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ّ
تقديم الدليل
وذلك ب:
بً ن ي� هذا الدليل
التدري� اعتمادا عىل مساهمات
ب
ي
منشطي /ات حلقات الشباب ف� مجال ت
ال�بية عىل حقوق ◆ تخصيص فرتة تجريبية تُ كن املنشطني/ات من االطالع
ي
النسان ،وذلك ف ي� إطار ش
عىل الدليل والتعرف عليه تدريجيا مع الحرص عىل تدوين
م�وع شبان/شابات مواطنون/
إ
مواطنات فاعلون/فاعالت  ،2ليكون مرجعا عمليا يًستأنس مالحظاتهم واقرتاحاتهم التعديل ّية.
ت
ال� ت ز
◆ يف مرحلة ثانية تًعاد صياغة نسخة غنية متكاملة استئناسا
تع�م الرابطة التونسية
به خالل الدورات
ّ
التكوينية ي
ين
بالدروس املفيدة املستخلصة من تجارب الحصص التكوين ّية
النسان تنظيمها لفائدة
المنخرط� /
للدفاع عن حقوق إ
وتفاعال مع الصعوبات التي تم الت ّعرض لها.
ات الجدد الوافدين عليها تعزيزا لقدراتهم.
ت
◆ كام أنه يُنصح باستكامل ما يُقّدمه هذا الدليل و تثمينه
ال�
وقد تمت صياغته بالرجوع إىل الجذاذات التدريبية ي
صاغها منشطو/ات حلقات الشباب بعد أن قاموا بتطبيقها بعمل توثيقي رجوعا إىل قامئة املراجع املشاراليها يف املالحق
عمليا وتجربتها للوقوف عىل نقاط القوة والضعف فيها
ومدى مالءمتها للحاجيات النظرية والميدانية
ي
لمناضل  /ما هو هدف هذا الدليل؟
ات الرابطة من الشباب ومدى تغطيتها أ
االنشغاالت
هم
ل
يســـاعد هذه الدليل عىل تعزيز قدرات شباب الرابطة
ت
النسان بتونس.
ال� تطال حقوق إ
واالنتهاكات ي
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف مجال ثقافة حقوق
كما اعتمدت صياغة هذا الدليل
التدري� الوثائق
بي
اإلنسانية ليك يقوموا بدورهم ببثها حواليهم يف أوساطهم
والمراجع المتوفرة ذات الصلة ت
بال�بية عىل حقوق إ
النسان املبارشة وبصفة أشمل املساهمة الفاعلة يف التغيري
وباالستئناس بالدروس المفيدة والممارسات الجيدة ف
�
ي
االجتامعي .كام يهدف الدليل اىل شحذ مهارات شباب
هذا المجال.
الرابطة يف رصد وتوثيق مختلف انتهاكات حقوق اإلنسان
وتجدر اإلشارة أنه من املفيد أن يحافظ مستعملو هذا
وإخالل السلطات يف أداء التزاماتها وتعهداتها مبوجب
الدليل عىل الروح التشاركية والتجريبية التي رافقت صياغته
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القانون الدويل لحقوق اإلنسان مام ميكنهم من التأهب
للقيام بدورهم الطبيعي يف نرش وحامية الحقوق والحريات
ومواصلة النهج النضايل الذي دأبت عليه الرابطة منذ نشأتها.
ويطمح الدليل إىل أن يكون أداة سهلة االستعامل لتدريب
شباب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وأداة
ناجعة إلذكاء الوعي بحقوق اإلنسان والعمل من أجلها يف
صفوف مناضيل /ات الرابطة وباقي نشطاء املجتمع املدين
كام يهدف الدليل بصورة أوسع إىل ترسيخ سلوكيات
واتجاهات قيمية لدى شباب الرابطة متسقة مع املبادئ
الكونية لحقوق االنسان وعـــدم التمييز وحـــل النزاعات
بصورة ســـلمية

ومن أهداف الدليل أيضا:

◆ تطوير قدرات املشاركات واملشاركني عىل نرش مبادئ
حقوق اإلنسان بني منخرطي /ات الرابطة.
◆ إكساب املشاركات واملشاركني القدرة عىل مرافقة الشباب
التبية عىل املواطنة.
يف أنشطة ّ
◆ إكساب املشاركات واملشاركني كفايات التّواصل ومهارات
تنشيط ال ّدورات التّدريبية يف مجال حقوق اإلنسان.
◆ متكني املشاركات واملشاركني من مهارات تحليل أساليب
ميسات ومع ّوقات التّواصل.
التّدريب وإدراك ّ

ماهي الفئات التي يستهدفها
الدليل؟

◆ منشطو حلقات شباب الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق اإلنسان يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان.
◆ أعضاء وعضوات الفروع املنتمني ملرشوع «شباب مواطن
فاعل »JCA
◆ منخرطو/ات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
الذين يتوقون اىل التمرس عىل التدريب يف مجال حقوق
االنسان.
◆ نشطاء املجتمع املدين بصورة عامة.
◆ مسريو/ات نوادي الرتبية عىل حقوق االنسان واملواطنة
لتحســـني قدراتهم علـــى تعزيز قيم حقوق اإلنسان يف
إطار أنشطتهم مع الشباب واألطفال.

ماهو محتوى الدليل؟

قبل أن نقدم جذاذات التدريب رأينا أنه من املفيد أن نعرف
◆ بأساسيات الرتبية عىل حقوق اإلنسان
◆ باملبادئ األساسية للرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
◆ بعض تقنيات التنشيط
◆ ييل هذا الجزء التمهيدي كراس لألنشطة يحتوي عىل
إحدى عرش جذاذة تدريبية تتناول يف «خطة بساعتني»
مناذج من قضايا حقوق اإلنسان واالنتهاكات التي تطالها.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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أساسيات التربية على حقوق اإلنسان
 .Iتعريف التربية على حقوق اإلنسان
يف عام  1993أعلن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان الرتبية
عىل حقوق اإلنسان «كرضورة لتعزيز وتحقيق عالقات
مستقرة ومنسجمة بني املجتمعات املحلية ولرتسيخ التفاهم
املتبادل والتسامح والسلم».
ويف عام  1994أطلقت الجمعية العمومية لألمم املتحدة
*»عرشية األمم املتحدة للرتبية عىل حقوق اإلنسان»
( )1995-2004وحثت جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
عىل تعزيز «تعميم التدريب واملعلومات التي تهدف إىل
بناء ثقافة عاملية لحقوق اإلنسان».
يف ديسمرب  2011تبنت الجمعية العمومية لألمم املتحدة
إعالن األمم املتحدة للرتبية عىل حقوق اإلنسان والتدريب.
يعد هذا اإلعالن حجر أساس للرتبية عىل حقوق اإلنسان
وهو أداة قيمة للغاية للدعوة بأهمية الرتبية عىل حقوق
النسان.
ويقر اإلعالن أن «لكل شخص الحق أن يعرف ويلتمس
ويتلقى املعلومات عن جميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،وينبغي أن تتوفر له حرية الوصول إىل الرتبية عىل
حقوق اإلنسان والتدريب.
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ويؤكد اإلعالن أن الرتبية عىل حقوق اإلنسان والتدريب
العاملي ملبادئ حقوق اإلنسان
أمر رضوري لتعزيز االحرتام
ً
العاملية غري القابلة للتجزئة والحريات األساسية للجميع،
وذلك وفقا ً للرتبية عىل حقوق النسان والتدريب التي
تتضمن الرتبية حول ومن خالل ومن أجل حقوق اإلنسان.
وتعرف منظمة العفو الدويل الرتبية عىل حقوق النسان عىل
أنها العملية التي يتعرف بواسطتها الناس عىل حقوقهم
وحقوق اآلخرين ضمن إطار تعلم تشاريك وتفاعيل.
كام يعرفها برنامج األمم املتحدة العاملي للرتبية عىل حقوق
اإلنسان عىل أنها الرتبية والتدريب واملعلومات التي تهدف
إىل بناء ثقافة عاملية لحقوق النسان .فالرتبية الشاملة
يف حقوق النسان لن تقدم املعرفة حول حقوق اإلنسان
واآلليات التي تحميها فحسب ،بل تنقل املهارات الالزمة
لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها وتطبيقها ً.
فان الحق يف الرتبية عىل حقوق النسان معرتف به وبشكل
متزايد كحق من حقوق اإلنسان وهو ليس فقط حقا معنويا
يف حد ذاته بل هو أيضا حق قانوين ًمبوجب القانون الدويل.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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 .IIثقافة حقوق اإلنسان

أ .ما هي حقوق اإلنسان؟

حقـــوق اإلنســـان هي الحقوق األساســـية التي يتمتـــع
بها كل شـــخص ألنه إنسان .وتستند حقوق اإلنســـان
إىل املبدأ الذي يقول إن جميع البرش يولدون متساوين يف
الكرامة والحقوق .وتكتســـي جميـــع حقـــوق اإلنســـان
أهميـــة متســـاوية وال يجوز الحرمان منها تحت أي ظرف.
وتكمن أهمية حقوق اإلنســـان يف أنها تحمي حقنا يف
العيش بكرامة ،وهو يشـــمل الحق يف الحيـــاة والحرية
واألمن .ويعني العيش بكرامة أنه ينبغي أن تتوفر لنا
متطلبات أساسية مثل السكن الالئـــق والغذاء الكايف .كام
يعني أنـــه ينبغي أن يكون بإمكاننا املشـــاركة فـــي
املجتمـــع وتلقـــي التعليم والعمل ومامرســـة معتقداتنا
الفكرية والعيش بسالم.
• هي ضامنات قانونية عاملية تحمي األفراد واملجموعات
• ويلزم قانون حقوق اإلنسان الحكومات بفعل أشياء معينة
ومينعها من فعل أشياء أخرى.
• تحظى بالحامية القانونية
• موضع ضامنة دولية
• تحمي الفرد واملجموعات
• تلزم الدول والعاملني باسم الدولة
• ال ميكن التنازل عنها /انتزاعها
• متساوية ومرتابطة
• عاملية

ب .ثقافة حقوق اإلنسان هي الثقافة التي يكون
الناس فيها:

• لديهم معرفة واحرتام لحقوق النسان والحريات األساسية.
• عندهم شعور باحرتام الذات واحرتام اآلخرين ويقدرون
الكرامة اإلنسانية.
• يظهرون سلوكيات ومواقف التي تبني احرتاما لحقوق
اآلخرين.
• ميارسون املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي يف جميع
املجاالت.
• يظهرون االحرتام والتفاهم والتقدير للتنوع الثقايف ال
سيام نحو األقليات الوطنية والعرقية واللغوية وأقليات
ومجتمعات أخرى.
• هم مواطنون فاعلون ومشاركون
• يعززون الدميقراطية والعدالة االجتامعية والوئام
املجتمعي والتضامن والصداقة بني الشعوب والدول.
• حريصون عىل تعزيز األنشطة التي ترمي إىل نرش ثقافة
السلم عىل أساس القيم الكونية لحقوق اإلنسان والتفاهم
الدويل والتسامح والالعنف.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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اإلعالن

مجموعة أفكار ومبادئ عامة ذات أهمية كربى وقيمة دامئة،
ال تتمتع بالصفة اإللزامية القانونية ،له قيمة أدبية ومعنوية،
ويتمتع بالثقل السيايس واألخالقي إذا ما صدر عن هيئة
دولية مثل الجمعية العامة لألمم املتحدة

معاهدة

جوان  ، 1945وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان  2004يف إطار
جامعة الدول العربية

نظام

اصطالح يطلق عىل املعاهدات الجمعية ذات الصيغة
اإلنشائية ،مثل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية
املوقع عليه يف روما سنة 1998

تطلق عادة عىل االتفاق الدويل الذي يتناول بالتنظيم
القانوين موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سيايس،
اتفاق
مثل معاهدة السالم املنعقدة بفرساي يف  28جوان  1919بني يستعمل لتنظيم املسائل ذات الصبغة السياسية ،أو لتنظيم
الدول املتحالفة وأملانيا.
املسائل التي تغلب عليها الصبغة االقتصادية

اتفاقية

اصطالح يطلق عىل االتفاق الدويل يقصد به وضع قواعد
قانونية ملزمة ألطرافها كاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية
حقوق الطفل أواتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ض ّد
املرأة

عهد

اتفاق دويل مرادف الصطالح اتفاقية ،ورد مرتني يف سياق
املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ( العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية  ، 1966والعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ) 1966

ميثاق

اصطالح يطلق عىل االتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء
الجالل عىل موضوعها وهى عادة تكون منشئة ملنظامت
دولية أو إقليمية  ،مثل ميثاق األمم املتحدة املوقع يف 26
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تصريح

يطلق عادة عىل االتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ
قانونية وسياسية مشرتكة مثل ترصيح نوفمرب  1815بشأن
وضع سويرسا يف حال حياد دائم.

بروتوكول

إجراء قانوين يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق
الدول عىل مسائل تتعلق مبا سبق االتفاق عليه يف االتفاقية
املنعقدة بينهم .والربوتوكول يستمد قوته القانونية من
االتفاقية امللحق بها ،ويخضع لجميع املراحل التي متر بها
االتفاقية من :مفاوضة ،تحرير  ،صياغة  ،توقيع  ،تصديق.
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طلب االنسحاب.

توقيع

إجراء يقوم به املندوبون املفوضون للدول املتعاقدة للتعبري
عن قبول الدولة بنصوص االتفاقية .التوقيع يكون باألحرف
األوىل إلعطاء فرصة للمندوبني الرجوع إىل دولهم والتعرف
عىل رغبتها فيام تم االتفاق عليه.

مصادقة

إجراء يقصد به الحصول عىل إقرار السلطات املختصة يف
الدول لالتفاقية التي تم التوقيع عليها .وتختلف طبيعة هذه
السلطات حسب القانون الدستوري يف كل دولة .وبإجراء
التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً باالتفاقية ونفاذها يف
إقليمها.

انضمام

إجراء متلك مبقتضاه دولة ليست طرفاً يف اتفاقية ،أن تعرب
عن رغبتها يف أن تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية  ،وعىل الدولة
أن تراعي يف هذه الحالة اإلجراءات املنصوص عليها يف
االتفاقية بشأن االنضامم إليها .

تحفظ

يقصد به إعالن من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل األثر
القانوين ألحكام معينة يف االتفاقية من حيث رسيانها عىل
هذه الدولة ،أي أن الدولة تطلب استثناء من تطبيق مادة
معينة يف االتفاقية .والتحفظ يكون باالستبعاد أو بالتفسري.

انسحاب من االتفاقية

يجوز االنسحاب من االتفاقية إذا كانت االتفاقية تنظم ذلك
وال ينتج االنسحاب آثاره إال بعد مرور عام من تاريخ تقديم

بدء نفاذ االتفاقية

يبدأ نفاذ االتفاقية باكتامل النصاب القانوين لعدد الدول
املصدقة عىل االتفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوين أمر
نسبى يختلف من اتفاقية ألخرى ،فمثالً النظام األسايس
للمحكمة الجنائية  1998يشرتط تصديق  60دولة ،والعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  1966يشرتط
تصديق  35دولة واتفاقية حقوق الطفل يشرتط تصديق 20
دولة .

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

فرع من فروع القانون الدويل العام ويتكون من مجموعة
القواعد واملبادئ القانونية املكتوبة والعرفية التي تكفل
احرتام حقوق وحريات اإلنسان وازدهاره ،وتهدف لحامية
حقوق الفرد املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية وتكفل حامية الحقوق الجامعية وضامن حقوق
الشعوب ...

القانون الدولي اإلنساني

هو فرع من فروع القانون الدويل العام يتكون من مجموعة
القواعد القانونية املكتوبة والعرفية التي تنطبق يف زمن
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،وتهدف قواعده إىل
حامية األشخاص الذين ال يشاركون أو توقفوا عن املشاركة يف
النزاع املسلح وحامية األموال التي ليست لها عالقة مبارشة
بالعمليات العسكرية (قانون جنيف) وكذلك تقييد وسائل
وطرق القتال (قانون الهاي)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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الشرعية الدولية

مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديدا ً هي:
• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966
• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية . 1966
 الربتوكول االختياري املحلق بالعهد الدويل الخاصبالحقوق املدنية والسياسية (الشكاوى الفردية)1966.
 الربتوكول االختياري املحلق بالعهد الدويل الخاص صبالحقوق املدنية والسياسية (إلغاء عقوبة اإلعدام )1966
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معايير حقوق اإلنسان

مع مرور الزمن تطورت معايري حقوق النسان لتنقسم إىل:

• اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق:

 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعيةوالثقافية

• اتفاقيات تحمى فئات معينة:

 اتفاقية حقوق الطفل ()1989 الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاكاألطفال يف املنازعات املسلحة ()2000
 الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيعالطفال واستغالل األطفال يف البغاء وىف املواد اإلباحية
()2000
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()1979 الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميعأشكال التمييز ضد املرآة (تلقي الرسائل )1999
 اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ()1954 االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ()1950 الربتوكول الخاص بوضع الالجئني ()1966 اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( 182اتفاقية) اإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق النسان ()1998 اإلعالن الخاص بحقوق املعوقني ()1975 اإلعالن الخاص بحقوق املتخلفني عقليا ()1971 -قواعد األمم املتحدة بشأن حامية األحداث املجردين
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من حريتهم
 االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرينوأفراد أرسهم ()1990
 برتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحروالجو

• اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة:

 اتفاقية مناهضة التعذيب ()1984 الربتوكول امللحق باتفاقية التعذيب (زيارات مقاراالحتجاز)2002
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي()1965 االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم ()1960اتفاقيات جنيف األربع ( )1949وبرتوكوالها امللحقان
()1977
إعالن بشأن حامية النساء والطفال يف حاالت الطوارئ
واملنازعات املسلحة ()1974

• اتفاقيات لحامية العدالة الجنائية الدولية:

النظام السايس للمحكمة الجنائية الدولية ()1998
اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها 1948

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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أساسيات التدريب
في التربية على حقوق اإلنسان
 .IIIالمنهج القائم على المشاركة • رضورة قيام الربنامج عىل احتياجات املتدربني ورغباتهم ومبا
یناسب مستواهم رضورة بناء الربنامج مبا یمكن املتدرب من
من املهم للشباب املشارك يف دورات التدريب أن يتعلموا
املشاركة الفعالة واالستيضاح والتعبري الحر عن رأیه.
سويا الوصول إىل استنتاجات أو وجهات نظر مختلفة .إذ
• رضورة تأسيس عملية التدریب عىل االفرتاض القائل بأن كل
ينبغي إعطاؤهم الفرص للتعبري عن معتقداتهم وقيمهم
الخاصة ومواجهتها مع الخرين يف إطار آمن يرتكز عىل أساس من املشاركني/ات يف الربنامج یمكن أن یشارك مشاركة إیجابية
الكرامة لكل إنسان وحرية الفكر والتعبري واحرتام الرأي والرأي عىل أساس خرباته ومعارفه.
• أن املدرب یتعلم من املتدربني بقدر ما یتعلمون هم منه
اآلخر.
ومن بعضهم البعض.
وتعني املشاركة يف الرتبية عىل حقوق النسان أن يشارك
 .1التدريب من أجل التغيري االجتامعي:
الشباب يف صنع القرارات فيام يتعلق مباهية وكيفية التعلم
الفرد ،املجموعة ،املجتمع
حول حقوق اإلنسان .ومن خالل املشاركة يطور الشباب
ترمي الرتبية عىل حقوق اإلنسان إىل إحداث تغيريات هامة
الكفاءات املختلفة مبا فيها عملية صنع القرار واالستامع
والتعاطف مع اآلخرين وإظهار االحرتام لهم وتحمل مسؤولية عىل مستوى املتدرب/ة ومن ثم عىل مستوى مجموعته
الصغرية لسحبها عىل مستوى املجتمع األوسع.
قراراتهم وأعاملهم.
وبالتايل يجب أن تتيح الرتبية عىل حقوق النسان للشباب أن وميكن التعبري عن التغيري املنتظر مجازيا بأثر سقوط جسم ما
يقرروا متى وكيف وما هي املوضوعات التي يرغبون يف العمل وسط غدير ماء .فالتموجات املتعاقبة األوىل التي تنبثق من
مكان اصطدام الجسم عىل صفحة املاء متثل النتائج املبارشة
عليها.
إن هذا املنهج القائم عىل املشاركة يف عملية التدریب يتطلب للرتبية ومنها ردود أفعال املتدربني والتعلامت املكتسبة يف
من املدرب أن یتذكر النقاط التالية حتى یكون برنامجه فعاالً :األمد القريب
• التعرف عىل املفاهيم واملصطلحات.
• رضورة إتاحة الفرصة للمتدربني للمشاركة عىل نحو نشط.
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• تطوير سلوكات شخصية مرتبطة باملهارات الحياتية.
• املهارات املعرفية واالجتامعية
• البحث الشخيص عن املوارد واملعلومات
وترمز املوجات التالية اىل املعارف واملهارات والقيم
التي ميكن للمتدربني نقلها لألقران ولآلخرين يف وسطهم
االجتامعي املبارش كالجمعية أو النادي أو الفصل أو العائلة...
وهي نتائج عىل األمد املتوسط
• العالقات مع األقران والعائلة
• درجة املشاركة االجتامعية
• االنخراط يف انشاء نوادي حقوق اإلنسان واملواطنة
• اتخاذ قرارات تهم املستقبل
• نقل املعارف اىل دائرة األقران وأفراد العائلة واملشاركني يف
نادي املهارات الحياتية
أماّ ال ّدوائر الكربى التي تصل إىل حافة الغدير فهي متثل
التغيري االجتامعي الحاصل من أثر الرتبية عىل حقوق
اإلنسان عىل مستوى املجتمع األوسع :
• تغيري السياسات والترشيعات يف اتجاه ادراج برنامج
املهارات الحياتية يف املناهج
• ظهور عزمية سياسية إلصالح املنظومة الرتبوية
• مشاركة املواطنني يف الشّ أن العام
• تشجيع املساءلة االجتامعية

