تم توضيب املادة العلمية للدليل التوجيهي من قبل األستاذة جليلة بوكاري،
مدربة يف مجال حقوق اإلنسان واألستاذ عامد الزواري ،مدرب وخبري يف
املنارصة وقام باملتابعة األستاذ عامد الزواوي ،باالعتامد عىل املادة العلمية
املقدمة من قبل املدربات واملدربني:
األستاذة يرسى فراوس
األستاذة Pauline de la Cruz
األستاذ بلعيد أوالد عبد الله
األستاذ خالد عامميية
تم إعداد هذا الدليل بدعم من:
الوكالة الفرنسية للتنمية
التضامن الالئيك
االتحاد األورويب
سوليدار
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كلمة برنامج لنكن فاعلني /فاعالت حول الدليل
منذ انطالقه يف سنة  2011جعل برنامج لنكن فاعلني /فاعالت من املقاربة
الحقوقية محور عمله باعتبار أن حقوق اإلنسان هي مجموعة من القيم واملبادئ
الكونية والشاملة التي تشرتك فيها منظامت املجتمع املدين يف ضفتي البحر
األبيض املتوسط التي تعمل معا عىل تقليص الفوارق والحد من كل مظاهر
التمييز واالستبعاد االجتامعي للفئات الهشة.
وانطالقا من وعي أعضاء برنامج لنكن فاعلني/فاعالت بالحاجة امللحة للدفاع عن
الحقوق األساسية وحاميتها قرروا صياغة ميثاق للرشاكة والعمل املشرتك من
أجل تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
ويف هذا السياق انطلق برنامج لنكن فاعلني /فاعالت متعدد الفاعلني يف تونس،
يف العمل عىل بناء ثقافة مشرتكة جامعة لكل األعضاء تكون دعامتها األساسية
الرتبية عىل حقوق اإلنسان وذلك من خالل تنفيذ سلسلة من الدوارات التدريبية
استفادت منها  10جمعيات منخرطة يف الربنامج.
وقد كانت هذه الدورات التدريبية مبثابة مساحة للتثقيف يف مجال حقوق
اإلنسان بهدف تطوير قدرات املشاركني وتنمية مهاراتهم حتى يتمكنوا من
تعبئة جمعياتهم وكل الفاعلني يف الجهات التي ميثلونها عىل نرش ثقافة حقوق
اإلنسان والرتبية عىل املواطنة عىل نطاق واسع ،واعتامد املقاربة الحقوقية يف
مواجهة التحديات اليومية التي تطال مامرسة الناس لحقوقهم ومتتعهم بها.
وقد تم إعداد هذا الدليل ليكون أداة بيداغوجية يف مجال حقوق اإلنسان
يعتمدها أعضاء برنامج لنكن فاعلني /فاعالت يف مقاربات عملهم وتصميم
املشاريع وتنفيذ األنشطة داخل جمعياتهم.
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نبذة عن برنامج:
لنكن فاعلني وفاعالت تقديم الربنامج التشاريك متعدد الفاعلني تونس
برنامج لنكن فاعلني /فاعالت هو برنامج لدعم قدرات منظامت املجتمع املدين التونيس والفرنيس والذي يهدف لتقليص الفوارق
املرتبطة بالحقوق وهو برنامج تشاريك متعدد الفاعلني يضم  44منظمة اىل يومنا هذا :جمعيات ،نقابات وتعاونيات وجامعات محلية
وحكومات من ضفتي البحر األبيض املتوسط.

أهداف الربنامج
الهدف العام

تقليص الفوارق املرتبطة بالحقوق.

األهداف الخاصة

• تعزيز املهارات الفردية والجامعية للمجتمع املدين يف تنفيذ املشاريع املتعلقة بالتعليم والوصول إىل العمل
• املساهمة يف الدميقراطية التشاركية من خالل تطوير الحوار املتعدد الفاعلني عىل املستوى اإلقليمي
• تعزيز القدرات الجامعية لناشطي املجتمع املدين للحوار مع السلطات العمومية والخاصة للمشاركة يف السياسات العامة الوطنية
الخاصة بالتعليم واالدماج االجتامعي واملهني

مجاالت التدخل:

• التعليم
• اإلدماج االجتامعي واملهني واالقتصاد االجتامعي والتضامني
• الدميقراطية التشاركية
أدوات وآليات العمل:
• صناديق للمشاريع املحلية وللمشاريع املتعددة األقاليم
• صندوق للمشاريع الوطنية املتعلقة بالقطبني املوضوعيني
• صندوق لفضاءات التشاور حول الدميوقراطية التشاركية
• دورات تدريبية جامعية
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نبذة عن الجمعية التي أرشفت عىل تنشيط الدورات التدريبية:
منتدى تونس للتمكني الشبايب جمعية تأسست يف  12أفريل  2011وصدر يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم
 18أوت  2011منتدى تونس للتمكني الشبايب جمعية غري ربحية ذات صبغة عامة مه ّمتها تنمية مهارات الشباب وتطوير
قدراتهم ويقع مقرها االجتامعي يف  32شارع املغرب العريب منوبة الوسطى وتتمثل أهدافها يف:
• نرش ثقافة حقوق االنسان
• الرتبية عىل املواطنة
• تحفيز الشباب عىل االنخراط يف مسار التنمية باعتامد املقاربة التشاركية واملقاربة الدامجة
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الشـــــــــــــــــــكـــــــر
يتوجه برنامج لنكن فاعلني وفاعالت ومنتدى تونس للتمكني الشبايب بجزيل الشكر
إىل الجمعيات التي ساهمت يف تنظيم سلسلة الدورات التدريبية يف كل من
سيدي بوزيد والقرصين وتونس العاصمة وهي:
جمعية انتصار للمرأة الريفية بسيدي بوزيد
أمل للتنمية والثقافة بالقرصين
املنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
BATIK International
كام ال يفوتنا التو ّجه بالشكر إىل كل املشاركات واملشاركني يف سلسلة الدورات
التدريبية ملا أبدوه من التزام وتفاعل ،وكل املدربات واملدربني الذين ساهموا
يف تنشيط الورشات التدريبية.
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محتوى ال ّدليل
مقدمة الدليل التوجيهي
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تقديم الدليل
هذا الدليل هو نتاج لسلسة من الدورات التدريبية تم تنظيمها من قبل برنامج لنكن فاعلني /فاعالت وقامت بتنسيقها جمعية منتدى تونس
للتمكني الشبايب بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات املنخرطة يف الربنامج.
وقد تم إعداد هذا الدليل باالعتامد عىل املواد التدريبية التي قدمها املدربون خالل سلسلة الدورات التدريبية ليكون وثيقة مرجعية
تعتمدها الجمعيات املنتمية لربنامج لنكن فاعلني /فاعالت يف التثقيف ورفع الوعي بحقوق اإلنسان قصد متكني الفئات املستفيدة من
النهوض بحقوقها مستخدمة بذلك أساليب النضال السلمي مثل اآلليات الدولية والوطنية لحامية حقوق اإلنسان واملنارصة وكسب الدعم
والتأييد بهدف تعديل السياسات والقوانني والضغط عىل أصحاب الواجب للح ّد إلحقاق الحقوق وتقليص الفوارق االقتصادية واالجتامعية
وحامية أصحاب الحق من كل مظاهر التهميش واالستبعاد االجتامعي.
وقد تم وضع هذا الدليل لفائدة الجمعيات املنتمية لربنامج لنكن فاعلني /فاعالت والجمعيات األخرى ليكون مرجعا توجيهيا وإرشاديا يف
املضامني واملنهج وطرق التدريب واألساليب ومصدرا لتعميق املعرفة واملهارات يف مجال حقوق اإلنسان وهو يهدف أساسا إىل:
• تطوير قدرات املشاركات واملشاركني وتعزيز معارفهم حول مبادئ وخصائص وضامنات حقوق اإلنسان
•إكساب املشاركات واملشاركني مهارات وأساليب التدريب
•إكساب املشاركات واملشاركني املهارات الالزمة حتى يكونوا قادرين عىل مترير ما تحصلوا عليه من معارف ومهارات خالل التدريب
داخل جمعياتهم
•متكني املشاركات واملشاركني من القدرة عىل استخدام املقاربة الحقوقية يف معالجة مشكل محيل أو جهوي وتصميم مشاريع
داخل جمعياتهم باعتامد املقاربة الحقوقية
ويقرتح هذا الدليل مجموعة من املواد التدريبية التي ميكن استخدامها خالل ورشات التدريب ،كام يستعرض مجموعة من أساليب وتقنيات
التدريب التي ميكن اعتامدها يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان.
ويتضمن الدليل ثالثة أجزاء

يف
الجزء األ ّول من :اإلطار ال ّن ّ
ظري واملعر ّ
وقد تضمن هذا الجزء مجموعة من الوحدات
•الوحدة األوىل :معايري ومبادئ حقوق اإلنسان
•الوحدة الثّانية :الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
•الوحدة الثّالثة :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
•الوحدة ال ّرابعة :إدارة حمالت املنارصة
•الوحدة الخامسة :مقاربة التخطيط القامئة عىل حقوق اإلنسان

الجزء الثّاين من الدليل :توجيهات االستعداد للتدريب
الجزء الثالث من الدليل :مادة إعالمية توثق مجموع سلسلة الدورات التدريبية
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الدليل ليس عمال جامعا يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،بل يبقى وثيقة أوىل تم إعدادها يف إطار برنامج
لنكن فاعلني /فاعالت لتكون أساسا للبحث والتعمق من أجل تطوير األساليب واملناهج البيداغوجية يف مجال اعتامد املقاربة الحقوقية لرفع
الوعي والتثقيف وتقليص الفوارق وحامية حقوق الفئات الهشة داخل املجتمع.
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مدخل إلى حقوق اإلنسان

مدخل إلى حقوق اإلنسان
 - 1املفاهيم واملصطلحات األساسية واملبادئ األولية يف مجال حقوق اإلنسان:
ميكن تعريف حقوق اإلنسان عىل أنها تلك الحقوق األصلية والطبيعية ،والتي بدونها ال نستطيع العيش كبرش .وتقوم هذه الحقوق عىل أساس
مطلب البرشية بحياة تتمتع فيها بالكرامة .حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسه بشكل مستقل عن الدولة (سواء اعرتفت بها الدولة أم ال)،
لذلك تتميز هذه الحقوق بأنها ليست وليدة نظام قانوين بعينه.
هي حقوق تحمي القيم اإلنسانية األصيلة يف اإلنسان:

املساواة وعدم
التمييز

الحرية

الكرامة

العدالة

التضامن

هي مجموعة القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالنات واملعاهدات الدولية واإلقليمية والدساتري الوطنية التي تؤمن حقوق وحريات
األفراد والشعوب وهي لصيقة باإلنسان وغري قابلة للتنازل عنها وتلتزم الدولة بحاميتها من االعتداء واالنتهاك.
خصائص حقوق اإلنسان:
الكونية :عاملية وتنطبق عىل اإلنسان أينام كان ومهام كان جنسه ،لونه ،دينه ،عرقه ،حالته الصحية...
عدم القابلية للترصف فيها :ال ميكن التفويت فيها بالبيع أو الرشاء...
عدم التجزئة :ال ميكن منح جزء منها واالمتناع عن االعرتاف بالباقي
الرتابط والتبعية :كل حق يؤدي إىل التمتع بحق آخر (العكس صحيح)
الشمولية :تشمل كل مجاالت نشاط وحياة اإلنسان

 - 2أجيال حقوق اإلنسان :
> حامية اإلنسان وأمنه
> ضامن الحق يف املساواة والحرية
> ضامن الحق يف العدالة
> ضامن الحق يف حامية األرسة والحياة الخاص
> ضامن الحق يف حامية النشاط الفكري
> ضامن الحق يف حامية النشاط السيايس والنقايب

> هي حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفاً يف املجتمع
ورضورية لصون كرامة اإلنسان وتطور شخصيته.
> الحق يف العمل وحرية اختياره والتمتع برشوط عمل عادلة
ومرضية
> الحق يف أجر كاف واملساواة يف األجر لدى تساوي قيمة العمل
> حرية تكوين النقابات والحق يف االنخراط فيها
> الحق يف الراحة والرتفيه والضامن اإلجتامعي

حقوق التضامن :نابعة من األخوة بني البرش وتضامنهم الحتمي
ترتجم رؤية للحياة داخل املجموعة تتحقق بتظافر مجهودات كل
املشاركني يف حياة املجتمع
> الحق يف السلم
> الحق يف التنمية
> الحق يف محيط سليم
> الحق يف التمتع بالرتاث الثقايف والتاريخي واإلنساين والرثوات
الطبيعية املشرتكة لإلنسانية جمعاء

الجيل األول

الجيل الثاين

الجيل الثالث
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مدخل إلى حقوق اإلنسان
 - 3تطور حقوق اإلنسان
بذلت جهود حثيثة إلقرار الحقوق األساسية لإلنسان منذ مئات السنني .ومن هذه الجهود إعالن وثيقة املاجنا كارتا أو العهد األعظم عام
1215م ،التي منحت حقوقاً لألفراد وحدت من سلطة امللك .وأضحت املاجنا كارتا منوذجاً احتذت به كافة الوثائق التي صدرت الحقاً مثل بيان
الحقوق األمرييك الذي صدر عام 1791م .وقد اقرتح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العاملية غري أنه استثنى ،عملياً ،الرقيق ومجموعات
أخرى من التمتع بها وتلته إعالنات أخرى وطنية .ومع إطاللة القرن العرشين بدأت الشعوب يف إنشاء منظامت دولية متعددة ،خاصة بعد
مؤمتر باريس املنعقد إثر انتهاء الحرب العاملية األوىل ،فتكونت يف عام 1919م منظمة العمل الدولية و»عصبة االمم» التي ظلت تسعى
إلقرار الحقوق األساسية يف جميع أنحاء العامل.
تبلورت مفاهيم حقوق اإلنسان الحديثة يف أعقاب الحرب العاملية الثانية (1945 - 1939م) .فبعد أن وضعت الحرب أوزارها ،كونت الدول
املستقلة منظمة األمم املتحدة .وأصدرت هذه املنظمة ميثاقها الذي يف  26جوان سنة  1945أصبح واحدا ً من أوىل وثائق حقوق اإلنسان
العاملية .ومبا أن امليثاق قد خال من قامئة تتناول بالتفصيل حقوق اإلنسان فقد أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف
 10ديسمرب  ،1948الذي تضمن املبادئ الرئيسية للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والحريات الفردية.
«نحن شعوب األمم املتحدة ،وقد آلينا عىل أنفسنا ،أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت الحرب ،التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية
مرتني أحزاناً يعجز عنها الوصف؛ وأن نؤكد من جديد إمياننا بالحقوق األساسية لإلنسان ،وبكرامة الفرد وقدره ،ومبا للرجال والنساء ،واألمم،
كبريها وصغريها ،من حقوق متساوية ،وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح ،وأن نعيش معاً يف سالم وحسن جوار» ديباجة ميثاق األمم املتحدة26 ،
جوان  1945يف سان فرانسيسكو.
وقد أرست األمم املتحدة ،باعتامدها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام  ،1948معايري مشرتكة لحقوق اإلنسان .ورغم أن هذا اإلعالن
ليس قانوناً دولياً ملزماً ،إال أن اغلبية جميع دول العامل له منح أهمية كربى ملبدأ املساواة واحرتام الكرامة اإلنسانية لجميع البرش عىل اختالف
دياناتهم وأجناسهم واعراقهم وألوانهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقريا ً ،قوياً أم ضعيفاً ،ذكرا ً أم أنثى .ومنذ اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان تبنت األمم املتحدة العديد من الصكوك (النصوص) الدولية امللزمة قانونا لتعزيز تلك الحقوق.
إن حقوق اإلنسان هي املعايري األساسية التي ال ميكن للناس العيش بدونها بكرامة كبرش.

 – 4مصطلحات حقوق اإلنسان:
 - 4.1اإلعالن:
نص دويل يتضمن مجموعة من املبادئ األساسية املتعلقة مبوضوع معني ويصدر اإلعالن باإلجامع إما يف اختتام مؤمتر دويل خاص مبوضوع
معني أو عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وليس لإلعالن قوة إلزامية بل قوة معنوية وأدبية وميثل أحيانا الخطوة األوىل للوصول إىل
اتفاقية ثم إىل بروتوكول.

 - 4.2االتفاقية:
هي نصوص دولية ثنائية أو متعددة األطراف (إقليمية أو دولية) تتضمن مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي يجب عىل الدول أن تحرتمها
وتعمل عىل تنفيذها بعد املصادقة عليها

 - 4.3الربوتوكول:
نوع خاص من االتفاقيات يخضع إىل نفس قواعد املصادقة ويهدف إىل تفعيل أحكام االتفاقية التي سبقته والتي تتعلق بنفس املوضوع أو
يهدف إىل تفعيل آليات حامية الحقوق التي أقرتها االتفاقية.

 - 4.4التصديق:
أو املصادقة أو االنضامم ،هو موافقة الدولة عىل معاهدة أو اتفاقية عرب األجهزة الترشيعية أو التنفيذية التي توكل إليها هذه املهمة حسب
أحكام الدستور الخاص بكل دولة ،وبعد املصادقة تتمتع اإلتفاقية يف غالب الدول بقوة إلزامية أقوى من القوانني املحلية وميكن للتصديق أن
يشمل بعض التحفظات وليك تدخل االتفاقية حيز التنفيذ يجب أن يتوافر عدد أدىن من املصادقات يحدده نصها.

