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�م ق� ّد�م�
ة

ســت األفــراد والمجتمعــات فــي
إنّ أزمــة انتشــار وبــاء كوفيــد  19 -ومــا خلقــه مــن اضطرابــات هائلــة م ّ
جميــع البلــدان يمثّــل مرحلــة فارقــة فــي تاريــخ اإلنســانية .فلقــد ه ـدّد هــذا الوض ـ ُع أســس الحــق فــي الحيــاة
وتسـبّب فــي حالــة مــن الهلــع وعــدم اليقيــن .بــل ســاهم أيضــا فــي اتّســاع وانتشــار مظاهــر الالمســاواة والعزلــة
بيــن الــدول وداخــل الــدول نفســها وبيــن األفــراد والمجموعــات وخصوصــا الفئــات الضعيفــة منهــا والتــي ازدادت
أوضاعهــا فقــرا وتهميشــا وبقيــت معزولــة وغيــر قــادرة علــى الوصــول إلــى المــوارد والخدمــات األساســية بمــا
ع ّمــق مظاهــر التمييــز واإلقصــاء تجاههــا.
ســتِ ْثنَائِيَّةً أثّــرت وتؤثــر فِــي حيــاة
ص ّحيّــةُ قَــ ْد أَ ْنشَــأَتْ ظُ ُروفًــا ا ْ
ســاةَ الّتــي َخلَّفَتهــا األَز َمــةُ ال ّ
إِنَّ ال َمأْ َ
ســبَّبَت فِــي اختــاالت هَائِلَــ ٍة ِمــنْ َم ْنظُــو ٍر
ت ِمــنْ البَشَــ ِر علــى األمــد القريــب والمتو ّ
ســط والبعيــد َوتَ َ
ال ِم ْليَــا َرا ِ
ت
َــاج أيضــا إِلَــى إِعَــا َد ِة التَّ ْف ِكيــ ِر فِــي ال ِّ
ــي َوثقافــي .وهكــذا فإنّنــا نَ ْحت ُ
سيَا َ
سياســي وا ْقتِصــا ِد ٍّ
ســا ِ
ي واجتِما ِع ٍّ
ســا َوا ِة
اال ْجتِ َما ِعيَّ ـ ِة ،بِ َمــا فِــي َذلِ ـ َك التَّ ْعلِي ـ ُم،
والصحــة َوإلــى ُم َعالَ َج ـ ِة ال َم َ
ّ
شــا ِك ِل ال َعالِقَ ـ ِة ال ُمتَ َمثِّلَ ـ ِة فِــي َع ـد َِم ال ُم َ
ِ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ضـ ًـا َعــنْ
ـل ِح َمايَـ ِة اإلنســان وتعزيــز صمــوده ،ف ْ
ال َه ْي َكلِيَّـ ِة َوالفقـ ِر َواال ْ
سـتِ ْب َعا ِد .فالفـ َر ُ
ص مف َ
توحـة أ َما َمنــا ِمــنْ أ ْجـ ِ
اطبَـةً.
ـح ا ْلبَ َ
َو ْ
ـع ال َم ْع ِرفَـ ِة َوالتَّ َعلُّـ ِـم ومقاربــات حقــوق اإلنســان باعتبارهــا بَدَائِـ َل حقيقيــة لخدمــة َ
شـ ِريَّة قَ ِ
صالِـ ِ
ضـ ِ
وأثبتــت األزمــة فــي ذات الوقــت هشاشــة عالمنــا كمــا ع ّمقــت األســئلة المطروحــة مــن قبيــل الســؤال عــن وجــود
اإلنســان ،وقضايــا الحــروب والنزاعــات ،وتدميــر البيئــة ،وقضايــا التفقيــر والوصــول إلــى المــوارد ،واإلقصــاء
والتهميــش والالعدالــة ،والتخلــي عــن المرفــق العــام ،وهــو مــا جعــل المعهــد يســعى إلــى التأســيس لفكــرة
مفادهــا أن مواجهــة األزمــة بنجــاح والصمــود أمــام األزمــة الحاليــة وغيرهــا مــن األزمــات يتطلّــب إعــادة بنــاء
منظومــة قيميــة ورؤيــة جديــدة للحيــاة واإلنســان تقــوم علــى مجموعــة مبــادئ منهــا مــا يلــي:
 .1انضبــاط المســؤولية التــام الــذي يجمــع كل مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي واإلعالم والقطــاع الخاص
والمواطنيــن والمواطنــات مــن أجــل تعبئــة جميــع المــوارد وبنــاء الرؤيــة المشــتركة.
 .2احتــرام مبــادئ دولــة القانــون وتطبيقهــا علــى الجميــع والمحاســبة علــى كل مظاهــر التســيب والفوضــى
واالنفــات فــي التعامــل مــع خطــر الوبــاء.
 .3اعتبــار حمايــة اآلخريــن مــن صميــم حمايــة النفــس وتجنــب مظاهــر العنــف وانتهــاك معنويــات المصابيــن
وتحقيرهــم.
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 .4إعــاء قيمــة التضامــن فــي جميــع مســتويات العالقــات االجتماعيــة ونبــذ مظاهــر األنانيــة وبنــاء الثقــة بيــن
الدولــة والمجتمــع.
 .5ضمان حق التعليم.
 .6ضمــان الحــق فــي الحمايــة والصحــة والمعلومــة للجميــع بــدون تمييــز مــع إيــاء عنايــة خاصــة للفئــات
المه ّمشــة والضعيفــة مثــل المســنين وذوي اإلعاقــة والالجئيــن وســكان المناطــق النائيــة.
 .7حماية العمال والعامالت والمؤسسات االقتصادية من آثار وباء كورونا.
إن التجربــة القاســية التــي مـ ّرت بهــا اإلنســانية تدفعنــا أكثــر فأكثــر إلــى البحــث في طــرق اســتدامة الحياة
وإبــداع أدوات عمــل جديــدة للصمــود وخلــق التغييــر .وقــد انطلــق المعهــد بالفعــل فــي بنــاء خطتــه االســتراتيجية
الجديــدة للفتــرة  2025 – 2021وتعميــق توجهاتــه بنــاء علــى تجربتــه فــي التفكيــر فــي الفتــرات االنتقاليــة التــي
يمــر بهــا العالــم ومنطقتنــا واستشــرافه الــذي تترجمــه خططــه اإلســتراتيجية المتعاقبــة وســيمارس دوره كأحــد
صــص حــول مســتقبل حقــوق اإلنســان أثنــاء
األطــراف األساســية التــي تســاعد علــى فتــح نقــاش جماعــي ومتخ ّ
األزمــات وبعدهــا .فلــن يكــون دور منظمــات المجتمــع المدنــي متعلّقــا بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتوثيــق
االنتهــاكات وقيــادة الحمــات المواطنيــة فقــط بــل ســيكون دورهــا مرتبطــا بطــرح الســؤال حــول وجــود اإلنســان
وأســئلة مصيــره والتأثيــر فــي السياســات العامــة مــن أجــل دعــم اســتدامة الحيــاة مــن خــال العمــل علــى:
 .1تجميع المقترحات اإلنسانية والرؤى في مركز موارد وإتاحة هذه األفكار على نطاق واسع.
 .2تطويــر قــدرات النــاس علــى تحويــل المقترحــات إلــى سياســات خاصــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
 .3القيام بحمالت مدنية كبرى لتحويل هذه السياسات إلى قرارات وبرامج وميزانيات.
 .4تطوير خطاب حقوقي ومهارات لكيفية مواجهة األزمات وضمان بقاء اإلنسان.
 .5بناء شبكات واسعة للتضامن اإلنساني.
 .6إنتــاج المعرفــة باســتدامة الحيــاة وإتاحتهــا علــى نطــاق واســع وضمــان الوصــول إليهــا عــن طريــق البحــث
العلمــي والتكنولوجيــا الحديثــة ووســائل االتصــال واإلعــام.
والصحــة والسياســات االجتماعيــة تحتــوي علــى معــارف ومهــارات
 .7تقديــم أفــكار إلصــاح قطاعــات التعليــم
ّ
حــول ضمــان اســتدامة الحيــاة.
 .8إنتــاج المعرفــة ونشــرها والتدريــب فــي مجــال مهــارة التعامــل مــع األنمــاط المختلفــة للمنــاخ فــي التخطيــط
للمســتقبل.
 .9تطوير البنية اللوجستية والعلمية لمساقات التدريب عن بعد.
 .10المشــاركة فــي إرســاء فتــرة مــن التعافــي االقتصــادي "الصديــق لحقــوق اإلنســان" بعــد انتهــاء المرحلــة
الحــادة مــن الوبــاء.
 .11تعزيــز روح المســؤولية والتضامــن والحفــاظ عليهــا مــا بعــد األزمــة والبحــث فــي اســتدامة المبــادرات
التضامنيــة التــي يقودهــا الشــباب وتحويلهــا إلــى أســس عمــل مدنــي متواصــل.
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ّ
الملخص التنفيذي
واصــل المعهــد خــال ســنة  2020جهــوده لتحقيــق األهــداف والنتائــج المحــددة فــي إطــاره اإلســتراتيجي
للفتــرة  .2021-2017ومــع بــدء إعــان انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد باعتبــاره أزمــة صحيّــة طارئــة
اختلــف الوضــع علــى جميــع األصعــدة ،وهــو مــا ســاهم فــي تغييــر إســتراتيجيات الحكومــات والمؤسســات
الدوليــة واإلقليميــة وخطــط عملهــا علــى ح ـ ٍّد ســواء .وأثــرت الجائحــة فــي عمــل منظمــات ال ُمجتمــع المدنــي
تمامــا مثــل غيرهــا مــن الفاعليــن خصوصــا مــع إلغــاء الــدول لجميــع الفعاليــات الثقافيــة والنَّــدوات والمعــارض
وغيرهــا.
وأمــام هــذه التحديــات المفاجئــة بــادرت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة بتحديــد األولويات
ومجــاالت ّ
تدخلهــا ُمعتمديــن فــي ذلــك علــى تجــارب البلــدان التــي ســبق أن واجهــت األزمــة الصحيّــة ،مــن أجــل
أن تســاهم فــي التخطيــط لإلجــراءات ودعــم ُّ
تدخــات الحكومــات لتكــون ف َّعالــة فــي تطويــق األزمــة.
لقــد حــاول المعهــد التأقلــم مــع متطلّبــات الوضــع الجديــد وبــادر منــذ الموجــة األولــى النتشــار وبــاء
ضروريــة ل ُمجابهــة
الجهــود وتوفيــر اإلمكانــات الماليّــة واللوجســتيّة ال ّ
كوفيــد -19بالمنــاداة ب ُوجــوب تضافــر ُ
خطــر هــذه األزمــة العالميــة ،كمــا واصــل عملــه مــن أجــل تدبيــر التمويــل وتطويــر قدراتــه علــى التمويــل الذاتــي
حتّــى يضمــن اســتدامة برامجــه .وطـ ّور المعهــد مــن أجــل ذلــك مشــاريعه المبرمجــة لســنة  2020وص ّمــم عــددا
مــن البرامــج التــي تتعاطــى مــع ســياق األزمــة الصحيــة مــن خــال اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة وتطويــر
أدوات التواصــل الســمعية والبصريــة والمكتوبــة التــي تتوجــه إلــى الشــركاء والمانحيــن وأصحــاب المصلحــة.

ور ّكز المعهد في التعاطي مع األزمة الصحية منذ بدايتها على خيارات إستراتيجية محدّدة
وأولويات مرتبطة بدور منظمات المجتمع المدني في ظل أزمة كورونا:
 .1التضامن هو سبيل اإلنسانية للنّجاة
قــاد المعهــد عــددا مــن اللقــاءات التنســيقية مــع مختلــف األطــراف الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدني
مــن أجــل فتــح أبــواب التّضامــن والتــآزر الــذي تد َع ُمــه ُمنظمــات المجتمــع المدنــي و ُمكوناتــه وق ـدّم مقترحــات
شــة والمســتضعفة فــي إســتراتيجيات الحكومــات لالســتجابة لتحديــات الجائحــة
بنّــاءة مــن أجــل إدراج الفئــات اله ّ
والوقايــة والتعافــي مــن آثارهــا خصوصــا فئــات الالجئيــن والمهاجريــن وذوي اإلعاقــة.
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• القيــام بالــدور التوعــوي والتثقيفــي مــن خــال تخصيــص حصــص إذاعيــة واعتمــاد المنصــات اإللكترونيــة
للمعهــد فــي التوعيــة بضــرورة االلتــزام بقواعــد الصحــة األساســية وطــرق الوقايــة والتوجيــه للمستشــفيات
فــي الحــاالت الحرجــة لفائــدة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن فــي تونــس باإلضافــة إلى نقاشــات عن
بعــد مــع الصحفييــن حــول التعاطــي اإلعالمــي مــع قضايــا حقــوق اإلنســان وقضايــا الالجئيــن والمهاجريــن
فــي زمــن األزمــات.
• كمــا كان للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان عمــل ميدانــي يقــوم علــى حشــد المــوارد لحمــات التضامــن
التــي أطلقهــا طيلــة ســنة  2020مــن قبيــل الحملــة الوطنيــة للتضامــن مــع كبــار الســن وحملــة التضامــن
مــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن وحملــة حــول الحــق فــي التعليــم لألطفــال فــي ســياق جائحــة
كورونــا باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي حمــات وطنيــة وإقليميــة حــول قضايــا حقــوق اإلنســان فــي ســياق
أزمــة كوفيــد.-19
• وتمثّــل الــدور الداعــم الــذي أدّاه المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان طيلــة فتــرة الوبــاء فــي تقديــم الدعــم
المعرفــي والتقنــي الــازم للمؤسســات الحكوميــة فــي إطــار مواجهــة تبعــات األزمــة وذلــك بمتابعــة تطــورات
األزمــة واالســتراتيجيات الحكوميــة إلدارتهــا حيــث قــام المعهــد بتقديــم استشــارات لعــدد مــن المؤسســات
الحكوميــة كمــا ّ
تدخــل لــدى الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية مــن أجــل ضمــان حمايــة وأمــان
المعلومــات الشــخصية لالجئيــن والمهاجريــن فــي إطــار منظومــات الدعــم التــي تقــدّم لهــم فــي ســياق
مواجهــة أزمــة كورونــا.
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 .2نبدّل الخطّة ولكن ال نغيّر الطريق...
حــاول المعهــد المحافظــة علــى أجــزاء هامــة مــن برامجــه تعديــ َل أجنــدات عمــل هــذه البرامــج
وموا َءمتهــا مــع التحديــات الجديــدة التــي فرضتهــا األزمــة الصحيــة مــن قبيــل حظــر الســفر ومنــع اللقــاءات
العلميــة الحضوريــة ،وعمــل أيضــا علــى تطويــر األدوات المســتخدمة فــي تنفيــذ البرامــج مــن قبيــل إنشــاء
صصــة ومع ّمقــة وتفاعليّــة
منصــات تعلّميــة عــن بعــد وتطويرهــا حتّــى تســتوعب دورات ولقــاءات تعلّميــة متخ ّ
بعــد تطويــر البنيــة التحتيــة لخدمــات األنترنــت فــي مقــر المعهــد.
واصــل المعهــد العمــل خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر علــى تطويــر منهجيــات وأدوات فــي مجــال
التوعيــة بحقــوق اإلنســان والتربيــة علــى المواطنــة .ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهدف أطلق مــع شــركائه الوطنيين
واإلقليمييــن والدولييــن العديــد مــن برامــج التدريــب عــن بعــد وبرامــج المرافقــة والتمكيــن .كمــا وضــع أدوات
تعليميــة موجهــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة فــي مجــاالت متنوعــة منهــا الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمواطنــة وتعليــم حقــوق اإلنســان ومهــارات الحيــاة والحقــوق الجنســية
واإلنجابيــة وقضايــا الالجئيــن والمهاجريــن ..وذلــك مــن أجــل تمكيــن مجموعــات مــن قــادة جــدد ومدافعيــن
ومدافعــات عــن حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة لهــم القــدرة علــى معالجــة تبعــات األزمــة الصحيّــة
وآثارهــا علــى منظومــات حقــوق اإلنســان فــي الــدول العربيــة والتأثيــر فــي السياســات وخطــط االســتجابة
لتحديــات األزمــة الصحيّــة لتكــون منســجمة مــع معاييــر حقــوق اإلنســان وتشــجيع المبــادرات القائمــة علــى
اعتمــاد التكنولوجيــا ووســائل التواصــل والتعلّــم عــن بعــد فــي برامــج عملهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ســعى المعهــد إلــى إطــاق مبــادرات والمشــاركة فيهــا بهــدف بنــاء مســاحات للتفكيــر
والحــوار وتبــادل الخبــرات وإنتــاج المعرفــة للمســاهمة فــي حركــة التفكيــر العالمية حــول أثر الجوائــح واألزمات
الصحيّــة علــى منظومــات الصحــة والتعليــم وتبعاتهــا علــى االقتصــاد والوضــع االجتماعــي والمشــاركة مــع
المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومختلــف الفاعليــن فــي تنظيــم ضــرب
صديــق لحقــوق اإلنســان وضمــان كرامتــه فــي أيّــة اســتجابة لتحديــات األزمــة الصحيــة.
مــن التّعافــي ال ّ
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ومــن بيــن مســاهمات المعهــد نذ ُك ـ ُر القيــا َم بعــدد مــن حمــات المناصــرة واقتــراح مشــاريع القوانيــن
وتقديــم المســاعدة الفنيــة للمؤسســات الحكوميــة فــي قضايــا مثــل اللجــوء والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة والمهــارات الحياتيــة وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام ومدونــة التعامــل األخالقــي فــي
المجــال السياســي وعهــد دولــة القانــون .كمــا واصــل المعهــد التزامــه وجهــوده ليكــون عضــوا فعــاال ومنتجــا
صلــب لجنــة قيــادة إصــاح المنظومــة التعليميــة فــي تونــس وهــو ما أتــاح لــه الفرصة ليكون شــريكا اســتراتيجيا
ُ
لليونيســيف فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل مرافقــة مبــادرات إصــاح التعليــم مــن خــال تنفيــذ المهــارات
الحياتيــة والتربيــة علــى المواطنــة فــي المســتويات الرســمية وغيــر الرســمية بــدءا بليبيــا .كمــا مكنــت مختلــف
مبــادرات المعهــد فــي مجــال التربيــة والتعليــم مــن أن يتـ ّم اختيــار رئيــس المعهــد بصفتــه الشــخصية عضــوا فــي
اللجنــة الدوليــة رفيعــة المســتوى التــي بــادرت بإنشــائها منظمــة اليونســكو حــول "مســتقبل التعليــم".
إضافــة إلــى ذلــك قــام المعهــد خــال ســنة  2020بإنجــاز برنامجــه إلنشــاء ســتوديو "إذاعــة الســيدة"
فــي مقــره "دار الســيدة" لتكــون أول إذاعــة متخصصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة
وتســاهم فــي مراحلهــا األولــى فــي لعــب دورهــا فــي التوعيــة الصحيّــة ونشــر التدابيــر الوقائيــة مــع التركيــز
علــى فئــات ذوي اإلعاقــة والالجئيــن والمهاجريــن.
وأخيــرا واصــل المعهــد حرصــه علــى تقديــم اإلضافــة النوعيــة فــي كامــل تدخالتــه ومبادراتــه مــن
ناحيــة المضاميــن والمنهجيــات والتنــوع وبنــاء النمــاذج وإتاحــة فــرص الحــوار والتبــادل والتوثيــق واســتعمال
التكنولوجيــا فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وطنيــا وإقليميــا ودوليــا وتقريبهــا إلــى الفئــات األكثــر
هشاشــة وتهميشــا.
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المشاريع والبرامج
 )1الدورة التدريبية اإلقليمية السنوية في مجال حقوق اإلنسان «عنبتاوي »30
تحت عنوان “حقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة :الحق في الصحة
أُنموذجا”

