
 

178   www.newtactics.org  
 

 
 

ًيعرف كل جمتمع حقوق اإلنسان بطريقة ختتلف قليال عن  ّ
 واحلقائق  والثقافةًيث يتشكل التعريف طبقا للتقاليد  ح,اآلخر

 حيتاج إىل مكان عام يستطيع فيه , بغض النظر عن قيمه, إال أن أي جمتمع,االقتصادية
 اختالف األفراد والوكاالت احلكومية واملؤسسات املدنية والناس واجلامعات عىل

 ومن أجل وضع أنظمة ,مشارهبا املشاركة يف املسؤولية من أجل حتقيق املصلحة اجلامعية
 .السلوك واألوضاع املقبولني

. ويمكننا أن نطلق عىل هذا اسم املجتمع املدين كام يمكننا أن نسميه امليدان أو املجال العام
 .ت واملؤسسات التي حترتم حقوق اإلنسانإن هذا هو املكان الذي تتوفر لنا فيه فرصة بناء الثقافا

ً إال أنه ليس آمنا كليا من ,ً يكون هذا احليز العام قويا–ً مبدئيا يف الغرب –ويف بعض البلدان  ً
 إال أنه مل يصبح بعد ,ًويف أماكن أخر من العامل يكون هذا احليز موجودا. التعرض لالنتهاك

ًجزءا دائام من احلياة اليومية للشعب ًون هذا احليز العام ضعيفا جدا لد جمتمعات ويك. ً ً
  بحيث يتم الضغط بشدة عىل األفراد الذين, يف التنظيم من جانب الدولةكاملبالغةمعينة; 
 ,فبدون هذا املجتمع املدين. ً يرتاجعون وخيتبأون يف خضم حياهتم بدال من االندماجبدورهم

 .يث تصبح احلقوق املدنية قضية اعتباطيةوبدون هذا احليز العام فإنه لن يوجد نشاط مدين بح
ك املزيد واملزيد من الناس الذين , هنا وكام سيتضح لك يف هذا الفصل,ولكن

ًيتفاعلون ويعملون من أجل تقدم ومحاية حقوق اإلنسان حمليا وقوميا ودوليا ً فهم . ً
حقوق يستخدمون تكتيكات جديدة لتقوية ذلك احليز العام وبناء ثقافات قوية يف جمال 

 يف مدارسهم أو يف حكومات القر أو يف الرتكيز عىل –ًإن بعضهم يبدأ صغريا . اإلنسان
ً إال أن الناس إذا ما حققوا بنجاح أهدافا متواضعة فإنه سيصبح لدهيم –قضية واحدة 

وهذا هو املجال الذي تستطيع . الروح كي جيرؤوا عىل القيام بيشء أكرب أو يشء أفضل
ًة أن تلعب من خالله دورا حاسامالتكتيكات اجلديد   بحيث توفر للناس أدوات حيتاجوهنا,ً

ًللميض قدما خطوة أخر عىل الطريق ُ. 
  مورات بلج−

 الرئيس 
 جملس مواطني هلسنكي 

  تركيا–اسطنبول 
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 من كانوا يعملون للتخفيفأ ,املدافعون عن حقوق اإلنسان يأتون بأشكال متعددة 
 وسواء أكان تركيزهم عىل األطفال أو ,اجلوع أو لتنظيف البيئة أو لتنقية أجواء السياسة

ً فإن اخليط املشرتك بينهم هو أهنم مجيعا يعملون لبناء عامل يعيش فيه كافة ,النساء أو األقليات
 .البرش بكرامة وأمان

مها خالل العقود القليلة وتعترب االتفاقيات الدولية واملواثيق واملعاهدات التي تم إبرا
وحيتاج األفراد واملجتمعات أن يتفهموا .  إال أهنا وحدها غري كافية,املاضية خطوة إجيابية

 تساوي احلامية , عىل سبيل املثال, فاحلقوق–ّاحلقوق التي صنفتها تلك االتفاقيات كقوانني 
 .البة هبا وكيفية املط–أمام القانون أو حرية احلركة أو احلرية من التعذيب 

وترتكز التكتيكات األخر التي حيتوهيا هذا الكتاب عىل االنتهاكات املتوقعة أو 
فالتكتيكات يف هذا اجلزء ويف . القائمة, أو عىل إصالح األذ الذي أحدثته انتهاكات املايض

وهي حتقق . واحرتامهاالقسم األكرب منها هي طرق طويلة األمد تقوي ثقافة حقوق اإلنسان 
ن خالل دمج أشخاص وجمموعات جديدة يف العمل من أجل حقوق اإلنسان الذي ال هذا م

وهم يفعلون هذا من خالل . ىل احلركةعًيزيد فقط مما نستطيع حتقيقه بل يضفي أيضا الرشعية 
ًمجع الناس واجلامعات املناسبة معا والذين يستطيعون كحلفاء حتقيق أكثر من إمجايل عملهم 

. هذا من خالل منح الناس املهارة التي حيتاجوهنا إلنجاز عملهموهم يفعلون . كأفراد
 ومن ,ًوأخريا, هم يفعلون هذا من خالل خلق وعي واسع بوجود تلك احلقوق وانتهاكها

خالل إقناع الناس باالعرتاف باالنتهاك وتعريفه عىل أنه ترصف غري مقبول يف العامل 
 .ّاملتحرض

 إال أن العديد ,ينها أو تركز عىل حق بعينهوتعالج بعض هذه التكتيكات مشكلة بع
منها هلا هدف أوسع وهو بناء القاعدة واملؤسسات والتحالفات والوعي واملواقف التي جتعل 

 .باإلمكان محاية مجيع حقوق اإلنسان
 :وتنقسم التكتيكات يف هذا الفصل إىل أربعة أقسام

 مجاعات جديدة يف جمال  التي ترشكدوائر املنارصين حلقوق اإلنسانتكتيكات بناء  .1
 .الدفاع عن حقوق اإلنسان

 .تكتيكات التعاون املستخدمة لتطوير رشاكات جدية وفعالة من أجل التغيري .2
تكتيكات بناء القدرات الستحداث مؤسسات وأنظمة تدريب من أجل تعزيز حقوق  .3

 .اإلنسان
 .تكتيكات الوعي والتفهم من أجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان .4



 

180   www.newtactics.org  
 

 
 

تكون رسائل حقوق اإلنسان موجهة يف أحيان كثرية إىل 
  عن ًفعال  عربوا  وممن القضايا  هبذه   ًأناس عىل دراية فعال

ويقوي الوصول إىل أشخاص جدد وإرشاكهم يف نشاطات حقوق . اهتاممهم ودعمهم هلا
وهو جيلب طاقة جديدة وآراء جديدة . اإلنسان القدرة عىل القيام بعمل أكثر فعالية

 التي تعمل كمدافع فكلام اختلفت نوعية املجموعة. وموارد جديدة واتصاالت جديدة
 وكلام أصبح من األصعب , التغرياتتكيف معام ازدادت قدرهتا عىل ال كلعن قضية معينة

 املغايرة والنشطة دائرة املنارصينوختلق . عىل مرتكبي االنتهاكات الدفاع عن ترصفاهتم
 .حركة أكثر مرونة بكثري يف جمال حقوق اإلنسان

 جديدة لقضايا حقوق منارصينوتشكل التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء دوائر 
ًومتتد هذه التكتيكات لتصل إىل األفراد واجلامعات ممن مل يكن لدهيم أبدا فرصة . اإلنسان

 أو األشخاص – شبان أو مرشعني حمليني عىل سبيل املثال –املشاركة يف هذه القضايا 
الذين يتمتعون بسلطة معينة داخل املجتمع كالزعامء الروحيني الذين لدهيم سلطة قوية 

 .رين وإرشاكهم يف هذه القضاياللتأثري عىل اآلخ

אא
א
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 استخدام الثقافة الشعبية إلرشاك الشبان يف اإلبالغ عن :الشباب ضد الفاشية والعنصرية
 .حقوق اإلنسانانتهاكات 

تعتبر مجموعات النقاش والمنابر وورش العمل أدوات عامة للنهوض بالوعي تجاه قضية ما 
 تكون دينامية بما فيه الكفاية الستقطاب اهتمام وإشراك أناس جدد إال أن هذه التكتيكات قد ال

ولقد نجحت منظمة في بولندا في توجيه االهتمام .  أي فئة الشباب–جماعات مستهدفة معينة 
  .إلى طريقتين فعالتين للوصول إلى الشباب وجلب انتباههم وذلك من خالل الموسيقى والرياضة

والتي تعني ) Nigdy Wiecej) (NW (سيجي نيجدي ويلقد استخدمت منظمة
)لبناء شبكة شبابية مناهضة ) البوب (الشعبية الدارجةثقافة املوسيقى ) ًأبدا مرة أخر

وخالل حفالت الروك ومباريات كرة القدم تتمكن املنظمة من . للعنرصية يف بولندا
وتقوم املنظمة بعدئذ بإحلاق . الوصول إىل أعداد كبري من لناس لتوعيتهم باملشكلة

الشبكة التي تضم مراسلني يعملون عىل رصد نشاطات اجلامعات الفاشية بعضهم ب
 .والعنرصية يف بلداهتم واإلبالغ عنها

نظمة عىل تنظيم املوكجزء من محلة موسيقى الروك املناهضة للعنرصية تعمل 
لفرق بولونية وأجنبية ) CDs(احلفالت املوسيقية ونرش جمموعات األقراص املدجمة 

حلفالت املوسيقية وداخل علب األقراص املدجمة تعمل املنظمة عىل وخالل ا. معروفة
 كام تدعو احلضور إىل أن يصبحوا ,تثقيف احلضور بخطورة مشكلة العنرصية يف بولندا

 .عاملني ناشطني من أجل التغيري االجتامعي
ًلقد كان مدرجات كرة القدم خاضعة متاما تقريبا لسيطرة ثقافة فرعية مبنية عىل  ً

دعونا نركل « محلتها حتت شعار تبارش املنظمةة األجانب دون سبب قبل أن كراهي
وتقوم املنظمة كجزء من احلملة بنرش جملة ستاديون . »العنرصية خارج املدرجات

)Stadion (كام قامت بإصدار قرص ,املناهضة للعنرصية وتوزيعها عىل هواة كرة القدم 
ً وتوفر أعالما ومنشورات توزع أثناء ,قدمً وتنظم أيضا مباريات يف كرة ال,)CD(مدمج 

 .املباريات لتأكيد حضورها أمام اجلامعات األخر املناهضة للعنرصية
 150نظمة من جتنيد املومن هذه احلمالت التي تركز عىل فئة الشباب متكنت 

ًمراسال متطوعا كي يقوموا باإلبالغ شهريا عن النشاطات املتعلقة بالعنرصية وكراهية  ً ً
 كام ,نظمة هذه التقارير وتنرشها يف جملتها الشهريةاملوجتمع . انب داخل جمتمعاهتماألج

وتساعد الشبكة وعملية النرش يف زيادة الوعي . توزعها عىل الصحافة البولندية والعاملية
بمشكلة العنرصية لد أجزاء واسعة تتقاطع عرب املجتمع البولندي متجاوزة بذلك 

 . القدم لد الشبابمجهور موسيقى الروك وكرة

 تكتيك
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 : اإللكرتويناقرأ املزيد حول املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع
www.newtactics.org أدوات للتحرك:حتت عنوان  Tools for Action. 

إلشراك ) البوب (الشعبية الدارجة ثقافة الموسيقى  نيجدي وييسيجتستخدم منظمة
دائرة المناصرين لحقوق أنها آثيرًا ما تكون بعيدة عن االندماج في  وهم فئة متعاطفة إال –الشباب 
 إال أن ذلك ال يتوقف عند الحفالت الموسيقية ، في األعمال الخاصة بحقوق اإلنسان– اإلنسان
فعندما يعبر الناس للمرة األولى عن اهتمامهم والتزامهم بالتطوع، تعمل المنظمة على . والرياضة

ويمكن اقتباس هذا التكتيك واستخدامه . ء الفرصة للمشارآة بصورة أوسعالتأآيد بأن لدى هؤال
 إال أن المسألة ،للتغلب على الشعور المتفشي بعدم المباالة تجاه العديد من األوضاع المغايرة

وا بانتمائهم له أو شيئًا يمكن عرإذ يتعين أن تصبح شيئًا يستطيع الشباب أن يش: ذاتها تبقى مهمة
  .هم شخصيًاأن يمس حيات

  
  
  

إن وجود مشاآل اجتماعية آالعنصرية وآراهية 
األجانب آثيرًا ما تنكره السلطات وأجهزة اإلعالم 
الرئيسية في بولندا، تمامًا آما هو الوضع في دول 

  .وسط وشرق أوروبا

 
 بولندا, , نيجدي وييسيجرافال بانكوفسكي −

على
اإلنترنت

”  “
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ت دولية عىل املستو املحيل إقرار معاهدا :حتويل حقوق اإلنسان إىل قضية حملية
 .للتأثري عىل السياسة العامة وتعزيز مستويات حقوق اإلنسان

 إال أنهم نادرًا ما ، نفوذ قويمناصرين محتملة يمكن أن يكون لهايشكل المشرعون دائرة 
وفي بعض البلدان يكون المسؤولون المحليون غير معتادين .  حقوق اإلنساننضاالتيشارآون في 

 حيث يترآز عملهم اليومي على التخطيط ،فكير في عملهم من وجهة نظر حقوق اإلنسانعلى الت
) وايلد لحقوق اإلنسان (لتنمية القيادةويعمل معهد المرأة . المنطقي للقرارات والتصاريح والموازنات

مع الحكومة المحلية لمساعدة الموظفين على رؤية الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تشكيل 
والتي تعتبر وهم يشارآون أيضًا المجتمعات المحلية . ت الخاصة بحماية حقوق اإلنسانالسياسا

  . التي لها سلطة محاسبة هؤالء المشرعينالدوائر االنتخابية

لقد استخدم معهد وايلد حلقوق اإلنسان ميثاق األمم املتحدة إلهناء التمييز ضد 
 .حيلاملرأة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان عىل املستو امل

 بدا معهد وايلد بالدفاع عن أن تصبح سان فرانسيسكو أول مدينة ,1966ففي 
 التمييز ضد للقضاء عىل كافة أشكال األمم املتحدة اتفاقيةًأمريكية تقر قانونا يدعم مبادئ 

 ويف إطار قيام املعهد ببحث معايري حقوق اإلنسان وعالقتها بالتمييز ).CEDAW(املرأة 
 ة باملجتمع قابلة للقياس, عمل معهد وايلد عىل التعاون مع موظفيووضع نتائج ذات صل

 . والفقر وقضايا الصحةاألرسيًاحلكومة واملواطنني وفئات الدفاع مركزا عىل العنف 
ولقد عقد معهد وايلد حلقوق اإلنسان جلسة استامع تم خالهلا تشجيع أعضاء 

 وتعهدهم ,املرأة والفتياتاملجتمع عىل تسجيل شهاداهتم الشخصية املتعلقة بحقوق 
 ومن خالل جلسة االستامع هذه, كان لد هذه. تضمنتها االتفاقيةباملحافظة عىل املبادئ التي 

ًاملجموعة األمل يف إعطاء أفراد املجتمع وموظفي البلدية دورا قياديا يف العملية  بحيث ,ً
 . داخل املدينةتفاقيةاالًيساعدوهنم عىل الشعور بااللتزام شخصيا بمراقبة احرتام مبادئ 

للقضاء عىل كافة  األمم املتحدة التفاقيةوقد تم تقديم إفادة حول الصلة الوثيقة 
 التمييز ضد املرأة بحياة النساء املحليات, تم تقديمها إىل موظفي احلكومة خالل أشكال

ً أصدرت البلدية أمرا 1998نيسان /ويف إبريل. 1997جلسة استامع علنية يف خريف 
 عىل دوائر البلدية مراجعة امليزانيات وسياسات التوظيف وخدمات التوصيل يف يفرض

 وختصيص األموال ملساعدة تلك الدوائر , وحقوق اإلنسان)أنثى/ذكر(نوع اجلنس إطار 
 .2003عىل وضع هذا األمر موضع التنفيذ ولقد دخل هذا األمر مرحلة جديدة يف 

ن فرانسيسكو بإجراء تحقيق شمل دوائر األشغال وتجاوبًا مع األمر، قامت حكومة بلدية سا
ولقد قامت إدارات المدينة . العامة، ومراقبة األحداث والبالغين والبيئة ومجلس التأجير ولجنة الفنون

 وظائف غير تقليدية للنساء العامالت في ، على سبيل المثال،بالعديد من التغييرات حيث أوجدت
  .ضواء على وسائل اإلنارة في الشوارع غير اآلمنة آما أضافت المزيد من األ،البلدية

 تكتيك
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 حيث يوجه النصح ،ويعمل معهد وايلد لحقوق اإلنسان اآلن على توسيع نطاق نفوذه
اتفاقية األمم المتحدة للمنظمات العاملة في المدن عبر الواليات المتحدة حول آيفية تبني مبادئ 

 االتفاقية الدولية للقضاء على آافةة إلى مبادئ  باإلضافللقضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة
  ).CERD(أشكال التمييز العنصري 

وقد يكون األشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم خالل االجتماعات العامة غير مدرآين ألهمية 
تجاربهم من وجهة نظر حقوق اإلنسان تمامًا آالموظفين المحليين في سان فرانسيسكو الذين لم 

 إال أن معهد وايلد ،ملهم من وجهة نظر تلبية االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسانيفكروا أبدًا بع
 آما اجتذبهم لالنخراط في حرآة حقوق ،ساعدهم على وضع عملهم وتجاربهم ضمن ذلك اإلطار

  .اإلنسان

 بحيث يؤدي في بالتدريج،ويمكن لهذا التكتيك أن يساعد على تغيير نمط التفكير الوطني 
وقد تقرر جماعات أخرى تعمل في قضايا مختلفة .  ورصدها تطبيق معايير حقوق اإلنسانالنهاية إلى

اختالفًا واسعًا بأن إيجاد مساندين وبناء قواعد تحظى بالشعبية على المستوى المحلي يمكن أن 
  .يساعدهم على إدخال تغييرات ملموسة على المستويين المحلي والعالمي
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إرشاك الزعامء الروحيني يف تشكيل السلوك جتاه  :يةحماربة وصمات العار االجتماع
 .املجموعات السكانية املوصومة بالعار

وينظر . في الكثير من المجتمعات يحتل الزعماء الروحيون مناصب تتمتع باحترام ونفوذ آبيرين
وهنا يكافح الرهبان . إليهم الناس آقدوة للسلوك ولما يتعين التمسك به من مستويات أخالقية

الراهبات البوذيون في التبت ضد وصمة عار مرض اإليدز من خالل بلورة سلوك تجاه المصابين بهذا و
  .المرض الذين آان باإلمكان نبذهم تمامًا لوال جهود هؤالء

تدريب الرهبان والراهبات ) Sangha Metta Project(ويتوىل مرشوع سانغا ميتا 
ديم املساعدات العملية والروحية ملرىض  عىل تق, والرهبان والراهبات اجلدد,البوذيني

.  واملفاهيم املغلوطة ووصامت العار التي تكتنف هذا املرضاخلرافاتاإليدز وعىل حماربة 
ًويوجد هذا الربنامج حاليا يف كل من تايالند وكمبوديا والوس وبورما وفيتنام وبوتان 

, )يونيسيف(طفولة لل ويتلقى مساعدات من صندوق األمم املتحدة ,والصني ومنغوليا
 .وأوس أيد ومعهد املجتمع املفتوح ومرشوع بورما

