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الملخص
ّ
التنفيذي

واصــل المعهــد خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر (مــارس  – 2016مــارس  ،)2017جهــوده فــي نشــر
ثقافــة حقــوق اإلنســان والتعامــل مــع الســياقات الجديــدة التــي فرضتهــا التغيــرات فــي المنطقــة العربيــة
وفــي العالــم ،وذلــك باعتمــاد اســتراتيجية تهــدف أساســا إلــى إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي مســارات التحــول
ـل الســلمي للنزاعــات وفــي اإلعــداد إلعــادة بنــاء المجتمعــات فــي
نحــو الديمقراطيــة وفــي مســاعي الحـ ّ
مراحــل مــا بعــد النــزاع.
لمواكبــة هــذه التغيــرات ،عمــل المعهــد علــى تطويــر هياكلــه الداخليــة وبنــاء قــدرات مــوارده البشــرية فــي
التخطيــط والبرمجــة والتقييــم واســتعمال التكنلوجيــا الحديثــة لالتصــال فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان .كمــا ســهر علــى تطويــر إجراءاتــه اإلداريــة والماليــة لتكــون أكثــر موائمــة لمتطلبــات وإجــراءات
المموليــن المتنوعــة ولإلجــراءات القانونيــة المتغيــرة فــي بلــد المقـ ّـر .إضافــة إلــى ذلــك ،واصــل المعهــد
مســار إنشــاء مركــز المــوارد فــي مجــال التعليــم والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة فــي مقـ ّـره «دار
الســيدة» حتــى يكــون رافــدا لجهــوده فــي مجــال إنتــاج المعرفــة وتوثيقهــا وإتاحتهــا وفــي مجــال تطويــر
منهجيــات التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وأدواتهــا وطنيــا وعربيــا ودوليــا .وتزامــن هــذا الجهــد مــع شــروع
المعهــد فــي مســار التفكيــر فــي خطتــه االســتراتيجية الجديــدة  2021-2017التــي ســعى أن تكــون حصيلــة
تفكيــر مــع فريــق العمــل بالمعهــد وشــركاءه علــى مســتوى محلــي وإقليمــي ودولــي لضمــان الرؤيــة
المشــتركة وااللتــزام بمــا ســتتضمنه مــن توجهــات اســتراتيجية وأهــداف وبرامــج وآليــات عمــل.
ســهر المعهــد إذا علــى تطويــر قدراتــه المؤسســية والبرامجيــة واالتصاليــة وعلــى تثبيــت البنيــة التحتيــة فــي
مقــره الجديــد وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى مزيــد دعــم اســتمراريته وتحقيــق قيمــة مضافــة لبرامجــه
فــي مجــاالت التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة وإنتــاج المعرفــة وإتاحتهــا ودعــم القــدرات وتمكيــن
الفئــات المهمشــة والضعيفــة والتأثيــر فــي السياســات.
وفــي إطــار هــذه المقاربــة الموجهــة نحــو العمــل ونظريــة التغييــر التــي تقــود رؤيــة المعهــد وإســتراتيجيته،
خطــط المعهــد لبرامجــه ولطــرق تنفيذهــا بحيــث تســتفيد مضامينهــا ومنهجياتهــا وأدواتهــا وآليــات تنفيذهــا
وممــا يجلبــه
ممــا يطـ ّـوره المعهــد ويراكمــه مــن خبــرات علــى مســتوى داخلــي
ّ
ومتابعتهــا فــي نفــس الوقــت ّ
فعالــة مــن مختلــف بلــدان العالــم .تلــك الخبــرات
لهــا مــن تجــارب وخبــرات ومقاربــات وكفــاءات وشــراكات ّ
والشــراكات تٌ م ّكــن مــن إثــراء تلــك البرامــج ومــن إتاحــة المعرفــة والمنهجيــات واألدوات المبتكــرة للتربيــة علــى
كل الفاعليــن والمســتفيدين ومــن التأثيــر فــي السياســات بمقاربــة حقوقيــة ومــن
حقــوق اإلنســان إلــى ّ
تمكيــن أصحــاب المصلحــة وأصحــاب الحقــوق فــي مجــال التوعيــة بحقــوق اإلنســان وإعمالهــا وحمايتهــا
وطنيــا وإقليميــا ودوليــا.
ولتفعيــل هــذا التوجــه ،عمــل المعهــد باعتمــاد مقاربــات مندمجــة ،علــى تعزيــز ديناميكيــة التفاعــل والتقاطــع
بين برامجه الدولية واإلقليمية العربية واإلفريقية والوطنية تفيد تبادل الخبرة وتنوعها وإتاحة الممارســات
المبتكــرة ودعــم القــدرات وإنتــاج المعرفــة .فــكان ذلــك فــي إطــار النــدوات الدوليــة واإلقليميــة العديــدة التــي
نظمهــا المعهــد والمنشــورات التــي أنتجهــا والشــراكات االســتراتيجية التــي أقامهــا وطنيــا وإقليميــا ودوليــا
مــع مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة وخاصــة .إضافــة إلــى التجــارب الجديــدة التــي اختبرهــا ويســعى
لتطويرهــا وللتعريــف بهــا وإلتاحتهــا ولنمذجتهــا مــن نــوع تجربتــه فــي مســار إصــاح المنظومــة التربويــة فــي
تونــس وبرنامــج القيــادات الجديــدة فــي مجــال التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان الــذي يعمــل علــى
تطويــره فــي مقـ ّـره الجديــد «دار الســيدة» واســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة والفنــون والفضــاءات كأدوات
لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ولبنــاء القــدرات واالنفتــاح علــى القطــاع الخــاص كأحــد الشــركاء الذيــن لهــم دور
فــي نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة.
مما أضفى
كمــا تمثلــت المقاربــة التــي اعتمدهــا المعهــد لتخطيط وتنفيذ برامجه مقاربة تشــاركية باألســاس ّ
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علــى تلــك البرامــج ثــراء وتنوعــا مــن ناحيــة المضاميــن والمنهجيــات واألدوات والفئــات التــي اســتهدفتها
فعالــة ومتواصلــة لجميــع هيــاكل المعهــد وفروعــه وموظفيــه وشــبكات الخبــراء
وممــا م ّكــن مــن مشــاركة ّ
ّ
والمدربيــن والباحثيــن المتعاونيــن معــه فــي مســارات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة .هــذه القــدرة علــى
العمــل الجماعــي والتشــاركي ســاعدت بشــكل كبيــر علــى تخفيــف عبــئ التنفيــذ وعلــى ضمــان جــودة البرامــج
وعلــى إتاحــة مجــال أوســع لالبتــكار والمبــادرة والتجديــد.
كل ذلــك ،عمــل المعهــد فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر علــى تعزيــز حضــوره ومشــاركته فــي
توازيــا مــع ّ
الفعاليــات والمحافــل الدوليــة واإلقليميــة واألمميــة والقاريــة للتعريــف بــه كبيــت إقليمــي للخبــرة فــي مجال
وممــا طـ ّـور مــن مكانتــه فــي الهيئــات األمميــة وشــراكته االســتراتيجية معهــا
التربيــة علــى حقــوق اإلنســان،
ّ
مــن ذلــك انتخــاب المعهــد ممثــا فــي رئيســه كعضــو فــي التنســيقية الدوليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة
مــع اليونســكو ممثــا للمنطقــة العربيــة.
مكّنــت الجهــود التــي بذلهــا المعهــد خــال هــذه الفتــرة والرؤيــة االســتراتيجية التــي انبنــت عليهــا برامجــه
وتدخالتــه ،مــن مواصلــة تحقيــق أهدافــه التــي رســمها لخطتــه االســتراتيجية  2016-2014والوصــول إلــى
تحقيــق عــدد مــن النتائــج ذات أثــر يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:
 - 1ســاهم المعهــد فــي تطويــر التفكيــر فــي قضايــا التعليــم والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة
العربيــة وأتــاح فــرص إنتــاج المعرفــة وتبــادل التجــارب والمنهجيــات واألدوات فــي المجــال بيــن مختلــف
الفاعليــن الدولييــن واإلقليمييــن والوطنييــن.
 - 2اختبــر المعهــد وطـ ّـور منهجيــات وأدوات عمــل للتعليــم والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة ووضع
نوعيــة ومتنوعــة لبنــاء المعــارف والمهــارات فــي هــذا المجــال باســتعمال التكنولوجيــا
محتويــات تدريبيــة
ّ
الحديثــة ومنهجيــات وأدوات مبتكــرة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتمكيــن الفئــات المهمشــة والمقصــاة
مــن تلــك الثقافــة.
 - 3تم ّكــن المعهــد مــن فتــح مجــاالت جديــدة للعمــل مــع فئــات وقطاعــات متنوعــة منهــا القطــاع الخــاص،
كمــا ســاعدت مقاربتــه التشــاركية فــي العمــل علــى تطويــر التحالفــات والشــراكات المنفتحــة علــى أصحــاب
الحقــوق والمصلحــة والقــادرة علــى التأثيــر فــي السياســات باعتمــاد مقاربــة قائمــة علــى حقــوق اإلنســان،
والبرامجيــة (شــؤون إداريــة ،مــوارد بشــرية ،إدارة ماليــة) لتصبــح
 - 4طـ ّـور المعهــد قدراتــه الداخليــة التنظيميــة
ّ
أكثــر اســتجابة وقــدرة علــى تخطيــط البرامــج برؤيــة اســتراتيجية وعلــى تنفيذهــا وتقييمهــا ومتابعتهــا وضمــان
اســتدامتها بمــا يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي المنطقــة العربيــة وجعــل
التربيــة علــى حقــوق اإلنســان أداة للتغييــر قــادرة علــى صنــع خطــاب بديــل للخطابــات المناديــة بالكراهيــة
والتطــرف والعنــف ولتلــك النافيــة لمبــادئ الكرامــة والعدالــة والمســاواة والحريــة وعــدم التمييــز،
 - 5زاد المعهــد مــن حضــوره ونشــاطه الدولــي واإلقليمــي كمركــز للخبــرة فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان والمواطنــة مــن خــال تنظيمــه للبرامــج اإلقليميــة والدوليــة الفكريــة والتدريبيــة المكثفــة ومن خالل
تطويــره للشــراكات االســتراتيجية فــي منطقــة شــمال افريقيــا والشــرق األوســط والخليــج العربــي .إضافــة
إلــى حضــوره فــي المناســبات الدوليــة واإلقليميــة وتعزيــز عالقــات شــراكته مــع المنظمــات األمميــة.
 - 6عــزّ ز المعهــد عملــه علــى إنتــاج المــوارد المعرفيــة المتخصصــة في مجال حقوق اإلنســان وإتاحتها بشــكل
واســع فــي المنطقــة العربيــة وترجمــة عــدد منهــا لكــي تكــون متاحــة للمســتفيدين مــن خــارج المنطقــة .ومــن
المســتجدات فــي هــذا المجــال إعــادة صــدور «المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان» باللغتيــن العربيــة
أهــم
ّ
ّ
واالنجليزية.
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أوال  :البرامج
االستراتيجية المنفذة
من مارس 2016
إلى مارس 2017

ســعى المعهــد خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر (مــارس  – 2016مــارس - )2017وتجســيدا للرؤيــة
التــي تقــود خطتــه االســتراتيجية  - 2016-2014إلــى إعــداد وتنفيــذ برامــج مندمجــة وإلــى اســتثمار نقــاط
التقاطــع الممكنــة بينهــا باعتمــاد مقاربــات متكاملــة تنســجم مــع محــاور الخطــة وتخــدم اســتدامة برامــج
المعهــد وتطويــر هياكلــه ومنهجيــات عملــه فــي التربيــة علــى حقــوق اإلنســان.
وتم ّكــن المعهــد عمــا بذلــك وبفضــل دعــم شــركاءه ومموليــه مــن تنفيــذ عــدد مــن البرامــج االســتراتيجية
التــي ســنعمل علــى عرضهــا واســتخالص نتائجهــا كمــا يلــي:
 .1إنتاج المعرفة وتطوير السياسات التعليمية والتربوية الرسمية وغير الرسمية
يركــز هــذا المحــور علــى تعزيــز قــدرات المعهــد فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان ودعــم فعاليــة دوره
واســتدامة برامجــه ليصبــح مختبــرا رائــدا فــي تطويــر المعرفــة والتأثيــر فــي السياســات فــي مجــال التعليــم
والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة فــي المنطقــة العربيــة .وعلــى هــذا األســاس ،ســعى المعهــد
خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر إلــى أن يكــون فضــاء تفاعليــا ومبــادرا لفتــح النقاشــات وتبــادل الخبــرات
والتجــارب الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال إصــاح النظــم التعليميــة وتحليــل أدوار التعليــم والتربية
علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة أمــام الفــرص والتحديــات التــي يشــهدانهما فــي عالمنــا المتغيــر ،وتطوير
المنهجيــات واألدوات المبتكــرة فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة واســتعمال التكنولوجيا
الحديثــة وتكويــن تحالفــات وشــراكات اســتراتيجية وفعالــة بيــن مختلــف المتدخليــن مــن مربيــن ومنظمــات
المجتمــع المدنــي ومؤسســات بحثيــة وأكاديميــة ومؤسســات حكوميــة وقطــاع خــاص.
كان ذلــك مــن خــال تنظيــم سلســلة مــن النــدوات اإلقليميــة والدوليــة فــي المجــال وتطويــر مركــز مــوارد
المعهــد المتخصــص فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة وإصــاح التعليــم وتوســيع حضور
المهتمــة بهــذه المياديــن ومواصلــة جهــوده مــع شــركاءه إلصــاح
المعهــد فــي المنابــر األمميــة والدوليــة
ّ
المنظومــة التربويــة فــي تونــس باعتمــاد مقاربــة حقوقيــة تؤســس لمدرســة المواطنــة إضافــة إلــى إغنــاء
المكتبــة العربيــة لحقــوق اإلنســان بإصــدارات جديــدة ومنهــا إعــادة إصــدار «المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان»
فــي ثــوب جديــد.

	.1.1النــدوات الدوليــة حــول التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والتعليــم فــي القطاعيــن الرســمي
وغيــر الرســمي:

		

.1.1.1نــدوة دوليــة حــول «دور التربيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي بيئــة متغيــرة :التحديــات
الراهنــة والمقاربــات المبتكــرة» :

نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان هــذه النــدوة الدوليــة يومــي  21و  22مــارس  /آذار  2016فــي
تونــس بدعــم مــن مؤسســة المجتمــع المنفتــح وبالشــراكة مــع اليونســكو والمنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي المغــرب وجمعيــة «جمعيتــي».
وشــارك فــي النــدوة نحــو  74مشــاركا ومشــاركة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي لديهــا برامــج فــي
مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان ،فضــا عــن معاهــد تعليميــة ومراكــز بحثيــة إقليميــة ودوليــة ووكاالت
تابعــة لألمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى خبــراء فــي مجــال التدريــب وتصميــم برامــج التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان.
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تــوزّ ع الحضــور فــي النــدوة إلــى  34خبيــرا وممثــا عــن وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة
والدوليــة مــن  12بلــدا مــن مختلــف أنحــاء العالــم (المغــرب ومصــر والســودان وغامبيــا والســنغال ولبنــان
واألردن وفلســطين وفرنســا والنمســا وكنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة) باإلضافــة إلــى مشــاركة نحــو
 40ممثــا وممثلــة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي القادمــة مــن تونــس العاصمــة ومــن المناطــق الداخليــة
فــي الجمهوريــة التونســية.
وعلــى مــدى يوميــن تــم تقييــم ومناقشــة أوراق بحثيــة وتبــادل اآلراء واألفــكار حــول الممارســات الجيــدة مــن
أجــل التعـ ّـرف إلــى األدوات والمنهجيــات المبتكــرة فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان بهــدف صياغــة
رؤيــة تشــاركية لمنهجيــات وأدوات مالئمــة وفعالــة للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة
وفــي عالمنــا المتغيــر.
وتأتــى هــذه النــدوة ضمــن رســالة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان التــي تهــدف إلــى تعزيــز ونشــر
ثقافــة حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ،مــن خــال دعــم قــدرات الفاعليــن فــي مجــاالت التثقيــف والتدريــب
والمناصــرة ،والتأصيــل الفكــري والمعرفــي ألطــر ومنهجيــات التربيــة علــى حقــوق اإلنســان ،وتشــكيل فضاء
مــن أجــل تعزيــز التعــاون والتشــبيك وتبــادل الخبــرات .فإلــى جانــب تنفيــذ أنشــطة تربويــة وتثقيفيــة ،دأب
المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان منــذ نشــأته علــى االهتمــام بالجانــب الفكــري واالســتراتيجي مــن خــال
تنظيــم ملتقيــات فكريــة للبحــث فــي التطــورات والمتغيــرات ذات الصلــة بالتربيــة علــى حقــوق اإلنســان
محليــا وإقليميــا ودوليــا.
ّ
شــكلت هــذه
ومــن هــذا المنطلــق
النــدوة تواصــا مــع جهــود المعهــد
العربــي لمواكبــة التطــورات الراهنــة
اإلقليميــة والدوليــة ،والحــرص
علــى أن تكــون التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان ركيــزة أساســية فــي
مســارات التحــول الديمقراطــي ،وحل
النزاعــات ،ومواجهــة اآلثــار الناجمــة
عــن الصراعــات والحــروب وتنامــي
خطــاب الكراهيــة والتطــرف .فمســار
بنــاء الديمقراطيــة والخــروج مــن
دوائــر العنــف لــن يكــون إال بتبنــي
رؤى عمليــة ومقاربــات للتربيــة علــى
حقــوق اإلنســان كأداة للتغييــر.
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وعمليا فإن الندوة ُعنيت ببحث وتحليل ومناقشة أربع محاور رئيسية هي كالتالي:
• التربية على حقوق اإلنسان في سياقات تاريخية متغيرة
كان الهــدف مــن هــذا المحــور اإلجابــة عــن ســؤال أساســى وهــو كيــف يمكــن للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان
أن تكــون فعالــة فــى مواجهــة تحديــات كبــرى كتلــك المتعلقــة بالنزاعــات والحــروب ،وتفاقــم أشــكال العنــف
واإلرهــاب ومــا يرتبــط بــه مــن تطــرف فكــرى وعقائــدى وتراجعــات علــى مســتوى الحقــوق والحريــات؟ كمــا
تنــاول هــذا المحــور أوضــاع السياســات العامــة المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ودور التربيــة
علــى حقــوق اإلنســان فــى تمكيــن األفــراد والمجتمعــات التــى تعانــى مــن اإلفقــار واإلقصــاء والتهميــش.
• السياق المفاهيمي للتربية على حقوق اإلنسان
عالــج هــذا المحــور األطــر الفكريــة للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان ســواء علــى مســتوى الــرؤى األساســية أو
علــى مســتوى المنهجيــات واألدوات المتبعــة .وقــد تــم اختيــار محــاور أساســية منهــا مــا يتعلــق بالمســارات
الكبــرى ذات الصلــة ،أي البرنامــج العالمــى للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان ،وأهــداف التنميــة المســتدامة ومــا
يرتبــط بهــا مــن رؤى وأفــكار فــى مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان .ومنهــا مــا يتعلــق بالجــدل الفكــري
بشــأن سياســات الهويــة وواقــع المواطنــة علــى المســتويات المحليــة والجــدل بشــأن المواطنــة الكونيــة.
وكذلــك مــا يتعلــق بجوانــب منهجيــة ذات الصلــة بمكونــات التربيــة علــى حقــوق اإلنســان مــن حيــث المعــارف
والقيــم والمهــارات الحياتيــة .وأخيــرا ،األطــر المفاهيميــة الالزمــة للربــط العضــوى بيــن حقــوق اإلنســان
والتنميــة فــى ضــوء تطبيقــات النهــج الحقوقــى فــى التنميــة.
• منهجيات وأدوات التربية على حقوق اإلنسان في السياقات الجديدة
كان الهــدف مــن هــذا المحــور ،الــذي تـ ّـم تناولــه فــي إطــار مجموعــات عمــل ،اإلســهام فــى بلــورة تصــورات
تطبيقيــة عمليــة لتطويــر منهجيــات وأدوات التربيــة علــى حقــوق اإلنســان فــى مجــاالت أساســية .وقــد تّ ــم
ذلــك مــن خــال نقاشــات تفاعليــة فــى مجموعــات العمــل اعتمــدت علــى ذوى وذوات الخبــرة فــى القضايــا
المطروحــة ،وتضمنــت كل مجموعــة عــرض ورقــة نقــاش وعــرض نمــاذج ناجحــة .وقــد تـ ّـم األخــذ بعيــن االعتبــار
فــي تلــك المجموعــات قضايــا األقليــات والمعاقيــن والنــوع االجتماعــى كأبعــاد أساســية.
• مأسسة التربية على حقوق اإلنسان
إلــى جانــب المحــاور الســابقة تــم تخصيــص جلســة لمناقشــة متطلبــات وســبل مأسســة التربيــة علــى حقــوق
ووفــر اإلعــان نقاطــا إرشــادية للنقــاش
ّ
اإلنســان فــى ضــوء إعــان مراكــش للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان.
مــن منظــور فــرص وتحديــات تطويــر منهجيــات داخــل المؤسســات المعنيــة ،ومســؤوليات األطــراف
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الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بالتربيــة الرســمية وغيــر الرســمية.
ومــن مخرجــات النــدوة ونشــر الورقــات العلميــة وجملــة الخالصــات والتوصيــات التــي نوقشــت خاللهــا فــي
العــدد الجديــد مــن المجلــة العلميــة للمعهــد «المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان» الــذي ســيصدر بعــد توقــف
دام أكثــر مــن عشــر ســنوات.