دورة "عنبتــاوي" هــي دورة تدريبيــة عربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان تنظــم ســنويا منــذ عــام 1990
فــي الجمهوريــة التونســية ولكــن خــال العــام  2020وبســبب جائحــة كورونــا تــم تنظيمهــا عــن بعــد بمرحلتيهــا.
وتدخــل هــذه الــدورة فــي إطــار أنشــطة التدريــب والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان التــي ينظمهــا المعهــد العربــي
لحقــوق اإلنســان والتــي يســعى مــن خاللهــا إلــى دعــم قــدرات الفاعليــن والفاعــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان
فــي البلــدان العربيــة.
نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بالشــراكة مــع شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
 ANNDوبدعــم مــن مؤسســة كونــراد أدينــاور والجمعيــة التونســية للصحــة اإلنجابيــة وصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان مكتــب تونــس ،الــدورة التدريبيــة اإلقليميــة التــي ينظمهــا المعهــد ســنويا ً فــي مجــال حقــوق
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اإلنســان "عنبتــاوي  " 30وعنوانهــا " :حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة المســتدامة :الحــق فــي الصحــة
أُنموذجــا" وقــد نُظمــت عــن بعــد فــي مرحلتيهــا األولــى والثانيــة .وقــد عقــدت المرحلــة األولــى مــن التدريــب فــي
الفتــرة الممتــدة بيــن  ،2020/07/26 – 2020/06/20شــارك فيهــا  100مشــارك ومشــاركة ( 49مشــاركا و51
مشــاركة) مــن منظمــات حقوقيــة ونســوية وتنمويــة وعاملــة مــع ذوي اإلعاقــة والطفولــة والالجئيــن وكذلــك
مــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن  17دولــة عربيــة :العــراق -البحريــن -الجزائــر -الســودان –
الصومــال – ســوريا -األردن  -الكويــت – المغــرب  -لبنــان -موريتانيــا -ليبيــا – مصــر – فلســطين – اليمــن
– قطــر وتونــس .وعقــدت المرحلــة الثانيــة مــن التدريــب بيــن  2020/12/06و 2020/12/17شــارك فيهــا 35
مشاركا/ـــة مــن المؤسســات والمنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة المتخصصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والتنميــة
بهــدف تمكيــن وتعزيــز قدراتهــم فــي ســياق تطويــر وتخصيــص التدريــب فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والتنميــة
المســتدامة.
وقصدنــا أن تكــون دورة عنبتــاوي  30للعــام  2020حــول "حقوق اإلنســان وأهداف التنمية المســتدامة:
الحــق فــي الصحــة أُنموذجــا" ،مــن أجــل تعميــق النقــاش حــول اإلشــكاليات التــي تمــس جوهــر مفهــوم التنميــة
القائمــة علــى منهــج حقــوق اإلنســان ،أو إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي التنميــة ،وتطويــر العمــل القائــم لتعزيزهــا
واحترامهــا وتطويــر آليــات حمايتهــا ،كــي يتــم تجــاوز المقاربــات "الخيريــة" فــي هــذا الشــأن ،وبنــاء قــدرات
الفاعليــن/ات قصــد مواكبــة التشــريعات واالتفاقيــات والمتغيــرات الدوليــة المرتبطــة بهــذا الخصــوص،
واســتحضار البعــد البيئــي فــي السياســات العموميــة ،ووضــع اإلنســان /المواطــن فــي صلــب هــذه السياســات،
ومــن أجــل تطويــر قــدرات المنظمــات الحقوقيــة بفضــل تبنــي المقاربــة التنمويــة فــي عملهــا واعتمــاد المقاربــة
الحقوقيــة مــن قبــل المنظمــات التنمويــة عنــد إعــداد إســتراتيجياتها وبرامــج عملهــا.

 .Iالفئة المعنية/المستهدفة بالتدريب:
اســتهدف التدريــب نشــطاء وناشــطات وإعالميين/ـــات ومدونين/ـــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والحــق فــي التنميــة ،وأعضــاء وعضــوات مــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وكــوادر المنظمــات
غيــر الحكوميــة (النقابيــة والحقوقيــة والتنمويــة) فــي المنطقــة العربيــة فــي مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان
والتنميــة وحمايتهــا وتفعيلهــا أو تلــك التــي لديهــا برامــج متخصصــة فــي مجــاالت التنميــة ،وذلــك مــع مراعــاة
صــص ومــع المنظمــات التــي لديهــا تنســيق إســتراتيجي مــع المعهــد
االمتــداد الجغرافــي والتنــوع الجنــدري والتخ ّ
العربــي لحقــوق اإلنســان أو المنظمــات الحائــزة علــى عضويــة فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة
للتنميــة.
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 .IIاألهداف العامة لدورة عنبتاوي :30
٭ تدعيــم قــدرات أعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والتنمويــة والنقابــات وكوادرهــا علــى
مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي التنميــة ومفاهيمهــا ومقارباتهــا.
٭ تمكيــن وتعزيــز قــدرات  35ناشطا/ـ ـةً مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والتنمويــة والنقابــات
علــى مبــادئ ومفاهيــم ومقاربــة حقــوق اإلنســان فــي التنميــة مــع التركيــز علــى الحــق فــي الصحــة.
٭ إدمــاج مبــادئ ومفاهيــم ومقاربــة حقــوق اإلنســان فــي التنميــة وخصوصــا الحــق فــي الصحــة ضمــن
برامــج العمــل وحمــات المناصــرة والمدافعــة فــي المنطقــة العربيــة.

.III

المرحلة األولى من عنبتاوي  30عن بعد:
بــدأت مرحلــة التدريــب عــن بعــد فــي  20جــوان /حزيــران واســتمرت إلــى غايــة  31جويليــة  /تمــوز.

وقــد تــم التدريــب عبــر المنصــة اإللكترونيــة الخاصــة بالمعهــد للتدريــب عــن بعــد ومــن خــال اســتخدام التطبيــق
زووم  ZOOMبمــا مكــن مــن التواصــل والمحادثــة مــع كافــة المشــاركين والمشــاركات .وقــد تــم تقســيم
المشــاركين/ات إلــى أربــع مجموعــات عمــل كل مجموعــة مؤلفــة مــن  25مشاركا/ـــة .وتــم تقديــم عــرض
تدريبــي لــكل مجموعــة مــن قبــل كل مدرب/ـــة لمــدة ال تتجــاوز  45دق ونقــاش معهــم /هــن لمــدة 75دق .وبعــد
االنتهــاء مــن جلســات المناقشــة مــع المجموعــات األربــع يتــم اختبــار معــارف المشاركين/ـــات فــي موضــوع
التدريــب عبــر المنصــة اإللكترونيــة للمعهــد ويقــوم المدرب/ـــة بتقييمهــا .وقــد قــام فريــق المدربيــن/ات بتوزيــع
بعــض الوثائــق المرجعيــة المســاعدة والتــي مــن شــأن قراءتهــا أن تســاعد فــي زيــادة المعــارف واإلجابــة علــى
األســئلة األســبوعية .وقــد شــملت المرحلــة األولــى:
 .1إشكاليات التنمية وحقوق اإلنسان مع األستاذ عبد الباسط بن حسن ،واألستاذ زياد عبد الصمد.
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.2
.3
.4
.5

الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضمن مواثيق حقوق اإلنسان مع الدكتور حاتم قطران.
الحــق فــي الصحــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان  -الدكتــور وحيــد
فرشيشــي.
مفهوم التنمية وإعالن الحق في التنمية مع األستاذة منار زعيتر.
أجندة التنمية  2030مع األستاذ أديب نعمة.

 .6الحق في الصحة وعالقته مع أهداف التنمية المستدامة مع األستاذ أحمد عبد الناظر.

المرحلة الثانية من تدريب عنبتاوي :30

.IV

عقــدت مرحلــة التدريــب الثانيــة عــن بعــد ،عبــر اســتخدام تقنيــة زووم ،بيــن  6و 17ديســمبر /كانــون
األول  2020وتخللهــا يومــا راحــة فــي  10و 14ديســمبر /كانــون األول ،وبلغــت مــدة التدريــب اليومــي 5
ســاعات تدريبيــة ،شــارك فيهــا  35مشاركا/ـــة ( 18مشــاركة و 17مشــاركاً) مــن  12دولــة عربيــة هــي :األردن
 الجزائــر  -الســودان  -العــراق  -المغــرب  -اليمــن  -تونــس  -مصــر  -فلســطين  -لبنــان  -ســوريا  -موريتانيــا.وتمحــور إطــار المحتــوى العلمــي للمرحلــة الثانيــة مــن التدريــب حــول بنــاء المعرفــة الخاصــة فــي
مجال"حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة المســتدامة :الحــق فــي الصحــة أنموذجــا ".
إطــار المحتوى العلمــي للمرحلة الثانية من عنبتاوي :30

›
› العالقــة بيــن حقــوق اإلنســان والتنميــة وأجنــدة  2030مــع اإلشــارة إلــى األبعــاد الخمســة للتنميــة
منظومة الحقوق ومفاهيم حقوق اإلنسان والحق في التنمية.

›

البشــرية المســتدامة.
تحديــد خريطــة حقــوق اإلنســان والتنميــة فــي المنطقــة العربيــة وبيــان واقعهــا :أصنــاف االنتهــاكات
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وارتباطاتهــا بالسياســات العامــة وتأثيراتهــا علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان.

›
› اآلليــات التعاهديــة للتنميــة والحــق فــي الصحــة :دور لجنــة الســيداو واللجنــة المكلفــة بالســهر علــى
المقاربة التنموية الشاملة للحق في الصحة انطالقا من أجندة  2030ومن المواثيق الدولية.

›

تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
اآلليــات غيــر التعاهديــة .مجلــس حقــوق اإلنســان  -المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التنميــة -
المقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة
والعقليــة.

›
› التقارير الطوعية حول أجندة .2030
› الربط بين تقارير حقوق اإلنسان والتقارير المرتبطة باألجندة التنموية.
› تحديــات التنميــة فــي أوضــاع النزاعــات :تعميــق الالمســاواة واإلقصــاء والتهميــش وســيطرة اقتصــاد
آلية االستعراض الدوري الشامل.

الحــرب ،وتراجــع المؤسســات العامــة.

›
› إشكاليات الحق في الصحة لألطفال في أوضاع النزاعات المسلحة.
› معوقــات التنميــة فــي المنطقــة العربيــة وارتباطاتهــا بالسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة والواقــع
إشكاليات الحق في التنمية والصحة لالجئين/ـات والمهاجرين ولعديمي الجنسية.

السياســي.

›
› إشــكاليات الحــق فــي العمــل والصحــة فــي بيئــة العمــل (العمــل غيــر المهيــكل ،والعمــل فــي القطــاع
انعكاسات معوقات التنمية على حقوق اإلنسان :تضييق الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

الفالحــي ،ومســألة العامــات المنزليــات ،ومقاومــة الفقــر والبطالــة).

›
› حقــوق اإلنســان فــي التدابيــر والسياســات المتخــذة لالســتجابة إلــى تحديــات وبــاء كورونــا (الطــرد
الحق في التنمية بين المساواة الجندرية والتمييز.

التعســفي للعمــال والموظفيــن ،وسياســات الدعــم ،والمســاعدات ،وقوانيــن الطــوارئ ،والحــد مــن حريــة
التنقــل.

›
› إشكاليات التنمية والحق في الصحة لألفراد في أماكن الحرمان من الحرية.
› تعزيــز دور السياســات العموميــة مــن أجــل النهــوض بالتنميــة وحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك التزامات
إشكاليات التنمية والحق في الصحة لذوي وذوات اإلعاقة وللمسنين /ـات.

الــدول إزاء قطــاع األعمال.

›
› الحقوق الجنسية والحقوق اإلنجابية والحقوق اإلنسانية في جوهر التنمية.
› الوصول إلى الحق في الصحة من خالل سياسات الحماية االجتماعية.
› تحديــد مفاهيــم التشــبيك والتخطيــط اإلســتراتيجي لحمــات المدافعــة والمناصــرة  -والتعــرف علــى
الموازنات الحساسة للسياسات االجتماعية القائمة على مقاربة حقوق اإلنسان.

خطــوات تحديــد المشــكلة واألهــداف لحمــات المدافعــة  -وكيفيــة بنــاء رؤيــة مشــتركة للحملــة.
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›
› تحديد سياسات وإستراتيجيات حمالت الترافع المناصرة /المدافعة.
› تحديد خطوات الحشد وكسب التأييد وبناء التحالفات لحمالت الترافع المناصرة /المدافعة.
› أهمية بناء وإنتاج أدوات الحمالت ووسائلها :الشعار والرسائل لحمالت المدافعة.
› إعــداد خطــة العمــل لحمــات الترافــع /المدافعــة والمناصــرة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والتنميــة فــي
تحديد وتحليل قدرات أصحاب الحقوق وأصحاب االلتزام.

›

المنطقــة العربيــة.
حمــات المناصــرة اإلقليميــة والدوليــة والمحليــة :مــن ناحيــة اإلســتراتيجيات واألهــداف واإلجــراءات
والمســارات.