 .2الدوائر الثالث يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان:
املعارف ،املهارات ،القيم

أ .املعارف
• املفاهيم األساسية مثل :الحرية والعدالة واملساواة والكرامة
اإلنسانية وعدم التمييز
• والدميقراطية والحقوق واملسؤوليات والرتابط والتضامن؛
• الفكرة التي تنص عىل أن حقوق النسان توفر إطاريف
األرسة واملدرسة واملجتمع وعىل نطاق أوسع يف العامل؛
• دور حقوق النسان والبعد املايض واملستقبيل لها يف حياة
املرء ويف حياة املجتمعات املحلية ويف حياة الناس اآلخرين
حول العامل؛
• العالقات التعاونية بني الحقوق املدنية/السياسية
واالجتامعية/االقتصادية؛
• الهيئات املحلية والوطنية والدولية واملنظامت غري
الحكومية واألفراد الذين يعملون عىل دعم وحامية حقوق
النسان؛
• طرق مختلفة للنظر إىل تجربة حقوق اإلنسان يف
مجتمعات مختلفة
• مصادر الترشيع املختلفة
• التغريات االجتامعية الرئيسية واألحداث التاريخية
واألسباب التي أدت إىل االعرتاف بحقوق اإلنسان؛
• الحقوق املعرتف بها يف املواثيق الدولية الرئيسية املوجودة
لحامية حقوق اإلنسان؛
• حقوق اإلنسان املصانة يف الدساتري والقوانني ،والهيئات
املسؤولة عن رصدها ومراقبتها عىل املستوى الوطني.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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ب .املهارات
• القدرة عىل اإلصغاء لوجهات النظر املختلفة
• الدعوة واملطالبة بالحقوق الشخصية وحقوق اآلخرين؛
• التفكري الناقد :إيجاد معلومات ذات صلة وتقديم األدلة
بحس ناقد والوعي حيال األفكار املسبقة واتخاذ القرارات عىل
أساس الحكم املعلل
• القدرة عىل العمل بصورة تعاونية ومعالجة النزاعات بصورة
ايجابية؛
• القدرة عىل املشاركة يف مجموعات اجتامعية منظمة؛
• القدرة عىل التعرف عىل انتهاكات حقوق النسان؛
• العمل عىل تعزيز وحامية حقوق النسان محليا ودوليا

 .3كيف نخطط لربنامج دورة تدريبية

لكل دورة تدريبية ناجحة مسار عادة ما یبدأ بأنشطة لكرس
الحواجز وبث جو من األلفة بني املشاركني أو ليتعرف بعضهم
عىل بعض ،وینتهي بالتخطيط للمستقبل وتقييم الربنامج
نفسه .ويجب أن یسري تخطيط الربنامج حسب تسلسل
منطقي سواء عىل صعيد الجلسات الفردية أو مجمل الدورة
التدريبية.
ومن املهم عند تخطيط الربنامج التدريبي إتباع الخطوات
التالية:
أ .تحديد أهداف الدورة التدريبية .وتقوم أهداف الربنامج
التدريبي عادة عىل تقييم احتياجات املتدربني .ویحدد
املدرب أو الجهة املنظمة للتدریب املعارف أو املهارات أو
ج .املواقف والقيم
املواقف املطلوب تغطيتها واألهداف املطلوب تحقيقها عىل
• الشعور باملسؤولية حيال الترصفات الشخصية وااللتزام
أساس هذه االحتياجات.
بالتنمية الشخصية والتغيري االجتامعي؛
ب .تصميم محتوى الربنامج التدریبي وتدرجه
• تقدير للتنوع واالختالف؛
ج .تحدید موضوع الربنامج التدریبي عىل أساس تقييم
• التعاطف والتضامن مع اآلخرين وااللتزام بدعم أولئك الذين االحتياجات واألهداف.
تكون حقوقهم تحت التهديد؛
د .وضع جدول زمني به خطة تفصيلية للجلسات أوالوحدات
• الشعور بالكرامة اإلنسانية وقيمة الذات وقيمة اآلخرين
عىل أن یكون لكل وحدة أهداف معينة مطلوب تحقيقها.
بغض النظر عن االختالفات االجتامعية أو الثقافية أو اللغوية ه .تصميم إجراءات التقييم واملتابعة.
أو الدينية؛
و .اختيار طرق ومواد التدریب .ویتطلب كل موضوع أو
• الشعور بالعدالة والرغبة يف العمل من أجل تحقيق املثل
وحدة طرق تدريب ومواد خاصة مناسبة له ،مثل دراسات
العليا لحقوق النسان العاملية واملساواة واحرتام التنوع.
الحالة أو األلعاب أو املعينات البرصية.
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 .4بعض النصائح لتيسري حصة تدريبية

• خذ وقتا كافيا من الوقت الستخالص املعلومات واملناقشة
• ساعد عىل توضيح مواقف وآراء واهتاممات املشاركني.
• خفف حدة التوتر يف املجموعة.
• شجع الجميع عىل االستامع واإلصغاء الجيد لبعضهم
البعض.
• شدد عىل ما يوحد املشاركني/ات ال عىل ما يفرقهم.
• ابحث عن توافق اآلراء واجعل املشاركني /ات ينظرون إىل
اهتامماتهم املشرتكة
• ابحث عن الحلول التي قد تحل املشكلة دون تغذية
النزاعات إن وجدت
• ميكن استخدام النزاعات التي تنشأ يف املجموعة وسبل
حلها لتطوير فهم أفضل ألسباب النزاع

 .IVبعض تقنيات التدريب
أ .العصف الذهني

وهو وسيلة لتقديم موضوع جديد وتشجيع اإلبداع وتوليد
الكثري من األفكار برسعة .وميكن استخدامه لحل مشكلة
معينة أو لإلجابة عىل سؤال:
• حدد القضية التي تريد تبادل األفكار حولها وقم بصياغتها
يف سؤال أو جملة بسيطة.
• قم بكتابة السؤال عىل قطعة كبرية من الورق أو عىل لوح
بحيث يستطيع الجميع رؤيته
• أطلب من ملشاركني/ات املساهمة بأفكارهم وقم بتدوين
األفكار تحت السؤال أو العبارة واستخدم كلامت مفردة أو
عبارات قصرية
• أوقف العصف الذهني عندما تبدأ األفكار بالنضوب.
• اقرأ االقرتاحات واطلب التعليقات.

ب .الكتابة عىل الحائط

وهي شكل من أشكال العصف الذهني .يكتب امليرس
العبارة أو السؤال موضوع العصف عىل الجدار .وبدل من
أن يقوم امليرس بكتابة االقرتاحات يقوم املشاركون بكتابة
أفكارهم عىل قطع صغرية من الورق وتعليقها .ومن مزايا
هذه الطريقة أنه ميكن للمشاركني الجلوس بهدوء والتفكري
بأنفسهم قبل أن يتأثروا بأفكار اآلخرين ،وميكن تغيري أوضاع
القطع الورقية للمساعدة يف تجميع األفكار ذات الصلة أثناء
املناقشة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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ج .املناقشات يف مجموعات كبرية (مجموعات
الضجيج )

هذه وسيلة مفيدة إذا مل يكن هناك أفكار ناتجة عن مناقشة
املجموعة الكاملة .أطلب من املشاركني/ات مناقشة املوضوع
يف أزواج أو مجموعات صغرية لعدة دقائق ومن ثم ستجد
الجو “يضج” باملحادثات ثم تتبادل املجموعات أفكارها فيام
بينها.

د .مترين العبارات أو أوافق /ال أوافق

متكن هذه التقنية املشاركني/ات من إبداء الراء دون الحاجة
بالرضورة لتربير ذلك .وهي طريقة ناجعة لتشجيعهم/هن
عىل أن تكون لديهم ثقة بالنفس للمشاركة بآرائهم.
• قم بإعداد بعض العبارات حول موضوع أو موضوعات
ترغب باستكشافها مع املجموعة.
• ضع عالمتي أوافق وال أوافق يف أطراف القاعة مع عالمة يف
الوسط تشري اىل موقف الحياد أو غياب الرأي
• اقرأ إحدى العبارات التي قمت بإعدادها وأطلب من
املشاركني /ات أن يضعوا أنفسهم يف املوقع الذي يناسب
مواقفهم.
• اطلب من املشاركني/ات تفسري موقفهم إذا رغبوا يف ذلك
وشجعهم عىل تغيري مواقعهم إذا قاموا بتغيري رأيهم كنتيجة
للحجج التي يسمعونها
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ه .دراسة الحالة

يتناول املشاركون/ات يف مجموعات صغرية حاالت حقيقية
أو خيالية تتطلب منهم أن يطبقوا معايري حقوق اإلنسان.
وينبغي أن تستند دراسات الحاالت إىل سيناريوهات معقولة
وواقعية تركز عىل اثنتني أو ثالث من القضايا الرئيسية.

و .فليبس Philips 6*6

فيليبس هو اسم مبتكر هذه التقنية ،و 6.6تعني  6مشاركني
م ّدة  6دقائق
يجتمع املشاركون وفق مجموعات سداسية تختار “منشطا”
و”مقررا” و”ناطقا”
كل عضو م ّدة دقيقة حول املوضوع
دور “املنشط” أن يحاور ّ
يل 6دقائق.
املطروح ،مبا يجعل الوقت الجم ّ
كل حوار مع اجتناب املعلومات
يس ّجل املقرر ما يدور يف ّ
املتكررة ،واألفضل أن يكون التسجيل عىل ورقة كبرية حتّى
يعرض العمل عىل كامل القسم.
عندما تنتهي املحاورات ،يعيد أعضاء الفرق قراءة التقارير
ومناقشتها وتنقيحها م ّدة خمس دقائق

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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بعض أنشطة كرس الجليد وحصص التعارف بني
املشاركني/ات التعارف بني املشاركني /ات

• يتم تقسيم املشاركني إىل مجموعات ثنائية :يقوم املشارك
األول يف كل مجموعة بتقديم نفسه إىل املشارك الثاين مل ّدة
 10دقائق ثم يتم تبادل األدوار بينهام.
• يقوم امليرس بتنظيم حوار حول الطاولة يُقّدم فيها كل
مشارك/ة الصديق/ة الذي تعرف عليه لبقية املشاركني.
التعبري عن الحاجيات واملوارد
• يوزع امليرس وثيقة للمشاركني/ات يقومون بتعمريها بشكل
فردي للتعبري عن حاجياتهم ومواردهم 10( .دقائق)
• يف مرحلة أوىل يستعرض املشاركون /ات حاجياتهم /ن
وانتظاراتهم /ن من الدورة يستأنس بها امليرس للتعرف
عليهم وتعديل برنامج الدورة إذا اقتىض األمر.
تعارف وكرس الجليد
• تشكيل دائرة وكل شخص يعرف نفسه ومن خالل أول
حرف من اسمه يصف نفسه
• تقسيم املشاركني /ات إىل مجموعتني .تقف املجموعة عىل
شكل دائرة خارجية والثانية عىل شكل دائرة داخلية تحيط
باملجموعة األوىل .يقدم كل مشارك /ة نفسه للشخص املقابل
ويحدثه عن توقعاته من الدورة وانتظاراته منها...

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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في السجن ال تقول
انتهى كل شئ
فى السجن تقول
ابتدأ كل شئ
والبداية هي الحرية

محمود درويش
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الوحدة األولى

الحقوق المنتهكة في مراكز االحتفاظ
إعداد :إيمان العبيدي فرع بن عروس و نورس بن مبروك  -فرع المتلوي
الهدف
ت
ال� تطال الشباب ف ي� مراكز االحتفاظ
رصد االنتهاكات ي
التعرف عىل حقوق المحتفظ به حسب قانون عدد  5لسنة 2016
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
أوراق وأقالم .اللوحة الورقية .أ
الوراق القالبة.
ين
الدولي�
العالن العالمي والعهدين
نسخ من إ
تقنيات التنشيط
ن
العصف
الذه� .عمل مجموعي .مجموعات النقاش.
ي
القيمة الرئيسية للنشاط
ت
ال� تطال حقوق المحتفظ به .الرصد والتوثيق
الوعي باالنتهاكات ي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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وصف النشاط

ن
الثا�
النشاط ي

ين
النشاط أ
مجموعت� تعمل كل منها عىل استخراج
يشكل المنشط
ول:
ال
حقوق أ
ت
ين
ين
بعد تف�ة كرس الجليد والتعارف ي ن
ال�
الشخاص
الموقوف� استعانة بالمواد ي
المشارك� (انظر أعاله
ب�
ن
الوط�
النسان والقانون
يتضمنها القانون
الدول لحقوق إ
ي
ي
الفقرة الخاصة ببعض تقنيات كرس الجليد والتعارف،
ن
الدول الخاص
النسان ،العهد
(العالن العالمي لحقوق إ
إ
ي
ذه� انطالقا من
صفحة  ،)26ييرس المنشط حصة عصف ي
التونس ،قانون
بالحقوق المدنية والسياسية ،الدستور
ي
التال:
السؤال ي
ال� يمكن أن يتعرض لها الشباب �ف
ماهي االنتهاكات ت
عدد.5
ي
ي
• يذكر المنشط أنه من المهم معرفة االنتهاكات بدقة
مراكز االحتفاظ؟
أ
بالتال المحاسبة والمساءلة.
لنها يغ� قانونية وتستوجب ي
عنارص لالستئناس بها
ف
التغ� الحاصل • بعد تقديم تقارير المجموعات يعرض الميرس نماذج من
تواصل االنتهاكات ي� مراكز االحتفاظ رغم ي
التقارير وبعض الصور الموثقة للتعذيب.
ف ي� نمط الحكم (حسب هيئة الوقاية من التعذيب،
الشباب هم ث
سندات لعمل المجموعات
أك� الفئات تعرضا للتعذيب.
ف
الجديد ي� قانون عدد 5لسنة 2016
• انتهاك الحرمة الجسدية :عنف ،ض�ب ،تعذيب،
الجراءات
يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة إ
والنفس  .التهديد.
الهانة والعنف اللفظي
إ
ي
الجزائية
• غياب المحامي ،عدم إعالم العائلة ...
• تقلص مدة االحتفاظ من  48إىل  24س مع حضور
اليقاف ال ينبغي أن تي�تب عنه تجريد
• التأكيد عىل أن إ
المحامي
المحتفظ به من إنسانيته وأن له حقوقا طبيعية ال يمكن
ف
• ي� المخالفات المتلبس بها ال يجوز االحتفاظ بذي
المساس بها أو انتهاكها.
أ
ض
التذك� ت ز
المدة الالزمة لخذ أقواله عىل أال تتجاوز مدة
بمقت� القانون الشبهة إال ّ
وبالتال أعوانها
بال�امات الدولة
•
ي
ي
ش
االحتفاظ أربعة وع�ين ساعة
النسان ودستور البالد وقوانينها.
الدول لحقوق إ
ي
الشخص فيما يتعلق
بالحق
القيام
للجمعيات
يمكن
•
ي
النسان وبالخصوص عدم
• التأكيد عىل خصائص حقوق إ
بأفعال تدخل ف ي� إطار موضوعها وأهدافها المنصوص
قابليتها للتجزئة والترصف.
أ
ف
ف
ساس
عليها ي� نظامها ال ي
• عىل الشباب االتعرف عىل حقوقهم ي� صورة إيقافهم
ت
• إدماج تعريف التعذيب الوارد باتفاقية مناهضة
ح� يحسنوا الترصف و الدفاع عن أنفسهم
ف
التونس .
التعذيب ي� القانون
ي
22
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• تجريم التعذيب ف ي� الدستور ألنه مساس من الحرمة
الجسدية ال يسقط بمرور الزمن.
تحسيس حول القانون عدد 5
• عرض مقطع فيديو
ي
الجراءات
المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة إ
الجزائية
ين
المشارك� بتلخيص
• ف ي� نهاية الجلسة يقوم أحد
التدري�
مخرجات اليوم
بي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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اإلعاقة الحقيقية
في العقول
المغلقة
غاندي
24
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الوحدة الثانية

صعوبة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
للفضاءات العمومية
إعداد أحمد بوستة فرع صفاقس الجنوبية

الهدف
أ
العاقة
 تحديد الصعوبات الموجودة للنفاذ للشخاص ذوي و ذوات إأ
 إيجاد تالعاقة
مق�حات لتسهيل النفاذ للشخاص ذوي و ذوات إ
ين
والقوان� والمواثيق الدولية
 معرفة الحقوق المنصوص عليها ف ي� الدستورأ
ين
العاقة
 تفعيلالقوان� لتعزيز حقوق الشخاص ذوي و ذوات إ
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
قص�
أوراق .أقالم .ألواح قالبة .فلم ي
تقنيات التنشيط
عمل مجموعات .مجموعات نقاش .عرض نظري PPT

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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وصف النشاط
التمرين أ
الول:

قص� (ثالث دقائق) كمدخل للنقاش
يتم عرض فلم ي
يتفاعل معه المشاركون/ات ي ز
ترك�ا عىل الصعوبات
ت
العاقة مع ربطها بنوع
ال� يتعرض لها ذوو إ
والعراقيل ي
العاقة المستهدفة.
إ
ف
الجابات ي� جدول
ييرس المنشط النقاش جماعيا وينظم إ
العاقة.
بعمودين :الصعوبات /نوع إ
عنارص إجابة لالستئناس بها
أ
يز
للتمي� ولعوائق
العاقة كل يوم
يتعرض الشخاص ذوو إ
تقيد مشاركتهم ف ي� المجتمع عىل قدم المساواة مع
ف
الندماج ف ي� نظام
يغ�هم .وهم يُحرمون من حقوقهم ي� إ
ف
ف
و� العيش المستقل ف ي�
و� التوظف ،ي
التعليم العام ،ي
ف
ف
ف
و� المشاركة
و� التصويت ،ي
و� حرية التنقل ،ي
المجتمع ،ي
ف أ
ف
و� التمتع بالحماية
ي� النشطة الرياضية والثقافية ،ي
ف
ف
و� اختيار العالج
و� الوصول إىل العدالة ،ي
االجتماعية ،ي
الط�
بي

ن
الثا� 20 :دقيقة
التمرين ي

للتفك� ف� ت
مق�حات
يشكل الميرس /ة أربع مجموعات
ي ي
لتسهيل النفاذ أ
للشخاص ذوي وذوات
العاقة.
إ
تقدم كل مجموعة ما توصلت إليه من أفكار ثم تتفاعل
فيما بينها بالنقاش إلثراء ت
المق�حات.
26

عنارص إجابة لالستئناس بها
أ
معاي� كافية
العاقة
يتوفر اتفاقية حقوق الشخاص ذوي إ
ي
لحماية الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية
أ
الدماج
العاقة عىل أساس إ
واالجتماعية للشخاص ذوي إ
يز
التمي�.
والمساواة وعدم
أ
العاقة يحق لهم
وتوضح االتفاقية أن الشخاص ذوي إ
العيش المستقل ف ي� مجتمعاتهم المحلية وتحديد
خياراتهم وأداء دور فعال ف ي� المجتمع.
أ
العاقة“ كل من يعانون
يشمل مصطلح” الشخاص ذوي إ
من عاهات طويلة أ
الجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو
حس َية ،قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز
ّ
ف
من المشاركة بصورة كاملة وفعالة ي� المجتمع عىل قدم
المساواة مع آ
الخرين.

