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االررئيیسيیة االقيیمة  
 

أأوو االمنظظمة خاللل االقيیامم بأعمالهھا. منن االمهھمم أأنن تقوومم مجمووعة االعملل االتي تتبعهھا االمجمووعة  ااألهھھھدداافف وو ااألفكارر هھھھي االررئيیسيیة االقيیمة
ننا نعملل أبتططوويیرر هھھھذذهه االشررااكة ليیتمكنن االجميیع منن ددعمهھا. االهھددفف منن االقيیمة االررئيیسيیة هھھھوو أأنن تشعرر أأنتت وو مجمووعة االعملل خاصتكك ب

ى االحصوولل على ددليیلل حوولل كيیفيیة تنفيیذذ منن أأجلل االغررضض ذذااتهھ وو بأسلووبب مشترركك. فالقيیمة االررئيیسيیة وو االمباددئئ تساعدد االمجمووعة عل
  .أأعمالكمم وو االترركيیزز عليیهھا

 
تيیفوونن لدديیهھا قيیمة ررئيیسيیة ذذااتت أأهھھھميیة في جميیع ااألعمالل االتي قمنا بهھا. هھھھذذهه االقيیمة ساعددتنا على معررفة ااألموورر االووااجبب ددعمهھا وو كيیفيیة 

تساوٍو. هھھھذذهه الئحة بمباددئئ مشررووعع تيیفوونن وواالتي إإختيیارر االعملل. نحنن نررىى بأنن مباددئنا ذذااتت أأهھھھميیة منن أأجلل عالمم أأفضلل حيیثث االجميیع م
  .يیمكنكمم قرراائتهھا وو االتعلمم منهھا

 
االمهھامم تووززيیع  :  

ففي حالل عددمم تووااجدد نظظامم محدددد لتووززيیع االمهھامم فإنن ااألشخاصص ذذااتهھمم . االمسؤؤووليیاتت تووززيیع وو بالمساعددةة االجميیع يیقوومم أأنن االمهھمم منن
عنددما يیقوومم االجميیع بالمساعددةة فإنن ااإلحساسس بالمشارركة وواالمساووااةة سيینمووسيیقووموونن دداائماَ بالتنظظيیفف وو إإعدداادد االططعامم وو االتخططيیطط.  .   

 
وو في . إإلتززااماتهھا وو االمجمووعة لعملل إإضافتهھا يیجبب االتي االشررووطط هھھھي ما وو االووقتت منن كمم عنن نتحددثث أأنن االمهھامم تووززيیع عندد االمهھمم منن

مبنيیة على ما نستططيیع فعلهھ حقاَ. نحنن بحاجة إإلى  هھھھذذهه االحالة يیجبب أأنن نكوونن صاددقيینن مع أأنفسنا وو مع بعضنا االبعضض حتى تكوونن خططتنا
  .تقدديیمم االمساعددةة لبعضنا االبعضض حتى ال نقوومم بأعمالل تفووقق قددررااتنا

 
 :االمساهھھھمة

 مختلفة أأساليیبب إإتباعع خاللل منن ذذلكك وو. نشاططاتنا في ددووررهه بأهھھھميیة وو بأهھھھميیتهھ االجميیع يیشعرر مهھمة لكي االمشارركة ززيیاددةة ططرريیقة إإنن
تسهھيیلل ططرريیقة االعملل االدديیمقررااططي. نحنن نرريیدد خلقق االشعوورر بأهھھھميیة جميیع ااآلررااء وو االخبررااتتللمشارركة, فالهھددفف هھھھوو  .  

 
  : نقدد االمعايیيیرر

االتي تشيیرر إإلى أأنن بعضض ااألشخاصص أأقووىى منن االبعضض ااآلخرر. غالباَ ما يیررىى االمعيیارر  االمعايیيیرر وو االمفاهھھھيیمم في نشككك تيیفوونن في نحنن
أأنن نقوومم بتحليیلهھ. فمنن االممكنن ووصفف االمعايیيیرر بأنهھا تلكك االقوواانيینن وو ااألفكارر  كعنصرر حيیادديي وو كشيء مووجوودد هھھھناكك وو لكنن منن االممكنن

وواالمثلل االعليیا االغيیرر مكتووبة وواالتي تقرررر ماذذاا نرريیدد أأنن نصبح وو ططرريیقة حيیاتنا وو مظظهھررنا االخاررجي. فالمعايیيیرر هھھھي ليیستت االحقيیقة وو لكنهھا 
يیدد وو أأنن نذذهھھھبب حيیثما نرريیدد. فنقدد االمعايیيیرر هھھھوو االتشكيیكك بقووةة شخصص مبنيیة على قووةة االمجتمع وو االتي يیمكنهھا أأنن تعيیقنا عنن أأنن نكوونن ما نرر

ما بمجرردد إإنتمائهھ لهھا. فعلى سبيیلل االمثالل االررجالل أأصحابب االبشررةة االبيیضاء عاددةة ما يیحصلوونن على مناصبب إإدداارريیة وو ررووااتبب مررتفعة 
عاملة االجميیع منن االبشرر وواالحيیووااناتت بيینما تحصلل االنساء أأصحابب االبشررةة االملوونة على ووظظائفف متددنيیة ااألجوورر. نحنن في تيیفوونن نرريیدد م

 .بإحترراامم. وو لذذلكك نقوومم بإنتقادد تلكك االمعايیيیرر ااإلضططهھادديیة وو محاوولة خلقق معايیيیرر جدديیددةة لررؤؤيیتنا حوولل كيیفف يیجبب أأنن يیكوونن عليیهھ االمجتمع
 
 

 
االلحوومم تناوولل عددمم : 
تماماً كما نقفف ضدد االعنصرريیة وو االتميیيیزز نحنن نقفف ضدد ااإلضططهھادد االتي تعاني منهھ االحيیووااناتت . ااإلضططهھادد أأنووااعع جميیع ضدد ننشطط نحنن

