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 مقدمة
 نبذة عامة

 لمعلِّمي حقوق اإلنسان ضمن برنامج يشّكل هذا الدليل أساس ورشة تدريب المدربين اإلقليمية الثانية
البرنامج إلى المساهمة في تعزيز احترام حقوق ويهدف هذا ).  مينا(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

اإلنسان وتطوير الديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف النزاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خاصة في العراق وذلك من خالل تعليم فعال لحقوق اإلنسان الهادف إلى تحقيق ثقافة حقوق اإلنسان في 

 أيضا إلى تعزيز قدرات المنظمات اإلقليمية والمحلية في تبني تعليم حقوق ويسعى البرنامج.  المنطقة آكل
 . آأداة للتحول االجتماعيتعليم حقوق اإلنساناإلنسان في قيامهم ب

ورشة العمل الثانية لتعليم حقوق اإلنسان للمنظمات غير الحكومية في وعلى مدى سبعة أيام، تنعقد 
بين اإلقليمية، وآلتا الورشتين تعقدان باللغة العربية ويقوم من  لتكون ثاني ورشتي تدريب المدرالعراق

بتعلم تطوير وتنفيذ وتقييم برامج ) ثلثهم من العراق( معلِّما لحقوق اإلنسان في المنطقة 30خاللها قرابة 
وسيلتزم .   تشارآية مناسبة للحاجات المحليةتعليم حقوق اإلنسان ومبادرات حقوق اإلنسانفعالة لتعليم 

لمشارآون المختارون بهذه الورشة التدريبية طيلة فترة انعقادها وسيشارآون في تنفيذ نشاطات التدريب ا
وتهدف هذه الورش إلى بناء وصيانة شبكة لتبادل الدروس المستفادة بين معلِّمي .  المحلية في بلدانهم

 .حقوق اإلنسان في المنطقة

 

 أهداف ورشة العمل 
 :ة الثانية للمنظمات غير الحكومية في العراق إلى تمكين المشارآين منتهدف ورشة العمل اإلقليمي

 
  الممارسات الجيدة التي تخص تعليم حقوق اإلنسانالتشارك في  .1
طرق استخدام تعليم حقوق اإلنسان في معالجة قضايا حقوق اإلنسان في بيئات استكشاف  .2

 تخضع للنزاع
 الطرق التي يمكن للمناهج المستندة إلى ودراسةعناصر المنهج القائم على الحقوق تحديد  .3

 الحقوق من تعزيز عملهم في تعليم حقوق اإلنسان
 عملهم في تعليم حقوق اإلنسان باستخدام منظور النوع االجتماعيتحليل  .4
 استراتيجيات فعالة في تعليم حقوق اإلنسان لرفع آفاءة عملهم في مجال حقوق تطوير .5

 اإلنسان
 .راقية في شبكة ميناالمساهمة العتقييم ودراسة  .6

 

 النتائج المتوقعة
 :بعد عودة المشارآين، آل إلى منظمته، يتوقع منهم

المعارف المكتسبة حول حقوق اإلنسان ومهارات تعليم حقوق اإلنسان وأساليبه إلى نقل  -1
الصكوك : وتتضمن هذه المعارف والمهارات على سبيل المثال.  أعضاء المنظمات المعنية
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بحقوق اإلنسان، والمفاهيم المتعلقة بالنزاع وتحول النزاع، والنوع الدولية الخاصة 
 .االجتماعي، والمنهج التشارآي، ومناهج تعليم حقوق اإلنسان، وتقييم تعليم حقوق اإلنسان

 قدرتهم على تصميم وتنفيذ برامج فعالة في تعليم حقوق اإلنسان وذلك بتطبيق المنهج تحسين -2
المتابعة أثناء العمل في / التخطيط والتطوير والتنفيذ والتقييمالقائم على الحقوق على مراحل

 .تعليم حقوق اإلنسان
 تطبيق مفهوم النوع االجتماعي في عملهم في تعليم حقوق اإلنسانالبدء في إدخال أو تعزيز  -3
 بتعزيز شبكة مينا وذلك بتبادل ما اآتسبوه من معارف ومهارات مع غيرهم من االلتزام -4

لك بالمشارآة النشطة في نشاطات الشبكة الهادفة إلى تعزيز حقوق اإلنسان أعضاء الشبكة وذ
 والدفاع عنها في العراق

 

 المشارآون 
يكون المشارآون بشكل رئيسي من المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 

آين منضمين إلى أنواع أخرى آما يكون بعض المشار.  المجتمع المحلي العاملة في ميدان حقوق اإلنسان
 مثل معاهد حقوق اإلنسان الوطنية والمعاهد التعليمية  حقوق اإلنسانمن المنظمات المعنية بتعليم

آما أن معظم المشارآين هم ممن حضر ورشة العمل األولى التي عقدت في .  والمؤسسات الحكومية
 .2007آذار 

 

 المنهجية
العمل على مبادئ تعليم الكبار التجريبي، ويقوم المبدأ الرئيسي ينبني نموذج تصميم المنهاج في ورشة 

على أن يأتي المحتوى في جّله من المشارآين وعلى أن تقدم ورشة العمل إطارا عاما ليقوم المشارآين 
آما يلتزم المشارآون والميسِّرون في المشارآة في عملية التعليم والتعلم .  من االستفادة من خبراتهم

ويقع عنصر استمرار .   ويكون الترآيز على التطبيق العملي وعلى تطوير استراتيجيات للعملالمتبادل،
ولذلك سيكون هناك جلسات الستطالع الرأي .  المراجعة والتعليقات والتقييم في صلب العملية التعليمية

يوم عمل وذلك والتقييم في نهاية آل يوم عمل وآذلك جلسات تلخيص ألعمال اليوم السابق في بداية آل 
 . لتأسيس روابط بين النشاطات

 
بالنسبة للميسِّرين فهم يتمتعون بالمهارات الالزمة في طرق تعليم البالغين ولديهم إلمام تام بحقوق اإلنسان 

 .آما لديهم الخبرة في العمل مع الجماعات المتنوعة
 

 حول الدليل
 .ة أقساميقدم الدليل تفصيال لمحتوى ورشة العمل وينقسم إلى ثالث

 
يقدم القسم األول وصفا لنشاطات ورشة العمل، وتقع النشاطات في خمس وحدات تحدد الهدف من آل 

 .نشاك وإطاره الزمني المقترح ووصفا له وصحائف مرجعية في بعض األحيان
 

ات  إلى تعزيز القدردفتر الواجباتويهدف دفتر واجبات تعليم حقوق اإلنسان  القسم الثاني من الدليل هو 
التنظيمية وذلك من خالل رفد المشارآين بإطار عام لتعزيز عملهم في تعليم حقوق اإلنسان وتوفير 
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 المشارآين، من خالل تقديم دفتر الواجباتويساعد .  الفرصة لهم لممارسة ما تعلموه بشكل عملي
تطبيق في سياقهم المراجعة الخاصة بمحتوى ورشة العمل، على معرفة إذا ما آان محتوى الورشة قابال لل

الخاص، وهكذا ليتمكنوا من إدماج مخطط له لهذه المعارف الجديدة في النشاطات القادمة من نشاطات 
وخالل .  وبالنسبة لكل مشارك، سيترآز دفتر الواجبات على دراسة حالة لها عالقة بمنظمته.  منظماتهم

 مع المشارآين والميسرين وفريق دفتر واجباتهمفترى انعقاد الورشة، ستتاح لك الفرصة لمناقشة 
 .أآويتاس والخبراء وذلك للحصول على تعليقاتهم

 
 اإلنسان حقوق وتعليم اإلنسان حقوق حول إضافية مواد تتضمن مالحق على الثالث القسم يحتوي

 
 العمل التحضيري

اإلنسان ويتم لدى إعداد ورشة العمل، يقوم المشارآون بمناقشة الجوانب الخاصة بعملهم في تعليم حقوق 
ومجتمع أآويتاس هو مجتمع افتراضي على االنترنت وهو مكان الجتماع .  النقاش في مجتمع أآويتاس

المشارآين والميسرين والخبراء وأعضاء آوادر برامج أآويتاس التدريبية المصممة خصيصا لتوسيع 
 .نطاق الخبرة التعلمية في ما وراء ورشات العمل

 
 حول المنظمين
  المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان- العمل هذه أآويتاسينظم ورشة

 
 المعة من األآاديميين الكنديين والقضاة والمحامين ة على يد مجموع1967تأسست أآويتاس في عام 

تعزيز الديمقراطية والتنمية البشرية والسالم والعدالة االجتماعي من خالل تقديم برامج تعليمية "بهدف 
".  بناء ثقافة عالمية لحقوق اإلنسان"ويمكننا دعوة هذا العمل الحيوي بـ "   إلنسانمترآزة على حقوق ا

وتقود المبادئ المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان برامجنا التعليمية المعروفة على 
جتمعات مستوى العالم والخاصة بحقوق اإلنسان وهذه البرامج تعمل على تحويل األفراد والجماعات والم

 .أيضا
 

وتخّرج برامج أآويتاس أناسا ملتزمين جسورين عاملين في حقوق اإلنسان متسلحون باألدوات التي 
يحتاجون غليها في تحدي المواقف والمعتقدات المعتدية على حقوق اآلخرين وذلك بغية الوصول إلى فهم 

وماتهم للعمل بشكل أفضل في تحقيق للمشكالت القديمة الحديثة ولتحديد الحلول الناجعة وللتأثير على حك
ولقد عملت برامج أآويتاس لبناء القدرات داخل آندا وخارجها .  التزاماتها نحو احترام حقوق اإلنسان

على تقديم يد العون آلالف من منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية لتكون أآثر آفاءة في تعليم 
يقل أهمية عن ذلك أن برامجنا تبني الثقة والشبكات أيضا وال .  حقوق اإلنسان ومناصرتها ورصدها

لتحقيق التضامن والدعم، األمر الذي سيعزز من قدرات شرآائنا على التغلب على التحديات التي 
 .ستواجههم ال محالة

 
ومن شرآاء .  وترى أآويتاس ف الشراآة عامال حاسما في نجاح وضع برامج تعليم حقوق اإلنسان

ظمات غير الحكومية العاملة على آافة الصعد، الدولية منها واإلقليمية والوطنية، وآذلك المن: أآويتاس
الموظفون الحكوميون في أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى ومكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق 

ى تطوير وترآز برامج تعليم حقوق اإلنسان حاليا عل.  اإلنسان وأعضاء من المجتمع الدولي للمانحين
 :المعارف والمهارات وتعزيز العمل حول األفكار التالية

  
 تدريب مدربين للمنظمات غير الحكومية •
 إدخال تعليم حقوق اإلنسان في النظام المدرسي •
 تقديم التدريب في مجال ُنصرة حقوق اإلنسان ورصدها •
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 حماية وتعزيز حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة •
 حماية وتعزيز حقوق الطفل •
 ير الحماية القانونية للعامالت المهاجراتتوف •
 حماية حقوق األقليات •
 إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان •
 تعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

 

 شكر خاص
 :قام فريق تطوير المناهج التالي بتطوير الدليل التدريبي

 
 )أآويتاس(ن المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسا

 فينشينزا نازاري، مديرة التعليم •
 روب شروب شاير، مدير البرامج •
 بول ماك آدامز، متخصص رئيسي في التعليم •
 آريستين ميسييه، منسق رئيسي، برنامج اآويتاس في الشرق األوسط وشمال إفريقيا •
 فتوح يونس، المنسقة اإلقليمية، برنامج اآويتاس في الشرق األوسط وشمال أفريقيا •

 
 الميسِّرون
 واثق شلوب، المدير التنفيذي لمرآز البصرة لحقوق اإلنسان •
 فراس حسان، مدير، منظمة المدافعين عن اإلنسان للتنمية واإلغاثة، بغداد •
 جوليانا يوسف، مدير، جمعية البصرة للبحث واإلعالم حول المرأة، البصرة •
 سهاد طالب، مدير، مرآز المرأة لحقوق اإلنسان، بغداد •
  حسان، مدربة، مرآز تطوير المجتمع المدني العراقيذآرى •

 
 الخبراء

 سما عويضة، مدير، مرآز دراسات المرأة، القدس، رئيسة منتدى النساء العربيات •
 جون باآر، مستشار، آندا •

 
تم إنجاز هذا البرنامج والدليل بدعم مالي من الحكومة الكندية المقدم من خالل الوآالة الكندية لإلنماء 

 )سيدا(ي الدول
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 جدول أعمال ورشة العمل
 

 سيتخلل البرنامج استراحة واحدة في الصباح وأخرى في العصر من آل يوم: مالحظة
 

 2008 أيار 26االثنين : اليوم األول
 

/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

   
الوحدة  

 األولى
 االنطالق

 
 ترحيب من أآويتاس 1النشاط   دقيقة15

 لمحة عامة عن ورشة العمل 2اط النش ساعة واحدة
في هذا النشاط يتم الترآيز على محتوى ورشة العمل ومنهجيتهاـ 
وأيضا على دفتر واجبات تعليم حقوق اإلنسان وتوقعاتنا وإنشاء 

 ةمجموعة دينامكي
 

 تحديثات على برامج مينا 3النشاط  ساعة واحدة
 ورشة هذه تحديثات عن آخر التطورات الرئيسية التي طرأت على

 2007العمل األولى منذ شهر آذار 
 

  استراحة 
 عروض متخرجي دورة تدريب المدربين: انطباعات على برنامج مينا 3النشاط  ساعتان

يعرض الذين شارآوا في دورة تدريب المدربين الثانية بعضا من 
 :خبراتهم التي تعلموها  وبالتحديد ما يلي

 
 يم حقوق اإلنسانتنفيذ نشاطاتهم المحلية الخاصة بتعل •
انطباعاتهم الشخصية حول برنامج مينا وأثره ومساهمته في بناء  •

 ثقافة حقوق إنسان في العراق
  تعزيز فرص التشبيك •

 
  فترة الغداء 
الوحدة  

 الثانية
 تعليم فعال لحقوق اإلنسان في العراق

 
الحالة الخاصة استكشاف دراسات : قضايانا المتعلقة بحقوق اإلنسان 1النشاط  ساعة ونصف

 بنا
 بتطوير دراسات الحالة الخاصة بهم نقبل بدء الورشة،  يقوم المشارآو

ويجب أن تعكس هذه .  وتبادلها مع اآلخرين على مجتمع أآويتاس
الدراسات القضايا الحالية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي يعملون بها 

 .ويمكن أيضا أن ترآز على الجماهير المستهدفة
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/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

 
المشارآون من خالل  النشاط األول باستخدام دراسات الحالة وسيتمكن 

من تكوين انطباعاتهم على األشياء الرئيسية التي تعلموها من ورشة 
 .العمل األولى وصلة هذه األشياء بدراسات الحالة

  استراحة 
 تابع 1النشاط  ساعة ونصف

 
  التقييم  دقيقة15

 
 
 

 2008 أيار 27الثالثاء : اليوم الثاني
 

/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

 مراجعة اليوم األول تلخيص  دقيقة15

الوحدة  
 الثانية

 تعليم فعال لحقوق اإلنسان في العراق
 

 تعليم حقوق اإلنسان أداة لمعالجة النزاعات 2النشاط  ساعة ونصف
 :ويتم تغطية الجوانب التالية.   يقدم جون باآر عرضا حول النزاع

 تفهم المصطلحا •
 تحليل النزاع وتحليل حقوق اإلنسان •
 تولد العنف/آيف يمكن لحقوق اإلنسان أن تخفف من •
 آيف يمكن استخدام تعليم حقوق اإلنسان آأداة لمعالجة النزاع •

 
  استراحة 

 تابع 2النشاط  ساعة ونصف
 يعمل المشارآون على دراسات الحالة واألمثلة التي يقدمها الخبير

 
  فترة الغداء 

 تابع 2النشاط   ونصفساعة
 يقوم خبير النزاع باإلجابة على أسئلة محددة يطرحها المشارآون

 
  استراحة  

دفتر  ساعة ونصف
 الواجبات

 يستمر المشارآون في العمل بدفتر الواجبات
 

  التقييم  دقيقة15
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 2008 أيار 28األربعاء : اليوم الثالث
 

/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

 جعة اليوم السابقمرا تلخيص 

 النوع االجتماعي في بيئات النزاع 3النشاط  ساعة ونصف
عرض حول النوع االجتماعي تقدمه سما عويضة ويشمل الجوانب 

 :التالية
 مراجعة المفاهيم األساسية للنوع االجتماعي •
تعريفات أدوار النوع االجتماعي، واالحتياجات العملية واإلستراتيجية  •

  االجتماعي في تعليم حقوق اإلنسانوتطبيق منظور النوع
الترآيز على جوانب االقتصاد : النوع االجتماعي في بيئات النزاع •

والمشارآة السياسية وصنع القرار والحصول على المعلومات 
 والصحة والتعليم والعمل

 
آما هو الحال بالنسبة لخبير النزاع، سيقوم هذا الخبير اآلن بتقديم 

سيقوم بربط العرض الحالي مع دراسات أدوات عملية مع أمثلة و
 . الحالة الخاصة بالمشارآين

 
 

  استراحة 
 تابع 3النشاط  ساعة ونصف

 
  فترة الغداء 
الوحدة  

 الثالثة
 أن تكون معلما لحقوق اإلنسان في العراق

 
 مناهج تعليم حقوق اإلنسان 1النشاط  ساعة ونصف

اعاتهم حول مختلف مناهج يمّكن هذا النشاط المشارآين من إبداء انطب
الوعي، ونموذج المساءلة، /حقوق اإلنسان وتحديدا نموذج القيم

والنموذج التحويلي، وآيفية ارتباط هذه النماذج بعمل المشارآين 
 .بصفته معلمين لحقوق اإلنسان

 
  استراحة 

دفتر  ساعة ونصف
 الواجبات

 يتابع المشارآون العمل في دفتر الواجبات
 

  لتقييما  دقيقة15
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 2008 أيار 29الخميس : اليوم الرابع
 

/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

 مراجعة اليوم السابق تلخيص 

 أمن معلمي حقوق اإلنسان في العراق 2النشاط  ساعة ونصف
يمّكن هذا النشاط المشارآين من دراسة المخاطر التي يواجهونها 

 ن تلك المخاطربصفتهم معلمين لحقوق اإلنسان وآيف يعالجو
  استراحة 

 تابع 2النشاط  ساعة ونصف
 

  فترة الغداء 
 تطوير استراتيجيات تعليم حقوق اإلنسان 3النشاط  ساعة ونصف

يعود المشارآون إلى دراسات الحالة لديهم ويبدون انطباعهم حول ما 
تعلموه خالل األيام القليلة الماضية بهدف تطوير أفكار جديدة حول 

 من نعليم حقوق اإلنسان آوسيلة لمعالجة قضايا حقوق اإلنسااستخدام ت
 .دراسات الحالة تلك

 
  استراحة 

 تابع 3النشاط  ساعة واحدة
 

دفتر   دقيقة30
 الواجبات

 يستمر المشارآون بالعمل في دفتر واجباتهم
 

  التقييم  دقيقة15
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 2008 أيار 31السبت : اليوم السادس
 

/ الوحدة  الوقت
 النشاط

 العنوان

 مراجعة اليوم السابق تلخيص 

 المضي قدما: دراسات الحالة 3النشاط  ساعة ونصف
هذا النشاط عبارة عن ملخص لما تعلمه المشارآون من دراسات الحالة 

وآيف " الممارسات الحسنة"وآيف يمكن استخدامها آوسيلة لتطوير 
 .يمكن مشارآتها مع أعضاء آخرين في مجتمع مينا

  استراحة 
الوحدة  

 السادسة
 الخطوات التالية

 
  1النشاط  ساعة ونصف

 تحديد احتياجاتنا
يمّكن هذا النشاط المشارآين من تحديد احتياجاتهم الخاصة بتعليم 

حقوق اإلنسان آجزء من المرحلة الثانية الممكنة من مراحل برنامج 
 .مينا

  فترة الغداء 
 الخطوات التالية 2النشاط   دقيقة30

 تقييم ورشة العمل واالختتام 3النشاط  قيقة د30
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  دليل ورشة العمل-القسم األول
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 العمل التحضيري
 
 

 لمحة عامة
 

، آما )أآويتاس(يقوم المشارآون قبل انعقاد ورشة العمل بمناقشة توقعاتهم المتعلقة بورشة عمل مجتمع 
اصة بهم، وسيتم استخدام دراسات الحالة تلك يحددون ويطورون دراسات حالة مبنية على تجاربهم الخ
هو مكان على االنترنت ) أآويتاس(ومجتمع .  طيلة فترة انعقاد ورشة العمل آوسيلة لتطبيق ما تعلموه

لبرامج تدريب أآويتاس المخصصة لتقديم ) أآويتاس(الجتماع المشارآين والميّسرين والخبراء وآوادر 
 . العملالخبرات التعلمية خارج نطاق ورشات

 
وتبدأ النقاشات الحية على االنترنت قبل أسبوعين من انعقاد ورشة العمل وفقا للوصف المقدم في هذا 

 .القسم
 
 
 

 الوقت  النشاط على االنترنت
 األسبوع األول     التوقعات والعروض  1النشاط 

 
 األسبوع الثاني     تحديد دراسات الحاالت  2النشاط 
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  والعروضالتوقعات 1النشاط 

 الهدف

 .يتناقش المشارآون توقعاتهم وعروضهم الخاصة بورشة العمل

 الوقت

 )2008أيار -18-11(األسبوع األول 

 الوصف

تبدأ النقاشات الحية على االنترنت قبل أسبوعين من انعقاد ورشة العمل وتستمر حتى 
أي شخص له وتكون النقاشات الحية على االنترنت متاحة للقراءة من قبل .  انعقادها

حيث يمكن لكل " منتدى مفتوح"وسيكون هناك .  حق الوصول إلى مجموعة مينا
شخص أن يقرأ الرسائل مع حصر إمكانية وضع المشارآات بالمشارآين في ورشة 

 .العمل

من المفترض أن آافة المشارآين سوف يشارآون في المناقشات الحية على 
طة الحية على االنترنت تعتمد على عدة االنترنت لكن يجب العلم بأن المشارآة النش
 .عناصر من بينها الوصول إلى التكنولوجيا

خالل فترة األسبوع األول من النقاشات الحية على االنترنت، يتم دعوة المشارآين 
ماذا يمكن لهم -2 توقعاتهم لورشة العمل، و-1: إلى مشارآة اآلخرين بأمرين اثنين

لكي يعمل المشارآون على وضع مشارآاتهم في و.  أن يقدموه للمشارآين اآلخرين
أطر عامة فعليهم أن يقرؤوا مخطط ورشة العمل المنشور باللغتين العربية 

 .واالنجليزية في المجتمع

 .توجد على الصفحة التالية  األسئلة المبدئية المنشورة لكافة المشارآين

ُيتبع  
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  تابع- 1النشاط 

 قاشات الحية على االنترنتأسئلة األسبوع األول الخاصة بالن
 
 ما توقعاتك من ورشة العمل؟. 1
 

على سبيل المثال، هل هناك أي مهارات خاصة ترغب في تطوريها أو تعزيزها، 
مثال بعض من تقنيات تعليم حقوق اإلنسان؟  هل هناك أي من محتويات حقوق 

 اإلنسان التي ترغب في تعلم شيء عنها؟
 
 لغيرك من المشارآين؟ما الذي بمقدورك أن تقدمه . 2
 

على سبيل المثال، قد تكون قادرا على تقديم الخبرة المتعلقة بحقوق اإلنسان 
الخاصة بمجموعات معينة مثل النازحين، أو قد تكون لديك المعرفة في مجال 
النوع االجتماعي أو حقوق اإلنسان في بيئات النزاع أو في مجال التشريعات 

 .انالوطنية الداعمة لحقوق اإلنس
 

ينشر األسئلة آوادر أآويتاس، ومن الجيد أن يقوم المشارآون بنشر أجوبتهم خالل 
األسبوع، ويمكن للمشارآين باإلضافة إلى اإلشارة إلى خبراتهم وعروضهم أن 

 . ما آتبه المشارآون اآلخرونمعيتفاعلون 

  نهاية النشاط
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 تحديد دراسات الحالة 2النشاط 

 الهدف

لة التي تصف قضايا حقوق اإلنسان في العراق والتي سوف يتم تحديد دراسات الحا
 .تحليلها خالل ورشة العمل

 الوقت

 )2008 أيار 26-19(األسبوع الثاني 

 الوصف

آما هو الحال في آافة ورشات عمل أآويتاس سيتم تقديم المنهج التشارآي في التعلم 
راجع " (لولب التعلم "ويشار إلى هذا المنهج بـ.  للمشارآين والميّسرين والخبراء

 .وقد تم عرضه خالل ورشة العمل األولى) 1الملحق 

وألغراض ورشة العمل هذه، ُيطلب من ". خبرة المشارآين"يبدأ اللولب التعلمي بـ 
المشارآين تحديد دراسات الحالة الخاصة بهم التي سيقومون من خاللها تحليل قضايا 

قوق اإلنسان الخاصة للتعامل مع هذه حقوق اإلنسان وتطوير استراتيجيات تعليم ح
 .القضايا

آخطوة أولى، يحدد المشارآون دراسة حالة ويشارآون تفاصيلها مع غيرهم في 
وما أن يدخل المشارآون في ورشة العمل حتى ينقسمون إلى .  مجتمع أآويتاس

مجموعات وفقا للحاالت الدراسية الخاصة بمعالجة نفس الجماهير المستهدفة أو فئة 
 .ابهة لهم وتحليل دراسات الحاالت الخاصة بهم مع بعضهم البعضمش

 :إرشادات لتحديد دراسة الحالة
 

 :يجب أن تحدد دراسة الحالة ما يلي

قضية خاصة أو قضايا خاصة عليك الترآيز على . قضايا حقوق اإلنسان/قضية .1
 :مثال.  والتي تعمل عليها منظمتك حالياتمس حقوق اإلنسان 

 معاملة السجناء •

 االعتقال غير القانوني •

 تعزيز حق المشارآة في انتخابات حرة ونزيهة •

 العنف المبني على النوع االجتماعي •

تعزيز المساءلة الحكومية من ناحية احترام الدولة اللتزاماتها تجاه حقوق  •
 اإلنسان
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 انتهاآات أو انتهاآات مزعومة لحقوق اقتصادية أو اجتماعية محددة •

أو بمعنى آخر حدد األشخاص (أصحاب الحقوقهم حدد من . أصحاب الحقوق .2
 )ممن تتعرض حقوقهم لالنتهاك أو الذين يزعمون أن حقوقهم تعرضت لالنتهاك

أي المسئولون عن ضمان  (أصحاب المسؤوليةحدد  .  أصحاب المسؤولية .3
 )حقوق أصحاب الحقوق

أو ( المتعلقة بقضية حقوق اإلنسان األسباب الضمنية المحتملة حدد .األسباب .4
 )قضاياها

حقوق اإلنسان على أصحاب ) أو قضايا( المترتبة لقضية اآلثار حدد .اآلثار .5
 .الحقوق وعلى البيئة العامة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

أو التي تأمل ( التي تم تنفيذها برامج حقوق اإلنسان حدد برامج حقوق اإلنسان .6
 .حقوق اإلنسان) أو قضايا(لمعالجة قضية ) بتنفيذها

يقوم المشارآون بتحديد دراسة حالة يرغبون بالعمل عليها طيلة فترة ورشة العمل 
وأثناء تقدم .  ومشارآة وصف دراسة الحالة مع غيرهم من المشارآين في المجتمع

سير الورشة، سيقوم المشارآون بتحليل دراسات الحاالت الخاصة بهم وتطوير فهم 
تعليم حقوق اإلنسان التي يمكنهم إتباعها في معالجة أوضح ألنماط استراتيجيات 

