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 تـقـديم
 

مت وضععع هععذا الععدليل املسععاعد لتعلععيم حقععوق املععرأة لصيصععاً لاسععتعمال كعع داة مرافقععة مععع كتيبععني  
أصدرمها املعهد الدويل لتضعامن النسعاء مهعا مل املطالبعة نقوقنعا كتيعي لتعلعيم حقعوق املعرأة والسعامة واألمعان 

قععد  ععا مراعععاة واحععرتاّ املرجعييععات والقععيم اإلسععامية عنععد مل القضععاء علععى العنععف ضععد النسععاء والفتيععات  و 
 وضع الكتيبني حرصاً على ضمان ماءمتهما لاستخداّ يف اجملتمعات اإلسامية. 

إن منهج املشاركة مطلوب ومستحسن ، حيث توفر اخلعاات الشخصعية واحملليعة واملصعادر الرتاثيعة  
اجملتمعععات والبيئععات احملليععة الكثععري مععن املعلومععات حععول حقععوق  والثقافععة الشعععبية والقععيم الدينيععة املتععوفرة يف

اإلنسعان ، وتراعععي املقرتحععات املطروحععة يف هعذا الكتيععي  ضععرورة االعتمععاد علعى هععذهل املصععادر  واسععتعما ا 
 من قبل األفراد أو اجملموعات اليت تسعى لنشر وتعليم حقوق اإلنسان ولاصة حقوق النساء والفتيات. 

العععدويل لتضعععامن النسعععاء بالتعليقعععات ، املاحظعععات واالقرتاحعععات حعععول اسعععتعمال  ويرحعععي املعهعععد 
هععذا العععدليل منفععرداً أو معععع الكتيبعععات األلععرو املشعععار إليهععا أو معععع غريهعععا مععن وسعععائل وأدلععة تعلعععيم حقعععوق 

 اإلنسان .
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 الجزء األول
 تعّلم التنسيق ) التيسير ( 

 
هععععي حيثمععععا يقععععف املعلععععم أمععععاّ التاميععععذ يف الصععععف يقععععدّ  ععععم بالنسععععبة ملعظععععم النععععا  ، املدرسععععة 

املعلومععات ، ويطلععي مععنهم اإلجابععة علععى األسععئلة ، هععذا األسععلوب التقليععدي يف التعلععيم يفععرت  أن املعلععم 
سعععلطة وأنععع  مصعععدر املعرفعععة وأن مهمتععع  هعععي ملعععغ عقعععول الطلبعععة ) الفارغعععة ( باملعرفعععة ومعععن   تقيعععيمهم معععن 

ميكععن  ععم اسععتعادت  مععن معلومععات ، وقععد فشععلا هععذهل املنهجيععة التقليديععة يف  لععال الت كععد مععن مععدو مععا
االسععتفادة  ععا أكتسععب  املتعلمععون مععن درايععة ولععاة حياتيععة أو  ععا يعرفونعع  فعععاً مععن مصععادر ألععرو للمعرفععة 
ولععذلف فهعععو معععنهج غعععري مائعععم لتعلعععيم حقعععوق اإلنسععان حيعععث ليسعععا املعلومعععات فقعععط هعععي ا عععدف وإ عععا 

 طريقة التفكري والقيم الثقافية والسلوك مجيعها ذات صلة باملوضوع . املهارات و 
أن التعليم األكثر فعالية للكبار والصغار على حد سواء هو التعليم األفقي أكثر  ا  

هو عامودي حيث يكون املتعلم يف مركز العملية التعليمية ال املعلم وحيث يشارك كل واحد يف الصف 
 اص من اخلاة واملعرفة.  اآللرين يف خمزون  اخل
ويف احلععقيقة أن كلمععة ميسععر أو منسعق أكثععر مائمععة معن كلمععة معلععم عنعدما يععراد ت كيععد أن                    

مجيععع األشععخاص ذوي العاقععة أنععداد جيمعهععم اهتمععاّ مشععرتك ويسعععون إف حتقيععق ذات األهععداف .وميكععنهم 
صععات بشعع  ا . لععي  ا عععدف هنععا هععو التوصععل إف اإلجابعععة معععاً حتليععل مععارتم والتوصععل إف نتعععائج واستخا

الصععحيحة أو إف إمجععاع أو توافععق عععاّ ولكععن تسععليط الضععوء علععى فكععرة أو قضععية وتععوفري فرصععة ل حاطععة تععا 
 والنظر إليها من جوانبها املختلفة . 

امل لاصعة إن استخداّ مثل هذهل املنهجية التعاونية القائمعة علعى املشعاركة يعزداد كعل يعّو حعول العع
يف تعلععيم الكبععار . حيععث  كععن البنيععة الدميوقراطيععة  ععذهل املنهجيععة األفععراد مععن املشععاركة يف التفكععري مععن أجععل 
أنفسععهم وحتععثهم علععى ذلععف . إذ مععن املفععرت  أن لكععل شععخحل احلععق يف الععرأي واحلععق يف التعدديععة واحععرتاّ 

اكا يف جمعال حقعوق اإلنسعان أل عا تشعجع االلتافات الفردية ، وقد أثبتا هذهل املنهجية أ ا ذات ت ثري 
التحليل الدقيق ملواقف احلياة اليومية وتعؤدي إف لطعوات وإجعراءات عمليعة  منسعابة لتعزيعز وقايعة حقعوق 

 اإلنسان . 
إن الكتيبني التدريبني ، " املطالبة نقوقنعا " و " السعامة واألمعان " قعائمني علعى منهجيعة التعلعيم 

شععاركة  ، مععن لععال عقععد جعععلسات تقععّو بتنسععيقها منسععقة ) ميسععرة ( هععي ذا ععا  مععن لععال التعدديععة وامل
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مشعرتكة يف عمليععة التعلعيم . ومععع ذلععف فع ن إتقععان فععن تنسعيق جلسععات الععتعلم والنجعا  يف أداء هععذا الععدور 
 حيتاج إف التفهم الكامل لألهداف واملناهج املتعلقة بذلف . 

 
 

يجــأ أن تفـــدر التربيـــة ءلـــى ءنمـــاء 
اإلنســــان ءنمــــاء  ــــامال      شخصــــية

ـــــــــى تعزيـــــــــز احتـــــــــرا  اإلنســـــــــان  وءل
والحريــــــات األساســــــية وتنميــــــة رو  
ــــين  التفــــاام والتســــامق والصــــدا ة ب
جميــــــــ  المــــــــعو  والمجموعــــــــات 
العنصــــــــرية والدينيــــــــة وءلــــــــى زيــــــــاد  
مجفــــــود األمــــــم المتحـــــــد  لحفــــــ  

 السال  . 
 ( 26/2) اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان ، املادة          

 

 من اي المنسقة ) الميسر  ( ؟  
 -المنسقة ) الميسر  ( الجيد  اي التي تكون :  -

 ؛ متعاونة 
تؤسععع  املنسعععقة ) امليسعععرة ( اجليعععدة عاقعععة متعاونعععة معععع املشعععاركات علعععى أسعععا  " أ عععا   

 األوف بني متساويات " ، ولكن مسؤولة عن عملية التعلم اليت تقع على كاهل اجملموعة كاملة .
 ؛ مساند   

تسععععاعد املنسعععععقة ) امليسععععرة ( علعععععى للععععق بيئعععععة مسععععاندة قائمعععععة علععععى الثقعععععة والصعععععراحة    
واالنفتعععا  يشععععر اجلميعععع فيهعععا باألمعععان للتحعععدا بصعععدق وبصعععراحة ويقابعععل االلعععتاف يف العععرأي فيهعععا 

 باالحرتاّ . 
 تممل الجمي  باالاتما  ؛ 

علم وأ عن ميلكعن الفرصعة تت كد املنسقة أن مجيع يشعرن بع  ن مشعموالت يف عمليعة العت   
 للمشاركة . 

   منظمة ؛ 
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تؤمن املنسقة ) امليسرة ( اإلعداد للجلسات وتت كد من اختاذ مجيع اخلطوات الازمعة اعا يف   
ذلف ترتيي املواعيد وضبط الانامج والتبليغ اكعان وزمعان اجللسعات وحتديعد وتنظعيم برنعامج اجللسعات 

 لتزاّ دجدول األعمال . االفتتاحية واخلتامية والت كد من اال
 
 
 

 ؛ مخططة  
تقّو املنسقة ) امليسرة ( بكافة " األعمال املنزليعة " ، مثعل ترتيعي مكعان االجتمعاع ، تعوفري    

املععواد الازمععة ، إعععاّ املشععاركات ب يععة ترتيبععات أو مواعيععد جديععدة ، والت كععد مععن أن كععل شععيء جععاهز 
 للبدء ب عمال كل جلسة . 

امـــــة المت صـــــلة . االعتـــــرار بالكر …
فـــي جميـــ  أعضـــاء األســـر  البمـــرية 
وبحقـــــو فم المتســـــاوية الثابتـــــة اـــــو 
أســاا الحريــة والعــدل والســال  فــي 

 العالم .
 ) مقدمة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (

 

 -المنسقة ) الميسر  ( الجيد  اي التي ال تكون :  -
 المخص المسؤول ؛   
موعععععة كلهععععا ، فعععع ن مهمععععة املنسععععقة ) امليسععععرة ( هععععي ألن مسععععئولية الععععتعلم تقععععع علععععى كاهععععل اجمل 

 املساعدة يف أن تكون عملية التعلم ذات فائدة اكا. 
 ؛ محاضر     
أل عععا تعععتعلم أيضعععاً ، تثعععري موضعععوع معععا علعععى أسعععا  أ عععا مشعععاركة متسعععاوية معععع األلريعععات وتقعععدّ  

 لا ا حول ذلف املوضوع كما هو مطلوب من األلريات . 
 ؛ بالضرور  خبير    
جيععي علععى املنسععقة ) امليسععرة ( التحضععري لكععل جلسععة ، ومععع ذلععف فهععي قععد ال تعلععم  عععن هععذا  

 املوضوع اكثر من املشاركات وليسا لبرية بالضرورة . 
 مر ز االاتما  ؛   
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املنسقة ) امليسرة ( اجليدة عادة تتكلم أقعل معن األلريعات ، وبعدالً معن ذلععف تسععى إف جعذتن  
 حنو النقاش . 

 الحكم ؛ 
يسعععتطيع أن  –علعععى األقعععل ليسعععا املنسعععقة ) امليسعععرة (  –يف العععتعلم املشعععرتك ، ال يوجعععد أحعععد  

 حيدد صحة أو قيمة بعض اآلراء أو عدّ صحة بعضها اآللر أو يصدر حكماً  ائياً يف املوضوع .
 

 الخادمة ؛ 
ي أن تصععب  معع أن املنسعقة ) امليسععرة ( ت لعذ بزمععاّ القيعادة يف تنسععيق اجللسعات ، إال انعع  ال جيع 

الشخحل الوحيعد املسعؤول ففعي املشعاركة احلقيقيعة ، ال يوجعد شعخحل واحعد فقعط مسعؤول ععن تنظيعف 
 وترتيي املكان بعد االجتماع أو العناية بكل التفاصيل ذا ا يف كل مرة . 

 
 ما الذي يجعل المنسقة ) الميسر  ( جيد  ؟ -

خصيعععععية وااللتعععععزاّ تعتمعععععد علعععععى بععععععض صعععععفات املنسعععععقة ) امليسعععععرة ( اجليعععععدة مثعععععل احلساسعععععية الش
 الشخصية الفردية للمنسقة ) امليسرة (، لكن اخلاة والتنبي  تساعدان اجلميع على حتسني مهارا م ؛ 

 الحساسية اتجاه مماعر األفراد ؛ 
تظهععععر القععععدرة علععععى تععععوفري جععععو مععععن الثقععععة واالحععععرتاّ عنععععد االنتبععععاهل لتفاعععععل األفععععراد مععععع    

ن جهة ، والتعامل مع آراء وتعبريات اآللرين حو ا معن جهعة ألعرو . أن املواضيع املعطروحة للنقاش م
الشعور بعدّ الراحة ، أو التسبي يف جر  مشاعر اآللرين وحىت الغضي هعي مشعاعر نعادرا معا تكعون 
واضععحة للعيععان ، بععل أ ععا كثععرياً مععا معععل الشععخحل ينسععحي تععدوء مععن النقععاش أو حععىت مععن اجملموعععة  

درة علععى تلمعع  رد فعععل النععا  ، ومعرفععة كيفيععة التعامععل مععع موضععوع معععني يف كلهععا . وعليعع  فعع ن القعع
 حالة معينة مع إنسان معني أو موقف معني هي مهارات دقيقة الزمة لتنسيق أو تيسري ورشة . 

   الحساسية اتجاه مماعر ؛ 
يف أية جمموعة ، الكعل أهعم معن اجلعزء ، وكيميعاء اجملموععة ععادة تعكع  مشعاعر مشعرتكة   
 ل التلهف ، الغضي ، عدّ الراحة، امللل، احلما ، الشف، أو حىت الشعور بتفاهة املوضوع .مل مث
 االنتباه ؛  
أن االنتبعععاهل إف فعاليعععة اجملموععععة وكعععل معععن أفرادهعععا وإبعععداع طعععرق لتحقيعععق  التجعععاوب بعععني   

 أعضاء اجملموعة هي مهارة أساسية من مهارات التنسيق . 
 القدر  على االستماع ؛ 
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الطععرق الععيت تسععتطيع املنسععقة ) امليسععرة ( مععن لا ععا تنميععة مهععارة تلمعع  مشععاعر أحععد    
وتوجهععات األفععراد واجملموعععة هععي القععدرة علععى االسععتماع اجليععد ، االسععتماع للمعععا  الصععرحية للكلمععات 
باإلضافة إف نعاة الصعوت واملععا  الضعمنية العيت تععا ععن املشعاعر احلقيقيعة ، أن املنسعقات ععادًة يكعن 
اقل املشرتكات كاماً يف اجملموعة وعادة ما تكون تعليقات املنسقة هي إععادة أو تلخعيحل أو اسعتجابة 
مباشعرة ملععا هعتع  مععن األلريععات أو ياولعة ذكيععة إلعععادة احلعوار إف املوضععوع يف حالععة لعروج احلععوار عععن 

 موضوع النقاش . 
 اللبا ة ) البراعة( وحسن التصرر ؛   
ى املنسقة ) امليسرة ( أن تتخذ إجعراءا معا أو تقعول شعيئاً غعري سعار يف بعض األحيان عل   

ملصععلحة اجملموعععة . أن قععدر ا علععى القيععاّ بععذلف نععذر ورقععة تعتععا شععيء بععالغ األمهيععة  ، باإلضععافة إف 
ذلعععف فعععان املواضعععيع العععواردة يف الكتيبعععني " املطالبعععة نقوقنعععا " والسعععامة واألمعععان " تثعععري مشعععاعر قويعععة 

مؤملععة عععادة أو علععى األرجعع  ولععذلف حتتععاج املنسععقة إف نععوع مععن اللباقععة يف التعامععل املواقععف وذكريععات 
 العاطفية باحرتاّ دائماً وحيّز إذا اقتضى احلعال ويف مجيع األحوال على حنو ينم عن تضامن وتفهم .  

 ؛  االلتزا  بالممار ة ) التعاون (  
يبطععععة وغععععري فعالععععة . يف مثععععل تلععععف إن عمليععععة املشععععاركة قععععد تكععععون يف بعععععض األحيععععان   

احلاالت قد تتعر  املنسقة إلغعراء يشعجعها علعى أن ت لعذ العدور السعهل واملعتعاد جعداً أي دور املعلعم 
وان تقععّو بقيععادة احلععوار بععدالً مععن تنسععيق  ولععذلف فععان قناعععة املنسقعععة احلقيقيععة بقيمععة الععتعلم مععن لععال 

ب معن  تقويعة و كعني للمعرأة العيت ينتجهعا ستسعاعدها علعى احلوار واملشاركة وما يؤدي إليع  هعذا األسعلو 
مقاومععة إغععراء دور السععيطرة ، أن جنععا  هععذهل املنهجيععة حتتععاج إف قناعععة تامععة مععن املنسقعععة دجععدواها وإف 

 مهارات وقدرات لاصة لتطبيقها وإف  ورغبة يف إتباع هذا األسلوب .
 ؛ اإلحساا بالو ت  
تطععور " حاسععة سادسععة"  امععاهل الوقععا ؛ مععىت تنهععي نقععاش علععى املنسععقة ) امليسععرة ( أن    

ما، مىت تغري املوضوع ، مىت تقاطع شخصاً تكلم لفرتة طويلة ، ومىت تسعم  للنقعاش بعان يسعتمر اكثعر 
 من وقت  احملدد .

 
 

 المرونة ؛  
جيععععععي علععععععى املنسععععععقات ) امليسععععععرات ( أن يططععععععن ، ولكععععععن جيععععععي علععععععيهن أن يكععععععن   

ط إذا اقتضععى املوقععف . قععد حيععدا أحيانععاً أن توجعع  اجللسععة إف امععاهل غععري مسععتعدات لتغيععري تلععف اخلطعع
يعععدد مسعععبقاً أو بعيعععد ععععن املوضعععوع األساسعععي أو قعععد يتطلعععي األمعععر وقتعععاً أطعععول السعععتكمال مناقشعععة 
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موضعععوع معععا . علعععى املنسعععقة ) امليسعععرة ( يف مثعععل هعععذهل احلعععاالت أن تكعععون قعععادرة علعععى تقيعععيم حاجعععات 
جيي لتلععف احلاجععات  فعلععى الععرغم مععن أمهيععة كععل جلسععة قععد تععرو املنسععقة ) اجملموعععة وتقععرر كيععف تسععت

امليسرة ( أن إلغاء واحدة وإعطاء وقا أطول أللرو يزيد معن فرصعة املشعاركات إلجيعاد حعل إلشعكالية 
أو فهعععم أفضعععل ملوضعععوع مععععني ، وعلعععى املنسعععقة ) امليسعععرة (  أيضعععاً أن تكعععون مسعععتعدة لتععععديل آرائهعععا 

 شاركتها يف احلوار مع اجملموعة . ومواقفها نتيجة مل
 
 الحصول على المعلومات   جم  المصادر واإلبداع ؛   

" املطالبععععة  نقوقنععععا" و"السععععامة واألمععععان" يشععععريان إف بعععععض املصععععادر املعينععععة للنقععععاش ، ولكععععن  
العععتعلم ععععن طريعععق احلعععوار والتعدديعععة واملشعععاركة يعععع  أن كعععل جمموععععة قعععد ختتلعععف بعععالتاف املشعععاركات 

ميسععرات اجللسععات . املنسععقة ) امليسععرة ( اجليععدة تتبععع " تعليمععات املععادة التدريبيععة املقععررة أو الكتيععي و 
التدرييب املستخدّ أداة للتدريي " لكن يتوقع منها أيضعاً مجعع واسعتخداّ  مصعادر ألعرو وبعذل اجلهعد 

بععض املشعاركات يف  للحصول على املواد املناسبة للظروف احملليعة . وميكنهعا أن تقعدّ مواهعي ولعاات
اجملموععة أو ختتععار الشععخحل أو املصععدر املناسععي  مععن اجملتمععع وقععد ترغععي املشععاركات بتقععد   قصععائد ، 
أغا ، أمثال  أو حكايات ومارب شخصية واملنسقة ) امليسرة ( الناجحة ميكنهعا أن تسعاعد اجملموععة 

 على االستفادة من هذهل اإلسهامات . 
 

 -( تذ ري : .. …للمنسقة )الميسر  (  
تصععععرفاتف وسععععلوكف اكثععععر مععععن كامععععف يثبتععععان انععععف أيضععععاً متعلمععععة ، وان مععععا  دورك ؛

 تقومني ب  لي  الدور التقليدي لعاقة املعلم والتلميذ. 
 ؛ حافظي على االتصال النظري مع املشاركات .  عيناك  

 ؛ حاويل أن ال تتكلمي كثرياً أو بوترية واحدة وبصوت عايل .  صوتك    
؛ لعذي بععني االعتبعار أن مكعان وكيفيعة جلوسعف وحركتعف ) ولعو بشعكل  جسـدكلغة 

غععري مقصععود ( قععد تظهرانععف اظهععر مععن ميلعععف السععلطة فتحاشععي مععا يععؤدي إف 
 ذلف . 
ت كععدي مععن أن كععل مشععاركة  ععا فرصععة للكععاّ وأ ععن يعععاملن علععى قاعععدة  مســلوليتك ؛

احلعاد ، اضعبطي  املساواة ، شجعي العتاف العرأي ولكعن ال تشعجعي اخلعاف
 اللوايت حياولن السيطرة واجذيب املرتددات للنقاش. 
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؛  عنععدما تريععدين أن تشعرحي بنيععة النقعاش الحظععي مععىت تشعرحي ومععىت ختتصععري   صـفك
حسععي مععا تقتضععي  الضععرورة ، أن تقععرري مععىت ميكععن إطالععة النقععاش ومععىت جيععي 

ما ترين أن النقعاش االنتقال إف املوضوع أو النقطة التالية ، ذكري اجملموعة عند
 قد لرج عن املوضوع . 

؛ شاركي اجملموعة تا عند اإلمكان ) وزععي املهمعات مثعل مل العذ املاحظعات   سلطتك
 مراقبة الوقا ، وقيادة النقاش ( . 

 
   -ءستراتيجيات التنسيق الفعال :  

  بل أن تبدئي ؛ -
أعيععععدي النظععععر يف املععععواد الععععيت سععععتغطى لععععال اجللسععععات  حّضــــري نفســــك ؛

 حضري جدول مواعيد ) لكن كو  على استعداد للتغري ( .
هععذهل املعلومععات  ( : إن أمكععناحصــلي علــى معلومــات حــول الممــار ات ) 

 قد تفيدك يف معرفة االهتمامات واملشاكل املتوقعة.
احرصي على التيار مكعان مناسعي وترتيبع  بطريقعة  انتقي وحضري المكان :
شاركات وعلى الشععور بالراحعة والعتمكن معن الر يعة تساعد على الشعور باملساواة بني امل

 والسمع بسهولة .  
حضععري وامجعععي قععدر مععا تسععتطيعني مععن  حضــري واجمعــي المــواد الالزمــة :

مواد قعد حتتاجينهعا يف اجللسعات ) أوراق بيانيعة، أقعاّ، بطاقعات لألهعاء، أوراق للتوقيعع 
 اخل ( .…ومجع العناوين 
 

 في أول اجتماع ؛ -
شعععاركات يقعععدمن أنفسعععهن ، رحعععيب تعععن وإذا احتجعععا استعمععععلي  عععرين لعععع  "  اجعلعععي امل 

كسر اجلليد "  أو أي نشعا  يسعاعد املشعاركات علعى التععرف اكثعر علعى بعضعهن العبعض نيعث 
 يصبحن اكثر راحة يف التعبري عن أنفسهن يف اجملموعة . 