االجنسي. نستططيیع تسليیطط االضووء على إإضططهھادد االناسس لبعضهھا وو إإضططهھادد االناسس للحيیووااناتت عنن ططرريیقق عددمم تناوولل االلحوومم خاللل قيیامنا 
  .باألنشططة مع مشررووعع تيیفوونن

 
االصررااعع إإددااررةة :  
ً  يیتخللهھ قدد مجمووعاتت ضمنن االعملل تكوونن في بعضض ااألحيیانن عباررةة عنن إإستمتاعع بووجوودد  قدد. متووقعة ووغيیرر صعبة عدديیددةة مووااقفف أأحيیانا

ااإلختالفاتت  أأوو قدد يیحددثث سووء تفاهھھھمم وو االذذيي قدد يیؤؤدديي إإلى حددووثث صررااعع. فالصررااعع في غالبب ااألحيیانن يیكوونن قاسيیاً على االجميیع وو لكنن 
سنا متساوووونن بجميیع ليیسس منن االضرروورريي أأنن يیكوونن سيیئاً. فهھذذاا ااألمرر يیتووقفف على خبررتنا وو منن نكوونن وو كيیفف نقوومم بالعملل فنحنن ل

االحاالتت. فلكي نحصلل على ااإلحترراامم االمتساوو يیجبب أأنن تتوواافرر لدديینا االجررأأةة للحدديیثث عنن ما يیجوولل في خاططررنا وو ما نشعرر بهھ كما إإنهھ منن 
االمهھمم أأنن نظظهھرر لبعضنا االبعضض بأنهھ ليیسس منن االضرروورريي أأنن نتفقق على جميیع ااألموورر. فبقيیامنا بالحدديیثث عنن االمشاكلل وو محاوولتنا إإيیجادد 



حلوولل لهھا ستختفي تلكك االمشاعرر االمززعجة االتي تسببهھا لنا. فمنن االمهھمم أأنن نستمع لبعضنا االبعضض وونتيیح االفررصة للجميیع بأنن يیبددوواا اال
ررأأيیهھمم لكي ننجح بتجاووزز االمشكلة. فالتحددثث حوولل االمشكلة قدد يیجعلل منهھا قووةة تددفعنا نحوو ااألمامم وو تططوورر االفكرر وو ااإلستررااتيیجيیة االتي 

بب تجعلل منن االسهھلل عليینا االتحددثث عنن االمشاكلل االتي قدد تبددوو صعبة, ستجددهھھھا بفقررةة ااألددووااتتنملكهھا. هھھھناكك عددةة أأساليی . 
                                                   

االمخددررةة االموواادد سيیاسة :  
 تأثيیرر تحتت ااألشخاصص أأحدد بأنن بإكتشافف قمنا إإذذاا. تيیفوونن مشررووعع مع بالنشاططاتت االقيیامم عندد االكحوولل شرربب أأوو االمخددررااتت تعاططي اليیكمنن
ً  االشخصص هھھھذذاا يیصلل أأنن منن بالتأكدد سنقوومم االنشاططاتت خاللل االمخددررااتت أأوو االكحوولل كما سيیقوومم شخصص أأوو عددةة أأشخاصص . منززلهھ إإلى سالما

منن تيیفوونن بالتحددثث إإليیهھ لمعررفة إإنن كانن بحاجة للمساعددةة آآخذذيینن بعيینن ااإلعتبارر موواافقة ذذلكك االشخصص وو قبوولهھ لذذلكك. فقدد ووضعتت هھھھذذهه 
ااجدد االعدديیدد منن حوولنا ممنن يیعانوونن منن مشاكلل االمخددررااتت وواالكحوولل. وو هھھھناكك االعدديیدد ممنن يیعانوواا منن تجارربب صعبة مع االسيیاسة لتوو

أأشخاصص في حيیاتهھمم ممنن عانوواا منن تلكك االمشكلة. فتضامناً مع بعضنا االبعضض وو لتكوويینن عالقاتت آآمنة قامم مشررووعع تيیفوونن بمنع االكحوولل 
  .وو االمخددررااتت منن كافة نشاططاتهھ

  

ألمنناالسالمة وواا :  
 ااألموورر عنن االمجمووعة ضمنن بالتحددثث نقوومم بأنن يیتططلبب ااألمرر هھھھذذاا وو. لدديینا  االعملل عندد باألمانن يیشعرر أأنن االجميیع على بأنن نؤؤمنن نحنن
بالغرراابة وو عددمم ااألمانن. إإذذاا علمنا ما هھھھوو االشيء االصعبب عليینا عنددهھھھا نستططيیع مساعددةة بعضنا االبعضض.  االشعوورر لنا تسببب أأنن يیمكنن االتي

االقيیامم بززيیاررةة بعضض ااألماكنن على سبيیلل االمثالل, وو أأنن ال نكوونن ضمنن مجمووعاتت كبيیررةة .......االخ. منن االمهھمم أأيیضاً أأنن قدد نختارر عددمم 
نعلمم بأنن هھھھناكك بعضض ااألشخاصص االذذيینن ال يیملكوونن تصرريیح ااإلقامة وو بأنهھ لدديینا خططة في حالل قددوومم االشررططة. إإقررأأ االمززيیدد في فقررةة خططة 

 .االسالمة
 



 
 

االتنظظيیمم االسيیاسي أأنووااعع :  
 

نعملل منن أأجلل هھھھددفف  وو كبيیررةة أأعدداادد ضمنن نكوونن عنددما. ما شيء تحقيیقق أأوو  تغيیيیرر أأجلل منن مجمووعة ضمنن االعملل هھھھوو االسيیاسي االتنظظيیمم
ووااحدد نستططيیع إإحددااثث فررقق كبيیرر. فالمنظظمة قدد تختلفف بحسبب ااألشيیاء االتي ترريیدد تغيیيیررهھھھا. وو قدد يیكوونن االتنظظيیمم مؤؤقتت أأوو بعيیدد االمددىى وو 

