
 

 

 

 

 السادسةالجلسة 
ن  التغي�ي   صّناع دورة يني

�
 المحل

 التكت�كات ملصقات
 
 

 مناقشة التكت�كات  
 ص ملصقات التكت�كات والقص

 
  



 
 
 

 

 

 

 
  

سان
ق اإل�

حقو
ت تع��ز 

تكت�كا
 



 
 
 

 

 
 

           

 الطوارئ  تكت�كات
 

ي �ي ع� �ستخدم تكت�كات الطوارئ لمعالجة انتها�ات حقوق  اإل�سان الىت
ي أما�ن محّددة. ُ�ستخدم  

وشك الحصول أو تحصل اآلن ألشخاص محّددين �ن
تكت�كات الطوارئ لمنع االنتها�ات الوش�كة الحدوث، ووقف االنتها�ات الجار�ة 

ر�ن، ولطلب المساعدة أو تحذير األشخاص من الخطر.   و�نقاذ المت�ن
 

ا واسعة النطا  ي   –ق الحاالت الطارئة ل�ست دائم�
فالتعرض لخطاب ال�راه�ة �ن

ر.   الحافلة أثناء االلتحاق بمكان العمل ُ�عّد حالة طارئة للشخص المت�ن
 

 أمثلة ع� "الطوارئ" المرتبطة بحّ��ة الدين أو المعتقد
التهّجمات اللفظّ�ة   –المضا�قات/التحّرش، وخطاب ال�راه�ة، وجرائم ال�راه�ة 

نت ع� سب�ل المثال أو و   لوجه، والتح��ض ع� العنف، ع�ب اإلن�ت
�
جها

واالعتداءات، وتخ��ب الممتل�ات، واالعتداءات ع� دور العبادة، والعنف 
، واالعتقاالت التعسفّ�ة.  ي

 الطائ�ن
 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
 المنع 

ي حاالت محّددة. 
تتضّمن تكت�كات المنع محاولة منع حدوث االنتها�ات �ن

مات   ب ذلك و�النسبة للمجتمعات المحلّ�ة ومنظ�
�
ا ما يتطل ، غالب� ي

المجتمع المدين
ا لردع المعتدين. وقد �شمل ذلك مرافقة األشخاص  ا فعل�� ا جسد�� وجود�
ن لخطر االعتداء، من أجل توف�ي سالمتهم الجماعّ�ة أو مرافقة  المعّرضني

طة للحرص ع� أن �عرف المسؤولون أنّهم �خضعون   األشخاص إ� مرا�ز ال�ش
هم عرضة 

ّ
 لإلبالغ. للمراقبة وأن

 
أّما بالنسبة للسلطات، ف�شمل ذلك وضع أنظمة للمراقبة واإلبالغ لضمان  

، والتعامل معها �شكل   ن ال�شف عن االنتها�ات أو اإلخفاقات من قبل المسؤولني
 مناسب. 

 
  



 
 
 

 

 
ي "محسوم وو�ش" تتحدّث مع جندي إ�ائ��ي 

  PHOTO  EDDIE GERALD /ALAMY STOCK PHOTO عضو �ن

ع� حواجز عسك��ة، إ�ائ�لشهود ع�ان    

ي عام 
،  ٢٠٠١�ن ، قّررت ثالث �ساء إ�ائ�ل�ات مراقبة سلوك الجنود عند حاجز عسكري إ�ائ��ي

ن الضفة الغ���ة  ون بني ن الذين �ع�ب ي منع انتها�ات حقوق الفلسطينيني
 أن �ساعد ذلك �ن

ً
أم�

مة تد� "محسو  ة و��ائ�ل. وتطّورت مبادرتهّن هذە إ� منظ�
�
م وو�ش" باتت تضّم اليوم المحتل

ن العد�د من نقاط التفت�ش كّل يوم.  ٣٠٠  متطوّعة يراقنب

وعندما �حاول الجنود منع األشخاص من العبور أو مصادرة بطاقات ه��تهم، تتدّخل المراقبات 
ا. وهّن يتقّدمن �شكوى إ� كبار  

�
بهدوء ول�ن بحزم، إذا كّن �عتقدن أّن ذلك �مكن أن �حدث فرق

ن  ن ع� فعل األمر  المسؤولني ة، و�شّجعن الفلسطينيني ي الج�ش عندما �شهدن انتها�ات خط�ي
�ن

ي شهدن عليها.  ن كذلك تقار�ر مفّصلة عن االنتها�ات الىت  نفسه. و�ن�ش

ي حقوق اإل�سان 
 New Tactics in Human rights, www.newtactics.orgالمصدر: تكت�كات جد�دة �ن

 
 
 

       



 
 
 

 

 
، أيرلندا الشمال�ة. "جدار السالم"  ن ن عن منطقة الموالني  PHOTO  ANDREW PARSONS / ALAMY STOCK PHOTO الذي �فصل منطقة الجمهور�ني

 تبادل المعلومات من فوق الجدار، أيرلندا الشمال�ة

ي أ��� من 
ي ما ُ�عَرف بـ"المشا�ل"   ٣٥٠٠ل�ت

ا من   ٣٠و�ي عبارة عن  –شخص حتفهم �ن عام�
ي الممل�ة  

ن (الذين ي��دون أن تب�ت أيرلندا الشمال�ة �ن و�ستانت الوحدو�ني ن ال�ب العنف الس�ا�ي بني
ي  

ا حىت �ن ن ال�اثول�ك. تع�ش هذە المجتمعات منفصلة، جسد�� ن األيرلنديني المّتحدة) والجمهور�ني
ن  وتهدف إ� الحّد    أمتار،  ٨و ٣بعض األح�ان، إذ �فصل بينها  "جدران سالم" يبلغ ارتفاعها بني

 من العنف. 

)، كان �مكن للشكوك حول ما �حدث خلف الجدار أن ١٩٦٨ - ١٩٩٨خالل حقبة "المشا�ل" ( 
ي  ن ع� جانىب ا�ت بلفاست" ب��شاء شبكة من المتطّوعني مة "إن�ت تؤّدي إ� العنف. فقامت منظ�

رت لهم هواتف جّوالة للتواصل. وكان المتطّوعون يّتصلون ببع
ّ
ضهم البعض الجدار، ووف

ون معلومات دق�قة، مّما   للتحذير من تفاقم األوضاع ولتبادل المعلومات. وكانوا بعدها ين�ش
ات   يؤّدي إ� الحّد من الشكوك ومنع العنف، ال سّ�ما خالل األحداث الحّساسة مثل المس�ي

 الس�اس�ة. 

ي حقوق اإل�سان 
     New Tactics in Human rights, www.newtactics.orgالمصدر: تكت�كات جد�دة �ن

       

https://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7bC42ECC0E-6007-4F26-B59A-C93B37071BB9%7d&name=andrew%2bparsons&st=11&mode=0&comp=1


 
 
 

 

 

 تكت�ك
واإلنقاذ الوقف  

تتضّمن تكت�كات الوقف واإلنقاذ التدّخل المبا�ش لوقف االنتها�ات الجار�ة ونقل  
ن للخطر إ� بّر األمان.   األشخاص المعّرضني

 
 َ تحّدي األشخاص الذين يتفّوهون بخطاب كراه�ة أو �قومون بمضا�قات وُ�عت�ب

نت أو �شت�ت انتباههم، إحدى الّطرق لمنع حدوث   ي مكان عام أو ع�ب اإلن�ت
�ن

ّ�ة/مادّ�ة لمنع االنتها�ات،  انتها�ات. و�شمل األمثلة األخرى إ�شاء حواجز ��ش
ضة للخ ّ�ة حول دور العبادة المعرَّ طر أو ترك المركبات  مثل �شك�ل سالسل ��ش

ي وسط الط��ق إلبطاء تقّدم العصابات العن�فة أو الم�ل�ش�ات أو الج�ش. 
�ن

ا ما تنطوي هذە التكت�كات ع� مخاطر.   وغالب�
 



 
 
 

 

 
 PHOTO  R.M. Modi / Alamy Stock Photo 

 حما�ة األزواج من مختلف األد�ان، الهند

ي الهند، �قّسم نظام الطبقات التقل�دي الناس إ�  
طبقات تتمّتع بمست��ات مختلفة من  ٤�ن

ن الطبقات واألد�ان   المكانات، باإلضافة إ� الدال�ت (المنبوذين). وتث�ي ال��جات المختلطة بني
ن األد�ان قبل  ا. و�حسب القانون، �جب �سج�ل الزواج المختلط بني ا من  ٣٠است�اًء شد�د� يوم�

ع�ش العد�د من األزواج خالل هذە  موعد الزفاف، و�تّم إخطار العائالت بموض�ع الزواج. و�
ن تحظر   ي خوف من انتقام أفراد األ�ة. هذا وقد أدخلت بعض الوال�ات الهند�ة قوانني

ة �ن الف�ت
 "التحّول إ� دين آخر عن ط��ق الزواج"، مما �عّرض األزواج لخطر االعتقال. 

