1|r0g_agency | publications | workshop materials | #defyhatenow 2016

منظمة تمكين المجتمع من اجل التقدم (سيبو)  ،جوبا
وكالة الثقافة المفتوحة والتحول الحاسم (روغ)  ،برلين

-------------------------------------------------#زحمة_السالم #PEACEJAM
#DEFYHATENOW
#كافح_الكراهية _االن
حشد جهود العمل المدنً
#كافح_الكراهية _االن
ضد خطاب الكراهٌة
والتحرٌض فى وسائل
التواصل االجتماعى للعنؾ
فً جنوب السودان

FACEBOOK.COM/DEFYHATENOW

----------------------------------------UN.ORG/EN/EVENTS/PEACEDAY/

لدٌك وسٌلة تواصل
اجتماعى ملهم ومبدع
#زحمة_السالم كجزء من
ٌوم االمم المتحدة العالمى
للسالم  21سبتمبر 2016

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

انضم ل #كافح الكراهٌة االن #زحمة_السالم عالمٌا :
facebook.com/events/182826705477346/

#كافح_الكراهٌة_االن ٌصل مع شتات جنوب السودان عالمٌا والجمٌع موضع ترحٌب فى
#زحمة_السالم
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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شارك بإبداعتك فى #زحمة _السالم مع وضع الهشتاق على التالى

#يوم_السالم
#جنوب_السودان
#كافح_الكراهية_االن

#زحمة_السالم

ثقافة التزحم هى شكل من أشكال النضال وحركة
المقاومة للهٌمنة وهى الثقافة الشعبٌة ،وذلك
باستخدام وسائل اإلعالم إلنتاج التعلٌق أو السخرٌة
حول نفسها ،فً كثٌر من األحٌان قلب طرٌقة
التواصل مع الوسٌلة األصلٌة

ثقافة التزحم" تأتً من فكرة التزحم اإلذاعً وهذه
األسالٌب ٌمكن أن تستخدم من قبل الفنانٌن
والناشطٌن الثقافٌٌن لخلق أنواع جدٌدة من اإلنتاج
الثقافً الذي ٌجاوز الوضع الراهن
صورة  :ابول وٌاى
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السالم يبدأ من داخلى
جمع مجموعة متنوعة من بناءة السالم و#زحمة_السالم معا
بعض من مناسبات #كافح_الكراهية_االن و#زحمة_السالم

ويكيبيديا وكالء السالم و#زحمة_السالم
فى واو
كخطوة اولٌة ٌنظر وٌكٌبٌدٌا وكالء
السالم نظرة عامة أولٌة عن معلومات
عن جنوب السودان ،ما هً اللؽات
الجارٌة استخدامها الخ واألشٌاء
المشاركة فٌها هل هى مثٌرة لالهتمام
لتعزٌز السالم والوحدة وثقافة التنوع فً
جنوب السودان
#قرية_السالم و#زحمة السالم  ،أوغندا
مبادرة #كافح_الكراهٌة_االن تجمع معا
الشباب الجنوب سودانً ،الشٌوخ ،
النساء من اربع مستوطنات للالجئٌن
وهى ارٌزا" أ" و "ب"  ،ارٌوا  ،و
سٌمبلى لحدث بناء السالم ٌهدؾ إلى
التواصل والمصالحة وربط جنوب
السودان اجتماعٌا عبر التفاعل المفتوح
من خالل رسائل السالم ،الدراما،
الرقصات التقلٌدٌة والموسٌقى .وتقدٌم
عرضا موجزا عن خطاب الكراهٌة على
االنترنت باعتبارها واحدة من
العوامل الرئٌسٌة التً تسهم فً أزمة
جنوب السودان الحالٌة  ،ذكر ان احداث
ٌ 7ولٌو  2016اجبر عدد كبٌر من
الجنوب السودانً لالنتقال إلى أوؼندا

#صوتى_كوبوا #زحمة_السالم  ،منطقة
كيبيرا في نيروبي
كلمة سواحلٌة تعنى صوت كبٌر تنظم فعالٌات
ممتعة لجلب مختلؾ الطوائؾ معا
والذٌن ٌعٌشون فً األحٌاء الفقٌرة بمنطقة
كٌبٌراٌ .شمل الحدث تعاونا بٌن إخوة وأخوات
من الدول المجاورة إللهام الناس هنا للعمل معا
من أجل السالم والصحة
والتعلٌم#.صوتى_كوبوا مختلؾ عن
#زحمة_السالم فى شكل المسابقات القصٌرة
المضحكة  ،االكل وتلوٌن الوجه والتقاط صور
مع عالمة السالم وممارسة كرة قدم

