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أعدت فقرات هذا الدليل من قبل مجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين والمدربين المختصين 
بحقوق اإلنسان بهدف توفير دليل مرجعي للمدربين والمحاضرين في مجال حقوق اإلنسان يساعدهم 
الفقرات وتبويبها بشكل  بتجميع  العراقية  التدريبية مستقباًل، وقامت جمعية األمل  برامجهم  إعداد  على 
علمي وتدقيق الصياغة واللغة دون الدخول في صلب الموضوع، لذا فإن كّل المعلومات الواردة في هذا 
الدليل تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها وقد وافق مؤلفوها على تجميعها في هذا الدليل ويمكن ألي مستفيد 
من هذا الدليل اقتباس وإعادة استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل شرط اإلشارة إليه، وال يمكن 

إعادة طبع الدليل إال بموافقة جمعية األمل العراقية.
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مقدمة 

من  العديد  تأسست   ،2003 بعد  العامة  الحياة  في  المدني  المجتمع  مشاركة  لتطوير  منطقية  كنتيجة 
منظمات المجتمع المدني، ويعزى تأسيس العديد منها ألسباب إغاثية أو إنسانية أو لتقديم المعونة لمن 
يحتاجها من الفئات الضعيفة والهشة، وفي جانب آخر فإن الكثير من المنظمات غير الحكومية تأسست 
حقوق  أو  المرأة  وحقوق  الحريات  وقضايا  عام  بشكل  العراق  في  اإلنسان  حقوق  واقع  تحسين  بهدف 
الفئات الضعيفة والهشة بشكل خاص، ومع ذلك لم تكن األمور تسير بأفضل صورها وال يمكن االعتماد 

فقط على حسن النية لتأسيس منظمات على أساس إداري ومالي وهيكلي صحيح. 

لذا فقد تبلورت لدى لجمعية األمل العراقية اعتبارًا من سنة 2004 ) مستندة في ذلك في خبرتها طوال 
سنوات تأسيسها منذ 1992( فكرة لتطوير مركز للموارد يختص بتحسين البيئة المؤسسية للمنظمات غير 

الحكومية، كما يطور قدراتها في مجال حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة من جانب آخر.

 وبقيت هذه الفكرة تنمو في أذهان القائمين على الجمعية، إال أنها اصطدمت بصعوبة الحصول على تمويل 
حتى حانت الفرصة في 2013، حين حصلت منظمة هيفوس الهولندية مع جمعية األمل العراقية على تمويل 
ألربع سنوات من االتحاد األوروبي لتأسيس مركز موارد مختص في مجال حقوق اإلنسان سمي الحقًا 
ـ )مركز النماء لحقوق اإلنسان ( وتشكل على أثره تجمع ومنتدى واسع مختص بقضايا حقوق اإلنسان  ب
والمجتمع المدني في العراق ) تجمع مدافعي ونشطاء حقوق اإلنسان في العراق (، وآثرت جمعية األمل 
العراقية أن تكون جامعة الكوفة ) كلية اآلداب ـ قسم المجتمع المدني( شريكًا في المشروع، ومن أهدافه 
إعداد دليل تدريبي يهتم باحتياجات المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان فضاًل عن الناشطين والمدافعين 
عن الحقوق والحريات وكان ذلك ضمن االهتمامات الرئيسية للمشروع، ولكي يستفيد منه كذلك طالب 

الجامعات وأساتذتها في تدريس قسم من المواد المنهجية التي تجد لها صدى في هذا الدليل.

 وإلعداد الدليل عقدت ورشة عمل لثالثة أيام بمشاركة مجموعة من الخبراء وهم:

 ـ السيدة هرييت اوستن ـ بريطانيا من منظمة انتراك 
 Ms. Harriet Ware ـ Austin ـ British 

 ـ السيد جيرالد جوزيف ـ ماليزيا 

 Mr. Jerald Joseph ـ Malaysian 
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 ـ السيد سعد سلوم ـ منظمة مسارات، وهو خبير بقضايا حقوق األقليات.
 ـ السيدة جمانة مرعي ـ المركز العربي لحقوق اإلنسان.

 ـ السيدة إلهام مكي حمادي ـ خبيرة بقضايا الجندر وحقوق المرأة.
كما شارك فريق المشروع في الورشة وهم كل من: 

 ـ مارسيل فان دير هايدن مدير المشروع ـ منظمة هيفوس.
 ـ حسن وهاب منسق المشروع ـ جمعية األمل العراقية.

 ـ جمال الجواهري المدير الوطني للمشروع ـ جمعية األمل العراقية.

 وأنيطت بالخبراء مهمة كتابة أجزاء من الدليل، ثم ترجمت األجزاء التي كتبت باللغة االنكليزية وجرت 
مراجعتها مع ما كتب باللغة العربية وتم توحيد الجمل والمصطلحات بما ينسجم والثقافة واللغة القانونية 

واالصطالحية المستخدمة في العراق.

 يوفر هذا الدليل مادة تدريبية وتعليمية ثرية ومتنوعة يمكن أن تساعد المدربين والناشطين والمدافعين 
في مجال حقوق اإلنسان في العراق في إعداد برامج لمستويات مختلفة من المستهدفين ولفئات مختلفة 
من التركيبة االجتماعية في العراق، سوف يوفر عليهم العناء ويوجه برامجهم الوجهة الصحيحة المبنية 
العراقية  الفائدة يمكن أن تصل إلى أساتذة وطلبة الجامعات  على معلومات موثقة وترتيب علمي، وإن 
أو ماجستير في  أنظمة دراسية متخصصة ) دبلوم  التي تعتمده  أو تلك  التي تدرس مادة حقوق اإلنسان 
مجال حقوق اإلنسان وسيكون هذا الدليل إضافة مهمة لجهود بقية األساتذة واألكاديميين والمنظمات 

في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان والحريات العامة في العراق وربما المنطقة.

إن التركيز على حقوق اإلنسان في هذا الدليل تجاوز المنظور التقليدي للتدريب في هذا المجال وأخذ 
نهجًا واسعًا لفهم معنى الحقوق والحريات ودمج فيها مفاهيم تتعلق بالبناء المؤسسي لمنظمات المجتمع 

المدني وعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وبرامج تدريب المدربين. 

جمال الجواهري
المدير التنفيذي

جمعية األمل العراقية



الفصل األول

مدخل إلى حقوق اإلنسان
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اليوم التدريبي حول اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

لحقوق  الدولية  اآلليات  استخدام  خالل  من  اإلنسان  حقوق  حماية  قضية  التدريبي  اليوم  سيتناول 
مجلس  وأهمها  اإلنسان  بحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  أجهزة  عبر  التعاهدية  وغير  التعاهدية  اإلنسان 
حقوق اإلنسان. سوف يقسم اليوم التدريبي إلى ثالث جلسات تدريبية، خطط الجلسات التدريبية على 

الشكل التالي:

خطة الجلسة األولى:
موضوع الجلسة: أجهزة وآليات حماية حقوق اإلنسان التعاهدية في األمم المتحدة

مدة الجلسة ساعتين)120 د(

الوقت المعينات
الطريقة المحتوى/ الطريقة

10 د سبورة ورقية

بعد الترحيب الصباحي بالمشاركين/ات أعرض الموضوع الذي سنتناوله في اليوم 
الثاني للتدريب وهو آليات حقوق اإلنسان. 

تحديد موضوع الجلسة: اآلليات حماية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.  •
التعرف على مصادر خبرات المشاركين/ات مع التذكير بتقرير السيداو الخاص 

بالعراق الذي نوقش في شهر شباط 2014 وأهم التوصيات التي وجهتها لجنة سيداو 
للعراق وبدء تنفيذ التوصيات من قبل الدولة العراقية.

المدخل

5 د Power

Point

تحديد هدف الجلسة التدريبية:
التعرف على آلية حماية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة وتحديد آلية الحماية 

التعاهدية.
األهداف الخاصة:

 ـ تحديد أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
 ـ تحديد آليات حماية حقوق اإلنسان الدولية

 ـ التعرف على آلية الحماية التهاهدية لحماية حقوق اإلنسان
األنشطة التي ستتضمنها الجلسة:

عرض ألهم أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان . 1
 عرض ومناقشة آليات حقوق اإلنسان . 2
عرض ومناقشة آلية الحماية التعاهدية . 3
القيام بدراسة حالة حول إعداد التقارير إلى لجنة سيداو. 4

خطة
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60 د

Power

Point

أجهزة األمم 
المتحدة 
المعنية 
بحقوق 
اإلنسان

عرض 
ومناقشة 

Power

Point

الهيئات 
واآلليات 

لحماية حقوق 
اإلنسان

 عرض 
ومناقشة 

المتحدة  األمم  أجهزة  سريع  بشكل  استعرض  سوف  العرض  هذا  من  األول  القسم  في 
المعنية المعنية بحقوق اإلنسان. 15 د مقاصد األمم المتحدة:

حفظ السلم واألمن الدوليين •
تنمية العالقات بين الدول على أساس المساواة في الحقوق  •
تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية •
جعل األمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول وتوجيهها لخدمة الغايات المشتركة •

مبادئ األمم المتحدة:
قيام األمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها •
تنفيذ األعضاء التزامات الميثاق بحسن نية •
فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية •
إمتناع األعضاء عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها •
تقديم العون لألمم المتحدة في األعمال التي تتخذها •
العمل على أن تسير الدول غير األعضاء على مبادئ األمم المتحدة •
عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول األعضاء •

لألمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، خمسة منها توجد 
األمن  ومجلس  العامة  الجمعية  وهي  بنيويورك،  المتحدة  لألمم  الرئيسي  المقر  في 

والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصاية واألمانة العامة. 
أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في الهاي بهولندا.

14 وكالة متخصصة تعمل في مجاالت متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل  هناك 
خالل  من  معًا  وتترابط  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  المدني  والطيران  والزراعة 
المتخصصة تؤلف  المتحدة هي ووكاالتها  المجلس االقتصادي واالجتماعي. واألمم 
معًا منظومة األمم المتحدة. سأتناول باختصار األجهزة الرئيسية الستة وبعض الوكاالت 

المتخصصة.
الجمعية العامـة:

تضم جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، التي توصف أحيانًا بأنها أقرب ما تكون 
إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول األعضاء البالغ عددها 194 
دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وُتتخذ القرارات بصدد المسائل العادية باألغلبية 
البسيطة. أما المسائل المهمة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم واألمن الدوليين أو قبول 
أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية األمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية 

الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات األخيرة 
لجان الجمعية العامة:

1. اللجنة السياسية
2. اللجنة االقتصادية والمالية

3. اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية
4. لجنة الوصاية

5.لجنة اإلدارة والموازنة
6. اللجنة القانونية

تنفيذ

http://www.un.org/arabic/ga/index.html
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2. مجلس األمـن:
مجلس األمن هو األداة التنفيذية لألمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسؤول األول عن 
حفظ السلم والسهر على األمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات باألعضاء 
المخالفين والدول األعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق األمم المتحدة، 
المتحدة منهم  يتألف من خمسة عشر عضوا من األمم  أشارت إلى أن مجلس األمن 
بريطانيا،  روسيا،  فرنسا،  الصين،  الفيتو:  النقض  حق  ولهم  العضوية  دائمي  خمسة 
العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم  الجمعية  تنتخب  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
للدول  أعضاء  ثالثة  سنتين:  لمدة  المجلس  في  دائمين  غير  أعضاء  ليكونوا  المتحدة 
األفريقيةـ  مقعدان للدول اآلسيويةـ  ومقعدان ألمريكا الالتينيةـ  مقعدان ألوروبا الغربية 

ـ ومقعد ألوروبا الشرقية.
3. المجلس االقتصادي واالجتماعي

المتحدة  األمم  أجهزة  من  واحد  هو   )ECOSOC( واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
المتحدة  الرئيسي لألمم  المتحدة الجهاز  الستة. وهو يعد وفقا لالئحة األمم  الرئيسية 
المختص بقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية. وعالوة على ذلك »فإنه يقوم بجميع 
ميثاق  من   61 المادة  العامة«.  الجمعية  توصيات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  بها  المنوط  المهام 
المجلس االقتصادي واالجتماعي  إلى أن  المتحدة، أشارت في فقرتها األولى  األمم 
يتألف من أربعة وخمسين عضوا من األمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. ويراعى 

في هذا االنتخاب التوزيع الجغرافي العادل بين هذه الدول.
لجان المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرعية:

لجان إجرائية: إلعداد المسائل التي تعرض على المجلس •
الشؤون  • السكان،  اإلحصاء،  معينة:  مواضيع  ببحث  للقيام  موضوعية:  لجان 

الجريمة  منع  المرأة،  ومركز  االجتماعية،  التنمية  اإلنسان،  حقوق  االجتماعية، 
وتحقيق العدالة الجنائية، المخدرات، وحماية البيئة.

لجان إقتصادية إقليمية: لتحقيق التعاون االقتصادي بين عدد من الدول الموجودة  •
في منطقة واحدة.

اختصاصات المجلس االقتصادي واالجتماعي:
أ ـ إعداد الدراسات ووضع التقارير »عن المسائل الدولية في أمور االقتصاد واالجتماع 
اتفاقيات  »مشروعات  يعد  أن  ويستطيع  بها.  يتصل  وما  والصحة  والتعليم  والثقافة 

لتعرض على الجمعية العامة من المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه«.
ب ـ التقدم بتوصيات خاصة »بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

ـ التعاون بين المجلس وأية وكالة من وكاالت المنظمة المختصة لوضع اتفاقيات  ج 
وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

د ـ إمداد مختلف أجهزة المنظمة ووكاالتها المتخصصة بمعلومات تلزمها ومما يدخل 
في اختصاصه. 

4. مجلس الوصاية:
أنشئ مجلس الوصاية لضمان قيام الحكومات المسئولة عن إدارة األقاليم المشمولة 
اكتملت  وقد  االستقالل.  أو  الذاتي  للحكم  إلعدادها  كافية  تدابير  باتخاذ  بالوصاية 
األمم  وصاية  اتفاق  األمن  مجلس  أنهى  حين   ،1994 عام  في  الوصاية  نظام  مهمة 
المحيط  جزر  إقليم  ـ  األصلية  عشرة  اإلحدى  الوصايات  آلخر  بالنسبة  المتحدة 
إدارته.  تتولى  المتحدة  الواليات  كانت  الذي  )باالو(،  بالوصاية  المشمول  الهادئ 
االستقالل،  أو  الذاتي  الحكم  بالوصاية على  المشمولة  األقاليم  وقد حصلت جميع 
الوصاية  مجلس  أما  مستقلة.  مجاورة  بلدان  إلى  باالنضمام  أو  منفصلة  كدولة  إما 

فأصبح حاليًا يجتمع كلما اقتضت الظروف ذلك.

http://www.un.org/arabic/aboutun/organs/sc.htm
http://www.un.org/arabic/aboutun/organs/ecosoc.htm
http://www.un.org/arabic/aboutun/organs/tc.html
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الدائمين،  الخمسة  يتكون اآلن من أعضاء مجلس األمن  الذي  الوصاية  وقام مجلس 
وقد اكتملت مهمته بوجه عام، بتعديل نظامه الداخلي ليجيز له االجتماع كيفما وكلما 

قد يقتضى األمر ذلك.
محكمة العدل الدولية:

هي الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة، وتتولى الفصل في المنازعات القانونية 
بين الدول األعضاء وتصدر الفتاوى لألمم المتحدة ووكاالتها.تتكون هيئة المحكمة 
من 15 قاضيا مستقلين ينتخبون من األشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين 
في بالدهم للمؤهالت المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين 
المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهًم تنتخبهم 
الجمعية العامة ومجلس األمن لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن والية 
خمسة من القضاة الذين وقع عليهم االختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي 

بعد مضي ثالث سنوات ووالية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
يجوز للبلدان فقط أن تكون أطرافًا في القضايا التي ُتعرض على المحكمة. وإذا كان 
إذا  ُيلزم بأن يفعل ذلك )إال  بلد ما ال يرغب الدخول طرفًا في دعوى قضائية فإنه ال 
اقتضت ذلك أحكام تعاهدية خاصة(، ولكنه إذا َقبل، فإنه يكون ملزمًا باالمتثال لقرار 
المحكمة، وتقدم المحكمة أيضًا فتاوى إلى الجمعية العامة ومجلس األمن عند الطلب.

القواعد التي تطبقها المحكمة عندما تفصل في النزاعات هي: 
ـ االتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة  

ـ العرف الدولي  
ـ مبادئ القانون العامة  

العام في مختلف دول  القانون  الفقهاء في  كبار  المحاكم ومذاهب  ـ أحكام   
العالم، كما يجوز للمحكمة أن تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى 

وافق أطراف الدعوى على ذلك.
األمانة العامة

المتحدة  األمم  أجهزة  تسيير عمل  تشرف على  التي  اإلدارية  الهيئة  العامة هي  األمانة 
الفنية  باألعمال  العامة،  األمانة  وتضطلع  برامجها.  بإدارة  وتقوم  األخرى  الخمسة 
العامة ومجلس األمن واألجهزة  المتحدة حسب توجيهات الجمعية  واإلدارية لألمم 

األخرى. ويرأس األمانة العامة األمين العام الذي يتولى التوجيه اإلداري العام.
يختارون  دوليين  وموظفين  ومكاتب  إدارات  من  حاليًا  العامة  األمانة  وتتكون 
7500 موظف في إطار الميزانية العادية  لمؤهالتهم الشخصية، يعمل فيها حاليًا نحو 
170 بلدًا. وتشمل مراكز  وعدد مماثل تقريبًا في إطار ميزانية خاصة ينتمون إلى نحو 
في  المتحدة  األمم  مكاتب  فضاًلً عن  نيويورك  في  المتحدة  لألمم  العام  المقر  العمل 

جنيف وفيينا ونيروبي ومواقع أخرى.
الوكاالت المتخصصة:

تتولى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وضع المعايير والمباديء التوجيهية، 
أشكال  من  ذلك  وغير  التقنية  المساعدة  وتقديم  السياسات،  رسم  على  والمساعدة 
المساعدة العملية في جميع الميادين تقريبًا من ميادين العمل االقتصادي واالجتماعي...

الوكاالت المتخصصة: منظمة العمل الدولية، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، 
العالمية،  الصحة  منظمة  )اليونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
الفكرية،  للملكية  العالمية  المنظمة  الدولي،  النقد  صندوق  الدولي،  البنك  مجموعة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة التجارة العالمية.

http://www.un.org/arabic/aboutun/organs/icj.html
http://www.un.org/arabic/aboutun/organs/secretar.htm
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في القسم الثاني من هذا العرض سوف نتناول آليات حقوق اإلنسان التعاهدية ) 45 د(
تحديد مسؤولية في مجال حقوق اإلنسان: تفعيل وحماية واحترام حقوق اإلنسان 

تحديد آليات حقوق اإلنسان: الدولية واإلقليمية والوطنية.
لحقوق  الوطنية  المؤسسات  وأهمها:  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اآلليات  شرح  نبدأ 
وزارة  ـ  حكومية  غير  منظمات  ـ  اإلنسان  حقوق  وزارة  ـ  البرلمان  ـ  القضاء  ـ  اإلنسان 

العدل ـ اإلعالم.
اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان نوعان إما على اساس االتفاقيات الدولية أي اآلليات 
خالل  من  اإلنسان  حقوق  مجلس  أي  الدولية  المهاهدات  أساس  على  أو  التعاهدية 

االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة. 
أواًل: اآلليات التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان

ما اآلليات التعاهدية؟
خبراء  لجنة  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقـة  التسع  االتفاقيات  من  اتفاقية  كل  عن  تنبثق 
الـدول األطراف بمقتضياتها وإدراج هذه  مكلفة بمراقبة مدى تطبيق االتفاقية والتزام 
األطراف  الدول  من  تقارير  تلقي  طريق  عن  الرقابة  وتتم  تشريعاتها.  في  المقتضيات 
ودراسة هـذه التقارير. يتم اختيار الخبراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حقوق 

اإلنسان، وهم مستقلين في عملهم عن بلدانهم.
اللجان التعاهدية:

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري CERD ـ 
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان HRC ـ 

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةCESCR ـ 
اللجنة المعنية بحقوق الطفل CRC ـ 

لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW ـ 
لجنة مناهضة التعذيب CAT ـ 

اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب OPCAT ـ 
لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة CPD ـ 

لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهمCMW ـ 
اللجنة المعنية باإلختفاء القسريCED ـ 
االختصاصات الخاصة ببعض اللجان:

البالغات  واستالم  الحقائق  وتقصي  التحقيق  مسألة  االختصاصات  هذه  تشمل 
حقوق  اتفاقيات  بعض  أن  المؤسف  من  لكن  الفردية.  البالغات  واستالم  الحكومية 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  مثل  االختصاصات  هذه  على  تشتمل  ال  اإلنسان 
لقد  1989م  لعام  الطفل  حقوق  1966واتفاقية  لعام  والتقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الخاص  الدولي  للعهد  بروتوكول إضافي  ببلورة مشروع  فريق عامل خاص  انشاء  تم 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والتقافية لعام 1966م خاص بالشكوى الفردية
1 ـ التحقيق وتقصي الحقائق

يقتصر هذا اإلجراء فقط على: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 8 
من البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة 

مناهضة التعذيب بمقتضى المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
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2 ـ استالم البالغات أو الشكاوى 
التمييز  على  القضاء  »لجنة  كاآلتي:  هي  تعاهدية  لجان   6 به  تنفرد  االختصاص  هذا 
العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  بموجب  ـ  العنصري« 
بالعهد  الملحق  االختياري  البرتوكول  بموجب  ـ  اإلنسان«  بحقوق  المعنية  »واللجنة 
بموجب  التعذيب«،  مناهضة  »لجنة  ـ  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  التعذيب وغير من ضروب  اتفاقية مناهضة 
أو المهينة ـ »لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة «، بموجب البروتوكول االختياري 
جميع  حقوق  حماية  »لجنة  ـ  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  التفاقية 
الدولية لحماية حقوق جميع  االتفاقية  بموجب   ، وأفراد أسرهم«  المهاجرين  العمال 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد  ـ  أسرهم  وأفراد  المهاجرين  العمال 

واالجتماعية والثقافية« بموجب البرتوكول االختياري الخاص بتقديم البالغات.
تشكيل اللجان التعاهدية

تتشكل اللجان بموجب مواد من االتفاقية: 
تحدد عدد األعضاء

مدة الوالية
عدد الدورات السنوية 
مهام اللجان التعاهدية

رصد ومراقبة تطبيق االتفاقية
تتلقى التقارير عن نفاذ أحكام االتفاقية وعن التقدم المحرز في تطبيقها 

تدرس التقارير واإلجراءات التي اتخذتها الدول 
تطرح تساؤالت للدول

تتلقى التقارير من المنظمات األهلية
تتلقى التقارير من المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

تقوم بتقصي الحقائق والمعلومات من كافة المصادر المتاحة
المعاينة الميدانية بموجب البروتوكول االختياري

إصدار المالحظات الختامية)مهمة للتقرير البديل القادم(
تلقي الشكاوى الفردية

إن آلية الحماية المرتبطة باالتفاقية تكون من خالل التقارير الحكومية وغير الحكومية 
أو من خالل تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول أو االتفاقية.

التقارير للجان التعاهدية
أهمية التقارير:

إرساء مبدأ المساءلة وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
أنواع التقارير:

التقارير األولية:
أو  العهد  نفاذ  من  معينة  مدة  خالل  اوليًا  تقريرًا  تقدم  ان  طرف  دولة  كل  على  يقتضى 
الدولة  وتقوم  العهد  في  عليها  المنصوص  حقوق  يتناول  الطرف  الدولة  في  االتفاقية 
فيه باستعراض شامل لتشريعاتها الوطنية وقواعدها وإجراءتها اإلدارية وممارستها بغية 

التحقق من مدى توافقها مع أحكام المعاهدة.
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التقارير الدورية:
في  النظر  تاريخ  بعد  عهد  كل  في  الحقة  دورية  تقارير  بتقديم  األطراف  الدول  تتعهد 

تقريرها األولي. 
مدة تقديم التقارير: كل تقرير حسب ما هو وارد في االتفاقية.

لمن يقدم التقرير:
المختصة  التعاهدية  اللجان  إلى  بدوره  يقدمه  الذي  المتحدة  لألمم  العام  األمين  الى 
للنظر فيه، كما يجوز له أن يقدم أيضًا إلى الوكاالت المتخصصة المعنية التابعة لألمم 

المتحدة نسخًا عن أجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان إختصاصها.
أهداف ووظائف تقديم التقارير:

االستعراض األولي للتشريعات الوطنية وقواعدها وإجراءاتها اإلدارية بعالقتها بأحكام االتفاقية.
رصد مستمر لواقع حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق.

اإلقرار بوجود المشاكل والفجوات الي تتطلب بلورة إجراءات للتعامل معها.
توفير إمكانية للجمهور للمساءلة والمطالبة.

صياغة قوانين وسياسات جديدة.
التقييم المستمر للتقدم المحرز عبر التقارير الدورية.

تبادل المعلومات والخبرات.
إعداد التقرير وصياغته: يتضمن التقرير جزئين.

العام  القانوني  اإلطار  ـ  العام  السياسي  الهيكل  ـ  والسكان  الدولة  عن  األول:  الجزء 
لحماية حقوق اإلنسان.

الجزء الثاني: معلومات محددة بكل مادة من مواد االتفاقية تشمل:معلومات 
إحصائية، تشريعات وقوانين، السياسات واإلجراءات اإلدارية واألحكام القضائية 

ذات العالقة بمواد االتفاقية. 
مالحظات إرشادية للتقارير الموازية:

أن يعد التقرير بموجب اإلرشادات التوجيهية والمعايير التي تضعها اللجنة.
بعد االطالع على التقرير الرسمي المقدم من الدولة الطرف.

بعد العودة إلى التزامات الدول وتعهداتها في التقرير السابق المقدم.
بعد االطالع على المالحظات الختامية للجنة على تقرير الدولة السابق.

أن يبرز التقرير حالة التقدم المحرز.
أن يعد التقرير بمصداقية وشفافية للرد على إدعاءات الحكومات.

للتقرير  الدولة  إعداد  من  أشهر  ثالثة  بعد  اللجنة  عن  المنبثق  العمل  فريق  إلى  يرسل 
الرسمي على األكثر وقبل سنة من دراسته.

الطلب من فريق العمل المنبثق عن اللجنة حضور اجتماعاته لعرض نتائج التقرير.
أن تشترك أكثر من منظمة غير حكومية في إعداده.

أن يكون التقرير بين 20 و30 صفحة مرفق مع ملخص عنه.
الفرنسية،   ( المتحدة  األمم  في  المعتمدة  العمل  بلغات  الموازي  التقرير  يكتب  أن 

اإلنكليزية واإلسبانية(.
توفير نسخ كافية ألعضاء اللجنة ونسخ. 

تقديم الشكاوى للجان التعاهدية. 
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االتفاقيات الدولية التي تتيح المجال لتقديم الشكاوى الفردية: 
الملحق  األول  البروتوكول  بموجب  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

باالتفاقية.
 اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري)المادة 14(.

 اتفاقية مناهضة التعذيب )المادة 22(.
 اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الملحق باالتفاقية.

الشكاوى بموجب البروتوكول.
شكاوى فردية.

إجراء تعهدي ناتج عن عهد دولي.
يطبق فقط على الدول األعضاء في العهد.
يشمل االنتهاكات الواردة في العهد فقط.

الرسالة تكون موقعة من قبل الضحية أو شخص مفوض التصرف نيابة عنها.
تعرض الشكوى على اللجنة المعنية/ تقدم لها مباشرة.

يتم إبالغه بجميع اإلجراءات التي تتخذها الدولة.
مراحل تلقي الشكاوى الفردية.

تقديم شكوى فردية .
النظر في مسألة قبول الشكوى أو عدم القبول حينها تكون نهاية القضية. 

تحديد الوقائع.
إبداء الرأى حول االنتهاك. 

متى تكون الشكوى الفردية مقبولة.
أن تحمل اسم الضحية.

أن تتضمن الشكوى انتهاكًا إلحدى بنود االتفاقية على األقل.
أن تكون الدولة الطرف قد وافقت على صالحية اللجنة النظر في الشكاوى الفردية ولم 

تتحفظ على المادة 22 من االتفاقية.
أن ال تكون الشكوى المقدمة قد بحثت أو ال يزال يجري بحثها بموجب أي إجراء من 

إجرءات التحقيق أو التسوية الدولية.
المحلية/ اإلنصاف  كافة وسائل  إستنفد  قد  يكون  أن  عنه  ينوب  أو من  الضحية  على 

الوطنية.
بعد العرض أقوم بمناقشة عامة ونعطي مثال عن العراق بالنسبة لتقديم ونقاش تقرير 

السيداو خالل العام 2014.



17

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

40 د مجموعات
عمل

بعد العرض والمناقشة يتم تقسيم المجموعات إلى 3 مجموعات عمل للقيام 
بتمرين1:إعداد تقرير سيداو لدولة شرقستان. بعدها يتم عرض ونقاش نتائج 

المجموعات ونقوم بأهم اإلستخالصات.
بينة

5 د
إيجاز ماذا تحقق خالل هذه الجلسة حيث تم الحديث عن أجهزة األمم المتحدة 

المعنية بحقوق اإلنسان باإلضافة إلى آليات حماية حقوق اإلنسان وخاصة اآلليات 
التعاهدية وفي الجلستين القادمتين سنتناول اآلليات غير التعاهدية.

الربط

خطة الجلسة الثانية:
موضوع الجلسة: أجهزة وآليات حماية حقوق اإلنسان غير التعاهدية في األمم المتحدة

مدة الجلسة ساعتين )120 د(

الوقت المعينات
الطريقة المحتوى/ الطريقة

10 د  سبورة
ورقية

بعد أن تعرفنا في الجلسة السابقة على آليات حقوق اإلنسان التعاهدية، سنقوم في هذه الجلسة 
بالتعرف على اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان غير التعاهدية 

تحديد موضوع الجلسة: اآلليات غير التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة. 	 

التعرف على مصادر خبرات المشاركين/ات مع السؤال عن معرفتهن بهذه اآلليات أو 	 
سماعهم /ن عن الشكاوى إلى المقررين الخواص وعن معرفتهن بوجود مقرر خاص.

المدخل

5 د

Power
Point

تحديد هدف الجلسة التدريبية:
التعرف على اآلليات غير التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.

األهداف الخاصة:
 ـ التعرف على آلية الحماية غير التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان

 ـ التعرف على اإلجراء 1235
 ـ التعرف على اإلجراء 1503

األنشطة التي ستتضمنها الجلسة:
عرض ومناقشة ألية الحماية غير التعاهدية . 1
التعرف على اإلجراءات الخاصة لحماية حقوق اإلنسان. 2
اجراء مقارنة بين اإلجراءات التعاهدية وغير التعاهدية. 3
القيام بدراسة حالة حول استخدام اآلليات الدولية لحماية حق الناشطات. 4
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خطة

Power
Point
 الهيئات
 واالليات
 لحماية
 حقوق
اإلنسان

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point
 الهيئات
 واآلليات
 لحماية
 حقوق
اإلنسان

آليات حماية حقوق اإلنسان غير التعاهدية
إنهــا آليــات ال تنبثــق عــن معاهــدات بــل عــن صكــوك األمــم المتحــدة. مــن أهــم هــذة اآلليــات: التقريــر 

الــدوري الشــامل واإلجــراء 1235 و1503.
القرار 1235

لقــد تــم إنشــاء هــذا اإلجــراء وفقــا للقــرار 1235 الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي 6 
حزيــران 1967 ويعــرف هــذا اإلجــراء باســم اإلجــراء 1235 أو اإلجــراءات الخاصــة، إن اإلجــراءات 
الخاصــة تجمــع مجموعــة مــن المقرريــن الخاصيــن وفــرق عمــل وممثليــن وخبــراء واإلجــراءات ليســت 
منبثقــة عــن معاهــدات بــل يعينــون هــؤالء الخبــراء مــن طــرف لجنــة حقــوق اإلنســان ويهتمــون بدراســة 
المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك بأوضاع خاصة في دولة معينة يقترحون السبل واإلمكانيات 
لتطويــر وحمايــة حقــوق اإلنســان. إن اإلجــراءات الخاصــة هــي القلــب النابــض داخــل المنظومــة األمميــة 

لحمايــة حقــوق اإلنســان. وهنــاك نوعيــن مــن اإلجــراءات: 
اإلجــراءات حســب الموضــوع: تتعــرض إلــى مســألة أو ظاهــرة خاصــة بحقــوق اإلنســان مثــل التعذيــب، 

االختفــاء القســري، حريــة الــرأي والتعبير...؛)مقــرر خــاص بالموضــوع مثــل العنــف ضــد المــرأة(.
اإلجراءات حسب البلد:أي دراسة أوضاع عامة لحقوق اإلنسان في بلد معين.

أوال: اإلجراء الخاص ببلدان محددة: 
الســودان، يوغوســافيا، بورونــدي،  العــراق، الصومــال،  أفغانســتان،  المحتلــه،  الفلســطينية  األراضــي 

ميانمــار، روانــدا، غينيــا، كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، هايتــي، كمبوديــا 
ثانيا:إجراءات خاصة مواضيعية: األفرقة العاملة المفتوحة العضوية

× االحتجاز التعسفي.	
× االختفاء القسري.	
× مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.	
× الحق في التنمية. 	
× المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.	
× المقرر الخاص المعني بالسكن الائق. 	
× المقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال واستغالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.	
× الخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية.	
× المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.	
× الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والفقر المدقع. 	
× المقرر الخاص بالحق في الغذاء. 	
× المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد. 	
× الخبيــر المســتقل المعنــي بآثــار سياســات اإلصــاح االقتصــادي والديــون الخارجيــة علــى 	

التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق اإلنســان، وخاصــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
× المقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة 	

البدنيــة والعقليــة.
× الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان.	
× المقرر الخاص المعني باستقال القضاة والمحامين.	
× ــمية والخطــرة 	 لقــاء المنتجــات والنفايــات السُّ المقــرر الخــاص المعنــي باآلثــار الضــارة لنقــل واإ

بصــورة غيــر مشــروعة علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان .
× المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 	

أوالاإنســانية.
× الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي.	
× المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب. 	
× المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان األصليين.	
× ممثل األمين العام المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليًا.	
× المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين.	
× الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا األقليات.	
× المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.	
× المقررة الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة لاستعباد.	
× المقــررة الخاصــة المعنيــة بجوانــب حقــوق اإلنســان لضحايــا االتجــار باألشــخاص، الســيما 	

النســاء واألطفــال.
× المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق 	

مكافحــة اإلرهــاب.
× الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي بمســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عبــر الوطنيــة 	

وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال.

تنفيذ
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× الخبيــر المســتقل المعنــي بمســألة التزامــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بالحصــول علــى ميــاه 	
الشــرب المضمونــة ومرافــق الصــرف الصحــي

× بالبشــر 	 االتجــار  اإلنســان لضحايــا  بحقــوق  المتعلقــة  بالجوانــب  المعنــي  الخــاص  المقــرر 
واألطفــال2005. النســاء  وخاصــًة 

× لجنــة التحقيــق المعنيــة بلبنــان بنــاًء علــى قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه االســتثنائية 	
الثانيــة التــي انعقــدت فــي 2006/8/11 حــول »الحالــة الخطيــرة لحقــوق اإلنســان فــي لبنــان 

التــي ســببت نشــوءها العمليــات العســكرية اإلســرائيلية«. 
× اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.	
× المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية المعاصرة 2011.	

دور المقررين الخواص: 
إعطــاء أكثــر فاعليــة للمبــادئ العامــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ـ تطويــر وحمايــة حقــوق اإلنســان عــن 
طريــق خلــق قنــوات للحــوار البنــاء مــع الــدول والحكومــات والبحــث عــن التعــاون والتنســيق فــي معالجــة 
االنتهــاكات ـ إعطــاء معلومــات دقيقــة حــول حقــوق اإلنســان فــي الــدول ـ تقديــم توصيــات واقتراحــات 
بنــاءة تســاعد الــدول علــى تبنــي القوانيــن وحــل المشــاكل وتجــاوز العقبــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

مهامهم: تلقي الشكاوى ـ جمع المعلومات ـ الزيارات الميدانية ـ النداءات العاجلة.
الشــكاوى: حــق الي شــخص، ليــس هنــاك شــروطا شــكلية بــل يكفــي بيــان هويــة الضحيــة وتاريــخ . 1

ــة بهــدف االستفســار والتوضيــح إليجــاد  الفعــل والمــكان والمســؤولين / معلومــات االتصــال بالدول
حلــول ويلخــص عــادة النتائــج فــي تقريــره الســنوي.

الزيــارات الميدانيــة أو الزيــارات القطريــة أو بعثــات تقصــي الحقائــق: بهــدف التعــرف عــن قــرب . 2
علــى وضعيــة حقــوق اإلنســان فــي البلــد، إمــا بمبــادرة مــن المقــرر أو فريــق العمــل أو لجنــة حقــوق 

اإلنســان، لقــاء الدولــة والمجتمــع المدنــي والضحايــا والســجون وأماكــن التوقيــف.
النــداءات العاجلــة: عنــد حصــول انتهــاكات خطيــرة تتطلــب تدخــًا ســريعًا ) فــي حــاالت التعديــب، . 3

الطــرد، اإلختفــاء القســري، التهديــد بالمــوت..( تنحصــر فــي إرســال فاكــس للحكومــة وهــو مجــرد 
إجــراء بســيط وســريع، لكنــه يربــك الدولــة ويدفعهــا إلــى التريــث.

الصعوبــات أمــام اإلجــراء: نقــص وضعــف اإلمكانيــات البشــرية، عــدم تعامــل الــدول مــع المقرريــن أو 
فــرق العمــل، عــدم األخــد باإلعتبــار توصياتهــم. 

اإلجراء 1503 
لقــد تــم إنشــاء هــذا اإلجــراء وفقــا للقــرار 1503 الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي 
مايــو/ أيــار 1970، وهــو إجــراء ســري يســمح بتلقــي ودراســة الشــكاوى التــي تكشــف باألدلــة الموثوقــة 
عــن نمــط تابــت مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي أي دولــة مــن دول العالــم عضــوه أو ال 
باألمــم المتحــدة، موقعــة أومصادقــة علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان أم ال.يمنــح اإلجــراء 1503 مجلــس 
حقــوق اإلنســان صاحيــة فحــص األنمــاط المســتمرة مــن االنتهــاكات الجســيمة والموثقــة لحقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية فــي أي بلــد فــي العالــم. ويمكــن ألي فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد تدعــي وقوعهــا 

ضحيــة لمثــل هــذه االنتهــاكات أن تقــدم شــكوى إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان.
 ـ يمكــن ألي شــخص آخــر أو مجموعــة أخــرى ممــن لديهــم معرفــة مباشــرة وموثوقــة بهــذه االنتهــاكات 

تقديــم هــذه الشــكوى.
تمر عملية دراسة الشكاوى بأربع مراحل:

1: تقديم الشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
2: إحالتها إلى الفريق العامل المعني بالرسائل لدى اللجنة الفرعية 

3:الفريــق العامــل المعنــي بالحــاالت لــدى مجلــس حقــوق اإلنســان: حفــظ الملــف أو إحالتــه إلــى لجنــة 
حقــوق اإلنســان 

4:لجنة حقوق اإلنسان
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العقوبة هي إخراج الملف من السرية على العلنية
1( شطب الشكوى 

2( االحتفاظ بها للدرس ثانية
3( تعيين خبير مستقل

4( إجراء تحقيق 
5( تناولها في إطار اإلجراء العلني 1235 

6( رفع توصية بشأنها إلى المجلس االقتصادي _االجتماعي 
شروط الشكوى

× صدور الشكوى عن أفراد أو منظمات ) بعيدة عن الغايات السياسية ( 	
× تكشف عن نمط من االنتهاكات الدائم 	
× أن تكون معلومة المصدر 	
× أن تتضمن وصفا للحقائق 	
× أن تقدم بعد إستنفاد طرق الطعن داخليًا	

التمرين د50
 بعد العرض والمناقشة يتم تقسيم المجموعات إلى 4 مجموعات عمل لدراسة حالة نضال

اإلنسانية لتقديم المشورة باستخدام انجع آلية حماية متاحة.
بعدها يتم عرض ونقاش نتائج المجموعات ونقوم بأهم االستخاصات.

بينة

 د5
 إيجاز ماذا تحقق خال هذه الجلسة حيث تم الحديث عن آليات حماية حقوق اإلنسان

 وخاصة اآلليات غير التعاهدية وفي الجلسة التالية سنستكمل اآلليات غير التعاهدية عبر
التعرف على مجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل.

الربط

خطة الجلسة الثالثة:
موضوع الجلسة: آلية حماية مجلس حقوق اإلنسان

مدة الجلسة ساعتين )120 د(

الوقت المعينات
الطريقة المحتوى/ الطريقة

سبورة ورقية د7

بدأنا في الجلسة السابقة بالتعرف على اآلليات الدولية غير التعاهدية، وتناولنا 
نظام اإلجراءات الخاصة 1503 و1235 المتعلقة بالمقررين الخواص، نستكمل 

في هذه الجلسة اآلليات غير التعاهدية وسنتناول آلية التقرير الدوري الشامل.
تحديد موضوع الجلسة: . مجلس حقوق اإلنسان آلية االستعراض 	 

الدوري الشامل
التعرف على خبرات المشاركين/ات بالمساهمة في إعداد التقرير الدوري 	 

الشامل للعراق وعن المشاركة في نقاشه في مجلس حقوق اإلنسان

المدخل
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 د3
Power
Point

الهدف: التعرف على مجلس حقوق اإلنسان وتحديد آلية االستعراض الدوري 
الشامل التابعة للمجلس.

األهداف الخاصة:
التعرف على مجلس حقوق اإلنسان . 1
التعرف على آلية االستعراض الدوري الشامل. 2
تحديد دور منظمات المجتمع المدني في آلية االستعراض الدوري الشامل. 3
القيام بتمرين لعب أدوار لمناقشة التقرير الدوري الشامل في مجلس . 4

حقوق اإلنسان. 

خطة

50 
د

Power
Point

 مجلس حقوق
 اإلنسان وآلية
 االستعراض

الدوري الشامل

Power
Point

 مجلس حقوق
 اإلنسان وآلية
 االستعراض

الدوري الشامل

  عرض ومناقشة

عصف ذهني

Power
Point

 مجلس حقوق
 اإلنسان وآلية
 االستعراض

الدوري الشامل

  عرض ومناقشة

عصف ذهني

Power
Point

 مجلس حقوق
 اإلنسان وآلية
 االستعراض

الدوري الشامل

  عرض ومناقشة

عصف ذهني

مجلس حقوق اإلنسان
اإلصالحات الجديدة على منظومة حقوق اإلنسان ـ مجلس حقوق اإلنسان 

× تدخــل مســألة تطويــر منظومــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ضمــن العديــد 	
مــن اإلصاحــات التــي طرحــت ومازالــت داخــل منظمــة األمــم المتحــدة ككل.

× رغــم الــدور الــذي لعبتــه لجنــة حقــوق اإلنســان علــى مــدى )61( عامــًا، إال أن 	
ازدواجيــة المعاييــر بداخلهــا وتسيـــيس فــي بعــض األحيــان عملهــا أدى إلــى ضــرورة 
فــي  االنتقائيــة  الضيقــة وعلــى  السياســية  المصالــح  يبتعــد عــن  بجهــاز  تعويضهــا 

التعامــل مــع االنتهــاكات 
تأسيس مجلس حقوق اإلنسان

قــررت قمــة األمــم المتحــدة والتــي عقــدت فــي ســبتمبر 2005م، علــى أنــه ينبغــي 
اســتبدال لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس جديــد لحقــوق اإلنســان نظــرًا لمــا عانتــه 
اللجنــة مــن »عجــز فــي المصداقيــة« والتسيـــيس واالنتقائيــة أو باحتضــان دول يــرى 
البعــض أن ســجاتها فــي مجــال حقــوق اإلنســان ال تســمح لهــا بالمشــاركة فــي أكبــر 
تبنــت الجمعيــة  محفــل أممــي لحمايــة حقــوق اإلنســان.وفي 15 مــارس 2006م 
العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم )A/RES/60/251( القاضــي بإنشــاء مجلــس 
حقــوق اإلنســان ومقــره جنيــف اعترافــًا مــن جانــب الحكومــات فــي الجمعيــة العامــة 
بأنــه يتعيــن تكليــف هيئــة رفيعــة المســتوى فــي األمــم المتحــدة بجهــود حمايــة حقــوق 
اإلنســان وتعزيزهــا. صوتــت )170( دولــة لصالــح القــرار، بينمــا عارضتــه )4( دول، 

وامتنعــت )3( دول عــن التصويــت.
تأســس بموجــب القــرار رقــم 60 /251 صــادر عــن الجمعيــة العموميــة لألمــم 
المتحــدة فــي 15 مــارس 2006 وهــو الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الرئيســية فــي األمــم 
المتحــدة التــي تضطلــع بالمســؤولية عــن حقــوق اإلنســان، طــوال أكثــر مــن 60 ســنة 
كانــت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان هــي النقطــة المركزيــة فــي منظومــة 
حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، وستشــكِّل إنجازاتهــا األســاس الــذي ســتقوم عليــه 
أعمــال المجلــس، اطلــع المجلــس بجميــع الواليــات واآلليــات والوظائــف والمســؤوليات 
التــي كانــت فــي عهــدة اللجنــة مــن قبل.انعقــد المجلــس للمــرة األولــى فــي 19 يونيــو 
2006 ورفــع مســتوى مجلــس حقــوق اإلنســان ليكــون هيئــة فرعيــة تابعــة للجمعيــة 
العامــة مقابــل مركــز اللجنــة التــي كانــت هيئــة فرعيــة تابعــة للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي، يؤكــد ذلــك أن حقــوق اإلنســان تمثِّــل أحــد األعمــدة الجوهريــة الثاثــة 
لألمــم المتحــدة: التنميــة، والســام واألمــن، وحقــوق اإلنســان، وهــي عناصــر مترابطــة 
ويعــزز بعضهــا البعــض؛ يؤكــد إنشــاء المجلــس التــزام الجمعيــة العامــة بتعزيــز آليــة 
حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة بهــدف كفالــة تمتــع الجميــع بــكل حقــوق اإلنســان.

تنفيذ
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كيف يعمل؟
يعمــل مســتفيدًا مــن إنجــازات لجنــة حقــوق اإلنســان ولكنــه يســعى إلــى مواصلــة 
تعزيــز آليــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة ويسترشــد المجلــس فــي عملــه بمبــادئ 
العالميــة والحيــاد والموضوعيــة وعــدم االنتقائيــة، مقــره فــي جنيــف ويحــل محــل 
لجنــة حقــوق اإلنســان. فــي حيــن أن اللجنــة كانــت هيئــة فرعيــة تابعــة للمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي فــإن المجلــس الجديــد جهــاز فرعــي تابــع للجمعيــة العامــة 
وهــو مــا يؤكــد أهميــة حقــوق اإلنســان فــي منظومــة األمــم المتحــدة. يجتمــع فــي ثــاث 
دورات ســنويًا علــى األقــل لفتــرة يصــل مجموعهــا إلــى مــا ال يقــل عــن عشــرة أســابيع، 
ــال بشــأن  وبإمكانــه عقــد دورات اســتثنائية عنــد الحاجــة ويقــوم بتعزيــز التنســيق الفعَّ
حقــوق اإلنســان وتعميــم مراعاتهــا داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، وهــو مســؤول عــن 
تعزيــز االحتــرام العالمــي لحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع. 
ويعاِلــج حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا االنتهــاكات الجســيمة والمنهجيــة، 
وتقديــم توصيــات بشــأنها، كمــا يقــوم بــدور منتــدى للحــوار بشــأن القضايــا المواضيعيــة 
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وتعزيــز التنفيــذ الكامــل اللتزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان، ويقــدِّم توصيــات إلــى الجمعيــة العامــة تهــدف إلــى مواصلــة تطويــر القانــون 
الدولــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ويقــوم بإجــراء اســتعراض دوري شــامل لمــدى 
وفــاء كل دولــة بالتزاماتهــا وتعهداتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان بمشــاركة كاملــة 
مــن البلــد المعنــي مــع مراعــاة احتياجاتــه فــي مجــال بنــاء القــدرات، كمــا يســهم، مــن 
خــال الحــوار والتعــاون، فــي منــع حــدوث انتهــاكات لحقــوق اإلنســان واالســتجابة 
فــورًا للحــاالت الطارئــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان؛ ويعمــل بتعــاون وثيــق فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان مــع الحكومــات والمنظمــات اإلقليميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان والمجتمــع المدنــي.
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شروط انتخاب أعضاء المجلس 
تشترط الفقرة )8( من قرار الجمعية العامة المنشأ لمجلس حقوق اإلنسان على 

أنه: »عند انتخاب أعضاء المجلس، يتعين على الدول األعضاء أن تأخذ في 
الحسبان إسهامات الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وتعهداتها 

والتزاماتها الطوعية تجاه هذه الحقوق«، لهذه األسباب قدمت جميع الدول 
المرشحة تعهدات طوعية بالتزامات من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على 

الصعيدين الوطني والدولي والتعاون مع اإلجراءات الخاصة بحقوق اإلنسان.
يتألف مجلس حقوق اإلنسان من 47 دولة يتم انتخابها من الدول األعضاء 

في األمم المتحدة باالقتراع السري وتراعي التوزيع الجغرافي العادل:
13 دولة من آسيا •
8 دول من أميركا الالتينية •
13 دولة من افريقيا •
7 دول من اوروبا الغربية •
6 دول من اوروبا الشرقية •

فترة والية أعضاء المجلس ثاث سنوات، وال تجوز إعادة انتخابهم مباشرة 
بعد شغل واليتين متتاليتين، يعقد المجلس 3 دورات عادية و3 دورات لمراجعة 

التقارير الدورية الشاملة باإلضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
مبادئ عمل المجلس: يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد 

والموضوعية وعدم االنتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنائين
نتائج إيجابية في مجال حقوق اإلنسان 

× من بين الدول الست المرشحة غير األطراف في العهد الدولي الخاص 	
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، تعهدت دولتان مرشحتان تحديدًا بالعمل على التصديق 
على العهدين.

× ماال يقل عن )17( دولة تعهدت أن تصبح دواًل أطرافًا في البروتوكول 	
االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب )الذي يتضمن أحكامًا تتصل 

باآلليات الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب(، بينما تعهدت تسع دول بالتصديق 
على واحد من البروتوكولين االختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

× ست دول تعهدت بسحب تحفظاتها على معاهدات حقوق اإلنسان.	
× دولتين وجهتا، وللمرة األولى، دعوة مفتوحة دائمة لخبراء األمم المتحدة 	

لحقوق اإلنسان. 
مهام مجلس حقوق اإلنسان

× النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق اإلنسان.	
× منتدى حواري عالمي لحقوق اإلنسان.	
× تقديم توصيات إلى الجمعية العمومية.	
× تشجيع الدول على الوفاء بإلتزاماتها.	
× إجراء إستعراض دوري شامل لكل دولة حول حالة حقوق اإلنسان 	
× منع حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان.	
× تشجيع التعاون بين: الحكومات ـ المنظمات اإلقليمية ـ المؤسسات الوطنية ـ 	

المنظمات غير الحكومية الوطنية.
× تقديم توصيات للدول تتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.	
× تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية.	
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االستعراض الدوري الشامل
هــو آليــة تعاونيــة ويســتند إلــى حــوار تفاعلــي بيــن كل دولــة تخضــع لاســتعراض 
والــدول األعضــاء والمراقبــة فــي المجلــس، نشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان مــع آليــة 
االســتعراض الــدوري الشــامل. هــو دوري لتفــادي االنتقائيــة الزمنيــة وشــامل لتفــادي 
االنتقائيــة المكانيــة والحقوقيــة. تشــمل كل نواحــي حقــوق اإلنســان السياســية والمدنيــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة.
فيهــا  يتــم  للمجلــس كل جلســة  المراجعــة: 3 جلســات ســنويًا  تتــم عمليــة  كيــف 

ســنوات. أربــع  خــال  دولــة   192 اســتعراض  ويتــم  دولــة،   48 اســتعراض 
المبادئ واألهداف

يسترشــد االســتعراض الــدوري الشــامل فــي مراحلــه المختلفــة بعــدد مــن المبــادئ، إذ 
يجــب:

× ز عالميــة جميــع حقــوق اإلنســان وترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة 	 أن يعــزِّ
وتشــابكها.
× أن يكــون آليــة تعاونيــة قائمــة علــى معلومــات موضوعيــة وموثوقــة وعلــى 	

حــوار تفاعلــي.
× أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية لكافة الدول.	
× أن يكــون عمليــة حكوميــة دوليــة يدفعهــا األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وأن 	

هــًا نحــو العمــل. يكــون موجَّ
× أن يشــرك آليــات حقــوق اإلنســان األخــرى وال يشــكِّل تكــرارًا لهــا، وبذلــك 	

يشــكِّل قيمــة مضافــة.
× أن ُيجرى بطريقة موضوعية وشــفافة وغير انتقائية وبّناءة وغير تصادمية 	

وغير مسيَّســة.
× أاّل يشــكِّل عبئــًا يثقــل كاهــل الدولــة المعنيــة أو جــدول أعمــال المجلــس أكثــر 	

ممــا ينبغي.
× أاّل يكــون طويــًا أكثــر ممــا يلــزم؛ وينبغــي أن يكــون واقعيــًا وأاّل يســتحوذ 	

علــى قــدر غيــر متناســب مــن الوقــت ومــن المــوارد البشــرية والماليــة.
× أاّل ينــال مــن قــدرة المجلــس علــى االســتجابة لألوضــاع العاجلــة المتعلقــة 	

بحقــوق اإلنســان.
× أن يراعي بعد النوع االجتماعي كامل المراعاة.	
× أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياتها.	
× أن يشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع االستعراض.	
× أن يكفــل اشــتراك جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، بمــا فــي ذلــك 	

المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
أهداف االستعراض الدوري الشامل

× تحسين حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع.	
× وتقييــم 	 اإلنســان  حقــوق  مجــال  فــي  وتعهُّداتهــا  الدولــة  بالتزامــات  الوفــاء 

الدولــة. تواجههــا  التــي  والتحديــات  اإليجابيــة  التطــّورات 
× النهــوض بقــدرة الدولــة وبالمســاعدة الفنيــة المقّدمــة إليهــا، بالتشــاور مــع 	

وبموافقتهــا. المعنيــة  الدولــة 
× تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين.	
× دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.	
× تشــجيع التعــاون واالنخــراط الكامليــن مــع المجلــس وغيــره مــن هيئــات حقــوق 	

اإلنســان ومــع مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.
أساس االستعراضُتسَتعَرض أوضاع كل دولة على أساس ما يلي:

× ميثاق األمم المتحدة.	
× اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان.	
× صكوك حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها.	
× التعهُّــدات وااللتزامــات الطوعيــة مــن جانــب الــدول، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 	

تعهّــدت بهــا عنــد تقديــم ترشــيحها لانتخــاب فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.
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× القانون اإلنساني الدولي المنطبق.	
ــة االســتعراض يســتند اســتعراض الــدول إلــى المعلومــات الــواردة فــي ثــاث  عملي

وثائــق:
× معلومات ُتِعّدها الدولة موضع االستعراض.	
× تجميع لمعلومات األمم المتحدة ُتِعّده المفوضية.	
× ملخص إلفادات أصحاب المصلحة )ُتِعّده المفوضية(.	
× تقــدم هــذه الوثائــق منظــورات متمايــزة ومتكاملــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي 	

كل دولــة مــن الــدول موضــع االســتعراض. 
× ينبغي أن تتوفر قبل االســتعراض بســتة أســابيع على األقل وأن تُنَشــر في قســم 	

االســتعراض الدوري الشــامل في الموقع الشــبكي للمفوضية.

كيف تتم عملية المراجعة
× 3 جلسات سنويًا للمجلس كل جلسة يتم فيها إستعراض 48 دولة.	
× تقسم الدول إلى فرق عمل.	
× مدة مناقشة التقرير ) الدولة ( 3 ساعات: ساعة للدولة وساعتين للدول 	

.)HRC األعضاء في المجلس والماحظين )مراقب من
× يتم حوار تفاعلي بين الدولة ونظرائها.	
× االستعراض مبني على التوصيات.	
× القبول طوعي من الدول للتوصيات.	
× 	.NGOs االلتزامات الطوعية للتوصيات مهمة للمتابعة من قبل
× األسئلة الكتابية المسبقة ترسل من قبل دول المجلس للبلد الذي يناقش.	

فرص تدخل المنظمات غير الحكومية
تقديم تقارير أصحاب المصلحة.. 1
االشتراك في إعداد التقرير الوطني: التشارك بين الحكومي واألهلي من . 2

خال لجان وطنية إلعداد التقارير.
التأثير على الدولة إلقرار التقرير النهائي ) التوصيات محل النظر(. 3
متابعة التوصيات بعد إعتماد التقرير. 4
تقديم تقرير مرحلي بعد سنة من اعتماد التقرير . 5

إرشادات عامة للتقارير
× اعتماد لغة محترمة ـ اللغة السلمية.	
× تتضمن معلومات دقيقة ) خال 4 سنوات(.	
× صياغة التوصيات مهمة: لغة سلمية ـ عملية ـ قابلة للتحقيق ـ يمكن 	

.) SMART( قياس مدى تنفيذها
× ضرورة اإلطاع على توصيات اآلليات التعاقدية \ الخاصة. 	
× التدخل الشفهي ) بعد اعتماد التقرير(	
× 20 د \ 10 تدخات كحد أقصى.	
× تعليق على توصيات الدولة / لغة االحترام: احٌي ولكن...	
× اإلشارة إلى اإليجابي / اإلشارة إلى بواعث القلق ـ السلبي.	
× االرتباط بالنقاط الواضحة في التقرير.	
× عند االختتام: تقديم توصية / نوصي حكومة بادنا... ) توصية إيجابية 	
سمارت(.
× يسمح بالكام للمنظمات التي لديها صفة إستشارية لدى المجلس 	

االجتماعي واالقتصادي.

50 
د التمرين

بعد العرض والمناقشة يتم تقسيم المشاركين إلعداد لعب أدوار لمناقشة 
التقرير الدوري الشامل في مجلس حقوق اإلنسان: دور الدول التي 
توصي الدول المعنية بالتقرير ـ دور الدولة في الرد على ماحظات 

وتوصيات الدول ـ دور المجتمع المدني في كسب التاييد على توصياته.
بعد العرض نقوم بأهم االستنتاجات واالستخاصات حول آلية 

االستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق اإلنسان.

بينة
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10 
د

 أقوم بتلخيص سريع حول آليات حقوق اإلنسان التعاهدية وغير
 التعاهدية والتأكيد على أهمية ودور مجلس حقوق اإلنسان في

 النهوض بحالة حقوق اإلنسان في العالم. والتأكيد على دور ومهام
 منظمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات الحقوقية في الدفاع

 عن حقوق الناس ومصالحهم/ن واستخدام اآلليات لخدمة هذا الدور
 والتركيز على ما يمكن لنا االستفاده منه وربطه بحمات المناصرة

التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
 في نهاية هذا اليوم تحدثنا على آليات حقوق اإلنسان والتركيز على
 أقوى آلية وهي توعية الناس بحقوقهم وبناء قدراتهم/ن للدفاع عنها

.وحمايتها وهنا يكمن دور وسر المجتمع المدني

الربط
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اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
األمم المتحدة نموذجًا

د.بطاهر بوجالل)1)

الثانية، ومع نشأة منظمة األمم  العالمية  الحرب  بدأت حركة تجميع وتقنين حقوق اإلنسان مع جيل 
المتحدة سنة 1945 الذي أعطى ميثاقها ألول مرة قيمة عالمية لمبادئ حقوق اإلنسان، وشدد على العالقة 
الوثيقة بينها وبين صون السلم واألمن الدوليين، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، فجاءت الفقرة 
الدولي على  التعاون  المنظمة هو »تحقيق  الميثاق لتوضح أن أحد مقاصد هذه  المادة األولى من  3 من 
اإلنسان  حقوق  احترام  تعزيز  وعلى  واإلنسانية  والثقافية  االقتصادية  الصيغة  ذات  الدولية  المسائل  حل 
والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 
وال تفريق بين الرجال والنساء«)2(. وسعيا لتحقيق هذه األهداف يتعهد جميع األعضاء بأن يقوموا منفردين 
أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل، بالتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام  العالم  في  يشيع  أن  على  العمل  ذلك  في  »بما  والخمسين  الخامسة 
الرجال والنساء، ومراعاة  بين  تفريق  الدين، وال  أو  اللغة  أو  الجنس  تمييز بسبب  األساسية للجميع، بال 

تلك الحقوق والحريات فعاًل«)3(.

لحقوق  العالمي  لإلعالن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تبني  بعد  اإلنسان،  حقوق  حركة  فتئت  ما 
العالمي واإلقليمي.وقد ظهر  تتقدم وتتطور على الصعيد   ،1948 10 كانون األول/ ديسمبر  اإلنسان في 
على صعيد األمم المتحدة عدد ال بأس به من الصكوك واآلليات في مجال حماية وتطوير حقوق اإلنسان 

شكلت ما يعرف اليوم بمنظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

نظام منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان: 
قامت منظمة األمم المتحدة منذ تأسيسها سنة 1945 من إنشاء نظام لحماية حقوق اإلنسان، ركيزته عدد 
ال بأس به من المواثيق، والصكوك التي تعتمد من أجل تنفيذها على نوعين من اآلليات: تعاهدية وغير 

)1( أستاذ القانون الدويل يف جامعة ليون بفرنسا واملدير التنفيذي للمركز العريب حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين بفرنسا.
)2(  املادة 56 من امليثاق.

)3(  املادة 44 من نفس امليثاق.
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تعاهدية، ومازال هذا النظام في تطور مستمر من أجل تفعيل هذه اآلليات والوصول بها إلى المبتغى وهو 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على وجه المعمورة.

 ـ اآلليات التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان
من بين العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تبنتها األمم المتحدة هناك 10 اتفاقيات فقط تنص على 

آليات للتطبيق التي هي عبارة عن لجان تسهر على تنفيذ بنود هذه االتفاقيات وهي:

1ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. اعتمدت من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة 
على  القضاء  »لجنة  تسمى  لجنة  أنشأت   .1969/1/4 في  التنفيذ  حيز  ودخلت   ،1965/12/21 في 

التمييز العنصري«.
2ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أعتمد في 1966/12/16، ودخل حيز التنفيذ 

في 1976/3/23. أنشأ لجنة تسمى »اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان «.
 ،1966/12/16 في  أعتمد  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  3ـ 
تنفيذ  على  تسهر  لجنة  واالقتصادي  االجتماعي  المجلس  أنشأ   .1976/1/3 في  التنفيذ  حيز  ودخل 
بنود هذا العهد وفقا لقراره رقم 1985/17 بتاريخ 1985/5/28 وتسمى هذه اللجنة »اللجنة المعنية 

بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية «.
1979/12/18، ودخلت حيز  التي اعتمدت في  التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  4ـ 

التنفيذ في 1981/9/3. أنشأت لجنة تسمى »لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة «.
المهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  5ـ 
اعتمدت في 1984/12/10، ودخلت حيز التنفيذ في 1987/9/3. أنشأت لجنة تسمى »لجنة مناهضة 

التعذيب «.
1990/9/2. أنشأت  التنفيذ في  1989/11/20، ودخلت حيز  6ـ اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في 

لجنة تسمى ›اللجنة المعنية بحقوق الطفل «.
7ـ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت في 1990/12/18، 
ودخلت حيز التنفيذ في 2003/7/1. أنشأت لجنة تسمى »لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم «.
8 ـ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006/12/13، ودخلت حيز التنفيذ في 2008/5/3. أنشأت 

لجنة تسمى »اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة «.
9 ـ االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري 2006/12/20، ودخلت حيز التنفيذ 

في ديسمبر/كانون األول 2010. انشأت لجنة تسمى »اللجنة المعنية بحاالت اإلختفاء القسري«.
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تتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والمشهود لهم بالكفاءة العالية 
يتراوح عدد  4 سنوات،  لمدة  االتفاقية  في  الدول األطراف  قبل  ينتخبون من  اإلنسان.  ميدان حقوق  في 
خبراء اللجان من 18 عضوًا في أغلب اللجان إلى 10 في لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحاالت 
اإلختفاء القسري إلى 23 في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة و12 في اللجنة المعنية بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

أما اختصاصات هذه اللجان فهي متنوعة ومتعددة. قد يتشابه بعضها وقد تنفرد بعض اللجان ببعض 
اجتماعات  في  بينها  فيما  والتنسيق  اآلليات  هذه  على  الحاصل  التطور  ضوء  في  لكن  االختصاصات. 
المستقبل  إليه في  اللجان. هذا ما نطمح  رؤسائها سنويًا، قد تعمم كل االختصاصات وتتوسع على كل 

القريب.

أواًل: االختصاصات المشتركة بين اللجان
وإصدار  التقارير  دراسة  هي:اختصاص  غالبيتها  أو  اللجان  فيها  تشترك  التي  االختصاصات  أهم  إن 

تعليقات عامة تفسر بنود االتفاقية أو بعضها.
ا( دراسة التقارير

تمثل الوظيفة األساسية للجنة في رصد تنفيذ الدول األطراف لبنود االتفاقية وذلك عن طريق دراسة 
بناء  إقامة حوار  إلى  الدراسة  اللجنة من خالل هذه  األطراف دوريا وتسعى  الدول  المقدمة من  التقارير 
مع الدول األطراف، وتحاول باستخدام مجموعة من الوسائل، تحديد ما إذا كانت المعايير الواردة في 
االتفاقية مطبقة أم ال، والتعرف على الصعوبات والعراقيل بغية تقديم المساعدة عن طريق االقتراحات 
والتوصيات التي ترفع إلى الدول وإلى الجمعية العامة عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
التقرير السنوي. على الرغم من أن هذه اآللية تعاني من عدة عراقيل كعدم التزام الدول بتقديم تقاريرها أو 
التأخير في تقديم هذه التقارير وكذلك نوعية التقارير الرديئة وغير الكافية إلى جانب غياب هذه اآللية في 
عدة معاهدات حقوق اإلنسان المهمة جدًا كاتفاقية الوقاية ومعاقبة جريمة اإلبادة لسنة 1948 واالتفاقية 
أننا نستطيع الجزم بان هذه اآللية تؤدي عدة وظائف مهمة لترقية  1926 وغيرها إال  الخاصة بالرق لسنة 
ووظيفة  السياسات  رسم  ووظيفة  الرصد  ووظيفة  األولي  االستعراض  كوظيفة  اإلنسان  حقوق  وحماية 

الرقابة العامة ووظيفة التقييم ووظيفة االعتراف بالمشاكل ووظيفة تبادل المعلومات)1(. 
ب( إصدار التعليقات

لقد الحظت العديد من اللجان خالل مناقشتها لعدد من المسؤولين عند تقديم تقارير حكوماتهم تفاوتا 

)1(  P. ALSTON،« The purposes of reporting «، Manuel on Human Rights Reporting ) United Nations Center for Human 
Rights/United Nations Institute for Training and research، 1991 (. Sales No. E. 91. XIV.1، pp 14 16 ـ.
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واضحًا في تفسير عدد من مواد االتفاقية، وانطالقا من كون أحد المهام المكلفة بها هذه اللجان هي إعداد 
التعليقات العامة على مواد االتفاقية كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، بدأت هذه اللجان بإصدار 
شروح وتفاسير لبنود االتفاقية إلزالة كل لبس وشك يتعلق بهدف ومعنى ومضمون االتفاقية. فضال عن 
األهمية  فعالة ووسيلة حاسمة  التعليقات مساهمة  إصدار  بها.يعتبر  الواردة  المصطلحات  معاني  تحديد 
إليجاد فقه وفهم مشترك لمواد االتفاقية عند تطبيقها وعند إعداد التقارير وتوفير أسلوب يسمح ألعضاء 

اللجان بالتوصل إلى اتفاق بتوافق اآلراء فيما يتعلق بتفسير المعايير التي تجسدها االتفاقية.

ثانيًا: االختصاصات الخاصة ببعض اللجان
الحكومية واستالم  البالغات  الحقائق واستالم  التحقيق وتقصي  و تشمل هذه االختصاصات مسألة 
البالغات الفردية. لكن من المؤسف أن بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تشتمل على هذه االختصاصات 

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م وكان األجدر تعميمها على كل اتفاقيات حقوق اإلنسان.
ا( التحقيق وتقصي الحقائق

يقتصر هذا اإلجراء فقط على لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 8 من البروتوكول 
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى 
المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب. حيث إنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها ترى أنها تتضمن 
دالئل لها أساس قوي تشير إلى أن انتهاكات تمارس على نحو منتظم في أراضي دولة طرف ـ طالما لم 
تعلن الدولة المعنية إنها ال تعترف باختصاص اللجنة في هذا الشأن ـ فإنها تدعو الدولة الطرف المعني 
إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات 
وإذا استوجبت ضرورة التحقيق، فانه يحق للجنة إيفاد عضو أو أكثر من أعضائها إلى أراضي البلد المعني 
بزيارة أماكن االنتهاك وغيرها.  المنظمات غير الحكومية، ويقومون  المعنية وممثلي  بالسلطات  لاللتقاء 
وفي هذه الزيارات الميدانية تسعى اللجنة دائما للحصول على موافقة الدولة المعنية. هذا وتجدر اإلشارة 
إلى وجود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
النفاذ  2002 ودخل حيز  التعذيب في  التي أنشأت وفقا للبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة  المهينة 
في 2006 حيث تقوم هذه اللجنة الفرعية بمراقبة وزيارة أماكن االحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم 

ممارسة التعذيب وهي بذلك تعتبر كآلية وقائية.
ب( استالم البالغات أو الشكاوى 

سواء كانت من الحكومات أو من األفراد. إن هذا االختصاص تنفرد به 8 لجان تعاهدية هي كاآلتي:
»لجنة القضاء على التمييز العنصري «، بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 	 

العنصري التي اعتمدت في 1965/12/21 ودخلت حيز التنفيذ في 1969/1/4. 
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الخاص  	 الدولي  بالعهد  الملحق  البرتوكول االختياري  «، بموجب  اإلنسان  المعنية بحقوق  »اللجنة 
بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد في 1966/12/16 ودخل حيز التنفيذ في 1976/3/23.

»لجنة مناهضة التعذيب «، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  	
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدت في 1984/12/10 ودخلت حيز التنفيذ في 1987/9/3.

»لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة «، بموجب البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع  	
أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمد في 1999/10/6 ودخل حيز التنفيذ في 2000/12/27. 

لحماية  	 الدولية  االتفاقية  بموجب  أسرهم«،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حماية  »لجنة 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت في 1990/12/18 ودخلت حيز التنفيذ 

في 2003/7/1.
باتفاقية  	 الملحق  االختياري  البروتوكول  بموجب  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  المعنية  اللجنة 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي اعتمد في 2006/12/13 ودخل حيز التنفيذ في 2008/5/3.
اللجنة المهنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول االختياري الملحق  	

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمد في 2008/12/10.
من  	 األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  بموجب  القسري  االختفاء  بحاالت  المعنية  اللجنة 

األول  ديسمبر/كانون  في  التنفيذ  حيز  ودخلت  في2006/12/20،  اعتمدت  التي  القسري  االختفاء 
 .2010

إن هذه اللجان أعاله تختص كلها في النظر في البالغات أو الشكاوى وعلى الرغم من وجود بعض 
االختالفات اإلجرائية بين اآلليات الخمسة إال أنها متشابهة كثيرًا من حيث تصميمها وعملها. وتتلخص 
مراحل سير الشكاوى الفردية من النظر في القبول الشكلي لها إلى دراسة موضوعها وتحديد الوقائع ثم 

إصدار توصيات بشأنها وترفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 ـ اآلليات غير التعاهدية
انتهاكات  الفردية والجماعية حول  الشكاوى  تلقت لجنة حقوق اإلنسان كما هائاًل من  تأسيسها  منذ 
حقوق اإلنسان في العديد من الدول فما بين 1947 ـ 1957 تلقت ما يقرب من 65000 شكوى وهذا العدد 
تزايد ليصل بعض المرات إلى 20000 شكوى في السنة. لكن لم تستطع لجنة حقوق اإلنسان من دراستها 
وذلك لعدم اختصاصها في المسألة ولعدم وجود أساس قانوني يسمح لها بذلك. وظلت األمور على هذه 
الحال مدة 20 سنة حتى عام 1967 عندما سمح للجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية 
األقليات من دراسة مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في أي جزء من العالم وذلك وفقًا 
6 جوان / حزيران  1235 الصادر في  القرار رقم  الشهرين للمجلس االقتصادي واالجتماعي:  للقرارين 
1967 الخاص بإنشاء مقررين خاصين وفرق عمل والقرار 1503 الصادر في 27 مايو/ أيار 1970 الخاص 
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بالبالغات الفردية. كما سمح المجلس االقتصادي واالجتماعي أيضًا في العديد من قراراته للجنة مركز 
المرأة بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة باالنتهاكات الجائرة والتمييزية ضد المرأة. 

أواًل: اإلجراء 1503 ) اإلجراء السري ( 
وسمي باإلجراء 1503 في اإلشارة إلى رقم قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أنشأه)1(. وهو 
إجراء سري يسمح بتلقي ودراسة الشكاوى التي تكشف باألدلة الموثوقة عن نمط ثابت من االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق اإلنسان، في أي دولة في العالم سواء كانت عضو في األمم المتحدة أم ال وسواء وقعت 

أو صادقت على اتفاقيات حقوق اإلنسان أم ال.
 وقد أدخلت لجنة حقوق اإلنسان في دورتها السادسة والخمسون التي انعقدت سنة 2000 تعدياًل كبيرًا 
على هذا اإلجراء وقام المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع هذا التعديل في قراره 3/2000 
وتمر هذه  المنقح.   1503 اإلجراء  يسمى  ما  أدناه هو  والمشروح   .2000 يونيه  16 حزيران/  في  المؤرخ 
الشكاوى عبر مراحل عديدة تتمثل في تقديم الشكوى إلى الفريق العامل المعني بالرسائل لدى اللجنة 
الفرعية لحماية وتطوير حقوق اإلنسان تم إلى لجنة حقوق اإلنسان التي تقوم بمعالجة الشكوى عبر عدة 

خيارات أهمها:
 إما شطب الشكوى وإسقاطها من اإلجراءات.  	
االحتفاظ بها قيد الدارسة في الدورة الثالية.  	
االحتفاظ بها قيد االستعراض وتعين خبيرًا مستقاًل.  	
بعرض  	 اللجنة  وتقوم  الدولة صراحة  موافقة  الغرض شريطة  لهذا  لجنة  وتعين  بشأنها  تحقيق  إجراء 

تقريرها أمام لجنة حقوق اإلنسان، وهذا اإلجراء ناذر االستعمال. 
إيقاف النظر في المسألة في إطار اإلجراء 1503 ) اإلجراء السري ( وتناولها بدالً عن ذلك في إطار  	

اإلجراء 1235 ) اإلجراء العلني ( كتعين مثاًل مقررًا خاصًا مثلما فعلت بالنسبة لغينيا االستوائية. 
 رفع توصية بشأنها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، مثلما فعلت ذلك بالنسبة لهايتي. 	

ثانيًا: اإلجراء 1235
لقد تم إنشاء هذا اإلجراء وفقًا للقرار 1235 الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في 6 جوان/ 

حزيران 1967 ويعرف هذا اإلجراء باسم اإلجراء 1235 أو اإلجراءات الخاصة.

المقررين الخاصين وفرق عمل وممثلين وخبراء. وهذه  إن اإلجراءات الخاصة تجمع مجموعة من 
اإلنسان)2(  حقوق  لجنة  طرف  من  الخبراء  هؤالء  يعينون  بل  معاهدات  عن  منبثقة  ليست  اإلجراءات 

)1( قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي رقم 1503 ) د ـ 47 ( املؤرخ يف 27 أيار/ مايو 1970.
)2( يمكن للمجلس االقتصادي واالجتامعي واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من تعني مقررين خاصني وإنشاء فرق 

عمل للقيام بدراسات والتفكري العميق حول ظواهر معينة والوقاية من االنتهاكات.
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ويهتمون بدراسة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك بأوضاع خاصة في دولة معينة ويقترحون في 
هذه الوضعية السبل واإلمكانيات لتطوير وحماية حقوق اإلنسان.

إن اإلجراءات الخاصة هي القلب النابض داخل المنظومة األممية لحماية حقوق اإلنسان. لكن لألسف 
الشديد فإن مؤتمر فيينا لسنة 1993 لم يمنحها العناية الكافية في توصياته.

هناك نوعان من اإلجراءات الخاصة:

ـ اإلجراءات حسب الموضوع ) والية حسب الموضوع (:تتعرض إلى مسألة أو ظاهرة خاصة بحقوق 
اإلنسان كظاهرة التعذيب أو االختفاء القسري أو حرية الفكر والتعبير وغيرها.

ـ اإلجراءات حسب البلد ) والية قطرية (:أي دارسة أوضاع عامة لحقوق اإلنسان في بلد معين
 ا( نشأة اإلجراء 1235

جاء كنتيجة لالنتهاكات الخطيرة والثابتة لحقوق اإلنسان في العديد من دول العالم في الستينيات في 
أوضاع  لدراسة  فريق عمل  بإنشاء  اإلنسان  لجنة حقوق  قامت   1967 ففي سنة  الالتينية.  وأمريكا  أفريقيا 
حقوق اإلنسان في جنوب إفريقيا وقامت في 1975 بإنشاء فريق عمل آخر لدراسة أوضاع حقوق اإلنسان 
عقب االنقالب الذي حدث في شيلي عام 1973)1(، وفي 1979 عوض هذا الفريق بمقرر خاص ودامت 

واليته إلى غاية 1990 أي بعد تنحي النظام وتعويضه بحكومة منتخبة في شيلي.

بدأت اإلجراءات الخاصة أول ما بدأت بمعالجة أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان معينة لتمتد بعدها 
أيضًا إلى دراسة ظاهرة معينة من ظواهر انتهاكات حقوق اإلنسان. ففي سنة 1980 تمت تجربة اإلجراءات 
حسب الموضوع لصالح مسألة مهمة شغلت المجتمع الدولي آنذاك، هذه المسألة تمثلت في قضية خطيرة 
من االنتهاكات وهي االختفاء القسري والالطوعي لألفراد. إن منظمة الدول األمريكية كانت سباقة في 
معالجة ظاهرة االختفاء القسري التي تعددت حاالتها في هذا القطر. فكان أول تقرير وضعته حول هذه 
الظاهرة في سنة 1968 ضد األرجنتين وبعد ذلك تم إنشاء فريق عمل من طرف اللجنة األمريكية لحقوق 
اإلنسان للتحقيق في ظاهرة االختفاء القسري في الشيلي والذي قدم تقررين في سنة 1976 و1978. نلفت 
االنتباه هنا بأنه في نفس هذه الفترة الزمنية قدمت ثالث شكاوى ضد تركيا من طرف القبرص أمام اللجنة 

األوروبية لحقوق اإلنسان والتي اتهمت فيه تركيا باستعمال هذا االنتهاك ضد المعارضين.

توصية  تقديم  إلى   1979 سنة  المتحدة  لألمم  العامة  بالجمعية  دفعت  القسري  االختفاء  ظاهرة  تفاقم 
33/173 إلى لجنة حقوق اإلنسان من أجل النظر في هذه المسألة مما أدى باللجنة في سنة 1980 إلى إنشاء 
فريق عمل مكون من خمسة أعضاء من أجل دراسة مسألة االختفاء القسري والالطوعي وتقديم تقرير 

حول ذلك إلى اللجنة.

)1( االنقالب الذي قام به اجلنرال أوغستو بينوشيه ضد الرئيس ألليندي سنة 1973.
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ومن هذا التاريخ إلى اليوم قامت لجنة حقوق اإلنسان بتعين 36 مقررا خاصا منهم 14 والية قطرية أي 
حسب البلد و22 حسب الموضوع كما قامت أيضًا بإنشاء 8 فرق عمل)1(. منها ثالث فرق عاملة مكونة 
من خبراء مستقلين ) الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني باالختفاء القسري 
حكومية  دولية  عمل  فرق  وخمس   ) إفريقي  أصل  من  المنحدرين  باألشخاص  المعني  العامل  والفريق 
) الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والفريق العامل المعني بالمسائل المرتبطة بالتكييف الهيكلي 
بروتوكول  مشروع  ببلورة  المعني  العامل  والفريق   »1503 »اإلجراء  بالحاالت  المعني  العامل  والفريق 
اختياري التفاقية مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني ببلورة مشروع إعالن خاص بحقوق السكان 

األصليين(. 

لقد انصب اهتمام اللجنة من قبل على الحقوق المدنية والسياسية وفي اآلونة األخيرة انصب اهتمامها 
هذه  في  كانت   1995 منذ  المسندة  الواليات  معظم  أن  والواقع  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  على 

المجاالت.
ح( مهـــــــــــــامهم

اإلنسان  الدولية لحقوق  العامة  للمبادئ  فاعلية  أكثر  إعطاء  يساعد على  الخاصين  المقررين  إن عمل 
والبحث  والحكومات  الدول  مع  البناء  للحوار  قنوات  خلق  طريق  عن  اإلنسان  حقوق  وحماية  وتطوير 
الميدان يسمح بتسليط األضواء على عدد  التعاون والتنسيق في معالجة االنتهاكات. إن عملهم في  عن 
الدول.  هذه  في  اإلنسان  حقوق  وضعية  حول  دقيقة  معلومات  بإعطاء  أيضًا  يسمح  كما  الدول  من  كبير 
تقديم  على  المقررين  أي  لهم  وتسمح  لالنتهاكات  ومعمقة  موضوعية  بدراسة  تسمح  عملهم  طريقة  إن 
العقبات في مجال  المشاكل وتجاوز  القوانين وحل  تبني  الدول على  بناءة تساعد  توصيات واقتراحات 

حقوق اإلنسان.

يمكن تلخيص طريقة عمل المقررين الخاصين في الخطوات التالية)2(:
1ـ تلقي الشكاوى وجمع المعلومات

أو  المعني  الخاص  بالمقرر  االتصال  الحكومية  غير  منظمات  أو  أفراد  مجموعة  أو  فرد  ألي  يمكن 
نطاق  يدخل في  فردية النتهاك معين  تقديم شكاوى  أو  بالمعلومات  تزويديهم  العامل من أجل  بالفريق 
واليتهم وال تستلزم تقديم الشكاوى أو البالغات شروط صارمة كتلك الموجودة في اآلليات التعاهدية 

)1( يصل عدد أعضاء الفريق العامل يف أغلب األحيان إىل مخسة أعضاء حسب التوزيع اجلغرايف، وقد يتعداه أحيانًا يف بعض الفرق 
العادية  الرتكيبة  الفريق خيرج عن  مما جيعل هذا  15 عضوًا  أعضاءه  يبلغ عدد  الذي  التنمية  باحلق يف  املعني  العامل  الفريق  مثل 

والتقليدية لإلجراءات حسب املوضوع مما يطرح عدة مشاكل أمهها مشكلة اإلمكانيات املادية وغريها.
)2(  يف عام 1999، اعتمد اجتامع اخلرباء السنوي السادس دلياًل بنّي بالتفصيل مجلة أمور من بينها أساليب العمل. انظر دليل املقررين 
وبرنامج  اإلنسان  حقوق  جلنة  يف  اخلاصة  اإلجراءات  نظام  بشأن  العاملة  الفرق  ورؤساء  اخلاصني/اخلرباء  اخلاصني/املمثلني 

5/2000/E/CN.4 .1999 اخلدمات االستشارية الوثيقة  املؤرخة يف 18 كانون األول/ ديسمرب
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استنفاد  عمل  فريق  أو  الخاص  المقرر  إلى  الشكوى  تقديم  عند  يشترط  ال  حيث   ،1503 اإلجراء  في  أو 
كافة طرق الطعن الداخلية بل يكفي الكشف عن هوية الضحية أو الضحايا وعن تاريخ ارتكاب االنتهاك 
والمكان واألشخاص المسؤولين عن االنتهاك وشرح موجز عن الحادثة واألسباب...حينما تصل هذه 
مع  مباشر  اتصال  في  بالدخول  يقوم  عمل  فريق  أو  المعني  الخاص  المقرر  إلى  والبالغات  المعلومات 
يطلب  ما  وعادة  الحاصل  لالنتهاك  حلول  إيجاد  ومحاولة  توضيحات  وطلب  االستفسار  بهدف  الدولة 
الرسائل  أو  البيانات  صحة  عن  معلومات  الدولة:  من  التالية  المعلومات  عمل  فريق  أو  الخاص  المقرر 
الفحص  نتائج  الحاالت يطلب  التحقيق وفي بعض  المسؤولة عن  الهيئة  أو  المحكمة  ومعلومات حول 
الطبي أو الطب الشرعي وهوية الشخص الذي قام بهذا الفحص ومعلومات عن هوية مرتكبي االنتهاك ) 
شرطة، عناصر الجيش أو أفراد الدفاع الذاتي أو جماعات مسلحة خارجة عن رقابة الدولة...( ومعلومات 
عن التحقيق التي قامت به الدولة والعقوبات أو اإلجراءات األخرى المسلطة على المسؤولين ومعلومات 
عن حجم التعويضات إن وجدت أو إجراءات أخرى إلصالح الضرر وفي حالة عدم إجراء تحقيق أو عدم 
إنهائه يطلب معلومات عن أسباب ذلك. هذا إلى جانب معلومات أخرى يراها المقرر الخاص أو فريق 

عمل تفيد في الوصول إلى كشف االنتهاك وجبره.

حينما يتلق رد من الدولة ترسل هذه الردود إلى مصدر المعلومة أو الضحية لتقديم مالحظاتها عليها 
وترسل ثانية إلى الدولة ويقوم المقرر أو فريق عمل بتلخيص هذه الردود في تقريره العام إلى لجنة حقوق 

اإلنسان.

نريد اإلشارة هنا إلى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا مهمًا جدًا في تزويد المقررين الخاصين 
بالمعلومات حول أوضاع حقوق اإلنسان أو حول ظاهرة معينة من االنتهاك. لذلك كان لزامًا على هذه 
المنظمات أن تتحصل على قائمة بأسماء وعناوين المقررين وفرق عمل من أجل إعالمهم بشكل متواصل 
باالنتهاكات والتطورات الحاصلة في هذا المجال. في األخير هناك بعض المقررين الخاصين وفرق عمل 
ال يمكن لهم تلقي ودراسة الشكاوى الفردية: كالفريق العامل المعني بالحق في التنمية والمقرر الخاص 
المعني بالمرتزقة والمقرر الخاص المعني بسياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية والممثل الخاص 
لألمين العام المعني بالمشردين داخليا والممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة إشراك األطفال في 

النزاعات المسلحة.
2ـ الزيارات الميدانية

حسب  لإلجراء  الزيارات  هذه  وتسمح  الحقائق  تقصي  بعثات  أو  القطرية  بالزيارات  أيضًا  وتعرف 
اإلنسان،  حقوق  وضعية  على  معمقة  وبطريقة  قرب،  عن  التعرف  من  البلد  حسب  واإلجراء  الموضوع 
وعلى تسليط الضوء على عدد كبير من الدول األعضاء في األمم المتحدة وهذا يساعد كثيرًا في احترام 
وتعزيز بعض الحقوق التي ال تتوفر على آلية للتطبيق والرقابة. وتسمح ميزانية األمم المتحدة بأن يزور 
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الخبراء البلدان المعنية مرة أو مرتين في السنة، وتتم أيضًا في بعض األحيان ترتيبات خارجة عن الميزانية 
للقيام بمزيد من الزيارات. ويأتي طلب الزيارة إما بمبادرة شخصية من المقرر الخاص أو فريق عمل وإما 
بطلب من لجنة حقوق اإلنسان عن طريق قرار محدد وواضح إال أنه ال يمكن لهؤالء المقررين الدخول 
إلى أي بلد إال بعد موافقة الدولة المعنية. هذا ما يجعل هذه اآللية تخضع دائما إلرادة الدولة وموافقتها)1(.

تتلخص طريقة عمل المقررين الميدانية في القيام باتصاالت مع أجهزة الدولة المعنية وكذا المجتمع 
المدني الممثل في األحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وو سائل اإلعالم والشخصيات وكذا 
الضحايا وله أن يزور السجون وأماكن ومراكز االحتجاز ويمكن للمقرر الخاص أن يطلب من السلطات 
المالحقة  أو  العقاب  أو  المضايقة  أو  بالتهديد  قابله  شخص  أي  إلى  التعرض  بعدم  ضمانات  الحكومية 
القضائية.ال يمكن ألي إجراء حسب الموضوع أثناء زيارته الميدانية التحقيق سوى حول نوع واحد من 
االنتهاكات والذي يدخل في نطاق واليته. فإذا تزامن وإن حصلت هناك انتهاكات أخرى ال تدخل ضمن 
الخاص  المقرر  إلى  واقتراحاته  بإعالن عام وإرسال توصياته  القيام  الحالة  له في هذه  يمكن  اختصاصه 

المعني بهذا أو ذاك االنتهاك للقيام بتحقيق عاجل.

إن القيام بزيارات مشتركة بين اإلجراءات حسب الموضوع فيما بينها من جهة وفيما بين اإلجراءات 
حسب البلد من جهة أخرى ممكنة وقد تم تجربتها بنجاح في النزاع اليوغسالفي حيث طلبت لجنة حقوق 
اإلنسان من المقرر الخاص حول يوغسالفيا السابقة أن يتعاون ويقوم بزيارات ميدانية مشتركة مع المقرر 
الخاص حول التعذيب والمقرر الخاص حول المشردين داخليا. ويعّد هذا القرار الصادر عن لجنة حقوق 
السابق  للتوجه  حد  ووضع  اإلنسان  حقوق  حماية  وتطوير  تعزيز  نحو  رائدة  وبداية  نوعية  قفزة  اإلنسان 
والسائد القائل بعدم القيام بزيارة ميدانية لدولة تكون تحت زيارة ميدانية أخرى للمقرر الخاص حسب 
البلد. لكن المثال اليوغسالفي وضع حد لهذا التوجه. ونأمل أن تتكرر مثل هذه الزيارات المشتركة رغم 
خشيتنا من حدوث تضارب في التقارير حول نفس البلد، مثلما حدث مع الفلبيين سنة 1992 نتيجة لتضارب 
بين تقررين ميدانيين األول للمقرر الخاص حول التعذيب والثاني للمقرر الخاص حول االختفاء القسري 

والالطوعي.

 3ـ النداءات العاجلة

هذا اإلجراء جاء كرد فعل على االنتهاكات الخطيرة على األفراد والتي تتطلب تدخل سريع من قبل 
المقرر الخاص أو الفريق العامل لمنع حصول واستمرار االنتهاك كالتعذيب والتهديد بالموت والحجز 
جبره...وعلى  يمكن  ال  ضرر  إلى  الفرد  فيها  يتعرض  قد  بلد  نحو  والطرد  القسري  واالختفاء  التعسفي 

)1( ما يدعو للتفاؤل أن 39 دولة وجهت حتى 1 آب / أغسطس 2002 دعوة دائمة لإلجراءات املواضعية التابعة للجنة أنظر تقرير 
مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اجلمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم 36 

.36/A/57
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الرغم من أن اإلجراءات االستعجالية تنحصر في إرسال فاكس إلى الحكومة المعنية فإنها تعتبر خطوة 
من  متابعة  الحالة هي  أن هذه  معناه  الحكومة  إلى  إخطار  فإرسال  االنتهاك.  من  الحد  في  وفعالة  مهمة 
طرف المجتمع الدولي عن طريق اآلليات األممية مما يدفع بالدول إلى التريث واإلحجام عن ارتكاب 

أو استمرار في ارتكاب االنتهاك.

بسيط  إجراء  بمجرد  يتعلق  انه  الداخلية.  الطعن  طرق  استنفاد  يستلزم  ال  العاجلة  بالنداءات  القيام  إن 
النداء العاجل في الساعات  إنقاذ الضحية والحد الفوري من االنتهاك ويوجه هذا  وسريع قد يؤدي إلى 
األولى من مجرد تلقي الخبر وقد تكون هذه النداءات العاجلة صادرة من عدة إجراءات حسب الموضوع 
أو حسب الموضوع والبلد في نفس الوقت مما يعطي دفعة قوية نحو حماية وتعزيز حقوق اإلنسان)1(. وقد 

يصل عددها سنويا إلى أكثر من 100 نداء.

اإلصالحات الجديدة على منظومة حقوق اإلنسان: مجلس حقوق اإلنسان: 

 تدخل مسألة تطوير منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ضمن العديد من اإلصالحات التي طرحت 
ومازالت داخل منظمة األمم المتحدة ككل.وإن مسألة تطوير آليات حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها داخل 
المنظومة األممية تدخل ضمن مسيرة تاريخية بدأت منذ إنشاء لجنة حقوق اإلنسان عام 1946م، ومن ثم 
ظلت هذه اآلليات تتطور باستمرار، ويمكن الجزم بأنه لوال هذا التطور لمات هذا النظام واندثر، فتطويره 
مسألة حيوية لبقائه، فمنذ تأسيس لجنة حقوق اإلنسان أوكلت لها مهمة واحدة فقط تتعلق بإيجاد معايير 
دولية لحماية حقوق اإلنسان، لكن أمام تفاقم مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان قرر المجلس االقتصادي 

واالجتماعي منح اللجنة مهام أخرى عرفت باسم اإلجراءات الخاصة.

اإلنسان  حقوق  لجنة  يخلف  اإلنسان  لحقوق  مجلس  إنشاء  في  المتمثلة  الجديدة  اإلصالحات  إن   
جاءت نتيجة لهذا التطور المستمر، فكثرت الملفات وتشعب القضايا واإلجراءات، أوجب إحداث تغيير 
على تشكيلة وطرق ومدة عمل لجنة حقوق اإلنسان.على الرغم من الدور الذي لعبته لجنة حقوق اإلنسان 
على مدى )61( عامًا، إال أن ازدواجية المعايير بداخلها وتسيـيس ـ في بعض األحيان ـ عملها أدى إلى 
ضرورة تعويضها بجهاز يبتعد عن المصالح السياسية الضيقة وعلى االنتقائية في التعامل مع االنتهاكات.

)1( و كمثال عىل ذلك اشرتاك املقرر اخلاص املعني بحرية التعبري يف سنة 2000 مع رئيس الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي 
يف 32 نداء عاجاًل ومع املقرر اخلاص املعني بالتعذيب يف 29 نداء عاجاًل وخالل سنة 2001، أرسل املقرر اخلاص املعني بحرية 
13 نداء عاجال وادعاء واحدا، باشرتاك مع املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة  التعبري 
أو تعسفا ونداءين عاجلني، باشرتاك مع املقرر اخلاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، ونداء عاجال واحدا باالشرتاك مع 
املقرر املعني بالعنف ضد املرأة، ودعوى عاجلة واحدة باالشرتاك مع املقرر اخلاص املعني بالتعليم.فضال عن ذلك، اشرتك املقرر 
اخلاص املعني بحرية التعبري مع املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الديمقراطية يف 4 نداءات عاجلة 
ومع املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف السودان يف نداءات عاجلة باالشرتاك مع املمثل اخلاص بحالة حقوق اإلنسان 

يف إيران.
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إن إنشاء مجلس حقوق اإلنسان البد أن ال يعطي الشعور بالبدء من الصفر، ذلك أن منظومة حقوق 
اإلنسان بدأت منذ إنشاء منظمة األمم المتحدة، وإن المجلس ورث عماًل ضخمًا من لجنة حقوق اإلنسان 

البد أن يحافظ عليه ويطوره ويدفع عنه الشوائب.
1( تأسيس مجلس حقوق اإلنسان

 قررت قمة األمم المتحدة لعام 2005م التي عقدت في سبتمبر / أيلول 2005م، على أنه ينبغي استبدال 
في  »عجز  من  اللجنة  عانته  لما  نظرًا  اإلنسان  لحقوق  جديد  مجلس  محلها  ليحل  اإلنسان  حقوق  لجنة 
أن  البعض  يرى  دول  باحتضان  أو  واالنتقائية  والتسيـيس  بمكيالين  الكيل  سياسة  بسبب  المصداقية« 
سجالتها في مجال حقوق اإلنسان ال تسمح لها بالمشاركة في أكبر محفل أممي لحماية حقوق اإلنسان. 

 )RES/A/60/251( القرار رقم المتحدة  العامة لألمم  2006م تبنت الجمعية  آذار  15 مارس /  وفي 
يتعين  بأنه  العامة  الجمعية  في  الحكومات  جانب  من  اعترافًا  اإلنسان)1(  حقوق  مجلس  بإنشاء  القاضي 

تكليف هيأة رفيعة المستوى في األمم المتحدة بجهود حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

دولة   )63( بين  من  المجلس  لعضوية  دولة  العامة)47(  الجمعية  انتخبت  2006م  أيار   / مايو   9 في 
مرشحة، ولكسب المقعد كان على كل من الدول المرشحة الحصول على األغلبية المطلقة من أصوات 
الجمعية العامة، أي على ما ال يقل عن )96( صوتًا، ما شدد من شروط العضوية بالمقارنة مع انتخابات 
أعضاء لجنة حقوق اإلنسان التي كانت تستوجب الحصول على أغلبية األصوات في المجلس االقتصادي 
واالجتماعي فحسب )27 فقط(، كما تشترط الفقرة )8( من قرار الجمعية العامة المنشأ لمجلس حقوق 
الحسبان  في  تأخذ  أن  األعضاء  الدول  على  يتعين  المجلس،  أعضاء  انتخاب  »عند  أنه:  على  اإلنسان 
هذه  تجاه  الطوعية  والتزاماتها  وتعهداتها  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  المرشحة  الدول  إسهامات 
الحقوق«، لهذه األسباب قدمت جميع الدول المرشحة تعهدات طوعية بالتزامات من أجل تعزيز حقوق 
اإلنسان  بحقوق  الخاصة  اإلجراءات  مع  والتعاون  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  وحمايتها  اإلنسان 

ومن ذلك على سبيل المثال أن: 
من بين الدول الست المرشحة غير األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعهدت دولتان مرشحتان تحديدًا 
بالعمل على التصديق على العهدين.

باتفاقية  • الملحق  االختياري  البروتوكول  في  أطرافًا  دوالً  تصبح  أن  تعهدت  دولة   )17( عن  يقل  ماال 
مناهضة التعذيب )الذي يتضمن أحكامًا تتصل باآلليات الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب(، بينما 

تعهدت تسع دول بالتصديق على واحد من البروتوكولين االختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

)1( صوتت )170( دولة لصالح القرار، بينام عارضته )4( دول، وامتنعت )3( دول عن التصويت.
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ست دول تعهدت بسحب تحفظاتها على معاهدات حقوق اإلنسان. •
دولتين وجهتا، وللمرة األولى، دعوة مفتوحة دائمة لخبراء األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واإلجراءات  •

الخاصة كيما يزوروهما.

كل هذه التعهدات نشرت على الموقع االلكتروني لألمم المتحدة، مما أحاط االنتخابات بدرجة من 
الشفافية لم تـعهدها األمم المتحدة من قبل.

2( تشكيلة المجلس

يحل مجلس حقوق اإلنسانـ  ومقره جنيفـ  محل لجنة حقوق اإلنسان بوصفه هيأة فرعية تابعة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، ويتكون من )47( دولة عضو حسب التوزيع الجغرافي العادل، وتوجد في المجلس 
الحالي سبع دول عربية)1(، وتوزع مقاعد المجلس بين المجموعات اإلقليمية على النحو التالي: )13( 
للمجموعة اإلفريقية، )13( للمجموعة اآلسيوية، )6( لمجموعة أوروبا الشرقية، )8( لمجموعة أمريكا 
الالتينية، )7( لمجموعة أوروبا الغربية، ودول أخرى. وتمتد فترة والية أعضاء المجلس ثالث سنوات 
المنتخبون  7(، ويتحلى األعضاء  )الفقرة  متتاليتين  بعد شغل واليتين  مباشرة  انتخابهم  إعادة  وال يجوز 
تعاونًا كاماًل  المجلس  يتعاونوا مع  تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وأن  المعايير في  بأعلى  المجلس  في 
 ،)9 )الفقرة  عضويتهم  فترة  خالل  الشامل  الدوري  االستعراض  آلية  بموجب  لالستعراض  ويخضعون 
ويجوز للجمعية العامة أن تقرر بأغلبية ثلثي األعضاء تعليق عضوية أي عضو في مجلس حقوق اإلنسان 
العام في ثالث  بانتظام خالل  المجلس  انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق اإلنسان. يجتمع  ارتكب  إذا 
جلسات على األقل بينها جلسة رئيسية تمتد فترة ال تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد جلسات 
المجلس  أعضاء  ثلث  بتأييد  المجلس، ويحظى  أعضاء  أحد  بناًء على طلب من  الضرورة  استثنائية عند 
)الفقرة 10( مما يسمح للمجلس بالتجاوب بسرعة أكبر وبفعالية مع الحاالت الخطيرة والعاجلة، وكذلك 
بمتابعة دائمة ومستمرة للقضايا التي باشر العمل بشأنها. هذا ونشير إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ستستعرض وضع هذا المجلس وتقيـيم عمله في غضون )5( سنوات )الفقرة 1(، ولقد عقد المجلس أول 
دورة له خالل الفترة من 19 إلى 30 يونيو / حزيران 2006م، ودورة استثنائية لمعالجة الوضع في فلسطين 

خالل الفترة من 5 إلى 6 يوليو / تموز 2006م.
3( المهام والصالحيات: 

اإلنسان  حقوق  تعزيز  في  واسعة  بصالحيات  يتمتع  المجلس  فإن   )A/60/251( رقم  القرار  حسب 
حقوق  انتهاكات  منع  في  واإلسهام  والمنهجية،  الجسيمة  لالنتهاكات  التصدي  ذلك  في  بما  وحمايتها، 

)1( أربع منها يف أفريقيا، وهي حسب الرتتيب: املغرب )178( وجيبويت )172( وتونس )171( واجلزائر )168(، وثالث منها يف 
آسيا، وهي حسب الرتتيب أيضًا األردن )137( والبحرين )134( واململكة العربية السعودية )126(.

وجتدر اإلشارة إىل أن البلدين العربيني الذين مل حيالفهام احلظ يف هذه الدورة مها لبنان والعراق.
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يقوم  القرار  نفس  من   )6( للفقرة  ووفقًا  الطارئة،  اإلنسان  حقوق  حاالت  على  السريع  والرد  اإلنسان، 
وباستعراضها  اإلنسان  حقوق  لجنة  ومسئوليات  ومهام  وآليات  واليات  بجميع  باالضطالع  المجلس 
وكذلك عند االقتضاء تحسينها وترشيدها، وذلك بهدف المحافظة على نظام لإلجراءات الخاصة وعلى 
مشورة الخبراء واإلجراءات المتعلقة بالشكاوى، وينجز المجلس هذا االستعراض في غضون عام واحد 
 / يونيو   30 إلى   19 من  انعقدت  التي  للمجلس  األولى  الدورة  في  تقرر  ولقد  األولى،  دورته  انعقاد  من 
حزيران 2006م، إنشاء فريق عمل سيتولى مراجعة عمل المقررين الخاصين من أجل تعزيز عملهم وسد 

النقائص في طرق عملهم وصالحياتهم.

إن إحدى أهم الصالحيات الجديدة للمجلس هي »آلية المراجعة الدورية الشاملة«، إذ يتعين أن تخضع 
موضوعية  معلومات  إلى  تستند  التي  المراجعة  لهذه  دورية  وبصفة  استثناء  دون  األعضاء  الدول  جميع 
وموثوق بها لمدى وفاء كل من الدول األعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق اإلنسان )الفقرة 
5هـ( ولقد تبنى مجلس حقوق اإلنسان في دورته األولى قرار يقضي بإنشاء فريق عمل يعمل على وضع 

أساليب وحدود زمنية لهذه اآللية.

يجب على مجلس حقوق اإلنسان أن ال يكتفي بهذه الصالحيات واآلليات لمعالجة مسألة انتهاكات 
حقوق اإلنسان بل يجب أن يتعداه إلى تحسين اآلليات الموجودة وتعزيزها وتطوير آليات أخرى وإلى 
الخدمات االستشارية  اإلنسان، فضاًل عن  والتعليم في مجال حقوق  بالتـثـقـيف  النهوض  تطوير جانب 
والمساعدة التقنية وبناء القدرات، وتشجيع الحوار والتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
بما يكفل احترام حقوق اإلنسان والحد من االنتهاكات.إن االمتحان األول الذي مر به المجلس في دورته 

األولى )19 ـ 30 يونيو / حزيران 2006م( كان ناجحًا حسب رأينا حيث نتجت عنه قرارات مهمة:
قرار المجلس بالسماح للمقررين الخاصين التابعين له بمواصلة صالحياتهم لمدة عام، لحين االنتهاء  •

من مراجعة عمل هؤالء الخبراء الموضوعين )أي حسب الموضوع( والخبراء والقطريين.
قرار المجلس باستحداث فريقين عاملين يعتني األول بوضع أساليب وحدود زمنية لآللية الجديدة  •

اإلجراءات  عمل  وتطوير  بمراجعة  يعتني  الثاني  والفريق  الشاملة«  الدورية  المراجعة  »آلية  المسماة 
الخاصة.

قرار المجلس باإلجماع باعتماد »االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري«. •
قرار المجلس بأغلبية األصوات باعتماد »إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية«. •
قرار المجلس بالمضي خطوة أخرى إلى األمام باتجاه استحداث آلية للشكاوى في صورة بروتوكول  •

بمد  وذلك  والثقافية«  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »بالعهد  ملحق  اختياري 
صالحيات الفريق العامل المعني بإنشاء مشروع أولي لهذا البروتوكول.

قرار المجلس بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة،  •
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بعثة  بإنشاء  وأقر  م   2006 تموز  يوليو /   6 ـ   5 من  الفترة  الجلسة خالل  المجلس هذه  وبالفعل عقد 
لتقصي الحقائق برئاسة المقرر الخاص المكلف باالنتهاكات في األراضي الفلسطينية المحتلة.

 كل هذه القرارات واإلجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته األولى تعطي األمل في الدور الكبير 
الذي يمكن للمجلس أن يقوم به خالل المرحلة القادمة وتجنب تصرفات الماضي، ويترجم هذا األمل 
خطاب األمين العام لألمم المتحدة أمام مجلس حقوق اإلنسان يوم 19 يونيو / حزيران 2006م بالقول: 
»... إن هذا المجلس في الوقت الحاضر جهاز فرعي تابع للجمعية. غير أن الجمعية ستستعرض وضعه 
ـ  في غضون خمس سنوات. وسأسمح لنفسي باألمل ـ وأعتقد أنه ينبغي لهذا األمر أن يكون مطمحكم 
إلى ترسيخ سلطة مجلس حقوق اإلنسان ترسيخًا شديد  بعد خمس سنوات  أدى  بأن يكون عملكم قد 
الميثاق ورفع مكانة المجلس لجعله جهازًا رئيسيًا من أجهزة  بتعديل  إرادة عامة  تبلور  الوضوح لدرجة 

األمم المتحدة..«.
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أهم اآلليات المتعلقة مباشرة بحماية المرأة

بعد  خاصة  اإلنسان  حقوق  بحماية  الخاصة  الدولية  اآلليات  طريق  عن  النساء  حقوق  حماية  يمكن   
اإلنسان  حقوق  الدرجة  بنفس  تخص  الحقوق  حماية  آليات  أّن  أكد  الذي  اإلنسان  لحقوق  فيينا  مؤتمر 

للنساء وحقوق اإلنسان بصفة عامة.
االجتماعي  • المجلس  أنشأها  المرأة،  مركز  لجنة  بالنساء:  الخاصة  وهياكله  اإلنسان  حقوق  مجلس 

واالقتصادي عام 1946 )آلية غير تعاهدية(.
غير  • )آلية  اإلنسان  لجنة حقوق  لدى  ونتائجه  أسبابه  النساء،  المسلط على  بالعنف  الخاصة  المقررة 

تعاهدية( عام 1994.
لجنة  • )السيداو(:  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية  المرتبطة  التعاهدية  اآللية 

القضاء على التمييز ضد المرأة.

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة )لجنة السيداو(
اآللية التعاهدية

تتولى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اإلشراف على مدى وفاء الدول األطراف في كل من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق بها بشأن تقديم شكاوى 

من قبل األفراد والجماعات. 

اتخذتها النفاذ  التي  المختلفة  التدابير  تقارير عن  للجنة  تقدم  أن  الدول األطراف  وفقًا لالتفاقية على 
بالنسبة  نفاذ االتفاقية  التقدم المحرز بهذا الصدد، وذلك في غضون سنة من بدء  أحكام االتفاقية، وعن 
للدولة المعنية وكذلك كل أربع سنوات، وكلما طلبت اللجنة ذلك، وعلى الدولة أن توضح في تقاريرها 
العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في االتفاقية. وتقوم اللجنة بفحص هذه 

التقارير وإعداد مالحظاتها بهذا الخصوص. 

تقوم اللجنة بالتلقي والنظر في الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، خاضعين 
لوالية دولة طرف في البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية، يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة 
الطرف ألي من الحقوق المحددة في االتفاقية. كما للجنة إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع 
انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف في البروتوكول االختياري للحقوق المنصوص عليها 
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في االتفاقية، أن تدعو الدولةالطرف إلى التعاون بهذا الخصوص، ولها أن تعين عضو أو أكثر من أعضائها 
إلجراء تحر بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه االستعجال إليها، ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة 

إلقليم الدولة الطرف متي استلزم األمر ذلك وبموافقتها. 

تتكون اللجنة من 23 خبيرًا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان حقوق المرأة، 
تنتخبهم الدول األطراف من بين مواطنيها بواسطة االقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء 
القانونية  النظم  وكذلك  الحضارية  األشكال  مختلف  ولتمثيل  العادل  الجغرافي  التوزيع  لمبدأ  االعتبار 
المعاهدات  على  اإلشرافية  الهيئات  سائر  عن  المرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  لجنة  تختلف  الرئيسية. 
الدولية لحقوق اإلنسان من ناحيتين: األولى، إن عضوية هذه اللجنة منذ تاريخ إنشائها في عام 1982 قد 
اقتصر على النساء، فيما عدا عضوا واحدا. والثانيةتتعلق بكون عضوية معظم تلك الهيئات يغلب عليها 
أهل المحاماة والقضاء، فيما يتنمي أعضاء اللجنة إلى جميع المجاالت، حيث تضم في عضويتها أهل 

االقتصاد والدبلوماسية وعلم االجتماع. 

يغطي التقرير السنوي للجنة والذي تقدمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة جميع مجاالت نشاطها. 
في  الواردة  والقواعد  األحكام  على  الضوء  من  مزيد  فيها  تلقي  عامة  توصيات  باعتماد  اللجنة  وعنيت 
االتفاقية والموضوعات ذات الصلة، وقد شهد عمل اللجنة على هذا الصعيد تطورًا ملحوظًا حيث اتسمت 
التوصيات العامة األخيرة للجنة بالعمق والتفصيل. وتولي اللجنة عناية بأعمال الهيئات المختلفة المعنية 
بحقوق اإلنسان وبشكل خاص هيئات األمم المتحدة ذات الصلة. تلقي أعمال اللجنة اهتمامًا خاصًا من 
جانب المعنيين بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وذلك نظرًا لما تشغله 
اإلنسان  الدولي لحقوق  القانون  في  المرأة  بحقوق  المتعلقة  النصوص  االتفاقية من مركز خاص ضمن 

حيث يشار إليها وعن حقب الشرعة الدولية لحقوق المرأة. 

أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تنفرد  اإلنسان  لحقوق  األخرى  الدولية  االتفاقيات  خالف  على 
بالتزاماتها  اللجنة اإلشرافية على مدى وفاءالدول األطراف  انعقاد  بالنص على مدة  المرأة  التمييز ضد 
تجاه االتفاقية )لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 20 من االتفاقية على أن »تجتمع 
اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويًا للنظر في التقارير المقدمة وفقًا للمادة 18 من هذه 
االتفاقية«. ونظرًا لما ترتب على االلتزام بهذا النص من تراكم التقارير التي يجب أن تنظر فيها اللجنة، 
فقد اعتمد اجتماع الدول األطراف في االتفاقية تعدياًل لنص تلك المادة، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ 
دورتين  تعقد  بحيث  اجتماعاتها،  مدة  بمد  العامة  الجمعية  من  إذن  على  اللجنة  حصلت  كما  هذا  بعد. 
مدة كل منها ثالثة أسابيع، وتعقد هذه الدورات غالبًا في شهري فبراير/شباط وتموز/يوليه بمقر األمم 

المتحدة في جنيف. 
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أهمية اللجنة
تمثل اللجنة )CEDAW)  إلى حّد اآلن أهم هيكل مؤهل للقيام بهذه المهمة في غياب الهياكل الدولية 
القائمة وخاصة لجنة  الهياكل  النساء ونظرا لمحدودية  بالنظر في االنتهاكات الخاصة بحقوق  المختصة 
مركز المرأة التي ال زالت غير مؤهلة لقبول الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان للنساء أو المقررة الخاصة 

بالعنف لدى لجنة حقوق اإلنسان والتي ترى مهامها منحصرة في كل ما يتعّلق بالعنف. 

نقص عمل اللجنة
التضييقات  بعض  شأن  في  تبديها  التي  المالحظات  في  ومنحصرا  محدودا  يبقى  اللجنة  عمل  إن 

والتصّرفات التمييزية التي تواجهها النساء وغير كاٍف إلجبار الدول المعنية على احترامها.

بصفة عامة بذلت اللجنة عماًل مهما جدًا من أجل المصادقة على االتفاقية واعتبرت أن من مهامها التعبير 
عن موقفها تجاه التحفظات التي تقدمت في شأن أحكام االتفاقية من قبل العديد من الدول ولكن عملها 
يبقى غير كافي ما دامت النساء غير قادرات وليس لهن الكفاءات للدفاع عن نفسها بصفة مباشرة نظرًا لغياب 

الوسائل الدفاعية الفردية لتقديم الشكاوي. وهذا هو موضوع البروتوكول االختياري الملحق لالتفاقية.

مهام لجنة السيداو:
رصد ومراقبة تطبيق االتفاقية. •
تتلقى التقارير عن نفاذ أحكام االتفاقية وعن التقدم المحرز في تطبيقها. •
تدرس التقارير واإلجراءات التي اتخذتها الدول ومن ثم تطرح تساؤالت للدول. •
تتلقى التقارير من المنظمات األهلية غير الحكومية. •
تتلقى التقارير من المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.  •
تقوم بتقصي الحقائق والمعلومات من كافة المصادر المتاحة. •
المعاينة الميدانية بموجب البروتوكول االختياري. •
إصدار المالحظات الختامية )مهمة للتقرير البديل القادم(. •
تتلقى الشكاوى الفردية ) بموجب البروتوكول(.  •

اللجنة  قوة  كثيرًا  يزيد  ان  شأنه  من  باإلتفاقية  الملحق  االختياري  البروتوكول  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
وقدرتها على ان يكون لها اثر مباشر على مشكلة التمييز القائم على اساس الجنس.

حماية حقوق النساء عبر آليات الدفاع
اتفاقية  خالل  من  النساء  حماية  آليات  تعزيز  بضرورة  اإلنسان  لحقوق  فيينا  مؤتمر  توصية  على  بناًء 



45

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

العامة  الجمعية  اعتمدته  اختياري  ببلورة مشروع بروتوكول   1994 الخبراء عام  السيداو، قامت لجنة من 
لمنظمة األمم المتحدة في 6 أكتوبر / تشرين األول 1999 وإلى حّد اآلن لم تصادق عليه من الدول العربية 

إال ليبيا، من بين الدول المصادقة عليه على الرغم من أنه دخل حيز النفاذ على المستوى العالمي.

االبروتوكول إلى تفادي نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بالسهر على احترام االتفاقية يهدف هذ 
CEDAW واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوى أو الدعاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات 

بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يّدعون فيها انتهاك لحقوقهم. وحسبما جاء في 
أحكام هذا البروتوكول يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة باالنتهاك أن تتخذ اإلجراءات الالزمة 

لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا االنتهاكات.

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء:)1(
إدراج قضايا حقوق  التي ترمي إلى ضمان  الكبيرة  البروتوكول عنصراً من عناصر االستراتيجية  يعّد   

المرأة اإلنسانية في اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان. 

 وكانت بعض الدول قد اقترحت صياغة بروتوكول اختياري الحق باتفاقية السيداو حيث اتضح منذ 
سريان االتفاقية الضعف النسبي آللية التنفيذ المتاحة للجنة المرأة بالقياس إلى المعاهدات األخرى لحقوق 
اإلنسان إذ إن الكثير من معاهدات األمم المتحدة تنص على اإلجراءات الخاصة بالشكاوي الفردية وهو 
ما ال يتوافر في اتفاقية المرأة، وبخروج هذا البروتوكول يضاف آلية جديدة من أجل تعزيز تطبيق اتفاقية 

السيداو.

 ويتكون البروتوكول من 21 مادة ومن الممكن تلخيص المواد كاآلتي: 
يجوز تقديم الشكاوي من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات وفي حالة النيابة ال بد أن يكون ذلك  ـ 1

بموافقتهم إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه هذا دون الحصول على إذن بالموافقة.
أن تكون الرسائل مكتوبة وال تكون خالية من االسم. ـ 2
ال بّد أن تكون الشكاوى قد استنفدت وسائل التقاضي واالنصاف المحلي. ـ 3
ال بّد أن تتعلق بدولة طرف في البروتوكول. ـ 4
الدول األطراف تعرض ردًا مكتوبًا عن اإلجراءات التي اتخذتها ازاء الشكاوى خالل 6 شهور. ـ 5
يجوزللجنة أن تعين عضوًا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحري بشأن شكوى أو رسالة معينة وتقديم  ـ 6

تقرير على وجه االستعجال إلى اللجنة ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإلقليم الدولة الطرف 
متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها، على أن تقوم اللجنة بعد دراسة هذه النتائج بإحالتها إلى الدولة 
الطرف المعينة مشفوعة بتوصيات وعلى الدولة أن تقدم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر.

)1( حقيبة الربنامج التدريبي حلقوق املرأة اإلنسانية ـ اليونيفم ـ املكتب اإلقليمي للمنطقة العربية ـ 2004 ـ الكتيب رقم 2.
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تقوم كل دولة طرف بالتعريف باالتفاقية وبهذا البروتوكول والدعاية لهما. ـ 7
يصبح البروتوكول نافذًا بعد تصديق عشر دول أطراف باالتفاقية. ـ 8
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق  ـ 9

عليه.

 ومع هذه اإلضافات الهائلة التي جاء بها البروتوكول االختياري من أجل تعزيز تطبيق االتفاقية ومنع 
وجود أي تحفظات من قبل الدولة وفقًا للمادة 17 إال أنها ال يخلو من إشكاليات في بعض النصوص.

عدم  عليه  التصديق  وقت  األطراف  الدولة  تعلن  أن  الممكن  فمن  البروتوكول  من   10 للمادة  فوفقًا   
وتسليم  الحقائق  لتقصي  لجنة  بتكوين  المعينة   8 بالمادة  عليه  المنصوص  اللجنة  باختصاص  اعترافها 
نتائجها إلى الدولة من أجل التعليق على هذه النتائج، وكذلك المادة 9 المعينة بدعوة الدولة الطرف أن 
من  المقدمة  التحريات  تجاه  الدولة  اتخاذها  تدابير  أي  االتفاقية  من   18 للمادة  وفقًا  تقريرها  في  توضح 
اللجنة وفقًا للمادة 8 من البروتوكول. كما أن المادة )4( الخاصة باستنفاد القضاء المحلي يقع عقبة أمام 

أفراد دول العالم الثالث أو الدول التي يكون التقاضي فيه بطيء.

تقارير التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية القضاء 
وفقا للمادة 18 من سيداو 

 تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة للنظر من قبل اللجنة تقريرًا عامًا عما 
اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز 

في هذا الصدد. 

آلية تقديم التقارير: 

 ـ يقدم التقرير في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.
 ـ بعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

 ـ تقدم إلى األمين العام الذي يحولها إلى اللجنة.

تبين الدول في التقارير: 

 ـ التدابير التي اتخذتها لتفعيل االتفاقية )اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية(.
 ـ التقدم المحرز في هذا الصدد.

 ـ العقبات والصعوبات التي تواجه الدول في تطبيق االتفاقية. 

إن تقديم التقارير ليس بتمرين رسمي وليس بمسألة إجرائية فقط فهو:

 ـ يبين مدى وفاء الدول بالتزاماتها.
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 ـ يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم ما اتخذ من إجراءات لتنفيذ االتفاقية.
 ـ يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم اإلستراتيجيات والخطط واإلحصائيات.

 ـ يتيح الفرصة بتقدير دقيق للمشاكل التي تعيق تطبيق االتفاقية )مواطن القوة والضعف (. 
تنص  التي  بالمعايير  اإللتزام  مدى  تحديد  بهدف  والممارسات  والسياسات  القوانين  بمراجعة  يسمح  ـ   

عليها االتفاقية.

إن تقديم التقارير يلعب القوة المحركة للتغيير داخل الدول األطراف نفسها. 

يمكن إذا تلخيص آليات الحماية المرتبطة بسيداو بالشكل التالي: 

آلية الحماية المرتبطة بإتفاقية السيداو:

التقارير                       تقديم الشكاوى
                 

                                          غير الحكومية              الحكومية  
بموجب البروتوكول                                              

متابعة تنفيذ اإلتفاقية

   
        تقارير                        

إختياري بروتوكول   

حكومية عير منظمات   دولية منظمات    حكومية                           
)تقارير الظل(                                                    

حقائق تقصي         فردية شكاوى 
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الشكاوى بموجب البروتوكول: 

 ـ شكاوى فردية.
 ـ إجراء تعهدي ناتج عن عهد دولي.

 ـ يطبق فقط على الدول األعضاء في العهد أو اإلتفاقية.
 ـ يشمل االنتهاكات الواردة في العهد فقط.

 ـ الرسالة تكون موقعة من قبل الضحية أو شخص مفوض التصرف نيابة عنها.
 ـ تعرض الشكوى على اللجنة المعنية/ تقدم لها مباشرة.

 ـ يتم إبالغه بجميع اإلجراءات التي تتخذها الدولة.

متى تكون الشكوى الفردية مقبولة؟ 

 ـ أن تحمل اسم الضحية.
 ـ أن تتضمن الشكوى انتهاكًا إلحدى بنود االتفاقية على األقل.

 ـ أن تكون الدولة قد أبرمت البروتوكول اإلختياري الملحق باالتفاقية.
 ـ أن ال تكون الشكوى المقدمة قد بحثت أو ال يزال يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجرءات التحقيق 

أو التسوية الدولية.
 ـ على الضحية أو من ينوب عنه أن يكون قد إستنفد كافة وسائل اإلنصاف المحلية/الوطنية.
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المالحق

تمرين 1 ـ الجلسة األولى 

تمرين 2 ـ الجلسة الثانية

مطبوعة للقراءة خاصة اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان األمم المتحدة نموذجا. إعداد د.بطاهر بوجالل

مطبوعة للقراءة أهم اآلليات لحماية حقوق المرأة. إعداد جمانة مرعي
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تمرين 1 ـ الجلسة األولى 

كتابة التقارير للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية  على  شهرين  منذ  المصادقة  بعد  وذلك  النساء  أوضاع  عن  األولي  التقرير  شرقستان  دولة  تعد 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

التمييز ضد  أشكال  القضاء على جميع  اتفاقية  من  بها  الخاصة  المادة  قراءة  الرجاء من كل مجموعة 
أبرز  توضيح  مع  اللجنة  إلى  المقدم  األولي  االتفاقية  تقرير  ضمن  بالمادة  المتعلق  الجزء  وكتابة  المرأة 

العناصر الالزم توافرها في تقرير، وذلك في القسم الثاني فقط من التقرير.

المجموعة األولى:المادة 7 المتعلقة بالمشاركة السياسية والشأن العام
السياسية  الحياة  في  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ 

والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: 

)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب 
أعضاؤها باالقتراع العام.

)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية 
جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

)ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. 

المجموعة الثانية: المادة 9 المتعلقة بالحق في الجنسية
1ـ  تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أوتغييرها أو االحتفاظ 
بها. وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، 

أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 
2 ـ تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 

المجموعة الثالثة: المادة 12 المتعلقة بالصحة والصحة اإلنجابية
1 ـ تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية 
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الرعاية  الحصول على خدمات  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  أساس  لها، على  أن تضمن  أجل  من 
الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة. 

يتعلق  فيما  مناسبة  للمرأة خدمات  الدول األطراف  تكفل  المادة  أ من هذه  الفقرة  بالرغم من أحكام  ـ   2
بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية 

أثناء الحمل والرضاعة. 
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التمرين 2 الجلسة الثانية 

دراسة حالة إنسانية
السيدة نضال 30 عامًا متزوجة وأم لثالثة أطفال، من قرية الحرية في جمهورية حقستان المستقلة. اعتقلتها 
المعارضة،وذلك  أحزاب  السياسية في إحدى  نشاطاتها  بسبب  يومًا   30 قبل  الحقستانية  األمنية  األجهزة 
عندما داهمت أجهزة األمن الحقستانية منزلها في ساعة متأخرة من الليل، وقامت باعتقالها واحتجازها 
في السجن اإلنفرادي. ومنذ اللحظة األولى من اعتقالها تعرضت نضال لتعذيب جسدي ونفسي وجنسي، 
طويلة  لفترات  للشبح  وتعرضت  باالغتصاب،  وتهديدها  عليها  االعتداء  محقق  من  أكثر  حاول  حيث 
وذلك  النوم،  من  ومنعها  جسمها،  في  المشتعلة  السجائر  إطفاء  والى  صلبة  بأدوات  والضرب  والفلقة 
المرات استدعاء زوجها، حيث أحضرت  النتزاع معلومات منها بطريقة غير قانونية. وقد تم في إحدى 

أمامه شبه عارية وطلب من زوجها إقناعها باالعتراف وإال تعرضت لالغتصاب أمامه.

لقد وصلت معلومات موثوقة إلى عائلة نضال اإلنسانية بأن الحالة الصحية البنتهم في تدهور مستمر 
جراء التعذيب المستمر من قبل المخابرات الحقستانية، وأن حياة ابنتهم أصبحت في خطر، مما يتطلب 
التحرك السريع إلنقاذها، خاصة وأن خمسة من المعتقلين السابقين ومن ضمنهم امرأة كانوا قد استشهدوا 

في السجون الحقستانية في ذلك العام جراء تعرضهم لشتى أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

المساعدات  تقديم  في  متخصصة  الحقستانية  »الكرامة«  منظمة  أن  اإلنسانية  نضال  عائلة  علمت  لقد 
لذلك  اإلنسان؛  حقوق  عن  للدفاع  المتحدة  األمم  آليات  في  االستشارية  والخدمات  التعذيب  لضحايا 

توجهت إليها طالبة الحصول على االقتراحات ألنجع الطرق إلنقاذ حياة ابنتهم ولمتابعة قضيتها.

السؤال: 
ما النصيحة التي ممكن أن تقدم إلى عائلة نضال؟

اإلنسان  • لحقوق  الدولية  االتفاقيات  جميع  على  صادقت  قد  المستقلة  حقستان  دولة  كانت  إذا 
والبروتوكوالت الملحقة بها، دون أية تحفظات.

ولم  • اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقيات  جميع  على  صادقت  قد  المستقلة  حقستان  دولة  كانت  إذا 
تصادق على البروتوكوالت االختيارية الملحقة بها.

ما أنجع وأسرع طريقة برأيكم يمكن نصح عائلة نضال بها؟ •
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العدالة االنتقالية والمصالحة والمساءلة

مالحظات خلفية للمدربين

مقدمة
كيف تتعامل المجتمعات مع إرث الجرائم الخطيرة ضد اإلنسانية وعلى هذا النطاق الضخم كما هو 
الحال في العراق، من أجل المضي قدمًا إلى مرحلة جديدة من السالم والعدالة واحترام حقوق اإلنسان 
والوئام االجتماعي؟ إن التعسف واالعتداء الوحشي يمزق المجتمعات ويدمر الثقة المتبادلة بين الفئات 
االجتماعية وبين المواطنين ودولتهم. لقد واجهت العديد من البلدان مثل هذه الحاالت، وعلى الرغم من 
أن كل حالة هي فريدة من نوعها، وقد تتطلب مناهج وطرق خاصة ومختلفة، إال أن هناك بعض المبادئ 

المشتركة التي سوف نبحث فيها. 

اإلنسانية  ضد  المرتكبة  الجرائم  ألخطر  التصدي  هي  والمصالحة  االجتماعية  العدالة  من  الهدف  إن 
من الماضي القريب. كما يتوجب على العدالة االنتقالية والمصالحة أن توازن بين ضرورة معاقبة الجناة 
جارية  سياسية  تحوالت  أي  تعريض  وعدم  دائم،  سالم  بناء  ضرورة  مع  الضحايا،  احتياجات  ومعالجة 
وقابلة للحياة إلى الخطر. دائمًا ما تتطلب العدالة االنتقالية والمصالحة على وجه الخصوص تنازالت من 
جميع األطراف من أجل المضي بالمجتمع قدمًا. إن عنصر المسامحة والعفو ربما يكون مطلوبًا، بالنسبة 
للبعض يبدو هذا شيئًا مستحياًل وهو ناتج عن أسباب مفهومة. ومما ال شك فيه أن العديد من األشخاص 
االعتراف  تستغرق عملية  قد  أفضل األحوال  أو معالجتها وفي  بمعاناتهم  االعتراف  يتم  لم  أنه  يشعرون 
هذه  لمثل  التصدي  يتم  لم  إذا  أنه  هي  والمصالحة  االنتقالية  العدالة  أهمية  إن  أكثر.  أو  جياًل  والمعالجة 

الجرائم والمعاناة، هنالك احتمال أن دورة انتهاكات حقوق اإلنسان قد تبدأ مرة أخرى.