		

.2.1.1لقــاء رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بمفــوض األمــم المتحــدة الســامي
لحقــوق اإلنســان

اســتقبل الســيد زيــد بــن رعــد الحســين مفــوض االمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان األســتاذ عبــد
الباســط بــن حســن رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان واألســتاذ عــاء شــلبي األميــن العــام للمنظمــة
العربيــة لحقــوق اإلنســان ونائــب رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان يــوم الخميــس  12مــاي 2016
بمقــر المفوضيــة الســامية بجنيــف.
وبحــث اللقــاء قضايــا حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة وطــرق تطوير اســتراتيجيات حمايتهــا والنهوض
بثقافتهــا و آفــاق التعــاون بيــن المفوضيــة الســامية ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة.
كمــا بحــث اللقــاء برامــج المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان مــع
التركيــز علــى مســار إصــاح المنظومــة التعليميــة فــي تونــس .وهــي تجربــة يقودهــا المعهــد العربــي
لحقــوق اإلنســان بالشــراكة مــع وزارة التربيــة واإلتحــاد العــام التونســي للشــغل.

		

بمقــر اليونســكو حــول «دور
نظمهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان
.3.1.1نــدوة دوليــة ّ
ّ
المجتمــع المدنــي فــي المرحلــة االنتقاليــة»:

نظــم ”المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان“ بالشــراكة مــع ”اليونســكو“ و”تمثيليــة تونــس باليونســكو“
ّ
نــدوة حــول دور المجتمــع المدنــي فــي مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي ودور المعهــد تحديــدا وذلــك يــوم
بمقــر ”اليونســكو“ بالعاصمــة الفرنســية باريــس.
األربعــاء  14ديســمبر 2016
ّ
ّ
مثلــت النــدوة فرصــة الســتعراض تجــارب المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
وخاصــة منهــا مشــاركته فــي مســار إصــاح المنظومــة التربويــة وإطالقــه لنــوادي المواطنــة
اإلنســان
ّ
ـكل
والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان ومقـ ّـره الجديــد ”دار الســيدة“ .كمــا شــهدت النّ ــدوة تقديــم مداخــات لـ ّ
مــن األســتاذة الجامعيــة ســلوى الحمرونــي وســفير تونــس باليونســكو غــازي الغرايــري ورئيــس المعهــد
العربــي لحقــوق اإلنســان األســتاذ عبــد الباســط بــن حســن ،إضافــة إلــى الســيد فينيــث شانتلنســكي
الربــاط .حيــث تناولــت المداخــات دور المجتمــع المدنــي فــي المرحلــة
رئيــس قســم بمكتــب اليونســكو فــي ّ
الدفــاع عــن الحريــات وصياغــة الدســتور وإدارة الحــوار الوطنــي.
االنتقاليــة
وخاصــة فــي مجــال ّ
ّ
ّ
ّ
وممثــات الســلك الدبلوماســي المعتمــد لدى اليونســكو
ممثلــي
ـام ومتميــز مــن
وقــد حضــر النــدوة عــدد هـ ّ
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ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والباحثات من دول مختلفة.

		

.4.1.1انتخــاب رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي التنســيقية الدوليــة للمنظمــات
غيــر الحكوميــة مــع اليونســكو:

انتخــب رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان عضــوا بالتنســيقية
الدوليــة للمنظمــات غــي الحكوميــة مــع اليونســكو ممثــا للمنطقــة
العربيــة وذلــك بمناســبة مشــاركة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان
فــي المؤتمــر الدولــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــة
باليونســكو والمنعقــد بباريــس ّأيــام  13 ،12و 14ديســمبر .2016
قــارات
منظمــة مــن مختلــف
ّ
تضــم 100
وتعمــل التنســيقية التــي
ّ
ّ
العالــم علــى دعــم التعــاون والنهــوض ببرامــج الثقافــة والتربيــة
والعلــوم وحقــوق اإلنســان فــي شــتّ ى أنحــاء العالــم.
وعلــى إثــر هــذا االنتخــاب ُدعــي رئيــس المعهــد للمشــاركة يــوم 7
األول للتنســيقية الدوليــة للمنظمــات
فيفــري  2017فــي االجتمــاع
ّ
باليونســكو ،فــي العاصمــة الفرنســية باريــس وذلــك لإلعــداد لبرنامــج
عمــل التنســيقية فــي مجــاالت الثقافــة والفنــون والتعليــم علــى
المســتوى الدولــي.

		

.5.1.1الندوة الدولية حول « :تطويـــــر المعــــــرفة في مجال حقــوق اإلنســـان والمواطــــــنة:
التحديــات الجديــدة ،االبتــكار والممارســات الجيــدة» EDUTECH

نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان مــن 28
فيفري/فبرايــر إلــى  2مــارس/آذار  2017النــدوة
اإلقليميــة حــول «تطويـــــــر المعــــــــرفة فــي مجــال
حقــــــــــوق اإلنســـــــــــــان والمواطــــــــنة :التحديــات
الجديــدة ،االبتــكار والممارســات الجيــدة» وذلــك
بدعــم مــن مؤسســة المجتمــع المفتــوح وبالشــراكة
مــع مؤسســة أي تــاك ومايكروســوفت بتونــس
واليونســكو وبحضــور الســيد مهــدي بــن غربيــة ،وزيــر
العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي
وحقــوق اإلنســان فــي جلســة االفتتــاح وفــي مراســم
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توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن المعهــد العربــي لحقــوق
اإلنســان ومؤسســة التكنولوجيــات الرقميــة المتقدمــة آي
تــاك والتــي تفتــح آفاقــا جديــدة لتطوير الشــراكة مــع القطاع
الخــاص خدمــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وقيمهــا فــي
المنطقــة العربيــة.
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تنــدرج هــذه النــدوة فــي ســياق التحــوالت التــي تعيشــها بلداننــا والتــي تشــهد تالزمــا بيــن زيــادة إمكانيــات
المطالبــة بالحريــة والمشــاركة وإعمــال حقــوق اإلنســان وآليــات تفعيلهــا مــن ناحيــة وتواصــل االنتهــاكات
تمــس مــن كرامــة اإلنســان وتفاقــم حجــم الصراعــات والحــروب وتوســع نطــاق وأشــكال اإلقصــاء
التــي
ّ
يتعيــن على الجهــات الفاعلة
وعــدم المســاواة مــن ناحيــة أخــرى .فــي هــذا الســياق المتغيــر ارتــأى المعهــد أنــه
ّ
فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة ومــن بينهــا المعهــد مراجعــة الوســائل والمقاربــات
والمحتويــات التــي تعمــل مــن خاللهــا علــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والمواطنــة والتربيــة عليهــا وإعــادة
التفكيــر فــي وســائلها حتــى تتمكــن مــن إعــادة اســتثمار المعــارف بغايــة التحليــل والتأليــف والتقييــم وبهــدف
أن تكــون تلــك المعــارف أداة تمكــن مــن تطويــر فعــال للقــدرات ومــن تحقيــق التغييــر فــي المجتمعــات بمــا
يخــدم بنــاء وعــي وفعــل قائميــن علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان وقيمهــا.

وقــد مكّنــت هــذه النــدوة اإلقليميــة مــن خــال العــروض والنقاشــات وتبــادل التجــارب التــي أســهم فيهــا
نحــو  85مشــاركا ومشــاركة مــن الخبــراء والممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات البحثيــة
والجامعيــة وممثليــن عــن مؤسســات القطــاع الخــاص القادميــن مــن  11بلــدا عربيــا وأجنبيــا ،مــن تحقيــق
هدفيــن أساســيين همــا:
• التعــرف علــى أهــم تحديــات وآفــاق إنتــاج المعرفــة وتطويــر البحــث فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواطنــة
التكنولوجيــة وال
تقــدم اإلفــادة علــى مســتوى االبتــكارات
وتبــادل الممارســات والتجــارب التــي يمكــن أن
ّ
ّ
ّ
التعلــم والتدريــب ودعــم القــدرات.
سـ ّـيما فــي مجــال نظــم
• إتاحــة فــرص العمــل المشــترك بيــن مختلــف المتدخليــن وطنيــا وإقليميــا ودوليــا فــي مجــال إنتــاج المعرفــة
ونشــرها ودعــم القــدرات فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والمواطنــة وتعزيــز الشــراكة والتعــاون
فــي هــذا المجــال بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومراكــز البحــث والقطــاع األكاديمــي والقطــاع الخــاص.

توجــه جديــد للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بتنظيمــه
تميــزت هــذه النــدوة اإلقليميــة بكونهــا باكــورة ّ
كمــا ّ
ـاص .ميكروســوفت وآي تــاك شــركتان رائدتــان
أنشــطة وبرامــج مشــتركة مــع مؤسســات مــن القطــاع الخـ ّ
فــي مجــال التكنولوجيــا وضعتــا ثقتهمــا فــي المعهــد لتحــدث المؤسســات الثــاث مجتمعــة الفــارق بتســخير
التكنولوجيــات الحديثــة فــي خدمــة حقــوق اإلنســان.
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نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان هــذه النــدوة الدوليــة أيــام  13و 14و 15مــارس  /آذار  2017بدعــم
مــن مؤسســة المجتمــع المنفتــح وبالشــراكة مــع معهــد الدراســات االســتراتيجية ووزارة التربيــة التونســية
واالتحــاد العــام التونســي للشــغل واتحــاد المغــرب العربــي.
عبــر عــرض ومناقشــة أوراق بحثيــة وتنظيــم ورشــات عمــل ،كان الهــدف مــن هــذه النــدوة الدوليــة تبــادل اآلراء
واألفــكار حــول التّ جــارب التربويــة فــي المنطقــة العربيــة وفــي العالــم مــن أجــل التّ عــرف إلــى عناصــر النّ جــاح
فيهــا وأســباب التّ ّ
عثــر فــي البعــض منهــا واالســتنارة باآلليــات النّ اجعــة فــي هــذه التّ جــارب لتحويــل األفــكار
اإلصالحيــة إلــى خطــط عمــل قصــد توفيــر أكبــر الحظــوظ لنجــاح مســار اإلصــاح التربــوي فــي تونــس وســائر
بلــدان المنطقــة العربيــة.

الدوليــة نحــو  100مشــارك ومشــاركة مــن الخبــراء واألطــر التربويــة والممثليــن عــن
جمعــت هــذه النّ ــدوة ّ
وزارات التربيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعليــن فــي المجــال التربــوي والتالميــذ والتلميــذات مــن 17
بلــدا مــن مختلــف مناطــق العالــم (غمبيــا والمغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر واألردن ولبنــان وفلســطين
وســوريا وقطــر واإلمــارات والســعودية وفرنســا وفنلنــدا وهولنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا).
كانــت النــدوة مناســبة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أدوار وزارات التربيــة والتعليــم والمؤسســات التربويــة
والمجتمــع المدنــي فــي المســألة التّ ربويــة وقضايــا اإلصــاح التربــوي وآليات تطويره ّ
محليــا وإقليميا ودوليا
تقــدم اإلفــادة واإلضافــة لمــن هــم بصــدد إصــاح أنظمتهــم
مــع االســتئناس بالتجــارب التــي يمكــن أن
ّ
التربويــة أو لمــن يســتعدون إلــى ذلــك.
كمــا كانــت هــذه النــدوة الدوليــة فرصــة أمكــن مــن خاللهــا اإلســهام فــي توســيع أفــق المتدخليــن
والمتدخــات فــي مســار إصــاح المنظومــة التربويــة فــي تونــس الذيــن يعملــون فــي إطــار شــراكة فريــدة
تجمــع بيــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ُم َم ِّثـ ًـا لشــبكة عهــد واالتحــاد العــام التّ ونســي ّ
للشــغل ووزارة
ـاح .إصــاح تربــوي ،مــن بيــن رهاناتــه األساســية دعــم ثقافــة حقــوق اإلنســان
التّ ربيــة لقيــادة هــذا اإلصـ ٍ
المهمشــين والمقصييــن فــي التّ عليــم داخــل فضــاء مدرســي دامــج ّ
يعلــم
والمواطنــة ،وضمــان حقــوق
ّ
المعــارف والعلــوم ولكــن أيضــا يصقــل مهــارات الحيــاة إلعــداد جيــل متصالــح مــع ذاتــه ،يحســن التّ عايــش مــع
كل ثقافــات العالــم.
الغيــر وينفتــح علــى ّ
ومــن مخرجــات النــدوة الدوليــة نشــر الورقــات العلميــة وجملــة الخالصــات والتوصيــات التي نوقشــت خاللها
فــي «المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان» التــي ســيصدرها المعهد.
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	.2.1إصالح المنظومة التربوية في تونس :المسار واالنجازات واآلفاق:
أدى المســار التشــاركي الــذي أسســت لــه حملــة «عهــد» إلصــاح المنظومــة التربويــة فــي تونــس التــي
ّ
قادهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وشــبكة «عهــد» للثقافــة المدنيــة منــذ بدايــة ســنة  ،2014إلــى
تســليط الضــوء علــى أهميــة إصــاح المنظومــة التربويــة لــدى الــرأي العــام التونســي وأصحــاب القــرار
السياســي الشــيء الذي أفضى بالدولة التونســية إلى اإلعالن في يوم  15ماي  2015عن إطالق الحوار
الوطنــي إلصــاح المنظومــة
التربويــة بقيــادة مشــتركة بيــن
وزارة التربيــة واالتحــاد العــام
التونســي للشــغل والمعهــد
العربــي لحقــوق اإلنســان ممثال
وتــم تكويــن
لشــبكة «عهــد».
ّ
لجنــة قيــادة مشــتركة حــددت
مجموعــة مــن األنشــطة لضمــان
منهجيــة تشــاركية تســمح
لمختلــف األطــراف للتعبيــر عــن
رؤيتهــا إلصــاح المنظومــة
التربويــة.

وقــد رأت اللجنــة المشــتركة أن يكــون للمجتمــع المدنــي عامــة وأعضــاء شــبكة «عهــد» للثقافــة المدنية خاصة
دور فــي مواكبــة هــذه األنشــطة وإعــداد وتقديــم مالحظــات تقييميــة .وقــد ســاهم منســقو ومنســقات
شــبكة «عهــد» بفاعليــة فــي هــذه الحــوارات داخــل المــدارس والمعاهــد مــع األســرة التربويــة والتالميــذ
واألوليــاء وكل فعاليــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالشــأن التربــوي فــي  26دائــرة بالجمهوريــة التونســية
وفــي أكثــر مــن  5000مؤسســة تربويــة.
موحــد تــم عرضــه ومناقشــته فــي نــدوة
أفضــت كل نتائــج هــذه الورشــات الجهويــة إلــى تقريــر تأليفــي
ّ
وطنيــة أيــام  17 ،16و 18نوفمبــر  2015بحضــور وزيــر التربيــة و 271خبيــرا وخبيــرة فــي المجــال التربــوي.
يعتبــر هــذا التقريــر أداة إلعــداد التصــورات العمليــة إلصــاح المنظومــة التربويــة .إثــر ذلــك عقــدت لجنــة
القيــادة المشــتركة للحــوار الوطنــي حــول إصــاح المنظومــة التربويــة اجتماعــا بــدار الســيدة المقــر الجديــد
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للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان يــوم  01فيفــري  2016بهــدف النظــر فــي مخرجــات النــدوة الوطنيــة
إلصــاح المنظومــة التربويــة ووضــع الخطــوات العمليــة لتفعيــل نتائــج الحــوار الوطنــي ضمــن جــدول أعمــال
مفصــل وتكويــن اللجــان المختصــة.
وفــي يــوم  10فيفــري  2016تــم تقديــم التقريــر التأليفــي ومســار تفعيــل نتائــج الحــوار المجتمعــي والنــدوة
الوطنيــة فــي نــدوة صحفيــة.
وتواصــل مســار التعريــف بمضاميــن التقريــر ونتائــج عمــل لجنــة القيــادة واللجــان المختصــة الخمســة عشــر
حيــث عــرض فــي شــهر مــارس /آذار  2016ممثلــو لجنــة القيــادة علــى نــواب الشــعب ثــم علــى لجنــة الشــباب
والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي فــي البرلمــان أهــم التصــورات الخاصــة بإصــاح المنظومــة
التربويــة.
ـت دعــوة أعضــاء اللجــان الخمســة عشــرة إلــى نــدوة علميــة بتنظيــم مــن وزارة التربيــة فــي مدينــة
كمــا تمـ ّ
تحــدد
المهديــة مــن  20إلــى  23أكتوبــر  2016لعــرض أعمــال اللجــان المتخصصــة ووضــع رزنامــة عمــل
ّ
مواصلــة وانهــاء أشــغالها .ثــم إلتقــت اللجــان فــي مدينــة الحمامــات يومي  22و 23ديســمبر  216لمناقشــة
مشــروع القانــون المتعلــق بالمبــادئ األساســية للتربيــة والتعليــم الــذي أعدتــه اللجنــة الخاصــة بالقوانيــن
والتشــريعات.