 مدين يف امللحق " أ " أفكاراً حول " كسر اجلليد " .
 

 الزمني ) الو ت ( المخصص للجلسة ؛ حددي اإلطار 
اعلمعععي املشعععاركات ععععن وقعععا انتهعععاء اجللسعععة، واحرصعععي علعععى احعععرتاّ وقعععا املشعععاركات 
وعلعععى أن تبعععدئي اجللسعععة وتنهيهعععا يف األوقعععات احملعععددة . تسعععتطيعني الطلعععي معععن إحعععداهن مراقبعععة 
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دقيقععة أو   15الوقععا ) نيععث تقععّو بتنبيعع  اجملموعععة إف مقععدار الوقععا املتبقععي نصععف سععاعة أو 
 مخ  دقائق من الوقا على سبيل املثال ( .  

   اشرحي أادار الجلسة المقرر  واطلبي من الممار ات بيان تو عاتفن ؛ 
وان أمكن سجلي هذهل التوقعات علعى لوحعة واسعتخدميها يف تقعد  اجللسعات وتقييمهعا 

لبدايعة ) ميكنعف معثاً أن يف النهايععة وهل كانا اجللسعات تتوافعق معع التوقععععات العيت سعجلا يف ا
تقويل رداً على توقعات بش ن موضوع تعليم الفتيات غري املدرج يف اجللسة  " مع أننا لعن نتعامعل 
بشكل لاص مع موضوع تعلعيم الفتيعات إال أنع  اعتقعد أن العديعد معن اجللسعات  عتم بالفتيعات 

" حنعن لعن نتعامعل معع آليعات   باإلضافة إف النساء ومربتف كمعلمة ستكون قيمة لنعا مجيععاً " أو
القعععانون العععدويل بصعععورة تفصعععيلية معمقعععة ، ومعععع هعععذا فعععلن  أسعععتطيع مسعععاعدتف للحصعععول علعععى 

 مصادر حول هذا املوضوع " . 
اســ لي الممــار ات عــن المواضــي   التــي ال يردنفــا مــن اــذه الــدور  وســجليفا  

 ؛  في جدول بمكل تراتبي
 قواعد عمل اجملموعة باملشاركة .   نحف هذهل اخلطوة أساساً جيداً لتحديد

 ضعي م  المجموعة القواعد التنظيمية األساسية لعملفا ؛  
أفسحي اجملال ملناقشة السلوكيات اليت من شا ا أن ختلق جوًا من الثقة  

واليت معل حوارهن والتافهن قائمًا على االحرتاّ ، كمراعاة السرية واخلصوصية  
فضل . سجلي هذهل املقرتحات واس يل املشاركات إن  تولي الفائدة  وحتقيق فهم أ

كن يوافقن على أن تكون هذهل املقرتحات هي القوانني لعمل اجملموعة،  احتفظي 
 بالائحة وأظهريها يف جلسات قادمة وعند اللزّو . 

شجعي اتفاق الممار ات علـى  يفيـة االتصـال بـين بعضـفن الـبع  فيمـا بـين  
 ؛  الجلسات

قطعععة االتصعععال الرئيسعععي بيعععنهن ، إذا مل يكعععن هنعععاك مانععععاً جيعععي أن ال تكعععو  ن
 وزعي الئحة بعناوين املشاركات .

 
 
 

   -في  ل جلسة :  -
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 حاولي الحد من استخدا  التسلسل الفرمي ؛  
وذلف يف كل مراحل وتفاصيل الانامج ، من الدعوة إف اجللسات حىت بدء 

ىت يف ترتيي جلو  النقاش وبدال من ذلف استخدمي األس  الدميوقراطية ح
املشاركات جيي أن ال يكون على أ سا  هرمي ، على املنسقة ) امليسرة ( أن مل  

 بني املشاركات لتجني للق الشعور بوجود " رئي  للصف".
 االاتما  المامل ؛  

عليف االهتماّ بان تكعون مضعامني وأسعاليي عمليعة العتعلم قائمعة علعى احعرتاّ 
ات وذلععععف يف مجيععععع مراحععععل  الانععععامج ،جيععععي أن يؤلععععذ الكرامععععة اإلنسععععانية وااللتافعععع

باالعتبععععار التنععععوع وااللععععتاف يف وجهععععات النظععععر ) مثععععل األصععععول العرقيععععة، والطبقيععععة، 
واإلقليميععععة ، واجلنسععععية ، باإلضععععافة إف التقاليععععد الثقافيععععة والقوميععععة واملعتقععععدات ( وجيععععي 

شعاركات ) مثعل ذوات أيضاً أن ت لذي بعني االعتبار بعض احلاجات اخلاصعة لعبعض امل
احلاجات اخلاصة أو حاجة بعضهن الماكن رعايعة ألطفعا ن أثنعاء االجتمعاع (. وحينمعا 
ال تكعععون املشعععاركات مجعععيعهن ذوات تعلعععيم جيعععد ف نععع  جيعععي عنعععد التحضعععري لاجتمعععاع 
تقد  بعض البدائل املمتعة لنشاطات القراءة والكتابة ، من املمكن قعراءة املعواد املكتوبعة 

ايل ، أو تسععععجيلها علععععى شععععرائط تسععععجيل ، أو تقععععد  عععععر  شععععفهي ، أو بصععععوت ععععع
استخداّ مواد مرئيعة وملصعقات . وباإلضعافة إف هعذا فعان مجيعع املعواد املكتوبعة جيعي أن 
تكععععععون سععععععهلة وقابعععععععلة للفهععععععم ، وأن ال تعتمععععععد علععععععى ذكعععععععاء املشععععععاركات .وإذا كانععععععا 

 ء  خمتلفات عنهن . املشاركات يشكلن فريقاً متجانساً ذكريهن خباات نسا
 توفير منبر لحوار منفتق  ؛  

وفعععععري اجتماععععععاً يتميعععععز باالنفتعععععا  وبلتاحعععععة فعععععرص املشعععععاركات ليظهعععععرن ععععععدّ 
مععوافقتهن لبعضععهن الععبعض وأيضععا للوصععول إف آراء ختتلععف عععن آرائععف ، منععيب البحععث 
ععععععن " اجلعععععواب الصعععععحي  " أو احلعععععل الوحيعععععد ، وأيضعععععا جيعععععي عليعععععف أن ال تشعععععجعي 

 اليت من ش  ا االنتهاء إف فوز أو لسارة بني املشاركات .النقاشات 
 تجنبي اإلجابة البسيطة على األسللة المعقد  ؛  

إن تعلععم حقععوق اإلنسععان يطععر  أسععئلة صعععبة حععول تصععرفات اإلنسععان وحععول  
قاععععدة السعععلوك الثقافيعععة ويتضعععمن تعلعععم حقعععععوق اإلنسعععان أيضعععا بععععض األجوبعععة املعقعععدة 

النعععا  حلقوقعععععهم ، انتبهعععي أن ال تبسعععطي األمعععور بشعععكل كبعععري ، حعععول أسعععباب إنكععععععار 
وبشععكل لععاص أن ال تقلصععي أسععباب العنععف مععثاً إف سععبي أو اثنععني فقععط   شععجعي 
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املشععععاركات علععععى حتليععععل العوامععععل املختلفععععة والععععيت تععععرتبط بتجععععارتن . أن االسععععرتاتيجيات 
 . العمليية لتحسني الظروف  كن أن تطور لال التبار املشكلة

اســـــتخدمي وشـــــجعي اســـــتخدا  لغـــــة د يقـــــة محـــــدد  وابتعـــــدي وال تمـــــجعي  
 التنميط؛ 

أي دراسعععة حعععول حقعععوق اإلنسعععان قعععد  ععع  أو تظهعععر فروقعععاً دقيقعععة يف السعععلوك 
واملواقععععف . ابتعععععدي عععععن التعمععععيم ولكععععن ال حتععععريف احلقععععائق أو حتععععددي األفكععععار حععععول 

الرجعال "  . واهتمعي بكيفيعة  التغريات الفعالة ، ال تستعملي عبارات مثعل  " هكعذا هعم
توصعععيف وتصعععنف اجملموععععات العرقيعععة أو اجملموععععات االجتماعيعععة ومعععا تععع ثري ذلعععف علعععى 
تلف اجملموعات وعلى كيفية إدراكها من قبعل اآللعرين ، معثاً " النسعاء ال يعتكلمن ععن 
أمععورهن "  وعنععد الضععرورة ذكععري املشععاركات أنعع  بععالرغم مععن أن أعضععاء جمموعععة مععا قععد 

لععععديهن مععععارب ومعتقععععدات مشععععرتكة إالي أن تعمععععيم ذلععععف حيتععععاج إف تعععععديل وإف يكععععون 
مصطلععحات أكثر دقة وأكف  يف التعبعري ععن الواقعع ) مثعل " أحيانعا "  " ععادًة " و " يف 

 الكثري من احلاالت " ( 
 تجنبي مقارنة اآلال  ؛  

قععوق إن حقععوق اإلنسععان غععري قابلععة للتجزئععة ، وكععل حععق منهععا هععو ضععروري للح  
اإلنسععانية ككععل ، لععذلف ال ميكععن تقيععيم العنععف ضععد النسععاء علععى أسععا  مقععدار املعانععاة ألن 
إهانة الكرامة اإلنسانية للمرأة بتعنيفها أو بفعر  قيعود  نعهعا اسعتخدامها ألقصعى إمكانيا عا 
مهعععا انتهعععاك حلقوقهعععا اإلنسعععان فاإلهانعععة املعنويعععة مثعععل اإلهانعععة اجلسعععدية عنعععدما يتطلعععي األمعععر 

ف  . كمعععا ال ميكعععن ألحعععد االفعععرتا  أن معانعععاة امعععرأة معععا هعععي أعظعععم معععن معانعععاة امعععرأة موقععع
 ألرو يف ظروف ألرو .

  دمي نموذجا جيدا  للتنسيق ) التيسير ( أوال  ثم  شار يفن المسؤوليات؛  
إحدو نتائج التنسيق ) التيسري ( اجليد تطوير قدرة املشاركات على القيعاّ تعذا العدور ،  

أو أكثعر ، وبعععد معا تكعو  قععد قعدما مثعاالً ملعا جيععي أن يكعون عليع  التنسععيق . بععد  جلسعة 
اسععع يل املشعععاركات ععععن معععدو رغبعععة إحعععداهن بالتععععاون مععععف يف تنسعععيق ) تيسعععري ( اجللسعععة 
القادمعععععة وحثعععععي الراغبععععععة علعععععى التحضععععععري ، ويف نفععععع  الوقعععععا اسععععععتمري يف تشعععععجيع  بقيععععععة 

 .املشاركات للتعاون يف التنسيق ) التيسري ( 
 
 

   استخدمي وسائل اتصال متنوعة ؛ 
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بعض النا  يتعلمون بشكل أفضل هاعيًا ، وبعضهم مرئيا ) بصريًا ( ، والبعض 
اآللر عملياً . حاويل أن تدللي عدة وسائل يف كل جلسة ، على سبيل املثال ، 
عندما تذكر املشاركات لال النقاش عدة عوامل ترتبط اشكلة ما سجلي تلف 

لو  أو أوراق بيانية وعلقيها فلن ذلف سيساعد على مسيد املعرفة  العوامل على
 بصرياً وبصورة  كن من استخدامها فيما بعد لتذكر تلف املناقشة .

 ؛  ال تترددي في أن تقولي " ال أعلم " 
تععععذكري أن املنسععععقة ) امليسععععرة (  هععععي متعلمععععة أيضععععاً ، عنععععدما ال تسععععتطيعني   

كانععععا اإلجابععععة موجععععودة لععععدو إحععععداهن أو ادعععععي   اإلجابععععة علععععى سععععؤال مععععا ، اسعععع يل
إحععداهن إلجيعععاد اجلعععواب يف اجللسعععة القادمعععة . حعععاويل أن معععاويب علعععى السعععؤال بنفسعععف 
لععععصوصاً إذا كانعععا اإلجابعععة تتضعععمن رأي معععا مثعععال ) مععا هعععي أفضعععل طريقعععة للعععرد علعععى 

قعد يشعري التحرش اللفظي يف األمكنة العامة ؟  ( اعا أن اجلعواب علعى مثعل هعذا السعؤال 
إف سععلطة ال تريععدين إظهارهععا فمععن األفضععل أن تسعع يل األلريععات عععن رأيهععن وأفسععحي 

 اجملال لعدة آراء خمتلفة .
 

 انفي  ل جلسة بتلخيص جيد ؛  
حعععاويل أن تنهعععي كعععل جلسعععة بسعععؤال تلخيصعععي أو دجملعععة ذات  ايعععة مفتوحعععة مععععل كعععل واحعععدة  

لععى سععبيل املثععال ، ميكععن أن تسعع يل مل ) " مععا هععي تسععتجيي  ععا دون تعليععق مععن املشععاركات األلريععات . ع
الكلمات اللوايت هعتنها اليّو والعيت  تعتقعدن أنكعن سعتتذكر ا بشعكل لعاص ؟ " أو " حعاولن التفكعري يف  
كلمععة أو مجلععة تلخععحل مشععاعركن يف  ايععة جلسععة اليععّو ؟ "  كععن أن تسعع يل إن كععان هنععاك شععغ مععا يععزلن 

. ( ودجولعععة معععن األسعععئلة علعععى مجيعععع …هعععذا معععا زلعععا أتسعععال عنععع  يسععع لن عنععع  منهيعععات مجلهعععن بقعععو ن " 
املشعععاركات ستسعععن  لكعععل معععنهن الفرصعععة ل جابعععة إن أرادت .إن إ عععاء اجللسعععة اثعععل هعععذهل األسعععئلة جيععععل 
املشاركات راضيات وجيعل النهاية واضحة لكل جلسة ، وتعذهل الطريقعة فعلن املنسعقة ) امليسعرة ( لعن تكعون 

 أللرية . صاحبة الصحبة الكلمة ا
 احتفظي بنوع من السجالت؛  
فاملنسعععقات ) امليسعععرات ( يعععتعلمن معععن التجربعععة . سعععجلي بالتصعععار معععا حيعععدا يف كعععل    

جلسعة اعا يف ذلععف تكيعف املشععاركات معع بعضععهن والتغعريات الععيت حعدثا ، األفكععار اجلديعدة ، بعععض 
ط لورشعععات عمعععل النجاحعععات والصععععوبات . هعععذا التسعععجيل سيسعععاعدك ويسعععاعد ألريعععات يف التخطعععي

 مستقبلية .
 -في آخر جلسة :   -
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تظهر يف اجللسة اخلتامية عادة مشاعر وتوقعات وماحظات جوهريعة ، حعاويل إظهارهعا   
معععن لعععال التمهيعععد  عععا  . حتعععدثي يف جلسعععة أبكعععر ععععن قعععرب  ايعععة العععدورة و اسععع يل املشعععاركات حعععول 

ل املثعال مل تسعتطيعني أن تقعدمي عبعارات رأيهن فيما جيي أن يكون علي  النشا  املناسعي . علعى سعبي
يف  …………… ثععععل  ايععععة مفتوحععععة  تشععععري إف عمععععل مثععععل " نتيجععععة لورشععععة العمععععل أنععععا أود أن أفعععععل 

يف حيعععايت " شعععددي يف آلعععر  ……………جمتمععععي "  أو  " نتيجععععة لورشعععة العمعععل هعععذهل أنعععا أود تغعععري 
اك احتمععععاالت عديععععدة لععععتعلم جلسععععة علععععى أن الععععتعلم ال يتوقععععف بنهايععععة ورشععععة العمععععل هععععذهل ، وأن هنعععع

مستقبلي وإف عمل يف احمليطني العاّ واخلاص . قد تطلبعني أيععضا معن املشعاركات تقيعيم ورشعة العمعل ، 
إما رهيا كتابة أو بشكل غعري رهعي شعفاهة  . إذا اسعتعملا الطريقعة الرهيعة ) الكتابيعة ( وفعري طريقعة 

مععن لعععال عععدّ كتابععة األهععاء ، إذا اسعععتعملا  للمشععاركات كععي يعععان عععن آرائهعععن وانتقععادا ن نريععة
 طريقة النقاش دعي كل مشاركة تتحدا عن شغ أحبت  أو شغ ترغي لو كان خمتلفاً يف اجللسات .

بعععض املشععاركات قععد يععرغا يف البقععاء علععى اتصععال ، أو قععد يتسععاءلن " هععل هععذهل هععي    
حلقعات دراسعية أو نشعاطات دفاعيعة   اية اجملموعة ؟" شجعي هؤالء املهتمات ليكن مبادرات لتنظعيم

حعععول حقعععوق املعععرأة وطبععععاً ذلعععف حتعععا قيعععاد ن . وقعععد تعرضعععني علعععيهن بعععععض اإلرشعععادات للتنسعععيق ) 
التيسعععري ( اجليعععد ن معععع أن أفضعععل إرشعععاد  عععن  سعععيكون  وذجعععف أنعععا  بععععد أن نسعععقا الورشعععة العععيت 

 شاركن تا  ( .   
هور معععن اجللسعععة النهائيعععة مثعععل هعععذهل قعععد تعععنظم بععععض اجملموععععات اجتماععععاً بععععد ععععدة شععع  

االجتماعات ال تساعد فقط على إحياء الصداقات اليت  عا يف اجملموععة بعل أيضعاً تعوفر فرصعة لتقيعيم 
 التجربة اليت تشاركن تا وكيف انعكسا عليهن وعلى حيا ن .

 
ءن التطــــــــور الكامـــــــــل لبلـــــــــد مـــــــــا   
وتحســـــــن األحـــــــوال فـــــــي العـــــــالم   
ر ة وتحقيـــق الســـال  يتطلـــأ الممـــا

ــــــــدأ  ــــــــق مب الكاملــــــــة للنســــــــاء وتطبي
 المساوا  في  افة المجاالت .

 ) اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(
 

 
 تعليم حقوق اإلنسان -



 16 

  -ا تراحات لتعليم حقوق اإلنسان  : 
 

 ؛  ساعدي الممار ات على المعور ب نفن جزء من شئ أ بر 
ليعا وعربيعاً ودوليعاً . ، اجعلعي فكعرة عامليعة حقعوق املعرأة حاويل ربط ورشعة العمعل اواضعيع أكعا ي 

موضععععوعا للنقععععاش أو االلتبععععار ، ميكنععععف أن توضععععحي للمشععععاركات أن املشععععاكل املوجععععودة يف اجملتمععععع 
احمللي موجودة أيضاً يف أماكن ألرو معن الععامل . ابع  إحساسعاً بالصعابة معن لعال إدراك اجلميعع أن  

  بلصرار لتعلم وإدراك و ارسة حقوقهن .كل النساء حول العامل يسعني
شعععجعي قعععادة اجملموععععات ليحضعععرن بععععض األمثلعععة احليعععة وأن جيعععدن العععروابط بينهعععا علعععى خمتلعععف 

 املستويات . 
 

 ؛  شجعي استخدا  مصطلق " حقوق اإلنسان للمرأ  " 
للت كيععد علععى وحععدة وعامليععة هععذهل احلقععوق ،وضععحي  ععن انععف ستسععتخدمني مصععطل  "حقععوق  
ن للمععرأة " بععدال مععن " حقععوق املععرأة " الععذي يععوحي بوجععود حقععوق مقتصععرة علععى النسععاء وبععنف  اإلنسععا

الوقا فان املصطل  "حقوق اإلنسان للمرأة "وللت كيد علعى أن تعزيعز أو إنكعار حقعوق اإلنسعان لعي  
معن  ل  عاقة بعالنوع االجتمعاعي دون إغفعال حلقيقعة  أن النسعاء والفتيعات يف كثعري معن األحيعان يععانني

 انتهاك حلقوقهن اكثر من الرجال واألوالد.
 

 ؛   دمي  انون حقوق اإلنسان على انه " عمل في تطور" 
كعععل امعععرأة  لعععف احلعععق يف معرفعععة حقوقهعععا اإلنسعععانية ومثعععل هعععذهل املعرفعععة تكعععون مصعععدر قعععوة  عععا .   

بطعععي الصعععراحة ) الوضعععو ( تعععربط معععارب النسعععاء الشخصعععية معععع موضعععوع حقعععوق اإلنسعععان للمعععرأة ،  ار 
املوضوع املطرو  ببعض املواد املوجودة يف اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان وباتفاقية القضاء علعى مجيعع 
أشعععكال التمييعععز ضعععد املعععرأة إن أمكعععن ، ومعععع هعععذا ال معلعععي الوثعععائق أهعععم معععن التجعععارب أو ال تقعععدمي 

متفعععق عليهعععا" أو "  التحليعععل احلعععايل حعععول املوضعععوع أو النصعععوص ذات العاقعععة علعععى أ عععا "كاملعععة" أو "
  ائية " ، شجعي النساء على املناقشة واملسائلة حول كل شيء .