 .قضايا حقوق اإلنسان المحددة في الحاالت

 :بالنسبة لنقاشات أسبوع الثاني الحية على االنترنت، تكون المهمة آما يلي

 :المهمة الحية على االنترنت لألسبوع الثاني
 

التي تقع في تمس حقوق اإلنسان و) أو قضايا(حدد دراسة حالة تعالج قضية 
وليس من الضروري أن تكون دراسة الحالة .  مجال اهتمامك واهتمام منظمتك

مطورة بالكامل في هذه اللحظة بالذات، فالمطلوب منك حاليا هو تحديد النقاط 
حاول تحديد دراسة حالة بالتعاون مع زمالئك ضمن .  األساسية لدراسة الحالة

 .منظمتك
وف تقوم بتحليل دراسة الحالة وتحديد أثناء تقدم سير ورشة العمل، س

استراتجيات تعليم حقوق اإلنسان الخاصة بالتعامل مع القضايا المحددة في 
 .دراسة الحالة

 
بالنسبة لمهمة هذا األسبوع، يطلب منك تحديد دراسة حالة ونشر النقاط األساسية 

على تلك لدراسة الحالة على المجتمع وذلك لتمكين بقية المشارآين من االطالع 
وستمّكن عملية نشرك لدراسة الحالة آافة المشارآين من العمل بفاعلية .  الدراسة

وتقديم تعليقاتهم وآرائهم واقتراحاتهم فيما يخص معالجة القضايا المحددة في 
 .دراسة الحالة الخاصة بك

 :يجب على دراسة الحالة الخاصة بك أن تشمل ما يلي



 

  19 
الثانية العمل ورشة: اقالعر في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

 دةحقوق إنسان محد) أو قضايا(قضية  .1
 تحديد أصحاب الحقوق .2
 تحديد أصحاب المسؤولية .3
 .حقوق اإلنسان) قضايا(المسببات الضمنية لقضية  .4
 على أصحاب الحقوق وعلى البيئة العامة) أو القضايا(تأثيرات القضية  .5
 )أو القضايا(المنفذة لمعالجة القضية /برامج تعليم حقوق اإلنسان المطورة .6

 آلمة فقط، حيث ستتاح لك الفرصة 300 إلى 150يرجى حصر مشارآتك بحدود 
 . خالل الورشة في توسيع دراسة الحالة وتطويرها

 

  نهاية النشاط
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 االنطالق :الوحدة األولى
 

 
 لمحة عامة 

 
عرض لمحة عامة عن ورشة العمل وأهدافها والنتائج  المشارآين والفرصة للترحيب بين ُتقدِّم هذه الوحدة

بعدها يتم عرض تحديث عن آخر التطورات في برنامج .  ل ذلك مع توقعاتهمالمتوخاة منها ومقارنة آ
ورشات عمل (مينا، ويمّكن النشاط األخير في هذه الوحدة المشارآين في مكونات أخرى من برنامج مينا 

تبادل الخبرات حول تنفيذ نشاطاتهم الخاصة بهم في مجال تعليم حقوق اإلنسان ) تدريب المدربين
 . حول برنامج مينا الخاص بالمشارآين العراقيينوانطباعاتهم

 
 
 

 الزمن     النشاط
  دقيقة15       أآويتاس ترحب بالمشارآين   1النشاط 

 
 ساعة واحدة       لمحة عامة عن ورشة العمل  2النشاط 

 
 ساعة واحدة       تحديثات برنامج مينا  3النشاط 

 
 ساعتان   من متخرجي دورة تدريب المدربينعروض: انطباعات حول برنامج مينا  4النشاط 
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 أآويتاس ترحب بالمشارآين 1النشاط 

 الهدف

 الترحيب بالمشارآين في ورشة العمل

 الزمن

  دقيقة15

 الوصف

بالمشارآين في ورشة ) أآويتاس(يرحب فريق المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان 
 العمل

  نهاية النشاط
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 ن ورشة العمللمحة عامة ع 2النشاط 

 الهدف

 .تقديم نبذة عامة عن ورشة العمل

 الزمن

 ساعة واحدة

 الوصف

 :ينقسم هذا النشاط إلى قسمين
  يقود الميسر المشترآين من خالل المنشطالقسم أفي 
  يقدم الميسر وصفا للمحة عامة عن ورشة العمل)ب(القسم في 

 المنشط )أ(القسم   دقيقة20
المشارآين، من المهم أيضا تحديد الوتيرة التي رغم تحقق التعارف بين معظم 

يقود الميسر المشارآين من .   ستعتمد في إنشاء واستبقاء جو عمل إيجابي نشط
 .خالل المنشط

 لمحة عامة عن ورشة العمل )ب (القسم  دقيقة30
يستعرض الميسِّر آل من الغاية النهائية واألهداف الخاصة والنتائج المتوخاة عن 

 باالستئناس بتوقعات المشارآين وعروضهم التي تم مناقشتها في مجتمع ورشة العمل
 .أآويتاس

 :خذ بعين االعتبار األسئلة التالية الخاصة بالتوقعات والعروض
هل تعتقد بأن توقعاتك سيتم تلبيتها في الورشة؟  هل لديك توقعان تشعر بأنها قد  

نعم فيكيف يمكن معالجتها ال يتم تلبيتها في ورشة العمل؟  إذا آانت اإلجابة ب
 بطرق أخرى؟

آيف بمقدورك مشارآة ما يجب علينا أن نقدمه لآلخرين في ورشة العمل هذه؟   
 مينا آكل؟-وآيف يمكن مشارآة عروضنا مع مجموعة أآويتاس

 
  آما يقوم الميسر .1الصحيفة المرجعية اإلطار العام لورشة العمل معروض في 

 :لورشة العمل خاصة ما يليبمعالجة بعض العناصر المحددة 
 .الخاصة بالعمل ضمن المجموعة") قواعد اللعبة"أو  (العملاتفاقية ورشة  
الخاص بإدراج قائمة بالقضايا الهامة بالنسبة للمشارآين " مصف السيارات" 

 .التي قد ال يتم معالجتها ضمن نطاق ورشة العمل
 :األدوار خالل ورشة العمل 

 المشارآين •



 

  23 
الثانية العمل ورشة: اقالعر في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

 فريق أآويتاس •
 يسرين ومساعديهم والمراقبين من المشارآينالم •

 دفتر الواجباتاستخدام دراسات الحالة و 
 نهاية النشاط
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 اإلطار العام لورشة العمل: 1الصحيفة المرجعية 
 

تعليم فعال لحقوق :الوحدة الثانية
 اإلنسان

 تحليل دراسات الحالة •
 المنهج القائم على الحقوق •
 حقوق اإلنسان في بيئات النزاع •
 مفاهيم النوع االجتماعي •

 
 

أن تكون معلما لحقوق : الوحدة الثالثة
 اإلنسان في العراق

 مناهج تعليم حقوق اإلنسان •
 أمن معلمي حقوق اإلنسان •
تحليل المخاطر الستراتيجيات تعليم  •

 حقوق اإلنسان
ديدة لتعليم تصميم استراتيجيات ج •

 حقوق اإلنسان
 

تعليم حقوق اإلنسان : الوحدة الرابعة
 والتغير االجتماعي

تعليم حقوق اإلنسان يسهم في  •
 التغيير االجتماعي

 ستويات التغيير المختلفةم •
 شبكة مينا والتغير االجتماعي •
 تبادل األفكار من دفتر الواجبات •

 
 

 الخطوات القادمة: الوحدة الخامسة
 نامجالخطوات القادمة في البر •
دراسة االحتياجات المستقبلية  •

 المتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان
 

دفتر واجبات تعليم حقوق
 اإلنسان

 

دفتر واجبات تعليم حقوق 
 اإلنسان

دفتر واجبات تعليم حقوق 
 اإلنسان

دفتر واجبات تعليم حقوق 
 اإلنسان

)على االنترنت(العمل التحضيري
 التوقعات والعروض •
 اسات الحالةتحديد در •

 االنطالق: الوحدة األولى
 تحديث البرنامج •
 عروض المشارآين •
تبادل دراسات الحالة، مراجعة  •

 ورشة العمل السابقة
 

دفتر واجبات تعليم حقوق
 اإلنسان
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 تحديث البرنامج 3النشاط 

 الهدف

 توفير تحديث حول آخر ما طرأ من مستجدات على برنامج مينا

 الزمن

 ساعة واحدة

 الوصف

 : ثالثة أقسامعلىينقسم هذا النشاط 
، سيقوم فريق أآويتاس بعرض مختصر لتحديث حول آخر المستجدات القسم أفي 

 التي طرأت على برنامج مينا
  سوف تتاح لك الفرصة لطرح األسئلةالقسم بفي 

 تحديث برنامج مينا القسم أ  دقيقة 20
ي طرأت على برنامج مينا منذ يقدم فريق أآويتاس تحديثا مختصرا للتطورات الت

 :ورشة العمل الثانية
 

 )2007تشرين أول (الجلسة الثانية لورشة العمل اإلقليمية  
نشاطات تعليم حقوق اإلنسان المحلية من قبل مشارآين في دورة تدريب  

 المدربين األولى
 )2008آذار (دورة تدريب المدربين الثانية  
 إستراتيجية التشبيك 

 طار العام لبرنامج مينا لإل1الملحق راجع 

 فترة األسئلة واألجوبة القسم ب  دقيقة40
 يجيب فريق أآويتاس على أسئلة المشارآين

 

  نهاية النشاط
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 انطباعات حول برنامج مينا 4النشاط 
 عروض يقدمها خريجو دورة تدريب المدربين

 الهدف

برنامج مينا ممن تحديد الدروس المستفادة والممارسات الحسنة من المشارآين في 
 .قاموا مؤخرا بتنفيذ نشاطات تعليم حقوق اإلنسان

 الزمن

 ساعتان

 الوصف

 :ينقسم هذا النشاط إلى قسمين
يعرض المشارآون من دورة تدريب المدربين على المجموعة بعضا القسم أ، في 

 .من خبراتهم في تعليم حقوق اإلنسان
  ستتاح لك الفرصة لطرح األسئلةالقسم ب في 

 عروض خريجي دورة تدريب المدربين القسم أ  واحدةساعة
يعرض المشارآون في دورة تدريب المدربين الثانية بعضا من تجاربهم على 

 :المجموعة، وتضم هذه التجارب بالتحديد ما يلي
 تنفيذ نشاطاتهم المحلية في تعليم حقوق اإلنسان •
افة حقوق اإلنسان انطباعاتهم الشخصية حول برنامج مينا وأثره ومساهمته في ثق •

 في العراق
 تعزيز فرص التشبيك •

 فترة األسئلة واألجوبة القسم ب ساعة واحدة
 .يجيب خريجو دورة تدريب المدربين على األسئلة التي يطرحها المشارآون

 :خذ بعين االعتبار األسئلة التالية
ما الذي يمكن تعلمه من الخبرات التي قدمها خريجو دورة تدريب المدربين؟   •

 :على األخص، ما الذي يمكن تعلمه منو
 المناهج الناجحة التي اتبعوها 
 المخاطر والتحديات التي واجهتهم وآيفية تعلماهم معها 
نقلهم للخبرات والمعارف التي اآتسبوها إلى زمالئهم في المنظمات التي  

 يعملون بها
امج ما هي الدروس المحددة المستفادة من خبراتهم على آافة مستويات وضع بر •

 :تعليم حقوق اإلنسان، أي خالل المراحل التالية
 التخطيط 
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 التصميم 
 التنفيذ 
 المتابعة/ التقييم  

آيف يمكن لخبراتهم أن تعكس أنماطا مختلفة من التغيرات بين الجماهير الذين  •
ما يتعلق بمعارف الجماهير المستهدفة ومهاراتهم ومواقفهم : مثال(استهدفوهم 

 )تجاه حقوق اإلنسان
 يمكن لخبراتهم أن تساعد في تحديد مجاالت التعاون المحتملة بين آافة آيف •

 المشارآين العراقيين؟
 آيف يكمن لخبراتهم أن تساعد على تحديد دور شبكة مينا بشكل أآثر وضوحا؟ •

 

  نهاية النشاط
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 تعليم فعال لحقوق اإلنسان في العراق :الوحدة الثانية
 

 
 

 لمحة عامة
.  يبدأ المشارآون بتحليل دراسات الحالة الخاصة بهم باستخدام منظور حقوق اإلنسانفي هذه الوحدة، 

ويمكن للمشارآين ن خالل النشاط األول تطبيق األشياء الرئيسية التي تعلموها من ورشة العمل األولى 
رنامج مينا وبعدها، يقوم اثنين من الخبراء بمعالجة القضايا المحورية الخاصة بب.  على الحالة الدراسية

وهي النزاع والنوع االجتماعي، ويقوم المشارآون بذآر انطباعاتهم حول ما يمكن للخبراء أن يقدمونه 
وآيفية ربط ذلك بدراسات الحالة الخاصة بهم وأيضا على نطاق أوسع بعمل تعليم حقوق اإلنسان الخاص 

 .بمنظماتهم
 

 
 الزمن         النشاط
 ثالث ساعات   استكشاف دراسات الحالة: نسانقضايانا في حقوق اإل 1النشاط 

 
 أربع ساعات ونصف    تعليم حقوق اإلنسان أداة في معالجة النزاعات 2النشاط 

 
 ساعة ونصف      النزاع وتعليم حقوق اإلنسان دفتر الواجبات

 
 ثالث ساعات     النوع االجتماعي في بيئات النزاع 3النشاط 
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 استكشاف دراسات الحالة لدينا: حقوق اإلنسانقضايانا الخاصة ب 1النشاط 

 الهدف

 تحليل دراسات الحالة الخاصة بالمشارآين وفقا للمنهج القائم على الحقوق

 الزمن

 ثالث ساعات

 الوصف

 ينقسم النشاط إلى أربعة أقسام
 دفتر الواجبات يقوم الميسر بشرح بنية القسم أفي 
 دراسة الحالة لديك سوف تعمل بشكل منفرد على تلخيص القسم بفي 
  سوف تعمل في مجموعات صغيرة على تحليل دراسات الحالةالقسم جفي 
  سوف تشارك المجموعة الكبرى نتائج نقاشات مجموعتك الصغيرةالقسم دفي 

 شرح دفتر الواجبات القسم أ  دقيقة30
  وسبق الدخول ).الُمدرج في القسم الثاني من هذا الدليل (دفتر الواجباتيقوم الميسر بشرح بنية 

إلى ورشة العمل أن ُطلب من آل مشارك تحديد دراسة حالة لها صلة بعمله في تعليم 
وسيتم تحليل هذه الدراسة خالل فترة .  حقوق اإلنسان في المنظمة التي يعمل بها

وبينما يأتي آل مشارك إلى ورشة العمل بدراسته الخاصة به، سيتم .  انعقاد الورشة
لى مجموعات باالعتماد على مدى تشابه الجماهير المستهدفة توزيع المشارآين ع

 .وذلك لتحقيق تبادل الخبرات فيما بينهم
.   معروفة لدى معظم المشارآيندفتر الواجباتومعظم المصطلحات المستخدمة في 

المكلفون  و أصحاب الحقوقلكن هنا ربما ال يعرف بعض المشارآين مصطلحي  
راجع .  ذلك تفسيرا مفصال للمنهج القائم على الحقوقيقدم الميسر ل.  بالواجبات 

 . لمعلومات أآثر حول المنهج القائم على الحقوق2الصفيحة المرجعية 

 العمل الفردي القسم ب  دقيقة15
يقوم آل مشارك بتلخيص النقاط الرئيسية في دراسة الحالة الخاصة به باستخدام 

 دفتر الواجبات في 1ورقة العمل 

 عمل المجموعات الصغيرة قسم جال ساعة ونصف
وفقا )  مجموعات5 أو 4(يقوم الميسر بتقسيم المشارآين إلى مجموعات صغيرة 

.  للجماهير المستهدفة المتشابهة المحددة في دراسات الحالة الخاصة بالمشارآين
دفتر  التالي في أوراق العملوتحلل آل مجموعة دراسات الحالة عن طريق تعبئة 

 :الواجبات
 ، وتساعد هذه الورقة على تحديد وتحليل مختلف الربط بالحقوق: 2 العمل ورقة •

 .الحقوق المرتبطة بدراسات الحالة



 

30 
الثانية العمل ورشة: العراق في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

وتساعد على تحديد موضع الموقف الحالي : تحليل ميدان القوة: 3ورقة العمل  •
والموقف المرغوب به آنتيجة لعملك في تعليم حقوق اإلنسان في التعامل مع 

 .سات الحالةالحقوق المرتبطة بدرا
وتساعد عملك في تعليم حقوق اإلنسان لمعالجة دراسة الحالة، : 4ورقة العمل  •

على وصف الغاية واألهداف والنتائج المتوخاة واستخدام المنهج التشارآي في 
 .عملك في تعليم حقوق اإلنسان

 وتساعدك في تحديد مختلف تحليل أصحاب المصلحة المعنيين: 5ورقة العمل  •
 .لمشترآين في دراسة الحالة الخاصة بكالفاعلين ا

، ونظرا لحجم القسم دحضر نفسك لعرض نتائج نقاشاتك على المجموعة الكبيرة في 
المنجزة خالل هذا النشاط، سيرشدك الميسر إلى جوانب النقاش التي أوراق العمل 

 .يجب عليك عرضها أمام المجموعة الكبيرة

 العرض والنقاش القسم د ساعة واحدة
م شمل المجموعة الكبرى، وتقوم آل مجموعة صغيرة بعرض نتائج نقاشاتها، يلتئ

 .ويقوم الميسر بترآيب العناصر المشترآة بين المجموعات

 
 :خذ بعين االعتبار األسئلة التالية

 ما هي العناصر المشترآة بين طروحات المجموعات؟ •
نا في تحليل ما الذي تعلمناه  من المجموعات األخرى من أمور يمكن أن تساعد •

 دراسات الحالة الخاصة بنا؟
المبدئية لبناء برامج فعالة في تعليم حقوق " الممارسات الحسنة"عدد بعضا من   •

 .اإلنسان مبنية على ما نقوم به من عمل
  نهاية النشاط
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 المنهج القائم على الحقوق: 2الصحيفة المرجعية 
 

وهذا المنهج يقوم على . الحقوق قائم على ن استخدام منهجفي تعابير حقوق اإلنسان، عادة ما نتحدث ع
وتقود العناصر الخاصة بالمنهج القائم على .  االعتقاد بأن آل إنسان بصفته إنسان هو حامل للحقوق

 :وتتضمن هذه العناصر ما يلي.  الحقوق محتوى وممارسة تعليم حقوق اإلنسان
 

 مبادئ المنهج القائم على الحقوق
 المشارآة .1
دف إلى تحقيق درجة عالية من المشارآة من المجتمعات والمجتمع المدني واألقليات يه •

 .والمواطنين األصليين والنساء واألطفال وغيرهم من الفئات
 

 يرفع من مستوى المساءلة .2
 )والتزاماتهم(وبالمقابل المكلفون بالواجبات ) واستحقاقاتهم(يحدد حاملي الحقوق  •
) حماية وتعزيز وتقديم(التي تقع على عاتق المكلفون بالواجبات يحدد االلتزامات اإليجابية  •

 )االمتناع عن االنتهاآات(وااللتزامات السلبية 
 

 نبذ التمييز .3
الترآيز على التميز والمساواه والعداله والمجموعات المهمشه، هذه المجموعات تتضمن النساء  •

 واالقليات والمواطنين االصليين والسجناء
 
 عتماد على الغير إلى التمكيناالنتقال من اال .4

 
يرآز على المستفيدين على أنهم مالكو حقوق ومدراء للتنميه  بدال من آونهم مجرد عناصر  •

 .للبرامج واألعمال التي تعالج احتياجاتهم
 .يعطي الناس السلطة والقدرة والمدخل لتغيير حياتهم ولتحسين مجتمعاتهم وللتأثير على مصائرهم •

 
 الحقوقروابط مباشرة مع  .5
 يؤسس روابط مباشرة مع الصكوك الخاصة لحقوق اإلنسان •
 .يأخذ بعين االعتبار المدى الكامل من الحقوق غير القابلة للتجزئه والتي يعتمد بعضها على بعض •
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 تابع: 2الصحيفة المرجعية 
 

 أصحاب الحقوق والمكلفون بالواجبات
لذي يعتمد بشكل مقنن على المعايير الدولية لحقوق المنهج القائم على الحقوق هو إطار المفاهيم العام ا

آما أنه يرآز على تطوير قدرات . اإلنسان والذي يوجه وظيفيا نحو تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
 أيضا في القدرة على المطالبة أصحاب الحقوق الحترام التزاماتهم، وتطوير قدرات المكلفين بالواجبات

 .بحقوقهم
 

 : بأنهصاحب الحقوق اإلنسان، يعرف وفقا لمصطلحات حقوق

 من له أن يتمتع بالحقوق •
 من له أن يطالب بالحقوق •
 من له أن ُيسائل المكلف بالواجبات •
 من تقع على عاتقه مسئولية احترام حقوق اآلخرين •

 لذلك، يدعى أولئك المسئولون عن احترام وحماية وتنفيذ الحقوق الخاصة بأصحاب الحقوق بـ ونتيجة
 .الواجباتالمكلفين ب

 
ويقع على عاتق الدولة مهمة احترام التزاماتها تجاه حقوق اإلنسان، ويتشاطر تلك المسؤولية آافة 

المؤسسات الحكومية آالبرلمان والوزارات والسلطات المحلية والقضاة والسلطات العدلية والشرطة 
 .فكلهم من المكلفين بالواجبات.  والمعلمين والمستشارين العامين

 
على آل واحد من أصحاب الحقوق مسئولية احترام حقوق الغير، وبهذا المعنى، يمكنك أن تقول أن وتقع 

آل فرد أو مؤسسة تمتلك سلطة التأثير على حياة أصحاب الحقوق هم مكلفون بالواجبات من الناحية 
الخاصة بالغير األخالقية، وآلما زاد النفوذ والسلطة آبر معها مقدار االلتزام بالوفاء بحقوق اإلنسان 

 المكلفون أخالقيا بالواجبات وبهذا المعنى، يضم.  واحترامها والدفاع عنها على وجه الخصوص
وال تنس أن الدولة بصفتها مكلفة . الشرآات الخاصة والقادة المحليين واآلباء واألفراد من حيث المبدأ

اآلباء والشرآات (ين بالواجبات، قانونيا بالواجبات عليها واجب تنظيم ما يصدر من تصرفات عن المكلف
 .وذلك بهدف ضمان احترام تلك الجهات لحقوق اإلنسان) وغيرها على سبيل المثال

 
 :مترجم عن

* The Danish Institute for Human Rights. (2007). Applying a Rights-Based Approach: An 
Inspirational Guide for Civil Society. Available online:  
 

pdf.approach20%based20%rights20%a20%applying/Publikationer/pdf/files/dk.humanrights.www://http
. 
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 النزاعتعليم حقوق اإلنسان أداة لمعالجة  2النشاط 

 األهداف

تطبيق منهج تحليل النزاعات ومنهج تحليل حقوق اإلنسان لمعالجة قضايا حقوق 
 .اإلنسان

 

 .تحليل قابلية تعليم حقوق اإلنسان في أن تكون أداة لمعالجة العنف

  الزمن

 أربع ساعات ونصف

 الوصف

 ينقسم النشاط إلى خمسة أقسام
 وق اإلنسان سيناقش الخبير موضوع النزاع وحقالقسم أفي 
  سيتم فتح المجال لطرح األسئلة واإلجابة عليهاالقسم بفي 
  سوف تعمل على تحليل دراسات الحالة التي يقدمها الخبيرالقسم جفي 
 سوف تشارك نتائجك في نقاشات المجموعة الصغيرة مع المجموعة القسم دفي 

 الكبيرة
قة النزاع بعمل  يقود الخبير نقاش المجموعة الكبيرة على عالالقسم هـفي 

 المشارآين في تقييم حقوق اإلنسان

 عرض يقدمه الخبير القسم أ ساعة واحدة
 جاك باآرد، مستشار، آندا: الخبير

يناقش الخبير النزاع وأثره على معالجة قضايا حقوق اإلنسان، ويناقش باألخص ما 
 :يلي
 البنيوية للنزاع/تحليل األسباب الجذرية •
  في العراقاألنواع المختلفة للنزاع •
 تأثير النزاعات على حقوق اإلنسان •
 تحليل النزاع وتحليل حقوق اإلنسان •
 تعليم حقوق اإلنسان آأداة لمعالجة النزاعات •

 أسئلة وأجوبة القسم ب ساعة واحدة
 فترة طرح األسئلة واإلجابة عليها
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 المجموعات الصغيرة القسم ج  دقيقة45
وتقوم آل مجموعة بتحليل .  ات صغيرةيقوم الميسر بتوزيع المشارآين على مجموع

وعلى .  قضايا حقوق اإلنسان الموصوفة في دراسة الحالة الموزعة من قبل الخبير
المجموعات إما أن تحلل دراسة الحالة باستخدام تحليل النزاعات أو تحليل حقوق 

 للحصول على معلومات أآثر حول التمييز 3الصحيفة المرجعية عد إلى .  اإلنسان
 .طريقتي التحليل المذآورتينبين 

 العرض والنقاش القسم د ساعة واحدة
وتعرض آل مجموعة صغيرة تقريرها حول نتائج .  يلتئم شمل المجموعة الكبرى
 .نقاشاتها للمجموعة الكبيرة

 ردود الخبير القسم هـ
يعرض الخبير بعض التعليقات واألجوبة الختامية ويرد على أي أسئلة أخرى 

 .آونيطرحها المشار
 

  نهاية النشاط
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 تحليل النزاع وتحليل حقوق اإلنسان: 3الصحيفة المرجعية 
 
 
 

 
 تحليل حقوق اإلنسان تحليل النزاع

 

 ما هي قضايا النزاع؟ .1

 

 

 

 وغيرهم من الفاعلين؟" األطراف"من هم  .2

 

 

 

 ما هي احتياجات آل واحد منهم واهتماماتهم وطموحاتهم؟ .3

 

 
 

 

حلفاء، أم أعداء أم (ض؟ ما عالقاتهم مع بعضهم البع .4
 )منافسين أم حياديين

 

 

 

 

التحديان والفرص القائمة في حل وإدارة /ما العقبات .5
مصادر، مناسبات، (والوقاية من النزاع أو النزاعات؟ 

 )الخ

 

 

 ما الحقوق اإلنسانية المتضمنة؟ .1

 

 

 

 هل هي انتهاآات؟ .2

 

 

 

 من هم أصحاب الحقوق؟ .3

 

 
 

 

وص السلطات المحددة بخص(من هم المكلفون بالواجبات  .4
 ؟)المسئولة وممثليها

 
 

 
 

 

التي يمكن اقتراحها إلنهاء ) العامة أو الخاصة(ما هي الحلول  .5
 االنتهاآات وتحقيق حقوق اإلنسان المتضمنة؟

 

 
 

 2007جون باآرد، خبير، جلسة العمل الثانية اإلقليمية لمنطقة مينا أآويتاس، العقبة، االردن، تشرين األول : المصدر
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 النزاع وتعليم حقوق اإلنسان: دفتر الواجبات

 الزمن

 ساعة ونصف

 الوصف

وبشكل .  يستمر المشارآون في العمل في مجموعات صغيرة حول دراسات الحالة
 . حول مختلف أنواع النزاع6ورقة العمل خاص يتم تعبئة 

  نهاية النشاط
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 النوع االجتماعي في بيئات النزاع 3النشاط 

 األهداف

 .المفاهيم األساسية للنوع االجتماعي وآيفية ارتباطها بتعليم حقوق اإلنسانتحديد 
 .دراسة مفاهيم النوع االجتماعي وآيفية تطبيقها على بيئات النزاع

