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لو�
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية، كما Aني �A� A �Aخص كافة 
 Rلدفا
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لد
خلية � 8
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لمشا�كين 
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قيين من ��
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جانب 
لعديد من 
لمقاال8 �
لتما�ين.
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لد�لي Pلمستو
8 �
لتنمية على 
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الختالفا8  �غــم 

لجميع 
تفقو
 على عالمية حقو�  �A يا� "ال�أل
� �

ألعر�

لحقو� 
ألساسية.  8
L ينما كا� لهA إلنسا�
 �A� إلنسا�

 )

لد�لية لذلك، لكن ما � 
لمو
ثيق �
إلعالنا8   Pتتصد�
 ��

لو
قع يختلف عن 
لنظرية مما يتطلب جهو� مكثفه �"�
في   a�لمبا
  eهذ تحقيق  Aجل  من  
لمجتمع  قبل  من  حقيقية 


لحيا� �
لعمل 
ليومي.

من  �جزء  
إلنسا�  لحقو�  كو�ير�  مهامي  منطلق  �من 
مما  
لمعتقلين، � 
لسجناء   Rضا�A متابعة  هي  مسؤ�ليتي 
Aعطاني Lلك فرصة لمر
قبة جدية لتقييم عمل 
لعر
� �فق 
AماS من حكمت عليهم  تعهد
ته �
لتز
ماته لحقو� 
إلنسا� 
 
جد 
لو
ضح  �من  حريتهم.  من  بحرمانهم  
لد�لة  قو
نين 

لد�لية �
لقو
نين 
لوضعية  8
�A تطبيق 
لمو
ثيق �
لتعهد

لتي عليها  ��

لعر
قية تطبق �Aًال �قبل كل شيء على 
إل�

لطريق ما �
( طويال لنصل   �A� .a�لمبا
  eبهذ  Rالقتنا

حقو�  مجا(  في  به  نتعهد  ما  لتطبيق  مقبو(   Pمستو "لى 


إلنسا�.

 8

لقد� بناء  يدعم  �طني  كتيب   )�A هو  
لدليل   
هذ  �"
تد�يبية   8
ــد�� ب يقومو�  
لذين  للمد�بين   8

لمها��

ألمني. "� 
لتد�يب 
لمهني في مجا(  Rلقطا
للعاملين في 
بتعهد
تنا �كذلك كيفية  يتعلق  فيما  حقو� 
إلنسا� �خاصة 
لخلق  
لشر�\  Aهم  من  يعتبر  
لعمل  Aماكن  في  تطبيقها 

لمزيد من 
الحتر
S لحقو� 
لسجناء �
لمحتجزين من جهة، 

.PخرA طنين ككل من جهة
�للمو

تمهيد ,S��4 حقو� �إلنسا� �لعر�قية

لخبر
ء �  InWEnt لمؤسسة  
لمشتركة  
لجهو�   �"�
من  نخبة  مع  
لدليل   �
"عد على   
عملو ممن  
لمد�بين  من 

لموظفين في 
لو�
�� ممن يمتلكو� خبر� عالية في مجا( 
في   eهذ خبرتهم   
�ضعو �قد  
لسجو�  �تفتيش  مر
قبة 
مناغمة 
لمعايير 
لد�لية �
لوطنية في �ليل نطمح �A ينا( 

لمسؤ�لة عن  
لجها8  
لد�لية �من  
لمنظما8  ترحيبا من 


لسجو� �
لمؤسسا8 
ألمنية. ��
�"

تعف  ما  تطبيق  في  هو  
لبشرية  للنفس  
ألكبر  
لتحد`   �"
 S
عنه �نتمنى �A نكو� قد �ضعنا 
لخطى على طريق 
حتر

حقو� 
إلنسا� �تطبيقها.

,جد�� ســــالم
�,Sير4 حقو� �إلنسا

في �لعر��
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حو$ هذ� �لدليل


لدليل للمد�بين 
لعر
قيين 
لعاملين في مجا(  
تم �ضع هذ
نشر ثقافة حقو� 
إلنسا� �
لتثقيف بها على 
لصعيد 
لوطني. 
 
يعتبر نشر ثقافة حقو� 
إلنسا� بالنسبة للعر
� Aمرً
 جديدً
ما يز
( في بد
ياته �فريدً
 من نوعه، �لذلك فهو يمثل تحديًا 

كبيرً
 حتى بالنسبة للمد�بين1.

لتد�يب   8
��� "طا�  في  
لدليل   
هذ مو
ضيع  
ختيا�  تم 

لتي Aقامتها مؤسسة InWEnt �من ثم صياغتها مع مؤلفين 
 ��
��� 
لعر
قيين  
لمتد�بين  
حتياجا8  يلبي  بما  مختلفين 

.�
حقو� 
إلنسا� في 
لعر
�معالجة  
لتعلم، � 
لتعليم  Aساليب  Aهم  
لدليل   
هذ يتضمن 
تسمح  �تما�ين  
إلنسا�،  حقو�  حو(  مهمة  مو
ضيع 

لمستهدفة  
لمجموعا8  تثقيف  مجا(  في  باستخد
مها 
�جه  �على  
إلنسا�،  حقو�  مو
ضيع  في  
ختالفها  على 
 bهد �يتمثل   .�

لعر في  
ألمني  
لمجا(  في   lلخصو

يتعلق  فيما  للمتد�بين  "�شا�يًا  مرجعًا  كونه  في  
لدليل 
 
مساعدً  
مصد�ً كونه  جانب  "لى  
لمضامين، � باألساليب 
Aعد  قد  بأنه  علمًا  
لمكتسبة،   8

لمها�� 
لمعرفة  لتعميق 
للمتد�بين 
لمبتدئين �
لمتمرسين على حد سو
ء. �بناء عليه 

لصكو� � 
لعهو� � للمو
ثيق  مرجعا  ليس  
لدليل   
هذ فإ� 

إلعالنا8 �
لمد�نا8 �
لقو
نين 
لوطنية �
لد�لية 
لخاصة �
 lفق ملحق بالدليل في صو�� قر�A 
بحقو� 
إلنسا�. �لذ
تضم  مختا��   مرجعية   lنصو على  يحتو`  مدمج 
�يشكل  
إلنسا�،  حقو�  مجا(  في  Aساسية   
ً�
�مو �ثائق 

لمد�بين  bمساعد� مكملة للدليل، �ضعت تحت تصر �
�A
يحتو` على  
لدليل ال   �A كما  
لحاجة.  "ليها عند   Rللرجو
بل  مختلفة،  مستهدفة  لمجموعا8  شاملة  
سية �� مناهج 

ألساليب � 
لنموLجيين  
لتد�يب  برنامجي  من   bلهد
  �A
هو  
لصلة   8
L  8
ــا� 
إل�ش مع  
لمعر�ضة  
لتما�ين �


لتي تمكنهم من تطوير  8

لمد�بين 
لعر
قيين 
لمها� Fكسا"

لتد�يب في مجا(   8
بأنفسهم، �تصميم ��� 
لخطط  eهذ

لفئا8  الحتياجا8  �ملبية  تفاعلية  بصو��  
إلنسا�  حقو� 

.xلتد�يبية بنجا

لبر
مج  eلمستهدفة، �من ثم "قامة هذ


��هد�X �لتد�يب ,�لتأهيل في مجا$ حقو� �إلنسا

لرئيسية للتد�يب في مجا( حقو� 
إلنسا�  b
تتمثل 
ألهد

فيما يلي:
تعزيز 
حتر
S حقو� 
إلنسا�؛   ( A


لتنمية 
لشاملة للشخصية 
إلنسانية �تفهم كر
متها؛   ( F

لتفاهم �
لتسامح �
لمسا�
� بين 
لجنسين  Aعم مبد�   ( 8

لصد
قا8 بين كل 
ألمم �
لفئا8 
إلثنية �
لدينية �


للغوية؛�
تمكين كافة 
لبشر من 
لمشا�كة 
لفعالة في مجتمع    ( V

حر؛
مو
صلة تنمية نشاطا8 
ألمم 
لمتحد� لحفظ 
ألمن    ( K

.Sلسال
�

�لمستويا� �لتعليمية:
يتكو� 
لتأهيل في مجا( حقو� 
إلنسا� من ثالثة مستويا8 

تعليمية �هي:

ألمم  
لمعايير، �منظومة ) 
إلنسا�  
لتعلم حو( حقو�   �

لتشريعا8  في  
إلنسا�  حقو�  �ضمانا8  
لمتحد�، 


لوطنية).
 8

لتصو� 
ستبيا� ) 
إلنسا�  حقو�  خال(  من  
لتعلم   �

لذ
تية �
لسلو� 
لذ
تي �
إلمكانيا8 
لمتاحة لتغييرها).

تكريس  على  
لعمل ) 
إلنسا�  حقو�  Aجل  من  
لتعلم   �
حقو� 
إلنسا� في 
لنطا� 
لمهني �
لشخصي).


لدليل بسبب �
قع �A معظم 
لقائمين على عملية 
لتد�يب في  

لصيغة 
لمذكر� للمد�F في هذ S
1  بصفة عامة تم 
ستخد

لعر
� هم من 
لرجا(، �في 
لمسائل 
لتي �Aينا Aنه من 
لضر��` فيها مر
عا� Aهمية 
الختالفا8 بين 
لجنسين قمنا بوضع 


لعالقة. eلتأكيد على هذ

لرمز      للتنبيه �
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ال  شاملة  عملية  هو  
إلنسا�  حقو�  مجا(  في  
لتأهيل 

لحيا�، �تهدb "لى تحقيق 
لعد
لة  Pتنتهي �"نما تستمر مد

الجتماعية �
لعيش 
لمشتر� 
لقائم على 
لشعو� بالمسؤ�لية 


لذ
تية بين كافة عناصر 
لمجتمع .
كالشرطة  
إلنسا�  بحقو�  
لمعنية  
لمجاال8 � 
لمهن  �في 
يكمن   ،
تحديدً 
الحتجا�  �مر
كز  
لسجو�  في  
لعاملين �
حقو�  مجا(  في  
لتثقيف  لعملية  
لجوهر`   Rلموضو


إلنسا� في "ظها� 
لطاقا8 
لكامنة في كل مهنة، ففي 
لوقت 
كامنة  طاقا8  على  
ألمنية   Pلقو
 عمل  فيه  يشتمل  
لذ` 

إلنسا�،  ثقافة حقو�  �نشر  
إلنسا�  لحماية حقو�  كبير� 

ته على طاقا8 كامنة لخر� حقو� L لوقت
فإنه ينطو` في 


ال���
ء.� bلخو

إلنسا� �تكريس ثقافة 
الضطها� �

ألمن على  8
يساعد 
لتأهيل في مجا( حقو� 
إلنسا� قو
على  تقع  
لتي  
لخاصة  
لمسؤ�لية  �تحمل  طاقاتها   �
��"

عاتقها.

�ألساليب:

ألساليب  على  
لدليل   
هذ في  
لمطبقة  
ألساليب  ترتكز 

لمتبعة في تعليم 
لكبا�، �ترمي بصو�� Aساسية "لى 
عتما� 

لعملية  في  
لمسؤ�لية  �تحملهم  
لمتد�بين  مشا�كة  منهج 


ألساليب: eلتعليمية، �من هذ

�لعرY �لتقديمي: ال بد من 
ستخد
S �سائل 
لتعليم 
لبصرية 
 Sألفال
كاللوحا8 
لو�قية، �
لصو�، �
لعر�� 
لمرئية، �

لقانونية   Sألحكا
"لى Lلك، من Aجل "يصا( مضامين  �ما 

على نحو ينأP بالمتد�F عن 
لملل.
�لمناقشة بعد �لعرY �لتقديمي: تساعد 
لمناقشا8 
لموجهة 
سو
ء تمت في مجموعا8 صغير�، �A في جلسة تضم جميع 
مجا(  في  
لمكتسبة  
لمعلوما8  معالجة  على  
لمشا�كين، 

حقو� 
إلنسا� �تعميقها.
�لعمل في مجموعا� صغير4: 
لمناقشا8 ضمن 
لمجموعا8 

لصغير� عا�� ما تتيح 
لمشا�كة للجميع �تساهم في تعزيز 
ثقة 
لمشا�كين بأنفسهم. عال�� على Lلك يمكن للمجموعا8 

معين   Rلموضو مختلفة   x
نو "لى  تتطر�   �A 
لصغير� 
�طرx مد
خال8 بشأنه خال( جلسة لجميع 
لمشا�كين.

تكو�   �A بد  ال  Aساسية،  بصو��  مختا�4:  حاال�  ���سة 

لحاال8 
لمختا�� قريبة من �
قع �طبيعة عمل 
لمشا�كين. 
 ،�

أل�� تمثيل  طريق  عن  كذلك  
لحاال8،  معالجة   �"�
تساعد 
لمشا�كين على تطبيق 
لمعرفة 
لمكتسبة في سيا� 

لمعضال8 خال( عملية   �A 
لصعوبا8   bستكشا
� معين 


لتطبيق.
 eلعملية: تساعد هذ�لتد�يبا� �لمحاكا4 / �/  ��أل�,�تمثيل 
كتجربة  
إلنسا�  حقو�  مضامين  
ختبا�  على  
ألساليب 

لنطا�  على  مقتصر�  
لمضامين   eهذ تبقى  ال   L" 
تية، L
 R
"بد يكو�  �هنا  Aيضًا،   "Fلقلو
" تشغل  �"نما  
لفكر`، 

.Sالهتما

لمشا�كين �"نسانيتهم موضع 
�ساليب �لتحليل �لمختلفة / �لعصف �لذهني

 eهذ خال(  من  
لمشا�كو�  يتعلم   : (brainstorming2)


لممكنة  
لطر� �  xبوضو 
لمشاكل  تحديد  كيفية  
ألساليب 
 8

لقد� Fكتسا
لحلها. �يتم بالد�جة 
أل�لى 
لتد�يب على 
 Rلإلجما Aشكا(  "يجا�  كيفية  على  
لقد��  �كذلك  
لتحليلية 


التفا�.�

 Sلقيا
 "لى  "ضافة  
ألساليب،  من  جيد  مزيج   S

ستخد  �"
جعل  على  �يساعد   Rلتنو
 يضمن  مشوقة  بتد�يبا38 

لمو
ضيع 
لمعقد� شفافة �Aكثر �
قعية. "� 
لتأهيل في مجا( 
يتغير  �لن  بطبيعته،  
لمشا�كة  على   Sيقو 
إلنسا�  حقو� 

 Aتيحت 
لفرصة للمتد�بين للمشا�كة بصو�� L" لوعي "ال


لتد�يب  Pلتأمل في محتو
فعالة �نقدية تستند "لى 
لتعا�� �

لمو
قف � 
لسلو�  في  تغير   `A  Vحــد�  �"� �تطبيقه، 

مشر�\ �A يسبقه تغير في 
لوعي.


لمصطلح بعبا�� "
ستثا�� 
ألفكا�". 
A  2حيانا ما يترجم هذ
3  يستخدS هنا 
لمصطلح "تد�يب" كمر
�b لكلمة "تمرين" A" �Aنشطة".

قله لي ,سوX �نسا[، ��ني Nيا[ ,سوX �تذكر[، 
�شركني فيه ,سوX �فهمه.

حكمة صينية
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�لجزء �أل,$

�لد,�4 �لتد�يبية:
�لتخطيط ,�لتنفيذ ,�لتقييم 





   – �لجزء �أل,$ –   19

1 ,ضع خطة �لبرنامج ,تصميمه

1-1 تخطيط �لد,�4

عند 
لتخطيط للد��� يجب �A نضع في 
العتبا� 
لعناصر 

لتالية:


لذ` تعالجه 
لد���. Rلموضو

لموضوR: تحديد   �

�لمحتويا� X�ألهد�
.8
) �
لتدF�ّ عليها كأحد طر� 
لتخطيط للد��mindmapلذهنية (

لتعريف بالخريطة 


لمجا(، بحيث يحتوP تصميم 
لد��� على  

لتعريف بأساليب تصميم 
لد��
8 �"جر
ء تد�يبا8 في هذ
8 �
لطر� 
لمستخدمة في 
لد���.

لمحتويا8 �توقيت 
لوحد� b

ألهد

8 �
لتدF�ّ عليه.

لتعريف بإنشاء برنامج للد��


لتخطيط

لتصميم


لبرنامج

 

موضوE �لد,�4 
,هدفها

��كا� �ئيسية
�

�

�

��كا� �ئيسية

�

�

�

�

��كا� �ئيسية ��كا� �ئيسية

��كا� �ئيسية
��كا� �ئيسية

�

�

�
�

��كا� فرعية

��كا� فرعية
��كا� فرعية��كا� فرعية

�

�

��كا� فرعية��كا� فرعية

خريطة �فكا�

��كا� فرعية

�يمكن  ــد���،  
ل من  
لمنشو�   bلهد
 تحديد   :bلهد
  �
 Pلمشا�� �مستو
تعريف 
لهدb بأنه 
لفر� بين �ضع 

�عيه قبل 
لد��� �بعدها.

لمالئمة � للتنفيذ  
لقابلة  
لمحتويا8  تحديد  
لمحتويا8:   �

.bلهد
� Rللموضو

 Alaa Boutros © :1 شكل �قم
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ألفكا�)  (خريطة  Lهنية  خريطة  تصميم  
لممكن  �من 

ألصلي �
أل�كا� 
لرئيسية 
لتي تتألف  Rلموضو
توضح 

لعناصر  )
منها 
لد���، كما بالشكل 
لمر
فق، �يمكن 
ستبد


لرئيسي من 
لد���. bلهد

لمختلفة حسب  Rلفر�
�

�لنهاية �لهيكل �لبد�ية

Xتعا�

�Nما`
,

قبو$ 

تحديد
X�ألهد�

�لمر�جعةتنفيذ
,�لتقييم �لنهائي �
�

�

�

�

��

�
�

�قساF �لد,�4

تصميم �لد,�4
لتصميم 
لد��� نبدA بتقسيم 
لد��� "لى �حد
8 مختلفة مع 
 8

ألخذ في 
العتبا� �جو� تر
بط �تسلسل منطقي للوحد


لد���. b

لمكونا8 يخدA Sهد�

Alaa Boutros © :2 شكل �قم



   – �لجزء �أل,$ –   21

تقسيم 
لد��� "لى �حد
8 متسا�ية في 
لوقت.  �

لمختلفة. 8
تحديد 
الستر
حا8 بين 
لوحد  �

تحديد محتو�A P محتويا8 كل �حد�.  �

�سم �لد,�4
Fلمد�

سم 


لوحد�bلهد
Pلمحتو

لطريقة


ستر
حة


ستر
حة غد
ء


ستر
حة

نموP` تخطيط للد,�4 �لتد�يبية

تد�يبا8  من  �حد�  كل  محتويا8  تنفيذ  طر�  تحديد   �
.SفالA� عر���

:8
يوضح 
لشكل 
لتالي كيفية تصميم 
لد��

Alaa Boutros © :3 شكل �قم
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يساهم  �لكي  ــد���،  
ل تقدمه  عما  حقيقية  صو��  تكوين 

لمتد�بو� �يشا�كو
 شخصيًا في 
ختيا� عناصر 
لد���، 
 S

لمشتركة. �يساهم 
ستخد b
�بذلك يتم 
التفا� على 
ألهد
 �A كما  
لعناصر،  �تمثيل  توضيح  في  
لملونة  
لبطاقا8 
على  يساعد  ملونة  بطاقا8  على  
لرئيسية  
لعنا�ين  كتابة 

لنقا\ 
ألساسية �تكوين صو�� عامة قبل 
لدخو(  xيضا"

في 
لتفاصيل.

�لنهاية
�ليست  �تد�يجية  
ضحة � نهاية  للد���  تكو�   �A يجب 
 )
مفاجئة �غير متوقعة حتى ال تنتهي 
لد��� بينما ال يز
لم  متباينة  �Aفكا�  مشاعر  تأثير  تحت  
لمشا�كين  بعض 

لنهاية على مر
جعة سريعة  �تشتمل  تناقش.  �لم  تعر� 

كر� L لد��� بالكامل حتى ينّشط
 8
من قبل 
لمد�F لوحد

ضحة �� شاملة  صو��  �سم  من  �يمّكنهم  
لمشا�كين 
سو
ء  �نقدها،  
لد���  تقييم  Lلك  �يتبع  للد���،  �متسلسلة 

 سمح 
لوقت L" شفهية، �يفضل كلتيهما �A بصو�� كتابية


ستبيا� للر��� �
آل�
ء).)
على 
لمد��A F يحد� �يثبت 
لبد
ية �
لنهاية. Aما مضمو� 

لمد�F بتحضيرe �تجهيزe، �لكن يجب في  Sلد��� فيقو


لوقت نفسه �A يضع في 
عتبا�e تغيير �تبديل 
لمحتويا8 

 لزL Sلك حتى تتالءS مع ظر�b �متطلبا8 L" لد���
Aثناء 

لد���. لذلك فإنه من 
لمفيد عند 
لتحضير 
ألخذ في 
العتبا� 


متال� محتويا8 بديلة.

,ضع �لبرنامج

لذهنية  
لخريطة  من  
النتهاء  بعد 
يستطيع  لــلــد���  تصميم  �عمل 

لمد�F كتابة 
لبرنامج 
لذ` يوضح 
 8
عنا�ين 
لمو
ضيع �توقيت 
لوحد

الستر
حا8.  �توقيت  
لتد�يبية 
على  
لبرنامج   
هـذ تو�يع  �يتم 
تظل  ��قية  لوحة  على  كتابته  يمكن  �كذلك  
لمشا�كين، 


لد��� لالسترشا� بها. )
معلقة طو

�قساF �لد,�4

تنقسم A` ���� تد�يبية "لى ثالثة AقساS هي:

�لبد�ية
تتسم بد
ية 
لد��� بأهمية كبير� �تؤثر على مسا�ها. �يكو� 

لترحيب � 
لتحية  هي  �ئيسية  �Aكا�  عد�  غالبا  للبد
ية 
 Fلمد�
بالمشا�كين، ثم 
لتعا�b بين 
لمشا�كين �كذلك بين 

لعناصر � للنقا\  سريعة  مناقشة  Lلك  �بعد  
لمشا�كين، �

لمشا�كين   b
�Aهد 
لد���   b
Aهد تحديد  ثم  
لتنظيمية، 

.b

ألهد eلتوفيق بين هذ
�

Xلتعا��
 Fلمد�
 Aلتنظيمية يبد
بعد تحية 
لمشا�كين �عر� 
لنقا\ 

لخطو�  eلمشا�كين. �تعتبر هذ
في بناء حلقة تعا�b بين 
خاللها  من  
لمشا�كو�  يستطيع  حيث  خاصة  Aهمية   8
L
تقديم Aنفسهم، �في 
لوقت نفسه تكوين صو�� عن 
آلخرين. 
 Sعد �A لترقب
كما يسهم 
لتعا�b في "�
لة 
لتوتر �مشاعر 

لثقة 
لتي تصاحب بد
ية 
الشتر
� في ���� �A شيء جديد. 
بخطوته   Sيقو  
بهذ فهو  نفسه  بتقديم  
لمشا��   Aيبد �عندما 
في   Aيبد  �A يستطيع  �بعدها  
لد���،  في  كمشا��  
أل�لى 
يستعلم   �A  bلتعا�
 Aثناء  
لمفيد  �من  
لتعلّّم. �  Kالندما


لخا�جية 
لمصاحبة:  bلظر�

لمد�F من 
لمشا�كين عن 
كوسائل 
لمو
صال8 
لمستخدمة للوصو( "لى مكا� 
نعقا� 

لد���، �هل كانت هنا� صعوبا8 في Lلك �A صعوبا8 

في 
لعثو� على مكا� 
نعقا� 
لد���.
 Sعليه بأ� يقد bلمتعا�

لتقليد`  Fباألسلو bلتعا�
قد يتم 
�قد  
الجتماعية،  
لحالة � 
لعمل � كاالسم  نفسه  كل عضو 

لد���  eتد�يب كما هو متبع في هذ �A يكو� من خال( لعبة


�جع "لى تد�يب "
لبلد 
لمفضل" �A "بينغو").)

تحديد توقعا� �لمشا�كين ,�هد�فهم
 Aلد��� �محتوياتها، يبد
 Rموضو Fلمد�
بعد �A يوضح 
في كتابة توقعا8 
لمشا�كين �Aهد
فهم على بطاقا8 ملونة 
(�A بطريقة AخرP مثل 
لغر
فيتي) ثم يقوS بعرضها على 
Aجل  للد���، �Lلك من  
لرئيسي   bبالهد 
للوx �مقا�نتها 



   – �لجزء �أل,$ –   23

�سم �لد,�4

لتا�يخ


لوحد� Pمحتو 10.30 – 09.00


ستر
حة 10.45 – 10.30


لوحد� Pمحتو 12.15 – 10.45


ستر
حة غد
ء  13.15 – 12.15


لوحد� Pمحتو 14.45 – 13.15


ستر
حة 15.00 – 14.45


لوحد� Pمحتو  16.30 – 15.00 

نموP` برنامج

�Nشا��� للمد��

لبرنامج 
لمرسوS للد��� على لوحة تظل  Fلمد�
يوضح 
معرفة  من  
لمشا�كين  لتمكين  
لــد���  مد�   )
طو معلقة 
بالمو
ضيع   S

اللتز لغر�  �كذلك  
لقا�مة،   8

لخطو


أل�قا8 
لمعر�ضة.�
خريطة  �توضيح  بعر�  
لوحد�   eهذ في   Fلمد�
  Sيقو

ألفكا� �
لتصميم �
لبرنامج من خال( 
لشر
ئح 
لبصرية ثم 
يقوS بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8. �تختا� كل مجموعة 
موضوعًا معينًا تقوS من خالله بتطبيق 
لخريطة �
لتصميم 
تقوS بعرضه من خال( لوحا8 ��قية تظل  ثم  
لبرنامج �

إلضافة "ليها عند  �A لد��� �يتم تعديلها
معلقة طو
( فتر� 


لحاجة.

طر� �لتقسيم Nلى مجموعا�

كا�   
Lفإ  ،Fلمد�
 "لى  
لمجموعا8  تقسيم  طريقة  تعو� 
فيستطيع  
لتنظيم  �حسن  بالمبا���  يمتا���  
لمشا�كو� 
هنا� صعوبة  كانت   
L" Aما  لهم.  
ألمر  يتر�   �A  Fلمد�

8 �
ضحة للتقسيم. 
في Lلك فعلى 
لمد��A F يقدS "�شا�
مثل  
لصدفة  تعتمد على  
لتي  
لطر�  يختا�   �A 
ألفضل �
 )
تقسيم 
لمجموعا8 حسب لو� 
لمالبس �A حسب 
ألطو


ألبجدية. bلحر�
�A حسب 

لمد�F تقسيم مجموعة من عشرين مشا�كًا "لى  �
�A 
L"
خمس مجموعا8، فيمكنه �A يقدS للمشا�كين عشرين قطعة 
من 
لحلوP، بحيث تكو� Aغلفة كل خمس قطع بلو� معين. 
�بعد �A يختا� كل مشا�� قطعة من 
لحلوP سيكو� هنا� 
خمسة Aفر
� قامو
 باختيا� لو� 
لغالb نفسه، �ليكن 
ألحمر 
 
�هكذ 
أل�لى،  
لمجموعة  يشكلو�   �

ألفر �هؤالء  مثًال، 

ليك بالنسبة لباقي 
أللو
� حتى يتم تشكيل 
لمجموعا8 ��


لباقية.
 ،PخرA لمجموعا8 بطريقة

لمد�F بتقسيم  Sيقو �A يمكن�

لمفضلة، فهنا� مجموعة 
لربيع  Sلعا
مثًال حسب فصو( 
 Sلعا
 فصو(  باقي  عن  
لربيع  فصل  Aفر
�ها  يفضل  
لتي 

لشتاء  فصل  Aفر
�ها  يفضل  
لتي  
لشتاء  مجموعة  �هنا� 

.
�هكذ
�من 
لطر� 
ألخرA Pيضًا تقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 
حسب Aماكن 
لجلو�؛ فكل خمسة Aفر
� يجلسو� متجا��ين 

يشكلو� مجموعة.
حسب  للتقسيم  طرقًا  يبتكر   �A 
ئمًا �  Fلمد�
 �يستطيع 


لتد�يب �طبيعة 
لمشا�كين. bظر�

�لفشل في �لتخطيط، تخطيط للفشل.
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2 �لطر� ,�ألساليب �لتنفيذية 

سنستعر� هنا Aهم 
لطر� �
لوسائل 
لمختلفة 
لمستخدمة 
في 
لد��
8، مع 
ألخذ في 
العتبا� �A تكو� مناسبة لتعليم 
 8
L� للعقل  �محفز�  منشطة  نفسه  
لوقت  �في  
لكبا�، 

لخاصة  8
طابع تأثير` عميق على 
لمشا�كين في 
لد��
بحقو� 
إلنسا�، مع توضيح لمميز
8 كل طريقة �
لقيو� 

.S

لمصاحبة لالستخد
  8

لمحاضر  �


لمناقشة 
لمفتوحة  �

لعصف 
لذهني  �

� مجموعا8 
لعمل 
لمصغر�

لطريقة 5-1-4  �

لعمل 
لفر�`  �

تحليل 
لحاال8  �
قر
ء� 
لنصوl �تحليلها  �

لبطاقا8 
لملونة S

ستخد  �


لكا�يكاتير �
لصو� S

ستخد  �
�

لمحاكا� �تمثيل 
أل��  �


لتد�يبا8  �

لفيديو �
لشر
ئح� Sألفال
� عر�� 


لتد�يبا8 
لتنشيطية  �

2-1 �لطر� �لمختلفة

�لمحاضر��
 �A ما��  عن  كلمة  بإلقاء   8

لمحاضر في   Fلمد�
  Sيقو

 eبتحضير  Sــا ق معين   Rمــوضــو
مسبقَا.

 xطر  Fلمد�
 يستطيع  �لمميز��: 
معلوما8 �
فية للمشا�كين في �قت 
 bلطريقة بهد
 eهذ Sقصير، �تستخد

.Rلموضو
"لقاء 
لضوء على 

لمشا�كة على 
الستماR يؤ�P غالبا  �لصعوبا�: 
قتصا� 

لمعلوما8  من   
كبيرً  
جـزءً 
لمشا�كو�  ينسى   �A "لى 


لمطر�حة.

�لمناقشة �لمفتوحة
بينما  معينًا  موضوعًا  معًا  
لمشا�كو� �  Fلمد�
 يحلل 

لسليم   eالتجا
 في  
لنقا�  توجيه   Fلمد�
  Sمها من  تكو� 

لتي تساعد على تحليل 
لجو
نب 
لرئيسية  
ألسئلة  xطر�

.Rللموضو

آل�
ء كما  xلمشا�كة �طر

لطريقة  e: تدعم هذ��لمميز�
�تزيد  Aفكا�هم  �تقديم  بلو��  على  
لمشا�كين  تساعد  Aنها 
 Sتقد� توضح  Aنها  كما  
لتحليل. �  Rإلقنا
 قد�تهم على  من 

.Rلموضو

لمعلوما8 �
لجو
نب �
آل�
ء 
لمختلفة عن 

X�ألهد� �لمحتويا�

لطر� 
لتنفيذية. bختال
معرفة 

قد�� 
ختيا� 
لطريقة 
لمناسبة من ناحية 
لتد�يب �من ناحية 
لفئا8 

لمجموعا8 
لمستهدفة.�


�تها.�"� 8

لتمكين من تحقيق 
لتو
�� عند تصميم 
لد��


لطر� 
لمختلفة.

لعو
مل 
لمؤثر� على 
ختيا� 
لطريقة.

مميز
8 �صعوبا8 كل طريقة.
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كما  
لوقت  من  
لكثير  
لطريقة   eهذ تستهلك  �لصعوبا�: 
Aنها تحتاK من 
لمد��A F يتيح 
لفرصة للمشا�كين إلبد
ء 
نفسه  
لوقت  في  منه   Kلك، �تحتاL 
هم �تشجيعهم على �U

تحقيق 
لتو
�� بين مد
خال8 
لمشا�كين.

�لعصف �لذهني

لمد�F بطرx موضوR معين من خال( سؤ
( يكتبه  Sيقو
على 
للوحة، ثم يطلب من 
لمشا�كين 
لتعليق عليه �A تقديم 
"جابة خال( كلمة �A جملة قصير� تكتب على 
للوحة مهما 
خال(  من   Rلموضو
 مناقشة  ثم  �من  
إلجابة،   eهذ كانت 


إلجابا8. eهذ
�تعزيز  
لمشا�كين  قبل  من  عالية  مشا�كة  �لمميز��: 

لقد�� على 
لتعبير من خال( تعليقا8 قصير� �طرA xفكا� 

.Rلموضو
مختلفة �متنوعة تتعلق بمختلف �Aكا� 
Aنها  كما  طويًال،  �قتًا  
لطريقة   eهذ تتطلب  �لصعوبا�: 
على  
لقد�� � 
لقو`  للحافز  
لمشا�كين  
متال�   Sتستلز

.xلطر

لتقديم �

مجموعا� �لعمل �لمصغر4

لطريقة على تكوين مجموعا8 صغير� توكل   eهذ Sتقو�
لكل منها مهمة محد�� تقوS بتحليلها 

ء عنها. (
نظر �U �A )تقديم حلو�

الحتياجا8  "قائمة  
لتد�يبا8: 
 Vيحد 
L199 � "ما .l ، "لعشر�


(210 .l ، "... �A لو

لطريقة   eهــذ توفر  �لمميز��: 
"مكانية تعلم 
لتو
صل 
لجماعي في "طا� من 
لثقة �تشجع 


ألفر
� على 
بتكا� 
لحلو(.

لطريقة 
لكثير من 
لوقت كما Aنها  eلصعوبا�: تستهلك هذ�

تعتمد على قو� 
لعامل 
لمحفز 
لذ` تمتلكه 
لمجموعة.

�لطريقة 5-1-4
 xلمشا�كين "لى مجموعا8 ثم يطر

لمد�F بتقسيم  Sيقو
Aسئلة  عد�   �A ��قية،  لوحة  على  بكتابته   

حــد� ســؤ
ال 
يكو�  بحيث  معينًا  موضوعًا  تخص  بعضها  مع  متر
بطة 
كل  من   Fلــمــد�
 �يطلب  ــد.  
ح�  )
ســؤ مجموعة  لكل 

حد� � كلمة  خال(  من   )

لسؤ  
هذ عن  
إلجابة  مجموعة 
بينهم،  فيما  مناقشته   ��� محد�  في �من  بسيطة  جملة   �A
حيث يقوS كل مشا�� من 
لمجموعة 
لو
حد� بكتابة �Aيه 
�A "جابته على 
للوحة ��� �A يتناقش مع بقية 
لمشا�كين 
 Sلك يقوL بعد .Pألخر

لمجموعا8  �A تها
L لمجموعة
من 

لمد�F بتعليق 
للوحا8 �يتم مناقشتها من قبل 
لمشا�كين 

.Fلمد�
�
� ��قم 4 يرمز "لى عد� 
لمجموعا8.


لو
حد. `Aلر
 �A لفكر�
� ��قم 1 يرمز "لى 
� ��قم 5 يرمز "لى 
لزمن بالدقائق (خمس �قائق).


أل�منة  �بالتالي   Sـــا 
أل�ق تغيير   Fلـمـد�
 �يستطيع 

لتد�يب  تالئم  
لتي  بالطر�  
ألفـكـا� � 
لمجموعا8 �

.bلهد
�

لوصو( "لى Aفكا�  Fلطريقة للمد�
 e: تتيح هذ��لمميز�
من  
لمشا��  �تمكن  قصير،  �قت  في  �متنوعة  مختلفة 


لقد�� على 
لتعبير عن �Aيه بعبا�
8 قصير� �مركز�.
 Fلمتد�
 يكو�   �A 
لطريقة   eهذ في  ُير
عى  �لصعوبا�: 
على قد� مناسب من 
لتعليم ��A يتمتع بقد�� على 
لتعبير 
عن Aفكا�e مكتوبة بطريقة مختصر�. كذلك يجب �A تتوفر 

إلمكانيا8 
لال�مة من لوحا8 �قاعة ��
سة تسمح بعر� 
تكو�  بحيث   xبوضو 
لمجموعا8  لكل  ��قية  لوحا8 

ظاهر� لجميع 
لمشا�كين.

aلفر��لعمل �
هنا يقوS كل مشا�� بالعمل منفصًال عن باقي 
لمجموعة 
سو
ء من خال( مو
� نظرية �A عملية  
نظر مثًال تد�يب 

.(187 .l "سير� حيا� فتا�"

لمشا�كة  من  عالية  ��جة  
لطريقة   eهذ توفر  �لمميز��: 
تتيح  نفسه  
لوقت  �في  بالمعلوما8،  
الحتفا� � 
إليجابية 


لمجموعة. �
فرصة 
لمشا�كة 
لكاملة لجميع Aفر
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لطريقة على 
لعمل 
لمشتر�  eلصعوبا8: قد ال تحفز هذ


لجماعي، كما Aنها ال توفر للمشا�� "مكانية 
لتد�F على �

.Rإلقنا
� xلطر
� �

لحو

تحليل �لحاال�
�A حالة  لمشكلة  
لنظر`  
لتحليل  
لطريقة على   eتعتمد هذ
عن  للبحث  
لمشا�كين  �تدفع  
إلنسا�  حقو�  في  عملية 

حلو( نظرية للحالة.
 �
Aفر جميع  عند  
لكاملة  
لمشا�كة  تعز�  �لمميز��: 

تصا( �ثيق  8
L مشكلة نظرية �A حالة xلمجموعة �تطر


بالحيا� 
لعملية.
�مها��  �قت طويل  "لى  
لطريقة   eهذ  Kتحتا �لصعوبا�: 
في 
لتحضير من قبل 
لمد�F حتى تؤ�` للنتائج 
لمرجو�. 

لقر
ء�  على  
لقد��  
متال�  
لمشا��  من   Kتحتا كذلك 
"لى   Kتحتا 
لطريقة   eهذ  �A  `A للحالة،  
لسليم  
لتحليل �

مد�F �مشا�كين P�L مها�
8 تحليلية عالية

قر�ء4 �لنصوb ,تحليلها
 Rتبا
 "لى   aلقا�
  Kيحتا  ،xبنجا �فهمه  
لنص  لتحليل 
�تجميع  
لكاتب  باسم  
بتد
ًء  لذلك.  يؤهله   lخا  FسلوA
معلوما8 عنه لفهم خلفيته �
نتهاًء 
بالنص �حل �مو�e. �عن طريق 

لقا�`ء خبر�  Pكم لد

لتد�يب تتر
كبير� في فهم 
لنصوl �تقييمها 

لنص"،  "تحليل  تد�يب  
نظر )

(169 .l

لطريقة للمشا�� 
لتد�يب على 
لتفكير  e: تتيح هذ��لمميز�

عتبا� كل ما هو مكتوF حقيقة ُمسلم بها،  Sلتحليلي �عد

عن  شخصي   `A� �تكوين  نقد`   Fبأسلو قر
ءتها  �"نما 

لمطر�حة، �كذلك 
لتد�F على "يجا� حلو( �بد
ئل  �

لمو

�تقديمها بصو�� كتابية.
�مها��  �قت طويل  "لى  
لطريقة   eهذ  Kتحتا �لصعوبا�: 
حتى   Fلمد�
 قبل  من   lلنصو
 
ختيا� � 
لتحضير  في 

متال�  
لمشا��  
لمرجو�. كذلك تحتاK من  للنتائج  تؤ�` 
 �A `A ،لتركيز لمد� طويلة

لرغبة �
لقد�� على 
لقر
ء� �
 8
مها�  `�L مشا�كين� Fلى مد�"  Kتحتا 
لطريقة   eهذ

تعليمية �ثقافية عالية.

�ستخد�F �لبطاقا� �لملونة

لبطاقا8 
لملونة كوسيلة  S
ال تخلو ���� تد�يبية من 
ستخد
مهمة من �سائل 
لتوضيح. حيث يكتب عليها 
لمشا�كو� 
 Rلموضو  xمفتا  �A  �
كعنو مختصر�  بصو��  
ءهـم �A

لبطاقا8 على لوx خاl بو
سطة �بابيس  eمعين. ُتعلق هذ
ملموسة �عامة  تكوين صو��  للمشا�كين  يتيح  مما  مثال، 

لعمل  مجموعا8  في  معه  للتعامل  كبد
ية   Rلموضو
 عن 

نظر  
لتفاصيل  (لمزيد  
لمفتوحة.  للمناقشة   �A 
لمصغر� 

 (62 .l "�

لحو ��
�"" Fلبا


ألفكا� 
لرئيسية بطريقة ملموسة. "مكانية  x: طر��لمميز�
 Sتخد مختلفة  بطر�   xللو
 على  
لملونة  
لبطاقا8  ترتيب 


لتعديل عليها. �A لتغيير

لطرx، �كذلك "مكانية 

لمتحركة )  x

أللو من  لعد�  
لطريقة   Kتحتا �لصعوبا�: 
على عجال8 عا��) لتعليق 
لبطاقا8 
لملونة عليها، كذلك 
يجب �A تكو� 
لقاعة مناسبة من حيث 
لمساحة بسبب حجم 
 Fلمد�

لكبير نسبيا. باإلضافة "لى Lلك، ينبغي على  xللو

لخدمة  �توظيفها  
لبطاقا8  مع  
لتعامل  مها��  يمتلك   �A


ألفكا� 
لمطر�حة.

�ستخد�F �لكا�يكاتير ,�لصو�

لصو� طريقة مهمة �فعالة  �A لكا�يكاتير
 S
يعتبر 
ستخد
"يصا(  نستطيع  قليلة  خطو\  خال(  فمن  
لتد�يبا8؛  في 
تكوين  بوسعنا  نفسه  
لوقت  �في  
لمشا��،  "لى  
لفكر� 
 Fلمشا�كين. يمكن للمد�
 �
صو�� مرئية تصل "لى �جد
 Rيعر� عد� صو� تتعلق بالموضو �A لطريقة
 eفي هذ
�يطلب من 
لمشا�كين كتابة تعليق على كل صو�� �بعد 
 Sيقو  �A  �A بالكامل.  
لمجموعة  على  عرضها  يتم  Lلك 
بوصف  
لمشا�كو�   Sيقو� 
لكا�يكاتير  بعر�   Fلمد�


ئهم فيما يتعلق به. كذلك من 
لممكن كخطو� �U� مشاعرهم
تالية �A يطلب من 
لمشا�كين 
لقيا�A S محا�لة 
لقياS بتصميم 


ته. L Rلموضو
كا�يكاتير
8 بأنفسهم تخص 
�لمميز��: سرعة �سهولة 
لوصو( "لى مشاعر 
لمشا�كين 

8 معاني L� قّيمة 

لطريقة تقّدA Sفكا�ً eهذ �A عقولهم، كما�

كبير� في صو�� مرحة �جذ
بة.
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لمناسبة  
لصو�   �A 
لكا�يكاتير  
ختيا�  يجب  �لصعوبا�: 
 
منفذً نفسه  
لوقت  في  
لكا�يكاتير  يكو�   �A� للمو
ضيع 
يكو�   �A�  
�مكر� شائعًا  يكو�  ال   �A� جيد�  بصو�� 

ضحا �خطوطه مريحة للعين، كذلك ير
عى �A يناسب �


لبيئة 
لتي ينتمي "ليها 
لمشا�كو�.

�لمحاكا4 ,تمثيل �أل�,��
معينة   �
��A بتمثيل  منهم  جزء   �A 
لمشا�كو�   Sيقو �هنا 
بينما تقوS بقية 
لمجموعة بالمر
قبة �
لتقييم، (
نظر تد�يب 
 .l 
لمحاكمة"، "  �A  ،180  .l 
لسجن"،  "لى  "�يا�� 

.(212


� تطبيقية جيد� خاصة في �A لطريقة
 e: توفر هذ��لمميز�
مجا( 
لتصرفا8 ����� 
ألفعا( 
لمختلفة �تساعد 
لمشا�� 

على 
لتغلب على 
لخوb من مو
قف معينة.
بالنفس  عالية  بثقة  يتمتعو�  لمشا�كين   Kتحتا �لصعوبا�: 
 �
�لمد�L F` مها�� عالية في �سم 
لد�� �تحضير 
ألفر

لطريقة مع  eهذ S
قبل 
لمحاكا�. كذلك من 
لصعب 
ستخد


لمناصب 
لعالية. FصحاA مشا�كين من

عر,Y �ألفالF ,�لفيديو ,�لشر�ئح
مرئية  صو��  في   �

لمو  xطر على  
لطريقة   eهذ تعتمد 

سو
ء على شكل فيلم �A عر� مرئي.

لطريقة   eــذ ه  Sتـقـد �لـمــمـيـز��: 
يشد  تقليد`  �غير  جذ
بًا  Aسلوبًا 

لمشا�� �يقدS صو�� مرئية  eنتبا



لحالة. �A Rللموضو

لطريقة   eهذ  Kتحتا �لصعوبا�: 
إلمكانيا8 
لعر� 
لتي قد ال تتوفر 
�قد��  جيد  لتحضير   Kتحتا Aنها  كما  
لحاال8،  بعض  في 

.Fلمد�
جيد� على 
البتكا� من قبل 

�لتد�يبا� �لتنشيطية
 �A تد�يب يحمل   �A لعبة  
لطريقة على مما�سة   eهذ Sتقو
ال يحمل في مضمونه هدفًا �A محتوP معينًا من محتويا8 
عندما   Fلمد�
 "ليها  يلجأ  بسيطة  تد�يبا8  �هي  
لد���، 

لتعب، �A يمكن  �A لمشا�كين يشعر�� بالملل
يشعر بأ� 
Aجل  من  للتهيئة  
لتد�يبي  
لبرنامج  في �سط  "ليها  
للجوء 


لدخو( في موضوR يحتاK "لى مجهو� Lهني مكثف.

لعمرية  
لفئا8  مع  تتناسب   �A 
لتد�يبا8  في  �يشتر\ 
للمشا�كين �مع 
لمركز 
لوظيفي لهم �كذلك مر
عا� جنس 

لذ` قد يقع فيه 
لمشا��  Kلحر

لمشا�كين من Aجل تجنب 

لتد�يبا8، �كذلك يجب �A ير
عي  R
لمما�سة بعض Aنو


لحالة 
لصحية للمشا�كين. Fلمد�

تنقسم 
لتد�يبا8 
لتنشيطية "لى نوعين:

"لى   Kتحتا 
لتي  
لتد�يبا8  بها  �يقصد  بدنية:  تد�يبا� 

لمشا��  Sبدني �قد يكو� بسيطًا كالمشي، حيث يقو �مجهو
حفظ  على  
لتركيز � Aصابعه  بين  قلمًا  ممسكا  بالمشي 
كتد�يب  Aكبر  بدني  جهد  "لى   Kيحتا تد�يب   �A  ،��

لتو


لكر
سي 
لموسيقية.
تد�يبا� Pهنية: �يقصد بها 
لتد�يبا8 
لتي تحتاK "لى جهد 
 Kلخر�
Lهني �يكو� 
لغر� منها 
لتسلية �تنشيط 
لعقل �
من حالة 
لملل �
لتعب 
لذهني 
لذ` قد يصيب 
لمشا�كين، 
للمشا�كين، كحل  
لعمرية  
لفئا8  تتناسب مع جميع  �هي 

لمشا�كين  من  ُيطلب  حيث   Fلثقا
  �
Aعو �لعبة  
أللغا� 
 ،Fلثقا
 �
تكوين شكل معين باستخد
S عد� محد� من Aعو

�غيرها من 
لتد�يبا8 
لذهنية.
Aثناء   xلمر
� 
لبهجة  من  مو
�ية  حالة  خلق  �لمميز��: 

لد���، �كذلك �فع 
لحالة 
لمعنوية للمشا�كين �خلق جو 
من 
أللفة بين 
لمشا�كين �في 
لوقت نفسه تنشيطهم Lهنيًا 

�بدنيًا.
كما يمكن للمد��A F يجهز جو
ئز بسيطة تحفز 
لمشا�كين 

على 
الشتر
� في تلك 
لتد�يبا8.
Aثناء  
لصعوبا8  بعض   Fلمد�
 يو
جه  قد  �لصعوبا�: 
مما�سة 
لتد�يبا8 كأ� يكو� Aحد 
لمشا�كين / 
لمشا�كا8 
 �A  �A 
لتد�يب  في  بالمشا�كة  له  تسمح  ال  صحية  بحالة 
 �

لمركز 
لوظيفي للمشا�� �A جنسه  يمنعه من 
الشتر
 Sعد Fلمد�
 يتوجب على  
لحالة   eلتد�يبا8. ففي هذ
 في 

 .�
"جبا�e على 
الشتر
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كذلك يجب على 
لمد��A F يجهز كافة 
لمستلزما8 
لتي 
ضمن  مسبقا  �"عد
�ها  
لتد�يبا8  تلك  في  "ليها   Kيحتا


لتحضير
8 لبرنامج 
لد���.

�لتد�يبا� �لتفاعلية

إلنسا�  حقو�  بمو
ضيع  تتعلق  خلفية   8
L تد�يبا8  هي 

لمشا�� من خاللها بالتعامل مع  Sلصلة بها، يقو
��ثيقة 

لغالب،  �في  
إلنسا�.  حقو�  بمسائل  
لمتعلقة  
لمعلوما8 


لتد�يبا8 على ثالV تقنيا8 مختلفة هي: eتعتمد هذ
تقنية �ستخد�F �لمشا�d لحركته �لجسدية.  �

تد�يبا8  مثل  منفر��  بصو��  فر�  كل  بحركة  �تتعلق 
"بينغو" � "Aسطو
نا8 
لبولينغ".

تقنية �ستخد�F تحركا� �لمجموعة في �لقاعة.  �
�تتعلق بحركة كل 
لمشا�كين حسب قو
عد معينة مرتبطة 
في  تكافؤ  "ال  تد�يبا8  مثل  
إلنسا�  حقو�  بمو
ضيع 

متيا�
8؟"، �  SA حقو�" � ،"lلفر

لقوP ال تكافؤ في 

لمقصلة". "� 
لتحركا8 � �

لتمييز �
إلقصاء"، � "
لحو"
من  Aكبر  قد��  لها  
لتد�يب  Aثناء  للمجموعة  
لمرسومة 

لشفهي على "بر
� ظو
هر 
جتماعية مثل 
لكبت  Fألسلو

بصو��  
لمشاعر   eهذ يعيش  
لمشا��   �A كما  
لعجز،   �A

Aعمق �AقوA Pثناء 
لتد�يب.
�لمجموعا�  في  �لموجهة  �لمناقشا�   F�ستخد� تقنية   �

�لصغير4.
صغير�  عمل  مجموعا8  "لى  
لمشا�كين  تقسيم  يتم  هنا 
بحقو�  مباشر�  �A غير  مباشر�  لها عالقة  مسألة  لمناقشة 
 Sعا Aخبا�  "نشر�  تد�يبا8  في  
لحا(  هو  كما  
إلنسا�، 
Aلفين �كذ
"، � "Aحمر ���A SA"، � "فكر� في صو��"، � 


لمعنى في قلب 
لشاعر"."

لعالقة بمو
ضيع  �A لتد�يبا8 هو
 eلمميز لمثل هذ

لشيء 
حقو� 
إلنسا� تكو� غالبًا غير �
ضحة في 
لبد
ية، فتد�يب 
مثل "
لمعنى في قلب 
لشاعر" يبد� �كأنه ليس له عالقة 
مساند�   Fلمد�
 يستطيع  كيف  هنا  
لمهم  
إلنسا�.  بحقو� 


لعالقة �فهمها. eهذ bكتشا

لمجموعة في 

�لتعامل مع �لتد�يبا� �لتفاعلية

لممكن  من  �لكن  ثابتة  كيانا8  ليست  
لتفاعلية  
لتد�يبا8 
تغييرها �تطويرها لتتالءS مع 
لمجموعا8 
لمستهدفة �مع 

.Fلمد�

لذ` يعمل من Aجله  bلهد


لهدb من تد�يب مثل تد�يب "بينغو" على سبيل 
لمثا(  �"
حو(  
لمناقشة  في  
لبدء � 
لمشا�كين  بين   bلتعا�
 هو 
 Sليتالء eتطوير� eلممكن تغيير
حقو� 
إلنسا�. �لكن من 
مناقشة  في  
لبدء �  bلتعا�
 مثًال  �ليكن  Uخر،   bهد مع 


إلقليمية 
لخاصة بمنع 
لتعذيب. �A لد�لية

التفاقيا8 

إلنسا�  حقو�  حو(  
لمناقشة   Pمحتو  )

ستبد يتم  هنا 

بمناقشة 
التفاقيا8 �
لعهو� 
لخاصة بمنع 
لتعذيب.
 �A عا�
�عند تغيير تد�يب مثل تد�يب "بينغو" يجب مر

ألسئلة  أل�  متعد��  "جابا8   8
L� قصير�  
ألسئلة  تظل 
 `A في  على...؟،  تو
فق  ال   SA تو
فق  هل  (مثل:  
لمغلقة 
 �
عاS...؟ من هو 
لشخص 
لذ`...؟) ال تساعد على 
لحو


لمناقشة.�
طريقة  تغيير   �A 
لتد�يب  
سم  تغيير  Aيضا  
لممكن  من 

لمشا�كين  Aثناء جلو�  
لتد�يب  تنفيذ  فيتم  
لتد�يب  تنفيذ 

لقيا�ية  
لمر
كز   FصحاA من �A 
لسن  كبا�  كانو
 من   
L"

لمشا�كو� كلمة AخرP غير "بينغو"  Sيستخد �A �A ،لعليا

تنفيذ  
لكالS. �يمكن  بدًال من  باليد  �A يستخدمو
 "شا��   �A
 S

ستخد فتد�يب   ،Pألخــر
 
لتد�يبا8  في  
تــه L 
لشيء 
حقو�  مناقشة  في  للتطبيق  يصلح  
لصو�   �A 
لكا�يكاتير 
 �A لتعذيب

لمر�A كما يصلح Aيضا لمناقشة موضوR منع 
 �A 
لكا�يكاتير  
ختيا�   Fلمد�
 
عى �  
L" 
ألطفا(  حقو� 

لمطر�x. كذلك يصلح تد�يب  Rلمناسبة للموضو

لصو� 
فتا�"  حيا�  "سير�  تد�يب   �A 
متيا�
8؟"   SA "حقو�  مثل 

نظر l. 187) للتطبيق في مو
ضيع مثل حقو� 
ألطفا( )

الحتياجا8 
لخاصة �A حقو� 
لمهاجرين.  `�L حقو� �A
 (176 .l نظر

لمقصلة" (� �
�يصلح تد�يب مثل "
لحو
للتطبيق كتد�يب للمجا�لة في مسائل مختلفة كمنع 
لتعذيب 


لمسا�
� بين 
لجنسين. �A
في  Lُكر8  كما  
لتد�يبا8  بتنفيذ   aلمبتد
  Fلمد�
 ُينصح 

لدليل ��� تغيير، �عندما يكتسب 
لخبر� 
لمالئمة يستطيع 

�A يقوS بتطوير �A تغيير 
لتد�يبا8.
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 4 �لعو�مل �لمؤثر4 على �ختيا� �لطريقة �لمالئمة


لتد�يب   8
��� في  
لمستخدمة  
لوسائل � 
لطر�   Rتتنو
�يتوقف 
ختيا�ها على عو
مل مختلفة، منها:


لمشا�كو� في 
لد���.  �

لمشرb على 
لد���.  �


لد���. bهد �

لد���. Pمحتو �


لخا�جية. bلظر�
  �

عي �A منظم 
لد���.� �

.��

لحركة �
لتو  �


لذ`  
لتالي  
لشكل  �سم  نستطيع  
لطريقة  عر�  عند 
يوضح Aهم 
لنقا\ �
لمعلوما8 
لتي يحتاK لها 
لمد�F كاسم 

لال�مة  �

لطريقة �عد� 
لمشا�كين �طريقة 
لتنفيذ �
لمو

للتنفيذ "لى جانب 
لصعوبا�A 8 عو
ئق 
لتنفيذ.
تظل   �A يجب  
لكتابية  
للوحا8   �A معرفة   Fلمد�
 على 
ينتهي  ال  فد��ها  ــد���،  
ل فتر�   )
طو �موجو��  مرئية 

لوقت يضفي جو
 خاصا  )
بكتابتها �عرضها، فوجو�ها طو
على 
لعملية 
لتعليمية، �في 
لوقت نفسه يساعد على �A ال 

للوحا8 تجعل  �A لمد��سة، كما
 �
ينسى 
لمشا�كو� 
لمو

لنقا\ 
لمكتوبة حاضر� في Lهن 
لمشا�كين، � Rلموضو


لمقدمة خال(  
لمعلوما8  بين  
لتر
بط  "يجا�  �تساعد على 


لد��� بأكملها.

(Knoll, 2007) )4  حسب كنو

Alaa Boutros © :4 شكل �قم

�سم �لطريقة
Xلهد�

�لتنفيذ:
�. �لخطو�� �لمتبعة

�. �لظر,X �لمحيطة 
عد� 
لمشا�كين


لوقت

لمكا�


لال�مة �

لمو

Xمالحظا� للمشر
(صعوباU / 8ثا� جانبية)

�Nشا��� خاصة بتنفيذ �لطريقة

�ستما�4 تجهيزية للطريقة �لمستخدمة للوحد4 �لتد�يبية
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3 �لتقييم ,�لمتابعة 
X�ألهد� �لمحتويا�


لتعرb على Aهمية 
ستبيا� 
لر��� �
آل�
ء �قو
عد 
ستخد
مه 
�طر� �
شكا( 
الستبيا� 
لمستخدمة.


لد��� �تقييمها على مستويا8 مختلفة. b
فهم 
لعالقة بين Aهد
معرفة Aهمية 
لعالقة بين 
لتو
صل �
الستبيا�.


ستبيا� 
لر��� �
آل�
ء.
نافذ� �A مربع جوها�`.

قو
عد �طر� �Aشكا( 
ستبيا� 
لر��� �
آل�
ء.

ستبيا� 
لر��� �
آل�
ء. 8
نماKL الستما�

3-1 �ستبيا� �لر�,� ,�آل��ء

 .(cybernetics) نية

لسبر �A لسيبرنية
هو تعبير قا�S من علم 

لسبر
نية على Aنها علم 
لقيا�� �
لتحكم في 
ألحياء  b �تعرَّ
�من  منهما،  كل   Pلد 
لتو
صل  Uليا8  
ســة ��� 
آلال8 �
 Rجا�"  �A  Pئر

لد 
لتوصيل   Sمفهو 
لسيبرنية  مفاهيم  Aهم 


لحالة. 

آل�
ء � 
لـر���  فإ�  
لتو
صل � 
لتخاطب  مجا(  في  Aما 
كر�  
آلخر��  يرسلها  
لتي  
لمعلوما8  هي   (feedback)

لمعلوما8  eهذ� .Vلمتحد
فعل على سلوكيا8 �تصرفا8 

لتي يرسلها 
آلخر�� ترتد �تؤثر بد��ها على  8

إلشا��

.Vلمتحد


آل�
ء � 
لر���  
ستبيا�  يشكل  
لتد�يبية،   8

لد�� �في 

لتي تعكس سلبيا8 
لد��� �"يجابياتها سو
ًء بالنسبة  �Uلمر

مما  للد���،  
لر
عية  
لمنظمة   �A 
لمشا�كين   �A  Fللمد�
 8

لد���، �"جر
ء 
لتغيير xنجا Pلحكم على مد
يساعد في 


لتعديال8 عليها.�
فمن خال( 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء يستطيع 
لمد��A F يحكم 
 �A� ،ئها

لد��� �Aجز 8
على مدP تقبل 
لمشا�كين لوحد
 Pلمستو

لتي يجب تعديلها �A "لغائها، �على  8
يحد� 
لوحد

لضعف � Pلقو

كتشاb نقا\  Fلمد�

لشخصي، يستطيع 


لد���. eفي هذ Fسلوبه كمد�A� في سلوكه
Aما بالنسبة للمشا�كين، يشكل 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء فرصة 

لتعبير 
إليجابي،  �A إليجابية لألفكا�
للتدF�ّ على 
لصياغة 
لمر
جعة  للمشا��  فرصة  نفسه  
لوقت  في  يتيح  Aنه  كما 


ستفا�ته من 
لد���.� eتأثر Pقفه �مد
Aفكا�e �مو

�Aما بالنسبة للمنظمة، فإ� 
لتقييم - �خاصة 
لتقييم 
لخطي 
 xنجا Pعلى مد� ،Fلمد�
- مهم للغاية للحكم على كفاء� 
تحقيق  من  
لمشا�كين  
ستفا��   Pمد� 
لتد�يبية  
لــد��� 

Aهد
فها.
يمكن �A يوصف 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء بأنه نوR من 
لدعم 

لمعا�نة 
لتي يقدمها 
لمرِسل "لى 
لمستقِبل، �للمستقِبل  �A


لمعا�نة �A ال. eلقبو( بهذ

 كا� يريد L" يقر� ما �A

3-2 �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء ,�لتو�صل مع
        �آلخرين

(Johari Window) aنافذ4 �, مربع جوها�

لصو��  بين  للمقا�نة  
آل�
ء فرصة � 
لر���  
ستقاء   Sيقد

لتي نرA Pنفسنا بها �
لصو�� 
لتي ير
نا بها 
آلخر��، �من 

لمقا�نة يستطيع 
إلنسا� �A يتعرb على تأثير  eخال( هذ

لسلو� ��� فعلهم  
سلوكه على 
آلخرين �مدP تقبلهم لهذ
 8
عليه. لذ
 فإ� 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء هو من Aهم 
أل��

لد���   xنجا على  للحكم  عمله  في   Fلمد�
 تساعد  
لتي 
�على ���e كمد�F، مما يمكنه مستقبًال من تطوير �تعديل 
�خطتها.  
لد���  محتويا8  في  
لتغيير   �A  ،Fكمد� 
ئه �A

لتي تساعد على "جر
ء تلك 
لمقا�نة مربع  8
�من 
أل��

جوها�`.
 Rالجتما
 عالمي  
سمي  من  
السم "جوها�`" مركب   �"
 
هذ بتطوير  قاما  
للذين   Sينجها"  Pها�� لوفت  جو�يف 

لمربع عاS 1955 بهدb توضيح عملية 
لمقا�نة �
لمساعد� 

في "جر
ئها.
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�يبّين مربع جوها�` 
لمناطق 
أل�بعة للشخصية على 
لنحو 
لتالي:5

(F)
منطقة 
لبقعة 
لعمياء:

ليست معر�فة لنا �لكنها معر�فة لآلخرين.

(A)

لمنطقة 
لشخصية 
لظاهر�:

معر�فة لنا �معر�فة لآلخرين Aيضًا.
(�)


لمنطقة 
لشخصية 
لمجهولة:
غير معر�فة لنا �غير معر�فة لآلخرين

(K)

لخفية: �A لخاصة

لمنطقة 
لشخصية 

معر�فة لنا فقط

(�لمعر,ضة  �لظاهر4  �لشخصية  �لمنطقة   (�) �لمنطقة 
,�لمعر,فة)

�هي 
لمنطقة 
لتي تشمل 
لسلو� �
إلمكانيا8 
لتي نعرفها 
عن Aنفسنا �يعرفها 
آلخر�� عنا، A `Aنها منطقة 
لشخصية 


لعامة.

�لمنطقة (�) منطقة �لبقعة �لعمياء

هي 
لمنطقة 
لخاصة بسلوكيا�A 8 مو
صفا8 معينة نملكها 
 .xآلخر�� بوضو
 ير
ها  بينما  نعيها،   �A �نما�سها ��� 

لضمني من  �A `لتعبير

لمنطقة غالبًا ما تأخذ 
لشكل  eهذ�

لصو8. مثا(  نبر�   �A 
لوجه   8
تعبير  �A 
لمالبس  خال( 
 Fلمد�
 �A بسرعة شديد� Vلذ` يتحد
 Fلمد�
على Lلك: 

لمد�بة 
لتي تبالغ في  �A xلكلما8 بوضو

لذ` ال ينطق 
تعابير   Sيستخد 
لذ`   Fلمد�
  �A 
لزينة   8
��A  S

ستخد
عالقة  لها  
لمنطقة   eهذ� معينة.  بطريقة  
ليدين   �A 
لوجه 


لذ` تكونه 
لجماعة عنا. Rالنطبا
� Sلعا
كبير� بالمظهر 

�لمنطقة (`) �لمنطقة �لشخصية �لخاصة �, �لخفية


لخفية 
لتي نعرفها عن Aنفسنا �نهتم  �A لسرية
�هي 
لمنطقة 
بأ� ال يعرفها 
آلخر�� كاألمنيا8 
لخفية �A نقا\ 
لضعف، 
في  
لكافية  
لكفاء�  يملك  ال  Aنه  يعتقد  
لذ`   Fلمد�
 فمثًال 
عن  
العتقا�   
هذ يخفي   �A يحا�(  
لمجموعا8  مناقشة 


لمشا�كين �ال يعرفهم بذلك.

�لمنطقة (�) �لمنطقة �لشخصية �لمجهولة

هي 
لمنطقة 
لتي ال نعرفها �ال يعرفها 
آلخر�� عنا، �هي 
من  
لخفية.  
إلمكانيا8 � 
لمو
هب  تشمل  قد  
لتي  
لمنطقة 
لم  �لكنه  يملك موهبة موسيقية  Lلك: شخص  
ألمثلة على 

لموهبة، �ال  eلة موسيقية فهو ال يعلم بهذU يةA على bيعز

يعلمها 
آلخر�� Aيضًا.

 ،F) تباطًا �ثيقًا بالمربعين�
يرتبط 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء 
Aنفسنا  بها   Pنر 
لتي  
لصو��  بين  
لمقا�نة  فمن خال(   (�
مساحة  تقليل  نستطيع  
آلخر��  بها  ير
نا  
لتي  
لصو�� �

لمنطقة غير 
لمعر�فة لدينا، مما يقو� "لى 
لتطوير �
لتغيير 


إليجابي.

 http://de.wikipedia.org/wiki/Johari-Fenster :لمصد�
  5
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aألبو� Fلمفهو�
 Fلطال

لسلطة بين 
لمعلم �� S

الحتر Sغالبًا ما يتخذ مفهو

لمتد�بين في 
لد��
8 طابعا مختلفا عن � Fلمد�
�A بين 

لحقو�،  في   �
بالمسا� تنا�`  
لتي  
لمجتمعا8  في  مثيله 


لتي تطو�8 بها مفاهيم �قو
عد 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء.�
ففي 
لمجتمعا8 
لعربية كثيرً
 ما تتشابه 
لعالقة بين 
لمعلم 

ألبناء   Sيقو فال  
ألبناء، �  Fأل
 بين  بالعالقة   Fلطال
�

لمر
حل 
لتعليمية � ��

نتقا�e. �في 
لمد �A Fأل
بمقاطعة 


لمختلفة ينظر 
لطالF "لى 
لمعلم على Aنه يعرb كل شيء 
�كل ما يقوله صحيح �ال يوجد مجا( لمناقشته، مما يؤثر 

ستقاء 
آل�
ء �مدP فاعليته، �مما يزيد  FسلوA حيانًا علىA
 �A ألبناء
 �A لتالميذ

ء �U� ���� ستقاء
من صعوبة عملية 

لنمط �ال توجد "مكانية حقيقية  

ألF يؤمن بهذ �A لمعلم


لتغييرe أل� 
لسلطة �
لعالقة محد�� سلفًا.

�
�الختال� 

��ستبيا
�لر�,�
,�آل��ء

�

F�الحتر�
,�لسلطة 

�

�لمجاملة 
Fلذ� ,�

�ستبيا� �لر�,� ,�آل��ء فى �لمجتمعا� �لعربية 

Alaa Boutros © :5 شكل �قم

3-3 �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء في �لمجتمعا� �لعربية
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Fلذ�لمجاملة �, �

"لى  Aحيانًا  
لعربية  
لمجتمعا8  في   �

ألفـر بعض  يميل 
 lألشخا
 �A bلضيو
 �A لر�ساء

لمجاملة �خاصة مع 

ستقاء 
آل�
ء في  FسلوA يلقي بظله على 

ألكبر سنًا، �هذ

ء من نوعية "كل شيء �U حيانًاA Fلمد�

لد��
8 فيتلقى 

لشيء 
لوحيد 
لذ` لم يكن مثاليا � 
في 
لد��� كا� ممتا�ً

لصو�� 
لعكسية للمجاملة � ،"Kلخا�

لجو في  ��
هو حر
نا���  كانت   �"� �هي  
لشخصنة،  عن  
لناتج   Sلذ
 هي 
يرفض  مشا��  هنا�  كا�   
Lفإ  .���
� Aنها  "ال   Vلحد�


لمد�F ألسباF ليست لها عالقة بالد���، �بما بسبب سنه 

نتماء
ته، � eفكا�A بسبب �A يانته� �A الجتماعي
 eمركز �A
فإ� �Aيه سيتخذ صو�� حا�� �غير �
قعية يتم فيها "سقا\ 


لد���.� Fلمد�

لكثير من 
لسلبيا8 على 

�ختال� نقاN kيجابية �, سلبية غير حقيقية
 `Aلر
قد يلجأ 
لمشا�� ��� قصد عند مما�سة عملية "بد
ء 

لتقييم "لى 
ختال� سلبيا8 �"يجابيا8 غير حقيقية لكي  �A
 
L" �A ،لد���
يظهر -مثًال- Aنه كا� مشا�كا بكل حو
سه في 

ء �مالحظا8 فيقع �U 
الحظ �A معظم 
لمشا�كين قد طرحو
تحت ضغط 
لشعو� بأ� عليه هو Aيضا �A يقدS مالحظا8 


ء.�U�
�لمعالجة 
لصعوبا8 
لسابقة يجب مر
عا� 
لنقا\ 
لتالية:

� طرx نقا\ محد�� �معينة للتقييم مثل (
لمحتوP / �من 

لد��� / 
لطر� 
لمستخدمة... "لخ).

تالفي 
ألسئلة 
لتعميمية مثل: ما �Aيك في 
لد���؟  �

ستقاء   8
ــر
ء �"ج قو
عد  نفسه   Fلمد�
 ير
عي   �A  �


لر��� �
آل�
ء لكي يقدS صو�� نموLجية للمما�سة.
تد�يب 
لمشا�كين على 
لقو
عد 
لسليمة الستقاء 
لر���   �


آل�
ء �شرحها لهم.�

حد، فُينصح بمما�سة � Sكثر من يوA لد���

 كانت مد� L"  �

ستقاء 
لر��� �
آل�
ء بطريقة "
لبر� 
لخاطف" (
نظر 

لمشا�كو�   Fيتد� حتى  ���يـة  بصو��   (36  .l

لعملية Aثناء 
لد���، �كذلك لتفريغ 
لشحنا8  eعلى هذ
�تؤثر على  تتر
كم   �A قبل   Sبانتظا 
لنفسية  
لضغو\ �

جميع عناصر 
لد���.

فأحيانًا  
لسطو�،  بين  ما   Aيقر  �A  Fلمد�
 يحا�(   �A  �
سلبيا8  تكو�  قد  �هنا  فقط  
إليجابيا8  
لمشا��  يذكر 
 Vيتحد �A لتي لم يذكرها

لد��� بالنسبة له هي 
لنقا\ 
عنها، فيجب على 
لمد��A F يلقي Aسئلة مباشر� خاصة 
"بد
ء  
لمشا�كين  تذكر، �يطلب من  لم  
لتي  بالعناصر 


ئهم حولها.�U

3-4 قو�عد �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء

غالبًا ما تكو� مما�سة عملية 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء عملية 
غير سهلة �شائكة؛ فال Aحد يرغب في �A يغير 
آلخر�� 

لكثير من   �A كما  نفسه.  
لمرء عن  يحملها  
لتي  
لصو�� 
على  
حتياجاته � 
ئه �U  xفي طر يجد صعوبة   lألشخا

 eهذ تحكم  قو
عد  توجد   �A 
لمهم  من  فإنه  لذلك  
آلخرين. 


لمما�سة بين من يرسل �من يستقبل 
لر��� �
آل�
ء.

قو�عد �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء بالنسبة للمرِسل 
(�لمتد��)

... �A ء
ينبغي الستقاء 
لر��� �
آل�
� ال يعني تحليًال لشخصية 
آلخر.

على  �تأثيرها  محد��   V
ــد �Aح مو
قف  على  يركز   �

لمتحدV ��� توجيه 
تهاماA �A 8حكاS على 
آلخرين.

يتكلم  ال  فالمرِسل  كفر�،  
لمرسل  
نطباعا8  � يصف 
بالنيابة عن 
لمجموعة، �هو يستخدS لفظ Aنا �ليس لفظ 

نحن.
�ليس  
حتياجاته � 
لمرِسل  لمشاعر  توضيحًا  يكو�   �


لغر� منه معاقبة 
لمستقبل.
بل  Aيضا،  
إليجابيا8  �لكن  فقط  
لسلبيا8   xيطر � ال 
 FسلوA" لسلبيا8. �هنا�

لمرسل باإليجابيا8 ثم  Aيبد

لساند�يتش"، A` طرx نقطة "يجابية ثم نقطة سلبية ثم 

نقطة "يجابية.
يركز على 
لتصرb �ليس على شخصية 
لمستقِبل.  �


ألفكا� �
لتعبير عن 
ألحاسيس 
لشخصية  xعي طر
ير  �
"Aنت  قو(  من  فبدًال  
النطباعية)،  (Aنت   S

ستخد  ���
 
"هذ يقو(   �A 
لمرِسل  على  حسا�"،  غير  شخص 


حتياجاتي". �A `مشاعر Rِ

لتصرb لم ير
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ُيعنى بطرx معلوما8 �ليس 
لغر� منه تغيير شخصية   �

لمستقِبل.

 �A لمفيد في
يركز على تصرفا8 قابلة للتغيير، فما هو   �
ال  
لمستقِبل   bفالطر �فيع،  صوته   �A لشخص  نذكر 

يستطيع تغيير Lلك.
Lلك،  
لمستقبل  يطلب  عندما  
لمرِسل  قبل  من   xُيطر  �

حتى يكو� مستوP قبو( 
لر��� �
آل�
ء عاليًا.
ينسى   �A قبل   Vلحد
 من  ببعيد  ليس  �قت  بعد   Pُيجر  �
 ،Vلحد
  bظــر�� مالبسا8  
آلخــر��   �A 
لمستقبل 

�بذلك تتحقق فائدته.

لعلمي �
لثقافي للمستقِبل. Pلمستو
ير
عي   �


ضحًا.�� 
يكو� مختصرً  �

قو�عد �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء بالنسبة للمستقبل 
(�لمد��)


لمرسل حقيقة ��
قع،  eيكو� ما يذكر �A ليس بالضر���  �
�لكنه يعّبر عن �جهة نظرe. �ال يجب �A نصد� كل ما 

يقا( لنا.
منه  يطلب  يقاطعه �لكن  للمرِسل �ال  
لمستقِبل  يستمع   �

"يضاحا8.
�ليس  
إليجابي  للتطوير  جيد�  فرصة   eعتبا�
 ينبغي   �

 تعر� 
لمد�F لنقد ال L" ما في حالةA .هانة �تجريحًا"
يتعلق بمجا( 
لعمل �لكن يتعلق بشخصه �بأسلوF غير 

مناسب، فعلى 
لمد��A F يوقف Lلك مباشر�.

�

�لمرِسل
�لمستقِبل

1. �ستقاء �لر�,� 

3. تغيير ,تطوير

3. تغيير ,تطوير

    Eستما�2. 
    ,فحص

�
�

مر�حل �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء

Alaa Boutros © :6 شكل �قم
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لذ
تية: هل هي  eكي يرصد مشاعر Fهو فرصة للمد� �
مشاعر غضب SA �غبة في 
النتقاSA S شعو� بالخجل؟ 

لمشاعر يعلم 
لمستقبل 
لكثير عن نفسه  eمن خال( هذ�

�عن �� فعله 
لد
خلي.
تلقيه �Aيه  ينبغي على 
لمستقِبل �A يشكر 
لمرِسل بعد   �

�مالحظاته ألنه 
ستجاF �تفاعل مع 
لمستقِبل.
ال تشكل عملية 
ستقاء 
لر��� �
آل�
ء مبا�
� يجب �A تنتهي 
 �A لمستقِبل
بر
بح �A خاسر. �من ناحية ثانية، يجب على 

لر� عليه �A مهاجمته  �A للمرسل �
ال يبدA في تقديم 
ألعذ

.
فو�ً

�شكا$ عملية �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء

ء 
آلخرين. �U� ���� هنا� طر� كثير� �مختلفة الستقاء

ختيا� 
لطريقة 
لمناسبة يخضع لعو
مل عديد�، منها على  �"

لمشا�كين  �صفا8  �طبيعتها  
لد���   bهد 
لمثا(  سبيل 


لثقافة 
لسائد� �غير Lلك.�

ء 
آلخرين، �U� ���� ستقاء
�هنا� Aشكا( عديد� لعملية 

منها:

لشكل 
لشفهي من خال( Lكر 
إليجابيا8 �
لسلبيا8.  �


للوحا8  على  كالكتابة  
إليضاحية  
لوسائل   S
باستخد  �

لو�قية.


الستبيا�. 8

لشكل 
لكتابي A` من خال( 
ستما�  �

3-5 �لطر� �لمتبعة في �ستقاء �لر�,� 
       ,�آل��ء

بوساطة  
آلخرين  �مالحظا8  
ء �U�  ���� 
ستقاء  يمكننا 

لوقت  على  
ستخد
مها  يتوقف  
لتي � 
لطر�،  من  
لكثير 

لمتاx �عد� 
لمشا�كين، �سنقدS بعضها مع 
لتركيز على 


لدليل. 