يتوقعععع معععثاً  أن تعععذكر املنسعععقة ) امليسعععرة ( أن مشعععاركة املعععرأة يف كتابعععة مسعععودات املواثيعععق الدوليعععة 
وتنفيععذها كانععا يععدودة للغايععة إضععافة إف أنعع  مل تكععون كععل جمموعععات النسععاء مشععاركة فيهععا. تسععتطيع 
املشعاركات معثاً األلععذ بععني االعتبعار كيععف كانعا تلعف املواثيععق سعتكون خمتلفعة لععو انع  مت الرتكيعز علععى 
 ثيععل مجيععع النسععاء واحععرتامهن ، أكععدي أيضععا أن مجيععع املواثيععق الدوليععة هععي نتععاج جهععود رجععال ونسععاء 

تغعععري وتطعععور فانععع  لوضعععع مبعععادي ألاقيعععة للعدالعععة والكرامعععة اإلنسعععانية ، والن الظعععروف االجتماعيعععة يف 
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جيي تطوير قانون حقوق اإلنسان ليتماشى معع االحتياجعات اجلديعدة .أكعدي أننعا حنتعاج إف املشعاركة 
 0املستمرة جلميع النا  من أجل االستمرار يف تطوير قانون حقوق اإلنسعان والتعدابري الازمعة لتطبيقع  

صععول إف إعمععال وتطععوير حقععوق مععع ت كيععد أن النسععاء أنفسععهن هععن افضععل املتحععدثات والعععامات للو 
 0اإلنسان اخلاصة تن 

 
 ؛  االلتزا  بتحسين حيا  النساء 

تعليم حقوق اإلنسان ال يهدف فقط إف توفري تعليم نظري حول حقوق اإلنسان ان   
باألسا  تعليم يهدف إف حتسني حياة النا  ،  ا يستوجي جعل النا  يشعرون ب مهية 

وهكذا فان املشاركات سيقمن بالعديد من  0ا يف حيا م حقوق اإلنسان من حيث ت ثريه
األعمال لتعزيز وقاية هذهل احلقوق على مستوو فردي ، يف اجملتمع احمللي  وعلى مستوو 

 وط  .
 -بع  الوسائل المساعد :  -

إذا كانععا املشععاركات ال يعععرفن بعضعععهن الععبعض أو بععدا أ ععن غععري مرتاحععات ابعععدئي   ســر الجليــد : 
 ليد" يوجد يف امللحق ) أ ( بعض االقرتاحات ."بكسر اجل

يف بعض األحيان حىت يف اكثر اجملموعات قاسة تقل الطاقة والقدرة علعى املتابععة الفعالعة ،  الطا ة : 
 أعيدي تركيز االهتماّ بالتنشيط وابدئي بنفسف .

وأفكععارهن قبععل  إن جعععل املشععاركات يكتععا ردود أفعععا ن ، آرائهععن التــدوين )  تابــة المــذ رات (  : 
النقاش سريفع من مستوو التخاطي فيما بينهن وأيضا سيزودهن ) بسعجل مكتعوب ( بعئرائهن حعول 
حقعععععوق اإلنسعععععان للمعععععرأة / أو العنعععععف ضعععععد النسعععععاء ، وأيضعععععا أن كتابعععععة السعععععجات يشعععععجعهن علعععععى 

هععذا االسععتقالية والتفكععري الععدقيق ويرفععع مععن مسععتوو التخاطععي ، بالنسععبة لععبعض املشععاركات يععزودهن 
السععجل بفرصععة للتعبععري عععن أفكععار وعواطععف شخصععية جععدا ال تسععتطيع املشععاركة التحععدا فيهععا إثنععاء 
النقععععاش . وفيمعععععا يلعععععي هععععذهل بععععععض األفكعععععار الععععيت تسعععععاعد علعععععى اسععععتخداّ هعععععذهل املعععععذكرات املكتوبعععععة 

 واالستفادة منها ؛ 
ال تععوفري ت كيععد أمهيععة اآلراء الفرديععة وتشععجيع املشععاركات علععى التعبععري عععن أنفسععهن مععن لعع -

 الوقا للكتابة  ) عشر دقائق كحد أدىن ( .
ت كيد احرتاّ اخلصوصية إذ ال جيي أن يطلي معن املشعاركات  أن يقعرأن معذكرا ن أو يرينهعا  -

 ألحد إذا مل يرغا يف ذلف .
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أن قعععرأت إحعععداهن شعععيئا معععن معععذكرا ا فيجعععي أن ال يسعععم  ألحعععد بنقعععد اآلراء العععيت ععععات  -
 عنها .

 -التقييم :  
إجراء تقييم عادي يتوجي على املنسقة ) امليسرة ( أن تعا عن رغبة أكيدة يف السماع  عند

 واإلجابة على اهتمامات املشاركات .
أفسععحي الوقععا يف اجللسععة الععيت تليهععا إلعععادة تلخععيحل اإلجابععات بشععكل خمتصععر ، ال تعتمعععدي 

 ععا عععادة تفضععل اسععتخداّ فقععط علععى التقيععيم الكامععي ) اللفظععي ( أن كانععا إحععداهن تواجعع  مشععكلة ف 
 الكتابة بدال من التحدا شخصياً .  

 
يولـــــــد جميـــــــ  النـــــــاا أحـــــــرار 
متســـــــــــــاوين فـــــــــــــي الكرامـــــــــــــة 
والحــــقوق   و ـــد وابـــوا عقـــال  
وضـــميرا    وعلـــيفم أن يعـــاملوا 
 بعضفم البع  بـرو  اإلخاء .
 ( 1) اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان ، املادة 

 

لكل شـخص الحـق فـي الراحـة 
ــــــي أ و ــــــات الفــــــرا    وال   وف

سيما فـي تحديـد و ـت معقـول 
لســاعات العمــل وفــي عطــالت 

 دورية ب جر .
 0(  24)اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان ، املادة  
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 الجزء الثاني

 أساسيات حقوق اإلنسان 
 

ن األسئلة التالية هعي بععض معن األسعئلة العيت تطعر  ععادة حعول حقعوق اإلنسعا          
 بشكل عاّ وحول حقوق املرأة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء بشكل لاص .

 

 * ما اي حقوق اإلنسان ؟  
كل شخحل لع  حقعوق إنسعان ألنع  وأل عا  ببسعاطة " إنسعان" حقعوق اإلنسعان تقعررت بالتسعاوي 

وال ميكععن حرمععان أحععد مععن .  غععري قابلععة للتحويععل أو التنععازل، وهععي حقععوق لكــل ءنســان وفــي  ــل مكــان 
 هذهل احلقوق إذ يع  ذلف احلرمان من الصفة اإلنسانية .

، وال يوجععد ترتيععي هرمععي لتلععف احلقععوق ، فكلهععا وبشععكل  غيــر  ابلــة للتجزئــةحقــوق اإلنســان 
 متساوي مهمة لتحقيق السامة واألمان واحلرية لكل فرد .

مل ذلعف أن كعل هعذهل  ضفا الـبع حقوق اإلنسان ليست أجزاء مستقلة بل أنفا تتكل على بع
احلقعععوق تشعععكل مععععاً أجعععزاء رئيسعععية يف هيكعععل متكامعععل أو منظومعععة كليعععة ، فعلعععى سعععبيل املثعععال أن حقعععف 
باملشععاركة يف جمتمعععف مععرتبط مباشععرة نقععف يف التعبععري عععن نفسععف وحقععف يف التعلععيم ، وحععىت نقععف يف 

 احلصول على املعلومات أو التمتع بضروريات احلياة . 
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أنفا تلك المعايير األساسية التي بدونفا ال يستطي  اإلنسان آلر حلقوق اإلنسان ؛ تعريف 
. عندما تنتهف حقوق أي إنسان ، فان هذا /هذهل الفرد يعامل على ان  لي  إنسان   العيش بكرامة

 .  المطالبة باحترا   رامة جمي  النااكامل . الدفاع عن حقوق اإلنسان هو 
 

   -* الحقوق والواجبات : 
ال ميكععن فصعععل احلقعععوق عععن الواجبعععات . ف ننعععا اطالبتنععا نقوقنعععا اإلنسعععانية نعععي حقعععوق اآللعععرين 
ونتقبععل املسععؤولية لععي  فقععط عععن احععرتاّ تلععف احلقععوق بععل أيضععا عععن املسععاندة والععدعم والععدفاع عععن هععؤالء 
ق العععذين تنتهعععف حقعععوقهم أو يعععتم ماهلهعععا . ألن انتهعععاك حقعععوق أي إنسعععان يعععع  ضععععف ضعععمانات حقعععو 

 اإلنسان ألي شخحل آلر .
التمييز ضـد المـرأ  يمـكل   …

ءنتفا ــا  لمبـــدأي المســـاوا  فـــي 
الحقــــــــــوق  واحتــــــــــرا   رامــــــــــة 
اإلنســـان وعقبـــة أمـــا  ممـــار ة 
المــــرأ    علــــى  ــــد  المســــاوا  
مـــ  الرجـــل   فـــي حيـــا  بلـــداا 
ـــــــــــــــــة  السياســـــــــــــــــية واالجتماعي
واال تصـــــــــــــادية   والثقافيـــــــــــــة  
ويعـــــوق نمـــــو رخـــــاء المجتمـــــ  

رتفن ويزيـــــد مـــــن واألســـــر  أســـــ
صـــــــــــعوبة التنميـــــــــــة الكاملــــــــــــة 
إلمكانــــات المــــرأ  فــــي خدمــــة 

 بلداا والبمرية "
 من مقدمة     

 ) اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة(                  
 

   -* مثالية ووا عية حقوق اإلنسان : 
مبعادي تلهمنعا للسععي معن  إن حقوق اإلنسان مثالية ولكن بنف  الوقعا واقعيعة )عملييعة ( .فهعي

أجل ر ية عامل افضل يتمتع كل شخحل فيع  باحلريعة والعدالعة، والسعاّ . وهعي أيضعا  ثعل احلعد األدىن معن 
املعععايري الععيت جيععي علععى األفععراد واملؤسسععات االلتععزاّ تععا يف التعامععل  . باإلضععافة إف ذلععف ، وإذا مل تطبععق 
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النععا  بئليععة عمععل تسععاعدهم علععى التصععرف ، الن هععؤالء  تلععف املعععايري فععان منظومععة حقععوق اإلنسععان تععزود
النا  لديهم حقوق حعىت إن مل يعتمكن القعانون أو األشعخاص ذوي السعلطة معن معرفتهعا أو قايتهعا ، إن 

 األشخاص الذين يعرفون حقوقهم بلمكا م الدفاع عن أنفسهم وعن أمثا م من النا  . 
 

ومـــن الضـــروري أن يتـــولى  …" 
حقـوق اإلنسـان القانون حماية 

لكيال يضطر المـرء آخـر األمـر 
ءلـــــــــى التمـــــــــرد علـــــــــى الظلـــــــــم 

 واالستبداد " 
 من مقدمة اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان(    )

 
 

 ما او  انون حقوق اإلنسان ) شرعة حقوق اإلنسان ( ؟ 
ارثعة يف مل تبدأ حركة حقوق اإلنسان يف القرن العشرين . إن احرتاّ العدالة والكرامعة اإلنسعانية متو 

تقاليعععد قدميعععة يف بععععض الثقافعععات ، ويف ثقافعععات ألعععرو  –تقاليعععد معظعععم احلضعععارات اإلنسعععانية والثقافعععات 
فلععدو مجيععع اجملتمعععات طعرق خمتلفععة يف رعايععة صععحة أعضععائها  –نصعوص دينيععة مقدسععة أو مبععادي قانونيعة 

حقعوق اإلنسعان جلميعع أفعراد وتقد  اخلدمة االجتماعية لتحسني أحوا م ، ومعع هعذا فعان الرغبعة يف توثيعق 
اجلن  البشري وإقرار قوانني دولية  ذهل الغايعة مل حتعدا إال يف القعرن العشعرين . حصعل ذلعف بععد التجربعة 
املرعبة للحرب العامليعة الثانيعة وحالعة الفقعر العيت أصعبحا عليهعا العديعد معن البلعدان العيت حتعررت معن احلكعم 

يعععد مععن النعععا  للسعععي إف إجيعععاد وثيقععة تعيعععد األمععل والطمعععو  االسععتعماري يف وقعععا قريععي .  عععا دفععع العد
 واحلماية لكل األشخاص يف كل مكان وختو م حقوقاً  كنهم من ضمان مستقبل اجلن  البشري. 

(  العذي تبنتع  UDHR)  " اإلعان العاملي حلقعوق اإلنسعان "إن هذهل الوثيقة حلقوق اإلنسان هي 
 . 1948كانون أول   10األمم املتحدة يف 

 
  -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :  

لععععاّ  " ميثـــاق األمـــم المتحـــد "حلقعععوق اإلنسعععان املبعععادي العععيت تضعععمنها الععععاملي  وثعععق اإلععععان
والعععيت تطلعععي معععن كعععل حكومعععة إن تعامعععل مواطنيهعععا لعععي  فقعععط علعععى أسعععا  أن ذلعععف هعععو شععع ن  1945

 داللي فقط بل على أسا  الشرعية الدولية أيضا  . 
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 بنععععععععداً الععععععععذين يشععععععععكلون اإلعععععععععان تغطععععععععي اجلوانععععععععي االقتصععععععععادية ،االجتماعيععععععععة، إن الثاثععععععععني
والثقافية،والسياسععية، واحلقععوق املدنيععة ) ميكععنكم قععراءة نععحل اإلعععان يف " نطالععي نقوقنععا " و " السععامة 

 واألمان".
بيان لي  قانون ملّز بل هو  اإلعانولكن  عالمية وفردية بنفس الو تإن هذهل الوثيقة هي 

، فهو جمموعة من املبادي اليت ألزما الدول نفسها تا  وتعهدت بالعمل تا وببذل نوايا الحسنةلل
 جهدها لكي توفر ملواطنيها احلياة اإلنسانية الكرمية . 

القانون العرفـي صفة وقد اكتسي اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان لال اخلمسني سنة املاضعية 
 رمت اإلعالن و  نه  انون . الن الدول  د تففمت واحت والدولي

اسـتخد   حجـر أسـاا  ـانوني لجميـ   المعااـدات الالحقـة باإلضافة إف هعذا فع ن اإلععان 
 ، وأيضا مجيع قوانني الدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة .المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 
 

ءن الجمعية العامة تنـادي بفـذا 
اإلعـــــــــالن العـــــــــالمي لحقـــــــــوق 

ــــه ا ــــى أن لمســــتو  اإلنســــان عل
الممـــــــــترك الـــــــــذي ينبغـــــــــي أن 
تســــــــــتفدفه  افــــــــــة المــــــــــعو  
واألمـــم حتـــى يســـعى  ـــل فــــرد 
وايلة فـي المجتمـ    واضـعين 
ــــــدوا  اــــــذا اإلعــــــالن  ــــــى ال عل
نصــــأ أعيــــنفم   ءلــــى توطيـــــد 
ــــــــــــــرا  اــــــــــــــذه الحقــــــــــــــوق  احت
ـــات عـــن طريـــق التعلـــيم  والحري
ــــــــة واتخــــــــاذ ءجــــــــراءات  والتربي
مطــــــــرد     وميــــــــة وعالميــــــــة   
لضـــــــــــــمان االعتـــــــــــــرار بفـــــــــــــا 

راعاتفــا بصــور  عالميــة فعالــة وم
بـــــين الـــــدول األعضـــــاء ذاتفـــــا 
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وشــــــــعو  البقــــــــاع الخاضـــــــــعة 
 لسلطانفا . 

 من مقدمة               
 )  اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان (

 
  -اتفا يات حقوق اإلنسان :  

مثععل مجيععع اإلجنععازات البشععرية ، حقععوق اإلنسععان تتطععور منععذ وضعععا املبععادي العامععة الععيت تضععمنها  
 20فمنععذ ذلعععف التععاريا طعععورت األمععم املتحعععدة اكثععر معععن  1948اإلعععان العععاملي حلقعععوق اإلنسععان ععععاّ 

ميثاقاً واتفاقية حلقوق اإلنسان عرفا من لا ا حقوق اإلنسان وأنشئا إجعراءات وآليعات لتعزيعز وقايعة 
أشعكاالً معينعة مععن تلعف احلقعوق  ، وتعتعا احلكومععة العيت تصعادق علعى أي مععن هعذهل االتفاقيعات العيت حتظععر 

األعمععال املنافيععة حلقععوق اإلنسععان مسععئولة عععن ذلععف االنتهععاك ، علععى سععبيل املثععال االتفاقيععة الدوليععة حلظععر 
(  1965( ، اتفاقيعة القضعاء علعى كافعة أشعكال التميعز العنصعري )1948جرائم اإلبادة واملعاقبة عليهعا )

( ، العهعد العدويل اخلعاص بعاحلقوق االقتصعادية  1966العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيعة والسياسعية ) 
( ، اتفاقية مناهضة التععذيي وغعريهل معن أنعواع املعاملعة أو العقوبعة القاسعية  1966واالجتماعية والثقافية ) 
( االتفاقيات األلرو حتمي حقوق اإلنسان لفئعات معينعة معن األشعخاص 1984أو اإلنسانية أو املهينة )

( ، اتفاقيعة القضعاء علعى كافعة أشعكال 1951اقيعة املتعلقعة ب وضعاع الاجئعني )املعرضني للهجّو مثل االتف
 ( .1989( و اتفاقية حقوق الطفل )1979التميز ضد املرأة )

تتعفـــــد الـــــدول األطـــــرار بـــــ ن 
ـــــــــــل الحمايـــــــــــة  تضـــــــــــمن للطف
ــــــــين لرفااــــــــه  ــــــــة الالزمت والرعاي
مراعيــــــة    حقــــــوق وواجبــــــات 
والديــــه أو أوصــــيائه أو غيــــرام 

مســؤولين  انونــا مــن  األفــراد ال
ـــــه   وتتخـــــذ تحــــــقيقا  لفـــــذا  عن
الغــــــــــــرب جميــــــــــــ  التــــــــــــدابير 
 التمريعية واإلدارية المالئمة . 

 ( 2/ 3) اتفاقية حقوق الطفل ، املادة 
 

 -أساسيات حقوق اإلنسان : 
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مل إن أسععا  حقععوق اإلنسععان هععو املعععادة األوف مععن اإلعععان الععععاملي حلقععوق اإلنسععان "  المســاوا 
 أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق" .ولد مجيع النا  

إن بعععععض القععععيم األلاقيععععة مشععععرتكة يف كععععل أحنععععاء العععععامل ، لععععذلف علععععى احلكومععععات  العالميــــة :
واجملتمعات إدراك تلعف القعيم وتبنيهعا ، وان عامليعة احلقعوق ال يعع  بالضعرورة أ عا غعري قابلعة للتطعوير أو إ عا 

  ارسة لدو مجيع النا  بنف  الطريقة .
مل  إن اإلعععان العععاملي حلقععوق اإلنسععان وقععانون ) شععرعة ( حقععوق اإلنسععان املتفععرع  عــد  التميــز

عنعع  يقعععدمان نفععع  احلقعععوق واملسعععؤوليات بصعععورة متسعععاوية لكعععل النسعععاء والرجعععال ، األوالد والبنعععات ، ععععن 
 طريق تقرير إنسانيتهم بغض النظر عن أي دور  م أو أي وضع هم علي  أو عاقة لديهم .

فحقوق املرأة جيي أن ال تقدّ على أسا  أ ا جعزء آلعر معن حقعوق اإلنسعان ،  د  التجزئة :ع
 وحىت احلقوق السياسية ، واالقتصادية والثقافية واحلقوق اجلماعية فهي كل ال يتجزأ .

البيعا املدرسعة ،مكعان  -من املهم أن تظهعر حقعوق اإلنسعان يف مجيعع جمعاالت احليعاة  االتكال :
انتهعاك حعق ) أي ءن  يف كعل مكعان . إن انتهعاك حقعوق اإلنسعان معرتبط بعضع  العبعض –ق العمل، السعو 

واحععد يععؤثر علععى بقيععة احلقععوق ( وبععنف  الطريقععة فعع ن تعزيععز حقععوق اإلنسععان يف جمععال معععني يسععاعد علععى 
 تعزيزها يف األلرو لتعزيزها. 
تريعد . وجيعي أن  إن حقعوق اإلنسعان ليسعا هديعة  نحهعا احلكومعة عنعدما مسؤولية الحكومة :

 ال  نحها أو تطبقها على جمموعة من النا  دون اآللرين . عندما حيصل هذا جيي منع . 
ال تعتععا احلكومععات وحععدها املتبنيععة حلقععوق اإلنسععان أو منتهكتهععا . إن علععى    مســؤولية خاصــة :

ون هعذهل احلقعوق  كل إنسان مسعؤولية احعرتاّ حقعوق اإلنسعان ومواجهعة املؤسسعات أو األفعراد العذين ينتهكع
  . 
 

  يف تم وض   انون ) شرعة ( حقوق اإلنسان ؟  
 -وضعا اتفاقيات حقوق اإلنسان ومواثيقها وآليا ا تدرجييا  وفقاً للخطوات التالية مل 

الععععععديد معععن اجملموععععات واحلكومعععات اهتمعععا اشعععكلة نععععقوق اإلنسععععان ،  ءدرا فـــا  حاجـــة :  .1
( عملعوا معععاً جلعذب اهتمعاّ هيئعة NGO’Sات الغعري حكوميعة ) ( واملنظمع IGO’Sاملنظمات احلكومية ) 

األمععم املتحععدة . وعنععدما يصععب  هنالععف اهتمععاّ كععايف اوضععوع مععا فععان هيئععة األمععم املتحععدة تطلععي مععن 
جلنة حقوق اإلنسان فيها تعيني جمموعة لتحضري مسعودة نعحل مناسعي يف صعيغة إععان أو اتفاقيعة أو 

 قرار حول املوضوع . 
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تقععّو اجملموعععات العاملععة ) لععااء  والممــاري  التــي تعــداا المجموعــات العاملــة : المســودات  .2
وخمتصععني مععن  ثلععي احلكومععات األعضععاء يف هيئععة األمععم املتحععدة ، وأيضععا  ثلععي املنظمععات احلكوميععة 

 والغري حكومية ( بلعداد وصياغة مسودات ومشاريع النصوص .
تقعّو اجلمعيعة العامعة لألمعم املتحعدة  مم المتحد  :موافقة غالبية أعضاء الجمعية العامة في األ  .3

 اليت تتكون من  ثلي مجيع الدول األعضاء اناقشة وإقرار النحل املقرت  ولكل دولة صوت واحد. 
عنعدما يوقعع  ثلعي العدول األعضعاء  تو ي  من  بل الدول األعضاء فـي ايلـة األمـم المتحـد  :  .4

كومععععا م تصععععادق علععععى االتفاقيععععة . وبتععععوقيعهم أيضععععا علععععى االتفاقيععععات فععععا م بععععذلف يشععععريون إن ح
 يوافقون أن حكوما م سوف حتجم عن األعمال والسياسات اليت تتناىف مع أهداف االتفاقية . 