منن ااألفرراادد. أأحيیاناً تكوونن االمنظظماتت عفوويیة وو قصيیررةة االمددىى وو أأحيیاناً أأخررىى تكوونن منظظمة وو تستمرر لفتررةة ضمنن أأعدداادد كبيیررةة أأوو قلة 
  :ططوويیلة. سنقددمم بعضض ااألمثلة عنن االتنظظيیماتت االسيیاسيیة

  
 :تدداابيیرر محددددةة

 محدددد ززمانن وو مكانن في بالتجمع االناسس يیقوومم. االمؤؤقتة االسيیاسيیة للتنظظيیماتت االكالسيیكيیة ااألمثلة منن االتظظاهھھھررااتت وو االمظظاهھھھررااتت تعتبرر
االتظظاهھھھرر هھھھوو أأنهھ في ااألوولى يیكوونن هھھھناكك حرركة بيینما االتظظاهھھھرر يیكوونن ثابتت.  وو االمظظاهھھھررةة بيینن االفررقق. خططأ بأنهھ يیعتقددوونن ما ضدد لإلحتجاجج

قضيیة كما يیمكنن للتنظظيیماتت االمؤؤقتة أأنن تقوومم بددعمم ااإلحتفاالتت أأوو االنشاططاتت االتي تهھددفف إإلى جمع االتبررعاتت لشيء معيینن أأوو لفتت ااإلنتباهه ل
معيینة. أأمثلة أأخررىى عنن االتدداابيیرر االمحددددةة قدد تكوونن منن خاللل تووززيیع منشووررااتت في االمدديینة, جمع أأسماء في عرريیضة, تووززيیع ملصقاتت أأوو 

    .كتابة ررسالة معيینة في مكانن باررزز للعيیانن. وو غالباً ما تسمى  االمنظظماتت االسيیاسيیة االمؤؤقتة بالفاعلة
 

 
 :االحاجة

تمم إإنشاء االكثيیرر منن االمنظظماتت االسيیاسيیة إإنططالقاً منن االحاجة. قدد تكوونن بسببب أأنن هھھھناكك أأشخاصص بحاجة إإلى االنقوودد أأوو االملجأ أأوو يیفتقددوونن 
إإلى ااإلقامة. غالباً ما يیكوونن االعملل تططووعي عنن ططرريیقق مؤؤسساتت, مجمووعاتت أأوو شبكة إإجتماعيیة وو يیهھددفف هھھھذذاا االعملل إإلى تحسيینن 

رريینن. كما أأنن االمتططلباتت االسيیاسيیة للتغيیيیرر قدد تكوونن أأحدد أأسبابب إإنشاء هھھھذذهه االمنظظمة. بعضض ااألمثلة عنن هھھھذذهه ظظررووفف االحيیاةة ألنفسهھمم وو لآلخ
.  Svenska För Alla وو Asylgruppen,  Stadsmissionenاالمنظظماتت,   

 
  :االمشررووعع

 االعملل يیكوونن أأنن يیمكنن. لووقتتاا لبعضض ما فكررةة على يیعملوونن بأنهھمم يیعني هھھھذذاا وو, بمشررووعع االبددء ططرريیقق عنن أأنفسهھمم بتنظظيیمم االبعضض يیقوومم
رريیاضيیة أأوو معسكرر. االعدديیدد يیعملوونن  ددووررةة, مسررحح, فلمم, مهھررجانن شكلل على يیكوونن أأنن يیمكنن االمشررووعع فهھذذاا. سنووااتت لعددةة أأوو أأسابيیع لعددةة

   . .االيیوومم بمشررووعع يیمكنهھمم منن جمع االمالل منن االصنادديیقق أأوو االمؤؤسساتت. إإقررأأ االمززيیدد في فقررةة خططة مشررووعع
 

 :االحملة
ما يیقوومم االبعضض بتنظظيیمم حمالتت وو االتي تهھددفف خاللل ووقتت محدددد, قدد يیكوونن ستة أأشهھرر, إإلى االعملل على مسألة أأوو  شيء بتغيیيیرر للقيیامم

متططلباتت مختلفة منن االووااجبب تنفيیذذهھھھا. االفكررةة منن ووررااء هھھھذذهه االحمالتت هھھھي جمع أأكبرر عدددد ممكنن منن االناسس وواالمنظظماتت وو االجمعيیاتت 
 , , Barnets bästa främst االسيیاسيیيینن. وو كمثالل على هھھھذذهه االحمالتت هھھھناكك لددعمم مططالبهھمم وو ليیكسبوواا االمززيیدد منن االقووةة مقابلل

Asylstaffetten  ووFolkkampanj för asylrätt .  
 
 

  :االجمعيیة
تكوونوونن ضمنن مجمووعة تمتلكك ااألهھھھدداافف ذذااتهھا تستططيیعوونن تأسيیسس رراابططة أأوو جمعيیة. وو بالتعاوونن مع مؤؤسساتت وو جمعيیاتت أأخررىى  عنددما

االددعمم لتحقيیقق االهھددفف االمرراادد. كمثالل على هھھھذذاا, االجمعيیة االرريیاضيیة, االجمعيیة االثقافيیة وو االجمعيیة االووططنيیة.  يیكوونن منن االسهھلل االحصوولل على
www.forening.seلإلططالعع على االمززيیدد في هھھھذذاا االمووقع:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االددررااسيیة االحلقة : 
 مع بالتعاوونن ذذلكك عملل يیمكنكمم وو. ددررااسيیة حلقة تكوويینن يیمكنهھمم ذذااتهھا ااإلهھھھتماماتت يیتشارركوونن وو ااألقلل على أأشخاصص ثالثة يیجتمع عنددما
وو غيیررهھھھا. عنددما يیكوونن لدديینا حلقة ددررااسيیة نستططيیع أأنن نحصلل على  Sensusإإتحادد االعمالل االثقافي(,  )ABFاالددررااسي. مثلل  ااإلتحادد

غيیررهھھھا منن أأشكالل االددعمم  االقليیلل منن االددعمم عندد كلل إإجتماعع وو لكنن نستططيیع االحصوولل أأيیضاً على االكثيیرر منن جهھاتت ااإلتصالل, وو االتعاوونن وو
االتي تحتاجهھا االحلقة منن موواادد وو أأشيیاء أأخررىى.   
 