.V

اإلعالم والتوثيق للدورة:
تزامــن تنفيــذ كافــة األنشــطة الخاصــة بــدورة عنبتــاوي  ،30مــع تغطيــة إعالميــة شــملت كافــة صفحــات

التواصــل االجتماعــي للمعهــد ،وذلــك منــذ جلســة االفتتــاح ،مــروراً بمرحلــة التدريــب األولــى حيــث كنــا نغطيهــا
مرفق بصــور لمختلف الجلســات
أســبوعياُ ،وصــوال إلــى المرحلــة الثالثــة التــي كنــا نغطيهــا يوميـا ً بخبر صحفــي
ٍ
التدريبيــة .كمــا تــم عقــد العديــد مــن المقابــات مــع المشــاركين والمشــاركات وقــد عُرضــت فــي نهايــة الــدورة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن دورة عنبتــاوي فــي نســختها الثالثيــن لهــذه الســنة ت ّمــت بشــكل كامــل
عــن بعــد للم ـ ّرة األولــى فــي تاريخهــا منــذ ســنة .1990
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 )2المنتدى االفتراضي األ ّول عنبتاوي
التحديات الراهنة لحالة حقوق االنسان في المنطقة العربية وتطلعات النهوض بها
قــام المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بتنظيــم منتــدى عنبتــاوي األول الــذي شــارك فيــه خريجــو
وخريجــات دورات عنبتــاوي قص ـ َد مناقشــة أبــرز تحديــات حالــة حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة راهن ـا ً
ومــن أجــل تعميــق النقــاش والتفكيــر بتطويــر كافــة آليــات العمــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان وأدواتــه وتحديــد
أبــرز االحتياجــات التــي مــن شــأنها أن تعــزز دور المنظمــات الحقوقيــة وتطــور قــدرات مختلــف الفاعليــن
والفاعــات فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل النهــوض بحالــة حقــوق اإلنســان.
ركز المنتدى على القضايا المحورية التالية:
• التعليم باعتباره ضامنا للتغيير.
• دور المجتمع المدني في ظل التغيرات الراهنة.
• تحليل االقتراحات وتشخيصها.
حرصـا ً مــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان علــى التقييــم المســتمر الحتياجــات حركــة حقــوق اإلنســان
فــي المنطقــة العربيــة ،والتعــرف المعمــق علــى احتياجــات مختلــف الفاعليــن والفاعــات فــي مجــال احتــرام
وإنفــاذ وتعزيــز حقــوق اإلنســان لمختلــف الفئــات فــي المنطقــة العربيــة تــم عــرض نتائــج تفريــغ اســتمارات
المشــاركين /ـــات والتــي شــملت دورات عنبتــاوي ابتــداء مــن  23إلــى  29حيــث وجهــت دعــوة المنتــدى إلــى
 256مشــاركا /ـــة مــن الــدورات الســابقة واســتجاب للدعــوة  85مدعـ ّوا .وتمــت مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي
المشــاركة والتــوازن علــى مســتوى الــدول إذ اســتجابت  20دولــة للمشــاركة.
بعــد ذلــك تــم التطــرق إلــى أهــم القضايــا التــي تــم اقتراحهــا لالشــتغال عليهــا فــي دورات عنبتــاوي
القادمــة والتــي تمحــورت حــول:
• الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة وخصوصــا فــي فتــرة الكوفيــد مــع
التركيــز بالخصــوص علــى الحــق فــي التعليــم والصحــة والشــغل باعتبارهــا محــاور كبــرى.
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• الحقــوق السياســية والمدنيــة فــي المنطقــة العربيــة خصوصــا الحقــوق الفرديــة والحريــات الفرديــة
وحريــة المعتقــد والهويــة الجندريــة.
• الحق في التنمية والبيئة السليمة.
• التركيــز علــى الفئــات التــي تعانــي مــن التهميــش وتكــون ضحيــة لتمييــز مضاعــف (النســاء  /األطفــال /
المســنون /المهاجــرون والالجئــون /المحرومــون مــن الحريــة ...

تحديات التعليم في المنطقة العربية
تنــاول األســتاذ عبــد الباســط بــن حســن رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان مســألة التعليــم وتحدياته
فــي المنطقــة العربيــة وكيــف يمكــن للتعليــم أن يكــون أداة للتغييــر اعتمــادا علــى تجربــة الهيئــة رفيعــة المســتوى
لليونســكو حــول مســتقبل التعليــم والتــي تضــم فــي عضويتهــا مجموعــة مــن الخبــراء تــم تعيينهــم لوضــع تصــور
للتعليــم في أفــق .2050
أمــا بالنســبة إلــى دور التعليــم فــي التغييــر فقــد أشــار إلــى أنــه نســق ٌّي يشــمل تغييــر المنظومــات واألفــراد
ويتطلــب منهجيــة خاصــة تتجــاور النظــرة التقليديــة خصوصــا أن أزمــة كوفيــد أبانــت هشاشــته وعــدم قدرتــه
علــى مواجهــة التحديــات .وقــد أشــار أيضــا إلــى ضــرورة تغييــر العالقــة بيــن حقــوق اإلنســان والتعليــم واعتبــر
أن التعليــم فــي صورتــه الحاليــة لــم يكــن ممكنــا بــدون منظومــة حقــوق االنســان.
فالتعليــم هــو أداة للتغييــر المجتمعــي وهنــاك مــن المفكريــن فــي القــرن العشــرين مــن اعتبــر أن التعليــم
يضــم أداة إلنقــاذ البشــرية ومــن االنهيــار البطــيء للمجتمعــات وقــد أشــار الطاهــر الحــداد إلــى أن تحريــر الشــعب
وتحريــر المــرأة يمــران حتمــا بالحريــة التــي ال يمكــن أن تتوفــر بــدون تعليــم بــل إن التعليــم حســب اإلعــان
العالمــي لحقــوق االنســان يحــرر النــاس مــن الخــوف والفاقــة.
وللدفــاع عــن فرضيــة التعليــم باعتبــاره أداة للتغييــر بــات مــن الضــروري التأكيــد علــى العالقــة التــي
تربطــه بمنظومــة حقــوق اإلنســان كمــا أكــد علــى ذلــك اإلعــانُ العالمــي لحقــوق اإلنســان وكمــا قننــه بشــكل
دقيــق العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وأكدتــه االتفاقيــة الدوليــة لليونســكو الخاصــة
بمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز فــي مجــال التعليــم.
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وهــذه النصــوص ركــزت علــى مجانيــة التعليــم وجودتــه والنفــاذ إليــه بشــكل متســاو وبدعــم قــدرات
المعلميــن وتطويــر الفكــر النقــدي وحــس المواطنــة ،وبذلــك تــم االنتقــال مــن التعليــم باعتبــاره أداة تغييــر إلــى
الحــق فــي التعليــم بوصفــه تغييــرا.
إن التعليــم والحــق فــي التعليــم أصبحــا جــزءا مــن نظريــة التغييــر ألن التعليــم بمنظــور حقــوق االنســان
هــو المدخــل الرئيســي للتغييــر .كمــا أكــد رئيــس المعهــد علــى ضــرورة االســتثمار فــي التعليــم العمومــي.
أما الصعوبات التي تواجه التعليم منذ السبعينات فقد حددها في:
• التخلي التدريجي عن مبدأ مجانية التعليم.
• تهميش دور المدرسة.
• التردد في صياغة مناهج ومقررات تساعد على التفتح وعلى تكوين المواطن الحر.
• عدم االستثمار في التعليم.
• تراجع في البنية التحتية وفي السياسات.
• إخراج قضايا التعليم من قلب المجتمع إلى الهامش.
• التسرب من المدرسة والتباعد بين عالم التشغيل والبرامج التعليمية.
• ضعف الحوكمة وانتشار الفساد في مجال التعليم.
كل ذلــك أدى علــى إنشــاء مدرســة تســاعد علــى المشــاكل والتراجــع عوضــا عــن المســاهمة فــي التغييــر.
فالمدرســة أصبحــت جــزءا مــن األزمــة وليســت أداة لحــل األزمــة.
كمــا أشــار إلــى األســئلة الكبــرى التــي تطــرح علينــا بوصفنــا مدافعيــن  /ـــات عــن حقــوق اإلنســان حتــى
نصبــح قــوةَ اقتــراح.
 °هل سنبدأ في تغيير حقيقي لمجتمعاتنا؟
 °ماهي األدوات الكفيلة بهذا التغيير؟
وأشــار فــي األخيــر إلــى مضمــون التقريــر الــذي أصدرتــه الهيئــة رفيعــة المســتوى حــول التعليــم
والــذي ركــز بالخصــوص علــى أهــم اإلشــكاالت الخاصــة بالتعليــم وأيضــا االقتراحــات التســعة مــن أجــل تغييــر
السياســات والتــي تُجمــع علــى أن التعليــم هــو فــي قلــب معادلــة التغييــر .إنّ التعليــم اليــوم هــو مدخــل للتنميــة
وطريــق للتعامــل مــع مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم اإلنســانية مــن قبيــل العالقــة مــع التكنولوجيــا والبيئــة
والتشــغيل وخطــاب الكراهيــة والعنــف والتطــرف .بــل إنّ التعليــم اليــوم هــو فــي قلــب مواجهــة الوبــاء الكونــي
ألن مــن ســاهم فــي مواجهــة الوبــاء هــم مــن خريجــي المدرســة العموميــة.

التوصيات
 .1االستثمار في التعليم باعتباره منفعة عامة ورد االعتبار للمدرسة العمومية ولمجانية التعليم.
 .2أن تصبــح المدرســة فضــاء اجتماعيــا أي أنهــا ال تقتصــر علــى المعرفــة والتلقيــن بــل إنّهــا تُســهم فــي
تكويــن شــخصية المتعلــم فــي المهــارات الحياتيــة الضروريــة.
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 .3إعطــاء مكانــة خاصــة للمدرســين والمدرســات وتحســين واقعهــم المــادي والمعنــوي واالســتثمار فيهــم
مــن خــال تدريبهــم /هــن وإنصافهــم /هــن.
 .4تثبيت فكرة المشاركة الخاصة بالتالميذ  /ـات خصوصا في القرارات المتعلقة بأمورهم /هن.
 .5إيجــاد التــوازن بيــن العلــوم المحضــة والعلــوم اإلنســانية والتكويــن المهنــي وتكنولوجيــا المعلومــات
مــن أجــل إعطــاء فــرص لــكل النــاس دون تمييــز.
 .6إعطاء أهمية للتعليم ضمن السياسات العمومية والرفع من الميزانية المخصصة له.
 .7اعتمــاد المســاءلة والمحاســبة وتحميــل المســؤولية للمســؤولين حتــى نضمــن الــدور الحقيقــي للتعليــم
باعتبــاره أداة للتغييــر.

المناقشة
ركــزت جــل المداخــات علــى التحديــات التــي تواجــه التعليــم فــي المنطقــة العربيــة وعلــى
تقديــم توصيــات للنهــوض بــه وضمــان دوره فــي مجــال التغييــر.
أوال /التحديات:
• التعليم اإللكتروني وضعف البنية التحتية وصعوبة النفاذ إليه من قِبَ ِل الجميع.
• مسألة الجودة في التعليم خصوصا في فترة الكوفيد.
• ازدياد نسبة التسرب لدى الفئات الفقيرة.
• ضعف إدماج مبادئ حقوق االنسان في المناهج التعليمية.
• تقليص دور المجتمع المدني في مجال التعليم.
• غياب مبدأ المشاركة خصوصا بالنسبة إلى أصحاب الحقوق.
• ضعف المناهج التربوية وعدم مواكبتها لتطورات العصر.
• عدم جاهزية المعلمين /ـات لمواكبة التطور التكنولوجي.
• غياب الحس النقدي والتحليلي في مناهج التعليم.
• الفجوة بين التعليم العمومي والخاص.
• انعدام فرص التعليم للنازحين والمهاجرين واألطفال في مناطق النزاع المسلح.
• عدم وضع برامج إلعادة االدماج بالنسبة إلى األحداث الذين قضوا فترة في سجون األحداث.
• اســتبعاد أبنــاء األقليــات مــن الحــق فــي التعليــم (النازحــون والمهاجــرون  /أبنــاء اإلرهابييــن /
"الحراطيــن" فــي موريتانيــا  /عديمــو الجنســية)
• مالءمة التعليم الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة.
• التمييز في التعليم بين الجهات وبين المدن واألرياف.
• وضــع التعليــم فــي بعــض البلــدان التــي تعــرف تحــوال سياســيا (اليمــن  /العــراق  /ســوريا  /فلســطين /
موريتانيــا  /الســودان).
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ثانيا  /التوصيات
• دعم قدرات المعلمين /ـات في مجال الرقمنة.
• رصد الواقع التعليمي من طرف الفاعلين وفق مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان.
• مراعاة خصوصية الدول التي ترزح تحت االحتالل.
• تطوير المناهج التربوية.
• المالءمة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
• المالءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
• ضرورة ربط الحق في التعليم بالحقوق الرقمية.
• التنسيق والتعاون بين الدول من أجل وضع إستراتيجية موحدة في مجال التعليم.
فــي نهايــة الجلســة وبعــد التعقيــب علــى المداخــات أكــد األســتاذ عبــد الباســط بــن حســن أن جميــع
ـل منتــدى عنبتــاوي حــول
المالحظــات ينبغــي رفعهــا إلــى اللجنــة رفيعــة المســتوى بوصفهــا مســاهمة مــن قِبَـ ِ
مســتقبل التعليــم فــي أفــق .2030
كمــا أن هــذه المداخــات ستســاعد المعهــد أثنــاء القيــام بحملتــه حــول إصــاح التعليــم فــي المنطقــة
العربيــة.
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 )3مشروع زيادة القدرات الوطنية الخاصة بمتابعة توصيات االستعراض
الدوري الشامل المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية
فــي إطــار برامجــه مــن أجــل تعزيــز حمايــة الحقــوق الجنســية والحقــوق اإلنجابيــة ونشــر ثقافتهــا
باعتمــاد المقاربــة الحقوقيــة فــي المنطقــة العربيــة  -نفّــذ المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بدعــم مــن صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ( ASROالمكتــب اإلقليمــي فــي المنطقــة العربيــة) مشــروع زيــادة القــدرات الخاصــة
بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والــذي يهــدف إلــى
بمتابعــة توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل والمتعلّقــة
ّ
دعــم القــدرات فــي مجــال الرصــد وإعــداد التقاريــر حــول الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة ،وقــد أنجــزه لفائــدة
ممثليــن وممثــات عــن المكاتــب الوطنيــة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن  11دولــة عربيــة :العــراق – ســورية – فلســطين – األردن – لبنــان-
اليمــن  -ليبيــا  -الســودان -اإلمــارات العربيــة المتحــدة – مصــر -الجزائــر ..وتنــاول بالــدرس عملية االســتعراض
الــدوري الشــامل وكيفيــة رصــد التوصيــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة وإعــداد
التقاريــر حولهــا ومتابعتهــا ومراقبــة تنفيذهــا إضافــة إلــى وضــع إطــار عمــل لتحديــد احتياجــات المؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة وإنتــاج وســائط إعالميــة وتدريبيــة مــن أجــل التوعيــة ونشــر
المعرفــة بالحقــوق الجنســية واإلنجابيــة وآليــات إنفاذهــا والدّفــاع عنهــا.
النتائج التي تم تحقيقها في إطار المشروع:
أوالً :الدورات التدريبية اإلقليمية
 )1الدورة التدريبية اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني
نفــذت الــدورة التدريبيــة اإلقليميــة األولــى بيــن  8و 11/2020/ 12لفائــدة منظمــات المجتمــع المدنــي
الفاعلــة فــي المنطقــة العربيــة واســتفادت منهــا  30مشــاركة (مــن  11دولــة عربيــة :العــراق – ســورية –
فلســطين – األردن – لبنــان  -اليمــن  -ليبيــا -الســودان -األمــارات العربيــة المتحــدة – مصــر -الجزائــر).
 )2الدورة التدريبية اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
نفــذت الــدورة التدريبيــة اإلقليميــة الثانيــة بيــن  16و ،11/2020/ 19لفائــدة المؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل دعــم قــدرات  20مشاركا/ـــة (  15مشــاركة –  5مشــاركين) من
 11مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان هــي :المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي األردن  -واللجنــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان والحريــات بجــزر القمــر  -والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالمغــرب -والمؤسســة الوطنية
لحقــوق اإلنســان فــي البحريــن -والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي الجزائــر -والهيئــة المســتقلة لحقــوق
اإلنســان فــي إقليــم كردســتان -والمفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان فــي العــراق  -واللجنــة العمانيــة لحقــوق
اإلنســان -والهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان فــي فلســطين  -والمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان فــي مصــر-
واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان  /موريتانيــا.
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ثانياً :الدورات التدريبية الوطنية
 )1الدورة التدريبية الوطنية للعراق:
نفــذت الــدورة التدريبيــة الوطنيــة األولــى لفائــدة العــراق بيــن  26و ، 2020 /06/ 30وتهــدف إلــى
تعزيــز المعــارف النظريــة والمهــارات العمليــة للمشــاركين والمشــاركات فــي مجــال رصــد ومراقبــة حمايــة
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة للفتيــات والنســاء وإعمالهــا مــن خــال تنفيــذ توصيــات دولــة
العــراق ضمــن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل التــي انعقــدت فــي شــهر كانــون الثانــي  /جانفــي ،2019
وشــارك فيهــا  29مشاركا/ـــة (  20مشــاركة و 9مشــاركين) مــن أعضــاء المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان
بالعــراق وكــوادر (مكتبــا بغــداد وإربيــل) وممثلــون عــن المكاتــب الوطنيــة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي
العــراق وممثلــون عــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن مختلــف مناطــق العــراق.