ًويف الوقت الذي أصبح فيه اإليدز مرضا وبائيا يف منطقة آسيا واملحيط اهلادي, ما  ً
زال هناك سوء فهم حول وسائل انتقال املرض مثلام هناك متييز ضد من حيملون فريوس 

 .هذا املرض
 حيث تركز املرشوع , عىل يد رهبان يف تايالند1997ولقد بدأ مرشوع سانغا ميتا يف 

ًوقد أصبح هذا املرشوع مصدرا لإلهلام والتدريب واملساعدة . عىل التعاليم الدينية للبوذية
ويعمل مرشوع سانغا ميتا عىل ترتيب احللقات . الفنية للتعبئة البوذية فيام يتعلق باإليدز

َم زيارات لنزل مرىض اإليدز من قبل  كام يعمل عىل تنظي,الدراسية وورشات العمل ِ
علم املشاركون خالل حلقات تدريب توي. الزعامء البوذيني وزعامء الديانات األخر

 وسائل الوقاية من املرض ونرش الوعي ومهارات ,تستمر ما بني ثالثة ومخسة أيام
املشاكل ويقومون جمتمعني بتقييم . وأدوات اإلدارة االجتامعية لتشجيع التسامح والرمحة

 .يف جمتمعاهتم واخلطوات املحتملة ملكافحتها
ويقوم الزعامء البوذيون بعدئذ ببلورة سلوك نحو أعضاء املجتمع املصابني بمرض 

ّاإليدز كالقيام مثال بتناول طعام أعده أشخاص حيملون املرض إن هذا الترصف الرمزي . ً
عىل مواجهة املخاوف املتعلقة  حيث أنه يعمل ,والبسيط له تأثري قوي عىل أفراد املجتمع

ّويقوم الرهبان أيضا برتؤس جلسات تأمل ملرىض . بانتقال املرض من شخص آلخر ً
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هتم يف منازهلم وتثقيف الصغار حول اإليدز والعناية باألطفال  كام يقومون بزيار,اإليدز
 .الذين فقدوا ذوهيم نتيجة اإلصابة هبذا املرض

اونون مع سانغا ميتا على المساعدة في إقناع أعضاء في ويعمل الرهبان والراهبات ممن يتع
 القبول والتسامح تجاه –مجتمعهم على تعزيز واحترام حقوق اإلنسان من خالل بلورة السلوك 

وتمثل دور العبادة في آسيا القلب الروحي . مجموعة من األشخاص المنبوذين بشكل تقليدي
بات على أنهم معلمون محترمون وأهل للثقة وأمثولة للقرى آما ينظر القرويون إلى الرهبان والراه

.  آأنموذج للسلوك السويينظروا إليهمولقد تعّود الناس على أن . ألنقى حياة يعيشها البوذيون
 إال أن الكثير من الناس ،وفي الوقت الذي ال يبدو فيه هذا واضحًا في ديانات أو ثقافات أخرى

ويتمتع هؤالء الزعماء بسلطة . رشاد حول آيفية التصرفيتوجهون لزعمائهم الروحيين طلبًا لإل
  .تمّكنهم من إشراك أناس جدد في عملية ترويج حقوق اإلنسان

 وهي تقوم اآلن بتنظيم ورش عمل وتدريب زعماء ،لقد اجتازت سانغا ماتا اآلن العوائق الدينية
  .من الديانات المسيحية والهندوسية واإلسالمية أيضًا

 
 

رهبان حول الدور الذي يمكنهم أن لقد تحدثت ل
ولقد طلبت منهم . يلعبوه فيما يتعلق بمرض اإليدز

تقديم آرائهم وتدارست معهم النصوص المقدسة 
ولقد وصلوا إلى نتيجة بأن مرض اإليدز . الهندوسية

ليس ببساطة قضية صحية بل أيضًا قضية اجتماعية 
يين ولقد رأى الرهبان باعتبارهم زعماء روح. واقتصادية

في مجتمعاتهم أن دورهم هو تقوية مجتمعاتهم ولعب 
  .دور نشط في مكافحة مرض اإليدز

  تايالند, سانغا ميتا,لوري موند −

”  “

كيف يمكنك تعبئة زعامء حمرتمني يف
 جمتمعك?
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 استخدام محلة ترشيح للتعرف عىل حلفاء :الذهاب من مرتل إىل آخر حبثاً عن حلفاء
 .حمتملني حلقوق اإلنسان

النساء واألطفال ومع ذلك فإنه ال ينظر إليها  هو قضية تؤثر على حياة الرجال واألسريالعنف 
وهناك مجموعة من الناس في جنوب إفريقيا تستخدم تكتيكًا فريدًا . آقضية تتعلق بالمرأة وحدها

  .األسريإلشراك الرجال في آبح جماح العنف 

 , مرشوع مخسة من ستة يف جنوب إفريقيا, وهي جزء من)محلة بطل كل يوم(تسأل 
 ثم تعمد إىل دعوة هؤالء ,ىل الرجال ممن هلم مواقف إجيابية جتاه النساءالنساء بالتعرف ع

 .الرجال ليصبحوا مدافعني جدد عن حقوق املرأة
ويعترب معدل العنف ضد النساء يف جنوب إفريقيا األعىل بني مجيع الدول التي ال 

ا يقوم ًوتظهر األبحاث أن واحدا من بني كل ستة رجال هن. تعاين من احلرب يف العامل
ويستهدف مرشوع مخسة من ستة الرجال . بارتكاب انتهاكات ضد النساء خالل حياته

محلة (وقام املرشوع بتطوير . اخلمسة اآلخرين ممن ال يرتكبون أية انتهاكات ضد النساء
ويذهب املتطوعون من . النضالللعثور عىل هؤالء الرجال وإرشاكهم يف ) بطل كل يوم

ا من النساء تقديم املعلومات حول الرجال الصاحلني واإلجيابيني منزل إىل منزل كي يطلبو
وقد تم التعرف من خالل الرتشيحات املرسلة بالربيد ومن خالل . الذين يعيشون هناك

 استجابة عىل أفضل اآلباء واألعامم واإلخوة واألجداد واألصدقاء الذكور يف 50.000
وصيات الكنائس املحلية لتبث الوعي حول وتزين األسامء ونامذج الت. كافة أرجاء البالد

 .هذه احلملة ولتزيد من شعبيتها
مشاكل (ّويتم دعوة املتطوعني الذين تضمهم لوائح األسامء إىل اجتامعات تبحث 

 حيث يتم اختيارهم من الرجال من خمتلف األعامر واخلربات والطبقات ,)املجتمع
عات الضوء عىل احللول املتطورة وتسلط هذه االجتام. االجتامعية واألوضاع املالية

وتساعد ورش العمل اإلضافية الرجال . التعاونية غري العنيفة ملشكلة العنف ضد النساء
عىل تفهم قوة العالقات بني اجلنسني وبناء احرتام الذات والعثور عىل وسائل إجيابية 

حظوا حدوث وقال العديد من املشاركني أهنم ال.  الصعبةاألرسيةللتعامل مع األوضاع 
 وبقدرهتم عىل مشاركة رجال األرسيتغريات يف مستو الوعي فيام يتعلق بالعنف 

وبالنسبة للكثريين, كانت هذه هي املرة األوىل التي يتحدثون فيها . آخرين يف هذه املسألة
 .عن هذه القضايا كام كانت النتيجة قوية
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امها, يستطيع مرشوع فمن خالل التعرف عىل نامذج أدوار الذكور املحليني واحرت
مخسة من ستة التواصل مع رشحية عرضية من نامذج الدور اإلجيايب للذكور داخل 

 ورؤية األرسي, والتعرف عليها فيام يتعلق بالعنف , وإرشاكهم يف بحث احللول,املجتمع
 .أهنا جزء أسايس ملشاكل أخر تواجهها جمتمعاهتم

 إال ،المهتمين بقضية معينة» اء المحتملينالحلف«وتساعد حملة الترشيح في التعرف على 
إن من المحتمل أن ال يكونوا مشارآين بسبب عدم إدراآهم . أنهم غير مشارآين فيها بشكل فعال

 أو ألن المجتمع قد أبعدهم عن تلك ، أو ألنهم لم تتح لهم الفرصة ألن يفعلوا ذلك،بتأثيرها عليهم
  .المسألة

، فإنه غير الناشطينمن التعرف على هؤالء الحلفاء وعندما يتمكن مشروع خمسة من ستة 
  الحلفاء  إن هؤالء :  يتنامى التأثير ناشطين بحيث  يصبحوا حلفاء   بعضهم آي  يعمل على مساعدة

الناشطين إذا ما تم تزويدهم باألدوات والمعلومات 
يتحدثون لرجال آخرين مما يوجد حلفاء أآثر لحقوق 

  .المرأة

 
من هم حلفاؤك غري الناشطني?

ما هي التكتيكات التي يمكنك استخدامها
 لكسب دعمهم ومشاركتهم?



 

       www.newtactics.org  189  
 

 استخدام الرسائل القصرية لبناء :الل الرسائل عرب اهلواتف النقالةبناء شبكات من خ
 . ألنشطة حقوق اإلنساندوائر منارصين

يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق وعي حول حقوق اإلنسان وتوظيف أعداد آبيرة 
  . لجعلهم مشارآين في حمالت حقوق اإلنسان، وبخاصة الشباب،من الناس

هولندا تكنولوجيا الرسائل القصرية عرب فرع  –فو الدولية تستخدم منظمة الع
النقالة الجتذاب أعضاء جدد وبخاصة الشباب وضمهم للمنظمة ولزيادة الوعي اهلواتف 
 التحركات ضد التعذيب وتشجيع الناس عىل التجاوب برسعة لنداءات بحملتها
ل عرب اهلواتف  عضو جديد كنتيجة مبارشة لرسائ500ولقد انضم أكثر من . العاجلة
 العاجلة املرسلة عرب التحركات آخرين لنداءات 5000 كام جتاوب أكثر من ,النقالة

 .اهلواتف النقالة
 وذلك ضمن إطار محلة منظمة العفو الدولية 2001ولقد تم تطوير هذا التكتيك يف 

 ,وعندما اقتىض األمر القيام بخطوات فورية حلامية شخص ما من التعذيب. ضد التعذيب
 اهلولندي ملنظمة العفو الدولية بإرسال رسائل عرب اهلواتف النقالة اخلاصة الفرعقام 

وقد جتاوب هؤالء املشاركون الذين تربعوا باشرتاك جماين وطوعي . بآالف املشاركني
نظمة امل حيث قامت ,مع هذا النداء) SMS(حلملة شبكة رسائل اهلاتف النقال القصرية 

.  احتجاج ضد قضية تعذيب أو هتديد بالتعذيب»تواقيع« خالل ساعات قليلة من مجع
وقامت املنظمة بعدئذ بتمرير هذه االحتجاجات عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين 

 .إىل السلطات املعنية
 قامت ,» العاجلالتحرك«وفيام يتعلق برجل تونيس كان املوضوع واملستفيد من 

خدام تقنية عىل أكثر برامج التلفزيون شعبية التي هولندا باست فرع – منظمة العفو الدولية
وقد تعلم .  مليون مشاهد2.5 بحيث متكنت من الوصول إىل ,تذاع ليلة السبت

ًاملشاهدون بأن اإلجراء العاجل يتم تلخيصه بامئة وستني حرفا فقط يف رسائل اهلاتف 
عىل ) نعم(كلمة ولكي يتم التجاوب, كان يتعني عىل الناس اإلجابة ب. النقال القصرية

فبعد دقيقة واحدة يتلقى املشاركون ). 4777( وذلك عىل الرقم  هاتف نقال قصريةرسالة
 كام تبلغهم ,رسالة أخر تشكرهم وتبلغهم بعدد األشخاص الذين بعثوا باحتجاج

 .رسالة الحقة بنتيجة احلملة كإطالق رساح الشخص املعني من التوقيف
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ًالدولية نادرا ما تدعي مسؤوليتها املبارشة عن وعىل الرغم من أن منظمة العفو 
 إال أن , العاجلالتحركالتحسينات التي تطرأ عىل أوضاع الناس الذين تتناوهلم قضايا 

إذ تم ختفيف أحكام باإلعدام وعاد إىل الظهور : حوايل ثلث القضايا أحرزت نتائج ناجحة
 وجود أشخاص  كام تم اإلعالن عن مكان, آثارهم»اختفت«أشخاص كانت قد 

وهلذا فقد تضاءلت فرص حدوث تعذيب كام حتسنت احتامالت تلقي سجناء . معتقلني
 .يعانون من مرض شديد للعناية الطبية

 ربام يصل عددهم إىل –وعالوة عىل ذلك, فقد أقنعت احلملة العديد من الشباب 
 .عاجلة البالتحركات باالنضامم إىل شبكة منظمة العفو الدولية اخلاصة –اآلالف 

وتوجه جميع الحمالت التي تقوم بها منظمة العمل الدولية ردًا موجهًا إلى مكان ما في 
 بسيطة يمكن ألعداد آبيرة تحرآاتالعالم حيث يوجد شخص ما يحتاج إلى مساعدة مستخدمة 

ى وتعمل الحمالت أيضًا عل. من الناس المشارآة بها والشعور من خاللها بأنهم ينجزون شيئًا مختلفًا
وقد وّلدت حمالت . تثقيف الجمهور وبناء وعي عالمي حول انتهاآات حقوق اإلنسان آالتعذيب

الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة ردود فعل أسرع لمساعدة الضحية فيما وسعت في الوقت 
  . جديدةدائرة مناصريننفسه التأثير التعليمي لمنظمة العفو الدولية لتشمل 

لرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة أعضاء جدد من الشباب انضموا إلى ولقد اجتذبت حملة ا
 الحدودمنظمة العفو الدولية بطريقة لم يتمكن غيرهم من خاللها أن يحذوا حذوهم في تجاوز 

 آما وأن ،فالشباب هم الفئة األآثر استخدامًا واألآبر عددًا للهواتف النقالة.  العاجلوالقيام بالتحرك
فمن خالل استخدام هذه . الفئة التي ترغب منظمة العفو الدولية في الوصول إليهمالشباب هم 

األداة الشعبية لثقافة الشباب تستقطب منظمة العفو الدولية ناشطين جدد من الشباب الذين 
  .سيزيدون من قوة شن حمالتها لفترة طويلة قادمة من الزمن



 

       www.newtactics.org  191  
 

 .هم يف الدفاع عن حقوق اإلنسانتعليم ضباط الرشطة دور :حتويل مسات قوة الشرطة
تستخدم مجموعة برازيلية أسلوب التدريب الشامل إلقناع ضباط الشرطة بتحويل عالقاتهم 

  .مع المجتمعات التي يعملون فيها

ً تدريبا )CAPEC(  املواطنةاملشورة حول برامج تعليم مركز تقديم توفر برامج
 الدور احليوي الذي يمكنهم أن يلعبوه ّلضباط الرشطة يف الربازيل ملساعدهتم عىل تفهم

ويؤكد هذا التدريب الذي يشمل مساقات خمتلفة وواسعة . كمدافعني عن حقوق اإلنسان
ويتم من . حقوق اإلنسان التي يتمتع هبا كافة املواطنني بام يف ذلك ضباط الرشطة أنفسهم
ملجتمع وإىل خالل هذه العملية حتويل دور الرشطة بام يؤدي إىل عالقات أفضل مع ا

 .مشاركة مدنية أوسع
ًوتنترش املامرسات الوحشية وأعامل التعذيب انتشارا واسعا يف الربازيل ومما يزيد . ً

إن . ًمن تفاقم املشكلة أن ضباط الرشطة يتلقون رواتب ضئيلة وأن الفساد أصبح منترشا
نظيمها مع  حيث يتم ختطيط جهود األمن العام وت,)أمن متفاعل( هو إجياد  املركزهدف

عامل رشطية تتجاوب أأعضاء املجتمع بحيث يتم توزيع املسؤوليات مما يؤدي إىل أداء 
 .بفعالية مع احتياجات املواطنني

ويتم تنفيذ الدورات التدريبية عىل دفعات ثالث تستمر كل منها يومني وذلك عىل 
لب الربنامج  إىل أكرب عدد ممكن من الناس يط املركزولكي تصل رسالة. مد ستة أشهر

من دوائر الرشطة التوصية بأسامء الضباط الذين يستطيعون مشاركة جتربتهم التدريبية مع 
ًويشارك أفراد املجتمع يف هذه الدورات جنبا إىل جنب . آخرين لد عودهتم إىل عملهم

 .مع الضباط
 الذي  القانون بأمهية الدوربإنفاذ عىل تبصري الضباط املكلفني  املركزوتركز تدريبات

ويستكشف . يقومون به يف املجتمع وكيف يؤثر عملهم عىل حياة األفراد واملجتمعات
ويعلمون . البرشالضباط ما يعتقدون ويشعرون به وكيفية ترتيب عالقاهتم مع غريهم من 

 بام يف ذلك األعامل الرشطية األكثر فعالية واألوضاع ,ًأيضا املزايا العديدة لألمن املتداخل
 .ًا بالنسبة للضباطاألكثر أمن

ويستخدم املدربون العديد من القصص والتشبيهات واألمثلة املستقاة من جتارب 
وخالل هذا احلوار .  بحيث يتم تسليط الضوء عىل التعليم ال احلكم عىل السلوك,الطلبة

 .يشعر الضباط بأهنم موضع تقدير أثناء تعلمهم كيفية تعزيز حقوق اإلنسان يف املجتمع
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 يف مخس وعرشين والية يف الربازيل  املركزاستخدام أسلوب تدريبولقد تم 
 مشارك معظمهم من أفراد الرشطة املدنية والرشطة العسكرية 30000بمشاركة 

 مع احلكومة  املركز كام عمل برنامج,والرشطة االحتادية ورشطة السري وحرس البلديات
 .الفيدرالية وحكومات الواليات والبلديات

 وبخاصة ، هو برنامج مشوق مرآز تقديم المشورة حول برامج تعليم المواطنةامجإن تكتيك برن
أنه معني بمجموعة مسؤولة عن ارتكاب االنتهاك أو السماح بحدوثه وتحويلهم إلى مدافعين عن 

 بل ،إن هذه الطريق ال تسهم فقط في تقوية ثقافة حقوق اإلنسان في البرازيل. حقوق اإلنسان
 مباشرة من االنتهاآات القائمة من خالل إيجاد بيئة مواتية تبحث فيها الشرطة تخفف أيضًا وبصورة

  .والمجتمع عن حلول مشترآة للمشاآل التي يواجهونها

  

  

من خالل التفاعل مع مجتمعاتهم يستطيع الضباط 
 وبخاصة للشبان واألطفال ممن لديهم ،أن يصبحوا معلمين

  .أبطاًال قليلين أو نماذج أدوار جيدة

نالك حادث بارز وقع في إحدى ضواحي مدينة وه
آانت هذه الضاحية تعتبر خطيرة . ماآابا وآان مؤثرًا للغاية

للغاية بسبب وجود عصابات شبان تقوم بتعذيب السكان 
وعندما تم تأسيس الشرطة التفاعلية في . المحليين
 تم تعيين نقيب في الشرطة العسكرية في ،الضاحية
 النقيب زعيم العصابة الرئيسية وقد اآتشف هذا. المنطقة

. وأرسل له رسائل يدعوه فيها إلى القدوم للتحدث معه
وأخيرًا جاء المراهق وبدأ الضابط ببناء عالقة معه باعتباره 

