
 : الحملة األولى فى مجتمعك فريقإعداد
تم إعداد المعلومات اآلتية بواسطة جمعية إنسانية بالواليات المتحدة بقسم الحمالت ، إستجابة الى طلبات آثيرة 

 .من داخل الواليات المتحدة و خارجها من أجل إرشادات عن تكوين الحملة األولى 
  

 :جمع المعلومات : ١خطوة 
 :القوانين
 .طفال، النساء، آبار السن، و الحيوانات فى بلدكقوانين التى تمنع العنف ضد األحدد ال -١

 .قم بإعداد ملخص مختصر من آل قانون، و حدد أيضا العقوبات المترتبة على آسر هذه القوانين
 .حدد القوانين التى تحكم بالغات اإلعتداءات على األطفال و األشكال المختلفة للعنف داخل األسرة -٢
اك من هم منتدبون لإلبالغ عن مثل هذه األفعال ؟ مثال، هل المدرسون مطالبون باإلبالغ عن هل هن -٣

 اإلعتداء على األطفال للسلطات ؟
 .حدد الجهة أو الجهات المسؤلة عن تطبيق هذه القوانين -٤
مات هل هذه الجهات تتشارك المعلومات أو تعمل معًا؟ هل القوانين الموجودة تسمح بسهولة تبادل المعلو -٥

 بين هذه الجهات؟
 

 جمع البيانات /األبحاث
 
 :إجمع أو راجع البيانات عن نسب حدوث أو إنتشار األمور اآلتية فى بلدك -١

 )الجسدى أو الجنسى(اإلعتداء على األطفال  •
 )العنف الجسدى أو الجنسى ضد الزوجة أو شريك الحياة( العنف العائلى  •
 ) الجنسى ضد شخص آبير فى السنالعنف الجسدى أو( اإلعتداء على آبار السن  •
 

يمكن جمع  هذه البيانات من الجهات الحكومية و الجهات غير الحكومية و الهيئات و المؤسسات التى 
إن آانت المعلومات المتاحة . تتعامل مع قضايا العنف ضد األطفال، النساء، آبار السن، أو الحيوانات

 .البيانات الالزمةقليلة، حث الجهات المختصة بشدة للبدء فى جمع 
 
 .راجع و لخص أى بحث أو معلومات تصف الصلة بين العنف ضد الحيوانات و العنف البشرى عمومًا -٢
 

 عمومًا زيادة الوعى بشأن الصلة بين العنف ضد الحيوانات و العنف البشرى: ٢خطوة 
 

 وعى عن طريق فريق محترف / تنمة أحزاب ضد العنف
 
أو جماعات ضد العنف فى بلدك، مد أعضائها بالمواد و الوسائل إن آان هناك بالفعل أى أحزاب  -١

.  العالمية التى توضح الصلة بين العنف ضد الحيوانات و العنف البشرىHSUSالالزمة من منظمة 
 .آما تقدم توضيحا من حاالت محلية

 .تابع األمر بطلب إنضمام ممثال لحماية حقوق الحيوان إلى الجماعة أو الحزب 
 
ت فى بداية بناء فر يق من األساس الى فوق، حدد أوال آل األشخاص المفتاحيين و صانعى القرار ن آنإ -٢

 .فى بلدك ممن يتعاملون مع قضايا العنف
و يمكن . إستخدم المعلومات التى جمعتها من مصادر المجتمع لتصميم قائمة أولية بأسماء هؤالء األشخاص

 .داية اإلتصال بمن هم فى القائمة األوليةتحديد أشخاص إضافيين و مؤسسات أخرى مع ب
 

 :حاول أن تضم الى الفريق أو الحزب ممثلي من الجهات اآلتية
 

تنفيذ القوانين، القضاء، مؤسسات حماية الحيوان، منظمات الصحة، الخدمات العائلية، و خدمات األطفال، 
التعليم، المجالس التشريعية، ...) رمثل الصليب األحم(، خدمات الطوارىء ) الكشافة(البرامج اإلجتماعية 

 .الجهات الدينية، و اإلعالم
    

ش�دد عل�ى إعتب�ار      .  و إدعوهم إلجتماع لعرض المعلوم�ات و للتخط�يط للعم�ل            إتصل بجميع األطراف بجواب،    -٣ 
 .العنف ضد الحيوانات آأحد انواع العنف فى العائالت و المجتمع



أو معلوم�ات ع�ن ح�االت محلي�ة      ،HSUS الرف�ق بالوالي�ات المتح�دة     ق�دم م�واد م�ن فري�ق الحمل�ة االول�ى لجمعي�ة       
 .توضح الصلة بين العنف ضد الحيوان و العنف البشرى، و تابع عبر الهاتف للتأآيد على أهمية هذا اإلجتماع