 - 4.5التحفظ:
هو إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره دولة ما حيث توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها مستهدفة
به إستبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف تطبيقها عىل تلك الدوألي إنها ال تلزم نفسها بجزء أو أجزاء بعينها من اإلتفاقية.
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 - 5نصوص األمم املتحدة الرئيسية لحقوق اإلنسان
ميثاق األمم املتحدة
ميثل ميثاق األمم املتحدة نقطة تحول يف مجال االعرتاف بحقوق اإلنسان وحرياته ،إذ حرص واضعوه عىل تضمينه نصوصا رصيحة تصون
لإلنسان  -فردا ً وجامعة  -حقوقه وحرياته وتهتم بها اهتامماً دقيقاً.
وهذا امليثاق هو معاهدة جامعية تم توقيعها يف  25جوان  1945وأصبحت نافذة يف أكتوبر  ،1945وتتألف من  19فصالً تتضمن  119مادة
توافقت فيها إرادة أعضاء املجتمع الدويل ،بهدف تحديد قواعد القانون الدويل التي تحكم العالقات بني الدول ،وتقر السالم والعدل،
وتدفع الرقي االجتامعي للشعوب بشكل يضمن حرية الفرد ويحرتم كرامته.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ()UDHR
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( )UDHRهو عبارة عن إعالن تم تبنيه من قبل الجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة وذلك بتاريخ العارش من
ديسمرب يف عام 1948م ،لذلك جعل العامل من  10من ديسمرب اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.
ويشكل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان نقطة تحول مه ّمة يف تاريخ املجتمع الدويل عىل اعتبار أنه أول إعالن يتم تبنيه من أجل حامية
واحرتام الحقوق والحريات املختلفة لإلنسان لحقوق اإلنسان .وهو يشكل أساس املرجعية /املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،كام أنه معيار
عاملي لحقوق اإلنسان ،لكنه ليس معاهدة ،بل هو إعالن مبادئ وبالتايل فهو ليس ملزم قانوناً.
ينص عىل الحقوق السياسية واملدنية وجزء آخر ينص
ويتكون اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان من  30مادة مقسمة إىل أقسام مختلفة منها ما ّ
عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
ال بد من عدم الخلط!
املعاهدات واالتفاقيات ملزمة قانوناً للدول األطراف ،أي الدول التي وافقت عليها .أما اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان فليس ملزماً قانوناً ألنه ليس معاهدة ،وإمنا إعالن مبادئ.

الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
الش َعة الدولية لحقوق اإلنسان The International Bill of Human Rights Charte internationale des droits de l’homme
رِّ ْ
هو مصطلح أطلقته لجنة حقوق اإلنسان يف دورتها الثانية يف ديسمرب  ،1947وتتألّف الرشعة الدولية حاليا من  06وثائق دولية هي:
 - 1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
 - 2العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 - 3العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
 - 4الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد.
 - 5الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بهدف العمل عىل إلغاء عقوبة اإلعدام
 - 6الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي يسمح لألطراف باالعرتاف
باختصاص اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للنظر يف الشكاوى املقدمة من قبل األفراد.

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
تضع اتفاقية  ICERDتعريفاً للتمييز العنرصي وتدينه .وتدعو الدول إىل العمل من أجل ضامن تقدم مجموعات عرقية أو إثنية محددة .كام
تحظر نرش األفكار القامئة عىل التفوق العنرصي أو التي تبث الكراهية العنرصية ،وتجعل منها فعالً يعاقب عليه القانون .وألنها اتفاقية ،فهي
ملزمة قانوناً يف إطار القانون الدويل.
وتقوم لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي مبراقبة هذه املعاهدة.
بعد اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف  10ديسمرب سنة  ،1948ح ّولت لجنة حقوق اإلنسان اهتاممها إىل صياغة اتفاقيات حول حقوق
سياسية ومدنية محدّدة ،وكذلك حقوق اجتامعية واقتصادية وثقافية .فصاغت اتفاقيتني:
* العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ()ICCPRوالربوتكول االختياري املكمل له
* العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( )ICESCRوالربوتوكول االختياري املكمل له
متت املوافقة عىل العهدين يف عام  ،1966أي بعد ميض  18عاماً عىل اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .واستغرق األمر  10سنوات
أخرى يك يقوم عدد ٍ
كاف من الدول بالتصديق عىل هذين العهدين ،فدخال حيز التنفيذ يف عام .1976
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العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
يُلزم العهد الدويل  ICCPRالدول باحرتام الحقوق املدنية والسياسية لجميع الناس ،مبا يف ذلك الحق يف تقرير املصري والحياة وحرية التعبري
وحرية الدين وحرية التجمع والحقوق االنتخابية وحقوق الحصول عىل محاكمة عادلة .وألنه عهدا ً (معاهدة) ،فإن  ICCPRملزم قانوناً يف القانون
الدويل.
وهذه بشكل أسايس هي حقوق الجيل األول.
وتقوم لجنة حقوق اإلنسان عىل مراقبة هذه املعاهدة

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
يُلزم العهد الدويل  ICSECRالدول بالعمل لتحقيق الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لألفراد .وتشمل هذه الحقوق الحق يف العمل
والحق يف الصحة والحق يف التعليم والحق يف مستوى معييش الئق.
وهذه بشكل أسايس هي حقوق الجيل الثاين.
وتقوم لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل مراقبة هذه املعاهدة.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
تعمل اتفاقية  CEDAWعىل تعزيز مساواة املرأة وتحدد الخطوات التي يجب عىل الدول اتخاذها لضامن املساواة للمرأة يف الحياة الخاصة
والعامة .وألنها اتفاقية ،فإن  CEDAWملزمة قانوناً يف إطار القانون الدويل.
وتقوم لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة مبراقبة هذه املعاهدة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
تحظر اتفاقية  CATوالربوتوكول االختياري التعذيب والقسوة يف جميع أنحاء العامل .وألنها اتفاقية ،فإن CATملزمة قانوناً يف القانون الدويل.
وتقوم لجنة مناهضة التعذيب عىل مراقبة هذه املعاهدة.

اتفاقية حقوق الطفل
ت ُعد اتفاقية  CRCأكرث املعاهدات املوقعة عىل نطاق واسع يف العامل .كام أنها تحظى بدعم من قبل جميع الدول األعضاء يف الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،ما عدا الواليات املتحدة والصومال .تعتمد اتفاقية حقوق الطفل عىل غريها من املعاهدات وتجمع حقوق الطفل التي تتضمنها
املعاهدات األخرى .وهي تحدد الطريقة التي ينبغي لألشخاص والدول أن تنظر بها إىل األطفال .وتنطبق املبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق
الطفل عىل األطفال والبالغني .يُع َّرف األطفال بأنهم الصغار حتى سن  18عاماً ،وتويل اتفاقية حقوق الطفل اهتامماً خاصاً لألطفال الذين ينتمون
إىل أقليات عرقية .وتعرتف اتفاقية حقوق الطفل باألرسة باعتبارها البيئة الرئيسية لرعاية األطفال وتح ُّمل مسؤوليتهم .وتنص االتفاقية عىل أنه
يتعني عىل الدول ،والقامئني عىل رعاية األطفال ،الترصف دامئاً مبا يتفق ومصلحة الطفل الفُضىل .وألنها اتفاقية ،فإن  CRCملزٍمة قانوناً يف
القانون الدويل.
وتقوم لجنة حقوق الطفل عىل مراقبة هذه املعاهدة

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم
ويُشار أيضاً إىل هذه االتفاقية باسم اتفاقية الهجرة الدولية أو اتفاقية العاملة املهاجرة ( .)CMWوهي تحمي العامل وتعزز احرتام حقوق
اإلنسان للمهاجرين وتهدف إىل ضامن متتع املهاجرين مبعاملة متساوية كمواطنني يف إطار قوانني العمل بالدولة التي يعملون فيها .وألنها
اتفاقية ،فهي ملزمة قانوناً يف إطار القانون الدويل.
وتقوم لجنة حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم عىل مراقبة هذه املعاهدة

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تكفل اتفاقية  CRPDالحامية لحقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة وهي ملزمة قانوناً وت ُلزم الدول بضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق
اإلنسان الكاملة واملساواة يف ظل القانون.
وتقوم لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مراقبة هذه املعاهدة.

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي
متثل اتفاقية  CEDوثيقة ملزمة قانوناً لحامية األفراد من االختفاء القرسي .وهي تضع تعريفاً لالختفاء القرسي وتطالب بتجريم هذا الفعل ووقاية
الضحايا وحاميتهم.
وتقوم اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي عىل مراقبة هذه املعاهدة.

14

مدخل إلى حقوق اإلنسان
لحظات للتأمل

* ميثاق األمم املتحدة 1945
* اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  10ديسمرب 1948
* اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 1965
* العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واملدنية :املعتمد سنة 1966
والذي بدأ العمل به سنة 1976
* العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية :املعتمد
سنة  1966بدأ العمل به سنة 1976
* اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة(سيداو) 1979
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة 1984
* اتفاقية حقوق الطفل 1989
* االتفاقية الدولية لحامية جميع العماّ ل املهاجرون وأفراد أرسهم 1990
* االتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  13ديسمرب 2006
* االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي  20ديسمرب
2006

 - 6التزامات الدول األطراف تجاه آليات حقوق اإلنسان:
الدول األطراف يف أي معاهدة أو اتفاقية لديها التزامات محددة باحرتام وحامية وإحقاق الحقوق التي تقرها املعاهدة ،وبالقيام باألعامل
الرضورية لتنفيذها .وتستلزم جميع الحقوق ،بدرجات مختلفة ،فرض التزامات آني ًة يف نوعها ،كااللتزام مثالً بعدم التمييز يف إحقاق الحق
محل النقاش .ويف حاالت الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،عىل وجه الخصوص ،قد تكون االلتزامات تدريجية يف نوعها أيضاً ،حيث
َّ
يخضع الحق لقيود تتعلق باملوارد.
إن االلتزام باحرتام الحقوق اإلنسانية لجميع الناس ضمن االختصاص القضايئ للدولة ،يعني االمتناع عن مامرسة أي سلوك أو نشاط ينتهك
حقوق اإلنسان .ويتطلب هذا االلتزام من الدول ضامن احرتام حقوق اإلنسان بشكل تام يف سياسات الدولة وقوانينها وأعاملها ،مبا يف ذلك
احرتام حقوق اإلنسان للموظفني العامني.
وإن االلتزام بحامية الحقوق اإلنسانية لجميع الناس من دون متييز يف االنتهاكات التي تقرتفها الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية،
مبن فيها األفراد والجامعات واملؤسسات والرشكات الكربى ،يتطلب من الدول ضامن أن يتمتع الجميع بحقوقهم اإلنسانية ضمن اختصاصها
وسلطاتها القضائية ،وذلك عن طريق حامية حقوقهم اإلنسانية من أعامل األفراد والجامعات ،مبن فيهم الرشكات الكربى واملؤسسات والهيئات
العامة والخاصة .ويتم تحقيق هذه الحامية ،بشكل أسايس ،من خالل س ِّن القوانني ووضع تدابري لر ِّد الحقوق إىل نصابها ،ومن خالل آليات
العمل الوطنية ملراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان.
االلتزام بإحقاق (أو بضامن) حقوق اإلنسان عن طريق خلق بيئة متكينية من خالل جميع الوسائل املالمئة ،وال س ّيام من خالل تخصيص وتوزيع
املوارد .يتطلب هذا االلتزام من الدول وضع تدابري لضامن إحقاق حقوق اإلنسان ،مثل التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو غريها وذلك لجعل
ينصان
الحقوق امل ُحددة يف املعاهدة ذات جدوى .إن العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل كالهام َّ
عىل أن الدولة يجب «أن تتخذ الخطوات ،وفق أقىص ما يتوافر لديها من املوارد ،صوب اإلنجاز التدريجي لإلحقاق الكامل لحقوق األطفال».
بناء عىل ذلك ،يجب عىل الدولة اتخاذ خطوات ،مثل وضع األهداف والغايات واألطر الزمنية لخططها الوطنية إلحقاق الحقوق ،األمر الذي
قد يشتمل أيضاً عىل السعي إىل الحصول عىل مساعدات إمنائية دولية .ويشتمل االلتزام بإحقاق الحقوق عىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية من خالل التثقيف بحقوق اإلنسان والتدريب عليها مثالً ،وضامن أن تكون معايري ومبادئ حقوق اإلنسان ،التي أقرتها
معاهدات حقوق اإلنسان معروفة عىل نطاق واسع ،إضافة إىل ضامن جميع التدابري الرضورية ملنع وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان.
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العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية
1966

العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية 1966

اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة
1979

االتفاقية الدولية
لحامية جميع
األشخاص من االختفاء
القرسي
1992

ميثاق األمم املتحدة
1945
اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان 1948

اتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ()CAT
1984

اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي
اإلعاقة
2006

االتفاقية الدولية
لحامية حقوق جميع
العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم
1990

اتفاقية حقوق الطفل
()CRC
1989

وتلزم هذه الصكوك الدول األطراف كام تخضع الحكومات للمساءلة يف حالة انتهاكها لحقوق اإلنسان.
* أهمية هذه املعاهدات يف أنها تستخدم كأداة ملساءلة الحكومات حول احرتام وحامية حقوق اإلنسان وإعاملها يف بالدهم.
* الدول األطراف لديها التزامات محددة باحرتام وحامية وإحقاق الحقوق التي تقرها املعاهدة ،وبالقيام باألعامل الرضورية لتنفيذها .تستلزم
محل النقاش .ويف حاالت الحقوق
جميع الحقوق ،بدرجات مختلفة ،فرض التزامات آني ًة يف نوعها ،كااللتزام مثالً بعدم التمييز يف إحقاق الحق َّ
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،عىل وجه الخصوص ،قد تكون االلتزامات تدريجية يف نوعها أيضاً ،حيث يخضع الحق لقيود تتعلق باملوارد.
* إن االلتزام باحرتام الحقوق اإلنسانية لجميع الناس ضمن االختصاص القضايئ للدولة ،يعني االمتناع عن مامرسة أي سلوك أو نشاط ينتهك
حقوق اإلنسان .ويتطلب هذا االلتزام من الدول ضامن احرتام حقوق اإلنسان بشكل تام يف سياسات الدولة وقوانينها وأعاملها ،مبا يف ذلك
احرتام حقوق اإلنسان للموظفني العامني.
* وإن االلتزام بحامية الحقوق اإلنسانية لجميع الناس من دون متييز يف االنتهاكات التي تقرتفها الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية،
مبن فيها األفراد والجامعات واملؤسسات والرشكات الكربى ،يتطلب من الدول ضامن أن يتمتع الجميع بحقوقهم اإلنسانية ضمن اختصاصها
وسلطاتها القضائية ،وذلك عن طريق حامية حقوقهم اإلنسانية من أعامل األفراد والجامعات ،مبن فيهم الرشكات الكربى واملؤسسات والهيئات
العامة والخاصة .ويتم تحقيق هذه الحامية ،بشكل أسايس ،من خالل س ِّن القوانني ووضع تدابري لر ِّد الحقوق إىل نصابها ،ومن خالل آليات
العمل الوطنية ملراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان.
* االلتزام بإحقاق (أو بضامن) حقوق اإلنسان عن طريق خلق بيئة متكينية من خالل جميع الوسائل املالمئة ،وال س ّيام من خالل تخصيص وتوزيع
املوارد .ويتطلب هذا االلتزام من الدول وضع تدابري لضامن إحقاق حقوق اإلنسان ،مثل التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو غريها وذلك لجعل
ينصان
الحقوق امل ُحددة يف املعاهدة ذات جدوى .إن العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل كالهام َّ
عىل أن الدولة يجب «أن تتخذ الخطوات ،وفق أقىص ما يتوافر لديها من املوارد ،صوب اإلنجاز التدريجي لإلحقاق الكامل لحقوق األطفال».
وبناء عىل ذلك ،يجب عىل الدولة اتخاذ خطوات ،مثل وضع األهداف والغايات واألطر الزمنية لخططها الوطنية إلحقاق الحقوق ،األمر الذي
قد يشتمل أيضاً عىل السعي إىل الحصول عىل مساعدات إمنائية دولية .ويشتمل االلتزام بإحقاق الحقوق عىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية من خالل التثقيف بحقوق اإلنسان والتدريب عليها مثالً ،وضامن أن تكون معايري ومبادئ حقوق اإلنسان ،التي أقرتها
معاهدات حقوق اإلنسان معروفة عىل نطاق واسع ،إضافة إىل ضامن جميع التدابري الرضورية ملنع وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان.
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إلتزام القامئني بالواجبات