تقعرر البلعدان نريعة إن كانعا توافعق علعى  مصاد ة الـدول األعضـاء فـي ايلـة األمـم المتحـد  :  .5
 -لة طرف باالتفاقية وهذا يع  عدة مسؤوليات ملاالتفاقية . وعندما تصادق عليها ف  ا تصب  دو 

 املوافقة على ما  نح  االتفاقية من حقوق .  
 تعديل القوانني املوجودة يف الدولة واليت تناقض االتفاقية .   
تقععععد  التقععععارير املنتظمععععة لألمععععم املتحععععدة حععععول كيفيععععة تنفيععععذها  لالتزامععععات املنصععععوص عليهععععا يف   

 االتفاقية. 
 لى أن تراقي من األمم املتحدة أداء احلكومة ملعرفة ما إذا كانا تطبق االتفاقية . املوافقة ع  

وياحعععن أنععع  يف بععععض األحيعععان توافعععق العععدول علعععى رو  وقصعععد االتفاقيعععة ولكنهعععا تععععرت  علعععى 
واحعد أو اكثعر معن موادهعا ،يف هعذهل احلالعة فل عا تسعتطيع أن تصعادق علعى االتفاقيعة ولكعن تقعّو بوضعع 

ات علععى املععواد الععيت مل توافععق عليهععا ولكععن جيععي أن ال تتعععار  التحفظععات مععع جععوهر بعععض التحفظعع
 ورو  االتفاقية . 

إن االتفاقيعة تصعب  فعالعة كقعانون دويل عنععدما يصعادق عليهعا ععدد مععني معن الععدول  بـدء النفـاذ : .6
حلقعوق االقتصعادية األعضاء . على سبيل املثال  مل مت تبع  اتفاقيعة احلقعوق السياسعية واملدنيعة واتفاقيعة ا

مععن قبععل اجلمعيععة العامععة لألمععم املتحععدة ولكععن مل يبععدأ نفاذمهععا  1966واالجتماعيععة والثقافيععة يف عععاّ 
 35عنعععدما صعععادق عليهمعععا الععععدد املععععني معععن العععدول األعضعععاء ) يف هعععذهل احلالعععة  1976إال يف ععععاّ 

يل امللعععّز والعععذي يسعععتعمل دولعععة ( وعنعععدما تصعععب  االتفاقيعععة سعععارية ف  عععا تصعععب  جعععزء معععن القعععانون العععدو 
 حلماية حقوق اإلنسان . 

 
 - حقوق الطفل من اإلعالن ءلى االتفا ية :

 تؤمن اتفاقية حقوق الطفل مثال واض  ومناسي لتقييم اتفاقيات األمم املتحدة . 
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منذ العقود األوف من القرن العشرين طالي احملعامون بعلجراءات قانونيعة حلمايعة األطفعال وتع مينهم 
اجتمعععا جمموعععة مععن األمععم املتحععدة ووضعععا مسععودة إعععان عععن حقععوق الطفععل  1959عععاّ . يف 

مبادي وضعا حلماية حقوق األطفال .   أعيدت صياغة هذهل املبعادي لتتناسعي  10،واليت احتوت 
معععع وضععععها كاتفاقيعععة . إن عمليعععة الكتابعععة األوليعععة اختعععذت تسعععع سعععنوات ولعععال هعععذهل السعععنوات عمعععل 

( مثل اليونيسف واليونسكو ،ومنظمعات الغعري حكوميعة IGO’Sملنظمات احلكومية ) ثلي احلكومات وا
 (NGO’s  مثل مؤسسة إنقعاذ الطفعل والصعليي األقعر العدويل وا عال األقعر مجعيعهم عملعوا مععاً معن )

مععادة  54اجععل وضععع اللغععة املناسععبة لاتفاقيععة وكانععا النتيجععة اتفاقيععة حقععوق الطفععل والععيت حتتععوي علععى 
   -حقوق الطفل يف ثاا جماالت عامة مل  تناولا

 واليت تغطي مواضيع معينة مثل اإلساءة ،واإلمهال واالستغال .  الحماية :   
 ..اخل .…واليت نصا على احتياجات يددة للطفل مثل التعليم والرعاية الصحية و النماء :   
 ولعي دور يف جمتمع  .واليت تعرتف بقدرة الطفل املتنامية على اختاذ القرارات  الممار ة :  
   

ووقعا معن قبعل البلعدان بوقعا  1989وقد تبنا هيئة األمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل عاّ 
اقصعععر معععن أي وقعععا اسعععتغرقت   أي اتفاقيعععة ألعععرو لألمعععم املتحعععدة . وهكعععذا ف  عععا أصعععبحا ذات قعععوة 

االتفاقيعة اكثعر معن  . وباإلضافة إف ذلف فعان ععدد العدول املصعادقة علعى 1990بوقا قصري يف عاّ 
كانعا هنالعف دولتعان فقعط مل تصعادقا   1998أي عدد وقع علعى أيعة اتفاقيعة ألعرو . ويف أيلعول ععاّ 

 على االتفاقية مها الصومال والواليات املتحدة األمريكية . 

 
  يف تتغير حقوق اإلنسان ؟ 

املي حلقعوق اإلنسعان كما يتغري العامل فان أهداف وتعريفات حقوق اإلنسان تتغري ،فعاإلعان العع
كععان قليععل مععن النععا  يععدركون التهديععد املوجعع  إف    1948مععثاً ال يشععري إف البيئععة وذلععف ألنعع  يف عععاّ 

كوكبنا واف النا  الذين يعيشون علي  مثل اإلشعاعات والتلوا الصناعي ، واملبيدات والتجريد البيئعي 
ع مسععودة أوليععة التفاقيععة حععول احلقععوق والتصععحر بشععكل عععاّ غععري أن األمععم املتحععدة تقععّو اليععّو بوضعع

البيئية . وكذلف فان األلغاّ األرضية مل تكن مذكورة يف الوثائق القدمية ولكن احملعاميني بعدئوا يف ععر  
ونتيجعة لعذلف تبنعا األمعم  1990املشكلة أمعاّ العرأي الععاّ وأثعاروا االهتمعاّ الععاملي منعذ  أوائعل ععاّ 

عغاّ األرضعية" ) اتفاقيعة حعول منعع اسعتخداّ أو التخعزين االحتيعاطي " اتفاقية األلعع 1997املتحدة عاّ 
، أو إنتععاج أو نقععل األلغععاّ املضععادة ل نسععان ( ومععع ذلععف فانعع  يف تصععري  حععديث لامععني العععاّ لألمععم 

بــــل تطبيــــق أفضــــل  املتحععععدة قععععال  أن مععععا حتتاجعععع  حقععععوق اإلنسععععان اآلن لععععي  املزيععععد مععععن االتفاقيععععات 
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كي معل احلماية واحلريات اليت تتضعمنها االتفاقيعات حقيقعة ملموسعة بالنسعبة ل لالتفا يات الموجود 
 لشعوب العامل . 

   
 ال يوجد وثائق حقوق ءنسان غير وثائق األمم المتحد  ؟

البلدان  يف العديد من مناطق العامل عملوا معاً لوضعع وثعائق حتمعي وتععزز حقعوق اإلنسعان للنعا  
ألقععععاليم . فعلععععى سععععبيل املثععععال امليثععععاق األفريقععععي حلقععععوق اإلنسععععان الععععذين يعيشععععون يف تلععععف املنععععاطق وا

 ( .1981والشعوب لعاّ ) 
ومثل هذهل الوثائق اإلقليمية موجودة أيضا يف أوروبا وأمريكا كما أن التغريات الدرامية يف أوروبا 

اإلنسان الشرقية وأفريقيا وأمريكا الاتينية يف العقود األلرية تتطلي الت كيد على احرتاّ حقوق 
وهناك جهود  اثلة بذلتها جامعة الدول العربية ) امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  ( وهناك حتركات 

 شعبية يف بعض الدول اآلسيوية تتشاب  يف الت كيد على تلف املبادي .
أن القعوانني والدسعاتري يف معظعم الععدول تعنحل علعى حقعوق مواطنيهععا حيعث اعتعا اإلععان العععاملي 

 .  1948نسان  وذجاً جلميع الدساتري الدولية بعد عاّ حلقوق اإل
نحـــــــــــــــــن الحكومـــــــــــــــــات  - 1  

الممتر ة في المـؤتمر العـالمي 
_ و ـــــــــــد 2الرابـــــــــــ  بـــــــــــالمرأ  

اجتمعنـــــا انـــــا فـــــي بكـــــين فـــــي 
ـــــــول عـــــــا   عـــــــا   …1995أيل

الــــــذ ر  الســــــنوية الخمســــــين 
إلنمـــاء األمـــم المتحـــد  نؤ ـــد 
ــــا بمــــا يلــــي :  -مجــــددا التزامن

رجــــال فــــي تســــاوي النســــاء وال
الحقـــــوق والكرامـــــة اإلنســـــانية 
المت صـــــلة   وســـــائر المقاصـــــد 
ـــــادن المنصـــــوص عليفـــــا  والمب
فــــي ميثــــاق األمــــم المتحــــد    
واإلعـــــــالن العـــــــالمي لحقـــــــوق 
اإلنســــــان   وغيــــــر ذلــــــك مــــــن 
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ــــــــة بحقــــــــوق  الصــــــــكوك الدولي
ـــــة  اإلنســـــان   وال ســـــيما اتفا ي
القضــــاء علــــى جميــــ  أشــــكال 
التمييــز ضـــد المـــرأ    واتفا يـــة 

الطفـــــل   فضـــــال عـــــن حقـــــوق 
ءعـــــالن القضـــــاء علـــــى العنـــــف 
ضـــد المـــرأ     وءعـــالن الحـــق 

 في التنمية . 
 ( . ) ءعالن بكين

 
 

 ما اي المنظمات الغير حكومية و يف تؤثر على حقوق اإلنسان ؟
إن أبطععال حقععوق اإلنسعععان غالبععاً كعععانوا مععواطنني ععععاديني وليسععوا مسعععؤولني حكععوميني وبعععاأللحل 

 ( اليت لعبا دوراً رئيسياً للدفاع عن حقوق اإلنسان . NGO’s)  املنظمات الغري حكومية
واملنظمععات الغععري حكوميععة هععي جمموعععة مصععاش تتكععون مععن أشععخاص لععارج نطععاق احلكومععة يعملععون 
مستقلني عنها أو أ عم يعكسعون االهتمعاّ بقضعايا متععددة ومتنوععة مثعل ياربعة معر  السعل ، احملافظعة 

ريهعععا  ، بععععض املنظمعععات الغعععري حكوميعععة كبعععرية ودوليعععة ) مثعععل الصعععليي علعععى اآلثعععار ،  يعععو األميعععة وغ
األقر وا ال األقر ،كشافة البنات ومنظمة العفو الدولية ( ومعظمهعا جمموععات صعغرية مكونعة معن 
املععواطنني عععاديني يهتمععون بععاألمور احملليععة ) مثععل  اجملمععععوعات الععيت تعمععل مععن اجععل مععدار  افضععل ، أو 

  بناء سد جديد ، حتارب ضد قسعوة الشعرطة أو تعنظم قلعة ضعد جعرائم الشعرف ( . هواء أنقى تعار 
 وختتلف قوانني تسجيل وت سي  املنظمة الغري حكومية من البلد إف آلر.

وقعععد عملعععا املنظمعععات الغعععري حكوميعععة بشعععكل  يعععز معععن أجعععل حقعععوق اإلنسعععان ، بععععض تلعععف  
ضعمن مبعادي حقعوق اإلنسعان . والعبعض  املنظمات تراقي تصرفات احلكومات وتضغط عليهعا للعمعل

 اآللر يعمل على مواضيع خمتلفة متعلقعة نقوق اإلنسان يف بلد م ، أو اقليمهم أو وطنهم .
يف معععؤ ر  1995فعلعععى سعععبيل املثعععال ، جهعععود املنظمعععات الغعععري حكوميعععة الكبعععرية والصعععغرية ععععاّ 

إف انتهاكعات لطعرية حلقعوق املعرأة . وقعد األمم املتحدة الرابع للمرأة يف بكعني ، الصعني . لفتعا النظعر 
جنحا العديد من املنظمعات الغعري حكوميعة يف إيصعال أصعوات العديعد معن النعا  الععاديني إف اجملتمعع 

 الدويل .
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وقد ركزت العديد من املنظمات الغري حكومية جهودها حول موضعوع حقعوق اإلنسعان للنسعاء . 
ثععل املعهععد الععدويل لتضععامن النسععاء وبعضععها يبحععث يف بعضععها دويل ويبحععث يف العديععد مععن املواضععيع م

االهتمامععععات احملليعععععة مثععععل أصعععععدقاء النسععععاء ) بعععععانكوك ، تايانععععد ( مععععععركز مصععععدر النسعععععاء )تاشعععععكني، 
اوزباكستان( ألوات يف اإلساّ ) كواالملبور ، ماليزيا ( ومن اهتمامعات تلعف املنظمعاتمل منعع املتعاجرة 

اء ، معاجلععة فقعر النسعاء ، جماتععة العنعف ضعد النسععاء ، صعحة النسععاء يف النسعاء ، يعو األميععة عنعد النسع
والصحة اإلجنابية  . ويعملوا يف جمتمععا م وأيضعا يعملعون يف شعبكات  عمعل ععا احلعدود والثقافعات . 
تلف اجملموعات قادرة علعى لفعا االنتبعاهل حلاجعات املعرأة دالعل جمتمععا م وأيضعا علعى املسعتوو العدويل 

نظمععات غععري حكوميععة اصععغر مععن ذلععف وتركععز علععى موضععوع واحععد مثععل احلصععول علععى وهنالععف أيضععا م
  ويل ملدرسة يلية للفتيات أو لت سي  مشغل للنسيج. 

 
 ما اي حقوق اإلنسان للنساء ؟ 

إن وثعائق حقعوق اإلنسعان الدوليعة تؤكعد أن مجيععع النعا  ) إن كعانوا ذكعوراً أو إناثعاً ( متسععاويني يف 
ع هعذا فعلن تلعف الوثعائق كتبعا وطبقعا معن قبعل الرجعال ، فهعل املسعاواة تعع  " احلقوق والكرامعة . ومع

نفعع  الشععيء" أو حععىت "نفعع  احلقععوق املقععررة للرجععل" لقععد ألفقععوا  يف ماحظععة وفهععم الععتاف مربععة 
املععععرأة يف احليععععاة ،ويف إدراك االهتمامععععات واالحتجاجععععات اخلاصععععة  ععععا املععععرأة رغععععم أن حقععععوق اإلنسععععان 

 دون  ييز .تشمل اجلميع ب
باإلضعععافة إف ذلعععف فعععلن قعععانون حقعععوق اإلنسعععان و ارسعععات  أمهلعععا النسعععاء والفتيعععات. فاالنتهعععاك 
الذي قاّ علعى أسع  االلتافعات البيولوجيعة واجلنسعية مل يعتعا انتهعاك حلقعوق اإلنسعان يف الكثعري معن 

ا يف الكثععري مععن احلععاالت وحععىت املنظمععات  الععيت حاربععا مععن أجععل قايععة وتعزيععز حقععوق اإلنسععان فشععل
األحيان يف لفا االنتباهل إف اإلساءات العيت تتععر    عا النسعاء أو حعىت تطعوير وسعائل فعالعة للتحقيعق 
يف االنتهاكات القائمة على االلتافات اجلنسية . ويف الوقا احلايل فان العديد معن النسعاء والفتيعات 

 دفاع عنهن. جاهات نقوقهن وبالوثائق واآلليات من ش  ا قايتهن وال
إن النسععاء اللععوايت يفهمععن حقععوق اإلنسععان لععديهن قععوة اكععا للمطالبععة تععا وبكععرامتهن كاملععة . إن 
شبكة عمل حقوق اإلنسان توفر األدوات للدفاع والتحليل وبناء مارب النساء حىت يستطعن املطالبعة 

 نقوقهن بالطرق املتاحة على املستوو الدويل. 
 

 ى  افة أشكال التميز ضد المرأ  ؟ ما اي اتفا ية القضاء عل 
  CEDAWإن هععدف اتفاقيععة القضععاء علععى كافععة أشععكال التمييععز ضععد املععرأة ) والععيت تعععرف أيضععا بععع 

أو اتفاقيععة املععرأة ( هععو إدراك الععتاف مععارب املععرأة وحاجا ععا وتضععمني ذلععف يف شععبكة العمععل الدوليععة 
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يئععة العامععة لألمععم املتحععدة هععذهل االتفاقيععة تبنععا ا  1979كععانون أول عععاّ   18حلقععوق اإلنسععان ، يف 
والععععيت أتعتععععات فيمععععا بعععععد حععععدا يف تععععاريا حقععععوق اإلنسععععان للمععععرأة . املصععععادقة كانععععا سععععريعة حيععععث 

دولععة أعضععاء يف االتفاقيععة  165. وهنععاك حاليععا 1981أيلععول  3أصععبحا االتفاقيععة سععارية النفععاذ يف 
 باملوافقة على عدّ لرق موادها .دولة وقعا على االتفاقية إيذاناً  97إضافة إف ذلف 

إن مقدمة االتفاقية تقول ان  وبالرغم   ا سبق لألمم املتحدة أن قدمتع  معن جهعود لتعزيعز حقعوق 
اإلنسعععان واملسعععاواة للمعععرأة ، فعععان  ييعععزاً كبعععرياً ضعععد املعععرأة معععا زال موجعععوداً . وتعلعععن املقدمعععة إن هعععذا التمييعععز 

اّ الكرامة اإلنسانية ويقف عائقعا أمعاّ مشعاركة املعرأة بالتسعاوي معع ينتهف مبادي املساواة يف احلقوق واحرت 
الرجععل يف احليععاة السياسععية واالجتماعيععة واالقتصععادية والثقافيععة يف بادهععم ،وتقععف حععائاً يف تطععور األسععرة 

 واجملتمع ب كمل  ومعل التطور املتوقع ل نسان من اجلنسني أصعي على املستويني احمللي والعاملي .
يوجعععد يف امللحعععق )أ( يف "املطالبعععة نقوقنعععا" و"السعععامة واألمعععان " العععنحل الكامعععل التفاقيعععة القضعععاء ) 

 على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ( .
 
 

 ما الذي يميز اتفا ية القضاء على  افة أشكال التمييز ضد المرأ  ؟  
ييععز ضععد املععرأة وتطالععي تعععرف هععذهل االتفاقيععة العديععد مععن املواقععف واحلععاالت الععيت تنطععوي علععى   

 احلكومات اليت صادقا عليها بان تتخذ إجراءات حازمة للقضاء على هذا التمييز . 
وتتضمن اذه االتفا ية أيضـا العديـد مـن الصـفات التـي تميزاـا عـن غيراـا مـن وثـائق حقـوق 

 -اإلنسان منفا :
فقعط معن لعال اإلجعراءات  توج  االتفاقية احلكومات حنو إلغاء التمييز ضعد املعرأة لعي  التمييز :  

وسياسعععات  الدولعععة والسعععلطات العامعععة واملؤسسعععات بعععل أيضعععا " أي فعععرد، أو منظمعععة ، أو مؤسسعععة " 
هععع ( والععيت تتضععمن أيضععا أفععراد األسععرة ، املؤسسععات الثقافيععة والدينيععة واملمارسععات الععيت  يععز  2)املععادة 

 ضد املرأة . 
أي انع  جيعي علعى احلكومعة اختععاذ  جراءات اإلجيابيعةبعاإلتطالعي االتفاقيعة  اإلجـراءات اإليجابيـة :  

( ، مثعل هعذهل اإلجعراءات قعد تتضعمن 4"إجراءات لاصة تعجعل املسعاواة بعني الرجعل واملعرأة " ) املعادة 
أفضعععلية للمعععرأة يف املشعععاركة يف األحعععزاب السياسعععية وااللتحعععاق باملعععدار  واجلامععععات واحلصعععول علععععى 

 مراكز  قيادية يف البلد . 
 ععتم االتفاقيععة بشععكل مباشععر باملمارسععات الثقافيععة والتنمععيط الععذي مييععز ضععد  ة الثقافيــة :الممارســ  

املعععرأة يف واحعععدة معععن أهعععم املعععواد املثعععرية للجعععدل وهعععي العععيت حتعععث فيهعععا االتفاقيعععة احلكومعععات " لتععععديل 
يف ذلعف  النموذج االجتماعي والثقايف املتعلق بسلوكيات كعل معن الرجعل واملعرأة . والوصعول إف العدالعة
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( وهععذهل تععع  تغيععري مجيععع املمارسععات املبنيععة علععى " أمهيععة أو تفععوق أي مععن اجلنسععني علععى  5) املععادة 
 اآللر" وتطال مجيع األدوار النمطية لكا اجلنسني . 