ن األد�ان والطو  ي الحب" هو اسم حملة لحما�ة األزواج المختلطة بني
ائف المختلفة. "الحّق �ن

طة، وتوف�ي أما�ن سكن آمنة،   ي الحصول ع� حما�ة ال�ش
و�ي تقّدم لألزواج المساعدة �ن

باإلضافة إ� المساعدة القانون�ة لتسج�ل الزواج، وتقد�م المشورة للتعامل مع اإلجهاد. و�دير  
 .  هذە الحملة صحفّ�ان و�جري العمل فيها ع� أساس تطّو�ي

 www.newsclick.inالمصدر: نيوزكل�ك،  
       

 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
والتحذير  المساعدة طلب  

ي كث�ي من األح�ان، ال نمتلك القّوة لمنع االنتهاك بأنفسنا أو إ�قافه. قد نحتاج  
�ن

وري، و�� تحذير   إ� طلب المساعدة من األشخاص الذين يتمّتعون بالتأث�ي ال�ن
نوا من أن �جدوا 

�
ن للخطر، حىت يتمك  األمان. األشخاص المعّرضني

 
ن   ي ذلك القادة الدينيني

، بما �ن ي
�

قد نطلب المساعدة من قادة المجتمع المح�
ن  ن والوطنيني يني

�
ي المجتمع. و�ذا   –المحل

ي تهدئة حاالت العنف �ن
 �ن

ً
للمساعدة مث�

ف عام يرتكب انتها�ات أو �متنع عن التدّخل لوقف االنتهاك، فإّن   كان موظ�
ن طلب المساعدة قد ينطوي ع�  ن أو كبار المسؤولني مطالبة القادة الس�اسيني

ا استخدام وسائل اإلعالم   ي بالتدّخل. �مكننا أ�ض� ع� المستوى اإلقل��ي أو الوطىن
ن للتدّخل.   لطلب المساعدة وممارسة الضغط ع� المسؤولني



 
 
 

 

 
PHOTO  MATYAS REHAK / ALAMY STOCK PHOTO 

 طلب المساعدة لتجّنب أعمال الشغب، الهند

ي عام 
ي  ٢٠٠٧�ن

ي مدينة "بانيبات" �ن
، حاول قومّيون هندوس تنظ�م أعمال شغب مجتمعّ�ة �ن

 تماث�ل آللهة هندوس داخل مسجد كرمز ع� "إعالن المسجد"  
ً
وال�ة "هار�انا". فوضعوا خلسة

كمكان عبادة هندو�ي ح�ث "ظهر" اآللهة الهندوس، وتح��له إ� معبد والتح��ض ع� أعمال  
ثور ع� هذە التماث�ل، أدركت ق�ادة المسجد خطر الموض�ع، فاتصلت ع�  شغب. وعند الع

مة  ن Bhagat Sigh Se Dostiوجه ال�عة بمنظ� مة تعمل ع� تع��ز الحوار بني ، و�ي منظ�
ي المدينة. 

 األد�ان والسالم �ن

ام الهدوء وعدم االحتجاج ألّن هذا قد يؤّدي إ�  ن ا من أفراد المجتمع المسلم ال�ت رّد فعل فطلبا مع�
ن األد�ان، مع قادة من المجتمع   ي مجال الحوار بني

ي تعمل �ن مة الىت عن�ف. وتواصلت المنظ�
ام من دون وق�ع أّي أعمال   الهندو�ي إلزالة األصنام، وتّمت بالفعل إزالة األصنام بكّل اح�ت

 شغب. 

  المصدر: مركز دراسة المجتمع والعلمان�ة ورام موهان روي

       
 PHOTO  BHRN    الوردة الب�ضاء، م�انمار حملة 



 
 
 

 

  التضامن �ضغط ع� السلطات للتّ�ف، م�انمار

ي عام 
: �ن حة تضّم أ��� من ٢٠١٩النّص األسا�ي

�
ن   ١٠٠، وّجهت مجموعة مسل بوذي من القومّيني

ي ثالث 
ن الذين كانوا يتجّمعون خالل شهر رمضان �ن ي "�انغون"، تهد�دات للمسلمني

ن �ن المتطّرفني
ج�بِ زعماء مسلمون محلّيون ع� التوقيع ع�  دور  

�
رَضت عليها عق��ات رسمّ�ة. وأ

ُ
تة ف

ّ
عبادة مؤق

ب�ان وافقوا ف�ه ع� عدم إقامة تجّمعات للصالة، وقامت السلطات المحلّ�ة،  بضغط من 
 العصابة، ب�غالق دور الصالة. 

رة،  فسارع �شطاء ورهبان بوذيون بارزون ع� الفور إ� ز�ارة المجتمعات  ّ المسلمة المت�ن
ي �قودها   ا ب�ضاء كبادرة تضامن معها. وا�تسبت حملة "الوردة الب�ضاء" الىت دموا ألفرادها ورود�

ّ
وق

ي بلدات 
ت �ن ، وانت�ش ا ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي �شكل أسا�ي �شطاء بوذيون شباب، زخم�

ي موازاة ذلك، اتصل قادة من رابطة "أد�ان من أجل السال 
ي م�انمار بوزارة  ومدن أخرى. و�ن

م" �ن
ي غضون 

 ساعة.  ٢٤الشؤون الدين�ة والثقافة، وحّثوا ع� إعادة فتح دور الصالة، وهو ما حصل �ن

ي بورما ، 
 bhrn.org.ukالمصدر: ك�او و�ن، شبكة حقوق اإل�سان �ن

             

 

                

 



 
 
 

 

 تكت�كات التغي�ي 
 

ع القرار. وصانع القرار هو شخص لد�ه �ستخدم تكت�كات التغي�ي 
�
للتأث�ي ع� صنا

ي  
القدرة ع� تغي�ي القواعد، والس�اسات، وطرق العمل. وهناك صّناع قرار �ن

ي المؤسسات العامة مثل المدارس، 
ي ذلك القادة التقل�ديون)، و�ن

الحكومة (بما �ن
كات.  ي المجتمعات الدين�ة وال�ش

 أو المستشف�ات أو نظام العدالة، و�ن
 

ا ع� صّناع القرار الّتخاذ خطوات فّعالة لحّل   تمارس تكت�كات التغي�ي ضغوط�
ط الضوء ع� 

�
ي لهم نفوذ عليها. هذە التكت�كات �سل مشا�ل حقوق اإل�سان الىت

ا ما ُ�ستخدم هذە   ح حلوً� لها. وغالب� قّوة االهتمام العام �شأن المشكالت وتق�ت
ي تركيبة  التكت�كات لمعالجة انتها�ات حقوق اإل�س

ي تدخل �ن ان ط��لة المدى الىت
ن والس�اسات   ر ع� العد�د من األشخاص، مثل تغي�ي القوانني

ّ
المجتمع وتؤث
 وطرق العمل. 

 
: تنظ�م الحمالت والمنا�ة والحوافز  هناك أر�عة أنواع من تكت�كات التغي�ي

 والتحّدي. 