حينما نتعامل مع األحداث الماضية، فإن العدالة االنتقالية عمومًا هي عملية تطلع للمستقبل، تهدف 
إلى المساعدة في بناء المصالحة والسالم في المرحلة األنتقالية. إن المشاركة )التي تكون عادة من خالل 
التشاور و/ أو الشهود( وموافقة الناس هي جزٌء حيوٌي من عملية العدالة االنتقالية والتي تشمل مشاركة 

كاملة من قبل جميع الجماعات العرقية والدينية والثقافية. 

التركيز على محورية وأهمية المواطنين في عمليات العدالة االنتقالية والمصالحة. ونظرًا لهذا الدور 
المهم، فإن منظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان، يمكن 
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أن يكون لها دور هام في المساعدة على توضيح وتسهيل المصالحة بشكل خاص. ويمكن أن يتم هذا 
على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي والمجتمعي على حد سواء وحتى ضمن المنظمات.

فهم العدالة االنتقالية والمصالحة
االنتهاكات  إلرث  للتصدي  القضائية  وغير  القضائية  اإلجراءات  من  مجموعة  هي:  عامة  بصورة 
المقام األول  إنها في  القمعي.  الحكم االستبدادي  أو  الصراع و/  أعقاب  الجسيمة لحقوق اإلنسان في 
مسؤولية الدول، واستنادًا إلى االلتزامات األربعة التالية التي حددتها محكمة البلدان األمريكية لحقوق 
تأييدها من قبل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  اإلنسان فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة. وقد تم 
والهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة مثل لجنة حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية 

التي تكرس المبادئ وتنص على أن الدول يجب أن: 
1. تتخذ خطوات معقولة لمنع جميع انتهاكات حقوق اإلنسان

2. أن تجري تحقيقات جدية عند حدوث هذه االنتهاكات.
3. أن تفرض عقوبات على المسؤولين.

4. أن تضمن التعويض للضحايا.

العناصر األساسية العامة / خصائص العدالة االنتقالية
هذه  بمثل  للقيام  بتعيينها  الدولة  أجهزة  تقوم  ما  عادة  التي  التحقيق،  لجان  ـ  الحقائق  تقصي  لجان 
التحقيقات وتقديم التقارير لتحديد ما حدث )إيجاد الحقيقة(. تقدم هذه اللجان التوصيات لمعالجة مثل 

هذه االنتهاكات وتمنع حدوثها مرة ثانية. 
الجرائم  مرتكبي  بهدف تحميل  الماضية  الجرائم  في  تحقيقات قضائية  أجراء  ـ  الجنائية  المحاكمات 
مسؤولية أفعالهم. مثل هذه العمليات هي مصدر معلومات مكثف ومطول لذلك عادة ما تركز على تحميل 

القادة والمخططين المسؤولية.
برامج التعويضاتـ  يجب أن تكون التعويضات تحت رعاية الدولة وتساعد في معالجة الضرر المعنوي 
والمادي وعلى األخص مع االنتهاكات التي تحدث على نطاق واسع، تكون التعويضات مادية ورمزية 

ويجب التأكد أال يكون التركيز على االنتقام. 
للضحايا  رسمية  اعتذارات  وتتضمن  أمكن،  حيثما  بالمسؤولية  اإلقرار  خالل  من  ـ  المصالحة 
وعائالتهم/ن وتضمن المشاركة المتساوية من قبل كل المجموعات االثنية والدينية والثقافية والعناصر 
المتنازعة وموافقتهم/ن على عملية المصالحة. هذا الجزء من المصالحة يشكل تحديًا، كما يتطلب مقدارًا 
معينًا من التسوية وحتى المسامحة من أجل المضي قدمًا، والتي تكون مستحيلة بالنسبة للبعض، ولكنها 

مهمة للسالم المستقبلي.
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العدالة الجندرية )العدالة بين الجنسين(ـ  يجب منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي 
وضمان حصول النساء  واإلقرار بوقوعه ومستوى حدوثه وبكل أشكاله، خالل األحداث قيد الدراسة، 

على فرص متساوية للتعويض.
اإلصالح المؤسساتيـ  يجب أن يهدف إلى تعديل المؤسسات األمنية مثل الشرطة والجيش والمؤسسات 
ذات الصلة مثل القضاء لمنع القمع والفساد المستقبلي وغرس روح الخدمة العامة والشعور بالمواطنة 

واالنتماء للمجتمع. 
المثال  سبيل  على  الضحايا  صور  تحفظ  التي  األنشطة  من  مختلفة  أنواع  تتضمن  ـ  الذكرى  إحياء 
الضحايا  تكريم  هو  منه  الهدف  التذكارية،  األيام  أو  بغداد(  في  اإلنسان  حقوق  توثيق  )مركز  المتاحف 

واإلقرار بمعاناتهم والتأكد أن ذكراهم خالدة. 
المذكورة  ما تكون مزيجًا من األساليب  االنتقالية والمصالحة هي تحديات معقدة وعادة  العدالة  إن 
أعاله ولكي تكون ناجحة، يتطلب األمر التزامًا واضحًا من الدولة من خالل تقديم ما يكفي من الموارد 

والدعم السياسي القوي.
ويجب أن تعكس مواقف واحتياجات السكان المحليين، ضمن حقوق اإلنسان وضمن إطار قانوني 
العدالة  واحتياجات  تصوراتهم/ن  فهم  أجل  من  والمجتمع  الضحايا  مع  التشاور  يتطلب  وهذا  دولي. 
االنتقالية وتحديد الخطوات نحو إعادة اإلعمار. إن العملية العراقية، بوضعها السابق والحالي قد تعرضت 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  المعايير  تستوِف  لم  محاكمات  وإجراء  بذلك،  القيام  في  لفشلها  لالنتقادات 

للمحاكمة العادلة. لقد تم االستنتاج عمومًا أنه لم تكن هناك عملية عدالة انتقالية في العراق. 
إن الفرصة كانت مؤاتية لكشف الحقيقة والمصالحة بعد عام 2003 مباشرة وهذا لم يحدث لألسف. 
حدثت بعض من جوانب العدالة االنتقالية، أو جزئيًا، مثل العمليات الجارية لنبش المقابر الجماعية التي 
وفرت بعض المعلومات إلى العائالت التي تم تحديد أقاربها. وقد أسست وزارة حقوق اإلنسان متاحف 
ُينظر إلى محاكمة رموز  للضحايا، تقدم تخليدًا محدودًا للذكرى. على أية حال، حدث شيء آخر، كان 
النظام السياسي السابق على الصعيد العالمي أنها دون المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولم تكن هناك 

عملية مصالحة الحقة. 
قدم بحث وتقرير الحق ُيدعى »أصوات عراقية«، تم إجراؤه من قبل المركز الدولي للعدالة االنتقالية 
مع مركز حقوق اإلنسان في جامعة بيركلي، نتائج تفصيلية شاملة تستند على مشاورات واسعة النطاق في 

العراق في عام 2004. ولألسف ال يبدو أن توصيات التقرير قد تم اتباعها. 

الطائفية  االنقسامات  أن  عمومًا  رأوا   2004 عام  في  البياني  المسح  إلى  استجابوا  الذين  العراقيين  إن 
العراقي على أساس طائفي  السابق وليست موروثًا في المجتمع  النظام  نتيجة سياسيات  واالجتماعية هي 

أو ديني. 
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إن أحد األمثلة عن المحاكمات والمقاضاة كانت محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، التي 
حاكمت وعاقبت قادة ومخططي المحرقة اليهودية. تعّد هذه الُمحاكمات، بصورة عامة، عدالة المنتصر 
باعتبار أنها ُنظمت من الدول المنتصرة. لقد حدثت عملية مصالحة ناجحة ومهمة بين فرنسا وألمانيا بعد 
الحرب، بنيت على أساس تقبل الزعماء األلمان للخطأ والتزامهم بإصالح جذري للمؤسسات والعالقات 

مع فرنسا. 

التي تم تأسيسها بعد  كما ُتقدم أمريكا الالتينية أمثلة عديدة ومتنوعة عن لجان المصالحة والحقيقة، 
انتهاء الحكم االستبدادي. كانت هذه اللجان تتجه للتركيز على تقصي الحقائق وغالبًا ما كانت مواقف 
الشعوب من المصالحة مختلطة وسيئة الظن. فقد رأوا أن التركيز على الصفح المطلوب من الضحايا هو 

وسيلة للسماح بإفالت مرتكبي الجرائم من العقاب. 

لقد تم تأسيس لجنة المصالحة والحقيقة في جنوب أفريقيا للتعامل مع إرث من القمع الوحشي أثناء 
الفصل العنصري. حيث شددت اللجنة بقوة على المصالحة كوسيلة واقعية لتحقيق السالم وكقيمة أفريقية 
مهمة. كما شهد الجناة على أفعالهم وتم استجوابهم من قبل الضحايا. وعلى الرغم من االنتقادات لعدم 

شمولها للمحاكمات، فقد تم النظر إلى العملية على نطاق واسع كمثال فعال جدًا للعدالة التصالحية. 

كما تم إنشاء اللجان أيضًا في البوسنة والهرسك وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة 
في دعم السالم والتعامل مع قضايا مثل التطهير العرقي وإعادة دمج المقاتلين السابقين. لألسف كانت 
جهود تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في البوسنة والهرسك قد تم إعاقتها بسبب النقص الحاد 

في الدعم والتمويل على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء والتي أخرت عملية العالج. 

في أعقاب الصراع في جمهورية يوغسالفيا السابقة، تم تكليف األمم المتحدة إلنشاء محكمة دولية 
لمحاكمة الجناة. حيث تضمن هذا محاكمات لجميع أطراف الصراع، الصرب والبوسنيين والمسلمين 
إلى تصور  الصرب. لألسف أدى هذا  الحاالت كانت حتمًا من  العظمى من  المسلمين، والغالبية  وغير 

صربي أن المحكمة معادية للصرب ولم تتعاون الحكومة الصربية مع هذه العملية على اإلطالق. 

في أوغندا وسيراليون، شملت اللجان استخدام الوسائل والطقوس التقليدية للمساعدة في تعزيز المصالحة.

من الصعب جدًا في هذه العمليات الحصول على الحق، وحتمًا سوف يبقى بعض الناس غير راضين/
ات. إن أهمية الحصول على الحق من أجل ضمان السالم في المستقبل هو أمٌر بالغ األهمية كما أظهرت 
األحداث األخيرة في ايرلندا الشمالية. إن القضايا غير المحلولة، وتقارير الصفقات السياسية التي تسمح 
40 عامًا،  بالحصانة لكبار الشخصيات المشتبه بهم عن مسؤولية ارتكاب جرائم قتل معينة منذ أكثر من 
وذلك كجزء من عملية السالم قد تسببت بغضب عائالت الضحايا والمجتمع ككل. هناك قلٌق كبير بأن 

يمكن أن يؤدي هذا إلى موجة جديدة من العنف. 
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يمكن إيجاد تفاصيل موسعة من كل ذلك وغيرها الكثير من جميع أنحاء العالم على الموقع االلكتروني 
.JTCI للمركز الدولي للعدالة االنتقالية

مقدمة إلى العدالة االنتقالية والمصالحة والمساءلة

المخطط التوضيحي للتدريب

جلسة مدتها 1.5 )ساعة ونصف(

التحضيرات المطلوبة قبل بدأ الجلسة:
كتابة أهداف الجلسة على اللوح الورقي •
كتابة اإلجابات على اللوح الورقي بالنسبة للنقطة 1.1  •
تحضير أوراق النشاط 1 )لعب األدوار( •
طباعة المادة التدريبية وتوزيعها على المتدربين/ات بعد الجلسة  •

األهداف التعليمية للجلسة التدريبية

بعد إكمال هذه الجلسة، سوف يكون الميسر/ة والمتدربين قادرين على:
● فهم وشرح المبادئ األساسية للعدالة االنتقالية والمصالحة

● وضع المخطط التوضيحي للعناصر الرئيسية للعدالة االنتقالية 
● فهم التناقضات بين العدالة االنتقالية وعمليات السام 

● إدراك التوترات والصراعات على الصعيد المحلي 
● التعرف على بعض المهارات واالستراتيجيات لدعم عمليات التسوية 

1. مقدمة )القسم األول سوف يدوم لمدة 45 دقيقة تقريبًا(

يكتب الميسر/ة السؤال التالي على ورقة اللوح. يطلب من أحد األشخاص اإلجابة عن السؤال. تقديم شرح 
موجز للمتدربين/ات. إجماليًا 5 ـ 7 دقيقة. 

كيف تتعامل المجتمعات مع إرث الجرائم الخطيرة؟

إن الهدف من العدالة االجتماعية والمصالحة هي التصدي ألخطر الجرائم ضد اإلنسانية من الماضي 
ومعالجة  الجناة  معاقبة  ضرورة  بين  توازن  أن  والمصالحة  االنتقالية  العدالة  على  يتوجب  كما  القريب. 
احتياجات الضحايا، مع ضرورة بناء سالم دائم، وعدم تعريض أي تحوالت سياسية جارية وقابلة للحياة 

إلى الخطر.
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1.1 ما العدالة االنتقالية والمصالحة Transitional Justice & Reconciliation (R&JT) ومتى يتم 
تطبيقها؟

أن  الناس  يدعو  اللوح.  ورق  من  قطعة  على  و»المصالحة«  االنتقالية«  »العدالة  الكلمات  الميسر/ة  يكتب 
يّعرفوا ما فهمهم للعدالة االنتقالية والمصالحة ومن مشترك فيها. تكتب كل النقاط على اللوح. )هذه عملية 

طرح لألفكار لذلك ال توجد هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ـ تجنب المناقشة في هذه النقطة(. 
يقوم الميسر/ة بتلخيص المصطلحات )تكون مكتوبة مسبقُا على لوح آخر ـ بما في ذلك النقاط في المقطع 

التالي والنقاط المحددة(. 
إجماليًا: 10 دقائق

تهدف  القضائية  وغير  القضائية  اإلجراءات  من  مجموعة  عامة:  بصورة  والمصالحة  االنتقالية  العدالة 
لتصدي إلرث االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في أعقاب الصراع و/ أو الحكم االستبدادي القمعي. 

هي مسؤولية الدول، لكن يجب أن تنطوي على المشاركة المالئمة والتشاور مع  • المقام األول   في 
األشخاص وحيثما يكون ذلك مناسبًا، لضمان الشعور بالملكية ownership، وأن تكون اإلجراءات 

مدعومة من الناس والدولة على حد سواء.
 كما يجب أن يشمل هذا التشاور والمشاركة كافة الجماعات العرقية والدينية والثقافية على اختالفها. •

2.1 لماذا العدالة االنتقالية والمصالحة مهمة؟ 
يسأل الميسر/ة المتدربين/ات ليعطوا األسباب حول لماذا يعتقدون أن العدالة االجتماعية والمصالحة مهمة.

 5 المتدربين/ات إذا احتجت لذلك. إجماليًا:  التالية قد تم ذكرها، قم/قومي بتشجيع  النقاط  تأكد/ي من أن 
دقائق

إذا لم يتم التصدي للجرائم والجروح والمعاناة والمآسي والمظالم الدفينة التي وقعت على األشخاص  •
والجماعات، هنالك فرصة أن دورة انتهاكات حقوق اإلنسان هذه قد تبدأ مرة أخرى. 

إعادة بناء الثقة، شفاء الجروح وتطوير مجتمعات ناجحة وسلمية هو أمر صعب بدون معالجة تلك  •
المشاكل السابقة بطريقة آمنة ومنفتحة وُمسيطر عليها. 

3.1 العناصر والمبادئ األساسية

إن هذا موضوع كبير جدًا ولكن توجد بضعة عناصر ومبادئ أساسية لفهم العدالة االنتقالية:
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بتعداد  تقوم  أن  عليه/عليها  يتوجب  قد  الموضوع.  لهذا  سطحية  نظرة  سوى  ليست  هذه  أن  الميسر/ة  يشرح 
العناصر األساسية فقط بدون الدعوة إلى المشاركة إذا لم يتسن له/لها الوقت الكافي.

يكتب الميسر/ة »العدالة االنتقالية والمصالحة« في وسط اللوح الورقي ويرسم سبعة مربعات كبيرة حولها. 
يترك كل مربع فارغًا.

يبين الميسر/ة أنه توجد 7 عناصر رئيسية للعدالة االنتقالية والمصالحة ويستفسر الميسر/ة إذا كان بمقدورهم/ن 
أن يقولوا/ن ما هذه العناصر. ُتكتب العناوين وفقًا للنقاط 1.3.1ـ  7 أدناه بينما يذكرها المتدربين/ات. قم/قومي 
بتشجيعهم إذا كانت هناك ضرورة لذلك، أو يقوم الميسر/ة بملء الفراغات إذا لم يذكر/ن المتدربون/ات أيًا 

منها. 
بعد أن يذكر الميسر/ة كل نقطة ـ يسأل ماذا تعني، ما هي المبادئ لكل عنصر. ال تكتب كل المالحظات على 
نهاية  في  عليهم/ن  توزع  سوف  التدريبية  المادة  بأن  للمتدربين/ات  مالحظة  الميسر/ة  يعطي  الورقي.  اللوح 
الجلسة والتي تلخص النقاط الرئيسية. هنالك نقاط تحفيزية محددة بالنسبة لك كميسر/ة فيما يتعلق ببعض 

النقاط أدناه.

1.3.1 تقصي الحقائق / لجان تقصي الحقائق

تقصي الحقائق: يجب أن تتوفر للمجتمعات صورة واضحة لما حدث وبقدر اإلمكان، والوقوف على 
الحقائق والتفاصيل الحقيقية لما حدث. 

لجان تقصي الحقائق: التي عادة ما تقوم أجهزة الدولة بتعيينها للقيام باألمور التالية: 
تقوم بالتحقيقات وتقديم التقارير. •
 وبقدر المستطاع، تبحث هذه اللجان في قضايا الضحايا ومرتكبي الجرائم وتفحص السجالت حيثما  •

وجدت.
 تقدم توصيات لمعالجة مثل هذه االنتهاكات وتمنع وقوعها ثانية. •

2.3.1 المحاكمات الجنائية
عادة ما تكون هناك رغبة قوية وإدراك لتحميل الجناة المسؤولية عن أفعالهم. •
 يجب أن تكون لهذه المحاكمات إجراءات قضائية سليمة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة •
واألشخاص  • القادة  تحميل  على  ُتركز  ما  عادة  لذلك  وُمطولة  ُمشددة  وسيلة  هي  كهذه  إجراءات   

المخططين المسؤولية عن االنتهاكات.
3.3.1 التعويضات

تهدف هذه التعويضات للمساعدة في معالجة الضرر المعنوي والمادي. •
 يجب أن تكون التعويضات تحت رعاية وإشراف الدولة. •
 في كثير من األحيان، وعلى األخص مع االنتهاكات التي تحدث على نطاق واسع، تكون التعويضات  •

مادية ورمزية على حد سواء.
 يجب أال يكون التركيز على االنتقام. •
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4.3.1 المصالحة

تساعد العناصر السابقة لقيادة المجتمع تجاه المصالحة التي يصعب من دونها المضي قدمًا نحو مستقبل مثمر 
وسلمي.

يطلب الميسر/ة من المتدربين/ات أن يفكروا/ن بما هو مطلوب لتمكين البدء في المصالحة وتشمل ما يلي:

بما  • المجتمع والجماعات  في  المعنية  والقطاعات  كافة،  والقبول من األطراف  المتساوية  المشاركة 
فيها من جماعات إثنية ودينية وثقافية. 

 اإلقرار بالمسؤولية من قبل أولئك الذين ُيعتبرون األكثر مسؤولية، حيثما يكون ذلك ممكنًا، وتقديم  •
اعتذار رسمي عما قاموا به من انتهاكات.

 عمل تسوية بين جميع األطراف، تقوم على مبدأ الغفران والمسامحة، من أجل الُمضي ُقدمًا. •

قد يرغب الميسر/ة بأخذ دقيقة أو دقيقتين لمناقشة هذا التحدي الصعب بموازنة العدالة مع المسامحة والتي 
ربما تتطلب الصفح أو العفو من الناس المتضررين بشدة. 

5.3.1 العدالة الجندرية )العدالة بين الجنسين(:
يجب تعزيز وتوطيد المساواة والعدالة الجندرية خالل جميع مراحل عملية المصالحة الوطنية. •
االنتهاكات  • أغلب  بأن  واإلقرار  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  منع   

أثناء  بها، وهي تحدث على نطاق واسع  أو االعتراف  الحديث عنها  يتم  النوع ال  والجرائم من هذا 
النزاعات. 

 ضمان حصول النساء على فرص متساوية عند تقديم التعويضات للضحايا.  •
6.3.1 اإلصالح المؤسساتي

 يقوم الميسر/ة باإلشارة إلى أن الهدف األساسي للعملية هو التأكد من أن هذه الجرائم ال تحدث مرة ثانية. يسأل 
الميسر/ة كيف أن الناس يعتقدون أنه يمكن تعزيز ذلك، واالنتقال من مستوى الكالم إلى مستوى التطبيق؟

القضاء،  • مثل  الصلة  ذات  والمؤسسات  والجيش  الشرطة  مثل  األمنية  المؤسسات  تعديل  إصالح / 
وذلك لمنع حدوث القمع والفساد في المستقبل.

بالمواطنة«، مدعومة بمجموعة  • »الشعور  البلد  أراضي  بوحدة  والشعور  العامة  الخدمة   غرس روح 
قوانين تساعد على إنتاج أنماط سلوكية تقوم على أساس المواطنة.

 ضمان وجود أنظمة لتحويل كافة المسؤولين وموظفي األمن والقضاء إلى المساءلة عند القيام بأي  •
أعمال غير قانونية. 

7.3.1 إحياء الذكرى
ما إحياء الذكرى ولماذا هي ذات أهمية للعملية؟ 
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المهم تكريم ذكرى  • أبدًا جرائم كبيرة كهذه، ومن  يتجاوزون/ن  الضحايا وأقاربهم/قريباتهن ال  إن 
وتضحيات  وتضحياتهم/ن  بمعاناتهم/ن  ويقر  يتذكر  المجتمع  أن  من  والتأكد  الضحايا  هؤالء 

عائالتهم. 
 إن التذكر يساعد على منع التكرار. •
التذكارية  • األيام  الكتابات،  التذكارية،  النصب  المتاحف،  بذلك:  للقيام  األمثلة  من  العديد  هنالك   

وغيرها. 
 لدى العراق مركز توثيق حقوق اإلنسان في بغداد. •

2. السياق العراقي ـ التركيز على المصالحة
هذه الجلسة ستكون بشكل أساسي مخصصة لنشاط وسوف يستغرق 45 دقيقة.

مقدمة

إن العدالة االنتقالية والمصالحة بالمعنى الذي ذكرناه هنا، لم تحدث في العراق. فقد ضاعت الفرصة 
بعد عام 2003 ومن المرجح اآلن أن الوقت بات متأخرًا جدًا للعدالة االنتقالية. ومع ذلك، ال تزال هناك 

حاجة ماسة إلى المصالحة. ويتضمن هذا نطاقًا واسعًا من القضايا المحلية.

سوف نقوم بالتركيز على المصالحة على الصعيد المجتمعي في هذه الجلسة.
1.2 دوركم كمدربين/ات ـ مدافعين/ات عن حقوق اإلنسان / مجتمع مدني

يقوم الميسر/ة باإلشارة إلى الموضوع المتكرر حول محورية وأهمية المواطنين في عمليات العدالة االنتقالية 
والمصالحة. ونظرًا لهذا الدور المهم، فإن منظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص المدافعين/ات 
عن حقوق اإلنسان، يمكن أن يكون لها دور هام في المساعدة على توضيح وتسهيل المصالحة بشكل خاص. 
ويمكن أن يتم هذا على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي والمجتمعي على حد سواء وحتى ضمن 

المنظمات. 

المصالحة على الصعيد المحلي والمجتمعي
1.1.2 تحديد التوترات

يطلب الميسر/ة من المتدربين/ات أن يستذكروا/ن بضعة توترات محلية تقليدية في مجتمعاتهم )5 دقائق( بعد 
ذلك يقوم الميسر/ة باإلشارة إلى أن هناك مظالم متنوعة وربما تكون صغيرة نسبيًاً، ولكن يمكن أن تؤدي إلى 
توترات وإذا لم تعالج ستؤدي إلى حدوث صراع ربما يصبح فيما بعد عنيفًا. هذه التوترات يمكن أن تتضمن: 

دينية. •
عرقية. •
اقتصادية. •
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 ثقافية. •
 موروثة من صراع. •
الظلم. •
الفساد. •
الجريمة. •
تدفق الالجئين. •
أخرى. •

2.1.2 استراتيجيات للمصالحة على الصعيد المحلي
أن  في مجتمعاتهم/ن. يجب  التوترات  لمعالجة  استراتيجيات  يقترحوا/ن  أن  المتدربين  من  الميسر/ة  يطلب 

تتضمن ما يلي:

 تحديد األطراف التي يجب إدراجها في العملية. •
 خلق فضاء محايد وآمن للحوار. •
 التخطيط حول الكيفية التي سيتم فيها رفع المظالم بشكل يتيح لكل شخص أن يسمع صوته، وأن  •

يعطى الوقت واالهتمام بشكل متساوي مع باقي األشخاص.
إتاحة المجال للنقاش حول كيف يرغب الناس بمعالجة هذه المظالم.  •
االتفاق على أن األشياء واألطراف قابلة للتغيير حسب متطلبات الموقف، التسويات وطرق القيام بها  •

)على سبيل المثال: تقبل الخطأ، االعتذار، االمتناع عن فعل معين، تقديم التعويض(.
تشجيع األطراف على قبول وتحمل مسؤولية اللوم، أينما يكون ذلك ضروريًا ومناسبًا. •
تقبل دور وهوية الوسيط أو المنسق لعملية المصالحة، ووضع جدول زمني لالجتماعات المستقبلية  •

ورصد األنشطة الناتجة.
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3.1.2 تدريب لعب الدور

النشاط 1: لعب األدوار: اجتماع مصالحة مع مجتمعك
حجم المجموعة: 5

الوقت: 30 دقيقة
موضــوع النشــاط: علــى ســبيل المثــال: الشــرطة المحليــة تتلقــى الرشــاوى لتجاهــل أعمــال االســتيراد والتصديــر غيــر القانونيــة، 
تعرضــت مدينتــك لتدفــق أكثــر مــن 1000 الجــئ مــن ســوريا والتوتــرات تتزايــد نتيجــة قلــة المــوارد، مجموعــة مــن الشــبان 
يســرقون هواتــف نقالــة، شــخص مــا يعيــش براحــة فــي منطقتــك اعتــاد علــى نقــل المعلومــات للقــوات األمنيــة والتــي أدت إلــى 
توريــط العديــد مــن النــاس األبريــاء فــي المشــاكل، حتــى أن البعــض منهــم قــدُ قتــل. إن هــذا مصــدر للتوتــر والبــؤس الــذي لــم 
يتــم حلــه بالنســبة للبعــض فــي المجتمــع، تقــوم منظمــة غيــر حكوميــة محليــة بأعطــاء معلومــات كاذبــة لجهــات مانحــة لغــرض 
الحصــول علــى المســاعدة والفــوز بتمويــل، قــام/ت أحــد/ى السياســيين المحلييــن بإعطــاء العديــد مــن الوعــود لتحســين األشــياء 

فــي المجتمــع مثــل تقديــم الخدمــات، قبــل أن يتــم اختيــاره / اختيارهــا ولــم يحــدث أي شــيء لبضــع ســنوات. 
)قدم/ي بعضًا من أمثلتك الخاصة إذا كنت تفضل/ين ذلك(.

يجــاد طريقــة عمليــة للســير قدمــًا فــي خضــم  األهــداف: لتحديــد المهــارات واالســتراتيجية الازمــة لمعالجــة التوتــرات الكامنــة واإ
بعــض التناقضــات الصعبــة مثــل المغفــرة مقابــل العدالــة.

يطلــب الميســر/ة مــن المتدربيــن/ات أن يفكــروا كيــف يجــب أن يكونــوا/ن كيــف يجــب أن يتصرفــوا/ن )مثــًا أن يكونــوا: 
هادئيــن/ات، حازميــن/ات، لطفــاء/ات، محترميــن/ات، منســجمين/ات(. 

● يجب على المجموعات أن تضع خطة حول طريقة التعامل مع قضية واحدة.
● القبول بوسيط )يجب على الوسيط أن يساعد في إيجاد حل للقضية وهذا الحل يكون مقنع للجميع للمضي قدمًا(.

● القبول بثاثة )3( أطراف في القضية ـ الضحايا / األطراف المعتدى عليها و»الجاني«.
● مناقشة القضية وكيفية المضي قدمًا )5 دقائق(.

● التغذية االسترجاعية )ردود األفعال( للمجموعة بأكملها كيف تمكنت من الموافقة وطريقة االختيار ولماذا؟

4.1.2 المناقشة العامة والمالحظات

يقوم الميسر/ة بدعوة المتدربين/ات للتعليق على القضايا المطروحة.
5.1.2 ملخص الجلسة التدريبية

موضوعًا  خاللها  استعرض  النقاشات،  خالل  أثيرت  التي  النقاط  أهم  الميسر/ة  يلخص  الجلسة  انتهاء  بعد 
ضخمًا جدًا ومعقدًا في وقت قصير جدًا. وقد تم التطرق إلى المبادئ والعناصر الرئيسية للعدالة االنتقالية بعد 
ذلك تمت مناقشة موضوع المصالحة وكيفية تطبيق اإلجراءات والمبادئ على الحاالت المحلية التي ربما قد 
المصالحة كعملية مساعدة  إظهار دور  يواجهونها مستقباًل من خالل  أو ربما  المتدربون/ات مسبقًا  اختبرها 
المستوى  على  المصالحة  وظيفة  إظهار  المتأمل  من  كان  المستوى  هذا  عند  ومستقرة،  آمنة  مجتمعات  لبناء 

الوطني وجعل المتدربين/ات يبدأون/ن بالتفكير كيف يمكن أن يتم تطبيقها أيضًا ضمن المنظمات. 

6.1.2 أسئلة للتقييم الذاتي )واجب مسائي(
ما دور العدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع؟ •
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ما العناصر الرئيسية؟ •
ما التناقضات الرئيسية ضمن معظم عمليات العدالة االنتقالية والمصالحة؟ •
هل توجد هناك توترات / مشاكل في مجتمعك والتي تعكس على نطاق محدود بعضًا من القضايا  •

التي تحول دون المصالحة على الصعيد الوطني؟
ما الدور الذي يمكن أن تقوم به في محاولة لحل هذه التوترات / المشاكل؟  •





الفصل الثاني

حقوق األقليات
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المادة التدريبية لحقوق األقليات في العراق

مدة التدريب: 3 ساعات )نصف يوم تدريبي(

في  والقومية  الدينية  األقليات  وخريطة  األقليات  مفهوم  عن  للمتدربين  شامل  تصور  تقديم  الهدف: 
العراق، مع مناقشة لإلطارين الدولي والوطني لحقوق األقليات في إطار الحماية الدولية لحقوق اإلنسان

جدول التدريب

2 ـ 3 ظهرا )مفهوم األقليات والتعريف باألقليات في العراق(.

3 ـ 4 ظهرا )اإلطار الدولي لحقوق االقليات(.

4 ـ 5 ظهرا )اإلطار الوطني لحقوق األقليات في العراق(.

الساعة األولى

2 3- ظهرا )مفهوم األقليات والتعريف باألقليات في العراق(.
الهدف : تقديم إطار مفاهيمي عن األقليات مع تقديم خريطة شاملة عن األقليات الدينية والقومية في العراق.

وسائل اإليضاح : صور عن األقليات في العراق.

مفهوم األقليات: تعريف 
قد ال يكون لتعريف األقليات فائدة كبيرة، بل قد يشكل عائقًا إذا تم تبني تعريف محدد، فقد ذهب تقرير 
للفريق العامل المعني باألقليات إلى أنه ليس هناك ضرورة للتوصل إلى تعريف لألقليات يضمن حماية 
كافية لحقوقهم وفقًا لما هو منصوص عليه في إعالن األمم المتحدة لحماية األقليات 1992 وعلى نحو ما 
ورد في صكوك أخرى لحقوق اإلنسان. ومن شأن األخذ بنهج عملي أن يؤدي إلى تالفي المخاطر التي 

تنشأ عن تعريف قانوني صارم)1(.

)1( األمم املتحدة، املجلس االقتصادي واالجتامعي، جلنة حقوق اإلنسان،اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات الدورة 49. 
محاية األقليات )تقريرالفريق العامل املعني باألقليات عن دورهتا لثالثة )جنيف 26 ـ 30 ايار/مايو 1997( وثيقة األمم املتحدة 

رقمE/CN.4/Sub.2/18/1997 بتاريخ july 16 /متوز 1997.
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ومع ذلك، فإننا نجد ومن خالل تفحص العشرات من التعاريف لمصطلح األقليات إن أفضل تعريف 
مقرراللجنة  »فرانشيسكوكابوتورتي«  اإليطالي  القاضي  تعريف  للنقد( هو  تعرضه  مع  مانع )حتى  جامع 
نتيجة  التعريف األكثر قبوالً على صعيد دولي، وجاء  األقليات، ويعد هذا  التمييز وحماية  لمنع  الفرعية 
دراسة استمرت عامين كلف بها كابوتورتي عام 1971 من أجل التوصل إلى إعطاء تعريف لألقلية حتى 

يمكن تطبيق المبادىء الواردة في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مسيطر،  غير  وضع  في  الدولة،  سكان  بقية  من  عدديًا  أقل  »جماعة  هي  األقلية  كاآلتي:  تعريفه  وجاء 
يملك أفرادها ـ وهم من مواطني الدولة ـ سمات إثنية، دينية، أو لغوية تختلف عن تلك التي يملكها بقية 

السكان، ويظهرون ولو ضمنًا، حسًا بالتضامن بهدف االحتفاظ بثقافتهم وتقاليدهم ودينهم ولغتهم« )1(.
يستجيب هذا التعريف من وجهة نظرنا إلى معايير عديدة في تحديد تعريف األقليات مثل: 

معيار العدد: مجموعة من السكان )أقل( من عدد من األغلبية، أي أقل من نصف السكان، على أن ال  	
تكون في وضع مسيطر من الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية. 

معيار التهميش )عدم السيطرة(: تكون األقلية في وضع غير مسيطر مهيمن، مع استثناءات ألقليات  	
تكون مسيطرة أو تتحكم بالسلطة وبأغلبية السكان )األقليات االستراتيجية()2(.

معيار اختالف الخصائص:مجموعة من أفراد داخل الدولة تختلف عن األغلبية من حيث الجنس أو  	
العقيدة أو اللغة اختالفًا تامًا. 

االنتماء  	 بوحدة  أفراده  يشعر  بشريًا  كيانًا  تمثل  األقلية  له  طبقًا  المشترك:  أو  الجماعي  الشعور  معيار 
الشتراكهم الجماعي في امتالك خاصية أو خصائص نوعية ال تشترك معهم فيها الجماعات األخرى 

في المجتمع.

)1( "A group numerically inferior to the rest of population of a State٬ in a non ـ dominant po-
sition٬ whose members ـ being nationals of the State ـ posses ethnic٬ religious or linguistic 
characteristics differing

  from those of the rest of the population and show٬ if only implicitly٬ a sense of 
solidarity٬directed towards preserving their culture٬traditions٬ religion، or language«

 Francesco Capotorti، Study on the Right of Person belonging to Ethnic٬ Religious and Lin-
guistic Minorities٬United Nations٬ New York٬1979٬ p96.

)2( من األمثلة عىل حكم األقليات االسرتاتيجية: األبارهتايد أو نظام الفصل العنرصي الذي حكمت من خالله األقلية البيضاء يف 
جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام يف األعوام 1990 ـ 1993. السنة يف البحرين الذين حيكمون أغلبية شيعية، 

والعلويون يف سوريا الذين حيكمون أغلبية سنية.
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أسئلة ومناقشة

- لماذا يسبب استخدام لفظ األقليات حساسية في سياق الثقافة العراقية والعربية؟

- هل أنت مع استخدام لفظ »مكونات« أم أقليات؟ ولماذا؟

- هل تعتقد أن هناك جماعات أخرى لم يشملها تعريف األقليات ومن الممكن إدراجها بالجماعات 
التي يصفها التعريف. 

المصطلح  هذا  استخدام  مع  أنت  وهل  ؟  األصليين  السكان  أو  األصلية  بالجماعات  المقصود  ما 
لتوصيف بعض جماعات األقليات في العراق ، بدالً من استخدام مصطلح أقليات؟

التعريف باألقليات في العراق
وتنقسم  مختلفة.  ولغوية  ومذهبية،  ودينية،  عرقية،  جماعات  إلى  وتنقسم  العراق  في  األقليات  تتنوع 
إحدى األقليات أحيانًا بدورها إلى أقليات أخرى أصغر على صعيد ديني أو طائفي، وقد يترك مثل هذا 
إذا كان  أثره السلبي على تمثيل الجماعة وتشكيل هوية واضحة لها، ويتضح ذلك بدرجة أشد  التشظي 

هناك أكثر من محدد إثني أو ديني أو مذهبي يتقاطعات في تحديد هوية الجماعة.
جماعات األقليات التي سنذكرها اآلن وبشكل مختصر ترسم صورة عن تعددية غنية تعّد مصدر ثراء 
هائل من العادات واللغات والتقاليد والفولكلور مشكاًل »هوية تعددية« تعكس المراحل التاريخية التي 
شهدتها أرض بالد ما بين النهرين من ثقافات وأديان وإمبراطوريات ورثها العراق المعاصر في عشرينيات 

القرن الماضي، وبشكل مختصر، فإن أهم األقليات في العراق هي)1(: 

األقليات الدينية
الصابئة المندائيون)2(

للتحديات  عابرة  ألفية  ثقافة  ويشكلون  خاص(،  بشكل  )العمارة  العراق  وجنوب  بغداد  في  يعيشون 
قرنًا من  أكثر من عشرين  النهرين، خالل  بين  ما  توالت على أرض بالد  التي  واالمبراطوريات واألديان 

الزمن، وهم بذلك أقدم ممثلي األديان في العراق.

)1( نعتمد بشكل رئيس يف هذا العرض عىل كتابنا األقليات يف العراق ـ الذاكرة، اهلوية، التحديات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 
واإلعالمية، بغداد، 2013 )صدر باللغتني العربية واالنكليزية يف جملد واحد(. فضاًل عن مصادر أخرى سريد ذكرها إذا وجدنا 

رضورة لذلك.
 2006 املندائيني  الصابئة  8 حول  2005 حول األيزديني والعدد  الثاين من جملة مسارات  العدد  انظر:  العراق  حول األقليات يف   

والعدد 13 حول هيود العراق 2009. والعدد 14 حول مسيحيي العراق 2010.
)2( انظر العدد اخلاص رقم 8 من جملة مسارات حول الصابئة املندائيني 2006. ولعل أفضل من كتب عن املندائيني هي الليدي دراور 
والتي ترجم إىل العربية كتاهبا الرئييس: املندائيون يف العراق وإيران، وصدر يف جملدين صدر األول بأكثر من طبعة يف بغداد برتمجة 
الثاين فحصلنا عىل طبعة جديدة له صدرت بعنوان: أساطري وحكايات شعبية  أما اجلزء  كل من نعيم بدوي وغضبان رومي، 

صابئية، يف أربيل يف العام 2009. وهو من ترمجة نعيم بدوي وغضبان رومي.
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كلمة الصابئة مشتقة من الفعل اآلرامي )صبا(، والذي يعني في اللغة اآلرامية المندائية اصطبغ أو تعمد، 
وهي شعيرة مهمة وأساسية في ديانتهم تقوم على االرتماس في الماء الجاري، واالصطباغ أي التعمد فيه.

أما كلمة )المندائيين( فتعني المعرفة أو العلم، وترجع إلى الفعل اآلرامي أيضًا )يدا ـ أدا( الذي يعني 
)يعرف أو يعلم(، وبذلك يكون معنى الصابئة المندائيين هو: المصطبغون المتعمدون العارفون بوجود 

اهللا وتوحيده.

لغة  وتعّد  الشرقية.  اآلرامية  اللغة  لهجات  من  لهجة  وهي  المندائية،  اللغة  المندائيون  الصابئة  يتكلم 
للغات  اليونسكو  قاموس  ضمن   2006 العام  في  أدرجت  وقد  السومرية.  اللغة  بعد  األوائل  العراقيين 

المعرضة لالنقراض.

)إيران  فارس  بالد  في  األهواز  ومناطق  العراق،  جنوب  في  األنهار  قرب  المندائيون  الصابئة  سكن 
البصرة، ومدينة  التي سكنوها؛  المدن  امتدادًا جغرافيًا واحدًا، ومن أشهر  المناطق  إذ كانت هذه  حاليا(، 
الشيوخ،  الكبير، والمشرح، والناصرية، وسوق  العمارة، والكحالء، والمجر  الطيب في ميسان، ومدينة 
فضاًل عن مدينة مندلي وواسط. ومن هذه المدن انتقل قسم منهم إلى العاصمة بغداد، إذ بدأت الهجرة 
إليها في أوائل القرن العشرين، لتصبح أكثر المدن التي تمركز فيها الصابئة المندائيون، وانتقل قسم منهم 

إلى الديوانية، واألنبار، وكركوك.

واستهداف  الجريمة،  وانتشار  األمن،  وانعدام   ،2003 العام  بعد  العراق  اجتاحت  التي  الفوضى  بعد 
األقليات اضطر عدد من المندائيين للنزوح إلى شمال العراق، واالستقرار في مدينة السليمانية وأربيل.

اآلرامية  باللغة  مكتوب  وهو  المندائيين،  للصابئة  الرئيس  المقدس  الكتاب  ربا(  )الكنزا  كتاب  يعّد 
المندائية يحتوي على )بوث( جمع بوثة، تماثل السور في القرآن، أو اإلصحاحات في اإلنجيل. 

القرن  من  الثمانينيات  مطلع  عند  بدأوا  للطائفة  مؤسسية  بنية  أو  تمثيل  بدون  المندائيون  كان  أن  بعد 
مجالس  ثالثة  فتشكلت  مؤسسي  إطار  في  والثقافية  الدينية  المندائيين  الصابئة  هوية  بلورة  في  الماضي، 
ويرأسه  الدينية،  بالشؤون  ويهتم  الدين،  رجال  جميع  يضم  الروحاني:  المجلس  هي:  المندائيين  لتمثيل 
العموم:  الشيخ ستار جبار حلو(. مجلس  )الكنزبرا  والعالم  العراق  في  المندائيين  الصابئة  رئيس طائفة 
هذا  ويعّد  المباشر،  الحر  االنتخاب  بطريقة  عوائلهم  تنتخبهم  عائلة/عشيرة،  لكل  ممثلين  من  ويتكون 
المندائيين  يمثل  باختيار من  المجلس  ويقوم هذا  والرقابة.  التشريع  واجباته  برلمان من  بمثابة  المجلس 
من  أعضاؤه  ينتخب  الشؤون:  مجلس  المندائيين.  الصابئة  عموم  انتخاب  خالل  من  الرسمية  للمناصب 
مجلس العموم حصرًا، وبطريقة االقتراع الحر المباشر، ويقوم بإدارة الشؤون الحياتية للصابئة المندائيين 

عبر عدد من األقسام التي تنبثق منه.

يواجه تمثيل المندائيين السياسي تحديات تتمثل بقلة العدد وتوزعهم على أغلب المحافظات، وعدم 
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دخولهم بصفة رسمية في أي من األحزاب أو التحالفات السياسية، لذلك لم يحصلوا على أي تمثيل في 
مجلس النواب في دورته األولى 2006 ـ 2010، وجاء نظام الكوتا ليقدم حاًل، فحصلوا على مقعد واحد 
في كل من مجلس محافظة بغداد لدورته الثانية 2008 ـ 2012، ومقعد في مجلس النواب لدورته الثانية 

2010 ـ 2014.

إحدى  تتركز  لذا  باالنقراض،  مهدد  ووجودهم  حقيقي  لخطر  تتتعرض  ثقافتهم  أن  المندائيون  يرى 
المطالب التي تتصدى لهذا الخطر في جمعهم في بلد واحد بدل تشتتتهم في المنافي.

من  قليل  وعدد  الدين،  رجال  على  تداولها  يقتصر  طقسية  لغة  تعد  التي  لغتهم  انقراض  مخاطر  ومع 
الباحثين، وكون ديانتهم غير تبشرية وال تسمح بالزواج من خارج الطائفة، فإن ذلك يقدم صورة مظلمة 

عن مستقبلهم في بلد يعدون من أقدم سكانه.
اليهود)1(: 

كان العراق يضم أكبر الجاليات اليهودية في الشرق األوسط، أما اليوم فيعيش قلة قليلة من اليهود في 
بغداد بشكل خاص، ال يتجاوزون ستة أشخاص على حد آخر التقديرات، ويمثلون آخر دليل على تالشي 

الوجود اليهودي الذي استمر أكثر من 2500 عام في العراق.

يتحدث يهود العراق بلهجة عربية قديمة تطورت في أيام الخليفة هارون الرشيد، والمعروفة بالعربية ـ 
اليهودية، وهي قريبة من لهجة أهل تكريت، ولهجة أهل الموصل. وهي لغة مليئة بالمفردات التوراتية العبرية، 
والرموز التوراتية، وخليط من الكلمات الفارسية، والتركية، واآلرامية، ثم أضيف بعد االحتالل البريطاني 

بعض المصطلحات والكلمات اإلنكليزية، والقليل من المصطلحات األوروبية. 

وبعد تأسيس الدولة العراقية أقاموا حياة اجتماعية مستقلة برئاسة الحاخام األكبر، الذي كان يشرف على 
النظام التعليمي للمجتمع والمحكمة الدينية، والضريبة المفروضة على لحم الكاشير )اللحم الحالل(.

السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، واستعربوا بصورة كاملة،  تامة مع األوضاع  اندمجوا بصورة  وقد 
حتى أن تقاليدهم االجتماعية، وطرائق معيشتهم كان ال يمكن تمييزها عن أقرانهم العرب. 

يعد تهجير يهود العراق بعد تأسيس دولة إسرائيل حدثًا قسريًا وقع باالكراه، وينظر إليه اليوم على أنه 
جزء من مؤامرة شملت القوى االستعمارية والنازية والقومية العربية والصهيونية، مع تواطؤ من قيادات 

سياسية عراقية أدت إلى خسارة أحد أهم مكونات الطبقة الوسطى في العراق ديناميكية وحيوية. 

بأثمان  بيعت  أو  بالقوة  صودرت  التي  الممتلكات  استعادة  حول  حاليًا  العراق  يهود  مطالب  تتمحور 

2009. وعن هيود كردستان انظر كتاب إريك براور، هيود  )1( انظر العدد اخلاص من جملة مسارات واخلاص حول هيود العراق، 
كردستان، ترمجة: شتخوان كركوكيل وعبد الرزاق بوتاين، دار ئاراس للطباعة والنرش، اربيل 2002. ويعد الكتاب التايل اهم ما 
 Orit Bashkin، New Babylonians: A History of Jews in Modern Iraq. Palo Alto: :صدر حديثا عن هيود العراق باالنكليزية

Stanford University Press، 2012
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بخسة، في حين يحلم أبناء الجيل الثالث من يهود العراق بالتواصل مع ذاكرتهم العراقية، في سياق صحوة 
هوية لليهود الشرقيين )المزراحيم( فيإاسرائيل وبعض بلدان الغرب، وفي ظل صعوبة األوضاع األمنية 
منافيهم في  يعّدون  الغرب،  المستقرين في  العراقيين  بقية  العراق مثل أي  يهود  فإن كثيرًا من  العراق  في 
والعلمي،  والثقافي  االجتماعي  لالزدهار  أفضل  مستقبل  نحو  فرصة  إسرائيل  في  استقرارهم  أو  الغرب 

ألبنائهم على األقل.
األيزيديون)1(: 

سنجار  بجبل  المحيطة  المنطقة  في  وبالتحديد  العراق،  من  الغربي  والشمال  الشمال،  في  يتمركزون 
غربي الموصل )120كم(، وفي قضاء الشيخان شمال شرقها، وبعض قرى ونواحي قضاء تلكيف، وناحية 
بعشيقة، واقضية زاخو وسميل في محافظة دهوك، وهم من أقدم الجماعات العرقية والدينية في العراق، 

وجذور ديانتهم تعود إلى آالف السنوات في بالد ما بين النهرين )ميزوبوتاميا(. 
تسمية هذه الجماعة القديمة أثارت لبسًا وصورة نمطية عن طبيعة معتقداتهم، فـ  )ئيزي( أيزي يعني اهللا 
و)ئه زداي( يعني الخالق باللغة الكردية، و)أيزوان ـ أيزدان( يعني اهللا أو الرب باللغة الفارسية. واأليزيدي 
يعني عبد الخالق. بذلك يطلق األيزيديون على أنفسهم االسم »أيزيدي« بما معناه من )خلقني( وليس 
فإننا  رسمية،  إحصاءات  وجود  لعدم  ونظرًا  الناس.  عند  شائع  هو  كما  معاوية  بن  يزيد  إلى  نسبة  يزيدي 
نركن إلى التقديرات الخاصة لعددهم في العراق، ويذهب األيزيديون إلى أن عددهم في العراق يتجاوز 

خمسمئة وستين ألف نسمة. 
لأليزديين تمثيل روحي ودنيوي، فـالمير )األمير( يعّد رئيسهم الديني والدنيوي ويقيم في مدينة عين 
سفني في قضاء شيخان، وهو حاليًا مير )تحسين سعيد( أمير األيزيديين في العالم، ويحتل رئاسة المجلس 
الروحاني األعلى لأليزديين. أما زعيهم الروحي »بابا شيخ« فهو بمثابة البابا بالنسبة للمسيحيين، وحاليًا 
عن  ويعّد مسؤوالً  أيضًا،  في عين سفني  ويقيم  بابا شيخ رشو،  بابا شيخ حجي  المكانة ختو  يحتل هذه 
األمور الدينية والتشريعات المتعلقة به التي تأتي بالتوافق بين أعضاء المجلس الروحاني وبموافقة األمير.

2( اعترافًا رسميًا بهم لم يحضوا به سابقًا،  ـ  يعد األيزيديون ذكر اسم ديانتهم في الدستور المادة )2 
فضاًل عن تشكيل هيئة ألوقاف األيزيدية في بغداد، ضمن ديوان أوقاف الديانات غير المسلمة، وتمثيل 
برلماني في مجلس النواب، وألول مرة وزير أيزيدي في حكومة أياد عالوي، هو د. ممو فرحان عثمان 

وزير المجتمع المدني.

2005. هناك مؤلفات عديدة عن األيزدية واأليزيني يف لغات خمتلفة  2 من جملة مسارات واخلاص حول األيزديني  )1( انظر العدد 
تتضارب معلوماهتا وتتعارض حتليالهتا عىل نحو يربك القارىء ويضعه يف حرية. إال أنه بعد العام 2003 صدرت مؤلفات حتاول 
االنعتاق من املايض والتعريف بمعتقدات األيزدية عىل يد باحثني أيزيديني مثل كتاب أمني فرحان، القومية األيزدية ـ جذورها، 
القايض زهري كاظم عبود، األيزدية،  بتأليفها باحثون مسلمون متعاطفون مثل كتاب  2010. أو قام  مقوماهتا، معاناهتا، بغداد، 
744 صفحة من القطع الكبري يضم مجيع  املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت 2005.، وهوكتاب ضخم يقع يف يقعفي 

الدراسات التي كتبها املؤلف عنهم. 
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الحكومة  بين  عليها  المتنازع  »المناطق  ضمن  تواجدهم  مناطق  معظم  دخول  من  اإليزديين  يشكو 
المركزية وحكومة كردستان: سنجار، وشيخان، وتلكيف، وناحية بعشيقة في نينوى. فضاًل عن تحديات 
تواجه البنية الطبقية للجماعة واالنغالق الثقافي، إذ تعّد الجماعة مغلقة بشكل مركب، فهي تعتنق دينًا غير 
تبشري وال تسمح بالزواج الخارجي كما ال تسمح بالزواج الداخلي بين الطبقات االجتماعية والمراتب 
الدينية وهي: المير )األمير( الرئيس الديني والدنيوي وبابا شيخ )الزعيم الروحي( وطبقة الشيوخ وطبقة 
والمريدين  المتجولة(  الدينية  )الفرق  والقوالين  المتعبدون(  )النساك  والفقراء  الطريقة(  )شيوخ  االبيار 

)عامة الناس( إلخ.

يخضع تمثيل األيزديين لتقاطع الديني ـ اإلثني ـ السياسي، فهم وإن كانوا إثنيًا يعدون كردًا إال أن هناك 
حراكًا لتمثيلهم كهوية مستقلة على أساس المحدد الديني الذي يميزهم عن الغالبية الكردية التي تعتنق 

اإلسالم.
البهائيون)1(: 

البهائيون من األقليات الدينية الصغرى في العراق، وهم يعتنقون إحدى الديانات الحديثة في العالم 
المعاصر. يتوزعون على مناطق متفرقة من العراق، وليس لدينا تصور عن أعدادهم بشكل دقيق؛ بسبب 

اإلخفاء الذاتي للهوية ومخافة إشهارها. 

ينتشر البهائيون في مختلف مدن وبلدات وقرى العراق من الشمال وحتى الجنوب. وقد استقر كثير منهم 
في السنوات األخيرة في كردستان العراق، السيما في السليمانية، بسبب االستقرار األمني واالجتماعي 

هناك. 

وبسبب غياب االعتراف الرسمي بهم وبمؤسساتهم والصعوبات المقترنة بإحصاء أعدادهم ال يوجد 
بتقديرنا يصل إلى عدة  انتشارهم، إال أن عددهم  البهائيين في العراق بحسب مناطق  إحصاء دقيق لعدد 
آالف تنتشر في المناطق المختلفة للبالد.من أهم المراكز المقدسة للبهائيين في العراق؛ البيت الذي سكنه 
البهاء في بغداد في جانب الكرخ بعد نفيه من إيران،وحديقة الرضوان التي قام بإعالن الدعوة فيها.)يقال 
إن حديقة الرضوان في موقع مدينة الطب حاليًا في بغداد على ضفاف نهر دجلة(. ويحتفل البهائيون بعيد 
الرضوان تمجيًدا لذكرى إعالن بهاء الله دعوته في هذه الحديقة على مدى 12 يومًا من شهري نيسان/

أبريل،وأيار/مايو.

كان البهائيون منذ تأسيس الدولة العراقية جزء من البنية الدينية للمعتقدات المعترف بها رسميًا، فالدليل 

)1( هناك تراث هائل من الكتابات التي تناولت البهائية بالتشويه واهتمتها بسائر التهم سواء ما كتب منها بدوافع عقائدية أو سياسية، 
وقد صدرت حديثًا كتب تناولت البهائية بموضوعية لعل من أبرزها الكتابان التاليان: دوغالس مارتن ووليام هاترش، الدين 
البهائي ـ بحث ودراسة، ترمجة عبد احلسني فكري، منشورات دار النرش البهائية، الربازيل، 2002. وكتاب: وندي مؤمن وموجان 

مؤمن، فهم الدين البهائي، تعريب رمزي زين، الفرات للنرش والتوزيع، بريوت، 2009.
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الرسمي الصادر من وزارة الداخلية العراقية 1936 يذكرهم كأحد المكونات االجتماعية في العراق فضاًل 
عن ممثلي الديانات األخرى. وفي إحصاء العام 1957 ذكرت ثالثة أديان رئيسة هي؛ اإلسالم،والمسيية، 
 1963 البعثيين  انقالب  ومع  والبهائية.  واأليزيدية،  الصابئة،  دينية هي؛  عقائد  ثالثة  وأدرجت  واليهودية، 
نيسان  في  بعدها  وأصدرت  البهائية،  لمحافل  المسجلة  العقود  إلغاء  فتم  والمعتقد  الدين  حرية  حددت 
1965 أمرًا بغلق المحافل البهائية، ووضع اليد على ممتلكاتها في جميع أنحاء العراق استنادًا إلى قانون 

السالمة الوطنية رقم )4( لسنة 1965.

وفي العام 1970 صدر القانون رقم 105 والمعروف بقانون تحريم النشاط البهائي والذي حكم بالسجن 
على من يروج للبهائية،أو االنتساب ألي محفل أو جهة تعمل على نشر البهائية أو الدعوة إليها بأي شكل 
من األشكال، وإغالق جميع المحافل البهائية، وإيقاف نشاطها، وتصفية أموالها وموجوداتها، وأن تحتفظ 
دوائر األمن بجميع مستنداتها ووثائقها، ويعاقب المخالف بالحبس مدة ال تقل عن عشر سنوات. وهكذا 
أسدل الستار بشكل قانوني على أي نشاط بهائي في العراق، وعد هذا الدين حركة سياسية معادية على 
خلفية الصراع العربي اإلسرائيلي واقتداء بما فعله عبد الناصر في مصر بحق البهائيين، حتى العام 1979 

والذي حول الحكم من السجن إلى الحكم باإلعدام. 

أن  إال  السياسي(  العمل  الدينية  معتقداتهم  تحريم  للبهائيين )بسبب  تمثيل سياسي  برغم عدم وجود 
مطالبهم واضحة في إلغاء هذه القوانين الجائرة ومنحهم حرية الدين والمعتقد المكفولة دستوريًا. 

المسيحيون)1(: 

يمكن تحديد هوية مسيحيي العراق على أساس إثني ومذهبي، فهم متنوعون إثنيًا ما بين مسيحيين:أرمن، 
وبروتستانت،  وكاثوليك،  أرثذوكس،  مسيحيين  إلى  مذهبيًا  وينقسمون  وآشوريين،  وسريان،  وكلدان، 
وإنجيليين، إلخ وهم وإن كانوا ينتشرون في مناطق مختلفة من العراق، لكن تمركزهم األساسي في بغداد، 

وأربيل )منطقة عينكاوة(، والموصل )سهل نينوى(. 

المختلفة،  المسيحية  للجماعات  اإلثنو طائفي  التنوع  يعكس  ديني وسياسي  تمثيل  اليوم  للمسيحيين 
بطريركا  ܠܘܝܣܪܘܦܐܝܠܩܕܡܝܐܣܟܘ(  )بالسريانية:  ساكو  األول  روفائيل  لويس  مار  أصبح   2013 شباط  ومنذ 
ُنّصب  الثالث دلي( والذي كان قد  السابق )عمانوئيل  الكلدان  بعد استقالة بطريرك  الكاثوليك  للكلدان 
عضوًا في مجمع الكرادلة العالمي في الفاتيكان العام 2007. في حين يمثل الكلدان سياسيًا أحزاب عديدة 

مثل حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني، والمجلس القومي الكلداني، واتحاد بين نهرين الوطني. 

)1( انظر العدد من14 من جملة مسارات حول مسيحيي العراق 2010، وهناك كتب نرشت مؤخرًا أو أعيد نرش قسم منها، ومعظمها 
متتاز بطابع تارخيي ووصفي يفتقر لتحليل التحوالت التي يمر هبا مسيحيو العراق منذ العام 2003، إال أن هناك حماوالت حديثة 
حاولت تقديم صورة عن مسيحي العراق من أبرزها كتاب دـ  دهام حممد العزاوي، مسيحيو العراقـ  حمنة احلارض وقلق املستقبل، 

مركز اجلزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم نارشون، بريوت، 2012.
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السريان  أما  كنا.  يونادم  يرأسها  التي  الديمقراطية اآلشورية )زوعا(،  الحركة  فتمثلهم  أما اآلشوريون 
سريان  إلى  ينقسمون  وهم  السريان(،  تجمع  )حركة  فتمثلهم  واآلشوريين  الكاثوليك  من  عددًا  األقل 

كاثوليك، وسريان أرثذوكس. 

مجلس  ليرأس  اختياره  وتم  العراق  في  األرثذوكس  األرمن  كنيسة  آسادوريان«  »آفاك  المطران  يرأس 
الطوائف المسيحية أيضًا. أما المطران عمانوئيل دباغيان فيقف على رأس كنيسة األرمن الكاثوليك. وبرغم 
تنوع الوجود المسيحي في العراق فإن هناك نزوعًا هوياتيًا لتقديم المسيحيين كجسم واحد من خالل إطالق 

تسمية الشعب »الكلدو آشوري السرياني« على المسيحيين على اختالف خلفياتهم اإلثنية والطائفية. 
الكاكائيون)1(: 

من األقليات الدينية التي تنتشر في شمال العراق، يتمركزون في قرى جنوب شرق كركوك، موطنهم 
الرئيس مدينة كركوك، وعلى ضفاف نهر الزاب الكبير في مناطق الحدود العراقية اإليرانية. 

كما ينتشر الكاكائية في خانقين ومندلي وجلوالء وأربيل والسليمانية وهورامان، أما الساكنون منهم في 
قصر شيرين وصحنة وكرماشان وسربيل زهاب )في إيران( إذ يسمون »أهل الحق أولهم وجود ملحوظ 

في منطقة سهل نينوى )قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل(.
التي  والرمزية  والسرية  الغموض  بسبب  كبيرا؛  اختالفًا  ديانتهم  بشأن  والباحثون  المؤرخون  يختلف 

تحيط عقائدهم، فضاًل عن تداخل األديان والمذاهب في عقائدهم. 
الحرفية  الترجمة  الكردية؛ وتعني )األخ االكبر( وبهذا تكون  الكاكائية من مفردة )كاكا(  تأتي تسمية 
لكلمة الكاكائية، )األخّية( في حين يرجح رشيد الخيون أن اسمهم ال هذا وال ذاك، وأن اسمهم الحقيقي 
جاء من مفردة كردية قديمة هي )يارستان(، ويار تعني الله، وتعني أيضًا المعشوق، ومفردة )ستان( وتعني 
بلغتهم  باقي األكراد  الكاكائيون عن  يتميز  السلطان(.  أوالمعشوق وحده  المعنى )الله  السلطان، فيكون 

الهورامية الكورانية الخاصة. 
إال أن هناك بعض المصادر الدولية التي تذكر أرقامًا  بيانات رسمية دقيقة تؤكد أعدادهم،  وال تتوافر 
الذي   2011 العام  الصادر  األقليات  لحقوق  الدولية  المجموعة  تقرير  مثل  خاصة  تخمينات  على  تعتمد 

يذهب إلى أن عددهم يقدر بنحو)200.000(.

أكثر ما يميز الكاكائيين هو الشارب الطويل الذي أصبح يميزهم عما عداهم فضاًل عن التكتم ومراعاة 
السرية التامة، وهو ما يقف حجر عثرة أمام الباحثين لفهم هذه الجماعة ومطالبها لدرجة أنه أصبح مضرب 

المثل فيقال »كتوم للسر مثل الكاكائي«.

الكوردي،  الرتاث  معهد  االجتامعية،  للحياة  انثربووبولوجية  دراسة  يية،  الكاكه  اهلرزاين،  ياسني  نوري  انظر:  الكاكائيني  )1( حول 
السليامنية، 2007. وهي يف األصل أطروحة جامعية كتبت يف ثامنينيات القرن املايض لذا مل تتعرض لكثري من املتغريات احلديثة، 
وصدر حديثًا الكتاب التايل: دـ  كريم نجم خرض الشواين، الكاكائية: أصوهلا وعقائدها، دار ومكتبة بسام، املوصل/العراق، 2011.
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تنعكس هذه المعتقدات على تمثيلهم السياسي حيث ال نجد أي أثر لتمثيلهم سياسيًا على نحو مستقل، 
إذ أنهم لم ينضووا تحت قائمة انتخابية موحدة للدخول في االنتخابات، وبدالً من ذلك ظهرت توجهات 
فردية لكاكائيين دخلوا ضمن أحزاب كردية رئيسة، فال وجود لتمثيل لهم خارج إطار األحزاب الكردية، 
وليس هناك تعبير مستقل عنهم، وأن عدم تمثيلهم في البرلمان وعدم مطالبتهم بذكرهم في الدستور أسوة 
ببقية األقليات، فضاًل عن المطالبة بضمهم إلى كوتا األقليات، يمنحنا صورة غامضة عن مطالبهم وهويتهم.

األقليات القومية
التركمان)1(

الموصل،  وعبر  الموصل،  غرب  تلعفر  من  يمتد  قوس  في  العراق  شمال  في  رئيس  بشكل  يعيشون 
الجماعات  ثالث  التركمان  يعّد  وخانقين.  وكفري،  خورماتو،  وتوز  وكركوك،  كوبري،  والتون  وأربيل، 
فيما  السنة والشيعة،  المسلمين  العظمى من  العرب واألكراد، وغالبيتهم  بعد  العراق  الرئيسة في  العرقية 
يدين قسم آخر منهم بالديانة المسيحية )الكاثوليك(. للتركمان لغتهم الخاصة )التركمانية(؛ وهي إحدى 
طائفي  ـ  إثنو  أو  ديني  ـ  إثنو  بطابع  التركمان  تمثيل  ويتميز  )األذربيجانية(.  من  القريبة  التركية  اللهجات 
برئاسة  العراقية  التركمانية  الجبهة  مثل  واإلسالمية  القومية  والتيارات  األحزاب  من  مروحة  على  متوزع 
أرشد الصالحي، واإلئتالف التركماني برئاسة الشيخ محمد تقي المولى، وحركة الوفاء التركماني برئاسة 
ايلي برئاسة  بيرقدار، وحزب تركمن  أنور  التركماني برئاسة  العدالة  الله طوزلو، وحزب  فرياد عمر عبد 
وممثلها  اإلصالح )كركوك(  وحركة  الدين،  برئاسةحسام  القومية  الحركة  وحزب  كهية،  صاري  رياض 

عمار كهية، واالتحاد اإلسالمي لتركمان العراق برئاسة عباس البياتي.

ال تتوفر إحصائية دقيقة أو رسمية لعدد التركمان في العراق، ألسباب متعددة والتقديرات الحالية مجرد 
تقديرات تخمينية من جهات تركمانية، وهم يقدرونعددهم بنحو 7 % إلى 10 % من سكان البالد، ويشكل 
)المطالبة  السياسي  تمثيلهم  تحسين  حول  التركمان  مطالب  تتمحور  منهم.  تقريبًا   %  50 نسبة  الشيعة 
بمنصب نائب رئيس الجمهورية على سبيل المثال( والحفاظ على وضع خاص لكركوك يضمن حقوقهم 

ومصالحهم ازاء المطالب الكردية في كركوك. 
الكرد الفيليون)2(: 

ينتشرون على طول خط الحدود مع إيران في جبال زاكروس وفي مناطق من بغداد. وهم أقلية بهوية 

)1( هناك العديد من الكتب التي تناولت تركامن العراق مثل: شكر صابر الضابط، موجزتاريخ الرتكامن، بغداد، 1962. وللباحث 
من  وكالمها   2003 العراقي  والوطن  والرتكامن   ،2005 الرتكامين  الوجود  حقيقة  مها:  حديثان  كتابان  اهلرمزي  أرشد  املعروف 
منشورات مؤسسة وقف كركوك. إال أن كتاب عزيز قادر الصامنجي، التاريخ السيايس لرتكامن العراق، دار الساقي، 1999. يظل 

أشمل وأفضل ما كتب حتى اآلن.
العراق  األكراد يف  ـ  والدولة  اإلثنية  داوود،  اجلبار وهشام  عبد  فالح  كتاب  اسكندر يف  بشري  ـ سعد  د  كتبه  الذي  الفصل  )2( انظر 
وإيران وتركيا، ترمجة عبد االله النعيمي، معهد الدراسات االسرتاتيجية، بغداد، 2006. وهناك كتابات حديثة مثل: برهانشاوي: 
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يتميزون  أنهم  باألكراد، إال  التي تجمعهم  المقومات اإلثنية  الرغم من  إذ على  مركبة من عناصر متعددة 
عنهم باالنتماء للمذهب الشيعي )معظم األكراد سنة على المذهب الشافعي(، فضاًل عن تميز لهجتهم 

)اللورية الفيلية والبختيارية( عن بقية اللهجات الكردية )السورانية والبهديانية والزازاكية(..

والبصرة،  والديوانية،  والناصرية،  والنجف، وميسان،  بغداد، وديالى، وواسط،  الفيلية في:  انتشار  إن 
أخرى  خاصية  يمثل  الكردستانية،  المحافظات  حدود  خارج  تقع  مناطق  وهي  وبابل،  وكربالء،  ومثنى، 
)فضاًل عن اعتناقهم التشيع( تميزهم عن األكراد في كردستان العراق. وهناك اختالف بين الباحثين حول 
مدلول كلمة )فيلي( وأصلها، ويرى بعض الباحثين أنها مشتقة من)الفهلوية( لغة الماديين أجداد الفيليين، 

وهي اللغة المقدسة للديانات المجوسية والديانات الدائرة بفلكها.

العراقية، من  الدولة  تأسيس  بداية  منذ  الصريح  التمييز  األقليات على  بين  مثال من  أبرز  الفيليون  يعد 
المواطنين على درجتين )أولى  1924،الذي قسم  لسنة  العراقية رقم )42(  الجنسية  قانون  تشريع  خالل 
وثانية(، وبموجبه عد العثماني عراقي الجنسية حكمًا من )الفئة/»أ«( بصفة أصلية، برغم انتمائه إلى تركيا 
العثمانية، والبالد الخاضعة لها. في حين ُمنح الفيلي التجنس من )الفئة/»ب«( بصفة مكتسبة، وإن أثبت 
وجود أسرته في العراق منذ مئات األعوام. فأصبح هناك عراقيون من التبعية العثمانية، وآخرون من التبعية 

اإليرانية، واعُتِرف فقط بالصنف األول من المواطنة األصلية وبحقوقها النابعة منها.

وخالل نصف قرن يمتد بين األعوام )1940ـ  1991(، تعرض الفيليون إلى سلسلة من عمليات التهجير، 
وأسقطت عنهم الجنسية العراقية ألسباب سياسية وعرقية وطائفية من الحكومات الُمتعاقبة على السلطة 

فضاًل عن االعتقال والتعذيب وعمليات اإلعدام والتغييب على خلفية الحرب العراقية اإليرانية. 

وما يزال الفيليون إلى حد اليوم ولدى عودتهم إلى الوطن يواجهون مشاكل إدارية معقدة في استعادة 
جنسيتهم، لذا تتمحور إحدى مطالبهم في إنهاء هذه اإلجراءات المعقدة الستعادة جنسيتهم وأمالكهم، 
الكوتا، السيما في ظل عدم وجود جسم سياسي موحد  بنظام  ببقية األقليات  فضاًل عن شمولهم أسوة 
يمثلهم، إذ تشظى تمثيل الفيليين من خالل مروحة واسعة من شخصيات ومنظمات متعددة تحكم ببعضها 
أحزاب  إلى  اآلخر  البعض  دفع  الذي  المذهبي  والمحدد  الكردستانية،  لألحزاب  فمال  القومي  المحدد 

اإلسالم السياسي الشيعي على تعددها، مع أقلية مالت إلى التيارات اليسارية والليبرالية.

وكان من نتائج ذلك، االخفاق في الحصول على مقعد نيابي بسبب تشتت أصوات الفيليين بين القوائم 
القوائم االنتخابية المختلفة في االنتخابات  السياسية، برغم خوض نحو مئتي مرشح فيلي توزعوا على 

البرلمانية السابقة.

الكوردالفيليني حماولة ملعرفة اصلهم وفصلهم، بغداد، 2008. زكي جعفر الفييل، تاريخ الكرد الفيليني وآفاق املستقبل، مؤسسة 
البالغ، بريوت، 2009.
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أقليات أخرى
ذوي البشرة السوداء)1(: 

التاريخ، واستوطنوا  بأجدادهم عبر مراحل  أفريقية متعددة، وقد جيئ  تنحدر من أصول  أقلية عرقية   
أماكن مختلفة فهناك من هو نوبي )من بالد النوبة(، وزنجباريـ  نسبة إلى زنجبار )جزيرة في البحر العربي 
الزنج،  بثورة  المعروفة  ثورتهم  خالل  السود  به  عرف  الذي  )زنجي(،  اسم  اشتق  ومنها  ـ  اليمن(  مقابل 

وهناك من هو من غانا، وبعضهم من بالد الحبشة )اثيوبيا حاليًا(.

يتركز معظم السود في العراق في محافظة البصرة إذ تعّد الزبير معقل السود في العراق، ويتجاوز عدد 
القانطين فيها من السود 200000 نسمة حسب تقدير ناشطين من السود. 

ويتوزع مثل هذا العدد على مناطق أخرى في أبي الخصيب، وحي الحسين والجمهورية، وفيما يقطن 
القسم اآلخر في محافظة بغداد )مدينة الصدر(، إذ إن جل سكان بعض القطاعات في المدينة المذكورة 
من السود، ومحافظات ذي قار، وميسان والمحافظات األخرى، ويبلغ التعداد التخميني للسود في العراق 
مليوني نسمة وهو تقدير خاص به وذكر ألكثر من مرة في التقارير الدولية. وشهد العام 2007 والدة أول 
حركة تمثلهم هي )حركة العراقيين الحرة( بوصفها حركة سياسية معبرة عن تطلعات السود، والمدافعة 

عن قضاياهم، والساعية إلعادة إحياء هويتهم.

تتمحور مطالب السود حول إنهاء التمييز االجتماعي ضدهم وأن يتاح لهم التمثيل ضمن نظام الكوتا 
أسوة بغيرهم من األقليات، سواء على صعيد البرلمان الوطني أو على صعيد الحكومات المحلية، لكي 

يكون لهم صوت مسموع، يعبر عن مطالبهم وآمالهم.
الغجر )الكاولية()2(: 

التي  الدولية  التقارير  معظم  في  المتردية  أوضاعهم  إلى  يشار  إذ  العراق؛  أقليات  ضمن  الغجر  يدرج 
التسمية  هي  الكاولية،  الجنوب.  محافظات  وبعض  بغداد  في  يعيشون  وهم  العراقية،  األقليات  تتناول 
المحلية للغجر في العراق، وتلفظ أحيانًا )كيولية( ومفردها كاولي، وقد قدمت فرضيات كثيرة في أصل 
هذه التسمية ومصدرها وتفسيرها، ويذهب الباحث د ـ حميد الهاشمي إلى أن هذه التسمية تنطبق على 
قبائل هندية كانت بعض نسائهم تمارس الزنا والرقص، كخدمة دينية لرجال الدين، وباألجر إلى طالبي 

)1( ما كتب عن ذوي البرشة السوداء يف العراق نادر للغاية حتى يف اللغة االنكليزية، وهناك استثناءات قليلة مفيدة يف رسم خلفية 
تارخيية عنهم مثل كتاب فيصل السامر، ثورة الزنج، مؤسسة املدى، بغداد، 2000. ولالطالع عىل طقوس ذوي البرشة السوداء 
وثقافتهم الفرعية يمكن مطالعة أطروحة ثورة يوسف يعقوب، التـوظيف اجلمــايل للطقــوس الشعـبـيـة البـصــرية فــي العــرض 
عن  صورة  2003.ولرسم  بغداد،  جامعة  اجلميلة،  الفنون  كلية  املرسحية،  الفنون  يف  دكتوراه  أطروحة  العـــراقــي،  املســرحـي 
مطالبهم املعارصة انظر مقال: سعد سلوم  To Be Black in Iraq أو مارتن لوثر كنغ يف البرصة، املدى البغدادية، العدد 2785 بتاريخ 

.29/04/2013
)2( د ـ محيد اهلاشمي، تكيف الغجر: دراسة انثربولوجية اجتامعية جلامعات الكاولية يف العراق، مؤسسة املدى، بغداد، 2012.



83

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

المتعة، ومنهم ما كان في معبد الملك الكولي )كاول( ومنه جاءت التسمية. يتحدث الغجر لغة هي مزيج 
بعض  سوى  منها  اليوم  يستعملون  وال  والتركية(،  والكردية  والعربية،  )الفارسية،  هي:  عدة  لغات  من 

المفردات. 

االجتماعي:  محيطهم  مع  يتلونون )كالحرباء(  العالم  أنحاء  معظم  في  الغجر  فإن  الدينية  الناحية  من 
دينه، لغته، أزيائه... إلخ. بناء على هذا يعتنق الكاولية في العراق الدين اإلسالمي طالما، أنه دين غالبية 

المجتمع الذي يحلون فيه.

ال توجد إحصائيات دقيقة للغجر مثل بقية األقليات، السيما وأنهم في حالة من التنقل المستمر، كما 
أنهم ال يعطون إحصائيات وبيانات دقيقة. فضاًل عن أن اإلحصائيات الرسمية ال تميز عادة ما هو غجري 
 60 ـ   عن غيره، ولكن حسب تقارير دولية فإن زعماء العشائر الغجرية يقدرون عدد الغجر برقم يفوق ال

ألفًا، 11 ألفًا منهم في الديوانية. 

تعرضت هذه األقلية إلى عمليات استهداف مباشرة وترحيل بعد العام 2003، فتم تهجيرهم من مناطق 
الكمالية وأبو غريب وفق مبررات دينية واستقر بعضهم في معسكرات سابقة للجيش في أطراف بغداد 

)معسكر الرشيد على سبيل المثال( ولم يستثن هذا العقاب الجماعي األطفال والشيوخ والمرضى. 

 لذا بدأ الكاولية عندها بالهجرة الجماعية، والسيما الراقصات والموسيقيين إلى بلدان الجوار تحديدًا 
سوريا واألردن، وإلى بلدان الخليج، إذ استوطن كثير منهم في )دبي( لما توفره من أماكن ترفيه تمنحهم 
الفرص للتواصل مع مواهبهم ومهاراتهم، فضاًل عن توفير لقمة العيش. كما أن من لم يستطع منهم الهجرة 
إلى الخارج حاول التمركز في بعض المناطق البعيدة عن األعين مثل مناطق الزبير في البصرة التي شهدت 
هجرة من مناطق الكوت والديوانية، وتم دفع اطفال الغجر لممارسة مهنة التسول في ضوء عدم توفر أية 
مهنة أخرى أو دخل في ظل الظروف الحالية. وتعد هذه األقلية األبرز من بين األقليات من حيث التجاهل 
واالجتماعية،  الصحية  واألمراض  واألمية  البطالة  آلفات  عرضة  تركت  بحيث  والسياسي  االجتماعي 

واعتداءات الخارجين عن القانون. 

تمارين وأسئلة

عرض صور ورموز كل أقلية مع نقاش عام حول االنطباعات عن تأثير هذه الصور؟

- هل يمكن التعرف على فرد ينتمي إلى أقلية محددة من خالل الطقوس ، اللباس ، الهيئة، اللباس الخ
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هل هناك أقليات أخرى يمكن الحديث عنها؟

هل يمكنك من خالل التجربة الشخصية الحديث عن صور نمطية عن األقليات ، وكيف يمكن 
اقتراح سبل وطرق لتصحيحها. 

الساعة الثانية

)اإلطار الدولي لحقوق األقليات( نصف ساعة

) اإلطار القانوني لحقوق االقليات( نصف ساعة

األقليات  لحقوق  الدولي  القانوني  اإلطار  عن  للمتدربين  شاملة  صورة  تقديم   : الهدف 
والتي تضمنها اإلطار الوطني متضمنًا بالدستور والتشريعات، وبذلك يقدم التدريب خلفية عن 

المرجعيات القانونية الدولية لحقوق األقليات ضمن اإلطار األشمل لحماية حقوق اإلنسان.

وسائل اإليضاح 

عرض مقطع فديوي حول حرية الدين والمعتقد

عرض صور عن التمييز
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اإلطار الدولي لحقوق األقليات

حقوق األقليات في ميثاق األمم المتحدة
إلى  إشارة  أية  من  خالية  جاءت  المتحدة(  األمم  )ميثاق  دولية  مرجعية  وثيقة  أهم  فإن  البداية  وفي 
األقليات، أسوة بعهد عصبة األمم، لكن العصبة كانت قد استعاضت وقتها عن النقص في العهد بمجموعة 
من المعاهدات واإلعالنات الالحقة، وهذا النهج لم يجد طريقه إلى األمم المتحدة، فصيغ الميثاق دون 
اعتراف بمشكلة األقليات كمسألة مهمة على أجندة العالقات الدولية، في وقت كانت فيها األخيرة قائمة 
على مفهوم »الدولة القومية« كوحدة للتنظيم السياسي، بالتالي لم يكن للميثاق أي موقف من األقليات)1(.

ولكن مع ذلك يمكن القول أن حقوق األقليات ومبدأ حماية األقليات وإن لم يتناولها الميثاق باإلشارة 
المباشرة إال أنها شملت ضمن سياق حماية حقوق اإلنسان التي جاء بها الميثاق، فقد أعلن ميثاق األمم 
المتحدة عددًا من األحكام التي تتضمن احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، المساواة، عدم التمييز، 
مثل ديباجة الميثاق التي نصت على: التأكيد على »إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره 

وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية«.

المسائل  حل  على  الدولي  التعاون  »تحقيق  على  ومبادئها(  الهيئة  مقاصد  )في  األول  الفصل  ونص 
اإلنسان  حقوق  احترام  تعزيز  وعلى  واإلنسانية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الصبغة  ذات  الدولية 
والحريات األساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطالقًا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 

وال تفريق بين الرجال والنساء«)2(.

1ـ  وفي الفصل الرابع المتعلق بالجمعية العامة لألمم المتحدة نصت المادة 13 على ) تنشئ الجمعية العامة 
دراسات وتشير بتوصيات بقصد:

 أ ـ إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقّدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
ب ـ إنماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة 
على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو 

الدين وال تفريق بين الرجال والنساء.

)1( رياض شفيق شيا، حقوق األقليات يف ضوء القانون الدويل، دار النهار، بريوت، 2010، ص54 ـ 56.
)2( املادة 1 الفقرة 3 من امليثاق.
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2 ـ تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها األخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة 
)ب( بّينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

وفي الفصل التاسع من الميثاق المتعلق بالتعاون الدولي االقتصادي واالجتماعي نصت المادة 55 على انه:

)رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم المتحدة 
بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير  بالتسوية في الحقوق  الذي يقضي  المبدأ  مؤسسة على احترام 

مصيرها، تعمل األمم المتحدة على:

)أ( تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور 
والتقدم االقتصادي واالجتماعي.

)ب( تيسير الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون 
الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

)ج( أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو 
اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعاًل(. 

إحدى  وهو  التمييز«  »عدم  مبدأ  أن  تبين  واإلشارات  المواد  هذه  وجميع  أخرى،  إشارات  عن  فضاًل 
الوجوه التقليدية ألي نظام لحماية األقليات قد جاء ضمن المبادىء األساسية التي تضمنها ميثاق األمم 
المتحدة، ولكن هذا المبدأ جاء ضمن سياق حماية حقوق اإلنسان وليس في سياق اإلجراءات المصممة 

لحماية حقوق األقليات على نحو خاص)1(.

حقوق األقليات في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وعلى نحو مماثل جاء »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« مؤكدًا على السياق العالمي لحقوق اإلنسان، 
األقليات،  ذكر  من  خاليًا  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  نص  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  فتبنت 
يعد  الثانية، والذي كان  العالمية  الحرب  بعد  لما  الجديد  الدولي  النظام  فلسفة  إذ جاء نصه منسجمًا مع 
»حقوق اإلنسان« هي اإلطار العام الضامن للحقوق وإن سائر الحقوق األخرى مثل »حقوق األقليات« 
هي امتداد طبيعي لها، وتمت إحالة »حماية األقليات« إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات 
التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، التي تم إنشاؤها في العام 1947 وتتألف من 26 خبيرًا مستقاًل 
يتم اختيارهم من قبل لجنة حقوق اإلنسان بعد تسميتهم من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة، وفقًا 
للتوزيع التالي: 6 من دول أوروبا الغربية وغيرها من الدول، 3 من دول أوروبا الشرقية 5 من دول أميركا 

الالتينية و12 من الدول األفريقية واآلسيوية.

)1( Francesco Capotorti، Study on the Right of Person belonging to Ethnic، Religious and Linguistic Minorities، op. cit.، p27.
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جميع  وتنص  و»المساواة«  التمييز«  »منع  مبدأي  تطبيق  من  مباشرة  معنيين  األقليات  أفراد  وسيكون 
إلى  األحكام ستشير  وهذه  التمييز،  بمنع  أحكام  اإلنسان على  لحقوق  الضامنة  الدولية  القانونية  الوثائق 

مسائل لها عالقة بهوية األقليات مثل: العرق، اللون، الدين أو األصل، كأساس يمنع التمييز بسببها)1(. 

وهناك العديد من االتفاقيات الدولية واإلعالنات الالحقة التي نصت على منع التمييز وهو )حق من 
حقوق األقليات( ومن األمثلة على هذه االتفاقيات واإلعالنات والصكوك الدولية: 

االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم )اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة  •
للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون األول/ديسمبر 1960،في دورته الحاديةعشرة(. 

إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية  •
العامة 1904 )د ـ 18( المؤرخ في 20 تشرين لثاني/نوفمبر 1963(.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري )اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  •
واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2106 ألف )د ـ 20( المؤرخ في 21 كانون 

األول/ديسمبر 1965(.
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  •

واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 3068 )د ـ 28( المؤرخ في 30 تشرين الثاني/
نوفمبر 1973 تاريخ بدءالنفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقًا ألحكام المادة 15(.

إعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري )اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية  •
والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978(.

الدولي،  • والتفاهم  السالم  دعم  في  اإلعالم  وسائل  بإسهام  الخاصة  األساسية  المبادئ  بشأن  إعالن 
)صدره  الحرب  على  والتحريض  العنصري  والفصل  العنصرية  ومكافحة  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز 
تشرين   28 يوم  العشرين،  دورته  في  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام  المؤتمر 

الثاني/نوفمبر 1978(.
المعتقد  • أو  الدين  أساس  على  القائمين  والتمييز  التعصب  أشكال  جميع  على  القضاء  بشأن  إعالن 

الثاني/ تشرين   25 في  المؤرخ   55/36 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر  )اعتمد 
نوفمبر 1981(.

للتوقيع  • وعرضت  )اعتمدت  الرياضية  األلعاب  في  العنصري  الفصل  لمناهضة  الدولية  االتفاقية 
كانون   10 في  المؤرخ   64/40 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق 

األول/ديسمبر 1985(.
إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية )اعتمد  •

)1( للمزيد انظر: ضاري رشيد السامرائي، الفصل والتمييز العنرصي يف ضوء القانون الدويل العام، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1983. 
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األول/ديسمبر  كانون   18 في  المؤرخ   135/47 المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر 
.)1992

حقوق  وإعالن  المتحدة  األمم  ميثاق  في  وصريح  مباشر  بشكل  األقليات  حقوق  تناول  عدم  وبرغم 
أو  تدارك  حاولت  فإنها  الميثاق،  أساسها  على  بني  التي  الجديدة  اإليديولوجية  األسس  بسبب  اإلنسان 
تجاوز هذا النقص بإصدارها عدة قرارات تتناول أوضاع األقليات استنادًا على أحكام المادة األولى من 
الميثاق لعل من أهمها القرار الصادر في ديسمبر )كانون األول( 1948 أي في مطلع تأسيس األمم المتحدة 
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة تحت عنوان »مصير األقليات« ورد فيه »إن األمم المتحدة ال تستطيع 
أن تكون غير مبالية بمصير األقليات... وإنه من الصعب تبني حل نموذجي واحد لهذه المشكلة الدقيقة 

التي تأخذ شكاًل في كل دولة تظهر فيها«)1(.

ومن الواضح أن هذا القرار صدر لتبديد مخاوف جماعات األقليات من إهمالها أو نسيانها في أجندة 
المنظمة العالمية الجديدة، ولإلشارة في ذات السياق إلى صعوبة تناول مشاكل األقليات التي تختلف من 
بلد إلى آخر، ومن الصعوبة تقديم حل دولي سحري لها من خالل منظمة خاضعة لتركة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية وتوازناتها الجديدة.

وتعين على جماعات األقليات االنتظار حتى العام 1966 مع صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق 
بعد ذلك، أي  منه، وأكثر من ربع قرن   27 المادة  األقليات صراحة في  تم ذكر  المدنية والسياسية حيث 
حتى العام 1992 مع تغير الظروف الدولية في وسط وشرق أوروبا وصدور إعالن األمم المتحدة الخاص 

بحقوق األقليات، وهو الوثيقة الدولية األولى الخاصة باألقليات منذ تأسيس األمم المتحدة. 

ويلخص الجدول التالي بعض الصكوك الدولية التي تهم األقليات بصفة خاصة، مبينا الصكوك الملزمة 
أو غير الملزمة من الناحية القانونية. ويبين أيضًا مجال اإلجراءات الممكنة المتاحة بموجب كل نوع من 

الصكوك التي يكون البلد طرفا فيها.

)1(  د ـ نجال كنعان، محاية األقليات يف القانون الدويل العام ـ نظرة تارخيية وقانونية، دار نلسن، بريوت،2009 ص283
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الصكوك الدولية التي تعنى باألقليات ومدى الزامها
نوع الصك اسم الصك اإلجراءات الممكنة بشأن االنتهاكات

ملزم قانونًا، موجود آلية 
للشكاوى

 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق
 المدنية والسياسية

 ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري

 ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

 ـ اتفاقية مناهضة التعذيب

قرارات بشأن الشكاوى الرسمية أو البالغات 
المقدمة من هيئة تعاهدية

التعليق على التقرير الدوري المقدم من الدولة أو 
انتقاده

ملزم قانونًا، مع عدم
وجود آلية للشكاوى

 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ـ اتفاقية حقوق الطفل

التعليق على التقرير الدوري
المقدم من الدولة أو انتقاده

غير ملزم قانونًا

 ـ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 ـ اإلعالن الخاص بحقوق 

األشخاص المنتمين إلى أقليات 
قومية أو إثنية والى أقليات دينية 

ولغوية
 ـ اإلعالن الخاص بالتعصب الديني

توجيه نقد عام من هيئات األمم
المتحدة النتهاكات محددة

مناقشة قضايا تثير قلق األقليات
وضع مبادئ وخطوطا إرشادية جديدة، الخ للتأثير 

على سلوك الدولة

المصدر: األمم المتحدة، األقليات واألمم المتحدة واآلليات اإلقليمية، الكتيب رقم 1 في سلسلة دليل 
األمم المتحدة لألقليات، نيويورك، 2001. 

حقوق األقليات في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  الذي  العهد  جاء 
المتحدة 2200 ألف )د ـ 21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 بذكر األقليات صراحة وذلك في المادة 
27 منه التي نصت على أن: »ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم 
األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة 

شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم«.
ومن نص المادة يتبين أن العهد قد تناول الحقوق التالية المرتبطة بهوية األقليات بشكل مباشر واعترف 

بها بالنسبة لألشخاص المنتمين إلى هذه األقليات وهي: 
الثقافة: الحق في التمتع بالثقافة الخاصة. •
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الدين: الحق في اإلعالن عن الدين وممارسته. •
اللغة: الحق في استخدام اللغة الخاصة. •

 حقوق األقليات في إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق األقليات  
صدر إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق األقليات باسم »إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين 
إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية« وتم اعتماده ونشره على المأل بموجب قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة 135/47 المؤرخ في 18 كانون األول/ديسمبر 1992 )1(، ويعد هذا اإلعالن بمثابة 
اإلعالن  انفرد  حيث  األقليات،  بخصوص  المتحدة  األمم  من  صدرت  التي  األولى  المرجعية  الوثيقة 

بالتطرق لحقوق األقليات بتفصيل أكثر من أية وثيقة قانونية دولية أخرى.
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   27 المادة  من  مستلهم  الديباجة  تشير  كما  واإلعالن 

والسياسية التي جرى التطرق اليها سابقًا.

الحقوق الواردة في اإلعالن
يمنح اإلعالن الحقوق التالية إلى األشخاص المنتمين إلى األقليات والتي تقع على عاتق الدول: 

وبتهيئة  واللغوية،  والدينية  الثقافية  وهويتها  اإلثنية،  أو  القومية  وهويتها  األقليات  وجود  الدول  حماية  ـ   
الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. )المادة 1(

 ـ حق األقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعالن وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، 
سرا وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز. )المادة 2 ـ 1(

 ـ حق األقليات في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية. 
)المادة2 ـ 2(

 ـ حق األقليات في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك 
مالئمًا، في القرارات الخاصة باألقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها،على أن تكون 

هذه المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني. )المادة 2 ـ 3(
 ـ حق األقليات في إنشاء الجمعيات والحفاظ على استمرارها. )المادة2 ـ 4(

 ـ حق األقليات في إقامة اتصاالت حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع األشخاص المنتمين إلى 
تعبر الحدود مع مواطني الدول األخرى الذين تربطهم بهم صالت  أقليات أخرى، وكذلك اتصاالً 

قومية أوإثنية وصالت دينية أولغوية، دون أي تمييز. )المادة 4 ـ 5(
 ـ حرية ممارسة حقوق األقليات بصفة فردية كذلك باالشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز. 

)المادة 3(

)1( ملطالعة النص الكامل لإلعالن انظر: حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 1993،رقم 
املبيعA.94.XIV ـ Vol.1، Part 1،ص 194.
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حقوق األقليات

أواًل: حق األقليات في الوجود والبقاء
حق  كان  وإذا  التاريخ،  عبر  جماعية  وإبادة  واسعة  تطهير  عمليات  إلى  األقليات  جماعات  تعرضت 
األقليات في الوجود مهددًا ال يمكن الحديث عن حقوق أخرى، إذ أن جميع الحقوق األخرى تصبح لغوًا 

فارغًا دون تحدي الحفاظ على بقاء الجماعة. 

وفي القرن العشرين استهدفت الحروب جماعات األقليات اإلثنية والدينية وأبرز أمثلة هي استهداف 
األرمن من قبل األتراك في ما يعرف بمجازر األرمن واستهداف النظام النازي ليهود أوروبا خالل سنوات 

الحرب العالمية الثانية في ما يعرف الحقًا بالهولوكوست.

منذ  الدولي  المجتمع  اهتمام  مرتكبيها موضع  الجماعية ومعاقبة  اإلبادة  منع  إلى  الحاجة   وأصبحت 
القرن  المجازر في كمبوديا في سبعينيات  الثانية. إال أن هذا لم يمنع من حصول  العالمية  الحرب  نهاية 
والبوسنة  راوندا  في  الماضي  القرن  تسعينيات  مجازر  على  المعاصر  العالم  يستفيق  أن  قبل  الماضي، 

والهرسك وكوسوفو)1(.

نظام  خالل  من  السيما  الجنائي  الدولي  القانون  اختصاص  من  هي  لألقليات  الجماعية  اإلبادة  إن 
اإلبادة  1948، واألخيرة عرفت  لعام  والمعاقبة  الجماعية  اإلبادة  منع جريمة  كاتفاقية  الدولية  االتفاقيات 
الجماعية بأنها جريمة بموجب القانون الدولي، إذ تجعل هذه االتفاقية من ارتكاب اإلبادة الجماعية أو 
التخطيط أو التآمر الرتكابها، أو التحريض أو دفع اآلخرين إلى ارتكابها، أوالضلوع أو االشتراك في أي 

عمل من أعمال اإلبادة الجماعية، جريمة من الجرائم)2(.

تستهدف  والتي  الجماعية  االبادة  جريمة  تشكل  التي  األفعال  االتفاقية  من  الثانية  المادة  وحددت 
األقليات التي أطلقت عليها االتفاقية تسمية جماعة قومية أو إثنية أوعنصرية أودينية، إذ نصت المادة على: 
تعني اإلبادة الجماعية أيًا من األفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أوالجزئي لجماعة قومية 

أو اثنية أو عنصرية أودينية، بصفتها هذه: 

العام والقانون  الدويل  القانون  العرقي: دراسة يف  التطهري  ـ حممد عادل حممد سعيد شاهني،  )1( انظر تفاصيل هذه احلاالت يف: د 
اجلنائي الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2009.

http://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/law.shtml :2( يمكن مطالعة نص االتفاقية باللغة العربية عىل الرابط التايل(
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)أ( قتل أعضاء من الجماعة.
)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة،عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
)د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.

)ه( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ويؤكد إعالن ديربان لعام 2001 على ضرورة حماية الهوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية لألقليات 
أينما وجدت وعلى ضرورة معاملة األشخاص الذين ينتمون إلى هذه األقليات على قدم المساواة وتمتعهم 

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي شكل من أشكال التمييز.

ثانيًا: حق األقليات في الهوية
إن الحق في الهوية يجب أن يبقى العنصر األساسي في أي نظام شامل لحماية األقليات. أو كما يقول 

أحد الكتاب: »إن جوهر حماية األقليات هو حماية الهوية المستقلة لألقليات«)1(.

وقد جاءت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتحمي حقوق األشخاص 
اللغوية، أو بإحداها. فنصت على أن: »ال  القومية أو  الدينية أو  التمتع بهويتهم  أقليات في  المنتمين إلى 
إلى  المنتسبون  األشخاص  يحرم  أن  لغوية،  أو  دينية  أو  إثنية  أقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في  يجوز، 
األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، 

باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم«.

تعد هذه المادة حسب أحد فقهاء القانون الدولي التعبير الوحيد للحق في الهوية في معاهدات حقوق 
اإلنسان الحديثة المطبقة عالميًا، والمحاولة الجدية األولى في تاريخ القانون الدولي لتأمين الحق الشامل 

في الهوية بما يحمله من أعباء)2(.

ومن نص المادة يتبين أن العهد قد تناول الحقوق التالية المرتبطة بهوية األقليات بشكل مباشر واعترف 
بها بالنسبة لألشخاص المنتمين إلى هذه األقليات وهي: 

الثقافة: الحق في التمتع بالثقافة الخاصة. •
الدين: الحق في اإلعالن عن الدين وممارسته. •
اللغة: الحق في استخدام اللغة الخاصة. •

)1( رياض شفيق شيا، حقوق األقليات يف ضوء القانون الدويل، دار النهار، 2010، ص225.
)2( املصدر نفسه، ص 226.
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ثالثًا: حق األقليات في المساواة ومنع التمييز
غير  أو  مباشرًا  التمييز  هذا  كان  سواء  تمييز،  إلى  العالم  دول  معظم  في  األقليات  جماعات  تتعرض 
مباشر، مرئيًا أم غير مرئي، ويتخذ هذا التمييز مظاهر وأشكال عديدة على الصعد كافة: سياسية، اجتماعية، 
اقتصادية. وواقع التمييز في صوره المتعددة هذه سواء تعلق األمر بحصول األقليات على فرص اقتصادية، 
السياسي  الدافعة إلى عدم االستقرار  العوامل  السياسية أو غيرها يشكل إحدى  السلطة  المشاركة في  أو 

واالجتماعي والنفسي، وسببًا للنزاع في مجتمع تعددي.

تحديد مفهوم التمييز: 
ولكن ما التمييز؟ وكيف نحدد األفعال التي تعد تمييزًا؟ 

 نصت المادة 1 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن عبارة »التمييز  •
العنصري« تعني أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أوالنسب أو 
األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات 
أو  االقتصادي  أو  السياسي  الميدان  في  المساواة،  قدم  أوممارستها،على  بها  التمتع  أو  األساسية 

االجتماعي أوالثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. 
وبالمثل، تنص المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن »التمييز ضد  •

المرأة« يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين 
أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 
أو  الحقوق  بهذه  تمتعها  إحباط  أو  توهين  أو  آخر،  ميدان  أي  في  أو  والمدنية  والثقافية  واالجتماعية 

ممارستها لها، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وفي حين أنه أتينا التفاقيتين تعالجان فقط حاالت للتمييز ألسباب محددة، فإن التعليق العام رقم 18  •

للجنة المعنية بحقوق اإلنسان يحدد مفهوم »التمييز« بقوله: ينبغي أن تفهم عبارة التمييز الواردة في 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنها تتضمن »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل 
الرأي السياسي أو غير السياسي  الدين أو  اللغة أو  اللون أو الجنس أو  يقوم ألي سبب، كالعرق أو 
أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو 
عرقلة االعتراف لجميع األشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أوالتمتع بها أو 

ممارستها«)1(.

)1( التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن عدم التمييز بموجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، منشور 
يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، املجلد األول: جتميع للتعقيبات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدهتا هيئات معاهدات 

.May2008 27 بتاريخ )HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. I ،حقوق اإلنسان، وثيقة األمم املتحدة
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رابعًا: المشاركة الفعالة في الحياة العامة
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  جوانب  جميع  في  األقليات  أفراد  مشاركة  تعد 
للمجتمع الذي يعيشون فيه أمرًا ضروريًا لتأكيد هويتهم وحضورهم. ويجب أن تكون مشاركتهم شاملة 
لكافة قطاعات الحياة العامة من الحكومة والبرلمان والقطاعات األخرى بحيث يكون تمثيلهم فاعاًل، إذ 
تشكل المشاركة الفعالة األساس ألعمال جميع حقوق اإلنسان للنساء والرجال المنتمين إلى األقليات 
اإلثنية والوطنية، والدينية واللغوية. فمن خالل المشاركة الفعالة يعبر الشخص عن هويته ويحميها، وهو 

ما يكفل لألقلية بقاءها وكرامتها. 

من  العديد  يشمل  وهو  األثر  بعيد  حق  الفعالة  المشاركة  في  أقليات  إلى  المنتمين  األشخاص  حق 
صناعة  في  المشاركة  الفعالة  المشاركة  في  الحق  ويشمل  العادل.  المجتمع  عليها  ينبني  التي  الجوانب 
بقضايا  المعنية  المستقلة  الخبيرة  معًا، وكما الحظت  المحلي والوطني  الصعيدين  السياسي على  القرار 
األقليات »غاي ماكدوغال« في مطلع مذكرتها حول األقليات والمشاركة السياسية الفعالة فإن »تحقيق 
تمثيل كاٍف لفئات األقليات في عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع هو أمر ضروري لكسر 
التمييز واالستبعاد التي يعانيه أفراد هذه الفئات، وما يترتب عليها من مستويات فقر غير متناسبة،  حلقة 
والثقافية واالقتصادية  المدنية  الحقوق  بالعديد من  الكامل  التمتع  بها من عراقيل تحول دون  يرتبط  وما 

والسياسية واالجتماعية«)1(.

خاصة وإن قلة عدد أفراد األقليات تضعها في موقف تمييزي واضح، فكما الحظ الفريق العامل المعني 
بقضايا األقليات فإن »عدد األشخاص المنتمين إلى أقليات صغير جًدا بطبيعته بحيث ال يستطيعون تحديد 
التي تعتمد نظام األغلبية«، وقد أعرب عن رأي مفاده أن »المشاركة  الديمقراطيات  القرارات في  نتيجة 

الفعالة تتطلب التمثيل في الهيئات التشريعية واإلدارية واالستشارية، وبشكل أعم في الحياة العامة«)2(.

أسئلة وتمارين: 
A ) ـ )عرض مقطع فديوي حول حرية الدين والمعتقد A

1 ـ هل تعتقد بأن الشخص الظاهر في الفديو له الحق في ما أعلنه؟

2 ـ هل تعتقد أن هناك مشكلة في التعبير عن الحق؟

)1( األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، املحفل املعني بقضايا األقليات، الدورة الثانية، مذكرة من اخلبرية املستقلة املعنيةب قضايا 
األقليات، غاي ماكدوغال، بشأن األقليات واملشاركة السياسية الفعالة، جنيف 21 ـ 13 ترشين الثاين نوفمرب 2009، الفقرة 1.

)2( UN، COMMISSION ON HUMAN RIGHTS، Sub ـ Commission on the Promotion and Protection of Human، Rights، 
Fifty ـ seventh session، Working Group on Minorities، Eleventh session، 30 May 3 /June 2005. UN DOC: E/CN.4 ـ 
Sub.2/AC.54 2/2005/ April 2005.
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B )ـ ) أسئلة حول الحق في الوجود B

انتهاكات للحق في الوجود عاصرتها أو سمعت عنها أو قرأت  هل يمكن أن تضرب أمثلة حول  ـ   1
عنها؟ 

2 ـ هل يمكن أن تعد الهجرة نوعًا من اإلبادة الجماعية؟ ولماذا؟

C )ـ ) عرض مقطع فديو حول التمييز C

1 ـ شارك خبرتك الشخصية حول مظاهر التمييز وقصصه؟

2 ـ هل تعتقد ان هناك مظاهر من التمييز غير منظورة أو مرئية؟

3 ـ هل هناك أنواع من التمييز على صعيد اجتماعي أو اقتصادي لمسته من خالل خبرتك الشخصية؟

D )ـ )أسئلة حول المشاركة في الحياة العامة D

1 ـ هل تعتقد أن نظام الكوتا مهم لتحقيق نوع من المشاركة السياسية لألقليات؟

2 ـ هل تعتقد أن نظام الكوتا يحقق مشاركة فعالة في الحياة العامة؟

3 ـ هل يمكن اقتراح بدائل عن نظام الكوتا؟
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الساعة الثالثة

اإلطار الوطني لحقوق األقليات في العراق

يوضح  نحو  على  العراق  في  األقليات  لحقوق  الدستوري  اإلطار  عن  شاملة  صورة  تقديم  الهدف: 
الحماية الدستورية لحقوق األقليات وأبعادها.

على  الثاني  نصفها  يركز  حين  في  التدريبية  المادة  عرض  األول  نصفها  يتضمن  ساعة  التدريب:  مدة 
مناقشة اإلطار الوطني مع المتدربين.

اإلطار الدستوري لحقوق األقليات في العراق 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  المدنية  الحقوق  من  واسعة  مجموعة  على  الدستور  ينص 
والثقافية، فقد نص على الحق في المساواة وعدم التمييز في المادة )14( التي نصت على أن »العراقيون 
متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أوالقومية أواألصل أو اللون أوالدين أو المذهب 
أوالمعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أواالجتماعي »وتكفل الدولة بموجب المادة 16 تكافؤ الفرص 
التمييز  يتبنى  كيان سياسي  التصدي ألي  وبغية  ذلك،  فاعلة لضمان  إجراءات  وتتخذ  العراقيين،  لجميع 
العنصري ورغبة باالنعتاق من إرث التمييز السابق، نصت المادة )7(: أوالًعلى حظر »كل كياٍن أو نهٍج 
يتبنى العنصرية أو االرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر 
له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمًى كان، وال يجوز أن يكون ذلك ضمن 

التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون«.

 كما نص الدستور على الحق في المشاركة السياسية والتمتع بسائر الحقوق السياسية في المادة )20( 
بالحقوق  والتمتع  العامة،  الشؤون  في  المشاركة  حق  ونساًء،  رجاالً  »للمواطنين   : أن  على  نصت  التي 
في  والعقيدة  الدين  حرية  في  بالحق  وأقرت  والترشيح«.  واالنتخاب  التصويت  حق  فيها  بما  السياسية، 
المادة )42( التي نصت على أن »لكل فردحرية الفكر والضمير والعقيدة«. ونصت المادة )41( على أن: 
)العراقيون أحرار في االلتزام بأحوالهم الشخصيةحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم(

كما أكدت المادة ) 43( على حرية المعتقد وحمايتها إذ نصت المادة )43( على ما يلي:
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أواًل: أتباع كل ديٍن أو مذهبٍ أحرارًا في:
أـ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ إدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانيًا: ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
مع  يتعارض  قانون  أي  تشريع  تنص على عدم  التي  2 )ج(  المادة  بدعم من نص  المواد  تحظى هذه 
وااللتزامات  العراقي،  الدستور  في  جاء  ما  وفق  وعلى  لذلك  الدستور،  في  عليها  المنصوص  الحقوق 

الدولية، يجب على السلطة التشريعية سن تشريعات للتأكد من تنفيذ واحترام هذه األحكام.

وجاءت مواد الدستور مطابقة لما نصت عليه االتفاقيات الدولية بشأن حماية األقليات، فأحكام عدم 
التمييز الموجودة في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، متبناة في الدستور 
في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص  العراقي، فالعراق طرف 

بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تفرض التزامات على مؤسسات الدولة العراقية بحظر التمييز.

وفي ما يلي جدول يحدد التزامات العراق الدولية بمعاهدات حقوق اإلنسان التي تمثل مرجعية قانونية 
دولية لمواد الدستور ذات الصلة بهذه االتفاقيات.

التزامات العراق الدولية بمعاهدات حقوق اإلنسان 
المعاهدات العالمية 

األساسية لحقوق 
اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
اإلعالنات/التحفظاتاالنضمام

االعتراف 
باالختصاصات المحددة 

لهيئات المعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء 

على جميع أشكال 
التمييز العنصري

14 كانون الثاني/يناير 
شكاوى األفراد نعم )المادة 22(1970

)المادة14(: ال 

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

25 كانون الثاني/يناير 
ال يوجد 1971

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

السياسية

25 كانون الثاني/يناير 
الشكاوى المتبادلة بين ال يوجد 1971

الدول)المادة41(: ال

اتفاقية القضاء على جميع 
نعم )المواد 2)و( و)ز( 13 آب/اغسطس 1986أشكال التمييز ضد المرأة

و9)1( و)2(، و)16( 

نعم: المادة 151/14 حزيران/يونيو 1994اتفاقية حقوق الطفل
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البروتوكول االختياري 
التفاقيةحقوق الطفل 

المتعلق بإشراك األطفال 
في التراعات المسلحة

اإلعالن الملزم بموجب 24 حزيران/يونيه 2008
المادة 3: 18 عامًا

البروتوكول االختياري 
التفاقيةحقوق الطفل 
المتعلق ببيع األطفال 

وبغاء األطفال واستغالل
األطفال في المواد 

اإلباحية

24 حزيران/يونيه
ال يوجد2008

المصدر: األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان، الفريق العامل المعني باالستعراض 
الدوري الشامل/الدورة السابعة، ـ جنيف، تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 
A/ :وفقًا للفقرة 1/ 15 )ب( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 5 عن العراق. وثيقة األمم المتحدة

.December 1 2009 بتاريخ IRQ/2/7/HRC/WG.6

نظام االعتراف الرسمي باألقليات في اإلطار الدستوري 
اعترف الدستور العراقي بالتعددية الدينية والقومية والمذهبية غافاًل التعددية اللغوية، إذ أشارت مادته 
الثالثة بأن »العراق بلٌد متعدد القوميات واألديان والمذاهب«، وتبنى الدستور في مجال االعتراف الرسمي 
باألقليات في العراق)1( منحى مركب يميز بين أقليات دينية وقومية )2( إذ أشارت المادة )2( ثانيًا إلى حقوق 
األقليات الدينية في قولها: »يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي، 
كالمسيحيين،  الدينية،  والممارسة  العقيدة  حرية  في  األفراد  لجميع  الدينية  الحقوق  كامل  ويضمن  كما 

وااليزديين، والصابئة المندائيين«.
اإلدارية،  الحقوق  الدستور  هذا  »يضمن  بقوله:  القومية  األقليات  حقوق  على   125 المادة  في  ونص 
والسياسية، والثقافية، والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان واآلشوريين، وسائر المكونات 

األخرى، وينظم ذلك بقانون«.
وهناك رأيان حول هذه المقاربة الدستورية لذكر بعض األقليات باالسم وإغفال بعضها اآلخر، وذكر 

األقليات الدينية في المادة 2 واألقليات القومية في المادة 125: 
الرأي األول يذهب إلى أن هناك تحديدًا حصريًا لألقليات التي يعترف بها الدستور من خالل اإلشارة  	

)1(  ال يتعدى استخدامنا تعبري »االعرتاف الرسمي« حدود ذكر األقليات يف الدستور، إذ ال يمكن عد ذلك إطارًا هنائيًا لالعرتاف 
القواعد  هلرم  األسمى  األساسية  الوثيقة  يمثل  الدستور  كون  السياق  هذا  يف  نستخدمه  أننا  إال  العراق،  يف  باألقليات  الرسمي 

القانونية املكونة للنظام القانوين العراقي بعد العام 2003، ومن ثم يعد أعىل وثيقة رسمية يف البالد..
)2( عكس الدستور العراقي احلساسية من إطالق مصطلح )أقلية(، فاستعيض عنه بمصطلح )مكونات(. بسبب إشكالية السياق 

االجتامعي الذي يشحن كلمة )أقلية(، بدالالت سلبية تنطوي عىل متييز واستضعاف.
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الدينية  بالتعددية  للتعريف  مادة  خصص  أو  ذكرها  قد  الدستور  كان  لما  وإال  ذكرها  أو  باالسم  إليها 
والقومية واللغوية للمجتمع العراقي.

الرأي الثاني يرى أن ذكر هذه األقليات ورد على سبيل المثال ال الحصر، وأن الدستور لم يفرق بين  	
أقليات دينية وقومية بل أشار إلى سائر المكونات األخرى كما في المادة 125، ومن ثم ال يتوفر تحديد 
حصري لألقليات المعترف بها، ويظل األمر مفتوحًا حسب االجراءات القانونية التي يتم فيها تسجيل 

جماعات دينية حسب الحقوق التي كفلها الدستور.

إال أن عدم ذكر األقليات باالسم يثير مخاوف بعض األقليات التي لم يرد ذكرها في الدستور، السيما 
إذا كان عدم ذكرها له صلة بالصراعات بين الجماعات الكبرى أثناء تشكيل الوثيقة المرجعية األساسية 
التي تحدد هوية الدولة )الدستور( لذا تحاول بعض األقليات التي لم يرد ذكرها أن تعمل على تشجيع ذكر 
اسمها في التعديالت الدستورية مثل »الشبك« بصفة خاصة، لكن هذا ال يمنع مطالبة أقليات أخرى مثل: 

البهائيين والكاكائيين والكرد الفيليين وحتى ذوي البشرة السوداء.

إن ذكر بعض األقليات بالتحديد يستقيم مع االعتراف الرسمي بطوائف محددة هي: المسيحيون )14 
اليهودية)1(.  الصابئة والطائفة  القانون( وطائفة  اليزدية كما كان يسميهم  طائفة( مع اإليزديين )األمويون 
وبالطبع نالحظ أن الدستور خال من أي ذكر للطائفة اليهودية رغم أنها من الطوائف المعترف بها رسميًا، 
وهناك أوقاف وممتلكات تعود ليهود عراقيين يعيشون في الخارج. وهو أمر ال يمكن تفسيره سوى في أن 
صفحة »يهود العراق« قد طويت مع عدم وجود أي ممثل رسمي للطائفة في العراق وعدد أفرادها الذي 

ال يتعدى أصابع اليد.

وبرغم ذلك فإن نهاية المادة الدستورية التي تشير إلى بقية المكونات تنطوي على إشارة إلى أن ما ذكر 
في الدستور من أسماء األقليات ال يتضمن قائمة حصرية تتضمن الجماعات التي ينبغي توفير الحماية لها، 

بل إنها تنص على أن جميع المكونات تتمتع بالحماية سواء أكانت أقليات دينية أم إثنية.

ضمن  العراق  في  األقليات  جماعات  تحديد  فيه  يرد  األقليات  لحقوق  تشريع  على  العمل  أن  ونرى 
معايير متفق عليها يعد الوسيلة األنسب لرفع اللبس حول ذكر األقليات في الدستور، وهو ما سوف نتناوله 

بتفاصيل أكبر في موضع الحق.

ختامًا نشير إلى أن الدستور العراقي بتبنيه االعتراف بالتعددية على النحو المشار إليه سابقًا قد انعتق من 
تقاليد طويلة لمركزة الدولة على الذات وإعالنها هوية آحادية، وهو ما يبينه الجدول التالي الذي يتناول 

التعددية في الدساتير العراقية طوال عمر الدولة العراقية.

)1( نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف هبا رسميًا يف العراق رقم 32 لسنة 1981(.
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التعددية في الدساتير العراقية 1925 ـ 2004

 المادة النصالتشريع
الدستورية 

القانون 
األساسي 

العراقي لعام 
1925

 دستور 1958
يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة 
حرياتهم ويعّد العرب واألكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية 

ضمن الوحدة العراقية.
المادة 3 

يتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب واألكراد، ويقّر دستور 1963
المادة 19هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية

دستور 1970
يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكردية 
ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة لألقليات 

كافة ضمن الوحدة العراقية
المادة 5 ـ ب

 دستور 
العراق 1991

يتكون شعب العراق من العرب واألكراد، ويقّر الدستور حقوق األكراد القومية 
المادة 6ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع.

قانون إدارة 
الدولة 

العراقية 
للمرحلة 
االنتقالية 

2004

المادة 7 ـ بالعراق بلد متعّدد القوميات والشعب العربي فيه جزء اليتجزأ من األمة العربية

الجدول من إعداد الباحث استنادًا إلى قاعدة التشريعات العراقية
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اإلطار الدستوري لالعتراف بالتعددية اللغوية في العراق 
جاءت صياغة قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية حاملة معها قطيعة نوعية مقارنة بالدساتير السابقة 
للدولة العراقية، إذ نص قانون إدارة الدولة في المادة 9 منه على اعتراف بالتعددية اللغوية فنص على أن 

»اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق«)1(. 

وكما يوضح الجدول التالي فقد مثل ذلك خروجًا عن تقليد سارت عليه الدساتير العراقية في اعتبار 
اللغة العربية لوحدها هي اللغة الرسمية للدولة.

التعددية اللغوية في الدساتير العراقية 1925 ـ 2004

 المادة السياسة اللغويةالتشريع
الدستورية 

القانون 
األساسي 

العراقي لعام 
1925

المادة 17العربية هي اللغة الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون خاص.

 دستور 1958

المادة 3اللغة العربية لغتها الرسمية.دستور 1963

األم  بلغة  أبنائهم  بتعليم  العراقيني  حّق  ويضمن  للعراق،  الرسميتان  اللغتان  مها  الكردية  واللغة  العربية  اللغة  التاسعة:  املاّدة    )1(
املؤسسات  لغٍة أخرى يف  بأّية  أو  الرتبوية  الضوابط  التعليمية احلكومية وفق  املؤّسسات  األرمنية يف  أو  الرسيانية  أو  كالرتكامنية 

التعليمية اخلاّصة. حيّدد نطاق املصطلح )لغة رسمية( وكيفية تطبيق أحكام هذه املاّدة بقانون والذي يشمل:
1 ـ إصدار اجلريدة الرسمية )الوقائع العراقية( باللغتني.

بأيٍّ من  الرسمية،  الوزراء، واملحاكم، واملؤمترات  الوطنية، وجملس  الرسمية كاجلمعية  املجاالت  التكّلم واملخاطبة والتعبري يف  ـ   2
اللغتني.

3 ـ االعرتاف بالوثائق الرسمية واملراسالت باللغتني وإصدار الوثائق الرسمية هبا.
4 ـ فتح مدارس باللغتني وفق الضوابط الرتبوية.

5 ـ أّية جماالت أخرى حيّتمها مبدأ املساواة مثل األوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
6 ـ تستخدم املؤّسسات واألجهزة االحتادية يف إقليم كردستان اللغتني.
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ا ـ اللغة العربية هي اللغة الرسميةدستور 1970
المادة 7ب ـ تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية

 دستور 
العراق 1991

اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة 
المادة 7العربية في منطقة الحكم الذاتي

قانون إدارة 
الدولة 

العراقية 
للمرحلة 
االنتقالية 

2004

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حقّ العراقيين 
بتعليم أبنائهم بلغة األم كالتركمانية أو السريانية أو األرمنية في المؤّسسات التعليمية 
الحكومية وفقا لضوابط التربوية أوبأّية لغٍة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاّصة.

المادة 9

الجدول من إعداد الباحث استنادًا إلى قاعدة التشريعات العراقية.

ومن خالل النص الجديد في قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية منح األكراد الفرصة أن تصبح لغتهم 
باللغة  االعتراف  هذا  ومع  بلغتهم،  االعتراف  عبر  التامة  للمساواة  معنى  أول  فنالوا  العربية،  للغة  موازية 
الكردية كلغة رسمية أخذت الكردية إلى جانب العربية والفارسية والتركية والعبرية مكان اللغة الرسمية 
التي  الشرق األوسط  الوحيدة في  الدولة  إلى  العراق  المادة  الشرق األوسط، وحولت هذه  الخامسة في 

تسودها لغتان رسميتان)1(.

في  ورد  ما  فتبنى  اللغوية  بالتعددية  االعتراف  مسار  يواصل  لكي   2005 الدائم  العراقي  الدستور  جاء 
المادة 9 من قانون الدولة للمرحلة االنتقالية وأدرجه ضمن المادة 4 منه )2(، كذلك اعترفت المادة باللغتين 

)1( فريد اسرسد، املسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولة العراقية، مكتبة مدبويل، القاهرة، 2006 ص 35، 42. 
)2( نصت املادة 4 من الدستور العراقي عىل:

أوالً: ـ اللغة العربية واللغة الكردية مها اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيني بتعليم أبنائهم باللغة األم كالرتكامنية،   
التعليمية  املؤسسات  يف  أخرى  لغة  بأية  أو  الرتبوية،  للضوابط  وفقًا  احلكومية،  التعليمية  املؤسسات  يف  واألرمنية،  والرسيانية، 

اخلاصة.
ثانيًا: ـ حيدد نطاق املصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه املادة بقانون يشمل:  

أ ـ إصدار اجلريدة الرسمية باللغتني.
بـ  التكلم واملخاطبة والتعبري يف املجاالت الرسمية كمجلس النواب، وجملس الوزراء، واملحاكم، واملؤمترات الرسمية، بأٍي من اللغتني.
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كثافًة سكانية. وفتحت  فيها  التي يشكلون  اإلدارية  الوحدات  التركمانية والسريانية كلغتين رسميتين في 
إذا  أية لغة محلية أخرى، كلغًة رسمية إضافية،  إقليم أو محافظة في اتخاذ  الباب لكل  المادة في نهايتها 

أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام. 

نصت الجملة األولى من المادة 4 في الدستور الدائم على أن »اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان 
الرسمية  الصفة  شرح  وعند  التالية  الفقرة  وفي  لكن  بنفسها،  نفسها  تفسر  مادة  وهي  للعراق«  الرسميتان 
فالفقرة  األقل.  نطاقها على  تم تضييق  أو  العربية  اللغة  قد فقدت مساواتها مع  الكردية  اللغة  بأن  يالحظ 
»بكلتا  ال  اللغتين«  من  »بأي  يكون  الرسمية  المجاالت  في  والتعبير  والمخاطبة  التكلم  بأن  تقول  الثانية 

اللغتين« على ما جرت عليه دساتير أخرى. 

والمحاكم،  الوزراء،  ومجلس  النواب،  كمجلس  المادة  عنها  تتحدث  التي  الرسمية  المجاالت  وفي 
والمؤتمرات الرسمية وبسبب غلبة نسبة العرب، فإن اللغة المستخدمة عمليًا هي اللغة العربية في حين 

توضع اللغة الكردية على الرف، حيث يكون كافيًا من الناحية الدستورية اللجوء إلى اللغة العربية)1(. 

ومن ناحية عملية لم يصدر لحد اآلن قانون حول استخدام اللغات في العراق،برغم أن مشروع »قانون 
داخل  رسميًا  الكردية  استخدام  عمليًا  ويظل  قراءته.  تمت  قد  العراقي  البرلمان  في  الرسمية«  اللغات 

كردستان أما بقية أنحاء العراق فما تزال العربيةتستخدم كلغة معامالت يومية.

إال  الماضي)2(  القرن  ثالثينيات  في  العراق  في  للغات  قانون  أول  فقد صدر  التاريخية  الناحية  من  أما 
أن صدور ذلك القانون لتنظيم استخدام لغات األقليات في العراق لم يكن اقرارًا برسميتها بقدر ما كان 
تنظيمًا لواقع استخدامها، مثاًل إن القانون فسح المجال الستخدام اللغة الكردية في المحاكم والمدراس 
االبتدائية أو األولية في المناطق ذات الغالبية الكردية، إال أن ذلك لم يعد اقرارًا برسمية اللغة الكردية بقدر 

ما كان اقرارًا بواقع الكردية كلغة قومية في كردستان. 

أسئلة عامة حول اإلطار الوطني؟
هل يمكن الحديث عن تجربة عراقية باالعتراف بالتعددية جديدة بالنسبة للعالم العربي، ما مقوماتها  	

ومؤشراتها في الدستور؟

ج ـ االعرتاف بالوثائق الرسمية واملراسالت باللغتني وإصدار الوثائق الرسمية هبام.
د ـ فتح مدارس باللغتني وفقًا للضوابط الرتبوية.

 هـ ـ أية جماالت أخرى حيتمها مبدأ املساواة، مثل األوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثًا: ـ تستعمل املؤسسات االحتادية واملؤسسات الرسمية يف إقليم كردستان اللغتني.

رابعًا: ـ اللغة الرتكامنية واللغة الرسيانية لغتان رسميتان أخريان يف الوحدات اإلدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
خامسًا: ـ لكل إقليٍم أو حمافظٍة اختاذ أية لغة حملية أخرى، لغًة رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكاهنا ذلك باستفتاء عام.

)1( شفيق حاج خرض، املكانة القانونية للغة الكردية يف العراق، نرشة نقاش ويكيل، برلني، 7 ـ 11 ـ 2007.
)2( قانون اللغات املحلية رقم 74 لسنة 1931، نرش يف الوقائع العراقية يف عددها 989 بتاريخ حزيران 1931
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هل هناك تأثير أو تضمين لالتفاقيات الدولية في الدستور العراقي؟ ما المواد وكيف جاءت بالمقارنة  	
مع اإلطار الدولي؟

هل هناك أوجه من التعددية غفل عنها الدستور أو كان من الممكن التوسع فيها؟ 	
هل هناك أهمية لالعتراف بالتعددية من دون تحول المواد الدستورية إلى تشريعات؟ 	
	 



الفصل الثالث

حقوق الجندر والفئات المهمشة والضعيفة
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الحركة النسائية والتطور التاريخي لها وارتباطها بالحركة النسائية 
العربية والعراقية

الوقت ساعتان

التحضيرات الالزمة قبل الجلسة هي: 
كتابة أهداف الجلسة على ورق الفلب جارت أو على جهاز العرض. •
عرض أو كتابة التعاريف والمعلومات المطلوب مناقشتها على جهاز العرض أو الفلب جارت. •
التأكد من وجود إمكانية لعمل المجموعات داخل القاعة. •

À الوقت: ساعتان
 المواد المطلوبة: فلب جارت، أقالم، ملخص لتاريخ الحركة النسائية العالمية والعربية والعراقية، وشاشة 

عرض )اختياري(.
 أهداف الجلسة: 

التعرف على بدايات الحركة النسوية في المجتمعات الغربية.. 1
ربط الحركة النسوية مع حركة حقوق اإلنسان.. 2
التعرف على بدايات الحركة النسوية العربية والعراقية.. 3
التعرف على االرتباط والتزامن التاريخي بين الحركة النسوية في الغرب مع الحركة العربية.. 4
التعرف على بدايات الحركة النسوية العراقية. . 5

1 ـ المقدمة: الحركات النسائية في العالم كحركة اجتماعية، ولدت بعد عناء وصراع طويلين مع النظم 
المجتمعات  المجتمعات، سواء  تعيشها  التي كانت  والبنى االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 
الغربية أو المجتمعات العربية، فنجد جذور المشكلة في بديات طرح قضية المرأة في القرن التاسع عشر 
المجتمع، فاصبح تطور وتحديث  المرأة مع قضية تطور  ارتبطت قضية  تاريخيًا  العشرين،  القرن  وبداية 

الوطن مرتبطًا مع تحسين وضع المرأة.
الحركة النسائية العالمية والحركة النسائية العربية: 

الزمن: 50 دقيقة.
يسأل الميسر/ة المتدربين/ات عن معرفتهم/ن بمفهوم الحركة االجتماعية بشكل عام، الحركة النسائية. 	
يقسم المتدربين/ات إلى مجموعات صغيرة طنانة ويفتح المجال ألخذ اآلراء. 	
يعرض الميسر/ة التعريف على شاشة العرض ويربطه مع تعريف الحركة النسائية. 	
يعيد السؤال عليهم عن مدى معرفتهم/ن عن بدايات الحركة النسائية وإذا كانت هناك أشخاص يعرفونهم/ن  	

ارتبطت أسمائهم/ن بالحركة النسائية العالمية والعربية.
يعرض الميسر/ة عبر شاشة العرض أهم األحداث التاريخية في الحركة العالمية النسائية والعربية. 	
تلخص المعلومات التي ذكرت في الجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات. 	

تحقيق  • إلى  الهادفة  األفراد  من  لمجموعة  المستمرة  الجهود  تلك  بأنها  االجتماعية:  الحركة  تعرف 
مصالح مشتركة لكافة أعضائها، وبأنها محاوالت منظمة إلحداث تغيير اجتماعي أو الحيلولة دونه. 
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وهي جميعها محاوالت لتجميع األفراد حول وجهات النظر هذه. أو تشكيل تنظيمات رسمية لتحقيق 
تلك األهداف أو عقد التحالفات مع تنظيمات أخرى لهذا الغرض.

الحركات االجتماعية هي ذلك الجهد الجماعي الرامي إلى تغيير طابع العالقات االجتماعية المستقرة  •
في مجتمع معين. وهي غالبًا ما تأخذ في البداية شكل ردة فعل تلقائية ومشاعر غير منظمة لتتحول 
للتعبير عن مطالبها  التي ال تجد منفذًا  الجماعي  إلى أشكال جديدة من االعتقاد والسلوك  تدريجيًا 
السائدة  االجتماعية  األنماط  هدم  على  تعمل  منظمة  حركة  إلى  فتتحول  العفوية،  الردود  خالل  من 

واستبدالها بأخرى تتفق ومصالحها الفعلية.
حركة تحرر المرأة أو النسوية Feminism: كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب أو  •

نقد أو تعديل النظام السائد في البينة االجتماعية الذي جعل الرجل هو المركز، هو االنسان، والمرأة 
جنسًا ثانيًا أو آخرًا، في منزلة أدنى، تفرض عليها حدود وقيود، وتمنع عنها إمكانيات النماء فقط، ألنها 
أمرأة، وتبخس خبراتها وسماتها فقط؛ ألنها أنثوية. فتبدو الحضارة في شتى مناحيها إنجازًا ذكوريًا 

خالصًا يؤكد ويوطد سلطة وتبعية وهامشية المرأة.