  .بالغًا راعيًا لآلخرين ومعلمًا ونموذجًا رائعًا للدور

إن من الممكن أن ال يكون هذا الفتى قد مّر بنموذج 
واليوم أصبح هذا المراهق . ي حياتهدور مماثل قبل هذا ف

 آما وأنه ومن خالل زعامته يقوم آخرون ،حليفًا للشرطة
لقد تفهم هذا الضابط . آثيرون غيره بمساعدة الشرطة

أهمية وظيفته آمعلم وداعية للسالم وبأنه من خالل 
اقترابه أآثر من المجتمع الذي يعمل فيه، أصبح قادرًا على 

  .إحداث تأثير

 مركز تقديم املشورة حول برامج ,الربازيل, مليداروزا ا  −
   تعليم املواطنة

”  “
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مالحظات
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 – وبخاصة تلك املربمة مع رشكاء غري متوقعني −التحالفات اجلديدة

 بوسائل   اإلنسان  املدافعون عن حقوق يمكنها أن تعزز اجلهود التي يبذهلا 
ًاكتسب عدوا سابقا جلانبك لتجد أنك مل تكتسب ح. غري متوقعة ً أيضا نقصًليفا فقط بل ً

 النزاعاتافتح قنوات اتصال كانت مقفلة لتقلل من إمكانية حدوث . أحد خصومك
قم ببناء عالقات مع جمموعات خارج قطاعك كي تضفي مصداقية عىل . واالنتهاكات

ًأعرب احلدود الدولية لتجد أنك تبني حلفا أقو وأكثر . قضيتك وجتتذب مجاهري جديدة
 .غة سياسية أكربمرونة ولديه صب

 ًإن التعاون االسرتاتيجي يمكن أن جيعل املدافعني أكثر استعدادا وأكثر قوة وأقو
إن بإمكان هذا التعاون منحهم الرشعية يف . ًمتثيال للمجتمعات التي يعملون عىل خدمتها

فعندما يكون لد املدافعني عن حقوق . املسلك العادي ويف أجهزة اإلعالم ويف احلكومة
ًنسان صفوفا من احللفاء األقوياء واملتنوعني ويتوقفوا عن العمل يف عزلة, يصبح من اإل

 .الصعب أكثر مهامجة عملهم

א
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بناء ائتالف من منظامت حقوق اإلنسان يف بلد ما للتحدث بصوت  :بناء جبهة متحدة
 .واحد ضد االنتهاكات

أن تحقق ما هو أآثر بكثير من  فإن بإمكانها غالبًا ،عندما تعمل جماعات حقوق اإلنسان معًا
ويثبت . أجل تحسين وضع حقوق اإلنسان في البلد المعني مقارنًة بما تحققه الجماعات بمفردها

  .المنسق الوطني لحقوق اإلنسان في بيرو أن هذا ممكن حتى على نطاق واسع جدًا

 مجاعة من مجاعات حقوق 63إن املنسق الوطني حلقوق اإلنسان هو ائتالف يضم 
 التي شكلت يف ,)Coordindora (ولقد متكنت الكورديندورا. املرموقة يف بريونسان اإل

 من البقاء بسبب قدرهتا عىل توحيد املنظامت األعضاء والتكيف مع بيئة سياسية ,1985
وقد عزز التامزج بني األعضاء الريفيني واحلرضيني الرشعية التي . مامتغرية عىل الدو

 يف حني أسهمت املشاركة البناءة ,حاء  البالد وعىل النطاق الدويلتتمتع هبا اجلامعة يف أن
 .من جانب موظفي احلكومة يف زيادة قوهتا كالعب عىل الساحة السياسية

وعقب احلكم العسكري للجنرال فرانسيسكو موراليس وإطالق الثورة املسلحة 
. املتزايدة أصبحت مجاعات حقوق اإلنسان مغرقة بالفظائع , امليضءجلامعة الطريق

 من مواطني بريو حياهتم نتيجة 6000 فقد 1984 و 1983 يفخالل الفرتة ما بني عام
ًوكان من األمور احليوية إجياد مساحة للجامعات كي تتعاون بعيدا عن . للعنف السيايس
 .الدين والسياسة

 :ويعود نجاح وقوة االئتالف إىل عدد من العوامل بام يف ذلك
 تقرر االئتالف منذ اجتامعه األول بأنه سيتعهد :لألداء الداخيلاملبادئ الواضحة   . 1

ًبرفض العنف بكافة أشكاله والبقاء مستقال عن األحزاب السياسية واحلكومة 
وال يسمح للمنظامت . والتمسك باملجتمع الديمقراطي ومعارضة عقوبة اإلعدام

 .التي ال تلتزم هبذه املبادئ باالشرتاك يف االئتالف
ً توجد عملية اختاذ القرارات شعورا باالتفاق املشرتكة :ذ القرارات باإلمجاعاختا  . 2

وفيام تكون اجلامعات يف االئتالف . ويتعني أن تكون كافة اجلامعات متفقة. والتضامن
ٍخمتلفة احلجم وتأيت من خمتلف أرجاء البالد تتمتع كل مجاعة بصوت متساو عندما 

كيل املجلس القومي الذي ينتخبه أعضاء يتم طرح موضوع ما للتصويت ولد تش
 .اجلمعية العامة
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 تعطي العملية الداخلية لالختيار واالتفاق ممثل املنظمة رشعية عىل :متثيل املجموع  . 3
فعندما يتم اختيار شخص . املستويني الداخيل واخلارجي هلذا الشخص وللمنظمة

 سبيل املثال, يقوم هذا من جانب املنظامت األعضاء للمشاركة يف اجتامع دويل عىل
ًالشخص باملشاركة ليس فقط بصفته ممثال للمنظمة التي يمثلها أو متثلها بل بصفته 

 . الكورديندوراًممثال عن املنسق الوطني أو
 جتتمع املنظامت األعضاء عىل هيئة :ًاالتفاق عىل األولويات التي سيجري تنفيذها معا  . 4

 منح األولوية للموضوعات التي ستعاجلها  حيث تقرر,مجعية عامة مرة كل سنتني
ويتم تنفيذ العمل حول هذه املوضوعات بشكل مجاعي وعىل املستو . كائتالف

 وهو جهاز دائم يعمل عىل تنفيذ قرارات ,القومي من جانب السكرتارية التنفيذية
ويتم انتخاب السكرتارية التنفيذية ملدة عامني . املجلس القومي واجلمعية العامة

 كام تعمل عىل تنظيم وتسهيل االجتامعات وعىل ,عمل كمتحدث رسمي لالئتالفوت
عىل النشاطات املميزة كورديندورا,  ال,ويقترص عمل املنسق الوطني. تعبئة األعضاء

 .عن تلك املطبقة من جانب منظامت االئتالف واملتعلقة بقضايا األولوية
 ، وآفاءة من خالل تنسيق جهودهيعبئ المنسق الوطني الناس على أساس قومي بفعالية

 عندما ،فعلى سبيل المثال. بحيث يكون له تأثير أآبر من تأثير المنظمات الفردية واالئتالف المؤقت
 بسحب مشارآته في نظام محكمة الدول ، ألبرتو فوجيموريالبيروفي السابق،هدد الرئيس 

وقد قامت جميع . الل أسبوع واحداألميرآية قام المنسق الوطني بتعبئة الناس عبر تلك البالد خ
 فيما تمت ، آما بذلت تلك المنظمات جهودًا مناهضة القتراح الرئيس،المنظمات األعضاء بتوقيع بيان

وقد قامت آل منظمة بعدئذ باتخاذ خطوات داخل .  منظمة إضافية للعمل400تعبئة أآثر من 
فلوال الموقف الواضح الذي وقفه . ضعمجتمعها لبناء الدعم وإشراك الناس في التحدث علنًا ضد الو

لقد تم إيجاد المنسق الوطني . المنسق الوطني ومصداقيته وترآيبته لم يكن باإلمكان تحقيق هذا
 بحيث ظهر بأنه من الممكن تطبيق ،في ظل جو من العنف واالنتهاآات الصارخة لحقوق اإلنسان
 فإن النجاح الحقيقي ،ورغم ذلك. لعداءهذا التكتيك الخاص ببناء االئتالف في ظل أوضاع تتسم با

إن . الذي حققه االئتالف مبني على ما هو أآثر بكثير من الحاجة للتجمع في وقت صعب للغاية
األهداف الواضحة واإلطار الصلب ومبادئ التعاون والموقف الواضح ضد العنف منحت المنظمة شرعية 

وعملت على تأآيد النجاح بعيد المدى الذي ولقد حظيت هذه المبادئ بدعم المجتمع الدولي . أآبر
  .حققه االئتالف
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 طويل األمد تستطيع من خالله الرشطة علنيإجياد منرب  : مع قوة الشرطةعلينحوار 
 حقوق اإلنسان ولقضايا ملظامل انتهاكاتًواملواطنون العاديون العمل سويا لوضع حد 

 .أخر تؤثر عىل عالقات الرشطة باملجتمع
احتكاك واحدة في العديد من المجتمعات وهي العالقة بين قوة الشرطة هناك نقطة 

ويمكن أن تؤدي وسائل االتصال الضعيفة إلى حدوث انتهاآات أو حلول وسط لألمان . والمدنيين
  .ففي نيجيريا اآتشفت مجموعة طريقة مبتكرة لتجسير تلك الهوة. العام

م تطبيق القانون يف ً وهي رسميا مركز تعلي,)CLEEN(توجد مؤسسة كلني 
 بشأن وشكاوهيم منابر عامة حيث يستطيع املواطنون والرشطة بحث اهتامماهتم ,نيجرييا

 .اجلريمة وسلوك الرشطة
ويمكن أن جتد املجتمعات وقوات الرشطة نفسها وقد انغمست يف حلقة عقيمة من 

. الرشطةوهنالك قلق لد أفراد املجتمع جتاه سوء سلوك ووحشية وفساد . عدم الثقة
ويف املقابل, تر الرشطة املجتمع بأنه عدواين وغري متعاون معها يف التحقيقات التي 

 جترهيا
 حيث يتم تطبيق ,ويف نيجرييا, أسهم اهليكل املركزي للرشطة يف نشوء هذه املشكلة

 مما خيلق فجوة ما بني أولويات ,جمموعة من جداول األعامل والسياسات عىل البلد بأرسه
 .لقانون لد الرشطة واحتياجات املجتمعات املحليةتطبيق ا

يف جتسري هذه الفجوة من خالل إرسال رسائل إىل احلكومات املحلية ) كلني(وتبدأ 
وتتابع اجلامعة هذه الدعوة فقط إذا ما استجابت .  يف جمتمعاهتاعلنيواقرتاح إنشاء منرب 

بعدئذ ) كلني(وتقوم .  املحليةاحلكومات املحلية وتم تأمني تعاون والتزام فرقة الرشطة
ً حيث يتلقى أفراد الرشطة واملجتمع تدريبا عىل كيفية حل ,بتنظيم ورشة عمل مشرتكة

ً كام يبحثون أيضا , ويبحثون مع الرشطة ردود الفعل جتاه الشكاو املحلية,اعاتنزال
وتسمح ورش العمل هذه لكل جمتمع . يف املنطقة) كلني(كيف يمكن تطبيق برنامج 

 عىل ,ويتم بعدئذ توظيف شخصني من كل جمتمع. ًتشكيل برناجمه وفقا الحتياجاتهب
 لتنسيق املنابر ملدة عامني يتعني عىل املجتمع بعدها إجياد وسيلة ,أساس الدوام اجلزئي

 .ملواصلة الربنامج بمفرده
 من تبادل  يتمكن الجانبان فيهاآمنةألفراد المجتمع ولضباط الشرطة بيئة ) آلين(ويوفر تكتيك 

 في ظل ،ويكون لدى الطرفين. همومهم والتغلب على العوائق الكبيرة التي توجدها البيروقراطية
أي رؤية شخص :  آي يرى آل منهما اآلخر بعيون أآثر إنسانية،عالقة تشوبها احتماالت النزاع فرصة

 تكتيك
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سر الحلقة العقيمة من ويمكن لهذه العملية بمرور الوقت أن تك. منازعتهيمكن التعاون معه بدًال من 
 وتمكين ، ووضع أسس جديدة لتمكين الشرطة من القيام بدورها في خدمة المواطنين،عدم الثقة

ويمكن لهذا أن يخفض من عنف الشرطة . المواطنين من مساعدة رجال الشرطة في أداء واجباتهم
 من منتقاةكومية وقد تم تطبيق البرنامج في أربع عشرة منطقة محلية ح. ومن الجريمة المدنية

  . جغرافية في نيجيرياأقاليمست 

 فإن ،وحيث أن عدم الثقة وسوء التفاهم يخلقان احتكاآًا ما بين العديد من الجماعات
باإلمكان استخدام هذا التكتيك في بناء عالقات أوثق بين جماعات أخرى متصارعة مثل الجماعات 

مخاطر المحتملة هو العاطفة والمرارة اللتان يمكن إن أحد ال. العرقية أو أصحاب األعمال والمزارعين
ويتعين على الوسطاء أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذا والقيام بذلك . أن تحيطا بالقضايا الصعبة

ويمكن الجتماع ُيعقد مرة واحدة أن يكون أقل تأثيرًا من . على مدى فترة زمنية طويلة مناسبة
  .األمدالطويلة ) آلين(طريقة 
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ّالتعرف عىل احللفاء من أجل إقامة حوار بناء واحلفاظ عىل  :عرف أكثر على حلفائكالت
 .عالقات تعاون

 توجد أجواء من عدم الثقة ليس فقط بين منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات ،أحيانًا
ففي منطقة البحيرات العظمى في . الخارجية بل أيضًا بين وداخل منظمات حقوق اإلنسان نفسها

ا توجد جماعة تعمل عبر الحدود الدولية وعبر خطوط الشك الراسخة للتغلب على هذه إفريقي
المشكلة آي تقوم بالتعاون مع آخرين برصد أوضاع حقوق اإلنسان في المنطقة ونشر المعلومات 

  .بسرعة

كمجموعة مظلة ) LDGL(وتعمل رابطة حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات العظمى 
 منظمة عضو يف بوروندي ومجهورية الكونغو 27ي يضم للحفاظ عىل التحالف الذ

لقد عانت منطقة البحريات . اعاتنزالديمقراطية ورواندا, وهي منطقة تسودها ال
وتعكس بعض . ًالعظمى طويال من العنف الناجم عن عدم الثقة والكراهية العرقية

 ,ه االنقسامات بام يف ذلك سبع مجاعات تعنى بحقوق اإلنسان, هذ,املنظامت يف املنطقة
حيث تقوم باختاذ اإلجراءات نيابة عن جمموعة ضيقة من األنصار املنتمني جلامعات 

 .عرقية
 أوبونتو  ثقافةإن عملية الرابطة املبنية عىل احلوار الدقيق واملنظم تعتمد عىل مبادئ

)Ubuntu(أي  اإلفريقية )كقاعدة لتقريب تفاعلها إىل الناس املنحدرين من ) اإلنسانية
 . يف املعلوماتوالتشارك ومن أجل بناء حوار ,خلفيات وثقافات خمتلفة

وعندما حتدث انقسامات داخل رابطة حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات العظمى, 
إن باستطاعة هؤالء حتديد . حياول زعامء الرابطة تفهم املشاكل الكامنة املسببة للنزاع

 الذي ينطوي عىل اإلمكانية األقو  أسلوب احلوارعنحلفائهم املحتملني والتعريف 
ًوختتار الرابطة أفرادا للمشاركة يف احلوار املبني عىل قدرهتم . للحفاظ عىل عالقات مثمرة

رابطة يف كل ما تفعله لغة وخطوات تعزز الوختتار . عىل بناء جسور الثقة والتعاون
ام وأنه ستتم  حيث تؤكد بذلك حللفائها األعضاء بأهنم يتمتعون باالحرت,مصداقيتها

 .معاجلة القضايا التي تقلقهم
 قبل التعامل مع أية قضية ستتم معاجلتها من جانب املنظامت ,وتقوم الرابطة

األعضاء وبخاصة القضايا املثرية للنزاع, بالتعرف عىل املشكلة وعىل املجاالت املحتملة 
, كام تتعرف الرابطة للنزاع وعىل اهلدف املنشود وعىل التحالفات الرضورية للوصول إليها

 . املحتملني وعىل احللفاء الناشطني للمشاركة يف احلوارغري الناشطنيعىل احللفاء 

 يكتكت
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ًويعترب االحتكاك بني أعضاء أي حتالف أمرا طبيعيا وبخاصة التحالف الذي يعمل  ً
ًوبدال من أن يكون االحتكاك نامجا عن خطأ ارتكبه . يف منطقة ختيم عليها نزاعات كثرية ً

, فإن هذا االحتكاك يعكس إشارة إىل احلاجة إىل أنظمة حوار نشطة »ناس األرشارال«
وقد بدأ جزء صعب من عمل الرابطة باكتساب تفاهم متبادل خلطواهتا داخل . وحساسة
وإذا مل يتم التوصل إىل إمجاع خالل االجتامع, تعمل الرابطة عىل إرسال ممثلني . اإلقليم

ملنظامت األعضاء إىل األعضاء املرتددين بغية التوصل إىل يعول عليهم وموثوق هبم من ا
 .التضامنتفهم أفضل لوجهات النظر وتعزيز 

 متكنت الرابطة من ,ومن خالل هذه العملية املستمرة للبناء واحلفاظ عىل العالقات
حتقيق النجاح يف إجياد شبكة تضم املنظامت املختلفة يف اإلقليم وكسب ثقتها كي يتم رصد 

 .كات حقوق اإلنسان ونرش املعلومات املتعلقة هبا برسعةانتها
إن من المهم من أجل تحقيق تطبيق ناجح للتكتيكات إيجاد آليات لتحديد مواقع الحلفاء قبل 

ويمكن تطبيق هذا . عقد اجتماعات لألعضاء أو الجماعات من أجل الحوار حول القضايا الشائكة
 ،اعات حقوق اإلنسان منقسمة على بعضها البعضالتكتيك في ظل أوضاع أخرى تكون فيها جم

وتعتبر االئتالفات تجمعات ضعيفة . وتتنافس فيما بينها حول الموارد الشحيحة واستقطاب االهتمام
  .وتحتاج دومًا إلى حوار مستمر وإلى رعاية آي تواصل عملها بكفاءة ولكي تتمكن من البقاء معًا
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 رشكات متعددة اجلنسيات لرصد أوضاع العاملةالتعاقد مع  :الرصد املكثف طويل األمد
 .داخل املصانع املوردة

الشرآات متعددة ) Coverco(تدعو لجنة التحقق من مدونات قواعد سلوك الشرآات 
الجنسيات إلى تحسين حقوق اإلنسان من خالل المقارنة بين مدونات قواعد سلوك الشرآات 

 وتجمع. المصانع التي تورد بضائعها فيما وراء البحارالخاصة بها والحقائق الملموسة على األرض في 
 المعلومات وتمحصها وتنشرها بصورة مستقلة آي تزيل أية ذرائع قد تحتمي بها الشرآات اللجنة

  .التي ال تحترم حقوق اإلنسان

املالبس  لجنة برصد مكثف طويل األمد ومستقل ألوضاع العاملة يف مصانعالوتقوم 
هبا   التصدير الزراعية للتأكد من التزامها بمقاييس العاملة املعرتفالغواتياملية وصناعات

 عىل 1997 هي منظمة رصد مستقلة تأسست عام ,ومقرها غواتيامال سيتياللجنة , إن . دوليا
تقوم  وهي ال تعمل كمستشار لإلدارة كام وأهنا ال ,يد أعضاء يف مجاعات املجتمع املدين