 ممارسة تطبيق منظور النوع االجتماعي لعمل تعليم حقوق اإلنسان

 الزمن

 ثالث ساعات

 الوصف

 ينقسم النشاط إلى أربعة أقسام
 يناقش الخبير موضوع النوع االجتماعي في بيئات النزاع سالقسم أفي 
  سيتم فتح المجال لطرح األسئلة واإلجابة عليهاالقسم بفي 
 سوف تمارس في مجموعات صغيرة أدوات لتطبيق منظور النوع القسم جفي 

 .االجتماعي في عملك
 سوف تشارك نتائجك في نقاشات المجموعة الصغيرة مع المجموعة القسم دفي 
 .لكبيرة، ويقوم الخبير بتجميع عناصر النقاشا

 عرض الخبير القسم أ ساعة واحدة
سما عويضة، مدير، مرآز دراسات  المرأة، القدس ورئيسية منتدى النساء : الخبير

 العربيات
وتناقش على األخص .  تناقش الخبيرة النوع االجتماعي في بيئات النزاع

 :الموضوعات التالية
 هيم النوع االجتماعي من ورشة العمل األولىمراجعة أساسية لمفا •
وصف أدوار النوع االجتماعي واالحتياجات العملية واإلستراتيجية وتطبيق  •

 .منظور النوع االجتماعي في تعليم حقوق اإلنسان في العراق
رّآز على الجوانب االقتصادية والمشارآة : النوع االجتماعي في بيئات النزاع •

 .الحصول على المعلومات والصحة والتعليم والعملالسياسية وصنع القرار و
العنف القائم على النوع االجتماعي في بيئات النزاع بما فيها قرار مجلس األمن  •

  حول سالم وأمن النساء1325رقم 

 أسئلة وأجوبة القسم ب  دقيقة30
 فترة األسئلة واألجوبة
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 عمل المجموعات الصغيرة القسم ج ساعة واحدة
 لتعليم االجتماعي النوع منظور تطبيق في التمارين خالل من لمشارآينا الخبير يقود
 .د القسم في الكبرى المجموعة على نقاشاتك نتائج لعرض استعد.  اإلنسان حقوق

 العرض والنقاش القسم د  دقيقة30
يلتئم شمل المجموعة الكبيرة وتقوم آل مجموعة بتقديم تقريها حول نتائج النقاش 

 ويعرض الخبير بعض التعليقات الختامية ويقدم إجابات على أية . الذي دار فيها
 .أسئلة أخرى قد يطرحها المشارآون

 

  نهاية النشاط
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 ان في العراق تكون معّلما لحقوق اإلنسأن  :الوحدة الثالثة
 

 لمحة عامة
ن وذلك أوال عن في هذه الوحدة، يقوم المشارآون بمراجعة معنى أن يكون المرء معّلما لحقوق اإلنسا

حوافزهم الشخصية التي تدفعهم ألن يكونوا معلمين لحقوق اإلنسان والمنهج الذي يّتبعونه طريق دراسة 
 .في تعليم حقوق اإلنسان

 
المشارآين من مراجعة البيئة التي يعملون بها في العراق بصفتهم معلمي حقوق إنسان  النشاط التالي مّكني

أما النشاط األخير فسوف يمّكن المشارآين من تطوير نشاطات .  امل معهاويدرسون المخاطر وآيفية التع
 .جديدة لحقوق اإلنسان جول دراسات الحاالت الخاصة بهم

 
سيكون الوقت متاحا أيضا في هذه الوحدة لكي يعمل المشارآون على دفتر واجباتهم الخاص بتعليم حقوق 

 .اإلنسان
 
 

 
 

 الزمن         النشاط
 ساعتان هج حقوق اإلنساننام 1النشاط 

 
 ساعة ونصف النوع االجتماعي ومناهج حقوق اإلنسان دفتر الواجبات

 
 ثالث ساعات أمن معلمي حقوق اإلنسان في العراق 2النشاط 

 
 ثالث ساعات تطوير نشاطات تعليم حقوق اإلنسان 3النشاط 
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  ما الذي يقدم تعريفا لمعلم حقوق اإلنسان؟ 1النشاط 

 الهدف

 تكشاف األفكار الشخصية حول معنى أن يكون المرء معلما لحقوق اإلنساناس
 دراسة مناهج مختلفة لتعليم حقوق اإلنسان

  الزمن

 ساعة ونصف

 الوصف

 ينقسم النشاط إلى ثالثة أقسام
 سوف تمضي بضعة دقائق في اإلجابة على أسئلة تساعد على تعريفك )أ(القسم في 
 . حقوق إنسانمعّلمآ

 سوف تعمل في مجموعات آل واحدة منها تتكون من ثالثة أشخاص )ب(القسم في 
 . حقوق اإلنسانالمتبعة لتعليملمناقشة مختلف أنواع المنهجيات 

 سوف تشارك النتائج التي دارت في مجموعتك مع أعضاء المجموعة القسم جفي 
 .الكبرى

  )أ(القسم  مراجعة ذاتية  دقيقة 15
المتعلقة بدورك و أدناه األسئلة المدرجة عنالذاتي إلبداء انطباعك  دقائق بضعأمض 

 في المجموعات )ب(القسم عليك أن تناقش أجوبتك في .  آمعّلم لحقوق اإلنسان
 .الصغيرة

  اإلنسان؟لحقوقلماذا أنت معّلم  •
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ما هي أقوى القيم الشخصية التي تتحلى بها والتي تمكنك من العمل معلما لحقوق  •
 اإلنسان؟

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 اإلنسان؟ لحقوق معلما عملك في إلحباطا لك يسبب الذي ما •
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 ما الذي تخشاه في عملك معلما لحقوق اإلنسان؟ •
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  )ب(القسم  نقاشات المجموعات الصغيرة  دقيقة 45
يقوم الميسر بتقسيم المشارآين في مجموعات بحيث تضم المجموعة الواحدة ثالثة 

 ).  أ(بالقسم ويقوم المشارآون في آل مجموعة بمشارآة أجوبتهم الخاصة .  مشارآين
ما أن يكون آل شخص قد حصل على فرصة مشارآة األجوبة مع بقية أعضاء 

 الصحيفة المرجعيةحيث تقدم .  4الصحيفة المرجعية المجموعة، عليك أن تقرأ 
نموذج المساءلة ) 2نموذج القيم والوعي، ) 1: ثالثة نماذج لمعّلم حقوق اإلنسان هي

 . نموذج تحويلي) 3
 :لتاليةادرس األسئلة ا

 ما النموذج األفضل الذي يعكس منهجك في تعليم حقوق اإلنسان؟ •
هل يوائم منهجك أي نموذج محدد، أم أنك اخترت أن يكون منهجك بحيث يجمع  •

  بين أآثر من نموذج واحد من النماذج المعروضة؟
هل تستخدم أآثر من منهج واحد لنفس الجمهور المستهدف أم أن منهجك يختلف  •

 قت؟مع مرور الو
 .ضا من نقاط القوة والتحديات التي تمس استخدام آل واحد من المناهجأذآر بع •

 ).ج( النقاط الرئيسية لنقاشك أما المجموعة األآبر في القسم لمناقشةعليك باالستعداد 

 ساعة واحدة )ج(القسم  العرض والنقاش
تائج تقدم المجموعات الصغيرة تقاريرها حول ن.  يلتئم شمل المجموعة الكبرى

 .يقوم الميسر بتجميع العناصر المشترآة بين المجموعات.  نقاشاتها
 :ادرس األسئلة التالية

 هل يشترك معك آخرون من منظمتك في منهجك في تعليم حقوق اإلنسان؟ •
 الذين أو االطراف المعنيههل تعمل على شرح منهجك للجماهير المستهدفة  •

 كون ذلك؟تعمل معهم؟  إذا آانت اإلجابة بنعم، آيف ي
 آيف تعالج قضية النوع االجتماعي ضمن منهجك؟ •
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أذآر أمثلة عن المواقف التي تعرضت إليها في عملك آمعلم لحقوق اإلنسان  •
 .ودفعتك لتغيير منهجك أو إلعادة النظر فيه

آيف تعبر عن الممارسة الخاصة بك بصفتك معلم لحقوق اإلنسان؟ وآيف تمكِّن  •
 في عملية تعلمهم؟الجمهور المستهدف من التفكير 

  نهاية النشاط
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 النماذج الظاهرة حول تعليم حقوق اإلنسان: 4الصحيفة المرجعية 
 :ترجمة عن المصدر التالي

Felisa Tibbitts, 2002: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/tibbitts.htm  

  القيم والوعي- األول1النموذج 

يكون الترآيز الرئيسي لتعليم حقوق االنسان في نقل المعرفة األساسية بقضايا " نموذج القيم والوعي"في 
وفي هذا النطاق تأتي حمالت التوعية العامة والتعليم . حقوق االنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة

ومن المألوف ربط مناهج التعليم التي تشمل حقوق اإلنسان بالقيم والممارسات . ج المدرسيةوالمناه
 .الديمقراطية األساسية

 
والهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق اإلنسان من خالل إدراك األهداف المعيارية المنصوص 

وبالنسبة لمواضيع حقوق اإلنسان . هاعليها في اإلعالن العالمي وغيره من الوثائق الرئيسية وااللتزام ب
التي تنطبق على هذا النموذج فتتضمن تاريخ حقوق اإلنسان، ومعلومات عن الصكوك األساسية لحقوق 

مثل عمالة األطفال، واالتجار (اإلنسان وآليات حمايتها، واالهتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 
ويمكن لهذه . جذب اهتمام المشارك: ة التربوية في المشارآة، أي ويتمثل االستراتيجي). واإلباده الجماعية

ولكن يمكن ) مثال، لدى استخدام الحمالت االعالميه او التعليمية الشعبية(األساليب أن تكون مبتكرة جدا 
بيد إن هذا النموذج ال يرآز آثيرا على تنمية . ايضا أن تظهر في النموذج المستند إلى المحاضرات

 . مثل تلك المتعلقة باالتصاالت ، وفض النزاعاتالمهارات،
 

واالستراتيجية الضمنية هي أن الدعم الجماهيري لحقوق اإلنسان سوف يستمر في ممارسة الضغوط على 
وهذا النهج يعزز في العادة أيضا التفكير الناقد والقدرة على تطبيق إطار . السلطات لحماية حقوق اإلنسان

مستهلكين "وهكذا ، يكون على الطالب أن يصبحوا . حليل قضايا السياساتعام لحقوق اإلنسان عند ت
 .لحقوق اإلنسان" ناقدين

 
على الرغم " الوعي الناقد لحقوق االنسان"ومن غير الواضح إذا ما آان نهج المعرفه والوعي يستند إلى 
قوق اإلنسان المعايير وربما يكون للوعي بح. من أن هذا ما يفترض أن يكون الهدف من مثل هذا البرنامج

 Human Rights Education":  والتي هي بعنوانGarth Meintjesالتالية ، آما هو مبين في مقالة 
as Empowerment: Reflections on Pedagogy" "آراء : تعليم حقوق اإلنسان آعملية تمكين

 .Human Rights Education for the Twenty-First Centuryفي مجلة " حول التعليم
 
ينطوي عليه حقوق اإلنسان في نزاع ما أو في تمرين موجه لحل ما قدرة الطالب على التعرف على  •

 .المشكالت
 التعبير عن الوعي واالهتمام إزاء دورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق ؛  •
  تقييم نقدي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها إجراء  •
 يدة ردود جدإيجاد أومحاولة لتحديد  •
  إصدار حكم أو قرار حول أفضل االختيارات  •
 . التعبير عن الثقة واالعتراف بالمسؤولية والتأثير في آل من القرار وأثره •
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ج القيم والوعي دروسا تتعلق بحقوق اإلنسان ضمن الدروس الصفية ذتتضمن بعض األمثلة عن نمو
 في المواضيع اإلنسان حقوق وإدخالعية المدرسية الخاصة بمواضيع المواطنة والتاريخ والعلوم االجتما

مثل الفنون ، واليوم العالمي (ذات الصلة في برمجة الشباب على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي 
 العامة التي تنطوي على الفنون ةآما يمكن تصنيف حمالت التوعي).  ، ونوادي النقاشاإلنسانلحقوق 

 .ات المجتمعية على أنها تقع تحت هذا النموذجالعامة واإلعالن والتغطية اإلعالمية والمناسب

  المساءلة2النموذج 

يتوقع من المشارآين أن يرتبطوا بشكل مباشر أو غير مباشر بضمان " نموذج المساءلة ، "إطارفي 
في هذه المجموعة ، يكون ترآيز تعليم حقوق . لحقوق اإلنسان وذلك من خالل قيامهم بأدوارهم المهنية

رق التي تنطوي فيها المسؤوليات المهنية إما على رصد مباشر النتهاآات حقوق اإلنسان اإلنسان على الط
وال سيما الفئات (والتأييد الالزم مع السلطات المعنية أو على إيالء عناية خاصة بحماية حقوق الناس 

 .الذين يتحملون إزاءهم قدرا من المسؤولية) الضعيفة من السكان

مثل االفتراض الخاص بجميع البرامج التعليمية في أن المشارآين سوف وفي إطار هذا النموذج، يت
ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق  يقع في صلب . مباشرة في حماية الحقوق الفردية والجماعيةيشارآون 

وبالنسبة للمناصرين، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق اإلنسان، وآليات الحماية، ومهارات . عملهم
أما بالنسبة للمجموعات المهنية األخرى، فتقوم البرامج التعليمية بتوعيتهم حول . الدعوةآسب التأييد و
 حقوق اإلنسان وإمكاناتهم في حياتهم المهنية ليس لمنع التجاوزات فحسب ولكن من أجل طبيعة انتهاآات

جاالت ويتم توجيه موضوعات وتدريبات حقوق اإلنسان نحو هذه الم. تعزيز احترام آرامة اإلنسان
 .المتخصصة، وتوجه النواتج نحو المحتوى وآذلك تطوير المهارات

 
تتضمن أمثلة البرامج التي تقع ضمن هذا النموذج تدريب نشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع حول أساليب 

رصد وتوثيق انتهاآات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة بتسجيل المظالم لدى المؤسسات الوطنية 
 ينطوي تحت هذا التصنيف أيضا التدريبات ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة الخاصة بالمحامين آما.  والدولية

والمدعين العامين والقضاء والشرطة والجيش والتي ثد تتضمن معلومات عن القوانين الدستورية والدولية 
آما .  نتهاآاتذات الصلة ومدونات السلوك المهنية وآليات الرقابة واإلشراف على المظالم وعواقب اال

تعتبر المجموعات المهنية آعمال الخدمة الصحية والصحفيين وغيرهم من آوادر وسائل اإلعالم ممن 
 .سيستقبلون برامج تعليم حقوق اإلنسان الهادفة لتحقيق المساءلة

 التغيير الشخصي هدفا ظاهرا حيث أنه يفترض بأن المسؤولية المهنية يعتبروضمن نموذج المساءلة، ال 
ولكن النموذج يحتوي على .  فية لكي يصبح لدى الفرد اهتماما في تطبيق إطار علم لحقوق اإلنسانآا

ومن البديهي في هذا .  هدف له معايير هيكلية ومضمونة قانونيا وآذلك ممارسات تتصل بحقوق اإلنسان
 المجتمعي النموذج أن التغيير االجتماعي ضرورة وأنه باإلمكان تحديد المستهدفين على المستوى

 .والوطني واإلقليمي لغايات اإلصالح

  التحويلي3النموذج 

 اإلساءاتفي النموذج التحويلي، يتم توجيه تعليم حقوق اإلنسان نحو تمكين الفرد لكي يتعرف على 
وفي بعض الحاالت، يتم التعامل مع .  الموجهة ضد حقوق اإلنسان ومن أجل أن يفعل شيئا لمنعها

تعتمد (ويتضمن هذا النموذج أساليب .  وليس األفراد فقد على أنهم جماهير مستهدفةالمجتمعات بكاملها 
وي على المراجعة الذاتية والدعم ضمن المجتمع نفسه، لكن الترآيز طتن) جزئيا على علم النفس التنموي

مج الكامل  يتضمن البرنانأويمكن .  الشكلي على حقوق اإلنسان إال مكّونا واحدا من مكّونات هذا النموذج
 .أيضا تطوير القيادة وتسوية النزاعات والتدريب المهني والزمالة في العمل والزمالة غير الرسمية



 

  45 
الثانية العمل ورشة: العراق في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

ويفترض النموذج التحويلي بأن الطالب قد مروا بظروف شخصية يمكن النظر إليها على أنها انتهاآات 
ي فإنهم مهيئون سلفا في تعزيز وبالتال) وقد يقدم البرنامج المساعدة في هذا اإلدراك(لحقوق اإلنسان 
ويعامل البرنامج الطالب بشكل أآثر شمولية لكنه لهذا السبب يعتبر برنامجا صعبا من .  حقوق اإلنسان

 .ناحية التصميم والتطبيق
ويمكن العثور على هذا النموذج في البرامج العاملة في مخيمات الالجئين وفي مجتمعات ما بعد النزاع، 

وهناك أمثلة على . المنزلي وسوء المعاملة ومع الجماعات التي تخدم الفقراءومع ضحايا العنف 
بدراسة " والمجموعات المحلية والمواطنون اإلدارةحيث تقوم مجالس " اإلنسانمجتمعات حقوق "

مثل تلك "  العالمي لحقوق اإلنسان،باإلعالنالمعتقدات التقليدية، والذاآرة الجماعية والتطلعات المتعلقة 
  اإلنسان  وذلك آجزء من عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنساني يدعمها عقد الشعب لتعليم حقوق الت

 .2004 الى 1995الذي أعلن عنه رسميا في العقد الممتد ما بين عامي 
 

وفي بعض الحاالت يمكن العثور على هذا النموذج في بيئة المدارس التي يكون فيها دراسة معمقة 
التي قد تفيد في أن تكون محفظا فعاال ) مثل المحرقة النازية واإلبادة الجماعية(اإلنسان النتهاك حقوق 

وفي بعض البرامج المعقدة يطلب من الطالب أن يأخذوا بعين االعتبار .  لدراسة انتهاآات حقوق اإلنسان
اإلنسان الطرق التي وقعوا فيها هم وغيرهم ضحايا ومجرمين في نفس الوقت لقضايا انتهاك حقوق 

ذهنيا ولزيادة الحس بالمسؤولية " هم"و " نحن"وبالتالي استخدام أساليب نفسية للتغلب على مشكلة 
وخريجو مثل هذه البرامج بكونون في موقف يمكنهم من إدراك وحماية حقوقهم الشخصية .  الشخصية

 .وحقوق اآلخرين الذين يتصلون معهم
عالج قضية ت عندها لمناهج تعليم حقوق اإلنسان أن وفي حال قررت المدارس أن تفعل ذلك، فيمكن

المشارآة في صنع القرارات العائلية واحترام الوالدين دون القبول بالعنف األسري والمساواة بين الوالدين 
 .في البيت



 

46 
الثانية العمل ورشة: العراق في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

 

 النوع االجتماعي ومناهج تعليم حقوق اإلنسان:  دفتر الواجبات

 الوقت

  دقيقةوثالثونساعة 

 الوصف

وبشكل .   الصغيرة على دراسات الحالةالعملشارآون العمل في مجموعات يتابع الم
 8ورقة العمل  الخاصة بالنوع االجتماعي و7ورقة العمل خاص، يقومون بتكملة 

 .المتعلقة بمناهج تعليم حقوق اإلنسان
  نهاية النشاط
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 أمن المدافعين عن حقوق اإلنسان في العراق 2النشاط 

 مالحظة

 دليل حماية المدافعين عن حقوق اإلنسانات هذا النشاط مأخوذ من معظم محتوي
والذي آتبه إنريك يوجيرين من قوات السالم الدولية، المكتب األوروبي، والذي نشرته 

 .المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان: مؤسسة الخط األمامي
 

 : على الرابط التاليمتوفرةوالنسخة العربية 
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/Protection%20Manual%20for%20Huma%
20Rights%20Defenders%20Arabic.pdf 

 
 :للدليل فمتوفر على الرابط التاليأما النسخة االنجليزية 

http://www.frontlinedefenders.org/files/en/2312_Protection%20Manual%20for%20H
uman%20Rights%20Defenders.pdf 

 الهدف

تحديد مستوى المخاطر المترتبة على تنفيذ تعليم حقوق اإلنسان في العراق وتحديد 
 . المخاطرهذهاالستراتيجيات الالزمة لتقليص مثل 

 الزمن

 ساعاتثالث 

 الوصف

 .أجزاءينقسم النشاط إلى خمسة 
عين  في نقاش حول معوقات عمل المدافالكبرى، يقود المسهل المجموعة القسم أفي 

 .عن حقوق اإلنسان
 ، تنقسم المجموعة الكبرى إلى مجموعات عمل صغيرة حيث تقوم القسم بفي 

 .بدراسة إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان
 تقييم المخاطر التي تخص المدافعين عن عناصر سوف تقوم بتحديد القسم جفي 

 .حقوق اإلنسان
 . سوف تجري تقييما للمخاطر في منظمتكالقسم دفي 
 سوف تعد تقريرا بنتائج النقاشات التي جرت في المجموعة لعرضه على القسم هـفي 

 .المجموعة الكبرى

 نقاش المجموعة الكبرى القسم أ  دقيقة15
 المعوقات التي يواجهها المدافعون عن حول الكبرىيقود الميسر نقاش المجموعة 

 .حقوق اإلنسان
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 :االعتبارأسئلة يجب أخذها بعين 
 

عند نقاش موضوع أمن " المدافع عن حقوق اإلنسان"يستخدم مصطلح غالبا ما  •
ما .  الناس والمنظمات التي تدافع على حقوق اإلنسان وتعمل على تعزيزها

 ؟"المدافع عن حقوق اإلنسان"و" معلم حقوق اإلنسان"الفروقات القائمة بين 
 عراق؟ما هي المعوقات التي يعاني منها المدافعون عن حقوق اإلنسان في ال •
هل يوجد معوقات تقتصر على المدافعات عن حقوق اإلنسان؟ إذا آانت اإلجابة  •

 بنعم فما هي هذه المعوقات؟

 نقاش المجموعة الكبرى القسم ب  دقيقة15
ويناقش الميسر ) 10راجع الملحق (يقدم الميسر إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 :باختصار القضايا التالية
 

  لإلعالن باعتبارها وثيقة غير ملزمةالصبغة القانونية •
 أحكام اإلعالن •
 التفويض والنشاطات الخاصة بالممثل الخاص •

 
وفي آل مجموعة يقوم .  بعدها، يقّسم الميسر المشارآين في مجموعات ثالثية

المشارآون بالنظر في المعوقات التي سبق تحديدها في القسم أ ويدرسون آيفية التعامل 
 .اإلعالنمع هذه المعوقات في 

 نقاش المجموعة الكبرى القسم ج  دقيقة30

 .يدعو الميسر بعض المشارآين إلى مشارآة نتائج نقاشاتهم مع المجموعة الكبرى 
 إلجراء تقييم المخاطر الخاصة بعمل تعليم الضروريةبعدها يقدم الميسر العناصر 

 :حقوق اإلنسان
 

 التهديدات •
 نقاط القابلية للتضرر •
 القدرات •
 يجيات الالزمةاالسترات •

 
 . للحصول على معلومات أآثر حول تقييم المخاطر5راجع الصحيفة المرجعية 

 عمل المجموعات الصغيرة القسم د   دقيقة15ساعة و
يقسم الميسر المشارآين إلى مجموعات صغيرة، ويقوم أعضاء آل مجموعة بإجراء 

 في دفتر 9العمل تقييم للمخاطر الخاصة بمنظمة آل واحد منهم وذلك بتعبئة ورقة 
 .الواجبات
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 .استعد إللقاء نتائج نقاشاتك في المجموعة على المجموعة الكبرى في القسم هـ

 العرض والمناقشة القسم هـ  دقيقة30
.  يلتئم شمل المجموعة الكبرى، وتقوم آل مجموعة بتقديم تقريها حول نتائج نقاشاتهم

 .ويقوم الميسر بتجميع العناصر المشترآة
 

النشاطنهاية    
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 تقييم المخاطر للمدافعين عن حقوق اإلنسان: 5الصحيفة المرجعية 
دليل الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان، بقلم إنريك إيجورين، آتائب السالم الدولية، مكتب : المصدر

 .المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان: أوروبا، نشره مؤسسة الخط األمامي
 

 

 يل الخطربتحل
يمكن لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان أن تكون له آثار سلبية على مصالح جهات معينة، وهذا من شأنه 

وبالتالي يجب التأآيد على أن الخطر هو جزء من حياة المدافعين عن . أن يضع النشطاء في موضع خطر
 .حقوق اإلنسان في بعض البلدان

 مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان يمكن أن يواجه قدرا متساويا وفي أي موقف محدد، فإن آل من يعمل في
من الخطر، ولكن ليس آل واحد لديه قابلية للتضرر من ذلك الخطر العام بذات المستوى فقط لكونه يوجد 

 وفقا - وهي إمكانية تعرض ناشط أو مجموعة لهجوم أو لسوء –وتتنوع القابلية للتضرر . في نفس المكان
 .ما سنبينه اآلنلعوامل عديدة آ

إّن درجة الخطر التي تواجهه مجموعة من النشطاء تتزايد بتزايد التهديدات الموجهة إليهم وقابلياتهم 
 :1للتضرر، وهذا ما توضحه المعادلة التالية

  القابليات للتضررxتهديدات = خطر 

 التهديدات
 الجسدية أو المعنوية أو في وتعني التهديدات إمكانية أن يلحق أحد ما األذى بشخص آخر في حرمته

إّن تقييم المخاطر يعني دراسة فرضية وجود خطر . 2ممتلكاته عبر عمل مقصود يكون في الغالب عنيفا
 .داهم

ويمكن أن يواجه النشطاء تهديدات مختلفة في حاالت النزاع، آاالستهداف والجرائم المعتادة والتهديدات 
 .غير المباشرة

 يهدف إلى تعطيل أو تغيير عمل المجموعة، أو التأثير في - االستهداف–قوعا إّن نوع التهديد األآثر و
إّن االستهداف يرتبط عادة بالعمل الذي يقوم به النشطاء المعنيون، وآذلك . سلوك األشخاص ذوي العالقة

 .بمصالح واحتياجات المناوئين لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان

و . اإلجرامية المعتادة خاصة إذا آان نشاطهم يقود إلى مناطق خطرةقد يواجه النشطاء خطر االعتداءات 
 .يتم تنفيذ العديد من حاالت االستهداف تحت ستار حادثة إجرامية عادية

التواجد في المكان الخطأ "تصدر التهديدات غير المباشرة عن األذى المحتمل الناجم عن نزاع مسلح مثل 
 .لى المدافعين العاملين في مناطق النزاع المسلحوينطبق ذلك خاصة ع". في الوقت الخطأ

إذ يمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان : يمكن أن يظهر بطريقة متتامة) التهديدات باالستهداف(االستهداف 
وتوجد أيضا حاالت للتهديدات المحتملة عندما . آأن يتلقّوا تهديدا بالقتل. أن يتعرضوا لتهديدات معلنة

 .لقرب من عملك للتهديد وتوجد أسباب لالعتقاد بأنك ستتعرض الحقا لذات األمريتعرض مدافع يعمل با
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 القابلية للتضرر
الخسائر، اإلصابة أو الموت عند : تعني القابلية للتضرر الدرجة التي يكون فيها األشخاص عرضة لـ

 للتضرر نسبية القابلية. ويختلف ذلك بحسب آل ناشط أو مجموعة ويتغير باختالف الزمان. حدوث اعتداء
غير أّن لكل واحد صنفا ودرجة من . دائما، ألّن آل شخص أو مجموعة لديهم قابلية للتضرر بقدر ما