ختيا� 
لطر� 
لتي تالئم Aهد
b هذ

�الستقاء �لشفهي: على �نفر��

لشخص (A) بتقديم �Aيه  Sيقو �A لطريقة في
 eتتلخص هذ
مفيد�  
لطريقة   eهذ�  .�

نفر على   (F) للشخص  شفهيًا 

لمد�F لفت  �
�A 
L" لتد�يبية خاصة
 8
�مهمة في 
لد��
باقي   SماA  Kللحر يعرضه   �A  ��� 
لمشا�كين  Aحد  نظر 

معين  يتناسب سلو�  Lلك: عندما ال  Aمثلة  
لمجموعة. من 

لد���. �يستطيع   �A 
لمجموعة  
لمشا�� مع مصالح  من 
 �A 
حد � فر�  مع  
لطريقة   eهذ يما��   �A Aيضا   Fلمد�


Aكثر.

(flashlight) لخاطف�لبر� �
قد تحدA Vثناء 
لد��
8 صعوبا�A 8 مضايقا8 يتوجب على 
 �A Fلمد�

 شعر L" �A ،لمشا�كين

لمد��A F يناقشها مع 
شئ  هنا�   �A  �A منسجمة  غير  للمجموعة  
لنفسية  
لحالة 
يمكن  
لمختلفة  
لحاال8   eهذ في  
لجو.  صفو  يعكر  عالق 


ستخد
S طريقة 
لبر� 
لخاطف.
عن  بالتعبير  
لمشا�كين   Sقيا في  
لطريقة   eهذ �تتلخص 
 �A جملة  خال(  من  
قتر
حاتهم   �A مشاعرهم   �A Aفكا�هم 
جملتين بشكل �
ضح �محد�، �يكو� على باقي 
لمجموعة 

لرفض (يمكن مناقشة  �A لمتكلم بالتأييد

لتعليق على  Sعد
على  
لتعليق).  من  
لمشا�كين  كل  
نتهاء  بعد  
لتعليقا8 
 eلسابقة لتدعيم �جهة نظر

لمتكلم �A ال يستعين بالتعليقا8 


� Lلك.�A 
L" لتعليق
 Sلحرية في عد
�للمشا�� 
"لى   Kتحتا قد  
لخاطف  
لبر�  طريقة   �A مالحظة  �يجب 

.

 كا� عد� 
لمشا�كين كبيرًL" قت طويل�

لطريقة من خال( Aسئلة �
ضحة  eبتنفيذ هذ Fلمد�
 Sيقو

�محد�� مثل:

 لم يعجبك؟Lما� Sليو

 Aعجبك Lما  �

ما هي 
قتر
حاتك لحل 
لموقف؟  �

 تقترx لتفا�` Lلك في 
لمستقبل؟Lما  �

�ستقاء �آل��ء �لشفهي ,�لكتابي
حزF �لحقائب (شفهي)

�هي طريقة شفوية الستقاء 
آل�
ء �تتم في نهاية 
لد��� من 
خال( "جابة 
لمشا�كين على 
لسؤ
لين 
لتاليين:


لد���؟ eسآخذ معي من هذ 
Lما  �
ما هي 
ألشياء 
لتي لم Aكن بحاجة "ليها Aثناء 
لد��� �لن   �

Aحزمها في حقيبتي؟

لصلة على   8
L \لنقا
 بكتابة   Sيقو  �A  Fلمد�
 �يستطيع 

لوحتين منفصلتين تخص كل منهما "جاباA 8حد 
لسؤ
لين.
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خطا� Nلى ... (�ستقاء كتابي لآل��ء من خال$ 
,سائل Nيضاحية)6

 
L" 
لد���، �خاصة  
لطريقة خال(   eهذ تنفيذ  
لممكن  من 
�تتلخص  
لد���.  نهاية  في   �A نسبيًا  طويلة  
لد���  كانت 
في �A يكتب كل مشا�� 
سمه على بطاقة لها لو� �حجم 
"لى  
لبطاقا8  قلب  يتم  ثم  
آلخر��،  يستخدمه  لما  مماثل 

لبطاقا8  Aسفل بحيث �A تصير 
ألسماء مغطا�، �توضع 
على شكل �
ئر� �يجلس 
لمشا�كو� من حولها ثم يسحب 


لمشا�كين  Aحد  
سم  فيجد  له  
لمقابلة  
لبطاقة  مشا��  كل 
فيكتب تعليق على 
لسؤ
لين 
لتاليين:

ما 
لذ` Aعجبني فيك Aثناء 
لد���؟  �
في  تطو�ها   �A تغيرها   �A يمكن  
لتي  
لنقا\  هي  ما   �

تصرفك؟
ثم يضع 
لمشا�كو� 
لبطاقا8 مقلوبة مر� AخرP �تتحر� 
سحب  عند  �بالتالي  
ليمين  "لى  خطو�  
لمشا�كين  
ئر� �
جديد  
سم  على  مشا��  كل  يحصل   PخرA مر�  
لبطاقا8 

ليك حتى �� 
�يقوS بالر� على 
لسؤ
لين مر� AخرP �هكذ

� �

�
�

�
�

�
�

تد�يب خطا� Nلى ...

Alaa Boutros © :7 شكل �قم
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في  
لسؤ
لين  
لمشا�كين على  بإجابة جميع  
لعملية  تكتمل 
جميع 
لبطاقا8.

�في 
لنهاية يتم كشف 
لبطاقا8 �يأخذ كل مشا�� 
لبطاقة 

لمكتوF عليها 
سمه �يستطيع قر
ءتها بصمت �A قر
ءتها 
للمشا�كين "� �غب بذلك. بعد Lلك يستطيع 
لمد�F كتابة 
 
L" ء

سمه على بطاقة Aيضا �يشتر� في عملية 
ستقاء 
آل�

 كانت 
لعملية L" ماA .لد���
كانت 
لعملية تجر` في نهاية 
 �

الشتر  Sعد  �A  �

الشتر فيمكنه  
لد���  خال(  تجر` 


الكتفاء بتوجيه 
لمشا�كين.�

�ستقاء �آل��ء باستخد�F ,سائل Nيضاحية

لوحة �لرماية

لمشا�كو� بالد��� بتو�يع  Sلطريقة بأ� يقو
 eتتلخص هذ
�ماية  لوحة  على  
لمختلفة  
لد���  لعناصر  تقييمية  نقا\ 

لعناصر. �تبدA نقطة 
لمركز بالرقم عشر�  eهذ �مقسمة بعد
ثم تقل تد�يجيًا نحو 
لخا�K حتى 
لرقم �
حد كما في 
لشكل 


لتالي:

Alaa Boutros © :8 شكل �قم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
8
7
6
5
4
3
2
1

�لوسائل �إليضاحية �لمد��

pلمحتو�لد,�4�من S

�لمجموعة�إلقامة

�لنو�حي �لتنظيمية Xلهد�تحقق  pمد

نموP` لطريقة لوحة �لرماية

1    2   3   4   5   6   7   8    9     10     9   8   7   6   5    4   3    2   1
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لمد�F بتو�يع  Sء �يقو
تم هنا تقسيم 
للوحة "لى ثمانية Aجز

لمشا��   Sيقو� مشا��،  كل  على  الصقة  نقا\  ثماني 

للوحة �بعد Lلك  
لتي بحو�ته على Aجز
ء  
لنقا\  بتو�يع 

لمثا(  �في  
لمشا�كين.  مع  
لتقييم  بتحليل   Fلمد�
  Sيقو

لنو
حي 
لتنظيمية  �A لشكل) يتضح

لسابق (
لموضح في 


لمجموعة. eلذ` تتمنا
 Pلمستو
لم تكن على 
لعملية  مرئية  تقدS صو��  Aنها  
لطريقة   eهذ  8
مميز من 

ستقاء 
لر��� �
آل�
ء. كما Aنه من 
لممكن تقسيم عناصر 
بحسب  �Lلك  Aقل   �A Aكثر   �A Aجـز
ء  ثمانية  "لى  
لـد��� 


لحاجة.

مقيا( �لحالة �لمعنوية7 
 Sبانتظا 
لمشا�كو�  يصف  بأ�  
لطريقة   eهذ �تتلخص 
 Sليو
 محتويا8  من  �موقفهم  
لنفسية  �حالتهم  مشاعرهم 

لتد�يبي من خال( �ضع نقا\ الصقة �A �سم عالمة بالقلم 

لتي قد تزيد  8
على لوحة خاصة بذلك، �Lلك خال( 
لد��


لطويلة نسبيًا، كما في 
لشكل 
لتالي: `A SياA عن عد�

لمشا�كو� عن مشاعرهم  بأ� يعبر  
لطريقة   eتسمح هذ�
�في 
لوقت نفسه تسمح للمجموعة بالكامل �A تتعرb على 

مشاعر 
آلخرين بسرعة عند مغا��� 
لقاعة.

شكل �قم 9 

+ �لحالة �لمعنوية 
�

�

حالة معنوية مرتفعة
محتوP  غير جيد

- �لحالة �لمعنوية 

 pلمحتو� +pلمحتو� - �

�

حالة معنوية منخفضة قليًال
محتوP  جيد

حالة معنوية مرتفعة
محتوP ممتا�


حالة معنوية منخفضة جدً

محتوP  ضعيف جدً

�

��

�

نموP` مقيا( �لحالة �لمعنوية

http://www.uni-duesseldorf.de/ttt/?kat=ab_schluss :لفكر� مقتبسة من
  7
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�لتر�بط  �

لمختلفة  
لـد���  بعناصر  عالقة  لها  
لمطر�حة  
ألسئلة 


ء عامة.�U سئلة عنA ليست�

�لشمولية  �
 Fلمد�
 
لـد���:  عناصر  كل  تشمل  
لمطر�حة  
ألسئلة 


لتجهيز
8 �تو�يع 
لوقت �
إلقامة ... "لخ.� Pلمحتو
�

sلوضو�  �
حيث  من  مركبة   �A لغويًا  معقد�  
ألسئلة  تكو�  Aال  يجب 
صحيحًا  فهمًا  فهمها  
لمشا��  يستطيع  لكي   Pلمحتو


�بالتالي تقديم "جابة سليمة عنها.
كذلك يجب تجنب 
لمصطلحا8 
لفنية 
لتي تحتاK "لى خلفية 

فنية �A تقنية معينة قد ال يملكها 
لمشا��.

� عدF �لتكر��
ال  حتى  منها  Aجز
ء   �
تكر  �A 
ألسئلة   �
تكر  Sعد يجب 

يشعر 
لمشا�� بالملل عند 
إلجابة.

�لمر,نة  �
 Kيه بدقة فهو يحتاA� يعبر عن �A لمشا��
لكي يستطيع 

"لى مر�نة في 
لر� كمثا(:
 

 ما هو مدp تحقيق �لد,�4 للهدX بالنسبة لك؟
� ممتاS                                � ضعيف

"جابتين متضا�تين  بين  
الختيا�  
لمشا��  يكو� على  هنا 
 `A� بالضر���  تمثال�  �ال  
لو
قعية � بالدقة  تتسما�  ال 


لمشا��.
لذ
 فمن 
ألفضل �A يختا� 
لمشا�� من بين "جابا8 متد�جة 

كالتالي مثًال:

� ممتاS          � جيد جدً�         � جيد      
� مقبو$         � ضعيف             � ضعيف جدً�

كما Aنها تتيح للمشا�كين فرصة للتفريغ 
لد��` للشحنا8 
بالتعبيرعن  لهم  �تسمح  
لد���  خال(  
لمتكونة  
لعاطفية 

ليومي للد���. �يمكن للمد�A Fيضا  Pلمحتو
 eيهم تجاA�
 "Pلمحتو
تغيير 
لمقيا� بحيث يقوS مثًال باستبد
( كلمة "

بـ "فائد� 
لمعلوما8 
لمطر�حة".
فرصة   Fللمد� بالنسبة  
لمعنوية  
لحالة  مقيا�  �يشكل 

لمز
جية  
لمشا�كين  حالة  على   �
باستمر  bللتعر
 8
�تحفيزهم �A تنشيطهم �A تغيير 
لبرنامج �A "�خا( �حد
جديد�. كذلك قد يستدعي منه تغيير �A تبديل في محتويا8 

لد��� �A طر� 
لتنفيذ �A تسلسل 
لوحد
8 لكي تتالءS مع 


لموقف.
في نهاية 
لد��� يتم تقييم 
لمقيا� بالكامل �تحديد 
لعو
مل 


لمؤثر� على مشاعر 
لمشا�كين �مناقشتها.

3-6 �الستقاء �لكتابي للر�,� ,�آل��ء:
�       �ستما��� �الستبيا


الستبيا� هو طريقة لجمع بيانا8 عن موضوR معين من 
خال( 
لر� على Aسئلة محد�� تم 
ختيا�ها بدقة في 
ستما�� 

لمشا�كين  `A� Rالستطال 
مكتوبة، �هي طريقة مهمة جدً

ء �مالحظا8 خطية، �عمومًا ال يجب �U لحصو( على
�

�A تخلو منها A` ���� تد�يبية لتعد� فو
ئدها مثل:
تسجيل 
لبيانا8 كتابيًا �
لحفا� عليها.  �


لبيانا8 في A` �قت. eلى هذ" Rلرجو
  �

لبيانا8 عند 
لحاجة (
لتقييم / 
لتطوير  eلى هذ" Rلرجو
  �


لتغيير / ... "لخ). /
يكتب  فمن   `Aلر
 "بد
ء  في  للمشا��  
لمتاحة  
لحرية   �
غير  �يظل  
سمه  يكتب  ال   �A 
لحرية  له  
إلجابا8 
تقديمه  نتيجة  من  يخشى  ال  فهو  �بذلك   ،bمعر�

آل�
ئه.
تقديم �Aيه شفويًا أل` سبب  
لمشا�� ال يجيد  
 كا� L"  �

كا�.

الستبيا� قبل نهاية 
لد��� بوقت يكفي  8
يتم تو�يع 
ستما�

للر� على 
ألسئلة 
لمكتوبة باالستما��.
 8

لد�� في  فائقة  بعناية   8

الستما� تلك   �
"عد �يجب 


لتد�يبية بحيث تتو
فر فيها 
لعناصر 
لتالية:
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�بالتالي يملك 
لمشا�� مساحة كافية للحركة �
لتعبير بدقة 
عن �Aيه.


لتقييما8 
للفظية مثل ممتا� �جيد  S

ستخد Sكما يمكن عد
جدً
 �مقبو( �ضعيف �
الستعاضة عنها بأ�قا�A S �مو� 

كالتالي:

  %60�             %80 �             %100 �
 %10�             %20 �               %40 �

�صياغة �ستما��� �الستبيا

�لصياغة �لمفتوحة (مفتوحة �إلجابة)
 Fسها"� بحرية  ير�   �A للمشا��  
لطريقة   eهذ تسمح 

�بالتفصيل على 
ألسئلة 
لمطر�حة، �لكن من عيوبها: 
قد تحتاK "لى �قت طويل للكتابة من قبل 
لمشا��.  �

تتطلب �A يكو� 
لمشا�� على ��جة معينة من 
لتعليم   �
حتى يستطيع �A يقدS "جابا8 �
قعية �مفهومة.


لفهم  "لى  للوصو(  
لمر
جعة  في  
لشديد�  للدقة   Kتحتا  �

لسليم لما كتبه 
لمشا��.

تحتاK لوقت طويل �مجهو� كبير لتحليلها �تفريغها.  �
� صعوبة عمل ��
سا8 "حصائية من خاللها.

�لصياغة �لمغلقة (محد�4 �إلجابة)

لتي تتضمن Aسئلة لها عد� "جابا8 �على  �هي 
لصياغة 

إلجابا8  ضمن  من  
حــد� � "جابة  يختا�   �A 
لمشا�� 

لمطر�حة. �بشكل عاS يكو� عد� 
الختيا�
8 من خمس 
"لى عشر 
ختيا�
8 على 
ألكثر حتى ال تتسبب في "�با� 


لطريقة: eيا هذ

لمشا��. �من مز
توفير 
لوقت على 
لمرِسل �للمستقِبل.  �
توفير 
لجهد على 
لمرِسل �للمستقِبل.  �


لوضوx �تقليل 
اللتبا� �سوء 
لفهم.  �

لنسب   K

ستخر� "حصائية  
سـا8 �� عمل  "مكانية   �


لمئوية منها.

�لصياغة �لمختلطة

8 "جابا8 L سئلةA لتي تشتمل على خليط من
هي 
لصياغة 


8 "جابا8 مغلقة.L سئلةA� مفتوحة

3-7 �لتعامل مع �لتقييم

كفرصة   Fللمد� بالنسبة  
لتقييم  Aهمية   eعـالA �ضحنا 
مهم   ��� Aيضا  �للتقييم  �تنمية شخصيته.  قد�
ته  لتطوير 

من 
لمنظو� 
لمؤسسي �هذ
 يخص 
لجهتين 
لتاليتين: 
.Fلمد�
� �ئيس 

تبعث  
لتي  
لمؤسسة � Fلمد�
 لديها  يعمل  
لتي  
لجهة   �

لمشا�كين للتد�يب.

�ئيس �لمد��
 8
على 
لمد��A F يو
في �ئيسه بانتظاS بتقا�ير عن 
لد��

لتد�يبية �تقييمها، �خاصة "� لم يكن مسا� 
لتد�يب يسير 
على نحو جيد، �"� يبّين له هذ
 من خال( 
لتقييم. �ينبغي 

لتي  Fألسبا
على 
لرئيس "
لرشيد" �A يسأ( 
لمد�F عن 
 �"� 
لتد�يب.  تخللت  
لتي  
لصعوبا8   �A 
لفشل  "لى   8�A
كا� 
لمد�F يرP مر� 
لصعوبا8 "لى 
آلخرين فقط، مثال 
فيتعين  
نعقا�ها،  �A مكا�  
لد���  
لمشا�كين �A �من  "لى 
على 
لرئيس "
لرشيد" �A يسأ( 
لمد�F عن 
لعو
مل 
لتي 
 �A لتي من شأنها
جعلت من 
لتد�يب ��يئًا (�A بالمقابل، 
تجعل منه تد�يبًا جيدً
 جدً
)، �ما هي 
ألشياء 
لتي كا� من 

 نظر "لى 
ألمو� بطريقة L" ألفضل عملها بصو�� مغاير�

 Fلمد�

لرئيس في �فع  bيتمثل هد �A مختلفة. ال بد من
بنفسه  ثقته  تعزيز  
تــه L 
لوقت  �في  نفسه  مر
جعة  "لى 
�تحفيزe من حيث Aنه قا�� على جعل 
ألمو� تسير بصو�� 
Aفضل في 
لمر� 
لقا�مة. �"� تلقى 
لمد�F باستمر
� تقييمًا 

ته L لوقت

تها �
لتي هي في L لضعف
��يئًا بسبب نقا\ 

لوقت �A نقص في 
لمعرفة  ��
قابلة للتحسين (مثل سوء "�

لمسؤ�لية  فإ�   (Rإلقنا
�  xلشر
 Aساليب  في  صعوبة   �A

لوقت �
لفرصة  Fلمد�
تقع على عاتق 
لرئيس في منح 


لتنشيطية. 8
للمشا�كة في 
لد��

تبعث  �لتي  ,�لمؤسسة  �لمد��  لديها  يعمل  �لتي  �لجهة 
�لمشا�كين للتد�يب

 Sلديها تقو Fلمد�

لوحد� 
لتي يعمل  �A لمؤسسة
"� كانت 
تد�يبية   8
��� إلجر
ء  
عتما� � تكليف  بموجب  بعملها 
 �

لتقييم كأ� S
تكميلية فإنه من 
لضر��` �A ال يتم 
ستخد
 �A لوحد�
 �A لد��� فقط، بل "نه حر` بالمؤسسة
في نهاية 
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تشا�� 
لمد�بين في �ضع خطة "ستر
تيجية �"جر
ء 
لتقييم 

إلستر
تيجية  
لخطة  "طا�  �في  
لخطة.   eهذ ضوء  في 

لفئا8  لمختلف  
لتد�يب   b
Aهد 
لر�ساء �
لعاملو�  يحد� 

 كانت L" لتي تمكنهم من معرفة ما
 8

لمستهدفة �
لمؤشر

ألهد
b قد تحققت SA ال. �من 
لجدير بالذكر Aنه ال فائد� 
 bلهد
مؤسسية للتقييم ��� تحديد Aهد
b سليمة ��
قعية. 

لمشا��  حالة  بين  نوعي  فر�  تحقيق  Uنفًا هو  Lكرنا  كما 
 lبوجه خا 
لتد�يب  مجا(  �في  �بعدها.  
لد���  قبل  ما 

قابلة   b
Aهد  `A 
قعية؛ �  b
Aهد تحديد  
لمهم  من  يكو� 

لتي  للمؤسسة  بد  
لتد�يب. �ال  للتحقيق من خال( �سائل 
 �A 8 تد�يبية
تقوS بإيفا� 
لعاملين لديها للمشا�كة في ���
 ��

ته. ما 
لذ` تبتغيه على سبيل 
لمثا( "�L تفكر بالمنهج

لعاملين لديها لد��
8 تد�يبية  Rخلية من "خضا

لد ��
��

لتي تربطها  b
في مسائل حقو� 
إلنسا�؟ �ما هي 
ألهد

بذلك؟

�مثلة عن �هد�X سليمة ,�خرp غير سليمة


لد
خلية في ���� عن حماية حقو� 
إلنسا�." ��
"مشا�كة كافة 
لعاملين في ��

لفر� 
لنوعي بين 
لحالة قبل 
لد��� �بعدها. `A ،لنتيجة
هذ
 ليس هدفًا ألنه ال يعطي معلوما8 عن 


لشرطة." Pالحتجا� لد
"تخفيض عد� 
لدعا�P بمما�سة 
لتعذيب في Aماكن 

لهدb ال يمكن تحقيقه من خال( 
للجوء "لى �سيلة 
لتد�يب  
هذ
 ليس هدفًا �
قعيًا لمؤسسة معنية بالتد�يب أل� هذ

فقط.
 8
Aما بالنسبة لمؤسسة تقوS بإيفا� 
لعاملين لديها - مثل مؤسسة 
لشرطة - بصو�� منهجية لغر� 
لمشا�كة في ���
 �

8 طابع مؤسسي مثل "صدL 8
تد�يبية تكميلية فقد يكو� هذ
 هدفا محتمًال، غير Aنه يجب �A يكو� مصحوبًا بإجر
ء
لو
ئح �
ضحة لسلوكيا8 
لخدمة. �مع Lلك، ال يعني هذ
 بأ� 
لهدb قد Aصبح سليمًا، حيث يمكن �A يكو� 
لهدb قد 
تحقق نتيجية لظر�A bخرP؛ فعلى سبيل 
لمثا( قد يعو� "
نخفا� عد� 
لدعا�P بمما�سة 
لتعذيب في Aماكن 
الحتجا�" 

"لى سطحية 
لتحقيقا8 من جانب 
ال�عاء 
لعا�A S تساهل 
لقضاء في قضايا سوء 
لمعاملة.
"تأهيل عناصر مؤسسة 
لشرطة في مسائل حماية حقو� 
إلنسا�."

هذ
 هدb سليم للتد�يب. �عليه فمن 
لمفر�� �A يتم 
لتحقق من Lلك من خال( 
ختبا� في نهاية 
لتد�يب، غير Aنه يمكن 

ختبا� Lلك بو
سطة 
ستما�� تقييم، �بطرA xسئلة مثل "كيف تقّيم قد�
تك في حماية حقو� 
إلنسا� بعد مشا�كتك في 


لد���!": eإلنسا� من خال( هذ

لتد�يب؟" �A "قّيم 
لمعرفة 
لتي 
كتسبتها في حماية حقو� 
.%0 ،%25 ،%50 ،%75 ،%100


لحاجة "لى مزيد من 
لتأهيل �هذ
 بصو�� سؤ
( مفتوx: "ما 
لذ`  lضافي بخصو" )
�من 
لمفيد Aيضا طرx سؤ
تحتاجو� Aيضا "لى تعلمه من قد�
8 في مجا( حماية حقو� 
إلنسا�؟"

يساعد تقييم هذين 
لسؤ
لين 
لمؤسسة على مطابقة ���
تها 
لتد�يبية مع 
لمجموعا8 
لمستهدفة 
لمختلفة �من ثم 
لتعلم 
مؤسسيًا Aيضا من خال( 
لتقييم.
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 �ستما�4 تقييم 1    

�سم �لد,�4:
�سم �لمد��:

�لتا�يخ:

كيفية تقييم 
لد���

-تصميم 
لد��� 5      - 4     - 3     - 2     - 1      0       1      2       3       4      5

مد� 
لد���

Sلال�
Aقصر من 
لال�SمناسبةAطو( من 

Aهم 
لجو
نب 
لتي عالجتها 
لد���:


لنقا\ 
لتالية تحتاK "لى �قت Aطو(:


لنقا\ 
لتالية يمكن 
ختصا�ها:

مالحظا8 عامة:
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 �ستما�4 تقييم 2    

�سم �لد,�4:
�سم �لمد��:

�لتا�يخ:

من فضلك ضع عالمة في 
لمربع 
لمناسب:


لمنشو� من 
لد��� bلهد
تحقيق 

Fلمد�

ء �A


ء 
لمجموعة�A


لد��� Pمحتو


لطر� 
لتد�يبية 
لمستخدمة في 
لد���


لوسائل 
لتعليمية

قاعا8 
لد�
سة

مالحظا8:
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 �ستما�4 تقييم 3   

�سم �لد,�4:
�سم �لمد��:

�لتا�يخ:

%100%80%60%40%20

ضعيفمقبو(جيدجيد جدً
ممتا�
مضمو� 
لد���

مدP تحقيق 
لد��� ألهد
فها
تناسق مد� 
لد��� ��Aقا8 
لعمل فيها


ء 
لكا�� 
لتد�يبي للد����A Pفعالية �مستو

فعالية 
لمشا�كة للمتد�بين في 
لد���
توفر مستلزما8 
لتد�يب

فعالية 
لوسائل 
لتد�يبية �
لوسائل 
لمستخدمة في 
لد���
"مكانية 
الستفا�� مما تنا�لته 
لد��� في عملي
مضمو� 
لبرنامج 
لترفيهي 
لذ` تخلل 
لد���


لخدما8 
إل�
�ية �
إلقامة Aثناء 
لد��� Pمستو

مو
ضيع Aغفلتها 
لد���؟

هل كانت مو
ضيع 
لد��� مكثفة �مضغوطة من حيث 
لوقت 
لمخصص لها؟
  نعم                         ال


لد��
8؟ eلمزيد من هذ
هل توصي بإقامة 
  نعم                         ال

مالحظا8:
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 �ستما�4 تقييم 4    

�سم �لد,�4:
�سم �لمد��:

�لتا�يخ:

%20 %40 %60 %80 %100

ضعيف مقبو( جيد 
جيد جدً ممتا�

هل كانت مو
ضيع 
لد��� مناسبة لمجا( عملك؟

هل Aضافت لك 
لد��� معلوما8 جديد�؟

هل كانت طر� 
لتد�يب مالئمة؟


لمد�بو� خلق 
ألجو
ء 
لمالئمة؟ Rستطا
هل 

هل كانت مد� 
لد��� كافية لتحقيق Aهد
فها؟

هل كا� تو�يع 
لوقت (
الستر
حا8 / 
لمحاضر
8) مالئمًا؟

هل كانت 
لقاعا8 
لد�
سية مالئمة للتد�يب؟

هل كانت مسلتزما8 
لتد�يب كافية (Aجهز� عر�، لوحا8 ��قية �غيرها)؟

يتبع
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%20 %40 %60 %80 %100

ضعيف مقبو( جيد 
جيد جدً ممتا�


لمطلوF؟ Pبالمستو (Sلطعا
هل كانت 
ألمو� 
إل�
�ية (
إلقامة، بر
مج 
لترفيه، �جبا8 


لمجموعة؟ �

لتو
صل بين Aفر Pمستو Pكيف تر

مالحظا8:

مقترحا8:
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4 تحليل �لعملية �لتد�يبية: تحديا� ,صعوبا� قيا�4 
   �لد,��� �لتد�يبية

X�ألهد� �لمحتويا�
فهم 
لد��� بعناصرها 
لمختلفة �
لصعوبا8 �
لتحديا8 
لتي 

.Fلمد�
تو
جه 
 eلتعامل مع هذ

ستيعاA Fفكا� �حلو( تفيد 
لمد�F في 


لتحديا8.


لتد�يبية. 8
عناصر 
لد��

لتحديا8 
لمرتبطة بكل عنصر.

.Fلمد�
Aساليب 
لتعامل مع 
لتحديا8 
لتي تو
جه 


لصعوبا8  "لى  
لبد
ية  من   Fلمد�
 ينظر   �A 
لمفيد  من 
�ليست  فرصة  Aنها  Aسا�  على  يو
جهها  
لتي  
لتحديا8 �
 - 
لصعوبا8 � للتحديا8  مو
جهتنا  خال(  فمن  مشكلة. 
Aنفسنا  تطوير  من  نتمكن   - عليها  نتغلب  ما  غالبًا  
لتي �
 eهذ خال(  �من  كمد�بين،  "مكانياتنا  �تطوير   lكأشخا

لمو
قف 
لصعبة نستطيع �A نكتشف مو
طن قوتنا �نعطى 

لمجا( ألفكا� �"بد
عا8 جديد� من خال( 
لبحث عن حلو( 

مناسبة.
�لمو
جهة 
لتحديا8 
لمختلفة يجب على 
لمد��A F يتحلى 

لمو
جهة،  
لكفاء�،  
ألمانة،  
لتالية:  
أل�بعة  بالصفا8 


لقيا��.
 
بالتحضير جيدً  Fلمد�
  Sقا  
L" تحدV صعوبا8  ما  قليًال 
 ،eعالA لمذكو��
 
 كا� يمتلك 
لصفا8 
أل�بعة L"� للد���

ألمثل   bبالتصر  Fلمد�
 معرفة  فإ�  حد�ثها  عند  �لكن 

ستمكنه من قيا�� 
لموقف بنجاx �كفاء�.

4-1 �شكا$ �لصعوبا� ,�لتحديا� 

تعليقا8  
لسليم من خال(  
إلطا�  
لمناقشة عن   Kخر� �

ستهجا� ألفكا� 
آلخرين. �A غير موضوعية

.

لعمل مع مجموعة كبير� جدَ  �
� محا�لة بعض 
لمشا�كين 
الستئثا� بالحديث �A محا�لة 

قيا�� 
لتد�يب في 
تجاU eخر.

 Rمدينة يمسها موضو �A فئة �A عضاء من طائفةA �جو� �

لحديث.


لمشا�كة في 
ألنشطة. Sلمشا�كين �عد
� سلبية 

لقاعة بسبب تأثرهم من  � خر�K بعض 
لمشا�كين من 


لذ` يتم مناقشته. Rلموضو

 �A لمشا�� بسبب تجربة شخصية له

لموضوR يمس   �

ألحد Aفر
� عائلته.
توقف سير 
لمناقشة من خال( Aسئلة �A نقد �A تعليقا8   �

.Rال عالقة لها بالموضو

لتد�يب   �A 
لطريقة   �A  Rلموضو
 من  
الستياء  "بد
ء   �


لمستخد�A S من 
لمد�F نفسه.
 �A 
لجانبي  
لحديث   �A 
لهمهمة  مثل  
لمقّنعة  
لمقا�مة   �

النشغا( بجريد� �A "لقاء Aسئلة  �A عمل ضجيج بالمقعد


لسخرية �
لتهكم. �A Rلموضو
 Kخا�

لمجموعة. �
� حد�V خالفا8 �مشا�
8 بين Aفر


لمنتظم على  �
� محا�لة تفا�` 
لتعلم من خال( 
العتر
.Rلموضو
 �A لفكر�


 �A 
آلخر   `Aلر
 تقبل   Sعد�  �

لحو في  
لمر�نة   Sعد �

حتر
مه.


لمشا�كين �
المتناR عن "بد
ء  Pلثقة بالنفس لد
نقص   �
.Fلشخصية للمد�

ئهم �U


لصو8 
لمرتفع في "يصا( 
لرA` مما قد يطغي على   �

آلخر. `Aلر
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يشهدها  
لتي  
لعنف  لغة  نتيجة  
لتعبير  حرية   S

نعد  �

لبلد.

�A يكو� 
لمشا�كو� مجبرين على حضو� 
لد���.   �
 �A لهم  
لمرسومة   �

أل�� عن   �

ألفر بعض   Kخر� �


لمحاكا�.� �

ء 
أل���A مبالغتهم في

4-2 �لصعوبا� ,عناصر �لد,�84  

معها  
لتعامل � 
لصعوبا8   Rنو على   bنتعر  �A نستطيع 
في  
لمشا�كة   b

ألطر تحديد  خال(  من  Aفضل  بصو�� 

لشكل  خال(  من  نوضحها   b
ــر 
ألط  eهـذ� 
لتد�يب، 


لتالي:

عناصر �لد,�4

Fلمد�

Fلمد�


لمعا��

bلظر�


لخا�جية


لمجموعة
لمشا�كو�Rلموضو


عناصر �لد,�4 �لتد�يبية

Alaa Boutros © :10 شكل �قم

(Bönsch/Zach, 2006) �
8  حسب بونش �تز
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�بذلك قد نو
جه صعوبا8:
� مع Aحد 
لمشا�كين.

مع 
لمجموعة.  �

لمجموعة. �
� من خال( �جو� نز
R بين بعض Aفر

 Rلموضو بعضهم   �A 
لمشا�كين  �فض  خال(  � من 

لد���.


لزميل. Fلمد�
مع   �

لخا�جية. bلظر�
� مع 

صعوبا� مع �حد �لمشا�كين
 �A في  Aية �غبة  عامة،  بصو��  
لمشا��،   Pلد يكو�  ال 
قد  نية، �لكن  �A سوء  
لعمل عن قصد  يعرقل   �A يضايق 

لتصرb. �من 
لصعب  
تكو� هنا� AسباF تقو�e "لى هذ
شيء،   `A تكو�  قد  
لتي   Fألسبا
  eهذ  Fلمد�
 يعلم   �A

كاآلتي مثًال:

�A يكو� 
لمشا�� ممتعضًا أل� مديرe في 
لعمل �Aسله   �
�غمًا عنه "لى 
لد���.

 8

لد��  Pحد" Aثناء  سيئة  لتجربة  
لمشا��  تعرُّ�   �

لسابقة.


لمشا�� يريد �A يختبر كفاء� 
لمد�F قبل �A يثق به.  �
مدير Aحد 
لمشا�كين في 
لعمل يشا�� في 
لد��� Aيضًا   �

�يريد هذ
 �A يثبت كفاءته Aمامه.

لمشا�� بحكم موقعه 
لقيا�` �A عمر�A e جنسه يريد   �


لد���. Kبه خا� Sلقيا

عتا� على  
�A يلعب ���ً
�  يو
جه بعض 
لرجا( صعوبة في تقبل فكر� �A تكو� 
 8
ــد�� 
ل في  Aحيانًا  Lلك  �يظهر  سيد�،  بيد  
لقيا�� 
في  
لشرطة  برجا(  
لخاصة  �خصوصًا  
لتد�يبية 
كا�   
L"� 
لد���.  عن  
لمسؤ�لة  للمد�بة  �فض  شكل 
هنا� مد�F �مد�بة مسؤ�ال� عن 
لد��� سنجد قبوًال 
.(�Aلمر

لرجل) ��فضًا �A تجاهًال للمد�بة () Fللمد�

من  
لـد���  Aعضاء  كا�   
Lفإ 
لعكس   Vيحد قد  كذلك   �
�فضًا   Fلمد�
 يو
جه  فقد  �جل   Fلمد�
�  8

لسيد

بسبب جنسه.

بد
ية  من   Fلمد�
 على  يجب  
لمو
قف   eهذ �لمو
جهة 

لد���:

�A يقوS باالتفا� مع 
لمشا�كين على 
لقو
عد �
اللتزما8   �

لتي يجب �A تسير عليها 
لد���.


لقو
عد يجب عليه �A يوضح Lلك في   eعند خر� هذ �

لخر�. 

لحا( ��A ال يتغاضى عن هذ


لتصرb سو
ء من خال( تعليقا8  
� محا�لة فهم AسباF هذ

لمنفر� مع 
لمشا�� Aثناء  �

لمشا�� �A من خال( 
لحو

لذ` يجب �A يتقيد  bلتصر
فتر� 
الستر
حة �توضيح 

به 
لمشا��.
 �A �لكن  
لصعب،  
لمشا��  
سترضاء  يحا�(  ال   �A  �
كمشا��،  �حقوقه   e�حد� هي  ما   S
باحتر له  يوضح 
"لى   e�تقو قد  
لصعب  
لمشا��  
سترضاء  فمحا�لة 

لمجموعة  على  يؤثر  مما  تصرفاته  في  
لتما�` 

بالكامل.

لمشا�� على Aنه  bال يتعامل مع تصر �A يجب عليه �

لهد�ء  Fلمد�
هجوS موجه ضدe شخصيًا حتى ال يفقد 

مما قد يؤثر على كفاءته �على ثقة 
لمجموعة به.

صعوبا� مع �لمجموعة
مع   Fلمد�
 يو
جهها  قد  
لتي  
لتحديا8  من  نوعا�  هنا� 


لمجموعة �هي:

�أل,$: �� تكو� �لمجموعة سلبية �لمشا�كة ,غير متفاعلة 
مع �لد,�4


لد��� على  
لمجموعة ال تشا�� في   �A لسبب
 قد يكو� 
Aسا� �غبتها، �لكنها �Aغمت على 
لمشا�كة في 
لد���. 


لمناسب هو كما يلي: bلتصر

لحالة يكو�  eفي هذ
Aيضا  �لكن  
لمجموعة،  مع  �مناقشته  
لموقف   xطر �

"بد
ء 
لتفهم لموقف 
لمجموعة.
من  
لمشا�كين   eنتبا
 �لفت  للمو
ضيع  
لسلس   xلطر
  �

خال( 
لتنويع في 
لطر� �
لوسائل.
 Pلمستو
 على  مكسب  
لــد���   �A 
لمجموعة  "شعا�   �


لشخصي �خبر� قد يحتاجو� "ليها في 
لحيا�.

لنشا\ Aثناء 
لد���.� xلمر
� خلق جو من 
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���ء  عن  ��ضية  غير  �لمجموعة   �تكو  �� ,�لثاني: 
�لمد��


لمشا�� 
لصعب،  `A )أل�
قد يرجع 
لسبب "لى 
لعنصر 
بالحد��   Sيلتز ال  صعب  مشا��  ــد���  
ل في  ظهر   
Lفإ

لسيطر� على  Fلمد�

لقو
عد 
لمتفق عليها �لم يستطيع �

لمشا��، فقد يقو� هذ
 "لى �A تفقد 
لمجموعة  
سلو� هذ

لمشا�� بقيا�� 
لمجموعة  

لثقة بالمد��A ،F قد يأخذ هذ
 Fلمد�
  �
فقد 
لمد�F، مما يعني  بدًال من  �A جزءً
 منها 

لخيو\ 
لقيا�� �
لتحكم.
�قد يكو� هنا� AسباA FخرP مثل:

�A يكو� 
لمد�F حديث 
لعهد بالتد�يب.  �

لكبير�. 8

لخبر FصحاA لمجموعة من
�A تكو�   �


لمجموعة تعتقد Aنها Aعلى تأهيًال من 
لمد�L� Fلك  �A  �

لمؤهال8. �A لسن
بسبب عامل 

�هنا على 
لمد��A F يوضح منذ 
لبد
ية ما هي "مكانياته 
سو
ء  تبا�لية  خبر�  هي  
لد���   �A يوضح   �A� �خبر
ته، 

لمشا�كين، � Fلمد�
 بين   �A Aنفسهم  
لمشا�كين  بين  فيما 

�لكن ��� �A يتنا�( عن مسؤ�لية 
لقيا��.

لمشا�كين  �ضاء   Sلعد يؤ�`  قد  مهم  Uخر  سبب  �ثمة 

لد��� �محتوياتها غير متو
فقة مع  b
�هو �A تكو� Aهد
�قد  
لمشا�كين.  قبل  من  
لمتوقعة  
لمحتويا8 �  b

ألهد
 b
Aهد 
لبد
ية  لم يوضح من   Fلمد�
  �A يكو� سبب Lلك 
�محتويا8 �خط سير 
لد���، A �Aنه قاS بتوضيحها �لكنه 

لمشا�كين عن Aهد
فهم �توقعاتهم من 
لد���  )
لم يقم بسؤ

لد��� �توقعاتها، A �Aنه قاS بجمع  b
�مدP تو
فقها مع Aهد
 eبعض هذ �A لتوقعا8 بالفعل �لكنه لم يوضح
� b

ألهد
في  تطبيقها   �A معالجتها  يمكن  ال  
لتوقعا8   �A  b

ألهد
 b

لد���. لذلك، يجب على 
لمد�F منذ 
لبد
ية طرA xهد

لمشا�كين  b

لد��� �محتوياتها �
لوقوb تمامًا على Aهد
بالد���  معالجتها  ستتم  
لتي  
لنقا\  �توضيح  �توقعاتهم 
 Sعد  FسباA توضيح  مع  معالجتها  تصعب  
لتي  
لنقا\ �


لمعالجة.

,جو� نز�E بين �حد �لمشا�كين ,�لمجموعة

 شعر8 L"� .لد���
قد يظهر نز
R بين مشا�� �Uخر Aثناء 

لمجموعة مثًال �A هنا� مشا�� لم يستطع 
لمد�F �ضع 
حد�� لتد
خالته �تعليقاته تأخذ 
لمجموعة - A �Aحد Aفر
�ها 
تتمكن  لم   
L"� 
لمشا��.   
هذ تقويم  مهمة  عاتقها  على   -
 ،Fلمد�
 على  بالمسؤ�لية  تلقي  فهي  Lلك  من  
لمجموعة 
�بذلك نعو� "لى 
لعنصر 
أل�( �هو 
لمشا�� 
لصعب 
لذ` 
يحا�( �A يسلط 
لضوء باستمر
� على نفسه ��A يكو� هو 
 bلتصر
 FسلوA قائدها، �قد تمت مناقشة �A لد���
محو� 

لمشا�كين"  Aحد  مع  "صعوبا8  قسم  في  
لحالة   eهذ في 

.eعالA
قد يحصل خالb بين Aحد 
لمشا�كين �
لمجموعة �A بين 

لخالA bثناء  
مشا�� �Uخر قبل بد
ية 
لد��� �يتبلو� هذ

لخالb قد يقو� "لى 
نشقا�  

لد���9، �
لصعوبة هنا �A هذ

في 
لمجموعة.
لذلك فعلى 
لمد�F منذ 
لبد
ية:

�A ال يتغاضى عن A` تجا��.  �

لخالb �لكن في "طا�  xتكو� هنا� شفافية في طر �A  �

.�

حتر
S متبا�( بين جميع 
ألفر

آلخر �"بد
ء  Fلطرفين على حسا

النحيا� ألحد  Sعد �


لتفهم للطرفين.
� �ضع قو
عد لتفا�` حد�V خالفاA 8ثناء 
لد���. 

صعوبا� بسبب موضوE �لد,�4
تتركز 
لصعوبة هنا على سببين:


لد��� كله �A جزء منه  Rيكو� موضو �A :$,أل�لسبب �
يتبع   �A هنا   Fلمد�
 �على  
لمجموعة،   Sهتما
 يثير  ال 

تها 
لتي يتبعها مع 
لمجموعة سلبية 
لمشا�كة L 8

لخطو

كما تم 
لتوضيح سابقًا.
 Rلموضو

الهتماS يطا( فقط جزءً
 معينًا من  Sكا� عد 
L" ماA
في  قبل  من  
لتد�يب   
هذ  
تلقو قد  
لمشا�كين  معظم  أل� 
���� AخرP، فعلى 
لمد�F هنا �A يكو� مرنًا ��A يستبد( 

لبديلة 
لتي  �

لجزء 
لمعني بأجز
ء �تما�ين من بين 
لمو

يكو� قد Aعدها قبل 
لد���.


لحو
� �حل 
لنز
عا8 لمحا�لة  ��
9 عندما يكو� 
لخالb عميقًا �ينذ� بالتصاعد يستطيع 
لمد��A F يطلب �ساطة شخص متخصص في "�

 .b
"يجا� حل مقبو( لجميع 
ألطر
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لد��� يمس 
لمشا�كين  Rيكو� موضو �A :لثاني�لسبب �
:�A Fلمد�

لحالة ينبغي على  eشخصيًا �في هذ


لموضوR، ففي ���
8 حقو�  xفي طر Kلتد�
ير
عي   �
 xبطر Fلمد�
 Aيبد �A لمستحسن مثًال

إلنسا� ليس من 

لتعذيب من 
لبد
ية، ألنه قد يمس مشا�كًا ما  Rموضو

لمشا�� يحتاK �قتا لبناء 
لثقة بينه  
بصفة شخصية �هذ

.Rلموضو
 
�بين 
لمجموعة �
لمد�F قبل تنا�( هذ
بدء  قبل  
لمشا�كين   bعن ظر� مسبقة  يكّو� صو��   �


لد���.
� ال يرغم Aحد 
لمشا�كين على 
لمشا�كة في Aحد 
لتد�يبا8 


 لم يرغب 
لمشا�� في Lلك.L" 8لمناقشا
 �A
مثل  
لشائكة  
لمو
ضيع  مع  �حساسية  بحذ�  يتعامل   �

.S

إلعد� Fالغتصا

لتعذيب �
ينذ�  
لموقف   �A شعر   
L" بديًال  تد�يبًا   Sيستخد  �

باالنفجا�.
يعطي �
حة قصير� للمشا�كين.  �

يمس  تجريح   �A 
لتعليقا8  في  تجا��  بأ`  يسمح  � ال 
مشاعر Aحد 
لمشا�كين.

صعوبا� مع �لمد�� �لزميل

لد��
8 بصو�� عامة من خال( مد�بين  ��
"� من شأ� "�

لمشا�كين �تقو� "لى ���� ناجحة  8

ثنين �A تزيد من خبر
 �

 كا� عد� 
لمشا�كين كبير
. فالمد�با� يساندL" خاصة�
"لى  "ضافة  Aيضًا،  
لمشا�كين   �
�يساند 
لبعض  بعضهما 
توفير فرصة Aكبر لالهتماS بالمشا�كين �
حتياجاتهم. كذلك 
مد�بين  توفر  حالة  في   8

لخبر� 
لمعلوما8  قاعد�  فإ� 


حد.� Fمد� �كبر منها في حالة �جوA ثنين هي

 bختال
مع Lلك، فقد يقع خالb بين 
لمد�بين سو
ء بسبب 

ختالفهما على خطة  �A جها8 نظرهما حو( نقطة معينة�
Aحدهما   S

لتز  Sعد  �A 
لتنافس،  بسبب   �A ــد���  
ل سير 


لمو
ضيع 
لمحد�� في 
لبرنامج. �A عيد
بالمو
لذلك فإ� 
لخطو� 
أل�لى لتفا�` معظم 
لصعوبا8 
لمحتمل 

لمشتر�  
لتخطيط � 
لتحضير  هي  
لمد�بين  بين  �قوعها 
تساعد  قد  �هنا  ــد���،  
ل قبل   Sلمها
� 
لو
جبا8  �تحديد 


لصعوبا8: eلتالية على تالفي هذ

ألسئلة 
في  
لمستخدمة  
لطر� � 
لبرنامج � 
لمحتويا8  هي  ما   �


لد���؟

ما هي 
ألجز
ء �
لتما�ين 
لتي يقو�ها كل مد�F؟  �

لمسؤ�ليا8؟� Sلمها
� هل هنا� تو
�� في تو�يع 

 / 
لحديث   ��
�" فن  قو� كل مد�F (مثًال  نقا\  ما هي   �

لمرئية  
لوسائل   �
"عد  / 
لرسم  على  
لجيد�  
لقد��   �A

لنقا\ مجاًال للظهو� من خال(  eلخ) �هل تجد هذ" .../

تو�يع 
لمهاS؟
� هل توجد "شا�
�A 8 حركا8 متفق عليها بين 
لمد�بين 

نتهى  
L" لساعة

لمعلوما8 (
لنظر "لى � `Aلر
لتبا�( 

لوقت 
لمحد� للوحد� / حمل 
لقلم في 
ليد كإشا�� "لى 


لمد�F يريد �A يتحدV / ... "لخ)؟ �A

 كا� هنا� 
ختالb في 
لرA`؟L" bكيف سنتصر �

� هل هنا� تصرفا8 معينة يقوS بها Aحد 
لمد�بين �يجدها 

الستئثا�   �A 
لمقاطعة   / 
لتطويل ) مناسبة  غير  
آلخر 

بالحديث / ... "لخ)؟
ما هي 
لطر� 
لتي يستطيع بها 
لمد�با� �عم بعضهما   �


لبعض Aثناء 
لد���؟
"� توضيح 
لنقا\ 
لسابقة سيساعد على تالفي 
لصعوبا8، 
Aثناء  مناقشتها  فيجب  خالفا8  Lلك  �غم  حدثت   
L" �لكن 

الستر
حا�A 8 بعد 
نتهاء 
ليوS بشكل منفر� �ليس بحضو� 

(92 .l "لبصلة
 �A�" FسلوA نظر

لمشا�كين (
 bلوصو( "لى حل، فيمكن لطر

 لم يستطع 
لمد�با� L"�
ثالث محايد يتمتع بالخبر� �A يدير 
لحو
� ��A يطرx حلوًال 

جديد� �يساعد على حل 
لخالفا8.

صعوبا� ناشئة عن �لظر,X �لخا�جية

لخا�جية �تأثيرها  bلظر�
ال يستطيع 
لمد��A F يتجاهل 
 ���� ��
على سير 
لد���. فلو كا� هنا� مد�F يقوS بإ�
غز�   Vحد 
لسابق   Sليو
 �في  
إلنسا�  حقو�  مجا(  في 

ألمر   
هذ يشغل   �A 
لطبيعي  فمن  
لمجا���   �

لبلد ألحد 
 �A  Fلمد�
 على  يجب  هنا  عليهم.  �يؤثر  
لمشا�كين  كل 


لد��� باآلتي: Aيبد

لمشا�كين عن حالتهم �عن �جهة نظرهم فيما  )
� سؤ

ألفكا�   eهذ  xلطر مجا(  هنا�  يكو�  بحيث   Vحد

لمشاعر �
لتعبير عنها �"عطائها حيزً
 كافيًا للمناقشة �
 bلمناقشة "لى خال

لحرl بأ� ال تتحو(  Fمع �جو

يقو� النشقا� 
لمجموعة.
"ظها� 
لتفهم لمشاعر 
لمشا�كين �مو
قفهم.  �
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تبديل 
لمو
قع �تشجيع 
لمشا�كين لتقديم 
قتر
حاتهم عن   �
خط سير 
لد���.

4-3 �لفئا� �لمستهدفة ,خصوصياتها

يشكل منتسبو 
لشرطة �
لعاملو� في 
لسجو� 
لمخصصة 
للبالغين فئة مستهدفة خاصة بسبب طبيعة عملها ����ها 

لمهم في حماية حقو� 
إلنسا�. على 
لمد��A F يأخذ في 

لحسبا� نقا\ عديد�، منها: طبيعة 
لفئة 
لموجه لها 
لتد�يب 
�مهامها �طبيعة 
لقو
نين 
لتي تحكم �
جباتها �مسؤ�لياتها 

لــد���  �محتويا8  
لتد�يبية  فاالحتياجا8  �حقوقها، 

لمستهدفة  
لفئة  حسب  تتغير   bسو 
لمختا��  
لتد�يبا8 �

لعو
مل  بعض  يلي  فيما  
خترنا  �قد  
لخاصة.  �ظر�فها 

لمختلفة، �من ضمنها طبيعة 
لعمل �بيئته، �
الحتياجا8 
 Lنفا" مجا(  في  
لعاملة  
لفئا8  ببعض  
لخاصة  
لتد�يبية 


لقو
نين. 

مؤسسة �لشرطة
طبيعة �لعمل

�محا�بة  
لقو
نين   Lنفا" خال(  من   Sلنظا
� 
ألمن  حفظ 

لجريمة بجميع Aشكالها. (لمزيد من 
لتفاصيل عن مؤسسة 

 .(125 .l نظر

لشرطة 

بيئة �لعمل

لجها8 � lألشخا

لمجتمع بجميع تفرعاته �
لتي تشمل 
�لجا�  
لشرطة  مؤسسة  
خل � من  تنبثق  
لتي  
لرقابية 
�مؤسسا8  كالبرلما�  
لمؤسسة   eهذ  Kخا� من  
لمر
قبة 


لقضاء �غيرها.� Sإلعال

لمجتمع 
لمدني �

�الحتياجا� �لتد�يبية
مبا�a عامة في مجا( حقو� 
إلنسا� على 
لمستويين   �


لد�لي �
لوطني.

لقو
نين 
لمنظمة لعمل 
لشرطة.  �


لصالحيا8   eهذ �حد��  
لشرطة  منتسبي  � صالحيا8 
�ما يمكن �A ينتج عن تجا��ها من 
نتهاكا8.

على  
لرقابة  تما��  
لتي  
لرقابية  بالجها8  
لتعريف   �
عمل 
لشرطة �صالحياتها.


لتعريف بخطر 
النتهاكاA� 8ثرها 
لسلبي على 
لمجتمع   �
في  
لمهني  
أل�
ء  �على  
لشخصي   Pلمستو
 �على 


لشرطة.
تحقيق  مجا(  في  
لقضائي  
لجها�  ــد��  ب 
لتوعية   �


لعد
لة.

�هد�X �لتد�يب
من  
لمختلفة  
لمستويا8  على  
لشرطة  منتسبي  تمكين   �
على   Sتقو 
لمهنية  من  عاٍ(  قد�  على  بطريقة  
أل�
ء 


حتر
S حقو� 
إلنسا� �
لقو
نين 
لوطنية.
تمكين منتسبي 
لشرطة من تطوير مؤسسة 
لشرطة "لى   �

شرطة مجتمعية.

Sالحتجا�كز �مر, ��لعاملو� في �لسجو
طبيعة �لعمل

 �A 
لسجناء  على   b

إلشـــر� 
لمر
قبة  بعمليا8   Sلقيا

�متابعة  
آلخرين،  �من  Aنفسهم  من  �حمايتهم  
لموقوفين 
في  
لعاملو�  للسجناء. �يوفر  
لقانونية � 
لما�ية   Rأل�ضا


لشر�\  لتحقيق  
لضر��ية  
لمستلزما8  كافة  
لسجو� 

الحتجا�، �من ضمن مسؤ�لياتهم  
خل مر
كز � 
لصحية 
يخص  فيما  
الجتماعيين  
لباحثين  Aعما(  متابعة  كذلك 
بد��  ينهضو�  كما  للنزالء،  
لنفسي � 
الجتماعي  
لوضع 


لبر
مج 
لخاصة بتأهيل 
لنزالء. �
مهم في "عد

بيئة �لعمل
يتم 
لعمل في مر
كز 
الحتجا� عا�� في جو متوتر "نسانيًا 

�يتضمن 
لتعامل مع:

لمحر�مين من 
لحرية. lألشخا
  �


لعائلية. 8
� عائال8 
لمحتجزين Aثناء 
لزيا�
�من  
إلصالحية  
لمؤسسة  
خل � من  
لرقابية  
لجها8   �
 Sلعا
خا�جها (كو�
�� حقو� 
إلنسا� �جها� 
ال�عاء 

�مؤسسا8 
لمجتمع 
لمدني �
إلعالS �غيرها).

لجها� 
لقضائي.  �
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�الحتياجا� �لتد�يبية 
مبا�a عامة في مجا( حقو� 
إلنسا� على 
لمستويين   �


لد�لي �
لوطني.
مضامينه  �معرفة  
لعر
قي  
لسجو�   ��
�" قانو�   �


اللتز
ما8 
لملقا� على عاتقهم كحر
� "صالحيين.�

لتعريف بآليا8 
لمر
قبة �
لجها8 
لقائمة عليها.  �

 �

لتعريف بالحقو� �
لو
جبا8 
لمفر�ضة على 
لحر  �

إلصالحيين بموجب قانو� مصلحة 
لسجو� �قم 151 

لسنة 1969 �تعديالته.

لعد
لة  تحقيق  في   e���� 
لقضائي  بالجها�  
لتعريف   �


الجتماعية.

�هد�X �لتد�يب
في  
إلنسا�  حقو�   a�بمبا 
لوعي  �نشر  
لتثقيف   �

لسجو� لتعزيز حماية حقو�  ��
�Aسا\ 
لعاملين في "�

لعالقة �Lلك  8
L نين

لمحتجزين 
لمقر�� بموجب 
لقو

من Aجل 
لحد من حاال8 
النتها�.

لسجو�. 8
�

لشفافية في عمل "� Aمبد �
"قر  �

Sالحتجا�كز �مر, �مر�قبو �لسجو
طبيعة �لعمل

على   b
باإلشر 
الحتجا�  �مر
كز  
لسجو�  مر
قبو   Sيقو

لقو
نين   Lنفا" على  
لقائمة  
لحكومية  
لمؤسسا8  عمل 

لسائد� فيها. كما Aنهم يلعبو� ���
 مهما  bلظر�
��صد 

في 
لتوعية �
لتثقيف في مجا( حقو� 
إلنسا�.

بيئة �لعمل
يؤ�` مر
قبو مر
كز 
الحتجا� عملهم عا�� في جو عد�
ني 

�يتضمن 
لتعامل مع:
منتسبي 
لشرطة.  �


إلصالحيين. �

لحر  �

لصحية.  ��

لباحثين 
الجتماعيين �
لكو  �


لخدما8  بتقديم   Sتقو 
لتي   Pألخر
 
لحكومية  
لجها8   �

لمختلفة. Pألخر


�سائل  �منها   b

إلشـر� 
لرقابة  مجا(  في  
لشركاء   �

إلعالS �منظما8 
لمجتمع 
لمدني. 


لقضاء ����e في تحقيق 
لعد
لة.  �

�الحتياجا� �لتد�يبية 
�تقنيا8  �Uليا8  
لد�لية � 
لوطنية  بالقو
نين  
لتعريف   �


لمر
قبة مثل 
لرصد �
لتوثيق.

لتقا�ير   �
"عد �كيفية  
لمر
قب  
لتز
ما8 � � صالحيا8 

�عناصر 
لتقا�ير.

لمستهدفة  
لفئا8  لعمل  
لمنظمة  
لقانونية  
ألطــر   �

.b

لشركاء في مجا( عمل 
لرقابة �
إلشر�

�هد�X �لتد�يب
للقو
نين  
لصحيح   S

الستخد من  
لمر
قبين  تمكين   �

ئهم لوظائفهم �
لدفاR عن حقو� �A لد�لية في

لوطنية �


إلنسا�.

لخصوصيا8 
لفئا8 
لمستهدفة  eتمّيز هذ �A لبديهي
�من 
ما  لها  
لمتد�بين  من  مجموعة  كل   �A غير   ،Sعا بشكل 

لرتبة � 
لوظيفي  
لمركز � كالسن   l
خو من  يميزها 

لتعليمي. �على سبيل 
لمثا(، ال بد ��A يختلف  Pلمستو
�
ما يمكن تقديمه ألكا�يمي يحمل �تبة عالية �A شخص يشغل 
 Pلمحتو
منصبًا "�
�يًا �فيعًا من حيث 
لتصميم �
لتقديم �
 eلك أل� من يشغل هذL� ،eلطريقة عما يمكن تقديمه لغير
�

فيًا من 
لمعلوما8 � 

لمناصب يكو� لديه على 
ألغلب قد�ً
 eلهذ كانت   �"� 
لمنصب،   
هذ مثل  لشغل  مؤهال  جعلته 

لتد�يبا8  �A لطر�

ختيا�  Rيرتبط موضو� .L

لقاعد� شو

لمناسبة 
�تباطًا �ثيقًا مع كل 
لعو
مل سالفة 
لذكر، فعامل 

لد
ئر� " طريقة  
ختيا�  
لصعب  من  سيجعل  مثًال،  
لسن، 

لكر
سي 
لموسيقية" (
نظر " �A (179 .l نظر

لمغلقة" (
l. 202) لفئة من 
لمتد�بين تزيد Aعما�هم عن 40 سنة، 

ختيا�  
لعمرية  
لفئة   eلهذ 
لمناسب  من  يكو�  �بالمقابل، 
 .(199  .l 
نظر ) 
لعشر�"  
الحتياجا8  "قائمة  طريقة 

لعلمي   Pلمستو
� 
لوظيفي  للمركز  بالنسبة  
لحا(  كذلك 

�طبيعة 
لشخصية.
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4-4 نظر4 سريعة على ���ء �لمد�� �لناجح

حقو�   Fمــد� Aنه  
ئما � ير
عي   �A  Fلمد�
 على  يجب 

 للقانو� يقوS بعمل Aكا�يمي �A ناشطًا ًLستاA إلنسا� �ليس


أل�
ء  حيث  �من  معينة.  طائفة   �A  Fلحز تابعًا  سياسيًا 

لتركيز 
لد
ئم على  Fلمد�

لمهني للتد�يب يتوجب على 

ما يلي: 
.�

لجيد �

لتحضير �
إلعد  �


لبرنامج �
التفا� على Aهمية 
اللتز
S بالمو
عيد  xشر �

لخطط 
لموضوعة.�


لتنويع 
لمستمر في طر� تنفيذ 
لد���.  �
يمكن  بديلة  تما�ين   �
�"عد 
لد���   ��
�" في  
لمر�نة   �

.bلظر�

قتضت  
L" تنفيذها
لشريحة  مالءمته   Pمـد� 
لتد�يب  
ختيا�  في  
لدقة   �


لمتد�بين.

لمناقشة  
خل � تثا�  
لتي  
لطر�حا8  جميع   S

حتر  �

�تقّبلها برحابة صد�.
�توثيق  
لمرئية  
لوسائل   S

ستخد على   lلحر
  �


لمعلوما8 خال( 
لتد�يب.


الهتماS بكل 
لمشا�كين �
لتعامل بحرl مع Aحاسيسهم   �
Aثناء 
لمناقشة �
لتما�ين.

بسبب  
لمشا�كين  على  �جو� ضغو\   Sعد من  
لتأكد   �
�جو�هم في 
لد���.


الهتماS باالستر
حا8 كجزء مهم من Aجز
ء 
لد���.  �

لمشا�كة �توفير � `Aلر
تشجيع 
لمشا�كين على "بد
ء   �


لوقت �
لجو 
لذ` يبعث على 
الطمئنا�.

لنشا\.� xلمر
نشر جو من   �

 `Aبر 
لمشا�كين إلقناعهم  
لضغط على  � عدS مما�سة 

الشتر
� في تد�يب قد  �A بد�� معين Sلقيا
 �A معين

يسبب للمشا�� Uالمًا نفسية.

لتركيز على 
لتصرb �ليس على 
لشخص.  �

 8

لتما�ين 
لرياضية �
لتنشيطية Aثناء 
لد�� S

ستخد  �
أل� Lلك يساعد على نشر 
لنشا\ ��فع 
لحالة 
لمعنوية 

للمشا�كين �
لتخلص من 
لرتابة �
إلجها�.

إلنساني � 
لنفسي  
لجانب  على  
لتد�يب  تركيز   �

.Fللمتد�

لصو8. xلغة مفهومة للمشا�كين مع �ضو S

ستخد  �

�لمد�� عبر مر�حل �كتسا� �لخبر4
 .bلخو

لقلق � نفسه �يعتريه  
لبد
ية �غير �
ثق من  في   

لجديد) متوترً)  aلمبتد
  Fلمد�
 يكو�   :zلمبتد� �لمد�� 

لد��� من كتب �كتيبا8 �مو
� تد�يبية ��سائل 
إليضا�A� x ال يحا�( 
الجتها� أل�  �
�لذلك ننصحه بااللتز
S بمو


�تباكا. eلك سيزيدL
�لمد�� قليل �لخبر4: يكو� 
لمد�F قليل 
لخبر� (سنة "لى ثالV سنو
8 خبر� في 
لتد�يب) متحمسا للتد�يب Aحيانًا 

لمد�F بتهيئة مكا� 
لتد�يب بشكل مبالغ فيه �يحب �A يبر� هو كبؤ�� 
لتركيز �موضع 
الهتماS �بسبب  
�يقوS هذ

لجميع يتميز��  �A لكثير �هو يفتر�
 Sلكال
حماسه فقد يتجا�� 
لوقت 
لمحد� للد���، كما Aنه يمأل 
لشر
ئح بالصو� �


ته من 
لحما� �Aنهم معجبو� به �بأ�
ئه.L بالقد�

لناضج (�Aبع "لى تسع سنو
8 خبر� في 
لتد�يب) 
لفتر� 
لزمنية 
لكافية لكل ما�� من  Fلمد�
�لمد�� �لناضج: يقّد� 
 Fلمد�
 
برنامجه 
لتد�يبي �يستعد جيد
 �يصمم 
لبرنامج 
لتد�يبي بشكل �
قعي �تو�يع �مني مناسب كما يتميز هذ

بالثقة �
لهد�ء �
لكفاء�.

لتناغم �
لعمل � Sالنسجا

لخبير (عشر سنو
8 فأكثر) تحديا8 تتمثل في كيفية تحقيق  Fلمد�
�لمد�� �لخبير: يو
جه 

لمشتر� بينه �بين 
لمتد�بين بشكل مستمر �يؤمن بأ� 
لغر� من 
لتد�يب هو تعزيز ما يسميه 
لمتد�بو� "
لحيا� 
للتطبيق في 
لحيا�  
لتد�يبي ليكو� قابال  
لبرنامج  
لمتد�بين لتكييف  
لمد�F جنبا "لى جنب مع  

لو
قعية". يعمل هذ

 .R

لوظيفية �
لشخصية لكل فر� منهم، كما يطو� برنامجه باستمر
� �يضيف "ليه 
إلبد
R تلو 
إلبد
www.memar.net/vb/showthread.php?t=1295 .عي

لتد�يب �
لتد�يس 
إلبد  �

لمصد�: �. طا�� 
لسويد



�لجزء �لثاني

:��لتد�يب على حقو� �إلنسا
مو�ضيع مختا�4
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1 �لتحا,� ,�لتو�صل 
X�ألهد� �لمحتويا�


لنفس  Pلتحا�� لد

كتساF قد�� على تحليل عمليا8 

آلخرين.�

.�

لحو ��

لتعريف بطريقة "�
.�

لحو ��
�" b

لتعريف باستخد
ماA� 8هد
.�

لحو ��

كتساF قد�� على تنفيذ عملية "�


كتساF قد�� على تحليل عملية 
لتو
صل 
لمستند� "لى 

لعنف �تجنبها.

معنى 
لتحا��.
.�

لحو ��
�" b

ستخد
ماA� 8هد

.�

لفر� بين 
لمد�F �مدير 
لحو� �

جبا8 مدير 
لحو�

لوسائل 
لمرئية 
لمستخدمة فيها.� �

لحو ��
�" 8
خطو


لتو
صل ��� عنف.

aتعبير

�الستماE �إليجابي

�لتصديق                �لصر�حة 

�لتو�صل

ضمني

مباشر غير مباشر

aلغو

�

�
� �

شفهي/ كتابي

لغة �لجسد

�لمالبس

�لمسافة

Sلرمو�

نبر4 
�لصو�

�لسرعة

,قفا�

تبا�لي / تد�خلي

� �

�

�

�

� �
�

�

�

�

�
�

�لعرY �لسليم / �لمالحظة �ستقاء �لر�,� ,�آل��ء

�
�

عناصر �لتحا,� ,�لتو�صل

Alaa Boutros © :11 شكل �قم



60   – �لجزء �لثاني –  


شتقا� كلمة �صل:
�صل �صا( 
تصا( صال� صلي صل. هو تنويع صوتي 
 �A 
لمعرفي  
لدمج � 
لتكامل �  Fلتقا�
�  Fللقر كدعو� 


لر�حاني (�. �ليد عبد
هللا).
�كما Aنه ليس باستطاعة 
إلنسا� "ال �A يتو
صل؛ فهو حتى 
عندما يعتكف في مسكنه فربما يريد بذلك �A يرسل �سالة 
برغبته في 
البتعا� عن 
آلخرين. فاإلنسا� في حالة تو
صل 
مستمر من خالله حديثه �A تعابير �جهه �A حركته �A حتى 
مالبسه، فرجل 
لدين مثًال يرسل لنا معلوما8 عن �ظيفته 

�عقيدته من خال( مالبسه.
ينطو`  "نه  بل  فقط،  
إل�سا(  في  ينحصر  ال  
لتو
صل �
Aيضا على 
الستقبا( �
لفهم 
لسليم للمعلوما8 
لتي يرسلها 

لنا 
آلخر��.
يساعد "�سالنا 
لجيد 
آلخرين على فهمنا فهمًا جيدً
، بينما 

ألمر 
لذ`  
يساعدنا 
الستقبا( 
لجيد على فهم 
آلخرين جيدً

ينتج عنه ���� Aفعا( مناسبة.

إلنصا8 "لى 
لمشا�كين في 
لد���،  Fلمد�
يتوجب على 
مفهومة ��
ضحة   8
��A  S

ستخد نفسه  
لوقت  في  �عليه 
للتو
صل معهم. فالتو
صل 
لجيد Aثناء 
لد��
8 يؤ�P "لى 
تحقيق 
لهدb، بينما يؤ�` 
لتو
صل 
لسيئ "لى 
لفشل حتى 


لد��� �محتو
ها جيدين. bلو كا� هد

يأخذ 
لتو
صل �
لتحا�� Aحد 
ألشكا( 
لثالثة 
لتالية:

 aلتعبير�لشكل �
(لغة �لجسد)

�لشكل �لضمني

معالم 
لوجه / حركة 

ليدين �
لعينين / 
لتالمس 


لبدني /  Fلتقا�
�

لمالبس.


نخفا� 
لصو8 � Rتفا�

/ سرعة 
لحديث / طريقة 

لنطق / تبا�( 
لحديث / 


حد / � bلحديث من طر


لمقاطعة.

:aللغو�لشكل �
للتعبير  Aساسيًا   
عنصرً  8

لمفر�� 
للغة   S

ستخد يعتبر 
قد  
لعربية  باللغة  معينة  فكلمة  
لجماعة،   �A 
لفر�  عن 
لغة AخرP. من  
نطباعًا مختلفًا عند 
ستخد
مها في  تعطي 
ناحية ثانية، بوسعنا تكوين صو��  عن 
لشخص �خلفيته 
طريق  عن  
لنفسي  �تو
�نه  تعليمه   Pمستو� 
الجتماعية 

مفر�
ته �قد�
ته 
للغوية.

:aلتعبير�لشكل �
تعبير
�A 8 لغة 
لجسد هي من 
لوسائل 
لمهمة 
لتي يستطيع 
يجب  حيث  
لد���،  سير  على  
لحكم   Fلمد�
 خاللها  من 
 8

النتباe لحركة 
لمشا�كين �طريقة جلوسهم، فهي "شا�
في  
لرغبة   �A 
إلجها�  عن  للتعبير  
لمشا��  يرسلها  قد 

لفكر�  �فض  حتى   �A 
الستر
حة  في  
لرغبة   �A 
لحركة 

لمشا�� قبل 
لحكم على  )

لمطر�حة، �من 
ألفضل سؤ

.8

إلشا� eهذ Pمغز
يرسلها  
لتي   8
لإلشا�  eالنتبا
  Fلمد�
 على  يجب  كذلك 
هو شخصيًا للمشا�كين سو
ء من خال( مالبسه �A طريقة 
 �A يديه   �A �جهه   8
تعبير من خال(   �A 
لجسدية  حركته 

سو
ء بجلوسه �A �قوفه.

�لشكل �لضمني:
بين  للعالقة  
لحديث �سم صو��  نبر�  من خال(  نستطيع 
شخصين، فهنا� 
للهجة 
آلمر� �
للهجة 
لمستعطفة �
للهجة 

لساخر� �
للهجة 
لخجولة �
للهجة 
لو����، كما قد تختلف 
مدلوال8 �تفسير
8 عبا�� معينة باختالb طريقة "لقاء تلك 

لعبا��. كذلك يجب على 
لمد��A F يحرl على �A تكو� 

لنبر� مسموعة لكل 
لمشا�كين ��A تكو� في 
لوقت نفسه 

����� �مرحة �ليست �تيبة ���تينية.



   – �لجزء �لثاني –   61


لجانب 
لو
قعي

 جانب 
لمطالبة 

`�

ر

إلق

ب 

جان

ل

ي 
ص

شخ

ل 

ب
جان


ل
�لمرِسل �لمستقِبل

نموP` �لجو�نب �أل�بع للرسالة

(Schulz von Thun, 1981) حسب شولتز فو� تو� ،Alaa Boutros © :12 شكل �قم

1-1 نموP` �لجو�نب �أل�بع للرسالة


أل�بعة"، 
لذ`  �
Lآل
" �A ،أل�بع للرسالة

لجو
نب  KLنمو
 KLفريدما� شولتز فو� تو�، هو نمو Rالجتما
�ضعه عالم 
يوضح 
لمضامين 
لمختلفة 
لتي يحتو` عليها كل تصريح 

�A تعليق �A تعبير يما�� بين 
لمرِسل �
لمستقِبل.

�عليه فكل تصريح من 
لمرِسل يحتو` على �Aبعة مضامين 

لمضامين   eهــذ Aحــد  على  يرتكز  
لتصريح  ثقل  �لكن 
عندما  لذلك  
�؛ LU �Aبع  يمتلك  فهو  
لمستقِبل  Aما  
أل�بع. 
يسمع 
لمستقِبل تصريح 
لمرِسل فقد يعطي 
لتصريح ثقال 
مختلفا عما يعنيه 
لمرِسل مما يؤ�` في 
لكثير من 
ألحيا� 


لتو
صل.� �
للخالفا�A 8 سوء 
لفهم في 
لحو

بجانب  يجلس  شخص  
لتالي:  
لمثا(  فريدما�   Fيضر�

لمر��، �عندما  8

لسائق في سيا�� تقف على "حدP "شا�
تتحو( 
إلشا�� "لى 
للو� 
ألخضر يقو( 
لشخص للسائق: 


إلشا�� خضر
ء"."

جانب  من  مختلفة  جو
نب  �Aبع  على  يحتو`  
لتعليق   
هذ

لمرِسل. بالمقابل هنا� �Aبعة جو
نب قد يفهم بها 
لمستقِبل 


لتعليق. 
هذ
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 يجب A �Aفعل 
آل� �كيف يجب �A يكو� Lلمستقِبل: ما�
�� فعلي؟

�N 2-1��4 �لحو��


لحو
� منذ 
لعصو� 
لقديمة كوسيلة للتو
صل  ��
ُعرفت "�

لخمسين  S

لتحا��، لكنها 
كتسبت Aهمية كبير� في 
ألعو�

ألخير� لوجو� حاجة ماسة "لى 
لتوصل "لى نتائج تشتر� 
بمدير   bيعر ما   Sيقو� بأكملها،  
لمجموعة  صياغتها  في 
 eلمشا�كين للوصو( "لى هذ

لحو
� بالتنسيق �
لتعا�� مع 


لنتائج.

لحو
� من 
ألساليب 
لتي تستخدS في مجاال8 متعد��  ��
�"�

إلنسا�  بحقو�  
لمتعلقة  
لتد�يبية   8

لد�� منها  �مختلفة 
عملية   �A 
لمفتوحة  
لمناقشا8  
لمثا(  سبيل  على  �منها 

عر� نتائج مجموعا8 
لعمل في 
لتد�يبا8 
لتفاعلية.

�ستخد�ما� طريقة �N��4 �لحو��

لحو
� كطريقة تفيد في عمل 
لمجموعا8 في  ��
�" Sتستخد

حاال8 مختلفة منها:
عمل  تــو
جــه  تحديا8   �A لصعوبا8  حلو(  "يــجــا�   �


لمجموعة.
عمل  تــو
جــه  تحديا8   �A لصعوبا8  حلو(  "يــجــا�   �

مجموعا8 مختلفة تعمل مع بعضها 
لبعض.
عد�  بين   �A 
لمجموعة  
خل � مستقبلية  Aنشطة  تخطيط   �

مجموعا8.

لمجموعة �تتقيد بها. b

8 تخدA Sهد�

تخاL قر  �

,ظائف طريقة �N��4 �لحو��10

لمجموعة. �
تحسين 
لتو
صل بين Aفر  �

تحسين 
لتو
صل بين مجموعا8 مختلفة.  �

ألمثل لطاقا8 
لمجموعة �خبر
تها. S

الستخد  �


ألفكا� باستخد
S �سائل مرئية. xطر �
.b

لتركيز على 
ألهد  �

�لجانب �أل,$: �لجانب �لو�قعي

معلوما8  
لمرِسل  يذكر  
لو
قعي  
لجانب  على  �لمرِسل: 

قعية �حقيقية، فاإلشا�� خضر
ء حقيقة حدثت بالفعل.�


لو
قعية  بأLنه  
لرسالة  
لمستقبل  يفحص  هنا  �لمستقِبل: 
�يتأكد من حقيقة محتوياتها.

a��إلقر�لجانب �لثاني: �لجانب �

في  Aنه  �هو  نفسه  عن  معلوما8   Sيقد 
لمرِسل  �لمرِسل: 
عجلة من Aمرe �ال يريد 
النتظا� AماS "شا�� خضر
ء.