 

 



 
 
 

 

 تكت�ك
الحمالت تنظ�م  
ن ب�جراءات جماع�ة لخلق يتمحور تنظ�م الحمالت حول ق�ام  الناس العاديني

ض ��ش المعارضة العلنّ�ة النتها�ات   ضغط من أجل إحداث تغي�ي ما. وهو �ف�ت
حقوق اإل�سان ع� أوسع نطاق ممكن و�سل�ط الضوء ع� الدعم العام للحلول 

ات�ج�ات   ا من اس�ت ا مهم� حها. وُ�عَت�بَ جذب انتباە وسائل اإلعالم جزء� ي نق�ت الىت
ل وسائل التواصل االجتما�ي أداة رئ�سّ�ة إلبراز الرأي الحمال 

�
ت، و�مكن أن �شك

ي الحمالت. 
 العام وتعبئة المشاركة العامة �ن

 
و�شمل الحمالت جميع أنواع االحتجاج: من تقد�م العرائض وكتابة الرسائل، إ� 

ي الشوارع، واالحتجاج من خالل الغناء أو فّن الشوارع، إ�  
االحتجاجات �ن

ن أو استخدام إ�ماءات �د  التحّر�ات الرم��ة مثل ارتداء مال�س ذات لون معنيّ
مثل إطفاء  – معّينة، إ� إجراءات منّسقة ول�ن بارزة ُتّتخذ من سالمة منازلنا 

ن من اليوم.  ي وقت معنيّ
 األنوار أو ق�ع القدور �ن

 
 
  



 
 
 

 

 
 . ي شوارع دل�ي

ي �ن  PHOTO  SUDIPTA DAS / ALAMY STOCK PHOTO فن احتجا�ب

ن الجنسّ�ة، الهند   فّنانون �حتّجون ع� قوانني

هم مواطنون. وأّي شخص ال �ستطيع 
ّ
م الجميع ب�ثبات أن ا ُ�لز�

�
وضعت الحكومة الهندّ�ة قانون

إثبات ذلك، �خاطر بفقدان جنسيته و�تعّرضه لالحتجاز. وهناك العد�د من الفقراء الذين ال  
�شهادات الم�الد الالزمة إلثبات جنسّيتهم. و�نطبق هذا القانون ع� الجميع. وهناك  يتمّتعون 

ي البلدان المجاورة ذات األغلب�ة  
قانون جد�د آخر �منح الجنسّ�ة لألقلّ�ات المعّرضة لالضطهاد �ن

ن   . وهذان القانونان مجتمعان �عن�ان أّن المسلمني ن المسلمة، مثل الهندوس والسيخ والمس�حيني
 راء قد �صبحون عد��ي جنسّ�ة و�تعّرضون لالعتقال. الفق

ن الجد�دين،  ني
َ
ي احتجاجات واسعة النطاق ضد القانون

ي جميع أنحاء الهند �ن
شارك الفنانون �ن

وحّولوا المساحات العامة عن ط��ق وضع الملصقات فيها، ورسم الجدار�ات، وصنع منحوتة  
 ة، وكتب المحتّجون مطالبهم عليها. ع� شكل خ��طة عمالقة للهند مصنوعة من شبكة حد�د�

 المصدر: الج��رة



 
 
 

 

 

 تكت�ك
 المنا�ة

ا من خالل الحوار خلف   ق المنا�ة باإلقناع، وعادًة ما تحصل بهدوء غالب�
�
تتعل

حات محّددة  ز ع� جعل صّناع القرار �دعمون مق�ت
�
األبواب المغلقة. و�ي ترك

وعادًة ما تعتمد المنا�ة الناجحة ع� للتغي�ي أو يّتخذون إجراءات محّددة. 
ع�ة   ما زادت �ش

�
ي ُتبىن مع مرور الوقت. وكل عالقات الثقة مع صّناع القرار والىت

ە، زاد احتمال النجاح.   "الُمقِنع" وتأث�ي
 

 : ي إقناع صّناع القرار ما ��ي
ي �مكن أن �ساعد �ن  �شمل الحجج الىت

ة حول اآلثار السلبّ�ة للمشكلة ع� -
�
 المجتمع والمعلومات حول مشاركة األدل

ي أما�ن أخرى. 
ح �ن  نجاح الحّل المق�ت

أو   - القرار  صانع  لها  يتعّرض  أن  �مكن  ي  الىت المخاطر  ع�  الضوء  �سل�ط 
ي حالة السماح باستمرار المشا�ل 

 مثل فقدان ماء الوجه.  –مؤسسته �ن
حال   - ي 

�ن القرار  لصانع  بالسمعة  قة 
�
المتعل أو  الس�اس�ة  المزا�ا  ق�امه إبراز 

 .  بمبادرات لدعم التغي�ي

ي المولج   -
ي والقانوين

إبراز أهّمّ�ة صانع القرار باعتبارە المسؤول األخال�ت
  حما�ة رفاه�ة المجتمع. 



 
 
 

 

 
ستان  ن غ�ي لمان، ق�ي  PHOTO  ROBERT WYATT / ALAMY STOCK PHOTO مبىن ال�ب

ستان  ن غ�ي لمان، ق�ي  قادة دينيون �جتمعون للتأث�ي ع� ال�ب

ي عام 
اح إدخال تعد�الت ع� قانون األد�ان �ن ، قّرر زعماء أ��ب سّت طوائف ٢٠١٢عندما تم اق�ت

ا حول حّ��ة الدين أو المعتقد، عرف القادة   ستان التّ�ف. بعد أن كانوا قد تلّقوا تدر�ب� ن غ�ي ي ق�ي
�ن

حات التعد�الت تنتهك العد�د من جوانب حّ��ة الدين أو المعتقد، وقد تخلق  توّترات أن مق�ت
كة وّجهتها إ� اللجنة الحكومّ�ة   ن الجماعات الدين�ة. وأصدرت الطوائف الست رسالة مش�ت بني

حة. و�عدما نظر أعضاء   لمان، تطالبهما فيها ب�لغاء التعد�الت المق�ت للشؤون الدين�ة و�� ال�ب
كة، صّوتوا ضّد إجراء التعد�الت.  ي الرسالة المش�ت

لمان �ن  ال�ب

ستان المصدر: فالد�سالف  ن غ�ي ي ق�ي
ن األد�ان �ن ك بني ه�غاي، المجلس المش�ت  

       



 
 
 

 

 
 PHOTO  BPSOS بلطج�ة مدعومون من الحكومة يهاجمون الدير

 منا�ة دولّ�ة للمجتمعات المحلّ�ة، فيتنام

ي المنا�ة الناجحة وتنظ�م  
ي ع� المستوى الدو�ي أن �ساهم �ن

�مكن لمشاركة المجتمع المدين
ي فيتنام، حاولت السلطات المحلّ�ة ع�  

الحمالت من أجل حقوق الجماعات الدينّ�ة المحلّ�ة. �ن
ن آن"   ١٠٧مدى العقود األر�عة الماض�ة، مصادرة  هكتارات من غابات الصن��ر التابعة لدير "ثني

ة. ا ي السنوات األخ�ي
ي �ن

. وقد تكّثفت حملة االست�الء ع� األرا�ن  ل�اثول��ي

ي عام 
مة استأجرتها الحكومة المحلّ�ة الدير، وهاجمت الرهبان  ٢٠٢٠�ن ، حا�ت عصابات منظ�

ي محاولة لالست�الء ع� الـ
. وقد عمد التلف��ون   ٥٩وال�هنة �ن ي

ا المتبقّ�ة من األرا�ن هكتار�
و�ي   – BPSOSومات كاذبة �شّهر  بالدير. ردا� ع� ذلك، قادت منظمة  الحكو�ي إ� بّث معل

ي الشتات، حملة منا�ة دول�ة وحملة إعالمّ�ة، أّد�ا إ� �شّتت العصابات و��  
مة فيتنام�ة �ن منظ�

ّ قوّي.   حشد دعم دو�ي

    BPSOS, www.bpsos.orgالمصدر: 

 
       

http://www.bpsos.org/


 
 
 

 

 
PHOTO  PACIFIC PRESS MEDIA PRODUCTION CORP. / ALAMY STOCK PHOTO 

ي الدفن، �ي النكا 
 حملة من أجل الحّق �ن

ا من ن�سان/أب��ل  ، بدأت حكومة �ي النكا تفرض حرق جثث جميع ضحا�ا  ٢٠٢٠اعتبار�
دت أّن دفن هؤالء ال �ط�ح أّي    ١٩-جائحة كوف�د

�
ع� الرغم من أّن منظّمة الصحة العالم�ة أ�

من   ١٩-، كان ثلثا ضحا�ا كوف�د٢٠٢١مخاطر. واإلسالم �حرم حرق الجثث. بحلول آذار/مارس 
ا من �شخ�ص إصابتهم 

�
�ات. فقد كان العد�د من الضحا�ا يتجّنبون طلب العالج خوف

�
األقل

وس وحرق جثثهم.   بالف�ي

ن والمنظمات اإلسالم�ة رد ، قّدم عدد من األحزاب الس�اس�ة والمحامني ن ا� ع� هذە القوانني
موا   وع القانون هذا، ونظ� ي من جميع األد�ان التماسات ضّد م�ش

و�شطاء المجتمع المدين
أ�ة بدعوى أمام المحكمة العل�ا. وقد أّدى حرق جّثة طفل   ١١احتجاجات دورّ�ة، وتقّدمت 

ا إ� حشد م ة األد�ان ب��ط عصابات ب�ضاء  ق���
ّ
شاركة عامة أوسع، ح�ث قام مواطنون من كاف

 ع� أبواب محرقة الجثث. 

 alarabiya.net، الع���ة BBCالمصدر: أخبار ال 

 

 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
 الحوافز 

�ة ع� األفراد والمؤسسات  ن مثل المدارس أو أصحاب  –�سّهل التكت�كات التحف�ي
ن  ن األعمال أو المسؤولني اخت�ار الق�ام باألمر الصائب من خالل  –الحكوميني

 تقد�م الحوافز لها/لهم. �مكن أن تكون الحوافز مالّ�ة أو مرتبطة بالجاە والتقدير. 
 