 
 اإلجتماع االول:

 
 .  قدم نظرة شاملة عن قضية و أسباب إقامة حزب ضد العنف فى المجتمع -١
 .  آين تقديم انفسهم و تعريف مؤسساتهم بإختصاراطلب من جميع المشار -٢
 خصص وقت أسئلة و أجوبة لتحديد أولويات المجموعة، -٣
 

 :  األسئلة يمكن أن تبدا باألتى
    

  :   مصادر المجتمع •
 حدد الجهات و المؤسسات التى تقدم المعونة لضحايا العنف، ما هو دورهم ؟   

 االطف�ال   �آ�الب ت�دريب الم�راهقين       (ات آطريقة من طرق الع�الج مث�ل         حدد برامج المعالجة التى تستخدم الحيوان     
 ).   العاملون مع الحيوانات فى المزارع 

 :توجهات المجتمع •
    

ناقش مع الجهات الممثلة أمامك التى تقوم بمجهودات ضد العنف، ناقش معهم توجهات المجتمع بشأن االعتداء 
 .   المسنين، و اإلعتداء على الحيواناتعلى االطفال، العنف العائلى، اإلعتداء على

 .   هل تؤخذ هذة األمور بجدية؟ هل تعتبر جريمة؟ أيضآ إآتشف إتجاهات مرتكبى هذة الجرائم و ضحاياها
 هل تقدم بالغات عن جرائم العنف عموما؟ إن آان ال، فلماذا؟  

 
  رد فعل المجتمع ضد العنف •

   
ت ض��د العن��ف ف��ى بل��دك، إن وج��دت أمث��ال ه��ذه، ح��دد أه��دافها و    اآتش��ف ان آ��ان هن��اك اى أح��زاب، أو مجموع��ا 

.  نشاطاتها و أى الجهات الحكومية المشترآة معها فى ذلك  
 :  تجاوب القضاء ضد العنف  •

 هل تنفذ القوانين التى تمنع أعمال العنف بشكل حازم و متماسك ؟  
القوانين ؟ما هى الجمل المتطابقة التى تقال عن االشخاص المدانون بكسر هذة   

     
 ف�ى االجتم�اع     ١هذة االسئلة يمك�ن االجاب�ة عليه�ا اثن�اء جم�ع المعلوم�ات االول�ى ف�ى الخط�وة                     : الحظ أن   

. االول او تضم الى جدول األعمال فى اإلجتماع االول   
 تحديد االهداف :

 تحدداالهداف بناء على األولويات التى أسستها الجماعة فى االجتماع األول،
 

:التية بها اهداف يمكن ان تتوافق مع بلدك القائمة ا  
   

 .    حدد الجهات أو المؤسسات األخرى التى يمكن ان تنضم للحزب -١
 .   حدد المصادر الممكنة للتدعيم المالى للحزب  -٢
ضع أسئلة مفتاحية يمكن أن تشملها التقارير البحثي�ة الت�ى ق�دمتها آ�ل الجه�ات الم�ذآورة، الت�ى يمك�ن أن                         -٣

 .كنة بين العنف العائلى و العنف ضد الحيوانتحدد أى صلة مم
 مثال، جهات االعتداء على االطفال، العنف العائلى و االعت�داء عل�ى المس�نين يمكنه�ا ان تش�مل أس�ئلة لتحدي�د                       
إن آ��ان هن��اك حيوان��ات اليف��ة ف��ى العائل��ة و إن آان��ت ق��د تعرض��ت للتهدي��د، الج��رح أو قتل��ت ع��ن طري��ق أح��د   

 .اعضاء العائلة 
     
فمثال، الجهات المختص�ة باالعت�داءات عل�ى االطف�ال يمك�ن ان             .  تدريب متبادل بين الجهات المختلفة     وفر -٤

تق��دم ت��دريب بش��أن اإلدراك و اإلب��الغ ع��ن ج��رائم اإلعت��داءات عل��ى األطف��ال ال��ى فري��ق العم��ل آحماي��ة    
 .   الحيوان أو العنف العائلى

عن�ف الع�ائلى أن يح�ددوا الح�االت الممكن�ة م�ن اإلعت�داءات          فهذا يمكن أن يساعد الع�املين ف�ى حماي�ة الحي�وان، و ال             
 .   على األطفال، و يمكن إمدادهم بالمعلومات عن آيفية، و أين يمكن االبالغ عن االعتداء 