إن االتفععاقية هي األوف بني االتفعاقيات اليت  تغطعي موضعوع تنظعيم األسعرة  ، إن  تنظيم األسر  :  
أ ( وأيضعا  10لتّز بتقد  االرشاد حول تنظيم األسرة لعال عمليعة التعلعيم )املعادة  الدول األعضاء ت

تطعععوير قعععوانني لألسعععرة تضعععمن للمعععرأة احلعععق يف أن " تقعععرر نريعععة ععععدد األطفعععال العععذين ترغعععي بلجنعععاتم 
ادة وعدد السنوات الفاصعلة بعني الطفعل واآللعر " وأيضعا الوسعائل العيت تتعبهعا لتحقيعق التيارا عا .) املع

 ( . 5هع ( واملطالبة اسؤوليات مشرتكة يف تربية الطفعل بني الوالدين ) املادة 16
تؤكععععد االتفاقيعععة علعععى اتكاليععععة حقعععوق اإلنسعععان علععععى بعضعععها العععبعض . عنععععد  حقـــوق اإلنســـان :  

املمارسععة فععان القععانون الععدويل حلقععوق اإلنسععان يعطععي األولويععة للحقععوق املدنيععة والسياسععية بينمععا معظععم 
اء مشاكلهن تتعلعق بعاحلقوق االجتماعيعة واالقتصعادية والثقافيعة، علعى سعبيل املثعال فعلن سياسعات النس

التكيف وقضايا البيئة تشكل ت ثرياً غري متجان  وأكثر قسوة على حيعاة النسعاء يف كافعة أرجعاء الععامل 
  . 
اف علععععى أ ععععن تعتععععا االتفاقيععععة األوف الععععيت تعععععا  موضععععوع النسععععاء يف األريعععع الجماعــــات الريفيــــة : 

 جمموعات ذوات مشاكل لاصة وتعا االتفاقية عن إدراك أمهية عملهن . 
تضــــــ  الــــــدول األطــــــرار فــــــي 
اعتباراــــــا الممــــــا ل الخاصــــــة 
التــي تواجـــففا المــرأ  الريفيــة   
واألدوار الفامــــــة التـــــي تؤديفـــــا 
فــــــــي تــــــــ مين أســــــــبا  البقــــــــاء 
ا تصــــاديا ألســــرتفا   بمــــا فــــي 
ذلــــــك عملفــــــا فــــــي  طاعــــــات 

د غير النقدية   وتتخذ اال تصا
جمي  التـدابير الالزمـة لضـمان 
تطبيــــق أحكــــا  اــــذه االتفا يــــة 

 على المرأ  الريفية . 
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  )

 ( .14/1املرأة ، املرأة 
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 -محدودية اتفا ية القضاء على  افة أشكال التمييز ضد المرأ   : -

يععة وتجععد أ ععا مثععل معظععم وثععائق حقععوق اإلنسععان ، مل تكععن كاملععة ، عنععدما بععدأ العمععل يف االتفاق
ولععوحن وجععود بعععض املشععاكل يف الععذي تقولعع  االتفاقيععة حععول حقععوق اإلنسععان للمععرأة ،واآلليععات الععيت 
توفرها ملراقبة االتفاقية ويف الطعرق العيت تتبعهعا العدول عنعد املصعادقة عليهعا وتطبيقهعا. لعذا أجريعا بععض 

 االتفاقية ،والعديد من االقرتاحات وضعا من أجل تقوية االتفاقية يف املستقبل.  التعديات لتحسني
مل مثععل مواضععيع حقععوق اإلنسععان فععلن حقععوق اإلنسععان للمععرأة تتطععور  تطــوير التعريفــات والمفــاايم 

فعلعععى سعععبيل املثعععال مل  فشعععلا اتفاقيعععة القضعععاء علعععى مجيعععع أشعععكال التمييعععز ضعععد املعععرأة يف توضعععي  أن 
؛ واسعتجابة للمطالبعات العيت  للمرأ  يجأ أن ُتحمى فـي الحيـا  العامـة والخاصـة حقوق اإلنسان 

قعععدمتها النسعععاء علعععى السعععاحة احملليعععة والدوليعععة باختعععاذ إجعععراءات فعالعععة ،  عععا اإلشعععارة يف معععؤ ر األمعععم 
إف إن العنعف ضعد النسعاء يعتعا حتعدياً حلقعوق  1993املتحدة حول حقوق اإلنسعان يف فينعا يف ععاّ 

ان بغعععض النظعععر إن كعععان مثعععل هعععذا العنعععف يقعععع يف األمعععاكن العامعععة أو دالعععل املنعععزل ، وتبنعععا اإلنسععع
إععان القضعاء علعى العنعف ضعد النسعاء والعذي يؤكعد  1993اجلمعيعة العامعة لألمعم املتحعدة  يف ععاّ 

 على ضرورة االهتماّ بالعنف يف احلياتني العامة واخلاصة .
بقى معظم النساء مواطنني من الدرجة الثانية وإن كانا دولعتهن قعد عند املمارسة ت *  تطبيق االتفا ية  :

صادقا على االتفاقية ومد النساء صعوبة كبرية يف املطالبة نقوقهن لصوصا دالل نطاق األسرة وغالبعاً 
 ال يشكون من األمور اليت ينظر إليها أ ا جزء من ثقافتهن أو واحدة من حقائق احلياة .

أسسععا هععذهل اللجنععة ملراقبععة تطبيععق  - فــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأ  :لجنــة القضــاء علــى  ا 
لبعرياً يف املواضعيع الععيت تغطيهعا االتفاقيعة ، وتتراجعع اللجنعة التقعارير املنتظمععة  23االتفاقيعة وتتكعون معن 

  اليت تقدمها العدول األطعراف حعول " اإلجعراءات القانونيعة والقعععضائية واإلداريعة العيت تتبناهعا احلكومعة "
، ومععع هععذا فععلن العديععد مععن الععدول الععيت صععادقا علععى االتفاقيععة مل تفععععل شععيئا ملموسععاً ) حقيقيععاً ( 
وبعضها مل يفعل شيئاً لتعزيزها . باإلضافة إف هعذا فعلن اللجنعة  تلعف صعاحيات قليلعة للضعغط علعى 

 الدول األطراف لينفذوا االتفاقية .
اتفاقيعة بععد اتفاقيعة حقعوق الطفعل مصعادق عليهعا مع أن هذهل االتفاقيعة هعي ثعا   -التحفظات :  

مععن معظععم البلععدان . إالي أ ععا أكثععر اتفاقيععة حتفظععا البلععدان علععى العديععد مععن موادهععا ، وقععد حتفظععا 
( والعععيت تعععنحل علعععى القضعععاء علعععى التمييعععز   16،  15،  9،  5،  2العععدول بعععاأللحل علعععى املعععواد ) 

احملليعععة والقعععدرة القانونيعععة والعععزواج واألسعععرة ، وإن بععععض العععذي يوجعععد يف احمليطعععات الثقافيعععة والتقليديعععة و 
التحفظععات تتعععار  مععع أساسععيات أهععداف االتفاقيععة والوثععائق األلععرو  ، مثععل املسععاواة بععني اجلنسععني 
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وعدّ التمييز لاصة بعد أن تكون الدولة غري مسؤولة ععن األسعرة ، واألسعرة هعي احملعيط العذي  تضعم 
 االتفاقية ال  لف إجراءات واضحة لرفض التحفظات .في  حقوق النساء أكثر شغ وإن 

 
 -*مضمون اتفا ية القضاء على جمي  أشكال التمييز ضد المرأ  : 

ـــ  30تتضــمن االتفا يــة  األولــى منفــا بالتــدابير لتحقيــق المســاوا   16مــاد  تتعلــق المــواد ال
بالترتيبــــات اإلداريــــة البا يــــة تتعلــــق  12والقضــــاء علــــى التمييــــز فــــي مجــــاالت مختلفــــة والمــــواد الـــــ 

واآلليـات وتقـديم التقـارير حـول تنفيـذ االتفا يـة وتـنص المادتـان االخيرتـان علـى التحكـيم واألحكـا  
 الختامية فقد جاء فيفا ؛ 

 
 يربط حقوق املرأة نقوق اإلنسان . تمفيد : -
 ضاء علي  . تعرف التمييز ضد املرأة ومسئولية الدول يف الق -( :  6 – 1) المواد  الجزء األول ؛ -

تتنعععاول بالتفصعععيل جمعععاالت يعععددة  حيصعععل  -مل  ( 14 - 10و  9 - 7الجـــزء الثـــاني  ؛ ) المـــواد  -
فيها التمييز مثل التعليم ، والتوظيف والنشاطات االقتصادية واالجتماعية . وحيظى الوضعع القعانو  للمعرأة 

( والتوضعي  أن املعرأة  8العدويل ) املعادة ب مهية لاصة اا يف ذلف حق املرأة يف  ثيعل بادهعا علعى املسعتوو 
 (  . 9املتزوجة جيي أن تكون مستقلة ) املادة 

يععععععريف املسعععععاواة أمعععععععاّ القعععععانون اعععععا يف ذلعععععف العععععزواج     ت -( :  16 - 15الجـــــزء الثالـــــث ؛ ) المـــــواد  -
 واألسرة . 

لجنـة وهعو  ذ االتفا يـةصالحية جفاز مرا بة تنفييععريف  ت -( :  22 - 17الجزء الراب  ؛ ) المواد  -
 ملراقبة تطبيق االتفاقية وتقد  التقارير من الدول األطراف .القضاء على التمييز ضد المرأ  

توقيع ومصعادقة ووضعع التحفظعات علعى  آلياتيشر   ( : 30 - 23الجزء الخامس  ؛ ) المواد  -
 االتفاقية . 

يتضــــــــــــمن تعريــــــــــــف التمييــــــــــــز    
العنــــــف القــــــائم علــــــى أســــــاا  

لجـــنس واـــو العنـــف اخـــتالر ا
الموجه ضـد المـرأ  فقـط ألنفـا 
امـــــــــرأ  والـــــــــذي يـــــــــؤثر علـــــــــى 
مســاواتفا مــ  الرجــل   بمــا فــي 
ذلـــــــــــك األذ  الجســـــــــــدي أو 
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العقلــــي والجنســــي أو المعانــــا  
مـــن التفديـــد بتلـــك األفعــــال   
اإل ـــراه أو الحرمـــان أو ســـلأ 
الحريــة أن العنـــف القـــائم علـــى 
ـــــــا    اخـــــــتالر الجنســـــــين ين

ـــــة فقـــــرات محـــــدد  مـــــن اتفا  ي
القضــــاء علــــى جميــــ  أشــــكال 
ــــز ضــــد المــــرأ  ولــــو لــــم  التميي
تـــــــنص اـــــــذه الفقـــــــرات علـــــــى 

 العنف بصريق العبار   .
 ( . 6الفقرة  19) توصية عامة رقم 

 -مل  تقوية اتفا ية القضاء على  افة أشكال التمييز ضد المرأ  -
 ئل عدة منها ملإن جلنة االتفاقية واملدافعني عنها يسعون اآلن لتقوية هذهل االتفاقية بوسا 

وميكعن حتقيعق هعذا ا عدف بلعطعاء جلنعة االتفاقيعة  * تحسين مضمون االتفا ية ومرا بـة اإلجـراءات :
 -الصاحيات التالية مل 

 تقييم ورفض بعض التحفظات املعينة . 
 الطلي من الدول األطراف تقد  تقارير منتظمة حول تقدمها يف تطبيق االتفاقية . 
 يف احملافظة على مبادي االتفاقية .معاقبة الدول اليت تفشل  

وهععذا يعطععي الفرصععة لألفععراد بتقععد  شععكواهم للجنععة االتفاقيععة ، يف آذار عععاّ  * تبنــي برتو ــول اختيــاري :
تبنا اللجنة املسعؤولة ععن أوضعاع املعرأة بروتوكعوالً يعنحل علعى إجعراءين األول ميكعن النسعاء فعرادو  1999

جلنعععة االتفاقيعععة حعععول انتهاكعععات احلقعععوق املنصعععوص عليهعععا يف  أو مجاععععات معععن تقعععد  شعععكاوو مباشعععرة إف
االتفاقيعععة ، والثعععا  إمكانييعععة أن تبعععادر اللجنعععة إف إجعععراء حتقيعععق يف حعععاالت ومواقعععف تعععؤدي إف املعععوت أو 
االنتهععاك املععنظم حلقععوق اإلنسععان للمععرأة ، ومععازال هنععاك بعععض العوائععق القانونيععة والسياسععية الععيت جيععي أن 

 توكول نافذاً  .يتخطاها الاو 
يععتم حتقيععق هععذا مععن لععال اسععتخداّ التوصععيات العامععة  * توســي  معــاني وتفســيرات أحكــا  االتفا يــة :

وصف اللجنة العنعف ضعد  19والتعليقات العامة للجنة االتفاقية فعلى سبيل املثال يف التوصية العامة رقم 
نقوقهععا وحريتهععا علععى أسععا  املسععاواة  النسععاء علععى أنعع  شععكل مععن أشععكال التمييععز مينععع املععرأة مععن التمتععع

بالرجل .إن اللجنة  ععات ععن أمهيعة قايعة املعرأة معن العنعف القعائم علعى أسعا  العتاف اجلعن  )  النعوع 
ف حرما ععا مععن احلقعععوق الععيت تضعععمنها  ععا االتفاقيععة ن مثعععل احلععق يف احليعععاة ، ‘االجتمععاعي ( الععذي يعععؤدي 
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ي عقععاب أو معاملععة قاسععية أو ال إنسععانية أو مهينععة ، حععق احلريععة احلععق بعع ن ال تكععون هععدفاً للتعععذيي أو أ
واألمععن الشخصععي ، املسععاواة يف األسععرة وأعلععى مقععدار  كععن تععوفريهل مععن الرعايععة العقليععة واجلسععدية واحلقععوق 
 األلرو  ، مثل هذهل التوصيات توفر للمنظمات العغري حكومية أدوات مفيدة للدفاع عن تلف احلقوق .

يف الوقعععا احلاضعععر ال  لعععف تلعععف املنظمعععات  ودور أ بـــر للمنظمـــات الغيـــر حكوميـــة : * ءعطـــاء تقـــدير
سعلطة أو وضععع نسععيب بالنسعبة لاتفاقيععة ، مععع أ عا تقععدّ تقععارير موازيعة حععول قضععايا تتعلعق نقععوق اإلنسععان 

 بالنسبة للنساء حيث أ م ميلكوا الصاحيات القانونية لتقدميها ب نفسهم للجنة .
تلععف مــن االاتمــا  باالتفا يــة مــن خــالل البعثــات والدراســات العلميــة القانونيــة  :  تحقيــق المزيــد -

 اجلهود ميكنها أن تساهم يف تطوير قوانني حقوق اإلنسان وضمانا ا وتعزز استعما ا يلياً ودولياً .
إن هععععذهل االتفاقيعععة وجلنتهعععا مل حيصعععلوا علععععى  الحصـــول علـــى المزيـــد مــــن التمويـــل المناســـأ : 

 املناسي والكاف مقارنة اعاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان األلرو .التمويل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرعة الدولية لحقوق اإلنسان
 مختارات من اإلعالنات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

 
 
 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
1948  
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العفد الدولي للحقوق اال تصادية واالجتماعية 
 والثقافية
1966 

 
 العفد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      

                    1966 
 

 
 1948      اتفاقية منع جرائم اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  -
 1949    اتفاقية حظر االمار باألشخاص واستغال دعارة الغري  -
 1951      االتفاقية اخلاصة بوضع الاجئني  -
  1956             والاتوكول املعدل  ا  1926اّ االتفاقية اخلاصة بالرق لع -
  1953       اتفاقية حقوق املرأة السياسية  -
  1957      اتفاقية حول جنسية املرأة املتزوجة  -
  1962  اتفاقية املوافقة على الزواج ، والعمر األدىن للزواج ، وتسجيل الزواج  -
  1975    ييز العرقياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم -
  1975       إعان اخلاص نقوق املعوقني -
  1979    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -
  1981 إعان للقضاء على مجيع أشكال التعصي والتمييز القائمة على الدين واملعتقدات   -
 لقاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيي وغريهل من ضروب املعاملة أو العقوبة ا -

  1984                           الاإنسانية أو املهينة
  1986                 إعان احلق يف التنمية -
 1989              اتفاقية حقوق الطفل -
  1990     االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأعضاء أسرهم  -
  1993      ة أو اللغوية إعان حقوق األقلييات العرقية أو الديني  -
  1993        إعان القضاء على العنف ضد النساء   -
 1998                       إعان قاية نشطاء حقوق اإلنسان                       -
 
 



 37 

 التاريا هو التاريا الذي تبنا ا يئة العامة لألمم املتحدة االتفاقية في  . مالحظة :
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 الجزء الثالث 
 ت صيل حقوق اإلنسان 

 ) أو حقوق اإلنسان في السياق( 
 

 -ربط حقوق اإلنسان  بالثقافة  القضايا واالاتمامات المحلية :  -
عنـــد وضـــ  الكتيبـــين التـــدريبين " المطالبـــة بحقو نـــا " الســـالمة واألمان"روعيـــت متطلبـــات 

، مععععع ماحظععععة أن الكثععععري مععععن هععععذهل الععععدول  حــــول العــــالماســــتخدامفما فــــي المجتمعــــات اإلســــالمية 
لاصعة يف  -واجملتمعات ال تتشارك إالي يف اعتناقها الدين اإلسامي مع التاف يف العديد معن التفاصعيل 

معن دولعة إف ألعرو ،  عذا السعبي قعد حتتعاج املنسعقة لتبع  وربعط  -جمال التفسري والتطبيق ألحكاّ العدين 
 اليت تتناسي واخلاات اخلاصة باملشاركات واجتمعا ن احمللية . الدليلني ببعض املواد

علعععى املنسعععقات توضعععي  أن املواضعععيع املطروحعععة يف هعععذين العععدليلني ليسعععا لاصعععة باجملتمعععععات   -
اإلسععامية ، بععل علععى العكعع  مععن ذلععف فععلن هععذهل املواضععيع موجععودة يف كععل مكععان يف العععامل . 

داّ األمثلعة أو اإلحصعائيات املوجعودة يف املصعادر مثعل ميكن أن توض  املنسقة هعذا األمعر باسعتخ
 ( . 5املصادر املقرتحة يف امللحق ) 

إن مواضيع احلوار واحلعاالت الدراسعية املطروحعة يف هعذين العدليلني  عدف إف تعوفري إطعار للنقعاش  -
 وال تشكل برناجما صارما جيي تنفيذهل لطوة خبطوة .

وهكععذا فععلن معظععم املنسععقات   -دير لوصععفة الطعععاّ إن الطبالععة اجليععدة  قععد تضععيف بعععض املقععا -
حيبعععععذن أن يضعععععفن للجلسعععععات ويفضعععععلن تقعععععد  معععععا يائعععععم احتياجعععععات املشعععععرتكات ) كاملسعععععتوو 

 ( .  …التعليمي ، الفئات العمرية ، اخلاات 
   

" .. ءن الــــدول األطــــرار فــــي 
. ءذ تـــــدرك أن …اـــــذا العفـــــد 

الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل 
وفقــــا لمـــــا األعلــــى المتمثـــــل   

جــــــاء فــــــي اإلعــــــالن العــــــالمي 
ـــــــي أن  لحقـــــــوق ل نســـــــان   ف
يكــون البمــر أحــرارا  ومتحــررين 
من الخور والفا ه  اـو سـبيل 
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ـــــــة   الظـــــــرور الضـــــــرورية  تفيل
لتمكـــين  ـــل ءنســـان مـــن  ـــادرا  
علـــــــــــــــى التمتـــــــــــــــ  بحقو ـــــــــــــــه 
اال تصــــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــــة 
والثقافيـــــــــة و ــــــــــذلك حقو ــــــــــه 

 المدنية والسياسية .
وليعة للحقعوق االقتصعادية واالجتماعيععة ) االتفاقيعة الد

 التمهيد ( –والثقافية 
 

    -فيما يلي بع  المقترحات التي  د تجعل الدليلين أ ثر مالئمة ل حتياجات المحلية  : 
 

 -تقييم وعي المجموعة :  
مع أن بعض املشاركات قد يكن على معرفة نقوق اإلنسان أو مواضيع املرأة ، فلن الكثري 

هذهل مربتهن األوف يف اخلو  تذهل املواضيع واملشاركة يف حوار حو ا ، وعلى  منهن ستكون
املنسقة ) امليسرة ( أن حتدد مستوو وعي اجملموعة وإن توفر بعض املعلومات عند احلاجة قبل البدء 

 يف لو  مواضيع النقاش احملددة .
معععن تقعععد  موضعععوع النعععوع تبعععني النشعععاطات التاليعععة بععععض الطعععرق والوسعععائل العععيت  كعععن املنسعععقة  

 االجتماعي ) اجلن  ( إف جمموعة ليسا لديها فكرة عن املوضوع .
 

 -مل  المر  حول ءختالر الجنس  
لذي قصة معروفة أو جزء من فلم ، أو مسلسل تلفزيو  ، أو حديث تلفزيو  وأعيعدي روايتهعا 

 القصة . مع تغيري جن  كل شخصية   ناقشي اجملموعة عن ت ثري هذا التغري على
 

سععجلي الئحععة باسععم الشخصععيات املعروفععة يف بلععدتكم   وجــوه معروفــة فــي أمــا ن معروفــة ؛   
 اطليب القياّ بتحليل هذهل الائحة مل

 من هؤالء الذين على صورة الكائنات البشرية ، كم امرأة هناك ؟ -
 من هؤالء الذين على صورة رجل ، كم منهم شخصية تاريية ؟ -
 رة رجال لياليني ، ما هي الصفات اليت يتمتعون تا ؟من هؤالء الذين على صو  -
 من هؤالء اللوايت على صورة امرأة ، كم منهن شخصية تاريية ؟ -
 من هؤالء اللوايت على صورة نساء لياليات ، ما هي الصفات اليت يتمتعن تا ؟ -
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 كم عدد الرجال الذين يرتدون ماب  تقليدية ، ما نوعية تلف املاب  ؟ -
 ساء اللوايت يرتدين ماب  تقليدية ، ما نوعية تلف املاب  ؟كم عدد الن -
مععا هععي النتععائج الععيت ميكععن التوصععل إليهععا عععن طريععق حتليععل صععفات ومظععاهر هععؤالء األشععخاص الععذين  -

 ميثلون التاف النوع االجتماعي أو الصور النمطية لكل من املرأة والرجل  ؟
 

  ) حتعددهل العععوامل البيولوجيعة( والنعوع ) حتعددهل اشرحي االلتععاف بني اجلعنالجنس أ  النوع ؟   
 العوامل االجتماعية( . 

قسمي اجملموععة إف قسعمني واسع يل كعل قسعم أن يكتعي الئحعة توضع  االلتافعات بعني الرجعال 
والنسععاء ، بعععض هععذهل االلتافععات تقععّو علععى الععتاف اجلععن   ) الرجععال البععالغون لععديهم حلععى ، النسععاء 

ل ( و بعضعععها اآللعععر علعععى االلتافعععات النوعيعععة ) الرجعععال أذكعععى يف حعععل مسعععائل يعشعععن أكثعععر معععن الرجععععا
الرياضيات  ، النساء جبانات ( ، وعندما تذكر جمموعة التاف ما يطلي معن اجملموععة الثانيعة حتديعد معا 
إذا كععان هععذا االلععتاف يسععتند إف اجلععن  أّ إف النععوع االجتمععاعي . وسيسععاعد االلععتاف يف وجهععات 

لععذي ميكععن أن يظهععر ) مععثاً حععول هععل العنععف الععذكوري حتععددهل أسععباب بيولوجيععة أّ اجتماعيععة  ( النظععر ا
 واحلوار حول  ونتائج النقاش  على فهم أفضل ملوضوع النوع االجتماعي ) اجلندر ( .