ف بمساهمات المدّرس، أو مجلس إدارة  ي تع�ت �مكن أن �شّجع الجوائز الىت
، ن ي وقف التنّمر أو التمي�ي

، �ن ي كة، أو الزع�م الديىن كما �مكن أن    المدرسة، أو ال�ش
ام بهذە األهداف ع� سب�ل المثال.  ن  �شّجع مكافحة ال�راه�ة ع� االل�ت

  



 
 
 

 

 
PHOTO  FRIEDRICH STARK / ALAMY STOCK PHOTO 

اليون  حوافز إلنهاء �ش��ه األعضاء التناسل�ة األنث��ة، س�ي

اليون  ٩٠صحيح أّن هذە الممارسة أصبحت اليوم غ�ي قانون�ة، إال أّن حوا�   ي س�ي
% من النساء �ن

و�ي ممارسة ثقاف�ة تقل�د�ة لها جذور أقدم من    –قد تعّرضن لتش��ه األعضاء التناسل�ة 
 المس�ح�ة واإلسالم. 

 
�ي الحمالت الشعب�ة مع المجتمعات المحلّ�ة إلعالمها بالمخا طر الصحّ�ة �عمل بعض منظ�

ي تؤّديها النساء  الناجمة عن �ش��ه األعضاء التناسل�ة األنث��ة. و�درك النشطاء األدوار الىت
ها. و�ــهدف ذلك إ� توف�ي حوافز لهؤالء   ي �قمن بهذە الممارسة و�حاولون تغي�ي

المحلّ�ات اللوايت
تحد�د أدوارّهن  النساء لالبتعاد عن هذە الممارسة، من خالل إ�جاد مصادر دخل بد�لة و�عادة 

ي ال تنطوي ع� �ش��ه األعضاء.   كأوص�اء ع� الثقافة التقل�د�ة من خالل طقوس العبور الىت

 The Lancet  المصدر: 

 
       

 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
 التحّدي

هم من   ي بعض األح�ان، تمنع الحكومات أو أصحاب النفوذ الدينيون أو غ�ي
�ن

. و�نطوي  أصحاب النفوذ الناس من ممارسة حقوقهم  اإل�سان�ة �شكل سل�ي
ي ع� الرغم من األعراف أو  التحّدي ع� ممارسة حقوقنا اإل�سانّ�ة �شكل علىن

القيود والحظر غ�ي الرسم�ة أو القانون�ة. وقد تكون االحتجاجات غ�ي القانون�ة 
ا ع� ذلك. ومن األمثلة األخرى ع� التحّدي هناك   �ي المثال األ��� شيوع�

ي التجّمع لممارسة شعائرها الدينّ�ة ع� الرغم الجماعات الدين
ي �ستمّر �ن �ة الىت

ن األد�ان ع�  وع المفروض عليها، وال��جات المختلطة بني من الحظر غ�ي الم�ش
الرغم من حظرها، والتعب�ي ال��ــــح عن اآلراء المحظورة ع� الرغم من طابعها  

 ّ ا ما تكون هذە التكت�كات خط –السل�ي ا. مثل اإللحاد. غالب� ة جد�  �ي
  



 
 
 

 

 
PHOTO  ASIANET-PAKISTAN / SHUTTERSTOCK 

، با�ستان 
�
 مساحات آمنة للنساء المتحوالت جنس�ا

ون ع� الع�ش ع�   ي با�ستان من قبل أ�هم وُ�ج�بَ
ا �ن ن جنس�� ا ما يتّم رفض المتحّولني غالب�

ن  التسّول، أو الرقص، أو الدعارة. وع� الرغم من عدم وجود قيود رسمّ�ة ع�   حضور المتحّولني
ا فيها.  ن جنس�� ا ما يتّم رفض استقبال المتحّولني ه غالب�

ّ
ا إ� أما�ن العبادة، إال أن  جنس��

ا األعراف من خالل فتح أّول مدرسة  ي ضوا�ي إسالم أباد، تحّدت إحدى المتحّوالت جنس��
�ن

ا، وتوف�ي مساحة آمنة لهم للحصول ع�  ن جنس�� ي البالد للمتحولني
التعل�م وتعميق  دينّ�ة �ن

ي  
 �ن

�
ن جنس�ا " أّول كن�سة للمتحّولني ي ي الوقت نفسه، افتتحت    قّس�سة من "كرا��ش

إ�مانهم. و�ن
ي ال�ن�سة السماح لها باستخدام حرم ال�ن�سة. 

لها بعد أن رفض مسؤولون �ن ن  م�ن

  "عندما نذهب إ� ال�نا�س األخرى، �طلبون مّنا حلق شعرنا قبل الدخول." 

 gandhara.rflerl.orgالمصدر:     

       



 
 
 

 

 

                

البناء تكت�كات  
تتمحور تكت�كات البناء حول العمل ط��ل األمد لبناء "ثقافة" حقوق اإل�سان.  

ي العمل من أجل مجتمع ح�ث الجميع:   هذا �عىن
 

ا.  - ي نتمّتع بها جم�ع�  �عرف ما �ي حقوق اإل�سان الىت
ام حقوق اإل�سان  - ا. �عت�ب اح�ت ا وصح�ح� ا طب�ع��  أمر�
ام حقوق اإل�سان وحمايتها  - ي اح�ت

أ�ان مدّرس(ة)، أو عن�   –�فهم دورە �ن
 . ي ّع(ة)، أو رجل/امرأة أعمال، أو زع�م ديىن طة، أو م�ش  �ش

�عرف ك�ف �دافع عن حقوقه وحقوق اآلخ��ن وماذا �فعل إذا تّم انتهاك   -
 الحقوق. 

 
، خلق هذا الن�ع من "الثقافة" هو عمل�ّ إّن  ة ط��لة المدى تتضّمن بناء الو�ي

ن عاّمة الناس وداخل جميع مؤسسات  والمشاركة، والمهارات والشبكات بني
ا مسبقة للتغي�ي ع�  وط� المجتمع العاّمة والخاصة. وتخلق تكت�كات البناء �ش

/واع� ن ن ومؤسسات واعني نة.  ةشكل مواطنني
�
/ممك ن نني

�
/مشاركة وممك ن  ومشاركني



 
 
 

 

 

 تكت�ك
الو�ي  بناء  

ي المجتمع بحقوق اإل�سان هو الخطوة األو� نحو بناء 
إّن توع�ة كّل فرد �ن

ي  ا ما ال �عرف الناس ما �ي الحقوق الىت مجتمع يتمّسك بهذە الحقوق. وغالب�
�عات الوطن�ة. وغ�اب   –يتمّتعون بها  ا للت�ش ا للمعاي�ي الدول�ة أو وفق� إّما وفق�

فات المسيئة من قبل الحكومة أو  الو�ي هذا هو ما �دفع الناس إ� قبول الت�ّ 
ي المجتمع، أو تحّملها أو تجاهلها. 