 )2الدورة التدريبية الوطنية لليمن:
نفــذت الــدورة التدريبيــة الوطنيــة الثانيــة بيــن  13و 17أيلــول /ســبتمبر  2020لفائــدة اليمــن ولــم
تســتهدف ســوى المجتمــع المدنــي مــع وكاالت األمــم المتحــدة ،واســتفاد منهــا  29مشاركا/ـــة ( 17مشــاركة
و 12مشــاركا) ،وتــم العمــل مــع المشــاركين خــال التدريــب علــى خطــط عمــل للمناصــرة مــن أجــل متابعــة تنفيــذ
التوصيــات مــع مختلــف الــوزارات المختصــة وأهمهــا وزارة العــدل ووزارة حقــوق اإلنســان ووزارة الصحــة
ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ال ســيما التوصيــات المتعلقــة بمناهضــة العنــف القائــم علــى أســاس النــوع
االجتماعــي ومناهضــة تزويــج الطفــات ومناهضــة الختــان.
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 )3الدورة التدريبية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب:
نفــذت الــدورة التدريبيــة الثالثــة لفائــدة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي المغــرب بيــن 17 -14
كانــون األول /ديســمبر  2020فــي إطــار الســعي إلــى تعزيــز حمايــة الحقــوق الجنســية والحقــوق اإلنجابيــة ونشــر
ثقافتهمــا باعتمــاد المقاربــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان حيــث اســتفاد منهــا  24مشاركا/ـــة (  18مشــاركة – 6
مشــاركين) مــن كافــة اللجــان الجهويــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي المغــرب (  12لجنــة).

 )4الدورة التدريبية لمنظمات المجتمع المدني في المغرب:
نفــذت الــدورة التدريبيــة الرابعــة فــي المغــرب بيــن  21و 24كانــون األول /ديســمبر  ،2020وقــد
حضرهــا  35مشاركا/ـــة ( 33مشــاركة – مشــاركان اثنــان) مــن مختلــف منظمــات المجتمــع المدني فــي المغرب.
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ثالثاً :بودكاست «حول العنف ضد المرأة بالمنطقة العربية
فــي إطــار الحملــة العالميــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء الموســومة بـــ " 16يومــا" ،تــم مــن خــال
إذاعــة الســيدة أف أم بالشــراكة مــع المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،إعــداد بودكاســت
مجموعــة مــن الحلقــات الصوتيــة" حــول العنــف ضــد المــرأة بالمنطقــة العربيــة .وقدتــم نشــر الحلقــات الصوتيــة
بالصفحــة الرســمية للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان علــى صفحــة الفايســبوك.
رابعاً :الموارد التدريبية
قــام المعهــد بإعــداد أدلــة تدريبيــة فــي مجــال رصــد الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة وتوثيقهــا وتحديــد
المؤشــرات الدالــة علــى إنفاذهــا ،وذلــك بهــدف تعميــق المعرفــة وبنــاء القــدرات لمختلــف الفاعلين/ـــات فــي
مجــال هــذه الحقــوق وتطويــر آليــات وأدوات عملهــم حــول رصــد تلــك الحقــوق وكتابــة التقاريــر حولهــا والترافع
ســس علــى المــدى االســتراتيجي لتدخــات وسياســات خاصة
لــدى الســلط الوطنيــة والمنظمــات األمميــة ،م ّمــا يؤ ّ
بهــذه الحقــوق قائمــة علــى المقاربــة الحقوقيــة ،وذلــك فــي ســياق الشــراكة اإلســتراتيجية مــع صنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان.
خامساً :تحديد احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية
تــم إعــداد اســتمارة إلكترونيــة تســاعد فــي تحديــد احتياجــات المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي
المنطقــة العربيــة وتقييمهــا .ووزعــت علــى كافــة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة
وتحقّــق التفاعــل مــع عــدد كبيــر مــن الفاعلين/ـــات خصوصــا مــن بيــن صنــاع القــرار ضمــن هــذه المؤسســات.
ووقــع اســتالم  16اســتمارة مــن  1 :اســتمارة مــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والحريــات بجــزر القمــر –
 2اســتمارة مــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالمغــرب  1 -اســتمارة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
فــي البحريــن  1 -اســتمارة مــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي الجزائــر 3 -اســتمارة الهيئــة المســتقلة
لحقــوق اإلنســان فــي إقليــم كردســتان 3 -اســتمارة المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان فــي العــراق  1 -اســتمارة
الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان فــي فلســطين  3 -اســتمارة المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان فــي مصــر1 -
اســتمارة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي لبنــان.
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وقــد تمحــورت معظــم اإلجابــات علــى األســئلة الــواردة فــي االســتمارة حــول مشــاريع المؤسســات
وبرامــج عملهــا وتحديــد احتياجــات العمــل ال ســيما االحتياجــات المتعلقــة برصــد وتحديــد مؤشــرات الحقــوق
الجنســية والحقــوق اإلنجابيــة كــي تشــمل كافــة الفئــات واألماكــن (بمــا فيهــا الفئــات المهمشــة) .وأُثيــرت كذلــك
أســئلة تناولــت تحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والتحديــات والفــرص المتاحــة للمؤسســات فــي مجــال
الحقــوق الجنســية والحقــوق اإلنجابيــة وتحديــد مجــاالت التنســيق والتعــاون التــي تقــوم بهــا المؤسســات مــع
بعضهــا البعــض ومــع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي .وســوف يتــم االعتمــاد
عليهــا لتحديــد أشــكال التدخــل فــي المرحلــة القادمــة مــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
إحصائيات:
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 )4برنامج بناء المعرفة والقدرات والعمل على وضع إجراءات عملية من أجل
توفير حماية أفضل لالجئين وطالبي اللجوء
واصــل المعهــد تعميــق عملــه فــي مجــال حمايــة الالجئيــن بالشــراكة مــع المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بتونــس .وكان قــد انطلــق منــذ ســنة  2015بهــدف توفيــر إجــراءات عمليــة ملموســة
تســاعد علــى خلــق بيئــة مالئمــة لحمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء ودعــم القــدرة علــى الحمايــة وتعزيــز االعتماد
علــى الــذات لــدى الالجئيــن وطالبــي اللجــوء وتحســين أطــر حمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تونــس وضمان
وصولهــم إلــى الخدمــات.
وعمــل المعهــد مــن خــال هــذا المشــروع علــى دعــم اعتمــاد سلســلة مــن آليــات الحمايــة القانونيــة
بالشــراكة مــع مختلــف الهيئــات الحكوميــة المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الشــريكة مــن أجل ضمــان وصول
أفضــل إلــى الخدمــات األساســية لالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مجــاالت العمــل والصحــة والمســتندات القانونيــة
بهــدف إدماجهــم اقتصاديــا واجتماعيــا.
وقــد ســاهم التقـدّم المحــرز فــي برنامــج حمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تطويــر البعــد اإلقليمــي
لعمــل المعهــد وإشــعاعه.
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عمل هذا البرنامج ضمن أربعة محاور أساسية:
 - 1تحســين فــرص حصــول الالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى الخدمــات مــن خــال توعيــة وبنــاء قــدرات
الــوزارات المســتهدفة  ،وال ســيما وزارة العمــل والتدريــب المهنــي ووزارة الداخليــة ووزارة الصحــة
ووزارة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة و كبــار الســن.
 2مواصلــة المناصــرة وكســب التأييــد تجــاه صنــاع القــرار السياســي والتعــاون مــع الــوزارات والكتــلالبرلمانيــة واألحــزاب السياســية مــن أجــل اعتمــاد مشــروع القانــون الوطنــي لحمايــة الالجئيــن فــي
تونــس ،وواصــل المعهــد العمــل علــى تعزيــز الشــبكات الحاليــة للمســاعدة فــي حمــات المناصــرة مــن
أجــل ضمــان أكثــر لحقــوق الالجئيــن وطالبــي اللجــوء.
 3تقديــم الخدمــات المباشــرة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن خــال وحــدة االستشــارة والمســاعدة القانونيةوبنــاء قــدرات الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فيمــا يتعلــق بوضعهــم القانونــي وحقوقهــم وواجباتهــم فــي
تونــس.
صــة إلكترونيــة جامعــة
 4الــدور اإلقليمــي للمعهــد فــي حمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن خــال من ّباللغــة العربيــة ومجلّــة عربيــة متخصصــة فــي قضايــا اللجــوء والنــزوح.

28

تقرير أنشطة المعهد العربي لحقوق الإنسان

النتائج التي تم تحقيقها حسب محاور المشروع:
 .Iتحسين وصول الالجئين وطالبي اللجوء إلى الخدمات والوثائق القانونية:
جــاءت أزمــة انتشــار فيــروس كوفيــد  19لتضاعــف مــن معانــاة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تونــس
خصوصــا مــع ضعــف االســتجابة الحكوميــة الحتياجاتهــم خــال األزمــة وتحويــل األولويــات الوطنيــة إلــى الدعــم
الصحــي ومتطلبــات مجابهــة األزمــة.
• قــاد المعهــد مجموعــة مــن حمــات التّضامــن الواســعة مــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء أثنــاء األزمــة
وتم ّكــن خاللهــا مــن تطويــر االســتجابة الوطنيــة لتأثيــرات األزمــة الصحيــة علــى الالجئيــن بالمســاهمة
فــي تنســيق جهــود المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وتقديــم الدعــم الــازم للمفوضيــة
وشــركائها فــي مجــال حمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء أثنــاء األزمــة .كمــا أدرج المعهــد مســألة حمايــة
الالجئيــن فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة األزمــة الصحيــة وتبعاتهــا باإلضافــة إلــى العمــل الميدانــي
مــن أجــل تنظيــم عمليــات المســاعدات العينيــة لالجئيــن وضبــط نقاطهــا.
االتجــار باألشــخاص ،والهيئــة
• أســس المعهــد شــبكة مــن الهيئــات الوطنيــة (الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة ِ
الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية ،والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب ،والهيئــة العليــا لحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية ،وهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة) تعمــل علــى التنســيق بينهــا فيمــا يتعلّــق
بقضايــا اللجــوء بعــد تكويــن  26عضــوا مــن الهيئــات المذكــورة فــي ورشــات تفكيــر حــول "طــرق إحالــة
الوضعيــات المتعلقــة بالالجئيــن وطالبــي اللجــوء وآليــات التنســيق حولهــا" .وقــد ت ّوجــت ورشــة التفكيــر
بإعــداد "دليــل تنســيق عمــل الهيئــات الوطنيــة فــي مجــال حمايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء".
••قــام المعهــد بتكويــن  41ممثـاً عــن وزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل فــي ورشــتي عمــل حــول "طــرق
التعاطــي مــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مجــال العمــل وبرامــج التعويــل علــى الــذات" واللتيــن تــم
خاللهمــا إعــداد "الوثيقــة الوطنيــة المرجعيــة فــي مجــال تشــغيل الالجئيــن وتكوينهــم" .وتتيــح هــذه
الوثيقــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء إمكانــات الحصــول علــى عقــد عمــل رســمي وتلقـ ّي التكويــن المهنــي
فــي مراكــز التكويــن الحكوميــة.
• •أعــ ّد المعهــد "خريطــة أوليــة للخدمــات ومســارات اإلحالــة المحتملــة" فــي مجــال حمايــة األطفــال
الالجئيــن والتــي تســتند إليهــا المفوضيــة ومندوبــو حمايــة الطفولــة والمؤسســات العاملــة فــي المجــال
لتحديــد إجــراءات وطنيــة موحــدة لحمايــة األطفــال الالجئيــن.
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 .IIالمناصرة وكسب التأييد:
• عمــل المعهــد علــى إثــراء النّقــاش حــول قضيــة انعــدام الجنســية وعالقتهــا باللجــوء والنّــزوح فــي إطــار
حلقــات تكويــن لـــ  27قاضيـا ً ومحاميـا ً حــول الموضــوع .وتــم إعــداد دراســة حــول الوقايــة مــن انعــدام
الجنســية فــي تونــس بنــاء علــى مخرجــات حلقــات النقــاش والتكويــن المذكــورة.
• تــم تحضيــر الفيديــو الخــاص بالحملــة اإلعالميــة الوطنيــة المناصــرة لحقــوق الالجئيــن فــي تونــس مــن
خــال إعــداد فيديــو كليــب للفنــان التونســي لطفــي بوشــناق حــول إدمــاج الالجئيــن فــي تونــس والــذي
تــم نشــره وترويجــه ســنة .2021
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• أشــرف المعهــد بالشــراكة مــع المفوضيــة وبالتعــاون مــع النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين علــى
إعــداد "ميثــاق التغطيــة اإلعالميــة الجيّــدة لقضايــا اللجــوء والهجــرة المختلطــة فــي ســياق األزمــات"
بمشــاركة  10صحفيين/ـــات مــن مختلــف المؤسســات الصحفيــة المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة.
• عمــل المعهــد فــي هــذه الفتــرة علــى إعــداد التصـ ّور العــام لبرنامــج "الجــئ ووطــن" الخــاص بقضايــا
اللجــوء فــي تونــس وفــي المنطقــة العربيــة والــذي ســيتم بثّــه علــى موجــات إذاعــة الســيدة التابعــة
للمعهــد.
• عقــد المعهــد زيــارة دراســية لدولــة اليونــان شــارك فيهــا  9مســؤولين رفيعــي المســتوى ( 2نــواب،
وممثــل عــن رئاســة الحكومــة ،وممثــل عــن وزارة الخارجيــة ،و 3ممثليــن عــن وزارة الداخليــة ،وممثــل
عــن وزارة الدفــاع وممثــل عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة) وذلــك للتع ـ ّرف علــى منظومــة اللجــوء
فــي اليونــان واالســتفادة مــن مختلــف البرامــج الحمائيــة لالجئيــن والممارســات الجيّــدة التــي تقــوم بهــا
المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل توفيــر الحمايــة لالجئيــن.
• تــم تنظيــم نشــاطين ثقافييــن وتعليمييــن فــي دار الســيدة لألطفــال الالجئيــن مــع المســتفيدين مــن برامــج
المعهــد داخــل فضــاء المواطنــة مــن أجــل تعزيــز الشــعور باالندمــاج لــدى األطفــال الالجئيــن وإذكاء قيمــة
قبــول االختــاف والتســامح لــدى األطفــال.

