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���دف�دليل�الناج�ن�إ���تزو�د�املناصر�ن�الناج�ن�بأداة�لفهم�مجموعة�أدوات�مناصرة�الناج�ن
�املتعددة،�بما����ذلك�تزو�د�معلومات�أساسية�حول�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا�������ونصائح

�حول�تنفيذ�هذه�الوثيقة����أعمال�املناصرة�ا��اصة���م.�تم�تطو�ر�دليل�الناج�ن�ملساعدة
ً.الناشط�ن�الناج�ن�ع���فهم�أهداف�مبادئ�الهاي��ش�ل�أك���فعالية

�ُيقَسم�دليل�الناج�ن�إ���ثالثة�أجزاء.��عا���ا��زء�األول�املعلومات�املوجودة����الدليل�و�قدم�مز�دا
�من�املعلومات�حول�الفئة�ال����س��دفها�الدليل�(الناشطون�الناجون��ش�ل�أسا���).�يقّدم�ا��زء
�الثا�ي�املز�د�من�التفاصيل��شأن�مبادئ�الهاي،�بما����ذلك�معلومات�عن�أهمية�الوثيقة����إحداث
��غي���حقيقي����مجال�م�افحة�العنف�ا������.���دف�ا��زء�الثالث�إ���دعم�الناشط�ن�الناج�ن���

.فهم�كيف�يمك��م�تطبيق�هذه�األداة����عملهم�باتباع�خطوات�دورة�تخطيط�املناصرة

.الباب�١
�خلفية�دليل�مناصرة�الناج�ن�حول�مبادئ�الهاي��شأن

العنف�ا������

١.خلفية�دليل�مناصرة�الناج�ن�حول�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������

ً�يمكن���ميع�الناج�ن�املهتم�ن�ب�نظيم�أ�شطة�التوعية�واملناصرة�االستفادة�من�هذا�الدليل.�إال�أن
�هذا�الدليل��س��دف�أولئك�املنخرطون�بالفعل����هذا�النوع�من�األ�شطة،�والذين�يمتل�ون�فهما

�ألعمال�املناصرة�من�حيث�األ�شطة�وا��مهور�والرسائل.�ع���الرغم�من�أن�الدليل
ً
�أساسيا

�للنقاط�الرئ�سية�ال���يجب�مراعا��ا�عند�مناصرة�مواضيع�تتعلق�بالعدالة،�أو
ً
�يتضمن�مختصرا

�تقديم�دعم�أفضل�لل��ايا،�أو�املطالبة�بمز�د�من�االع��اف�أو�أي�موضوع�آخر،�إال�أنھ�يمكن
�العثور�ع���املز�د�من�املعلومات�التفصيلية��شأن�املبادئ�الرئ�سية�ألعمال�املناصرة�من�خالل

.اس�شارة�مراجع�أخرى
�وعليھ،�يقدم�الدليل�أداة�لل��ايا�والناج�ن�الذين��عتقدون�أن�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������

�ستضيف�إ���جهود�املناصرة�والتوعية�ا��اصة���م،�أو�لتحديد�ا��اجة�إ���حملة�منفصلة���
�املنظمات�غ���ا���ومية�ال����عمل�مباشرة�مع�الناشط�ن�الناج�ن�لقراءة�هذا

ً
�بلدهم.�ندعو�أيضا

�الدليل،�سواء�من�أجل�اإلملام�األعمق��شأن�أعمال�املناصرة�ا��اصة���م،�أو�من�أجل�إيصال�هذه
املعلومات�إ���الناج�ن�وال��ايا�الذين��عملون�معهم

٢.�من��س��دف�دليل�الناج�ن؟



�يرتكز�ع���الناج�ن�لتطو�ر�مفهوم�شامل�للعنف
ً
ت�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا�������ن��ا

ّ
�تب�

�ا�������بجميع�أش�الھ.�يقدم�إعالن�املجتمع�املد�ي��شأن�العنف�ا������،�والذي��ش�ل�جزًء�من
"،�خاصة�بال�سبة�للناج�ن.�تضمن