مشاعر  والمساواة،  الحرية  في  المتمثلة  وشعاراتها   ،)1789( عام  الفرنسية  الثورة  مبادئ  ألهبت  لقد   
النساء وأذكت جذوة االنعتاق، والرغبة في التحرر من القيود التي فرضتها الثقافة األبوية المستندة إلى قيم 
الذكورية وسلطتها، فبدأت الدعوة إلى تحرير المرأة، وكسر القيود المفروضة عليها تظهر في كتابات العديد 
من الناشطين/ات في هذا المجال، ومن الكتابات المهمة في الحقبة التي تلت الثورة مقال )قبول النساء 
في حق المواطنة( الذي كتبه في عام )1790( عضو المجلس التشريعي في فرنسا الماركيز دو كوندورسيه 
بأنه من الفالسفة المناصرين لقضايا المرأة. وبرزت كتابات نسوية مهمة في مقدمتها مقال )  المعروف 
إعالن حقوق النساء والمواطنين ( الذي نشرته الكاتبة ) ماري أوليمب دي غوج ( في عام )1791(، إذ 
طالبت فيه بالمساواة بين الجنسين في القانون والسياسة والتعليم، ودعت النساء إلى االتحاد، ومجابهة 
مزاعم التفوق الذكوري بعناد شديد. وفي بلد الثورة نفسها ) فرنسا ( شاعت كتابات المفكر الفرنسي جان 
جاك روسو، السيما كتابه ) أصل التفاوت (، وأطروحاته المستفيضة بشأن حق المواطنة والمساواة بين 
البشر، لكنه سمح للرجال فقط بالمشاركة في العقد االجتماعي، معطيًا النساء مهمة تنشئة أوالدهن و) 
ليس بناتهن (على قيم المواطنة، مما أثار موجة من الغضب لدى العديد من النساء الالتي كن يدعــون إلى 

المساواة بين الرجال والنساء، ووصفـن روسو بأنه ) عدو المرأة (. 

 ظهر في بريطانيا كتاب ) دفاع عن حقوق المرأة ( لماري ولستونكروفت عام )1792( إذ دعت فيه 
التبعية  من  لالنعتاق  يؤهلها  بما  الصحيح  اإلطار  في  التعليم  إلى  والتطلع  بالعقالنية،  التحلي  إلى  النساء 
االقتـــصادية مع المحافظة على وجودها ضمن نطاق الحياة المنزلية وربما لم تكن الظروف آنذاك مهيئة ـ 

بحسب نظرها ـ التخاذ خطوة المطالبة بمغادرة المنزل والتحرر من آساره.
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 وتشير ولستونكروفت )1759ــ 1797 ( التي تعد واحدة من أهم رائدات النسوية في مقدمة كتابها ذاك 
إلى الهدف الذي صممت على االلتزام به وهو »أن تبين أن األناقة أدنى منزلة من الفضيلة، وأن الهدف 
أو  النظر عن كونه رجاًل  بالتقدير هو أن يصبح للمرء شخصيته كإنسان، بصرف  الجدير  األول للطموح 

امرأة «.

 وتوقعت ولستونكروفت أن تحقق المرأة في المستقبل نجاحات مذهلة، فقد تصبح طبيبة، أو تكون 
صاحبة أعمال تجارية، أو تدرس السياسة، مستندة في ذلك إلى المعطيات الثقافية السائدة في ذلك العصر، 
ثم ذهبت أبعد من ذلك حينما قدمت اقتراحًا مثيرًا وهـو أن »المرأة يجب أن يكون لها من يمثلها، بدالً من 

أن تكون محكومة على نحو تعسفي دون السماح لها بأي مشاركة مباشرة في مداوالت الحكم «.

بعد  فيما  النسوية  الحركة  إليها  استندت  التي  المرتكزات األساسية  يمثل أحد  المطلب األخير   وهذا 
لتحقيق مكاسب سياسية للمرأة السيما حقها في التصويت. شكل كتاب ولستونكروفت الوثيقة األساسية 
لنظرية المرأة في أوروبا وأمريكا، فقد شنت الكاتبة حملة على منطق جان جاك روسو حول »دونية النساء 
الوسطى  الطبقة  نساء  لدى  شديدًا  حماسًا  ولستونكروفت  أفكار  القت  وقد  للرجال«،  بالنسبة  الفطرية 
الالتي كنَّ بحاجة إلى من يحثهن على توحيد الصفوف وتحديد األولويات ومن أهم الكتابات النسوية 
التي ظهرت بعد ذلك كتاب ) إخضاع المرأة ( عام )1869( ومؤلفه الفيلسوف الليبرالي جون ستيوارت 
ميل )1806ـ 1873( الذي تأثر فيه كثيرًا بآراء زوجته ) هارييت تايلور (، ووصف بأنه من الرجال الواقعيين 
التي درج عليها المجتمع على قمع  النسوية، حيث ركز ميل على الطريقة  الذين دعموا الحركة  القالئل 
المرأة ومعاملتها معاملة العبيد، ومع تلك النظرة الواقعية التي اتسمت بها كتابات ميل إال أن جهوده »تبدو 

مركزة بإصرار على تحسين األوضاع الراهنة، ال الدعوة إلى أي خروج عنها بصورة راديكالية«.

 وأسست مجموعة من نصيرات حقوق المرأة جمعية ) شارع النجهام ( في لندن من أجل المناقشة 
وتوحيد اآلراء بشأن مطالبات النساء، وكانت بربارا بوديكون مؤلفة ) المرأة والعمل ( )1856 (، وبيسى 
رينر باركس مؤلفة ) مالحظات حول تعليم الفتيات ( )1854( أشهر الناشطات في تلك الجمعية، وانصبت 
جهودهما على توفير بدائل عن الزواج واألمومة بالنسبة للمرأة. ونلحظ أن الحركة النسوية في بريطانيا قد 
نشطت كثيرًا في األوساط األكاديمية والعلمية، ففي عام )1869( أنشئت أول كلية للبنات بصفة تجريبية، 
وهي كلية جيرتون في هيتشن على الطريق إلى كمبريدج، ثم تبعتها كلية نيونهام في كمبريدج عام )1875(.

 أما الواليات المتحدة فشهدت هي األخرى نشاطًا نسويًا مبكرًا يتمثل في الدعوة إلى الحقوق األساسية 
للنساء، إذ عقد مؤتمر ) سينيكا فولز ( عام )1848( وحضره حوالي )300( شخصًا منهم أربعون رجاًل 
إليزابيث كادي ستانتون، ولوكريشا  الجنس، وقد بذلت كل من  القائم على  للتمييز  للمطالبة بوضع حد 
موت، وسارة غريمكسي جهودًا كبيرة في إنجاح مقررات ذلك المؤتمر، وتنظيم الحمالت الداعية إلى 
تعديل قوانين الطالق، وحقوق النساء المتزوجات في األمالك، وحق المرأة في التصويت. ويبدو أن هذا 
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المؤتمر حاول استقطاب أكبر عدد ممكن من الرجال المؤيدين لمطالب النساء بغية تعزيز قناعاتهم بدعم 
الفكري،  التطور  مع  منسجمة  النسوية  والكتابات  الدعوات  تلك  وتبدو  التشريعية.  الهيئات  في  موقفهن 
واالجتماعي اللذين شهدتهما المجتمعات الغربية آنذاك، السيما في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، ونجد أن 
معظم تلك المطالبات النسوية ذات صبغة واقعية. وتتجلى أولى إرهاصات هذه الموجة النسوية بالدعوة 
إلى تنظيم الوضع القانوني للمرأة من حيث الملكية، وحق الطالق، والحضانة، والـتطلع إلى الحصول على 
حق العمل والمساواة في األجور مع الرجال الذين يمارسون األعمال نفسها، السيما لغير المتزوجات 
الالتي كن يواجهن مصاعب اقتصادية وعلى الرغم من أن سيمون دي بوفوار نشرت نصها المؤثر في عام 

1949 م إال أن العديد من نسويات الموجة الثانية

الخاضعة  الذات  مصير  بين  بموازاة  بوفوار  دي  سيمون  تقوم  حيث  كتابها،  تجاه  بامتنانهن  يعترفن 
الثانية حيث  الموجة  النسويات من  النساء، وهي مقارنة كانت شائعة في أوساط  لالستعمار وبين مصير 
أو  الخاضعة لالستعمار  الشعوب  وبين  العالم  للنساء على مستوى  المتدني  الوضع  بين  مقارنات  عقدن 
الثقافات ذات األقلية في مراكز المدن العالمية الكبرى. وطبقًا لما تراه سيمون دي بوفوار، توجد أوجه 

شبه قوية بين موقف النساء وموقف األمريكيين من ذوي أصول أفريقية. 

السود  ضد  المنظم  التمييز  ساندت  والتي  المتحدة  الواليات  في  كرو  جيم  قوانين  بين  تقارن  كما   
والمتخفين وراء خطاب »متساوون ولكن منفصلون« وبين مفهوم القرن التاسع عشر الخاص بالمساواة 
في االختالف فيما يتعلق بالجنسين من الذكور واإلناث. وترى سيمون دي بوفوار أن المقولة المعادية 
الرجال هي مقولة  النساء متساويات ولكنهن مختلفات عن  بأن  التاسع عشر والقائلة  القرن  للنسوية في 
األمريكيين من أصول  العنصري ضد  الفصل  قوانين  مثل  النساء  التمييز ضد  إنتاج صيغ شبيهة من  تعيد 
أفريقية، وتنهي كتابها بالتماس تتوجه به داعية إلى وقف ما تطلق عليه عبودية النساء. مثلها مثل سيمون دي 
بوفوار، تعقد بيتي فريدان مقارنة بين موقف النساء الممنوعات من التصويت واالنتخاب وبين األمريكيين 
من أصول أفريقية، وتؤكد أنه من خالل مشاركة النساء في منظمات مناهضة العبودية أدركن أنهن أيضًا 
يعانين من نوع من العبودية، وأنهن أيضًا يحتجن إلى التحرر. إن ما قامت به كل من سيمون دي بوفوار 
وبيتي فريدان من وضع البدايات األولى للحركة النسوية الخاصة بالطبقة الوسطى البيضاء وهمومها جنبا 
إلى جنب معاناة العبيد األفارقة في الواليات المتحدة هي مقارنة تسلط الضوء على ميل الحركة النسوية 
إلى تعميم أشكال القهر، وبالتالي تجاهل التعقيدات والخصوصيات التي تتعلق باالنتماء إلى اآلخر على 

أساس الجنس أو العرق أو الثقافة في أوروبا والواليات المتحدة.
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بوادر الحركة النسائية في العالم العربي:)1(

ارتبطت حركة تحرير المرأة في المجتمعات العربية بالدعوة إلى تعليم المرأة، وظهرت أول هذه البوادر 
في مصر عندما أمر محمد علي في سنة 1832 بفتح مدرسة لتعليم الفتيات بعض المهارات الطبية ومبادىء 
العناية بالمرأة الحامل والطفل، ورغم إعراض األهالي عن  التوليد وكيفية  الفرنسية وفنون  اللغة العربية 
تسجيل بناتهم بالمدرسة، إال أن اإلقبال بدأ يتزايد مع مرور الوقت لتبلغ عدد الفتيات سنة 1837 خمسين 
فتاة منهن 13 جارية، تبعه بهذا التوجه الخديوي اسماعيل، وبلغت أعداد البنات في مدرسة التمريض سنة 
1873 حوالي 300 تلميذة، ولم تتلق هذه المدرسة الدعم الكافي حتى استلمتها نظارة المعارف سنة 1889 

وكانت من خريجات الدفعة األولى ملك حفني ناصف وفيكتوريا عوض وأولجا بلنش. 

في  درسوا  الذين  العلماء  من  مجموعة  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  المرأة  تحرير  إلى  الدعوة  تولى 
المجتمعات األوروبية من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي، الذي تمنى في كتابه »تخليص األبريز في تخليص 
باريز« أن تنال المرأة المصرية ما نالته المرأة الفرنسية من مكانة في المجتمع وتمكنها من ممارسة قدرتها 

العقلية، وأيضا دعوته لتعليم البنات في كتابه »المرشد األمين لتعليم البنات والبنين«. 

تحرير  بزعيم  الملقب  أمين  قاسم  المرأة  لتحرير  بالدعوة  اشتركوا  الذين  التحديثين)2(  المثقفين  ومن 
كتابه  في  حداد  وطاهر   1901 الجديدة«  »والمرأة  1899و  المرأة«  »تحرير  الرائدين  كتابيه  بفضل  المرأة 
أمين في كتابه تحرير  آنذاك، فقاسم  رائدًا  يعد  1929، كالهما قدما طرحًا  الشريعة«  الجريء »امرأتنا في 
المرأة استند على اجتهادات مستنيرة تنطلق من النص وتستهدف المصلحة العامة في ضرورة تحرير ورفع 
القيود عن المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، وال يمكن إحداث التغيير والسير في ركب المدنية الحديثة 
إال باستنفار كافة مكونات المجتمع ومن ضمنهم المرأة. وقد كان في كتابه الثاني »المرأة الجديدة«، أكثر 
إلى  فيه  فدعا  والتجريح،  بالنقد  األول  كتابه  استقبلوا  الذين  المحافظين  أفكاره ومواجهة  جرأة في طرح 
الطاهر حداد فقد  أما  العلوم والفكر االجتماعي األوروبي.  الكامل للمرأة مستندًا في ذلك على  التحرر 
انطلق من مقاربة نسوية رائدة بالدعوة إلى أن المرأة هي »كائن قائم بذاته« راشدة ومؤهلة لتكون مساوية 
للرجل ما يخولها »االستقالل الذاتي« بعيدًا عن أي وصاية، ويرى ضرورة تقاسم السلطة في البيت بين 
الرجل والمرأة على قاعدتي »االختيار الشخصي« و» التلقائية بين الزوجين«، وبذلك حسب رأيه سوف 
يقضي على التوزيع التقليدي لألدوار االجتماعية وكل المظاهر التمييزية ضد المرأة في الحياة الخاصة 
والعامة، كما تبنى قضية حقوق المرأة التي اعتبرها من دعائم التقدم للبالد ـ وال تتعارض البتة مع عقيدته، 
بالنسبة للحداد، كان التعليم الشامل أحد دعائم هذا التقدم، وراح يشجع جميع النساء على الذهاب إلى 

المدرسة، بل وأيضًا على المشاركة في المجتمع على نطاق أوسع.

)1(  بثينة شعبان: وضع املرأة العربية يف القرن العرشين، املدين سوريا ـ دمشق، 2000.
)2(  وضع املرأة العربية 2005: األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )األسكوا(.
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وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة ممنوعة من االلتحاق بجامعة هارفارد، ولم تحصل بعد على حق 
التصويت في فرنسا، كانت أفكار الحداد جوهرية ـ وملهمة. تقول بوريال »كان الحديث عن حقوق المرأة 
في هذا الوقت ينطوي على جرأة... وفضاًل عن ذلك، فقد فعل ذلك من منطلق تعليمه اإلسالمي، وليس 

من بنات أفكاره الخاصة عن المرأة«.

رغم ندرة ما كتب عن دور المرأة في كتب التاريخ إال أنها كانت حاضرة في كل األحداث التي توالت 
في  ومشاركتها  األجنبي،  االنتداب  بفترات  ومرورًا  العثماني  العهد  نهاية  منذ  العربية  المجتمعات  على 
الثورات الوطنية ومن ثم مرحلة االستقالل السياسي، ففي عهد االحتالل العثماني قاومت سياسية التتريك 
الرجال فعل ذلك بسبب قوانين منع  بالمظاهرات حين تعذر على  الوطنية وقامت  المقاومة  ووقفت مع 
التجول وأساليب السجن والنفي ضد الثوار، رافق الدور السياسي للمرأة دور اجتماعي ثقافي، فالحركة 
أنشأت ملك  الجمعيات والمؤتمرات،  تأسيس  العشرين ساعدت على  القرن  بداية  للمرأة في  النهضوية 
فيه  أعلن  السنة،  نفس  نسائي مصري فس  أول مؤتمر  الذي عقد   1910 التهذيبي  النسائي  االتحاد  حفني 
كما  القادرات،  لغير  ومجانيًا  للبنات  إلزاميًا  التعليم  بجعل  وطالب  المصرية،  بالمرأة  للنهوض  برنامجه 
طالب بجعل الطالق والزواج بإذن المحكمة. وساهمت هدى شعراوي وملك حفني في تأسيس جمعية 
»يقظة  تأسست جمعية   1914 السنة  نفس  1914 وفي  المصريات« سنة  للنساء  المصرية  الفكرية  »الرابطة 
الفتاة العربية« من قبل ابتهاج قدورة وأخريات كانت غايتها مساعدة الفتيات على التعلم وتقديم المعونات 
للمتفوقات منهن على إكمال تعليمهن بكل وسيلة ممكنة، وفي 1918 تأسست جمعية »يقظة المرأة الشامية« 
من قبل ماري عجمي وأخريات، وفي 28 ـ 20 نيسان 1928 تشكل »االتحاد النسائي العربي« الذي تنتمي 
إليه كل االتحادات النسائية العربية وعقد أول مؤتمر له، وبذلك سبقت المرأة العربية دولها التي أسست 
الجامعة العربية بعد ذلك بسبعة عشر عامًا. في اليمن ظهرت جمعيات نسائية عديدة إذ تأسس »نادي نساء 
عدن« بعد الحرب العالمية الثانية. وفي السودان ظهرت بوادر العمل النسائي في األربعينيات، حين تشكل 
عدد من الجمعيات الخيرية، حيث بادرت بعض النساء في بداية عام 1947 إلى تنظيم الروابط والجمعيات 
مثل »رابطة الفتيات الثقافية« و»جمعية ترقية المرأة السودانية«. أما في المغرب العربي تنامت الجمعيات 
وفي  العامة  الحياة  في  النساء  مشاركة  إلى  تدعو  جمعيات  إلى  وتحولت  الثالثينيات  بداية  منذ  الخيرية 
النضال الوطني. في تونس شكل عاما 1924و1929 محطتين بارزتين في تاريخ النضال النسائي التونسي، 
حيث سجلت المبادرات األولى للتحركات النسائية. في الجزائر تم تأسيس »اتحاد النساء بالجزائر« سنة 
1943. أما في الخليج فلم تتأسس أي جمعية نسائية قبل عام 1955 وكانت »جمعية نهضة فتاة البحرين« هي 

أول الجمعيات النسائية في الخليج. وقد أنشئت قبل حصول البحرين على استقاللها . 
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1 ـ 4 نشاط: 
× نشاط	

× الزمن: 20 دقيقة	

× الهدف: التعرف على كونية المطالب النسائية سواء في المجتمعات العربية أو في باقي المجتمعات 	
في العالم. والتعرف على تزامن الوعي النسوي من خال التركيز على تواريخ األحداث التي 

شهدتها الحركة النسائية في العالم سواء من الناحية النظرية أو العملية في تحقيق المطالب، وأيضًا 
تشابه التحديات التي واجهت الحركة النسائية منذ البداية في كل أنحاء العالم.

× الخطوات: 	

× يقسم الحضور إلى مجموعتين، ويعطى نسخة مطبوعة عن الحركة النسوية العالمية والحركة 	
النسوية العربية ألداء التالي: 

v .معرفة التشابه واالختاف بين مطالب الحركة النسائية العالمية والعربية

v  كيف يصفون/ن نوع التحديات التي واجهت الحركة النسائية العالمية والعربية، كيف يختلف السياق
العربي؟

v هل يوجد حسب رأيهم/ن تزامن تاريخي بين بدايات الحركة النسوية العالمية والعربية؟

v  ما هي األسباب بنظرهم التي جعلت الحركة النسوية في المجتمعات الغربة تحقق معظم مطاليبها
مقارنة بالحركة العربية.

× تعرض المجموعتين اآلراء التي توصلت إليها بعد كتابتها على ورق الفلب جارت.	

× إعطاء 3 دقائق للمجموعتين لتبادل اآلراء حول نتائج عمل المجموعتين.	

× تلخيص المعلومات واآلراء التي طرحت بالجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	

بوادر الحركة النسائية في المجتمع العراقي:

× الزمن: 30 دقيقة.	

× ذا كانت هناك أشخاص 	 يسأل الميسر/ة المتدربين/ات عن معرفتهم/ن بالحركة النسائية العراقية. واإ
يعرفونهم/ن ارتبطت اسمائهم/ن بالحركة النسائية العراقية منذ بدايات القرن العشرين.

× يعرض الميسر/ة عبر شاشة العرض أهم األحداث التاريخية في الحركة النسائية العراقية.	

× يربط الميسر/ة المعلومات التي تعرض مع الحركة العالمية والعربية.	

× تلخص المعلومات التي ذكرت في الجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	
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2 ـ 2 نشاط
× الزمن: 25	

× الهدف: 	

التنشيط وبث الحيوية بين المتدربين/ات.	 

معرفــة التحديــات التــي واجهــت الناشــطين والناشــطات فــي المجتمــع العراقــي آنــذاك ومحاولــة ربطهــا 	 
بالتحديــات التــي تواجــه الناشــطين والناشــطات فــي الوقــت الحاضــر. والتعــرف علــى األســباب التــي 
تجعــل الناشــطين والناشــطات اآلن يطالبــون/ن بحقــوق للمــرأة أصبحــت إلــى عهــد قريــب مــن الحقــوق 
البديهيــة مثــل الحــق بالتعليــم، فالمــرأة فــي العــراق رجعــت تعانــي مــن األميــة وبنســبة تصــل إلــى حــد 

الخطــر، بعدمــا عاشــت فــي مرحلــة كانــت نســبة األميــة بيــن النســاء قليلــة.

× المنهجية: لعب األدوار.	

× الخطــوات: يطلــب مــن الحضــور اختيــار شــخص يمثــل دور الشــاعر الكبيــر جميــل صدقــي الزهــاوي 	
وهــو يجلــس فــي اجتمــاع مجلــس المعــارف الــذي كان يناقــش فتــح مدرســة للبنــات، ويحــاول أن يقنــع 
الحضــور بفتــح المدرســة. مــا الحجــج برأيهــم/ن التــي اســتخدمها الزهــاوي فــي ذلــك الوقــت القنــاع 

الحضــور بفتــح المدرســة؟

× يطلــب مــن الحضــور أيضــًا اختيــار مشــاركة لتمثيــل دور صبيحــة الشــيخ داود، وتمثيــل حضورهــا 	
ألول مــرة محاضــرة فــي كليــة الحقــوق وهــي البنــت الوحيــد التــي كانــت فــي الكليــة، كيــف دخلــت قاعــة 
المحاضــرة ماهــو شــعورها، وأيضــًا مــا هــي التحديــات التــي كانــت تواجــه المــرأة آنــذاك وهــي تحــاول 

المطالبــة بحقوقهــا وحقــوق بقيــة النســاء.

× بعد االنتهاء من التمثيلية يجتمع المتدربون/ات مرة أخرى لمناقشة دور الشخصيتين:	

هل كان دور الناشط الرجل آنذاك اسهل من دور الناشطة؟	 

مــا االختــاف فيمــا يخــص التحديــات للناشــطين/ات فــي ذلــك الزمــان وللناشــطين/ات فــي الوقــت 	 
الحاضــر؟

× تلخص اآلراء من قبل المتطوعين/ات من المتدربين.	

ملخص: 

 مــرت الحركــة النســوية العالميــة والعربيــة بمراحــل مختلفــة، إال أنهــا تشــابهت مــن حيــث المطاليــب والتحديــات التــي هــذا
 التمييــز الــذي يكــرس تهمــش النســاء ويهمــش قضيتهــن، فحتــى اآلن ومــا زالــت قضيــة النســاء كقضيــة اجتماعيــة علــى هامــش
نهــا ليســت قضيــة نســوية فحســب  قضايــا المجتمــع. فبالرغــم مــن أن مشــكات النســاء جــزء عضــوي مــن مشــكات المجتمــع، واإ
 بــل هــي قضيــة مجتمعيــة تهــم المجتمــع بأســره والنضــال مــن أجــل حقــوق النســاء ليــس نضــااًل معــزواًل، بــل هــو مرتبــط بنهــوض
حــدى األهــداف  المجتمــع وتقّدمــه اقتصاديــًا واجتماعيــًا وثقافيــًا وسياســيًا، والمســاواة بيــن الجنســين حــّق مــن حقــوق اإلنســان/ة واإ

اإلنمائيــة لأللفيــة.
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الحركة النسائية العالمية والعربية والعراقية
نقاط مرجعية للمتدربين/ات: 
الحركة النسائية العالمية: 

تحقيق  • إلى  الهادفة  األفراد  من  لمجموعة  المستمرة  الجهود  تلك  بأنها  االجتماعية:  الحركة  تعرف 
مصالح مشتركة لكافة أعضائها، وبأنها محاوالت منظمة ألحداث تغيير اجتماعي أو الحيلولة دونه. 
وهي جميعها محاوالت لتجميع األفراد حول وجهات النظر هذه أو تشكيل تنظيمات رسمية لتحقيق 

تلك األهداف أو عقد التحالفات مع تنظيمات أخرى لهذا الغرض.
الحركات االجتماعية هي ذلك الجهد الجماعي الرامي إلى تغيير طابع العالقات االجتماعية المستقرة  •

في مجتمع معين. وهي غالبًا ما تأخذ في البداية شكل ردة فعل تلقائية ومشاعر غير منظمة لتتحول 
للتعبير عن مطالبها  التي ال تجد منفذًا  الجماعي  إلى أشكال جديدة من االعتقاد والسلوك  تدريجيًا 
السائدة  االجتماعية  األنماط  هدم  على  تعمل  منظمة  حركة  إلى  فتتحول  العفوية،  الردود  خالل  من 

واستبدالها بأخرى تتفق ومصالحها الفعلية.
حركة تحرر المرأة أو النسوية Feminism: كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب أو  •

نقد أو تعديل النظام السائد في البينة االجتماعية الذي جعل الرجل هو المركز، هو اإلنسان، والمرأة 
جنسًا ثانيًا أو آخرًا، في منزلة أدنى، تفرض عليها حدود وقيود، وتمنع عنها إمكانيات النماء فقط؛ ألنها 
أمرأة، وتبخس خبراتها وسماتها فقط، ألنها أنثوية. فتبدو الحضارة في شتى مناحيها إنجازًا ذكوريًا 

خالصًا يؤكد ويوطد سلطة وتبعية وهامشية المرأة.
مشاعر  والمساواة،  الحرية  في  المتمثلة  وشعاراتها   ،)1789( عام  الفرنسية  الثورة  مبادئ  ألهبت  لقد 
النساء وأذكت جذوة االنعتاق، والرغبة في التحرر من القيود التي فرضتها الثقافة األبوية المستندة إلى قيم 
الذكورية وسلطتها، فبدأت الدعوة إلى تحرير المرأة، وكسر القيود المفروضة عليها تظهر في كتابات العديد 
من الناشطين/ات في هذا المجال، ومن الكتابات المهمة في الحقبة التي تلت الثورة مقال )قبول النساء 
في حق المواطنة( الذي كتبه في عام )1790( عضو المجلس التشريعي في فرنسا الماركيز دو كوندورسيه 
بأنه من الفالسفة المناصرين لقضايا المرأة. وبرزت كتابات نسوية مهمة في مقدمتها مقال )  المعروف 
إعالن حقوق النساء والمواطنين ( الذي نشرته الكاتبة ) ماري أوليمب دي غوج ( في عام )1791(، إذ 
طالبت فيه بالمساواة بين الجنسين في القانون والسياسة والتعليم، ودعت النساء إلى االتحاد، ومجابهة 
مزاعم التفوق الذكوري بعناد شديد. وفي بلد الثورة نفسها ) فرنسا ( شاعت كتابات المفكر الفرنسي جان 
جاك روسو، السيما كتابه ) أصل التفاوت (، وأطروحاته المستفيضة بشأن حق المواطنة والمساواة بين 
البشر، لكنه سمح للرجال فقط بالمشاركة في العقد االجتماعي، معطيًا النساء مهمة تنشئة أوالدهن و) 
ليس بناتهن (على قيم المواطنة، مما أثار موجة من الغضب لدى العديد من النساء الالتي كن يدعــون إلى 

المساواة بين الرجال والنساء، ووصفـن روسو بأنه )عدو المرأة(.
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فيه  إذ دعت  ( لماري ولستونكروفت عام )1792(  المرأة  بريطانيا كتاب ) دفاع عن حقوق  ظهر في 
التبعية  من  لالنعتاق  يؤهلها  بما  الصحيح  اإلطار  في  التعليم  إلى  والتطلع  بالعقالنية،  التحلي  إلى  النساء 
االقتـــصادية مع المحافظة على وجودها ضمن نطاق الحياة المنزلية وربما لم تكن الظروف آنذاك مهيئة ـ 

بحسب نظرها ـ التخاذ خطوة المطالبة بمغادرة المنزل والتحرر من آساره.

وتشير ولستونكروفت )1759ــ 1797 ( التي تعد واحدة من أهم رائدات النسوية في مقدمة كتابها ذاك إلى 
الهدف الذي صممت على االلتزام به وهو »أن تبين أن األناقة أدنى منزلة من الفضيلة، وأن الهدف األول 

للطموح الجدير بالتقدير هو أن يصبح للمرء شخصيته كإنسان، بصرف النظر عن كونه رجالً أو امرأة «.

وتوقعت ولستونكروفت أن تحقق المرأة في المستقبل نجاحات مذهلة، فقد تصبح طبيبة، أو تكون 
ذلك  في  السائدة  الثقافية  المعطيات  إلى  ذلك  في  مستندة  السياسة،  تدرس  أو  تجارية،  أعمال  صاحبة 
العصر، ثم ذهبت أبعد من ذلك حينما قدمت اقتراحًا مثيرًا وهـو أن »المرأة يجب أن يكون لها من يمثلها، 
بدالً من أن تكون محكومة على نحو تعسفي دون السماح لها بأي مشاركة مباشرة في مداوالت الحكم «.

بعد  فيما  النسوية  الحركة  إليها  استندت  التي  األساسية  المرتكزات  أحد  يمثل  األخير  المطلب  وهذا 
لتحقيق مكاسب سياسية للمرأة السيما حقها في التصويت. شكل كتاب ولستونكروفت الوثيقة األساسية 
لنظرية المرأة في أوروبا وأمريكا، فقد شنت الكاتبة حملة على منطق جان جاك روسو حول »دونية النساء 
الوسطى  الطبقة  نساء  لدى  شديدًا  حماسًا  ولستونكروفت  أفكار  القت  وقد  للرجال«،  بالنسبة  الفطرية 
الالتي كنَّ بحاجة إلى من يحثهن على توحيد الصفوف وتحديد األولويات ومن أهم الكتابات النسوية 
الليبرالي جون ستيوارت  التي ظهرت بعد ذلك كتاب )إخضاع المرأة( عام )1869( ومؤلفه الفيلسوف 
ميل )1806ـ 1873( الذي تأثر فيه كثيرًا بآراء زوجته )هارييت تايلور(، ووصف بأنه من الرجال الواقعيين 
التي درج عليها المجتمع على قمع  النسوية، حيث ركز ميل على الطريقة  الذين دعموا الحركة  القالئل 
المرأة ومعاملتها معاملة العبيد، ومع تلك النظرة الواقعية التي اتسمت بها كتابات ميل إال أن جهوده »تبدو 

مركزة بإصرار على تحسين األوضاع الراهنة، ال الدعوة إلى أي خروج عنها بصورة راديكالية «.

المناقشة  أجل  من  لندن  في  النجهام(  )شارع  جمعية  المرأة  حقوق  نصيرات  من  مجموعة  وأسست 
بربارا بوديكون مؤلفة )المرأة والعمل( )1856(، وبيسى  النساء، وكانت  وتوحيد اآلراء بشأن مطالبات 
رينر باركس مؤلفة )مالحظات حول تعليم الفتيات( )1854( أشهر الناشطات في تلك الجمعية، وانصبت 

جهودهما على توفير بدائل عن الزواج واألمومة بالنسبة للمرأة.

ففي عام  والعلمية،  األكاديمية  األوساط  في  كثيرًا  قد نشطت  بريطانيا  في  النسوية  الحركة  أن  ونلحظ 
)1869( أنشئت أول كلية للبنات بصفة تجريبية، وهي كلية جيرتون في هيتشن على الطريق إلى كمبريدج، 

ثم تبعتها كلية نيونهام في كمبريدج عام )1875(.
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 أما الواليات المتحدة فشهدت هي األخرى نشاطًا نسويًا مبكرًا يتمثل في الدعوة إلى الحقوق األساسية 
للنساء، إذ عقد مؤتمر ) سينيكا فولز ( عام )1848( وحضره حوالي )300( شخصًا منهم أربعون رجاًل 
إليزابيث كادي ستانتون، ولوكريشا  الجنس، وقد بذلت كل من  القائم على  للتمييز  للمطالبة بوضع حد 
موت، وسارة غريمكسي جهودًا كبيرة في إنجاح مقررات ذلك المؤتمر، وتنظيم الحمالت الداعية إلى 
تعديل قوانين الطالق، وحقوق النساء المتزوجات في األمالك، وحق المرأة في التصويت. ويبدو أن هذا 
المؤتمر حاول استقطاب أكبر عدد ممكن من الرجال المؤيدين لمطالب النساء بغية تعزيز قناعاتهم بدعم 

موقفهن في الهيئات التشريعية. 

اللذين شهدتهما  الفكري واالجتماعي  التطور  النسوية منسجمة مع  الدعوات والكتابات  وتبدو تلك 
المجتمعات الغربية آنذاك، السيما في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، ونجد أن معظم تلك المطالبات النسوية 

ذات صبغة واقعية. 

حيث  من  للمرأة  القانوني  الوضع  تنظيم  إلى  بالدعوة  النسوية  الموجة  هذه  إرهاصات  أولى  وتتجلى 
مع  األجور  في  والمساواة  العمل  حق  على  الحصول  إلى  والـتطلع  والحضانة،  الطالق،  وحق  الملكية، 
الرجال الذين يمارسون األعمال نفسها، السيما لغير المتزوجات الالتي كن يواجهن مصاعب اقتصادية.

الموجة  نسويات  من  العديد  أن  إال  م   1949 عام  في  المؤثر  نصها  نشرت  بوفوار  دي  سيمون  نشرت 
الخاضعة  الذات  بين مصير  بموازاة  بوفوار  بامتنانهن تجاه كتابها، حيث تقوم سيمون دي  يعترفن  الثانية 
الثانية حيث  الموجة  النسويات من  النساء، وهي مقارنة كانت شائعة في أوساط  لالستعمار وبين مصير 
أو  الخاضعة لالستعمار  الشعوب  وبين  العالم  للنساء على مستوى  المتدني  الوضع  بين  مقارنات  عقدن 
الثقافات ذات األقلية في مراكز المدن العالمية الكبرى. وطبقًا لما تراه سيمون دي بوفوار، توجد أوجه 
شبه قوية بين موقف النساء وموقف األمريكيين من ذوي أصول أفريقية. كما تقارن بين قوانين جيم كرو 
في الواليات المتحدة والتي ساندت التمييز المنظم ضد السود والمتخفين وراء خطاب »متساوون ولكن 
من  بالجنسين  يتعلق  فيما  االختالف  في  بالمساواة  الخاص  عشر  التاسع  القرن  مفهوم  وبين  منفصلون« 
الذكور واإلناث. وترى سيمون دي بوفوار أن المقولة المعادية للنسوية في القرن التاسع عشر والقائلة بأن 
النساء متساويات ولكنهن مختلفات عن الرجال هي مقولة تعيد إنتاج صيغ شبيهة من التمييز ضد النساء 
مثل قوانين الفصل العنصري ضد األمريكيين من أصول أفريقية، وتنهي كتابها بالتماس تتوجه به داعية إلى 

وقف ما تطلق عليه عبودية النساء. 
الحركة النسائية العربية: 

ارتبطت حركة تحرير المرأة في المجتمعات العربية بالدعوة إلى تعليم المراة، وظهرت اول هذه البوادر 
في مصر عندما أمر محمد علي في سنة 1832 بفتح مدرسة لتعليم الفتيات بعض المهارات الطبية ومبادىء 
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العناية بالمرأة الحامل والطفل، ورغم إعراض األهالي عن  التوليد وكيفية  الفرنسية وفنون  اللغة العربية 
تسجيل بناتهم بالمدرسة، إال أن اإلقبال بدأ يتزايد مع مرور الوقت لتبلغ عدد الفتيات سنة 1837 خمسين 
فتاة منهن 13 جارية، تبعه بهذا التوجه الخديوي اسماعيل، وبلغت أعداد البنات في مدرسة التمريض سنة 
1873 حوالي 300 تلميذة، ولم تتلق هذه المدرسة الدعم الكافي حتى استلمتها نظارة المعارف سنة 1889 

وكانت من خريجات الدفعة األولى ملك حفني ناصف وفيكتوريا عوض وأولجا بلنش.

في  درسوا  الذين  العلماء  من  مجموعة  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  المرأة  تحرير  إلى  الدعوة  تولى 
المجتمعات األوروبية من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي، الذي تمنى في كتابه »تخليص األبريز في تخليص 
باريز« أن تنال المرأة المصرية ما نالته المرأة الفرنسية من مكانة في المجتمع وتمكنها من ممارسة قدرتها 

العقلية، وأيضا دعوته لتعليم البنات في كتابه »المرشد األمين لتعليم البنات والبنين«. 

تحرير  بزعيم  الملقب  أمين  قاسم  المراة  لتحرير  بالدعوة  اشتركوا  الذين  التحديثين)1(  المثقفين  ومن 
كتابه  في  حداد  وطاهر   1901 الجديدة«  »والمرأة  1899و  المرأة«  »تحرير  الرائدين  كتابيه  بفضل  المرأة 
أمين في كتابه تحرير  آنذاك، فقاسم  رائدًا  يعد  1929، كالهما قدما طرحًا  الشريعة«  الجريء »إمراتنا في 
المرأة استند على اجتهادات مستنيرة تنطلق من النص وتستهدف المصلحة العامة في ضرورة تحرير ورفع 
القيود عن المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، وال يمكن إحداث التغيير والسير في ركب المدنية الحديثة 
إال باستنفار كافة مكونات المجتمع ومن ضمنهم المرأة. وقد كان في كتابه الثاني »المرأة الجديدة«، أكثر 
إلى  فيه  فدعا  والتجريح،  بالنقد  األول  كتابه  استقبلوا  الذين  المحافظين  أفكاره ومواجهة  جرأة في طرح 
الطاهر حداد فقد  أما  العلوم والفكر االجتماعي األوروبي.  الكامل للمرأة مستندًا في ذلك على  التحرر 
انطلق من مقاربة نسوية رائدة بالدعوة إلى أن المرأة هي »كائن قائم بذاته« راشدة ومؤهلة لتكون مساوية 
للرجل ما يخولها »االستقالل الذاتي« بعيدًا عن أي وصاية، ويرى ضرورة تقاسم السلطة في البيت بين 
الرجل والمرأة على قاعدتي »االختيار الشخصي« و»التلقائية بين الزوجين«، وبذلك حسب رأيه سوف 
يقضي على التوزيع التقليدي لألدوار االجتماعية وكل المظاهر التمييزية ضد المرأة في الحياة الخاصة 
والعامة، كما تبنى قضية حقوق المرأة التي اعتبرها من دعائم التقدم للبالد ـ وال تتعارض البتة مع عقيدته، 
بالنسبة للحداد، كان التعليم الشامل أحد دعائم هذا التقدم، وراح يشجع جميع النساء على الذهاب إلى 

المدرسة، بل وأيضًا على المشاركة في المجتمع على نطاق أوسع.

وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة ممنوعة من االلتحاق بجامعة هارفارد، ولم تحصل بعد على حق 
التصويت في فرنسا، كانت أفكار الحداد جوهرية ـ وملهمة. تقول بوريال »كان الحديث عن حقوق المرأة 
في هذا الوقت ينطوي على جرأة... وفضاًل عن ذلك، فقد فعل ذلك من منطلق تعليمه اإلسالمي، وليس 

من بنات أفكاره الخاصة عن المرأة«.

)1( وضع املرأة العربية 2005: األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )األسكوا(.
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رغم ندرة ما كتب عن دور المرأة في كتب التاريخ إال أنها كانت حاضرة في كل االحداث التي توالت 
في  ومشاركتها  األجنبي،  االنتداب  بفترات  ومرورًا  العثماني  العهد  نهاية  منذ  العربية  المجتمعات  على 
الثورات الوطنية ومن ثم مرحلة االستقالل السياسي، ففي عهد االحتالل العثماني قاومت سياسية التتريك 
الرجال فعل ذلك بسبب قوانين منع  بالمظاهرات حين تعذر على  الوطنية وقامت  المقاومة  ووقفت مع 
التجول وأساليب السجن والنفي ضد الثوار، رافق الدور السياسي للمرأة دور اجتماعي ثقافي، فالحركة 
أنشأت ملك  الجمعيات والمؤتمرات،  تأسيس  العشرين ساعدت على  القرن  بداية  للمرأة في  النهضوية 
فيه  أعلن  السنة،  نفس  في  مصري  نسائي  مؤتمر  أول  عقد  الذي   1910 التهذيبي  النسائي  االتحاد  حفني 
كما  القادرات،  لغير  ومجانيًا  للبنات  إلزاميًا  التعليم  بجعل  وطالب  المصرية،  بالمرأة  للنهوض  برنامجه 
طالب بجعل الطالق والزواج بإذن المحكمة. وساهمت هدى شعراوي وملك حفني في تأسيس جمعية 
1914 تأسست جمعية »يقظة  1914. وفي نفس السنة  »الرابطة الفكرية المصرية للنساء المصريات« سنة 
الفتاة العربية« من قبل ابتهاج قدورة وأخريات كانت غايتها مساعدة الفتيات على التعلم وتقديم المعونات 
للمتفوقات منهن على إكمال تعليمهن بكل وسيلة ممكنة، وفي 1918 تأسست جمعية »يقظة المرأة الشامية« 
من قبل ماري عجمي وأخريات، وفي 28 ـ 20 نيسان 1928 تشكل »االتحاد النسائي العربي« الذي تنتمي 
إليه كل االتحادات النسائية العربية وعقد أول مؤتمر له، وبذلك سبقت المرأة العربية دولها التي أسست 
الجامعة العربية بعد ذلك بسبعة عشر عامًا. في اليمن ظهرت جمعيات نسائية عديدة إذ تأسس »نادي نساء 
عدن« بعد الحرب العالمية الثانية. وفي السودان ظهرت بوادر العمل النسائي في األربعينيات، حين تشكل 
عدد من الجمعيات الخيرية، حيث بادرت بعض النساء في بداية عام 1947 إلى تنظيم الروابط والجمعيات 
مثل »رابطة الفتيات الثقافية« و»جمعية ترقية المرأة السودانية«. أما في المغرب العربي تنامت الجمعيات 
وفي  العامة  الحياة  في  النساء  مشاركة  إلى  تدعو  جمعيات  إلى  وتحولت  الثالثينيات  بداية  منذ  الخيرية 
النضال الوطني. في تونس شكل عاما 1924و1929 محطتين بارزتين في تاريخ النضال النسائي التونسي، 
حيث سجلت المبادرات األولى للتحركات النسائية. في الجزائر تم تأسيس »اتحاد النساء بالجزائر« سنة 
1943. أما في الخليج فلم تتأسس أي جمعية نسائية قبل عام 1955 وكانت »جمعية نهضة فتاة البحرين« هي 

أول الجمعيات النسائية في الخليج. وقد أنشئت قبل حصول البحرين على استقاللها. 
الحركة النسائية العراقية: 

وهذا  السهلة،  بالعملية  ليست  العشرين  القرن  بداية  في  العراقية  للمرأة  السياسي  الوعي  تتبع  محاولة 
التاريخية  الكتب  فمعظم  والثقافية،  االجتماعية  المرأة  أوضاع  على  التعرف  يحاول  باحث  أي  يواجه  ما 
التي تناولت أوضاع تلك المدة اقتصرت على األحداث السياسية العامة، وربما تطرقت إلى أمور ثانوية 
وبسيطة مثاًل أن تذكر متى بدأ العراقيون شرب الشاي، لكنها أغفلت أوضاع المرأة ومستوى حضورها 

ومشاركتها بالمجتمع.
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في  جديدة  لوقائع  وصانعًا  فاصاًل  حدثًا  عشر  التاسع  القرن  في  االستعمارية  الظاهرة  نشوء  ويشكل 
المجتمعات المستعمرة، فقد نشأ في الفكر العربي وعي جديد بالفارق بين الذات وبين اآلخر األوروبي، 
أنتجته النخب اإلصالحية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وندرج ضمن هذا اإلطار 

صورة المرأة الجديدة في أذهان المصلحين األوائل، أو فيما يعرف بعصر النهضة العربية. 

ففي نهاية القرن التاسع عشر بدأت بوادر التغيير تعم دول المنطقة، وتأثر بها المجتمع العراقي بدوره، 
تمثلت بفتح المدارس، فالتعليم مجال رحب لنشر األفكار وإجراء عملية التغيير الثقافي.

وكان المبشرون هم أول من أبدى اهتمامًا بتعليم اإلناث بجانب الذكور في البالد اإلسالمية، ساعين 
إلى تحريرهن من القيود االجتماعية والثقافية ومواكبة التطور الحاصل في العالم الغربي.

إال أن مصر كانت قد شهدت نهضة فكرية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وصار نتاج تلك النهضة تأثر 
البلدان المجاورة لها في بالد الشام والعراق، ذلك أن الحدود بين البلدان العربية الواقعة تحت االحتالل 
المترجمة  والكتب  والمجالت  الصحف  فكانت  مغلقة،  سياسية  وليست  إدارية  حدود  كانت  العثماني 

والعربية ترسل إلى العراق وبقية البلدان األخرى عن طريق البواخر وبشكل منتظم.

فتكونت تيارات فكرية دعت إلى اإلصالح والتغيير، وكانت قضية المرأة من أهم المحاور التي تناولتها 
المرأة  تعليم  فأخذت قضية  والسياسي،  االجتماعي  المدخل لإلصالح  فهي  التيارات اإلصالحية،  تلك 

حيزًا كبيرًا من تلك الدعوات، ألن التعليم هو الطريق لتحرير المرأة من التخلف والتقييد.

وظهرت بوادر تلك الدعوات تظهر، حيث ذكرت سالنامة )الكتاب السنوي year book( الدولة العثمانية 
في الموصل أن أول مدرسة رشدية )تقابل المدرسة المتوسطة حاليًا( للبنات كانت في الموصل، سنة 1898م، 
ولم يتم ذكر بغداد أو البصرة، ألن سالنامة المعارف ما كانت تغفل ذلك لو كانت موجودة، لكنها ذكرت بغداد 
عام 1900م بوجود مدرسة رشدية للبنات، والمفارقة أن أعداد طالباتها تقلص بعد سنة من تأسيسها، وأضيفت 
لها مواد دراسية ال تدرس للذكور، منها إدارة البيت والصحة واألعمال اليدوية واألخالق، وحذفت منهن 

الفرنسية والهندسة، وتأسيس المدارس شمل مراكز الواليات فقط في بداية األمر.

للبنات  خاصة  مدرسة  فتح  أن  يلحظ  الطوائف  وبقية  بالمسلمين  الخاصة  المدارس  مقارنة  وعند 
المسلمات واجه معارضة شديدة من قبل المحافظين وكل المدارس التي فتحت في نهاية القرن التاسع 
عشر كانت مخصصة للذكور، وحين تقرر فتح مدرسة خاصة للبنات وضع مجلس معارف والية بغداد 
شروطا يجب توفرها في تلك المدرسة من حيث علو إسيجتها وليس لها شبابيك تطل على الشارع، وعدم 
على  التهكم  إلى  الزهاوي  صدقي  جميل  الشاعر  دعا  مما  لها،  المجاورة  الدور  في  عالية  أشجار  وجود 
مجلس المعارف الذي كان أحد أعضائه حين قال: »إن هذه الشروط يا »حضرات« األعضاء، ال تنطبق 
إال على منارة سوق الغزل«. ويعد الشاعر جيمل صدقي الزهاوي أول من نادى بتحرير المرأة عام 1911.
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لم يذكر لنا التاريخ أي مشاركة سياسية فعلية للمرأة العراقية قبل ثورة العشرين، إال أن بعض المصادر 
ذكرت بأن لها دورًا ـ مشاركة معنوية ـ في المعارك التي قامت بها عشائر الفرات األوسط ضد االحتالل 
ثورة  في  المشاركة  هذه  واستمرت  الرجال،  صفوف  في  والحماس  النخوة  بإثارة  وذلك  االنكليزي، 
القتال، وكانت عمارية إحداهن وهي زوجة  الرجال في ساحة  لنساء شاركن  العشرين، وظهرت أسماء 
أحد رؤساء عشائر الجبور، عندما تقدمت الصفوف وهي حاسرة الرأس تثير النخوة والحمية بين الرجال، 
فانتفضت العشائر باستماتة وكروا على االنكليز وأجلوهم عن مواقعهم، على الرغم من إصابة تلك المرأة 

بقذيفة أودت بحياتها.

إال أن هذا لم يمنع بقية النساء من االستمرار في المشاركة في مواجهة قوات االنكليز، تلك كانت حالة 
المرأة الريفية وإذا استعرضنا المرأة في المدن نجد أن النشاط السياسي في بداية تبلوره، على الرغم من 
أنه يتسم بالتردد والتذبذب، لكونه يعكس الحياة المدنية، في ذلك الوقت وما تقتضيه من اتزان، وانضباط 
تمليه العادات والتقاليد التي كانت تسدل سترًا ثقياًل من العزلة في الحيز المكاني تمنع المرأة من الخروج 

إلى المجال العام والمشاركة في األنشطة العامة.

االنتفاضات  في  الرجل  المرأة  مشاركة  واستمرار  العشرين  ثورة  تلت  التي  األحداث  أكدته  ما  هذا 
إدانة  وفي   ،1948 بورتسموث  انتفاضة  في  حدث  ما  االستعمارية،  السيطرة  ضد  الوطنية  والتظاهرات 

العدوان الثالثي على مصر 1956 وثورة 14 تموز 1958.

وقد استشعرت المرأة العراقية ما كان سيحدث عند كتابة الدستور األول، فازدادت المطالبة بالحقوق 
بتلك  ينادي  صوت  أول  وكانت  واالقتصادية،  االجتماعية  الحقوق  بقية  على  طغت  أنها  حتى  السياسية 
في  نشرتها  مقالة  عبر  عراقي،  تأسيسي  مجلس  أول  اجتماع  عند  حسون  بولينا  الصحافية  هي  الحقوق 
عدد آذار 1924 من مجلة »ليلى«، حيث وجهت الخطاب إلى السادة الرجال في دست الحكم وحملتهم 

مسؤولية نجاح النهضة النسوية ألن الحياة الديمقراطية ليست حكرًا على الرجال فقط.

إن الحياة البرلمانية التي شهدها المجتمع العراقي في العهد الملكي، لم يكن للمرأة حق في المشاركة 
واستمرت  فقط.  بالذكور  االنتخاب  حق  وانحصر  العام،  الصعيد  على  سياسي  حضور  أي  أو  السياسية 
الصراعات الفكرية في عقد الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين حول قضايا تحرير المرأة، حيث 
تولى بعض المتنورين والتقدميين من الرجال قضية تحرير المرأة، لتتبلور بعد ذلك نهضة فكرية تحريرية 
لدى نخبة من النساء تولين بعد ذلك مهمة النضال من أجل حق المرأة في المساواة مع الرجل والحياة 

والكرامة. 

حيث شهد عقد الثالثينيات ازدياد إقبال الفتيات على دخول المدارس، وتأسيس الجمعيات والرابطات 
تنظيمًا  أكثر  المرأة  المرأة وقضية تحررها. وأصبحت مشاركة  تعني بشؤون  التي  والصحف والمجالت 
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فطالت  والمظاهرات،  والجمعيات  التقدمية  التوجهات  ذات  األحزاب  في  اشتراكها  خالل  من  وفعالية 
ــ  الحصري  العام ساطع  المعارف  مدير  افتتح  الرجل.  المرأة حالها حال  والقتل  والتعذيب  االعتقاالت 

وهو من دعاة تعليم المرأة ــ أول دار للمعلمات في بغداد سنة ) 1926(.

قام األستاذ جعفر حسين النجفي سنة )1930( بتأليف كتابًا كاماًل حول تعليم المرأة، يدعو فيه إلى نشر 
تعليم اإلناث، ويشجع أولياء األمور على إرسال بناتهم إلى المدارس، ويعد هذا التوجه أمرًا الفتًا للنظر 

في ذلك الوقت.

 وكانت أول امرأة دخلت كلية الحقوق في العراق 1936 صبيحة الشيخ داود من رائدات النهضة النسوية 
في العراق في حقبة ثالثينيات القرن الماضي، وهي أول من دعا إلى تخصيص يوم في السنة لالحتفال 
الرائدة  تعد  تاريخية  وجهة  للمرأة..ومن  النضالي  التاريخ  لكتابة  تصدى  من  أول  وإنها  العراقية،  بالمرأة 

صبيحة الشيخ داود من جيل شب ثائرًا بعد ثورة العشرين . 

مطاليبها  أبرز  من  وكانت  النسوة  من  نخبة  قبل  من  حثيثة  محاوالت  شهد  فقد  الخمسينيات  عقد  أما 
الترشيح أيضا. فكانت هناك محاولة  للمرأة، ليس حق االنتخاب فقط وإنما حق  السياسية  الحقوق  هي 
السياسي  العراق  تطور  يقتضيها  مبادئ جديدة  نيتها في إصدار  1958 عن  آذار  في  العراقية  الحكومة  من 

واالجتماعي، وذلك في منح المرأة »المتعلمة« الحقوق السياسية.

تمت كتابة الدستور المؤقت الثاني في 27 تموز 1958، جاء فيه وألول مرة اإلشارة إلى حقوق المرأة 
السياسية في نص المادة )9( التي أكدت على أنه: »المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات 
العامة وال يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«. وعبارة »ال 
يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل« هي عبارة دالة على المساواة بجمع المرأة والرجل 
في مدلول الجنس، وأعطت المرأة حق المساواة أمام القانون. تم تعيين »نزيهة الدليمي« بمنصب وزيرة 

البلديات.

نجحت المرأة في الحصول على حقوق مساوية في قانون األحوال الشخصية رقم )188( لعام 1959، 
الذي يعد قانونًا تقدميًا على الصعيد التاريخي ليس للعراق فقط وإنما على صعيد منطقة الشرق األوسط، 
حيث امتاز هذا القانون عن القوانين األخرى المطبقة في المنطقة بمنحه حقوقًا أكثر للمرأة في مجاالت 

الميراث والحد من تعدد الزوجات.

وصدر قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الذي ساوى المرأة بالرجل في جميع أحكامه، وثبت مكتسباتها 
الذي   )1971 لسنة   29 رقم  االجتماعي  )الضمان  التقاعد  قانون  وصدر   ،1936 سنة  الصادر  القانون  من 
الخامسة والخمسين والستين  بالضمان االجتماعي كالرجال والتقاعد في سنة  التمتع  المرأة حق  أعطى 

بالنسبة للرجال.
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وفي عام 1970 أجاز الدستور المؤقت المساواة الرسمية للمرأة بفقرة غير تمييزية، حيث ضم دستور 
1970 ودستور 1990 فقرات عن المساواة أو الحماية المتساوية، وأيضًا في قانون المجلس الوطني رقم 
55 لسنة 1980، وكذلك قانون رقم 26 لسنة 1995، وبرغم صدور كل التشريعات والقوانين السابقة إال أن 
أول دخول للمرأة الحياة السياسية كان في سنة 1980، حتى كثير من األدبيات ترجع حق المرأة للتصويت 

ـ 16 مقعد في البرلمان العراقي من أصل )250(. والترشيح إلى هذه السنة، أي سنة إشغال المرأة ل
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تطور حقوق النساء ضمن حقوق اإلنسان

مقدمة:
إذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد شكل في القرن العشرين أفضل نص لناحية قوة تأثيره، فإن 
حقوق النساء أيضًا برزت بامتياز كأكبر تحدٍّ في هذا المجال، إذ ال يمكن إنكار إنجازات الحركة النسوية 
عالميًا التي حققت تقدمًا بحقوق النساء، بالرغم من كل اإلخفاقات والواقع المرير الذي تعاني منه النساء 

في العالم.

لقد كان على النساء وعلى الحركة النسوية أن تكافح لوقت طويل من أجل االعتراف بالمرأة كإنسان 
كامل وبحقوقها اإلنسانية األساسية وكمواطنة كاملة األهلية. وبالرغم من تحسن أوضاع النساء من نواح 
كثيرة إال أن البنى المجتمعية والثقافية والقانونية واالجتماعية السائدة واألحكام المسبقة التي غالبًا تأخذ 

شكل القداسة والتابوهات ما زالت تمييز ضدهن.

تطور  ناحية  من  نواٍح:  ثالث  من  اإلنسان  حقوق  ضمن  النساء  حقوق  تطور  موضوع  تناول  يمكننا 
المفاهيم والحقوق.

1 ـ 2 تطور المفاهيم والحقوق للمرأة ضمن المواثيق واالتفاقيات الدولية: 

À الوقت: ساعتان

& المواد المطلوبة: فلب جارت، أقام، نسخة عن اتفاقية سيداو. شاشة عرض. 

? المنهجية: عصف ذهني، مجموعات عمل، لعب أدوار، بوربوينت.

 الهدف: 

ü .التعرف على التطور التاريخي لحقوق المرأة اإلنسان/ة ضمن المواثيق واالتفاقيات الدولية

ü  التعرف على األسباب التي دعت األمم المتحدة الصدار هذه العدد من المواثيق الدولية فيما يخص حقوق
المرأة.

ü  زيادة المعرفة بالمواثيق الدولية التي تتناول حقوق المرأة، باعتبارها آليات للمدافعة ونشر ثقافة حقوق المرأة
اإلنسان.
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1 ـ 3: كيف تطورت حقوق النساء ضمن المواثيق واالتفاقيات الدولية:

× الزمن: 50 دقيقة	
× يكتب الميسر/ة على ورق الفلب جارت هذه الكلمات: حقوق المرأة اإلنسان.	
× يوجــه الميســر/ة للمتدربيــن/ات هــذا الســؤال: كيــف تطــورت حقــوق النســاء ضمــن المواثيــق واالتفاقيــات 	

الدولية؟
× يقســم الميســر/ة المتدربيــن/ات إلــى مجموعــات عمــل صغيــرة )طنانــة( لمناقشــة الســؤال، ومــن ثــم يفتــح 	

الميســر/ة المجــال لســماع اآلراء مــن المتدربيــن.
× يضيــف الميســر/ة المعلومــات الناقصــة عنــد المتدربيــن/ات مــن خــال ورقــة أعــدت ســابقًا تحــوي 	

االتفاقيــات الدوليــة المتضمنــة للحقــوق اإلنســان أو عرضهــا علــى شاشــة العــرض وهــي: 
ميثــاق األمــم المتحــدة عــام 1945 :»بتأكيــد اإليمــان مــن جديــد بحقــوق اإلنســان األساســية، وبكرامــة اإلنســان 

وقيمتــه، وبالحقــوق المتســاوية للرجــال والنســاء«.
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــام 1948: فــي مادتــه الثانيــة أّكــد علــى »حــق كل إنســان فــي التمتــع بحقــوق 
اإلنســان والحريــات األساســية دونمــا أي تمييــز مــن أي نــوع كان الســيما التمييــز بســبب... الجنــس..«.. وقــد شــّكل 
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان محطــة مهمــة فــي تاريــخ حقــوق النســاء إذ اعتــرف بشــكل واضــح وصريــح بالمســاواة 
وبالحقــوق المتســاوية بيــن الجنســين، وقــد شــّجع اإلعــان علــى صــدور إتفاقيــات تتعلّــق بالنســاء فقــط، فصــدرت ثــاث 

اتفاقيــات علــى التوالــي خاصــة بالنســاء.
االتفاقيــة المتعلقــة بشــأن الحقــوق السياســية للمــرأة الصــادرة عــام 1952التــي تعتــرف للنســاء »بحــق التصويــت 
والترّشــح فــي جميــع االنتخابــات والهيئــات المنتخبــة وبتقلّــد المناصــب العامــة وممارســة جميــع الوظائــف العامــة بشــرط 

التســاوي بينهــّن وبيــن الرجــال دون أي تمييــز«.
االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.

االتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج عام 1962. 
ولكــن ســرعان مــا خــف بريــق هــذه االتفاقيــات وســاد التوجــه القائــم أن افضــل أســلوب لحمايــة حقــوق اإلنســان للنســاء 
هــو اتبــاع المبــدأ العــام بعــدم التمييــز وقــد أظهــرت معظــم االتفاقيــات الدوليــة الاحقــة هــذا التوّجــه، وقــد جّســد مبــدأ 
المســاواة المطــروح ألول مــرة علــى مســتوى مواثيــق دوليــة: المســاواة لناحيــة »تكافــؤ الفــرص« و»مســاواة الحقــوق أمــام 

القانــون«.
العهديــن الدولييــن لحقــوق اإلنســان عــام 1966: اللذيــن أكــدا علــى الحــق المتســاوي للرجــل والمــرأة فــي الّتمتــع بجميــع 

الحقــوق الــواردة فــي كل منهمــا )الفصــل الثالــث فــي كل عهــد(.
إعان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967.

× يســأل الميســر/ة المتدربيــن/ات عــن حجــم معلوماتهــم/ن بخصــوص هــذه االتفاقيــات الدوليــة، يقــوم 	
الميســر/ة باعطــاء ملخــص بســيط لــكل وثيقــة، والتركيــز علــى المــواد التــي تناولــت حقــوق المــرأة بشــكل 

خــاص.



126

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

1 ـ 4 التمييز ضد المرأة يشكل العائق األساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
× يوجــه الميســر/ة ســؤال للمتدربيــن/ات وهــو: هــل عالجــت المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة أعــاه مظاهــر 	

التمييــز ضــد المــرأة؟
× يقســم الميســر/ة المتدربيــن/ات إلــى مجموعــات عمــل صغيــرة )طنانــة( لمناقشــة الســؤال، ومــن ثــم يفتــح 	

الميســر/ة المجــال لســماع اآلراء مــن المتدربيــن.
× يتوصــل 	 لــم  فــي حالــة  بتقديــم معلومــات إضافيــة  الميســر/ة  يقــوم  اآلراء  ســماع  مــن  االنتهــاء  بعــد 

كامــل. بشــكل  المعلومــات  إلــى  المتدربــون/ات 
يوضــح الميســر/ة التالــي: بالرغــم مــن أن شــرعة حقــوق اإلنســان اعترفــت بشــكل واضــح وصريــح وعلنــي بالمســاواة بيــن 
الرجــال والنســاء، ومــع أن الحركــة العالميــة لحقــوق اإلنســان نــادت بالمســاواة بيــن الجنســين إال أن العمــل الفعلــي بقــي 
بعيــدًا عــن ذلــك وكأن حقــوق اإلنســان هــي للرجــال وليســت للنســاء، باإلضافــة إلــى أن مفهــوم المســاواة بظــل التفــاوت 
الكبيــر بيــن أوضــاع الرجــال والنســاء ســيكّرس التمييــز ضــد النســاء بــداًل مــن القضــاء عليــه، ألن المعاملــة المتســاوية 
في أوضاع غير متســاوية تدين الظلم وال تغيره، وقد أظهرت كافة الدراســات واألبحاث والمؤشــرات أن وجود التمييز 
ضــد النســاء يشــّكل العائــق األساســي لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، ويجــب العمــل علــى هــدم هــوة الامســاواة بيــن 
الجنســين المتأتيــة مــن الّتمييــز ضــد النســاء لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. لذلــك فــإن الحركــة النســائية علــى صعيــد 
العالــم ومــن ضمنهــا اللجنــة المعنيــة بمركــز المــرأة التابعــة لألمــم المتحــدة، طالبــت ونــادت بإلغــاء جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد النســاء لكــي تتمّكــن مــن التمتــع بالمســاواة فــي الحقــوق ومــن أجــل تحقيــق المســاواة التامــة بيــن الجنســين وتفعيلهــا، 
ألن مجــرد »إنســانية المــرأة« لــم تكــِف لتضمــن للنســاء حقوقهــن. وبــدأ البحــث عــن اتفاقيــة دوليــة للمــرأة التــي شــكل 

اإلعــان الخطــوة األولــى لتشــريعها.
وكانــت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أو »الســيداو«/ »كوبنهاغــن«: فقــد صــدرت 
االتفاقيــة عــام 1979 واعتمــدت كإطــار دولــي يضمــن للمــرأة التســاوي الكامــل مــع الرجــل دون أي تفرقــة أو اســتبعاد 
أو تقييــد علــى أســاس الجنــس، فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة. ألزمــت االتفاقيــة 
الــدول تحقيــق سياســة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء. وهنــا اكتســب مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين 

معنــى أكثــر دقــة وتحديــدًا فأصبــح يعنــي »مســاواة النتائــج« و»مســاواة الحقــوق فــي القانــون«.
عرفــت المــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »التمييــز« بأنــه أي تفرقــة أو اســتبعاد 
أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أوأغراضــه، توهيــن أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو 
توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة 

بينهــا وبيــن الرجــل«
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1 ـ 5 الجديد في اتفاقية المرأة« اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة« الدولية:
× يوجه الميسر/ة تساؤل عن ما هو الجديد في اتفاقية سيداو »أتفاقية المرأة« الدولية؟	
× يقسم الميسر/ة المتدربين/ات إلى أربع أو خمس مجموعات لمناقشة الجديد والمختلف في اتفاقية سيداو. 	
× تختــار كل مجموعــة مقــرر/ة يقــوم بجمــع اآلراء المطروحــة مــن المجموعــة، ويتــم كتابتهــا علــى ورق الفلــب جــارت 	

لغــرض عرضهــا علــى بقيــة المجموعــات، الطلــب مــن المجموعــات عــدم ذكــر المعلومــات التــي ســوف تتكــرر عنــد 
عــرض المجموعــات كســبًا للوقــت، الهــدف هــو وصــول المتدربيــن/ات إلــى معرفــة أهميــة ومــدى اختــاف االتفاقيــة عــن 

بقيــة المواثيــق االتفاقيــات الدوليــة األخــرى.
× يعــرض الميســر/ة نقــاط االختــاف التفاقيــة ســيداو عــن غيرهــا مــن االتفاقيــات ويركــز علــى أهميتهــا فــي منــع التمييــز 	

ضــد المــرأة: 
هي اتفاقية ملزمة للدول األطراف وهي ميزة مفقودة في معظم اإلعانات والتوصيات السابقة.

توسيع حقوق المرأة اإلنسان.
اتخاذ التدابير الازمة لتحقيق المساواة في كافة المجاالت. 

تحدد اإلجراءت الازمة لذلك. 
تدعو إلى إتخاذ التدابير المؤقتة )التمييز اإليجابي(. 

تلزم الدول العمل على تعديل األنماط السائدة للسلوك )االجتماعية /الثقافية...(. 
تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء. 

وعاوة على ذلك تلزم كذلك االتفاقية الدول األطراف فيها بما يلي: 
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى. 

كفالة التحقيق العملي لمبدأ المساواة. 
اتخاذ ما يناسب من تدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك الجزاءات المناسبة، لحظر كل تمييز ضد المرأة. 

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل. 
االمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة وكفالــة تصــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفــق 

وهــذا االلتــزام. 
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. 

إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة. 
كفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن، وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس 

المســاواة مــع الرجــل. 
تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة. 

تحقيــق هــدف القضــاء علــى أوجــه التحيــز والعــادات العرفيــة وكل الممارســات األخــرى القائمــة علــى االعتقــاد بكــون أي مــن الجنســين 
أدنــى أو أعلــى مــن اآلخــر، أو علــى نســب أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة. 

كفالــة تضميــن التربيــة العائليــة فهمــًا ســليمًا لألمومــة بوصفهــا وظيفــة اجتماعيــة، واالعتــراف بكــون تنشــئة األطفــال وتربيتهــم مســؤولية 
مشــتركة بيــن األبويــن علــى أن يكــون مفهومــًا أن مصلحــة األطفــال هــي االعتبــار األساســي فــي جميــع الحــاالت. 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغال بغاء المرأة. 
ضمان حق المرأة في التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لانتخاب لجميعها في جملة أمور أخرى. 

منح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها. 
ضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم.

× يطلب الميسر/ة من متدرب/ة قراءة أحدى النقاط المذكورة أعاه من شاشة العرض، أو من ورقة مكتوبة توزع عليهم.	
× عمل تلخيص لألراء المطروحة من قبل متطوعين من المتدربين/ات.	
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1 ـ 5 لماذا اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ألم تكون اتفاقية سيداو كافية؟

× يطــرح الميســر/ة الســؤال التالــي علــى المتدربيــن/ات: لمــاذا اإلعــان العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 	
ألــم تكــون اتفاقيــة ســيداو كافيــة؟

× تقسيم المتدربين/ات مجموعات صغيرة طنانة لمناقشة السؤال.	
× يفتــح المجــال لمناقشــة اآلراء، ويلخــص الميســر/ة اآلراء المطروحــة، حــول الســبب فــي إصــدار اإلعــان العالمــي 	

للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
× يوضــح الميســر/ة للمتدربيــن/ات بأنــه علــى الرغــم مــن أن »اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد 	

المــرأة« أقــرت فعــًا حقــوق المرأة/اإلنســان، يؤخــذ عليهــا أنهــا اغفلــت حقــًا إنســانيًا أساســيًا للمــرأة وهــو حقهــا فــي 
الحمايــة مــن العنــف. لذلــك حاولــت اللجنــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال ضــد المــرأة، ســد الثغــرة الفاضحــة 
مــن خــال عــدة اجتهــادات ســيما وأن هــذه اللجنــة هــي وفقــًا للقانــون الدولــي، المرجــع الصالــح لاجتهــاد فــي 

تفســير االتفاقيــة ومراقبــة تطبيــق الــدول األطــراف لهــا.
اإلعــان العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1993. أظهــر كثافــة 
تقاريــر التقــّدم المحــرز فــي تنفيــذ اتفاقيــة الســيداو أن العنــف المســّلط ضــد النســاء هــو أكثــر األشــكال تمييــزًا ضــد النســاء ويشــكل 
عائقــًا أساســيًا إللغــاء التمييــز ضــد النســاء بهــدف تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، كمــا أن العنــف الممــارس ضــد النســاء يجــذر 
ويعيــد إنتــاج القيــم واآلليــات التــي تمييــز ضــد النســاء وتحرمهــن االعتــراف والتمتــع وممارســة حقوقهــن علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــال. فــي حزيــران، 1993 طــّور مؤتمــر فيينــا العالمــي لحقــوق اإلنســان خطــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان لتشــمل 
االنتهــاكات القائمــة علــى أســاس الجنــس. وقــد أورد إعــان وخطــة عمــل فيينــا ـ والوثيقــة الختاميــة للمؤتمــرـ أمثلــة حــول التمييــز 
الجنســي والعنــف المســلط علــى النســاء باعتبارهــا تشــكل أخطــر انتهــاكات لحقــوق اإلنســان وأكثرهــا شــيوعًا، ودعــت إلــى تضافــر 
الجهــود لتأميــن الحقــوق اإلنســانية للمــرأة فــي جميــع نشــاطات األمــم المتحــدة لكــي ال تبقــى حقــوق اإلنســان تحابــي الرجــال علــى 
حســاب النســاء.وفي آذار 1994، وافقــت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان علــى تعييــن مقــّررة خاصــة لموضــوع العنــف ضــد 

المــرأة، أســبابه ونتائجــه كمــا وافقــت علــى دمــج حقــوق المــرأة فــي آليــات حقــوق اإلنســان.
 البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــام 2000. منــذ 1993 صــادق 
المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى توصيــة تؤّكــد ضــرورة إصــدار »بروتوكــول إختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة« مــن أجــل تمكيــن المنتفعيــن نســاًء ورجــااًل مــن أحــكام االتفاقيــة مــن تقديــم شــكاوى عنــد انتهــاك حــق مــن 

الحقــوق الــواردة فيهــا. صــدر البروتوكــول عــام 1999 ودخــل حّيــز التنفيــذ فــي مطلــع العــام 2000.
× تلخيص اآلراء التي طرحت في الجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	
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1 ـ 6 اهم المؤتمرات الدولية التي تناولت حقوق النساء:

× يطــرح الميســر/ة الســؤال التالــي علــى المتدربيــن/ات: مــا أهــم المؤتمــرات الدوليــة التــي تناولــت حقــوق 	
النســاء؟

× تقسيم المتدربين/ات مجموعات صغيرة طنانة لمناقشة السؤال.	
× يفتح المجال لمناقشة اآلراء، ويلخص الميسر/ة اآلراء المطروحة، ويوضح النقاط التالية:	

فــي الســبعينيات فقــط قامــت األمــم المتحــدة بدافــع ممــا يســود مــن أوجــه عــدم المســاواة فــي مجــاالت كثيــرة مــن الحيــاة 
اليوميــة فضــًا عمــا تعانيــه النســاء مــن الفقــر والتمييــز ضــد الفتيــات الصغيــرات، باتخــاذ قــرار يقضــي باســتهال عقــد 
األمــم المتحــدة للمــرأة: المســاواة والتنميــة والســلم، مــن عــام 1976 إلــى عــام 1985، وقــد نظمــت لجنــة وضــع المــرأة، 
أربعــة مؤتمــرات عالميــة رئيســية ترمــي إلــى إدمــاج حقــوق المــرأة فــي صلــب حقــوق اإلنســان: المكســيك، 1975ـ 
كوبنهاغــن، 1980 ـ نيروبــي،1985. وبلــغ هــذا العقــد أوجــه فــي اعتمــاد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة )CEDAW(. وتعــد هــذه الوثيقــة أهــم صــك مــن صكــوك حقــوق اإلنســان الخاصــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق 
المرأة، إذ إن هذه االتفاقية تعترف، للمرة األولى، بالمرأة كإنســان كامل. وتشــمل االتفاقية الحقوق المدنية والسياســية 
فضــًا عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، فهــي وحــدت حقــوق اإلنســان التــي كانــت، خافــًا لذلــك، تنقســم 

إلــى فئتيــن.
× يذكر الميسر/ة بشكل مختصر أهم المؤتمرات التي تناولت حقوق المرأة وهي: 	

المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي عقــد فــي فيينــا فــي يونيو/حزيــران 1993 وجمــع ألوفــًا مــن الناشــطين 
والخبــراء فــي حقــوق اإلنســان. وينصــب تركيــز إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا الــذي اعتمــد كمحصلــة للمؤتمــر علــى 
تعزيــز وحمايــة الحقــوق اإلنســانية للمــرأة والفتيــات بوجــه عــام وعلــى منــع العنــف ضــد المــرأة. وقــد جــاء فيــه أن الحقــوق 
اإلنســانية للمــرأة والطفلــة غيــر قابلــة للتصــرف فيهــا كمــا أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان العالميــة وال ينفصــل 
عنهــا. كمــا يعلــن أن المشــاركة التامــة بالتســاوي مــع الرجــل فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنــس هــي 
أهــداف ذات أولويــة يصبــو إليهــا المجتمــع الدولي.دعــم المؤتمــر العالمــي المعنــي بحقــوق اإلنســان الــذي عقــد فــي فيينــا 

فــي يونيو/حزيــران 1993 إنشــاء آليــة جديــدة تتمثــل فــي تعييــن مقــررة خاصــة معنيــة بالعنــف ضــد المــرأة.
المؤتمــر العالمــي الرابــع المهنــي بالمــرأة الــذي عقــد فــي إطــار األمــم المتحــدة فــي عــام 1995 فــي بكيــن، والــذي 
نتــج عنــه منهــاج عمــل بيجيــن الــذي اعتمــد فــي المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة يكتســي أهميــة خاصــة. إذ 
تشــكل ديباجتــه إلــى جانــب 12 فصــًا فيــه برنامجــًا مــن أكثــر البرامــج اكتمــااًل بشــأن حقــوق اإلنســان مــع تشــخيص 
عالمــي لوضــع المــرأة ودراســة للسياســات العامــة واالســتراتيجيات والتدابيــر الازمــة لتعزيــز حقــوق المــرأة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. ويوجــه منهــاج العمــل اهتمامــًا خاصــًا إلــى مجــاالت االهتمــام الحرجــة التاليــة البالغــة 12 مجــااًل: الفقــر 
والتعليــم والصحــة والعنــف والنــزاع المســلح واالقتصــاد وصنــع القــرارات واآلليــات المؤسســية وحقــوق اإلنســان ووســائط 

اإلعــام والبيئــة واألطفــال اإلنــاث.
عقــد فــي عــام 2000 اجتمــاع الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة بشــأن »المــرأة عــام 2000: 
المســاواة بيــن الجنســين والتنميــة والســام فــي القــرن الحــادي والعشــرين« فــي نيويــورك بهــدف تقييــم التقــدم المحــرز فــي 
االلتزامــات التــي تعهدتهــا فــي األصــل الــدول فــي مؤتمــر بيجيــن العالمــي المعنــي بالمــرأة لعــام 1995. وبذلــك ولهــذا 

الســبب أطلــق علــى هــذا االجتمــاع اســم »بيجيــن بعــد 5 ســنوات«.
× تلخص المعلومات التي طرحت من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	
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1 ـ 7 أهم القرارات الدولية الصادرة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء:
× يطــرح الميســر/ة الســؤال التالــي علــى المتدربيــن/ات: مــا معلوماتهــم/ن عــن أهــم القــرارات الدوليــة الصــادرة 	

لمناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء؟
× تقسيم المتدربين/ات مجموعات صغيرة طنانة لمناقشة السؤال.	
× يفتــح المجــال لمناقشــة اآلراء، ويلخــص الميســر/ة اآلراء المطروحــة، يذكر/يعــرض الميســر/ة أهــم قــرارات 	

الدوليــة الصــادرة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة وهــي: 
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1325 الصــادر فــي 31 تشــرين األول 2000 حــول دور النســاء فــي الســام وحــل 

الصراعــات وحمايتهــن أثنائها.
قــرار الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة رقــم 86/52 حــول تدابيــر منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة للقضــاء علــى 

العنــف ضــد النســاء.
قــرار الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة رقــم 165/59 عــام 2004 للعمــل مــن أجــل القضــاء علــى الجرائــم المرتكبــة 

ضد النســاء والفتيات باســم الشــرف.
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1820 الصــادر 19 حزيــران 2008 حــول العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات 

أثنــاء النزاعــات المســلحة وضــرورة حمايتهــن.
كمــا أصــدر األميــن العــام لألمــم المتحــدة عــام 2005 قــرارُا لتحضيــر دراســة حــول العنــف ضــد النســاء، التــي صــدرت 
فــي 6 تمــوز 2006 بعنــوان: دراســة متعمقــة بشــأن جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء. وتعتبــر الدراســة مرجعــًا واســع 

الشــمولية لموضــوع العنــف ضــد النســاء: أنواعــه وأشــكاله وآليــات الحمايــة والتشــريعات واإلجــراءات الازمــة لذلــك.
× يتم تلخيص المعلومات التي وردت خال المناقشة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	
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× نشاط: 	
× الزمن: 20 دقيقة	
× الهــدف: تنشــيط الطاقــة، معرفــة أهميــة إشــراك كل األفــراد فــي عمليــة صنــع القــرار، معرفــة أهميــة التربيــة 	

بــكل فئاتــه.  الحقوقيــة لألفــراد المجتمــع 
× يقــوم الميســر/ة بالتصــرف بشــكل تعســفي ودكتاتــوري علــى نحــو غيــر معهــود، وتقســيم 	 الخطــوات: ســوف 

المجموعــة إلــى مجموعتيــن مــن أعــداد متســاوية. ربمــا يوبــخ الشــخص ألخــذ الجانــب الخطــأ، دون أن يوضــح 
الســبب فــي ذلــك هــو »خطــأ«. تبــدأ اللعبــة عــن طريــق تمريــر القلــم ألحــد المشــاركين. باإلشــارة وااليمــاء مــن 
الــرأس، وتشــجيع الشــخص األول لتمريــر القلــم للشــخص آخــر فــي مرحلــة مــا، فجــأة يقــول أنــك أعطيــت القلــم 
للشــخص فــي الفريــق الخطــأ. الميســر/ة يجــب أن يراقــب عــن كثــب كيــف، ولمــن فــي أي اتجــاه الشــخص الــذي 
بيــده القلــم يمــرر القلــم. يســتمر الميســر/ة بإعطــاء أخطــاء يحددهــا الميســر/ة وحــده. ربمــا يمكــن أن يكــون 
الشــخص الماســك القلــم يمــرر القلــم باســتخدام اليــد اليســرى بــداًل مــن اليمنــى أو تمريرهــا إلــى الشــخص علــى 
اليميــن بــداًل مــن اليســار؛ أو تمريــر القلــم مــع غطــاء أو بــدون غطــاء، أو أي ســبب يعطيــه الميســر/ة. مــرة 
أخــرى، مــع عــدم وجــود تفســير، الميســر/ة يطلــب مــن الشــخص الــذي تــم تمريــر القلــم اليــه علــى مواصلــة اللعبــة. 
بعــد مــرور الثانــي أو الثالــث، وســوف يقــوم الميســر/ة بالمثــل باالعتــراض بوجــود خطــأ آخــر: ربمــا تمريــر القلــم 
لشــخص مــن الجنــس اآلخــر، أو علــى أي شــخص يرتــدي خاتــم، أو لشــخص مــا مــع الشــعر الرمــادي؛ وهلــم 
جــرا. بهــذه الطريقــة يمكــن أن تســتمر اللعبــة حتــى النهايــة يكــون قــد ذهــب القلــم لــكل اعضــاء/وات الفريقيــن. فــي 

األثنــاء وخــال اللعبــة، تــم اعتبــار العديــد مــن األشــخاص بأنهــم علــى خطــأ.
× يعلــن الميســر/ة فجــأة أن اللعبــة قــد انتهــت، يبيــن علــى أن فريــق واحــد هــو الفائــز والفريــق اآلخــر هــو الخاســر. 	

بشــكل منفصــل يطلــب مــن كل فريــق هــل أحبــوا/ن اللعبــة. الفريــق الفائــز فــي كثيــر مــن األحيــان يقــول أنهــم 
أحبــوا/ن اللعبــة. فــي كثيــر مــن األحيــان يحتــج الفريــق الخاســر.

× بعد االنتهاء من اللعبة بالطريقة الموصوفة أعاه، يجب على الميسر/ة ت/يسأل:	
× المشاركون/ات لتحديد األخطاء التي ارتكبت من قبل األشخاص المقصرين/ات.	
× المقصرون/ات إذا كانوا/ن يقبلون بتقصيرهم/ن، ولماذا؟	
× يذكر المشاركون/ات ما األشياء الغير عادية والخاطئة وغير العادلة في اللعبة؟ 	

يذكر المشاركون/ات من المسؤول عن األخطاء المزعومة؟ الشاركون/ات ام الميسر/ة؟ ولماذا؟
× يسأل الميسر/ة المشاركين ما التدابير العاجية التي ينبغي اتخاذها لجعل اللعبة عادلة ومنصفة؟	
× يلخــص الميســر/ة الهــدف مــن النشــاط: يجــب علــى األفــراد المشــاركة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي 	

المســائل التــي تؤثــر علــى حياتهــم/ن، مــع ذلــك لوحــظ أن هــذا الشــيء موجــود علــى مســتوى الخطــاب وليــس 
علــى المســتوى العملــي التطبيقــي، مــن هنــا تأتــي ضــرورة إشــراك األفــراد فــي إدارة القوانيــن التــي تنظــم مفاصــل 
حياتهــم/ن، وال تنصــر بفئــة قليلــة أو النخبــة.. الغــرض مــن هــذا التمريــن هــو إلظهــار كيــف القوانيــن الصــادرة 
دون أن تأخــذ كل النــاس فــي الحســبان قــد تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات تعســفية وغيــر عادلــة ظالمــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، فــإن القواعــد أو القوانيــن التــي يتــم تطبيقهــا بشــكل تعســفي تولــد مواقــف ســاخرة تجــاه تلــك القواعــد بشــكل 
عــام، وتقــوض مبــدأ توافــق اآلراء وتعطــي االحتمــال بتطبيــق القاعــدة أو القانــون بشــكل قســري مــن الممكــن أن 

تــؤدي إلــى تــآكل شــرعية صانعــي الحكــم.
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1 ـ 8 تطور آليات الحماية: 

× يطــرح الميســر/ة الســؤال التالــي علــى المتدربيــن/ات: مــا اآلليــات التــي ممكــن اســتخدامها مــن قبــل الحكومــة والمجتمــع المدنــي 	
لمناهضة العنف والتمييز ضد النســاء؟

× تقسيم المتدربين/ات مجموعات صغيرة طنانة لمناقشة السؤال.	
× يفتح المجال لمناقشة اآلراء، ويلخص الميسر/ة اآلراء المطروحة، ويوضح التالي: 	

يســتلزم التنفيــذ التــام للحقــوق اإلنســانية للنســاء وتمكيــن النســاء مــن ممارســة حقوقهــن والتمتــع بهــا وتأميــن الحمايــة لهــن، بــذل جهــود خاصــة 
إلعــادة تفســير عــدد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإلعــداد آليــات جديــدة لضمــان المســاواة بيــن الجنســين، التــي يمكــن القــول أنهــا 
يجــاد آليــات للمعاقبــة وليــس مــن الحمايــة فقــط تطبيقــًا لمبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب الــذي  تشــهد تطــورًا لناحيــة تطــور اآلليــات الدوليــة واإ
يطــال أيضــًا ممارســات العنــف والتمييــز ضــد النســاء وانتهــاك حقوقهــن. وقــد تطــورت مختلــف هــذه اآلليــات التــي يمكــن أن تتبعهــا الحكومــات 

وكذلــك أيضــًا المجتمــع المدنــي علــى الشــكل التالــي:
× نشــر ثقافــة حقــوق النســاء وآليــات حمايتهــا وتعزيزهــا عــن طريــق تعليــم حقــوق اإلنســان فــي النظــام التعليمــي الرســمي وغيــر 	

الرســمي والتربيــة والتدريــب علــى إلغــاء التمييــز ومناهضــة العنــف ضــد النســاء لتحقيــق المســاواة الجندريــة. وال يمكــن للمــرأة 
علــى اإلطــاق أن تمــارس حقوقهــا اإلنســانية إن كانــت تجهــل ماهيــة هــذه الحقــوق.

× والخطــوة األخــرى هــي تشــجيع وتمكيــن النســاء والحــركات النســوية علــى مراقبــة أداء دولهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تفــي بواجباتهــا 	
علــى نحــو مــا ورد فــي صكــوك حقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا، مــن خــال إعــداد التقاريــر الموازيــة )تقاريــر الظــل( لرفعهــا 
ولتقديمهــا إلــى كل مــن اللجنــة المنبثقــة عــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وهيئــات أخــرى منشــأة 
بمعاهــدة. وتتيــح التقاريــر الصوريــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مســاءلة حكوماتهــم فيمــا يخــص التعهــدات وااللتزامــات التــي 
قطعتها على المســتوى الدولي. وفوق ذلك فهي تســهم في إذكاء الوعي بشــأن عملية تقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد وهنا تجدر اإلشارة إلى التوصية رقم 12 و19 الصادرتان عن لجنة السيداو 

بشــأن العنــف الممــارس ضــد النســاء وتضمينــه لمــواد االتفاقيــة.
× تقديــم الشــكاوى بموجــب البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فبنــاء علــى 	

توصيــة مؤتمــر فيينــا لحقــوق اإلنســان بضــرورة تعزيــز آليــات حمايــة النســاء مــن خــال اتفاقيــة الســيداو، قامــت لجنــة مــن 
الخبــراء عــام 1994 ببلــورة مشــروع بروتوكــول اختيــاري اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي 6 أكتوبــر/ 
تشــرين األول 1999 ودخــل حيــز النفــاذ علــى المســتوى العالمــي عــام 2000. يهــدف هــذا البروتوكــول إلــى تفــادي نقائــص 
اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بالســهر علــى احتــرام االتفاقيــة واتســاع مهامهــا وتمكينهــا مــن قبــول الشــكاوى أو الدعــاوى 
المقدمــة مــن قبــل المواطنيــن والمواطنــات بصفــة مباشــرة أو عــن طريــق المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي يّدعــون فيهــا انتهــاك 
لحقوقهــم. وحســبما جــاء فــي أحــكام هــذا البروتوكــول يمكــن للجنــة أن تطلــب مــن الدولــة القائمــة باالنتهــاك أن تتخــذ اإلجــراءات 
الازمــة لتفــادي ارتــكاب أي ضــرر تجــاه ضحايــا االنتهــاكات. وهنــا تجدراإلشــارة إلــى الحمــات الدوليــة للضغــط مــن أجــل 

ســرعة تصديــق الــدول علــى البروتوكــول.
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× كذلــك مــن اآلليــات الدوليــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء، اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة غيــر الوطنيــة 	
التــي اعتمــدت عــام 2000، وألحــق بهــا بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال. 
وتشــمل االتفاقيــة والبروتوكــول الملحــق بهــا كحــد أدنــى اســتغال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغال الجنســي، أو 

الســخرة أو الخدمــة قســرًا، أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيه بالــرق أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء...«.
× كمــا تعتبــر اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن ضمــن آليــات حمايــة حقــوق النســاء، إذ أكــدت المحاكــم الدوليــة لحقــوق اإلنســان 	

ــاة الناتجيــن عــن االغتصــاب يتفقــان مــع تعريــف التعذيــب، كمــا يعــّد القانــون  والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة، إن األلــم والمعان
الدولــي االغتصــاب فــي كثيــر مــن األحيــان شــكًا مــن أشــكال التعذيــب.

× كمــا يمكــن االســتناد إلــى القانــون اإلنســاني الدولــي ) بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــوالن الملحقــان بهــا( لحمايــة 	
النســاء مــن العنــف الممــارس عليهــن فــي الصراعــات المســلحة ســواء كانــت دوليــة ام داخليــة، والتــي تمنــع اســتخدام العنــف 
ضــد المدنييــن بمــا فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والمعاملــة الإلنســانية بمــا فيهــا االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي.

مجلــس حقــوق اإلنســان وهياكلــه الخاصــة بالنســاء: لجنــة مركــز المــرأة، أنشــأها المجلــس االجتماعــي واالقتصــادي عــام 1946 )آليــة غيــر 
تعاهديــة(. المقــررة الخاصــة بالعنــف المســلط علــى النســاء، أســبابه ونتائجــه لــدى لجنــة حقــوق اإلنســان )آليــة غيــر تعاهديــة( عــام 1994.

دراك المجتمــع الدولــي ألســباب العنــف ضــد النســاء ومظاهــره فــي العــام. وتمكــن صاحيــات هــذه المقــررة  التــي تســهم بقــوة إلــى تعميــق فهــم واإ
مــن تلقــي الشــكاوى لــكل أنــواع وأشــكال العنــف الممــارس ضــد النســاء ضمــن العائلــة أو ضمــن المجتمــع أو العنــف الممــارس مــن الدولــة أو 
التــي تســكت عنهــا. أصــدرت المقــررة الخاصــة للعنــف ضــد النســاء تقريــرًا عــام 1996 عــن العنــف ضــد النســاء: إطــار لتشــريع نموذجــي 
بشــأن العنــف المنزلــي. وهنــا تجــدر اإلشــارة تشــمل إلــى صاحيــات كل المقرريــن الخاصيــن التصــدي لألبعــاد الجندريــة كل فــي نطــاق عملــه.

2 ـ المرأة العراقية والقوانين الوطنية: 

À الوقت: 15 دقيقة
& المواد المطلوبة: فلب جارت، أقام، شاشة عرض. 

? المنهجية: عصف ذهني، لعب أدوار، وشاشة عرض )اختياري(.
 الهدف: 

ü .التعرف على أهم القوانين الوطنية التي تناولت وضع المرأة في العراق
ü .التعرف على مدى التقارب الموجود بينها وبين التشريعات الدولية
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2 ـ 1 القوانين الوطنية التي تناولت المرأة ضمن فقراتها:
× يطرح الميسر/ة السؤال التالي على المتدربين/ات: ما معلوماتهم عن القوانين الوطني التي تناولت المرأة 	

ضمن فقراتها؟
× تقسيم المتدربين/ات مجموعات صغيرة طنانة لمناقشة السؤال.	

يفتح المجال لمناقشة اآلراء، ويلخص الميسر/ة اآلراء المطروحة، يعرض الميسر/ة أهم القوانين التي نستطيع تلمس 
وضع المرأة فيها ومدى مقاربتها للتشريعات الدولية الدستور العراقي لعام 2005 ال يوجد نص صريح يكفل علوية 

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. 

ّن  ¨  المادة 2 من الدستور، فقرة أ التي تنص على أنه )ال يجوز سّن قانون يتعارض مع ثوابت اإلسام(؛ واإ
ثوابت اإلسام تعني االتفاق، أي إّن يتفق الجميع على أمر معين من غير االلتجاء إلى االجتهاد والعمل 

باآلراء الفقهية.
الفقرة بـمن المادة نفسها التي تنص على أنه )ال يجوز سّن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية(.  ¨
 الفقرة ج من المادة نفسها التي تنص على أنه )ال يجوز سّن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات  ¨

األساسية الواردة في هذا الدستور(. 
 ـ الباب الثاني ـ الفصل األول من الدستور وفي الفرع األول، الحقوق المدنية والسياسية المادة 14 التي  ¨

تنص على أّن )العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو 
اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي(. 

 المادة 20 من الدستور التي تنص على أنه )للمواطنين رجااًل ونساًء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع 
بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح(.

المادة 22 من الدستور التي تنص على أّن )العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة(.  ¨
المادة 29 من الدستور فقرة أ تنص على أّن )األسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها  ¨

الدينية واألخاقية والوطنية(. 
فقرة 4 من المادة نفسها التي تنص على أنه )تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة  ¨

والمجتمع(. 
المادة 30، فقرة أواًل التي تنص على )تكفل الدولة للفرد ولألسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعي  ¨

والصحي والمقومات األساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المائم(. 
المادة 49، فقرة 4 التي تنص على )يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع  ¨

من عدد أعضاء مجلس النواب(. 
× يلخص الميسر/ة أهم النقاط التي طرحت خال المناقشة.	
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× نشاط:	
× الزمن: 30 دقيقة	
× الهــدف: اســتخدام التشــريعات الدوليــة فــي المدافعــة عــن حقــوق المــرأة ومعرفــة كيفيــة االســتفادة منهــا خــال الحيــاة 	

اليوميــة للنــاس وهــم محكومــون/ات بتصوراتهــم/ن الثقافيــة واالجتماعيــة الخاصــة فــي عاقاتهــم/ن فيمــا بينهــم/ن 
وبشــكل خــاص عاقــات الرجــال بالنســاء وعاقــات الســلطة التــي تحكمهــا.

× الخطــوات: يقســم المتدربيــن/ات إلــى مجموعتيــن، المجموعــة األولــى هــي المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان/ة وحقــوق 	
المــرأة فــي قضيــة تختارهــا، مثــًا تزوييــج الصغيــرات، والمجموعــة األخــرى تمثــل أفــرادًا مــن المجتمــع يبــررون 

دوافــع تزويــج الصغيــرات اجتماعيــًا وثقافيــًا ودينيــًا. 
× يســتخدم المتدربيــن/ات المدافعيــن/ات عــن حقــوق المــرأة التشــريعات الدوليــة والوطنيــة فــي إثبــات حججهــم/ن، 	

أمــا المعترضيــن/ات يقدمــون اآلراء والحجــج التــي تبــرر مــن خــال األعــراف والقيــم والعــادات التــي تجيــز زواج 
الطفلةعلــى ســبيل المثــال )الــزواج »ســترة« للبنــت، حمايــة شــرف العائلــة، ال فائــدة مــن تعليــم البنــت فــي آخــر 

المطــاف ســوف تتزوج...إلــخ مــن التبريــرات(.
× يســأل الميســرمة المتدربيــن/ات عــن آرائهــم/ن بلعبهــم/ن األدوار المدافعــة واألدوار المعترضــة، أي الدوريــن كان 	

حســب رايهــم/ن كان أصعــب مــن اآلخــر؟
× تلخيص اآلراء التي طرحت خال النشاط من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	

الملخص: 

مــن خــال نطــرة عامــة وشــمولية لمفاهيــم حقــوق النســاء عبــر التشــريعات واالتفاقيــات الدوليــة، فقــد تطــورت مــن مفهــوم المســاواة 
بيــن الجنســين إلــى مفهــوم إلغــاء التمييــز ضــد المــرأة وصــواًل لمناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء. تشــكل المســاواة فــي الحقــوق 
بين الرجال والنســاء الغاية المرجوة عند تناول مســألة حقوق النســاء وهي مبدأ أساســي لحقوق اإلنســان، وقد شــكل التمييز ضد 
النســاء العائــق األساســي لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، هــذا التمييــز الــذي يتجــذر ويعــاد إنتاجــه مــن خــال العنــف الجنــدري 
أي العنــف الممــارس علــى النســاء لكونهــن نســاء وهــو مــن أكثــر أشــكال التمييــز ضــذ النســاء انتشــارًا، ويشــكل أبشــع انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان وأكثرهــا شــيوعًا.
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تطور حقوق النساء ضمن حقوق اإلنسان

نقاط مرجعية للمتدربين/ات:
مقدمة

إذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد شكل في القرن العشرين أفضل نص لناحية قوة تأثيره، فإن 
حقوق النساء أيضًا برزت بامتياز كأكبر تحدٍّ في هذا المجال، إذ ال يمكن إنكار انجازات الحركة النسوية 
عالميًا التي حققت تقدمًا بحقوق النساء، بالرغم من كل االخفاقات والواقع المرير الذي تعاني منه النساء 
في العالم. لقد كان على النساء وعلى الحركة النسوية أن تكافح لوقت طويل من أجل االعتراف بالمرأة 
كإنسان كامل وبحقوقها اإلنسانية األساسية وكمواطنة كاملة األهلية. وبالرغم من تحسن أوضاع النساء 
البنى المجتمعية والثقافية والقانونية واالجتماعية السائدة واألحكام المسبقة التي  من نواح كثيرة إال أن 
غالبًا تأخذ شكل القداسة والتابوهات ما زالت تمييز ضدهن. يمكننا تناول موضوع تطور حقوق النساء 
ضمن حقوق اإلنسان من ثالث نواٍح: من ناحية تطور المفاهيم والحقوق وتطور آليات الحماية وتطور 

المقاربات.
واَل: تطور المفاهيم والحقوق

من خالل نظرة عامة وشمولية لمفاهيم حقوق النساء لقد تطورت من مفهوم المساواة بين الجنسين إلى 
مفهوم إلغاء التمييز ضد المرأة وصوالً لمناهضة العنف المسلط على النساء. تشكل المساواة في الحقوق 
بين الرجال والنساء الغاية المرجوة عند تناول مسألة حقوق النساء وهي مبدأ أساسي لحقوق اإلنسان، وقد 
شكل التمييز ضد النساء العائق األساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد 
أكثر أشكال  النساء لكونهن نساء وهو من  الممارس على  العنف  الجندري أي  العنف  إنتاجه من خالل 

التمييز ضذ النساء انتشارًا، ويشكل أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان وأكثرها شيوعًا.

النساء كقضية  النساء ويهمش قضيتهن، فحتى اآلن وما زالت قضية  الذي يكرس تهمش  التمييز  هذا 
مشكالت  من  عضوي  جزء  النساء  مشكالت  أن  من  فبالرغم  المجتمع.  قضايا  هامش  على  اجتماعية 
المجتمع، وإنها ليست قضية نسوية فحسب بل هي قضية مجتمعية تهم المجتمع بأسره والنضال من أجل 
وثقافيًا  واجتماعيًا  اقتصاديًا  وتقّدمه  المجتمع  بنهوض  مرتبط  بل هو  معزوالً،  ليس نضاالً  النساء  حقوق 

وسياسيًا، والمساواة بين الجنسين حّق من حقوق اإلنسان وإحدى األهداف اإلنمائية لأللفية.
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والفكر  الثقافة  تشمل  التي  المجتمع  في  السائدة  القيمية  المنظومة  خالل  من  إنتاجه  يعاد  التمييز  هذا 
الديني الّسائد والذي يعطي الخطاب الذكوري القدسية والتي يعتبر العنف )المادي والرمزي( الممارس 
ضد النساء أهم أسسها وسط جو اإلفالت من العقاب للجناة ومنتهكي حقوق النساء. وال يمكن تحقيق 
من  والحد  عليه  للقضاء  التمييز  هذا  أوجه  تحديد  دون  والكرامة  الحقوق  في  الجنسين  بين  المساواة 
إلى  بها  واالرتقاء  بأوضاعها  والنهوض  المرأة  حقوق  تعزيز  أجل  من  للنساء،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
صفة المواطنة الكاملة والفعلية واالعتراف لها بكافة الحقوق والحريات من ناحية ومن أجل تقّدم وتطّور 
أداة عنف رمزي  يشكل  النساء  التمييز ضد  إن  أخرى.  ناحية  الديمقراطي من  المجتمع وتحّوله  وحداثة 
من  تحّد  مدنية  وممارسة  معرفة  بإنتاج  تسمح  للمواطنة،  مواثيق  لقيام  محاولة  أية  ولتدمير  لمنع  ومادي 

التسّلط واالستبداد.

كيف تطورت حقوق النساء ضمن المواثيق واالتفاقيات الدولية

»بتأكيد اإليمان من جديد بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة . 1  :  1945 المتحدة عام  ميثاق األمم 
اإلنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء«.

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948: في مادته الثانية أّكد على »حق كل إنسان في التمتع . 2
بسبب...  التمييز  السيما  كان  نوع  أي  من  تمييز  أي  دونما  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 
إذ  النساء  حقوق  تاريخ  في  مهمة  محطة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  شّكل  وقد  الجنس«. 
اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق المتساوية بين الجنسين، وقد شّجع اإلعالن 

على صدور اتفاقيات تتعّلق بالنساء فقط، فصدرت ثالث اتفاقيات على التوالي خاصة بالنساء.

»بحق . 3 للنساء  تعترف  التي   1952 عام  الصادرة  للمرأة  السياسية  الحقوق  بشأن  المتعلقة  االتفاقية   
وممارسة  العامة  المناصب  وبتقّلد  المنتخبة  والهيئات  االنتخابات  جميع  في  والترّشح  التصويت 

جميع الوظائف العامة بشرط التساوي بينهّن وبين الرجال دون أي تمييز«.

 االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.. 4

 االتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج عام 1962. . 5
ولكن سرعان ما خف بريق هذه االتفاقيات وساد التوجه القائم أن أفضل أسلوب لحماية حقوق 
اإلنسان للنساء هو اتباع المبدأ العام بعدم التمييز وقد أظهرت معظم االتفاقيات الدولية الالحقة 
المساواة  دولية:  مواثيق  مستوى  على  مرة  ألول  المطروح  المساواة  مبدأ  جّسد  وقد  التوّجه،  هذا 

لناحية »تكافؤ الفرص« ومساواة الحقوق أمام القانون«.

 العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان عام 1966:اللذين أكدا على الحق المتساوي للرجل والمرأة في . 6
الّتمتع بجميع الحقوق الواردة في كل منهما )الفصل الثالث في كل عهد(.
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 إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967:بالرغم من أن شرعة حقوق اإلنسان . 7
العالمية  الحركة  أن  ومع  والنساء،  الرجال  بين  بالمساواة  وعلني  وصريح  واضح  بشكل  اعترفت 
لحقوق اإلنسان نادت بالمساواة بين الجنسين إال أن العمل الفعلي بقي بعيدًا عن ذلك وكأن حقوق 
بين  الكبير  التفاوت  بظل  المساواة  مفهوم  أن  إلى  باإلضافة  للنساء،  وليست  للرجال  اإلنسان هي 
أوضاع الرجال والنساء سيكّرس التمييز ضد النساء بدالً من القضاء عليه؛ ألن المعاملة المتساوية 
في أوضاع غير متساوية تدين الظلم وال تغيره، وقد أظهرت كافة الدراسات واألبحاث والمؤشرات 
إن وجود التمييز ضد النساء يشّكل العائق األساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويجب العمل 
على هدم هوة الالمساواة بين الجنسين المتأتية من الّتمييز ضد النساء لتحقيق المساواة بين الجنسين. 
لذلك فإن الحركة النسائية على صعيد العالم ومن ضمنها اللجنة المعنية بمركز المرأة التابعة لألمم 
المتحدة، طالبت ونادت بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء لكي تتمّكَن من التمتع بالمساواة 
في الحقوق ومن أجل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتفعيلها؛ ألن مجرد »إنسانية المرأة« 
لم تكِف لتضمن للنساء حقوقهن. وبدأ البحث عن اتفاقية دولية للمرأة التي شكل اإلعالن الخطوة 

األولى لتشريعها.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو »السيداو«/ »كوبنهاغن«: صدرت االتفاقية . 8
أو  تفرقة  أي  دون  الرجل  مع  الكامل  التساوي  للمرأة  يضمن  دولي  كإطار  واعتمدت   1979 عام 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الميادين  في  الجنس،  أساس  على  تقييد  أو  استبعاد 
والمدنية. ألزمت االتفاقية الدول تحقيق سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. وهنا 
اكتسب مبدأ المساواة بين الجنسين معنى أكثر دقة وتحديدًا فأصبح يعني»مساواة النتائج« و»مساواة 

الحقوق في القانون«.

أغراضه،  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس  أساس  على  يتم  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  »أي  التمييز  ويعني 
توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها 
اتفاقية  من   1 المادة  ـ  الرجل«  وبين  بينها  المساواة  أساس  وعلى  الزوجية  حالتها  عن  النظر  بصرف  لها، 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 الجديد في اتفاقية المرأة الدولية:

توسيع حقوق المرأة اإلنسان.
اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق المساواة في كافة المجاالت. •
تحدد اإلجراءت الالزمة لذلك. •
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تدعو إلى اتخاذ التدابير المؤقتة )التمييز اإليجابي(. •
تلزم الدول العمل على تعديل األنماط السائدة للسلوك)االجتماعية /الثقافية...(. •
تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء. •

وعالوة على ذلك تلزم كذلك االتفاقية الدول األطراف فيها بما يلي:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى. •
كفالة التحقيق العملي لمبدأ المساواة. •
اتخاذ ما يناسب من تدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك الجزاءات المناسبة، لحظر كل تمييز  •

ضد المرأة.
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل. •
السلطات  • تصرف  وكفالة  المرأة  ضد  تمييزية  ممارسة  أو  تمييزي  عمل  أي  مباشرة  عن  االمتناع 

والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام.
أو  • منظمة  أو  شخص  أي  جانب  من  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  اتخاذ 

مؤسسة؛
إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة؛ •
كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية  •

والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة. •
على  • القائمة  األخرى  الممارسات  وكل  العرفية  والعادات  التحيز  أوجه  على  القضاء  هدف  تحقيق 

االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على نسب أدوار نمطية للرجل والمرأة.
كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة  •

األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة األطفال هي االعتبار 
األساسي في جميع الحاالت.

التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة  • اتخاذ جميع 
واستغالل بغاء المرأة.

لالنتخاب  • واألهلية  العامة  واالستفتاءات  االنتخابات  جميع  في  التصويت  في  المرأة  حق  ضمان 
لجميعها في جملة أمور أخرى.

منح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها. •
ضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم. •
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 اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1993. 
أظهرت كافة تقارير التقّدم المحرز في تنفيذ اتفاقية السيداو أن العنف المسّلط ضد النساء هو أكثر األشكال 
تمييزًا ضد النساء ويشكل عائقًا أساسيًا إللغاء التمييز ضد النساء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، 
كما أن العنف الممارس ضد النساء يجذر ويعيد إنتاج القيم واآلليات التي تمييز ضد النساء وتحرمهن 
االعتراف والتمتع وممارسة حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. في حزيران، 1993 طّور مؤتمر فيينا 
القائمة على  االنتهاكات  لتشمل  المتعلقة بحقوق اإلنسان  الدولية  العمل  العالمي لحقوق اإلنسان خطة 
أساس الجنس. وقد أورد إعالن وخطة عمل فينا ـ والوثيقة الختامية للمؤتمر ـ أمثلة حول التمييز الجنسي 
انتهاكات لحقوق اإلنسان وأكثرها شيوعًاً، ودعت  باعتبارها تشكل أخطر  النساء  المسلط على  والعنف 
إلى تظافر الجهود لتأمين الحقوق اإلنسانية للمرأة في جميع نشاطات األمم المتحدة لكي ال تبقى حقوق 
اإلنسان تحابي الرجال على حساب النساء.وفي آذار 1994، وافقت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
على تعيين مقّررة خاصة لموضوع العنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه كما وافقت على دمج حقوق المرأة 

في آليات حقوق اإلنسان.

 البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000. منذ 
إختياري  »بروتوكول  إصدار  ضرورة  تؤّكد  توصية  على  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  صادق   1993
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة« من أجل تمكين المنتفعين نساًء ورجاالً من أحكام 
االتفاقية من تقديم شكاوى عند انتهاك حق من الحقوق الواردة فيها. صدر البروتوكول عام 1999 ودخل 

حّيز التنفيذ في مطلع العام 2000.
ميثاق األمم المتحدة 1945. •
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 . •
 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952 . •
 اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957 . •
 اتفاقية خاصة بالزواج )الرضى/العقود/سن الزواج...( 1962 . •
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 . •
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 . •
اإلعالن العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة 1967 . •
اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 . •
اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 1993 . •
إعالن وبرنامج عمل بكين 1995 . •
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البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة 2000. •

أهم المؤتمرات الدولية التي تناولت حقوق النساء:
مجاالت  • في  المساواة  عدم  أوجه  من  يسود  مما  بدافع  المتحدة  األمم  قامت  فقط  السبعينيات  في 

كثيرة من الحياة اليومية فضاًل عما تعانيه النساء من الفقر والتمييز ضد الفتيات الصغيرات، باتخاذ 
إلى   1976 عام  والسلم،من  والتنمية  المساواة  للمرأة:  المتحدة  األمم  عقد  باستهالل  يقضي  قرار 
مؤتمرات عالمية رئيسية ترمي إلى إدماج حقوق  المرأة، أربعة  1985، وقد نظمت لجنة وضع  عام 
هذا  نيروبي،1985.وبلغ  ـ   1980 كوبنهاغن،  ـ   1975 المكسيك،  اإلنسان:  حقوق  صلب  في  المرأة 
العقد أوجه في اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)CEDAW(. وتعد هذه 
هذه  إن  إذ  المرأة،  حقوق  وتعزيز  بحماية  الخاصة  اإلنسان  حقوق  صكوك  من  صك  أهم  الوثيقة 
االتفاقية تعترف، للمرة األولى، بالمرأة كإنسان كامل. وتشمل االتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 
كانت،  التي  اإلنسان  حقوق  وحدت  فهي  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  عن  فضاًل 

خالفًا لذلك، تنقسم إلى فئتين.
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في فيينا في يونيو/حزيران 1993 وجمع ألوفًا من الناشطين  •

والخبراء في حقوق اإلنسان. وينصب تركيز إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمد كمحصلة للمؤتمر 
على تعزيز وحماية الحقوق اإلنسانية للمرأة والفتيات بوجه عام وعلى منع العنف ضد المرأة.وقد 
جاء فيه أن الحقوق اإلنسانية للمرأة والطفلة غير قابلة للتصرف فيها كما أنها جزء ال يتجزأ من حقوق 
اإلنسان العالمية وال ينفصل عنها. كما يعلن أن المشاركة التامة بالتساوي مع الرجل في الحياة السياسية 
والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي والقضاء على 
جميع أشكال التمييز على أساس الجنس هي أهداف ذات أولوية يصبو إليها المجتمع الدولي.دعم 
المؤتمر العالمي المعني بحقوق اإلنسان الذي عقد في فيينا في يونيو/حزيران 1993 إنشاء آلية جديدة 

تتمثل في تعيين مقررة خاصة معنية بالعنف ضد المرأة.
بكين،  • في   1995 المتحدة في عام  االمم  إطار  الذي عقد في  بالمرأة  المهني  الرابع  العالمي  المؤتمر 

يكتسي  بالمرأة  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  في  اعتمد  الذي  بيجين  منهاج عمل  عنه  نتج  والذي 
أهمية خاصة. إذ تشكل ديباجته إلى جانب 12 فصاًل فيه برنامجًا من أكثر البرامج اكتماالً بشأن حقوق 
والتدابير  واالستراتيجيات  العامة  للسياسات  ودراسة  المرأة  لوضع  عالمي  تشخيص  مع  اإلنسان 
الالزمة لتعزيز حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. ويوجه منهاج العمل اهتمامًا خاصًا إلى مجاالت 

االهتمام الحرجة التالية البالغة 12 مجاالً:
المؤسسية  • واآلليات  القرارات  وصنع  واالقتصاد  المسلح  والنزاع  والعنف  والصحة  والتعليم  الفقر 

وحقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم والبيئة واألطفال اإلناث.
عقد في عام 2000 اجتماع الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن »المرأة عام 2000:  •
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المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين« في نيويورك بهدف تقييم التقدم 
المحرز في االلتزامات التي تعهدتها في األصل الدول في مؤتمر بيجين العالمي المعني بالمرأة لعام 

1995. وبذلك ولهذا السبب أطلق على هذا االجتماع اسم »بيجين بعد 5 سنوات«.

أهم القرارات الدولية الصادرة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء:
قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 الصادر في 31 تشرين األول 2000 حول دور النساء في السالم  ـ 1

وحل الصراعات وحمايتهن أثنائها.
قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 86/52 حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للقضاء  ـ 2

على العنف ضد النساء.
قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 165/59 عام 2004 للعمل من أجل القضاء على الجرائم  ـ 3

المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف.
النساء  ـ 4 ضد  الجنسي  العنف  حول   2008 حزيران   19 الصادر   1820 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار 

والفتيات أثناء النزاعات المسلحة وضرورة حمايتهن.
كما أصدر األمين العام لألمم المتحدة عام 2005 قرارًا لتحضير دراسة حول العنف ضد النساء، التي  ـ 5

صدرت في 6 تموز 2006 بعنوان: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال التمييز ضد النساء. وتعّد الدراسة 
والتشريعات  الحماية  وآليات  أنواعه وأشكاله  النساء:  العنف ضد  لموضوع  الشمولية  مرجعًا واسع 

واإلجراءات الالزمة لذلك.
ثانيًا: تطور آليات الحماية

يستلزم التنفيذ التام للحقوق اإلنسانية للنساء وتمكين النساء من ممارسة حقوقهن والتمتع بها وتأمين 
الحماية لهن، بذل جهود خاصة إلعادة تفسير عدد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وإلعداد آليات 
جديدة لضمان المساواة بين الجنسين، التي يمكن القول أنها تشهد تطورًا لناحية تطور اآلليات الدولية 
الذي يطال أيضًا  العقاب  آليات للمعاقبة وليس من الحماية فقط تطبيقًا لمبدأ عدم اإلفالت من  وإيجاد 

ممارسات العنف والتمييز ضد النساء وانتهاك حقوقهن.
المدني  المجتمع  أيضًا  الحكومات وكذلك  تتبعها  أن  يمكن  التي  اآلليات  وقد تطورت مختلف هذه 

على الشكل التالي:
نشر ثقافة حقوق النساء وآليات حمايتها وتعزيزها عن طريق تعليم حقوق اإلنسان في النظام التعليمي  ـ 1

لتحقيق  النساء  ضد  العنف  ومناهضة  التمييز  إلغاء  على  والتدريب  والتربية  الرسمي  وغير  الرسمي 
تجهل  كانت  إن  اإلنسانية  حقوقها  تمارس  أن  اإلطالق  على  للمرأة  يمكن  وال  الجندرية.  المساواة 

ماهية هذه الحقوق.
والخطوة األخرى هي تشجيع وتمكين النساء والحركات النسوية على مراقبة أداء دولها لمعرفة ما إذا  ـ 2

كانت تفي بواجباتها على نحو ما ورد في صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها، من خالل إعداد 
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التقارير الموازية )تقارير الظل( لرفعها ولتقديمها إلى كل من اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على 
التقارير الصورية لمنظمات  التمييز ضد المرأة وهيئات أخرى منشأة بمعاهدة. وتتيح  جميع أشكال 
المجتمع المدني مساءلة حكوماتهم فيما يخص التعهدات وااللتزامات التي قطعتها على المستوى 
الدولي. وفوق ذلك فهي تسهم في إذكاء الوعي بشأن عملية تقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد وهنا تجدر اإلشارة إلى التوصيتين رقم 12 و19 الصادرتين 

عن لجنة السيداو بشأن العنف الممارس ضد النساء وتضمينه لمواد االتفاقية.
تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ـ 3

ضد المرأة، فبناء على توصية مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان بضرورة تعزيز آليات حماية النساء من خالل 
اتفاقية السيداو، قامت لجنة من الخبراء عام 1994 ببلورة مشروع بروتوكول إختياري اعتمدته الجمعية 
العامة لمنظمة األمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999 ودخل حيز النفاذ على المستوى العالمي عام 2000.
يهدف هذا البروتوكول إلى تفادي نقائص إختصاصات اللجنة المكلفة بالسهر على احترام االتفاقية 
والمواطنات  المواطنين  قبل  من  المقدمة  الدعاوى  أو  الشكاوى  قبول  من  وتمكينها  مهامها  واتساع 
بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يّدعون فيها انتهاكًا لحقوقهم. وحسبما جاء 
في أحكام هذا البروتوكول يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة باالنتهاك أن تتخذ اإلجراءات 
الالزمة لتفادي إرتكاب أي ضرر تجاه ضحايا االنتهاكات.وهنا تجدراإلشارة إلى الحمالت الدولية 

للضغط من أجل سرعة تصديق الدول على البروتوكول.
الجريمة  ـ 4 لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  النساء،  ضد  العنف  لمناهضة  الدولية  اآلليات  من  كذلك 

االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  بها  وألحق   ،2000 عام  اعتمدت  التي  الوطنية  غير  المنظمة 
أدنى  كحد  بها  الملحق  والبروتوكول  االتفاقية  وتشمل  واألطفال.  النساء  وبخاصة  باألشخاص 
استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق 

أو الممارسات الشبيه بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء...«.
كما تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب من ضمن آليات حماية حقوق النساء، إذ أكدت المحاكم الدولية  ـ 5

يتفقان مع  الناتجين عن االغتصاب  الدولية، أن األلم والمعاناة  الجنائية  لحقوق اإلنسان والمحاكم 
تعريف التعذيب، كما يعتبر القانون الدولي االغتصاب في كثير من األحيان شكاًل من أشكال التعذيب.

والبروتوكوالن  ـ 6 جنيف  اتفاقيات  ذلك  في  )بما  الدولي  اإلنساني  القانون  إلى  االستناد  يمكن  كما 
الملحقان بها( لحماية النساء من العنف الممارس عليهن في الصراعات المسلحة سواء كانت دولية 
أم داخلية، والتي تمنع استخدام العنف ضد المدنيين بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة الإلنسانية 

بما فيها االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
االجتماعي  ـ 7 المجلس  أنشأها  المرأة،  مركز  لجنة  بالنساء:  الخاصة  وهياكله  اإلنسان  حقوق  مجلس 

واالقتصادي عام 1946 )آلية غير تعاهدية(.
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غير  ـ 8 )آلية  اإلنسان  لجنة حقوق  لدى  ونتائجه  أسبابه  النساء،  المسلط على  بالعنف  الخاصة  المقررة 
العنف ضد  الدولي ألسباب  المجتمع  إلى تعميق فهم وإدراك  بقوة  1994.التي تسهم  تعاهدية( عام 
وأشكال  أنواع  لكل  الشكاوى  تلقي  من  المقررة  هذه  صالحيات  العام.وتمكن  في  ومظاهره  النساء 
العنف الممارس ضد النساء ضمن العائلة أو ضمن المجتمع أو العنف الممارس من الدولة أو التي 
تسكت عنها. أصدرت المقررة الخاصة للعنف ضد النساء تقريرًا عام 1996 عن العنف ضد النساء: 
إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي.وهنا تجدر اإلشارة تشمل إلى صالحيات كل المقررين 

الخاصين التصدي لألبعاد الجندرية كل في نطاق عمله.
ضد  ـ 9 التمييزية  للقوانين  خاصة  مقررة  لتسمية  اإلنسان  مجلس حقوق  قبل  من  هناك عمل جاد  حاليًا 

النساء.
ـ 10 وبلغ القانون اإلنساني الدولي منعطفًا جديدًا للتصدي لجرائم العنف ضد النساء مع النظام األساسي  

فيها  بما  النساء  ضد  العنف  من  أشكال  عدة  أدرجت  التي   1998 عام  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
التي حدثت على  التطورات  أظهرت كذلك  فقد  اإلنسانية.  االغتصاب كجرائم حرب وجرائم ضد 
في  تدخل  أن  ينبغي  اإلنسانية  وحقوقها  المرأة  حماية  أن  رواندا  وفي  السابقة  يوغوسالفيا  أراضي 
إطار تفويض المحكمة الجنائية الدولية. وقد شاركت المنظمات النسوية في عام 1998 مؤتمر روما 
وساهمت في صوغ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للتأكد من أن الحقوق اإلنسانية للنساء 
ستراعى بجدية ووسيتم إدراجها فيه. ويشير نظام روما األساسي بصراحة للمرة األولى في التاريخ 
النظام والتي ترتكب في معظمها  التي يعاقب عليها بموجب هذا  الجرائم  إلى مجموعة متنوعة من 
ضد المرأة. وعلى سبيل المثال تنص المادة )7( 1 على أن األفعال التالية تمثل جرائم ضد اإلنسانية: 
االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أوالحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي 
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. وعالوة على ذلك يوجه 
المجني عليهم والشهود  »أمان  بأن  النظام  86 من  المادة  اهتمام صريح للضحايا والشهود. وتصرح 
البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم« يجب أن تضمن ويمكن لدوائر المحكمة أن  وسالمتهم 
تصدر أمرًا »بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم األدلة بوسائل إلكترونية 
أو بوسائل خاصة أخرى. وتنفذ هذه التدابير، السيما في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي 
يكون مجنيًا عليه أو شاهدًا«. وتعد تدابير الحماية هذه كذلك محصلة للتجارب المكتسبة من خالل 
المحاكمات التي جرت في المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية 

الدولية المعنية برواندا.
تطور مقاربات حقوق النساء

ساعد  وقد  الجندرية.  والمساواة  اإلنسان  حقوق  مقاربات  تطور  إلى  النساء  حقوق  تطور  ساهم  لقد 
اإلتجاه العام بإدماج مقاربة حقوق اإلنسان في عمل المنظمات والحكومات، إلى تعزيز وإدماج مقاربات 
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األممية  المنظمات  وخطط  وبرامج  إستراتيجيات  من  الكثير  في  الجندرية  والمساواة  النساء  حقوق 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العالمية والوطنية. وهنا تجدر اإلشارة إلى األهمية التي تأخذها 
وضع  بعد  بخاصة  التنموية  المنظمات  في عمل  الجندرية  والمساواة  النساء  مقاربة حقوق  إدماج  عملية 
أهداف األلفية الثمانية للتنمية التي تراعى المنظور الجندري ويتناول الهدف الثالث منها تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين النساء، التي ساعدت بشكل كبير في النهوض والتقدم بأوضاع النساء بعدما أكدت 

كافة المؤشرات واإلحصاءات تأنيث ظاهرة الفقر واألمية والبطالة واإليدز.

وهنا يمكن الحديث عن عدد كبير من التجارب المشابه ومنها:
عشرية األمم المتحدة للتربية على حقوق اإلنسان. •
برنامج التعليم للجميع الذي تقوم به اليونسكو. •
عمل اليونسف حيث تحدث تقرير وضع أطفال العالم 2007 عن العائد المزدوج للمساواة: النساء واألطفال.  •

كما أصدرت اليونسف عام 2005 تقرير انوشيتني بعنوان ختان اإلناث: تغيير حالة اجتماعية ضارة.
 أصدرت منظمة األمم المتحدة للسكان تقرير حالة سكان العالم 2005 ـ وعد المساواة: اإلنصاف بين  •

الجنسين والصحة اإلنجابية والغايات األلفية للتنمية.
 أصدرت منظمة الصحة العالمية عام 2002 التقرير العالمي حول العنف والصحة، الذي يتناول العنف  •

ضد النساء.
 أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها العالمي 2007 بعنوان المساواة في العمل: مواجهة التحديات،  •

وقد تناول التقرير األشكال الجديدة من التمييز ضد النساء والالمساواة في العمل.
أدمجت منظمة األمم المتحدة للسكان برنامج مناهضة العنف ضد النساء ضمن برامجها، وهي تعمل  •

مع الدول على إعداد الخطط الوطنية ووضع آليات عمل لها في هذا المجال.
كذلك تطورت برامج الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء في برامج منظمة الصحة العالمية ومنظمة  •

األمم المتحدة للسكان. تطورت عالميًا برامج مكافحة اإليدز بالنسبة للنساء بعد أن بدأ الحديث عن 
تأنيث المرض.

 ـ ممارسات جيدة
ومنطقة  ـ 1 الالتينية  ألمريكا  المرأة  حقوق  عن  بالدفاع  المعنية  اللجنة  بدأت   ،1992 عام  وفي 

اإلعالن  صوغ  عن  أسفرت  العالم  أنحاء  جميع  من  منظمات  تضم  حملة   )CLADEM(الكاريبي
الحاضر  الوقت  في  اإلعالن  هذا  ويستخدم  الجنسين.  قضايا  منظور  من  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
على  االطالع  على  ليس  المرأة  تشجيع  هو  ذلك  من  والهدف  األهداف.  لتعليم  »صوري«  كإعالن 
واحتياجاتها  الخاصة  خبراتها  اإلطار  هذا  في  تدرج  أن  على  أيضًا  وإنما  فحسب  اإلنسان  حقوق 

وأمنياتها والمعبر عنها بلغتها الخاصة.
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عام  ـ 2 في  واستئصاله  عليه  والمعاقبة  المرأة  العنف ضد  لمنع  األمريكية  البلدان  اتفاقية  اعتماد  ويشكل 
1995 في بيليم دو بارا في البرازيل أهم األحداث التاريخية الخاصة بتوجيه االهتمام إلى المرأة في 
عملية  في  األمريكية  للبلدان  النسائية  اللجنة  االتفاقية  هذه  أعدت  وقد  اإلنسان.  حقوق  نظام  إطار 
دامت خمس سنوات. وقد صدقت على هذه االتفاقية بالفعل جميع البلدان في المنطقة تقريبًا، وتقدم 
االتفاقية إطارًا سياسيًا وقانونيًا من أجل استراتيجية متماسكة لحل مشكلة العنف وإلزام الدول بتنفيذ 

استراتيجيات عامة لمنع العنف ومساعدة الضحايا.
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مفهوم النوع االجتماعي وأبعاده الثقافية واالجتماعية
الزمن ـ ساعتان

1 ـ المقدمة: 
العالقات اإلنسانية،  تؤثر على  التي  الكيفية  الرئيسي في فهم  العنصر  الجندر يشكل  إدراك مفهوم  إن 
الناس على أساس الجنس وحده، بل إن هناك عوامل أخرى  فاألدوار والخصائص والسمات ال تحدد 
تدخل ضمن مفهوم الجندر وهي العرق والطبقة والخلفية اإلثنية والعمر، التحليل الجندري الدقيق يقود 
وتؤسس  معينة،  فئات  ضمن  الناس  تصنيف  وتحكم  المجتمع  تؤطر  التي  المعقدة  التداخالت  فهم  إلى 
الزمان  حسب  المتغيرة  الجندرية  األنماط  على  تؤثر  الجندر  فدينامية  بينهم،.  فيما  الصراع  أو  للتعاون 
والمكان، الجندر يدخل في صميم الهوية اإلنسانية، ويشكل محور جميع مواقف البشر ومعتقداتهم/ن 

وأفعالهم/ن. 

1 ـ 2 مفهوم النوع االجتماعي )الجندر ـ )Gender: ماذا نعني بمفهوم الجندر؟

À الوقت: ساعتان
& المواد المطلوبة: فلب جارت، أقام. 

? المنهجية: عصف ذهني، مجموعات عمل، وشاشة عرض )اختياري(.
 الهدف: 

ü .التعرف على أساسيات مفهوم الجندر / النوع االجتماعي
ü .التمييز بين السمات الجنسية والسمات الجندرية لإلنسان/ة
ü .التعرف على مفهوم الصورة النمطية لمفهومي الذكورة واألنوثة
ü  ،التعريف بأدوار النوع االجتماعي )األدوار الجندرية(، الدور اإلنتاجي، الدور اإلنجابي، الدور المجتمعي

الدور القيادي والسياسي.
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نظرة عامة حول مفهوم النوع االجتماعي: 

الزمن: 25 دقيقة.	 

الهدف: التعرف على مفهوم الجندر / النوع االجتماعي والمفاهيم المرتبطة به.	 

الخطوات: 	 

سؤال الحاضرين/ات عن مدى معرفتهم/ن بمفهوم الجندر، والطلب منهم/ن كتابة تعريفهم/ن الخاص 	 
دارة الحوارات بشكل يتضمن هذه النقاط التالية:  حول الجندر، ومن ثم فتح النقاشات واإ

× مفهوم النوع االجتماعي يتناول العاقات والمكانة االجتماعية بين النساء والرجال، فهو ال يخص النساء 	
وحدهن.

× النوع االجتماعي يحدد المكانة والدور االجتماعي، الفرص، الموارد، والوصول للموارد، السلطة.	

× يتاثر الجندر بعوامل أخرى هي العرق والطبقة االقتصادية والعمر واإلثنية والدين.	

× ضافة أي معلومة جديدة على 	 اقترح/ي عرض تعريف يحتوي على كل اآلراء المقدمة من المتدربين/ات واإ
التعريف المقدم من قبلك/ك.

استخدم لفظ الجندر Gender في عقد السبعينيات من قبل آن أوكلي لوصف خصائص النساء والرجال  	
المحددة اجتماعيًا مقابل الخصائص المحددة بيولوجيًا.

هذا  	 وترسخ   ،)1975( للمرأة  الدولي  العام  إعالن  منذ  الدولية  الساحة  على  الجندر  مفهوم  ظهر  ثم 
المفهوم خالل العقد الدولي للمرأة )1976 ـ 1985(؛ فبرزت اهتمامات في العديد من الدول النامية 
بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة بين الرجال والنساء في العديد من المجاالت التشريعية، 
والصحية، والتعليمية، والمهنية، والحياة السياسية، وغيرها، من أجل تحقيق عدالة النوع االجتماعي. 

تبعًا  	 يتواجد بشكل مختلف  باستمرار، وهو  انتاجه  يتم  وثقافية  اجتماعية   process الجندر هو عملية 
للثقافات والزمان. حيث يمارس على شكل أدوار وسلوكيات وال يعبر عنه في الكالم فقط، فهو نظام 
من الممارسات المتشابكة ويوجد بشكل مستقل عن األفراد، فمفهوم الجندر ليس خصائص األفراد 
وإنما مجموعة من الصفات والسلوكيات تظهر في جميع مستويات البناء االجتماعي، ويتمثلها األفراد 
منذ الوالدة حسب الجنس، عبر التنشئة االجتماعية، وأنماط العمل التي تقوم بتجسيد وإنتاج مفهوم 

الجندر.
إن تعريف مفهوم الجندر يعود إلى أهميته في تنظيم عالقات األفراد فيما بينهم/ن والتي تؤدي إلى  	

عدم المساواة بين الجنسين باعتماد الفروق البيولوجية كأساس ومبرر لعدم المساواة الجندرية، فهو 
بعد مهم جدًا يتم بناًء عليه توزيع القوة واالمتيازات في المجتمع.