 .        اسس نظام شامل لتلّقى البالغات بين الجهات المختلفة -٥
 .   قدم طلب تشريع أو تدعيم القوانين لمنع العنف ضد الحيوان  -٦
للحيوان��ات األليف��ة م��ن ض��حايا للعن��ف الع��ائلى، ه��ذا  ) حي��وان آم��ن ( نش��ىء م��أوى للط��وارئ أو برن��امج أ -٧

البرنامج يتيح سكن مؤقت للحيوانات األليفة فى مأوى للحيوانات، أو مستشفى بيط�رى،أو مدرس�ة،أو أى            
 .    نظام لفندقة الحيوانات أو أى بيت إلعالة الحيوان

 .   غات لتتبُّع حاالت العنف صمم نظام مرآزى لتلقى البال -٨
 .    شجِّع برامج التعليم اإلنسانية فى المدارس  -٩
 قم باعداد فريق للوعى العام مستخدمآ المواد الالزمة من فريق الحمل�ة االول�ى لجمعي�ة الرف�ق بالوالي�ات                     -١٠

  .  HSUSالمتحدة 
 

  :الحملة االعالمية / الوعى العام 
  

  آيف تتصل بهم ؟ ما هى إهتماماتهم ؟   تعّرف على اإلعالم، من هم ؟ -١
ايض��آ إدع رؤس��اء التحري��ر للجرائ��د    . إدِع المح��ررين ال��ذين يغط��ون قض��ايا الج��رائم إلجتم��اع اللجن��ة        -٢

 .المختلفة
ح��دد المح��ررين و الكت��اب ال��ذين ل��ديهم إهتمام��ات بالحيوان��ات، العن��ف الع��ائلى، أو االطف��ال، و ادع��وهم      -٣

 .   إلجتماع اللجنة
ل لرؤس��اء التحري��ر و إتص��ل بب��رامج اإلذاع��ة الت��ى يج��رى به��ا اتص��االت هاتفي��ة مباش��رة،      أآُت��ب رس��ائ  -٤

لمناقش��ة ح��االت العن��ف المحلي��ة، و إش��رح آي��ف أن العن��ف ض��د الحي��وان م��رتبط ب��انواع العن��ف البش��رى  
 .   األخرى و إشرح أهمية أخذ أمر العنف ضد الحيوان بجدية

سائل للحملة األولى، وأمثلة حاالت محلية، ه�دف اللجن�ة و           قم بإعداد عناصر للنشر من ضمنها مواد و ر         -٥
 . مهمتها، أبحاث و إختبارات

 .  إعقد مؤتمر صحفى لإلعالن عن تنظيم اللجنة أو إضافة مؤسسات حماية الحيوان للجنة القائمة  -٦
 .ادع السياسيين و التشرعيين، أطلب منهم تدعيم مهمة و أهداف اللجنة -٧
 .الرحمة إلقامة حمالت التوعية فى المجتمعألتمس التبرعات أو خدمات  -٨
قم بإعداد المواد الالزمة لتدعيم فريق الحملة األولى بمواد خاصة ببلدك و قم بتوزيعها فى المدارس،  -٩

المكتبات العامة،المؤسسات اإلجتماعية، المستشفيات، األِطباء، و المنشآت البيطرية، محالت الحيوانات 
 .األخرىاألليفة، و األعمال المحلية 

قم بحملة إعالنية بواسطة لوح اإلعالنات ، الالفتات ، إعالنات األوتوبيسات، اإلذاعة و التليفيزيون، و  -١٠
 ...)األقالم، المساطر( الهدايا المحفزة 

 ).يوم نهاية العنف أو يوم السالم العائلى: مثال( نظم حدث آبير لنشر التوعية فى المجتمع  -١١
 إلخ...مين ليتكلموا إلى الخدمات الرعوية مثل األماآن الدينية أسس مكتب للمتكل -١٢
 .إستضيف ندوات إجتماعية ، مجلس المدينة، أو مؤتمر -١٣

 
 :قياس النجاح

 
 .إستخدم أهداف اللجنة لقياس درجة نجاحها -١
إستخدم مؤشرات أخرى، مثل زيادة الوعى العام بالقضية، زيادة البالغات عن العنف، حدوث إتفاقات  -٢

 .ين الجهات المختلفةب
 .راجع بصفة دورية أهداف اللجنة و قم بالتعديل الالزم لمقابلة اإلحتياج فى بلدك -٣
 .قدم اللجنةقم بإعداد تقرير سنوى عن نشاطات و َت -٤
 

على معلومات عن فريق الحملة  للحصول  firststrike/org.hsus.wwwقم بزيارة موقعنا على األنترنت 
 .األولى 
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