�لمستقِبل: ينصت 
لمستقِبل بأLنه 
إلقر
�ية للمعلوما8 
لتي 
يقدمها 
لمرِسل عن نفسه.

�لجانب �لثالث: �لجانب �لشخصي �, جانب طبيعة �لعالقة 
�لشخصية �لمتبا�لة

�لمرِسل: 
لمرِسل يقو( للسائق: Aنت تحتاجني، فد�� تنبيهي 

إلشا��. كما Aنه يوضح طبيعة 
لعالقة بين  Pلك قد ال تر

لسائق  "لى   Vلتحد
 في  
لحق  يملك   Vفالمتحد 
لشخصين 

�تنبيهه.
 
�لمستقِبل: تلعب طريقة "لقاء 
لمرسل للمعلومة ���
 كبير
فالنبر� �مالمح 
لوجه �لغة 
لجسم  
لمستقبل،  في �� فعل 

لذين يمتلكو� LAنا  lألشخا
لها تأثير على فهم 
لرسالة. �
ضدهم،  
آلخرين   �A  �
باستمر يشعر��  كبير�  شخصية 

 لم يضحك L"� ،ضحك شخص ما فإنه يضحك عليهم 
Lفإ
نظر   
L"� يتجاهلهم،  فهو   
بعيدً نظر   
L"� يتقبلهم،  ال  فهو 
"ليهم فهو يتفحصهم �يقيمهم. �كل 
لمعلوما8 تفهم بطريقة 

شخصية.

�لجانب �لر�بع: جانب �لمطالبة �, �لتمني

�لمرِسل: 
لمتحدV يطلب من 
لسائق �A يضغط على ��
سة 

لسرعة.

http://www.fh-friedberg.de/users/goetz/moderat/inhalt.htm :نظر

لمصد� �لمزيد من 
لتفاصيل   10
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على  �مساعدتها  
لمجموعة  من  
ألفكا�   lستخال
  �
.R

إلبد


8 بطريقة �
نتائج �قر "لى  للوصو(  
لمجموعة  قيا��   �
شفافة.


لوصو( "لى مقترحا8 �حلو( للمشكال8.  �

�لوسائل �لمرئية �لمستخدمة في �N��4 �لحو��

لحو
� ��� �جو� 
لوسائل 
لمرئية،  ��
ال يمكن �A تتحقق "�


لحو
� هي: ��
�Aهم 
لوسائل 
لمستخدمة في "�

�لبطاقا� �لملونة

A 8لو
� مختلفة تساعد على تنظيم L هي بطاقا8 ��قية�


ألفكا� �توضيحها بأسلوF مرئي �ملمو�.

كتابة 
لعنا�ين        
بطاقا8 كتابة �تجميع    

ة ة  ة  ة  
ء 
لمجموعة �A

لمصغر�    

نتائج  نهائية  

 
 

 
عنا�ين 


لمجموعا8

b
bخال / R
نز

�لبطاقا� �لملونة

 Alaa Boutros © :13 شكل �قم
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لبطاقا8 �هي: S
�يجب مر
عا� عد� نقا\ عند 
ستخد
كتابة فكر� �
حد� فقط على كل بطاقة.  �


لكتابة بخط �
ضح.  �
� ال تزيد 
لكتابة عن ثالثة Aسطر.


لكتابة بقلم Aسو�.  �

يتم  مختلفة   �
Aلو  8
L نقا\ الصقة  هي  �لالصقة:   kلنقا�
تو�يعها على 
لمشا�كين 
لذين يقومو� بد��هم باستخد
مها 

من Aجل 
لوصو( "لى 
ختيا� معين �A ألجل 
لتقييم. 
�ألقالA :FقالS للكتابة على 
للوحا8 
لو�قية �
لبطاقا8.

 �A ر� لوحا� ,�قية: لوحا8 من 
لو�� بيضاء 
للو� مسطَّ
غير مسّطر�، �غالبًا ما تكو� بقيا� 70×100 سم. 

تحريكه  يمكن  حامل  على   xلو عن  عبا��   :dمتحر  sلو
بأسفل  مثبتة  مكا� آلخر عن طريق عجال8 صغير�  من 
 Rتفا�
 120×150 سم، �يصل   xللو
 قيا�  �يبلغ  
لحامل، 

للوx لتثبيت 
لبطاقا8  S

لحامل "لى 190 سم، �يتم 
ستخد
عليه بالدبابيس مباشر�، �A تثبيت ��� Aصفر 
للو� كخلفية 

�من ثم يتم تثبيت 
لبطاقا8 
لملونة عليها كما سبق.

Nمكانيا� �N��4 �لحو�� ,محد��تها

لحو
� هي �سيلة من �سائل 
لتو
صل لها مميز
تها  ��
�"
�لها محد�
تها، لذ
 فإنه ال يمكن 
ستخد
مها في كافة 
لحاال8 
من  مجموعة  قيا��  على  تركز  �سيلة  لكنها   bلظر�
�

إلشر
b عليها خال( عملية 
لبحث �
لتحليل � lألشخا


لقر
� للوصو( "لى هد�A b نتيجة ��� 
لتدخل في  Lتخا
�

 .�

لمحتو�A P طرx حلو( �Aفكا� من قبل مدير 
لحو

كما Aنها �سيلة تساعد �تعضد 
لمجموعة في عمليا8 معينة 
مثل: 


 تريد �ما 
لذ` Lلمجموعة ما
فهم 
لذ
�A `A :8 تفهم   �
يحركها. 


لمجموعة  تما��   �A  :b

ألهــد� 
لرغبا8  � صياغة 
تلك  �مناقشة  �تحليل  �Aهد
فها  �غباتها  صياغة 


لصياغا8 �تقديمها في صو�� مرئية.

لمجموعة  �
"يجا� حلو( �تنفيذها: "� مشا�كة جميع Aفر  �
في "يجا� 
لحلو( يكفل تنفيذ قد� Aكبر من 
لو
جبا8 ألنها 

تكو� نابعة من قناعة 
لمجموعة كلها.

مدير �لحو��

لتحا��  عملية  �قيا��   ��
�" عن  
لمسؤ�(  
لشخص  هو 

لمختلفة  
لمجموعا8   �A 
لمجموعة   �
Aفر بين  
لمناقشة �
لتبا�(   �A ألنشطة  للتخطيط   �A حلو(  "لـى  للوصو( 

لمعلوما8. �تكو� 
لمجموعة مؤلفة من عشر� "لى عشرين 

فر�ً
، �لكن يمكن �A تكو� Aكبر من Lلك. 

جبا8 مدير 
لحو
� متعد�� �منها:�


لمجموعة على 
لتو
صل فيما بينهم. �
� مساعد� Aفر
كتابة 
ألفكا� �عرضها بصو�� مرئية.  �


لوقت 
لمناسبين.� Fألسئلة باألسلو
 xطر �

لنهائي. bلهد

لتركيز على   �


لتلخيص �
لتنظيم.  �
 .
�A يكو� محايدً  �

تو�يع 
لوقت على 
لمتحا��ين بالتسا�`.  �

لخالفا8 �معالجتها. �
��"  �


إليجابي. Rالستما
  �
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خطو�� �N��4 �لحو��11

�,ال: �لتحضير


لتحضير هو من  �A لدليل
 
Lكرنا في Aكثر من موضع من هذ

لعمل 
لتي تقو� "لى 
لنجاx. �يعتبر 
لتحضير  8
Aهم خطو

لحو
� Aمرً
 Aساسيًا �حيويًا �ينبغي له �A يتم  ��
لعملية "�
 ،Pلمحتو
�  ،lألشخا
� 
لتنظيم،  هي:  محا��  عد�  على 


لمحا��: eلكل من هذ xلتنفيذ. �فيما يلي شر
�

�لتحضير على محو� �لتنظيم

لتنظيمية  بالعناصر  يهتم   �A  �

لحو مدير  على  ينبغي 
 SA 
لمشا�كين  يناسب  كا�   
L" �ما  
لموعد  مثل  
لمختلفة 

لمرئية  8 �
لوسائل 

لمكا� �
لقاعة �
لتجهيز ال، �كذلك 


لال�مة للعمل �عد� 
لمشا�كين �مد� 
للقاء.

ألسئلة  نفسه  على   xيطر  �A  �

لحو مدير  على  �ينبغي 

:�

لتالية في معر� 
لتحضير للحو

لحو
� هي 
لطريقة 
لمناسبة؟ هل تتناسب مع  ��
� هل "�


إلمكانيا8 �
لهدb؟� Rلموضو


مدير �لحو�� �لمد��

8 �نتائج.�
مهمته ترتكز على قيا�� 
لمشا�كين للوصو( "لى قر مهمته ترتكز على تأهيل �تعليم 
لمشا�كين.

.xلمطر�
 Pلمحتو
ال يتدخل في  .xلمطر�
 Pلمحتو
يقوS بتجهيز 
ال يطرx حلوًال �تصو�
8 �لكن يساعد 
لمجموعة في 
لوصو( "ليها. .8
يطرA xحيانًا حلوًال �تصو�

.Rيكو� له معرفة كبير� بالموضو �A \ال يشتر 
لتد�يب. Rيتمتع بمعرفة كبير� بموضو

لمشا�كين �Aفكا�هم. 8
ال يقّيم تصو� 
لمشا�كين �Aفكا�هم. 8
قد يقّيم تصو�

http://www.fh-friedberg.de/users/goetz/moderat/inhalt.htm  :نظر

لمصد� �لمزيد من 
لتفاصيل   11


لتنفيذ 
لتي يجب 
تباعها؟ 8
ما هي خطو  �
ما هي 
ألسئلة 
لتي يجب طرحها؟  �


لحو
�؟ ��
� هل للمجموعة خبر� سابقة بإ�
� هل عد� 
لمشا�كين مناسب؟

�لتحضير على �لمحو� �لشخصي

لجانب بالعالقة مع 
لمشا�كين: ما هي  
يهتم 
لتحضير في هذ

لعالقة مع 
لمشا�كين؟ هل هنا� معرفة �A خبر
8 سابقة؟ 
 
L" 
لنفسي �
لجسد` �ما   �
باالستعد 
لتحضير كذلك  يهتم 

 كا� L" في حالة نفسية �صحية جيد� �ما �
كا� مدير 
لحو
يملك 
لطاقة 
لال�مة للعمل. �ما هي مؤهال8 
لمشا�كين 

ئهم؟ �ما �A تؤثر على �A تهم �هل تسمح لهم بالعمل
�خبر
 �A Rلموضو
هي 
لصعوبا8 
لمتوقعة سو
ء بسبب طبيعة 
 Sالهتما
 كذلك  ينبغي  
للقاء؟   b
Aهد  �A 
لمشا�كين  طبيعة 
 �
بديناميكية 
لمجموعة �هل يوجد نز
SA R تعا�� بين 
ألفر

�ما هو شكل 
لسلطة 
لهرمية في 
لمجموعة؟

�لفر� بين �لمد�� ,مدير �لحو��
يوجد فر�� جوهرية بين 
لمد�F �مدير 
لحو
� �Aهمها موضح في 
لجد�( 
لتالي: 
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pلمحتو�لتحضير على محو� �

/aلجسد�لنفسي ,� ��الستعد�لمشا�كين / �لعالقة مع �
مؤهال� �لمشا�كين / صعوبا� متوقعة / 

�يناميكية �لمجموعة ,�لسلطا� 

�لموعد / �لمكا� / �لموضوE / �لوسائل �لمرئية / 
�لقاعة / �لتجهيز�� / �لمد4 / عد� �لمشا�كين

�لموضوE / �لهدX / �ألطر 
,�لمحد��� / �لمعلوما� �لخاصة / 

كفاء4 �لمشا�كين / معرفة 
Eلمشا�كين بالموضو�

هل �N��4 �لحو�� هي �لطريقة 
�لمناسبة؟

ماهي خطو�� �لتنفيذ؟
ماهي �ألسئلة �لتي يجب طرحها؟

هل للمجموعة خبر4 سابقة بإ���4 
�لحو��؟

هل عد� �لمشا�كين مناسب؟

pلمحتو�لتنفيذ�

�لشخص

�لتنظيم

�لتحضير

http://www.fh-friedberg.de/users/goetz/moderat/inhalt.htm © :14 شكل �قم

�هنا يهتم مدير 
لحو
� بالموضوR �مدP "لمامه به. كذلك 
 SA 
لمرتقبة �هل يمكن تحقيقها   b

ألهد �A bلهد
 ما هو 
كيفية  مثل  باللقاء  
لخاصة   8

لمحد�� ال. �ما هي 
ألطر 
ألنها  
لمجموعا8  بين   �A 
لمشا�كين  بين  
أل�قا8  تو�يع 
هنا�  �هل   .b
ــد 
أله�  Rلموضو
 مع  تتناسب   �A يجب 
معلوما8 خاصة قد تؤثر على 
للقاء فمثًال مدير 
لمجموعة 
سينتقل بعد شهر "لى موقع عمل مختلف. كذلك هل يتمتع 

 Pمد هو  �ما  ال،   SA عملهم  مجا(  في  بكفاء�  
لمشا�كو� 

لتحا��. Rمعرفتهم بموضو

ثانيًا: �لتنفيذ
 �

لحو  FسلوA على  
التفا�  يتم   bلتعا�
� 
لترحيب  بعد 

لمرجو� من خال( �ضع  b

لتفا�� للوصو( "لى 
ألهد�
 8
�
قو
عد �"جر
ء
8 ملزمة للجميع لمنع 
لتطر� "لى حو
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�هنا�  
لعمل،  Aثناء  
لتوتر  
لوقت �خلق  �"ضاعة  جانبية 
من  توضيحها   �

لحو مدير  على  يجب  مهمة  قو
عد  عد� 


لبد
ية منها:

لسبب 
لذ` نجتمع من Aجله؟  �

تحديد 
لموضوعا8 �ترتيب 
لتعامل معها.  �
تحديد 
لوقت 
لمتاx لكل مجموعة �A لكل فر�.  �


ء �U S

لتأكيد على 
حتر توضيح قو
عد 
لتحا�� مثل:   �
على  �ليس  
ألفكا� � 
آل�
ء  على  
لتركيز � 
آلخرين، 

لمقاطعة،   Sعد�  Rالستما
 عند  
لترّيث �  ،lألشخا


آل�
ء  "بد
ء  �حرية  
آلخرين،  مشاعر   xجر �تجنب 

لتقليل من Aهميتها، �
لمر�نة، �
لبحث عن حلو(  Sعد�

�ليس عن Aخطاء.


لمشا�كو� في كتابة  Aمعين �يبد )
بعد Lلك يتم طرx سؤ

لمقترحا8 �
آل�
ء على 
لبطاقا8 
لملونة 
لتي يتم تعليقها 
ترتيب  "عا��  �يتم  
لمتحر�   xللو
 
لدبابيس على  بو
سطة 

لحو
�. �هنا� Aساليب  ��
�تو�يع 
لبطاقاA 8ثناء عملية "�
ترتيب  �منها  بها،  
لعمل   �

لحو مدير  يستطيع  مختلفة 

ته �A ترتيب L لمتحر�
 xللو

لبطاقاA 8ثناء 
لمناقشة على 

.Pلمحتو

لبطاقا8 على عد� Aلو
x مقسمة مسبقًا حسب 
عمل  مجموعا8  "لى  
لمشا�كين  تقسيم  Aيضا  
لممكن  من 

لممكنة  
لحلو(  ببحث  منها  مجموعة  كل   Sتقو� صغير� 
 Rلموضو
 
ستما��   S
باستخد تمثلها  
لتي  
آل�
ء  كتابة   �A

.eنا�A لمبينة


Eلموضو�

8 �
إلمكانيا8

لمحد� b

لمهمة �
ألهد


لحلو( 
لصعوبا8


لملونة  
لبطاقا8  على  
لرئيسية  
لنقا\  كتابة  تتم  ثم  من 
يتم  Lلك  لو� معين، �بعد  تكتب كل مجموعة على  بحيث 

 .xللو
تعليق 
لبطاقا8 على 
 �

الختيا� يستطيع مدير 
لحو �A `Aلر
 Rستطال
في حاال8 

لمشا�كو� بتو�يع  Sضيع �من ثم يقو
كتابة عنا�ين 
لمو


لنقا\ 
لالصقة عليها حسب 
ألهمية 
لتي تمثلها لهم.


لعمل 
لسابقة: 8
تلخيص لخطو
 Rلخاصة بالموضو
تجميع معلوما8 بشأ� 
لنقا\ 
لمهمة   �


لتي يجب مر
عتها. (
لبطاقا8 
لملونة).�
تعليق 
لبطاقا8 على 
للوx بشكل عشو
ئي �A منظم.  �


لتحديا8 �
لمشاكل. xيضا"  �

لوصو( "لى مقترحا8 �حلو(.  �
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ثالثًا: �لتوثيق
بعد مناقشة 
لحلو( 
لمطر�حة يتم توثيقها على لوحة ��قية 
 Sلمها
 تو�يع  يتم  ثم  كتابتها في محضر.   �A �A تصويرها 

من  Lلك  
ألمر  
ستدعى   
L" 
لمشا�كين  على  
لو
جبا8 �

لتالي: Sلمها
خال( 
ستخد
S جد�( تو�يع 

Fلمها�يع Sجد,$ تو
مالحظا8 متى؟ مع من؟

/ lشخاA
هيئا8 / منظما8

من سينفذها؟ 
لمهمة 
لرقم

مشا��  كل  عليه  سيحصل  
لذ`  
لجد�(   
هذ �من خال( 
 �

ألفر عمل  �تقييم  
لتنفيذ  متابعة  �كذلك   Sلمها
 تنفيذ  يتم 


ئهم.�A Pمستو�

1-3 �لتو�صل �,� عنف


لتو
صل ��� عنف هو AسلوF للتو
صل تم تطويرe من قبل 
بغر�   (Marshall Rosenberg) ما�شا( ���نبير�   .�
تحسين 
لتو
صل مع 
آلخرين سو
ء في مجا( 
لعمل �A في 
مجاال8 
لحيا� 
ليومية �
لشخصية �A بين 
لمنظما�A 8 على 


لسياسي �A في مجا( 
لحل 
لسلمي للخالفا8. Pلمستو

فقط،  
لبالغين  مع  ��� عنف  
لتو
صل   FسلوA  Sيستخد ال 
للتربية  �لكن Aيضا مع 
ألطفا( كأسلوF تربو` تحا��` 

 S

ستخد �سوء  
للفظي  
لعنف � 
لتجريح  �لتفا�`  
لسليمة 

لقو�. 

ليست  
لغاية من 
لتو
صل ��� عنف 
لتأثير على 
آلخرين 
Aساسيا   
جزء يكو�   �A به  
لمقصو�  �لكن  �غبتنا  لتنفيذ 
 S
من منظومة 
لتعامل مع 
آلخرين على قاعد� من 
الحتر


لشعو� باآلخر.�

�لتطلعا� �لمرتقبة من �سلو� �لتو�صل �,� عنف:
على  
لمبنية  
لسلبية  
لتو
صل  Aساليب  من  
لتخلص   �

.)

النعز �A Rلدفا
 �A Sلهجو
 �A Sالتها

تقليل 
حتماال8 ���� 
لفعل 
لعنيفة.  �

تقليل 
حتماال8 
لخالفا8 مع 
آلخرين.  �
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 lفر ��يــا��  باآلخرين  
لشعو� �  S

الحتر تشجيع   �

لتعا��.

�يا�� فرصة 
لتو
فق مع 
آلخرين �بذلك 
لوصو( "لى   �

لمرجو�. b

ألهد

على  
لقد�� � بالنفس  بالثقة  يتميز��  Aطفا(  تنشئة   �

لتو
صل بأسلوF "يجابي مع 
آلخرين.

�لتعبير �للغوa �لسلبي حسب ما�شا$ �,Sنبير{
Aساسية  Aساليب  �Aبعة  ثمة  ���نبير�،  ما�شا(  �حسب 

تقو� "لى 
لتو
صل 
لسلبي:

لتأنيب �
للوA" :Sنت 
لسبب".� ،Sالتها
  �


لمقا�نة: "Aنا Aفضل منك".  �

Lلك  فعلت  "Aنا  
آلخر:  على  �"لقا�ها  
لمسؤ�لية  نفي   �
."
ألنك كنت تريد هذ


 لم تفعل Lلك فسوb تو
جه مشكلة L"" :لتهديد

لضغط �  �
معي".

خطو��  ��بع  على  عنف   �,� �لتو�صل  �سلو�  ,يرتكز 
�ساسية هي:


لمر
قبة �
لمالحظة بدًال من 
لتقييم.  �
� �صف 
لمشاعر 
لشخصية بدًال من "لقاء 
التهاما8.
� �صف 
الحتياجا8 
لشخصية بدًال من 
تخاL موقف.


لتطلعا8 بدًال من "لقاء 
أل�
مر. xطر �

لمعنى في قلب " � 200 .l "نظر تد�يب: "قل �ال تقل
)

.(215 .l "لشاعر


لن تكو� متحدثَا جيدَ� حتى تتعلم كيف تحسن �إلصغاء. 
(كريستوفر مو�لي)

1-4 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�


لتو
صل ��� 
لعنف. Sته يستلز
L إلنسا� في حد

لتد�يب على حقو�   �
.Fلمد�
 xمهمًا في نجا 

لتحا�� 
لجيد ��� عنف يمثل عنصرً  �


ألساليب 
لمختلفة للتحا�� �
لتو
صل يمثل فرصة لتطوير 
لشخصية. �
��"  �

�لرسائل �لجوهرية


لمقصلة.� �

لحو  �
قل �ال تقل.  �


لدليل 
لتي تعتمد على "
لتحا��". 
� �كل 
لتد�يبا8 في هذ

�لتد�يبا� �لمناسبة
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2 �لتمييز
X�ألهد� �لمحتويا�

تفّهم للعناصر 
الجتماعية �
لفر�ية 
لمحفز� �
لمؤيد� للتمييز.
معرفة �قيقة بالتمييز من منظو�حقو� 
إلنسا�.


لقولبة �
لتعميم.
تحديد معنى 
لتمييز. 


لتمييز �Aشكاله. R
Aنو

مختصر4 / تعميمية / عاطفية /  مكتسبة من �لخا�` / غير مرنة / نهائية

�لقولبة ,�لتعميم

�حيانًا Nيجابية غالبًا سلبية�حيانًا سلبيةغالبًا Nيجابية

صو�4 عن �آلخرين صو�4 عن �لنفس

جو�نب �لقولبة ,�لتعميم

Alaa Boutros © :15 شكل �قم

2-1 �لقولبة ,�لتعميم
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صناعة  هي  
لنمطية") ") 
لصو�`  
لتنميط   �A 
لقولبة 
صو�� Lهنية مختصر� �مبسطة �تعميمية �نهائية عن فر� 
�A فئة �A جماعة بحيث تصبح تلك 
لصو�� نموLجًا �قالبًا 

لجماعة   �A 
إلنسا�  على  خالله  من  
لحكم � تعميمه  يتم 


لمنطلق. 

لتعامل معهما من هذ�

�مثلة على �لقولبة

لعرF كرماء؛ 
لسيد
8 متقلبا8 عاطفيًا؛ 
لجميال8 غبيا8؛ 

أل���بيا8  ظرفاء؛  
لمصريو�  "�هابيو�؛  
لمسلمو� 

شقر�
8؛ 
ليهو� لهم Aنف طويل �مدبب.

صفا� �لقولبة
 8

لقولبة هي صو�� مبسطة �سطحية لألفكا� �
لتصو�
بالمبالغة  �تتسم  
آلخـريــن،  مع  
لفر�  به  يتعامل  
لتي 


لتعميمية �عدS قابليتها للتجزئة.�

لتي  
لجماعة  فيما يخص  "يجابيا  غالبًا شكال  
لقولبة  تأخذ 

لجماعا8  يخص  فيما  سلبيا  �شكال  
لفر�  "ليها  ينتمي 

.Pألخر

يتم تنشيط 
لصو�� 
لذهنية من خال( كلمة �A صو��، فيكفي 
Lكر كلمة مسيحي �A مسلم مثًال حتى تقفز 
لصو�� 
لذهنية 


لجماعة بالصفا8 �
لسما8 
لمرسومة لها. eلنمطية لهذ

 xالنفتا
 Sلتعليمي �عد
 Pلمستو

لقولبة هي نتيجة لضعف 
على 
آلخرين، �تأخذ غالبًا شكًال شفويا �يتم 
لتعبير عنها من 
خال( جملة مفر�� من مناقشتها �A من خال( Aحد 
لمقوال8 

ألمثا( 
لشعبية (
نظر تد�يب "
لمعنى في قلب  �A لة�

لمتد

(215 .l ،"لشاعر


,ظائف �لقولبة
 �
Aفر بين  
لخالفا8 � 
لنز
عا8  تقليل  "لى  
لقولبة  تؤ�` 
 Sيستخد  Sنظا �هي  
حد. �  `A� في  الشتر
كهم  
لجماعة 

لمجموعا8  
خل �� 
لمجموعة  
خل � 
لفر�  هوية  لتحديد 
 �A معينة  لجماعة  
لمنتمي  
لفر�  على  �يترتب   .Pألخر


لمقولبة ��A يد
فع عنها كدليل �سبيل  
لصو�  eيؤمن بهذ


لجماعة. eالنتمائه لهذ

�لتعامل مع �ألشخاb �لذين يما�سو� �لقولبة
يتعامل  
لقولبة  يما��  
لذ`  أل�  
لحذ�  توخي  � يجب 

لخاصة كجزء من هويته �ليس كجزء من  eفكا�A مع

معرفته.

لعنا� � 
لمر�نة   Sبعد غالبًا  
لقولبة  مما�سو  يتسم   �
�بالنزعة "لى فر� Aفكا�هم �بأنه من 
لصعب 
لتأثير 

لبر
هين  كانت  مهما  مباشر�  بطريقة  
ئهم �U على 
بالعاطفية  مرتبطة  
لمقولبة  
ءهم �U أل�  
لمطر�حة، 

�ليست نتاجا لتجا�F شخصية.
� ال يملك مما�� 
لقولبة 
لحساسية 
لال�مة للتفريق بين 


لجماعة 
لتي ينتمي "ليها. `A�� لشخصي
 `Aلر

مع  بها  يتعامل   �A  Fللمد� يمكن  
لتي  
لطر�  Aفضل  من 

لشخص 
لذ` يما�� 
لقولبة هي "عطا�e فرصة للحديث 

الستماR "ليه بإيجابية ثم "جر
ء تحليل للرA` عن طريق �
 `Aلر

لرA` �كذلك في  

لخاصة بهذ Fلعيو

لمز
يا � xطر
 Vلتغيير ال يحد

لمضا� مما يساعد على 
لتغيير، علما بأ� 

بين عشية �ضحاها.

نشوء �لقولبة
في  
ألسر�  طريق  عن  
لذهنية  
لقو
لب  
لشخص  يستمد 

لصريحة  �A لمبطنة
مرحلة تنشئته �عن طريق 
لرسائل 

لمجتمع � 
لمد�سة  
إلعالS �كذلك من خال(  يقدمها  
لتي 

لصغير 
لمحيط به، �هي ليست نتاجًا لتجا�به 
لشخصية. 

لمصا��  للقولبة عن  
لمما��  
لشخص  يبحث  ما  �غالبًا 


لتي تؤكد تلك 
لقو
لب �تعز�ها. KLلنما
�

لتمييز،  فخ  في  
لسقو\  نحو  خطو�  
لقولبة  تكو�  قد 

لذين ال يملكو� ثقة كافية �"حساسا سليما بقيمة  lفاألشخا
 �A 8لذين ينتمو� لطبقا
 �

لنفس ينظر�� بتعاٍ( "لى 
ألفر
 

إلحسا�، �من منطلق هذ 
مجموعاA 8خرP لتعويض هذ

لتعالي قد تتحو( 
لقولبة من فكر "لى مما�سة للتمييز ضد 


آلخرين.
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2-2 �لتمييز

 eنفصل عن غير
  / ميزe �عزله  
لشيء،  "ما�"  
لتمييز: 

نعز( (
لمصد�: 
لمعجم 
لوجيز).�

تمايز بمعنى تحزF �تفر� (
لمصد�: 
لمعجم 
لوجيز).

لقانوني للتمييز هو 
لمعاملة غير
لعا�لة �
لالمنصفة  Sلمفهو


ألهل مثال بمنع 
البنة من  Sقا 
L" `A ،سبب موضوعي ���

البن  فيه  يشجعو�  
لذ`  
لوقت  في  
لمد�سة  "لى   Fلذها


ألقليا8 من 
لتمتع  �A لنساء

 منع 
لقانو� L" �A لكL على
 �A 
لقضاء  مناصب  تولي   �A 
لترشيح �  Fالنتخا
 بحق 

�ئاسة 
لد�لة.

لنا�  بين  
لتمييز  
إلنسا�  حقو�  
تفاقيا8  كافة  �تحظر 

لحظر يقوS على 
لفكر�  
فيما يتعلق بمما�سة حقوقهم، �هذ

ألساسية لحقو� 
إلنسا� 
لقائلة بأ� كافة 
لبشر متسا��� في 

لتمييز بينهم محظو��. �في  R

لكر
مة �لذلك فإ� كافة Aنو

لما�� 2 من كل من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لسياسية 

القتصا�ية  بالحقو�   lلخا
 
لد�لي  
لعهد � 
لمدنية �


الجتماعية �
لثقافية نجد صياغة متكاملة لذلك:�

لحقو�   S
باحتر 
لعهد   
هذ في   bطر ��لة  كل  "تتعهد 
 �

ألفر لجميع  
لحقو�   eهذ �بكفالة  فيه،  بها   bلمعتر


لموجو�ين في "قليمها �
لد
خلين في �اليتها، ��� A` تمييز 

لدين،   �A 
للغة،   �A 
لجنس،   �A 
للو�،   �A 
لعر�،  بسبب 

لقومي  
ألصل  �A ،غير سياسي �A سياسيا كا� `Aلر
  �A
من  Lلك  غير   �A 
لنسب،   �A 
لثر��،   �A 
الجتماعي،   �A

."Fألسبا


�نو�E �لتمييز

aلعنصر�لتمييز �

للجنس  
لجماعة   �A 
لمرء  تعصب  بمعنى  
لعنصرية 

لمصد�: 
لمعجم 
لوجيز).)

بحسب   Fلشعو
� 
ألجنا�  بين  يفر�  مذهب  
لعنصرية 
حقوقًا  
لتفرقة   eهـذ على  �يترتب  �Aلو
نها،  Aصولها 

لقديمة،  8

متيا�
8. �قد عرفت 
لعنصرية في 
لحضا��
�كا� Aحد مظاهرها، مثًال، ما �عي في صد� 
لد�لة 
لعباسية 

باسم 
لشعوبية (
لمصد�: 
لمعجم 
لفلسفي).

تنص 
لما�� 
أل�لى من 
التفاقية 
لد�لية للقضاء على جميع 
Aشكا( 
لتمييز 
لعنصر` (1965) على ما يلي:

 `A 
لعنصر`‘  
لتمييز ’ بتعبير  يقصد  
التفاقية،   eهذ "في 

ستثناء �A تقييد �A تفضيل يقوS على Aسا� 
لعر�  �A تمييز
 bإلثني �يستهد
 �A لقومي

ألصل  �A لنسب
 �A للو�
 �A

إلنسا�  بحقو�   b

العتر عرقلة   �A تعطيل  يستتبع   �A
 Sمما�ستها، على قد �A لتمتع بها
  �A ألساسية

لحريا8 �

الجتماعي  �A `�القتصا
 �A لسياسي
 �

لمسا�
�، في 
لميد

لثقافي �A في A` ميد
� Uخر من ميا�ين 
لحيا� 
لعامة."  �A

.(171 .l "إلقصاء

نظر تد�يب "
لتمييز �)

لذين   �

لعنصر` ضد 
ألفر 
لتمييز   
غالبًا ما يما�� هذ

لمجتمع.  
لجماعا8 
ألكثر ضعفًا في  �A 8ينتمو� لألقليا

 .(179 .l "لمغلقة

نظر تد�يب "
لد
ئر� )

لتا�يخ من Aخطر 
لمشاكل 
لتي  Pلعنصرية على مد
كانت 
�كم  
لعنصرية  Aشعلتها   Fحر� من  فكم  
لبشرية،  تجابه 
من بشر �Aقليا8 تعرضو
 لإلبا�� �
الضطها� على Aسس 

لمذ
بح 
لتي 
�تكبت في  bالU عنصرية. �ال سبيل لحصر

لسو�
� في عصرنا �A لبوسنة
�A لهند
�A �

لعر �A لمانياA

لتمييز   R
بأنو 
لعنصر`  
لتمييز  يختلط  ما  غالبا  
لحالي. 
 

لقضاء على مثل هذ �A .لدين

ألخرP، مثل 
لتمييز بسبب 
 �

لخلط هو مسألة صعبة جد
 أل� بعض 
ألفر 
لنوR من 
"لى   

ستنا�ً 
لتمييزية  مما�ساتهم  يكرسو�  
لجماعا8   �A
مفاهيم 
نتها�ية �A قائمة على 
لمصلحة 
لدينية مما يجعلهم 


مر �ينية.�A لتمييز �كأنه
 
يما�سو� هذ

�لتمييز على �سا( �ألصل ,�لجنسية
Aصو(  من  
لمنحد�ين   �A 
لمهاجرين  من  
لكثير  يتعر� 
مختلفة في 
لبال� 
لمضيفة "لى معاملة ال تخلو من 
لتمييز 
خال(  من   �A 
لمجتمع   �
ــر Aف قبل  من  ســو
ء  
لعنصر` 

ألمر على 
لكثير من 
لمجتمعا8،  

لمؤسسا8. �ينطبق هذ

فال يخلو مجتمع ما من شبهة 
لتمييز 
لعنصر`.
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�لتمييز على �سا( �لجنس بين �لمر�4 ,�لرجل
في بعض 
لمجتمعا8 - كي ال نقو( Aكثرها - يجر` 
لتمييز 
بين 
لرجل �
لمر�A  سو
ء في مجا( 
لعمل �A في 
لحصو( 

لسياسية  
لحقو�  مما�سة  مجا(  في   �A 
لوظائف  على 

.�Aلمر

لشخصية، مما يقو� "لى مما�سة 
لعنف ضد �
 �Aلمر
تحد� 
تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 

لتي يتعين على 
لد�( 8
لعاS (1979) بصو�� �قيقة 
لخطو

لقضاء عليه. �كانت  �A �Aلمر

تخاLها للحد من 
لتمييز ضد 


التفاقية �من ضمنها غالبية  eلتي �قعت على هذ

لد�( 
 Lلزمت نفسها باتخاA لعربية قد

لد�لة 
ألعضاء في 
لجامعة 

لقسم  
نظر ) مجتمعاتها.  في  مناسبة  "صالحية   8
خطو
.(81  .l 
الجتماعي"   Rلنو
  Sمفهو�  �Aلمر
 حقو�   3"

�لتمييز على �سا( �لدين �, �لطائفة

لتمييز 
لطائفي 
لقائم على 
لعقيد� 
لدينية �
لتمييز بين  �"

لكثير من  
ليهو�` صو�� شائعة في � 
لمسلم �
لمسيحي 

لدين 
لو
حد  FصحاA لمجتمعا8، �كذلك هنا� تمييز بين


لبر�تستانتي  بين  تمييز  فهنا�  
لطائفة،   bختال
 بسبب 
 ،
Aيرلند في  كما  
لمسيحي  
لدين  Aبناء  من  
لكاثوليكي �

لثالثين عاما في ���Aبا �ليًال  Fفي حر Vيشكل ما حد�

لمذهب   RتباA بين  تمييز  Aيضا  �هنا�  Lلك.  على  تا�يخيًا 

لشيعي �
لمذهب 
لسني من Aبناء 
لدين 
إلسالمي في بعض 
بين  تمييز  Aيضا  
ليهو�`  
لدين  في  �يوجد  
لمجتمعا8، 


لطو
ئف �
ألسبا\ 
لمختلفة.
فمثال قد يتعر� 
لسجناء 
لمنتمو� "لى طائفة �ينية معينة 
للتمييز 
لطائفي كأ� يلزمو
 بالقياS بأعما( ينظر "ليها باقي 

لسجناء على Aنها �ضيعة �A شاقة جدً
، �A �A يتم تجميعهم 
بعكس  عد�هم  مع  يتناسب  ال   
جدً "قامة صغير  مكا�  في 


آلخرين.

�لتمييز على �سا( �النتماء �لسياسي �, �لحزبي

نتمائهم  حسب   lألشخا
 بين  تميز  مجتمعا8  هنا� 
 eتجا
 �A Fلمنتمو� "لى حز

لسياسي �
لحزبي، فيحصل 
سياسي معين على 
متيا�
8 ال يحصل عليها 
لمنتمو� "لى 
 

لمعا�ضة لهذ �A لمخالفة

التجاها8 
لسياسية � F

ألحز

.Fلحز


�لتمييز ضد a,P �إلعاقة

لذين  
لخاصة  
الحتياجا8   `�L ضد  
لتمييز  يقع  قد  كما 

لمجتمعا8  من  فالكثير  Lهنية،   �A بإعاقة جسدية  يعيشو� 
ال تلتفت "لى �A هؤالء 
ألشخاl ال يستطيعو� مما�سة 
بها  
آلخر��  يما��  
لتي  
تها L بالطريقة  
ليومية  حياتهم 
يتعلق  فيما  للتمييز  هؤالء  يتعر�  قد  �بالتالي،  حياتهم. 
بالحصو( على 
لوظائف �غم Aنهم قا���� على مما�سة 
تلك 
لوظائف تماما مثل غيرهم. كما Aنهم يو
جهو� Aحيانًا 


لكثير من 
لتحقير 
للفظي �
لمعاملة غير 
لالئقة.
 `�L  lألشخا
 بحقو�  
لمتعلقة  
لجديد�  
التفاقية  تؤكد 
حقو�  كافة   �A على   (2006) 
لخاصة  
الحتياجا8 

الحتياجا8  `�L يضا علىA )لمفعو

إلنسا� تكو� سا�ية 


لخاصة.

�لتمييز على �سا( �لسن
بسبب   Fللشبا 
لعمل   lفر تقل  
لمجتمعا8  بعض  في 
Aكثر  Aنهم  Aســا�  على  
لسن  كبا�  من  
لعاملين  
ختيا� 

لعمل، بينما  bضًا على ظر�

 �خبر� �Aقل 
عتر�

ستقر

لعمل  lلعكس �تقل فيها فر
هنا� مجتمعا8 يحدV فيها 
للمتقدمين في 
لسن، فعلى سبيل 
لمثا( 41% من 
لعاطلين 

عن 
لعمل في Aلمانيا تزيد Aعما�هم عن 50 سنة.

�لتمييز �لقبلي
معينة  قبيلة  "لى  
النتماء  يكو�  
لتمييز  من   Rلنو
  
هذ في 

لسياسية � 
الجتماعية   8

المتيا� على  للحصو(  فرصة 
 �A لعشير�
 eهذ �A تلك �A لقبيلة
 eبناء هذA لتي يحو� عليها


.Pألخر

لقبائل �
لعشائر  Fتلك على حسا

�لتمييز �لطبقي
في  سو
ء  
لمجتمع  قبل  من   
تمييز 
لفقير�  
لطبقة  تو
جه 
 �A Aنشطة  في   �

الشتر  �A 
لتعليم   lفر في   �A 
لمعاملة 

لحصو( على �ظائف معينة، مما يؤ�` "لى تو�يث 
لفقر 
 �
Aفر معاملة  تتم  كثير�  Aحيا�  �في  
لقا�مة.  
ألجيا(  "لى 

لطبقة بتمييز طبقي حتى من قبل 
لشرطة 
لتي قد  eمن هذ
تتر
خى في مسألة حمايتهم �A "نصافهم عندما يقع "عتد
ء 

لتمييز � 
لعنف  نفسها  هي  تما��  قد  "نها  بل  عليهم،  ما 

ضدهم.
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�يشكل "Aطفا( 
لشو
�R" مثاال Uخر
، فقد يتعر� هؤالء 
 Sلعد �متكر��  منتظمة  بصفة  
لرفض � 
لعنف  من  للكثير 
 ،
فقير� جدً نتيجة النتمائهم ألسر   �
 ترعاهم  Aسر�  �جو� 
�ما قتل Aطفا( 
لشو
�R في 
لبر
�يل من قبل 
لشرطة "ال 

مثا( على لذلك.

aللغو�لتمييز �

لجماعة،  �A �لفر

للغة هي 
لوعاء 
لذ` تنضح منه Aفكا� 

ستخد
�A Sصا�A b كلما8 تسيء "لى 
آلخر سو
ء عن �
عمد �A غير عمد تدعم تلك 
لمما�سا8 �تعمقها �تحولها 

"لى حقيقة يومية.
�صف  
لمثا(،  سبيل  على  
لمسيئة  
الستخد
ما8  �من 
 `�L صف� �A ألفريقية بالعبيد

ألصو(  `�L lألشخا

�في  
لعاجزين.   �A 
لعاها8  بذ�`  
لخاصة  
الحتياجا8 
مصر، مثال، قد يوصف شخص ما بأنه جامع للقمامة بسبب 

سلوكه بقصد 
الستخفاb به �
النتقاl من قيمته.
خطو�  يعتبر  
للغة   S

ستخد في   eالنتبا
� 
لحذ�  فإ�  لذلك 

مهمة لتجنب 
لوقوR في فخ 
لتمييز 
للغو`.

�شكا$ �لتمييز
Aما 
ألشكا( 
لتي قد يتخذها 
لتمييز فهي كالتالي:

�لتمييز �لمتعمد ,غير �لمتعمد

لمؤسسا8 ضد   �A  �

ألفر عن  
لصا��  
لتمييز  يكو�  قد 
فر� �A مجموعة معينة متعمدً
 �A غير متعمد؛ �من 
ألمثلة 

لمرء باستخد
S كلمة قد تكو�  Sلمتعمد قيا
على 
لتمييز غير 

عنصرية،   �A A` ضغينة  نفسه  في  يحمل   �A  ��� مسيئة 
 `�L  lألشخا
 لوصف  "معوقين"  كلمة   S

ستخد مثل 
لوصف  "عبد"  كلمة   S

ستخد  �A 
لخاصة  
الحتياجا8 

إلساء�.  قصد   ��� 
ألفريقية،  
ألصو(   `�L  lألشخا


إلساء� في 
ستخد
S كلمة "معوقين"  �A ،eكرL لجدير
�من 
�هويته،  
لشخص  كينونة  على  
إلعاقة  "سبا�  في  تكمن 
 �A "إلعاقة
 FصحاA" تعبير S
�لذلك  من 
ألفضل 
ستخد

إلعاقة"، "L تصبح 
إلعاقة هنا �صف لحالة فحسب،  `�L"

�ليس للشخص.

�لتمييز �لمباشر ,غير �لمباشر
يتعر�  عندما   
مباشر 
لعنصر`  
لسلو� � 
لتمييز  يكو� 
 �A بشرته  لو�  بسبب  
لمعاملة  "ساء�   �A  Fللسبا شخص 
�خو(  متجر   �A مطعم  يمنع  عندما   �A �يانته،   �A مهنته 
AصحاF جنسية �A طائفة معينة، �A �A يشتر\ Aحد "عالنا8 
 �Aلمر
 تستطيع  بينما  لها �جال   Sلمتقد
 يكو�   �A 
لوظائف 

.�
مما�سة 
لوظيفة نفسها باقتد
هنا�  تكو�  عندما   Vفيحد 
لمباشر  غير  
لتمييز  Aمــا 
تمييزً
. على  تبد� عا�ية �لكنها تحمل في طياتها   bظر�

 خلت مر
كز 
النتخابا8 من طر� تمّكن L" :)لمثا
سبيل 
"ليها  
لوصو(  من  
لخاصة  
الحتياجا8   `�L  lألشخا

 Sلم يتوفر حما 
L" �A ،8النتخابا
بغية 
إل�الء بأصو
تهم في 


ئر�، �ما "لى Lلك.� �A ،جامعة �A ،نسائي في مد�سة

لفئا8  تمنع  ألنها  مباشر  غير   
تمييزً 
لحاال8   eهذ تعتبر 

لمذكو�� من مما�سة حق من حقوقها 
لسياسية �
الجتماعية 


إلنسانية.�
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"لى جانب 
لتمييز 
لذ` قد يو
جهه 
لفر� في حياته 
ليومية 

لذين ال ينتمو�  �
بسبب 
نتمائه �A جنسه من جانب 
ألفر
به   Sتقو قد  �منظم  مؤسسي  تمييز  هنا�  نفسها،  للفئة 
 �A عد

لجها8 
لحكومية من خال( �ضع قو �A 8لمؤسسا

 Fالنتخا

لمر�A من حق  Sتحر �A لكL نين معينة، �مثل
قو

لتد�يس في  �A لقضاء
�A من مما�سة �ظائف معينة مثل 

لجامعة. (
نظر تد�يب "ال تكافؤ في 
لقوP، ال تكافؤ في 

.(203 .l "lلفر


فى �لقو�نين
,ظائف �لعمل

�إلعالF ,�لصحافة
�لتعليم

�لصحة ,�لعال`
�لشرطة  

�لشعا��� �لعنصرية

aلجسد�لعنف �

�لتحاشي

�لتجريح

�لتجاهل

��

�لتمييز �لمؤسسي aلفر��لتمييز �

�لتمييز �لفر�a  ,�لمؤسسي

© Alaa Boutros :16 شكل �قم

�لتمييز �لمركب
 �U في  
لتمييز  من  Aشكا(  لعد�  Aيضا  
إلنسا�  يتعر�  قد 
في  
لنساء  تعرضت  فقد  فقط،  
حد � لشكل  �ليس  
حد �

لبوسنة ���
ند
 للعنف 
لجسد` �
الغتصاF لكونهن نساء   
�في 
لوقت نفسه بسبب Aصلهن 
لعرقي ��ينهن، �هذ
 ما 
مختلف  �لمناهضة  
لمركب".  
لتمييز " 
سم  عليه  يطلق 

لتمييز ينبغي على 
لمد��A F ال يكتفي بعر� بنو�  R
Aنو

لقانونية فقط بل يجب عليه Aيضا توضيح  حقو� 
إلنسا� 


لكيفية 
لتي يحدV فيها 
لتمييز �Uلياته.
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�

�

�
�

�لتحاشي�لتجريح

�لعز$ �إلبا�4

�لعنف
aلجسد�

aلعنصر�لتصعيد �مقيا( �لبو�� لد�جا� 

(Allport, 1954) 8لبو�A حسب ،Alaa Boutros © :17: شكل �قم

aلعنصر�لتصعيد �مقيا( �لبو�� لد�جا� 
�يال��  جو����  
الجتماعي  
لباحث   eبتكر
 مقيا�  �هو 
Aلبر�8 لتوضيح 
لد�جا8 
لتصاعدية للتمييز �
لمما�سا8 


لعنصرية:
�لتجريح ,�لقذX: �يتمثل في 
ستخد
S شكل لغو` سلبي في 
�صف Aفر
� �A جماعا8 معينة �قد يكو� باطنيا �A حتى 

.�
في حضو� هؤالء 
ألفر
 �A يانة�ينتمو� "لى  �
�لتحاشي: �هو محا�لة تحاشي Aفر
�ظيفة �A جنس معين حتى لو A�L Pلك "لى خسا�� شخصية 

لتحاشي، كأ� يسير شخص مسلم  
للشخص 
لمما�� لهذ

لمتاجر 
لمسلمين بدًال  FصحاA حدA ء من
لمد� طويلة للشر

تها من شخص مسيحي يملك متجر
 يقع L لسلعة
من شر
ء 


لعكس صحيح.� ،e�
بجو


لذين  lألشخا
�لعز$: �هو 
لرغبة في عز( مجموعة من 
 �A قبلي �A ظيفي� �A يني�سا� A على ��ينتمو� لفئة محد

لفئا8   eهذ "جبا�   �A �فع  من خال(  
لمجتمع  عن  سياسي 
على 
لسكن بمعز( عن 
لمجتمع في Aماكن A �Aحياء �A مد� 

خاصة بها.

لفر�  Aلعنصرية يبد
�لعنف �لجسدa: مع تصاعد 
لمشاعر 
مثا(   ،Pألخر
 
لفئا8  ضد  
لجسد`  
لعنف  مما�سة  في 
Aجنبي  لشخص  
لجد�  
لنا�يين  من  مجموعة  مهاجمة  Lلك 

�جرحه �A حتى قتله لمجر� 
ختالb لو� بشرته.
�إلبا�4: �تصل 
لعنصرية "لى ��Lتها عند مما�سة 
إلبا�� 

لنا�`  Sلنظا
ضد طائفة �A عر� بعينه كما حدV في ظل 


�فو�.� �A 

ند�� �A لبوسنة
في عهد هتلر �A في 
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�سبا� نشوء �لتمييز


لتمييز 
لذ` غالبًا ما يما��  هنا� عو
مل مختلفة لنشوء 
ضد Aضعف حلقا8 
لمجتمع، منها على سبيل 
لمثا(:

يتم  معينة  طائفة   �
Aفر Aحد  مع  سلبية  شخصية  � خبر� 

لطائفة. eهذ �
تعميمها على جميع Aفر

نز
عا8 �صر
عا8 تا�يخية بين 
لطو
ئف تم تجاهلها   �
�قد تستخدS "عالميًا لتحقيق Aهد
b سياسية مما يكر� 


لصر
عا8 �يزيد من حدتها.
� صر
عا8 على 
لسلطة �A صر
عا8 سياسية �A مشاكل 


قتصا�ية.
 `A�� ساسي في تكوين صو��A لتعليم كعامل
� Sإلعال
  �

عن 
آلخرين.

,سائل مو�جهة �لتمييز

لتي تدعم 
لتمييز  8

لعمل على "لغاء 
لقو
نين �
إلجر
ء  �

سو
ء Aكا� لفظيًا �A فعليا، مباشر
 SA غير مباشر.

لتمييز  ضد  
لمجتمع   �
Aفر لجميع  
إلعالمية  
لتوعية   �


لمما�سا8. eلعنصرية �مخاطر �مشاكل هذ
�

لجمعيا8 
ألهلية 
لمناهضة للعنصرية � �
تشجيع 
ألفر  �


آلخر. S
على نشر ثقافة حقو� 
إلنسا� �
حتر
تأهيل مد�بين متخصصين في مجا( مناهضة 
لعنصرية   �
�مجا( حقو� 
إلنسا� �"قامة ���
8 �ند�
8 تد�يبية 

.�
لألفر

 �

ألفر توظيف  على  
لشركا8 � 
لمؤسسا8  تشجيع   �

لجماعا8 
لمعرضة للتمييز.�


لخاصة  
الحتياجا8  لـذ�`  عمل   lفر � تخصيص 
�تخطيط  
لمباني  بناء  عند  
العتبا�  بعين  �Aخذهم 

.R�

أل�صفة �
لشو
تسجيل �حصر حو
�V �حاال8 
لتمييز �"نشاء مكاتب   �

.Pلشكا�
خاصة لتلقي 
� �ضع �تنسيق خطة عمل شاملة لمناهضة 
لتمييز.

�لتمييز �إليجابي
يعد 
لتمييزعمومًا حالة سلبية، �لكن هنا� نوR من 
لتمييز 

لذ` يطلق عليه 
لتمييز 
إليجابي، �هو محا�لة 
لتغلب على 

لتمييز 
لسلبي من خال( �ضع قو
عد تساعد على 
لتخلص 

لشركا�A 8 يكو� هنا�  Pلتمييز، كأ� تقر� "حد
 
من هذ
تخصيص   �A  ،Vإلنا
� 
لذكو�  
لموظفين  عد�  بين  تو
فق 

عد� معين من 
لوظائف لذ�` 
الحتياجا8 
لخاصة.
Aقل  لمن هو  
لتدخين  منع   �A 
لكحو(  بيع  تحريم  يعتبر  ال 

لفئة. لذلك  e8 لحماية هذ
من 18 عاما تمييز
 لكونها "جر
ء
تتخذ لحماية مجموعة  �A "جر
ء
8 خاصة  تد
بير  Aية  فإ� 

لتمييز  �A لتعسف
A �Aفر
� من تعرضهم لشكل من Aشكا( 

لدين ال تعتبر شكًال من Aشكا(  �A لعر�
 �A للو�
بسبب 
 �A 8

لمجموعا8 
متيا� eنها ال تعطي هذA لتمييز طالما



لمجتمع. �
Aفضليا8 عن باقي Aفر
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2-3 نظر4 سريعة على هذ� �لبا� 

� جوهر كل 
تفاقيا8 حقو� 
إلنسا� هو ضما� 
لحقو� 
لمذكو�� فيها على 
لتسا�`، �بالتالي 
فإ� لمناهضة 
لتمييز ���ً
 Aساسيًا.

"� منع �مناهضة 
لتمييز هو 
لتز
S من 
لتز
ما8 
لد�لة، �لكن يوجد ��� مهم لوعي كل فر�   �
�تصرفه.

�لرسائل �لجوهرية

���A SA حمرA  �
Aسطو
نا8 
لبولينغ  �

Aلغا�   �

لتمييز �
إلقصاء  �


متيا�
8؟ SA حقو� �

لد
ئر� 
لمغلقة   �
� سير� حيا� فتا�

فكر� في صو��   �
قائمة 
الحتياجا8 
لعشر�  �

lلفر
� ال تكافؤ في 
لقوP �ال تكافؤ في 
... �A لو Vيحد 
Lما  �


لمعنى في قلب 
لشاعر   �

�لتد�يبا� �لمناسبة


التفاقية 
لد�لية للقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز 
لعنصر`  �
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html �

تفاقية سيد  �

لتعليق 
لعاS �قم 20 – 2009 للجنة 
لحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية:  �

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.20.doc 

ألجانب �ما  eلعنصر` �كر

لمعني باألشكا( 
لمعاصر� للعنصرية �
لتمييز  lلخا

لمقر�   �

يتصل بذلك من تعصب:
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm 

�لمصا�� �ألساسية

.dلى سلوN تتحو$ ثقافتك �� �إلنسانية هي �N
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3  حقو� �لمر�4 ,مفهوF �لنوE �الجتماعي
X�ألهد� �لمحتويا�


لمعرفة باالتفاقية �مضمونها �سبب �جو�ها.
.�

لمختلفة حو( 
لمسا� 8

لوعي عن 
لتصو�


الجتماعي �قابلية تطبيقه في سيا�  Rلنو
فهم 
لجد( حو( 

لمجتمع.� �Aلمر

لنقا� 
لد
ئر حو( حقو� 

 �Aلمر

تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 
(سيد
�) في 
لعالم 
لعربي.

.�

لرسائل 
لجوهرية التفاقية سيد

لجنس 
لبيولوجي �
الجتماعي؛ مثاال� على تطبيق تحليل 


الجتماعي. Rلنو


3-1 �تفاقية "سيد�,": �لمحتوp ,�لتفسير 
       ,�لتا�يخ

توجد  
إلنسا�،  لحقو�  
لرئيسيين  
لعهدين  جانب  "لى 
معاهد
A 8خرP تركز على حقو� فئا8 خاصة من 
لبشر. 
حقو�  حماية  منظومة   �A نجد  
لتا�يخ،  "لى   Rفبالرجو
 Fلتجا�

إلنسا� كما نعرفها في يومنا هذ
 قد تمخضت عن 

لتمييز. � 
الجتماعي  
لظلم  مع  
لبشرية  خاضتها  
لتي 
�بالتالي سنتمكن من تفهم 
لسبب في �جو� معاهد
8 حقو� 
 �Aلمر
 
لتمييز ضد  
لقضاء على  تنص على  
لتي  
إلنسا� 
 8

لمعاهد )�A جتماعية معينة. �كانت
�حماية حقو� فئا8 

 Sعا في   "�
"سيد 
تفاقية  هي  
لصد�   
هذ في  Aبرمت  
لتي 
لحقو�  
لد�لية  
لمعاهد�  Uخرها هي  كا�  في حين   ،1979


الحتياجا8 
لخاصة، �
التفاقية 
لد�لية لحماية جميع  `�L

لتطو�  

ألشخاl من 
الختفاء 
لقسر`. �يتضح من هذ

تفاقيا8 حقو� 
إلنسا� تبلو�8 عندما كافح Aنا� ضد  �A

لظلم  
Aنو
R من 
لظلم �
لتمييز، �عندما تم 
لتعبير عن هذ

في 
لمطالبة بحقو� 
إلنسا�.

التفاقيا8 � �
�بالرغم من 
لقو
سم 
لمشتركة بين 
تفاقية سيد

لتي تبعتها �
لمذكو�� Aعالe، "ال Aنه يوجد 
ختالb جوهر`، 

ألقليا8 �
لعما(  
لنساء - على عكس  Aال �هو عدS كو� 
منفصلة، حالهن  - شريحة سكانية  
ألطفا(   �A 
لمهاجرين 

جتماعية  شريحة  يشكلو�  ال  
لذين  
لرجا(  حا(  Lلك  في 


تها. L بحد

ألهمية   8
L 
لحقو�  على  جانب  من   �
سيد 
تفاقية  تنص 

لعاملة،  �Aألمومة للمر

لخاصة للنساء مثل حماية حقو� 

لنساء �
لفتيا8  �تنص من جانب Uخر على �جوF تمتع 
مثل    Pألخر
 
لد�لية  
لمو
ثيق  في  
لر
سخة  بالحقو� 
بإمكانيا8  
لتمتع � 
القتصا� � 
النتخابا8  في  
لمشا�كة 


لرعاية 
لصحية �
لتعليم �غيرها، على نحو متكافئ. 
 "�Aلمر

التفاقية ليس "
تفاقية حقو�  �
�كما يالحظ فإ� عنو
 "�Aلمر
�"نما "
تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 
 �Aلمر
�بالتالي فهي تحد� 
لعر
قيل 
لتي تسبب 
لتمييز ضد 

لعر
قيل على  eتمنعها من مما�سة حقوقها. �من بين هذ�

لجنسين،  بين  بالعالقة  
لخاصة   8

لتصو� 
لمثا(  سبيل 

لفقر  �كذلك  
لتقاليد، �  8

لعا�� 
ألجيا(  بين  ما  
لعالقة �


النتماء لألقليا8 
إلثنية، "لخ.�
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لعربية 
تفاقية 
لقضاء على جميع  �
لقد Aقر8 غالبية 
لبلد

لعديد منها AبدA Pيضا  �A غير ،�Aلمر
Aشكا( 
لتمييز ضد 
 �Aلمر
تحفظا8 جوهرية عليها، �خاصة فيما يتعلق بحقو� 

لعربية �
إلسالمية  �

لطال�. تبر� 
لبلد� K
في مسائل 
لز�
Lلك عا�� بتر
ثها 
لديني �خصائصها 
لثقافية، �A تشريعاتها 
 �A إلسالمية. حتى

لوطنية 
لمستمد� بد��ها من 
لشريعة 
قامت  Uخر  جانب  �من  
لتحفظا8.   eهذ بمثل   Sتقد  �

لعر
بعض 
لبلد
� بسحب 
لتحفظا8 
لتي كانت قد �ضعتها في 

.Fلمغر

لبد
ية �من بينها بنغال�يش �
تطبيق  على  تسهر  
لتي  
لتعاقدية  
لد�لية  
للجنة  Aصد�8 

لماضية ستًا �عشرين توصية  S

تفاقية سيد
� خال( 
ألعو

لقضاء على جميع Aشكا(  
تفاقية   SحكاA تبين كيفية تفسير

لتمييز ضد 
لمر�A. �للتوصيا8 
لعامة 
لتالية Aهمية خاصة 

:�
للوضع في 
لعر
.Vإلنا

لتوصية 
لعامة �قم 14: ختا�   �

.�Aلمر

لتوصية 
لعامة �قم 19: 
لعنف ضد   �

لتوصية 
لعامة �قم 20: 
لتحفظا8 على 
التفاقية.  �


لعالقا8 � K

لتوصية 
لعامة �قم 21: 
لمسا�
� في 
لز�  �

ألسرية.


لتوصية 
لعامة �قم 23: 
لحيا� 
لسياسية �
لعامة.  �

لتوصية 
لعامة �قم 25: 
لتد
بير 
لخاصة 
لمؤقتة.  �

تقا�ير  �هو   �Aلمر
 حقو�  لتفسير  مهم  Uخر  مصد�  �ثمة 
 Sلتي تقو
� �Aلمر
مقر�� 
ألمم 
لمتحد� 
لمعنية بالعنف ضد 

لمو
ضيع  حو(  تقا�ير  �تضع   ،�
للبلد ���ية   8
بزيا�


لصلة. 8
L
 eلمعاصر� لالتفاقية، ال يقل تا�يخ هذ
 8
"لى جانب 
لتفسير

التفاقية Aهمية في سيا� تفهم 
تفاقية سيد
�. لقد تأثر8 فكر� 
 
كبيرً  
تأثرً تطو�ها  بد
ية  في  ���Aبا  في  
إلنسا�  حقو� 

لذكو�ية لها. �قد �جهت 
لمناضلة  8

لتفسير / 8
بالقر
ء

لفرنسية �Aليمب  �Aلسياسية للمر

لشهير� من Aجل 
لحقو� 
في  Aعدمت  
لتي � فرنسا،  في   1748 (مو
ليد  غو�   `�


ألمر. 

نتقا�
8 شديد� لهذ (1793

(Olympe de Gouges) غو� a� ليمب,�
حقو�   �"Nعال 
لمعنونة  نصوصها  Aشهر  مقدمة  في 

�لمر�4 ,�لمو�طنة" تقو( �` غو�: 

ألمة  �ممثال8   8

ألخــو� 
لبنا8 � 
ألمها8  "نحن 

لبرلما�). �لما ) 
لوطنية  
لجمعية  بإ�خالنا في  نطالب 
كا� 
لجهل �
لنسيا� �
نتها� حقو� 
لمر�A هو 
لسبب 
فقد  
لحكوما8،  �فسا�  
لعامة  
لحيا�  بؤ�  في  
لوحيد 

لمقدسة � 
لطبيعية  
لحقو�   �

ستعر على  عزمنا 

لتي ال نقبل 
لمسا�مة عليها ...  �هذ
 في "عال�  �Aللمر
 �Aلمر
 قبل  من  
لسلطة  مما�سة  تكو�  كي   ... �سمي 
معيا�  بناًء على  للتقويم  قابلة على حد سو
ء  
لرجل �
 �Aلمؤسساتية �لكي يتحقق للمر
يتمثل في قيا� 
لغاية 

لمو
طنا8   Pتصبح شكا� �لكي   S

الحتر من  
لمزيد 
مرتكز� 
آل� على مبا�a سهلة ال يمكن 
لمسا�مة عليها 
بما في Lلك 
لمصلحة 
لمتمثلة في صيانة 
لدستو� �في 

لجنس 
ألكثر جماًال  �A .لجميع

لعامة ��فاهية  F

آل�
يقبل  
ألمومة  Aعباء  تحمل  في  �بأسًا  
ألكثر شجاعة �

لتالية  بالحقو�  �بعونه  
لقدير  
لعلي   SماA  bيعتر�


لمو
طنة."� �Aللمر

�كما تبين Aعالe، كا� Aحد AسباF نشأ� 
تفاقية "سيد
�" هو 

لتعبير عن 
إلقصاء �
لظلم بلغة حقو� 
إلنسا�.

تطو��� في �لعالم �لعربي

لنساء  طالئع  بين  
أل�لــى  غــو�   `� �Aليمب  كانت 
فقد  
لعربي  
لعالم  Aما   .�Aلمر
 Aجل حقو�  من  
لمناضال8 
عرb مجموعة من 
لنساء �
لرجا( 
لذين ناضلو
 من Aجل 

لتاسع عشر. فقد طالب  قضايا 
لمر�A �حقوقها منذ 
لقر� 
 �Aلمر
على سبيل 
لمثا( قاسم Aمين (1863 - 1910) بحقو� 
�من بينها حقها في 
لتعليم �بر�e بكو� 
ألS "مربية 
ألجيا( 

لعالم  في  بسرعة  شاعت  مشابهة  مو
قف  �ثمة  
لقا�مة". 
بشأ�  
لجد
ال8  من  
لعديد  على  تهيمن   )
تز �ما  
لعربي 

.�Aلمر
حقو� 



   – �لجزء �لثاني –   83

غاية  في  هو  
لسيا�   
هذ  �A صحيح 
حقو�  منظو�  من   - Aنه  غير  
ألهمية 
 bلمطا
 نهاية  في  يــؤ�`   - 
إلنسا� 
يجعل  Aنه  Lلك   �Aلمر
 حقو�  تقييد  "لى 
حقوقها، مثل حقها في 
لتعليم، مرتبطة 
بد��ها 
الجتماعي، A` بأمومتها، غير 
�A حقو� 
إلنسا� ليست مرتبطة بمثل 

لوظائف �ال يتم 
كتسابها من خال(  eهذ

لسلو�"،  "حسن   �A للمجتمع  فائدتها 
يترتب   bتصر `A نه ليس هنا�A كما 

عليه فقد
نها.

مو�قف �لمناضال� ,�لمناضلين من �جل حقو� 
�لمر�4


إلنسا�  لحقو�  
لذكو�`  
لتفسير  ضد   8

النتقا� تتركز 
على ناحيتين:

عبر  لها  
لتصد`  يتم  لم   �Aلمر
 لحقو�  
النتهاكا8  بعض 
 Fغتصا
 
لمثا(  سبيل  على  بينها  من  
إلنسا�،  حقو� 

لنساء كسالx في 
لنز
عا8 
لمسلحة من ناحية، �من ناحية 

لتي لم ترتكب بحكم  �Aلمر
ثانية تجاهل 
العتد
ء
8 على 
 lشخاA لد�لة �"نما من قبل

لقانو� �A من قبل موظفي 

لمثا(  سبيل  على   8

العـتـد
ء  eهذ بين  �من  عا�يين، 
 �A "لى  
لنقا�  Aشا�  
لمنزلي.  
لعنف  ظاهر�  مثل  ظو
هر 

لكثير من 
لحكوما8 تستخدS "لى 
ليوS بعض 
لمو
�12 في 
ضد  
لمرتكبة  
إلنسا�  حقو�  النتهاكا8  
عتبا�ها  تبرير 

لرجا( في  بأنها "شؤ�� خاصة"، �
عتبا� حقو�   �Aلمر

خصوصيتهم �عائلتهم �شرفهم 
لشخصي Aعلى مكانة من 

.�Aلمر
حقو� 

النتقا�
8 من جانب 
لمناضال8 من Aجل  eثمر8 هذA قد�
حقو� 
لمر�A في تطوير 
تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 

التفاقية   eهذ غير8  فقد  ما  �بشكل   .�Aلمر
 ضد  
لتمييز 

لجد( 
لد
ئر حو( حقو� 
إلنسا� بصو�� جذ�ية Lلك Aنها 


لما�� 17 من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية:  lلخصو
12   على �جه 

1/17 - "ال يجو� تعريض A` شخص، على نحو تعسفي �A غير قانوني، لتدخل في خصوصياته �A شؤ�� Aسرته �A بيته �A مر
سالته، �ال ألية 


لمسا�." �A لتدخل
 
حمال8 غير قانونية تمس شرفه �A سمعته." 2/17 - "من حق كل شخص �A يحميه 
لقانو� من مثل هذ


لمرتكبة على  
نتهاكا8 حقو� 
إلنسا�  "لى  لفتت 
ألنظا� 
.lلخا
� Sلعا

لصعيدين 

�لمسا,�4 في �لحقو�

 تحظر 
لتمييز ً�
تتضمن كافة 
تفاقيا8 حقو� 
إلنسا� مو
بين 
لبشر فيما يتعلق بتمتعهم بحقو� 
إلنسا�. �من بين تلك 
ضد  
لتمييز  Aشكا(  جميع  على  
لقضاء  
تفاقية  
التفاقيا8 
  -  Pألخر
لالتفاقيا8  
لتي نصت - خالفًا   (�

لمر�A (سيد
في ما�تها 
أل�لى على �Aجه 
لتمييز ضد 
لمر�A على 
لنحو 


لتالي:
 ‘�Aلمر

التفاقية يعني مصطلح ’
لتمييز ضد  eهذ �
"ألغر

ستبعا� �A تقييد يتم على Aسا� 
لجنس �يكو�  �A ية تفرقةA
 �Aللمر b
من Uثا�A �A eغر
ضه، توهين �A "حبا\ 
العتر
بحقو� 
إلنسا� �
لحريا8 
ألساسية في 
لميا�ين 
لسياسية 
 `A في   �A 
لمدنية، � 
لثقافية � 
الجتماعية � 
القتصا�ية �
 �A 
لحقو�   eبهذ تمتعها  "حبا\   �A توهين   �A Uخر،   �
ميد

لز�جية �على  
لنظر عن حالتها   bلها، بصر مما�ستها 

Aسا� 
لمسا�
� بينها �بين 
لرجل."

تفاقية   Sللتمييز، يتبين لنا مفهو 
لتصو�  

نطالقا من هذ�
 .�Aلمر

لمسا�
� في 
لحقو� بين 
لرجل � "سيد
�" لمعنى 

.Sلمفهو
�توضح قائمة 
لمقا�نة A�ناL eلك 
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مقا�نة بين مفاهيم مختلفة للمسا,�4 في �لحقو�

مشكلة / تحٍد مثا$ ��لمضمو شكل �لمسا,�4
1) توضع 
لمقاييس في غالب 

 Fلتجا�

ألحيا� على Aسا� 

الحتياجا8 
لذكو�ية.�

 �
��A ��لنساء عا
2) للرجا( �

 تم L"� .لمجتمع
مختلفة في 


أل��
�، فمن  eتجاهل هذ

لممكن �A ينجم عن Lلك تمييز.

للرجا( �
لنساء 
حق 
لتقاعد عند 

بلو� سن 
لخامسة 

لستين.�


لرجا( �
لنساء متسا��� �يعاملو� 

تها L لمقاييس

لمسا�
�؛  Sعلى قد

تسر` على 
لطرفين.

�لمسا,�4 �لشكلية

لحل مشكلة 
ألما� فإنه يمكن 
Aيضا 
نتهاA Kساليب AخرP بديلة، 
كتخصيص باl مد�سة للبنا8 

 �
مثًال، بحيث ال يتم تضييق 
لمسا�

لحماية. bبهد


لبنا8 ال يذهبن 
"لى 
لمد�سة "� 

كا� 
لطريق "ليها 
طويًال �غير Uمٍن.


لرجا( �
لنساء مختلفو� �ال بد من 
حماية 
لمر�A من Aشياء معينة.

 X4 بهد�مسا,
�لحماية

 ال بد من 
لتدقيق في كل حالة من 
حيث مدP �كيفية تأثيرها على 


لرجا( �
لنساء، �كيفية تشكيلها 
بالصو�� 
لتي تسمح للرجا( 

 Sلتمتع بحقوقهم على قد

لنساء �
.�

لمسا�


ء 
لرجا( �A يختلف

لنساء في 
لمجا( �


لرياضي، �لذلك 
فإ� 
لمبا�يا8 
ُتجرP بصو�� 

منفصلة.


لرجا( �
لنساء يختلفو� عن 
بعضهم 
لبعض؛ "نهم يقومو� 

بأ��
� مختلفة، �عليه فإ� 

حتياجاتهم مختلفة. �في 
لغالب 


لرجل � �Aلمر
يتعين 
لتعامل مع 
بصو�� مختلفة مما يضمن تمتعهم 
.�

لمسا� Sإلنسا� على قد
بحقو� 

مسا,�4 جوهرية / 
�لمسا,�4 بالنتيجة


لمشا� "ليها،  �
توجد "يجابيا8 لكل شكل من Aشكا( 
لمسا�
غير �A ميز� 
لمسا�
� بالنتيجة هي 
لعد
لة 
الجتماعية 
لتي 
تنظم عالقة 
ألفر
� من خال( "مكانياتهم �مو
��هم للوصو( 
 Aمبد �ليس على   �

ألفر بين  
لتكامل  يعتمد على  بناء  "لى 
 ��

لمو كل  من  
الستفا�� � ناحية،  من  
لقو�   �A 
لسيطر� 

إلناV من  �A للذكو�  بالنسبة  
لمجتمع سو
ء  
لمتوفر� في 

لقا��ين  lألشخا

لفر�` فإ�  Pلمستو
ناحية AخرP. على 

لحيا� 
ليومية،  �A لعمل

تهم سو
ء على صعيد L 8على "ثبا
هم مو
طنو� �مو
طناA 8قوياء قا���� على "عالة Aنفسهم 

�تربية Aطفالهم بصو�� Aفضل.
بين  بالنتيجة   �

لمسا� على   Sتقو  "�
"سيد 
تفاقية   �A بما 
مر
جعة  يقتضي   "�
"سيد تطبيق  فإ�  
لرجل �  �Aلمر



لقو
عد � 
الجتماعية � 
القتصا�ية � 
لسياسية   Rأل�ضا

على  تأثيرها   Pمد لتبّين  
لصلة   8
L 
لقو
نين � 
إل�
�يـة 
 Rلنو
  Sمفهو S
يتم 
ستخد 
لغر�   

لرجا( �
لنساء. �لهذ


الجتماعي (
لجند�) 
لذ` تم تطويرe نهاية 
لثمانينا8. 

3-2 مفهوF �لنوE �الجتماعي: �لتعريف 
       ,�لسبب


لذكو�  من  يجعل  
لذ`  هو  
الجتماعي � 
لثقافي  
لتكوين 
��ظائف   �
��A منهما  �لكل  نساًء،   Vإلنا
 �من  �جاًال 

أل��
� تكو� قابلة لالختالb �فق  e. �عليه فإ� هذ��محد


أل�منة 
لمختلفة لتا�يخ 
لبشرية.� bلظر�

لثقافا8 �
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ما   
�هذ معين  بيولوجي  بجنس  
لنا� بصو�� عامة  يولد 

لخصائص   eهذ �لكن  
لبدنية.  خصائصهم  على  يشتمل 
�من   �Aمــر
  �Aلمر
 من  يجعل  ما  هي  ليست  
لبيولوجية 

لرجل �جًال �"نما 
لنشأ� 
الجتماعية في 
لعائلة �
لمد�سة 
 �Aلمر
 بجعل  
لكفيلة  هي  فقط  
لعمليا8   eهذ 
لمجتمع. �

الجتماعي  Sلمفهو

لرجل 
لبيولوجيين 
مر�A ��جًال في �
Aيضًا، A` جعلهم كائنا8 ال تتمتع فقط بجنس معين �"نما 

لنساء �
لرجا( �فقا للمقاييس  bكذلك كما يتصر bتتصر
عرضة   eهذ 
الجتماعية  
لمقاييس  بأ�  علمًا  
الجتماعية، 

ليوS سلوكًا Aنثويًا L �Aكو�يًا مثاليًا  eللتغير. �"� ما نعتبر

http://www2.igmetall.de/homepages/bnet/boerse/28826/banos/7/Definition_von_Gender.doc  :لمصد�
   13

في  Lلك  حو(  سائد�  كانت  
لتي   8

لتصو� عن  يختلف 
 �Aلمر
 بين  ما  
لعالقة  طبيعة   �A �حتى  
لماضية.  
لقر�� 
طبيعة  عن  
لحالي  عصرنا  في  تختلف  باتت  قد  
لرجل �


لعالقة 
لتي كانت سائد� في 
لماضي.
 Sلكالسيكية كلمة تد( على مفهو
لم ير� في 
للغة 
لعربية 

لمفهوS باالنتشا� في 
لبال�  

الجتماعي، �قد بدA هذ Rلنو

 eهذ  �A "لى  
إلشا��  تجد�  
لماضي.  
لعقد  خال(  
لعربية 

لمشكلة تو
جه لغاA 8خرP �هذ
 غالبًا ما يؤ�` "لى سوء 
 Rلنو
فهم. �Aكثر Aشكا( سوء 
لفهم شيوعًا هو 
عتبا� كلمة 


الجتماعي مر
�فة للنساء.


الجتماعي  Rلنو
 
لجنس 
لبيولوجي  �لمصطلح �لعربي
"gender" "sex" aإلنجليز�لمصطلح �

محد� 
جتماعيًا �ثقافيًا �سياسيًا �تا�يخيًا. محد� بيولوجيًا. �لتفسير
على سبيل 
لمثا( تنسب للنساء �
لرجا( صفا8 


� مختلفة.��A� 8
�قد�

الختالفا8 بسبب 
ألعضاء 
لتناسلية 


أل�لية.
�لسبب


� Aحد 
لجنسين تبعًا لنسبهم �ثقافتهم ��A لبشر يتبنو�

�طبقتهم 
الجتماعية �
لحقبة 
لتا�يخية �
لدين ... "لخ. 


لتا�يخية �قابلة  8

الجتماعية خاضعة للمؤثر �

أل��
للتغير.

ينسب لإلنسا� عا�� جنس معين عند 

لوال��.

�لخلفية


ألطفا( 
لرضع �
العتناء  Sعلى "طعا ����لرجا( قا

بهم.