الجندر/النوع االجتماعي يحدد: الدور، المكانة، السلطة/القوة، المصادر وكيفية الحصول عليها،  	
للنساء والرجال في كل ثقافة.

المكانة الجندرية: هي الموقع الذي يحتله كل من الذكر واألنثى في البناء االجتماعي. فيصبح نموذجًا  	
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المكانة  وتتغير  هذا  معينة.  اجتماعية  وسلطة  معينة،  وواجبات  حقوقًا  ويتضمن  منهما  كل  لسلوك 
االجتماعية من وقت إلى آخر تبعًا للتغيرات االجتماعية والثقافية في المجتمع. فمكانة النساء مقابل 
مكانة الرجال في المجتمع تتأثر بعقائد وتقاليد ذلك المجتمع، وبتوقعات اآلخرين، وبالصورة التي 

ينبغي أن يكون عليها كل جنس.

نشاط: الوقت 10 دقائق	 
الطلب من المتدربين/ات التركيز على السؤال التالي والتفكير للحظات قبل اإلجابة عليه وكتابة الجواب 	 

على ورقة:
ý .......أنا رجل ألني
ý .......أنا إمرأة ألني

السماح للمتدربين/ات باإلجابة عليه، دون تعليق أو نقاش.	 
يسمح هذا التمرين للمتدربين باختبار مفهوم الجندر خال التواصل مع الذات وكيف أن الجندر يشكل 	 

هوية نفسية واجتماعية وثقافية، ويساعدنا هذا التمرين للدخول على السؤال الثاني ما الفرق بين الجنس 
والجندر؛ ألن من الممكن أن تكون اإلجابات حول الخصائص الجنسية أكثر منها جندرية، وممكن 

استخدام هذه اإلجابات حين تتم مناقشة الفرق بين الجنس والجندر. 

الفرق بين الجنس والنوع االجتماعي: 

× الزمن: 20	
× الخطوات: 	
يوجه الميسر/ة سؤال إلى المتدربين حول الفرق بين الجنس والجندر.	 
يكتب الفروقات التي ذكروها المتبدربون/ات على ورق الفلب جارت.	 
يعيد عليهم السؤال السابق، ويسمع إجاباتهم مرة أخرى، ويناقش معهم األسباب التي أعطوها 	 

باعتبارهم/ن نساء ورجال.
يعرض الميسر/ة على شاشة العراض بشكل مختصر الفرق بين الجنس والجندر، ويفتح 	 

المجال ألي سؤال أو إذا كان هناك شيء غير واضح.
تلخص الجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	 

الجسمية  الطبائع  مجموع  على   )Sex، Sexuality( والجنسانية  للجنس  الواسع  المعنى  يحتوى 
والفسيولوجية الخاصة بالذكور )الجنس الذكر( واإلناث )الجنس األنثوي(، كما أنها تخلق وتناسل فرقًا 

وفروقًا ليس على مستوى ما ذكرناه فحسب بل سيكولوجيا أيضًا ويحدد الجنس بصفة أدق كما يلي:
من الجانب التشريحي: أي التركيب الداخلي لألعضاء التناسلية وبخاصة المميزات األولية الجنسية  •

التي يمكن تشخيصها منذ الوالدة.
من الجانب الفسيولوجي: أي ذلك الذي يخص وظائف هذه األعضاء ومن ضمنها يمكن ذكر القدرة  •

الجنسية اإلنسانية، أي المميزات الجنسية الثانوية.
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ظهور  • منذ  وتطويرها  األعضاء  هذه  بتنشيط  تسمح  التي  الصماء  الغدد  أي  األحيائي:  الجانب  من 
بها اإلنسان  يمر  التي  المختلفة  المراحل  الحياة عبر  الثانوية وتشغيلها حتى آخر  الجنسية  المميزات 

والتي تمثل أهمها في الوالدة والبلوغ والعجز.

في التعريف العام لمفهوم النوع: هناك نقطتين مهمين هما

.Gender is not sex 1 ـ النوع ليس جنس
Gender is not a woman.2 ـ النوع ليس المرأة

عندما نتكلم عن النوع، فال نعني به األنثى، نعني به المرأة مقابل الرجل، وبالتحديد العالقة بينهما.

االدوار االجتماعية  الجنس 

ثقافة بايولوجي

امرأة / رجل ذكر / أنثى 

مميزات اجتماعية/ ثقافية/ دينية/ عرقية/ مكانة/ عمر
مميزات جنسية أولية /

ثانوية

أدوار / عاقات أعضاء / وظائف 

متغيرة: في المكان والزمان ثابتة\ ال تتغير/ عالمية

جماعة/ مؤسسات/ مجتمع أفراد 

ربط المفهوم النظري بأمثلة مستوحاة من األنماط السلوكية المحددة ثقافيًا في داخل األسرة العراقية، 
ابتدءًا من لحظة والدة الطفل/ة واالختالف في ردود األفعال من قبل األم واألب والعائلة والمجتمع، إذا 

كان الطفل ذكر أو إذا كانت طفلة، مثاًل، واالختالفات بينهم/ن مرورًا إلى باقي مراحل الحياة. 



151

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

1 ـ 2 األدوار االجتماعية )الجندرية(:
ü .الوقت: 45 دقيقة
ü  :الخطوات
ü  توجيــه ســؤال إلــى الحاضريــن/ات: مــا األدوار الجندريــة أو األدوار االجتماعيــة؟ التوصــل

مــن خــال المناقشــات وبتحفيــز مــن قبــل الميســر/ة إلــى توضيــح األدوار الجندريــة اإلنتاجــي، 
اإلنجابــي، المجتمعــي، القيــادي لــكل مــن المــرأة والرجــل.

ü  تقســيم المتدربيــن/ات إلــى مجموعتيــن كل مجموعــة تقــوم بتحليــل دور ووضــع الرجــل والمــرأة
النمطــي داخــل المجتمــع العراقــي، التحليــل يجيــب عــن األســئلة التاليــة:

علــى 	-  وتجيــب  واإلنجابيــة  اإلنتاجيــة  المهــام  تحديــد 
الســؤال، مــن يقــوم بذلــك؟ ومــا نســبة الوقــت المعطــى 
لــكل نشــاط؟ كيــف ينفــذ النشــاط، بشــكل يومــي أو 
موســمي؟ مــكان النشــاط كيــف يتحــرك كال مــن المــرأة 
والرجــل، مــا حجــم المســاحة المعطــاة لــكل منهمــا؟ 

هــل هــو فــي الداخــل أو فــي الخــارج؟
المــوارد التــي يملكهــا ويتحكــم بهــا الرجــل والمــراة فــي 	- 

تنفيــذ النشــاط: مثــل المــوارد: أرض، المعــدات، نقــد، 
قــوى عاملــة، الوقــت، تعليــم تدريــب، نفــوذ سياســي، 

ســلطة...الخ، 
ü  ،يشــارك الميســر/ة المتدربيــن/ات بتوضيــح معنــى التحليــل الجنــدري، خــال عمــل المجموعــات

فالتحليــل الجنــدري لتقســيم العمــل واألدوار الــذي يقــوم بهمــا الرجــال والنســاء إلــى إعطائنــا فهــم 
متعمــق لعاقــات الســلطة داخــل المجتمــع واألســس التــي أنبنــت عليهــا، فالســلطة تكتســب مــن 
خــال التحكــم بالمــوارد مثــل األرض والمعــدات وغيرهــا مــن األصــول ومصــادر القــوة والعمــل 
والســيطرة علــى الفوائــد والعوائــد، كالمــال الســائل والمكانــة والنفــوذ السياســي، فقــد تتــاح للنســاء 
فرصــة الوصــول إلــى بعــض مــن هــذه المــوارد، كاألرض مثــًا، لكــن يفتقــرن للقــدرة علــى 
التحكــم بــاألرض فلــن يكــون بمقدورهــن التأكيــد واإلصــرار علــى أولوياتهــن بالنســبة الســتخدمها، 
ووصولهــن إلــى فوائــد وعوائــد زراعتهــا ســيبقى محــدودًا، وألن النســاء يعملــن عمومــًا ســاعات 
أطــول مقارنــة بالرجــال )رعايــة األطفــال تتطلــب ســاعات طويلــة علــى ســبيل المثــال( فنصيبهــن 
مــن الوقــت المتــاح الــذي يعــد مــن المــوارد الثمينــة يظــل أقــل مــن نصيــب الرجــال، األمــر الــذي 
يحــد بــدوره مــن قدرتهــن علــى الوصــول إلــى المــوارد والفوائــد االجتماعيــة، مثــل المــدارس 

والتدريــب، اللتيــن قــد تفتحــا أمامهــن فرصــًا للحيــاة جديــدة ولدخــل مــادي جديــد. 
ü  بعــد انتهــاء عمــل المجموعــات، يتــم عــرض مــا توصلــت إليــه المجموعتيــن ومناقشــة تفاصيــل

األدوار الجندريــة التــي يقــوم بهــا كًا مــن الرجــل والمــرأة وبيــان االختــاف بينهمــا.

هي األدوار التي تحدد من قبل المجتمع على أساس الفروقات البايولوجية لكل  	 األدوار الجندرية: 
المحددات  الزمن ضمن  مرور  مع  وتصبح  الفرد  من  المجتمع  بتوقعات  ترتبط  والمرأة،  الرجل  من 
خرق  األدوار  هذه  عن  الخروج  ويصبح  للنساء،  وأدوار  للرجال  أدوار  الجنسين  لكل  البايولوجية 
لطبيعة التركيب البايولوجي، ويصبح التماهي مع هذه األدوار أساس اندماج الفرد ضمن محددات 

تلك األدوار في ذلك المجتمع. 
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الدور اإلنتاجي: يتضمن انتاج البضائع والخدمات من أجل الحصول على مدخول أو من أجل كسب  	
األفراد  يزاوله  الذي  العمل  أنه  أساس  على  والمقّدر  إجماالً  به  المعترف  هو  العمل  وهذا  العيش. 
والنساء  الرجال  كال  إن  القومية.  االقتصادية  االحصائيات  عادة  تشمله  الذي  وهو  والمجتمعات، 

يقومون باألعمال اإلنتاجية ولكنها ال تكافأ جميعها أو تقدر قيمتها أعمالهم بنفس الطريقة. 
والتنظيف  	 الطبخ  أعمال  مثل  واألسرة،  المنزل  وصيانة  رعاية  يشمل  العمل  هذا  اإلنجابي:  الدور 

والغسيل ورعاية األطفال وبناء والمحافظة على الملجأ. هذا العمل ضروري ولكنه نادًرا ما يساوي 
قيمة العمل اإلنتاجي، فهو عادة عمل غير مأجور وال يدخل في اإلحصائيات االقتصادية التقليدية. 

وهو غالًبا من أعمال النساء. 
الدور المجتمعي )الثقافي واالجتماعي(: يشمل هذا الدور على األعمال التي تجري عادة في المجال  	

لدى  العادة  وفي  المجتمع.  في  أكبر  مكانة  إلى  ويؤدي  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  ويضم  العام 
صنع  صعيد  على  أكبر  بتمثيل  يتمتعون  فهم  وبالتالي  النساء  من  الدور  بهذا  للقيام  أكبر  وقتا  الرجال 

القرار في مجتمعاتهم. 
داخل  	 القرار  اتخاذ  عملية  تبدأ  القرار  اتخاذ  بسلطة  الدور  هذا  يتلخص  والسياسي:  القيادي  الدور 

األسرة، وتمتد لتصل بممارسة نشاطات على مستوى المجتمع الصغير والمجتمع المحلي والنقابات 
إلى المجالس التشريعية وعلى المستوى الدولي، يكون هذه الدور عادة مدفوع األجر، أما  وصوالً 
به  القيام  ويكون  وبالسلطة،  بالمركز  وثيقًا  ارتباطًا  الرتباطه  )معنوية(  مباشرة  غير  أو  مباشر  بطريقة 

معتمدًا على المصالح.

ينظر عادة لهذا الدور على أنه دور خاص بالرجال بحيث يميل الرجال إلى تولي المناصب القيادية، أما 
غالبية النساء فينحصر دورهن السياسي على األعمال الكتابية.
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1 ـ 3 تصورات مفهومي الذكورة واألنوثة، وتأثيرات الصورة النمطية: 
× الزمن: 	
× الخطوات: 	
× يقسم الحضور إلى مجموعتين )إذا كان الوقت ال يكفي، أما إذا كان هناك وقت فيمكن تقسيم 	

الحضور إلى أربع أو خمس مجموعات(.
× يطلب الميسر/ة من كل مجموعة أن يختاروا/ن شخصية نسائية معروفة والمجموعة اآلخرى 	

شخصية رجالية معروفة، تقوم كل مجموعة بذكر الصفات التي تتحلى بها هذه الشخصية 
وكتابتها على ورق الفلب جارت.

× بعد االنتهاء تقوم كل مجموعة بعرض الصفات، وشرح لماذا هذه الشخصية نحجت برايهم؟	
× يطلب الميسر/ة من أحد المتدربين/ات أن تجمع الصفات المشتركة التي وردت في كل 	

شخصية حسب رأي المجموعتين.
× يسأل الميسر/ة هل باإلمكان أن تتحلى المرأة بصفات الرجل والعكس صحيح؟ ما الذي يحصل 	

إذا تخلت المرأة عن صفات ما يسمى باألنوثة، والرجل كذلك ما الذي سوف يحصل إذا تخلى 
عن ما يسمى بالذكورة؟

× كيف يستخدم أسلوب الصورة النمطية في تنميط صفات الذكورة واألنوثة؟ 	
× يفتح المجال للمناقشة، بعد ذلك يعرض الميسر/ة تعريف الذكورة واألنوثة على شاشة العرض.	
× يلخص محتوى الجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	

تنظيم  • شجاعة،  الفاعلية،  العقالنية،  مثل  الرجل  بها  يتحلى  صفات  مجموعة  بأنها  الذكورة  تعرف 
للمخاطرة/ استعداد  التحمل،  قدرة على  استقاللية،  المسؤولية  المنافسة، تحمل  التفكير، حب  في 

السلبية،  المشاعر  عن  التعبير  التفوق،  دقة،  )سيطرة(،  القرار،تسلط  اتخاذ  على  القدرة  المواجهة، 
العام/العمل في الحيز العام.

تعرف األنوثة بأنها مجموعة صفات تتحلى بها المرأة مثل: العاطفة، الحنان /محبة األطفال، طاعة،  •
تضحية، قناعة، تهذيب/إخالص، تواضع/الميل لخدمة اآلخرين، لطف / هدوء، حساسية، جمال، 

الحياء/محافظة على التقاليد، التعبير عن المشاعر السلبية، الخاص/العمل في المجال الخاص.
يتم  • مستقرة  مخططات  تعتبر  واألنوثة  فالذكوة  مبكرة،  سن  في  الجنسين  بين  التفرقة  األطفال  يتعلم 

استخدامها لتصنيف اآلخر/ األخرى ضمن تصنيفين رئيسيين هما الرجل والمرأة. ويتعلم األطفال 
وضع أنفسهم/ن في فئة النوع المناسب لهم/ن، وممارسة السلوكيات واألدوار المناسبة لجنسهم/ن، 
ثم تعديل السلوك ليتناسب مع المخطط المالئم للنوع البيولوجي، وغالبًا ما تتسق هذه التصورات مع 

التوقعات لسلوك اآلخر/ى. 
الصورة النمطية: هي صورة شديدة التبسيط للعالم تجعل الفرد يرى العالم أو أي من مكوناته بشكل  	

مفهوم وله معنى أكثر مما هو عليه في الواقع. ويعرفها بعض الباحـثين بأنهـا رأي ثابت ذو طبيعة تقيمية 
وتعميمية، بالغ البساطة يشير إلى فئة من الناس ) قومية، ديانة، جنس، جماعة معينة.. الخ ( متجاهاًل 
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الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغييره في معظم األحيان. وتستخدم الصورة النمطية 
كجزء من مخططات schemas التي تستخدم بدورها كأطر معرفية تفسر لنا العالم من حولنا وتوجه 
سلوكنا، وتكون تصورتنا عن اآلخر / اآلخرى، الذي / التي نتعامل معها. بذلك يمكننا التنبؤ بسلوك 

أي منهما.
الذكور  	 من  كل  خصائص  حول  باإلجماع  عليها  االتفاق  تم  التي  المعتقدات  من  منظمة  مجموعة 

مقابل  األبيض  والمرأة،  كالرجل  متقابالت  في  واألشخاص  األشياء  تنميط  يتم  حيث  واإلناث. 
األسود، مما يجعل اإلطار المعرفي االجتماعي حول األشياء واألشخاص ينقاد نحو توقعات مختلفة 
النمطية إلى  التصورات والصور  للتغيير. وتتحول هذه  النمطية مقاومة  للسلوك، مما يجعل الصورة 

التمييز على مستوى السلوك.

ملخص الجلسة: 

يولــد البشــر ذكــورًا أو أناثــًا، ومــن خــال التعلــم والتنشــئة االجتماعيــة يجعــل المجتمــع منهــم/ن صبيــة وبنــات، ثــم يصبحــان 
فيمــا بعــد رجــااًل ونســاًء. وعندهــا يجــري تلقينهمــا مبــادىء الســلوك، وتحــدد لهمــا المواقــف واألدوار، والنشــاطات المناســبة للنــوع 
االجتماعــي، والكيفيــة التــي يتوصــان فيهــا مــع اآلخريــن. وهــذا الســلوك المكتســب بالتعلــم أثنــاء عمليــة التنشــئة االجتماعيــة 
يشــكل الهويــة الجندريــة ويحــدد األدوار الجندريــة. وتفــاوت أدوار الرجــال والنســاء حســب تفــاوت الثقافــات يجعــل مــن الجنــدر 
مفهومــًا ديناميــًا كنتيجــة لديناميــة الثقافــة. فاإلنســان/ة ال يولــد/ تولــد شــخصية جاهــزة، ال بطبيعــة أنثويــة بكونهــا )عاطفيــة، 
حساســة، حنونــة، مطيعــة، ضعيفــة( وال بطبيعــة ذكريــة بكونــه )عقانــي، قــوي، فاعــل، لديــه القــدرة علــى تحمــل المســؤولية 
نمــا يتطــور البشــر فــي نشــأتهم/ن الفرديــة مــن خــال عمليــة األخــذ والعطــاء مــع المحيــط  واتخــاذ القــرار وتحمــل المصاعــب(، واإ
االجتماعــي والجنســاني والطبقــي. وذلــك عبــر اكتســاب الشــروط االجتماعيــة المميــزة. حيــث يتواجــه البشــر مــع هــذه الشــروط 
فــي شــكل تجــارب اجتماعيــة تجســدت فــي أشــياء وأفعــال. وتطــورت هــذه األشــياء واألفعــال بتأثيــر مختلــف الشــروط االقتصاديــة 

واالديولوجيــة، وتبعــًا للعاقــات االجتماعيــة فــي شــكلها التاريخــي الملمــوس والمرتبــط بوظيفتهــا الطبقيــة والجنســانية. 

ونخلــص إلــى أن مفهــوم النــوع االجتماعي/الجنــدر مبنــى ثقافيــًا، يتــم التعبيــر عنــه اجتماعيــًا مــن خــال مفاهيمنــا وتصوراتنــا 
التــي بنيــت مــع الوقــت حــول هــذه المفهــوم، ومــن هنــا هــو يعكــس طبيعــة المجتمــع مــن خــال التواصــل بيــن األفــراد الذكــور 

واإلنــاث ومــا يحملونــه مــن معتقــدات واتجاهــات.

إستمارة نشاط األدوار الجندرية

نوع المهام/
المواردالمكانالوقتالرجلالمرأةالنشاط

الوصول امتالك الموارد
للموارد

الرجلالمرأةالرجلالمرأة

األرضرعاية األطفال

المالتربية األطفال
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مفهوم النوع االجتماعي ـ والمفاهيم المرتبطة به

نقاط مرجعية للمتدربين/ات: 
العالقات اإلنسانية،  تؤثر على  التي  الكيفية  الرئيسي في فهم  العنصر  الجندر يشكل  إدراك مفهوم  إن 
الناس على أساس الجنس وحده، بل إن هناك عوامل أخرى  فاألدوار والخصائص والسمات ال تحدد 
تدخل ضمن مفهوم الجندر وهي العرق والطبقة والخلفية اإلثنية والعمر، التحليل الجندري الدقيق يقود 
وتؤسس  معينة،  فئات  ضمن  الناس  تصنيف  وتحكم  المجتمع  تؤطر  التي  المعقدة  التداخالت  فهم  إلى 
الزمان  حسب  المتغيرة  الجندرية  األنماط  على  تؤثر  الجندر  فدينامية  بينهم،.  فيما  الصراع  أو  للتعاون 
والمكان، الجندر يدخل في صميم الهوية اإلنسانية، ويشكل محور جميع مواقف البشر ومعتقداتهم/ن 

وأفعالهم/ن.
استخدم لفظ الجندر Gender في عقد السبعينيات من قبل آن أوكلي لوصف خصائص النساء والرجال  	

المحددة اجتماعيًا مقابل الخصائص المحددة بيولوجيًا.
هذا  	 وترسخ   ،)1975( للمرأة  الدولي  العام  إعالن  منذ  الدولية  الساحة  على  الجندر  مفهوم  ظهر  ثم 

المفهوم خالل العقد الدولي للمرأة )1976 ـ 1985(؛ فبرزت اهتمامات في العديد من الدول النامية 
بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة بين الرجال والنساء في العديد من المجاالت التشريعية، 
والصحية، والتعليمية، والمهنية، والحياة السياسية، وغيرها، من أجل تحقيق عدالة النوع االجتماعي. 

تبعًا  	 يتواجد بشكل مختلف  باستمرار، وهو  انتاجه  يتم  وثقافية  اجتماعية   process الجندر هو عملية 
للثقافات والزمان. حيث يمارس على شكل أدوار وسلوكيات وال يعبر عنه في الكالم فقط، فهو نظام 
من الممارسات المتشابكة ويوجد بشكل مستقل عن األفراد، فمفهوم الجندر ليس خصائص األفراد 
وإنما مجموعة من الصفات والسلوكيات تظهر في جميع مستويات البناء االجتماعي، ويتمثلها األفراد 
منذ الوالدة حسب الجنس، عبر التنشئة االجتماعية، وأنماط العمل التي تقوم بتجسيد وإنتاج مفهوم 

الجندر.
إن تعريف مفهوم الجندر يعود إلى أهميته في تنظيم عالقات األفراد فيما بينهم/ن والتي تؤدي إلى  	

عدم المساواة بين الجنسين باعتماد الفروق البيولوجية كأساس ومبرر لعدم المساواة الجندرية، فهو 
بعد هام جدًا يتم بناًء عليه توزيع القوة واالمتيازات في المجتمع.

الجندر/النوع االجتماعي يحدد: الدور، المكانة، السلطة/القوة، المصادر وكيفية الحصول عليها،  	
للنساء والرجال في كل ثقافة.

المكانة الجندرية: هي الموقع الذي يحتله كل من الذكر واألنثى في البناء االجتماعي. فيصبح نموذجًا  	
المكانة  وتتغير  هذا  معينة.  اجتماعية  وسلطة  معينة،  وواجبات  حقوقًا  ويتضمن  منهما  كل  لسلوك 
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االجتماعية من وقت إلى آلخر تبعًا للتغيرات االجتماعية والثقافية في المجتمع. فمكانة النساء مقابل 
مكانة الرجال في المجتمع تتأثر بعقائد وتقاليد ذلك المجتمع، وبتوقعات اآلخرين، وبالصورة التي 

ينبغي أن يكون عليها كل جنس.

الجسمية  الطبائع  مجموع  على   )Sex، Sexuality( والجنسانية  للجنس  الواسع  المعنى  يحتوى 
والفسيولوجية الخاصة بالذكور )الجنس الذكر( واألناث )الجنس األنثوي(، كما أنها تخلق وتناسل فرقًا 

وفروقًا ليس على مستوى ما ذكرناه فحسب بل سيكولوجيا أيضًا ويحدد الجنس بصفة أدق كما يلي:
من الجانب التشريحي: أي التركيب الداخلي لألعضاء التناسلية وبخاصة المميزات األولية الجنسية  •

التي يمكن تشخيصها منذ الوالدة.
من الجانب الفسيولوجي: أي ذلك الذي يخص وظائف هذه األعضاء ومن ضمنها يمكن ذكر القدرة  •

الجنسية اإلنسانية، أي المميزات الجنسية الثانوية.
ظهور  • منذ  وتطويرها  األعضاء  هذه  بتنشيط  تسمح  التي  الصماء  الغدد  أي  األحيائي:  الجانب  من 

بها اإلنسان  يمر  التي  المختلفة  المراحل  الحياة عبر  الثانوية وتشغيلها حتى آخر  الجنسية  المميزات 
والتي تمثل أهمها في الوالدة والبلوغ والعجز.

في التعريف العام لمفهوم النوع: هناك نقطتين مهمين هما:

.Gender is not sex 1 ـ النوع ليس جنس

Gender is not a woman.2 ـ النوع ليس المرأة

عندما نتكلم عن النوع، فال نعني به األنثى، نعني به المرأة مقابل الرجل، وبالتحديد العالقة بينهما.
األدوار الجندرية: هي األدوار التي تحدد من قبل المجتمع على أساس الفروقات البايولوجية لكل  	

المحددات  الزمن ضمن  مرور  مع  وتصبح  الفرد  من  المجتمع  بتوقعات  ترتبط  والمرأة،  الرجل  من 
خرق  األدوار  هذه  عن  الخروج  ويصبح  للنساء،  وأدوار  للرجال  أدوار  الجنسين  لكل  البايولوجية 
لطبيعة التركيب البايولوجي، ويصبح التماهي مع هذه األدوار أساس اندماج الفرد ضمن محددات 

تلك األدوار في ذلك المجتمع.
الدور اإلنتاجي: يتضمن إنتاج البضائع والخدمات من أجل الحصول على مدخول أو من أجل كسب  	

العيش.
وهذا العمل هو المعترف به إجماالً والمقّدر على أساس أنه العمل الذي يزاوله األفراد والمجتمعات،  	

باألعمال  يقومون  الرجال والنساء  إن كال  القومية.  االقتصادية  الذي تشمله عادة االحصائيات  وهو 
اإلنتاجية ولكنها ال تكافأ جميعها أو تقدر قيمتها أعمالهم بنفس الطريقة. 

والتنظيف  	 الطبخ  أعمال  مثل  واألسرة،  المنزل  وصيانة  رعاية  يشمل  العمل  هذا  اإلنجابي:  الدور 
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والغسيل ورعاية األطفال والمحافظة على الملجأ. هذا العمل ضروري ولكنه نادرًا ما يساوي قيمة 
العمل اإلنتاجي، فهو عادة عمل غير مأجور وال يدخل في اإلحصائيات االقتصادية التقليدية. وهو 

غالبًا من أعمال النساء. 
الدور المجتمعي )الثقافي واالجتماعي(: يشمل هذا الدور على األعمال التي تجري عادة في المجال  	

لدى  العادة  وفي  المجتمع.  في  أكبر  مكانة  إلى  ويؤدي  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  ويضم  العام 
صنع  صعيد  على  أكبر  بتمثيل  يتمتعون  فهم  وبالتالي  النساء  من  الدور  بهذا  للقيام  أكبر  وقتًا  الرجال 

القرار في مجتمعاتهم. 
داخل  	 القرار  اتخاذ  عملية  تبدأ  القرار  اتخاذ  بسلطة  الدور  هذا  يتلخص  والسياسي:  القيادي  الدور 

األسرة، وتمتد لتصل بممارسة نشاطات على مستوى المجتمع الصغير والمجتمع المحلي والنقابات 
إلى المجالس التشريعية وعلى المستوى الدولي، يكون هذه الدور عادة مدفوع األجر، أما  وصوالً 
به  القيام  ويكون  وبالسلطة،  بالمركز  وثيقًا  ارتباطًا  الرتباطه  )معنوية(  مباشرة  غير  أو  مباشر  بطريقة 

معتمدًا على المصالح.

ينظر عادة لهذا الدور على أنه دور خاص بالرجال بحيث يميل الرجال إلى تولي المناصب القيادية، أما 
غالبية النساء فينحصر دورهن السياسي على األعمال الكتابية.

تنظيم  • شجاعة،  الفاعلية،  العقالنية،  مثل  الرجل  بها  يتحلى  صفات  مجموعة  بأنها  الذكورة  تعرف 
للمخاطرة/ استعداد  التحمل،  قدرة على  استقاللية،  المسؤولية  المنافسة، تحمل  التفكير، حب  في 

السلبية،  المشاعر  عن  التعبير  التفوق،  دقة،  )سيطرة(،  تسلط  القرار،  اتخاذ  على  القدرة  المواجهة، 
العام/العمل في الحيز العام.

تعرف األنوثة بأنها مجموعة صفات تتحلى بها المرأة مثل: العاطفة، الحنان /محبة األطفال، طاعة،  •
تضحية، قناعة، تهذيب/إخالص، تواضع/الميل لخدمة اآلخرين، لطف / هدوء، حساسية، جمال، 

الحياء/محافظة على التقاليد، التعبير عن المشاعر السلبية، الخاص/العمل في المجال الخاص.
يتم  • مستقرة  مخططات  تعتبر  واألنوثة  فالذكوة  مبكرة،  سن  في  الجنسين  بين  التفرقة  األطفال  يتعلم 

استخدامها لتصنيف اآلخر/ األخرى ضمن تصنيفين رئيسيين هما الرجل والمرأة. ويتعلم األطفال 
وضع أنفسهم/ن في فئة النوع المناسب لهم/ن، وممارسة السلوكيات واألدوار المناسبة لجنسهم/ن، 
ثم تعديل السلوك ليتناسب مع المخطط المالئم للنوع البيولوجي، وغالبًا ما تتسق هذه التصورات مع 

التوقعات لسلوك اآلخر/ى. 
الصورة النمطية: هي صورة شديدة التبسيط للعالم تجعل الفرد يرى العالم أو أي من مكوناته بشكل  	

مفهوم وله معنى أكثر مما هو عليه في الواقع. ويعرفها بعض الباحـثين بأنهـا رأي ثابت ذو طبيعة تقيمية 
وتعميمية، بالغ البساطة يشير إلى فئة من الناس ) قومية، ديانة، جنس، جماعة معينة.. الخ ( متجاهاًل 
الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغييره في معظم األحيان«. وتستخدم الصورة النمطية 
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كجزء من مخططات schemas التي تستخدم بدورها كأطر معرفية تفسر لنا العالم من حولنا وتوجه 
سلوكنا، وتكون تصورتنا عن اآلخر/اآلخرى، الذي/التي نتعامل معها. بذلك يمكننا التنبؤ بسلوك 

أي منهما.
الذكور  	 من  كل  خصائص  حول  باإلجماع  عليها  االتفاق  تم  التي  المعتقدات  من  منظمة  مجموعة 

مقابل  األبيض  والمرأة،  كالرجل  متقابالت  في  واألشخاص  األشياء  تنميط  يتم  حيث  واإلناث. 
األسود، مما يجعل اإلطار المعرفي االجتماعي حول األشياء واألشخاص ينقاد نحو توقعات مختلفة 
النمطية إلى  التصورات والصور  للتغيير. وتتحول هذه  النمطية مقاومة  للسلوك، مما يجعل الصورة 

التمييز على مستوى السلوك.
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مفاهيم النوع االجتماعي

Gender )الجندر )النوع االجتماعي

منه/ا، هذه االختالفات  الحياة كل  والرجال عبر دورة  النساء  بين  االجتماعية  إلى االختالفات  يشير 
واألدوار  االختالفات  الثقافة،  جذور  في  متأصلة  مختلفة  وأوضاع  ظروف  في  تعلمها  يتم  االجتماعية 

االجتماعية تتغير عبر الزمان وتتنوع عبر الثقافات وحتى ضمن الثقافة الواحدة. 

Gender mainstreaming مأسسة النوع االجتماعي

وتوفير  التشريعات،  وسن  واآلليات  الهياكل  وخلق  والبرامج،  والخطط،  السياسات،  بذلك  ونعني 
الموارد وكل التدابير الرامية إلى تعزيز العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

Gender gap الفجوة الجندرية

الصحة،  التعليم،  والبنات في كل من:  والرجال واألوالد  النساء  بين  الفروقات  أو  تقيس االختالف   
فرص الحصول على الموارد والخدمات. ويعتبر مؤشرًا لقياس التوازن الجندري في أي مؤسسة.

Gender Sensitivity :الحساسية الجندرية

 ينسب إلى الرغبة والقدرة على إدراك القضايا الجندرية القائمة والفجوات والالمساواة الجندرية، ثم 
إدماج ذلك في البرامج واالستراتيجيات واإلجراءات. وعدم التحيز لصالح جنس على آخر فيما يتعلق 

بتنميط الصفات، واألدوار، المهن، والمكانة االجتماعية، وحكرها على جنس معين.

Gender stereotype :الصورة النمطية
الذكور  • من  كل  خصائص  حول  باإلجماع  عليها  االتفاق  تم  التي  المعتقدات  من  منظمة  مجموعة 

واإلناث.
مما  • األسود،  مقابل  األبيض  والمرأة،  كالرجل  متقابالت  في  واألشخاص  األشياء  تنميط  يتم  حيث 

للسلوك،  ينقاد نحو توقعات مختلفة  المعرفي االجتماعي حول األشياء واألشخاص  يجعل اإلطار 
مما يجعل الصورة النمطية مقاومة للتغيير.

تتحول هذه التصورات والصور النمطية إلى التمييز على مستوى السلوك: •

. discrimination تمييز attitude اتجاه stereotype صورة نمطية
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action سلوك prejudice تعصب conception تصورات ومفاهيم

:Equality Vs Equity )المساواة مقابل العدالة )االنصاف

المساواة: تشير إلى التشابه والمساواة في المعاملة القانونية لألفراد )الدستور( والمساواة الموجودة 
في النصوص اإللهية، وهي أساس االحقوق.

من  واحدة  أنها  العمل  إلطار  وفقًا  والمنافع  والفرص  للموارد  العادل  التقسيم  إلى  تشير  العدالة: 
اإلجراءات التي تتبع لوصول إلى المساواة، لكن ليست الوحيدة. اإلنصاف)العدالة( قابلة للقياس وتظهر 
العدالة  أن  يعني  هذا  المؤسسات،  داخل  المساواة  من  بدالً  تستخدم  العدالة  أن  تبين  والتجربة  التكافؤ، 
اكتشاف  يجري  أن  دون  الرجال  لشروط  وفقًا  المؤسسات  في  النساء  دخول  عند  المساواة  مبدأ  تقوض 
المساواة أو االستفادة منها، غالبًا ما ينظر إلى العدالة على أنها شيء مستحسن واألساس في الحق هي 

المساواة.

تعميم المساواة الجندرية: هو عملية ضمان وصول أو )سيطرة( النساء والرجال على الموارد وفوائد 
ومنافع التنمية، ومواقع صنع القرار في جميع مراحل التنمية، الهدف هو تيسير الجهات المعنية والمسؤولة 

للدمج اآللي تبعًا لمصالح النساء والرجال في كل مراحل التنمية بدءًا من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم.

:Gender analysis التحليل الجندري

يشير إلى الطرق والمناهج المتنوعة والمستعملة في فهم وتقييم االختالفات في حيوات النساء والرجال، 
بنات وأوالد والعالقات بينهم/ن ووصلوهم/ن إلى الموارد والفرص، وأيضًا نشاطاتهم/ن والقيود التي 
يواجهونها كل فئة على حدة، هو تعريف لألدوار والمسؤوليات المختلفة التي تقوم بها النساء والرجال، 

البنات واألوالد في األسرة والمجتمع، في جميع المجاالت االقتصادية، السياسية، االجتماعية.

التحليل الجندري يجعل األمور أدناه مرئية: 
االحتياجات المختلفة، األولويات، القدرات، الخبرات، االهتمامات، وآراء النساء والرجال، البنات  	

واألوالد.
من يصل أو يسيطر على الموارد، الفرص، السلطة. 	
من يفعل ماذا ولماذا ومتى. 	
من المرجح أن يستفيد و/أو يخسر من المبادرات الجديدة. 	
االختالفات الجندرية في العالقات االجتماعية. 	
األنماط والمستويات المختلفة لمشاركة النساء/الرجال والبنات/األوالد في النواحي االقتصادية،  	

السياسية، االجتماعية، والقانونية.



161

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

حياة النساء والرجال ليست متشابهة ودائمًا تعتمد على عوامل أخرى أكثر من عامل )الجنس( مثاًل  	
العمر، اإلثنية، العرق، المستوى االقتصادي.

 Gender needs :احتياجات النوع االجتماعي

هي االحتياجات المنبثقة من االختالفات النسبية ألدوار الرجل والمرأة في المجتمع، وطبقًا لتقسيم 
العمل السائد وتنقسم هذه االحتياجات إلى احتياجات عملية واحتياجات إستراتيجية.

 :Gender Practical Needs االحتياجات العملية

هي احتياجات تخص فئة محددة من النساء وهى استجابة الحتياجات النوع المتصلة بالحياة اليومية 
من غذاء ومسكن ودخل..الخ، والتي يمكن أن تلبي في األمد القصير وتنبثق من التقسيم النوعي للعمل 
السائد في المجتمع وال تؤدي إلى تغيير األدوار التقليدية للنوع السائدة وبالتالي قد ال يتطلب تغييرًا في 

السياسات واإلستراتيجيات المطبقة.

 Gender Strategic Needs :االحتياجات اإلستراتيجية 
العالقات  في  تغيير  على  تدل  أنها  حيث  الطويل  األمد  في  تلبي  النساء  لمعظم  عامة  احتياجات  هي 
العمل والحقوق  والمساواة في  والعدالة  والثقة  الوعي  زيادة  إلى  المجتمع وتؤدي  السائدة في  التقليدية 
المرأة  احتياجات  تلبي  العملية  االحتياجات  فإن  ذلك  على  وبناًء  والرجل.  المرأة  بين  والسلطة  والقوة 
في الحياة اليومية فيما يتصل بالغذاء، المسكن، الدخل، الصحة،... الخ. فهي احتياجات قصيرة األجل 
يختص  فيما  أما  مشاركة،  منها  أكثر  منتفعة  المرأة من خاللها  وضع  يكون  النساء  من  محددة  فئة  تخص 
باالحتياجات اإلستراتيجية للنوع اإلجتماعى فإنها تؤدي إلى زيادة الوعي والثقة بالنفس وتدعيم المكانة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية للنوع االجتماعى عن طريق التعليم والتدريب المهني مما يؤدى إلى 
تحقيق تمكين واستقالل المرأة وتلبية االحتياجات طويلة األجل. وبناًء على ما سبق فإن تلك االحتياجات 

)إلستراتيجية( تعتبر عامة لمعظم النساء.

»Women in Development »WID :المرأة في التنمية

 هو منهج في التنمية يركز على النساء ويهدف إلى تضمين النساء في التنمية، المنهج ال يتصدى إلى 
الفوائد المرجوة من مشاركة المرأة في التنمية.

»Gender and Development« GAD الجندر والتنمية

االجتماعية  العالقات  إلى  النساء كمجموعة،  التركيز على  إلى تحويل  يدعو  التنمية  في  المنهج   هذا 
المحددة بين الرجال والنساء، فهو يركز على العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي 

تحدد كيف أن الرجال والنساء يحققون/ن أفضل مشاركة وفائدة من عملية التنمية.
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العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
الزمن ـ ساعتان

المقدمة: 
إن مبدأ االعتداء على األنثى هو حصيلة لمجموعة من المواقف والعادات والقيم الراسخة في المجتمع 
حول العالقة طبيعة بين المرأة والرجل وطبيعة دورها في الحياة وطبيعة قدرتها مقارنة بقدرات الرجل، 
وتعمل هذه القيم والمواقف على األساس توفير للتوجه اإلدراكي نحو العنف فالمواقف التقليدية التي 
تعد المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي تعمل على تكريس لشائعة الممارسات التي تنطوي على العنف 
القوالب  هذه  تعمل  كما  فيها،  التحكم  أو  المرأة  حماية  أشكال  من  شكاًل  بوصفه  تبرره  والتي  واإلكراه 
القوى غير  العنف مظهر من مظاهر  الرجل ويمثل  المتكافئ لمركز  المراة غير  النمطية على تعزيز مركز 
المتكافئة بين الرجل والمرأة سواء في الحياة العامة أو الخاصة أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت في 
العراقية للعنف الذى يمارس عليها واعتبار  العراق حول ظاهرة العنف ضد المرأة ضعف إدراك المرأة 
ذلك حقًا من حقوق الرجل مما يشكل عائقًا أمام الجهود الرامية لمناهضته ويؤدي إلى تعزيز وإعادة إنتاج 
الكثير من  النساء ال يعرفن  % من   55 التنشئة األسرية، إن نسبة  العنف من خالل  تبرر  التي  الثقافية  القيم 
السلوكيات المصنفة عالميًا بأنها عنف وال يفهمها على أنها عنف وأن المرأة العراقية موقف من العنف 
الموجه ضدها لم يتغير ما بين عامي 2006ـ  2011 إذ حافظ موقف النساء من العنف الزوجي على المستوى 

وبقيت نفسه نسبة 59 % من النساء توافق على ضرب الزوج لزوجته ألي من األسباب.)1(

À الوقت: ساعتان
& المواد المطلوبة: فلب جارت، أقام، شاشة عرض

? المنهجية: عصف ذهني، مجموعات عمل، عرض فيلم أو دراسة حالة.
 الهدف: 

ü  .1التعرف على مفهوم العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ضمن المواثيق الدولية
ü  اإلدراك بأن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف القائم على أساس النوع

االجتماعي.
ü  ،التعرف على مفهوم العنف الرمزي ومدى خطورته في إعادة إنتاج الممارسات العنيفة ضد النساء

وارتباطه بمفهوم التميز وثقافة العنف ضد النساء.

)1(  العنف ضد املرأة يف العراق: اإلشكاليات واخليارات، اللجنة الوطنية للسياسات السكانية يف العراق، صندوق األمم املتحدة 
للسكان ـ مكتب العراق.
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1 ـ 2 العنف القائم على أساس النوع االجتماعي: ماذا نعني به وكيف عرفته المواثيق 
الدولية؟

× الوقت: 30 دقيقة.	

× كتابة مفردة العنف على لوح الفلب جارت أو على سايد البوربوينت، وسؤال المتدربين/ات حول تعريفهم 	
الخاص للعنف بشكل عام والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة ومفهوم ثقافة 

العنف ضد النساء.

× بعد سماع إجابات المتدربون/ات يتم عرض التعاريف على شاشة العرض ومناقشة أهم النقاط التي ركزت 	
عليها تعاريف الدولية والتركيز على التنويه الموجود في التعاريف بكون العنف هو ظاهرة عالمية واصبحت 

مؤخرًا ضمن الجرائم ضد اإلنسانية.

× يعرض/يقرأ الميسر/ة بعض األراء واألفكار النمطية حول طبيعة العنف ضد المرأة، ويطلب من المتدربين/	
ات إعطاء ارائهم/ن حولها ومدى صحتها في الحياة الواقعية أو بكونها تعطي المبرر لاستمرار العنف ضد 

المرأة والعنف األسري. هذه بعض األمثلة من تلك األفكار واآلراء: 

ý .تقع حوادث العنف فقط في المجتمعات الفقيرة، ولدى األسر غير المتعّلمة

ý .إّن المعنِّفون ھم حتمًا أشخاص لديهم اضطراب نفسي

ý .العنف ھو نتيجة فقدان الّسيطرة على األعصاب

ý .المرأة غالبًا ما تستفّز الرجل ليقوم بضربها

ý .المرأة التي تتعرض للضرب ألن لديها ميول مازوشّية

ý .إّن األطفال الذين يشهدون حوادث العنف الزوجي يصبحون بأنفسهم في الكبر معنِّفين

ý .العنف الزوجي مشكلة خاصة تخص الزوجين فقط

ý .التحرش يحدث ألن النساء يلبسن، يتصرفن، يمشين بطريقة معينة تشجع على التحرش

ý .شرب الكحول يسّبب العنف

ý .الرجل ال يعتدي على زوجته الحامل

ý .إّن استخدام العنف مع رجل عنيف يوقفه عند حّده

× تناقش اآلراء المقدمة من المدربين/ات وتلخص من الميسر/ة بأن العنف ليس له مبرر بأي شكل من 	
األشكال، ألنه نتيجة اختال موازين القوى بين أطراف العاقة، وحينما تتغيير هذه الموازين تتغيير المعادلة، 
فقد يصبح الرجال العنيف مع زوجته معنف من قبل رب العمل دون أن تكون لديه القدرة لرد العنف بسبب 

عاقات السلطة المتفاوت بينهما بامتاك رب العمل السلطة والنفوذ الكافيين لتوجيه العنف لمن هم أقل 
سلطة منه. 

تعريف العنف: هو كل السلوكيات والممارسات التي تستند على استغالل قوى مادية أو رمزية من  ـ 1
طرف ما من أجل الحاق آالم وأضرار بطرف آخر، قصد إضعافه وإخضاعه. ويظهر في أفعال أو أقوال 
أو تصرفات تقترن باالكراه والضغط والسيطرة، تصدر عن أفراد أو مؤسسات تجاه أفراد آخرين داخل 

المجتمع فتحدث لهم أضرار مادية ومعنوية.
عرفت منظمة الصحة الدولية العنف بأنه: االستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية أو القدرة، سواء بالتهديد  ـ 2
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أو االستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي 
إلى حدوث )أو رجحان حدوث( إصابه أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان. يمّثل 
العنف الممارس ضد المرأة ـ سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي 

الممارس ضدها ـ إحدى المشكالت الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق اإلنسان.
عرفت منظمة الصحة الدولية العنف المنزلي )Domestic violence( أنه كل عنف يقع في إطار العائلة  ـ 3

ومن قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو والية أو عالقة بالمجني عليه ويدخل في هذا اإلطار 
العنف العائلي، إذ يندرج ضمن نمط العنف بين األشخاص كشكل من أشكال العنف الذي يمارس 

ضمن إطار المنزل. 
أن  ـ 4 أو يرجح  الجنس ويترتب عليه،  إليه عصبية  المرأة: »أي فعل عنيف دفع  العنف ضد  تعبير  يعني 

يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أوالنفسية، بما في ذلك 
التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة 

العامة أو الخاصة«.
كما نوه اإلعالن العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن »هذا العنف قد  ـ 5

يرتكبه مهاجمون من كال الجنسين أو أعضاء في األسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها«.
العنف الرمزي: وهو يختلف عن العنف المادي الملموس بل هو مستتر يقوم ويتأسس بواسطة انخراط  ـ 6

المعنفين )كفئة مهيمن عليها( في نشر وترويج تصورات المعنف، هو أن تشترك الضحية وجالدها في 
نفس التصورات عن العالم ونفس المقوالت والتبريرات، وأن يعتبرا معًا بنى الهيمنة من المسلمات 

والثوابت. 
التمييز هو عنف، بل هو مؤسس للعنف كما يعتبر العنف آلية محافظة على التمييز؛ ألنه ال يستهدف  ـ 7

ملكية اآلخر بل يستهدف ماهية اآلخر، أي ليس إعتداء على ما يملكه اآلخر بل نفي لجوهر اإلنسان 
وللمبدأ المؤسس للحياة االجتماعية وهو مبدأ المساواة.

القيم والصور والرموز  ـ 8 الفعلية والخطابية، وكل  الممارسات  به كل  النساء: يقصد  العنف ضد  ثقافة 
التي تفضي إلى العنف ضد النساء، أو التشجيع عليه أو تفضي إلى استبطان العنف والدفاع عنه من 
القانون لفرض  إلى سلطة  اللجوء  الصمت عنه وعدم  أو تشجيع ضحاياه على  أنفسهن،  النساء  قبل 
العقاب على المعتدي. فثقافة العنف ضد النساء هي التي تجعل الناس يعتقدون أن العنف ليس عنفًا، 
وهي التي تسمي العنف بمسميات أخرى، وهي حماية المرأة، أو تهذيبها أو الدفاع عن الشرف، فثقافة 
العنف هي التي تجعل النساء والرجال ال يعتبرون العنف عنفًا، وهي التي تنتج احتقارًا منظمًا للمرأة 

ولجسدها، وحدًا لحريتها وطموحاتها.

http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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1 ـ 3 أشكال العنف وأنواعه: 

× الوقت: 30 دقيقة	

× يقوم الميسر/ة بتوضيح بعض الحقائق حول أشكال وأنواع العنف القائم على أساس النوع 	
االجتماعي وباألخص العنف ضد المرأة

× يقوم الميسر/ة بعرض فيلم قصير عن أشكال العنف ضد المرأة )باإلمكان اإلستعاضة عن الفيلم 	
بدراسة حالة تحوي أشكال العنف المختلفة( على المتدربين/ات.

× تقسيم المتدربين/ات إلى أربع مجموعات حسب أشكال العنف المستخلصة من الفيلم، وهي العنف 	
الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي، والعنف االقتصادي.

×  التوصل من خال المناقشة بين المتدربين/ات إلى ذكر أشكال أخرى من العنف تعرضوا له 	
بشكل مباشر أو ألحد أفراد عائلته/ها أو المجتمع المحلي الذي يعيشون/ن فيه، يفضل ذكر أمثلة 

ألشخاص حقيقيون/ات لكن بدون ذكر أسماء الشخصيات.

× يطلب الميسر/ة من المجموعات أن تأخذ كل مجموعة مرحلة عمرية من مراحل دورة حياة المرأة، 	
وتقوم كل مجموعة بتحديد أشكال العنف التي توجه للمرأة من مرحلة ما قبل الوالدة والطفولة 

ومرحلة المراهقة والنضوج وصواًل إلى مرحلة الشيخوخة. 

× عرض نتائج عمل المجموعات.	

× تلخيص محتوى النشاط من قبل متطوعين/ات من المتدربي/ات والتركيز على أن هناك العديد من 	
أشكال العنف تختص فيها الفتيات والنساء تختلف عن األوالد والرجال.

هناك مجموعة متنوعة من أشكال العنف ضد المرأة:
أخرى  • أداة  أي  أو  السالح  استخدام  أو  الجسدية  للقوة  القصدي  االستعمال  وهو  الجسدي:  العنف 

مؤذية، من أجل إيذاء المرأة وإصابتها. ويشمل الصفع، اللكم، السحل، التهديد بالسالح.
العنف الجنسي: عرفت منظمة الصحة الدولية العنف الجنسي بأنه: يعني أي عالقة جنسية، أو محاولة  •

إلى االتجار  ترمي  أعمال  أّية  أو  تمهيدات جنسية،  أو  تعليقات  أّية  أو  للحصول على عالقة جنسية، 
بجنس الشخص أو أعمال موّجهة ضّد جنسه باستخدام اإلكراه يقترفها شخص آخر مهما كانت العالقة 
القائمة بينهما وفي أّي مكان. ويشمل العنف الجنسي االغتصاب، الذي ُيعّرف بأّنه إدخال القضيب، أو 
أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج باإلجبار أو اإلكراه. العنف الممارس 
من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتهج ضمن عالقة معاشرة يتسّبب في حدوث ضرر جسدي 
النفسي  واإليذاء  القسرية  الجنسية  والعالقات  الجسدي  االعتداء  ذلك  في  بما  نفسي،  أو  جنسي  أو 

وسلوكيات السيطرة.
العنف النفسي: ينطوي على السيطرة على المرأة أو عزلها أو إذاللها أو إحراجها، ويشمل التعرض  •

للسب أو الشعور باإلهانة/اإلذالل أو التقليل من القدر أمام اآلخرين، والتهديد أو التخويف بطريقة 
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مقصودة مثل )الصراخ أو قذف األشياء، التهديد بالطالق، السيطرة على السلوك، المنع من الخروج 
من المنزل )زيارة األهل، العمل، تلقي الرعاية الصحية(.

العنف االقتصادي: يشير العنف االقتصادي إلى منع المرأة من الحصول على الموارد األساسية أو  •
التحكم بها.

مراحل العنف ضد المرأة: أحيانًا ما يبدأ العنف ضد النساء مع البدايات المبكرة للحياة ويستمر في  •
مرحلة الطفولة وخالل الزواج وعند التقدم بالعمر: 

أو  • اإلناث  قتل  الذكور،  تفضيل  أساس  على  المبني  االجهاض  في  وتتمثل  الوالدة:  قبل  ما  مرحلة 
اإلهمال في الرعاية.

مرحلة الطفولة: تتعرض الفتيات الصغيرات إلى مستويات أعلى من االنتهاكات مقارنة باألوالد، بما  •
المرحلة  فيها للضبط سلوكهن في  المبالغ  الصارمة  التغذية وختان اإلناث والمعاملة  في ذلك سوء 
المبكرة من حياتهن، واالنتهاك الجنسي )بما في ذلك اإلكراه على ممارسة البغاء واألفعال اإلباحية( 

وممارسة العنف ضد الفتيات في المدارس وتزويج الصغيرات والتسول.
تستمر أشكال العنف الموجه ضد الفتاة المراهقة كاإلكراه على الدعارة أو الزواج المبكر وممارسة  •

االنتهاكات النفسية واالغتصاب.
مرحلة النضوج )المرحلة اإلنجابية(: وتشمل أشكال العنف التي توثر على الصحة اإلنجابية )اإلجبار  •

على الحمل( العنف الذي يمارسه الزوج ـ االغتصاب الزوجي، الحرمان من الدراسة العمل.
مرحل التقدم بالسن: وتشمل أشكال العنف واإلساءة الموجهة للمرأة المسنة. •
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1 ـ 4 مواجهة التحيز والتمييز: 
مقدمــة: فهــم التحيــز والتمييــز علــى أســاس الجنــس والتمركــز الثقافــي هــو جــزء مهــم فــي التعليــم فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان. هــذه األشــكال مــن االســتبعاد هــي فــي األســاس مظاهــر المشــكلة المركزيــة مــن الحرمــان مــن الكرامــة 
اإلنســانية التــي تجعــل أنــواع مختلفــة ممكــن مــن التمييــز، الســيما ضــد النســاء والفئــات األخــرى التــي تعانــي مــن التمييــز 

العرقــي والدينــي وغيرهــا مــن الفئــات.
الزمن: 30 دقيقة

الهدف: 
o .التعرف على معنى التعصب، والتمييز
o  معرفــة األفــكار واآلراء الخاصــة بالثقافــة العراقيــة حــول التعصــب ضــد المــرأة وكيــف تعطــي التبريــر

الســتمرار التمييــز ضدهــا.
o .التوصل إلى معرفة استخدام مقاربة حقوق المرأة اإلنسان في الكشف عن مظاهر التمييز ضدها

الخطوات: 
× يكتــب الميســر/ة كلمــة تعصــب وكلمــة تمييــز علــى ورق الفلــب جــارت، ويبيــن أن التعصــب يرتبــط 	

ارتباطــَا مباشــرًا مــع التمييــز.
× يوجــه الميســر/ة ســؤال إلــى المتدربيــن/ات عــن أحساســهم/ن بوجــود تعصــب اتجــاه النســاء فــي العــراق 	

أو أي جماعــة أو فئــة أخــرى فــي المجتمــع العراقــي، يســمح لمداخــات قصيــرة وبــدون نقــاش.
× يشــرح الميســر/ة معنــى كلمــة التعصــب بأنــه: الــرأي الســائد تجــاه أفــراد ينتمــون إلــى مجموعــة اجتماعيــة 	

ســاءة وتفســير وبــل وتجاهــل الوقائــع  معينــة حيــث ينحــو األفــراد المتعصبــون/ات إلــى تحريــف وتشــويه واإ
التــي تتعــارض مــع آرائهــم/ن المحــددة ســلفًا. فقــد يعتقــد الشــخص المتعصــب بــأن جميــع األفــراد المنتميــن 
إلــى جنــس معيــن )النســاء( أو ســن أو إثنــي أو دينــي فــي مجتمــع مــا بأنهــم/ن غيــر مســتقرون/ات 
عاطفيــًا أو كســالى أو أغبيــاء أو عنيفــون/ات. فهــو تعصــب أعمــى لعقيــدة أو رأي أو مشــاعر جارفــة 
نحــو شــيء معيــن. التعصــب يأتــي مــع الغلــو فــي التعلــق بشــخص أو عقيــدة أو فكــر أو رأي بحيــث 
ال يــدع مكانــًا للتســامح، وقــد يــؤدي إلــى العنــف، التعصــب ســواء أكان إيجابيــًا أم ســلبيًا فهــو موقــف 
عاطفــي صــارم تجــاه جماعــة مــن النــاس، وبالتالــي فــإن التعصــب ال ينطــوي علــى حكــم مســبق فحســب، 

إنمــا ينطــوي علــى ســوء هــذا الحكــم.
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أمــا التمييــز فهــو: ينطــوي علــى أفعــال وغالبــًا مــا تســتند إلــى قواعــد غيــر عادلــة. وتســتند أفعــال التمييــز علــى 
التعصــب، يحــدث حينمــا تعتبــر مجموعــة مــا )عــادة مــا تكــون هــي المســيطرة( نفســها أفضــل مــن المجموعــة 
األخــرى، ولهــا الحــق بإنــكار حقــوق اإلنســان األساســية، وتأخــذ علــى عاتقهــا الســعي إلــى منــع إعطــاء 
ــًا إلــى العــزل، هــذه  الجماعــة مــن الحصــول علــى االمتيــازات والتســهيات ومــوارد المجتمــع، ويصــل أحيان
األفعــال تتــم بمقتضــى القانــون أو ضغــوط العــرف االجتماعــي. لذلــك التمييــز يولــد االســتغال واالضطهــاد، 

ويعــاد انتاجهــا عبــر العــرف والتقاليــد ورغــم صعوبــة تغييرهــا إال أن ذلــك ليــس مســتحيًا. 
النزعــة التمييزيــة الجنســية )التمييــز ضــد المــرأة( تنطــوي علــى عــدد كبيــر مــن األقــوال النمطيــة وأشــكال 
الســلوك التــي تظهــر فــي صــورة معاملــة متحيــزة لإلنــاث فــي المجتمــع. النزعــة التمييزيــة الجنســية )التمييــز 
ضــد المــرأة( هــي مــن أكثــر أشــكال التعصــب التــي حظيــت باهتمــام الباحثيــن/ات بعــد النزعــة العنصريــة.

الفرق بينهما أن النزعة التمييزية ضد المرأة ال توجد مســاحة اجتماعية بين الرجل والمرأة مثلما هو الحال 
مــع النزعــة العنصريــة، حيــث تعيــش المــرأة فــي إطــار عاقــات حميميــة مــع الرجــل الــذي يمثــل الجماعــة 

المسيطرة.
× يقســم الميســر/ة المتدربيــن/ة إلــى مجموعــات عمــل طنانــة ويســأل عــن مظاهــر وأشــكال التعصــب 	

والتمييــز الموجــودة فــي الحيــاة اليوميــة ضــد المــرأة فــي العــراق فــي المجــال الخــاص )البيــت( والمجــال 
العــام )المجتمــع(.

× يعطــي الميســر/ة المؤشــر الــذي تقــوم علــى أساســه المجموعــات برصــد أشــكال التعصــب والتمييــز 	
الثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي هــو: مقاربــة حقــوق المــرأة اإلنســان مــع هــذه األشــكال، فحيثمــا يوجــد 

انتهــاك لهــذه الحقــوق هنــاك أفــكار تعصــب مســبقة ترجمــت إلــى تمييــز.
× عمل تلخيص لآلراء المطروحة من المتدربين/ات من قبل متطوعين/ات.	
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الخصوصية مقابل حق مناهضة العنف األسري:
الوقت: 30 دقيقة.

الهدف: 

o .رفع الوعي واالهتمام حول العنف ضد المرأة باعتباره انتهاك لحقوق اإلنسان

o .فهم كيف استخدمت فكرة الخصوصية لعرقلة حقوق اإلنسان/ة للمرأة

o .تطوير مهارات الرصد والمدافعة للحد من العنف األسري

الخطوات: 

× يوضــح الميســر/ة الخطــوط العريضــة حــول حقــوق الخصوصيــة مقابــل قضايــا العنــف األســري، ي/تطلــب اآلراء 	
المتدربيــن/ات حــول الموضــوع، ومــن ثــم ماحظــة التطــورات الجديــدة منــذ إصــدار اإلعــان العالمــي لمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة 1993، وأيضــًا الســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي العــراق )2013 

ـ 2017(. قانــون العنــف األســري العراقــي.

× مداخــات الميســر/ة: قانــون العنــف األســري فــي كل المجتمعــات هــو قانــون ضعيــف، وهــو عــادة مــن »صنــع 	
الرجــل« الشــرطة فــي جميــع أنحــاء العالــم تتــردد فــي التدخــل فيمــا يســمونه »عاقــات خاصــة«، أغلــب القوانيــن 
الجنائيــة فــي البلــدان ال تضــع أحكامــًا تجــرم العنــف المرتكــب ضــد المــرأة فــي المنــزل، معظــم القوانيــن تــرى أن 
المشــكلة هــي تنافــس بيــن طرفيــن متنافســين لديهمــا قــوة وســلطة متســاوية )فــي حيــن أن هــذا ليــس الحــال، الرجــل 
المعتــدي عــادة لديــه قــوة أكبــر فــي نواحــي كثيــرة، اقتصاديــة واجتماعيــة وحتــى مــن الناحيــة القانونيــة(، القضــاة 
مــن جانــب آخــر يعتبــرون ضــرب الزوجــة هــو جــزء طبيعــي مــن الحيــاة األســرية المليئــة بالمشــاحنات. المــادة 
ـ )41( مــن القانــون العراقــي رقــم 111 لســنة 1969: ـ ال جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمااًل لحــق 
مقــرر بمقتضــى القانــون ويعتبــر اســتعمااًل للحــق: ـ تأديــب الــزوج لزوجتــه... فــي حــدود مــا هــو 

مقــرر شــرعًا أو قانونــا أو عرفــًا.
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× يطلب الميسر/ة من المتدربين/ات أن يقرأوا هذه القصة عن فتاة تدعى آية: 	
آيــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر 15 خمــس عشــرة ســنة، تقيــم مــع عائلتهــا فــي منطقــة الحريــة، تركــت المدرســة عندمــا كانــت بصــف 
الخامــس االبتدائــي، بســبب األوضــاع األمنيــة الســيئة، ولــم ترجــع لمدرســتها ألن األهــل ارتــأوا أن تبقــى فــي البيــت لمســاعدة أمهــا 
فــي شــؤون البيــت، طلبــت مــن أبيهــا أن ترجــع للمدرســة، لكنــه رفــض بحجــة أن األوضــاع األمنيــة مــا زالــت غيــر مســتقرة، لــم 
تعيــد آيــة الطلــب علــى أبيهــا ألنــه دائــم العصبيــة فــي البيــت، وفــي أحيــان كثيــرة يضــرب والدتهــا علــى أبســط األشــياء، فــي إحــدى 
المــرات ضــرب والدتهــا وصاحــت مســتغيثة بآيــة، فمــا كان مــن آيــة إال أن هرعــت لجيرنهــا تطلــب الشــرطة لمســاعدة والدتهــا، إال 
أن الشــرطة رفضــت التدخــل بحجــة أن هــذه مشــاجرة عائليــة، ولــو كان األمــر جــدي لكانــت والدتــك هــي مــن ســوف تتصــل. لمــا 
رجعــت آيــة للبيــت قــام األب بضربهــا بقــوة علــى بطنهــا أدى إلــى أصابتهــا ونقلــت آيــة للمستشــفى، نجــت آيــة لكنهــا ســوف تعانــي 

مــن مشــاكل فــي الكلــى لبقيــة حياتهــا.
يطلب الميسر/ة من المتدربين/ات االنقسام إلى مجموعات ومناقشة األسئلة التالية: 

 لــو كنــِت علــى ســبيل المثــال باحــث/ة اجتماعيــة فــي إحــدى مراكــز اإليــواء للنســاء المعنفــات، وجــاءت آيــة تطلــب المســاعدة، مــاذا 
تقــول لهــا؟ هــل تســال المحامــي هــل تســتطيع آيــة رفــع قضيــة عنــد الشــرطة ضــد والدهــا؟ لمــاذا تســتطيع أن تشــتكي عنــد الشــرطة 
ولماذا ال تســتطيع؟ كيف تعتقد/ن أن ضابط الشــرطة وموظفي المحاكم ســوف يســتجيبون/ن للقضية؟ ولماذا؟ هل تعتقد/ن أن 
آيــة لــو كانــت أصيبــت بجــروح خطيــرة، مــن الممكــن أن تنقــل القضيــة خــارج مجــال »الخصوصيــة« إلــى قضيــة اعتــداء إجرامــي؟ 

كيــف يمكنــِك فــرز حقــوق الخصوصيــة المتضمنــة هنــا وحقــوق المــرأة فــي التحــرر مــن العنــف؟. 
× يذكــر الميســر/ة المتدربيــن/ات أنــه فــي عــام 1994 اســتجابت األمــم المتحــدة أخيــرًا باعتبــار العنــف ضــد المــرأة 	

هــو قضيــة حقــوق اإلنســان، واســتجابت الــدول بوضــع بعــض اآلليــات والقوانيــن للحــد مــن العنــف )كالســتراتيجة 
الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي العــراق وقانــون العنــف األســري العراقــي2013 ـ 2017(، وضعــت 
األمــم المتحــدة مقــرر خــاص حــول العنــف ضــد المــرأة، أو بمــا يعــرف مكتشــف الحقائــق العالمــي، وظيفته/هــا هــو 
تقديــم تقريــر إلــى األمــم المتحــدة، بشــأن مــدى انتشــار مشــكلة العنــف مــن بلــد إلــى آخــر، ومــا الــذي مــن الممكــن 
عملــة حيــال ذلــك. مــاذا كنــت ســوف تقــول لذلــك الموظــف إذا جــاء يســألِك حــول مشــكلة العنــف األســري ضــد 

النســاء؟ ومــا يمكــن عملــه للتخفيــف والحــد مــن العنــف؟
× االطــاع علــى المــادة 1 مــن اإلعــان العالمــي بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 1993، والمــادة 4 فقــرة 	

د ـ ه 
× عمل ملخص للجلسة من قبل متطوعين/ات من المتدربين/ات.	



171

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

ملخص الجلسة: 

العنــف ضــد المــرأة مظهــر مــن مظاهــر القــوى غيــر المتكافئــة بيــن المــرأة والرجــل عبــر التاريــخ أدت إلــى هيمنــة الرجــل 
علــى المــرأة وممارســة التمييــز ضدهــا، عبــر تبريــرات ثقافيــة واجتماعيــة، أدت إلــى الحيلولــة دون نهــوض المــرأة نهوضــًا 
كامــًا، يحــدث العنــف ضــد المــرأة فــي كل المجــاالت واألماكــن بــدءًا مــن العنــف األســري وصــواًل إلــى المجتمــع وعنــف 
الدولــة الــذي ترتكبــه أو تتغاضــى عنــه، فهــم الســياق العريــض الــذي ينشــأ منــه هــذا العنــف، ســياق التمييــز المنهجــي 
ضــد المــرأة، يســاعد فــي تحديــد عوامــل الخطــورة المتصلــة بــه، ومــن خــال الفرضيــة المركزيــة لتحليــل العنــف ضــد 

المــرأة فــي إطــار حقــوق المــرأة اإلنســان.
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الفئات المهمشة والضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة
مدة اجللسة: ساعتان ونصف 

التحضيرات الالزمة قبل الجلسة هي: 
كتابة أهداف الجلسة على ورق الفلب جارت أو على جهاز العرض. •
عرض أو كتابة التعاريف والمعلومات المطلوب مناقشتها على جهاز العرض أو الفلب جارت. •
التأكد من وجود إمكانية لعمل المجموعات داخل القاعة. •

À الوقت: 60 دقيقة

& المواد المطلوبة: فلب جارت، أقام، وشاشة عرض )اختياري(

? أهداف الجلسة: 

التعرف على مفهوم الشخص الضعيف ومفهوم الفئات المهشة والضعيفة ضمن سياقات مختلفة. -1

تعريف الفئات المهمشة من وجهة نظر حقوقية. -2

التعرف على الفئات المهمشة والضعيفة واألسباب التي جعلتها ضعيفة.  -3

رفع الوعي بوجود هذه الفئات ضمن أفراد المجتمع لمعرفة احتياجاتهم/ن وحماية حقوقهم/ُن. -4

1 ـ مقدمة: عصف ذهني حول مفهوم الفئات الضعيفة )5 دقائق(

1توجيــه ســؤال للمتدربيــن/ات عــن مفهــوم الشــخص الضعيــف/ة فــي ســياق الحيــاة اليوميــة. وكتابــة األجوبــة عــن ورق الفلــب 
جــارت، ثــم عــرض التعاريــف المختلفــة حســب الجهــة والمرجعيــة المســتخدمة للمفهــوم.

النص االصلى  المعنى  مصطلحات 

 Vulnerable
معرض للهجوم واألذى أما جسديًا أو 

نفسيًا 
لغة 

 Vulnerable غير حصين  عامة 

 Vulnerable، the المستضعفين ـ الضعفاء  قانونية 

 vulnerable
قابل للجرح أو االنجراح أو العطب 

معرَّض للهجوم 
مالية 

 vulnerable
َسِرْيُع التََّأثُّر ؛ ُعْرَضة قابل للتعرض ؛ 

مستهدف 
طبية 

 or group vulnerable populations
مجموعات متعرضة، أو مجموعات 

سكانية متًعرضة 
طبية 
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 orphans and vulnerable children األيتام واألطفال الضعفاء  األمم المتحدة 

 vulnerable population الفئة السكانية الضعيفة  األمم المتحدة 

 Vulnerable groups المجموعات الضعيفة  سياسية 

 Vulnerable معرض للهجوم  سياسية 

 groups Vulnerable فئة ضعيفة / معرضة للخطر  اجتماعية 

 Vulnerable هش ، ضعيف ، عرضة ل  اجتماعية 

ســؤال المتدربيــن تقديــم فهمهــم/ن حــول مفهــوم الفئــات الضعيفــة، كتابــة مداخاتهــم/ن علــى ورق الفلــب جــارت، دون مناقشــة 
اآلراء والمعلومــات المقدمــة منهــم، تحفيزهــم/ن علــى إعطــاء معلومــات أكثــر مــن خــال طــرح األســئلة، ومــن ثــم إعطــاء تعريــف 

لهــذه الفئــات مــن منظــور حقوقــي. عــرض التعاريــف علــى جهــاز العــرض ومناقشــة أســباب التركيــز علــى هــذه الفئــات. 

1 ـ 1 كيف ُنعرف الفئات المهمشة والضعيفة بشكل عام؟ وما التعريف الحقوقي لهم؟ لماذا 
التركيز على هذه الفئات؟

مفهوم الفئات الضعيفة مفهوم ملتبس نوعًا ما، لكن هناك إجماع على تقديم فهم مشترك على أنهم  •
للخطر،  معرضين/ات  يكونوا  أو  بسهولة،  والعاطفية  البدنية  لإلصابة  عرضة  تكون  التي  الفئات 
ويجدون/ن في كثير من األوقات صعوبة في ممارسة حقوقهم/ن اإلنسانية، ويعانون/ن من التمييز 
الفئة  الفقر واالستبعاد االجتماعي من باقي السكان، فهم/ن تلك  واالنتقادات ومعدالت أعلى من 
من الناس الذين يجدون/ن صعوبة في أن يعيشوا حياة كريمة ويفتقدون فرص التنمية بسبب الضعف 
والتهميش، نتيجة الممارسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية الضارة الموجودة بالمجتمع، فتحتاج 

إلى عناية خاصة لتجنب استغالل محتمل.
في لغة حقوق اإلنسان ويمكن تعريف الفئات الضعيفة بأنها مجموعات معينة من الناس الذين كثيرًا ما  •

يواجهون معاملة تمييزية، ويحتاجون إلى اهتمام وحماية خاصة من الدولة لتفادي االستغالل والبيئة 
الضارة.

ويرتبط مفهوم الضعف بشكل وثيق مع مفهوم السالمة الشخصية.  •
1 ـ عندما يكون األشخاص ضعفاء/يات، يصبح التحكم الذاتي بحياتهم/ن معرض لالنتهاك.

2 ـ تؤثرسلبًا على حقوقهم والسالمة الجسدية والنفسية والكرامة اإلنسانية. 
مفهوم الفئات الضعيفة والمحرومة هي قديمة قدم التاريخ البشري. فكل المجتمعات القديمة وحتى  •

واالذالل  التمييز  تشمل  مختلفة،  بطريقة  يعاملون/ن  الناس  من  قسم  يعيش  الحديث،  العصر  في 
والمضايقة والترهيب، من خالل عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وعرفية، تهدف هذه 
الممارسات التمييزية أبعاد هؤالء الناس عن المشاركة في األنشطة المهمة والرئيسية في المجتمع، 
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وحرمانهم/ن من الحياة والحرية، فضاًل عن ذلك أبقائها بمعزل عن الحياة العامة وتعطيل قدراتها 
االقتصادية والفكرية، تلبية لحاجات الفئات الغنية والمسيطرة في المجتمع.

توجيــه ســؤال إلــى المتدربيــن/ات حــول مــدى معرفتهــم/ن بأصنــاف الفئــات المهمشــة والضعيفــة، ومــن هــي الفئــة األكثــر عــددًا فــي 
المجتمــع العراقــي حســب تصوارتهــم/ن. كتابــة اإلجابــات علــى ورق الفلــب جــارت. ثــم توزيــع المتدربيــن/ات علــى حســب عــدد 

المجوعــات التــي صنفــت مــن قبــل المتدربيــن/ات علــى انهــا فئــات ضعيفــة ومهمشــة، ومناقشــة األســئلة التاليــة:
ü لماذا تعتبر هذه الفئة من وجهة نظرك/ِك فئة ضعيفة؟
ü كيف تختلف الفئات الضعيفة في العراق عن غيرها في باقي المجتمعات؟

عرض نتائج مناقشة مجموعات العمل وتلخيص اآلراء واألفكار التي طرحت خال الجلسة.

1 ـ 2 من الفئات الضعيفة والمهمشة؟
يعني:  • الضعفاء  األشخاص  مفهوم  العمل،  وظروف  المعيشة  لتحسين  األوروبية  للمؤسسة  وفقا 

»الجماعات التي تواجه خطر زيادة معدل الفقر واالستبعاد االجتماعي عن بقية السكان وهم األقليات 
العرقية والمهاجرون والمعوقون والمشردون وأولئك الذين يكافحون مع تعاطي المخدرات، وكبار 
السن واألطفال، هذه الفئات المعزولة غالبًا ما تواجه كل الصعوبات التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من 

االستبعاد االجتماعي، مثل انخفاض مستويات التعليم والبطالة أو البطالة الجزئية «.
ليس  • الذين  الناس  هم  المحرومة  الجماعات  اإلنسان:  لحقوق  الدولي  للقانون  عام  لمنظور  ووفقا 

لديهم اإلمكانية للوصول إلى الحقوق المكفولة، وتصنيف هذه المجموعات يختلف من بلد إلى آخر، 
والمعوقين  واألطفال،  النساء،  عام،  بشكل  والثقافية.  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  إلى  استنادًا 

واألقليات تشكل جزءًا من الفئات المحرومة.
الفئات الضعيفة والمهمشة هم: •

والمهمشة  الضعيفة  الفئات  من  تكون  ما  عادة  والفتيات  النساء  ضعيفة:  كفئة  والفتيات  النساء 
وتابعات  شأنًا  أقل  أنهن  على  عمومًا  اليهن  ينظر  اإلناث  وضع  العالم،  أنحاء  جميع  في  في  والمحرومة 
للذكور. المجتمعات وضعت نماذج لألدوار يؤديها كاًل من الرجل والمرأة بنيت على توقعات تفترض 
أنها نتيجة طبيعية »للنظام الطبيعي« للبشرية، والبناء االجتماعي يعكس تبعية اإلناث إلى الذكور، باعتبار 
النساء  المفروضة على  التأريخية والدونية  التبعية  الذكور.  التي يؤديها  أن أدوارهن أقل شأنًا من األدوار 
أبعدت  التقليدية  القانونية  القواعد  فيه.  مميزة  خاصية  أو  شيء  وليست  المجتمع  في  طبيعية  حالة  تمثل 

المرأة من مراكز القوة التي يحتلها الرجال.

األطفال كفئة ضعيفة: ربما أكثر حتى من النساء األطفال تحتل دورًا خاصًا داخل منظومة حماية حقوق 
اإلنسان. األطفال يحتاجون إلى حماية خاصة بسبب الوضع الهش بهم/ن بسبب فترة النمو. فاألطفال 
هم يتعرضون/ن بسهولة لسوء المعاملة واإلهمال وغالبًا ال يستطيعون/ن أو يملكون/ن وسائل للدفاع 
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عن أنفسهم/ن ضد المخاطر والتهديدات. في اتفاقية حقوق الطفل، تنص األمم المتحدة أن »الطفل/ة، 
الحماية  المناسبة  ذلك  في  بما  خاصة،  وعناية  حماية  إلى  يحتاج  والعقلي،  الجسدي  نضجه/ها  بسبب 

القانونية، وذلك قبل وبعد الوالدة «.
االشخاص ذوي اإلعاقة: هم األشخاص الذين يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية 
أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع 
ل مفهومًا ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث  على قدم المساواة مع اآلخرين. اإلعاقة: أن اإلعاقة تشكِّ
تحول  التي  المحيطة  والبيئات  المواقف  في  والحواجز  بعاهة  المصابين  األشخاص  بين  التفاعل  بسبب 
رف منظمة الصحة  دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين. ُتعَّ
العالمية اإلعاقة على النحو التالي : »اإلعاقة هو مصطلح يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات 
المشاركة. والعجز هو مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التي يواجهها 
الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة هي المشكلة التي يعاني منها الفرد في المشاركة 
في مواقف الحياة، وبالتالي فاإلعاقة هي ظاهرة معقدة، وتعكس صورة التفاعل بين مالمح جسم الشخص 

ومالمح المجتمع الذي يعيش فيه أو الذي تعيش فيه«. 
 التمييز على أساس اإلعاقة: يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره 
إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على 
قدم المساواة مع اآلخرين، في الميادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي 

ميدان آخر. 
الذين  األشخاص  من  مجموعات  أو  أشخاص  ضعيفة:  الدولةكفئة  داخل  النازحين  األشخاص 
اضطروا أو أجبروا على الفرار أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، السيما نتيجة أو سعيًا لتفادي 
آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو نتيجة كوارث طبيعية أو من صنع 
اإلنسان، والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليًا. الرحيل غير الطوعي، وحقيقة أن الفرد ال يزال 
في بلده / بلدها هي من الفروقات التي تميز النازحين/ات عن األفراد الذين تركوا أماكن سكناهم/هن 
بأنهم/ن أشخاص  الالجئين/ات  النازحون/ات عن الالجئين/ات بحكم تعريف  بإرادتهم/ن، ويتميز 
غادروا/ن خارج البلد الذي يحملون جنسيته أو محل إقامته المعتاد. ولكن، كال الفئتين غالبًا ما يواجه 
نفس المخاطر والحرمان من التمتع بالحقوق. من المهم أن نفهم أن تعريف النازحين داخليًا هو تعريف 
وصفي أكثر منه تعريف قانوني. فهو يصف ببساطة الحالة الواقعية للنازحين/ات، أي أن الشخص يجري 
اقتالع/ها داخل بلده / بلدها إقامته/ها المعتادة. فهو/هي ال تمنح وضعًا قانونيًا خاصًا أو حقوق بنفس 
الطريقة كما يفعل هذا االعتراف لالجئين/ات. هذا ليس ضروريًا للنازحين، ألنه على عكس الالجئين 
الذين يحتاجون إلى وضع قانوني خاص نتيجة لكونها خارج بالدهم ودون حماية دولتهم/ن، ال يزال 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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في  اعتيادية  بصفة  مقيمين  كمواطنين  والضمانات  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  لديهم/ن  النازحين/ات 
دولة معينة.

الكبار بالسن كفئة ضعيفة: األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 60 فما فوق هم غالبًا ما يجدون أنفسهم 
في ظروف تجعلهم/ن أقل نشاطًا داخل المجتمع. في هذا الوقت من حياتهم/ن، كثير من الناس تبدأ في 
التفكير بترك العمل والتقاعد. لذا قد تنخفض مستويات الدخل وقت التقاعد وما بعده، كبار السن في كثير 
من األحيان يصبح اعتمادها على األطفال أو غيرهم من األقارب في تيسير احتياجاتهم/ن اليومية. االنتباه 
ضمن  يتضاءل  المسنين  وجود  ألن  وتخف،  تنحسر  أن  بسهولة  يمكن  المسنين  ورعاية  احتياجات  إلى 
العقلية  القدرات  السن  كبار  يفقد  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  للمجتمع.  الرئيسية  والنشاطات  العام  المسار 

والجسدية، وتركهم/ن عرضة للضعف المالي والجسدي وأنواع أخرى من االستغالل. 

التمييز  الجنسية  وعادتهم/ن  ميولهم/ن  نتيجة  األشخاص  هؤالء  يعاني  ضعيفة:  كفئة  المثليون 
اإلنسانية  لحقوقها  الفئة  هذه  وتفتقر  القانون،  أمام  بهم/ن  واالعتراف  العنف،  كثيرة  وأحيانًا  والتهميش 
شأنها شأن الالجئين/ات واألقليات، فهم/ن ممنوعين/ات من حق التجمع، والحق بالحماية من قبل 
المؤسسات األمنية في حالة تعرض أحدهم/ن لالعتداء، ألن وجدهم/ن غير قانوني أصاًل وليس لهم/ن 
األمم  تصدر  لم  عمله/ها.  لفقدان  تعرضه/ها  حالة  في  عملهم/ن  أماكن  في  نقابية  أو  قانونية  ضمانة 
المتحدة لحد اآلن أي وثيقة تضمن حقوق اإلنسان للمثليين باعتبارهم/ن فئات ضعيفة، ألن العديد من 
دينية  الجنس وألسباب وتبريرات  مثليو  تميز ضد  ما زالت  المتحدة  المنضوية تحت مظلة األمم  الدول 
وثقافية، وبالتالي ال يحق لهم الحماية، مع ذلك، فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتناقض مع التمييز 
ضد مثليون جنسيًا. ومن المبادىء الرئيسية لهذا اإلعالن ما يلي: »جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين 

في الكرامة والحقوق« )األمم المتحدة، 1948(.

دولة  إلى  بالدهم  من  يهاجرون  الذين  األشخاص  هم  الالجئون/ات  ضعيفة:  كفئة  الالجئون/ات 
الديني  والتعصب  واالضطهاد  المجاعة  مثل  السلبية  األحداث  بسبب  مؤقت؛  مأوى  اللتماس  أخرى 
والتمييز العنصري أو ألي سبب آخر. مثل هؤالء الناس غير قادرين على ممارسة جميع حقوق اإلنسان 
المتحدة  يقيمون مؤقتًا. وفقًا التفاقية األمم  أو في األراضي األجنبية حيث  المكفولة في بالدهم  بحرية 
لشؤون الالجئين عام 1951، على النحو المحدد )في المادة1أ( الالجئون/ات هم: »أي شخص خارج بلد 
جنسيته، وذلك بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أوالدين أو الجنسية 
أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأي سياسي، وبسبب ذلك الخوف، ال يستطيع وغير راغب/ة أن 
يستفيد من حماية ذلك البلد؛ أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة، بسبب ذلك 

الخوف، غير قادر/ة، أو غير راغب/ة في العودة إليها.
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الجزء الثاني من الجلسة
وضع الفئات المهمشة والضعيفة ضمن القانون الدولي والوطني

وغير  للمواطنين  وتوفر  نطاقها،  بكامل  اإلنسان  حقوق  حماية  تضمن  القانون  سيادة  المقدمة:  ـ   2
تسوية  وتتيح  السلطة،  استعمال  إساءة  حاالت  في  لإلنصاف  مشروعة  سباًل  سواء  حد  على  المواطنين 
المنازعات بطرق سلمية وعادلة، وسيادة القانون إنما تكفلها المؤسسات الوطنية التي يمكنها سن وتنفيذ 
قوانين واضحة وعامة وعادلة وتوفر خدمات عامة نزيهة ومنصفة وتخضع للمساءلة، للناس كافة، وعلى 

قدم المساواة.

À الوقت: 90 دقيقة
 المواد المطلوبة: فلب جارت، افام، وشاشة عرض )اختياري(

? أهداف الجلسة: 
التعرف على أهم االتفاقيات والقوانين الدولية التي أدرجت ضمن موادها حماية الفئات المهمشة  -1

والضعيفة، سواء كان باإلشارة الصريحة إليها أو بطريقة شمولية ضمن مبدأ كونية حقوق اإلنسان.
التعرف على القوانين الوطنية الخاصة حول الفئات الضعيفة والمهمشة. -2
التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة األكثر انتشارًا في المجتمع العراقي. -3
رفع الوعي بأهمية تطبيق قانون حماية الفئات الضعيفة والمهمشة وتلبية احتياجاتهم/ن -4

& المنهج: محاضرة قصيرة، بور بوينت، مجموعات عمل.

توجيه سؤال للمتربين/ات عن معرفتهم/ن ببعض االتفاقيات الدولية التي تخص الفئات الضعيفة والمهمشة التي ذكرت في 
الجلسة السابقة، كتابة االجوبة على الفلب جارت، ومن ثم عرض االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بكل فئة على جهاز 

العرض.

1 ـ 2 ما االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة؟ 
اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 	
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. 	
اتفاقية السيداو والبروتوكول الملحق بها. 	
العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. 	
اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين الملحقين بها 	
البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واالطفال. 	
القرار الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية للقضاء على العنف ضد المرأة رقم 86/52. 	
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الممارسات التقليدية والضارة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات رقم 56/ 128. 	
القرار الخاص بالقضاء على العنف العائلي ضد المرأة رقم 58/ 147. 	
القرار الخاص بالقضاء على الجرائم ضد النساء والفتيات المرتكبة باسم الشرف رقم 165/59. 	
القرار الخاص بمنع االتجار بالنساء والفتيات رقم 166/59. 	
قرارات مجلس األمن رقم 1325 و1820. 	

التزامات العراق الدولية: 
 قام العراق بالمصادقة أو التوقيع على، أو االنضمام للصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق المرأة

)اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان (1948
)العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
إعان القضاء على العنف ضد المرأة.

االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالطفل: »اتفاقية حقوق الطفل«. •
المتحدة  • لألمم  الخاص  اإلعالن  اإلعاقة:  ذوي  باألشخاص  الخاصة  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

بحقوق المعوقين)1975( وااتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة«.
االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالنازحين/ات: المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 1998. •
القوانين الدولية الخاصة لكبار السن: مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن 1991، وخطة عمل  •

مدريد الدولية حول التعمير والشيخوخة MIPAAعام 2002.  
الالجئين/ • بمركز  الخاصة  الدولية  االتفاقية  لالجئين/ات:  الخاصة  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

وقد   .1967 عام  المتحدة  األمم  عن  الصادر  بالالجئين  خاص  بروتوكول   .1951 عام  والصادرة  ات 
وأكثر  أدق  الالجئين، عن توصيف  بشأن  األوروبي  االتحاد  الصادرة عن  األوروبية  المواثيق  عبرت 
الالجئين.  تعامل  1951، حيث كان توصيفها ينص على وسائل  اتفاقية  الالجئ من  شمولية لمفهوم 
1967 بمنح حق الملجأ لألشخاص المعرضين لخطر االضطهاد، وأشار  14 لسنة  ونص القرار رقم 
1980 إلى نقل المسؤولية عن الالجئين، وجاءت توصية االتحاد األوروبي  االتفاق األوروبي لسنة 
سنة 1981 للتنسيق بين اإلجراءات الوطنية الخاصة بمنح حق اللجوء. وكذلك توصية سنة 1984 بشأن 
حماية األشخاص المستوفين/ات الشتراطات معاهدة جنيف ممن لم يعدوا الجئين قبل سنة 1984. 
وألزمت معاهدة دبلن لسنة 1990 التي تضع معايير لتحديد أية دولة عضو، تعد مسؤولة عن النظر في 
طلب حق الملجأ عندما يطلب الالجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي. 

االتفاقيات والقوانين الدولية للمثلين: جميع االتفاقيات والصكوك الدولية الضامنة لحقوق اإلنسان/ة.
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توجيه سؤال للمتدربين حول قوة فاعلية االتفاقيات والقوانين أعاه

2 ـ 2 الفئات المهمشة والضعيفة في القوانين الوطنية: 

سؤال المتدربين/ات عن مدى معرفتهم بوجود قوانين وطنية تحمي وتلبي حقوق واحتياجات الفئات المهمشة والضعيفة في 
المجتمع العراقي. عرض أهم القوانين التي اهتمت بالفئات المهمشة والضعيفة.

 الدستور العراقي: نص في المادة )32( منه على ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، 
وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة 22 من الدستور التي تنص على أّن 
)العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة(. المادة 29 من الدستور فقرة أ تنص على أّن )األسرة 
أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية(. فقرة 4 من المادة نفسها 
التي تنص على أنه )تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع(. المادة 30، فقرة 
أوالً التي تنص على )تكفل الدولة للفرد ولألسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعي والصحي 

والمقومات األساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المالئم(. 

 قانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لسنة 1980 لقد أورد القانون ميزات خاصة للمعاقين مراعاة 
ألوضاعهم الخاصة ومنها ما ورد في الباب الرابع في تصنيف المعوقين وحسب طبيعة العوق إلى صنفين 

وفقا للمادة )44(.

 قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )8( لسنة 2006 المعدل.

قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة العراقي: 05 أيلول، 2013
2 ـ 3 كيفية التعامل مع الفئات المهمشة والضعيفة )األشخاص ذوي اإلعاقة كمثال(: 

توجيه سؤال للمتدربين/ات كيف نتعامل مع الفئات المهمشة والضعيفة؟ في الحياة العامة وفي منظور حقوق اإلنسان؟
كتابة األجوبة المختصرة على ورق الفلب جارت ومن ثم مناقشة اآلراء التالية حول مفهوم اإلعاقة كيف كان ينظر إليه 

والتغيير الذي حصل حول المفهوم في الوقت الراهن.

هناك عدد من العوامل التي تعرض كل من الرجال والنساء ذوي اإلعاقة في خطر أكبر من العنف. 
أحد العوامل هو التحيز المرتبطة باإلعاقة. في كثير من المجتمعات، واألشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون 
يعتبرون/ن مستفيديون/ات أو متلقون/يات للمساعدة الخيرية، وهم/ن كائنات تحت سلطة اآلخرين 
وقراراتهم/ن بدالً من أن يكونوا/ن أصحاب/ات حقوق، ودائمًا يصورون/ن على أنهم/ن غير قادرين/
ات على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. حواجز عملية االتصال التي يعاني منها األشخاص ذوي اإلعاقة 
الحسية يمكن أن تؤدي إلى تعرضهم /ن لالستهداف اعتقادًا بأنهم/ن لن يكونوا/ن قادرون/ات على 

تقديم شكوى.
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عامل مهم آخر هو العزلة واالستبعاد من المجتمع، ووضعهم/ن في مؤسسات الرعاية االجتماعية. 
مؤسسات  في  يعيشون  الذين  أولئك  وبخاصة  واالجتماعية،  والنفسية  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
اإلعاقة  ذوي  والبالغين  األطفال  من  مليون   1.2 وحدها،  أوروبا  في  للعنف.  عرضة  األكثر  هي  الرعاية، 

يعيشون في المؤسسات الرعاية االجتماعية وحالتهم/ن تتطلب البقاء فترت زمنية طويلة. 
المجتمع لهم/ن  أنها قضية طبيعية كانت استجابة  النظرة لألشخاص ذوي اإلعاقة على  لما كانت 

على طريقتين هما: 
1 ـ أنها حالة مرضية يجب عالجها )إصالحها( عبر الدواء والتأهيل )النهج الطبي(.

2 ـ أو أن األشخاص ذوي اإلعاقة كانوا يتلقون الرعاية الخيرية )النهج الخيري(. 

النهج الخيري النهج الحقوقي

خيار §

تحكم الخارجي §

إضعاف §

عاج )إصاح( §
الضعف

الحد من النشاط §

التقليل من شأن §

االعتماد §

التمييز §

مأسسة §

العزل  §

إلتزام  §

استقال ذاتي  §

تمكين  §

إصاح البيئة  §

تسهيل النشاط §

تكريم  §

االستقال §

المساواة  §

 إدراج  §

إدماج  §

في العقود األخيرة تغيير مفهوم اإلعاقة، ولم يعد التركيز على وجود شيء خاطىء بالشخص المعاق، 
بل إن مفهوم اإلعاقة انسحب نحو عالقة التفاعل بين الشخص المعاق والبيئة التي ال تلبي أو تستوعب 

اختالفات الشخص المعاق، ويركز على القيود والمعوقات التي تحد من مشاركته في المجتمع. 

الخطأ في  الخطأ مع األشخاص ذوي اإلعاقة؟ نسأل: ما  المثال، بدالً من أن يسأل: ما  على سبيل 
التمتع  التي تحتاج إلى تغيير لتسهيل  المجتمع؟ ما الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية 

الكامل بجميع الحقوق لكل األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

على سبيل المثال، بدالً من أن يسأل: هل من الصعب عليك أن تفهم الناس ألنك أصم؟ نسأل: هل 
من الصعب عليك أن تفهم الناس؛ ألنهم ليسوا قادرين/ات على التواصل معك؟ 
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اثنين من القضايا العامة ضرورية لنأخذ في االعتبار عند رصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

أوالً: أن نتذكر أن الهدف من ذلك هو لمراقبة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وليس اإلعاقة. وبالتالي، 
المراقب يجب أن يسأل ما لدى المجتمع من تسهيالت أو ما الذي لم يقم بتوفيره بحيث حرموا/ن من 
التمتع الكامل بحقوقهم/ن، وليس كيف أن العجز البدني أو العقلي قد أثر على التمتع بالحقوق. على 
سبيل المثال، عند رصد الحق في التعليم، علينا النظر في التدريب الضعيف للمعلم، والمواقف السلبية 
والتحيز، أو صعوبة الوصول للمدارس، من المحتمل هي األسباب التي تمنع الشخص ذوي اإلعاقة من 
التتمتع بالحق في التعليم بشكل كامل، بدالًمن التركيز على الشخص كونه/ أعمى/عمياء وأصم/صماء 

أو وجود اإلعاقة النفسية واالجتماعية. 

ثانيًا: تذكر/ي أن العمل يكون بشكل مباشر مع األشخاص ذوي اإلعاقة. األشخاص ذوي اإلعاق في 
معظم المجتمعات هم/ن غير مرئيين/ات، من الضروري االستعانة بممثلي/ات المنظمات للمساعدة 
في مقابلة أصحاب الشأن. وعالوة على ذلك، فمن المهم االتصال مباشرة مع الشخص المعاق/ة، وليس 
مع مقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين وأفراد األسرة أو غيرهم/ن، التواصل مباشرة مع الفرد قد يترتب 
على استخدام المعينات والمترجمين/ات بلغة اإلشارة أو األشخاص الذين يوفرون/ن الدعم. من المهم 
للمراقبين/ات أن يكونوا/ن على علم بأن األشخاص الذين تتم مقابلتهم/ن يمكن أن يعطوا/ن رسالة 
الذين  والمرافقين/ات من  الرعاية  كانوا/ن مقدمي/ات  إذا  أما  يساء فهمها.  أو  كاملة  أو غير  دقيقة  غير 
يمكن الوثوق بهم/ن، فإنهم/ن ممكن أن يكونوا/ن مصدر مهم للمعلومات، لكن مع ذلك من األفضل 
أن ال نضع ذلك في االعتبار. بعض األشخاص الذين يتولون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة قد يكونوا/ن 

بقصد أو دون قصد متورطين/ات في االساءة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
2 ـ 4 المراة ذات اإلعاقة:

سؤال المتدربين/ات هل تختلف احتياجات المرأة ذات اإلعاقة عن الرجل ذو اإلعاقة؟ وكيف يمكن الحد من العنف الواقع 
على المرأة ذات اإلعاقة؟ كتابة األجوبة على ورق الفلب جارت ومناقشة اآلراء التالية:

االختالف  وأن هذا  والرجال،  النساء  قبل  من  تختبربشكل مختلف  اإلعاقة  أن  العملية  األدلة  تؤكد 
يحدد ويشكل بشكل كبير من خالل الجندر في توصيتها العامة رقم 18، شددت اللجنة المعنية بالقضاء 
الجنس  أساس  على  مزدوج  لتمييز  خاضعة  تكون  قد  اإلعاقة  ذوات  النساء  أن  المرأة  ضد  التمييز  على 

واإلعاقة، وفئة مستضعفة. تمييز مزدوج يقتحم كل جانب من جوانب حياتهن. 

 بالمقارنة مع الرجال ذوي اإلعاقة والنساء ذوي اإلعاقة، النساء هن أكثر عرضة لتجربة الفقر والعزلة، 
وتميل إلى أن تكون ذوات أجر أقل وال تشكل قوة العمل مرغوبة. ونتيجة لذلك، بل هي أيضًا أكثر عرضة 
ليكونوا ضحايا العنف و/ أو أقل قدرة على الهروب من دوامة العنف. حتى في البلدان التي لديها مستوى 
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عاٍل نسبيًا من المعيشة، النساء ذوات اإلعاقة هم أكثر عرضة للفقر أو لديهم انخفاض مستوى المعيشة 
المهاجرات،  النساء  ذلك  في  بما  اإلعاقة،  ذوي  النساء  من  الفئات  بعض  اإلعاقة.  ذوي  بالرجال  مقارنة 
والنساء المنتميات إلى األقليات اللغوية والدينية والعرقية األخرى يواجهون مخاطر أكبر من العنف بسبب 

أشكال التمييز المتعدد الجوانب والمعقدة.

اليهن ككائنات غير  للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والنظرة الخاطئة  التعليم الجنسي  إلى  االفتقار 
جنسية، يسهم في زيادة العنف الجنسي المتركب ضدهن، وأنهن غير قادرات على التمييز بين السلوكيات 
أيضًا  يساهم  الجندر  أساس  على  القائم  والتمييز  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  التقاء  مسيئة.  أو  الئقة  غير 
موافقة  وكونها  الذكاء  إلى  تفتقر  بأنها  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  للمرأة  النمطية  النظر  وجهات  تكوين  في 
وخجولة. أنه يؤدي أيضًا إلى عدم وجود مصداقية لهن عندما يصرحن عن أي اعتداء يتعرضن له، وبالتالي 

فإن الحد األدنى من هذه االعتداءات التي يتم اكتشافها ومعاقبة الجناة. 

العمر  سنوات  في  واألمراض  النفسية  االضطرابات  من  معدالت  في  أعلى  معدالت  لديهن  النساء 
أكثر  هم  أطول،  لفترة  العيش  إلى  تميل  أنها  كما  العمرية.  الفئة  نفس  من  الرجال  مع  بالمقارنة  المتقدمة 
عرضة الكتساب اإلعاقة المرتبطة بالعمر إحصائيًا. وقد وجدت األبحاث أيضًا أنهم أكثر عرضة مرتين 
مثل الرجال للعيش في مؤسسات الرعاية وأكثر احتماالً للتعرض للقيود في مسيرة الحياة اليومية، العمر 

والجنس جعل النساء المسنات ذوات اإلعاقة عرضة للعنف بشكل خاص. 

األطراف  الدول  تضع  ـ   :5 فقرة   16 مادة  في:  نصت  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الدولية  االتفاقية 
تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف 
على حاالت االستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند 
بـ: ـ ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة خصوصًا  2 نقطة  28 فقرة  االقتضاء، المقاضاة عليها. مادة 

النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية االجتماعية وبرامج الحد من الفقر. 
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2 ـ 5 نشاط

× الزمن: 30 دقيقة.	

× تقسيم المتدربين إلى مجموعات لمناقشة األسئلة التالية:	

ü  ذا كان الجــواب هــل تشــعر/ين إنــك تنتمــي أو كنــت تنتمــي إلــى فئــة ضعيفــة؟ إذا كان الجــواب بنعــم لمــاذا؟ واإ
بــا لمــاذا؟ إذا كنــت تشــعر بأنــك جــزء مــن مجموعــة ضعيفــة، هــل تشــعر بــأي تضامــن مــع هــذه المجموعــة؟ مــا 

أفــكارك حــول المجموعــة؟ هــل تتمنــى لــو لــم تكن/تكونــي جــزءًا مــن تلــك المجموعــة؟

ü /هــل تشــعر/ين أن الفــرد أو الفئــة الضعيفــة يجــب أن تتلقــى معاملــة خاصــة؟ لمــاذا أو لمــاذا ال؟ إذا كنــت تشــعر
يــن بــأن المعاملــة الخاصــة مقبولــة، مــا نــوع المعاملــة الخاصــة التــي مــن الممكــن أن تمنــح للفــرد أو للمجموعــة 

الضعيفة؟ 

ü  تقــوم كل مجموعــة باختيــار واحــدة أو اثنيــن مــن األشــخاص المهمشــين/ات والضعفاء/يــات )لعــب أدوار( وتقديــم
وشــرح االحتياجــات والتحديــات المرهونــة بالوضــع الخــاص للشــخصية التــي وقــع عليهــا االختيــار.

ü :أمثلة على هوالء األشخاص

 امرأة أرملة ال تعمل لديها خمس أوالد. §

رجل يبلغ 67 سنة يعمل حارس بناية. §

عائلة مهجرة من محافظة بعيدة تسكن منطقة معسكر الرشيد.  §

شاب ذو إعاقة »رجله مبتورة« لديه »جمبر« في منطقة باب الشرقي §

طفل ذو إعاقة »أعمى« عمره 8 سنوات يسكن منطقة الشعلة. §

امرأة مطلقة لديها شهادة االبتدائية، ال تعمل. §

رجل أربعيني ذو إعاقة ال يسمع وال يستطيع الكام باللغة العادية. §

طفلة 10 سنوات لديها إضطراب نفسي دائمي. §

شاب 22 سنة مصاب بالتوحد. §
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األتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة: 
اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 	
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 	
اتفاقية السيداو والبروتوكول الملحق بها. 	
العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. 	
اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين الملحقين بها. 	
البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالشخاص خاصة النساء واألطفال. 	
القرار الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية للقضاء على العنف ضد المرأة رقم 86/52. 	
الممارسات التقليدية والضارة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات رقم 56/ 128. 	
القرار الخاص بالقضاء على العنف العائلي ضد المرأة رقم 58/ 147. 	
القرار الخاص بالقضاء على الجرائم ضد النساء والفتيات المرتكبة باسم الشرف رقم 165/59. 	
القرار الخاص بمنع االتجار بالنساء والفتيات رقم 166/59. 	
قرارات مجلس األمن رقم 1325 و1820. 	

التزامات العراق الدولية: 

 قام العراق بالمصادقة أو التوقيع على، أو االنضمام للصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق المرأة

)اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان (1948

)العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

إعان القضاء على العنف ضد المرأة.

االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالطفل: »اتفاقية حقوق الطفل«. •
المتحدة  • لألمم  الخاص  اإلعالن  اإلعاقة:  ذوي  باألشخاص  الخاصة  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

بحقوق المعوقين)1975( وااتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة«.
االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالنازحين/ات: المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 1998. •
القوانين الدولية الخاصة لكبار السن: مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن 1991، وخطة عمل  •

مدريد الدولية حول التعمير والشيخوخة MIPAAعام 2002. 
اللجئين/ • بمركز  الخاصة  الدولية  االتفاقية  لألجئين/ات:  الخاصة  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

وقد   .1967 عام  المتحدة  األمم  عن  الصادر  بالألجئين  خاص  بروتوكول   .1951 عام  والصادرة  ات 
وأكثر  أدق  الالجئين، عن توصيف  بشأن  األوروبي  االتحاد  الصادرة عن  األوروبية  المواثيق  عبرت 
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الالجئين.  تعامل  1951، حيث كان توصيفها ينص على وسائل  اتفاقية  الالجئ من  شمولية لمفهوم 
1967 بمنح حق الملجأ لألشخاص المعرضين لخطر االضطهاد، وأشار  14 لسنة  ونص القرار رقم 
1980 إلى نقل المسؤولية عن الالجئين، وجاءت توصية االتحاد األوروبي  االتفاق األوروبي لسنة 
سنة 1981 للتنسيق بين اإلجراءات الوطنية الخاصة بمنح حق اللجوء. وكذلك توصية سنة 1984 بشأن 
حماية األشخاص المستوفين/ات الشتراطات معاهدة جنيف ممن لم يعدوا الجئين قبل سنة 1984. 
وألزمت معاهدة دبلن لسنة 1990 التي تضع معايير لتحديد أية دولة عضو، تعد مسؤولة عن النظر في 
طلب حق الملجأ عندما يطلب الالجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي. 
لحقوق  • الضامنة  الدولية  والصكوك  االتفاقيات  جميع  للمثلين:  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

اإلنسان/ة.

القوانين والتشريعات الوطنية للفئات المهمشة والضعيفة: 
الدستور العراقي: نص في المادة )32( منه على ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، 
وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة 22 من الدستور التي تنص على أّن 
)العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة(. المادة 29 من الدستور فقرة أ تنص على أّن )األسرة 
أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية(. فقرة 4 من المادة نفسها 
التي تنص على أنه )تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع(. المادة 30، فقرة 
أوالً التي تنص على )تكفل الدولة للفرد ولألسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعي والصحي 

والمقومات األساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المالئم(. 

 قانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لسنة 1980 لقد أورد القانون ميزات خاصة للمعاقين مراعاة 
ألوضاعهم الخاصة ومنها ما ورد في الباب الرابع في تصنيف المعوقين وحسب طبيعة العوق إلى صنفين 

وفقًا للمادة )44(.

 قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )8( لسنة 2006 المعدل.

قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة العراقي: 05 أيلول، 2013.

كيفية التعامل مع الفئات المهمشة والضعيفة: 

هناك عدد من العوامل التي تعرض كل من الرجال والنساء ذوي اإلعاقة في خطر أكبر من العنف. 
أحد العوامل هو التحيز المرتبطة باإلعاقة. في كثير من المجتمعات، واألشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون 
اآلخرين  سلطة  تحت  كائنات  وهم/ن  الخيرية،  للمساعدة  متلقين/يات  أو  مستفيديين/ات  يعّدون/ن 
وقراراتهم/ن بدالً من أن يكونوا/ن أصحاب/ات حقوق، ودائمًا يصورون/ن على أنهم/ن غير قادرين/
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ات على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. حواجز عملية االتصال التي يعاني منها األشخاص ذوي اإلعاقة 
الحسية يمكن أن تؤدي إلى تعرضهم /ن لالستهداف اعتقادًا بأنهم/ن لن يكونوا/ن قادرين/ات على 

تقديم شكوى.

عامل مهم آخر هو العزلة واالستبعاد من المجتمع، ووضعهم/ن في مؤسسات الرعاية االجتماعية. 
مؤسسات  في  يعيشون  الذين  أولئك  وبخاصة  واالجتماعية،  والنفسية  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
اإلعاقة  ذوي  والبالغين  األطفال  من  مليون   1.2 وحدها،  أوروبا  في  للعنف.  عرضة  األكثر  هي  الرعاية، 

يعيشون في المؤسسات الرعاية االجتماعية وحالتهم/ن تتطلب البقاء فترت زمنية طويلة. 

المجتمع لهم/ن  أنها قضية طبيعية كانت استجابة  النظرة لألشخاص ذوي اإلعاقة على  لما كانت 
على طريقتين هما: 

1 ــ أنها حالة مرضية يجب عالجها )إصالحها( عبر الدواء والتأهيل )النهج الطبي(.
2 ـ أو أن األشخاص ذوي اإلعاقة كانوا يتلقون الرعاية الخيرية )النهج الخيري(. 

النهج الخيري النهج الحقوقي

خيار §

تحكم الخارجي §

إضعاف §

عاج )إصاح( §
الضعف

الحد من النشاط §

التقليل من شأن §

االعتماد §

التمييز §

مأسسة §

العزل  §

إلتزام  §

استقال ذاتي  §

تمكين  §

إصاح البيئة  §

تسهيل النشاط §

تكريم  §

االستقال §

المساواة  §

 إدراج  §

إدماج  §

في العقود األخيرة تغيير مفهوم اإلعاقة، ولم يعد التركيز على وجود شيء خاطىء بالشخص المعاق، 
بل إن مفهوم اإلعاقة انسحب نحو عالقة التفاعل بين الشخص المعاق والبيئة التي ال تلبي أو تستوعب 

اختالفات الشخص المعاق، ويركز على القيود والمعوقات التي تحد من مشاركته في المجتمع. 
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الخطأ في  الخطأ مع األشخاص ذوي اإلعاقة؟ نسأل: ما  المثال، بدالً من أن يسأل: ما  على سبيل 
التمتع  التي تحتاج إلى تغيير لتسهيل  المجتمع؟ ما الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية 

الكامل بجميع الحقوق لكل األشخاص من ذوي اإلعاقة. 
على سبيل المثال، بدالً من أن يسأل: هل من الصعب عليك أن تفهم الناس ألنك أصم؟ نسأل: هل 

من الصعب عليك أن تفهم الناس؛ ألنهم ليسوا قادرين/ات على التواصل معك؟ 
اثنين من القضايا العامة ضرورية لنأخذ في االعتبار عند رصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

أوال: أن نتذكر أن الهدف من ذلك هو لمراقبة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وليس اإلعاقة. وبالتالي، 
المراقب يجب أن يسأل ما لدى المجتمع من تسهيالت أوما الذي لم يقم بتوفيره بحيث حرموا/ن من 
التمتع الكامل بحقوقهم/ن، وليس كيف أن العجز البدني أو العقلي قد أثر على التمتع بالحقوق. على 
سبيل المثال، عند رصد الحق في التعليم، علينا النظر في التدريب الضعيف للمعلم، والمواقف السلبية 
والتحيز، أو صعوبة الوصول للمدارس، من المحتمل هي األسباب التي تمنع الشخص ذوي اإلعاقة من 
التتمتع بالحق في التعليم بشكل كامل، بدالً من التركيز على الشخص كونه/ أعمى/عمياء وأصم/صماء 

أو وجود اإلعاقة النفسية واالجتماعية. 
ثانيًا: تذكر/ي أن العمل يكون بشكل مباشر مع األشخاص ذوي اإلعاقة. األشخاص ذوي اإلعاق في 
معظم المجتمعات هم/ن غير مرئيين/ات، من الضروري االستعانة بممثلي/ات المنظمات للمساعدة 
في مقابلة أصحاب الشأن. وعالوة على ذلك، فمن المهم االتصال مباشرة مع الشخص المعاق/ة، وليس 
مع مقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين وأفراد األسرة أو غيرهم/ن، التواصل مباشرة مع الفرد قد يترتب 
على استخدام المعينات والمترجمين/ات بلغة اإلشارة أو األشخاص الذين يوفرون/ن الدعم. من المهم 
للمراقبين/ات أن يكونوا/ن على علم بأن األشخاص الذين تتم مقابلتهم/ن يمكن أن يعطوا/ن رسالة 
الذين  والمرافقين/ات من  الرعاية  كانوا/ن مقدمي/ات  إذا  إما  يساء فهمها.  أو  كاملة  أو غير  دقيقة  غير 
يمكن الوثوق بهم/ن، فإنهم/ن ممكن أن يكونوا/ن مصدرًا مهمًا للمعلومات، لكن مع ذلك من األفضل 
أن ال نضع ذلك في االعتبار. بعض األشخاص الذين يتولون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة قد يكونوا/ن 

بقصد أو دون قصد متورطين/ات في اإلساءة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

المراة ذات اإلعاقة:
االختالف  وأن هذا  والرجال،  النساء  قبل  من  تختبربشكل مختلف  اإلعاقة  أن  العملية  األدلة  تؤكد 
يحدد ويشكل بشكل كبير من خالل الجندر، في توصيتها العامة رقم 18، شددت اللجنة المعنية بالقضاء 
الجنس  أساس  على  مزدوج  لتمييز  خاضعة  تكون  قد  اإلعاقة  ذوات  النساء  أن  المرأة  ضد  التمييز  على 

واإلعاقة، وفئة مستضعفة. تمييز مزدوج يقتحم كل جانب من جوانب حياتهن. 

 بالمقارنة مع الرجال ذوي اإلعاقة والنساء ذوي اإلعاقة، النساء هن أكثر عرضة لتجربة الفقر والعزلة، 
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وتميل إلى أن تكون ذوات أجر أقل وال تشكل قوة العمل مرغوبة. ونتيجة لذلك، بل هي أيضًا أكثر عرضة 
ليكونوا ضحايا العنف و/ أو أقل قدرة على الهروب من دوامة العنف. حتى في البلدان التي لديها مستوى 
عاٍل نسبيًا من المعيشة، النساء ذوات اإلعاقة هم أكثر عرضة للفقر أو لديهم انخفاض مستوى المعيشة 
المهاجرات،  النساء  ذلك  في  بما  اإلعاقة،  ذوي  النساء  من  الفئات  بعض  اإلعاقة.  ذوي  بالرجال  مقارنة 
والنساء المنتميات إلى األقليات اللغوية والدينية والعرقية األخرى يواجهون مخاطر أكبر من العنف بسبب 

أشكال التمييز المتعدد الجوانب والمعقدة.

إليهن ككائنات غير  التعليم الجنسي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والنظرة الخاطئة  االفتقار إلى 
جنسية، يسهم في زيادة العنف الجنسي المتركب ضدهن، وأنهن غير قادرات على التمييز بين السلوكيات 
غير الئقة أو مسيئة. التقاء التمييز على أساس اإلعاقة والتمييزالقائم على أساس الجندر يساهم أيضًا في 
تكوين وجهات النظر النمطية للمرأة والفتيات ذوات اإلعاقة بأنها تفتقر إلى الذكاء وكونها موافقة وخجولة. 
أنه يؤدي أيضًا إلى عدم وجود مصداقية لهن عندما يصرحن عن أي االعتداء يتعرضن له، وبالتالي فإن 

الحد األدنى من هذه االعتداءات التي يتم اكتشافها ومعاقبة الجناة. 

العمر  سنوات  في  واألمراض  النفسية  االضطرابات  من  معدالت  في  أعلى  معدالت  لديهن  النساء 
أكثر  هم  أطول،  لفترة  العيش  إلى  تميل  أنها  كما  العمرية.  الفئة  نفس  من  الرجال  مع  بالمقارنة  المتقدمة 
عرضة الكتساب اإلعاقة المرتبطة بالعمر إحصائيًا. وقد وجدت األبحاث أيضًا أن هم أكثر عرضة مرتين 
مثل الرجال للعيش في مؤسسات الرعاية وأكثر احتماالً للتعرض للقيود في مسيرة الحياة اليومية، العمر 

والجنس جعل النساء المسنات ذوات اإلعاقة عرضة للعنف بشكل خاص. 

األطراف  الدول  تضع  ـ   :5 فقرة   16 مادة  في:  نصت  اإلعاقة  ذوي  لالشخاص  الدولية  االتفاقية 
تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف 
على حاالت االستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند 
2 نقطة بـ: ـ ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة خصوص  28 فقرة  االقتضاء، المقاضاة عليها. مادة 

النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية االجتماعية وبرامج الحد من الفقر. 



الفصل الرابع

التخطيط لحمالت المدافعة والضغط والتشبيك
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اليوم التدريبي حول المدافعة والمناصرة

اليوم  يقسم  سوف  والمدافعة.  بالمناصرة  المتعلقة  والتقنيات  المهارات  التدريبي  اليوم  هذا  سيتناول 
أربع  إلى  /ات  المشاركين  تقسيم  التدريبي  اليوم  هذا  في  سيتم  تدريبية،  جلسات  أربع  إلى  التدريبي 
مجموعات؛ تعمل طوال اليوم في نفس المجموعات ألنها ستعمل على نفس الموضوع في عدة مراحل 

خالل الجلسات التدريبية. خطط الجلسات التدريبية على الشكل التالي:

خطة الجلسة األولى:
موضوع الجلسة: تعريف المدافعة وتحديد خطواتها 

مدة الجلسة ساعة)60 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

10 د
سبورة 
ورقية

موضوع الجلسة: تعريف المدافعة وتحديد خطواتها
اقوم برصد خبرات المشاركين فيما يتعلق بمشاركتهم/ن بحمات مناصرة أو مدافعة في العراق 

عطاء. وأخذ بعض األمثلة عن حمات مناصرة يتم تنفيذها في العراق.  واإ
المدخل

5 د
Pow-

er
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركات والمشاركين في نهاية الجلسة من تحديد االحتياجات 
التدريبية 

األنشطة خالل الجلسة:
عرض تعريفات مختلفة للمدافعة. . 1
تحديد ماهية وأهمية المناصرة والمدافعة والحمالت.. 2
تحديد مسار ومقاربات المدافعة.. 3
تحديد خطوات المدافعة. . 4

خطة
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40 د
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عرض 
ومناقشة 
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Point
1 ـ 31
عرض 
ومناقشة

عصف 
ذهني

لماذا المدافعة؟ 
كلنا لدينا دوافع مختلفة للمشاركة في التغيير المجتمعي أو السياسة، ومهما كان الدافع 

للمشاركة فنحن نريد تحقيق تغيير ما أو التأثير باالتجاه الذي يأخذه المجتمع... 
ما المدافعة أو المناصرة؟

هي التكلم لصالح موقف أو قضية أو مجموعة، التحدث بصوت مرتفع وتوجيه االنتباه 
نحو قضية ما وحث صانعي القرار على العمل على حلها، والدفاع عن حقوق أو مجموعة 
أو قضية وتعبئة الجماهير للعمل وحثهم على المشاركة في العمل العام، لتطوير الشفافية 

مكانية المسائلة داخل األجهزة الحكومية وغيرها من المؤسسات. واإ
تعريفات المدافعة أو المناصرة: 

المناصرة أو المدافعة تتكون من مجموعة أعمال ونشاطات تهدف إلى إعام وتوعية - 
المجتمع والمواطنين إلى قضية ما والضغط على مواقع القرار إليجاد الحلول 

المناصرة والمدافعة هي العمل مع الناس والمنظمات لتغيير واقع- 
المناصرة هي وضع مشكلة في جدول أعمال المسؤولين إليجاد حل لها- 
المناصرة والمدافعة هي مجموعة أعمال للفت نظر وانتباه المجتمع على قضية أو مشكلة - 

لحث المسؤولين على إيجاد حل.
هي عملية مطلبية جماعية تسعى إلى تحويل مشكلة ما إلى قضية وتفترض استقطاب - 

المعنيين وتضامن الرأي العام للوصول إلى النتيجة المرجوة.
هي عملية تبني قضايا محقة والنضال من أجلها، هي عملية تغيير واقع قضايا تشكل - 

انتهاكًا تعديًا أو ظلمًا.
هي عملية يقوم بها أشخاص يحملون قضية، هم يؤمنون بها ويدافعون عنها ويواجهون - 

ألجلها ويسوقونها أمام المجتمع والحكومة.
هي التكلم عن الذين ال صوت لهم. - 
هي مساعدة وتنظيم الناس لكي تصل أصواتهم إلى المسؤولين.- 

ما المدافعة ـ المناصرة:
ستراتيجية تـأثير على صناع قرار سياسي أو تشريعي أو تنظيمي...من أجل  فعل تواصلي واإ

وضع سياسات،برامج...أو تبني قوانين أو القيام بإجراءات لصالح قضية معينة، يتم من خال 
عمليات تجمع بين البرهنة، اإلقناع، التفاوض،الضغط، على أساس أن الجماعة الضاغطة 

توجد خارج مسلسل اتخاذ القرار.
أنها تطبيق لعملية هدفها التأثير بالذين في مواقع السلطة من أجل تغيير السياسة العامة 
لمصلحة الذين يتأثرون بهذه السياسة. ويتألف تعريف المدافعة أو المناصرة من عناصر 

تصف مختلف مراحل هذه العملية. 
× تطبيق لعملية:هو عملية أو سلسلة أعمال أي مجموعة أنشطة منسقة ذات هدف واحد. 	

تنفيذ
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× األفضــل 	 الوضــع  إلــى  واإلشــارة  الضغــط  خــال  مــن  االقنــاع  بهــدف  التأثيــر:  أجــل  مــن 
الحجــج. ســتخدام  عبراإ

× تســتهدف مــن هــم فــي الســلطة: التــي قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، أفــرادًا 	
أو أنظمــة. 

× للتغيير: يهدف كسب التأييد إلى تغيير أو تعديل أمر ما في المجتمع. 	
×  ـ سياسة عامة: ما يمكن تغييره هو السياسات، القوانين، المواقف، القيم..	
× لمصلحــة المتضرريــن مــن هــذه السياســات: يهــدف كســب التأييــد إلــى العمــل علــى تأميــن 	

حقــوق النــاس أو تحقيــق التغييــر ألشــخاص مظلوميــن .
المدافعــة والتعبئــة والمناصــرة والمنــاداة والتأثيــر والتحشــيد وكســب التأييد...هــو جــزء مــن العمليــة 
ــي  ــر ف ــر بسياســات الحكومــات، للتأثي ــع المدنــي بهــدف التأثي ــوم بــه المجتم ــة، يق الديمقراطي
صنــع القــرار ولزيــادة وعــي النــاس بحقوقهــم ومســؤولياتهم فــي المجتمــع، كمــا يســتخدم مــن 

قبــل األحــزاب السياســية لحشــد أكثريــة لدعــم اإلقتراحــات..
من تعني المدافعة ـ المناصرة؟

× المجتمع المدني	
× السياسة العامة	
× مشاركة المواطن /ة الفرد في القرارات العامة	

المدافعــة )فــي عاقتــه بالسياســة العامــة ( هــو عمليــة يتــم بهــا طــرح التشــريع والتاثيــر فيــه بمعنــى 
إقامــة اتصــاالت فعالــة بيــن صنــاع السياســة والمجتمــع المدنــي، والتــي تنطــوي علــى رســائل 
واضحــة ومســتدامة تركــز فيهــا جماعــات المصالــح المتأثــرة بتلــك التشــريعات، وتنقلهــا إلــى صنــاع 

السياســة لكــي تؤخــذ بعيــن االعتبــار.
المناصرة / المدافعة الفعالة

تتطلــب المناصــرة / المدافعــة الفعالــة نهجــًا منظمــًا، يعتمــد علــى جماعــة واعيــة وملتزمــة ومؤمنــة 
باللقضيــة وضــرورة إشــراك أكبــر قاعــدة للجماعــات المتاثــرة بقــرار عــام وبوضــع الحلــول الممكنــة 

واالقتراحــات التــي مــن شــأنها أن تكــون أكثــر تأثيــرًا وأثــرًا علــى إقنــاع صنــاع القــرار.
هــي مجموعــة أعمــال إســتراتيجية مصممــة إلقنــاع أشــخاص آخريــن إن مــا تريدينــه هــو مــا 

يريدونــه.
• مجموعة أعمال: نشاطات منسقة.	
• إستراتيجية: مدروسة، مخطط لها، تأخذ السياق الحالي بعين االعتبار.	
• مصممة إلقناع: حجج سليمة، مبنية على دراسات متينة ومقدمة بطريقة مقنعة.	
• أشــخاص آخريــن: صنــاع القــرار أو األشــخاص الذيــن بإمكانهــم التأثيــر ـ أصحــاب 	

اإللتــزام. وأصحــاب  الحقــوق 
• إن ما تريدونه: هدف تغيير محدد. 	
• لديكــم حاجــات ومصالــح 	 أن  ظهــار  واإ فهــم حاجاتهــم ومصالحهــم  يريدونــه:  مــا  هــو 

مشــتركة.
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مســار المدافعــة: مشــكلة معانــاة çتتحــول قضيةçمــن أجــل التغييــر وحــل المشــكلةçتؤدي 
إلــى تكتــل جماعــات أو افــراد تشــكيل قــوة ضاغطــة.

 
حمالت المدافعة

تهــدف  المدنــي،  المجتمــع  قبــل منظمــات  مــن  هــي عمليــة واعيــة ومنظمــة  المدافعــة  حمــات 
مواقفــهم/ن  تعديــل  خــال  مــن  والمســؤوليات  الحقــوق  اصحــاب  ســلوك  تغييــر  أو  تعديــل  إلــى 
واتجاهاتهــم/ن تجــاه قضيــة مــا، وذلــك مــن خــال تقديــم محتــوى معرفــي لــه عبــر تنظيــم حملــة ذات 

رســالة اتصاليــة ومحتــوى مقنــع يحمــل مطلــب قضيــة محقــة.

أهمية المدافعة
× لتحقيق التغيير في مجال حقوق اإلنسان والتنمية.	
× للنهوض بالفئات المهمشة وحل مشكاتهم.	
× تغيير طريقة إتخاذ القرارات والسياسات.	
× إليصال صوت األشخاص المتأثرين بالقرارات والسياسات.	
× لتحفيز اإللتزام المدني وتقوية المجتمع وتعزيز الديمقراطية.	
× لممارسة الحقوق وحمايتها.	
× هي أداة لزيادة مشاركة المواطنين /ات في صنع القرارات. 	

لماذا الحمالت
× إللغاء التمييز ومناهضة العنف والتهميش القائم: مشكلة.	
× لتعزيز حقوق اإلنسان وتفعيلها والحد من تهميشها.	
× للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان. 	
× لتسليط الضوء على الواقع ومشاكله. 	
× لحشد الرأي العام وتضامنه مع قضايا المواطنين/ات.	
× لتغيير القوانين المجحفة والستحداث قوانين تحمي.	
× لتوسيع دائرة المهتمين /ات بقضايا حقوق اإلنسان.	
× والتطويــر 	 الديمقراطــي  التغييــر  فــي عمليــة  متطــورة  آليــات  هــي  الحمــات  ألن 

لمجتمعــي. ا

النتائج المتوقعة من المدافعة
1 ـ تغييــر سياســة، حيــث يتــم التعامــل مــع المشــكلة عــن طريــق تعديــل قانونــي أو وضــع سياســة 

أو اصــدار قــرار.
2 ـ تغييــر هيكلــي ومؤسســي، إذ يتــم تغييــر عمليــة صنــع القــرار إلعطــاء مســاحة أكبــر لمشــاركة 

المواطنيــن والمســاءلة.
3 ـ تغييــر ديمقراطــي، ومعــه يصبــح المواطنــون مدركــون لقوتهــم أو يســتخدمون هــذه القــوة فــي 

التأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار. 
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مقاربات المدافعة
أصحاب الحقوق: هم األشخاص الذين نكافح من أجلهم والذين لديهم حقوق. مهمتنا جعل 
هؤالء األشخاص يعون إن لديهم حقوق وبإمكانهم المطالبة بها، كسب التأييد بالنسبة إلى 

أصحاب الحقوق هو بناء القدرات.
من عليهم واجبات: هم األشخاص الذين يقع عليهم عبء التغيير مهمتنا زيادة الوعي 

والمحاسبة...
مقاربات المدافعة... 
يهدف إلى تحسين: 

المعرفة ـــــــــــــــــــــــــ ثقف 
المهارات ـــــــــــــــــــــــ فعل 
المواقف ـــــــــــــــــــــــــ حفز

مقاربات المدافعة هي إما مقاربات قاسية: مواجهات، تظاهرات ضد صانعي القرارات، 
إضرابات..

 أو مقاربات لطيفة: كالحوار ويأخذ شكل االجتماعات، تشكيل جماعات ضغط، طاوالت 
مستديرة، مسيرات.. 

من المهم إدراك مختلف المقاربات واختيار األنسب منها. يجب على خيار المقاربة أن يكون 
مدروسًا وليس نتيجة لمصادفات ال هدف لها.

ماذا تتطلب المدافعة؟؟؟؟
كما تتطلب المدافعة

أسئلة ال بّد من طرحها عند القيام بالحمات ماذا نريد What؟ لماذا نريد Why؟ من 
نستهدف Who؟ متى When؟ أين نثير القضية Where؟ كيف How؟

المراحل الخمسة في حلقة المناصرة هي:
تحديد المشكلة. 1
بحث المسائل المتعلقة بالمشكلة. 2
تحضير مجموعة أنشطة. 3
تنفيذ الخطة. 4
تقييم نتائج الحملة . 5

حّدد ç ابحث ç خّطط ç نّفذ ç قّيم

التمرين التمرين في هذه الجلسة هو المناقشة مع المجموعة  بينة

5 د
في ختام الجلسة ألخص أهم األفكار الواردة في تعريف المناصرة وتحديد عناصرها 

وخطواتها.
الربط
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خطة الجلسة الثانية:
موضوع الجلسة: تحديد قضية وأهداف حمالت المناصرة

مدة الجلسة ساعة ونصف )90 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

5 د
سبورة 
ورقية

موضوع الجلسة: تحديد قضية وأهداف حمالت المناصرة المدخل

5 د
Power
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركات والمشاركين في نهاية الجلسة من تحديد قضية وأهداف 
حمالت المناصرة.

األنشطة خالل الجلسة:
تحديد غايات وأهداف حمالت المدافعة. . 1
تحديد وصياغة قضية المدافعة / المشكلة. . 2
التمكن من تحليل المشكلة. . 3
تحديد هدف حملة المدافعة. . 4
القيام بتمارين للتمكن من تحليل المشكلة /القضية وتحديد أهداف حملة . 5

المدافعة.

خطة
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25 د

Power
Point
32 ـ 52

 عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

 عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

األهداف في الحمالت
األهداف البعيدة المدى

األهداف المتوسطة المدى
األهداف القصيرة المدى

األهـداف العامــة للحمالت
إن النتائج المتوخاة في نهاية الحمات هو إحداث التأثير بهدف الضغط للتغيير للوصول 

للتنمية والديمقراطية من خال إحداث تغيير في ثاثة مجاالت:
أواًل: المجال المعرفي

ثانيًا: المجال الوجداني
ثالثًا: المجال السلوكي

إن األهداف النهائية للحمالت هو إحداث تغييرات تنموية وديمقراطية
غاية المدافعة إحداث تغيير في ثاثة مجاالت:

أواًل: المجال المعرفي
وذلك من خال تقديم معارف ومعلومات جديدة مبنية على حقائق صادقة للجمهور 

المستهدف تتعلق بموضوع الحملة »المشكلة«.
ثانيًا: المجال الوجداني 

التأثير في القيم والمواقف لدى الجمهور المستهدف والمتشكلة من خال مواقف مسبقة 
مستندة إلى معلومات إما مغالطة أو ناقصة حول موضوع الحملة أو مستندة إلى تقاليد 

وعادات وقيم مجتمعية خاطئة.
غاية المدافعة إحداث تغيير في ثاثة مجاالت:

ثالثًا: المجال السلوكي 
 ال يتأتى التأثير في السلوك والتصرف عند الجمهور عادة سوى في المراحل األخيرة من 

مراحل حمات التوعية، ويأتي نتيجة لزيادة المعرفة أو تصحيح المعلومات أو كا األمرين 
معًا وبتعديل االتجاهات والمواقف للجمهور المستهدف في حملة التوعية. هو دليل أساسي 

ومعيار لقياس األثر المتأتي عن الحملة. 