ّبدور املحامي عن العامل  ًمل املنظمة أوال عىل تأسيس عالقة مع إحد الرشكاتوتع. ُ
 ثم تقوم بالتفاوض معها حول اتفاقية تسمح ,)Liz Claiborneمثل ليز كليبورن (

. بالدخول الكامل وغري املعلن إىل وحدة اإلنتاج حيث تلتزم الرشكة بدفع رسوم اخلدمة
 . موقعها عىل اإلنرتنتوتقوم املنظمة بشكل مستقل بنرش ما تتوصل إليهم من نتائج عىل

اللجنة ًوبدال من القيام بزيارات قصرية األمد وتقديم تقارير عن كل زيارة, حتافظ 
. عىل وجود دائم هلا يف املصانع التي ترصدها خالل فرتة متتد لستة أشهر عىل األقل

ور ًتتناول العالقات العاملية يف وحدة اإلنتاج بدال من التقاط ص) تصوير أفالم(وحتاول 
 ,ويزور الراصدون املدربون املصانع عدة مرات يف الشهر دون إعالن مسبق. منفردة

حيث يقومون بمراجعة سجالت املصنع ودفع اإلدارة ألن ترشح السياسة الرسمية فيام 
 لوحدات »ّتفتيش حسية« كام يقومون بعمليات ,يتعلق بالقضايا التي تنشأ يف حينه

ّ وجيتمعون مع العامل ,اإلنتاج  وحيتفظون ,خالل ساعات العمل االعتيادية وخارجهاُ
ويتم . بخط هاتفي ساخن للتأكد من أن املوظفني لدهيم الفرصة الكاملة للوصول إليهم

إجراء مقابالت شخصية باللغة اإلسبانية حيث تبقى هذه املقابالت يف إطار الرسية 
 اإلنتاج وملفات وتضمن الرشكة متعددة اجلنسيات حرية الوصول إىل وحدة. املطلقة

ًاملوظفني وإىل اإلدارة والعامل أيضا ّ ُ . 
 حيث يعمد الراصدون إىل وصف العالقات ,»بتدقيق اجتامعي«ويبدأ الرصد 

ً بالتحقق مثال من وجود إجراء ظامل وحول ما إذا كان هذا –العاملية يف وحدة اإلنتاج 
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 بام يف ذلك وجود ومعاجلة ,ويتم توثيق أوضاع العمل بشكل دقيق. ًاإلجراء فعاال أم ال
الكيامويات الصناعية وصيانة احلاممات وحرية الوصول إليها وتطبيق العناية الصحية 

 .والتزامها باملقاييس الصحية وإجراءات السالمة
 ومدفوعات املزايا التي ,ويقوم الراصدون بعدئذ بمراجعة وافية لسجالت الرواتب

ًويقومون أيضا .  وااللتزام بأنظمة العمل اإلضايف, ومكافآت اإلنتاج,يتمتع هبا العاملون
 والتأكد من أن تشمل كافة التقارير املالحظات التي ,بتفحص شكاوي العامل بعناية

 . والتأشري عىل األوضاع التي ال يمكن فيها إقامة الدليل عىل الشكاو,تبدهيا اإلدارة
م الرشكات بالطلب من يف جمايل الرصد والتحقق إىل قيااللجنة ولقد أدت نشاطات 

ّاملوردين إظهار التزامهم املنتظم بحقوق العامل  اشتكت قارص تعمل ,فعىل سبيل املثال. ُ
 بأن مديرها رفض السامح هلا باخلروج من العمل كليبورنلد أحد موردي رشكة ليز 

ًمبكرا حلضور املدرسة وفقا ملا هو مطلوب بموجب القانون املحيل ومدونة السلوك  ً
بتوثيق هذه املخالفة تدخلت رشكة ليز كليبورن اللجنة وعندما قامت . ة بالرشكةاخلاص

وقد أد ذلك إىل قيام . لد اإلدارة املحلية للتأكد من أن املدراء ملتزمون هبذا القانون
وقام املورد بعدئذ باختاذ ما . بمراجعة ملفات مجيع القرص الذي يعملون يف املصنعاللجنة 

ّللتأكد من أن هناك موافقة من أرس مجيع القرص العاملني يف املصنع يلزم من إجراءات 
 ساعة يف 35وااللتزام بالقانون املحيل الذي يقتيض بأن ال يعمل القارص ملدة تزيد عن 

 .األسبوع
بعض املشاكل التي واجهتها عندما حاولت دخول مصانع اللجنة ولقد أوردت 

رامج العالج التي تم التفاوض عليها مع املوردين وتردد بعض املوردين يف تطبيق ب
 ,ً مثال,املوردة) Gap(فقد رفض املدراء لد رشكة غاب . الرشكات متعددة اجلنسيات

 بالتجول دون حراسة يف وحدة اإلنتاج أو  اللجنةالسامح لفرتة من الزمن لراصدي
ّالتحدث دون رقابة مع العامل هناك ُ. 

 فقد أد الفشل يف تطبيق برامج ,ملوعىل الرغم من أن السجل هو بالكاد كا
ّوقد تم إعادة العامل الذين تم ترسحيهم . العالج إىل توبيخ أو إهناء خدمات بعض املدراء ُ

ًومتت أيضا .  كام تم ختفيض العمل اإلضايف املبالغ به,بصورة غري قانونية إىل وظائفهم
 .معاجلة دفعات املزايا املالية اخلاطئة
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لفة من الرصد في آافة أرجاء  العالم بما في ذلك طرق المواجهة وتلك، ويتم تنفيذ أنواع مخت
مل ، التي تتضمن العلجنة التحقق من مدونات قواعد سلوك الشرآاتالتي تشبه ما تم في 

عالقة تعاون مع الشرآات الدولية بدًال من العالقة العدائية  اللجنة وتستخدم. بالتعاون مع الشرآات
 تقوم بعدها وبأساليب مثيرة لالهتمام بدفع ،يل هذا البرنامج المستقلفهي تتفاوض معهم لتمو

فهي توفر مكانًا آمنًا يستطيع الُعّمال من . الرصد خطوة أخرى إلى األمام تفوق الخطوات المعتادة
 بحيث يشجعوهم على المشارآة في تحسين ،خالله تقديم شكاواهم دون أن يخشوا من االنتقام

تقوم أيضًا بتوظيف راصدين محليين يمكنهم تفهم األوضاع المحلية والتواصل مع و. أوضاعهم العمالية
ولكي يتم تفعيل هذا التكتيك، فإن من الضروري الحصول على . الُعّمال بصورة أفضل من األجانب

 أي أصحاب ،فإذا ما أحرز هذا التكتيك النجاح، يساهم جميع حملة األسهم. دعم العاملين واإلدارة
  .في خلق ثقافة االلتزام ،المشروع
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إجياد جهاز انتقايل للدفاع عن  :احلاكمية الذاتية اليت تتجاوز احلدود اجلغرافية
 .حقوق السكان األصليني وتعزيز تلك احلقوق

 إال أن وسائل جمعهم معًا ال تبدو ،يكون الحلفاء المحتملين في بعض األحيان ظاهرين للعيان
 الذي يعيش في أربعة بلدان في المنطقة ،األصلي) Saami(لقد أسس شعب سآمي . واضحة

 أجهزة حكم تنسق مع بعضها البعض عبر الحدود للدفاع عن السياسات القومية ،القطبية الشمالية
 وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الرعي التي تؤثر مباشرة على –المتضاربة حول حقوق األقليات 

  .مسار حياتهم اليومية

 من احلاجة للحفاظ عىل ,1956 الذي تم تأسيسه عام ,)يجملس سآم(لقد انبثق 
 وذلك ,عالقات قوية عرب احلدود السياسية التي تقسم شعب سآمي يف شامل اسكندنافيا
ويدافع . من أجل تعزيز التعاون واملحافظة عىل حقوقه باعتبارهم السكان األصليني

 , من عرشة آالف سنةاملجلس عن احلقوق يف املنطقة التي عاش فيها شعب سآمي أكثر
ًوهي منطقة متتد حاليا عرب أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كوال 

 .الروسية
ويتعامل أعضاء جملس سآمي بشكل تقليدي مع املنظامت السآمية القومية يف بلداهنا 

سآمي ًوتقسم املقاعد اخلمس عرشة يف املجلس بشكل تناسبي بناء عىل عدد سكان . األم
ولقد أعرب املجلس عن .  نسمة يف األقطار األربعة10٫000 البالغ عددهم اإلمجايل –

دعمه القوي إلجياد برملانات سآمية يف الدول االسكندنافية األربع حيث تم تأسيس هذا 
.  عىل التوايل1993 و 1987 ويف النرويج والسويد عامي 1973الربملان يف فنلندا عام 
ًهازا سياسيا مستقال ومنتخبا بطريقة ديمقراطية يعمل عىل التشاور مع ويعترب كل برملان ج ً ًً

.  حول القضايا موضع االهتامم لد السآميني, يف كل من الدول املعنية,الربملان الوطني
 إال أن باستطاعتها ,وبالرغم من أن الربملانات السآمية ال تستطيع إقرار أي من ترشيعاهتا

 .لربملانات الوطنيةأن تقوم بمبادرات أمام ا
إىل قدرته عىل تنظيم شعبه يف وقت واحد ) جملس سآمي(ويمكن أن يعز نجاح 

ويستطيع أعضاء املجلس هبذا األسلوب . عىل املستويات املحلية والقومية والدولية
توظيف وحدهتم عرب احلدود لبناء دوائر انتخابية والضغط من أجل إحداث تغيريات يف 

بينام يقومون يف الوقت نفسه بجذب منظامت حملية أصغر الستقطاب  ,السياسات املحلية
ومن بني اجلهود التي . الدعم لتنسيق أوسع للقضايا السآمية املتداخلة مع القضايا القومية

 احلكومات  اتفقت,2002ففي . ًتبذل حاليا جهود لوضع مسودة ميثاق نروجيي سآمي

تكتيك
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يتألف من ) فريق خرباء(نلندا عىل تأسيس والربملانات السآمية يف النرويج والسويد وف
وسيتعامل امليثاق مع . 2005أعضاء سآميني وغري سآميني لوضع مسودة ميثاق بحلول 

قضايا أساسية تتعلق بتقرير املصري وحقوق األرايض وكذلك البيئة والتعاون بني الدول 
اهلامة موضع النظر إن إحد املجاالت . والربملانات السآمية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف

ًهي حقوق الرعي عرب احلدود املشرتكة لرعاة حيوان الرنة الذي يمثل مصدرا أساسيا  ً ّ
 .للعيش لد شعب سآمي

ًعمليا يف تأسيس املنتد الدائم لقضايا ) جملس سآمي(وباإلضافة لذلك, كان 
ً كام لعب دورا هاما يف إجياد مقرر خا,الشعوب األصلية لد األمم املتحدة ص حول ً

 .ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان تابع للسكان األصلينيحقوق اإلنسان 
وباعتبار أن آًال من األجهزة السآمية السياسية المنفصلة للسآميين يعتبر أقلية في الوطن 

 إال أنها ، فإن هذه األجهزة تتمتع بسلطة أقل في تشكيل السياسات التي تؤثر عليهم،األم
.  مما يوفر مثاًال واضحًا لقيمة التعاون–جتمعة أن تكون مدافعًا أقوى بكثير عن حقوقها تستطيع م

ويعزز هذا أيضًا حقوق اإلنسان على المستوى المحلي ويؤثر في الوقت نفسه على المؤسسات 
 ،ويمكن ألشكال التعاون المماثلة أن تكون مؤثرة في ظل أوضاع أخرى. القومية واإلقليمية والدولية

يث تخترق قضايا حقوق اإلنسان للجماعات المنتفعة الحدود الوطنية آلما تكررت القضية مرة تلو ح
  .أخرى

  

  

إننا نحاول أن نوجد عالقة عمل جيدة مع 
حكومات األوطان األم وذلك على الرغم من أننا ال 

إننا . نسعى وراء الحلول الوسط فيما يتعلق بحقوقنا
 آما وأننا حاولنا مستمرون في الحوار مع الحكومات

دائمًا أن نكون أآثر اطالعًا وعلى علم بالقضايا أآثر 
  .من رجال الحكومة الذين سنتفاوض معهم

 جملس سآمي,  رئيس وحدة حقوق اإلنسان ماتياس اهرن,−

”  “ 
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 ثقافة حقوق اإلنسان يف مناهج إلدماجالتعاون مع احلكومة  :تثقيف اجليل القادم
 . احلكوميةاملدارس

ففي ألبانيا، . تكون المدارس الحكومية المجال األهم لبناء ثقافة حقوق اإلنسانيمكن أن 
عملت مجموعة مع الحكومة إلعداد المواطنين لممارسة الديمقراطية خالل الفترة التي أعقبت 

  .تخلص ألبانيا من النظام الشيوعي

والتعليم بالتعاون مع وزارة الرتبية ) ACHR(قام املركز األلباين حلقوق اإلنسان 
لقد استغلت . إدخال تعليم حقوق اإلنسان إىل مجيع املدارس احلكومية يف البالدباأللبانية 

املجموعة الفرتة االنتقالية التي أعقبت احلكم الشيوعي للتفاوض مع املسؤولني يف 
احلكومة الديمقراطية اجلديدة إلطالق عملية طموحة وطويلة املد إلعداد املواطنني 

 . الشباب للمشاركة الكاملة يف ممارسة الديمقراطيةاأللبانيني
ً عاما من الدكتاتورية الشيوعية االنعزالية, واجهت ألبانيا 45 وبعد ,1991ويف 

ًعاملا جديدا من اإلمكانيات الديمقراطية تعرتضها جبال من املشاكل السياسية  ً
ستفادة القصو من ولال. واالقتصادية املتوارثة وبنية حتتية مؤسسية هزيلة ملواجهتها

ديمقراطيتهم اجلديدة, احتاج األلبانيون إىل نظام تعليمي يعمل عىل إعداد مواطنيهم كي 
 .يفكروا بجد وعىل تشجيعهم عىل املشاركة السياسية

  تعليم حقوق اإلنسان باملنهاج الرسميإلدماج خطة طموحة بإعدادركز املقام و
 ولقد استغل املركز اللحظة السياسية الفريدة .اخلاص بجميع املدارس احلكومية يف البالد

التي وفرهتا الفرتة االنتقالية التي تلت احلقبة الشيوعية لتأمني احلصول عىل التزام خطي 
من وزارة الرتبية والتعليم والعلوم األلبانية بتطبيق مرشوعات تعليم حقوق اإلنسان يف 

 .املدارس احلكومية
 حيث قام بعقد دورات تدريبية ,عات رياديةوقد بدأ املركز بعدئذ بوضع مرشو

 واقتباس مواد تعليمية حول حقوق اإلنسان لتطبيقها يف ,ملجموعة تأسيسية من املعلمني
 كتب نشاط تتالئم مع كل مستو من الفصول وإعداد ,الفصول الدراسية األلبانية

يون يف تدريب كام أوجد املركز مدارس ريادية حيث يساعد املدرسون واإلدار. التعليمية
مجيع املدرسني اآلخرين عىل حقوق اإلنسان وتارخيها وعىل اآلليات الدولية وعىل مناهج 

 . البحث اخلاصة بحقوق اإلنسان والنشاطات داخل وخارج الفصول الدراسية
 مواد منهجية أعدوبحلول هناية العقد, كان املركز األلباين حلقوق اإلنسان قد 

 كام درب آالف املدرسني عىل , تناسب كل فئة عمريةخاصة للعديد من املوضوعات

تكتيك
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ً ووضع منهاجا ملدارس , مدرسة ريادية يف مجيع أنحاء البالد42 وأنشأ ,استخدام املواد
 . تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج إعداد املعلمنيإلدماجاملعلمني 

 آما استخدم ،ولقد آان لدى المرآز األلباني لحقوق اإلنسان رؤية طموحة من أجل ألبانيا
فقد آانت الحكومة تمّر بظرف انتقالي وآانت . فرصة سياسية لتحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس

االتفاقية قامت ألبانيا بالمصادقة على . ( اإلنسانالتزامها بحقوقتتوق ألن تظهر للمجتمع الدولي 
ظهار هذا االلتزام ولقد عرض المرآز على الحكومة وسيلة إل). 1993 عام الدولية لحقوق الطفل

 بحيث تمكن من تأمين تعاونها آما االتفاقية، عليها توالمساعدة على الوفاء بااللتزامات التي نص
  .حافظت هي على التسارع من خالل استقطاب الدعم الدولي ودعم الخبراء في حقل التعليم
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ًإن املوارد املتاحة للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان هي دائام 

  أي –بموارد أقل  ًإننا نحاول دائام أن نعمل أكثر . حمدودةموارد 
ً إال أن هناك موردا ,ًبأناس أقل وأموال أقل ويف وقت أقل مما نشعر بأننا فعال بحاجة إليه

ًهاما واحدا متجددا بالفعل هو مهاراتنا ً فعندما نوسع من مهاراتنا ومهارات زمالئنا . ً
ًناس جدد فيها, فإننا نكون قد حققنا شيئا ما أكثر وحتى نخرجها إىل املجتمع ملشاركة أ

إن التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء تعمل عىل . ًبموارد أقل نوعا ما وبوقت أقرص بقليل
 فهي متنح العاملني يف جمال حقوق اإلنسان املهارات ,بناء القدرات بطريقتني رضوريتني

 كام وأهنا متنح الناس القابعني ,عالتي حيتاجوهنا إلنجاز عملهم بشكل أفضل وبصورة أرس
 .ًاسميا خارج جماالت حقوق اإلنسان املهارات الالزمة هلم للنهوض بحقوق اإلنسان

אא
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 لبناء إجياد منظمة مهنية توفر الدعم والتدريب :تعزيز املهنية هو تعزيز حلقوق اإلنسان
 . القانونإنفاذاملهنية لد املوظفني املنوط هبم 

  القانون الحاجة إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسانإنفاذ الموظفون المنوط بهم في ليبيريا، أدرك
  .في الوسط الذي يعملون فيه

الطابع املهني لد املوظفني ) LINEA( القانون الوطنية الليبريية إنفاذتعزز مجعية 
بإن وتعمل اجلمعية عىل حتقيق التقدم من خالل املنظور القائل .  القانونإنفاذاملنوط هبم 

 القانون جيب أن يكونوا يف مقدمة محاة حقوق اإلنسان ومروجي تلك احلقوق إنفاذضباط 
 القانون واملبادئ األخالقية اخلاصة سلوك إنفاذًوفقا ملا تنص عليه مدونات قواعد 

وتتحد هذه املدونات الضباط برضورة احرتام احلقوق الدستورية التي تنص . بالرشطة
 ونتيجة لعدم توفر ,ولسوء احلظ. ساواة والعدالة جلميع الناسعىل توفري احلرية وامل

التدريب وتفيش عدم االنضباط وسوء القيادة أو التالعب السيايس, تصدر عن املوظفني 
املنوط هبم تطبيق القانون يف أحيان كثرية ترصفات غري مهنية تؤدي إىل انتهاكات يف جمال 

 القانون الوطنية الليبريية لتلبية احتياجات إنفاذولقد تم تأسيس مجعية . حقوق اإلنسان
ضباط الرشطة من التدريب والدفاع واملساعدة يف إطار جيعلهم راغبني يف االنضامم 

 .واملشاركة
 القانون بدعوة رؤساء إنفاذويف سياق تشكيل اجلمعية, قام الضباط املنوط هبم 