بحرتام الحقوق
اإلمتناع عن التدخل يف التمتع بالحقوق

بحامية الحقوق
منع األخرين يف التدخل
بالحقوق

بإحقاق الحقوق
يف التمتع

تبني تدابري مالمئة تجاه االحقاق التام
للحقوق

 - 7آليات تطبيق حقوق اإلنسان
* آليات تعاقدية :اللجان الخاصة باملعاهدات الدولية (لكل معاهدة كربى لجنة متابعة خاصة تقدم لها الدول تقارير ويتم محاسبتها عىل
التطبيق)
* آليات غري تعاقدية (هى اآلليات التي تتبع مجلس حقوق اإلنسان وتتوىل هذه اإلجراءات مهام الفحص والتقييم والتوصية بشأن حالة
حقوق اإلنسان بصفة عامة يف بلدان معينة أو بشأن حق من حقوق عىل الصعيد الدويل العام .تتبع آليات غري التعاقدية اإلجراء العلني 1235
الذي يشكل مع اإلجراء الرسي  1503اآلليات غري التعاهدية لحقوق اإلنسان مبنظومة األمم املتحدة).
* مقررون خاصون لدى األمم املتحدة يف مواضيع معينة أو حول دول معينة يقدمون التقارير ويتلقون الشكاوى الخ
رابط لقامئة املقررين الخاصني ومجال اختصاصاتهم (واليتهم)
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx
* مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة (تأسس يف مارس  ،)2006بديال عن لجنة حقوق اإلنسان ،ويعد املجلس هيئة فرعية تابعة
للجمعية العامة لألمم املتحدة ،ويتألف من  47دولة عضو تنتخبها الجمعية العامة باالقرتاع الرسي وفق توزيع جغرايف عادل بني املجموعات
اإلقليمية .معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها االنتهاكات الجسيمة واملنهجية وتقديم توصيات بشأنها .ومن مهامه االضطالع بدور منتدى
للحوار بشأن قضايا حقوق اإلنسان .ويقوم أعضاء املجلس بتقديم توصيات إىل الجمعية العامة تهدف إىل مواصلة تطوير القانون الدويل
لحقوق اإلنسان وتشجيع الدول عىل تنفيذ التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان .كام يؤمن املجلس إجراء استعراض دوري شامل ملدى وفاء كل
دولة عضو بالتزاماتها وتعهداتها يف مجال حقوق اإلنسان.
* االستعراض الدوري الشامل هو آلية من اآلليات الدولية لحامية حقوق اإلنسان وهو عملية تحركها الدول ،برعاية مجلس حقوق اإلنسان،
وتوفر لجميع الدول الفرصة ليك تعلن اإلجراءات التي اتخذتها لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان يف بلدانها وللوفاء بالتزاماتها يف مجال حقوق
اإلنسان .واالستعراض الدوري الشامل ،باعتباره أحد املعامل الرئيسية للمجلس ،مصمم لضامن معاملة كل بلد عىل قدم املساواة مع غريه عند
تقييم أوضاع حقوق اإلنسان يف البلدان.

االستعراض الدوري الشامل ينطوي عىل
«إمكانيات كبرية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان
يف أشد بقاع العامل ظلمة» بان يك مون ،األمني
العام لألمم املتحدة
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الهيئات القامئة عىل ميثاق االمم املتحدة
مجلس حقوق اإلنسان
االستعراض الدوري الشامل
لجنة حقوق اإلنسان(استعيض عنها مبجلس حقوق اإلنسان)
اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان
إجراء تقديم الشكاوى الخاص مبجلس حقوق اإلنسان

الهيئات القامئة عىل املعاهدات
https://www.youtube.com/watch?v=vE0T45t040k&feature=related
توجد عرش هيئات معاهدات حقوق إنسان ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان:
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ()CCPR
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ()CESCR
لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ()CERD
لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة ()CEDAW
لجنة مناهضة التعذيب ()CAT
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ()SPT
لجنة حقوق الطفل ()CRC
اللجنة املعنية بالعامل املهاجرين ()CMW
اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()CRPD
اللجنة املعنية باالختفاء القرسي ()CED

 - 7مكانة مساواة النوع االجتامعي يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان
تطبق أهم سبع معاهدات لحقوق اإلنسان املساواة بني الرجال والنساء ،األوالد والبنات
* حقوق النساء جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
* تتمتع النساء بكل اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
* مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز أضيفا إىل منظومة حقوق اإلنسان باتفاقية السيداو
* نظرا لوجود فجوات يف الواقع ،ـال تكفي املساواة الشكلية لتحققها فعليا بل ال بد من املساواة الداعمة” التمييز اإليجايب
* تعد معاهدتان مبثابة “ميثاق دويل لحقوق اإلنسان” .تحتوي املعاهدة الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية واملعاهدة الخاصة بالحقوق
االقتصادية ،واالجتامعية والثقافية عىل مادة خاصة (املادة  )3تطلب من الدول أن “تضمن مساواة الحقوق للنساء والرجال” للتمتع بالحقوق
املشار إليها يف هذه املعاهدات.
* واحدة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية السبع –اتفاقية القضاء عىل جميع أنواع التمييز ضد املرأة -تكرس حرصيا ملساواة النوع االجتامعي:
معاهدة حقوق املرأة اإلنسانية
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أو سيداو هي معاهدة دولية تم اعتامدها يف 18ديسمرب  1979من قبل الجمعية العامة
لألمم املتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق واالنضامم بالقرار  .34/180ودخلت حيز التنفيذ يف  3سبتمرب  .1981وتعترب الواليات املتحدة
الدولة املتقدمة الوحيدة التي مل تصادق عىل اتفاقية السيداو إضافة لثامين دول أخرى مل تنضم إليها باألساس بينها إيران ،دولة الكريس
الرسويل ،السودان ،الصومال وتونغا.
وبحلول ماي  2009صادقت أو انضمت إىل االتفاقية  186دولة كانت أحدثها قطر بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت عىل االتفاقية
قدمت بعض التحفظات عىل بعض ما ورد فيها.
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االتفاقية
تتكون االتفاقية من  5أجزاء تحوي يف مجملها  30بندا ً .وتعرف االتفاقية مصطلح التمييز ضد املرأة مبا ييل:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس
الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهني أو
إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان
آخر  ،أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو
مامرستها لها  ،برصف النظر عن حالتها الزوجية
وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل

كام أنه أؤسس جدول أعامل لالتفاقية للعمل من أجل وضع حد للتمييز عىل أساس الجنس .كام أن الدول املصدقة عىل االتفاقية مطالبة بتكريس
مفهوم املساواة بني الجنسني يف ترشيعاتها املحلية ،وإلغاء جميع األحكام التمييزية يف قوانينها ،والقيام بسن أحكام جديدة للحامية من
أشكال التمييز ضد املرأة .كذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضامن حصول املرأة عىل حامية فعالة من التمييز ،واتخاذ خطوات للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز املامرس ضد املرأة من قبل األفراد ،املنظامت واملؤسسات .وتقوم هذه االتفاقية بتعريف التمييز ضد املرأة من
خالل التفرقة أو االستبعاد  ،وتعنى املواد التي تحتويها تلك االتفاقية وهى  30مادة وتتضمن االىت  :منع التمييز ضد املرأة من خالل كفالة مبدأ
املساواة بني الرجل واملرأة واملساواة يف الترشيع والحامية القانونية للحقوق  ،واالمتناع عن مامرسة التمييز ضد املرأة  ،والغاء العقوبات ضد
املرأة  ،واتخاذ التدابري للمساواة وحامية األمومة  ،التدابري التي تكفل القضاء عىل التحيزات  ،وضامنة املشاركة يف الحياة السياسية مبا يكفل
االىت (الرتشح واالنتخاب وصياغة السياسة العامة ومنظامت املجتمع املدين)  ،والحق لها يف منح الجنسية أو التنازل عنها أو منح الزوج نفس
جنسيتها وأبنائها  ،والقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف التعليم والوظيفة  ،وضامن الحرية يف العمل والضامن االجتامعي وكذلك أيضا ضامن
اإلجازات يف حالة الحمل والوضع وغريها من االجازات  ،وكذلك ضامن الرعاية الصحية واملساواة أمام القانون وحرية الزواج ومع كفالة هذا
املبدأ للمساواة بني الرجل واملرأة وحريتها يف فسخه وغريها من الحقوق التي تتزامن مع نفس حقوق الرجل .

أنظمة حقوق اإلنسان

دولية
إقليمية
وطنية
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 - 9املنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان :
* يف تونس ،ليست حقوق اإلنسان بغريبة عن القانون الدستوري ،ويجدر التذكري هاهنا بالقانون الذي سنه أحمد باي سنة  1846إللغاء الرق
والعبودية،
* إعالن الحقوق األساسية لسنة ( 1857عهد االمان) قد نص عىل ضامن سالمة وأمن الرعايا املقيمني بتونس عىل اختالف لغاتهم أو دياناتهم
أو ألوانهم وأن دستور  1861قد عهد للملك برضورة احرتام مساواة الجميع يف الحقوق مهام اختلفت دياناتهم أو ألوانهم يف جميع اإليالة
التونسية.

وضع اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يف املنضومة القانونية التونسية
الدستور
اإلتفاقيات الدولية
رقابة قضائية

القوانني
األوامر واملراسيم

الفصل  20من الدستور الجديد
( 26-جانفي “ )2014املعاهدات
املوافق عليها من قبل املجلس
النيايب واملصادق عليها أعىل من
القوانني وأدىن من ألدستور

القرارات واملناشري اإلدارية

أثر االتفاقيات الدولية عىل املنظومة القانونية الوطنية

األخذ بتطور
الترشيعات
الوطنية

مواءمة
الترشيعات
الوطنية

اإلتفاقيات
الدولية
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ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ,

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻟﻤﻌﺎھﺪة

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻀﻤﺎم ،اﻟﺨﻼﻓﺔ
20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1985

24ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1980

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

02اﻓﺮﯾﻞ 2008

30ﻣﺎرس 2007

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

30ﺟﺎﻧﻔﻲ 1992

 26ﻓﯿﻔﺮي 1990

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1988

 26اوت 1987

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ

 29ﺟﻮان 2011

 06ﻓﯿﻔﺮي 2007

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨ ﺎص
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي

13ﺟﺎﻧﻔﻲ 1967

12اﻓﺮﯾﻞ 1966

02ﺟﺎﻧﻔﻲ 2003

22اﻓﺮﯾﻞ 2002

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄن اﺷﺘﺮاك اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

13ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2002

22اﻓﺮﯾﻞ 2002

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄن ﺑﯿﻊ اﻷطﻔﺎل واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﻢ ﻓﻲ
اﻟﺒﻐﺎء وﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮھﻢ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،
اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ
اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ

29ﺟﻮان (a)2011

18ﻣﺎرس 1969

30اﻓﺮﯾﻞ 1968

اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
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ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﺒﻮل/ﻋﺪم
اﻟﻘﺒﻮل

ﻗﺒﻮل إﺟﺮاءات
اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻔﺮدﯾﺔ

23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻧﻌﻢ
1988

 29ﺟﻮان
2011

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه آﻟﯿﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ
ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو
اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ ،اﻟﻤﺎدة 22
آﻟﯿﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ
اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء
اﻟﻘﺴﺮي ،اﻟﻤﺎدة 31

-

آﻟﯿﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وأﻓﺮاد اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮھﻢ
أﺳﺮھﻢ  ،اﻟﻤﺎدة 77

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

آﻟﯿﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
اﻟﻌﻨﺼﺮي
اﻟﻤﺎدة 14
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري اﻷول
ﻟﻠﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

ﻻ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺒﻼﻏﺎت

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻄﻔﻞ

ﻻ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﻌﮭﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﻌﮭﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

ﻧﻌﻢ

23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻧﻌﻢ
2008

02اﻓﺮﯾﻞ
2008

اﻟﻤﻌﺎھﺪة

اﻷﻟﯿﺔ
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ﻗﺒﻮل اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﺒﻮل/ﻋﺪم
اﻟﻘﺒﻮل

ﻗﺒﻮل اﻹﺟﺮاء
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ

اﻟﻤﻌﺎھﺪة

اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ

23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
1988

ﻧﻌﻢ

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه
ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ،
اﻟﻤﺎدة 20

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ

29ﺟﻮان
2011

ﻧﻌﻢ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي،
اﻟﻤﺎدة 33

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي

23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2008

ﻧﻌﻢ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،اﻟﻤﺎدﺗﺎن 9 8

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

-

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺒﻼﻏﺎت ،اﻟﻤﺎدة 13

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﻌﮭﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،اﻟﻤﺎدﺗﺎن 7 6

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ

-

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة 11

02اﻓﺮﯾﻞ
2008
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
الهدف العام :
والثقافية،

متكني املتدربات واملتدربني من تنمية قدراتهم ومهاراتهم ومشاركة معارفهم وتجاربهم املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

األهداف الخاصة:

• تعميق التفكري يف األسباب التي تجعل من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية رضورية للفرد كام للمجموعة.
• تطوير املعارف التي ميكن للمشاركني/ات تقاسمها مع محيطهم بشكل يساهم يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان لدى املواطنني/ات.
• تنمية عالقات التضامن بني املشاركني/ات أنفسهم ومع أعضاء املحيط املهتمني/ات بحقوق اإلنسان.

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
مدخل إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
لعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هي معاهدة متعددة األطراف اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 16
ديسمرب  1966ودخلت حيز النفاذ من  3جانفي  .1976يتم رصد تنفيذ مبادئ العهد من قبل لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية
وقعت الدولة التونسية عىل استالم العهد الدويل للحقوق
االقتصادية واالجتامعية يف  30أفريل  1968وصادقت عليه
بتاريخ  18مارس .1969

أهم الحقوق التي يتضمنها العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:
يتبع العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية نفس هيكلية اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .حيث يتضمن ديباجة واحدة
وثالثني مادة تنقسم إىل خمسة أجزاء.
• يعرتف الجزء ( 1املادة  )1يف حق جميع الشعوب يف تقرير املصري مبا يف ذلك الحق يف «التقرير الحر يف املركز السيايس» ومتابعة األهداف
االقتصادية واالجتامعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة.
• يالجزء ( 2املواد  )2-5يؤسس مبدأ «اإلعامل التدريجي» .يتطلب ذلك أيضا االعرتاف بحقوق «دون متييز من أي نوع عىل أساس العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو أي وضع آخر».
• يالجزء ( 3املواد  )6-15يرسد الحقوق نفسها .وتشمل هذه الحقوق:
• العمل تحت عنوان «رشوط عادلة ومرضية» مع الحق يف تشكيل النقابات واالنضامم إليها (املواد  6و 7و)8
• الضامن االجتامعي مبا يف ذلك التأمني االجتامعي (املادة )9
• الحياة األرسية مبا يف ذلك إجازة أبوة مدفوعة األجر وحامية األطفال (املادة )10
• مستوى معييش الئق يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى و «تحسني متواصل لظروفه املعيشية» (املادة )11
• الصحة وتحديدا «بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية» (املادة )12
• التعليم مبا يف ذلك التعليم املجاين االبتدايئ والتعليم الثانوي متاحا للعموم وتكافؤ فرص التعليم العايل .هذا ينبغي أن توجه
إىل «التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان والحس بكرامتها» ومتكني جميع األشخاص من املشاركة بفعالية يف املجتمع (املادتان  13و)14
• املشاركة يف الحياة الثقافية (املادة )15
تشمل العديد من هذه الحقوق اإلجراءات املحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.
• يالجزء ( 4املواد  )16-25يحكم التقارير ورصد العهد والخطوات التي اتخذتها األطراف لتنفيذ ذلك .كام أنه يسمح للهيئة برصد التوصيات
العامة إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن التدابري املالمئة إلعامل حقوق (املادة )21
• يالجزء ( 5املواد  )26-31يحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

املفاهيم األساسية
اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ
ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد
واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى
ﻋﯾش اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘﯾق رﻓﺎھﮫ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﻟﻌﯾش ﻓﻲ
أﻣﺎن داﺧل أﺳرھم وﻣﺟﺗﻣﻌﮭم
اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﺑداﻋﻲ

اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻧﺧﺗﺎره ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻼج
ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣق اﻹﺿراب
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎس
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻐذاء
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺎء
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻼﺋق
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻧون
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﺑﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
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تبدو مختلف هذه الحقوق عامة وغري دقيقة؟
لذلك تسعى الهياكل املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل تقديم توضيحات حول مشموالت كل حق .مثال ذلك الحق يف
التعليم حيث قدمت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية باألمم املتحدة عددا من التعليقات العامة التي تعرض محتوى مختلف
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الواردة بالعهد من ذلك التعليق رقم  13بسنة  1999الذي يحدد العنارص األساسية لحق التعليم

التزامات الدول بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
املادة  : 2تتعهد الدولة الطرف يف هذا العهد بأن تتخذ ،مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني ،وال سيام عىل الصعيدين االقتصادي
والتقني ،وبأقىص ما تسمح به مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات لضامن التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها يف هذا العهد،
سالكة إىل ذلك جميع السبل املناسبة ،وخصوصا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية
عىل الدولة احرتام الحقوق االقتصادية واالجتامعية :االعرتاف بها خاصة صلب ترشيعاتها واالمتناع عن انتهاكها قي النص واملامرسة.