خطوات حملة المدافعة
الخطوة األولى: تحديد المشكلة \ القضية

الخطوة الثانية: البحث والتحليل
الخطوة الثالثة: التخطيط

الخطوة الرابعة: تنفيذ الحملة
الخطوة الخامسة: التقييم

تنفيذ
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الخطوة األولى: 
تحديد المشكلة حيث نقوم بالخطوات التالية 

صياغة قضية المدافعة: . 1
كيــف تتــم صياغــة القضيــة؟ يجــب أن تكــون القضيــة مبنيــة علــى الحــق وليــس علــى الحاجــة. 
وهنــاك فــرق بيــن المشــكلة والقضيــة، فاألولــى هــي نتيجــة للثانيــة، المشــكلة هــي التــي تكــون 

ظاهــرة للعيــان فيمــا القضيــة فقــد تكــون غيــر مرئيــة. معاييــر الختيــار القضيــة: 
 ـ فهي يجب أن تكون عادلة. 

 ـ ويجب دراسة حجم تأثير المشكلة على المجتمع ومدى شيوعها فيه. 
 ـ فضًا عن اختيار اللحظة السياسية المناسبة لطرحها.

تحليــل المشــكلة مــن خــالل شــجرة المشــكلة: يمكــن لنــا إجــراء تحليــل المشــكلة . 2
مــن خــال اســتخدام تمريــن الشــجرة: 

تمرين الشجرة هو رسم المشكلة على شكل شجرة على الشكل التالي:
الجذع: المشكلة األساسية المطروحة.
الغصون: ترمز إلى تشعبات المشكلة.

الجذور: تشكل أسباب المشكلة على مختلف المستويات.
الخانات: هي الظواهر واآلثار والنتائج التي سببتها هذه المشكلة وتشعباتها

إستطالع الرأي العام. 3
بعــد تحديــد المشــكلة علينــا التأكــد مــن أن المجموعــة تعّدهــا أولويــة، مثــًا مــن خــال اســتطاع 
لحاجــات  فهمنــا  عــدم  المدافعــة  حمــات  فشــل  أســباب  أهــم  مــن  ويعتبــر  ســريع،  عــام  رأي 

المتأثــرة.  للمجموعــات  وللمصالــح 
وليــس  الجمهــور  شــعور  عــن  ســريعة  أو  هــو صــورة خاطفــة  العــام؟  الــرأي  اســتطاع  مــا   
تحليــًا معمقــًا للسياســة.علينا التحقــق مــن أن المجموعــة المتأثــرة تعّدهــا أولويــة. الحملــة تتطلــب 
فهمنــا للحاجــات والمصالــح الفعليــة للمجموعــات المتأثــرة. يجــب أن تســتعين المنظمــات غيــر 
الحكوميــة باســتطاع رأي عــام، لمعرفــة رأي أصحــاب الحقــوق وشــعورهم إزاء قضيتهــم. إنهــا 
ــة المدافعــة لمعرفــة شــعور شــرائح مختلفــة مــن  الخطــوة األولــى فــي اختيــار محــط تركيــز حمل
المجتمــع حيــال قضيتكــم )مهــم الختيــار األشــخاص المســتهدفين وقبولــه رســائلكم، الــخ...( 
ولمتابعــة التغيــرات فــي الــرأي العــام مــع الوقــت وإلقنــاع السياســيين بوجــود دعــم شــعبي لموقفكــم 
يكــون فعــااًل إن أجريتــم االســتطاع فــي المحافظــة التــي يمثلهــا السياســي( ولجــذب انتبــاه 

اإلعــام إزاء القضيــة. 
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التمرين األول في الجلسة الثانية: 

تمرين لتحديد مشكلة وتحليلها من خالل استخدام طريقة تحليل شجرة المشكلة وتحديد 
قضية المدافعة.

الخطوة الثانية: البحث والتحليل
ضــرورة إجــراء المراجعــة المكتبيــة: يجــب دمــج نتائــج األبحــاث فــي كل خطــوة مــن الحملــة. 
كمــا يجــب تلخيصهــا فــي نســق ســهل القــراءة يمكــن أن يســتخدمه صانعــو القــرارات السياســية 

والصحافيــون بســهولة وال يجــب أن يتخطــى أبــدًا الصفحــة أو الصفحتيــن.
جراء المراجعة المكتبية من خالل طرق البحث التالية: اســتمارات أســئلة واســتطاعات رأي ـ  واإ
مقابات غبر رسمية ـ مراجعة الوثائق ـ مراقبة والماحظة ـ مجموعات مركزة ـ مراجعة مكتبية.

جمع المعطيات إن جمع المعطيات وتحليلها يمكن من: 
تحديد الموضوع من أجل الفعل •
تحديد عدة حلول لمشكل  •
اختيار هدف الترافع •
التأثير مباشرة على ذوي القرار •
إخبار وسائل اإلعام، الرأي العام، الفئة المستهدفة و/أو من يؤثر عليها)الفئة  •

المستهدفة الثانوية(
مواجهة المواقف والحجج المضادة  •
تغيير التصورات المحيطة بموضوع أو مشكل •
تفنيد األفكار المسبقة •
تأكيد األفعال/البرامج والسياسات الناجحة •
إعادة النظر في االستراتيجيات غير الناجحة •

الخطوة الثالثة: التخطيط للحملة
تحديد األهداف العامة والخاصة. 1
تحديد وتحليل المعنيين: الحلفاء ـ المحايدون ـ المعارضون. 2
تحديد المستهدفين. 3
إعتماد اإلستراتيجيات. 4
بلورة الرسالة ـ الشعار. 5
6 .SWOT تحليل
تعبئة الموارد من أجل الحملة. 7

 األهداف الفعالة: يجب أن تخضع أهداف الحملة إلى تقنية SMART الذكية
ü هل الهدف محدد
ü هل هو قابل للقياس
ü هل يمكن تحقيقه
ü هل له نتائج
ü هل هو محدد بزمن
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1 ـ تحديد األهداف العامة والخاصة
األهداف العامة: تعبر األهداف العامة عن التغييرات المبتغاة في السياسات أو الممارسات 

التي نود تحقيقها في غصون فترة زمنية محددة.
األهداف الخاصة: تحدد األهداف الخاصة التغيير المبتغى: ما الذي سيحقق، مع من، 

كيف وفي أي مدة زمنية. 
مجموع األهداف الخاصة للحملة لتحقيق الهدف العام

يجب صياغة األهداف بطريقة تسمح بقياس تنفيذها بوضوح وأن تكون األهداف فعالة 
SMART

التمرين الثاني في الجلسة الثانية:

عمل تقوم كل مجموعة بتحديد: 

تحديد نهائي لقضية المدافعة على ضوء نتائج نقاش التمرين األول.. 1

تحديد الهدف العام للحملة.. 2

تحديد األهداف الخاصة للحملة.. 3

50 التمرين

التمرين األول في الجلسة الثانية: ) 20 د(
تمرين لتحديد مشكلة وتحليلها من خالل استخدام طريقة تحليل شجرة المشكلة وتحديد 
قضية المدافعة.المطلوب من كل مجموعة تحديد قضية المدافعة بعد القيام بتحديد مشكلة 

وتحليلها من خال استخدام طريقة تحليل شجرة المشكلة على الشكل التالي:
الجذع: المشكلة المطروحة.- 
الغصون: ترمز إلى تشعبات المشكلة.- 
الجذور: تشكل أسباب المشكلة على مختلف المستويات.- 
الخانات: هي الظواهر واآلثار والنتائج التي سببتها هذه المشكلة وتشعباتها.- 

التمرين الثاني في الجلسة الثانية: ) 30 د(
عمل تقوم كل مجموعة بتحديد: 

تحديد نهائي لقضية المدافعة على ضوء نتائج نقاش التمرين األول . 4
تحديد الهدف العام للحملة . 5
تحديد األهداف الخاصة للحملة. 6

بعد عرض ومناقشة نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاص

بينة

5 د
أقوم بتلخيص أهم ما ُعرض في الجلسة لناحية تحديد قضية حملة المدافعة وتحديد 

األهداف لحمات المدافعة
الربط
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خطة الجلسة الثالثة:
موضوع الجلسة: المعنين/ات والمستهدفين/ات في حمالت المدافعة

مدة الجلسة ساعتين )90 د(
الوقت المعينات

الطريقة
المحتوى/ الطريقة

5 د سبورة 
ورقية

موضوع الجلسة: المعنين/ات والمستهدفين/ات في حمات المدافعة المدخل

5 د Power
Point

المعنيــن/ات  وتحليــل  تحديــد  مــن  الجلســة  نهايــة  فــي  المشــاركين/ات  تمكيــن  الجلســة:  هــدف 
المدافعــة. حمــات  فــي  والمســتهدفين/ات 

األنشطة:
تحديد المعنيين /ات في حمات المدافعة. . 1
تحليــل واقــع المعنييــن /ات فــي حمــات المدافعــة مــن خــال وضــع خريطــة المعنييــن . 2

/ات. 
تحديد المستهدفين /ات في حمات المدافعة. . 3
جــدول . 4 مــن خــال وضــع  المدافعــة  فــي حمــات  /ات  المســتهدفين  واقــع  تحليــل 

/ات.  المســتهدفين 
القيــام بتمريــن لتحديــد وتحليــل المعنييــن/ات والمســتهدفين/ات فــي قضيــة المدافعــة . 5

التــي بدانــا بهــا فــي الجلســة الســابقة.

خطة
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30 د
Power
Point
53 ـ 
62

 عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

 عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

تحديد المعنيين: 
المعني هو أي شخص لديه مصلحة مباشرة في نتيجة حملتنا: 

األشخاص المتأثرين مباشرة بالمشكلة. . 1
المجموعات المسؤولة عن التسبب بالمشكلة. . 2
المجموعات المهتمة بحلها.. 3

المعنيون ثالث مجموعات
الحلفاء المحايدون المعارضون

وضع خريطة المعنيين

كل شخص معني ذو تأثير عاٍل على المشكلة، بغض النظر عن درجة موافقته على موقفنا، 
هو شخص مستهدف.

تفادوا انفاق الكثير من الموارد على استهداف معارضين.
أحيانًا، يبدو المعنيون عديمو السلطة؛ ألنهم غير منظمين.

ال تحصروا الئحة المعنيين باألشخاص المهتمين أصًا بالمشكلة.

تنفيذ
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3 ـ المستهدفون
المستهدف األولي: هو شخص أو أشخاص األكثر نفوذَا.

المستهدف الثانوي: هو شخص أو أشخاص ال يمكنهم حل مشكلة مباشرة لكن لديهم القدرة 
على التأثير بالمستهدف األولي.

قبل التوجه إلى الفئة المستهدفة، علينا أن نعلم عنهم أمورًا عدة:
لماذا هم ضد أو مع القضية أو التحرك؟

ما قوتهم؟ من يساندهم؟ ولماذا؟
ما مصلحتهم؟

ما خطتهم ونظم عملهم؟
الحلفاء...

هم الهيئات أو األفراد الذين يدعمون القضية: 
اما ألن لهم مصلحة في القضية. 

أو يمكن إقناعهم اليمانهم بالرؤيا أو القيم.
قد يكونون أشخاصًا قيادية أو فعاليات... 

األخصام...
هم المعارضون، وهم اما أفراد أو هيئات: 

إما ألن لديهم مصالح إقتصادية، 
أو غير متفقين مع قيمنا ومبادئنا، 

أو متفقين مع الخصم.
جدول المستهدفين

45 د التمرين تمرين الجلسة الثالثة: 

مجموعــات عمــل مــن أجــل القيــام بتمريــن لتحديــد وتحليــل المعنييــن/ات والمســتهدفين/ات فــي 
قضيــة المدافعــة التــي بدأنــا بهــا فــي الجلســة الســابقة.

تعمــل نفــس المجموعــات وتســتكمل خطــوات حملــة المدافعــة لقضيــة المدافعــة التــي بــدأ العمــل عليهــا 
جــراء التحليــل الــآلزم لهــا مــن  فــي الجلســة الســابقة، وتقــوم بتحديــد المعنييــن/ات والمســتهدفين/ات واإ

خــال وضــع خريطــة المعنييــن/ات وتحديــد جــدول المســتهدفين/ات. 

بعد عرض ونقاش نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاصات. 

بينة
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5 د التلخيــص الســريع لمــا تــم انجــازه خــال هــذه الجلســة وربطــة بخطــوات حمــات المدافعــة. بقــى لدينــا 
تحديــد السياســات واإلســتراتيجيات للحملــة وتحديــد شــعارها ورســائلها ووضــع الخطــة لتنفيذهــا وهــذا 

موضــوع الجلســة القادمــة. 

الربط

خطة الجلسة الرابعة:
موضوع الجلسة: سياسات وإستراتيجيات حمالت المناصرة والمدافعة ووضع خطة الحملة.

مدة الجلسة ساعتين )120 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

10 د
سبورة 
ورقية

ستراتيجيات حمات المناصرة والمدافعة ووضع خطة الحملة. موضوع الجلسة: سياسات واإ
بعد التذكير بخطوات عملية المناصرة والمدافعة، أقوم بالتلخيص السريع لما تم إنجازه خال 
اليوم التدريبي وربطة بخطوات حمات المدافعة. بقى لدينا تحديد السياسات واإلستراتيجيات 

للحملة وتحديد شعارها ورسائلها ووضع الخطة لتنفيذها وهذا موضوع جلستنا.

المدخل

5 د
Power
Point

عداد التقرير  هدف الجلسة: تمكين المشاركات/ين في نهاية الجلسة من القيام بتقييم التدريب واإ
عن النشاط التدريبي.

األنشطة: 
التعرف على ماهية اإلستراتيجيات والسياسات العامة لحمات المدافعة وكيفية. . 1

تحديدها.
تحديد شعر ورسائل حملة المدافعة.. 2
التعرف على كيفية إجراء تحليل SWOT قبل وضع خطة حملة المدافعة.. 3
كيفية وضع خطة تنفيذ حملة المدافعة.. 4
إجراء تمرين لتحديد إستراتيجيات الحملة التي بدأنا بها في الجلسات السابقة . 5

وتحديد شعارها ورسائلها.

خطة
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45 د

Power
Point

64 ـ 83

عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

64 ـ 83

عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

مــا معنــى اإلســتراتيجيات: إنهــا السياســات العامــة للحملــة ـ كيفيــة التوجــه للمعنييــن وتعبئتهــم 
قناعهــم ـ سياســات التحالفــات وبنــاء  وتمكينهــم وبنــاء قدراتهــم ـ كيفيــة التوجــة للمســتهدفين وحثهــم واإ
اإلئتافــات ـ السياســات اإلعاميــة ـ السياســات اإلعانيــة ـ تحضيــر الملفــات المختلفــة للحملــة.

اإلستراتيجيات الفضلى للتأثير على صانعي القرار: 
الضغط. 1

إن وجدنــا أن بإمكاننــا التأثيــر عليهــم مباشــرة مــن خــال تقديــم حجــج جيــدة ومعلومــات ســليمة، 
فعلينــا التركيــز بشــكل أساســي علــى الضغــط ويعنــي الضغــط اللقــاءات وجهــًا لوجــه مــع صانعــي 
القــرار. ربمــا علينــا التركيــز علــى الهــدف الثانــوي أي شــخص بإمكانــه التاثيــر علــى صانــع القــرار. 

كسب تأييد أصحاب الحقوق . 2
العمل مع اإلعالم. 3

أو علينــا بنــاء الضغــط مــن أجــل التغييــر مــن خــال تثقيــف وتعبئــة مجموعــة محــددة مــن أصحــاب 
الحقــوق فــي هــذه الحــال يتوجــب علينــا التركيــز علــى حملــة إعاميــة.

التشبيك وبناء التحالفات. 4
أخيــرًا ربمــا علينــا تعبئــة المنظمــات أو األفــراد أو المؤسســات لإلنضمــام إلــى حملتنــا كوســيلة لزيــادة 
قدرتنــا علــى التأثيــر علــى صانعــي القــرار. فــي هــذا المجــال يجــب أن تكــون إســتراتيجيتنا بنــاء 

إئتــاف أو شــبكة.
معظــم المدافعيــن والمدافعــات يوافقــون/ن علــى أن أهــم ثــاث إســتراتيجيات هــي بنــاء عاقــات مــع 
الحكومــة )الضغــط( والعمــل مــع اإلعــام وبنــاء اإلئتافــات أو الشــبكات عــادة تســتخدم كل حملــة 

مزيجــًا مــن هــذه اإلســتراتيجيات الثــالث.
أواًل: بناء عالقات مع أجهزة اإلعالم

إنشاء عاقات مع اإلعام ومن الضروري البحث عن حلفاء. - 
إنشاء قاعدة بيانات للصحفيين تشمل المنصب ومجال االهتمام.- 
تقديم المعلومات لإلعام )ملف كبير( استخدام الدراسات واألرقام واإلحصائيات. - 
اختيار المتحدثين عبر وسائل اإلعام ) بناء قدراتهم(.- 
التواصل الدائم معهم واقتراح موضوعات للنقاش.- 

ثانيًا:تطوير التحالفات
بنــاء تحالفــات مــع مجموعــات أخــرى، منظمــات أو أشــخاص يلتزمــون بالدفــاع عــن القضيــة 

موضــوع المرافعــة )النقابــات / جمعيــات حقوقيــة أخــرى / جمعيــات تهتــم بقضايــا الطفــل(.

تنفيذ
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ثالثًا: الضغط والعمل الضاغط
نحن مجتمعون نؤثر أكثر، نخلق قيمة مضافة ونحقق أكثر مما نحققه فرادى.

5 ـ شــعار الحملــة: مــن الضــروري لحملــة المدافعــة وجــود شــعار للحملــة يعبــر عــن موضــوع 
الحملــة ويتمتــع بالبســاطة واالختصــار والجاذبيــة.

رســالة الحملــة: رســالة المناصــرة والمدافعــة هــي الفكــرة الرئيســية التــي نــود إيصالهــا إلــى 
والمســتهدفين. المعنييــن 

إليصــال رســالتنا بفعاليــة علينــا إختيــار مضمونهــا ولغتهــا بحــذر ويتــم فهمهــا بســرعة وســهولة. 
يجــب تكــرار الرســائل مــرات عــدة ويجــب تصميمهــا علــى مقــاس مســتهدفين/ات محدديــن/ات

يجب أن يكون مضمون رسالة المناصرة والمدافعة: بسيطًا وقصيرًا ـ ذي صلة وواضحًا.
ما هي الرسالة؟

هــي عبــارة عــن تصريــح / بيــان / تعبيــر موجــز عــن هــدف حملــة المدافعــة وهــي تتضمــن / تحتــوي 
علــى مــا نريــد تحقيقــه ولمــاذا وكيــف نريــده أن يتحقــق، وبمــا أن الغــرض األساســي مــن للرســالة 
هــو خلــق فعــل / نشــاط / رد فعــل / اتخــاذ إجــراء فيجــب أن تحتــوي الرســالة علــى الفعــل المحــدد 

الــذي نريــد أن يقــوم بــه الجمهــور.
عناصر محتوى الرسالة:

ماذا نريد تحقيقه؟
لمــاذا نريــد تحقيقــه؟ )النتيجــة اإليجابيــة إلتخــاذ إجــراء و / أو التبعيــات الســلبية لعــدم إتخــاذ 

إجــراء(.
اقترح كيفية تحقيقه. 

ما اإلجراء الذي نريد أن يتخذه الجمهور؟
لغة الرسالة: 

عند اعداد الرسالة يجب مراعاة: 
استخدام لغة ترتكز على قيم ومفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان.	 
أن تحاجج بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.	 
أن تراعي إدماج المقاربة الجندرية وحقوق النساء.	 
بسيطة واضحة مباشرة وجذابة.	 
ترتكز على الواقع المعاش لمعاناة الناس.	 
تبرز انتهاكات حقوق اإلنسان وكيفية تفعيلها وحمايتها.	 

6 ـ مصفوفة السواتSWOT Matrix: وذلك بهدف تقييم
البيئة الخارجية: أي تحديد طبيعة- 

Opportunities 1 ـ الفرص المتاحة
Threats 2 ـ عناصر التهديد
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البيئة الداخلية:أي تقييم للبيئة الداخلية من خالل تحليل:- 
 Strengths 1 ـ جوانب القوة

.Weaknesses 2 ـ عناصر الضعف

7 ـ تعبئة الموارد من أجل الحملة
وضع وجدولة الخطة للحملة.

جدولة الخطة:
الهدف
النشاط

المستهدف
المسؤول
الموارد

تمرين الجلسة الرابعة: مجموعات عمل من أجل القيام بتمرين اإلستراتيجيات والسياسات 
والشعار والرسائل للحملة في قضية المدافعة التي بدأنا بها في الجلسات السابقة

50 د
Power
Point

التمرين: 

مجموعــات عمــل مــن أجــل القيــام بتمريــن اإلســتراتيجيات والسياســات والشــعار والرســائل 
للحملــة فــي قضيــة المدافعــة التــي بدأنــا بهــا فــي الجلســات الســابقة

تعمــل نفــس المجموعــات وتســتكمل خطــوات حملــة المدافعــة لقضيــة المدافعــة التــي بــدأ العمــل 
عليهــا فــي الجلســات الســابقة، وتقــوم بتحديــد اإلســتراتيجيات والسياســات العامــة للحملــة كذلــك 

تحديــد شــعار ورســائل الحملــة.

بعد عرض ونقاش نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاصات

بينة

10 د التمرين
القيــام بتلخيــص ســريع لنتائــج اليــوم التدريبــي وعــرض أهــم تعريــف للمدافعــة والتذكيــر بخطواتهــا 

والتركيــز علــى دورنــا فــي انجــاح هــذه الحمــات.
الربط
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الجلسة التدريبية حول التشبيك

على  التدريبية  الجلسة  خطة  التحالفات.  وبناء  التشبيك  موضوع  التدريبة  الجلسة  هذه  في  سنتناول 
الشكل التالي:

خطة الجلسة:
موضوع الجلسة: التشبيك وبناء التحالفات 

مدة الجلسة ساعة )180 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

10 د
سبورة 
ورقية

موضوع الجلسة: التشبيك وبناء التحالفات
لكي تتم عمليتا الضغط والمناصرة بنجاح وهي كانت موضوعنا اليوم السابق، ال بد من تفعيل التشبيك 

لكونه مظلة جماعية تتشكل من منظمات مستقلة تعمل على مناصرة قضايا مجتمعية محددة. وهو 
موضوع التدريب في هذه الجلسة التدريبية.

المدخل

5 د
Power
Point

دارة الشبكات  هدف الجلسة: اكساب المشاركين المعارف والمهارات األساسية للتشبيك والشراكة واإ
وبناء التحالفات وتكوينها داخل المجتمع.

األنشطة: 
تحديد مفهوم وأهمية التشبيك.- 
تعريف الشبكة وتحديد أهدافها.- 
تحديد وظائف ومهارات التشبيك. - 
تحديد أنواع الشبكات.- 
تحديد الخطوات األساسية إلنشاء الشبكة.- 
القيام بتمرين لبناء الشبكات والتحالفات الضرورية لحمات المدافعة التي خططنا - 

لها في الجلسات السابقة.
وسنقسم الجلسة إلى قسمين القسم األول لمدة 90 د نقوم فيها بعرض المحتوى العلمي للشبكات 

والتحالفات نقوم فيها بمناقشة وعصف ذهني ومن بعد نأخذ إستراحة القهوة وبعد االستراحة 
نستكمل القسم الثاني من الجلسة ونقوم بتنفيذ التمرين وعرض نتائج مجموعات العمل 
ومناقشتها في الوقت المتبقي من الجلسة.هي جلسة طويلة ولكن سيتخللها االستراحة.

خطة
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75 د

Power
Point

عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

Power
Point

عرض 
ومناقشة 

عصف 
ذهني

أهمية التشبيك 
لكــي تتــم عمليتــا الضغــط والمناصــرة بنجــاح ال بــد مــن تفعيــل التشــبيك لكونــه مظلــة جماعيــة تتشــكل مــن 
منظمــات مســتقلة تعمــل علــى مناصــرة قضايــا مجتمعيــة محددة.تعــود أهميــة التشــبيك إلــى الرغبــة فــي 
التعــاون وتوجيــه االهتمامــات المشــتركة لحــل مشــكات مجتمعيــة. إن عمليــة التشــبيك ليســت هدفــًا بحــد 
ذاتهــا وتحتــاج إلــى وقــت، وهــي كذلــك أطــر مؤقتــة ومرهونــة بوجــود القضيــة، وتحتــاج إلــى االعتمــاد علــى 
لــى إدارة مرنــة وقــدرة علــى التأقلــم مــع الوقــت ومــع المتغيــرات  لــى تنــوع األعضــاء واإ المصــادر الخاصــة واإ

فــي الظــروف المحيطــة
إن الهــدف الرئيســي للتشــبيك وبنــاء الشــبكات، التنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات ذات االهتمــام الواحــد 
لتحقيــق هــدف محــدد، لــذا تكــون الشــبكة إطــار مؤقــت تنتهــي مــع تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه تــم تشــكيلها، 
وقــد تكــون شــبكات طويلــة المــدى تمتــد لســنوات وذلــك لصعوبــة تحقيــق الهــدف. إن بنــاء الشــبكات وســيلة 
وليــس غايــة بحــد ذاتهــا، لــذا فهــي مؤقتــة وال يتــم بناؤهــا بيــن ليلــة وضحاهــا، حيــث يســتند بناؤهــا علــى احتيــاج 
حقيقــي وبنــاًء علــى دراســات توصــي بتشــكيل الشــبكة، والشــبكة بحاجــة إلــى إدارة مرنــة ال مركزيــة، كمــا أنهــا 

بحاجــة إلــى مســاندة المجتمعــات المحليــة، واالعتمــاد علــى مواردهــا الماليــة والبشــرية الخاصــة بأعضائهــا.
مفهوم التشبيك 

يمكــن تعريــف عمليــة التشــبيك بأنهــا تطويــر للعاقــات الســائدة والعمــل المشــترك بيــن مؤسســتين أو أكثــر، أو 
مجموعــة مــن األفــراد ومجموعــات أخــرى مــن خــال توفيــر مظلــة جماعيــة تعمــل معــًا علــى موضــوع مشــترك 
لتحقيــق هــدف عــام. وتتمثــل دوافــع التشــبيك فــي تبــادل المعلومــات والمعــارف والخبــرات وتعميمهــا، وتنســيق 
الفعاليــات، واالنتفــاع مــن إمكانيــات وخبــرات ومصــادر وعاقــات الشــركاء، وتحفيــز المنافســة التعاونيــة مــن 

خــال الوصــول إلــى المصــادر المتاحــة.
التشــبيك هــو اتصــال هــادف مبنــي علــى قاعــدة التعــاون والتنســيق، التــي تهــدف إلــى تطويــر العمــل المشــترك 
مــا بيــن المؤسســات والمجموعــات واألفــراد، وقــد يكــون التشــبيك ثنائيــًا، متعــدد األطــراف، قطاعيــًا، جغرافيــًا 

أو طبقيــًا.
تعريف الشبكة 

هــي إطــار طوعــي أو إختيــاري، تضــم أفــرادًا ومجموعــات أو منظمــات بطريقــة أفقيــة غيــر تراتبيــةـ  بغــرض 
تبــادل المعلومــات والخبــرات واالتصــال. أي أن الشــبكة هــي آليــة لالتصــال والتواصــل تمثــل مصــدرًا للقــوة 

والتأثيــر، وتطــرح إطــارًا تضامنيــًا لتفعيــل الــدور وتقديــم المســاندة للمنظمــات غيــر الحكوميــة.
هــى تحالــف مــن األفــراد أو المنظمــات يتضمــن تعبئــة مواردهــا وقدراتهــا المشــتركة لدعــم موقــف الشــبكة 
وزيــادة تأثيرهــا الخارجــي بهــدف تحقيــق مصالــح وأهــداف مشــتركة، مــع الحفــاظ علــى اســتقالية كل عضــو 
فيهــا، هــي مجموعــة مــن األفــراد أو المؤسســات أو كليهمــا، يرغبــون بالتعــاون والعمــل معــًا لصالــح قضيــة مــا. 
فالشــبكة هــي اإلطــار التــي تقــوم بعمليــة التشــبيك بناجعــة. وهــي التخطيــط لتعــاون منظــم بيــن طرفيــن أو أكثــر 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أو أفــراد مهتميــن بهــذا القطــاع بهــدف تبــادل الخبــرات والعمــل المشــترك فــي 
الخدمــه وتنميــة المجتمع.تعــد آليــة الترابــط والتشــبيك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي آليــة تنظيميــة تســعى مــن 
خالهــا المنظمــات إلــى تنســيق وتعبئــة الجهــود والمواقــف والمــوارد باتجــاه تحقيــق أهــداف هــذه المنظمــات. 

تنفيذ
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أهداف تكوين الشبكات 
× تجنب تشتت الموارد وتفتيت الجهود بين أفراد ومنظمات المجتمع المدني. 	
× تزايــد فــرص بنــاء قــدرات الجمعيــات بمســاعدة بعضهــا البعــض، مــع التركيــز علــى الــدور الرائــد للجمعيــة 	

الوســيطة فــي إدارتهــا لتنميــة قــدرات الشــبكة ككل.
× تنامى فرص التعليم المتبادل بين المنظمات ذات المستوى المتفاوت.	
× تساعد عملية التشبيك على اكتشاف قيادات جديدة ومنظمات وسيطة. 	
× إيجــاد فــرص للشــراكة والتضامــن بيــن المنظمــات المختلفــة، إذ أن اقامــة الشــبكات مــن شــأنه توحيــد 	

مــوارد وامكانيــات مختلــف أعضــاء الشــبكة وتعضيــد العاقــات والروابــط بينهــم ممــا يســاعد علــى تحقيــق 
األهــداف المشــتركة.

× تعظيــم وتوســيع نطــاق فــرص الوصــول إلــى عــدد أكبــر ومتنــوع مــن الفئــات والشــرائح المســتهدفة، فصــوت 	
منظمــة واحــدة ال يؤثــر مثــل صــوت الشــبكة مجتمعــة.

× توفيــر األمــان ومصداقيــة لجهــود الدعــوة فالشــبكة تضيــف المزيــد مــن القــوة للمنظمــات المختلفــة ممــا 	
يعــود بالنفــع علــى المجتمــع.

× تســاعد الشــبكات علــى تجنــب تضــارب المصالــح والمنافســة واالعتمــاد علــى جهــود اآلخريــن، حيــث 	
يمكــن مــن خالهــا إقامــة عاقــات ناضجــة ومثمــرة ممــا يزيــد مــن قــوة األعضــاء وقدرتهــم علــى تحقيــق 

األهــداف.
× تســاعد عمليــة التشــبيك علــى اكتشــاف قيــادات، جديــدة وفــرص واعــدة لتنميــة جمعيــات تســتطيع القيــام 	

بــدور الوســيط.
األسباب التي تدعو إلى التشبيك:

نشــر معلومــات بهــدف التوعية.مثــال: تشــكيل شــبكة لمحاربــة انتشــار آفــة المخــدرات مــن . 1
المؤسســات العاملــة بهــذا المجــال.

لتغييــر قوانيــن أو اســتحداث قوانيــن جديدة.مثــال: تشــكيل شــبكة مــن المؤسســات العاملــة . 2
بمجــال القانــون.

لحمايــة . 3 شــبكة  تشــكيل  مثــال:   NGOs.األهلــي العمــل  لمؤسســات  الحمايــة  لتأميــن 
الفســاد. ومحاربــة  العامــة  والحريــات  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  العاملــة  المؤسســات 

لمقاومــة مشــروع مــا فــرض بالقــوة علــى أفــراد المجتمع.مثــال: تشــكيل شــبكة مناهضــة . 4
العنصريــة فــي جنــوب إفريقيا.تشــكيل شــبكة مقاومــة جــدار الفصــل العنصــري فــي فلســطين.

وظائف التشبيك
تبادل الخبرات والمعلومات.	 
بناء أسس فعالة للتعبئة والضغط.	 
تجميــع المــوارد مــن أجــل هــدف مشــترك أو قضيــة مشــتركة، ممــا يزيــد مــن فعاليــة المــوارد البشــرية 	 

والمالية.
فتح قنوات النقاش والحوار والتجدد بين الشركاء.	 
وضع البرامج والخطط المشتركة.	 
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مهارات التشبيك: 
يتطلــب التشــبيك الفعــال عــددًا مــن المهــارات أهمهــا: اإلتصــال والتنســيق ـ التخطيــط والتنظيــم ـ اتخــاذ القــرار 

ـ تحويــل الصــراع ـ العمــل فــي فريــق.
وسائل تحقيق أهداف التشبيك: 

× وسائل تحقيق إصدار النشرات والكتيبات	
×  تنظيم االجتماعات من مؤتمرات وندوات ومحافل	
×  تنظيم زيارات متبادلة بين مختلف األطراف	
×  توفير شبكة من االتصال اإللكتروني	
×  سلسلة من البحوث والدراسات 	
×  توفير قاعدة للبيانات	
×  توفير برامج تدريبية متنوعة	

إجراءات التشبيك بين المؤسسات واللجان المجتمعية:
× تحديد الهدف من التشبيك أو بناء الشبكة ودوافعه	
× تحديد األعضاء المحتملين والمهتمين بالمشاركة في الشبكة	
× تحديد المنفعة المتبادلة المترتبة على المشاركة في الشبكة	
× وضع النظام األساسي واللوائح الداخلية للشبكة ونظام العضوية	
× تطوير هيكلية الشبكة وآلية صنع القرار	
× تحديد األدوار وااللتزامات والواجبات لكل من المشاركين في الشبكة	
× تحديد النشاطات والفعاليات التي تعزز حضور الشبكة وتحقق أهدافها	

انتشار مفهوم وممارسة التشبيك والشبكات: 
يرتبــط بالرؤيــة التنمويــة لــدور المجتمــع لمدنــي ومــن ضمنــه المنظمــات غيــر الحكوميــة. ويــزداد مــع ذيــوع 
وانتشــار مفهــوم بنــاء القــدرات والــذي ارتبــط بالمنظمــات غيــر الحكوميــة وباقــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وتغطــي قــدرات إدارة المشــروعات والبرامــج تنميــة المــوارد البشــرية وقــدرات النظــام، ويضــم ذلــك نظــم صنــع 
المحليــة  المنظمــات  مــع  العاقــات  وبنــاء  والتوثيــق  المعلوماتيــة  والقــدرات  اإلداريــة  والقــرارات  السياســات 
والقوميــة والدوليــة بنــاء التحالفــات والشــراكة والقــدرات االســتراتيجية للرؤيــة والتخطيــط بعيــد المــدى. بحــث 
المجتمــع المدنــي خاصــة المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن آليــات للتأثيــر فــي السياســات العامــة، للمشــاركة فــي 
صنــع القــرار والقيــام بــدور الدعــوة فــي قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة. عمليــة التأثيــر هــذه 
ال تتحقــق إال مــن خــال مدخــل وتضامــن جماعــي يجــد أفضــل أشــكاله فــي الشــبكات. التطــور التكنولوجــي 
المتســارع بوســائل االتصــال أثــر بااليجــاب علــى عمليــة التشــبيك وتأســيس الشــبكات، وقــد ســمح بتبــادل 
المعلومــات وتدفــق المعرفــة واقتســام الخبــرات بحيــث أصبحــت الحواجــز الجغرافيــة ال تأثيــر لهــا علــى بنــاء 

العاقــات واالنخــراط فــي الشــبكات.
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العناصر األساسية لبناء الشبكة:
.1 وضع تعريف واحد للشبكة يكون متفق عليه بين مختلف أعضاء الشبكة.

.2 االتفاق على الرسالة وغاية وأهداف واستراتجيات عمل الشبكة.
.3 االتفاق على هيكلية عمل الشبكة، على أن تكون مرنة والمركزية.
.4 االتفاق على نمط العضوية في الشبكة عضوية مغلقة أو مفتوحة.

.5 تحديد أدوار واختصاصات أعضاء الشبكة.
.6 إعداد قائمة بالمهارات والموارد الفردية والمؤسسية لدى المؤسسات األعضاء.

.7 وضع آلية لاتصال والتواصل.
.8 توقيع اتفاقية العمل المشتركة بين كافة األعضاء.

المبادئ العامة للشراكة والترابط والتشبيك:
× األهداف المشتركة واالهتمامات المشتركة.	
× الثقــة ) بدونهــا ال يمكــن االســتمرار ( يجــب أن يثــق األطــراف فــي بعضهم.الثقــة ال تفــرض بقــوة القانــون.	

الثقــة هــي نتيجــة عمــل األفــراد معــًا لتحقيــق نفــس األهــداف وفقــًا لمنظومــة مشــتركة مــن القيــم وااللتزامــات
× االحتــرام المتبــادل التقديــر لشــيء ذو قيمــة فــي الطــرف اآلخر.االحتــرام ال يعنــي بالضــرورة االتفــاق 	

يمكــن أن تحتــرم وجهــات النظــر األخــرى التــى قــد تخالــف وجهــة نظــرك.
× االنتمــاء المشــترك الدرجــة التــى يصبــح فيهــا أطــراف الشــراكة مســئولين ومحاســبين عــن كل العمليــات 	

التــى تتــم فــي إطــار الشــراكة.فمن الصعــب أن تقــوم بعمــل حملــة دعــوة علــى شــئ ال تنتمــي لــه أو ال 
تســاهم فيــه 

× المســاواة مــن الممكــن حــدوث شــراكة بيــن المنظمــات الكبيــرة والصغيــرة إال أن اســتمرارية مثــل هــذه 	
الشــراكة تكــون مصحوبــة عــادة ببعــض المشــاكل. 

أنواع الشبكات / التحالفات
من حيث المدة: دائمــــــة ومؤقتــــــة 	×
من حيث التنظيم/الشكل القانوني: رسميــــــــــة أو غير رسمية	×
 من حيث النطاق الجغرافي: نطــــــاق محـــدود أو نطاق غير محدود 	×
من حيث الغرض أو القضية: الشبكات متعددة القضايا أو الشبكات التي تتناول قضية واحدة 	×
الشــبكات المتخصصــة: تضــم مؤسســات تعمــل فــي نفــس الحقــل أو مجــاالت تنمويــة محــددة، مثــل: شــبكة 	×

المنظمــات لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة أو شــبكة تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء...
الشــبكات المظاتيــة: تضــم مؤسســات متنوعــة فــي اختصاصهــا وحقــول عملهــا مثــل شــبكة المنظمــات 	×

األهليــة، شــبكات للنزاهــة والشــفافية أو شــبكات لمراقبــة االنتخابــات...
خطوات إعداد الشبكة:

حصر ومعرفة األفراد والمؤسسات العاملين بنفس موضوع الحملة.. 1
بنــاء جســور الثقــة مــع الحلفــاء المحتمليــن، وذلــك بطــرح األفــكار بوضــوح، مشــاركتهم بالمعلومــات . 2

والبيانــات المتوفــرة، عقــد لقــاءات معهــم.
نقاشهم باألفكار والمواضيع التي يطرحونها، وكذلك تقبل أفكارهم واقتراحاتهم.. 3
ثــم الرســالة والرؤيــة . 4 عندمــا تغــدو األمــور واضحــة، يتــم تشــكيل الشــبكة، وصياغــة الهــدف، 

المشــتركة.
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فوائد العمل ضمن شبكة
رفع مستوى الوعي تجاه موضوع القضية.	 
بناء الثقة بين الشركاء.	 
تدعيم قدرات المنظمات والمؤسسات واألفراد أعضاء الشبكة.	 
تبادل المعلومات.	 
إتاحة الفرصة للتعاون وتبادل الخبرات والموارد.	 
استخدام المصادر المتاحة بفعالية أكبر، كما يمنع التكرار.	 
النقد الجماعي الذي يقود للتطور والتغير.	 
يوّفر التحالف الغطاء السياسي للحملة.	 
يوفر الحماية واألمان ألعضاء طاقم الحملة.	 
العاقة بين الضغط والمناصرة والتشبيك	 

استراحة قهوة لمدة نصف ساعة

80 د

التمرين: 

مجموعات عمل من أجل القيام بتمرين للتخطيط للتحالفات والشبكات الالزمة لحمالت 
المدافعة التي سبق أن خططنا لها في الجلسات السابقة

بعد عرض ونقاش نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاصات

بينة

10 د

القيام بتلخيص سريع لنتائج الجلسة التدريبية، والتأكيد على أنه يوجد تداخل كبير بين الضغط 
والمناصرة والتشبيك، فكل منها يعتمد على اآلخر. ويمكن اعتبار التشبيك أكثرها شمواًل، واعتبار 

الضغط والمناصرة متطلبات له، كما يمكن اعتبار المناصرة أكثر شمولية من الضغط. ويوضح الشكل 
اآلتي هذه العاقات:

الربط
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المالحق

مطبوعة للقراءة خاصة إنشاء الشبكات والحمالت وكسب التأييد. وهي مقتطفة من دليل تدريبي أعدته 
جمعية المساعدات الشعبية النروجية لبناء قيادات نسوية.

إنشاء الشبكات

الجيران،  األصدقاء،  من  تتكون  أن  الشبكات  لهذه  يمكن  الشبكات.  من  نوع  لديهم  األشخاص  كل 
الزمالء، الطالب أو العائلة... عند المشاركة في المجتمع، تمنحنا الشبكات الدعم أو تزودنا بالمعلومات. 
المعلومات  التي تمنحهم  الشبكات  إنشاء  الرجال في  يبرع  الشبكات كعملية تواصل غير رسمية.  تعمل 
على  الحصول  من  تستفيد  أن  المجتمع  في  المشاركة  المرأة  تستطيع  بهم.  واالعتراف  للترقي  والفرص 
النساء  على  الصعبة.  الحاالت  تخطي  في  يساعد  أن  األشخاص  لدعم  يمكن  واستخدامها.  شبكات 
اللواتي  فالنساء  ودعمهن.  أخريات  نساء  إلدخال  جهدهن  يبذلن  أن  السياسي  المجال  في  الموجودات 
ينشئن شبكات في ما بينهن يستفدن من تبادل المعلومات ومناقشة الحاالت الصعبة ودعم بعضهن البعض 

في االجتماعات والمؤتمرات... 

ما الشبكة؟
الشبكة هي مجموعة أشخاص يتبادلون األفكار والمعلومات والمعرفة. للشبكات غايات مختلفة منها 
تبادل المعلومات والعمل في سبيل هدف مشترك والدعم الشخصي. الشبكة ليست عملية أحادية االتجاه، 
على جميع األعضاء أن يساهموا وأن يحصلوا على التغذية االسترجاعية. على الجميع أن يستفيدوا من 

الشبكة. 

هناك أنواع مختلفة من الشبكات تقسم إلى فئتين أساسيتين: الشبكات الشخصية والشبكات المرتكزة 
على مسائل أو قضايا معينة. تتألف الشبكات الشخصية من أفراد يعرفون بعضهم البعض وتكون الشبكة 
مرتبطة بهؤالء األشخاص. يمكن للشبكات الشخصية أن تضم أصدقاءك وعائلتك، زمالءك وشركاءك 
في العمل أو زمالءك السياسيين. والشبكات الشخصية مفيدة للدعم الشخصي. يمكن أن تستخدم لتجربة 
الخطابات وتشارك المعلومات أو للتمّرن على المناظرات. ليس بالضرورة أن تتألف الشبكات الشخصية 
من أشخاص تتفقين معهم بالكامل طالما أنك ترغبين بدعمهم كأفراد والعكس صحيح. بإمكان الشبكات 

الشخصية أن تكون رسمية أو غير رسمية.
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تتألف هذه  ما تكون رسمية.  معينة، فهي غالبًا  أو قضايا  المرتكزة على مسائل  الشبكات  إلى  بالنسبة 
هذه  ظهرت  األفراد.  من  وكذلك  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  الشبكات 
الشبكات في وضع معين للتركيز على مسألة محددة أو لالتحاد في أوقات صعبة. لهذه الشبكات هدف 
واضح وتحّل عندما يتحقق هذا الهدف. تعمل هذه الشبكات على مسائل كالتصديق على قرارات األمم 
المتحدة، االنتخابات )لزيادة عدد النساء على اللوائح االنتخابية( أو االستفتاءات. ويمكن أن تتحول هذه 

الشبكات إلى منظمات رسمية.

إنشاء الشبكات
تنشأ معظم الشبكات بطريقة غير رسمية وال تنشأ مع مرور الزمن. إذا كنِت تريدين إنشاء شبكة على 
الصعيدين العام والخاص، عليك أن تقومي بهذا األمر بطريقة منظمة أو على األقل أن تفكري في كيفية 

القيام به.

1( تنظيم شبكتك الموجودة أصاًل:

من  أي  وستعرفين  فيها.  التي  والفرص  أصاًل  الموجودة  شبكتك  تحديد  هو  التنظيم  من  الهدف  إن 
تعرفينهم  الذين  ابحثي عن األشخاص  الشخصية،  لتنظيم شبكتك  أهدافك.  لتحقيق  يلزمك  األشخاص 
والذين يدعمونك أو يتفقون معك في مسألة أو أكثر. حددي الحاالت أو المواضيع التي تحتاجين فيها 

إلى شبكة وتبيني ما إذا كان أحد من شبكتك الحالية يمكنه أن يسد هذه الحاجة. 

2( تحديد األشخاص والمنظمات ذات الصلة لتوسيع شبكتك:

بإمكان هؤالء األشخاص أن يكونوا خبراء أو ضالعين في مسألة ما، أشخاصًا في شبكات واسعة أو 
أصدقاء أصدقائك... احرصي أن يكون األشخاص الذين ستنتقينهم وثيقي الصلة بالموضوع. يمكن أن 

يكونوا أشخاصًا تريدين التعلم منهم أو أشخاصًا لطفاء وداعمين.

3( التعرف إلى أشخاص جدد:

اتصلي باألشخاص الذين عينتيهم واطلبي من أصدقائك أن يعرفوك إلى أشخاص يعرفونهم أو اتصلي 
باألشخاص مباشرة. كوني صريحة واخبري المرأة أنك تظنين أنه بامكانك أن تتعلمي منها أو أنك ترغبين 

بمناقشة مسألة ما معها. اخبريها أيضًا أنها ستستفيد من وجودها ضمن شبكتك. 

4( تبادل المعلومات

5( االتفاق على كيفية العمل في المستقبل:

نتفق عادة على كيفية تنظيم العمل في المستقبل حتى في الشبكات غير الرسمية ومع األصدقاء. فنحن 
نقول لعائلتنا إننا سنتصل في هذا اليوم أو نتفق مع أصدقائنا على الخروج لشرب القهوة. يمكن لالتفاق 
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على كيفية العمل في المستقبل أن يكون وضع إجراء لتبادل المعلومات أو يكون بسيطًا كتحديد موعد 
للقهوة أو للغداء. في الشبكات الرسمية، تكون المتابعة تعيين موعد الجتماع أو نشاط جديد.

6( المتابعة:

كما في باقي العالقات، عليك أن تفي بوعودك. إذا اتفقت على االتصال بأحد ما، عليك القيام بذلك. إذا 
كان لديك موعد، عليك أن تلتزمي به. إذا كنِت تنوين إرسال مستندات إلى شبكتك، احرصي على متابعة 
هذا األمر. واألهم من ذلك، حافظي على االتصال مع شبكتك واعرضي مساعدتك عليهم. فالشبكة هي 

فائدة متبادلة.

الحمالت وكسب التأييد

كلنا لدينا دوافع مختلفة للمشاركة في المجتمع أو السياسة. ومهما كان الدافع للمشاركة، فنحن نريد 
تحقيق تغيير ما أو التأثير باالتجاه الذي يأخذه المجتمع. وهذا الفصل يتحدث عن كسب التأييد وعملية 

الوصول إلى النفوذ والسلطة. 

ما كسب التأييد؟
نجد العديد من التعريفات المختلفة لكسب التأييد ولكنها جميعها تملك قواسم مشتركة. هناك طرق 
من  التأييد  كسب  عبارة  تأتي  األخرى.  من  أكثر  صحيحة  »طريقة«  من  هناك  وليس  التأييد  لكسب  عدة 

مصطلح قانوني، ولكنها اآلن تعّرف على أنها تمثيل أحد ما أو دعم قضية ما. 

تغيير  أجل  من  السلطة  مواقع  في  بالذين  التأثير  هدفها  لعملية  تطبيق  أنه  على  التأييد  كسب  سنعّرف 
تصف  عناصر  من  التأييد  كسب  تعريف  ويتألف  السياسة.  بهذه  يتأثرون  الذين  لمصلحة  العامة  السياسة 

مختلف مراحل هذه العملية. 

كسب التأييد هو:
تطبيق لعملية: كسب التأييد هو عملية أو سلسلة أعمال. كسب التأييد ليس حدثًا وحيدًا بل مجموعة 

أنشطة منسقة ذات هدف محدد. 

من أجل التأثير: هدف كسب التأييد االقناع. ويمكن أن يتم هذا األمر من خالل الضغط واخجال صانعي 
السياسات واإلشارة إلى الممارسات الفضلى... يتطلب التأثير حججًا مقنعة. 

من هم في السلطة: تكون السلطة سياسية، اقتصادية أو اجتماعية. وبإمكان من في السلطة أن يكونوا 
أفرادًا أو نظامًا أو تركيبات. 

للتغيير: يهدف كسب التأييد إلى التغيير والتعديل وتعزيز أمر ما في المجتمع أو تنفيذه لتشكيل فارق. 
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المعيارية  المظاهر  أو  الواقعية  الممارسات  أو  القوانين  السياسات،  تغييره هو  يمكن  ما  سياسة عامة: 
كالمواقف والقيم أو المجتمع ككل. 

لمصلحة المتضررين من هذه السياسات: يهدف كسب التأييد إلى العمل على تأمين حقوق الناس أو 
تحقيق التغيير ألشخاص مظلومين. 

التي يعمل من أجلها. يمكن أن  بالقضية  التأييد، هو شخص ملتزم  المؤيد هو شخص يعمل لكسب 
يكون المؤيد جزءًا من المجموعة أو يمثلها. 

كسب التأييد هو جزء من الديمقراطية. يقوم المجتمع المدني بكسب التأييد من أجل التأثير بسياسة 
الحكومة. كسب التأييد هو وسيلة لتقوية تأثير المجتمع المدني في صنع القرار ولزيادة وعي الناس حول 
لحشد  السياسية  المنظمات  ضمن  كوسيلة  التأييد  كسب  ويستعمل  المجتمع.  في  ووواجباتهم  حقوقهم 

أكثرية لدعم االقتراحات...

مقاربات كسب التأييد
يتوجه كسب التأييد إلى نوعين من الناس: أصحاب الحقوق ومن لديهم واجبات. أصحاب الحقوق 
هم األشخاص الذين نكافح من أجلهم والذين لديهم حقوق. مهمتك إذا أن تجعلي هؤالء الناس يعون أن 
لديهم حقوق وأن بإمكانهم المطالبة بها. كسب التأييد بالنسبة إلى أصحاب الحقوق هو بناء القدرات. أما 
المنظمات والمؤسسات واألفراد فهم الذين تقع عليهم مسؤولية تأمين هذه الحقوق. كسب التأييد بالنسبة 

إلى من لديهم واجبات هو زيادة الوعي والمحاسبة. 

تتمثل  التأييد.  لكسب  »لطيفة«  ومقاربات  »قاسية«  مقاربات  فهناك  عديدة.  التأييد  لكسب  الوسائل 
اللطيفة  المقاربات  أما  القرار واالضرابات...  بالمواجهات والتظاهرات ضد صانعي  القاسية  المقاربات 
تنجح  الحوار وتأخذ شكل اجتماعات وجماعات ضغط وطاوالت مستديرة ومسيرات...  فتعتمد على 
القاسية في بعض الحاالت كلفت االنتباه في حال شعرت باإلهمال. وأحيانًا من الضروري  المقاربات 

استخدام مقاربة قاسية للوصول إلى المقاربات اللطيفة. 

من المهم إدراك مختلف المقاربات واختيار األنسب منها. يجب على خيار المقاربة أن يكون مدروسًا 
ال نتيجة لمصادفات ال هدف لها.

 ـ الحوار:

وواعية  مستعدة  تكوني  أن  دائمًا  وعليك  القرار.  صانعي  إلى  الوصول  استطعت  إذا  مناسب  الحوار 
خالل  من  يتم  أن  يمكن  بل  لوجه،  وجها  أشخاص  بين  دائمًا  الحوار  يكون  أن  بالضرورة  ليس  لهدفك. 

وسائل اإلعالم أو عبر مسيرات سلمية. 
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 ـ التعبئة: 

تكون  أن  يمكن  نفسها.  األهداف  سبيل  في  يكافحون  الذين  الناس  عدد  زيادة  هو  التعبئة  من  الهدف 
التعبئة وسيلة مهمة لكي يطالب أصحاب القرار بحقوقهم ولتقويتهم ولكي يقوم صانعو القرار بالتحرك 

لتأمين هذه الحقوق. 
 ـ المواجهة: 

وتعّد  التأييد.  لكسب  كمقاربة  المواجهة  إلى  اللجوء  يمكن  األخرى،  المقاربات  فشلت  حال  في 
المناقشات  يتأثروا سلبيًا. تكون  التأثير بهم يمكن أن  الذين تحاولين  الناس  المواجهة مقاربة خطرة ألن 
التخجيل  أو  التظاهرات  المواجهات شكل  المواجهات. وتتخذ  فعالية عادة من  أكثر  والهادئة  الواضحة 

العام أو التهديد باستخدام هذه المقاربات... بإمكان المواجهات أن تؤدي إلى الحوار أو التعبئة. 

 تعبئة حوار 

 مواجهة

ادارة الحمالت
إن مفتاح النجاح بالنسبة إلى حملة كسب التأييد هو إدارة جيدة للحملة. ما يفّرق حملة لكسب التأييد 
عن نشاط عرضي هو واقع أن كسب التأييد هو سلسلة من األعمال التي تم التخطيط لها والتي لديها هدف 
محدد. فالتخطيط الجيد يسّهل تطبيق التدابير على وفق أهدافك، كما يسّهل تقييم األنشطة ونقل المعرفة 

من حملة إلى أخرى. 
النمط  تتبع  فإنها  مختلفة،  وبوسائل  مختلفة  مواضيع  على  التأييد  كسب  حمالت  تنفيذ  من  بالرغم 
التأييد هذه هي تصوير للتخطيط  التأييد مؤلفة من خمس مراحل. وحلقة كسب  ذاته وهو حلقة لكسب 
للحمالت ويمكن أن تستخدم كدليل تدريجي لتصميم الحملة. غير أنه من الضروري أال يكون موقفنا 
ثابتًا في ما يتعلق بحلقة كسب التأييد. فمن الممكن ايجاد معلومات جديدة أو حصول تغيير في الظروف، 

مما يؤدي إلى تعديل لخطتك، لذلك كوني مرنة ولكن احرصي على أن يحصل التقدم.

بالمشكلة،  المتعلقة  المسائل  المشكلة، بحث  تحديد  التأييد هي:  في حلقة كسب  الخمسة  المراحل 
تحضير مجموعة أنشطة، تنفيذ الخطة، تقييم نتائج الحملة. 
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حّدد   ابحث   خّطط   نّفذ   قّيم
 ـ المرحلة األولى: تحديد المشكلة:

من خالل تحديد المشكلة، نكون قد وضعنا المسألة على جدول أعمالنا. غالبًا ما نكون مدركين لما 
نريد تغييره ونكون قد اقترحنا حال له، لكن من المهم أن نحدد المشكلة. ال تحّل المشاكل في المجتمع من 
قبل شخص واحد فقط، بل تحتاج إلى عمل األفراد معًا لتحديد المشكلة وتقديم الحلول. وتترابط الكثير 
من المشاكل ببعضها البعض، لذلك سوف تجدين مشكلة رئيسية ومشاكل ثانوية. من األسهل التركيز على 
المشكلة األساسية، فمن خالل حل هذه المشكلة، تحّل باقي المشاكل. عندما تحددين المشكلة، عليك 

أن تحددي أيضًا أسبابها وتأثيراتها على المجتمع. 
 ـ المرحلة الثانية: البحث وجمع المعلومات:

واإلحصاءات  القصص  بجمع  قومي  حججك.  تدعم  ألنها  ضرورية؛  والبحث  المعلومات  أدوات 
والمعطيات لقضيتك. فكونك مّطلعة من كافة النواحي على المسألة يجعلك أكثر قدرة على اقناع الناس. 
هناك وسائل عدة لجمع المعلومات عن موضوع ما. فالمعلومات الموضوعية عن خلفية المسألة تعزز 
إذا كان الموضوع جديدًا بالكامل.  نبدأ بحثنا من ال شيء  قضيتنا. في بعض األحيان، من الضروري أن 
وهذا األمر متعب ومكلف. لذلك قومي بتحليل الكلفة والربح. نجد الكثير من المعلومات المتوافرة على 
أن  أيضًا  الحكومية. وعليك  غير  المنظمات  ولدى  المكتبات  وفي  اإلعالم  االنترنت وفي وسائل  شبكة 

تستمعي إلى األشخاص المتضررين، أي الذين تتكلمين باسمهم. 
يمكن القيام ببحث جديد بطرق عدة كاإلحصاءات والمقابالت والمراقبة والمجموعات البؤرية. على 
المعلومات التي تحصلين عليها من البحث والتي جمعتيها أن تعطيك نوعًا من البصيرة لتكيفي رسالتك 
حلفاء  إلى  يقسمون  الذين  باألمر  المعنيين  تصنيف  أيضًا  يتضمن  أن  البحث  على  بحسبها.  وأنشطتك 
وخصوم. حلفاؤك هم الذين يتفقون معك ويعملون في سبيل الهدف نفسه. أما خصومك فهم الذين ال 
يتفقون معك والذين يخافون التغيير. حاولي أيضًا أن تحددي صانعي القرار األساسيين واألشخاص أو 

المنظمات التي بإمكانها مساعدتك في المشكلة التي تطرحينها. 
 ـ المرحلة الثالثة: التخطيط االستراتيجي:

عليك أن تبني التخطيط على أساس البحث الذي أجريته. على التخطيط أن يتضمن الغايات واألهداف 
والمؤشرات واألنشطة وجدوالً زمنيًا. حاولي أن تستخدمي شركاءك بقدر المستطاع. فالناس المشاركون 

في التخطيط عليهم المشاركة في عملية تحضير التخطيط. 
الغايات: 

من الضروري تحديد غايات الحملة. فهي التي تحدد األمور التي ستنجز والوقت الذي ستتطلبه. هناك 
وسائل عديدة لوضع غايات جيدة وقابلة للقياس. يجب أن نتذكر أن تكون الغايات »ذكية«:
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محددة: سلوك من يجب أن يتغير وكيف؟

قابلة للقياس: كم يجب أن يتغير هذا السلوك؟ ومن أي ناحية يجب أن يحصل التغيير؟ 

قابلة للتحقيق: هل بإمكانك تحقيق أهدافك بالموارد التي تملكين )مالية وغيرها(؟

واقعية: تأخذ باالعتبار الظروف كاألوضاع السياسية. هل من الممكن تحقيق الغايات؟ 

مرتبطة بوقت معين: هل هناك وقت محدد لتحقيق الغايات؟
األهداف )الناس(:

أهداف حملة كسب التأييد هم األشخاص الذين تريدين التأثير بهم. فإذا األهداف هي الناس وليس 
المؤسسات. يجب أن يكون الهدف الرئيسي الناس )في منظمة( الذين لديهم السلطة للتأثير بالمشكلة. 
القدرة على  الذين لديهم  الناس  الثانوي  الهدف  أنه من الصعب الوصول إلى هؤالء، فيكون عندئذ  غير 
الرئيسية. عندما تقررين من سيكون هدفك، عليك أن تدرسي مواقفهم تجاه المشكلة  التأثير باألهداف 

ومعرفتهم ونوع الحجج التي من المرجح أن يستمعوا اليها. 
األنشطة:

على الخطة أن تتضمن وصفا لألنشطة التي تعتزمين القيام بها. عليك أن تختاري هذه األنشطة على 
وفق بقية الخطة. ويعتمد اختيار األنشطة على الوقت والموارد. اختاري األنشطة معتمدة على نوع المقاربة 

التي تستخدمينها في حملتك. 
المؤشرات: 

على الخطة أن تتضمن مؤشرات لمعرفة ما إذا تحققت غاياتك. غالبًا ما تستند المؤشرات إلى األرقام 
كعدد النساء في البرلمان أو معدل الدخل لمجموعة ما. يسهل قياس المؤشرات التي تستند إلى األرقام. 
ولكن تستطيع المؤشرات أن تكون مرتكزة على المشاعر )كيف يختبر الناس المتأثرون بالمشكلة هذه 
الحالة(. ومثل هذه المؤشرات يمكن أن تكون حول شعور النساء في ما يتعلق بمعاملتهن في البرلمان أو 
كيف تختبر مجموعة ما ظروف عيش معينة. وهذه المؤشرات ال تقاس بسهولة ولكن يعتمد عليها أكثر في 

معرفة كيف يعيش الناس حالة ما.
الجدول الزمني:

يتضمن التخطيط الجيد جدوالً زمنيًا مدعمًا بمعلومات تفصيلية حول األوقات واألوقات المحددة. 
ستتم  كانت  إذا  لها  المحددة  األوقات  وفق  على  األنشطة  تصنيف  ويجب  المهمة  التواريخ  يتضمن  كما 

بحسب تسلسل معين. يجب على أعمال التخطيط كافة أن تؤدي إلى خطة عمل. 
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 ـ المرحلة الرابعة: العمل:

تطبيق الخطة: متى انتهيت من تحضير خطة عمل، عليك البدء بتطبيقها. ابقي ملتزمة بالخطة، فال تبدأي 
إذا  بالعمل على مسائل أخرى.  انتباهك عنها وتبدأي  بها ومن ثم تتوقفين. فمن السهل جدًا أن تصرفي 

أردت أن تنجحي، عليك أن تبقي مركزة وتلتزمي بالخطة.
 ـ المرحلة الخامسة: التقييم والمراقبة:

من خالل تقييم حملتك ومراقبتها بدقة، يمكنك القيام بالتعديالت وأخذ العبر للحمالت المقبلة. مراقبة 
الحملة هي جمع المعلومات حول الوقع الذي تحدثه لمعرفة ما إذا كانت الحملة تساعد أو تشكل فرقًا. 
تتضمن مراقبة الحملة االحتفاظ بتسجيل للتغطية اإلعالمية وجمع التصريحات الداعمة... أما التقييم فهو 
تحليل للمعلومات التي جمعت، هو تخمين لنقاط قوة الحملة ونقاط ضعفها وما حققته. تساعد المراقبة 
في الكشف عن التغييرات الحاصلة في البنية وفي المعنيين باألمر وفي المشكلة نفسها، مما يتطلب تغييرًا 

في الحملة. 

عندما تنتهي الحملة، عليك القيام بتقييم نهائي من شأنه أن يساعد حمالت كسب تأييد أخرى،أكنت 
أنت التي تقومين بها أم أحد. 





الفصل الخامس 

البناء المؤسسي 
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مساءلة منظمات المجتمع المدني

مبدأ  باعتماد  المانحة،  الجهات  قبل  من  متزايد  وبشكل  المطالبة  بدأت  المنصرمين،  العقدين  خالل 
بتقييم فعالية وتأثير عمل  المساءلة والشفافية بين منظمات المجتمع المدني. أرتبط ذلك وبدرجة كبيرة 
منظمات المجتمع المدني في المجتمع، وبالتالي التأكيد للممولين و/ أو دافعي الضرائب بقيمة نقودهم 

الممنوحة لألنشطة والمشاريع التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني. 

إن المساءلة تنقسم تقريبًا إلى: 
المساءلة التصاعدية )نحو األعلى(، الجهات المانحة )عامة أو خاصة، حكومية أو فردية(.  •
المساءلة التنازلية )نحو األسفل(، )للمستفيدين، الشركاء المحليين أو أصحاب المصلحة المحليين(. •
المساءلة األفقية )تجاه المنظمات غير الحكومية األخرى(.  •
المساءلة الداخلية )داخل المنظمة نفسها(.)1( •

في العديد من البلدان، اتسع نطاق عمل ودورالمجتمع المدني بشكل كبير وأصبح جزءًا اساسيًا في 
المجتمعات ذات األنظمة الديمقراطية. فمن بين العديد من النشاطات المقدمة من المجتمع المدني، يقدم 
هذا القطاع الخدمات بمختلف أنواعها، وُيعرض الحكومات وغيرها من المؤسسات للمساءلة، يفضح 
انتهاكات حقوق اإلنسان ويدافع ويؤثر في القوانين والسياسات. مع هذا القدر الكبير من السلطة والتأثير 
)في بعض البلدان(، بات المجتمع المدني بحد ذاته قيد التدقيق وواجه تساؤالت حول مدى شرعيته، من 
أين يحصلون على التمويل وكيف ينفقون هذا التمويل، من هي الجهات التي يمثلونها، وكيف يقومون 
باتخاذ القرارات وأي تأثير لديهم. إذا كان المجتمع المدني يطالب بالشفافية والمساءلة وجودة الحكم...

إلخ من اآلخرين، فيتوجب عليه إثبات مصداقيته في هذا المجال. 

حيثما تتعرض المنظمات غير الحكومية لسوء اإلدارة والفساد والممارسات السيئة األخرى، وهذا قد 
يسبب الضرر الشديد للقطاع بأكمله.

إن مفهوم المساءلة يدور حول تشارك المعلومات واالنفتاح. فيتوجب على المنظمات غير الحكومية 
ينبغي  حيث  أهدافها.  فيها  تحقق  التي  والكيفية  به  للقيام  تخطط  وما  به،  تقوم  ما  بشأن  شفافة  تكون  أن 
مشاركة هذه المعلومات مع أصحاب المصلحة بأجمعهم، بما في ذلك الجهات المانحة والمستفيدين. 

)1(  »إنرتاك« كانون الثاين 2013 العدد 53 كانون الثاين 2013.
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كما ينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة في األوقات المناسبة لغرض االستفادة منها، فقيمة المعلومة 
تقل حينما ال يتم الحصول عليها في الوقت المناسب، كما ينبغي أن تكون متاحة ألولئك الذين تتحدث 

عنهم المعلومات وتقصدهم.

كما تنطوي المساءلة أيضًا على إشراك األفراد والمجموعات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات 
التي تؤثر بهم. )كادر العمل والمستفيدين(.

أذن إن المساءلة هي معرفة الكيفية التي تنجز فيها المنظمة العمل وربط ذلك بأصحاب المصلحة. 

1. ما أسس المساءلة في منظمات المجتمع المدني؟
 الشفافية. •
 مشاركة المعلومات. •
 التشاور مع أصحاب المصلحة. •
 اتخاذ القرار والتخطيط المشترك. •
 إدارة نزيهة وصريحة للموارد البشرية والمالية والمعلومات التي تمت مشاركتها. •
 إعداد التقارير عن النشاطات واإلنجازات أو اإلخفاقات في تحقيق األهداف. •

2. لماذا المساءلة في المجتمع المدني ذات أهمية؟ 
يتوجب على المنظمات غير الحكومية أن تكون قادرة على شرح ما تقوم به وأي تأثير لديها لكي تبرر 
وجودها والغرض من تمويلها. كما يجب أن تكون منفتحة على التغذية االسترجاعية )ردود الفعل( من 

أصحاب المصلحة، سواء كانت إيجابية أم سلبية والتعلم من التجربة.
إن منظمات المجتمع المدني تطلب المساءلة من اآلخرين لذلك يجب أن تكون موضع المساءلة أيضًا. •
 يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني ذات مصداقية. •
 يجب أن توضح منظمات المجتمع المدني ما تقوم به وتحققه. •
 التمويل المستقبلي والفعالية تعتمد على مساءلتها ومصداقيتها. •
 إن المساءلة هي من الناحية األخالقية، الطريق الصحيح لتولي إدارة أي منظمة.  •

3. المبادئ األساسية للمساءلة
 مشاركة أصحاب المصلحة. •
 االنفتاح وتشارك المعلومات. •
 اإلشراف، التقييم والتعلم. •
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إن معظم المنظمات غير الحكومية ُتدرك أنها يجب أن تكون موِضع المساءلة ليس فقط ألسباب عملية 
متعلقة بالجهات المانحة، ولكن بسبب القيمة الكامنة للمبادئ والحاجة بالنسبة لهم لتطبيق ما يدافعون 

عنه. عادة ما يتم االتفاق على ثالثة مبادئ رئيسية التي تكُمن وراء المساءلة. 

المرجع
مركز تطوير المنظمات غير الحكومية، منظمة غير حكومية فلسطينية مصممة لتقديم المعلومات عن 
قواعد سلوك المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. حيث يحدد هذا المركز األولويات والتعليمات التنفيذية 
للمنظمات غير الحكومية المحلية الكتساب الثقة وتطوير ممارسات الحوكمة السليمة والمالئمة. الموقع 
http://web.worldbank. اإللكتروني الذي تم اعتماده من قبل جامعة الدول العربية باعتبارها القواعد

org/ and www.ndc.ps

المثالية للسلوك بالنسبة للعالم العربي. 
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المساءلة، الشفافية والديمقراطية في المنظمات غير الحكومية

أهداف الجلسة:
فهم أهمية المساءلة في المنظمات غير الحكومية.  •
 معرفة ما هي المساءلة. •
 فهم المبادئ األساسية للمساءلة.  •
 فهم كيفية تنفيذها في المنظمة. •
 يستطيع المتدرب/ة بعد انتهاء الجلسة تحديد مجموعات أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية. •
أن يكون المتدرب/ة قادرًا/ًة على إجراء اختبار التقييم الذاتي. •

خلفية للمدرب/ة
خــال العقديــن المنصرميــن، بــدأت المطالبــة وبشــكل متزايــد مــن قبــل الجهــات المانحــة، باعتمــاد مبــدأ المســاءلة والشــفافية بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي. ارتبــط ذلــك وبدرجــة كبيــرة بتقييــم فعاليــة وتأثيــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المجتمــع، وبالتالــي 
التأكيــد للمموليــن و/ أو دافعــي الضرائــب بقيمــة نقودهــم الممنوحــة لألنشــطة والمشــاريع التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. 

إن المساءلة تنقسم تقريبًا إلى: 
● المساءلة التصاعدية )نحو األعلى(، الجهات المانحة )عامة أو خاصة، حكومية أو فردية(. 

● المساءلة التنازلية )نحو األسفل(، )للمستفيدين، الشركاء المحليين أو أصحاب المصلحة المحليين(.
● المساءلة األفقية )تجاه المنظمات غير الحكومية األخرى(. 

● المساءلة الداخلية )داخل المنظمة نفسها(.
فــي العديــد مــن البلــدان، اتســع نطــاق عمــل ودور المجتمــع المدنــي بشــكل كبيــر وأصبــح جــزءًا اساســيًا فــي المجتمعــات ذات األنظمــة 
الديمقراطيــة. فمــن بيــن العديــد مــن النشــاطات المقدمــة مــن قبــل المجتمــع المدنــي، يقــدم هــذا القطــاع الخدمــات بمختلــف أنواعهــا، 
وُيعــرض الحكومــات وغيرهــا مــن المؤسســات للمســاءلة، يفضــح انتهــاكات حقــوق اإلنســان ويدافــع ويؤثــر فــي القوانيــن والسياســات. 
مــع هــذا القــدر الكبيــر مــن الســلطة والتأثيــر )فــي بعــض البلــدان(، بــات المجتمــع المدنــي بحــد ذاتــه قيــد التدقيــق وواجــه تســاؤالت 
حــول مــدى شــرعيته، مــن أيــن يحصلــون علــى التمويــل وكيــف ينفقــون هــذا التمويــل، مــن هــي الجهــات التــي يمثلونهــا، وكيــف يقومــون 
باتخاذ القرارات وأي تأثير لديهم. إذا كان المجتمع المدني يطالب بالشــفافية والمســاءلة وجودة الحكم...إلخ من اآلخرين، فيتوجب 

عليــه إثبــات مصداقيتــه فــي هــذا المجــال. 
عندمــا تتعــرض المنظمــات غيــر الحكوميــة لســوء اإلدارة والفســاد والممارســات الســيئة األخــرى، هــذا قــد يســبب الضــرر الشــديد 

للقطــاع بأكملــه.
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1. ما المساءلة في منظمات المجتمع المدني؟
إن مفهــوم المســاءلة يــدور حــول تشــارك المعلومــات واالنفتــاح. فيتوجــب علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تكــون شــفافة 
بشــأن مــا تقــوم بــه، ومــا تخطــط للقيــام بــه والكيفيــة التــي تحقــق فيهــا أهدافهــا. حيــث ينبغــي مشــاركة هــذه المعلومــات مــع 
أصحــاب المصلحــة بأجمعهــم، بمــا فــي ذلــك الجهــات المانحــة والمســتفيدين. كمــا ينبغــي أن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة 
فــي األوقــات المناســبة لغــرض االســتفادة منهــا، فقيمــة المعلومــة تقــل حينمــا ال يتــم الحصــول عليهــا فــي الوقــت المناســب، 

كمــا ينبغــي أن تكــون متاحــة ألولئــك الذيــن تتحــدث عنهــم المعلومــات وتقصدهــم.

كمــا تنطــوي المســاءلة أيضــًا علــى إشــراك األفــراد والمجموعــات فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالنشــاطات التــي تؤثــر بهــم. 
)كادر العمــل والمســتفيدين(.

أذن إن المساءلة هي معرفة الكيفية التي تنجز فيها المنظمة العمل وربط ذلك بأصحاب المصلحة. 

يقــوم الميســر/ة بكتابــة هــذا الســؤال علــى اللــوح القــالب ويطلــب مــن المجموعــة أن يذكــروا/ن مــاذا يعنــي ذلــك برأيهــم/ن. 
اكتــب أفكارهــم/ن علــى اللــوح. يجــب أن يأتــوا/ن بأفــكار تتضمــن:

 الشفافية. •
 مشاركة المعلومات. •
 التشاور مع أصحاب المصلحة. •
 اتخاذ القرار والتخطيط المشترك. •
 إدارة نزيهة وصريحة للموارد البشرية والمالية والمعلومات التي تمت مشاركتها. •
 إعداد التقارير عن النشاطات واإلنجازات أو اإلخفاقات في تحقيق األهداف. •

2. لماذا المساءلة في المجتمع المدني ذات أهمية؟ 
يتوجــب علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تكــون قــادرة علــى شــرح مــا تقــوم بــه وأي تأثيــر لديهــا لكــي تبــرر وجودهــا 
وتمويلهــا. كمــا يجــب أن تكــون منفتحــة علــى التغذيــة االســترجاعية )ردود الفعــل( مــن أصحــاب المصلحــة، ســواء كانــت 

إيجابيــة أم ســلبية والتعلــم مــن التجربــة.

يقــوم الميســر/ة بكتابــة هــذا الســؤال علــى اللــوح القــالب ويطلــب مــن المجموعــة أن يأخــذوا/ن باالعتبــار ويقترحــوا/ن 
األفــكار التــي يمكــن للميســر/ة كتابتهــا، يجــب أن تتضمــن النقــاط أدنــاه. 

ســؤال المجموعــة عــن الجهــات التــي تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي للمســاءلة )علــى ســبيل المثــال الجهــات المانحــة، 
األعضاء، مجالس اإلدارة، كادر العمل، المســتفيدين، المجموعات المســتهدفة، الحكومات األجنبية والوطنية(.

المساءلة  • أن تكون موضع  المساءلة من اآلخرين لذلك يجب  المدني تطلب  المجتمع  إن منظمات 
أيضًا.

يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني ذات مصداقية. •
يجب أن توضح منظمات المجتمع المدني ما تقوم به وتحققه. •
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التمويل المستقبلي والفعالية تعتمد على مساءلتها ومصداقيتها. •
إن المساءلة هي من الناحية األخالقية، الطريق الصحيح لتولي إدارة أي منظمة. •

3. المبادئ األساسية للمساءلة
مشاركة أصحاب المصلحة. •
االنفتاح وتشارك المعلومات. •
اإلشراف، التقييم والتعلم. •

إن معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة تُــدرك أنهــا يجــب أن تكــون موِضــع المســاءلة ليــس فقــط ألســباب عمليــة متعلقــة 
بالجهــات المانحــة، ولكــن بســبب القيمــة الكامنــة للمبــادئ والحاجــة بالنســبة لهــم/ن لتطبيــق مــا يدافعــون عنــه. عــادة مــا يتــم 

االتفــاق علــى ثاثــة مبــادئ رئيســية تكُمــن وراء المســاءلة. 
ــادئ الثالثــة التــي يمكنــك كتابتهــا علــى اللــوح قبــل  تحــدث/ي عــن هــذا مــع المجموعــة وقم/قومــي باإلشــارة إلــى المب

الجلســة. 
دارة المنظمــات  قم/قومــي باإلشــارة إلــى أن هــذه المبــادئ يجــب أن يتــم ترســيخها فــي كافــة مســتويات حوكمــة وبرامــج واإ

غيــر الحكوميــة.

)20 دقيقة إلى هنا(



231

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

النشاط 1: تحديد ووضع أولويات حول من هم أصحاب المصلحة، والتخطيط لكيفية مشاركتهم/ن
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: معرفة من هم أصحاب المصلحة، كيف ولماذا توضع األولويات لهم وتحديد كيفية دمج مشاركتهم/ن

التوقيت: ساعة واحدة 

اعط كل مجموعة قطعة من الورق وقلم

اطلب من المجموعة تحديد أصحاب المصلحة:

أصحــاب المصلحــة الخارجييــن: )يجــب أن يتضمــن هــذا المســتفيدين/ات، الجهــات المانحــة، عامــة النــاس، الهيئــات 
الشــركاء(. المدنــي،  المجتمــع  مــن منظمــات  النظــراء  التنظيميــة والحكوميــة، 

أصحاب المصلحة الداخليين: )يجب أن يتضمن هذا األعضاء، مجلس اإلدارة، كادر العمل، المتطوعين(. 

اطلــب منهــم القيــام بذلــك فيمــا يتعلــق بمنظماتهــم الخاصــة إن أمكــن ولوضــع أولويــات حــول أصحــاب المصلحــة، مــن حيــث 
مــن هــم أالكثــر أو األقــل أهميــة ولمــاذا. اعطهــم 20 دقيقــة.

اطلــب/ي مــن مجموعــة واحــدة أن تقــدم تغذيــة اســترجاعية عــن واحــدة خارجيــة وأخــرى داخليــة وادعوهــم/ن لتقديــم اقتراحــات 
إضافيــة مــن المجموعــات األخــرى. 

اسأل/ي كيف يضع الناس أولويات عن أصحاب المصلحة ولماذا هذا مهم. ناقش ذلك كمجموعة. 

)ربمــا ال تكــون منظمــات المشــاركين/ات قــد تــم تأسيســها تمامــًا بهــذه الطريقــة، قــم بتدويــن المالحظــات عــن أي أصحــاب 
مصلحــة مختلفيــن وقضايــا أخــرى التــي تظهــر فجأة(.

ذا كان يتوجــب علــى كل صاحــب  بعــد ذلــك اطلــب منهــم العــودة إلــى مجموعاتهــم/ن ومناقشــة وتصنيــف كيــف، ولمــاذا؟ واإ
الخطــة  علــى  الموافقــة  اإلدارة،  مجلــس  ألعضــاء  التصويــت  المثــال  ســبيل  علــى  المنظمــة،  مــع  يشــارك  أن  مصلحــة 

االســتراتيجية...

بعد 20 دقيقة اطلب من مجموعة أن تعطي األفكار واطلب من اآلخرين المشاركة أو التعليق

ناقــش/ي: لمــاذا مــن المهــم تحديــد ووضــع أولويــات حــول مــن هــم أصحــاب المصلحــة، وفيمــا إذا كان ينبغــي عليهــم 
المشــاركة.

)علــى ســبيل المثــال، يســاعد فــي تحديــد اهتماماتهــم/ن فيمــا يتعلــق بمشــكلة أو مشــروع مطلــوب حلــه، يســاعد فــي تحديــد 
الوقــت األمثــل ألصحــاب المصلحــة للمشــاركة فــي المشــروع، يســاعد فــي تجنــب تضــارب المصالــح، توضــح الفئــة التــي يقــوم 

المشــروع بخدمتهــا(. 
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4. ماذا تعني المساءلة في ممارسات المنظمة؟

 النشاط 2: ممارسة المساءلة
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: لتحديد كيف وأين تطبق المساءلة في المنظمة

التوقيت: 50 دقيقة

قبل الجلسة، قم بكتابة العناوين الرئيسية التالية على اللوح: 

● من الجهة التي تضع المنظمة موضع المساءلة؟

● ما المساءلة في الحوكمة )تأكد من أنهم يفهمون الحوكمة ـ الطريقة التي يتم فيها إدارة المنظمة وتشغيلها(

● ما دور مجلس اإلدارة في الحوكمة؟ 

● ما المساءلة في البرامج والنشاطات؟

● المساءلة في إدارة الموارد البشرية

● المساءلة في إدارة الموارد المالية

اعط المجموعات قطعة من الورق اللوحي وقلم

اطلب/ي من المجموعات أن تحدد عددًا من األمثلة بقدر ما يستطيعون تحت كل عنوان رئيسي حول كيفية تنفيذ 
ممارسات المساءلة.

بعد 30 دقيقة اطلب/ي من كل مجموعة أن تقدم تغذية استرجاعية عن عنوان رئيسي )بإمكانها القيام بعنوان آخر 
سويًا(. قم/قومي بدعوة المجموعات األخرى إلضافة االقتراحات والتعليقات على بعضهم البعض. 

5. التقييم الذاتي
نقاط  الخاصة وتحدد  وبنزاهة مساءلتها  واقعي  تقيم بشكل  أن  للمنظمات  بالنسبة  المهم جدًا  إنه من 

القوة والضعف. 

اسأل المجموعة إذا قاموا في أي وقت مضى بإجراء تدريبات تقييم ذاتي لمنظماتهم/ن؟
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 النشاط 3: تدريب التقييم الذاتي
التنظيم: مجموعات من شخصين

الهدف: التفكير في نقاط القوة والضعف في منظمتك

التوقيت: 20 دقيقة

فــي نطــاق  القــوة والضعــف  بنقــاط  فــي منظماتهــم/ن الخاصــة، وأن ويفكــروا/ن  التمعــن  الثنائيــة  اطلــب مــن المجموعــة 
باالعتبــار: األخــذ  مــع  المســاءلة، 

● الشفافية
● تشارك المعلومات

● التشاور مع أصحاب المصلحة
● اتخاذ القرار والتخطيط المشترك
● إدارة موارد بشرية ومالية منفتحة

● الحوكمة
● إعداد التقارير عن النشاطات واإلنجازات أو اإلخفاقات في تحقيق األهداف

ــع المــادة التدريبيــة للتقييــم الذاتــي للمســاءلة وامنحهــم 10 دقائــق لقراءتــه. لقــد تــم تبنيهــا ضمــن مجموعــة  قم/قومــي بتوزي
األدوات المصممــة مــن قبــل ثقــة العالــم الواحــد ومؤسســة الكومنولــث. اشــرح/ي أنهــا طريقــة مفيــدة لتأســيس التقييــم الذاتــي 

للممارســة التنظيميــة. ادعو/ادعــي إلــى التعليقــات / المناقشــة.
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النشاط 3: تمرين تجريبي 

الوقت: 30 دقيقة 

 الموضوع: التواصل الفعال 

هدف النشاط: بيان أهمية الكام واالستماع بطريقة واضحة وفعالة وأهمية لغة الجسد 

طريقة تنظيم المتدربين/ات: على شكل أزواج 

	 الطلــب مــن كل متدربيــن وضــع كراســيهما الواحــدة عكــس اآلخــرى بحيــث تكــون ظهورهمــا متقابلــة، ال يســتطيعان 
ذا كان مــن الممكــن جعلهمــا يقفــان وظهورهمــا متقابلــة(.  رؤيــة بعضهمــا، )واإ

	 قد يحتاج الميسر/ة إلى بضعة صفوف حتى تستطيع كل المجموعة القيام بالتمرين معًا.

	 يعطي الميسر/ة صورة للشخص األول من كل زوج )صورة التواصل الفعال(.

	 أمــا الشــخص اآلخــر )الثانــي( مــن كل زوج فيعطــى ورقــة بيضــاء بنفــس الحجــم ويطلــب منــه أن ال ينظــر إلــى 
صــورة شــريكه/ته، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. 

	 يطلب الميسر/ة من الشخص األول وصف الصورة التي يحملها وذكر كل التفاصيل للشخص الثاني 

	 يطلب من الشخص الثاني رسم الصورة كما يصفها شريكه/ته له/ا. 

	 الوقت المتاح للمتدربين/ات 5 دقائق.

	 بعد 5 دقائق يمكن للمتدربين/ات أن ينظروا/ن في أوراق كل منهما.

	 يحاول الميسر/ة أن يعرف َمْن ِمن المتدربين/ات وصف/ت وأستمع/ت بشكل أفضل: 

	 بعد ذلك يتم عكس التمرين بإعطاء الشخص الثاني صورة جديدة واألول ورقة فارغة.

عطاء الرسم لواحد منهما.  ـ يطلب من المتدربين اآلن الجلوس في مواجهة بعضهما واإ

	 أعطهم ما يصل إلى 5 دقائق 

	 وبنفــس الطريقــة يطلــب منهمــا عــدم النظــر إلــى الصــورة ولكــن يجــب أن يصفــا ويرســما كمــا حــدث بالمــرة الســابقة عــن 
طريــق الوصــف. 

وينبغــي أن يكــون الرســم هــذه المــرة أفضــل بكثيــر مــن المــرة األولــى؛ ألنــه اآلن يمكــن اســتخدام واالســتعانة بتعابيــر الوجــه 
ولغــة الجســد. 

يوضح هذا التمرين أهمية مهارة االستماع وفعالية الشرح والتوضيح بطريقة ممتعة.
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التواصل الفعال 

مادة تدريبية 

أهداف التدريب: 

بعد االنتهاء من هذا الجلسة، يجب أن يكون المشاركين/ات قادرين على: 

	 التعرف على أنواع مختلفة من التواصل واألجواء التي تحدث فيها عملية التواصل 

	 إدراج وبيان العوامل التي تعيق أو تحسن التواصل الفعال.

	 تحديد وتطبيق مهارات االستماع واالصغاء بشكل فعال خال االجتماعات والمناقشات.

	 وضع استراتيجية داخلية للتواصل في منظم 

	 تقدير الحاجة إلى التعاطف أثناء التواصل وتطبيق هذه المهارات بشكل فعال. 

مقدمة 
التواصل الجيد هو أمر ضروري للمنظمات الناجحة والفعالة والسليمة. هو أيضًا يمثل القلب النابض 
في كيفية توصيل المنظمة لرسالتها إلى الجمهور أو أوالئك الذين تسعى المنظمة للتأثير عليهم. في كثير 
من األحيان تبدأ المشاكل داخل المنظمات من خالل التواصل الضعيف أو غير الفعال بين الموظفين/ات 
أو بين الموظفين/ات واإلدارة أو بين الموظفين/ات والجهات العليا. عندما يكون التواصل سيء يمكن 
بسهولة أن يسبب بتهديم العالقات والقدرة على التفاعل. التواصل الجيد ُيحسن الثقة، ويخلق بيئة عمل 

إيجابية، ويساعد على تحسين صورة المنظمة وفاعليتها.

1. أنواع مختلفة من التواصل
بها عن األشياء  نتحدث  التي  الطريقة  ايضًا  يتضمن  الكلمات، ولكن  التواصل فقط عن طريق  يتم  ال 
وطريقة سماعها والرسائل التي تصاحب الكلمات. يتواصل الناس بطرق مختلفة. ويمكن تقسيمها إلى 
طرق تواصل لفظية وغير لفظية. يعرف الناس عمومًا ما هي هذه الطرق، وينبغي عليهم أن يكونوا قادرين 

على إعطاء األمثلة.

 يشير التواصل اللفظي إلى الكلمات والنبرة واللغة التي يستخدمها الناس. هو يعمل بشكل وثيق مع 
التواصل غير اللفظي الذي يشير إلى تعبيرات الوجه واالستجابات الجسدية والخصائص المختلفة من 

االنصات. هذه األشكال غير اللفظية للتواصل تعطي رسائل مهمة للشخص الذي تتفاعل معه. 
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2. جو التواصل
 يحدث التواصل دائما في ظل ظروف معينة. فالتواصل يحدث في كل مكان، في المكتب أو خارجه، 
ويحدث التواصل في حاالت الضغط أو التوتر مثل اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، في مجموعات 
كبيرة أو صغيرة، أو مع محاورين سهلين أو عدائيين. لطبيعة هذه الظروف تأثير واضح على عملية التواصل. 

ويمكن أن يكون لهذه الظروف تأثيرات عديدة قد تكون ضارة أو مشجعة وأحيانًا حيادية.

ينشأ جو التواصل أيضًا من خالل طبيعة نبرة المنظم/ة ـ الميسر/ة وكل طرف من أطراف التواصل. 
سيكون له أهمية كبيرة في تحديد نجاح أو فشل التواصل.

2.1 ما الذي يخلق جو التواصل المثالي؟
الدفء. •
التعاطف. •
الثقة. •
وضوح الهدف.  •
القبول. •
التعاون.  •
الدعم. •
اإلخالص. •
االحترام. •
الشمولية والمساواة. •

2.2 ما المواقف التي تخلق جو التواصل السلبي؟

يمكن للعديد من العوامل السلبية أن تضر بالتواصل، فيما يلي بعض األمثلة عنها:
 التحيز. •
 الشك المرئي.  •
 القمع. •
 األنانية.  •
 عدم االكتراث. •
 العدوانية.  •
 عدم االحترام. •
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 الثقة المفرطة.  •
 االفتقار إلى التعاطف.  •
 عدم اإلصغاء. •

طبيعة  لضبط  خاص  بشكل  حذرين  يكونوا  أن  والميسرين/ات  الجلسة  مدراء/مديرات  على  يجب 
اللهجة وضمان إعطاء الجميع فرصة للتحدث واالستماع إليه.

3. التواصل داخل المنظمة
يحتاج الناس إلى القنوات الرسمية وغير الرسمية للتواصل داخل منظماتهم. يتطلب أن يكونوا قادرين 

على التواصل مع الرؤساء والمرؤوسين على حد سواء وبطريقة مريحة وواثقة. 

كيف يمكنك أن تحقق هذا؟ 
استراتيجية التواصل الداخلية. •
اجتماعات منتظمة أثناء العمل مع خطط متابعة. •
تقرير اإلدارة للموظفين. •
 فقرات األجندة ذات طبيعة مرنة تسمح بطرح قضايا أوسع.  •
االجتماعات الفردية.  •
التواصل الداخلي في كل األوقات يسمح بالمراجعة السليمة وفرص لحلول المشاكل المطروحة.  •
وجود نظام يساعد في طرح أو رفع التقارير بشأن القضايا الحساسة. •

3.1 التواصل مع المانحين والشركاء 

في حين أن هذا الموضوع تم تغطيته في مكان آخر فمن المهم جدًا أن نذكره هنا أيضًا. هناك شكوى 
شائعة جدًا من الجهات المانحة والشركاء بضعف التواصل من المنظمات الشريكة وهذا يمكن أن يؤدي 

إلى أن تفقد المنظمات غير الحكومية فرص التمويل.

التواصل الجيد مع الجهات المانحة أمر بالغ األهمية. تقوم معظم الجهات والمنظمات المانحة التي 
تنظر في طلبات التمويل أو غيرها من المنظمات التي تبحث عن الشركاء، بمراجعة سجالت ومحفوظات 
التواصل واالتصاالت الموجود لدى المنظمة التي تقدمت في طلب التمويل، والتقييم يقوم على أساس 
األمور  فمن  آخرين.  مانحين  تجربة  خالل  من  أو  المنح  طلبات  تقدم  التي  الجهة  مع  الخاصة  تجربتهم 

المهمة والحيوية أن تكون التقارير واضحة ومنتظمة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والشفافية.



238

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

4. التشويه والتحريف في إرسال وتلقي الرسائل: 
 يجري التواصل على أكثر من مستوى واحد كما ناقشنا ذلك في 1. جنبا إلى جنب مع الكلمات التي 

نستخدمها هناك رسائل غير معلنة نقوم أيضًا بإرسالها. 

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعيق التواصل بين المرسل والمتلقي في أي حالة وهنا بعض 
منها: 

4.1 المرسل: 
 عدم الوضوح حول ما تريد/ين قوله.  •
 عدم النظر إلى الشخص الذي تتحدث/ين إليه.  •
 فرض أفكارك الخاصة دون األخذ بنظر االعتبار أفكار الشخص اآلخر.  •
 تعقيد ما تقوله من خالل إعطاء الكثير من التفاصيل، وذلك باستخدام كلمات ال يفهمها اآلخرين.  •
 عدم التكلم بوضوح )نطق الكلمات ومخارج الحروف، نبرة الصوت(. •
 عدم التفكير في مشاعر الشخص اآلخر.  •
 عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين للحديث عن شيء ما. •
 الغموض وعدم إعطاء أمثلة ملموسة والتي تساعد على توضيح ما تقوله وما تسأل عنه، عدم الصدق  •

والتظاهر أو المبالغة.
 التحدث كثيرًا، ليس لدى الشخص اآلخر فرصة للتعليق أو طرح األسئلة.  •
 الكالم المهين والسخرية والهجوم، أو ازعاج الشخص الذي تتحدث إليه.  •
 االعتقاد بأن الشخص اآلخر يفهم نفس الشيء الذي أنت تفهمه.  •
 ال يوجد تتطابق بين كالمك وفهمك للموضوع.  •
 عدم تلخيص من وقت آلخر وعدم التحقق من أن الشخص اآلخر قد فهم ماقلته.  •
 التحدث بصوت رتيب وممل، بدالً من تنويع النبرة والوتيرة.  •
 التحدث بدون تفاعل أو أظهار للمشاعر بأسلوب ينأى عن المستمع/ة، بحيث تبدو أنك غير مكترث. •
 تجاهل عالمات االرتباك واالستياء أو عدم االهتمام لدى الشخص الذي تتحدث معه. •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل أثناء الحديث مع شخص آخر. •

4.2 المتلقي: 
 سماع فقط ما تريد أن تسمعه.  •
 قراءة الدوافع أو المعاني في الرسائل.  •
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 إظهار عدم االحترام.  •
 مقاطعة المتحدث إلعطاء وجهات نظرك، وبالتالي قطع مجرى الحديث. •
 عدم النظر إلى المتحدث، أو تظهر الشعور بالملل. •
 التركيز على األفكار والمشاعر الخاصة بك فقط. •
 السماح للخبرة السابقة للشخص بان تسيطر عليك. •
 السماح بحصول التحيز. •
 تبحث عن نقاط للجدال، بدالً من نقاط االتفاق. •
 تغيير الموضوع.  •
 التململ أو تشتيت المتكلم.  •
 ال يمكن التأكيد إذا كنت قد سمعت بشكل صحيح، أو تبين بأنك كنت تستمع، على سبيل المثال عن  •

طريق اإليماءات بالرأس، والميالن إلى األمام، الخ. 
 عدم فهم الرسائل، وعدم طرح األسئلة لتوضيح سوء الفهم، الخ.  •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل.  •

ما  والتفكير  الجيد،  والتخطيط  »الصحيح«  الموقف  اتخاذ  خالل  من  المشاكل  هذه  تجنب  يجب   
هي أهدافك عند التحضير لعقد أي اجتماع أو وضع مخطط لتبادل اآلراء والمعلومات والتواصل. من 
المتعلقة بها وماذا تريد أن تحصل من  التي ترغب في الحديث عنها والرسائل  النقاط  الضروري معرفة 

االجتماع / المناقشة )المخرجات(.

5. اإلصغاء أو االستماع الفعال
الجيد ال يستخلص ويستفيد فقط من  المستمع  التواصل.  االستماع أو اإلصغاء هو جزء أساسي من 
المناقشة، ولكن أيضًا يساعد على خلق أجواء إيجابية التي سبق وتحدثنا عنها من قبل، والذي يعطي فرصة 
لالستفادة من خبرات اآلخرين. فاالستماع يساعد على محاولة وضع نفسك في موقف الشخص اآلخر 

أو موقف الناس اآلخرين. 

وفيما يلي اقتراحات لبعض التقنيات التي يمكن ان تستخدمها: 
 توضيح الكلمات أو األفكار غير المفهومة والتي قد تؤدي إلى سوء فهم.  •
 اسأل أسئلة محفزة وذات نهاية مفتوحة، التي تتطلب أكثر من مجرد جواب بـ»نعم« أو »ال«، تطلب  •

من الناس أن يشرحوا لماذا وكيف. 
 إظهار المحتوى. تشجيع المتكلم التواصل بالعين، والوقوف في حالة تأهب، والتشجيع اللفظي مثل  •
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»أرى ذلك«، »نعم«، وغيرها. تكرار الكلمات القليلة األخيرة بين الحين واآلخر للشخص المتحدث 
يساعد أيضًا. لخص بإيجاز من خالل تسليط الضوء على ما انتهى به المتكلم لتوه لمواجهة سوء فهم 

محتمل. 
مستمع/ة  • أنك  إلثبات  المختلفة  المواقف  مع  يتالئم  بشكل  العاطفة  أظهر/ي  العاطفة.  إظهار   

متعاطف/ة، وخصوصًا عندما تكون في حاجة لوضع اآلخرين في وضع مريح. 
بأنك تصغي  • لتبين  للتو  إعادة صياغة. كرر/ي بشكل دوري بكلماتك الخاصة ما كنت قد سمعت   

وتفهم.
 تقديم تغذية راجعة / االستجابة. قدم مالحظاتك المطلوبة إلكمال عملية التواصل. •

6. أسئلة للتقييم الذاتي
 ما متطلبات التواصل الفعال؟  •
 أدرج العوامل التي تعيق التواصل الفعال بينك وبين زمالئك والمرؤوسين والرؤساء وأفراد المجتمع.  •
 ما الذي يمكنك القيام به لضمان تطبيق مهارات االستماع على نحو فعال.  •
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)MRH1( المادة التدريبية إلدارة الموارد البشرية

أهداف الجلسة: 
 القدرة على تحديد ما يقوم به المدير/ة / ـ المشرف/ة •
 تحديد المهارات التي يحتاجها المدير/ة. •
 تحديد المزايا الشخصية التي يحتاجها المشرف/ة الجيد/ة. •
 فهم نقاط قوتك وضعفك كمشرف/ة. •
 القدرة على إعطاء ردة فعل )تغذية استرجاعية( بشكل جيد. •

إن المدير/ةـ  المشرف/ة لديهما عدة مسؤوليات مختلفة. حيث يقومان بضبط إيقاع المنظمة وبإمكانهما 
المهارات  الفرد والمنظمة. ُيظهر المديرون الجيدون نطاقًا واسعًا من  أن ُيحدثا فرقًا كبيرًا في كيفية أداء 

والمزايا الشخصية إذا أريد لهم أن يكونوا فعالين. 

ما الذي يقوم به المشرفين/ات ـ المديرين/ات؟

• التخطيــط: يعنــي اتخــاذ القــرار بشــأن مــا الــذي يجــب القيــام بــه ومتــى، تخصيــص المــوارد، تحديــد المواعيــد النهائيــة، 	
تحديــد الجهــة التــي ســوف تقــوم بالمهمة..إلــخ. أدوات التخطيــط يمكــن أن تكــون: جــدول األعمــال، التقاويــم، 

الرســوم البيانيــة، والخرائــط.. إلــخ. 
• التنظيــم: يعنــي التأكــد مــن أن جميــع أوراق العمــل والملفــات الورقيــة والرقميــة منظمــة تنظيمــًا جيــدًا وُمصنفــة بحيــث 	

يتســنى لــكل فــرد فــي الفريــق إيجــاد المعلومــات ذات الصلــة. وتشــمل األدوات التنظيميــة: خزائــن حفــظ الملفــات، 
الملفــات الرقميــة، أدراج حفــظ الملفــات، المجلــدات... إلــخ. 

• تقديــم التوجيــه: يواظــب المديــر/ة ـ المشــرف/ة علــى تبليــغ فريــق العمــل بحيــث يعرفــون األهــداف ومــا الــذي 	
تحقيقــه. يحاولــون/ن 

• المشــاريع 	 تنفيــذ  يمكــن  النــاس اآلخريــن، وبذلــك  للتأثيــر علــى  الجيــدة  االتصــال  مهــارات  يســتخدم  التأثيــرات: 
المــوارد.  وتخصيــص 

• اتخاذ القرارات: يتخذ وينقل قرارات واضحة بحيث يمكن تحقيق األهداف.	
• إدارة الموارد: يخطط، يدبر األمور ويضبط المصادر بحيث يمكن استخدامها بفعالية.	
• يقوم بالتوظيف: حيث يمكن أن يشارك في توظيف وانتقاء كادر العمل الجديد. 	
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• تقديــم االستشــارة: يســاعد أعضــاء الفريــق بتطويــر مهاراتهــم ومجــاالت معرفتهــم وذلــك عــن طريــق تخصيــص 	
الوقــت لاســتماع إلــى مخاوفهــم وتســاؤالتهم، ويقــوم بمشــاركة الخبــرات الشــخصية بحيــث يتعلــم أعضــاء/وات 

الفريــق ويتطــورون/ن.
• يتوسط: يساعد في حل النزاع بين أعضاء/وات الفريق باالستماع وتقديم التوجيهات الواضحة.	
• يشــرف علــى التقــدم: يعــرف ويكــون علــى اتصــال حــول الكيفيــة التــي يتــم فيهــا إنجــاز المشــاريع ووضــع المواعيــد 	

النهائيــة ونقــاط العــام. 
• يجــري تقييمــات لــأداء: يعطــي تغذيــة راجعــة منتظمــة ألعضــاء/وات لفريــق حــول أدائهــم، مشــيرًا إلــى حيــث 	

يمكنهــم/ن التطــور، يقــوم بتقييــم رســمي لــألداء ويحــدد األهــداف الفرديــة ألعضــاء/وات الفريــق، علــى وفــق قدراتهــم 
واحتياجــات المشــروع. 

• يشرح: يشرح السبب والمكان والزمان والكيفية ألهداف الفريق.	
• يشجع: يعطي تغذية راجعة إيجابية للفريق بشأن التقدم ويحفزهم على االستمرارية. 	
• لى حد ما يقوم بضبط إيقاع المنظمة.	 يحفز: يلهم كادر العمل للتمتع واالهتمام بعملهم/ن، واإ
• يمثــل الفريــق أمــام اآلخريــن: يتصــرف كداعــم للفريــق أمــام اإلدارات األخــرى وأصحــاب المصلحــة، موضحــًا 	

عملهــم/ن وُمؤمنــًا المــوارد الازمــة. 

المهارات والمزايا المهمة للمديرين/ات ـ المشرفين/ات
بالتأكيد  نحن  إظهارها.  يجب  والتي  للمديرين/ات  المهمة  والمزايا  المهارات  من  العديد  هنالك 

نالحظها عندما تكون غير موجودة. وتشمل ما يلي:
 مهارات االتصال الجيدة ـ يمكن االستماع والتواصل حول رؤية أو خطة. •
 صانع/ة جيد للقرار. •
 صادق/ة. •
 لديه/ا النزاهة. •
 جيد/ة في االستماع. •
 معرفة مهنية بالعمل. •
 جيد/ة في التخطيط. •
 جيد/ة في التنظيم. •
 جيد/ة في التفويض. •
 جيد/ة في إعطاء ردة الفعل )التغذية الراجعة(. •

المزايا
 من الممكن تبادل الحديث معه/ا. •
 يستمع جيدًا إلى اآلخرين. •
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 صبور/ة. •
 لديه القدرة على التحليل. •
 منظم/ة. •
 متواضع/ة ـ يعرف أنه / أنها ليس دائمًا على صواب. •
 مستعد/ة باإلقرار والتعلم من األخطاء. •
 ُمقدر/ة لآلخرين ويثني ويصف عملهم/ن الجيد. •
 منصف/ة. •
 غير متحيز/ة ـ ال يفضل بعض الناس على آخرين. •
 هادئ/ة الطبع.  •
 ُمشجع/ة. •
 ُملهم/ة ـ يعرف كيف يحفز اآلخرين. •
 واثق/ة. •
 إيجابي/ة ومتفائل/ة.  •
 لديه/ا حس جيد للدعابة )ُمحبذ ولكن يمكن االستغناء عنه(. •
 غير متسرع/ة في األحكام. •

إعطاء التغذية الراجعة
إن واحدة من أهم المهارات المهمة للمشرف/ة هي أن يكون قادرًا على إعطاء تغذية راجعة سلبية أو 
إيجابية ألعضاء الفريق حول ما يقومون به. لماذا نعطي التغذية الراجعة؟ أنها لمساعدة الناس على التطور 

والنمو، وليس للحكم عليهم أو معاقبتهم. 
القواعد الذهبية إلعطاء التغذية الراجعة: 

 قم/قومي بالتعليق دائمًا على السلوك أو الوقائع وليس الشخصية، أي قل »أنت تفعل« بدالً من« أنت  •
كنت« )على سبيل المثال: مكتبك غير مرتب بدالً من »أنت غير منظم/ة«(.

على  • كان  ما  وبالضبط  ـ  الثالثاء(  يوم  الماضي،  األسبوع  )البارحة،  ذلك؟  حدث  متى  محددًا:  كن   
الشخص القيام به أو عدم القيام به؟

 ال تستخدم الكلمات »دائمًا« أو »أبدًا« ـ بمجرد البدء باستخدام هذه الكلمات فأنت تقوم بتوصيف  •
الشخص. إنه نادرًا جدًا ما يكون صحيحًا أن شخصًا ما »دائمًا« أو »أبدًا« يصل على الموعد المحدد، 

يخالف المواعيد المحددة..إلخ. كن محددًا )انظر أعاله( وال تقع في التعميم. 
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 اشرح لماذا سلوك أو عادة معينة لدى شخص هي مشكلة لمدة أسبوع وما هي عواقب ذلك. على سبيل  •
المثال »عند وصولك متأخرًا، يجب على أشخاص آخرين انتظارك وذلك يعني أنه ليس بمقدورهم 

االلتزام بالجدول الزمني الخاص بهم«. 
 اشرح التغييرات التي ترغب برؤيتها: »عند كتابة تقرير، أود رؤيتك وأنت تضع التاريخ الصحيح عليه  •

وأن تتحقق من األخطاء قبل إعادته إلي«. 
 ال تعطي تغذية راجعة سلبية عالنية. •
 ال تصرخ على أفراد كادر العمل ـ يدل هذا على قلة السيطرة وسوف لن يساعدهم/ن على تحسين  •

سلوكهم/ن. 
 ال تكن/تكوني تحكميًا أو أن تقوم/تقومي بتهجمات شخصية. •
 قم بإعطاء التغذية الرجعة في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحدث، ال تنتظر لعدة أشهر حتى قيام  •

الشخص بالعديد من األشياء الخاطئة ومن ثم تعطي كل التغذية الراجعة السلبية معًا. إعطاء التغذية 
الراجعة هي عملية مستمرة. 

ملخص
إن المشرف/ة لديه العديد من المسؤوليات المختلفة ويحتاج إلى إثبات نطاق واسع من المهارات 
الشخصية والمزايا إذا أراد / أرادت أن يكون فعاالً. إعطاء التغذية الراجعة المنتظمة أمٌر مهم جدًا؛ ألنه 
يحفز اآلخرين ويساعدهم على التعلم، على الرغم أنها إذا تم إعطاؤها بشكل خاطئ، يمكن أن تثبط من 

عزيمتهم وتجعلهم متخوفين من تجربة أشياء جديدة. 
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إدارة الموارد البشرية

إن هذا حيز تعليمي مدته نصف يوم )3 ساعات( 
قمنا بتحديد 2.5 ساعتين ونصف مما يسمح بالقليل من المرونة في التوقيت
قم/قومي بتوزيع المادة التدريبية )إدارة الموارد البشرية 1( في بداية الجلسة.

قم/قومي بتفحص تعليمات المدربين بشكل خاص تلك في المربعات ثم الحظ أين تحتاج إلى التحضير المسبق 
للمواد أو كتابة التفاصيل على اللوح الورقي. 

سوف تحتاج/ين إلى البطاقات من أجل النشاط األخير

أهداف التعلم:
 القدرة على تحديد ما يقوم به المدير/ة ـ المشرف/ة •
 تحديد المهارات التي يحتاجها المدير/ة •
 تحديد المزايا الشخصية التي يحتاجها المشرف/ة الجيد •
 فهم نقاط قوتك وضعفك كمشرف/ة •
 القدرة على إعطاء تغذية استرجاعية بشكل جيد •

1. مقدمة

إن المديــر/ة ـ المشــرف/ة لديهمــا عــدة مســؤوليات مختلفــة. حيــث يقومــان بضبــط إيقــاع المنظمــة وبإمكانهمــا 
أن ُيحدثــا فرقــًا كبيــرًا فــي كيفيــة أداء الفــرد والمنظمــة. ُيظهــر المــدراء/ات الجيــدون/ات نطاقــًا واســعًا مــن 

المهــارات والمزايــا الشــخصية إذا أريــد لهــم أن يكونــوا فعاليــن/ات.

1.1 اطلب من المشاركين أن يستغرقوا بضع دقائق للتفكير في األسئلة التالية:  •
 ما عملك؟ •
 ما تجربتك في كونك مشرفًا أو تم اإلشراف عليك؟ •
 ما الذي تحبه وما الذي ال تحبه بشأن األشخاص في اإلدارة؟ )إذا لم تكن مديرًا من قبل، ما الذي  •

تحبه وال تحبه حول خضوعك لإلدارة؟(.
 فكر بشيء واحد ترغب في تطويره عند إدارتك للفرق / الناس )أو أن تخضع لإلدارة( )5 دقائق(. •
إذا كانت هناك مواضيع مشتركة،  • ما  لمعرفة  المالحظات  بتدوين  استرجاعية وقم  تغذية  اطلب   2.1

توقعات، معلومات أو خبرات. ناقش هذه الموضوعات معًا. )10 دقائق(. 
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 2. ما الذي يقوم به المشرفون/ات؟
إن هذا القسم يهدف إلى التوصل إلى تحديد فهم مشترك لما يعنيه أن تكون مشرفًا. ابدأ/ي الجلسة 
أن  يرون  التي  األنشطة  هي  ما  حول  مختصر  بشكل  أفكارًا  يطرحوا  أن  المشاركين/ات  من  بالطلب 

المشرفين/ات يقومون/ن بها. 

 النشاط 1: تحديد ما يقوم به المشرفون/ات
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: التمعن في النطاق المختلف من النشاطات التي يجب على المدير/ة القيام بها

التوقيت: 40 دقيقة

اعط كل مجموعة قطعة من الورق اللوحي وقلمًا واطلب منهم أن يبتكروا أفكارًا عديدة بقدر اإلمكان. ينبغي أن 

تكون هذه أفعااًل على سبيل المثال يخطط، ينظم...إلخ.

بعد 10 دقائق اطلب من مجموعة أن تقدم إجاباتها. اطلب من المجموعات األخرى أن تضيف أي أفكار 
مختلفة.

يجب على هذه األفكار أن تتضمن األفعال الواردة أدناه في الفقرة 1.2 

10 دقائق

ضمن كامل المجموعة قم بالتوسع وخذ باالعتبار كل من األفكار الموجودة في الفقرة 2.2 

20 دقيقة

1.2 إجابات محتملة

 يخطط
 ينظم •
 يقدم التوجيه •
 يؤثر •
 يتخذ القرارات •
 يدير المعلومات •
 يدير المصادر •
 يقوم بتوظيف كادر عمل جديد •
 يقدم االستشارة •
 يقوم بالتوسط •
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 يشرف على التقدم •
 يجري تقييمات لألداء •
 يشرح •
 يشجع •
 يحفز •
 يمثل الفريق أمام اآلخرين •
 يفوض المسؤولية  •

2.2 قم بالتوسع وخذ باالعتبار هذه األفكار معًا:
التخطيــط: يعنــي اتخــاذ القــرار بشــأن مــا الــذي يجــب القيــام بــه ومتــى، تخصيــص المــوارد، تحديــد المواعيــد النهائيــة، تحديــد 
الجهــة التــي ســوف تقــوم بالمهمــة إلــخ. أدوات التخطيــط التــي يمكــن أن تكــون: جــدول األعمــال، التقاويــم، الرســوم 

البيانيــة، والخرائــط إلــخ.
التنظيــم: يعنــي التأكــد مــن أن جميــع أوراق العمــل والملفــات الورقيــة والرقميــة منظمــة تنظيمــًا جيــدًا ومصنفــة بحيــث يتســنى 
لــكل فــرد فــي الفريــق إيجــاد المعلومــات ذات الصلــة. وتشــمل األدوات التنظيميــة: خزائــن حفــظ الملفــات، الملفــات 

الرقميــة، أدراج حفــظ الملفــات، المجلــدات... إلــخ. 
تقديم التوجيه: يواظب على تبليغ فريق العمل بحيث يعرفون األهداف وما الذي يحاولون تحقيقه.

التأثيرات: يستخدم مهارات االتصال الجيدة للتأثير على الناس اآلخرين لذلك يمكن تنفيذ المشاريع وتخصيص الموارد. 
يتخذ القرارات: يتخذ وينقل قرارات واضحة بحيث يمكن تحقيق األهداف.

يقوم بإدارة الموارد: يخطط، يدبر األمور ويضبط المصادر بحيث يمكن استخدامها بفعالية.
يقوم بالتوظيف: حيث يمكن أن يشارك في توظيف وانتقاء كادر العمل الجديد. 

تقديــم االستشــارة: يســاعد أعضــاء الفريــق بتطويــر مهاراتهــم ومجــاالت معرفتهــم وذلــك عــن طريــق تخصيــص الوقــت 
لاســتماع إلــى مخاوفهــم وتســاؤالتهم، ويقــوم بمشــاركة الخبــرات الشــخصية بحيــث يتعلــم أعضــاء الفريــق ويتطــورون.

 يتوسط: يساعد في حل النزاع بين أعضاء الفريق باالستماع وتقديم التوجيهات الواضحة.
يشــرف علــى التقــدم: يعــرف ويكــون علــى اتصــال حــول الكيفيــة التــي يتــم فيهــا إنجــاز المشــاريع ووضــع المواعيــد النهائيــة 

ونقــاط العــام. 
يجــري تقييمــات لــأداء: يعطــي تغذيــة راجعــة منتظمــة ألعضــاء لفريــق حــول أدائهــم، مشــيرًا إلــى حيــث يمكنهــم التطــور، يقــوم 

بتقييــم رســمي لــألداء ويحــدد األهــداف الفرديــة ألعضــاء الفريــق، وفقــًا لقدراتهــم واحتياجــات المشــروع. 
يشرح: يشرح السبب والمكان والكيفية والزمان ألهداف الفريق.

يشجع: يعطي تغذية راجعة إيجابية للفريق بشأن التقدم ويحفزهم على االستمرارية. 
لى حد ما يقوم بضبط إيقاع المنظمة. يحفز: يلهم كادر العمل للتمتع واالهتمام بعملهم، واإ

يمثــل الفريــق أمــام اآلخريــن: يتصــرف كداعــم للفريــق أمــام اإلدارات األخــرى وأصحــاب المصلحــة، موضحــًا عملهــم وُمؤمنــًا 
المــوارد الازمة.

يفوض المسؤولية: يجب أن يتأكد أن الناس اآلخرين لديهم المسؤولية ويتخذون القرارات. 
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3. المديرون/ات الجيدون/ات والسيئون/ات 
1.3 اطلب اآلن من المشاركين أن يفكروا حول مشرف/ة ما لديهم والذي لم يكن جيدًا في عمله/
عملها. ما الذي قام/قامت به وما الذي لم تقم به؟ قم باستدعاء األفكار من المشاركين/ات. ربما يقولون 

أشياء مثل »لم تستمع إلي«، »ال يشرح األشياء لي«، »لم يقم بإعطائي أي تغذية راجعة«...إلخ. 

خذ حوالي 10 أفكار

 النشاط 2: التمعن في مزايا المدير/ة الرديء 
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: تحديد الخصائص ونقاط اإلخفاق للمدير/ة الرديئة
التوقيت: 50 دقيقة

اعــط كل مجموعــة قطعتيــن مــن الــورق اللوحــي واطلــب منهــم أن يكتبــوا مهــارات المشــرف/ة علــى واحــدة مــن األوراق 
والمزايــا الشــخصية للمشــرف/ة علــى الورقــة األخــرى. تحــت المهــارات، يجــب عليهــم كتابــة أشــياء مثــل »اتخــاذ 

القــرارات، اإللمــام بحقــوق اإلنســان، مهــارات االتصال...إلــخ. علــى الورقــة األخــرى 
المزايا يجب عليهم التفكير بصفات مثل »متفهم/ة، ممكن التواصل معه/ا، نزيه/ة «...إلخ 

يشــجع هــذا النشــاط المشــاركين/ات علــى التفكيــر حــول المزايــا الشــخصية والمهــارات المهنيــة الازمــة لضمــان أن 
كل النشــاطات اإلشــرافية التــي ســبق تحديدهــا مــن الممكــن إنجازهــا. إذا بــدا أن المجموعــات عاجــزة عــن طــرح 
األفــكار، يمكنــك أن توحــي لهــم بــأن يفكــروا بالخصائــص التــي أعجبــوا فيهــا فــي النــاس الذيــن أشــرفوا علــى 

عملهــم فــي الماضــي.
بعــد 30 دقيقــة، اطلــب مــن مجموعــة أن تقــدم صفحــة المهــارات. اطلــب مــن المجموعــات األخــرى أن تضيــف وتناقــش 

األفــكار. قــم بتعليــق كل األلــواح الورقيــة علــى الجدار. 
يجب أن تشمل أفكارهم ما يلي: 

2.3 المهارات
 مهارات اتصال جيدة ـ يمكن االستماع والتواصل حول رؤية أو خطة. •
 صانع/ة جيد للقرار. •
 صادق/ة. •
 لديه/ا النزاهة. •
 جيد/ة في االستماع. •
 معرفة مهنية بالعمل. •
 جيد/ة في التخطيط. •
 جيد/ة في التنظيم.  •
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 جيد/ة في التفويض. •
 جيد/ة في إعطاء ردة الفعل )التغذية الراجعة(. •

3.3 المزايا
من الممكن تبادل الحديث معه/ا. •
يستمع جيدًا إلى اآلخرين. •
صبور/ة. •
لديه/ا قدرة على التحليل. •
منظم/ة. •
متواضع/ة ـ يعرف أنه / أنها ليس دائمًا على صواب. •
مستعد/ة باإلقرار والتعلم من األخطاء. •
ُمقدر/ة لآلخرين ويثني ويصف عملهم/ن الجيد. •
منصف/ة. •
غير متحيز/ة ـ ال يفضل بعض الناس على آخرين. •
هادئ/ة الطبع. •
ُمشجع/ة. •
ُملهم/ة ـ يعرف كيف يحفز اآلخرين. •
 واثق/ة. •
ايجابي/ة ومتفائل/ة.  •
لديه/ا حس جيد للدعابة )ُمحبذ ولكن يمكن االستغناء عنه(. •
غير متسرع/ة في األحكام. •

 النشاط 3: التأمل الشخصي 
التنظيم: مجموعات من شخصين 

الهدف: أن تكون قادرًا على النظر إلى نفسك بصدق وتحدد نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالمهارات والمزايا المحددة أعاه. 

التوقيت: 10 دقائق

اطلــب مــن المجموعــات أن يتأملــوا/ن بأنفســهم/ن ويحــددوا/ن نقــاط القــوة والضعــف الخاصــة بهــم/ن فيمــا يتعلــق بالمهــارات والمزايــا 
المحــددة أعــاه. 
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4. إعطاء التغذية الراجعة
المهمة للمشرف/ة هي أن يكون قادرًا على إعطاء تغذية راجعة سلبية  المهارات  إن واحدة من أهم 
وإيجابية ألعضاء/وات الفريق حول ما يقومون/ن به. لماذا نعطي التغذية الراجعة؟ أنها لمساعدة الناس 

على التطور والنمو، وليس للحكم عليهم أو معاقبتهم. 

اسأل المجموعة: متى تلقيتم تغذية راجعة آخر مرة، إيجابية أم سلبية، من مديرك؟ استمع إلى اإلجابات 
ـ كيف شعرت؟

10 دقائق 

 النشاط 4: التغذية الراجعة اإليجابية والسلبية 
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: التفكير حول كيفية إعطاء تغذية راجعة بشكل مناسب
التوقيت: 20 دقيقة

قم/قومي بإعداد البطاقات مع األمثلة في 1.4. الحظ أن التعليقات السلبية محددة باللون األحمر، ولكن قم 
بإزالتها عند طباعة البطاقات. قم بإعداد مجموعة من البطاقات لكل مجموعة من 4 أو 5 أشخاص.

اطلب منهم/ن أن يصنفوها/نها في ثالثة أقسام:
● تغذية استرجاعية جيدة التعبير
● تغذية استرجاعية سيئة التعبير

● قسم آخر إذا لم تكن/تكوني متأكدًا
قم بخلط البطاقات قبل تسليمها. لكل بطاقة تم التعبير عنها بشكل سيء، هنالك بطاقة تقول نفس الشيء 

بطريقة أفضل. 
بعد 10 دقائق، اطلب/ي من المجموعة األولى أن تقرأ مثااًل لتغذية راجعة تم إعطاؤها بشكل سيء. انظر/

أنظري فيما إذا كانت المجموعات األخرى موافقة، جرب/ي البطاقات كلها. 

1.4 التغذية االسترجاعية الجيدة والسيئة

أنت غير منظم

مكتبك غير مرتب مما يعني أنه من الصعب عليك العثور على األشياء 

أنت متأخر دائمًا

البارحة وصلت متأخرًا

أنت لست فاعاًل ضمن الفريق
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في اجتماعات فريق العمل، أنت ال تشارك غالب األمر

أنت ال ُيعتمد عليك

قلت إنك ستقوم بتحضير الوثيقة بحلول اليوم ولم تقم بإنهائها بعد. 

إنه من المستحيل العمل معك

أجد من الصعوبة العمل معك؛ ألنه...

أفكارك غير واضحة

لست مستوعبًا لما تقوله

أنت لست ملتزمًا بالعمل

5:00 حتى عندما يكون هناك عمل مهم للقيام به، يدفعني ذلك  عند عودتك إلى المنزل كل يوم في 
لالعتقاد بأنك لست منشغاًل بعملك، هل يمكن أن نتحدث بشأن ذلك؟ 

أنت ال تأتي أبدًا بأي حلول

أنت لم تجد حاًل لهذا وقد الحظت أنك في بعض األحيان تجد صعوبة في إيجاد الحلول

التزامك بالوقت ال بأس به ولكن أداؤك رديء

من الجيد أن تكون دقيقًا جدًا في المواعيد، أعلم أنه يمكنني االعتماد عليك للوصول على الموعد. 
سيكون من الجيد أن نتحادث حول مضمون ونوعية بعضًا من عملك عندما يتوفر لديك بعض الوقت

أنت دائمًا متغيب بسبب المرض

في غضون الشهر الماضي، أنت قد كنت في إجازة مرضية ثالث مرات

أنت ال تستمع أبدًا بشكل مناسب إلى التعليمات

ال اعتقد بأنني قد أوضحت التعليمات بشكل جيد للغاية؛ ألن هذا ليس ما كنت أتوقعه 

أنت دائمًا دفاعي للغاية

لقد الحظت أنني عندما أعطي تغذية استرجاعية سلبية، أحيانًا تقوم بردة فعل بطريقة دفاعية

هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية

بشكل  والمسؤوليات  لألدوار  تحديد  مع  المشروع  لهذا  تفصياًل  أكثر  زمني  جدول  هو  رؤيته  أود  ما 
واضح مع تحديد المراحل الرئيسية

أنت بحاجة إلى العمل بجد أكثر
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أود رؤيتك وأنت تنجز المهام التي قمت بجدولتها لهذا اليوم قبل أن تذهب إلى البيت. يمكننا التحدث 
حول ترتيب أولويات عبء العمل ومختلف الطرق التي يمكن من خاللها تقليل االنقطاعات والتركيز 
على المهمات بحيث يكون هذا ممكنًا خالل ساعات العمل العادية، على الرغم من أنه في بعض األحيان 

سأتوقع منك البقاء لوقت أكثر قلياًل من أجل إنجازها. 

إن هذا الجزء من العمل سيء للغاية.

نحن بحاجة للحديث عن الطريقة التي قمت بها بهذا الجزء من العمل. ال يؤخذ باالعتبار أن...
2.4 القواعد الذهبية إلعطاء التغذية الراجعة

ابحث في هذه القواعد معهم، الحظ أنها ستكون بحوزتهم في المادة التدريبية إلدارة الموارد البشرية 
1. 10 ـ 15 دقيقة.

 قم/قومي بالتعليق دائمًا على السلوك أو الوقائع وليس الشخصية، أي قل/قولي »أنت تفعل« بدالً  •
من » أنت كنت« )على سبيل المثال: مكتبك غير مرتب بدالً من »أنت غير منظم«(.

 كن/كوني محددًا/ة: متى حدث ذلك؟ )البارحة، األسبوع الماضي، يوم الثالثاء( ـ وبالضبط ما كان  •
على الشخص القيام به أو عدم القيام به؟

 ال تستخدم/ي الكلمات »دائمًا« أو »أبدًا«ـ  بمجرد البدء باستخدام هذه الكلمات فأنت تقوم بتوصيف  •
الشخص. إنه نادرًا جدًا ما يكون صحيحًا أن شخصًا ما »دائمًا« أو »أبدًا« يصل على الموعد المحدد، 

يخالف المواعيد المحددة..إلخ. كن محددًا )انظر أعاله( وال تقع في التعميم. 
 اشرح/ي لماذا سلوك أو عادة لدى شخص هي مشكلة لمدة أسبوع وما هي عواقب ذلك. على سبيل  •

المثال »عند وصولك متأخرًا، يجب على أشخاص آخرين انتظارك وذلك يعني أنه ليس بمقدورهم 
االلتزام بالجدول الزمني الخاص بهم«. 

 اشرح/ي التغييرات التي ترغب برؤيتها: »عند كتابة تقرير، أود رؤيتك وأنت تضع التاريخ الصحيح  •
عليه وأن تتحقق من األخطاء قبل إعادته إلي«. 

 ال تعطي تغذية راجعة سلبية عالنية. •
 ال تصرخ/ي على أفراد كادر العمل ـ يدل هذا على قلة السيطرة وسوف لن يساعدهم على تحسين  •

سلوكهم. 
 ال تكن/تكوني متحكم أو تقم بتهجمات شخصية. •
 قم بإعطاء التغذية الرجعة في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحدث، ال تنتظر لعدة أشهر حتى قيام  •

الشخص بالعديد من األشياء الخاطئة ومن ثم تعطي كل التغذية الراجعة السلبية معًا. إعطاء التغذية 
الراجعة هي عملية مستمرة. 
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ملخص

المهارات  من  واسع  نطاق  إثبات  إلى  ويحتاج  المختلفة  المسؤوليات  من  العديد  لديه  المشرف  إن 
الشخصية والمزايا إذا أراد / أرادت أن يكون فعاالً. إعطاء التغذية الراجعة المنتظمة أمٌر مهم جدًا؛ ألنه 
يحفز اآلخرين ويساعدهم على التعلم، على الرغم أنها إذا تم إعطاؤها بشكل خاطئ، يمكن أن تثبط من 

عزيمتهم/ن وتجعلهم/ن متخوفين/ات من تجربة أشياء جديدة. 
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المدافعون عن حقوق اإلنسان

أهداف التعلم:
 فهم من هم/ن المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان )DRH( وما الذي يفعلونه/يفعلنه. •
ذلك  • في  بما  يواجهونها  التي  والتهديدات  خالله  من  يعملون/ن  الذي  السياق  تحديد  على  القدرة   

التهديدات المحددة للمجموعات األكثر ضعفًا مثل النساء.
 القدرة على وضع خطط السالمة. •
 فهم آليات الحماية الدولية للمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان وكيفية تقديم شكوى. •

1. من المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان؟
 أي شخص يعمل لصالح المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان بما في ذلك قضايا النساء والطفل. •
 النساء اللواتي يعملن من أجل الحد من العنف ضد المرأة. •
 األشخاص الذين/الالتي يعملون/ن من أجل الحماية من االتجار بالبشر. •
 المحامون/يات الذين/الالتي يتولون قضايا حقوق اإلنسان. •
 الصحفيون/يات الذين يفضحون/ن انتهاكات حقوق اإلنسان. •
 االخصائيون/ات االجتماعيون/ات الذين/الالتي يدرسون/ن ثقافة حقوق اإلنسان. •
 أعضاء/وات النقابات المهنية الذين يدافعون/ن عن حقوق العمال. •
 أخصائيو/يات البيئة الذين يسلطون الضوء على تأثير مشاريع التنمية والصناعة على البيئة. •
 األشخاص الذين يعملون/ن مع الالجئين والنازحين داخليًا. •

2. ما الذي يقوم به المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان؟
 كشف االنتهاكات بمختلف أشكالها بما في ذلك التعذيب، االعتقال التعسفي، اإلعدام، العنف ضد  •

المرأة، اإلخالء القسري والتمييز.
 االنتهاكات الخاضعة للرقابة العامة )وطنيًا ودوليًا(. •
 ممارسة الضغط على هؤالء المسؤولين/ات الذين هم/ن ُعرضة للمساءلة. •
 تمكين ومساعدة األفراد والمجتمعات للمطالبة بمستحقاتهم/ن األساسية كبشر بما في ذلك الحق  •

بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة.
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 يمكن بلوغه، والسكن الالئق، وباالسم، الجنسية، التعليم وحرية التنقل. 

مقدمة
 إن عمل المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان يمكن أن يتصدى بدرجة أو بأخرى لمن هم في السلطة 
و/ أو المصالح المهمة في بلدك ومجتمعك. ويمكن أن يعرضهم/ن هذا إلى خطر القمع أو ما هو أسوأ، 

لذلك من المهم جدًا أن يكونوا/ن على بينة من القوى والمصالح والمؤثرات حولهم/ن. 

 إن هذا عرضة للتنوع في أوقات مختلفة وفقًا لما يجري ولذلك يجب على المدافعين/ات عن حقوق 
اإلنسان أن يكونوا مدركين باستمرار لما يجري ودورهم في ذلك. فمن المهم أن تكون هناك خطط أمنية 

مرنة التي يمكنك تبنيها حسب مقتضى الحال. 