 االنضامم وتشكيل جلنة  القانون يف القطاعني اخلاص والعام إىلإنفاذدوائر ووكاالت 
وحرض . تنظيمية قامت بوضع النظام األسايس للجمعية وتعيني أعضاء جملس إدارهتا

وقامت اجلمعية . عملية إطالق اجلمعية وزير العدل مما أضفى عليها املزيد من الرشعية
 بام يف ذلك التدريب عىل ,منذ ذلك التاريخ بتقديم خدمات واسعة متنوعة ألعضائها

 التحقيق واألعامل الرشطية وعىل القيادة وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل اآلليات أساليب
وباإلضافة إىل ذلك, تعمل .  املهنية مثل أساليب التظلماملعايريالرضورية لتعزيز تنفيذ 

 القانون حيث تعمل بالتضامن مع إنفاذاجلمعية عىل الوصول إىل ما هو أبعد من شبكة 
 . أوضاع حقوق اإلنسان يف ليبرييا حتسنيعىلاملجتمعات واملنظامت 

ولقد نمت . ويقوم األعضاء باستثامر شخيص يف املنظمة من خالل دفع املستحقات
 موظف يعملون 500 القانون الوطنية الليبريية لتصبح شبكة تضم أكثر من إنفاذمجعية 

 أعضاء كثريين  من قوة الرشطة باإلضافة إىليف املئة 20 ويمثلون حوايل , القانونإنفاذعىل 

 تكتيك
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ولقد قام مركز اجلمعية اخلاص بأبحاث العدالة .  القانون األخرإنفاذمن مؤسسات 
اجلنائية والتعليم بتوفري التدريب عىل القيادة وحقوق اإلنسان ملائتني وثالثة وعرشين من 

 كام قام بتنظيم ورشة عمل لتدريب املدربني , القانونإنفاذكبار الضباط املنوط هبم 
 القانون وورشة أخر للتطوير ووضع السياسات إنفاذائيي املناهج لد وكاالت وأخص

 . القانونإنفاذللمخططني واإلداريني العاملني يف جمال 
 االجتامعية السنوية التي تقوي الروابط بني املناسباتوتقوم اجلمعية باستضافة 

 .فيذ القانون واملجتمعات كام تستضيف ندوات عامة لبناء العالقات بني تن,األعضاء وأرسهم
 بام يف ذلك , القانونإنفاذًوتقوم أيضا بتوفري اخلدمات املستمرة التي يستفيد منها موظفو 
 والتي قد تساعدهم يف ,ُالشهادات التي متنح مقابل االشرتاك يف ورش العمل التدريبية

. لقانون اإنفاذاحلصول عىل ترقيات وتدعم مطالبهم يف حتقيق التقدم داخل تنظيامت 
وتقدم اجلمعية كذلك املساعدة وبعض احلامية ضد املشاكل املهنية كإهناء اخلدمة وتوجيه 

 كام تقدم بعض املساعدة لد مواجهة املشاكل الشخصية كاإلعسار ,التهم الظاملة هلم
 .املادي لد حدوث حالة وفاة داخل األرسة

ويتطلب .  القانونإنفاذالمناط بهم لقد قدمت العديد من المنظمات برامج تدريبية للموظفين 
 القانون الوطنية الليبيرية بصفتها منظمة مهنية، استثمار الوقت والمال والجهد إنفاذأسلوب جمعية 

 وهو سلوك يظهر ،من جانب ضباط الشرطة أنفسهم مما يضيف حافزًا آخر باتجاه السلوك المهني
إن هذه الحوافز مهمة لبناء القوة . من خارجهااحترام حقوق اإلنسان الذي يأتي من داخل المهنة ال 

 القانون الذين يرغبون في تحسين سلوآم وتوفير القوة لتغيير إنفاذالتنظيمية الالزمة لدعم موظفي 
 المسؤولون عن إنفاذ القانون،وحيث إنهم هم . سلوك أولئك الذين ينتهكون معايير السلوك المهني

 عميق للتحديات التي يواجهها الموظفون المنوط بهم يتمتع منظمو الجمعية بشكل خاص بتفهم
  . القانون وأشكال الدعم الذي يحتاجونهإنفاذ
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 تدريب الزعامء املحليني كوسطاء :جعل النظام القانوين يف متناول سكان املناطق الريفية
 .وكموارد حلقوق اإلنسان

م القانوني وإلى خدمات حل في الكثير من المناطق الريفية والقروية يكون الوصول إلى النظا
وتعمل مجموعة في أوغندا لتغيير هذه األوضاع من خالل تدريب السكان . اعات محدودًا للغايةنزال

  .الوساطةالمحليين الآتساب مهارات 

ريب الزعامء املحليني بتد) FHRI(ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان 
وذلك بأسلوب يتجنب املشاكل ,عىل مساعدة أعضاء املجتمع ممن لدهيم شكاو 

وتعمل املؤسسة عىل تعليم . واإلحباطات النامجة عن اللجوء إىل النظام القضائي الرسمي
وهي . الزعامء كيفية تثقيف جمتمعاهتم فيام يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم اإلنسانية

 ,ًم أيضا مهارات شبه قانونية متكنهم من تقديم الوساطة واالستشارات واملشورةمتنحه
 .بحيث يستطيع املواطنون معاجلة االنتهاكات وممارسة حقوقهم اإلنسانية كاملة

وهناك الكثري من سكان الريف يف أوغندا ممن هم غري واعني حلقوقهم الدستورية 
كام وأهنم يعتقدون بأنه ال . تهك تلك احلقوقالكاملة وماذا يمكنهم أن يفعلوا عندما تن

 حيث إنه مرتفع التكاليف ,يمكنهم الوصول إىل النظام القانوين املوجود يف املدينة
 .ًويستخدم سلوكا ولغة غري مألوفني هلم

وختتار مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان مشاركني من بني من ظهرت لدهيم مهارات 
ة يف جمتمعاهتم كاملعلمني ورجال األعامل البارزين  وممن يعتربون شخصيات مهم,قيادية

ويستمر التدريب مدة أسبوع يتم .  الطبياحلقلوكبار السن يف املجتمع والعاملني يف 
خالله تطبيق منهاج يعالج العمليات القانونية وأساليب املناقشة وطرق إجياد شبكات 

اجوهنا لرصد وتوثيق ًويوفر التدريب للمشاركني أيضا املهارات التي حيت. اتصال
ويصبح بعض املتطوعني مسؤولني عن . انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم تقارير عنها

 .جمموعات معينة يف املجتمع كالنساء واألطفال وكبار السن وغريهم
وعندما ينهي هؤالء املتطوعون شبه القانونيني تدريبهم, يقومون بتحديد مراكز 

 مما يشجع عىل اللجوء ,تم حتديدها لتناسب جمتمعاهتماجتامعات ملعاجلة املشاكل بطرق ي
 القائمة واملشورة للمؤسسات التقليدية والعودة والوساطةحللول بديلة كاالستشارات 

 .الكتابية بحيث يمكن للناس جتنب حتديات تكاليف النظام القضائي الرسمي

 تكتيك
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 1٫000لقد قامت مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان حتى اآلن بتدريب أكثر من 
  دليل مرجع العاملني بالقانون غري الرسمينيمتطوع شبه قانوين كام قامت بنرش كتاب

)Paralegal Reference Handbook ( ؤسسةاملوهو متوفر لد. 
 وفقًا لما يحدث في الكثير من األحيان، ،وعندما. ويعزز هذا التكتيك فرص الوصول إلى العدالة

إن . مجتمع، فإنها تخلق مدافعين محليين عن تلك الحقوقتأتي الدعوة لحقوق اإلنسان من خارج ال
 في تايلند تقدم أيضًا ثقافة قانونية )Thongbai Thongpao Foundation(  ثونقباي ثونقباومؤسسة

 إال أنها ترآز أآثر على تثقيف أفراد المجتمع ممن قد يحتاجوا لخدمات قانونية بدًال ،للمناطق الريفية
 ويمكن استخدام طريقة). 227صانظر (ليين على توفير تلك الخدمات من تدريب الزعماء المح

 في التعامل مع أوضاع أخرى يكون فيها خيار اللجوء إلى القضاء غير مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان
  .متوفر للناس وحيث يكون زعماء المجتمع راغبين وقادرين على االضطالع بهذا الدور

خارج تأآيد بأن الزعماء الذين تم التعرف عليهم من الإن نجاح هذا التكتيك يعتمد على ال
   السلطة إلى جانب مهاراتهم  سيستخدمون تلك  وأنهم ،مجتمعاتهم لديهم السلطة المعنوية داخل

 فإن التدريب قصير ،وعالوة على ذلك.  الجديدةالوساطية
 يحتاج إلى االستكمال بالمتابعة والدعم طويلي األمد
  .األمد

 

هل هذا األسلوب التكتيكي مطلوب يف
جمتمعك? من هم الزعامء املحليون الذين

 يمكن تدريبهم لتنفيذ هذا التكتيك?
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 االستفادة من متخصص :دافعني عن حقوق اإلنسان كي يصبحوا أكثر فعاليةمساعدة امل
 .يف جمال اإلعالم ومن أنظمة ملساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان للعمل بصورة أكثر فعالية

يمكن للممارسين في مجال حقوق اإلنسان في آثير من األحيان االستفادة من تكتيكات 
  .ارات جديدة أو تقنية أو أنظمة تنظيميةالتقوية المؤسسية التي توفر مه

يركز مركز حقوق اإلنسان يف جامعة رساييفو عىل حتسني وصول املدافعني عن 
لقد قام أعضاء املركز ببناء نظام معلومات قوي ودور . حقوق اإلنسان إىل املعلومات

وقد سمح استخدام هذا النظام واستخدام . مركزي للمتخصصني يف جمال اإلعالم
لرتكيز بصورة أفضل وبشكل أكثر جدو باات املتخصص ملوظفني آخرين يف املركز مهار

 . عىل صلب مهامهم الرباجمية
ويمكن أن يؤدي تأسيس مكتبة أو وحدة توثيق داخل منظامت حقوق اإلنسان إىل 
مساعدة املوظفني عىل تسهيل تدفق املعلومات والتعامل مع الوثائق الرسية وتسجيل 

  مشاركة:وتشمل العنارص الرئيسية هلذا التكتيك. وحتسني العمليات اليوميةتاريخ املنظمة 
 وتوفري مساحة فعلية منظمة وجمموعة ,أمني مكتبة ماهر أو متخصص يف جمال اإلعالم

 . باإلضافة إىل برامج كمبيوتر وغريها من تكنولوجيا املعلومات,رئيسية من املواد
 , حلقوق اإلنساننظامهارات معينة لتوفري إن أمناء مكتبات حقوق اإلنسان لدهيم م

إن دور . بام يف ذلك معرفة التكنولوجيا واملعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان والتوثيق
أمني املكتبة هو احلصول عىل املواد وتقييمها فيام يتعلق باملهمة األساسية للمنظمة وترتيبها 

 إن هذا الدور األخري يقتيض .كي يتم استخدامها بصورة فعالة ونرشها داخل املنظمة
 .العمل بصورة وثيقة مع املوظفني لتصنيف املعلومات وإعطاء بعضها األولوية

إن من املهم أن تتوفر مساحات كافية لتنظيم املواد ومتكني املوظفني من التفاعل مع 
 ,ويتضمن مركز التوثيق كحد أدنى مساحة الحتياجات مكتب أمني املكتبة. بعضهم البعض

وتعتمد . يف ذلك وحدات كمبيوتر مرتبطة بشبكة ووحدات رفوف وأخر للحفظبام 
وبشكل عام فإنه . جمموعة الكتب األساسية وغريها من املصادر عىل مهمة ووزن املنظمة

 .يتعني عىل املنظمة أن حتاول إدراج املعلومات الرضورية يف براجمها احلالية واملستقبلية
للفهرسة (ملركز توثيق كفوء برامج الكمبيوتر املناسبة ًوأخريا فإنه يتعني أن تتوفر 

 واشرتاك عىل شبكة اإلنرتنت متكن أمني املكتبة من احلصول )الخ... والتصنيف والبيان 
 .بحرية عىل املعلومات

 تكتيك
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 : اإللكرتويناقرأ املزيد عن هذا املوضوع يف الكتاب العميل املتوفر عىل املوقع
www.newtactcs.org أدوات للتحرك:حتت عنوان   tools for Action.  

إن عمل أمناء المكتبات في مرآز حقوق اإلنسان في سراييفو يسلط الضوء على ما يحتاجه 
 بما يسمح لهم أن يكونوا أآثر فعالية وذلك ،المدافعون عن حقوق اإلنسان أنفسهم من معلومات

 إال أن ،ة آما يتوفر له التمويل الجيدإن المرآز واسع بما فيه الكفاي. من خالل تحرير وقتهم وطاقاتهم
 على الوصول في الوقت المناسب إلى تعتمد اليوم بحقوق اإلنسان آل األعمال المتعلقة

 حتى وإن آان ذلك مجرد –فإذا ما توفرت لمنظمة ما الموارد الضرورية . المعلومات الكاملة والدقيقة
 فإن باستطاعة ذلك المرآز المساعدة – موظف يعمل بنظام الدوام الجزئي أو متطوع مخلص لعمله

وقد يحتاج أمناء المكتبات والمتخصصون في مجال اإلعالم . في توفير الوصول إلى المعلومات
أنفسهم إلى استخدام تكتيكات اإلقناع من أجل إقناع المنظمة وأعضائها بأهمية العمل الذي قد 

  .يبدو للوهلة األولى هامشيًا بالنسبة للمهمة األساسية

 
 

 ،لقد أعدت تكتيك مرآز حقوق اإلنسان«
لقد . آما وأنني علمت فعًال بأنه سيكون مفيدًا

أمضيت عدة ساعات أبحث هذا الموضوع مع 
آانت المكتبة تغمرها الفوضى . الموظفة اإلدارية

حيث أمضت الموظفة ثالثة أشهر وهي تعالج 
لقد آان . األمر بالطريقة الصحيحة لترتيب المكتبة

 آبيرًا استنفذ من الموظفة الصيف ذلك عمًال
  .»إن هذا يساعدني آثيرًا. بأآمله

  مكتب الدفاع القانوين لألقلياتيب بودروغي,   −
  هنغاريا,القومية والعرقية

على
اإلنترنت

”  “
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 تدريب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عىل استخدام تكنولوجيا :إذاعة حقوق اإلنسان
 .الفيديو لفضح تلك االنتهاكات

. ون في مجال حقوق اإلنسان غالبًا إلى إخراج رسالتهم إلى جمهور أوسعيحتاج العامل
ويحتاج هذا بصورة أوسع في عصر التكنولوجيا المتقدمة، إلى الوصول إلى تكنولوجيا الفيديو والبث 

  .اإلذاعي والتلفزيوني وإلى مهارات تتعلق بكيفية استخدامها

انيا عىل حتسني املواقف جتاه تعمل مؤسسة الصندوق األسود ومقرها هنغاريا وروم
 وذلك من خالل تدريب أفرادها عىل إنتاج الربامج التليفزيونية ,)Roma(أقلية روما 

َوتقوم املؤسسة بتشكيل فرق إنتاج وتدريبها عىل إنتاج أفالم الفيديو . للقنوات املحلية ِ
َوتؤمن وقتا هلا عىل اهلواء وتتأكد من تبادل تلك الربامج بني الفرق ِ ً. 

ً شخصا من أقلية روما يف 150 قامت املؤسسة بتدريب ما يقارب من ,1997ومنذ 
ًأثني عرش موقعا داخل هنغاريا ورومانيا عىل وسائل إعالم املشاهدين بالقضايا التي تؤثر 

َوتعمل املؤسسة عىل اجتذاب الطلبات وتشكيل فرق خمتلطة . عىل جمتمعاهتم  تتألف ًعرقياِ
ًويعمل املوظفون أوال عىل بناء عالقات بني .  مخسة أشخاصالفرقة الواحدة منها من

 حيث يقومون بمناقشة وجهات النظر الفردية ومعاجلة القضايا احلساسة ,أعضاء الفريق
َوتقوم الفرق بعد ذلك بتعليم أساسيات اإلنتاج . التي سيتم طرحها يف الربنامج ِ

 .التلفزيوين والتشاور مع اخلرباء حول قضايا األقليات
َوخالل األيام الثالثة األخرية للتدريب, تقوم الفرق بإنتاج أول أفالمها وتقدم . ِ

مؤسسة الصندوق األسود الكامريات واألضواء وامليكروفونات وغريها من األدوات 
َوتواصل الفرق إنتاج برامج شهرية لد حمطاهتا التلفزيونية املحلية من . الرضورية للعمل ِ

 يف الوقت الذي جتري فيه , مستخدمة مواردها اخلاصةخالل العمل بصورة مستقلة
وترشف مؤسسة . املؤسسة مفاوضات لتأمني الوقت الالزم إلذاعة الربامج عىل اهلواء

َالصندوق األسود عىل الفرق وترصد نشاطها ملدة ستة أشهر عقب التدريب  فيام تتبادل ,ِ
َالفرق فيام بينها أرشطة الفيديو التي يتم إنتاجها ِ . 