لمر�A فقط قا��� على 
لوال�� 

لرضاعة.�

مثا$


الجتماعي. Rلنو
قابلية 
لتغير �
لتفا�� بشأ�  
لجنس 
لبيولوجي. bختال
 �لعالقة

 8

لمحد� على  تغير   `A فيه   Aيطر لم  
لــذ`  
لوقت  في 
هي   )
تز ما   �Aلمر
  �A  `A قر��،   Pمد على  
لبيولوجية 
عن  
الجتماعية   8

لتصو�  �A "ال  
ألطفا(،  تحمل  
لتي 

أل��
� قد شهد8 تغير
8 بالغة، "�A L ما يتحكم فيها  eهذ
يما��  من   `A 
لما�ية،  
لعو
مل  يبد� هو طبيعة  ما  على 

لعالقا8 ���ً
 كبيرً
 في  eلبيت. تلعب هذ
 Kظيفة ما خا��

"خاصًا"،   � "عامًا"  يعتبر  ما  لتحد�  
الجتماعية   
لهيكلة 
�تحد� 
لمساحا8 
لخاصة بكل جنس �
لسلطا8 
لتي تتمتع 

لجنسين).  من  جنس  كل  سلطا8  (�بذلك  مساحة  كل  بها 
منظو�  من  
لسجينة   �Aلمر
 على  مثاًال  نضيف  �للتوضيح 

جية 
لجنس.���

الجتماعي �مثاًال ثانيًا عن حد��  Rلنو


�,جه �الختالX بين �لجنس �لبيولوجي ,�لنوE �الجتماعي13
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مثا$ لالستز��4: 
�لمثا$ �أل,$ – �لمر�4 �لسجينة في �لعر��14

تتر
�x نسبة 
لنساء 
لسجينا8 في A` نظاS سجو� في 
لعالم 

لنسبة   eهذ على  يترتب  ما  بين  �من   ،%8�  %2 بين  ما 

لسجو� تؤسس عا�� بحيث تر
عي  �A لمتدنية هي

لمئوية 
على  ينطبق   
�هذ �متطلباتهم،  
لرجا(  
لسجناء  حاجا8 

لترتيبا8  �Aما   .Pألخر
 
لمر
فق  �كافة  
ألمن � 
لمباني 

لخاصة بالنساء 
لسجينا8 فهي عا�� مكمال8 تضاb "لى 


لترتيبا8 
لعا�ية 
لمخصصة للرجا(.
�ضع  عن  
لسجينا8  
لنساء  �ضع  يختلف  
لو
قع،  في 
بوضع   lخا  Sهتما
 "يالء  يتوجب   
لذ 
لسجناء؛  
لرجا( 

لنساء في 
لسجو�. "جماًال، تعاني 
لنساء 
لمحكوS عليهن 
Aنهن  كما  جنسية.   8

عتد
ء �من  جسدية  معانا�  بالسجن 

يعانين عا�� من بعض 
لمشاكل 
لصحية غير 
لمعالجة.

�لمسؤ,ليا� �لعائلية

لعائلة هي مسؤ�لية 
لنساء 
أل�لى في معظم 
لمجتمعا8، 
خاصة عندما يكو� هنا� �Aال�. �هذ
 يعني حد�V عو
قب 
حيث  بالسجن،   �Aلمر
 على  ُيحكم  عندما  �جسيمة  كبير� 

لذ` يبقى �حيدً
 مع عائلته صعوبة كبير� في  Fأل
يو
جه 
لم تكن هنا� مساعد� عائلية   
L" 
ء مهامه كأF، خاصة �A
كبير� في "�
�� شؤ�� 
لمنز(. �في عد� من 
لحاال8 تكو� 


لمر�A هي 
لمعيل 
لوحيد للعائلة.
خاصة  تد
بير   Lتخا
 من  بد  ال   ،eكرL  Sتقد ما  على  �بناء 
بأطفالهن  
لسجينا8  
لنساء  
تصا(  
ستمر
�ية  لضما� 

لصغا�  باألطفا(   Sالهتما
 مسألة   �A كما  فعاًال.  
تصاًال 

ألمها8  تمنح   �A 
لمهم  �من  خاصة.  جهو�  بذ(  تتطلب 
تركنهن  
لذين  بأطفالهن  
التصا(  
مة �" فرصة  
لسجينا8 
 ،xلسما

ئهن. �عندما يز�� 
ألطفا( 
لسجن فال بد من ��

لخصوصية.  �كذلك  
لجسد`  بالتالمس  
إلمكا�،  �بقد� 

لزيا�
8 طيلة 
لنها�. Sتد� �A لك فال بد منL عال�� على

�لنساء �لحو�مل
"ال  
لسجن  في  
لحو
مل  بالنساء   Kيز Aال  
لمفر��  من 

 لم يكن هنا� A` بديل Uخر على 
إلطال�. �"� حصل L"
Lلك فيجب 
تخاL تد
بير خاصة لهن عندما يكن في 
نتظا� 

لوال�� �خال( فتر� 
لرضاعة. كما يجب 
النتباe "لى مسائل 
حساسة، خاصة من ناحية تطبيق 
لقيو� 
ألمنية خال( عملية 

لوال��، حيث يتعين تفا�` �ال�� Aية 
مر�A حامل في 
لسجن. 
 �
�في كل 
ألحو
( يجب �A ال تتضمن �ثيقة 
لوال�� عنو

لتد
بير  كافة  تطّبق   �A يجب  كما  للوال��،  كمكا�  
لسجن 


لفتر� بتحفظ بالغ.15 eألمنية خال( هذ

تعتبر مسألة 
ألمها8 
لسجينا8 
لالتي لديهن Aطفا( مسألة 
�منها  
لقضائية،  
ألنظمة  من  عد�  �هنا�   .
جدً حساسة 
باالحتفا�  لألمها8  تسمح  
لتي  
لعر
قي،  
لقضائي   Sلنظا

سن  
لطفل  بلو�  حين  "لى  
لسجن  في  معهن  بمو
ليدهن 

لثالثة. �هنا يسمح لألS بالعيش مع مولو�ها في مكا� �
حد 
بصو�� �
ئمة في 
لسجن، حيث يتعين تأمين كافة 
لتسهيال8 

لمرضعة. كما يتعين توفير بيئة طبيعية  Sلمستلزما8 لأل
�
لكل من 
لطفل �Aمه 
لسجينة، �ال يجو� عرقلة نمو 
لطفل 

�حرمانه من 
حتياجاته.16

لسجن يشكل محيطًا غير طبيعي فقد يؤثر على نمو  �A بما
 ��

لطفل منذ نعومة Aظفا�e، �تقع 
لمسؤ�لية على عاتق "�

لتد
بير 
لمالئمة مع 
لعائلة �A مع 
لسلطا8  Lلسجن التخا


لتي تعتني باألطفا( ��� Aهل في حالة بلو� 
لطفل 
لسن 


لتي يجب فصله فيها عن Aمه 
لسجينة.

لنساء تختلف كثيرً
 عنها على  
لسجن على  Uثا�   �A �بما 

لتي يتركنها ��
ئهن  
لمنزلية   bلظر�

لرجا(، قد تتأثر 
لمجر�   �A لألسر�،   8

لوحيد 
لمعيال8  كّن   
L" خاصة 
كونهن 
لقائما8 على 
لعناية بعائالتهن. �في بعض 
لثقافا8 
غالبًا ما تنبذ 
لنساء 
لسجينا8 من قبل عائالتهن. �بناء عليه 
فال بد للموظفين 
لمكلفين بالعناية بالسجينا8 مر
عا� كافة 

لتد�يب  lلموظفين فر

لمسائل، ��A يتوفر لهؤالء  eهذ


لخاl أل�
ء ���هم على 
لوجه 
لمناسب.


�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية). ��) �

لجزء يعتمد على مقالة من "عد
� AياS شريف جو 
14   هذ

15   �هذ
 ما نصت عليه 
لقاعد� (1/23) من 
لقو
عد 
لنموLجية 
لدنيا لمعاملة 
لسجناء 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html


تها. L عد
16  �هذ
 ما نصت عليه 
لقاعد� (2/23) من 
لقو
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�لقو�عد �لنموPجية �لدنيا لمعاملة �لسجناء 

لقاعد� 23 (1) في سجو� 
لنساء، يجب �A تتوفر 
لمنشآ8 
لخاصة 
لضر��ية لتوفير 
لرعاية �
لعالK قبل 
لوال��   �

 �لد 
لطفل L"� .ألطفا( يولد�� في مستشفى مدني
�بعدها. �يجب، حيثما كا� Lلك في 
إلمكا�، 
تخاL ترتيبا8 لجعل 

.e�ميال ��لك في شهاL  يذكر �A لسجن، ال ينبغي
في 

لقاعد� 23 (2) حين يكو� من 
لمسموx به بقاء 
ألطفا( 
لرضع "لى جانب Aمهاتهم في 
لسجن، تتخذ 
لتد
بير 
لال�مة   �

لتي ال يكونو� Aثناءها في �عاية  8
لتوفير �
� حضانة مجهز� بموظفين مؤهلين، يوضع فيها 
لرضع خال( 
لفتر

Aمهاتهم.

لقاعد� 8: توضع فئا8 
لسجناء 
لمختلفة في مؤسسا8 مختلفة A �Aجز
ء مختلفة مع مر
عا� جنسهم �عمرهم �سجل   �

حتجا�هم �متطلبا8 معاملتهم، �على Lلك: (A) يسجن 
لرجا( �
لنساء، بقد� 
إلمكا� في مؤسسا8  FسباA� بقهم
سو

ألماكن 
لمخصصة للنساء  Rيكو� مجمو �A ء فيتحتم
مختلفة، �حين تكو� هنا� مؤسسة تستقبل 
لجنسين على 
لسو

منفصًال كليًا.
للنساء من مبنى  
لقسم 
لمخصص  للذكو� �
الناV معا، يوضع  
لقاعد� 53 (1): في 
لسجو� 
لمختلطة 
لمستخدمة   �


لقسم. 

لسجن تحت �ئاسة موظفة مسؤ�لة تكو� في عهدتها مفاتيح جميع Aبو
F هذ

لقاعد� 53 (2): ال يجو� أل` من موظفي 
لسجن 
لذكو� �A يدخل قسم 
لنساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة Aنثى.  �


لقاعد� 53 (3): تكو� مهمة �عاية 
لسجينا8 �
إلشر
b عليهن من 
ختصاl موظفا8 
لسجن 
لنساء حصرً
، على   �
 SقساA  �A 
لسجو�  
لمهنية في  
لذكو� �ال سيما 
ألطباء �
لمعلمين من مما�سة مهامهم  
لموظفين  يمنع  �A هذ
 ال 


لسجو� 
لمخصصة للنساء.

Nعال� �ألمم �لمتحد4 �لعالمي بشأ� �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�4 
تنص 
لما�� 2 على Aنه "يفهم بالعنف ضد 
لمرA �Aنه يشمل على سبيل 
لمثا( ال 
لحصر ما يلي:


لعنف 
لبدني �
لجنسي �
لنفسي 
لذ` ترتكبه 
لد�لة �A تتغاضى عنه، Aينما �قع". )K( �

�تتنا�( 
لما�� 4 ما يجب على 
لد�لة �A تقوS به للقضاء على 
لعنف ضد 
لمر�A، �منه:
تنفيذ  
لمسؤ�لين عن � 
لعموميين  
لموظفين � 
لقو
نين   Lنفا" تز�يد موظفي  لضما�  
لال�مة  
لتد
بير  تتخذ   �A  (\) �

.�Aلمر

لتحقيق فيه �
لمعاقبة عليه، بتد�يب يجعلهم �
عين الحتياجا8 � �
سياسا8 ��ء 
لعنف ضد 
لمر

�ألطر �لقانونية للمر�4 �لسجينة

�لعناية �لجسدية ,�لنفسية ,Nعا�4 �لتأهيل
كما Aسلفنا Aعالe، للنساء 
لسجينا8 
حتياجا8 صحية خاصة 
يتوجب مر
عاتها �توفيرها. "ضافة "لى Lلك، هنا� سجينا8 
يعانين من 
لقلق 
لد
ئم على �Aال�هن مما يولد ضغطًا نفسيًا 

لسجن  �يجعل  
لعقلية  سالمتهن  على  يؤثر  ��بما  عليهن 
Aكثر "يالمًا لهن من 
لناحية 
لنفسية مقا�نة بالرجا(. لذ
 ال 
بد من �A تر
عى 
لتد
بير 
لصحية 
لمؤمنة للنساء 
لسجينا8 


ألمر. 
هذ


لسجناء للعو�� "لى 
لمجتمع  �

لسجن "عد ��
يجب على "�

لمدني عند 
إلفر
K عنهم. كما يجب 
ألخذ بعين 
العتبا� 
عنهن،   K
ــر 
إلف موعد   F

قتر  Pلد 
لنساء  
حتياجا8 
كن  ألنهن  ممكنة  غير  عائالتهن  "لى  عو�تهن  تكو�  فقد 

لسجن مع   ��
�" تتعا��   �A يتوجب  سجينا8. �بناء عليه 
 \
هيئا8 
جتماعية لمساعد� 
لنساء 
لسجينا8 على 
النخر
مجد�ً
 في مجتمعاتهن، لذلك فإ� تد�يبهن على نحو يوفر 
خاصة  Aهمية   �L Aمر  هو  Aنفسهن  "عالة  على  
لقد��  لهن 
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بالنسبة للنساء 
لسجينا8. �من جانب Uخر توجد في بعض 

إلسالمية -مثل 
ليمن �Aفغانستا�- بر
مج 
جتماعية  �

لبلد
تهدb "لى حث Aهل 
لمفرK عنهن على قبولهن �معاملتهن 

معاملة حسنة.
حيث U �Aثا� 
لسجن على 
لنساء تختلف كثيرً
 في طبيعتها 

لمنزلية 
لتي يتركنها  bلظر�
عنها على 
لرجا( ، فقد تتأثر 

ئهن كونهن عا�� هن 
لمعيال8 
لوحيد
�A 8 لديهن ��� ��
مهم في �عاية عائالتهن، �في بعض 
لثقافا8 غالبًا ما تنبذ 

لموظفا8  Kتحتا 

لنساء 
لسجينا8 من قبل عائالتهن، �لذ
 �A� لمسائل
 eيعين كافة هذ �A 8لسجينا

للو
تي يعملن مع 

يوفر لهن تد�يبًا خاصًا أل�
ء ���هن.

مثا$ لالستز��4: 
�لمثا$ �لثاني – حد,� ��S,�جية �لجنس

ال يولد جميع 
لنا� بسما8 جنسية �
ضحة، فالبعض لديه 
 Rلشر
 صعيد  على  معًا.  �مذكر�  مؤنثة  بيولوجية  سما8 

إلسالمي، هنا� جد( حا� �
ئر بين 
لفقهاء حو( 
لحقو� 
 xلنكا

لفئة من 
لنا� بخصوl �الية  eلتي تتمتع بها هذ

تقريبا  
لعالم  Aنحاء  كافة  في  
لمو
�يث. � 
لما(  ��اليــة 
لعمليا8  
ألحيا�  Aغلب  في  
لنا�  من  
لفئة   eهذ تخضع 

لعقو�  خال(   Fلغر
 شهد  
لرضاعة.  سن  في  جر
حية 


لمعنيو�  lألشخا

ألخير� حشدً
 منظمًا النتقا�
8 يوجهها 
للعمليا8 
لجر
حية 
لتي تجرP لألطفا( 
لصغا� باال�تكا� 

لفئة بعدS جو
� "جر
ء  eإلنسا�. �تطالب هذ
على حقو� 


فق عليها 
لشخص 
لمعني.� 
L" حية "ال

لعمليا8 
لجر
�"لى جانب 
لنا� 
لذين ليس لهم جنس بيولوجي �
ضح، 
قر
�هم  بمحض  جنسهم  تغيير  يريد��   lشخاA هنا� 

لشخصي حيث Aنهم يشعر�� بأنفسهم Aشد 
�تباطًا بالجنس 
تتوفر   .(transsexuality) 
الجتماعية  
لناحية  من  
آلخر 

لفئة من 
ألشخاl فرصة تحويل جنسهم من خال(  eلهذ

لصعيد  �على  
لهرموني.   Kلعال
� 
لجر
حية  
لعمليا8 

لنوR في  

لد�لي، تجر` Aكثر 
لعمليا8 
لجر
حية من هذ
 �

لعمليا8 تجر` في "ير eلعلم بأ� هذ
"ير
� �تايالند، مع 

بموجب فتوA Pصد�ها Uية 
هللا 
لخميني.
 `A) 
لفئتين  هاتين  من   lألشـخـا
 مع  
لتعامل  يتسم 
من  
لعربي  
لعالم  في  جنسيًا)  
لمتحولين � 
لمز��جين 
خال( 
لتصو� بأنهم مصابو� بمر� �Aنه يمكن شفا�هم 
من خال( عملية جر
حة يخضعو� لها. �ينسحب هذ
 على 
 
ًLتصرفًا شا �A يضا، فالمثلية تعتبر كذلك مرضًاA لمثليين

 

إلسالمية ماعد �

لبلد 
لكثير من  
لعقوبة في  �تستوجب 

"ند�نيسيا 
لتي تعد Aكبر بلد "سالمي.

ضحة في مو
ثيق حقو� � SحكاA ستنبطت

ألثناء  eفي هذ


إلنسا� حو( 
لميل 
لجنسي.
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لما�� 2 من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية / 
لبند 1 

لموجو�ين  �

لحقو� لجميع 
ألفر eبها فيه، �بكفالة هذ bلمعتر

لحقو�  S

لعهد باحتر 
"تتعهد كل ��لة طرb في هذ
 �A سياسيا `Aلر
 �A لدين
 �A للغة
 �A لجنس
 �A للو�
 �A لعر�
في "قليمها �
لد
خلين في �اليتها، ��� A` تمييز بسبب 

".Fألسبا

لنسب �A غير Lلك من  �A لثر��
 �A الجتماعي
 �A لقومي

ألصل  �A غير سياسي
 "Fألسبا
فسر8 
للجنة 
لتعاقدية للعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية تعبير "�A غير Lلك من 
فإ�  Lلك  
لجنسي. �في ضوء  
لميل   �A 
لخاصة  
الحتياجا8  بسبب  
لتمييز  Aيضا  به  
لمقصو�  بأ�  في سيا� قضائها 


لمالحقة 
لقضائية ضد 
لمثليين من 
لنساء �
لرجا( تعتبر خرقًا للما�� 2 من 
لعهد 
لد�لي.
فو� Lلك تستعين 
للجنة بالما�� 17 من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية لحماية 
لحيا� 
لخاصة.


لما�� 17
 �A بيته �A سرتهA شؤ�� �A غير قانوني، لتدخل في خصوصياته �A شخص، على نحو تعسفي `A 1-  "ال يجو� تعريض

مر
سالته، �ال أل` حمال8 غير قانونية تمس شرفه �A سمعته."

لمسا�." �A لتدخل
 
2-   "من حق كل شخص �A يحميه 
لقانو� من مثل هذ

يعتبر 
لميل 
لجنسي �
حدً
 من حقو� 
إلنسا�، �بذلك فهو جزء من 
لخصوصيا8 
لتي تحظى بحق 
لحماية.
كما ينص على Lلك 
لتعليق 
لعاS �قم (20 / 2009) للجنة 
لتعاقدية للعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية 


لما�� 2 من 
لعهد. Sلجنسية خرقًا ألحكا

لثقافية "L يعتبر 
لتمييز بسبب 
لميو( �


لمصا��:
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenrechte

 http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=120

 UNIFEM (2006), Advancing Gender Equality – Using CEDAW and UN Security Council Resolution 1325.

http://www.unifem.org/attachments/products/AdvancingGenderEqualityManual_eng.pdf

�حكاF حقو� �إلنسا� حو$ �لميل �لجنسي
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3-3 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�

تشكل 
لمر�A نصف 
لمجتمع �مصالح 
لمر�A تمس 
لمجتمع كله  
لنساء ال يشكلن مجموعة   �
خاصة، �قضايا 
لنساء ليست مصالح خاصة.

تحقيق حقو� 
لمر�A هو حجر 
ألسا� 
لال�S لتطو� 
لمجتمع ككل تطو�ً
 عا�ًال �هو مسألة   �

لنساء �
لرجا( على حد سو
ء. Sتخد


الجتماعي. Rء تحليل للنو

لجوهرية في حقو� 
لنساء �
لرجا( يقتضي "جر �
تحقيق 
لمسا�  �

لميل 
لجنسي للرجا( �
لنساء مسألة خاصة تحميها حقو� 
إلنسا�.  �

�لرسائل �لجوهرية

���A SA حمرA  �
Aسطو
نا8 
لبولينغ  �

Aلغا�   �
"�
بينغو  بينغو "سيد  �


لتمييز �
إلقصاء  �

متيا�
8؟ SA حقو� �

� سير� حيا� فتا�
...�A لو Vيحد 
Lما  �


لمعنى في قلب 
لشاعر  �

�لتد�يبا� �لمناسبة

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html "�

تفاقية "سيد  �
"�

لتعليقا8 
لعامة للجنة 
لتعاقدية 
لمعنية باتفاقية "سيد  �

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw.html 
�Aلمر
تقا�ير للمقر�� 
لخاصة 
لمعنية بالعنف ضد   �

 http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/annual.htm


لتعليق 
لعاS �قم 20 / 2009 للجنة 
لحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية:  �
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/435/37/PDF/

G0543537.pdf?OpenElement


لمكتب 
إلقليمي لليونيفيم  �
http://www.unifem.org.jo/pages/articledetails.aspx?aid=293

�لمصا�� �ألساسية
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4 �لنز�عا� ,�لخالفا�
X�ألهد� �لمحتويا�

فهم 
لنز
عا8 �
لتعامل معها.
طرx حلو( �طر� للتعامل معها.


لنتائج �
لحلو(.

تعريف 
لنز
عا8.

لنز
عا8. R
Aنو

.R

8 تحليل 
لنز��A

لنز
عا8 ���جا8 
لتصعيد.


ألنما\ 
لشخصية في 
لنز
عا8.

لتفا��.

4-1 ماهية �لنز�عا� ,�نو�عها
 xلطر

لنز
R هو 
ختالA bفر
� �A جماعا8 بسبب 
حتياجا�A 8 قناعا8 ما�ية �A نفسية في ظل عدS �جو� 
تفا� في كيفية 


لتحقيق.�

�

�

� �

�لنز�عا�

حلو$ �سبا�

E�نو� نتائج

صريحة / مكتومة


حتياجا8 ما�ية

"يجابية ساخنة / با���سلبية
سياسية


جتماعية


حتياجا8 نفسية

خاسر/ �
بح     خاسر/ خاسر    �
بح / �
بح

�لنز�عا� ,�لخالفا�

   Alaa Boutros © :18 شكل �قم
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ئمًا سلبية، � 
تها L 
الختالفا8 في حد  �A 
لنز
عا8  ليست 
�لكن طريقة 
لتعامل معها �
لتي قد تكو� مصحوبة بالعنف 

لقو� في حلها هو 
لذ` يؤ�`  S

للفظي �
ستخد �A `لجسد


لذ`  Kآلخرين، فالز�
"لى تفاقمها �
إلضر
� بالمجتمع �
 Sحيث يقو bلخال
يعتد` بالضرF على ��جته قد ينهي 
 
هذ عن  ينتج  قد  
لطويل   Pلمد
 على  �لكن  �غباته  بتنفيذ 

لمتبا�( بينهما، كما   eلكر
 �A لز�جين

نفصا(  bلتصر


لعنف �
لتهديد في تربية  Sلذ` يستخد
ينبغي على 
لشخص 

ألطفا( �A يعلم Aنه يسبب جر
حًا نفسية لألطفا( تؤثر على 
تؤ�`  قد  كما  
لمستقبل،  في  حياتهم  مما�سة  على  قد�تهم 

ألطفا(.  Fألحيا� "لى هر�

لطويل في بعض  Pلمد
على 

لذين تركو
 منا�لهم  R�
�نرL Pلك عند بعض Aطفا( 
لشو

بسبب عنف 
ألهل معهم.


لنز
R متعد�� �توجد نز
عا8 
جتماعية �A نز
عا8  R
Aنو
ساخنة،   �A با���  
لنز
عا8  تكو�   �A يمكن  كما  سياسية، 


لنز
عا8 
لصريحة. �A لمكتومة
كذلك هنا� 
لنز
عا8 

4-2 ��,�� تحليل �لنز�عا�


لوثيق  
لنز
R لال�تبا\  تحليل   8
��A تقديم بعض  يتم هنا 

أل��
8 مفيد�  eهذ �A إلنسا�، كما
بين 
لنز
عا8 �حقو� 
مجا(  في   �A 
ليومية  
لحيا�   bظر� في  سو
ء   S
لالستخد


لعمل. 

�,ًال: تحليل ��( �لبصلة17
توضح  كونها  
لنز
عا8  تحليل  في  ناجحة  
لوسيلة   eهذ

لمختلفة حقيقة 
حتياجاتهم �
هتماماتهم �مو
قفهم.  b
لألطر
يستطيع   Pمد  `A "لى  يقر�   �A  bكل طر يستطيع  �منها 

الهتماما8   eهذ حقيقة  عن  
آلخــر   bللطر يكشف   �A


لعالقة  Lلك على طبيعة  �يعتمد  
لمو
قف، � 
الحتياجا8 �

لثقة 
لمتبا�لة �كذلك على طبيعة  Pمد� b

ألطر eبين هذ
تحليل  تطبيق  
لمفيد  �من  بها.  
لمتعلقة   V

ألحد� 
لقضية 

.R

لنز b

لبصلة لكل طرb من Aطر �A�
 lشخاA لوسيلة عندما يتقابل
 eهذ S
من 
لممكن Aيضا 
ستخد
لهم مو
قف مختلفة �ال يملكو� معرفة عن بعضهم 
لبعض، 

لوسيلة كل طرb من معرفة 
هتماما8  eبذلك تمّكن هذ�
 bخال Vحتياجاته، حتى يتم تحاشي حد�

آلخر � bلطر

مستقبلي. �كمثا( على Lلك، عندما يقوS مد�با� لم يعمال 
هنا   
مفيدً يكو�  فقد   ،8

لــد��  Pحد"  ��
بإ� قبل  من  معًا 

لتنفيذ � 
لتحضير  Aثناء  
لوسيلة   eهذ 
لمد�با�   Sيستخد  �A


لتقييم. �
 SماA لتي نتخذها

لمو
قف  `A ،eننا نريدA )قف: ما نقو�لمو�


لنا� لير
ها 
لجميع �يسمعها. Sعمو
�الهتماما�: حقيقة ما نريد، A` ما نريد تحقيقه في موقف 

معين.

الحتياجا8 
لملحة  `A ،يتحقق لنا �A الحتياجا�: ما يجب�

لنا �
لتي تستدعي 
لوفاء بها.

 Fلتفاصيل في كتا
يمكن 
الطالR على مزيد من 
."Working with Conflict"


لبصلة بين  �A� تحليل �
�A S

لشكل 
لتالي يوضح 
ستخد
.�
مؤسسة 
لشرطة ���
�� حقو� 
إلنسا� في Aحد 
لبلد


لبصلة"، ألنه يتنا�( في 
لتحليل 
لطبقا8 
لمختلفة للنز
R، فهو يشبه 
لبصلة من حيث �A كل قشر� �A طبقة  �A�" باسم Fألسلو
 
17  تم تشبيه هذ


لنز
R، �تأتي في طبقة Aعمق 
لمصالح  b

لطبقة 
لخا�جية تظهر 
لمو
قف 
لمختلفة 
لمعلنة ألطر �A لتحليل
 
تخفي �
خلها طبقة AخرP. �يعتبر هذ

لنز
R تلبيتها. b

لنز
R، �في لب 
لنز
�A ،R "لب 
لبصلة"، تكمن 
الحتياجا8 
لتي يريد Aطر b

لمختلفة ألطر
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�الحتياجا�

�الهتماما�

�لمو�قف

�,S��4 حقو� �إلنسا �لشرطة

�لمطالبة بمنع �لعنف مع �لمو�طنين

�

�حتر�F حقو� �لمو�طنين

�ألما� ,�لسالF �الجتماعي

حماية �لمو�طنين

�لسيطر4 ,�لتحكم

F�الحتر�لتقدير ,�

�
�

�
�

�

مثا$ الستخد�F ���4 تحليل "��( �لبصلة"

  Alaa Boutros © :19 شكل �قم

E�لنز�ثانيًا: ترسيم 


لترسيم هو طريقة يتم 
ستخد
مها لتصوير 
لنز
A� Rطر
فه 
�بيا�   b

ألطــر موقع  تحديد  خال(  من  بيانيًا،  
لمختلفة 
ناحية  من  
لبعض  �ببعضهم  ناحية  من  بالمشكلة  عالقتهم 

لمشكلة  على   bطر كل  تأثير  �قو�   Pمد كذلك   ،PخرA

 .Pألخر
 b
�على 
ألطر


ئهم بترسيم �ضعهم �U لمختلفو� في
 �

ألفر Sعندما يقو�
بعضهم  من   bلمعا�
�  8

لخبر يتبا�لو�  فإنهم  سوية، 


لبعض.

لوسيلة يخضع للتغيير  eهذ S

ستخد �A جب معرفة
من 
لو
 Sال نقو �A يجب� ،R
في 
لوسيلة حتى تتالءS مع ترسيم 
لنز

بتغيير 
لنز
R حتى يتالئم مع 
لوسيلة.



94   – �لجزء �لثاني –  

كيفية ترسيم موقف نز�عي

حد� 
لموقف 
لذ` تريد ترسيمه.
.R

لمشا�كة في 
لنز b
حد� 
ألطر

.R

لنز b

لعالقا8 
لسائد� بين Aطر Rنو �حد
نفسه، �لكن من  للموقف  ترسيما8  بعد�   Sتقو  �A تستطيع 

متى يستخدS؟ 
لغر� منه؟ ما هو 
لترسيم؟

في بد
ية 
لعمل لفهم �تحليل   �
.R

لنز

 �A لعمل
� الحقًا لتحديد مدخال8 
.R
لمساند� حل 
لنز

فهم 
لموقف 
لخالفي بشكل Aفضل.  �
بيا� 
لعالقا8 بين 
ألطر
b بشكل Aكثر �ضوحًا.  �


لمهيأ� أل� تصبح متحالفة. b
توضيح 
لحلفاء �
ألطر  �

ألنشطة. �A 8لتدخال
تحديد محا��   �

طريقة مرئية 
تظهر 
لعالقا8 

 b
بين Aطر
.R

لنز

�جها8 نظر مختلفة �من ثم قم باستعر
� كيف يقوS كل 

 كنت طرفًا في 
لموضوR فال تنَس L" .لموقف
طرb بفهم 

�A تضع نفسك على 
لخريطة حتى لو كنت طرفا حيا�يا.

ألسر   Pحد" 
خل �  R
نز خريطة  يوضح  
لتالي  
لمثا( 


لمختلفة 
لمشا�كة في 
لقضية: b

ألطر�

�
�

عمل �لز,جة

�F �لز,جة

�لجد4,�لد �لز,جة

�لز,جة

�لعم

�لز,`

�F �لز,` �لخا$

ترسيم نز�E ��خل �سر4

  Alaa Boutros © :20 شكل �قم
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تصعيد  �لنز�عا�18

هنا� تسع ��جا8 للتصعيد �هي كالتالي: 

�لتحفز ,�لترقب:   .1

لطرفا�  يملك  Lلك  �مع  تحفز،  �ضع  في  
لطرفا�   

.�

لقناعة بإمكانية 
لحو


ئهم �مناقشتها �تفنيد �U xلطرفا� في طر
 Aلنقا�: يبد�  .2

آلخر. bلطر

ء �U


لنقا�  �A تبين للطرفين 
L" :جهة�لمو�لفعل ,�مرحلة   .3
لن يثمر عن نتيجة، يلجأ 
لطرفا� "لى 
لمو
جهة.

مرحلة تحليل �آلخر ,تصنيفه: 
لتحليل 
لنفسي للخصم   .4
خال(  من  عليه  
لحكم � 
لسلبية  صفاته  عن  
لبحث �

لشخصي ��ضعه في  �A لديني
 �A الجتماعي
�ضعه 
 �A جل� �A �Aمر

آلخر  bبه، فالطر lلخا

لتصنيف 

غير متعلم A �Aجنبي �A مسلم �A يهو�` ... "لخ.


لحا�  
لمو
جهة �
لنقا�  من خال(  �لوجه:  فقد�� ماء   .5
 �A  b

ألطــر ألحد  
لوجه  لماء   �
فقد Lلك  عن  ينتج 

للطرفين معًا.


لطرفا� معًا "لى 
لتهديد  �A b
6. �لتهديد: يلجأ Aحد 
ألطر

لوعيد.�

�لضربة �لنسبية �لمحد,�4: يلجأ Aحد 
لطرفين �A كليهما   .7
كمحا�لة  للخصم  �محد���  مؤلمة  ضربة  توجيه  "لى 
نسبي  كانتصا�  
لضربة   eهذ  K
��"�  R

لصر إلنهاء 

.8
للذ

�نهائية  شاملة  بضربة   Sلقيا
 للخصم:  �لشامل  �لتدمير   .8

آلخر. bلطر
للتخلص من 

بعد  
لخاسر  �ضع  في  
لطرفا�  �لشاملة:  9. �لخسا�4 
قطع كل طر� 
لعو�� للتفاهم �
لتعايش �نشوء مشاعر 

�مو
قف كرe �عد
ء.

(Glasl, 2004) 18  حسب غالسيل
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�لخسا�4 �لشاملة

صم
�لتدمير �لشامل للخ

ضربة �لنسبية �لمحد,�4
�ل

�لتهديد

فقد�� ماء �لوجه

تحليل �آلخر

�لفعل ,�لمو�جهة

�
�لنقا

�لتحفز ,�لترقب

��بح / ��بح��بح / خاسرخاسر/ خاسر

1
2

3
4

5
6

7
8

9

E�لنز�لتسعة لتصعيد �لد�جا� �

 (Glasl, 2004) حسب غالسيل ،© Alaa Boutros :21 شكل �قم

من 
لد�جة 7 حتى 9 من 
لد�جة 4 حتى 6 من 
لد�جة 1 حتى 3
خال(  من  سو
ء   R

لنز "نهاء  "لى  
لوصو(  "مكانية 


لتقاضي �A فر� 
لحل من خال( طرb خا�جي.
"لى حل  
لوصو(  "مكانية 

من خال( �سيط.

لوصو(   R

لنز  b
Aطر يستطيع 

"لى حل ��� تدخل خا�جي.
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لبعض  بعضها  مع  تتد
خل  
لد�جا8   �A مالحظة  يجب 
فمن 
لممكن �A يستدعي 
لموقف �جو� �سيط عند ��جة 
��جة  عند  
لتقاضي  "لى  
للجوء  يجب   �A 
لثالثة  
لتصعيد 


لسا�سة. �A لخامسة

لتصعيد 

لد�جا8 
لتسعة على 
لمو
قف  eبمحا�لة تحليل �مقا�نة هذ
قد  
لعقائدية، � 
لسياسية  باالختالفا8   �A 
لمختلفة  
لحياتية 

لسلسلة  eستنبا\ حلو( غير تقليدية �كسر هذ
يكو� ممكنًا 

لمبا���  Sخذ �ماA لجماعة
 �A �لفر

 ما حا�( L" لتصاعدية


آلخر  bلطر
�تحمل مسؤ�لية تغيير 
لموقف ��� تحميل 

نتظا� نتيجة فو�ية  Sعد� ،R

لنز 
لكاملة عن  
لمسؤ�لية 
 Fلمناسب لالستيعا
في �� فعل 
آلخر �لكن منحه 
لوقت 


لتغيير.�
 R

لنز 
ئمًا عامال سلبيا، �لكن محصلة � ليست  
لنز
عا8 
 �A سلبي   R
نز "لى  تصنيفه  "لى  تقو�  
لتي  هي  
لنهائية 

لتقليد`   KLلنمو
 عن  نتخلى   �A 
لمهم  من  لذلك  "يجابي، 
 / 
بح �  KLنمو بتطبيق  خاسر   / خاسر   �A خاسر   / 
بح �


بح.�

�ألنماk �لشخصية في �لنز�عا�


لنز
عا8  مع  
لتعامل  في   lلخا
 Aسلوبه  شخص  لكل 

لتي مر بها، �ال يعني  bلظر�
يكتسبه من خال( تجا�به �
Lلك Aنه يتعامل بنمط �حيد، �لكن هنا� نمط محد� غالبًا ما 

لنمط  
يلجأ له 
لشخص عند حد�V نز
R، �"� لم يكن هذ
مجديا، سيلجأ 
لشخص "لى نمط Uخر. كذلك يمكن 
عتبا� 

ألنما\ 
لمختلفة Aساليب للتفا�� يلجأ "ليها 
لشخص  eهذ


لذ` يبتغيه. bلهد
للوصو( "لى 
ثمة   ،(Russell A. Barkley) با�كلي   .A 
سل � �حسب 

خمسة Aنما\ للتعامل مع 
لنز
عا8 هي كالتالي:

�لسيطر4 ,�لقو4 
هدفه  "لى  
لوصو(  على  
لنمط   
هذ صاحب  يركز  هنا 
 �A آلخر
 bلطر

لنظر عن 
حتياجا8  bلشخصي بصر


لحالة يستخدS كل 
ألساليب 
لممكنة  eحقوقه، �هو في هذ


إلجبا�. �A لتهديد
 S
�قد ال يتو�R عن 
ستخد

�لهر,� 

لمو
جهة �تفا�` 
الختالفا8،  Sلنمط على عد
 
يرتكز هذ
 b

ألطــر 
حتياجا8  بتلبية  
لنمط   
هــذ صاحب   Sيقو�

النسحاF من 
لمو
جهة ��� 
لنظر الحتياجاته  �A Pألخر



لشخصية A �Aهد
فه 
لتي يرغب في تحقيقها.

�لمسا,مة

لنمط على 
لتوفيق �على "يجا� حل �سط، فتنا�(  
يرتكز هذ

حتياجاته قد يؤ�` "لى  �A فه
كل طرb عن جزء من Aهد

لنمط تكو� في حالة 
لتسوية  

لمشكلة في هذ .R
خمو� 
لنز

لعا�لة، فبعد 
لوصو( "لى تسوية  غير 
لمحسوبة �A غير 

لنز
A Rنه تم خد
عه A �Aنه لم يحصل  b
قد يشعر Aحد Aطر

على حقوقه 
لمشر�عة فيشتعل 
لنز
R من جديد.

X�ألطر�حل يرضي جميع 

لحالة  eبح �في هذ

بح / �� KLلنمط على نمو
 
يرتكز هذ
�معرفة  تفهم  على  قا���   R

لنز  b
Aطر تكو�   �A يجب 
 �A�  R

لنز في   Pألخر
  b

ألطر 
حتياجا8 � 
حتياجاتها 

تسعى للوصو( لحل Aمثل للجميع.

�لرضو�
 b

ألطر 
حتياجا8 �  b

لنمط ألهد  
هذ يستسلم صاحب 

ألخرP �يتنا�( عن Aهد
فه �
حتياجاته لصالح 
آلخرين. 
 �A� Lلك  بعد  بالظلم  
لنمط   
هذ صاحب  يشعر  ما  �غالبًا 
تحقيقه   Sــد ع عــن  
لمسؤ�لة  هــي   Pألخـــر
  b
ـــر 
ألط

لمتطلباته.
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لسيطر� �
لقو�  .A

�لتركيز على �هد�X �ألخرين

ية
ص

شخ
 �ل

X
هد�

�أل
ى 

عل
ز 

ركي
�لت

b

لرضو�V. حل يرضي جميع 
ألطر .K


لمسا�مة .8

 Fلهر�
 .F
�

�

�ألنماk �لشخصية في �لنز�عا�

 ،© Alaa Boutros :22 شكل �قم(Barkley, 2002)

حسب  �عيوبه  مميز
ته  له  
لسابقة  
ألنما\  من  نمط  كل 

لمتنا�عة،  b

لموقف �طبيعة 
لنز
A� ،Rيضا حسب 
ألطر

ألسر� 
لذ` يعمل كموظف قد يلجأ "لى 
لرضو�  F� فمثًال

لسيطر�  Fلعمل �لكنه يلجأ ألسلو
في تعامله مع �ئيسه في 


لقو� في تعامله مع ��جته.�
�ال يوجد AسلوF مثالي يستطيع 
لشخص �A يما�سه في كل 

ألسر� قد يكو�  Fبر lلخا

لمو
قف، ففي 
لمثا( 
لسابق 

لوحيد في 
لتعامل مع 
لرئيس،  Fألسلو
نمط 
لرضو� هو 

لحالة أل�  eخر يكو� غير صالح للتطبيق في هذU نمط `A�

آلخر، �هو هنا 
لرئيس، ال يسعى لتسوية حقيقية،  bلطر


لمقننة  
لال�مة �غير  
لسلطة  يملك  نفسه  
لوقت  في  �هو 

لفصل 
لموظف من 
لعمل.

 �A بح هو

بح / �� KLحد شر�\ تنفيذ نموA �A لكL معنى

لنز
R قناعة حقيقية هدفها 
لوصو( "لى حل  b
تملك Aطر
 eتتعامل من خال( هذ �A� ،b
مثالي �مر�ٍٍ لجميع 
ألطر


لقناعة.
 b
Aطر يسعى  
لحاال8  من  
لكثير  في  Aنه  
لمالحظ  �من 

لنز
R لمما�سة نمط 
لحل 
لوسط (
لمسا�مة) �A نمط 
لحل 
 b

لُمرضي لجميع 
ألطر
b، �لكن عندما ال تتوصل Aطر

لنز
R "لى حل مرٍ� بسرعة فإنها تلجأ "لى 
ألنما\ 
لثالثة 


لرضو�. �A Fلهر�
 �A لسيطر�
 :`A Pألخر
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Y,لتفا�
كل شخص خال(  بها   Sيقو يومية  شبه  مما�سة  
لتفا�� 
تعامله �تو
صله مع 
آلخرين، حتى 
لطفل 
لصغير يما�� 
 bمصر� ��لزيا eلد

لتفا�� مع "خوته خال( 
للعب �A مع �

لكثيرين ال يملكو� مها�� 
لتفا��  �A لمالحظ

لجيب، �

�يحا�لو� تحقيق نتيجة ترضيهم �بصو�� سريعة �فو�ية 
عند 
لتفا��.


لليونة   FسلوA �هما  للتفا��  شائعا�  Aسلوبا�  �هنا� 
Aهم  يوضح  
لتالي  
لجد�( � 
لشد�   �A 
لصر
مة   FسلوA�

:FسلوA لمميز� لكل

لسما8 

�لليونة �لصر�مة ,�لشد4


لتفاهم من Aجل 
لحفا� على 
لعالقة. 
لنصر من Aجل 
لمكانة.


آلخر. bلطر

لهدb هو 
التفا� مع  
آلخر. bلطر

لهدb هو 
النتصا� على 


لثقة في 
آلخر. 
لثقة في 
آلخر. Sعد

خطو\ سير 
لتفا�� �
ضحة �مكشوفة. خطو\ سير 
لتفا�� تظل مخفية �غير �
ضحة.

تقديم تنا�ال8 �حلو( كوسيلة. 
لتهديد كوسيلة.


آلخر. bلطر

لبحث عن 
لحل 
لذ` يرضي  
لبحث عن 
لحل 
لوحيد 
لذ` يرضيني.


إلصر
� على 
التفا�. 
إلصر
� على �جهة 
لنظر.

 Sساء لنا �قاA آلخر
 �A لمرير
غالبًا ما تنتهي بالشعو� 
باستغاللنا.


آلخر بد��e "لى  bلطر
غالبًا ما تنتهي "لى �A يتحو( 

لصا��A ،S قطع 
لعالقا8 �طر� 
لتفاهم بين  Fألسلو



لطرفين.
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bألشخا�ًال: ,�


لتفا�� له 
هتماما� �ئيسيا�  b
"� كل طرb من Aطر

لتفا�� �
لعالقة 
لشخصية. Rهما: موضو

�بالنسبة للعالقة 
لشخصية تلعب 
لعو
مل 
لتالية ���
 مهما 
في 
لتأثير على عملية 
لتفا��:

� من 
لمهم �A يتم 
لتفا�� بحيث تكو� "مكانية 
لتفا�� 

لتو
صل في 
لمستقبل مفتوحة �متاحة.�


لتفا��  b
قد تختلط طبيعة 
لعالقة 
لشخصية بين Aطر  �
 xلحالة ستؤثر على نجا
 eلتفا�� �في هذ
 Rمع موضو


لتفا��.

لمسا�مة من Aجل 
لمكانة بين 
لمتفا�ضين ستقو� "لي   �


لتأثير على 
لتفا��.� R
�يا�� 
لنز
من 
لعناصر 
لسابقة نصل "لى نتيجة مهمة �هي: "لز
مية 
تفا��  بعملية   Sللقيا  Rلموضو
� 
لشخص  بين  
لفصل 

ناجحة.
 �
باإل�� 
لخاصة  
لمساعد�  
لوسائل  من  عد�  يلي  �فيما 


لمشاعر �
لتو
صل عند 
لتفا��:�


آلخر. bلطر
� ضع نفسك في موقف 
حقيقة  Aنها  على  
آلخر   bلطر
 من  مخا�فك  تأخذ  � ال 

مثبتة.

آلخر مسؤ�ًال عن مشاكلك. bلطر
� ال تعتبر 

 Rمن موضو 

لطرفين معًا تمثل جزءً 8

� �تصو���"  �

لتفا��.


آلخر ماء 
لوجه Aثناء  bلطر

حرl على �A ال يفقد  �
لقيم �معايير  
لمقترحا8 مالئمة  تكو�   �A� ،لتفا��



آلخر. bلطر

 bلطر
� حا�( �A تتعرb على مشاعر� �على مشاعر 


آلخر.
عن  يعبر   �A 
آلخر   bللطر 
سمح � مشاعر�  � �ضح 

.eمشاعر

 فهمت.Lآلخر ما
 bستمع بإيجابية ��ضح للطر
  �


آلخر. bلطر
تكلم عن نفسك �ال تتكلم عن   �

Y,ها�فا�� للتفا `Pنمو
 (Harvard concept) للتفا��  ها�فا��   KLنمو  Sيستخد
�لكن   bلهد
 تحقيق  على   �

إلصــر �هو  ثالثًا  Aسلوبًا 

بح / �
بح � KLنمو eعتبا�

لليونة، �يضع في  S
باستخد
 b
في 
لتفا�� �محا�لة "يجا� 
لحلو( 
لتي ترضي Aطر

لكل   �A 
العتبا�  في   KLلنمو
  
هذ يأخذ  كذلك  
لتفا��. 
موقف خصائصه �ظر�فه 
لخاصة �
لمتفر��.

�يوضح نموKL ها�فا�� �Aبعة جو
نب يجب 
ال�تكا� "ليها 
عند 
لتفا�� �هي كالتالي:

(2)

�الهتماما�

لتركيز على 
الهتماما8 �
الحتياجا8 �ليس على �ضع 


لشخص �مكانته.

(1)

bألشخا�

لفصل بين 
لشخص �
لمشكلة.

(4)

�لتو�فق
 KLحل موضوعي يرتكز على نمو� �

لوصو( "لى قر


بح / �
بح.�

(3)

�لخيا���
.b
تجميع حلو( مختلفة تشتمل على مز
يا لجميع 
ألطر
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"مكانية 
لتطبيق.  �
�A تتناسب مع حقو� 
إلنسا� �
لقو
نين.  �

 b
Aطر بين  جيد�  شخصية  عالقة  
لخيا�  يوفر   �A  �

لطويل. Pلمد

لتفا�� على 

�A تعو� بالنفع على جميع 
ألطر
�A� b تكو� مرضية   �
لهم.

�Nشا��� للمد��

لثقافا8 عامال  
لكثير من  
لنز
عا8 في � 
لخالفا8  تعتبر 
سلبيا يجب �A ال يأخذ حيز
 من 
لمناقشة �
لوجو�. لذلك فإ� 
مناقشة 
لخالفا8 �
لنز
عا8 تمثل موضوعًا صعبًا. �ينبغي 
على 
لمد��A F ير
عي عدS �غبة 
لمشا�كين في 
لتعمق 
فيه. كذلك يجب عليه �A ال يطلب من 
لحاضرين 
لحديث 
عن تجا�بهم 
لشخصية، �لكن يفضل 
لحديث بشكل عاS عن 
 
يقر��  �A للمشا�كين  
لممكنة �يتر�  
لنز
عا8 �
لحلو( 


لذ` يتناسب مع موقفهم �"مكانيتهم. xلطر
مدP عمق 
على  
لنز
عا8،  عن  صو�   �A فيلم  عر�  حالة  �في 

لمد��A F يقوS بعد 
لمشاهد� بتد�يب يعيد به للمشا�كين 
�"حباطا  يسبب مشاعر سلبية  قد  
لفيلم  
ألمل أل�  مشاعر 

للمشاهدين.

لجيد هنا �A يطلب من 
لمشا�كين  Fلمد�
�يتوجب على 
بإمكانية  
لمشا��  يشعر  حتى  �تمثيله  ناجح  حل  "يجا� 


لتغيير.

ثانيًا: �الهتماما�
يجب   
لذ 
هتماماتهم  من  تنبع  
لمتفا�ضين  بين  
لخالفا8 

مر
عا� 
آلتي:

هتماماته �مصالحه هي جزء  �A آلخر
 bّضح للطر� �


لتفا��. Rمن موضو
هي  ما  ال؟   
Lلما� 
؟ Lلما� 
آلخر  حو
فز  هي  ما  فكر   �


آلخر؟ bلممكنة للطر

الحتماال8 
يوسع   
�هذ مختلفة  �مصالح  
هتماما8  له  جانب  � كل 

.xلنجا

ئر� 
لتفا�� �يزيد من "مكانيا8 �
� كن �
ضحا في عر� 
هتماماتك �مصالحك.

� �كز على 
الهتماما8 �ليس على 
لمكانة.

ثالثًا: �لخيا���

لنقا\  Aخذ  يجب  مبتكر�  �حلو(   8
خيا� "لى  للوصو( 


لتالية في 
العتبا�:
تجميع 
لحلو( ��� تقييمها.  �

تجميع خيا�
8 مختلفة �ليس 
لبحث عن حل �Aحد.  �
توضيح 
الهتماما8 
لمشتركة �
لسعي "لى منح مز
يا   �


لتفا��. b
لكل Aطر

��بعًا: �لتو�فق
 �A عا�
8 �
لحلو( 
لمختلفة يجب مر
عند مناقشة 
الختيا�

تتو
فر للحلو( 
لشر�\ 
لتالية:
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4-3 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�


لنز
عا8 ليست �
ئمًا سلبية.  �
.R

لنز Rلشخص من موضو

لتعامل مع 
لنز
R هو 
لذ` يحد� موقف  FسلوA  �


لنز
عا8 فرصة لفهم 
آلخر �فرصة لتطوير 
لنفس.  �
.R
هنا� Aكثر من طريقة �AسلوF للتعامل مع 
لنز  �

�لرسائل �لجوهرية


لد
ئر� 
لمغلقة  �
قل �ال تقل  �

� مهمة صعبة

�لتد�يبا� �لمناسبة

.(Fisher et al., Working with Conflict, 2001) R

لتعامل مع 
لنز  � �لمصا�� �ألساسية

  Fisher et al, 2001 :23 شكل �قم

�الحتياجا�

�الهتماما�

�لمو�قف

���4 �لتحليل "��( �لبصلة"
 نموP` "��( �لبصلة"
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 نموP` ترسيم �لنز�عا�


لمشا�كة في  b
تشير 
لد�
ئر 
لمختلفة "لى 
لحجم 
لنسبي لألطر

لموقف.


لحجم 
لنسبي = ��جة 
لقو� في 
لقضية
تشير 
لخطو\ 
لمستقيمة "لى 
لر�
بط: A `Aنها تشير "لى عالقا8 

�ثيقة "لى حد كبير.

يشير 
لخطا� 
لمتصال� �
لمتو
�يا� "لى 
لتحالف.

 �A بط متقطعة �غير �سمية
تشير 
لخطو\ 
لمتقطعة "لى ��
ضعيفة.


ألثر �
لنشا\ 
لمسيطر. eتجا
تشير 
ألسهم "لى 

تشير 
لخطو\ 
لمتعرجة "لى 
ختالb في 
لمو
قف �بإضافة �مز 
.R

لبر� تشير "لى 
لتنافر �
لنز

يشير 
لخطا� 
للذ
� يشبها� 
لجد
� عبر خط منفر� "لى عالقة 
مقطوعة.


لقضية. �A Rلموضو
يشير 
لمربع "لى 
سم 

�

�

 (Fisher et al, 2001) :لمصد�
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5 منع �لتعذيب ,�لمعاملة �لقاسية 

 8
L 
لقو
نين  معرفة  من  بد  ال  �منعه  
لتعذيب  لمناهضة 

لصلة �
اللتز
ما8 
لقانونية �
إلجر
ئية، �كذلك 
ألخذ بعين 

العتبا� 
لعو
مل 
الجتماعية 
لمحفز� على 
لمعاملة 
لقاسية. 
هو  
لتعذيب  منع   Rموضو في  
لتد�يب  من   bفالهد  
�لذ

لفر� بأ� 
لتعذيب �
لمعاملة  Pلوصو( "لى قناعة لد
محا�لة 

لقاسية بأ` صو�� هما Aمر مرفو� مطلقا �غير "نساني 
�"نه يعو� بالضر� على 
لضحية �على 
لمجتمع بالكامل، 

لتعذيب.   
هذ بمما�سة   Sيقو 
لذ`  
لشخص  على  �حتى 
 Rحذ�، فالتعذيب موضو� lبحر Rلموضو
�يجب تنا�( 
 

لكثيرين قد عانو  �A كما ،�

لعر 
لقو` في   eله حضو�

لتجربة. لذلك،  eبهذ 
منه �A �A لهم Aقا�A �A Fصدقاء مر�

حتياجهم  Pلتقدير مد 
لمد��A F ير
قب 
لمشا�كين  على 

.Rلموضو
�مدP قد�تهم على 
لتعمق في 

5-1 منع �لتعذيب في �لقانو� �لد,لي


لمجا( هي 
تفاقية مناهضة  
"� Aهم �ثيقة صد�8 في هذ
 �A لقاسية

لمعاملة  �A لعقوبة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير


لمهينة (سنشير "ليها 
ختصا�
 باسم "
تفاقية  �A لال"نسانية


لجمعية 
لعامة  �
مناهضة 
لتعذيب")، �
عتمد8 بموجب قر

التفاقية   eهذ عّرفت  �قد   .1984  Sعا 
لمتحد�  لألمم 
�A عذ
F شديد  Aلم  عنه  ينتج  "A` عمل  Aنه  
لتعذيب على 
جسديًا كا� SA عقليًا يلحق عمدً
 بشخص ما بقصد 
لحصو( 
 �A 8من شخص ثالث، على معلوما �A ،لشخص
 
من هذ

X�ألهد� �لمحتويا�

لمنع. 

لتعرb على سبب 
لمنع 
لمطلق للتعذيب �مصا�� هذ
فهم Uثا� 
لتعذيب �"مكانية "ثباته �معالجة 
آلثا� 
لمترتبة عليه.


الجتماعية 
لمشجعة على مما�سا8 
لتعذيب. Fألسبا
فهم 

منع 
لتعذيب في 
لقانو� 
لد�لي �في 
لتشريعا8 

لعر
قية. 

.eلضحية �غير
Uثا� 
لتعذيب على 

لتعذيب. FسباA

في  يشتبه   �A 
�تكبه  عمل  على  معاقبته   �A  b

عتر على 
�A "�غامه هو  �A تخويفه  ثالث  
�تكبه هو �A شخص  Aنه 
 F

لعذ  �A 
أللم   
يلحق مثل هذ �A عندما  ثالث  �A شخص 
 �A يًا كا� نوعهA لتمييز
أل` سبب من 
ألسباF يقوS على 
 �A يسكت عنه موظف �سمي �A فق عليه
يحر� عليه �A يو
A` شخص Uخر يتصرb بصفته 
لرسمية �ال يتضمن Lلك 
 Sلمال�
 �A لناشئ فقط عن عقوبا8 قانونية
 F

لعذ �A أللم


لذ` يكو� نتيجة عرضية لها".19 (
لما��  �A لعقوبة
 eلهذ
1) �قد فرضت 
التفاقية جملة من 
اللتز
ما8 
لقانونية على 


لد�( 
ألعضاء في 
التفاقية نعر� لها كما يلي:

تخاL "جر
ء
8 تشريعية �"�
�ية �قضائية من Aجل منع   �

الستثنائية  bبالظر� Rلتذ�
جريمة 
لتعذيب �ال يجو� 


لطا�ئة لتبرير جريمة 
لتعذيب (
لما�� 2). �
� عدS طر� �A تسليم �A "عا�� � �A� A` شخص "لى ��لة 

 كانت هنا� AسباF معقولة تدعو L" التفاقية
طرb في 

"لى 
العتقا� بأنه سوb يتعر� للتعذيب (
لما�� 4).

لوطنية  
لتشريعا8  �فق  جريمة  
لتعذيب  فعل  
عتبا�   �
للد�( 
ألعضاء مع �ضع عقوبا8 / جز
ء
8 تتناسب 
عليها  �يعاقب  عليه  
لمترتبة  
آلثا� � 
لفعل  �جسامة 

لمتو
طئ (
لما�� 4). �A لمحر�
 �A لجريمة
مرتكب 

لتسليم  
لقابلة  
لجر
ئم  ضمن  
لتعذيب  جريمة   K
��"  �

لد�( 
ألعضاء فيما بينها  Sتقد �A لمجرمين �ضر���

 8 
لما�� ) 
لتحقيقية   8

إلجـر
ء� 
لقضائية  
لمساعد� 


لما�� 9). 


لماجد` (��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية). ���

لجزء يعتمد على مقالة من "عد
� AكرS عكلة � 
19  هذ
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في  فقط  
لحجز �  ،`�

النفر 
لحجز   S

ستخد 
لحد من   �
حفظ  �كفالة  
لمحتجزين  الستقبا(  �سميًا  معد�  Aماكن 

الحتجا�  ��Aقا8  
الحتجا�  بأماكن  خاصة  سجال8 
تسجيل  مع  
لحاضرين  Aسماء  �تسجيل   F

الستجو�

الحتجا�  Aماكن   ��
�" على  
لقائمين  
لموظفين  Aسماء 

لمحامي  �صــو(  تأمين  ضــر���  "لـى  "ضافة  فيها 

ألصدقاء "لى 
لشخص 
لمحتجز � Fألقا�

لطبيب ��


لما�� 11).)

لتعليم فيما يخص حظر 
لتعذيب � Sإلعال
 K
� ضما� "��

لقو
نين   Lبإنفا 
لمكلفين  
لموظفين  تد�يب  بر
مج  في 
 �
ميد في  
لعاملين  "لى  "ضافة  �عسكريين)  (مدنيين 
من  �غيرهم  
لعموميين  
لموظفين  من  �غيرهم  
لطب 
 Fلبا
 
نظر )  (10 
لما�� ) 
لصلة   `�L من   lألشخا


.(125 .l "لشرطة
"حقو� 
إلنسا� في عمل 
من  عليه  
لمتحصل   b
لالعتر 
لقانونية  
لقيمة   �
"هد  �

لعقوبة   �A 
لمعاملة   Fضر� من   eغير  �A 
لتعذيب 


لال"نسانية (
لما�� 15). �A لقاسية


لنزيه  بالتحقيق  
لمختصة  
لسلطا8   Sقيا � ضما� 

 كانت هنا� AسباF معقولة تدعو L" لعاجل

لفو�` ��
"لى 
العتقا� بأ� هنا� Aعما( تعذيب تما�� في مركز 


حتجا� ما (
لما�� 12).
� ضما� حق 
لضحايا في 
لحصو( على تعويض عا�( 
-13 
لما�� ) 
لمعنوية � 
لما�ية   �

ألضر عن  �مناسب 

.(14


لمتهمين  �A لمتهم

لجنائية ضد  Pلدعو
� ضما� "قامة 
 8

لجز
ء Rلتعذيب �"يقا
با�تكاA F` فعل من Aفعا( 

 ما ثبتت 
لتهمة �فق 
ألصو( L" لقانو�

لمناسبة �فق 


لما�� 7).)

لتعاقدية  
للجنة  في  تمثلت  Uلية  
التفاقية  عن  
نبثقت  �قد 

لد�(  تطبيق  �صد  
للجنة  �تتولى   ،lلخا
 
لمقر� �

لتقا�ير  
ســة �� خال(  من  
لد�لية  لالتفاقية   b

ألطــر

ألساسية 
أل�لية 
لتي تقدمها 
لد�( خال( 
لسنة 
أل�لى من 

النضماS، �تقا�ير ���ية تقدمها 
لد�( 
ألطر
b كل �Aبع 

للجنة بد�
سة 
لتقرير بحضو� ممثل 
لد�لة  S8. �تقو
سنو

لمعنية �تبين 
للجنة Aسئلتها �مالحظاتها �تبلغ بها 
لد�لة 

لمعنية �تطلب منها 
إلجابة عن تلك 
الستفسا�
8. �يجو� 

لمالحظا8 في تقريرها 
لسنو` 
لذ`  eتضّمن هذ �A للجنة


للجنة بد�
سة  Sلمتحد�. �تقو
تقدمه "لى 
لجمعية 
لعامة لألمم 
من  مثال  مقدمة  تقا�ير  تتضمن  
لتي  
لموثقة  
لمعلوما8 

 ما ثبت بالدالئل 
لقوية �جو� تعذيب L"� .لمدني

لمجتمع 

لد�(  Pسع في "حد
بشكل منهجي �منتظم �على نطا� �

ألعضاء فقد تشكل 
للجنة فريقًا مكونًا من عضو A �Aكثر 
"لى  
لفريق   
هذ ينتقل  �قد  
لمعلوما8،   eهذ بشأ�  للتحقيق 

لد�لة 
لمعنية بمو
فقتها ليتولى عملية 
لتحقيق �لقاء  ��A

لمسؤ�لة،  
لحكومية  
لجها8 � 
لشهو� � ��Lيهم  
لضحايا 

لفريق   Sيقو ثم  
لقضائية �
لتحقيقية. �من  
لجها8  �كذلك 

للجنة بد��ها  Sللجنة �تقو

لذ` يقدمه "لى  eتقرير �
بإعد
بإ�سا( نتائج 
لتحقيق "لى 
لد�لة 
لمعنية �تطلب 
إلجابة عن 

ستفسا�
تها �Aسئلتها �مالحظاتها �تعليقاتها. �يجو� للجنة 
"جر
ء
تها  حو(  موجز  بيا�  
لسنو`  تقريرها  تضّمن   �A
بعد مشا��
8 مع 
لد�لة 
لمعنية (
لما�� 20). �فيما يخص 

لمعنية فإنها تتم  b

ألطر� �

لمقر� 
لخاl للبلد 8
�يا�

بطريقة مشابهة.
 Pلشكا�
�يوجد في 
التفاقية ثالV مو
� تنظم عملية تقديم 

كما يلي:
للد�(  يجو�  
التفاقية،  من   (21) 
لما��  نص  بموجب   �

ألعضاء 
العتر
b للجنة باالختصاl في 
لنظر في 
 bلطر
 
لد�لة  قبل  تقدS من  
لتي  
لبالغا8 � Pلشكا�


لتي � 
التفاقية،   Sألحكا �خر�قا8  
نتهاكا8  حو( 
 
بهذ للجنة  Aيضا   bتعتر  PخرA  bلة طر�� بها   Sتقو

.lالختصا

Uخر   lختصا
 "لى  
التفاقية  من   (22) 
لما��  تشير   �
 �A �Lيهم   �A  �

ألفـر من   Pلشكا�
  Sستال
 في  يتمثل 
جميع  
ستنفذ8  قد  تكو�   �A بشر\  
لقانونيين  ممثليهم 

لمحلية ��A ال يعتبر "ساء� 
ستعما(  bالنتصا
�سائل 
 Sتقو� 
التفاقية.   SحكاA مع  يتعا��  ال  �Aنـه  للحق 
للجنة   bتعتر 
لتي � 
لمعنية  
لد�لة  نظر  بلفت  
للجنة 
 Sنتهاكها �خرقها ألحكا
 "لى  
الختصاl �تشير  
بهذ

التفاقية من خال( �سالة خطيه، �تطلب "ليها 
إلجابة 

ألمر  عن  �مالحظاتها  
ستفسا�
تها � تعليقاتها  عن 

لمحلية   bإلنصا
  8
"جــر
ء �عن   Pلشكو
  Rموضو
�محاسبة  
لضحية   bنصا" Aجل  من  بها  قامت  
لتي 

لمقصرين �تقديمهم "لى 
لعد
لة �"عطاء تعويض عا�( 

�منصف في غضو� ستة Aشهر.
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Aعطت 
لما�� (13) للفر� 
لحق في �A يقدS شكو
e "لى   �
تبا��   �A عليها  يجب  
لتي � 
لمختصة  
لمحلية  
لسلطة 
صحة  من  للتثبت  �فـو�`  عاجل  تحقيق  "جــر
ء  "لى 
�نزيهة  محايد�  
لسلطة   eهذ تكو�   �A على  
ال�عــاء 

�مخولة �تعمل بمهنية عالية.
في   Pلشكا�
 تقديم  "مكانية  ضما�  مسألة  "جما(  �يمكن 

جريمة 
لتعذيب في 
لنقا\ 
آلتية:
 eضا� Sلضحية فرصة للتعبير عن �فضه �عد
"عطاء   �

عن طريقة 
لمعاملة.
في  يرتكب  ما   Sجر �لى �جو" 
لمعنية  
لسلطا8  تنبيه   �

مؤسساتها �من قبل عناصرها.
تحفيز 
لسلطا8 للقياS بالتحقيق لغر� 
لتأكد من صحة   �

ال�عاء
8 �من ثم تقديم مرتكبي جريمة 
لتعذيب  eهذ

"لى 
لعد
لة.

لتعذيب �
لتأكد من عدS ضياR معالمها  "ثبا8 جريمة   �

تمهيدً
 لتقديم 
لمسؤ�لين عنها "لى 
لقضاء.
تعويض  على  
لضحية  �حصو(  
لضر�   xصــال" �

عا�(.
�A تكو� 
لد�لة مر�U لو
قع حقو� 
إلنسا� فيها �ضر���   �

معالجة 
النتهاكا8 �
لقضاء عليها.
"� عدS توفر "مكانية تقديم 
لشكوP �كشف 
لحقائق يترتب 
عليه Uثا� سلبية جد
 من حيث Aنه يعمل على "يجا� حالة من 
 Fلعقا
 
لجنا� من  "فال8   �A كما  للجنا�.  
لشديد�  
لحصانة 
مما  
لمجتمع � �عائالتهم  
لضحايا   Pلد 
نتكاسة  سيولد 

يتسبب في 
نتكاسة مزمنة لحقو� 
إلنسا�.

لتعذيب  مناهضة  التفاقية  
الختيا�`  
لبرتوكو(  �ينظم 

آللية  eالحتجا�، �هذ
"نشاء هيئة مستقلة لرصد كل Aماكن 

��لية.  جهة  Aية  من  للو
قع   FقرA لكونها   
جد مهمة 
لمنع   Sعا بشكل  مهم   ��� 
لمفاجئة  
لد��ية   8
�للزيا�

لمهمة 
لكشف 
لطبي من  Pألخر

لتعذيب. �من 
لوسائل 
مركز  �خولهم   Pلد 
لمحتجزين  على  مستقل  طبيب  قبل 


الحتجا� �لدP خر�جهم منه.

5-2 �لتشريعا� �لعر�قية �لخاصة بمنع
       �لتعذيب

لقد تضمنت 
لتشريعا8 
لعر
قية نصوصا جاء8 في كثير 
بها  جاء8  
لتي   a�للمبا �مو
فقة  منسجمة  
لجو
نب  من 

لدستو�   SحكاA مقدمتها  �في  
لتعذيب،  مناهضة  
تفاقية 
(بأ�   37  �  ،19  �  ،15  �

لمو فقد نصت  
لحالي،  
لعر
قي 
في  عا�لة  (معاملة  يعامل   �A� 
لحيا�)  في  
لحق  فر�  لكل 

لقضائية �
إل�
�ية) � (
حتر
S حرية 
إلنسا�  8

إلجر
ء

لتعذيب 
لنفسي  R
�كر
مته 
لمصونة) � (يحرS جميع Aنو
 b

لجسد` �
لمعاملة غير 
إلنسانية �ال عبر� بأ` 
عتر�
حق  �للمتضر�  
لتعذيب   �A 
لتهديد   �A  e
باإلكر  Rنتز


لذ`  
لضر�  عن  
لمعنو` � 
لما�`  بالتعويض  
لمطالبة 

Aصابه �فقا للقانو�).
Aنه  
لنافذ على  
لعقوبا8  قانو�  من   333 
لما��  كما نصت 
بخدمة  مكلف   �A موظف  كل  
لحبس   �A بالسجن  (يعاقب 
عامة عذA �A Fمر بتعذيب متهم �A شاهد �A خبير لحمله 
معلوما8   �A  )
بأقو لإل�الء   �A بجريمة   b

العتر على 
معين   `A� �A إلعطاء  
ألمو�  من  Aمر  لكتما�   �A بشأنها 

لتهديد   �A 
لقو�  
ستعما(  
لتعذيب  بحكم  �يكو�  بشأنها 
قانو�   SحكاA عليه  نصت  ما  "لى  باإلضافة  باستعمالها)، 

لمحقق  Sقيا �

ألصو( 
لجز
ئية (
لما�� 127) من عدS جو
باللجوء "لى 
لوسائل غير قانونية (
لما�� 218) في 
لتحقيق 

لناجمة عن  )
مع 
لمتهم، �"هد
� قيمة 
العتر
فا8 �
ألقو

لوسائل غير 
لقانونية،  �A لترغيب
 �A لترهيب
 �A لتعذيب


لمرحلة 
أل�لى 
لتي تتمثل بتجريم 
لتعذيب  �A يعني 
�هذ
 �"� 
لوطنية،   lلنصو
 في   8��� قد  عليه  
لمعاقبة �

إلنسا�  حقو�   ��
��  `A� �حسب   333 
لما��  نص  كا� 
بحق  
لعقوبة  تشديد   eباتجا �تعديل  صياغة  "لى  بحاجة 
 8
L� لتعذيب جريمة بشعة
 �A لقائمين بالتعذيب باعتبا�

طابع خطير تعكس 
لخطو�� 
إلجر
مية لمرتكبها، �ألنها 

لمحكومين �تدمير  �A لمتهمين
 lألشخا
تستهدb "يذ
ء 
قد�
تهم 
لنفسية �
لبدنية �"هانة كر
متهم 
إلنسانية 
لمتأصلة 


لبشرية �"Lاللهم. 8
في 
لذ
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5-3 �ثا� �لتعذيب


لجوهرية للتعذيب 
النحد
� بالفر� "لى حالة  b
"� من 
ألهد
 �A لشديد على نحو ينتظر منه
 Fلكر
من 
لعجز 
لمطلق �
يؤ�` "لى تدهو� �ظائفه 
إل��
كية �
لعاطفية �
لسلوكية.20  

� لمهاجمة 
ألنما\ 
ألساسية أل�
ء �A لتعذيب
�بذلك ُيتخذ 
يسعى  ال   bلظر�
  eهذ ففي  
الجتماعي. � 
لنفسي  
لفر� 

لضحية  "صابة  في  
لتسبب  مجر�  "لى  
لتعذيب  مرتكبو 
بعجز بدني بل Aيضا "لى تدمير شخصيته .فمرتكب 
لتعذيب 
في  
ندماجه  �على  
لضحية  مشاعر  على  
لقضاء  يحا�( 
Aسرته �مجتمعه بوصفه "نسانا لديه AحالU� Sما( �تطلعا8 
"نسانيتهم  من  لضحاياهم  �بتجريدهم  
لمستقبل.  "لــى 
�تحطيمهم إل�
�تهS، يضرF مرتكبو 
لتعذيب مثال مفزعا 
 eLلك بالضحية. �بهL تصا( بعد
لير
e كل من يكو� على 

لطريقة يستطيع 
لتعذيب �A يحطم �A يقو� "�
�� �تماسك 

لتعذيب قد يلحق  �A لكL لى" bمجتمعا8 بأسرها. �يضا

آلباء �  K

أل�� بين  
لحميمة  بالعالقا8  جسيمة   
�
Aضر

لضحايا  بين  
ألبناء �سائر Aعضاء 
ألسر�، �بالعالقا8 �

.Sمجتمعاته�
 

آلثا� 
لنفسية 
لعامة على 
لضحية كثير� �معر�فة، بدءً �"
باألما� �
النطو
ء  
لشعو�   �
بالنفس �فقد 
لثقة   �
فقد من 


لنفسي �Aحيانًا 
النتحا�. Fالكتئا

لفوبيا �حتى �

لضحية في كل 
ألحو
( صدمة جسدية  Pلتعذيب لد
يشكل 
�نفسية، �هو مسؤ�( في معظم 
ألحيا� كذلك عن "جها� 
 lألشخا
 �A ألهل
 Pلثانوية لد
ما بعد 
لصدمة �
لصدمة 


لقريبين جد
 من 
لفر� 
لذ` عا� 
لتعذيب.

�لتعريفا�: �هم �ثا� �لتعذيب ,,صفها �لطبي 
�لمختصر


لصدمة (trauma): حدA �A Vحد
V شديد� �A عنيفة 
لوطأ� 
لحياته،  �مهد��  �مؤLية   Fلمصا
 على  
ألثر  قوية  تكو� 

لتغلب � لمو
جهتها  عا�`  غير  مجهوٍ�  "لى   Kتحتا بحيث 
 �A لشخصية

لحا�V تغير
8ٍ في   
ينتج عن هذ عليها. قد 

 لم يتم 
لتحكم فيه �
لتعامل معه بسرعة L" `مرٍ� عضو

 �A 
لعجز � 
لعميق   bلخو
 نشوء  عنه  �ينتج  �فاعلية، 

لرعب حيث يفّجر 
لكيا� 
إلنساني �يهد� حياته بحيث ال 

لمختلفة �A تسعف 
إلنسا� للتكيف  Rلدفا
تستطيع �سائل 
معه. "� 
لفا�� بين 
لصدمة 
لجسدية �
لصدمة 
لنفسية هو 


لعامل 
لزمني.
بعو
�ضها  يتأثر  
لنفسية  بالصدمة   Fلمصا
  �A  Pنر  �
فيما بعد، بينما ال يوجد فا�� �مني للمصاF بالصدمة 


لجسدية حيث نر
e يتألم بمجر� "صابته بها. 

لصدمة 
لعصبية ليست نتيجة حا�ثة معينة، بل هي  �"  �

.eعالA لمذكو��
نتيجة عد� من 
لعو
مل 
 post-traumatic stress) �لصدمة  بعد  ما  Nجها�  حالة 

(disorder

هنا� عامال� يجعال� 
لحدV حدثًا صا�ما، هما (1) 
لتهديد 
 (2) �A .خرU بشخص �A لحا� "صابة خطير� بنا" �A 8بالمو
به  يستها�  
لعجز. �ثمة عد� ال �  bبالخو 
لقو`  
لشعو� 
 �
ممن يتعرضو� ألحد
V صا�مة سيعاني Aيضا من Aعر

لصدمة.  بعد  ما  "جها�  لديهم  يتطو�   L" 
لصدمة،  بعد  ما 

لنفسي   F

الضطر من  Aساسيا�  شكال�  بالتعذيب  يقتر� 
 Fالكتئا
� للصدما8  
لالحق  
لنفسي   F

الضطر هما 


لشديد. 
(secondary trauma) لثانوية�لصدمة �


ألسر�  Pلنفسي لد
�هي ���� 
لفعل 
لقائمة على 
لضغط 
 �A إلنسانية

ألخصائيين 
الجتماعيين �موظفي 
لمنظما8 �

Aخصائيي علم 
لنفس.

لتعذيب يمثل تجربة حياتية غير عا�ية  �A لشائع هو
 `Aلر


لمعانا�  bلتسبب في نطا� عريض من صنو
�قا��� على 

لبدنية �
لنفسية. �يتفق معظم 
ألطباء �
لباحثين على 
لقو( 

ته، من 
لقو� L لتعذيب فيه، بحد
 Vلشديد� لحد
بأ� 
لطبيعة 

لنظر عن  bنفعالية بصر
ما يكفي لتوليد عو
قب عقلية �
 �A على  تعذيبه.  قبل  
لفر�  عليها  كا�  
لتي  
لنفسية  
لحالة 

لعو
قب 
لنفسية للتعذيب تحدV في سيا� تحد�e كيفية تحّمل 

لشخص لمعاني 
ألمو�، ���جة نمو شخصيته، �عو
مل 
ال   
�لهذ �ثقافية.  �سياسية  
جتماعية  طبيعة   8
L  PخرA

لتعذيب. فمثال  bحد� لشتى صنو
يمكن 
فتر
� نتيجة �


لتد�يبية 
لمقدمة من �. محمد مند�� (Dr. Mohamed Mandour) �على بر�توكو( "سطنبو(. �
20  يعتمد 
لنص على 
لمو

(Istanbul Protocol) 
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صو�`   S
"عد لمو
جهة  
لنفسية  
لعو
قب  تختلف   bسو
كما  جنسي،  
عتد
ء  عن  تتولد  
لتي  
لنفسية  
لعو
قب  عن 
"لى  
أل�جح  على  يؤ�يا  لن  
لعزلة �  `�

النفر 
لحبس   �A

تها 
لتي تتركها Aفعا( 
لتعذيب 
لبدني. �بالمثل ال L آلثا�


لبالغ  Pلتعذيب لد
يصح �A يفتر� 
لمرء U �Aثا� 
لحبس �
ستكو� مماثلة آلثا�هما على 
لطفل (لمزيد من 
لتفاصيل، 

.(117 .l "V

نظر
لباF "حقو� 
لطفل: عد
لة 
ألحد
فتر�  تطو(  فقد  
لمتخصص   Kبالعال 
الستعانة  عند  حتى 

لنقاهة من "جها� ما بعد 
لصدمة "لى فتر� طويلة قد تستمر 
بالنقاهة   Fلمصا
 يشعر  عندما  �حتى  
لزمن.  من   
عقو�
 ��

لتامة فإ� 
النتكا� �
لعو�� "لى 
إلجها� هو 
حتما( �
 
جد
. لذلك تلعب مر
كز معالجة 
لناجين من 
لتعذيب ���
 Fلمصا
 
لشخص  �تشجيع  
لشفاء  عملية  �عم  في  مهما 

لال�مة. �تعتبر 
لثقة  Kلعال
باإلجها� على تخطي مر
حل 
 xلنجا 
ألساسية  
لشر�\  Aهم  من   Fلمصا
� 
لطبيب  بين 

لطبيب 
لمعالج - بغض 
لنظر عن  Kلذلك يحتا� ،Kلعال

 .Fلمصا
معرفته 
لطبية - "لى مفهوS شمولي للتقرF من 


لنفسية  
لخلفية  فهم  في  
لشمولي   Sلمفهو
  
هذ �يساعد 

الستنا� "ليه يصبح 
حتما( عو��  Sفي حالة عد� Fللمصا


لصدمة غير مستبعد.