إن االعتبارات التالية هي جزٌء مهٌم من إعداد الخطط األمنية الخاصة بك. 

3. تحليل السياق)1( )هذا مكتوب في المادة التدريبية للمدافعين عن حقوق اإلنسان 2( 
 ما القضايا الرئيسية التي تؤثر على حقوق اإلنسان في بلدك؟ )السياسية، االقتصادية، االجتماعية،  •

أخرى(
 هل هذه القضايا هي نفسها في مجتمعك المحلي، هل هناك قضايا محددة بمنطقتك؟ •
 من الجهات الفاعلة الرئيسية في هذه القضايا األساسية؟ )خذ/ي باالعتبار الشخصيات أصحاب  •

السلطة، المؤسسات، المنظمات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، األعمال التجارية وحاالت 
أخرى(.

الفاعلة  • الجهات  هذه  مصالح  على  ايجابًا  أو  سلبًا  يؤثر  أن  اإلنسان  حقوق  في  لعملنا  يمكن  كيف   
الرئيسية ـ كيف تجاوبوا/ن مع ذلك مسبقًا؟

 متى من المحتمل أكثر أن تتم مهاجمة المدافعين عن حقوق اإلنسان )كالميًا أو جسديًا(؟، على سبيل  •
المظاهرات،  علنًا،  الرئيسية  الشخصيات  تسمية  أو  تقارير  نشر  بعد  االنتخابات،  أثناء  أو  قبل  المثال 

المناسبات، الزيارات رفيعة المستوى واألحداث...إلخ. 
1.3 تحليل الجهات الفاعلة

 إن فهم الجهات الفاعلة يساعدك على تعميق فهمك ألولئك الذين لديهم تأثير إيجابي أو سلبي على 
أمنك الخاص. كما سيساعدك على تحديد المصالح والصراعات ويقودك لوضع رؤى لعالقات إنتاجية 

محتملة. وسوف يساعدك أيضًا على إدارة المخاطر وتحسين فعاليتك. 
على  • التأثير   / المصلحة  مع  الفاعلة  الجهات   / المصلحة  أصحاب  مختلف  بتصنيف  قم/قومي   

)1(  استنادًا عىل دليل مدافعي خط املواجهة
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الجيش،  الشرطة،  الرئيس،  مكتب  المثال:  سبيل  على  اإلنسان.  حقوق  عن  كمدافع  الخاص  أمنك 
وزارة الداخلية، جماعات المعارضة المسلحة، الجماعات الدينية، السفارات األجنبية، المؤسسات 

التجارية، المنظمات غير الحكومية األخرى، وقادة المجتمع/ المجموعات...إلخ. 
 بمقابل كل واحدة منها، قم/قومي بوضع عالمة إذا كان لهم/ن تأثير إيجابي أو سلبي أكثر تجاهك. •
 فكر/ي فيما إذا كان هذا الشيء ممكن أن يتغير وكيف؟  •

2.3 تقييم المخاطر
مقدمة

غالبًا ما يقوم المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان بتحدي مصالح الجهات الفاعلة ذات النفوذ، سواء 
الحكومية وغير الحكومية وكلما كانوا أكثر فاعلية كلما كانت هذه المخاطر أكبر. تتغير طبيعة هذه المخاطر 
وفقًا لسياق كل بلد وموقعه. على سبيل المثال، في العديد من البلدان، تكون النساء المدافعات عن حقوق 
اإلنسان أكثر عرضة للخطر كذلك أولئك المدافعين عن حقوق المثليين. إن المدافعين عن حقوق اإلنسان 
الذين يعملون في المناطق الريفية ربما يكونون عرضة لخطر أكبر بسبب كونهم أقل ظهورًا للعيان وأكثر 
بعدًا عن الحماية المتبادلة من المدافعين عن حقوق اإلنسان اآلخرين ومؤسسات الحماية. في حين أن 
مخاطر وتجارب المدافعين عن حقوق اإلنسان تختلف بين الدول، هنالك العديد من المخاطر والتجارب 

المتشابهة بما في ذلك)1(: 
3.3 المخاطر الشائعة

 وسم المدافعين عن حقوق اإلنسان )على سبيل المثال بالمعادين/ات للدولة، معادين/ات للدين،  •
عمالء/عميالت للقوى الغربية، أعضاء/وات من الجماعات المسلحة المعارضة، أعضاء/وات من 
بين  من  أمثلة  هي  ـ  فاسدون/ات  بشر،  تجار  الجنس،  مجال  في  عاملين/ات  السياسية،  المعارضة 

العديد(. 
التدخل )في السفر، الكتابة، االجتماع مع اآلخرين، العائلة والحياة الخاصة(. •
االبتزاز. •
عرضة لالستهداف باإلجراءات اإلدارية )مطالبات بتقديم معلومات مالية موسعة، إثبات ملكية برامج  •

كمبيوتر شرعية، صعوبات في تسجيل أو إعادة تسجيل المنظمات(.
 االعتداءات الجسدية والجنسية )من قبل الناس أو بالقنابل، البنادق، التخريب المتعمد...إلخ(. •
 االعتداءات على كسب الرزق )فقدان الوظائف أو المناصب التعليمية(.  •
االعتداءات على الممتلكات )السيارات، تخريب أو تدمير المنازل أو المكاتب(. •

)1(  استنادًا عىل دليل مدافعي خط املواجهة 
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جنائية  • أو  مدنية  قضايا  أو  زائفة  أو  كاذبة  اتهامات  أساس  على  )ربما  السجن  االعتقال،  االحتجاز، 
متعلقة بالتشهير(

إساءة المعاملة / التعذيب •
االختطاف / الخطف •
القتل •

4.3 ربما يكون الجناة السلطات، الشركات، مجموعات ذات نفوذ أو قطاعات من المجتمع، 
مجموعات متطرفة أو عنيفة. 

5.3 تحليل التهديد

المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان غالبًا ما يواجهون تهديدات وعلى أساس يومي أحيانًا. ربما  إن   
تكون هذه الضغوط خفية أو مباشرة. أحيانًا، يتجاهل المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان هذه التهديدات، 
لهذه  االهتمام  إيالء  أن  يشعرون/ن  ألنهم/ن  أو  به،  القيام  يجب  الذي  ما  يعرفون/ن  ال  ألنهم/ن  إما 
التهديدات يعني االستسالم لهؤالء الذين يقومون/ن بتهديدهم/ن. ربما يشعرون/ن أن اإلنكار هو أفضل 
استراتيجية. ومع ذلك، تبين األدلة من المواجهة أنه في العديد من الحاالت حيث تم قتل المدافعين/ات 

عن حقوق اإلنسان، كانوا قد تلقوا/ين تهديدات في األيام السابقة ولم يقوموا/ن بردة فعل تجاهها. 
6.3 ما التهديدات؟

 إن خط المواجهة ُيعرف التهديدات بأنها بمثابة إعالن أو بيان وجود نية إللحاق األذى أو المعاقبة أو 
األذية. يمكن أن تكون هناك تهديدات رمزية أيضًا مثل إرسال طلقة بظرف، أو طالء جدران البيت بلون 

أحمر.

وتشمل األمثلة »أنت لن تعيش لترى السنة الجديدة«. »سيتم حرق مكتبك«، »لن يتم تسجيل منظمتك 
العام المقبل إذا استمريت بهذا العمل«، »سوف نقوم باختطاف واغتصاب ابنتك«. 

إلى  تتعرض مجموعات أخرى تعمل على قضايا مماثلة  محتملة، مثاًل عندما  أيضًا تهديدات  هنالك 
التهديد.

الحوادث األمنية هي أحداث يمكن أن تؤدي أو تفضي إلى وجود تهديد وتشمل األمثلة على ذلك: 
 شخص ما يراقبك أو يراقب مكتبك •
 تكسير منزلك أو مكتبك أو سيارتك  •
 تتلقى مكالمات هاتفية من مجهول •
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7.3 لماذا يتم تهديدك؟ 

المدافعون عن حقوق  يتلقى  ما  غالبًا  ما.  بشيء  القيام  من  منعك  ـ  غرض  له  دائم  بشكل  التهديد  إن   
التهديد على أنه يجري  النفوذ. ويدل  الفاعلة ذات  اإلنسان تهديدات عندما يتحدى عملهم/ن الجهات 
بفعالية ويهدف لمنعك من القيام بتأثير ما. ويتمثل التحدي في إدارة التهديد في الوقت الذي تتواصل فيه 

بكونك ناشطًا/ة. 

هل يمكنك التفكير لماذا يتم تهديدك وال تتم مهاجمتك؟ 
 قد ال يمتلك مرتكب الجريمة القدرة على تنفيذ التهديد ويأمل فقط بتخويفك. •
 قد يكون مرتكب الجريمة على علم بالتكاليف السياسية من مهاجمتك ويحاول أن يردعك من دون  •

مهاجمتك جسديًا بشكل فعلي. 

تذكر/ي، على أية حال، أن الحاالت يمكن أن تصدف فجأة وأن التهديدات الجوفاء يمكن أن تصبح 
حقيقية. يجب أن تأخذ كل التهديدات على محمل الجد. 

8.3 الرد على التهديدات

إن رد الفعل اإلنساني الطبيعي هو أن تكون خائفًا جدًا ومن المحتمل أن تقوم/ي بإجراء مفاجئ. 

إن ردة الفعل البناءة هي تحليل التهديد، ومعرفة أكبر قدر من المعلومات حول التهديد قدر اإلمكان 
التنفيذ. من األفضل القيام بذلك مع الزمالء/ات الموثوق  ومحاولة التقييم ومدى أرجحية وضعها قيد 

بهم/ن. 

يوصي خط المواجهة بخمسة أسئلة للمساعدة في تحليل تهديد ما:

 ما الحقائق التفصيلية المحيطة بالتهديد؟
1. من المتصل/ة، لماذا، متى وكيف؟

2. إذا كانت مكالمة هاتفية، هل كانت هناك ضوضاء خلفية؟
3. ماذا كانت اللغة ونبرة صوت؟

4. هل تتبع/ين نشاطًا ما )جديدًا( لك؟ 

 هل كان هناك أسلوب للتهديدات على مر فترة من الوقت؟ 

1. تتلقى/ين سلسلة من مكالمات أو رسائل التهديد. 
2. تمت مالحقتك أو مالحقة عائلتك مؤخرًا

3. تم استجواب مدافع/ة آخر عن حقوق اإلنسان واآلن تم استدعائك لالستجواب
4. إن التهديدات من نمط متشابه
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5. تم تنفيذ التهديدات بالهاتف أو رسالة أو شخصيًا
6. ُتنفذ التهديدات في نفس الوقت كل يوم

7. نفس الشخص يقوم بالتهديدات أو من نفس المكان
8. إن وقت التهديدات يتم تنفيذها، على سبيل المثال، إذا كنت على وشك أن تصدر بيانًا صحفيًا

 الهدف من التهديد

هل من الواضح لماذا يتم التهديد؟ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، هل يمكنك أن تستنتج أي شيء من التوقيت 
ومن أعمالك وخططك؟

 هل تعرف/ين من يقوم بالتهديد؟

1. كن/كوني دقيقًا/ة قدر اإلمكان عمن يكون، من أين هم/ن وما يفعلونه، في أي مرتبة هم/ن...إلخ. 
2. إذا تلقيت رسالة موقعة، هل تعتقد/ين أنها حقًا من الذي/التي يقول ذلك؟ 

3. هل لدى الجاني القدرة على تنفيذ التهديد؟
4. هل تعرف/ين أي شخص في وظيفة ذات صلة الذي/التي ربما يكون قادرًا على المساعدة؟

 هل تعتقد/ين أن التهديد سوف يوضع حيز التنفيذ؟

عندما تكون/ين على شك، اتخذ الخيار األكثر أمانًا 
9.3 نقاط الضعف اإلضافية

إن بعض المنظمات واألفراد هم حتى أكثر عرضة للخطر، وعلى وجه الخصوص النساء واألشخاص 
المهمشين. فباإلضافة إلى المخاطر القائمة، ربما يواجهون/ن التمييز أو العنف القائم على الجنس. إن 
القائم على الجنس وحقوق األقليات،  العاملة على قضايا أكثر حساسية بما في ذلك العنف  المنظمات 

وأولئك الذين يفضحون االنتهاكات المرتكبة من عمالء الدولة ربما تكون أيضًا أكثر عرضة للخطر. 

هذه األمور يجب أن تكون متوازنة وذلك إلدارة السالمة مع الحد األدنى من تقليل الفعالية. 

4. إعداد خطة أمان
ربما تكون خطط األمان من أجل فرد أو منظمة ومن أجل طاقم األفراد ضمن منظمة ما. 

سوف تتدرب/ين على تحضير خطة أمان فردية في النشاط 4 الذي يحوي على توجيهات حول كيف 
يمكنك بلوغ ذلك. في النشاط 5، سوف تكون لديك الفرصة أيضًا للتفكير بشأن تطوير خطة أمان للمنظمة.

يقدم خط المواجهة نصائح مفيدة حول كيفية تطوير هذه الخطط، في كتاب العمل المتعلق باألمان:

http://frontlinedefenders.org/files/Workbook_AR.pdf

http://frontlinedefenders.org/files/Workbook_AR.pdf
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بدقة  دراستها  أجل  من  جدًا  طويلة  عمل  ورشة  إلى  ستحتاج  أنها  بما  التلخيص  بمحاولة  قمنا  لقد 
وبالتفصيل الالزم. سوف تساعدك المواد بالنسبة للنشاط 4 و5 على البدء بالتفكير حول كيفية بلوغ هذه 

المهمة. 

5. اآلليات الدولية لحماية المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان
إن طبيعة عمل المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان هي في غالب األمر حساسة جدًا ويضعهم في خطر 
الضرر من عدة مصادر بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مثل المجموعات المتطرفة 
العنيفة. لقد تم إدراك ذلك منذ فترة طويلة وبعد بضع سنوات من العمل، تم تبني إعالن األمم المتحدة 

بشأن المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان في عام 1998. 

للقيام  دور  لدينا  جميعًا  بأننا  ويخبرنا  الجميع.  إلى  بل  الدول  إلى  فقط  موجهًا  ليس  اإلعالن  هذا  إن 
األفراد،  ومسؤوليات  حقوق  حول  إعالن  هو»  الكامل  البيان  عنوان  اإلنسان.  حقوق  عن  كمدافعين  به 
بها  المعترف  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وحماية  لتشجيع  المجتمع  وهيئات  المجموعات 
عالميًا«. إن هذا العنوان ذو أهمية بالغة؛ ألنه يعكس مبدأ آخر مهم من اإلعالن وهي مسؤولية باإلضافة 
إلى حقوق المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان. أنه يعكس مبدأ أن كل شخص لديه واجبات إزاء وضمن 
المجتمع ويشجعنا جميعًا لنكون مدافعين عن حقوق اإلنسان وأن نعمل جميعًا من أجل تعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان، من أجل حماية الديمقراطية ومؤسساتها وعدم انتهاك أو تعدي على الحقوق اإلنسانية 
بالحقوق  تؤثر  أن  يمكن  والتي  معينة  مهن  في  الناس  مسؤوليات  على  خاص  تركيز  هنالك  لآلخرين. 

اإلنسانية لآلخرين، مثل الشرطة، الجيش، المحامين والقضاة...إلخ. 

يمكن تعلم المزيد من نشرة األمم المتحدة:

www.ohchr.org/documents/publications/factSheet29en.pdf

مارغريت  حاليًا  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  أجل  من  المتحدة  لألمم  تابع  خاص  ممثل  هنالك 
سيكاغيا. حيث يقدم مكتبها معلومات مفصلة ونصائح حول كيفية اإلبالغ عن ادعاءات االنتهاكات ضد 
وتوثيق  الجلسة حول رصد  في  منها  نسخة  إعطاؤك  وتم  لقد سبق  اإلنسان.  المدافعين/ات عن حقوق 

حقوق اإلنسان. ليس هناك متسع من الوقت في هذه الجلسة إلعادة النظر في هذا. 

الحظ أن االتصال المباشر والعاجل يمكن أن يتم مع مكتب الممثل الخاص على البريد االلكتروني:

 Urgent ـ action@ohchr.org

http://www.ohchr.org/documents/publications/factSheet29en.pdf
mailto:Urgent-action@ohchr.org
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المدافعون عن حقوق اإلنسان 3: دراسة حالة

تعليمات
الحقًا  نقوم  سوف  األسئلة،  من  مجموعات  خمس  في  وتمعن/ي  هذه  الحالة  دراسة  إلى  انظر/ي 

بمقارنة هذه األسئلة مع اإلجابات التي قام بإعدادها مدافعون/ات آخرون عن حقوق اإلنسان. 

دراسة حالة
ُمدافعة عن حقوق اإلنسان/ة من منظمتها لمساعدة مجتمع ريفي للحد من ظاهرة  امرأة  تم إرسال   
المبكر  للتزويج  السلبية  المرأة، واآلثار  انتهاك لحقوق  إلى  الصغيرات؛ ألن ذلك يؤدي  الفتيات  تتزويج 
للفتاة من الناحية الجسدية والنفسية وفقدان حقها في التعليم والعمل في المستقبل. كان حوالي نصف 
المجتمع الريفي ينظر إلى منع تزويج الفتيات الصغيرات، هو نوع من التدخل بالشأن الداخلي لألسرة، أما 
باقي أفراد المجتمع فكانوا/ن يميلون/ن إلى ترك الفتيات ليكملن تعليمهن لغرض الحصول على وظيفة 

وتحسين وضعهن االقتصادي. 

في يوم ما، أوقف ضابط شرطة زوجها وقال »يجدر بك أن تسيطر بشكل أفضل على زوجتك«. 

بعد أسبوع، تم تثبيت رسالة على باب منزلهم تقول »توقفوا عن التسبب بالمشاكل، وإال!«.

بعد ثالثة أيام، وبعد مظاهرة في وقت الظهيرة، عادت المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان إلى منزلها 
لتجد المنزل قد تم اقتحامه، ورمي ظرف يحتوي على طلقة، مع رسالة تقول »ستكون في رأسك!«. 

تمعن في األسئلة الخمسة، وقم بإجراء تقييم حول ما إذا كنت تعتقد أن التهديد بقتل المرأة المدافعة 
عن حقوق اإلنسان يجب أن يؤخذ على محمل الجد. 

1. ما بالضبط الحقائق المحيطة بالتهديد؟ 
2. هل كان هناك أسلوب للتهديدات على مر الوقت؟

3. ماذا يبدو الهدف من التهديد؟
4. هل تعرف/ين من يقوم بالتهديد؟ 

5. أخيرًا، بعد تحليل األسئلة السابقة، هل تعتقد/ين أنه سيتم وضع التهديد حيز التنفيذ؟ 
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ماذا برأيك يتوجب على المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان القيام به؟ خذ/ي باالعتبار نقاط ضعفها 
واإلمكانيات ومن ثم خياراتها. 

المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان 4: ردة الفعل لدراسة الحالة من قبل مدافعين/ات آخرين/ات 
عن حقوق اإلنسان

هنا بعض التعليقات من مدافعين عن حقوق اإلنسان على هذه الحالة:
 إن السياق مهم جدًا ويجب أن يتم النظر في الحقائق ضمن ذلك السياق. •
إنها  • ـ  النمط  الزوج ربما ال يكون جزءًا من ذلك  الذي حذر  للتهديدات. ضابط الشرطة   هناك نمط 

نظر  وجهة  يمثل  كفرد  يتحدث  الشرطة  ضابط  كان  إذا  فيما  الواضح  غير  من  أنه  حيث  أمنية  حادثة 
جماعة ما، أو إذا كان يصدر أول تهديد.

 يبدو أن الهدف هو إيقاف المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان والتي تقوم بمساعدة المجتمع على  •
التحرك. بما أن أقوى تهديد تم إصداره خالل أو بعد التظاهرة، فإنه يدل على أن الجناة قلقون/ات 

من أن جهودها قد تقوض مصالهم/ن. 
)وبالتالي  • الدولة  مؤسسات  يشمل  أن  يجب  ولكن  واضحين/ات،  غير  الحقيقيين/ات  الجناة  إن   

بعض  أيضًا(.  ريفية  تقليدية  مجتمعات  أبناء  هم  الذين  الشرطة  مثل  الدولة،  وكالء  يشمل  أن  يمكن 
وجهاء وقادة المجتمع الريفي هم شركاء محتملون.

من الناحية األخرى، يمكن أن تكون المجموعة الرافضة لتزويج الفتيات الصغيرات في المجتمع أن 
تكون من الجناة ـ الذين ربما يتصرفون أو ال يتصرفون بتحالف مع المدافعة عن حقوق المرأة. 

إن أكبر المؤشرات الثالثة أن هذا التهديد يمكن أن يوضع حيز التنفيذ هي:
 الجهات الفاعلة ذات النفوذ مع القدرة على تنفيذ التهديد هم على األرجح الجناة. •
 إن الشدة المتزايدة ألنماط التهديدات )اقتحام المنزل ورمي الطلقة ورسالة التهديد تشير إلى القدرة  •

على العنف وعدم الخوف من أن يتم القبض عليهم(.
 على ما يبدو أن هناك مناخ من اإلفالت من العقاب حيث يشعر الجناة باألمان بما يكفي القتحام منزل  •

المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان في وضح النهار.

هل تعتقد أن التهديد يمكن أن يتحقق؟ 

نعم، على األرجح. إنه وضع خطر لألسباب المذكورة أعاله.

وتشمل نقاط ضعف المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان:
 إنها في مجتمع جديد حيث ربما ال تمتلك القدرة على الدخول أو معرفة القنوات العادية للنفوذ. •
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لديها عائلتها ـ ربما يكونون عرضة للخطر أيضًا. •

وتشمل قدرات المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان:
 المجتمع •
 منظمتها )على الرغم أنه يمكن القول إن المنظمة قد تكون أيضًا في نقطة ضعف إذا أرسلتها إلى موقع  •

خطر بدون خطة أمان أو مصادر كافية(. 
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المدافعون عن حقوق اإلنسان 5: خطة األمان الشخصية

المخاطر:

المخاطرة 1

األرجحية

التأثير

تقييم التهديد:

نقاط الضعف:

القدرات:

خطة العمل:

1 ـ 

2 ـ 

3 ـ 

4 ـ 

5 ـ 

 المخاطرة 2

األرجحية

التأثير

تقييم التهديد:

نقاط الضعف:

القدرات:
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خطة العمل:

1 ـ 

2 ـ 

3 ـ 

4 ـ 

5 ـ 

المخاطرة 3

األرجحية

التأثير

تقييم التهديد:

نقاط الضعف:

القدرات:

خطة العمل:

1 ـ 

2 ـ 

3 ـ 

4 ـ 

5 ـ 
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المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان 6: مصفوفة تقييم المخاطر

انظر إلى هذا المثال لتقييم المخاطر وتمعن في الكيفية التي ربما تطبق فيها مصفوفة مشابهة لحالة 
.X المنظمة غير الحكومية

إن هذا شكل توضيحي فقط، ال تتردد في استخدام مخاطر، قدرات مختلفة...إلخ. 
القدرات المطلوبة
القدرات الموجودة

نقاط الضعف
المخاطر

)احتمالية(
مجموعات المخاطر
تحسين أمن المنزل.

التخطيط لتغيير المسارات، المركبات وأوقات السفر.
المحاولة للسفر معًا أو إبقاء اآلخرين مبلغين بشكل وثيق بأوقات السفر. 

يملك مركبة
اتصال وثيق بين كادر العمل والمحامي الموكل

يعيش وحيدًا
يسافر وحيدًا
االختطاف
)متوسط(
االعتداء
)متوسط(
االعتقال

)منخفض(
المجموعة 1 )مخاطر على أفراد كادر العمل(

المزيد من المعرفة التخصصية حول قوانين القدح والذم. 
معلومات من منظمات غير حكومية أخرى التي عانت من تهديدات مماثلة.

النظر في تخفيض العمل على القضايا الحساسة لفترة من الوقت.
تحسين أمن المكتب )سياج، كاميرا، إنذار(

اإلبقاء على المواد الحساسة في مكان آخر أو عدم االحتفاظ بها إطاقًا 
معرفة قانونية

عاقة جيدة مع صحفي
عاقة جيدة مع رئيس قسم شرطة محلي

عمل رفيع المستوى على موضوع حساس
يمكن الوصول بسهولة إلى المكتب من الشارع

وجود مواد حساسة في المكتب
الوسم بالعار

)عالي(
مهاجمة المكتب

)متوسط(
المجموعة 2 )المخاطر على المنظمة(
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حماية المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان / األمن والسالمة

إن هذا حيز تعليمي مدته نصف يوم، 3 ساعات.
توجد عدد من األنشــطة وســيتوجب عليك أن تختار أيًا منها ســوف تهملها، من بين األنشــطة 4 & 5، خطة األمن 

الشخصية أو خطة األمن التنظيمية. 
وهذا األخير هو أطول

قد ترغب بالرجوع إلى إعان األمم المتحدة الذي يمكن تحميله بسهولة من 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx 
إن القســم المتعلــق بآليــات الحمايــة الدوليــة تــم تغطيتــه إلــى حــد كبيــر فــي المــادة التدريبيــة والمراجــع بســبب عــدم وجــود 
الوقــت فــي هــذا القســم للقيــام بأكثــر مــن جعــل المتدربيــن/ات علــى بينــة مــن ذلــك وأيــن يجــدون المعلومــات حــول كيفيــة 
اســتخدامها. قــم بتذكيــر المتدربيــن/ات أن الجلســة حــول رصــد وتوثيــق حقــوق اإلنســان غطــت معظــم مــا هــو مطلــوب. 
يقــدم الموقــع االلكترونــي لألمــم المتحــدة كثيــرًا مــن المعلومــات كمــا تفعــل النشــرة )المرجــع أدنــاه( بشــأن المدافعيــن عــن 

حقــوق اإلنســان. يمكــن أن يتــم االتصــال العاجــل علــى:

 Urgent ـ action@ohchr.org

أهداف التعلم:

 فهم من هم المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان )DRH( وما الذي يفعلونه. •

ذلك  • في  بما  يواجهونها  التي  والتهديدات  خالله  من  يعملون/ن  الذي  السياق  تحديد  على  القدرة   

التهديدات المحددة للمجموعات األكثر ضعفًا مثل النساء.

 القدرة على وضع خطط السالمة. •

 فهم آليات الحماية الدولية للمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان وكيفية تقديم شكوى. •

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx
mailto:Urgent-action@ohchr.org
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مالحظات خلفية للمدربين:

يمكن االطاع على دليل األمم المتحدة مفيد على العنوان التالي:
www.ohchr.org/documents/publications/factSheet29en.pdf 

مرجع آخر مفيد باللغة العربية هو نشرة مدافعون/ات الخط األمامي:
http://frontlinedefenders.org/files/Workbook_AR.pdf

إن معظــم المــواد المســتخدمة فــي هــذه الجلســة تــم أخذهــا مــن مدافعــي خــط المواجهــة »كتــاب عمــل حــول األمــن«، 
والبعــض اآلخــر مــن منظمــة العفــو الدوليــة والبعــض مــن معلومــات األمــم المتحــدة حــول المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 

باإلضافــة إلــى تجربــة الكاتــب. 

المدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف أي فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يعملــون/ن 
مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان. وهــم معروفــون/ات بمــا يفعلونــه/ن وهــذا يشــمل نطاقــًا واســعًا مــن النــاس 

واألنشــطة. 

إن طبيعــة عمــل المدافعيــن/ات عــن حقــوق اإلنســان هــي فــي غالــب األمــر حساســة جــدًا ويضعهــم فــي خطــر الضــرر 
مــن عــدة مصــادر بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مثــل المجموعــات المتطرفــة العنيفــة. لقــد 
تــم إدراك ذلــك منــذ فتــرة طويلــة وبعــد بضــع ســنوات مــن العمــل، تــم تبنــي إعــان األمــم المتحــدة بشــأن المدافعيــن عــن 

حقــوق اإلنســان فــي عــام 1998.

إن هــذا اإلعــان ليــس موجهــًا فقــط إلــى الــدول بــل إلــى الجميــع. ويخبرنــا بأننــا جميعــًا لدينــا دور للقيــام بــه كمدافعيــن/
ات عــن حقــوق اإلنســان. عنــوان البيــان الكامــل هــو» إعــالن حــول حقــوق ومســؤوليات األفــراد، المجموعــات وهيئــات 
المجتمــع لتشــجيع وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية المعتــرف بهــا عالميــًا«. إن هــذا العنــوان ذو أهميــة 
بالغــة؛ ألنــه يعكــس مبــدأ آخــر مهــم مــن اإلعــان وهــي مســؤولية باإلضافــة إلــى حقــوق المدافعيــن/ات عــن حقــوق 
اإلنســان. أنــه يعكــس مبــدأ أن كل شــخص لديــه/ا واجبــات إزاء وضمــن المجتمــع ويشــجعنا جميعــًا لنكــون مدافعيــن/ات 
عن حقوق اإلنسان وأن نعمل جميعًا من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، من أجل حماية الديمقراطية ومؤسساتها 
وعــدم انتهــاك أو تعــدي علــى الحقــوق اإلنســانية لآلخريــن. هنالــك تركيــز خــاص علــى مســؤوليات النــاس فــي مهــن معينــة 

والتــي يمكــن أن تؤثــر بالحقــوق اإلنســانية لآلخريــن، مثــل الشــرطة، الجيــش، المحامــون والقضاة...إلــخ. 

1. مقدمة
اطلــب مــن المجموعــة أن تعطــي أمثلــة عــن المدافعيــن/ات عــن حقــوق اإلنســان ـ مــن المحتمــل أن يكونــوا كلهــم 

مدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان 

تذكــر أنهــا قائمــة موســعة جــدًا وتشــمل كل أنــواع القضايــا. الحــظ أن القائمــة فــي الفقــرة 1.1 هــي فقــط لتوضيــح نطــاق 
واســع وليس شــامل.

5 دقائق 

1.1. من المدافعون عن حقوق اإلنسان؟
 أي شخص يعمل لصالح المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان بما في ذلك قضايا النساء والطفل. •
 النساء اللواتي يعملن من أجل الحد من العنف ضد المرأة. •
 األشخاص الذين يعملون من أجل الحماية من االتجار بالبشر. •

http://www.ohchr.org/documents/publications/factSheet29en.pdf
http://frontlinedefenders.org/files/Workbook_AR.pdf


269

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

 المحامون الذين يتولون قضايا حقوق اإلنسان. •
 الصحفيون الذين يفضحون انتهاكات حقوق اإلنسان. •
 االخصائيون/ات االجتماعيون/ات الذين يدرسون/ن ثقافة حقوق اإلنسان. •
 أعضاء/وات النقابات المهنية الذين يدافعون/ات عن حقوق العمال/العامالت. •
 أخصائيو/ات البيئة الذين يسلطون/ن الضوء على تأثير مشاريع التنمية والصناعة على البيئة. •
 األشخاص الذين يعملون/ات مع الالجئين/ات والنازحين/ات داخليًا. •

اسأل ما الذي يقوم به المدافعون عن حقوق اإلنسان؟

 مرة ثانية، القائمة طويلة جدًا، يعطيك اإلعان الكثير من التفاصيل في الفقرات 1، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و13.

تقدم الفقرة 2.1 أدناه، المبادئ األساسية وفكرة عن اتساع نطاق عمل المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان. 

يمكن للناس أن يقدموا العديد من التوضيحات حول العمل في هذه المجاالت.

الفت انتباه المجموعة إلى إعان األمم المتحدة، يجب إعطاؤهم/ن جميعًا نسخًا من هذا اإلعان. 

5 دقائق

2.1 ما الذي يقوم به المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان؟
العنف  • اإلعدام،  التعسفي،  االعتقال  التعذيب،  ذلك  في  بما  أشكالها  بمختلف  االنتهاكات  كشف   

األسري، اإلخالء القسري والتمييز.
 االنتهاكات الخاضعة للرقابة العامة )وطنيًا ودوليًا( •
 ممارسة الضغط على هؤالء المسؤولين/ات الذين هم عرضة للمساءلة.  •
 تمكين ومساعدة األفراد والمجتمعات للمطالبة بمستحقاتهم األساسية كبشر بما في ذلك الحق بالتمتع  •

بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والسكن الالئق، وباالسم، الجنسية، التعليم وحرية التنقل. 

2. تقييم السياق، المخاطر، التهديدات ونقاط الضعف

إن الجلسة التالية سوف تركز على فهم السياق المحلي والمخاطر والتهديدات وخصائص نقاط الضعف اإلضافية.

اكتب/ي هذه الكلمات )السياق...إلخ( على لوح ورقي.

تحدث/ي من خال المقدمة التالية مع المجموعة بأكملها: 

1.2 مقدمة

إن عمل المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان يمكن أن يتصدى بدرجة أو بأخرى لمن هم في السلطة 
و/ أو المصالح المهمة في بلدك ومجتمعك. ويمكن أن يعرضهم/ن هذا إلى خطر القمع أو ما هو أسوأ، 

لذلك من المهم جدًا أن يكونوا على بينة من القوى والمصالح والمؤثرات حولهم. 
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أكبر.  المخاطرة  فاعلية كلما كانت  أكثر  المدافعون عن حقوق اإلنسان   وفي غالب األمر، كلما كان 
تتغير طبيعة هذه المخاطر وفقًا لسياق كل بلد وموقعه. على سبيل المثال، في العديد من البلدان، تكون 
النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان أكثر عرضة للخطر والمدافعين عن حقوق األقليات. إن المدافعين/

ات عن حقوق اإلنسان الذين يعملون في المناطق الريفية ربما يكونون عرضة لخطر أكبر بسبب كونهم 
اآلخرين  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  من  المتبادلة  الحماية  عن  بعدًا  وأكثر  للعيان  ظهورًا  أقل 

ومؤسسات الحماية.

أحيانًا.  يومي  أساس  وعلى  تهديدات  يواجهون/ن  ما  غالبًا  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  إن   
هذه  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعون/ات  يتجاهل  أحيانًا،  مباشرة.  أو  خفية  التهديدات  هذه  تكون  ربما 
التهديدات؛ إما ألنهم ال يعرفون/ات ما الذي يجب القيام به؛ أو ألنهم يشعرون/ن أن إيالء االهتمام لهذه 
التهديدات يعني االستسالم لهؤالء الذين يقومون بتهديدهم/ن. ربما يشعرون/ن أن اإلنكار هو أفضل 
استراتيجية. ومع ذلك، تبين األدلة من المواجهة أنه في العديد من الحاالت حيث تم قتل المدافعين/ات 

عن حقوق اإلنسان، كانوا قد تلقوا تهديدات في األيام السابقة ولم يقوموا/ن بردة فعل تجاهها.

يدور  لما  دائم  بشكل  مدركين/ات  يكون/ن  أن  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  على  يجب   
حولهم/ن ودورهم/ن في ذلك. من المهم جدًا تطوير خطط األمان، ومراجعتها بانتظام وتبنيها حسب 

مقتضى الحال. 

 إن االعتبارات التالية هي جزٌء مهم من التحضير لتطوير خطط األمن. 
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 النشاط 1: تحديد السياق، الخطر، التهديد ونقاط الضعف
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: البدء في فهم كيفية تحديد وتحليل هذه العوامل وتحضير ردة فعل
التوقيت: 30 دقيقة

● اعط كل مجموعة موضوعًا.
● اعط كل مجموعة قطعة من ورق اللوح وقلم.

● اعط المجموعة المادة التدريبية للمدافعين عن حقوق اإلنسان 1. 
قبل الجلسة، اكتب »تحليل السياق« والجمل في الفقرة 1 و2 في هذا المربع. 

اطلب من المجموعة التي تبحث في تحليل السياق أن:
ــة التــي تؤثــر بحقــوق اإلنســان وفكــر كيــف يمكــن لحقــوق اإلنســان أن  ــا الرئيســية والجهــات الفاعل 1. تحديــد القضاي

تؤثــر ســلبيًا أو ايجابيــًا عليهــم.
2. حدد/ي الجهات الفاعلة الرئيسية )اإليجابية والسلبية على حد سواء(.

قبل الجلسة، اكتب/ي »تقييم الخطر« على اللوح الورقي والجمل في الفقرة 1 و2.
اطلب/ي من المجموعة التي تبحث في تقييم الخطر أن:

1. تتمعــن فــي أنــواع المخاطــر بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يواجهونهــا أو يعرفــون/ُن أن اآلخريــن يواجهونهــا ووضعهــا 
فــي قائمــة.

2. فكر/ي من الجاني من المرجح أن يكون )أو من يكونون/ن(. 
قبل الجلسة، اكتب/ي »تحليل التهديد« على اللوح الورقي والجمل في الفقرة 1 و2.

اطلب من المجموعة التي تقوم بتحليل التهديد أن:
1. تتمعن/ي ما الذي يشكل التهديدات والمستويات المختلفة من التهديد مع إعطاء أمثلة حيثما أمكن

2. فكر لماذا أنت أو اآلخرين يمكن أن يتم تهديدهم/ن
قبل الجلسة، اكتب/ي »نقاط الضعف« على اللوح الورقي والجمل في الفقرة 1 و2.

اطلب/ي من المجموعة التي تعمل على هذا أن:
1. تحدد من ربما يكون أكثر تعرضًا ولماذا، األفراد والمنظمات على حد سواء وقدم/ي أمثلة إذا استطعت.

2. فكر/ي كيف يمكن إدارة ذلك.
 بعــد 15 دقيقــة، اطلــب مــن المجموعــات أن يضعــوا األوراق علــى اللــوح أو ضمــن الغرفــة إذا أمكــن ويحــددوا بإيجــاز 

الخطــوط الرئيســية للنتائــج لــكل المجموعــة.
● قم/قومــي باإلشــارة إلــى المــادة التدريبيــة للمدافعيــن/ات عــن حقــوق اإلنســان 1 التــي تحتــوي علــى تفاصيــل 

أكبــر فــي هــذه المجــاالت.
الحقًا لهذا، سوف تتطرق إلى تدريب آخر حول االستجابة إلى تهديد. 

تحدث/ي من خال المقدمة التالية مع المجموعة بأكملها:

3. ردة الفعل على تهديد
اسأل/ي كيف هؤالء الذين مروا بتجربة التهديدات و/ أو الناس الذين يعرفونهم/ن قد تجاوبوا/ن 

مع التهديدات. 
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تذكر/ي وأكد/ي لهم/ن أنه من اإلنساني والطبيعي أن تشعر/ين بالخوف، االرتباك والتوتر الشديد. 
المهم جدًا أن  أنه من  السبب  الحالة وهذا هو  اتخاذ قرارات جيدة صعبًا في هذه  الممكن أن يكون  من 
يكون هناك نظام واضح المعالم لتحليل / االستجابة إلى التهديدات وخطة أمنية واضحة. )سوف نأتي 

على ذلك قريبًا(. 

إن ردة الفعل البناءة هي تحليل التهديد، ومعرفة أكبر قدر من المعلومات حول التهديد قدر اإلمكان 
الموثوق  الزمالء/ات  مع  بذلك  القيام  األفضل  من  التنفيذ.  قيد  وضعها  مالئمة  ومدى  التقييم  ومحاولة 

بهم/ن.

ساعة واحدة تقريبًا حتى هذه النقطة
2.1يوصي خط المواجهة بخمسة أسئلة للمساعدة في تحليل تهديد ما:

اكتب/ي »تحليل التهديد« على اللوح وخمسة عنوانات رئيسية في النقاط المحددة أدناه.

اكتب/ي أيضَا في العنوان الرئيسي السادس »نقاط الضعف«.

ناقــش/ي هــذه النقــاط بإيجــاز جــدًا مــع المجموعــة متذكــرًا/ة أنــه لديهــم/ن األســئلة المفصلــة فــي مادتهــم/ن التدريبيــة. 
)المدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان 1( أنــت فقــط بحاجــة إلــى جعلهــم/ن يفكــرون/ن حــول نوعيــة المعلومــات التــي 

يطلبونهــا. ســوف يتدربــون/ن علــى هــذا فــي دراســة الحالــة النشــاط 2. 

15 دقيقة

 ما الحقائق التفصيلية المحيطة بالتهديد؟

1. من المتصل/ة، لماذا، متى وكيف؟
2. إذا كانت مكالمة هاتفية، هل كانت هناك ضوضاء خلفية؟

3. ماذا كانت اللغة ونبرة صوت؟
4. هل تتبع/ين نشاطًا ما )جديدًا( لك؟ 

 هل كان هناك أسلوب للتهديدات على مر فترة من الوقت؟ 

1. تتلقى/ين سلسلة من مكالمات أو رسائل التهديد. 
2. تمت مالحقتك أو مالحقة عائلتك مؤخرًا.

3. تم استجواب مدافع/ة آخر عن حقوق اإلنسان واآلن تم استدعائك لالستجواب.
4. إن التهديدات من نمط متشابه.

5. تم تنفيذ التهديدات بالهاتف أو رسالة أو عن شخصيًا.
6. ُتنفذ التهديدات في نفس الوقت كل يوم.
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7. نفس الشخص يقوم بالتهديدات أو من نفس المكان.
8. إن وقت التهديدات يتم تنفيذها، على سبيل المثال، إذا كنت على وشك أن تصدر بيانًا صحفيًا.

 الهدف من التهديد

هل من الواضح لماذا يتم التهديد؟ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، هل يمكنك أن تستنتج/ين أي شيء من 
التوقيت ومن أعمالك وخططك؟

 هل تعرف من يقوم بالتهديد؟

1. كن/كوني دقيقًا/ة قدر اإلمكان عمن يكون، من أين هم/ن 
2. وما الذي يفعلونه، في أي مرتبة هم/ن...إلخ. 

3. إذا تلقيت/ي رسالة موقعة، هل تعتقد/ين أنها حقًا من يقول ذلك؟ 
4. هل لدى الجاني القدرة على تنفيذ التهديد؟

5. هل تعرف/ين أي شخص في وظيفة ذات صلة الذي ربما يكون قادرًا على المساعدة؟

 هل تعتقد/ين أن التهديد سوف يوضع حيز التنفيذ؟

عندما تكون على شك، اتخذ الخيار األكثر أمانًا.
2.3 نقاط الضعف اإلضافية 

والفئات  النساء  الخصوص  وجه  وعلى  للخطر،  عرضة  أكثر  حتى  هم  واألفراد  المنظمات  بعض  إن 
أو  التمييز  يواجهون  ربما  القائمة،  المخاطر  إلى  فباإلضافة  واألقليات.  وواالطفال  كالمسنون  الضعيفة 
العنف القائم على الجنس. إن المنظمات العاملة على قضايا أكثر حساسية بما في ذلك العنف القائم على 
عرضة  أكثر  أيضًا  تكون  ربما  الدولة  عمالء  من  المرتكبة  االنتهاكات  يفضحون  الذين  وأولئك  الجنس، 

للخطر. 

إن إدارة هذه المخاطر يجب أن تكون متوازنة وذلك إلدارة السالمة مع الحد األدنى من تقليل الفعالية 
والمهمة.
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 النشاط 2: ردة الفعل على التهديد

التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: فهم كيفية تحديد وتحليل التهديدات من خال التمعن في دراسة حالة

التوقيت: 40 دقيقة

قم/قومــي بتوزيــع المدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان HRD3( 3( دراســة الحالــة ولكــن ال تقم/قومــي بتوزيــع 
المدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان HRD4( 3(ـ  »ردود الفعــل مــن مدافعيــن/ات آخريــن عــن حقــوق اإلنســان«.

اطلب/ي من المجموعة أن تقرأ وتمأ اإلجابات معًا 20 دقيقة.

ادرس/ي إجاباتهم/ن بعناية كمجموعة، وقم/قومي بتلخيصها على اللوح 10 دقائق.

قم/قومي بتوزيع المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان HRD4( 4( اسمح/ي لهم/ن بقراءتها.

ناقش/ي كمجموعة 10 دقائق. 
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المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان HRD3( 3(: دراسة حالة )مادة تدريبية( 
تعليمات

انظر/ي إلى دراسة الحالة هذه وتمعن في خمس مجموعات من األسئلة، في وقت الحق سوف تقوم بمقارنة هذه 
األسئلة مع اإلجابات التي قام بإعدادها مدافعون آخرون عن حقوق اإلنسان. 

دراسة حالة
انظر/ي إلى دراسة الحالة هذه وتمعن/ي في خمس مجموعات من األسئلة، سوف نقوم الحقًا بمقارنة هذه 

األسئلة مع اإلجابات التي قام بإعدادها مدافعون/ات آخرون عن حقوق اإلنسان. 
دراسة حالة

تــم إرســال امــرأة ُمدافعــة عــن حقــوق اإلنســان/ة مــن منظمتهــا لمســاعدة مجتمــع ريفــي للحــد مــن ظاهــرة تزويــج الفتيــات 
الصغيــرات؛ ألن ذلــك يــؤدي إلــى انتهــاك لحقــوق المــرأة، واآلثــار الســلبية للتزويــج المبكــر للفتــاة مــن الناحيــة الجســدية 
والنفســية وفقــدان حقهــا فــي التعليــم والعمــل فــي المســتقبل. كان حوالــي نصــف المجتمــع الريفــي ينظــر إلــى منــع تزويــج 
الفتيــات الصغيــرات، هــو نــوع مــن التدخــل بالشــأن الداخلــي لألســرة، أمــا باقــي أفــراد المجتمــع فكانــوا/ن يميلــون/ن إلــى 

تــرك الفتيــات ليكملــن تعليمهــن لغــرض الحصــول علــى وظيفــة وتحســين وضعهــن االقتصــادي. 
في يوم ما، أوقف ضابط شرطة زوجها وقال »يجدر بك أن تسيطر بشكل أفضل على زوجتك«. 

ال!«. بعد أسبوع، تم تثبيت رسالة على باب منزلهم تقول »توقفوا عن التسبب بالمشاكل ـ واإ
بعــد ثاثــة أيــام، وبعــد مظاهــرة فــي وقــت الظهيــرة، عــادت المــرأة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان إلــى منزلهــا لتجــد المنــزل 

قــد تــم اقتحامــه، ورمــي ظــرف يحتــوي علــى طلقــة، مــع رســالة تقــول »ســتكون فــي رأســك!«. 
تمعــن فــي األســئلة الخمســة، وقــم بإجــراء تقييــم حــول مــا إذا كنــت تعتقــد أن التهديــد بقتــل المــرأة المدافعــة عــن حقــوق 

اإلنســان يجــب أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد. 
1. ما بالضبط الحقائق المحيطة بالتهديد؟ 

2. هل كان هناك أسلوب للتهديدات على مر الوقت؟
3. ماذا يبدو الهدف من التهديد؟

4. هل تعرف/ين من يقوم بالتهديد؟ 
5. أخيرًا، بعد تحليل األسئلة السابقة، هل تعتقد/ين أنه سيتم وضع التهديد حيز التنفيذ؟ 

مــاذا برأيــك يتوجــب علــى المــرأة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان القيــام بــه؟ خــذ/ي باالعتبــار نقــاط ضعفهــا واإلمكانيــات 
ومــن ثــم خياراتهــا. 
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المدافعــون/ات عــن حقــوق اإلنســان HRD4( 4(: ردة الفعــل دراســة حالــة مــن قبــل مدافعيــن/ات آخرين/أخريــات 
عــن حقــوق اإلنســان )مــادة تدريبيــة( 

 هنا بعض التعليقات من مدافعين عن حقوق اإلنسان على هذه الحالة:
● إن السياق مهم جدًا ويجب أن يتم النظر في الحقائق ضمن ذلك السياق.

● هنــاك نمــط للتهديــدات. ضابــط الشــرطة الــذي حــذر الــزوج ربمــا ال يكــون جــزءًا مــن ذلــك النمــط ـ إنهــا حادثــة أمنيــة 
حيــث أنــه مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كان ضابــط الشــرطة يتحــدث كفــرد يمثــل وجهــة نظــر جماعــة مــا، أو إذا كان 

يصــدر أول تهديــد.
● يبــدو أن الهــدف هــو إيقــاف المــرأة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان والتــي تقــوم بمســاعدة المجتمــع علــى التحــرك. 
بمــا أن أقــوى تهديــد تــم إصــداره خــال أو بعــد التظاهــرة، فإنــه يــدل علــى أن الجنــاة قلقــون/ات مــن أن جهودهــا قــد 

تقــوض مصالهــم/ن. 
● إن الجنــاة الحقيقييــن/ات غيــر واضحيــن/ات، ولكــن يجــب أن يشــمل مؤسســات الدولــة )وبالتالــي يمكــن أن يشــمل 
وكاء الدولــة، مثــل الشــرطة الذيــن هــم أبنــاء مجتمعــات تقليديــة ريفيــة أيضــًا(. بعــض وجهــاء وقــادة المجتمــع الريفــي 

هــم شــركاء محتملــون.
مــن الناحيــة األخــرى، يمكــن أن تكــون المجموعــة الرافضــة لتزويــج الفتيــات الصغيــرات فــي المجتمــع أن تكــون مــن 

الجنــاة ـ الذيــن ربمــا يتصرفــون أو ال يتصرفــون بتحالــف مــع المدافعــة عــن حقــوق المــرأة. 
إن أكبر المؤشرات الثاثة أن هذا التهديد يمكن أن يوضع حيز التنفيذ هي:

● الجهات الفاعلة ذات النفوذ مع القدرة على تنفيذ التهديد هم على األرجح الجناة.
● إن الشــدة المتزايــدة ألنمــاط التهديــدات )اقتحــام المنــزل ورمــي الطلقــة ورســالة التهديــد تشــير إلــى القــدرة علــى العنــف 

وعــدم الخــوف مــن أن يتــم القبــض عليهــم(.
● علــى مــا يبــدو أن هنــاك منــاخ مــن اإلفــات مــن العقــاب حيــث يشــعر الجنــاة باألمــان بمــا يكفــي القتحــام منــزل المــرأة 

المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان فــي وضــح النهــار.
هل تعتقد/ين أن التهديد يمكن أن يتحقق؟ 

نعم، على األرجح. إنه وضع خطر لألسباب المذكورة أعاه.
وتشمل نقاط ضعف المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان:

● إنها في مجتمع جديد حيث ربما ال تمتلك القدرة على الدخول أو معرفة القنوات العادية للنفوذ.
● لديها عائلتها ـ ربما يكونون عرضة للخطر أيضًا.

وتشمل قدرات المرأة المدافعة عن حقوق اإلنسان:
● المجتمع

● منظمتهــا )علــى الرغــم أنــه يمكــن القــول إن المنظمــة قــد تكــون أيضــًا فــي نقطــة ضعــف إذا أرســلتها إلــى موقــع خطــر 
بــدون خطــة أمــان أو مصــادر كافيــة(. 
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4. تطوير خطة أمان
اسأل/ي المجموعة إذا كان أي منهم لديه خطط أمان في منظماتهم/ن أو ألنفسهم/ن كأفراد؟

ناقش/ي متى تحتاج إلى خطة أمان فردية؟ على سبيل المثال:
 امرأة مدافعة عن حقوق اإلنسان التي يشعر زوجها بالتهديد من منزلتها العالية ويصبح عنيفًا تجاهها. •
 شخص مدافع عن حقوق اإلنسان يعمل بمفرده أو من ضمن الصنف المعرض للخطر. •
 محامي/ة يتولى قضايا حقوق اإلنسان. •

من شبه المؤكد أنه ال يوجد متسع من الوقت للقيام بكال النشاطين 4 و5 لذلك يجب أن تختار/ي واحدًا 
للقيام به قبل الجلسة، إما خطة األمان الشخصية أو خطة أمان المنظمة، والتي هي أطول. 

 النشــاط 4: حضــر خطــة أمــان شــخصية مســتندة علــى دراســة حالــة المــرأة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان فــي 
)HRD3(

التنظيم: مجموعات من شخصين

الهدف: التفكير بالخطوات لتحضير خطة أمان شخصية

التوقيت: 30 دقيقة

)HRD5(و )HRD4( اعط/ي كل شخص

 HRD3 واطلــب منهــم أن يحضــروا/ن خطــة مــن أجــل المــرأة فــي HRD3 قم/قومــي باإلشــارة إلــى المــادة التدريبيــة
2 HRD5 باســتخدام األســئلة التوجيهيــة فــي المــادة التدريبيــة

بعد 20 دقيقة قارن/ي وناقش/ي كمجموعة 10 دقائق
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المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان HRD5 5: خطة األمان الشخصية 
المخاطر:

المخاطرة 1
األرجحية

التأثير
تقييم التهديد:

نقاط الضعف:
القدرات:

خطة العمل:
خذ/ي باالعتبار الخطوات الخمس 

 المخاطرة 2
نفس النموذج المذكور أعاه

المخاطرة 3
نفس نموذج المخاطرة 1 و2 

 النشاط 5: انتاج خطة أمان للمنظمة 

التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص
الهدف: التدرب على تحضير خطة أمان للمنظمة 

التوقيت: 50 دقيقة
اعط/ي كل شخص HRD6 مصفوفة تقييم الخطر

التعليمات: اطلب/ي من المجموعة قراءة الحالة وتتبع التعليمات أعلى الجدول. 
اطلــب/ي مــن اثنيــن مــن المجموعــات أن تمعــن التفكيــر وتطــور خطــة لمخاطــر المجموعــة 1 ومجموعتيــن لتفكــر 

بالخطــط لمخاطــر المجموعــة 2 )انظــر/ي إلــى الجــدول(. 
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 HRD5 دراسة حالة لوضع خطة حماية للمنظمة
دراسة الحالة:

إن المنظمــة غيــر الحكوميــة X هــي منظمــة غيــر حكوميــة متوســطة الحجــم مــن 20 موظفــًا يعملــون فــي العــراق 
وتوثــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

اإلنســان وقدمــت  الســجينات والســجناء والمدافعيــن عــن حقــوق  االنتهــاكات ضــد  مــن  عــددًا  بنجــاح  لقــد كشــفت 
االنتهــاكات.  هــذه  يرتكبــون  الذيــن  الدولــة  القضايــا ضــد موظفــي  بتحضيــر  للبــدء  المحاميــن  إلــى  المعلومــات 

فــي األســابيع القليلــة الماضيــة، بــدأ موظفــو المنظمــة غيــر الحكوميــة X بتلقــي تهديــدات مباشــرة وغيــر مباشــرة. علــى 
لــى العمــل  ســبيل المثــال، اثنتــان مــن كادر الموظفيــن اإلنــاث قــد اصبحتــا متأكدتيــن أنــه تجــري ماحقتهمــا مــن واإ
ــًا حــول  بضــع مــرات، تــم تلقــي رســالة مــن مجهــول فــي المكتــب تحــذر المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان للتفكيــر ملي

االســتمرار فــي عملهــم. 

تــم إلقــاء حجــر فــي ســاحة المكتــب وشــوهدت ســيارة ذات نوافــذ ســوداء بضــع مــرات متوقفــة علــى مقربــة مــن المكتــب، 
والــذي هــو علــى يميــن الشــارع. 

تــم نشــر تقريــر ســلبي عــن المنظمــة فــي صحيفــة محليــة حيــث تنتقــد المنظمــة لتشــجيعها قضايــا غيــر مناســبة مثــل 
قضايــا العنــف واالنتهــاكات ضــد النســاء داخــل الســجون الحكوميــة وتقويــض األمــن الوطنــي. 
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انظر إلى هذا المثال لتقييم المخاطر وتمعن في الكيفية التي ربما تطبق فيها مصفوفة مشابهة لحالة 
.X المنظمة غير الحكومية

إن هذا شكل توضيحي فقط، ال تتردد في استخدام مخاطر، قدرات مختلفة...إلخ. 
القدرات المطلوبة
القدرات الموجودة

نقاط الضعف
المخاطر

)احتمالية(
مجموعات المخاطر
تحسين أمن المنزل.

التخطيط لتغيير المسارات، المركبات وأوقات السفر.
المحاولة للسفر معًا أو إبقاء اآلخرين مبلغين بشكل وثيق بأوقات السفر. 

يملك مركبة
اتصال وثيق بين كادر العمل والمحامي الموكل

يعيش وحيدًا
يسافر وحيدًا
االختطاف
)متوسط(
االعتداء
)متوسط(
االعتقال

)منخفض(
المجموعة 1 )مخاطر على أفراد كادر العمل(

المزيد من المعرفة التخصصية حول قوانين القدح والذم. 
معلومات من منظمات غير حكومية أخرى التي عانت من تهديدات مماثلة.

النظر في تخفيض العمل على القضايا الحساسة لفترة من الوقت.
تحسين أمن المكتب )سياج، كاميرا، إنذار(

اإلبقاء على المواد الحساسة في مكان آخر أو عدم االحتفاظ بها إطاقًا 
معرفة قانونية

عاقة جيدة مع صحفي
عاقة جيدة مع رئيس قسم شرطة محلي

عمل رفيع المستوى على موضوع حساس
يمكن الوصول بسهولة إلى المكتب من الشارع

وجود مواد حساسة في المكتب
الوسم بالعار

)عالي(
مهاجمة المكتب

)متوسط(
المجموعة 2 )المخاطر على المنظمة(

HRD5: دراسة حالة لوضع خطة حماية للمنظمة

دراسة الحالة:

وتوثق  العراق  في  يعملون  موظفًا   20 من  الحجم  متوسطة  منظمة  هي   X الحكومية  غير  المنظمة  إن 
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انتهاكات حقوق اإلنسان. لقد كشفت بنجاح عددًا من االنتهاكات ضد السجينات والسجناء والمدافعين 
عن حقوق اإلنسان وقدمت المعلومات إلى المحامين للبدء بتحضير القضايا ضد موظفي الدولة الذين 

يرتكبون هذه االنتهاكات. 

في األسابيع القليلة الماضية، بدأ موظفو المنظمة غير الحكومية X بتلقي تهديدات مباشرة وغير مباشرة. 
على سبيل المثال، اثنتان من كادر الموظفين اإلناث قد اصبحتا متأكدتين أنه تجري مالحقتهما من وإلى 
العمل بضع مرات، تم تلقي رسالة من مجهول في المكتب تحذر المدافعين عن حقوق اإلنسان للتفكير 

مليًا حول االستمرار في عملهم. 

تم إلقاء حجر في ساحة المكتب وشوهدت سيارة ذات نوافذ سوداء بضع مرات متوقفة على مقربة من 
المكتب، والذي هو على يمين الشارع. 

تم نشر تقرير سلبي عن المنظمة في صحيفة محلية حيث تنتقد المنظمة لتشجيعها قضايا غير مناسبة 
مثل قضايا العنف واالنتهاكات ضد النساء داخل السجون الحكومية وتقويض األمن الوطني.

لحالة  مشابهة  مصفوفة  فيها  تطبق  ربما  التي  الكيفية  في  وتمعن  المخاطر  لتقييم  المثال  هذا  إلى  انظر 
.X المنظمة غير الحكومية

إن هذا شكل توضيحي فقط، ال تتردد في استخدام مخاطر، قدرات مختلفة...إلخ.

القدرات المطلوبة القدرات الموجودة نقاط الضعف
المخاطر

)احتمالية(
مجموعات المخاطر

تحسين أمن المنزل.

التخطيط لتغيير 
المسارات، المركبات 

وأوقات السفر.

المحاولة للسفر معًا 
أو إبقاء اآلخرين 

مبلغين بشكل وثيق 
بأوقات السفر. 

يملك مركبة

اتصال وثيق بين 
كادر العمل والمحامي 

الموكل

يعيش وحيدًا

يسافر وحيدًا

االختطاف
)متوسط(

االعتداء
)متوسط(

االعتقال
)منخفض(

المجموعة 1 )مخاطر 
على أفراد كادر 

العمل(



282

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

المزيد من المعرفة 
التخصصية حول 
قوانين القدح والذم. 

معلومات من 
منظمات غير حكومية 
أخرى التي عانت من 

تهديدات مماثلة.

النظر في تخفيض 
العمل على القضايا 
الحساسة لفترة من 

الوقت.
تحسين أمن المكتب 
)سياج، كاميرا، إنذار(

اإلبقاء على المواد 
الحساسة في مكان 

آخر أو عدم االحتفاظ 
بها إطاقًا 

معرفة قانونية

عاقة جيدة مع 
صحفي

عاقة جيدة مع رئيس 
قسم شرطة محلي

عمل رفيع المستوى 
على موضوع حساس

يمكن الوصول 
بسهولة إلى المكتب 

من الشارع

وجود مواد حساسة في 
المكتب

الوسم بالعار
)عالي(

مهاجمة المكتب
)متوسط(

المجموعة 2 
)المخاطر على 

المنظمة(
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المادة التدريبية لرصد وتوثيق حقوق اإلنسان

أهداف التعلم:
• .)D & M( فهم معنى وعناصر الرصد والتوثيق 
 فهم المبادئ األساسية للرصد والتوثيق. •
 تحديد األهداف المختلفة للرصد والتوثيق. •
 فهم العملية األساسية ومنهجية الرصد والتوثيق. •
لحقوق  • المزعومة  لالنتهاكات  بالنسبة  الحقائق  على  للوقوف  تفصيلية  أسئلة  تحضير  على  القدرة   

اإلنسان.
 فهم األنواع المختلفة من المعلومات الالزمة من أجل أهداف مختلفة. •
 تقديم المعلومات بطريقة سهلة المنال ومتوازنة وذات مصداقية ومفصلة إلى جمهورك المستهدف.  •

1. رصد حقوق اإلنسان
ما  لتحديد  الرصد  تنفيذ  ويتم  فردية.  لحالة  أو  لوضع  إما  الوثيقة  المراقبة  يكون  أن  يمكن  الرصد  إن 
تحتاج  قد  التي  المخاطر  ما  الجناة،  أو  الضحايا  ومْن  الشيء  ذلك  يفعل  الذي  من  ما،  مكان  في  يحدث 
إلى معالجة وأي إجراء إضافي يجب أن يتم اتخاذه. ويشمل الرصد على نطاق واسع التقنيات والتحقيق 

واالختبار. تشكل العناصر التالية رصدًا:
 يتم تنفيذه على مدى فترة ممتدة من الوقت. )مستمر / عملية طويلة(. •
 يتضمن جمع أو تلقي كمية كبيرة من البيانات. •
 يتم مراقبة الحالة أو القضية عن كثب من خالل الفحص أو التحقيق المستمر أو الدوري. •
 يتم توثيقه في سجل التطورات. •
 يتم استخدام قواعد أو معايير دولية لحقوق اإلنسان باعتبارها المرجعية في التقييم الموضوعي للحالة  •

أو القضية قيد الدراسة، وعلى وجه الخصوص في تحديد ما الخطأ في ذلك، وكيف يتم االنحراف 
عن القواعد والمعايير. 

مقابالت  • مع  والمراقبة  الزيارات  المستهدفة،  المجموعات  استطالعات  تتضمن  التي  األدوات   
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والمعايير  القواعد  الوضع مع  نقارن  لتحديد كيف  تستخدم  الصلة  ذو  وصور لألماكن واألشخاص 
ذات الصلة. )وقد تكون هذه األدوات للتنفيذ فيما يتعلق بالسجون، حقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة 

والفئات الضعيفة األخرى، ضد اتفاقية التعذيب، المحاكمة العادلة... إلخ(. 
 إن ناتج الرصد هو عادة يكون تقرير بشأن الحالة. •
 يصف التقرير ويقيم الحالة، يحدد المخاطر ويقدم األساس التخاذ المزيد من اإلجراءات من خالل  •

التوصيات. 

يجب أن يكون الرصد عماًل محايدًا يتم إنجازه بموضوعية، بصدق ودقة.
إن مصداقيتك ومنظمتك تعتمد على هذا كما تفعل فعالية عملك. 

2.1 إن رصد حقوق اإلنسان له األهداف التالية، من بين عدة أمور أخرى)1(:
 مساعدة الحكومات في تطبيق المعايير الدولية. •
 القدرة على الضغط على الحكومات في اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية. •
 اتخاذ إجراءات قانونية محلية مثل تحويل القضايا إلى المحاكم. •
الضغط على  • بهدف  الدعائية وذلك  والحمالت  االستنكارات  ذلك  في  بما  أخرى  إجراءات  اتخاذ   

الحكومة و/ أو تعزيز الوعي العام. 
 مساعدة ضحايا محددين. •
 توفير اإلنذار المبكر في مناطق النزاع المحتملة.  •

2. توثيق حقوق اإلنسان
1.2 توثيق حقوق اإلنسان هو عمل لتسجيل بوضوح ودقة المعلومات المتعلقة باألوضاع العامة لحقوق 
اإلنسان و/ أو القضايا الفردية. والتوثيق يترتب على الرصد الذي تم ايجازه من قبل. التوثيق ببساطة هو 

تسجيل وعرض الحقائق في شكل سهل المنال. 

الصور،  النصي  غير  التوثيق  يتضمن  نصي.  غير  أو  نصي  أساس  على  التوثيق  يكون  أن  يمكن   1.1.2
الخرائط، الرسومات، التسجيالت، الفيديو واألعمال الفنية. 

2.2 الهدف من توثيق حقوق اإلنسان)2(
 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان. •
 وضع المعايير )على سبيل المثال: رصد امتثال بلدك لاللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان واستخدام  •

HURIDOCS »1(  معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق »ما الرصد(
HURIDOCS »2(  معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق »ما التوثيق(
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المعلومات من أجل الدعوة لتنفيذ المعايير(.
 المساعدة المباشرة للضحايا. •
 السعي إلى تحقيق العدالة )سواء تلك التي تتطلب إنشاء الوقائع واألدلة للمجموعات التي تعمل في  •

المناطق لتوفير اإلغاثة للضحايا والمطالبة بالعدالة.
 إنشاء السجالت التاريخية )كما قمنا بتغطيتها في الجلسات السابقة، ووضع الحقائق والحقيقة حول  •

االنتهاكات الماضية هو أمر مهم للغاية من أجل مساعدة الناس على التصالح مع مثل هذه األحداث 
فضاًل عن تقديم سجل تاريخي(. 

إن المبدأين األساسيين للتوثيق هما:
 التأكد من الحصول على نوعية جيدة من المعلومات

 بذل كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدقة والموثوقية من المعلومات3 

3. العملية والمنهجية
1.3 التعامل مع البيانات

 جمع البيانات

تحديد ما هو المطلوب من المعلومات وآلية تجميعها. يمكن أن يتم جمع البيانات من خالل الرصد 
والمراقبة، ومن خالل تقصي الحقائق واستخدام االستبيانات والمقابالت والدراسات االستقصائية.

 تنظيم البيانات

تسجيل البيانات المكتشفة في »حافظات« مناسبة أو وثائق، أو اإلشارة إلى الوثائق الموجودة التي توفر 
المعلومات. هنالك طرق مختلفة لتوثيق المعلومات، معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق 

التوصيفات  من  كاملة  ولكن  قصيرة  )قوائم  الصغيرة«  »الموسوعات  جدًا:  مفيدتين  أداتين  تقدم   
من  العديد  على  )يحتوي  لألحداث«  الموحد  و»الشكل  ما(  حدث  تلخيص  كيفية  حول   HURIDOCS

الحقول المستخدمة لوصف األحداث، األعمال، األشخاص والمواقع...إلخ(. هذان الشكالن كالهما 
يمكن ايجادهما وتحميلهما بسهولة من موقع معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق. سوف نقدم قائمة 

اختبار أخرى أساسية جدًا فيما بعد. 

 تحليل البيانات

وتعني شرح البيانات لجعلها في متناول الجمهور المستهدف. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى وضع 
االحصائيات والرسوم البيانية والمخططات البيانية وإلى تقديم هدف وتفسير وشرح للسياق واألسباب. 

 نشر البيانات
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على وفق الجمهور المستهدف، يجب أن يكون لديك استراتيجية لفعل هذا بحيث يتسنى لك إنتاج 
المعلومات المنسجمة في العرض والموثوقية. 

4. عرض ونشر النتائج
تذكر أن الطريقة التي تقدم بها نتائجك تتأثر إلى حد كبير بالجمهور المستهدف والغرض منها.

أسأل نفسك من ممكن أن يكون هؤالء؟ من الممكن أن تشمل الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان، السلطة 
القضائية )بما في ذلك النيابة العامة والشرطة(، وسائل اإلعالم، المنظمات غير الحكومية األخرى، عامة 

الناس وسجالتك الخاصة. 

ينبغي تطبيق معايير ومبادئ معينة لتقديم التقارير الخاصة بك في جميع األوقات. ينبغي أن تكون:
 سهلة المنال •
 متوازنة •
 ذات مصداقية •
 مفصلة •

سهلة المنال: االعتبارات الرئيسية هي لغة وطول التقرير

تشــمل اللغــة كًا مــن األســلوب والكلمــات التــي تســتخدمها وكذلــك اللغــة الفعليــة المســتخدمة. بالنســبة لهيئــات معاهــدات 
األمــم المتحــدة، مــن األفضــل المحاولــة وتقديمهــا فــي واحــدة مــن اللغــات الرســمية )العربيــة، اإلنجليزيــة، الفرنســية، الصينيــة، 

الروســية واإلســبانية(. 

كن واضحًا لمن االتصال موجه 

اشرح بوضوح ما تقوم به منظمتك.

صف أين حدث االنتهاك )البلد والمكان(

كن واضحًا حول ما هو الهدف ـ هل تطلب اجراًء عاجًا أو تقديم تقرير عن الخلفية

ال تفترض المعرفة المتخصصة بين األشخاص الذين يتلقون تقريرك.

الطــول مهــم، تذكــر أنــه ال أحــد لديــه الوقــت الكافــي ومعظــم هيئــات الرصــد فــي األمــم المتحــدة يتلقــون العديــد مــن التقاريــر 
يوميــًا لذلــك حــاول أن تكــون موجــزًا قــدر اإلمــكان أثنــاء إدراجــك جميــع الحقائــق.

تذكر أن إعداد التقرير جيد النوعية يتلقى نتائج أفضل. 
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متوازنة وذات مصداقية

كيف تبدو مقنعًا ومصدرًا موثوقًا حقيقيًا؟ 

عرف عن نفسك ومنظمتك بحيث يعرفون بالضبط من أنت.

كن موضوعيًا، مقدمًا تفاصيل كاملة للخلفية والسياق.

تجنب المطالبات المثيرة، كن دقيقًا، ولكن معتداًل في لغتك لتجنب األوصاف الدرامية. قدم األمثلة كدليل. 

مفصل

حاول أال تكون مسهبًا، ولكن قدم كل المعلومات ذات الصلة التي تدعم ادعاءك / تقريرك، بوضوح وايجاز. 

ادخل في الموضوع بسرعة بحيث يعرف القارئ ما الذي يتعاملون معه. 

5. تحقيق الحد األقصى من موثوقية معلوماتك
هناك خطوات يمكنك أن تتخذها لزيادة فرص أن تكون المعلومات دقيقة وموثوق بها، قبل كل شيء 

سيتوجب عليك أن تتعلم / تعتمد على محاكمتك الجيدة:
 اعرف مصادرك الخاصة وكن مطلعًا جيدًا على السياق. •
 حافظ على االتصال مع المصادر. •
 تحقق من األسماء وتفاصيل االتصال )حافظ على سريتها(. •
 كن حذرًا بشأن المعلومات الغامضة أو العامة. •
 تجنب إسناد نتائجك على تقارير وسائل اإلعالم أو الشائعات، حاول التأكد. •

6. في المقابالت، ينبغي عليك:
 أن تستخدم أسئلة دقيقة. •
 عرض الحادثة بترتيب زمني منظم للمساعدة في بناء تقرير منطقي لألحداث وسد الثغرات. •
 أعد صياغة أسئلتك إذا لزم األمر، الستعراض أوجه التضارب وتوضيح ما تسأله. •
 اطلب أدلة داعمة مثل الشهود أو تقارير طبية. •
بينة من عوامل مثل  • تبدو ذات مصداقية؟ ولكن كن على  المضيف وسلوكه، هل  لغة جسد   الحظ 

الثقافة والجنس والحالة النفسية.

7. أسئلة للتقييم الذاتي
 يمكنني أن أشرح المعنى والعناصر وأهمية الرصد والتوثيق.  •
 أعرف ما هي المبادئ األساسية للرصد والتوثيق. •
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 أتفهم لماذا من المهم انتاج نوعية عالية من التقارير/ الوثائق. •
 أستطيع أن أفكر بأهداف مختلفة للرصد والتوثيق وأنواع مختلفة من المعلومات / العرض الالزم  •

لها.
 أفهم العملية األساسية ومنهجية الرصيد والتوثيق. •
 أستطيع إعداد أسئلة مفصلة للوقوف على الحقائق من انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان. •
 أستطيع تقديم المعلومات بطريقة سهلة المنال ومتوازنة وذات مصداقية ومفصلة. •

المراجع:

 HURIDOCS’ التنسيق القياسي لألحداث« لإلبالغ عن الحوادث« 

(www.HURIDOCS.org( 

وهذا موجود أيضًا في مادتهم التدريبية وتغطي أنواع مختلفة عديدة من التقارير.
كميل جيفارد في كتابه »كتيب تقارير التعذيب« والذي يمكنك ايجاده على موقع جامعة إسيكس أو 

مباشرة تحت عنوان الكتاب.
وهو يقدم تفاصيل حول كيف وأين تقدم تقريرًا على المستوى الدولي.

سوف يتم تغطية اآلليات الرئيسية في دروس أخرى. 
سوف نقوم أيضًا بتغطية تنسيق التقرير المحدد من أجل المدافعين عن حقوق اإلنسان في وقت الحق 
حول ذلك الموضوع، قم بإلقاء نظرة على المبادئ التوجيهية التي يقدمها الممثل الخاص لمكتب المدافعين 

عن حقوق اإلنسان. 

http://www.HURIDOCS.org
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المادة التدريبية لرصد وتوثيق حقوق اإلنسان

تقرير 1
أبلغ محمد علي البالغ من العمر 24 عامًا أنه تم القبض عليه في الثاثين من شهر آذار وتم اقتياده إلى مركز 

الشرطة المركزي في حي الزهور وتم اإلفراج عنه من دون تهمة في األول من شهر نيسان. وزعم أنه تعرض للضرب 
مرارًا أثناء احتجازه وتم صعقه بالصدمات الكهربائية من قبل الضباط الذين كانوا يحققون معه. 
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تقرير 2
أبلــغ محمــد علــي البالــغ مــن العمــر 24 عامــًا أنــه تــم إلقــاء القبــض عليــه بينمــا كان فــي طريقــه إلــى البيــت فــي الســاعة 7 مســاء فــي 
الثاثيــن مــن شــهر آذار مــن العــام 2014. ولــم يتــم إخبــاره عــن ســبب اعتقالــه، لــم يكــن هنــاك أحــد علــى مقربــة منــه ســوى بعــض 
األطفــال البعيديــن. تــم تكبيــل يديــه، وتكميــم فمــه وعصــب عينيــه وتــم وضعــه فــي ســيارة ال تحمــل عامــات والتــي كانــت تســير وتتوقــف 
عــدة مــرات قبــل وصولــه إلــى مركــز الشــرطة المركــزي فــي حــي الزهــور حيــث وصــل فــي الســاعة التاســعة مســاء. تــم إبقــاؤه فــي غرفــة 
االســتقبال لبضــع دقائــق وشــاهد ثاثــة أشــخاص آخريــن منتظريــن وشــخص ربمــا يكــون عامــل تنظيفــات. وضــع فــي زنزانــة لوحــده 
بــدون نوافــذ أو ســرير أو فــراش أو مرافــق تواليــت. لــم يقابــل محاميــًا/ة أو طبيبــا/ًة فــي أي وقــت، كمــا لــم ُيســمح لــه باالتصــال بعائلتــه.

فــي وقــت الحــق مــا يقــارب 4 ســاعات، تــم نقلــه مــن الزنزانــة مــن قبــل ضابطيــن يرتديــان مابــس مدنيــة وتــم اقتيــاده علــى صفيــن 
مــن الدرجــات إلــى مكتــب علــى الجانــب اليميــن الثالــث مــن ممــر طويــل. كان المكتــب يحتــوي علــى طاولــة، خزانتــي ملفــات، وخزانــة 
ذات رفــوف وثاثــة كراســي باســتيكية. كانــت هنــاك نافــذة صغيــرة مغطــاة بغطــاء عاتــم. كان هنــاك تقويــم قديــم مــع صــور للشــرطة 
علــى الجــدار خلــف طاولــة المكتــب. أحــد الضابطيــن كان ذو طــول متوســط وكان لــه شــعر بنــي أجعــد ولحيــة، لــم يتحــدث كثيــرًا. 
الضابــط اآلخــر كان طويــًا مرتديــًا نظــارات ولــم يكــن لديــه شــعر وشــارب وســأل معظــم األســئلة. فــي إحــدى المــرات، الضابــط 

األقصــر خاطــب اآلخــر بـ"الرقيــب«.
تــم إبقــاء محمــد فــي هــذه الغرفــة لمــدة ثــاث ســاعات وتــم ســؤاله مــرارًا وتكــرارًا مــن قبــل الضابــط األطــول عــن معلومــات حــول عصابــة 
مخــدرات تعمــل فــي حــي الزهــور. عندمــا قــال إنــه ال يعلــم شــيئًا، دفعــه الضابــط األقصــر علــى كرســي وربــط يديــه وراء ظهــره. عندمــا 
أجــاب مــرة ثانيــة أنــه ال يعــرف شــيئًا، ضربــه الضابــط ذاتــه علــى وجهــه بالجانــب الخلفــي مــن يــده. فــي كل إجابــة ســلبية، تلقــى 
ضربــات أكثــر قســوة بأنبــوب مطاطــي الــذي تــم إخراجــه مــن الخزانــة ذات الرفــوف، فــي البدايــة علــى رأســه ومــن ثــم علــى جميــع أنحــاء 

جســمه حتــى ســقوطه علــى األرض. أغمــي عليــه واســتفاق ثانيــة فــي نفــس الزنزانــة كمــا كان مــن قبــل. 
تــم إعطــاؤه المــاء مــرة وبعــض الطعــام الــذي كان رديئــًا مــن قبــل ضابــط آخــر. عندمــا ُفتــح البــاب، شــاهد بعــض الســجناء اآلخريــن 

فــي زنزانــة مقابلــة لزنزانتــه. 
بعــد 18 ســاعة، تــم إعادتــه إلــى نفــس الغرفــة كمــا كان مــن قبــل لتكملــة االســتجواب، مــن قبــل الضابــط الطويــل الــذي كان موجــودًا 
مــن قبــل وضابــط جديــد الــذي كان لــه شــعر أشــقر قصيــر وبــدون لحيــة أو شــارب. هــذ المــرة، طلــب منــه الضابــط ذو الشــعر األشــقر 
أن يخلــع قميصــه، تــم تكبيــل يديــه علــى الجــدار. مــرة أخــرى،ُ ســئل عــن عصابــة مخــدرات وعندمــا قــال ثانيــة أنــه ال يعــرف شــيئًا، تــم 
إخــراج صنــدوق أســود بأبعــاد 10 ســم X 10 ســم مــن الخزانــة، كان للصنــدوق شــوكتان معدنيتــان بارزتــان منــه، حيــث تــم ربطهمــا 
ــم حــارق شــديد فــي منطقــة الحلمــة. وتــم تكــرار ذلــك  علــىُ حلمــة محمــد وتــم ضغــط زر علــى الصنــدوق األســود. شــعر محمــد بأل
عــدة مــرات، فــي كل مــرة كان غيــر قــادر علــى اإلجابــة عــن األســئلة، حتــى فقــد وعيــه مــرة ثانيــة واســتفاق فــي وقــت الحــق فــي نفــس 

الزنزانــة. 
أطلــق ســراح محمــد بــدون تهمــة فــي الســاعة السادســة صباحــًا فــي األول مــن شــهر نيســان مــن العــام 2014. شــق طريقــه بصعوبــة 

إلــى المنــزل وفــي اليــوم التالــي اتصــل بممثــل منظمــة غيــر حكوميــة محليــة لحقــوق اإلنســان. 
قابــل الممثــل محمــد فــي منزلــه فــي الثانــي مــن شــهر نيســان. الحــظ عامــات حمــراء غيــر ملتئمــة حــول معصمــي محمــد، وعامــات 
زرقــاء وصفــراء كثيفــة علــى رأس محمــد وظهــره ومنطقــة األضــاع، وتــورم فــي هــذه المناطــق وعامتيــن حمراويــن صغيرتيــن علــى 
كل حلمــة. اشــتكى محمــد مــن الصــداع واأللــم أثنــاء التبــول، وبــدا فــي حالــة عصبيــة شــديدة واســتمر فــي تغييــر موضعــه والنظــر 

حولــه بحــركات ســريعة.



291

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

رصد وتوثيق حقوق اإلنسان ـ المادة التدريبية

أسئلة الباحث )المستقصي( إفادة محمد

 ـ أين حدث االعتقال؟
 ـ في أي ساعة حدث االعتقال؟

 ـ هل شاهدك أحد ما أثناء اعتقالك؟
 ـ هل تم إخبارك بسبب اعتقالك؟

1. تم اعتقالي في الثاثين من شهر 
آذار

 ـ متى وصلت إلى مركز الشرطة؟
 ـ ما الذي حدث لك على الطرق كي تستغرق هذه المدة الطويلة؟

 ـ إلى أين تم اقتيادك عند الوصول؟
 ـ هل شاهدت أي أشخاص آخرين؟

 ـ هل كان هناك أي أحد آخر في الزنزانة؟
 ـ هل كانت هناك أي نوافذ في الزنزانة؟

 ـ هل كانت هناك أي مرافق تواليت في الزنزانة؟
 ـ كيف كانت النظافة العامة في الزنزانة؟

 ـ هل تم إعطاؤك أي طعام أو شراب؟
 ـ هل سمح لك باالتصال بعائلتك؟

 ـ هل قابلت محاميًا؟

2. تم اقتيادي إلى مركز الشرطة 
الرئيسي في حي الزهور

 ـ متى حدث ذلك؟
 ـ أين حدث ذلك؟

 ـ كيف وصلت إلى هناك؟
 ـ هل صعدت أم نزلت الدرج؟

 ـ من أخذك إلى هناك؟
 ـ كيف كان شكلهم؟

 ـ هل شاهدت أي شيء غير طبيعي بشأنهم؟
 ـ ماذا حدث بالضبط حال وصولك إلى هناك؟

 ـ هل كانت لديك حرية في التحرك؟
 ـ من قام بضربك؟

 ـ بأي شيء ضربوك؟
 ـ من أين أتوا بذلك؟

 ـ هل قالوا أي شيء لك أو سألوك أسئلة؟
 ـ هل يمكنك أن تتذكر ماذا سألوك؟

 ـ كم من الوقت دام ذلك؟
 ـ أين أخذوك فيما بعد؟

3. بينما كنت في االحتجاز، تم ضربي 
بشكل متكرر.
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 ـ متى حدث ذلك؟
 ـ أين حدث ذلك؟

 ـ من أخذك إلى هناك؟
 ـ هل كانت لديك حرية في التحرك؟

 ـ ماذا حدث حال وصولك إلى هناك؟
 ـ كيف كان شكل الصندوق؟

 ـ من أين جاء؟ 
 ـ ماذا فعل بالصندوق؟

 ـ في أي مكان لمسك به؟
 ـ ما الذي فعله الحقًا؟

 ـ هل سمعت أو شعرت بأي شيء؟
 ـ كم مرة حدث هذا؟

 ـ هل قالوا أي شيء أو سألوك أسئلة؟
 ـ هل تركت المعاملة آثارًا؟

 ـ هل تمانع إذا ألقيت نظرة عليها )والتقط صورة؟(
 ـ هل تعاني من أي آثار أخرى بعد ما حدث؟

 ـ كيف تشعر بداخلك؟
 ـ كيف وصلت إلى المنزل؟

4. تم صعقي بصدمات كهربائية خال 
استجوابي

 ـ هل رأيت أي أشخاص آخرين بينما كنت هناك؟
 ـ هل يمكنك التذكر كيف كان شكلهم؟

 ـ هل كانوا سجناء آخرين؟
 ـ هل قابلت محاميًا في أي وقت؟
 ـ هل قابلت طبيبًا في أي وقت؟
 ـ هل قابلت طبيبًا منذ خروجك؟ 
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رصد وتوثيق حقوق اإلنسان ـ دليل المدرب/ة

إن هــذه جلســة تســتغرق يومــًا كامــاًل، 6 ســاعات تدريــس. تــم تقديــر التوقيــت ليصــل إلــى 5 ســاعات و25 دقيقــة ممــا 
يســمح لــك بقليــل مــن المرونــة. 

هنــاك 4 مــواد تدريبيــة، ســتحتاج/ين إلــى نســخ عنهــا لــكل شــخص. قــم بتوزيــع رصــد وتوثيــق حقــوق اإلنســان 1 ورصــد 
وتوثيــق حقــوق اإلنســان 3 بعــد الجلســة. المــواد التدريبيــة األخــرى ســوف توزعهــا فــي مراحــل مختلفــة مــن الجلســة.

سوف تحتاج إلى لوح قالب وأقالم؟
الحظ/ي أن هناك أشياء يجب عليك تحضيرها وكتابتها مسبقًا على اللوح القالب. 

أهداف التعلم:
• .)D &M( فهم معنى وعناصر الرصد والتوثيق 
 فهم المبادئ األساسية للرصد والتوثيق. •
 تحديد األهداف المختلفة للرصد والتوثيق. •
 فهم العملية األساسية ومنهجية الرصد والتوثيق. •
 القدرة على تحضير أسئلة تفصيلية للوقوف على الحقائق لالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان. •
 فهم األنواع المختلفة من المعلومات الالزمة من أجل أهداف مختلفة. •
 تقديم المعلومات بطريقة سهلة المنال ومتوازنة وذات مصداقية ومفصلة إلى جمهورك المستهدف. •

مالحظــة خلفيــة للمدربيــن/ات: إن انتهــاكات حقــوق اإلنســان تحــدث وتــؤدي إلــى ســياقات عاطفيــة شــديدة، وغالبــًا مــا تكــون 
مشــحونة بالتوتــرات السياســية والــوالءات وهــذا مــا يجعــل مــن المهــم أكثــر أن تكــون موضوعيــًا/ة ونزيهــًا/ة ودقيقــًا/ة.

تذكــر/ي أن المعلومــات الصــادرة ســتكون انعكاســًا لمصداقيــة المنظمــة. عنــد إصــدار المعلومــات مــن أجــل اإلجــراءات 
القضائيــة، ســيتوجب عليــك أن تكــون المعلومــات بأعلــى جــودة ممكنــة. بالنســبة ألغــراض إعــداد التقاريــر البســيطة لتقديــم 
تحديثــات منتظمــة عــن حالــة، ســيتوجب عليــك أن تكــون محايــدًا ودقيقــًا قــدر اإلمــكان ولكــن ربمــا تحتــاج إلــى أدلــة أقــل. 

 مقدمة
اكتب العنوان »رصد حقوق اإلنسان« على اللوح القالب أو اللوح.

اســأل فيمــا إذا قــام أي شــخص بإجــراء رصــد وتوثيــق لبعــض جوانــب حقــوق اإلنســان واطلــب منهــم أن يقولــوا/ن بإيجــاز 
مــا هــو الرصــد.

قد يعرف الرصد والتوثيق )كما هو أدناه( 
10 دقائق
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لها هدف واسع إلنشاء  كلتاهما  وثيقًا.  ارتباطًا  مرتبطتان  اإلنسان هما عمليتان  وتوثيق حقوق   رصد 
حقوق  لمنظمات  نموذجية  مهام  كلتاهما  اإلنسان.  حقوق  وتعزيز  لحماية  واستخدامها  الحقائق  وجمع 

اإلنسان، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة وهي عمليات مستمرة.

1. رصد حقوق اإلنسان
على قطعة جديدة من ورق اللوح اكتب/ي »الرصد« واشرح/ي التعريف في 1.1 

اكتب/ي الكلمات بالخط المائل في النقاط المحددة أدناه في قائمة )يمكنك القيام بهذا قبل الجلسة(. 
اســأل/ي المجموعــة أي مــن العناصــر تشــكل الرصــد. هــذه القائمــة يجــب أن تكــون دليــاًل لتطــرح أفكارهــم/ن 

للمناقشــة. 
10 دقائق 

تنفيذ الرصد لتحديد  الوثيقة إما لوضع أو لحالة فردية. ويتم  1.1 إن الرصد يمكن أن يكون المراقبة 
ما يحدث في مكان ما، من الذي يفعل ذلك الشيء ومْن الضحايا أو الجناة، ما المخاطر التي قد تحتاج 
إلى معالجة وأي إجراء إضافي يجب أن يتم اتخاذه. ويشمل الرصد على نطاق واسع التقنيات والتحقيق 

واالختبار. تشكل العناصر التالية رصدًا:
 يتم تنفيذه على مدى فترة ممتدة من الوقت. )مستمر / عملية طويلة(. •
 يتضمن جمع أو تلقي كمية كبيرة من البيانات. •
 يتم مراقبة الحالة أو القضية عن كثب من خالل الفحص أو التحقيق المستمر أو الدوري. •
 يتم توثيقه في سجل التطورات. •
 يتم استخدام قواعد أو معايير دولية لحقوق اإلنسان باعتبارها المرجعية في التقييم الموضوعي للحالة  •

أو القضية قيد الدراسة، وعلى وجه الخصوص في تحديد ما الخطأ في ذلك، وكيف يتم االنحراف 
عن القواعد والمعايير. 

مقابالت  • مع  والمراقبة  الزيارات  المستهدفة،  المجموعات  استطالعات  تتضمن  التي  األدوات   
والمعايير  القواعد  الوضع مع  نقارن  لتحديد كيف  تستخدم  الصلة  ذو  وصور لألماكن واألشخاص 
ذات الصلة. )وقد تكون هذه األدوات للتنفيذ فيما يتعلق بالسجون، حقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة 

والفئات الضعيفة األخرى، ضد اتفاقية التعذيب، المحاكمة العادلة... إلخ(. 
 إن ناتج الرصد هو عادة تقرير بشأن الحالة. •
 يصف التقرير ويقيم الحالة، يحدد المخاطر ويقدم األساس التخاذ المزيد من اإلجراءات من خالل  •

التوصيات. 
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اسأل/ي وأكد/ي على مبادئ الرصد، النقاط التالية هي مفاتيح لذلك:
يجب أن يكون الرصد عماًل محايدًا يتم إنجازه بموضوعية، بصدق ودقة.

إن مصداقيتك ومنظمتك تعتمد على هذا كما تفعل فعالية عملك.
اكتب/ي الكلمات »محايد، موضوعي، دقيق« على اللوح القالب.

5 دقائق

استعرض هدف الرصد.
اســأل/ي عــن أفــكار المجموعــات بخصــوص هــذا وتأكــد أنهــم قــد قامــوا بتغطيــة النقــاط فــي 2.1 يمكنــك أن 

تصنــف/ي الكلمــات المكتوبــة بخــط مائــل فــي قائمــة )يمكنــك القيــام بهــذا قبــل الجلســة(.
10 دقائق

2.1 إن رصد حقوق اإلنسان له األهداف التالية، من بين عدة أمور أخرى)1(:
مساعدة الحكومات في تطبيق المعايير الدولية. •
القدرة على الضغط على الحكومات في اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية. •
اتخاذ إجراءات قانونية محلية مثل تحويل القضايا إلى المحاكم. •
على  • الضغط  بهدف  وذلك  الدعائية  والحمالت  االستنكارات  ذلك  في  بما  أخرى  إجراءات  اتخاذ 

الحكومة و/ أو تعزيز الوعي العام. 
مساعدة ضحايا محددين. •
توفير اإلنذار المبكر في مناطق النزاع المحتملة.  •

2. توثيق حقوق اإلنسان

اكتب/ي توثيق حقوق اإلنسان على اللوح القالب.
اسأل/ي المجموعة ماذا تكون وأكتب/ي »إعداد تقرير دقيق وعرض للحقائق« على اللوح القالب. 

اســأل المجموعــة حــول األنــواع المختلفــة مــن التوثيــق التــي يســتطيعون/ن التفكيــر بهــا. )اكتبــوا( توثيــق »نصــي« 
و»غيــر نصــي« علــى اللــوح القــالب. اســألهم/هن مــا الــذي يمكــن تضمينــه كغيــر نصــي )انظــر إلــى 2.1.1(

5 دقائق

1.2 توثيق حقوق اإلنسان هو عمل لتسجيل المعلومات بوضوح ودقة المتعلقة باألوضاع العامة لحقوق 
اإلنسان و/ أو القضايا الفردية. والتوثيق يترتب على الرصد الذي تم ايجازه من قبل. التوثيق ببساطة هو 

تسجيل وعرض الحقائق في شكل سهل المنال. 

الصور،  النصي  غير  التوثيق  يتضمن  نصي.  غير  أو  نصي  أساس  على  التوثيق  يكون  أن  يمكن   1.1.2
الخرائط، الرسومات، التسجيالت، الفيديو واألعمال الفنية. 

.HURIDOCS »1(  معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق »ما هو الرصد(
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2.2 الهدف من توثيق حقوق اإلنسان)1(

قم/قومــي باإلشــارة إلــى أنــه هنــاك عــدة أهــداف مختلفــة لتوثيــق حقــوق اإلنســان واطلــب مــن المجموعــة أن تقتــرح 
بعضــًا منهــا. يجــب أن تتضمــن األهــداف مــا يلــي.

يمكنك كتابة الكلمات غير المكتوبة بالمائل في قائمة على اللوح القالب قبل الجلسة.

10 دقائق

 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان. •
 وضع المعايير )على سبيل المثال: رصد امتثال بلدك لاللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان واستخدام  •

المعلومات من أجل الدعوة لتنفيذ المعايير(.
 المساعدة المباشرة للضحايا،. •
 السعي إلى تحقيق العدالة )سواء تلك التي تتطلب إنشاء الوقائع واألدلة للمجموعات التي تعمل في  •

المناطق لتوفير اإلغاثة للضحايا والمطالبة بالعدالة(.
 إنشاء السجالت التاريخية )كما قمنا بتغطيتها في الجلسات السابقة، ووضع الحقائق والحقيقة حول  •

االنتهاكات الماضية هو أمر مهم للغاية من أجل مساعدة الناس على التصالح مع مثل هذه األحداث 
فضاًل عن تقديم سجل تاريخي(. 

. HURIDOCS« »1(  معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق »ما التوثيق(
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اسأل/ي ما مبادئ التوثيق؟ يجب أن تتضمن هذه المبدأين األساسيين التاليين:
 التأكد من الحصول على نوعية جيدة من المعلومات

 بذل كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدقة والموثوقية من المعلومات4 
يمكنك أن تكتب/ي الكلمات التي تحتها خط على اللوح القالب

اشرح/ي ما يلي )هذا موجود في المادة التدريبية(: 
تحقيق الحد األقصى من موثوقية معلوماتك.

هنــاك خطــوات يمكنــك أن تتخذها/يهــا لزيــادة فــرص أن تكــون المعلومــات دقيقــة وموثــوق بهــا، قبــل كل شــيء 
ســيتوجب عليــك أن تتعلــم/ي ـ تعتمــد/ي علــى محاكمتــك الجيــدة:

 اعرف/ي مصادرك الخاصة وكن مطلعًا جيدًا على السياق

 حافظ/ي على االتصال مع المصادر.

 تحقق/ي من األسماء وتفاصيل االتصال )حافظ/ي على سريتها(

 كن/كونــي حــذرًا/ة بشــأن المعلومــات الغامضــة أو العامــة، حــاول/ي أن يكــون لديــك تفاصيــل متماســكة بترتيــب زمنــي 
وبــدون ثغرات

 كن/كوني حذرًا/ة حيثما وجدت تناقضات 

 تجنب/ي إسناد نتائجك على تقارير وسائل اإلعام أو الشائعات، حاول/ي التأكد
 كن/كوني متيقظًا/ة والحظ/ي كم أن الحادثة جديدة في الذكريات

15 دقيقة 

3. لماذا الرصد والتوثيق مهمان؟

اسأل عن بعض األسباب، يجب أن تتضمن اإلجابات:
 يخلق سجًا من الحقائق

 يتم استخدامه إلعام الجمهور وطنيًا ودوليًا عند الضرورة
 يتم استخدامه إليقاف ومنع مرتكبي جرائم حقوق اإلنسان من اإلفات من المساءلة والعقاب

 يستخدم إليقاف ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان
 يستخدم للسعي على حصول على ردة فعل من الدولة والعدالة من خال عملية قضائية سليمة )بشكل مثالي!(

5 دقائق

4. العملية والمنهج
إن العملية تختلف قلياًل وفقًا لهدف التوثيق، ولكن بشكل واسع يتضمن الخطوات التالية في 1.3

اكتب/ي العناوين في الفقرة 1.4 على اللوح القالب وشجع المجموعة على تقديم الشروحات.
15 دقيقة 
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1.4 التعامل مع البيانات

 جمع البيانات

الرصد  خالل  من  البيانات  جمع  يتم  أن  يمكن  تجميعها.  وآلية  المعلومات  من  المطلوب  ما  تحديد 
والمراقبة، ومن خالل تقصي الحقائق واستخدام االستبيانات والمقابالت والدراسات االستقصائية.

 تنظيم البيانات

تسجيل البيانات المكتشفة في »حافظات« مناسبة أو وثائق، أو اإلشارة إلى الوثائق الموجودة التي توفر 
المعلومات. هنالك طرق مختلفة لتوثيق المعلومات، معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق 

التوصيفات  من  كاملة  ولكن  قصيرة  )قوائم  الصغيرة«  »الموسوعات  جدًا:  مفيدتين  أداتين  تقدم   
من  العديد  على  )يحتوي  لألحداث«  الموحد  و»الشكل  ما(  حدث  تلخيص  كيفية  حول   HURIDOCS

كالهما  الشكالن  هذان  والمواقع...إلخ.  األشخاص  األعمال،  األحداث،  لوصف  المستخدمة  الحقول 
يمكن ايجادهما وتحميلهما بسهولة من موقع معلومات حقوق اإلنسان ونظم التوثيق. سوف نقدم قائمة 

اختبار أخرى أساسية جدًا فيما بعد. 

 تحليل البيانات

تحتاج/ين  قد  المثال،  سبيل  على  المستهدف.  الجمهور  متناول  في  لجعلها  البيانات  شرح  وتعني 
إلى وضع االحصائيات والرسوم البيانية والمخططات البيانية وإلى تقديم هدف وتفسير وشرح للسياق 

واألسباب. 

 نشر البيانات

على وفق الجمهور المستهدف، يجب أن يكون لديك استراتيجية لفعل هذا بحيث يتسنى لك إنتاج 
المعلومات المنسجمة في العرض والموثوقية. 
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2.4 تدريب لتطوير مرجعية خاصة بك لتوثيق االدعاءات

 النشاط 1: نشاط جماعي على عدة مراحل لتحضير مرجعيات للتحقيق في قضية فرد يدعي التعذيب.
التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص

الهدف: تحديد أي معلومات تريدها
التوقيت: 40 دقيقة

اكتب على اللوح القالب ما يلي: من فعل ماذا لمن؟ متى، أين، لماذا، كيف ولماذا؟ 
 المرحلة 1 

اطلب/ي من المجموعات أن تحضر مرجعية للمعلومات التي يحتاجون تسجيلها لإلجابة عن هذه األسئلة. 
بعد 15 دقيقة اطلب/ي من كل مجموعة أن تعيد التقرير بشكل موجز. يجب أن تتضمن المعلومات ما 

يلي: 
● تحديد الضحية
● تحديد الجاني

● وصف كيفية وصول الضحية إلى أيدي مسؤولي الدولة
● شرح أين تم أخذ الضحية أو حجزه

● وصف كيف كانت ظروف االحتجاز
● وصف شكل سوء المعاملة

● وصف أي ردة فعل رسمية على الحادثة
)يمكنك كتابة هذه النقاط على اللوح القالب(

 المرحلة 2 
اطلب/ي من المجموعة أن تمعن التفكير أي أدلة سوف يحتاجونها لدعم هذه التحقيق.

بعد 15 دقيقة اطلب/ي من المجموعات أن تعيد التقرير. )5 دقائق( يجب أن تتضمن األدلة:
● دليل طبي وأي شكل يمكن أن يكون هذا الدليل )تقرير طبيب، صور(

● إفادة من الشخص الذي يقوم باالدعاء )يمكن أن يكون هذه إفادة خطية رسمية أو إجابات الستبيان(
● أدلة الشهود )توجد عدة مراحل متنوعة مثل الشاهد على سوء المعاملة وشهود من رأى الشخص قبل، 

أثناء  وبعد اخذه إلى الحجز(. 
 ● تقارير الصحف، تقارير الخبراء، تقارير المنظمات غير الحكومية األخرى، التقارير الرسمية واإلفادات، 

 وأخرى.
لخص/ي هذه النقاط على اللوح القالب
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 3.4 التدريب على مقارنة نسختين من المعلومات حول قضية تعذيب:

 النشاط 2: نشاط جماعي لمقارنة وتحليل روايتين مختلفتين لحادثة تعذيب مزعومة.

التنظيم: مجموعات من 4 أو 5 أشخاص
الهدف: المرحلة 1: تحديد نقاط القوة والضعف في األشكال المختلفة من التقرير.

 المرحلة 2: وضع قائمة من األسئلة التي من شأنها أن تساعد على الحصول على مجموعة كاملة من 
المعلومات التي تحتاجها.
التوقيت: 40 دقيقة

 المرحلة 1 
قم/قومي بتوزيع المادة التدريبية لرصد وتوثيق حقوق اإلنسان MRH&D 2 لكل مجموعة. 

امنح/ي 20 دقيقة لقراءتها واطلب/ي من كل مجموعة أن تدون ماحظاتهم/ن واألفكار حول نقاط القوة 
والضعف لكل واحدة. 

اطلب من مجموعة أن تعد تقريرًا مختصرًا وتعيد مناقشته.
ربما قدر ترغب بتقديم هذه المالحظات:

الماحظة: التقرير 1 ليس خاطئًا، إنه ببساطة يفتقد التفاصيل. اسأل متى يكون هذا التفصيل ضروريًا؟ 
)لإلجراء القضائي، مثل الضغط من أجل إجراء تحقيق من قبل السلطات، لتقديم التقارير إلى الهيئات 

الدولية مثل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة، أو عندما تريد أي نوع من المتابعة بداًل من 
مجرد جمع االحصائيات(. المعلومات أقل مصداقية؛ ألنها تبدو سطحية وال تقدم فرصًا للتأييد. إنها تقدم 

المعلومات بسرعة وسهولة وال تحتاج إلى المتابعة للمزيد من التفاصيل بالنسبة لمعظم األغراض. ربما 
تكون كافية للبدء بإجراءات الحماية.

التقرير 2 من الناحية األخرى، مفصل للغاية وغني بالمعلومات ويقدم العديد من الفرص للتأييد. إنه يوفر 
العناصر األساسية الدعاء التعذيب ويعطي التفاصيل التي من شأنها: 

● جعل التحديد ممكنًا
● يقدم تفاصيل الموقع التي من شأنها أن تحدد مركز الشرطة 

● يعطي معلومات حول أدوات التعذيب
● يعطي تفاصيل عن ظروف االحتجاز

● يصف سوء المعاملة بطريقة يمكن لخبير طبي أن يعبر عن رأيه في العاقة بين الوصف واإلصابات. 
● يصف اإلصابات بما في ذلك الحالة العاطفية. 

20 دقيقة 
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رصد وتوثيق حقوق اإلنسان D&MRH 2 2: )المادة التدريبية(

تقرير 1
أبلــغ محمــد علــي البالــغ مــن العمــر 24 عامــًا أنــه تــم القبــض عليــه فــي الثاثيــن مــن شــهر آذار وتــم اقتيــاده 
إلــى مركــز الشــرطة المركــزي فــي حــي الزهــور وتــم اإلفــراج عنــه مــن دون تهمــة فــي األول مــن شــهر 
نيســان. وزعــم أنــه تعــرض للضــرب مــرارًا أثنــاء احتجــازه وتــم صعقــه بالصدمــات الكهربائيــة مــن قبــل 

الضبــاط الذيــن كانــوا يحققــون معــه.
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تقرير 2
أبلــغ محمــد علــي البالــغ مــن العمــر 24 عامــًا أنــه تــم إلقــاء القبــض عليــه بينمــا كان فــي طريقــه إلــى البيــت فــي الســاعة 7 مســاًء 
فــي الثاثيــن مــن شــهر آذار مــن العــام 2014. ولــم يتــم إخبــاره عــن ســبب اعتقالــه، لــم يكــن هنــاك أحــد علــى مقربــة منــه ســوى 
بعــض األطفــال البعيديــن. تــم تكبيــل يديــه، وتكميــم فمــه وعصــب عينيــه وتــم وضعــه فــي ســيارة ال تحمــل عامــات والتــي كانــت 
تســير وتتوقــف عــدة مــرات قبــل وصولــه إلــى مركــز الشــرطة المركــزي فــي حــي الزهــور حيــث وصــل فــي الســاعة التاســعة مســاء. تــم 
إبقــاؤه فــي غرفــة االســتقبال لبضــع دقائــق وشــاهد ثاثــة أشــخاص آخريــن منتظريــن وشــخص ربمــا يكــون عامــل تنظيفــات. وضــع 
فــي زنزانــة لوحــده بــدون نوافــذ أو ســرير أو فــراش أو مرافــق تواليــت. لــم يقابــل محاميــًا/ة أو طبيبــا/ًة فــي أي وقــت، كمــا لــم ُيســمح 

لــه باالتصــال بعائلتــه.
فــي وقــت الحــق مــا يقــارب 4 ســاعات، تــم نقلــه مــن الزنزانــة مــن قبــل ضابطيــن يرتديــان مابــس مدنيــة وتــم اقتيــاده علــى صفيــن 
مــن الدرجــات إلــى مكتــب علــى الجانــب اليميــن الثالــث مــن ممــر طويــل. كان المكتــب يحتــوي علــى طاولــة، خزانتــي ملفــات، وخزانــة 
ذات رفــوف وثاثــة كراســي باســتيكية. كانــت هنــاك نافــذة صغيــرة مغطــاة بغطــاء عاتــم. كان هنــاك تقويــم قديــم مــع صــور للشــرطة 
علــى الجــدار خلــف طاولــة المكتــب. أحــد الضابطيــن كان ذو طــول متوســط وكان لــه شــعر بنــي أجعــد ولحيــة، لــم يتحــدث كثيــرًا. 
الضابــط اآلخــر كان طويــًا مرتديــًا نظــارات ولــم يكــن لديــه شــعر وشــارب وســأل معظــم األســئلة. فــي إحــدى المــرات، الضابــط 

األقصــر خاطــب اآلخــر بـ»الرقيــب«.
تــم إبقــاء محمــد فــي هــذه الغرفــة لمــدة ثــاث ســاعات وتــم ســؤاله مــرارًا وتكــرارًا مــن قبــل الضابــط األطــول عــن معلومــات حــول عصابــة 
مخــدرات تعمــل فــي حــي الزهــور. عندمــا قــال إنــه ال يعلــم شــيئًا، دفعــه الضابــط األقصــر علــى كرســي وربــط يديــه وراء ظهــره. عندمــا 
أجــاب مــرة ثانيــة أنــه ال يعــرف شــيئًا، ضربــه الضابــط ذاتــه علــى وجهــه بالجانــب الخلفــي مــن يــده. فــي كل إجابــة ســلبية، تلقــى 
ضربــات أكثــر قســوة بأنبــوب مطاطــي الــذي تــم إخراجــه مــن الخزانــة ذات الرفــوف، فــي البدايــة علــى رأســه ومــن ثــم علــى جميــع 

أنحــاء جســمه حتــى ســقوطه علــى األرض. أغمــي عليــه واســتفاق ثانيــة فــي نفــس الزنزانــة كمــا كان مــن قبــل. 
تــم إعطــاؤه المــاء مــرة وبعــض الطعــام الــذي كان رديئــًا مــن قبــل ضابــط آخــر. عندمــا ُفتــح البــاب، شــاهد بعــض الســجناء اآلخريــن 

فــي زنزانــة مقابلــة لزنزانتــه. 
بعــد 18 ســاعة، تــم إعادتــه إلــى نفــس الغرفــة كمــا كان مــن قبــل لتكملــة االســتجواب، مــن قبــل الضابــط الطويــل الــذي كان موجــودًا 
مــن قبــل وضابــط جديــد الــذي كان لــه شــعر أشــقر قصيــر وبــدون لحيــة أو شــارب. هــذ المــرة، طلــب منــه الضابــط ذو الشــعر األشــقر 
أن يخلــع قميصــه، تــم تكبيــل يديــه علــى الجــدار. مــرة أخــرى،ُ ســئل عــن عصابــة مخــدرات وعندمــا قــال ثانيــة أنــه ال يعــرف شــيئًا، تــم 
إخــراج صنــدوق أســود بأبعــاد 10 ســم X 10 ســم مــن الخزانــة، كان للصنــدوق شــوكتان معدنيتــان بارزتــان منــه، حيــث تــم ربطهمــا 
علــىُ حلمــة محمــد وتــم ضغــط زر علــى الصنــدوق األســود. شــعر محمــد بألــم حــارق شــديد فــي منطقــة الحلمــة. وتــم تكــرار ذلــك 
عــدة مــرات، فــي كل مــرة كان غيــر قــادر علــى اإلجابــة عــن األســئلة، حتــى فقــد وعيــه مــرة ثانيــة واســتفاق فــي وقــت الحــق فــي نفــس 

الزنزانة. 
أطلــق ســراح محمــد بــدون تهمــة فــي الســاعة السادســة صباحــًا فــي األول مــن شــهر نيســان مــن العــام 2014. شــق طريقــه بصعوبــة 

إلــى المنــزل وفــي اليــوم التالــي اتصــل بممثــل منظمــة غيــر حكوميــة محليــة لحقــوق اإلنســان. 
قابــل الممثــل محمــد فــي منزلــه فــي الثانــي مــن شــهر نيســان. الحــظ عامــات حمــراء غيــر ملتئمــة حــول معصمــي محمــد، وعامــات 
زرقــاء وصفــراء كثيفــة علــى رأس محمــد وظهــره ومنطقــة األضــاع، وتــورم فــي هــذه المناطــق وعامتيــن حمراويــن صغيرتيــن علــى 
كل حلمــة. اشــتكى محمــد مــن الصــداع واأللــم أثنــاء التبــول، وبــدا فــي حالــة عصبيــة شــديدة واســتمر فــي تغييــر موضعــه والنظــر 

حولــه بحــركات ســريعة.
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 النشاط 3: مجموعات تحضير األسئلة المرحلة
التنظيم: نفس المجموعات من 4 أو 5 أشخاص كما من قبل

الهدف: وضع أسئلة تفصيلية للحصول على حقائق كاملة حول حادثة التعذيب المزعومة
التوقيت: ساعة واحدة و20 دقيقة 

 MRH&D 2 اطلب/ي من نفس المجموعة أن تضع مخطط لألسئلة التي ربما تقدم المعلومات في التقرير 2 من
امنح/ي 40 دقيقة 

اكتب/ي النقاط التالية من إفادة محمد أدناه على اللوح القالب للمساعدة في توجيههم:
)يمكنك أن تحضر هذا قبل الجلسة ولكن اكتب فقط المجموعة األولى من نموذج األسئلة المحددة في المربع 1(.

فــي فتــرة التغذيــة الراجعــة، يمكــن أن تحــاول التأكــد أن األســئلة األخــرى قــد تــم تغطيتهــا بشــكل عــام ولكــن ال تكتبهــا بمــا أنهــا 
MRH&D 3 .موجــودة فــي المــادة التدريبيــة

امنح/ي 30 ـ 40 دقيقة من أجل التغذية الراجعة
 MRH&D 3 قم بتسليم هذا بعد الجلسة

أسئلة الباحث )المستقصي(
إفادة محمد

 ـ أين حدث االعتقال؟
 ـ في أي ساعة حدث االعتقال؟

 ـ هل شاهدك أحد ما أثناء اعتقالك؟
 ـ هل تم اخبارك سبب اعتقالك؟

1. تم اعتقالي في الثاثين من شهر آذار
 ـ متى وصلت إلى مركز الشرطة؟

 ـ ما الذي حدث لك على الطرق كي تستغرق هذه المدة الطويلة؟
 ـ إلى أين تم اقتيادك عند الوصول؟
 ـ هل شاهدت أي أشخاص آخرين؟

 ـ هل كان هناك أي أحد آخر في الزنزانة؟
 ـ هل كانت هناك أي نوافذ في الزنزانة؟

 ـ هل كانت هناك أي مرافق تواليت في الزنزانة؟
 ـ كيف كانت النظافة العامة في الزنزانة؟

 ـ هل تم إعطاؤك أي طعام أو شراب؟
 ـ هل سمح لك باالتصال بعائلتك؟

 ـ هل قابلت محاميًا؟
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2. تم اقتيادي إلى مركز الشرطة الرئيسي في حي الزهور
 ـ متى حدث ذلك؟
 ـ أين حدث ذلك؟

 ـ كيف وصلت إلى هناك؟
 ـ هل صعدت أم نزلت الدرج؟

 ـ من أخذك إلى هناك؟
 ـ كيف كان شكلهم؟

 ـ هل شاهدت أي شيء غير طبيعي بشأنهم؟
 ـ ماذا حدث بالضبط حال وصولك إلى هناك؟

 ـ هل كانت لديك حرية في التحرك؟
 ـ من قام بضربك؟
 ـ بماذا ضربوك؟

 ـ من أين أتوا بذلك؟
 ـ هل قالوا أي شيء لك أو سألوك أسئلة؟

 ـ هل يمكنك أن تتذكر ماذا سألوك؟
 ـ كم من الوقت دام ذلك؟
 ـ أين أخذوك فيما بعد؟

3. بينما كنت في االحتجاز، تم ضربي بشكل متكرر.
 ـ متى حدث ذلك؟
 ـ أين حدث ذلك؟

 ـ من أخذك إلى هناك؟
 ـ هل كانت لديك حرية في التحرك؟

 ـ ماذا حدث حال وصولك إلى هناك؟
 ـ كيف كان شكل الصندوق؟

 ـ من أين جاء؟ 
 ـ ماذا فعل بالصندوق؟

 ـ في أي مكان لمسك به؟
 ـ ما الذي فعله الحقًا؟

 ـ هل سمعت أو شعرت بأي شيء؟
 ـ كم مرة حدث هذا؟

 ـ هل قالوا أي شيء أو سألوك أسئلة؟
 ـ هل تركت المعاملة آثارًا؟

 ـ هل تمانع إذا ألقيت نظرة عليها )والتقط صورة؟(
 ـ هل تعاني من أي آثار أخرى بعد ما حدث؟

 ـ كيف تشعر بداخلك؟
 ـ كيف وصلت إلى المنزل؟

4. تم صعقي بصدمات كهربائية خال استجوابي
 ـ هل رأيت أي أشخاص آخرين بينما كنت هناك؟

 ـ هل يمكنك التذكر كيف كان شكلهم؟
 ـ هل كانوا سجناء آخرين؟

 ـ هل قابلت محاميًا في أي وقت؟
 ـ هل قابلت طبيبًا في أي وقت؟
 ـ هل قابلت طبيبًا منذ خروجك؟
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4.4 في المقابالت، ينبغي عليك:

ذكر المجموعة ببعض النقاط المهمة من أجل المقابالت:
● أن تستخدم/ي أسئلة دقيقة.

● عرض الحادثة بترتيب زمني منظم للمساعدة في بناء تقرير منطقي لألحداث وسد الثغرات.

● أعد/أعيدي صياغة أسئلتك إذا لزم األمر، الستعراض أوجه التضارب وتوضيح ما تسأله.

● اطلب/ي أدلة داعمة مثل الشهود أو تقارير طبية.

● الحــظ/ي لغــة جســد المضيــف وســلوكه، هــل تبــدو ذات مصداقيــة؟ ولكــن كــن علــى بينــة مــن عوامــل مثــل 
الثقافــة والجنــس والحالــة النفســية.

5.4 ملخص التدريبات

لقــد ركزنــا علــى ادعــاء التعذيــب، ولكــن يجــب أن يكــون هــذا قــد أثبــت أن المعلومــات تــرد بأشــكال مختلفــة 
جــدًا ووفقــًا لذلــك تكــون مفيــدة ألغــراض مختلفــة جــدًا.

ينبغــي أن تكــون لديــك فكــرة عــن مســتوى تفاصيــل أســئلتك التــي تحتــاج أخذهــا. إن أســلوبك وأســئلتك ســوف 
توجــه المعلومــات التــي تجمعها.

اسأل/ي إذا كان هناك أي تعليقات
5 دقائق
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5. عرض ونشر النتائج

قم/قومي بتذكير المجموعة أن الطريقة التي تقدم بها نتائجك تتأثر إلى حد كبير بالجمهور المستهدف والغرض منها.
ذكــر/ي نفســك مــن يكــون هــؤالء: تشــمل الهيئــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، الســلطة القضائيــة )بمــا فــي ذلــك النيابــة العامــة 

الخاصــة(.  النــاس وســجاتك  الحكوميــة األخــرى، عامــة  المنظمــات غيــر  والشــرطة(، وســائل اإلعــام، 
ينبغي تطبيق معايير ومبادئ معينة لتقديم التقارير الخاصة بك في جميع األوقات. ينبغي أن تكون:

● سهلة المنال
● متوازنة

● ذات مصداقية
● مفصلة

اكتــب/ي هــذه النقــاط األربعــة، واحــدة فــي كل مــرة علــى اللــوح القــاب وقم/قومــي بدعــوة كامــل المجموعــة لتقتــرح أي مــن االعتبــارات 
التــي قامــوا بإدراجهــا، انظــر/ي إلــى المربعــات أدنــاه:

مر بهذه النقاط بسرعة إذا أمكن.
سهلة المنال: االعتبارات الرئيسية هي اللغة والطول

تشــمل اللغــة كًا مــن األســلوب والكلمــات التــي تســتخدمها وكذلــك اللغــة الفعليــة المســتخدمة. بالنســبة لهيئــات معاهــدات األمــم 
المتحــدة، مــن األفضــل المحاولــة وتقديمهــا فــي واحــدة مــن اللغــات الرســمية )العربيــة، اإلنجليزيــة، الفرنســية، الصينيــة، الروســية 

واإلســبانية(. 
كن/كوني واضحًا لمن االتصال موجه 
اشرح/ي بوضوح ما تقوم به منظمتك.

صف/ي أين حدث االنتهاك )البلد والمكان(
كن/كوني واضحًا حول ما هو الهدف ـ هل تطلب اجراًء عاجًا أو تقديم تقرير عن الخلفية

ال تفترض/ي المعرفة المتخصصة بين األشخاص الذين يتلقون تقريرك.
طــول التقريــر مهــم، تذكــر أنــه ال أحــد لديــه الوقــت الكافــي ومعظــم هيئــات الرصــد فــي األمــم المتحــدة يتلقــون العديــد مــن التقاريــر 

يوميــًا لذلــك حــاول أن تكــون موجــزًا قــدر اإلمــكان أثنــاء إدراجــك جميــع الحقائــق.
تذكر/ي أن إعداد التقرير جيد النوعية يتلقى نتائج أفضل. 

متوازنة وذات مصداقية
كيف تبدو مقنعًا ومصدرًا موثوقًا حقيقيًا؟ 

عرف/ي عن نفسك ومنظمتك بحيث يعرفون بالضبط من أنت.
كن/كوني موضوعيًا، مقدمًا تفاصيل كاملة للخلفية والسياق.

تجنب/ي المطالبات المثيرة، كن/كوني دقيقًا، ولكن معتداًل في لغتك لتجنب األوصاف الدرامية. قدم/ي األمثلة كدليل.
مفصل

حاول/ي أال تكون/ي مسهبًا، ولكن قدم كل المعلومات ذات الصلة التي تدعم ادعاءك / تقريرك، بوضوح وايجاز. 
ادخل/ي في الموضوع بسرعة بحيث يعرف القارئ ما الذي يتعاملون معه.

15 دقيقة 
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1.5 التدريب على إصدار تقرير موجز

 النشاط 4: تحضير تقرير أساسي لحادثة تعذيب
التنظيم: العمل ضمن مجموعات من شخصين 

الهدف: التدرب على إصدار تقرير وجيز وواضح مع تفاصيل كافية للشروع في إجراء تحقيق من قبل شرطتك /
 قضائك

التوقيت: 60 دقيقة
اطلــب مــن كل مجموعــة ثنائيــة أن تســتخدم التقريــر 2 مــن الفقــرة 3.4 )المــادة التدريبيــة MRH&D 2 ( أعــاه وتحضــر تقريــر 

أساســي عــن الحادثــة. يجــب أن يتضمــن التقريــر:
● من )أنت، الضحية، الجناة، الشهود )قدر المستطاع(

● متى
● ماذا وكيف )نوع االنتهاك الذي يتم إعداد التقرير عنه وماذا حدث(

● السياق )شرطة محلية تتحرى عن معلومات حول عصابة مخدرات(
● اإلصابات )الدليل والمصادر(

● أين
● المقترحات )تحقيق، معاقب الجناة، التعويض، المنع(

حــاول/ي التحقــق مــن أن كل مجموعــة تغطــي هــذه القضايــا. لديهــم/ن حريــة تقديــم تقريرهــم/ن علــى شــكل جــداول أو 
شــكل ســردي. األمــر المهــم هــو وضــوح العــرض والدليــل والتفاصيــل.

بعد 30 دقيقة، اطلب/ي من المجموعات الثنائية أن تبادل تقاريرها مع المجموعات األخرى وتقارن فيما بينها.
قم بتوزيع التوجيهات لتقديم مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان إلى الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

إن صيغــة ملــف )FDP( هــي نوعــًا مــا نســخة ضعيفــة ولكنهــا مثــال آخــر مســاعد مــن أجــل الشــروع فــي وثيقــة وســوف 
نســتخدمها ثانيــة فــي الجلســة حــول المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. 

ثم احصل على التغذية الراجعة من المجموعات وناقش التدريب.
المراجع:

 ’HURIDOCS التنسيق القياسي لأحداث« لإلبالغ عن الحوادث« 
)www.HURIDOCS.org( 

وهذا موجود أيضًا في مادتهم/ن التدريبية وتغطي أنواع مختلفة عديدة من التقارير.
كميــل جيفــارد فــي كتابــه »كتيــب تقاريــر التعذيــب« والــذي يمكنــك ايجــاده علــى موقــع جامعــة إســيكس أو مباشــرة تحــت 

عنــوان الكتــاب.
وهو يقدم تفاصيل حول كيف وأين تقدم تقريرًا على المستوى الدولي.

سوف يتم تغطية اآلليات الرئيسية في دروس أخرى. 
ســوف نقــوم أيضــًا بتغطيــة تنســيق التقريــر المحــدد مــن أجــل المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي وقــت الحــق حــول ذلــك 

الموضوع.

6. أسئلة للتقييم الذاتي )اآلن أو كواجب منزلي(
 يمكنني أن أشرح المعنى والعناصر وأهمية الرصد والتوثيق.  •
 أعرف المبادئ األساسية للرصد والتوثيق. •

http://www.HURIDOCS.org
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 أتفهم لماذا من المهم انتاج نوعية عالية من التقارير/ الوثائق. •
 أستطيع أن أفكر بأهداف مختلفة للرصد والتوثيق وأنواع مختلفة من المعلومات / العرض الالزم لها. •
 أفهم العملية األساسية ومنهجية الرصد والتوثيق. •
 أستطيع إعداد أسئلة مفصلة للوقوف على الحقائق من انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان. •
 أستطيع تقديم المعلومات بطريقة سهلة المنال ومتوازنة وذات مصداقية ومفصلة. •

هوامش
1  »إنرتاك« كانون الثاين 2013 العدد 53 كانون الثاين 2013.

2  استنادًا عىل خطة األمان الشخصية خلط املواجهة )فرونت الين(.
3  كاميل جيفارد »كتيب تقارير التعذيب«.
4  كاميل جيفارد »كتيب تقارير التعذيب«.



الفصل السادس 

مهارات تدريب المدربين
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اليوم التدريبي حول تدريب المدربين/ات

اليوم  يقسم  سوف  بالتدريب.  المتعلقة  والتقنيات  المهارات  من  قسم  التدريبي  اليوم  هذا  سيتناول 
التدريبي إلى خمس جلسات تدريبية، خطط الجلسات التدريبية على الشكل التالي:

خطة الجلسة األولى:
موضوع الجلسة: تحديد االحتياج التدريبي

مدة الجلسة ساعة)60 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

 د5
 سبورة
ورقية

موضوع الجلسة: تحديد االحتياج التدريبي
اقوم برصد خبرات المشاركين فيما يتعلق بأهمية تحديد االحتياج التدريبي للحصول على نجاعة 

التدريب. واخذ بعض األمثلة عن مشاكل سوء تحديد االحتياج التدريبي
المدخل

 د5
Power
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركات والمشاركين في نهاية الجلسة من تحديد االحتياجات التدريبية 
األنشطة خالل الجلسة:

عرض ماهية وكيفية تحديد االحتياج التدريبي. 1
تحديد عناصر وادوات تحديد االحتياج التدريبي. 2
القيام بتمرين حول ادوات التحديد لالحتياج التدريبي. 3

خطة
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 د25

Power
Point

 عرض
 ومناقشة

Power
Point

 عرض
ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

تعريف العملية التدريبية:
هي مجموع األنشطة أو العمليات الفرعية التي توجه لعدد من المتدربين/ات لتحديد المسار التدريبي 

ولتحقيق أهداف معينة في برنامج تدريبي معين وتحدث اآلثار المطلوبة في هذا البرنامج.
ويمكننا تقسيم العملية التدريبية إلى ثاث مراحل:

قبل: تصميم البرنامج التدريبي . 1
أثناء: تنفيذ البرنامج التدريبي . 2
قبل، أثناء وبعد: تقييم ومتابعة . 3

الخطوات السبعة األساسية للتخطيط للتدريب
لماذا؟ ) مبررات وأسباب الحاجة للتدريب (.. 1
من أجل ماذا؟ ) أهداف التدريب المراد تحقيقها(.. 2
ماذا؟) المحتوى التدريبي ـ معارف، مهارات، اتجاهات (.. 3
من ؟ ) الفئة المستهدفة بالتدريب والمدربات/ين الذين يمكن أن يدربن/يدربوا(.. 4
متى؟ ) البرنامج الزمني للتدريب(.. 5
أين؟ ) مكان التدريب (.. 6
كيف؟ ) آليات وتقنيات التدريب ـ تمارين،أنشطة، جلسات..(. 7

السلم التدريبي: يبدأ من مرحلة تحديد االحتياجات التدريبة مرورًا بصياغة األهداف التدريبية 
عداد الخطط التدريبية ومن ثم تنفيذ التدريب وصواَل إلى تقييمه. وعليه أن نقطة االنطالق في  واإ

التدريب تبدأ من مرحلة تحديد االحتياج التدريبي.
ما اإلحتياج التدريبي

هو كل ما يحتاجه الفرد من معلومات و/أو اتجاهات و/أو مهارات لكي يؤدي عمله / 	 
مهامه /مسؤولياته بكفاءة...

هو الفارق بين مستوى األداء الحالي ـ ما هو كائن ـ ومستوى األداء األمثل ـ ما يجب أن 	 
يكون ـ ألي شخص...

تقدير االحتياجات التدريبية
هي العملية التي يتم بها تحديد وترتيب االحتياجات التدريبية واتخاذ القرارات ووضع الخطط بشأن 

تلبية هذه االحتياجات لناحية:
× تحديد الفئة المستهدفة بالتدريب•
× تعريف وتحديد االحتياجات•
× قياس مستوى القصور ومعوقات األداء•
× ترتيب االحتياجات حسب األولوية•
× تحديد أهداف التدريب بناء على نتائج تقدير االحتياجات•

أهمية تقدير وتحليل االحتياج التدريبي: أن التحديد الدقيق لالحتياج التدريبي يعني:
× البدء بما يحتاجه الناس بالفعل•
× البناء على خبراتهم•
× التمركز حول المشارك ال المدرب•
× االحساس بعاقة التدريب بالعمل•
× المشاركة اإليجابية في التدريب•
× المحافظة على الموارد•
× تحسن مستوى األداء بعد التدريب•
× إعاء قيمة التدريب•

تنفيذ
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المعلومات المهمة التي يوفرها تقدير اإلحتياجات التدريبية 
× تحديد نوع التدريب المطلوب ومكان إجراء التدريب.•
× تحديد إطار المحتوى التدريبي •
× الجدول الزمني لألنشطة التدريبية •
× الموارد المطلوبة للتدريب )موارد بشرية ـ مالية...الخ (•
× اختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب المناسبة•

عناصر تحليل االحتياج التدريبي 
1 ـ مشكالت العمل وآفاق تطويره:

ما المشكلة أو الحاجة للتدريب؟
هل يمكن حل المشكلة من خال التدريب؟

2 ـ الحاجة التدريبية
ما صياغة عبارة الحاجة للتدريب؟

من طالب التدريب؟ ومن الذي قام بصياغة العبارة؟
3 ـ الهدف من التدريب

فوائد تقديم التدريب ـ ما هي؟ مضار عدم تقديم التدريب ـ ما هي؟
كيف سيؤثر التدريب على أداء العمل بعد التدريب؟

تحديد الفجوة التدريبية...
4 ـ موضوع التدريب

ما طبيعة المحتوى التدريبي )معلومات/اتجاهات/مهارات(؟
ما المصادر المتاحة؟

ما الصعوبات المتوقعة في عملية تكوين هذا المحتوى؟
ما رد الفعل المتوقع لدى المتدربين نحو التدريب في هذه الموضوعات؟

5 ـ المشاركون
من هم؟ ما هي درجة ُألفتهم بالموضوع؟

ما ردود الفعل والمشاكل المتوقعة؟
معرفة مستوى االحتياج

هناك مشكلة حقيقية تظهر عند قياس فجوة القدرات وذلك بسبب صعوبة تحديد المستوى الحالي 
للمعارف واالتجاهات لشخص ما كليًا أو جزئيًا، لتسهيل هذا األمر فإن هناك 5 مستويات يمكن 

استخدامها لوصف مستوى شخص ما.
االنعدام

معرفة الشخص بالموضوع معدومة تمامًا
النقص

بعض المعرفة العامة ولكنها غير كافية
الكفاية

قدر مناسب من المعارف للقيام بالمهام لكن األداء غير فعال
الدقة

نتظام األداء المستوى المطلوب لتحقيق دقة واإ
اإلتقان

الجمع بين الدقة والسرعة في األداء
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يمكن تحديد نوع التدريب بناًء على مستوى األداء المطلوب على مستويات األداء على النحو 
التالي:

أدوات تحديد االحتياج التدريبي: اإلستمارة ـ المقابلة ـ الماحظة ـ التقارير.
على مستوى معرفة المتدربين /ات:

القدر المثالي من المعارف، المهارات واالتجاهات.
اإلتقان )5(

معارف، مهارات واتجاهات لألداء الدقيق.
الدقة )4(

قدر مناسب من المعارف، المهارات واالتجاهات للقيام بمهام وظيفية محددة.
الكفاية )3(

قدر غير كاٍف من المعارف، المهارات واالتجاهات عن الموضوع.
النقص )2(

ال يملك أي معلومات عن الموضوع
االنعدام )1(

من أجل ماذا
ماذا
لماذا
من

األهداف
المعرفة
المهارات
االتجاهات

لماذا هم/ن هنا؟
هل هي المرة األولى التي يتابعون فيها برنامج تدريبي؟

ما هي احتياجاتهم/ن؟
من هم/ن
عددهم/ن
الجنس

المستوى التعليمي
ماذا يعملون/ن

التصنيف الوظيفي
هل لدى أحدهم/ن إعاقة وما نوعها؟ درجتها؟

 د20
مجموعات

عمل

 تقسيم المشاركات /ين إلى 3 مجموعات عمل تقوم بإعداد وتطوير أدوات لتحديد االحتياج
 التدريبي إلحدى منظمات المجتمع المدني حول تدريب مدربين/ات في مجال حقوق

 اإلنسان. مجموعة تقوم بإعداداإلستمارة ومجموعة تقوم بالمقابلة ومجموعة تقوم بالماحظة.
 بعد عرض ومناقشة نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاص.