مفهوم «التفعيل التدريجي» للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:
طبقا للامدة  2من العهد (نجد نفس املبدأ يف املادة  4من اتفاقية حقوق الطفل واملادة  4من االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة) تلتزم الدولة الطرف باتخاذ إجراءات وتدابري ترشيعية وسياسية وتوفري موارد مالية لتمتيع مواطنيها بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية.
األخذ مبعطى املوارد املتاحة يعكس الوعي بطبيعة الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي ال تكتفي إلحقاقها باعرتاف الدولة بها ولكنها تستوجب
تدخال عمليا من الدولة بأقىص ما تسمح به مواردها ووفق تطور هذه الخرية لتوفري تلك الحقوق .كام تتمتع الدولة مبهلة زمنية من أجل تفعيل
الحقوق بشكل تدريجي.
كثريا ما يتم تأويل هذا االلتزام عىل أن الدولة ميكن أن تتعلل بعدم توفر املوارد لديها؟
هو تفسري خاطئ:
أوال :عىل الدولة أن تثبت أنها جعلت من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أولويتها وسخرت أقىص ما تسمح به مواردها
لتفعيلها.
ثانيا :مهام كانت موارد الدولة فهناك حد أدىن من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي عليها أن تضمنها بشكل فوري.

أمثلة من الحقوق األساسية الدنيا التي عىل الدولة توفريها بشكل فوري:
منع التمييز والقضاء عليه يف كافة الحقوق االقتصادية واالجتامعية :منع التمييز بني الذكور واإلناث يف التعليم ،يف األجور ،بني الفقراء
واألغنياء يف التمتع باإلسعافات األولية والعالج املستعجل...
الحق يف تكوين النقابات واإلرضاب ال يتطلب تفعيال تدريجيا وإمنا مجرد اعرتاف من الدولة واحرتام وحامية
حامية األطفال من العاملة املبكرة ومنع تشغيلهم قبل السن القانونية...
األمن الغذايئ األدىن
التعليم االبتدايئ املجاين
السكن للفئات الضعيفة
األجر األدىن
العمل للفئات امله ّمشة والهشة
للتحقق من التفعيل التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:
عىل الدولة تقديم برامج وخطط عمل تثبت تقدمها يف توفري املوارد وتحقيق نتائج عملية لتوفري الحقوق ،كام عىل الدولة أال تتخذ أي إجراء أو
سياسة فيها تراجع عن الحقوق (إال يف حاالت استثنائية :حرب ،كارثة طبيعية ،أوبئة)
اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية:
اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية هي هيئة من خرباء حقوق اإلنسان املكلفني مبراقبة تنفيذ العهد .تتألف اللجنة من  18خبري
مستقل لحقوق اإلنسان ينتخبون ملدة أربع سنوات بينام نصف عدد األعضاء املنتخبني ينتخبون كل عامني.
خالفا لهيئات مراقبة حقوق اإلنسان األخرى فإنها مل تنشأ لجنة باملعاهدة التي ترشف عليها .بدال من ذلك تم تأسيسها من قبل املجلس
االقتصادي واالجتامعي بعد فشل هيئتي رصد سابقتني.
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مطلوب من جميع األطراف تقديم تقارير منتظمة إىل اللجنة لتحدد الخطوط العريضة الترشيعية والقضائية والسياسية وغريها من التدابري التي
اتخذتها إلعامل الحقوق يف العهد .من املقرر يف غضون سنتني من التصديق عىل التقرير األول .بعد ذلك تطلب التقارير كل خمس سنوات.
تقوم اللجنة بفحص كل تقرير واملخاوف وتوصياتها إىل الدولة الطرف يف شكل «مالحظات ختامية».
تجتمع اللجنة عادة خالل شهري ماي ونوفمرب يف جنيف.
نتحرك من أجل الحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هو اتفاق جانبي يف العهد الذي يسمح لألطراف
باالعرتاف باختصاص اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للنظر يف الشكاوى املقدمة من األفراد (مل تصادق عليه تونس).
اعتمد الربوتوكول االختياري من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  10ديسمرب  2008وافتتح للتوقيع يف  24سبتمرب  2009واعتبارا من
فيفري  2013وقعت عليه  40دولة طرف وصادقت عليه  10أطراف .بعد أن اجتاز عتبة التصديقات الالزمة فقد دخل حيز النفاذ بتاريخ  5ماي
.2013

دور منظامت املجتمع املدين لحامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:

رصد وتوثيق اإلنتهاكات
جمع املعطيات ،تحليلها
ونرشها
فضح اإلنتهاكات
تنبيه أصحاب القرار والرأي
العام

املنارصة

الضغط لتغري الترشيعات
الضغط لتغري السياسات
الضغط لتغيري شكل
الحكومة

نرش ثقافة حقوق
اإلنسان

التوعية
تدريب وبناء القدرات
الدراسات والبحوث

التعهد بضحايا
اإلنتهاكات

اإلرشاد القانوين واملساعدة
القضائية
اإلحاطة النفسية
الخدمات األولية والعاجلة

اليقظة

روابط مفيدة
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
الربوتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
تعليق اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل التقرير الدوري الثاين املقدم من تونس فيام يتعلق بإعاملها اللتزاماتها
تجاه العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية واالقتصادية
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/tan-cn.html
دليل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (املعهد العريب لحقوق االنسان)
http://www.aihr-iadh.net/pdf/guides/fullTextDrEcoSoCu.pdf
تقرير نصف مرحيل عن التقدّم املحرز يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل الدورة  27ملجلس حقوق اإلنسان سبتمرب2014
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/TN/TunisiaMidTerm_ar.doc
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جزء ال يتجزأ
من حقوق اإلنسان
اإلعاقة …مقاربات و مفاهيم

		
الهدف العام :

تعزيز املنظور والصور اإليجابية حول األشخاص ذوي اإلعاقة لدى املـــــــــشاركني واملشاركات

األهداف الخاصة:
• أن يتمكن املشاركون واملشاركات من الصور النمطية حول األشخاص يف وضعية إعاقة.
• أن يتمكن املشاركون واملشاركات من معرفة أهم املنظورات واملقاربات يف التعاطي مع اإلعاقة.
• أن يتمكن املشاركون واملشاركات من معرفة التصنيف الدويل لإلعاقة.
• أن يتمكن املشاركون واملشاركات من معرفة مسار تكون اإلعاقة
• أن يتمكن املشاركون واملشاركات من ضبط بعض املصطلحات املستعملة يف الحديث عن اإلعاقة ومعرفة سياقات استعاملها.
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي معاهدة دولية لحقوق اإلنسان تابعة لألمم املتحدة تهدف إىل حامية حقوق وكرامة األشخاص ذوي
اإلعاقة .يلزم األطراف يف االتفاقية تعزيز وحامية وضامن التمتع الكامل بحقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة وضامن متتعهم باملساواة
الكاملة مبوجب القانون .أسهمت هذه االتفاقية باعتبارها حافزا رئيسيا يف الحركة العاملية من مشاهدة األشخاص ذوي اإلعاقة كمواضيع للصدقة
والعالج الطبي والحامية االجتامعية نحو النظر إليهم كأعضاء كاميل العضوية وعىل قدم املساواة يف املجتمع مع حقوق اإلنسان .بل هو أيضا
أداة لألمم املتحدة الوحيدة حقوق اإلنسان ذات البعد التنمية املستدامة الرصيحة .كانت اتفاقية املعاهدة األوىل من األلفية الثالثة لحقوق
اإلنسان.
اعتمد النص من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  13ديسمرب  2006وفتح باب التوقيع عليها يف  30مارس  .2007بعد التصديق عليها
من قبل  20دولة فقد دخلت حيز التنفيذ يف  3ماي  .2008اعتبارا من مارس  2015صدق  153طرف ووقع  159طرف عىل املعاهدة مبا يف ذلك
االتحاد األورويب الذي صادق عليها يف  23ديسمرب  2010للحد من مسئوليات الدول األعضاء يف النقل إىل االتحاد األورويب .يتم رصد االتفاقية
من قبل اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

مبادئ االتفاقية التوجيهية هناك مثانية مبادئ توجيهية تكمن وراء االتفاقية :
 .1احرتام كرامة األشخاص املتأصلة واستقاللهم الذايت مبا يف ذلك حرية
تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم.
 .2عدم التمييز.
 .3املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف املجتمع.
 .4احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي
والطبيعة البرشية.
 .5تكافؤ الفرص.
 .6إمكانية الوصول.
 .7املساواة بني الرجل واملرأة.
 .8احرتام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحرتام حق األطفال
ذوي اإلعاقة يف الحفاظ عىل هويتهم

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو اتفاق جانبي يف االتفاقية تسمح
للدول األطراف االعرتاف باختصاص اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للنظر يف الشكاوى املقدمة من األفراد .النص يستند بشكل
كبري عىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
دخل الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ مع االتفاقية يف  3ماي  .2008اعتبارا من سبتمرب  2012وقع عىل الربوتوكول  92طرف وصدق عليه  78طرف.
تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري
تاريخ توقيع تونس
 ،13/12/2006نيويورك;تونس  30مارس 2007
املصادقة
قانون عدد  4لسنة  2008مؤرخ يف  11فيفري  ( 2008الرائد الرسمي عدد  14املؤرخ يف  15فيفري )2008
املصادقة
أمر عدد  568لسنة  2008مؤرخ يف  4مارس  ( 2008الرائد الرسمي عدد  20املؤرخ يف  7مارس )2008
النرش
أمر عدد  1754لسنة  2008مؤرخ يف  22أفريل  ( 2008الرائد الرسمي عدد  38املؤرخ يف  9ماي )2008
إيداع وثيقة املصادقة التونسية :بتاريخ  2أفريل 2008
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لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
هي هيئة من خرباء حقوق اإلنسان مكلفة مبراقبة تنفيذ االتفاقية .كانت تتألف يف البداية من  12خبري مستقل يف مجال حقوق اإلنسان نصفهم
منتخبون ملدة سنتني والنصف اآلخر منتخب ملدة أربع سنوات .بعد ذلك سيتم انتخاب أعضاء ملدة أربع سنوات مع نصف عدد األعضاء
املنتخبني كل عامني .كام حققت االتفاقية  80تصديق وسيتم توسيع اللجنة إىل  18عضوا.
لالطالع عىل قامئة املسائل املقرر بحثها من قبل اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق النظر يف التقرير األويل لتونس
املقدم مبوجب االتفاقية CRPD/CRPD46.pdf-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR
لالطالع عىل ردود الحكومة التونسية حول املسائل املثارة من قبل اللجنة يف إطار مناقشة التقرير األويل لتونس حول االتفاقية
CRPD/CRPD38.pdf-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR

مدخل عام ملفهوم اإلعاقة
ليس هناك مفهوم لإلعاقة متفق عليه عامليا .ولكن االتجاه العام واملبادئ العامة لتعريف اإلعاقة تتجه حاليا إىل الرتكيز عىل أن مشكلة اإلعاقة
ليست مشكلة فردية ،بل انها ناتجة عن عالقة تفاعلية بني الظروف الصحية والصفات الشخصية من جهة (الــــــــعمر ،الجنس ،الثقافة )...
والعوامل االجتامعية والبيئية من جهة أخرى.
إن اإلعاقة هي مسألة إنسانية عاملية وليست مشكلة أقليات ،فكل آدمــــــي معرض الضطراب صـــحي ،وبالتايل سيخترب اإلعاقة بشكل ما يف
يوم ما .خالل املفاوضات الجارية أثناء إعداد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أكد أعضاء اللجنة املخصصة املكلفة بإعداد
مرشوع االتفاقية عىل إدراج تعريف لإلعاقة ولألشخاص ذوي اإلعاقة بالشكل الذي يضمن حامية حقوق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة.
اقرتح أعضاء لجنة الصياغة تبني مفهوما واسعا لإلعاقة ،وكان البعض يرى بأنه ال يجب إدراج تعريف لإلعاقة يف االتفاقية ،نظرا لتعقد اإلعاقة
وخطر تقييد نطاق االتفاقية .كان هناك اتفاق عىل انه يف حال إدراج تعريف ،فانه ينبغي أن يكون تعريفا يعكس النموذج االجتامعي لإلعاقة ال
النموذج الطبي.

التعريف الوارد يف االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي إعاقة :
املادة  1من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

حسيَة ،قد متنعهم لدى التعامل
ويشمل مصطلح” األشخاص ذوي اإلعاقة “ كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو ّ
مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين».
 -كام تشري مقدمة االتفاقية إىل أن اإلعاقة تشكل مفهوما الزال قيد التطور.

التعريف الوارد يف قانون توجيهي عدد  83لسنة  2005مؤرخ يف  15أوت  2005يتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقون
وحاميتهم للقانون التونيس.

يقصد بالشخص املعوق كل شخص له نقص دائم يف القدرات واملؤهالت البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الوالدة يح ّد من
قدرته عىل أداء نشاط أو أكرث من األنشطة األساسية اليومية الشخصية أو االجتامعية ويقلّص من فرص إدماجه يف املجتمع.
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التعريف الوارد يف االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي إعاقة :

 - 1املنظور الخريي االحساين:
* تبنى عىل نظرة اإلحسان والشفقة التي تنبعث تلقائيا من الناس بدافع رعاية من يعتربونهم ضعافا وعاجزين.
* تفرتض أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يستطيعون رعاية أنفسهم بأنفسهم أو أن يعيشوا مستقلني آو أن يكسبوا رزقهم.
* يعتقد الناس مبواقفهم هاته بأنهم رحامء ،إال أنهم مصدر أذى ورضر كبريين ،فهم يحطون باستمرار من قدر األشخاص ذوي اإلعاقة
ويحرمونهم من كرامتهم وقدراتهم الكامنة.
* تفرتض أن ما يحتاجه األشخاص ذوي اإلعاقة هو اإلحسان والصدقة والرعاية الخريية.
* قد يكون للصدقة جانب ايجايب يف بعض املواقف والحاالت لكن فيام يتعلق باإلعاقة تعترب سلبية ألنها قادرة عىل إضعاف وتقييد األشخاص
ذوي اإلعاقة.

 - 2املنظور الخرايف – األسطوري:
يعتقد الكثري من الناس بأن اإلعاقة «عيب» يجب إخفائه والتسرت عنه لذا تلجأ العديد من األرس إىل إخفاء أطفالهم ذوي اإلعاقة عن األنظار
وتغييبهم عن املناسبات العائلية واالجتامعية تفاديا لنظرات الناس ومواقفهم اتجاه أرستهم.
ينبني هذا االعتقاد عىل اعتقاد آخر أكرث خرافية وخطورة ويكمن يف ظن البعض بأن اإلعاقة عقابا إالهيا للشخص املعني أو ألرسته ،وإن كان األمر
يتعلق بطفل رضيع ولد للتو .فبدل استشارة األخصائيني ومعرفة أسباب اإلعاقة يتم اللجوء إىل الفقهاء املشعوذين وإىل « األولياء الصالحني»
إلخراج الجن من الجسد الشخص ذوي اإلعاقة.

 - 3املقاربة الطبية:
تعترب أن اإلعاقة مشكلة صحية فردية وأنها مرض.
تدعو إىل إصالح وعالج اإلعاقات بدال من معالجة املجتمع من خالل إزالة الحواجز الكامنة فيـــــــــه وتغيري املواقف.
تعترب قطاع الصحة هو املسئول الوحيد عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

انعكاســــــــــــــات املنظورات و املقاربات التقليدية

-

يؤدي إعامل املقاربتني إىل عزل األشخاص ذوي اإلعاقة عن محيطهم بدل دمجهم يف املجتمع .
تكرس الوصاية عليهم وتحرمهم من حرية االختيار والترصف.
تؤدي إىل تخوف الناس من األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة األطفال منهم( .يتخوف الناس يف املدارس العمومية لظنهم أن الطفل
ذو إعاقة ميكن أن يؤذي أطفالهم غري ذوي اإلعاقة بسبب إعاقته ...أن يعلمهم سلوكا غري مستحب ...أو يعديهم .)...
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املقاربات الجديدة لإلعـــاقة
 - 1املقاربة االجـــــــتامعية:
ترتكز هذه املقاربة عىل النظر إىل العوائق ومختلف الحواجز املوجودة يف املحيط االجتامعي والتي تسبب يف تعوق الشخص ،إنها تركز عىل
أسباب تعوق الفرد ،أي أنها ال تنفي وجود اإلعاقة ولكنها تنسب صعوبة تحقيق املشاركة االجتامعية للشخص ذو إعاقة إىل املجتمع ذاته وعوائقه
البيئية والثـــــقافية وغريها وليس لإلعاقة ذاتها.
وبناء عىل ذلك تدعو هذه املقاربة إىل توجيه التدخالت إلزالة هذه املــــعيقات والحواجز وليس إىل «تطبيع» الشخص ذو اإلعاقة ،فاألشخاص
ذوي اإلعاقة يحتاجون إىل تكييف البنيات األساسية العامة لتسهيل عملية الوصول والنفاذ والولوج لقضاء شؤونهم والتمتع بالخدمات املتوفرة
وإىل تضمني مختلف املخططات والربامج التنموية بعد اإلعاقة وذلك وفق منهجية عرضانية تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
إن اإلعاقة حسب النموذج االجتامعي ليست مشكلة فردية وال صحية بل إنها
مشكلة اجتامعية تتطلب تعبئة كل الفاعلني والهيئات املختلفة ملعالجة كل
املعيقات الكامنة يف السياقات االجتامعية

 - 2املــــــــــقاربة الحقوقية:
تعترب املقاربة الحقوقية لإلعاقة تتميام للنموذج االجتامعي وهي تقوم عىل مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وتقر بأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة جزء ال يتجزأ من الحقوق اإلنسانية يف شموليتها وعامليتها ،وتعترب بأن مسألة اإلعاقة مسألة حقوقية وأن األشخاص ذوي اإلعاقة
مواطنني ومواطنات عىل الجهات املعنية االستجابة لحقوقهم .انها تحول «الحاجيات» إىل « حقوق» ميكنهم املطالبة بها كام تعترب
القيود املفروضة عىل األشخاص ذوي اإلعاقة من طرف البيئة االجتامعية والسياسية انتهاكا لحقوقهم اإلنسانية ومتييزا عىل أساس اإلعاقة.
تم تثبيت وتكريس هذه املقاربة بتبني األمم املتحدة يف  13ديسمرب  2006لالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها
االختياري وهي اول صك حقوقي ملزم خاص بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
وفق املقاربة الحقوقية يجب احرتام الفوارق والنظر إىل اإلعاقة وتعريفها
عىل أساس أنها جزء من االختالف والتنوع البرشي والطبيعة البرشية

التصنيف الدويل لإلعــــــاقة
ساهم التصنيف الدويل لإلعاقة إىل التفكري حول املفاهيم والرؤى جاءت كاستجابة ملطالب الجمعيات واملهنيني إلعادة النظر
يف التصورات السابقة.
التصنيف الدويل يصف اإلعاقة من خالل إصابة الجسد بالقصور ومن ثم من خالل صعوبة أو العجز عن أداء األنشطة الحياتية
اليومية مام يولد حالة عدم التكافؤ.
يصف الشخص وإعاقته بشكل ال يسمح باإلحاطة مبختلف الحواجز والعوامل البيئية واالجتامعية املحيطة.
إن هذا التصنيف يتموقع يف إطار النموذج الفردي لإلعاقة
من مزاياه أنه قطع مع الخلط بني اإلعاقة واملرض

التصنيف الدويل يرشح اإلعاقة وفق الرسم البياين التايل:

قصور

عجز

عدم تكافؤ
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ينبني عىل عنرصين أساسيني هام:
* الحواجز االجتامعية ،الثقافية واملادية
* تعويض املفاهيم السلبية” عجز وال تكـــــافؤ مبفاهيم ومصطلحات
األنشطة واملشاركة.