  
 

في االتنظظيیمم االمساعددةة ووسائلل :  
 

في االتنظظيیمم وو ستقددمم جمعيیة تيیفوونن بعضض االنصائح حوولل بعضض هھھھذذهه االووسائلل االمساعددةة ووسائلل منن االعدديیدد لقدد تمم عملل :  
 

- – ااإلجتماعي االحشدد ددليیلل(   تحميیلهھ أأوو ططلبهھ تستططيیع. Stadsmissionen بتططوويیررهه مؤؤسسةاالكتابة) وو االتي قامتت  أأسلووبب 
metodhandbok.pdf-mob-http://www.hkr.se/PageFiles/69904/Soc: االتالي االرراابطط منن  

 
- كك االعدديیدد منن االنصائح وو االووسائلل على مووقعهھمم ااإللكتررووني: وو االتي تمتل Watch itاالدديیمقررااططيیة االجماعيیة لمنظظمة  

http://www.watchit.nu/  
 

-  مجمووعة منن ااألفكارر وو االنصائح منن االعدديیدد على يیحتوويي االذذيي وو, االغضبب وو ااإلررااددةة بعنوواانن RFSLددليیلل االناشطط لرراابططة   
ً  االمنظظميینن ااألفرراادد منن http://www. rfslungdom.seكرروونن منن االمووقع االتالي:  30تستططيیع ططلبهھ بقيیمة .  سيیاسيیا  

 
 



 

االسيیاسي االتنظظيیمم أأددووااتت : 
 

) االغضبب وو ااإلررااددةة RFSL رراابططة ددليیلل: االمصددرر(  االمشارركة أأساليیبب  
 

 بعضض هھھھذذهه. فّعاليینن بأنهھمم يیشعرروواا بأنن وو قوولهھ يیرريیددوونن لما ااإلستماعع بأهھھھميیة وو بأهھھھميیتهھمم تنظظيیمم أليي االمنتسبيینن جميیع يیشعرر أأنن االمهھمم منن
.نشررهھھھا تيیفوونن رراابططة ترريیدد االتي وو االناشططيینن مع االتحددثث خاللل منن RFSL عليیهھا حصلتت االتي االنصائح وو ااألساليیبب  

  
االضمائرر وو باألسماء االتعرريیفف  
إإجتماعع بأيي االبددء عندد بنا االمررتبطط االضميیرر وو أأنفسنا بتقدديیمم نقوومم أأنن االجيیدد منن .  

 
هھھھا, هھھھوو, هھھھي أأوو هھھھذذاا أأيي بالططرريیقة االتي ترريیدد ااآلخرريینن أأنن يیذذكررووكك بهھا. قلل بأنن  يیكوونن ما عاددةة االضميیرر أأنن عنن االمجمووعة إإلى تحددثث

االضميیرر هھھھا وو هھھھذذاا هھھھوو ضميیرر محايیدد. قلل بأنن االجميیع يیستططيیع أأنن يیختارر أأكثرر منن ضميیرر للتعرريیفف عنن نفسهھ إإنن أأررااددوواا ذذلكك. قلل للجميیع 
بوونن بإختيیارر ضميیرر مابأنهھمم يیستططيیعوونن االتووقفف إإنن كانوواا غيیرر قاددرريینن أأوو ال يیررغ .  

 
 :االتعاررفف
  مسليیة بنشاططاتت فالقيیامم. ووصعبب متعبب يیكوونن قدد االتغيیيیرر إإحددااثث على فالعملل. االبعضض بعضنا على للتعررفف مشترركة بنشاططاتت االقيیامم
 ً يیساعدد على تخفيیفف االتووترر وو إإررااحة االددماغغ لفتررةة وو جررأأتنا منن يیززيیدد االلهھوو وو فاللعبب. قددررااتنا تنميیة على يیساعددنا معا . 

  
للتحددثث فررصة على االجميیع يیحصلل أأنن منن تأكدد  
 تتمم أأنن بددوونن وو ددووررهه يیأتي عنددما شخصص كلل فليیتحددثث. ااألوولل ااإلجتماعع خاللل ددقائقق خمسس أأوولل في االجميیع يیتحددثث أأنن االهھددفف ليیكنن

 ططررحح يیتمم. فقطط يیتكلمم منن هھھھوو االقططعة هھھھذذهه يیحملل االذذيي االشخصص فإنن بالتالي وو بيینكمم غررضض أأيي تددوويیرر خاللل منن ذذلكك فعلل يیمكنن. مقاططعتهھ
تباددلل االنقاشاتت االدداائررةة ضمنن مجمووعة صغيیررةة وو مناقشتهھا ضمنن مجمووعة أأكبرر ليیتسنى . ااألوولى االجوولة بعدد ااإلستفساررااتت وو ااألسئلة