وإلــى حــدود تاريــخ صياغــة هــذا التقريــر األدبــي ،تمكّنــت لجنــة التشــريعات التــي صاغــت مشــروع قانــون
يتعلــق بالمبــادئ األساســية للتربيــة والتعليــم مــن إنهاء أشــغالها .وســيعرض مشــروع القانــون على مجلس
ـيتم فــي مرحلــة الحقــة تقديــم مختلــف أعمــال اللجــان
نــواب الشــعب للمصادقــة عليــه قبــل اعتمــاده .وسـ ّ
المتبقيــة إلــى لجنــة القيــادة المكونــة مــن األطــراف الثالثــة الســاهرة علــى عمليــة اإلصــاح للمصادقــة عليهــا
ثــم تقديمهــا لمجلــس نــواب الشــعب قصــد المصادقــة عليهــا مــن أجــل اعتمادهــا وتفعيلهــا حســب رزنامــة
واضحــة ومتفــق عليهــا.
يمكــن القــول أن مســار إصــاح المنظومــة التربويــة فــي تونــس رغــم تعثــره فــي بعــض محطاتــه اعتمــد أكبــر
حــوار مجتمعــي تشــاركي شــهدته البــاد وارتكــز علــى ثالثيــة المشــاركة واإلدمــاج واعتمــاد مقاربــة حقــوق
أن هــذه التجربــة الفريــدة والمتواصلــة مــن المنتظــر أن تلهــم مســارات إصالحيــة أخــرى فــي
اإلنســان .كمــا ّ
تونــس وفــي البلــدان العربيــة.
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ســاهمت مجموعــة العمــل حــول التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان التــي تضـ ّـم المعهــد العربــي
وســت منظمــات ووكاالت أمميــة خــال ســنة  2016فــي مســار إصــاح المنظومــة
ّ
لحقــوق اإلنســان
الوطنيــة للتربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان التــي أعدتهــا
الخطــة
التربويــة فــي تونــس وذلــك باعتمــاد
ّ
ّ
المجموعــة كإحــدى المراجــع لمســار إصــاح المنظومــة التربويــة وباالســتئناس بتجربــة المعهــد العربــي
لحقــوق واإلنســان ومجموعــة العمــل وشــبكة «عهــد» ،مــع اإلقــرار بضــرورة تعميــم تجربــة نــوادي التربيــة
كل المؤسســات التربويــة واعتبــار تلــك التــي أنشــأها وأطرهــا
علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان فــي ّ
المعهــد ومجموعــة العمــل فــي  20مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة وثانويــة فــي تونــس نموذجــا يمكــن اعتمــاده
وتطويــره .كمــا توصلــت مجموعــة العمــل مــن أجــل التربيــة علــى المواطنــة إلــى وضــع مســألة مأسســة
مســار تكويــن اإلطــار التربــوي حــول قضايــا حقــوق اإلنســان والمواطنــة فــي عمــق القضايــا التــي تناولتهــا
اللجــان الفنيــة المكلفــة باإلصــاح التربــوي.
ومــا انفــك المعهــد ومجموعــة العمــل مــن أجــل التربيــة علــى المواطنــة يقدمــان الدعــم الفنــي والمــادي
لــوزارة التربيــة ولالجتماعــات التنســيقية بيــن أعضــاء شــبكة عهــد المتواجديــن فــي اللجــان الفنيــة الخمســة
عشــر لتوحيــد الــرؤى وتثبيــت المفاهيــم وتدقيــق المنهجيــات وإتاحــة تبــادل التجــارب.

		

.2.2.1مهارات الحياة:

يشــارك المعهــد ممثــا فــي رئيســه وبدعــوة مــن المكتــب اإلقليمــي لليونيســيف ،فــي فريــق عمــل مكـ ّـون
مــن خبــراء مــن أجــل وضــع إطــار مفاهيمــي وبرنامــج عمــل يهــدف إلــى إدراج «مهــارات الحيــاة» كإحــدى
المكونــات األساســية للبرامــج التربويــة وإلصــاح المنظومــات التربويــة الحاليــة والقادمــة إضافــة إلــى تصور
برنامــج تكوينــي فــي المجــال للكــوادر التربويــة المعنيــة فــي وزارات التربيــة والتعليــم العربيــة.

	.3.1مركــز مــوارد عربــي متخصــص فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وتجــارب إصــاح
ا لتعليــم :
واصــل المعهــد خــال ســنة  2016تعزيــز مركــز مــوارده فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وذلــك
بتطويــر جانــب منــه ليكــون مخبــرا متخصصــا فــي مجــال توثيــق تجــارب التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وتجــارب
إصــاح التعليــم فــي المنطقــة العربيــة ،ســعيا منــه إلتاحــة هــذه التجارب والمــوارد وقواعد البيانــات للفاعلين
فــي حقــل تطويــر
السياســات مــن صناع
والقائميــن
القــرار
اإلصــاح
علــى
التربــوي ومنظمــات
المدنــي
المجتمــع
والداعميــن الفنييــن
المســتوى
علــى
الوطنــي واإلقليمــي
والدولــي.
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كمــا انتهــى المعهــد مــن تهيئــة الفضــاء المــادي الــذي يحتــوى هــذا المركــز فــي مقـ ّـره «دار الســيدة» وشــرع
فــي تنفيــذ خطــة عمليــة لالســتفادة مــن الشــراكات الواســعة التــي أقامهــا فــي مختلــف البلــدان العربيــة
وكذلــك علــى المســتوى الدولــي مــن أجــل تجميــع المــوارد علــى المحامــل الورقيــة وااللكترونيــة وتوثيقهــا
وإعــداد قواعــد البيانــات المتخصصــة فــي هــذا المجــال وإتاحتهــا رقميــا للمســتفيدين.
كمــا عقــد المعهــد شــراكة مــع مركــز األصفــري والجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وجامعــة لونــد والتــي
تضمنــت فــي مرحلــة أولــى إعــداد ببليوغرافيــا مشــروحة ألكثــر مــن  300مرجــع فــي مجــال حقــوق اإلنســان
فــي المنطقــة العربيــة ،وترجمــة عــدد مــن تالخيــص المراجــع التــي تـ ّـم اختيارهــا إلــى اللغــة اإلنجليزيــة فــي
مرحلــة ثانيــة .وســتفتح هــذه الشــراكة آفاقــا جديــدة لمعاضــدة جهــود الترجمــة وإتاحــة المعرفــة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان والتعريــف بمــا يتـ ّـم إنتاجــه منهــا فــي البلــدان العربيــة للمهتميــن والفاعليــن والقـ ّـراء مــن
مناطــق أخــرى مــن العالــم.

	.4.1المجلة العربية لحقوق اإلنسان :
فــي إطــار جهــوده الراميــة إلــى إنتــاج المعرفــة المتخصصة في مجال حقوق اإلنســان وإتاحتها للمســتفيدين
ســعى المعهــد خــال ســنة  2016إلــى إعــادة إحيــاء مجلتــه المتخصصــة «المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان»
ـف
التــي انقطعــت عــن الصــدور ألســباب ماديــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات .وبــادر المعهــد بــأن يكــون ملـ ّ
ـتجدة التــي يشــتغل عليهــا المعهــد منــذ
العــدد الجديــد للمجلــة مر ِّكــزا علــى إحــدى القضايــا الجوهريــة والمسـ ّ
الســنوات األولــى مــن نشــأته وتشــغله إلــى اليــوم وهــي قضيــة التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وإصــاح
النظــم التعليميــة فــي واقــع متغيــر.
ويتضمــن هــذا العــدد جملــة الورقــات البحثيــة والتجــارب والخالصــات والتوصيــات التــي تـ ّـم مناقشــتها فــي
إطــار النــدوات الدوليــة واإلقليميــة التــي نظمهــا المعهــد حــول التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وإصــاح النظــم
التربويــة خــال ســنة  2016وبدايــة  .2017ومــن المبرمــج أن يصــدر هــذا العــدد باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة
فــي شــهر مــاي .2017
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	.5.1منشورات جديدة للمعهد العربي لحقوق اإلنسان :
الطبعــة ّ
ّ
الشــلي حــول
الثانيــة مــن كتــاب المرحــوم زهيــر
• صــدور ّ
«المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي البلــدان العربيــة:
خمســون ســنة مــن العمــل اإلنســاني»
ـاني فــي تونــس
رواد العمــل اإلنسـ ّ
هــذا الكتــاب يقـ ّـدم شــهادة أحــد ّ
الالجئيــن
والبلــدان
الســامية لشــؤون ّ
العربيــة عــن دور المفوضيــة ّ
ّ
الالجئيــن وإعــاء قيمــة الكرامــة ألنــاس
فــي النّ هــوض بحقــوق ّ
اإلنســاني إلــى طــرق اآلمــال واآلالم..
حملهــم شــرطهم
ّ
• كتــاب «البعــد األفريقــي فــي السياســة الخارجيــة التونســية (1956
 .»)-1986مــن المنتظــر أن تنشــر الدراســة فــي قرابــة  450صفحــة
باللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة فــي أواســط ســنة .2017
• تقريــر «مــدى التــزام تونــس بالمنظومــة اإلفريقيــة ومــدى تصديقها علــى اتفاقياتها والتعريــف باإلجراءات
المتخــذة لنشــر مضمــون هــذه االتفاقيــات» .مــن المنتظــر أن تنشــر الدراســة باللغــات العربيــة والفرنســية
واإلنجليزيــة فــي أواســط ســنة .2017
• دراســة «مؤشــرات أوليــة حــول كيفيــة تعاطــي اإلعــام التونســي المكتــوب مــع شــؤون إفريقيــا جنــوب
الصحــراء (دراســة حالــة ســنة  .»)2015مــن المبرمــج نشــر التقريــر باللغــات العربيــة والفرنســية واالنجليزيــة
فــي أواســط ســنة .2017
• دراســة ميدانيــة «حالــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر ( .»)2015-2011مــن المنتظــر أن تنشــر الدراســة
باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة فــي أواســط ســنة .2017
 .2دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان والمواطنة
واصــل المعهــد خــال ســنة  2016انشــغاله بدعــم قــدرات الفاعليــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي هــذه
الفتــرة االنتقاليــة التــي تعيشــها معظــم البلــدان العربيــة مــن أجــل ضمــان تحولهــم إلــى قيــادات مجتمعيــة
مؤثــرة وقـ ّـوة مدنيــة قــادرة علــى المشــاركة الفعالــة وعلــى تقديــم المقترحــات النتقــال ديمقراطــي يرتكــز
ولحــل ســلمي للنزاعــات ،وإلعــادة بنــاء المؤسســات والمجتمعــات فيمــا
ّ
علــى مقاربــة حقــوق اإلنســان
بعــد حــاالت الحــرب والالســلم .واعتمــد المعهــد فــي ذلــك علــى خبرتــه فــي مجــاالت التدريــب والتمكيــن
والمرافقــة والتــي طـ ّـور منهجياتهــا تدريجيــا وحقــق فيهــا نجاحــات علــى أرض الواقــع.
كمــا خصــص لذلــك سلســلة مــن البرامــج الوطنيــة واإلقليميــة المتكاملــة والتــي تهــدف إلــى تحقيــق نتائــج
نوعيــة وتعتمــد منهجيــات ومقاربــات متنوعــة تأخــذ بعيــن االعتبــار تنــوع الفاعليــن والمســتفيدين مــن تلــك
البرامــج.
الفــرص
توصــل المعهــد فــي إطــار هــذه البرنامــج إلــى توســيع هوامــش الحــوار والتبــادل وإتاحــة ُ
وقــد
ّ
ـدرب علــى المشــاركة لمئــات المســتفيدين فــي المنطقــة وفتــح مجــاالت للتشــبيك بين مختلــف الفاعلين
للتـ ّ
التقليدييــن والجــدد علــى المســتوى اإلقليمــي.
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تم تنفيذها في هذا اإلطار ما يلي:
ومن
أهم البرامج التي ّ
ّ
	.1.2برنامــج دعــم القــدرات حــول «القضــاء علــى التمييــز وردم هــوة الالعدالــة مــن اجــل تعزيــز
حقــوق اإلنســان وتفعيلهــا واحترامهــا :دورة «عنبتــاوي  »26اإلقليميــة فــي مجــال حقــوق
اإلنســان:

افتتاح دورة عنبتاوي 26

نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان دورة عنبتــاوي  26ســنة  2016تحــت عنــوان «القضــاء علــى التمييــز
وردم هــوة الالعدالــة مــن اجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان وتفعيلهــا واحترامهــا « بمرحلتيهــا األولــى التدريــب
عــن بعــد خــال شــهر اوت  2016شــارك فيهــا  70مشــاركا/ة (  35مشــاركا و 35مشــاركة ) مــن  15دولــة عربيــة
والثانيــة التدريــب بالحضــور المباشــر فــي تونــس مــن  2016/10/01إلــى  2016/10/09شــارك فيهــا 34
مشــاركا/ة ( 16مشــاركة و 18مشــاركا) مــن  12دولــة عربيــة .وقــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع لــدورة عنبتــاوي
 26اإلقليميــة لتطويــر العمــل حــول قضايــا وإشــكاليات التمييــز فــي المنطقــة العربيــة وتناولــت الــدورة
ـص ردم هــوة الالمســاواة التــي تمــس
المفهــوم العــام واشــكاليات التمييــز والالعدالــة ومناقشــة افــكار تخـ ّ
جوهــر حقــوق اإلنســان.
وتمحــور المحتــوى العلمــي للتدريــب المباشــر حــول بنــاء المعرفــة وتطويــر المهــارات العمليــة الخاصــة
بقضايــا التمييــز والالعدالــة فــي المنطقــة العربيــة ال ســيما فــي المجــاالت التاليــة:
 .1قضايــا التمييــز واإلقصــاء فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة :مــع التركيــز علــى
		
الحقــوق االجتماعيــة بخاصــة التــي تطــال قضايــا الفقــر ونوعيــة العيــش الالئــق والعدالــة فــي التنميــة ال
ســيما بيــن الريــف والمــدن والحــق فــي التعليــم والحــق فــي الصحــة.
		

 .2قضايا التمييز ضد األقليات واللجوء والهجرة والمسألة الثقافية

 .3قضايــا التمييــز ضــد النســاء :ضمــان وتعزيــز وصــول النســاء الــى العدالــة شــرط لحمايتهــن
		
مــن العنــف والتمييــز المســلط عليهــن.
		

 .4تحديد أدوات وطرق مواجهة التمييز واإلقصاء

وضــع برنامــج الــدورة التدريبيــة بطريقــة تشــاركية بالتشــاور مــع فريــق التدريــب القــادم مــن مختلــف البلــدان
العربيــة وفريــق التدريــب بالمعهــد ،وحرصنــا علــى تنــوع الطــرق التدريبيــة والمواضيــع كــي نضمــن أعلــى
اســتفادة .كمــا شــمل البرنامــج إضافــة للتطبيقــات العمليــة والزيــارات الميدانيــة تنظيــم ثــاث نــدوات
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وحلقــات تفكيــر وتبــادل تجــارب ناجحــة مــن المنطقــة العربيــة حــول مناهضــة التمييــز والعنــف كمــا شــمل
البرنامــج ورشــات عمــل تتعلــق ببنــاء قــدرات المشــاركين/ات فــي مجــال حقــوق اإلنســان ال ســيما حــول
مكافحــة التمييــز والالعدالــة وتطويــر مهاراتهــم فــي مجــال البحــث الســريع بالمشــاركة وإعــداد التقاريــر فــي
هــذه القضايــا.
ومــن المســتجدات فــي دورة عنبتــاوي لســنة  ،2016العمــل علــى متابعــة عــدد منهــم بعــد انتهــاء الــدورة.
حيــث ُطلــب مــن المشــاركين إعــداد بحــوث حــول مواضيــع الــدورة وإرســالها إلــى المعهــد الختيــار أربــع أفضــل
بحــوث وذلــك حســب معاييــر علميــة محـ ّـددة ليتـ ّـم نشــرها علــى موقــع المعهــد .كمــا تـ ّـم دعــوة الحائزيــن علــى
أفضــل بحــوث للمشــاركة فــي النــدوة الدوليــة التــي نظمهــا المعهــد فــي شــهر مــارس  2017وذلــك بتقديــم
ورقــات علميــة وبكتابــة تقاريــر الجلســات والمشــاركة فــي النقاشــات خــال النــدوة.

	.2.2برامج تعزيز قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة:
		

.1.2.2دورة تدريــب مدربيــن مــن المنظمــات الليبيــة العاملــة فــي قضايــا اإلعاقــة حــول حقــوق
اإلنســان وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة:

نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي الفتــرة بيــن  16و  26اكتوبــر  2016دورة لتدريــب المدربيــن
ّ
حــول حقــوق اإلنســان وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك بهــدف تكويــن  22ناشــطا/ة مــن المنظمــات
المتخصصــة فــي مجــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ليبيــا والحامليــن إلعاقــات جســدية متنوعــة (حركيــة
وبصريــة وســمعية) لتأميــن تنفيــذ برنامــج تدريبــي ميدانــي فــي مختلــف المناطــق الليبيــة يشــمل نحــو 22
يومــا تدريبيــا.
امتد على  10أيام المحاور األساسية التالية:
وتضمن محتوى البرنامج التدريبي الذي
ّ
 تمكين المتدربين من المعارف األساسية في مجال حقوق اإلنسان وحقوق ذوي اإلعاقة. تمكين المتدربين من مهارات التواصل والتسيير. تقوية قدرات المتدربين على تقنيات التدريب بالمشاركة.وراوحــت منهجيــة التــدرب فــي التدريــب فــي الــدورة بيــن أغلــب الطــرق التدريبيــة البيداغوجيــة واالندراغوجيــة
والتشــاركية بيــن العــروض والنقــاش وعمــل المجموعــات واألعمــال الفرديــة والتماريــن التنشــيطية الهادفــة
التــي لهــا عالقــة بالمحتــوي العلمــي التدريبــي مــع تحميــل المســؤولية فــي التنظيــم والتقييــم لمجموعــات
مــن المشــاركين بصفــة دوريــة.
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.2.2.2ورشــة عمــل حــول «دعــم قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فهــم أعمــال الموازنــة»
ونــدوة فكريــة حــول «دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دعــم سياســات الحمايــة
االجتماعيــة»:

فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة المبرمــة بيــن المعهــد والمنظمــة العربيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وفــي إطــار
برنامــج إقليمــي متكامــل يشــمل إعــداد دراســات وطنيــة وتنظيــم ورشــات تدريبيــة ونــدوات فكريــة تهــدف
إلــى تعزيــز مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي وضــع الموازنــات العموميــة وفــي وضــع سياســات
الحمايــة االجتماعيــة ،نظــم الشــريكان يومــي  16و 17نوفمبــر  2016ورشــة عمــل تدريبيــة موجهــة لنحــو 30
مشــاركا ومشــاركة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول مشــاركتهم فــي منظومــة الموازنــة مــن أجــل التعــرف
علــى اإلطــار التأسيســي والمصطلحــات ومصــادر المعلومــة الخاصــة بهــا .وتلــت تلــك الورشــة التدريبيــة
نــدوة فكريــة حــول دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دعــم سياســات الحمايــة االجتماعيــة بمشــاركة قرابــة 40
ـا عــن
مشــاركا ومشــاركة مــن ممثليــن عــن وزارات العمــل والشــؤون االجتماعيــة والتخطيــط والماليــة ،فضـ ً
ممثليــن مــن الشــبكات والجمعيــات الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لمناقشــة برامــج الحمايــة االجتماعيــة
ومــدى أخذهــا بيــن االعتبــار حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة انطالقــا مــن دراســة تـ ّـم إعدادهــا فــي الغــرض.