 :ومن األمثلة على ذلك. القابلية للتضرر بحسب الظرف الخاص به

ذلك أّن المدافع عندما يكون في الطريق خالل زيارة . قد ترتبط القابلية للتضرر بمكان التواجد •
 يكون أآثر عرضة لإلصابة بالضرر منه عندما يكون موجودا في مكتب معروف حيث ميدانية

 . يكون أي هجوم قابال لالنكشاف
تشمل القابلية للتضرر افتقاد وسيلة التواصل عبر الهاتف أو لوسائل نقل آمنة أو لألقفال المحكمة  •

ة التواصل وتبادل المساندة ولكن القابلية لإلصابة بالضرر قد ترتبط بافتقاد شبك. ألبواب المنزل
 . بين المدافعين عن حقوق اإلنسان

فعندما . القابلية للتضرر يمكن أن تكون ذات صلة باالرتباط بين العمل ضمن فريق وحالة الخوف •
وإذا لم تكن هناك . يتلقى أحد النشطاء تهديدا قد يشعر بالخوف وبالتالي قد يتأثر نشاطه بذلك

) الخ..مثل شخص يتحدث إليه، فريق متضامن من الزمالء(خوف طريقة صحيحة للتعامل مع ال
 . فمن الوارد أن يرتكب أخطاء أو أن يتخذ قرارات قد تؤدي إلى المزيد من المشاآل األمنية

 

 القدرات
. القدرات هي موارد القوة والمصادر التي يمكن أن تتوفر لفريق من المدافعين لتحقيق حد معقول من األمن

التدرب على السالمة أو المسائل القانونية، العمل ضمن فريق، توفر االتصال عبر : درات ومن أمثلة الق
 .الخ...الهاتف والتنقل اآلمن، توفر شبكة اتصال جّيدة بين النشطاء، توفر وسائل مالئمة للتعامل مع الخوف

 

 
 

 :  يجب - أي القيام بالحماية-من أجل تقليل الخطر إلى حدود مقبولة

 التقليل من التهديدات  •
 التقليل من عوامل القابلية للتضرر  •
 زيادة قدرات الحماية  •

وهذا . ت للتضرر والقدراتالخطر مفهوم ديناميكي يتغير بحسب الزمان وبتنوع طبيعة التهديدات و القابليا
يعني أّنه يجب تقييم المخاطر دورّيا خاصة إذا تغّير محيط عملك أو تغيرت التهديدات أو القابليات 

مثال على ذلك أّن القابليات للتضرر قد تزداد بدورها عندما يؤدي تغيير ما في القيادة إلى وضع . للتضرر
داد الخطر بصورة دراماتيكية عندما يكون التهديد ويز. أضعف من ذي قبل عند مجموعة من المدافعين

وفي هذه الحاالت ليس من األسلم محاولة تقليص الخطر عبر زيادة القدرات ألّن ذلك . موجودا وظاهرا
 . يستغرق وقتا طويال
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 أن تقلل من الخطر عبر تقليص عوامل – آالتدريب القانوني وحواجز الحماية -ويمكن إلجراءات السالمة 
غير أّن هذه اإلجراءات ال تتصّدى لمصدر الخطر الرئيسي وهو التهديدات، وال لإلرادة . ية للتضررالقابل

ولذلك يجب أن تهدف جميع تدخالت . وراء تنفيذها، خاصة عندما يعلم مرتكبوها أّنهم سيفلتون من العقاب
 .الحماية إلى تقليص التهديدات إلى جانب تقليص القابلية للتضرر وتنمية القدرة

 
 

 تقييم القابليات للتضرر والقدرات
يتطّلب تعريف الفريق نفسه ) أو شخص ما(إّن تصميم تقييم لقابليات الضرر والقدرات لدى مجموعة ما 

والمنطقة الجغرافية التي يتواجد بها وأوقات التواجد ) الخ.. فئة سكانية، تجّمع، منظمة غير حكومية، أفراد(
 تتغّير وتتطور حسب الوقتإّن مواصفات قابليتك للتضرر (

يجب أن ننظر إلى تقييم القابليات للتضرر والقدرات على أّنها عملية مفتوحة ومتواصلة ترمي : مالحظة
وعند تقييم . إلى البناء على المعلومات اآلنية للحصول على صورة دقيقة عن وضعية متحولة بشكل مستمر

الفعل في ذات الوقت، بدال من تعديد قدرات ممكنة أو القدرات البّد من بيان ما هي القدرات المتوفرة ب
 .مرغوب فيها

 
 

 . السلوك الغريب األطوار
ويمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان اعتماد استراتيجيات استجابة، يندرج ضمنها إصدار تقارير إلعالم 

رة ال ترقى تلك وفي حاالت آثي. الخ.. الرأي العام بقضية معّينة، ورفع الشكاوى، وتسيير المظاهرات
وفي بعض . األساليب إلى أن تكون إستراتيجية طويلة المدى ولكنها تستجيب إلى االحتياجات اآلنية
 .الحاالت قد تخلق استراتيجية االستجابة مشاآل أمنية أآثر من تلك المطلوب معالجتها

 :عند معالجة إستراتيجيات التعامل واالستجابة خذ اآلتي بعين االعتبار

هل تستجيب إستراتيجياتك بسرعة للحاجيات األمنية لدى ): Sensitivity( باآلخرين اإلحساس •
 اآلخرين من األفراد أو المجموعات؟ 

هل يمكن أن تتأقلم استراتيجياتك بشكل سريع مع الظروف المستجدة ): Adaptability(التأقلم  •
ختباء أو اإلقامة عند عندما ينقضي خطر االعتداء؟ فقد يكون للناشط خيارات متعددة، مثل اال

هذه اإلستراتيجيات قد تبدو ضعيفة وغير ثابتة، ولكن في غالب األحيان تتضّمن . آخرين لفترة
 . جانبا آبيرا من الصالبة

هل تصمد إستراتيجياتك مع مرور الوقت، رغم التهديدات أو ): Sustainability(االستدامة  •
 االعتداءات غير القاتلة ؟ 

هل تستطيع إستراتيجياتك تقديم الحماية المالئمة لألشخاص أو ): Effectiveness(الفاعلية  •
 المجموعات المعنيين ؟ 

إذا لم تنجح إستراتيجياتك أو تغّيرت الظرف، هل يمكن ): Reversibility(القابلية لإلبطال  •
 إبطال استراتيجياتك أو تغييرها؟ 
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 التعامل مع الخطر بعد إجراء عملية التقييم
الخطر الذي " حجم"وبقدر ما يستحيل قياس . تقييم المخاطر، تحتاج إلى النظر في النتائجبعد إجراء 

 .الخطر" مستوى"تواجهه فانك بحاجة إلى تأسيس مفهوم لما هو 

فما هو غير مقبول عند بعضهم قد يكون . قد يقدر مختلف المدافعون والمنظمات مستويات مختلفة للخطر
" يجب"وبدال من مناقشة ما الذي .  ينسحب على أعضاء المنظمة الواحدةونفس الشيء. مقبوال عند آخرين

إذ يجب : فعله أو ما إذا آنتم مستعّدين لفعله، فإّنه يجب أن يقع عرض عتبات الخطر المختلفة لدى الناس
 .أن نصل إلى عتبة مشترآة مقبولة بين جميع أعضاء الفريق

 : مع الخطروانطالقا من ذلك فإن هناك طرقا عديدة للتعامل

 . يمكن أن تقبل بالخطر في المستوى الذي هو عليه، ألّنك تشعر بأّنك قادر على التعايش معه •
 . يمكنك تقليص الخطر بمعالجة التهديدات و القابليات للتضرر والقدرات •
يمكنك تقاسم الخطر عبر االلتقاء على أعمال مشترآة مع مدافعين آخرين لجعل التهديدات  •

 . اشط واحد أو منّظمة واحدة أقل تأثيراالمحتملة على ن
يمكن أن تختار تجّنب الخطر بتغيير نشاطاتك أو وقفها أو تغيير مقاربتك لتقليص التهديدات  •

 . المحتملة
وال حاجة للقول إّن هذا ليس باالختيار . يمكن أن تهمل الخطر، باالنصراف إلى أعمال أخرى •

 . األفضل

خطر هي دائما مختلفة لكل منظمة أو فرد من المنخرطين في مجال خذ بعين االعتبار آون مستويات ال
ولذلك يجب عليك أن تنتبه إلى . حقوق اإلنسان، وأّن المعتدين يّتجهون دائما إلى ضرب الجوانب األضعف

مثال، لننظر في حالة قتل مزارع على يد أعوان . الخطر بمستوياته المختلفة وتتخذ اإلجراءات المالئمة
يمكن أن يكون هناك العديد من األفراد والمنظمات ذوي الصلة بالقضية مثل .  المسّلحينمالك األرض

مزارعين يقطنون (فريق من المحامين من العاصمة القريبة واالتحاد المحّلي للمزارعين وثالثة شهود 
 يتم من المهم تقييم مختلف مستويات الخطر على آّل واحد من ذوي الشأن هؤالء، حتى). قرية مجاورة

 .التخطيط بشكل جيد لضمان أمن آّل واحد منهم
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 تطوير نشاطات تعليم حقوق اإلنسان  3النشاط 

 الهدف

  على عدة حاالت دراسية مختلفةلتعلمي للولبنموذج الالممارسة تطبيق 

  الزمن

 ثالث ساعات

 الوصف

 أقسام خمسةينقسم هذا النشاط إلى  
 ياللولبالنموذج ة الكبيرة حول استخدام يقود الميسر نقاش المجموع) أ(القسم في 
 .لتعلم بين المشارآينل

 ياللولبالنموذج العمل في مجموعات صغيرة على تطبيق  سوف تقوم ب)ب(القسم في 
 .لتعلم في دراسة الحالةل

 سوف تشارك نتائج نقاشات المجموعة الصغيرة في المجموعة الكبرى) ج(القسم في 
وير نشاطات تعليم حقوق اإلنسان المالئمة لحالتك  سوف تعمل على تط)د(القسم في 

 الدراسية
 سوف تخبر المجموعة الكبرى بالنتائج التي توصلت إليها نقاشات )هـ(القسم في 

 .مجموعتك
 

 لتعلمل يللولبلنموذج امراجعة ا )أ(القسم   دقيقة30
ليم آان من شأن النشاط السابق أن جعلت تراجع نوع المنهجية التي تعتمدها في تع

 من قبل معلمي حقوق المنهجية التشارآيةوغالبا ما يتم استخدام .  حقوق اإلنسان
 لتصميم )6الصحيفة المرجعية (لتعلم ل ياللولبالنموذج وتستخدم إآويتاس .  اإلنسان

 ياللولبالنموذج هذا النشاط سوف تدرس بتفصيل أآثر  وفي.  وتطبيق ورشات عملها
دة التي يمكنك أن تطرحها على المشارآين طيلة فترة العملية وأنواع االسئلة الناق لتعلم ل

 .التعلمية
 .لتعلمل ياللولبالنموذج يقود الميسر المشارآين خالل مراجعة 

 :أسئلة للتفكير بها
 عند تصميم عملك الخاص بتعليم حقوق لتعلمل ياللولبالنموذج هل تستخدم  •

 اإلنسان؟
؟  وما هي نقاط القوة والضعف لتعلم ل يولباللالنموذج ما الذي تعلمتها من استخدام  •

 فيه؟
 

 .3 و2الملحقين لمعلومات إضافية حول النموذج اللولبي في التعلم راجع 
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  دراسات حالة-ي اللولبالنموذج تطبيق  )ب(القسم   دقيقة30
 تقرأ آل مجموعة.  يقوم الميسر بتقسيم المشارآين إلى أربعة مجموعات صغيرة

وتستعد آل مجموعة لعرض .  وتختار واحدة لتحللهاأدناه وضة دراسات الحالة المعر
 )ج(نتائج نقاشات أعضائها على المجموعة الكبرى في القسم 

  وحيث أن هذه الحاالت الدراسية قصيرة فقد يكون هناك العديد من الجوانب الخاصة 
 منه لكن تذآر أن هذا التمرين يقصد.  بالجمهور المستهدف أو البيئة غير الموصوفة

 .توليد األفكار لديك حول آيفية تطبيق اللولب التعلمي
 بمعنى آخر

 آيف يمكنك أن تستخرج الخبرات من المشارآين؟ .1
 آيف يمكنك العمل على مساعدتهم في تحديد األنماط؟ .2
ما نوع المعلومات الجديدة التي سوف تحضرها لهم وآيف سوف تقوم بعرضها  .3

 عليهم؟
 يات التي ستنتج؟ما نوع األعمال أو االستراتيج .4
 آيف ستعرف أن المشارآين قد قاموا بتطبيق العمل الذي قالوا بأنهم سيطبقونه؟ .5
 

 دراسة الحالة
 1 الحالة دراسة

ذهبت إلى مجتمع محلي صغير للتحدث مع الناس .  أنت عضو في منظمة غير حكومية
ى معظم البالغين هم من األميين وال يرسلون أوالدهم إل.  حول حقوق اإلنسان

تلقيت دعوة من أحد ابناء هذا المجتمع للتحدث معهم حول أهمية تعليم .  المدارس
 .أوالدهم

 
 2 الحالة دراسة

تلقيت دعوة من الحكومة للتحدث لكوادر وزارة .  أنت عضو في منظمة غير حكومية
 هنالك إشارة بشكل آبير في وسائل اإلعالم الى ان.  اإلسكان حول حقوق اإلسكان

سوف تقوم بعقد ورشة عمل لمدة يوم واحد مع .  كان فاسدة وغير آفؤةوزارة اإلس
 .آبار وصغار  المسئولين في الوزارة

 
 3 الحالة دراسة

تلقيت دعوة من الشرطة للتحدث حول حقوق .  أنت عضو في منظمة غير حكومية
  التعامل مع الناس وأنها سلطويةتسيءهنالك اعتقاد بين الناس أن الشرطة .  اإلنسان

سوف تقوم بعقد ورشة .  وأن ضباطها يقومون بشكل روتيني بانتهاك حقوق اإلنسان
 .عمل لمدة يوم واحد لضباط الشرطة

 
 4 الحالة دراسة

طلب منك أحد النوادي في الجامعة مساعدتك في .   غير حكوميةمنظمةأنت عضو في 
 .تعزيز حقهم في التصويت الطالبي
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 اشالعرض والنق )ج(القسم  ساعة واحدة
وتقوم آل مجموعة صغيرة برفع تقرير حول نتائج . يلتئم شمل المجموعة الكبرى

 .ويقوم الميسر بتجميع العناصر المشترآة.  المحادثات فيها
 :أسئلة يجب دراستها

لتعلم ؟ إذا ل ياللولبللنموذج هل جعلك هذا النشاط تعيد التفكير في آيفية استخدامك  •
 آانت اإلجابة بنعم، فكيف ذلك؟

 أآويتاس، عادة ما يبدأ المشارآون بتحليل أقامتهاي العديد من ورشات العمل التي ف •
آيف وجدت معالجة دراسات .  لقضايا حقوق اإلنسان أو سياق حقوق اإلنسان العام

الحالة لقضايا حقوق اإلنسان؟  وما وجه االختالف في لغة تخاطب حقوق اإلنسان 
 بين هذه الحاالت الدراسية؟

 من هذه الحاالت، آيف تقيس نجاح نشاطاتك في تعليم حقوق اإلنسان في آل حالة •
 مع الجماهير المستهدفة؟

  عمل المجموعات الصغيرة-تطوير نشاطات جديدة لتعليم حقوق اإلنسان القسم د ساعة واحدة
 

تقوم آل مجموعة بتحليل .  يقوم الميسر بتقسيم المشارآين إلى مجموعات صغيرة
 دفتر الواجبات في 10ورقة العمل ة بهم وذلك بتعبئة دراسات الحالة الخاص

 القسم هـاستعد لمناقشة نتائج نقاشات مجموعتك على المجموعة الكبرى في 

 العرض والنقاش القسم هـ ثالثون دقيقة
تقدم آل مجموعة عمل تقريرها حول نتائج .  يلتئم شمل المجموعة الكبرى من جديد

 .ميع العناصر المشترآةيقوم الميسر بتج.  النقاشات فيها
  نهاية النشاط
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 تعليم حقوق اإلنسان والتغيير االجتماعي :الوحدة الرابعة
 

 لمحة عامة
في هذه الوحدة، يدرس المشارآون مساهمة تعليم حقوق اإلنسان في التغيير االجتماعي على آافة 

ويرآز المشارآون .  اعية الكبرىالجماعات وعلى المستويات االجتم/الفرد والمجتمع المحلي: المستويات
ويمّكن النشاط التالي المشارآين .  على طرق محددة لتحديد النتائج والمؤشرات المتعلقة بالتغيير االجتماعي

من إبداء انطباعاتهم حول الطرق التي يمكن لشبكة مينا من خاللها المساهمة في التغيير االجتماعي وخاصة 
وأخيرا يتم االنتهاء من تحليل دراسات .  المشارآين العراقيين في الشبكةفي تحديد المساهمة الفريدة من 

 .الحالة حيث يتبادل المشارآون ما عملوه بدراسات الحالة لديهم طيلة فترة انعقاد ورشة العمل
 

 
 

 الزمن          النشاط
 اتساع3   تقييم إسهامات تعليم حقوق اإلنسان في إحداث التغيير االجتماعي  1النشاط 

 
 ساعتان    مساحة مفتوحة: تغيير االجتماعيشبكة مينا آأداة لل  2النشاط 

 
 ساعة        التغيير االجتماعي دفتر الواجبات

 
  ونصفساعة      المضي قدما إلى األمام: دراسات الحالة 3النشاط 
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 تقييم إسهامات تعليم حقوق اإلنسان في  إحداث التغيير االجتماعي 1النشاط 

 الهدف

تحديد التغير االجتماعي الناتج عن نشاطات تعليم حقوق اإلنسان المطورة لغايات 
 .دراسات الحالة

  الزمن

 ثالث ساعات

 الوصف

 ينقسم هذا النشاط إلى ثالثة أقسام
  يقدم الميسر عرضا حول نتائج تقييم تعليم حقوق اإلنسانالقسم أفي 
 ابة النتائج والمؤشرات ستعمل في مجموعات صغيرة لممارسة آت)ب(القسم في 
 سوف تعرض على المجموعة الكبرى ما تم مناقشته في مجموعتك) ج(القسم في 

 

 عرض حول النتائج القسم أ  دقيقة45
 : حول النتائج6الصحيفة المرجعية يعرض الميسر المعلومات الموصوفة في  

 التحديات القائمة أمام تقييم تعليم حقوق اإلنسان .1
ماذا تعني وآيفي : الفرد والمجتمع المحلي والمجتمع الكبيرالتغيرات على مستوى  .2

 يمكن تقييمها
 النتائج .3
 المؤشرات .4

 

 من الوعي إلى العمل: التغير االجتماعي القسم ب ساعة ونصف
الفرد والمجتمع (يمكن تحديد التغيير االجتماعي اإليجابي على مختلف المستويات 

وعندما نشير إلى درجات .  لدرجاتوبمختلف ا) الجماعة والمجتمع الكبير/المحلي
 العمل والوعي: التغيير االجتماعي فإننا ندرس طرفي الطيف

 

ولتحليل التغير االجتماعي لنشاطات تعليم حقوق اإلنسان المطورة لمعالجة قضايا 
حقوق اإلنسان في دراسات الحالة، سيعمل المشارآون في مجموعات عمل صغيرة 

 .وفقا للجماهير المستهدفة
  

م وزمالئك في مجموعتك بتحديد ما تعتبره نتائج لنشاطاتك في تعليم حقوق اإلنسان ق
حاول تحديد هذه النتائج على .  لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان في دراسات الحالة لديكم

 :عدة مستويات
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 )الطفل والمعلم والعامل في حقوق اإلنسان: مثال(الفرد  •
 المدرسة، المنظمة غير الحكومية /الصف: مثال(الجماعة / المجتمع المحلي •

 )وشبكتها
 )مجموعات من المجتمعات المحلي الكبرى:مثال(المجتمع آكل  •
 

لتسجيل آافة النتائج المتمخضة عن دفتر الواجبات  في 12 و11ورقتي العمل استخدم 
 للمعارف والمهارات والمواقفحاول تحديد نتائجك وفقا : ملحوظة مفيدة.  نقاشاتكم

تغييرها نتيجة لنشاطاتك الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان / تعزيزها/ سابهاالتي تم اآت
 .لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان في دراسات الحالة الخاصة بك

 

 .حضر نفسك لعرض نتائج نقاشاتك على المجموعة الكبرى في القسم ج
 

 العرض والنقاش القسم ج  دقيقة45
عة صغيرة بعرض تقريرها حول نتائج وتقوم آل مجمو.  يلتئم شمل المجموعة الكبيرة
 .ويقوم الميسر بتجميع العناصر المشترآة.  النقاشات التي دارت فيها

 

 :خذ بعين االعتبار األسئلة التالية
 والمؤشرات التي قمت بتطويرها، هل تجد أنها تعكس مبادئ النتائجبالنظر إلى  •

 المنهج القائم على الحقوق؟  وآيف إن آانت اإلجابة بنعم؟
 المؤشرات التي عملت على تطويرها بمعايير المؤشرات الحسنة المدرجة تفيهل  •

الصحة والموثوقية والحساسية والبساطة واالنتفاع   (6الصحيفة المرجعية في 
 ؟)والقدرة على تحمل تكاليفه

  مطابقة صحة المؤشرات التي قمت بتطويرها وفقا لبيانات إستنادية؟يمكنهل  •
  

  نهاية النشاط
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 النظر من جديد للنتائج: 6لصحيفة المرجعية ا
 

 التحديات الماثلة أمام تقييم تعليم حقوق اإلنسان
، سواء آان قياسها على المدى القصير أو المتوسط أو بالتغييرتتعلق نتائج نشاطات تعليم حقوق اإلنسان 

ا من تحديد بعض التغيرات في وضع يمكنن يجب علينا أن نكون/ وإلنجاح نشاط تعليم حقوق اإلنسان.  البعيد
 .اإليجابية التي حدثت آنتيجة للنشاط

 
والنتائج هي مؤشرات يمكن تحديدها وقابلة للقياس تمثل آيف أن الهدف العام واألهداف الخاصة لحدث من 

 .أحداث تعليم حقوق اإلنسان قد تم تحقيقه
 

يسيا تيبيتوس خالل منتدى تقييم تعليم حقوق فكما أشار فيل.  هنالك ثمة تحديات أمام تقييم تعليم حقوق اإلنسان
 بتنظيم من إآويتاس ومكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، 2007اإلنسان المنعقد في عام 

األول هو ان تعليم حقوق اإلنسان لمدى .  اتضح هناك عنصران اثنان من عناصر تعليم حقوق اإلنسان
ءا من األطفال ومرورا بالسجناء إلى الموظفين الحكومين والنساء  بد-متنوع من الجماهير المستهدفة

وبالتالي فيجب على برامج تعليم حقوق اإلنسان أن تكون مطورة بشكل واضح بما .  المهمشات وغيرهم
 تصميم برنامج ال يمكن فصله عن تصميم التقييمأما الوجه الثاني فهو أن .  يالئم الجماهير المستهدفة تلك

 برنامج أيفالتقييم الفعال لتعليم حقوق اإلنسان يتطلب إيجاد استراتيجية تقييم في بداية .  ق اإلنسانتعليم حقو
 .من برامج تعليم حقوق اإلنسان

 
 

 ماذا تعني وآيفية تقييمها: التغييرات على مستويات الفرد والمجتمع المحلي والمجتمع آكل
تقييم برنامج تعليم حقوق اإلنسان بشكل آبير فكرة رغم ضرورة أخذ هذه العناصر بعين االعتبار، يبقى 

 االجتماعية التغيرات لدراسة المقترح العام اإلطار يبحث .الحقة بالنسبة للعديد من منظمات حقوق اإلنسان
 و الفرد تحديدا وهي النطاق مختلفة مستويات ثالثة على بالتغيرات اإلنسان حقوق تعليم نشاطات ضمن

  وخالل آل واحدة من هذه المستويات يمكن تحديد نمط التغيير .آكل والمجتمع اعةالجم/ المحلي المجتمع
ويبين الجدول المرفق في .   سنقوم بتقييمهآيفنأمل في تقييمه و ماوبذلك يمكننا أن نتقدم في تعريف 

 :الصفحة التالية عددا مختارا من األنماط المختلفة للتغيير وذلك لتحديده على المستويات الثالث
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 المستوى
 

 :ما الذي سيخضع للتقييم
 
ما هو التغيير االجتماعي الذي نأمل بتحقيقه؟ 

 ....تغييرا في

 آيفية التقييم
 

 ...األساليب التي سيتم استخدامها

 الوعي • الفرد
 الرغبة •
 المعارف •
 المهارات •
 المواقف، السلوك •

 
 

 المالحظة •
من خالل المجالت على سبيل (التقييم الذاتي  •

 )المثال
 بالت شبه مهيكلة أو مقابالت مفتوحةمقا •
 نقاشات مجموعات الترآيز •
 )قبل النشاط وبعده(االستبيانات  •

 

المجتمع المحلي 
)أو الجماعة(  

 المشارآة •
 )المصلحة والتأثير(عالقات السلطات  •
 العالقات العائلية •
 الوصول إلى المصادر •
 الوصول إلى المعلومات •
 التعليم، الصحة،: تحقيق الحقوق المحددة •

 .اإلسكان الخ
 اإلبالغ عن انتهاآات حقوق اإلنسان •

 
 

 المالحظة •
 مقابالت شبه مهيكلة أو مقابالت مفتوحة •
 نقاشات مجموعات الترآيز •
 االستبيانات •
 المسوحات •
 تنظيم المفاهيمتمارين  •
تقارير الشرطة، (البيانات المتوفرة  •

إحصائيات التوظيف، نسب االلتحاق 
إلى رعاية واالستبقاء في المدارس، الوصول 

 )صحية يمكن تحمل تكاليفها الخ
المعلومات التي يقدمها خبراء /البيانات •

 الموضوع قيد البحث
 
 

القوانين، التشريعات التي تعكس أسس  • المجتمع آكل
 حقوق اإلنسان

 الخدمات الحكومية •
 انتهاآات حقوق اإلنسان الُمبلغ عنها •
مشارآة المواطنين والمجتمع المدني  •

 كومةوالتعاون مع الح
 التقدم االجتماعي االقتصادي •
المعايير الثقافية التي تؤثر على حقوق  •

مثل تغيير أدوار النوع (اإلنسان 
 )االجتماعي

 

المعلومات التي يقدمها خبراء /البيانات •
 الموضوع قيد البحث

 المسوحات •
الخاصة بتغير السياسات مع (تحليل السياسات  •

 )مرور الوقت ورصد تنفيذ السياسات
لميزانية واإلنفاق الحكومي على تحليل ا •

 االتزاماتها
مراعاة الدولة اللتزاماتها الدولية أو الوطنية  •

 لحقوق اإلنسان
 
 

 
من المهم هنا أن نالحظ في الجدول عملية التغييرات من المستوى الفردي إلى مستوى المجتمع المحلي ومن 

عملية التحول : "يم حقوق اإلنسان هووتذآر أن تعريف إآويتاس لتعل.  ثّم المستوى المجتمعي الكلي
 " آكلالمجتمع ويتوسع ليصل إلى الفرداالجتماعي الذي يبدأ في 
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 النتائج

وفي بعض األحيان يتم تنظيم هذه المستويات الثالث أي الفرد والمجتمع المحلي والمجتمع آكل إزاء لغة 
دة لغاية مقترحات نشاطات تعليم حقوق وقد تم تبني هذه اللغة الموح.  إدارية موحدة تستند إلى النتائج