بينة

 د5
نقوم بتلخيص ما تم عرضه في الجلسة لناحية التحديد لالحتياجات التدريبية وأهميتها 

في نجاح التدريب وكم سيساعدنا تنفيذها بالقيام بتحديد األهداف التدريبة والتي ستكون 
موضوع جلستنا التالية.

الربط
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خطة الجلسة الثانية:
موضوع الجلسة: تحديد األهداف التدريبية

مدة الجلسة ساعة ونصف )90 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

 د5
 سبورة
ورقية

موضوع الجلسة: تحديد األهداف التدريبية
بعد أن قمنا بتحديد فعلي وواقعي وحقيقي لاحتياجات التدريبية، أصبحنا ندرك ما هو المطلوب 
وعليه لنكون أكثر دقة وتحديدًا لما نريد تحقيقه من خال التدريب نقوم بتحديد دقيق لألهداف 

التدريبية لنجاح التدريب وتحديد اإلطار الذي سنعمل من ضمنه.

المدخل

 د5

Power
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركات /ين في نهاية الجلسة من القيام بصياغة األهداف التدريبية 
العامة والخاصة.

األنشطة خالل الجلسة:
عرض ماهية األهداف التدريبية والبرامج التدريبية.. 1
تحديد معايير وخصاص األهداف التدريبة. . 2
التعرف على كيفية صياغة األهداف التدريبية.. 3
القيام بتمرين حول صياغة أهداف تدريبية.. 4

خطة
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 د30

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

l تحديد األهداف التدريبية
األهـداف العامــة للتدريب

إكساب معرفة. 1
إكساب مهارة. 2
تغيير سلوك. 3

وهو يهدف إلى إحداث تغيير في ثاثة ميادين أساسية:
أواًل: الميدان المعرفي االنتقال من األداء الذهني البسيط إلى المركب.

ثانيًا: الميداني الوجداني التأثير في القيم والمواقف.
ثالثًا: الميدان الحركي التأثير في السلوك والتصرف. 

ما األهداف: 
نجازهــا. وتحــدد أهــداف البرنامــج التدريبــي بمــا هــو  يصــف الهــدف عــادة غايــة يجــب الوصــول إليهــا واإ

متوقــع إنجــازه مــن قبــل المنظميــن وفريــق العمــل فــي نهايــة البرنامــج. 
أهداف البرنامج التدريبي: 

تتعلــق أهــداف التعلــم بشــكل عــام وأهــداف البرنامــج التدريبــي بشــكل خــاص بمــا يجــب علــى الفئــة 
المســتهدفة فــي البرنامــج القيــام بــه أو تعلمــه لتحســين معرفتهــم أو أدائهــم ومهارتهــم ومســتوى كفاءتهــم. 

البرنامج التدريبي: 
يتميــز البرنامــج التدريبــي بأنــه عمــل ذات صفــة إســتراتيجية، أي ذو أهــداف بعيــدة المــدى أو أهــداف 
تنمويــة إســتراتيجية. وقــد يحمــل البرنامــج التدريبــي مجموعــة مــن القضايــا األساســية فــي التدريــب وبنــاء 
القــدرات، فــي حيــن أن ورش العمــل تحمــل قضيــة أساســية واحــدة ومحــددة. وعليــه فــإن البرنامــج التدريبــي 
قــد يحتــوي علــى مجموعــة مــن ورش العمــل. لــذا فــإن التخطيــط للبرنامــج التدريبــي يختلــف عــن التخطيــط 
لورشــة العمــل مــن حيــث وضــع األهــداف والجهــاز البشــري المســؤول وآليــات التنفيــذ والمــدة الزمنيــة 

والتمويــل وغيرهــا، غيــر أن االثنيــن )البرنامــج والورشــة( يلتقيــا فــي كثيــر مــن النقــاط المشــتركة.
مهام مسؤول/ة الفريق حين وضع البرنامج: 

إن مهمتــك كمنســق/ة للبرنامــج التدريبــي هــي التأكــد أن متطلبــات األداء التــي تــم التعبيــر عنهــا كأهــداف 
قــد تــم تحديدهــا والتوافــق عليهــا مــع كل فريــق العمــل المشــارك فــي البرنامــج مــن مدربيــن/ات ومســاعدين/
ات وحتــى اإلدارييــن/ات، وحينهــا ســتكون قــادرًا/ة مــن مراجعــة اإلنجــازات فــي ضــوء األهــداف المتفــق 

عليها.
أهداف البرنامج التدريبي الجيدة:

أن أهــداف البرنامــج الجيــدة هــي تلــك األهــداف التــي تأتــي منســجمة مــع قيــم وأهــداف الجمعيــة منِظمــة 
البرنامــج ومتقاطعــة مــع أهــدف وتطلعــات واحتياجــات المنَظمــات المشــاركة فــي البرنامــج التدريبــي كفئــة 

مســتهدفة، كمــا يجــب أن تســتند األهــداف المصاغــة فــي البرنامــج إلــى مجموعــة مــن المعاييــر.
هدف التدريب

اكتساب مهارات ومعارف جديدة.. 1
زيادة قدرات.. 2
إلمام ومعرفة.. 3
إحاطة بالموضوع.. 4
ثقة بالنفس.. 5
تحويل المبادئ لخطوات عملية.. 6
انتقال من حالة إلى حالة أفضل.. 7
تفاعل وتبادل الخبرات.. 8

تنفيذ
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إن الغاية من توضيح وتحديد األهداف للجلسات تتركز حول توجيه النشاط نفسه المنوي إجراؤه في 
الجلسة: 
األهداف واضحة، محددة وبسيطة قابلة للقياس ومصاغة بلغة السلوك عند المتدرب.	 
أن تحدد األهداف أداء المتدرب الذي سيقاس باستخدام أدوات تقييم معدة مسبقًا لمعرفة 	 

اإلنجاز الذي حققه بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية.
محددة لمعايير األداء المطلوب أن يتقنها المتدرب.	 
أن تحدد المعارف التي سيتزود بها المتدرب إضافة إلى المهارات التي سيكتسبها 	 

والمواقف واالتجاهات التي ستعدل وتتغير بعد االنتهاء من التعرف والتدرب واختبار 
المعارف الواردة في الجلسة. 

معايير األهداف التدريبية:
دقيقة: أي أن تكون أهداف واضحة ومحددة بشكل جيد.. 1
إيجابية: أي تستخدم لغة إيجابية في صياغة األهداف. . 2
مسَتِفزة )إيجابيًا(: تثير التحدي على التعلم لدى الفئة المستهدفة في البرنامج وذلك بغية . 3

تنشيط معايير لمستوى أداء مرتفع لديهم ولتشجيع اإلقبال على التعلم عندهم. 
قابلة للقياس: أي أن تكون مرتبطة بمعايير األداء الكمية أو النوعية أو االثنين معًا عند . 4

المتدربين/ات. 
مكانيات المشاركين/ات في البرنامج . 5 قابلة للتحقيق: وذلك من خال معرفة قدرات واإ

التدريبي، كما يجب األخذ في عين االعتبار أية معوقات قد تؤثر في قدرة أي متدرب/ة 
على تحقيق األهداف، مع مراعاة خصائص الفئة المشاركة.

متفق عليها وغير قابلة للتأويل أو اللبس: من جانب كل المشاركين/ات في البرنامج . 6
التدريبي، فالهدف من البرنامج هو تحقيق األهداف مع اآلخرين وليس فرضها عليهم. 

علمًا أنه قد يكون هناك تباينات في وجهات النظر، ومواقف مختلفة بين أعضاء الفريق 
الواحد. ولكن يجب العمل على تقريبها والوصول إلى قناعة مشتركة بين أعضاء الفريق 

لتبنيها للوصول ألعلى مستوى منشود من اإلنجاز. 
محددة الوقت: يمكن تحقيقها خال إطار زمني محدد.. 7
متناسبة مع عمل المنظمة والفريق.. 8
منسجمة: تبرز روح عمل الفريق اإليجابي وال تخرج عن اإلجماع، تشجع المبادرة الفردية . 9

واالبتكار ولكن ضمن السياق العام للبرنامج.
خصائص األهداف التدريبية: 

الواقعية	 
الوضوح	 
التحديد	 
يمكن ماحظتها والتأكد منها	 
يمكن قياسها	 
صياغتها من وجه نظر المتدرب /ة وليس المدرب/ة	 
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تحديد الهدف الجيد: نستخدم عادة مقياس سمارت لتحديد الهدف الجيد
SMART ART

Short =S قصير وواضح
MEASURABLE = Mقابل للقياس

ACHIEVABLE = A ممكن التحقيق
REALISTIC = Rواقعي

TIME BINDED = T محدد زمنيًا 
l هدف الجلسة التدريبية

إن الهدف التدريبي هو كناية عن الوضع المتوقع الوصول إليه مع المتدربين في نهاية الجلسة 
التدريبية، وكقاعدة عامة يجب أن يقتصر عدد األهداف الجلسة التدريبية كحد أقصى على هدفين.

هو الغاية األقصى التي يهدف المدرب/ة الوصول إليها مع المتدربين/ات. 
تحديد األهداف 

يتم صياغة أهداف التدريب بالشكل الذي يوضح األشياء التي سيكون المتدرب قادرًا على أدائها 
بإنتهاء الدورة أو الجلسة التدريبية وعند ترجمة اإلحتياجات التدريبية إلى أهداف هناك ثاثة مجاالت 

يجب التركيز عليها: المعارف ـ المهارات ـ االتجاهات: 
المعارف

على الرغم من أن المعارف وحدها ال تؤدي إلى تغيير في األداء، إال أن معظم عمليات التعلم 
تتضمن نوعًا من المعارف. واحدة من الصعوبات المحتملة في صياغة األهداف المتعلقة بالمعارف 
هو التمييز بين الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المتدربين وتلك التي ترفع من درجة 

الوعي والفهم العام لديهم.
المهارات

من السهولة كتابة أهداف التعلم بالنسبة للمهام المتعلقة بالمهارات، حيث أنه من السهولة ماحظة 
وتحديد المهارات، لذلك فإنه يمكن صياغتها كأهداف بصورة محددة أكثر منها في المجموعتين 

األخريين.
االتجاهات 

هذا هو أكثر المجاالت إثارة للجدل في التعلم وأقلها قابلية للقياس، لكن من األهمية بمكان وضع 
أهداف متعلقة باالتجاهات عند صياغة أهداف التدريب.

أمثلة لصياغة أهداف تدريبية: 
بنهاية الدورة /الجلسة يكون المتدرب/ة قادرًا على...- 
في نهاية هذه الدورة سيكون بمقدور المشاركين/ات أن...- 
في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون /ات من...- 
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يتم تقسيم الهدف لدورة أو لجلسة تدريبية إلى جملة من األغراض المفصلة المعرفية والمهارية 
والسلوكية وبتحقيق مجموعها يتحقق الهدف

األهداف المعرفية: يحدد ـ يصف ـ يذكر ـ يوضح ـ يقارن ـ يفرق ـ يميز ـ يشرح ـ يعبر ـ يسمي ـ 	 
ينظم ـ يدرج ـ يسجل ـ يكتب ـ يعرف ـ يحدد...

األهداف المهارية: يجمع ـ يستخدم ـ يبني ـ يصمم ـ يناقش ـ يرسم ـ ينفذ ـ يصلح ـ يركب ـ يصيغ 	 
يقيس ـ يعالج ) بيانات( ـ يظهر ـ يطبق ـ يحلل...

األهداف السلوكية: ينقل ـ يوافق ـ يسمح ـ يتعاون ـ يتقيد ـ يدافع ـ يشجع ـ يساعد ـ يوصي ـ 	 
يشارك ـ ينصح ـ يوجه...

كيف نحدد األهداف؟
يجب أن ال تكون عملية تحديد األهداف معقدة ومصدر خاف بين أعضاء الفريق، ويجب أن 

تنطلق من:
تلبية احتياجات منظمات المجتمع المدني والتي تحدد مسبقاً بإتباع ما يعرف بتحديد . 1

االحتياجات.
منطلقة من أهداف الجهة المنِظمة.. 2
متفق عليها مع المنظمات والهيئات التي ستشارك في البرنامج.. 3
متفق عليها مع الجهات الممولة أو المانحة. 4

مع أهمية وضرورة عرض األهداف في بداية البرنامج أو الورشة أو الجلسة وتوضيحها للفئة 
المستهدفة.

الهدف اإلستراتيجي للبرنامج: كناية عن غاية البرنامج األخير )هدف بعيد األجل( لما يجب أن 
يكون عليه الوضع بعد انتهاء البرنامج التدريبي برمته. لذلك نستخدم العبارة الدليلية التالية في 

البرنامج التدريبي: المساهمة في...
الهدف الفوري:إن الهدف الفوري هو كناية عن الوضع المتوقع أن يكون في نهاية ورشة العمل أو 
الجلسة التدريبية، هدف )قريب األجل(.وكقاعدة عامة يجب أن ال يزيد عدد األهداف الفورية على 
ثاث أو أربعة أهداف كحد أقصى، والعبارة الدليلية المنطبقة على األهداف الفورية هي: سيكون 

بمقدور المتدربين/ات تحقيق.....
كما يجب على المنظمين مصممي البرنامج لدى صياغة أهداف البرنامج التدريبي أو أهداف ورشة 

العمل أن يحددوا: 
الفئة المستهدفة المستفيدة مباشرة من المشروع.. 1
األثر المتوخى في نهاية البرنامج أو ورشة العمل. . 2
المخرجات: إنتاج... بحلول تاريخ محدد.... 3
األنشطة:الوسيلة لتحقيق المخرجات.. 4
المدخات: الوسائل الازمة للتنفيذ.. 5

التمرين د45
 تقسيم المشاركات /ين إلى خمس مجموعات عمل تقوم كل مجموعة بصياغة الهدف العام

 لجلسة تدريبية وتحديد االهداف المعرفية والمهارية والسلوكية لتحقيه.

.بعد عرض ومناقشة نتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاص

بينة

 د5
 أقوم بتلخيص أهم ما تم عرضه في الجلسة لناحية تحديد األهداف التدريبية وأهميتها لنجاح

.التدريب
الربط
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خطة الجلسة الثالثة:
موضوع الجلسة: الحقيبة والمعينات واألدوات التدريبية

مدة الجلسة ساعتين )60 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

 د5
 سبورة
ورقية

موضوع الجلسة: الحقيبة والمعينات التدريبية  المدخل

 د5
Power
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركين/ات في نهاية الجلسة بإعداد الحقيبة التدريبية والتعرف على 
المعينات التدريبية

األنشطة:
تحديد مفهوم وخطوات إعداد الحقيبة التدريبية.. 1
تحديد ماهية المعينات التدريبية. 2
تحديد أنواع وخصائص المعينات التدريبة.. 3

خطة
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 د45

Power
Point

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

الحقيبة التدريبية 
مجــاالت مختلفــة   / مجــال  فــي  تدريبــي  محتــوى  عــن  عبــارة  هــي  التدريبيــة:  الحقيبــة  مفهــوم 
يتــم اســتخدامه بواســطة مــدرب لتحقيــق أهــداف محــددة. وتشــتمل الحقيبــة التدريبيــة علــى أدبيــات 
ورســومات توضيحيــة ومعينــات وأســاليب تدريبيــة خطــط جلســات تدريبيــة وماحــق تــّم تجميعهــا مــن 

مصــادر أو مــن خــال واقــع التجــارب والخبــرات العمليــة الميدانيــة.
خطوات إعداد الحقيبة التدريبية: 

تحديد المستهدفة من التدريب 	 
تحديد المهام التي سيقوم بها المستهدفون بالتدريب 	 
تحديد المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكن المستهدفين من القيام بذلك 	 
صياغة أهداف الحقيبة التدريبية 	 
تحديد المحتوى التدريبي )الموضوعات الفرعية والرئيسية( 	 
تصنيف وترتيب المحتوى التدريبي	 
إعداد خطط الجلسات	 
عداد مواد التدريب 	  تصميم واإ
اعداد وتجهيز الحقيبة التدريبية	 
اإلختبار الميداني للحقيبة التدريبية	 
تعديل المحتوى من واقع اإلختبار الميداني	 
خراجها للتداول	  انتاج الحقيبة التدريبة واإ

المعينات التدريبية: أنواعها وخصائصها
ما المعينات التدريبية؟

هــي مجموعــة مــن الوســائل التــي تســتخدم لتســهيل عمليــة التدريــب وذلــك بتدعيمهــا للكلمــات 
ــوع. هــي مــواد داعمــة تيســر العمليــة  ــام والتن ــد االهتم ــك فهــي تزي ــى ذل ــة إل المنطوقــة، باإلضاف
التدريبيــة، لدعمهــا المعلومــة مصحوبــة بالكلمــة أو بالصــوت أو بالصــورة أو باللمــس، ويمكننــا 
اســتخدام معينــة أو أكثــر فــي نفــس الجلســة أو الحصــة التدريبيــة، ويبقــى ذلــك رهنــًا بمهــارة وقــدرة 

المــدرب/ة.
عداد المعينات علينا أن تذكر دائمًا ما يلي: حين نعمل على إنتاج واإ

 أنها معينات وليست معيقات.	 
 أن المعينات يجب أن تكون داعمة وغير مسيطرة على عملنا.	 
أن تكون ذات صلة بالموضوع.	 
 أن تكون بسيطة.	 
أن تكون واضحة.	 
 أن تكون ملونة. 	 
أن تكون خالية من األخطاء اللغوية واإلمائية.	 

إن المعينــات عبــارة عــن تركيبــة متناغمــة مــن الصــور والكلمــات والرســوم البيانيــة والخرائــط...
وجميعهــا لهــا اســتخدامات مختلفــة وتطبيقــات متعــددة باختــاف موضــوع ومــكان الجلســة واختــاف 
الفئة المســتهدفة.إن حســن اســتخدام المعينات بشــكل الئق يمكن أن يضيف أثرًا مســاعدًا لعرضك.
أحســن/ ي اســتخدام المعيــن المناســب فــي الوقــت المناســب.أن المعينــات تتــرك انطباعــًا يســتمر مــع 

اآلخــر المســتهدف.إذا أســيء اســتخدم المعينــات فقــد يكــون ذلــك كارثــة علــى عملنــا.

تنفيذ
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متى يمكن استخدام المعينات 
عندما تكون المعلومات معقدة جدًا.	 
عندما يتطلب األمر تذكر المعلومات.	 
عندما تعطي الكلمات معاني مختلفة لألشخاص المختلفين.	 
لشّد انتباه المتدرب.	 
لتلخيص عدد من النقاط.	 

فوائد المعينات:
تعزز ما نقوله.	 
تزيد الثقة.	 
تبسط المعقد وتشرح الصعب.	 
تخلق اإلبداع تؤمن التنوع.	 
تخلق جو من التشويق.	 
تزيد اإلهتمام.	 
تشد إنتباه المشاركين على المتابعة.	 
تجذب الشاردين والنائمين.	 

حين نعمل على تصميم المعينة يجب علينا أن نراعي أن تكون الرسالة قصيرة، ولكن...كافية، 
بسيطة، ولكن...غنية، قوية، ولكن...واضحة. كما ينبغي علينا أن نراعي ونبذل الجهد الكافي 

في اإلعداد الجيد وأن نتدرب ثم نتدرب ثم نتدرب على استخدام معيناتنا.
كيفية اختيارالمعينات التدريبية: 

تناسبها مع الموضوع.	 
ماءمتها للوضع العام.	 
الحاجة إليها.	 
توفرها وتكلفتها.	 
سهولة إعدادها واستخدامها 	 
الختيار المعينات يجب مراعاة 	 
الفئة المستهدفة 	 
مكان تنفيذ التدريب.	 
المادة المراد تقديمها.	 
المقدرة على استخدام األجهزة والمعدات التدريبية.	 
إمكانية إعداد المعينات التدريبية.	 
أسلوب التدريب المستخدم.	 
التكلفة.	 
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أنواع المعينات:
 	 Flip Chart اللوح القاب
 	 White Board اللوح األبيض
 	 Power Pointالعرض الحاسوبي
 	 Transparencesالشفافيات
 	 Videotape Filmsأشرطة الفيديو
 	Handouts  مواد ووثائق،وثائق مطالعة

السبورة الورقية ـ اللوح القالب/ الورقي:
يعّد اللوح القاب أو لوح األوراق المطوية من المعينات األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها 

أثناء التدريب، ومن الوسائل المصاحبة لمعظم الطرق التدريبية كالمحاضرة والعصف الذهني 
ودراسة الحالة ولعب األدوار وجلسات النقاش الجماعي وعرض مجموعات العمل.

تقنيات استخدام السبورة الورقية:التأكد من أن الكل يتمكن من الرؤية ـ كتابة عنوان واضح 
لكل ورقة ـ تسجيل 5 ـ 7 جمل على الورقة ـ الخط واضح ومقروء ـ عند استعادة استخدامها 

يجب ترقيم األوراق. 
مميزات السبورة الورقية: توفر الوقت إذا تم إعداد المحتوى مسبقًا،سهلة الحمل والتنقل، مفيدة 
عادة عرضها، مفيدة  في تلخيص النقاط، جذابة في األنشطة الجماعية، يمكن االحتفاظ بها واإ

في توثيق أنشطة التدريب فيما بعد.
حين نستخدم اللوح القالب علينا مراعاة القاعدة التالية بالكتابة، 5×5×5: 

خمسة أسطر فقط على الورقة الواحدة وبخط كبير	 
خمس كلمات على السطر الواحد	 
خمسة سنتيمترات بين السطر واآلخر	 
أن نحرص على عدم استخدام أكثر من األلوان التالية في الكتابة: )األسود، األحمر، 	 

األزرق(
ال تنسى/ي: تحضير األوراق قبل بدء الجلسة، تعليق األوراق، االحتفاظ بأوراق احتياط في 

القاعة، التأكد من جودة وصاحية األقام ـ وجود أقام كافية لك/ي وللمشاركين/ات في حال 
وزعتهم مجموعات عمل.

محاسنها: رخيصة الثمن ـ متوفرة ـ ال تتطلب صيانة ـ ال تتعرض للتلف ـ سهلة االستخدام 
والنقل ـ يمكن تحريكها ونقلها من مكان آلخر في قاعة التدريب ـ تستطيع كل مجموعات العمل 

استخدام اللوح، بعرض نتائج عملها عليه ـ يمكن االحتفاظ بأوراق العمل والعودة إليها دائمًا.
الشرائح المتحركة

واحدة من األساليب المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتي تم بها تعويض الشفافات وهي أكثر 
فاعلية في توصيل الرسالة عندما تستخدم الصور واإلحصاءات...ازداد استخدامها في الوقت 
الراهن في كثير من المجاالت وللعديد من األغراض واستخدام الشرائح المصورة يكون أكثر 

فاعلية في توصيل الرسالة عندما تستخدم صور من الواقع
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مميزات الشرائح المتحركة:
تشــجع المشــاركين علــى المناقشة.تشــد اإلنتبــاه وأكثــر جماليــة كمــا تســاعد علــى التواصــل وتجمــع 

بيــن الســمعي والبصــري.
أثنــاء  الماحظــات  تســجيل  تســتطيع  مظلمــة.ال  غرفــة  تتطلــب  المصــورة:  الشــرائح  محــددات 
المشــاهدة.ال يمكــن إعــادة ترتيــب الشــرائح أثنــاء العرض.أكثــر رســمية وأقــل مداخــات ومشــاركة.

يمكــن تلــف أو عــدم إمكانيــة تشــغيل الجهاز.غيــر مناســب للمجموعــات الصغيــرة.
تقنيــات اســتخدام الشــرائح المتحركــة: اختبــار الجهــاز مســبقًا. والتأكــد مــن كيفيــة تشــغيله.القيام 

بعــرض تجريبــي قبــل بدايــة التدريــب.
محــددات اســتخدام الشــرائح المصورة:المعرفــة بتقنيــات الكمبيوتــر. ال يمكــن اســتعمالها لــدى جميــع 
الجهــات ومــع جميــع الفئــات ويمكنتلــف أو عــدم إمكانيــة تشــغيل الجهاز.يعرقــل العمــل بانقطــاع 

الكهربــاء، تعرقــل عمليــة التواصــل إذا تــم ملؤهــا بالمعلومــات.
DVD أشرطة الفيديو أو

فــي الســنوات األخيــرة زادت عمليــة اســتخدام الفيديــو أو الـــ DVD كوســيلة لتوفيــر معينــات بصيــرة 
عــادة التشــغيل، كمــا أنــه األســهل واألنســب فــي االســتخدام  فــي التدريــب، والفيديــو ســهل اإليقــاف واإ

المتواصــل.
أهمية استخدام األفالم 

يدخــل عنصــر التنــوع فــي التدريــب ويوفــر فتــرة راحــة مــن المحاضــرات الطويلــة المتعبة.يوفــر مــواد 
تدريــب قياســية للمدربيــن والمتدربيــن فــي عــدة أماكــن ممــا يجعلهــا أحــد الوســائل المهمــة فــي التعلــم 
عــن بعد.تعــرض المعلومــات بســرعة ووضــوح وتشويق.تســاعد بشــكل خــاص فــي التدريــب الفنــي.
توضــح المشــكات وأوضــاع العمــل بتحويلهــا إلــى دراما.تمكــن المتدربيــن مــن الوصــول بالرؤيــة إلــى 

أماكــن بعيــدة وصعبــة بــل وخطــرة أحيانــًا ممــا يســاعد علــى خفــض التكلفــة.
فيديــو ألغــراض  أفــام  توفــر  التــي  المؤسســات  مــن  الكثيــر  التدريــب: هنــاك  األفــالم ألغــراض 

ذاتيــًا. التدريبيــة  أفامهــا  إنتــاج  يمكــن ألي مؤسســة  فإنــه  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  التدريــب، 
خطوات العرض 

أعــط المتــدرب خلفيــة عــن الشــريط قبــل بدايــة العــرض مــع التوجيــه إلــى التركيــز علــى النقــاط 
المهمة.يجــب أن يتــم تهيئــة المشــاركين بمحتــوى مــادة العــرض ممــا يســاعدهم علــى التركيــز لتحقيــق 
ذلــك الغرض.تجنــب التشــويش )التلفونــات واألماكــن المزعجــة(، والحجــرات المغلقــة تســاعد علــى 
المشــاهدة لكــن يجــب التوفيــق بيــن ذلــك وتوفيــر إضــاءة كافيــة لتســجيل المشــاهدات.أحيانًا قــد يكــون 
مــن الضــروري إيقــاف العــرض مؤقتــًا لتوضيــح نقطــة معينــة أو دعــم رســالٍة ما.مــن الصعوبــة تحديــد 
الطــول المناســب لفتــرة عــرض شــريط الفيديــو لكــن مــن األفضــل أال يتخطــى الوقــت المخصــص 

للعــرض 25 دقيقــة، ومــن الضــروري أيضــًا أن يعــرف المتــدرب طــول فتــرة العــرض مقدمــًا.
االحتمــاالت الممكنــة بعــد العــرض هيمناقشــة موجهــة أو لعــب أدوار مبنــي علــى مــا ورد بالشــريط 

أو مناقشــة عامــة.
مميــزات عــروض الفيديــو: تقــدم الكثيــر مــن المعلومــات، وســيلة فّعالــة لدعــم عمليــة التعلم.إدخــال 
عنصــر التنــوع والمتعــة وتقــدم رؤى مــن خــارج البيئة.تشــكل نوعــًا مــن المــواد التدريبيــة القياســية 

للمدربيــن والمتدربيــن فــي مواقــع مختلفــة وتســاعد فــي التدريــب علــى أشــياء فنيــة.
محــددات عــروض الفيديــو: ليســت مناســبة دائمــًا وقــد يكــون إعدادهــا مكلفًا.المعــدات قــد ال تكــون 
متوفــرة دائمــًا وقــد تســتخدم فقــط كوســيلة لمــلء الفــراغ. كمــا تحتــاج إلــى وقــت لتجهيــزات مــا قبــل 

العــرض وضمــان اســتمرار التيــار الكهربائــي.
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التغذية الراجحة لأفالم وعروضات الفيديو 
يمكن استخدام الفيديو في تسجيل بعض المواقف ثم إعادة عرضها ليتم تحليلها ومناقشتها وهي 

مفيدة في اآلتي:تحسين ثقة المتدرب بنفسه من خال خلق فرصة للتعلم بالتجربة والخطأ أو 
التعلم بالممارسة خال التدريب.تجعل التقييم أكثر قبواًل بتنشيط دور المتدرب كناقد لذاته في 

عملية التقييم.تخزين المعلومات الستعراضها مستقبًا.
مواد وثائق مطالعة ـ المطبوعات / المنشورات

محتويات الوثائق:
عادة ما يلجأ المدربون/ات في بداية الجلسة أو أثناء جلساتهم أو في نهايتها )حسب ما تخدم 

الهدف منها( إلى توزيع مجموعة من الوثائق أو المعلومات المعرفية للمشاركين/ات بغية زيادة 
المعرفة والتحصيل لديهم في الموضوع المطروح في الجلسة أو لمتابعة الموضوع مع المدرب/ة. 

شروط تحضير المطبوعات:
يجب أن تصاغ المطبوعات بلغة سليمة وخالية من األخطاء.يجب أن تكون المطبوعات سلسة 

وسهلة.يجب أن تكون غير معقدة أو مبهمة.يجب أن يتم تحضيرها بشكل أنيق تشد القارئ، 
ولكن بعيدًا عن التنميق المبالغ به. يجب أن تراعي المطبوعة مخاطبة الجنسين. 

شروط أساسية في تحضير المطبوعات المعرفية: 
يجب أن ترتبط األوراق والمطبوعات الموزعة بالموضوع المقدم خال الجلسة.يجب أن توضح 

وتغني النقاشات الدائرة في الجلسة وتعتبر تلخيصًا ومرجعًا لها.يجب أن تكون المعلومات 
جديدة أو تقدم فائدة مرجوة للمشاركين/ات. يجب أن تأخذ بعين االعتبار القدرات والخصائص 

التعليمية والفكرية والعمرية للفئة المستهدفة.
شروط أساسية في تحضير المطبوعات المتعلقة بالتمارين:

يلجأ المدرب/ة أثناء توزيع المشاركين/ات إلى مجموعات عمل بتزويدهم بالتمرين المطلوب 
العمل عليه أكان دراسة حالة أم لعب أدوار أم ما شابه من الطرق التدريبية التي تم استعراضها 

في الفصل الثالث بمطبوعة تحدد طبيعة المهمة المطلوبة مع مراعاة ما يلي أثناء تحضير 
مطبوعة التمرين: 

توضيح المهام المطلوبة بدون لبس أو غموض، السؤال الواضح يؤدي إلى نتائج واضحة.	 
تحديد الهدف األساسي واألهداف الفرعية من التمرين.	 
تحديد الوقت اإلجمالي للنشاط وطريقة توزيع الوقت.	 
تحديد طريقة تنفيذ العمل.	 

التمرين التمرين في هذه الجلسة هو المناقشة مع المجموعة حول المعينات التدريبية  بينة

 د5
 التلخيص ألهم ما طرح في الجلسة التدريبة وضرورة االستعداد للتدريب تقتضي

 تحضير الحقيبة التدريبة وتحضير المعينات التدريبية بما يتائم مع األهداف التدريبية
والفئة المستهدفة بالتدريب.

الربط
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خطة الجلسة الرابعة:
موضوع الجلسة: تقييم التدريب وإعداد التقرير

مدة الجلسة ساعتين )60 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

سبورة ورقية د5 عداد التقرير موضوع الجلسة: تقييم التدريب واإ المدخل

 د5
Power
Point

عداد التقرير  هدف الجلسة: تمكين المشاركات/ين في نهاية الجلسة من القيام بتقييم التدريب واإ
عن النشاط التدريبي.

األنشطة: 
تحديد ماهية ومراحل المتابعة والتقييم للتدريب.. 1
تحديد طرق تقييم التدريب.. 2
تحديد هيكل التقرير لدورة تدريبية. 3
تمرين إلعداد استمارات تقييم . 4

خطة
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 د25

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

Power
Point
  عرض
 ومناقشة

 عصف
ذهني

متابعة وتقييم التدريب
متابعــة التدريــب: تعــرف بأنهــا عمليــة مســتمرة يقصــد بهــا التأكــد مــن أن خطــة التدريــب يتــم 
تنفيذهــا بدقــة بــدون انحــراف لتحقيــق الهــدف النهائــي مــع التدخــل فــي التنفيــذ إلزالــة أي معوقــات 
قــد تعتــرض ســير الخطــة فــي طريقهــا المرســوم لتحقيــق الهــدف النهائــي وقــد يكــون التدخــل أحيانــًا 

للتعديــل والتطويــر فــي اإلجــراءات التنفيذيــة.
بــراز نواحــي القــدرة  تقييــم التدريب:هــو معرفــة مــدى تحقيــق البرنامــج التدريبــي ألهدافــه المحــددة واإ
لتدعيمهــا ونواحــي الضعــف للتغلــب عليهــا أو العمــل علــى تافيهــا فــي البرامــج المقبلــة حتــى يمكــن 

تطويــر التدريــب وزيــادة فاعليتــه بصــورة مســتمرة.
ــم التدريب:التأكــد مــن نجــاح البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق أهدافهــا ســواء  ــة وتقيي أهــداف متابع
مــن حيــث التخطيــط أو التنفيذ.معرفــة مــدى تحقيــق البرنامــج ألهدافــه بالنســبة للمتدربيــن ويتطلــب 
ذلــك التحقــق مــن ســامة تحديــد الشــروط الخاصــة بالمتدربيــن وماءمتهــا للهــدف مــن التدريــب.
التأكــد باســتمرار مــن أن المتدربيــن مــا زالــوا متحمســين لتطبيــق مــا تدّربــوا عليه.التأكــد مــن كفــاءة 
المدربيــن مــن حيــث تخصصهــم وخبرتهــم وقدراتهــم علــى التدريــب، واهتمامهــم بتنميــة معلوماتهــم 

وقدراتهــم الذاتية.متابعــة التطــور العلمــي والعملــي فــي المجــال الــذي يعملــون بــه.
مراحل متابعة وتقييم المتدربين:

1 ـ تقييــم المتدربيــن قبــل تنفيــذ البرنامــج التدريبي:الغــرض مــن تقييــم المتدربيــن قبــل تنفيــذ 
البرنامــج هــو التأكــد مــن أن البرنامــج ســيقدم إلــى المتدربيــن المحتاجيــن إليــه، وأنهــم فعــًا تتوافــر 

فيهــم الشــروط والعناصــر المطلوبــة فــي تصميــم البرنامــج.
2 ـ متابعــة وتقييــم المتدربيــن أثنــاء البرنامــج التدريبي:ماحظــة المتدربيــن وســلوكهم، بمعرفــة 
بــداء اآلراء. مــدى الجهــد المبــذول منهــم تتبــع المــواد التدريبيــة، ومــدى اشــتراكهم فــي المناقشــات واإ
ماحظــة تقــدم المتدربيــن والمعلومــات والخبــرات التــي اكتســبوها، والتحســن فــي مســتواهم والتغييــر 

الــذي طــرأ علــى ســلوكهم.مراحل متابعــة وتقييــم المتدربيــن.
ــن بعــد التدريب:وذلــك مــن خــال معرفــة مــدى التطبيــق العملــي لمــا تلقــوه  3 ـ متابعــة المتدربي
مــن تدريــب ســابق، ومعرفــة المعــارف والمهــارات واالتجاهــات التــي اكتســبوها مــن خــال التدريــب 

ومعرفــة االحتياجــات المســتقبلية.

تنفيذ
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طرق تقييم التدريب
االمتحان القبلي والبعدي.	 
نسبة الحضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبي.	 
استبيان اآلراء بواسطة رؤساء عمل المتدرب.	 
تقارير تقييم األداء.	 
التجربة.	 

هيكل تقارير دورات التدريب
هيكل التقرير لدورة تدريبية 

المقدمة والسياق لتنظيم الدورة . 1
االفتتاح. 2
المستفيدين /ات. 3
األهداف التدريبية للورشة. 4
اإلطار العام للمحتوى التدريبي . 5
األنشطة . 6
التقييم . 7
التوصيات. 8

التمرين د20

تقسيم المشاركات إلى 4 مجموعات عمل كل مجموعة تقوم بإعداد استمارة تقييم دورة 
تدريبية 

بعد عرض ومناقشة نتائج مجموعات العمل نستخلص أهم النتائج ونقوم بإعداد نموذج 
استمارة لتثييم دورة تدريبية

بينة

 د5
 تلخيص ما تم انجازه في الجلسة وأهمية القيام بالتقييم للتدريب والتوثيق للتدريب من

 خال إعداد التقرير. يبقى لنا التعرف على مهارات تسيير جلسات التدريب إلستكمال
هذا اليوم التدريبي.

الربط

خطة الجلسة الخامسة:
موضوع الجلسة: مهارات تسيير جلسة تدريبية

مدة الجلسة ساعتين )60 د(

الوقت
المعينات
الطريقة

المحتوى/ الطريقة

سبورة ورقية د5 موضوع الجلسة: مهارات تيسير جلسة تدريبية المدخل
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 د5
Power
Point

هدف الجلسة: تمكين المشاركات والمشاركين في نهاية الجلسة من التعرف على مهارات تسيير 
جلسة تدريبية.

األنشطة:
تحديد خصائص مهارة الحضور . 1
تحديد خصائص مهارة الماحظة. 2
تحديد خصائص مهارة طرح األسئلة. 3
تحديد خصائص مهارة اإلنصات. 4
التعرف على كيفية التعامل مع المواقف المشكلة في التدريب. 5
القيام بتمرين حول التعامل مع المواقف المشكلة. 6

خطة

 د25

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

عصف ذهني

Power
Point

  عرض
 ومناقشة

عصف ذهني

تساعد مهارات التيسير على عبور الفجوة بين المحتوى التدريبي من ناحية، وبين المشاركين 
من ناحية أخرى 

سنركز في مهارات التيسير على أربع مسائل: 
الحضور . 1
الماحظة . 2
طرح األسئلة. 3
اإلنصات . 4

مهارة الحضور 	1
مـــا مهــارة الحضــور: يعنــي الحضــور أنــك تقــدم نفســك بطريقــة يفهــم منهــا أنــك مهتــم بالمشــاركين. 
أي أنــك تحــاول أن تقيــم عاقــة حميمــة معهــم. إنــك تتواصــل معهــم مقــدرًا إياهــم كأفــراد، مــن 
أجــل أن تعلمهم.وتســاعد مهــارات الحضــور علــى جمــع معلومــات عــن المشــاركين، كمــا يســاعدك 
موقعــك المكانــي علــى ماحظــة ســلوكهم، وهــي مصــادر مهمــة لمعلومــات مهمــة تحــدد فــي ضوئهــا 
الكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتقبال التدريــب كمــا أن الحضــور يشــجع المشــاركين علــى التعامــل معــك.

هناك أربعة سلوكيات حضور تظهر أنك مهتمًا بمشاركيك وهي: 
مواجهة المشاركين..  1
مواصلة اتصال العين بدرجة مائمة..  2
التحرك صوب المشاركين بدرجة مناسبة..  3
تجنب السلوكيات المشتتة لانتباه..  4

دليل مهارة الحضور
افعل

ال تفعل
* اجعل جسمك في وضع مواجهة لكل المشاركين.

* امسح بعينيك باستمرار المشاركين.
* تحرك صوب المشاركين.

* أومئ لهم مؤكدًا.
* تجول بالقاعة أثناء التمارين للتأكد من حدوث تقدم.

* استخدام تعبيرات وجهيه طبيعية عند الحديث إلى المشاركين.

تنفيذ
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* تكلم إلى المعينات البصرية.
* أعط ظهرك لجزء من المشاركين.

* حملق في أفراد بعينهم.
* تجنب اتصال العين أو المرور بالعين على المجموعة كثيرًا أو سريعًا.

* ابعد نفسك عن المشاركين.
* قف مكانك ثابتًا.

* قلب في األوراق وانظر إلى ساعتك بينما تتحدث إلى المشاركين
2 ـ مهارة المالحظة

تساعد على تقييم الكيفية التي يتم بها تلقي التدريب. وعلى أساس من ماحظتك المتكررة، 
تستطيع أن تقرر االستمرار في التدريب كما تم التخطيط له، أو أن تقوم بتعديله استجابة 

الحتياجات المشاركين.
ثالث خطوات للمالحظة: 

انظر في وجه كل مشارك، ووضع جسمه، وحركات الجسم. هل هو مبتسم؟ أم . 1
عابس؟ هل يومئ؟ هل يتثاءب؟ هل ينظر إليك؟ أم ينظر بعيدًا؟ هل يميل إلى األمام؟ أم إلى 

الخلف؟ هل ينقر بالقلم؟ هل يحرك قدميه؟
كّون استنتاج عن مشاعر الشخص على أساس مما الحظت.. 2
اتخذ اإلجراء المناسب على أساس من االستنتاجات التي توصلت إليها.. 3

معاني السلوكيات غير اللفظية للمشاركين
السلوكيات 

 المشاعر المحتملة

االبتسام
اإليماء بالتأكيد
الميل إلى األمام
اتصال العين

حماس
فهم

التثاؤب
حملقة با تعبير
تحريك القدمين

الميل إلى الخلف على المقعد
النظر إلى الساعة
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المــلل

 عبوس
هرش بالرأس
عض الشفاه

حملقة با تعبير
 تجنب اتصال العين

 لخبطـــــة
ماذا تفعل بعد فهم السلوك غير اللفظي للمشاركين؟

إذا كان االستنتاج هو ...
ن ... واإ
إذن ...

* حماس وفهم
* العديد من المشاركين يظهرون هذا السلوك.

* أحد المشاركين يظهر هذا السلوك.
* استمر، وسجل ماحظة بأن التدريب تم استقباله بشكل جيد.

* استمر، وسجل ماحظة للتأكد مرة أخرى فيما بعد 
* مــلل

* العديد من المشاركين يظهرون هذا السلوك.
* أحد المشاركين فقط يظهر هذا السلوك.

* حاول إعطاء استراحة، أو أسرع باإليقاع، أو راجع طريقة التدريب للتأكد من أن المشاركين 
مشاركين في التدريب.

* استمر، ولكن سجل ماحظة لتعيد التقييم فيما بعد 
* لخبطة ) عدم فهم ( ...

* العديد من المشاركين يظهرون هذا السلوك.
* أحد المشاركين فقط يظهر هذا السلوك.

* اسأل المشاركين عن األجزاء التي لــم يفهموها، وقدم توضيحات بإعطاء أمثلة أو إعادة 
صياغة المعلومات.

* اسأل المشاركين عن األجزاء غير المفهومة، وقدم توضيح وشرح لها أو تحدث إلى هذا 
المشارك في االستراحة القادمة إذا كان الوقت محددًا.
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3. مهارة توجيه األسئلة
تساعدك على تحديد ما عرفه المشاركون عن الموضوع ومن ثم تستطيع التركيز على ما هم 

بحاجة إلى تعلمه.
تدعو بها المشارك للمشاركة في العملية التعليمية.

تمدك بـ»فيدباك« عن الكيفية التي تم بها إدراك التدريب.
تساعد المشاركين على تقييم تعلمهم وسد فجواته.

هناك ثالث مهارات ترتبط بعملية توجيه األسئلة: 
طرح األسئلة.. 1
تلقي استجابات المشاركين.. 2
اإلجابة عن أسئلة المشاركين.. 3

أغراضها: 

تساعدك على تحديد ما عرفه المشاركون عن الموضوع ومن ثم    5
تستطيع التركيز على ما هم بحاجة إلى تعلمه.

تدعو بها المشارك للمشاركة في العملية التعليمية.   6
تمدك بـ»فيدباك« عن الكيفية التي تم بها إدراك التدريب.   7
تساعد المشاركين على تقييم تعلمهم وسد فجواته.   8

هناك ثالث مهارات ترتبط بعملية توجيه األسئلة 
طرح األسئلة.   1
تلقي استجابات المشاركين.   2
اإلجابة عن أسئلة المشاركين.   3

دليل صياغة األسئلة

افعــل
ال تفعــل

أسئلة واضحة مختصرة تتعلق بموضوع واحد.	 
أسئلة معقولة عن ما تتوقع أن يكون المشارك قد عرفه في هذه اللحظة من التدريب.	 
أسئلة متحدية تتطلب تفكيرًا.	 
أسـئلة أمينـة لها عاقة بالتدريب، توجه المشاركين إلى إجابات منطقية.	 
أسئلة ملتوية غامضة تتعلق بموضوعات متعددة.	 
أسئلة من الصعب تمامًا أن يجيب عليها غالبية المشاركين.	 
أسئلة سهلة جدًا ال تتطلب أي تفكير.	 
 أسئلة »خادعة« تم تصميمها لكي تسخر من المشاركين.	 
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أي األسئلة نختار
إذا كنت تريد ...

إذن ...
* استثارة تفكير جميع المشاركين.

* السماح للمشاركين باإلجابة تطوعًا.
* تجنب إحراج المشاركين.

* طرح السؤال على المجموعة.
مثال:»ما الخبرات التي لديكم في هذا الموضوع؟«.

* استثارة تفكير أحد المشاركين.
* الحصول على معلومات من أحد مصادر الخبرة بالقاعة.

* اطرح السؤال على واحد بعينه.
مثال:»يا أحمد، إن لديك خبرة كبيرة في تقديم هذه الخدمات للعماء. ماذا تفعل في هذا 

الموقف؟«.
كيف نتعامل مع إجابات المشاركين 

إذا كانت اإلجابة ...
التصرف ...

صوابًا.
* استخدام التدعيم اإليجابي

مثال:»أيوه«، »نقطة جيدة«، »هذا صحيح«.
خطأ.

* قدر الجهد المبذول، ثم وجه السؤال آلخرين أو قم أنت باإلجابة عنه.
مثال: »أستطيع أن أرى كيف يمكن أن تكون قد توصلت إلى هذا. من أيضًا لديه فكرة 
أخرى؟«، »هذا لم يكن بالضبط ما كنت أتطلع إليه «،« ما كنت أتطلع إليه هو ...«.

صحيحة جزئيًا.
* دعم الجزء الصحيح، ثم أعد توجيه السؤال إلى نفس المشارك أو إلى مشارك آخر، أو أجب 

عليه بنفسك.
مثال: »أنت على الطريق الصحيح، ما األفكار األخرى التي لديك؟«، »هذه نقطة«، »هذه 

نقطة من منكم لديه بعض األفكار؟«
كيف نستجيب ألسئلة المشاركين

اختر االستجابة التالية ...
عندمــا ...

* أجب بنفسك.
* تكون الشخص الوحيد الذي يستطيع اإلجابة.

* أعد طرح السؤال على نفس المشارك، أو على مشارك آخر. 
* يكون هناك احتمال كبير بأن المشارك سوف يتمكن من تقديم اإلجابة الصحيحة.

* أجل السؤال.
* يكون السؤال خارجًا عن الموضوع.

* يكون الوقت غير كاف لتناول السؤال.
* تكون اإلجابة سيتم تقديمها في جزء تال من التدريب.

* تـكون بحاجة إلى وقت لمعرفة اإلجابة الصحيحة.
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4. مهارة اإلنصات
مــا هـــي؟

هــي الحصــول علــى معلومــات لفظيــة والتأكــد مــن أنــك قــد فهمتهــا. وتعينــك هــذه المهــارة علــى 
إظهــار فهمــك لرؤيــة المشــارك. كمــا أنهــا تمــدك »بفيدبــاك« عــن الكيفيــة التــي تــم مــن خالهــا 

اســتقبال التدريــب، ومــن ثــم مــا إذا كنــت ســتتوقف أم تســتمر.
خطوتان لإلنصات:

تتضمن مهارة اإلنصات خطوتين رئيسيتين: 
اســتمع إلــى الكلمــات المعبــر عنهــا، أي التركيــز فيمــا يقولــه المشــارك مســتبعدًا عوامــل . 1

التشــويش الداخليــة أو الخارجيــة.
إعــادة صياغــة مــا قيــل لتظهــر الفهــم، وهــذا يعنــي التفاعــل مــع المشــارك للتأكــد مــن الفهــم . 2

الدقيــق للمعلومــات التــي يقدمها.
نموذج لتخطيط التدريب

 التعامل مع الموقف المشكل:
 مــــا الموقــف المشــكلة؟ هــو الموقــف الــذي يعــاق فيــه التعلــم نتيجــة لســلوك واحــد أو أكثــر مــن
المشــاركين. ويتعــرض جميــع المدربيــن، بمــا فــي ذلــك أكثرهــم مهــارة وخبــرة، لمواقــف مشــكلة.

ذا كنا نشــجع على أن يشــارك المشــاركون بشــكل فعال حتى نضمن حدوث التعلم، فإن المواقف  واإ
 المشــكلة لها عاقة بمســتوى مشــاركة المشــاركين. إنها تحدث عندما تكون درجـــة المشـــاركة أكثر
 أو أقــل مــن الــازم، إن مــن يعبــرون عــن آرائهــم أكثــر مــن الــازم، يتســـببون فــي عــدم اكتمــال
 أنشـــطة الجلســـة كمــا خطــط لهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الصامتيــن أكثــر مــن الــازم يحرمــون

اآلخريــن مــن آرائهــم، كمــا أنــك كمــدرب تجــد صعوبــة فــي تقييــم درجــة اســتفادتهم.
وال يجــب أن تفتــرض أن مثــل هــذه الســلوكيات مــن جانــب المشــاركين تمثــل عدوانــًا موجهــًا إليــك. 
فقــد يكــون الــكام الكثيــر تعبيــرًا عــن الحمــاس للتدريــب والمــدرب، وقــد يكــون مــن يلتزمــون الصمــت 

فــي حالــة توتــر ويخشــون مواجهــة الجمهــور.
 ومــع ذلــك، عندمــا تتــم إعاقــة التعلــم يجــب أن تتدخــل، بإزالــة الحواجــز، بمــا يضمــن تحقــق األهــداف

:.التعليمية
 بصفتــك المــدرب، أنــت مســئول عــن عــاج المواقــف المشــكلة التــي تؤثــر بشــكل ســلبي علــى التعلــم.

 هنــاك ثاثــة اعتبــارات رئيســية فــي تنــاول المواقــف المشــكلة هــي:
احذف أو قلل السلوك المشكلة.. 1
حافظ على احترام ذات صاحب السلوك المشكل.. 2
تجنب المزيد من التعطيل للتدريب.. 3
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 د20
التمرين

 عرض
ومناقشة

تمرين حول إستراتيجيات مواجهة المواقف المشكلة 

تحديد استراتيجيات تناول المواقف المشكلة: 
يتمثل غرض هذا التمرين في إعطائك فرصة لممارسة تحديد استراتيجيات تناول الموقف 

المشكلة. سوف يتم تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات. وسوف يطلب من كل فريق أن 
يحدد استراتيجيات تناول واحد من المواقف المشكلة المذكورة فيما يلي: 

المشارك سمير: ) المجموعة 1( 
يحتكر سمير كل المناقشات واإلجابات عن األسئلة التي يطرحها المدرب قبل أن يتمكن أي 

فرد آخر من الكام.
وهو يميل إلى الخروج عن الموضوع ويحكي عن »قصص الحرب«.

المشاركة سوزان: ) المجموعة 2(
دأبت على المقاطعة لتحدي المدرب في تفاصيل المنهج الفنية. وعادة تكون معلوماتها دقيقة 

وتظهر أن لديها معلومات وخبرة عميقة بالموضوع.
المشارك سعيد: ) المجموعة 3( 

سعيد يقاطع كل المناقشات ويقوم بحركات هرج ومرج أثناء التدريب. سعيد يبث جو من المرح 
اثناء التدريب ولكن يضيع الكثير من األوقات.

المشاركة سهاد: ) المجموعة 2(
المشاركة سهاد تسأل وتناقش خارج موضوع وهدف الجلسة ولكنها تقول أشياء مهمة جدًا تفيد 

في هدف الدورة التدريبية.

ناقشوا كمجموعة الموقف المشكل المحدد لكم/ن، كما:
حدد االستراتيجية الممكنة لتناول المشكلة.. 1
قيم كل استراتيجية على محك االعتبارات الثاثة الموضحة فيما يلي، مع حذف . 2

االستراتيجيات التي ال تفي بكل الشروط الثاثة: 
هل ستحذف االستراتيجية أو تقلل من السلوك المشكل؟	 
هل ستحافظ االستراتيجية على احترام الذات لدى المتعلم الذي يتسبب سلوكه في 	 

المشكلة؟
هل ستجنب االستراتيجية مزيد من تعطيل التعلم؟	 

اجعل فريقك يعد قائمة من االستراتيجيات مسجلة على لوحات قابة، واختر مندوب ليوضح 
استراتيجيتكم للمجموعة ككل..

بعد العرض والنقاش لنتائج مجموعات العمل نقوم باالستخاصات حول أهم إستراتيجيات 
التعامل مع المواقف المشكلة

بينة

تلخيص ألهم ما تم في اليوم التدريبي د5 الربط
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التواصل الفعال

مخطط التدريب 

التحضيرات المطلوبة قبل الجلسة: 
وضع أهداف الجلسة على السبورة.  •
إعداد الصور للمتدربين/ات لرسمها في النشاط رقم 3. •
توزيع هذه الكراسة في نهاية الجلسة التي تستمر ساعة ونصف الساعة.  •
تقسيم الوقت حسب فقرات الجلسة ويسمح ببعض المرونة.  •
بعض التمارين اختيارية ولذلك يختار الميسر/ة من يرغب بالمشاركة.  •

أهداف الجلسة: 

بعد االنتهاء من هذه الجلسة، يجب أن يكون المشاركين/ات قادرين/ات على: 

	 إدراج وبيان العوامل التي تعيق أو تحسن التواصل الفعال.

	 تحديد وتطبيق مهارات االستماع واإلصغاء بشكل فعال خال االجتماعات والمناقشات. 

	 وضع استراتيجية داخلية للتواصل في المنظمة. 

	 تقدير الحاجة إلى التعاطف أثناء التواصل وتطبيق هذه المهارات بشكل فعال.

مقدمة 

يبــدأ الميســر/ة الجلســة مــن خــالل مناقشــة المهــارات األساســية التــي تشــكل أســاس التواصــل داخــل المنظمــات، وكذلــك 
بينهــا وبيــن الجماعــات المســتهدفة.

أجعل النقاط في الفقرة أدناه.

 التواصل الجيد هو أمر ضروري للمنظمات الناجحة والفعالة والسليمة. هو أيضًا يمثل القلب النابض 
في كيفية توصيل المنظمة لرسالتها إلى الجمهور أو أوالئك الذين تسعى المنظمة للتأثير عليهم. في كثير 
من األحيان تبدأ المشاكل داخل المنظمات من خالل التواصل الضعيف أو غير الفعال بين الموظفين/ات 
أو بين الموظفين/ات واإلدارة أو بين الموظفين/ات والجهات العليا. عندما يكون التواصل سيء يمكن 
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بسهولة أن يسبب بتهديم العالقات والقدرة على التفاعل. التواصل الجيد ُيحسن الثقة، ويخلق بيئة عمل 
إيجابية، ويساعد على تحسين صورة المنظمة وفاعليتها.

1. أنواع مختلفة من التواصل

ال يتــم التواصــل فقــط عــن طريــق الكلمــات، ولكــن بالطريقــة التــي تتحــدث بهــا عــن األشــياء وطريقــة ســماعها والرســائل التــي 
تصاحــب الكلمــات. يتواصــل النــاس بطــرق مختلفــة. أطلــب مــن المجموعــة أن يخبــروك بنوعيــن أساســيين مــن التواصــل. 

)تواصل لفظي وغير لفظي من خالل اإلشارة إلى الفقرة أدناه(. 

يشير التواصل اللفظي إلى الكلمات والنبرة واللغة التي يستخدمها الناس. هو يعمل بشكل وثيق مع 
التواصل غير اللفظي الذي يشير إلى تعبيرات الوجه واالستجابات الجسدية والخصائص المختلفة من 

االنصات أو االستماع. )تقريبا 10 دقائق هنا( 

2. جو التواصل

 يقــوم الميســر/ة بتوضيــح مفهــوم التواصــل والــذي يحــدث دائمــًا فــي ظــل ظــروف معينــة. فالتواصــل يحــدث فــي كل مــكان، فــي 
المكتــب أو خارجــه، ويحــدث التواصــل فــي حــاالت الضغــط أو التوتــر مثــل اجتماعــات مــع مســؤولين حكومييــن، فــي مجموعــات 
كبيــرة أو صغيــرة، أو مــع محاوريــن ســهلين أو عدائييــن. لطبيعــة هــذه الظــروف تأثيــر واضــح علــى عمليــة التواصــل. ويمكــن 

أن يكــون لهــذه الظــروف تأثيــرات عديــدة قــد تكــون ضــارة أو مشــجعة وأحيانــًا حياديــة. 

يتــم خلــق الجــو أيضــًا مــن خــالل طبيعــة لهجــة المنظــم / الميســر وكل طــرف مــن أطــراف التواصــل. ســيكون لــه أهميــة كبيــرة فــي 
تحديــد نجــاح أو فشــل التواصــل.

2.1 ما الذي يخلق جو التواصل المثالي ومالذي يدمر جو التواصل االيجابي

يختــار الميســر/ة النشــاط 1 أو 2، فكالهمــا يحقــق أهــداف مماثلــة. كراســة المــادة التدريبيــة تحــوي العوامــل اإليجابيــة والســلبية 
فضــًا عــن العوامــل التــي تضــر بالمرســل / المتلقــي. يقــوم الميســر/ة بتفســير المطلــوب مــن المتدربيــن/ات.
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 النشاط 1: مجموعات المناقشة.

الوقت: 15 دقيقة.

الموضوع: التواصل الفعال والسلبي. 

األهداف: معرفة ما الذي يجعل التواصل فعال أو سلبي.

المنهجية: العصف الذهني.

التنظيم: مجموعتان تتألف من 10 )أو نصف العدد في المجموعة(.

	 اطلب من المجموعات أن تفكر باألمور التي تساعد على التواصل الفعال بين أقرانهم ومرؤوسيهم ورؤسائهم وأفراد 
المجتمع.

	 ينبغي عليهم إدراج العوامل وتخصيص شخص لتدوين ذلك. 

	 بعد 10 دقائق اطلب من المجاميع إبداء الماحظات. 

15 دقيقة كمجموع

وينبغي أن تشمل القائمة التالية، والتحقق من أنهم يفهمون ما يعنيه كل ما مدرج في السياق. 

 الدفء. •
 التعاطف. •
 الثقة. •
في  • يرغب  أو  يحتاجه كل شخص  الذي  ما  التواصل:  من  الغرض  هو  ما  الهدف )توضيح   وضوح 

الحصول منه(. 
 القبول ) قبول بما يشعر به األشخاص أو ما هو رأيهم ـ حتى إذا كان اآلخرين يشعرون بصورة مختلفة  •

أو ال يتفقون معهم(. 
 التعاون )االستعداد الستكشاف الموضوع(.  •
 الدعم. •
 اإلخالص. •
 االحترام. •
 الشمولية والمساواة. •
 االستماع وتبين أنك قد استمعت.  •
 إعطاء الناس الوقت للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم. •
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يمكن للعديد من العوامل السلبية أن تضر بالتواصل:

 التحيز. •
 الشك المرئي.  •
 الظلم. •
 األنانية  •
 عدم االكتراث. •
 العدوانية )والسيما من خالل النبرة ولغة الجسد، وكذلك الكلمات(. •
 المواقف .  •
 الثقة المفرطة.  •
 االفتقار إلى التعاطف. •
 عدم اإلصغاء. •
 عدم إعطاء الناس مساحة كافية للتواصل حول ما الذي يريدون قوله، أو كيف يشعرون. •

يفتح باب المناقشة لتشجيع المتدربين/ات على تقديم تجاربهم الشخصية من النقاط اإليجابية والسلبية المذكورة أعاله.

أطلــب منهــم أن يفكــروا بشــكل فــردي حــول مــا الــذي يعتقــدون أنهــم قامــوا بــه بصــورة حســنة مــن حيــث مهــارات االتصــال، ومــا الــذي 
يعتقــدون أنــه لــم يكــن جيــدًا كفايــة. مــا الــذي يــودون تحســينه وكيــف ســيعملون مــن أجــل هــذا التغييــر؟

2.2 التشويه في إرسال واستقبال الرسائل: 

يجري التواصل على أكثر من مستوى واحد كما ناقشنا ذلك في 1. جنب إلى جنب مع الكلمات التي نستخدمها هناك 
رسائل غير معلنة نقوم أيضًا بإرسالها. 

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعيق التواصل بين المرسل والمتلقي وفي أي وضع، مايلي بعضًا منها: 
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 النشاط 2: معوقات التواصل.

 المنهجية: عصف ذهني.

التنظيم: تقسيم المتدربين/ات إلى مجموعات تتألف من شخصين اثنين لكل مجموعة )مجموعات الطنين(.

الهدف: أن يتعرف المتدرب/ة األول في المجموعات على األجواء والعوامل التي يمكن أن تشوه الرسائل، يطلب الميسر/ة من 
المتدرب/ة اآلخر/ى أن يفكر كيف يمكن أن تتشوه الرسائل عبر المتلقي.

 )10 دقائق( 

أطلب أمثلة، أكتبها على لوح الفلب جارت وناقشها كمجموعة. )15 دقيقة(

2.2.1 المرسل: 
 عدم الوضوح حول ما تريد قوله. •
 عدم النظر إلى الشخص الذي تتحدث إليه.  •
 فرض أفكارك الخاصة دون النظر إلى أفكار الشخص اآلخر.  •
 تعقيد ما تقوله من خالل إعطاء الكثير من التفاصيل، وذلك باستخدام كلمات ال يفهمها اآلخرين  •
 عدم التكلم بوضوح.  •
 عدم التفكير في مشاعر الشخص اآلخر. •
 عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين للحديث عن شيء ما. •
 الغموض وعدم إعطاء أمثلة ملموسة والتي تساعد على توضيح ما تقوله وما تسأل عنه، عدم الصدق  •

والتظاهر أو المبالغة.
 التحدث كثيرًا، والشخص اآلخر ليس لديه فرصة للتعليق أو طرح األسئلة.  •
 الكالم المهين والسخرية والهجوم، أو إزعاج الشخص الذي تتحدث إليه.  •
 الظن بأن الشخص اآلخر يفهم نفس الشيء الذي أنت تفهمه.  •
 ال يوجد تتطابق بين كالمك وفهمك للموضوع.  •
 عدم تلخيص من وقت آلخر وعدم التحقق من أن الشخص اآلخر قد فهم ماقلته.  •
 التحدث بصوت رتيب وممل، بدالً من تنويع النبرة والوتيرة.  •
 التحدث بدون تفاعل وإظهار للمشاعر بأسلوب ينأى عن المستمع/ة، بحيث تبدو أنك غير مكترث. •
 تتجاهل عالمات االرتباك واالستياء أو عدم االهتمام بالشخص الذي تتحدث معه.  •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل أثناء الحديث مع شخص آخر. •
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2.2.2 المتلقي: 
 سماع فقط ما تريد أن تسمعه.  •
 قراءة الدوافع أو المعاني في الرسائل.  •
 إظهار عدم االحترام.  •
 مقاطعة المتحدث إلعطاء وجهات نظرك، وبالتالي قطع مجرى الحديث. •
 عدم النظر إلى المتحدث، أو تظهر الشعور بالملل. •
 التركيز على األفكار والمشاعر الخاصة بك فقط. •
 السماح للخبرة السابقة للشخص بأن تسيطر عليك. •
 السماح بحصول التحيز. •
 تبحث عن نقاط للجدال، بدالً من نقاط االتفاق.  •
 تغيير الموضوع.  •
 التململ أو تشتيت المتكلم.  •
 ال يمكن التأكد إذا كنت قد سمعت بشكل صحيح، أو تبين بأنك كنت تستمع، على سبيل المثال عن  •

طريق اإليماءات بالرأس، والميالن إلى األمام، الخ. 
 عدم فهم الرسائل، وعدم طرح األسئلة لتوضيح سوء الفهم، الخ.  •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل.  •

 يجب تجنب هذه المشاكل من خال اتخاذ الموقف »الصحيح« والتخطيط الجيد، والتفكير م أهدافك عند 
التحضير لعقد أي اجتماع أو وضع مخطط لتبادل اآلراء والمعلومات والتواصل. من الضروري 

معرفة النقاط التي ترغب في الحديث عنها والرسائل المتعلقة بها وماذا تريد أن تحصل من االجتماع 
/ المناقشة )المخرجات(.5 دقائق

اللهجة وضمان  يجب على مدراء الجلسة والميسرين أن يكونوا حذرين بشكل خاص لضبط طبيعة 
إعطاء الجميع فرصة للتحدث واالستماع إليه.

في مكان العمل، نحن نقوم بتواصل منتظم مع اآلخرين ـ سواء من خالل التحدث شخصيًا أو على 
غير  بالتواصل  نقوم  أيضًا  اإللكتروني، ونحن  البريد  عبر  أو  االجتماعات  في  في مجموعات  أو  الهاتف 
اللفظي مع تعابير وجهنا ولغة جسدنا. أغلب المنظمات تضع هيكلية لألفراد للتواصل مع بعضهم البعض 

مثل اجتماعات منتظمة أو االجتماعات الفردية شخص مع شخص آخر. 



342

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

3. اإلصغاء أو االستماع الفعال

االســتماع أو اإلصغــاء هــو جــزء أساســي مــن التواصــل. المســتمع الجيــد ال يســتخلص ويســتفيد فقــط مــن المناقشــة، 
ولكــن أيضــًا يســاعد علــى خلــق أجــواء إيجابيــة التــي ســبق وتحدثنــا عنهــا مــن قبــل، والــذي يعطــي فرصــة لالســتفادة 
مــن خبــرات اآلخريــن. فاالســتماع يســاعد علــى محاولــة وضــع نفســك فــي موقــف الشــخص اآلخــر أو موقــف النــاس 

اآلخريــن.
يطلب اليسر/ة من المجموعة أن تعدد عناصر االستماع الجيد

10 دقائق
ويتأكد من أنهم قد ضمنوا ما يلي:

 توضيح الكلمات أو األفكار غير المفهومة والتي قد يؤدي إلى سوء فهم.  •
 اسأل أسئلة محفزة ذات نهاية مفتوحة، تلك التي تتطلب أكثر من مجرد جواب بـ»نعم« أو »ال«، تطلب  •

من الناس أن يشرحوا لماذا وكيف. 
 إظهار المحتوى. تشجيع المتكلم باالتصال بالعين، والوقوف في حالة تأهب، والتشجيع اللفظي مثل  •

القليلة األخيرة بين الحين واآلخر للمتحدث يساعد  »أرى ذلك«، »نعم«، وغيرها. تكرار الكلمات 
أيضًا. لخص بإيجاز من خالل تسليط الضوء على ما انتهى به المتكلم لتوه لمواجهة سوء فهم محتمل. 

مستمع/ة  • أنك  إلثبات  المختلفة  المواقف  مع  يتالئم  بشكل  العاطفة  إظهر/ي  العاطفة.  إظهار   
متعاطف/ة، وخصوصًا عندما تكون في حاجة لوضع اآلخرين في وضع مريح.

بأنك تصغي  • لتبين  للتو  إعادة صياغة. كرر/ي بشكل دوري بكلماتك الخاصة ما كنت قد سمعت   
وتفهم. 

 تقديم تغذية راجعة / االستجابة. قدم مالحظاتك المطلوبة إلكمال عملية التواصل. •
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3.1 تمرين 

 
 النشاط 3: التمرين التجريبي 

الوقت: 30 دقيقة 
الموضوع: التواصل الفعال 

األهداف: ممارسة التحدث واالستماع بوضوح وفعالية وقيمة لغة الجسد 
التنظيم: تقسيم المتدربين/ات على شكل أزواج 

المواد: سوف تحتاج 3 صور مختلفة ) انظر عينة صورة التواصل الفعال ـ يمكنك رسمها بنفسك( وبطاقات وأوراق وأقام 
كافية. قم بتوفير الصور وهذا سيوفر الوقت. 

تحذير: يحاول الناس دائمًا الغش، حاول عدم السماح لهم بذلك! 
الطلب من كل متدربين وضع كراسيهما الواحدة عكس اآلخرى بحيث تكون ظهورهما متقابلة، ال 

ذا كان من الممكن جعلهما يقفان وظهورهما متقابلة (  يستطيعان رؤية بعضهما، )واإ
	 قد يحتاج الميسر/ة إلى بضعة صفوف حتى تستطيع كل المجموعة القيام بالتمرين معًا.

	 يعطي الميسر/ة صورة للشخص األول من كل زوج )صورة التواصل الفعال(.
	 أما الشخص اآلخر )الثاني( من كل زوج فيعطى ورقة بيضاء بنفس الحجم ويطلب منه أن ال ينظر 

إلى صورة شريكه/ته، تحت أي ظرف من الظروف. 
	 يطلب الميسر/ة من الشخص األول وصف الصورة التي يحملها وذكر كل التفاصيل للشخص 

الثاني .
	 يطلب من الشخص الثاني رسم الصورة كما يصفها شريكه/ته له/ا. 

	 الوقت المتاح للمتدربين/ات 5 دقائق.
	 بعد 5 دقائق يمكن للمتدربين/ات أن ينظروا/ن في أوراق كل منهما.

	 يحاول الميسر/ة أن يعرف من ِمن المتدربين/ات وصف/ت واستمع/ت بشكل أفضل. 
	 بعد ذلك يتم عكس التمرين بإعطاء الشخص الثاني صورة جديدة واألول ورقة فارغة.
عطاء الرسم لواحد منهما.  ـ يطلب من المتدربين اآلن الجلوس في مواجهة بعضهما واإ

	 أعطهم ما يصل إلى 5 دقائق. 
	 وبنفس الطريقة يطلب منهما عدم النظر إلى الصورة ولكن يجب أن يصفا ويرسما كما حدث بالمرة السابقة عن 

طريق الوصف. 
وينبغي أن يكون الرسم هذه المرة أفضل بكثير من المرة األولى، ألنه اآلن يمكن استخدام واالستعانة بتعابير 

الوجه ولغة الجسد. 
يوضح هذا التمرين أهمية مهارة االستماع وفعالية الشرح والتوضيح بطريقة ممتعة.

ملخص 

مهارات التواصل الفعال ضرورية لأفراد والمنظمات لتحقيق أهدافها.

ــر والمجتمــع  ــن بشــكل أفضــل مــع كل مــن الجماهي ــوا متواصلي ــق هــدف أن يكون ــى تحقي ــع ســوف يســعى إل  إن الجمي
ــي ومــع الزمــالء ســواء أقرانهــم ومرؤوســيهم أو رؤوســائهم. المحل
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3.1 التواصل داخل المنظمة

يشــرح الميســر/ة أهميــة خلــق بيئــة تواصــل جيــدة داخــل المنظمــة. يحتــاج النــاس إلــى القنــوات الرســمية وغيــر الرســمية 
للتواصــل داخــل منظماتهــم. يتطلــب أن يكونــوا قادريــن علــى التواصــل مــع الرؤســاء والمرؤوســين علــى حــد ســواء 
وبطريقــة مريحــة وواثقــة. يوجــه الميســر/ة ســؤال للمتدربيــن/ات كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل اإلشــارة إلــى النقــاط 

التاليــة أدنــاه لالسترشــاد بهــا. 
أسألهم كيف تتواصل منظماتهم؟ هل لديهم هذه الهيكلية؟ 

أسألهم مالذي من شأنه أن يساعد منظماتهم على التواصل بشكل أفضل )بين الموظفين(
أسألهم ما يمكنهم القيام به للمساهمة في تحسين التواصل

ما يصل إلى 10 دقائق

تتضمن استراتيجية التواصل الداخلية مايلي: 
اجتماعات منضبطة ومنتظمة مع خطط متابعة. •
تقرير اإلدارة للموظفين. •
فقرات األجندة مرنة تسمح بطرح قضايا أوسع.  •
االجتماعات الفردية.  •
التواصل الداخلي في كل األوقات يسمح بالمراجعة السليمة وفرص لحلول المشاكل المطروحة  •
نظام لطرح أو رفع التقارير بشأن القضايا الحساسة. •

3.2 التواصل مع المانحين والشركاء 

التواصل الجيد مع الجهات المانحة أمر بالغ األهمية. تقوم معظم الجهات والمنظمات المانحة التي 
تنظر في طلبات التمويل أو غيرها من المنظمات التي تبحث عن الشركاء، بمراجعة سجالت ومحفوظات 
التواصل واالتصاالت الموجود لدى المنظمة التي تقدمت في طلب التمويل، والتقييم يقوم على أساس 
األمور  فمن  آخرين.  مانحين  تجربة  خالل  من  أو  المنح  طلبات  تقدم  التي  الجهة  مع  الخاصة  تجربتهم 

المهمة والحيوية أن تكون التقارير واضحة ومنتظمة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والشفافية.
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 وضــح أن هــذا الموضــوع تــم تغطيتــه فــي مــكان آخــر فمــن المهــم جــدًا أن نذكــره هنــا أيضــًا. دائمــًا مــا تشــتكي الجهــات 
المانحــة والشــركاء بضعــف التواصــل مــن المنظمــات الشــريكة وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى أن تفقــد المنظمــات غيــر الحكوميــة 

فــرص التمويــل.

 اطلــب مــن المجموعــة مناقشــة الســبب وراء أهميــة التواصــل مــع المانحيــن والشــركاء؟ مــا الــذي يمكنهــم فعلــه بشــكل جيــد 
ومــا الــذي يمكــن عملــه علــى نحــو أفضــل؟

 أسال ما التغيير المقترح منهم/ن الذي يمكن أن يحسن التواصل مع شركائهم المانحين \ الشركاء؟ 

مالحظة النقاط أدناه.

5 دقائق

يجب أن تكون هناك استراتيجية لمثل هذا التواصل •
ووجود تعليمات واضحة فيما يتعلق بمن وكيف ومتى، سوف يكون مسؤول عن ذلك داخل المنظمة. •
ال ينبغي أن تكون المسؤولية فقط في أيدي الرئيس/ة. •

4. أسئلة للتقييم الذاتي

يمكن أخذ هذه األسئلة للبيت والتفكير بها كواجب بيتي 

ما متطلبات التواصل الفعال؟  •
تحديد العوامل التي تعيق التواصل الفعال بينك وبين زمالئك والمرؤوسين والرؤساء وأفراد المجتمع.  •
ما الذي يمكنك القيام به لضمان تطبيق مهارات االستماع على نحو فعال؟  •
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التواصل الفعال 

مالحظات للمدربين
مقدمة 

التواصل الجيد هو أمر ضروري للمنظمات الناجحة والفعالة والسليمة. هو أيضًا يمثل القلب النابض 
في كيفية توصيل المنظمة لرسالتها إلى الجمهور أو أوالئك الذين تسعى المنظمة للتأثير عليهم. في كثير 
من األحيان تبدأ المشاكل داخل المنظمات من خالل التواصل الضعيف أو غير الفعال بين الموظفين أو 
بين الموظفين واإلدارة أو بين الموظفين والجهات العليا. عندما يكون التواصل سيء يمكن بسهولة أن 
إيجابية،  بيئة عمل  الثقة، ويخلق  الجيد ُيحسن  التواصل  التفاعل.  العالقات والقدرة على  بتهديم  يسبب 

ويساعد على تحسين صورة المنظمة وفاعليتها.. 

ليس من الصعب التواصل بشكل فعال وهو ال يتطلب أكثر من قيادة وسياسة واضحة، والوعي منك/ِك 
ومن اآلخرين، والممارسة الجيدة واالحترام المتبادل. في هذه الجلسة سوف ننظر في المهارات األساسية 

التي تشكل أساس التواصل داخل المنظمات وبينها وبين الجماعات المستهدفة. 

1. أنواع مختلفة من التواصل
ال يتم التواصل فقط عن طريق الكلمات، ولكن الطريقة التي نتحدث بها عن األشياء وطريقة سماعها 
)االنصات( والرسائل التي تصاحب الكلمات. يتواصل الناس بطرق مختلفة. ويمكن تقسيمها إلى طرق 
تواصل لفظية وغير لفظية. يعرف الناس عمومًا ما هي هذه الطرق، وينبغي عليهم أن يكونوا قادرين على 

إعطاء األمثلة.

 يشير التواصل اللفظي إلى الكلمات والنبرة واللغة التي يستخدمها الناس. هو يعمل بشكل وثيق مع 
التواصل غير اللفظي الذي يشير إلى تعبيرات الوجه واالستجابات الجسدية والخصائص المختلفة من 

االنصات. هذه األشكال غير اللفظية للتواصل تعطي رسائل مهمة للشخص الذي تتفاعل معه. 

2. جو التواصل
 يحدث التواصل دائمًا في ظل ظروف معينة. فالتواصل يحدث في كل مكان، في المكتب أو خارجه، 
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ويحدث التواصل في حاالت الضغط أو التوتر مثل اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، في مجموعات 
كبيرة أو صغيرة، أو مع محاورين سهلين أو عدائيين. لطبيعة هذه الظروف تأثير واضح على عملية التواصل. 

ويمكن أن يكون لهذه الظروف تأثيرات عديدة قد تكون ضارة أو مشجعة وأحيانًا حيادية. 

هناك أيضًا الفضاء الذي ينشأ من خالل تواصل الطرفين. سيكون هذا مهم جدًا في تحديد نجاح أو 
الصوت.  ونبرة  الكلمات  عن  فضاًل  الجسد  لغة  خالل  من  الفضاء  هذا  خلق  يتم  حيث  التواصل.  فشل 
الممكن  من  الوقت  بنفس  كبير،  حد  إلى  االجتماع  طبيعة  الميسر  أو  الجلسة  رئيس  ونبرة  لهجة  فتحدد 

تخطيطه وإدارته، ووضع استراتيجيات للتعامل مع المقاطعات غير المخطط لها وغير المرغوب فيها. 
2.1 ما الذي يخلق جو التواصل المثالي؟ 

من أجل خلق الوضع المثالي للتواصل عليك أن تنقل المشاعر التالية:   ـ  
الدفء والتعاطف والثقة والقبول ووضوح الهدف والتعاون والدعم واإلخالص واالحترام والشمولية   ـ  

والمساواة. 
عندما ال تتوفر هذه األمور، سوف يكون من الصعب التواصل.   ـ  

2.2 التواصل داخل المنظمة 

تحتاج إلى أن يكون لديك استراتيجية للتواصل الداخلي ضمن المنظمة. وينبغي أن تكون هذه العمليات 
واضحة ومنتظمة ضمن بناء وهيكلية المنظمة بحيث يعرف كل موظف من الموظفين كيف ومتى يمكن 
أن تثار القضايا. االجتماعات المنتظمة هي إحدى تلك العمليات. ينبغي تنظيمها بحيث يمكن التعامل مع 
األمور بسرعة وكفاءة مع خطة متابعة واضحة. ينبغي أيضًا أن تكون هناك فرصة لألفراد إلثارة قضايا معينة، 
هذا قد يكون ضمن هذه االجتماعات، أما إذا كانت أكثر حساسية فيمكن أن تثار ضمن اجتماعات أصغر 
أساس  الموظفين/ات على  منتظم مع جميع  بشكل  التواصل  المدراء  يتعين على  »اجتماعات خاصة«. 
فردي وتشجيع التواصل من طرف الموظفين/ات. هذا يمكن أن يكون من خالل اجتماعات مرتبة، كما 

هو الحال في اجتماعات التقييم، وكذلك االجتماعات غير الرسمية حول المنظمة. 

عامة  بصورة  التنظيمية  والمسائل  أنشطتهم/ن  عن  الموظفين/ات  إبالغ  ضمان  المدراء  على  يجب 
ويجب على الموظفين/ات تقديم تقارير عن أنشطتهم/ن إلى باقي الزمالء/يات. 

2.3 التواصل مع المانحين والشركاء 

ما  دائمًا  أيضًا.  هنا  نذكره  أن  جدًا  المهم  فمن  آخر  مكان  في  تغطيته  تم  الموضوع  هذا  أن  حين  في 
تشتكي الجهات المانحة، بضعف التواصل من قبل المنظمات الشريكة وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تفقد 

المنظمات غير الحكومية فرص التمويل.

التواصل الجيد مع الجهات المانحة أمر بالغ األهمية. تقوم معظم الجهات والمنظمات المانحة التي 
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تنظر في طلبات التمويل أو غيرها من المنظمات التي تبحث عن الشركاء، بمراجعة سجالت ومحفوظات 
التواصل واالتصاالت الموجود لدى المنظمة التي تقدمت في طلب التمويل، والتقييم يقوم على أساس 
األمور  فمن  آخرين.  مانحين  تجربة  خالل  من  أو  المنح  طلبات  تقدم  التي  الجهة  مع  الخاصة  تجربتهم 
يجب  والشفافية.  الصدق  من  عالية  بدرجة  تتمتع  ومنتظمة  واضحة  التقارير  تكون  أن  والحيوية  المهمة 
ومتى  وكيف  من  بتحديد  يتعلق  فيما  واضحة  وتعليمات  التواصل  هذا  لمثل  استراتيجية  هناك  يكون  أن 
والمسؤوليات المترتبة على ذلك داخل المنظمة. ال ينبغي أن تكون بالضرورة فقط في يد رئيس المنظمة.

2.4 ما المواقف التي تخلق جو التواصل السلبي؟

القمعية  المرئي والطريقة  التحيز والشك  بالتواصل، منها:  السلبية أن تضر  العوامل  يمكن للعديد من 
واألنانية وعدم االكتراث والعدوانية والمواقف التي تفتقر لالحترام والثقة المفرطة واالفتقار إلى التعاطف 

وعدم االصغاء. معظم هذه الصفات تعيق تنمية وتطوير األفراد على الصعيد المهني والشخصي.. 

طبيعة  لضبط  خاص  بشكل  حذرين  يكونوا  أن  والميسرين/ات  الجلسة  مدراء/مديرات  على  يجب 
اللهجة وضمان إعطاء الجميع فرصة للتحدث واالستماع إليه. 

2.5 التشويه والتحريف في إرسال وتلقي الرسائل: 

التواصل بين المرسل والمتلقي في موقف معين وكما  التي يمكن أن تعيق  هناك العديد من العوامل 
مبين ادناه: 

المرسل: 
 عدم الوضوح حول ما تريد/ين قوله.  •
 عدم النظر إلى الشخص الذي تتحدث/ين إليه.  •
 فرض أفكارك الخاصة دون األخذ بنظر االعتبار أفكار الشخص اآلخر.  •
 تعقيد ما تقوله من خالل إعطاء الكثير من التفاصيل، وذلك باستخدام كلمات ال يفهمها اآلخرين.  •
 عدم التكلم بوضوح )نطق الكلمات ومخارج الحروف، نبرة الصوت(. •
 عدم التفكير في مشاعر الشخص اآلخر. •
 عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين للحديث عن شيء ما. •
 الغموض وعدم إعطاء أمثلة ملموسة والتي تساعد على توضيح ما تقوله وما تسال عنه، عدم الصدق  •

والتظاهر أو المبالغة.
 التحدث كثيرًا، ليس لدى الشخص اآلخر فرصة للتعليق أو طرح األسئلة.  •
 الكالم المهين والسخرية والهجوم أو ازعاج الشخص الذي تتحدث إليه. •
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 االعتقاد بأن الشخص اآلخر يفهم نفس الشيء الذي أنت تفهمه.  •
 ال يوجد تتطابق بين كالمك وفهمك للموضوع.  •
 عدم تلخيص من وقت آلخر وعدم التحقق من أن الشخص اآلخر قد فهم ماقلته.  •
 التحدث بصوت رتيب وممل، بدالً من تنويع النبرة والوتيرة.  •
 التحدث بدون تفاعل وبدون مشاعر بأسلوب ينأى عن المستمع/ة، بحيث تبدو أنك غير مكترث. •
 تجاهل عالمات االرتباك واالستياء أو عدم االهتمام لدى الشخص الذي تتحدث معه. •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل أثناء الحديث مع شخص آخر. •

 يجب تجنب هذه المشاكل من خالل اتخاذ الموقف »الصحيح« والتخطيط الجيد، والتفكير ما هي 
أهدافك عند التحضير لعقد أي اجتماع أو وضع مخطط لتبادل اآلراء والمعلومات. من الضروري معرفة 
النقاط التي ترغب في الحديث عنها والرسائل المتعلقة بها وماذا تريد أن تحصل من االجتماع / المناقشة 

)المخرجات(. 

المتلقي: 
 سماع فقط ما تريد أن تسمعه.  •
 قراءة الدوافع أو المعاني في الرسائل.  •
 إظهار عدم االحترام.  •
 مقاطعة المتحدث إلعطاء وجهات نظرك، وبالتالي قطع مجرى الحديث. •
 عدم النظر إلى المتحدث أو تظهر الشعور بالملل. •
 التركيز على األفكار والمشاعر الخاصة بك فقط. •
 السماح للخبرة السابقة للشخص بأن تسيطر عليك. •
 السماح بحصول التحيز. •
 البحث عن نقاط الجدال، بدالً من نقاط االتفاق.  •
 تغيير الموضوع.  •
 التململ أو تشتيت المتكلم.  •
 ال يمكن التأكيد إذا كنت قد سمعت بشكل صحيح، أو تبين بأنك كنت تستمع، على سبيل المثال عن  •

طريق اإليماءات بالرأس، والميالن إلى األمام، الخ. 
 عدم فهم الرسائل، وعدم طرح األسئلة لتوضيح سوء الفهم، الخ.  •
 الرد على الهاتف أو قراءة الرسائل.  •
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2.6 اإلصغاء أو االستماع الفعال

الجيد ال يستخلص ويستفيد فقط من  المستمع  التواصل.  االستماع أو اإلصغاء هو جزء أساسي من 
يعطي  والذي  قبل،  من  عنها  وتحدثنا  سبق  التي  إيجابية  أجواء  خلق  على  يساعد  أيضًا  ولكن  المناقشة، 
الفرصة لالستفادة من خبرات اآلخرين. فاالستماع يساعد على محاولة وضع نفسك في موقف الشخص 

اآلخر أو موقف الناس اآلخرين. 

وفيما يلي اقتراحات لبعض التقنيات التي يمكن أن تستخدمها: 
 توضيح الكلمات أو األفكار غير المفهومة والتي قد تؤدي إلى سوء فهم.  •
 اسأل أسئلة محفزة وذات نهاية مفتوحة، التي تتطلب أكثر من مجرد جواب بـ»نعم« أو »ال«، تطلب  •

من الناس أن يشرحوا لماذا وكيف. 
إظهار المحتوى. تشجيع المتكلم التواصل بالعين، والوقوف في حالة تأهب، والتشجيع اللفظي مثل  •

»أرى ذلك«، »نعم«، وغيرها. تكرار الكلمات القليلة األخيرة بين الحين واآلخر للشخص المتحدث 
يساعد أيضًا. لخص بإيجاز من خالل تسليط الضوء على ما انتهى به المتكلم لتوه لمواجهة سوء فهم 

محتمل.
مستمع/ة  • أنك  إلثبات  المختلفة  المواقف  مع  يتالئم  بشكل  العاطفة  إظهر/ي  العاطفة.  إظهار 

متعاطف/ة، وخصوصًا عندما تكون في حاجة لوضع اآلخرين في وضع مريح. 
بانك تصغي  • لتبين  للتو  قد سمعت  ما كنت  الخاصة  بكلماتك  بشكل دوري  إعادة صياغة. كرر/ي 

وتفهم.
 تقديم تغذية راجعة / االستجابة. قدم مالحظاتك المطلوبة إلكمال عملية التواصل.  •

تفاصيل اإلرشادات موجودة في مخطط التدريب. هذه المالحظات هي للمدربين/ات وقد وضعت 
في خانات. علينا دائمًا أن نتذكر أن عملية التعلم تتم عبر أسلوب تفاعلي، وتبدأ الجلسات دائمًا من خالل 

إعطاء عنوان ودعوة المجموعة إلعطاء تعريفاتها وتصوراتها حول الموضوع. 
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تدريب المدربين الثاني

الوحدة رقم 1: إدراك التغييرات االجتماعية والسلوكية في المجتمع: المواقف واإلجحاف والقصص 
الشخصية.

المواد: بطاقة التعريف.

الوقت: 90 دقيقة. 

اإلجراءات:
قم بإدراج عدد قليل من المجموعات العرقية الرئيسية في العراق. قم بكتابة اسم كل مجموعة على  ـ 1

بطاقة تعريف ملونة منفصلة.
قم بتقسيم المجموعة إلى عدد من المجموعات العرقية. إذا كان هناك 7 مجموعات عرقية، قم بعد  ـ 2

عرقية  مجموعة  إلى  مجموعة  كل  بتحديد  قم  مجموعات.   7 إلى  المشاركين  مجموع  بتقسيم  ذلك 
واحدة.

يفترض من كل مجموعة كتابة تصور مشترك )اإليجابي والسلبي(، بشكل عام، عن مجموعة ثيتا. من  ـ 3
الممكن أن يحوي على عبارات مثل )العمل الشاق، كسول، المال الذهن، المتغطرس الخ(. يتمتع 
المشاركون بحرية ِكتابة أي شِئ الذي يتحدث حول الناس بصورة عامة. يتوجب أن تكون كل كلمة / 

أو عبارة مكتوبُة في بطاقة تعريف واحدة وبنفس األلوان الموجودة في المجموعات العرقية.
عندما تمضي 10 دقائق، أطلب منهم أن يقوموا بتخطيط البطاقات في خط مستقيم على األرض أسفل  ـ 4

العنوان.
ثم اختر وبطريقة عشوائية مجموعة واحدة وأقرأ كل عبارة مكتوبة فيها. اجعل المناقشة خفيفة وسهلة.  ـ 5

إيجابية  اختر عبارة  ثم   .» المجموعة  لهذه  العبارة فقط صحيحة  أن هذه  »هل  إسئل  البطاقة  بعد كل 
واحدة أو أثنين، وأكثر من عبارة سلبية واحدة. 

بأن كل  ـ 6 الجميع على فكرِة  الوقت سيحصل  التمرين... وفي هذا  التالية وكرر  المجموعِة  إلى  انتقل 
عبارة التنطبق فقط لمجموعة واحدة. 

استغرق من الوقت حوالي 15 ـ 20 دقيقة لهذا الغرض. وقد يقوم الناس بإضافة تصورات أخرى والتي  ـ 7
قد تم استبعادها عند مناقشتها.
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ردود الفعل )النتائج(: 

السؤال رقم 1: كيف كان شعورك عندما كتبت شيئًا سلبيًا عن مجتمعك؟ يرجى توضيح ما إذا كان هذا

السؤال رقم 2: في نهاية التمرين ما الشيء الذي تعلمته وأدركته؟

استخالص المعلومات:
يعتمد السلوك الجيد والسيئ على شخصية الفرد وتنشئته. يمكن أن تكون البيئة التي نعيش فيها أيضًا  ـ 1

عنصرًا مؤثرًا في ذلك.
ال أحد يولد بهذه الصفات على أساس إنتمائه العرقي.  ـ 2
يمكن للمرء أن يجد هذه الخصائص في أي شخص ما. هناك الكثير من الصفات التي يمكن أن تعود  ـ 3

إلى أي شخص بشكل أساسي بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطبقة التي انحدروا منها.
بينما تميل المجموعة إلى إمتاِلك المفهوم الشائع العام، فباإلمكان كسره بسهولة وذلك بالبرهنة على  ـ 4

أن البعض من هذه المجموعة مختلف ولربما له ميزاُت َتعود فرضًا إلى مجموعة أخرى.
الملخص:

فمن المهم كسر الخرافة التي تقول بأن سلوكنا هو سمة وراثية. إن جميع السلوكيات تأتي بالتعلم.  ـ 1
تأتي أيضًا مع  ـ 2 بأننا جميعًا عبارة عن حالة ترى وتفكر بطريقة معينة وبالتالي قد  المهم أن ندرك  من 

بعض اإلجحاف الذي تعلمناه على مر الزمن.
اإلدراك هو عبارة عن طريق واحد للتحقق من النفس كخطوة أولى نحو التغيير السلوكي. ـ 3
نحو  ـ 4 السلوكيات  تلك  تذهب  أن  يتوجب  كان  إذا  ما  يقرروا  َأن  األفراد  على  يتوجب  وباإلدراِك، 

»اإلنقراِض« وهو ما يعني ببساطة أن اآلخرين يتجاهلون سلوك محدد وسلوك معين.
وهناك وسيلة أخرى وهي »إعادة التوجيه«، والتي هي عبارة عن وسيلة إلعادة توجيه تركيزالفرد سواء  ـ 5

كان رجل أو إمرأة لالنخراط في النشاط المفضل الذي يتطلب ذلك الشخص الكامل؛ بدنيًا وفكريًا.
عندما َنعطي رد فعل إيجابي، والذي يمكن َأن يُكون عبارة عن رسائَل تذكير بالنتائِج اإليجابيِة إذا ما  ـ 6

أراد الفرد اإلنخراط في النشاط المطلوب.
في  ـ 7 اإلنسان  حقوق  مسألة  على  نشجع  َأن  نستطيع  خاللها  من  التي  األساسية  الخطوات  هي  هذه 

المجتمع َأو التدريب األساسِي.
يتوجب استخدام باور بوينت لتوضيح النقاط المذكورة أعاله. ـ 8

 http://tcle.org :الرابط )الموقع(على شبكة اإلنترنت 
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المواد: بطاقات التعريف، ورقة جزار

الوقت: 90 دقيقة 

اإلجراءات:
قم بتقسيم المجموعة إلى 5 مجاميع. ـ 1
ـ  10 أسوء سلوكيات بصورعامة، في العراق والتي كانت تشكل عائقًا  ـ 2 اطلب من كل مجموعة باإلتيان ب

كبيرا للتقدم من أجل التغيير في العراق. 
ما السلوكيات، التي يفكربها المرء، والتي ينبغي تغييرها أو تعديلها. من الممكن أن تكون أي صفة  ـ 3

ما على اإلطالق. على سبيل المثال الخوف، والطمع، واألنانية، العنصرية، والتعصب األعمى الخ، 
والتي تخضع لها المرأة. يتوجب كتابتها في بطاقات التعريف.

أطلب من كل مجموعة تقديم والصاق البطاقات على لوحة. ـ 4
القائمة  ـ 5 وتوضيح  لمناقشة  العامة  الجلسة  من  اطلب  ذلك،  بتقديم  المجموعات  جميع  تقوم  عندما 

الموحدة األكثر أهمية والتي تتكون من 10 سلوكيات والتي تحتاج إلى تغيير بحسب اعتقادهم.
وسيؤدي هذا إلى الكثير ِمن الجدل والنقاش. وسيحاول المسّهل للوصول إلى إتفاق وذلك من خالل  ـ 6

مساعدة العملية التي لها عالقة بالنقاِط المماثلِة الخ. 
ردود األفعال )النتائج(:

ـ  10 سلوكيات في المجتمِع، في إعاقة  السؤال رقم 1: إلى أي مدى تبلغ خطورة هذه القائمة، ذات ال
عملية النمو والتقدم في العراق؟ 

)يسمح به للُمناقشة في الجلسة لمدة10 ـ 15 دقيقة(
السؤال رقم 2: ما ذا يتوجب علينا فعله نحن كمنظمات غير حكومية في العراق للعمل وَتْغيير َأو َتعديل 

هذه السلوكيات واألنماط بشكل فعال.
مؤكد  وبشكل  َيعتقدوَن  تجعلهم  والتي  ملموستين  فكرتين  وَاقترَح  المجموعاِت  نفس  في  )أمكث 
بأنهما سيحدثان تغيير فعال خالل َسنَة واحدة من َتغيير بعض السلوكيات المدرجة. إمنح المجموعَة مدة 

15 دقائق للُمنَاَقَشة. ثم اْطلب من ُكل مجموعة َتقديم أفضل فكرة. (
استخالص المعلومات:

ال يوجد مجتمَع مثالي. كلنا نمتلك عادات بالية سببها مجتمعنا، أوعوامل عائلية أو تأريخية ـ سياسية  ـ 1
والتي تلحق بمجتمعاتِنا.

َنحن نحتاج إلدراك السلوِك الذي يكون إرتدادي )بشكل عام( وله ميزات إيجابية جيدة أيضًا التي  ـ 2
يمكن تسخيرها.
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نحتاج إلى اجراء ُمنَاَقَشة على مستوى كبير وذلك لُرؤية ما وراء العالم الصغير للمجتمع الذي عادة  ـ 3
مانكون أكثر ألفة َمعه.

الملخص:
إنظر إلى القائمة وأعد تأكيد اإلعتِراف المؤلم لما هو غير جميل جدًا ضمن مجتمعنا. ـ 1
أعد التأكيد أنه اليوجد مجتمع ساكن جامد على اإلطالق طوال الوقت. لقد تم إحداث هذا التغيير  ـ 2

منذ وقت سحيق.
انه ليس من المخطط له العمل سوية َمع مساهمين مختلفيِن وذلك للعمل من خالل بعض هذه الموانِع  ـ 3

التي َتبقينا حيث نكون.
نحتاج أيضًا إلى االعتراف بأن بعض التغيير حّساس جدًا بحيث يبدو وكأنه مقيد بالديِن َأو بالممارساِت  ـ 4

الثقافية المترسخة في كل من الرجل والمرأة.
ننجزه بوقت قريب، والعمل مع اآلخرين  ـ 5 أن  بالتغيير في مكان ما، وأنه من الضروري  للَبدء  َنحتاج 

لتحقيق هذا التغييِر.

الرابط )الموقع(على شبكة اإلنترنت: 

 )Attitude Change( تغيير الموقف

http://psychology.uchicago.edu/people/faculty/cacioppo/jtcreprints/cpc94.pdf
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تدريب المدربين/ات الثاني

الوحدة رقم 1: إدراك التغييرات االجتماعية والسلوكية في المجتمع: المواقف واإلجحاف والقصص 
الشخصية

المواد: بطاقة التعريف

الوقت: 90 دقيقة 

اإلجراءات:
قم/قومي بإدراج عدد قليل من المجموعات العرقية الرئيسية في العراق. قم بكتابة اسم كل مجموعة  ـ 1

على بطاقة تعريف ملونة منفصلة.
قم/قومي بتقسيم المجموعة إلى عدد من المجموعات العرقية. إذا كان هناك 7 مجموعات عرقية،  ـ 2

7 مجموعات. قم/قومي بتحديد كل مجموعة  قم/قومي بعد ذلك بتقسيم مجموع المشاركين إلى 
إلى مجموعة عرقية واحدة.

يفترض من كل مجموعة كتابة تصور مشترك )اإليجابي والسلبي(، بشكل عام، عن مجموعة ثيتا. من  ـ 3
الممكن أن يحوي على عبارات مثل )العمل الشاق، كسول، المال الذهن، المتغطرس الخ(. يتمتع 
المشاركون بحرية ِكتابة أي شِئ الذي يتحدث حول الناس بصورة عامة. يتوجب أن تكون كل كلمة / 

أو عبارة مكتوبة في بطاقة تعريف واحدة وبنفس األلوان الموجودة في المجموعات العرقية.
البطاقات في خط مستقيم على  ـ 4 10 دقائق، اطلب/ي منهم/ن أن يقوموا/ن بتخطيط  عندما تمضي 

األرض أسفل العنوان.
ثم اختر/اختاري وبطريقة عشوائية مجموعة واحدة وأقرأ/ي كل عبارة مكتوبة فيها. اجعل المناقشة  ـ 5

العبارة فقط صحيحة لهذه المجموعة«. ثم اختر  »هل أن هذه  البطاقة إسئل  خفيفة وسهلَة. بعد كل 
عبارة إيجابية واحدة أو أثنين، وأكثر من عبارة سلبية واحدة. 

بأن كل  ـ 6 الجميع على فكرِة  الوقت سيحصل  التمرين... وفي هذا  التالية وكرر  المجموعِة  إلى  انتقل 
عبارة التنطبق فقط لمجموعة واحدة. 

استغرق من الوقت حوالي 15 ـ 20 دقيقة لهذا الغرض. وقد يقوم الناس بإضافة تصورات أخرى والتي  ـ 7
قد تم استبعادها عند مناقشتها.
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ردود الفعل )النتائج(: 

السؤال رقم 1: كيف كان شعورك عندما كتبت شيئًا سلبيًا عن مجتمعك؟ يرجى التوضيح.

السؤال رقم 2: في نهاية التمرين ما الشيء الذي تعلمته وأدركته؟

استخالص المعلومات:
يعتمد السلوك الجيد والسيئ على شخصية الفرد وتنشئته. يمكن أن تكون البيئة التي نعيش فيها أيضًا  ـ 1

عنصرًا مؤثرًا في ذلك.
ال أحد يولد بهذه الصفات على أساس إنتمائه العرقي.  ـ 2
يمكن للمرء أن يجد هذه الخصائص في أي شخص ما. هناك الكثير من الصفات التي يمكن أن تعود  ـ 3

إلى أي شخص بشكل أساسي بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطبقة التي انحدروا منها.
بينما تميل المجموعة إلى إمتاِلك المفهوم الشائع العام، فباإلمكان كسره بسهولة وذلك بالبرهنة على  ـ 4

أن البعض من هذه المجموعة مختلف ولربما له ميزات َتعود فرضًا إلى مجموعة أخرى.

الملخص:
من المهم كسر الخرافة التي تقول بأن سلوكنا هو سمة وراثية. إن جميع السلوكيات تأتي بالتعلم.  ـ 1
تأتي أيضًا مع  ـ 2 بأننا جميعًا عبارة عن حالة ترى وتفكر بطريقة معينة وبالتالي قد  المهم أن ندرك  من 

بعض اإلجحاف الذي تعلمناه على مر الزمن.
اإلدراك هو عبارة عن طريق واحد للتحقق من النفس كخطوة أولى نحو التغيير السلوكي. ـ 3
نحو  ـ 4 السلوكيات  تلك  تذهب  أن  يتوجب  كان  إذا  ما  يقرروا/ن  َأن  األفراد  على  يتوجب  وباإلدراِك، 

»اإلنقراِض« وهو ما يعني ببساطة أن اآلخرين يتجاهلون/ن سلوك محدد وسلوك معين.
وهناك وسيلة أخرى وهي »إعادة التوجيه«، والتي هي عبارة عن وسيلة إلعادة توجيه تركيزالفرد سواء  ـ 5

كان رجل أو إمرأة لالنخراط في النشاط المفضل الذي يتطلب ذلك الشخص الكامل؛ بدنيا وفكريَا.
عندما َنعطي رد فعل إيجابي، والذي يمكن َأن يُكون عبارة عن رسائل تذكير بالنتائِج اإليجابيِة إذا ما  ـ 6

أراد الفرد اإلنخراط في النشاط المطلوب.
في  ـ 7 اإلنسان  حقوق  مسألة  على  نشجع  َأن  نستطيع  خاللها  من  التي  األساسية  الخطوات  هي  هذه 

المجتمع َأو التدريب األساسِي.
يتوجب استخدام باور بوينت لتوضيح النقاط المذكورة أعاله. ـ 8

http://tcle.org :الرابط )الموقع(على شبكة اإلنترنت

http://tcle.org
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الوحدة رقم 2: العمل مع الناس: تغيير األنماط السلوكية

المواد: بطاقات التعريف، ورقة جزار

الوقت: 90 دقيقة 

اإلجراءات:
قم بتقسيم المجموعة إلى 5 مجاميع. ـ 1
طلب من كل مجموعة باإلتيان بــ 10 أسوء سلوكيات بصورعامة، في العراق والتي كانت تشكل عائقًا  ـ 2

كبيرا للتقدم من أجل التغيير في العراق. 
ما السلوكيات، التي يفكربها المرء، والتي ينبغي تغييرها أو تعديلها. من الممكن أن تكون أي صفة  ـ 3

ما على اإلطالق. على سبيل المثال الخوف، والطمع، واألنانية، العنصرية، والتعصب األعمى الخ، 
والتي تخضع لها المرأة. يتوجب كتابتها في بطاقات التعريف.

اطلب من كل مجموعة تقديم وإلصاق البطاقات على لوحة. ـ 4
القائمة  ـ 5 وتوضيح  لمناقشة  العامة  الجلسة  من  اطلب  ذلك،  بتقديم  المجموعات  جميع  تقوم  عندما 

الموحدة األكثر أهمية والتي تتكون من 10 سلوكيات والتي تحتاج إلى تغيير بحسب إعتقادهم.
من  ـ 6 إتفاق وذلك  إلى  للوصول  الميسر/ة  والنقاش. وسيحاول  الجدل  ِمن  الكثير  إلى  وسيؤدي هذا 

خالل مساعدة العملية التي لها عالقة بالنقاِط المماثلِة الخ. 

ردود األفعال )النتائج(:

السؤال رقم 1: إلى أي مدى تبلغ خطورة هذه القائمة، ذات الـ 10 سلوكيات في المجتمِع، في إعاقة 
عملية النمو والتقدم في العراق؟ 

)يسمح به للمناقشة في الجلسة لمدة10 ـ 15 دقيقة(

السؤال رقم 2: ماذا يتوجب علينا فعله نحن كمنظمات غير حكومية في العراق للعمل وَتْغيير َأو َتعديل 
هذه السلوكيات واألنماط بشكل فعال.

َيعتقدوَن/ن  تجعلهم/ن  والتي  ملموستين  فكرتين  وَاقترَح/ي  المجموعاِت  نفس  في  )أمكث/ي 
وبشكل مؤكد بأنهما سيحدثان تغيير فعال خالل َسنَة واحدة من َتغيير بعض السلوكيات المدرجة. إمنح 

المجموعَة مدة 15 دقائق للُمنَاَقَشة. ثم أْطلب من ُكل مجموعة َتقديم أفضل فكرة. (

استخالص المعلومات:
ال يوجد مجتمع مثالي. كلنا نمتلك عادات بالية سببها مجتمعنا، أوعوامل عائلية أو تأريخية ـ سياسية  ـ 1

والتي تلحق بمجتمعاتِنا.
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َنحن نحتاج إلدراك السلوِك الذي يكون إرتدادي )بشكل عام( وله ميزات إيجابية جيدة أيضًا التي  ـ 2
يمكن تسخيرها.

نحتاج إلى اجراء ُمنَاَقَشة على مستوى كبير وذلك لُرؤية ما وراء العالم الصغير للمجتمع الذي عادة ما  ـ 3
نكون أكثر ألفة معه.

الملخص: 
انظر إلى القائمة واعد تأكيد اإلعتِراف المؤلم لما هو غير جميل جدًا ضمن مجتمعنا. ـ 1
اعد التأكيد بأنه اليوجد مجتمع ساكن جامد على اإلطالق طوال الوقت. لقد تم إحداث هذا التغيير  ـ 2

منذ وقت سحيق.
إنه ليس من المخطط له العمل سوية َمع مساهمين/ات مختلفيِن/ات وذلك للعمل من خالل بعض  ـ 3

هذه الموانِع التي َتبقينا حيث نكون.
نحتاج أيضًا إلى االعتراف بأن بعض التغيير حّساس جدًا بحيث يبدو وكأنه مقيد بالممارساِت الثقافية  ـ 4

المترسخة في كل من الرجل والمرأة.
ننجزه بوقت قريب، والعمل مع اآلخرين  ـ 5 أن  بالتغيير في مكان ما، وأنه من الضروري  للَبدء  َنحتاج 

لتحقيق هذا التغييِر.

الرابط )الموقع(على شبكة اإلنترنت: 

 )Attitude Change( تغيير الموقف

الوحدة 3: القيادة في فريق )1.5 ساعة(
المواد: لوحات رسم بياني، لباد، أقالم تأشير، عصابات عيون، نسخ من دراسة الحالة.

الجزء أ: السير بثقة.

الزمن: 35 دقيقة.
اإلجراءات:

اطلب من المشاركين االنقسام إلى مجاميع تتكون كل منها من 6 أعضاء. •
اطلب من كل مجموعة اختيار قائد. •
بصرف النظر عن القائد، وّجه تعليمات إلى األعضاء اآلخرين ليعصبوا عيونهم. •
ر المجموعة واجبًا محددًا للقائد. يمكن أن يكون الواجب إما إيجاد شيء محدد سلفًا أو  • يعطي ُمَيسِّ

إكمال واجب ما، مثل غسل الصحون إلخ. ويجب أن يكون مثيرًا للتحدي نوعًا ما.
القائد المبصر لقيادة األشخاص معصوبي  • التعليمات إلى الشخص أو  القادة بتوجيه  بعد ذلك يقوم 

http://psychology.uchicago.edu/people/faculty/cacioppo/jtcreprints/cpc94.pdf
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العيون في أنحاء الغرفة أو حتى خارجها. وال ُيسمح إال بالتوجيهات اللفظية. ال ينبغي أن يكون هناك 
أي تماس جسدي.

10 دقائق تتوقف اللعبة. ُيطَلب من الجميع إزالة عصابات العيون لكي يروا واجبهم المكتمل.  • بعد 
وُيدعى الجميع إلى جلسة عامة لمناقشة التجربة.

التغذية االسترجاعية:
بإمكان المسهل استعمال األسئلة لتوضيح أنواع التجارب التي حدثت أثناء الفعالية.

السؤال 1: كيف كان شعورك عندما كنت معصوب العينين؟
السؤال 2: كيف تقّيم قائد مجموعتك؟ ما الذي جعله أو جعلها قائدًا جيدًا أو ال بأس به؟

استخالص المعلومات:
ر استعمالها في ربط الفعالية بسياق أوسع وهو  • هذه بعض االستجابات الممكنة والتي بإمكان الُمَيسِّ

العمل ضمن مجموعة.
اجتماعي  • تغيير  باتجاه  الناس  قيادة  القائد  من  ويتوقع  هدف.  باتجاه  الناس  قيادة  القائد  على  يجب 

إيجابي.
يجب على القائد أن يتذكر أنه يمكن ترك البعض في الخلف في الظروف االعتيادية. يجب أن يكونوا  •

دائمًا مدركين الحتياجات الناس.
يكون القائد مسؤوالً عن أناسه. فهم يحتاجون باستمرار إلى تغذية استرجاعية وتأكيد من الناس بشأن  •

العمل الذي يؤدونه والقضايا التي يؤيدونها ويناضلون ألجلها.
يكون القادة شفافين في كل ما يفعلونه بخصوص عمل الناس ومصاعبهم. •
هذا يتطلب أن يكون القائد مطلعًا باستمرار على نبض الناس. فهم يقومون بتسجيل ما يفعلونه في ما  •

يتعلق باحتياجات الناس.
وهم صوت الناس كذلك ويجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن أفكار ومشاعر أعضاء المجموعة. •
يمكن مشاركة القيادة، بل يجب مشاركتها لكي تكون واقعية في إدارة عمليات المجموعة. وقد يتمتع  •

البعض بمهارات القيادة في مجاالت معينة من الخبرة وغيرهم في مجاالت أخرى.
كل هذه المبادئ الرئيسية تبني الثقة كفريق. •
قم دائمًا بربط تجربة المجموعة مع الكيفية التي يرون أن »القائد الحقيقي« يجب أن يكون عليها. •

الجزء ب: أساليب القيادة
الزمن: 55 دقيقة.
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اإلجراءات:
قم بتقسيم المشاركين إلى 4 مجاميع وقم بتسليم كل مجموعة نسخة من دراسة الحالة. •
قم بتخصيص حوالي 20 دقيقة للمجموعة لمناقشة دراسة الحالة. •
تقوم المجموعة بمناقشة ما يشعرون به حيال قيام الزعيم القروي بمعالجة األمر. •
السؤال 1: ما الجيد وما السيء في الطريقة التي قام بها الزعيم القروي بمعالجة المسألة المطروحة؟ •
السؤال 2: قم بإعداد 5 نقاط رئيسية على لوحة الرسم البياني لكل سؤال أعاله. •
يقوم كل فريق بتقديم نتائجه لمدة 3 دقائق لكل فريق. •
يتبع هذا بمناقشة في جلسة عامة. •

التغذية االسترجاعية:
ضع السمات اإليجابية والسلبية المشتركة حول أسلوب قيادة الزعيم واخرج ببعض االستنتاجات. •

استخالص المعلومات:
اربط أفكار المشاركين حول القادة المحليين أو الوطنيين بالواقع. أطلب مثاالً واحدًا أو اثنين لتوضيح  •

الحالة.
ر كذلك أن يضرب مثاالً عن األشخاص المشهورين من التاريخ أو الحاضر من ضمن  • بإمكان الُمَيسِّ

القادة الوطنيين في العراق.

تلخيص:
توجد أساليب مختلفة للقيادة معروضة اليوم على أنها مثالية للقادة. •
بينما نقوم بالترويج ألسلوب ديمقراطي في القيادة، نجد أولئك الذين يختارون أشكاالً أخرى ذات  •

تحكم أكثر من أجل أداء الواجب بكفاءة أعلى.
من المهم أن نفهم أساليب القيادة هذه لكي نختار التوجه للناس أكثر، خصوصًا في التعامل مع الفريق  •

بكفاءة أعلى.
المقاربات  • على  الضوء  إللقاء  يعمل  يزال  ما  ولكنه  مثاليًا،  أدناه  المبين  الديمقراطي  النموذج  يعّد 

المختلفة.
في مواقف القيادة في »العالم الواقعي« ال يمكن الوثوق بأن كل الناس لديهم أفضل النوايا في المجتمع  •

المقصود، خصوصًا عندما تكون هناك مصالح قوية راسخة. وليست كل القرارات تتمتع بترف عملية 
الذين أعطتهم المجاميع والمجتمعات السلطة من أجل  القيادة  التشاور المطولة. فهناك البعض في 

اتخاذ قرارات نهائية بعد التشاور، حتى لو لم يتم التوصل إلى إجماع.
بصفتنا قادة لنا مبادئ واضحة قائمة على حقوق اإلنسان والعدالة األساسية والمساواة، فإننا مطالبون  •
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بالتركيز على أهمية تجريب النماذج الديمقراطية في القيادة والتي تحترم كرامة كل شخص وتشمل 
الجميع، بينما تبقى قادرة على أن تكون فعالة وكفوءة في أداء واجبات القيادة.

الفريق الذي نعمل معه. وسيكون لمشروطية  • القيادة هذا يجب أن يساعدنا على زيادة فهم  أسلوب 
في  المضافة  القيمة  تقدير  األعضاء  على  ويجب  للمجموعة.  الفرقية  الروح  على  كبير  تأثير  القيادة 
كونهم فريقًا وسبب اختيار النموذج الديمقراطي في القيادة. )يرجى الرجوع إلى البور بوينت للمزيد 

من التفصيل إن كانت هناك حاجة لذلك(.
ر: مالحظة الُمَيسِّ

ها هي بعض أسليب القيادة )اعمل ترابطات عند اإلمكان مع ما قاله المشاركون سابقًا(:

المستبد... يملي على الناس ما يجب عليهم فعله.
ليس لدى المستبد إال القليل من الثقة بالناس الذين يعمل معهم، كما إنه يرتاب فيهم. هو الذي يتخذ 

معظم القرارات ويقوم بتمريرها. كما إنه يقوم بالتهديد عند الضرورة من أجل ضمان طاعة أوامره.

المستبد الخّير... يبيع أفكاره إلى اآلخرين.
يرى المستبد الخّير نفسه على أنه شخصية عليا يقوم بصنع كل القرارات المهمة ثم يقوم بإقناع تابعيه 
على التماشي معها. وقد يسمح لآلخرين بصنع بعض القرارات وذلك ضمن إطار يقوم هو بوضعه. وقد 

يجري استعمال المكافآت والعقوبات من أجل »تحفيز« الناس.

الديمقراطي االستشاري... يتشاور مع اآلخرين قبل صنع قراراته.
يثق الديمقراطي االستشاري بمعظم الناس ويتواصل ويتشاور على نطاق واسع مع الناس الذين يعمل 

معهم. وقبل صنع القرارات يسعى للحصول على آراء الناس، ولكن القول األخير سيكون له هو.

الديمقراطي المشارك... يشارك عملية صنع القرارات مع اآلخرين.
يثق الديمقراطي المشارك ثقة تامة بالناس الذين يعمل معهم. وعند ظهور مشكلة كبرى أو عند وجوب 

صنع قرار، يتم استدعاء كل الفاعلين ذوي العالقة لمناقشة المسائل، ويؤخذ رأي األغلبية كقرار نهائي.

القيادة  أساليب  من  أسلوب  كل  تقييم  أجل  من  أعمق  نقاش  إلى  المجموعة  يقود  أن  ر  للُمَيسِّ ويجوز 
هذه  من  أسلوب  كل  في  القوة  ومواطن  الضعف  مواطن  لمناقشة  المشاركين  بتشجيع  قم  المختلفة. 

األساليب.

http://www.srds. من   2005 آب   17 في  استرِجَع  وإدارة،  قيادة  أساليب  أربعة   )1996 جي  )ويلي 
)ndirect.co.uk/ leader01.htm

الرابط:
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Teamskills_training

الوحدة 4: بناء الفريق: بناء اإلجماع
المواد: قصاصات باألدوار فردية، دراسة الحالة على البور بوينت.

الزمن: 90 دقيقة.
اإلجراءات:

قم بتقسيمهم إلى مجاميع ذات 6 أعضاء. •
ُيعطى كل شخص نشرة باألدوار التي يجب أن يقوم بها. •
إلى كل شخص  • األدوار وتقديمها  تتم طباعة  دورًا.  يتخذ  أن  المجموعة  في  ُيطلب من كل شخص 

بصورة منفصلة. يرجى إعداد القصاصات لكل شخص باستعمال النشرة أدناه.
واجب المجموعة هو اختيار أي 4 سيبقون في الملجأ من القنابل. •
الزمن أمر جوهري ـ يجب على المجموعة أن تقرر في 30 دقيقة. •
االقتراع ليس خيارًا. يجب أن تصل المجموعة إلى اتفاق جماعي حول من الذي ستتم »التضحية« به.  •

مشاركة ومعالجة.
عندما تقوم المجاميع بتقديم قرارها الجماعي، قم بإعداد قائمة بمن تم ترشيحه للبقاء والخروج. •
قم بتطوير نقاش حول سبب قيام المجموعة باختيار من اختارته. •
ثم يقوم المسهل بقراءة الموقف الذي يتصور الجميع أنهم جزء منه. •

بعد  القنابل  من  ملجأ  في  موجودون  آخرون  أشخاص  و5  أنت  حقيقي.  التالي  الموقف  أن  »افترض 
انفجار قنبلة نووية في المدينة. سيكون من المهلك أن يغادر أي أحد قبل شهر واحد على األقل وذلك 
بسبب اإلشعاع. ولكن ال يوجد من الغذاء والماء واألوكسجين إال ما يكفي لمدة أسبوعين اثنين لثمانية 
التي تود  المدة  تقرر كم  أن  المجموعة  أو لمدة شهر واحد ألربعة أشخاص. يجب على  أشخاص فقط 

بقاءها في الملجأ، وإن دعت الحاجة من الذي ينبغي »التضحية« به كي يتمكن اآلخرون من النجاة«.
النشرة:

األخت زكية، 40 سنة، من السكان األصليين، تفهم البيئة بشكل غير اعتيادي. طيبة جدًا ولكنها عصبية  •
غضون  في  األول  مولودها  والدة  تنتظر  أنها  حقيقة  إلى  الشيء  بعض  ذلك  ويعود  للغاية،  ومزاجية 

شهرين اثنين.
المجموعة.  • بتهدئة عصبية  الموقف بشكل جيد وقام  يفهم  أستاذ علم نفس،  33 سنة،  السيد حسن، 

يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تنظيم المجموعة وتهدئتها على الرغم من أنه يبدو باردًا وغير منحاز.
التغذية.  • وعلم  التغذية  في  خبيرة  منزلي.  إقتصاد  طالبة  جدًا.  وأنيقة  جذابة  سنة،   20 فاطمة،  األخت 

http://academicdepartments.musc.edu/c3/presentations/teamskills_training.ppt
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تعرف كيف توزع إمداد الغذاء على حصص وتمدد زمن بقائه، كما تستطيع ترتيب البضائع المعلبة 
بشكل مثير للشهية. كفوءة، ولكنها مستبدة ومتسلطة.

النووي،  • اإلشعاع  حول  البحوث  من  الكثير  أنجزت  ذكية  جامعية  أستاذة  سنة،   30 مريم،  األخت 
الغرفة  5 أشخاص آخرين في  النوم مع  ومعرفتها ستكون ضرورية. وهي »مدللة« وال تتحمل فكرة 

نفسها وارتداء المالبس نفسها وعدم االستحمام لمدة شهر.
للتعامل مع  • ثانوية ولكنه ميكانيكي ممتاز. وجوده ضروري  20 سنة، خريج مدرسة  السيد عبدالله، 

منظومات ترشيح الهواء وتنقية األوكسجين. يحس بالجوع دائمًا وال يبدو أنه يفهم الحاجة إلى حفظ 
الماء والغذاء.

السيد مالك، 37 سنة، قائد ديني، يعتبر هدوءه وتفاؤله وإيمانه مصدر إلهام للمجموعة. مجرد وجوده  •
يشكل مصدر راحة، ولكنه يحتاج إلى حمية خاصة بسبب مرض السكر كما إنه يصاب باإلغماء عند 

اإلثارة.

التغذية االسترجاعية:
حاول أن تجعل المجموعة تتحرك باتجاه مناقشة كيفية قيامهم بصنع القرارات والتفكير بكيفية قيامهم 

بمعالجة االختالفات.

السؤال 1: ما الصعوبة التي واجهتموها في صنع القرار كمجموعة؟ هل كانت هناك أية اختالفات في 
عملية صنع القرار؟

السؤال 2: ما المبادئ التي يمكننا الخروج بها من هذه الفعالية بشأن عمليات صنع القرار وبناء اإلجماع؟
إستخالص المعلومات:

تفاهم واتفاق عندما  إلى  تتوصل  المجموعة  بإيجاد طرق تجعل  يقوم  قائد  إلى  الفرقي  العمل  يحتاج 
مهارة  تعّد  اإلجماع  باتجاه  المجموعة  مسير  تسهل  التي  والوسيلة  العملية  المجموعة.  القرارات  تواجه 
بأنهم  يشعروا  لكي  للناس  مهمة  الشمولية  مبادئ  وتعّد  ويقّدرها.  يتعلمها  أن  قائد  كل  على  يجب  مهمة 

منتمون وأن آراءهم لها شأنها.

اطلب من المشاركين أن:
يدرجوا صعوبات ومبادئ بناء اإلجماع على لوحة الرسم البياني. •
يربطوا قصصًا وتجارب شخصية بالمبادئ المدرجة. •
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تلخيص:
ها هنا بعض المبادئ األساسية لبناء اإلجماع والتي تقول إنه قد يكون من الممكن تحسين عمليات  •

المشاركة الديمقراطية وصنع القرار.
إعمل إشارات عند اإلمكان إلى ما اقترحه المشاركون. •
جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين مدعوون للمشاركة. •
آراء الجميع تحصل على االحترام الالئق. •
يتم التعامل مع مصالح الجميع بالمدى الممكن. •
الشراكات والتحالفات ضرورية. •
المناقشات وجهًا لوجه تأتي في قلب العملية. •
تشجع التفاعل في ما بين المجاميع المختلفة. •
تجمع المواطنين مع المسؤولين المنتخبين واإلداريين. •

ر: مالحظة الُمَيسِّ

القرار  لصنع  المختلفة  األساليب  نفهم  أن  كذلك  علينا  يجب  اإلجماع  بها  نبني  التي  الطرق  فهم  في 
)دابريو 1997، ص 84(.

1. السقوطـ  ينتج »السقوط« عندما يقدم عضو في المجموعة اقتراحًا ال يالقي تجاوبًا من المجموعة كلها. 
عندئذ يسقط. ليس فقط عدم وجود اعتراف أو تقييم لالقتراح من جانب المجموعة، بل إن الفرد الذي 

قدم االقتراح يشعر بأنه قد تم تجاهله وربما تم رفضه. وهو يشعر بأن ال أحد سينصت إليه.
2. القرارات المخولة ذاتيًا ـ يحدث هذا عندما يقترح عضو في المجموعة مسار عمل ثم ينطلق في مسار 
العمل ذاك على افتراض أنه بما أنه لم يعترض أحد فإن المجموعة قد أعطت موافقتها. يمكن لمثل 
هذا الفعل أن يقود المجموعة بين حين وآخر إلى طريق مسدود. وحتى لو وافقت بقية المجموعة على 
القرار، فإنهم قد يمقتون الطريقة التي تم اتخاذه بها. وال أحد يعلم كم من الدعم سيتلقى القرار من 

األعضاء اآلخرين في المجموعة.
المصافحة ـ االقتراح المقدم من قبل عضو يستثير رد فعل بالدعم وسماح باإلنطالق من عضو آخر.   .3
تنطلق المجموعة في الفعل بدون القدر الكافي من االختبار فيما إذا كان المقترح مقبوالً للمجموعة 
المجموعة  داخل  في  تتشكل  التي  الزمر  في  بّينة  تكون  ثالثة  أو  شخصين  بين  المصافحة  إن  ككل. 
وتكون طريقة قوية في السيطرة على المجموعة. وهي غالبًا ما تنتج عن إخفاق بعض األعضاء في 
القيام بمسؤوليتهم تجاه المجموعة من خالل رفع أصواتهم والتعبير عن آرائهم وإبقاء المجموعة هي 

الهدف وضمان النظر في البدائل.
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4. دعم األقليةـ  تفرض أقلية في المجموعة قرارًا أو اقتراحًا في فعل المجموعة والذي ال تدعمه المجموعة. 
يؤدي هذا إلى القليل من الدعم المستقبلي من قبل المجموعة ككل للفعل المتخذ.

5. دعم األغلبية ـ الطريقة الشائعة في تحديد قرار دعم األغلبية هي بواسطة االقتراع. العديد من المجاميع 
ترتكب خطأ هذا االفتراض، والسبب ببساطة هو أن األغلبية تدعم القرار وستلتحق األقلية بها طوعًا. 
قد يبدو أنهم يفعلون ذلك غالبًا، ولكنهم بين الحين واآلخر يمقتون الفعل وال يمنحون سوى الدعم 
الرمزي. وقد يؤدي هذا إلى »سحب األقدام« أو تخريب القرار. ويبدو أن االفتراض األساسي الكامن 
التوافق معها. ويؤدي  األقلية  دائمًا على حق، ويجب على  »األغلبية  أن  األغلبية هو  إجراءات  وراء 
هذا عادة إلى اإلخفاق في سبر األفكار ومصادر الفعل البديلة أو االستفادة الفاعلة من آراء وتجارب 
األقلية وبدالً من ذلك يتم اقتراح أمر ما وتتم الدعوة إلى إجراء اقتراع قبل أن تكون هناك فرصة لسماع 

أو بحث أفكار أخرى.
6. اإلجماع المثير للمشاكل ـ تقدم المجموعة أكبر عدد تستطيع تقديمه من البدائل )من خالل العصف 
الذهني أو بأية طريقة أخرى( ليجري تقييمها الحقًا. ويمكن لهذه البدائل أن تشكل األساس للتفاعل. 
ويمكن أن يؤدي مثل هذا اإلجراء إلى اقتراح أفكار متنوعة وإبداعية ال يمكن النظر فيها خالف ذلك. 
الشعور  يثير  أو طرح فكرة، كما  اقتراح  لتقديم  الشجاعة  الفرصة وأحيانًا  الفرد  يمنح  التقييم  منع  إن 

بالدعم والتماسك، ويقدم توكيدًا أكبر على أنه سيجري النظر في الفكرة بشكل كاٍف.
ـ المجاميع التي تحاول حقًا أن تتجنب المآزق المرتبطة بقرار »السقوط« أو »التخويل  شبه اإلجماع   .7
الذاتي« أو »المصافحة« أو »األقلية« أو »األغلبية« غالبًا ما تحاول أن تدرج كل عضو في القرار النهائي 
من خالل رفض قبول قرار حتى يدعمه كل األعضاء. قد يوافق جميع األعضاء، ولكن قد تكون لدى 
منهما  أعلى  والرضا  الدعم  ويكون  واضحًا.  استياًء  ُيبدون  قد  أو  القرارات  بشأن  تحفظات  البعض 
تحت اإلجراءات األخرى، ولكن على الرغم من أن األعضاء المعارضين يعدون بتقديم الدعم، إال 
أنهم غالبًا ما ينسحبون في أوقات عصيبة، مثلما يحدث عند تنفيذ القرار، وبهذا يؤدون إلى إخفاق 

المشروع.
8. إجماع األفكار والمشاعرـ  أسهم جميع األعضاء في القرار أو يشعرون أنه قد تم اإلصغاء بشكل منصف 
إلى إسهاماتهم، وأنهم راضون بذلك أكثر مما هو الحال مع البدائل األخرى التي تم النظر فيها. وقد 
حصل كل فرد على فرصة للتعبير عن آرائه وأفكاره وتحفظاته، وهو راٍض عن المعاملة التي تلّقتها 
كلها. وتحت هذا اإلجراء نجد أن االحتمالية أكبر بظهور قرار تم منحه وزن مناسب بالنسبة للظروف 

المهمة المؤثرة على القرار، وبهذا فإنه يحصل على دعم مركب أكبر من جميع أعضاء المجموعة.