لتي تنتشر فيها ظاهر� 
لتعذيب على  �
في 
لكثير من 
لبلد
نطا� �
سع (مثل 
لعر
�)، هنا� 
آلالb من 
لناجين من 

لمصابين   lألشخا

لتعذيب �هنا� Aيضا عد� كبير من 
 ،Sلعا
 
لصعيد  على  �لكن  
لثانوية.  بالصدما8  يسمى  بما 
�جهة  من  
لتعذيب  ظاهر�   8
تأثير "لى  
لنظر  يمكن  ال 

لغر� 
لرئيسي من  �A ية فقط، حيث�لفر
نظر 
لحاال8 

آلخرين �ضما�  Pلرعب لد
� bلخو

لتعذيب هو نشر 
 Rلخضو
 على  
لمجتمع  �"جبا�  
لتعسفي  
لحكم   �

ستمر

لتماشي مع 
لسلو� 
لعاS). �بالتالي  `A) لمساير�
لالمتثا( �
على  
ألمد  طويلة   8
تأثير 
لمنظم  
لتعذيب  لمما�سة  فإ� 

لذين   �

ألفر  �A فكما  
لمجتمع.  في  
لجماعية  
لسلوكيا8 
تعرضو
 للتعذيب يحتاجو� "لى تجا�� 
لصدما8 
لمؤلمة 
تجا��  "لى  بحاجة  Aيضا  ككل  
لمجتمع  فإ�  بهم،  
لخاصة 


لتبعا8 
لسلبية 
لناتجة عن مما�سة 
لتعذيب.

مقابلة مع �لسيد صالs �حمد، مركز برلين لمعالجة ضحايا �لتعذيب ,تأهيلهم، �يا� / مايو 2007
كيف يتعامل �لمركز مع �ألشخاb �لمصابين بالصدمة؟ 

�Aًال يلزمنا تعريف 
لصدمة: فهي حدV مفاجئ يؤثر على 
لكبا� �
لصغا� على حد سو
ء، �يعكر صفو حياتهم �يترتب 

لكآبة �
لعصبية �
لتي تعتبر مشاكل نفسية قد يؤ�` "همالها "لى تفاقم � bلخو
عليه عد� Aمو� من Aهمها 
لكو
بيس �

حالة 
لشخص 
لنفسية �تحولها "لى Aمر
� نفسية يصعب عالجها.
في مركزنا نحا�( 
العتما� على Aسس علمية ممز�جة بالقيم 
إلنسانية 
لنبيلة للخر�K بالمصاF من 
أل�مة 
لنفسية 
لتي 

يمر بها، �نستخدU Sليا8 ترمي "لى:

لتعرb على خلفية حياته / حياتها.� Fلمصا
� كسب ثقة 
لشخص 


لتعامل معه كإنسا� له كر
مته �له قيمته في 
لمجتمع.� Fلمصا

لشخص  S

حتر  �

لشديد له مع "ظها� 
لرغبة 
لحقيقية في حل مشكلته  eالنتبا

لشخص 
لمصاF عن طريق  Rإلصغاء �"قنا
� محا�لة 

�تذكيرe با�تباطاته �مسؤ�لياته �مصير �Aال�e �عائلته �Aحبابه �Aصدقائه.

لنتائج  "لى  
لوصو(  Aجل  من   Rلتسر
  Sعد� �بإتقا�  متكر��  �جلسا8  مر
حل  على  
لمعالجة  عملية  تطبيق   �


لمرجو�.

ما هي �لمر�حل �لمرضية �لتي يمر بها �لضحية؟

لمرء �يهيجها، �"� لم يكن 
لشخص قويًا �يحا�( "يجا� حٍل بالعال�A K بشيء Uخر  FعصاA لصدمة شيء يثير
 �A
 Sعد� bلسلسلة بعضها ببعض، فالخو
فستصبح حالته خطر� �يائسة. "� 
لحالة 
لنفسية للمرء متر
بطة كتر
بط حلقا8 
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5-4 طر� Nثبا� حد,H �لتعذيب


لتعذيب لحصوله ��
ء Aبو
F مغلقة  Vيصعب "ثبا8 حد�
ال  قد  
لتي  
لضحايا  عند  عنه  
لناتجة  
لصدما8  �لنوعية 
تكو� ظاهر� فو�
 �A ال تكو� ظاهر� جسديا. �لذلك فإ� من 
Aهم �سائل "ثبا8 
لتعذيب هي "جر
ء 
لمقابلة مع 
لضحايا 

 .lالختصا
 `�L لطبي من

لكشف �

�لمقابلة مع ضحايا �لتعذيب خال$ �صد �ماكن 
Sالحتجا�


ألهمية.  بالغة  
لشخص هي مسألة  ثقة  
لحصو( على   �"

لثقة �لو عن غير قصد.   eخيانة هذ Sلك عدL ألهم من
�
تعريض   Sعد لضما�  
الحتياطا8  جميع   Lتخا
 �ينبغي 

لمحتجزين  )

لمحتجزين Aنفسهم للخطر. �كذلك ينبغي سؤ
 S

 كانو
 يو
فقو� على 
ستخدL" للتعذيب عما 

لذين تعرضو


لمعلوما8 �عن كيفية 
ستخد
مها (Aخذ "مو
فقة �
عية"). 
بمو
فقة  "ال  معلوما8  Aية  "فشاء   Sبعد  Sملز 
لمر
قب �
 S
باستخد  �Lإل
 منح  عن  
لمحتجز��  يمتنع  قد  
لشخص. 
Aسمائهم، خشية تعرضهم لالنتقاS مثال. �يتحتم على 
لمر
قب 


لتقّيد بأ` �عد يقطعه للمحتجز.

لتي تجر` فيها 
لمقابلة Aمر في غاية 
ألهمية،  bلظر�
 �"

لممكنة. كما �A مكا�  bلظر�
لذ
 يجب محا�لة توفير Aحسن 

لطمأنينة، � بالثقة  
لشخص  "حسا�  على  سيؤثر  
لمقابلة 
فالمقابال8 
لتي تجر` مع Aشخاl ال يز
لو� محتجزين، 

لتعذيب، ستختلف  قبضة مرتكبي  في  يز
لو�  بل �بما ال 
تماما عن 
لمقابال8 
لتي تجر` على 
نفر
� �باطمئنا� في 
منشأ� خا�جية مأمونة. يجب "جر
ء 
لمقابلة في خصوصية 
بقد� 
إلمكا� للحصو( على معلوما8 كافية �Aيضا لمر
عا� 

.Rلموضو
حساسية 


لنوS بسبب كو
بيس يرP فيها 
لمرء Aشياء تبعث فيه 
لرعب، يتطو�
� "لى حالة من 
ستعصاء 
لنوS �يصبح 
لشخص 

لوقت في حالة تعب �"�ها� �UالS تمتد من 
لر�A حتى 
لقدمين؛ فيدخل 
لمريض في حالة غير عا�ية يغضب  )
طو
فيها من كل شخص �يسب Aفر
� عائلته. �بمر�� 
لوقت يفقد 
لجميع 
لرغبة في 
لتعامل معه، فشخص مثل هذ
 يظل 

لتركيز  Sيعاني من عد �A ،النتحا� للنجا� بنفسه
�حيدً
 �مشاكله 
لنفسية تأكله من 
لد
خل �
لكآبة ُتسيطر عليه �يفكر في 
في 
لعمل بسبب 
إل�ها� �يخسر عمله �كل شئ. �هنا� Aنا� يبد��A بمعاقر� 
لخمر �تنا�( A��ية كثير� فيعتا��� 


لحاال8. eلنفسي في هذ

لطبي � Kلعال
8، �
لحل 
لوحيد هو 
عليها، �يكو� مصيرهم تدمير 
لذ

ما هي �ألمو� �لتي يجب مر�عاتها من قبل موظفي �لسجو�؟

لرغبة في 
الختال\  Sعد �A لكآبة
� bلخو
هنا� سجناء يعانو� من قلة 
لنوU� SالS مستمر� في 
لر�A �من 
لعصبية �

 كانت 
لحاال8 
لنفسية L"� .لكاملة

لتكلم، �هي حاال8 غير طبيعية بالنسبة للسجين 
لذ` يتمتع بالصحة  Sبالنا� �عد

تية تعالج 
لكثير من 
لحاال8 ��� مساعد�، L لمرء له قو�
 �A .لطبيعية فيجب عالجها
بعد 
لصدمة تتجا�� حد�� 
لحالة 

لصد�   
تأهيل موظفي 
إلصالx في هذ بد من  بها �عالجها. �لذلك ال   Sالهتما
�لكن هنا� حاال8 من 
لضر��` 
 Kألطفا( �عال
 Kبين عال bعيا باالختال
��جو� طبيب متخصص في علم 
لنفس. �من 
لطبيعي �A يكو� 
لطبيب �


لبالغين.
"لى  يؤ�`  
لذ`  
ألسا�  هو  معها  
لتعامل � 
لمجا(   
هذ في  للعاملين  نفسية  معانا�  تسبب  �مظاهر  مو
قف  �هنا� 

لمهنية.  8

ء 
لعمل، Aما "همالها فأنه يضر بالقد��A لحالة على

لمعانا� بسرعة ���� �A تنعكس  eلقضاء على هذ


لذين يتعاملو� مع ضحايا 
نتهاكا8 حقو�  lألشخا
�هذ
 ال ينطبق فقط على 
لعاملين في 
لسجن، بل Aيضا على كل 


إلنسا�.
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:Pألخر
بعض 
لنقا\ 
لمهمة 

لمقابلة  مختلف جو
نب  �ترتيب  
لكافي  
لوقت  "عطاء   �
 bتوضيح هد� ����منها تقديم نفسك �� 
ترتيبًا جيدَ


لمقابلة.
تحقيق تو
�� بين 
لحاجة "لى 
لحصو( على تقرير مفيد   �
تجر`  
لذ`  
لشخص  
حتياجا8   S

حتر Aهمية  �بين 


لمقابلة معه.
 �A لمقابلة ينبغي
للحد من عو
مل تجد� 
لصدمة خال(   �

لجنسية. �A لثقافية

لفر� �خلفيته  Fتظهر تفهما لتجا�

Aسئلة   xطر يستحسن  
لحديث  على  
لشخص  لتشجيع   �
تكو� "جابتها غير محد��� (ليس من نوR: "هل حدV لك 

.Rلمستطا

ألسئلة 
لمفتوحة قد�  S
شيء؟") �
ستخد

ألسئلة 
لتي توحي باإلجابة  `A ،إليحائية
تجنب 
ألسئلة   �


لتي تريدها، مثل "هل عذبت؟".
 

بدA بمو
ضيع Aقل حساسية ثم 
جعل Aسئلتك Aكثر تحديدَ  �

على ضوء 
لمعلوما8 
لتي تم تقديمها لك.
قو
ئم   `A) 
لقو
ئم،   S

ستخد  Rلمستطا
 قد�  تجنب   �

ألسئلة كما سنبّين الحقًا)، فقد تؤ�` "لى  �A ضيع

لمو
Aخطاء، �Lلك عندما ال تتطابق بنو� 
لقائمة بالضبط مع 

تجربة 
لشخص.

إلنصا8 للشخص Aهم من توجيه 
ألسئلة "ليه. فإ� كا�   �

لحصو(  سيتم  ما  فإ�  فقط،  Aسئلة  توجيه  هو   �

لمر

عليه سيكو� مجر� Aجوبة. �A توجيه 
ألسئلة 
لمكثفة قد 
يعيد "لى Lهن 
لشخص طريقة 
الستجو
F في مرحلة 


لتعذيب.

لفر� على 
لحديث عن  e
ينبغي 
لحرl على عدS "كر  �
 xتيا�
 Sيشعر بعد S
A` شكل من Aشكا( 
لتعذيب ما �

"لى Lلك.

ستر
حة،   8
فتر طلب  فرصة  للفر�  تعطى   �A ينبغي   �

لمقابلة في A` �قت، بل تمكينه من تركها كليا  bيقا"�
"� Aصبح "حساسه بالضيق فائقا "لى حد ال يطا�، على 
فيما  الستئنافها  موعد الحق  تحديد  فرصة  له   xتتا  �A

بعد.
Aنه  بالضر���  يعني  ال  
ال�عاء  تر
بط   Sعد  �A تذّكر   �

ئف. فقد يكو� Lلك نتيجة ال�تبا� 
لشخص �A صعوبة �
 eلتغلب على هذ
فهم 
ألسئلة بالنسبة له / لها. �يمكنك 


لمشكلة بإعا�� 
لسؤ
( نفسه، �لكن بطريقة مختلفة.
توجد عد� عو
مل نفسية قد تمنع 
لحصو( على معلوما8 

لتعذيب. فقد يو
جه 
لناجو� من 
لتعذيب  Vكافية إلثبا8 حد�
صعوبة في 
ستعا�� �حصر ما يعنونه من تفصيال8 عينية. 

لذ
كر� �تشتت 
النتباe يمثال� جزء
 من  F
�كذلك 
ضطر
"جها� ما بعد 
لصدمة، هذ
 باإلضافة "لى صعوبة 
لتركيز، 
�شكل من Aشكا( تشتت جو
نب 
لشخصية �محا�لة كبت 

لحجز  يفضي  قد  
لمثا(:  سبيل  على  
لمؤلمة.  
لذكريا8 
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لعز( 
إلجبا�` "لى 
نفصا( 
لمحتجزين عن � `�

النفر
ال  قد  �بالتالي  
آلخرين،  عن  بالغربة  
إلحسا� � 
لو
قع 
غير  نتائج  "لى  يؤ�`  مما  
لمقابلة  خال(  هؤالء  يستجيب 
 .(eحيانا "نكا�A �A لذ` تم
�قيقة (مثال: تقليل شأ� 
لتعذيب 
جعل  "لى   bتهد بطريقة  توضع  
لتعذيب  "ستر
تيجية   �A
في  
الختال\  "لى  تؤ�`  خاطئة  معلوما8   Sيقد 
لضحية 


لزما� �
لمكا�.

�لفحص �لطبي
 
جد ضــر��`  
لتخصصي  
لطبي  
لفحص  ــر
ء  "ج  �"
من  
لعديد  يوجد  حيث  �"ثباته  
لتعذيب  فعل  عن  للكشف 
 Fكتا �منها  
لغر�،   
لهذ 
لتي �ضعت خصيصا  
لكتب 
Aصد�ته جامعة "سيكس يركز على توثيق حاال8 
لتعذيب. 

ألطباء  S

لمجا( الستخد 
كما تم "عد
� مرجع Uخر في هذ

لطبية 
لمساعد� �هو �ليل "سطنبو(.  ��

لمعالجين �
لكو

أل�(  
لجزء  يتنا�(  حيث  شامال  �ليال  
لدليل   
هذ �يعتبر 

لمستخدمة.  
لد�لية �
إلقليمية  
لمعايير �
آلليا8  منه كافة 
 ��
Aما 
لجزء 
لثاني فيتضمن 
لمعايير 
لخاصة بعمل 
لكو

لطبية، �يشمل 
لجزء 
لثالث 
لمعلوما8 
لو
جب معرفتها 
فيما يخص 
لتحقيقا8 
لقانونية. Aما 
ألجز
ء 
لباقية فتوضح 

لوسائل �
لتقنيا8 
لمستخدمة إلثبا8 فعل 
لتعذيب A �Aشكا( 

لوسائل 
لجوهرية هي  eمن هذ� .Pألخر

لمعاملة 
لمهينة 
طريقة "جر
ء مقابلة مع من كا� قد تعر� للتعذيب (
نظر 

لمختلفة  
لتعذيب  آلثا�  
لدقيق  
لتوثيق �  (110  .l eعالA
 Rالطال
 بمكا�  
ألهمية  من   �" منها.  
لجسدية � 
لنفسية 

لطبية  ��

� مهمة بيد 
لكو�A لدليل ليكو�
 

لعميق على هذ
�بيد  جهة،  من  �خا�جها  
الحتجا�  مر
كز  
خل � 
لعاملة 

.PخرA ألماكن من جهة
 eقبين على هذ

لمر

5-5 تجا�� علمية شهير4 في هذ� �لمجا$ 
1963 F�تجربة ملجر       

في  
لسلطة � 
لطاعة  عن  
لشهير�  بتجربته   S
ملجر  Sقا
 ،(Milgram’s experiment) لماضي

لستينيا8 من 
لقر� 

لذ`  
لمعلم  
لتجربة بد��   eلمتطوعين في هذ
 �يقوA Sحد 

لموجه   )

لسؤ عن  
إلجابة  في  Aخطأ   
L" 
لتلميذ  يعاقب 

لعقاF بأنه سيؤ�`  
"ليه، �يعلل 
لمشرb على 
لتجربة هذ


لتعلم  
لتلميذ على  
لخطأ �سيساعد  
لتلميذ عن  توقف  "لى 
 Fلعقا
بسرعة، �"نها تجربة لخدمة 
لعلم �
إلنسا�. �يتمثل 

لعقوبة بالزيا��  K45 فولت �تتد�F Aفي صدمة كهربائية تبد
15 فولت عن كل خطأ حتى تصل "لى 450 فولت. �قبل بدء 


لتجربة يوجه 
لمشرb صدمة كهربائية للمعلم مقد
�ها 45 
 Fلعقا
فولت حتى يستطيع 
لمعلم تكوين صو�� عن نوعية 
 Fلعقا

لذ` يشعر به 
لتلميذ. �عند تر�� 
لمعلم في توجيه 


لجمل 
أل�بعة بالترتيب: eهذ bلمشر
 Sيستخد
� من فضلك 
ستمر.


لتجربة �A تستمر. xعي نجا
� من ��
� هذ
 ضر��` جدً
 �A تستمر.

Aنت ال تملك A` خيا� �يجب �A تستمر.  �
خطأ  كل  �مع  
لتلميذ، � 
لمعلم  بين  فاصل   �
جد �يحجز 

لمعلم بالضغط على 
لز� �توجيه صدمة  Sلتلميذ يقو
يرتكبه 
 �A لكL مة�لتجربة صا
كهربائية للتلميذ. �قد كانت نتيجة 

ألقصى  
لحد   S

ستخد "لى   

لمتطوعين �صلو من   %62

 Rمتطو )�A لكهربية �هو 450 فولت، بينما كا�
للصدما8 

لتجربة قد توقف عند 135 فولت. Sيرفض "تما


لتجربة تحت ظر�b مختلفة منها �A يسمع  S
كر� ملجر
 Pير  �A  �A صوتي)  (تسجيل  يصر�  �هو  
لتلميذ  
لمعلم 

لمعلم 
لتلميذ (ممثل) من خال( جد
� �جاجي �A �A يتو
جد 
كانت  
لحالة   eهذ �في  
تها، L 
لغرفة  في  
لتلميذ � 
لمعلم 

لحد  حتى   Fلعقا
 توجيه  في   

ستمر�  %30  �A 
لنتيجة 


ألقصى.

لتجربة في بلد
� مختلفة "لى نتائج متقا�بة  �
�قد A�P تكر

لنتائج تمثل ظاهر� "نسانية �ليست   eهذ �A مما يد( على

حكر
 على مجتمع معين.
�فيما يلي بعض 
لبيانا8 
لمتعلقة بالتجربة:

بد
ية  في  
لتامة  
لطاعة   
Aظهر� 
لمتطوعين  85% من   �

لتجربة.

�غم  
لتامة  
لطاعة   
Aظهر� 
لمتطوعين  من   %54  �

لممثل 
لذ` يقوS بد�� 
لتلميذ. Kحتجا



لتلميذ يتألم بالفعل. �A 

عتقد� %98  �

لتلميذ قد ما8. �A 

عتقد� %15  �


لتلميذ قد فقد 
لوعي. �A 

عتقد� %70  �

لتلميذ لم يتعر� للضر�. �A 

عتقد� %5  �


ستعد
�هم لتبا�( 
أل��
� مع 
لتلميذ. 
A %2بد�  �
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40% لم يشعر�
 بالتوتر Aثناء 
لتجربة.  �
كاملة على  
لمسؤ�لية  بإلقاء  
لتجربة  Aثناء   
قامو  %75  �


فضين تحمل A` مسؤ�لية عن Aفعالهم.� bلمشر


لتي قد تساعد على  
لعو
مل 
أل�بعة  �حسب ملجر
S فإ� 


لسلطة هي: SماA صناعة شخص مطيع
طاعة  على  �ال�تـه  منذ  تربى  قد  
لشخص  يكو�   �A  �


لو
لدين �عدS مناقشتهما.

لطاعة  على  
لد�
سة � 
لتأهيل  Aثناء  
لشخص  تد�يب   �


لجامعة. �A لمد�سة

لعمياء سو
ء في 
من  
لطاعة   �A  Sبانتظا تذكيرهم  يتم  
لعمل  � خــال( 


لعمل. xضر��يا8 نجا
يمتا�  
لذ`  للشخص  
لعمل  Aثناء  
لمكافأ� � 
لترقية   �

بالطاعة.

إلنسا�   �A هي   S
ملجر "ليها  توصل  
لتي  
لنتيجة  كانت 
عمومًا يتأثر بالسلطة �يقوS بأعما( قد تخالف قناعته تحت 

ألعما( "لى 
لتعذيب �A حتى  eلضغط، �قد تصل هذ
 
هذ


لقتل.21

تجربة سجن ستانفو�� 1971
تم 
ختيا� 24 متطوعا �تقسيمهم عن طريق 
لقرعة لتمثيل 
 `� با�تد
ء  مجموعة  قامت   .�

لحر� 
لسجناء   ���
 Pألخر
 
لمجموعة  
�تد8 � 
لتقليدية،   Sأل�قا
  
L 
لسجناء 

لتجربة في Aحد 
لسجو� 
لخالية تحت  8Aلشرطة، �بد
 `�


لمعتا�� في 
لسجو�. bلظر�

���هم  
لتعرb على  في  
لمتطوعو�   Aبد 
أل�(   Sليو
 في 

لثاني   Sليو
 في   .�
�كحر كسجناء  نشاطهم  �مما�سة 

لملصقة  Sأل�قا

ندلعت 
لثو�� 
أل�لى حيث مز� 
لسجناء 

لزنا�ين، �كا� �� فعل  F
على 
لز` �قامو
 بإغال� Aبو

لسجناء   �� في  
لحريق  طفايا8   S

ستخد هو   �

لحر

لحر
� في تحقير  Aللحظة بد
  eثو�تهم، �منذ هذ �خما"�

لتجربة تأخذ منحى  8Aلثالث بد
 Sليو
�"Lال( 
لسجناء. في 
 �
خطير �تم نقل Aحد 
لسجناء "لى 
لمستشفى لظهو� Aعر

 �

لحر بعض  حا�(  
لليل  �في  عليه،  عصبية  صدمة 

لمر
قبة ال تستطيع �A تر
قبهم  8
عند 
عتقا�هم �A كامير

لقياS بأفعا( سا�ية ضد 
لسجناء مما 
ستدعى Aحيانًا تدخل 
 Sقا SياA لعنف. بعد ستة
 

لمشرفين على 
لتجربة لمنع هذ

لمشرفو� بوقف 
لتجربة 
لتي كا� مقر�ً
 لها �A تستمر لمد� 

لمشرفين Aنفسهم شعر�
 بانحيا�هم  �A سبوعين �خاصةA

للحر
� لكبت تمر� �ثو�� 
لسجناء.22
ضد  
لتعذيب  مما�سة   �A يتضح  
لتجربتين  خال(  من 
 �A بالسلطة eتأثر� �لفر

آلخرين قد يكو� بناء على طاعة 


لشخص مريض بالسا�ية �A �بما للسببين معًا. �A

5-6 �ثا� مما�سة �لتعذيب على مرتكب
       مما�سة �لتعذيب

عن   
Lما �لكن  
لضحية،  على  
لتعذيب  Uثا�  Uنفًا  Lكرنا 
بالتعذيب؟   Sيقو 
لــذ`  
لشخص   `A 
لتعذيب،  مرتكب 
نفسية   �
Aعر 
لتعذيب  مرتكبي جر
ئم  تظهر على  حيث 
�من  
لجنسي.  
لعجز  �Aحيانًا   Fالكتئا
� كاأل��  مرضية 

لمجا( هو كتاF فر
نز فانو� "معذبو  
Aشهر 
لكتب في هذ
ضحايا   Kعال في  لخبر
ته  فيه  تعر�  
لـذ`  
أل��" 

لتحرير 
لجز
ئرية.  Fثناء حرA لتعذيب

لتعذيب �مرتكبي 

لسابق  
�يوجد مثا( معر�b من عهد �يكتاتو� نيكا�
غو
من   R�

لشو Aطفا(  تجميع  تم  حيث   :
سومو� Aنستاسيو 
خال( 
لحر� 
لثو�` �تأهيلهم للقياS بأعما( 
لتعذيب ضد 

لمعا�ضين 
لسياسيين، �بعد �حيل سومو�
 عن 
لحكم، تم 
 Sلذين تم تأهيلهم منذ طفولتهم للقيا
 lألشخا
"�سا( هؤالء 

آلثا�  من  لمعالجتهم  
لسويد  في  
لنفسي   Kللعال بالتعذيب 
تم  بالتعذيب، �لكن  قيامهم  بها جر
ء   

لتي Aصيبو 
لنفسية 
�قف 
لعالK بعد فتر� لعدS حد�A V` نجاx. �قد �صف 
شعو�  حالة  هؤالء  
لبالغين  
لتعذيب  مما�سي  من  
لكثير 
بالمشاعر  
إلحسا�  على  
لقد��   Sعد� 
لد
خلي  بالخو
ء 


لمختلفة.

Milgram, S. (1974): Obedience to Authority. McGraw-Hill. :��لمصا
   21

 http://www.wernersplace.com/obedience2.htm  :لمتعلق بالتجربة

لفيلم 
http://www.prisonexp.org :لمصد�
   22
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5-7 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�


لتعذيب "لى تدمير "نسانية 
لفر�، �له عو
قب نفسية �جسمانية فظيعة على 
لشخص 
لمعر�  bيهد  �
 
للتعذيب من جهة، �على Aفر
� عائلته �محيطه من جهة AخرP. يضر 
لتعذيب ضر�
 مباشر

بالشخص 
لذ` يقوS بالتعذيب �بالمجتمع ككل.

لتعذيب محظو� حظر
 مطلقا.  �

توجد بعض 
لوسائل 
لضر��ية 
لال�مة للوقاية من 
لتعذيب �مناهضته، �منها: حظر 
لتعذيب قانونا   �
�مر
قبة Aماكن 
الحتجا� بصو�� ���ية �"عطاء 
لحق في "قامة 
لشكوP �غيرها.

"� تد�يب 
لكو
�� مثل 
لشرطة �
لعاملين في مر
كز 
الحتجا� �
ألطباء �
ألخصائيين 
لنفسانيين   �
على حقو� 
إلنسا� يساهم مساهمة فعالة في 
لوقاية من 
لتعذيب.


لرسائل 

لجوهرية

Aسطو
نا8 
لبولينغ  �

لمقصلة� �

لحو  �


لد
ئر� 
لمغلقة   �
� �يا�� "لى 
لسجن 

V
�يا�� "لى مركز 
حتجا� 
ألحد  �
� عند 
لعو�� "لى 
لعمل

Aلغا�  �

لقيم 
لشخصية  �


 تعتقد؟Lما  �

لمحاكمة   �

� من �ضع 
لقنبلة؟

لمو
طنو� �
لخدمة 
لعامة  �


لتد�يبا8 

لمناسبة


لمهينة �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير

تفاقية مناهضة   �
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html


لمهينة /  �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير

تفاقية مناهضة   �

لبر�توكو( 
الختيا�`

http://anhri.net/docs/undocs/protocol2.shtml

بر�توكو( "سطنبو(  �
www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf

�ليل 
لتبليغ عن 
لتعذيب (جامعة "سيكس)  �
www.essex.ac.uk/Torturehandbook/.../thb-arabic-no-diagrams.pdf

(APT) لتعذيب
� جمعية 
لوقاية من 
http://www.apt.ch/content/view/133/150/lang,en/


لمصا�� 

ألساسية 
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مو�� مهمة من �التفاقيا� �لخاصة 
بمناهضة �لتعذيب

�إلعال� �لعالمي لحقو� �إلنسا�  �لما�4 5:

لعقوبة   �A للمعاملة  �ال  للتعذيب  Aحد   Rخضا" يجو�  ال   


لحاطة بالكر
مة. �A لال"نسانية
 �A لقاسية


�لعهد �لد,لي �لخاb بالحقو� �لمدنية ,�لسياسية
 �A للمعاملة  �ال  للتعذيب  Aحد   Rخضا" يجو�  ال   :7 
لما�� 
بالكر
مة. �على  
لحاطة   �A 
لال"نسانية   �A 
لقاسية  
لعقوبة 
�جه 
لخصوl، ال يجو� "جر
ء Aية تجربة طبية �A علمية 


لحر. eضا� ���حد A على

�تفاقية مناهضة �لتعذيب ,غير[ من ضر,� �لمعاملة �, 
�لعقوبة �لقاسية �, �لالNنسانية �, �لمهينة

 `A "بالتعذيب"  يقصد  
التفاقية،   eهذ  �
ألغر  :1 �لما�4 
عقليا،   SA كا�  شديد، جسديا   F
�A عذ Aلم  عنه  ينتج  عمل 

لشخص،  
يلحق عمد
 بشخص ما بقصد 
لحصو( من هذ
 �A ،b
�A من شخص ثالث، على معلوما�A 8 على 
عتر
هو  
�تكبه،  Aنه  في  يشتبه   �A 
�تكبه  عمل  على  معاقبته 
A �A` شخص  �A "�غامه هو  �A تخويفه  ثالث  �A شخص 

لعذ
F أل` سبب  �A أللم
 
ثالث  �A عندما يلحق مثل هذ
يقوS على 
لتمييز Aيا كا� نوعه، �A يحر� عليه �A يو
فق 
 bشخص يتصر `A �A يسكت عنه موظف �سمي �A عليه

لناشئ   F

لعذ  �A 
أللم  Lلك  يتضمن  �ال  
لرسمية  بصفته 

لذ`  �A 8لعقوبا
 eلهذ Sلمال�
 �A فقط عن عقوبا8 قانونية

يكو� نتيجة عرضية لها.

�ية �" �A 8 تشريعية
�لما�4 2: تتخذ كل ��لة طرb "جر
ء
�A قضائية فعالة A �Aية "جر
ء
A 8خرP لمنع Aعما( 
لتعذيب 

في A` "قليم يخضع الختصاصها 
لقضائي.
سو
ء  كانت،  Aيًا  
ستثنائية   bظر� بأية   Rلتذ�
 يجو�  ال 
 Sعد �A Fبالحر 

لظر�b حالة حر�A F تهديد eكانت هذ
 a�

لطو Aية حالة من حاال8   �A 
خلي � 
ستقر
� سياسي 


لعامة 
ألخرP كمبر� للتعذيب.
Aعلى  موظفين  عن  
لصا���  باأل�
مر   Rلتذ�
 يجو�  ال 

مرتبة �A عن سلطة عامة كمبر� للتعذيب.

Aعما(  تكو� جميع   �A  bلة طر�� كل  4: تضمن  �لما�4 

ته L ألمر

لتعذيب جر
ئم بموجب قانونها 
لجنائي، �ينطبق 
على قياA S` شخص بأية محا�لة لمما�سة 
لتعذيب �على 

قيامه بأ` عمل Uخر يشكل تو
طؤ
 �مشا�كة في 
لتعذيب.

لجر
ئم مستوجبة للعقاF بعقوبا8  eهذ bلة طر��تجعل كل 

مناسبة تأخذ في 
العتبا� طبيعتها 
لخطير�.
فيما   Sإلعال
� 
لتعليم   K
��" ��لة  كل  تضمن   :10 �لما�4 
يتعلق بحظر 
لتعذيب على 
لوجه 
لكامل في بر
مج تد�يب 

لقو
نين سو
ء Aكانو
 من 
لمدنيين  Lلمكلفين بإنفا

لموظفين 

لموظفين � 
لطب،   �
ميد في  
لعاملين � 
لعسكريين،   �A
 `A غيرهم ممن قد تكو� لهم عالقة باحتجا� �A لعموميين

 �A 
عتقا(   �A 
لتوقيف  Aشكا(  من  فر� معر� أل` شكل 


لفر� �A معاملته. 
سجن �A باستجو
F هذ

لقو
نين  في  
لحظر   
هذ  K
��"  bطر ��لة  كل  تضمن 
بو
جبا8  يختص  فيما  "صد
�ها  يتم  
لتي  
لتعليما8 �

.lألشخا
��ظائف مثل هؤالء 
قو
عد  
لمنظم   �

الستعر قيد  ��لة  كل  تبقى   :11 �لما�4 
�كذلك  �مما�ساته،  �Aساليبه  �تعليماته   ،F

الستجو
 

لذين تعرضو lألشخا

لترتيبا8 
لمتعلقة بحجز �معاملة 
 `A لسجن في
 �A )العتقا
 �A لتوقيف
أل` شكل من Aشكا( 
 `A Vلك بقصد منع حد�L� ،لقضائية
"قليم يخضع لواليتها 

حاال8 تعذيب.
�لما�4 13: تضمن كل ��لة طرb أل` فر� يدعي بأنه قد 

لقضائية،  لواليتها  يخضع  "قليم   `A في  للتعذيب  تعر� 
�تنظر  
لمختصة  سلطاتها  "لى   Pشكو يرفع   �A في  
لحق 

لسلطا8 في حالته على �جه 
لسرعة �بنز
هة. �ينبغي  eهذ
 Pلشكو
  Sمقد حماية  لضما�  
لال�مة   8

لخطو  Lتخا


لتخويف نتيجة  �A لسيئة

لمعاملة  R

لشهو� من كافة Aنو�

.Sلة تقد�A `أل �A e
لشكو

لقانوني،  14: تضمن كل ��لة طرb، في نظامها  �لما�4 
"نصاb من يتعر� لعمل من Aعما( 
لتعذيب �تمتعه بحق 
قابل للتنفيذ في تعويض عا�( �مناسب بما في Lلك �سائل 
 Pلمعتد
"عا�� تأهيله على Aكمل �جه ممكن، �في حالة �فا� 
 lلألشخا يكو�  
لتعذيب،  Aعما(  من  لعمل  نتيجة  عليه 


لذين يعيلهم 
لحق في 
لتعويض.

يتبع
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بأية  
الستشها�   Sعد  bطر ��لة  كل  تضمن   :15 �لما�4 
في  كدليل  للتعذيب  نتيجة  بها  
إل�الء  تم  Aنه  يثبت   )
Aقو
 Fلك ضد شخص متهم با�تكاL كا� 
L" 8، "ال
Aية "جر
ء

.)

ألقو eالء بهذ�إل

لتعذيب كدليل على 
"قليم   `A تمنع، في  بأ�   bلة طر��تتعهد كل   :16 �لما�4 
يخضع لواليتها 
لقضائية حد�A `A Vعما( AخرP من Aعما( 

لمهينة 
لتي ال  �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A لمعاملة


تصل "لى حد 
لتعذيب كما حد�ته 
لما�� 1، عندما يرتكب 
 eبصفة �سمية هذ bخر يتصرU شخص �A موظف عمومي
 �A فقته

ألعما( �A يحر� على 
�تكابها، �A عندما تتم بمو

اللتز
ما8 
لو
��� في  lبسكوته عليها. تنطبق بوجه خا

لمو
� L� 13، 12، 11، 10لك باالستعاضة عن 
إلشا�� "لى 

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب باإلشا�� "لى غير



لمهينة. �A لال"نسانية
 �A لقاسية
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كما هو موضح Aعالe، يعتبر 
لتعذيب ممنوعا منعا مطلقا 

لمعاملة  
لتعذيب �سوء  من  
لوقاية  تركز   �A يجب   
�لهذ

لمستضعفة  
لفئا8  على  بصو�� خاصة  
لقاسية  
لعقوبة �
من 
لمجتمع، �هم على 
ألغلب في 
لكثير من 
لمجتمعا8 

الحتجا�  قيد  هم  
لذين  �خصوصا   Fلشبا
� 
ألطفا(  فئة 

لذين تنقصهم 
لحماية �
لرعاية 
لعائلية بسبب �ضعهم  �A

."R�

الجتماعي مثل 
أليتاA"� Sطفا( 
لشو
يجر` توقيف 
لكثير من 
ألطفا( ��� �
�A R مبر�، �يجر` 
 Sلال�

حتجا�هم في 
لحبس قبل 
لمحاكمة لفتر� تزيد عن 
بكثير، �يجر` Lلك في ظر�b حبس بائسة، بل "� 
ألطفا( 
في بعض 
ألحيا� يحتجز�� مع 
لكبا�، �قد يتعرضو� - 

لحبس  في  
لمعاملة  �سوء  للتعذيب   - 
لكبا�  حا(  حالهم 

�خاصة Aثناء "لقاء 
لقبض عليهم �
لتحقيق معهم.
�على  
لمحتجزين  
ألطفا(  على  
لالحقة   8

لفقر تركز 
بما  
إلنسا�  حقو�  مر
قب  يتوالها   �A يجب  
لتي   Sلمها

يمكنه من 
لمساهمة 
لفعالة في 
لكشف عن حاال8 
لتعذيب 
 �
باستعر بسرعة  لنقم  
لبد
ية،  �في  منها.23  
لوقاية �


لشأ�: 

ألسس 
لقانونية في هذ
توفر 
تفاقية 
ألمم 
لمتحد� بشأ� حقو� 
لطفل Aفضل "طا� 
 R

لذين هم في نز هيكلي لمعالجة شاملة لشؤ�� 
ألطفا( 

لتي تعّر� 
ألطفا(  Fألسبا
مع 
لقانو�، حيث Aنها تسمي 
لخطر 
لوقوR في نز
R مع 
لقانو� �تضع 
لمعايير لكيفية 
معهم  
لتحقيقا8  �"جــر
ء  حبسهم،  خال(  معهم  
لتعامل 
تأهيلهم ��مجهم  �ليًال مرجعيًا إلعا��  �محاكمتهم، �توفر 

H�ألحد�لة �لطفل: عد�6  حقو� 
X�ألهد� �لمحتويا�

.V
معرفة 
ألسس 
لقانونية �
الجتماعية لعد
لة 
ألحد
 Fألطفا( لوجو
تفهم 
لقائمين على "جر
ء 
لمقابال8 مع 
تجنب "عا�� مشاعر 
لصدمة "لى 
ألطفا( 
لمحتجزين، 
.V
�كذلك خصوصية 
لعمل 
لرقابي على �ضع 
ألحد

عد
لة 
ألحد
V �حقو� 
لطفل.
 V

لمهمة إلجر
ء مقابلة مع 
ألطفا( �
ألحد 8

لمها�


لمحتجزين.

الحتجا� 
لقضائي لألطفا(. bظر�


لنص مأخوL من مقاال8 كتبتها كال�يسا بنكومو 
لتي كانت تعمل لدP منظمة هيوما� �
يتس ��تش �"ينا� خليل "بر
هيم علي باشا 
لتي    23

تعمل في ��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية (
لتشريعا8 
لد�لية �
لمحلية).

حقو�  للجنة   10 �قم   Sلعا
 
لتعليق   �A حيث  
لمجتمع  في 
 V

لمتعلق بمسائل قضاء / عد
لة 
ألحد 2007 Sلطفل لعا

يعتبر مرجعًا �سميًا "�شا�يًا حو( 
لمسائل 
لمتعلقة بكيفية 

قتر
حا8  
لتعليق   
هذ  Sيقد كما  
لحماية.   eهذ �تنفيذ  فهم 


لشأ�. 
بخصوA lفضل 
لمما�سا8 في هذ

6-1 �هم �لمها��� �لضر,�ية إلجر�ء 
 H�ألحد�ألطفا$ ,�مقابلة مع        

       �لمحتجزين
يجب �A تر
عى 
لمسألتا� 
لتاليتا� في جميع 
لمقابال8 
لتي 

تجر` مع 
لمحتجزين:
1. جمع تفاصيل موثقة النتهاكا8 حقو� 
إلنسا� 
لتي يمكن 


النتهاكا8. eلحد من هذ
�A تستخدS في 
جر
ء  للعقوبة  
لتعر�  من  
لمحتجز  حماية  ضر���   .2

لصدمة  "عا��  خطو��  �من  
النتهاكا8  عن   Vلتحد


لرعاية  
لحصو( على  فيه فرصة  تتوفر  مكا� ال  في 

.Kلعال
�

لمخاطر  �تقييم  فهم  على  
لمحتجزين  
ألطفا(  قد��   �"
من  Aقــل  هي  لتجنبها  ال�مـة   8
خطو  Lتخا
� 
لمترتبة 

لذين  
لمر
قبين  على  يجب  لذلك  Lلك.  على  
لكبا�  قد�� 
يتحدثو� معهم توخي 
لحذ� من نوعية 
لمعلوما8 �كيفية 


ستخد
مها.
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لنقا\ بأهمية بالغة �يجب �A تؤخذ في 
لحسبا�  eتتميز هذ

 كانت عن طريق L" لمقابلة فيما
عند 
ختيا� طريقة "جر
ء 
Aسئلة  صياغة  �عند  
الستبيا�   �A 
لمتابعة   8

ستما�

محد��.

6-2 �ستخد�F �ستما��� �لمتابعة �, 
�      �الستبيا

سنميز هنا ما بين قو
ئم بالمو
ضيع 
لتي تخص 
لمقابال8 

ألسئلة  �قو
ئم  
لمتابعة)   8

ستما�) 
لتفقدية   8

لزيا�  �A
على  �كمثا(  
ستبيا�). )  �

ألفر على  يتعين طرحها  
لتي 

24   �
جع على سبيل 
لمثا( قائمة 
لمو
ضيع 
لتي 
قترحتها جمعية مكافحة 
لتعذيب (APT) بخصوl مر
قبة Aماكن 
الحتجا�. �ليل عملي، 

l ،2004. 225-230، متوفر على 
لر
بط:

http://www.apt.ch/component/option,com_docman/task,cat view/gid,58/Itemid,59/lang,en 

شخص  "لى  توجه  Aسئلة  قائمة  شكل  يأخذ  فقد  
الستبيا� 
محتجز يدعي بأنه تعر� للتعذيب، �A قائمة Aسئلة توجه 
"لى مدير سجن حو( �AضاR مكا� 
الحتجا�، �سياسا8 

لعمل. Aما 
ستما�� 
لمتابعة 
لخاصة بزيا�� مكا� 
الحتجا� 
فيمكن �A تشتمل على مو
ضيع مثل 
لمأكل �
لعناية 
لطبية 

لمنافع 
لصحية،24 �لكل طريقة من 
لطريقتين ما لها �ما �
معًا  
لطريقتين   S

ستخد 
لغالب  في  يمكن  Aنه  غير  عليها، 

.
على نحو فعا( جدً
�سلبياتها   8

الستما�  8
ميز 
لتالية  
لقائمة  �توضح 


لمختلفة.

سلبيا8 8
مميز

لمتابعة �
الستبيا� ��تينية،  8
يمكن بسهولة �A تصبح 
ستما�

مما يؤ�` بد��e "لى تجاهل 
لقائم بالمقابلة للمو
ضيع 
لتي لم 

لمتابعة. �A الستبيا�
 8
تد�K على 
ستما�

 8

الستبيا� يمكن �A تتقا�S بشكل AسرR من 
ستما� 8

ستما�

لمتابعة �لذلك يجب تحديثها بوتير� متكر�� نتيجة لتغير 
لشر�\ 


الستبيا� بوسعها  8

لمعطيا8. عال�� على Lلك فإ� 
ستما��
�A تشجع 
لقائم بالمقابلة على طرA xسئلة "يحائية مما يؤ�` 

بد��e "لى عجز 
لقائم بالمقابلة عن تسجيل تفاصيل مهمة حو( 

النتهاكا8.


لتفاصيل فإنه يغد� من 
لصعب تحديد 
لفئا8  eتوفر هذ Sبعد�

لضعيفة من 
لمحتجزين 
لمعرضين للخطر �Aنما\ 
النتهاكا8 
�تقييم 
لتحسينا8 
لتد�يجية. على سبيل 
لمثا(، لنأخذ 
ستما�� 


ستبيا� تطرA xسئلة على كل محتجز يتعين عليه 
لر� عليها بنعم 

 كانت �نز
نته منا�� بضوء 
لنها�. L" لتي تستفسر عما
�A ال، �

الستبيا� لن يجني معلوما8 عن عد� 
لساعا8 
لتي تكو�  
هذ
 Sالحتجا� تقو
فيها 
لزنز
نة مضاء�، �A "� كانت "�
�� مركز 

بالتمييز بين 
لمحتجزين من خال( �ضع محتجزين في �نز
نا8 
Aكثر "ضاء�.

 �A الستبيا�
من شأ� كل من 
ستما�تي 
لمتابعة �
تضمن قياS كافة Aعضاء فريق 
لمر
قبة بتغطية 
 bتها مما يسمح بالتعر
L لجوهرية

لمو
ضيع 

على Aنما\ معينة، �من ثم 
لقياS بالمقا�نة 
 S
على فتر
8 �منية مختلفة. كما يمكن 
ستخد

 �

لمتابعة لتو�يع 
لمو
ضيع على Aفر 8

ستما�
فريق 
لمر
قبة، مثًال "� كانت للفريق فرصة 

�يا�� �
حد� �كا� يريد 
لتأكد من تغطيتها لنطا� 

سع من 
لمو
ضيع ��� 
لحاجة "لى بذ( جهو� �

مضاعفة.
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6-3 بعض �لنقاk �لمهمة بشأ� �لتعذيب 
 Sالحتجا�لمعاملة خال$ �سوء ,       

       �لقضائي لألطفا$
عد�  حو(  �قيقة  سجال8  
الحتجا�  مركز  في  يتوفر  هل 

لذين تم "طال� سر
حهم  �A لمركز
 

لمحتجزين 
لذين �خلو
�حالتهم 
لصحية عند "�خالهم 
لمركز �عند "طال� سر
حهم، 

�غير Lلك من 
لمعلوما8 
ألساسية؟
حقوقهم  حو(  للمحتجزين  ُتعطى  
لتي  
لمعلوما8  هي  ما 
 8
�ما هي 
لقو
عد 
لد
خلية في مركز 
الحتجا� �
إلجر
ء

لمعلوما8 بطريقة سهلة  eلمطبقة؟ هل تعطى هذ

لتأ�يبية 
 �A )طفاA �A ميو�A لفهم، �خاصة "� كا� هنا� محتجز��

 `�L من lشخاA �A الحتجا�
Aجانب ال يجيد�� لغة مكا� 


الحتياجا8 
لخاصة؟
هو  �من  للعقوبة  
لمستوجبة  
ألفعا( � 
لسلوكيا8  هي  ما 
عن   Rللدفا فرصة  للمحتجزين  �هل  
لعقوبة  يقر�  
لذ` 


8 فر� 
لعقوبة؟�
Aنفسهم �A "مكانية 
لطعن في قر

لكلي  بالعد�  (مقا�نة  
لعقوبا8   S

ستخد �تير�  هي  ما 
للمحتجزين)؟ هل توجد Aية A�لة على 
لتمييز، مثل 
لتمييز 
 �A ينية� �A 8 "ثنية

عتبا� �A لسياسية

لقائم على 
لميو( 


الجتماعي �A غيرها من 
ألحو
(؟ Rلنو

يما�سه  
لذ`  
لعنف  مع  
الحتجا�  مركز  يتعامل  كيف 
فعالة  Uلية  تتوفر  هل  Uخرين؟  محتجزين  ضد  محتجز�� 

الحتجا�  مركز  في  
لعاملو�   Sيقو هل  
لشكا�P؟  لرفع 
 �A 8الحتكا� بينهم (مجموعا
بفصل 
لمحتجزين �A تقليل 
هل  Uخرين؟  محتجزين  على   
خطرً يشكلو�  ممن   (
ً�
Aفر
Lلك  في  بما  بالعنف  
الحتجا�  مركز  في  
لعاملو�  يسمح 


ستخد
S بعض 
لمحتجزين لتأ�يب محتجزين Uخرين؟
 Pلشكا�
 لرفع  �فعالة  سرية  Uلية  للمحتجزين  تتوفر  هل 

�"نشاء سجل للشكا�P �متابعتها؟
 
ما هي 
لرعاية 
لطبية 
لمتوفر� للمحتجزين 
لذين تعرضو
 eلهذ 
لوصو(  "مكانية  هي  �ما  
لمعاملة،  �سوء  للتعذيب 


لرعاية؟ هل يتم 
لتعامل مع 
لبيانا8 
لطبية بسرية؟


الحتجا�،  مركز  يستخدمها  
لتي  
لتأ�يب  Aساليب  هي  ما 
�هل تتناسب مع 
لمعايير 
لد�لية؟ على سبيل 
لمثا(، فإ� 
معايير عد
لة 
ألحد
V تحظر حظرً
 تامًا 
لعقوبا8 
لبدنية 
في  "ال  
لتكبيل   S

ستخد تجيز  �ال   ،`�

النفر 
لحبس �
ممكنة  فتر�  �ألقصر  كعقوبة،  �ليس  
ستثنائية،   bظر�
 Sلطعا
�تحت 
لمر
قبة 
لدقيقة. كما Aنها تحظر 
لحرما� من 


لزيا�
8 كعقوبة. �A
هل يتم عز( 
لفتيا8 �
لنساء 
لمحتجز
8 عن 
لمحتجزين 

لذكو� بصو�� تامة؟ �هل تكو� غالبية 
لمكلفين بالرقابة 

على 
لمحتجز
8 من 
إلناA Vيضًا؟

8 تستخدS للتعذيب ��A �A bلة عينية من غر�A هل تتوفر

�A سوء 
لمعاملة؟
هل يؤ�` تصميم مركز 
الحتجا� "لى تسهيل 
إلساء� من 
Uخرين،  محتجزين  قبل  من   �A 
لمركز  في  
لعاملين  قبل 
 �A �A حماما8   bغر �من خال( �جو 
لمثا(  سبيل  على 
ُتتر�  �هل  مر
قبتها،  
لصعب  من   8
ممر  �A مر
حيض 

لسجينا8 لوحدهن تحت حر
سة 
لذكو�؟ حا�( �A ترسم 
مخططًا لمركز 
الحتجا� (حا�( 
لحصو( على تفاصيل من 

لعاملين، �ضع �سوماتك 
لخاصة �
سأ( 
لمحتجزين لكي 
 Sُتستخد �A قع ُيحتمل

لمركز) لتحديد غرb �مو 
يرسمو
محتجز��  فيها   Sيقو 
لتي  
لمو
قع   �A 
لعقوبا8،  إللحا� 

بمما�سة 
لعنف بحق محتجزين Uخرين.
"� كا� مركز 
الحتجا� يحتو` على �نز
نا8 جماعية، فما 
هي 
لمقاييس 
لمعتمد� في 
ختيا� 
لمحتجزين لوضعهم مع 
 ��� هم  
لمحتجزين ممن  يتم فصل  
لبعض؟ هل  بعضهم 
تبعًا الحتياجاتهم  �ُيصنفو�  
لكبا�  
لثامنة عشر� عن  سن 

لغر� حمايتهم من 
لمخاطر �
ألPL؟
هل تتوفر مر
قبة للزنز
نا8 
لجماعية �
لمر
حيض �منافع 
ليًال،  �خاصة  
لمحتجزين  بين  
لعنف  لتجنب   Sالستحما


�هل تر
عى خصوصية 
لمحتجز في Lلك؟
ما هي 
آلليا8 
لمتوفر� لمنع سوء 
لمعاملة خال( 
لنقل "لى 

مركز 
الحتجا� �منه؟
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6-4 بعض �لمو�ضيع �لمهمة عند Nجر�ء 
       �لمقابلة مع �ألطفا$

كل طفل يختلف عن 
آلخر، �حتى 
ألطفا( 
لمتقدمين في 

لسن لهم قد�� على مو
صلة 
النتباe لفتر� Aقصر من 
لكبا�، 
"ضافة "لى صعوبا8 في فهم 
ألسئلة 
لمعقد� �
لر� عليها. قد 
تكو� 
لنصائح 
لتالية كفيلة بمساعدتك على تسيير 
لمقابلة 

�تفا�` 
لخطر �
لصدما8 لألطفا( 
لذين تقوS بمقابلتهم.
� خذ 
لوقت 
لكافي للتعريف بنفسك �بما تعمله.


شرx غر� 
لمقابلة: 
شرx ما 
لذ` تعتز�A S تفعله   �

لسرية 
لذ` يمكنك ضمانه  Pبالمعلوما8 �ما هو مستو
�ما هي 
لمساعد� 
لتي يمكن �A تقدمها �A ال تستطيع 

تقديمها.

منح 
لطفل 
إلحسا� بأنه يتحكم بالمقابلة: 
سأله "� كا�   �
يسمح لك بتد�ين مالحظا8، ��ضح له بأنه ليس ملزمًا 
 xعه يعلم بأنه بوسعه طر�ألسئلة، �
باإلجابة على كافة 

Aسئلة A �Aخذ فرصة للر
حة "� كا� بحاجة "ليها.
تجنب "جر
ء 
لمقابال8 مع مجموعا8 من 
ألطفا( �هم   �
لخطر  لتعريضهم  تفا�يًا  �Lلك  
لقضائي،  
لحجز  قيد 

لوقائع  في سر�  مبالغتهم  
حتمالية  �للحد من   ،Sالنتقا

بغية "
لتباهي �لفت 
ألنظا�"، �تفا�يًا الحتمالية سر�هم 
�قائع مثير� لال�تبا� �
لشعو� بالخز` �
لذ(. �A كنت 
تنو` "جر
ء مقابلة مع عد� كبير من 
ألطفا( فقد يكو� 
من 
لمفيد تعريفهم بنفسك �ماهية عملك �هم مجتمعو�، 
بحيث Aنك ال تحتاK لفعل Lلك بالتفصيل "ال مر� �
حد� 

.e�لمقابلة لألطفا( كل بمفر
قبل �A تنتقل إلجر
ء 
باشر 
لمقابلة بأسئلة "سهلة" لمساعد� 
لطفل على 
لشعو�   �

لمثا(  
لثقة (على سبيل  
لمقابلة �لبناء  Aثناء   xباال�تيا

سأله "كم هو عمر�؟" � "هل لك Aشقاء �شقيقا8؟" � 
"هل �
�مت في فتر� ما في 
لمد�سة؟" � "ما هي Uخر 

لمعلوما8 قد يصبح  eحصلت عليها؟". بعض هذ ��شها
Aمي  
لطفل  بأ�  معرفتك  مثال  الحق،  �قت  في   
مفيدً
يساعد� على معرفة مدP فهمه للقو
عد 
لمد�نة خطيًا 


لخطي. b
في مركز 
الحتجا� �A مضمو� 
العتر

كل  Aسئلتك   xطر
� بسيطة،  لألسئلة  صياغتك  لتكن   �

لطلب  على  
ألسئلة  تقنيا8  بعض  تشتمل  حد�.  على 
 Sليو
من 
لطفل 
لقياS بإخبا�� بما �قع من 
لبد
ية حتى 
 �A Fلضر
 �A لحبس

لذ` حدثت فيه 
لو
قعة 
ألساسية (

لطلب من 
لطفل �A يصف لك يوما عا�يا  �A (لتعذيب

 
Lما� 
ستيقظت؟  متى  باألمس؟  فعلت   
Lما ("Aخبرني 


 حصل بعدe؟").Lلك؟ �ماL حصل بعد
 xلمثا( تجنب طر
تجنب طرA xسئلة "يحائية. على سبيل   �
Aسئلة مثل "هل قامت 
لشرطة بتعذيبك؟" ـ بدًال من Lلك 
 �A بإمكانك  "هل   �A 
لشرطة؟"  عاملتك  "كيف  
سأله 

تخبرني بما حدV عندما �Aقفتك 
لشرطة؟"

ألسئلة 
لمفتوحة تكو� فعالة عند طرحها على 
ألطفا(،   �

مثل:
ما هو AسوA شيء في �جو�� هنا؟  �

ما هو AسوA مكا� هنا؟  �
"� كنت قا��ً
 على تغيير شيء �
حد هنا، فما هو؟  �

تعرفهم  
لذين   lألشخا
 Aحد  بأ�  تعلم  كنت   �"  �
ستعطيها  
لتي  
لنصيحة  هي  فما  هنا،  "لى  سُيجلب 

له؟
 
يمكن لألطفا( صغا� 
لسن، �بصفة خاصة، �A يو
جهو  �
 Sستخد
صعوبا8 في تقييم سرعة مر�� 
لوقت. �لذلك 

لطقس A �Aية Aحد
A VخرP معر�فة  �A لعطل
مو
عيد 
لتقدير 
لزمن. على سبيل 
لمثا( ("Aكا� Lلك قبل �مضا� 

لسو�؟"،  بعد 
النفجا� في  مباشر�؟"، "Aكا� مباشر� 
"Aكا� بعد Aسبوعين من بد
ية 
لمد�سة؟"، "Aكا� خال( 

مبا�
� كأ� 
لعالم بين 
لفريق كذ
 �كذ
؟").

طرA xسئلة بطر� مختلفة للتحقق من صحة معلوما8   �

مهمة، لكن ال يجو� �A تطرحها بصو�� متناقضة:
� "�بما Aكو� مخطئًا / يبد� Aني ال Aتذكر بدقة، غير 

Aني ظننت بأ�…"
Aفهم  لكي  تساعدني   �A يمكنك  هل  مشو�…  "Aنا   �

"…
Lلما
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لمفر� �يستخدمو�  يفهمو�  
ألطفا(  بأ�  تظن  � ال 

تها 
لتي تستخدمها. 
سأ( 
لطفل بأ� يصف لك Aماكن L

لمفر�
8 نفسها.  Sلطفل يستخد
�Aنا� حتى �"� كا� 
Aعلمني  
لقاضي " 
لطفل  Aخبر�   �A 
لمثا(  سبيل  على 
بكذ
" فبوسع 
لقائم بالمقابلة �A يسأ(: "Aين كنت عندما 

 كا� Lلقاضي؟ ما
حصل Lلك؟ �كيف علمت بأنه هو 

يرتد`؟"
� ال تنَس �A تسأ( 
لطفل �A يرسم صو�ً
 لوصف حا�ثة 

لصو�  eالحتجا�. هذ
�A يرسم مخطط مركز  مهمة، 

لعقوبا8  bتساعد على تحديد موقع غر �A من شأنها
A �Aماكن يشعر 
لمحتجز�� بأنها غير Uمنة، �
لتي يمكن 

.Vحد �A قعة
�A تستخدS لسر� �


لتحدV بصو�� مباشر� عن  يقبلو�  � بعض 
ألطفا( ال 
يمكن  
لحالة   eهذ �في  لهم،  صدمة  بمثابة  كا�   Vحد
Uخر.  لشخص  حصل  Aنه  لو  كما  معهم  
ألمر  مناقشة 
حا�( "عا�� صياغة معنى Aسئلتك لكي تسمح بما يلي: 
 bعد هنا؟ هل تعر

 يحصل �A خر� Aحد ما 
لقوLما"
تخبرني   �A بإمكانك  هل  
لحدV؟   
هذ له  �قع  ما   
Aحدً
هويا8  عن  
لكشف  على  يساعد  Aيضا   
هذ عنه؟" 

محتجزين Uخرين لمقابلتهم.
فرصة  Aخذ  
لطفل  على  
عر�   �A  Rلموضو
 � غّير 
خال(   xمرتا غير   �A قلقًا  
لطفل  Aصبح   �" للر
حة 


لمقابلة.
Aهمية  Aقل   Rلى موضو" بالتطر�  
لمقابلة  "نهاء  � حا�( 
تطرحها   �A تريد  Aسئلة  Aية  لديك  "هل  �حساسية  
من   Kتخر عندما  تفعله   �A تريد  
لذ`  "ما  علي؟"، 

هنا؟"

�لمما�سا� �لحسنة: تحسين �لمسائل �لجوهرية �لمتعلقة 
H�ألحد�بقضاء 


لتعديال8 
لتي �ضعتها مصر عاS 2008 على قانو�  �"

لطفل، �
لذ` لم يتم تنفيذe حتى 
آل�، تعتبر �
عد�. �تنص 

لتعديال8 على "نشاء �حد
8 لحماية 
لطفل تقي 
ألطفا(  eهذ

لمعرضين من خطر 
لزK بهم في منظومة 
لقضاء 
لجنائي 

لمنظومة.   eهذ 
خل � لهم  
لمتاحة  
لضمانا8  من  �تحسن 

لتعديال8 �فع 
لسن 
لقانوني للمسؤ�لية 
لجنائية،  eمن هذ�
�ضر��� 
لسماx بوجو� محامين للدفاR عن 
ألطفا( 
لذين 
قد يو
جهو� عقوبة 
لحبس خال( فتر� 
لتحقيق �
لمحاكمة، 
بعقوبا8  
لحكم � للحبس،  كبديل  
لمدنية  
لخدما8  
ء �A�

جنائية على كل موظف قاS بحبس 
ألطفا( مع 
لكبا�.

لمجلس  بذله  
لذ`  
لشامل  
لجهد  
لتعديال8   eهذ تعكس 
 Rلحكومية إلقنا

لقومي للطفولة �
ألمومة �
لمنظما8 غير 
 Rلمشاكل بإيقا

لشرطة بأ� معالجة � Sلعا

لقضا� �
ال�عاء 
عقوباA 8قل سيكو� له نتيجة Aفضل على 
ألطفا( �سيقلل 


لقانونية على 
لشرطة �
لقضاء. Pلدعا�
من عبء 
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لتشريع  يتغير   �A 
لمهم  من   ،8
بالذ  �

لعر يخص  فيما 

لتنفيذ مع تحسن 
لوضع 
ألمني بحيث يتم 
عتما� توقيف �

ألطفا( كحل Aخير �ألقصر فتر� ممكنة. �يجب �A يشتمل 

لتغيير على توفير بد
ئل فعالة عن 
لحبس مما يتيح للمدعين 
قضايا  مع  تعاملهم  عند  Aكثر   8
خيا� 
لقضاء � 
لعامين 

ألطفا( 
لذين هم في نز
R مع 
لقانو�، كما يجب �A يشتمل 
على تمكين 
لشرطة �
ألخصائيين 
الجتماعيين �
لمدعين 

لعامين �
لقضا� من معالجة 
لقضايا بسرعة Aكبر �ضما� 
 �

لعر يهتم   �A 
لمؤمل  من  بمحامين.  
الستعانة  "مكانية 
بمشاكل سوء 
لمعاملة �
الستغال( خال( 
لحبس من خال( 

لمالحقة 
لجنائية للمسؤ�لين، ��A يطو� منظوما8 لحماية 
 �A� 
لقانو�،  مع   R
نز في  �قوعهم   ��� تحو(  
ألطفا( 
يسهل "عا�� �مج 
ألطفا( 
لذين �قعو
 في نز
R مع 
لقانو� 


جهو
 منظومة 
لقضاء 
لجنائي في 
لمجتمع.��

��P قية�لعر�آلليا� �لتشريعا� ,�6-5 
       �لعالقة

.2006 Sئم لعا

لدستو� 
لعر
قي 
لد  �
قانو� �عاية 
ألحد
V �تعديالته �قم 76 لسنة 1983.  �


لمؤقتة   bالئتال
 سلطة  (مذكر�  
لسجو�   ��
�" قانو�   �

لمنحلة �قم 2 لسنة 2003).

قانو� 
لعقوبا8 �قم 111 لسنة 1969.  �
قانو� Aصو( 
لمحاكما8 
لجز
ئية لسنة 1971.  �

ما  "لى  
لوطنية  
آلليا8  تقسيم  يمكن  
إل�
�ية،  
لناحية  من 
يلي:

.(Sلعا

لقضاء 
لمختص  
ال�عاء ) V
� محاكم 
ألحد

لشؤ�� � 
لعمل   ��
��)  V

ألحــد  xصــال" ــر�  
ئ�  �


الجتماعية).

�� حقو� 
إلنسا� (جهة �قابية).�� �

قانو�  من   6 
لما��  (نصت   V

ألحــد �عاية  � مجلس 
�يتألف  
لمجلس،   
هذ تشكيل  على   V

ألحــد �عاية 

لد
خلية  8
�

لمجلس من ��ير 
لعمل �ممثلين عن ��

ئر� �  Sمدير عا "لى  
لصحة "ضافة � 
لتربية � 
لعد( �

.(xإلصال


لد
خلية). ��
��) V
� شرطة 
ألحد


لبرلما� (لجنة حقو� 
لطفل).  �
� منظما8 
لمجتمع 
لمدني 
لمعنية بالطفل.


إلفر
K عنهم �عاية خاصة  بعد   V

ألحد يتلقى   �A يجب 
من قبل 
لد�لة �
لمجتمع �
لمؤسسا8 
لمدنية لغر� "نجا� 
عملية "عا�� "�ماجهم في 
لمجتمع �
لحيلولة ��� عو�تهم 


لرعاية بما يلي: eلجريمة. �تتمثل هذ
"لى عالم 

لمر
قبة 
لعلمية لسلو� 
ألحد
V ��� "شعا�هم بأنهم ما   �


لو
 محل 
تها�A S "نهم كانو
 مجرمين.�
 Kلمفر
  V
لألحد 
لالحقة  
لرعاية  مؤسسا8  "نشاء   �

عنهم.

لمالية   8

المتيا� بعض  عنهم   Kلمفر
  V

ألحد منح   �


إل�
�ية.  8
لبدء حياتهم من جديد �A بعض 
المتيا�
مساعد�  مجا(  في  
لمدني  
لمجتمع  منظما8   �
"شر  �


لعائدين "لى 
لمجتمع. V

ألحد
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 �خلت في نز
R مع 
لقانو�.L" نتها� حقوقها
يعتبر 
ألحد
V  فئة تتعر� بصفة خاصة لخطر 
تلزS مر
عا� خاصة لحماية 
ألحد
V خال( "جر
ء 
لمقابال8 معهم.


لتشريعا8 
لوطنية. x"ليها عند "صال �الستنا
توجد مما�سا8 حسنة يمكن 

�لرسائل �لجوهرية

توجد تد�يبا8 كثير� يمكن تعديلها لكي تتماشى مع موضوR حقو� 
لطفل، �منها:
���A SA حمرA  �

Aسطو
نا8 
لبولينغ  �

لتد�يبا8 
لتالية 
لخاصة بمنع 
لتعذيب �تد�يب 
لشرطة لتد�يب 
لعاملين في  S
يمكن 
ستخد


لسجو� �
لمر
قبين في مجا( عد
لة 
ألحد
A Vيضًا
بينغو  �

� �يا�� "لى 
لسجن
� سير� حيا� فتا�

لشفافية �
لثقة  �

� عند 
لعو�� "لى 
لعمل...

لقيم 
لشخصية (حفلة تكريم)  �


 تعتقد؟ Lما  �
...�A لو Vيحد 
Lما  �


لمحاكمة  �
� من �ضع 
لقنبلة؟


لمو
طنو� �
لخدمة 
لعامة  �


لفين �كذ Sخبا� في عاA نشر�  �

�لتد�يبا� �لمناسبة


تفاقية حقو� 
لطفل / 
لتعليق 
لعاS �قم 10 للجنة حقو� 
لطفل 2007 في مسائل قضاء /   �
V
عد
لة 
ألحد

  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm

(V
قو
عد بيجين (قو
عد 
ألمم 
لمتحد� 
لنموLجية 
لدنيا إل�
�� شؤ�� قضاء 
ألحد  �

لمدمج. lلقر

لمختا�� على  lلنصو
/ متوفر في 


لمجر�ين من حريتهم V
� قو
عد 
ألمم 
لمتحد� بشأ� حماية 
ألحد
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b037.html

�لمصا�� �ألساسية

6-6 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�
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X�ألهد� �لمحتويا�

لصلة بتد�يب 
لشرطة. 8
L إلنسا�

لتعرb "لى مصا�� حقو� 


لشرطة  �
فهم 
لمؤهال8 
لخاصة 
لمطلوF تو
فرها في Aفر
�Aنما\ ���� 
لفعل 
لشائعة.


لتعرb على 
لشرطة 
لمجتمعية �مز
ياها.
فهم 
لمضامين 
لمختلفة �تأثير 
لتد�يب في مجا( حقو� 
إلنسا� 

بالنسبة للشرطة تبعًا للتسلسل 
لقيا�`.


لطفل.� �Aلمر

لتمييز، حقو�  Sلتعذيب، عد
حظر 

لعمل 
ليومي للشرطة:

 ��

ألطر 
لعامة، 
لمعضال8، متطلبا8 
إل�

لقيا��.�

تحديا8 للشرطة 
لعر
قية.
مقتضيا8 تأهيل 
لشرطة في مجا( حقو� 
إلنسا�.

7 حقو� �إلنسا� في عمل �لشرطة


لتأهيل �
لتد�يب 
لتطوير` لمنتسبي  )Schicht, 2007ها جونتر شيخت، (

لشر�حا8 
لتالية على مقتطفا8 مقتبسة من ��
سة Aجر S25   تقو


لشرطة في مسائل حقو� 
إلنسا�. برلين، 
لمعهد 
أللماني لحقو� 
إلنسا�. نشكر 
لمؤلف على مو
فقته على 
ستخد
مها. تمت معالجة 
لد�
سة من 
جانب طاقم 
لمؤلفين لجعلها مالئمة للترجمة. 
لمصا�� 
لحديثة �
لمصا�� 
لعربية Aضيفت حيثما كانت متوفر�. لتسهيل 
لقر
ء� فقد تم 
لتخلي عن 

Lكر 
لمصا�� في 
لهو
مش 
لتي كانت Aلمانية في غالبيتها. للرجوR "لى 
لمصا�� في 
لنص 
أللماني 
ألصلي:
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/437/Polizeistudie_070301_www_ES.pdf 


لدليل.   

لمدمج �
لمرفق مع هذ lلقر

لمختا�� في  lلنصو

لمعنية متوفر� في  8

لقو
نين �
لمعاهد l26   جميع نصو

"� Aخذ 
تفاقيا8 حقو� 
إلنسا� كافة بعين 
العتبا� يسمح 
باستنبا\ نماKL لما هو مقصو� من تأهيل 
لشرطة �تد�يبها 
في   KLنما �كذلك  
إلنسا�.  حقو�  مجا(  في  
لتطوير` 
 ،�Aلمر
مو
ضيع 
لتعذيب �حظر 
لتمييز 
لعنصر` �حقو� 
عن  عامة  نظر�  في   Fمطلو هو  �ما  
ألطفا(  �حقو� 

سلوكيا8 
لشرطة.25

7-1 �لحظر �لمطلق للتعذيب26

يحتل 
لحظر 
لمطلق للتعذيب مكانة مركزية في 
لمنظومة 

متها�  AسوA لتعذيب

لد�لية لحماية حقو� 
إلنسا�. �يعتبر 
لها  لكر
مة 
إلنسا�، فالضحية ترP نفسها، �هي ال حو( 
�ال قو�، عرضة للتعسف 
لذ` يما�سه Aشخاl في حقها 
مباشر�  غير   �A مباشر�  بصو��  
لد�لة  Lلك  في  يمثلو� 
 .l "لد�لي
 
لقانو�  في  
لتعذيب  منع   1-5" Fلبا
 
نظر )

.(105

"� طبيعة عمل 
لشرطة في جوهرها تضع منتسبي 
لشرطة 
على نحو متكر� في مو
قف حا�� تعرضهم النتها� حظر 


لمهينة. �في "طا� عملهم  �A لال"نسانية

لتعذيب �
لمعاملة 
 �A مية نجد

ليومي في ��ء 
لخطر �مالحقة 
ألفعا( 
إلجر
بين مهامهم 
ضطر
�هم لحجز 
ألشخاl �حرمانهم  من 

لعنف في ظر�b معينة، �تحصيل  S
من حريتهم، �
ستخد
معلوما8 تحت ضغط عامل 
لزمن. �في سيا� Lلك يتحو( 

لمنضبط للقو
نين تحديًا تتعين مو
جهته يوميًا في  S

الحتر

معتر� 
لمو
قف 
لعملية من 
لحيا� 
ليومية.
من   5 
لما��  في  للتعذيب  
لمطلق  
لحظر  ترسيخ  تم  لقد 

لعهد  من   7 
لما�� � 
إلنسا�،  لحقو�  
لعالمي  
إلعـال� 

لما�� 3 من � 
لسياسية � 
لمدنية  بالحقو�   lلخا
 
لد�لي 

لميثا� 
أل���بي لحقو� 
إلنسا� �
لتعليقا8 
لعامة حو( 

لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية (20 � 21 

لمتطلبا8 
لال�مة لتد�يب  xبوضو �لتي تحد
� (1992 /


لشرطة �تثقيفها في مسائل حقو� 
إلنسا�.

التفا� 
لد�لي 
ألساسي فيما يخص حظر 
لتعذيب هو  �"

لتعذيب �
لتي نصت على  
تفاقية 
ألمم 
لمتحد� لمناهضة 
يتعلق  فيما   Sإلعال
� 
لتعليم   K
��" ��لة  كل  "تضمن   �A
تد�يب  بر
مج  في  
لكامل  
لوجه  على  
لتعذيب  بحظر 
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لقو
نين، سو
ء كانو
 من 
لمدنيين  Lلمكلفين بإنفا

لموظفين 

لموظفين � 
لطب،   �
ميد في  
لعاملين � 
لعسكريين،   �A
 `A غيرهم ممن قد تكو� لهم عالقة باحتجا� �A لعموميين

 �A )العتقا
 �A لتوقيف
فر� معر� أل` شكل من Aشكا( 


لفر� �A معاملته." (
لما�� 10-1) 

ستجو
F هذ �A لسجن


aلعنصر�لتمييز �7-2 حظر 

يتعر� Aنا� ال تحصى Aعد
�هم يوميًا - ألسباF لها عالقة 
 �A إلثني

النتماء  �A لجسدية
فعلية �A مزعومة بالصفا8 
لالعتد
ء  �حتى  
إلهانة � 
إلقصاء � 
لعز(  "لى   - 
لثقافي 
بالعنف. �"لى جانب مما�ساA 8فر
� عا�يين ما �
( هنا� 
Aيضًا Aفر
� يمثلو� 
لد�لة يلفتو� 
لنظر بفكرهم �مما�ساتهم 
فالصو�  Lلك.  من  مستثنا�  ليست  
لشرطة � 
لعنصرية، 
بل  ال   ،�

ألفر بعض   8
تسو� تصو� 
لمقولبة  
لعنصرية 
Aنها Aيضا تشكل جزء
 من 
لثقافة غير 
لرسمية للمؤسسا8. 
لقد عمد8 كافة معاهد
8 �صكو� حقو� 
إلنسا� "لى حظر 

لحظر قد ترسخ في   

لتمييز على نحو قاطع. كما �A هذ

لقانو� 
لد�لي من خال( 
إلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� 
 1965 Sلتمييز عا

لما�تين 2 � 7). �قد تّوجت جهو� حظر )
 .l "لتمييز
" Fلبا

تفاقية مناهضة 
لتمييز (
نظر  �
بإقر

.(51

بمناهضة  
لمعنية  
لتعاقدية  
للجنة  توليها  
لتي  
ألهمية   �"

لتمييز لتد�يب �تثقيف 
لشرطة تتجلى في "صد
� تعليقا8 
فعلى   .Rلموضو
  
هذ حو(   (1993  /  13) عامة  منفصلة 
 Lبإنفا 
لمكلفين  
لد�لة  يتعين "خضاR موظفي  
لمثا(  سبيل 
لتد�يب  
لشرطة  منتسبي   Sمها يما�سو�  
لذين � 
لقو
نين 

إلنسا� خال(  لكر
مة  
حتر
مهم �حمايتهم  مكثف لضما� 

ء مهامهم، �حماية حقو� كل "نسا� �
لدفاR عنها ��� �A

إلثنية. �في  �A لقومية
  �A للو�
  �A لعنصر
تمييز بسبب 
تد�يب  مر
جعة  
لمختصة  
لجها8  
للجنة  ناشد8   Sلختا


لعامة  
لتعليقا8   eهذ �تطالب   .e
مستو �تحسين  
لشرطة 

لقو
نين  Lلمكلفين بإنفا
بوضع "ميثا� سلوكيا8 
لموظفين 

.(eنا�A جع

لذين يما�سو� صالحيا8 
لشرطة" (��
تتنا�( 
لتعليقا8 
لعامة للجنة مناهضة 
لتمييز 31 / 2005 

لجنائية.  
لعد
لة   Sنظا في  
لعنصر`  
لتمييز  من  
لوقاية 

لتعليقا8 مؤشر
8 كفيلة بالكشف عن �جو�  eتصف هذ�


لجنائية  
لعد
لة   Sنظا في  عنصر`  تمييز  مما�سا8  Aية 

لمؤشر
8 �جو�: eلمما�سا8، �من بين هذ
 eهذ �بعاA�

نسبة كبير� جدً
 من Aفر
� ينتمو� "لى فئا8 تعاني من   �
�عنف  عامة  بصو��  
لعنف  ضحايا  بين  من  
لتمييز 


لشرطة بصو�� خاصة،
سلوكيا8  بشأ�  كفايتها   Sعد  �A 
لمعلوما8  في  نقص   �
 �

ألفر eلجنائية تجا

لعاملين في منظومة 
لعد
لة  �

ألفر


لمنتمين للفئا8 
لتي تعاني من 
لتمييز،
 bصفو في  "جر
مية  Aفعا(  في  عالية  تو�\  � معدال8 
�جر
ئم  
لجنح  يخص  فيما  للتمييز  
لمعرضة  
لفئا8 
8 �
لدعا�� 
لتي يتم تأ�يلها كتعبير عن 
تجا�� 
لمخد�


النسجاS مع 
لمجتمع، Sلعز( �عد

للتمييز  
لمعرضة  
لفئة   �
Aفــر من  فقط  ضئيلة  نسبة   �
 Sللنظا Pألخر

لشرطة �
لمجاال8  bعاملة في صفو


لقانوني.