 :وتتحدد النتائج آما يلي).  الجولة األولى والجولة الثانية(اإلنسان المحلية 
 

 نمط النتيجة المستوى
 الفرد

 
 المخرجات= نتائج قصيرة المدى 

 )أو الجماعة(المجتمع المحلي 
 

 النواتج= نتائج متوسطة المدى 

 األثر = نتائج بعيدة المدىالمجتمع آكل
في حين أنه من المفيد دراسة النتائج بهذه الطريقة، ينبغي مالحظة أن بعض التغييرات على المستوى 

فعلى سبيل المثال، ال يحتمل أن يقع تغييرا في مواقف .   على المدى القصيرليست مقتصرةالفردي 
وهذا .  لتها ورغبة في تغييرهاعيا بقضية حقوق اإلنسان أو بمشكاالفرد إال إذا آان لدى الفرد المعني و

وبالمثل، ).  وغالبا ال تحدث بعد ورشة العمل مباشرة(الوعي وهذه الرغبة للتغيير ال تحصل مباشرة 
فهناك تغيرات على .   على المدى المتوسطمقتصرةفإن التغيير على مستوى المجتمع المحلي ليس 

 .ى المدى القصير أو على المدى البعيدمستوى المجتمع المحلي التي قد تحدث مباشرة أو ربما عل
 

 
وتمثل .  آيفية اختالف الوضع بل على ما يجب أن يتم عملهومفتاح تحديد النتائج ليس في الترآيز على 

 .أما النتائج فتخبرنا آيف تغير الوضع.  النشاطات التي تقود إلى النتائج" ما سيتم عمله"قضية 
 
 

 المؤشرات
ويمكن ").  مؤشرات"أو أحيانا نكتفي بقول (ط النتائج، يتم تحديد مؤشرات األداء  من أنماواحدبالنسبة ألي 

 )يمكن قياسها آميا(أو آمية ) وصفية(لهذه المؤشرات أن نكون نوعية 
 

وتتطلب تنوع برمجة تعليم حقوق اإلنسان بالضرورة توفر مدى متنوع متساو من أدوات التقييم وتطوير 
في دليلها الخاص باإلجارة ) سيدا(وتشير الوآالة الكندية لإلنماء الدولي .  اءحريص لمؤشرات النتائج واألد

acdi.www://http-(:  ست معايير ينبغي استخدامها في اختيار مؤشرات األداءعلىالمستندة إلى النتائج 
PPK-218132656-EMA/En/nsf.acdicida/CIDAWEB/ca.gc.cida( 

 
 هل فعال تقيس النتيجة؟: الصحة •
 هل هي إجراء ثابت ال يتغير مع مرور الوقت؟: الموثوقية •
 عند تغير النتيجة، هل سكون المؤشر حساسا لهذا التغير؟: الحساسية •
 ت؟عند حدوث التغيير، هل سيكون المؤشر حساسا لهذه التغييرا: البساطة •
 هل ستكون المعلومات المتأتية مفيدة لغايتي صنع القرار والتعلم؟: المنفعة •
 المشروع أن يتحمل تكاليف جمع المعلومات؟/هل يمكن للبرنامج: غير مكلفة •
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المستند إلى النتائج، أي أن ذلك يقتضي األخذ يتطلب تطوير مؤشرات لتعليم حقوق اإلنسان استخدام المنهج 
ويجب على .  بعين االعتبار مبادئ المساءلة ونبذ التمييز والتمكين وربط الحقوق عند صياغة المؤشرات

.  المؤشرات أن تكون مرتبطة بشكل خاص بالحق المعين أو بمجموعة الحقوق المعينة التي تسعى إلى قياسها
 قد طورت مؤشرات لحقوق اإلنسان  com.channelresearch.www مثال ذلك أن تشانل ريسيرتش
ومن أمثلة ذلك تعزيز حقوق المرأة وتثقيف الناخبين آما في الجدول .  تغطي مدى من الحقوق المعينة

 :التالي
 

 المؤشرات النتيجة
 تعزيز حقوق المرأة

 
المصادقة على أهم المعاهدات الدولية / الوصولزيادة القدرة على •

 لحقوق اإلنسان فيما يخص المرأة
زيادة قيام الدولة برفع تقاريرها إلى آيانات المعاهدات حول حقوق  •

 )التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان: مثل(اإلنسان 
زيادة حشد المجتمع المدني فيما يخص رفع الدولة للتقارير وذلك لغاية  •

بيق آيانات المعاهدات خاصة انتاج التقرير البديل للمنظمات غير تط
الحكومية المقدم إلى آيانات المعاهدات، وحمالت آسب التأييد حول 

 .ذلك
دمج  احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة بشكل خاص في المناهج  •

 الوطنية على المستويين األساسي والثانوي في المدارس
م المرتكبة بحق النساء التي تم أخذ اإلجراءات نسبة اإلبالغ عن الجرائ •

 القانونية بها بنجاح
الالجئين الذين يبلغون عن معاناتهم من التعذيب / األطفال/ عدد النساء •

 والمعاملة أو العقوبة المزرية الوحشية غير اإلنسانية
مؤشرات وطنية للنساء اللواتي حصلن على وصول فعال للرعاية  •

النازحين وحق المساواة في الميراث مع الصحية من المشردين و
 الرجل وحق التصويت

مسئولي السلطة /األحزاب السياسية/نسبة أعضاء مجلس النواب •
 .نقابات العمال الخ من النساء/ الموظفين الحكوميين/المحلية

مشارآة النزع 
االجتماعي للمواطنين 

 في االنتخابات

جيد "م والذين أجابوا بـ ثبات األجوبة بين الناخبين الذين تمت مقابلته •
هل تشعر بأنك قد أعطيت المعلومات الكافية حول أين : "للسؤال" جدا

 "وآيف ستقوم باالنتخاب؟
اثبات وعي قيادات الرأي العام  والصحفيين حول آيفية عمل النظام  •

 السياسي
عدد االجتماعات العامة التي قام بها قيادات األحزاب والتي تتطلب  •

 الحزب أو المواطنينالحوار مع أعضاء 
الممثلين من /عدد المنظمات غير الحكومية وغيرهم من الشرآاء •

 المجتمع المحلي  المشارآين في الناشات السياسية
ثبات االجابات من قبل الفاعلين السياسيين والمواطنين الذي يجيبون بـ  •

إلى أي مدى تظن بأنك تفهم : "على السؤال" نعم بشكل جيد جدا"
 "نظام السياسي؟طريقة عمل ال
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مثال ذلك إذا ما .  وعند تطوير النتائج والمؤشرات، هناك نزعة إلعادة آتابتها على أنها نشاطات منجزة
 ضابط شرطة حول التحسيس في مجال النوع االجتماعي فلن تكون 30آانت الورشة قد تمت بمشارآة 

تذآر أن ".  إعداد دليل إرشاديتم "وال "  ضابط شرطة30تم تدريب "وال " حدثت ورشة عمل"النتيجة 
ويمكن أن تكون النتائج والمؤشرات في هذا النوع من ورشات العمل أن تكون .  للتغييرالنتيجة هي قياس 

 :آما هو موضح في الجدول التالي
 

 المؤشرات النتيجة النشاط
ورشة عمل لتدريب 

ضباط الشرطة حول 
التحسيس في النوع 

 االجتماعي
 

بدمج قيام ضباط الشرطة  •
سياسات التحسيس في النوع 

االجتماعي وفي ممارساتهم في 
 العمل

زيادة حساسية اللغة التي  •
يستخدمها الزمالء من حيث 

حساسية النوع االجتماعي وفيما 
يتعلق بالتعامل مع الجمهور 

 العام
إدخال ممارسات تحسيسية في  •

 النوع االجتماعي في عملهم
التقليل من عدد الشكاوى  •

باط الشرطة الموجهة ضد ض
 بأنهم أنتهكوا حقوق المرأة

زيادة عدد العناصر النسائية في  •
الشرطة اللواتي يتعاملن مع 

قضايا مثل االغتصاب والعنف 
 االسري
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 مساحة مفتوحة: شبكة مينا آأداة للتغيير االجتماعي 2النشاط 

 الهدف

 تماعي في العراقاستكشاف دور شبكة مينا في المساهمة بإحداث تغيير إيجابي اج

  الزمن

 ساعتان

 الوصف

 .يستخدم هذا النشاط تقنية تدعى تقنية المساحة المفتوحة
 إلى 5وتعتبر تقنية المساحة المفتوحة إستراتيجية فعالة لتنظيم وإدارة االجتماعيات بين 

 . مشارك لغايات معالجة قضايا في غاية التعقيد1000
نية المساحة المفتوحة قدرتها على جمع ومن المزايا القوية اتلي تتمتع بها تق

المجموعات وتوحيدها رغم اختالفها الشديد من ناحية المستوى التعليمي واألصل 
 .العرقي والوضع االقتصادي والسياسي والثقافي واالجتماعي

 
 :واجتماعات تقنية المساحة المفتوحة هي

 في القيادة سهلة التنظيم وبالتالي فإنها ال تتطلب الكثير من الوقت -1
  فعالة بالنسبة للمجموعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء-2
  تفاعلية-3
  مثمرة بالنسبة للقيادة وانسيابيتها-4
 فعالة بالنسبة للمنظمات والتحالفات والجمعيات القائمة منها أو التي هي بصدد -5

 التأسيسي
 خرى أقل آلفة وأقل تعقيدا من منهجيات المجموعات الكبيرة األ-6
 

 التي القانون الواحد و المبادئ األربعةويمكن عزو نجاح تقنية المساحة المفتوحة إلى 
 . في المساحة المفتوحةكتقود السلو

 

 :والمبادئ األربعة هي
  وهذه تذآرة لألشخاص في المجموعات الصغيرة .أيا يأتي فهو الشخص الصحيح .1

ف شخص مثال يرأسهم بأن إنجاز األمور ليست  قضية مرهونة بوجود مائة أل
بل المطلب الرئيسي هو أن يكون هناك أناس يهمهم أن ينجزوا شيئا ما، .  مجلس

 .ويظهر بظهورهم هذا االهتمام المطلوب
هذا المبدأ يضمن .  ما يحدث، مهما آان، هو الشيء الوحيد الذي يمكن حدوثه .2

اههم ترآيز األشخاص على األمور الموجودة أمامهم بدال من أن يتشتت انتب
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بالتفكير بماذا يمكن أن يحدث أو ما آلن ينبغي أن يحدث أو ماذا لو ربما حدث آذا 
 .فاألمر الماثل أمام المشارآين هو الوحيد الذي يمكن حدوثه حاليا.  وآذا

 هذا المبدأ لتنبيه األشخاص من حقيقة مهما آان وقت البدء فهو الوقت الصحيح .3
فهما .  لحقيقي نادرا ما يهتمان بعقارب الساعةمفادها أن األداء الممتاز واإلبداع ا

 .فقد عندما يحدثان) أو ال يحدثان(يحدثان 
اعمل ما يحب عليك .  بمعنى آخر، ال تضع وقتك. عند االنتهاء انته من عملك .4

 .فعله وعند االنتهاء منه انتقل إلى شيء آخر أآثر فائدة
 
شعر فيها أنك في وضع ال  الذي ينص ببساطة على أنه في أي وقت تقانون التنقل 

.  تتعلم فيه وال تساهم فيه فقم باالنضمام إلى مجموعة أخرى وفقا لما تجده مناسبا
ومهما آان األمر، ال تجلس وحيدا تجنبا للشعور بالبؤس نتيجة عدم مساهمتك أو 

 .تعلمك
 

بالنسبة لهذا النشاط، يصف الميسرون عملية تقنية المساحة المفتوحة التي ستدور 
 :ل الموضوع التاليحو

 
 آيف يمكن لشبكة مينا أن تساهم في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في العراق

 
  نهاية النشاط
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  دفتر الواجبات

 الزمن

 ساعة واحدة

 الوصف

وال . يستمر المشارآون في العمل في دفتر واجباتهم الخاص بتعليم حقوق اإلنسان
وُيمنح المشارآون الوقت لتعبئة أو .  لوقتيوجد ورقات عمل محددة لتعبئتها في هذا ا

 .دفتر الواجباتمراجعة أي جزء من 
 

  نهاية النشاط
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 المضي قدما إلى األمام: دراسات الحالة 3النشاط 

 الهدف

 .مشارآة بعض األشياء الرئيسية التي تم تعلمها من خالل دراسات الحالة

  الزمن

 ساعة ونصف

 الوصف

 :نينقسم هذا النشاط إلى قسمي
دفتر  األسئلة المتعلقة بـ على سوف تعمل في مجموعات صغيرة لإلجابة القسم أفي 

 .الواجبات
 . يقود الميسر نقاش المجموعة الكبيرةالقسم بفي 

 
  مراجعة دفتر الواجبات القسم أ ساعة واحدة

.   وعمل المشارآين فيه منذ بداية ورشة العملدفتر الواجباتيراجع الميسر هدف 
زع الميسر المشارآين على مجموعات صغيرة إلبداء انطباعاتهم عن ما بعدها يو

 .تعلموه وآيف سينقلون المعارف المكتسبة إلى منظماتهم لدى عودتهم إلى بالدهم
 

 :خذ بعين االعتبار هذه األسئلة

 ما الذي تعلمناه حول تطبيق المنهج القائم على الحقوق؟ •
  آأداة لمعالجة النزاعات؟ما الذي تعلمناه حول تعليم حقوق اإلنسان •
 ما الذي تعلمناه حول تطبيق منظور النوع االجتماعي؟ •
ما الذي تعلمناه حول تحسين سالمتنا باعتبارنا مدافعين عن حقوق اإلنسان  •

 وحول تخفيف المخاطر المحدقة بعملنا؟
ما الذي تعلمناه حول مساهمة تعليم حقوق اإلنسان في إحداث التغيير  •

 االجتماعي؟
 ذي تعلمناه حول النتائج والمؤشرات؟ما ال •
آيف يمكن لنا نقل ما تعلمناه في ورشة العمل هذه إلى زمالئنا في منظماتنا  •

 التي نعمل بها؟
 نقاش المجموعة الكبيرة القسم ج  دقيقة30

 .يلتئم شمل المجموعة الكبرى ويقود الميسر نقاش المجموعة الكبيرة 
 

  نهاية النشاط
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 الخطوات التالية  :الوحدة الخامسة
 
 

 لمحة عامة
مع انتهاء برنامج مينا، من المهم أن نحدد بوضوح النقاط التي يشعر المشارآين أنهم بحاجة إلى تعزيز من 

يمكن النشاط األول المشارآين من تحديد احتياجاتهم في هذا .  ناحية القدرات الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان
س بمناقشة الخطوات القادمة في البرنامج يلي ذلك تقييم البرنامج من قبل الصدد، وبعد ذلك يقوم فريق أآويتا

  .المشارآين
 
 

 الزمن          النشاط

 ساعة ونصف        تحديد احتياجاتنا  1النشاط 

  دقيقة30        الخطوات القادمة 2النشاط 

  دقيقة30       تقييم الورشة وختامها 3النشاط 



 

70 
الثانية العمل ورشة: العراق في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

 

 جاتناتحديد احتيا 1النشاط 

 الهدف

 مناقشة الخطوات القادمة في برنامج مينا

  الزمن

 ساعة واحدة

 الوصف

يقود الميسر وفريق أآويتاس نقاشا حول احتياجات المشارآين في مجال بناء القدرات 
 .في تعليم حقوق اإلنسان 

  نهاية النشاط
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 الخطوات القادمة 2النشاط 

 الهدف

 الخطوات القادمة في برنامج مينا

  منالز

  دقيقة30

 الوصف

 يناقش فريق أآويتاس الخطوات القادمة في برنامج مينا
 

  نهاية النشاط
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 تقييم ورشة العمل وختامها 3النشاط 

 الهدف

 تقييم ورشة العمل

  الزمن

   دقيقة30

 الوصف

 .يعبئ المشارآون استبيانات تقييم البرنامج
 

  نهاية النشاط
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 حقوق اإلنسان دفتر واجبات تعليم -2القسم 
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 مقدمة

يهدف محتوى ورشة العمل هذه إلى توفير المعلومات واألدوات والمهارات الالزمة لتمكينك من تطوير 
دفتر واجبات ويهدف .  استراتيجيات عملية يمكن توظيفها في عملك في تعليم حقوق اإلنسان في العراق

ير خطة صلبة لممارسة ما تعلمته على  هذا إلى إعطائك الخطوات الخاصة بتطوتعليم حقوق اإلنسان
 .أرض الواقع بهدف تعزيز قدرات منظمتك في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

.   في دراسة الحالة التي قمت باختيارها قبل البدء بورشة العملدفتر الواجباتوتتمثل بؤرة الترآيز في 
قضايا حقوق اإلنسان التي تعمل وآان المقصود من دراسة الحالة تلك تمثيل قضية واحدة أو أآثر من 

 الحالة التي اخترت، دراسة يقع على دفتر الواجباتوفي حين أن الترآيز في .  عليها منظمتك حاليا
فسوف تعمل مع المشارآين اآلخرين الذين يعملون اآلن على معالجة قضايا مماثلة مع جماهير مستهدفة 

 . مماثلة

 في مشارآة ما عملته مع غيرك من المشارآين والميسرين سوف تتوفر لك الفرصة/ وخالل ورشة العمل
والخبراء من أجل الحصول على تعليقاتهم ومراجعاتهم، وفي اليوم األخير من ورشة العمل، سوف 

 .تعرض عملك على أعضاء المجموعة
 

 تعليمات العمل في دفتر واجبات تعليم حقوق اإلنسان

 هيراجع الميسرون هدف دفتر الواجبات ومحتويات .1
 1ورقة العمل سوف تبدأ آتابة ملخص لدراسة الحالة الخاصة بك في  .2
وغالبا ما سيتم .  سوف تعبئ باقي أوراق العمل في أوقات محددة لهذا الغرض أثناء ورشة العمل .3

ويتم ضم المشارآين من ذوي دراسات الحالة والجماهير .  ذلك في إطار مجموعات عمل صغيرة
وحتى لو حدث أن عملتم مع .  ة واحدة لتمكين تبادل الخبرات بينهمالمستهدفة المشابهة في مجموع

 .بعضكم في أوراق العمل، فيجب عليك دائما تعبئتها وفقا لدراسة الحالة التي قمت باختيارها
 

 اعتبارات مهمة لتصميم دفتر واجبات تعليم حقوق اإلنسان الخاص بك

 منسجما مع دفتر واجباتك شيء آخر يجب أن يكون يأ هل تتالءم مع تفويض منظمتك؟ فأوال وقبل :التفويض
 .تفويض منظمتك

 
 ضمن نطاق دفتر الواجبات ضمن قدرات منظمتك؟  ثانيا، يجب أن يكون دفتر واجباتك هل يقع :القدرات

 .ويجب أيضا أن يكون مالئما لنطاق مسئوليتك الفردية.  قدرات منظمتك
 

 : أن يكوندفتر واجباتكه؟  ثالثا، يجب على  ما الذي ينبغي على الخطة أن تتضمن:المحتوى
 له ترآيز واضح على معالجة القضية أو القضايا المحددة في دراسة الحالة •
 له إطار زمني واقعي للتنفيذ •
 متبعا منهجية جيدة التحديد في تعليم حقوق اإلنسان •
 مشتمال على أفكار واضحة المعالم حول آيفية تقييم النتائج •
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 ملخص دراسة الحالة: 1 ورقة العمل

 
قبل البدء بورشة العمل، طلب منك تحديد دراسة حالة حول قضية أو قضايا من حقوق اإلنسان 

استخدم ورقة العمل األولى لتلخيص .  تتعلق بعملك في منظمتك في مجال تعليم حقوق اإلنسان
 .  الحالة الخاصة بكلدراسةالنقاط الرئيسية 
 الة الخاصة بكدراسة الح العناصر الرئيسية

 الحقوق. 1

قضايا حقوق اإلنسان /ما هي قضية
 التي تنطبق على دراسة الحالة؟

 

  أصحاب الحقوق-2

أي من  (أصحاب الحقوقمن هم 
تتعرض حقوقهم إلى االنتهاك أو من 

 )يزعمون ذلك

 

 المكلفون بالواجبات .4

أي  (المكلفون بالواجباتمن هم 
الذين تقع على عاتقهم مسئولية 

استيفاء حقوق أصحاب ضمان 
 ؟)الحقوق

 

 األسباب. 5

 األسباب الضمنية المحتملةما هي 
قضايا حقوق /التي أدت إلى قضية

 اإلنسان؟

 

 اآلثار. 6

قضايا حقوق / قضيةأثارما هي 
اإلنسان على أصحاب الحقوق 

وعلى البيئات العامة االجتماعية 
 والسياسية واالقتصادية والثقافية؟

 

  اإلنسانبرامج تعليم حقوق .5

 برامج تعليم حقوق اإلنسانما هي 
التي يتم القيام بها اآلن أو التي تأمل 

قضايا /في أن تتم لمعالجة قضية
 حقوق اإلنسان؟

 

1 
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 الربط بالحقوق: 2ورقة العمل 

 
  الحالة الخاصة بك بحقوق اإلنساندراسةاستخدم ورقة العمل هذه في تحديد ارتباطات 

 

  الحالة الخاصة بكدراسة المكونات الرئيسية
 

 :ملخص
قضايا حقوق اإلنسان التي تعالجها /ملخص لقضية

 :دراسة الحالة الخاصة لك
 ما هي حقوق اإلنسان قيد الدراسة؟ 
 ما هي حقوق اإلنسان التي تتعرض لالنتهاك؟ 
 ما سبب أهمية القضية؟ 
 آيف تتالءم هذه القضية مع عمل منظمتك؟ 

 

 

2 
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  الحالة الخاصة بكدراسة المكونات الرئيسية
 

 :المستوى الدولي
اتفاقيات، (ول حقوق اإلنسان وثائق دولية ح
 تتعلق بحقوق اإلنسان مواد محددةو ) معاهدات الخ
 : قيد الدراسة

 :أمثلة
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية
 اتفاقية حقوق الطفل 
اء على آافة أشكال التمييز ضد اتفاقية القض 

 المرأة
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 اتفاقيات جنيف 
 حول النساء 1325قرار مجلس األمن رقم  

 واألمن
 غيرها من الوثائق 
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  الحالة الخاصة بكدراسة المكونات الرئيسية
 

 :المستوى الدولي
مصادر إضافية للمعلومات التي تصف الحقوق 

 :بتفصيل أآثر
 

 :أمثلة
 تعليقات اللجنة العامة 
قطرية المقدمة إلى لجان األمم تقارير العراق ال 

 المتحدة ومالحظاتها وتوصياتها
 تقارير الظل أو بدائلها 

 

 
 :المستوى الوطني

الدستور، التشريعات، (الصكوك الوطنية  
 )السياسات، الخ

 )القضاء، مثال(اآلليات الوطنية  
 القانون النظامي 
 القانون الشرعي 
 الخ 
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  الحالة الخاصة بكدراسة المكونات الرئيسية
 :*أسئلة التحليل

 ق ذات الصلة؟هل يقر الدستور الحقو 
هل تنسجم القوانين الوطنية ولوائح السياسات  

ذات العالقة مع المعايير الدولية لحقوق 
 اإلنسان؟

قضايا /هل يفي القانون والسياسة لمعالجة قضية 
 حقوق اإلنسان في العراق؟

قضايا /هل تتوفر الدراية والرغبة في حل قضية 
حقوق اإلنسان على المستوى الوطني وهل يتم 

  بذلك على أرض الواقع؟العمل
هل تقدم الدولة خدمات آافية ذات صلة  

توفر هذه " آافية"بالموضوع، ويقصد بكلمة 
الخدمات وإمكانية الحصول عليها للمجموعات 

قضايا حقوق اإلنسان /الحساسة المتأثرة بقضية
الخدمات الصحية، المصادر، : أمثلة(

 )المعلومات، المحاآم الخ
نظامية أو الثقافية آيف ترتبط القوانين ال 

والممارسات واألعراف المحلية أو االجتماعية 
قضايا حقوق اإلنسان؟ وهل تساعد أم /بقضية

 قضايا حقوق اإلنسان؟/تعطل قضية
هل هناك بعد للنوع االجتماعي في  

 قضايا حقوق اإلنسان؟/قضية

 

 :The Danish Institute for Human Rights. (2007). Applying a Rights-Based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society. Available online :المصدر *
http://www.humanrights.dk/files/pdf/Publikationer/applying%20a%20rights%20based%20approach.pdf.
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 تحليل القوة الميدانية: 3ورقة العمل 

يمكنك تحليل القوة الميدانية من تحديد الوضع الحالي الخاص بحقوق اإلنسان، وما تأمل في أن يكون عليه الوضع والوقوف على القوى المساعدة أو 
سة درالعمل لتحديد األوضاع الحالية والمرغوب بها باإلضافة إلى القوى الداعمة فيما يخص استخدم ورقة ا.  المعيقة لعملك في تعليم حقوق اإلنسان

 .حالتك
 

)4راجع ورقة العمل (تعليم حقوق اإلنسان   

 الوضع الحالي
 أين نحن اآلن؟

 
 :أسئلة رئيسية

 
آيف يمكن لقضايا حقوق  

اإلنسان في دراسة الحالة أن
ترتبط بالبيئة االجتماعية 

امة في العراق؟السياسية الع
هل تعالج قضايا حقوق  

اإلنسان من قبل الفاعلين 
مثل منظمات (اآلخرين 

المجتمع المدني أو 
 ؟)المنظمات غير الحكومية

 

 الوضع المرغوب به
 أين نريد أن نكون؟

 
 :أسئلة رئيسية

ما الذي سيتغير لدى  
 أصحاب الحقوق؟

 آيف سيعرفون حقوقهم؟ 
آيف سيتم تمكينهم للمطالبة  

 قهم؟بحقو
آيف يمكن رفع مستوى  

مساءلة المكلفين بالواجبات؟
 

 القوى المعيقة

 القوى الداعمة

3 
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 عملك في تعليم حقوق اإلنسان لمعالجة دراسة الحالة: 4ورقة العمل 

 
 .لمعالجة القضايا الموصوفة في دراسة الحالةاستخدم ورقة العمل هذه في تحديد عمل تعليم حقوق اإلنسان الذي تقوم به أو الذي تأمل بان تقوم به 

 
في عمل تعليم حقوق اإلنسان الذي تقوم به والمتعلق 
 بدراسة الحالة التي تخصك

 دراسة الحالة الخاصة بك

 
 :عمل تعليم حقوق اإلنسان

ما هي أنواع نشاطات تعليم حقوق اإلنسان التي 
قضايا حقوق اإلنسان في /تساعد على معالجة قضية

  الحالة لديك؟دراسة
صف الجمهور المستهدف بدراسة الحالة  

 الخاصة بك
نشاطات تعليم /صف الغاية واألهداف من برامج 

 حقوق اإلنسان الخاصة بك
صف بعضا من نشاطاتك التي قمت بها أو التي  

 تخطط لها
 
 

 

4 
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في عمل تعليم حقوق اإلنسان الذي تقوم به والمتعلق 
 بدراسة الحالة التي تخصك

 دراسة الحالة الخاصة بك

 
 :التغير المتوقع في المعارف والمهارات والمواقف

لمكتسبة ما هي المعارف والمهارات والمواقف ا 
لدى الجمهور المستهدف لديك فيما يخص 

قضايا حقوق اإلنسان في دراسة الحالة الخاصة 
 بك؟

 حقوق اإلنسان التي تعالجها معارفصف نوع  
 .في دراسة الحالة

 التي تساعد جمهورك المهاراتصف  
المستهدف على تطوير قضايا ذات صلة بحقوق 

 .اإلنسان تتضمنها دراسة الحالة لديك
 جمهورك مواقفيمكنك تشكيل صف آيف  

المستهدف حول قضايا حقوق اإلنسان المثارة 
 في دراسة الحالة
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في عمل تعليم حقوق اإلنسان الذي تقوم به والمتعلق 
 بدراسة الحالة التي تخصك