ً
�هذه�الوثيقة،�"إرشادات�عامة�حول�ما�يجعل�العنف�"ج�سيا

�هذه�األداة�عدم��غا����العامل�ن����املجال�عن�أنواٍع�معينة�من�أنواع�العنف�ا�������-�بدًء�من
�القانوني�ن�إ���العامل�ن����املنظمات�غ���ا���ومية�إ���صا����السياسات�-.�توّ���مبادئ�الهاي

���ميع�ا��هات�الفاعلة�املعنية�-�بما����ذلك�تلك�ا��هات�ال���عملت����مجال�دعم�ال��ايا�لسنوات
�عدة�–�أنھ�ع���الرغم�من�أننا�قد��عتقد�أننا�نفهم�العنف�ا�������ونتفق�مع�فكرة�أن��عر�فاتھ

��ع����ا�النقص،إال�أنھ�ال�يمكننا�إكمال�هذا�النقص�بأنفسنا�ولكن�من�خالل�مدخالت�الناج�ن،�وهو
.أمٌر����غاية�األهمية

�يتمثل�ا��زء�األك���أهمية�من�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا����������أ��ا��شمل�ع���مدخالت
�من�االستعانة�باألطر

ً
�ال��ايا�والناج�ن�أنفسهم�الذين�وّجهوا�عملية�تطو�ر�هذه�الوثيقة.�بدال

�القانونية�البالية�أو�بالعامل�ن����مجال�دعم���ايا�العنف�ا������،�فإن�ال��ية�أو�الناجية���
�فقط�من�يمك��ا�تحديد�وصياغة�فهمنا�للعنف�ا��������ش�ل��امل،�لذلك�يجب�تمثيل�التصورات

.ا��قيقية�لل��ايا�والناج�ن�وإعطاؤها�األولو�ة

�وطورنا�هذه�الوثيقة.�إلعالمهم�بأن�هذا�الوثيقة�لم�يتم
ً
�علينا�أن�نؤكد�كناج�ن�أننا�اتحدنا�معا

إعدادها�من�مكتب�ما،�بل�نتجت�عن�اتحاد�الناج�ن�و�[قمنا]�بتعر�ف�كيفية�رؤ�ة�العنف�ا������

��عتمد�إعالن�املجتمع�املد�ي�–�والذي��عد�جزًء�من�مبادئ�الهاي�وا��زء�األك���صلة�ملناصرة
�الناج�ن�-�ع���تجارب�الناج�ن،�لالع��اف�بأنھ�أ)�تتجاوز�عواقب�العنف�ا�������ال��ية�ل�شمل

�العائالت�واملجتمعات،�و�مكن�أن��ستمر�ع���مدى�أجيال�مختلفة؛�ب)�يمكن�ارت�اب�العنف
�ا����������أي�وقت�و���أي�سياق،�و�مكن�أن�يرتكب�من�قبل�أو�ضد�أي���ص؛�ج)�يمكن�ارت�اب

�العنف�ا�������من�خالل�عدة�وسائل،�بما����ذلك�السيطرة�ع���القدرة�ا���سية�واإلنجابية
�لل��ص؛�إجبار���ص�أو�أك���ع���ارت�اب�أفعال�العنف�ا������؛�أو�التطفل�ع���املساحة

.ا��سدية�أو�العقلية�أو�العاطفية�لألفراد

تخص�هذه�األداة�ال��ايا�والناج�ن�الذين�يقاتلون�من�أجل�إ��اء�العنف�ا����������ال��اعات

�.الباب�٢
مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������

،�يمكن�لهذه�املبادئ�تحقيق�اآل�ي:
ً
��دف�مبادئ�الهاي�إ���إعالء�أصوات�ال��ايا.�و�ش�ل�أك���تحديدا

التأكيد�ع���ن���يتمحور�حول�ال��ية�عند�معا��ة�العنف�ا������،�بما����ذلك�معا��ة�عواقبھ؛�

�الدفع�باتجاه�إقرار��شر�عات�وسياسات�بإم�ا��ا�أن��عا���العنف�ا�������بطر�قة�أك���فعالية�
�وشمولية؛

��سليط�الضوء�ع���ممارسات�وتحديات�العنف�ا�������ب�ن�العامل�ن����املجال�القانو�ي،�لعدم
التقليل�من�شأن�هذه�األفعال�أو�تجاهلها؛