 .IIIالمساعدة المباشرة لالجئين وضمان اندماجهم:
• عملــت وحــدة االستشــارة والمســاعدة القانونيــة لالجئيــن التابعــة للمعهــد بتكويــن  11مــن طالبــي اللجــوء
والالجئيــن واعالمهــم بحقوقهــم وواجباتهــم ووضعهــم القانونــي العــام فــي تونس.
• تلقى قرابة  418الجئا ً وطالب لجوء االستشارة والمساعدة القانونية.
• اســتقبل المعهــد  9الجئيــن وطالبــي لجــوء فــي غــرف دار الســيدة بالتنســيق مــع المجلــس التونســي
لالجئيــن والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بتونــس.
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 .IVالدور اإلقليمي للمعهد في قضايا اللجوء:
• المســاهمة فــي تطويــر السياســات الخاصــة باللجــوء والنــزوح فــي الوطــن العربــي مــن خــال تقديــم
أوراق السياســات وأوراق العمــل والتوصيــات والتعريــف بالممارســات الجيــدة والمبــادرات المدنيــة
الراميــة إلــى حمايــة الالجئيــن ودعــم صمودهــم ،والتعريــف بقصــص نجــاح الالجئيــن وطالبــي اللجــوء
فــي عـدّة مناســبات ذات طابــع دولــي وإقليمــي أبرزهــا المنتــدى العالمــي لالجئيــن المنعقــد فــي جنيــف في
نهايــة  2019والمشــاركة فــي سلســلة اللقــاءات العلميــة لشــبكة المجتمــع المدنــي لالجئيــن والنازحيــن
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
• تطويــر إنتــاج المعرفــة حــول قضايــا اللجــوء والنــزوح بإنشــاء المنصــة اإللكترونيــة الخاصــة باللجــوء
والنــزوح والهجــرة القســرية فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .وتحتــوي البوابــة علــى المرجعيــات
ضا دراســات علمية وأدلة ممارســات
القانونيــة الدوليــة والوطنيــة الخاصــة باللجــوء والنــزوح وتتض ّمــن أي ً
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جيــدة فــي المجــال باإلضافــة إلــى وســائط رقميــة ووحــدات تعليــم عــن بعــد ومــواد تدريبيــة لتكــون مســاحة
للتعليــم والبحــث األكاديمــي والقانونــي فــي مختلــف مســائل اللجــوء والنــزوح.
• يعمــل المعهــد علــى إصــدار "المجلــة العربيــة حــول اللجــوء والنــزوح" وهــي مجلــة مكتوبــة باللغــة
العربيــة يشــرف عليهــا ويقــوم بمراجعتهــا عــدد مــن الخبــراء فــي المجــال بهــدف تطويــر المعرفــة
وإتاحتهــا فــي هــذا المجــال الــذي يعانــي مــن نقــص المراجــع القانونيــة والبحثيــة باللغــة العربيــة.

 )5حملة تضامن مع المهاجرين والالجئين في مواجهة أزمة كوفيد – 19
السياق العام
عــزز المجتمــع المدنــي التونســي وكذلــك المنظمــات الدوليــة الموجــودة
فــي تونــس منــذ عــام  2011عملهــم فــي مجــال الهجــرة كمــا تــم تشــكيل العديــد
مــن الجمعيــات مــن قبــل المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى (الطــاب
ـي فــي
والمتدربــون ورجــال األعمــال) .وتنهــض هــذه الجمعيــات بــدو ٍر رئيسـ ٍّ
تمثيــل مجتمعــات المهاجريــن فــي تونــس بغــض النظــر عــن وضعهــم القانوني.
أقــام المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان مــن خــال حملــة "مــازال" التضامنيــة عالقــات ثقــة مــع أصحــاب
المصلحــة العامليــن فــي قضيــة الهجــرة ،وكذلــك مــع  7جمعيــات تمثــل المهاجريــن .وهــو مــا ســاهم فــي إنشــاء
شــبكة مســاعدة للمهاجريــن خــال فتــرة الحجــر الصحــي بالتعــاون مــع وزارة حقــوق اإلنســان والعالقــة مــع
المجتمــع المدنــي.
خــال هــذه الحملــة تــم التوصــل إلــى أهميــة إبــراز الحاجــة إلــى إعطــاء صــوت للمهاجريــن مــع الحفــاظ
علــى ســامتهم الجســدية وحرياتهــم المهـدّدة بســبب وضعهــم غيــر النظامــي ،فغالبــا مــا يتــم تعقُّبهــم ومالحقتهــم
بهــدف دفعهــم للعــودة إلــى الوطــن.
كمــا م ّكنــت الحملــة مــن تعزيــز الشــعور بالتضامــن لــدى المجتمــع التونســي مــن خــال شــهادات مختلفــة
مــن جاليــات مهاجــرة وتونســيين وهــو مــا انعكــس فــي العديــد مــن مبــادرات التضامــن والمســاعدة التــي اســتفاد
منهــا المهاجــرون .كمــا ســلطت الحملــة الضــوء بشــكل أساســي علــى الحاجــة إلــى توضيــح معالــم ملــف الهجــرة
وتفكيــك الصــور النمطيــة المرتبطــة بهــا مــن أجــل كســب دعــم شــعبي وسياســي أوســع.
وعلــى الرغــم مــن أن اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا قــد دمجــت تدابيــر لصالــح
مجموعــات المهاجريــن والالجئيــن ،غيــر أنّ لهــذه الفئــات فــي كثيــر مــن األحيــان حواجـ َز ثقافيـةً ولغويـةً تمنعهــا
مــن الوصــول إلــى المعلومــات .فلــم تكــن التدابيــر المتخــذة فــي تونــس للتعامــل مــع الوبــاء ســواء كانــت صحيــة أو
اجتماعيــة فــي متناولهــا بشــكل كاف.
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وقــد قــام المعهــد طيلــة المـدّة التــي يغطّيهــا التقريــر بحشــد جهــود جــزء كبيــر من المجتمــع المدنــي لصالح
المهاجريــن والالجئيــن وانضمــت إليــه وزارة حقــوق اإلنســان والعالقــة مــع المجتمــع المدنــي لتســاهم فــي دعــم
الحملــة ومناصــرة قضيــة الهجــرة فــي تونــس.
عملــت الحملــة علــى ضمــان دمــج المهاجريــن والالجئيــن بشــكل أفضــل فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة
لمكافحــة فيــروس كورونــا مــن خــال إجــراءات تهــدف إلــى تيســير نفاذهــم إلــى معلومــات وإجــراءات واضحــة
وموثوقــة لزيــادة الوعــي بعــدم التمييــز ضدهــم.
وشــملت الحملــة جمعيــات تمثــل المهاجريــن والالجئيــن مــن أجــل منحهــم صوتًــا فــي النقــاش العــام
وإشــراكهم بنشــاط فــي اســتراتيجية مكافحــة وبــاء كورونــا.
كمــا ســعى المعهــد فــي إطــار الحملــة إلــى خلــق خطــاب بديــل يعــزز التضامــن واالندمــاج وبالتالــي
المســاهمة فــي زخــم محلــي ووطنــي ودولــي لتغييــر النظــرة إلــى هــؤالء األشــخاص الذيــن لديهــم الحــق فــي
الكرامــة اإلنســانية.

النتائج واألنشطة
النتيجــة  :1حصــول المهاجريــن والالجئيــن علــى معلومــات واضحــة وموثوقــة
حــول مكافحــة فيــروس كورونــا والتدابيــر االجتماعيــة لصالحهــم.
٭ عرض حملة  Mazelعلى المنظمات العاملة في قضايا الهجرة:
نظّــم المعهــد مقابــات افتراضيــة مــع عــدد مــن المنظمــات العاملــة فــي قضايــا الهجــرة كل علــى حــدة.
حيــث مكنــت هــذه االجتماعــات مــن فهــم وضــع المهاجريــن والالجئيــن خــال أزمــة الوبــاء وتحديــد احتياجاتهــم
ومعرفــة أفضــل ســبل العمــل التــي يجــب اتباعهــا مــن أجــل حمايــة أفضــل لهــؤالء األشــخاص .كمــا كانــت فرصــة
لتقديــم حملــة التضامــن مــع المهاجريــن والالجئيــن والحصــول علــى توصيــات مــن المنظمــات بشــأن اإلجــراءات
التــي يمكــن القيــام بهــا.
وعمــل المعهــد بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة علــى التخفيــف مــن
الهشاشــة الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة للمهاجريــن والالجئيــن أثنــاء األزمــة الصحيــة وذلــك بــــ:
• تعزيــز المناصــرة مــن أجــل تحســين وصــول المهاجريــن والالجئيــن إلــى الحقــوق االجتماعيــة
واالقتصاديــة.
• إدراج المهاجريــن والالجئيــن فــي اإلســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة  Covid-19علــى المســتوى
االقتصــادي واالجتماعــي والصحــي.
• تعزيــز التنســيق بيــن المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل اإلدمــاج الفعــال للمهاجريــن
والالجئيــن فــي مبــادرات مكافحــة Covid-19
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• توعية مراكز الرعاية الصحية األساسية برعاية المهاجرين والالجئين.
• زيادة وعي المهاجرين والالجئين حول فيروس كورونا واإلجراءات الصحيّة الالزمة للحماية.
• تعزيز تضامن التونسيين تجاه المهاجرين والالجئين.
٭ مجموعة التفكير المع ّمق مع منظمات المهاجرين:
نظم المعهد مجموعة نقاش مع المنظمات الممثلة للمهاجرين:
• جمعية القيادة والتنمية في إفريقيا «»ALDA
• جمعية الطالب والمتدربين األفارقة في تونس «»AESAT
• جمعية اإليفواريين الناشطين بتونس «»ASSIVAT
• المعونة المتبادلة ومستقبل أفريقيا
• أفريكا إنتليجنس
• قادة األعمال األفارقة
• ائتالف المنظمات االنسانية بمدنين
وتوجهاتهــا الكبــرى بعــد فهــم
أتاحــت مجموعــة النّقــاش المســاهمة فــي إنشــاء الشــعار واســم الحملــة
ّ
احتياجــات المهاجريــن والالجئيــن ومنظمــات المهاجريــن خــال فتــرة الوبــاء .ولعــ ّل الضعــف االقتصــادي
واالجتماعــي والقانونــي قــد أدى جمي ُعهــا إلــى عــدم اســتقرار أوضاعهــم ،مــن قبيــل البطالــة ،وقلــة الدخــل،
وأزمــة الغــذاء ،ومشــكلة دفــع اإليجــار ،وصعوبــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة .وقــد اتفقــت المنظمــات
المشــاركة فــي مجموعــة النقــاش علــى أهميــة مناصــرة الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة للمهاجريــن مــن
أجــل تقليــل نقــاط الضعــف لديهــم خــال هــذه الفتــرة مــن أزمــة  Covid-19وتقليــل اعتمــاد المســاعدات علــى
منظمــات المجتمــع المدنــي.
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٭ مقابلة مع وزير حقوق االنسان
أجــرى المعهــد مقابلــة مــع وزيــر حقــوق اإلنســان ومديــر حقــوق اإلنســان بالــوزارة وذلــك فــي إطــار
"إضفــاء الطابــع الرســمي" علــى التعــاون المشــترك فــي إطــار حملــة التضامــن "مــازال" وقــد تــم إنتــاج
فيديــو المقابلــة ومشــاركته علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي .كمــا ســمح االجتمــاع بإحالــة توصيــات منظمــات
المهاجريــن إلــى وزيــر حقــوق اإلنســان

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

٭ ومضة توعوية
أطلــق المعهــد أول ومضــة توعويــة حــول فيــروس كورونــا بمشــاركة مهاجريــن وطالبــة لجــوء ووصلت
صا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وتمــت مشــاركتها علــى نطــاق واســع مــن
الومضــة إلــى  18024شــخ ً
الجمعيــات والمهاجريــن والمؤسســات الحكوميــة والعديــد مــن صفحــات الجمعيــات ووســائل إعــام المهاجريــن.
ضــا دعــوة اللتــزام
وتهــدف هــذه الومضــة إلــى تذكيــر النــاس بــأن فيــروس كورونــا ال يــزال موجــودًا وهــي أي ً
الدولــة التونســية بحمايــة المهاجريــن والالجئيــن.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

النتيجــة  :2حشــد قــادة الــرأي والمؤثريــن لرفــع مســتوى الوعــي العــام لصالــح
المهاجريــن والالجئيــن
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٭ ندوة عبر اإلنترنت :التضامن المشترك مع المهاجرين ،الدروس المستفادة
كانــت هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت مســاهمة فــي اســتخالص الــدروس المســتفادة مــن تجربــة األزمــة
الصحيّــة وطــرق التعاطــي معهــا بالنســبة إلــى المهاجريــن والالجئيــن والتفكيــر م ًعــا حــول األســئلة األساســية
للمرحلــة القادمــة .تــم إثــراء االجتمــاع بمشــاركة منســق مشــروع منظمــة أطبــاء العالــم وممثــل وحــدة التضامــن
صا فــي البــث المباشــر علــى
األفريقــي ورئيــس جمعيــة قــادة األعمــال األفارقــة .وشــارك حوالــي أربعيــن شــخ ً
 Facebookو .Zoomوشــاهد أكثــر مــن  4000شــخص هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت منــذ ذلــك الحيــن .وتبعــه
نشــطاء وطــاب ومهنيــون مــن جمعيــات ومؤسســات وكذلــك مهاجــرون والجئــون.
أتاحــت هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت تســليط الضــوء علــى المبــادرات التضامنيــة أثنــاء األزمــة الصحيــة،
ومعرفــة احتياجــات المهاجريــن والتوصيــات .وبعــد هــذه النــدوة عبّــرت بعــض الجمعيــات عــن رغبتهــا فــي
عقــد شــراكات مــع المعهــد للعمــل علــى قضايــا الهجــرة ،ومــن بينهــا جمعيــة قــادة األعمــال األفارقــة والمنظمــة
الدوليــة للهجــرة فــي تونــس.
٭ شهادات بالفيديو للمهاجرين
أنتــج المعهــد شــريطي  2فيديــو لشــهادات مهاجريــن (ســاحل العــاج والســنغال) تحدثــوا عــن تجربتهــم
خــال األزمــة الصحيــة.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

٭ مقابلة مع المنظمات العاملة في مجال الهجرة
أجــرى المعهــد مقابــات مــع جمعيــة تونــس أرض اللجــوء والمنظمــة الدوليــة للهجــرة حــول تدابيــر
الحمايــة المخطــط لهــا خــال الموجــة الثانيــة مــن فيــروس كوفيــد .-19وتــم توجيــه مقاطــع الفيديــو للمهاجريــن
والالجئيــن إلرشــادهم إلــى هــذه المنظمــات عنــد الحاجــة.
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اضغط هنا لمشاهدة الفيديو االرشادي للمنظمة
الدولية للهجرة

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو االرشادي
لجمعية تونس أرض اللجوء

٭ مقابلة مع وزارة الشؤون االجتماعية
أجــرى المعهــد مقابلــة مــع المرصــد الوطنــي للهجــرة
بشــأن التدابيــر الوقائيــة المخطــط لهــا خــال الموجــة الثانيــة
مــن فيــروس كوفيــد -91واإلجــراءات المتخــذة خــال
الموجــة األولــى ومــدى فاعليتهــا وســبل تحســينها.