التي قد  التوضيحات أعاله أو يقوم بتقديم خالصته للكيفية  بتبسيط  ر أن يقوم  مالحظة: يجوز للُمَيسِّ
تصل بها المجموعة إلى قرار وتفهم األحداث التي تنتج عن ذلك والتي تظهر بعد اتخاذ القرار.
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الرابط:

building_notes ـ consensus

نشرة

نموذج خاص بالدورة التدريبية في حقوق اإلنسان

1 ـ اإلعداد:
لمن هذا التدريب؟ •
ما المجموعة المستهدفة التي نخاطبها؟ •
من الذي سيحضر؟ •
لماذا هذا التدريب مطلوب لهذه المجموعة بالتحديد؟ •

2 ـ موضوح النموذج
3 ـ الهدف

4 ـ التعليمات
5 ـ اإلطار الزمني

6 ـ النشاط )األداة(
7 ـ التغذية اإلسترجاعية )رد الفعل على النشاط(

8 ـ المعالجة )الربط بالواقع(
9 ـ ملخص )النقاط الرئيسية(

وحدات التصميم: جيرالد جوزيف
الوحدة 1: الكرامة كأساس للموارد البشرية: لعبة الدبابيس

المواد: دبابيس تثبيت الورق
الزمن: 45 دقيقة

اإلجراءات:
يخلع الجميع أحذيتهم. تأكد من أنهم يسيرون في وسط الغرفة عبر ممر )طوله حوالي 2.5 متر ويتم  ـ 1

عمله بواسطة كرسيين(.
أطلب منهم الوقوف في أحد طرفي الغرفة والسير إلى الطرف اآلخر من الغرفة. كرر للمشاركين كي  ـ 2

يشعروا بالراحة عند السير.

http://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/412/38_MbN_consensus-building_ppt-notess.pdf
http://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/412/38_MbN_consensus-building_ppt-notess.pdf
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الخطوة التالية هي أن تطلب منهم أن يسيروا إلى الخلف. يجب أن يتم إنجاز هذا بسهولة أيضًا. ـ 3
بعد ذلك، وبعد أن يكون المشاركون قد سخنوا، قم بإلقاء الدبابيس على األرض بين الكرسيين وفي  ـ 4

خط رفيع.
اطلب منهم أن يشقوا طريقهم على األرض بالسير إلى الخلف. قم بتذكير المشاركين بأن »يأخذوا  ـ 5

وقتهم وأن يعرفوا أن الدبابيس على األرض«!

التغذية اإلسترجاعية:
السؤال 1: كيف كان شعورهم وهم يسيرون في المرحلة األخيرة؟

)قد تكون هناك عدة ردود أفعال على الخوف؛ الحذر، الخوف، إلخ(.  

السؤال 2: لماذا انتقلنا بشكل طبيعي إلى حالة االنتباه / الحذر عندما تم نثر الدبابيس؟
)قد تعطي اإلجابات نقطة الطبيعي، الغريزي، الشعور، إلخ(.  

استخالص المعلومات:
اربط بين االستجابة الطبيعية الفطرية لكي تحمي نفسك. فإن لم يتم تقديم كلمة »كرامة« بعد، عليك  •

أن تقدمها وقل إن الكلمة مستعملة في خطاب حقوق اإلنسان لقول الشيء نفسه.
الكرامة موجودة مع الجميع منذ بداية الزمن... وهي األساس الذي تبدأ منه حقوق اإلنسان. •
كان جميع الناس )منذ أجيال قبلنا( يدافعون عن كرامتهم ضد أية جمات عليهم. اسأل الجمع فيما إذا  •

كان عملهم على األرض في العراق هو للدفاع عن كرامة اإلنسان.
كل الناس يدافعون عن حقوق اإلنسان منذ يوم الوالدة حين يدافعون عن الكرامة. •

تلخيص:
يجب أن يقدم هذا التمرين تفسيرًا بسيطًا ومفهومًا لحقوق اإلنسان مع النظر إلى الغرائز األساسية، أي  •

البقاء على قيد الحياة، الحفاظ على الذات.
اعرض الباور بوينت )PP 1.0( لتفسير الكرامة وقم بالتلخيص. •

الرابط:

Human Rights and Human Dignity حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان

Understanding Human Rights فهم حقوق اإلنسان

الوحدة 2: التسلسل الزمني لحقوق اإلنسان )45 دقيقة(

)معدة من جانب آن باليبيرغ(
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الزمن: 45 دقيقة
المواد: شريط الصق، بطاقات.

اإلعداد: إن كان ممكنًا، وكواجب بيتي قبل البرنامج، اطلب من المشاركين إجراء بعض البحث عن 
األحداث / اإلنجازات / الصراعات في تاريخ بالدهم والتي يعتقدون أنها أحداث مهمة تبّين أن الناس 
تطور حقوق  أثر على  لها  األحداث محلية وعالمية وكان  تكون هذه  أن  يمكن  كرامتهم.  دافعوا عن  قد 

اإلنسان عبر الزمن.

اعمل خطًا مستقيمًا على ورقة طويلة ينتهي بالعام 1950 كما مبين أدناه.

اإلجراءات:
6  ـ 1 ـ   5 الشريط الالصق على جدار كبير أو على األرض والصق خطًا طوياًل مستقيمًا بطول  استعمل 

أمتار.
2000،  ـ 2  ،1950  ،1900  ،1500  ،1000  ،500  ،0 ق.م.،   1000( الكروت  على  مختلفة  سنوات  أكتب 

2010( والصقها في نقاط مختلفة على طول خط الشريط الالصق.
والتي  ـ 3 العالم  وفي  بلدانهم  في  مهمة  عالمات  يظنونها  التي  األحداث  كتابة  المشاركين  من  اطلب 

ساهمت في حقوق اإلنسان على البطاقات. يمكن أن تكون:
أحداث، حركات اجتماعية، نزاعات مهدت الجو للتحول والتغيير واالعتراف بالحقوق. •
إنجازات أو اتفاقيات أو مستندات معّينة قامت بتحديد حقوق معّينة. •
اطلب من المشاركين وضع اإلجابات على التسلسل الزمني وفقًا إلى السنة التقديرية للحدث. ـ 4
بما أن الكثير من الناس قد يكونون مدركين لتاريخهم في فترة ما بعد الحرب العالمية، لكن ال تشجعهم  ـ 5

على الذهاب بعيدًا جدًا في التاريخ بقدر اإلمكان. وبالمثل، فالعديد من المشاركين سيفكرون أوالً من 
ناحية الحقوق المدنية والسياسية، لذا فإنهم يحتاجون إلى بعض التشجيع للتفكير بمسائل أخرى مثل 
الحصول على التعليم وإصالح األراضي ومعايير العمل وإجازة األمومة إلخ وهي حقوق اقتصادية 

واجتماعية وثقافية.
يمكن للمدرب إعداد بعض التواريخ واألسماء بلون مختلف مثل مواثيق األمم المتحدة والمعاهدات  ـ 6

وغيرها من أحداث حقوق اإلنسان في البلد أو المنطقة )في حالة تركها للمشاركين(. وهذه يمكن 
إضافتها قرب نهاية المناقشات.

التغذية االسترجاعية:
الزمني مع  • التسلسل  المحدود من كال طرفي  الزمن  أكبر قدر ممكن في حدود  بقراءة  المدرب  يبدأ 

التأكيد على أهمية األحداث أو يسأل المشاركين.
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السؤال 1: ما الذي تراه من هذا التسلسل الزمني؟ •
ما الذي يدهشك بشأن تسلسلنا الزمني المكتمل؟ •
ما الذي ما نزال بحاجة إليه كي نعرف تاريخنا؟ •

ملخص:
يجب أن يتم التأكيد على أن كافة صراعات المجتمعات واألمم والحضارات قد أسهمت في نشوء  •

وتطور حقوق اإلنسان.
قد يقودنا هذا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى االعتقاد بأن حقوق اإلنسان تبدأ وتسكن في مجتمعاتنا  •

وأممنا وأنها ال تأتي من أية منطقة معّينة في العالم، وخصوصًا تلك المنتمية إلى العالم الغربي.
قم بتوزيع نشرة »التسلسل الزمني لحقوق اإلنسان« لتقول إن هذا ما هو إال نسخة واحدة وهو قصصنا  •

من المكان الذي جئنا منه. كما إن قصة التطور والصراع لتحرير العراق قد ساهمت كذلك في هذا 
التطور المستمر بالنمو. وهناك نشرة أخرى باسم التسلسل الزمني لتاريخ العراق.

الروابط:
Human rights ـ timeline‐  التسلسل الزمني لحقوق اإلنسان

الوحدة 3: إعادة التأكيد على إعالن حقوق اإلنسان

الزمن: 35 دقيقة
المواد: شريط الصق، بطاقات، فيديو وثائقي عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، نشرة عن اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان

اإلجراءات:
اطلب من المشاركين أن يكتبوا على الكروت ما الحقوق التي يؤمنون كثيرًا بها. ثم اجمع الكروت  •

والصقها على اللوحة.
اطلب منهم أن يشّكلوا أزواجًا ثم يسأل أحدهم اآلخر عن »ما حقوق اإلنسان؟« •

استخالص المعلومات:
اطلب بعض اإلستجابات من الجميع. سيبّين هذا على األرجح أنواعًا من االستجابات بين تلك التي  •

لها عالقة وثيقة بالموضوع إلى العامة، على ما يصعب تحديده إلخ.
العالمي لحقوق  • الذي يضع صدور اإلعالن  الزمني  التسلسل  في  النشاط  مع  رابطًا  اعمل  بعد ذلك 

اإلنسان في عام 1948 كجزء من التطور المستمر لتنظيم حقوق اإلنسان الدولية.
اعرض الفيديو الوثائقي الذي يحمل عنوان »قصة حقوق اإلنسان«. •
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بعد ذلك قم بتوزيع نشرات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على الجميع. أعطهم حوالي 5 دقائق  •
إللقاء نظرة وجيزة على المستند.

ملخص:
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان موجود ألكثر من 60 عامًا وهو المستند األكثر قبوالً في العالم، وقد  •

تمت ترجمته إلى أكثر من 300 لغة.
إن الحد األدنى من المعايير هو الذي يعّد عالميًا ويقبله جميع أعضاء األمم المتحدة )بما فيهم حكومة  •

العراق( على أنه جزء من ميثاق األمم المتحدة الذي ينص على أن حقوق اإلنسان واحدة من ركائز 
األمم المتحدة.

أصبح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مقبوالً كقانون عرفي دولي وكمعيار في العديد من البلدان.  •
وقد تمت ترجمة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى 437 لغة في أنحاء العالم. وقد دخل مكتب 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في كتاب غينيس لألرقام القياسية؛ ألنه جمع وترجم ووزع اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان إلى العديد من اللغات واللهجات من أبخازيا إلى زولو.
من المحزن أن هذا العالم ما يزال يناضل من أجل فرض الحد األدنى من المعايير! •

الروابط:
UDHR UN اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ـ األمم المتحدة

الوحدة 4: ترابط حقوق اإلنسان

الزمن: 25 دقيقة
المواد: بطاقات، باور بوينت

اإلجراءات:
الخمس  • الفئات  فئة واحدة من  يتم تخصيص  5 مجتميع. لكل مجموعة  إلى  المشاركين  بتقسيم  قم 

من حقوق اإلنسان من أجل التركيز عليها. فيتم تخصيص المجموعات للجوانب المدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اإلنسان  • لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  الحقوق  من  ممكن  عدد  بأكبر  المجئ  المجموعة  من  اطلب 
والتي يرون أنها تقع ضمن الفئة.

بعد ذلك يتم إدراج ذلك في قائمة بخط مستقيم على األرض تحت كل عنوان. كل مجموعة تكون  •
بلون مختلف.

وبعد ذلك اطلب من جميع المشاركين الوقوف حول الخطوط الخمسة من الحقوق. •

التغذية االسترجاعية:
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اطلب من أي واحد أن يقوم بحرية بتحريك واحدة من البطاقات المكتوب عليها حق من الحقوق إلى  •
فئة أخرى إن كان ال يوافق على أنها تنتمي إلى تلك الفئة. اطلب من المجموعة كلها أن تشترك وأن 

تكون حرة في تحريك الحقوق من مكان إلى آخر.
بعد ذلك اختر البعض ليطلبوا من المجموعة لماذا تم تحريك البطاقات وهل هي تنتمي حقًا إلى تلك  •

الفئة. الفكرة هي خلق بعض الشك واالرتباك.

استخالص المعلومات:
واقتصادية  • وسياسية  مدنية  البتالت  من  بتلة  كل  بتسمية  وقم  الملون  الورق  من  بتالت  خمس  اقطع 

واجتماعية وثقافية. ثم ضعها كلها مع بعضها لتكّون زهرة حقوق اإلنسان بخمس بتالت.

الملخص:
•  )CP( قم بتوضيح االنقسام الذي حدث في سياق الحرب الباردة في تاريخ العالم إلى مدني وسياسي

.)ESC( واقتصادي واجتماعي وثقافي
اسأل فيما إذا كان الناس على األرض يهتمون بالفئة التي يقعون ضمنها أم يهتمون بالتمسك بذلك  •

الحق المعّين وبإيقاف االنتهاك. سيكون الجواب أن الغالبية يهتمون بالحق؛ ألننا جميعًا لدينا كرامة 
إلخ.

ثم اسألهم عن رأيهم بهذه الحقوق المختلفة. بعض اإلجابات المحتملة من األرض يمكن أن تكون  •
مرتبطة ببعضها أو متوقفة على بعضها إلخ.

إن تقسيم حقوق اإلنسان إلى فئات مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كما كان في الماضي  •
هو تقسيم إصطناعي وعشوائي. فهناك ترابط فيما بينها، وال يمكن تقسيم الحقوق المختلفة. المواد 1 
ـ 16 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تقع ضمن الحقوق المدنية والسياسية، أما البقية فتقع ضمن 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
النقاش الرئيسي هو أن المرء ال يستطيع أن يتمتع بشكل كامل بأحد الحقوق إن كانت األنواع األخرى  •

من الحقوق غائبة. وبتعبير آخر، إن تم انتهاك أحد الحقوق، فإن الحقوق األخرى ستعاني هي األخرى 
أيضًا.

الروابط:
Human Rights Basics

الوحدة 5: أفكار األمم المتحدة )45 دقيقة(

المواد: بطاقات
الزمن: 20 دقيقة
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اإلجراءات:
اطلب من المشاركين أن يضعوا على البطاقات ما يخطر على بالهم عند سماعهم عبارة / اسم »األمم  •

المتحدة«.
اطلب من المشاركين إدراج البطاقات على الجدار وترتيبها بطريقة تجعل العمل اإليجابي / العمل  •

الجانب  على  جدًا  اإليجابية  وغير  الجوانب،  أحد  على  المتحدة  باألمم  الخاصة  العناصر   / المؤثر 
المقابل، والحاالت غير المؤكدة في الوسط. يجب ترتيبها من اليسار إلى اليمين.

ثم يمر المسّهل خالل ما مدرج. ليكن هناك نقاش جماعي حول نقاط قوى ونقاط ضعف نظام األمم  •
المتحدة.

استخالص المعلومات:
لتقدير أن األمم المتحدة هي هيئة تمثل الناس. •
حقوق  • بها  يعيق  التي  والكيفية  العالمي  والسياسي  الدبلوماسي  النظام  بها  يعمل  التي  الكيفية  لفهم 

اإلنسان.

تلخيص:
لكي ندرك أنه بينما ننتقد النظام الضعيف لألمم المتحدة، ما تزال هناك عناصر فعالة إيجابية وقوية في  •

نظام حقوق اإلنسان باألمم المتحدة والتي قد تدعم في عمل الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها.

الروابط:
UN Still Relevant?

The UN: A Critique of its Functioning

الوحدة 6: مقدمة إلى نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

المواد: باور بوينت
الزمن: 40 دقيقة

اإلجراءات:
مدخالت باور بوينت مع سؤال وجواب من خالل بعض الشرائح قبل عرضها. •
اعرض خلفية معلومات األمم المتحدة وبعض البنى في األمم المتحدة مع التوكيد نظم حقوق اإلنسان  •

في األمم المتحدة.
رّكز على الفصول المهمة التي تتناول الكيفية التي يعمل بها مجلس حقوق اإلنسان وتأثيره العملي في  •

تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها.
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إنِه بعرض ذلك. •

استخالص المعلومات:
لتقدير أن األمم المتحدة هي هيئة تمثل الناس. •
حقوق  • بها  يعيق  التي  والكيفية  العالمي  والسياسي  الدبلوماسي  النظام  بها  يعمل  التي  الكيفية  لفهم 

اإلنسان.

تلخيص:
لكي ندرك أنه بينما ننتقد النظام الضعيف لألمم المتحدة، ما تزال هناك عناصر فعالة إيجابية وقوية في  •

نظام حقوق اإلنسان باألمم المتحدة والتي قد تدعم في عمل الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها.

الروابط:
UN Human Rights System نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة •

Human Rights Bodies هيئات حقوق اإلنسان •

UNAMI الوحدة 7: حضور األمم المتحدة في العراق / يونامي

المواد: باور بوينت، نشرة
الزمن: 45 دقيقة

اإلجراءات:
اطلب من المشاركين أن يرسموا على ورقة كبيرة من الورق صورًا عن العراق بدون األمم المتحدة في  •

السنوات العشر األخيرة. اعمل في 3 أو 4 مجموعات.
اجر نقاشًا عامًا عن العراق والدعم المقدم من األمم المتحدة. •
صور باور بوينت عن األمم المتحدة تدعم الناس في العراق. •
• .UNAMI مدخالت عن دور ووظيفة بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق

استخالص المعلومات:
تم استدعاء األمم المتحدة من أجل أداء واجب دعم دولة في حاجة ماسة. كان العراق تحت األضواء  •

لبعض الوقت.
تعمل بعثة األمم المتحدة في العراق )UN Iraq( بناًء على طلب حكومة العراق من أجل دعم جهود  •

التنمية الوطنية على المستويات السياسية واالنتخابية واإلنسانية. تقدم األمم المتحدة المشورة والدعم 
إلى حكومة العراق وشعبه وتعمل على بناء القدرات من أجل تقوية الناس والمؤسسات أثناء التحول 

الديمقراطي.
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من خالل قراره بالرقم 2110 والذي تم تبنّيه بتاريخ 24 تموز 2013، قام مجلس األمن بتمديد تفويض  •
بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق UNAMI حتى 31 تموز 2014. البعثة مفوضة »حسبما تسمح 

الظروف« و»بناًء على طلب حكومة العراق« لكي:
1 ـ تقدم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق.

2 ـ تشجع وتدعم وتسهل بالتنسيق مع حكومة العراق.
3 ـ وكذلك تشجع على حماية حقوق اإلنسان وعلى اإلصالح القضائي والقانوني من أجل تعزيز حكم 

القانون في العراق.

تلخيص:
هناك الكثير من الخشية والغضب والتقدير بشأن دور األمم المتحدة في دعم العراق.

إن المزيد من المعلومات الدقيقة عن ما تفعله بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق UNAMI وكيف 
تفعله سيكون ضروريًا لكي يفهم الناس دورها.

.UNAMI قم بتوزيع النشرة الخاصة بالمعلومات األساسية عن بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق

الروابط:
UN Iraq

HRBA الوحدة 8: المنهج المعتمد على حقوق اإلنسان

المواد: باور بوينت، بطاقات
الزمن: 30 دقيقة

اإلجراءات:
قم بتقسيم الناس إلى مجموعتين اثنتين. •
تأخذ إحدى المجموعتين بطاقة باللون األحمر. ُيطلب منهم إدراج أكبر عدد يعرفونه ويؤمنون به من  •

حقوق اإلنسان، أي الحق في التعليم والحق في اإلسكان إلخ.
تستعمل المجموعة األخرى البطاقة باللون األزرق وتدرج عليها أكبر قدر من الوصف الشائع عند  •

مناقشة التنمية، أي الطرق السريعة والمباني العالية والراتب الجيد إلخ.
ثم الصق البطاقات الزرقاء على الجدار في خط مستقيم وبعد ذلك الصق البطاقات الحمراء في خط  •

مواٍز.
بـ »تنمية« عندما يجدون عالقة  • اطلب من المشاركين استعمال خيط ملون لربط بطاقة زرقاء »حق« 

وتشابهًا واضحين بين الحق والتنمية.
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استمر حتى يتم ربط العديد من األوضاع. •

التغذية االسترجاعية:
السؤال 1:

ماذا ترى بصريًا على الحائط، في نهايته؟ •
هل يريد الناس حقوق اإلنسان ألنفسهم؟ •
هل يريد الناس التنمية؟ •

استخالص المعلومات:
تبدو مطالب الناس بحقوق اإلنسان مماثلة تمامًا لحاجتهم إلى التنمية. •
وبالنسبة للكثير من الناس، فإنهم قد ال يميزون بين ما هي التنمية وما هي حقوق اإلنسان، ولكنهم  •

مهتمون أكثر بما يحتاجونه وما يشعرون به.
• .HRBA اعرض الباور بوينت على لوحة المنهج المعتمد على حقوق اإلنسان

تلخيص:
حقوق اإلنسان والتنمية هما جانبان مختلفان من العملة نفسها. •
كالهما يتناول حاجة الناس إلى تطوير وتحسين ومركزية الكرامة اإلنسانية دون أن تشتمل على الحد  •

األدنى من معايير الحياة ذات المعنى.
المنهج المعتمد على حقوق اإلنسان HRBA يعتمد على محتوى حقوق اإلنسان وعملية تنفيذ مطالب  •

التنمية تلك.
حقوق  • على  المعتمد  للمنهج  ومترابط  متين  تعريف  لتقديم  مشتركًا  فهمًا  المتحدة  األمم  أوجدت 

المشترك  الفهم  ويعمل  المتحدة.  لألمم  التابعة  والبرامج  والصناديق  الوكاالت  جميع  في  اإلنسان 
على توجيه العمليات والنتائج في ما يتعلق بتعميم حقوق اإلنسان. وبهذا فإنه يزود المزاولين بتوجيه 
عملياتي في تطبيق المنهج المعتمد على حقوق اإلنسان HRBA في عملهم. وعلى وجه الخصوص 

فإنه يؤكد على ما يأتي:
تزيد من تحقيق حقوق  أن  الفنية  والمساعدة  والسياسات  التنمية  في  التعاون  برامج  كافة  ـ يجب على   1
حقوق  في  الدولية  الوثائق  من  وغيره  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  مبّين  هو  كما  اإلنسان 

اإلنسان.
2 ـ معايير حقوق اإلنسان الموجودة في، والمبادئ المشتقة من، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره 
من الوثائق الدولية في حقوق اإلنسان توّجه كل التعاون والبرمجة التنموية في جميع قطاعات ومراحل 

عملية البرمجة.
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3ـ  التعاون التنموي يساهم في تطوير قدرات »حاملي الواجبات« للقيام بالتزاماتهم و/أو »حاملي الحقوق« 
للمطالبة بحقوقهم.

الروابط:
HRBA FAQ

الوحدة 9: عدم التمييز

.MTV المواد: بطاقة، شريط الصق، دبوس
الزمن: 45 دقيقة

اإلجراءات:
قم بإعداد كروت أسماء من أنواع أخرى من الناس من طبقات وخلفيات مختلفة مكتوبة باللون الغامق  •

على البطاقات، كما في القائمة أدناه*.
ارسم خطًا مستقيمًا في وسط فضاء مفتوح كبير / قاعة. •
اطلب من المشاركين الوقوف في خط مستقيم كتفًا لكتف )على الخط المرسوم على األرض(. •
الصق اسمًا واحدًا على صدر قميص كل شخص بالشريط الالصق. •
يحاولوا  • أن  عليهم  يجب  عليهم.  الملصقة  للكروت  وفقًا  األدوار  يأخذوا  أن  المشاركين  من  اطلب 

تخّيل هذا الشخص قدر اإلمكان ومن ثم يكون رد فعلهم وفقًا لذلك.
من  • اطلب  الموقف  فيها  تقول  مرة  كل  وبعد  مرة.  كل  في  واحدة  أدناه**  العبارات  قل  ذلك  بعد 

يتقدموا خطوة واحدة إلى األمام )إن كانوا يشعرون  التي يمثلونها، أن  المشاركين، وفقًا للشخصية 
بالتميز أو إن كانت العبارة لمصلحتهم( أو يرجعوا خطوة واحدة إلى الخلف )إن كانوا يشعرون بعدم 

التميز أو إن لم تكن العبارة لمصلحتهم(.
استمر في قول كل العبارات، ويمكنك أن تضيف وفقًا للسياق المحلي. •

التغذية االسترجاعية:

لرفع  يضطرون  قد  مواقعهم.  من  التحرك  عدم  الناس  من  واطلب  ذاتها  القاعة  في  األسئلة  )اطرح 
أصواتهم ألن الصفين األول واألخير قد ال يتمكنون من سماع بعضهما البعض(.

السؤال 1: ما الذي تراه من المجموعة بصريًا اآلن؟
السؤال 2: اسأل المجموعة في الخلف كيف يشعرون. وفي وقت الحق اسأل اآلخرين عن مشاعرهم.
قد تحصل على إجابات تعبر عن الغضب من الظلم والتمييز وامتيازات األغنياء إلخ. استمر في أخذ 

أكبر قدر ممكن من العبارات المتنوعة وقم بإثارة التفكير أكثر وعلى مستوى المشاعر ورد الفعل فقط.
)يمكن وضع اإلجابات في مالحظات على اللوحة البيضاء أو على لوحة قالبة.(
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استخالص المعلومات:
عند نهاية الفعالية وعند جلوس الجميع اجعل النقاش يتركز على مسألة التمييز في البالد، وعلى ما  •

يسبب هذا التمييز.
اسأل الجميع كيف يؤثر التمييز على عملهم التنموي في المجتمعات. •
أعد التأكيد على أن عدم التمييز هو حجر الزاوية في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. •

تلخيص:
الفاعلين المشتركين  • من خالل ضمان احترام وتحقيق معايير الحد األدنى من حقوق اإلنسان، فإن 

في ضمان التزامات حقوق اإلنسان يجب أن يضمنوا أن عملية التنفيذ يجب كذلك أن تلتزم بمعايير 
حقوق اإلنسان. وأحد هذه المعايير هو ضمان االلتزام بمبدأ عدم التمييز.

في العديد من مشاريع وأعمال حقوق اإلنسان والتنمية، هناك اعتبار ضمان عدم التمييز بين القطاعات  •
والمجتمعات المختلفة.

عند الحاجة، يرجى توزيع نشرة »التحرر من التمييز«. •

شحاذ  أرضًا،  يملك  ال  فالح  مأوى،  بال  شخص  أّمي،  كنّاس؛  عرقية،  أقلية  الجئ؛  مهاجر،  عامل   *
الجنس، حائز على درجة جامعية، رئيس منظمة شباب سياسية )حزبها األم  شارع، عامل جنس، مثلي 
في السلطة(، شخص معاق ال يستطيع التحرك إال على كرسي ذي عجالت، شاب / شابة والده مسؤول 
حكومي كبير، حامل أسهم في شركة تعدين، ماّل، أحمدية، طفل مولود لقاطنين في حي فقير، طفل مولود 

ألسرة ثرية، عامل مصنع في منطقة اقتصادية خاصة، شخص يعيش مع إتش آي في / أيدز إله.

** البيانات التي ينبغي قراءتها:
لديك منزل الئق مع ماء جاٍر ومرحاض. •
يمكنك شراء مالبس جديدة بانتظام. •
لديك طعام كاٍف لتتناوله. •
يمكنك الحصول بشكل جيد على الرعاية الصحية عند مرضك. •
يمكنك الحصول على مدرسة ألطفالك. •
رزقك آمن. •
يمكنك الزواج ممن ترغب. •
يمكنك االقتراع في االنتخابات الوطنية والمحلية. •
ال تخشى الشرطة. •
الناس يحترمون ما تقول ويحترمون رأيك. •
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ال تشعر بالتمييز أبدًا. •
لديك فرص ترقية في العمل. •
تحصل على أجر جيد. •
تحصل على أجر مكافئ مقابل عمل مكافئ. •
مستقبلك آمن. •
يمكنك شراء هاتف نقال جديد جيد. •
يمكنك الحصول على اإلنترنت بانتظام. •

الروابط:
Freedom from Discrimination التحرر من التمييز

الوحدة 10: المشاركة / التمكين

المواد: باور بوينت، بطاقات، شريط الصق، رباط مطاطي
الزمن: 45 دقيقة

الجراءات:
اطلب من 3 متطوعين. )يقفون وراء خط أيضًا.( •
اطلب من البقية الوقوف على مسافة 10 أقدام وراء خط على األرض. •
اطلب منهم رفع سبابتهم أو أصبعهم األوسط. ال ُيسمح إال برفع أصبع واحد فقط. •
اعط المتطوعين الثالثة حزمة من األربطة المطاطية واطلب منهم أن يلقوا األربطة المطاطية في الهواء  •

لكي تلتف على أصابع الواقفين على مسافة 10 أقدام.
الهدف هو أن يحاول المشاركون جمع أكبر عدد ممكن من األربطة المطاطية. وعندما يتم إلقاء كل  •

األربطة المطاطية، اطلب من الجميع أن يتركوا المئات على األرض كما هي، واطلب من الجميع 
الجلوس على مقاعدهم. وقم بتذكير المشاركين بأنه ال يوجد الكثير من األربطة المطاطية وأنه على 

الجميع الحصول على أكبر عدد ممكن.
بعد حوالي 5 دقائق وعند اكتمال كل األربطة المطاطية. •
قم بتذكير الجميع بعدم التقاط أي من األربطة المطاطية الساقطة على األرض. •

التغذية االسترجاعية:

)يجري هذا بعد اللعبة مباشرًة، بينما األربطة المطاطية منثورة على األرض.(

السؤال 1: اسأل المشاركين عن عدد األربطة المطاطية التي لديهم، )أكثر من 10، بين 5 ـ 10، بين 3 ـ 
5، أقل من 3، ال شيء(.
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كانت  ما  يحصل؟  ال  والبعض  المطاطية  األربطة  على  يحصل  البعض  كان  لماذا  اسألهم   :2 السؤال 
التحديات؟ كيف كان شعور الذين حصلوا على عدد قليل جدًا؟

السؤال 3: ماذا كان دور »الرامين« في اللعبة؟
السؤال 4: بم يذّكرك هذا في مواقف الحياة الواقعية؟

)يمكن تسجيل االستجابات على اللوحة البيضاء أو على اللوحة القاّلبة.(
وال  ويبّين،  يدفع  والكل  العادل.  غير  والرمي  اإلحباط  على  تدل  استجابات  على  الحصول  يمكنك 
الرئيسية  إثارة المجموعة للنظر إلى األسباب  يحصل عليها إال األقوياء. وبصفتك مسّهاًل، يجب عليك 
التي جعلتهم يحصلون على الكثير أو القليل من األربطة المطاطية. هل السبب هو الحكم؟ هل السبب هو 

الرامون؟ هل السبب هو المشاركون أنفسهم؟ إلخ.
استخالص المعلومات:

قم بإجراء نقاش حول من هو المتحكم بالمصادر وما الذي يسمح بالمشاركة المهمة للحدوث أو  •
عدم الحدوث.

انظر إلى ما جعل البعض يحصلون على إمكانية أفضل للوصول إلى المصادر والبعض ال يحصلون  •
عليها.

ما التأثير على المجتمع فيما إذا جرى استبعادهم بانتظام؟ هل سيتم تمكينهم لالستمرار في كونهم  •
مشاركين؟

التأكيد على أن المشاركة هي عنصر أساسي في أي فعل يتضمن اناسًا وأنه دعامة أساسية في ضمان  •
تقديم الحكومة اإللتزام الديني يجب أن يتوافق مع المشاركة الجيدة للمجتمعات المتأثرة.

تلخيص:
لكي تنهي، اطلب من الجميع إخراج مستند اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الموجود في ملفاتهم  •

والرجوع إليه وبيان أي جزء من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد أو يشير إلى اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان.

اعرض البور بوينت لكي تستنج أن المشاركة ضرورية جدًا لمشاركة وعمل حقوق اإلنسان. •
الروابط:

UNICEF Participation

The Right To Participate

الوحدة 11: معايير حقوق اإلنسان: االلتزامات
المواد: باور بوينت، لوحات رسم بياني وقلم

الزمن: ساعة واحدة
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اإلجراءات:
اإلنجاز« )أنظر  • الحماية،  »االحترام،  للدول بخصوص  العمومية  االلتزامات  قّدم وصفًا موجزًا عن 

الملحق كخلفية قراءة للمسّهل(.
اقسم المشاركين إلى ثالث مجاميع )احترام، حماية، إنجاز( واطلب من كل مجموعة عمل بطاقة  •

بريدية ذات إطارين )مسرح ساكن بدون حركة وال صوت(. الدراما الساكنة األولى تصور االنتهاك، 
والدراما الثانية تصور تحقيق كل واحد من تلك االلتزامات )10 دقائق(. ُيقدم لكل مجموعة سيناريو 

لتصوير وعمل االنتهاك ثم لبيان متى يتم تحقيق االلتزام.
بعد ذلك اطلب من المجموعة التنفيذ. بعد المشهد األول، وبينما هما باقون في حالة تجّمد، اطلب  •

من المشاركين تحديد القصة كما يرونها والتي تصور قصة انتهاك. وحالما يقدمونها بشكل صحيح أو 
قريبًا من ذلك بما فيه الكفاية، وبعد التحقق من المجموعة، انتقل إلى المشهد 2.

السابق. اطلب  • المشهد  التغيرات عن  تعليقات من مشاركين آخرين حول  وعندما يجمدون، أطلب 
تعليقات من مشاركين آخرين. قم بالتوضح حسب الحاجة بما فيه الطلب من المشاركين القيام بإعادة 

تعديل الصور في البطاقة البريدية لكي تعبر بشكل أفضل عن االنتهاك أو التحقيق.
على  • االعتياد  ضمان  هي  الفكرة  اللعب.  أثناء  ظهرت  التي  االلتزامات  كرر  مجموعة  كل  نهاية  عند 

مفاهيم التزامات حقوق اإلنسان.

استخالص المعلومات:
اعرض البور بوينت حول االلتزام وقم بتوضيح معنى االلتزام. •

تلخيص:
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان مشتقة من مفهوم دولة األمة التي تجعل الدولة هي التي تتولى تقديم  •

توقعات ومطالبات حقوق اإلنسان إلى الشعب.
الدولة ملتزمة بواجب وعليها التزام تحقيق كافة الحقوق التي تأتي مع اإلنسان. •
هذا هو سبب وجود خطاب نقدي في تحليل دور الدولة في نجاحها أو فشلها في الرقي إلى مستوى  •

التوقعات في تقديم التزاماتها بحقوق اإلنسان.
قم باإلشارة إلى اللغة في ICESCR لتوضيح بعض مفاهيم االلتزام، أي االلتزامات اإليجابية والسلبية،  •

الفورية والمستمرة، إلخ.

الروابط:
 ‐States ـ Obligations States and Non

business and human rights
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التسلسل الزمني للعراق

• )http://www.datesandevents.org/places ـ  ‐timelines/24 ـ  ‐iraq ـ  ‐timeline.htm :المصدر(
3500 ق.م. ـ تطورت بالد ما بين النهرين )ميزوبوتاميا( في جنوب شرقي العراق، وهي التي تعرف  •

بأنها أول حضارة في العالم.
539 ق.م. ـ احتالل بالد ما بين النهرين على يد الفرس. •
332 ق.م. ـ انتصار اإلسكندر األكبر على الفرس. •
226 م. ـ سيطرة الساللة الساسانية الفارسية على بالد ما بين النهرين. •
126 ق.م. ـ نهاية الحكم اإلغريقي عند سيطرة البارثيين على العراق. •
633 م. ـ العرب المسلمون ينتصرون على الساسانيين ويفتحون العراق. •
750 ـ فتح العباسيين للعالم اإلسالمي، وتأسيس بغداد كعاصمة. •
1258 ـ سقوط بالد ما بين النهرين وعاصمتها بغداد على يد الغزاة المغول بقيادة حفيد جنكيز خان.  •

دمار اإلمبراطورية العربية.
القرن السادس عشر ـ فتح اإلمبراطورية العثمانية للمنطقة. •
القرن الثامن عشر ـ بداية اضمحالل السلطة العثمانية في بالد ما بين النهرين. •
تدخل بريطانيا العظمى ببالد ما بين النهرين من أجل حماية طرقها التجارية مع الهند والشرق. •
1914 ـ الحرب العالمية األولى 1914 ـ 1918. •
1917 ـ احتالل القوات البريطانية بغداد. •
1920 ـ عصبة األمم تمنح بريطانيا العظمى انتدابًا لحكم بالد ما بين النهرين. •
1920 ـ مؤتمر سان ريمو للسالم الذي عقده الحلفاء. إطالق اسم العراق على بالد ما بين النهرين. •
1921 ـ البريطانيون ينصبون الملك فيصل األول ملكًا ويتحكمون بالحكومة. •
1925 ـ عصبة األمم تحدد الحدود بين تركيا والعراق والتي تضع منطقة الموصل في العراق وليس في  •

تركيا خالفًا لرغبات السكان األكراد.
1932 ـ استقالل العراق. •
1939 ـ اندالع الحرب العالمية الثانية 1939 ـ 1945. •

http://www.datesandevents.org/places-�-timelines/24-�-iraq-�-timeline.htm
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1940 ـ 1940 ـ 1941 تحالف الحكومة العراقية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان في مسعى لتخليص العراق  •
من السلطة والنفوذ البريطانيين.

1941 ـ بريطانيا العظمى تهزم العراق. •
1945 ـ نهاية الحرب العالمية الثانية 1939 ـ 1945، ومساعدة العراق في تشكيل جامعة الدول العربية. •
1948 ـ جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد إسرائيل المشّكلة حديثًا. •
1950 ـ 1950 ـ 1952 توقيع العراق اتفاقيات مع شركات نفط أجنبية واستالمه %50 من أرباح النفط. •
1953 ـ فيصل الثاني يصبح ملكًا على العراق. •
خمسينيات القرن العشرين ـ بدأ العديد من العراقيين بمعارضة الملكية. كانوا يريدون أن يكون لهم  •

صوت في الحكومة.
1955 ـ توقيع العراق حلف بغداد مع إيران وباكستان وتركيا. •
1958 ـ العراق يصبح جمهورية أثناء انقالب عسكري ومقتل العائلة المالكة. •
1972 ـ توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين العراق واالتحاد السوفيتي. •
• .IPC تأميم البالد شركة نفط العراق
1975 ـ توقيع العراق وإيران معاهدة أنهت النزاعات الحدودية. •
1980 ـ 4 أيلول: غزو العراق إليران وبداية الحرب العراقية اإليرانية. •
1981 ـ 7 حزيران: هجوم إسرائيل على مركز أبحاث نووية عراقي في التويثة قرب بغداد. •
1988 ـ 16 آذار: هجوم كيميائي على األكراد. ُيعتقد أن العراق قد استعمل أسلحة كيميائية ضد بلدة  •

حلبجة الكردية.
2 آب: غزو العراق للكويت. مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يفرض عقوبات اقتصادية  • ـ   1990

على العراق.
8 آب: إعالن العراق دمج العراق والكويت. •
1991 ـ 17 كانون الثاني: بدء تحالف يتكون من 39 بلدًا بقصف العراق وبداية حرب الخليج العربي  •

)الفارسي(. أطلق على القصف الجوي للعراق تسمية »عملية عاصفة الصحراء«.
27 شباط: تحرير الكويت. •
آذار: قبول العراق شروط وقف إطالق النار. •
1992 ـ 26 آب: تحديد منطقة حضر جوي تحضر الطائرات العراقية من الطيران فوق جنوب العراق. •
27 حزيران: شن الواليات المتحدة األمريكية هجومًا بصواريخ كروز على مقر المخابرات  • ـ   1993

العراقية في بغداد.
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1995 ـ 14 نيسان: موافقة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على السماح باستئناف جزئي لصادرات  •
النفط من أجل شراء الغذاء والدواء وأطلق عليه »برنامج النفط مقابل الغذاء«. ـ تم تنفيذه في كانون 

األول 1996.
على  • واستيالئها  الشمالية  الجوي  الحضر  منطقة  على  هجومًا  العراقية  القوات  شن  آب:   31 ـ   1996

أربيل.
العرض جنوبي  • إلى خط  الجوي  الحظر  المتحدة األمريكية حدود منطقة  الواليات  أيلول: تمديد   3

بغداد.
1998 ـ 31 تشرين األول: إنهاء العراق التعاون مع اللجنة الخاصة لألمم المتحدة لإلشراف على تدمير  •

.Unscom أسلحة الدمار الشامل العراقية
16 ـ 19 كانون األول: عملية ثعلب الصحراء ـ شن القوات األمريكية والبريطانية حملة قصف لتدمير  •

برامج أسلحة العراق النووية والكيميائية والبيولوجية.
2002 ـ أيلول: عودة مفتشي األسلحة. •
والبريطانية  • األمريكية  البرية  القوات  بغداد ودخول  في  أهدافًا  األمريكية  الصواريخ  آذار: ضرب   20

العراق.
9 نيسان 2003: إنهيار بغداد وسلطة صدام حسين وإصدار الواليات المتحدة األمريكية الئحة بشكل  •

حزمة أوراق لعب بأسماء 55 من أعضاء النظام السابق المطلوبين.
2004 ـ استمرار القتال. •
تسليم الواليات المتحدة األمريكية السيادة إلى حكومة مؤقتة برئاسة رئيس الوزراء أياد عالوي. •
2005 ـ االنتخابات: فوز التحالف العراقي الشيعي الموحد باألغلبية. •
تعيين البرلمان الزعيم الكردي جالل طالباني رئيسًا وتسمية الشيعي إبراهيم الجعفري رئيسًا للوزراء. •
تشرين األول: محاكمة صدام حسين. •
2006 ـ 7 حزيران: مقتل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم القاعدة في العراق. •

سي آي إس في الدولية

بناء الصداقة العالمية

حقوق اإلنسان
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التسلسل الزمني لحقوق اإلنسان

تأليف: ديانا كاماتشو

3100 ـ 2850 ق.م.

وضع مينيس )فرعون مصري( قواعد السلوك للحضارة المصرية.

3000 ق.م.

وضع السومريون الكتابة المسمارية.

2630 ق.م.

إنشاء أول هرم في مصر. إمحوتب هو أول معماري معروف.

2575 ـ 2134 ق.م.

المملكة القديمة في مصر

2350 ق.م.

وضع أوروكاجينا )حاكم( قانونًا ضد الفساد من أجل تحقيق الحرية والمساواة في لكش، بالد ما بين 
النهرين. هذا هو أول مثال من المدونة القانونية في التاريخ المسجل.

2200 ق.م.

ساللة زيا األسطورية في الصين.

1792 ـ 1750 ق.م.

يضع حمورابي )ملك بابلي( أول شريعة قانونية مكتوبة: »شريعة حمورابي« )282 قانون مع عقوبات، 
مع مبدأ »العين بالعين والسن بالسن«(.

القرن 18 ـ القرن 15 ق.م.

أعلن  العبري. كما  المقدس  الكتاب  الجزء األول من  الخمسة )التوراة(، وهي  الكتب  موسى يكتب 
موسى الوصايا العشر ـ قواعد سلوك تجاه اآلخرين ـ.
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100 ـ أو800 ـ 500 ق.م.

كتابة األوبانيشاد النثرية القديمة )وهي مجموعة من النصوص التي تشكل أساس الديانة الهندوسية(. 
يمكنك أن تجد فيها االعتقاد بأن األفعال الفردية لها عواقب أخالقية مستمرة.

539 ق.م.
كورش:  إسطوانة  في  كتابتها  تمت  إصالحات  يجري  الفارسية(  اإلمبراطورية  )حاكم  الكبير  كورش 

قامت بحماية الحرية والتنوع الديني. تعّد اإلسطوانة سلفًا إلعالن حقوق اإلنسان.
551 ـ 479 ق.م.

مبدأ »حب جميع  العليا: »جين« هي  الفضيلة  الكونفوشيوسية.  يؤسس  أوكونفوشيوس  فونسو  كونغ 
البشر«.

509 ـ 44 ق.م.
وضرورة  الفردي،  والشرف  للمجتمع،  المتفانية  الخدمة  على  تؤكد  الرومانية  القيم  روما،  جمهورية 
القانون )كانت لديهم عدالة قضائية(، والمشاركة في السلطة وفي صنع القرار. الشكل الروماني للحكم 
قيد  تزال  ال  التي  األوربية  القانونية  المدونات  من  للعديد  األساس  يصبحان  للقانون  الروماني  والشكل 

االستعمال في الوقت الحاضر.
479 ـ 431 ق.م.

يحدث »عصر ذهبي« في أثينا تحت قيادة بيريكليس. أجرت أثينا تجارب على الديمقراطية بمشاركة 
مباشرة من قبل المواطنين األثينيين الذكور فقط في سن القوانين في الجمعية على أساس حكم األغلبية.

469 ـ 391 ق.م.

الفيلسوف الصيني مو ـ تزي يوسع مبادئ الكونفوشيوسية ويقوم بتطوير فلسفة »الحب الكوني« كمبدأ 
توجيهي في الحياة.

451 ـ 449 ق.م.

محور دستور الجمهورية الرومانية: تم وضع »الجداول االثنا عشر« لمنع المسؤولين العامين مقاضاة 
القانون استنادًا إلى أفضلياتهم الخاصة.

»الجداول االثنا عشر« تصبح رمزًا للعدالة الرومانية بحيث كان يفرض على األطفال حفظها.

500 ـ 400 ق.م.

الفيدا األربع: كتابة أقدم الكتب المقدسة في الهندوسية. وهي تؤسس سابقة روحية وجدت في أديان 
الحقة.
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269 ـ 231 ق.م.

مراسيم أشوكا هي سلسلة من المراسيم وضعها اإلمبراطور أشوكا من ساللة ماوريان )الهند القديمة( 
في أنحاء امبراطوريته، وهي تحمي حقوق الفقراء والضعفاء. وهي تؤكد الصالح والطيبة والكرم. كما أنها 

تصف أول توسع كبير للبوذية.
II ق.م. ـ 1 م.

مدونة مانو، وهي مجموعة هندية قديمة من قواعد السلوك في الحياة الخاصة واالجتماعية استنادًا إلى 
منظومة اآلراء والعقائد الدينية للبراهمية التي كانت سائدة في المجتمع الهندي القديم الذي كان يسمح 

بامتالك األرقاء.
161 م.

أساس  الكتاب  شكل  وقد  القانونية.  المؤسسات  عن  تمهيديًا  مدرسيًا  كتابًا  كانت  كايوس  مؤسسات 
قام  الذي  هو  كايوس  إن  الالحق.  الرومانية  اإلمبراطورية  تاريخ  من  الكثير  في  القانونيين  والفقه  التعليم 
بالتمييز بين jus civile أو »القوانين الرومانية« وبين jus gentium أو »قوانين الشعوب« والتي كانت تنظم 
المعامالت بين الرومان وغير الرومان. وقد افترض مبدأه الخاص بـ »القوانين الرومانية« jus gentium أن 

بعض المفاهيم القانونية يمكن أن تنطبق على الجميع، وهو مبدأ جوهري في قانون حقوق اإلنسان.
45 ـ 44 ق.م.

شيشرون يكتب أعماله الفلسفية عن البشر humanitas والتي تؤكد حسن النية تجاه اإلنسانية.

27 ق.م. ـ 476

اإلمبراطورية الرومانية تضع قانونًا طبيعيًا: حقوق المواطنين.

7 ق.م.

قام دراكو )أول مشّرع في أثينا في اليونان القديمة( باستبدال نظام القانون الشفاهي والثأر اللذين كانا 
سائدين آنذاك بقانون مكتوب تفرضه المحكمة فقط.

6 ق.م.

قوانين  إلغاء  أو  بهدف مراجعة  السولوني  الدستور  أثيني(  وضع سولون )رجل دولة ومشّرع وشاعر 
دراكو القديمة وينشيء يونان المساواة.

30

نفسك«  مثل  جارك  »أحب  بفضائل  يعظ  المسيحية،  الديانة  في  المركزية  الشخصية  الناصري،  يسوع 
ويخاطب الذين ليست لديهم خطيئة بأن »يلقوا أول حجر«.
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القرن األول

تم تحويل الترايبيتاكا )النصوص المقدسة في البوذية( من التقليد الشفهي إلى التقليد التحريري، وبهذا 
تم وضع قواعد السلوك البوذية من أجل الحفاظ على مجتمع روحي متناغم.

476 ـ 1453

الهوت القرون الوسطى يقول إن الكفار والبرابرة ال يستحقون االعتبارات اإلنسانية.

القرن السادس

وضع تعاليم محمد )آخر األنبياء المرسلين من اهللا إلى البشر في المعتقدات اإلسالمية( في القرآن، 
وهي تؤكد التسامح العنصري والديني وعلى اإلحسان والمساواة.

622

كان »ميثاق المدينة« اتفاقية رسمية بين محمد )الذي وضع الوثيقة( وكافة القبائل واألسر البارزة في 
المسلمين واليهود والمسيحيون والوثنيين. كان محمد  فيهم  بما  المدينة(  باسم  بعد  فيما  يثرب )عرفت 
الفصل  سياسات  وأنهى  أكبر  استقاللية  النساء  ومنح  الدينية  الحرية  حمى  فقد  يومه،  بمقاييس  تحرريًا 

العرقي.

1096 ـ 1204

الرومانية  أوروبا  شنتها  عسكرية  حملة  كانت  والتي  األولى  الصليبية  الحملة  الثاني  أوربان  البابا  بدأ 
الكاثوليكية الستعادة األراضي المقدسة من األتراك السلجوقيين والتي تم االستيالء عليها في الفتوحات 

اإلسالمية في الشرق )632 ـ 661(. أعقبت ذلك حمالت صليبية الحقة.

1100

إنكلترا. وقد  الملك هنري األول، ملك  التتويج( إعالنًا من جانب  الحريات« )أو ميثاق  كان »ميثاق 
حاول الميثاق ربط الملك بقوانين معينة بشأن معاملة مسؤولي الكنيسة والنبالء. وقد كان ضمانًا بالسلوك 
الملكي الحسن أكثر من أي شيء نعّده اتفاقية لحقوق اإلنسان. ومع ذلك فقد شّكل سابقة من حيث قيام 
ملك إنكليزي بتقييد سلطته طوعًا. ويعّد وثيقة بارزة في التاريخ القانوني اإلنكليزي ونذيرًا بالماكنا كارتا.

1215

بعد هزيمة إنكلترا في معركة بوفين، ثار البارونات اإلنكليز على الملك جون وأجبروه على توقيع الماكنا 
كارتا. وقد نص الميثاق على أن األحرار يستحقون الحكم من قبل نظرائهم وأنه حتى الملك ليس فوق 
القانون. وقد وضعت الماكنا كارتا عام 1215 الحقوق األساسية للنبالء وحددت سلطة العرش وشّكلت 
األساس لمشاريع الحقوق على مدى قرون تالية. وفي حين لم تكن تحررية على نحو خاص وكانت )مثل 
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ميثاق التتويج الذي سبقها( تتناول الحقوق الممنوحة طوعًا أكثر من تناولها الحقوق المستحقة كونيًا، إال 
أنها تبقى تحتل مكانة مركزية في تطور نظم العدالة الجنائية البريطانية واألمريكية.

1450 ـ 1500

تم وضع دستور اإليروكوا، وهو يشكل كونفدرالية تتكون من خمسة شعوب أكريكية مستقلة: موهوك 
وأونونداغا وسينيكا وأونيدا وكايوغا )تمت إضافة شعب توسكارورا حوالي عام 1715 إلى الكونفدرالية(. 
يؤسس الدستور حكومة ديمقراطية مع حقوق ومسؤوليات للمسؤولين المنتخبين، وهو نظام يرمي لوضع 
قوانين وتحكيم للنزاعات بين الشعوب، ودين يؤمن بوجود خالق، وقوانين تحكم حقوق الوالدة والتبني 
والوفاة/الجنازة، وحقوق الشعوب األجنبية، وعملية إلعالن الحرب وخوضها. ويصبح دستور اإليروكوا 

واحدًا من الوثائق المؤثرة في وضع دستور الواليات المتحدة األمريكية.

1492 ـ 1537

استعمار النصف الغربي من الكرة األرضية يبلغ ذروته بمذبحة شعب اإلنكا على أيدي الغزاة اإلسبان، 
وهو ما جعل بعض الالهوتيين يقومون بتحدي الوسائل المستعملة في فرض شرائع الله.

1500 ـ 1550

يبدأ الغزاة بحمالت إلى أمريكا الوسطى والجنوبية تؤدي إلى غزو حضارتي األزتك واإلنكا.

1583 ـ 1645

قام هوغو غروتيوس )قانوني هولندي( مع فرنسيسكو دي فيتوريا وألبيريكو جينتيليهي بوضع األسس 
لقانون دولي معتمد على القانون الطبيعي. يتحدق غروتيوس عن أخوة البشر والحاجة إلى معاملة جميع 

الناس بإنصاف.

1628

عريضة  على  األول  تشارلز  الملك  يوقع  حتى  الجديدة  الضرائب  اعتماد  يرفض  البريطاني  البرلمان 
الحقوق. العريضة تمنع الملك من اعتقال الناس على أساس اعتباطي ومن وضع القوات في منازل خاصة 

بدون موافقة المالكين.

1634

تأسيس ماريالند كمستعمرة كاثوليكية تتميز بالتسامح الديني.

1647

تصيغ جمعية جزيرة رود مسودة دستور يؤسس لحرية الضمير ويفصل بين الكنيسة والدولة.
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1648

»معاهدة ويستفاليًا تنهي حرب الثالثين عامًا )سلسلة من الحروب كانت تجري في أوروبا الوسطى 
أساسًا، وتشتمل على معظم البلدان األوربية( وحرب الثمانين عامًا )بين إسبانيا والجمهورية الهولندية(. 

تضع المعاهدة أساسًا لتسامح ديني أكبر على الصعيد الدولي وتؤسس السيادة الوطنية.

1679

في  الحق  معتقل  كل  يمنح  اإلنكليزي  البرلمان  عن  صادر  قانون  هو  المحكمة  أمام  االحضار  قانون 
محاكمة عادلة في غضون فترة معينة من الزمن ويتحقق من قانونية اعتقال السجين.

1688 ـ 1689

عرض البرلمان البريطاني التاج على األمير وليام، أمير أورانج، والذي يتولى السلطة في ثورة بيضاء. 
وقد مثلت »الثورة المجيدة« تدمير الملكية ذات الحق اإللهي وأكدت سيادة البرلمان.

1689

البريطانية«.  الحقوق  إذا وقع على »وثيقة  إال  العرش  يتولى  بأن  أورانج،  أمير  ُيسمح لألمير وليام،  ال 
كانت »وثيقة الحقوق اإلنكليزية« هي الوثيقة األكثر تقدمًا من نوعها في ذلك الزمن، وهي تضمن حرية 
الحقوق  وبعض  الزعماء  إلى  العرائض  تقديم  في  والحق  السالح  حمل  في  والحق  البرلمان  في  الكالم 

القانونية.

1690

يكتب جون لوك عن أفكار الحقوق الطبيعية في الحياة والحرية والتملك في كتابه »مقالتان في الحكم«.

القرن الثامن عشر

القدرة على  البشر يمتلكون  بأن  للعقل واإليمان  الفالسفة  ينتصر  أنحاء أوربا.  التنوير في  يظهر عصر 
إنشاء مجتمعات أفضل ألنفسهم.

1748

شارل دو سيكوندا، بارون مونتسيكيو، يكتب »روح القوانين«، وهي مقالة عن النظرية السياسية. كان 
مونتسيكيو يدافع عن نظام دستوري في الحكم وفصل السلطات )يضع للنظرية ثالثة فروع للحكم: تنفيذي 
المؤسسات  بأن  القائلة  والفكرة  والقانون  المدنية  الحريات  وحفظ  العبودية  وإنهاء  وقضائي(  وتشريعي 

السياسية يجب أن تعكس الجوانب االجتماعية والجغرافية لكل مجتمع.
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1762

جان جاك روسو يكتب »العقد االجتماعي« الذي يقول فيه إن »اإلرادة العامة« التي تعكس االهتمامات 
المشتركة بين كل الشعب في األمة تعّد مقدسة ومطلقة.

1776

»إعالن االستقالل« األمريكي )بيان تبنّاه المؤتمر في 4 تموز أعلن أن المستعمرات األمريكية الثالث 
عشرة، التي كانت في حالة حرب مع بريطانيا العظمى آنذاك، تعتبر نفسها واليات مستقلة، وأنها لم تعد 
منحهم  قد  خالقهم  وأن  متساوون  مخلوقون  جميعًا  البشر  »أن  يعلن  البريطانية(  االمبراطورية  من  جزءًا 

حقوقًا غير قابلة للتصرف وأن الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة هي من بين تلك الحقوق«.

1780

تصدر جمعية بنسلفانيا »قانون إلغاء العبودية العام«. وهو أول تشريع من نوعه يصدر في أمريكا.

1783

محكمة ماساشوسيتس العليا تحظر العبودية في الوالية وتستشهد بدستور الوالية الذي ينص على أن 
»جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين«.

1786

الوالية. يضع  قانون  الذي وضعه توماس جيفرسون يصبح جزءًا من  الدينية«  للحرية  »قانون فرجينيا 
القانون األساس للفصل بين الكنيسة والدولة ويشجع حرية الفرد في ممارسة أي دين.

1787

اجتمع المؤتمر الفدرالي بمجلس الوالية في فيالدلفيا من شهر أيار إلى شهر آب لمراجعة مواد دستور 
الواليات المتحدة. تناقش المندوبون وأعادوا صياغة مواد الدستور. وينتصب الدستور نموذجًا للحنكة 

السياسية التعاونية وفن التوافق. وقامت تسع واليات بالتصديق عليه في السنة التالية.

1789

تم اعتماد »اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن« الذي يقول إن »البشر يولدون ويبقون أحرارًا 
أن  ويؤكد  إدانته«  تثبت  حتى  بريء  »اإلنسان  أن  على  كذلك  اإلعالن  وينص  الحقوق«.  في  ومتساوين 

القانون هو تعبير عن اإلرادة العامة«.

1789

أثناء المناقشات حول اعتماد »الدستور«، كان مناوئوه يكررون القول بأن »الدستور« على وفق صياغته 
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تبّين حصانات  ـ  »قانون حقوق«  ب المركزية. وطالبوا  الحكومة  أمام االستبداد من جانب  الطريق  سيمهد 
المواطنين فرادى.

ولهذا فقد اقترح المؤتمر األول للواليات المتحدة بتاريخ 25 أيلول 1789 على الهيئات التشريعية في 
الواليات 12 تعدياًل على الدستور. ُتعرف التعديالت العشرة األولى على الدستور باسم »قانون الحقوق«. 
فهي تمنح حصانات للفرد من أجل حمايته من االستبداد. ومن بين الحقوق فكرة حرية التعبير عن الرأي 

وحرية الصحافة وكذلك حق الحصول على محاكمة عادلة.
1791

تصديق »قانون الحقوق« األمريكية. •
أولمب دو كوج )كاتب مسرحي وناشط سياسي نسوي فرنسي( يكتب »إعالن حقوق المرأة« ويحث  •

النساء على »االشتراك في جميع نشاطات الرجال« وبهذا يؤكدون مساواتهم مع الرجال.
1792

ماري وولستونكرافت )ناشطة نسوية بريطانية( تكتب »دفاع عن حقوق المرأة«. وهي تقول إن النساء 
بشر يستحقن الحقوق األساسية ذاتها مثل الرجال.

1798
األمريكي  المؤتمر  في  الفدراليون  سنها  قوانين  مشاريع  أربعة  والتحريض  األجانب  قوانين  كانت 
الخامس وقام الرئيس جون آدامز بتوقيعها لتصبح قانونًا. وهي تضع حدودًا لحرية التعبير عن الرأي وحرية 

الصحافة وتقيد حقوق المولودين في الخارج.
1807

استيراد  يتم  ذلك،  ومع  المتحدة.  الواليات  إلى  األفارقة  العبيد  استيراد  يحظر  األمريكي  الكونغرس 
حوالي 250.000 عبد بصورة غير شرعية بين 1808 و1860.

1814 ـ 1815
وفرنسا  وروسيا  العظمى  وبريطانيا  )النمسا  نابوليون  هزمت  التي  الدول  قبل  من  فيينا  مؤتمر  انعقاد 
عن  اإلعالن  تم  الحديث.  التاريخ  في  األولى  للمرة  اإلنسان  بحقوق  الدولي  االهتمام  يظهر  وبروسيا(. 

حرية الدين ومناقشة الحقوق المدنية والسياسية وإدانة تجارة العبيد.
1830

يصدر الكونغرس األمريكي »قانون إزالة الهنود« من أجل تحرير األرض لغرض االستيطان. القانون 
»محنة  باسم  معروفًا  صار  الغرب  باتجاه  الطويل  الطريق  االنتقال.  على  أصلي  أمريكي   70.000 يجبر 

الدموع« بسبب معدل الوفيات المرتفع أثناء االنتقال.
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1833

البرلمان البريطاني يصدر »قانون اإللغاء« الذي يلغي تجارة العبيد في اإلمبراطورية البريطانية.

1842

توقيع »معاهدة نانكنغ« بتاريخ 29 آب يعلن نهاية »حرب األفيون األولى« )1839 ـ 1842( بين المملكة 
المتحدة من بريطانيا العظمى وآيرلندا وساللة كنغ في الصين. كانت هذه هي المعاهدة األولى مما دعاه 
الصينيون معاهدات غير متكافئة ألن بريطانيا العظمى لم يكن عليها التزام بالمقابل. وقد أجبرت الحكومة 
الصينية على التنازل عن هونغ كونغ إلى بريطانيا العظمى إلى األبد ودفع تعويض بقيمة 100 مليون دوالر 

أمريكي وفتح أربع مدن كبرى للتجارة الخارجية بتعرفات منخفضة.

1841

روسيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وبريطانيا العظمى توقع »معاهدة لندن« التي تلغي العبودية.

1848

حوالي 200 مرأة ورجل يجتمعون في شالالت سينيكا في نيويورك لصياغة »مشروع قانون الحقوق« 
الذي يحدد الحقوق االجتماعية والمدنية والدينية للمرأة.

1853 ـ 1954

بعد بضع محاوالت أمريكية فاشلة إلقامة عالقات تجارية مع اليابان، يصل الكومودور ماثيو بيري إلى 
خليج إيدو ويجبر اليابانيين على توقيع معاهدة مع الواليات المتحدة فتحت ميناءين للتجارة األمريكية.

1857

كانت قضية »دريد سكوت ضد ساندفورد« قرارًا من المحكمة األمريكية العليا. كانت تقول إن الحكومة 
االتحادية ليس لديها السلطة لتنظيم العبودية في البالد وأن الناس من أصل أفريقي )سواء أكانوا عبيدًا أم 
أحرارًا( ليسوا محميين بالدستور وليسوا مواطنين أمريكيين. وهكذا فإن دريد سكوت بوصفه شخص من 

أصل أفريقي لم يكن مواطنًا من الواليات المتحدة ولذا ال يمتلك حق المقاضاة في محكمة فدرالية.

1861

القيصر اإلسكندر الثاني يصدر »مرسوم التحرير« الذي يحرر األقنان )الفالح غير الحر( في روسيا.

1863
1 كانون الثاني  • »إعالن التحرير« هو أمر تنفيذي صدر عن الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن بتاريخ 

الرئيس الدستورية بوصفه قائدًا عامًا للقوات  أثناء الحرب األهلية األمريكية. كان قائمًا على سلطة 
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المسلحة، ولم يكن قانونًا صادرًا عن الكونغرس. وقد أعلن أن كل العبيد في األراضي الكونفدرالية 
أحرار إلى األبد.

هنري ديونانت يؤسس »لجنة الصليب األحمر الدولية« استجابًة إلى قلة عالج الجنود الجرحى على  •
القيادة  الجيوش تحت  فيها كل  كانت  العالم  تاريخ  في  كبرى  أرض معركة سولفيرينو )آخر معركة 

الشخصية لملوكها، وكانت بين فرنسا والنمسا وسردينيا(.

1864

22 آب من قبل  بتاريخ  الميدان« )معاهدة جنيف األولى(  الجيوش في  توقيع »معاهدة تحسين حالة 
بضعة بلدان أوربية، وهي تحدد قواعد حماية الجرحى في زمن الحرب وتمنح الحصانة لكادر المستشفى 

والصليب األحمر أثناء الحرب.

1865

التعديل الثالث عشر على الدستور األمريكي، والذي يلغي العبودية في الواليات المتحدة، يدخل حيز 
التنفيذ بتاريخ 18 كانون األول.

1866
يعلن  • جونسون.  أندرو  الرئيس  فيتو  فوق  واحد  بصوت  يصدر   1866 لسنة  المدنية  الحقوق  قانون 

القانون أن جميع األشخاص المولودين في الواليات المتحدة هم مواطنون أمريكيون بصرف النظر 
عن الجنس أو اللون.

»جمعية الحقوق المتساوية األمريكية« AERA، والمعروفة أيضًا باسم »جمعية الحقوق المتساوية«،  •
الواليات  في   1866 عام  في  السود  المرأة وحقوق  ناشطي حقوق  أيدي  تشكلت على  منظمة  كانت 
أدت  وقد  العنصرية.  المساواة  بقضية  الجنسية  المساواة  قضية  إلحاق  هو  هدفها  وكان  المتحدة. 

التوترات بين مناصري األهداف غير المتشابهة إلى تفكك AERA في عام 1869. 

1868

تصديق التعديل الرابع عشر على الدستور األمريكي بتاريخ 28 تموز. يعلن التعديل أن ال يجوز ألية 
والية »حرمان أي شحص من الحياة أو الحرية أو الملكية بدون إجراءات قانونية عادلة، وال رفض منح 

أي شخص ضمن سلطلتها القضائية الحماية المتكافئة بالقوانين«.

1869

تأسيس »الجمعية الوطنية لحق المرأة في االقتراع« NWSA في نيويورك استجابًة إلى انقسام في »جمعية 
.AERA »الحقوق المتساوية األمريكية
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1870

التعديل الخامس عشر على الدستور األمريكي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 آذار، وهو ينص على أنه 
»ال يجوز للواليات المتحدة وال ألية والية إنكار أو قصر حق مواطني الواليات المتحدة في االقتراع على 

أساس العرق أو اللون أو حالة عبودية سابقة«.

1880 ـ 1914

اإلمبريالية األوربية تصل ذروتها. وفي هذا الوقت لم تستمر األمم األوربية في إرسال المهاجرين والمال 
إمبراطورياتها  توسيع  أو  إنشاء  إلى  تسعى  كانت  أنها  بل  وحسب،  العالم  أنحاء  إلى  المصنعة  والبضائع 
األفارقة  وضع  تم  حيث  األول،  بالمقام  وآسيا  أفريقيا  إلى  موجهة  الجديدة  اإلمبريالية  كانت  السياسية. 

واآلسيويين تحت الحكم السياسي لألوربيين.

1882

الكونغرس األمريكي يصدر »قانون إبعاد الصينيين«. كان واحدًا من أهم القيود على حرية الهجرة في 
التاريخ األمريكي.

1884 ـ 1885

المؤتمر  ويتفق  للسكان األصليين.  اعتبار  أي  بدون  األوربية  القوى  بين  أفريقيا  يقسم  برلين«  »مؤتمر 
كذلك على العمل إليقاف العبودية وتجارة العبيد في أفريقيا.

1885

تأسيس جمعية »حق المرأة في االقتراع« في النرويج.

1888 ـ 1889
تأسيس »اتحاد حق المرأة األسترالية في االقتراع« و»جمعية حق المرأة الدنماركية في االقتراع«. •
والذخيرة  • النارية  األسلحة  وتوريد  العبيد  تجارة  بشأن  »مؤتمر  الكامل:  )العنوان  بروكسل«  »مؤتمر 

والمشروبات الروحية إلى أفريقيا«( كان مجموعة من اإلجراءات ضد العبودية تم توقيعها بتاريخ 2 
تموز.

1893

نيوزيلندا تصبح أول أمة تمنح المرأة الحق في التصويت.

1894 ـ 1899

الجيش الفرنسي يدين ألفريد دريفوس، وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي، بالخيانة بناًء على أدلة 
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مفبركة. »قضية دريفوس« تقسم المجتمع الفرنسي وهي تمثل المشاعر المعادية للسامية في أوروبا في 
ذلك الزمن. وقد تم العفو عن دريفوس في عام 1899.

1896

في »بليسي ضد فيرغسون« تحكم المحكمة األمريكية العليا بأن التمييز دستوري طالما كانت الوسائل 
»منفصلة ولكنها متساوية«.

1901

منح أول جائزة نوبل للسالم إلى هنري ديونانت )مؤسس الصليب األحمر( وفريدريك باسي )أحد 
رواد رفض العنف على الصعيد الدولي(.

1902
البرلمان األسترالي يصدر »قانون الكومنولث لحق االنتخاب« والذي يحرم »السكان األصليين من  •

أستراليا أو آسيا أو أفريقيا أو جزر المحيط الهادئ باستثناء نيو زيلندا الحق في االقتراع.
أيدي  • على  القانونية«  والمواطنة  االقتراع  في  المرأة  لحق  الدولي  »التحالف  تأسس   1902 عام  في 

ناشطات أمريكيات رائدات في حق التصويت وذلك في اجتماع في واشنطن حضرته نساء من أحد 
عشر بلدًا.

1904

واستمروا   .IWSA االقتراع«  في  المرأة  لحق  الدولي  »االتحاد  بتشكيل  رسميًا  قام  برلين  في  اجتماع 
باالجتماع بصورة منتظمة حتى اندالع الحرب في عام 1914.

1907

»مؤتمر أمريكا الالتينية للسالم« ينص على حق األجانب في االحتكام إلى المحاكم حيث يقيمون.

1909

تأسيس »الجمعية الوطنية لترقية الملونين« NAACP في مدينة نيويورك بغرض تحسين أوضاع الملونين.

1914

بداية الحرب العالمية األولى. مع ظهور األسلحة الجديدة، يصبح السكان المدنيون ضحايا للحرب 
الواسعة. وكرد فعل على ذلك، يبدأ معنى جديد لألخالق الدولية بالظهور.

1915 ـ 1920

كانت اإلبادة االجماعية األرمنية هي اإلبادة النظامية التي قامت بها الحكومة العثمانية الرعايا أقليتها 
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تنفيذها  تم  الحاضر.  الوقت  في  تركيا  جمهورية  تشكل  التي  األرض  في  التاريخي  وطنهم  من  األرمنية 
على مرحلتين: قتل السكان الذكور القادرين جسديًا من خالل المذابح والعمل القسري، وترحيل النساء 
ونصف  مليون  أن  ويقّدر  السورية.  الصحراء  إلى  موت  مسيرات  في  والضعفاء  السن  وكبار  واألطفال 

المليون أرمني ماتوا أثناء اإلبادة الجماعية.

1917

الكونغرس األمريكي يصدر »قانون المنطقة اآلسيوية المحظورة« والذي يحظر الهجرة إلى الواليات 
المتحدة من معظم البلدان اآلسيوية.

1918

الدولة  وفيه تصادر  الحماية«،  فتدخل »عصر  السكان األصليين«  األسترالي يصدر »مرسوم  البرلمان 
الكثير من الحقوق األساسية للسكان األصليين.

الكونغرس األمريكي يصدر »قانون التحريض األمريكي« الذي منع استعمال »لغة غير موالية أو غير 
موقرة أو بذيئة أو مسيئة« بشأن شكل حكم الواليات المتحدة أو علمها أو قواتها المسلحة أو التي تجعل 

اآلخرين ينظرون إلى الحكومة األمريكية أو إلى مؤسساتها بازدراء.

1919
القيصر  • محاكمة  فيرساي«  »معاهدة  تتطلب  األولى(،  العالمية  )الحرب  العظمى  الحرب  نهاية  عند 

ويلهيلم الثاني عن »جناية كبرى بحق األخالق الدولية وقداسة المعاهدات«. يطلب القيصر ويلهيلم 
المنفى في هولندا التي ترفض مطالب تلمه. ومع ذلك، وللمرة األولى في التاريخ، فقد فكرت األمم 

جديًا بفرض عقوبات جنائية على رؤساء دول بسبب انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية.
أثناء »مؤتمر باريس للسالم«، تؤكد معاهدات أخرى حقوق األقليات، بما فيها حق الحياة والحرية  •

وحرية الدين والحق في الحصول على جنسية بلد اإلقامة والمساواة الكاملة مع المواطنين اآلخرين 
في الدولة نفسها وممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

تأسيس »منظمة العمل الدولية« ILO للدفاع عن حقوق اإلنسان المتمثلة في قانون العمل، وتشتمل  •
على هموم مثل التمييز في التوظيف والعمل القسري وسالمة العامل.

»مؤتمر عموم أفريقيًا يجتمع ويلتمس من »مؤتمر باريس للسالم« أن يشارك اإلفارقة في حكم أرضهم  •
»بقدر ما تطورهم يسمح« حتى يتم منح المستعمرات األفريقية اإلدارة الوطنية.

تأسيس »االتحاد النسائي الدولي للسالم والحرية«. •
توقيع »ميثاق عصبة األمم« كجزء من »معاهدة فيرساي«. مهمة العصبة هي »تشجيع التعاون الدولي وتحقيق  •

السالم واألمن الدوليين«. وللمرة األولى في التاريخ يتم تقديم األمن الجماعي على مستوى دولي.
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1919 ـ 1920

مجلس الشيوخ األمريكي يرفض »معاهدة فيرساي«.

1920
»ميثاق عصبة األمم« يطلب من األعضاء »السعي لتأمين وإبقاء ظروف عمل منصفة وإنسانية للرجال  •

التي تحت سيطرتهم«،  األراضي  في  األصليين  للسكان  عادلة  معاملة  و»تأمين  واألطفال«،  والنساء 
و»اتخاذ تدابير لمنع األمراض والسيطرة عليها. ومن هذه األحكام ينشأ عمل »منظمة العمل الدولية«.

تصديق التعديل التاسع عشر على الدستور األمريكي الذي يمنح النساء الحق في التصويت بتاريخ  •
26 آب.

1922

تأسيس »االتحاد الدولي التحادات حقوق اإلنسان« والذي يتكون من أربع عشرة منظمة حقوق إنسان 
وطنية.

1924
المؤهلين  • غير  »األجانب  يحظر  وهو  األمريكي،  الكونغرس  في  يصدر   1924 لعام  الهجرة«  »قانون 

للحصول على المواطنة« ويمنع أسيويين بشكل فعال من الدخول وينص على أن البيض فقط يجوز 
تطبيعهم كمواطنين أمريكان.

في  • المولودين  األصليين  األمريكان  كل  يمنح  الذي  سنايدر«  »قانون  يصدر  األمريكي  الكونغرس 
الواليات المتحدة المواطنة األمريكية الكاملة.

1926

»مؤتمر جنيف« يصدر »ميثاق العبودية« الذي يعبر عن االتفاق الدولي على إنهاء كافة ظروف العبودية 
في أنحاء العالم.

1928
باريس«(  • »ميثاق  باسم  أيضًا  )يعرف  براياند«  ـ  كيلوغ  »ميثاق  بتوقيع  دولة   15 قامت  آب   27 لتاريخ 

والذي يعكس التوّجه إلى حظر الحرب من أجل تفادي تكرار حدوث فظائع الحرب العالمية األولى. 
بالوسائل  نزاعاتها  إنه على األمم حل  الوطنية وقالت  للسياسة  الحرب كأداة  المعاهدة  وقد شجبت 

السلمية.
النساء البريطانيات يحصلون على الحق في التصويت. •
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1930

منظمة العمل الدولية ILO تصدر »المعاهدة بشأن العمل القسري أو اإلجباري« التي وافقت فيها كل 
الدول األعضاء على »منع استعمال العمل القسري أو اإلجباري بكل أشكاله في أقرب وقت ممكن«.

1932
حصول النساء في البرازيل على حق التصويت.

1933 ـ 1936
من  سلسلة  الكونغرس  أصدر  روزفلت  دي  فرانكلين  األمريكي  للرئيس  األولى  الحكم  فترة  خالل 
»الصفقة  تسمية  القوانين  هذه  على  أطلقت  الكبير«.  »الكساد  إلى  استجابًة  الرئاسية  التنفيذية  األوامر 
الجديدة« وركزت على: مساعدة للعاطلين عن العمل والفقراء وإعادة االقتصاد إلى المستويات الطبيعية 

وإصالح النظام المالي من أجل منع تكرار الكساد.
1934

للمحميات  القبلية  الملكية  يستعيد  الذي  الهندي«  التنظيم  إعادة  »قانون  يصدر  األمريكي  الكونغرس 
ويؤسس صندوق ائتمان لشراء األراضي من قبل األمريكان األصليين.

1933 ـ 1945
نظام أدولف هتلر النازي يصعد إلى السلطة في ألمانيا بتاريخ 30 كانون الثاني 1933. الفترة اعتبارًا من 

هذا التاريخ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية )8 آيار 1945( باقية في األذهان باسم »المحرقة«.
1933 ـ 1939

صدور سلسلة من القوانين التمييزية في ألمانيا )»قوانين نيسان« و»قوانين نوريمبيرغ«( قامت تدريجيًا 
بعزل المنحدرين من أصل يهودي من التوظيف والتعليم واإلسكان والرعاية الصحية والزواج باختيارهم 
واستحقاق المعاش والمهن مثل القانون والطب واألماكن العامة مثل المسارح والسينمات ومنتجعات 

العطالت.
1935 ـ 1953

جوزيف ستالين يستعمل مقتل سيرغي كيروف، والذي ربما قد حدث بأمر من ستالين نفسه، ليبدأ عهد 
20 مليون مواطن روسي قتلوا أو ماتوا في  اإلرهاب. فأثناء »حمالت التطهير الروسية« يقّدر أن حوالي 

معسكرات االعتقال، وغالبيتهم العظمى بسبب جرائم لم يرتكبوها أبدًا.

1939

ألمانيا تغزو بولندا لتستهل الحرب العالمية الثانية.
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1939 ـ 1945

أثناء الحرب العالمية الثانية تجري إبادة 6 ماليين يهودي أوربي على يد نظام هتلر النازي. والماليين 
من المدنيين اآلخرين )غجر، وشيوعيون، وأسرى حرب سوفييت، وبولنديون، وأوكرانيون، ومعاقون، 
يهوه، ومثليون، وماسونيون  »اعتياديون«، واشتراكيون، وشهود  العمال، ومجرمون  نقابات  في  وأعضاء 
أحرار، وأناس معوزون مثل المتشردين والمتسولين( يجري إقحامهم في معسكرات اعتقال وإخضاعهم 

إلى تجارب »طبية« مروعة وتجويعهم والبطش بهم وقتلهم.

1941
»أربع  • يحدد  األمريكي،  الكونغرس  أمام  حديث  وفي  روزفلت،  دي  فرانكلين  األمريكي  الرئيس 

حريات« على أنها أساسية لجميع الناس: حرية التعبير عن الرأي والدين والحرية من العوز والخوف.
الرئيس األمريكي فرانكلين دي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل يتبنيان »ميثاق  •

األطلسي« الذي يعبران فيه عن أملهما، من ضمن أشياء أخرى، »أن يعيش كل البشر في كل مكان 
حياتهم متحررين من العوز والخوف«.

1942
بعد الهجوم الذي شنته اليابان على الواليات المتحدة بتاريخ 7 كانون األول 1941، قامت الحكومة  •

األمريكية بنقل 120٬000 ياباني أمريكي بالقوة من غربي الواليات المتحدة إلى معسكرات اعتقال. 
واستمر عزلهم لمدة ثالث سنوات. وبعد حوالي 40 سنة تعترف الحكومة بظلم أفعالها مع دفع مبالغ 

مالية إلى اليابانيين األمريكان من تلك الفترة والذين ما يزالون على قيد الحياة.
الفرنسي رينيه كاسان يحث على إنشاء محكمة دولية لمعاقبة المذنبين بارتكاب جرائم حرب. •

1943

بالنسبة  المواطنة  على  الحصول  حظر  يرفع  الذي  ماغنوسون«  »قانون  يصدر  األمريكي  الكونغرس 
للمنحدرين من أصول آسيوية.

1944

ممثلون عن الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى واالتحاد السوفيتي والصين يجتمعون في دومبارتون 
أوكس، وهو عقار تاريخي في منطقة جورج تاون في العاصمة واشنطن. كان محل إقامة وحدائق روبرت 
1969(. كان االجتماع لغرض وضع  ـ  بارنز بليس )1879  1962( وزوجته ملدريد  ـ  وودز بليس )1875 

أسس األمم المتحدة.
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1945

تأسيس األمم المتحدة UN. ينص ميثاقها على أن أحد أغراضها الرئيسية هو ترويج وتشجيع »احترام 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بدون تمييز من حيث العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين«.

1945 ـ 1949

النازيين عن جرائم حرب وجرائم  الزعماء  المتحالفة بمحاكمة  القوى  في محاكمات نورمبرغ، تقوم 
ضد اإلنسانية. وهي المحاكمة الجنائية األولى في التاريخ لمحاكمة جرائم ارتكبها أفراد في زمن الحرب.

1946 ـ 1948

إجراء »محاكمات طوكيو لجرائم الحرب« تحت إدارة الجنرال دوغالس مكارثر. وكما هو الحال في 
نورمبرغ، فقد تمت محاكمة الزعماء اليابانيين عن »جرائم ضد السالم« ومحاكمة المسؤولين العسكريين 

عن »جرائم حرب تقليدية« و»جرائم ضد اإلنسانية«.

1946
حقوق  • »لجنة  بتأسيس   ECOSOC المتحدة«  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  »المجلس  قيام 

اإلنسان«.
أوضاع  • »لجنة  بتأسيس   ECOSOC المتحدة«  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  »المجلس  قيام 

المرأة« )وقد كانت أصاًل لجنة فرعية تابعة للجنة حقوق اإلنسان(.
وتولد  • دولي.  جنائي  قانون  لوضع  باريس  في  دولي  مؤتمر  عقد  يجري  نورمبرغ،  محاكمات  بعد 

»المحكمة الجنائية الدولية« نتيجًة لهذا االجتماع. وهي محكمة دائمة لمحاكمة األفراد عن اإلبادة 
الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة االعتداء.

اللجنة  • اختصاصات  اإلنسان«.  حقوق  بشأن  الرئيس  »لجنة  ينشئ  ترومان  هاري  األمريكي  الرئيس 
هي: التحقق من حالة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة ووضع تقرير تحريري بنتائجها وتقديم 

توصيات حول تحسين الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.

1947

الهند تحصل على استقاللها بعد سنين من احتجاجات بال عنف بقيادة مهاتما غاندي.

1948
منظمة العمل الدولية« ILO تصدر معاهدة حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم. •
منظمة الواليات األمريكية« OAS تبنّت »إعالن حقوق اإلنسان«. •
األمم المتحد تتبنى معاهدة منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية. •
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الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبنى »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«، وهو التعبير الدولي الرئيسي  •
عن الحقوق األساسية وغير القابلة للتصرف لجميع البشر وأول اتفاقية شاملة بين األمم بشأن الحقوق 

والحريات الخاصة لجميع البشر.

1948 ـ 1994

حكومة جنوب أفريقيا تبدأ بسن قوانين فصل أكثر صرامًة واستبداديًة تعزز إيديولوجية التمييز العنصري 
فيها  يعيش ويعمل  التي  بالكيفية واألماكن  المتعلقة  التفاصيل  القوانين  قانونًا. وتضع  لتصبح   apartheid

السكان الملونون وتسلب السكان الملونين من إمكانية االقتراع وتسهب في الحفاظ على النقاء العنصري 
سيادة  على  الحفاظ  تم  فيما  أفريقيا،  جنوب  في  السود  السكان  أغلبية  حقوق  تقليص  تم  وقد  للبيض. 
البيض وحكم األقلية األفريكانية )وهي مجموعة عرقية جرمانية في جنوب أفريقيا تنحدر من مستوطنين 

هولنديين وفرنسيين وألمان(.

1949
البرلمان األسترالي يصدر »قانون تدعيم الخدمات االجتماعية« الذي يقدم عددًا من المزايا الفدرالية  •

إلى سكان أستراليا األصليين المؤهلين بما يتوافق إلى حد كبير مع سياسة االندماج البرلمانية تجاه 
السكان األصليين.

»منظمة العمل الدولية« ILO تتبنى الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي. •
معايير  • يعتمد  جنيف(  )اتفاقية  الحرب  ضحايا  لحماية  دولية  اتفاقيات  لوضع  الدبلوماسي  المؤتمر 

ترمي إلى تعامل أكثر إنسانيًة ألسرى الحرب والجرحى والمدنيين.
»قانون مجلس أوربًا يؤكد أن حقوق اإلنسان والحريات األساسية هي أساس النظام األوربي اآلخذ  •

بالظهور.
النساء يحصلن على حق االقتراع في الصين. •

1950
واستغالل  • بالبشر  المتاجرة  منع  و»ميثاق  اإلنسان«  لحقوق  األوربي  »الميثاق  تتبنى  المتحدة  األمم 

اآلخرين أو تشغيلهم في الدعارة«.
»جمعية ماتاشين« تنتظم في لوس أنجيليس لمكافحة التمييز ضد مثليي الجنس في اإلسكان والتوظيف  •

والتجمع وللضغط من أجل سن قانون بحقوق مثليي الجنس.

1951

الجمعية العامة لألمم المتحد تؤسس مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابع لألمم المتحدة. 
الوكالة مكلفة لقيادة وتنسيق عمل دولي لحماية الالجئين وحل مشاكل الالجئين في أنحاء العالم. وعلى 
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الوكالة ضمان تمّكن الجميع من ممارسة حق طلب اللجوء وإيجاد ملجأ آمن في دولة أخرى مع خيار 
العودة الطوعية إلى الوطن واالندماج محليًا أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

1952
الكونغرس األمريكي يصدر »قانون الهجرة والجنسية« )ويعرف كذلك باسم »قانون ماكاران ـ وولتر(  •

الذي ينهي الحواجز العنصرية والعرقية األخيرة لتطبيع األجانب الذين يعيشون في الواليات المتحدة، 
ولكنه يقلل من الحصص العرقية بالنسبة للمهاجرين إلى الواليات المتحدة من شرقي وجنوب شرقي 

أوربا.
األمم المتحدة تتبنى »معاهدة الحقوق السياسية للمرأة« )دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 تموز 1954(. •

1953

»مجلس أوروبا ينشئ »اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان« و»محكمة حقوق اإلنسان«.

1954

»المحكمة األمريكية العليا تحكم في »براون ضد مجلس التعليم« بأن الفصل العنصري في المدارس 
العامة غير دستوري.

1955
كمواطنات  • السحاقيات  قبول  على  تعمل  كمنظمة  فرانسيسكو  سان  في  بيليتيس«  »بنات  تأسيس 

محترمات في المجتمع.
الواليات المتحدة تتبنى »األحكام القياسية الدنيا لمعاملة السجناء. •

1957
لألفارقة  • االقتراع  حقوق  يحمي  المدنية  الحقوق  بشأن  قانون  مشروع  يعتمد  األمريكي  الكونغرس 

األمريكان.
األمم المتحدة تتبنى »معاهدة جنسية النساء المتزوجات«. •
منظمة العمل الدولية ILO تتبنى »المعاهدة بشأن إلغاء العمل القسري«. •
منظمة العمل الدولية ILO تتبنى »المعاهدة بشأن السكان األصليين والقبليين«. •

1958

.)ILO تبني المعاهدة بشأن التمييز في التوظيف والمهن )منظمة العمل الدولية

1960
تأسيس »اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان« كهيئة استشارية لـ »منظمة الواليات األمريكية«. •
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»منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم« UNESCO تتبنى »المعاهدة ضد التمييز في التعليم«. •
فيه  • قتلت  يذهبوا  أن  للملونين  يمكن  أين  يملي  لقانون  تحديًا  العنصري  التمييز  ضد  احتجاج  بعد 

الشرطة 69 من المحتجين، حكومة جنوب أفريقيا تحظر »المؤتمر الوطني األفريقي« ANC وغيره من 
مجموعات المعارضة.

1961
الرئيس جون إف كندي يعّين إيليانور روزفلت لرئاسة أول لجنة رئاسية حول أوضاع المرأة. •
»الميثاق االجتماعي األوربي« يحدد الحقوق االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في »مجلس  •

أوربا.
بيتر بينينسون يؤسس »منظمة العفو الدولية«. •

1962
سيزر شافيز ينظم »عمال المزارع الوطنيون« )عرف في ما بعد باسم »عمال مزارع أمريكا المتحدون«(  •

من أجل حماية عمال المزارع األمريكان المهاجرين، ومعظمهم من أصل التيني.
مضيق  • جزيرة  وسكان  األصليين  السكان  كافة  لتشمل  االقتراع  حقوق  يوسع  األسترالي  البرلمان 

توريس. )في عام 1984 يجري تغيير قانون االنتخابات ليزيل أية حاالت تمييز بين السكان األصليين 
والمواطنين اآلخرين.(

1963

32 حكومة على ميثاق منظمة  أبابا وذلك بتوقيع ممثلي  تأسيس »منظمة الوحدة األفريقية« في أديس 
الوحدة األفريقية. وهي مكرسة لتقرير المصير األفريقي وتقدم الشعوب األفريقية.

1964
مارتن لوثر كنغ االبن يفوز بجائزة نوبل للسالم. •
األفريقي«  • الوطني  »المؤتمر  آخرين من  مانديال وسبعة زعماء  نيلسون  تدين  أفريقيا  حكومة جنوب 

ANC بالتخريب وتحكم عليهم بالسجن المؤبد بسبب االحتجاج على سياسات التمييز العنصري في 

جنوب أفريقيا.

1965
تبنّي »المعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري« )األمم المتحدة(. •
الرئيس األمريكي ليندون بي جونسون يوقع قانون الهجرة لعام 1965 والذي يزيل الحصص العرقية  •

المقررة بموجب »قانون ماكاران ـ وولتر« لعام 1952.
األمم المتحدة تتبنى »المعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري«. •
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1966
األمم المتحدة تتبنى وتفتح للتوقيع »الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية« و»الميثاق الدولي  •

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«. قامت هاتان الوثيقتان مع بعضهما بزيادة تطوير الحقوق 
المحددة في »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«.

األمم المتحدة تضع »البروتوكول الخياري« على »الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية« بما  •
يسمح لألفراد بتوجيه االتهام إلى انتهاكات حقوق اإلنسان.

1966 ـ 1976

متو تسيدونغ يبدأ »تطهير« األفكار اليسارية المعروفة باسم »الثورة الثقافية« في الصين والتي نتج عنها 
عشر سنوات من االضطراب والعنف الداخليين حيث قتلت الحكومة اآلالف من المواطنين الصينيين.

1968

األمم المتحدة تتبنى »معاهدة عدم انطباق القيود القانونية على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية«.
بالدول  • المتحدة  الواليات  اجتمعت  طهران.  في  اإلنسان«  لحقوق  األول  العالمي  »المؤتمر  عقد 

األعضاء من أجل تقييم االخفاقات والنجاحات في ترويج حقوق اإلنسان منذ تبني »اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان« ومن أجل العمل على إزالة التمييز العنصري.

رينيه كاسان يفوز بجائزة نوبل للسالم عن صياغة »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«. •
المدعومة  • المنشآت  يتطلب من كل  الذي  المعمارية«  الحواجز  الكونغرس األمريكي يصدر »قانون 

بالتمويل االتحادي أن يتم تصميمها بطريقة تجعل كل األفراد المعاقين يستطيعون الدخول إليها.

1969
»منظمة الدول األمريكية« OAS تتبنى »المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان«. •
أعمال شغب ستونوول في مدينة نيويورك بدأت حركة لحقوق مثليي الجنس. •
المثليين« ينفصل عن »جبهة تحرير  • الناشطين  GLF. »تحالف  تأسيس »جبهة تحرير مثليي الجنس« 

.GLF »مثليي الجنس
إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي في كندا. •
تشكيل لجنة للشذوذ في المملكة المتحدة. •

1970

تأسيس »الحملة ضد االضطهاد المعنوي« المعروفة كذلك باسم C.A.M.P. في سدني وكانت واحدة 
من أوائل منظمات حقوق المثليين في أستراليا.
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1972
ضد  • التمييز  يحظر  المتساوية«،  الحقوق  »تعديل  دستوريًا،  تعدياًل  يعتمد  األمريكي  الشيوخ  مجلس 

المرأة بسبب جنسها. وقد تم إحباط التعديل الحقًا النعدام الموافقة الكافية بين الواليات.
إصدار القانون IX الذي يضمن أنه »ال يجوز في الواليات المتحدة بسبب الجنس منع أي شخص من  •

المشاركة في أية برامج أو نشاطات تعليمية تتلقى مساعدة مالية فدرالية أو حرمانه من مزاياها أو يكون 
خاضعًا للتمييز فيها.

1973
تبنّي »المعاهدة الدولية لقمع ومعاقبة جريمة التمييز العنصري« )األمم المتحدة(. •
تم  • وإذ  اإلجهاض.  قضية  حول  العليا  األمريكية  المحكمة  اتخذته  تاريخي  قرار  هو  واد«  ضد  »رو 

اتخاذ القرار مع قضية أخرى، وهي »دو ضد بولتون«، فقد حكمت المحكمة بأنه يجب موازنة حق 
األبوية  الحياة  حماية  اإلجهاض:  حاالت  تنظيم  في  للوالية  الشرعيين  االهتمامين  مع  الخصوصية 

وحماية صحة المرأة.
األمم المتحدة تتبنى »المعاهدة الدولية لقمع ومعاقبة جريمة التمييز العنصري«. •
بتاريخ 11 أيلول يطيح انقالب عسكري دموي برئيس شيلي سلفادور ألليندي، ويستلم السلطة مجلس  •

عسكري بقيادة الجنرال أوغوستو بينوشيه. ويحل بينوشيه الكونغرس بسرعة ويعلق الدستور ويجّرم 
أحزاب المعارضة السياسية ويضع قيودًا صارمة على وسائل اإلعالم. وأثناء دكتاتوريته التي دامت 
سبع عشرة سنة يترأس بينوشيه على قمع وتعذيب واختفاء وموت آالف المواطنين الشيليين الذين 

عارضوا حكمه.

1975
القانون األخير لـ  »مؤتمر هلسنكي لألمن والتعاون في أوروبا CSCE يؤكد »الميثاق الدولي للحقوق  •

المدنية والسياسية« و»الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«. ويؤسس المؤتمر 
منتدًى مستمرًا للتواصل بين الشرق والغرب حول حقوق اإلنسان والمسائل اإلنسانية. هذا اإلطار 
للتواصل الدولي يلهم إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية ومجاميع المواطنين التي ستساعد 
في مراقبة حقوق اإلنسان وتطالب بالتوافق مع المعايير التي وضعتها األمم المتحدة ودولها األعضاء.

األمم المتحدة تتبنى »إعالن حقوق األشخاص المعاقين«. •
أندري دي ساخاروف يفوز بجائزة نوبل للسالم عن تشجيعه لحقوق اإلنسان في االتحاد السوفيتي. •
البرتغال تصبح آخر القوى العظمى في التخلي عن ممتلكاتها االستعمارية الكبيرة في أفريقيا. فقد تم  •

تحرير العديد من المستعمرات، بما فيها أنغوال وساو تومي وبرنسيب وكيب فيردي وموزمبيق، من 
الحكم االستعماري.
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1976

واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولي  و»الميثاق  والسياسية«  المدنية  للحقوق  الدولي  »الميثاق 
والثقافية« يدخالن حيز التنفيذ بعد تصديق عدد كاٍف من الدول األعضاء في األمم المتحدة. كما إن الوفد 
الدولي  و»الميثاق  والسياسية«  المدنية  للحقوق  الدولي  »الميثاق  يدعم  المتحدة  األمم  لدى  األمريكي 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«.

1977
منظمة العفو الدولية تفوز بجائزة نوبل للسالم. •
األمريكية.  • الخارجية  وزارة  ضمن  الحكومة(  في  إدارية  )وحدة  اإلنسان  لحقوق  مكتب  تأسيس 

وإصدار أولى تقاريره حول حقوق اإلنسان في هذه السنة.
الخارجية  • السياسة  في  اإلنسان  حقوق  أعمال  جداول  بمأسسة  يبدأ  كارتر  جيمي  األمريكي  الرئيس 

األمريكية.

1978
تأسيس »التحالف الوطني ضد العنف المنزلي« في الواليات المتحدة. •
لدعم  • مصممة  وهي  ووتش«،  »هلسنكي  إنشاء  مع   1978 عام  في  بدأت  ووتش«  رايتس  »هيومان 

مجاميع المواطنين المشّكلة في أنحاء الكتلة السوفيتية لمراقبة امتثال الحكومة لـ »إتفاقيات هلسنكي« 
لعام 1975. وقد تبنت »هلسنكي ووتش« منهج »تسمية وفضح« الحكومات المسيئة من خالل التغطية 

اإلعالمية ومن خالل التبادالت المباشرة مع صانعي السياسات.
اإلسرائيلي  • الوزراء  السادات ورئيس  أنور  المصري  الرئيس  قبل  ديفيد« من  »إتفاقيات كامب  توقيع 

مناحيم بيغن بتاريخ 17 أيلول 1978 بعد ثالثة عشر يومًا من المفاوضات السرية. وقد كانت واحدة 
من أولى الخطوات نحو السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

1979
األمم المتحدة تتبنى »قواعد سلوك المسؤولين عن إنفاذ القانون« و»معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز  •

ضد المرأة«.
»منظمة الدول األمريكية« تؤسس »محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان«. •

1980
قبائل من  • لثمان  أمريكي  120 مليون دوالر  بدفع  الفدرالية  الحكومة  تأمر  العليا  األمريكية  المحكمة 

هنود سيوكس تعويضًا عن األرض الهندية األمريكية التي استولت عليها الحكومة بصورة غير شرعية 
عام 1877.
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الوفد األمريكي لدى األمم المتحدة يدعم »معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة« والذي ينبغي  •
على الكونغرس األمريكي تصديقها.

1981
»منظمة الوحدة األفريقية« OAU تتبنى »الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعب«. •
20 سنة  • بعد  المعتقد«  أو  الدين  القائم على  التعصب  إلغاء كل أشكال  »إعالن  تتبنى  المتحدة  األمم 

تقريبًا من صياغته.
»منظمة العمل الدولية« تتبنى »المعاهدة بشأن تشجيع التفاوض الجماعي«. •

1982
تبنّي »مبادئ األخالقيات الطبية« )األمم المتحدة(.

1983
تشكيل »المنظمة العربية لحقوق اإلنسان«.

1984
األخرى«  • المهينة  أو  اإلنسانية  غير  أو  القاسية  المعاقبة  أو  والمعاملة  التعذيب  ضد  »المعاهدة  تبنّي 

)األمم المتحدة(.
ديزموند توتو يفوز بجائزة نوبل للسالم. •

1985
تأسيس »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« ضمن األمم المتحدة. •
األمم المتحدة تتبنى »المعاهدة الدولية ضد التمييز العنصري في الرياضة«. •
مجلس الشيوخ األمريكي يصّوت على فرض عقوبات اقتصادية على جنوب أفريقيا احتجاجًا على  •

سياسية التمييز العنصري الحكومية.
األمم المتحدة تتبنى »إستراتيجيات نايروبي االستشرافية لتقدم المرأة«. •

1986

األمم المتحدة تتبنى »إعالن الحق في التنمية«.

1988
منع  • »معاهدة  األمريكي يصادق على  الكونغرس  الحكومية،  غير  المنظمات  40 سنة من ضغط  بعد 

ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية«.
األمم المتحدة تصادق على »مجموعة المبادئ لحماية جميع األشخاص تحت أي شكل من االعتقال  •

أو الحبس«.
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الحكومات األفريقية تنشئ »اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعب«. •

1989
داالي الما يفوز بجائزة نوبل للسالم. •
في ساحة تيانانمين، السلطات الصينية تقتل الطالب المتظاهرين الذين يناضلون من أجل الديمقراطية. •
األمم المتحدة تتبنى »معاهدة حقوق الطفل« و»البروتوكول الخياري الثاني للميثاق الدولي للحقوق  •

المدنية والسياسية« الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
»منظمة العمل الدولية« تتبنى »المعاهدة بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة«. •
تفكيك »جدار برلين«. •

1990
أساس  • على  للتمييز  وشامل  واضح  »حظر  إلى  ليؤسس  اإلعاقات«  ذوي  األمريكان  »قانون  توقيع 

اإلعاقة.
تنفيذ  • عمل  و»خطة  األطفال«  وتنمية  وحماية  نجاة  »إعالن  تتبنى  العالم«  ألطفال  العالمية  »القمة 

اإلعالن العالمي«.
األمم المتحدة تتبنى »المعاهدة الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم«. •
بعد 27 سنة من السجن، إطالق سراح نيلسون مانديال من سجن جزيرة روبين بتاريخ 11 شباط. •

1990 ـ 1991

بعد فرض األمم المتحدة عقوبات على العراق، الواليات المتحدة تدخل حرب الخليج لحماية سيادة 
الكويت وللحفاظ على حقوق اإلنسان في المنطقة.

1991

أونغ سان سو كي تفوز بجائزة نوبل للسالم.

1992
الواليات المتحدة تصادق على »الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية«. •
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يتبنى قرارًا لنشر قوة الحماية التابعة لألمم المتحدة في يوغسالفيا  •

السابقة.
قرار لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة يدين »التطهير العرقي« في البوسنة والهرسك. وقرار آخر  •

لمجلس األمن يطالب بإغالق كافة معسكرات االعتقال في البوسنة والهرسك.
األمم المتحدة تتبنى »إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري«. •
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األمم المتحدة تتبنى »إعالن حماية جميع األشخاص التابعين ألقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية«. •
ريغوبيرتا مينتشو توم تفوز بجائزة نوبل للسالم. •

1993
لمحاكمة  • مخصصة  دولية  كمحكمة  الهاي  في  السابقة  يوغسالفيا  حول  الجنائية  المحكمة  تأسيس 

األشخاص المسؤولين عن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب منذ 1991. هذه المحاكمات تمثل أول 
محكمة دولية لجرائم الحرب منذ محاكمات نورمبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية.

»المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق اإلنسان« ينعقد في فيينا حيث يتم تبنّي »إعالن وبرنامج عمل  •
فيينا.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تنشئ منصب »المفوض السامي لحقوق اإلنسان«. •
األمم المتحدة تتبنى »إعالن إزالة العنف ضد المرأة«. •
نيلسون مانديال وإف دبليو دي كليرك ُيمنحان جائزة نوبل للسالم »لعملهما من أجل إنهاء نظام التمييز  •

العنصري سلميًا ومن أجل وضع أسس جنوب أفريقيا ديمقراطية جديدة«.
الواليات المتحدة تتبنى سياسة »ال تسأل، ال تخبر أحدًا، ال تعّقب« التي تمنح الحكومة الحق في إبعاد  •

المثليين المكشوفين من الخدمة العسكرية.

1994 ـ 2004

إعالن عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان بتاريخ 23 كانون األول )األمم المتحدة(.

1994
أول »مفوض ساٍم لحقوق اإلنسان تابع لألمم المتحدة«، خوسيه أياال السو، يتسلم منصبه. •
الواليات المتحدة تصادق على »المعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري« و»المعاهدة  •

ضد التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة األخرى«.
جلسة طارئة للجنة حقوق اإلنسان تنعقد استجابًة إلى اإلبادة الجماعية في رواندا. •
أول »مفوض ساٍم لحقوق اإلنسان تابع لألمم المتحدة«، خوسيه أياال السو، يتسلم منصبه. •
الكونغرس األمريكي يصادق على »المعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري« و»المعاهدة  •

ضد التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة األخرى«.
تصديق  • بدون  تبقى  التي  الطفل«  حقوق  »معاهدة  يدعم  المتحدة  األمم  إلى  المتحدة  الواليات  وفد 

الكونغرس األمريكي. أما البروتوكوالت الخيارية على »معاهدة حقوق الطفل« بشأن اشتراك األطفال 
في النزاعات المسلحة وبيع األطفال وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن األطقال فيصدقها الكونغرس 

األمريكي في عام 2002.
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في الفترة 26 ـ 29 نيسان، جنوب أفريقيا تجري أول انتخابات في البالد حيث تستطيع كل األعراق أن  •
تقترع. وُينتخب نيلسون مانديال رئيسًا والمؤتمر الوطني األفريقي ANC يفوز بـ 252 مقعدًا من أصل 

400 مقعد في الجمعية الوطنية.

1995
»إعالن بكين« في »المؤتمر العالمي للمرأة« يعلن أن »حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان«. أما برنامج  •

المتعلقة  اإلنسان  حقوق  إلى  اإلشارات  من  العشرات  على  فيحتوي  المؤتمر  في  المصمم  العمل 
بالمرأة.

إقامة »لجنة الحقيقة والمصالحة« من قبل حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان  •
تحت التمييز العنصري.

إطالق سراح أونغ سان سو كي، وهي سياسية معارضة بورمية ورئيسة »الرابطة الوطنية للديمقراطية«  •
NLD، من اإلقامة الجبرية في بورما.

1996
خوسيه راموس هورتا واألسقف كارلوس بيلو يفوزان بجائزة نوبل للسالم. •
الجنس من  • اثنين من نفس  الزواج  يمنع حق  الذي  الزواج«  الدفاع عن  يوقع »قانون  الرئيس كلنتون 

خالل تعريف الزواج بأنه »فقط كاتحاد قانوني بين رجل وامرأة«.

1997

ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لجمهورية آيرلندا، تصبح ثاني مفوض ساٍم لألمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان.

1998
الذكرى الخمسون لـ »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« يمثل حدثًا رئيسيًا في نضال اإلنسانية من  •

أجل االعتراف وتشجيع وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
الخبراء  • من  ومجموعة  داخليًا،  للمهجرين  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  دينغ،  إم  فرانسيس 

بشأن  مهمة  إرشادية  خطوطًا  تضع  التي  الداخلي«  للتهجير  اإلرشادية  »المبادئ  يكتبون  القانونيين 
الكيفية التي تستطيع بها الحكومات أن تساعد سكانها المهجرين. ومع ذلك، لم تصادق أية دولة على 

الخطوط اإلرشادية ولم توقعها.
اعتقال الجنرال أغوستو بينوشيه بتهمة القتل في لندن بأمر قبض من إسبانيا يطلب تسليمه. والسلطات  •

اإلسبانية تصدر أمر القبض بموجب تحقيقهم في ادعاءات بالقتل والتعذيب واختفاء مواطنين إسبان 
في شيلي بين عامي 1973 و1990.
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1990
معاملة  • أستراليا  إلساءة  رسمي  وطني  اعتذار  تقديم  يرفض  األسترالي،  الوزراء  رئيس  هوارد،  جون 

السكان األصليين.
منظمة العمل الدولية تتبنى »المعاهدة بشأن حظر والعمل الفوري إلزالة أسوأ أشكال عمالة الطفل«. •

2000

منظمة العمل الدولية تتبنى »معاهدة حماية األمومة« المنقحة.

2001

استجابًة إلى هجمات 11 أيلول اإلرهابية، الكونغرس األمريكي يصادق على »قانون المواطن« الذي 
يقلل من حقوق وحريات الكثير من األمريكان.

2003 ـ 2004

بتاريخ 30 تشرين الثاني، حكمت محكمة ماساشوستس العليا بأنها ستسمح بالزواج من نفس الجنس، 
فجرت أول حاالت زواج لمثليي الجنس في الواليات المتحدة بتاريخ 17 آيار 2004.

2003

ممهدة  الجماعية  باإلبادة  البوسني  باالدعاء  الثاني  يوغسالفيا  طعن  ترفض  الدولية«  العدل  »محكمة 
الطريق لجلسات االستماع الشفوية للمرة األولى منذ رفع القضية للمحكمة في عام 1993.

2004
أثناء وبعد  • العراقيين في سجن أبو غريب  تقارير صحفية تصف تعذيب الواليات المتحدة للسجناء 

حرب العراق عام 2003.
تعديل  • بدعمه  وذلك  ماساشوستس  في  المثليين  زواج  إباحة  على  يرد  بوش  دبليو  جورج  الرئيس 

دستوري يعّرف الزواج بأنه بين رجل وامرأة.
الماليين. وكانت  • بترحيل  الجنجويد  قام  السودان حيث  تبدأ في منطقة دارفور في  الجماعية  اإلبادة 

جهود األمم المتحدة حتى اآلن غير ناجحة.

2005ـ  الشعب العراقي يجري أولى انتخاباته الحرة بعد سنتين من غزو قوات التحالف للعراق من أجل 
إزاحة صدام حسين.

Source: http://ehistory.osu.edu/world/TimeLineDisplay.cfm?Era_id=4 :المصدر

http://ehistory.osu.edu/world/timelinedisplay.cfm?era_id=4/


412

دليل تدريبي حول حقوق اإلنسان

خالصة وثائق دولية معنية بحقوق االنسان
لفائدة المدربين

منظمة األمم المتحدة في العراق
منظمة األمم المتحدة في العراق تعمل بناًء على طلب حكومة العراق من أجل دعم جهود التنمية الوطنية 
على المستويات السياسية واالنتخابية واإلنسانية. فتقدم منظمة األمم المتحدة المشورة والدعم لحكومة 

العراق وشعبه وتعمل على بناء القدرات من أجل تقوية الشعب والمؤسسات أثناء االنتقال الديمقراطي.

تتكون منظمة األمم المتحدة في العراق من »بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق« UNAMI و»فريق 
في  حاليًا  العاملة  العشرون  المتحدة  األمم  وكاالت  فيها  تنتظم  والتي   UNCT الُقطري«  المتحدة  األمم 

العراق.

البرامج.  1955 من خالل مجموعة منوعة من  كانت منظمة األمم المتحدة تعمل في العراق منذ عام 
وقد قامت وكاالت متخصصة بتأسيس مكاتبها في العراق في أوائل تسعينيات القرن العشرين، فيما قامت 
 ،UNAMI »الكيانات األخرى التابعة لمنظمة األمم المتحدة، مثل »بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

بتأسيس مكاتبها بعد عام 2003.

ومنذ عام 2007 قامت منظمة األمم المتحدة بزيادة حضورها في العراق باطراد، وهي تخطط لالستمرار 
بتوسيع العمليات في كافة أنحاء البالد. وتستمر منظمة األمم المتحدة بالتواجد في العراق لكي تستجيب 

إلى احتياجات الشعب العراقي وتدعم جهوده الرامية لتحقيق مستقبل مسالم ومزدهر.

وفي الوقت الراهن يوجد 170 موظفًا أمميًا تقريبًا وأكثر من 420 موظفًا وطنيًا يعملون لمنظمة األمم 
المتحدة في العراق، وهم موزعون في المحافظات الثماني عشرة كلها.

وتقوم منظمة األمم المتحدة بتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة من خالل تعاون وشراكة متينين مع 
حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء والنظراء بما فيهم المنظمات غير الحكومية 

العراقية والدولية.
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UNAMI »تفويض »بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
من خالل قراره رقم 2110 والذي تم اعتماده بتاريخ 24 تموز 2013، قام مجلس األمن بتمديد تفويض 
والبعثة مفوضة »حسبما تسمح   .2014 تموز   31 لغاية   UNAMI العراق«  لمساعدة  المتحدة  األمم  »بعثة 

الظروف« و»بناًء على طلب حكومة العراق« من أجل:

أ ـ تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في:
دفع الحوار السياسي والمصالحة الوطنية. •
تطوير عمليات إجراء االنتخابات واالستفتاءات. •
مراجعة الدستور وتنفيذ األحكام الدستورية. •
تطوير عمليات تقبلها حكومة العراق ترمي إلى تسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها. •
تسهيل الحوار اإلقليمي الذي يشتمل على قضايا أمن الحدود والطاقة والالجئين. •
تخطيط وتمويل وتنفيذ برامج إعادة دمج األعضاء السابقين في المجموعات المسلحة غير الشرعية. •
التخطيط المبدئي إلجراء تعداد شامل للسكان. •

ب ـ تشجيع ودعم وتسهيل ما يأتي، بالتعاون مع حكومة العراق:
تنسيق وتقديم المساعدة اإلنسانية والعودة اآلمنة والمنظمة والطوعية حسبما يكون مالئمًا. •
تنفيذ االتفاقية الدولية مع العراق، بما فيها التنسيق مع المانحين والمؤسسات المالية الدولية. •
تنسيق وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين قدرة العراق على تقديم خدمات أساسية لشعبه واستمرار  •

التنسيق الفاعل للمانحين لبرامج إعادة اإلعمار والمساعدة الحساسة من خالل منشأة صندوق إعادة 
.IRFFI اإلعمار الدولي في العراق

المنظمات  • مع  التنسيق  خالل  من  المستدامة  التنمية  وشروط  القدرات  وبناء  االقتصادي  اإلصالح 
الوطنية واإلقليمية والمجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية الدولية حسبما يكون مالئمًا.

حين  • العراق  في  والمؤتمرات  التدريب  خالل  من  فاعلة  وأساسية  واجتماعية  مدنية  خدمات  تطوير 
يكون ذلك ممكنًا.

إسهامات وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة في األهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة  •
الموحدة لألمين العام من خالل ممثله الخاص في العراق.

ت ـ وكذلك تشجيع حماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوني من أجل تعزيز حكم القانون 
في العراق.

ث ـ حقوق اإلنسان والتمييز.
ج ـ ما ذا يعني حق اإلنسان في التحرر من التمييز؟
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النوع  أساس  على  القائم  التمييز  من  التحرر  في  اإلنساني  الحق  وطفل  وشاب  ورجل  إمرأة  لكل  ـ  ح 
األخرى  اإلنسانية  والحقوق  آخر  أي وضع  أو  الجنسي  االتجاه  أو  العرق  أو  أو األصل  االجتماعي 
المتوقفة على تحقيق حق اإلنسان في التحرر من التمييز. وهذه الحقوق اإلنسانية مبينة بوضوح في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل ومعاهدات وإعالنات 
حقوق اإلنسان األخرى التي يجري االلتزام بها بشكل واسع ـ وهي أدوات قوية يجب أن توضع قيد 

االستعمال في الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز.
خ ـ حقوق اإلنسان قيد الدراسة. 

ن كل إمرأة ورجل وشاب وطفل التمتع بحقوق اإلنسان الرئيسية  دـ  حق اإلنسان في التحرر من التمييز ُيَمكِّ
بما في ذلك:

ذ ـ الحق اإلنساني في التحرر من التمييز أو اإلقصاء أو التقيد أو التفضيل القائم على النوع االجتماعي أو 
العنصر أو اللون أو األصل الوطني أو العرقي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو 

العمر أو أي وضع آخر، لها هدف أو أثر في تعطيل التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية.
ر ـ حق اإلنسان في المساواة بين الرجل والمرأة والشراكة المتساوية في األسرة والمجتمع. 

ز ـ حق اإلنسان في المساواة بين الذكر واألنثى في جميع الميادين، بما في ذلك التعليم والصحة والغذاء 
والتوظيف.

التعليم  ومستويات  ميادين  جميع  في  التمييز  من  التحرر  في  األشخاص  لجميع  اإلنساني  الحق  ـ  س 
والحصول على فرص متساوية في التعليم المستمر والتدريب المهني. 

ش ـ الحق اإلنساني في العمل والحصول على رواتب تساهم في مستوى كاف في العيش. الحق اإلنساني 
في مكافأه عادلة لقاء عمل مساو.

ص ـ الحق اإلنساني في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. 
ض ـ الحق اإلنساني في العيش في بيئة صحية وآمنة.

على  المرء،  مجتمع  على  المؤثرة  والسياسات  القرارات  صياغة  في  المشاركة  في  اإلنساني  الحق  ـ  ط 
المستويات المحلية والوطنية والدولية.

إلتزام الحكومات بتأمين الحق اإلنساني في التحرر من التمييز
ما أحكام قانون حقوق اإلنسان التي تضمن لكل شخص الحق اإلنساني في التحرر من التمييز؟

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  مقتطفات  تضم 
القضاء على جميع  واتفاقية  المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والثقافية والعهد  واالجتماعية 
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واالتفاقية  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  علي  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
الخاصة بحقوق الطفل واالتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

»يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق... لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق... 
دونما تمييز من أي نوع، والسيما التمييز العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي 
وغير السياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر... الناس جميعا 
سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع 
بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. ولكل شخص، دونما 

تمييز، الحق في أجر متساو على عمل متساوي.

 ـ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المواد 1 و2 و7 و23
هذا  في  عليها  المنصوص  الحقوق  ممارسة  جعل  تضمن  بأن  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  »تتعهد 
العهد دونما أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير 
تتعهد  األسباب...  من  ذلك  غير  أو  النسب،  أو  الثروة،  أو  االجتماعي،  أو  القومي  األصل  أو  السياسي، 
الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية... تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص بأجر منصف ومكافأة تساوي 
قيمة العمل دون أي تمييز... تساوي الجميع في فرص الترقية. يمكن للجميع من الحصول على فرص 

التعليم... بالتساوي.

 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المواد 2 و3 و7 و13
»تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بكفالة... الحقوق... دون أي تمييز... وتكفل توفير سبيل فعال 
للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته... وتكفل تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 
الحقوق المدنية والسياسية... الكل متساوون أمام المحاكم. تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير 
التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله...  المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى 
يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو 
االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق في تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا... الناس جميعا سواء 
أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته... ويجب أن يحظر القانون أي تمييز 
وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب... ال يجوز، في الدول التي 
توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق 
بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء  التمتع 

اآلخرين في جماعتهم«.
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 و3 و14 و23 و24 و26
»تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة 
ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة و... تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل 
والمرأة في دساتيرها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ... واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية 
وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من إجراءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة... وتأسيس حماية قانونية 
تمييزي...و  أي عمل  للمرأة من  الفعالة  الحماية  الرجل، وضمان  المساواة مع  قدم  المرأة على  لحقوق 
االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات 
العامة بما يتفق وهذا االلتزام... ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب 
لتغيير  التشريعي منها،  المناسبة، بما في ذلك  التدابير  أي شخص أو منظمة أو مؤسسة... واتخاذ جميع 
تتخذ  المرأة...  ضد  تمييزًا  تشكل  التي  والممارسات  واألعراف  واألنظمة  القوانين  من  القائم  إبطال  أو 
الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لضمان حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التصويت 
والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة...تكفل الدول األطراف للمرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في 
في  والتساوي  بالدراسات  وإاللتحاق  والمهني  الوظيفي  التوجيه  في  متساوية  وشروط  التربية...  ميدان 
المناهج الدراسية، وفي االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات 
الدراسية، والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع 
أشكاله... والتساوي في فرص االفادة من برامج مواصلة التعليم... تكفل الدول األطراف، على أساس 
المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، خصوصًا الحق في العمل... الحق في التمتع بنفس فرص 
األجر  في  المساواة  في  الحق  التدريب  تلقي  في  والحق  العمل،  الترقية واألمن على  في  والحق  العمالة 
والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية... وتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة 
الزواج، تحظر الدول األطراف الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة... وتكفل  بسبب... 
الصحية...  الرعاية  خدمات  على  الحصول  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  أساس  األطراف،على  الدول 
وتكفل الدول األطراف نفس الحقوق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك 
من أشكال االئتمان المالي... تقوم الدول األطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية 
لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية 
المالئمة والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم والحصول على االئتمانات والقروض الزراعية 
والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي... تقبل 
الدول األطراف بمساواة المرأة مع الرجل أمام القانون... تقضي الدول األطراف على التمييز ضد المرأة 

في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية... 
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 ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 2 و7 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16
 »تشجب الدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج... سياسة للقضاء علي التمييز العنصري 
دولة  تتخذ كل  العنصري؛...  التمييز  أعمال  أي عمل  إتيان  بعدم  دولة طرف  تتعهد كل  أشكاله...  بكافة 
إبطال  أو  إلغاء  أو  والمحلية، ولتعديل  القومية  الحكومية  السياسات  في  النظر  فعالة إلعادة  تدابير  طرف 
أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته...؛ تقوم كل دولة طرف بحظر 
وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،... تتعهد الدول األطراف بحظر 
التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو 
األصل القومي أو االثني، في المساواة أمام القانون، السيما بصدد التمتع بالحقوق السياسية... والحقوق 
ورفع  الفعالة  الحماية  األطراف  الدول  تكفل  والثقافية...  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  المدنية... 

الحيف بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري...«.

 ـ االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، المواد 2 و5 و6
 »تحترم الدول األطراف... الحقوق... وتضمنها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر 
الطفل الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي 
أو غيره أو أصلهم القومي أو االثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب 
أو  أنشطتهم  أو  األسرة،  أعضاء  أو  عليه  القانونيين  األوصياء  أو  الطفل  والدي  مركز  أساس  القائمة على 
التعليم االبتدائي  التعليم، وتجعل  الطفل في  المعبر عنها أو معتقداتهم... تعترف األطراف بحق  آرائهم 
متاحًا  العالي  التعليم  جعل  طفل...؛  لكل  الثانوي  التعليم  وتوفر  تتيح  للجميع...  مجانًا  ومتاحًا  إلزاميًا 
األصليين،  السكان  من  أشخاص  أو  لغوية  أو  دينية  أو  إثنية  أقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في  للجميع. 
ال يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد 

المجموعة، بثقافته، أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته«.

 ـ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 2، 28، 30 
» تتعهد الدول األطراف بوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم...؛ بأن تضع 
التعليم  أمور  في  المعاملة  في  والمساواة  التعليم  فرص  في  المساواة  تدعم  وطنية  سياسة  وتطبق  وتطور 
والسيما عن خالل جعل التعليم االبتدائي مجانيًا وإجباريًا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرًا 
القدرات  أساس  على  للجميع  متاحًا  كذلك  العالي  التعليم  وجعل  للجميع؛  عامة  بصفة  المنال  وسهل 
الفردية، من الضروري االعتراف بحق أعضاء األقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، 

بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضاًل عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة«.
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 ـ االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المواد 3 و4 و5
تعهدات الحكومات بضمان حق اإلنسان في التحرر من التمييز

ما هي التعهدات التي أعطتها الحكومات لضمان تحقيق حق اإلنسان في التحرر من التمييز؟

يضم تعهدات أعطيت في المؤتمر العالمي حول النساء الذي عقد في بكين ومؤتمر هابيتات 2 الذي 
عقد في أستانبول ومقتطفات من إعالن القضاء على جميع أنواع التعصب والتمييز القائم على الدين أو 

المعتقد وإعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى األقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية.

»إن احترام حقوق اإلنسان... دون أي تمييز.هو قاعدة أساسية في قانون حقوق اإلنسان الدولي. وإن 
ذات  مهمة  تعصب  من  به  يتصل  وما  العنصري...،  التمييز  أشكال  جميع  على  والشامل  السريع  القضاء 
السياسية  الحياة  في  المساواة  قدم  وعلى  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  وإن  الدولي...  للمجتمع  أولوية 
والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، واستئصال جميع 
المؤتمر  يؤكد  األولوية.  ذات  الدولي  المجتمع  أهداف  من  هما  الجنس،  أساس  على  التمييز  أشكال 
العالمي لحقوق اإلنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن لألشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية 
ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ممارسة كاملة وفعلية... دون أي تمييز. ولألشخاص 
الخاص وممارسة شعائره،  بدينهم  الخاصة، والمجاهرة  بثقافتهم  التمتع  الحق في  إقليات  إلى  المنتمين 
واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعالنية... بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز. يتعين 
توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد األشخاص المعوقين وتمتعهم على قدم المساواة بجميع 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع 

 ـ إعالن فيينا، األجزاء 1 و15 و18 و19 و22
»إننا نلزم أنفسنا بتعزيز االندماج االجتماعي من خالل دعم المجتمعات التي هي مستقرة وآمنة وعادلة 
والتي هي قائمة على... عدم التمييز والتسامح وإحترام التنوع وتكافؤ الفرص،... ومشاركة جميع الناس. 
على  القضاء  نحو  موجهة  وإستراتيجيات  سياسات  تقوية  أو  بصياغة  سنقوم...  الغاية...  هذه  ولتحقيق 
ونعزز  اإلنسان...  كرامة  واحترام  المساواة  القائم على  االجتماعي  التالحم  وإنجاز  أنواعه  بشتى  التمييز 
فرص حصول الجميع على التعليم والمعلومات والتكنولوجيا... كوسيلة ضرورية لتعزيز... المشاركة في 
الحياة المدنية والساسية واالقتصادية واالجتماعية... االعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني وتعزيز 
اإلجراءات  واتخاذ  لغوية  أو  دينية  أو  عرقية  أو  وطنية  أقليات  إلى  المنتمين  األشخاص  حقوق  وحماية 
الكامل  االحترام  بتشجيع  نلتزم  مجتمعاتهم.  جوانب...  جميع  في  الكاملة  مشاركتهم  بتسهيل  الكفيلة 
لكرامة اإلنسان وتحقيق المساواة واإلنصاف بين النساء والرجال... سوف نضمن التوازن بين الجنسين 
في صنع القرار... تشجيع حصول المرأة بصورة متساوية على... التعليم والتدريب وإزاحة جميع العقبات 
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التي تحول دون حصولها على إئتمان وغير ذلك من الموارد المنتجة األخرى...؛ نضمن تمكن الجميع 
من الحصول على أكبر نطاق ممكن من خدمات العناية الصحية... إزالة القيود المتبقية على حق المرأة في 

ملكية األراضي ووراثة الممتلكات... وضمان المساواة للمرأة في الحق في العمل«.

إعالن كوبنهاغن، اإللتزامات 4 و5
قوانين  وتنفيذ  سن  يتطلب...  للتنوع...  المتبادل  واالحترام  التسامح  وتعزيز  التمييز  على  »القضاء 
األجانب وجميع  أنواعه وكره  بشتى  الديني  والتعصب  العنصري  والتمييز  العنصرية  لمكافحة  مناسبة... 
أشكال التمييز في جميع مناحي الحياة في المجتمعات. واتخاذ إجراءات معينة... إلزالة الحواجز القانونية 
واالجتماعية التي وقفت لفترة طويلة أمام التوظيف والتعليم والموارد المنتجة والخدمات العامة؛ ومساعدة 
النساء في توعيتهن بحقوقهن وفي إدراكهن لتلك الحقوق؛ وضمان القضاء على التمييز داخل األسرة ضد 
األنثى، خصوصًا فيما يتصل بالصحة والتغذية والتعليم. ينبغي على الحكومات تعزيز المساواة والعدالة 
االجتماعية من خالل: ضمان تساوي جميع الناس أمام القانون؛ والقيام بمراجعة منتظمة للسياسة العامة، 
بما في ذلك سياسات الصحة والتعليم واإلنفاق العام من منظور المساواة واإلنصاف بين الجنسين...؛ 
وتوسيع وتحسين الحصول على الخدمات األساسية بهدف ضمان التغطية الشاملة...؛ وتعزيز الحصول 
بالنسبة  خصوصًا  الحياة،  نوعية  تحسين  أجل  من  والعالجية  الوقائية  الصحية  الرعاية  على  كامل  بشكل 

للجماعات المستضعفة والمتضررة، وبشكل خاص النساء واألطفال«.

 ـ برنامج عمل كوبنهاغن، الفقرتان 73 و74
»إننا مصممون على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، 
وإننا  وتمكينها.  بالمرأة  والنهوض  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  تعترض  التي  العقبات  جميع  وإزالة 
متعددة تحول  يواجهن عقبات  الالتي  الفتيات  تمتع... جميع...  الجهود لضمان  عازمون على مضاعفة 
أو  اإلثني  االنتماء  أو  اللغة  أو  السن  أو  العرقي  بهن بسبب عوامل مثل األصل  والنهوض  تمكينهن  دون 

الثقافة أو الدين أو اإلعاقة أو لكونهن من السكان األصليين، تمتًعا كاماًل بجميع حقوق اإلنسان«.

إعالن بكين، الفقرتان 24 و32
للنساء...  االقتصادية  الفرص  تحسين  أجل  من  العامة  اإلنفاقات  هيكلة...  إعادة  إجراءات...  »تتخذ 
واإلحتياجات االجتماعية والتعليمية والصحية األساسية للنساء؛ والقيام... بإصالحات من أجل منح النساء 
فرص مساوية في الحصول على الموارد االقتصادية، بما في ذلك... الوراثة وتملك األرض...، القرض. 
سن... تشريع يضمن... حقوق النساء والرجال في الحصول على أجر متساو لقاء العمل المتساوي. إعطاء 
أولوية لتعزيز وحماية تمتع النساء والرجال بشكل كامل بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون 
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أو اآلراء األخرى أواألصول  السياسية  أو اآلراء  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  تمييز من أي نوع كالعرق 
الوطنية أو االجتماعية أو الملك أو النسب أو وشع آخر«.

 ـ منتدى بكين، الفقرات 58 و61 و165 و232
قاعدة إلجراءاتنا في  فإنهم يشكلون  المستدامة،  للتـنمية  بالنسبة  اهتمامنا  البشر هم في مركز  »بما أن 
تنفيذ جدول أعمال هابيتات. إننا جميعًا سنكثف جهودنا من أجل القضاء على... التمييز، وتعزيز وحماية 

جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع«.

 ـ إعالن أستانبول، فقرة 7 
»المستوطنات اإلنسانية هي تلك المستوطنات التي فيها يحصل جميع الناس، دون أي نوع من أنواع 
التمييز كالعنصر أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الملك 
والماء  الطعام  من  يكفي  وما  الصحية  والخدمات  التحتية  والبنية  السكن  على  آخر،  وضع  أو  النسب  أو 
والتعليم. إننا نلتزم... بالقضاء على التمييز وضمان الحماية القانونية من التمييز في الحصول على مأوى 

والخدمات األساسية، دون أي تميييز.

 ـ جدول أعمال هابيتات، الفقرتان 27 و40 
»على الدول أن تقوم، كل على أراضيها، بحماية وجود األقليات وهويتها الوطنية أو اإلثنية أو الثقافية 
التمتع  في  الحق  لغوية...  أو  دينية  أو  أو  أقليات عرقية  إلى  المنتمين  اللغوية، ولألشخاص  أو  الدينية  أو 
بثقافتهم والمجاهرة وممارسة شعائر دينهم واستخدام لغتهم بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال 
التمييز. ولألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم بصورة فردية كذلك باالشتراك مع سائر أفراد 
أقليات ممارسة  إلى  المنتمين  يتسنى لألشخاص  أن  أن تضمن  الدول  تمييز. على  أي  جماعتهم، ودون 
جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة 

تامة أمام القانون.

 ـ اإلعالن الخاص حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 
ولغوية، المواد 1 و2 و3 و4

»ال يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس 
أساس  على  تمييز،  أي  واستئصال  لمنع  فعالة  تدابير  الدول  جميع  تتخذ  المعتقدات.  من  غيره  أو  الدين 
الدين أو المعتقد، في االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في جميع مجاالت الحياة المدنية 

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية.
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 ـ اإلعالن الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو 
المعتقد، المواد 2 و4 

PDHRE للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ

)PDHRE/ NY( الحركة الشعبية للتوعية بحقوق اإلنسان

مكتب Shulamith Koenig/مدير تنفيذي

526 West 111th Street، New York، NY 10025 tel: 212.749 3156 ـ; fax: 212.666 6325 ـ; 

e ـ mail: pdhre@igc.org 
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