.االع��اف�بتجارب���ايا�العنف�ا�������وإقرارها

�٢.ما����أهمية�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������؟

�١.ما����مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������



�مع�أحد�صا����السياسات�ل���يع�سن��شر�ع��ع��ف�بمعاناة
ً
�تخيل/ي�أنك�رت�ت�اجتماعا

�صديق/ة��ان/ت�محتجز/ة�وواجھ/ت���ديدات�بالعنف�ا��������ل�يوم.�مع�أنك��علم/ين�أن�هذه
�األفعال��ش�ل�جر�مة،�إال�أن�هذه�األفعال�ال��عد�جر�مة�بموجب�النظام�القانو�ي����بلدك.�ع��
����حد�ذا��ا،�إال�أنھ�يمكن�االستعانة���ا�لُتظهر�لصا�ع

ً
�الرغم�من�أن�مبادئ�الهاي�ل�ست�قانونا

�وثيقة�تتضمن�األش�ال�املختلفة�للعنف�ا������
ً
،�وطّوروا�معا

ً
�السياسات�أن�الناج�ن�اجتمعوا�معا

�يصّنف�هذه�األفعال�ع���أ��ا�جرٌم�وتتطلب�العقاب.�يمكن�لهذه
ً
�املوجودة،�وأ��ا�اآلن��ش�ل�مرجعا

.الوثيقة�إقرار�تجارب�ال��ايا

.الباب�٣
�١.استخدام�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا����������عمل

املناصرة�ا��اص�بك

١.����أي�نوع�من�ال�شاطات�يمكن�استخدام�مبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������؟

�ف��ا�وال���يمكن��عز�زها�من�خالل�مبادئ�الهاي
ً
�نقدم�أدناه�أمثلة�لأل�شطة�ال���قد�ت�ون�منخرطا

.�شأن�العنف�ا������

�قد��شارك/ين����فعاليات�مع�املجتمع�أو�قادة�دي�ي�ن�أو�تقليدي�ن�أو�صا����السياسات�أو�الشرطة
�أو�ا���ش�أو�الرجال�أو�مع�أفراد�آخر�ن�مختلف�ن.��ش�ل�هذه�الفعاليات�فرصة�جيدة�ملشاركة
�املعلومات�حول�مبادئ�الهاي�وحول�الرسالة�ال���تبع��ا�هذه�املبادئ��شأن�فهم�جميع�أش�ال

�وقرروا�-
ً
����إعالم�اآلخر�ن�بأن�الناج�ن�اجتمعوا�معا

ً
�العنف�ا������.�تتمثل�ا��طوة�األو���دائما

�إ���جنب�مع�خ��اء�آخر�ن�-�كيفية�فهم�العنف�ا��������ش�ل�أفضل
ً
.جنبا

�قد�ي�ون�هدفك��عد�ذلك�إعالم�جمهورك�باألش�ال�املختلفة�للعنف�ا������،�إلظهار�أ��ا�ال��شمل
�أفعال�ج�سية�أخرى��س�ب�الضرر�لل��ية.�بإم�انك�هنا

ً
�االغتصاب�فقط،�ولك��ا��شمل�أيضا

����يع�جمهورك�ع����سيان�أف�ارهم�السابقة�حول�ماهية�العنف�ا�������وتوج��هم����س�يل
�فيما�يتعلق�بتعر�ف�العنف

ً
�فهم�أش�الھ�املختلفة،�مع�التأكيد�ع���أن�اإلطار�القانو�ي�ل�س��افيا

�ا������.�يمكنك�ذلك�من�خالل�طرح�أسئلة�معينة�مثل:�ماذا�عن�ال��ديدات�بالعنف�ا������؟�ماذا
�عن�حرمان���ص�من�ا��صول�ع���العالج�باألدو�ة�فيما�يتعلق�بال��ة�ا���سية�أو�اإلنجابية؟
�ماذا�عن�إذالل���ص�ع���أساس�ميولھ�ا���سية؟�ماذا�عن�إجبار�ال��ص�ع���مشاهدة�أفعال