ها من القوى �ن  الطبقة الحا�مة أو غ�ي
 

 �شمل هذا التكت�ك بناء الو�ي حول: 
 حقوق اإل�سان كمفهوم -
ي يتمّتع بها الناس  -  الحما�ة الدول�ة والوطن�ة الىت
ر ع� ح�اة  العد�د من قضا�ا حقوق اإل�سان ع� مستوى المجتمع   -

ّ
ي تؤث والىت

 . ن  الناس العاديني
 

ا المستخدمة لتع��ز حقوق  بناء الو�ي هو أحد األسال�ب األ��� شيوع�
ي مساعدة الناس ع� إدراك أهمّ�ة حقوق  

اإل�سان. و�كمن التحّدي األبرز �ن
ب ع� 

�
ل أداة �ساعدهم ع� التغل

�
ي ح�اتهم وك�ف �مكن أن �شك

اإل�سان �ن
 االنتها�ات. 



 
 
 

 

 
PHOTO  GUISEPPE MASCI / ALAMY STOCK PHOTO 

ان�ا ن  التوع�ة من أجل بناء السالم، ت�ن

ي ق��ة "ك�انجا" كن�سة، قام بعض أعضاء المجتمع المسلم الذي �شكّل 
عندما بىن المس�حّيون �ن

ا، ع� الرغم من وجود العد�د من المساجد   ة احتجاج� ت أمامه مبا�ش
ّ
األغلبّ�ة ببناء مسجد مؤق

ي البل
ن الذين تجمعوا لالحتجاج، وتطّور تبادل التهم إ�  �ن ن والمسلمني ن المس�حيني دة. و�شأ نزاع بني

 . ن ن الطرفني  عنف جسدي بني

ا تعمل  ي الق��ة أمضت شهور�
ن األد�ان �ن كة بني ن األد�ان لجنة مش�ت ل مركز زنجبار للحوار بني

�
شك

ي 
اع. وقام أعضاء المركز بتع��ف الناس ع� الحّق �ن ن  حّ��ة الدين أو المعتقد  جاهدة إلنهاء ال�ن

 . ن ع� التعا�ش السل�ي ي النها�ة، وافق أعضاء المجتمَعني
 وأوضحوا  مدى أهميته. و�ن

ن  ن المسلمني ��ة ع� بناء السالم بني ن األد�ان جاهدة لتوف�ي ال�ت كة بني "تعمل اللجان المش�ت
ي زنجبار ". 

ن هنا �ن  والمس�حيني
ن ا ي مركز زنجبار للحوار بني

  ألد�انهدا�ا دود ,عضو �ن

ن األد�ان      المصدر: مركز زنجبار للحوار بني

       



 
 
 

 

 
 PHOTO  TAADUDIYA  دال�ا ورو�دا أثناء الصالة. 

ا، لبنان  الصالة مع�

ي عام 
وت، تحدي الخطاب ٢٠١٥�ن ، أرادت "دال�ا"، و�ي شابة من الطائفة الش�عّ�ة من ب�ي

ن السنة  ن المسلمني والش�عة. فسألت ع�ب الف�سبوك إذا كانت هناك  واالنقسامات الطائفّ�ة بني
. استجابت "رو�دا" لطلبها، فذهبتا   ّ ي ي مسجد ش��ي وآخر سىن

ي الصالة معها �ن
امرأة سنّ�ة ترغب �ن

ن ع� ف�سبوك. وقد تلّق�ا ردود فعل متباينة، ول�ّنهما نجحتا  ا، وشاركا صور كلتا ال��ارتني �ا مع�
�
وصل

ي ��ش الو�ي ولفت االنتباە إ� ا
ي �ن

. بعد �سعة أشهر، تواصل رجل سعودي �ع�ش �ن ي
لجدل الطائ�ن

ه يرغب بتطبيق فكرتها مع  
ّ
م� مع "دال�ا"، وأبلغها أّن ما قامت به كان مصدر إلهام له وأن

 .  صديق مس��ي قب�ي

ي المجتمع يبدأ �شخص واحد". 
 "�حتاج كّل شخص إ� الق�ام بخطوة واحدة. أّي تغي�ي �ن

 رو�دا 

 www.taadudiya.com  المصدر: تعدد�ة

 
       

 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
المشاركة بناء  

ز هذا التكت�ك ع� مساعدة الناس ع� االنتقال من مجّرد الو�ي بالحقوق إ� 
�
يرك

العمل ع� إحقاقها. وهو ينطوي ع� توسيع قاعدة األشخاص المستعّدين لرفع  
الصوت والعمل من أجل تع��ز حقوق اإل�سان، باستخدام أّي من هذە  

ي  ي الرّد ع� االنتها�ات الىت
ي هذا إ�جاد طرق للناس للمشاركة �ن التكت�كات. قد �عىن

يرونها أو اإلبالغ عنها، أو ر�ط الناس بأ�شطة تنظ�م الحمالت، أو �شج�عهم ع� 
ي تقّدم الدعم النفس امج الىت ي برامج توع�ة المجتمع أو ال�ب

اجتما�ي  -التطّ�ع �ن
 والماّدي للضحا�ا. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 PHOTO  PROSTOCK-STUDIO / SHUTTERSTOCK 

 حشد الناس إلظهار التضامن، كندا

ي أعقاب  ف
ي �سبة الهجمات ع� المواقع الدين�ة. �ن

ا �ن ة شهد العالم ارتفاع� ي السنوات األخ�ي
ي "كيب�ك"، احتشد مؤمنون من المجامع اليهود�ة وال�نا�س والمعابد 

هجوم ع� مسجد �ن
ا معها.  ي "تورنتو" (مدينة كند�ة أخرى) تضامن�

لوا حلقات سالم حول المساجد �ن
�
المحلّ�ة وشك
ا  وكانت هذە  ا يهود�� و�ــــج الذين أحاطوا كن�س� ي ال�ن

ن �ن الفكرة مستوحاة من الشباب المسلمني
ي الدنمارك المجاورة.   

 بحلقة سالم، بعد هجوم ع� كن�س يهودي �ن

 أن نرى الناس هناك 
ً

ن فع� ، وأتباع د�انات أخرى،   –" إنه أمر مطمنئ ن من يهود، ومس�حيني
ن  ا بالمجتمع المسلم".  –أو أشخاص ل�س لديهم دين معني  يهتّمون حق�

، إمام مساعد، المركز اإلسال�ي للمعلومات والدعوة، تورنتو   إل�اس ع�ي

    CBCالمصدر: أخبار 

 
 
       

 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
المهارات بناء  

ا ما �فتقر أصحاب النوا�ا الحسنة إ� المهارات أو الثقة الالزمة لتع��ز حقوق  غالب�
ن الذين �حتاجون إ� المهارات  اإل�سان. وهذا ينطبق ع�  األشخاص العاديني

ن   ا ع� المسؤولني ي المجتمع، ول�ن أ�ض�
ي تع��ز الحقوق �ن

والثقة للمشاركة �ن
 ، ن ، وع� رجال األعمال، وقادة المجتمع، والزعماء الدينيني ن ن الحكوميني فني والموظ�

الذين يتحّملون مسؤول�ة حسن س�ي مختلف جوانب الح�اة المجتمعّ�ة. 
ي �مكن أن يتعّرض فيها الناس النتها�ات  و�نطبق ذلك أ�ضا ع� الس�اقات الىت

 الحقوق. 
 

ي بعض األح�ان، �ستمّر انتها�ات حقوق اإل�سان ألّن قادة المجتمع 
�ن

ن �ستمّرون بالق�ام باألمور "بالط��قة المعتادة" وال �عرفون ك�ف�ة  والمسؤولني
ي حما�ة 

الحقوق. ومن التكت�كات  الق�ام بها �شكل مختلف، بطرق �ساهم �ن
، مساعدة الناس ع� ا�تساب المهارات و��جاد طرق جد�دة  ا للتغ�ي المهّمة جد�

 وعملّ�ة وواقعّ�ة للعمل تح�ي الناس �شكل أفضل من األذى. 

 



 
 
 

 

 
ي مهرجان تقل�دي بالمكس�ك. 

ن �شارك �ن  PHOTO  ARTERRA PICTURE LIBRARY / ALAMY STOCK PHOTO امرأة من السكان األصليني

 تعلم مهارات الدفاع عن الحقوق، المكس�ك 
 

ي بتدر�ب أعضاء المجتمعات 
�

ي المجتمع المح�
ن عن حقوق اإل�سان �ن تقوم شبكة المدافعني

ة لرصد حقوق اإل�سان الخاّصة بها والدفاع  األصل�ة الذين ترّشحهم المجتمعات ال��ف�ة الفق�ي
ي مجال حقوق اإل�سان وا�تساب المهارات العملّ�ة، مثل  عنها. هم �حصلون 

ع� تدر�بات �ن
ي واستخدام ال�مبيوتر. 