22

	.3.2برنامج دعم استدامة وفعالية منظمات المجتمع المدني في مصر:
ينــدرج هــذا البرنامــج ضمــن توجــه المعهــد االســتراتيجي الرامــي إلــى إتاحــة ثقافــة حقــوق اإلنســان للجميــع
ممــا يجعلهــا فــي صميــم التحــوالت التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة .كمــا أن هــذا البرنامــج يســاهم فــي
دعــم قــدرات واســتمرارية المنظمــات والمؤسســات مــن الشــركاء والمســتفيدين وهــو أحــد األهــداف
أن العمــل علــى التقييــم الموضوعــي
الرئيســية لخطــة المعهــد االســتراتيجية  2016-2014التــي تعتبــر ّ
والعلمــي لنشــاط المجتمــع المدنــي أمــر ضــروري فــي هــذه المرحلــة حتــى يمكــن وضــع تصـ ّـورات المرحلــة
القادمــة وتحديــد االحتياجــات.
يهــدف البرنامــج الــذي ينفــد بالشــراكة مــع مؤسســة فــورد إلــى التعــرف علــى حالــة مؤسســات المجتمــع
المدنــي فــي مصــر ،خاصــة المنظمــات العاملــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،خــال فتــرة
الخمــس ســنوات الالحقــة لثــورة  25ينايــر ،2011مــن خــال دراســة نوعية-تشــاركية تشــمل توثيقــا لبعــض
مــن دراســات الحالــة حــول االســتراتيجيات والديناميكيــات واالتجاهــات والمــوارد ،مــع التركيــز علــى مرونــة
وفعاليــة تلــك المؤسســات ،أثنــاء تلــك الفتــرة ،ســيما أنهــا قــد شــهدت مجموعــة مــن التغيــرات السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة نظــرا لتطــور المشــهد السياســي.
ً
أيضــا تنظيــم دورة تدريبيــة إقليميــة حــول
تمثــل هــذه الدراســة اإلرتــكاز الجوهــري للبرنامــج الــذي شــمل
«التطويــر المؤسســي وإدارة التغييــر» ،التــي نطمهــا المعهــد فــي الفتــرة مــن  29ســبتمبر إلــى  3أكتوبــر
ً
إرتباطــا
 2016وشــارك فيهــا  35مشــاركا ومشــاركة مــن  11بلــدا عربيــا وتــم تطويــر محتواهــا العلمــي
بمخرجــات الدراســة مــن قبــل خبيريــن دولييــن فــي التدريــب فــي قضايــا إدارة التغييــر والبنــاء المؤسســي
للمنظمــاتّ .
مثــل هــذا البرنامــج التدريبــي بذلــك محطــة أولــى الســتثمار المعرفــة التــي تــم اســتخراجها مــن
البحــث وتوظيفهــا فــي نقاشــات تفيــد االســتفادة مــن الــدروس مــن الحالــة المصريــة مــع مجموعــة مــن
المنظمــات الشــريكة للمعهــد فــي المنطقــة العربيــة.

وعلــى المــدى المتوســط ،سيســاهم البرنامــج فــي تطويــر مؤشــرات لتقييــم الواقــع وفهمــه بهــدف تعزيــز
الــدور المتنامــي للمجتمــع المدنــي لمــا لــه مــن دور فعــال ومؤثــر فــي تفعيــل المشــاركة النشــطة ألفــراد
المجتمــع باإلضافــة إلــى تعزيــز قيــم المواطنــة .هــذه المؤشــرات ستســاعد علــى تحديــد المتغيــرات فــي
واقــع عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي وبالتالــي التفكيــر فــي ســبل التدخــات المناســبة فــي مجــاالت
تقييــم االحتياجــات ،التخطيــط وقيــاس األثــر ،وكذلــك السياســات الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة المالئمــة
لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وأهدافهــا فــي تعزيــز واقــع الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة ووصــول
الفئــات المســتهدفة لهــذه الحقــوق.
يتــم
تــم تأليــف الدراســة ومراجعتهــا النهائيــة وترجمتهــا إلــى اللغــة االنجليزيــة وتصميمهــا علــى أن
ّ
وقــد ّ
نشــرها خــال السداســي األول مــن ســنة .2017
	.4.2برامج دعم القدرات والحماية والمناصرة في مجال حقوق الالجئين وطالبي اللجوء :
جمعــت المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن محطــات كثيــرة ســواء
والتدخــل لحمايــة الالجئيــن وطالــي اللجــوء فــي تونــس
ّ
فــي انتــاج المعرفــة أو فــي وضــع آليــات الدفــاع
وفــي إطــار دعــم ثقافــة حقــوق اإلنســان عامــة ،والمعــارف والمهــارات المرتبطــة بشــؤون الالجئيــن بشــكل
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حمائيــة
خــاص اشــتركت المؤسســتين فــي تنفيــذ برنامــج مشــترك يهــدف مــن ناحيــة إلــى تهيئــة بيئــة
ّ
مالئمــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تونــس ،وإلــى تعزيــز أنشــطة المرافعــة تجــاه الســلطات وصانعــي
السياســات مــن أجــل التســريع فــي وضــع نظــام قانونــي للجــوء وإلــى تســهيل عمــل مكتــب المفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي تونــس طبقــا ألهدافهــا وواليتهــا.

ولتحقيــق هــذه األهــداف ،اعتمــد المعهــد خــال ســنة  2016علــى نتائــج برنامــج بنــاء القــدرات للمنظمــات غيــر
الحكوميــة ولوســائل اإلعــام ،وعلــى أنشــطة المرافعــة التــي أقامهــا تجــاه نــواب مجلــس الشــعب والســلط
المحليــة فــي إطــار شــراكته مــع المفوضيــة ســنة .2015
ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن المعهــد قــد عمــل خــال ســنة  2016علــى التوعيــة بحقــوق الالجئيــن لــدى
أوســاط الطلبــة واألطفــال وعلــى دعــم قــدرات المحاميــن وتشــكيل شــبكة مــن هــذه الفئــة المهنيــة لتقديــم
المســاعدة القانونيــة عنــد الحاجــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تونــس .كمــا تـ ّـم إدراج شــبكات اإلعالمييــن
ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تـ ّـم تدريبهــا وتكوينهــا فــي الحملــة الوطنيــة للتســريع فــي التصديــق
علــى قانــون اللجــوء التــي أطلقهــا المعهــد العربــي والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن تحــت شــعار
بيهم.........أمــا يلــزم قانــون يحميهــم» .وقــد عمــل المعهــد خــال  2016وبدايــة
حاســين
«أحنــا كلنــا
ّ
ّ
 2017علــى تعزيــز أنشــطة المرافعــة والتوعيــة الموجهــة إلــى أصحــاب القــرار والســلطات المعنيــة (رئاســة
الحكومــة ،كتــل األحــزاب فــي مجلــس نــواب الشــعب واإلدارات المعنيــة داخــل الــوزارات) لإلســراع فــي
اعتمــاد قانــون وطنــي للجــوء وإنشــاء نظــام قانونــي يتماشــى مــع التزامــات تونــس الدوليــة واتفاقيــة ســنة
 1951والبروتوكــول اإلضافــي اللذيــن صادقــت عليهــا الحكومــة التونســية .وأخيــرا ،ســعى المعهــد ومكتبــه
المحلــي فــي الجنــوب إلــى تقديــم مســاندة ميدانيــة لمكاتــب المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن
وبشــكل أكثــر تحديــدا فــي مناطــق /نقــاط العبــور (النقــاط الحدوديــة فــي جنــوب تونــس وشــمالها) لمســاعدة
طالبــي اللجــوء والالجئيــن فــي حــاالت الطــوارئ وعنــد الحاجــة فــي األماكــن التــي ال يمكــن للمفوضيــة
الوصــول إليهــا.
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كل هــذا الجهــد للتوعيــة والتعبئــة
تــم تنفيــذ ّ
ّ
والمرافعــة فــي إطــار شــراكة متينــة ونموذجيــة بيــن
المعهــد العربــي والمفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئيــن تأخــذ بعين االعتبار األهداف االســتراتيجية
للمؤسســتين .وعلــى هــذا األســاس ســيتواصل
العمــل المشــترك بيــن المعهــد والمفوضيــة خــال
ســنة  2017فــي إطــار عقــد شــراكة يهــدف إلــى
تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج ونجاحــات
تعزيــز مــا ّ
وتوســيع نطــاق العمــل والمســتفيدين للتوعيــة
بقضايــا اللجــوء وللتســريع فــي المصادقــة علــى
مشــروع القانــون ودعــم جهــود الدولــة بعــد ذلــك
مــن أجــل إرســاء نظــام قانونــي ومؤسســاتي قــادر
علــى تفعيــل القانــون علــى أرض الواقــع.

	.5.2برنامــج تنميــة قــدرات المجتمــع المدنــي مــن خــال التكتيــكات الجديــدة للمناصــرة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان:
واصــل المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان خــال ســنة  2016تفعيــل شــراكته مــع برنامــج «التكتيــكات الجديــدة
لحقــوق االنســان» التــي شــرع فــي تنفيذهــا ســنة  2015لفائــدة  7جمعيــات تونســية مــن تونــس العاصمــة
والــكاف والقصريــن وقفصــة .تمثــل الهــدف العــام مــن البرنامــج فــي دعــم قــدرات الجمعيــات المشــاركة
وأعضاءهــا الفاعليــن فــي التخطيــط وفــق مقاربــة التكتيــكات الجديــدة لمناصــرة قضايــا حقــوق اإلنســان.
حيــث تــم تلقــى المشــاركات والمشــاركين خــال ســنة  2015تدريبــا مكثفــا علــى مقاربــة الخمــس الخطــوات
الفعالــة وتــم نقلهــا لبقيــة أعضــاء جمعياتهــم بحضــور فريــق التدريــب المكلــف بمتابعــة البرنامــج.
وتواصــل البرنامــج فــي ســنة  2016لير ّكــز علــى تنفيــذ أنشــطة لتدريــب المدربيــن والمرافقــة خــال التطبيــق
الميدانــي للتدريــب وتنظيــم أنشــطة لتعميــق مضاميــن التدريــب ولتبــادل الخبرات بين األقران والســتخالص
الــدروس المســتفادة مــن البرنامج:
* دورة لتدريــب المدربيــن حــول التكتيــكات الجديــدة للمناصــرة فــي مجــال حقــوق اإلنســان 27-23 ،فبرايــر
 2016بالعاصمــة تونــس.
* مرافقــة ميدانيــة خــال تنفيــذ التدريــب مــن قبــل المتدربيــن الجــدد فــي الواليــات التونســية ،مارس-يونيــو
2016
معمقــة حــول منهجيــة الخمــس خطــوات االســتراتيجية الفعالــة  26-22 ،يوليــو  /تمــوز فــي
* دورات تدريبيــة
ّ
تونــس العاصمــة و 14-10أغســطس  /آب  2016بمدينــة المنســتير
* ورشــة لتبــادل الخبــرات بيــن األقــران واســتخالص الــدروس المســتفادة  15-14 ،أكتوبــر  2016بمقــر
المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان «دار الســيدة»
ســاهم هــذا البرنامــج فــي تكويــن  14مدربــا ومدربــة فــي مجــال التكتيــكات الجديــدة وهــو مــا يوســع الشــبكة
الصغيــرة للمدربيــن والمدربــات فــي المنطقــة العربيــة القادريــن علــى اســتعمال ونقــل هــذه المنهجيــة
الجديــدة والفعالــة للمناصــرة وكســب التأييــد.
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	.6.2تطوير القيادات الجديدة في مجال المواطنة وحقوق اإلنسان:
يعتبــر تمكيــن القيــادات الجديــدة فــي مجــال المواطنــة وحقــوق اإلنســان مبحثــا اشــتغل عليــه المعهــد
منــذ تأسيســه علــى اعتبــار أنــه يوفــر مرتكــزات معرفيــة ومهاريــة تمكــن مــن تطويــر حركــة حقــوق اإلنســان
العربيــة ومــن تمكيــن الفاعليــن الجــدد فــي المجتمــع المدنــي المحلــي واإلقليمــي مــن التأثيــر الفعــال فــي
مجتمعاتهــم وتقليــص الفجــوة بيــن الخطــاب والممارســة وتمكيــن النــاس للمطالبــة بحقوقهــم والتمتــع
بهــا .كمــا عــزز المعهــد فــي إطــار مقاربتــه الجديــدة وانتقــال مقــره إلــى فضــاء «دار الســيدة» قدرتــه علــى
التوجــه المباشــر ألصحــاب الحقــوق مــن األطفــال والشــباب والنســاء والمهمشــين وعلــى تطويــر المقاربــات
والمنهجيــات واألدوات الخاصــة بتمكيــن القيــادات الجديــدة لتصبــح فاعلــة فــي محيطهــا وقــادرة علــى التأثيــر
وتحقيــق التغييــر فيــه.
التوجــه مــن خــال تركيــز نــوادي التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق
وقــد واصــل المعهــد ســنة  2016تعزيــز هــذا
ّ
اإلنســان فــي  20مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة وثانويــة فــي الجهــات واألحيــاء التونســية التــي تعيــش أكثــر
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هشاشــة اقتصاديــة واجتماعيــة .كمــا أنشــأ المعهــد فــي مقــره الجديــد «دار الســيدة» عــددا مــن النــوادي
الموجهة للشــباب واألطفال من األحياء المهمشــة المجاورة له (نوادي رســم وســينما ورقص وموســيقي
ومطالعــة) التــي تعتمــد أشــكاال ثقافيــة متنوعــة ومبتكــرة كمحامــل لتمريــر قيــم حقــوق اإلنســان وترســيخ
رواد هــذه النــوادي .إضافــة إلــى برامــج التمكيــن والتدريــب التــي ينفذهــا
مفاهيــم المواطنــة الفاعلــة لــدى ّ
لصالــح تلــك الفئــات فــي «دار الســيدة» ،فتــح المعهــد أبــواب مقـ ّـره إلــى العديــد مــن المنظمــات المحليــة
والجهويــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لتنفيــذ برامــج متنوعــة لألطفــال والشــباب والنســاء واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة بالشــراكة مــع المعهــد وذلــك لبنــاء شــبكة مــن القيــادات الجديــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والمواطنــة قــادرة علــى تمريــر تلــك القيــم فــي الخطــاب والســلوك داخــل مجتمعاتهــم.

* تظاهرة «تونس تصنع السالم:

نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بالشــراكة مــع ســفارة سويســرا بتونــس مجموعــة أنشــطة تربويــة
ّ
الســام ّأيــام  28 ،21 ،15جويليــة و 4أوت
ألطفــال وشــباب األحيــاء الفقيــرة والمهمشــة حــول قضايــا ّ
الســام» الدولــي ّالــذي يعــرض ألول مــرة فــي بلــد عربــي والــذي
 ،2016وذلــك فــي إطــار معــرض «صنــع ّ
27

انطلــق منــذ شــهر مــاي  2016بتنظيــم مــن وزارة الثقافــة والمحافظــة علــى التــراث وبالتعــاون مــع ســفارتي
للســام والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وعــدد مــن
الدولــي ّ
سويســرا وكنــدا بتونــس والمكتــب ّ
ّ
والدولــي.
المحلــي
مكونــات المجتمــع المدنــي
ّ
ّ

أهم المبــادئ ّالتي نادى بها
الســلم األهليــة ونبــذ العنــف وبنــاء ثقافــة المواطنة والمدنية من ّ
لطالمــا كانــت ّ
المؤسسات الديمقراطية وإصالح
المعهد العربي لحقوق اإلنسان طوال مسيرته ،من خالل رؤية تعتمد بناء
ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي ومناهضــة التمييــز واإلقصــاء.
ّ
الدســاتير والقوانيــن ودعــم اســتمرارية وفاعليــة
ـل خيــر دليــل علــى ذلــك إطالقــه «إعــان مبــادئ التّ عامــل الســلمي بيــن األحــزاب» ودعوتــه األحــزاب
ولعـ ّ
الســلم المدنــي
السياســية التونســية فــي ســنة  2012إلــى التّ وقيــع عليــه .وذلــك فــي فتــرة غــدا فيهــا ّ
بتونــس مهـ ّـددا بفعــل «غيــاب فضــاءات الحــوار وتضــاؤل األطــر المرجعيــة وتالشــي القواســم المشــتركة،
الســلمي بيــن األحــزاب).
وتراجــع هيبــة القانــون
ـص إعــان مبــادئ التّ عامــل ّ
والمؤسســات» (مقتطــف مــن نـ ّ
ّ
وقد حظي اإلعالن بمباركة عديد األحزاب الفاعلة في الحقل السياسي وساهم بذلك في محاولة تكريس
السلمي ونبذ العنف.
مفهوم للعمل السياسي يتعارض مع اإلقصاء وتبادل العداء ،ويقوم على التعايش ّ
إن هــذه التجربــة النّ اجحــة ســبقتها وتلتهــا تجــارب أخــرى فــي تونــس والمنطقــة العربيــة انتهــج فيهــا المعهــد
ّ
ّ
الســلم وعــدم اعتبــار اللجــوء إلــى العنــف خيــارا.
دائمــا سياســة التشـ ّـبث بخيــار ّ
الســام» فــي زمــن تفاقــم العنــف واإلرهــاب والحــروب والنّ زاعــات المسـ ّـلحة فــي
أقيــم معــرض «صنــع ّ
ممــا يهـ ّـدد وجــود البلــدان ووحدتهــا وقيــم العيــش معــا.
بلداننــا العربيــة واســتمرار االحتــالّ ،
لتحمل مســؤوليتها
كل قوى المجتمعات العربية رســمية كانت أو مدنية
كان هذا المعرض مناســبة لدعوة ّ
ّ
الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة
المشــتركة فــي نبــذ العنــف منهجــا فــي التّ عامــل واالســتثمار فــي ّ
وثقافــة الحيــاة.
* زيــارة الســيدة بــان ســون تاييــك  Ban Soon Taekحــرم األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســابق الســيد بــان
كيمــون إلــى مقــر المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان:
زارت الســيدة بــان ســون تاييــك برفقــة وفــد مــن منظمــات األمــم المتحــدة مقـ ّـر المعهــد العربــي لحقــوق
اإلنســان «دار الســيدة» .وخــال زيارتهــا تابعــت أنشــطة نــوادي التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان
بالمدرســة االبتدائيــة حــي هــال  2والمدرســة االبتدائيــة بــاب خالــد بالمالســين.
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 .3التأثير في السياسات وإصالح المؤسسات
منــذ انطــاق مســارات التغييــر فــي المنطقــة العربيــة وفــي عــدد مــن بلــدان القــارة األفريقيــة أعربــت
عديــد مــن األصــوات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي تلــك المجتمعــات ،عــن إرادتهــا لالنخــراط فــي إصــاح
المؤسســات والتشــريعات وتطويــر السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة القائمــة مــن منظــور حقوقــي.
لذلــك واصــل المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ،خــال المـ ّـدة التــي يغطيهــا التقريــر ،العمــل علــى مســاعدة
تلــك األصــوات علــى بنــاء فهــم واضــح وممنهــج للقضايــا المطروحــة علــى الســاحة الوطنيــة والعربيــة
واإلفريقيــة لتكــون بذلــك قـ ّـوة اقتــراح فاعلــة ومؤثــرة معتمــدة فــي طرحهــا علــى مقاربــة حقوقيــة ومرجعيــة
تجعــل مــن مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان الكونيــة ركيــزة لــكل مبــادرات إصالحيــة للسياســات والمؤسســات.