ﻣﺳﺎر إﻧﺗﺎج اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطر
اﻟﺳﺑب

اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ
اﻟﻣﮭﺎرات
ﻗدرات  .ﻋﺟز

ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﺳﮭﻠﺔ ﺣواﺟز

اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
ﻗﺻور /ﻋدم ﻗﺻور

ﺗﻔﺎﻋل

اﻟﻌﺎدات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ /ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

وضعية اإلعاقة هي عدم التحقيق الكيل للعادات الحياتية آو التحقيق الجزيئ لها .

أنواع العادات الحياتية

أنشطة يومية ،التغذية  ،،العناية بالذات الشخصية و االنشطة االجتامعية .

أمثلة عادات حياتية

إعداد وجمع الطاولة ،مامرسة أنشطة بدنية ،وضع وإزالة األجهزة التعويضية ،مامرسة الجنس ،التسوق.

أدوار اجتامعية,

مسؤوليات ،املشاركة يف أنشطة مجتمعية ...
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
 - 2املــــــــــقاربة الحقوقية:
نسبة اإلعاقة  ./.10 :إىل ./.15
أكرث من مليار شخص يعاين من أحد أنواع اإلعاقة و  200مليون من بينهم يعانون من صعوبات وظيفية كربى .
تشري الدراسة إىل أن النتائج يف مجاالت الصحة و الرتبية و املشاركة االقتصادية مازالت جد ضئيلة وتتزايد الصعوبات لدى الفئات الفقرية و
بالتايل فاإلعاقة تتمركز يف قلب إشكالية التنمية
أشارت الدراسة إىل :
مشاكل كربى فيام يتعلق بالخدمات
متويالت غري كافية
نقص يف الولوجيات
غياب التشاور و املشاركة
نقص يف املعطيات املوضوعية
مستويات دراسية متدنية
مشاركة اقتصادية ضعيفة
نسبة الفقر مرتفعة
نقص يف االستقاللية و املشاركة

أهم التوصيات :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

:تسهيل الولوج لكافة الخدمات العادية
االستثامر يف الربامج والخدمات الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة
تبني اسرتاتيجيات وطنية و برنامج عمل حول اإلعاقة
إرشاك األشخاص يف وضعية إعاقة
تنمية املوارد البرشية
توفري التمويل الكايف و تحسني الولوج االقتصادي
تحسيس املجتمع حول مفهوم اإلعاقة
تطويرعملية جمع املعلومات حول اإلعاقة
تقوية و دعم البحث حول اإلعاقة
رابط موجز التقرير العاملي حول اإلعاقة
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ar.pdf?ua=1

الفصل  48من دستور تونس الجديد
تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل
متييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق يف االنتفاع ،حسب
طبيعة إعاقته ،بكل التدابري التي تضمن له
االندماج الكامل يف املجتمع ،وعىل الدولة اتخاذ
جميع اإلجراءات الرضورية لتحقيق ذلك.
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المناصرة وكسب التأييد
في مجال الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان
الهدف العام :
متكني املشاركني من فهم مسارات املنارصة حول قضايا حقوق االنسان

األهداف الخاصة:
• التعرف عىل االطار النظري عملية املنارصة
• تحديد املراحل الالزمة لتخطيط حمالت املنارصة

المناصرة وكسب التأييد في مجال الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان
مفهوم املنارصة:
هي جهود جامعية منظمة لرتويج قضية أو فكرة من خالل إقناع األشخاص املؤثرين وذوي النفوذ من مسؤولني وصانعي قرار وغريهم
من فئات املجتمع بالقضية) موضوع املنارصة (وحثهم عىل مساندتها من خالل تبنيها والدفاع عنها يف القنوات واملستويات الرسمية
التي يؤثرون فيها .قصد احداث تغيري إيجايب ينعكس عىل مستوى متتع أصحاب الحقوق بحقهم اإلنساين املنتهك من خالل القضية.
األصل االشتقاقي من الالتينية :
			
			
			

 ADمبعنى ”نحو“
 VOCAREمبعنى ”أن أدعو“
”املنارصة إىل“

حل أو اتخاذ إجراء ،عرب جملة من االسرتاتيجيات والتكتيكات
مسار منظّم يهدف إلحداث تغيري ،عرب الحصول عىل موافقة صانعي القرار عىل تبني ّ
واألنشطة .

إقناع

إقرتاح

حشد

ضغط

مرادفات للمنــــــــــــارصة
* كسب الدعم والتأييد.
* املرافعة.
* املدافعة.
* الدعوة.
* الرتافع.
* هناك من يتحدث عن مصطلح « املناضلة».

ملاذا نحتاج للمنارصة وكسب الدعم والتأييد؟
أل ّن الناس:

* يعرفون املشكل ولكن ال يهتمون به
*يهتمون باملشكل ولكن ال يعرفون ماذا يفعلون
* يعرفون ماذا يفعلون ولكن ال يعرفون كيف يفعلون ذلك
* يعرفون كيف يفعلون ولكن ليس لديهم الدعم الالزم للقيام بذلك

أهمية حمالت املنارصة وكسب الدعم والتأييد:
تحدث عملية كسب الدعم والتأييد كلام أراد الناس التأثري عىل صناع القرار يف أي مكان ،وللحملة أهمية خاصة يف املجتمعات الدميقراطية التي
يقف فيها صناع القرار موقف املساءلة أمام املواطنني من خالل آليات املساءلة املختلفة ،فقد يضطر صناع القرار إىل التحرك يف اتجاه معني
استجابة لوجهات النظر والضغوط التي تقع عليهم من قبل القطاعات األخرى يف املجتمع مثل وسائل اإلعالم أو منظامت املجتمع املدين
والجمهور بصفة عامة.
كام تأخذ أهميتها من خالل:
* تغيري سياسة  /قانون أو حل مشكلة معينة.
* التغيري والتأثري يف عملية صنع القرار واتخاذ القرار.
* متكني املواطن العادي

أهداف حمالت املنارصة وكسب الدعم والتأييد:
تهدف عملية كسب الدعم والتأييد للمساهمة يف:
* عملية التغيري االجتامعي.
* تعزيز الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية لألفراد.
* تعزيز املامرسات الدميقراطية للجميع.
* تعزيز املشاركة املجتمعية حيال القضايا والتحديات التي يواجهها األفراد واملجموعات داخل املجتمع.
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* تحسني البيئة القانونية والترشيعية الداعمة لحقوق األفراد واملجموعات.
* التصدي لكل أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان يف املجتمع.
* توفري بيئة اجتامعية وثقافية داعمة لثقافة حقوق اإلنسان.
* تعزيز أو تغيري أو تصويب السياسات والربامج الترشيعية.
* مساعدة من ال صوت لهم للوصول إىل الجهات املسؤولة وايصال صوتهم
تنتهي بتبني الحل املقرتح من طرف صانعي القرار
تبني سياسة
إصدار قانون
اعتامد إجراء اتخاذ قرار
إحداث مؤسسة...

خصائص عمليات املنارصة وكسب الدعم والتأييد:
* وجود قضية إيجابية وعادلة.
* تغيري ميزان القوى ،حيث أن الهدف مساعدة من ليس له صوت أن يصبح له صوت.
* تتضمن عمل سيايس يسهم بإحداث بعض التغيري يف القرارات والقوانني.
* معرفة الطرق املناسبة إلرشاك صاحب القرار وصانع السياسات

املهارات الالزمة لعملية املنارصة وكسب الدعم والتأييد:
* مهارات التفاوض.
* مهارات اإلقناع والتأثري.
* مهارات االتصال والتواصل.
* مهارات بناء الفريق والعمل الجامعي.
* مهارات التخطيط الجيد.
* القدرة عىل تشخيص املشكالت وتحليل األولويات.
* مهارات إدارة االجتامعات.
* مهارات إدارة الوقت.
* مهارة اإلنصات.
* القدرة عىل التفكري واالبتكار.
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أهم املبادئ لحمالت املنارصة وكسب الدعم والتأييد:
 - 1الرتكيز:

* تحديد األهداف.
* تركيز املوارد والطاقات املادية والبرشية
* جمع املعطيات وتوجيه البحوث وعمليات التحليل صوب محور الحملة

 - 2الوضوح:

* التعبري عن األهداف واالسرتاتيجيات بلغة واضحة وتعميمها عىل الجميع.
* ارتباط جميع التحركات باألهداف املنشودة ارتباطًا واض ًحا.
* مراعاة الوضوح يف االتصاالت املتبادلة.

 - 3املصداقية:

* قد ال تقل شخصية حامل الرسالة يف مجال االتصاالت أهمية عن فحوى الرسالة نفسها.
* يجب أن توحي دوافعك بالثقة وأن تعتمد عىل معلوماتك.

 - 4االرتباط بالواقع:

* ارتباط النشاط باألشخاص الذين تود إرشاكهم.
* أن يقدم أو يساعد النشاط حلاً للقضية التي أنت بصددها.

 - 5التوقيت الجيد.

*حسن اختيار التوقيت لتنفيذ الحملة

 - 6االلتزام:

* عدم توقف النشاط الاّ بعد انتهاء القضية.
* تجربة اسرتاتيجيات وآليات مختلفة الكتشاف أكرثها فاعلية

إسرتاتيجيات العمل يف حمالت املنارصة:
ما اإلسرتاتيجية:

حملة كسب الدعم والتأييد مثلها مثل أي نشاط آخر ال بد أن يتم وي َّنفذ من خالل خطط واسرتاتيجيات واضحة .وقد تستخدم املنظمة عند
تنفيذها حملة كسب الدعم والتأييد عددًا متنو ًعا من األدوات مثل :وسائل اإلعالم وأساليب العالقات العامة ،واالتصال املبارش باملسؤولني،
وإرسال الشكاوى االلتامسات ،وعمل البحوث والدراسات ونرش التقارير ،وغريها من األدوات املختلفة لحمالت كسب الدعم والتأييد .كام تقوم
املنظمة بالعديد من األنشطة أثناء حملة كسب الدعم والتأييد ،مثل :الزيارات ،واملؤمترات واللقاءات العامة ،وأعامل الكتابة والنرش .ويف ظل
تعدد هذه األنشطة واألدوات،
تحتاج املنظمة التي تتبنى حملة كسب الدعم والتأييد ،إىل وجود إسرتاتيجية عامة تنظم جميع مكونات هذه الحملة.
ومن األخطاء الشائعة يف الكثري من حمالت كسب الدعم والتأييد عدم التناغم والتنسيق بني استخدام األدوات املختلفة للحملة ،وعدم
الرتاكم يف التأثري؛ والسبب الرئيس لحدوث هذه األخطاء عدم وجود اسرتاتيجية واضحة للمجموعة يف حملة كسب الدعم والتأييد التي تقوم
بها.
وميكن تعريف اإلسرتاتيجية بأنها :الرؤية العامة لخطة التحركات التنظيمية الهامة ،ومدخل التأثري عىل صنع القرار ،واألدوات التي تستخدم يف
تحقيق أهداف حملة كسب الدعم والتأييد وتحقيق رسالتها» وبالتايل فاإلسرتاتيجية هي نظرة متكاملة توضع بشكل متعمد ،ومن خاللها يتم
تحديد نقاط متيز املنظمة القائدة لحملة كسب الدعم والتأييد ،كام تتعامل مع التحديات املختلفة واملخاطر التي تواجه الحملة يف طريقها.

ملاذا اإلسرتاتيجية؟
االسرتاتيجية يف حمالت كسب الدعم والتأييد رضورة وليست رفاهية تنظيمية ،وميكن تلخيص أهم فوائد وجود االسرتاتيجية فيام يأيت:
م للتنسيق بني املكونات املختلفة للحملة ،فال يحدث التضارب أو التناقض بينها.
وجود اإلسرتاتيجية مه ّ
االسرتاتيجية متنع التعارض والتضارب بني نتائج األنشطة املختلفة.
اإلسرتاتيجية تحمي املنظمة التي تتبنى حملة كسب الدعم والتأييد من مخاطر الحملة.
38

المناصرة وكسب التأييد في مجال الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان
تهتم اإلسرتاتيجية يف حملة كسب الدعم والتأييد بالنتيجة النهائية للحملة ،وبالتايل تجنب املنظمة اإلحساس باليأس والفشل ،وتساعدها عىل
املرور من فرتات اإلحساس بعدم الفائدة.
تحمي اإلسرتاتيجية املنظمة من االنحراف عن طريقها أثناء حملة كسب الدعم والتأييد ،مهام كانت هناك دوافع قوية لهذا االنحراف.
تساعد اإلسرتاتيجية قادة حملة كسب الدعم والتأييد عىل توقع األحداث القادمة ،واالستعداد ملجابهتها.

أهم اإلسرتاتيجيات الخاصة بحمالت املنارصة:
هناك العديد من اإلسرتاتيجيات املختلفة للعمل يف حمالت كسب الدعم والتأييد ،وميكن للمجموعة أو املنظمة أو الجمعية أن تضع لنفسها
اإلسرتاتيجية التي تناسبها ،ومهام اختلفت اإلسرتاتيجية التي تتبع فالهدف النهايئ ألي حملة منارصة واحد وهو التأثري عىل صانع القرار أو منفذه.
ويف الغالب هناك أربع اسرتاتيجيات أساسية ،وهي:

 - 1إسرتاتيجية التوعية والتثقيف:
املقصود بهذه اإلسرتاتيجية القيام مبجموعة من األنشطة والربامج الرامية إىل التأثري عىل الثقافة املجتمعية والوعي العام ألفراد املجتمع،
والتي من خاللها يتمكن القامئون بالحملة من التأثري يف الجمهور عرب عملية كسب الدعم والتأييد ،ويف مثل هذه الحاالت ميكن تجنب أية أنشطة
أو برامج تعمل عىل املواجهة مع صانع القرار املستهدف من الحملة ،أو منفذ السياسة موضوع الحملة ،ولكنها تصل إىل ذلك عن طريق توعية
الجامهري ،وتفعيل أدوارهم للقيام بالضغط عىل املستهدفني.

 - 2اسرتاتيجية التنسيق والتعاون /الحوار والتشاور
يف بعض األحيان ال يكون تحقيق هدف حملة كسب الدعم والتأييد متوقف فقط عىل موافقة صانعي القرار املستهدفني ،فتبني اسرتاتيجية
التعاون والتنسيق والحوار والتشاور ،ميكن أن تجعل القامئون باملنارصة يؤثرون عىل صانع القرار.
يف حالة اعتامد هذه االسرتاتيجية يعمل القامئون باملنارصة عىل تصميم مجموعة من األنشطة والربامج التي تدخلهم مع الجهة صانعة القرار
يف شكل يبدو وكأنه عمل مشرتك يقوم عىل الحوار والتشاور والتنسيق من أجل إحداث التغيري .وعادة ما ترحب الجهة صانعة القرار بهذه
اإلسرتاتيجية متى كانت لها اإلمكانية للقيام بالتغيري املطلوب لكنها تفتقد إىل القدرة عىل التنفيذ أو اتخاذ املبادرة أو تخاف من ردود فعل
املعارضني أو غريها من مثل هذه الظروف.