7-3 حقو� �لمر�4

تتسم حقو� 
لمر�A بأهمية �ئيسية لعمل 
لشرطة، �Lلك �
خل 
جها� 
لشرطة من منطلق تطوير 
لشرطة كمؤسسة، �في 

لنساء  مع  
لشرطة  تتعامل  حيث  للشرطة،  
ليومي  
لعمل 

أل�لى:  للنقطة  �بالنسبة  مختلفة.  �سياقا8   �
��A ضمن 
 �Aلمر
تحظر 
تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 
(سيد
�) كافة Aشكا( 
لتمييز ضدها، �منها على سبيل 
لمثا( 
 e11). تنص هذ ��لما
تلك 
لتي تو
جهها في 
لحيا� 
لمهنية (
للقضاء  
لال�مة  
لتد
بير  جميع   Lتخا
  Fجو� على  
لما�� 
 lلفر

لعمل، �منحها  �
على 
لتمييز ضد 
لمر�A في ميد

لوظيفة  
ختيا� � 
لتعليم   lفر للرجل:  
لمتوفر�  
تها L
 �A لشرطة كمؤسسة

لترقية، "لخ. �بالتالي، يتعين على �
 Sقد على  
لنسائية  للشرطة   lلفر
 لتوفير   8
بخطو  Sتقو
يمكن  
التفاقية  
لما�� 4 من  
لرجا(. �حسب  
لمسا�
� مع 
 �

لمسا� تحقيق  Aجل  من  خاصة  �منية   8
"جــر
ء  Lتخا


لتعليق  يستعر�  
لحيا�.  كافة مجاال8  في   �Aللمر 
لفعلية 

لعاS 25 / 2004 للجنة "سيد
�" كيفية �ضع "ستر
تيجيا8 
تسمح بتطبيقها من Aجل 
لتنمية 
لمؤسساتية للشرطة Aيضا. 
�يجب �A يكو� جها� 
لشرطة �
عيًا بحقو� 
لمرA �Aيضًا 

 .�Aلمر
في عمله 
ليومي، مثًال فيما يتعلق بالعنف ضد 
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�تعتبر 
ألشكا( 
لمختلفة للعنف 
لمما�� يوميًا  ضد 
لنساء 

لفتيا8 في شتى �Aجاء 
لعالم �تؤ�P "لى �فاتهن �"لحا� �
جسامة.  
لتمييز  Aشكا(  Aشد  بهن  �نفسي  صحي  ضر� 
في   b

ألطــر 
لـد�(   Sقيا على   "�
"سيد 
تفاقية  �تنص 

لعنف ضد  Aشكا(  كافة  فاعلة ضد  تد
بير   Lباتخا 
التفاقية 

ستغاللهن � بالنساء  
التجا�  �ضد  عامة،  بصو��   �Aلمر

 

التفاقية من هذ eلهذ� .lلخصو
في 
لدعا�� على �جه 


لمنظو� Aيضا Aهمية بالنسبة لعمل 
لشرطة.

7-4 حقو� �لطفل

"� فكر� 
عتبا� 
ألطفا( �L` حقو� هي فكر� حديثة نسبيًا 
من 
لمنظو� 
لتا�يخي. صحيح �A كافة 
لثقافا8 
إلنسانية 
لكونهم  
ألطفا(  تحمي  Uليا8   bتعر  )
تــز �ما  عرفت 
 �A غير  تربيتهم،  على   Sتقو� لألجيا(  
لطبيعي   �

المتد

عتبا�هم شخصيا8 قانونية ما يز
( مثيرً
 لالستغر
F في 

كثير من 
ألحيا�.

 b
يجب �A يتسم عمل 
لشرطة، �بصفة Aساسية، باالعتر

لشامل بحقو� 
لطفل �حمايته �ليس حمايته كضحية فقط. 
كما يتعين على منتسبي 
لشرطة لدP تعاملهم مع 
ألطفا(، 
مر
عا� 
لمتطلبا8 
لنفسية �
لجسدية لألطفا(، فثمة Aطفا( 

 تعر� L"� .لشرطة
قد يصابو� بخوb شديد لدP مو
جهة 
Uثا�ً
 طويلة  يتر� Lلك  فقد  نفسي،   �A بدني   PLألطفا( أل

بمنتسبي  لهذ
 يجد�  
لنفسية. � 
لبدنية  
لمدP على صحتهم 
�تجنب  �مسؤ�لية  بحذ�  
ألطفا(  مع  
لتعامل  
لشرطة 
للطفل  
لفضلى  
لمصلحة  �مر
عا�  
لمعاملة،  في  
لخشونة 

.bلظر�
في جميع 
توجد تعليقا8 عامة التفاقية حقو� 
لطفل �من بينها 
لتعليق 
في   b

ألطـر 
لد�(  فيه  ُتطالب  
لذ` �  2003  /  4  Sلعا


لحيلولة  يكفل  بما  �مر
قبتها  
لشرطة  بتد�يب  
التفاقية 

ألطفا(  ضد  
لمؤسسي  
لعنف   S

ستخد "لى  لجوئها   ���

لد�(  Sالتفاقية على قيا

لشباF. عال�� على Lلك تنص �
تأهيل  ضمنها  من  تد
بير   Lباتخا 
التفاقية  في   b

ألطـر
 8
L 
لمهنية  
لفئا8   Fكتسا
 يكفل  بما  �تد�يبها  
لشرطة 


لعالقة فهمًا Aساسيا لحقو� 
لطفل.

7-5 �لمبا�z �ألساسية لعمل �لشرطة


ء مهامها على تقييد حقو� 
لنا� �A لشرطة مجبر� في "طا�

يوميًا، �تترتب على Lلك مسؤ�لية خاصة. �تصيغ 
لوثائق 
عامة  متطلبا8  
لمتحد�  
ألمم  عن  
لصا���  
لصكو� �
لسلوكيا8 
لشرطة، �صحيح �A لهذe طابع 
لتوصيا8 فقط، 

لعنصر`  
لتمييز  لمناهضة  
لتعاقديتين  
للجنتين   �A غير 

.�
�لمناهضة 
لتعذيب تشير
� "ليها باستمر

�لقو�نين   Pبإنفا �لمكلفين  �لموظفين   dسلو قو�عد  مد,نة 
�لجمعية  �قرتها  �لتي  �لشرطة  يما�سو� صالحيا�  �لذين 

1979 Fلمتحد4 عا�لعامة لألمم �
مجملها  في  تكو�   �A يجب  
لتي � للمد�نة  
لثماني   �

لمو

لمستمر  
لتد�يب � 
لتعليم  مناهج  من   Aيتجز ال   
جــزءً

لمنتسبي 
لشرطة:
تأ�ية 
لو
جب في خدمة 
لمجتمع �حمايته،  �


حتر
S �حماية كر
مة 
إلنسا� �حقو� 
إلنسا� لجميع   �
،lألشخا
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لتناسبية، Aلقو� �فقا لمبد

ستعما(   �

لمحافظة على سرية 
لبيانا8 �
لمعلوما8،  �


لمعاملة  Fمن ضر� eغير �A لتعذيب
� حظر كافة Aعما( 

لمهينة، �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A


لمحتجزين، lألشخا

لحماية 
لتامة لصحة   �
تحت  تصنف   �A شأنها  من  بأفعا(   Sلقيا
 عن   Rالمتنا
  �

"فسا� 
لذمة"،

لمد�نة �معالجة Aية 
نتهاكا8 لها. eهذ S

حتر  �


ألسلحة 
لنا�ية من  S

ستعما( 
لقو� �
ستخد a�تركز "مبا

لقو
نين �
لذين يما�سو�   Lبإنفا 
لمكلفين  
لموظفين  جانب 

لجمعية  قبل  من  
عتما�ها  تم  
لتي ) 
لشرطة"  صالحيا8 

 (1990  Sعا 
لمتحد�  لألمم  على توفر 
لكفاء� 
لعامة 

ألخالقية �
لنفسية �
لجسدية لمنتسبي 
لشرطة. �ينص 
لبند 

لقو
نين  Lلمكلفين بإنفا

لموظفين  �
20 على Aنه: "عند "عد


لسلطا8 � 
لد�لة  فإ�  
لشرطة  لصالحيا8  
لمما�سين �

لشرطة  Aخالقيا8  لمسائل  خاصة  Aهمية  تولي  
لتنفيذية 
 8
بإجر
ء يتعلق  فيما   lخا �بوجه  
إلنسا�،  �حقو� 

ألسلحة 
لنا�ية بما في  �A ،لقو�
 S

لتحقيق �بد
ئل 
ستخد

لتجمعا8  سلو�  �تفهم  للنز
عا8،  
لسلمية  
لتسوية  Lلك 
�كذلك  
لوساطة � 
لتفا�� �  Rإلقنا
 Aساليب   �A 
لبشرية 

ألسلحة   �A 
لقو�   S

ستخد من  
لحد  بغية  
لتقنية  
لوسائل 
على  بالتحديد  تنص  ال  
لما��   eهذ فإ�  �بذلك  
لنا�ية." 

لتثقيف في مجا( حقو� 
إلنسا� فحسب، �"نما Aيضا على 

مضامين AخرP يتعين "�خالها "لى منهاK تأهيل 
لشرطة.

مد,نة قو�عد �لسلوd للشرطة �أل,�,بية
 2001 Sأل���بي فقد صد�8 عا
على صعيد مجلس 
التحا� 
 lلقر
 
نظر ) 
أل���بية  للشرطة  
لسلو�  قو
عد  مد�نة 

لمد�نة  eلحديثة من هذ
 8
�

لملحق). �يصلح Aحد 
إلصد
 Kخا� 
لمختلفة  
لقانونية  للنظم  
فيًا �  
مصد�ً يكو�  أل� 

لنطا� 
أل���بي: فإلى جانب تركيزها على ضر��� 
لتأهيل 

لتد�يب لمنتسبي 
لشرطة في مجالي 
ألخالقيا8 �حقو� �

لمد�نة تسمح  eهذ �

إلنسا� هنا� تعليقا8 على بعض مو
مجتمعا8  في   S
لالستخد تصبح صالحة  بحيث  بمو
ءمتها 

باشر  
إلنسا�،  حقو�  لدعم  نشاطاته  "طا�  �في   .PخرA
مجلس 
التحا� 
أل���بي عاS 1997 في برنامجه 
لذ` يحمل 
لتعزيز   "2000  –  1997 
إلنسا�  �حقو�  
لشرطة " 
سم 

لوعي بحقو� 
إلنسا� في صفوb شرطة 
لد�( 
ألعضاء 
تمخضت عن  
لتي  
لجوهرية  
لنتيجة  �كانت  
التحا�.  في 

لبرنامج هو 
لدليل 
لذ` يحمل عنو
� "هل مؤسستكم  
هذ

لدليل مرجعًا  
جهة تد
فع عن حقو� 
إلنسا�؟" �يعتبر هذ

جيدً
 الستخد
مه إلجر
ء
8 تأهيل 
لشرطة27. 

7-6 �لمعطيا� �ألساسية لعمل �لشرطة

لكي تكو� ���
8 تأهيل 
لشرطة فعالة ال بد للمد�بين في 
مجا( حقو� 
إلنسا� 
لذين ليست لهم Aية خلفية فيما يخص 
لعمل  
ألساسية  
لمعطيا8  "لى   bلتعر
 من  
لشرطة  عمل 


لشرطة.

ثقافة منتسبي �لشرطة ,ثقافة مؤسسة �لشرطة
في  Aنفسهم  
لمهنة  في  
لمبتدئو�  
لشرطة  منتسبو   Pير

لشرطة  منتسبي  ثقافة  باسم   bيعر ما  مع  شديد�  مو
جهة 
 (Chan) شا�  جانيت   Sمفهو �حسب   .(cop culture)


آل�
ء � 
لقيم  من  مجموعة  عن  عبا��  
لثقافة   eهذ فإ� 
 �" Uخر.28  جيل  "لى  شرطة  جيل  يو�ثها  
لتي  
لمشتركة 

لمهنة تحكمها  
لشرطي في سيا� مما�سة  bكيفية تصر
مما�سا8  �هــي  
لشرطة  منتسبي  ثقافة  كبير  حد  "لــى 
مناسبة  تكو�   �A يتعين  Aنه   `A 
أل�لى،  بالد�جة  �ظيفية 
لتسمح للشرطي "بأ�
ء عمله بصو�� جيد�" حسب مفهومه 
 eلك يتعين على هذL مالئه. عال�� على� Sلشخصي �مفهو


لمما�سا�A 8 تفي على 
ألقل صو�يًا بما هو مطلوF تبعا 
لثقافة مؤسسة 
لشرطة. "� ثقافة منتسبي 
لشرطة هي عكس 
ثقافة مؤسسة 
لشرطة 
لتي هي 
لثقافة 
لرسمية للمؤسسة، 

لتي تتسم بالد�جة 
أل�لى بالتز
مها بالقانو�، �هي ثقافة �

إل�
�يين �ثقافة "
لشرطة 
لتي تؤ�` عملها فكريا"، �هي 

.8
كذلك ثقافة بير�قر
طية تزخر بالقو
عد �
إلجر
ء


لملحق �جزء منه بالترجمة 
لعربية. lلقر

لنص 
إلنجليز` 
لكامل متوفر على    27


لشرطي 
لمنصف - تعلم فن مما�سة مهنة 
لشرطة. تو�نتو: منشو
�8 جامعة تو�نتو. :)Chan, 2003( .).F 28   شا�، جانيت
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لمما�سا8  
لمنظمة   Sألحكا
 
لشرطة  مؤسسة  ثقافة  تضع 
بالتعقيد  
لمليء  
لو
قع  مع   �
باطر  S�تتصا 
لتي  
لشرطة 
للتطبيق  قابلة  غير  
لحا(  
قع � في  هي  
لتي � 
لتناقض، �
عملها  "تؤ�`  
لتي  
لشرطة  نظر  �جهة  من  غالبيتها  في 
عن  عاجز�  ستغد�  فإنها  بها  
لتزمت  Aنها  �لو  بأيديها". 

.�

لتصر�A b مو
جهة 
لمصاعب باستمر
�Aحد  طـر�،  بعد�  
لشرطة  منتسبي  ثقافة   Fكتسا
 يتم 
 `A - )لمثا

لعناصر 
لجوهرية في Lلك هو 
لتعلم بمر
قبة 
مر
قبة مما�سا8 
لزمالء 
ألقدمين �
لمتمرسين في 
لمهنة 
�من ثم حذ� حذ�هم �تقليد تلك 
لمما�سا8. �تلعب عمليا8 

لتعلم غير 
لرسمية ���ً
 مهمًا Uخرً
 مثل تأثير 
لشخصيا8 

لهيبة �
لحكاياA� 8شكا( 
لسلو� 
لتي تتم مالحظتها.  8
L

لنفسية للمجموعة ���ً
 مركزيًا في 
عتما�  
لحالة  �تلعب 
 �
بمجا� 
لفر�  تطالب  فالمجموعة  
لشرطة.  منتسبي  ثقافة 
 ،b
قيمها �Aعر
فها �من ثم تبنى جوهر تلك 
لقيم �
ألعر

لمجموعة Lلك فإنه يجا�b بخسا��  �
�"� �فض Aحد Aفر
�عزله  بل  معه،  
لمجموعة  في  
آلخرين   �

ألفر تضامن 

لمجا�فة في مهنة 
لشرطة قد تسبب خطرً
 على  eعنها. هذ

لدعم  "لى  كل شرطي   Kيحتا 
لخطر  مو
قف  ففي  
لحيا�، 

الستعد
� لدعم 
لزمالء 
لذ` قد  

لتاS من قبل �مالئه. �هذ
يأخذ شكل تعريض 
لحيا� 
لخاصة للخطر من Aجل 
لزمالء 
�نجد  
لشرطة.  منتسبي  لثقافة  
لمميز�  
لسما8   Pحد" هو 
للمهنة  
ليومية  
لمما�سة  في  Lلك  على  
لعملية  
لبر
هين 
 Sهجو Rقو� e�مفا 
لالسلكي  يعمم خبر عبر جها�  عندما 

لعو�  �تقديم  
لند
ء  تلبية  فسرعة  شرطة،  عناصر  على 
للزمالء يحدثا� على نطا� كبير. �بذلك يو
جه 
لفر� ضغطًا 

جسيمًا يدفعه لالندماK مع 
لمجموعة �قبو( Aعر
فها.
في  �يصبح  بل  طبيعية  مسألة  
لزمالء  سلوكيا8  تبني   �"
نهاية 
لمطاA bمرً
 ال بديل عنه، �هي مطابقة للمعطيا8 
في  فرصة  توفر8   �"� 
لسيكولوجي.  للتعلم  
لجوهرية 
ضغط  تحت  
لشرطة  منتسبو  فيها  يكو�   - معقد�  حاال8 

لذ`  
لسلو�  نهج  من  للتعلم   - عملهم  في   xلنجا
 تحقيق 
 eلتعلم هذ
يجر` AماA Sعينهم (تقليد 
لزمالء) تكو� طريقة 
 bلهد
تلقائية عن غيرها. � 
لمفضلة  بصفة  هي 
لطريقة 

لو
قعي لتأهيل 
لشرطة �تد�يبها في مسائل حقو� 
إلنسا� 

لمبتدئين في عمل 
لشرطة مها�� 
لتأمل 
لنقد`  Fهو "كسا

لثقافة منتسبي 
لشرطة  �ليس "لغائها.

ثقافة �العتر�X بالخطأ
ال بد من �A يتحمل منتسبو 
لشرطة، حالهم حا( كافة 
لنا�، 
يتناقض  ال   
�هذ جنائيًا.  حتى  سلوكياتهم،  عن  
لمسؤ�لية 
باألخطاء   b

العتر لثقافة  
لشرطة  مؤسسة  
متال�  مع 
 �
�Aخذ 
لعبر� منها. �ثقافة 
العتر
b باألخطاء تعني "قر

ألخطاء هو Aمر �
��، عوضًا عن نعته  Rلشرطة بأ� �قو

 b
بصو�� عامة بأنه مشين �مستنكر. لذ
 فإ� ثقافة 
العتر
مختلفة.  مو
قف  لتبني   �

الستعد Aيضا  تعني  باألخطاء 
على  "جر
�ها  ينبغي  ال  �مناقشة  بحث  عملية  Lلك  �يتبع 

لعاS منها هو  bلهد
Aسا� 
لتسلسل 
لقيا�`، �ال �A يكو� 

تخاL "جر
ء تأ�يبي، �"نما 
لتعلم 
لجماعي  �A لعقوبة
 Rيقا"


الستنتاK من Aجل تحسين 
أل�
ء للمستقبل.�

�سبا� �لخطأ في �لسلوd �لمهني

قيا�4 �لشرطة ,�N��تها


لمتعلقة   8
�

لقر  Lباتخا 
�تها �"� 
لشرطة  قيا��   Sتقو

لمتعلقة  
لعمليا8 �
ألمو�  بالمسائل 
إلستر
تيجية ��ضع 

لشرطة… Pئها �فر� قو
بمكا� تنفيذ 
لمهما8 �كيفية "جر

8 على 
لقو
نين �توجيها8 
لسياسة �

لقر eلخ. تعتمد هذ"
 Sيقو كأسا�  حينه  في  
لمتوفر�  
لحقائق � للد�لة  
لد
خلية 

لقيا�ية �
إل�
�ية سلطة  Pللقو �A لوضع، غير
عليه تقييم 
للغاية  مر�  "طا�  في  مناسبًا   e
تر لما  �فقا   �

لقر صنع 
مما يعز� من "مكانيا8 نفوLها. تؤثر طريقة سلو� 
لقيا�� 
 �A لشرطة. �بما
�طبيعتها على 
لمر��سين من منتسبي 
ثقافة مؤسسة 
لشرطة ال يمكن �A توفر �ليًال كافيا لإل�شا� 
على  
لقائمين  
لشرطة  منتسبي  فإ�  
لعملية،  
لمسائل  في 

لثقافة بما يتطابق �ثقافة  eيفسر�� هذ bنين سو

لقو Lنفا"
تعقب  
لتي  
لقيا�ية   Pلقو
 سلوكيا8  Aما  
لشرطة.  منتسبي 
Lلك فإنها "ما ستكو� مؤكد� لصحة 
لتفسير �A مناقضة له. 

لقيا�ية   Pلقو
 جانب  من  
لتفسير   
هذ تأكيد  على  �كمثا( 
للعملية  
لمنفذ�  
لشرطة   8
قو  bتصر بتبرير  قيامها  هو 
 bحتى لو كا� تصر Rلموضو

ّطالR لها على  `A ���

لتنويه  يجد�  �هنا  
لوقائع.  مع  يتناسب  ال  
لمنفذ�   8

لقو

لتغطية �
لطمس من قبل 
لقيا��" يشكال� مشكلة " �A لى"

لغر� عا��  

لناحية 
لحقوقية. �تستخدS لهذ جسيمة من 
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"ستر
تيجيتا�، هما: تحريم 
إلفصاx عن 
لو
قعة، �تحجيمها 
فر�ية).  (Aفــعــا(  معينين   lشخاA على  قصرها  عبر 

عتبا� 
لتجا��
8 مشاكل  Sيا� "لى عد�تيجيتا� تؤ

إلستر
تكريس  خطر  يكمن  �هنا  
لشرطة؛  لمؤسسة  موضوعية 


لسلوكيا8 
لالAخالقية �
لمنتهكة لحقو� 
إلنسا�.
 bإلنسا�، فإ� تأثير تصر
بالنسبة لخطر خر�قا8 حقو� 
منتسبي  على  
لمؤسسة  
خل � ــة  
إل�
�ي� 
لقيا�ية   Pلقو


لشرطة هو تأثير حاسم. تعتبر ��
فع 
إلحبا\ عند منتسبي 

لشرطة، �
لتي يكو� مر�ها "لى سلو� 
لمؤسسة، عامًال 
بالغ 
ألثر في 
لتسبب بالخطأ 
لسلوكي 
لمهني. Aما خلفيا8 

Lلك فهي متعد�� 
أل�جه �منها:

لشرطي لمكانته 
لدنيا في 
لتسلسل 
لقيا�`، �
��"  �

،

لر
تب 
لزهيد جدً  �

لال�
قعية � 
لبير�قر
طية  ــر�ســاء  
ل فعل   ���� �

�توجيهاتهم 
لمتناقضة،

لشعو� بأ� 
لر�ساء يزجو� بهم في مهما8 "توقعهم   �

في 
لتهلكة"، �يستخدمونهم إلظها� بر
عة 
لقيا�يين،

لجدير  
لتقدير  يلقيا�  � شعو�هم بأ� �Aيهم �كفاءتهم ال 

بهما،
يعتبر�نها  
لتي � خلفياتها  لهم   xُتشر لم  
لتي  
لمهما8   �

تعسفية،
� شعو�هم بضغط 
لعمل 
لمهني،

باإلضافة "لى كم 
لعمل 
لهائل 
لمسبب لإلحبا\.  �
Uنفًا هنا� عو
مل AخرP تنشأ  
لمبينة  عال�� على 
لعو
مل 
عن مسببا8 "حبا\ ال يد للمؤسسة فيها، �لكنها في 
لوقت 
نفسه ال تعالجها، �منها شعو� 
لفر� بعدS جد�P عمله �ما 
يمكن �A ينجم عن Lلك من جرx لمشاعر 
لعد
لة �
لشعو� 

.Sالنتقا
بالحاجة "لى 
لثقافة  
لشرطة  
فتقا�  �هو  لإلحبا\  Uخر  مصد�  �ثمة 

العتر
b بالخطأ �Aخذ 
لعبر� منه. �ما يميز Lلك بالد�جة 

أل�لى هو عدS تقبل 
ألخطاء 
لتي تولد بد��ها ثقافة 
لشك 

لعقوبا8 
لبير�قر
طية هي 
لسائد� كر�  )

لخوb. �ما تز�
فعل على خطأ 
لسلو� 
لمهني، 
ألمر 
لذ` يترتب عليه في 

لذ
8 عند 
لشخص 
لمعني �
لذ` قد  S

حتر �

لغالب فقد

حتر
مه لآلخرين. �بصو�� عامة  �
يؤ�` بالتالي "لى فقد
 Fعيو بمثابة  فهمها  يمكن   eعالA 
لمبينة  
لعجز  نقا\  فإ� 
في ثقافة 
لمؤسسة. في 
لغالب، ال تعد� طريقة 
لقيا�� على 

Aسا� 
لتعا�� �
لشر
كة كونها شعا�
8 �نانة فقط. �من 
بتنفيذ  
لموكلة  
لشرطة   Pلد 
لمنتشر  
لشك  يتولد  كله   
هذ


أل�
مر تجاe قيا�
تها، �
لعكس صحيح جزئيا.

شرطة �لنجد4

لشرطة  بعمل   Sتقو 
لتي  
لفئة  تلك  هي  
لنجد�  شرطة 

ألخطا�  ��ء  �هو  Aال  نطا�،  �Aسـع  على  
لكالسيكي 
�مكافحة 
لجريمة من خال( 
لمالحقة 
لمباشر�. "ضافة "لى 

لحكومية  للسكا� �
لد�
ئر  توفر خدما8 عديد�  فإنها  Lلك 
باالتصا(  عملها  �يتميز  
لقانونية)  
لمعا�نة )  Pألخـر

بين  
حتكا�  كل  �في  
لمو
طنا8. � بالمو
طنين  
لمباشر 

لتو
صل بصو��  Vطنين تكمن فرصة حد�

لشرطة �
لمو

ته يكمن Aيضا خطر نشوء L يجابية للطرفين، �لكن بالقد�"

لنز
عا8 �تفاقمها �"صابة 
لجانبين باإلحبا\ 
لذ` قد ينتهي 
بتجا��
8 على منتسبي 
لشرطة �A تجا��
8 من 
لشرطة 
على 
لمو
طنين. بد
ية يتعين مر
عا� تعد�ية 
لحاال8 
لتي 
في  
لحاال8   eهذ �كو�  بمهما8،  خاللها  
لشرطة  تكلف 
Lلك  عن  ينجم  �ما  �مبهمة.  
ضحة � غير  
ألحيا�  بعض 

لمبر�  
لتدخل  بين  ما  للغاية  �قيق  فاصل  خط  هو  جزئيًا 

ألشكا(  Aقصى  يأخذ   �A يمكن  
لذ`  
لخاطئ  
لسلو� �

 تطلبت عملية L" :مثلة موضحة لذلكA .8
بصو�� تجا��

العتقا( �ضع 
ألغال(، فإ� تنفيذ Lلك بعنف قد تتوفر فيه 

أل�كا� 
لمتممة لفعل "لحا� 
ألPL بالجسم خال( مما�سة 

لمهنة، علما بأ� �ضع 
ألغال( يتعين �A يتم باستخد
A Sقل 

لفر�ية  
ألخال�  هي  Aيضا  Lلك  في  
لمهم  ممكنة.  حركة 

لتي ال بد �A تر
عي مشاعر 
آلخرين. �هنا تظهر مشكلة 
متمثلة في �A طريقة 
لتعامل �معايير 
لقيم تقا� بالمقاييس 

لغالب  في  هم  
لذين  
لشرطة  منتسبي  بمجموعة  
لخاصة 
40 عاما �يرتد��   � 20 بين  تتر
�A xعما�هم ما  �جا( 


لز` 
لعسكر`.

لمقابل "مختلف" كليًا هو Aمر من  bلطر

إليما� بأ�  �"

الحتكا� - "لى صعوبة في  
شأنه �A يؤ�` - في سيا� هذ

 كا� 
ألمر يتعلق L" لنظر عما

لتو
صل �سوء فهم بغض 
Aنا�  مع   �A 
لنساء كضحايا � 
ألطفا(  مع  
لشرطة  بعمل 

.lنمط حياتي خا �A PخرA ينية�خلفية  `�L
بتنفيذ  
لشرطة  فيها   Sتقو 
لتي  
لحاال8  تكو�  ما  غالبا 
 

لوضوx. لذ Sلتوتر �عد
عملها مصحوبة بقد� بالغ من 
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لحاال8  تركيبة  تحليل  
لشرطة  منتسبي  على  يتعين  فإنه 

لمعقد� خال( Aقصر �قت ممكن بغية 
لتصرb بالصو�� 
لحاال8 خطر� من  
لشرطة  منتسبي  "� تعر�  
لمالئمة. 
شأنها �A تو�` بحياتهم هو Aمر ال يغيب عن بالهم Aيضا، 
 �A الشك في .
�هي مسألة تحتا�A K نوليها 
هتماما شديد
 eلشرطة في مثل هذ

لتضامن 
لمهني �
لتآ�� بين منتسبي 

لحاال8 هو تضامن شديد �يمثل Aحد 
لعناصر 
لجوهرية 

لتي قامت على Aساسها ثقافة منتسبي 
لشرطة. �ما يعز� 
بأ�  
لشرطة  منتسبي  من  
لكثير  
عتقا�  هو  
لتضامن  Lلك 
 

لشأ�. �قد يؤ�` هذ 

لعاS عموما ال يتفهمهم في هذ `Aلر


إل��
� للخطر "لى 
إلفر
\ في تقييم 
لخطر، �يهيئ بذلك 
 V

لفرصة لوقوR خطأ في 
لسلو� 
لمهني خاصة بعد Aحد

إلصابة  �A لشرطة للقتل
معينة قد يتعر� خاللها منتسبو 
من  
لحالة   eهذ �تسمى  "�هابية.   8

عتد
ء مثل   ،x
بجر
�هنا  
لخيالئي)29.  
لذها� ) بالبا�
نويا  Aحيانا  
لد
ئم  
لشك 

لبعض من تجا�بهم  Pلمنبثق لد
 bلخو
يضاb "لى Lلك 
 bلتصر
 في  
لتر��  يولد   �A  bلخو
 كضحايا. �من شأ� 

لذ` يمكن بد���A e يؤ�` "لى 
إلفر
\ في 
ستعما( 
لقو�.

فر� �لوحد�� �لخاصة
بخاصية  
لصعبة  
لمهما8 � 
لخاصة   8

لوحد فر�  تتسم 

�تباطها بالمجموعة، مما يؤ�` من جانب "لى 
ضمحال( 

لفر�ية (�من ثم "لى تز
يد خطر تشتيت 
لمسؤ�لية)،  x��

لعسكر`  
لتحر�  مع  
لتشابه  يؤ�`  قد  Uخر  جانب  �من 

لعسكر` 
لمتأصل �"لى تعميق  bلتصر
"لى "حياء Aنما\ 

لنظر� "لى 
لشخص 
لذ` يكو� في مو
جهة 
لشرطة على 

 كانت L" ما مسألة ماA� ."نه "عد�" ال بد من "محا�بتهA
فهي  تؤثر سلبًا  Aنها   �A 
لخطر هذe مسيطر عليها  عو
مل 
تختلف  �بذلك  
لمؤسسة.  �ثقافة  بالقيا��  عالقة  لها  مسألة 
لطبيعة  تبعًا  
لهياكل  متشابهة   8
�حد في  
لسائد�  
ألجو
ء 
 eهذ في  حسا�  Uخر  عامل  �هنا�  
لقيا�ية.   Pلقو
 تأثير 

لوحد
8 �هو مكانة منتسبيها كخبر
ء. فالتخصص 
لعالي 
"بأننا"  
العتقا�  تنمية  "لى  يؤ�يا�  
لسرية  بسبب  
لتقوقع �
 bسو xلنجا
"نحن 
لخبر
ء؛ �نحن نعلم ما هو صحيح، �

لمناعة  في  
آل�
ء   eهذ تد
عيا8  �تتجلى  
لحق".  يعطينا 

ضد تقبل A` نقد �
الستخفاb بالمخاطر �في نشوء ��ية 

لعو
مل تزيد من  eهذ �A عتبا�

نتقائية حا�� جدً
. �يمكن 

خطر �قوR خطأ في 
لسلو� 
لمهني.

�لشرطة �لجنائية

لشرطة 
لجنائية مكانة خاصة على نحو معين، �في  Aتتبو
 Sتقو� عاٍ(  تعليمي   Pبمستو تتمتع  
لمجتمعا8  من  
لكثير 
بعملها "لى حد كبير من �
خل 
لمكاتب، �لذ
 غالبًا ما يطلق 
�تنظر  
لذكية"   / برAسها  
لعاملة " 
لشرطة  تسمية  عليها 
Aنها  على  
لفئة   eهذ "لى   eعالA 
لمشر�حة  
لفئا8  عناصر 

لر�ية  eهذ �لعليا. �مر
تابعة بأغلبيتها للطبقة 
لبير�قر
طية 
تنفذ  ما  غالبًا  
لعسكرية   8
للبز 
لمرتدية  
لشرطة   �A هو 

العتقا()  عمليا8  (مثل  
لجنائية  
لشرطة  لصالح  مهما8 

لجنائية  
لشرطة  لمنتسبي  
لمتعالي  
لسلو�  بسبب  �كذلك 
Uخر  جانب  �من  
لعسكرية.  للبز�  
لمرتدين  �مالئهم  نحو 
يتضمن عمل 
لشرطة 
لجنائية Aيضًا جانبًا عمليًا مثل 
لعمل 
في موقع 
لجريمة �
لقياS بعمليا8 
لتفتيش. �كثيرً
 ما يتعامل 

لمو
طنين، كما  
لجنائية بصفة مباشر� مع  
لشرطة   �
Aفر

لشهو� �
لمتهمين. �غالبًا  F
هو 
لحا( في عمليا8 
ستجو

التصاال8 في Aجو
ء Aكثر 
نفر
جًا من تلك  eما تحصل هذ

.R�

لتي تحصل Aثناء 
لمهما8 
لتي تتم في 
لشو

لجنائية  تشكل عملية 
الستجو
F في سيا� عمل 
لشرطة 
خطرً
 من نوR خاl يؤ�` "لى �قوA Rخطاء في 
لسلو� 
 eلوحد 

لمهني. ففي غالبية 
ألحيا� يكو� 
لمحقق موجو�ً
للتحقيق،  
لخاضع  
لشخص  مع   F

الستجو غرفة  في 
منه  
لمنتظر   xلنجا
 بسبب  
لضغط  تحت  
لمحقق  �يكو� 
الستبيا� 
لقضية، A` تحر` 
لجريمة �
لعثو� على 
أل�لة 
Uمن.  مكا�  في  
أل�لة   eهذ  R
"يد ثم  �من  
لفاعلين،  إل�
نة 

لجسيم، �
لجر
ئم  
لقضايا (
العتد
ء غير  
لكثير من  �في 
تكو�  ال  باألمال�)  
لمتعلقة  
لجنح � باألخال�،  
لمتعلقة 
هو  
لمتهم   F

ستجو فإ�  ثم  �من  متوفر�،  
لعينية  
أل�لة 

لمحقق  تحمس  يقو�  �قد  
لفعل.  لتحر`  
لوحيد�  
لفرصة 
�سائل  حد��  بتجا��  قيامه  "لى  بالقو
نين  
لتز
مه   Sعد�

لتهديد �
لقو�.  S

لشرعية �
للجوء "لى 
ستخد F

الستجو

لخاضع  
لمتهم  بأ�  
لجنائية  
لشرطة   �
Aفر بعض  �يعتقد 

�A   29 ما يعرb عمومًا بجنو� 
لشك �
ال�تياF �هي حالة تجعل 
لفر� شديد 
لريبة في 
آلخرين.
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قد 
ستحق 
لضرF بسبب "تصرفه". �بوجه   F
لالستجو
عاS، يفتر� 
لمحققو� Aنه من غير 
لممكن "ثبا8 قيامهم 
بسلو� خاطيء �مالحقتهم جر
ء Lلك. �Aما 
لحاال8 
لتي 
 8

لتجا��  Fتكا�
"مكانية  تشكل خطر
 خاصا من حيث 
بالتعامل  
لشرطة �
لمحققو�  فيها   Sتقو 
لتي  Aثناءها، فهي 
 8
مع Aشخاl يشتبه با�تكابهم Aفعاال شنيعة (مثل 
عتد
ء
لمعلوماA 8خرP، مثًال  تفتر� حيا�تهم  �A من  "�هابية) 
عن  معلوما8   �A 
لكو
ليس،  
ء �� 
لمدبر�  
لر���  عن 

عمليا8 
عتد
ء مزمع تنفيذها.

�لسلطة – �إلحباk – �لعد,�نية
سلطتهم  على  بالحفا�  يرغبو�  
لشرطة   �
ــر Aف معظم 
 �A حيث  سلطتهم،  من  للنيل  محا�لة   `A بشد�  �يقا�مو� 

لسلطة هي مسألة غير قابلة للتشكيك بها من منظو�  eهذ
Lلك،  "لى  Aضف  
لشرطة.   �
Aفر لد��  
لتقليد`  مفهومهم 
 eألحيا� فر� هذ
�A مهمتهم تقتضي منهم في 
لكثير من 

لذ
تية  �هيبتها  لسلطتها  
لشرطة  تولي  ما  �غالبًا  
لسلطة. 
هيبة  (مثال  
آلخرين  �سلطة  هيبة  مع  مقا�نة  Aكبر  قيمة 

لهيبة بسبب 
لمكانة 
الجتماعية).  �A �Aلمر
 �A ألكبر سنًا


لسلطة.  eلفر� هذ ��لشرطة بضر��� ال محد�
�تشعر 
�في سيا� 
لتعامل بين 
لمو
طنين �
لشرطة، كثير
 ما يكو� 
 �A فعلي  تجا��   `A  Vحد� حالة  ففي  سلبيًا،  
لتعامل   
هذ

لشرطة لشن  Pلشرطة، تبر� نزعة لد
مزعوS على سلطة 
يفضي  ما   
�هذ 
لمو
طنة.   �A 
لمو
طن  على  مقابل   Sهجو

 "لى نشوء نز
عا8 قد يتم خاللها 
لتشكيك ً�

 �تكرً�
مر

لتشكيك في سلو�  �A لشرطة �كفاءتها
بشرعية متطلبا8 
�يناميكية  تتصاعد   �A يمكن  Lلك،  على  عال��  
لشرطة. 
حاال8 كهذe، بدءً
 من تحو( 
لنز
R من مو
جهة عقلية "لى 

لشخصي  
لطابع  
كتسابها  "لى  ثم  �من  عاطفية،  مو
جهة 
�تصاعد 
لمو
قف "لى �A تنتهي بنشوF نز
R عنيف (
نظر 

.(91 .l "8لخالفا

لنز
عا8 �" Fلبا

 �A خر �هوU "لى خطر �لصد
 
�ال بد من 
إلشا�� في هذ
 eعالA نية. �قد بّينا

إلحبا\ غالبًا ما يؤ�` "لى نزعة عد�
للشرطي  
ليومي  
لعمل  في  لإلحبا\  
لمتعد��  
لمصا�� 
ضبط  عن  
لعجز  خطر  فإ�  
لفر�  لطبيعة  �تبعا  �Aثرها. 
تنفجر  قد  
لعد�
نية  
لنزعة   �A قد يكو� كبيرً
، كما  
لنفس 

لغضب  بأ� سو��  علما  
لمقابل،  
لشخص  على  �تنصب 


النفجا� تلك ال تصيب ��ما 
لمتسبب في 
إلحبا\، �ليس �
 .Rفا ثالثة ال عالقة لها بالموضو
من 
لنا�� �A تصيب Aطر

لسلو�   �L 
لشرطة  موظف   Lيتلذ  �A Aيضا  
لممكن  �من 

لعد�
ني بتصرفه، مع 
لعلم بأ� كل "نسا� له طاقا8 كامنة 
تجعله يشعر بالمتعة �
لمسر� عند مما�سته عد�
نًا �A تسلطًا 

ما8 �� تنشأ  قد  
لصد�   
هذ �في  
لقو�.  
متال�  من  نابعًا 

 تصرb شرطي بعد�
نية غير L" ،)لمثا
فتاكة، فعلى سبيل 
 
بالرضا عن تصرفه هذ مبر�� تجاe مو
طن �ظل يشعر 
للموقف من جانب 
آلخرين  
لتقييم 
لالحق   �A بالرغم من
 Pتصرفه لم يكن الئقا. �قد ير �A كذلك من جانبه يظهر�

لخطأ ينا( من 
عتد
�e بنفسه،  Rبوقو �

لشرطي بأ� 
إلقر

لتعويض  �محا�لة  
لتعويض،  في  �غبة  فيه  يثير  قد  مما 
هذe ستؤ�` بالتالي "لى 
لتعد` من جديد. �بناء عليه فال بد 

لد�
فع، Aكثر  eلسيطر� على هذ

لشرطة تعّلم كيفية  �
ألفر

من عامة 
لمو
طنين.

�لتعامل مع تجا�� �لعنف ,�لصدما�
�ثمة تحٍد Uخر تو
جهه 
لشرطة هو 
لتعامل مع تجا�بها مع 

لمؤلمة". في 
لغالب، ال  8

لخبر" `A 8لصدما

لعنف �

لشرطة من كافة 
لفئا8 �عمًا من A` جهة عندما  �
يجد Aفر
يتعلق 
ألمر بمعالجة 
آلثا� 
لناتجة عن 
لصدما8. ��غم 

لرجل  �A" Pلمجتمع تر

ألبوية 
لر
سخة في  b

ألعر �A
 �A كشفت عن Vألبحا
 �A لك"، غيرL يتحمل �A ال بد من

لمؤلمة 
لمخلفة لآلثا� 
لنفسية �
إلنها� قد تؤ�`  V

ألحد

ليقين، مما  Sعد� ��لتر
"لى سوء مما�سة 
لعمل من حيث 
يشكل عو
مل قد تؤ�` "لى حد�V خطأ في 
لسلو� 
لمهني. 
بعضهم  مع  
لشرطة   �
Aفر  Vيتحد ال  
ألحيا�،  Aغلب  في 

لتعامل  �A إل�ها�

لبعض عن مو
ضيع مثل 
لتغلب على 
مع 
لمو
قف 
لصعبة 
لمخلفة لآلثا� 
لنفسية. فقد لوحظ في 

لتكيف � 
لتعامل   �A 
ألمريكية  
لمتحد�  
لواليا8 � ���Aبا 
لآلثا�  
لمخلفة   V

ألحــد  eهذ مع  محترفة  غير  بصو�� 

لكآبة � 
لتهكم  نزعة  يخلف  ما  غالبا  
لصدما8 � 
لنفسية 

إل�ما� على 
لكحوليا8، �هذ
 يؤثر بد��e على 
لسلو� �
خطير�  
ما8 �� صو��  في  تد
عياته  تتجسد  �قد  
لذ
تي، 
بين  ما  
لحد��  "لى 
ضمحال(  
ألسفل، �حتى  "لى  ساحبة 


لشرعية �
لالشرعية �بين 
لشرطة �
لمجرمين.
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�لمالحقة �لقضائية ,مبد� �لحق �لعاF (مبد� �لتبليغ 
�إللز�مي / مبد� �لمشر,عية)

شرطي  كل   Sقيا على  
لقانونية  
ألنظمة  من  
لكثير  تنص 
باإلبال� �سميا عن A` فعل جنائي صا� معلومًا له، �على 

لو
جب قد يؤ�` "لى 
لمساءلة  

لتخلف عن 
اللتز
S بهذ �A

لمتعلقة   Sألحكا
  eهذ 
لعد
لة.  سير  تعطيل  بسبب  
لجنائيًة 
"لى  ترمي  
لقانوني �هي  
ألما�  تضمن   Sلعا
 
لحق   Aبمبد
يتر�   �A يجو�  �ال  
لد�لة.  جانب  من  
لتعسف  تجنب 
 lألشخا

 كا� بعض L" لد�لة لتقرير ما

ألمر لموظف 
ال.   SA 
لعقوبة  تستوجب  Aفعاال  
�تكابهم  بسبب  سيالحقو� 

لشرطة   �
Aفر  Sيلز  Sلعا
 
لحق   Aمبد فإ�  Uخر  �من جانب 
بالتبليغ ��مًا عن كل خطأ سلوكي 
�تكبه �مالئهم، 
ألمر 

لذ` يزيد من صعوبة 
تباA Rشكا( AخرA Pكثر فعالية في 


لتعامل مع خطأ سلوكي بسيط.
 8�

لتصو �A الجتماعية "لى
 Sلعلو
تشير 
لعديد من ��
سا8 
�توعية   �
��" عملية  تجا��  بعد  "ال  تتغير  ال  
لمو
قف �
طويلة 
ألمد. "� 
لخوb من Aية "جر
ء
8 تأ�يبية �جنائية 
له على 
ألغلب تأثير هد
S على عملية 
لتبليغ 
لمفترضة، 

لكبت �
لتغاضي �
لتستر، �Lلك قد  
لخوb يولد  �A لكL
يؤ�` "لى فشل A` عملية تحقيق قد تجر`، �بالتالي يتعذ� 
"يقاR عقوبا8 جنائية نتيجة لنقص 
أل�لة �A بسبب 
عتبا� 
"لى  تدفع  
لتي  
لمو
قف  من  
لكثير  �ثمة  طفيفا.  
النتها� 

لنيابة 
لعامة تستحسن 
لتستر على 
النتهاكا8.  
لشك بأ� 

لجنائية سعيا  Pلدعو
�قد تعمد 
لسلطا8 "لى "غال� ملف 
على  
ألمو�  بأ�  
لزعم � �سميًا،  بر
ءتها  تأكيد  "لى  منها 

.S
خير ما ير

لمالحقة بصو��  Rلتعاطي مع موضو
في 
لحقيقة، ال يتم 

لمالحقة 
لجنائية في  V` "لى "مكانية حد��قة، مما يؤ�صا
�قت الحق، �فو� Lلك تنشأ قابلية 
البتز
� بصو�� Aساسية. 
�من 
ألمثلة على Lلك: يالحظ Aحد 
لر�ساء كيف �A شرطيًا 
شابًا تحت "مرته يضع 
ألغال( بصو�� شديد� جدً
، �يقّيم 
 Sلخبر�. �لكن عندما يقو
سبب Lلك 
لسلو� بأنه نقص في 

ته �بصو�� L لمهنة بالسلو�
Aحد 
لزمالء 
لمتمرسين في 
 eبتهديد 
لرئيس   Sيقو عنصر`،  بتمييز  مدفوعا  
ضحة �
بعقوبا8 جنائية فيشير هذ
 "لى حا�ثة 
لزميل 
لشاF �يهد� 

�ئيسه بتقديم بال� عنه �
تهامه بتعطيل سير 
لعد
لة.

 S

لتي من 
لمفر�� �A تحمي 
لتز Sألحكا
�بالتالي فإ� 

لحق 
لعاS، تزيد من صعوبة 
لتعامل بصو��  Aلشرطة بمبد


لشرطة في   bلمهني في صفو
 
لسلو�  متفا�تة مع خطأ 

لحاال8 
لمختلفة، �عليه فإ� 
لمهمة 
لرئيسية 
لمنوطة بقيا�� 

لشرطة �كذلك بعملية تد�يب 
لشرطة على حقو� 
إلنسا� 

لسلو�  لخطأ  
لمر
جعة  بعمليا8   Sلقيا
 على  
لحث  هي 
"مكانية  تيسير   bبهد �تسهيلها  
لشرطة  عمل  في  
لمهني 

لزمالء بالتحا�� بشأ� 
لحاال8 
لحرجة �
لعمل سوية  Sقيا

على "يجا� حلو( لها.

"جد�� �لصمت"
ما يز
( منتسبو 
لشرطة يميلو� "لى 
لتستر على 
لسلوكيا8 

لشأ� فقد  

لخاطئة لزمالئهم. �في تحقيقاA 8جريت في هذ
لم   �A شيئا   
ير� لم  بأنهم   Sبانتظا 
لشرطة  منتسبو  
�عى 
كاLبة   8
بشها� 
إل�الء  حتى  يتم  Aنه  بل  ال  شيئًا،   
يسمعو
بين  
لمتبا�(  
لتستر   
هذ يشمل  
لزمالء.  تبرئة  بغر� 

لخدمة.  
ء �A 
لمرتكبة خال(  
لجنايا8  
لزمالء حتى على 
لتعريض  بأنه ال ضر���  
العتقا�  هو  Lلك  
لد
فع ��
ء �

لزمالء �تعريض 
لذ
8 للمالحقة 
لجنائية بسبب تفاها8. 
فمنتسبو  
لشرطة،  منتسبي  ثقافة  تأثير  يأتي  Lلك  فو� 

لشرطة 
لذين ينسبو� Aفعاًال للزمالء يخرقو� ميثا� 
لوالء 


لتضامن ��� قيد �A شر\.�

لعبر�  بالخطأ �Aخذ   �
ثقافة 
إلقر 
لعجز في  �ختامًا، فإ� 

لتستر  في   
ً��� Aيضا  يلعب   - Uنفًا   eكرL كما سبق   - منه 
على 
لسلوكيا8 
لخاطئة للزمالء. �ليس من 
لنا�� �A يتلقى 
�قائع  ��صف  
للسا�  بضبط  
إليحاء  
لشرطة  من   �
Aفر

لصمت" يتولد من تلقاء  �
بصو�� مغاير� للحقيقة. "� "جد
نفسه حاله في Lلك حا( 
لفسا�، فبمجر� �ال�ته من 
لصعب 
 �

الستمر Pيز�(. �من سكت مر� فال خيا� له سو �A 
جدً
في 
لسكو8 �"ال فإنه سوb يعر� نفسه لخطر 
لمالحقة 

لجنائية بسبب "عاقة سير 
لعد
لة خال( مما�سة 
لمهنة. في 

لد
خلية على سبيل  Pلشكو
بعض 
لبلد
� يتم 
لعمل بآليا8 


لمثا( 
لتي ُيسمح باستخد
مها Aيضا في مكافحة 
لفسا�.
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7-7 ظر,X ,تحديا� مؤسسة �لشرطة في 
      �لعر�� ,�لشرطة �لمجتمعية 


لعر
قي من �جهة نظر  
لمجتمع  يميز �
قع  ما  Aبر�  لعل 
�جو�  عن  ناتجة  كبير�  فجو�  �جو�  هو  نفسية  
جتماعية 

لمؤسسة  �بين  
لمجتمع   �A 
لمو
طن  بين  
لثقة  في  شر� 


لقو
نين).30 Lلقائمين على "نفا

ألمنية (
ثمة تر
كما8 ���
سب نجمت عن تحويل 
لمؤسسة 
ألمنية، 
حقيقة  عن  تحيد  قمعية  مؤسسة  "لى  
لشرطة،  �خصوصًا 
عملها 
لذ` يجب �A يكو� مع 
لشعب �في خدمة 
لشعب، 
�ال  كانت  فالشرطة  
لدكتاتو�ية،  
لعهو�  خال(  خصوصًا 


لت (بد�جة Aقل) محل 
ستنكا� �نبذ من قبل 
لمجتمع.�
من   
عـد�ً  �

لعر في  
لشرطة  عمل  يو
جه   Sعا �بشكل 


لتحديا8 �
لصعوبا8 
لتي يمكن تحديدها باآلتي:

لثقة: 
لخر�قا8 
لقانونية �"ساء� 
لمعاملة �
لسمعة  Sعد �


لسيئة 
لمتر
كمة.
متها�نة  ضو
بط  �جو�  
عتبا�  على  
جتماعيًا:  
لنبذ   �

لسلك، مما يدفع 
لذين يفتقر�� للتحصيل  
للتعيين في هذ


لسلك. 

لد�
سي 
لجيد �A ينضمو
 "لى هذ
"لى  
لمعلومة  تقديم  
لمو
طن عن   Rمتنا
 
لتعا��:   Sعد �

منتسبي 
لشرطة.

لقد�� على تحسين 
لوضع 
ألمني  Sألمني: عد

لوضع   �

�"حسا� 
لشرطة �
لمو
طنين بذلك.
ثقافة 
لمجتمع: "يجا� حلو( للمشاكل عن طريق 
للجوء   �
 b
Aطر تدخل  "لى  
للجوء   ��� 
لعشير� � 
لعائلة  "لى 

�سمية تعتبر Aجنبية من �جهة نظرهم.

لشرطة. �

لتصرفا8 
لسيئة لبعض Aفر  �

� عدS توفر ضمانا8 
لحماية 
لقانونية لمنتسبي 
لشرطة.

لشرطة بأهمية 
لعمل 
لذ` يقومو�  Pلوعي لد
� ضعف 

به.
 
نظر  
محد�� 
لشرطة  مؤسسة  في  
أل�
ء  كا�  �لو  حتى 
للعو
مل 
لمذكو�� Aعالe فهنا� Aيضا تطلعا8 "يجابية �
عد� 

ئها. �A 
لمؤسسة �تحسين  
لحرl على تطوير  تد( على 

لشرطة  �جا(  بين  تشا��ية   8
لقاء تتم   �A 
لمقر�  فمن 

�منظما8  �هيئا8  �مؤسسا8  مو
طنين  
لمجتمع:   �
�Aفر
مجتمع مدني ... "لخ. �تمثل تلك 
للقاء
8 حجر 
لز
�ية في 
حصر 
لمشاكل 
الجتماعية �
ألمنية �
لتعرb عليها، �من 
ثم تقوS كل "�
�� Aمنية حسب نطا� 
ختصاصها 
لجغر
في 
"يجا�  على  
لعمل �  8

للقاء تلك  عنه  تسفر  فيما  بالنظر 


لحلو( 
لمناسبة للمشكال8، مثا( Lلك:

الجتماعا8 مع Aعضاء مجالس 
لمحافظا8 �
لبلديا8.  �


الجتماعا8 مع �جهاء �Aهالي 
لمنطقة.  �

لمجتمع  �مؤسسا8  هيئا8  ممثلي  مع  
الجتماعا8   �


لمدني.
�يبر� ��� 
لمؤسساA 8عالe في:


لمشا�كة مع �جا( 
لشرطة في 
لمناسبا8 
الجتماعية   �
بصفتهم  ــفــاال8  
الحــت� 
لمهرجانا8 � 
لوطنية �

الجتماعية أل� Lلك يشكل عنصرً
 من عناصر تدعيم 


لعالقا8 
إليجابية بين 
لمؤسسة 
ألمنية �
لمجتمع.

لمو
طنين  من  
ألمنية  
ألجهز�  مع  
لمتعا�نين  تكريم   �
 xنجا" في  "سهاماتهم  نظير  
لهيئا8 � 
لمؤسسا8 �


إلستر
تيجيا8 �
لخطط 
ألمنية.

إل�هابية  V�
� �يا�� 
لمرضى 
لمسنين �مصابي 
لحو


لمر��ية �
لعمل على �فع ��حهم 
لمعنوية.�
 `�L� لسن

الهتماS بتقديم 
لخدما8 
لميسر� "لى كبا�   �
قضاء  على  �"عانتهم  
أل�
مل � 
لخاصة  
الحتياجا8 


حتياجاتهم.

لد
خلية   ��
��  eتجا 
ئهم �U� 
لجمهو�  �غبا8  تحليل   �

التصا( �A من خال( 
لد�
سا8 � Sإلعال
عبر �سائل 


لميد
نية.
بالتالي يمكن �صف / تحديد 
لشرطة 
لمجتمعية بأنها قو� 
(مر
كز  
ألمنية  
لمؤسسة  بين  �سيطًا  تعتبر  شعبية  Aمنية 

لشرطة) �بين مؤسسا8 �نخب 
لمجتمع، مهمتها 
لتو
صل 

لحقيقية  
لمشا�كة  من  قد�  Aكبر  تحقيق   bبهد 
لتفاعل �
بين 
لشرطة �
لمجتمع في تحمل 
لمسؤ�ليا8 
ألمنية �فق 

لشرطة  �A :خرU بمعنى �A لشامل

ألمن 
إلنساني  Sمفهو

لشرطة  بين  �تو
صلي  تفاعلي  �سيط  هي  
لمجتمعية 
بين  
لوثيق  
لتعا��  لخلق  
لمجتمع � 
ألمنية)  
لمؤسسة )


لد
خلية 
لعر
قية، ��

لشرطة 
لمجتمعية" ��� من �� �

لنص حتى نهاية 
لبند "مها�
A 8فر 

لمصد�: هذ  30

http://www.moi.gov.iq/com-police.htm �قد تم "عد
�e من قبل عبد 
لسا�� عو�� غضيب 
لسو�
ني (��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية).



   – �لجزء �لثاني –   135

�جا( 
ألمن ��جا( 
لفكر �
لثقافة �
لمربين �Aفر
� �هيئا8 

لمجتمع بهدb خلق حالة ثقافية من 
ألمن 
الجتماعي.

من Aجل 
لتغلب على 
لصعوبا8 �
لمشاكل 
لتي تسيء "لى 

لشرطة 
لمجتمعية  b
سمعة 
لشرطة �فعاليتها، تتركز Aهد

�"مكانياتها على:

لمو
طنة �
لديمقر
طية �
لسلم 
الجتماعي  a�تعزيز مبا  �
 eهذ �من  
لقانو�.  سيا��  ظل  في  
إلنسا�  �حقو� 
في  
لوطنية � 
إلنسانية  بالقيم  
لوعي  ترسيخ   a�لمبا


لعنصرية  
لقيم  �محا�بة  
لتعايش � 
لتسامح � 
لوحد� 


لتمييزية 
لهد
مة.�
في  
إلنساني � 
الجتماعي  
لعمل  تطوير  على  
لعمل   �

لعالقة � Fلتقا�
مؤسسة 
لشرطة بما يساهم في تحقيق 

لد�� 
الجتماعي  �

لتبا�لية بين 
لشرطة �
لمجتمع �"بر
 8

لمدني للشرطة 
لوطنية كقو� خا�مة للشعب �فتح قنو

لثقة �
لتفاعل  لالتصا( بين 
لشرطة �
لمجتمع لزيا�� 


إليجابي.

لوطني   lإلخـال
� 
لنز
هة � 
ألمانة  مفاهيم  تعزيز   �

لوطنية كعامل  
لجماعة   �A 
لفر�  كا� على صعيد   �"

مساعد على تحقيق 
ألمن.
تخفيف 
لعبء عن مر
كز 
لشرطة من خال( حل 
لقضايا   �


لبسيطة 
لتي ال تحتاK "لى فتح بالغا8 �سمية.

لجريمة  لضحايا  
الجتماعي � 
لنفسي  
لدعم  تقديم   �
معالجة  في  
لمساهمة �  Fإل�ها
� 
لبليغة   V�

لحو�

.Fإل�ها

آلثا� 
لمترتبة عن 
لجريمة �

تتميز �لشرطة �لمجتمعية بصفة ,قائية تتمثل في: 

ألمن  مسؤ�ليا8  في  فئاته  بكل  
لمجتمع   �
ــر "ش  �
في  
لمو
طنين   Pلد 
لنفسي  
لحاجز  
لة �"� 
لمجتمعي 


لتعامل مع 
لشرطة.

الجتماعية  للمشاكل  �عملية  موضوعية  حلو(  "يجا�   �

لحاال8  تقويم  في  للمشا�كة  
لجمهو�  �فع  خال(  من 
للتدخل  Uليا8  توفير  �كذلك  
لخاطئة.  
لسلوكيا8 �

لمبكر �
لتصد` للقضايا �
لمشاكل 
الجتماعية �حلها 
 b

ألطر بين  
لتسامح   lتعز� من فر ��ية  بطريقة 

لمتنا�عة، خاصة في قضايا 
لعنف 
لمناطقي �
ألسر` 

.�

لمد�سي �
لخالفا8 بين 
لجير�

Uليا8 عمل Aصدقاء 
لشرطة �
لعمل 
لتطوعي  تطوير   �
في 
لمجا( 
ألمني.

 b
لالنحر عرضة  
ألكثر  للحاال8  
لمبكر  
لكشف   �

لوقائية. 8

إلجر
ء Lتخا
�


لتعامل مع 
لقضايا 
لتي ال تصل "لى 
لشرطة (جر
ئم   �

لظل).

للمتضر�ين  
لنفسية � 
الجتماعية  
لخدما8  تقديم   �
.b

لناقمين �
لمعرضين لالنحر�

�من 
ألنشطة 
إلضافية 
لمفيد� يمكن 
إلشا�� "لى ما يلي:
أل�لياء  منتظم  بشكل  
إل�شا� � 
لتوعية  خدما8  تقديم   �

ألمو� �
لطالF في مجا( 
لتسيب 
لمد�سي �
ألطفا( 

.b

لمشر�ين 
لمعرضين لالنحر�
تقديم خدما8 
إليو
ء 
لمؤقت لألطفا( �
لنساء.  �

"طا�  في  مثال  
الجتماعي  
لتماسك  خدما8  تقديم   �

لخالفا8 
ألسرية �
لعنف 
ألسر` �من بين هذ
 "هما( 

.V

ألحد b

نحر� xألطفا( �جنو
�"ساء� تربية 
مكافحة 
لعنف 
لمد�سي.  �

 V�
بالحو يتعلق  فيما  
لخدما8 � 
لبالغا8  تقديم   �

ألسر�  من  Aكثر   �A فر�   �
فقد عن  
لناجمة  
لبليغة 

لمر�� �
لحر�� �ما "لى Lلك. كذلك يمكنها  V�
�حو

لدعا�� � بالبشر  
التجا�  ظو
هر  في �صد  
لمساهمة 

.8

لمخد��

مها��� �فر�� �لشرطة �لمجتمعية
"ضافة "لى �جوF تحّلي منتسب 
لشرطة 
لمجتمعية بالقيم 

لمهني، � 
لوظيفي  
النضبا\ � 
لعالية  
إلنسانية � 
لوطنية 

لعمل مع   8

كتساF مها� 
لمنتسب على  يعمل   �A يجب 
 Rإلقنا

لفر� �
لمؤسسة 
لمجتمعية �من Aهمها 
لقد�� على 

لنز
عا8 (
نظر  ��

لتو
صل ��� عنف �
لقد�� على "��

لنزعا8 �
لخالفاl "8. 91). �ال بد للمنتسب "لى " Fلبا


إليجابي  تعامله  يكو�   �A 
لمجتمعية كذلك  
لشرطة  هيكل 

لمجتمع �شر
ئحه  bطياA لكافة 

لالمحد�� ممد��ً eعطا��
��نما تمييز. �يجب عليه �A يتحّلى بالمر�نة في 
لتعامل مع 


آلخرين بعيدً
 عن 
لنمطية �
لبير�قر
طية.
تلخيصا لكل ما سبق، يمكن 
لقو( "� 
لتحديا8 
لتي تو
جهها 
كل  �تمس  �متنوعة،  قوية  �منتسبوها  
لشرطة  مؤسسة 
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لمستويا8. �بالتالي ينبغي 
ألخذ بالتوصيا8 
لمهمة 
لتالية 
:�

لتي تتصل بعمل 
لشرطة 
لمجتمعية في 
لعر


ألمني  
لعمل  لتعزيز  
لمو
طنين  مشا�كة  توسيع   �

لمجتمع على صعيد  
لمناطقي �
لتعرb على حاجا8 


لعمل 
ألمني. 
تأمين 
نتشا� 
ألمن 
لمجتمعي.  �

��ضع  �"نجا�
تها  
لشرطة  نجاحا8  عن  
إلعـال�   �
LAها�  في  
ألمنية  للمؤسسا8  �حيوية  جديد�  صو�� 


لمجتمع. �
Aفر
تطوير ثقافة 
العتر
b بالخطأ �
خل مؤسسة 
لشرطة   �

�في �Aسا\ 
لثقافة 
لعامة.
بمسؤ�لياتهم  
ألمنية  
لمؤسسة   �
ــر Aف توعية  ــا��  �ي  �


لقانونية �
ألخالقية �
لمهنية.
تعميق مفاهيم حقو� 
إلنسا� ���� 
لشرطة 
لمجتمعية   �


لمجتمع. Pلشرطة �كذلك لد
لدP ضبا\ �مر
تب 

7-8 نصائح للتأهيل ,�لتد�يب في مجا$ 
�       حقو� �إلنسا

 lإلنسا� منصو
كما Lكرنا Uنفا، فالتأهيل في مجا( حقو� 
عليه في 
لقانو� 
لد�لي �يقتضيه �
قع عمل 
لشرطة. �من 
Aجل جعل تأهيل 
لشرطة في مجا( حقو� 
إلنسا� فعاال، 

من 
لمهم مر
عا� 
لنقا\ 
لتالية:
� طرx �مناقشة �جو� ثقافة منتسبي 
لشرطة �
لمعطيا8 
مناقشة صريحة،  عنها  
لناجمة  
لمختلفة  
النعكاسا8 �

لتأهيل عوضًا  Kلمختلفة لمنها
 �
��مجها في كل 
لمو

لموضوR في ما�� خاصة منعزلة  
عن 
لتطر� "لى هذ
مما قد يجعل منه موضوعا هامشيا في 
لمنهاK �بالتالي 

لمتد�بين  تعريف  �ينبغي  
لمتد�بين.  قبل  من  "هماله 

لشرطة  منتسبي  ثقافة   Fكتسا
 من  تمّكنهم  بطر� 
نفسه  
لوقت  في  
لمحافظة � �نقدية  تفاعلية  بصو�� 
بصو��   Rلموضو
 تنا�(   �" 
لقانو�.   S

حتر على 
تفهم  في  يساعد   lالختصا
 جو
نب  كافة  من  مكثفة 

لمتد�بين لو
قع 
لشرطة بصو�� Aفضل، �يمكن تحقيق 

لهدb من خال( مشا�كة فريق من 
لمد�بين Aثناء  
هذ

لحصة 
لتد�يبية. مثا( Lلك قياS مد�F صاحب خلفية 

في  خبير   �A نفساني  Aخصائي  بمعية  بالتد�يب  عملية 
حقو� 
إلنسا�.


إلنسا�  لحقو�  
لد�لية  
لصكو� �  8

لمعاهد تقضي   �

إلنسا�  حقو�  مو
ضيع  على  تد�يب  بإجر
ء   S

اللتز
يترتب  هنا  من  �نساًء.  
لشرطة، �جاًال  منتسبي  لكافة 
 Kمنها في  �ئيسية  كما��  
إلنسا�  حقو�  ما��  ترسيخ 
 �A يتعين  كما  
لمستهدفة.  
لمجموعا8  لكافة  
لتد�يب 
 
L" "لز
مية، خاصة   8

لد��  eهذ في  
لمشا�كة  تكو� 
مفعو(  �لتحقيق  
لمهنية.  بالترقية  يتعلق  
ألمر  كا� 
كافة  من   ��
كو 
ختيا�  
لضر��`  من  فإنه   S
مستد


لتأهيلية. 8

لمستويا8 كمشا�كين في 
لد��

�لمستوp �أل,$ من �لتسلسل �لقيا�L� :aساء �لفر�

لقيا�` 
أل�( هو Aهم مجموعة مستهدفة،  Pلمستو
يعتبر 
في  
لقيا�يين � 
لفر�  ��ساء  من  
لمجموعة   eهذ �تتكو� 
هم  
لذين  
لمهما8  تنفيذ  فر�  ���ساء  
لعمل  مجموعا8 
على مقربة كبير� من 
لو
قع 
لعملي مما يجعلهم في Aعين 
كونهم  جانب  "لى  
لمطلوبة،  بالكفاء�  متمتعين  مر��سيهم 
ممن يتحملو� مسؤ�لية 
لقيا��. �عليه فإنه من 
لضر��` 

الكتفاء  S` �عد�لقيا
 Pلمستو
 
تطوير برنامج خاl لهذ

بفعاليا�A 8 ند�
8 متفرقة.
 eكيفية تد�يب هذ lلمقترحا8 بخصو
 �فيما يلي بعض 


لمجموعة 
لمستهدفة:

لشرطة على 
لمشا�كة في 
لتد�يب  �
�لتحفيز: لتحفيز Aفر

ختيا�  يمكن  
لغر�   
�لهذ 
هتماماتهم.  مر
عا�  يجب 

ء 
لخدمة بصو�� جيد�، �
لعمل �A :لعامة مثل
 8

لمحفز
على كسب �ضا 
لمو
طنين، �تحقيق Aجو
ء عمل طيبة بين 

لزمالء، �تفا�` Aية مشاكل للجميع �كسب �ضا ��سائهم 

Aيضا.

لخاصة  بالمكانة  
لمتد�بين  توعية  �لوعي:   pمستو �فع 
 Pسو 
ألحيا�  غالب  في  تشكل  ال  
لتي  
إلنسا�  لحقو� 
تما�ين  تفضيل  هنا  يتعين  لهم.  بالنسبة  فا�غة   8
شعا�

لمهنية للمشا�كين في 
لد��� (
نظر  Fتبا\ بالتجا��
لها 

.(153 .l لتما�ين

لتد�يبا8 �
�لتوعية بالمسؤ,لية �لخاصة: يتعين هنا توعية 
لمشا�كين 

لمسؤ�لية  يتحملو�  كـر�ســاء  
لخاصة  بمسؤ�ليتهم 
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لغر�  
لنقطة   eهذ  S

ستخد  Pباألحر  �A �مالئهم  عن 
تحفيزهم.

تعزيز �لقد��� �لمتوفر4: عوضا عن 
لشكوP من نو
قص 
 ��

لمو �
معينة، ينبغي على 
لمشا�كين في 
لتد�يب "��

لمتوفر� لدP منتسبي 
لشرطة النتهاK سلو� مر
Rٍ لحقو� 

لقد�
8 بصفتها جزء
 من � ��

لمو eإلنسا�، �تعزيز هذ


إلحسا�  �فن  
إلنسا�  بحقو�  
لمعرفة ) 
لقيا�`  
لعمل 
 lشخاA مع  
لتعامل  �مها��  
لتو
صل  �مها��  باآلخرين 


لتسامح... "لخ).� PخرA 8من ثقافا
�لتوعية بالمشاكل �لممكنة: ناقش مع 
لمتد�بين Aمثلة عن 

لسلو�  ألخطاء   PخرA �Aشكا(  
إلنسا�  حقو�  
نتهاكا8 
 
هذ �في  �خلفياتها.  �Aسبابها  
لشرطة  جانب  من  
لمهني 
 �

لشرطة �جد منتسبي  ثقافة  تلعب مو
ضيع مثل  
لسيا� 
Lلك  
ء �� من   bلهد
  .
مميزً  
ً��� 
لفسا� � 
لصمت 
تغيير  عمليا8   V
إلحد 
لنقد`  
لتفكير  �"نما  
لتقييم،  ليس 

ضر��ية.
طر�  بوضع  
لمتد�بو�   Sيقو �إلستر�تيجيا�:  ,ضع 

ء 
لخدمة بصو�� تتماشى مع حقو� �A جلA ساليب منA�
على  قائم   bتصر  Fبأسلو هنا  
لمسألة  تتعلق  
إلنسا�. 
Aسس مد��سة نفسانيا لخلق Aجو
ء عمل مو
تية �
لتعامل 
�يمكن  
لشر
كة. � 
لتعا��  عما�ها  بصو��  
آلخرين  مع 

أل���بي  
التحا�  مجلس  �ليل  بمساعد�   b

ألهد تحديد 
 Sلختا
"هل مؤسستكم جهة تد
فع عن حقو� 
إلنسا�؟". Aما 
فيمكن �A يأخذ شكل صياغة خطط عمل شخصية تشتمل 
مناقشة  تتم   Pلمد
 �متوسطة  قصير�  جزئية   b
Aهد على 

سبل تحقيقها في ���
8 الحقة.

�,� �لقوp �لقيا�ية
"لى  بحاجة  
لمجموعة   eمركز`. �هذ ��� 
لقيا�ية   Pللقو
ناحية  �من  ناحية،  من  
إلنسا�  بحقو�  
لمعرفة   Fكتسا

AخرP "لى 
لوعي بمسؤ�ليتها مع غيرها من 
لمجموعا8 
في تطبيق معايير حقو� 
إلنسا� في مر
كز 
لشرطة 
لتي 
تقع تحت "مرتها �ضما� بقاء تصرb مر��سيها متماشيًا 


لمعايير. eمع هذ
مضامين �لتد�يب ,�ساليبه:


لقيا�ية للشرطة على حقو�  Pلقو
ينبغي �A ينطو` تد�يب 

إلنسا� على 
لمضامين �
ألساليب 
لتالية:


لمعرفة بنظم حماية حقو� 
إلنسا�: �
لقصد من Lلك هو   �
تأهيل قا�� 
لشرطة بحيث يصبحو
 قا��ين على توعية 
 Sلال�
مر��سيهم بأهمية حقو� 
إلنسا�، �توفير 
لدعم 
لهم في تطبيقها. يجب �A تكو� حماية حقو� 
إلنسا� 
 

لدفاR عنها هدفا لسلو� 
لشرطة، �يجب �A يكو� هذ�

لو
قع  ليناسب  تمامًا  
ضحة � صياغة  مصاغا   bلهد


ألمن فال  Rية من قطا�لقيا

لعملي. بالنسبة للمجموعا8 
 

ألساليب 
لتفاعلية 
لتي تنا�لناها في هذ S
يمكن 
ستخد

لنظر`   xلطر
  8
L  8

لد�� في  حتى  �لكن  
لدليل، 

لمجموعة  �

لمحاضر�")، ينبغي على 
لمد�F "شر")

لمستهدفة بأكبر قد� ممكن �"�خالها في نقاشا8 لتبا�( 


آل�
ء.

إلنسا�  حقو�  مجا(  في  
لتأهيل  �بط  
لممكن  � من 
 eهذ تد��  
لحديثة.   ��

إل� على  
لتد�يب  بمضامين 

لبشرية  ��

لمو
ضيع حو( تنمية 
لمؤسسة �تنمية 
لمو

ألفر
� بهدb تحسين خصائص هيكل مؤسسة  ��
�"�
من  مستد
مة  بصو��  
لمؤسسة  لتمكين  �Lلك  
لشرطة 

لصد
�� في Lلك  Aلمناسب مع محيطها. �يتبو

لتعامل 
مجتمعية  �كشرطة  خدمية  كمؤسسة  
لمؤسسة  تأهيل 
تتميز بالد�جة 
أل�لى بمر
عاتها لحقو� 
إلنسا�. يجب 
موظفيهم  لدفع  مثاليا  
لقيا�ية   Pلقو
  bتصر يكو�   �A

لشر
كة  
لقائم على  
لقيا��   FسلوA �" .به "لى 
القتد
ء 

لتعا�� هو مسألة �
جبة 
لتطبيق �يجب �A ال تقتصر �
 
على كونها شعا�
 فقط. �من 
لقيم 
لتي يقوS عليها هذ

لتقدير �
لتعامل في شؤ�� 
لعمل � S

الحتر Fألسلو


لشر
كة   Aمبد على  �قائمة  �نقدية  صريحة  بصو�� 

لجميع ��� "خفائها  bلمعلوما8 تحت تصر
 ��ضع 
 Vلتحد

لتحلي بالشعو� بالمسؤ�لية �
لثقة 
لمتبا�لة ��
حسنة  ثقافة  �توفير   b
ــد 
أله �تحديد  
لعاملين  مع 

لكلما8   eهذ  �" منه.  
لعبر�  �Aخذ  بالخطأ   b
لالعتر

لتأهيل �هي 
لتي ترسم معالم ثقافة 
لقيا��  "xهي "مفتا
 8

لحديثة معاكسة للتصو� ��

لرشيد�. تكا� تكو� 
إل�
Aساسها  يكو�  
لتي  
لقيا�`  
لتسلسل   Sلنظا 
لكالسيكية 
حقو�  مجا(  في  
لتأهيل  فإ�   ،�L" 
لطاعة. � 
ألمر 

لقيا�ية هو 
لتد�يب على  Pسع للقو

لو eإلنسا� بمعنا


إلحبا\  
فع �� تقليص   bبهد  
�هذ 
لحديثة،   ��

إل�
نفسه،  
لمؤسسي  
لتنظيم  
ءهـا �� يقف  
لتي  
لكامنة 



138   – �لجزء �لثاني –  

 �A نفًا - عامل خطر من شأنهU ضحنا�A إلحبا\ - كما
�
يؤ�` "لى 
نتهاكا8 حقو� 
إلنسا�.