َقد تفاوتت النتائج بني فرق اإلنتاجول  حيث تواصل عدة فرق البث بصورة ,ِ
َ فيام تستخدم الفرق األخر مهاراهتا وأجهزهتا ,منتظمة عىل شاشات التلفزيون املحلية ِ

 .لتسجيل نشاطات منظامهتا

 تكتيك
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ًونظرا للنجاح الذي حققته هذه الطريقة, فقد افتتحت مؤسسة الصندوق األسود 
 الدراسة فيها عام واحد لطلبة أقلية روما ممن لدهيم الرغبة يف أن مدرسة ناجحة مدة

 .يصبحوا مهنيني يف جمال العمل التلفزيوين
لقد ساعد برنامج مؤسسة الصندوق األسود على تغيير النظرة تجاه األقليات وأسلوب 

م آثيرًا عزل ففي هنغاريا ورومانيا يت.  بحيث قلل من التمييز والتحيز ضدهم،معاملتهم في اإلقليم
وال تتوفر لديهم الحرية للوصول إلى .  آما يتم التكتم على مشاآلهم،أقلية روما عن غالبية السكان

وال يمنح برنامج مؤسسة الصندوق . الموارد التعليمية وغيرها التي يستخدمها عامة السكان
 بل يتعداها –وما  آأقلية ر–األسود المشارآين فقط المهارات التي يحتاجونها لإلدالء بقصصهم 

إن هذا يساعد . بالمساعدة على بث تلك القصص عبر وسيلة يحتمل أن يشاهدها أغلبية السكان
  .في بناء ثقافة تعمل فيها األقليات واألغلبية معًا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للجميع
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 .إجياد شبكة من املهنيني لتوثيق التعذيب ودعم الضحايا :توثيق التعذيب
ريق آيني على إيجاد رابطة بين األطباء والمحامين لفضح االنتهاآات التي ترتكبها يعمل ف

  .وآاالت تنفيذ القانون ولرفع درجة الوعي تجاه استخدام أساليب التعذيب

 , هي منظمة غري حكومية مسجلة)IMLU(إن الوحدة الطبية القانونية املستقلة 
. ين يقدمون خدمات للضحايا وأرسهموهي عبارة عن شبكة تضم األطباء واملحامني الذ

 وتشمل هذه اخلدمات فحوصات مستقلة ملا بعد الوفاة للوفيات التي يعرتهيا الشك لد
 كام تشمل توثيق حاالت التعذيب املشكوك هبا واملساعدات الطبية , القانونإنفاذوكاالت 

 .والقانونية املقدمة للسجناء والناجني من التعذيب
 البداية بتنظيم شبكتها من خالل االتصاالت اجلانبية التي لقد قامت الوحدة يف

 وهي اللجنة الدائمة للجمعية الطبية الكينية حلقوق ,استهدفت تشكيل جلان مهنية
وعندما تم . اإلنسان وجمموعة من املحامني املتعاطفني مع اجلهود املبذولة إلهناء التعذيب

ملستقلة بتطوير ورش العمل القائمة لتعزيز تشكيل اللجان قامت الوحدة الطبية القانونية ا
ويتم تنظيم ورش . قدرة العاملني يف املجال الصحي واملحامني عىل التعامل مع التعذيب

العمل يف كافة أنحاء البالد بحيث تتم معاجلة موضوعات مثل التعريف بحقوق اإلنسان 
ة فيام يتعلق بقوانني وبناء العالقات مع دائرة السجون وتثقيف املهنيني وموظفي احلكوم

 .حقوق اإلنسان وانتهاكاهتا
 تعمل الوحدة الطبية القانونية ,ولكي يتسنى الوصول إىل ضحايا التعذيب وأرسهم

املستقلة عىل إجياد عالقات هلا صفة الشبكة مع اهليئات الدينية واملحامني واألطباء 
 املحليني طلب إجراء ترشيح ويمكن للزبائن. واملنظامت غري احلكومية يف كافة أنحاء كينيا

 .ًألي من أعضاء األرسة حيث يتم توثيق النتائج بدقة طبقا لإلرشادات الطبية والقانونية
 عىل املطالبة بتعويض قانوين لد اكتشاف املستفيدين من خدماهتاوتشجع الوحدة 

 دفع ً الذين ال يستطيعون مالياللمستفيدينوبالنسبة . الدليل عىل حدوث جرائم التعذيب
تكاليف العون القانوين, فتتم إحالتهم إىل شبكة من املحامني واملنظامت غري احلكومية كي 

إن هدفها هو مالحقة قضايا املصلحة العامة . توفر هلم خدمات من أجل املصلحة العامة
 .التي تشكل سابقة ضد استخدام التعذيب وإرسال رسالة إىل مرتكبي جرائم التعذيب

ستمرة التي تبذهلا الوحدة الطبية القانونية املستقلة لفضح جرائم ونتيجة للجهود امل
 فقد متت إحالة عدة قضايا إىل املحاكم مما أد إىل تصاعد االهتامم ,التعذيب يف كينيا

 تكتيك
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ًوعالوة عىل ذلك تظهر سلطات السجون حاليا اهتامما . بأوضاع ومعاملة السجناء ً
 كام ,ص العقوبات اجلسدية أو التعذيببأوضاع أفضل يف السجون وذلك من خالل تقلي

 منذ تويل احلكومة اجلديدة مقاليد السلطة يف أواخر عام ,بدأ املزيد من موظفي احلكومة
 . بالعمل مع الوحدة من أجل حتسني جهودهم يف جمال حقوق اإلنسان,2002

ادة ومن خالل تنسيق شبكة مهنية وتدريب األعضاء على توثيق التعذيب، قامت الوحدة بزي
وترآز . درجة الوعي تجاه التعذيب في آيينا مما أدى إلى حدوث ضغط متزايد على السلطات لمنعه

 ،الشبكة أيضًا على رغبة بعض األطباء والمحامين باستخدام مهاراتهم من أجل تعزيز حقوق اإلنسان
  .األمر الذي يؤدي إلى تقوية الدعم إلنهاء التعذيب في آافة أرجاء البالد

ذا العمل لم يمِض بدون تحديات فالطلب على خدمات الوحدة الطبية القانونية إال أن ه
 آما وأن الضحايا في المناطق الريفية في ،المستقلة يفوق القدرات المالية للوحدة لدعم الضحايا

 آينيا آثيرًا ما يواجهون تجاوبًا بطيئًا من جانب محاميي الشبكة الذين يقطن معظمهم في نيروبي
لقد مرت الوحدة أيضًا بتجربة تدخل الشرطة وإرهابها أثناء محاولتها توثيق فحوصات . )العاصمة(

وفي مثل هذه الحاالت تقوم الشبكة بالتعاون مع مؤسسات أخرى غير حكومية . تشريح الجثة
بنشر هذه القضايا من خالل بيانات صحفية تندد بالتدخل ومن خالل اتخاذ إجراء قانوني بحق 

  .الشرطة
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متكني املنظامت غري احلكومية من استخدام الفيديو يف  : وآذان حقوق اإلنسانعيون
 .الدفاع عن حقوق اإلنسان

منظامت حقوق اإلنسان يف كافة ) Witness) (الشاهد(أو ) ويتنس(ّختول منظمة 
ولقد تم استخدام أرشطة فيديو . أنحاء العامل إدراج الفيديو كأداة دفاع يف جمال عملهم

ًكائها انطالقا مما توفره قوة الشهادات الشخصية واملبدأ القائل بأن صورة ويتنس ورش
 :واحدة تساوي ألف كلمة حيث تم توظيفها

 كدليل يف اإلجراءات القانونية;
 تثبيت االدعاءات بحدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان;

ًتوفر وزنا استكامل التقارير املكتوبة املوجهة إىل املنظامت الدولية واإلقليمية التي 
 يعادل القرائن الرسمية حول أداء البلد يف جمال حقوق اإلنسان;

 حتفيز التعليم األسايس والتعبئة;
 توفري املعلومات للنرشات اإلخبارية;
 تعزيز حقوق اإلنسان عرب اإلنرتنت;

 . يف التلفزيون عرب العامللبثهااج أرشطة وثائقية إنت
ً واختذت من مدينة نيويورك مقرا هلا ,1992م  التي أنشئت عا,لقد أوجدت ويتنس

ً من اجلامعات املوجودة يف مخسني بلدا حول قضايا خمتلفة 150رشاكات مع أكثر من 
 واالنتهاك ,ألطفال الشوارع يف أمريكا الوسطى) التطهري االجتامعي(ترتاوح ما بني 

معامل استغالل   وما بني,اجلنيس للنساء والفتيات خالل احلرب األهلية يف سرياليون
 . ومعاناة األشخاص املرشدين يف بورما, يف الواليات املتحدةالعامل

باختيار الرشكاء الذين يسعون إىل بناء قدرة طويلة األمد عىل ) ويتنس(وتقوم 
 فرص محالت معينة حيث  استثامرًاستخدام الفيديو بشكل فعال والذين يسعون أيضا إىل

وعندما يتم تشكيل الرشاكة, تقوم . النجاح أو الفشليمكن للفيديو ترجيح كفة ميزان 
 تتبعها عقب ذلك بورش ,ويتنس بتزويد املجموعة بأجهزة الفيديو والتدريب عليها

 تكتيك
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 والتعليم املكثف حول استخدام الفيديو يف جمال العمل ,العمل حول تقنيات الكامريا
 ,عدة التي تعقب اإلنتاج واملسا, والتقييم املنظم لقياس األرشطة,اخلاص بحقوق اإلنسان

 . البناءة إلجياد أفالم وثائقية قويةالراجعةوالتغذية 
 بالفيديو حول ما تم مجعه كسب تأييدوتعمل ويتنس ورشكاؤها عىل شن محالت 

 بام يف ذلك منصات لإلذاعة , حيث تشمل هذه احلمالت عنارص عديدة,من مواد
يات فصل مستهدفة أمام حضور  وعمل,والتوزيع والتعاون مع منظامت وشبكات أخر

 وقد يكونوا مستهدفني كاستخدامهم.  وفرص للمشاهدين األفراد الختاذ إجراء ما,رئيسيني
للفيديو للتأثري عىل جمموعة صغرية من صانعي القرار أو عىل نطاق واسع كمحاولة تعبئة 

يف ويتم االحتفاظ باألرشطة يف أرشيف ويتنس حيث تكون . الشباب حول قضية معينة
 .ً باعتبارها مصدرا للمعلومات حول حقوق اإلنسانالدويلمتناول املجتمع 

 وطبقًا للمضمون المحلي، بحقيقة أن المدافع عن حقوق اإلنسان يمكن ،وتعترف ويتنس
وتستخدم ويتنس خبرة موظفيها وشرآائهم . حمايته أو تعريضه للخطر من خالل استخدام الكاميرا

وتؤآد أيضًا على أهمية الثقة .  سياسات مناسبة وآمنة ألوضاعهمفي مساعدة اآلخرين على وضع
 بوضوح المخاطر تشرح آما وأنها ،بين الشخص الذي يقوم بالتصوير والشخص الذي يتم تصويره

  .والمزايا التي ينطوي عليها التحدث إلى الكاميرا
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  ليل املرئي ميكنه وقف االنتهاكاتالد
وآان أحد . شرطة فيديو قوية تم استخدامها بطرق عديدةجمع شرآاء ويتنس إفادات وأنتجوا أ

االستخدامات االستراتيجية والعملية للدفاع عن طريق الفيديو العمل الذي قامت به ويتنس مع 
لتوثيق األوضاع المؤسفة في أحد مستشفيات ) MDRI(مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية 

  .األمراض النفسية في باراغواي

 – شخصًا آخر 458ج هما ولدان مراهقان تم وضعهما في المستشفى بصحبة جوليو وجور
لقد آانت الغرف الصغيرة تعج بروائح البول . عراة داخل غرف صغيرة جرداء ال توجد فيها مراحيض

وآان األوالد يمضون أربع ساعات تقريبًا مرة آل . والبراز في حين آانت الجدران ملطخة بالغائط
  .شوفة مليئة بالزبالة وحطام الزجاجيومين في حظيرة مك

 الدولية بتقديم  العقلية قامت مؤسسة حقوق اإلعاقة،2003ديسمبر /ولاألوفي شهر آانون 
 منظمة الدول األميرآية التابعة) IACHR(التماس عاجل للجنة حقوق اإلنسان للدول األميرآية 

)OAS (شفىطالبة التدخل نيابة عن األطفال وغيرهم من نزالء المست.  

 ،وقد قدمت مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية لقطة تم التقاطها على شريط فيديو
وُأعدت للبث باالشتراك مع ويتنس وتم ترآيبها طبقًا للمواد التي حددتها اتفاقيات دولية عديدة حول 

ان بحيث وقد تم تقديمها ضمن هذا اإلطار لحقوق اإلنس. حقوق اإلنسان والتزمت باراغواي بتطبيقها
وفي . يمكن الجدال بأن المرضى لهم حق قانوني للتمتع بحقوقهم في الحياة والمعاملة اإلنسانية

 في الوفاء بالتزاماتها، أضاف يمعرض استخدام شريط الفيديو لصور تظهر بوضوح آيف فشلت باراغوا
  .هذا الشريط وجهًا إنسانيًا إلى هذه القضية

اإلنسان للدول األميرآية وألول مرة بالموافقة على لقد أدى هذا إلى قيام لجنة حقوق 
 وهي سابقة ،إجراءات عاجلة لحماية الحياة والكرامة الجسدية لنزالء مؤسسات العالج النفسي

وقامت مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية . يمكن حاليًا استخدامها في بلدان أخرى في اإلقليم
 وذلك من خالل بث شريط الفيديو على ،ى الرأي العاموويتنس على التوالي بإثارة القضية لد

اإلسبانية حول ) CNN (.أن.أن. سيمواقعهما على شبكة اإلنترنت ومن خالل التعاون مع شبكة
ولقد قام رئيس باراغواي ووزير الصحة بزيارة المستشفى حيث تبع ذلك . قصة تستهدف المتابعة

  .ت مهمتها التحقيق في القضيةطرد مدير المستشفى من منصبه وتشكيل لجنة آان

 استرعت مؤسسة حقوق اإلعاقة ،ومن خالل فضح هذا الوضع أمام الرأي العام األوسع
العقلية الدولية وويتنس االنتباه إلى الظروف المروعة التي تسود هذا المستشفى الخاص بالصحة 

وقامت الصحافة . جل التغيير آما قامتا باستقطاب المزيد من الدعم من أ،العقلية والذي تديره الدولة
  .أيضًا بلعب دور هام للغاية في عرض األحداث مما ساعد على تحقيق تغيرات ملموسة

 النسخة وعلى الرغم من أن جناح جوليو وجورج ما زال في طور التجديد عندما تم إرسال
  آما وأنهما،ف صغيرة إال أن االثنين لم يعودا محتجزين داخل غر، هذا الكتاب إلى المطبعةاإلنجليزية من

 والحصول على مالبس باإلضافة إلى إشراف) دوش(أصبحا قادرين على الوصول إلى حمامات رشاشة 
وتعمل وزارة الصحة الباراغوية مع منظمة الصحة للدول . من جانب الممرضات على مدار الساعة

  .ة مع مجتمعاتهمعلى تعزيز تالحم األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلي) PAHO(األميرآية 

إن التعاون بين ويتنس ومؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية أسفر عن نتائج غيرت 
 إال أن التحدي ما زال قائمًا للتأآد من أن المدافعين عن حقوق اإلنسان سيواصلون دفع ،النظام

انون من الزخم الذي أوجده الفيديو وعمليات متابعة القضية للتحقق من أن األشخاص الذين يع
  .إعاقات عقلية يتمتعون بالدعم وبالخدمات الضرورية الالزمة لدمجهم بنجاح في مجتمعاتهم

 إال أنه ،وفي الوقت الذي رآزت فيه هذه القضية على األدلة المرئية القوية لحدوث االنتهاك
 من المهم أن نالحظ بأن شرآاء ويتنس استخدموا الفيديو دون االعتماد على مثل تلك الصور

 على سبيل المثال أشرطة فيديو قوية من خالل جمع اإلفادات وسرد ،وقد أوجد العديد. المزعجة
القصص التي تتناول األشخاص الذين تأثروا أآثر من غيرهم والتي قد يكون لها تأثير مساٍو في قوته 

  .داخل حملة حقوق اإلنسان

”  “ 
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 تطوعني إلقناع احلكوماتإجياد شبكة من الراصدين امل هل حتافظ احلكومة على وعودها؟
 .املحلية والوطنية بالتمسك بااللتزامات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان

في سلوفاآيا، يقوم فريق برصد مدى تمسك الحكومة بااللتزامات الدولية المتعلقة بحقوق 
  . آما يعمل على استخدام ما يكتشفه إلقناع الحكومة بالمحافظة على وعودها تلك،اإلنسان

شبكة تضم ) LHRA(ت رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا طور
 وذلك للتأكد ,السكانية) Roma(راصدين متطوعني حلقوق اإلنسان داخل أقلية روما 

وكجزء من . من تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان عىل املستو املحيل
 سلوفاكيا باملصادقة عىل عدد من ًعملها لتصبح عضوا يف االحتاد األورويب, قامت

املعاهدات املتعلقة بحقوق اإلنسان بعد أن كانت هشة جتاه سجلها يف جماالت تلك 
وعالوة عىل ذلك, يعطي دستور مجهورية السلوفاك األولوية ملعاهدات حقوق . احلقوق

اإلنسان الدولية التي يصادق عليها الربملان ويصدرها كقانون بحيث تكون تلك 
 .هدات متفوقة عىل القوانني املحليةاملعا

ويساعد أسلوب الرابطة يف الرصد عىل جتسري اهلوة الفاصلة ما بني موقع حدوث 
االنتهاك والسياسات وما بني القوانني واملعاهدات التي تم وضعها ملنع أو وقف 

ويف كثري من األحيان حيدث النقاش الوحيد حول تلك االنتهاكات . االنتهاكات
 أو السياسات املوضوعة ملنعها, يف املراتب العليا للمنابر الدبلوماسية والقوانني
ًوتوظف رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان أناسا من املحرومني من احلقوق . والسياسية

ويتعلم الراصدون  يف أحيان كثرية ألول . السياسية للعمل كراصدين للحقوق السياسية
 يقومون بعدها , يف ظل القانون الوطني والدويلًمرة أمورا تتعلق بحقوقهم اخلاصة

 والتي خرجت إىل حيز الوجود −بالعمل مع الرابطة لوضع تلك احلقوق موضع التنفيذ 
ويتم .  يف بلدياهتم ويف مراكز الرشطة ويف مدارسهم ويف جمتمعاهتم−يف عواصم بعيدة 

ة ومد التأثري عىل استخدام املعلومات املستقاة من الراصدين املحليني لعرض احلقيق
 .األرض الذي حتدثه القوانني الوطنية والدولية داخل البالد

وتعمل الرابطة عىل تثقيفهم بشأن . ًشفويا) Roma(وجيري توظيف راصدي روما 
 ثم تقوم ,أدوات حقوق اإلنسان ذات الصلة والسلطات احلكومية املسؤولة عن تطبيقها

لرشطة ورؤساء البلديات وزعامء املجتمع بالرتتيبات اخلاصة بعقد اجتامعات مع ا
وتتوزع الشبكة بني ثامنية . وآخرين مما يوفر املزيد من الرشعية والسلطة لعمل الراصدين
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أقاليم بحيث يعمل املنسقون اإلقليميون مع رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 
ً راصدا تقريبا يف املجمو48(سلوفاكيا لتوظيف الراصدين وتدريبهم   ).عً

وعندما يصبح الراصدون جاهزين ألداء عملهم, يتم إصدار هوية حتمل اسم 
 كام يتم تزويدهم برسائل للتعريف هبم لد تقديمها للسلطات ,وشعار الرابطة هلم

وعندما حيدث انتهاك مزعوم فإهنم يتوجهون للمجتمع كي يقوموا بجمع . املحلية
وتركز عملية الرصد عىل عدد من . املعلومات من الضحايا ومن السلطات املعنية

 بام يف ذلك التوظيف واألحوال املعيشية والعناية الصحية واملشاركة السياسية ,القضايا
 .والعنف العنرصي وحرية الوصول إىل املرافق واخلدمات العامة

ويعمل املكتب الوطني للرابطة عىل توحيد عمل مجيع الراصدين وإخراجه عىل 
ونتيجة هلذا التكتيك .  كام يقوم بإصدار دورية خاصة به,ظمةهيئة تقارير وطنية منت

 سلسلة من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع عىل املستو ح تم فض,اخلاص بالرصد
وقد قامت .  كام بدأ املزيد من ضحايا االنتهاكات بالتقدم باملزيد من الشكاو,املحيل

مييز يف جماالت التعليم واإلسكان احلكومة مع مرور الوقت بتطبيق سياسات ملعاجلة الت
 .والتوظيف

 : اإللكرتويناقرأ املزيد حول هذا املوضوع يف الكتاب العميل املتوفر عىل املوقع
www.enwtactics,org أدوات للتحرك: حتت عنوان Tools for Action.  