���ج�سية�و���تحدث؟

ما����األدوات�ال���يتوجب�ع�ّ��استخدامها؟
�خالل�الفعاليات،�بإم�انك�استخدام�أدوات�مختلفة�من�مجموعة�أدوات�مناصرة�الناج�ن.�ع��

�س�يل�املثال،�بإم�انك�البدء��عرض�تقدي��.�كما�يمكنك�استخدام�دراسات�ا��الة�لتوجيھ�تمر�ن
�تنظمھ/تنظمينھ�مع�جمهورك،�مع�توضيح�كيف�يحدث�العنف�ا�������ع���مستوى�العالم�وكيف

�عديدة.�تأكد/ي�من�إعطاء�املشارك�ن����الفعالية�كت�ب�أو�م��ص�ملبادئ�الهاي
ً
�يتخذ�أش�اال

.الواردة����مجموعة�أدوات�مناصرة�الناج�ن

�فعاليات�ز�ادة�الو���وتوعية�املجتمع



كيف��عّرف/ين�العنف�ا����������سياساتك؟�

�كيف�يمكننا،�بصفتنا�ناشط�ن�-�ناج�ن،�تقديم�مالحظات�حول�مسودة�السياسات�بخصوص�
العنف�ا������؟

�هل��علم/ين��شأن�أية�حاالت�تمت�ف��ا�دعوة�الناج�ن�إ���مناقشات�السياسات،�أو�هل��علم/ين�
م���يمكن�أن�يحدث�ذلك؟

��عد�ال��امج�اإلذاعية�إحدى�منصات�التوعية�املستخدمة،�حيث�ت�يح�الفرصة�إلعالم�ا��مهور
�بالعنف�ا�������وأهمية�اعتماد�ن���يرتكز�ع���الناج�ن.�من�املر���أن�تصل/ي�من�خالل�ال��امج

����هذه�األ�شطة،
ً
�اإلذاعية�إ���عدد�أك���من�ا��مهور،�وإذا�لم�تكن/ت�و�ي�منخرط/ة�أساسا

�فيمكنك�الوصول�إ���املذ�ع�ن�اإلعالمي�ن�وإرسال��عض�املعلومات�إل��م�حول�العنف�ا������،
،�حول�مبادئ�الهاي.����هذه�ا��االت،�يمكنك��عز�ز�هذه�ا��هود�بإرفاق

ً
�و�ش�ل�أك���تحديدا

�م��ص�مختصر،�باإلضافة�إ���مس�ند�يب�ن�الفوائد�املرجوة�من�الرسائل�ال���تحاول/ين�إيصالها
.إ���ا��مهور.�تذكر/ي�أن�تفكر/ي�بوضوح��شأن�الرسالة�ال���تر�د/ين�إيصالها�إ���الغ��

ما����األدوات�ال���يتوجب�ع�ّ��استخدامها؟
�بإم�انك�استخدام�منصة�بود�است،�و���أداة�يمكن�العثور�عل��ا����مجموعة�أدوات�مناصرة

.الناج�ن

ال��امج�اإلذاعية

�بال�سبة�للعديد�من�الناشط�ن�الناج�ن،�إن�االجتماع�مع�صا����السياسات�جزٌء�من�جهودهم���
�حشد�التأييد.�بإم�انك�كسب�تأييد�صا����السياسات��ش�ل�أك���فعالية�من�خالل�بناء�العالقات
�والتواصل�معهم.�للتواصل��ش�ل�فعال،�من�املهم�التفك������كيفية�إدراج�مبادئ�الهاي��شأن

�العنف�ا����������أهداف�السياسة�األوسع�ونقاط�ال��ك���ا��اصة���م.�من�املهم�أن�تو��/ي�لهم
�األثر�اإليجا�ي�الذي�يمكن�أن�يرتبھ�استخدام�مثل�هذه�الوثيقة�ع���املجتمع�ك�ل.�من�املهم�قبل
�الدخول����مناقشة�مع�صا����السياسات�البحث����سياسا��م�ووجهات�نظرهم�حول�القضية

