك يف 

هذا النشاط  صحفيني ومسؤويل رشكة املواصالت لزيادة الوعي والتأثريعىل رشكة املواصالت لتنفيذ طلبهم.

„حط روحك يف بالصتي „ والتي تعني „ضع نفسك يف مكاين“هي حملة  نظمتها جمعية مدينة للجميع بالراكة مع منتدى تونس للتمكني الشبايب وبدعم من املنظمة التونسية 
للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمة الدولية لإلعاقة، تركز عىل حقوق املواصالت لأشخاص من ذوي اإلعاقة .

وكنتيجة لنجاح هذه الحملة التزام املسؤولني 
العام  املدير  رأسهم  وعىل  النقل  قطاع  عن 
املرتو رقم  لرشكة نقل تونس عىل جعل خط 
لألشخاص  مهيئاُ  تونس  يف  استخداماً  4 األكرث 
كخطوه  منوذجيا  خطا  وجعله  اإلعاقة  ذوي 
اولية، ووجود النية لجعل املزيد من الخطوط 

مهيئه قريبا.