 دراسة الحالة الخاصة بك

 
 :مبادئ حقوق اإلنسان

بمعالجة مبادئ حقوق ) أو سوف تقوم(آيف تقوم 
 اإلنسان في عملك الخاص بتعليم حقوق اإلنسان؟

 

 
 :المنهجية التشارآية

 المنهجية التشارآية؟) أو ستستخدم(آيف تستخدم 
 :أمثلة
 آيف تستخلص خبرات المشارآين؟ 
آيف تمّكن المشارآين من أن يتعلموا أآثر  

 وينفذوا ما تعلموه بشكل عملي؟
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 تحليل أصحاب المصلحة: 5ورقة العمل 

 
 

أي الذين لم (ال تقتصر عملية تحليل أصحاب المصلحة على تمكينك من الوقوف على أصحاب الحقوق 
 الحالة لديك، بل أيضا دراسةفي ) الدولة بشكل رئيسي(والمكلفين بالواجبات ) يحصلوا على حقوقهم بعد

 .تمكنك من تحديد غيرهم من الفاعلين ممن يمكنهم التأثير على عملك في تعليم حقوق اإلنسان

فلو آان لدينا برنامج لتعليم حقوق اإلنسان معني بشكل أساسي بتعزيز حقوق المرأة فإنه سيعالج بطبيعة 
قوق النساء المعنفات بسبب النوع االجتماعي، لكن أصحاب المصلحة الذين يجب معالجتهم أيضا الحال ح

يشملون الرجال المعنِّفين للنساء والشرطة المستجيبين الستغاثة النساء المعنَّفات وصناع السياسات في 
.  ى النوع االجتماعيالحكومة الذين يعملون على تطوير وتنفيذ السياسات الخاصة بتخفيف العنف القائم عل

ويمكن لمثل هذا البرنامج أن يضم آافة األطراف المذآورة سابقا بل أيضا قد يضم صحاب مصلحة 
 .آخرين

 ستعمل معهم، وفيما يخص آيف تعمل معهم و منيمكنك من خالل تحليل أصحاب المصلحة تحديد 
 : نفسك األسئلة التاليةأصحاب المصلحة الرئيسيين في عملك المتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، سل

قضايا حقوق اإلنسان في دراسة الحالة / التي يبديها أصحاب العالقة في قضيةاالهتماماتما هي  •
 الخاصة بك؟  وآيف يمكن لهؤالء أن يرغبوا في التعاون معك أو التعلم منك؟

قوق قضايا ح/ التي يحظى بها أصحاب العالقة في التأثير على قضيةاألهمية/التأثيرما نوع  •
أو ) قد يصيغون سياسات تحمي حقوق اإلنسان: مثال(اإلنسان؟ يمكن أن يكون التغيير إيجابيا 

 )آأن يرتكبون انتهاآات بحقوق اإلنسان(سلبية 
 القائمة بين المنظمة وأصحاب المصلحة المختلفين؟  ما هي العالقات القائمة بين العالقاتما هي  •

 بعضهم البعض؟
  

 في الصفحة التالية لتحديد مختلف أصحاب المصلحة المشترآين في دراسة استخدم الجدول الموجود
 .الحالة التي تخصك

 
 
 

5 
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 )تابع(تحليل أصحاب المصلحة : 5ورقة العمل 
 

 .استخدام الجدول التالي لتصنيف أصحاب المصلحة الذين يشكلون جزءا من دراسة الحالة لديك
 

  

  

 

 
 تأثير مرتفع

 أهمية آبيرة

 تأثير متدني

 أهمية دنيا
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 النزاع: 6ورقة العمل 

 
 الحالة الخاصة بك؟  ولغايات تبسيط األمور، يمكننا أن نضع عنوانين دراسة ورقة العمل التالية لدراسة مختلف أنواع النزاع وآيفية معالجتها في استخدم

 .النزاعات الناشئة عن عملك في تعليم حقوق اإلنسان) 2أشكال النزاع القائمة حاليا في البيئة الخارجية، و) 1: ألنواع النزاع

 استراتيجيات ممكنة للتعامل مع النزاع في دراسة الحالة لديك لنزاعنوع ا
 

النزاعات القائمة  )1
والموجودة في 
 البيئة الخارجية
 

  

 
النزاعات الناشئة  )2

عن عملك في 
تعليم حقوق 

 اإلنسان

  

 

6 
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 أدوار النوع االجتماعي في المجتمع: 7ورقة العمل 

سوف تستخدم عنصرين . ساسيين يستخدمان في مساعدتك على تحديد أدوار النوع االجتماعي في المجتمع عنصرين أتوزيع المصادر و المشارآةتعتبر 
 .اثنين للوقوف على أدوار النوع االجتماعي في العراق

 
مة على النوع االجتماعي في انظر في آيفية تعريف األدوار القائ.   حسب النوع االجتماعيالمشارآةقم بتعبئة الجدول التالي حول أدوار النوع االجتماعي و 

ثم قم بدراسة الدور الذي يمكن أن تمثلها األدوار القائمة على .   على المستوى الوطني وعلى مستو ى المجتمعات المحلية واألسر-العراق على مختلف المستويات
 المختلفة؟  من هم المشارآون ومن يصنع القرارات؟  تهذه المستويامن يتمتع بالنفوذ في .   الحالة لديكدراسةالنوع االجتماعي في فهم قضايا حقوق اإلنسان في 

 .هناك أمثلة لك عن آل مستوى
 

آيف يمكن لهذه األدوار القائمة على النوع االجتماعي  آيفية تعريف أدوار النوع االجتماعي في العراق؟ المشارآة
 أن تساعدك على فهم دراسة الحالة لديك بشكل أآبر؟

نساء والرجال في مواقع تمثيل وأدوار ال
 :النفوذ في المجتمع

 
 
 
 
 

صنع القرارات على المستوى الوطني أو  •
 )آالحكومة مثال(اإلقليمي أو المناطق 

 
 
 
 
 
 
 

تشكل النساء أقلية في البرلمان وتأثيرها : مثال •
 ضعيف في تعزيز حقوق المرأة

 

 
آيف تقوم هذه األدوار القائمة على النوع االجتماعي 

 :بـ
 
تك على فهم قضايا حقوق اإلنسان ذات مساعد .2

 الصلة؟
 
تمكينك من تحديد النواحي الحالية في عدم التكافؤ  .3

 بين الرجل والمرأة وسبل التعامل معها؟
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آيف يمكن لهذه األدوار القائمة على النوع االجتماعي  آيفية تعريف أدوار النوع االجتماعي في العراق؟ المشارآة
 أن تساعدك على فهم دراسة الحالة لديك بشكل أآبر؟

صنع القرارات على مستوى المجتمع  •
 المحلي

 
 

أن يكون تمثيل المرأة ضعيف في صنع : مثال •
 القرارات على مستوى المجتمع المحلي

 
 

 

 ت على مستوى األسرةصنع القرارا •
 

أن تتحمل المرأة المسئولية الرئيسية في أدوار : مثال •
 وغالبا اإلنتاج في حين يكافأ الرجل بأدوار اإلنجاب

 .ما يسيطر على الوضع المالي للعائلة
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 )تابع(النوع االجتماعي : 7ورقة العمل 
 
 

انظر في أدوار النوع االجتماعي وآيفية تعريفها في مجتمعك فيما يخص مختلف .  تقسيم المواردمة و قم بتعبئة الجدول التالي حول أدوار النوع االجتماعي القائ
ثم انظر في الدور الذي )  وآل ذلك أمثلة من بين أشياء آثيرة أخرى(أنواع المصادر مثل ملكية األراضي والحصول على العدالة والخدمات الصحية والمعلومات 

من لديه السلطة على هذه الموارد؟  يوجد أمثلة .  ار القائمة على النوع االجتماعي في فهم قضايا حقوق اإلنسان في الحالة الدراسية لديكيمكن أن تمثله هذه األدو
 .لك عن آل مورد من هذه الموارد

 
فهم أفضل آيف يمكن لهذه األدوار أن تساعدك على  آيف يمكن تعريف أدوار النوع االجتماعي في العراق؟ تقسيم الموارد

 لدراسة الحالة لديك؟
القدرة على امتالك األصول، والحصول على 

 المصادر وممارسة السيطرة عليها
 

 ملكية األراضي •

 
ال تعطى المرأة عادة  حق تملك األراضي بل : مثال •

 هذا الحق مقتصر على الزوج
 
 

 
 :آيف يمكن ألدوار النوع االجتماعي أن

 ذات تساعدك في فهم قضايا حقوق اإلنسان .2
 العالقة؟

تمكنك من تحديد نقاط عدم التكافؤ في النوع  .3
 االجتماعي والسبل الممكنة لمعالجتها؟
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فهم أفضل آيف يمكن لهذه األدوار أن تساعدك على  آيف يمكن تعريف أدوار النوع االجتماعي في العراق؟ تقسيم الموارد
 لدراسة الحالة لديك؟

 الحصول على العدالة •
 
 
 
 

أن ال ترى الدولة في العنف القائم على النوع : مثال •
االجتماعي مثل االغتصاب على أنه انتهاك لحقوق 
اإلنسان، وأن تقبل بعض الثقافات العنف األسري 

 المرأةضد 
 

 

في األنظمة األبوية، تحرم المرأة من حق : مثال • الخدمات الصحية •
 صنع القرار فيما يتعلق بالناحية الجنسية واإلنجاب
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 مناهج تعليم حقوق اإلنسان: 8ورقة العمل 

 
اسة لتعليم حقوق اإلنسان يمكن أن تالئم در) أو أية مناهج(استخدم ورقة العمل هذه في النظر بأي منهج 

 .الحالة لديك

آنت قد حددت غايتك وأهدافك ونشاطاتك الخاصة بتعليمك لحقوق اإلنسان .  4عد إلى ورقة العمل 
مناهج تعليم "وحيث أنك قمت بنشاط حول .  لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان الناشئة في دراسة الحالة لديك

  الحالة لديك؟لدراسة، ما هو منهج حقوق اإلنسان األآثر مالءمة "حقوق اإلنسان

 منهجك
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  ما مجموعة لدى التضرر قابليات لتقييم الالزمة المعلومات : 9 رقم الرسم

ق تم اقتباس الرسم من دليل حماية المدافعين عن حقو.  استخدم ورقة العمل هذه لتقييم مستوى المخاطر الذي يجب عليك أن تتعامل معه بصفتك معلما لحقوق اإلنسان أو مدافعا عنها
 .اإلنسان

 العناصر الجغرافية والمادية والتقنية
 منظمتك
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 العناصر المرتبطة بالنزاع

 

 
 
 

 منظمتك
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 العناصر المرتبطة بالنظام القانوني والسياسي

 
منظمتك
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 إدارة المعلومات

 
 منظمتك
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 تنظيميةالعناصر االجتماعية وال

 

 منظمتك



 

98 
الثانية العمل ورشة: العراق في االنسان حقوق تعليم تعزيز   © 2008 Equitas 

 
 

 )مجموعة/ أفراد(العناصر النفسية 
 

 منظمتك
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 موارد العمل

 
 منظمتك
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 الصلة بوسائل اإلعالم واجهات المحلية والعالمية
 

 منظمتك
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 النشاطات تطوير  :10 رقم الرسم

 
عملية من ، فقد تمثل فهم أآويتاس لتعليم حقوق اإلنسان في أنه 4الورقة المرجعية ي آما سبق وأشير ف

 .التحول االجتماعي تبدأ بالفرد وتتفرع لتنتشر فتشمل المجتمع آله

ويشمل تعليم .  التغيير االجتماعيوالنتيجة هي .  التمكين لتعليم حقوق اإلنسان في الهدف النهائيويتمثل 
وفي نهاية .  اف مبادئ حقوق اإلنسان وأدواتها وتعزيز االنطباع النقدي واالستقصاءحقوق اإلنسان استكش

المطاف يكون تعليم حقوق اإلنسان مصدر إلهام للناس في تحكمهم بزمام أمورهم وحياتهم والقرارات التي 
 .تؤثر على حياتهم

مهارات التي يمكن أن يستخدم تعليم حقوق اإلنسان آوسيلة لمساعدة الناس على تطوير المعارف وال
أما فكرة التمكين من حيث أنها الهدف األساسي لتعليم فعال . تساعدهم في إحقاق حقوقهم بشكل آامل

 وتحديدا بناء لمحتوى تعليم حقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان، فإنها تجمع العديد من الخصائص المحددة 
 :قفالمعارف وتطوير المهارات وانطباعات وتوضيحات للقيم والموا

 
معرفة مدى حماية الدستور لحقوق اإلنسان :  حول حقوق اإلنسان، مثالتعزيز المعارف •

 .باإلضافة إلى وثائق العصر الحاضر من إعالنات واتفاقيات ومواثيق
وضع عالمة االستفهام على :  لوضعهم الحياتي، مثالتطوير فهم نقديتمكين المواطنين من  •

 . من التمتع الكامل بحقوقه وحريتهالحدود والهياآل التي تمنع المواطن
 حيث يقوم المواطنون بالتعبير عن انطباعاتهم حول توضيح القيمتقديم المساعدة في عملية  •

 .القيم من قبيل العدل والمساواة والعدالة
 .تعليم التسامح ألبناء المجموعات العرقية والوطنية:  مثلتغيرات في المواقفإحداث  •
مساعدة المواطنين في التعرف على أشكال الصراع التي يعاني :  مثلمواقف التضامنتعزيز  •

منها اآلخرون داخل البالد وخارجها على اعتبار أنهم إخوان لنا في اإلنسانية والسعي بتلبية 
 .احتياجاتهم والرد على انتهاآات حقوق اإلنسان

أن : مثال. يمكن أن يؤدي إلى عمل يعكس احترام الناس لبعضهم البعض تغيير سلوآيإحداث  •
يخلو سلوك المواطنين من أي نوع من أنواع اإلساءة ضد النساء وأن يتعامل الموظفون 

 .الحكوميون باحترام مع المواطنين وذلك باحترام حقوق اإلنسان للجميع
 :المصدر

Claude, R. P. Methodologies for Human Rights Education. Available online: 
http://www.pdhre.org/materials/methodologies.html. 
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 )تابع(نشاطات تعليم حقوق اإلنسان :  10ورقة العمل 

 والنوع االجتماعي، والنزاع، اآلن وبعد أن درست أصحاب المصلحة،.   طلب منك وصف الغاية واألهداف من عملك في تعليم حقوق اإلنسان4ورقة العمل في 
 غيرك من المشارآين في ورشة العمل، فقد ترغب بإعادة معومناهج تعليم حقوق اإلنسان والمخاطر في عملك، وبعد أن أتيح لك المجال لمناقشة دراسة الحالة 

ديدة لتعليم حقوق اإلنسان للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان النظر في الغاية واألهداف أو قد ترغب بإجراء بعض التعديالت عليها، وربما أيضا حددت نشاطات ج
 . هذه في تسجيل هذه األفكارورقة العملاستخدم .  في دراسة الحالة
:في دراسة الحالة لديك حقوق اإلنسانممكّون نعليك

 
 مراجعة أو تعديل الغاية

 

 

 
 :مراجعة أو تعديل األهداف
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:في دراسة الحالة لديك حقوق اإلنسانممكّون نعليك
 

 :النشاطات
 :اليةفّكر في األسئلة الت

هل النشاطات مالئمة للجمهور  •
 المستهدف؟

هل تعكس النشاطات مبادئ  •
 المنهج القائم على الحقوق؟

هل تعالج النشاطات النوع  •
 االجتماعي؟

هل يمكن لهذه النشاطات أن  •
 .تنجز األهداف

آيف يمكن للنشاطات أن تحدث  •
تغيرات في المعارف والمهارات 

 والمواقف بين المشارآين؟
 
 

تقدم شيئا أصيال جديدا ال تنس أن 
سواء عند وضع أفكار جديدة أو عند 

 .تبني أفكار قديمة
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  التغير االجتماعي تحديد: 11ورقة العمل 
 _________________ :الجمهور المستهدف

 

 مستويات التغيير المواقف؟ما هي التغيرات التي حدثت في المعارف والمهارات و: نشاطاتنا المحلية الخاصة بحقوق اإلنسان

 الوعي

 ما نوع الوعي الذي نتج عن نشاطك؟

 آيف تغير الناس؟

العمل

التي تنتج عن ) آالممارسات أو السياسات(ما هي أنماط األعمال 
 نشاطك؟

 المستوى الفردي

 

 مستوى المجتمع المحلي

 

 على مستوى المجتمع الكلي
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 المؤشرات: 12ورقة العمل 

الفرد والمجتمع المحلي  (نتيجة واحدة من آل مستوىاختر .   السابقةورقة العمل هذا لتحديد المؤشرات المرتبطة بالنتائج التي حددتها في  الواجباتدفتراستخدم 
 .وحدد مؤشرات محددة لكل مستوى وأيضا حدد الطرق التي يمكن بها تقييم آل نتيجة منها) والمجتمع الكلي

 ___________________________:الجمهور المستهدف

 أساليب للتقييمالمؤشراتالنتائجمستوى التغيير

 الفرد

 

 المجتمع المحلي

 

 المجتمع الكلي
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  المالحق-القسم الثالث
 

 اإلطار العام الُمنّقح لبرنامج مينا 1الملحق 

 استخدام المنهج التشارآي في التعلم *2الملحق 

  خطوةاستخدام اللولب التعلمي خطوًة 3الملحق 

 تعريفات حقوق اإلنسان 4الملحق 

 مبادئ حقوق اإلنسان 5الملحق 

 مقدمة في نظام األمم المتحدة لمعاهدات حقوق اإلنسان 6الملحق 

 تعريفات تعليم حقوق اإلنسان 7الملحق 

 المنهج القائم على الحقوق 8الملحق 

  حول النساء والسالم واألمن1325قرار مجلس األمن  9الملحق 

 إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان 10 الملحق
 

 

 

تم إرفاقها في دليل ورشة العمل األولى* 
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 ) افريقيا وشمالالشرق األوسط  ( MENAاطار عمل برنامج : 1 الملحق

 

غايةال
قضايا النوع بما في ذلك االحترام المتزايد لحقوق االنسان 

 وإحراز التقدم في مواضيع الديمقراطية ،)الجندرة( االجتماعي 
والحكم الرشيد وتقليص النزاعات بهدف استيعاب ثقافة حقوق 

.االنسان في الشرق األوسط وشمال افريقيا 

األثر
)األمدنجاز طويل اال( 

ثقافة ستيعاب الللممارسة الفاعلة على  تمكين المجتمع المدني 
حقوق االنسان بحيث تفي الحكومات بالتزاماتها المتمثلة باحترام 

. لهاوالترويج قضايا حقوق االنسان وحماية  

نواتجلا
( )نجاز متوسط األمد ا
  استخدام اطار حقوق االنسان لتحليل تناول – 1

  في والقضايا والمواقف لدى دول المشارآين       
 النوع في  العدالة فهوم بما في ذلك م،المنطقة بشكل عام      

 ) الجندرة ( االجتماعي        
ارات لتصميم  االستخدام الفاعل للمعرفة والمه– 2

 المنظمات  لدىوتنفيذ مبادرات حقوق االنسان      
والمجتمعات والحكومات مع بذل جهد اضافي      

 ويجب األخذ بعين االعتبار .العراقفي دولة       
 ) الجندرة (  العدالة في النوع االجتماعي فهومم     

 باإلضافة الى آفاءة،مج فاعلة وذات ا ادارة بر– 3
  .االنجازاتتحقيق       

 هدفال
ن قدرات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال افريقيا يتمك

امج حقوق االنسان بما في ذلك منظور العدالة لتولي مسؤولية بر
 .)الجندرة (  في النوع االجتماعي
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 السنة األولى 
2006 – 

2007  

السنة الثانية و 
 – 2007الثالثة 

2009    

Equitas 
support 
throughout 

 

 
 
 

 الورشة االقليمية الثانية لتدريب المدربين 
  2008شتاء 

للتقييم والتخطيطجلسات   
  والثانيةولى األ
2008 وابريل 2007سبتمبر   

ورشة األولى للمنظماتال
 غير الحكومية العراقية

2007مارس   

الورشة الثانية للمنظمات
 غير الحكومية العراقية

2008مارس   

 ورشات تدريبيه محليه
1نشاط   

2007 نوفمبر –مايو   

 ورشات تدريبيه محليه
2نشاط   

2008 نوفمبر –مايو   

دعم متواصل 
 من اآويتاس

التقييم الختامي االقليمي
  2008ديسمبر 

 جلسة التخطيط االقليمية
2006 - 20 – 16 سبتمبر –عمان   

 
 
 

 
 
 

ة االقليمية األولى لتدريب المدربين شالور  
2007فبراير   

ن الورشة االقليمية الثالثة لتدريب المدربي  
) نوفمبر  ( 2008خريف   

 التشبييك
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 استخدام المقاربة التشارآية في التعلم: 2الملحق 
ويكون الترآيز .  صميم المنهاج في ورشة العمل هذه على مبادئ تعلم البالغين للخبراتيعتمد نموذج ت

ويعتبر االستمرار في إعطاء االنطباعات .  هنا على التطبيق العملي وعلى تطوير استراتيجيات للعمل
 .والتقييم أمرا مهما في عملية التعلم هذه

 

 االعتقادات الكامنة
 :ة عندمايكون تعلم الناس أآثر فعالي

 يتم تقدير قدراتهم ومعارفهم •
 .يكونون قادرين على مشارآة وتحليل خبراتهم في بيئة جماعية آمنة •
 .يكونون مشارآين فاعلين في عملية التعلم •

 

)البرنامج وورشة العمل والنشاط(بعض االفتراضات حول حادثة التعلم   
األعمال أو البرنامج اإلطار  ويقدم لهم جدول –يأتي القدر األآبر للمحتوى من المشارآين  •

 .الالزم لتحديد هذا المحتوى
 يحضر المشارآون تحليالت وخبرات إلى البرنامج •
 سيقوم المشارآون باالضطالع بمسئولية تعلمهم وتفاعلهم مع المشارآين اآلخرين •
 سيشارك آل شخص بشكل آامل في الجلسات •
 .يجياتسيكون هنالك مراعاة لالختالفات في المقاربات واالسترات •

 

 بعض االفتراضات الخاصة بنا نحن آمعلمين
 .معرفتنا أقل من معرفة المشارآين في البرامج حول سياقهم االجتماعي الخاص بهم •
هو أمر تشكل من خالل المعارف المحددة التي نتمتع بها وآذلك الخبرات : من نحن •

 .ووجهات النظر
م التشارآي وسنساهم بها بالشكل إننا نحضر المعرفة النظرية والعملية الخاصة بالتعلي •

 .المناسب
 

:نموذج تصميم المنهاج    
والمستخدم من قبل أآويتاس في تخطيط برامجنا )  في الصفحة التالية1الشكل " (النموذج اللولبي"يعمل 

 :الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان على إدخال ما نعرفه عن تعليم البالغين الفاعل  ويقترح هذا النموذج
وبهذا فإن المقاربة المتبعة ترتكز على المتعلم، وعلى .  م يبدأ بخبرات ومعارف المشارآينأن التعل .1

 .أهداف تعزيز احترام الذات لدى المتعلم ورفع ثقته بنفسه وتطوير مفهوم ذاتي ايجابي واقعي
نماط بعد أن يكون المشترآون قد تبادلوا الخبرات فيما بينهم، يقومون بتحليل الخبرات ويبحثون عن أ .2

 )ما هي النقاط المشترآة؟ وما هي األنماط؟: أي(
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تدعيم المعارف والخبرات الخاصة بالمشارآين وتقديم المعلومات الجديدة والنظريات من قبل  .3
 .الخبراء وإضافتها أو ابتداع األفكار الجديدة بصورة جماعية

جديدة وتطوير ويحتاجون إلى ممارسة مهارات .  يحتاج المشارآون إلى ممارسة ما تعلموه .4
 .استراتيجيات لخطط العمل

بتطبيق ما تعلموه على ) عادة عند عودتهم إلى منظماتهن وعمله اليومي(بعد ذلك، يقوم المشارآون  .5
 .أرض الواقع

 
يتم بناء االنطباعات والتقييم في تصميم البرنامج ويتم تنفيضها بكل منتظم طيلة فترة البرنامج ال في 

 .نهايته فحسب
 

، 2الشكل " (نموذج الخبراء"نموذج اللولبي عن األنماط األآثر تقليدية من النماذج التعليمية مثل يختلف ال
بأنه يقدر المعارف والخبرات التي يتمتع بها المشارآون بدال من االعتماد بشكل اساسي ) الصفحة التالية

آما .  ل في نموذج الخبراءعلى معارف المعلم أو الخبير في نقل المعلومات إلى المشارآين آما هو الحا
يرآز النموذج اللولبي أيضا على العمل المؤدي إلى التغيير آنتيحة لتغير حاصل في مدارك المشارك في 

 .حين أن نموذج الخبراء يرآز على استبقاء المشارآين على وضعهم الراهن
 

 1 الشكل –النموذج اللولبي 
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 2 الشكل –نموذج الخبراء

 
 
 
 
 
 

 :الخبير
يبدأ التعّلم مع الخبراء الذين 

ينظر إليهم المشارآون 
 .آنماذج ُيحتذى بها

 :األبحاث
كتشف الباحثون ي

المعلومات والنظريات 
الضرورية لضمان 
المشارآين .نجاح

 :التطبيق
النماذج توضح للمشارآين 

آيفية تطبيق المعلومات 
: مالحظة(لضمان النجاح 

النجاح يعني االلتزام        

 :نظام التعّلم
يمتلك المعّلمون المعلومات  

الضرورية لنجاح المشارآين 
ظة( ّلال ل ال د

1 

2      4  

 
3 
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 استخدام النموذج اللولبي للتعلم خطوة خطوة: 3 الملحق
 :ترجمة عن المصدر التالي

Educating for Changing Unions (2002). 
 