النتيجــة  :3المعهــد يقــود مــع المجتمــع
المدنــي التونســي والمنظّمــات الدوليــة
فــي تونــس ديناميكيــة مــن أجــل
التضامــن مــع المهاجريــن والالجئيــن
(قيــد التقــدم)

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

٭ جلسة نقاشية تحضيرية:
نظــم المعهــد جلســة نقاشــية فــي مقــره تحــت شــعار «مــا هــي تدابيــر حمايــة المهاجريــن والالجئيــن
خــال الموجــة الثانيــة مــن  Covid19فــي تونــس؟» .ومثّلــت هــذه الجلســة مســاهمة فــي تعزيــز إدمــاج
المهاجريــن والالجئيــن فــي التدابيــر المؤسســية والتفكيــر فــي ســبل العمــل مــن أجــل ضمــان كرامتهــم.
وعُقــدت الجلســة بحضــور نشــطاء المجتمــع المدنــي والصحفييــن وممثلــي مجتمعــات المهاجريــن
والالجئيــن .وقــدم المرصــد الوطنــي للهجــرة ،والــوزارة المســؤولة عــن العالقــات مــع الهيئــات الدســتورية
والمجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان ،وبلديــة مرســى ،والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،وجمعيــة تونــس أرض
اللجــوء ،وجمعيــة القيــادة والتنميــة فــي إفريقيــا ،نقاطًــا مرجعيــة للتفكيــر المشــترك وتــدارس تحديــات حمايــة
المهاجريــن والالجئيــن خــال األزمــة الصحيّــة بحضــور المجتمــع المدنــي والصحفييــن والباحثيــن.
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٭ نــدوة إقليميــة عــن بعــد بيــن الجمعيــات فــي تونــس والجمعيــات فــي إفريقيا جنــوب الصحــراء والجمعيات
في الشــمال:
نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان نــدوة إقليميــة عبــر اإلنترنــت بعنــوان "الوضــع الحالــي لحقــوق
اإلنســان للمهاجريــن والالجئيــن فــي دول شــمال وجنــوب البحــر األبيــض المتوســط خــال األزمــة الصحيّــة".
وقــد تــم خاللهــا رصــد انتهــاكات حقــوق المهاجريــن والالجئيــن وكيفيــة حمايتهــم بشــكل أفضــل ووضــع تصـ ّور
لضمــان التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الضفتيــن الشــمالية والجنوبيــة للبحــر األبيــض المتوســط
للدفــاع عــن احتــرام حقــوق اإلنســان .وذلــك باإلضافــة إلى تقديــم التوصيــات للحكومــات ووكاالت األمــم المتحدة.
جمعــت هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت منظمــات مــن تونــس والمغــرب والســنغال والنيجــر وكــوت ديفــوار،
ومــن إســبانيا وإيطاليــا.
٭ اختتمــت الديناميكيــة التــي قادهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان مــن أجــل التضامــن مــع المهاجريــن
والالجئيــن بصياغــة إعــان مشــترك تنشــره الجهــات الملتزمــة بهــذه الديناميكيــة والمقــرر الخــاص فيمــا
يتعلــق بحقــوق المهاجريــن والالجئيــن .حيــث قــام المعهــد بصياغــة دعــوة إلــى المقــرر الخــاص المعنــي
بالهجــرة حــول حالــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن فــي بلــدان شــمال البحــر األبيــض المتوســط وجنوبــه
وصياغــة توصيــات الحتــرام حقوقهــم ،وقــد وقَّعــت عــدة منظمــات مــن دول مختلفــة علــى اإلعــان منهــا:
• تونس :المعهد العربي لحقوق اإلنسان  /أفريكا إنتليجنس
• المغرب :تجمع مجتمعات جنوب الصحراء الكبرى في المغرب «»CCSM
• إسبانيا :مركز الدفاع عن حقوق اإلنسان Irídia -
• النيجر :اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في النيجر (المؤسسة العامة لدولة النيجر)
• السنغالDiadem :
• ساحل العاج :منظمة  SOSللهجرة غير النظامية
• إيطاليا :ميديتيرانيا إلنقاذ البشر
وقد تم إرسال هذا اإلعالن إلى منظمة التعاون السويسري من أجل توجيهه إلى المقرر الخاص.
٭ •رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئاسات الثالث (رئاسة الجمهورية ،والحكومة ،والبرلمان)
إثــر النقاشــات مــع الشــركاء تــم اتخــاذ القــرار بتوجيــه الرســالة المفتوحــة إلــى رئيــس الجمهوريــة فقــط.
وينصــب التركيــز بشــكل أساســي علــى صالحيــات الرئيــس مــن حيــث ضمــان الحقــوق الدســتورية ،والوفــاء
بالتزامــات تونــس الدوليــة.
وتــم تقاســم الرســالة مــع شــركاء الجمعيــات وكذلــك المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،ومفوضيــة األمــم
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.
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نشــرت الرســالة فــي الصحــف التونســية بمناســبة اليــوم العالمــي للمهاجريــن وســتتم المتابعــة مــع
الرئاســة.
التغطية اإلعالمية للحملة:
 .1الصحافة اإللكترونية:
 منصــة اإلذاعــة الثقافيــة حــول االجتمــاع حــولتدابيــر حمايــة المهاجريــن والالجئيــن خــال األزمــة
الصحيّــة.
 .2مقابلــة مــع عمــاد الــزواري مديــر حملــة "مــازال"
بخصــوص ورشــة العمــل المتعلقــة بحمايــة
المهاجريــن والالجئيــن خــال الموجــة الثانيــة مــن
فيــروس كورونــا.
 .3تلفزيون:
 وكان رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ضيفـا ًعلــى برنامــج "نــاس نســمة" للحديــث عــن قضيــة
الهجــرة فــي تونــس ولتوجيــه نــداء للتضامــن مــع
هــذه الفئــة.
التوصيات
توصيات على مستوى الحكومة التونسية:
 إنشاء نظام معلومات دقيق حول الهجرة واللجوء. تحديــد القضايــا المتعلقــة بالهجــرة واللجــوء باعتبارهمــا عنصريــن منفصليــن ووفقًــا لنهــج حقــوقاإلنســان ســواء فــي مناقشــات المجلــس األعلــى لألمــن القومــي أو فــي إطــار النقــاش حــول السياســات
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وفــي قلــب اإلســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة.
 اإلسراع في التصديق على القانون الوطني لحماية الالجئين وطالبي اللجوء. ترســيخ الدبلوماســية والسياســة الخارجيــة وتعزيــز التعــاون مــع دول الجنــوب والشــمال قصــد إيجــادحلــول دائمــة لصالــح هــذه المجموعــات.
 تضمين قضية الهجرة في إستراتيجيات التنمية. تكثيف الجهود الوطنية إلنهاء العنصرية واالتجار بالبشر. -إدراج النساء المهاجرات والالجئات بشكل أكبر في السياسات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
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توصيات على مستوى المجتمع المدني:
 ضمــان التنســيق المنتظــم بيــن الجمعيــات العاملــة فــي مجــال الهجــرة واللجــوء ،وفتحــه أمــام الجهــاتالفاعلــة األخــرى العاملــة فــي المجــاالت ذات الصلــة (مثــل :االقتصــاد ،والالمركزيــة ،وحقــوق المــرأة،
واألمــن ،ومــا إلــى ذلــك).
 تنظيم اجتماعات سنوية حول الهجرة واللجوء. تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة العامة بشأن قضية الهجرة. الترويج لخطاب بديل يفكك المفاهيم الخاطئة حول الهجرة واللجوء بالتعاون مع وسائل اإلعالم. تخصيــص مســاحة أكبــر لفائــدة مجتمعــات المهاجريــن وجمعياتهــم التــي تمثلهــم فــي النقــاش العــاموالسياســي.
توصيات على مستوى األمم المتحدة:
 دعــوة وكاالت األمــم المتحــدة المختلفــة حتــى تدعــم البلــدان فــي تبنــي نظــم المعلومــات والسياســات العامةالتــي تأخــذ المهاجريــن والالجئيــن فــي االعتبــار ،وحـ ّ
ـث أطــر عمــل األمــم المتحــدة مــن أجــل المســاعدة
اإلنمائيــة الوطنيــة التــي يمكــن أن تكــون بمثابــة رافعــة لدعــم هــذه الديناميكيــات الوطنيــة.
 اغتنــام جميــع الفــرص العتمــاد المواثيــق واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة (المواثيــق العالميــة ،والمواثيــقاألوروبيــة) قصــد إحــداث تأثيــرات إيجابيــة وحقيقيــة علــى حيــاة المهاجريــن والالجئيــن ،مــن خــال زيــادة
إشــراك هــؤالء الســكان والجمعيــات التــي تمثلهــم فــي المشــاورات وصنــع القــرار.

 )6برنامج القيادات الجديدة
يعتبــر دعــم قــدرات النشــطاء والنشــطات وتمكيــن القيــادات الجديــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان مبحثــا
اشــتغل عليــه المعهــد منــذ تأسيســه علــى اعتبــار أنــه يوفــر مرتكــزات معرفيــة ومهاريــة تمكــن مــن تطويــر حركــة
حقــوق اإلنســان العربيــة ومــن الزيــادة فــي قــدرة الفاعليــن الجــدد صلــب المجتمــع المدنــي المحلــي واإلقليمــي
علــى التأثيــر الفعــال فــي مجتمعاتهــم وتقليــص الفجــوة بيــن الخطــاب والممارســة وتمكيــن النــاس بهــدف المطالبة
بحقوقهــم والتمتــع بهــا .كمــا عـ ّزز المعهــد فــي إطــار مقاربتــه الجديــدة وانتقــال مقــره إلــى فضــاء "دار الســيدة"
قدرتــه علــى التوجــه المباشــر إلــى أصحــاب 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.
ور ّكــز مشــروع بنــاء القيــادات الجديــدة علــى تأســيس تجربــة نموذجيــة لبناء قــدرات الحــركات االجتماعية
وقــادة المجتمــع الشــبابي وكذلــك شــبكات وتجمعــات الناشــطين االجتماعييــن فــي تونــس ،وذلــك بالتفاعــل مــع
مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن الشــركاء الحكومييــن وغيــر الحكومييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع
الخــاص ،واألكاديمييــن والجهــات الفاعلــة فــي وســائل اإلعــام
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مــن أجــل تطويــر واســتخدام آليــات للمطالبــة ومراقبــة اإلصالحــات السياســية والتعليميــة والتغيّــرات
االجتماعيــة التــي تضمــن الكرامــة والمســاواة واإلنصــاف للجميــع دون تمييــز.
وعــ ّزز المعهــد مــن خــال هــذه المبــادرة قــدرات قــادة المجتمــع المحلــي حتــى يصبحــوا أكثــر فعاليــة
واســتدامة وتأثيــراً علــى المســتوى المحلــي مــن خــال تعزيــز التمتــع بحقــوق اإلنســان وممارســتها ومراقبتهــا،
وكذلــك مــن خــال التصــدي لجميــع مظاهــر التمييــز التــي تؤثــر علــى مجتمعاتهــم المحليــة مــن منظــور سياســي.
وقــد عمــل المعهــد خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر علــى مواصلــة هــذا التوجــه االســتراتيجي
لبنــاء القيــادات الجديــدة ودعــم قــدرات المدافعيــن والمدافعــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان والــذي يمثــل محــورا
مــن المحــاور الرئيســية لخطتــه االســتراتيجية .وكان هــذا المســعى مترجمــا فــي عــدد مــن المحــاور المندمجــة
وهــي كالتالــي:

المحور األول :الحركات االجتماعية
• إعداد أنموذج لبناء القيادات الجديدة في مجال حقوق اإلنسان وتجريبه.
• تدريب  41ناشطا وناشطة من  12والية في مقاربة حقوق اإلنسان.
• التشبيك بين  60ناشطا وناشطة من  16والية للعمل المشترك في قضايا حقوق اإلنسان.
• تنظيم ندوة وطنية حول الحركات االجتماعية وحقوق اإلنسان.
• إصدار دراسة بعنوان الحركات االجتماعية الجديدة وتحوالت القيادات في مجال حقوق اإلنسان.
• إعــداد وتوزيــع بطاقــة تمكــن الناشــطات والناشــطين الحقوقييــن مــن معرفــة حقوقهــم إذا تعرضــوا إلــى
اإليقــاف .كمــا تحتــوي هــذه البطاقــة علــى أرقــام الجمعيــات لإلبــاغ عــن االنتهــاكات فــي فتــرة اإليقــاف.
• إعــداد محفظــة أدوات رقميــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن األدلــة والتقاريــر والمحتويــات حــول تســيير
الجمعيــات ومنظومــة حقــوق اإلنســان.
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المحور الثاني  :العمل البلدي المراعي لحقوق اإلنسان
• تدريــب  24مشــاركة ومشــاركا مــن  16واليــة فــي كيفيــة متابعــة العمــل البلــدي ومــدى احترامــه لمبــادئ
حقوق اإلنســان.
• تدريب  36مستشارة ومستشارا بلديّا على العمل البلدي المراعي لحقوق اإلنسان.
• إعداد أداة لقياس مدى مراعاة العمل البلدي لحقوق اإلنسان.
• إصدار دليل تدريب المدربين في مجال العمل البلدي المراعي لحقوق اإلنسان.
• إصــدار دليــل المواصفــات الفنيــة لنفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى المنشــآت الخدماتيــة العموميــة
والخاصــة.

المحور الثالث :اإلصالح التربوي
• تدريــب  18خبيــرة وخبيــرا فــي مجــال التربيــة علــى مهــارات الحيــاة ،والتربيــة علــى المواطنــة والتحــول
الرقمــي فــي مجــال التربيــة.
• تنظيم ندوة وطنية حول إصالح التربية والتعليم في تونس.
• إصــدار تقريــر بعنــوان " المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان واإلصــاح التربــوي فــي تونــس
( :)2020-2011مقاربــة حقوقيــة".
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 )7إذاعة السيدة أف أم

الســيدة أف أم هــي إذاعــة جمعياتيــة تحصلــت علــى رخصــة البــث يــوم  07أوت  /أغســطس 2020
ومقرهــا فــي دار الســيدة مقــر المعهــد العربــي لحقــوق االنســان فــي أحــد أعــرق األحيــاء الشــعبية فــي تونــس
وهــو حــي "الســيدة" .وهــذا الحــي بالــغ األهميــة ألنــه يرمــز إلــى امــرأة هــي "الســيدة عائشــة المنوبيــة"،
هــذه المــرأة التــي عُرفــت بحبهــا والتصاقهــا بقضايــا الفقــراء وحســها اإلنســاني لذلــك فــإن إذاعــة الســيدة أف
أم تأخــذ رمزيتهــا مــن القــرب مــن النــاس معتبــرة أن حقــوق اإلنســان هــي أساســا قضيــة مســاواة وهــي تُبنــى
علــى المســاواة والمواطنــة.
الســيدة أف أم إذاعــة تتوجــه إلــى العلــم والمعرفــة مــن أجــل أن تصبــح مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان هــي
قيــم المواطنــة والعدالــة الكرامــة وغيرهــا مــن القيــم ولكــي تصبــح شــأنا متاحــا لجميــع الناس.
السيدة أف أم هي تحية للعلم والمعرفة وتحية للنساء واألحياء الشعبية
أ.عبد الباسط بن حسن
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 أهداف اإلذاعة:لإلذاعة ثالثة أهداف أساسية وهي:
 تقريــب ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن الجميــع وذلــك عــن طريــق مختلف الوســائط ســواء كانــت الحواراتأو التحقيقــات أو إعطــاء صــوت لمــن ال صــوت لهــم أو مختلــف التقنيــات التــي يمكــن أن تبلــغ حقــوق اإلنســان
وتجعلهــا أو تجعــل مفاهيمهــا أكثــر بســاطة .وهــذا الهــدف األول.
 التركيــز أساســا علــى الفئــات التــي ليــس لهــا حــظ كبيــر فــي الظهــور اإلعالمــي أو فــي إبــاغ صوتهــامثــل األطفــال والشــباب والنســاء والفقــراء المهمشــين وكذلــك الالجئيــن والمهاجريــن وجميــع الفئــات التــي
يمكــن أن يصبــح لهــا صــوت يُســمع .فصوتهــا يصبــح جــز ًءا مــن عمليــة تنميــة المجتمــع.
 تنميــة مهــارات اإلعالمييــن واإلعالميــات ومختلــف الفئــات االجتماعيــة وقدراتهــم علــى التعاطــي مــعطــرق إدمــاج قيــم حقــوق اإلنســان ومهاراتهــا داخــل الخطــاب اإلعالمــي.

اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗﺣرﯾري ﻹذاﻋﺔ "اﻟﺳﯾدة أف أم"
* اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ﺑﺻﻔﺗﮭم ﻣواطﻧﯾن ،ﻻ
ﻣﺟر د ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻟﻠﻣﺎ ةّد اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ.
* ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺑﺎ دﺋﮭﺎ اﻟﻛوﻧﯾﺔ وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ واﻟ دﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ.
* ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻗﻠب إﻧﺗﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وﺗوﺟﮭﺎت
ﺑرﻣﺟﺗﮭﺎ.
* اﻹﺧﺑﺎر :ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺣق اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
دق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﺎت واﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ إﻋﻼم ﺣر
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾ ﺣ
وﻧزﯾﮫ وﻣﺳؤول ،ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻋﻼء ﺻوت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻌﯾ دا ﻋن ﻛل أﻧواع
اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗدﺧل.
* ﺗﻛرﯾس إﻋﻼم اﻟﻘرب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟﻣواﺿﯾﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﮭم اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم اﻟوطﻧﻲ وﯾﮭم ﻣﺷﺎﻏل اﻟﻧﺎس وﻣﺷﺎﻛﻠﮭم
وطﻣوﺣﺎﺗﮭم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم.
* ﺗﻛرﯾس اﻟ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب
ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺧﻼل
ﺗﺑﻠﯾﻎ أﺻواﺗﮭم ﻋﺑر ﺑراﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﻘﺎش اﻟ دﯾﻣﻘراطﻲ
واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول.
* اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻟﻛوﻧﯾﺔ وﻗﯾﻣﮭﺎ،
ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭﺎ وﺗﻛرﯾﺳﮭﺎ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺣﺗراﻣﮭﺎ.
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الجمهور المستهدف:
تتوجــه اإلذاعــة أساســا وبشــكل عــام إلــى الجمهــور العریــض بكافــة شــرائحه ،مواطنــات ومواطنيــن
بمقتضــى العمــل علــى فكــرة القــرب تتوجــه اإلذاعــة بشــكل خــاص إلــى المواطنــات والمواطنیــن فــي حــي
الســیدة وفــي محيطــه المجــاور ،وذلــك مــن خــال تســلیط الضــوء علــى حياتهــم الیومیــة ومشــاغلهم وتطلعاتهــم
واحتياجاتهــم .وتتوجــه اإلذاعــة إلــى شــرائح معینــة هــي أساســا األطفــال واليافعــون والشــباب ،باعتبارهــم
يمثلــون المســتقبل (وهــي برامــج تتوجــه إليهــم وتمثــل أيضــا فضــاءات حــرة يعبــرون مــن خاللهــا عــن نظرتهــم
وآرائهــم).
وتكــون اإلذاعــة كذلــك فضاء للناشــطین والناشــطات في مجــال حقوق اإلنســان للتعریف بمنظماتهم/ـــهنّ
الحقوقیــة والمدنیــة وبنشــاطهم .وهــي أیضــا فضــاء للتعریــف بأعمــال المجتمــع المدنــي ومشــاریعه ،خصوصــا
منهــا التــي تنــدرج فــي مجــال الحقــوق والحریــات فبرامــج االذاعــة تخــوض فــي مشــاغل وقضایــا المواطنیــن
الیومیــة والمباشــرة معهــم وذلــك مــن خــال مالمســة أفــكار وهواجــس المتابعیــن بالتواصــل المباشــر معهــم فــي
حیاتهــم الیومیــة بمختلــف أوجههــا وتفاصیلهــا.
وهذه عينة من المادة اإلعالمية المقدمة في الغرض( :للمشاهدة اضغط عنوان المواد)

التعريف بإذاعة السيدة في راديو إي .آف .آم

ترجمة نشرات التوجيهات الصحية أثناء أزمة كوفيد بلغة اإلشارة
قراءات األطفال في زمن الكورونا
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 )8المشروع اإلقليمي
نحو الحد من عقوبة اإلعدام خالل الحرب على اإلرهاب(مصر – الصومال – تونس)
واصــل المعهــد خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر متابعــة البرنامــج شــبه اإلقليمــي الــذي يشــارك فــي
تنفيــذه بالشــراكة مــع منظمــة "هانــدز أوف كاييــن" فــي إيطاليــا و"المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان" فــي
مصــر و"األجنــدة النســائية" فــي الصومــال منــذ ســنة  2017تحــت عنــوان " نحــو إلغــاء عقوبــة اإلعــدام
خــال الحــرب علــى اإلرهــاب" ،الــذي يهــدف إلــى متابعــة حــاالت عقوبــة اإلعــدام وتوثيــق مقومــات االحتجــاز
للمحكــوم عليهــم باإلعــدام بصفــة خاصــة وتنميــة الوعــي لــدى المجموعــات القائمــة علــى إنفــاذ القانــون
بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي عالقــة بعقوبــة اإلعــدام ،وتعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي واإلعــام
فــي المناصــرة مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام والحــق فــي الحيــاة فــي تفاعــل مــع الــرأي العــام ،إضافــة إلــى
مســاندة مقترحــات اإلصــاح التشــريعي للوصــول إلــى الحــد مــن عقوبــة اإلعــدام أو تعليقهــا أو إلغائهــا –
بحســب واقــع كل بلــد.
محاور المشروع
٭ جمع المعلومات:
بناء قاعدة بيانات حول المحكوم عليهم باإلعدام.
زيارة السجون للوقوف على توافر مقومات احتجاز المحكوم عليهم باإلعدام.
إنشاء قاعدة معلومات لتوثيق تطبيق أحكام اإلعدام ومقومات االحتجاز.
٭ البحوث:
إجــراء البحــوث حــول الصحــة العقليــة والجســدية التــي تؤثــر فــي المحكــوم عليهــم باإلعــدام خــال
االحتجــاز.
إجراء البحوث حول التدابير التقليدية اإليجابية المتبعة لتجنب استخدام عقوبة اإلعدام.
٭ تنمية القدرات:
التدريب على المعايير الدولية في مجال عقوبة اإلعدام والمحاكمات العادلة والنزيهة.
تسيير الحوار بين مختلف األطراف وأصحاب المصلحة حول عقوبة اإلعدام.
إعداد مقترحات تشريعية للحد من عقوبة اإلعدام وتعليق إنفاذها.

األنشطة التي تم تنفيذها في سنة 2020
 - 1جلسة استماع بالبرلمان التونسي:
شــارك المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واالئتــاف
التونســي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام يــوم األربعــاء  08جانفــي /كانــون الثانــي  2020فــي جلســة اســتماع بالبرلمــان
التونســي نظمتهــا لجنــة التشــريع العــام باالشــتراك مــع لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة حــول
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مشــروع قانــون استرشــادي بشــأن عقوبــة اإلعــدام وضمانــات تطبيقهــا فــي الــدول العربيــة ،ورد مقتــرح القانــون
مــن البرلمــان العربــي إلبــداء الــرأي فيــه وحضــر فــي هــذه الجلســة  14نائبــا ونائبــة مــن البرلمــان التونســي.

وتدخــل المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بتقديــم دراســة علــى عينــة مــن المحكــوم عليهــم بعقوبــة
اإلعــدام تتكــون مــن  35فــردا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الــردع ،واتضــح أن ذلــك ال قيمــة لــه فــي لحظــة ارتــكاب
الجريمــة ،ألن المجــرم يكــون فــي حالــة نفســية ال تتيــح لــه التفكيــر فــي الدوافــع وفــي اآلثــار المترتبــة عــن
الجريمــة مــن عقوبــات وغيرهــا .كمــا ن ـ ّوه أن أكثــر مــن  101حالــة فــي القانــون التونســي تــؤدي إلــى حكــم
اإلعــدام وهــذا يتعــارض مــع الدســتور التونســي الــذي ينــص علــى عــدم إصــدار عقوبــة اإلعــدام إال فــي الحــاالت
القصــوى .وأوضــح أن نــص مشــروع هــذا القانــون غيــر دســتوري ويتمحــور حــول التشــريع اإلســامي وهــو
مصــدر شــکلي وفيــه مخالفــة للمنظومــة القانونيــة التونســية التــي تعتبــر الشــريعة اإلســامية مصــدرا ماديــا
للتشــريع .كمــا أن التوســيع فــي حــاالت تطبيــق عقوبــة اإلعــدام يمــس مــن التزامــات تونــس الدوليــة ويضــر
بحــق المواطنــة وال فائــدة منــه علــى مســتوى المحاكمــة العادلــة .وهــو يعــد تراجعــا وخطــوة إلــى الــوراء
باعتبــار أن تونــس تســعى إلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ال إلــى تنظيمهــا وتكريســها.
 - 2دورة تدريبية عن بعد حول» دور المجتمع المدني واإلعالم من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام»
نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ،بالتعــاون مــع منظمــة هانــدز أوف كايــن اإليطاليــة وبدعــم مــن
االتحــاد األوروبــي ،دورة تدريبيــة عــن بعــد حــول "دور المجتمــع المدنــي والصحفييــن فــي إلغــاء عقوبــة
اإلعــدام" ،وكانــت قــد عُقــدت فــي  82و 92و 03مــاي /أيــار  .0202وحضــر التدريــب  22مشــار ًكا يعملــون
فــي مختلــف وســائل اإلعــام التونســية ونشــطاء المجتمــع المدنــي - 3.ورشــة عمــل لمناقشــة مشــروع القانــون
األساســي المتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس.
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 - 3ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون األساسي المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام في تونس
نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان يــوم  15جــوان /حزيــران  ،2020ورشــة عمــل لمناقشــة مشــروع
القانــون األساســي المتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس ،بمقــر المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان "دار
السيدة".
وكان هــذا اللقــاء يهــدف إلــى مناقشــة النســخة األولــى مــن مشــروع القانــون األساســي المتعلــق بإلغــاء
عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس وتقديــم شــرح األســباب الكامنــة وراء تعــارض عقوبــة اإلعــدام مــع األســس الفكريــة
والعلميــة لحقــوق اإلنســان .فعقوبــة اإلعــدام تنبنــي علــى التخويــف والترهيــب النفســي وهــي عقوبــة ال ترمــي
إلــى إصــاح المحكــوم عليــه وتأهيلــه كمــا أنهــا عقوبــة ال تم ّكــن مــن إصــاح آثــار العقوبــة إذا ثبتــت بــراءة
المحكــوم عليــه.

وباإلضافــة إلــى مناقشــة عــدم دســتورية عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس إذ إنّهــا تعــارض عقوبــة اإلعــدام
مــع الفصليــن  22و 49مــن الدســتور كمــا أنهــا تتعــارض مــع الفصــل  21مــن الدســتور الــذي يعتبــر الحــق فــي
الحيــاة حقــا مقدســا ،يتمتــع بــه الجميــع دون اســتثناء ولجميــع هــذه األســباب ،فــإن عقوبــة اإلعــدام وجميــع
الفصــول القانونيــة المتضمنــة لهــا فــي النظــام القانونــي التونســي تعتبــر غيــر دســتورية.
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 - 4الندوة الوطنية «نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في تونس»

فــي  25جــوان /حزيــران  2020نظــم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان النــدوة الوطنيــة "نحــو إلغــاء
عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس" وكانــت هــذه النــدوة بمثابــة النشــاط األخيــر فــي البرنامــج وذلــك لتقديــم مخرجــات
المشــروع الــذي اســتمر لمــدة ثــاث ســنوات.
 تقديم دراسة "عقوبة اإلعدام في تونس :هل يكفي وقف التنفيذ؟ وضعية المحكومين باإلعدام". تقديــم دراســة الحــق فــي الحيــاة وعقوبــة اإلعــدام فــي القانــون الدولــي والمقــارن وفــي القانــونالتونســي.
 تقديم مشروع أساسي يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام.شــارك فــي هــذه النــدوة ممثلــون عــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات أمميــة وصحافيــون
وحضرهــا  19مشــاركة و 17مشــاركا.

مالحظات ختامية:
لقــد شــهد تنفيــذ هــذا المشــروع العديــد مــن األنشــطة مــن خــال بنــاء القــدرات واللقــاءات مــع فئــات
متنوعــة والبحــوث والدراســات وتمثّلــت أهــم محطاتــه فــي:
 إنتــاج مجموعــة مــن األدوات العلميــة التــي يتــم اعتمادهــا باعتبارهــا أدوات للمرافعــة عــن مشــروعالقانــون.
 زيــارة الســجون مــن أهــم المحطــات فــي المشــروع وهــي كانــت المرحلــة المهمــة التــي بنيــت عليهــابقيــة المراحــل .ونتائــج الزيــارات ســتكون مــن أدوات المناصــرة والضغــط فــي تونــس والمنطقــة
العربيــة.
 الشــبكة التــي تــم تكوينهــا مــن محاميــن وقضــاة وإعالمييــن ومجتمــع مدنــي حــول إلغــاء عقوبــةاإلعــدام فهنــاك حمــاس والتــزام معنــوي بهــذه القضيــة ،وهــو مــا سيســاعد علــى أي عمــل متــاح يهــدف
إلــى مناصــرة المشــروع ودعمــه.
 العمــل علــى القضيــة علــى المســتوى الوطنــي والتوســيع علــى المســتوي اإلقليمــي قــد ســاهما فــيتعزيــز صــوت شــبكة المطالبيــن بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي المنطقــة العربيــة وعلــى تطويــر خطــاب
إلغائــي قــادر علــى التأثيــر.
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 )9مشروع تعزيز الحماية االجتماعية وأنظمة الدعم االقتصادي للشرائح
الضعيفة والمهمشة من السكان استجابة لفيروس كوفيد 19 -
ينفــذ المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بشــراكة ودعــم مــن منظمــة األمــم المتحــدة للســكان ،برنامجــا
يهــدف إلــى دعــم جملــة مــن الفئــات التــي عاشــت وتعيــش هشاشــة فــي فتــرة جائحــة كوفيــد -19وذلــك مــن
خــال:
● تحليــل احتياجــات المراهقيــن والشــباب فــي الجهــات المهمشــة والهشــة فــي مجــال الحــق فــي الصحــة
والوصــول إلــى المرافــق الصحيــة خــال جائحــة كوفيــد -19وبعدهــا،
● تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المعلومات واألخبار المتعلقة بالصحة في فترة الجائحة.
● تقديم الدعم الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة األكثر تضررا من آثار جائحة كوفيد19 -
ومــن بيــن األنشــطة التــي يعمــل المعهــد علــى تنفيذهــا لتحقيــق هــذه األهــداف ،تصميــم مجموعــة مــن
الفيديوهــات وترجمتهــا إلــى لغــة اإلشــارة ونشــرها دوريّــا عبــر مختلــف المحامــل الرقميــة وعبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي لتصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين والمســتفيدات.
 - 1تحليــل احتياجــات المراهقيــن والشــباب فــي الجهــات المهمشــة والهشــة فــي مجــال الحــق فــي
الصحــة والوصــول إلــى المرافــق الصحيــة خــال جائحــة كوفيــد -19وبعدهــا:
فــي هــذا المحــور تــم توزيــع اســتمارة مــن أجــل تحديــد احتياجــات المراهقيــن والشــباب فــي الجهــات
المهمشــة والهشــة فــي مجــال الصحــة والوصــول إلــى المرافــق الصحيــة .وقــد تــم توزيــع هــذا االســتبيان فــي
 9واليــات وهــي كاآلتــي:
اﻟوﻻﯾﺔ

ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن

أرﯾﺎﻧﺔ

74

ﺳﻠﯾﺎﻧﺔ

81

ﻗﺎﺑ س

92

اﻟﻛﺎف

110

اﻟﻣﮭدﯾﺔ

185

ﺳﯾدي
ﺑوزﯾد
ﺗوزر

206
283

اﻟﻘﺻرﯾ ن 293
ﺳوﺳﺔ

352

اﻻﺟﻣﺎ ﻟﻲ

1676
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 - 2تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المعلومات واألخبار المتعلقة بالصحة في فترة الجائحة:
فــي هــذا المحــور تــم التركيــز علــى مســألة نفــاذ ذوي وذوات اإلعاقــة إلــى المعلومــات واألخبــار المتعلقــة
بجائحــة كورونــا فتــم التفكيــر فــي نشــرة إخباريــة أســبوعية يتــم بثهــا علــى إذاعــة الســيدة مــن أجــل تقديــم أهــم
األخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالجائحــة .وهــذه النشــرة كانــت تبــث نهايــة كل أســبوع ،وهــي نشــرة صوتيــة
وبلغــة اإلشــارة أيضــا ،وباإلضافــة إلــى النشــرات اإلخباريــة تــم عــرض مجموعــة مــن فيديوهــات التوعيــة
بخصــوص جائحــة كورونــا وتمــت ترجمتهــا إلــى لغــة اإلشــارة.
تجدون مرفقا روابط النشرات والفيديوهات:

فيديو 1

فيديو 2

فيديو 3

فيديو 4
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 - 3تقديم الدعم الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة األكثر تضررا من آثار جائحة كوفيد 19 -
فــي المحــور الثالــث مــن المشــروع تــم التنســيق مــع جمعيــة إبصــار وذلــك لتحديــد  9مؤسســات بكامــل
تــراب الجمهوريــة التونســية مــن أجــل مســاعدتهم بمجموعــة مــن وســائل التعقيــم والحمايــة بخصــوص جائحــة
كورونــا وتقديــم مجموعــة مــن مســاعدات الدعــم الصحــي مثــل األدويــة واآلالت الطبيــة.