التمرين الثالث :عرض نظري
ين
المشارك�/ات عن مدى
يبدأ المنشط/ة بسؤال
ن آ
ت
ال� تضمن حقوق ذوي
إلمامهم
ي
بالقوان� والليات ي
العاقة.
إ
يتوىل بعد ذلك عرض ش
و�ح المرجعية القانونية
ت
العاقة.
ال� تعزز حقوق ذوي إ
الدولية والوطنية أ ي
العاقة هي معاهدة
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي إ
دولية لحقوق النسان تابعة أ
للمم المتحدة تهدف
إ
أ
العاقة
إىل حماية حقوق و كرامة الشخاص ذوي إ
و هي إلزام ألطراف االتفاقية ف ي� تعزيز الحماية و
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النسان عىل قدم
ضمان التمتع الكامل بحقوق إ
المساواة .
بادر ش
التونس منذ سنة  1981بإبالء هذا
الم�ع
ي
ّ
الموضوع االهتمام الالزم من خالل إصدار القانون
رقم  46المؤرخ  29ماي  1981المتع ّلـق بالنـهوض
ين
ينص ف ي� الفصل
بالمعـاق� وحمايتهم الذي ّ
 23منه أنّه “ينبغي أن تج ّهز البناءات المدنية
بممر سهل ومناسب لتنقل
المفتوحة للعمـوم ّ
ين
المعاق�”.
كما نص أ
المر رقم  511لسنة المؤرخ  8أفريل
ّ
 1991المتع ّلـق بتنظيم إنجازات البناءات المدنية
ف� الفصل  7مكرر عىل أنه “يتم أ
الخذ ي ن
بع�
ي
ّ
ف
ش
االعتبار ي� كل م�وع بناية مدنية المقتضيات
الفنية الخاصة لتيس� تنقل أ
ين
المعاق�.
الشخاص
ي
• كما ألزم ش
التونس ضمن أحكام القانون
الم�ع
ي
ّ
رقم  104المؤرخ  3أوت 1994المتع ّلق بتنظيم
ال�بية البدنية أ
ت
والنشطة الرياضية بالفصل  15منه
الباعث� للبنية أ
ين
الساسية الرياضية من
علـى “كل
وغ�ها العمل عىل مالئمة البنية
مالعب ومسابح ي
أ
أ
الساسية لمتابعة المعوق للنشطة الرياضية
وتخصيص البنية المساعدة له لممارسة هذا
النشاط”

• وينص الفصل  48من الدستور عىل أن الدولة
أ
العاقة من كل ي ز
تمي�”
“تحمي الشخاص ذوي إ
التمرين الرابع
بالتفك� حول
يكلف المنشط/ة مجموعات العمل
ي
القوان� والوسائل ض
ت
ين
ال�ورية
مق�حات لتفعيل
أ
العاقة
لتسهيل النفاذ للشخاص ذوي و ذوات إ
تقدم كل مجموعة حوصلة أشغالها ويفتح نقاش
والثراء.
جماعي للتفاعل إ

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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ُ
الحرية ال يمكن أن
تعطى على جرعات
فالمرء ًإما أن يكون
ً
حرا أو ال يكون
نيلسون مانديال
28
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الوحدة الثالثة

مبادئ حقوق اإلنسان
إعداد أسماء الهاني .فرع قبلي

الهدف
النسان ودورها ف ي� بناء روح المواطنة
التعرف عىل مبادئ حقوق إ
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
صغ�ة الحجم .أوراق قالبة .أقالم .ملصقات.
أوراق ي
ين
الدولي�
العالن العالمي والعهدين
نسخ من إ
تقنيات التنشيط
ن
الذه�  .عرض ش�يط فيديو
مجموعات العمل .العصف
ي
القيمة الرئيسية للنشاط
أ
النسان
التشبع بالمبادئ الساسية لحقوق إ
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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تنطلق الورشة التكوينية ت
ين
الجابات فوق اللوحة الورقية
بالمشارك� /ات
بال�حيب
• يتم تدوين كل إ
• ف ي� مرحلة ثانية يطلب الميرس تكوين مجموعات من 4
وتنظيم حصة التعارف لكرس الجليد ويناء المجموعة
إىل  5أشخاص لتصنيف الكلمات ضمن  4إىل  6محاور مع
الحمائية وكرس الجليد أعاله
(تجد مثاال من الحصص إ
إسناد عنوان لكل محور 35 .دقيقة.
بالصفحة)26
• يقّدم مقرر كل مجموعة تصنيف مجموعته مع إبداء
يسعى المنشط /ة إثر ذلك اىل رصد انتظارات
أ
ين
صل .
تعاليق
المشارك� /ات وتقديم المحور العام للورشة مؤكدا
ّ
تكميلية تتعل بالسؤال ال ي
• إثر نهاية عروض كل المقّررين ،يقوم المشاركون/ات
التشارك وأهمية نقل المعارف والمهارات
عىل النهج
ي
أ
ت
بالتعليق وإلقاء السئلة والتفاعل.
ال� ينتمي لها
واالتجاهات اىل المجموعة
الصغرى ي
أ
ف
ش
أخ�ة يتوىل الم ّنشط عرض �يط صور متحركة
المشارك /ة ومنها اىل المجتمع الوسع (انظر وثيقة
• ي� مرحلة ي
يم�ن
التغي� االجتماعي بالصفحة )19
التدريب من أجل
حول مبادئ حقوق إ
النسان( :انظر الرابط عىل ي
ي
الصفحة)
وصف النشاط
يمكن للمنشط خالل عرض ش
ال�يط توضيح بعض المبادئ
النشاط أ
أ
دقيقة
30
ول.
ال
النسان:
ساسية لحقوق إ
ال ّ
ف
يشكل المنشط /ة ثالث مجموعات عمل ويمد كل مجموعة بعض العنارص لالستئناس بها ي� العرض النظري حول
أ
بالئحة من مختلف الحقوق:
النسان:
المبادئ الساسية لحقوق إ
(حق العمل ،الصحة ،الحياة ،التعليم ،التنقل،
المساواة
النقا� ،اال�ض اب ،التغطية
االنتخاب ،العمل ب ي
ت
ع� مفهوم المساواة عن فكرة اح�ام الكرامة المتأصلة
االجتماعية ،التعليم ،الماء ،الكرامة ،الثقافة)
يُ ب ّ
ف
ي� جميع الذوات
تتستخدم كل مجموعة هذه القائمة من الحقوق لبناء
أ
ب� أ
ش
بيت ،حيث يوزعونها ي ن
العالن
الب�يّة وهذا ما ينص عليه الفصل الول من إ
الرضية والسقف والحائط مع
العالمي لحقوق
بت�ير هذا التوزيع .لماذا تشكل بعض الحقوق قاعدة
ف
البنيان وبعضها آ
النسان :يولد جميع الناس أحرارا متساوين ي� الكرامة
إ
الخر جداره أو سقفه؟
النشاط ن
والحقوق “.
الثا�  55 .دقيقة

ي

• ينشط الميرس عصفا ذهنيا بطرح سؤال:
أ
النسان؟
ما هي المبادئ الساسية لحقوق إ

30

عدم التمييز

يز
التمي� جزء ال يتجزأ من مفهوم المساواة وهذا
إ ّن عدم

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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النسان
ما يضمن عدم حرمان أي شخص من حقوق إ
خارجيةّ من قبيل العرق ،لون ش
الب�ة،
عىل أساس عنارص
ّ
السياسية،
اللغة ،الجنس ،المال ،الدين ،وجهة النظر
ّ
أ
الصل القومي أو االجتماعي ،ث
ال�وة ،النسب أو يغ�ها من
العنارص.

الكونية

أ
دبية متقاسمة ف ي� كل جهات
إ ّن بعض القيم
االخالقية وال ّ
ّ
ت
العالم ،ويجب عىل الحكومات والمجتمعات أن تع�ف
يع� الطابع ن
ن
ت
الكو� للحقوق بال�ض ورة
ي
بها وتح�مها .وال ي
تتغ� أو أن الجميع يعيشها بنفس
أنها ال يُمكن أن ي ّ
الطريقة.

ّ
الكرامة اإلنسانية

نسانية عىل أن كل شخص باعتباره إنسانا
تؤ ّكد الكرامة إ
ال ّ
له الحق ف� أن يُ ت
ح�م مهما كان عمره وثقافته ودينه وأصله
ي
ق
ش
الجنس ولغته وإعاقته
العر� ولون ب�ته وجنسه وميوله
ي
ي
السياسية،
المدنية وقناعاته
ووضعه االجتماعي وحالته
ّ
ّ
ت
فكل شخص له الحق ف ي� تلقي نفس القدر من االح�ام.

عدم قابلية التجزئة

النسان  -سواء كانت حقوقا
يجب التعامل مع حقوق إ
ثقافية،
سياسية أو
مدنية أو
اجتماعية أو اقتصاديّة أو ّ
ّ
ّ
ّ
جماعية – عىل أنها جزء واحد يغ� قابل
فردية كانت أم
ّ
للتقسيم وهي تتط ّلب نفس ت
االح�ام

الترابط

النسان ف ي� جميع
قد بت�ز المشاكل المرتبطة بحقوق إ
أ
الماكن ت
القامة والمدرسة ومكان
ال� يوجد بها المرء :مكان إ
ي
العمل والساحات أ
والسواق...
النسان مرتبطة ببعضها البعض،
كما أ ّن انتهاكات حقوق إ
تأث�ات عىل الحقوق
وإ ّن خسارة أحد هذه الحقوق له ي
أ
ف
النسان ي� ميدان
بالضافة إىل أ ّن تعزيز حقوق إ
الخرى ،إ
ما يساعد عىل تعزيزها ضمن حقوق النسان أ
الخرى.
إ

ّ
عدم قابلية التصرف

ال� يتمتع بها أ
ت
الفراد وال يمكن
ال يمكن سلب الحقوق ي
التنازل عنها أو نقلها.

ّ
المسؤولية

النسان هدايا تقّدم
مسؤول ّية الحكومة :ال تشكل حقوق إ
حسب إرادة الحكومات .ويجب عىل الحكومات عدم
حذفها أو تطبيقها عىل أشخاص دون يغ�هم .وإذا ما
فعلت الحكومات ذلك ،فينبغي أن تتحمل مسؤولياتها.
المسؤولية الفرديّة :من مسؤولية كل فرد تعليم حقوق
ّ
أ
ت
المؤسسات والفراد الذين
النسان واح�امها ومواجهة ّ
إ
ينتهكونها.
أ
الهياكل الخرى المسؤولة :إن كل هيكل نابع من
المجتمع  -بما ف ي� ذلك ش
ال�كات والمنظمات يغ� الحكومية
والمنشآت والمؤسسات ت
ال�بويّة ...

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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النشاط الثالث 40 .دقيقة

العامة ا ّل ت ي�
التعرف عىل المبادئ ّ
هدف هذا النشاط هو ّ
العالمي
بالعالن
تقوم عليها مجموعة الموا ّد الواردة إ
ّ
النسان
لحقوق إ
• يتوزع المشاركون/ات عىل أربع مجموعات تتوىل كل
العالن
العامة ا ّل ت ي� تقوم عليها موا ّد إ
منها تحديد المبادئ ّ
النسان
العالمي لحقوق إ
المجموعة أ
الوىل:
الموا ّد .29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1
المجموعة الثّانية:
الموا ّد .30 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2
المجموعة الثّالثة:
الموا ّد .27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3
الرابعة:
المجموعة ّ
الموا ّد .28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4

• ف ي� مرحلة ثانية ،تقوم المجموعات بتعداد حقوق
االنسان المرتبطة بهذه المبادئ حسب المثال ي ن
المب�:

مبدأ الكرامة

عىل مستوى الفرد:
.1

الصحة:
الحق ف ي�
ّ
ّ
...........................................
...........................................
...........................................

.2

الحق ف ي� الكرامة ف ي� العيش:
ّ
...........................................
...........................................
...........................................

عىل مستوى المجموعة:
...........................................
...........................................
..........................................

ّّ
الحر ية:
مبدأ

...........................................
...........................................
...........................................
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مبدأ المساواة:

...........................................
...........................................
...........................................

مبدأ العدالة:

...........................................
...........................................
...........................................

ّ
ّ
مبدأ التضامن والتسامح:
...........................................
...........................................
...........................................

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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في الهجرة
َ
ّ
ال تستطيع أن تدعي
امتالكك لشيء ما
في الهجرة أنت ال
ُ
تملك سوى حلمك

إبراهيم نصر هللا

34
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الوحدة الرابعة

االنتهاكات المسلطة على حقوق
العامالت المنزليات القادمات من جنوب الصحراء
رياض العبيدي .سيدي بوزيد

الهدف
ت
ال� تتعرض لها العامالت ن ز
الم�ليات
الوقوف عىل حجم االنتهاكات ي
القادمات من دول إفريقيا الصحراء
المدة الزمنية
 125دقيقة
المواد المستعملة
آلة عرض .ألة تسجيل .لوحة قالبة .ملصقات ملونة
تقنيات التنشيط
الزوبعة الفكرية .حلقات النقاش
القيمة الرئيسية للنشاط
المساواة ي ن
ب� جميع ش
الب� ف ي� ظروف العمل
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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وصف النشاط

تنطلق الورشة التدريبية بحصة التعارف ال�ض ورية لبناء
مجموعة متماسكة ومنتجة (انظر أمثلة عن أنشطة كرس
الجليد والتعارف المبينة بالصفحة ).26
ين
المشارك� /ات ويقدم
يرصد المنشط /ة انتظارات
موضوع الورشة وأهدافها.
تمهيدا للدخول ف ي� أنشطة الورشة يضع المنشط /ة
السؤال التال :كم يقدر عدد ضحايا االتجار أ
بالشخاص
ي
ف ي� تونس سنة 2018؟
ين
وخ�تهم بالموضوع،
انطالقا من أجوبة
المشارك� /ات ب
الشكالية
قص� لتحديد إ
يفتح المنشط /ة المجال لحوار ي
النسان بالبالد10+10 .د
ومدى ارتباطها ببيئة حقوق إ

النشاط أ
الول 20 .دقيقة

يعرض المنشط /عىل الشاشة رسما بيانيا لمسار مجيء
العامالت من دول افريقيا جنوب الصحراء ورسما أخر
يوضح مناطق اشتغالهن.
حسب دراسة إحصائية قامت بها جمعية تونس أرض
اللجوء سنة  ،2019ث
أك� من  300عاملة ن ز
م�لية افريقية
قادمات من جنوب الصحراء يشتغلن بصفاقس ف ي� ظروف
مهينة.
ح� تأ�ت
 80بالمائة منهن قادمات من ساحل العاج ف� ي ن
ي
ي
ومال والكمرون
البقية من السنغال ي

36

ن
الثا�
النشاط ي

ت
ن
ال�
ذه� حول طبيعة االنتهاكات ي
تمهيدا لحصة عصف ي
تطال العامالت ن ز
الم�ليات االفريقيات ،يستمع المشاركون
ت
ين
ين
ين
ين
افريقيت�
عاملت�
لشهاد�
صوتي�
تسجيل�
/ات اىل
ي
ين
قادمت� من ساحل العاج (دقيقتان ونصف) عملتا لمدة 6
أشهر بأحد المنازل بصفاقس
ت
ال� أدلت بها العاملتان
وتفيد الشهادات الصادمة ي
إلذاعة “ديوان ف م” أنهما يشتغالن دون أي سند ن
قانو�
ي
وتواجهان سوء المعاملة والحرمان من ن
أد� حقوقهن
ف
وكث�ا
من ذلك عدم دفع رواتبهن أو التأخر ي� دفعها .ي
ماتتعرض العامالت القادمات من جنوب الصحراء ت ز
لالب�از
والخداع من طرف الوسطاء والسمارسة .حيث ي ن
يتلق�
وعودا كاذبة بالحصول عىل وظائف الئقة توفر لهن العيش
والهانة
الكريم ،ولكنهن يفاجأن بالمعاملة السيئة إ
الشبيهة بمعاملة العبيد ويتم تكليفهن بأشغال شاقة
تفوق قدراتهن .كما يتم حرمانهن من الراحة والتغطية
ص�ا أو البحث
االجتماعية .ويضطررن مكرهات للصمت ب
أ
عن مشغل آخر قد ال يختلف كث�ا عن أ
الول لن المشغل
ي
ال ش
يخ� أي رقابة أو مساءلة عىل انتهاك الحقوق
الشغلية.
ت
الصو� ،يدير المنشط عصفا
بعد االستماع للتسجيل
ي
ت
ال� تتعرض لها
ذهنيا حول ماهية االنتهاكات الشغلية ي
المهاجرات القادمات من جنوب الصحراء 30 .دقيقة•

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

شباب-ات مواطن-ات و فاعل-ات

الجابة
بعض عنارص إ
الشغل
 .1الوضع
ي

• انتدإب خارج القنوات الرسمية
ش
• التشغيل دون عقود مضبوطة المدة وال�وط :تشغيل
هش وعمل يغ� الئق
• فتح الباب أمام االنتهاكات وغياب ت ز
االل�ام بالقانون من
طرف المؤجر خاصة ألن وضعيتهن غرب قانونية فمدة
إقامتهن بتونس تجاوزت الثالثة أشهر.
• غياب االستقرار ف ي� العمل (الطرد التعسفي)
• ساعات عمل مشطة والحرمان من التمتع بأجر الساعات
الضافية.
إ

 .2نظام العطل

ال يتمتعن بأي عطلة أ
(لمومة .إلعيد .العطل السنوية.
العطل أ
السبوعية)

 .3أ
الجور و المنح

ين
“يتقاض� أجرإ زهيدإ وال
إلمستجوبات رصحن أنهن
يتحصلن عىل أي منحة”

 .4الضمان االجتما عي

ال يتمتعن بتغطية إجتماعية

 .5الصحة و السالمة المهنية

رغم أن عملهن ال يمثل خطورة بك�ى عىل سالمتهن
الصحية إال أنهن ال يتمتعن بأي رعاية صحية.

 .6المعاملة ت
واح�ام الحرمة الجسدية

ن
ن
بمالبس
وتعاير�
تنتقد�
“عنرصية جدا هذه المرأة..
ي
ي
ي

ت
ائح�” .المعاملة السيئة .التعرض للعنف اللفظي
ور ي
والمادي .التحرش الجنس ت
وش� أنواع المضايقات.
ي

 .7التكوين ن
المه�
ي

لم ي ن
يتلق� أي تكوين سابق رغم اهتمام بعضهن
العاقة
بأشخاص ذوي إ

 .8التنقل

“افتكاك جواز السفر”

 .9أ
النقا�
النشطة االجتماعية والحق
يب

لم تتعرض الشهادات المسجلة لهذه الحقوق .مع
العلم أن قسم العالقات الخارجية والهجرة لالتحاد
العام التونس للشغل يعمل عىل إعداد ش
م�وع قانون
ي
أ
حول وضعية العمال والعامالت الفارقة من أجل ضمان
حقوقهم (عقوق الشغل .أ
الجور .ساعات العمل .ظروف
العمل ).فمجلة الشغل ال تتضمن أي إشارة حول تنظيم
عامالت المنازل إضافة إىل أن تفقديات الشغل ال يخول
لها القانون بإجراء زيارات للمنازل قصد تفقد وضعية
المعينات.

لالطالع
من دراسة أعدتها جمعية النساء التونسيات
نوفم� 2017
للبحث حول التنمية خالل شهر
ب
الفريقيات
تكشف عن ظاهرة استغالل إ
المهاجرات كعامالت نز
م�ليات•.
كشفت دراسة نوعية عن انتشار ظاهرة استغالل
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االفريقيات المهاجرات كعامالت ن ز
م�ليات ف ي� تونس وذلك
وفق ما رصحت به رئيسة الجمعية كلثوم كنو.
وأوضحت رئيسة الجمعية ف ي� اطارالحملة الوطنية
لمناهضة العنف المسلط عىل النساء ان هذه الدراسة
ف
قد اثبتت ايضا ان “العمل ن
كب�
الم� يزل ما زال ي� قسم ي
ويعت� عمال هشا وشاقا
منه ضمن القطاع يغ� المهيكل،
ب
ومهينا اىل ابعد الحدود”.
ف
كما أظهرت هذه الدراسة النوعية ان الشغل ي� مجال
العامالت ن ز
الم�ليات يجمع جملة من الخصائص المؤثرة
االع�اف االجتماعي بالمهنة ت
سلبا ف� ت
واح�ام حقوق
ي
ن
ت
االنسان والتطوير
المه� واح�ام الذات االمر الذي
ي
ت
يولد
ال� تحول دون المطالبة
بدوره العديد من العوائق ي
ف
بالحق ي� العمل الالئق.
واعت�ت رئيسة الجمعية ان تونس ما بعد الثورة برهنت
ب
ف
ن
ش
تحس� االطار الت�يعي للعامالت ،بع�
عن ارادة ي�
ي
ت
ال� تم اتخاذها عىل غرار قانون منع
مختلف االجراءات ي
االتجار ش
االساس عدد  58لسنة 2017
بالب� والقانون
ي
المتعلق بالقضاء عىل العنف ضد النساء وخاصة منه
الفصل  20الذي يمنع ويجرم تشغيل الفتيات كمعينات
نز
م�لية ،مذكرة بان عدد العامالت ف ي� هذا المجال ف ي� تونس
قد بلغ ف� سنة  2011ث
أك� من  40ألف عاملة ن ز
م�لية 17
ي
بالمائة منهم قارصات ،وفق دراسة سابقة للجمعية.
ودعت ف ي� السياق ذاته الحكومة التونسية اىل االرساع
بالمصادقة عىل االتفاقية عدد  189لمنظمة العمل
الدولية المتعلقة بالعمل الالئق لعمال المنازل وتكثيف
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الحمالت التحسيسية والتوعوية ضد تشغيل المهاجرات
االفريقيات والفتيات القارصات ومزيد التعريف بحقوق
العامالت ن ز
الم�ليات ف ي� تونس فضال عن العمل عىل فضح
كل من يقدم عىل مثل هذه الممارسات الالإنسانية.