	.1.3برنامج المشاركة في تطوير السياسات ورصد تطبيقها في إطار اإلتحاد األفريقي:

صوت أفريقيا  ...اإلتحاد األفريقي مستقبلنا
تعتبــر المنظومــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان بتشــريعاتها واآلليــات المنبثقــة عنهــا قــادرة علــى تعزيــز
واقــع الحقــوق والحريــات فــي المنطقــة .ويتطلــب األمــر توعيــة وتمكينـ ًـا للمواطنيــن والمنظمــات المدنيــة
بأهميــة هــذه المنظومــةّ ،
ً
مصــدرا
وحث ًــا للــدول علــى المصادقــة علــى االتفاقيــات وتفعيلهــا واعتمادهــا
فــي تشــريعاتها الوطنيــة .فعــدم تنفيــذ القوانيــن والسياســات الدوليــة و/أو اإلقليميــة تنفيـ ً
ـاال يؤثــر
ـذا فعـ ً
بشــكل مباشــر علــى مــدى تحقيــق التنميــة البشــرية .ويعتبــر ضعــف جهــود الحوكمــة وعــدم انخــراط منظمــات
المجتمــع المدنــي والمواطنيــن/ات فــي مســاءلة حكوماتهــم حــول مــا تتخــذه مــن قــرارات تتعلــق بهذا الشــأن
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مــن أســباب تراجــع إعمــال هــذه اإللتزامــات ،ومــن ضمنهــا اإللتزامــات فــي إطــار اإلتحــاد اإلفريقــي .فــي هذا
اإلطــار ،وبعــد انضمامــه لتحالــف دولــة االتحــاد  )State of the Union Coalition (SOTUعــام  ،2014أطلــق
المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ،خــال ســنة  2015أعمــال التحضيــر لبرنامــج «تعزيــز مشــاركة المواطنــات
والمواطنيــن فــي تطويــر منظومــة االتحــاد اإلفريقــي وتطبيقهــا» ،وهــو برنامــج ينفــذ بالتــوازي فــي عشــر
دول إفريقيــة مــن خــال منظمــات غيــر حكوميــة صلــب التحالــف ( )SOTUبهــدف «تفعيــل معاييــر المنظومــة
اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان واعتمادهــا صلــب التشــريعات والسياســات واإلجــراءات الوطنيــة ،وإلــى تحقيق
مواطنــة فاعلــة ورفــع مســتوى الحوكمــة فــي مجــال الحقــوق والحريــات التــي تشــملها هــذه المنظومــة».
ويتكــون تحالــف دولــة االتحــاد  )State of the Union Coalition (SOTUمــن  10منظمــات مجتمــع مدنــي
ّ
ً
فــي إفريقيــا تعمــل معــا لحــث الحكومــات اإلفريقيــة علــى التصديــق وتنفيــذ قــرارات االتحــاد اإلفريقــي
ً
صــكا مــن الصكــوك القانونيــة
علــى المســتوى الوطنــي .ويعمــل التحالــف علــى رصــد مــدى تنفيــذ 14
التــي أنشــأها االتحــاد اإلفريقــي وذلــك فــي  10بلــدان أفريقيــة وهــي :تونــس وكينيــا وروانــدا ومــاوي
والموزمبيقــي وجنــوب إفريقيــا والكاميــرون ونيجيريــا وغانــا والســنغال .وتمثــل هــذه البلــدان المناطــق
الخمســة للقــارة األفريقيــة وهــو التحالــف الوحيــد ،حتــى اآلن،
الــذي قــام بمتابعــة وإشــراك المواطنيــن والحكومــات واالتحــاد
األفريقــي فــي مجــال أداء الحكومــات إزاء جملــة مــن اآلليــات
والمعاييــر ذات الصلــة بالحوكمــة والديمقراطيــة ،والحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والحقــوق المدنيــة والسياســية.
وقــد أثبــت هــذا التحالــف ،فــي غضــون فتــرة قصيــرة جـ ً
ـدا مــن
الزمــن ،قــدرة علــى التأثيــر الكبيــر فــي السياســة اإلفريقيــة.
وواصــل المعهــد تنفيــذ هــذا البرنامــج علــى مــدى ســنة  ،2016مــن خــال أنشــطة مندمجــة ومتنوعــة ذات
البعــد اإلفريقــي:
بعــد مشــاركة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي اللقــاء الســنوي العــام لتحالــف دولــة االتحــاد الــذي
التأمــت فعالياتــه فــي شــهر نوفمبــر  2015فــي كيغالــي ،روانــدا .فــاز المعهــد بعضويــة الهيئــة اإلداريــة (أو
فريــق الحوكمــة) للتحالــف وذلــك فــي الجلســة االنتخابيــة التــي عقــدت يــوم  6نوفمبــر  2015ضمــن فعاليات
الجمعيــة العامــة التــي حضرهــا مســؤولو برامــج التحالــف فــي الــدول األعضــاء وهــي تونــس وكينيــا وروانــدا
ومــاوي والموزمبيــق وجنــوب إفريقيــا والكاميــرون ونيجيريــا وغانــا والســنغال ،فريــق الســكرتاريا وممثليــن
عــن الهيئــات المانحــة ،إضافــة إلــى مجموعــة مــن أعضــاء المنتديــات الوطنيــة التــي تشــكل إحــدى آليــات عمــل
التحالف.

كمــا شــمل البعــد القــاري للبرنامــج تنظيــم زيــارة دراســية ميدانيــة إلــى االتحــاد اإلفريقــي فــي الفتــرة مــن
 17إلــى  25أبريــل  2016لفائــدة أربعــة أعضــاء مــن المنبــر الوطنــي الــذي كونــه المعهــد فــي إطــار البرنامــج
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وهــم األشخاص/المؤسســات الرئيســيون فــي تنفيــذ البرنامــج علــى الصعيــد الوطنــي .وقــد كانــت هــذه
الزيــارة محطــة فارقــة فــي البرنامــج مــن ناحيــة تعزيــز المعرفــة بأهدافــه وبعــده القــاري ومــن ناحيــة االلتــزام
بتحقيــق نتائجــه.
إضافــة إلــى ذلــك فــإن مشــاركة وفــد المعهــد  -المكــون مــن مديرتــه التنفيذية ومســؤولة البرنامــج وممثلين
عــن مؤسســة األرشــيف الوطنــي وكليــة  9أفريــل مــن الجامعييــن والباحثيــن  -فــي ورشــة العمــل التــي كان
محورهــا «مناقشــة وتقييــم برنامــج تحالــف ســوتو والتخطيــط لبرامجــه االســتراتيجية المســتقبلية» والتــي
عقــدت فــي نيروبــي  -كينيــا مــن  27إلــى  30يونيو/جــوان  ،2016تركــت للمشــاركين انطباعــا جيــدا بــأن
لديهــم دورا فــي وضــع اســتراتيجيات تحالــف ســوتو ومســتقبله علــى الصعيــد القــاري وليــس فقــط قــي
المســتوى الوطنــي .كمــا وفــرت الورشــة فرصــة لمعرفــة أوســع حــول كيفيــة عمــل ســوتو كهيئــة قاريــة،
وحــول اإلجــراءات الناجحــة فــي مشــاريع ســوتو المنفــذة فــي باقــي البلــدان اإلفريقيــة التســعة.

أمــا علــى المســتوى الوطنــي عمــل المعهــد علــى أن يكــون لمشــاركته فــي هــذا التحالــف وحضــوره فــي
القــارة اإلفريقيــة أثــرا كذلــك علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل تطويــر المعرفــة والوعــي بالبعــد اإلفريقــي
للبــاد التونســية وتطويــر التحالفــات والشــراكات بيــن المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات الجامعيــة واألكاديميــة واإلعــام لتســليط الضــوء علــى ضــرورة انخــراط الفاعليــن الوطنييــن
فــي الشــأن اإلفريقــي ومزيــد تطويــر قدراتهــم للتأثيــر فــي السياســات وطنيــا وقاريــا ودعــم فعاليــة تأثيرهم
فــي سياســات االتحــاد اإلفريقــي وحضورهــم فــي المنابــر والفعاليــات القاريــة.
وعلــى هــذا األســاس حــرص المعهــد علــى الربــط بيــن البعــد الوطنــي والقــاري لهــذا البرنامــج مــن خــال عــدد
مــن األنشــطة االســتراتيجية نذكــر منهــا مــا يلــي:
بلــورة شــراكات اســتراتيجية تؤســس إلــى إبــراز الذاكــرة التونســية فــي العالقــة مــع إفريقيــا وترســيخ
المعرفــة العلميــة حولهــا :وفــي هــذا المجــال تــم بلــورة اتفاقيــة مــع مؤسســة األرشــيف الوطنــي التونســي
عمــل المعهــد بموجبهــا علــى إعــداد دراســة تقديميــة لألرشــيف المختــص بهــذه المســألة حــول «البعــد
األفريقــي فــي السياســة الخارجيــة التونســية ( .»)-1986 1956وقــد انتهــى فريــق العمــل مــن الجامعييــن
والمختصيــن مــن اإلعــداد لهــذه الدراســة التــي تـ ّـم عرضهــا فــي نــدوة علميــة نظمهــا المعهــد فــي شــهر
جوان/يونيــو  2016ومــن المنتظــر أن تنشــر الدراســة فــي قرابــة  450صفحــة باللغــات العربيــة والفرنســية
واإلنجليزيــة فــي أواســط ســنة .2017
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كمــا تــم االتفــاق مــع قســم التاريــخ فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة فــي جامعــة تونــس علــى إدراج
«إفريقيــا جنــوب الصحــراء» فــي المنهــج التعليمــي في مســتوى الماجســتير.
إعــداد تقريــر حــول «مــدى التــزام تونــس بالمنظومــة اإلفريقيــة ومــدى تصديقهــا علــى اتفاقياتهــا
والتعريــف باإلجــراءات المتخــذة لنشــر مضمــون هــذه االتفاقيــات» .تــم فــي شــهر نوفمبــر  2015إيــداع
مســودة التقريــر ،الــذي عمــل علــى إعــداده واإلشــراف عليــه أكاديمييــن مختصيــن فــي الشــأن القانونــي
واألفريقــي لــدى المعنييــن فــي وزارة الخارجيــة التونســية لإلطــاع علــى مضمونــه .وخــال ســنة 2016
تمــت المصادقــة علــى التقريــر مــن قبــل وزارة الخارجيــة وعرضــه فــي ورشــة نظمهــا المعهــد يومــي  22و23
ّ
جــوان  2016جمعــت مختلــف المتدخليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن المعنييــن بالمجــال وبحضــور ممثليــن
ـيتم إصــدار التقريــر ونشــره باللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة خــال النصــف
عــن تحالــف ( .)SOTUوسـ ّ
الثانــي مــن ســنة .2017
تســليط الضــوء علــى اإلعــام ،ومــن خاللــه ،وذلــك عبــر سلســلة من
النشــاطات تشــمل المشــاركة فــي حــوارات إذاعيــة ،باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة ،للتعريــف بالمشــروع وأهدافــه وآليــات عملــه ،وتحضيــر
دراســة علميــة حــول «مؤشــرات أوليــة حــول كيفيــة تعاطــي اإلعــام
التونســي المكتــوب مــع شــؤون إفريقيــا جنــوب الصحــراء (دراســة
حالــة ســنة  »)2015بهــدف التعــرف علــى مؤشــرات األداء تســاهم
فيمــا بعــد بتحســين السياســات اإلعالميــة والحضــور اإلفريقــي فــي
اإلعــام .ومــن المبرمــج نشــر التقريــر باللغــات العربيــة والفرنســية
واالنجليزيــة فــي أواســط ســنة .2017
كمــا تـ ّـم تنظيــم ورشــات تدريبيــة لإلعالمييــن واإلعالميــات من مختلف
االختصاصــات الصحفيــة واإلعالميــة حــول الشــؤون اإلفريقيــة فــي
أولهــا تلــك التــي انتظمــت أيــام  19و20
اإلعــام التونســي كانــت ّ
و 21جانفــي  2016وشــارك فيهــا  21مشــاركا ومشــاركة .أمــا الورشــة
الثانيــة فقــد انعقــدت فــي  18و 19جــوان  2016بحضــور  24مشــاركا
ومشــاركة .وقــد ركّــزت علــى تقديــم النتائــج األوليــة للدراســة حــول
تعاطــي اإلعــام مــع الشــؤون اإلفريقيــة وعلــى إعــداد مقــاالت صحفيــة مــن قبــل المشــاركين والمشــاركات
ـص الشــأن اإلفريقــي تـ ّـم فــي مرحلــة ثانيــة إدراجهــا كمالحــق للدراســة.
حــول قضايــا تخـ ّ
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.2.3

برنامج إدماج حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج وزارة الشؤون االجتماعية

ينــدرج هــذا البرنامــج فــي إطــار االتفاقيــة الممضــاة ســنة  2013بيــن المعهــد العربي لحقوق اإلنســان ووزارة
الشــؤون االجتماعيــة والتــي تهــدف بشــكل أساســي إلــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتعريــف بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة بعالقــة بالممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة ،كمــا تهــدف إلــى دعــم قــدرات
األخصائييــن االجتماعييــن العتمــاد التخطيــط والبرمجــة المبنييــن علــى مقاربــة حقــوق اإلنســان .ويمثــل
إبــرام هــذه االتفاقيــة مــع الــوزارة خطــوة أساســية لمأسســة إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي مســارات إصــاح
المؤسســات وتطويــر السياســات وهــو إحــدى التوجهــات المركزيــة التــي تنبنــي عليهــا الخطــة االســتراتيجية
للمعهــد .2016-2014
ويشــمل هــذا البرنامــج الــذي تواصــل انجــازه خــال ســنة  2016بدعــم مالــي مــن مؤسســة كونــراد أدينــاور
جــزءا مــن األنشــطة التــي تنفــذ فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة بيــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان والــوزارة
بهــدف إدمــاج مقاربــة حقــوق اإلنســان فــي مراحــل التخطيــط وإعــداد السياســات وتنفيــذ البرامــج فــي وزارة
الشــؤون االجتماعيــة.
فــي هــذا االطــار تــم تنظيــم دورتيــن تدريبيتيــن لالخصائييــن االجتماعييــن األولــى مــن  2إلــى  4جــوان 2016
بمدينــة المهديــة حضرهــا  19مشــاركا ومشــاركة مــن واليــات الســاحل والوســط والثانيــة مــن  12إلــى 14
وأمــن التدريــب
مــاي  2016بمدينــة تــوزر حضرهــا  23مشــاركا ومشــاركة مــن واليــات الجنــوب التونســيّ .
فــي هــذه الــدورات كل مــن االســتاذ شــاكر الســالمي ،أخصائــي اجتماعــي أول بــاالدارة العامــة للنهــوض
االجتماعــي واألســتاذ احمــد عبــد الناظــر خبيــر فــي مجــال المقاربــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان.
للمنجــز المشــترك بيــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ووزارة الشــؤون
يمثــل هــذا البرنامــج مواصلــة ُ
االجتماعيــة منــذ امضــاء اتفاقيــة مشــتركة بيــن الجانبيــن اســتفاد منــه أكثــر مــن  250مــن األخصائييــن
االجتماعييــن والنفســيين فــي قطــاع النهــوض االجتماعــي بالــوزارة مــن مختلــف جهــات الجمهوريــة
ـوان هــذا البرنامــج عــن رغبــة الطرفيــن فــي إحــداث إصــاح جوهــري يتجــاوز البرامــج
التونســية .وقــد عبــر ُعنـ ُ
فــي صيغتهــا النظريــة إلــى مالمســة واقــع العمــل االجتماعــي مــن خــال تشــريك عــدد مــن الموظفــات
ّ
وتتطلــب مهامهــم التواصــل
والموظفيــن الذيــن يشــتغلون علــى ملفــات تهـ ّـم أغلــب الفئــات االجتماعيــة
اليومــي المباشــر مــع أصحــاب الحقــوق والمطالبيــن بهــا.
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 .4التربية على حقوق اإلنسان أداة لترسيخ مبدإ المساواة وعدم التمييز
عمــل المعهــد خــال ســنة  2016عنــد تخطيطــه وتنفيــذه لبرامجــه المتنوعــة والمندرجــة فــي خطتــه
االســتراتيجية علــى اعتبــار مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز أساســا وركيــزة لتلــك البرامــج .فر ّكــز لذلــك برامــج
متخصصــة تعنــى بتعزيــز القــدرات وتطويــر المعرفــة واقتــراح آليــات الحمايــة لمكافحــة التمييــز والالمســاواة
فــي مواضيــع دقيقــة وراهنــة مثــل الحقــوق اإلنجابيــة والجنســية وحمايــة النســاء مــن العنــف وتطويــر
األدوات التشــريعية لحظــر كافــة أشــكال التمييــز.
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	.1.4برنامــج تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء وبنــاء القيــادات النســائية داخــل األحــزاب
ا لسيا ســية :
تعتبــر مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار السياســي واحــدة مــن أهــم األولويــات التــي مــن المهـ ّـم دعمهــا
وذلــك مــن أجــل إقــرار مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص داخــل األحــزاب السياســية ،ويتنــزل هــذا البرنامــج فــي
إطــار فتــح النقــاش لمأسســة النــوع االجتماعــي فــي اســتراتيجيات وبرامــج عمــل األحــزاب السياســية وتعزيــز
قــدرات النســاء والرجــال فــي األحــزاب السياســية علــى اســتخدام الدعــوة لدمــج مقاربــة النــوع االجتماعــي
فــي مختلــف البرامــج والهيــاكل الحزبيــة.
وتمثلت األهداف المرسومة لهذا البرنامج فيما يلي:
• تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للنساء داخل األحزاب السياسية في االنتخابات المحلية والبلدية
• تعزيــز معــارف ومهــارات المشــاركين/كات فــي مجــال القيــادة والمناصــرة مــن أجــل مأسســة مقاربــة النــوع
االجتماعــي ضمــن األنظمــة الداخليــة واســتراتيجيات وبرامــج األحــزاب السياســية.
األنشطة التي نفذت في البرنامج
دورتــان تدريبيتــان حــول تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء ،نفذتــا فــي الوســط والجنــوب التونســي
بمشــاركة  50مشــارك/ة بمعــدل  25مشــارك/ة فــي كل دورة وتمثلــت خصوصيــة هــذا البرنامــج في تشــريك
رجــل وامــرأة مــن القيــادات العليــا والوســطى عــن كل حــزب ،ممثليــن/الت العشــرة األحــزاب األكثــر تمثيــا
فــي مجلــس نــواب الشــعب التونســي وهــم :حــزب نــداء تونــس ،االتحــاد الحــر ،حركــة النهضــة ،حــزب آفــاق،
التكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحريــات ،المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة ،الحــزب االشــتراكي ،الحــزب
الجمهــوري ،الجبهــة الشــعبية وحــزب المبــادرة.
وقــد خصصــت الدورتــان لدعــم معــارف وقــدرات المشــاركات والمشــاركين فــي مجــال تطــور حقــوق النســاء
ضمــن االتفاقيــات الدوليــة وتحديــد مفاهيــم النــوع االجتماعــي إضافــة الــى إجــراء التحليــل الجنــدري لألحــزاب
السياســية باالســتناد الــى الوثائــق المرجعيــة لهــا وخصــص اليومــان األخيــران للتــدرب علــى آليــات المناصــرة
وترشــحهن فــي االنتخابــات
ومشــاركتهن
مــن أجــل دعــم القيــادة لــدى النســاء داخــل األحــزاب السياســية
ّ
ّ
المحليــة والبلديــة القادمــة.
	.2.4برنامج تعزيز منظومة حماية الحقوق في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية:
ال تــزال الحقــوق اإلنجابيــة والجنســية ،وإن كانــت عنصــرا هامـ ّـا فــي منظومــة حقــوق اإلنســان ،غيــر معلومــة
بالشــكل الكافــي .ورغــم المجهــودات البيداغوجيــة والتدريبيــة التــي تــم بذلهــا منــذ عقــود ،وخاصــة فــي
التصــور العــام ،مقارنــة
نطــاق األطــر الجمعياتيــة ،فــإن الدفــاع عــن هــذه الحقــوق ال يــزال محــدودا ،فــي
ّ
بالمجهــودات المبذولــة فــي عالقــة بالعنايــة بالصحــة الجنســية واالنجابيــة .وفــي هــذا اإلطــار ومــن أجــل
تعزيــز منظومــة حمايــة الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة قــام المعهــد العربــي بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان فــي ســنة  2015بفتــح النقــاش حــول هــذه الحقــوق مــن خــال دراســات تـ ّـم إعدادهــا ثــم
عرضهــا فــي نــدوات وطنيــة وذلــك بهــدف التعــرف علــى واقــع تفعيــل الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة ودعــم
ومناصــرة إعمــال هــذه الحقــوق.
ومــن خــال تحليــل نتائــج الدراســتين التيــن ُأجريتــا فــي ســنة  2015األولــى حــول «خارطــة الشــبكات الناشــطة
فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين الحقــوق اإلنجابيــة والجنســية فــي تونــس» والثانيــة حــول «واقــع نظــام
المتابعــة للحقــوق اإلنجابيــة والجنســية فــي تونــس» ،اتضــح أنــه ال يوجــد تعريــف يحضــى باإلجمــاع للحقــوق
االنجابيــة والجنســية لــدى مختلــف المتدخليــن فــي هــذا المجــال .وعلــى هــذا األســاس ،اتفــق المعهــد
العربــي وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أن يكــون تركيــز برنامــج العمــل فــي إطــار شــراكتهما خــال ســنة
 2016علــى تنظيــم ورشــات تفكيــر وطنيــة وبرامــج لدعــم القــدرات للمنظمــات والشــبكات والمبــادرات
الفاعلــة فــي هــذا المجــال مــن أجــل مواءمــة المفاهيــم وتوحيــد التعريفــات التــي تخــص الحقــوق الجنســية
واإلنجابيــة ولتدريــب الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي علــى تقنيــات المدافعــة والحمــات لمســاعدتهم
علــى التوعيــة بتلــك الحقــوق وحمايتهــا وتطويــر برامــج وتدخــات متســقة وفعالــة.
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فــي هــذا اإلطــار ،نظــم المعهــد بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وبالتعــاون مــع الجمعيــة
التونســية للنســاء الديمقراطيــات سلســلة مــن الورشــات الفكريــة والــدورات التدريبيــة مثلــت اإلطــار
المناســب للتفكيــر والحــوار وتطويــر القــدرات حــول تعريــف واضــح لحقــوق الجنســية واإلنجابيــة فــي تونــس
ووضــع االتجاهــات الرئيســية الســتراتيجية المدافعــة لتحديــد الحقــوق التــي تحتــاج تعزيــزا ولهــا أولويــة فــي
الســياق التونســي الحالــي وتطويــر الخطــة العمليــة الســتراتيجية المدافعــة لســنة .2017
كمــا كانــت سلســلة األنشــطة المذكــورة فرصــة لتطويــر جــدول للتعريفــات حــول الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة
تـ ّـم صياغتــه فــي شــكل حزمــة مــن الكارتــات تســتخدم كأداة اتصاليــة وأداة توعويــة فــي برامــج المدافعــة
والحمــات الخاصــة بهــذا المجــال.