.املطروحة

:(يمكنك�سؤالهم�(ع���س�يل�املثال

�فكر/ي�بوسائل�يمكن�من�خاللها�ز�ادة�شرعيتك.�بإم�انك�اإلشارة�إ���مبادئ�الهاي�باعتبارها
�وثيقة�م�شورة�تضفي�مصداقية�ع���رسالتك�-�الرسالة�ال���محورها�بأن�الن���الذي�يرتكز�ع��

�اإلشارة�مباشرة�إ���املبادئ�املو��ة����هذه�الوثيقة
ً
.الناج�ن�هو�األك���قيمة.�يمكنك�أيضا

ما����األدوات�ال���يتوجب�ع�ّ��استخدمها؟
����حال�تمت�دعوتك�إ���جلسة�ملناقشة�السياسات،�من�ا��يد�أن�تقوم/ي�بمشاركة�مبادئ�الهاي
����اس��داف�صا���

ً
��شأن�العنف�ا����������مجملها�مع�صا����السياسات.�قد�ترغب/ين�أيضا

�السياسات�من�خالل�ندوات�ز�ادة�الو��،�وال���تم�التطرق�لها�بإيجاز�أعاله.�ال�ت�َس�األدوات
�املختلفة����مجموعة�أدوات�املناصرة�مثل�امل��ص�املختصر�ملبادئ�الهاي،�أو�وثيقة�نقاط�ا��وار،

.أو�الدعوات�إ���ا��راك

��انت�األدوات�ال���تفضل/ين�استخدامها،�تأكد/ي�من�املتا�عة�ع���االجتماع،�وإعادة�التأكيد
ً
�أيا

.ع���رسالتك�بطر�قة�وا��ة�وقو�ة.�تذكر/ي:�أنت�ا��ب��/ة����هذه�ا��لسات

عقد�اجتماعات�مع�صا����السياسات



��عد�تنظيم�التظاهرات�أو�املس��ات�من�ضمن�أدوات�املناصرة�القو�ة�ال����ساهم����ز�ادة�الو��
�ومناشدة�ا��هات�الفاعلة�إ���التغي��.�ت�يح�التظاهرات�للمجموعات�-�مثل�مجموعات�الناج�ن�-
�فرصة�للتعب���عن�آراءهم�واملظالم�ال���تقع����املجتمع.�بإم�ان�هذه�املجموعات�املطالبة�بإ��اء
�العنف�ا������،�وقد�يدفعون�ا���ومة�إ���تقديم�اعتذار�رس���عما�حدث�أثناء�ال��اع،�أو�قد
�يطلبون�من�ا��هات�الفاعلة�ذات�الصلة�العمل�من�أجل�تحقيق�العدالة�(ا��نائية)�بخصوص

�األخطاء�ال���تم�ارت�ا��ا.�قد��شمل�أهداف�هذه�التظاهرات�التأث���ع���الرأي�العام،�والعمل�ع��
�ز�ادة�أعداد�الداعم�ن�للقضية�وامل�افحون����س�يلها،�واملطالبة�بتغي���أو�تنفيذ�السياسات�العامة

.(أو�ال�شر�عات،�أو��شر�الو���من�خالل�التحدث�عن�ا��قيقة�(ا��ماعية

�ضمن�أهداف�حملة�"سموا�األمور�بأسما��ا"�ال��،
ً
�قد�تندرج�أحد�أهداف�هذه�التظاهرات�مباشرة

�كما�أشرنا،���دف�إ���إعادة��شكيل�فهمنا�ا��ا���للعنف�ا������.�قد�يرغب�املتظاهرون����التأكيد
�ع���أن�العنف�ا�������يتخذ�عدة�أش�ال؛�وأن�ال�شر�عات�ال��عكس��عد��ش�ل��امل�األش�ال

�املختلفة؛�أو�أن�الناج�ن��عرفون��ش�ل�أفضل�ماهية�العنف�ا������،�ولهذا�الس�ب�يجب�ضمهم���
.أي�مناقشات�حول�سياسات�العنف�ا������

ما����األدوات�ال���يتوجب�ع�ّ��استخدمها؟
�يمكنك�االستفادة�من�األدوات�املوجودة����مجموعة�أدوات�املناصرة�من�أجل�إحداث�التغي���أثناء