لالطالع
من دراسة حديثة أعدتها الجمعية التونسية
للنساء الديمقراطيات حول عامالت المنازل �ف
ي
الك�ى
تونس ب

كشفت الدراسة أن “ 61بالمئة من عامالت المنازل ف ي�
الك�ى ال يتمتعن بإمكانية الولوج إىل منظومات
تونس ب
العالج” .كما بينت الدراسة أن “ 63بالمئة فقط من
العامالت ف ي� المنازل يتمتعن براحة سنوية”.
وتتعرض العامالت وفق الدراسة ذاتها “إىل جميع أشكال
العنف واستباحة الحقوق ،من بينها االغتصاب ومحاولة
والهانات ،وسط تكتم بشأن هذه
االغتصاب والسب إ
الممارسات”.
ف
ويطالب  60بالمئة من المستجوبات ي� الدراسة بالتغطية
ف
توف� النقل و44
الصحية ،بينما ترغب  32بالمئة منهن ي� ي
ف
النقا� .
بالمئة بالتكوين ي� العمل ب ي
ونتيجة لهذه أ
الوضاع ت
الم�دية ،بع�ت  48بالمئة من
النساء العامالت ف ي� المنازل عن عدم رغبتهن ف ي� مواصلة
االشتغال ف ي� هذا القطاع.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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لالطالع
ن
الوط� للمرأة التونسية ش
ترحيب االتحاد
بم�وع
ي
قانون حماية العامالت بالمنازل

الجر� ،ش
بم�وع القانون،
رحبت رئيسة االتحاد ،راضية ب
معت�ة أنه سيساهم ف ي� تنظيم هذا القطاع وإنهاء كافة
ب
أشكال تشغيل القارصات.
“الم�وع يأ�ت
ش
الجر� ،ف ي� ترصيح للصحافة أن
ي
وقالت ب ي
استجابة لدعوات عدد من الجمعيات والمنظمات العاملة
ف ي� مجال الدفاع عن حقوق المرأة للحد من ظاهرة
االستغالل االقتصادي”.
ف
وأكدت أن ش
“م�وع القانون سيساهم ي� تفكيك شبكات
المتاجرة بالعامالت ن ز
الم�ليات وسيحدد حزمة الواجبات
ت
المشغل� ت ز
ين
ال� ي ن
االل�ام بها”.
يتع� عىل
ي
كما يفرض ش
م�وع القانون “عقوبات عىل العائالت ف ي�
ت
ال� تفرض عىل بناتها االشتغال ف ي�
المناطق المهمشة ي
المنازل ،الستغاللهن ماديا”.
الجر� ترى أن “إنهاء االستغالل االقتصادي
يغ� أن ب ي
لن ينجح ف ي� غياب مقاربة اجتماعية شاملة تهدف إىل
القضاء عىل ظاهرة االنقطاع المبكر عن الدراسة والبطالة
ف
الفق�ة”.
المتفشية ي� أغلب المناطق ي
وبينت رئيسة الجمعية انه ئ ن
ول� برهنت تونس ما بعد
ين
الطار ش
الت�يعي للعامالت بع�
الثورة عن إرادة ف ي�
تحس� إ
الجراءات ت
ال� تم اتخاذها عىل غرار قانون منع
مختلف إ
ي
أ
ش
ساس عدد  58لسنة 2017
االتجار بالب� والقانون ال ي
والمتعلق بالقضاء عىل العنف ضد النساء وخاصة منه

الفصل  20الذي يمنع ويجرم تشغيل الفتيات كمعينات
نز
م�لية خصوصا وان عدد العامالت ف ي� هذا المجال قد بلغ
 40ألف عاملة ن ز
م�لية  17بالمائة منهم قارصات .النساء من
اجل البحث والتنمية
ف
الرساع
ودعت ي� السياق ذاته الحكومة التونسية إىل إ
بالمصادقة عىل اتفاقية عدد  189لمنظمة العمل الدولية
المتعلقة بالعمل الالئق لعمال المنازل والتكثيف الحمالت
الفريقيات
التحسيسية والتوعوية ضد تشغيل المهاجرات إ
والفتيات القارصات ومزيد التعريف بحقوق العامالت
نز
الم�ليات ف ي� تونس فضال عن العمل عىل فضح كل يقدم
عىل مثل هذه الممارسات الالإنسانية

النشاط الثالث 40.دقيقة
ما العمل؟

ت
ال� تتعرض لها
بعد استعراض مختلف االنتهاكات ي
عامالت المنازل المهاجرات من جنوب الصحراء ينظم
ت
ال�
المنشط /ة جلسة حوارية حول الحلول والبدائل ي
ت
يق�حها المشاركون /ات للتصدي لهذه االنتهاكات المنافية
لمعاي� ت
النسان.
اح�ام حقوق إ
ي
ف
ت
يل بعض المق�حات والتوصيات الموجهة
و� ما
ي
ي
لمختلف أ
الطراف الفاعلة يستأنس بها المنشط /ة خالل
ن
الذه�
العصف
ي
• الدفع نحو مصادقة تونس عىل االتفاقية الدولية
المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد
عائالتهم

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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• حملة منارصة للمصادقة عىل اتفاقيات منظمة العمل
ت
ال� تضمن الحقوق الكاملة
الدولية عدد  143وعدد  ،97ي
للعمال المهاجرين.
• تفعيل قانون عدد  61لسنة  2016المتعلق بمنع االتجار
ش
بالب�
• إحداث فصول قانونية ضمن مجلة الشغل ف ي� تونس
تنظم وضعية العامالت ن ز
الم�ليات.
تحس� ظروف عمل العامالت ن ز
ين
الم�ليات المهاجرات.
•
ت
ن
ن
ز
• مراجعة
ال� تخضع لها العامالت الم�ليات
ي
القوان� ي
معاي� العمل الدولية.
لجعلها متوافقة مع ي
• بناء قدرات أ
الطراف المعنية لمراقبة ش�وط وأحكام
عمل العامالت ن ز
الم�ليات المهاجرات
• زيادة الوعي لدى الراي العام وأصحاب القرار بحقوق
المهاجرين والمهاجرات عامة
ف
• بناء قدرات موظفي وزارة الشؤون االجتماعية ي� مجال
معاي� العمل الدولية ،واالتفاقية رقم  ،189والنوع
ي
االجتماعي ،وفض ن ز
ال�اعات
ومعاي� العمل الدولية
• التوعية بقضايا النوع االجتماعي
ي
ين
المشغل� /ات بأهمية العمل الالئق للعمال
• رفع وعي
ن
ز
الم� ي ن
نز
لي� المهاجرين ومساهمة العامالت الم�ليات
المهاجرات.
الحصاءات الخاصة بالعمال
• إجراء مسح حول إ
ن
المهاجرين ،ودراسة حول تحويل العامالت ز
الم�ليات
أساس وتعزيز الروابط مع
المهاجرات إىل ش�يك
ي
الم� ي ن
المنظمات يغ� الحكومية والنقابات والعمال ن ز
لي�
40

المهاجرين.
• تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من خالل
ن
المد� ف ي� المجال
المنشورات وتجارب منظمات المجتمع
ي
محليا وإقليميا ودوليا.
• شإ�اك النقابات ف ي� الدفاع عن حقوق العامالت
المهاجرات.
ف
العالم ي� مجال التوعية ب حقوق
• تطوير دور وسائل إ
العامالت المهاجرات.

ين
والقائم� بالواجب (وزارة
توصيات للحكومة
الشؤون االجتماعية ،وزارة الداخلية ومجلس
نواب الشعب)

• سحب حماية ي ن
قوان� العمل الوطنية عىل عامالت
د� أ
الحكام المتعلقة بالحد أ
المنازل ،بما ف� ذلك أ
ال ن
للجور
ي
أ
أ
ت
وف�ات الراحة اليومية والسبوعية ،وتلقي الجر عىل
ين
والتأم� االجتماعي ،وتعويض
الضافية،
ساعات العمل إ
العمال والرعاية الصحية وإجازات الوالدة.
• تعزيز تنظيم ومراقبة وكاالت أ
السفار ومؤسسات
ين
القوان�
جلب المهاجرين ،وفرض عقوبات عىل انتهاكات
أ
والنظمة الخاصة بحقوق عامالت المنازل.
• ين
تمك� عامالت المنازل من الحق ف ي� تكوين الجمعيات
ف
النقا� والتفاوض الجماعي مع أصحاب
والحق ي� العمل ب ي
ت
ال� تقوق بجلبهن.
العمل والوكاالت ي
تأش�ات
• إصالح نظام الكفالة بحيث يتم وقف ربط ي
العامالت بأصحاب العم وضمان أن العامالت قادرات
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ن
القانو�
تغي� أصحاب العمل دون خسارة الوضع
عىل ي
ي
ودون الحاجة للحصول عىل ترصيح مسبق منه.
ف
ين
توف�
•
تحس� القدرة للجوء لنظام العدالة ،بما ي� ذلك ي
آليات لتقديم الشكاوى رساً بلغة تفهمها عامالت المنازل،
وتوف� المساعدة القانونية.
ي
ف
• توسيع مجال خدمات المساعدة ي� حالة التعرض
للساءات ،مثل المالجئ وخطوط الهاتف المجانية لتلقي
إ
الشكاوى ،وإتاحة الرعاية الصحية ،واالستشارات النفسية،
ن ت
ال� توفر هذه
والدعم لمنظمات المجتمع
ي
المد� ي
الخدمات.
ين
التجار ش
بالب�
•
تحس� القدرة عىل التعرف عىل حاالت إ
و إجبار العامالت عىل العمل قرساً وضمان أن الضحايا
تداب� الحماية والخدمات الالزمة بموجب ي ن
ين
قوان�
يتلق� ي
التجار ش
بالب�.
وبرامح مكافحة إ
التقا� �ف
ض
• اتخاذ الخطوات الالزمة للتحقيق وإجراءات
ي ي
جرم ضد عامالت المنازل
العنف ُ
الم ّ

دول أخرى .والتمتع بحرية نسبية ف ي� تكوين الجمعيات
ن
تع� زيادة وعي هاته العامالت ن ز
الم�ليات
والنقابات ،ي
بحقوقهن ،والقدرة عىل التفاوض بشكل أفضل عىل
للبالغ عىل االستغالل �ف
أوضاع العمل ،وإتاحة آليات إ
ي
العمل.

بعض الممارسات الجيدة ف ي� مجال حقوق
العامالت المهاجرات

عامالت المنازل ف ي� هونغ كونغ وافريقيا الجنوبية لهن
الجور ،وتلقي أ
أد� من أ
الحق ف� حد ن
الجر مقابل ساعات
ي
الضافية ،ويوم إجازة أسبوعية ،وأجازة والدة،
العمل إ
أ
وعطلة سنوية مدفوعة الجر .وفيما ال تتمتع عامالت
ين
الساءات ،فإن
المنازل ف ي� تلك
الدولت� بالحصانة من إ
لديهن آليات إنصاف قانونية متوفرة ،عىل العكس من
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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التغيرات اإلجتماعية
العظيمة مستحيلة
دون ثورة نسائية
كارل ماركس
42
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الوحدة الخامسة

دور المرأة في صنع القرار
في المجال العام
إعداد ريم بن عامر ،فرع صفاقس الشمالية

الهدف
اللمام ببعض الحجج الداعمة لدور المرأة ف ي� صنع القرار ف ي� المجال العام
 إت
ال� تمنعها من التمتع بحقها
 تحديد بعض المعيقات يالمدة الزمنية
 110دقيقة
المواد المستعملة
الدول ح م س ،اتفاقية مناهضة
العالن العالمي ،العهد
مواد من إ
ي
يز
التمي� ضد المرأة ،ف  46من الدستور
تقنيات التنشيط
ن
الذه�
عرض نظري ب ت ت .جلسات الحوار والعصف
ي
القيمة الرئيسية للنشاط
ين
تكريس المساواة التامة ي ن
الجنس�
ب�
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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وصف النشاط

النشاط أ
الول 25 .دقيقة

خ�ات
تنطلق الورشة بحصة كرس الجليد ورصد ب
ين
المشارك� /ات حول موضوع دور المرأة ف ي� صنع القرار:
ين
ين
ين
فاعلت�
نسائيت�
شخصيت�
• يكتب كل مشارك /ة اسمي
ف ي� أي مجال
• يقوم المشاركون /ات تب�تيب جميع الشخصيات
ن
ت
الزم� .
المق�حة حسب السلم ي
• يوضح كل مشارك /ة اختياره مبينا /ة أهمية هذه
الشخصية بالنسبة له /ها وللمجال العام.
خ�ات
• بعد هذا النشاط التمهيدي ورصد ب
ف
ين
ن
يب� المنشط/ة
المشارك� /ات ي� موضوع الورشة ،ي
الشكالية المطروحة انطالقا من بعض
أهمية إ
ف
الحصائيات المتعلقة بمشاركة المرأة ي� الفضاء العام:
إ
• ين
تب� من خالل االنتخابات الفارطة ضعف تمثيلية المرأة
ف ي� رئاسة القائمات ضعفا ال تعكس حجمها وال كفاءتها ف ي�
المجتمع.
مرشحت� ي ن
ين
اثنت� للرئاسة من ضمن  26مرشح ومرشحة
•
•  208رئيسة قائمة من مجموع  1503بنسبة 14%
•  17%هي نسبة رئيسات الهيئات الفرعية للهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات.

ن
الثا�  35 .دقيقة
النشاط ي

المعاي� الدولية
يقدم المنشط عرضا نظريا  PPTحول
ي
ف
ت
ال� تكرس مبدأ مشاركة المرأة ي� الشأن العام.
والوطنية ي
يمكن أيضا توزيع نسخ من هذه المواد عىل
44

ين
المشارك� /ات
• المادة  21من االعالن العالمي لحقوق االنسان.
الدول الخاص بالحقوق المدنية
• المادة  25من العهد
ي
والسياسية
ز
التمي� ضد
• المواد  7و  8من اتفاقية مناهضة كل أشكال
ي
المرأة
• الفصل  46من دستور 2014

سندات العمل
المادة  21من االعالن العالمي لحقوق االنسان

ِّ
حق المشاركة ف ي� إدارة الشؤون العامة لبلده،
لكل شخص ُّ
ف
ن
َّإما ش
حرية.
مبا� ًة َّ
وإما بواسطة مم ِّث ي آل� يُختارون ي� ِّ
ِّ
حق تق ُّلد الوظائف
لكل شخص ،بالتساوي مع الخرينُّ ،
ف
العامة ي� بلده.
َّ
إراد ُة الشعب هي منا ُط سلطة الحكم ،ويجب أن
الرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى
تتجىل هذه إ
َّ
ت
الناخب�ن
ن
ب�
المساواة
قدم
وعىل
العام
اع
باالق�
دوريًّا
ي
ي
الرسي أو بإجراء فئ
حرية
مكا� من حيث ضمان ِّ
وبالتصويت ِّ
التصويت.

الدول الخاص بالحقوق
المادة  25من العهد
ي
المدنية والسياسية

يز
التمي� المذكور
يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه
ف
ت
ال� يجب أن تتاح له فرصة
ي� المادة  ،2الحقوق التالية ،ي
التمتع بها دون قيود يغ� معقولة:
(أ) أن يشارك ف ي� إدارة الشؤون العامة ،إما ش
مبا�ة وإما
بواسطة ي ن
ممثل� يختارون ف ي� حرية.
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(ب) أن ينتخب وينتخب ،ف ي� انتخابات نزيهة تجرى
دوريا ت
ين
باالق�اع العام وعىل قدم المساواة ي ن
الناخب�
ب�
التعب� الحر عن إرادة
وبالتصويت الرسي ،تضمن
ي
ين
الناخب�،
(ج) أن تتاح له ،عىل قدم المساواة عموما مع سواه،
فرصة تقلد الوظائف العامة ف ي� بلده.

يز
التمي�
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ضد المرأة.
المادة:7

تتخذ الدول أ
التداب� المناسبة للقضاء
الطراف جميع
ي
يز
التمي� ضد المرأة ف ي� الحياة السياسية والعامة للبلد،
عىل
وبوجه خاص تكفل للمرأة ،عىل قدم المساواة مع الرجل
حق:
ف
(أ) التصويت ي� جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة،
أ
ت
ال� ينتخب أعضاؤها
والهلية لالنتخاب لجميع الهيئات ي
ت
باالق�اع العام،
(ب) المشاركة ف� صياغة سياسة الحكومة ف
و� تنفيذ هذه
ي
السياسة ،ف
و� شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع
المهام العامة عىل جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة ف ي� أية منظمات وجمعيات يغ� حكومية تهتم
بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
أ
التداب� المناسبة لتكفل
تتخذ الدول الطراف جميع
ي
للمرأة ،عىل قدم المساواة مع الرجل ،ودون أي ي ز
تمي�،
ت
واالش�اك ف ي�
الدول
فرصة تمثيل حكوماتها عىل المستوى
ي

أعمال المنظمات الدولية.
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تز
تل�م الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل
عىل دعمها وتطويرها.
ب� الرجل والمرأة �ف
تعمل الدولة عىل تكافؤ الفرص ي ن
ي
ف
و� جميع المجاالت.
تحمل مختلف المسؤوليات ي
تسعى الدولة إىل تحقيق التناصف ي ن
ب� المرأة والرجل
ف ي� المجالس المنتخبة.
التداب� الكفيلة بالقضاء عىل العنف
تتخذ الدولة
ي
ضد المرأة.

النشاط الثالث 50 .دقيقة

ين
المشارك�
تمهيدا للنشاط الثالث يناقش المنشط /ة مع
ن
المد�
/ات مدى حضور المرأة التونسية ف ي� الفضاء
ي
ت
ت ز
ال� ال شت�ف
والسياس مع ال� يك� عىل المنظمات الوطنية في
ي
عليها امرأة أو أن المرأة ال توجد فيها بعدد كاف ي� مواقع
القيادة رغم تبنيها لمبادئ المساواة:
التونس للشغل
• االتحاد العام
ي
ين
الفالح�
• اتحاد
• اتحاد الصناعة والتجارة (مرة واحدة)
التونس للحقوق االقتصادية واالجتماعية
• المنتدى
ي
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
ين
مجموعت� ويمدهم
إثر ذلك يتوزع المشاركون /ات اىل
المنشط بالتعليمة التالية:
• المجموعة أ
الوىل تبحث الحجج الداعمة لوصول المرأة
ن
المد�
لتقلد مواقع قيادية ف ي� مؤسسات الدولة والمجتمع
ي
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ف
ت
ال� تحول دون ذلك .الحقل العام.
• مجموعة الثانية تنظر ي� المعيقات ي
يز
التمي� عىل أساس النوع ف ي� المجتمع
• شيوع ثقافة
الحجج الداعمة لوصول المرأة للقيادة
• الوضعية االقتصادية للمرأة ال تسمح لها غالبا بخوض
• لعبت المرأة التونسية دوراً محورياً ف ي� ثورة ،2011
التغي� وترغب بأن يكون صوتها غمار االنتخابات وما تتطلبه من إنفاق وتفرغ...
وأثبتت أنها حريصة عىل
ي
مسموعاً
التغ�ات مما يتيح للنساء فرصاً
• تمر تونس بالعديد من ي
ث
والتعب� عن أنفسهن
أك� للنهوض
ي
• زيادة تمثيل النساء ف ي� الحياة العامة عىل كافة
يجا�
المستويات أداة هامة
للتغي� االجتماعي إ
ي
ال ب ي
• إقرار المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة  1995ي ن
ببك�
ف
�ض
وتول
الصينية ب ورة مشاركة المرأة ي� عملية صنع القرار ي
المناصب السياسية .ت ز
وال�ام عديد الدول بذلك.
• تحصلت المرأة التونسية منذ االستقالل عىل المستوى
ف
ت
ال� تؤهلها للقيادة
ي
الثقا� والمهارات ي
ال� لم تكن ت
• بعض المجتمعات ت
سياس
تع�ف بأي دور
ي
ي
للمرأة بدأت ي ن
تع� النساء ف ي� بعض المجالس والهيئات.

معيقات وصول المرأة لمواقع القرار

التأث� الفاعل ف ي� مجريات
• فقدان المرأة إلمكانية ي
ت
ال� تساهم ف ي� تهميشها
االحداث ي
• ت
الكب� لدورها بسبب ثقافة المجتمع والتطرف
ال�اجع ي
والتحجر الفكري.
• تشكيك الدوائر المحافظة ف� قدرة المرأة عىل التأث� �ف
ي
ي ي
الحياة السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المد� .ن
ي
• النظرة النمطية لدور وقدرات المرأة ف ي� صنع القرار.
• الخطاب ن
الدي� المتطرف يؤثر سلبا عىل تقبل المرأة ف ي�
ي
46
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إن لنا جميع الحق
في الحصول على
حقوقنا اإلنسانية
على قدم المساواة
وبدون تمييز

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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الوحدة السادسة

تعريف الرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق اإلنسان
إعداد زياد الجوادي ،فرع منوبة

الهدف
النسان
التعرف عىل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق إ
المدة الزمنية
 145دقيقة
المواد المستعملة
النسان
العالن العالمي لحقوق إ
مواد من إ
الدول ح.س.م.
العهد
ي
النسان
ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق إ
تقنيات التنشيط
ن
ذه�
عرض نظري  .جلسات حوار  .عصف ي
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وصف النشاط

النشاط أ
الول 55 .دقيقة

النسان
التعريف بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق إ
يفتتح المنشط /ة الورشة بعرض ش�يط فيديو حول
الذكرى أ
ال ي ن
ربع� لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن
النسان10 .دقائق
حقوق إ
أ
ومن المستحسن ،ربطا للجيال ،أن يستدعي رئيسة فرع
منوبة للرابطة لتقديم عرض حول تاريخ الفرع ومساهمته
ف ي� نضاالت المنظمة 10 .دقائق
ن
الذه� لتشجيع
يلجأ الميرس اىل طريقة العصف
ي
ين
المشارك� /ات عىل تقديم أقىص ما يمكن من الكلمات
ت
النسان.
ال� لها صلة بالرابطة ّ
التونسية لحقوق إ
ّ
ي
الورقية لتدوين كل ما يقال 15 .دقائق
ويستعمل اللوحة
ّ
الدالل الذي تشكل بإجابات
ينطلق الميرس /ة من الحقل
ي
ين
التونسية
المشارك� /ات لتقديم نبذة عن تاريخ الرابطة
ّ
ت
ال� مرت بها بع�
لحقوق إ
النسان والمراحل النضالية ي
تاريخ تونس الحديث 20 .دقائق

ن
الثا�  35 .دقيقة
النشاط ي

المعاي� الدولية
يقدم المنشط عرضا نظريا  PPTحول
ي
ف
ت
ال� تكرس مبدأ مشاركة المرأة ي� الشأن العام.
والوطنية ي
يمكن أيضا توزيع نسخ من هذه المواد عىل
ين
المشارك� /ات
• المادة  21من االعالن العالمي لحقوق االنسان.
الدول الخاص بالحقوق المدنية
• المادة  25من العهد
ي
والسياسية
50

يز
التمي� ضد
• المواد  7و  8من اتفاقية مناهضة كل أشكال
المرأة
• الفصل  46من دستور 2014

سندات العمل
المادة  21من االعالن العالمي لحقوق االنسان

ِّ
حق المشاركة ف ي� إدارة الشؤون العامة لبلده،
لكل شخص ُّ
ف
ن
َّإما ش
حرية.
مبا� ًة َّ
وإما بواسطة مم ِّث ي آل� يُختارون ي� ِّ
ِّ
حق تق ُّلد الوظائف
لكل شخص ،بالتساوي مع الخرينُّ ،
ف
العامة ي� بلده.
َّ
إراد ُة الشعب هي منا ُط سلطة الحكم ،ويجب أن
الرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى
تتجىل هذه إ
َّ
دوريًّا ت
ين
باالق�اع العام وعىل قدم المساواة ي ن
الناخب�
ب�
الرسي أو بإجراء فئ
حرية
مكا� من حيث ضمان ِّ
وبالتصويت ِّ
التصويت.

