
أسئلة عمل 
المجموعات

مناقشة التكتيكات – أسئلة النقاشات: 

تكتيكات » المنع/الوقاية«
ي وقت محدّد، 

ي أماكن محّددة و�ف
ر عىل أشخاص محّددين �ف

ّ
ي تؤث االنتهاكات الطارئة هي االنتهاكات ال�ت

طة أو  ي الشوارع، أو تخريب دور العبادة، أو مضايقات ال�ش
مثل خطاب الكراهية، أو التحرش �ف

االعتقاالت التعسفّية.

ي الحياة الخاّصة أو ع�ب 	 
ي أو �ف ي )بشكل عل�ف

ّ
ي مجتمعنا المحىل

هل نرى انتهاكات »طارئة« تحدث �ف
نت(؟ اإلن�ت

ي 	 
نت، أو �ف عة، عىل سبيل المثال، ع�ب اإلن�ت

َّ
ي أماكن ومناسبات متوق

هل تحدث هذه االنتهاكات �ف
طة، وخالل األعياد الدينية؟ ي مراكز ال�ش

ي أماكن العبادة، أو �ف
الشارع، أو �ف

ي مجتمعنا. هل هناك 	 
ي يمكن استخدامها لمنع االنتهاكات »الطارئة« �ف ي ال�ت إجراءات العصف الذه�ف

أمور يمكننا القيام بها كأفراد، أو مًعا من خالل المجموعات أو المنظمات، أو يمكننا تشجيع اآلخرين 
ي يمكن  طة عىل القيام بها؟ اكتبوا أفكار كم حول اإلجراءات العملّية ال�ت مثل السلطات المحلّية أو ال�ش

ة(. ة )فكرة واحدة عىل كّل ورقة الصقة ملّونة صغ�ي القيام بها عىل أوراق الصقة ملّونة صغ�ي

ة للتوزيــــع الجلسة 6        ورقة ُمعدَّ

أسئلة عمل 
المجموعات

مناقشة التكتيكات – أسئلة النقاشات: 

تكتيكات »الوقف واإلنقاذ«
ي وقت محدّد، 

ي أماكن محّددة و�ف
ر عىل أشخاص محّددين �ف

ّ
ي تؤث االنتهاكات الطارئة هي االنتهاكات ال�ت

طة أو  ي الشوارع، أو تخريب دور العبادة، أو مضايقات ال�ش
مثل خطاب الكراهية، أو التحرش �ف

االعتقاالت التعسفّية.

نت(؟	  ي الحياة الخاّصة أو ع�ب اإلن�ت
ي أو �ف ي )بشكل عل�ف

ّ
ي مجتمعنا المحىل

هل نرى انتهاكات »طارئة« تحدث �ف

هل يمكننا التدّخل لوقف هذه االنتهاكات بأنفسنا أو إلنقاذ الناس؟ م�ت يكون التدخل آمًنا وكيف 	 
يمكننا التدخل؟

ر الناس فقط؟	 
ّ

ي أن نمتنع عن التدّخل وأن نطلب المساعدة ونحذ
م�ت ينب�ف

ي مجتمعنا. هل هناك 	 
ي يمكن استخدامها لوقف االنتهاكات »الطارئة« �ف ي ال�ت إجراءات العصف الذه�ف

أمور يمكننا القيام بها كأفراد، أو مًعا من خالل المجموعات أو المنظمات، أو يمكننا تشجيع اآلخرين 
ي يمكن  طة عىل القيام بها؟ اكتبوا أفكار كم حول اإلجراءات العملّية ال�ت مثل السلطات المحلّية أو ال�ش

ة(. ة )فكرة واحدة عىل كّل ورقة الصقة ملّونة صغ�ي القيام بها عىل أوراق الصقة ملّونة صغ�ي

ة للتوزيــــع الجلسة 6        ورقة ُمعدَّ



أسئلة عمل 
المجموعات

مناقشة التكتيكات – أسئلة النقاشات: 

تكتيكات »طلب المساعدة/التحذير«
ي وقت محدّد، 

ي أماكن محّددة و�ف
ر عىل أشخاص محّددين �ف

ّ
ي تؤث االنتهاكات الطارئة هي االنتهاكات ال�ت

طة أو  ي الشوارع، أو تخريب دور العبادة، أو مضايقات ال�ش
مثل خطاب الكراهية، أو التحرش �ف

االعتقاالت التعسفّية.

ي الحياة الخاّصة أو ع�ب 	 
ي أو �ف ي )بشكل عل�ف

ّ
ي مجتمعنا المحىل

هل نرى انتهاكات »طارئة« تحدث �ف
نت(؟ اإلن�ت

ي أّي من الحاالت قد نحتاج إىل طلب المساعدة ألنفسنا أو لآلخرين، أو تحذير الناس من وجود 	 
�ف

ا ومن قد نحتاج إىل تحذيره؟ هل نعرف كيف نتواصل 
ً
خطر؟ من الذي سُتحدث مساعدته فرق

معهم؟ هل لدينا عالقة معهم ح�ت نتمكن من االتصال بهم بسهولة؟

د من طلب المساعدة ومن تحذير الناس 	 
ّ
ي يمكن استخدامها للتأك ي ال�ت إجراءات العصف الذه�ف

ي الحاالت الطارئة. هل هناك أمور يمكننا القيام بها كأفراد، أو مًعا من خالل المجموعات أو 
�ف

طة عىل القيام بها؟  المنظمات، أو يمكننا تشجيع اآلخرين مثل السلطات المحلّية أو ال�ش
ة ي يمكن القيام بها عىل أوراق الصقة ملّونة صغ�ي   اكتبوا أفكار كم حول اإلجراءات العملّية ال�ت

ة(.  )فكرة واحدة عىل كّل ورقة الصقة ملّونة صغ�ي

ة للتوزيــــع الجلسة 6        ورقة ُمعدَّ