 

 ابدأ بتجربة المشارآين: 1الخطوة 
 

  أسئلة يجب أن تفكر بها-التعلم من قصص نجاحنا
 منظور حقوق  ما مدى معرفة الناس عن معالجة القضية منماذا يعرف الناس عن الموضوع؟ • 

 اإلنسان؟
 هذا التباين؟  مراعاةما تنوع الخبرة التي يتمتع بها المشارآون، وآيف سنستطيع • 
 ما هي الخبرة التي سيتم التشارك بها هنا ولماذا؟ • 
 ما هي االسئله التي سوف نسأل؟ • 
 ماذا سنحتاج لمناقشته المجموعة بأآملها؟ • 
  يتم عرضها؟ آيف سنستطيع تنظيم المعلومات التي• 
 هل سيكون للنقاش تأثير عاطفي؟• 

 
  األشياء التي يجب تجنبها-التعلم من أخطائنا

 الحصول على قدر آبير من البيانات أآثر من المطلوب •
 آثرة األلواح القالبة غير المنظمة •
 غياب الترآيز في النقاش •

 
 البحث عن األنماط: 2الخطوة 

 
  تفكر بها أسئلة يجب أن-التعلم من قصص نجاحنا

 ؟تهارؤيللناس آيف يمكن تنظيم األنماط بشكل منظور بحيث يمكن  •
 األنماط التي يالحظها الناس؟/األفكارما هي  •
 : التي تقود إلى األنماط؟ مثالاألسئلةما  •

o األفكار التي تراها؟/ما األنماط 
o ماذا تقترح بالنسبة لها؟ 
o من أيضا مر بنفس التجربة؟ من الذي آان تفاعله مختلفا؟ 

 عن رأيه؟ يعبرآل واحد  ما العملية التي سوف نستخدمها للتأآد من أن •
 

  األشياء التي يجب تجنبها-التعلم من أخطائنا
 آبح االختالفات عند الترآيز على األنماط •
 محاولة التعمق في آل شيء •
 أن نضع شخصا ما في موقف محرج •
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 إعادة نقاشات المجموعة الصغيرة في المجموعة العامة •
 

 إضافة معلومات جديدة ونظرية: 3ة الخطو
 

  أسئلة يجب أن تفكر بها-التعلم من قصص نجاحنا
 ما أفضل وقت يمكن فيه إضافة المعلومات؟ •
 آيف يمكننا ربط المعلومات الجديدة بما يعرفه الناس؟ •
 آيف يمكن إضافة المعلومات بطريقة إبداعية؟ •
 آيف يمكن إظهار النقاط الرئيسية؟ •
 نتباه على نقطة واحدة في آل مرة؟آيف يمكن ترآيز اال •
 المشارآين فيها؟الشراك  آيف يمكننا عمل عروض تفاعلية •
 هل هناك أمثلة عن المواد المنظورة التي يمكن أن تساعد الناس على التذآر؟ •
 السياق؟مع تالئم طريقة العرض تهل  •
لتي طلعت لها آيف يمكننا خلق الوعي لدى الناس حول المعلومات الجديدة ولنظرية الجديدة ا •

 المجموعة؟
  األشياء التي يجب تجنبها-التعلم من أخطائنا

 إعطاء الكثير من المعلومات للناس •
 القراءة من المالحظات المدونة •
 مناقشة الناس خالل العرض •
 تسليم عدد أآثر من المطلوب من األوراق •
 استخدام جمل معقدة وطويلة وآلمات صعبة •
 الكثير من النصوص بPowerpoint عروض الشرائح إثقال •

 
 ممارسة استراتيجيات جديدة وخطة عمل: 4الخطوة 

 
  أسئلة يجب أن تفكر بها-التعلم من قصص نجاحنا

 ؟ المشارآة في التدريبالخاصة بالمنظمات ألهدافا آيف تالئم االستراتيجيات •
 من هم الفاعلون الرئيسيون الذين سيقدمون المساعدة في تنفيذ االستراتيجيات؟ •
 كن للناس تطبيق ما تعلموه؟آيف يم •
 ما األعمال القابلة للتطبيق وما هي األفعال التي تحتاج إلى دعم الناس؟ •
 ما هي العقبات الماثلة أمام المشارآة في العمل؟ •

 
  األشياء التي يجب تجنبها-التعلم من أخطائنا

 محاولة التخطيط لشيء في وقت قصير للغاية •
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 ارسة المهارات الجديدةضيق الوقت لمراجعة ما تم تعلمه ومم •
 تكرار التدريب الذي فعله اآلخرون دون إحداث تعديل في السياق الخاص بالحاجات المحددة •

 )بمعنى آخر، قيام الناس بالتخطيط  للتدريب الخاص بهم بنسخ معظمه عن تدريب آخر(
 

 التطبيق في العمل: 5الخطوة 
 

ن فور انتهاء نشاطك المحلي الخاص بحقوق إلنسان تتصل هذه الخطوة بما يفعله المشارآون أو المتعلمو
 .وهذه النقاط أدناه تعكس ما يمكن أن يفعله معلم حقوق اإلنسان من حيث المتابعة والتقييم. معهم

 
  أسئلة يجب أن تفكر بها-التعلم من قصص نجاحنا

 ؟ عمليا تعلموه يطبقون ما  سوف  في التدريبآيف سنعرف أن المشارآين•  •
؟ هل يمكننا وصف التغييرات على صعيد الفرد والمجتمع ، ألعمالهمتغير نتيجة ما الذي سي

 ؟ األوسعوالتنظيم والمستويات االجتماعية 
 ما القدرات التي لدينا في توفير الدعم؟ ما هو نوع الدعم وآيف سيكون؟  •
  للتقييم، وهل آان المشارآون على علم به منذ البداية؟ إستراتيجيتناما  •
 لتقييمنا أثر على برامجنا المستقبلية؟آيف سيكون  •

 
  األشياء التي يجب تجنبها-التعلم من أخطائنا

 انعدام التخطيط لعملية المتابعة أو التقييم •
 إجراء تقييم أآثر مما هو مطلوب •
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 تعريفات خاصة بحقوق اإلنسان: 4الملحق 
 

 والدته ال لشيء سوى التي يكتسبها آل إنسان منذ.... الحقوق والحريات حقوق اإلنسان هي" .1
وهي ليست مزايا يجب أن يمنحها أحد ألحد، آما أنها تنطبق بالتساوي على آل إنسا .  ألنه إنسان

والوضع ) االنتماء القومي(دون النظر في اعتبارات العمر والجنس والعرق واألصل اإلثني 
رغم أنها يمكن (آان وألنها حقوق، فال يمكن للحكومة أن تنتزعها من أي .  المادي واالجتماعي

 )."أن تكون محدودة وأحيانا يمكن أن تعّلق خالل حاالت الطوارئ
 

من المهم تذآر أن هذه الحقوق تخص آل فرد وهذا يعني وجود مسئولية على عاتق الناس 
آما أن هذه الحقوق ال تستبدل القوانين السارية وبذلك .  الحترام حقوق اإلنسان الخاصة بالغير

فعلى سبيل المثال، لي الحق اإلنساني في أن أتبع .  س احترام هذه القوانين أيضايجب على النا
عاداتي وتقاليدي لكن ذلك ال يعني أنه يمكنني أن افعل ما أشاء عند ممارسة هذا الحق، أي يجب 

 "أن أتأآد تماما أن إتباعي لتقاليدي ال تشكل تعديا وانتهاآا لحقوق اآلخرين
 

 :اقتباس مترجم عن
Building a Culture of Human Rights Workshop Manual,  

South African Human Rights Commission 
British Council and Humanitas Educational  

 

 
مفهومة لدى الجميع على أنها الحقوق الراسخة في النفس البشرية، ويقر مفهوم حقوق اإلنسان " .2

في التمتع بحقوقه اإلنسانية ذآرا آان أم أنثى دون حقوق اإلنسان بأن لكل فرد من البشر الحق 
تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من اآلراء 

أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو الوضع الخاص بالمولد وغير ذلك من أحوال 
 \.شخصية

 
 إجراء أيقوق اإلنسان الذي يحمي األفراد والجماعات إزاء  يضمنها قانون حوحقوق اإلنسان

 "يتدخل بالحريات الرئيسية والكرامة اإلنسانية
 

 :اقتباس مترجم عن
Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, OHCHR,  

UN Staff College Project 1999 p. 3 
 

حول طبيعة العدالة، فال ينبثق من أي  ينبثق من الفكر اإلنساني الحديث مفهوم حقوق اإلنسان" .3
وآما يقول جاك دونيللي، يمكن .  إجماع ثقافي عن ماهية القيم والحاجات أو الرغبات البشرية

 :الوصول إلى أفضل تفسير لمفهوم حقوق اإلنسان باللجوء إلى النظرية البنائية
 

ن وفقا إلحدى تهدف حقوق اإلنسان إلى تأسيس وضمان الظروف المواتية لتطوير اإلنسا
التي تفسر طبيعة الشخص والتي بذلك تؤدي إلى ] المحددة[النظريات األخالقية الضمنية 
وترى النظرية البنائية أن تطور بعض المفاهيم أو .... نشوء ذلك النوع من األشخاص
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القوائم المدرجة لحقوق اإلنسان هي نتيجة للتفاعالت المتبادلة بين المفاهيم األخالقية من 
 والظروف المعيشية المادية من جهة أخرى التي يتوسط بينها المؤسسات االجتماعية جهة

 .آالحقوق
 

 بشكل خاص صبغة تمتاز بها المجتمعات اللبرالية أو حقوق اإلنسان تميل ألن تكون
 .....الديمقراطية أو آليهما

 
 .... باإلنسان بصفته إنسانا ال ألي سبب آخرتلتصق حقوق اإلنسان

 
لذلك تعبير خاص عن الكرامة اإلنسانية، وفي معظم المجتمعات، ال تتضمن نسان هي حقوق اإل

حول حقوق اإلنسان ) إن لم تكن العالمية(وهناك قليل من القواعد الثقافية .  الكرامة حقوق اإلنسان
وعندما يقوم مجتمع ما بتقديم حماية نشطة لحقوق اإلنسان في القانون وعلى .  آمفهوم ال آمحتوى

 ..."ض الواقع أيضا فسيكون انطالقة جذرية عن معظم ما ُعرف من مجتمعات بشرية أر
 

:اقتباس مترجم عن  
Rhoda Howard, Dignity, Community and Human Rights 

In Abdullahi An-Na’in (ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives 81 (1992) 
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  نمبادىء حقوق االنسا: 5 الملحق
 

ان حقوق االنسان هي استحقاقات لجميع األفراد بحيث يكون للجميع ظروف اساسية تدعم جهودهم 
ان مكتب األمم المتحدة للمفوض .  للعيش في سالم وآرامة وان يحظوا بتطوير امكانياتهم البشرية

ية تخص حقوق االنسان يمكن تعريفها على أنها ضمانات عالم": السامي لحقوق االنسان ينص على أن
أو الجماعات من افعال أو اهمال يؤثر على الكرامة األصيلة / جميع البشر، وإنها تحمي األفراد و 

".لإلنسان   
 

وتصبح حقوق االنسان فاعله عندما يتم تصنيفها آاتفاقيات ومواثيق ومعاهدات أو عندما يتم االعتراف 
. بها آقانون دولي عرفي  

 
، 1948 الذي تم تبينه في الجلسة العمومية لألمم المتحدة عام ،نسانويعتبر االعالن العالمي لحقوق اال

. على أنه األساس للدفاع عن حقوق االنسان الدولية الحديثة والترويج لها  
 

وقد تم بناء االعالن العالمي لحقوق االنسان على الفكرة المنطقية القائلة أن حقوق االنسان تعتمد على 
ان ق الحرية والمساواة اللذان ينبثقيان هذه الكرامة المتأصلة وآذلك ح. الكرامة المتأصلة في آل شخص
. عنها هي أمور ال يمكن انكارها  

 
 المبادىء األساسية لحقوق االنسان

  
ان حقوق االنسان عالمية، وهذه الحقوق هي استحقاقات لجميع الناس في أي مكان في :  العالمية– 1

  . العالم
قيات وقيم معينة مشترآة في جميع مناطق العالم والتي يجب أن تدعمها آافة وتشير العالمية الى أخال
اال أن عالمية الحقوق ال تعني انها ال يمكن أن تتغير أو انها يتم تطبيقها بنفس .  الحكومات والمجتمعات

في آلمات اعادة األولى من االعالن ان عالمية حقوق االنسان متضمنة . من جميع الناس الممارسات 
".ان جميع البشر قد ولدوا أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق ": نالعالمي لحقوق االنسا  

 
ان حقوق االنسان راسخة، وهذا يعني ان الحقوق هي ملك لكل فرد وال يمكن أن يتم : الرسوخ– 2

. م التنازل عنها قصرا أو طوعا      تانتزاعها منه سوءا   
 

ها، وهذه اشارة الى األهمية المتساوية لحقوق أتنسان ال يمكن تجزان حقوق اال:  عدم التجزيء– 3
أن جميع حقوق االنسان ذات .  االنسان سوءا آانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية

آما وال يمكن أن يتم انتزاع حق من حقوق الفرد ألن شخصا ما .  منزلة متكافئة وال يمكن ترتيبها هرميا
 .فيناوقد تم التأآيد على حق عدم التجزيء في اعالن .  اثانوياعتبره ر أن ذلك الحق أقل أهمية أو قد قر

 
تكميلي لقانون حقوق الطار الالى ايشير ان حقوق االنسان متبادلة، وهذا األمر :  االعتماد المتبادل– 4

زئيا على استيفاء باقي االنسان بحيث أن استيفاء حق من حقوق االنسان يعتمد اعتمادا آامال أو ج
وعلى سبيل المثال، فان استيفاء حق الصحة قد يعتمد على استيفاء حق التنمية أو حق التعليم أو .  الحقوق

. وبالمثل، فان ضياع حق من الحقوق يسلب جزءا من باقي الحقوق.  حق الوصول الى المعلومات  
 

ئلة أن جميع البشر لهم الحق في نفس الحقوق  ان مبدأ المساواة يشير الى الفكرة القا: المساواة– 5 
.بدون تمييز  
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ان فكرة المساواة ال تعني بالضرورة أن يتم التعامل مع البشر جميعا بالمثل، بل تعني اتخاذ جميع 

. االجراءات الضرورية من أجل الترويج الى مجتمع أآثر عدال  
 

اذ أن مبدأ عدم التمييز يشتمل على فكرة .  واةان مبدأ عدم التمييز متمم لمفهوم المسا:  عدم التمييز– 6
ان التمييز المبنى .  أن الناس يجب أال يتعرضوا للمعاملة المختلفة على اساس معايير عشوائية أو جائرة

على اساس العرق أو اللون أو االثنية أو النوع االجتماعي أو العمر أو اللغة أو االعاقة أو التوجهات 
آلراء السياسية أو األصل االجتماعي أو الجغرافي أو الملكية أو المولد أو أي وضع  االدين أو الجنسية أو
. المعايير الدولية لحقوق االنسان هو تمييز ينتهك حقوق االنسانفي آخر مبين   

 
ان مفاهيم المشارآة والتضمين والمساءلة وحكم القانون هي نماذج اساسية عند مناقشة موضوع حقوق 

. االنسان  
 

ان آل شخص له الحق أن يشارك في الوصول الى المعلومات المتصلة : لمشارآة والتضمين ا– 7
على نية ب ان المنهجيات الم.همورفاهة األشخاص نع القرار والتي من شأنها أن تؤثر على حياصبعمليات 

طنين الحقوق تتطلب مشارآة عالية من التجمعات والمجتمع المدني واألقليات والنساء والشباب والموا
.األصليين والجماعات األخرى المحددة  

 
.  الواجبات مسئولون عن مراقبة حقوق االنسانالمكلفون بان الدول أو :  المساءلة وحكم القانون– 8

ولذا، فان عليهم االلتزام بالقواعد والمعايير القانونية المنصوص عليها في األدوات الدولية لحقوق 
لحقوق المسلوبة يحق لهم اجراء ا فان اصحاب ، ط بهموم بهذا الدور المنوإذا ما اخفقوا بالقيا.  االنسان

دعاوى قضائية من أجل الحصول على تعويض مناسب أمام محكمة مختصة أو جهة قضائية أخرى طبقا 
ويلعب األفراد ووسائل االعالم والمجتمع المدني .  للقواعد واإلجراءات التي ينص عليها القانون

. دوارا هامة في مسائلة الحكومات حول التزاماتها بالتمسك بحقوق االنسانوالمجتمع الدولي أ  
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 مقدمة في نظام األمم المتحدة الخاص بمعاهدات حقوق اإلنسان: 6لملحق 
 

 : المصدر
 

آيد شرعية االهتمام الدولي بحماية حقوق اإلنسان، يؤسس نظام األمم المتحدة الخاص بالمعاهدات بالتأ
ومن وال خالف في محدودية السيادة فيما يخص حقوق اإلنسان، ويكون اإلشراف الدولي ملزم وتكون 

وتعتبر .  الدول مسئولة أمام السلطات الدولية فيما يخص القوانين الوطنية التي تؤثر على حقوق اإلنسان
 .اد للتقييم واالهتماممعايير المعاهدات نقاط استن

شهد العقد الفائت ازديادا في عدد األطراف المصادقة على نظام المعاهدات وازداد أيضا قبول إجراءات 
فما آان في بدايته تأآيدا للبعض أصبح اآلن إعالنا عالميا لمستحقات ضحايا .  االتصال بشكل غير متوقع

دول بمحض اختيارها في مراعاة االلتزامات عدا عن ذلك، فقد اشترآت ال.  إساءة حقوق اإلنسان
والصبغة القانونية لهذه الحقوق هي التي تضعها في صلب النظام .  المتضمنة في معاهدات حقوق اإلنسان

الدولي لحماية حقوق اإلنسان حيث ينشأ عن هذه الحقوق واجبات قانونية مصاحبة لها على عاتق الدول 
 .ن االنتهاك ومعالجة مثل هذه االنتهاآاتالفاعلة بهدف حماية حقوق اإلنسان م

 الغايات
 

 :تتمثل األهداف الرئيسية لنظام المعاهدات فيما يلي

 تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان •
 الترآيز على نظام حقوق اإلنسان حول المعايير وااللتزامات •
 تشريك آافة الدول في نظام المعاهدات •
 التتفسير المعاهدات من خالل رفع التقارير واالتصا •
 تحديد نقاط االستناد من خالل التعليقات والتوصيات العامة •
توفير نتاج نهائي دقيق وعملي وذو نوعية جيدة يقّدم على شكل رصد للمالحظات الخاصة بكل  •

 دولة
 توفير منتدى للتعامل مع شكاوى األفراد وحلها •
 المستوى تشجيع عملية وطنية جادة للمراجعة واإلصالح من خالل تأسيس الشراآات على •

 الوطني
 تفعيل المعايير •
تعميم حقوق اإلنسان في نظام األمم المتحدة وحشد مجتمع األمم المتحدة للمساعدة على تنفيذ  •

  ونشر رسالة الحقوق وااللتزامات

 المعايير
 

 :يتضمن نظام معاهدات حقوق اإلنسان العديد من المعاهدات األساسية

 )1969 آانون ثاني 4دخلت حيز التنفيذ في ( العنصري اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز •
 )1976 آذار 1دخل حيز التنفيذ في (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  •
 )1976 آذار 23دخل حيز التنفيذ في (العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1981 أيلول 3دخلت حيز التنفيذ في (اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد النساء  •
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية  •
 )1987 حزيران 26دخلت حيز التنفيذ (

 )1990 أيلول 2دخلت حيز التنفيذ في (اتفاقية حقوق الطفل  •
 1دخلت حيز التنفيذ في (لمهاجرين وأفراد عائالتهم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا •

  )2003تموز 
 

 هيئات المعاهدات
ترتبط المعاهدات السبع بسبع هيئات معاهدات تتولى رصد وتنفيذ االلتزامات المفروضة في المعاهدات، 
، وتلتقي ستة منها بشكل رئيسي في جنيف ويخدمها مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

 :وهي

 لجنة القضاء على التمييز العنصري •
 لجنة حقوق اإلنسان •
 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
 لجنة مناهضة التعذيب •
 لجنة حقوق الطفل •
 لجنة العمال المهاجرين •

 :وتجتمع واحدة من هذه الهيئات في نيويورك ويخدمها قسم األمم المتحدة لتقدم النساء

 )سيداو(يز ضد المرأة لجنة مناهضة التمي •

أو من خالل المجلس االقتصادي (وتتألف هيئات المعاهدات من أعضاء منتخبون عن الدول األعضاء 
ومن حيث المبدأ .  واالجتماعي لألمم المتحدة فيما يخص لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .نفيذ واجباتهم بصفاتهم الفرديةيتم انتخاب أعضاء المعاهدات ليكونوا خبراء يعملون على ت

 وظائف هيئات المعاهدات

تجتمع هيئات المعاهدات دوريا خالل العام لتنفيذ وظيفتهم في الرصد باستخدام واحد أو أآثر من ثالث 
 .طرق

 تطلب الهيئات من الدول األعضاء تقديم تقرير الدول حول انصياعها للمعايير والممارسات المحلية -أوال
وق اإلنسان، وُتراجع هيئات المعاهدات هذه التقارير على عدة فترات متقطعة، ويكون ذلك الخاصة بحق

بالعادة بحضور ممثلي الدولة، وبعد االنتهاء من عملية المراجعة، تصدر هيئات المعاهدات مالحظاتها 
 .وتعليقاتها حول آفاية انصياع الدولة اللتزاماتها أمام الهيئة

ع أفراد من دول المعاهدات بشكاوى من أن حقوقهم تعرضت لالنتهاك وفقا  في حالة تقدم أرب-ثانيا
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة (للمعاهدة 

ي ، فيتم دراسة تلك الشكاوى  من قبل هيئة المعاهدة الت)التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة
 .تقدك رأيا فيما إذا آان االنتهاك قد حدث أم ال

 في الحاالت التي تتعلق باتفاقيتي مناهضة التعذيب ومناهضة التمييز ضد المرأة، يتم إتباع إجراء -ثالثا
فيكون هناك إجراء التقصي، فتوفد بعثات إلى الدول األعضاء فيما يخص االنتهاآات المنتظمة .  مختلف

 .لمنصوص عليها في المعاهداتأو الجسيمة للحقوق ا
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باإلضافة إلى ما ذآر، تساهم هيئات المعاهدات في تطوير وفهم معايير حقوق اإلنسان الدولية من خالل 
عملية آتابة التعليقات العامة أو التوصيات، وهي التعليقات التي تخص طبيعة االلتزامات المرتبكة 

 .ات الصلةبالحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية ذ

 المستوى الوطني
 

هناك مضامين مهمة للنظام الدولي على المستوى الوطني، وقد تأثرت الكثير من النظم القانونية المحلية 
.  بالمعاهدات، فالمعاهدات تشكل أساسا يبنى عليه عدد ال بأس به من قوانين حقوق اإلنسان في العالم

 المفروضة بمجرد االنضمام إلى المعاهدات، وقد قامت وهناك أيضا حاالت آثيرة من اإلصالح القانوني
منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى تعنى بحقوق اإلنسان باستدعاء معايير المعاهدات فيما يخص 

وأيضا استخدمت اللجان التشريعية معايير المعاهدات آنقاط مرجعية .  التشريعات والسياسات الحكومية
المعاهدات إلى القانون الوطني وآان لها تطبيق مباشر من خالل األحكام وفي بعض األحيان، ُأدخلت .  لها

 .الدستورية على القانون الوطني آما استخدمت من أجل تفسير القانون المحلي من خالل التدخل القضائي
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 حول تعليم حقوق االنسان : 7 الملحق
 
البرنامج في  ) 2007 – 2005( تعريف تعليم حقوق االنسان من خطة العمل للمرحلة األولى  – 1

  )اقتباس    (        2005، الجمعية العمومية، مارس 59 الجلسة االنسان،الدولي لتعليم حقوق 
 

 : مقدمة
 
ات      "  وفر المعلوم ا وت دريب عليه ان والت وق االنس يم حق ان أن تعل وق االنس المي لحق ؤتمر الع ر الم يعتب

ز          العامة أمرا اساسيا من أجل الترويج لها بهد        ف تحقيق عالقات راسخة ومتناغمة بين المجتمعات ولتعزي
  ). 78 الفقرة العمل،اعالن فينا وبرنامج " ( التفاهم المتبادل والتحمل والسالم 

 
ان  وق االنس يم حق ف تعل وى وتعري دمحت ول أن    لق ه ح ن اجماع د ع كل متزاي دولي بش ع ال ر المجتم  عب

وق االنسان        .  ا لتحقيق حقوق االنسان   موضوع تعليم حقوق االنسان يشكل اسهاما أساسي       يم حق ويهدف تعل
الى تطوير مفهوم أن الجميع مسوؤلون مسئولية عامة من أجل تحقيق حقوق االنسان في آل تجمع ومن                     

وق االنسان           .  ثم تحقيقها في المجتمع آكل     ى حق دائم لالساءة ال ومن هذا المنطلق ، فهي تسهم في المنع ال
ا ت  ة آم راعات العنيف ي       والص راد ف ارآة األف ز مش تدامة وتعزي ة المس اواة والتنمي رويج المس ي ت هم ف س

رار               صعمليات   ا هو منصوص في الق وق   2004/71نع القرار ضمن نظام ديمقراطي آم  لمفوضية حق
 . االنسان 

 
المي            دوات  وقد تم تضمين نصوص تعليم حقوق االنسان في آثير من اال           ك االعالن الع ا في ذل ة بم الدولي

وق ا ان لحق م (النس ادة رق ل ،)26الم وق الطف ة حق ي اتفاقي ادة (  وف ة الجت) 29الم ة الدولي اثواالتفاقي  ث
ز العنصري    كال التميي ع أش ادة ( جمي د      ) 7الم المي ض ؤتمر الع ل للم امج العم ا وبرن الن فين ي اع وف

وب افري  -ربن  العنصرية والتمييز العنصري والخوف من االجانب والتعصب المنعقد في دي            ا لسنة    جن قي
  ) 139 – 129الفقرة : ، برنامج العمل 97 – 95 الفقرة :االعالن  ( 2001

 
ان         وطبقا لهذه األدوات التي توفر عناصر تعريفية لتعليم حقوق االنسان آما اتفق عليها المجتمع الدولي، ف

ا                      ى بن دريب ومعلومات تهدف ال يم وت ه تعل ة     تعليم حقوق االنسان يمكن ان يتم تعريفة على أن ة دولي ء ثقاف
 - :الىمن خالل تبادل المعرفة ونقل المهارات وصياغة السلوآيات التي تهدف 

 
 تقوية احترام حقوق االنسان والحريات األساسية  ) أ(
  .آرامتهاالتنمية الكاملة للشخصية البشرية وإدراك  ) ب(
م        ) ت( ع األم ين جمي داقة ب اعي والص وع االجتم ين الن اواة ب ل والمس اهم والتحم رويج التف ت

 .واللغويةالسكان األصليين والجماعات العرقية والوطنية واالثنية والدينية و
ة التي                 ) ث( ة في المجتمعات الحرة والديمقراطي تمكين جميع األشخاص من المشارآة الفاعل

 . القانونيحكمها 
 .عليهخ السالم والمحافظة يترس ) ج(
  .تماعيةاالج األفراد والعدالة حولمحور تالترويج للتنمية المستدامة التي ت ) ح(
 

 المصدر 
 

ى         منقحة   نسخة  ) 2005( األمم المتحدة    ة األول امج   ) 2007 – 2005( لخطة العمل للمرحل للبرن
 .موجودة على االنترنتالعالمي لتعليم حقوق االنسان، 

http://www.ohchr.org/english/issues/education/docs/A.59.525.Rev.1.pdf. 
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In Arabic: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/253/72/PDF/N0525372.pdf?OpenElement. 
 