الدول الخاص بالحقوق
المادة  25من العهد
ي
المدنية والسياسية

يز
التمي� المذكور
يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه
ف
ت
ال� يجب أن تتاح له فرصة
ي� المادة  ،2الحقوق التالية ،ي
التمتع بها دون قيود يغ� معقولة:
(أ) أن يشارك ف ي� إدارة الشؤون العامة ،إما ش
مبا�ة وإما
بواسطة ي ن
ممثل� يختارون ف ي� حرية.
(ب) أن ينتخب وينتخب ،ف ي� انتخابات نزيهة تجرى
دوريا ت
ين
باالق�اع العام وعىل قدم المساواة ي ن
الناخب�
ب�
التعب� الحر عن إرادة
وبالتصويت الرسي ،تضمن
ي
ين
الناخب�،
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(ج) أن تتاح له ،عىل قدم المساواة عموما مع سواه،
فرصة تقلد الوظائف العامة ف ي� بلده.
ف
العر� وافريقيا
اول جمعية من نوعها تظهر ي� الوطن ب ي
ف ي�  7ماي 1977
النضال اىل اربعة عقود دافعت اثناءها عن
يعود تاريخها
ي
الديمقراطية والحريات الفردية والعامة ودولة القانون
السياس آنذاك الذي كان يسعى دائما اىل
رغم النظام
ي
تدجينها والسيطرة عليها
أ
أ
واكبت الرابطة التونسية من المواقع المامية كل الزمات
العصيبة ت
الستبداد :
ال� عرفتها البالد تحت عهدي إ
ي
• أحداث الخميس أ
السود ف ي� جانفي ،1978
• أحداث قفصة ف ي� جانفي ،1990
• انتفاضة ب ز
“الخ�” ف ي� جانفي ،1984
ت
ال� طالت مختلف العائالت أحداث
• المحاكمات ي
الحوض المنجمي،
ت
ال� أدت إىل ثورة  14جانفي
• إ
الحتجاجات ي

وقع تتويج الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق اإلنسان بجائزة “نوبل” للسالم
ضمن الرباعي الراعي للحوار سنة 2015
نظرا للدور الذي لعبته في تأمين الحوار

والخروج بالبلد من خطر األنقسام والعنف
السياسي الذي وصل الى إلى حد
االغتياالت السياسية
النشاط الثالث 55.دقيقة

ين
المشارك� /ات اىل ثالث مجموعات
يقسم المنشط /ة
ويسلمهم نسخا من ميثاق الرابطة ويعطيهم التعليمات
التالية :بعد التمعن ف ي� الميثاق ،استخرجوا منه
• المجموعة أ
الوىل :أسس وأهداف الرابطة
• المجموعة الثانية :مبادئ الرابطة
• المجموعة الثالثة :وظيفة الرابطة انطالقا من أسسها
وأهدافها.
أ
تقدم كل مجموعة حوصلة لشغالها ينظم إثرها المنشط
/ة نقاشا حرا حول وظيفة الرابطة المتمثلة ف ي� شن� وحماية
حقوق االنسان

سندات أشغال المجموعات

ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق اإلنسان
الديباجـــة :

ن
يتب� الرابطيون هذا الميثاق ت ز
ويل�مون به :
 سعيا من الرابطة لمزيد ترسيخ القيم أالساسية لحقوق
ين
النسان ي ن
والمنخرط� فيها ف ي� مفهومها
ب� مناضليها
إ
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51

شباب-ات مواطن-ات و فاعل-ات

ب� أ
ن
االجتماعية واالقتصادية ي ن
الفراد والجهات والمساواة
الكو�.
ي
الرضية أ
 و لتوضيح أالساسية ت
ين
الحقيقية والفعلية ي ن
الجنس�.
ب�
ال� يتوجب عىل كل من
ي
ال ت ز
 5التصدي ف ي� كل الظروف لمظاهر التعسف والعنفل�ام بها وجوبا ف ي�
النضمام لصفوف الرابطة ،إ
رام إ
ف
ز
الم� مهما كانت مصادرها
و� قوله وممارسته وسلوكه.
والتعصب وجميع أشكال ي
ي
تفك�ه ي
وم�راتها ودوافعها.
ب
الروافــد :
تؤكد الرابطة عىل أنها تستقي أسسها ومبادئها من الروافد  6-الدفاع تطوعا عن الحقوق وعن ضحايا الظلم أفرادا
أ
كانوا أو جماعات دون خدمة المصالح الخاصة.
الساسية المتكاملة التالية :
ف
ال ت ز
ل�ام بالوسائل السلمية ش
الم�وعة ف ي� نشاط الرابطة
العالن  7-إ
النسانية المعتمدة ي� إ
أوال  :المكاسب والطموحات إ
ف
لتحقيق أهدافها.
و� المواثيق والمعاهدات
العالمي لحقوق إ
النسان ي
النسان كل ال يتجزأ وتثبيت
 8التأكيد عىل أن حقوق إالعالمية للمنظومة الحقوقية الكونية المتضمنة لحقوق
ثقافة الحوار وتوطيدها وترسيخ حق االختالف منهجا
النسان المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
إ
ف
وممارسة ي� مختلف مجاالت نشاط الرابطة.
والثقافية والبيئية.
أ
ف
 9التمسك باستقالليتها عن جميع السلط والحزابثانيا  :الروافد التاريخية المتمثلة ي� المبادئ التحررية
ف
السياسية وعن جميع مجموعات الضغط مهما كانت
النسانية.
السالمية والحضارة إ
الن�ة ي� حضارتنا العربية إ
ي
طبيعتها داخلية أو خارجية.
ن ت
الســـس أ
أ
ال� ال تتعارض
 10التنسيق مع منظمات المجتمعي
المد� ي
والهـــداف :
أهدافها مع هذا الميثاق.
النسان إىل
تسعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق إ
ف
تحقيق أ
 11المساهمة ف ي� الدفاع عن حق الشعوب ي� التحررالهداف التالية وتدعيمها :
أ
ن
 1الدفاع عن حريات النسان أالمص� وضمان سلم عادلة ودائمة يب� المم.
وتقرير
ي
الساسية الفردية والعامة
إ
المبـــادئ:
والحفاظ عليها.
ت
ف
ال� تضمنتها
 18مبدأ مستمدا من الحقوق والحريات ي
النسان ي� جميع المجاالت
 2شن� ثقافة حقوق إش
النسان ....
ال�عة الدولية لحقوق إ
والمؤسسات.
ت
 3العمل عىل تطوير المنظومة القانونية ح� تتالءم معهذا الميثاق
 4حماية الديمقراطية ،قيما وممارسات ،وتدعيم العدالة52
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تجعلوا
ال
ً
درسا
العنف
من
ً
يوميا
يونيسف
54
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الوحدة السابعة

العنف المدرسي المسلط على التلميذ/ة
من قبل اإلطار التربوي
سوار البجاوي .فرع ماطر

الهدف
المدرس وأسبابه وآثاره
التعرف عىل أشكال العنف
ي
وإيجاد إجراءات للحد منه
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
كب�ة .لوحة
أوراق ي
تقنيات التنشيط
زوبعة فكرية .فيليبس  .6*6مقهى الكلمات World Cafe
القيمة الرئيسية للنشاط
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وصف النشاط

النشاط أ
الول 30 .دقيقة

المدرس وأشكالها
تعريف ظاهرة العنف
ي
ين
المشارك� /ات
بعد حصة التعارف ورصد انتظارات
وتقديم محور الحلقة وأهدافها مع التأكيد عىل خطورة
المدرس المسلط عىل التلميذ مع تفاقم
ظاهرة العنف
ي
منسوبها وآثارها الوخيمة ،ينظم المنشط /ة حصة عصف
ن
ذه� لالتفاق عىل تعريف موحد للظاهرة واستطالع
ي
أشكالها المختلفة.
يمكن أن يستدل المشاركون /ات بأمثلة واقعية من
حياتهم الخاصة يتحدثون فيها عىل أشكال من العنف
المدرس عاشوها شخصيا أو كانوا شاهدين عليها.
يشدد المنشط /ة عىل أ
الهمية القصوى للموضوع:
مهمة وينبغي االنتباه إليها:
لماذا ّ
تعد هذه الظاهرة ّ
ت
أل ّن التسلط ي�ك أثراً سلبياً للغاية عىل الصحة العقلية
للطفال ،ونوعية المعيشة ،والتحصيل أ
أ
الكاديمي .فإن
معدل الشعور بعدم االنتماء للمدرسة يكون أعىل بمقدار
ّ
أ
ثالثة أمثال عند الطفال الذين يتعرضون للمضايقات
ث
وإن احتمال تغيبهم عن المدرسة
بك�ة مقارنة بأقرانهمّ ،
يفوق احتمال تغيب أقرانهم ث
بأك� من الضعف ،ناهيك
وتعد هذه
عن ن يّ
اس مقارنة بأقرانهمّ .
تد� تحصيلهم الدر ي
الفئة ث
أك� عرضة لعدم مواصلة تعليمهم النظامي بعد
إنهاء المرحلة الثانوية.

عنارص إجابة لتعريف الظاهرة

المدرس المسلط عىل التلميذ هو عبارة
تعريف .1العنف
ي
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عن ممارسة نفسية أو بدنية أو مادية يمارسها احد أطراف
ال�بوية و تؤدي إىل إلحاق أ
المنظومة ت
الذى و ال�ض ر
بالمتعلم/ة وهو سلوك يغ� مقبول انسانيا حيث يؤثر عىل
الصحة النفسية للتلميذ.
س�
عرف العنف
أي نشاط يُعيق ي
المدرس بأنّه ّ
تعريف .2يُ ّ
يّ
ف
ف
العملية التعليمية ي� المدارس ،ويُمكن أن يحدث ي� أماكن
ّ
ف
المدرس ،أو ي� الطريق إىل
متعددة سواء داخل الحرم
ّ
ي
خارجية تُقيمها المدرسة،
فعالية
المدرسة ،أو خالل أيّة
ّ
ّ
المدرس فمنها ما هو جسدي ومنها
وتتعدد أشكال العنف
ّ
ي
وأي عنف خارجي
ما هو
جنس ،كما يشمل تس ّلط الزمالء ّ
ي
قد ينتقل إىل المدرسة

أشكال العنف المدرس

ي
أ
ضد الطفال العنف
ص ّنف التقرير العالمي للعنف ّ
النواع آ
المدرس إىل أ
التية:
ي
ن
البد�
العقاب ي

يُقصد به العنف الذي تُستخدم فيه القوة الجسديّة
للتسبب أ
ويتضمن ض�ب
بالذى مهما كان مقداره،
ّ
ّ
الطالب وصفعه باليد أو باستخدام أداة ما ،والحرق،
بالضافة إىل إجباره عىل اتخاذ
والك ،والركل ،والخدش ،إ
يّ
معينة.
وضعيات يغ� مريحة ،أو تناول مواد ّ

تس ّلط الزمالء

ث
العاقة أو من ينتمون
أك� الفئات عرضةً للتس ّلط ذوو إ
عرقية أو
طائفية معينة ،وي ّتخذ التس ّلط أشكاال ً
ّ
أقلية ّ
إىل ّ
آ
عدة؛ فمنه ما هو ش
مبا�؛ كالمطالبة بممتلكات الخرين،
ّ
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كن� الشاعات أ
ومنه ما هو يغ� ش
تقنية “فيليبس :”6*6
والخبار الكاذبة
مبا�؛ ش إ
عن تلميذ ي ّ ن
مما يجعل التلميذ عرضةً لسخرية أقرانه يجتمع التالميذ وفق مجموعات سداسية تختار منشطا
مع�ّ ،
ومقررا
متكرر.
تعرضه للعنف بشكل ّ
واستهزائهم عند ّ
مدة دقيقة حول
دور “المنشط” أن يحاور ّكل عضو ّ
الجنس
العنف
ي
الجمل 6دقائق.
الموضوع المطروح ،بما يجعل الوقت
الجنس بمعاقبة التالميذ استناداً إىل
يكون العنف
يّ
ي
ف
ن
يسجل المقرر ما يدور ي� ّكل حوار مع اجتناب المعلومات
ّ
البد� الممارس عىل الفتيات نتيجة
جنسهم؛ كالعنف ي
أ
قيامهم بسلوك ي ّ ن
كب�ة
المتكررة ،والفضل أن يكون التسجيل عىل ورقة ي
الجنس كاالغتصاب؛
مع� ،والعنف
ي
الك�ى.
ح� يعرض العمل عىل المجموعة ب
النفس الذي يُحقّر بعض الطالب بسبب جنسهم وبخط واضح ت ّ
والعنف
يّ
المس ّببة للعنف
أو لكونهم ضحايا اغتصاب.
العوامل الذاتية ُ
شخصي ِة الفرد وذا ِته؛ إذ هي
تنشأ هذه العوامل من
الخارجي
العنف
َّ
ّ
ش
ومكوناتها ،ومن هذه
انعكاسات
ِ
هو العنف الذي يحدث خارج البيئة المدرسية لك ّنه قد
لتفاعالت الذات الب�يَّ ِة ّ
ينتقل إليها ،فالعنف أ
العوامل:
الرسي وعنف العصابات والحروب
السياسية تسبب شعور الفرد بانعدام أ
حباط
اكم الشعور إ
بال ِ
• تر ُ
المان واالستقرار
ّ ُ ّ
ن
أ
تد� مستوى ثقة الفرد بنفسه
• يّ
والتعرض
مما قد يدفعه الستخدام الدوات الحادة
ّ
ّ
مواجهة مشا ِكله وح ِّلها
الفرد عن
ِ
عجز ِ
• ُ
للطعن ،وتبادل إطالق النار ،وتجارة المخدرات سواء
انفعاالت المراحل العمريَّة
•
ِ
داخل المدرسة أو خارجها.
• انعكاسات البلوغ والمراهقة
ف
• نزعةُ
السلطة والرغبة ي� االستقاللية
النشاط ن
التحر ِر من ُّ
ُّ
الثا�  30 .دقيقة
ي
• ضعف مهارات التواصل وبناء العالقات
العنف :أسباب مركبة
والنفسية
االنفعالية
ة
الشخصي
ابات
ر
اضط
•
َّ
ّ
يشكل المنشط /ة ثالث مجموعات لالشتغال حول أسباب
بالحرمان العاطفي والفشل
والشعور
قص
ن
ال
عقدة
•
ِ
َّ
ِ
ِ
المدرس:
العنف
ي
• أ
المخدرات
إدمان
•
ِّ
ُ
السباب السلوكية الذاتية
االنانيةُ
السباب أ
• أ
العدوانية
وعدم القدرة عىل ضبط الدوافع
•
ُ
َّ
َّ
الرسية
ف
• أ
الغ�ة
• المشاعر السلبية مثل الرغبة ي� التحكم أو ي
السباب االجتماعية
أ
يق�ح اعتمادها وهي من القران
ال� ت
ت
يفرس المنشط/ة تقنية التنشيط ي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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ف
عالمية
• عدم الثقة بالذات وعدم التحكم بمشاعر الغضب ومن • تكر ُار
وال�امج إ
ظهور العنف ي� الدراما ب
ال َّ
ِ
الجدير بالذكر أن بعض أ
ف
العنف
انتشار
• البطالة والفقر يمكن أن تساهم ي�
الفراد عندما يراودهم الشعور
ِ
ِ
بأنهم أقل مرتبةً من أقرانهم ف� العمل أو ف� الدراسة ،أو • العنف أ
الرسي أو العنف ف ي� المجتمع المحيط
ي
ي
ف ي� المستوى االقتصادي أو االجتماعي فإنهم يردون الفعل
بعنف باتجاه آ
الخرين
النشاط الثالث 45 .دقيقة

أ
أ
العالم
السباب الرسية واالجتماعية ودور إ

ف
الفرد
للعائلة دور
سلوك العنف عند ِ
أساس ي� تشكيل ِ
ي
سباب عديدة منها:
أل
ٍ
أ
وضعف روابطها
رسة
ِ
• تفكُّك ال ِ
الرسية لسلوك أ
ضعف المتابعة أ
الفراد
َّ
• ُ ُ
أ
• تر ِّدي الوضع االقتصادي للرسة
والرشاد
دور النصح إ
• ُ
غياب ِ
والمع ّل ي ن
م�.
•
ُ
انعدام ِ
الثقة بالمربّ ي ن� ُ
المدرس ،وضعف إمكانا ِته
المجتمع
• طبيعةُ ُ
ي ِّ
يز
وتجه�ا ِته.
الماديَّ ِة
• تركيبةُ
السكن
الحي ُ
المحيط بمنطقة َّ
ِّ
الترس ُب من المدرسة،
•
ُّ
أ
الخالفات مع القران
• نشو ُء
ِ
• تدهور المناخ العالئقي
الحاطة النفسية
• ضعف أو غياي إ
ف
ش
هور
تف�
• دور إ
ِ
ظاهرة العنف نتيجةَ ال ُّظ ِ
العالم ي� ي
العنف
المتكرر لمشاهد
ِ
ِّ
ن
خارق� يقومون
• إظهار بعض نجوم السنما كأفر ٍاد ي
بطولي ٍة
بعملي ٍات
َّ
َّ
58

المدرس
آثار العنف
ي
ف

يلجأ المنشط ي� هذا النشاط لتقنية “مقهى الكلمات”
ت
وال� تسمى أيضا الكاروزال حيث تتناول كل
 world cafeي
مجموعة محورا من الموضوع مدة من الزمن ثم يعطي
لك ينتقل أفراد كل مجموعة للطاولة
المنشط /ة إ
الشارة ي
المحاذية ويبقى المقرر ليقدم حوصلة عىل أشغال
ين
القادم�.
أصدقائه .ويقع إثراء مخرجات كل طاولة بآراء
بعد توضيح تقنية التنشيط يتوزع المشاركون /ات عىل
ثالث مجموعات للنظر ف ي� المحاور التالية:
• آ
الثار الصحية والنفسية االجتماعية للعنف
اس
• آثار
العنف عىل التحصيل الدر ي
أ
• آ
المدرس .
الثار الرسية للعنف
ي

آ
الثار الصحية والنفسية االجتماعية،
عنارص إجابة

أ�ض
ت
المدرس
سببها العنف
ّ
ال� يُ ّ
ي
تتضمن أال ار الصح ّية ي
ض
ت
ال� قد تكون خفيفةً وقد تكون
بعض ال�ار المر ّئية أ ي
جسيمةً ومؤثّرة ،ومن المثلة عليها الكدمات والكسور
الناجمة عن ال�ض ب أو استخدام أ
السلحة.
أ
صحة
ّأما ال ض�ار يغ� المر ّئية فهي تحدث عىل مستوى ّ
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الطالب النفس ّية ،مثل :االكتئاب ،والقلق ،والخوف،
أ
أن
والعديد من االضطرابات
النفسية الخرى ،ويُشار إىل ّ
ّ
�ض
المدرس قد يدفع التلميذ إىل سلوكيات م ّة
العنف
يّ
المخدرات ،أو إدمان الكحول ،أو
بصحته ،مثل :تعاطي
ّ
ّ
الميل لالنتحار
أ�ض
ت
ال� قد تحدث بسبب
ّ
تتضمن ال ار االجتماعية ي
المدرس عدم قدرة التلميذ المعنف عىل تكوين
العنف
يّ
آ
بشكل طبيعي،
اجتماعية أو
عالقات
ّ
ّ
عاطفية مع الخرين ٍ
يجابية ،والنفور
وانخفاض قدرته عىل التم ّتع بالمشاعر إ
ال ّ
والعاطفي ،كما يُبدي التالميذ
الجسدي
من التقارب
ّ
ّ
المع َّنفون ف ي� المدرسة ردود أفعال عنيفة عند تهدئتهم أو
التنبؤ
إ
المساك بهم أو احتضانهم ،ويكون من الصعب ّ
لتغي� سلوكهم
بترصفاتهم ،إ
أن أيّة محاولة ي
بالضافة إىل ّ
ّ
اليومي تؤ ّدي إىل ظهور ردود فعل ر ِافضة قد تكون عنيفةً
بسبب رغبتهم ف ي� التحكّم ببيئتهم واتخاذ قراراتهم
بأنفسهم

الدراس
آثار العنف عىل التحصيل
ي
أض

المدرس ،وال يقترص
تتعدد ال�ار المدرسية للعنف
ّ
ي
أثرها عىل التالميذ المتعر ي ن
يمتد ليشمل
ض� للعنف إنّما ّ
ّ
تتضمن
التالميذ الذين يشاهدون العنف أيضاً ،وهي ّ
التغيب عن المدرسة،
• ّ
الترسب أو التخوف من الذهاب إليها
•
ّ
ف
• فقدان ت
ال� ي ز
أي أنشطة مرتبطة
ك� ي� القسم أو خالل ّ
بالمدرسة،

وقد أثبتت الدراسات وجود عالقة واضحة ي ن
ب� العنف
المدرس وضعف التحصيل الدراس ف� المواد أ
الساسية
يّ ي
يّ
المدرس
أن العنف
كالرياضيات ،كما أشارت التحليالت إىل ّ
يّ
يتعرض له التالميذ عىل يد مع ّلميهم أو أقرانهم
الذي ّ
العال
يُق ّلل
ّ
احتمالية متابعة هؤالء التالميذ للتعليم ي