 - 3اسرتاتيجية املواجهة:
وهي استخدام الفئة املستهدفة ما متلك من أدوات وأنشطة يف إحداث مواجهة مبارشة مع صاحب القرار وبطريقة املواجهة تؤدي إىل إحداث
التغيري املطلوب مبارشة ،ويف الغالب يتم تبني هذه اإلسرتاتيجية متى تأكدت الجهة املستهدفة لحملة كسب الدعم والتأييد قادرة بالفعل عىل
تحقيق الهدف ،وأنها متتلك الفرصة التخاذ القرار الالزم ،وأيضً ا متى ما تأكدت الفئة املستهدفة أنها متتلك القدرة عىل املواجهة املبارشة مع
صانع القرار ،ويف الغالب ما تكون املواجهة مبارشة بينهم وبني صانعي القرار.

 - 4اسرتاتيجية الدعاوى القانونية:
وهنا ميكن اللجوء إىل طرف ثالث محايد ،هو القضاء ومن ميزات هذه اإلسرتاتيجية أنها توفر الدعم والحامية الالزمة للفئة املستهدفة وتظهر
مدى أهمية القضية موضوع الحملة ،وتبدأ عملية وضع اسرتاتيجية حملة كسب الدعم والتأييد بتحليل األوضاع الخارجية والداخلية للعاملني يف
الحملة وتحديد املوقف بدقة من القضية

كيف ميكن اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة لنا؟
تبدأ عملية وضع إسرتاتيجية حملة كسب الدعم والتأييد بتحليل األوضاع الخارجية (الفرص املتاحة /املخاطر والتهديدات) ،والداخلية (نقاط
القوة ونقاط الضعف) يف املنظمة ورشكائها العاملني معها يف الحملة ،وتحديد املوقف بدقة من قضية كسب الدعم والتأييد ،وهناك بعدين
أساسيني يف تحديد إسرتاتيجية حملة كسب الدعم والتأييد هام:

قوة املنظمة القامئة بالحملة:
عىل املنظمة أن تقدر مدى قدرتها وقوتها عىل تنفيذ حملة كسب الدعم والتأييد ،وعىل العمل بطريقة مبارشة ملواجهة الجهة املستهدفة ،ويف
الغالب قد ترتاوح نتيجة هذا التقييم ما بني أن تكون املنظمة قوية جدًا أو أن تكون ضعيفة جدًا .وعندما تنظر املنظمة إىل تقييم قدراتها ،فإنها
تنظر إىل موقفها بالنسبة للقضية ،وبالنسبة إىل قوة وإمكانيات األطراف األخرى املختلفة وبخاصة الجهات املستهدفة واملعارضني واملنافسني.
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الفرص املتاحة إلحداث التغيري املطلوب يف الواقع العميل:
وهنا تقدّر املنظمة مدى الفرصة املتاحة أمامها لتحقيق نتيجة حملة كسب الدعم والتأييد ،فقد تكون الفرصة متاحة جدًا ،وبالتايل تكون احتاملية
تحقيق إحداث التغيري عالية ،أو أن تكون الفرصة ضعيفة واالحتاملية إلحداث التأثري منخفضة.

الخطوات الرئيسية إلعداد وتنفيذ حمله املنارصة
أ /خطوات اإلعداد
 .1ضبط املشكل وتحليله وصياغة الرؤية االجتامعية
 .2تحديد قضية املنارصة وهي الهدف أو النتيجة التي تسعى املنظمة لتحقيقها من خالل أنشطة املنارصة
 .3جمع املعلومات واملعطيات حول قضية املنارصة
 .4تحديد األهداف والنتائج بعيدة املدى واملتوسطة والقصرية املدى لحمله املنارصة
 .5تحديد وتحليل املجتمع والفئات املعنية بقضية املنارصة بهدف تحديد األفراد أو الجهات التي ميكن أن تؤيد املنارصة (الحلفاء  /الرشكاء)
أو تعارضها (املنافسون  /املعارضون)
 .6تحديد وتحليل الجمهور املستهدف والغايات املر جو الوصول إليها من كل فئة من هذا الجمهور (األوىل) و (الثانوي)
 .7صياغة رسالة املنارصة (املحتوى ،اللغة ،الشكل /القناة ،حامل الرسالة ،الوقت واملكان)
 .8تحديد االسرتاتيجيات واألنشطة التي سوف تستخدم لتحقيق أهداف حمله املنارصة
 .9وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطه املنارصة
 .10تحديد املوارد وإعداد املوازنة الالزمة لتنفيذ أنشطه املنارصة

ب /خطوات التنفيذ
 .1بناء القاعدة الشعبية وتعبئه املجتمع
 .2تشكيل شبكة الحلفاء لدعم القضية
 .3وضع خطة اتصالية استخدام وسائل اإلعالم ومطبوعات لتوعيه لنقل رسالة املنارصة إىل الجمهور
 .4االتصال بصناع القرار
 .5تعزيز جهود التوعية العامة
 .6التعامل مع املعارضة
 .7املتابعة والتقييم
 .8تطبيق الدروس املستفادة وإعادة النظر يف الرؤية االجتامعية

تخطيط مسار املنارصة
من خالل تحديد االسرتاتيجية او االسرتاتيجيات املناسبة ،بناء عىل التحليل (مدى قوة الجمعية أو الشبكة ،الفرص املتاحة للتغيري ،القوى
املتدخلة واملؤسسات واألشخاص ذوي السلطة ،مدى عمق قناعات املجتمع أو مواقف املؤسسات ،)...يتم التفكري بشكل تشاريك يضمن مشاركة
أصحاب الحق يف اقرتاح مسار للتغيري يرتجم اىل أهداف ،ويتم اختيار التكتيكات املناسبة واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف.

األهداف بعيدة املدى:
وهي تكرار األهداف العامة أو النهائية للدعوة فعىل سبيل املثال إذا كانت املنظمة معنية بالتعليم العام فإن الهدف العام البد وأن يكون
القضاء نهائيا عىل األمية ،كام قد يكون أحد أجزاء الهدف العام أو الهدف بعيد املدى للمنظمة هو زيادة الحصة املخصصة للتعليم يف املوازنة
العامة للدولة واعتبار ذلك إحدى القضايا التي يجب طرحها والعمل عىل ترويجها خالل االنتخابات الربملانية أو الرئاسية القادمة.

األهداف املتوسطة املدى:
وهي التي تعكس النجاحات التي ميكن أن تحقق يف منتصف الطريق أو التي تؤدى إىل تحقيق األهداف بعيدة املدى لحملة املنارصة
عىل سبيل املثال ميكن أن ندعو إىل زيادة التمويل املخصص للتعليم وذلك بتعبئة أعضاء املجالس املحلية وكبار املسؤولني لدعم بناء مدارس
جديدة رمبا يكون ذلك من خالل إقناعهم برضورة تخصيص األرايض لبناء املدارس ،وكذلك من خالل إقناع مسؤويل األجهزة الحكومية للضغط
عىل الوزارات وأعضاء الربملان من أجل زيادة التمويل املخصص لهذا املجال أن نقص عدد املدارس مع وجود تأييد شعبي لبناء املدارس
الجديدة ميكن أن يشكل عوامل ضغط مؤثر عىل الحكومة لزيادة ميزانية قطاع التعليم.
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األهداف قصرية املدى:
وهي الخطوات التي يلزم اتخاذها لتحقيق األهداف متوسطة املدى ويتم ذلك من خالل تنظيم املشاركة الشعبية خالل اجتامعات املجالس
املحلية والشعبية خالل اجتامعات املجالس املحلية والشعبية أو كسب التأييد املبديئ للمسؤولني املحليني وأعضاء الربملان .وقد تتضمن
األهداف قصرية املدى األخرى إعداد تقارير توضح الفجوة بني عدد االطفال يف سن املدرسة وبني نسبة امللتحقني بالفعل مبدارس التعليم
األسايس يف منطقه معينه كام تتضمن الحصول عىل فرتة إذاعية أو تلفزيونية أو مساحة يف إحدى الجرائد أو الصحف لعرض قضية املنارصة
وأهدافها
إن وضع أهداف محددة ملعالجه القضايا العامة موضع االهتامم وعالج األبعاد املختلفة ملشكلة ما من شأنه املساعدة عىل تحقيق سلسة من
النجاحات املتواصلة لألعضاء والحلفاء واملعارضني عىل السواء أن النجاحات الصغرية واملتواصلة من شأنها وضع املنظمة دامئا يف أعني
الجمهور ويف بؤرة اهتامم أجهزة اإلعالم املختلفة يف سبيل تحقيق األهداف البعيدة املدى لحملة املنارصة.

صياغة هدف املنارصة يشتمل الهدف العام عىل:
* ما نسعى لتغيريه من برامج وسياسات (قضية املنارصة /املشكلة)
* من سيقوم بهذا التغيري
* ما تكلفته املتوقعة
* ما هي الفرتة الزمنية املتوقعة للتحقيق

يجب أن يكون هدف املنارصة SMART

أن يكون الهدف دقيق ومحدد

أن يكون قابل للقياس

أن يكون قابل لإلنجاز

أن يكون واقعي
أن يكون له إطار زمني
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مقاربة التخطيط القائمة على حقوق
اإلنسان
الهدف العام :
أن يكون مبقدور املشاركات واملشاركني التعرف عىل مسارات التخطيط والربمجة وفق املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان.

األهداف الخاصة:
• التعرف عىل اإلطار النظري ملفهوم املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان
• تحديد العنارص األساسية ملقاربة التخطيط القامئة عىل حقوق اإلنسان.

مقاربة التخطيط القائمة على حقوق اإلنسان
 - 1تعريف املقاربة الحقوقية :
” املقاربة الحقوقية ...تعني أال تصف املوقف من حيث الحاجات أو املناطق التي تحتاج إىل تنمية ،بل من حيث االلتزام بإدراك حقوق األفراد،
مام يمُ َكِّن الناس من املطالبة بالعدالة كحق وليس كصدقة .ويحقق تقنني تلك املطالب التوازن مع القوى األخرى األقل إيجابية .كام يتضمن
مشاركة الناس املبارشة يف صنع القرار املتعلق بتنميتهم أنفسهم».
(جينيف ،ماي )1999
«تركز املقاربة الحقوقية ،عمدا وبوضوح ،عىل تحقيق الناس للحد األدين من الحياة الكرمية (أى تحقيق حقوق اإلنسان) .وتقوم املقاربة
الحقوقية بتحقيق هذا من خالل الكشف عن األسباب الجذرية للتعرض لالنتهاك ،والتهميش وتوسيع نطاق االستجابات».
تعريف موحد للمقاربة الحقوقية
«هى مقاربة حقوقية للتخطيط والربمجة ،تعزز العدالة واملساواة والحرية ،وتتناول قضايا القوى التي توجد يف القلب من جذور الفقر واالستغالل.
ومن أجل تحقيق هذا ،تفيد املقاربة الحقوقية من معايري ومبادئ وأساليب حقوق اإلنسان ،والحراك االجتامعي والتنمية»

ما هى عملية وضع الربامج من منظور حقوقي؟

• تقوم املقاربة الحقوقية لوضع الربامج بدمج معايري ومبادئ النظام الدويل لحقوق اإلنسان يف خطط التنمية وسياساتها وعملياتها.
• «تعني املقاربة الحقوقية وصف املوقف ليس من حيث الحاجات اإلنسانية ،أو املناطق التي تحتاج لتنمية ،وإمنا من حيث
االلتزام باالستجابة لحقوق األفراد.
• مام ميكن الناس من املطالبة بالعدالة كحق ،وليس كصدقة
• يساهم يف تقنني تلك املطالب
• يخلق توازنا ضد القوى األخرى األقل إيجابية
• يتضمن املشاركة املبارشة من قبل األشخاص يف عملية صنع القرارات التي تؤثر يف تنميتهم.
• متد املقاربة الحقوقية املجتمع بأسس معنوية سليمة ميكنهم من خاللها طلب املساعدة ،ومنارصة نظام اقتصادي عاملي يتوفر فيه احرتام
حقوق اإلنسان “وعىل نطاق دويل.
املقاربة الحقوقية تضيف قيمة لعملية التخطيط
• تخلق املقاربة الحقوقية إطار عمل عام ميكن من خالله تنظيم كافة األنشطة وكذلك تحدد هدفا عىل املدى الطويل.
• تحدد املقاربة الحقوقية مسؤوليات حاميل الواجبات ملساءلتهم ومحاسبتهم ،كام تضع املعايري التي ميكن عىل أساها قياس التقدم املحرز.
• تشجع املقاربة الحقوقية عىل اإلصالح القانوين وغريه من أنواع اإلصالح ،مام يخلق احتاملية أكرب لتغيري مستدام.
• تعزز املقاربة الحقوقية من تحليالت أكرث فاعلية وأكرث تكامال.

ما الفرق بني الحاجات والحقوق؟

• الحق هو شئ مكفول يل ملجرد أنني إنسان .وهو ما ميكّنني من العيش بكرامة .ضف عىل هذا أن الحق ميكن مامرسته وتطبيقه أمام الحكومة،
التي تكون ملتزمة به (اعرتافا وضامنا وحامية) .بينام الحاجة ،هي تطلع رمبا يكون رشعياً ،ولكنها ليست بالرضورة مرتبطة بالتزام الحكومة
بتلبيتها ،إذ أن تلبية الحاجة ال ميكن تطبيقها.
لدي»
أنا
«بفعل
الحاجة
ترتبط
• ترتبط الحقوق «بفعل أنا أكون» ،بينام
ّ

كيف تؤثر املقاربة الحقوقية عىل عملية التخطيط؟

• تعالج انعدام املساواة والتمييز يف السلطة/الصالحيات.
• تتعامل مع نقاط الضعف يف أنظمة املساءلة.
• تضع إطارا ُ عملياً وموضوعياً إلدارة االختالفات.
• تسعى إىل تصويب األوضاع عىل أساس إحقاق العدالة االجتامعية واملساواة يف ذلك.

خصوصيات النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف مجال التخطيط

 -1االستناد إىل مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان حسب املواثيق الدولية.
ُ
النهج بالكائنات البرشية كأصحاب حقوق ،ويُحدِّد االلتزامات
يعرتف
 -2تالزم األدوار واالرتباط الوثيق بني املطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات:
ُ
عىل القامئني بالواجبات.
-3الرتكيز عىل املجموعات امله َّمشة والفقرية والتي تتع َّرض للتمييز.
-4السعي إىل اإلحقاق التدريجي لحقوق اإلنسان.
-5األهمية املتساوية لنتائج التنمية ومسارها /التميش.

العنارص األساسية املتفق عليها يف املقاربة الحقوقية

• ت ُقر بااللتزام واملسئولية واملحاسبية كعنارص للتنمية البرشية
• ت ُلزم حامل الواجبات (أولئك الذين يتحملون االلتزام واملسئولية) بتلبية املطالبات املربرة التي يتوجه بها إليهم حاملو الحقوق.
• تؤكد عىل أهمية عملية التنمية بقدر ما تؤكد عىل أثرها.
• تؤسس لرشعية الفهم الدويل.
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ترتكّز املقاربة عىل املبادئ التالية

رضورة تعزيز قدرات
الدولة من اجل ضامن
اعامل حقوق االنسان
وحاميتها

الحاجة اىل اطار
اسرتاتيجي مع متيش
تشاريك شفاف وشامل

يجب ان تتضمن التنمية
تعزيزا الوضاع حقوق
االنسان

تتضمن هذه املقاربة تقييام متزامنا لـــ:

قدرات اصحاب الحقوق

ليتعرفو عىل حقوقهم و يطالبوا
الدولة وباقي اصحاب الواجبات
باقرارها وحاميتها

قدرات القامئني بالواجبات

حتى يكونوا قادرين عىل العمل من اجل
احرتام حقوق االنسان وضامن مامرستها
من الجميع دون متييز او استثناء

املقاربة الحقوقية تعتمد عىل تنمية القدرات :

املقاربة الحقوقية تعتمد عىل تنمية القدرات
احقاق حقوق االنسان واهداف التنمية البرشية
املطالبة بالحقوق
و مامرستها

الوفاء بااللتزامات

تنمية القدرات القامئة عىل حقوق االنسان
السدرات الالزمة
للمساءلة

القدرات الالزمة
للتمكني
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املقاربة الحقوقية تسعى إىل إيجاد إجابات عن أسئلة محورية لتحليل إشكال تنموي.

1

من وقع التغافل عنهم وملاذا؟
من املسؤولون عىل ذلك؟

2

ماهي الحقوق ذات الصلة؟
ماهي الواجبات التي مل ينجز؟

3

من يجب ان يتدخل؟
ماهي حاجياتهم للتدخل الناجع؟
«مامرسات رضورية ومحددة وفريدة من أجل املقاربة من منظور حقوق اإلنسان»

• العمل عىل تقييم قدرة حاميل الحقوق عىل املطالبة بحقوقهم ،وكذلك قدرة امللتزمني بالواجبات عىل الوفاء بالتزاماتهم؛ ثم قم بوضع
االسرتاتيجيات لبناء تلك القدرات.
• العمل عىل مالحظة وتقييم كل من املخرجات والعمليات وذلك بتوجيه من معايري ومبادئ حقوق اإلنسان.
• التأكد أثناء تكوين الربنامج من األخذ يف االعتبار توصيات اللجان واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.
• وبهذه الطريقة ال تضحى املقاربة الحقوقية مجرد غاية إلدراك وسيلة ،بل باألحرى تكون عملية تطبيق تلك الحقوق تجسيدا إلدراك حق
الشخص كذلك.
• العمل عىل تحديد املطالب الحقوقية لدى حاميل الحقوق والتزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة الواقعة عىل امللتزمني بالواجبات ،وكذلك
أسباب عدم إدراك تلك الحقوق.