يبدأ السالم في داخلي
جنوب السودان هو أنت وأنا .هذا البلد هو بلدنا مشاكل الهجوم ليس الشعب في سالم نحن
جميعا فائزين السالم الداخلي يترجم للسالم العالمي
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استخدام هاشتاق #كافح_الكراهٌة_االن و#زحمة_السالم فى منشوراتك بوسائل التواصل االجتماعى
سٌساعد فى الحصول على فهم افضل لمشهد السالم بوسائل التواصل االجتماعى فى جنوب السودان وذلك
باستخدام هشتاق #كافح_الكراهٌة_االن و#زحمة_السالم وٌساعد فى تتبع اوسع باالنترنت وتكون قنوات
للتؽٌٌر الثقافى االٌجابى .
بٌنما تقوم بتزحم السالم  ،بنشاط انظر لربط الى ،مشاركة ب  ،اعادة تؽرٌد ،وضع جنوب السودان مرتبط
بالسالم الوحدة الثقافة والفنون او القصص االٌجابٌة عن المنظمات الشباب والكبار والشتات عبر االنترنت
انظروا إلى موارد األحداث السابقة ،وؼٌرها من عمل الفنانٌن وثقافة التزحم  /والناشط .والتفكٌر فى
رؼبتك فى كٌفٌة تصمٌم تفاعل #زحمة_السالم
النهضة الجمٌلة  -حملة #خطاب_الزهرة
https://beautifulrising.org/tool/flower-speech-campaign

#جنوب_السودان #زحمة_السالم
ابدع رسائل #زحمة_السالم فى وسائل التواصل االجتماعى الخاص بك
ما هً الرموز أو عالمات السالم فً حٌاتك
الثقافٌة  ،التقلٌد  /المجتمع  /األسرة؟
هل لدٌك الرموز الشخصٌة أو الصور المرئٌة
للسالم؟
أرسم هذا  ،أو اكتب وصفا أو أؼنٌة  ،ملصقة ،
او فٌدٌو عن رموز السالم
متى كانت آخر مرة شعرت فٌها بالسالم ؟ اٌن
انت  ،ماذا كنت تفعل ،من الذٌن كانوا معك؟ تذكر
كٌؾ كانت خبرة هذا الشعور بالسالم فٌك .حاول
جعل اصواتكم تتعالى ،روائحكم اقوى  ،ألوان
أكثر حٌوٌة ،أخطو الى اللحظة ،وأشعربموجات
السالم ٌؽسلك

ما هو السالم بالنسبة لك؟
تحدث فً مجموعات صؽٌرة حول ما ٌعنٌه السالم لك وأن تكون محددة ،فً محاولة لتصور آثار
السالم فً حٌاتك الشخصٌة .أكتبه أسفل ،أرسمه ،وؼنه ،قؾ وأرقص إذا كنت بحاجة إلى ذلك
أرسم خرٌطة السالم ،مع نشر السالم فً جمٌع أنحاء العالم .السالم ٌعنى التعلٌم ،الصحة،
الحدائق العامة ،والمساواة ،الكون فى الطبٌعة ،والمحبة لبعضنا البعض؟
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رسائل السالم التى سوف ترسل – تكون خالقة ! كتابة ،مطلٌة أو مرسومة بااللوان  ،أو أي
مواد لدٌك .صورة وشاركهم .إنشاء عبارة السالم ٌتردد صداها ،وحولها إلى الهاشتاج وأبدء
تقاسمها .اعمل شرٌط فٌدٌو قصٌرمع الرسائل  ،مع حدٌث عن السالم على الكامٌرا