آثار أرسية للعنف المدرس

ي
العديد من أ
ال ض�ار ت
ال� قد
المدرس إىل
يؤ ّدي العنف
ي
ي
أ
إن الرسة
تحدث عىل مستوى أرسة التلميذ المع ِّنف ،إذ ّ
ستكون مسؤولةً عن إصالح الخطأ الذي قام به التلميذ
سواء كان ذلك بدفع أ
الموال أو الذهاب إىل المحاكم أو
غ� ذلك ،كما أن أ
الرسة ستحتاج إىل بذل مجهود ووقت
ي
ّ
كب�ين من أجل محاولة تعديل سلوك ابنهم الذي تصدر
ي
أ
أ
ض
ت
ال� قد تحدث للرسة
منه سلوكيات عنيفة ،ومن ال�ار ي
أ
التعرض لالنتقاد من المجتمع المحيط والصدقاء،
أيضاً ّ
أ
أن النقاش الحا ّد ي ن
ب� الرسة واالبن االمع ِّنف قد يؤ ّدي
كما ّ
أ
هدد
إىل إحداث مشكالت ونزاعات داخل الرسة مما يُ ّ
استقرارها
النشاط الرابع 40 .دقيقة
المدرس
حلول للحد من ظاهرة العنف
ي

ت
يق�ح المنشط /ة مرة أخرى تقنية مقهى الكلمات
ألنها بت�ز الذكاء الجماعي وتمكن كل مجموعة من إثراء
المجموعات أ
الخرى بأفكار جديدة (انظر الفقرة الخاصة
بتقنيات التنشيط صفحة )26
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يشكل المنشط /ة ثالث مجموعات للتداول حول الحلول
ت
المدرس
المق�حة للحد من ظاهرة العنف
ي
• دور أ
الرسة
• دور المدرسة
• دور السلطات

دور أ
الرسة

المدرس تضافر الجهود
الحد من العنف
عملية ّ
تتط ّلب ّ
ي
أ
ت
يتم حماية الناشئة من
الرسية والمدرسية؛ وذلك ّ
ح� ّ
ال� يتسبب بها العنف المدرس ،ففي أ
أض
ت
الرسة
ّ
كافّة ال�ار ي
يّ
ً
مثل يجب
اليجابية
تقديم الرعاية والدعم والمراقبة إ
االنتباه منذ الطفولة إىل نمط سلوكياته ومحاولة تعديلها
احتمالية انحرافه إىل السلوكيات العنيفة
بشكل يُق ّلل من
ّ
أ
كما يجب عىل الولياء مناقشة أبنا ِئهم التالميذ حول
التمي� يب�ن
يز
إيجابية لمساعدتهم عىل
سلوكياتهم بطريقة
ّ
الجيد.
السلوك الخاطئ والسلوك ّ

أما عىل المستوى المؤسسة المدرسية فينبغي

• وضع مجموعة من القواعد ت
للحد من ظاهرة
ال�بوية ّ
المدرس،
العنف
يّ
ين
جو من الثقة والتعاون ي ن
والمرب�،
ب� التالميذ
• خلق ّ
ت
الحاطة ال�بوية النفسية وأرساء مكاتب إصغاء
• تكثيف إ
وإرشاد
• تشجيع ثقافة الحوار
60

المرب� عىل مهارات فض ن ز
ين
ال�اعات ومناهضة
• تدريب
خطاب العنف

توصيات للسلطات للحد من
ظاهرة العنف

• اعتماد شت�يعات جديدة أو تعديل ش
الت�يعات القائمة،
حسب ال�ض ورة ،للقضاء عىل كافة صور العنف ضد
أ
ف
ن
البد� ف ي� المدارس وضمان
الطفال ،بما ي� ذلك العقاب ي
التنفيذ الفعال لهذه ش
الت�يعات.
• التحقيق بصورة وافية وفورية ف ي� حاالت العنف ضد
أ
ين
المسؤول� عنها،
الجراءات المناسبة ضد
الطفال واتخاذ إ
ف
واليقاف عن العمل
الرشاد ومراقبة السلوك إ
بما ي� ذلك إ
ين
للمدرس�
• إعداد برامج تدريبية عن حقوق الطفل
وغ�هم ممن يعملون لخدمة الطفل .وينبغي أن تغطي
ي
أ
ف
ال�امج كيفية التعامل مع الطفال ،بما ي� ذلك
هذه ب
ن
أساليب التأديب ت
البد� ،إىل
ال� تخلو من العقاب ي
ي
جانب مجموعة من القضايا أ
الجنس
الخرى مثل العنف
ي
يز
الجنس .
والتمي� عىل أساس النوع أو الميل
والتحرش
ي
أ
النسانية وضمان إلمامهم بها.
• توعية الطفال بحقوقهم إ
• وضع إجراءات فعالة ورسية لتلقي الشكاوى المقدمة من
أ
الطفال وأرسهم ،وضمان قيام سلطة خارجية مستقلة
بالتحقيق ف ي� هذه الشكاوى عىل وجه الرسعة
و بصورة وافية.
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الحقوق الرقمية
هي حقوق
انسان
إعالن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات
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الوحدة الثامنة

انتهاك الحقوق الرقمية
والبيانات الشخصية
صهيب العكاري .فرع باجة

الهدف
التعرف عىل انتهاكات الحقوق الرقمية وسبل ضمان أ
المان الرقمي
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
ملصقات ملونة .أوراق قالبة
تقنيات التنشيط
ن
الذه�
جلسات الحوار .العصف
ي
القيمة الرئيسية للنشاط
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وصف النشاط

النشاط أ
الول 45 .دقيقة
النسان
الحقوق الرقمية من حقوق إ

بعد ت
ال�حيب بالمجموعة المشاركة وشكرهم عىل
مواصلتهم االهتمام ش
بالم�وع ،يوضح المنشط /ة أهمية
النسان
موضوع الحلقة التكوينية ومدى ارتباطه بحقوق إ
ين
كب�ا
ويب� كيف أن الواقع الرقمي أصبح يمثل جزءا ي
من حياتنا.
ن
المشارك� /ات وتوقعاتهم
وإثر االستماع إىل انتظارات
ي
من الحلقة ،يقدم المنشط /ة الهدف المرسوم لها وهو:
ت
ال� تطال الحقوق الرقمية والبيانات الشخصية
فاالنتهاكات ي
ي� القانون والحياة الخاصة بعالقة بالفصل  57من
أ
ساس عدد  9لسنة 2019
القانون ال ي
يسعى المنشط فيما بعد من خالل جلسة حوارية مفتوحة
للوصول اىل صياغة جماعية لمفهوم الحقوق الرقمية:
ت
العالم
ال� تسمح للفرد بالوصول إىل إ
هي الحقوق ي
الرقمي واستخدامه وإنشائه ش
ون�ه أو الوصول إىل أجهزة
أ
ال ت
لك�ونية أو شبكات
وغ�ها من الجهزة إ
الحاسوب ي
االتصال واستخدامها .ويتعلق هذا المصطلح بشكل
خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة ،مثل الحق
التعب� ف ي� سياق التقنيات الرقمية
ف ي� الرسية أو حرية
ي
ال تن�نت .ويتم اعتبار
الجديدة،
وخصوصا شبكة إ
ً
ت
الن�نت حقًا تكفله ي ن
قوان� الدول
الوصول إىل شبكة إ
المتعددة.
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ين
المشارك� /ات أن يكتبوا عىل
يطلب المنشط /ة من
النسان المرتبطة باستعمال الشبكة
ملصقات ملونة حقوق إ
العنكبوتية أ
وال تن�نت.
ال تن�نت:
النسان عىل إ
تشمل حقوق إ
ت
• الحق ف ي� الوصول لالن�نت،
التعب� والرأي والمعلومات،
• الحق ف ي� حرية
ي
السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة،
التجمع
• الحق ف ي�
ّ
ّ
الخصوصية وحماية البيانات.
الحق ف ي�
• ّ
ّ
وبالضافة إىل هذه الحقوق ،توجد قائمة من حقوق
إ
ت
وال� من المهم أيضاً تسليط الضوء
إ
النسان ذات ّ
الصلة ،ي
عليها ك:
أ
• الحق ف ي� الحرية والمان عىل الشخص،
يز
التمي�،
• الحق ف ي� عدم
ف
الجراء العادل.
• الحق ي� إ
يقدم المنشط /ة عرضا نظريا حول:
ت
النصوص القانونية المحلية
ال� تحمي
ي
والمعاي�الدولية ي
الحقوق الرقمية
المحل،
عىل المستوى
ي
الفصل  24من الدستور:
• تحمي الدولة الحياة الخاصة ،وحرمة المسكن ،ورسية
المراسالت واالتصاالت والمعطيات الشخصية.
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قرار وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي المؤرخ
سبتم� ( 2018الفقرة :)7
ف ي� 10
ب
ين
للمستغل� وفق
• ضمان حماية المعطيات الشخصية
ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات
الشخصية.
ف
• ين
تمك� كل مستغل للشبكة من حقه ي� النفاذ إىل
معطياته الشخصية ،وفق ش
والجراءات المنصوص
ال�وط إ
عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
مستعمل شبكات  WiFiمن
• ضمان سالمة وحماية
ي
هجمات ت
االخ�اق.

بما ف ي� ذلك القطاع الخاص ووزراء الحكومة ذوي الصلة،
ال تن�نت وتسهيل الوصول لها عىل
من أجل إتاحة شبكة إ
بالضافة إىل جعلها متاحة لكل قطاعات
نطاق واسع ،إ
المجتمع.

ن
الثا�  45 .دقيقة
النشاط ي
انتهاك الحقوق الرقمية

أ
ساس
انطالقا من الفصول  54و 57و 61من أ القانون ال ي
الرهاب وتبييض الموال
المتعلق بمحاربة إ
قبل الخوض ف� ت ن
م� المحور (انتهاك الحقوق الرقمية)،
ي
�ض
يتوقف المنشط /ة بنقاش مسألة ثنائية ورة محاربة
باح�ام الحقوق أ
واالل�ام ت
الرهاب ت ز
الدول،
عىل المستوى
ي
الساسية.
إ
أ
ض
ومعاي� المم المتحدة تدعو إىل حماية
عديد نصوص
ي
يف� النقاش إىل نقاط أساسية منها:
ي
الحقوق المتعلقة بالنفاذ للشبكة العنكبوتية.
الرهابيـة بجميـع أشـكالها ومظاهرها
• الممارسـات إ
توصيات المقرر الخاص أ
المتحدة
مم
لل
النسان والحريات
أنشطة تهدف إىل تقويض حقوق إ
قدم المقرر الخاص أ
للمم المتحدة لحماية الحق ف
أ
�
ي
القليمية للدول
السالمة
وتهدد
اطيـة،
ر
والديمق
ساسية
ال
إ
وأمنها وهي نفي للحق أ
التعب� والرأي ف ي� تقرير صدر ف ي� ماي  2011عدة
حرية
الساس لحياة ش
ي
الب�..
ي
الـدول أن يتخـذ الخطـوات الالزمـة
توصيات من شأنها أن تؤثر عىل موضوع الوصول إىل شبكة • ينبغـي للمجتمـع
ي
ال تن�نت:
إ
الرهـاب ومكافحته
لتعزيـز التعـاون مـن أجـل منـع إ
إال أنه من ض
ال�وري أيضا ت
توف� الوصول إىل شبكة
• عىل كل الدول إىل ضمان ي
اح�ام الحريات والحقوق ف ي�
ال تن�نت بصفة دائمة ،بما ف� ذلك ت
ابات
ر
االضط
ات
ف�
إ
ي
الرهاب
محاربة
سياق
إ
السياسية.
التداب� الوقائية لمنع هذه
ويتح َّتم أن يرتكز اتخـاذ
ي
ت
• يجب ضمان الوصول العالمي إىل شبكة إ
الن�نت كأولوية الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها عىل ٍّكل من
النسان ت
لكل الدول .ض�ورة قيام كل دولة بتطوير سياسة راسخة
المع�ف بها دولياً.
سيادة القانون ومبادئ حقـوق إ
وفعالة ،بالتشاور مع أ
أ
المجتمع،
قطاعات
كل
من
اد
ر
ف
ال
ن
الرهاب وحماية
ال تناقض يب�
التداب� المنية لمحاربة إ
ي
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ف
ت
ال� تقتضيها ض�ورة البحث يمكن اللجوء إىل
النسان:
حقوق إ
ي� الحاالت ي
ض
ت
ال ي ن
كتا� معلل
رهابي� عىل تقويض
النسان يُساعد إ
• خرق حقوق إ
اع�اض اتصاالت ذوي الشبهة بمقت� قرار ب ي
قا� التحقيق بالقطب القضا�ئ
من وكيل الجمهورية أو ض
السلم االجتماعي؛
ي
ي
ف
الرهاب .كما يمكن ي� نفس تلك الحاالت،
• انتهاك الحقوق يغذي مشاعر الظلم ،ويوفر بم�رات
لمكافحة إ
وبناء عىل تقرير مع ّلل من مأمور الضابطة العدلية
تك� أعمال العنف ومن يجندهم؛
لمر ب ي
ن
الرهابية ،اللجوء إىل ت
ين
• ين
تستث�
الرهاب التعسفية ال
اع�اض
قوان� مكافحة إ
المواطن� المكلف بمعاينة الجرائم إ
ي
أ
ض
البرياء الذين ت
يح�مون القانون؛
كتا� معلل من وكيل
اتصاالت ذوي الشبهة بمقت� قرار ب ي
• المحاكمات العادلة تحمي أ
ئ
ض
ين
البرياء وتعاقب
القضا� لمكافحة
قا� التحقيق بالقطب
ي
المذنب�؛ ف الجمهورية أو ي
ان�اع ت
• تز
الرهاب.
اع�افات من مشتبهي إ
الرهاب ممارسة محظورة ي� إ
ين
وكث�ا
الدول
القانون�
جميع الظروف بموجب
والتونس ،ي
ي
ي
ف
ما تؤدي إىل نتائج خاطئة تتسبب ي� تبديد موارد أجهزة
المجموعة الثانية تشتغل عىل:
أ
أ
ض
المن ووقتها؛
ساس
الفصل ( 57جديد) نقح
بمقت� القانون ال ي
ين
المحتمل� الذين
المخ�ين
• الممارسات التعسفية تُنفر
عدد  9لسنة  2019المؤرخ ف ي�  23جانفي 2019
ب
يمكن أن يساعدوا قوات أ
ف
ض
ت
المن عىل منع أعمال إرهابية.
ال� تقتضيها �ورة البحث يمكن اللجوء إىل
ُ
ي� الحاالت ي
ت
ش
االخ�اق المبا� أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو
كب�ة.
مخ� معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول
تلخص هذه النقاط وتكتب بخط واضح عىل ورقة ي
ب
ثم يشكل المنشط /ة ثالث مجموعات لالشتغال حول
الرهابية.
لهم معاينة الجرائم إ
ف
التونس واستخراج ما
الرهاب
كما يمكن ي� نفس تلك الحاالت ،وبناء عىل تقرير مع ّلل
فصول من قانون محاربة إ
ي
ف
ت
ش
المعاي�
تتضمنه من انتهاكات للحقوق الرقمية تتنا� مع
من مأمور الضابطة العدلية ،اللجوء إىل االخ�اق المبا�
ي
الدولية.
مخ� معتمد من
أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو ب
قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة
الرهابية.
الجرائم إ
المجموعة أ
ف
ض
ت
ين
ش
الوىل تشتغل عىل:
الحالت� المشار إليهما أعاله بمقت�
ويبا� االخ�اق ي�
ض
ض
بمقت� القانون
الفصل ( 54فقرة أوىل جديدة) نقح
قا�
قرار ب ي
كتا� معلل من وكيل الجمهورية أو من ي
أ
ف
ئ
الرهاب وتحت رقابته
ساس عدد  9لسنة  2019المؤرخ ي�  23جانفي  2019التحقيق بالقطب
القضا� لمكافحة إ
ي
ال ي
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لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار
معلل.

النشاط الثالث 30 .دقيقة
كيف نحمي أماننا الرقمي؟

ين
المشارك� /ات ان يكتب كل واحد
يطلب المنشط /ة من
أ
ن
المجموعة الثالثة تشتغل عىل:
نصيحت� للمان
منهم عىل ملصقات ملونة نصيحة أو
ي
أ
الرقمي لحماية مستعمل الشبكة وال تن�نت من ت
الفصل  61من نفس القانون
االخ�اق.
ي
ف
ت
ال� تقتضيها ض�ورة البحث ،يمكن لوكيل
وهذه بعض النصائح لالستئناس بها:
ي� الحاالت ي
ئ
ض
لقا� التحقيق بالقطب
ي
ال تن�نت مع
الجمهورية أو أ ي
محركات بحث تمكّ نك من تصفّح إ
القضا� لمكافحة  .1استخدم ّ
ض
كتا�
إ
الرهاب بحسب الحوال أن يأذن بمقت� قرار ب ي
مجهولية هويّتك.
الحفاظ عىل
ّ
ن
أ
المكلف� بمعاينة
مع ّلل لمأموري الضابطة العدلية
ي
منصات
خاصة عىل ّ
خاصتكّ ،
 .2اهتم بإعدادات المان ّ
الرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع
الجرائم إ
االجتماعي.
التواصل
ّ
أ
منصات ش
ُعدة تقنية بالغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو  .3تحكّم بما ش
تن�ه.
تن�ه ،وعىل أي ّ
ف
ال تن�نت ،لذا،
ال تن�نت يبقى ي� ذاكرة إ
محالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ّ .4كل ما تشاركه عىل إ
ونقل وتسجيل كالمهم وصورهم بصفة رسية وتحديد
قم بإدارة معلوماتك بشكل صحيح واحمي معلوماتك
أماكنهم .كما يمكن ف ي� نفس تلك الحاالت ،وبناء عىل
الحساسة.
ّ
الرقابة عند ال�ض ورة،
تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة  .5استخدم
أدوات لل ّتحايل عىل ّ
الرهابية ،لوكيل الجمهورية أو ض
أ
ت
لقا� التحقيق
الجرائم إ
ومؤمنة،
ي
ال� تستخدمها آمنة ّ
وتأكد من أن الدوات ي
ئ
ض
بالقطب
القضا� لمكافحة إ
ي
ضافية.
الرهاب أن يأذن بمقت� قرار وتحميك من المراقبة إ
ال ّ
ف
كتا� مع ّلل
بي
والشبكة عىل هاتفك
ا� ّ
لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع  .6أغلق خدمات الموقع ّ
الجغر ي ّ
أ
ُعدة تقنية بالغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو عندما ال تحتاجها.
محالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت  .7استخدام شبكات  ،VPNأو  ،Torلتحمي بياناتك من
ونقل وتسجيل كالمهم وصورهم بصفة رسية وتحديد
المحل.
للتنصت
التعرض ّ
ّ
ّيّ
أماكنهم
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نساء بالدي نساء
ونصف
الصغير أوالد أحمد
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الوحدة التاسعة

انتهاك حقوق النساء العامالت
في القطاع الفالحي
فاتن الغزواني .فرع جندوبة

الهدف
ت
ال� تتعرض لها النساء العامالت
فالتعرف عىل االنتهاكات ي
ي� القطاع الفالحي
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
الملصقات الملونة .اللوحة القالبة .ألة عرض فيديو
تقنيات التنشيط
الزوبعة الفكرية .حلقات النقاش .عمل المجموعات
القيمة الرئيسية للنشاط
صون كرامة العامالت الفالحيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

69

شباب-ات مواطن-ات و فاعل-ات

يعرض المنشط :ة نتائج دراسة ميدانية بت�ز الظروف
وصف النشاط
ف
الصعبة لعمل النساء ي� القطاع الفالحي:
بعد حصة االفتتاح والتعارف ورصد االنتظارات (انظر
ت
ال� الضمان االجتماعي % 97,9 :من العامالت ال يتمتعن
الحلقات السابقة) ،يمهد المنشط /ة للحلقة التكوينية ي
تتناول االنتهاكات المختلفة ت
بتغطية اجتماعية.
ال� تطال النساء العامالت
ي
أ
ت
العطل :الممنوحة للمرأة العاملة ف ي� القطاع الفالحي:
ال� تجد ف ي� المناطق
الفالحيات انطالقا من الحداث ي
بحرمانهن من العطلة
رصحت  10%من النساء المستجوبات
ّ
الفالحية مسفرة عىل موت عامالت فالحيات إثر انقالب
أّ
أ
ت
ال� تقلهم ف� ظروف تنعدم فيها ن
ت
أهمها عدم اس�سال أيام
السبوعية لسباب مختلفة ّ
أد�
ي
وسيلة النقل ي
العمل.
ش�وط السالمة.
النشاط أ
رصحت  % 36,1من
ّ
الصحة والسالمة المهنيةّ :
الول 45 .دقيقة
المستجوبات أنهن يمارسن عمل يمثل خطورة عىل الصحة.
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق العامالت الفالحيات التكوين ن
المه� :للمرأة العاملة ف ي� القطاع الفالحي% 99 :
ي
قص� يصور المعاناة ت
ال� تعيشها
تبدأ الحصة بعرض فلم ي
ي
منهن تلق ي ن
ن
ّ�
%
و48
سابق
تكوين
أي
ّ�
ق
يتل
لم
النساء
من
ي
ّ
العامالت الفالحيات خالل تنقلهم وكامل يومهم
تكوينا بسيطا أثناء العمل.
ف ي� الحقول.
ع�ن عن
النقا� % 43,3 :من المستجوبات ب ّ
المشارك� /ات أن يرسدوا ،انطالقا الحق ب ي
ين
ثم يطلب المنشط /ة من
استعدادهن لالنضمام إىل نقابة و  % 35,8من العامالت
أ
من تجربتهم أو اطالعهم ،بعض الحوادث والخطار
رصحن أنّهن ال ت
يع�ضن عىل تشكيل نقابة.
ّ
ت
الم�تبة عن ظروف عمل النساء ف ي� القطاع الفالحي:
أن ظروف
النقل:
ظروف
رصحت  76%من المستجوات ّ
فّ
وغ� آمنة
• يُنقلن للعمل ف ي� ظروف مهينة
ي
ن
أن ظروف
تعت� 2%
ح� ب
جدا ي� ي
نقلهن رديئة ّ
منهن فقط ّ
ّ
ّ
• ال تتمتعن بالتغطية االجتماعية أو الصحية
ف
جدا.
نقلهن للعمل ي� الضيعات الفالحية جيدة ّ
ّ
يتقاض� نصف أجر الرجل أو ت
ين
ح� أقل من النصف
•
الجنس
للتحرش
ض
التعر
االعتداء:
أشكال
ع
وتنو
المعاملة
ّ
ّ
ي
• تنتهي حياة بعضهن عىل الطرق الفالحية إثر انقالب
والتعرض للعنف
والمضايقة% 8,2 :
ّ
الحافالت ت
ال� تقلهن
ي
اللفظي والمادي.% 16,9 :
• ت
يتس�ن عىل الظلم ألنهن بحاجة ماسة ألجرهن
رغم زهده
• استعمال المواد الكيميائية والسامة والمبيدات دون أن
ا
يوفر صاحب الضيعة اللباس والحماية الكافية
70