مراحل التقدم نحو الربمجة القامئة عىل حقوق اإلنسان

 1جمع املعلومات 2تحديد املشكل 3التحليل السببي  :تحليل العالقة 4تحليل منوذج األدوار 5تحليل القدرات 6ردم الفجوات يف القدرات 7-من التحليل إىل الربمجة :التخطيط للنتائج وتحديد الربامج واألنشطة وتصميمها.

...ادماج معايري ومبادئ حقوق االنسان يف
جميع مراحل عملية الربمجة
التقييم و التحليل
تحديد املشاكل واالولويات
التحليل السببي
التخطيط للربنامج وتصميمها

املتابعة والتقيم

التنفيذ
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جمع املعلومات حول مشاكل التنمية واملؤرشات ،والسياسات
والخطط من خالل املسوح ،ووثائق االبحاث والتقارير الوطنية
والدولية وتقارير املجتمع املدين وكل املصادر املوثوقة املتاحة

التمرس عىل املقاربة القامئة عىل
حقوق اإلنسان

تحديد املشكل من ضمن اشكاليات التمية

خطوة بخطوة
مراحل البدء يف تطبيق املقاربة القامئة
عىل حقوق اإلنسان؟

تحليل اسباب املشكل
والروابط بينها

تقيم/تحليل الوضع :
مع وتحليل البيانات

تحليل عىل
ثالث مستويات

التحليل السببي

ملاذا ؟ ماهي الحقوق ذات
الصلة؟

تحليل االدوار

من هم املعنيون ؟

تحليل القدرات
والفجوات

ما الذي ينقصهم للتح ّرك ؟
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 - 2مراحل تطبيق املقاربة يف التخطيط

 .1استخدام النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف جمع املعلومات
ما هي املعلومات املطلوبة:

• الوضعية املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية.
• املعلومات املص َّنفة وفقاً لألُسس املعيارية لعدم التمييز:الجنس ،والعمر ،ومعلومات عن املناطق الريفية والحرضية...

مصادر املعلومات:

• االعتامد عىل املعلومات والتقييامت والتحاليل الوطنية.
• تن ّوع املصادر مبا يف ذلك املعلومات املستقاة من اآلليات الدولية ،واإلقليمية والوطنية لحقوق اإلنسان...

 .2تحديد املشكل

عملية تشاركية وشاملة وتتَّصف باملسا َءلة ومراعاتها ملختلف الجوانب ذات الصلة
يتطلَّب تحديد املشكل تقييمه قبل صياغته كأحد قضايا حقوق اإلنسان

 )1الغاية من التقييم :تشخيص التحدِّيات األساسية التي تواجه حقوق اإلنسان والتنمية :ماذا يحدث؟ مع من يحدث؟ وأين يحدث؟
مثال :نسبة عالية من املواد الكيمياوية يف املياه الجوفية ببعض املناطق.

 )2الخصائص املميِّزة ألي تح ٍّد من تحديات التنمية:

يجب التعبري عن التَّحدي كأحد قضايا حقوق اإلنسان.
• يُصاغ التحدِّي بأسلوب ُمركَّز عىل الناس :.حق السكان يف مياه نق ّية

 .3التحليل السببي Causis Analysis

تقنية للتع ّرف عىل أسباب مشكل ما وتحديدها بهدف بلورة حلول لها
التحليل السببي هو املرحلة أساسية يف التخطيط القائم عىل مقاربة حقوق اإلنسان والترصف حسب النتائج.
ميكن تشخيص مشكل وأسبابه من خالل شكل شجرة .

التحليل السببي  :ملاذا؟
احد تحديات التنمية  /عدم احقاق الحقوق
االسباب املبارشة :
الوضع والتاثريات املبارشة عىل اصحاب الحقوق
االسباب التحتية :
الخدمات ،امكانية الوصول ،املامرسات ،الربامج واالسرتاتيجيات...
االسباب الهيكلية  /االساسية :
املجتمع ،املرجعيات الثقافية ،السياسات ،املوارد...

األسباب املبارشة  :املتصلة بوضعية األشخاص مقابل حقوقهم.
األسباب التحتية  :املتصلة بالخدمات مدى توفرها (املؤسسات) ،إمكانية االنتفاع بها  ،نوعيتها ،بالربامج ،باملامرسات...
األسباب الهيكلية  :املتصلة باملستويات األساسية التالية :املرجعية القيمية ،الخلفيات الثقافية ،السياسات ،التشاريع ،االختيارات
االسرتاتيجية(منوال التنمية مثال)...
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مثال عن التحليل السببي

بروز
املشكل

االثر

االسباب
املبارشة

ارتفاع سوء تغذية ووفيات
االطفال يف...

التغدية غري
السليمة

املرض

خدمات صحية غري كافية
ومحيط ملوث

رعاية ارسية للطفل غري
مالمئة
مراقبة املوارد  +الهيكلة
التنظيمية واملؤسسية

السبب

االسباب
التحتية

امن غذايئ غري متوفر
بامستوى الكايف

اسباب
هيكلية

التوجهات السياسية
واالقتصادية والثسافية

 - 3التحليل السببي يف املقاربة الحقوقية يتطلب :
 ترشيك جميع االطراف يف التقييم والتحليل وبناء التوافق بناء الدعم واالنخراط بتشجيع املشاركة والشفافية الغوص يف األسباب واألبعاد وتصنيفها تطوير نظرة شمولية للمشاكل الغوص يف األسباب واألبعاد وتصنيفها تحديد الفجوات واالتجاهات السلبية التي عادة ما تحجبها املعدالت الوطنية واإلنجازات... تحليل األدوار والواجبات وحسن فهمها. تسمح بفهم أحسن ملوازين القوى.تحديد نوع وحجم وخصوصيات التدخالت لتدعيم قدرات أصحاب الحقوق والقامئني بالواجبات.
 - 4تحليل مناذج األدوار
 تحليل املسؤوليات واملطالبات والعالقة بني أصحاب الحقوق والقامئني بالواجبات .يحدد أصحاب الواجبات ومسؤولياتهم يف مجال إعامل واحرتام وحامية الحقوق.
يحدد أمناط العالقات بينهم .
 -ميكن أيضا لصاحب الواجب أن يكون صاحب حق يف املستوى املوايل

املقاربة الحقوقية تعتمد عىل الرفع من قدرات أصحاب الحقوق والقامئون بالواجبات
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القامئون بالواجبات

اصحاب الحقوق

 الدول يف املقام االول يف بعض الحاالت ،توجد التزامات محددةعىل عاتق االفراد.
 يتحمل االفراد والكيانات الخاصة مسؤولياتعمومية تجاه املجتمع املحيل الحرتام
حقوق االخرين.

كل فرد سواأ كان رجال ام امراة ام طفال،
ينتمي اىل اي عرق او اىل جامعة اثنية او اىل
حالة اجتامعية
الجامعات اىل حد ما

تحليل مناذج األدوار « :من ؟ »

راجع ما تنص عليه معايري حقوق اإلنسان
بالنسبة إىل أصحاب الحقوق وواجباتهم

 أصحاب الحقوقم أصحاب الحقوق؟
َ -م ْن ُه ْ

كل
راجع أيضاً ماهية األدوار املتوقَّعة من ٍّ
من أصحاب الحقوق والقامئني بالواجبات
يف القوانني واإلجراءات والسياسات الوطنية

 القامئون بالواجباتم القامئون بالواجبات؟
 -م ْن ُه ْ

تحليل مناذج األدوار واملسؤوليات
مثال  :لكل األطفال الحق يف الحصول عىل تعليم ذو
جودة ونوعية لألطفال
 الوالدان مسئوالن عن تأمني فرص التعليم ألطفالهم، املدرسني مسئولني، عىل املجتمعات مسئولية دعم البيئة املدرسية وعىل الحكم املحيل مسئولية إدارة املوارد، وكذلك اإلدارات الحكومية عليها أن متد املدرسني بالتدريبواملواد التدريبية الالزمة.
 وعىل الحكومة نفسها مسئولية ضامن الحصول عىل املواردوتخصيصها
 -وعىل املؤسسات املالية الدولية مسئولية أال تفرض القيود

اصحاب الحق

الطفل

العائلة

املدرسة

قائم بالواجب

املدرسة
الوزارة
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 - 5تحليل القدرات ،تحليل الفجوات يف القدرات

تعريف القدرة

 هي املستلزم األسايس ليك يكون القامئني بالواجب قادرين عىل اإليفاء بالتزاماتهم (االحرتام ،الحامية واإليفاء) وليك يتمكن أصحابالحق من املطالبة بحقهم
 -تتشكل القدرة من عنارص محددة ال بد من تحليلها لتحديد اإلحتياجات يف مجال تطوير القدرات

تحليل القدرات

عنارص القدرة :
 املسؤولية/التحفز/القيادة السلطة والنفوذامكانية الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها
 -التواصل واألدوات اإلتصالية

الفجوات يف القدرات :

املعرفة
املسوولية  /الدفاعية  /القيادة
السلطة
امكانية الوصول اىل املوارد والسيطرة عليها
الفجوات يف االنظمة الوطنية لحامية حقوق االنسان

تنمية القردات ليست عملية فنية فحسب ،بل هي
عملية تستلزم التغيري اليايس واملجتمعي والقانوين
واملؤسيس ايضا.

تستطيع هيئات املعاهدة واالجراأت الخاصة
تحديد الفجوات يف القدرات

تحليل الفجوات يف القدرات للقامئني/ات بالواجب
• أوال :تحديد وتصنيف القامئني بالواجب (قطاع حكومي أو غري حكومي) وما هي طبيعة مسؤولياتهم :إحرتام حقوق اإلنسان ،حاميتها ،تحقيقها).
إثره تحليل أدوارهم بالرجوع إىل املسؤوليات املناطة بعهدتهم.
• ثانيا :تحليل الفجوات بالرجوع إىل العنارص التالية:
 فهم املشكل والحقوق املضمنة املطالب بها (املعرفة) املوارد الرضورية للمطالبة بالحق (مالية ،تقنية ،برشية) الئحة املخاطر املحتملة من جراء املطالبة بالحق التحفز واملواقف والسلطة (املسؤولية). -القدرة االتصالية والوصول إىل املعلومة واستعاملها
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خالصة :
خصائص املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف مجال التنمية
 - 1االستناد إىل مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان حسب املواثيق الدولية يف كل مراحل الربمجة
 - 2تالزم األدوار واالرتباط الوثيق بني املطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات.
 -3الرتكيز عىل املجموعات امله َّمشة والفقرية والتي تتع َّرض للتمييز.
 -4السعي إىل اإلحقاق التدريجي لحقوق اإلنسان
-5األهمية املتساوية لنتائج التنمية ومسارها
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االستعداد للتدريب

االستعداد للتدريب
األهداف من التدريب عىل مستوى السلوك واملهارات :
سيتمكن املشاركون واملشاركات من اكتساب مجموعة من املعارف واملهارات الالزمة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بحقوق اإلنسان
من اجل تقليص الفوارق ،هي:
• مهارات تنشيط املجموعات.
• مهارات تخطيط وإعداد جلسات تنشيطية/تحسيسية.
• مهارات تنفيذ جلسات تنشيطية ،إرشادية وتوعوية.
• مهارات االتصال والتواصل.
• مهارات التحليل والتفكري الناقد.

االستعداد للتدريب
 - 1مدخل أسايس ملفهوم التدريب

 : 1-1التدريب

هو جهد تنظيمي مخطط يهدف لتسهيل اكتساب املشاركات واملشاركني املهارات املرتبطة بالعمل و الحصول عىل املعارف التي تساعد عىل
تحسني وتطوير األداء وتغيري السلوكيات واالتجاهات بشكل ايجايب وبناء مبا يخدم أهداف املنظمة.
أما التعليم فهو عملية تنمية معرفية للفرد ال تحتاج إىل
هدف وظيفي محدد ومن خاللها يتم تنمية القدرات
الفكرية والتطبيقية بشكل عام.

 : 1-2تعليم الكبار

تعليم الكبار هو ذلك النشاط املخصص للكبار ،أو املجهود الذي يبذله الفرد من أجل النمو الذايت والهادف ،وهو ميارس دون ضغوط رسمية
وال يكون مرتبطا بشكل مبارش بوظيفة .عندما بدأ تعلم الكبار بصورة منظمة يف الربع األول من القرن العرشين كان النموذج الوحيد أمام معلمي
الكبار هو منوذج تعليم الصغار ،وكانت النتيجة أنه حتى وقت قريب كان يتم تعليم الكبار كام لو أنهم أطفال .إال أن التجارب أثبتت أن الكبار
يتعلمون بشكل أفضل إذا اشرتكوا بأنفسهم يف تحديد متى وكيف وماذا يتعلمون .كام أظهرت عدة دراسات أن الكبار يف الحقيقة يندمجون
يف التعلم بإرادتهم خارج نطاق التعلم الرسمي أكرث من اندماجهم يف الربامج التوجيهية وأنهم يف الحقيقة أيضا يوجهون أنفسهم بأنفسهم
كمتعلمني.
تعليم الصغار هو ذلك النشاط الذي يتم فيه وضع
املسؤولية كاملة يف أيدي املعلم ليقرر من يتعلم ،وماذا
ومتى يجب أن يتعلم؟ يكون دور التالميذ يف منوذج تعليم
الصغار هو دور املستقبل الخاضع لتوجيهات املعلم وما
يتلقاه من معلومات.

ماذا نعرف عن الكبار كمتعلمني:
أ) يحتاج الكبار إىل معرفة ملاذا يتعني عليهم تعلم شيئا معني.
ب) لدى الكبار حاجة عميقة ألن يوجهوا أنفسهم بأنفسهم.
ج) عادة ما يشكك الكبار يف املعلومات املقدمة لهم ويكونون ناقدين لها بحكم تجاربهم
د) الكبار لديهم حجم أكرب ونوعية مختلفة من الخربة عام ميتلكه الصغار ويرغبون يف توظيفها

مجموعات الكبار هي إذا
مجموعات غري متجانسة مام
يتطلب اهتامما أكرب بالتعلم
والتوجيه الفردي.

 - 2دورة حياة التدريب

 : 2-1تقدير االحتياجات التدريبية:

• هي العملية التي يتم بها تحديد وترتيب االحتياجات التدريبية واتخاذ القرارات ووضع الخطط بشأن تلبية هذه االحتياجات.
• تحديد الفئة املستهدفة بالتدريب.
• تعريف وتحديد االحتياجات.
• قياس مستوى القصور ومعوقات األداء.
• ترتيب االحتياجات حسب األولوية.
• تحديد أهداف التدريب بناء عىل نتائج تقدير االحتياجات.

 : 2-2املعلومات الهامة التي يوفرها تقدير االحتياجات التدريبية :

• تحديد نوع التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب.
• تحديد املحتوى.
• الجدول الزمني لألنشطة التدريبية.
• املوارد املطلوبة للتدريب (مواد برشية ،مالية ... ،الخ)
• اختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب املناسبة.
• معرفة مستوى االحتياج

هناك مشكلة حقيقة تظهر عند قياس فجوة القدرات وذلك
بسبب صعوبة تحديد املستوى الحايل للمعارف ،املهارات
واالتجاهات لشخص ما كليا أو جزئيا ،لتسهيل هذا ا ألمر
فإن هناك ( )5مستويات ميكن استخدامها لوصف مستوى
شخص ما.
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 :2-3ما هي األدوات الالزمة لتحديد االحتياجات بدقة؟

• استامرة
• مقابالت
• املالحظة
• التقارير

االحتياجات
غري امل ُ ْد َركَة

االحتياجات
امل ُ ْد َركَة

كام يجب التنبه إىل أن املتدربني قد يدركون جزءا من احتياجاتهم بينام ال يدركون جزءا آخر ،إما بعدم درايتهم بها أصال (مثال ال يدرون بوجود
مقاربة منهجية إلدماج حقوق اإلنسان والنوع االجتامعي يف التخطيط االسرتاتيجي أو بوجود اتفاقية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) أو لسوء
تقديرهم الحتياجهم (مثال أن يعتقدون بكفاية قدراتهم التواصلية حول املوضوع).
معرفة املتدربني واملتدربات متكننا من :
• املعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة للشخص ليقوم باملهمة بفعالية
• املعارف واملهارات واالتجاهات الحالية
• االحتياجات
• القدرات والتجارب
من هم
عددهم.
الجنس.
املستوى العلمي.
ماذا يعملون؟
تصنيفهم الوظيفي.
هل لدى أحداهن/هم
إعاقة؟ نوعها؟ درجتها؟

ملاذا هم هنا ؟
هل هي املرة األوىل
التي يتابعون فيها
برنامج تدريبي ؟
ماهي احتياجاتهن/
هم ؟

املعرفة
املهارات
اإلتجاهات

االهداف
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 - 3مخطط العملية التدريبية/التنشيطية :

البيانات واملخرجات

املراحل
تقييم االحتياجات التدريبية/التنشيطية

• بيانات عن األداء الحايل.
• بيانات عن املستوى الحايل للفئة املستهدفة (من ناحية مستوى
املعرفة واملهارات واالتجاهات املوجودة بالفعل).
• بيانات عن األداء املستهدف والنتائج املتوقعة.