جنوب السودان وبناءة السالم فى الشتات الثقافى
جال تٌكٌتا  ،رحلة حٌاتى – أنتجت وأدٌت بواسطة األشخاص النازحٌن داخلٌا فً
محمٌة األمم المتحدة للمدنٌٌن فً بانتٌو،جنوب السودان .وٌحكً الفٌلم قصة النازحٌن
الشباب ورحلة إلى االستؽفار والشفاء من الحرب األهلٌة الشرسة التً اندلعت فً
دٌسمبر كانون االول عام 2013
https://weblog.iom.int/using-film-heal-woundswar-south-sudan
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محام لالجئٌن فً جنوب السودان- دنػ ثٌك ادوت
https://www.youtube.com/watch?v=buA3tsGnp2s
 الثقافة الثالثة لألطفال،  مصورة- اتونق أتٌم
http://defyhatenow.net/2016/05/atong-atem-thirdculturekids/  الدوري االمٌركً للمحترفٌن لوس انجلٌس لٌكرز، مؤسسة لول دنػ
luoldeng.org
 استانت فوادٌكٌشن،  دي جً و مودٌل- ماري مالك
http://www.stand4education.org/
سودانٌة جنوبٌة كتبها مٌر
https://youtu.be/FwgukhUpnL8
المرأة السودانٌة الجنوبٌة نشطاء حقوق االنسان
http://www.voanews.com/a/south-sudan-womenroletransitional-government/3346165.html
نساء جنوب السودان واتفاقٌة السالم
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5
/women-of-south-sudan-set-strategic-agenda-for-agenderresponsive-peace-agreement
 العمل الجماعً من أجل السالم،النساء فً لٌبٌرٌا
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_of_Liberia_Mass_Actio
n_for_Peace
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#جنوب_السودان #زحمة_السالم
#انا_تعبان
مجتمع من الشباب المبدعٌن فً جنوب السودان الذٌن تعبوا من رؤٌة شعبنا ٌعانً
https://twitter.com/anatabanss
#انا_تعبان ٌوفر منبرا للناس العادٌٌن لجعل أصواتهم مسموعة
https://unmiss.unmissions.org/south-sudan-youth-roll-out-campaignpeace
وتكرس هذه األؼنٌة لجمٌع من فقدنهم فً هذه الحرب التً ال معنى لها وإلى جمٌع أولئك الذٌن
ما زالوا هنا وتعبوا بما ٌكفً لجعل التؽٌٌرات التً نحتاج إلٌها
https://www.youtube.com/watch?v=U8F8rc3kf9k
بعض القواعد األساسٌة والمالحظات للباحثٌن
إبقاء السٌاسة خارج #زحمة_السالم هذا لٌس المكان المناسب لمناقشة اآلراء السٌاسٌة أوتبادل
اآلراء تعٌٌن مشرؾ إذا ما األمور اصبحت ساخنة ،بأدب
 .اطلب من المشاركٌن لتؽٌٌر الموضوع
كن محترم ،وقدر الحاضرٌن  ،وأعطى مساحة للجمٌع للتعبٌر عن أنفسهم ،إذا كنت تتلقى ردا
سلبٌا على رسائل السالم عبر االنترنت او خارج االنترنت ،هنا بعض الموارد لمساعدة
سٌاق مكافحة خطاب الكراهٌة على توٌتر
http://www.stoppinghate.getthetrollsout.org/
كافح_الكراهٌة_االن القاعدة السلوكٌة للتواصل االجتماعى#
http://defyhatenow.net/wpcontent/uploads/2016/06/defyhatenow_cod
eofconduct.pdf
الٌونسكو ومجابهة خطاب الكراهٌة على االنترنت
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf
http://defyhatenow.net/
كافح_الكراهٌة_االن  :مبادرة لمكافحة خطاب الكراهٌة من وكالة الثقافة المفتوحة والتحول #
الحاسم (روغ) فى برلٌن بالتعاون مع منظمة تمكٌن المجتمع للتقدم (سٌبو) فى جوبا
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الحفاظ على نشر السالم  ،كل ٌوم من أٌام السنة
الحدٌث حول ما ٌمكنك القٌام به بعد ذلك .أن تشارك بنشاط فً السالم على أساس ٌومً فً
حٌاتك الخاصة
تذكر أن كل ٌوم لدٌك فرصة الختٌار السالم ،وتعزٌز التفاهم والرحمة والمصالحة من خالل
االتصال الخاصة بك ،التجارب والتفاعالت .ال تدع أي شخص لدٌه
أجندة سٌاسٌة ٌعرقل الجهود التً تبذلونها أو ٌقسم نواٌك السلمٌة .حافظ على بناء السالم فً
 .داخلك وطلب المساعدة المهنٌة للتؽلب على الصدمة
 :اقترح بعض البرامج والمنظمات
برنامج جنوب السودان للدعم النفسً
http://sspp.ngo/
منظمة ؼٌر الحكومٌة لتعزٌز وتوفٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة النفسٌة والعقلٌة للناجٌن من الحرب
والعنؾ المنظم فً جنوب السودان ،للتؽلب على الصدمة والتعامل مع اإلجهاد
المكتب الرئٌسى لبرنامج برنامج جنوب السودان للدعم النفسى مكتب مقاطعة كاجو كاجو ،
والٌة ٌاى  ،جنوب السودان
godi.kenneth@yahoo.co.uk
+211 921 552 982 / +211 956 71 79 49
المنظمة الدولٌة للهجرة ،وجنوب السودان
الدعم النفسً واالجتماعً
تجارب العنؾ والتشرٌد والحبس بٌن المشردٌن داخلٌا (النازحٌن) ساهمت فً التأثٌر على
المجتمع بشكل عاطفً كبٌر  ،وبرنامج المنظمة الدولٌة للهجرة المحرك من قبل المجتمعات
المحلٌة،هو لتدرٌب النازحٌن على توفٌر الدعم النفسً واالجتماعً وتمكٌنهم من تحدٌد وتطوٌر
 .األنشطة التً تلبً احتٌاجات المجتمع الذي ٌنتمون إلٌه
http://southsudan.iom.int/programmes/psychosocial
#كافح_الكراهٌة_االن  :مبادرة لمكافحة خطاب الكراهٌة عبر وسائل التواصل االجتماعى وهذا المشروع برعاٌة من وكالة
الثقافة المفتوحة والتحول الحاسم (روغ) فى (برلٌن) بالتعاون مع منظمة تمكٌن المجتمع من اجل التقدم (سٌبو) فى (جوبا)
بتموٌل من معهد العالقات الخارجٌة من وزارة الخارجٌة االلمانٌة