) Roma(فراصدو روما . إن التكتيك الذي تستخدمه الشبكة هو مزيج فريد من الضغط والترويج
آما وأن رغبة الحكومة في االنضمام . يتعلمون ما يتعلق بحقوقهم مما يمنحهم القوة التخاذ إجراء ما

 األمر الذي وّفر فرصة لزيادة ،إلى االتحاد األوروبي جعل اإلبالغ عن أي انتهاك من القضايا الحساسة
ريد للقانون الدولي فيما يتعلق إن هذا التكتيك هو أيضًا تطبيق ف. التأثير الذي يحدثه عمل الراصدين

 إذ إنه عزز القوة التي تؤثر في انتهاآات حقوق اإلنسان لدى البلدان ،بالحقائق اليومية للشعب
 والتي لديها اهتمام باألسلوب الذي ينظر من خالله ،التي وقعت معاهدات دولية لحقوق اإلنسان

  .المجتمع الدولي لسجل حقوق اإلنسان في تلك الدول

  

 آما وأننا ،تكتيكاتنا تجعل الحكومة السلوفاآية غير مرتاحةإن 
إال أن .  الدولةموظفيعانينا في بعض األحيان من اضطهاد 

 قد – وهو تأمين االحترام للحقوق األساسية للمواطنين –هدفنا 
تم تحقيقه وتحولت الدولة إلى صديق لنا وفي بعض األحيان 

  .إلى شريك لنا في هذا المجال

  رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا,س اغبوانويسكولومب −

على 
اإلنترنت
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 منح األطفال القوة من خالل تزويدهم باملعلومات :األطفال كمدافعني عن حقوق الطفل
 .واملهارات والدعم للدفاع عن حقوقهم

ء عندما يتم تزويد األطفال بالمهارات وحرية الوصول إلى المعلومات المناسبة فإن بإمكان هؤال
  .األطفال الدفاع فعليًا وقانونيًا عن حقوقهم

 CWC) (Concerned(ّففي اهلند متكن جمموعة املهتمني بشؤون األطفال العاملني 
for Working Children ( ّاألطفال من إجياد هياكل تنظيمية رسمية كاحتادات العامل ُ

ذا العمل جموعة من خالل هاملوتقوي . وأجهزة احلكم للدفاع عن حقوقهم اخلاصة
ً وعىل األخص أولئك الذين يعملون أو من تم هتميشهم فعال –قدرة األطفال املشاركني 

جموعة ما زالت املإن .  عىل اختاذ القرار واحلاكمية بشأن كافة القضايا التي هتمهم–
قاطعة ً وهي تعمل حاليا يف مخس مناطق تابعة مل,1980تشارك يف هذه القضية منذ 

 .كارناتاكا
 لتقوية األطفال العاملني بصورة مبدئية إىل تشكيل احتاد املجموعةت جهود لقد أد

 وهو احتاد تشكل من األطفال العاملني وعىل أيدهيم ,)Bhima Sangha) (هبيام سانغا(
 وهو رشيك مهم يف , طفل يف كارناتاكا13000ويضم االحتاد . ويعمل من أجلهم

طفال من لعب دور فاعل يف جمال اختاذ القرار جموعة لتمكني األاملاألعامل التي تقوم هبا 
 قام االحتاد بالدفاع بقوة عن حقوق ,1990ومنذ تأسيس هبيام سانغا يف . واحلاكمية

 كام وأنه مهتم بنفس القدر بتحسني نوعية احلياة املعيشية ألولياء ,األطفال العاملني
حتاد هبيام سانغا فعىل املستويني الوطني واإلقليمي قام ا. أمورهم وللمجتمع ككل

ً كام وأنه كان عمليا يف تشكيل ,بمساعدة األطفال العاملني اآلخرين عىل تشكيل احتاداهتم
 .احلركات الوطنية والدولية لألطفال العاملني

لقد طالب األطفال بدور رسمي يف احلاكمية كي يتسنى هلم التأثري عىل الربامج 
ىل تشكيل ما سمي فيام بعد باسم ماكاال ولقد أد ذلك إ. والسياسات التي تؤثر عليهم

َأو حكومة األطفال التي يتم انتخاهبا من قبل أطفال ) Makkala Panchayat(بانشيات  ِ
 وقام األطفال بتصميم تركيبة تلك احلكومة وحددوا اهلدف من تشكيلها وأسلوب. املجتمع
سمي لد احلكومة وبام أن األطفال أرادوا أن تكون لتلك احلكومة وضعها الر. قيادهتا

 )Makkala Panchayat(املحلية أو البانشيات, فقد أوجدوا آلية لدمج حكومة األطفال 
وتتألف القوة املنتدبة .  وذلك من خالل قوة منتدبة يرأسها وزير املنطقة,بحكومة القرية
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وتتم انتخابات حكومة األطفال عن طريق اإلدارة الرسمية . من البالغني واألطفال
 . فيام يقوم سكرتري بانشيات بتكليف البالغني بمهام سكرتري بانشيات األطفالللحكومة

 األطفال من تعلم املهارات  املهتمني بشؤون األطفال العاملنيّومتكن جمموعة
ويستخدم األطفال . والتفاوض والدفاع عن احلقوق كالبحوث والتوثيق واالتصاالت

أشكال من اجللد وغريه متثل األشخاص  باستعامل املرسح وفن عرض التمثيل التشخييص
واألدوات السمعية والبرصية لدعم مواقفهم واألغاين واملطبوعات وجمالت احلائط 

ولكي .  ودعم مطالبهم والدفاع عن التغيريويقومون باإلفصاح عن أولوياهتم. ومبادئهم
ء السيايس حيافظوا عىل عالقات جيدة مع احلكومة املحلية يعمد األطفال إىل جتنب االنتام

 . إال أهنم يشاركون بفعالية يف املناقشات السياسية,وغريه من االنتامءات
 يصبح ,ومن خالل مشاركتهم املنظمة يف اهلياكل السياسية واحلكومات املحلية

إن مشاركتهم يف املجال . ًاألطفال أكثر وعيا كام وأهنم جيعلون الدولة موضع املساءلة
عات األخر املهمشة كالنساء واملجموعات العرقية قادرة ً جيعل أيضا املجمو,السيايس

 .عىل تغيري وضعها املبارش وعىل تقوية الديمقراطية
 فيام أصبح البالغون الذين كانوا ,ًويشارك آالف األطفال حاليا يف حكم قراهم

 وهم يرون وجود قيم يف ,ًمتنازعني تقليديا وكانوا أصبحوا مدافعني عن حقوق األطفال
 حيث أهنم رأوا أن تلك املشاركة وقد ,كة الفعالة واملتساوية من جانب األطفالاملشار

 .I1Hترمجت إىل مزايا شاملة للمجتمع بأرسه
لقد آانت منظمات األطفال قوية لدى قيامها بمعالجة سلسلة واسعة من القضايا على 

ر السن والمقعدين المستوى المحلي بما في ذلك مشاآل الماء والوقود واإلسكان والتقاعد لكبا
ولقد ساهموا أيضًا بشكل فعال في . وعمالة األطفال المستغلة واالنتهاآات المادية وزواج األطفال

  .السياسات حول األطفال على مستوى الوالية والمستويين الوطني والدولي

 بحيث ، هو تمكين األطفال العاملين المهتمين بشؤون األطفال العاملينإن أساس عمل
. خط الدفاع األول عن أنفسهم وليشارآوا بأسلوب واٍع في آافة القرارات التي تتعلق بهميصبحوا 

مجموعة أن باإلمكان تخفيف األوضاع المعيشية المزعجة والتحديات التي تواجه اللقد أظهرت 
وتعمل المجموعة بالتناغم مع .  وذلك من خالل التعليم والتفويض ومشارآة البالغين،األطفال

 وذلك لتطبيق حلول مناسبة ناجعة ، المحلية والمجتمعات واألطفال العاملين أنفسهمالحكومات
وتكون النتيجة لذلك نوعية حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع يمكن تحقيقها من . وشاملة ومستدامة

  .خالل مدخالت األطفال أنفسهم

                                                 
(1) Journey in Children's Participation, Nandana Reddy and Kavita Ratna, the 

Concerned for Working Children, India 2002. 
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 يف جمتمع ما بحقوق اإلنسان – مجيع الناس –إن توعية الناس 

 . يكن التقدير لتلك احلقوق  نحو بناء جمتمع  اخلطوة األوىل يمثل 
فعندما ال يعرف الناس حقوقهم, قد تصبح الترصفات التي تنطوي عىل انتهاكات من 
جانب احلكومة أو الطبقة احلاكمة أو غريها من مصادر السلطة مقبولة أو حمتملة أو يمكن 

جلزء تعمل عىل بناء املفهوم األوسع إن التكتيكات الواردة يف هذا ا. غض النظر عنها
ًحلقوق اإلنسان والقضايا األكثر حتديدا فيام يتعلق بكيفية تطبيق تلك احلقوق عىل األفراد 

 .واملجتمعات
إن التحدي الذي تتم مواجهته يف معظم احلاالت املذكورة يتلخص يف متكني الناس 

ناس يف املجتمعات املعزولة وقد ال يشعر ال. من معرفة صلة حقوق اإلنسان بحياهتم هم
ًبأن هلم حقوقا وقد ال يعرف هؤالء شيئا عن املواثيق الدولية أو القوانني الوطنية أو أهنم  ً

وباملقابل فإن الناس يف البلدان املتقدمة قد . قد ال يشعرون بأن هذه القوانني تنطبق عليهم
تان الكلمتان هي من شأن واملفاهيم التي تنقلها ها) حقوق اإلنسان(يعتقدون بأن كلمتي 

 .األمم الفقرية التي تعيش يف األماكن النائية

א
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تعليم الناس يف املناطق الريفية حقوقهم وإجياد  :التعليم القانوين يف املناطق الريفية
 .صلة بينهم وبني املحامني للدفاع عن تلك احلقوق

 قد يكون االفتقار إلى –دات  سواء نتيجة الثقافة أو العا–في المجتمعات المعزولة جغرافيًا 
وتجمع جماعة في . المعرفة العقبة األآبر أمام ابتعاد الناس عن االستفادة الكاملة من تلك الحقوق

 وحرية الوصول إلى النظام – من خالل المشاهد التمثيلية أو الندوات –تايالند بين تعليم المجتمع 
  . بجميع حقوقهم بل والمطالبة بها بفعاليةالقانوني مما يضمن للناس بأن ال يكونوا فقط واعين

 Thongbai Thongpao)يف تايالند ) TTF( ثونغباو ثونغبايتستقطب مؤسسة 
Foundation) املساعدات القانونية املجانية لسكان الريف إىل جانب التدريب عىل 

ويف الوقت الذي . حقوق اإلنسان األساسية والقوانني التي تؤثر عىل حياهتم اليومية
 كان الكثري من مستو املعيشة ,تتمتع به تايالند بنمو اقتصادي رسيع يف حقبة التسعينات

 كام ,ًاملرتفع حمصورا يف املدن بينام كان السكان الريفيون يعانون من التخلف االقتصادي
 مما ,وكان لدهيم القليل من الوعي باحلقوق التي ضمنها هلم القانون التايالندي احلديث

َ من قبل املسؤولني الفاسدين واملرابنيوفني أمام أخطار االستغاللمكشأبقاهم  ِ . 
املوجه للقر املعلمني والطالب وزعامء املجتمع ثونغباي ثونغباو ويستهدف قانون 

 واملحامون املتطوعون يعقدون  ثونغباي ثونغباووكان موظفو.  الفقراء والنساءواملزارعني
ًل أسبوع يف القر بناء عىل طلب املزارعني الذين عادة ورشات عمل أسبوعية يف هناية ك
وخالل يومني كاملني من التدريب يتعلم . يواجهون مشاكل مع موظفي الدولة

املشاركون ما يتعلق بالقانون الدستوري وحقوق اإلنسان والزواج والقروض 
كمل وت. والرهونات وقانون العمل وغريه من القضايا القانونية التي هي موضع اهتاممهم
 .عمليات وضع قضايا املحكمة يف قالب مرسحي املحارضات وحلقات النقاش

ًويتلقى املشاركون صورا من بطاقات اهلوية التي حتمل اسم وتوقيع حماميهم 
: وحتمل كل بطاقة يف صفحتها اخللفية حقوق املتهمني. الشخيص بعد استكامهلم للدورة

ساعدة قانونية واحلق يف االطالع عىل التهم احلق يف البقاء صامتني واحلق يف حلصول عىل م
ويتم عقب الربنامج تشكيل جلنة . املوجهة إليهم واحلق يف احلصول عىل إفراج بالكفالة

تضم ما بني مخسة وسبعة أعضاء يف القرية للتأكد من اتباع قواعد حقوق اإلنسان 
 .واملساعدة يف تنظيم دورات

 القرويين معلومات عملية بدًال من المفاهيم  على تلقين ثونغباي ثونغباووتعمل مؤسسة
ويجب أن ال يتم التقليل من أهمية . النظرية البعيدة والتي يمكن لهؤالء استخدامها لتأآيد حقوقهم
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 فمعرفة أن هناك شخصًا يمكنك االتصال به في حالة حدوث ،بطاقة العمل الممنوحة لكل شخص
ية بل يمكنه أيضًا من إحباط الشخص الذي قد انتهاك ال يمنح فقط الشخص المعني دفعة نفسان

  .يعمد إلى انتهاك حقوقه بالدرجة األولى

 حيث ،ويمكن لهذا التكتيك أن يكون قّيمًا في المناطق الريفية والنائية في آافة أنحاء العالم
.  وال يشعرون بأنهم يتمتعون بحرية الوصول إلى النظام القضائي،يكون الناس غير واعين لحقوقهم

  وهنالك . يوفر هذا التكتيك أيضًا إجراًء قانونيًا يستطيع الضحايا اللجوء إليه في حال تعرضهم النتهاكو
تكتيك مماثل في أوغندا يعمل على تثقيف 

حول حقوقهم . الناس في المناطق البعيدة
  ).211 صانظر (وتوجد وسائل للتوسط 

 
كبطاقات العمل(األخر)رموز السلطة(ما هي 
التي قد تساعد الناس)  عىل سبيل املثالالتعريفية

الذين ال يملكون هذه الوسيلة من ممارسة حقوقهم?
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 الصمت الذي حييط بقضايااستخدام املرسح لكرس حاجز  :املسرح يكسر حاجز الصمت
 .حقوق اإلنسان احلساسة ويوفر ثقافة باحلقوق القانونية

يقدم فريق في السنغال معلومات حول الحقوق القانونية إلى قطاع من قطاعات المجتمع 
  .الذي تم عزله ليس من خالل الجغرافيا بل بسبب العادات الثقافية

عىل تثقيف النساء فيام ) RADI(املة تعمل مؤسسة املوارد اإلفريقية للتنمية املتك
 وذلك من خالل اسكتشات مرسحية ومناقشات غري رسمية األرسييتعلق بالعنف 

فمن خالل استعامل املرسح, . وشبه قانونية حول املوارد القانونية الدفاعية املتوفرة هلن
 . يف السنغالاألرسي إىل كرس حاجز الصمت الذي حييط بالعنف  املؤسسةهتدف

 هو موضوع يعترب التطرق , وبخاصة العنف ذو الطبيعة اجلنسيةاألرسي,لعنف إن ا
 فيه يعتنقففي بلد .  كام وأنه قلام يتم إبالغ السلطات عنه,إليه من املحرمات يف السنغال

 وحيث يعتقد العديد من الناس ,ئة من السكان السنغاليني اإلسالمسة وتسعون يف املمخ
إىل إجياد طريقة لرفع  املؤسسة  احتاجتاألرسي العنف أن الرشيعة تسمح ببعض أشكال

وحيث أن األمية . ًمستو الوعي فيام يتعلق بالترشيعات التي تم إصدارها مؤخرا
ً وبام أن املرسح واجه انتعاشا ملموسا,متفشية  املرسح كوسيلة لتعزيز  املؤسسة اختارت,ً

ام يتعلق بقضايا العنف  ورفع مستو الوعي فياملشاهدينقدرهتا عىل الوصول إىل 
 . وجعل الناس عىل علم باملوارد املتاحة هلماألرسي

 ممثلني مشهورين يقومون بدورهم باختيار نساء من بني  املؤسسةوتستدعي
املشاهدين ملشاركتهم يف اسكتشات مرجتلة تستغرق الواحدة منها عرش دقائق تعرض 

 تآلفهم مع واملشاهدين للنساء ويكشف األداء العفوي. األرسيةمشاهد من االنتهاكات 
 للقانونيني غري الرسمينيوتبقى االسكتشات غري حملولة كي تسمح . تلك األوضاع

بتسهيل املناقشات حول العالجات املمكنة واخليارات التي يمكن اللجوء إليها ملعاجلة 
م  عىل التأكد من تقديالقانوين غري الرسميويعمل . األرسياألوضاع املتعلقة بالعنف 

 .املوارد القانونية املتاحة والعقوبات اجلزائية واملدنية للعنف
 :عىل موردين ثقافيني هامني لد استخدامها لتكتيكها هذااملؤسسة وتركز 
ًأن املرسح أصبح أسلوبا مقبوال بشكل واسع ومفهوما من مفاهيم التعليم يف : ًأوال ًً
جمعات التقليدية غري الرسمية للنساء إن الربامج يتم تنظيمها حول الت: ًوثانيا. السنغال

 تكتيك
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ً والتي تضمن عادة حضورا جيدا للغاية لدmbottayes(,  ( مبوتايساملعروفة باسم ً
 أن معظم املشاركني يف املرسح وجلسات النقاش  املؤسسةوتقول. عقد املناقشات اجلامعية

ملعلومات إىل أعضاء ًمل يتعلموا فقط أكثر فيام يتعلق بحقوقهم بل قاموا أيضا بتمرير تلك ا
 .األرسة وإىل األصدقاء

 مؤسسة الموارد لقد استخدمت مجموعات عديدة المسرح واألداء لتعزيز حقوق اإلنسان إال أن
إن جزءًا من السبب الذي تنجح فيه .  بالمسرح بطريقة فريدة تمزج القانوناإلفريقية للتنمية المتكاملة

للتجمعات  االجتماعية القائمة  الهياآل  تستخدم  ا في الوصول إلى المشاهدين هو أنهالمؤسسة 
  ويوفر  ). مبوتايس(للنساء  الرسمية  غير 

 الجانب المسرحي حافزًا آخر للمشارآة
 ويقدم للمشارآين – فهو مسل –

تي تسهل الحديث غالفًا من الحماية ال
 الخوض في دون أن يطلب منهم

  .األوضاع الشخصية

 
  

يقدمن أنفسهن للتنديد إن عدد النساء اللواتي 
بقضايا العنف قد ازداد وحول نفس الموضوع أصبحت 

ويسعون إلى ) الزواج(النساء في بعض الحاالت يترآن 
  .إنهائه

  السنغال نائب املدعي العام للجمهورية,−

”  “

ما هي التقاليد الثقافية يف جمتمعك التي ختلق عوائق أمام
ًالتحدث علنا بشأن قضايا معينة تتعلق بحقوق اإلنسان?