تمــت فــي نفــس إطــار الشــراكة بيــن المعهــد العربــي وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان التــي تجمعهمــا
ّ
علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي ،دعــوة المعهــد ممثــا فــي مديرتــه التنفيذيــة للمشــاركة فــي
نظمــه المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتّ حــدة للس ـكّان بعنــوان
االجتمــاع الفنــي االستشــاري ّالــذي ّ
مراكش المغربيــة مــن  20إلــى  22جويليــة  ،2016حيــث
«بنــاء حجــج مــن أجــل تربيــة جنســية شــاملة» ،بمدينــة ّ
قدمــت المديــرة التنفيذيــة جملــة مــن التوصيــات منزّ لــة فــي مداخلــة بعنــوان «بنــاء التوافــق حــول التربيــة
ّ
الجنســية الشــاملة وتشــريك الفاعليــن السياســيين».
	.3.4مشــاركة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي حملــة المصادقــة علــى مشــروع قانــون
ضــد النســاء:
العنــف
ّ
الوطنيــة
شــارك المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ممثــا فــي رئيــس مجلــس اإلدارة فــي إطــاق الحملــة
ّ
لمناصــرة مشــروع القانــون األساســي للقضــاء علــى العنــف ضـ ّـد المــرأة التــي نظمتها وزارة المرأة واألســرة
والطفولــة فــي  20أكتوبــر .2016
ّ
وعبر رئيس المعهد عن دعمه الشخصي ودعم المعهد لهذا المشروع كما يلي:
ّ
أن المســاواة بيــن الجنســين وتحريــر النّ ســاء
ـي الــذي يعتبــر ّ
ـي التّ ونسـ ّ
«ألنّ ــه يتنــزّ ل فــي إطــار اإلرث اإلصالحـ ّ
ّ
والشــعب مــن الخــوف والفاقــة...
المدنيــة وتحريــر الفــرد
الدولــة
مــن ّ
ّ
كل أشــكال التّ مييــز هــو أحــد أســس بنــاء ّ
يمقراطيــة وبنــاء
الد
ّ
وألنّ ــه يجعــل مــن المســاواة ومنــع التّ مييــز شــرطا مــن شــروط االنتقــال الممكــن نحــو ّ
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والرجــال ضـ ّـد التّ مييــز والعنــف ...وألنّ ــه يقتــرح
المجتمــع الجديــد ...وألنّ ــه يتـ ّـوج نضــاالت أجيــال مــن النّ ســاء
ّ
رؤيــة شــاملة تجمــع بيــن الوقايــة والحمايــة والتّ ربيــة والتّ عليــم ورفــع الوعــي لمواجهــة غــول العنــف الــذي
يــأكل أجســاد وأرواح النّ ســاء.

	.4.4مبــادرة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وعــدد مــن خبــراءه إلعــداد مشــروع قانــون مــن أجــل
كل أشــكال التمييــز:
حظــر ّ
بــادر المعهــد العربــي فــي المـ ّـدة األخيــرة مــع عــدد مــن الخبيــرات والخبــراء يإعــداد مشــروع قانــون يتعلــق
كل أشــكال التمييــز .وينــدرج ذلــك االهتمــام فــي إطــار انشــغال المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان
بحظــر ّ
توفــر التشــريع التونســي والتشــريعات
الدائــم بقضايــا التمييــز وعــدم المســاواة ،ويعــود أيضــا لعــدم ّ
كل أشــكال التمييــز ،ولواقــع المجتمعــات الــذي ينـ ّـم علــى تفاقــم مظاهــر
العربيــة علــى قانــون يشــمل حظــر ّ
التمييــز وأشــكاله والمتضرريــن منــه،
األول لمناقشــة مشــروع القانــون وذلــك
ونظــم المعهــد فــي هــذا اإلطــار يــوم  29مــارس  2017االجتمــاع
ّ
فــي مقـ ّـر المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بفضــاء «دار الســيدة» حيــث تـ ّـم عرضــه علــى ثلــة مــن الخبــراء
مــن مختلــف االختصاصــات ومــن ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي إلبــداء الــرأي وإثــراء الوثيقــة.
يتــم عقــد سلســلة مــن االجتماعــات واللقــاءات مــع عــدد آخــر مــن الفاعليــن المدنييــن
ومــن المبرمــج أن
ّ
والمختصيــن لتطويــر نــص القانــون ولفتــح حــوارات توعويــة حــول قضايــا التمييــز وعــدم المســاواة وســبل
مكافحتهمــا.
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وتنوع الطرق المبتكرة من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان
 .5استعمال التكنولوجيا الحديثة
ّ
المشــتغل فــي المعهــد وفــي مختلــف
أن كل الفريــق ُ
ُبنيــت اســتراتيجية االتصــال فــي المعهــد علــى قاعــدة ّ
هياكلــه معنيــون بمســألة االتصــال مــن حيــث ّ
وحــدة وينطلــق مــن رؤيــة واحــدة.
تمثــل خطابــا لــه أســس ُم ّ
ـف االتصــال بشــكل ُمباشــر يســاهمون فــي وضــع تصــورات كل البرامــج
أن المكلفيــن بملـ ّ
يســر األمــر ّ
وقــد ّ
والمبــادرات وفــي تطويرهــا وتنفيذهــا ويعملــون علــى ربــط العالقــات مــع الشــركاء الــذي يتطلــب معرفــة
بقــدرات المنظمــات والجمعيــات وأنشــطتها ومؤسســات الدولــة وطــرق تســييرها وبأصحــاب القــرار
والفاعليــن فــي المجــال األكاديمــي واالجتماعــي والثقافــي واإلعالمــي.
مركزيــة وحيويــة لترجمــة التصــورات والبرامــج إلــى فعــل ،واختيــار الشــركاء طبقــا
مهمــة االتصــال
تعتبــر
ّ
ّ
ّ
المشــتركة
ـكل طــرف
وجــه لـ ّ
لـ ّ
لتمثــل األهــداف ُ
ـكل مشــروع وتيســير تنفيــذه ،ووضــع تصـ ّـور الخطــاب الــذي ُي ّ
تدخلــه.
وتوضيــح مهــام المعهــد ومــدى ّ
المدنيــة العديــدة تواصــا أوســع مــع عــدد كبيــر مــن النشــطاء وأصحــاب القــرار
فرضــت مبــادرات المعهــد
ّ
والمواطنيــن فــي مختلــف المناطــق والجهــات ومــع الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن ومكنتــه مــن البقــاء
محافظــا علــى موقعــه قــادرا علــى جمــع مختلــف الفاعليــن فــي أنشــطته التدريبيــة وندواتــه وفــي اللقــاءات
نظمهــا.
الحواريــة وحمــات التوعويــة والمدافعــة التــي ُي ّ
جماعيــة تــم النجــاح
مهمــة
مهمــة االتصــال موكولــة فــي األصــل إلــى قســم ُمتخصــص فإنّ هــا
وإن كانــت
ّ
ّ
ّ
الدائــم
فيهــا بإيجــاد خطــاب مشــترك ينبنــي علــى اســتراتيجية واضحــة وهــذا لــم يكــن ليتحقــق لــوال التنســيق ّ
الدوريــة.
داخــل فريــق المعهــد مــن خــال االجتماعــات التقنيــة واجتماعــات فريــق التخطيــط االســتراتيجي
ّ
قليديــة مــن قبيــل المنتَ جــات
اســتراتيجية االتصــال باإلضافــة إلــى اعتمــاد أشــكال االتّ صــال التّ
وشــملت
ّ
ّ
وكتيبــات التّ دريــب ،وأشــغال النّ ــدوات ،والنشــريات التعريفيــة بالبرامــج،)...
المعرفيــة المنشــورة (الدراســات
ّ
ّ
تطويــر اســتعمال تكنولوجيــات االتّ صــال الحديثــة مثــل إنشــاء صفحــات علــى ّ
الشــبكات االجتماعيــة وتويتــر
ولينــك إن ونشــرة إخباريــة إلكترونيــة دوريــة «مدنيــات» جــرى العمــل علــى تطويرهــا شــكال ومضمونــا،
وموقــع إلكترونــي ومنصــة إلكترونيــة للتدريــب عــن بعــد يقــع حاليــا تحديثهمــا ،إضافــة إلــى فتــح دروس
كل هــذه األدوات لتخــدم
وتــم تطويــر ّ
ضخمــة مفتوحــة علــى االنترنــت حــول قضايــا اإلرهــاب والتطــرف.
ّ
فكــرة «االتصــال مــن أجــل التثقيــف فــي مجــال حقــوق اإلنســان وإنتــاج خطــاب بديــل».
العربــي لحقــوق اإلنســان بمختلــف برامجــه علــى تطويــر خبرتــه فــي مجــال االتصــال
كمــا عمــل المعهــد
ّ
والتواصــل لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ولتطويــر برامجــه فــي المجــال والترويــج لهــا مــن خــال تنويــع
المبادرات واستغالل الفضاءات التي تتسع لعدد كبير ومتنوع من المستفيدين من مجال حقوق اإلنسان
كالمعــارض والمناســبات الثقافيــة الوطنيــة والعربيــة والدوليــة (صفاقــس عاصمــة الثقافــة العربيــة ،معــرض
تونــس الدولــي للكتــاب )..والشــراكات االســتراتيجية مــع المختصيــن فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة ومــع
القطــاع الخــاص (مؤسســة آي تــاك ومايكروســوفت) لوضــع البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة الالزمــة فــي مقــر
المعهــد مــن أجــل تفعيــل تطبيــق اســتراتيجيته الرقميــة إضافــة إلــى تحســين اســتعمال التكنولوجيــا لتنفيــذ
وتغطيــة أنشــطة المعهــد المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وتوثيــق تجاربــه فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
ـي
اإلنســان .وقــد ســاهمت جملــة هــذه الخبــرات والمبــادرات والشــراكات فــي تطويــر قــدرات المعهــد العربـ ّ
وفــر للمعهــد
ممــا ّ
لحقــوق اإلنســان فــي هــذا المجــال بشــكل بــارز خــال المـ ّـدة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر ّ
فرصــا للتعريــف ببرامجــه ومبادراتــه وانتاجاتــه وتجاربــه وفتــح لــه أفقــا للعمــل علــى مزيــد اســتغالل هــذه
التكنولوجيــات الحديثــة نظــرا للمكانــة االســتراتيجية التــي يخصصهــا لهــا المعهــد فــي خطتــه االســتراتيجية
الجديــدة  2021-2017وللــدور األساســي الــذي تلعبــه فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان.
وفيما يلي بعض من البرامج التي نفذها المعهد في هذا المجال:
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	.1.5مشاركة المعهد العربي لحقوق اإلنسان في الدورة  32لمعرض تونس الدولي للكتاب:
جمــع المعهــد مــن خــال «فضــاء حقــوق اإلنســان للجميــع» وبمبــادرة منــه ،جملة من شــركاءه مــن المنظمات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة واألمميــة 1للمشــاركة الجماعيــة فــي الــدورة  32لمعــرض تونــس الدولــي
للكتــاب .وكان ذلــك فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة وقعهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان مــع إدارة الــدورة 32
لمعــرض تونــس الدولــي للكتــاب الــذي انتظــم مــن  25مــارس إلــى  3أفريــل  2016بقصــر المعــارض بالكــرم.
وقــد تــم اســتثمار هــذا الفضــاء للعــروض واألنشــطة الثقافيــة وفضــاء للنــدوات واللقــاءات الحواريــة
والــدورات التدريبيــة .كانــت جملــة هــذه األنشــطة فرصــة للشــباب وزوار المعــرض للمســاهمة والنقــاش
وفرصــة أيضــا لألطفــال للتعبيــر واإلبــداع حيــث عمــل المعهــد والمنظمــات الشــريكة علــى اســتضافة ثلــة
مــن أصحــاب القــرار والباحثيــن والمبدعيــن والنشــطاء الذيــن إلتقــى بهــم زوار المعــرض مــن خــال جملــة مــن
األنشــطة الثقافيــة.
كمــا زار الفضــاء المخصــص للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وشــركاءه فــي المعــرض ،عــدد هــام مــن
الشــخصيات السياســية والثقافيــة والحقوقيــة والفنيــة نذكــر منهــا علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر رئيــس
الجمهوريــة التونســية والفنــان العربــي لطفــي بوشــناق.
وتعتبــر هــذه المشــاركة اســتثنائية مــن حيــث عــدد المنظمــات والجمعيــات الحقوقيــة وحجم أنشــطتها وتنوعه
ممــا م ّكــن جمهــور المعــرض مــن مــواد فكريــة وثقافيــة حقوقيــة مميــزة وجعل مــن مشــروع حقــوق االنســان
العنــوان األهــم نصــا وخطابــا فــي هــذه الــدورة  .32إن مــا جعــل هــذه التظاهــرة ناجحــة بــكل المقاييــس هو أن
ّ
يتطلــب التواصــل الدائــم مــع الجمهــور ومــن
المعهــد والمنظمــات الشــريكة مؤمنــة أن النضــال الحقوقــي
كل الفئــات واالســتثمار فــي التظاهــرات الكبــرى والعمــل علــى جعــل ثقافــة حقــوق اإلنســان لــكل النــاس
مــع توفيــر فــرص الحــوار والتمكيــن بالنصــوص وعبــر مختلــف المحامــل الســمعية والبصريــة والرقميــة التــي
تم ّكــن النــاس مــن ّ
تمثــل حقوقهــم والدفــاع عنهــا وصونهــا ضــد كل انتهــاك وجعلهــم قــوة فعــل وإبــداع
وخلــق.

1

الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان ومنظمــة العفــو الدوليــة فــرع تونــس وجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة

والجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات والجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة والمركــز الدولــي لعلــوم االنســان بلبنــان
ورابطــة الناخبــات التونســيات واالتحــاد العــام التونســي للشــغل ومنظمــة االمــم المتحــدة للطفولــة « اليونيســف» والمفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لحقــوق االنســان والمفوضيــة الســامية لالمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والشــبكة االورو متوســطية
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	.2.5دروس مفتوحــة علــى االنترنيــت ضـ ّـد التطــرف العنيــف واإلرهــاب  ،MOOC Rtمــن الفكــرة
إلــى التطبيــق:
شــعرت نخبــة مــن المثقفيــن التونســيين ،علــى إثــر األحــداث اإلرهابيــة المتتاليــة التــي عاشــتا العالــم
خــال ســنة  2015وسلســلة أحــداث العنــف علــى األشــخاص والمجموعــات التــي ظهــرت فــي عــدد مــن
المجتمعــات علــى المســتوى الوطنــي والدولــي علــى خلفيــة التطــرف الدينــي والعقائــدي ،بخطــورة هــذا
الوضــع وبضــرورة التحــرك مــن أجــل وقــف هــذه المظاهــر وحمايــة البــاد والمجتمعــات مــن آثارهــا .وعلــى
ضــد اإلرهــاب فــي  12أوت  2015تحــت عنــوان «مــن أجــل
تــم عقــد مؤتمــر المثقفيــن
ّ
هــذا األســاس ّ
أخالقيــة المســؤولية».