 
معععرري بععععض اجلرائعععد للمسعععابقات واسععع ليهن أن حيللعععن كيعععف  ثعععل املعععرأة يف  نســـاء فـــي األخبـــار : 

 0الصحافة 
 وجد صور لنساء ؟ ملاذا ؟ أي صفحة ؟هل ي 
 هل هناك مقاالت كتبتها النساء ؟ عن ماذا يتحدثن ؟ أي صفحة ؟ 
مععا هععي األلبععار الععيت تقععدّ للنسععاء ؟ مععا هععي نسععبة املواضععيع الععيت تقععدّ للنسععاء بالنسععبة لتلععف الععيت  

 تقدّ للرجال ؟
 زا ا ؟ما هي األلبار اليت تقدمها املرأة بسبي ذكاءها ، قياد ا أو إجنا 
 ب ي دور تقدّ املرأة عادة يف الدعاية ؟ 
 ما عدد التقارير اليت تقدّ رياضة املرأة ؟ 
 ما هي نسبة املواضيع املتعلقة باملرأة يف كل صحيفة ؟ 
 ما هي االستنتاجات اليت ميكن التوصل من الصحف عن دور املرأة ؟ 
 

تتخـــذ الـــدول األطـــرار جميـــ  
التدابير المناسبة للقضـاء علـى 
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ييـــــــــز ضـــــــــد المـــــــــرأ  فـــــــــي التم
ــــــا   المجــــــاالت األخــــــر  للحي
اال تصــادية واالجتماعيــة لكــي 
ـــــــى أســـــــاا  ـــــــل لفـــــــا   عل تكف
تســـــاوي الرجـــــل مـــــ  المـــــرأ    

 نفس الحقوق وال سيما : 
) أ ( الحــق فــي االســتحقا ات 

 األسرية ؛
)   ( الحــــــق فــــــي الحصــــــول 
علـــــــى القـــــــروب المصـــــــرفية   
والراـــون العقاريـــة وغيـــر ذلـــك 

 المالي ؛ من أشكال االئتمان
) ج ( الحق فـي االشـتراك فـي 
األنمـــطة الترويحيـــة واأللعـــا  
الرياضـــية وفـــي جميـــ  جوانـــأ 

 الحيا  الثقافية . 
 ( . 13) اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة . املادة ) 

 
 

 -تقييم ااتمامات المجموعة :  
ن " مععع املواضععيع الععيت  ععم املععرأة يف مجيععع يتعامععل كععل مععن " املطالبععة نقوقنععا " و " السععامة واألمععا

أحنععاء العععامل ، ومععع هععذا فععلن كععل جمموعععة مععن املشععاركات سععيكون لععديها أولويا ععا واهتماما ععا اخلاصععة، 
ومعععع أن املواضعععيع العععيت يغطيهعععا العععدليلني مهمعععة وجيعععي أن تغطعععى ، فعععلن علعععى املنسعععقة أيضعععا أن تقعععييم 

 الانامج . إهتمامات كل جمموعة وحتاول إدلا ا إف
قعععد تسععع ل املنسعععقة يف اجللسعععة األوف سعععؤاالً عامعععاً مثعععل " معععا هعععي بععععض  -علعععى سعععبيل املثعععال مل 

" معا هعي  -االهتمامات اخلاصة لدو النسعاء يف جمتمعنعا ؟ " أو لعال اجللسعات الفرديعة قعد تسع ل مل 
 السمات اليت  م النساء يف جمتمعنا من ناحية هذا املوضوع ؟ " 
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ركات موضعوعاً غعري معدرج يف أي معن العدليلني مثعل " حقعوق املعرأة العزبعاء ، حعق إذا قدما املشعا
االمععتاك ، الوصععاية علععى األطفععال "  قععد حتتععاج املنسععقة إف إضععافة جلسععة ، وقععد تطلععي مععن إحععدو 
 املشاركات إعداد حوار وأسئلة إلثارة  النقاش ومجع حاالت وأمثلة متداولة مثل املوجودة يف الدليل .

   -خبر  المجموعة : تقييم  
إن املواضععيع املوجعععودة يف الععدليلني  مهمعععة جلميععع النسعععاء ، بغععض النظعععر عععن املكعععان ، أو الطبقعععة 
االجتماعيعععة أو أيعععة ظعععروف ألعععرو ، ومعععع هعععذا فعععلن بععععض املشعععاركات قعععد جيعععدن أن العععدليل يقعععدّ بععععض 

ن أو يقعل عنهعا  ، وبعضعهن مظاهر احلياة الغري م لوفة لديهن أو أنع  يتطلعي مسعتوو تعليمعي يفعوق لعا 
يرغا ب شياء أكثر حتدياً ، لذا جيي علعى املنسعقة أن تقعيم تناسعي املعادة معع اجملموععة وتبع  برناجمهعا وفقعاً 

 لذلف .
على سبيل املثال مل قد يكون احلعوار املوجع  إف النسعاء الريفيعات أو غعري املتعلمعات والنقعاش يعدور  

قععراءة . أمععا بالنسععبة للنسععاء األكثععر امتيععازاً وثقافععة جيععي اسععتخداّ بشععكل شععفوي وال يعتمععد كثععرياً علععى ال
 بعض القراءات اإلضافية وتشجيعهن على تقد  نوا حول األوضاع احمللية .

جيي على املنسقة  أن تكون منفتحة مع اجملموعة حول رغبتها بلجيعاد املسعتوو الصعحي  واحتياجعات  -
فعلن توضععي  رغبعة املنسعقة وتبنيهععا للموضعوع سيوضعع   اجملموععة معن لععال تبع  األفضعل للمجموعععة ،

 للمجموعة أن هذهل عملية تعلم مشرتكة ، أن املنسقة تتعلم أيضاً .
 

 استخدا  القصة : 
معظععم املشععاركات سععيكن علععى علععم اواقععف تتشععاب  مععع املوجععودة يف الععدليل  ،  وإن ألبععار بععاقي 

وعلععععى املنسععععقة أن تشععععجع مثععععل هععععذهل املشععععاركة  اجملموععععة القصععععة سيشععععكل مسععععامهة غنيععععة يف إدارة اجلعععععلسة
لععععصوصا إذا كععان احلععوار املعععوجود يف الععدليل غريععي عععععلى بيئععة املشععاركات ، علععى سععبيل املثععال مل كانععا " 
جععرائم الشععرف " قععععليلة احلععدوا يف املنطقععة ، علعععى املنسععقة شعععر  بعععض احلقععائق والسعععؤال إذا كعععان هنعععاك 

 رف مثل " جرائم العاطفة " أو " جرائم االنفعال "  .أعمعال عنف ألرو حتصل بدافعع الش
وأيضا تستطيع املنسعقة إععان املوضعوع يف بدايعة اجللسعة بالسعؤال " هعل هعذا املوضعوع موجعود يف  

جمتمعنا ؟ " وتشجع املشعاركات علعى روايعة قصعحل معن لعاا ن ، لعي  بالضعرورة أن تكعون هعذهل القصعحل 
ن األسعععاطري أو األدب أو األفعععاّ أو التلفزيعععون أو التعععاريا شخصعععية ، إذ ميكعععن للمشعععاركات التحعععدا عععع

 احمللي ، وأما ذكر التجارب الشخصية أو العائلية فيجي أن تكون التيارية .
يف بعض األحععيان يكون استعرا  بعض األبعاد التاريية مفيداً ) على  سعبيل املثعال السعؤال مل "  

أمععف أو جععدتف ؟ " ( وهكععذا فععلن القصععحل املتشععاتة  هععل كععان يوجععد نععزاع علععى إيععراد الزوجععة علععى زمععن
 لبعض املشاركات ميكن أن تثري مواضيع جديدة .



 43 

علعى املنسععقة أن توقعف روايععة القصعحل لععال اجللسععة إذا فقعدت معناهععا أو هعدفها كمععا جيععي أن  
. يكون عدد القصحل يدوداً مل ميكعن أن تقعول معثاً ؛ دعونعا نسعتمع ملثعال آلعر فقعط حعول هعذهل القضعية 

أو تسعععى إف حتديععد الوقععا كعع ن تقععول مل ) حععاويل أن تنهععي قصععتف يف دقيقععة حععىت تسععتطيع مععن تريععد أن 
 تقدّ مثال آلر أن تقدم  ( .

 -ءدخال الثقافة المحلية :  
طريقة مناسبة ألرو جلعل احلعوار أكثعر صعلة بالثقعاة احملليعة بشعقيها التقليعدي واملعاصعرمثاً تطلعي    

ن يفكععرن بعع ي مثععل شعععيب أو بيععا شعععر أو أغنيععة قدميععة أو حديثععة ، أو شخصععيات املنسععقة  املشععاركات بعع 
ومقاطع من أساطري ، قصحل ، روايات ، مسرحيات ، أفاّ معروفة ، مسلسعات تلفزيونيعة ، أو ععرو  

 إذاعية ترتبط اوضوع اجللسة .
و ضعدها ( ومعا تتضعمن  قد يرغا يف حتليل يتوو هذهل املادة الثقافية ) األمثال اليت مع  الزوجعة أ 

 تلف املادة من اماهات ) ما هي طبيعة العاقة بني الرجل واملرأة اليت تتضمنها األغنية ؟ ( .
 

        -ءدخال اإلعال  المحلي :  
عندما يوج  انتباهل املشاركات إف موضعوع مععني فعل ن سعيجدن دالئعل علعى هعذا املوضعوع يف كعل  

أمثلععععة رأوهععععا أو هعوهععععا مععععن لععععال اإلعععععاّ ، إذا كانععععا  مكععععان حععععو ن وجيععععي تشععععجيعهن علععععى مجععععع
املشععاركات مهتمععات يف حععاالت يليععة معينععة تسععتطيع املنسععقة ختصععيحل وقععا لععال اجللسععة لعععر  هععذهل 

 احلاالت ، مواضيع حقوق اإلنسان يف اإلعاّ قد تلهم املشاركات كتابة مقاالت للمشاركة .
 

 -ية : عرب معلومات ءحصائية و وانين وأعرار محل 
سععععوف تطععععر  علععععى املنسععععقة  أسععععئلة حععععول مواضععععيع حقععععوق اإلنسععععان والقععععوانني احملليععععة والدوليععععة 
واألعراف اليت تتعلق تذا املوضوع . وال نتوقع من املنسقة أن يكون لعديها كعل االجابعات  ومعع هعذا علعى 

كنهعا أن تطلعي معنهن مجعع املنسقة أن ختا املشاركات أين ميكنهن إجياد املعلومات اليت يريعدو ا وكيعف ومي
وإحضععععار املعلومععععات مععععن مصععععادر مقرتحععععة لعرضععععها علععععى املشععععاركات يف اجللسععععة القادمععععة ، ميكععععن أيضععععاً 

 استضافة شخحل متخصحل لتقد  هذهل املعلومات ؟.
يتضعععمن امللحعععق ) ب ( بععععض األسعععئلة حعععول القعععوانني واألععععراف الدوليعععة واحملليعععة العععيت تسعععتطيع 

 املنسقة اإلجابة عليها .
د تعمعععل اجملموععععة كاملعععة علعععى اإلجابعععة ععععن تلعععف األسعععئلة ، ويف بععععض األحيعععان عنعععدما ينعععاق  قععع

 موضوع ما ترغي املشاركات يف معرفة املزيد حول هذا املوضوع .
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علععععى سععععبيل املثععععال مل كععععم ينتشععععر العنععععف األسععععري يف العععععامل أو يف اجملتمععععع ؟ يقععععرت  امللحععععق ) ج ( بعععععض 
املنسععععقة أو اجملموعععععة قععععد يععععرغا يف كتابععععة ورقععععة حقععععائق يف املوضععععوع   املصععععادر إلجيععععاد تلععععف املعلومععععات .

 جملتمعهن أو عن .
تسععتطيع املنسععقة اقععرتا  املكتبععة احملليععة ، املنظمععات غععري احلكوميععة ، أو نشععاطات ألععرو ملعرفععة مععا  

إحصعائية إذا كان هناك تقارير أو دراسات  تتعلق باملوضوع . يوجد هناك إصدارين لألمعم املتحعدة يعوفران 
دوليععة حديثععة ومهععا اإلصععدار السععنوي حععول أوضععاع األطفععال يف العععامل ) مععن اليونيسععف ( وبتقريععر التنميععة 
البشرية الصادر عن صندوق األمم املتحدة للتنمية ، تتوفر هذهل اإلصعدارات يف معظعم مكتبعات اجلامععات 

 أو من مكاتي األمم املتحدة احمللية  .
ال يجوز ءنكار حق األشـخاص 

ذين ينتمــــــون ءلــــــى أ ليــــــات الــــــ
عنصـــــــرية أو دينيـــــــة أو لغويـــــــة 
ــــــا   فــــــي  ــــــة م ــــــي دول  ائمــــــة ف
االشــــــــــــتراك مــــــــــــ  األعضــــــــــــاء 
اآلخـــرين ومـــ  جماعـــاتفم فـــي 
التمتـــــ  بثقـــــافتفم أو اإلعـــــالن 
عن ديانتفم واتبـاع تعاليمفـا أو 

 استعمال لغتفم .
 ( 27) العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية / املادة  

  -صعوبات : التعامل م  ال -
سعععوف تظهعععر الصععععوبات لصوصعععاً عنعععد التعامعععل معععع موضعععوع حسعععا  مثعععل حقعععوق اإلنسعععان ، 

 بعض املشاكل فريدة من نوعها ولكن معظمها يظهر بشكل منظم .
 -مواضي  صعبة  :  

نتيجعععة جلهعععود املنسعععقة املخلصعععة يف احلعععديث ععععن اهتمامعععات املشعععاركات ، بععععض املواضعععيع املثعععرية  
تظهععر لععال احلععوار مثععل اإلجهععا  ، ا جععر ، التبعع  ، والثقافععة اجلنسععية . ومععع أن  للجععدل واحلساسععة قععد

الدليلني ال يتعامان مع هذهل املواضيع بشكل مباشر إالي أ ا بالت كيد مواضيع مهمة جعداً يف حيعاة النسعاء 
سععقة أن توضعع  وقععد توافععق اجملموعععة علععى املواضععيع املطروحععة للنقععاش مععن قبععل املشععاركات . و ععذا فعلععى املن

بشععكل صععري  أن بعععض هععذهل املواضععيع قععد تسععبي األذو أو عععدّ الراحععة وتسعع ل اجملموعععة عععن رأيهععن يف  
 كيفية التعامل مع هذهل املواضيع .
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أن البيئععة التعليميععة الععيت نتحععدا عنهععا هععي بيئععة مشععرتكة نيععث تكععون املنسععقة جععزء مععن اجملموعععة  
ا بصععراحة ودون حتفعععظات حععول املوضععوع املطععرو  للنقععاش ، و ععذا فععلن عليهععا ، أيضععاً ، التعبععري عععن نفسععه

وتذا تشجع املشرتكات على القياّ بالشيء نفس  ، قد يقرتحن إقامعة جلسعة منفصعلة أو مناقشعة املوضعوع 
يف حلقات أصغر ، أو إجيعاد حعل آلعر ، وقعد تقعرت  املنسعقة ت جيعل مثعل هعذهل املواضعيع حعىت يصعب  هنعاك 

 املشرتكات . ثقة وتفاهم متبادلني بني 
املبععدأ املهععم هنععا هععو أن تكععون اجلعععلسة ملكععاً للمشععرتكات ، هععن مععن يععععقرر موضععوع النقععاش ، وأن 
حتعععافن املنسعععقة علعععى النقعععاش مرتابطعععاً ومتصعععاً اوضعععوع حقعععوق اإلنسعععان ، ومنعععي املشعععادات الكاميعععة ، 

 تعلم املتفاعل .واحلفاظ على جو آمن للجميع ولنفسها ع وتوفري شكل من ععدّ احلكم على ال
ـــــي التجمـــــ   ـــــالحق ف ـــــرر ب يعت
الســـــــلمي . وال يجـــــــوز وضـــــــ  
 يــود علــى ممارســة اــذا الحــق 
غير ما يفرب بموجأ القـانون 
ويكـــون ضـــروريا    فـــي مجتمـــ  
ديمـــــو راطي   لحمايـــــة األمـــــن 
ـــوطني أو الســـالمة العامـــة أو  ال
األخـــــــالق أو حمايـــــــة حقـــــــوق 

 اآلخرين وحرياتفم .
 ( 21املدنية والسياسية ، املادة  ) االتفاقية الدولية للحقوق

 
  -موا ف صعبة :   -

املصاعي موجودة يف كل جمموعة ، وهي مصعاعي ال تواجههعا املنسعقة لوحعدها بعل اجملموععة كاملعة ومنهعا 
 ؛

 
   -معارضة للمجموعة : * 

بعض النساء قد يشعرن أ ن مهددات من بععض األشخاص القريبني منهن بسعبي اشعرتاكهن يف 
ة وبعضهن قد يرتكن اجملمعوعة ألجل ذلف والبععض اآللر قعد يبقعى ويويجع  انتقعادات للمجمععوعة ، اجملعموع

لععذا جيععي ععععلى املنسععقة إفسععا  اجملععال للحععديث عععن رديات الفععععل السععلبية هععذهل ، إمععا علععى انفععراد أو أمععاّ 
معن املشعاركات مععاً  اجملموعة ، حىت عندما ال تتوفر فرصة إلصعا  األمعور فع ن مواجهعة مثعل هعذهل املواقعف

يزيعد معن قعوة اجملموععة ، إضعافة إف ذلعف فقعد يسعمع بععض األشعخاص يف اجملتمعع ععن اجملموععة ويوجهععون 
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االنتقععاد لنشععاطا ا . بعععض اجملموعععات يواجهععون مثععل هععذا النقععد بععدعوة منتقععديها أو بعععض أععععضاء أسععر 
طبع لعن يكعون النقعاش يف اجللسعة العيت املشاركات حلضور اجتماع لر ية كيف تسري األمور عن كثعي ، وبعال

 حيضرها الزوار صرحيا لكن  سوف يوفر فرصة  تازة لزيادة الوعي بني الزوار .
مععن املؤكععد أن الرجععال ناجععة لععتعلم حقععوق اإلنسععان مثععل النسععاء ، وقععد ترغععي  -* دعــو  الرجــال : 

اسععععتخداّ الععععدليلني بعععععض اجملموعععععات بعععع ن تكععععون خمتلطععععة مععععن رجععععال ونسععععاء . ميكععععن يف هععععذهل احلالععععة 
للمجموععات املختلطععة أو غععري املختلطععة ، لكععن العديععد مععن النسععاء سيشعععرن باملزيععد مععن الراحععة عنععدما 
تكون اجملموعة كلها نساء . إن دعوة الرجال للمشاركة جيي أن تتم بقرار وموافقة املشعرتكات واملنسعقة 

 القصرية املدو .واملنظمة القائمة على ورشة العمل يف ضوء األهداف الطويلة و 
 

 -أفراد ذوي شخصيات صعبة :  
يف بعض األحيان ينج  فرد واحد يف عرقلة صابة ونشا  اجملموعة ويصب  أكا حتعدي بالنسعبة 

 للمنسقة ، احللول متفاوتة حسي األفراد ، ولكن االقرتاحات التالية قد تكون مفيدة  مل
باعها أن تتحدا للشخحل الصعي على أحد الطرق اليت تستطيع املنسقة اتاستمار  شخصية :  -

انفراد بعيدا عن اجملموعة حىت تتمكن تلف املشاركة أن تعا عم قلقها حول األمور اليت حتدا . على 
 0املنسقة أن ال تؤني املشاركة وأن حتاول أن حتثها على تقعد  املساعدة من اجل حتسني عمل اجملموعة 

املنسعععقة أن تعلعععن للمجموععععة أن الديناميكيعععة الشخصعععية  تسعععتطيع -مل   واعـــد )  ـــوانين ( المجموعـــة -
لكععل فععرد يف اجملموعععة تععؤثر علععى بععاقي أفرادهععا اجملموعععة وأن تشععجعهن علععى وضععع بعععض القواعععد العامععة 
لتحسععني التفاعععل بععني املشععاركات ) مثععل ال جيععوز مقاطعععة  املتكلمععة ، مجيععع النقاشععات سععرية ، أراء اجلميععع 

ثعل هعذهل القعوانني تصعب  مسعؤولية اجلميعع وهكعذا غالبعا معا تسعتطيع اجملموععة كععب  يرتمعة ..  ( أن تطبيعق م
 الشخحل الصعي .

إن ألر مرحلة ميكن التوصل أليها حلل هذهل املشكلة هي الطلي معن الشعخحل أن يعرج  -اإلخراج :  -
                أن الشععععععور السعععععيغ العععععذي قعععععد يصعععععاحي اختعععععاذ مثعععععل هعععععذهل اخلطعععععوة جيعععععي أن يعععععذكرك        0معععععن اجملموععععععة 

علععععى املنسععععقة أن تقععععرت  علععععى املشععععاركة أن تشععععارك يف  0بالشعععععور السععععيغ الععععذي أوجععععدهل دالععععل اجملموعععععة 
 0جمموعة ألرو يف وقا الحق فراا يتحقق انسجاّ أفضل بني املشاركات ) النسبية الثقافية( 
الغرب ترفض  تلف إن الصعوبات ليسا لاصة بالبلدان النامية فقط، فالعديد من البلدان يف

بعض حقوق اإلنسان "أل ا ليسا من ثقافتهم " فالواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال ، ال 
توفر معظم احلقوق االجتماعية واالقتصادية مثل الرعاية الصحية واإلسكان ، ومل تصادق على االتفاقية 

 تفاقية الدولية حلقوق الطفل . الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال على اال
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إن مواضيع حقوق اإلنسان مواضيع معقدة بطبيعتها وعلى املنسقة إن ال تتجنعي هعذهل التضعارب 
بالعك  من ذلف فان اجملموعة ستستفيد من مناقشعة موضعوع كيعف ميكعن حعل التععار  بعني  0يف القيم 

 0ة معايري حقوق اإلنسان الدولية وبني املمارسات الثقافية احمللي
 
 -اناك نقطتان مفيدتان تستطي  المنسقة أن تتحدث عنفما :  -
 
والن كامهععا وضععع  اإلنسععان  0ال يوجععد شععيء مطلععق يف قععانون حقععوق اإلنسععان أو يف الثقافععة احملليععة  -

 0فان هناك دائماً فرصة  للمزيد من التطوير واإلضافة 
يقععة لتطبيععق هععذهل املعععايري أو إن قععانون حقععوق اإلنسععان يضععع معععايري ولكنعع  بشععكل عععاّ ال يصععف طر  -

جلعل تلف احلقعوق تلتقعي معع بعضعهما العبعض ولكنع  يفسع  اجملعال للثقافعات العامليعة املختلفعة لتطبيعق 
 0قانون حقوق اإلنسان 

 
  -في المستقبل :  -
 -عندما يقرتب موعد آلر جلسة تقّو املشاركات بتوجي  أسئلة حول مستقبل اجملموعة مل  -
تماّ تذا املوضوع واملساعدة يف اختاذ قرار حول ما جيي عمل  ومع ذلف جيي على املنسقة االه -

فعلى املنسقة أن ال تشعر خبيبة أمل إذا انتها اجملموعة بانتهاء الدورة واستكمال الدليل ، الن 
 ا دف األساسي كان دراسة هذا الدليل وهذا ما حصل .