تقاليد الثقافية التي يمكن استخدامها للتغلب عىلما هي ال
 العوائق وكرس حاجز الصمت?
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 .استخدام الفن يف ربط حقوق اإلنسان بالثقافة املحلية :إصالح التقاليد
وتعمل مؤسسة . أنها شيء تم فرضه من الخارج أو من األعلىإن حقوق اإلنسان قد تبدو وآ

إقليمية لحقوق اإلنسان قائمة في العالم العربي على تعزيز حقوق اإلنسان من خالل إظهار نفسها 
  .على أنها أصبحت جزءًا من ثقافات اإلقليم

الفن واألدب ) CIHRS( القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف مرص مركزيستخدم 
 لفرتات احتفاء هبا وكانت موضع ء للناس أن حقوق اإلنسان يتم االحتفاكي يعرض

وعىل الرغم من أن العديد من الدول العربية تساند اإلعالن . طويلة يف الثقافات العربية
 منذئذ اإلعالن العاملي حلقوق ادعتً إال أن كثريا من تلك الدول ,العاملي حلقوق اإلنسان

ً مفهوما غربياباعتبارهمن بشكل عام اإلنسان ومحاية حقوق اإلنسا  . أكثرً
 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان وسائل خمتلفة إليضاح جذور مركزويستخدم 

.  يف فولكلورهم وآداهبم وأفالمهم–حقوق اإلنسان يف املجتمعات العربية اإلسالمية 
ارضون  إىل عروض أفالم شهرية حيث يناقش حم, عىل سبيل املثال,وتتم دعوة الفنانني

ويكون خمرج الفيلم أو النقاد يف كثري من . ضيوف األفالم يف إطار حقوق اإلنسان
إن نادي السينام حلقوق اإلنسان هو واحد من . األحيان موجودين خالل عروض األفالم
 .أوىل التجارب من نوعها يف العامل العريب

لسلة من  القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بنرش سمركزوعالوة عىل ذلك يقوم 
 وهي منشورات تسلط الضوء عىل ,»حقوق اإلنسان يف الفن واألدب«الكتيبات بعنوان 

ولقد قام املعهد حتى اآلن بنرش عرشة . دور الفن واألدب يف نرش مفاهيم حقوق اإلنسان
ً كام وأنه يتم دائام تشجيع الفنانني عىل تقديم جتارهبم املتعلقة بالقيم اإلجيابية كتيبات,

 .نسان بأسلوب جذابحلقوق اإل
 القاهرة حلقوق اإلنسان من خالل نادي السينام والكتيبات يف بناء مركزلقد نجح 

 حيث قام بتشجيعهم عىل إجياد ,شبكة من الفنانني املهتمني بتعزيز حقوق اإلنسان
ويقوم املعهد عىل فرتات باختيار . مرشوعات تعزز حقوق اإلنسان يف املجتمع املعارص

ة معينة حيث يعمل عىل التعرف عىل الوسيلة التي يمكن للطرق الفنية أن موضوع أو قضي
 ومن ثم يعمل عىل االتصال بأعضاء الشبكة ممن يستطيعون معاجلة ذلك املوضوع ,تلعبها

 .بنجاح من خالل وسائل إعالم فنية خمتلفة
 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف مركزومن خالل هذه الوسائل مجيعها, أسهم 

 . يف كل من مرص والعامل العريببعالقة حقوق اإلنسان بالثقافةق وعي أكرب خل
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ويستخدم المعهد األفالم والفن واألدب لمساعدة الناس في آافة أنحاء اإلقليم على 
المطالبة بملكيتهم لمبادئ حقوق اإلنسان بحيث يندد بالمزاعم القائلة بأن حقوق اإلنسان هي 

  .من الممكن بناء قاعدة من الدعم الواسع لحرآة حقوق اإلنسانأجنبية المصدر، وبحيث يجعل 

 آما وأنه من غير المحتمل أن تأتي بتغيرات سريعة طويلة األمد،إن هذه الطريقة هي طريقة 
ولكن إذا ما تم اختيار أمثلة .  آما وأن من المحتمل جدًا أن تجتذب أناسًا يهوون الفن،في المجتمع

آاألمثلة التي يشعر الناس بأنهم مرتبطون بها مباشرة آالمالحم القومية  –ثقافية لها جذور عميقة 
  . فإنها سوف تصل إلى قطاع أآبر من الناس–وقصص األطفال 

ويمكن أيضًا استخدام التقاليد الثقافية المحلية واألساطير والنصوص آأدوات تعليمية وأمثلة 
) SIGI (ولي لتضامن النساء سيغيالمعهد الدويستخدم . تم تفهمها آمبادئ لحقوق اإلنسان

ومرآزه الحالي آندا نموذجًا تعليميًا غير رسمي يساعد النساء المسلمات على التعرف بسهولة 
 بتطوير سلسلة SIGIلقد قام . على المفاهيم العالمية لحقوق اإلنسان وذلك بتعابير ثقافية محلية

 النساء سواء في األماآن العامة أو من الكتيبات التي يمكن استخدامها في أي مكان تجتمع فيه
وتشجع هذه الكتيبات على عقد مناقشات حول مفاهيم حقوق اإلنسان بأسلوب له عالقة . الخاصة

  .بالحياة اليومية للنساء

 
 

.  آل ثقافة بقيم العدالة والكرامة والحرية والمساواةتحتفي
إننا . وتساعد الفنون واآلداب على خلق ثقافة لحقوق اإلنسان

 آي نجعلهم على دراية ، ال عقولهم فقط،نقترب من قلوب الناس
  .بحقوق اإلنسان

  مرص, القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانمركز –هبي الدين حسن  −

”  “
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تدريب املنظامت لوضع عملهم يف جمال  :طريقة جديدة لفهم العدالة االجتماعية
 هذا مدافعني مسلحني  بحيث يوفر,العدالة االجتامعية يف سياق مفهوم حقوق اإلنسان

 .بمجموعة جديدة من األدوات وبإمكانية الوصول إىل حتالفات جديدة
فقط من » حقوق اإلنسان«حيث إن الكثير من الناس في البلدان المتقدمة يرون اصطالح 

 لذا فإن المفاهيم والُمُثل العليا لحقوق اإلنسان قد تبدو غريبة ،منظور العالقة مع العالم النامي
إن هذا الموقف قد يؤدي إلى اغتباط ضار وهو ما تعمل مجموعة في الواليات المتحدة . اينةومتب

  .على مكافحته

تدريب املنظامت يف ) NCHRE(يتوىل املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان 
ويف . الواليات املتحدة عىل تأطري قضايا العدالة االجتامعية كقضايا حقوق اإلنسان

 إال ,ه عدة منظامت يف الواليات املتحدة يف جمال القضايا االجتامعيةالوقت الذي تعمل في
 .أن القليل منها ينظر لعمله يف إطار حقوق اإلنسان

 من األمريكيني ال يف املئة 90, تبني أن 1997ففي استفتاء أجراه املركز الوطني عام 
ور يف الفهم وللتجاوب مع هذا القص. يعلمون بوجود اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ً أوجد املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان منهاجا ,حلقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة
 . لتعليم حقوق اإلنسان للمنظامت الريفية املعنية بالعدالة االجتامعية
ً كام قام مؤخرا بتوزيع ,ًويعقد املركز أيضا مؤمترات واجتامعات ومناسبات اجتامعية

 . سخة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانحوايل نصف مليون ن
ويؤكد املركز خالل الدورات التدريبية عىل الطبيعة العاملية حلقوق اإلنسان من 

ً إما منتهكا حلقوق اإلنسان أو ضحية ملثل معرض ليصبحخالل العرض بأن كل شخص 
 حقوق ًويقوم املركز أيضا بتعليم الطرق التي يمكن من خالهلا محاية. هذا االنتهاك

.  وبخاصة من خالل التعليم املتعلق باجلوانب القانونية والفنية حلقوق اإلنسان,اإلنسان
ويقوم املدربون بعدئذ بالعمل مع املشاركني لتطوير خطط النشاط اخلاص بحقوق 

 .اإلنسان التي سيتم استخدامها يف جمتمعاهتم
ار واملهارات التي  املشاركون يف الدورات التدريبية إىل منظامهتم األفكويأخذ

ومنذ . تعلموها يف ورش العمل مما يزيد من قدرة املركز عىل إيصال عمله لآلخرين
 16٫000تأسيس املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان قام املركز بتدريب أكثر من 

 املجموعات ولقد استخدمت بعض. مدافع عن العدالة االجتامعية عىل قضايا حقوق اإلنسان

 تكتيك



 

234   www.newtactics.org  
 

فائتالف . بها إطار حقوق اإلنسان إلدخال تغيريات إجيابية إىل جمتمعاهتمالتي تم تدري
 اجلوع, عىل سبيل املثال, استخدم الدعاو املبنية أسسها عىل بشأنمواطني جورجيا 

 منذ زيادة ألدنى حد لألجورحقوق اإلنسان إلقناع جملس الوالية الترشيعي بإصدار أول 
 .ًثالثني عاما

موقفًا سريع التفشي لدى الحكومة ) NCHRE(ي لتعليم حقوق اإلنسان ويواجه المرآز الوطن
 الواليات المتحدة وأن مشاآل حقوق ليست ذي صلة بواقعوالرأي العام بأن مبادئ حقوق اإلنسان 

ويوفر المرآز لجماعات تكافح من أجل قضايا مثل الجوع والفقر . اإلنسان ليست موجودة هناك
ندما تبدأ هذه الجماعات بتأطير عملها بأسلوب جديد فإنها قد تتعرف على فع. والتشرد تكتيكًا جديدًا

  .حلفاء جدد وقد تصبح قادرة على اجتذاب أناس آخرين نحو قضيتهم

  

  

 الواليات المتحدة ( فيهنالك مشاآل عنيدة
آعدم توفر العناية الصحية واإلصالح االجتماعي ) األمريكية
 آافية لهؤالء وال يوفر الدستور حماية. والعنصرية

إن خيارنا الوحيد . المواطنين فيما يتعلق بهذه المجاالت
 الذي ،هو التحول نحو اإلطار العالمي لحقوق اإلنسان

 والذي يغير ،يرفع تلك القضايا إلى المستوى الصحيح
  .طبيعة الحديث والسياسة في هذا البلد

 لورينا روس −
  املتحدةالواليات, املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان

 األمريكية

”  “
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  وممارسة,رسم اخلرائط املرئية إلجياد وعي عام :التعبري عن وجهة نظرك من خالل اخلرائط
 .الضغط من أجل التغيري يف السياسات

 فإن التذمر المرئي تجاه المشكلة التي تعالجها ،مهما آان الجمهور الذي تحاول الوصول إليه
 لقد استخدمت حرآة السالم األخضر اللبنانية الخرائط بشكل .قد يمثل أحد الموجودات القوية جدًا

  .فعال لتصور للناس المخاطر البيئية على طول الساحل اللبناني

 بوضع خرائط تصور )غرينبيس(قامت منظمة السالم األخرض يف لبنان لقد 
 وذلك لتثقيف عامة الناس فيام يتعلق ,االنتهاكات البيئية عىل طول الساحل اللبناين

 ولكي متارس الضغط عىل احلكومة وإجبارها عىل ,مشكلة املخلفات الصناعية السامةب
 .وضع سياسات تعالج هذه املشكلة

ً اهتامما عاما هائال بالوضع البيئي للساحل اللبناين من خالل املنظمةّلقد ولدت  ً ً
 مركزة جهودها عىل املناطق ,السفر إىل موقع جديد كل أسبوع عىل متن قارب مطاطي

ً حيث سلطت الضوء عىل أكثر املشاكل البيئية سوءا ,الساحلية املأهولة واملكتظة بالسكان
يف إنتاج ) GIS( وذلك من خالل استخدام برامج نظام املعلومات اجلغرافية ,يف كل موقع

وقد تابع اجلمهور التقدم الذي أحرزه قارب السالم . خريطة تتضمن نتائج االختبارات
 وحتى عىل طول اإللكرتوين,ون والصحف وعىل موقع احلركة األخرض عرب التلفزي

ّولقد ولد .  حيث ألصقت اخلرائط عىل احلائط خالل فرتة االختبار,الواجهة البحرية
ًالتقدم الذي أحرزه القارب اهتامما كبريا وصل إىل حد اإلثارة وتساؤل الناس ما الذي : ً

ًانت اخلريطة نفسها عرضا حيا للمواقع سيكتشفونه يف املوقع التايل? ويف هناية احلملة ك ً
 .امللوثة بالسموم وملد املشاكل التي متتد عىل طول الساحل

 السالم األخرض تكتيكات أخر عديدة دجمتها بمرشوع منظمةاستخدمت 
فقد قام أعضاء احلركة باستقطاب دعم السياسيني والوكاالت احلكومية . اخلرائط

وتم تعيني أحد موظفي احلركة . ل خط الساحلوالسكان وأصحاب املشاريع عىل طو
 وكذلك التأكد من أن التغطية ,للقيام بمهمة إبقاء وسائل اإلعالم عىل علم بام جيري

وقامت احلركة كذلك . كانت تتم يف الوقت املناسب للحفاظ عىل اهتامم اجلمهور
واليافطات ّباستقطاب االهتامم من خالل اإلعالنات اإلذاعية وكشوفات تقيص احلقائق 

 طويلة األمد التي اآلثاراملتحركة الضخمة وإعالن تلفزيوين بالرسوم املتحركة تظهر كلها 
 .حتدثها امللوثات
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 حيث ، المعلومات الفنية الجافة إلى صورة أخاذةمنظمة السالم األخضر في لبنانلقد حولت 
جتذاب اهتمامهم جعلت الحقائق مفهومة لدى العامة في الوقت الذي آانت فيه تعمل على ا

 فيما آانت تحرآهم في الوقت نفسه التخاذ اإلجراءات الضرورية ،والحفاظ عليه فيما يتعلق بعملها
 بحيث آان ،لقد آانت مشكلة االنتهاآات البيئية تقبع في الخفاء إلى حد بعيد. لعالج المشكلة

ن خالل الكشف عن  السالم األخضر ممنظمةلقد وّلدت . الناس المتأثرون بها غير واعين لها
آان المفتاح لهذا النجاح الذي تمثل برفع درجة . المشكلة قاعدة شعبية تعمل ضد تلك المشكلة

الوعي واستصدار القانون الجديد قويًا في مدى وصوله إلى الجماهير وفي تغطية وسائل اإلعالم 
ات محددة في لجهود وضع الخرائط في الوقت الذي استقطبت فيه الحرآة الدعم إلجراء تغيير

  .السياسة

لرسم صورة ) GIS(ويجري استخدام وضع الخرائط من خالل برامج نظام المعلومات الجغرافية 
ويمكن استخدام . تجارة الجنسلمشاآل إنسانية أخرى ومكافحتها آتهريب النساء والفتيات من أجل 

 وعرض الفقر المنتشر من  لعرض حوادث تم اإلبالغ عنها وتتعلق بالتعذيب لدى دوائر الشرطةالخرائط
إلى ) أو عدم الوصول( معدالت دخل األسر في المنطقة أو رسم صورة تتعلق بالوصول عرضخالل 

 وعندما يصبح .  اآلبار والمستشفيات والمدارس المتوفرة خدمات حيوية من خالل إظهار مواقع
  رؤية  بإمكاننا 

مدى المشكلة فإننا نصبح مزودين بصورة أفضل 
  . التي تمكننا من التجاوب تجاه تلك المشكلةباألدوات

 
كيف...»إن صورة واحدة تساوي ألف كلمة«

يمكنك استخدام الصور يف الرتويج لقضيتك?
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استخدام القوة العاطفية ملوقع  :تفهم كيفية وصولنا إىل هنا وإىل أين حنن ماضون
 .تارخيي والقصص الشخصية لرفع درجة الوعي جتاه القضايا احلالية املتعلقة بحقوق اإلنسان

. ة ذات عالقة بحقوق اإلنسانإن باستطاعة القصص إعادة الحياة إلى قضايا جافة أو بعيد
القصص المستقاة من ) The Tenement Museum(ويستخدم متحف الشقق في مدينة نيويورك 

  .الماضي لتوليد النقاش والوعي تجاه قضايا حقوق الُعّمال الحالية

 ومتجر حلياكة املالبس, جيمع 1897فمن خالل إعادة تشكيل شقة من شقق عام 
السفيل ممثلني من قطاعات متصارعة يف صناعة األلبسة متحف الشقق للحي الرشقي 

املصانع التي  [»مصانع الشقاء« ملعاجلة مشكلة –وعىل يد من  –لبحث ما يتوجب عمله 
 . املعروفة اليوم]تستغل العامل

 7000 شارع أورشارد حيث عاش أكثر من 97  الواقعة يفشققالتحف املويستعيد 
 كام يرسد قصص رصاعاهتم يف ,1935 و 1863عامي  دولة خمتلفة ما بني 20مهاجر من 

وهي اآلن يف ( عمل هاريس وجيني ليفني اللذان هاجرا من بلونسك 1897ففي . أمريكا
لد متجر لأللبسة من داخل شقتهم التي متثل املساحة التي تم فيها صياغة ) بولندا

 لبسة يف متجر لأل400ويوجد اليوم أكثر من .  ألول مرة»مصنع الشقاء«مصطلح 
وتصنف وزارة العمل .  عامل مهاجر15000الواليات املتحدة يعمل فيها أكثر من 

 إال أن النقاش ما زال ,»مصانع شقاء«األمريكية حوايل ثالثة أرباع تلك املتاجر باعتبارها 
 وماذا يتوجب عمله ملعاجلة االنتهاكات ,ًحمتدما حول ماذا تعني كلمة مصنع الشقاء

 . املسؤول عنها ومن هو,العاملية
لقد حول املتحف منزل أرسة ليفني إىل مركز يستطيع فيه العاملون يف صناعة 

 لقد وجه املتحف الدعوة حلضور أول اجتامع. األلبسة تبادل اآلراء حول كيفية حل املشاكل
 بمن فيهم ممثلني عن منظمة هيومان , إىل خليط غري عادي من املشاركني2002له يف 

ّوهو احتاد عامل األلبسة( ويونايت )مة تراقب حقوق اإلنسانمنظ (رايتس ووتش ليفي ) ُ
ومجعية منتجي كنغز كاونتي ) وهي عالمات جتارية خاصة باملالبس(وإيلني فيرش 

ً والذين كثريا ما ,وقد استمع هؤالء القادة الذين تم حرشهم يف دائرة محيمة. وغريهم
, كيف كانت هذه األرسة تنام وتأكل يوصفون بأهنم قطاعات املعارضة لصناعة املالبس

ً قدما مربعا325وتريب أطفاهلا وتنتج آالف قطع املالبس ضمن مساحة ال تتجاوز  ً. 
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ًومواكبة هلذا االجتامع, عقدت املجموعة قمة استغرقت يوما بأكمله لبحث املنظور 
 مايض صناعة األلبسة واألفكار اجلديدة تفحصاجلديد الذي يمكن حتقيقه من خالل 

وقد استضاف .  يف املستقبل»مصانع الشقاء«التي اقرتحتها للحيلولة دون تكرار أوضاع 
 حوارات مماثلة جرت مع العرشات من جمموعات 2002 يفاملتحف منذ اجتامعه األول 

 .صناعة األلبسة
 :  اإللكرتويناقرأ املزيد عن هذا املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي املتوفر عىل املوقع

www.newtactics.org أدوات للتحرك: حتت عنوان  Tools for Action. 

إن من المهم جدًا وجود مسّهلين أقوياء وإقامة الحوار بدقة ليتحول الناس من ردود الفعل 
 وتكون ، بحيث يمكنهم تقدير وسماع وجهات النظر المعارضة،الشخصية إلى القضايا المدنية األوسع

  .اآلراء في إطار مجموعات صغيرة ومنابر آبيرة أيضًالديهم الفرصة أيضًا لتبادل 

 
 

هؤالء آانوا أناسًا رفضوا االنضمام لبعضهم البعض ضمن 
 إال أنهم وافقوا على االجتماع معًا والتحدث في ،ترتيبات أخرى

لقد آان يتعين علينا التأآيد أن تفسيرنا للماضي سيكون . المتحف
 من أجل البحث بدًال من من منظورات متعددة بحيث أثيرت قضايا

  .سرد قصة واحدة

وبشكل عام قال لنا المشارآون بأنهم شعروا باالرتياح لدى 
 وأنهم آانوا سيشعرون بعدم ،اجتماعهم معًا في متحف تاريخي

وقد وصف أحد المشارآين االجتماع . االرتياح في ظل ترتيبات أخرى
ًال بأسلوب يفتح إن البيئة هنا تجعل آل واحد يفقد توازنه قلي: بقوله

وهي توفر فرصة رائعة للنظر في آل تلك . فعًال أبواب النقاش
  .القضايا مجتمعة
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