   .للجميیع فررصة للتحددثث عنن ما يیجوولل في فكررهه

االمجمووعة بيینن مشترركك سلووكك أأوو قووااعدد إإنشاء  
 االمهھمة ااألشيیاء إإحددىى تكوونن قدد. ااإلجتماعع لهھذذاا االمشترركك ااإلططارر هھھھوو ما وو تتقابلوواا أأنن ترريیددوونن كيیفف االمجمووعة ضمنن بيینكمم فيیما قرررروواا
االمثالل هھھھي كيیفيیة تباددلل االحدديیثث مع بعضنا, كيیفف نتخذذ االقررااررااتت, كيیفف نررتبب لإلجتماعع, إإذذاا كانن منن االضرروورريي إإغالقق  سبيیلل على

تماعع مثالً عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني, االهھاتفف االمحموولل خاللل ااإلجتماعع, مددةة ااإلجتماعع, كيیفف نتووااصلل مع بعضنا االبعضض خاررجج ااإلج
  .االفيیسس بووكك أأوو االررسائلل االنصيیة.....االخ

االحاجاتت وو االشخصيیة ددوواافعكمم عنن تحددثوواا  
 يیرريیدد ااآلخرر االبعضض وو ااإلجتماعع بددء قبلل االحدديیثث يیتباددلل أأنن يیحبب فالبعضض. تختلفف قدد للمجمووعة االمشارركيینن إإنضمامم ووررااء فالددوواافع
االمجمووعة عنن ططرريیقتكك في االعملل وو ااألموورر االتي تحتاجج إإليیهھا وو كيیفف تفضلوونن أأنن يیكوونن االحالل ضمنن بسررعة. تحددثث إإلى  االعملل وو االبددء

 . .االمجمووعة وو كيیفف يیمكنن أأنن نجمع بيینن ااإلحتيیاجاتت االمختلفة لنتمكنن منن االعملل بأفضلل ططرريیقة

مخاووفكمم وو آآمالكمم عنن تحددثوواا  
هه االتووقعاتت وو ااآلمالل قدد تختلفف بيینن ااألعضاء. تحددثوواا عنن ما تتمنوونهھ منن االمجمووعة وواالعملل ضمنهھا ألنن هھھھذذ عنن االحدديیثث االجيیدد منن

ااألشيیاء االتي تقلقكمم وو االصعووباتت االتي قدد تعتررضض االططرريیقق. هھھھذذاا قدد يیساعدد على فهھمم بعضكمم االبعضض وو تكوويینن صووررةة مشترركة عنن 
  .ااألموورر االمرراادد فعلهھا وو ااألخررىى االووااجبب تجنبهھا

 
  

االقهھووةة شرربب  
أأخررىى مررةة االططاقة إلستررجاعع االقهھووةة شرربب ووقتهھا االجيیدد فمنن. االتعبب يینالهھمم االمشارركيینن فإنن ااإلجتماعع بددوونن إإستررااحة مددةة تططوولل عنددما .  

 
 

  



 االتووثيیقق
 ناحيیة منن وو تساعدد ااألموورر هھھھذذهه تذذكرر على ناحيیة منن تساعدد االمتخذذةة االقررااررااتت وو ااإلجتماعع خاللل عنهھا االحدديیثث يیتمم االتي ااألموورر تووثيیقق

معررفة ما جررىى خاللل ااإلجتماعع. إإذذاا كانن هھھھناكك سرر يیمكنكمم حفظظ االملفف على  على االحضوورر منن يیتمكنوواا لمم االذذيینن االمشارركيینن أأخررىى
. تذذكرروواا بأنن كلل google driveأأوو  dropboxاالمووقع ااإللكتررووني ليیتمكنن االجميیع منن قرراائتهھ, على سبيیلل االمثالل يیمكنكمم حفظظهھ على 

إإذذاا لمم تكنن حاضررةة خاللل ااإلجتماعع. منن االجيیدد  مشارركك يیتلقى االمعلوومة بططرريیقة مختلفة عنن ااآلخرر وو أأنهھ منن االصعبب فهھمم بعضض االنقاطط
تقسيیمم االمهھامم بحيیثث يیتوولى االبعضض مهھمة ااإلتصالل وو تذذكيیرر ااألشخاصص االغائبيینن عنن ااإلجتماعع بأنن يیتفقددوواا االمالحظظاتت وو إإنن تتططلبب ااألمرر 

فعلل ذذلكك وو ما هھھھي االقررااررااتت  إإخباررهھھھمم شفهھيیاً بكلل ما تمم قوولهھ وو مناقشتهھ. وو منن االجيیدد مررااجعة االمالحظظاتت االقدديیمة لمعررفة منن كانن عليیهھ
االمتعلقة بفكررةة ما.   
  

بالنجاحح ااإلحتفالل  
ً  للمضي االالززمم االتحفيیزز وو االططاقة منن االمززيیدد على للحصوولل جيیدد بشئ االقيیامم عندد أأنفسكمم مكافأةة االمهھمم منن قددما .  

  
بالططاقة لإلحتفاظظ االبعضض بعضكمم عنن االعبئ خففوواا  
. االمجمووعة مغاددررةة أأوو ااإلستررااحة بعضض أأخذذ أأحددكمم قرررر حالل في نسيیانهھا يیتمم ال لكي لدديیكمم االتي االمعاررفف وو بالمعلووماتت تشارركوواا

قووموواا بالسؤؤاالل عنن االحافزز وو االدداافع االذذيي نشعرر بهھ ضمنن االمجمووعة وو سانددوواا بعضكمم في حالل إإحتاجج شخصص ما إإلى االمساعددةة أأوو 
  .االررااحة. فالقيیامم بالمهھامم بشكلل مشترركك يیكوونن عاددةة أأسهھلل

 



 

 خططة االمشررووعع
 
ً  لهھ االتخططيیطط يیتمم أأنن ااألفضلل فمنن ما بمشررووعع االقيیامم ممأأررددت إإذذاا ً  االجيیدد منن وو. بهھ االقيیامم كيیفيیة وو ااألسبابب بتددوويینن قووموواا. مسبقا  االتفكيیرر أأيیضا

 نستططيیع. االفكررةة فهھمم االسهھلل منن يیصبح للمشررووعع االتخططيیطط خاللل فمنن. ما فكررةة تحتاجهھ وو مقدداارر االددعمم االمادديي االذذيي بالفتررةة االززمنيیة
االتاليیة االخططووةة ماهھھھي وو فعلهھ عليیكمم ما معررفة االسهھلل منن ليیكوونن ززمني جددوولل تحدديیدد االعملل خططة ووضع خاللل .   