ضد اإلرهاب في  12أوت 2015
مؤتمر المثقفين
ّ

علــى إثــر هــذا المؤتمــر بــادر أربــع مــن الجامعييــن والجامعيــات الذيــن حضــروه مــن ذوي االختصاصــات
المتنوعــة (علــم اجتمــاع ،هندســة فالحيــة ،تاريــخ ،علــم نفــس تحليلــي) بالتفكيــر فــي شــكل جديــد مــن أشــكال
التدريــس والبيداغوجيــا الفاعلــة التــي مــن شــأنها أن تمثــل إحــدى األدوات الممكنــة لتحليــل مســألة التطــرف
العنيــف واإلرهــاب ومعالجتهمــا .إنطالقــا مــن ذلــك ،بــدأت دراســة إمكانيــة إطــاق دروس ضخمــة مفتوحــة
علــى االنترنيــت حــول قضايــا التطــرف العنيــف واإلرهــاب.

ودعــي كشــريك لتطويرهــا
وعنــد عــرض الفكــرة علــى المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ســنة ُ 2016
رحــب بهــا المعهــد وانخــرط فيهــا بشــكل كامــل نظــرا لتناســقها مــع توجهاتــه االســتراتيجية الجديــدة
وتفعيلهــاّ ،
التــي تســعى لتطويــر اســتعمال تكنولوجيــا االتصــال الحديثــة والطــرق واألدوات المبتكــرة فــي نشــر خطــاب
حقــوق اإلنســان والســلم كبديــل عــن خطابــات العنف والكراهية والتطــرف والتمييز والالمســاواة واإلقصاء.
تحمــس لهــا عــدد مــن المؤسســات التــي دخلــت فــي شــراكة مــع
لتميــز هــذه المبــادرة
ونظــرا
وجدتهــاّ ،
ّ
ّ
المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وهــي (جامعــة منوبــة وجامعــة تونــس االفتراضيــة واليونســكو ومركــز
والماديــة المتاحــة
التكامــل المتوســطي) مــن أجــل وضــع اإلمكانيــات العلميــة والفنيــة والمــوارد البشــرية
ّ
إلطــاق هــذه الــدروس فــي آجــال قصيــرة.
وعلــى هــذا األســاس شــرع اإلعــداد لهــذه الــدروس الضخمــة المفتوحــة علــى االنترنيــت خــال ســنة 2016
مــن ناحيــة إعــداد المحتــوى العلمــي والمنهجيــات البيداغوجيــة وتصويــر الفيديوهــات القصيــرة وتركيبهــا
ووضعهــا علــى المنصــة اإللكترونيــة المخصصــة لتلــك الــدروس .واجتمــع لذلــك أخصائيــون وباحثــون
ومكونــون عــرب وأجانــب مــن مختلــف المياديــن إلــى جانــب الشــركاء فــي البرنامــج يومــي  4و 5نوفمبــر
ّ
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 2016فــي مقــر المعهــد العربــي لمناقشــة المحتــوى العلمــي للــدروس ومضاميــن الفيديوهــات التــي
تـ ّـم تصويرهــا إضافــة إلــى تســجيل وتصويــر عــدد آخــر منهــا مــع جملــة مــن الشــخصيات العلميــة والفنيــة
والتربويــة والسياســية العربيــة واألجنبيــة.

وتهدف هذه الدروس الضخمة المفتوحة إلى:
تحديد العالقة بين العنف و اإلرهاب
تحديد مختلف مالمح و مبررات العنف
الشديد الذي هو «اإلرهاب بإسم اإلسالم»
معرفة أكبر بمسارات التطرف العنيف
وبالجهود المبذولة من أجل مقاومة
هذه الظاهرة
وتتوجه هذه الدروس وطنيا وإقليميا ودوليا إلى الفئات التالية:
ّ

أئمة وأطر دينية

أساتذة ومكونون

طلبة

شباب ومراهقون

مربون

السجناء والذين هم
في نزاع مع القانون

باحثون

مجتمع مدني وأصحاب
القرار السياسي

وتــم
تــم إطــاق فيديــو قصيــر للتعريــف بهــذه الــدروس والدعــوة إلــى التســجيل فيهــا
وقــد
ّ
ّ
نشــره فــي منتصــف شــهر مــارس  2017فــي مواقــع الشــركاء علــى االنترنيــت وعلــى اليوتــوب
.https://www.youtube.com/watch?v=LKw3zUV3aS8
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ومــن المبرمــج أن تنطلــق الــدروس يــوم  7مــاي  2017لتتواصــل علــى مــدى  7أســابيع علــى المنصــة
االلكترونيــة للجامعــة التونســية االفتراضيــة الموجــود علــى الرابــط التالــي.http://mooc.uvt.rnu.tn/ :
	.3.5منصة التدريب اإلقليمي عن بعد :
شــرع المعهــد خــال ســنة  2016فــي تطويــر منصــة التدريــب عــن بعــد التــي أنشــأها منــذ ســنة 2012
لتكــون رافــدا معرفيــا للــدورة التدريبيــة اإلقليميــة الســنوية فــي مجــال حقــوق اإلنســان «عنبتــاوي» ومجــاال
لتوســيع نطــاق المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج وأداة الختيــار المشــاركين فــي الــدورة بالحضــور المباشــر.
وعمــل المعهــد فــي هــذا اإلطــار ،علــى وضــع اســتراتيجية رقميــة مــن أجــل تطويــر أدواتــه المتاحــة عبــر
االنترنيــت ومنهــا منصــة التدريــب اإلقليمــي عــن بعــد والتــي يهــدف المعهــد مــن ناحيــة إلــى مزيــد تســهيل
إتاحتهــا تقنيــا للمســتفيدين ومــن ناحيــة أخــرى ،إلــى اســتغاللها فــي برامــج تدريبيــة متخصصــة موضوعاتيــة
أخــرى إلــى جانــب دورة عنبتــاوي والتــي يمكــن أن تســتفيد منهــا فئــات متنوعــة (مؤسســات حكوميــة،
منظمــات مجتمــع مدنــي ،طلبــة.)...
يتم إطالق هذه المنصة في النصف الثاني من سنة .2017
ومن المبرمج أن ّ
	.4.5الجريدة اإللكترونية الدورية للمعهد العربي لحقوق اإلنسان «مدنيات»:
«مدنيــات» هــي أداة إعالميــة واصــل المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان إصدارهــا
بشــكل دوري فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ويســعى مــن خاللهــا إلــى التعريــف
بالمســارات والخبــرات فــي مجــال الحريــات والحقــوق ،وتســليط الضوء علــى التطلعات
المتعلقــة بالكرامــة والعدالــة والمســاواة ،باإلضافــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى التجــارب
والمبــادرات التــي تعمــل علــى إحــداث تغييــر فــي حيــاة النــاس« .مدنيــات» هــي
أيضــا فضــاء مــن شــأنه أن يعــرض الطــرق المبدعــة والمبتكــرة لألفــراد .كمــا تســلط
كل عــدد جديــد علــى موضــوع راهــن محـ ّـدد
«مدنيــات» الضــوء مــن خــال ملفاتهــا فــي ّ
باإلضافــة إلــى األخبــار البــارزة المتعلقــة بأوضــاع حقــوق اإلنســان وطنيــا وإقليميــا
ودوليــا إلــى جانــب معــرض لتجــارب الحريــات وتعريــف باإلصــدارات والمــوارد المعرفيــة المنتجــة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان .ور ّكــز موضــوع العــدد األخيــر الــذي صــدر فــي  1فيفــري  2017علــى قضيــة الالجئيــن.

	.5.5إنتــاج فيلــم وثائقــي وألبــوم صــور حــول تجربــة المعهــد فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان:
فــي إطــار جهــوده المســتمرة لتوثيــق تجاربــه فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان التــي راكمهــا منــذ 28
ســنة بهــدف إتاحتهــا بشــكل جــذاب ومبتكــر مــن أجــل تعميــم الخبــرة على مســتوى وطني وإقليمــي ودولي،
عمــل المعهــد فــي المـ ّـدة التــي يغطيهــا التقريــر علــى إنتــاج فيلــم قصيــر وألبــوم صــور يوثقــان لتجربتــه
ويبــرزان أهـ ّـم المحطــات التــي مـ ّـر بهــا المعهــد فــي تاريخــه وأبــرز النجاحــات التــي تم ّكــن مــن تحقيقهــا منــذ
إنشــائه وطنيــا وإقليميــا ودوليــا فــي مجــال إنتــاج المعرفــة وتطويــر المنهجيــات واألدوات ودعــم القــدرات
وتطويــر السياســات وإتاحــة ثقافــة حقــوق اإلنســان للفئــات الضعيفــة والمهمشــة.
وإيمانــا منــه بإشــراك الشــباب فــي برامجــه ومبادراتــه ،تعامــل المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان إلنتــاج
هــذه المنتوجــات مــع جمعيــة «اإلعــام البديــل» وهــي جمعيــة مكونــة مــن شــباب مبــدع ومتخصــص فــي
اســتعمال القصــة «الحكايــة» كطريقــة لعــرض التجــارب ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان.
وقــد تـ ّـم عــرض النســخة صفــر مــن الفيلــم الوثائقــي باللغــة العربيــة فــي النــدوة اإلقليميــة التــي نظمهــا
المعهــد فــي شــهر مــارس  .2017ويتـ ّـم فــي مرحلــة الحقــة إصــدار الفيلــم بعــد القيــام بالمراجعــة الفنيــة
األخيــرة وترجمتــه إلــى اللغــة اإلنجليزيــة .كمــا ســيصدر بالتــوازي ألبــوم الصــور حــول تجربــة المعهــد فــي مجــال
التربيــة علــى حقــوق اإلنســان باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
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	.6.5إنتــاج المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان أللبــوم أغانــي مــن إهــداء الفنــان العربــي لطفــي
بوشــناق:
ويتضمن
قــام المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان  ،بإصــدار ألبــوم أغانــي مــن إهداء الفنــان لطفي بوشــناق.
ّ
ـؤدي بعضهــا لطفــي بوشــناق فيمــا يقــوم كــورال «فيســفاء» بقيــادة بوشــناق وإدارة
األلبــوم  10أغنيــات يـ ّ
خميــس الزايــدي بــأداء البقيــة .وينــدرج هــذا التوجــه الجديــد للمعهــد فــي إطــار ســعيه إلــى تنويــع أدوات
نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان باســتعمال أدوات جذابــة وقــادرة علــى اســتقطاب إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن
الجمهــور لثقافــة حقــوق اإلنســان.
وتتمحــور أغانــي األلبــوم حــول قصــص حقوقيــة بأســلوب فنّ ــي مــن كلمــات الشــاعر آدم فتحــي و صــاح
الديــن بوزيــان ومــازن الشــريف ورضــا شــعير .فيمــا تعــود كلمــات األغنيــة العاشــرة إلــى إحــدى أشــهر قصائــد
أبــي القاســم الشــابي.
ويتنــزّ ل هــذا التعــاون بيــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان والفنــان العربــي لطفــي بوشــناق فــي إطــار
ّ
المتمثلــة فــي التثقيــف والتربيــة
مهمتــه
ـن بمختلــف أصنافــه فــي خدمــة
ّ
توجــه المعهــد نحــو توظيــف الفـ ّ
ّ
علــى حقــوق اإلنســان مــع توفيــر إمكانيــة التمويــل الذاتــي واالســتدامة للمعهــد مــن خــال بيــع هــذا المنتوج
ـدره مــن أربــاح لتغطيــة نفقــات برامــج المعهــد التربويــة الموجهــة إلــى األطفــال
الفنــي واســتغالل مــا يـ ّ
والشــباب والفئــات المهمشــة.
أن للفنــان لطفــي بوشــناق عشــرات األغانــي التــي تتغنّ ــى بالقيم اإلنســانية ومبادئ حقوق اإلنســان
ويذكــر ّ
عيــن ســفيرا للنوايــا الحســنة لــدى األمــم المتّ حدة منذ ســنة .2004
والكرامــة البشــرية وقــد ّ
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ثانيا  :تطوير الشراكات
ودعم القدرات
اإلدارية والبرامجية
واالتصالية للمعهد

 .1الشراكات :اتفاقيات جديدة واتفاقيات وقع تفعيلها
عمــل المعهــد خــال ســنة  2016وبدايــة ســنة  2017علــى عقــد اتفاقيــات شــراكة اســتراتيجية جديــدة مــع
عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
والمؤسســات الجامعيــة علــى الصعيــد اإلقليمــي والوطنــي وبــدء فــي تفعيــل تلــك االتفاقيــات ومــا
ســبقها خــال الســنوات األخيــرة وتجســيدها فــي برامــج مندمجــة مــع محاولــة اســتثمار التقاطعــات الممكنــة
بينهــا فــي إطــار رؤيــة متكاملــة تخــدم إســتراتيجية المعهــد واســتدامة برامجــه.
وقــع المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ســنة  2016اتفاقيــة شــراكة بينــه
فعلــى ســبيل الذكــر ال الحصــر ّ
وبيــن وزارة الشــؤون الثقافيــة وأخــرى مــع وزارة العالقــات مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي
تــم تعيينهــا للمتابعــة ،فــي إعــداد برامــج تعتمــد
وحقــوق اإلنســان التونســييتين وشــرعت اللجــان التــي ّ
المقاربــة المبنيــة علــى حقــوق اإلنســان وتضـ ّـم تركيــز نــوادي المواطنــة فــي دور الثقافــة وتعميمهــا وتكويــن
المدربيــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواطنــة وتنظيــم مهرجــان ثقافي لألحياء الشــعبية تــدور محاورهما
حــول قضايــا التنــوع وقبــول االختــاف ومحاربــة التطــرف العنيــف.

وزارة العالقات مع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان

وزارة الشؤون الثقافية

كمــا وقــع المعهــد فــي نفــس الســنة اتفاقية شــراكة مع الشــبكة العربية للمؤسســات الوطنية والمؤسســة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالبحريــن التــان ســينطلق تفعيلهمــا ببرامــج للتدريــب حــول حقــوق اإلنســان وإعداد
التقاريــر لفائــدة الممثليــن عــن المؤسســات الوطنيــة إلــى جانــب تشــريكهم فــي برامــح المعهــد التدريبيــة
مــن بينهــا دورة عنبتــاوي اإلقليميــة الســنوية.

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالبحرين

وقــد باشــر المعهــد فــي نقــس الســنة بتفعيــل اتفاقيــة الشــراكة التــي وقعهــا مــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
الفســاد وذلــك بتنفيــذ برنامــج متكامــل للتدريــب ولنشــر الوعــي بهــذه القضايــا عبــر فرعــه فــي الجنــوب
التونســي.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

شراكات نوعية جديدة مع القطاع الخاص:
مــن المهـ ّـم اإلشــارة إلــى أن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان يهتـ ّـم فــي إطــار رؤيتــه االســتراتيجية الجديــدة
بــإدراج القطــاع الخــاص فــي مجــال عملــه علــى اعتبــار أن مهــام نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتطويــر أدواتهــا
هــي مســؤولية مشــتركة ال بـ ّـد أن يتقاســمها كل المتدخليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن والقطــاع الخــاص.
وعلــى هــذا األســاس كان المعهــد ســباقا كعادتــه وبــادر بعقــد اتفاقيــات شــراكة مــع عــدد مــن المؤسســات
الخاصــة منهــا شــركة أي تــاك ومايكروســوفت .وتختــص األولــى فــي التكنولوجيــا الحديثــة والثانيــة فــي
البرمجيــة واإلعالميــة .وستســاعد الشــركتان المعهــد فــي إطــار هــذه الشــراكة علــى تطويــر إمكانياتــه فــي
مجــال اســتعمال التكنولوجيــا فــي برامــج التربيــة علــى حقــوق اإلنســان .ويعمــل المعهــد بــدوره علــى إدمــاج
المقاربــة الحقوقيــة فــي سياســات هــذه الشــركات وتكويــن موظفيهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان .كمــا
عقــد المعهــد اتفاقيــة شــراكة أخــرى مــع مديــر عــام شــركة بــي أم دبليــو فــي تونــس فــي إطــار جمعيــة
«أدوار» التــي أنشــأها صحبــة عــدد مــن الموســيقيين الشــباب بغــرض بعــث أكاديميــة للموســيقى فــي مقر
المعهــد «دار الســيدة» لفائــدة أطفــال األحيــاء الفقيــرة مــن أجــل تعليمهــم العــزف علــى آالت موســيقية
متنوعــة وتمكينهــم مــن خــال الفــن مــن مبــادئ وقيــم المواطنــة وحقــوق اإلنســان.

شركة أي تيك

شركة بي أم دبليو
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(مرفق قائمة في اتفاقيات الشراكة التي أبرمت خالل الفترة بين مارس  2016ومارس .)2017
وفــي الوقــت ذاتــه عمــل المعهــد علــى مواصلــة تطويــر الشــراكات القائمــة مــع المنظمــات المؤسســة لــه
والمنظمــات األمميــة الممثلــة فــي مجلــس إدارتــه لتنفيــذ برامــج متكاملــة ولبنــاء تجــارب ونمــاذج عمــل ذات
يوفــر لهــا االســتدامة والتمويــل.
أثــر علــى الواقــع وقابلــة للترويــج بشــكل ّ
 .2دعم القدرات الداخلية للمعهد:
عمــل المعهــد مــن خــال سلســلة مــن البرامــج المندمجــة والمتكاملــة علــى تعزيــز وتطويــر الهيــاكل الداخليــة
وتميزهــا واالســتجابة الفعالــة
للمعهــد وكفــاءات مــوارده البشــرية بهــدف المســاهمة فــي اســتدامة برامجــه
ّ
والمهنيــة لمتطلبــات تخطيــط وتنفيــذ وتمويــل وتقييــم ومتابعــة تلــك البرامــج التــي تســهم فــي تعزيــز
ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي المنطقــة العربيــة.