 التص��ر الفوتوغرا�ن

ة بالف�ديو والصور، ورفع الشكاوى  
�
عندما تحصل االنتها�ات، �قوم هؤالء بجمع الشهادات واألدل

ون لإلفراج عن  إ� الحكومة، و�بالغ الصحافة ومجموعات مراقبة حقوق اإل�سان. وهم �سع 
از�ة عندما تكون    و�عرفون ك�ف يتقدمون بطلبات التخاذ إجراءات اح�ت

�
المحتج��ن ظلما

ي  
انتها�ات حقوق اإل�سان وش�كة. وُتظهر تج��تهم أّن المجتمعات المهّمشة �مكن أن �شارك �ن

 للدفاع عن حقوقها. 

ي حقوق اإل�سان، 
  www.newtactics.orgالمصدر: تكت�كات جد�دة �ن

 
 
 

       



 
 
 

 

 

 تكت�ك
الشبكات بناء  

تظهر األبحاث أّن أفضل سب�ل للتغي�ي هو من خالل شبكات األشخاص 
كة ومتكاملة   ي يّتخذون/تّتخذ إجراءات منّسقة ومش�ت مات الذين/الىت والمنظ�

مات داخل  ن األشخاص والمنظ� ك. �مكن بناء الشبكات بني لتحقيق هدف مش�ت
ا بناء الشبكات ل��ط المنظمات ع� المستوى   المجتمعات، ول�ن �مكن أ�ض�

 . ي بالمستوى الدو�ي ، والمستوى الوطىن ي ي بالمستوى الوطىن
�

 المح�
 

ن القطاعات  مع مجتمع األعمال  –من شأن بناء تحالفات ع�ب المجتمعات أو بني
ن المجتمعات الدين�ة  ا جد� –ع� سب�ل المثال أو بني دة من  أن �خلق أنواع�

ي �مكن أن   ما ا�سع نطاق اإلجراءات الىت
�
ما اّ�سع نطاق الشبكة، كل

�
. فكل التأث�ي

ي  ا ع� ك� العزلة الىت عّيتها. و�ساعد الشبكات أ�ض� تّتخذها وزاد نفوذها و�ش
ي مجال حقوق اإل�سان وتقل�ل 

/العاملة �ن ن مات العاملني �شعر بها األفراد والمنظ�
ي يواجهونها/تواجهها.   المخاطر الىت



 
 
 

 

 
ي األمم المتحدة، جن�ف 

ن �ن  PHOTO  IRAQI WOMEN’S NETWORK  أعضاء من شبكة �قّدمن إحاطة لدبلوماسيني

 التواصل الشب�ي من أجل حقوق النساء، العراق

ي عام 
ي الجد�د �ن

حت المحكمة العراق�ة العل�ا المرسوم  ٢٠٠٤أثناء ص�اغة الدستور العرا�ت ، اق�ت
ن األحوال الشخص�ة المدن�ة. شبكة النساء   ١٣٧ �ي كأساس لقوانني رس الفقه ال�ش

�
الذي �ك

مات المجتمع  ١٠٠العراقّ�ات �ي تجّمع ع� مستوى البلد �ضّم أ��� من  منظمة من منظ�
ّع زوا  ن و��ش ت الشبكة أّن المرسوم يرّسخ التمي�ي . اعت�ب ي

ف، فنّسقت المدين ج األطفال وجرائم ال�ش
ي استمّرت حىت تم سحب الماّدة من  حملة ضخمة من االحتجاجات وحمالت المنا�ة الىت

شح لالنتخابات  التداول. وتقوم الشبكة اليوم بتوع�ة النساء بحقوقهن، و�شج�عهّن ع� ال�ت
 المحلّ�ة والوطن�ة، وتدر�بهّن ع� إدارة الحمالت الس�اس�ة. 

ا أع� للمطالبة بحقوقنا، و�ساعدنا ع�   ا قّوة حق�ق�ة وصوت� "�منحنا العمل مع�
 تحقيق عدالة حق�ق�ة". 

ي شبكة النساء العراق�ات 
، منّسقة �ن ي

 أمل كبا�ش

  www.wilpf.orgالمصدر: الرابطة النسائ�ة الدول�ة للسلم والح��ة 
 

 
       



 
 
 

 

 
ي  

ي ق��ة �ن
ي محّطة لضّخ الم�اە �ن

 PHOTO  JOERG BOETHLING / ALAMY STOCK PHOTO  �شات�سغار �ساء �ن

ي �شات�
سغار، الهندالدفاع عن حّ��ة الدين أو المعتقد �ن  

ل حوا� 
�
ي تدر�ب حول حّ��ة الدين أو المعتقد، شك

ي وال�ة   ٢٥بعد المشاركة �ن
ا �ن شخص�

�شات�سغار بالهند مجموعة تجتمع بانتظام وتعمل ع� حما�ة ح�ّ�ة الدين أو المعتقد  
ي الوال�ة. 

 للمجتمعات المس�ح�ة �ن

ي ال
ي األقلّ�ات الدين�ة من النبذ االجتما�ي �ن

ي �شات�سغار،  عادًة ما تعاين
مناطق ال��ف�ة من الهند. �ن

واجه أحد األشخاص الذي اعتنق المس�ح�ة صع��ات عندما الت�ت أفراد من ق��ته لمناقشة  
موض�ع حرمانه من الخدمات األساسّ�ة مثل الطعام والم�اە، كط��قة إلجبارە ع� مغادرة الق��ة. 

ن  ن وتحّدثت معهم عن ولدى سماعها بهذا الموض�ع، اتصلت المجموعة بالقرو�ني المحلّيني
ي استهداف األفراد  

ه من غ�ي القانوين
ّ
ًة إ� أن ي �كفلها الدستور لهذا الرجل، مش�ي الحّ��ات الىت

ي  
ي إلبالغهم بالتطّورات. �ن

طة كإجراء وقايئ �سبب عق�دتهم. كما تواصلت المجموعة مع ال�ش
ي خططهم. 

ا �ن ي قدم�
 النها�ة، قرر القرو�ون عدم الم�ن

 www.stefanusalliansen.no ف ست�فانوس الدو�ي المصدر: تحال
 

 
             

https://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b9C37EEB2-4FFF-48D5-8F14-572DC0033673%7d&name=Joerg%2bBoethling&st=11&mode=0&comp=1


 
 
 

 

 

                

ي  تكت�كات
التعا�ن  

ي   ة الىت ة أطول بكث�ي من المعاناة المبا�ش �ستمّر تأث�ي انتها�ات حقوق اإل�سان لف�ت
�سبّبها االنتهاك نفسه. فقد تتدّمر األرواح والمجتمعات بفعل الصدمات،  

والمصاعب االقتصاد�ة الناتجة عن االنتها�ات، وفقدان الثقة. ترتبط تكت�كات  
ي وتحقيق العدالة  

ي بما نقوم به لمساعدة األفراد والمجتمعات ع� التعا�ن
التعا�ن

 والمصالحة بعد حدوث االنتها�ات. 

وتتضّمن هذە التكت�كات تقد�م الدعم العم�ي مثل السكن اآلمن أو االستشارة، 
ة لإلجراءات القانون�ة،  وتوثيق اال 

�
نتها�ات لضمان عدم التس�تّ عليها، وجمع األدل

ي الحصول ع� العدالة والتع��ض، و�ح�اء  
و�ذل الجهود لمساعدة الضحا�ا �ن

 ذكرى االنتها�ات. 
ها 

ّ
، إال أن ي

ي الما�ن
ي حدثت �ن ز ع� األمور الىت

�
ع� الرغم من أّن هذە التكت�كات ترك

ي منع ا 
ا �ن ا مهم� ي المستقبل. ف�ي تقّوي المجتمعات تلعب دور�

النتها�ات �ن
ي وضع حّد لإلفالت من العقاب الذي �سمح بعدم معاقبة  

رة، و�ساهم �ن ّ المت�ن



 
 
 

 

اف بآالم الضحا�ا وعائالتهم و�ح�اء   ي االنتها�ات، وتخلق مساحة لالع�ت مرتكىب
 ذكراهم. 