  ما بدأت  إمعا فرادي أو كمجموعة فما يلي طرق بسيطة تستطيع اجملموعة من لعا ا اكمال  -
. لكل فرد الحق في اتخـاذ 1"

 اآلراء دون تدخل .
. لكــل فــرد الحــق فــي حريــة 2

ــــة  التعبيــــر   واــــذا يمــــمل حري
البحــــــث عــــــن المعلومــــــات أو 
األفكار من أي نوع واستالمفا 
ونقلفــــــــا بغــــــــ  النظــــــــر عــــــــن 
الحـــدود وذلـــك ءمـــا شـــفااة أو  
ــــة أو طباعــــة وســــواء  ــــان   تاب
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ـــك فـــي  الـــ ـــي أو ب يـــة ذل أ فن
 وسيلة أخر  يختاراا .  

 0(19) االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية ، املادة  

 
 

 -مجموعات  يادية :  
العديد من املشاركات قد يرغا يف مشاركة نساء  ألريات معربتهن وإنشعاء جمموععة جديعدة مثعل 

 0اجملموعة اليت شاركن فيها 
يق لكععن يف بعععض األحيععان تسععتطيع مبتععدأهل أن تعمععل فريععق مععع لعع  ال يععتقن اجلميععع مهععارات التنسعع

 0منسقة ذات لاة أو مع املنظمة اليت رعا ورشة العمل لرتتيي تدريي للمنسقات 
 

 -العمل على  موضوع معين :  
يف بعض األحيان ، يثري موضوع معني الكثري من االهتماّ ، وقد ترغي املشعاركات بعالتعميق فيع  

الة  جيعي علعى املنسعقة تشعجيع املشعاركات السعتخداّ الطعرق واملنعاهج املشعرتكة املوجعودة اكثر ويف هذهل احل
  0يف الدليل للتخطيط وتنفيذ جلسات مستقبلية 

 
 -اتخاذ ءجراءات :  

بعععض اجملموعععات أو األفععراد قععد يرغبععون باختععاذ إجععراءات حععول موضععوع معععني لعع   أولويععة لاصععة  
 لديهم . 

ت الدفاعية ، مثل مجيع املعلومات ، التوثيق ووضع اسرتاتيجيات للعمل وقد حيتجن تنمية املهارا
تساعدهن على استخداّ مصادر متاحة مثل حقوق اإلنسان للمرأة لطوة خبطوة ) النساء والقانون 

 ( أو بناء معهد حلقوق اإلنسان* مل  1997والتنمية الدولية 
 

انظري يف امللحق ) ج( 0(  1994ورك ، التمويل  من اجل الساّ ، كتيي حول ت سي  وتعزيز منظمات حقوق اإلنسان ) نيوي* 
 امللحق ) أ(كسر اجلليد واألقاء .0لقائمة مصادر من اجل اختاذ اإلجراءات 

 
  سر الجليد : 

نقععععدّ فيمععععا يلععععي بعععععض االقرتاحععععات املختصععععرة والبسععععيطة لتعريععععف املشععععاركات بعضععععهن بععععبعض 
 -موعة مل وملساعد ن على الشعور بالراحة مع اجمل
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جزئي اجملموعة أزواج واشرحي لكل واحعدة أن عليهعا أن تسعال األلعرو بععض األسعئلة  المقابلة : 
عن نفسها مثل ، من أين هي ، عن عائلتها ، بعض األشياء املفضعلة لعديها مثعل اللعون املفضعل، نعوع 

 0خصعيتها ( وراعا تسع  ا ععن حقيقعة مفاجئعة حعول ش 0الزهور املفضل ، املوسيقى واألكعل املفضعل 
اهحععي نععوايل مخسععة دقععائق  ععذا اجلععزء   اجعلععي كععل مشععاركة تقععّو بتقععد  زميلتهععا لبععاقي اجملموعععة ، 

 حاويل أن معلي املشرتكات يتحدثن لدقيقة واحدة فقط . 0متحدثة عما عرفت  عنها 
يفة ، اجعلي اجملموعة مل  على شكل دائرة ،  مرري صورتني أو ثاثة ) معن صعح  تصوري اذا  : 

أو جملععة ، أو كتععاب ، أو تقعععو  ( واجعلععي كعععل مشععرتكة تقععدّ اههعععا   تعلععق علعععى الصععورة وميكعععن أن 
 -تس يل مل 

 ما الذي حيدا يف هذهل الصورة ؟ أو ما هي القصة اليت تقرتحها هذهل الصورة ؟ -
 ما هو برأيف العنوان اجليد  ذهل الصورة ؟ -
 بعض ؟ما الذي يقول  النا  يف هذهل الصورة لبعضهم ال -

طريقععة بديلعع   ععذهل الطريقععة هععي أن تضعععي بعععض الصععور يف منتصععف الععدائرة واجعلععي كععل مشععاركة 
  تقععععّو كعععل مشععععاركة بتقعععد  اههععععا وتععععر  الصععععورة العععيت التار ععععا وتشعععر  ملععععاذا  0ختتعععار صععععورة تعجبهعععا 

 التارت هذهل الصورة بالذات .
يل كععل واحععدة أن تعطععي اههععا أجلسععي املشععاركات علععى شععكل دائععرة . واسعع  تحليــل المخصــيات : 

 -وان ماوب على أحد األسئلة التالية مل 
 إذا كنا حيوانا ف ي حيوان ختتارين أن تكو   وملاذا؟ -
 ( ماذا ختتارين أن تكو  وملاذا ؟ 000إذا كنا نبتة ) شجرة ، وردة ، فواك  ، لضار  -

أعطيهن مخسة  التاري جمموعات من أربع أو مخ  مشاركات عشوائياالعمل الجماعي  :  
تلف األشياء املشرتكة قد تكون أذواق ثقافية مادية  0دقائق الكتشاف األشياء املشرتكة فيما بينهن 

( أو أشياء   …أو شخصية ) يف املوسيقى ، الطعاّ ،  ا وايات ، يف تركيبات األسرة وهكذا  
 0ء التيار هذا االسم خمتلفة كليا ، اجعلي كل فريق يتفق على اسم يطلق  على نفس  والسبي ورا

اجعليهن أيضا يرتن متحدثة عندما متمع اجملموعة كاملة جيي على كل متحدثة أن تقدّ أعضاء 
 0فريقها وتقدّ اسم جمموعتها وتشر  عنها

 0زودي املشاركات ب وراق وأقاّ   اطليب من كل واحدة أن ختتار زميلة ال تعرفها صور للوجوه :  
رسم زميلتها وان تس  ا بعض األسئلة   تقّو بكتابة ) اهها ، ماذا حتي أن جيي على كعل واحدة أن ت

 تفعل ، أو حقيقة مفاج ة عن نفسها (   كتابة األجوبة على اللوحة .
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دقائق (  ذهل العملية ، وشجعي كل واحدة على  5إف  3أعطي كل واحدة وقا قصري ) من  
ن كل واحدة عر  لوحتها وتقد  زميلتها لباقي اجملموعة، الرسم وكتابة االسم نروف كبرية   اطليب م

 0علقي اللوحات يف مكان واض  حىت يتمكن اجلميع من حفن األهاء فيما بعد 
 

وهنعععاك نشعععاطات اإلقعععاء ) نشعععاطات بعععدون كعععاّ ( ترفعععع معععن معنويعععات اجملموععععة وختلعععق تععععاون 
    -وتشحن الطاقة من جديد ومنها مل 

ني املنسعععقة فعععرق صعععغرية لعمعععل أصعععوات اإلميعععاءات العععيت  ثعععل األلععععاب الناريعععة تعععع  األلعـــا  الناريـــة : 
أن تنفجععر وبعضععهن يكععون أصععوات  املختلفععة ، فبعضععهن يكععن القنابععل الععيت تطلععق صععوتا كالضععجيج قبععل

والبعض اآللر مثل الدواليي النارية  ، وهكذا كل جمموععة تقعّو  0املفرقعات النارية عن طريق التصفيق 
 0ات بشكل منفرد   بشكل مجاعي بعمل األصو 

 
تقععف املنسععقة يف وسععط اجملموعععة ، وتقلععد باألصععوات واإلميععاءات خمتلععف أصععوات  الغابــة الممطــر  : 

حفيعف الشعجر ، صعوت الريعا  ، أصعوات  –الغابة املمطرة ) الطيور ، الزواحف ، واملخلوقات األلعرو 
دي مثععل ) نقععر األصععابع ، التصععفيق وهكععذا احليوانععات ( وتشععرتك معهععا املشععاركات إمععا بالصععوت أو األيعع

) ...0 
حتعععدد املنسعععقة جمموععععة أصعععوات ) مثعععل املطعععر ، والريعععا  ، والرععععد (   تبعععدأ العاصعععفة  العاصـــفة  : 

 0بشكل هادي   تبدأ األصوات يف العلو مثل األوركسرتا ) وياق الاق ويهدر الرعد !(
ال يبـــر  عقـــد الـــزواج ءال برضـــا 

ي الـــزواج الطـــرفين الـــراغبين فـــ
 رضا  امال ال ء راه فيه .
 ( 16/2) اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان ، املادة 

 
 امللحق ) ب( مل

 أسللة حول القوانين واألعرار المحلية :
تععوفر القائمععة التاليععة بعععض األسععئلة حععول القععوانني واألعععراف الدوليععة واحملليععة والععيت جيععي أن تكععون 

 -مل  املنسقة قادرة على اإلجابة عليها
 -أسللة عامة : 

 ما هي الوثائق واملعاهدات الدولية اليت صادقا عليها حكومتكن ؟ -1
 ) انظري يف اجلزء الثا  من قائمة إعانات  ومعاهدات حقوق اإلنسان (
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 -جيي على احلكومة تقد  تقارير حول تطبيق اإلعانات واملواثيق اليت وقعا عليها مل  -2
حععول جهودهععا لتطبيععق اتفاقيععات حقععوق اإلنسععان الععيت وقعععا  أ مل هععل قععدما حكومتععف تقريععرا

 عليها لصوصا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة ؟
 ب مل إذا كان اجلواب نعم ، هل يعتا التقرير دقيقاً ؟

ج مل  إن املنظمععات الغععري حكوميععة الدوليععة واحملليععة عععادة مععا تبعععث تقععارير تتعععار  مععع مععا تبعععث 
 هل يوجد مثل هذهل التقارير عن بلدك ؟ احلكومة 

يكون عقاب منتهكي القوانني احمللية لفيفا ععادة ، هعل تعتم معاقبعة اجلعرائم ضعد النسعاء وفقعا لقعوانني  -3
 اجملتمع ؟
 هل يوجد جرائم ضد املرأة يتجاهلها القانون  ؟ ما هي تلف اجلرائم ؟ ملاذا ؟ - أ

 ؟ ما هي تلف اجلرائم؟ ملاذا ؟  هل يوجد جرائم ضد النساء يعاقي عليها القانون - ب
. ما هي األماكن اليت تستطيع املرأة اللجوء إليها يف حالة تعرضها النتهاك حقوقها  )مثل اخلط  4

 0السالن ، ماجغ للنساء اللوايت تعرضن للضرب واإليذاء  ، مراكز اإلرشاد واملساعدة القانونية ( 
ليععة الععيت تعمععل معععن أجععل حقععوق اإلنسععان ؟ مععن أجعععل مععا هععي املنظمععات الغععري حكوميعععة الدوليععة واحمل -5

   حقوق اإلنسان للمرأة ؟  
 هل تعمل هذهل املنظمات يف جمتمعف ؟ -أ   

 كيف ميكنهم تقد  املساعدة ؟   -ب 
 

 -أسللة حول مواضي  معينة : 
 . ماذا يقول قانون بلدك ودستورها حول موضوع هذهل اجللسة ؟ 6

 ضوع  ؟) أ ( كيف يتم تعريف هذا املو 
 )ب( ما هي احلماية القانونية النتهاك موضوع هذا احلق ؟

 )ج( ما هي العقوبات ملن يالف هذا القانون ؟
 0)د( ما هي املؤسسة املسؤولة عن وضع التقارير حول انتهاك هذا القانون ؟

 )ه ( هل يتم تطبيق هذا القانون عادة ؟
 . ماذا تقول األعراف عن هذا املوضوع ؟8

 يتم الدفاع عن هذا املوضوع ؟ ) أ ( كيف
 ) ب ( ما هي احلماية النتهاك هذا املوضوع من حقوق اإلنسان ؟

 )ج( ما هي العقوبات ملن يالف هذا العرف ؟  
 )د( هل يتم تطبيق هذا العرف عادة ؟    
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 هل يتوافق القانون املد  ) قانون الدولة ( ، مع القانون احمللي واألعراف على هذا املوضوع ؟ .9
 ) أ( كيف ميكن حل النزاعات ؟   

 )ب( هل ألي منهما أولوية على اآللر يف املمارسة ؟
 )ج( ما هو األكثر  إفادة  للمرأة ؟ 
مععا هععي املصععادر املتععوفرة ملسععاعدة النسععاء اللععوايت يتعرضععن النتهاكععات حقععوق اإلنسععان حععول هععذا  -10

 املوضوع ؟
 حمللية اليت تعمل على هذا املوضوع ؟ما هي املنظمات الغري حكومية الدولية أو ا -11

 ) أ ( هل يعملون يف جمتمعف ؟
 
 
 
 
 
 
 
 

لغـــرب دراســـة التقـــد  المحـــرز 
في تنفيذ اذه االتفا ية   تُنمـ  
لجنة للقضاء على التمييز ضـد 
المــرأ  ) يمــار ءليفــا فيمــا بعــد 
باسم اللجنة ( تت لف عند بـدء 
نفاذ االتفا يـة مـن ثمانيـة عمـر 

ــــرا   وبعــــد تصــــد ــــة خبي يق الدول
ــــــين  الطــــــرر الخامســــــة والثالث
عليفـــا أو انضـــمامفا ءليفـــا مـــن 
ثالثــة وعمــرين خبيــرا  مــن ذوي 
المكانــــــــــة الخلقيــــــــــة الرفيعــــــــــة 
والكفـــاء  العاليـــة فـــي الميـــدان 
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الــذي تمــمله اــذه االتفا يــة   
تنتخـــبفم الـــدول األطـــرار مـــن 
بــــــــــــين مواطنيفــــــــــــا ويعملــــــــــــون 
بصفتفم المخصية   م  ءيـالء 

ــــــــــــدأ ال ــــــــــــار لمب ــــــــــــ  االعتب توزي
ـــــــي العـــــــادل ولتمثيـــــــل  الجغراف
مختلـــف  األشـــكال الحضـــارية 
و ـــــــــــذلك الـــــــــــنظم القانونيـــــــــــة 

 الرئيسية .  
 (17/1)االتفاقية حول القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة املادة  

 
 
 
 
 
 
 
 

  -الملحق ) ج( مصادر البحث عن معلومات :
اً معرفععة أيععن وكيععف تبحععث عععن يف هععذا العصععر الععذي يسععمى " عصععر املعلومععات " مععن املهععم جععد

معلومات ؟ وذلف من أجل امتاك املعرفة والوصول إف احلقائق ، واليت سريعا ما تصب  قدميعة ومسعتهلكة 
 - ل من المقترحات التالية تعتبر خطو  أولى ءلى الوصول ءلى مصادر مختلفة : . 

  -مصادر محلية :  
مة اليت تتعامل معع العاقعات اخلارجيعة و ثعل احلكومعة مكاتي احلكو  وزار  الخارجية   أ سا  الدولة : -

لععارج الععباد ، هععذهل املكاتععي تكععون يف العععادة مصععدر جيععد حععول ماهييععة اتفاقيععات حقععوق اإلنسععان الععيت 
صعععادقا عليهعععا احلكومعععة والتقعععارير العععيت تقعععدمها حععععول التطعععور العععذي أحرزتععع  يف تطبيعععق االتفاقيعععة وأيضععععا 

 0عض األمور السياسات الرهية املتعلقة بب
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هعذا املكتعي احلكعومي ععادًة معا تتعوفر لديع  املعلومعات حعول  -مل  مكتـأ المـرأ  -وزار  شؤون المرأ  -
السياسيات واإلحصائيات اليت تتعلق باملرأة وأيضا معلومات مثل معدل عمر العزواج لعدو الفتيعات ، ععدد 

 لل .األطفال واألمور املتعلقة بصحة املرأة ، وتعليمها والتوظيف والد
مل هعععذهل املكاتعععي احلكوميعععة لعععديها أيضعععا إحصعععائيات حعععول املعععرأة يف وزار  العمـــل   الصـــحة والتعلـــيم  -

مكععععان العمععععل ، أمععععرا  النسععععاء ، الرعايععععة الصععععحية ، وحععععول النسععععاء العععععاجزات والنسععععاء اللععععوايت يدرسععععن 
 ويعملن يف املدار  واجلامعات .

كلة معععن  ثلعععي اجلهعععات الرهيعععة واملنظمعععات غعععري وهعععي جلعععان مشععع -مل اللجنـــة الوطنيـــة لمـــلون المـــرأ   -
احلكوميعععة تتعععوف شعععئون املعععرأة وتتعععوفر لعععديها املعلومعععات ععععن حالعععة املعععرأة وععععن األنشعععطة والعععاامج واملشعععاريع 

 والسياسات املقرتحة للنهو  ب وضاعها . 
التقعارير حعول مل ععادًة معا تقعدّ هعذهل املنظمعات  المنظمات الغير حكومية العالمية والدولية والمحليـة -

املواضعععيع العععيت تقعععع ضعععمن التصاصعععها ، كتقريعععر معععواز لتقعععارير احلكومعععة أحيانعععاً ويف بععععض األحيعععان كتقريعععر 
سنوي حول املوضوع أو حول حقوق اإلنسعان يف البلعد بشعكل ععاّ . أن نشعاطات تلعف املنظمعات تقعدّ 

 مصادر جديدة للمعلومات يف العادة .
مل هعذهل اإلحصعائيات قعد تكشعف  أو الوطنية في المدينـة أو القريـةاإلحصائيات الرسمية  اإل ليمية  -

 النقاب عن الكثري من احلقائق حول حياة النساء .
مل توجعععععد يف املكتبعععععات ععععععادًة وثعععععائق األمعععععم املتحعععععدة وتقاريرهعععععا ،  مكتبـــــات البلـــــديات والجامعـــــات -

 واإلحصائيات الرهية والكتي ذات العاقة .
 
 

 -مصادر دولية :  
تعععععوفر األمعععععم املتحعععععدة ومكاتبهعععععا ععععععدد كبعععععري معععععن اإلصعععععدارات املفيعععععدة والتقعععععارير  متحـــــد   :األمـــــم ال  -

اإلحصائية . الكثري منها متوفر على اإلنرتنا ) انظر إف بنعد اإلنرتنعا ( وكتعي متعوفرة باللغعات اإلجنليزيعة 
مععم املتحعععدة  يف والفرنسععية واإلسععبانية والصعععينية والروسععية والعربيععة . ميكعععن احلصععول عليهععا معععن مكاتععي األ

بلععععدك والععععيت عععععادًة مععععا تكععععون موجععععودة يف العواصععععم . ميكععععن احلصععععول علععععى املصععععادر أيضععععا مععععن مكاتععععي 
 اإلصدارات يف األمم املتحدة أو يف اللجنة العليا حلقوق اإلنسان يف جنيف أو يف نيويورك مل

 المفوضية العليا لحقوق اإلنسان . -
 . 14 -  8باال  دي نايشنز  

 . 1121بايي  أثينيو دوال
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 ، سويسرا .   10جنيف 
 المفوضية العليا لحقوق اإلنسان  -

 األمم املتحدة 
 نيوييورك 

 الواليات املتحدة األمريكية .           
مكاتعععي األمعععم املتحعععدة موجعععودة يف عواصعععم معظعععم مكاتـــأ األمـــم المتحـــد  المحليـــة واإل ليميـــة :  -

املكاتععي لععديها قسععم معلومععات ومهمتعع  مسععاعدة النععا  يف الععدول األعضععاء يف هيئتهععا . العديععد مععن هععذهل 
احلصعععول علعععى املعلومعععات والوثعععائق .وأيضعععا مثعععل هعععذهل املسعععاعدة تتعععوفر يف املكاتعععي احملليعععة ألقسعععاّ األمعععم 
املتحدة مثل اصندوق األمم املتحد للطفولة ) اليونيسف ( . هذهل املكاتعي تسعتطيع غالبعاً تقعد  املسعاعدة 

 باللغات احمللية .
  -مصادر على شبكة اإلنترنت :   -

 صفحات األمم المتحد  ؛
 صندوق األمم املتحد للطفولة  ) يونيسف (  

http:// www . unicef.org   
تقدّ هذهل الصفحة اإلحصائيات  عن أوضاع األطفال يف كل دول العامل ومعلومات حول 

"  كن الشباب من تبادل  برامج اليونيسف وإصدارا ا وهناك مواقع لاصة مثل " أصوات الشباب
 اآلراء بواسطتها .

 لجنة األمم المتحد  حول أوضاع المرأ   ؛ 
http : // www . undp. 0rg / fwcw / csw : htn 

وهععذهل الصععفحة هععي املوقععع الرهععي ملتابعععة املععؤ ر العععاملي الرابععع للنسععاء يف بكععني . وأيضععا تتضععمن 
 تقارير عن النساء ونظاّ األمم املتحدة . 