وفــي مــا يلــي جــدول بــه قائمــة المؤسســات وتو ّزعهــا حســب الواليــات مــع تحديــد عــدد المســتفيدين
والمســتفيدات:
الجمعية /المؤسسة

يوم الزيارة من شهر

عدد المستفيدين من

نوفمبر

العاملين

.1
.2

جمعية رعاية ضعاف السمع ببرج

17
18

.3

السدرية
وحدة إليواء ذوي االحتياجات

19

.4
.5

معهد فاقدي البصر ببئر القصعة

الخاصة بڨرمبالية
مركز الصم بوادي الليل
مركز تأهيل ودمج ذوي اإلعاقة بحي
التضامن
مركز سيدي حسين للصم

.6
.7
.8

الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة

.9

العضوية بڨابس
معهد المكفوفين بڨابس

معهد المكفوفين بسوسة

67
47
55
25
45

23
24

20
72
40

25
26
27

65
27
دمج الصم في المدارس في تونس
العدد الجملي
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عدد المستفيدين/ات

109
65
30
45
70
50
90
70
60
108
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 )10مستقبل التربية والتعليم
أطلقــت منظمــة اليونســكو فــي جويليــة /ت ّمــوز  2019مبــادرة عالميــة بإنشــاء الهيئــة الدوليــة رفيعــة
المســتوى إلعــادة تصــور مســتقبل التربيــة والتعليــم بحلــول عــام  .2050وتتألــف الهيئــة الدوليــة مــن مجموعــة
مــن الخبــراء وصنــاع الــرأي البارزيــن مــن عوالــم السياســة واألعمــال والفنــون والعلــوم اإلنســانية والمجتمــع
المدنــي واألوســاط األكاديميــة والتعليــم ،ومــن بينهــم األســتاذ عبــد الباســط بــن حســن رئيــس المعهــد العربــي
لحقــوق اإلنســان .وتتمثــل مهمــة هــذا الفريــق فــي التفكيــر بشــكل جماعــي فــي الكيفيــة التــي قــد تحتاجهــا إعــادة
التفكيــر فــي التعليــم فــي عالــم يــزداد تعقيـدًا ،وتقديــم الحلــول والتوصيــات فــي شــكل تقريــر رئيســي يمكــن أن
يكــون بمثابــة جــدول أعمــال لحــوار السياســات والعمــل علــى مســتويات متعــددة.
وفــي هــذا اإلطــار ،وضعــت منظمــة اليونســكو مجموعــة مــن الطــرق لتمكيــن جميــع المواطنــات
والمواطنيــن والخبيــرات والخبــراء مــن المشــاركة فــي االستشــارة العالميــة حــول مســتقبل التربيــة والتعليــم.
وقــد أطلــق المعهــد حملــة عــن طريــق وســائل تكنولوجيــا االتصــال لدعــوة المعنيــات والمعنييــن للمشــاركة فــي
هــذه المبــادرة قصــد إيصــال أصــوات المجتمعــات العربيــة.
اعتمدت هذه الحملة على  3محاور:
 - 1الجلسات االستشارية:
تــم تنظيــم  22جلســة استشــارية مــع ممثليــن وممثــات مــن  12دولــة عربيــة وهــي :العــراق ،ولبنــان،
وفلســطين ،وتونــس ،وليبيــا ،والمغــرب ،والبحريــن ،واليمــن ،والســودان ،والكويــت ،وموريتانيــا ومصــر.
تمــت هــذه الجلســات مــع مجموعــات مختلفــة مــن قبيــل األطفــال ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والطلبــة،
والمســرحيين ،وأصحــاب الشــركات الناشــئة ،وأخصائيــي التربيــة ،وممثليــن وممثــات عن المنظمــات الحقوقية
العربيــة .وقــد تــم رفــع تقاريــر هــذه الجلســات إلــى منظمــة اليونســكو.
 - 2صياغة الورقات:
وجــه المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان دعــوة إلــى أكثــر مــن  100خبيــرة وخبيــر فــي مجــال التربيــة
والتعليــم للمشــاركة فــي مبــادرة مســتقبل التربيــة والتعليــم عبــر صياغــة ورقــات يعبــرون فيهــا عــن رؤيتهــم
ومقترحاتهــم.
 - 3االستمارة:
وضعــت منظمــة اليونســكو علــى ذمــة مســتخدمي اإلنترنــت اســتمارة قصيــرة تمكــن كل المواطنيــن
والمواطنــات مــن إبــداء رأيهــم حــول أولويــات التربيــة والتعليــم .ولقــد عمــل المعهــد العربــي علــى التعريــف بهــذه
االســتمارة ونشــر رابطهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وإرســاله إلــى عشــرات اآلالف عبــر العالــم العربــي.
إثــر انتهــاء هــذه االستشــارة العالميــة ،عمــل المعهــد علــى التعريــف بإنتاجــات اللجنــة الدوليــة المعنيــة
بمســتقبل التربيــة والتعليــم وهــي:
• تقرير التربية والتعليم والتعلم والمعرفة في عالم ما بعد كوفيد :19 -تسع أفكار للعمل العام.
• تقرير تحديث حول التقدّم المحرز للجنة الدوليّة المعنيّة بمستقبل التربية والتعليم.
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 )11مشروع الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين
الجنسين IMAGES-
ع الدراســة االســتقصائية الدوليــة
تــم اختيــار المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ليُنفَّــذ فــي تونــس مشــرو ُ
بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين  IMAGES-بالتعــاون مــع جمعيــة بيتــي وبدعــم تقنــي مــن مؤسســة
" ."Promundoويع ـ ّد هــذا المشــروع جــز ًءا مــن تنفيــذ البرنامــج اإلقليمــي "الرجــال والنســاء مــن أجــل
المســاواة بيــن الجنســين" الــذي تشــرف عليــه منظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة بدعــم مــن الوكالــة الســويدية
للتعــاون اإلنمائــي الدولــي (ســيدا).
تهــدف دراســة  IMAGESإلــى فهــم أفضــل لألســباب الجذريــة لعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي
 6دول ،وهــي لبنــان ومصــر والمغــرب وفلســطين وينطلــق تنفيــذه فــي فلســطين وتونــس بيــن ســنتي 2020-
 2021حيــث تولّــى المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان القيــام بالدراســة الكميــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن
الجنســين التــي تهــدف إلــى فهــم كيفيــة اســتجابة الرجــال للمســاواة بيــن الجنســين ومســاهمتهم فــي تمكيــن
المــرأة وذلــك مــن خــال إجــراء مســح منزلــي  Household Surveyيســتهدف  1200رجــل و 1200امــرأة
مــن عينــات تمثيليــة للســكان فــي تونــس.
عمــل المعهــد خــال هــذا المشــروع علــى فهــم أفضــل لممارســات الرجــال والنســاء ومواقفهــم فيمــا
يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين بهــدف إرشــاد السياســات وتوجيــه تطويرهــا مــن أجــل تعزيــز المســاواة بيــن
الجنســين .واعتمــدت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس
اســتبيانًا منزليًــا حــول مواقــف الرجــال وممارســاتهم باإلضافــة إلــى آراء النســاء وممارســاتهنّ حــول مجموعــة
واســعة مــن الموضوعــات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين بمــا فــي ذلــك :األبــوة ،ورعايــة األطفــال
وحضانتهــم ،واتخــاذ القــرارات األســرية ،والعنــف (الجســدي ،والنفســي واالقتصــادي والجنســي) فــي العالقــات
ضــا تقييــم معرفــة ومواقــف الرجــال
الزوجيــة والصحــة واالســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة .ومــن المقــرر أي ً
والنســاء مــن حيــث القوانيــن والسياســات لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس والتوظيــف والحصــص
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السياســية للمــرأة ،والتمكيــن االقتصــادي للمــرأة والعنــف .ولعــل الجانــب المبتكــر الــذي تتناولــه الدراســة فــي
تونــس هــو الموضوعــات المتعلقــة بمجتمــع الميــم " "+LGBTQوالعالقــة مــع الجســد والعنــف الجنســي
فــي تونــس.
ويتنــاول االســتبيان الجوانــب القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والجنســية والنفســية.
ويتع ـ ّرض إلــى المالمــح المختلفــة للرجــال والنســاء فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة .كمــا تتولــي منظمــة
"بيتــي" بالتعــاون مــع المعهــد مهمــة إنجــاز بحــث كيفــي متمــم لمخرجــات الدراســة الكميــة يســتهدف 60
مســتجوبا.
النتائج التي تم تحقيقها:
٭ مراجعة أدبيه حول موضوع الدراسة : DESK- REVIEW
أجــرى خبــراء المعهــد وجمعيــة بيتــي هــذه المراجعــة األدبيــة للنصــوص واألبحــاث الســابقة فــي تونــس
ضــا ســياقا للمراحــل التاليــة
باعتبارهــا عنصــرا أساسـيّا مــن أجــل إطــاق الدراســة .وســتوفر هــذه المراجعــة أي ً
إلجــراء التحقيــق واالنتهــاء مــن الدراســة.
فــي مراجعــة األدبيــات بــدا مــن المهــم بالنســبة إلينــا تقديــم الســياق التونســي مــن أجــل فهــم أفضــل
لــردود فعــل التونســيين المعنييــن وإجاباتهــم علــى األســئلة المطروحــة فــي إطــار هــذا االســتطالع.
شــعرنا أنــه مــن المهــم تقديــم تجربــة تونــس مــن حيــث حقــوق المــرأة مــن خــال التأكيــد على المســاهمة
التــي ال جــدال فيهــا فــي دســتور  2014وبعــض القوانيــن الجــاري بهــا العمــل .كمــا تــم التركيــز علــى حملــة
المناصــرة التــي تقودهــا الجمعيــات النســوية لرفــع التحفظــات علــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وإنجــازات الدســتور الجديــد فــي مجــال حقــوق المــرأة.
وسيتم العمل خالل سنة  2021على:
٭ تطوير المنهجية األدبية والميدانية بما يتناسب مع السياق التونسي لتشمل اآلتي:
 تحديد التمثيل الجغرافي والمناطق المستهدفة للدراسة. تطوير االستبيان المنزلي  IMAGES MENAالمخصص للرجال واآلخر للنساء. تنفيذ اختبار أولي لالستبيانات  Pre-testالستهداف  100استمارة. إعداد االدوات التدريبة للباحثين الميدانين ويتضمن ذلك دليل الباحثين الميدانيين. عقــد دورات تدريبيــة ل  30باحثــا وباحثــة ميدانييــن ســواء عبــر التدريــب المباشــر أو عبــر اإلنترنــت(حســب الوضــع الوبائــي فــي تونــس).
 تنظيــم  8مجموعــات مركــزة  focus groupsلتشــمل  100رجــل وامــرأة مــن مختلــف المناطــقالمســتهدفة بالجمهوريــة التونســية
 إعــداد تقريــر نهائــي وطنــي لمخرجــات الدراســة الكميــة والكيفيــة بالتشــارك مــع خبــراء جمعيــة بيتــيومنظمــة برومدنــو  promundoووكالــة األمــم المتحــدة للمــرأة.
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 )12نشر المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة مع وزارة التربية في
المدارس والنوادي المجتمعية في ليبيا
شــارك المعهــد منــذ ســنة  2015بدعــوة مــن المكتــب اإلقليمــي لليونيســيف فــي فريــق عمــل مكـ ّون مــن
خبــراء مــن أجــل وضــع إطــار مفاهيمــي وبرنامــج عمــل يهــدف إلــى إدراج "مهــارات الحيــاة" والتربيــة علــى
المواطنــة فــي المناهــج التربويــة وبُغيــة إصــاح المنظومــات التربويــة إضافــة إلــى تصــور برنامــج تكوينــي
فــي المجــال للكــوادر التربويــة المعنيــة فــي وزارات التربيــة والتعليــم العربيــة .وكان المعهــد مــن شــركاء
المكتــب اإلقليمــي لليونيســيف فــي َع ّمــان إلطــاق هــذه المبــادرة وفــي إعــداد التقريــر حــول "اإلطــار المرجعــي
والبرامجــي للمهــارات الحياتيــة والتربيــة علــى المواطنــة".
ومــن نتائــج مشــاركة المعهــد فــي هــذا المســار تمتعــه بشــراكة متميــزة مــع المكتــب اإلقليمي لليونيســيف
بتوقيــع "عقــد طويــل األمــد مــن أجــل تقديــم الدعــم الفنــي للــدول العربيــة فــي مجــال إدراج المهــارات الحياتيــة
والمواطنــة فــي التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي" .وفــي نهايــة ســنة  2018تـ ّم اختيــار المعهــد مــن قبــل مكتــب
اليونيســيف فــي ليبيــا لتنفيــذ برنامــج يهــدف إلــى تعزيــز المهــارات الحياتيــة وقيــم المواطنــة لــدى األطفــال
الليبييــن واألطفــال الالجئيــن والمهاجريــن والنازحيــن فــي برامــج وأنشــطة التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي
مــن خــال برنامــج متكامــل لدعــم القــدرات وإنتــاج األدلــة وإنشــاء نــوادي المهــارات الحياتيــة والمواطنــة فــي
ليبيــا .علمــا بــأن البرنامــج يغطــي  13بلديــة تمثــل شــرق ليبيــا وغربهــا وجنوبهــا لضمــان شــمولية التجربــة
لمختلــف مناطــق البــاد .ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج بشــكل مباشــر مدربــون ليبيــون مــن كــوادر وزارة التربيــة
فــي ليبيــا ومدرســون ومفتشــون /متفقــدون فــي التربيــة ونشــطاء منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــون مــع
فئــات الالجئيــن والنازحيــن والمهاجريــن.
ويواصــل المعهــد ســنة  2020تنفيــذ برنامــج بعنــوان "المهــارات الحياتيــة وتعليــم المواطنــة فــي ليبيــا"
بالشــراكة مــع مكتــب اليونيســيف فــي ليبيــا ويهــدف إلــى تعزيــز المهــارات الحياتيــة وقيــم المواطنــة لألطفــال
الليبييــن واألطفــال الالجئيــن والمهاجريــن والنازحيــن فــي ليبيــا مــن خــال التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي،
مثــل تعزيــز "الديمقراطيــة ،والمواطنــة ،والمســاواة ،والتنــوع ،واختــاف الــرأي ،وبنــاء اإلجمــاع والتفاهــم
والحــل الســلمي للنزاعــات .وذلــك بهــدف تفعيــل تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة وتعزيــزه ( )LSCEمــع
وزارة التربيــة والتعليــم فــي المــدارس والمراكــز المجتمعيــة فــي ليبيــا مــن خــال:
• •تطويــر دليــل تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة لعــام  2019لتعميمــه فــي  50مدرســة تقــع فــي 25
بلديــة ليبيــة وفــي مركــز الشــباب فــي ســرت وفــي  9مراكــز تابعــة لشــركاء اليونيســيف.
• إنشاء نظام مراقبة ميداني وإشراف فني داعم لمهارات الحياة والمواطنة في ليبيا.
• بنــاء فــرق وطنيــة مــن المدربيــن (المعلميــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمعلميــن الشــباب األقــران)
فــي ليبيــا تســتهدف  85جهــة ليبيــة فاعلــة فــي إطــار تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة.
• وضــع خطــة دعــوة قويــة ليتــم تنفيذهــا مــن قبــل  /مــع وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف دمــج المهــارات
الحياتيــة ونشــرها وتعليــم المواطنــة ( )LSCEفــي مناهــج التعليــم الليبــي.
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النتائج التي تم تحقيقها
أجــرى المعهــد تدريبًــا مكثفًــا فــي مدينــة ســرت الليبيــة حــول المهــارات الحياتيــة والتربيــة المدنيــة
واســتهدفت  36مــن ميســري نــوادي المجتمــع (المهــارات الحياتيــة ،والرســم ،والصحافــة ،والنــوادي
الرياضيــة) .وتع ـ ّرف الميســرون علــى مختلــف مكونــات المهــارات الحياتيــة فــي الدليــل الــذي أع ـدّه المعهــد
ســنة  ،2019باإلضافــة إلــى تطويــر آليــات لتيســير النــادي وإدارتــه ومســاعدة الميســرين علــى اســتيعاب
المهــارات الحياتيــة وعمــل علــى تدريــب الميســرين علــى اســتخدام الدليــل لتنميــة المهــارات الحياتيــة لألطفــال
والشــباب الملتحقيــن بهــذه النــوادي.
إن اختيــار المعهــد لتنفيــذ هــذا البرنامــج الطمــوح فــي ليبيــا بمــا يشــمله مــن تحديــات كبــرى فــي التنفيــذ
يؤكــد علــى اعتــراف اليونيســيف بخبــرات المعهــد التــي راكمهــا فــي مجــال إدراج التربيــة علــى حقــوق اإلنســان
والمواطنــة فــي مســارات التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي وبقدرتــه علــى إدارة المشــاريع والبرامــج فــي
بلــدان فــي المنطقــة العربيــة التــي تعيــش أوضاعــا اســتثنائية (نزاعــات مســلحة ،أوضــع أمنيــة وسياســية غيــر
مســتقرة.)...
كمــا أنّ نجــاح المعهــد فــي تحقيــق نتائــج ملموســة علــى أرض الواقــع فــي ليبيــا وتكوينــه لعالقــات ثقــة
متينــة قائمــة علــى االحتــرام المتبــادل وعــدم التمييــز فــي التعامــل مــع األطــراف علــى تنوعهــا واختالفاتهــا،
منحــه إمكانيــة تكويــن أرضيــة ســانحة للشــروع فــي اإلعــداد إلنشــاء تمثيليــة فــي ليبيــا تشــمل كل مناطقهــا .وهو
مــا مــن شــأنه تعزيــز تواجــده علــى الميــدان وتوســيع إمكانيــات تطويــر برامجــه فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان والمهــارات الحياتيــة والمواطنــة وتوســيعها بشــكل خــاص وكذلــك فــي مجــال تقديــم الدعــم لتطويــر
السياســات والمضاميــن التربويــة والتعليميــة القائمــة علــى قيــم حقــوق اإلنســان بشــكل عــام.
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