لتد�يب "لى  8
� من 
لمفر�� �A ترمي مضامين ���

لو
قع 
لعملي  Pية "لى مستو�لقيا
 Pلقو
 Pتقريب مستو

لفجو� ما بين 
لثقافة 
لمؤسساتية  S�� لك للعمل علىL�

لقيا�ية من  Pلقو
�ثقافة منتسبي 
لشرطة. �لن تتمكن 

لتعامل مع 
لو
قع بفعالية "ال بعد قيامها بالتعرb عليه 

لغر� يتعين عر�  
على نحو شامل �عن كثب. �لهذ
 Pلقو

لتد�يب. Aما  8

لعلمية خال( ��� Vلبحو
نتائج 
 8

ألصو  Rلسما  �
باالستعد تتحلى   �A فعليها  
لقيا�ية 

لتي تصف 
لو
قع 
لملمو� (مثًال: نتائج تما�ين كتابية 

لقيا�`   Pلمستو
 من   �
Aفـر  �A شرطة   �
Aفـر يقدمها 


أل�().
تعريفها  
لقيا�ية   Pلقو
 تد�يب  يتنا�(   �A يتعين   �
 Fفالمطلو  .Sلعا
  `Aلر
 مع  
لتو
صل  عن  بمسؤ�ليتها 

لمؤسسة   ��
�" 
عتما�  
لمعلنة  
لمو
قف  تظهر   �A هو 


إلنسا�  حقو�  مر
عا�  على  فيها  
لعاملين  �سلوكيا8 
من  
لذ
تي  
لنقد �  8
بالذ  �

العتد �على  جهة،  من 
عليا  جها8   �A جهة  مع  
لتو
صل  �عند   .PخرA جهة 
فيجب مطالبتها بأ� تكو� توجيهاتها متناغمة مع حقو� 

لجهة بأ�
ء مهمة ما (مثل  eمر هذ
�A كانت 
L"� .إلنسا�

تفريق مظاهر� على سبيل 
لمثا() ال تتماشى مع حقو� 

لقيا�ية 
لتباحث مع 
لجهة 
لعليا في  Pلقو

إلنسا� فعلى 

لقيا�ية شكو� بالغة  Pلقو
 P، �"� كانت لد�لصد
 
هذ


أل�
مر. eمبر�� فعليها �فض تنفيذ مثل هذ�

�,��� Nعد�� �لمد�بين
 

لشرطة ��� Aكا�يمية   �A كلية  
لتد�يبي في  
لكا��  يلعب 
فإلى  
لشرطة.  عمل  في  
لمبتدئين  لتأهيل  بالنسبة   
با��

لمعلوما8  صحة  عن  
لمسؤ�لية   Fلمد�
 تحمل  جانب 
تأثير  فإ�  
لمالئمة  �Aساليبه  
لتد�يب  �كيفية  
لتخصصية 
عو
مل  هي  �سلوكه  تطلعاته  بين  ما  
لتطابق � شخصيته 
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لمر
عا� لمسائل  
لتد�يبية. �لتحقيق  
لعملية   xمهمة إلنجا
 �

لمو �قضايا حقو� 
إلنسا� بالصو�� 
لمالئمة في كافة 

لمسائل  في  
لمد�بين  �عي  تعميق  من  بد  فال  
لتد�يبية، 


لتالية:
� هل تم �مج مسائل حقو� 
إلنسا� في 
لما�� 
لد�
سية؟

� هل تم 
ختيا� 
لمو
ضيع 
لمتنا�لة �حجمها على 
لنحو 

ألمثل؟

 �
� كيف يمكن 
لتعمق بمو
ضيع حقو� 
إلنسا� في 
لمو

لتد�يبية بصو�� فعالة؟

 �
لتوضيح Lلك، �عنا نتأمل في هذين 
لمثالين 
للذين يبد�

لمثا(  
إلنسا�:  حقو�   Rموضو عن  
لبعد  كل   �
بعيد
في  
لتأهيل  مكونا8  Aحد  
لبصما8 بصفته  Aخذ  هو  
أل�( 
تقنية 
لتحر` 
لجنائي؛ فقد يتم Lلك بصو�� تجعل 
إلنسا� 

� في يد 
لشرطة في حين Aنه يمكن �A Pيشعر بأنه ليس سو

لتوضيحا8  بعض  
لشخص  "عطاء  مع  
لبصما8  Aخذ 
مع  منها  بد  ال  
لتي  
لمصطلحا8  Lكر  على  
القتصا� �

حتر
S مشاعر 
لشخص 
لمعني ... "لخ. �
لمثا( 
لثاني هو 
 Fكتسا
  bبهد فعند تصا�R شخصين  
لرياضي؛  
لتأهيل 
بالوسائل  
آلخر  حركة  لتقييد  
لقو�  
ستعما(  على  
لقد�� 

لجسمانية فإ� Lلك يشكل في 
لوقت نفسه تعٍد على حقو� 
 �

لمد�بو� باستعر Sيقو �A يضا يمكنA آلخر. هنا
Lلك 


لرياضة كمجر� تقنية من تقنيا8 
لشرطة، �A على 
لعكس 

ألخالقية  
ألبعا�  على  Aيضا  
لمتد�بين   Rطال" Lلك  من 


لقانونية.�
حتى 
لتد�يب على 
لطر� �
ألساليب يمكن 
عتبا�e تعليمًا 
للكلمة، �يشمل  
أل�سع  بالمعنى  
إلنسا�  في مجا( حقو� 

Lلك:

لمتد�بين، S

حتر  �


لقر
� بشكل منفر�، Lتخا
تمكين 
لمتد�بين من   �
توصلت  ما  بآخر  �مسترشد�  تحفيزية  بصو��  
لعمل   �

"ليه بحوV علم 
لنفس 
لحديث،

لو
قع 
لعملي،� Fلتجا�

لتصرb باالعتما� على   �


لمتد�بين  لــمــصــالــح  ــة  ي مــر
عـ ــو��  ــص ب 
لــعــمـل   �

حتياجاتهم.�

للمتد�بين (محاضر�) على نحو  
لد�لية  
لمعايير  "� سر� 
Aمر غير  
لتنظير) هو ) ما  بقبو( موقف  
لمطالبة � مجر� 
فعا( �ال يأتي بنتيجة. �يفضل في 
لمر
حل 
أل�لى للتد�يب 

ستخد
A SسلوF لعب 
أل��
� (محاكا�) 
لقريب من 
لو
قع. 

لتد�يب على حقو� 
إلنسا� ال يغير من سلو� 
لمتد�بين  �"
تلقائيا �"نما يدفعهم "لى 
لتعلم �
لتفكير 
لذ` قد يفضي "لى 

تغيير 
لسلو�.
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لتأهيل �
لتد�يب في مجا( حقو� 
إلنسا� لمؤسسة 
لشرطة هو 
لتز
S ينص عليه 
لقانو�   �

لد�لي.


لشرطة هو �سيلة تساعد على تحسين  �

لتأهيل �
لتد�يب في مجا( حقو� 
إلنسا� ألفر  �

ءها.�A


لتأهيل �
لتد�يب في مجا( حقو� 
إلنسا� للشرطة يجب �A يميز 
لمضامين �
ألساليب   �
حسب مستويا8 
لتسلسل 
لقيا�ية.

�لرسائل �لجوهرية


لمعاكس eالتجا
  �
Aسطو
نا8 
لبولينغ  �

بينغو  �
تحليل 
لنص  �
� حفلة تكريم


متيا�
8؟ SA حقو� �

لمقصلة� �

لحو  �


لد
ئر� 
لمغلقة  �

لشفافية �
لثقة  �

� عند 
لعو�� "لى 
لعمل
قل �ال تقل  �


لكر
سي 
لموسيقية  �

 تعتقد؟ Lما  �


 يحدV لو ...Lما  �
� من �ضع 
لقنبلة؟

� مهمة صعبة

لمو
طنو� �
لخدمة 
لعامة  �


نشر� Aخبا� في عاA Sلفين �كذ  �

�لتد�يبا� �لمناسبة


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية، 
تفاقية مناهضة 
لتعذيب، 
لعهد 
لد�لي   �

لخاl بالحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية، 
تفاقية حقو� 
لطفل

.2005 / 31 Sلعا
لجنة 
لقضاء على 
لتمييز 
لعنصر`: 
لتعليق   �
http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC31Rev_En.pdf  �

http://www. ."إلنسا�
� مجلس 
التحا� 
أل���بي [2006c]: برنامج "
لشرطة �حقو� 
coe.int/t/e/human%5Frights/police


لمعايير 
لد�لية بشأ� 
لشرطة - مد�نة قو
عد 
لسلو� للشرطة 
أل���بية، 
للجنة 
لو�
�ية   �

لتابعة للمجلس 
أل���بي، 2009، بالعربية:

http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=95671&nav1=5

�لمصا�� �ألساسية 

7-9 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�
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8 تقييد عقوبة �إلعد�N, FلغاLها
X�ألهد� �لمحتويا�

 S
معرفة �قيقة للمعايير 
لد�لية 
لمتعلقة بعقوبة 
إلعد
�موقف 
لتشريعا8 
لعر
قية منها.

 S

لقد�� على تطبيق 
لمعايير 
لد�لية 
لمتعلقة بعقوبة 
إلعد
عند تحليل 
لتشريعا8 
لعر
قية �تنفيذها.

عقوبة 
إلعد
S في 
تفاقيا8 حقو� 
إلنسا� �
لتشريعا8 

لعر
قية.

.S

لجد( 
لد
ئر حو( عقوبة 
إلعد

�8-1 �سس حقو� �إلنسا

ال يحظر 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية 
يضع  Aنه  غير   ،S

إلعد عقوبة  فر�  
لمدني")  
لعهد ")

قيو�
 مشد�� على فرضها.31  
تحمي 
لما�� 6 (1) بصو�� عامة 
لحق في 
لحيا� �تحظر 
 
حظرً ُتعتبر  بالتالي  �هي  تعسفًا.  حياته  من  Aحد  حرما� 
تشير  Aنها  كما  
لمحاكم.  نطا�   Kخا�  S
لإلعد 
ضحًا �

إللغاء   
هذ بأ�  توحي   8
بعبا�  S

إلعد عقوبة  "لغاء  "لى 
مو
طنيها  حماية  في  
لد�لة  على  
جب ��  Fمستصو Aمر 

لخاضعين لواليتها 
لقضائية من  �A بها

لموجو�ين على تر

إلنسا�.  x�� لتي تزهق
 Pألخر

لجريمة �Aعما( 
لعنف 
 �A ،S
تشكل 
لما�� 6 (1) � (6) مطلبا بإلغاء عقوبة 
إلعد
Aشد  على  
قتصا�ها � تطبيقها  في   \

إلفر  Sعد  Pباألحر
غير   S

إلعــد عقوبة  كانت   �"� �حتى  خطو��.  
لجر
ئم 

لعهد ترمي  
محظو�� في 
لعهد 
لد�لي، غير x�� �A هذ

.S
بصو�� جلية "لى "لغاء عقوبة 
إلعد
بالمصا�قة على 
لبر�توكو( 
الختيا�` 
لثاني 
لملحق بالعهد 

لد�لة باالمتناR عن "عد
A S` شخص �"لغاء  Sلمدني تلتز

 Sلبر�توكو( يلز
 
عقوبة 
إلعد
S من تشريعاتها. كما �A هذ
 

لمتخذ� في هذ 8

لد�لة 
لمعنية برفع تقا�ير عن 
إلجر
ء

 lبخصو "ال  
لعهد   
هذ على  
لتحفظ  يجو�  �ال  
لصد�. 
عقوبة 
إلعد
S في حالة 
لحرF، �هذ
 عند 
قتر
b جر
ئم 

8 طبيعة عسكرية. باإلضافة "لى L لخطو�� تكو�
بالغة 
Lلك، ال يجو� 
النسحاF من 
لبر�توكو( 
الختيا�` 
لثاني 


لملحق بالعهد 
لمدني.

تفاقية  من   37 
لما��  تحظر  
التفاقيا8،   eهذ جانب  �"لى 
يرتكبها  جر
ئم  على   S

إلعد عقوبة  فر�  
لطفل  حقو� 
Aشخاl تقل Aعما�هم عن ثماني عشر� سنة �تحظر تنفيذ 

عقوبة 
إلعد
S بحق 
لحو
مل.
لألمم  
لعامة  
لجمعية  Aصــد�8   2007  Sعا نهاية  �في 

 (A/RES/62/149) تطلب فيه من Aعضائها �

لمتحد� قر

لشأ�  
تقييد �"لغاء عقوبة 
إلعد
S موضحة حجتها في هذ

ستخد
S عقوبة 
إلعد
S ينا(  �A Pتر L"� ..." :)حيث تقو
من كر
مة 
إلنسا�، �"L هي مقتنعة بأ� فر� �قف على 

إلنسا�  حقو�  تعزيز  في  يسهم   S

إلعد عقوبة   S

ستخد
 �A على  قاطع  �ليل  يوجد  ال  �Aنه  
لتد�يجي،  �تطويرها 
لعقوبة 
إلعد
S قيمة �
�عة، �A �A` خطأ قضائي �A "ساء� 
يمكن  ال   S

إلعــد عقوبة  تنفيذ  في  
لعد
لة   SحكاA تطبيق 


لرجوR عنه �ال يمكن تد
�كه".


لمؤلفو�: �. Uنا فو�8 (
لمعهد 
أللماني لحقو� 
إلنسا�)؛ سعد سلطا� حسين، ��
ئد ��
K يحيى 
لغانمي، �طا�� عبد 
لجليل عبد 
لحسين    31


لهال( (��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية).
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Fحقائق ,��قا

عد� �لد,$ �لتي صا�قت على �التفاقية


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية: 164 ��لة (8 / 2009)  �

لبر�توكو( 
الختيا�` 
لثاني 
لملحق بالعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية: 71 ��لة (8 / 2009)  �


تفاقية حقو� 
لطفل: 193 ��لة (8 / 2009)  �

حقائق عن عقوبة �إلعد�F في �لعالم لعاF 2008 حسب منظمة �لعفو �لد,لية32
58 :S

لتي نفذ8 فيها عقوبة 
إلعد �
� عد� 
لبلد

35 :S

لتي فرضت فيها قانونا عقوبة 
إلعد �
� عد� 
لبلد

لتي Aلغيت فيها عقوبة 
إلعد
S قانونًا: 92 �
� عد� 
لبلد


8 طابع عسكر`: 10L ئم خطير�

لتي 
لتي يفر� فيها 
لقانو� عقوبة 
إلعد
S على جر �
� عد� 
لبلد

لذين تم "عد
مهم حسب 
إلحصائيا8 
لموجو��: 2,390 lألشخا
� عد� 

8,864 :S

لذين تم 
لحكم عليهم باإلعد lألشخا
� عد� 

http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2008.  :نظر
  32

8-2 تفسير�� للجنة �لتعاقدية

فقد   S

إلعد عقوبة  فر�  بشد�  يقّيد  
لمدني  
لعهد   �A بما 
على  
لمشرفة  
إلنسا�  بحقو�  
لمعنية  
للجنة  Aصـد�8 

لذ` توضح فيه كيفية  1982/6 Sلعا
تطبيق 
لعهد 
لتعليق 
تحديد حاال8 فر�  �بذلك  
لمدني  للعهد   6 
لما��  تفسير 

.S
عقوبة 
إلعد
كذلك يوضح 
لتعليق 
لعاS 2007/32 للجنة حقو� 
إلنسا� 
عقوبة  فر�   �A  14 
لما��  حو(  
لمتحد�  لألمم  
لتابعة 
 lلخا
 
لد�لي  
لعهد  من   14 
لما��  مر
عا�   ���  S

إلعد
بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية (�تتعلق 
لما�� 14 بعقد محاكمة 
خرقًا  يشكل  مستقلة)  مختصة  محكمة   SماA �علنية  عا�لة 

لما��  SحكاA �A للجنة على

ته. �تشد� L لعهد
للما�� 6 من 

6 من 
لعهد 
لمدني تقتصر على Aشد 
لجر
ئم خطو��.
 �A لختامية "لى
�تنوe لجنة حقو� 
إلنسا� في مالحظاتها 


لكثير من 
لد�( ال تنفذ 
لما�� 6 بصو�� صحيحة. 

لنمطية في: 8
تتمثل �Aجه 
النتقا�


لقو
نين) للحد  x8 كافية (مثل "صال

تخاL "جر
ء Sعد �
.S
من عقوبة 
إلعد

.S
� عد� مبالغ فيه من 
لجر
ئم 
لمعاقب عليها باإلعد
 S
باإلعد عليها  
لمعاقب  
لجر
ئم  من  فيه  مبالغ  عد�    �

بشكل �جوبي.
عقوبة  تستوجب  
لتي  للجر
ئم  
لدقيق  
لتحديد   Fغيا �

.S

إلعد
عا�لة  
لمحاكمة  تكو�   �A  ���  S

إلعد عقوبة  � فر� 
�علنية A �AماS محكمة مختصة مستقلة (
نظر 
لتفاصيل 
في 
لما�� 14 من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية 


لسياسية).�
عقوبا8  عد�  كتما�   Pباألحر  �A 
لمعلوما8  نقص   �
�هوية   S

إلعد حاال8  عد�   �A فرضت،  
لتي   S

إلعد


لمحكوS عليهم.
"نز
( عقوبة 
إلعد
S بأطفا( ��� سنة 
لثامنة عشر�.  �
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8-3 عقوبة �إلعد�F: �لجد$ �لد�ئر

 lلخصو
يد�� جد( حا� حو( عقوبة 
إلعد
S �على �جه 

لتي تفر� عقوبة 
إلعد
S. �يتمحو� 
لجد(  �
في تلك 
لبلد

آل�
ء 
لسائد� في � a�لمبا

لد
ئر في Aغلب 
ألحيا� حو( 


لمجتمع.
بأ�   S

إلعد عقوبة  مؤيد�  يحاجج   �

لبلد من  
لكثير  في 

لعقوبة مقد�� شرعًا (
لعد
لة ال تتحقق "ال من خال(   eهذ
لعقوبة   R�

لـر 
لمفعو(  "لى  �يشير��  
لثأ�)، /Sالنتقا

عقوبة  حالة  في  
لتكاليف  بين  مقا�نة  �يعقد��   ،S

إلعد

إلعد
S مقابل تكاليف عقوبة 
لسجن 
لتي تمتا� بأنها باهظة 

في بلد
� كثير�.
�Aما 
لمعا�ضو� لعقوبة 
إلعد
S فيحاججو� بأ� 
لمنظوما8 
من  تخلو  ال  �هي  بشر  �ضعها  قد  
لحكومية  
لقانونية 

لمنظوما8   eهذ بموجب  بشر   S
"عد  �A بحيث  
ألخطاء، 
يستحيل �A يكو� "صحيحًا" - �على 
ألمد 
لبعيد سيترتب 

 �
Aضر 
لخاطئة  
لقضائية   Sألحكا
� 
لعد
لة  Aخطاء  على 

لقانوني �مصد
قية 
لمنظومة 
لقانونية، خاصة  Sللنظا xفدA
�Aنه يستحيل تد
�� عقوبة 
إلعد
S في حا( تنفيذها. فو� 
عقوبة   S

إلعد عقوبة  
لمعا�ضين  من  
لكثير  يعتبر  Lلك 
على   lخــا بوجه  يسر`  ما   
�هــذ �قاسية،  ال"نسانية 
 �
باستمر فيها   Rتختر 
لتي  
ألمريكية  
لمتحد�  
لواليا8 
 lميًا بالرصا� S

بتد
ًء من 
إلعد - S
Aساليب جديد� لإلعد
�فو� 
لكرسي 
لكهربائي �
نتهاء بحقنة 
لسم 
لمميتة. كما 
 S

لعقوبة بأ� 
لمفعو( 
لر
�R لإلعد eلمعا�ضو� لهذ
 Pير
Aمر غير مبرهن. فمن ناحية، تقترb غالبية 
لجر
ئم 
لتي 
ثو��  تأثير  تحت  
لقتل  حالة  في   S

إلعد عقوبة  تستوجب 
غضب، �بالتالي فإ� "
لمفعو( 
لر
�R" ال تأثير له. �من 
ناحية AخرP، ُيفتر� �A يتر
جع عد� 
لجر
ئم 
لمرتكبة في 
 �A لبعيد، غير
 مجتمع تنفذ فيه عقوبة 
إلعد
S على 
ألمد 


لو
قع قد برهن على عكس Lلك.

F�إلعد�لمؤيدين لعقوبة �حجج  F�إلعد�لمعا�ضين لعقوبة �حجج 
 lلقصا
تنص 
لشريعة 
إلسالمية على 
لحد �على 

في بعض 
لجر
ئم كالزنا �
لقتل.
تعتبر عقوبة 
إلعد
S من Aشد 
لعقوباA� 8قصاها كونها تؤ�` 

"لى 
لحرما� من 
لحيا� (سلب 
لحق في 
لحيا�).
تتناسب عقوبة 
إلعد
S مع حجم 
لضر� 
لمعاقب 

عليه كو� 
لجر
ئم 
لمعاقب عليها باإلعد
S تكو� بالغة 
.�

ألضر


 تبين �جو� خطأ في "صد
� عقوبة 
إلعد
S، كأ� تكو� L"

لمتهم فال يمكن تصحيح 
لخطأ فيما  SعدA� ،لة غير كافية�أل


بعد، "L ال يمكن "عا�� 
لحيا� للشخص 
لذ` نفذ 
لحكم بحقه.
تعتبر عقوبة 
إلعد
S غير مكلفة ما�يا قياسا بعقوبة 


لسجن 
لمؤبد.
تعتبر عقوبة 
إلعد
S عقوبة ال"نسانية نظر
 لكيفية تنفيذ 
لحكم.

,توضح �لقائمة ��نا[ �لحجج �لسائد4 في �لبلد�� �إلسالمية: 
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8-4 �لتشريعا� �لعر�قية �لخاصة بعقوبة
F�إلعد�       

F�إلعد�لتي نصت على عقوبة �قية �لعر�نين �لقو�
 S
لقد تعد�8 
لقو
نين 
لعر
قية 
لتي نصت على عقوبة 
إلعد
111 لسنة  
لعر
قي �قم  
لعقوبا8  قانو�  �يأتي في مقدمتها 

عتبا�  على   (85) 
لما��  نصت  حيث  �تعديالته،   1969

عّرفت  حين  في  
ألصلية  
لعقوبا8   Pحد"  S

إلعد عقوبة 

لما�� (86) عقوبة 
إلعد
S بأنها شنق 
لمحكوS عليه حتى 
عاقب  
لعر
قي   Rلمشر
  �A "لى  
إلشا��  مع   
هذ 
لمو8. 

آلثا� 
لمختلفة 
لتي  8
L ئم
باإلعد
S على 
لعديد من 
لجر

لعر�) حيث قسم  �A )لما
 �A ألمن
 �A لنفس
تقع على (

لقانو�  في  عليها  
لمعاقب  
لجر
ئم  Uنفًا  
لمذكو�  
لقانو� 

بعقوبة 
إلعد
S "لى فئتين: 

لجر
ئم 
لتي ُيعاقب عليها باإلعد
S بشكل �جوبي حيث  .1
 �A لمتهم
يجب على 
لقضاء في حا( ثبو8 
لجرS على 

يحكم بها �هي:
 ،156)  �

لمو 
لخا�جي  
لد�لة  بأمن  
لماسة  
لجر
ئم   �
1/157، 159، 160، 2/161، 162، 1/164-2، 3/177) من 

قانو� 
لعقوبا8 
لعر
قي 
لنافذ �قم 111 لسنة 1969.
 ،190)  �

لمو 
لد
خلي:  
لد�لة  بأمن  
لماسة  
لجر
ئم   �

.(2001 ،2000 ،2/197 ،195 ،194 ،3/192

 ،3/1/223)  �

لمو 
لرسمية:  بالهيئا8  
لخاصة  
لجر
ئم   �
.(1/225

بدنه:  �سالمة  
لعا�`  
إلنسا�  بحيا�  
لماسة  
لجر
ئم   �
.(\ ،x ،� ،� ،هـ ،� ،K ،F ،A-1/406) �

لمو

 ،442  ،441  ،440)  8
�

لقر�  �

لمو 
لسرقة:  � جر
ئم 
عشر  
لحا�`  لغاية  خامسا  
بعا، � ثالثا،  ثانيا،  �Aال، 

لقر
� �قم  8
�445) �جر
ئم 
لسرقة 
لخاصة بالسيا�
 114  �
بالقر 
لمعد(   1994 4 حزير
�/يونيو  (59) في 

في 1994/8/25.

لقر
� 488 في 1978/4/11. Sلزنا بالمحا�
� جريمة 


لدعا��] ] 
لسمسر�   �
ألغر مجموعة   ��
�" � جريمة 

لقر
� (118) في 1994/8/27.

� جر
ئم 
إل�هاF، �هو ما نصت عليه 
لما�� (4) من قانو�
مكافحة 
إل�هاF �قم (13) لسنة 2005.

 S
باإلعد 
لعر
قي   Rلمشر
 عليها  عاقب  
لتي  
لجر
ئم   .2
بوصفه عقوبة جو
�ية.

بعض  في   S

إلعد عقوبة  على  
لعر
قي   Rلمشر
 نص  لقد 
 �A ُيسمح للقاضي `A ،ختيا�ية
 �A ية�

لجر
ئم بوصفها جو

لمؤقت. �من نافلة 
لقو(  �A لمؤبد
يحكم بغيرها كالسجن 

لما�� (132) من قانو� 
لعقوبا8 
لنافذ منحت 
لمحكمة  �A
بعقوبة   S

إلعد عقوبة   )

ستبد في  
سعة � تقديرية  سلطة 

لنص على  �A إلشا�� "لى
AخرP سالبة للحرية، هذ
 مع 

لعقوبة بوصفها �جوبية 
لتطبيق ال يسلب 
لقاضي "مكانية 
 �

ألعذ �A لمخففة
 bلظر�

لنطق بغيرها 
ستنا�
 "لى بعض 

لمخففة، �لكن يجب على 
لقاضي تعليل 
ألحكاS عند 
لحكم 
بغيرها (
لما��  128 من قانو� 
لعقوبا8). كما حد� 
لقانو� 

لقاضي ال ينطق  �A يعني 

لمعفية من 
لعقوبة، �هذ �

ألعذ
 Sعند عد �A لتخفيف
 8
بعقوبة 
إلعد
S "ال عند 
نتفاء مبر�
�جو� Aعذ
� تستوجب 
لرAفة بالمجرS، �لكن 
لقاضي غير 

لحكم  �
ملزS عند 
لنطق بحكم 
إلعد
S "لى 
إلشا�� في قر
�من   .)

إلبد  Sتستلز 
لتي   bلظر�
�  �

ألعذ  S

نعد "لى 
Aهم 
لجر
ئم 
لمعاقب عليها بعقوبة 
إلعد
S بوصفها عقوبة 

جو
�ية هي: 
قانو�  في  
لخا�جي  
لد�لة  بأمن  
لماسة  
لجر
ئم   �

.(175� 158� 1/157) �

لعقوبا8: 
لمو
 (191)  �

لمو 
لد
خلي:  
لد�لة  بأمن  
لماسة  
لجر
ئم   �

.(1 / (197)� (196)� (193)�

لما�� (342) /  :Sلعا

لمؤ�ية للخطر  �A لماسة

لجر
ئم   �

.4

� جر
ئم 
العتد
ء على سالمة 
لنقل لوسائل 
لمو
صال8 
.(4 / 355 � 345) �

لعامة: 
لمو


لما��  
لعامة:  
لمر
فق � بالطر�  
لخاصة  
لجر
ئم   �
.(349)

� جر
ئم 
لقبض على 
ألشخاl �خطفهم �حجزهم تعسفا: 
.(424) � (423)� (422)� (421) �

لمو

�هذe هي Aهم 
لجر
ئم 
لمعاقب عليها باإلعد
S �تكو� بصفة 
جو
�ية �يتر� 
لخيا� للقاضي بالنطق بها �A بغيرها حسب 


لخاصة بالدعوP �مالبساتها. bلظر�
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هذ
 �قد سا� قانو� 
لعقوبا8 
لعسكر` �قم 19 لسنة 2007 

لعر
قي في قانو�  Rلمشر

لذ` سا� عليه  )

لمنو 8
L على

لعقوبا8  1969، حيث قسم  111 لسنة  
لعاS �قم  
لعقوبا8 
"لى عقوبا8 �جوبية �جو
�ية. هذ
 مع   S
باإلعد 
لخاصة 
Aنه  قد نصت على  �Aًال   /  42 
لما��  �A نص  "لى  
إلشا�� 
"بد
لها بعقوبة  
لمقر�� يمكن  
 كانت عقوبة 
إلعد
S هي L"

لسجن 
لمؤبد على �A توضح 
لمحكمة في AسباF حكمها 
نشير   �A �نو�  
لتخفيف.  
قتضى  
لذ`   bلظر
  �A 
لعذ� 
قانو�  "طا�  في   Rلمشر
 توسع  "لى  نظرنا  �جهة  من  هنا 

لعقوبا8 
لعسكر` بفر� عقوبة 
إلعد
S توسعا ملحوظا. 
عقوبة  على  قد نصت   PخرA قو
نين  �جو�  "لى  باإلضافة 
 8

إلعد
S كقانو� 
لمحكمة 
لجنائية 
لعليا �قانو� 
لمخد�

لثو��  قيا��  مجلس   8
�
�قــر  PخرA �قو
نين  
لعر
قي 

لعقوبة  تشد�   �A تعالج جر
ئم خاصة  
لتي كانت � 
لمنحل 

في �قت �A ظرb معين.

F�إلعد�جه عقوبة �يو aلذ�لممنوحة للمتهم �لضمانا� �

لقانوني 
لعر
قي 
لعديد من 
لضمانا8 
لتي  Sلنظا
لقد منح 

A 8ثر فاعل في مر
قبة 
لتطبيق 
لصحيح L تكو� �A يمكن

إلعد
S، �ينبغي على 
ألجهز� 
لحكومية �
لسلطا8  8
�
لقر
 8
�

لمختصة تطبيقها بشكل فاعل للحيلولة ��� صد�� قر
 �
"عد
S تعسفية �A موجز� ال تتناسب مع جسامة 
لعقوبة مد


لبحث. �يمكن �A نقسمها "لى 
لضمانا8 
آلتية:
�لضمانا� �لدستو�ية: �منها نص 
لما�� (15) 
لتي منحت 

لحق   S

حتر  Fجو� على  �نصت  بالحيا�   �
لألفر 
لحق 
(19) على  
لما��  للقانو�. كما نصت  تقييدe "ال �فقا   Sعد�
بالقانو�  
لعقوبة  على  
لنص   Fجو�� 
لقضاء  
ستقاللية 
�طبيعة 
لعقوبة �تطبيق 
لقانو� 
ألصلح للمتهم، �كفلت حق 

لمقد�  Rلدفا

لتقاضي لجميع 
ألفر
� �كذلك منحت حق 
8 �
فترضت بر
ء� 
لمتهم حتى 
في جميع مر
حل 
إلجر
ء
تثبت "�
نته في محاكمة عا�لة، �عدS جو
� محاكمة 
لشخص 

نطبا�  Sفعة �عد
مرتين عن قضية �
حد�، �عالنية 
لمر
 SماA لمحاكم
 8
�

لقانو� بأثر �جعي �حق 
لنقض في قر

محاكم Aعلى.
قانو�  حد�ها  
لتي  
لضمانا8  �هي  �لقانونية:  �لضمانا� 
لنا  يمكن  
لتي �  1969 لسنة   (111) �قم   Sلعا
 
لعقوبا8 

تلخيصها بما يلي: 

منه على   (1) 
لما��  في  
لعر
قي  
لعقوبا8  قانو�  لقد نص 
على  بناء  "ال  فعل  عن   Rمتنا
  �A فعل  على   Fعقا ال   �A

لفعل. كما  Vعند حد� Rالمتنا
 �A لفعل
قانو� يعاقب على 
على  بناء  
ألصلح  
لقانو�  تطبيق  "لى   (2) 
لما��  تطرقت 
منه   (22) 
لما��  
لعاS. �نصت  
ال�عاء   �A  Sلمحكو
 طلب 
على �A تحل عقوبة 
لسجن 
لمؤبد محل 
إلعد
S في 
لجر
ئم 
 (25) 
لما��  (21). كما نصت  
لما��  
لتي عرفتها  
لسياسية 
كما  فقط  
لجنايا8  قضايا  في   S

إلعـد حكم  تطبيق  على 
نصت 
لما�� (3) على 
لحكم بالسجن 
لمؤبد بد( 
إلعد
S عند 


كتما( Uثا� 
لفعل 
لجرمي. Sلجنايا8 �عد

لشر�R في 
 ،39) �

أل�(، 
لمو Fلبا

لفصل 
لر
بع  SحكاA كما تطرقت
 Sلقيا
) �

 �قع ألغرL" لفعل
41، 42)، على عدS تجريم 


لشرعي). كما نصت  Rلدفا
 �A لحق

ستعما(  �A جب
بالو
 lألشخا

لما�� (60) من 
لقانو� على عدS جو
� مساءلة 

لبالغين  lألشخا

لفاقدين لألهلية 
لقانونية كما يتم مساءلة 


لر
شدين.
كما نصت 
لما�� (86) من 
لقانو� �A عقوبة 
إلعد
S هي 

لعقوبا8 
ألصلية 
لتي تنفذ بطريقة 
لشنق في حين  Pحد"

.lلرمي بالرصا
حد�ها 
لقانو� 
لعسكر` بطريقة 
هذ
 باإلضافة "لى ضماناA 8خرP تطرقنا "ليها سابقا كنص 

.Sلعا

لما�تين (128) �(132) من قانو� 
لعقوبا8 
عليها  نصت  
لتي  
لضمانا8  �هي  �إلجر�ئية:  �لضمانا� 
قو
نين 
ألصو( 
لجز
ئية  
ال�عاء 
لعاS �يمكن لنا تلخيص 

تلك 
لضمانا8 على 
لنحو 
لتالي:

8 تتعلق بالقبض �

مر قضائية �A قر�A ضر��� صد�� �
ثم  
لمختص  
لتحقيق  قاضي  "لى  �"حالته  
لمتهم  على 

لمكونة من هيئة قضائية  Rلموضو
"حالته "لى محاكم 
 Rلدفا
 Sمحا� Sء �مدعي عا
تتألف من ثالV قضا� جز

لعر�  مع  
لنفس  عن   Rبالدفا 
لحق  
لمتهم  منح  مع 

لشهو� � باأل�لة  
لمتعلقة  
لشر�\  توفر  ضر���  "لى 

.Pألخر
��سائل 
إلثبا8 
حا(  في   S
باإلعد 
لقاضي  
لمحكمة   �
قر صد��  بعد   �

لجرمية  bأل�صا

لمتهم فعل ينطبق عليه Aحد  b

قتر

لصا���  8
�

لقر تمييز  يتم   ،S
باإلعد 
لمعاقب عليها 
 Sلعا
باإلعد
S بشكل �جوبي �A بناًء على طلب 
ال�عاء 
 Pلدعو

لدعوP �حتى ��� Lلك فيتم "حالة  b
A �Aطر
"لى محكمة 
لتمييز - 
لهيئة 
لعامة، �هي مكونة من عد� 
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� ال يحظر "
لعهد 
لمدني" فر� عقوبة 
إلعد
S، غير Aنه يطالب باقتصا�ها على "Aشد 
لجر
ئم 

لصا�S بضمانا8 
لمحاكمة 
لعا�لة في حالة 
لمحاكما8 
لتي تفضي  S
خطو��"، �ينص على 
اللتز

.S
"لى فر� عقوبة 
إلعد
� ال بد من �A تتناغم قو
نين 
لد�لة 
لتي صا�قت على 
لعهد 
لمدني (��لة طرb) �مما�ساتها 
لقضائية 


لعهد 
لمدني، �"ال فإ� 
إلخال( بها يعتبر خرقًا ألحكامه. �
فيما يخص عقوبة 
إلعد
S مع مو

لعهد  SحكاA مع �
في 
لوقت 
لحالي ال يوجد تو
فق ما بين 
لقو
نين �
لمما�سا8 
لقضائية في 
لعر  �


لمدني، �ثمة حاجة ملحة لمر
جعة 
لقو
نين.

�لرسائل 
�لجوهرية


لمعاكس eالتجا
  �

لمقصلة� �

لحو  �


لمحاكمة  �
يمكن تعديل 
لتد�يباA" :8لغا�"؛ "من �ضع 
لقنبلة؟"؛ "تحليل 
لنص" (
نظر       ).  �

�لتد�يبا� 
�لمناسبة


لما�تا� 4 � 6 من 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية.  �

لعمل   bلسياسية بهد

لمدنية � بالحقو�   lلخا

لد�لي  بالعهد  
لملحق  
لثاني  
لبر�توكو( 
الختيا�`   �


لتعليقا8 
لعامة 6 � 32 للجنة حقو� 
إلنسا�. .S
على "لغاء عقوبة 
إلعد

لما�� 37 من 
تفاقية حقو� 
لطفل.  �

�لمصا�� 
�ألساسية 

من 
لقضا� يصل "لى (27) قاضيا مختصا �من 
لد�جة 

أل�لة  �تمحص  قبلهم  من   Pلدعو
 تنظر  
أل�لى حيث 
 Sلعا

لقو
نين �
لحكم 
لمميز بعد �A تقدS هيئة 
ال�عاء �
 11 تضم  
لتي  
لهيئة  �هي  مطالعتها،  
لتمييز  لمحكمة 
عضو
 تمهيد
 إلحالة 
لحكم "لى 
لد�
ئر 
لمختصة للتنفيذ 


إلفر
�A K تصديق 
لحكم. �A لعقوبة
 )
�A "بد

 �

لو��
ء لغر� "صد "لى �ئاسة   Sألحكا
"حالة  يتم   �

لجمهو�ية  �ئيس  على  عرضها  بعد  
لتنفيذ  
مـر �A

لقاضي  
ألمـــر  لتنفيذ  مصا�قته  على  للحصو( 

33.S
باإلعد

8-5 نظر4 سريعة على هذ� �لبا�


لمصد�: ��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية 2008.  33
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�تحليل �لتشريعا� �لوطنية ,�لو�قع �لقضائي من منظو� حقو� �إلنسا

 �A جوبيا� S

لجر
ئم 
لمعاقب عليها باإلعد
جو
�يا

تحديد Aشد 
لجر
ئم خطو��

ضمانا8 قانونية فعالة �"جر
ئية للمحاكمة 
لعا�لة

�جو� "حصائيا8 �قيقة �علنية عن تنفيذ عقوبة 
S

إلعد

 ��� Vفي حق حد S
فر� �A تنفيذ عقوبة 
إلعد
سن 
لثامنة عشر� �تنفيذ عقوبة 
إلعد
S بحق 


لحو
مل
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F�إلعد�لتي تنظم عقوبة � �مصا�� حقو� �إلنسا

�لعهد �لد,لي �لخاb بالحقو� �لمدنية ,�لسياسية


لما�� 4 

الستثنائية 
لتي تتهد� حيا� 
ألمة،  a�
في حاال8 
لطو  -1
 

لمعلن قيامها �سميا، يجو� للد�( 
ألطر
b في هذ�

لعهد �A تتخذ، في Aضيق 
لحد�� 
لتي يتطلبها 
لوضع، 
بمقتضى  عليها  
لمترتبة  بااللتز
ما8  تتقيد  ال  تد
بير 

لتد
بير لاللتز
ما8  eمنافا� هذ Sلعهد، شريطة عد
 
هذ

لد�لي  
لقانو�  بمقتضى  عليها  
لمترتبة   Pألخــر

هو  
لوحيد   eمبر� يكو�  تمييز  على  
نطو
ئها   Sعد�

ألصل  �A لدين
 �A للغة
 �A لجنس
 �A للو�
 �A لعر�



الجتماعي. 
 8 � 7� 6 �

لمو Sمخالفة ألحكا `A لنص
 
ال يجيز هذ  -2


لفقرتين1 � 2) �11 � 15 � 16 � 18.)


لما�� 6

لقانو�  
لحق في 
لحيا� حق مال�S لكل "نسا�. �على   -1
Aحد من حياته  يجو� حرما�  
لحق �ال   
هذ يحمى   �A

تعسفا. 

لتي لم تلِغ عقوبة 
إلعد
�A ،S يحكم  �
ال يجو� في 
لبلد  -2

لجر
ئم خطو�� �فقا  Aشد  
لعقوبة "ال جز
ء على   eبهذ

لمخالف  �غير  
لجريمة   Fتكا�
 �قت  
لنافذ  للتشريع 

لعهد �التفاقية منع جريمة 
إلبا�� 
لجماعية  
ألحكاS هذ
"ال  
لعقوبة   eهذ تطبيق  يجو�  �ال  عليها.  
لمعاقبة �

بمقتضى حكم نهائي صا�� عن محكمة مختصة.
حين يكو� 
لحرما� من 
لحيا� جريمة من جر
ئم 
إلبا��   -3
 eهذ في  ليس  Aنه  بد
هة   Sلمفهو
 من  يكو�  
لجماعية، 

لعهد   
هذ في   bطر ��لة  ألية  يجيز  نص   `A 
لما�� 
يكو�   S

لتز  `A من  صو��  Aية  على  نفسها  تعفي   �A

تفاقية منع جريمة 
إلبا��  SحكاA مترتبا عليها بمقتضى


لجماعية �
لمعاقبة عليها.


لعفو  
لتما�  حق   S
باإلعد عليه  حكم  شخص  أل`   -4

لعفو  �A Sلعا

لعقوبة. �يجو� منح 
لعفو  )

لخا�A l "بد


لخا�A l "بد
( عقوبة 
إلعد
S في جميع 
لحاال8. 

�تكبها  جر
ئم  على   S

إلعــد بعقوبة  
لحكم  يجو�  ال   -5

لثامنة عشر� من 
لعمر، �ال يجو� تنفيذ  ��� lشخاA


لعقوبة بحق 
لحو
مل. eهذ
 �A به لتأخير Rلتذ�

لما�� A` حكم يجو�  eليس في هذ  -6
 
منع "لغاء عقوبة 
إلعد
S من قبل Aية ��لة طرb في هذ


لعهد.

�لد,لي  بالعهد  �لملحق  �لثاني   aالختيا�� �لبر,توكو$ 
على  �لعمل   Xبهد ,�لسياسية  �لمدنية  بالحقو�   bلخا�

F�إلعد�لغاء عقوبة N

لما�� 1

 bلقضائية لد�لة طر
ال يعدA S` شخص خاضع للوالية   -1

لبر�توكو(. 
في هذ

إللغاء  
لال�مة  
لتد
بير  جميع   bطر ��لة  كل  تتخذ   -2

خل نطا� �اليتها 
لقضائية.� S
عقوبة 
إلعد


لما�� 2
بالنسبة  "ال  
لبر�توكو(   
هذ على  تحفظ  بأ`  يسمح  ال   -1
 Sالنضما
 �A لتصديق عليه
لتحفظ يكو� قد Aعلن عند 
 Fلحر
"ليه، �ينص على تطبيق عقوبة 
إلعد
S في �قت 

8 طبيعة L لخطو�� تكو�
طبقا إل�
نة في جريمة بالغة 

.Fلحر
عسكرية �ترتكب في �قت 

لتحفظ،   
هذ مثل  تعلن  
لتي   ،bلطر
 
لد�لة  ترسل   -2
علي  
لتصديق  عند  
لمتحد�،  لألمم   Sلعا
 
ألمين  "لي 

لصلة من  8
L Sألحكا

النضماS "ليه،  �A )لبر�توكو


.Fلحر
تشريعاتها 
لوطنية 
لتي تطبق في �من 

يتبع
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�لعهد   /  (1982)  40/37/�  :(1982)  6 �قم   Fلعا� �لتعليق 
�لد,لي �لخاb بالحقو� �لمدنية ,�لسياسية

جنائية..  Aفعا(  تعسفا":  حياته  من  Aحد  3: "حرما�  
لفقر� 

لتحديد  
لتعسف...   Fبا من  تقتل  
لخاصة  
ألمن   8
قو

لدقيق من خال( 
لقو
نين للحاال8 
لتي يجو� فيها للسلطا8 

.S
"نز
( عقوبة 
إلعد

لفقر� 6: �
جب 
لد�( في 
لحد من عقوبة 
إلعد
S �"لغائها 
فيما يخص كافة 
ألفعا( 
لجنائية 
لتي ال تشكل Aشد 
لجر
ئم 

.S

لعهد ترمي "لى "لغاء عقوبة 
إلعد x�� .خطو��

لعا�لة:  
لمحاكمة   8
"جــر
ء ضما�  من  بد  ال   :7 
لفقر� 

النطال� � مستقلة،  محاكم   SماA 
لنزيهة  
لعا�لة  
لمحاكمة 
من بر
ء� 
لمتهم، �
لحد 
أل�نى من ضما� حق 
الستعانة 

لقانوني ��قت كاb للتحضير)، حق  Rلدفا
) Rللدفا Sبمحا
 )

لمر
جعة من قبل محاكم عليا �حق 
لتما� 
لعفو �A "بد

 .PخرA بعقوبة S
عقوبة 
إلعد

�لتعليق �لعاF �قم 29 (2001) / �لعهد �لد,لي حو$ �لحقو� 
�لمدنية ,�لسياسية: مخالفة �حكاF من �لعهد �لد,لي خال$ 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،z��لطو�حالة 
حالة  ضد  بكامله  منيع  
لد�لي  
لعهد   6 
لما��   :15 
لفقر� 
حالة  فــي  حتى  مخالفته  تجو�  ال  ــه  Aن  `A  a�
ــطــو 
ل

.a�

لطو

 bلخا� �لد,لي  �لعهد   /  (2007)  32 �قم   Fلعا� �لتعليق 
CCPR/C/GC/32 ،لسياسية�لمدنية ,�بالحقو� 

�في  
لقضائية  
لهيئا8 � 
لمحاكم   SماA  �

لمسا� في  
لحق 
محاكمة عا�لة.


لصا�S بضمانا8  S

لفقر� 59: �ثمة Aهمية خاصة لاللتز
"لى  تفضي  
لتي  
لمحاكما8  حالة  في  
لعا�لة  
لمحاكمة 

.S
فر� عقوبة 
إلعد
 SحكاA R
"� فر� عقوبة 
إلعد
S في نهاية محاكمة لم تر

لما�� 14 من 
لعهد يشكل 
نتهاكًا للحق في 
لحيا� (
لما�� 6 

من 
لعهد) (120).

�تفاقية حقو� �لطفل
:b

لما�� 37: تكفل 
لد�( 
ألطر

 Fمن ضر� eلغير �A طفل للتعذيب `A ّال يتعر�A  (A)

لمهينة. �ال   �A 
لال"نسانية   �A 
لقاسية  
لعقوبة   �A 
لمعاملة 

لحيا� بسبب جر
ئم  Pلسجن مد
 �A S
تفر� عقوبة 
إلعد
يرتكبها Aشخاl تقل Aعما�هم عن ثماني عشر� سنة ��� 

�جو� "مكانية لإلفر
K عنهم.
 





�لجزء �لثالث

تطبيقا� عملية

 



facilitation cardsبطاقا8 ملونة

flipchartلوحة ��قية

laptopحاسب محمو(

pinboardلوx متحر� (لتثبيت 
لبطاقا8 عليه بدبابيس)

projectorجها� عر� مرئي

stickersنقا\ الصقة

قائمة مو�� �لتد�يب
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1 �لتد�يبا� ,�لتما�ين 
كما �Aضحنا Uنفًا (l. 29)، ليست 
لتد�يبا8 كيانا8 ثابتة، 

لمجموعا8  تناسب  حتى  �تطويرها  تغييرها  يمكن  بل 
Aجله  من  يعمل  ــذ`  
ل  bلهد
 مع   Sتــتـالء� 
لمستهدفة 

 .Fلمد�

تد�يب  �هو  "بينغو"  تد�يب  
لمثا(،  سبيل  على  لنأخذ، 
حقو�  حو(  
لمناقشة  في  
لبدء �  bلتعا�
" منه   bلهد

 eتطوير� 
لتد�يب   
هذ تغيير  يمكن  
لو
قع،  في  
إلنسا�". 

لبدء � bلتعا�
حتى يتالءS مع هدU bخر، �ليكن مثًال "
بمنع  
لخاصة  
إلقليمية   �A 
لد�لية  
التفاقيا8  مناقشة  في 
حقو�  حو(  
لمناقشة   Pمحتو تبديل  يتم  هنا  
لتعذيب". 

إلنسا� بمناقشة 
التفاقيا8 �
لعهو� 
لخاصة بمنع 
لتعذيب. 
تظل   �A مر
عا�  يجب  "بينغو"  مثل  تد�يب  تغيير  �عند 

لمغلقة  
ألسئلة  "جابا8 متعد�� أل�   8
L� ألسئلة قصير�

(مثل: هل تو
فق SA ال تو
فق على...؟، في A` عاS...؟ من 


لمناقشة.� �
هو 
لشخص 
لذ`...؟) ال تساعد على 
لحو
من 
لممكن Aيضا تغيير 
سم 
لتد�يب �A تغيير طريقة تنفيذ 
 
L" 
لمشا�كين  جلو�  Aثناء  
لتد�يب  تنفيذ  فيتم  
لتد�يب، 

لمر
كز 
لقيا�ية 
لعليا  FصحاA من �A لسن
كانو
 من كبا� 
 �A �A "غير "بينغو PخرA لمشا�كو� كلمة
 Sيستخد �A �A

.Sلكال
يستخدمو
 "شا�� باليد بدًال من 

فتد�يب   ،Pألخر
 
لتد�يبا8  في  نفسه  
لشيء  تنفيذ  يمكن 
مثل "فكر� في صو��" �A "صو�� �تعليق" يصلح للتطبيق 
 Rيضا لمناقشة موضوA كما يصلح �Aلمر
في مناقشة حقو� 

ختيا�  Fلمد�

عى � 
L" )ألطفا

لتعذيب �A حقو�  منع 

.xلمطر�
 Rلمناسبة للموضو

لصو�  �A لكا�يكاتير


متيا�
8؟" �A تد�يب  SA كذلك يصلح تد�يب مثل "حقو�
"سير� حيا� فتا�" للتطبيق في مو
ضيع مثل حقو� 
ألطفا( 


الحتياجا8 
لخاصة �A حقو� 
لمهاجرين. `�L حقو� �A

لمقصلة" للتطبيق كتد�يب � �
�يصلح تد�يب مثل "
لحو

لمسا�
� بين  �A لتعذيب
للمجا�لة في مسائل مختلفة كمنع 


لجنسين.

لمبتدa بتنفيذ 
لتد�يبا8 كما هي �
��� في  Fلمد�
ُينصح 
 Sيقو  �A يستطيع  
لمالئمة  
لخبر�  يكتسب  �عندما  
لدليل، 

بتطوير 
لتد�يبا�A 8 تغييرها.
�فيما يلي قائمة بالتد�يبا8 مرتبة حسب 
لتسلسل 
ألبجد`، 
 �A تنشيطي   �A تفاعلي   `A) 
لتد�يب   Rنو فيها  �نوّضح 
 S
تحا��` �A محاكا�)، كما نوّضح 
لمجا( 
لمناسب الستخد

كل تد�يب.
�هي  
لتما�ين،  من  بعد�  مرتبطة  للتصوير   KLنما تتوفر 

تساعد 
لمد�F على تحضير 
لوحد� 
لتد�يبية.
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1-1 �التجا[ �لمعاكس

�التجا[ �لمعاكس�سم �لتد�يب
S
مفيد في ���
8 حقو� 
إلنسا� بشكل عاS، خصوصًا في 
لمو
ضيع 
لمثير� للجد( بسبب مجا( 
الستخد


ختالفا8 جوهرية في 
آل�
ء مثل حقو� 
لمر�A �A منع 
لتعذيب �A عقوبة 
إلعد
�A S �ضع 

ألقليا8.


لتد�يب Rتحا��`  تفاعلي  تنافسينو
bلهد

آلخر بحجج موضوعية. Rلقائم على "قنا

لتو
صل 
لناجح  8

كتساF مها�

15 – 20 مشا�كًا

90 �قيقة

يحّضر 
لمد�F بطاقا8 يكتب على جزء منها 
لحجج 
لمؤيد� لموضوR ما �على عد� Uخر كيفية 
لتنفيذ
مساٍ� من 
لبطاقا8 
لحجج 
لمعا�ضة للموضوR نفسه. يكتب على بطاقة �
حد� فقط (
لحجة 


لبطاقا8 في  eلتأثير به) �توضع جميع هذ
 �

لمر bلهد
) �A (لمشا�كين بها
 Rقنا" �

لمر

لمشا�كين "لى مجموعتين �يعّين Aحد 
لمشا�كين مستمعًا  Fلمد�
مغلفا8 مغلقة. �يقسم 


لمد�F بتو�يع 
لبطاقا8 على 
لمشا�كين عن طريق 
الختيا� 
لعشو
ئي. بعد  Sللحجج. ثم يقو
تو�يع 
لمغلفا8 �فتحها، يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين 
لجلو� على جانبين متقابلين يمثل 

أل�( منهما مجموعة 
لمؤيدين �
لثاني مجموعة 
لمعا�ضين، �يجلس 
لشخص (
لمستمع) 


لمشا�� �قم �
حد من مجموعة  Aلمجموعتين. ثم يبد

لمر
� "قناعه في 
لصد
�� ما بين 

لمؤيدين بإلقاء حجته �يتم 
لر� من قبل 
لمشا�� �قم �
حد من مجموعة 
لمعا�ضين لدحض 


لحو
� بين 
لمجموعتين لمناقشة ما تم طرحه من حجج �هكذ
 مع  Fحجته. ثم يتم فتح با
 
L" قناعه ما" �

لشخص 
لمر Fلمد�
بقية 
لبطاقا8. بعد 
نتهاء مناقشة كافة 
لبطاقا8 يسأ( 

 ،`Aلر
 
كا� قد توصل "لى قر
� يؤيد فيه Aحد 
لرAيين على �A يعطي مسببا8 قناعاته بهذ
ثم ينتقل من مكانه ليجلس مع 
لفريق 
لذ` نجح في "قناعه. �يمكن للمد�F "عطاء جائز� 


لمستمع بحججه، �كذلك للمستمع 
لذ` يثبت قد�ته على  Rلذ` يتمكن من "قنا
بسيطة للفريق 

الستماR "لى 
لحجج 
لمختلفة. 

مثا(: يكتب 
لمد�F على 
لبطاقة �قم �
حد (
لمؤيدين) "تعليم 
لمر�A يساعد في بناء 

لمجتمع"، �يكتب على 
لبطاقة �قم 
ثنين "توّلي 
لمر�A للوظيفة يساهم في 
لتخفيف من 


ألعباء 
القتصا�ية على 
لرجل".
�يكتب على 
لبطاقة �قم �
حد (
لمعا�ضين) "تعليم 
لمر�A يؤ�` "لى تقصيرها في 
لمنز("، 
�يكتب على 
لبطاقة �قم 
ثنين "مما�سة 
لمر�A للوظيفة يتطلب مالبس كثير� �بالتالي نفقا8 

.
كثير�" �هكذ

يتبع
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�التجا[ �لمعاكس�سم �لتد�يب

لال�مة للتد�يب �
بطاقا8، مغلفا8، جائز� بسيطة.
لمو

بعد 
لعر� تتم 
لمناقشة من قبل جميع 
لمشا�كين لمر
جعة �تحليل 
لموقف من خال( 

لمناظر�.


لمصد� Dheyaa Kareem Tuama Mohammed
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��S� F� 1-2 �حمر

�حمر ���S� F�سم �لتد�يب
S

الجتماعي �حقو� 
لمر�A.مجا( 
الستخد Rلنو
 Sمعنى �مفهو


لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو
bلهد

لمفر�ضة عليهم من 
لمجتمع حسب  �

ألفر �
��A� الجتماعي ��ظائف
 Rلنو
فهم معنى 

جنسهم.

8 – 20 مشا�كًا

30 – 40 �قيقة


لنقا\ 
لالصقة على 
لمشا�كين، كيفية 
لتنفيذ� (eنا�A KLلنما

نظر ) 8

لمد�F بتو�يع 
الستما� Sيقو

لمشا�كو� 
الستما�
8 ثم يقومو
 بتو�يع 
لنقا\ 
لالصقة على لوحا8 ��قية  Aمن ثم يقر�


لمشا�كو� لونًا  S8، بحيث يستخد

تها 
لموجو�� على 
الستما�L ألسئلة
معد� مسبقًا �تشمل 
محد�ً
 من 
لنقا\ 
لالصقة لوضعها في 
لعمو� 
لمخصص لأل�ال� (���A)، �لونًا Uخر للعمو� 

لمحد� للبنا8 (Aحمر). يمكن 
ستخد
A Sلو
� Aخر�A P �ضع "شا�� في 
لمكا� 
لمطلوF "� لم 

لمد�F مع 
لمشا�كين  Sلنقا\ يقو
تتوفر 
لنقا\ 
لالصقة. �بعد 
نتهاء 
لمشا�كين من تو�يع 

بمناقشة �تحليل 
لنتائج.


لال�مة للتد�يب �

لمو���A SA حمرA         

ستما�� Aحمر ���A SA، �نقا\ الصقة. )�
لوحا8 ��قية �على كل لوحة منها Aحد جد

تها، ألنها تغطي 
لمر
حل 
لعمرية لإلنسا� L )�
على 
لمد��A F ير
عي تسلسل 
لجد


الجتماعي من خال(  Rلنو

لتد�يب توضيح معنى  
بالترتيب. يستطيع 
لمد�F من خال( هذ

لمفتر� �A يقوS به 
ألشخاl حسب جنسهم في مر
حل عمرهم 
لمختلفة � Sلمرسو

لد�� 


لمنتظر� منهم من 
لمجتمع.�

لمرسومة من قبل 
لمجتمع ال تشمل  �

أل�� �A يضاA يوضح �A لتد�يب يستطيع
من خال( 


لنساء فقط �لكن 
لرجا( Aيضا.

لمصد�Alaa Boutros
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��S� F� حمر� 

ثالثة  من  
لمكونة  عائلتك  Aطفا(  على   Rتــو�  �A عليك 
كيف  
لمختلفة،   Fأللعا
 من  مجموعة  بنا8   Vثال� �Aال� 

لمناسبة،  
لخانة  في  فضلك عالمة  من  بهذ
؟ ضع   Sستقو

 
L" `A ،كثر من عالمة لكل سطرA ضع� Sعا� عد
مع مر

لمد�جة A�ناe لأل�ال�، فال  Fأللعا
قر�8 تخصيص Aحد 

يجو� تخصيصها للبنا8 في 
لوقت نفسه.

بنا��,ال��للعبة

شطرنج

�مية (عر�سة)

�
علبة Aلو


8 غز(��A

مسد�

سيا�� (لعبة)
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تها، ضع من فضلك عالمة في 
لخانة 
لمناسبة.L لسابقة

لمالبس 
لتالية على 
لمجموعة  Rتو� �A عليك

بنا��,ال��للعبة

���A 8تي شير

تي شيرA 8حمر

تي شيرA 8خضر كاكي

تي شير8 �ما�`

تي شير8 ���`

تي شيرA 8صفر
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�هنا�   ،��

لمد  Pحد" في  مسؤ�ًال  تعمل  Aنك  لنفتر� 
�Aال�  ثالثة  منهم  
ختر8  
لمتفوقين   Fلطال
 من  مجموعة 
 ��

لــو� من  
سية �� منحة  على   
ليحصلو بنا8   Vثال�

 Rكيف ستو� .�
في مجاال8 علمية مختلفة يحتاجها 
لعر

لخانة  في  عالمة  فضلك  من  ضع  
لد�
سية؟  
لمنح   eهذ


لمناسبة.

طالبا�طال�نوE �لمنحة �لد��سية


لتمريض


لهندسة

�

لطير


لبرمجة


لتربية

تد�يس 
للغا8
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لنفتر� Aنك تعمل في مكتب 
لعمل، �هنا� ست �ظائف 
 Vثال من  مجموعة  على  بتو�يعها   Sتقو  �A يجب  شاغر� 

�جا( �ثالثة سيد
8، كيف ستقوS بذلك؟ ضع من فضلك 
عالمة في 
لخانة 
لمناسبة.

نساء�جا$نوE �لعمل


لعمل بمخبز


لتمريض بمستشفى لألطفا(

قيا�� تاكسي

تنظيف 
لمكاتب �
لمباني

تنسيق �بيع 
لزهو�


لعمل بمطبعة
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1-3 �سطو�نا� �لبولينغ

�سطو�نا� �لبولينغ�سم �لتد�يب
S
مفيد في 
لتد�يب على 
لحقو� 
لقانونية �
لسياسية بشكل عا�A S على حقو� 
لمر�A �A حقو� مجا( 
الستخد


لطفل.

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد
فهم 
لحقو� 
لسياسية �A غيرها من حقو� 
إلنسا�، �
لتعرb على 
لجها8 
لقا��� على 

نتهاكها �Uليا8 حمايتها.

10 – 20 مشا�كًا

45 – 60 �قيقة

يتم تقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعتين (مجموعة A ، �مجموعة F)، �من ثم تو�يع بطاقا8 كيفية 
لتنفيذ
بلو� مختلف لكل مجموعة. يطلب 
لمد�F من 
لمجموعة (A) تحديد 
لحقو� 
لتي يجب 

حمايتها �كتابتها على بطاقاتها. �يطلب من 
لمجموعة (F) تحديد 
لجها8 
لتي من 
لممكن 

لحقو� �كتابتها على بطاقاتها. ثم يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين تعليق  eتنتهك هذ �A

لبطاقا8 على 
للوx. يتم بعد Lلك توضيح 
لحقو� �
لجها8 
لمنتهكة كل على جانب 

�مناقشتها في حو
� مفتوx. �على كل مجموعة �A ترشح شخصًا ممثًال لها.

لمجموعة (A) بتشكيل 
لبطاقا8 على شكل Aسطو
ني بحيث تكو� 
لكتابة  Sلك تقوL بعد

ظاهر�. توضع بطاقا8 
لمجموعة (A) بشكل عمو�` على منضد�، �يتوجب على 
لشخص 

ألسطو
نا8 
لمصنوعة من 
لبطاقا8 من 
لسقو\ �بكل  eلمجموعة حماية هذ
 eلممثل لهذ



ألسطو
نا8 باألسطو
نا8  eهذ b) قذFلممثل للمجموعة (

لوسائل، بينما يحا�( 
لشخص 

لحقو� بحيث تصيب �تسقط Aسطو
نا8  eتنتهك هذ �A لممكن

لتي تمثل 
لجها8 
لتي من 

.(A) لخاصة بالمجموعة

لحقو� 
 Fلمد�

لتد�يب ثالV "لى �Aبع مر
A �A 8كثر بحسب ما يسمح 
لوقت. ثم يستطلع  �
يتم تكر


لممثلين للجها8 
لقائمة  lألشخا

لقائمين بحماية 
لحقو�، �مشاعر  lألشخا
مشاعر 

لحقو�، �Lلك لبلو� 
لهدb �هو "ظها� Aهمية Uليا8 
لرقابة �
لحماية. eبانتها� هذ


لال�مة للتد�يب �
بطاقا8 ملونة، AقالS، الصق.
لمو
.)
تستطيع كل مجموعة كتابة عد� "جابا8 عن 
لسؤ


ء 
لمشا�كين �مشاعرهم حو( 
لطر� �U يستطلع �A لتد�يب
على 
لمد�F عند 
نتهاء 

لسليم في  b

آلليا8 
لمناسبة للحماية، حتى يصل بهم "لى معرفة Aهمية 
لرقابة �
إلشر�

حماية 
لحقو�.

لمصد� Abdalsada Oda Ghadeb Al Sudani
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S1-4 �لغا

�لغاS�سم �لتد�يب
S

الجتماعي، كما مجا( 
الستخد Rلنو
 Sلتوضيح مفهو �A �Aلمر

لتد�يب في مجا( حقو�  
يمكن 
ستخد
S هذ

يصلح لالستخد
S في مو
ضيع حقو� 
إلنسا� عمومًا.

لتد�يب Rتفاعلي  تنافسينو

bلهد
"يصا( معلوما8 متعلقة بمو
ضيع حقو� 
إلنسا� من خال( طريقة مرئية �تنافسية.

8 – 30 مشا�كًا

10 – 25 �قيقة


لمد�F بتحضير مجموعة من 
أللغا� �
ألحاجي 
لخاصة بموضوR متعلق بحقو� كيفية 
لتنفيذ Sيقو

إلنسا� ليتم عرضها في 
لقاعة، �قد تكو� Aحسن طريقة لذلك هي "عد
�ها باستخد
S ملف 

"بو� بوينت" (PowerPoint). ثم يقوS بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 �يعطي لكل 
 Fلمد�
 Sيقو .(
مجموعة 
سمًا �A �قمًا (
لمجموعة 1، 
لمجموعة 2، 
لمجموعة 3، �هكذ

 �A نقطة للمجموعة Fحتسا

أل�( �يعطي 
لمجموعا8 �قيقة لإلجابة، �يتم  )
بعر� 
لسؤ

ليك. �� 

لثاني فالثالث �هكذ )

لمجموعا8 صاحبة 
إلجابة 
لصحيحة. ثم يقوS بعر� 
لسؤ


لمجموعة 
لتي تحصل على Aكبر عد� من 
لنقا\ هي 
لمجموعة 
لفائز�.

لمطر��A �A ،x يقدS بعد  )
يستطيع 
لمد�A Fثناء 
لمسابقة عر� معلوما8 خاصة بالسؤ


نتهاء 
لمسابقة معلوما8 خاصة بأسئلة 
لعر� 
لمرئي.

لال�مة للتد�يب �
ملف عر� مرئي �جها� عر� ضوئي لتقديم 
لملف، �جائز� صغير�.
لمو

 �A لمضمو�
على 
لمد��A F ير
عي �A تكو� 
ألسئلة �
ألجوبة جذ
بة سو
ء من حيث 
من حيث شكل 
لعر�، ��A يكو� عد� 
ألسئلة من 8 "لى A 10سئلة حتى ال يقل تركيز 


لمشا�كين �
هتمامهم.

لمصد�Anna Würth & Alaa Boutros
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1-5 �لبلد �لمفضل

�لبلد �لمفضل�سم �لتد�يب
S
مفيد في تنشيط 
لمشا�كين كما يساعد في 
لتعا�b، �يمكن 
ستخد
مه في توضيح 
التجاها8 مجا( 
الستخد


لثقافية للمشا�كين.

لتد�يب Rتنشيطي  تعا�في  تحا��`نو

bلهد

لتعا�b �خلق جو من 
لتفا�( �
لنشا\.

5 – 20 مشا�كًا

20 – 30 �قيقة


تجاهاتها كيفية 
لتنفيذ �A لمختلفة

لمد�F بتخطيط 
لقاعة على صو�� 
لكر� 
أل�ضية بقا�
تها  Sيقو

لمختلفة. �يطلب 
لمد�F من كل مشا�� 
ختيا� 
لقا�� �
لبلد 
لذ` يفضل �A يسكن �A يعمل 

لمد��A Fًال بتقديم مثا( حي لكيفية  S. يقو��لمد� محد �A ئمة
�A يد�� فيه سو
ء لإلقامة 
لد
 Sلمشا�كو� بالتنفيذ بحيث يقو
 Aلطريقة على نفسه، �من ثم يبد

لقياS بذلك من خال( تطبيق 


لبلد. 

ختيا�e لهذ FسباA xلمفضل له �طر
كل مشا�� بالتعريف باسمه �
لبلد 

لال�مة للتد�يب �
بطاقا8 خاصة باتجاها8 
لكر� 
أل�ضية �A خريطة للعالم.
لمو


لمد�F بالتعريف بنفسه �Aًال في حد�� ثالV "لى خمس �قائق بطريقة مرحة، مقدما  Sيقو

لتد�يب  

لزمن 
لمحد�. سيساعد هذ �A Fألسلو
مثًال حيًا للمشا�كين سو
ء من حيث 


لمد�F على تكوين فكر� عن 
تجاها8 
لمشا�كين 
لفكرية �
نتماء
تهم �Aهد
فهم، لذلك عليه 
�A ينصت بحرl للمشا�كين. �من 
لنا�� �A يرفض Aحد 
لمشا�كين �A يختا� بلدً
 Uخر 


النتقا( قد يكو� مؤقتا للد�
سة �A للعمل. �A لتد�يب

 �Aضح 
لمد�F في بد
ية L" يعيش فيه

لمجلس 
أل���بي، 
لمصد� 8
Alaa Boutros؛ 
لفكر� مقتبسة من: 
تجاها(Compass) 8، منشو�

صفحة 107.
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1-6 بينغو

بينغو�سم �لتد�يب
S

لتعريف باتفاقيا8 حقو� 
إلنسا� بشكل عا�A S باتفاقية معينة.مجا( 
الستخد


لتد�يب Rتعا�في  تفاعلي  تحا��`نو
bلهد

لبدء في 
لمناقشة حو( حقو� 
إلنسا�.� bلتعا�


6 – 25 مشا�كًا

45 – 90 �قيقة

يستلم كل مشا�� نسخة من 
ستما�� تحتو` على Aسئلة يكو� 
لمد�F قد Aعدها سلفًا، �يقوS كيفية 
لتنفيذ

ألسئلة 
لمد�جة في 
الستما�� على مشا��  xكل مشا�� بطر Sلتد�يب: يقو
 xبشر Fلمد�


Uخر �من ثم يد�� "جابته عنها �
سمه. ��A( مشا�� ينجح في 
لحصو( على "جابا8 من 

لمشا�كين 
آلخرين على كافة 
ألسئلة 
لمد�جة في 
الستما��، يهتف بكلمة "بينغو" �بذلك 

 ،Fلمد�

ألسئلة على  xيضا طرA لفائز على جائز� صغير�. يجو�
ينتهي 
لتد�يب. يحصل 
كما �يجو� للمد��A F يطرx بنفسه Aسئلة على 
آلخرين مما يخلق جوً
 يسمح للمشا�كين 

.Fلمد�
Aيضا بالدخو( في حديث مع 

لفائز بقر
ء� 
إلجاباA� ،8ما 
لمد�F فأنه يسعى  Aلجماعية يبد
�في "طا� جلسة 
لمناقشة 


لمشا�كين حصلو
 على 
إلجابا8 من مشا�كين Uخرين  �A بما� .PخرA ء
�U للحصو( على
 xلمعني يرغب في "يضا

 كا� 
لمشا�� L" إلجابا8 �ما
فأنه من 
لمفيد سؤ
لهم عن مصد� 


لمنو
( "لى �A تكو� كافة 
ألسئلة �
ألجوبة 
لمطر�حة  
جو
به. �تستمر 
لجلسة على هذ
فو� 
ستما�� "بينغو" قد 
ستعرضت من قبل 
لحاضرين. يستحسن خال( Lلك "تاحة 
لمجا( 

 سمح 
إلطا� 
لزمني بذلك، علمًا بأ� بعض 
ألسئلة لها عد� L" 8خال
للمشا�كين بتقديم مد

"جابا8 بسبب نوعها.

ء �U� قف

لمد�F خال( جلسة 
لمناقشة 
لجماعية بتوصيل مو Sيقو �A لمفتر�
من 


 ما 
عتبر 
لمشا�كو� في 
لتد�يب �A بعض L"� .إلنسا� للمشا�كين

ضحة حو( حقو� �
 

 �صفوL" �A ،إلنسا�

لحقو� 
لوطنية 
لمعينة، على سبيل 
لمثا(، تند�K ضمن حقو� 

 �A ألهمية بمكا�

لعنف بأنها تكافح من Aجل حقو� 
إلنسا�، فأنه من  Sمجموعا8 تستخد

لمد�F باتخاL موقف �
ضح من Lلك. �بناء على Lلك فإنه من 
لمجد` 
ستخد
S نسخة  Sيقو
 �A لمشا�كين
موجز� عن 
إلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� خال( 
لجلسة، "ما بتو�يعها على 


لجد
�. �بو
سطة 
إلعال� يستطيع 
لمد��A F يشرx بدقة  �A xللو
عرضها بتعليقها على 
معنى حقو� 
إلنسا� �Aطر تد�ينها �نقا\ 
الختالb بينها �بين 
لحقو� 
ألخرP (مثل حقو� 


لمو
طنة).

يتبع
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بينغو�سم �لتد�يب


لال�مة للتد�يب �

نظر         )؛
لمو) bٍكا �8 "بينغو" بعدٍ

ستما�

لُمعد  KLلنمو
صو� عن 
لنسخة 
لموجز� لإلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� (
نظر 

للتصوير)؛ جائز� صغير� للفائز.

لتد�يب مالئمًا على نحو خاl للتعا�b �يسمح للمد�بين باكتساF فكر� بسيطة  
يعتبر هذ


ئهم. Aما 
لمشا�كو� فأنهم يتعرفو� على Aسماء بعضهم �U� لمعرفي للمشا�كين
عن 
لمؤهل 

لبعض �يدخلو� في مناقشا8 حو( موضوR حقو� 
إلنسا�.

يميل 
لكثير من 
لمشا�كين "لى 
العتقا� بأ� تد�يب "بينغو" هو نوR من "
الختبا�"، ظانين 

لعديد من Aعضاء 
لمجموعا8 
لتي ال  Rالستما�� بأنفسهم. �ينز
Aنه يتوجب عليهم تعبئة 

 �A سئلة عليهم. ال بد منA xآلخرين �طر
يعرb بعضهم 
لبعض "لى 
لتر�� في 
لتوجه "لى 

لمد�F بتشجيع 
لمشا�كين على 
لنهو� �
لتوجه "لى 
آلخرين. Sيقو

"مكانيا8 
لتنويع 
لممكنة:
بطبيعة 
لحا( تتوفر "مكانية توليف تد�يب "بينغو" ليتناسب �
لسيا� 
لوطني، �لكن من 
 

لمهم خال( عملية 
لتوليف هذe "بقاء منهجية "بينغو" �
لهدb منها نصب Aعيننا أل� هذ


لتد�يب يساعد Aساسًا على 
لتعرb على حقو� 
إلنسا�. �يفضل عدS تحويل تد�يب "بينغو" 
"لى 
ستنطا� حو( 
لتشريعا8 
لوطنية.


لمجلس 
أل���بي، صفحة 206.
لمصد� 8

تجاها(Compass) 8، منشو�
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كل "نسا� حر �يجب �A ُنعاَمل جميعًا بالطريقة نفسها.


لفو
�� في لو�  
لنظر عن  
لنا� متسا��� بغض  جميع 
بشرتهم �A جنسهم �A �ينهم �A لغتهم �A ما شابه Lلك.

لكل شخص 
لحق في 
لحيا� �في �A يعيش بحرية �Aما�.

 �A لك  يجو�  ال  كما  كرقيق،  يعاملك   �A ألحد  يجو�  ال 
.
تستر� Aحدً

ال يجو� ألحد "يذ
�� �A تعذيبك.

لكل شخص 
لحق في 
لمعاملة 
لمتسا�ية من قبل 
لقانو�.

نفسها  بالطريقة  يطبَّق   �A �ينبغي  للجميع،  
حد � 
لقانو� 
على 
لجميع.

لكل شخص 
لحق في طلب 
لمساعد� 
لقانونية عندما ُتنتهك 
حقوقه.

ليس من حق Aحد سجنك ظلمًا �A طر�� من بلد�.

لكل شخص 
لحق في محاكمة علنية عا�لة.

كل شخص برa حتى تثبت "�
نته.

 ،e�

 حا�( Aحد "يذL" لمساعد�
لكل شخص 
لحق في طلب 
�ال يجو� ألحد �خو( بيتك �A فض �سائلك �A "�عاجك، 

Aنت �A عائلتك، من ��� سبب �جيه.

لكل شخص 
لحق في 
لسفر كما يشاء.

 
L" لحماية
لكل شخص 
لحق في 
النتقا( "لى بلد Uخر �طلب 
ضًا أل� يو
جه 
الضطها�. كا� ُيو
جه 
الضطها�، �A معرَّ

لكل شخص 
لحق في 
النتماء "لى �طن، �ليس من حق Aحد 

 �غبت في Lلك.L" خرU النتماء "لى بلد
�A يمنعك من 

لكل شخص 
لحق في �A يتز�K �في �A تكو� له Aسر�.

لكل شخص حق تملك 
لعقا� �
قتناء 
لممتلكا8.

تغيير  
لدينية �في   eلحق في مما�سة شعائر
 لكل شخص 
�ينه �A شاء Lلك.

"عطاء  �في   eفكا�A عن  
لتعبير  في  
لحق  شخص  لكل 

لمعلوما8 �تلقيها.

�في  
الجتماعا8،  في  
لمشا�كة  في  
لحق  شخص  لكل 

النضماS "لى 
لجمعيا8 بصو�� سلمية.


لعامة  
لشؤ��   ��
�" 
لمشا�كة في  
لحق في  لكل شخص 
.eفي بلد

لكل شخص 
لحق في 
لضما� 
الجتماعي، �في �A تتوفر 
له 
لفرl لتطوير مها�
ته.

لكل شخص 
لحق في 
لعمل مقابل Aجر عا�( في بيئة تكفل 
سالمته، �في 
النضماS "لى نقابة.

.�
لكل شخص 
لحق في 
لر
حة �في �Aقا8 
لفر

لكل شخص 
لحق في مستوP كاb للمعيشة، �في 
لمساعد� 

 مر�.L" لطبية


لكل شخص 
لحق في 
لذهاF "لى 
لمد�سة.


لثقافية  
لحيا�  في  يشتر�   �A في  
لحق  شخص  لكل 
لمجتمعه.