 
 
 يتاس لعملية تعليم حقوق االنسان  فهم اآو– 2
 

ى المجتمع                           ق ال م تنطل الفرد ومن ث دأ ب اعي التي تب ان تعليم حقوق االنسان هي عملية للتحول االجتم
 .بأسره

 
اعي    ان هدف تعليم حقوق االنسان هو التمكين، والنتيجة هي         ر االجتم يم   .  احداث التغيي ويتضمن تعل

ار والتساؤالت      حقوق االنسان استكشاف مبادىء وأدوات ح      رويج لألفك ى الت قوق االنسان باإلضافة ال
 . الحاسمة

 
درة     ان واإلدراك لق وق االنس وعي بحق رد ال دى الف ززوا ل و أن يع ان ه وق االنس دربي حق ان دور م

ر ى احداث التغيي رد عل ون .  الف اندة بحيث يك ة مس وفروا بيئ وق االنسان أن ي دربي حق فمسؤولية م
  .االنساند القضايا المحورية في صلب نضالهم بحقوق  في تحديًارارحاألفراد ا

 
 

ادل            رام المتب وتلعب  . ان ممارسة تعليم حقوق االنسان قد تم ايجاده على أساس التعليم التبادلي واالحت
يا        ة دورا أساس ة الفردي رات والمعرف ان وسائل  . األدوات التشارآية التي تعمل على ترويج تبادل الخب

ددة   ال متع االت   الع(االتص رح، االحتف ات، المس ذهني، المناقش ي   ) صف ال ن ف ديات تكم اال أن التح
 . اآتشاف الوسيلة المالئمة لالتصال عبر الثقافات والقيم وطرق االستقبال المختلفة
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 المنهج القائم على الحقوق: 8 الملحق
 

 المنهج القائم على الحقوق في حلقة تطوير البرامج
 الحقوق إطارا عاما يستند إلى معايير حقوق اإلنسان الدولية ويكون موجها بشكل يشّكل المنهج القائم على

آما يرآز على تطوير قدرات الملكفون بالواجبات في االلتزام .  عملي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 . للمطالبة بحقوقهم من جهة أخرىحاملي الحقوقبواجباتهم من جهة وتطوير قدرات 

 

حقوق اإلنسان العتماده في العمل في تعليم حقوق اإلنسان، فحيث  بحد ذاته قائم علىال يوجد منهج واحد 
الحقوق في آل جزء من  أنه إطار مفاهيم عام فإنه من المهم النظر إلى خمسة مبادئ تشكل القائم على

 بمعنى).  1الصحيفة المرجعية تم عرض دورة تنمية برامج اآويتاس في (أجزاء دورة تطوير البرامج 
 :آخر يجب أن تنعكس هذه المبادئ في آافة المراحل التالية

 التخطيط .1
 التطوبر .2
 التنفيذ .3
 المتابعة .4

يوضح الجدول التالي األسئلة النقدية التي يجب طرحها في المراحل المختلفة من مراحل دورة تطوير 
 :البرامج

 

مكّون دورة تطوير 
 البرامج

 األسئلة النقدية

 التخطيط
 
 

  البحث؟ما هي الحقوق قيد •
 ما هي الحقوق المرتبطة مع بعضها البعض؟ •
 آيف يتم إدراك الحقوق من قبل حاملي الحقوق والمكلفون بالواجبات؟ •
 آيف ال تتحقق الحقوق؟ •
ما اإلطار العام المتعلق بالقانون أو بالسياسات حول هذه الحقوق  •

 ؟)صكوك دولية، الدستور، القوانين، السياسات(
من حيث (ي اإليفاء بهذه الحقوق؟  ما القدرات ما هي التزامات الدولة ف •

التي يجب أن تتسم بها الدولة في تحقيق ) السلطة وااللتزام والمصادر
 هذه الحقوق؟

 ما القدرة التي يجب أن يتمتع بها أصحاب الحقوق لتحقيق حقوقهم؟ •
هل برنامج تعليم حقوق اإلنسان الخاص بك موجها إلى الحماية أو  •

  بحق ما أو بمجموعة من الحقوق؟التعزيز أو اإليفاء
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مكّون دورة تطوير 
 البرامج

 األسئلة النقدية

 التنمية
 

ينبغي على المنهج القائم على الحقوق تحديد 
األعمال التي يشترك فيها آل من حاملي الحقوق /النشاطات/االستراتيجيات

 .والمكلفون بالواجبات
 

آيف يعالج الهدف العام واألهداف الخاصة والنشاطات في برنامج تعليم  •
 .مبادئ المنهج القائم على الحقوقحقوق اإلنسان الخاص بك 

o آيف يمكنك اشراك حاملي الحقوق والمكلفون بالواجبات : المشارآة
 في صياغة هدفك العام وأهدافك الخاصة؟

o آيف تضمن مساءلة المكلفون بالواجبات؟: المساءلة 
o آيف تأخذ بعين االعتبار في برنامجك  حقوق : نبذ التمييز

 التمييز ضدهم؟المجموعات المهمشة أو التي يتم 
o آيف ستقوم بتمكين أصحاب الحقوق لمعرفة حقوقهم : التمكين

 وتحقيقها من خالل العمل؟
o هل يحدد برنامجك حقوقا إنسانية خاصة؟: ربط الحقوق 

 

 التنفيذ

 آيف لعملية تنفيذ البرنامج أن تحترم مبادئ المنهج القائم على الحقوق؟ •
معرفة حقوقهم آيف تعمل نشاطاتك على تمكين المشارآين من  •

 والمشارآة في تحقيق هذه الحقوق؟
آيف يمكن لنشاطاتك تمكين المشارآين من تحليل أدوار االطراف  •

المعنيه وسلطاتهم وعالقاتهم واهتماماتهم بمن فيهم حاملي الحقوق 
 والمكلفون بالواجبات؟

 
 

 المتابعة

 :هل تم تطوير ثالثة مؤشرات لقياس •
o بما فيهم المجموعات (لي الحقوق مستوى ونوعية المشارآة بين حام

 والمكلفون بالواجبات) المهمشة
o  من يقرر ماذا(تغيرات في صنع القرارات( 

 هل توفر طرائق التقييم بيانات مفصلة حول النوع االجتماعي؟ •
هل اعتمدت في الحصول على المعلومات لتقييم البرنامج من مصادر  •

منظمات غير الحكومية حاملي الحقوق والمكلفون بالواجبات وال(متعددة 
 )والحكومة والمنظمات الدولية الخ
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 أمثلة عن تطبيق المنهج القائم على الحقوق على وضع برامج تعليم حقوق اإلنسان

يبدأ المنهج القائم على الحقوق بتحديد الحقوق المتضمنة وتحديد آل من حاملي الحقوق والمكلفون 
 .د تحديد المنهج القائم على الحقوق في حق معين أو قضية معينةوفي بعض األحيان من المفي.  بالواجبات

المشارآة (آما هو مذآور آنفا، ينبغي على المنهج القائم على حقوق اإلنسان أن يعكس خمسة مبادئ 
توضح األمثلة التالية استخدام المنهج القائم على ).  والمساءلة ونبذ التمييز والتمكين والربط مع الحقوق

 .ى قضية محددة أو حق محدد وتبرز آيفية التعامل مع واحدة من المبادئالحقوق عل
 

إذا ما آنت تعمل على برنامج ما لرفع مستوى الوعي حول . الحقوق في التعليم منهج قائم على •
  وقد حددت لجنة األمم المتحدة . ربطه مع حق التعليمقيمة تعليم األطفال ، دعِّم عملك من خالل 

ة واالجتماعية والثقافية خصائص أساسية يجب على المدارس أن تتمتع بها للحقوق االقتصادي
بشكل خاص بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المدارس وقابلية تكيف المنهاج بحيث يمكن فهمه 

 .من قبل األطفال
وآل من هذه الخصائص .   حول حق التعليم13هناك شرح لهذه الخصائص في تعليق اللجنة العام  •

فعلى سبيل المثال، آيف تكون عملية .  ستها من خالل مبادئ المنهج القائم على الحقوقيمكن درا
تطوير المنهاج تشارآية؟  وآيف يمكن أن يكون المنهاج ممكِّنا؟  وهل يعمل المنهاج على التمييز 

 ضد الجماعات المهمِّشة؟
ذه القضية، فإن ذلك عند استخدام هذا المنهج في ه.  منهج قائم على الحقوق حول صحة المرأة •

يقتضي دراسة احتياجات صحية محددة حيث أنها تتصل بالنساء ومن مثل ذلك حقوق الصحة 
 وذلك بتحديد نبذ التمييزوباستخدام المنهج القائم على الحقوق سيكون من المهم ضمان .  اإلنجابية

نساء ذوات اإلعاقات بما فيها المراهقات والشابات واألآبر سنا وال(الجماعات النسوية المهمشة 
باإلضافة إلى خدمات الصحة اإلنجابية التي تقدم والتي ).  والعامالت الوافدات والالجئات

 حول صحة المرأة 24تصف اتفاقية نبذ التمييز ضد المرأة في التوصية العامة رقم .  يعرفونها
 .ياجات الخاصة بالمرأةبعضا من التدابير المحددة التي يجب أن تتخذها الدول لالستجابة إلى االحت

على المستوى الوطني، يمكن القيام بتحليل . الحقوق لغاية تحليل الموازنة منهج قائم على •
الموازنة بحيث تقارن بين التزامات الحكومة الدولية إزاء حق معين من الحقوق مع التزاماتها 

 مساءلةويمكن رصد .  التي حددتها في تقرير الدولة المقدم إلى جهة رصد تابعة لألمم المتحدة
 A Right-basedلمعلومات أآثر اقرأ مقاال بعنوان .  الدولة إزاء الوفاء بهذا الحق المحدد

Approach Towards Budgeting Analysisعلى الرابط : 
 (http://www.iie.org/Website/CustomPages/ACFE8.pdf)  

سيتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تحسين ظروف . الحقوق لمنع التعذيب منهج قائم على •
السجناء المعرضين للتعذيب العديد من المكونات المترابطة بما فيها مقابلة السجناء وتعريفهم 

ر بحقوقهم وتقديم ورشات العمل لمسؤولي السجون والقضاة والمدعين العامين حول المعايي
وآافة مختلف المستويات ) السجناء( الفاعلة ألصحاب الحقوق المشارآةوسيضمن تأآيد .  الدولية

 .الهرمية من المكلفين بالواجبات قدرا أآبر من احترام حقوق السجناء
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  1325 القرار:  األمن مجلس المتحدة:  9 الملحق
 2000أآتوبر / أول تشرين 31 المعقود في 4213الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

 
 إن مجلس األمن

 
 17المؤرخ ) 1999 (1265 و1999أغسطس / آب25المؤرخ ) 1999 (1261إلى قراراته إذ يشير 
 11المؤرخ ) 2000 (1314، و2000أبريل / نيسان19المؤرخ ) 2000 (1296، و1999سبتمبر /أيلول
 البيان الذي أدلى به رئيسه إلى  إلىوإذ يشير أيضا، وإلى بيانات رئيسة ذات الصلة، 2000أغسطس /آب

مارس /  آذار8في ) اليوم الدولي للمرأة(الصحافة بمناسبة يوم األمم المتحدة لحقوق المرأة والسالم الدولي 
2000 (SC/6816) 

 
 وإلى االلتزامات (A/52/231) إلى االلتزامات الواردة في إعالن ومنهاج عمل بكين وإذ يشير أيضا

لختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنونة الواردة في الوثيقة ا
-A/S)" المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الواحد والعشرين: 2000المرأة عام "

23/10/Rev.1)وبخاصة االلتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح  
 

د ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ومسؤولية مجلس األمن األساسية بموجب  مقاصوإذ يضع في اعتباره
 الميثاق عن حفظ السالم واألمن الدوليين،

 
 ألن المدنيين، وال سيما النساء واألطفال يشكلون األغلبية العظمة من المتأثرين سلبا وإذ يعرب عن قلقه

ون بصورة متزايدة هدفا للمقاتلين بالصراع المسلح، بما في ذلك بوصفهم الجئين ونازحين، ويمثل
  بأثر ذلك على السالم والمصالحة الدائمين،وإذ يسلموالعناصر المسلحة، 

 
 على أهمية وإذ يشدد على الدور العام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السالم، وإذ يؤآد مجددا

إلى حفظ السالم واألمن وتعزيزهما، مساهمتها المتكافئة ومشارآتها الكاملة في جميع الجهود الرامية 
 وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها،

 
 على الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق وإذ يؤآد مجددا ايضا

 ها،اإلنسان الذان يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعد
 

 على ضرورة أن تكفل جميع األطراف مراعاة برامج إزالة االلغام والتوعية بخطرها على وإذ يشدد
 االحتياجات الخاصة بالمرأة والفتاة،

 
وإذ يحيط  بالحاجة الملحة إلى تعميم منظور النوع االجتماعي في جميع عمليات حفظ السالم، وإذ يسلم

خطة عمل نامييا بشأن مراعاة النوع االجتماعي في عمليات ، في هذا الصدد، بإعالن ويندهوك وعلما
  (S/2000/693)دعم السالم متعدد األبعاد 
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مارس / آذار8 بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة في وإذ يسلم أيضا
أة والطفل في حاالت  والداعي إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفظ السالم على حماية المر2000

 الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق اإلنسان،
 

بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة وتوفير ترتيبات مؤسسة وإذ يسلم 
 آبيرة في حفظ فعالة لضمان حماياتهما ومشارآتهما الكاملة في عملية إحالل السالم، إلى اإلسهام بدرجة

 السالم واألمن الدوليين وعزيزهما،
 

  بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة،وإذ ينوه
 
 الدول األعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات يحث -1

 لصراعات وإدارتها وحلها،واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمنع ا
 الداعية إلى زيادة مشارآة (A/49/587)األمين العام على تنفيذ خطة عمله االستراتيجية يشجع  -2

  في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحالل السالم،المرأة
المساعي الحميدة األمين العام على تعيين المزيد من النساء آممثالت ومبعوثات خاصات للقيام بيحث  -3

 إلى الدول األعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى األمين العام إلدارجهن في ويطلبباسمه، 
 قائمة مرآزية يتم تحديثها بصفة منتظمة،

 األمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات األمم المتحدة الميدانية يحث آذلك -4
 ن العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق اإلنسان والمساعدة اإلنسانيةوخاصة بين المراقبي

 األمين العام على أن ويحث عن استعداده لمراعاة النوع االجتماعي في عمليات حفظ السالم يعرب -5
 يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على منظور النوع االجتماعي حيثما آان ذلك مناسبا

عام أن يزود الدول األعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة  إلى األمين اليطلب -6
وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وآذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جمع تدابير حفظ السالم وبناء 

 الدول األعضاء إلى إدراج هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة ويدعوالسالم 
نية لتدريب األفراد العسكريين \في برامجها الو) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /يةالبشر

 وأفراد الشرطة المدنيين العاملين في عمليات حفظ السالم على تدريب مماثل،
 الدول األعضاء على زيادة تبرعاتها المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل واإلمداد يحث -7

 المراعية لمنظور النوع االجتماعي بما في ذلك الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج لجهود التدريب
 المختصة 

 إلى جميع األطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها، األخذ بمنظور يطلب -8
 :ما يلي/ النوع االجتماعي، يشمل، في جملة أمور

 
مرأة والفتاة أثناء اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق مراعاة االحتياجات الخاصة لل - أ

 من هذه االحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع
اتخذا تدابير تدعم مبادات السالم المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان األصليون لحل  - ب

 ة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السالمالصراعات، وتدابير تشرك المرأ
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 اتخذا تدابير تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها -ج
 بالدستور والنظام االنتخابي والشرطة والقضاء

 
 إلى جميع األطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما آامال القانون الدولي المنطبق على يطلب -9

وق النساء والفتيات وحمايتهن خاصة باعتبارهن مدنيات، وال سيما االلتزامات المنطبقة على هذه حق
، واتفاقية الالجئين 1977 وبروتوآولها اإلضافي لعام 1949األطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

 لعام ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1967 وبروتوآولها لعام 1951لعام 
 1989، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1999، وبروتوآولها االختياري لعام 1977

، وأن تضع في االعتبار األحكام ذات 2000مايو / أيار25وبروتوآوليها االختياريين المؤرخين 
 الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء جميع األطراف في الصراعاتيدعو  -10
من العنف القائم على أساس الجنس في حاالت الصراع المسلح، ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى 

 لإليذاء الجنسي
 على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن يشدد -11

لجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له اإلبادة الجماعية وا
، في هذا الصدد، ضرورة استثناء ويؤآدالناسء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، 

 تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن
تحترم الطابع المدني واإلنساني لمخيمات  إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن يطلب -12

ومستوطنات الالجئين، وأن تراعي االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلم 
نوفمبر / تشرين الثاني18المؤرخ ) 1998 (1208المخيمات والمستوطنات، ويشير إلى قراريه 

 2000أبريل / المؤرخ نيسان) 2000 (1296 و1998
جميع المشارآين على وضع خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على مراعاة  يشجع -13

 االحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذآورا وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم
 من ميثاق األمم المتحدة، للنظر في 41استعداده، آلما اُتخذت تدابير بموجب المادة يؤآد مجددا  -14

ملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، اآلثار المحت
 وذلك للنظر في منح االستثناءات اإلنسانية المناسبة

 عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس األمن العتبارات النوع االجتماعي وحقوق يعرب -15
 ات النسائية المحلية والدوليةالمرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموع

األمين العام إلى القيام بدراسة ألثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة ودور المرأة في بناء يدعو  -16
 إلى أن يقدم إلى ويدعوه أيضاالسالم وأبعاد النوع االجتماعي لعمليات السالم وحل الصراعات، 

هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول األعضاء مجلس األمن تقريرا عن النتائج التي تنتهي إليها 
 في األمم المتحدة

إلى األمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس األمن، حيثما آان ذلك مناسبا، يطلب  -17
التقدم المحرز في تعميم منظور النوع االجتماعي في جميع بعثات حفظ السالم وسائر الجوانب 

 المرأة والفتاةاألخرى المتعلقة ب
 .إبقاء المسألة قيد نظره الفعلييقرر  -18
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 اإلنسان حقوق عن المدافعين حماية إعالن: 10 الملحق
 

 اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 والحريات األساسية المعرف بها عالميا

  وتعارف الجميع على تسميته1998مم المتحدة في العاشر من ديسمبر أقرته الجمعية العامة لأل
 ".إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان"
   

  الديباجة
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأآيد أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية 

  .ألشخاص في جميع بلدان العالمآافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع ا
وإذ تؤآد من جديد أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان 

باعتبارهما عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز االحترام العالمي لحقوق اإلنسان 
خرى لحقوق اإلنسان المعتمدة قي إطار منظومة األمم والحريات األساسية ومراعاتها وأهمية الصكوك األ

  .المتحدة، وعلى المستوى اإلقليمي أيضا
إذ تؤآد على جميع أعضاء المجتمع الدولي، مجتمعين ومنفردين أن يفوا بالتزامهم الرسمي بتعزيز 

ذلك التمييز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في 
على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو 

األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، وإذ تؤآد من جديد على ما لتحقيق 
  .ثاق األمم المتحدة التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا االلتزام وفقا لمي

وإذ تسلم بالدور الهام للتعاون الدولي بالعمل القيم الذي يقوم به األفراد والجماعات والرابطات في اإلسهام 
في القضاء بفعالية على جميع انتهاآات حقوق اإلنسان والحريات األساسية للشعوب واألفراد، بما في ذلك 

 الصارخة أو المنهجية، مثل االنتهاآات الناجمة عن الفصل ما يتعلق باالنتهاآات الواسعة النطاق أو
العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، واالستعمار، والسيطرة أو االحتالل األجنبي والعدوان على 
السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السالمة اإلقليمية أو تهديدها، وعن رفض االعتراف بحق الشعوب 

  . وحق آل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعيةفي تقرير المصير
وإذ تعترف بالعالقة القائمة بين السلم واألمن الدوليين وبين التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية و 

  .إذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم واألمن الدوليين ال يبرر عدم االمتثال
قوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة، وإذ تكرر أن جميع ح

  .وينبغي تعزيزها بطريقة عادلة ومنصفة، دون اإلخالل بتنفيذ آل من هذه الحقوق والحريات 
وإذ تؤآد أن على آل دولة المسؤولية األولى عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وأن 

  . الواجب األول في القيام بذلكعليها
وإذ تعترف بحق ومسؤولية األفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات 

  .األساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي
  :تعلن

  1المادة 
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ال حقوق اإلنسان والحريات لكل فرد الحق، بمفرده وباالشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعم
  .األساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي

  2المادة 
تقع على عاتق آل دولة مسؤولية رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات 

ماد ما قد يلزم من خطوات األساسية وعليها واجب رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعت
لتهيئة جميع األوضاع الالزمة في الميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، 

والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع األشخاص الخاضعين لواليتها، بمفردهم وباالشتراك 
 .  و الحريات من الناحية الفعليةمع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه الحقوق

  3المادة 
يشكل القانون الوطني المتسق مع ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات الدولية األخرى التي تقع على عاتق 
الدولة آل ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية اإلطار القانوني الذي ينبغي أن يجري تنفيذ حقوق 

والتمتع بها، وتنفيذ جميع األنشطة المشار إليها في هذا اإلعالن من اجل اإلنسان والحريات األساسية 
  .تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال

  4المادة 
ال شيء في هذا اإلعالن ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة أو يتعارض 

ام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق معها، أو يفيد أو ينتقص من أحك
 . اإلنسان والصكوك وااللتزامات الدولية األخرى المنطبقة على هذا الميدان

  5المادة 
لغرض تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يكون لكل فرد الحق، بمفرده وباالشتراك مع 

طني والدولي في االلتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو غيره وعلى الصعيدين الو
جماعات غير حكومية واالنضمام إليها واالشتراك فيها، واالتصال بالمنظمات غير الحكومية أو 

  .بالمنظمات الحكومية الدولية
  6المادة 

جميع حقوق اإلنسان والحريات لكل فرد الحق بمفرده وباالشتراك مع غيره، في معرفة المعلومات بشأن 
األساسية والتماسها والحصول عليها وتلقيها واالحتفاظ بها، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعلومات 

  المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اإلدارية الوطنية ،
لمتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحرية نقلها حرية نشر اآلراء والمعلومات والمعارف ا

إلى اآلخرين إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه صكوك حقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك الدولية 
المنطبقة، دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء بشان مراعاة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ارسة العملية على السواء، واسترعاء انتباه الجمهور إلى هذه المسائل بهذه الوسائل في القانون وفي المم
 . وغيرها من الوسائل المناسبة

 
  7المادة 

لكل فرد، بمفرده أو باالشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق 
  .اإلنسان وفي الدعوة إلى قبولها عالميا

  8ة الماد
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لكل فرد الحق، بمفرده وباالشتراك مع غيره في أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، المشارآة 
  وفي تصريف الشؤون العامة،. في حكومة بلد

ويشمل هذا، في جملة أمور، الحق بمفرده وباالشتراك مع غيره  في تقديم انتقادات ومقترحات إلى 
نظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها وفي استرعاء االنتباه إلى الهيئات والوآاالت الحكومية والم

  .أي وجه من أوجه عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية عمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية
  9المادة 

لكل فرد، لدى ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
المشار إليها في هذا اإلعالن، الحق، بمفرده أو باالشتراك مع غيره في االلتجاء إلى سبيل انتصاف فعال 

  .وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق
إما بنفسه أو عن . وتحقيقا لهذه الغاية يكون لكل فرد يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت حق القيام

ا بتقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ومحايدة ومختصة طريق ممثلين مرخص لهم قانون
منشأة بموجب القانون، و طلب أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، 

والحصول من تلك الهيئة وفقا للقانون، على حكم يقضي بالجبر، بما في ذلك التعويض المستحق حيثما 
 لحقوقه وحرياته، فضال عن إنفاذ القرار أو الحكم النهائي، وآل ذلك دون أي تأخير ال آان هناك انتهاك

وتحقيقا للغاية نفسها يكون لكل شخص الحق بمفرده وباالشتراك مع غيره فيما يلي في جملة . داعي له
  :أمور

تهاآات حقوق تقديم شكوى من سياسات وأفعال المسؤولين األفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بان
اإلنسان والحريات األساسية، وذلك عن طريق تقديم عرائض وغير ذلك من الوسائل المناسبة إلى السلطة 
القضائية أو اإلدارية أو التشريعية المحلية أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، 

عي له، حضور الجلسات العامة التي ينبغي أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ال دا
واإلجراءات والمحاآمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات وااللتزامات الدولية 

 المنطبقة 
عرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق 

  .اإلنسان والحريات األساسية
ة نفسها يحق لكل شخص، بمفرده وباالشتراك مع غيره، ووفقا للصكوك واإلجراءات الدولية وللغاي

المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو خاصا بتلقي دراسة 
  .البالغات المتعلقة بمسائل حقوق اإلنسان والحريات األساسية، واالتصال بهذه الهيئات

ولة تحريا أو تحقيقا سريعا ونزيها وتكفل إجراءه آلما وجد سبب معقول يدعو إلى االعتقاد بان تجري الد
  انتهاآا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لواليتها،

  10المادة 
ان ال يجوز ألحد أن يشارك عن طريق فعل أو امتناع عن فعل يكون الزما، في انتهاك حقوق اإلنس

والحريات األساسية، وال يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو إلجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام 
  بذلك،
  11المادة 

لكل فرد، بمفرده أو باالشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته، وعلى آل فرد 
ة وحقوق اإلنسان والحريات األساسية يستطع بحكم حرفته أو مهنته، أن يؤثر على الكرامة اإلنساني

لآلخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية المتصلة بقواعد السلوك 
  .أو األخالق الحرفية والمهنية
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  12المادة 
 ضد لكل فرد الحق في القيام بمفرده وباالشتراك مع غيره بالمشارآة في األنشطة السلمية الموجهة

 انتهاآات حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
تتخذ الدولة آافة التدابير الالزمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وباالشتراك مع 

غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعال أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي 
  .لمشروعة للحقوق المشار إليها في هذا اإلعالنآخر نتيجة لممارسته ا

وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وباالشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون 
الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، لألنشطة واألفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك 

ي إلى انتهاآات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وآذلك أفعال العنف المنسوبة بالتقصير، والتي تؤد
  التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية،

  13المادة 
لكل فرد، بمفرده وباالشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام الموارد لغرض صريح هو 

  .من هذا اإلعالن) 3(ة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة تعزيز وحماي
  14المادة 

تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غيرها من التدابير 
دنية والسياسية واالقتصادية المالئمة لتعزيز فهم جميع األشخاص الخاضعين لواليتها لحقوقهم الم

  :وتشمل هذه التدابير، من جملة أمور ما يلي.واالجتماعية والثقافية
نشر القوانين واللوائح الوطنية والصكوك الدولية األساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق اإلنسان وإتاحتها على 

  .نطاق واسع
 الدولية في ميدان حقوق اإلنسان، بما في ذلك إتاحة اإلمكانية الكاملة والمتساوية للحصول على الوثائق

التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمقتضى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها وآذلك المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لتلك 

م  حسب االقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة الهيئات، وتكفل الدولة وتدع
لتعزيز حقوق اإلنسان وحماية حقوق اإلنسان واآلليات األساسية في آل اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية، 

سواء آانت هذه المؤسسات مكاتب ألمناء المظالم، أو لجانا لحقوق اإلنسان أو أي شكل آخر من أشكال 
  .ؤسسات الوطنيةالم
 

  15المادة 
تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق اإلنسان والحريات األساسية في جميع 

المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ 
على إدراج عناصر مالئمة لتدريس حقوق اإلنسان القوانين وأفراد القوات المسلحة الموظفين العموميين 

  .في برامجهم التدريبية
  16المادة 

لألفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور هام في المساهمة في زيادة وعي 
الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل 

لتدريب والبحث في هذه المجاالت، بغية مواصلة جملة من أمور منها التفاهم والتسامح والسلم التثقيف وا
والعالقات الودية بين األمم وفيما بين جميع الفئات العنصرية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات 

  .والجماعات التي تمارس فيها أنشطتها
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  17المادة 
ه أو باالشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها ال يخضع أي فرد يتصرف بمفرد

في هذا اإلعالن، إال للقيود التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط لغرض آفالة 
االعتراف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واالحترام الواجب لها وتلبية المتطلبات العادلة لآلداب 

 . النظام العام والرفاهة العامة في مجتمع ديموقراطيو
  18المادة 

على آل فرد واجبات إزاء وضمن الجماعة التي في إطارها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر 
الكامل لألفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون 

موقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية واإلسهام في تعزيز المجتمعات بها تكفل صون الدي
  و المؤسسات والعمليات الديموقراطية والنهوض بها،

حسب االقتضاء، في تعزيز حق آل . ولهم أيضا دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في اإلسهام
ريات المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق فرد قي نظام اجتماعي يمكن فيه إعمال الحقوق والح
  .اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان األخرى إعماال آامال

  19المادة 
ليس في هذا اإلعالن ما يمكن تفسيره على أنه يعني ضمنا أن ألي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات 

ف إلى إهدار الحقوق والحريات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهد
 . المشار إليها في هذا اإلعالن

  20المادة 
ليس في هذا اإلعالن أيضا ما يمكن تفسيره على أنه يعفي السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو 
  .مجموعات من األفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق األمم المتحدة

  
 
 