�التظاهرات�-�سواء��انت�ع���ش�ل�مس��ة�أو�خطابات�عامة�أو�أداء�ف���-.�يمكنك�االستعانة
�بمبادئ�الهاي�الستلهام��عض�األف�ار�عند�تطو�ر�الشعارات،�وال����عت���أساسية�ملواد

�التظاهرات.�يمكن�صياغة�هذه�الشعارات�من�النص�املوجود،�مع�تكييفها�بناًء�ع���السياق
.وا��اجة

التظاهرات

ً
��عمل�الناجون����جميع�أنحاء�العالم�من�خالل�املنظمات�أو�الشب�ات�لبناء�التضامن�والعمل�معا
�من�أجل�إحداث��غي���فعال.�توفر�االجتماعات�ب�ن�األقران�لل�شطاء�الناج�ن�وسائل�للتجمهر

�،�بناًء�ع���احتياجا��م�وأ�شط��م.�األهم�من�ذلك،��ستطيع
ً
�و�سهم����تحديد�األهداف�للم����قدما

�ال�شطاء�الناجون�التعلم�من��عضهم�البعض�ومشاركة�املبادرات�املختلفة�املنخرطون�ف��ا.
�ستمكن�املناقشة�الفعالة�ملبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا�������من�قبل�ال�شطاء�الناج�ن�املهتم�ن

ً�باستخدام�هذه�املبادئ�لتحقيق�أهداف�املناصرة�ا��اصة���م�مع�غ��هم�من�الناج�ن�من�فهم�هذه
�معا

ً
.املبادئ��ش�ل�أعمق�وتحقيق�مواءمة�أك���حول�كيفية�امل����قدما

ما����األدوات�ال���يتوجب�ع�ّ��استخدمها؟
�من�األدوات�ال���قد�ت�ون�مفيدة�خالل�هذه�األنواع

ً
�توفر�مجموعة�أدوات�مناصرة�الناج�ن�عددا

�من�االجتماعات،�وال�����دف�إ���مساعدة�الناج�ن�اآلخر�ن�ع���فهم�مبادئ�الهاي��شأن�العنف
�ا�������وما�يمك��ا�تحقيقھ.����ح�ن��عد�من�ا��يد�ا��وض����إعالن�املجتمع�املد�ي�ب�املھ�مع

�ناشط�ن�آخر�ن،�فإن�األدوات�الورقية�ومقاطع�الفيديو�املعّدة�من�قبل�مبادرات�ال�ساء�من�أجل
�وأجزاء�من�من���ورشة�العمل�(���ة�نصف�يوم)�س�ساهم����(WIGJ)�عدالة�النوع�االجتما��

.�شر�املعلومات�خالل�اجتماعات�األقران

�عليم�الناج�ن�اآلخر�ن�من�خالل��عليم�األقران



العنف�ا�������ال�يقتصر�ع���التعر�فات�القانونية،�بل�يأخذ�عدة�أش�ال��

بإم�ان�الناجون�والناجيات�إعالم�اآلخر�ن�بأش�ال�العنف�ا��������ش�ل�أفضل�

�للعنف�ا�������عواقب�كث��ة�ع���ال��ايا،�و�ل�تجر�ة����تجر�ة�فردية��غض�النظر�عن�نوع�
العنف�ا������

يؤثر�العنف�ا�������ع���املجتمع�بأسره�وع���أسر�ال��ايا

�ألي�مفاهيم�مدرجة����رسائلك��
ً
�وا��ا

ً
.تأكد/ي�من�أن�لديك��عر�فا

.حدد/ي�بوضوح�من�الذي�س�ستفيد�من�ا��صول�ع���فهم�أفضل�للعنف�ا������

،�خاصة�إذا�لم�يكن
ً
�ج�سيا

ً
ً�جّهز/ي�إجابات�لألسئلة�الصعبة:�ملاذا��عتقد�أن�هذا��ش�ل�عنفا

�فعال
ً
����القانون؟�ملاذا�يجب�أن��ستمع�إليك؟�أين�نرسم�ا��ط��شأن�ما��ش�ل�حقا

ً
�مشموال
؟
ً
ج�سيا

.تحدث/ي�عن�النتائج�املحتملة�الستماع�اآلخر�ن�إ���رسالتك�ودعم�جهودك�إلحداث�التغي��

.تأكد/ي�من�وجود�رسالة�موحدة�مش��كة�مع�جميع�العامل�ن�معك

.اع��/ي�ع���طر�قة�لتوضيح�رسالتك�بطر�قة�هادفة،�ول�س�فقط�بطر�قة�صادمة

��ّون/ي�رسائل�ت�ون:�ذات�مصداقية،�وموجزة،�وم�سقة،�و�سيطة،�وأخالقية،�وتتضمن�دعوة
.ل��راك