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

شباب-ات مواطن-ات و فاعل-ات

ن
واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
الثا�  50 .دقيقة
لنشاط ي
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز
ومعاي� دولية تتضارب
مع أي حقوق
ي
ضـد المـرأة
هذه االنتهاكات؟
أ
هذه االتفاقية لهـا ميـزة جمـع جميـع الحقـوق الساسية
ت
مجموع� عمل ويمد كل مجموعة بنسخ
يشكل المنشط /ة
ي
ال� تتناول حقوق النساء عامة ويطلب التـي ينبغـي أن تفيـد المـرأة والتـي تعلنهـا صكـوك دوليـة
من الصكوك الدولية ت
ي
أن يتم ربط كل انتهاك (مخرجات النشاط أ
الول) بالفصول أخـرى بصياغـة منهجيـة ،فـي ميثـاق واحـد
يز
التمي� ضد المرأة يشكل انتهاكا
والقوان� المحلية تقر هذه االتفاقية أن
ين
المعاي� الدولية وبالدستور
المناسبة من
ي
ف
ت
النسان ،ويعد
لمبدأي المساواة ي� الحقوق واح�ام كرامة إ
العالن العالمي لحقوق االنسان
• إ
عقبة أمام مشاركة المرأة ،عىل قدم المساواة مع الرجل� ،ف
ي
الدول الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية
• العهد
ي
التمي� ضد المرأة حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،
يز
• االتفاقية الدولية لمناهضة كل اشكال
أ
ويعوق نمو رخاء المجتمع والرسة ،ويزيد من صعوبة
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية  100و111
التنمية الكاملة إلمكانات المرأة ف ي� خدمة بلدها ش
والب�ية
التونس
• الدستور أ ي
ف
• القانـون الساس عـدد  58المـؤرخ فـي  11أوت  2017تخصص االتفاقية مادتها 11لحقوق المرأة ي� مجال العمل
ي
وتلزم الدول أ
التداب� المناسبة
الطراف باتخاذ جميع
ي
المتعلق بالقضاء عىل العنف ضد المرأة
التمي� ضد المرأة ف
يز
لك تكفل
العمل
ميدان
�
عىل
للقضاء
ي
ي
أكدت كل هذه الصكوك عىل المساواة التامة
لها ،عىل أساس المساواة ي ن
ب� الرجل والمرأة ،نفس الحقوق
ين
ب� الرجل والمرأة
وال سيما:
النسان
العالن العالمي لحقوق إ
إ
ف
ش
• الحق ي� العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع الب�،
ز
التمي� ،ويعلن أن جميع
العالن مبدأ عدم جواز
يؤكد إ
ي
ف
ف
ف
• الحق ي� التمتع بنفس فرص العمالة ،بما ي� ذلك تطبيق
الناس يولدون أحرارا ومتساوين ي� الكرامة والحقوق ،وأن
معاي� اختيار واحدة ف ي� شؤون االستخدام،
ي
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي
ف
• الحق ي� حرية اختيار المهنة ونوع العمل،
يز
يز
التمي� القائم عىل الجنس.
تمي� ،بما ف ي� ذلك
أ
ف
ف
• الحق ي� المساواة ي� الجر،
ين
االتفاقيت� المتعلقتيـن بالحقـوق المدنيـة والسياسـية
ف
ف
• الحق ي� الضمان االجتماعي ،وال سيما ي� حاالت التقاعد
والحقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة
تلزم هاتان االتفاقيتان الدول أ
والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة،
مساواة
بضمان
اف
ر
ط
ال
• الحق ف ي� الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل
الرجل والمرأة ف ي� حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة
التـي تهـم الحقـوق االجتماعية واالقتصادية للمـرأة،
والتـي صادقـت عليهـا تونـس:
أ
• االتفاقية رقـم  100بشـأن المسـاواة فـي الجر بيـن
الرجـال والنسـاء مقابـل العمـل المتسـاوي القيمـة
• االتفاقية رقـم  111بشـأن التمييـز فـي التشـغيل
والوظائـف.
التونس 2014
الدستور
ي
يشـ� الدسـتور الجديـد فـي ديباجتـه إلـى مبـدأ
ي
“المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات بيـن المواطنيـن”.
كمـا تنـص المـادة  21مـن الدسـتور علـى أن “المواطنيـن
متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات ،فهـم متسـاوون
أمـام القانـون دون تمييــز” .تنــص هــذه المــادة
بوضــوح علــى المســاواة أمــام القانــون
أ
ساس عـدد  58المـؤرخ فـي  11أوت 2017
القانـون ال ي
هـذا القانـون جـاء ليعـزز بشـكل واضـح حمايـة المـرأة
فـي العمـل وخاصـة فـي صـورة تعرضهـا إلـى مـا سـماه
المشـرع بالعنـف االقتصادي أو كذلـك فـي صـورة ارتـكاب
أفعـال ي ز
تمي�يـة ضدهـا
وقـد تبنـى المشـرع فـي الفصـل  2مـن القانـون تعريفـا
واسـعا للعنـف االقتصادي والتمييـز ضـد المـرأة.
ومــن بيــن آ
الليات الوقائيــة التــي تهــم بصفــة
نشــ�
مباشــرة وضعيــة المــرأة العاملــة ،يمكــن أن ي
بالخصــوص إلــى مــا تضمنـه الفصـل  6مـن هـذا
القانـون حيـث نـص علـى أن “تتخـذ الدولـة التدابيـر
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يز
التمي�يــة ضــد
الالزمة للقضـاء علـى كل الممارسـات
المــرأة خاصــة علــى مســتوى أ
الجر والتغطيــة
االجتماعية فــي جميــع القطاعــات ومنــع االستغالل
االقتصادي للمـرأة وتشـغيلها فـي ظـروف قاسـية أو مهينـة
أو مضـرة بصحتهـا وسـالمتها وكرامتهـا”.
القانون عدد  51لسنة  2019المؤرخ ف ي�  11جوان 2019
ت
كث� من
إثر فواجع
ال� ذهب ضحيتها ي
حوادث الطريق ي
ف
النساء العامالت ي� القطاع الفالح وتحت ضغط المجتمع
ن
المد� ،تم تنقيح القانون عدد  33لسنة  2004المؤرخ
ي
ف
ال�ي بإضافة
ي�  19أفريل  2004المتعلق بتنظيم النقل ب
الفصل  21مكرر الذي ينظم نقل العملة والعامالت
ين
الفالحي�:
ين
الفالحي� هو خدمة للنقل العمومي يغ�
“ نقل العملة
المنتظم أ
ن
الفالحي� سواء كانوا
للشخاص مخصصة للعملة
ي
موسمي� أو طار ي ن
ين
ئ� يقوم بتأمينها شخص طبيعي
قارين أو
ف
أو معنوي ويقع إسداؤها ي� حدود والية أو مجموعة
واليات .وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة
المقطوعة .وتضبط ش�وط تطبيق هذا الفصل ش
و�وط
االنتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي”
كما وقع يوم  31أوت  2020اصدار أمر حكومي عدد
 724لسنة  2020يتعلق بضبط ش�وط تعاطي نشاط نقل
ين
الفالح�/الفالحات ش
و�وط االنتفاع
العملة والعامالت
بهذه الخدمة
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النشاط الثالث 25 .دقيقة
أي حلول؟

استئناسا بما توفر لديهم من معارف ومعطيات حول
ت
ال� تطال العامالت الفالحيات وترسانة
أشكال االنتهاكات ي
ت
ين
ال� من المفروض
القوان� المحلية
ي
والمعاي� الدولية ي
أن تحمي حقوقهن ،يفتتح المنشط /ة جلسة حوارية
جماعية حول الحلول الممكنة عىل المستويات ش
الت�يعية
ت
ت
ال� يمكن توجيهها
فوال�بوية والسياسية والتوصيات ي
ي� إطار حمالت المنارصة للسلطات المعنية القائمة
بالواجب.
والحاطة االجتماعية للمت�ض رات
توف� العناية الصحية إ
• ي
من حوادث النقل
ف
• التعجيل بفتح تحقيق ي� مالبسات الحوادث وتطبيق
ين
المسؤول� عنها
القانون ضد كل
توف� االعتمادات الالزمة ف� ي ز
لتوف�
م�انية  2021ي
• ي
ي
أ
الوسائل المادية ش
والب�ية لتطبيق المر الحكومي المتعلق
بنقل العامالت الفالحيات
التجه� و البدء �ف
يز
• وضع خطة عمل من طرف وزارة
ي
ح� يتس�ن
تحس� البنية التحتية داخل المناطق الفالحية ت
ين
لوسائل النقل المنصوص عليها أ
بالمر عدد  724لسنة
أ ض
ر� الفالحية
 2020ي
الس� بأمان و الولوج إىل ال ي
• تشديد الرقابة ضد الفساد عىل سياسة تراخيص نقل
وف� ي ز
تحف�ات مالية وجبائية لتسهيل
العامالت الفالحيات ي
اقتناء العربات المعدة نشاط نقل العملة والعامالت �ف
ي
القطاع الفالحي

• دعوة أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب اىل ممارسة
الرقا� عىل الحكومة فيما يخص التطبيق
دورهم/هن ب ي
أ
العمل للمر حكومي عدد  724لسنة .2020
الفعل و
ي
ي
ش
• دعوة وزارة المرأة اىل احداث كراس �وط المنظم
لنقل العملة والعامالت ف ي� القطاع الفالحي لمزيد توضيح
وتنظيم نشاط النقل.
توف� التغطية االجتماعية وظروف العمل الالئق
• ي
ف
والسالمة المهنية والحق ي� العطل
• المالحقة القضائية ت
لمق� ف ي� التحرش واالهانات والعنف
المادي والمعنوي
ف
• ت
االع�اف للعامالت الفالحيات بالحق ي� التن ّظم
واالنخراط ف ي� النقابات
• تفعيل اتفاقيات منظمة العمل الدولية  100و111
ن
• التنسيق ي ن
المد� والمنظمات
ب� كافة قوى المجتمع
ي
النسان من أجل ضبط تحركات
المدافعة عن حقوق إ
ت
مش�كة وحمالت منارصة قصد الحد من االنتهاكات
ف
ف
و�
المسلطة عىل المرأة العاملة ي� القطاع الفالحي ي
مقدمتها حقها ف� النقل آ
المن وظروف العمل الالئقة.
ي
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يات تفوناست
ئورا تاكا أغو
ءيتقبيلت
الترجمة :بقرة واحدة ال تزود القرية باللبن
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الوحدة العاشرة

االنتهاكات المسلطة
على «األقليات» األمازيغية
إعداد ندى دالي .فرع بنزرت

الهدف
للقليات أ
التعرف عىل الحقوق المنتهكة أ
المازيغية وكيفية الحد منها
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
سندات قانونية .لوح قالب .آلة عرض
تقنيات التنشيط
ذهن�
جلسات حوار .فيليبس  .6*6عصف ي ي
القيمة الرئيسية للنشاط
أ
حماية حقوق أ
القليات والشعوب الصلية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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وصف النشاط

يمكن أن يستغل المنشط /ة بعض عنارص من الثقافة
أ
المازيغية ف ي� حصة التعارف وكرس الجليد مما يمكنه /ها
ين
المشارك� /ات ومعارفهم لموضوع
خ�ات
أيضا من رصد ب
الحلقة.
أ
أ
أ
ف
لعبة تتمثل ي� عرض ثالثة ألوان :الزرق ،الخ�ض والصفر
وتوجيه السؤال :ماذا ن
تع� بالنسبة لكم؟
ي
أو من خالل لعبة قرعة تتمثل ف ي� استالم ورقة تحمل
المازيغ أو أ
اق�احا مستوحى من ألوان علم أ
ت
السماء
المازيغية أومنطقة يتمركز فيها أ
أ
المازيغ .يقوم المشارك
/ة بتوضيح محتوى الورقة لبقية المجموعة أو يستنجد
الجابة.
بصديق له عند العجز عن إ
أ
يقدم المنشط محور الحلقة التكوينية والهداف المرجوة
الشكالية
منها مع الحرص عىل إبراز أهمية دراسة هذه إ
أ
يعت�ون من السكان ال ي ن
ين
صلي�
الرتباطها بفئة من
التونسي� ب
أ
يعت�هم من “القليات”
 autochtonesرغم أن البعض ب
فيما هم يبلغون  50%من سكان تونس (حسب ما أكده
رئيس الجمعية التونسية للثقافة أ
المازيغية السيد جلول
ق
غا�) .كما تكمن أهمية الموضوع ف ي� حجم االنتهاكات
ي
المتفاقمة ضد حقوقهم الثقافية وضد حرمتهم الجسدية
ين
التونسي� للتشكل ف ي� جمعيات تدافع
مما دفع البعض من
عىل حقوق أ
المازيغ.
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النشاط أ
الول
أ
المازيغ :أقلية أم سكان أصليون

تعريف� لمصطلح أ
ين
القليات والسكان
يعرض المنشط /ة
أ
ن
ال ي ن
المشارك� /ات
صلي� ليفتح إثرها نقاش حول تمثالت
ي
بالنسبة أ
للمازيغ ف ي� تونس
تعريف أ
القليات
جماعة من أ
الفراد ي ز
يتم�ون عن بقية أفراد المجتمع عرقيا
نس�
فأو قوميا أو دينيا أو لغويا ،وهم يعانون من نقص ب ي
ي� القوة ،ومن ثم يخضعون لبعض أنواع االستعباد
يز
التمي�ية.
واالضطهاد والمعاملة
صلي� (أو الشعوب أ
تعريف السكان أ
ال ي ن
الصلية)
ال� أقامت عىل أ
أ
ت
الرض قبل أن
الشعوب الصلية هي تلك ي
ويعت�ون
يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل االستعمار
ب
متم�ين عن القطاعات أ
أنفسهم ي ز
الخرى من المجتمعات
آ
أ ض
ا�.
السائدة الن عىل تلك الر ي
يز
التمي�
وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع
القليات – يطلق عليها آ
وحماية أ
الن لجنة حماية وتعزيز
حقوق النسان -إن المجتمعات والشعوب أ
والمم
إ
أ
ت
ال� ،قد توفرت لها استمرارية تاريخية
فالصلية هي “تلك ي
ي� مجتمعات تطورت عىل أراضيها قبل الغزو وقبل
متم�ة عن القطاعات أ
تعت� أنفسها ي ز
الخرى
االستعمار ،ب
أ
آ
ف
ف
ض
ا� ،أو ي� أجزاء
من المجتمعات
السائدة الن ي� تلك الر ي
منها ،وهي تشكل ف� الوقت ض
الحا� قطاعات يغ� مهيمنة
ي
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ف� المجتمع ،وقد عقدت العزم عىل الحفاظ عىل أر ض
ضمت تونس إىل الدولة العثمانية ومن هناك بدأ التعريب
ا�
ي
ي
أ
ف
ت
ال� بدأت
أجدادها وهويتها االثنية وعىل تنميتها وتوريثها للجيال
ي� الدولة مما انعكس عىل لغة الشعب ي
القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب ،تتعرب تدريجيا وظهر ما يسمى اليوم بالدارجة .وقد
أ
(ال�نوس ،القشبية،
وفقا ألنماطها الثقافية ومؤسساتها االجتماعية ونظمها
حافظ الشعب عىل لباسه المازيغي ب
الكدرون ،الملية ،الخالل) وعىل الموسيقى أ
المازيغية
الثقافية الخاصة بها”
أ
أ
يعرض المنشط /ة تعريفا ثالثا للمازيغ ليتمكن المشاركون (القصبة) .وقد عانت القبائل المازيغية من ظلم البايات
/ات من تقديم آرائهم الشخصية حول تصنيف أ
ض
تهج�هم.
المازيغ:
و�ائبهم ومحاولة ي
أهم من أ
خالل إدارة النقاش ،يجدر بالمنشط /ة أن يكون لبقا
القليات أم سكان أصليون؟
ين
وقادرا عىل احتواء الخالفات الممكنة ي ن
المشارك�
ب� مواقف
تعريف أ
/ات فالقراءات التاريخية مختلفة ،ولكن تتفق جميعها عىل
المازيغ
المازيغ من المحيط أ
يتوزع أ
أن العرب جاؤوا من الجزيرة العربية إىل تونس سنة 647
طلس إىل واحة سيوة ف ي�
ال
ي
ف
كب�ة
مرص ومن البحر المتوسط إىل نهر النيجر ف ي� غرب إفريقيا
م ي� إطار الفتوحات إ
السالمية ،ووجدوا مقاومة ي
(المازيغ) السكان أ
من “ال�بر” أ
من الناحية التاريخية ،تحدثت الشعوب أ
ال ي ن
صلي� لتونس ،قبل أن
المازيغية اللغة
ب
المازيغية ،وهي فرع من عائلة اللغات الفريقية آ
أ
السيوية ينجحوا ف ي� السيطرة عليها ش
السالم واللغة العربية
ون� إ
إ
ف
فيها.
الكث�
حوال  32مليون أمازيغي ي� شمال إفريقيا ،ي
هناك ي
أ
ين
ين
المدافع� عىل
التونسي� اليوم ،من
ويعت� بعض
منهم مازالوا يتحدثون اللهجات المازيغية
ب
أ
أ
أ
ف
ث
العر� لتونس،
المازيغ هم أك�ية باعتبار البعد الديمغر يا� لكنهم أقلية الصول المازيغية ،أنهم ضحية “االحتالل” ب ي
ف
ح� ت ز
ف� ي ن
يع� آخرون بهذا التعريب ألسباب دينية ،حيث
والثقا�
السياس
اعت�نا البعدين
إذا ب
ي
ي
ي
يرون أن الدين أهم من العرق ،وهو ما تم الحقاً تأكيده �ف
ي
الفصل أ
الول من دستور تونس الجديد ،الذي ينص عىل أن
تعريف أمازيغ تونس
السالم دينها ،والعربية لغتها”.
حرة ،إ
ينحدر معظم سكان تونس من أصول أمازيغية وأساسا من “تونس دولة ّ
ف
ت
“هويا�” أن البعد
قبائل هوارة ،جالص ،عيار ،وسالت ،فراشيش ف ي� الشمال ،يمكن االستنتاج دون أن نخوض ي� جدل
ي
أ
ف
ف
العر� خافت وال يمثل قطب الرصاع ي ن
ب�
وقبائل الهمامة ي� الوسط وزناتة ونفزاوة ي� الجنوب ،كانت المازيغي  /ب ي
للصول أ
الداع� أ
اللغة أ
المازيغية لغة الدولة ت
ين
المازيغية والمنترصين للهوية العربية
ح� حدود عهد الموحدين
ت
السالمية .الرصاع الحقيقي هو ي ن
ب� أنصار الدولة
ال� حكمت من أرس أمازيغية إىل أن
أو إ
حيث كانت الدول ي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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المدنية العلمانية وأنصار الدولة الدينية المحافظة .ومن
النسان 1948
العالن العالمي لحقوق إ
إ
المفيد ت
ال� ي ز
ك� عىل الهويات المتعددة المشكّلة
دول
العالن العالمي لحقوق إ
للشخصية يعد إ
النسان أول صك ي
التونسية ،من أجل إضعاف حجج بعض التيارات أ
الصولية يقر بأن جميع أ
الفراد متساوين ف ي� الكرامة والحقوق
ت
ال� ت ز
التونس ف ي� عنرص واحد.
تخ�ل هوية
ف
ي
ي
(المادة  ،)1وأن لهم الحق ي� التمتع بجميع الحقوق
ف
العالن ،دونما ي ز
تمي� من أي
والحريات المذكورة ي� إ
ن
الثا�  45 .دقيقة
يز
النشاط ي
التمي� بسبب العنرص ،أو اللون ،أو
نوع ،والسيما
والمعاي� الدولية المدافعة
النصوص القانونية
ي
وغ�
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا ي
أ
عن حقوق أ
صلية
ال
والشعوب
قليات
ال
أ
ث
ن
الوط� أو االجتماعي ،أو ال�وة،
سياس ،أو الصل
ي
ي
يقدم المنشط ش/ة عرضا نظريا مشفوعا بنقاش حول أو المولد ،أو أي وضع آخر (المادة .)2
المعاي�
المرجعيات الت�يعية التونسية وبعض
ي
كما تقر المادة  27أنه “ :لكل شخص حق المشاركة
الدولية ذات الصلة بحقوق أ
والشعوب
قليات
ال
ف
ف
الحرة ي� حياة المجتمع الثقافية ،و� االستمتاع
أ
صلية
ال
ف
ف
والسهام ي� التقدم العلمي و� الفوائد
بالفنون ،إ
ت
ال� تنجم عنه”.
ي
التونس 2014
 . 1الدستور
ي
ن
الثا� للحقوق والحريات
الفصل  21من الباب ي
الدول الخاص بالحقوق المدنية
 . 2العهد
ي
ف
ين
“المواطن�
أن
عىل
ينص
التونس
الدستور
�
ي
ي
والسياسية 1966
ف
والمواطنات متساوون ي� الحقوق والواجبات ،وهم
ف
ت
ال� توجد
تؤكد المادة  27منه“ :ال يجوز ،ي� الدول ي
سواء أمام القانون من يغ� ي ز
تمي�.
فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية ،أن يحرم
ين
الحقوق
والمواطنات
للمواطن�
تضمن الدولة
أ
أ
الشخاص المنتسبون إىل القليات المذكورة من
والعامة ،ي ئ
والحريات الفردية
وته� لهم أسباب
ّ
حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم
العيش الكريم.
ت
باالش�اك مع
وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم،
العضاء آ
أ
الخرين ف ي� جماعتهم”.
78