 
 األمم المتحد  لتنمية المرأ  ) بونيفم ( صندوق -
  http : // www . unifem . undp . org   . 

تقععععدّ هععععذهل الصععععفحة حقععععائق حععععول النسععععاء يف مجيععععع أحنععععاء العععععامل / وكتععععالوج و  ععععوذج لطلععععي 
 اإلصدارات .

 وثائق األمم المتحد    -
http : // www . un . org / docs    / 

 ائق األمم املتحدة على هذا العنوان .ميكن إجياد العديد من وث
 المفوضية العليا لألمم المتحد  لحقوق اإلنسان  -
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http : // www. Unhchr . ch   / 
تععععوفر هععععذهل الصععععفحة الععععنحل الكامععععل جلميععععع معاهععععدات حقععععوق اإلنسععععان باإلضععععافة إف اإلعععععان    

ليت صعادقا علعى معاهعدات لغة . وأيضا توفر معلومات عن احلكومات ا 250العاملي حلقوق اإلنسان بع 
 حقوق اإلنسان ، واالصدارت واالجتماعات والاامج .

 صفحات منظمات حقوق اإلنسان األخر  . 
-   AAAS (  American Association for the Advancement of Science   ) 

http://shr.aas.org/dhr.htm 
 اجلمعية األمريكية للعلّو .

 
 رتنامصادر حقوق اإلنسان على االن

   
    AVIVA’s Webzine (International group of women based in London)ن   

http://w ww.aviva.org/ 
 " أفيفا " اجملموعة الدولية للنساء ومقرها لندن .

 
 AWARE ( Association of Women for Action and Research )ن  

http://www.aware.org.sg  / 
 مجعية النساء للبحث واملبادرة .

 CAPWIP Web (Center for Asia-Pacific Women in Politics )ن  
http://www.capwip.org/ 

 مركز آسيا / الباسيفيف للنساء والسياسة .
- Human Rights Internet’s documentation center and publishing house 

http:// www .hri.ca 

 مركز التوثيق واملطبوعات اإللكرتونية حلقوق اإلنسان .
- ISIS –Manila ( women's resources in the Asia-Pacific  ) 

http://www.isiswomen.org/ 
 آيس  ) مصادر معلومات املرأة يف آسيا والباسيفيف ( / مانيا .

Organization Mondiale centre la Torture (The World Organization Against Torture ) _     
http://www.derechos.org/omct/ 
 املنظمة الدولية ضد التعذيي

- School      Project Diana , Online Human Rights Archive, Yale Law   

http://w/
http://w/
http://www.capwip.org/
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http://diana.law.yale.edu/ 
 ون .مشروع ديانا / لط أرشيف حقوق اإلنسان / جامعة بال للقان

- Q Web ( global communication network on women’s health and gender issues ) 
http://www.qweb.kvinnoforum.se   

 شبكة االتصال الدولية حول صحة املرأة وقضايا النوع االجتماعي 
-SAWNET ( South Asian Women's NETwork ) 

http://www.umiacs.umd.edu:80/users/sawweb/sawnet 

 شبكة نساء جنوب آسيا 
- SIGI( Sisterhood is Global Institute) 

http://www.sigi.org   

 املعهد الدويل لتضامن النساء 
- United Nations Division for the Advancement of Women   

http://www.un.org/womenwatch/daw 
 مركز االمم املتحدة للنهو  باملرأة 

-WILPF  ( Women’s International League for Peace and Freedom ) 
http://www.wilpf.org 

 ّ واحلريةرابطة النساء الدولية للسا
- Women’s Human Rights Resources , Bora Laskin Law Library  

University of Toronto  
http://www.law.utoronto.ca/pubs/H_RIGHTS.HTM   

 مكتبة بورا السكني للثانوية جامعة تورنتو 
- Women Workers 'Center ( Pakistan) 

http://www.mnet.fr/i_aii/pag_n.html 

 مركز النساء العامات بالباكستان  
 
القائمعععة التاليعععة عبعععارة ععععن  عععوذج بسعععيط لعععبعض املعععواد املتعععوفرة ععععن حقعععوق المصـــادر المطبوعـــة  :   -

مل دليععل لتعلععيم   " المطالبــة بحقو نــا "اإلنسععان للمععرأة . انظععري أيضععا يف املصععادر املوجععودة يف دليععل 
حقعععوق اإلنسعععان للمعععرأة يف اجملتمععععات املسعععلمة . املعهعععد العععدويل لتضعععامن النسعععاء ، بيثيسعععيدا ، ّ د ، 

القضاء علعى  العنعف ضعد النسعاء والفتيعات ، املعهعد العدويل لتضعامن  والسالمة واألمان :.  1998
محلــي ت تغييــر  وحقــوق اإلنســان للمــرأ  خطــو  خطــو  أو عمــل.  1998النسععاء ، بيثيسععيدا ّ د 

 التعلم عن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات للحصول على املزيد من املصادر مل عالمي :
مؤسسععة السععاّ بالتعععاون مععع معهععد بلوسععتني للمزيععد مععن املعلومععات ، حقععوق اإلنسععان ، بنععاء معهععد   -

 حلقوق اإلنسان .

http://www.qweb.kvinnoforum.se/
http://www.qweb.kvinnoforum.se/
http://www.sigi.org/
http://www.sigi.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw
http://www.un.org/womenwatch/daw
http://www.wilpf.org/
http://www.wilpf.org/
http://www.law.utoronto.ca/pubs/H_RIGHTS.HTM
http://www.law.utoronto.ca/pubs/H_RIGHTS.HTM
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(  1994سعععاّ ، كتيعععي حعععول انشعععاء وتعزيعععز منظمعععات حقعععوق اإلنسعععان ) نيويعععورك مل مؤسسعععة ال -
يوجد من  نسعا بععدة لغعات عربيعة وإجنليزيعة ، وفرنسعية ، وإسعبانية . ميكعن احلصعول علعى النسعا معن 

، نيويعورك ،  717يعازا األمعم املتحعدة ، اجلنعا   823مؤسسة الساّ ، برنامج حقعوق اإلنسعان ، 
VNY 1001  590 (  فععاك  مل212)  661 – 5900، الواليععات املتحععدة األمريكيععة تلفععون 
– 661 (212 . ) 

 .  ffpeace  @ igc . apc . orgبريد إلكرتو  مل 
 .  Human Rights Waterمراقي حقوق اإلنسان مل   -

 (  1995) التقرير العاملي حلقوق اإلنسان حول حقوق املرأة ، 
 معهد النساء ملراقبة القانون والتنمية وحقوق اإلنسان .  -
ليل عملعي السعتعمال قعانون حقعوق اإلنسعان وآليعات العدفاع حقوق اإلنسان للمرأة لطوة خبطوة مل د -

( ، متعوفر يف معهعد  1997مل النساء والقانون والتنميعة ،  DCعن حقوق اإلنسان للمرأة ) واشنطن 
، واشعنطن  407كونيكتكعا أف ، اجلنعا    1350النساء ملراقبة القانون والتنمية وحقوق اإلنسان 

DC  .1  .17 – 20005 حدة األمريكية مل الواليات املت 
 ( . 202)  463 – 7477هاتف رقم مل 
 ( . 202)  463 – 7380فاك  رقم مل 

 .    Wid @   Wid  . Orgبريد الكرتو  مل 
 هريتو  ، جويل مع ماليكا دت و نانسي فلورز . 
عمعععل يلعععي / تغيععععري ععععاملي مل العععتعلم عععععن حقعععوق اإلنسعععان للنسععععاء والفتيعععات ) نيويعععورك مل يععععونيفيم ،  -

 .   Inkمتوفر من نساء ، ( 1999
 نيويورك .   vvvبازا املتحدة 

N4 10017   . الواليات املتحدة األمريكية 
 .    Wink @  womenink  . Orgالايد اإللكرتو  مل 

 سيجار ، جو  ظن وضع املرأة يف أطل  العامل .  -
 (  1997) لندن ، بينجوين بوك  ليميد ، 

 لني  رايا 27متوفر يف بينجوين بوك  ، 
 .   .  w 8  stzلندن 
 توماسيفيسكي ، كاترينا ، النساء وحقوق اإلنسان .  -

 ( 1993) لندن ، نيوجرسي مل ديد بوك  
 مل اماهات واحصائيات . 1995األمم املتحدة ، نساء العامل   -
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 (UN . DOC  .  ST  / ESA  / STAT  /  SET  .   SET . K / 12   ) 
 (  1995 ) نيويورك ك األمم املتحدة ،

 
 صندوق األمم املتحدة للطفولة ) اليونيسف(  -

وضع األطفال يف الععامل ) نيويعورك مل األمعم املتحعدة ،ينشعر سعنوياً( متعوفر لعدو مكتعي مبيععات إصعدارات 
الواليععات املتحععدة  NY 10017بععازا األمععم املتحععدة،نيويورك  934-1اليونيسععف قسععم االتصععال،غرفة 

 األمريكية. 
   pubdoc@unicef.org  مل الايد اإللكرتو 

 فلورن  ، ايطاليا . 12،20122أو مركز اليونيسف لتنمية األطفال ، بياذا     اننزياتا 
 ( 55ن39)   817-244فاك 

 krigoli@unicef_rdea.itبريد إلكرتو  مل 
يت األمم املتحعدة لتنميعة املعرأة ) يعونيفم ( ورعايعة الطفعل يونيسعف التزامعات جيعي أن نفعي تعامل دليعل مؤسس

حلقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف لطة عمل بكني ،وذات العاقعة اعؤ رات األمعم املتحعدة واتفاقيا عا ) 
 ( 1998نيويورك مل يونيفم واليونيسف،

 women,Ink,777متوفر لدو 

UN Plaza   New York   

10017 USA   

    womenink.orgwink@بريد إلكرتو  
 ( تقرير التنمية البشرية ) نيورك مل األمم املتحد ، ينشر سنوياً(  UNDPبرامج األمم املتحدة للتنمية ) 

 متوفر لدو مكاتي إصدارات األمم املتحدة حول العامل . 
 
 
 
 
 
 
 لحق )د(مل امل

 مصطلحات حقوق اإلنسان : 

mailto:pubdoc@unicef.org
mailto:krigoli@UNICEF_RDEA.IT
mailto:WINK@womenink.org
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عمل تقّو ب  احلكومة أو مؤسسة لاصعة لتععويض مجاععة ععن  ييعز حصعل يف السعابق  .تمييز ءيجابي :1
على أس  التاف النوع ، العرق، األصول االثنية ، الدين أو العجعز ععن الدراسعة ،الوظيفعة، أو املشعاركة 

 السياسية .
دولعععة شعععاركا يف  189وهعععي وثعععائق   املوافقعععة عليهعععا معععن قبعععل  .ءعـــالن وخطـــة عمـــل مـــؤتمر بكـــين :2

جمععععاالً مععععن جمععععاالت االهتمععععاّ واألعمععععال أو  12. وتتضععععمن 1995املععععؤ ر الرابععععع للنسععععاء يف بكععععني عععععاّ 
 التدابري اليت جيي على احلكومة واملواطنني اختاذها لتعزيز حقوق اإلنسان للنساء.

مت ت سيسعع  مععن قبعل اجمللعع  االقتصععادي واالجتمععاعي ) هيكعععل شععب  حكعومي  .لجنـة حقــوق اإلنســان :3
ECOSCO يف األمعم املتحعدة للتعامععل معع انتهاكععات حقعوق اإلنسعان عععن طريعق كتابععة توصعيات ،وإصععدار )

القرارات وإجراء حتقيقات. وهي واحدة من أوف وأهم هياكل حقوق اإلنسان الدولية . اللجنعة متمعع معرهل  
 كل سنة ملدة ستة أسابيع . 

منظمة شب  حكوميعة معن  46وهي مكونة من  1946ت سسا عاّ  : (csw) لجنة حالة المرأ    .4
قبععل جملعع  االقتصععادي واالجتمععاعي يف األمععم املتحععدة لتحضععري التوصععيات حععول أوضععاع النسععاء يف العععامل 

 وملراقبة تطبيق إعان ولطة عمل بكني .
عضعععو ملراقبعععة االتفاقيعععات ، ت سسعععا  23مكونعععة معععن لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد النســـاء : . 5

( تقعدّ الععدول األطعراف تقاريرهععا CEDAWاوجعي اتفاقيعة القضععاء علعى مجيعع أشععكال التمييعز ضععد املعرأة ) 
 لليجنة حول اإلجراءات اليت مت اختاذها لتطبيق االتفاقية . 

. تقرهعععا ا يئعععة  اتفعععاق ملعععّز بعععني العععدول ، تسعععتخدّ بشعععكل معععرادف معععع امليثعععاق واملعاهعععدة . االتفا يـــة :6
العامة لألمم املتحدة وتتضمن معايري حقوق اإلنسان الدولية وتصب  االتفاقيعات ملزمعة قانونيعا للعدول العيت 

 صادقا على االتفاقيات . 
 الدول األطراف اليت تنتهف املعايري املذكورة يف االتفاقية تستهجن من قبل األمم املتحدة .  

 1979مل مت تبنيهععا عععاّ  (   CEDAWال التمييــز ضــد المــرأ  ) . اتفا يــة القضــاء علــى جميــ  أشــك7
وهي أول اتفاق قعانو  ملعّز مينعع التمييعز ضعد املعرأة . وتلتعّز العدول االختعاذ  1981وأصبحا نافذة  عاّ 

 إجراءات إجيابية لتفعيل املساواة بني املرأة والرجل. 
تلععّز االتفاقيععة  الععدول  1990عععاّ  وأصععبحا نافععذة 1989مت تبنيهععا عععاّ . اتفا يــة حقــوق الطفــل : 8

 األعضاء بالتزامات قانونية حلماية حقوق الطفل املدنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية .
اتفعععاق ملعععّز بعععني العععدول ويسعععتعمل بشعععكل معععرتادف معععع االتفاقيعععة وامليثعععاق . أهعععم معاهعععدات  . العفـــد :9

   -مها مل  1966 حقوق اإلنسان الدويل مت اقرارها  يف عاّ
 (    ICCPRالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )  -أ   مل  
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 ( .  ICESCRالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )  -ب مل 
وهعععو القعععانون العععذي يلعععّز العععدول معععع أنععع  لعععي  مكتوبعععا ، ولكنععع  أصعععب   . القـــانون العرفـــي الـــدولي : 10

علي  على أن  عترف . عندما يصب  هناك عدد مععني معن العدول يتصعرفوني موجعي قواععد  علعى  متعارف
أ ععا قععانون تصععب  قععانون مععن لععال االسععتعمال وتصععب  ملزمععة أيضععا للععدول الععيت مل توافععق عليهععا ، ويعتععا 

 العرف الدويل أحد مصادر القانون الدويل .
لكنها ليسا ملزمعة قانونيعا تقرهعا معؤ رات األمعم املتحعدة وثيقة تقدّ معايري متفق عليها  . اإلعالن : 11

 1995ومععععؤ ر العععععاملي الرابععععع للنسععععاء يف بكععععني عععععاّ  1993مثععععل مععععؤ ر حقععععوق اإلنسععععان يف فينععععا عععععاّ 
أحعدمها مقعدّ معن  ثلعي احلكومعات واآللعر معن املنظمعات  –ويصعدر عنهعا يف الععادة نعوعني معن اإلععان 

ا يئععة العامععة لألمععم املتحععدة جعععل اإلعععان يععؤثر حععىت ولععو كععان غععري ملععّز  الغععري حكوميععة وعععادة مععا حتععاول 
 قانونياً .
احلقععوق الععيت ميلكهععا مجيععع النععا  أل ععم وبكععل بسععاطة إنسععان بغععض النظععر عععن  . حقــوق اإلنســان : 12

مععوطنهم أو جنسععيتهم أو عععرقهم أو أثنيععتهم أو لغععتهم أو جنسععهم أو قععدرا م ، وتصععب  حقععوق اإلنسععان 
 قوة عندما ينظر  ا على أ ا قانون عريف دويل  .ذات 
تعععود علععى احلقععوق الععيت ميلكهععا كععل شععخحل وال ميكععن أن تتنتهععف حتععا أي  . غيــر  ابــل للتحويــل :13

 ظرف .
يعود على تساوي احلقوق السياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية  . ال يتجزأ :14

 ضها على بعض لتحقيق  تع كل النا  باحلرية والعدل والساّ يف العامل .    يف األمهية واعتماد بع
وتعععود علععى جمموعععة القواعععد املتكاملععة لقععانون حقععوق اإلنسععان .  . االعتمــاد علــى بعضــفا الــبع  :15

على سبيل املثال ، إن قدرة الفرد على املشعاركة يف حكومتع  تتع ثر مباشعر بقدرتع  علعى التعبعري ععن نفسع  و 
 نق  يف التعليم وحىت احلصول على ضروريات احلياة .

هي املنظمات اليت تتم رعايتهعا معن قبعل أكثعر معن حكومعة والعيت تعمعل  . المنظمات شبه حكومية : 16
.  NATOبشكل مشرتك على اهتمامات دولية . بعضها احتاديعة ) مثعل منظمعة معاهعدة اعال األطلنطيعف 

مركععز األمعم املتحععدة حلقععوق اإلنسععان ، أو منظمععة األمععم املتحععدة وبعضعها موجهععة حنععو هععدف معععني ) مثععل 
 (   UN ESCOللتعليم والعلّو والثقافة  

تعععود علععى اإلعععان العععاملي حلقععوق اإلنسععان ، واملعهععد الععدويل  . شــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان : 17
 والثقافية .للحقوق املدنية و السياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

مت تبنيععع  معععن اجلمعيعععة العامعععة لألمعععم  (:    ICCRR. العفـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية )18
وهعععو عهعععد يعععنحل  مل أن جلميعععع النعععا  جمعععال   1976، وأصعععب  ذات نافعععذاً ععععاّ   1966املتحعععدة  ععععاّ 
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رتاقعي تطبيعق الععدول عضعواً  ل 18واسعع معن احلقعوق املدنيعة والسياسعية وشعكلا اوجبهعا جلنعة مؤلفعة  معن 
 األعضاء للمعاهدة  .

مت تبنيع  معن اجلمعيعة العامعة  . العفد الدولي الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية : 19
وهعععو عهعععد يعععنحل علعععى انععع  مل جلميعععع   1976، وأصعععب  ذات نافعععذاً ععععاّ   1966لألمعععم املتحعععدة  ععععاّ 

وشعكلا اوجعي أحكامع  جلنعة  مععن  0جتماعيعة والثقافيعة النعا  جمعال واسعع معن احلقعوق االقتصعادية  واال
عضعععوا يف جلنعععة مراقبعععة احلقعععوق االقتصعععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة مكونعععة معععن لعععااء يف احلقعععول العععيت  18

 تغطيها أحكاّ العهد . 
منظمعععات تتكعععون معععن أفعععراد لعععارج احلكومعععة وهعععذهل املنظمعععات تراقعععي   المنظمـــات الغيـــر حكوميـــة : 20

ان وا يئات املعنية  مثل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وهعم " حعرا  " حقعوق اإلنسعان حقوق اإلنس
ضمن صاحيا م ، بعضهم كبري ودويل ) مثل الصليي األقر ، منظمة العفو الدوليعة ( وبعضعهما صعغري 
ثعععل ويلعععي ) مثعععل املنظمعععات العععيت تعمعععل معععن اجعععل العععدفاع ععععن ذوي احلاجعععات اخلاصعععة يف مدينعععة معععا ، م

جمموععععة تعمعععل لتعزيعععز حقعععوق اإلنسعععان يف خمعععيم لاجئعععني  ( تلععععي هعععذهل املنظمعععات دور رئيسعععيا يف التععع ثري 
 على سياسات األمم املتحدة وبعضهم ميلكون الصفة االستشارية يف األمم املتحدة . 

وهعي  0 وهي العملية اليت من لا ا توافق احلكومة قانونيا بعد بتوقيعهعا علعى معاهعدة التصديق: – 21
 0إجراء  رهي تصب  من لال  الدولة ملزمة باملعاهدة اليت تصادق عليها 

وهي االستثناءات اليت تضعها الدول األطراف على وثيقة تصادق عليها ، فهعي غعري  التحفظات : -22
وغري مسمو  للعدول بعان تضعع حتفظعات علعى املعواد العيت  ع  جعوهر االتفاقيعة  0ملزمة تذهل االستثناءات 

) التحفظععات الععيت وضعععا علععى اتفاقيععة القضععاء علععى أشععكال التميععز ضععد املععرأة كانععا اكثععر  0و العهععد  أ
 0من أي حتفظات وضعا على أية اتفاقية ألرو (

الدول اليت صادقا علعى اتفاقيعة ، أو معاهعدة أو ميثعاق وتعذا تصعب  ملزمعة اعا  الدول األطرار : -23
 0جاء فيها 

 0 العععدول حيعععدد ويععععدل واجبعععات والتزامعععات العععدول األطعععراف  املشعععرتكة اتفعععاق رهعععي بعععني العفـــد: -24
تسععتعمل بشععكل مععرادف لاتفاقيععة واملعاهععدة عنععدما يععتم تبعع  اتفاقيععة مععن قبععل ا يئععة العامععة لألمععم املتحععدة 

عندما تصادق حكومة دولة علعى اتفاقيعة معا   0يصب  هناك التزاّ قانو  على الدول األطراف اليت وقعتها 
 0  املواد املوجودة فيها جزء من قانو ما الداللي تصب
اععع  آلععر اتفاقيععة األمععم املتحععدة ، وهععي الععيت حتععدد األهععداف ، وظععائف  ميثــاق األمــم المتحــد  : -25

دولعة مؤسسعة ، إال  50معن قبعل  1945ومسؤوليات الدول األطراف   تبنيها يف سان فرانسيسكو ععاّ 
 0ملتحدة وافقوا على ما جاء يف هذا امليثاق أن كل الدول األعضاء يف األمم ا
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( تعتععا أول وثيقععة لألمععم املتحععدة  1948)  ( :  UDHRاإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان )  -26
تضععع فيعع  معععايري  وذجيععة حلقععوق اإلنسععان  ، ومععع أن اإلعععان ال يكععون ملزمععا إال أنعع  مععع الوقععا اصععب  

 0قانونا عرفيا ودوليا 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