 
االقيیامم بالتخططيیطط للمشررووعع يیكوونن دداائماً ضرروورريیاَ عندد االحاجة إإلى االددعمم االمادديي. غالباً ما يیكوونن أأساسس خططة االمشررووعع متشابهھاً, هھھھنا مثالل 

  :على ذذلكك
 

تددعووهه؟ أأنن يیمكنن ماذذاا, االمشررووعع إإسمم  .1  
 .مااالووااجبب فعلهھ؟ االتلخيیصص .2

  .ااألسبابب ووررااء ذذلكك؟ االهھددفف, ااألساسس  .3
 .كيیفف؟ ااألسلووبب .4

 .ما االشيء االذذيي قدد نحتاجهھ؟ االموواادد .5
 .كمم نحتاجج منن االووقتت؟ جددوولل ززمني .6

  .مالتكلفة؟ االميیززاانيیة .7

 

االتقرريیرر كتابة  

 
سيیرر االمشررووعع. حتى االتقرريیرر االمالي يیكوونن مططلووباً. حيیثث تقوومم  عندد االتقددمم بططلبب ددعمم مادديي يیكوونن منن االالززمم غالباً تقدديیمم تقرريیرر عنن كيیفيیة

بشررحح ما قدد تمم فعلهھ وو منن هھھھوو االمستهھددفف منن هھھھذذاا االمشررووعع وو إإذذاا ما كنتت قدد حققتت االمرراادد أأمم ال. إإستخدداامم االتقيیيیمم يیكوونن مساعددااً أأيیضاً. 
لل, وو لكي تكوونوواا قاددرريینن على شررحح كيیفيیة إإددااررتكمم منن االمفيیدد لكمم كمجمووعة أأنن تعلموواا نتاجج االتعاوونن فيیما بيینكمم ليیتمم تططوويیررهه في االمستقب

   .للمشررووعع للجهھاتت االمانحة وو ما هھھھوو االشيء االذذيي قدد لفتت إإنتباهه االمشارركيینن وو نالل إإعجابهھمم

ااألمنن خططة  
منن خاللل عملنا هھھھنا في تيیفوونن نقوومم بالتفكيیرر كثيیررااً بسالمة وو أأمنن االمشارركيینن. ألنن ططالبب االلجووء أأوو االشخصص االذذيي ال يیملكك تصرريیح 

قامة يیجدد صعووبة في االتنقلل بحرريیة ضمنن االمدديینة مقاررنة باآلخرريینن. لذذاا نحتاجج إإلى أأماكنن آآمنة حيیثث يیشعرر االجميیع بأنهھ ااإل
مررحبب بهھمم. لذذلكك يیجبب أأنن تأخذذوواا بعيینن ااإلعتبارر ووجوودد بعضض ااألشخاصص االذذيینن ال يیرريیددوونن كشفف أأمررهھھھمم للشررططة أأوو للسلططاتت 

أأخررىى. فيیما يیلي بعضض االنصائح عنن ااألشيیاء االتي يیجبب أأنن نفكرر بهھا االمحليیة بسببب عددمم حصوولهھمم على ااإلقامة أأوو ألسبابب :  
ال تقووموواا بإعططاء أأيیة معلووماتت شخصيیة حيینن تقوومم االشررططة باإلتصالل وو ااإلستعالمم  عنن ااألفرراادد, كاإلسمم, االررقمم االشخصي, االووصفف أأوو 

  .االعنوواانن. فقطط أأجبب بأنكك ال تعلمم أأوو أأنكك ال تملكك أأيیة معلووماتت
فاططلبب منهھمم ااإلنتظظارر خاررجاً وو عددمم االددخوولل. قمم بالسؤؤاالل عنن سببب مجيیئهھمم وو ااططلبب منهھمم تقيیموونن  حيیثث االمكانن إإلى االشررططة أأتتت إإذذاا

ااألخذذ بعيینن ااإلعتبارر بأنن هھھھناكك أأشخاصص ال يیشعرروونن باآلمانن عندد تووااجدد االشررططة وو االمووظظفيینن االتابعيینن للسلططاتت. وو يیمكنكمم 
  .أأيیضاً إإعاقتهھمم بالططلبب بأنن يیعررفوواا عنن أأنفسهھمم

  
بأنهھمم يینتظظرروونن خاررجاً. وو إإنن أأخبررتكك االشررططة عنن سببب مجيیئهھمم  هھھھاددئئ بشكلل االددااخلل في منن جميیع بإخططارر قمم االشررططة إإنتظظارر حالل في

فقمم باإلخبارر عنن هھھھذذاا ااألمرر أأيیضاً. أأططلبب منن ااألشخاصص االذذيینن يیملكوونن بططاقة تعرريیفف وو يیشعرروونن بأنهھمم قاددرروونن على مقابلة االشررططة 
هھھھناكك أأشخاصص معررضيینن للخططرر لعددمم إإمتالكهھمم أأووررااقق ثبووتيیة أأوو ألسبابب أأخررىى. في هھھھذذهه االحالة  بالبقاء ددااخلل االمبنى. وو تحققق إإنن كانن

ااططلبب منهھمم االخررووجج مع صدديیقق منن أأحدد االمخاررجج غيیرر االمررااقبة. وو عندد االتأكدد منن أأنن جميیع منن ال يیملكك أأووررااقق ررسميیة قدد خررجج حيینهھا 
مم للمكانن ووااررددةةيیمكنكك االذذهھھھابب للتحددثث للشررططة وو إإخبارر االجميیع بأنن إإحتماليیة ددخوولهھ .  