 

 تكت�ك
سوالنف المادي الدعم  اجتما�ي -

يتعّرضون النتها�ات حقوق اإل�سان إ� دعم فوري  قد �حتاج األشخاص الذين 
ا ع� ما حدث.  و�� دعم ط��ل األمد. و�ختلف ن�ع الدعم المطلوب اعتماد�

فع� سب�ل المثال، قد �حتاج الفرد إ� شخص �جلس معه عند تعّرضه  
لصدمة، أو إ� رعا�ة طبّ�ة، أو مكان آمن لإلقامة ف�ه. وقد �حتاج األشخاص 

ت و�� طعام، بينما �حتاج الذين نزحوا �
ّ
سبب العنف إ� مكان سكن مؤق

 األشخاص الذين �عانون من الصدمات إ� دعم نف�ي ط��ل األمد. 
 

�مكن الوصول إ� العد�د من الموارد الالزمة لرعا�ة الناس من خالل شبكات  
الدعم غ�ي الرسم�ة داخل المجتمعات. و�مكن أن �ساهم تع��ز أنظمة الدعم 

ي الوقت نفسه، من غ�ي الرسم�
ي بناء قدرة المجتمع ع� الصمود. �ن

ة هذە �ن
ت 

�
ن الذين انُتهك المهّم مطالبة الدولة بتحّمل مسؤول�اتها برعا�ة المواطنني

 حقوقهم. 



 
 
 

 

 
 PHOTO  DENYS SMYRNOV / ALAMY STOCK PHOTO 

 اليوغا والصداقة للنساء الناج�ات من داعش، العراق

ر دينهم بتقال�د ما قبل اإلسالم والتقال�د  اإلي��ديون
ّ
ي شمال العراق، يتأث

هم جماعة دينّ�ة إثنّ�ة �ن
اإلسالم�ة والمس�ح�ة والزرادشت�ة. يتعّرض األي��ديون لالضطهاد منذ قرون، وكان آخرها من 

 قبل تنظ�م الدولة اإلسالم�ة (داعش). 

ي عام 
 ٢٠١٤�ن

�
�ي داعش وأ

�
ت ع� اعتناق اإلسالم. نجحت  ، تّم أ� "ع��زة" من قبل مسل َ ج�ب

ي الهروب بعد 
ي من إجهاد ما بعد الصدمة وتجد الح�اة بدون  ٤"ع��زة" �ن

سنوات، ول�ّنها تعاين
ي عام 

ي فّر معظم أفرادها إ� ألمان�ا، صعبة للغا�ة. �ن ، انضّمت إ� صّف يوغا  ٢٠١٩عائلتها، الىت
مة غ�ي حكوم�ة محلّ�ة تد�  مه منظ� ر WEPOتنظ�

ّ
هذە الصفوف مساحة آمنة للنساء  . وتوف

ي بيئتهّن الجد�دة. 
خاء ومناقشة مشاعرهّن وتك��ن صداقات �ن  النازحات لالس�ت

 "�ساعدنا ذلك ع� الهروب من واقعنا. لقد كّونت صداقات هناك".  
 ع��زة

 www.kurdistan24.net المصدر: 
 
 
       



 
 
 

 

 

 تكت�ك
االنتها�ات  توثيق  

ض توثيق  االنتها�ات إ�شاَء سجّل دائم وعام النتها�ات حقوق اإل�سان  �ف�ت
، أو توثيق اآلثار   ن ي موقف معنيّ

ي هذا توثيق حق�قة ما حدث �ن وعواقبها. قد �عىن
ي الحقوق أو تحّد منها أو  

ن �ن ّ ي تم�ي ن والس�اسات وطرق العمل الىت السلبّ�ة للقوانني
 تنتهكها ع� نطاق أوسع. 

 
ا أساس��  َ التوثيق أمر� ّ ع� انتها�ات حقوق اإل�سان  ُ�عت�ب ا لضمان عدم التس�ت

ا للعد�د من التكت�كات األخرى. و�مكن استخدام القصص   ا مهم� ل أساس�
�
و�شك

ي تّم جمعها:  ة الىت
�
 واألدل
ي الس�ي لتحقيق العدالة والتع��ض للضحا�ا من خالل اإلجراءات   -

�ن
 القانون�ة. 

 لمساعدة الضحا�ا ع� إح�اء ذكرى ما حدث.  -
 عمل المنا�ة إلقناع صان�ي القرار بمعالجة أسباب االنتها�ات. كأساس ل -
ي الحمالت.  -

 توع�ة الجمهور بالمشكالت وحشد الناس للمشاركة �ن
 
 



 
 
 

 

 
    NAHLA CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCHPHOTO يناقشون عملهم  PRVIمتطّوعون من مجموعة 

 توثيق جرائم ال�راه�ة، البوسنة والهرسك

ي نها�ة حرب البوسنة عام 
. أصبحت بعض ١٩٩٥�ن ي للبالد �شكل كب�ي ، تغ�يّ المشهد الديىن

المناطق ذات األغلب�ة المسلمة ذات أغلب�ة مس�ح�ة والعكس صحيح. ما زالت التوّترات اإلثنّ�ة 
ن للخطر حىت   والدين�ة قائمة، وال يزال األشخاص الذين �عودون إ� مناطقهم األصل�ة معّرضني

 اليوم. 

PRVI  ن الذين �ستخدمون التقار�ر من وسائل اإلعالم المحلّ�ة �ي مجموعة من المتطّوعني
والوطن�ة الموثوقة لتوثيق انتها�ات حّ��ة الدين أو المعتقد. �قوم هؤالء بـتصن�ف األحداث 
ي البوسنة و�� الهيئات  

ي قائمة سن�ّ�ة يرسلونها إ� السلطات ووسائل اإلعالم �ن
وتجم�عها �ن

ة. و�ؤمن المتطّوعون أّن �سل�ط الضوء ع� األحداث داخل البالد وخارجها �مكن أن  الدول�
 . ا من أجل التغي�ي  �خلق ضغوط�

ا."   � ا، مهما بدا صغ�ي
�
 "أعتقد أّن كّل ما نقوم به ُ�حِدث فرق

 PRVIأمينة، متطّوعة من مجموعة 
 

��ة والبحوث         المصدر: أمينة فرل�اك ومركز نهال لل�ت



 
 
 

 

 
ن بالقيود المفروضة ع� حقّ     ي م�انمارالفتة ُتعلم المسلمني

   BHRNPHOTO  هم بالدخول إ� إحدى قرى وال�ة شان �ن

 توثيق االنتها�ات، م�انمار 

مة شعب�ة تعمل ع� �سل�ط الضوء ع� وضع BHRNشبكة بورما لحقوق اإل�سان ( ) �ي منظ�
ي 
ي م�انمار. �ن

ن واألقل�ات الدين�ة األخرى �ن مئات   BHRN، جمع �شطاء شبكة ٢٠١٦ عام المسلمني
ن من  الشهادات من مختلف أنحاء البالد. وأبرزت نتائج التق��ر عّدة قضا�ا منها منع المسلمني

رة،   ّ الحصول ع� بطاقات اله��ة، وعرقلة السلطات عمل�ات إعادة بناء المساجد المت�ن
ن من دخول ي تمنع المسلمني ي عدد القرى الىت

قت الشبكة وضع واالرتفاع الحاّد �ن
ّ
ها. هذا وقد وث

وح الداخ�ي والذين تّم   ١٢٠٠٠٠حوا�  ن ي مخّ�مات ال�ن
ن الروهينجا الذين �ع�شون �ن من المسلمني

فرض قيود ع� حركتهم، وحصولهم ع� الرعا�ة الصح�ة والتعل�م. وتصاعد العنف واالضطهاد  
ي عا�ي  

من   ٨٠٠٠٠٠  ، مّما أدى إ� نزوح حوا�٢٠١٧و  ٢٠١٦ضد مجتمع الروهينجا �ن
 الروهينجا إ� بنغالد�ش المجاورة. 