�٢.�من����ا��هات�الفاعلة�الرئ�سية�ال���يجب�مراعا��ا����عملك�حول�مبادئ�الهاي��شأن�العنف
�من�املهم�تحديد�ل�ل�ش�ل�من�أش�ال�املناصرة،�سواء�تلك�املوصوفة�هنا�أو�األ�شطة�األخرى�ال��ا������؟

،�قد
ً
�قد��شارك�ف��ا،�من�الذين�س�تواصل/ين�معهم�أو�تدعوهم�أو�تتصل/ين���م.�كما�ذكرنا�آنفا

/ـة�بالفعل����العمل�مع�الوزراء�أو�قادة�الكن�سة�أو�الرجال�أو�الشرطة�أو�ا���ش
ً
�ت�ون/ين�منخرطا

�أو�صا����السياسات�أو�مجموعة�من�ا��هات�الفاعلة�األخرى.�خالل�مرحلة�الدراسة�والتحديد،
�تأكد/ي�من�التفك������ا��هات�الفاعلة�ال���لها�تأث���كب���فيما�يتعلق�بأهدافك،�وأولئك�الذين�لد��م
�اهتمام�كب���بالقضايا�املتعلقة�بأهدافك.�ع���س�يل�املثال،�إذا�كنت�ترغب/ين����العمل�ع���صنع
����بلدك،�فمن�الذي�يجب�التوجھ

ً
�ج�سيا

ً
��غي������السياسات�وال�شر�عات�املتعلقة�بما��عت���عنفا

�إليھ/ا�فيما�يتعلق���ذين�العاملْ�ن؟�وتأكد/ي�من�تثقيف�نفسك��شأن�جهودهم�ا��الية�ال���قد
!تتما����مع�جهودك

٣.�ما����رسائلك�األساسية�ل��هات�الفاعلة�فيما�يتعلق�بمبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������؟

�دعونا�نراجع�الرسائل�ال���قد�تدعو/ين�لها.�تذكر/ي،�قبل�البدء����أي�تفاعل�مع�اآلخر�ن،
.�من�األمثلة�ع���هذه�الرسائل

ً
�لنفسك�أوال

ً
�وا��ة�جدا

ً
:اجعل/ي�رسالتك�دائما

��ان�املنظور�الذي��عتمده،�تذكر/ي�أن�تؤكد/ي�ع���أهمية�األهداف�ال����س���عملك�إ��
ً
�أيا

�تحقيقها�ع���املجتمع�ك�ل.�سواء��انت�أهدافك����إجراء��غي������السياسة،�أو�ز�ادة�الو��،�أو
�أو�من�حيث�حّ��م�ع���االنخراط�بالعمل�بأنفسهم،�ضع�هذه

ً
�دعم�الناج�ن�اآلخر�ن�إما�عاطفيا

:النقاط����ع�ن�االعتبار



.امل��ق�١
�ورقة�عمل�حول�املناصرة�فيما�يتعلق�بمبادئ�الهاي

�شأن�العنف�ا������

ورقة�عمل�حول�املناصرة�فيما�يتعلق�بمبادئ�الهاي��شأن�العنف�ا������

:التغي���الذي�أود�أن�أراه��عد�هذا�االجتماع�هو

ما����رسالتك�الرئ�سية؟

من�س�س��دف����اجتماعك؟ما����رسائلك�الفرعية؟

�كيف�ستحث�جمهورك�ع���التفاعل�وكيف
�ستدفعهم�العبار�تحملهم�للمسؤولية؟

�ما����األدوات�ال���س�ستخدمها�إليصال�رسالتك؟