	.1.2الشؤون اإلدارية والمالية:
واصلــت إدارة المعهــد جهودهــا فــي تدبيــر التمويــل وتنويــع مصــادر الدعــم لتنفيــذ مجمــل البرامــج التــي
خطــط لتنفيذهــا خــال المـ ّـدة التــي يغطيهــا التقريــر وذلــك بفضــل اســتثمار مــا راكمــه موظفــو المعهــد مــن
ّ
خبــرة وتجربــة فــي مجــال إدارة البرامــج ومتابعتهــا مــع الجهــات الممولــة وترشــيد تســييرها المالــي حتــى
تســاهم فــي اســتدامتها وتغطيــة أجــور الموظفيــن والنفقــات التشــغيلية العامــة للمعهــد التــي تبقــى
دائمــا مــن األولويــات والمشــاغل الرئيســية لــإدارة.
وواصلــت إدارة المعهــد خــال هــذه الفتــرة االهتمــام بمزيــد تطويــر مجلــة اإلجــراءات اإلداريــة والماليــة داخــل
المعهــد محتكمــة لقواعــد الحوكمــة وذلــك بمرافقــة مــن مكتــب االستشــارات والتدقيــق المالــي الخارجــي
«ســينرجي أوديــت كونســاي» ،إلــى جانــب تكويــن القائمــات علــى قســم اإلداريــة والماليــة فــي مجــال
لفائدتهن في لبنان لعدد من المؤسســات المتخصصة
الشــؤون المالية واإلدارية عبر تنظيم زيارة دراســية
ّ
فــي المجــال والمنظمــات القريبــة مــن المعهــد فــي طــرق عملهــا للتعــرف علــى تجاربهــا الناجحــة وأدوات
عملهــا فــي اإلدارة الماليــة للمؤسســات .كمــا قامــت إدارة المعهــد بتحســين وتجديــد المعــدات المعلوماتيــة
والبرمجيــات التــي تســاعد تدريجيــا علــى وضــع منظومــة للمحاســبة وللمعامــات الماليــة واإلداريــة تتّ ســم
ودقــة وهــو
ّ
بأكثــر ســرعة
مــا يمكّــن علــى مــدى
قريــب ومتوســط مــن
مزيــد تحســين خدمــات
هــذا القســم وتســهيل
مهامــه أمــام تزايــد تعقيــد
اإلجــراءات والمعامــات
التــي يشــترطها الممولــون
واختالفهــا مــن ممــول إلى
مهمــة
آخــر .إضافــة إلــى
ّ
إدارة الجوانــب القانونيــة
اإلدارة
تعمــل
التــي
علــى متابعتهــا واتباعهــا
بشــكل دائــم حتــى تكــون
موائمــة للقوانيــن علــى
غــرار العقــود الشــغلية
والتغطيــة
واألداءات
االجتماعيــة للموظفيــن.
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كمــا عمــل المعهــد علــى البحــث عــن تمويــات لالنتهــاء مــن أشــغال المقــر الجديــد «دار الســيدة» وعلــى
تأثيثــه وتزويقــه واالنتقــال إليــه وتنفيــذ برامــج داخلــه وإعــداد مخطــط عمــل الســتغالل الفضــاء لكــي يصبــح
يــدر مــوارد ذاتيــة للمعهــد وذلــك عبــر إيجــار قاعاتــه وتقديــم خدمــات متنوعــة للمنظمــات
قــادرا علــى أن
ّ
كل ذلــك جهــودا كبيــرة للقيــام بتلــك المهــام اليوميــة مــع الحــرص فــي الوقــت
المؤجــرة لهــذا الفضــاء .تطلــب ّ
ِّ
نفســه علــى اإليفــاء بالتزامــات المعهــد مــع المموليــن بحســب العقــود واالتفاقــات التــي أبرمــت معهــم
وفعــال.
ـي
ّ
تعهــد بتنفيذهــا بشــكل نوعـ ّ
وتنفيــذ البرامــج التــي ّ
	.2.2استعمال تكنولوجيا االتصال الحديثة:
عملــت إدارة المعهــد ،خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر ،علــى بنــاء قــدرات الموظفيــن التابعيــن لقســم
اإلعــام فــي مجــال اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة لالتصــال.
وتماشــيا مــع مراجعــة وتطويــر اســتراتيجية التواصــل والتوعيــة التــي شــرع المعهــد فــي تنفيذهــا ،شــارك
ثالثــة مــن موظفــي قســم االتصــال واإلعــام فــي برنامــج تدريبــي نظــري وعملــي مكثــف مــع مؤسســة
متخصصــة «أكاديميــا ســوبيريور دي أرتيــس» حــول اســتعمال التقنيــات واألدوات الســمعية البصريــة.
وتواصــل برنامــج التدريــب مــن  17مايــو إلــى نهايــة أغســطس .2016
كمــا بــادر المعهــد بتدريــب العامليــن فــي قســم اإلعــام وكذلــك مديــري/ات ومنســقي البرامــج ومديــري
الفــروع اإلقليميــة والمحليــة للمعهــد فــي مجــال «اســتعمال تقنيــات ومنهجيــات التســويق المبتكــرة لبرامــج
حقــوق اإلنســان ونشــر ثقافتهــا» وكان ذلــك فــي إطــار برنامــج تدريبــي نظمــه المعهــد أيــام  26و 27و28
يســره وأشــرف علــى تنفيــذه خبيــر مختــص فــي مجــال التســويق.
جانفــي ّ 2017

ويهــدف المعهــد مــن خــال دعمــه لقــدرات الموظفيــن فــي مجــال االتصــال إلــى تأهيلهــم مــن أجــل متابعــة
ومواكبــة الخطــة االتصاليــة والرقميــة مــن أجــل نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتعريــف ببرامــج المعهــد
فــي المجــال التــي وضعهــا المعهــد وشــرع فــي تنفيذهــا تدريجيــا خــال ســنة ( 2016تحســين الموقــع
اإللكترونــي ،توســيع مجــاالت اســتعمال منصــات التدريــب عــن بعــد ،اإلدارة التفاعليــة لصفحــات التواصــل
االجتماعــي ومتابعــة النشــرات اإللكترونيــة اإلخباريــة ،إدارة وتفعيــل التلفــزة والراديــو علــى الــواب  ...الــخ)،
إضافــة إلــى إحيــاء األدوات التــي أثبتــت فعاليتهــا مثــل المجلــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وإلــى تطبيــق
اســتراتيجيات التواصــل المبتكــرة التــي تدعــم تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن خــال االنتاجــات الســمعية
البصريــة.
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	.3.2التخطيط والبرمجة والتقييم:

		

 .1.3.2التخطيط والبرمجة االستراتيجية:

ســعى المعهــد ،تزامنــا مــع اإلعــداد لخطتــه االســتراتيجية الجديــدة  2021-2017وحرصـ ًـا منــه علــى حســن
تطبيــق هــذه الخطــة وضمــان نجاعتهــا ،إلــى تطويــر قــدرات موظفــي المعهــد وكــوادره العامليــن فــي المقــر
الرئيســي ومكاتبــه فــي تونــس وفــي مكاتبــه اإلقليميــة فــي لبنــان ومصــر والمغــرب ،فــي مجــال التخطيــط
والتفكيــر اإلســتراتيجي والبرمجــة.
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ويعــود هــذا الســعي إلــى وعــي المعهــد بــأن التخطيــط والبرمجــة اإلســتراتيجيين همــا عمليتــان ذهنيتــان
منظمتــان تعتمــدان علــى المعرفــة الممنهجــة والخبــرة وتهدفــان الــى االتفــاق علــى رؤيــة وأهــداف المنظمة
وكيفيــة تحقيقهــا ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التغيــرات فــي المحيــط الوطنــي واإلقليمــي والدولــي لتحديــد
االحتياجــات وانتقــاء األولويــات للعمــل عليهــا بواقعيــة وفاعليــة .وبمــا أن مســار التخطيــط اإلســتراتيجي هــو
مناســبة لبنــاء الشــعور باالنتمــاء إلــى المؤسســة ولتوحيــد فريــق العمــل حــول رؤيــة مشــتركة لذلــك وجــب
كل المعنييــن باإلســتراتيجيات والبرمجــة والتنفيــذ.
أن يشــارك فــي هــذا المســار ّ
تــم تنظيــم ورشــة تدريبيــة لفائــدة فريــق عمــل المعهــد حــول التخطيــط والتفكيــر
وفــي هــذا الســياق ّ
اإلســتراتيجي والبرمجــة يومــي  7و 8نوفمبــر  2016بتونــس العاصمــة .وكان الهــدف مــن هــذه الورشــة
التدريبيــة بنــاء وعــي مشــترك لفريــق العمــل حــول رؤيــة المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وأهدافــه
للســنوات األربعــة القادمــة وتنميــة معارفــه ومهاراتــه الخاصــة بالتفكيــر والتخطيــط والبرمجــة االســتراتيجية
بمــا يتــاءم مــع هــذه الرؤيــة ومــا يفيــد تحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية الجديــدة للمعهــد.

ومثلــت مخرجــات الورشــة التــي شــارك فيهــا بشــكل كبيــر كامــل فريــق العمــل بالمعهــد ،إحــدى المراجــع
األساســية التــي اعتمدتهــا إدارة المعهــد فيمــا بعــد إلعــداد الوثيقــة األوليــة للخطــة االســتراتيجية الجديــدة
.2021-2017

		

 .2.3.2تقييم البرامج واألداء:

ـل برامجــه ،ســواء بشــكل قبلــي عنــد تحديــد االحتياجــات الخاصــة
عمــل المعهــد منــد تأسيســه علــى تقييــم جـ ّ
بالبرنامــج أو فــي نهايــة برامجــه لمالحظــة مــدى التغييــر الحاصــل لــدى الفئــات المســتفيدة .وقد قــام المعهد
خــال  28مــن النشــاط بالعديــد مــن التقييمــات الخارجيــة لبرامجــه بــإرادة ذاتيــة منــه أو بطلــب مــن شــركاءه
أو مــن المموليــن وهــو مــا ســاعده علــى تطويــر تلــك البرامــج حتــى تحقــق النتائــج المرجـ ّـوة منهــا .إضافــة
إلــى ذلــك كان المعهــد قــد طــرح قضايــا التقييــم وقيــاس األثــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان والتربيــة عليهــا
منــذ ســنوات .حيــث بــادر منــذ ســنة  2002بعقــد سلســلة مــن النــدوات الفكريــة الدوليــة ومنهــا نــدوة دوليــة
حــول «وســائل ومؤشــرات قيــاس أثــر التدريــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان» انعقــدت ســنة  2004وحضرهــا
خبــراء مــن مختلــف القــارات وكان مــن أهــم مخرجــات النــدوة إصــدار يعــرض مختلــف التوجهــات والمنهجيــات
المســتعملة والتجــارب الناجحــة ويدقــق فــي أدوات وآليــات التقييــم وقيــاس األثــر المالئمــة فــي مجــال
التدريــب والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان.
توســع برامــج المعهــد وتنــوع الفئــات
عمــل المعهــد خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،فــي ضــوء
ّ
تغيــر الســياق الوطنــي واإلقليمــي
المســتفيدة مــن خدماتــه ،وامتــداد شــبكة عالقاتــه وشــركاءه إضافــة إلــى ّ
والدولــي ،وانســجاما مــع إرادة الفعاليــة والجــودة واالســتمرارية التــي يســعي المعهــد العربــي لحقــوق
االنســان إلــى تحقيقهــا ومزيــد تطويرهــا ،إلــى تثبيــت منظومــة دائمــة للتقييــم داخــل المعهــد تغطــي كافــة
مجــاالت عملــه وبرامجهــه بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتوجــه عــن قــرب للفئــات الهشــة والمهمشــة والتــي
أتاحتهــا فرصــة انتقــال المعهــد إلــى مقــره الجديــد «دار الســيدة» .كمــا شــرع المعهــد فــي وضــع آليــات
علميــة ومســتدامة داخليــة تهــدف إلــى تقييــم مســتوى أداء الموظفيــن والمتعاقديــن مــع المعهــد لكــي
والتميــز لتشــجيعه وتحفيــزه .كمــا تٌ م ّكــن تلــك اآلليــات إدارة
تكــون إحــدى أدوات تحديــد النقائــص لمعالجتهــا
ّ
المعهــد مــن وضــع خطــة دقيقــة لدعــم قــدرات الموظفيــن حســب احتياجاتهــم الفعليــة بارتباطهــا بالمهــام
الموكولــة إليهــم.
وفــي نفــس مســار الجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال ،ســعى المعهــد إلــى تطويــر قــدرات موظفيــه فــي
مجــال تقييــم البرامــج ومتابعتهــا ووضــع المؤشــرات لقيــاس أثرهــا وكان ذلــك فــي إطــار برنامــج تدريبــي
ـكل الموظفيــن فيــه مــن  13إلــى  15ديســمبر  2016بهــدف ضبــط آليــات المتابعــة
نظمتــه إدارة المعهــد لـ ّ
والتقييــم وقيــاس األثــر وأدواتهــا بشــكل تشــاركي مــن أجــل ضمــان جــودة ونجاعــة واســتمرارية خطــة
المعهــد االســتراتيجية الجديــدة وبرامجهــا .ومــن مخرجــات هــذه الورشــة إنتــاج وثيقــة علميــة وعمليــة تمنهــج
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وتحـ ّـدد آليــات تقييــم برامــج المعهــد وأدوات متابعتهــا وقيــاس أثرهــا وآليــات وأدوات تقييــم أداء الموظفيــن
بالمعهــد يمكــن االســتفادة منهــا داخليــا فــي إطــار الخطــة الجديــدة للمعهــد .2021-2017

 .3مسار إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للمعهد العربي لحقوق اإلنسان 2021-2017
شــرع المعهــد منــذ بدايــة ســنة  2016فــي التفكيــر فــي مالمــح خطتــه االســتراتيجية الجديــدة 2021-2017
انطالقــا مــن الــدروس المســتفادة مــن تقييمــه للخطــة االســتراتيجية الســابقة  2017-2014وبالنظــر إلــى
التغيــرات والفــرص والتحديــات الجديــدة فــي مســتوى البيئــة المحليــة واإلقليميــة
قدراتــه الداخليــة وإلــى
ّ
والدوليــة التــي يعمــل فــي إطارهــا.
وعينــت إدارة المعهــد خبيــرا مستشــارا للمســاعدة فــي صياغــة وثيقــة الخطــة وتطويرهــا تدريجيــا فــي ضــوء
ّ
النقاشــات والتوصيــات التــي قدمهــا رئيــس المعهــد ومديرتــه وكــوادره وتلــك التــي اقترحهــا أعضــاء الهيئــة
العلميــة والمؤسســات الشــريكة للمعهــد والخبــراء اإلقليمييــن والدولييــن الذيــن استشــارهم المعهــد حــول
مسـ ّـودة الخطــة االســتراتيجية الجديــدة.
كمــا حــرص المعهــد علــى أن يكــون مســار اإلعــداد للوثيقــة األولــى للخطــة االســتراتيجية الجديــدة مســارا
تشــاركيا.
مشاركة موظفي المعهد في مسار اإلعداد للخطة:
األوليــة للخطــة الجديــدة فــي إطــار االجتماعــات الدوريــة
بــدأ تقييــم الخطــة الســابقة والتفكيــر فــي المالمــح
ّ
للفريــق االســتراتيجي بالمعهــد (اجتمــاع نصــف شــهري) والــذي يضـ ّـم رئيــس المعهــد ومديرتــه التنفيذيــة
ومديــري/ات البرامــج .وكان إشــراك مديــري الفــروع المحليــة واإلقليميــة فــي التفكيــر يتـ ّـم عبــر التكنولوجيــا
الحديثــة للتواصــل أو عبــر اللقــاء المباشــر بهــم/ن عنــد حضورهــم/ن فــي األنشــطة المتنوعــة التــي ينظمهــا
المعهــد فــي تونــس أو خارجهــا .كمــا تـ ّـم إشــراكهم فــي تطويــر المسـ ّـودة األولــى للخطــة مــن خــال اعتمــاد
مخرجــات الورشــة ،التــي نظمهــا المعهــد لفائــدة موظفيــه فــي مجــال التخطيــط والبرمجــة ،كإحــدى المراجــع
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التــي اعتمــدت لصياغــة المســودة.
مشاركة الهيئة العلمية في مسار اإلعداد للخطة:
كانــت اجتماعــات الهيئــة العلميــة التــي نظمهــا المعهــد علــى مســتوى وطنــي وإقليمــي خــال ســنة 2016
مســودة وثيقــة الخطــة ومناقشــتها وتطويرهــا .كمــا ســاعدت توصيــات أعضــاء
و 2017فرصــا لعــرض
ّ
الهيئــة فــي اجتماعــات الهيئــة الثالثــة ( 6فيفــري  2016و 20مــارس  2016و 5أكتوبــر  )2016علــى تركيــز
حجــم الوثيقــة وتحســين شــكلها ومنهجيتهــا وتحديــد إطارهــا وأهدافهــا وتوجهاتهــا االســتراتيجية ونتائجهــا
دقــة.
المنتظــرة بأكثــر ّ
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مساهمة شركاء المعهد في مسار اإلعداد للخطة:
نظــرا إليمانــه بأهميــة التنســيق والتشــاور والعمــل المشــترك مــع الشــركاء ،حــرص المعهــد علــى استشــارة
عــدد مــن المؤسســات الشــريكة لــه والخبــراء والخبيــرات مــن مختلــف االختصاصــات ومــن بلــدان مختلفــة
الذيــن لهــم درايــة بعمــل المعهــد ومهامــه وشــاركوا فــي عــدد مــن برامجــه ،لالســتفادة مــن خبراتهــم
ومقترحاتهــم مــن أجــل تطويــر الوثيقــة األوليــة للخطــة االســتراتيجية الجديــدة .وكان ذلــك فــي العديــد
مــن المناســبات وباعتمــاد أشــكال تواصــل متنوعــة منهــا إرســال الوثيقــة عبــر االنترنــت ولقــاءات الســكايب
واالجتمــاع المباشــر مــع المستشــارين فــي لقــاءات فرديــة أو جماعيــة بمناســبة حضورهــم فــي النــدوات
والــدورات التدريبيــة اإلقليميــة والدوليــة التــي نظمهــا المعهــد خــال ســنة  2016و.2017
ومــن المبرمــج كمحطــة رئيســية فــي مســار صياغــة الوثيقــة ،أن يتـ ّـم عــرض مالمــح الخطــة االســتراتيجية فــي
صياغتهــا األخيــرة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــا الــدوري المبرمــج انعقــاده يــوم  28أفريــل 2017
واالســتفادة مــن مقترحاتهــم وتوصياتهــم للبــدء فــي المرحلــة الثانيــة مــن مســار إعــداد الوثيقــة والمتمثــل
فــي الصياغــة التفصيليــة لبرنامــج العمــل والميزانيــة التقديريــة ومخطــط التقييــم والمتابعــة.
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ســعى المعهــد فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر إلــى ضمــان اســتدامة المعهــد وبرامجــه في مجــال التربية
علــى حقــوق اإلنســان وتعزيــز مكانتــه كبيــت خبــرة فــي المجــال فــي المنطقــة العربيــة وذلــك مــن خــال
تنظيــم الورشــات والنــدوات الفكريــة المتخصصــة والتدريــب وإنتــاج أدوات ومنهجيــات العمــل واســتثمار
الممارســات الجيــدة فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان مــن خــال بنــاء النمــاذج وتوثيــق الــدروس
المســتفادة واعتمــاد اســتراتيجيات مبتكــرة لتعليــم حقــوق اإلنســان والتربيــة عليهــا واســتخدام التكنولوجيــا
الحديثــة .وتزامنــا مــع ذلــك التــزم المعهــد بمراجعــة وتطويــر إجــراءات عملــه ودعــم القــدرات البشــرية داخلــه،
فعالــة لالتصــال وآليــات مســتمرة للتقييــم والبرمجــة االســتراتيجية وآليــات للتصــرف فــي
ووضــع أدوات ّ
المــوارد ولتســهيل تدبيرهــا واســتدامتها.
انتهى
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