ن من �سل�ط  
�
ة ع� االنتها�ات ضّد المجتمعات المسلمة حىت نتمك

�
"قمنا بتجميع األدل

  ."  الضوء �شكل فّعال ع� حجم المشكلة للمجتمع الدو�ي
Kyaw Win شبكة ،BHRN 

ي بورما 
 www.bhrn.org.ukالمصدر: شبكة حقوق اإل�سان �ن

 
          



 
 
 

 

 
 

 

 تكت�ك
التع��ض وطلب للعدالة اللجوء  

ي حالة انتهاك حقوقهم. وال 
من واجب الدولة ضمان وصول الناس إ� العدالة �ن

�مكن للتع��ض ع� الضحا�ا وأ�هم ومعاقبة المعتدين أو فضحهم، أن �محو  
الخطأ الذي تم ارتكابه، ول�ّنهما يؤّد�ان وظ�فة مهّمة. �مكن للتع��ض أن �ساعد 

بينما ترسل العق��ات رسالة واضحة مفادها الضحا�ا ع� النهوض من جد�د، 
ه لن يتم التسامح مع انتها�ات الحقوق، مما �ساعد ع� مكافحة ثقافة  

ّ
أن

ي المجتمع. 
ا ما تكون سائدة �ن ي غالب�  اإلفالت من العقاب الىت

 
ي 

ا ع� مساعدة الضحا�ا ع� استخدام النظام القانوين ز هذا التكت�ك جزئ��
�
يرك

 مرافقتهم خالل عملّ�ة اإلبالغ  –لتع��ض للوصول إ� العدالة وا 
ً

من خالل مث�
ا اتخاذ   . ول�ن �مكن أ�ض� ن عن الجرائم، أو تقد�م المشورة والمساعدة القانونّيتني

خطوات لمواجهة الظلم خارج اله�ا�ل القانون�ة. فهناك ال�ث�ي من الطرق 
ام  مثل استخد –المبتكرة لتسل�ط الضوء ع� االنتها�ات ومحاسبة الجناة 

 .وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل االجتما�ي 



 
 
 

 

 
 PHOTO  All Canada Photos / Alamy Stock Photo حفل كاو داي. 

 مساعدة قانون�ة ألحد ضحا�ا االعتداء، فيتنام 

، وقد تّم إ�شاء مجتمعات دين�ة موال�ة  ف ي م الحكومة بقّوة بالنشاط الديىن
�
ي فيتنام، تتحك

ام بها. وقد يتعّرض األشخاص الذين �مارسون الدين من خالل للحكومة ع�  ن ن االل�ت المواطنني
ة للمضا�قات. 

�
 مجتمعات دين�ة مستقل

ن محام لتمث�ل أحد أتباع ال�او دائّ�ة  BPSOSقامت  ي الشتات، بتعيني
مة فيتنام�ة �ن ، و�ي منظ�

ي تعّرضت العتداء جسدي من قبل أعضاء مجموعة "كاو داي" ا ن الىت ني
�
ي تفرض عليها  المستقل لىت

ها قاومت مع أتباع آخ��ن لل�اودائّ�ة محاولة هذە المجموعة االست�الء ع�  
ّ
الدولة جزاءات، ألن

ّ من خالل اإلجراءات القانونّ�ة؛   معبدهم. ونت�جة لذلك، حصلت المرأة ع� تع��ض ما�ي
ل ذلك انتصارا 

�
فت مجموعة "كاو داي" عن محاولتها االست�الئّ�ة. ولم �شك

ّ
للمرأة فحسب،  وتوق

ي فيتنام مسّ�س  
ا ألّن القضاء �ن ي البالد، نظر�

ا عالمة واعدة لحّ��ة لدين أو المعتقد �ن بل كان أ�ض�
 للغا�ة. 

 BPSOS, www.bpsos.org المصدر: 

       

http://www.bpsos.org/


 
 
 

 

 
    OLEG BELOV / ALAMY STOCK PHOTO    PHOTO المحكمة الدستور�ة لروس�ا االتحادّ�ة 

 طعون قانونّ�ة ضّد غرامات التعّبد، روس�ا 

ي تجتمع  ي روس�ا، فرضت هيئات إنفاذ القانون غرامات إدار�ة ع� الجماعات الدين�ة الىت
�ن

ي منازل خاّصة، بحّجة "إساءة استخدام قطعة األرض". 
 لممارسة شعائرها �ن

ي عام 
ي ٢٠١٩�ن

ي الدفاع عن جماعة دينّ�ة  ، نجح محامون متخّصصون �ن
 حّ��ة الدين أو المعتقد �ن

ا باإلجماع ينّص ع� حّق   ضت ع� هذە الغرامات. وأصدرت المحكمة الدستور�ة قرار� اع�ت
ي السكن�ة دون أي  

ي المباين
ي إقامة شعائر العبادة وأداء الشعائر الدين�ة �ن

المنظمات الدينّ�ة �ن
ي عائق. وقد يوضح هذا الحكم اإلطار القان

ي روس�ا �شأن التجّمع للعبادة خارج المباين
ي �ن

وين
ي حّ��ة الدين أو المعتقد 

ي مجال حما�ة الحّق �ن
ل سابقة �ن

�
ا، و�شك ف بها رسم��  الدين�ة المع�ت

ي للقانون والعدالة 
 www.sclj.ruالمصدر: المركز السال�ن

 
       
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 تكت�ك
الذكرى إح�اء  

ي بعض 
. قد تحاول  ��ي انتها�ات حقوق اإل�سان �ن األح�ان صمت جما�ي

السلطات التكّتم ع� االنتها�ات لحما�ة الجناة الذين يتمّتعون بنفوذ ما أو  
ه من األفضل التحّدث عن الوئام 

ّ
لحفظ ماء الوجه. وقد �عتقد قادة المجتمع أن

ي حصلت، وقد يتّم إسكات ضحا�ا  م ب�احة عن االنتها�ات الىت
�
بدً� من التكل

 دا�ي ثقافة العار. العنف الجن�ي ب
 

ي ال يتّم معالجتها تتفاقم. وال �مكن إقامة مجتمعات قادرة ع�    أّن الجروح الىت
ّ

إ�
ف بالظلم، و�سمع صوت الضحا�ا،   عندما نع�ت

ّ
الصمود وعادلة ومتصالحة إ�

اع، عادًة  ن ي حاالت ال�ن
. �ن ام بالتغي�ي ن اف بأخطائهم واالل�ت ونمنح الجناة فرصة االع�ت

 ضحا�ا وجناة من جميع "األطراف".  ما �كون هناك
 

 عد�دة، مثل إح�اء الذكرى السن��ة، 
ً

�مكن أن يّتخذ إح�اء الذكرى أشكا�
ي يروي فيها المشاركون قصصهم، ومعارض الصور   وجلسات االستماع العامة الىت

 .  الفوتوغراف�ة، والقصص والسجالت، أو فّن الشوارع والموس��ت



 
 
 

 

 
ن �ار نصب تذكاري لضحا�ا  ي بابني

   SERGIY PALAMARCHUK / ALAMY STOCK PHOTOPHOTO المجزرة الناز�ة �ن

 إح�اء ذكرى المذبحة، أوكران�ا 

ي 
تل  ١٩٤١أ�لول/سبتم�ب  ٣٠و  ٢٩�ن

ُ
ي   ٣٣.٧٧١، ق

ن �ار" �ن ي وادي "بابني
ا بالرصاص �ن ا رم�� يهود��

، يتّم   ن اف بهذە المذبحة خالل الحقبة السوفيت�ة، ول�ن منذ ذلك الحني أوكران�ا. بال�اد تّم االع�ت
 إح�اء ذكرى هذە المجزرة كّل عام. 

كة  مة غ�ي حكوم�ة تعمل ع� إنتاج روا�ة تار�خ�ة مش�ت ي هو منظ�
  �د  –اللقاء اليهودي األوكراين

ي للعالقات اليهود�ة األوكران�ة 
ي حق��ت

    –تار��ن
ً

ومعالجة الجروح التار�خ�ة، من خالل مث�
ن للمذبحة،   ي الذكرى الخامسة والسبعني

ي أوكران�ا. و�ن
استعادة الو�ي بح�اة اليهود قبل الحرب �ن

له مؤتمر للشباب، وندوة عامة، و 
�
ا من األ�شطة، تخل ي أسبوع�

م اللقاء اليهودي األوكراين حفل  نظ�
ي إلح�اء ذكرى المذبحة. 

 موس��ت

ي اليهودي 
 ukrainianjewishencounter.orgالمصدر: اللقاء األوكراين

 

       

 