  



عنن ااإلجررااءااتت االمتبعة في حالل قددوومم االشررططة وو االسلططاتت االمحليیة. وو كنن  ااآلخرريینن االنشاطط قاددةة مع سوويیة االتجهھيیزز وو بالتخططيیطط االقيیامم
 .متأكددااً منن االسؤؤاالل وو ااإلستفسارر قبلل نشرر أأيیة صووررةة أأوو فيیدديیوو للمشارركيینن في ااألنشططة

  
لططووااررئئاا في حالة االررعايیة إإلى االشخصص يیحتاجج عنددما  
االشخصص يیحملل أأووررااقق ااإلقامة أأوو  كانن إإنن متأكدد غيیرر بأنكك وو حددثث ما بووصفف قمم. ااألمرر تططلبب إإنن أأووالً  ااإلسعافف سيیاررةة بإستددعاء قمم

ال, وو ال تقمم بالكشفف عنن ااإلسمم أأوو االررقمم االشخصي للمسعفيینن أأوو أأيي فرردد منن االفرريیقق االططبي. سووفف يیتمم تووجيیهھ االعدديیدد منن ااألسئلة إإليیكك وو 
ال تستططيیع االتكلمم وو بأنن ااألهھھھمم هھھھوو أأنن يیحصلل هھھھذذاا االشخصص على االررعايیة االططبيیة. ثمم قمم باإلتصالل مع قرريیبب أأوو صدديیقق  لكنن فقطط قلل بأنكك

 .للضحيیة بأسررعع ووقتت ممكنن
                    

االفيیدديیوو وو االتصوويیرر أأخالقيیاتت  
 

وو أأيینن ستذذهھھھبب االصوورر أأوو االفيیدديیوو. إإنهھ  بذذلكك. قمم بتووضيیح االغايیة منن ووررااء االتصوويیرر االجميیع إإعالمم يیتمم أأنن يیجبب ااألنشططة تصوويیرر حالل في
منن االططبيیعي تووااجدد أأشخاصص ممنن ال يیررغبوونن بالظظهھوورر في االصوورر أأوو االتسجيیلل, لذذلكك قمم بإعالمم االمجمووعة بأنن منن ال يیررغبب بالظظهھوورر 

    .فليیتكلمم ااآلنن أأوو يیمكنهھ االتكلمم الحقاً مع االمسؤؤووليینن عنن ااإلحتفاظظ بتلكك االتسجيیالتت
  



 

   HaffaKort بالحقووقق االتعرريیفف بططاقة
 

على  االعملل عندد حقووقكمم على االتعررفف في تساعددكمم االتي االقوواانيینن على يیحتوويي إإررشادديي كتيیبب عنن عباررةة هھھھي بالحقووقق االتعرريیفف بططاقة
االتظظاهھھھررااتت لكي تتعررفف على حقووقكك  أأوو االمظظاهھھھررااتت في االتووااجدد عندد بحووززتكك االبططاقة هھھھذذهه تكوونن أأنن االضرروورريي منن. االصعيیدد االسيیاسي

حتجاززكك. منن االمهھمم أأنن تعلمم بأنن مسؤؤووليیة حمايیة بعضنا االبعضض في مثلل هھھھذذهه االمووااقفف تقع على عاتقنا جميیعاً. تذذكرر عندد قيیامم االشررططة بإ
بأنهھ عندد تووااجدد االشررططة وو هھھھناكك أأشخاصص ال يیملكوونن تصارريیح ااإلقامة أأوو جوواازز االسفرر ااألووررووبي فإنن خططرر إإعتقالل االمتووررططيینن يیكوونن 

اللل االحملة االسيیاسيیة بلل تجمعوواا سوويیاً. منن ااألفضلل االتخططيیطط ضمنن مجمووعاتت صغيیررةة قبلل أأكبرر. تذذكرروواا بأنن ال تترركوواا أأحددااً بمفررددهه خ
      .االبددء بأيي عملل وو هھھھذذاا ما يیسمى مجمووعة االصددااقة

 
 http://vansterjuristerna.kadermaskinen.se/wp-

content/uploads/2015/06/haffakortet11.pdf 
يیتناسبب مع قوواانيینن االسوويیدد بما كتبتت االبططاقة هھھھذذهه: مالحظظة .  

 
 
 

 ططررقق حلل االخالفاتت

 
لنتخططى ااألجووااء  ألنفسنا وو االبعضض لبعضنا ااإلستماعع االمهھمم منن. بالتووااضع نتحلى وو لبعضنا نستمع أأنن االخالفاتت حددووثث أأثناء االمهھمم منن

غمم منن صعووبة هھھھذذاا ااألمرر أأحيیاناً. االخالفاتت قدد تكوونن االسلبيیة وو االخالفاتت. منن االمهھمم أأنن نتحلى بالتووااضع إإتجاهه أأنفسنا وو ااآلخرريینن بالرر
 .مجهھددةة وو لكنن يیمكنن أأنن نستفيیدد منهھا كنووعع منن االتددرريیبب لكي نعزززز بررااهھھھيیننا وو قددررتنا على مقارربة االمختلفة منهھا مع بعضهھا االبعضض

 
. فإنن تمم حددووثث هھھھذذاا ااألمرر االخالفف ألنهھ منن غيیرر االمستحسنن إإهھھھانة ااآلخرريینن أأنووااعع منن نووعع ليیستت هھھھي ااإلهھھھانة بأنن بالذذكرر االجدديیرر منن