تصميم التدريب/التنشيط

• األهداف التدريبية/التنشيطية.
• املحتوى :املعارف واملهارات واالتجاهات املطلوبة لتحقيق
األهداف واألداء املستهدف.
• خطوط التدريب/التنشيط العامة.

إعداد مواد التدريب/التنشيط

• مواد املشاركني/ات.
• مواد املدربني/املنشطني (خطط الجلسات ووسائل التدريب/
التنشيط املساعدة).
• مواد التقييم.

تنفيذ التدريب/التنشيط

• تقديم برامج التدريب/التنشيط من خالل األساليب.
• متابعة تنفيذ برامج التدريب/التنشيط للتأكد من فاعليتها
وتحقيقها لألهداف املرسومة.
• تحقيق األهداف التدريبية/التنشيطية.
• بيانات عن مستوى رضا املشاركني/ات عن الربنامج التدريبي/
التنشيطي.
• بيانات عن درجة التحصيل واالستيعاب والتعلم.
• بيانات عن تطبيق الربنامج التدريبي/التنشيطي يف مكان العمل
بعد انتهاء الربنامج.
• بيانات عن تأثري التدريب عىل تحسني األداء.

تقييم التدريب/التنشيط

 – 4مسار تخطيط جلسة تنشيطية تدريبية /توعوية :

 4-1-التعارف

• املنشط :قدم/ي نفسك.
• الفئة املستهدفة :دع/ي كل مشارك/ة يعرف عن نفسه/ا وبطريقته/ا (إن مل يكن هناك أنشطة تعارف).
• تعريف الجلسة :قدم الجلسة ،موضوعها ،الهدف منها ،وتأكد من أن الجميع عىل دراية مبا سيدور خالل الجلسة ،وذلك لضامن فرص مشاركة
كل املشاركني/ات.
• مسار الجلسة :تعريف املشاركني/ات بالطرق التي سيتم اعتامدها خالل الجلسة ،واملعينات املستخدمة.

 4-2-تنفيذ خطة الجلسة

• عليك أن تقرر/ي كيف ستعرض/ين؟
• ما هو املدخل األنسب (التعارف ،التوقعات ،األهداف ،القواعد)؟
• ما هي الطريقة التنشيطية التي ستستخدم؟
• ما هي املعينات املساعدة؟
• صمم/ي جلستك يف خطوات.
• كيفية إجراء كل خطوة.
• الوقت املخصص لكل خطوة.
• حدد/ي أدوات التقييم التي ستستخدم/ين يف نهاية الجلسة.

 4-3-كيف نعد لجلسة؟

خطوات إعداد وإدارة جلسة :

 .1ما هو املحتوى؟
 .2ما هي الطرق واملعينات واألنشطة؟
 .3من هم املشاركون/ات؟
 .4كم هو عددهم؟

 .5ما هي درجة معرفتهم باملوضوع؟
 .6متى سيكون التنشيط؟
 .7أين هو املكان؟
 .8ما هي التجهيزات التي سنحتاجها؟

تذكر /ي جيدا :

 .1أن الوقت له أهمية بالغة.
 .2أن تحدد بالتفصيل وقت كل خطوة من
خطواتك.
 .3أن تسمح(ي) باملناقشة ،وتقبل األفكار حتى لو
بدت غريبة.
 .4أن تعطي الفرصة للجميع للمشاركة.
 .5أن تحرتم(ي) آراء كل املشاركني/ات.
 .6أن تحرض(ي) بشكل جدي ،وال تنىس أن كل
ساعة تنشيط/تدريب/تحسيس تحتاج لثالث
ساعات تحضري.
 .7لخص(ي) نتائج الجلسة.
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 -4 4تحديد األهداف:

• يتم صياغة أهداف التدريب بالشكل الذي يوضح األشياء التي سيكون املتدرب قادرا عىل أدائها بانتهاء الدورة التدريبية .وعند ترجمة االحتياجات
التدريبية إىل أهداف هناك ثالثة مجاالت يجب الرتكيز عليها:

املعارف

االتجاهات

املهارات

خصائص األهداف التدريبية:
 .1الواقعية
 .2الوضوح
 .3التحديد
 .4ميكن مالحظتها والتأكد منها
 .5ميكن قياسها
 .6صياغتها من وجهة نظر املتدرب(ة) وليس املدرب(ة)
ان يكون الهدف دقيقا ومحددا

Spécific

S

ان يكون قابال للقياس

Measurable

M

ان يكون قابال لالنجاز

Achievable

A

ان يكون واقعيا

Realistic

R

ان يكون له اطار زمني

Time

T

معايري وضع األهداف :
بعض األمثلة لصياغة الهدف العام من الجلسة آو الدورة تدريبية:
• بنهاية الدورة  /الجلسة يكون املتدرب/ة قادرا عىل
• يف نهاية هذه الدورة سيكون مبقدور املشاركني /ات أن
• يف نهاية هذه الدورة سيتمكن املشاركون/ات من
األهداف اإلجرائية  /الخصوصية:
يتم تقسيم الهدف (لدورة أو الجلسة) إىل جملة من األغراض املفصلة (معرفية ومهارية وسلوكية) وعندما تتحقق مجموعة األهداف اإلجرائية
الخصوصية يتحقق الهدف العام من الجلسة.

املعارف

بالنسبة لألهداف املعرفية ميكن استعامل املصطلحات التالية:
يحلل -يذكر -يوضح -يقارن -يحدد -يصف -يفرق -مييز -يرشح -يعرب -يسمي -ينظم -يدرج -يسجل -يكتب -يعرف.

املهارات

بالنسبة لألهداف التي تهم املهارات ميكن استعامل املصطلحات التالية:
يجمع -يستخدم -يبني -يصمم -يناقش -يرسم -ينفذ -يصلح -يركب -يصيغ -يقيس -يعالج (بيانات) -يظهر -يطبق.

االتجاهات

بالنسبة لألهداف التي تهم االتجاهات والسلوك ميكن استعامل املصطلحات التالية:
ينقل -يوافق -يسمح -يختار -يتعاون -يتقيد -يدافع -يشجع -يساعد -يويص -يشارك -ينصح.
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 : 5 - 4منوذج الستامرة تخطيط جلسة تنشيطية/تدريبية/توعوية
 األهداف الفرعية للجلسة: عنوان الجلسة: الطرق التنشيطية /التدريبية املستخدمة: الزمن املقرر: املعينات املستخدمة: اسم املنشط/املدرب/امليرس/ة: خطوات التنفيذ ،مع تحديد مدة كل خطو ٍة: التاريخ واملكان: -هدف الجلسة:

مالحظات املنشط/املدرب/امليرس/ة :
............................................................................................................................................................................................................................................................

الرتتيب املنطقي للمحتوى

من العام إىل الخاص.
من املعلوم إىل املجهول.
من النظري إىل العميل.
من السهل إىل املعقد.
التسلسل الزمني.

التقسيم

التمهيد.
املقدمة.
جوهر املوضوع.
تلخيص النقاط الرئيسية ،ثم الختام.

 - 5بعض طرق التنشيط /التدريب /التحسيس :
 : 5-1املحارضة :
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الندوة املوجهة:

التنشيط الفكري :

مجموعة تنشيط األفكار:

دراسة الحالة :
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متثيل األدوار :

البيان العميل :

العوامل املؤثرة عىل اختيار األساليب التدريبية
عوامل إنسانية:
• املدرب/املنشط/ة
• املشاركون/ات
• البيئة

األهداف:
• معارف
• مهارات
• اتجاهات

األهداف:
• معارف
• مهارات
• اتجاهات

املحددات الزمنية واملادية:
• الوقت
• التمويل
• املساعدات التدريبية

مبادئ التعلم:
• التحفيز.
• املشاركة الفعالة.
• الفروق الفردية.

• التتابع والهيكلة.
• إرجاع األثر.
• نقل الخربات الشخصية.
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تذكر/ي أن االشخاص ذوي االعاقة يحتاجون لرتتيبات تسيريية معقولة !

• قراءة الرشائح كاملة وبتأن،
• كتابة ما يقرتحه األشخاص ذوي اإلعاقة بأمانة،
• التحدث مبارشة إىل الشخص ذو اإلعاقة وليس من خالل املرافق،
• لجذب انتباه الشخص الذي لديه إعاقة سمعية من املحبّذ االستعانة مبختص يف لغة اإلشارات أو عىل األقل الرتبيت عىل كتفه
والنظر مبارشة إىل الشخص والحديث بوضوح وببطء وبنربة عادية لتحديد ما إذا كان الشخص ميكنه قراءة الشفاه ،فليس كل
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يستطيعون قراءة الشفاه،
• بالنسبة لذوي اإلعاقة البرصية من املح ّبذ كتابة كل الوثائق بالربايل
• مكان اإلقامة والتدريب يستجيب ملعايري الوصول والنفاذ والولوج بالنسبة
• قاعة تستجيب ملعايري الوصول والنفاذ والولوج بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
• تستجيب ملعايري الوصول والنفاذ والولوج بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة

• من املهم وضع مؤرشات لتقييم الجلسة او الدورة
• ميكن اعتامد وسائل تقييمية خالل الجلسة (مثال نتائج عمل املجموعات/نتائج التمرين)
• ميكن اعتامد وسائل الحقة (استامرة ،جولة تقييمية ،أسئلة ،عمل يطلب انجازه الحقا)
• ال تقترص عىل تقييم مدى اإلعجاب بالجلسة أو الجو العام أو االستمتاع!!!!!
 - 7إدارة املجموعة :بعض أمناط الشخصيات :
نصادف داخل قاعات التدريب/التنشيط أمناطاً عديدة من املشاركني/ات ،ويجدر باملدرب/املنشط/ة أن ينتبه لها ويحاول التعامل معها بفعالية
الن الهدف النهايئ هو إشباع احتياجات املشاركني/ات واالستجابة إىل أسلوبه يف التدريب/التنشيط.
وهناك تصنيفات عديدة ألمناط املشاركني/ات نقدم منها النامذج التالية:

 -1املشارك/ة الصديق/ة اإليجايب/ة ،ويختص بالتايل:

• يرحب باملدرب/املنشط/ة ويقدم له نفسه .
• يبادر مبساعدته/ا عند الحاجة.
• ينقل إليه/ا رأي بقية املشاركني/ات بصدق وموضوعية.
• يثني عىل جهود املدرب/املنشط/ة.
كيف تتعامل/ين معه/ا :
• حاول االقرتاب منه/ا مع الرتحيب مبشاركته/ا.
• تعرف منه/ا عىل ردود أفعال املشاركني/ات.
• استثمر اندفاعه/ا واحرتامه/ا لك يف دعم األنشطة الصعبة.

 - 2املشارك/ة الغامض/ة العدايئ/ة ويختص بالتايل:

• غري واضح .
• مستاء معظم الوقت.
• نظراته/ا حادة مبارشة توحي إليك بالعدوانية.
• رسالته/ا الخفية إليك :يرجى عدم االقرتاب أو توجيه األسئلة.
• لديه/ا قدرة عالية عىل ارتداء قناع العلم واملعرفة .
• ال مييل إىل املواجهة املبارشة.
• أساليبه/ا الهجومية سببها إحساسه/ا الداخيل بعدم املعرفة أو خوفه/ا من ظهور نقاط ضعفه/ا أمام بقية املشاركني/ات.
• يرفض املشاركة مع بقية املشاركني/ات يف التامرين خوفا من التعرف عىل مستواه/ا الحقيقي.
• كثري االستئذان والخروج من القاعة بحجة أن ما تقوله معروف وغري مفيد.
كيف تتعامل/ين معه/ا:

املرحلة األوىل:

• تبادل معه النظرات الحادة.
• وجه إليه/ا أسئلة محددة واطلب منه/ا اإلجابة عليها.
• تعرف عىل خرباته/ا السابقة بالنسبة ملوضوع التدريب/التنشيط ،وذلك بالتعرف عىل نتائج أعامله/ا يف التامرين الفردية والجامعية .وإن مل
يستجب لك انتقل إىل املرحلة الثانية.

املرحلة الثانية

• ال تنظر إليه/ا .
• تجاهله/ا حتى ال يشعرك باإلحباط.
• حول األسئلة التي يطرحها ويشعر أن بها تحد إىل املجموعة لإلجابة عليها.
• واجهه/ا بالنتائج الضعيفة التي حصل/ت عليها.
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 - 3املشارك/ة االجتامعي/ة املرح/ة ويختص بالتايل:

• متفائل/ة ومرح/ة بحيث أنه/ا يكرس حدة امللل والروتني التي تظهر أحيانا بالجلسة.
• شخصيته/ا جذابة بحيث يلتف حوله/ا املشاركون/ات.
• مييل أحيانا إىل املحادثات الجانبية.
• يقبل عىل األنشطة االجتامعية.
• قد يتامدى أحيانا يف املرح فيحول اللقاء إىل هزل يف بعض اللحظات.
كيف تتعامل/ين معه/ا :
• استثمر قدرته/ا عىل املرح يف تنشيط املجموعة وزيادة رغبتهم يف التدريب/التنشيط.
• فوض إليه/ا بعض األنشطة الجامعية الصعبة التي تحتاج إىل وقت كبري لتنظيمها.
• اشرتك معه/ا يف بعض األنشطة االجتامعية التي يقرتحها.
• حدد له/ا إطارا ً عاماً للمرح مبا ال يخرجه عن رسميات العمل التدريبي/التنشيطي.

 - 4املشارك/ة الصامت/ة امللتزم .ويختص بالتايل:

• ال يفضل املقاعد املواجهة للمدرب/املنشط/ة بل يختار األماكن الجانبية يف القاعة.
• ال مييل بالتحدث مع املدرب/املنشط/ة أو املشاركني/ات.
• ينفذ التعليامت حرفياً.
• مشاركته/ا يف العمل الجامعي محدودة ويهرب من قيادة املجموعة.
• يرتك القاعة يف نهاية اليوم التدريبي/التنشيطي دون كالم أو سالم.
كيف تتعامل/ين معه/ا :
• ال تنظر إليه/ا كثريا .
• حاول االقرتاب منه/ا يف فرتات الراحة.
• وجه إليه/ا أسئلة مبارشة ولكن ال تتوقف عنده/ا كثريا وال تنظر إليه/ا عند اإلجابة.
• عندما يبادر بالحديث أو توجيه سؤال رحب مبا يبديه ،وكرر اإلشادة به/ا ليشعر بأهمية ما قام بطرحه ،وينشط بتكرار الحديث.

- 5املشارك/ة املناور/ة مدعي/ة املعرفة ويختص مبا ييل:

• يحاول إغالق الطريق أمامك .
• يوجه إليك أسئلة معقدة غري مفيدة.
• يدعي معرفته/ا مبا تقول ويزوغ منك عند كل مواجهة.
• يتهرب من تحمل أي مسؤولية.
• يقلل من جدوى األنشطة التدريبية التي تقدمها وال يقوم باملشاركة فيها باعتبارها شيئا اقل من مستواه/ا.
كيف تتعامل/ين معه/ا :
• احرص عىل معرفة مستواه/ا الحقيقي من خالل أداة تدريبية/تنشيطية فردية لقياس مهارته/ا ومعرفته/ا الشخصية.
• أرشكه/ا كقائد/ة ملجموعة عمل ملعرفة مدى قدراته/ا الحقيقية يف إدارة العمل الجامعي.
• ال تنشغل مبحاولة االهتامم به/ا أو إرضائه/ا عندما يطلب الكلمة.
• عادة ما يأيت تقييمه/ا للربنامج سلبيا عندئذ أعلن رأيه/ا عىل املجموعة واطلب منه/ا تفسريا محددا لتقييمه/ا.

 - 6املشارك/ة املدرب/ة ،املنشط/ة ،الكاتب/ة ،ويختص فيام ييل:

• العربة لديه/ا مبا ينقله عنك من أفكار ومعلومات يستفيد منها فيام بعد عندما يقوم بالتدريب/التنشيط.
• يكتب وراءك كل كلمة أو حرف ويسجل أحداث التدريب/التنشيط.
• يطلب تصوير كل ورقة ويحاول أخذ نسخة كاملة من أدوات املدرب/ة.
• متحمس ملهنة التدريب ،فعندما يطلب منه/ا املشاركة يف األعامل التدريبية/التنشيطية ،يتقمص دور املدرب/املنشط/ة.
• يبادر باالتصال بك بعد النشاط التدريبي/التنشيطي ملعرفة املزيد.
كيف تتعاملني معه/ا :
• استثمر حامسه/ا ملهنة التدريب/التنشيط ،وانقل إليه/ا املعرفة والخربة.
• اطلب منه/ا أدوارا محددة للقيام بها حتى ال يخرجه/ا حامسه/ا عن النسق التنظيمي للنشاط.
• استفد من تقييمه/ا ورؤيته/ا ملجريات األمور يف أساليبك التدريبية/التنشيطية.
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