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

شباب-ات مواطن-ات و فاعل-ات

السياس أو االقتصادي أو االجتماعي أو ف ي�
البادة الجماعية والمعاقبة الميدان
 .3اتفاقية منع جريمة إ
ي
ميدان آخر من ميادين الحياة العامة” (المادة .)1
عليها 1951
أ
البادة الجماعية بأنها “أيا من الفعال
عرفت إ
ئ
الجز�  .4اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169
الكل أو
التالية ،المرتكبة عىل قصد
ي
ي
التدم� ي
أ
ف
لجماعة قومية أو اثنية أو عنرصية أو دينية ،بصفتها بشأن الشعوب الصلية والقبلية ي� البلدان
هذه( :أ) قتل أعضاء من الجماعة( ،ب) إلحاق
المستقلة 1989
خط� بأعضاء من الجماعة ،تعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  169بشأن
أذى جسدي أو روحي ي
أ
ف
(ج) إخضاع الجماعة ،عمداً ،لظروف معيشية يراد الشعوب الصلية والقبلية ي� البلدان المستقلة أول
تداب�
النسان تخصص االحتياجات
اتفاقية دولية لحقوق إ
تدم�ها المادي كلياً أو جزئياً( ،د) فرض ي
بها ي
أ
أ
أ
تستهدف الحؤول دون إنجاب الطفال داخل
والوضاع الخاصة للشعوب الصلية .وقد قامت
الجماعة( ،هـ) نقل أطفال من الجماعة ،عنوة ،إىل االتفاقية بتحديد الخطوط العامة لمسؤولية
ف
جماعة أخري( ”.المادة .)2
النسان للشعوب
الحكومات ي� حماية ودعم حقوق إ
أ
الصلية.
يز
التمي�
االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال
العنرصي 1965
اتفاقية حقوق الطفل ()1990
ف
عرفت االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال
تناولت اتفاقية حقوق الطفل ي� عدة مواضع قضايا
“التمي� العنرصي” باعتباره تخص حقوق الشعوب أ
يز
يز
تعب�
الصلية؛ إذ تنص عىل
التمي� العنرصي ي
أ
ت
ت
“أي ي ز
تز
تمي� أو استثناء أو تقييد أو
ال� تناولتها
تفضيل يقوم عىل ال�ام الدول الطراف باح�ام الحقوق ي
أساس العرق أو اللون أو النسب أو أ
الصل القومي وضمانها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع
ال ن
التمي� (المادة  ،)2كما تنص عىل ت ز
يز
ث� ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة
ال�ام
من أنواع
أو إ
ي
أ
أ
ت
النسان والحريات الساسية أو
العالم عىل
االع�اف بحقوق إ
الدول الطراف فيها بتشجيع وسائط إ
التمتع بها أو ممارستها ،عىل قدم المساواة ،ف ي�
إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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ينتمي إىل مجموعة من مجموعات أ
القليات أو إىل
السكان أ
ال ي ن
صلي� (المادة  ،)17وكذلك تنص عىل
ف
ف
النسان
الحق ي� التعليم بما ي� ذلك تعليم حقوق إ
ولغته وهويته الثقافية وقيمه الخاصة (المادة .)29
وبخالف ذلك تنص االتفاقية عىل أن ال يجوز حرمان
القليات أو السكان أ
أطفال أ
ال ي ن
صلي� من الحق ف ي�
ت
ال� ينتمي إليها،
التمتع مع بقية أفراد الجماعة ي
بثقافته ،أو االجهار بدينه وممارسة شعائره ،أو
استعمال لغته .مادة 30

 .)1مقراً بحقهم ف ي� التمتع بثقافتهم الخاصة،
وإعالن وممارسة دينهم الخاص ،واستخدام لغتهم
الخاصة ،رسا وعالنية ،وذلك بحرية ودون تدخل أو
يز
التمي� (المادة  .)2وحقهم ف ي�
أي شكل من أشكال
ت
العالن ،بصفة
ال� تناولها هذا إ
ممارسة حقوقهم ي
ت
باالش�اك مع سائر أفراد جماعتهم،
فردية كذلك
تمي�(.المادة  .)3وكذلك ت ز
ودون أي ي ز
ال�ام الدول
التداب� الالزمة ف ي� حقل التعليم من أجل
باتخاذ
ي
تشجيع المعرفة بتاريخ أ
القليات الموجودة داخل
أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها (المادة .)4

 .5إعالن بشأن حقوق أ
ين
المنتم�
الشخاص
 .6العالن العالمي للشعوب أ
الصلية
إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية
إ
أ
ف
للشعوب الصلية وأفرادها الحق ي� االنتماء إىل
ولغوية ()1992
يع� هذا العالن بحقوق وأوضاع مختلف أ
ن
أصل أو إىل أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات
القليات مجتمع
إ
ي
المع� أو أ
بما ف� ذلك العديد من الشعوب أ
ن
المة المعنية .وال يجوز أن
المجتمع
الصلية .ويركز
ي
ي
أ
ت
ز
تمي� من أي نوع.
بشكل خاص عىل حقوق الفراد وإن كان بالطبع
ي�تب عىل ممارسة هذا الحق ي
المادة 9
العديد من الحقوق الجماعية وثيقة الصلة بتلك
أ
ف
العالن ت ز
للشعوب الصلية الحق ي� ممارسة وتنمية وتعليم
ال�امات الدول تجاه
الحقوق .ويتناول إ
أ
تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية
مش�اً إىل أن عىل الدول أن تقوم ،كل ف ي�
القليات ي
إقليمها ،بحماية وجود أ
والمجاهرة بها؛ والحق ف ي� الحفاظ عىل أماكنها
القليات وهويتها القومية
الدينية والثقافية وحمايتها واالختالء فيها؛ والحق ف ي�
الثنية ،وهويتها الثقافية والدينية واللغوية،
أو إ
وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية (المادة استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛
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والحق ف ي� إعادة رفات موتاها إىل أوطانهم.
المادة 12
النسان
 .7التقرير الدوري الشامل لحقوق إ
النسان الدولة التونسية
أوىص مجلس حقوق إ
ف
ن
الوط� الثالث ي� ماي 2017
عند تقديمها للتقرير
ي
أ
أ
ت
صل
“باالع�اف بلغة وثقافة شعب المازيغ ال ي
وضمان حمايتها وتعزيزها”.
النشاط الثالث 50 .دقيقا
أ
ف
االنتهاكات المسلطة عىل المازيغ ي� تونس
قص�ا
تمهيدا للنشاط يعرض المنشط /ة ش�يطا ي
الشكاالت ت
وح� االنتهاكات المتعلقة
يصور بعض إ
ين
بالمواطن� الذين يعلنون تمسكهم بأصولهم
أ
المازيغية التاريخية.
ين
مجموعت�
ثم يتوزع المشاركون /ات عىل
 .تنظر أ
ت
ال� تحول دون ت
الوىل ف ي�
االع�اف
العوائق ي
بالهوية أ
المازيغية ف ي� الفضاء العام
 .والثانية تركز عىل هذه العوائق ف ي� الفضاء
الخاص أي عىل مستوى الحياة اليومية أ
للشخاص

عنارص إجابة لالستئناس بها
تع�ف تونس بالجذور أ
 قانونياً ال تالمازيغية
وال بالثقافة أ
المازيغية ،وهو ما يمثل عقبة أمام
الناشط� من أجل إحياء الثقافة أ
ين
المازيغية،
بعض
ت
االع�اف ت
باعتبار أن عدم ت
ال�
اق�ن بمنع التحركات ي
تهدف إىل القرار بالهوية أ
المازيغية لتونس ،وكتابة
إ
التاريخ الرسمي بمصداقية وتجاوز االدعاء أن تونس
ين
الفينيقي�.
كانت أرضاً قاحلة جرداء ،قبل دخول
 كما أن الترصفات الفردية ألعوان الدولة وأجهزتهاغالبا ما تمثل عائقاً أمام تواصل االمتداد الروحي
ال�برية ،فعدد من ضباط الحالة المدنية
للجذور ب
يرفضون أحياناً تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية”
شهادة حية من مواطنة أمازيغية
تدخلت يوم أ
الربعاء مواطنة تونسية عىل راديو
اذاعة موزاييك مع المنشطة امينة بن دوة خالل
تناول موضوع أ
السماء ،و افادت المواطنة أنها
أرادت أن تطلق اسم أمازيغي عىل مولودها الجديد
لكن السلطات منعتها من ذلك و لم تستجب
السماء أ
البلدية لطلبها بدعوى أن أ
المازيغية و
ين
التونسي�.
الغ� عربية مرفوضة و ممنوعة عىل
ي
أ
أ
للشارة للصول المازيغية ف ي�
 هناك تغييب كامل إكتب التاريخ المدرسية أو ف ي� ش
الت�يعات
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 الدستور التونس يحرص أالصول العرقية التونسية ما ن
تتب� سياسات الستغالل ت ز
وان�اع أراض تعود
ي
أ
ف
ف
ن
صلي�.
و� بعض الحاالت؛ قامت
العر� نافيا الرجوع للسكان ال ي
ي� العنرص ب ي
إليهم منذ عدة قرون .ي
أ
بالكراه لمحو
الدماج إ
يعت� تونس دولة حر ة مستق ّلة ،ذات الحكومات باعتماد سياسة إ
الفصل الول ب
سيادة ،السالم دينها ،والعربية لغتها ،الجمهورية ثقافات وتقاليد الشعوب أ
الصلية .وعىل نحو
إ
ف
نظامها.
متكرر تقوم الحكومات ي� مناطق العالم المختلفة
أ
 بصورة عامة ،الشعوب الصلية ال تتمتع بشكلبالتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب
خاص عىل الصعيد العمل بالحد أ
أ
ال ن
د� من
الصلية وحقوقهم.
ي
أ
ت
ال�
الحقوق .فهي تواجه العديد من المخاطر
المعاي� الدولية الراهنة
 ترى الشعوب الصلية أني
ي
ح� آ
تهدد وجودها .وذلك كأثر لنهج وممارسات حكومية .قد فشلت ت
الن ف ي� حمايتهم؛ وأن المشكلة
و� العديد من البلدان فإن موقع الشعوب أ
ف
ين
موضح� أن
المعاي�؛
الصلية تتجاوز عدم إعمال تلك
ي
ي
أ
عىل ش
النسان
مؤ�ات التنمية  -كنسبة أبناء الشعوب الصلية هناك حاجة إىل إعداد وثيقة دولية لحقوق إ
ضمن السجناء ،ومعدل انتشار أ
تع� بالمشاكل الخاصة بالشعوب أ
ن
المية بينهم،
الصلية .وبالرغم
وغ� ذلك من ش
النسان صمم
العالن العالمي لحقوق إ
المؤ�ات  -تدل عىل من أن إ
ومعدل البطالة ..ي
لحماية حقوق النسان لكافة أ
مدى تدهور وضعيتهم قياسا عىل المجموعات
الفراد ،إال أن القانون
إ
أ
الخرى ف� الدول ت
ال� يعيشون فيها .ويقع أبناء
النسان فيما يخص الخصوص
الدول لحقوق إ
ي
ي
ي
الشعوب أ
يز
للتمي� ف ي� المدارس
الصلية ضحية
الجماعية بقي غامضا وهو ما يحول دون أن يكون له
دورا فاعال ف� حماية حقوق الشعوب أ
ف
ف
و� العديد من
الصلية.
واالستغالل ي� سوق العمل ،ي
ي
البلدان ال يسمح لهم بدراسة لغتهم ف ي� المدارس،
كما يتم سلب أراضيهم وممتلكاتهم من خالل
اتفاقات يغ� عادلة
أ
 تستمر الحكومات ف ي� إنكار حق الشعوب الصليةف
ف
وكث�ا
و� إدارة أراضيهم التقليدية؛ ي
ي� العيش ي
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تقييم الحلقة وحوصلة استنتاجية
أ
أصل بشمال افريقيا ،ورغم كونه
المازيغ شعب ي
يشكل غالبية السكان ف ي� المنطقة اال انه ال زال
ت
ال� تخالف مقتضيات
يتعرض لمختلف الخروقات أ ي
والعالن العالمي
العالن العالمي للشعوب الصلية إ
إ
النسان
لحقوق إ
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لكل فرد
حرية التنقل
واختيار محل إقامته
داخل حدود
كل دولة

المادة  13من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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الوحدة الحادية عشر

االجراء الحدودي (س )17
وكيفية التعامل معه
إعداد نورهان صيود .فرع المهدية

الهدف
التعرف عىل ماهية االجراء الحدودي (س  )17وكيفية التعامل معه
المدة الزمنية
 120دقيقة
المواد المستعملة
كب�ة .ملصقات ملونة .ألة عاكسة .سندات قانونية
أوراق ي
تقنيات التنشيط
ن
الجلسات الحوارية .العصف
الذه�  .مقهى الكلمات
ي
القيمة الرئيسية للنشاط
الجراءات التعسفية
حماية حرية التنقل والسفر من إ
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
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الجراء يُرفع عن
كما ال يمكن معرفة ما إذا كان هذا إ
وصف النشاط
ين
ينص عليه قانون
المشارك� /ات ،يقدم الشخص خالل  14شهرا ،مثلما ّ
بعد حصة التعارف ورصد انتظارات
ف
المنشط /ة موضوع الحلقة أ
السارية ي� البالد
والهداف المرسومة لها ويؤكد الجوازات ،أو مع انتهاء حالة الطوارئ ّ
ين
المواطن� فحسب ،وما إذا كان يجب تجديده أم ال ،وكيف يمكن
عىل أهمية المحور بالنظر اىل الرقم المهول من
الجراء الحدودي ( 100إزالة هذه القيود عىل التنقّل.
/ات الذين يرزحون تحت طائل هذا إ
ألف حالة حسب المنظمات الحقوقية) ولتعارضه الواضح
أ
مع المعاي� الدولية ف� حرية التنقل أ
الجراء الحدودي س17؟
لي أسباب يتم تطبيق إ
الشخص.
والمان
ي
ي
ي

النشاط أ
الول 45 .دقيقة
الجراء الحدودي س17؟
ماهو إ
النسان؟
وكيف يتعارض مع حقوق إ

ين
وخ�اتهم
يرصد المنشط /ة معارف
المشارك� /ات ب
بموضوع الحلقة مع ربطه برغبة الشباب بالسفر:
عالجراء س17؟
شكون يحب السفر؟ شكون عندو فكرة إ
هالجراء بالسفر والحدود؟ ...
شنيا عالقة إ
الجراء س 17بالرجوع للتعريف
يوضح المنشط /ة ماهية إ
الرسمي لوزارة الداخلية:
ف
الجراءات الحدودية بما ي� ذلك ال س 17هي “إجراءات
إ
أمنية وقائية وتحفّظية تتع ّلق بطبيعتها بحالة الطوارئ
والحرب عىل الرهاب” ،علما وأن أ
المر المن ّظم لحالة
إ
ف
أي اشارة اىل اجراءات خاصة
الطوارئ ي� تونس ال يتضمن ّ
من شأنها منع سفر أ
الشخاص اىل خارج البالد.
ئ
أن
الجراء ال س  17ألي شإ�اف
وال يخضع إ
قضا� ،ذلك ّ
ي
وزارة الداخلية ال تطلب الحصول عىل أمر من المحكمة أو
موافقة وكيل الجمهورية قبل إصداره.
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انطالقا من هذه التعريفات ،يستخرج المشاركون /ات
ت
ال� تجعل منه إجراءا جائرا ف ي� تناقض صارخ مع
العنارص ي
النسان
مبادئ حقوق إ
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ئ
وبالتال من
قضا�
• اجراء اعتباطي ال يستند اىل أي قرار
ي
ي
ت
ال� يمكن أن تت�تب
المستحيل متابعته ومراقبة إ
الخالالت ي
عنه
أ
• المر المنظم لحالة الطوارئ الذي تتخذه وزارة الداخلية
ذريعة للجوء اليه ال يتضمن أي إشارة له
• ال يخضع ألي مراقبة قضائية
• يتناقض مع مبد أحرية التنقل وحرية السفر المضمونة
ش
النسان
بال�عة الدولية لحقوق إ
• تي�ك كامل الحرية ألعوان الداخلية وقوى أ
المن لتحديد
مدته دون أي ضمانات
الجراء
• إمكانية حدوث انتهاكات خالل تف�ة رسيان إ
بغ� الدستوري،
• تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية ي
وبانتهاكه ألبسط حقوق أ
الفراد ف ي� التنقل بحرية
• ف ي� أكتوبر  ،2018أقرت منظمة العفو الدولية ف ي� تقرير لها
أ
للنسان تحت
الجراء الحدودي للحقوق الساسية إ
بانتهاك إ
أ
الجراء
ذريعة المحافظة عىل المن ،وخلصت إىل أن هذا إ
ال يخضع ألي رقابة قضائية ويتم تنفيذه بطريقة انتقائية،
والدانات الجنائية.
تعتمد عىل المظهر والممارسات الدينية إ
الدارية بعدم دستورية
• يقر بعض قضاة المحكمة إ
الجراء الحدودي “أس  ”17الذي يعتمد أساسا عىل قرار
إ
أ
إداري صادر عن وزارة الداخلية ،وال يستند لي قرار
ئ
قضا�
شت�يعي أو حكم
ي
الوط� أي إجراء ن
يتضمن ش
قانو�
الت�يع
• طالما لم ّ
ني ّ
ي
أ
ف
الحد من حرية الفراد
يسمى( )S17يُطلق يد إ
الدارة ي� ّ
ّ
ف
ئ
قضا� فإن وزير
المشتبه فيهم ي� التنقل دون حكم أو إذن
ي

يحد من الحريات
الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدا ّ
لم ينص عليه القانون

ن
الثا�  45دقيقة
النشاط ي
الجراء س 17مع القانون ومبادئ
اين يتناقض إ
النسان؟
حقوق إ

ف
ين
الطار ش
الت�يعي
يشكل المنشط /ة
مجموعت� للنظر ي� إ
الجراء س17
المحل
والدول الذي يخرقه إ
ي
ي
التونس والعهد
يعتمد المشاركون /ات عىل الدستور
ي
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الستخراج
ي
ت
ال� تتعارض بشكل واضح مع االجراء س17
الفصول ي
ن
المجموعت� اللجوء اىل تقنية “مقهى
يمكن إلثراء مخرجات
ي
أ
الكلمات” حيث يتنقل أفراد كل مجموعة للخرى قصد
الضافة.
إ
عنارص إجابة لالستئناس بها
ف
الحق ف ي� حرية التنقل منصوص عليه ي� المادة  12من
ت
ال�
العهد
ي
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ي
تُلزم تونس قانوناً:
لكل فرد يوجد عىل نحو ن
قانو� داخل إقليم دولة ما حق
ي
حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما ف ي� ذلك بلده.
ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود يغ� تلك
ال� ينص عليها القانون ،وتكون ض�ورية لحماية أ
ت
المن
ي
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو آ
الداب
العامة أو حقوق آ
الخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع
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الحقوق أ
الخرى ت
المع�ف بها ف ي� هذا العهد.
ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إىل بلده.
ين
المواطن� ف ي� حرية
التونس حقوق
كما يضمن الدستور
ي
التنقل ف ي� المادة 24
النسان يجب أن
وينص عىل أن أي قيود عىل حقوق إ
تستند إىل القانون ،ويجب فرضها بطريقة متناسبة ال
ين
المواطن�
تنتهك حقوق
وتمنع أحكام الفصل  49من الدستور أي تضييق عىل
الحريات وخاصة التنقل ،إال ف ي� حال كان ذلك بموجب
الجراء
قرار صادر عن جهات قضائية ومن دونه يكون هذا إ
ن
القانو�.
فاقدا للسند
ي
ينص الفصل  23عىل حماية الدولة للحرمة الخاصة
وحرمة المسكن ورسية المراسالت واالتصاالت والمعطيات
الشخصية ولكل مواطن حرية اختيار مقر اقامته وحرية
التنقل داخل الوطن وله الحق ف ي� مغادرته.
كما ينص الفصل  28انه ال يمكن ايقاف شخص او
ئ
قضا� ويعلم
االحتفاظ به اال ف ي� حالة تلبس او بقرار
ي
فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله ان ينيب محاميا
وتحدد مدة االيقاف واالحتفاظ بقانون.
النسان عىل دراية
من المفيد أن يكون مناضلو /ات حقوق إ
الجراء الجائر
بالطرق الكفيلة برفع كلكل هذا إ
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