  .فمنن االمهھمم ااإلستماعع للذذيینن شعرروواا باإلهھھھانة وو أأنن يیقوومم أأوولئكك االذذيینن أأساؤؤوواا لهھمم باإلعتذذاارر
 

االخالفاتت مع االتعاملل أأساليیبب حوولل نصائح :  
 

 تغيیيیرر ووجهھاتت االنظظرر
 بتجرريیبب قمم ثمم. االمجمووعة ضمنن ااآلررااء إإختالفف ططررحح سيیتمم االنقاشش خاللل. أأفضلل بشكلل االبعضض بعضنا فهھمم على تساعددنا االووسيیلة هھھھذذهه
 قمم. متأكددااً  تكوونن أأنن فحاوولل متررددددااً  كنتت إإذذاا وو, االفكررةة هھھھذذهه ضدد تكوونن أأنن فحاوولل ما فكررةة تساندد كنتت فإذذاا, ما شيء حوولل ررأأيیكك تغيیيیرر
ااآلخرريینن يیساعددنا فمحاوولة تبني آآررااء . عنهھا تدداافع أأنن تستططيیع كيیفف وو ااألسبابب هھھھي ما, االجدديیددةة نظظرركك لووجهھة االمووثووقة االبررااهھھھيینن بإيیجادد

  .على فهھمم بعضنا بشكلل أأفضلل
 

االحدديیثث تقاططع ال  
 شخصص يیقددمم عنددما. االنقاشش تعثرر يیسببب قدد االذذيي االسلبي االنقدد يیووااجهھ أأنن بددوونن نظظررهه ووجهھة االشخصص يیططررحح لكي تستخددمم االططرريیقة هھھھذذهه

االشخصص هھھھذذاا قالهھ ما تكرررر ثمم منن وو جيیددااً  معانيیهھا تددرركك بكلماتت عليیهھا تجيیبب أأنن عليیكك يیجبب نظظررهه ووجهھة .  
 

ذذلكك, إإذذااً أأنتت تعتقدد بأنهھ منن االجيیدد تغيیيیرر ووقتت ااإلجتماعع منن االصباحح إإلى ما بعدد االظظهھيیررةة؟" وو بذذلكك ستتاحح  أأتفهھمم أأنا:" ذذلكك على مثالل
  .للشخصص فررصة ااإلجابة على ذذلكك في حالل إإعاددةة االكالمم بنفسس سيیاقق االمعنى

 
ى ااإلستماعع لما قدد تمم قوولهھ بالفعلل. فبتكرراارر ما يیقوولهھ االشخصص ااآلخرر هھھھذذهه االططرريیقة تساعدد على ااإلبتعادد عنن االمناخخ االسلبي وو تساعدد عل

  .نتجنبب حددووثث سووء االفهھمم



 
 

 :االمصططلحاتت
 

فهھمهھا االصعبب منن يیكوونن أأنن يیمكنن االتي االقووةة ددليیلل كتيیبب في االمووجووددةة االكلماتت لبعضض شررحح يیلي فيیما :  
 

ً  كقانوونن    .االمباددئئ: تستخددمم لشررحح االقوواانيینن وو قدد تستخددمم أأيیضا
 

   .االشررووطط: االظظررووفف وو نقاطط االبددء االتي تؤؤثرر عليینا
 

  .ااألساليیبب: تصفف ااإلجررااءااتت االتي نرريیدد االقيیامم بهھا وو كيیفيیة تنفيیذذهھھھا
 

  .االمشارركك: وو تصفف االمشارركيینن في االنشاطط أأوو االحاضرريینن
 

  .ااألسسس: يیمكنن ووصفهھا بالنظظامم, االنمطط, فاألسسس تووضح كيیفيیة بناء شيء ما
 

  .االتبايینن االجنسي: تصفف االحالة االجنسيیة عنددما يیشعرر االشخصص باإلنجذذاابب بشكلل أأساسي نحوو االجنسس ااآلخرر
 

  .ااإلهھھھانة: إإهھھھانة شخصص ما هھھھوو أأنن تتعاملل معهھ بططرريیقة مهھيینة لفظظاً وو فعالً 
 

  .االتميیيیزز على أأساسس االجنسس: هھھھوو االتفرريیقق بيینن ااألشخاصص بناءً  على االجنسس. وو عاددةة ما تعاني االنساء منن هھھھذذاا االنووعع منن ااإلضططهھادد
 

  .سيیاسة االموواادد االمخددررةة: هھھھي عباررةة عنن قوواانيینن ووإإررشاددااتت حوولل تناوولل االكحوولل وو االموواادد االمخددررةة
 

  .االتنظظيیمم: االتخططيیطط للقيیامم باألموورر بشكلل جماعي
 

  .االتططووعع: هھھھوو االقيیامم باألشيیاء ضمنن مجمووعة بددوونن مقابلل مادديي, ضمنن منظظمة أأوو مؤؤسسة ما
 

  .االحاجة: االشيء االمهھمم للفرردد أأوو ما يیحتاجهھ االفرردد
 

  .االمططالبب االسيیاسيیة: وو تعني االشررووطط االتي تططالبب  أأوو تررغبب بتحقيیقهھا مجمووعة ما
 

  .االووصفف: هھھھوو ووصفف شكلل االشخصص, ثيیابهھ وو االعالماتت االفاررقة
 

بنفسس االططرريیقة االتي تستخددمم بهھا االضمائرر هھھھوو وو هھھھي. يیمكنن إإستخدداامم هھھھذذاا  االمحايیدد هھھھا االضميیرر إإستخدداامم هھھھوو: االمحايیدد االفرردديي االضميیرر
تكوونن ططبيیعة االجنسس غيیرر مهھمة أأوو غيیرر معررووفةاالضميیرر عنددما  .  
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