الجتماعي" 
لال�S لتوفير  Sلنظا
" S
على كل شخص 
حتر

لحقو� كلها. eهذ


لجماعة  �حقو�  
لغير  حقو�   S

حتر شخص  كل  على 

لحفا� على 
لممتلكا8 
لعامة.�

ليس من حق Aحد 
نتز
A R` من 
لحقو� 
لمنصوl عليها 

إلعال�. 
في هذ

  �ملخص مو�� �إلعال� �لعالمي لحقو� �إلنسا
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   "��ستما�4 �لعمل: بينغو "حقو� �إلنسا

ما �سم �لوثيقة �لتي �علنت فيها 
حقو� �إلنسا�؟

�Pكر حقًا خاصًا يجب �� يتمتع به 
كل �لبشر؟

ما هي �لمنظمة �لشقيقة للصليب 
�ألحمر؟

�Pكر حقًا ُيحرF منه بعض 
�ألشخاb في بلدd؟

 ��Pكر حقًا من حقو� �إلنسا
ُحرمت منه �نت شخصيًا؟

�Pكر �سم منظمة تد�فع عن حقو� 
�إلنسا�؟

�Pكر ,�جبًا مرتبطًا بحقو� 
�Pكر حقًا ُتحرF منه �لمر�4 �حيانًا؟�Pكر مثاًال على �لتمييز �لعنصرa؟�إلنسا� علينا جميعا �لقياF به؟

�Pكر �سم شخص يد�فع عن حقو� 
�إلنسا�؟

�Pكر مثاًال على �نتهاd �لحق في 
�لحيا4؟

�Pكر مثاًال على كيفية �نتهاd حق 
�حد �ألشخاb في �لخصوصية؟
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�ستما�4 �لعمل: بينغو �تفاقية "سيد�,"

�سم ,ثيقة تنا,لت حماية حقو� 
�لمر�4؟

�Pكر �حد مؤتمر�� �ألمم �لمتحد4 
�لد,�ية �لخاصة بالمر�4؟

�لهدX �لرئيسي من �تفاقية 
"سيد�,"؟

�Pكر حقائب ,S��ية تتوالها ما �لمقصو� بالتمييز ضد �لمر�4؟
�مر�4؟

عد� �لد,$ �لتي صا�قت على 
�تفاقية "سيد�,"؟

في �a عاF �نضم �لعر�� التفاقية 
سيد�,؟

�Pكر �نتهاكًا لحقو� �لمر�4 
شاهدته بنفسك؟

�Pكر �حد تحفظا� �لعر�� على 
�تفاقية "سيد�,"؟

ما هي مسؤ,لية �لد,لة في حماية 
�لمعنفا�؟

حق منح للمر�4 �لعر�قية بموجب 
�لدستو� �لعر�قي لسنة 2006؟

�Pكر �سم �مر�4 ناشطة في مجا$ 
حقو� �إلنسا�؟

�Pكر عد� �لد,$ �لعربية �لمنضمة 
التفاقية "سيد�,"؟

�Pكر مثاًال على �لتمييز ضد �لمر�4 
,فقا للقو�نين �لعر�قية؟

�Pكر مثاًال على �لتمييز ضد �لمر�4 
,فقا للو�قع �لعر�قي؟
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1-7 تحليل �لنص

تحليل �لنص�سم �لتد�يب
S

لتد�يب لالستخد
S في كل 
لمو
ضيع 
لخاصة بحقو� 
ألقليا8، �كذلك في تحليل مجا( 
الستخد 
يصلح هذ


لسياسي �
لتي تؤثر على فهم حقو� 
إلنسا�. �A لديني

لبعد  8
L ألفكا�


لتد�يب Rتفكير نقد`نو

bلهد

عتبا� كل ما هو مكتوF حقيقة ُمسلم بها بل قر
ءتها  Sلتحليلي �عد

لتد�يب على 
لتفكير 

لمطر�حة. �
بأسلوF نقد` �تكوين �A` شخصي عن 
لمو

4 – 20 مشا�كًا

60 – 90 �قيقة


لتحليل كيفية 
لتنفيذ 8

لمد�F بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 صغير� ثم يقوS بتو�يع 
ستما� Sيقو

لمد�F بالتأكد من فهمهم لطريقة  Sءتها يقو
على 
لمشا�كين، �بعد �A يقوS هؤالء بقر


لتحليل، ثم يقوS بتو�يع 
لنص 
لمطلوF تحليله على كل مجموعة من 
لمجموعا8 
لتي 
 Pحد" Sلك تقوL لتحليل على لوحة. بعد
عليها قر
ء� 
لنص ثم مناقشته �تحليله، �من ثم كتابة 


لمجموعا8 بعر� تحليلها على �A تقوS باقي 
لمجموعا8 بالتكملة �
إلضافة.

لمد�F بتو�يع نص مختلف على كل مجموعة على �A تقدS كل  Sيقو �A يضاA لممكن
من 


لتد�يب لوقت Aطو(. Kلحالة يحتا
 eبها، �في هذ lلخا
مجموعة تحليل 
لنص 


لال�مة للتد�يب �

لمطلوF تحليلها �يستحسن �A ال يكو� 
لمو lلنصو
 �A لنص

ستما�� 
لتحليل (
نظر         )؛ 

لنص Aطو( من صفحة �
حد�.


لطريقة "لى �قت طويل �مها�� في 
لتحضير �
ختيا� 
لنصوl من قبل  eهذ Kتحتا 

لمد�F حتى تؤ�` للنتائج 
لمرجو�. كذلك تحتاK من 
لمشا�� 
متال� 
لرغبة �
لقد�� على 


لطريقة تحتاK "لى مد�F �مشا�كين يتمتعو�  eهذ �A `A ،لتركيز لمد� طويلة

لقر
ء� �
بمها�
8 تعليمية �ثقافية مرتفعة.


لمصد�Alaa Boutros

http://www.udintersowi.de/7_textanalyse.htm :لفكر� مقتبسة من
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تحليل �لنص   

�لخطو4 �أل,لى: تحديد �لمؤثر�� �لخا�جية ,قر�ء4 
�لنص

لها   Pيتصد 
لتي  
لقضية  �تحديد  
لنص   Rنو تحديد 
(سياسة  
قتصا�  قانو�  ... "لخ)

 Fلحز
� من هو 
لكاتب؟ ما هو 
سم 
لصحيفة �ما هو 

لكاتبة؟ �A ما هو 
تجاهه  �A لكاتب

لذ` ينتمي "ليه 


لسياسي؟ A �Aية معلوماA 8خرP تتعلق به؟
 Vحد جديد،  (قانو�  
لمقا(؟  كتابة  سبب  هو  ما   �

سياسي، مناسبة 
جتماعية، عيد �طني ... "لخ).
� من هي 
لفئة 
لتي يوجه لها 
لكاتب 
لمقا(؟ (
لمجتمع 

بالكامل، طائفة معينة، فئة خا�جية).
لكل   �
عنو "عطاء  مع   8
فقر "لى  
لمقا(  تقسيم   �

فقر�.

�لخطو4 �لثانية: تقييم �لنص

ما هو جوهر 
لمقا( �نقطة 
�تكا�e؟  �
ما هي 
لنقا\ 
لرئيسية 
لتي يعتمد عليها 
لكاتب في   �

طرحه �تبرير �جهة نظرe؟
ناقد،  (محايد،  
لقضية؟  من  
لكاتب  موقف  هو  ما   �

مؤيد، في موقف هجوSA S �فاSA R تنديد).
يصحح  هل   �A جديد�  معلوما8  
لنص  يضيف  � هل 


لنص معلوما8 
لقا�a؟

�لخطو4 �لثالثة: تكوين ��a شخصي

.
Lلكاتب �لما
تحديد 
لنقا\ 
لتي تتفق فيها مع   �
.
Lلكاتب �لما
تحديد 
لنقا\ 
لتي تختلف فيها مع   �

تحديد 
لحلو( 
لمقدمة �تقييمها.  �
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1-8 �لتمييز ,�إلقصاء

�لتمييز ,�إلقصاء�سم �لتد�يب
S

لتد�يب مفيد لتوضيح 
لتمييز بكل Aنوعه.مجا( 
الستخد 
هذ


لتد�يب Rتحا��`  تفاعلي  توعيةنو
bلهد
توعية 
لمشا�كين بوجو� 
لتمييز �Aشكاله.

10 – 18 مشا�كًا

45 – 60 �قيقة


لتد�يب بصو�� موجز� حيث يتم تطبيق 
لتد�يب على 
لنحو 
لتالي: كيفية 
لتنفيذ xبشر Fلمد�
 Sيقو

لمد�F بقر
ء� Aسئلة تتعلق بالتمييز. يتوجه كل  Sحد �يقو
يقف جميع 
لمشا�كين في صف �


لمد�F "لى 
لجهة 
لمقابلة من 
لغرفة بصمت. �Aما  )
مشا�� ينسحب عليه موضوR سؤ

آلخر�� فإنهم يبقو� �
قفين في 
لصف. �عند �صو( 
لمنسحبين من 
لصف "لى 
لجهة 


لذين  lألشخا

لمقابلة من 
لغرفة فإنهم يلتفتو� �ينظر�� - Aيضا صامتين - "لى �Aلئك 
لم يتحركو
. �بعد ثو
� من 
لتو
صل بالنظر
8 يطلب منهم 
لمد�F من خال( حركة يد�ية 


لعو�� "لى 
لمجموعة.

لمشا�كة في 
لتد�يب ليست "جبا�ية �Aنه بوسع 
لمشا�كين  �A لى" Fلمد�
يجب �A يشير 

 S

لتحر�. يشد� 
لمد�F على Aهمية 
اللتز Sقفين �عد

لذين ال يو��� 
لمشا�كة 
لبقاء �
بالصمت بالنسبة للتد�يب.


لمشا�كين "� كانو
 يرغبو� في 
لحديث عما  Fلمد�
بعد 
لتد�يب يجلس 
لجميع �يسأ( 

ئهم للتد�يب. �من 
لمهم �A يؤكد 
لمد�F هنا Aيضا على Aنه �A )نتابهم من مشاعر خال


لمسألة متاحة  �A� عن تجا�بهم �مشاعرهم Vلتحد
ال يوجد ما يفر� على 
لمشا�كين 

لمن يرغب في Lلك فعال. خال( 
لمناقشة 
لجماعية يصغي 
لمد�F بصو�� فعالة �يتنا�( 

لتي يجر` 
ستعر
ضها. من 
لمهم �A تبقى حقو� 
إلنسا� محو� 
لمناقشة 
لجماعية  Fلتجا�


.bألطيا

لتمييز متعد�� 
أل�جه � Fتجا� �A يتبين للجميع �A�

يتبع
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�لتمييز ,�إلقصاء�سم �لتد�يب


لال�مة للتد�يب �
بالنسبة للمد�F: قائمة باألسئلة 
لتي سيتم طرحها (
نظر         )؛
لمو
قاعة مناسبة.


لتد�يب �بصو�� جيد� 
لمجموعا8 
لتي يعرA bفر
�ها بعضهم 
لبعض �يكو�  
يناسب هذ
بينهم ثقة متبا�لة. �غالبا ما يثير 
لتد�يب مشاعر عا�مة لدP غالبية 
لمشا�كين. بوسع 


لتمييز بصو�� مجر�� � �

لمسا� xجل شرA لتد�يب ليس فقط من
 

لمد�بين 
ستخد
S هذ
 Fلتجا�

لتد�يب الستبيا�  
�"نما Aيضا بصو�� "شعو� معا�". كما يمكن تطبيق هذ


لمختلفة في مجموعة تبد� متجانسة.
ُيعد 
لتمييز تجربة شخصية �غالبًا ما تكو� مصحوبة باأللم؛ �كلنا يقع ضحايا له �في كثير 
من 
ألحيا� نكو� نحن من يرتكبه بحق 
آلخرين. �لكي نكافح 
لتمييز �نصدe ال بد لنا من 


ستعر
ضه �تفّحص ��يتنا 
لشخصية لآلخرين. �هذ
 هو 
لسبيل 
لوحيد 
لذ` سنفلح فيه في 
.�

آلخرين 
لذين يختلفو� عنا بشكل ما معاملة قائمة على 
لمسا� lألشخا
معاملة 


لمشاعر  xلغضب �جر

لتد�يب شعو� بالعجز � 

لمشا�كين خال( هذ Fغالبًا ما ينتا

لحز�، �قد يشعر�� بأ� Aمرهم قد 
فُتضح، �A قد يشعر�� باال�تبا�. �هذ
 ما يتجلى �

بخرقهم للصمت. �هنا يأتي �
جب 
لمد�F في 
لتدخل �طلب 
اللتز
S بالصمت. غالبا ما 

 كانت 
لمجموعة مكونة من 
لرجا( فقط فأ� Lلنساء؛ فإ
يظهر 
لرجا( �� 
لفعل هذ
 Aكثر من 


لتد�يب سيكو� صعبًا. 
تطبيق هذ
 PخرA لحركة من جهة "لى
على 
لمد��A F ير
عي �A قاعة 
لد�
سة تتيح للمشا�كين حرية 

��� "عاقة.

لمصد�© CR2 Social Development,

Available at Crawford, Sheena/Anna Würth (2007): Training on Human 

Rights-Based Approaches to Development. Experiences and Materials, pp. iv-v 
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 �لتمييز ,�إلقصاء 

 Pلتمييز لد
فيما يلي بعض 
لحاال8 
لتي قد تؤ�` "لى 
لتمييز. �يكو� 
لتمييز Aحيانًا �
ضحًا �Aحيانًا ال يكو� �
ضحًا، �يثير 

لمشا�كين:  Fلمد�

لشخص 
لذ` تعر� للتمييز Aحاسيس مختلفة عن نفسه �عن 
الخر 
لذ` ما�� 
لتمييز. فيسأ( 


لمذكو��؟ Fألسبا
هل شعر8 بأ` تمييز بناء على A` سبب من 

� كونك Lكرً
؟
� كونك Aنثى؟

بسبب مالبسك؟  �
بسبب مالمحك؟  �

� كونك من Aسر� غنية؟
بسبب فقر Aسرتك؟  �

بسبب ضعف تعليمك؟  �
بسبب لونك؟  �

بسبب �ضعك 
لصحي؟  �

بسبب عمر�؟  �
بسبب جنسيتك؟  �

بسبب شخصيتك؟  �
� كونك من قبيلة معينة؟

بسبب 
نتمائك "لى فئة �ينية معينة؟  �
� كونك من ضحايا 
لعنف؟

بسبب 
نحد
�� من منطقة معينة؟  �
بسبب ميولك 
لجنسية؟  �

�في 
لنهاية 
سأ( نفسك:

إلحسا�؟ 
كيف كا� هذ  .1


إلحسا� عليك؟ 
ما هو تأثير هذ  .2
ما هو "حساسك نحو 
لشخص 
لذ` ما�� 
لتمييز ضد�؟  .3


لو
��� Aعالe؟ �كيف كا� شعو��؟ Fألسبا
هل ما�ست 
لتمييز ضد شخص ما بناء على Aحد   .4
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1-9 حفلة تكريم

حفلة تكريم�سم �لتد�يب
S
مع مختلف 
لفئا8 
لوظيفية 
لتي تؤثر Aخالقيا8 
لمهنة فيها تأثيرً
 مباشرً
 على 
لمصلحة مجا( 
الستخد


لعاملين في 
لسجو�  �A ألطباء
 �A لشرطة

لعامة �حيا� 
ألفر
� �سالمتهم �حقوقهم، مثل 

ألخصائيين 
الجتماعيين �
لذين هم في خدمة 
لمصلحة 
لعامة. كذلك يمكن  �A لمد�سين
 �A

ستخد
مه عمومًا في ���
8 حقو� 
إلنسا� لتشجيع 
لمشا�كين على 
لتفكير بد��هم �"ثر
ء 


ئهم 
لوظيفي.�A آلخرين "ليهم فيما يخص

لتأمل 
لذ
تي �نظر� 

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لتي يؤمن بها 
إلنسا�) �
لحاجة "لى ترجمتها "لى 
لو
قع  a�لمبا

لتعرb على 
لقيم 
لذ
تية (
.Sليو

لعملي 
بتد
ًء من 

15 – 20 مشا�كًا

45 – 60 �قيقة

يتبع
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حفلة تكريم�سم �لتد�يب

لمد�F بسر� 
لقصة 
لتالية: تصو� نفسك متوجهًا "لى مكا� عملك �عند �صولك ترP كيفية 
لتنفيذ Sيقو

مظاهر 
حتفا( �تسمع Aصو
8 موسيقى �تشاهد �هو�ً
 �مأ�بة طعاS منصوبة ���سائك 
��مالئك متجمعين ... "نه 
الحتفا( بمر�� 25 سنة على خدمتك، �عند �خولك يقوS �ئيسك 

بإلقاء كلمة بالمناسبة موجهة لجمهو� 
لحاضرين. �
لسؤ
( هنا ... ما 
لذ` تريد �A يقوله 
عنك �ئيسك في كلمته؟ (�يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين تد�ين Lلك على 
لبطاقة 
لبيضاء 

مثال). �بعد Lلك يتقدA Sعز �مالئك إللقاء كلمة، فما 
لذ` تحب �A تسمعه من �ميلك بحقك؟ 
(�يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين تد�ين Lلك على بطاقة AخرP؛ 
لحمر
ء مثًال)، ثم يقوA Sحد 


لساكنين قربك بإلقاء كلمه، فما 
لذ` تحب �A يقوله عنك؟ (�يطلب من 
لمشا�كين تد�ين 
 �A لذ` تحب
Lلك في بطاقة ��قاء)، ثم يقوA Sحد Aصدقائك 
لقد
مى بإلقاء كلمة عنك، فما 
 Sلختا
يقوله عنك؟ (�يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين تد�ين Lلك في بطاقة خضر
ء)، �في 

يقوA Sحد Aفر
� عائلتك بإلقاء كلمة (�هنا Aيضا يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين تد�ين 
لكلما8 

لمشا�كو� بوضع  Sيقو �A ية). �بعد�يسمعوها منه بحقهم في بطاقة �� �A لتي يحبو�



لبطاقاA 8مامهم يطلب 
لمد�F منهم 
لر� على 
ألسئلة 
لتالية ��ضع 
لبطاقة 
لتي تناسبها 
:)
AماS كل سؤ


لشخصي؟ Pلمستو
� ما هي 
لكلما8 
لتي تحب �A تسمعها على 
� ما هي 
لكلما8 
لتي تحب �A تسمعها على مستوP حياتك 
لعملية؟

� ما هي 
ألشياء 
لتي تعتبرها عائقًا AماS تحقيق قيمك 
لشخصية؟
� ما هي 
إلمكانيا8 
لتي تملكها �
لتي تساعد� على تذليل 
لصعوبا8 �
لعقبا8 �تحقيق ما

    تصبو "ليه؟

لغاية من � bلهد

ألجوبة كموضوR للمناقشة �صوًال "لى تحقيق  S

ستخد Sلختا
�يمكن في 


لتد�يب.

لال�مة للتد�يب �
بطاقا8 بخمسة Aلو
� مختلفة، AقالS، لوحة لتعليق 
لبطاقا8.
لمو

يجب �A يحسن 
لمد�F عملية 
لربط ما بين 
ألجوبة 
لتي يقدمها 
لمتد�بو� �صوًال "لى 

لخر�K بخالصة عن Aهمية ترجمة 
لقيم 
لشخصية 
لعالية في 
لحيا� 
لعملية.

�يجب �A يعي Aهمية 
لتوضيح 
لجيد للفكر� بهدb تجنب تشتت "جابا8 
لمشا�كين بعيدً
 عن 

لمنشو� من 
لتد�يب. bلهد



لمصد�Rita Wirrer, Werner Schiewek (2007)


لمشا�كو� في حلقة 
لعمل 
لتي عقدتها مؤسسة InWEnt في عاS 2007 بإجر
ء  Sقا
تعديال8 على 
لفكر�.
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1-10 �لحو�� ,�لمقصلة

�لحو�� ,�لمقصلة�سم �لتد�يب
S
مفيد في ���
8 حقو� 
إلنسا� بشكل عاS، �خصوصًا في 
لمو
ضيع 
لتي تتضمن 
ختالفا8 مجا( 
الستخد

جوهرية في 
آل�
ء، كعقوبة 
إلعد
S. كذلك يستخدS في مجا( حقو� 
لمر�A �منع 
لتعذيب.

لتد�يب Rتحا��` - تفاعلي - تنافسينو

bلهد

آلخر بحجج موضوعية. Rلمستند على "قنا

لتو
صل 
لناجح  8

كتساF مها�

10 – 20 مشا�كًا

60 – 90 �قيقة


لتي تمثل Aهم محا�� 
لمناقشة سو
ء على كيفية 
لتنفيذ� S
يتم عر� ثالV طر�حا8 متعلقة بعقوبة 
إلعد

لساحة 
لمحلية �A على 
لساحة 
لعالمية، �هي: 

- "مكانية "ساء� 
ستعما( عقوبة 
إلعد
S كبير� جدً
، �لذلك يفضل "لغا�ها. 
 .R�ضر��ية للر S
- تعتبر عقوبة 
إلعد

 .S

لشرR يلزمنا بعقوبة 
إلعد -

لمناقشة، من 
لممكن Aيضا "�ماA KسلوF تنشيطي  FسلوA ختيا�

لحرية في  Fللمد� 

 xفق على لو
للمناقشة عن طريق تعليق عبا��: مو
فق على لوx متحر� �عبا�� غير مو
Uخر مع مر
عا� تر� مسافة بين 
للوحين تخصص للمشا�كين 
لذين يمثلو� موقف �سط، 

�يكو� على 
لمشا�كين 
ختيا� Aحد 
للوحين. �من 
لمفيد �A تكو� هنا� مقاعد للجلو� 
بجانب كل لوx حتى يجلس 
لمشا�كو� خال( 
لمناقشة، ��A ال تكو� 
لمسافة بين 
للوحين 

ء 
لمجموعا8 
ألخرP. عندما �A� فكا�A Rحتى تستطيع كل مجموعة سما Sللز�
Aكبر من 

 eختيا�

لمد�F بسؤ
( كل مشا�� عن سبب  Sقفهم يقو
ينتهي كل 
لمشا�كين من 
ختيا� مو

لموقف �يقوS بتشجيع 
لتحا�� �
خل 
لمجموعة، �من ثم تقييم 
لطر�حا8 
لثالثة. 
لهذ


لتد�يب 
لمجموعا8 محد��� 
لمعلوما8 أل� 
لمد�F يقوS في نهاية مناقشة كل  
يناسب هذ

لصلة بحقو� 
إلنسا� مع كتابتها على 
للوحا8  8
L� لمهمة

لنقا\ 
لرئيسية � xبطر )
سؤ

حتى يكو� هنا� في نهاية 
لتد�يب ملخص كتابي لما جرP طرحه �مناقشته.

لال�مة للتد�يب �

لحائط مع شر
ئط الصقة)، لوحا8 ��قية، قاعة مناسبة من 
لمو S
لوحا� (من 
لممكن 
ستخد

حيث 
لمساحة. 
عندما يكو� مستوP معرفة 
لمشا�كين بحقو� 
إلنسا� عاليًا، �في ظل �جو� عالقة جيد� 

 bلطر
 Rلطر�حا8 محا�لة "قنا

لتد�يب ليصبح بدًال من مناقشة  bبينهم، يمكن تغيير هد

لتد�يب من 
لمناقشة "لى  bبتغيير موقفه. هنا يتحو( هد S

لمؤيد لتطبيق عقوبة 
إلعد

 .154 .l ،"لمعاكس
 eالتجا

لمجا�لة �
إلقناR كما في تد�يب "

لمصد�Anna Würth
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1-11 حقو� �F �متياS��؟

حقو� �F �متياS��؟�سم �لتد�يب
S

الجتماعي.مجا( 
الستخد Rلنو
مفيد في مجا( حقو� 
لمر�A �A في مجا( 
لتمييز 
لقائم على 


لتد�يب Rتحا��`  تفاعلي نو
bلهد
�A يد�� 
لمشا�كو� مدP تأثير نوعهم 
الجتماعي على �ضعهم �على حريتهم 
لشخصية 


لمجا( 
الجتماعي. �A لشخصي

لمجا(  �A لعمل

لمتاحة لهم سو
ء في مجا(  lلفر
�على 

10 – 30 مشا�كًا

30 – 90 �قيقة

يقف كل 
لمشا�كين على خط Aفقي، �يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين �A يتخيلو
 Aنهم جميعًا كيفية 
لتنفيذ

لتصوير A�ناe). �عندما  KLنظر نمو

لمد�F في Lكر طر�حا8 معينة ( Aجا(. �من ثم يبد�


لطرx يتناسب معه كرجل، فعليه �A يخطو خطو� لألماS ثم 
لعو�� مر�  �A لمشا��
يعتقد 

لمعد للتصوير. KLلنمو
AخرP لنقطة 
لبد
ية. �هكذ
 حتى تنتهي 
لطر�حا8 
لموجو�� في 

في 
لمرحلة 
لتالية من 
لتد�يب، يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين �A يتخيلو
 Aنهم جميعًا نساء 
.PخرA لتد�يب مر�
�يتم "عا�� 


لتد�يب كتد�يب تنشيطي �A كمدخل تمهيد` لموضوR حقو�  Sيستخد �A Fلمد�
يستطيع 

الجتماعي. Rلنو

الجتماعي �A حتى كخاتمة لتد�يب بشأ�  Rلنو
 �A �Aلمر



لتد�يبي. Sليو
تتوقف كثافة 
لتد�يب ��من مناقشته �تقييمه على سير 


لال�مة للتد�يب �

متيا�
8؟
لمو SA حقو�        

8 مساحة كبير�.L فر قاعة
مهم: يجب �A تتو


الجتماعي 
لحقيقي للمشا�كين (
لمر�A تقوS بد��  Rلنو
من 
لممكن تنفيذ 
لتد�يب حسب 
 8

لرجل يقوS بد�� �جل)، �A حتى بأ��
� تبا�لية فيتقمص 
لرجا( ��� 
لسيد� �Aمر



لرجا(. في 
لحالة 
أل�لى تكمن 
لخطو�� في تأكيد �تثبيت 
لو
قع  ��� 8
�تتقمص 
لسيد

لرجل يملك فرصًا كثير� �
لمر�A تملك فرصًا قليلة. Aما في  :`A لمشا�كو�

لذ` يعيشه 

 Aخذنا في 
العتبا� L" لخطو�� - �خاصة

لحالة 
لثانية، A` تقمص ��� 
آلخر، فتكمن 

طبيعة 
لمجتمع 
لعر
قي �ثقافته - في �A يتحو( 
لتد�يب "لى نوR من 
لسخرية �
الستهز
ء. 
لذ
 فنحن ننصح بتنفيذ 
لتد�يب كما Lكرنا في كيفية 
لتنفيذ حتى �لو 
ستلزL Sلك 
لمزيد من 


لوقت بالمقا�نة بالحالتين 
لسابقتين.
Anna Würth �مجموعة من 
لمشا�كين 
لعر
قيين.
لمصد�
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  �ستما�4 حقو� �F �متياS��؟ 

� �مالئي في 
لعمل يظنو� بأنني حصلت على �ظيفتي 
على Aسا� كفاءتي �ليس جنسي.

�ليس  بالكفاء�  مرتبط  
لعمل  في  ترقية  على  � حصولي 
بالجنس.


حتما( تعرضي للتحر� 
لجنسي في موقع عملي هو   �

حتما( ضعيف جد
 �Aنا ال Aشعر بالخوb من Lلك. 

� حتى في حالة قلة �عايتي ألطفالي (بسبب عامل 
لوقت) 
ستظل �جولتي / Aنوثتي كاملة.

عند`  كا�  لو  حتى  �ظيفة  Aمـا��   �A 
لطبيعي  � من 
Aطفا(. 


لذين يتم 
نتخابهم لتمثيلي هم من جنس كجنسي،  F

لنو  �
خصوصا 
لمناصب 
لعالية.


 �غبت في مقابلة مسؤ�( كبير فسيكو� بالتأكيد من L"  �
جنس كجنسي.

 Kلدعم للخر�
� عندما كنت صغيرً
 / صغير� كنت Aتلقى 

لقياS بفعاليا8 �نشاطاA 8كثر من شقيقاتي / Aشقائي.�

� عندما كنت صغيرً
 / صغير� كانت هنا� بر
مج كثير� 
لألطفا( تقدS صو� "يجابية �فعالة عن Aبطا( من جنس 

كجنسي.

 Sيو فسأ�P كل  
لصحف   8Aقر  �A 
لتلفا�  
 شاهد8 L"  �
Aشخاصًا من جنسي �بشكل مكثف.


لكثير من فرصي في 
لحيا� مرتبطة بجاLبيتي. �"  �

تي �
ئمًا متو
�نة �ليس لها �

آلخر�� يعتقد�� �A قر  �


لشهر. SياA معينة من Sبأيا �A `عالقة بطبيعة جسد
من  
لعالم  في  
لرئيسية  
أل�يا�  كل  في  
لدين)  � (�جا( 

جنسي نفسه. 

لمنزلية  
ألعما(  فسنقسم  متز�جة   / متز�جًا  كنت  لو   �

آلخر بأغلب 
ألعما( �خاصة 
ألعما(  Sبيننا بحيث يقو


لمملة. 

لغالب A �Aقضي بقية حياتي بزيا�� كبير�  �A لمتوقع
� من 

في ��ني.
� كمطلق / كمطلقة فأ� هنا� 
حتما( كبير جدً
 بأ� ��
جي 

لثاني سيكو� من شخص Aصغر مني سنا، حتى لو كا� 

عمر` Aكثر من 35 سنة �لد` Aطفا(.
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1-12 �لد�ئر4 �لمغلقة

�لد�ئر4 �لمغلقة�سم �لتد�يب
S

لديني �A مجا( 
الستخد �A `لعنصر

لتمييز  8

لتد�يبية 
لخاصة بالتمييز، �بالذ 8
مفيد في 
لوحد


لعشائر`.

لتد�يب Rتحا��`  تفاعلينو

bلهد
 Sآلخر �عد
تنمية حساسية 
لمشا�كين لو
قع 
لتمييز �
لنز
عا8 
لناتجة عن عدS معرفة 
قبوله.

6 – 20 مشا�كًا

30 – 40 �قيقة


ثنا� من 
لمشا�كين بالخر�K من 
لقاعة، �يطلب من باقي كيفية 
لتنفيذ Rيتطو �A Fلمد�
يطلب 

لمشا�كين 
لوقوb �تكوين �
ئر� مغلقة. �يوضح 
لمد�F للمشا�كين في 
لد
ئر� �A مهمتهم 


 �قف على بعد مترين من 
لد
ئر� �طلب من L" ئر�، "ال
منع �خو( A` شخص "لى 
لد
Aعضاء 
لد
ئر� 
لدخو( متحدثًا بلغة Aجنبية، كاإلنجليزية مثًال (�A بطريقة AخرP غير متوقعة 

 .(Fلمد�
يحد�ها 

لشرx يسمح 
لمد�F بدخو( 
لمتطوَعين "لى 
لقاعة بعد �A يطلب منهما �A يحا�ال  
�بعد هذ


لدخو( بأ` طريقة في 
لد
ئر� 
لمغلقة.

لال�مة للتد�يب �
قاعة مناسبة من حيث 
لمساحة.
لمو

يطلب 
لمد�F من 
لمتطوَعين توضيح مشاعرهما ��Aيهما Aثناء محا�لتهما 
لدخو( "لى 

تها مع Aعضاء 
لد
ئر� 
لمغلقة.L لك بالخطو�L بعد Sئر�، ثم يقو

لد


لتد�يب �هو توضيح مشاعر 
ألقلية  bلمجموعة هد

لمد�F لكامل  xلتد�يب يشر
بعد 
�مشاعر 
ألغلبية في 
لمجتمع، �سبل 
لتعايش في 
لمجتمع �
لصعوبا8 
لتي يو
جهها 


لتعايش. غالبًا ما يحا�( 
لمتطوعا� 
لدخو( بالقو� "لى 
لد
ئر� من  

لطرفا� في تحقيق هذ

لسن. �A لبدنية
خال( Aضعف حلقا8 
لد
ئر� من ناحية 
لقد�� 


 فشل 
لمتطوعا� A �Aحدهما في 
لدخو( "لى 
لد
ئر� �بما سيتوقفا� عن 
لمحا�لة �يقوال� L"
 �A Fلمهم للمد�

لدخو( "لى 
لد
ئر� L �A �Aلك ال يهمهما، لذلك فأنه من  �
Aنهما ال يريد


ألقليا8 في 
لمجتمعا8، �
لذين ينفصلو� Aحيانًا  )

لنقطة لتوضيح �يناميكية 
نعز eهذ xيطر
.Kالندما
عن 
لمجتمع لشعو�هم بعدS جد�P محا�لة 

فكر� 
لتد�يب مقتبسة من:
لمصد�
 Remmert-Fontes, Ingrid (ed.) (1998): Spiele zur Entwicklung, Hildesheim:

Internationales Kulturwerk e.V., p. 163
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S 13-1يا�N 4لى �لسجن

Sيا�N 4لى �لسجن �سم �لتد�يب
S
في ���
8 حقو� 
إلنسا� عندما تكو� 
لفئة 
لمستهدفة هي 
ألخصائيين 
الجتماعيين �A مجا( 
الستخد


لمفتشين / 
لمر
قبين. �A لسجو�

لعاملين في 

لتد�يب Rمحاكا�  تفاعلينو

bلهد

لسجو� �فر� 
لمر
قبة. ��

لتوعية �
لتعرb على ظر�b �خلفيا8 
لمحتجزين �"�

9 – 30 مشا�كًا، �منهم 6 "لى 12 متطوعًا للمحاكا�.

90 – 120 �قيقة

يطلب 
لمد�F ستة متطوعين للقياS بتمثيل 
أل��
�، A` شخصين لكل محاكا� على 
ألقل.كيفية 
لتنفيذ
من 
لممكن �A يصل عد� 
لقائمين بد�� 
لمر
قبين "لى ثالثة Aشخاl لكل محاكا�. �بالتالي 

يصبح عد� 
لمتطوعين 
لمطلوبين أل�
ء 
لتمرين 12 شخصا.

� "ضافية على باقي 
لمشا�كين ��A ثني عشر يمكن تو�يع

� عد� 
لمشا�كين عن � 
L"


� مثل ��A ألساسية، حيث يمكن "ضافة
 �
لكي ال يشعر�
 بالملل Aثناء عملية تحضير 
أل��
صحفيين �A مر
قبين محليين �A ��ليين.


لمد�F بتو�يع 
أل��
� على 
لمتطوعين (
نظر      ) �يمنحهم 15 �قيقة للتحضير.  Sيقو
�بعد Lلك يتم تنفيذ 
لمحاكا� لمد� 15 �قيقة تقريبًا.


لتمرين �A يتصرb بمر�نة من ناحية 
لتحكم في 
لوقت �
أل��
�: فهو  
على 
لمد�F في هذ

 تم تنفيذ 
لمحاكا� L" ما، �فيما ��

 كا� 
لمر
قب من 
لمجتمع 
لمدني �A من ��L" يختا� فيما

 Fلمد�

 تم عقد مؤتمر صحفي في نهاية 
لمحاكا�. �عليه يجب على L" �A لثالثة "جماال

�ضع خطة �تصو� �مني للمحاكا�.

تركز 
لمناقشة 
لتي تلي 
لمحاكا� على ثالثة Aسئلة �هى: كيفية 
لحصو( على 
لمعلوما8 

لبيانا8، �كيفية حماية 
لسجناء / 
لمحتجزين، �كيفية 
لتو
صل �
لتحا��.�

كما هو 
لحا( في باقي 
لتد�يبا8، يجب على 
لمد�F مر
عا� �A تكو� 
لمناقشة موضوعية 
�بعيد� عن 
لشخصنة ��A ال يتحو( 
لتد�يب "لى ساحة تعكس 
لنز
عا8 
لشخصية بين 


لمشا�كين، "� �جد8.

لال�مة  �

لمو.�
��A ،SقالA ،سي
طا�لة، كر


لمصد�.2007 S)، عاAPTلتعذيب (

لفكر� �
لما�� مقتبستين من: جمعية 
لوقاية من 
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�لعقيد محمو� �لحسيني
مر
قبي  من  فريق   Sتقد لقد  
لحسيني.  محمو�  
لعقيد  Aنت 

�� حقو� 
إلنسا� (�A من منظمة غير حكومية) بالطلب ��

لعاصمة  
لذ` تديرe، �تلقيت تعليما8 من  
لسجن  لزيا�� 
 Pية شكا�A طالعهم على" Sلزيا�� �عد
 eلهم بهذ xبالسما

لتقرير  تلّقيت نسخة من  قد  
لسجن. �كنت  تم �فعها ضد 
 15 �لديك  �قرAته.  
لمنظمة)   �A) 
لمر
قبة  لفريق  
لسابق 
�قيقة إلجر
ء 
لحديث معهم �بعدها يجب �A تغا�� لحضو� 


جتماR مهم.
في  
لعسكرية  
ألكا�يمية  في  ���ست  عامًا،   53 عمر� 
Lلك  �بعد  طويلة  لمد�  
لشرطة   Pقو في  �خدمت   ،�
بغد

لسجن. Aنت تنتمي "لى 
لزمر� 
لحاكمة  
Aصبحت مديرً
 لهذ
في 
لمنطقة، �
بن عّمك هو مدير 
لشرطة في مدينتك. Aنت 

 كا� 
لمر
قبو� حديثي 
لعهد نسبيًا في عملهم L" تشّك فيما
بعض  �خطو��  
ألمن � 
لسجو�  عن  شيئًا  يد�كو�  �ال 


لسجناء.
منفصلين  مبنيين  في  سجينا   252 حاليًا  
لسجن  في  يوجد 
من  يكفي  ما  لديك  �ليس  للنساء،  
آلخر � للرجا(  Aحدهما 
حالة  حو(   )
سؤ عليك   xُطر ما   
L"� 
لفر�. � 
ألسـّر� 

الكتظا� هذe في 
لسجن، سيكو� جو
بك بأنك Aنت Aيضا 
تشعر باالنزعاK من Lلك ألنه يشّكل ضغطًا على ميز
نية 

لصد�،  

لسجن، �لكنك ُمقتنع بأنه ال يمكنك فعل شيء بهذ

لحّل 
لوحيد 
لذ` تر
e هو بناء سجن جديد. كما Aنك  �A�

لمر
قبو� 
لمساعد� في حّث  Sيقّد �A ستعّبر عن �غبتك في
لبناء 
لسجن. لقد  
لمالي  
لدعم  
لمانحة على تقديم  
لجها8 

لعائلية، حتى لو  8
قمت Aيضا بتخصيص يوS ثا� للزيا�

إليجابية  
لنقا\  
لسجن.  في  
لعمل  �تير�  يعّقد  Lلك  كا� 
Aغلب  تأكله  مما  Aفضل  (�هو   ،Sبالطعا تتعلق  
لسجن  في 


لصحية. 8

لعائال8 في 
لمدينة) �
لتجهيز

�أل�,�� �لمر�� محاكاتها 

ال   �A هو  
لزيا��   eبهذ يتعلق  فيما  
أل�(  هّمك  سيكو� 
يكتشف 
لمر
قبو� خال( 
لمقابال8 
لخاصة Aمر مما�سا8 
�Aنت  
لشرطة.  مركز  في  تجر`  
لتي  
لقاسية  
لمعاملة 

لمعاملة هنا� قد Aصبحت Aكثر خشونة منذ �A تم  �A تعلم

لشرطة  
بن عمك مدير  تلّقى  �لقد  
لمحافظ.  نائب  
غتيا( 

إل�هابيين  عن  بالبحث  تفيد  
لعاصمة  من  
مر صا�مة �A

لسبب 
عتقلت  

لوصو( "ليهم خال( ثالثة Aسابيع، �لهذ�

تصل � باستجو
بهم.  �قامت   Fلشبا
 من  
لكثير  
لشرطة 

لمعتقلين في  �A لتأكد من
بك 
بن عمك 
لبا�حة لسؤ
لك �

لسجن 
لذ` تديرe لن يتحدثو
 عن 
لمعاملة 
لتي تلّقوها في 
من  Aنه  
لسجناء   Sبإعال قمت  
لسبب   
لهذ 
لشرطة.  مركز 
 Vشيء باستثناء ما يحد `A عن Vلتحّد
غير 
لمسموx لهم 

في 
لسجن. يوجد في كل �نز
نة "مشرb" على 
لسجناء.
مقابال8  يجر`   �A 
لز
ئر  
لفريق  على   xستقتر لذلك 
فر�ية.  مقابال8  "جــر
ء  من  بـدًال  
لسجناء  مع  جماعية 

لمر
قبو� على Lلك، ستعر� عليهم  �في حا( لم يو
فق 
"جر
ء 
لمقابال8 في مكتبك، حيث يوجد، كما يعرb جميع 
Aصّر   
L"�  .Vيحد ما  كل  لتسجيل  ميكر�فو�  
لسجناء، 

لمر
قبو� على موقفهم، سيكو� عليك �A تو
فق على "جر
ء 

لفريق، بما  e�لذ` يحد

لمقابال8 بشكل فر�` �في 
لمكا� 

�A لديك تعليما8 بالسماx للمر
قبين بالزيا��.

��لفريق �لز�ئر / �لمر�قبو

لحديث 
أل�لي  
لقد خصصتم ألنفسكم 15 �قيقة إلجر
ء هذ
تحقيق  �تو���  
لحسيني،  محمو�  
لعقيد  
لسجن  مدير  مع 

:Rالجتما
 

لتالية من هذ b

ألهد
على  
لمدير  مع  
التفا�  بالمهمة؛  
لتعريف � Aنفسكم  تقديم 

لطريقة 
لتي ستتم بها 
لزيا��؛ �متابعة تطبيق 
لتوصيا8 

لسجن  
كتظا�   lبخصو 
ألخير  
لتقرير  في  
لصا��� 


لعائلية �
لفحص 
لطبي؛ �كسب ثقة 
لمدير. 8

لزيا��
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�أل�,�� �لمر�� محاكاتها 

aلمحتجز عبا( مهد�

لزنز
نة  �يشا�كك   ،SياA سبعة  منذ  
لمدينة  في سجن  Aنت 

لسرير  تتقاسم  Aنك  كما  Uخر،  محتجز
 �سجينا  Aحد عشر 
مع سجين Uخر. قامت 
لشرطة باعتقالك منذ ثالثة Aسابيع. 
تلقيت خال(  Aنك  هو  
العتقا(  سبب   �" 
لبد
ية  في   
�قالو
في  �بقيت  
لتالميذ.  Aهالي  من   Pشـا�� كمدّ��  عملك 
مركز 
لشرطة لستة AياS تم خاللها 
ستجو
بك، �لكن 
ألسئلة 
لم تكن حو( 
لمد�سة �"نما حو( Aخيك 
ألصغر 
لذ` يبد� 

Aنه متهم بالتو�\ في جريمة 
غتيا( نائب 
لمحافظ.
لقد تعرّضت للضرF عّد� مر
8 في مركز 
لشرطة، �كا� 

لعينين �عا�يًا  Fلمحقق معصو
عليك 
لوقوb في غرفة 

لذين   �

لحر قبل  من  "Lاللـك  تم  كما  طويلة،  لساعا8 
�لم   ،SياA لعّد�  بك   lلخا
 
لمرحا�  �لو   �
"فر  
�فضو

يسمحو
 لك باالتصا( بعائلتك �A بمحا�A Sٍ طبيب.
بعد Lلك Aبلغو� Aنك سُتعر� على 
لمحكمة بتهمة 
لفسا�، 
��ية  من  تمّكنت   ،
Aخيرً 
لسجن.  "لى  Aحضر��  ثم  �من 
عائلتك �كذلك محاS تثق به. كما تم عرضك على 
لطبيب 
 SالU لذ` �صف لك مسّكنا8 لأللم للتخفيف من

لبا�حة، 


لظهر 
لتي تعاني منها.

لصباx "لى 
لزنز
نة �هد� 
لجميع قائًال  
حضر 
لمدير هذ
�A عليهم Aال يتحدثو
 مع 
لز�
� عن A` من 
ألمو� 
لتي 

لشرطة،  �A في مركز 
حتجا�  
لسجن  لهم �
خل  حصلت 


أل�
مر. eحدهم لهذA نه سيعلم في حا( مخالفةA�

قبل �A تخبر 
لز�
� A` شيء، تحتاK "لى �A تعرb بدقة 
من هم �ما 
لذ` يمكنهم فعله من Aجلك.

ال يز
( ما حدV في مركز 
لشرطة يزعجك بشكل كبير، 
�لكنك تخاb مما قد يحدV لك بمجر� مغا��� 
لمر
قبين.

تتحد�A Vًال عن 
لوضع في 
لسجن في 
لوقت 
لحالي (مثال: 
 lألشخا
ستكو� �
غبًا في ��ية عائلتك، �هنا� 
لكثير من 
في 
لزنز
نة بحيث Aنك ال تستطيع 
لنوS ليًال). �عندما يصبح 
بالتحّدV عن  
لبدء  يمكنك  
لثقة،  فشيئًا جو من  هنا� شيئًا 
يمكنك  بالثقة،  تشعر   �A �بعد   
��يدً  
���يدً UالS ظهر�. 


لبدء بالحديث عّما حصل في مركز 
لشرطة.

��لفريق �لز�ئر / �لمر�قبو
خال( 
لزيا�� 
أل�لى 
لتي قمتم بها لمنشآ8 
لسجن، 
خترتم 

لسجين بشكل عشو
ئي لتقومو
 بإجر
ء مقابلة خاصة  
هذ
 eء هذ
معه. خصصتم ألنفسكم 15 �قيقة كحدٍّ Aقصى إلجر


لمقابلة.

لتالية: b

لمقابلة تحقيق 
ألهد eمن خال( هذ ���تو


لسجن   bبظر� 
لمتعلقة  
لرئيسية  
لمشاكل  � معرفة 

لمعاملة كما يصفها 
لسجين.�
"نشاء عالقة ثقة مع 
لسجين.  �
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�أل�,�� �لمر�� محاكاتها  

�لمحتجز4 فاطمة Nبر�هيم

Aنِت في 
لسجن منذ قر
بة 18 شهرً
. تشعرين بالقلق 
لكبير 

لر
هن في  
لوقت  
لذين يعيشو� في  
لثالثة  بشأ� Aطفالك 

لبال�. كا� Aطفالك   Kلدتك أل� ��جك يعمل خا�
كنف �
يحضر�� مع �
لدتك لزيا�تك مر� �A مرتين في 
لشهر، 
لكنك لم تكوني تعرفي مطلقًا متى سُيسمح لك بر�يتهم مر� 

لمر
قبين في �يا�تهم 
ألخير� عن  Aخبر8 فريق   .PخرA
كل  Aطفالك  ��ية  
لوقت  Lلك  منذ  بإمكانك  �Aصبح  Lلك، 
AسبوA� .Rنت 
آل� مقتنعة �A للمر
قبين تأثير كبير بحيث 
 
��
�A ما 
L" لسجن
Aنك �
ثقة من قد�تهم على "خر
جك من 

Lلك.

Aنت متهمة بسرقة حذ
ء من متجر في 
لمدينة. �لكنك �
ثقة 
من "طال� سر
حك حالما يتم تحويل قضيتك "لى 
لمحكمة، 
ألنك قد قضيت سلفًا 18 شهرً
 في 
لسجن على Lمة 
لقضية. 
عنك  �كيًال  
لسلطا8  عينته   Sمحا مر�   8
L حضر  �قد 
لر�يتك �قا( "نه سيهتم باألمر، �لكن لم يحدV شيء منذ 
مع  
لعمل  كثر�  من  �مرهقة  مريضة  
لدتك � 
لحين.  Lلك 


ألطفا( �ال تعرb كيف تساعد�.

 Sمحا تعيين  من  
لمر
قبين  فريق  يتمكن   �A بشد�  تأملين 
Aفضل لك ��A يعمل على تحويل قضيتك "لى 
لمحكمة.

مشكلة   eهذ �تعتبر  صحية،   �
مو Aية  لك  يقدمو�  ال  "نهم 
كبير� بالنسبة لك �للنساء 
ألخريا8، �لكنك لن تتمكني من 

لنقطة للز�
� ما لم يكونو
 قا��ين على خلق جو  eكر هذL

كاb من 
لثقة.

��لفريق �لز�ئر / �لمر�قبو

لمر�A ��يتكم، �قالت �A لديها Aمرً
 تو� "طالعكم  eطلبت هذ
 eء هذ
عليه. خصصتم ألنفسكم 15 �قيقة كحدٍّ Aقصى إلجر


لمقابلة. 

لتالية: b

لمقابلة تحقيق 
ألهد eمن خال( هذ ���تو


إلصغاء "لى ما تو� 
لسجينة قوله لكم. �

لسجن   bبظر� 
لمتعلقة  
لرئيسية  
لمشاكل  � معرفة 


لمعاملة كما تصفها 
لسجينة.�
"قامة عالقة ثقة مع 
لسجينة.  �
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H�ألحد� Sحتجا�لى مركز N 4يا�S 14-1

Sيا�N 4لى مركز �حتجاS �ألحد�H�سم �لتد�يب
S
في ���
8 حقو� 
إلنسا� عندما تكو� 
لفئة 
لمستهدفة هي من 
ألخصائيين 
الجتماعيين �A مجا( 
الستخد


لمفتشين / 
لمر
قبين. �A لسجو�

لعاملين في 

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لسجو� �فر� 
لمر
قبة. ��

لتوعية �
لتعرb على ظر�b �خلفيا8 
لمحتجزين �"�

10 – 20 مشا�كًا

90  �قيقة


لمد�F بتو�يع 
أل��
� على كيفية 
لتنفيذ Sيقو .�
يطلب 
لمد�F خمسة متطوعين للقياS بتمثيل 
أل��

لمتطوعين (
نظر       ) �يمنحهم 15 �قيقة للتحضير. �بعد Lلك يتم تنفيذ 
لمحاكا� لمد� 15 

�قيقة تقريبا.
تركز 
لمناقشة 
لتي تلي 
لمحاكا� على ثالثة Aسئلة �هي: كيفية 
لحصو( على 
لمعلوما8 

 8

لبيانا8 �تحسين 
ألسلوF، �نوعية 
إلستر
تيجية 
لمستخدمة �"مكانية تطبيقها في 
لزيا��
"لى مر
كز 
العتقا( في 
لعر
�، �كيفية حماية 
لسجناء / 
لمحتجزين �ما "لى Lلك.


لال�مة للتد�يب �

لمو.��� ،SقالA

لمصد�Clarisa Bencomo
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�أل�,�� �لمر�� محاكاتها 

aلمهد� ��لمحتجز4 هدp سلما
 �A بعد  عليك  
لقبض  Aلقي   8
سنو  10 عمرها  بنت  Aنِت 
Aبو�   .Rلشا�
 في  
لمنا�يل  تبيعين  �Aنت  
لشرطة  �جدتك 
 R�

لشو في  
لتسو(  "لى  �يدفعك   8

لمخد� على  مدمن 
لجلب 
لنقو� له �يقوS بضربك "� لم تجمعي له نقو�ً
 كافية. 
 Rلشا�
 
لرجا( �
ألطفا( في  
لتسو( أل�  Aنت ال تحبذين 

يشاكسونك.

ألخصائية �  ،SيـاA ثالثة  منذ  
الحتجا�  مركز  في  Aنـِت 
"ليك حو( عائلتك  
الجتماعية ال تكف عن توجيه 
ألسئلة 
�مكا� سكنك، �لكنك ال تجيبينها ألنك خائفة من �A تعيد� 
"لى �
لد� 
لذ` بد��e سيضربك نتيجة إللقاء 
لقبض عليك. 
لك   Vما سيحد تعرفين  ال  بالبكاء ألنك  
لليل  تقضين  Aنت 

لمحتجز
8 معك يضربنك �يأخذ� طعامك  
لفتيا8  �أل� 
 ،Pسلو تدعى  سنًا  منك  Aكبر  بنت  �AسوAهن  �مالبسك، 
 `A شتكيِت "لى

 Aنت L" به ��حيث لديها موسى حالقة تهد

لموسى  

لفتيا8 بهذ Pحد" xيتها �هي تجرA� شخص. لقد


لذين لم يفعلو
 شيئا إليقافها. �
تحت Aنظا� 
لحر

ئر� لالستفسا� � Sالحتجا� بقد�
لقد Aخبركن مدير مركز 
عن Aحو
لكن، �بأ� عليكن جميعًا "خبا�ها �A كل 
لعاملين في 
 8

لمركز يجيد�� 
لتعامل معكن. بعض 
لفتيا8 
لمحتجز
يقلن بأ� 
لز�
� يجلبو� معهم 
لحلويا8 �
أللبسة 
لجميلة 
 Sأليتا
�A حتى يأخذ�� 
لفتيا8 معهم "لى مكا� يعيش فيه 

�ليس 
لمجرمو�.
"لى  
لمكا� على �A تعو�`   
"لى هذ  Fلذها
 Aنت تفضلين 
لئال  شيء  بأ`  
لز
ئر�  تخبر`   �A تخافين  �لكنك  
لبيت، 

تؤLيِك سلوP بعد مغا��� 
لز
ئر�.

�لسجينة سلوp هاشم Nبر�هيم

لمركز منذ  
سلوP: عمر� 16 سنة �Aنت محتجز� في هذ
كا� عمر� 14 سنة. Aنت تديرين غرفة 
الحتجا� �تحد�ين 
 Sفضل مكا� للنوA� لمالبس
� Sلطعا
من يحصل على Aفضل 
�ما "لى Lلك. �هذ
 يعني Aنك تضطرين في بعض 
ألحيا� 

لفتيا8 
ألخريا�A 8 حتى جرحهن بالموسى لكي  Fلضر

لمركز  
لعاملين في  Aنت تعرفين  يفعلن ما تطلبينه منهن. 
جيد
 �هم يدعونك تفعلين ما تريدينه ما �مت تسيطرين على 


لفتيا8 
لصغير
8 �تبقينهن ها�ئا8.

ئر� لالستفسا� � Sالحتجا� بقد�
لقد Aخبركن مدير مركز 
عن Aحو
لكن، �بأ� عليكن جميعا "خبا�ها �A كل 
لعاملين 
في 
لمركز يجيد�� 
لتعامل معكن. Aنت تعتقدين بأنك Aنت 
تعطيك   bسو �بما  
لتي  
لز
ئر�  "لى   Vتتحد  bسو 
لتي 

لمالبس �A تهيئ لك "قامة في مكا� Aفضل.  �A �لنقو
بعض 
 bسو منك.  بدًال   Pهد "لى   Vلتحد
 تريد  
لز
ئر�  �لكن 
تحا�لين �A تجعلي 
لز
ئر� تتحدV "ليك بدًال من هدP لكي 
ال تتمكن هدP من Aخبا� 
لز
ئر� عن كيفية معاملتك للفتيا8 


لصغير
8 �لكي تحصلي Aنت على 
لحاجا8 لنفسك.

�لفريق �لز�ئر
 

لحر
� في مركز 
الحتجا� هذ بأ�  لقد سمعتم "شاعا8 
 8

لمحتجز  Fإل�ها سنا  
ألكبر   8

لمحتجز يستخدمو� 

لجديد
8، �لكن كل 
للو
تي تحدثتم معهن حتى 
آل� قلن لكم 

لمركز ممتا�. �
آل� �Aنتم على �شك 
النتهاء من  
"� هذ

لغرb تجلس  Pفتا� صغير� في "حد �لزيا�� الحظتم �جو

يقو(  �تبكي.  
لمرحا�  من   Fبالقر 
لز
�ية  في  منكمشة 
 eالشتبا

لحا�� "نه تم "لقاء 
لقبض عليها بتهمة 
لتسو( �
بمما�ستها للدعا��. فو� �خولكم "لى 
لغرفة تالحظو� Aنها 

ترتد` ثيابًا بالية �Aنها متو�مة 
لوجه.
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في  
لحا��  يتر��  
النتهاء  �شك  على  �يا�تكم  �أل� 

لفتا� "لى 
لغرفة 
لتي 
ستخدمتموها   eلكم بأخذ هذ xلسما

مع   Vلتحد
  
تحا�لو  �A يجب   
�لذ 
لمقابلة.  سابقا إلجر
ء 

هدP في سرية. �يتمثل هدفكم في:
خصوصية  في  
لمحتجز�  مع  
لمقابلة  "جر
ء  �  ضما� 

تامة.
"قامة عالقة قائمة على 
لثقة بينكم �بين 
لسجينة.  �

 8

لمحتجز� �

كتشاb كيفية 
لتعامل معها من قبل 
لحر  �
كيف   lلخصو
 �جه  �على   ،Sعا بشكل  
ألخريا8 
تما�سه  
لذ`  
لعنف  مع  
لمركز  في  
لعاملو�  يتعامل 


لمحتجز
8 ضد بعضهن 
لبعض.

�لحا�(
 ،8
�A تعمل حا�سًا لمركز 
الحتجا� هذ
 منذ ثالV سنو

لوظيفة.   eهذ لحصولك على  كنت محظوظًا  بأنك  �تحس 
 8

لمشكلة 
لوحيد� هي �A بعض 
لفتيا8 مشاكسا8 �مثير


لجديد  
لمدير  حّذ�  لقد  �صولهن.  عند  �خاصة  للمشاكل 

لمحتجز
8، �لذلك عليك  Fضر Sمن عد �
جميع 
لحر
غالبًا  
لوضع.  على  سيطرتك  لفر�   PخرA طر�  "يجا� 
 .Sلنظا
 على  للحفا�  عليها  
العتما�  يمكنك  فتا�  توجد  ما 
شديد�  Aحيانا  �تكو�   ،Pسلو 
سمها  كبير�  فتا�  
آل�  �هي 
سنا،  يصغرنها  
لالتي  
لفتيا8  مع  معاملتها خصوصًا  في 
�لكنها بهذ
 تبقيهن تحت 
لسيطر� ��� �A تصاA F` منهن 

بأPL شديد.
 Vلتحد

آل�، جاء8 مجموعة من 
لز
ئرين 
لذين يريد�� 
 Pسلو  �A  bتعر Aنت   .8

لجديد  8

لمحتجز  Pحد" مع 

لجديد� بشد� عند �صولها،  
لمحتجز�  تلك   Fقامت بضر

لمحتجز� 
لجديد� للز
ئرين عما  Vتتحد �A نت تخشى منA�

لمحتجز�  Fبضر Sبأنك من قا Pتتهمك سلو �A �A لها Vحد

لجديد�، �Aنت ستتهم سلوP بذلك لتجنب 
للوS. �هدفك هو 
منع 
لز
ئرين من 
لتحدV على 
نفر
� مع 
لمحتجز� 
لجديد� 

�لكن ��� �A يالحظو
 Lلك.
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1-15 سير4 حيا4 فتا4

سير4 حيا4 فتا4�سم �لتد�يب
S

لطويلة نسبيًا. �هذ
 مجا( 
الستخد 8

لتد�يب في مجا( حقو� 
لمر�A في 
لد�� 
من 
لممكن 
ستخد
S هذ


لتد�يب مفيد بصفة خاصة في 
لعمل مع فئا8 
لطالF �موظفي 
لشؤ�� 
الجتماعية 

لمؤسسا8 
إلصالحية.�


لتد�يب Rتحا��`  تحليلينو
bلهد

لضغو\ 
الجتماعية 
لتي تمر بها 
لمر�A في 
لمجتمعا8 � bلظر�
توضيح �معايشة 


لعربية.

8 – 20 مشا�كًا

90 – 180 �قيقة

يتم تقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 عمل تكو� مهمتها كتابة قصة حيا� 
مر�A عربية منذ كيفية 
لتنفيذ
�ال�تها. يكو� على 
لمجموعة 
أل�لى كتابة قصة حيا� فتا� من Aسر� فقير� جدً
 لها عد� كبير 


لفتا� لها  eينيًا، �هذ� ��سر� متشدA لثانية كتابة قصة حيا� فتا� من
من 
ألبناء. على 
لمجموعة 
عد� Aخو� �Aال�؛ �على 
لمجموعة 
لثالثة كتابة قصة حيا� فتا� من Aسر� متعلمة ال تتبع 
لطابع 


لثقافي 
لعربي 
لتقليد`. بعد 
النتهاء من 
لكتابة، تقوS كل مجموعة بسر� قصة حيا� 
لبطلة 

لد���. �

لخاصة بها �يتم مناقشة تفاصيلها مع جميع Aفر

يتبع
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سير4 حيا4 فتا4�سم �لتد�يب


لال�مة للتد�يب �

ستما�
8 سير� حيا� فتا� (
نظر         )، Aلو
x متحركة، نقا\ الصقة.
لمو ،SقالA� �
��A

 Aمكن.L" لمجموعا8 بحيث تشتمل كل مجموعة على �جا( �نساء
على 
لمد�F تقسيم 

ينبغي �A ال تزيد كل قصة عن صفحة �A صفحتين.

لمجموعة في 
لكتابة Aما عن طريق 
لمونتاK (كل فر� يكتب  �
ينبغي �A يشتر� كل Aفر


لمجموعة بكتابة  �
جزءً
 منفصًال ثم يتم تجميع 
ألجز
ء معًا)، �A �A يقوS كل فر� من Aفر

لمجموعة بمناقشة 
لقصص 
لمختلفة �
لوصو( من خال( عملية  �

لقصة كاملة ثم يقوA Sفر


لقص �
للصق "لى قصة �
حد�.
.Pألخر
ُيفّضل Aال تعرb كل مجموعة ما هي مهمة (قصة) 
لمجموعا8 


لمد�F بطرA xسئلة محد�� سو
ء Aثناء  Sلخاصة بها يقو
عند تقديم كل مجموعة للقصة 

ألسئلة  eلقصة نفسها، �تكو� �هذ

لتقديم �A بعد 
النتهاء من 
لقصة، �يتوقف Lلك على 

موجهة لخدمة قضية حقو� 
لمر�A مثل:

لفتا�؟ eجهها هذ
ما هي 
لعو
ئق 
لتي تو


لموجو�� لديها؟ (
لما�ية �غير 
لما�ية) 8
ما هي 
لمصا�� �
لقد�

لفتا� 
لتي تمكنها من عيش حيا� سعيد�؟ eحتياجا8 هذ
ما هي 


لفتا�؟ eتفعله هذ �A لذ` يجب
ما 
ما 
لذ` يجب �A تفعله Aنت كأ� K�� �A FA �A؟

�كما Lكرنا سابقًا، تتوقف نوعية 
ألسئلة �توقيتها على طبيعة 
لقصة �على شخصية 

لمشا�كين.

 �A بية���A مثل كتابة سير� حيا� فتا� PخرA لمجموعا8 �"ضافة مهمة
من 
لممكن �يا�� 
.Sكتابة قصة حيا� فتا� عربية عاشت قبل مئة عا �A مريكيةA

من 
لممكن كذلك �A يقوS كل مشا�� بصو�� منفصلة بكتابة 
لقصة، على �A تكو� في 
 Sلمتحركة �يقو
 x
ضوء 
لمهمة 
لموكلة للمجموعة. �تعلق 
لقصص 
لمختلفة على 
أللو
 Sنقا\ الصقة يقو Vلمختلفة �يحصل كل مشا�� على ثال

لمشا�كو� بقر
ء� 
لقصص 


لمد�F بمناقشة 
لتد�يب  Sلتقييم يقو
 eلتي يفضلها. �من خال( هذ
بتو�يعها على 
لقصص 
�تحليله.


لمصد�Alaa Boutros
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 �ستما��� تد�يب "سير4 حيا4 فتا4"
�لمجموعة �أل,لى


كتب من فضلك فيما ال يزيد عن صفحة �A صفحتين قصة 

لفتا� من Aسر� فقير� لها عد�  eتها، هذ�فتا� عربية منذ �ال

كبير من 
ألبناء. سوb يساعد� مر
عا� 
لمر
حل �
لنقا\ 

لفتا�: eلتالية في كتابة سير� حيا� هذ


مرحلة �لطفولة

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء، 
للعب.


لمد�سة �
لتعليم.

لهو
يا8.


لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.

لتربية. FسلوA


لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �

مرحلة �لز,�` ,�ألمومة

لمالبس.

لهو
يا8.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 

ألسرية. Sلمها
تو�يع 
ألعما( �

لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.


الجتماعية 
لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها �نظرتها لنفسها �ألطفالها.

نظرتها لصحتها �لغذ
ئها.
مرحلة �لمر�هقة ,�لشبا�

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء.


لهو
يا8.

لد�
سة.


لخا�جي. �A لمنزلي

لعمل سو
ء 

لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.

لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �


لحيا� 
لمستقبلية.� K

ختيا� 
لز�
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها.

مرحلة �لشيخوخة

لمالبس.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 
نظرتها نحو حياتها.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.
عالقتها مع �Aال�ها.
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�لمجموعة �لثانية

كتب من فضلك فيما ال يزيد عن صفحة �A صفحتين قصة 
�ينيًا  
لفتا� من Aسر� متشد��   eتها. هذ�فتا� عربية منذ �ال

�لها Aخو� �Aال�. سوb يساعد� مر
عا� 
لمر
حل �
لنقا\ 

لفتا�: eلتالية في كتابة سير� حيا� هذ


مرحلة �لطفولة

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء، 
للعب.


لمد�سة �
لتعليم.

لهو
يا8.


لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.

لتربية. FسلوA


لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �

مرحلة �لز,�` ,�ألمومة

لمالبس.

لهو
يا8.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 

ألسرية. Sلمها
تو�يع 
ألعما( �

لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.


الجتماعية 
لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها �نظرتها لنفسها �ألطفالها.

نظرتها لصحتها �لغذ
ئها.
مرحلة �لمر�هقة ,�لشبا�

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء.


لهو
يا8.

لد�
سة.


لخا�جي. �A لمنزلي

لعمل سو
ء 

لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.

لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �


لحيا� 
لمستقبلية.� K

ختيا� 
لز�
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها.

مرحلة �لشيخوخة

لمالبس.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 
نظرتها نحو حياتها.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.
عالقتها مع �Aال�ها.
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�لمجموعة �لثالثة

كتب من فضلك فيما ال يزيد عن صفحة �A صفحتين قصة 

لفتا� من Aسر� متعلمة ال تّتبع  eتها. هذ�فتا� عربية منذ �ال

مر
عا�  يساعد�   bسو 
لتقليد`.  
لعربي  
لثقافي  
لطابع 

لفتا�: eلتالية في كتابة سير� حيا� هذ

لمر
حل �
لنقا\ 

مرحلة �لطفولة

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء، 
للعب.


لمد�سة �
لتعليم.

لهو
يا8.


لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.

لتربية. FسلوA


لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �

مرحلة �لز,�` ,�ألمومة

لمالبس.

لهو
يا8.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 

ألسرية.  Sلمها
تو�يع 
ألعما( �

لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.


الجتماعية 
لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها �نظرتها لنفسها �ألطفالها.

نظرتها لصحتها �لغذ
ئها.
مرحلة �لمر�هقة ,�لشبا�

لمالبس، 
لصحة، 
لغذ
ء.


لهو
يا8.

لد�
سة.


لخا�جي. �A لمنزلي

لعمل سو
ء 

لرعاية 
لجسدية �
لنفسية.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.

لمفر�ضة عليها. Sلمها

لو
جبا8 �


لحيا� 
لمستقبلية.� K

ختيا�
لز�
نظرتها نحو حياتها / Aحالمها �طموحاتها.

مرحلة �لشيخوخة

لمالبس.

.Kلز�

لتفاهم مع  Pلز�جية �مد
طبيعة 
لعالقة 
نظرتها نحو حياتها.


لعالقا8 
الجتماعية �
لشخصية.
عالقتها مع �Aال�ها.
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1-16 �لشفافية ,�لثقة

�لشفافية ,�لثقة�سم �لتد�يب
S
لكل 
لفئا8 
لوظيفية 
لتي تؤثر Aخال� 
لمهنة فيها تأثيرً
 مباشرً
 على 
لمصلحة 
لعامة �حيا� مجا( 
الستخد


لمر
قبين �ما "لى Lلك. كذلك يمكنك  �A ألطباء
 �A لشرطة

ألفر
� �سالمتهم �حقوقهم مثل 

ستخد
مه عمومًا في ���
8 حقو� 
إلنسا� Uخذً
 بعين 
العتبا� Aهمية ثقافة 
العتر
b بالخطأ 

كشر\ Aساسي للتطو�.

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لرغبة في كتما� سرية 
ألخطاء 
لذ
تية. �A لشفافية

لتأمل في 
لحاجة "لى   �

لوعي بصعوبا8 
إلفصاx عن 
إلخفا� في 
اللتز
ما8 
ألخالقية في 
لحيا� 
لمهنية Aثناء   �


لتد�يب.

لممتنعين عن مناقشة  lألشخا

لتركيز على مو
طن 
لضعف 
لذ
تي للتعرb على   �

مو
طن 
لضعف لديهم.

15 – 25 مشا�كًا

60 �قيقة

يجلس 
لمشا�كو� في حلقة كبير� �يتم "عطا�هم بطاقا8 بلونين مختلفين �يتم 
لتوجه "ليهم كيفية 
لتنفيذ

لذ` قمت به في حياتك �ندمت عليه (تذّكر موقفا ما في حياتك  bلتصر
بسؤ
(: ما هو 

Aخفقت فيه فعال في 
اللتز
S بمقاييسك 
ألخالقية �A حتى خرقت فيه 
لقانو�)؟
ثم يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين "غما� Aعينهم لعد� ثو
ٍ� �من ثم تذّكر 
لموقف لغر� 


 فعلته؟ ما 
لذ` تشعر به؟ ثم يطلب 
لمد�F منهم Lلذ` فعلته؟ لما
تد�ينه �بالشكل 
لتالي: ما 
 Sبالكال Fلمتد�
 Aلتي يبد

لموقف، �في 
للحظة  
فتح Aعينهم ��A يخبر كل متد�F جا�e بهذ
مع جا�e يقاطعهم 
لمد�F مر� AخرP �يطلب منهم �قف 
لكالS على 
لفو� قائًال: ��ِّ� على 

ظهر 
لبطاقة 
أل�لى ما فكر8 به في 
للحظة 
لتي سمعت فيها طلب 
لمد��A F تكشف 
لجا�� "خفاقك في 
اللتز
S بالمقاييس 
ألخالقية.

ثم يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين: ��ِّ� من فضلك فو� 
لبطاقة 
لثانية:
كيف كنت ستسر� قصتك؟ بالصو�� 
لتي تذكرتها؟ A SAنك كنت ستغير قصتك بطريقة ما؟ 

لتي  bلظر�
(على سبيل 
لمثا(... "� كنت ستخفف من سوءها �A "� كنت ستركز على 

لقصة حدثت في 
لماضي  eكنت ستتظاهر بأ� هذ �" �A ،
تجعل جا�� يتفهم سلوكك هذ


لبعيد...)؟
 xإلفصا

لمشا�كو� بمناقشة ما يمنعهم من  Sلنتائج على لوحة: يقو
بعد Lلك يتم حصر 


لتي تجعلهم يخفو� تفاصيل من حياتهم. يجب على  bلظر�
عن سوء تصرفهم، �ما هي 

لمشا�كين هنا 
اللتز
S بالتفكير 
لنقد`.

يتبع
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�لشفافية ,�لثقة�سم �لتد�يب

لال�مة للتد�يب �
بطاقا8 ملونة، AقالS، لوحا8 ��قية، مساحة �
سعة لترتيب 
لجلسة على شكل �
ئر�.
لمو


 تكر� بر�� L" (لعمل

جية 
لمقاييس (
لسلو� 
لذ
تي �مقتضيا8 ���

النتباe "لى مخاطر 

ألمر. 
هذ


لضعف �
لفشل في 
اللتز
S بالمقاييس 
لذ
تية يمثل جزءً
 من حيا� 
إلنسا�، �يتعين 
عتبا�  �"
Lلك 
لضعف �
لفشل فرصة لتحسين 
اللتز
S باألخالقيا8.


ألخالقيا8 هي Aكثر من �A تكو� مثاًال Aعلى، "نها �سيلة للتعامل مع 
لمشاكل 
لفعلية.
يجب مر
عا� �A بعض 
لمشا�كين قد يمتنع عن Lكر Aفعا( قد يخجل منها، �A حتى Aنه قد 


 قاS باإلفصاx عنها. لذ
 يجب خلق جو كامل من 
لثقة L" لقضائية
يعتقد Aنه عرضة للمالحقة 

لتد�يب �قبل 
لبدء بمما�سته. كذلك يجب عدS مما�سة 
لضغط على 
لمشا�كين  
Aثناء هذ
لإلفصاx عن تجا�F معينة، �Aحيانًا يكفي Lكر 
لخطو\ 
لعامة للموقف ��� 
لدخو( في 


لتفاصيل.
كذلك يجب على 
لمد��A F يوفر 
لحماية للمشا�كين في حالة قيامهم بعر� Aخطائهم، 


لمشا�كين  Rمتنا

لسماx للمشا�كين 
آلخرين بنقدهم �A معاقبتهم، أل� Lلك سيقو� "لى  Sعد�

لد���.  �

لنز
R بين Aفر� xال�تيا
 Sكر تجا�بهم، �"لى  خلق جو من عدL آلخرين عن


.Fلسلوكيا8 �ليس للعقا

لتد�يب فرصة لتطوير  
�يجب �A يظل هذ
فكر� 
لتد�يب مقتبسة من برنامج تد�يبي نموLجي عن: 
لمصد�

 Rita Wirrer, Werner Schiewek (2007)


لمشا�كو� في حلقة 
لعمل 
لتي عقدتها مؤسسة InWEnt في عاS 2007 بإجر
ء  Sقا
تعديال8 على 
لفكر�.
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1-17 صو�4 ,تعليق

صو�4 ,تعليق�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في مجا( منع 
لتعذيب �كذلك للتعريف بالسلو� 
ألخالقي مجا( 
الستخد S
من 
لممكن 
ستخد

 .(PخرA فئة مهنية �A) لشرطة

لمرتقب �
لمأمو( من 

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��` نو

bلهد

لتعريف بالسلو� 
ألخالقي للشرطة بشقيه 
إليجابي �
لسلبي �Aثرe على 
لمؤسسة 
ألمنية 
�باألخص بالنسبة لقيا�
8 تلك 
لمؤسسة.

8 – 25 مشا�كًا.

60 – 90 �قيقة


لمد�F بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعتين بعد �A يقدS لهم 
ستما�� تتضمن ثالثة حقو(، كيفية 
لتنفيذ Sيقو
يمثل 
لحقل 
أل�( 
لسلو� 
إليجابي �
لثاني 
لسلو� 
لسلبي �
لثالث 
لسلوكيا8 
لتي تحتمل 

لمد�F بعر� 
لصو� على 
لمشا�كين من خال( جها� 
لعر� 
لمرئي  Sلوجهين. �يقو


.eعالA Vلثال
�يطلب منهم تحليل 
لصو� �تصنيفها "لى 
لحقو( 
يعر� 
لمد�F نتائج 
لتحليل من خال( تد�ينها على ��قة �A لوx، �يتولى تثبيت 
لنتائج 


لتأييد من 
لمشا�كين. �في حالة تعد� 
آل�
ء بشأ� Aية صو��، ُتحسم 
لنتيجة  Sعد �A بالتأييد
من خال( 
لتصويت، �بعد 
الستماR "لى �جها8 
لنظر بشكل مقتضب.

من 
لممكن Aيضا تكليف كل مجموعة بالعمل على Aحد 
لجانبين، فيوكل "لى 
لمجموعة 

أل�لى بيا� 
لسلوكيا8 
إليجابية مع تعليق مقتضب عن 
لسلو� 
لذ` ترمز "ليه كل صو��، 
فيما تتولى 
لمجموعة 
لثانية بيا� 
لسلو� 
لسلبي 
لذ` ترمز "ليه كل صو��، بحيث يكتبو� 


لتعليقا8 على 
للوحة �يعرضونها. من 
لممكن Aيضا جعل 
لمجموعا8 تنفذ 
لعملية مر� 

أل�لى بإعا�� ��
سة 
لسلوكيا8 
إليجابية مع بيا�  Sحيث تقو ،�
AخرP �لكن مع تبا�( 
أل��

لمجموعة 
لثانية بتقديم مقترحا8 لمعالجة  Sية مقترحا8 لتعزيزها في مؤسساتهم، بينما تقوA


لسلوكيا8 
لسلبية 
لتي تم تشخيصها. 

يتبع
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صو�4 ,تعليق�سم �لتد�يب

لال�مة للتد�يب �
جها� عر� مرئي، لوحا8 ��قية، Aلو
x متحركة، 
ستما�� تتضمن 
لحقو( 
لثالثة 
لمو

.SقالA ،eعالA لمذكو��


لتوسع في 
لتد�يب من خال( تكليف 
لمجموعا8 نفسها بمهمة "ضافية هي  Fيمكن للمد� 

 كانت هنا� Aية معوقا8 قد تو
جه عمليتي L" لثانية من خال( بيا� ما

سة نتائج 
لمرحلة ��


لتعزيز للسلوكيا8 
إليجابية �A معالجة للسلوكيا8 
لسلبية، �من ثم عر� 
لنتائج على 

لتد�يب للفئا8 
لمختلفة �تعديله بحسب 
لهدb من 
لتد�يب  

للوحة. يمكن 
ستخد
S هذ

لشديد في 
ختيا� 
لصو�، �لكن قد يجد  lلحر
�طبيعة 
لفئة 
لمستهدفة. ينبغي توخي 


لمد�F منها.  bلصو� هد

لمد�F صعوبة في 
لحصو( على 
لصو�، �A �A تحقق تلك 

لمصد�Saad Sulttan Hussein & Baraa Najeeb Hammadi & Rahman Ali Qadr Al Zandi
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1-18 عند �لعو�N 4لى �لعمل ...

عند �لعو�N 4لى �لعمل ...�سم �لتد�يب
S
لكل 
لفئا8 
لوظيفية 
لتي تؤثر Aخالقيا8 
لمهنة فيها تأثيرً
 مباشرً
 على 
لمصلحة 
لعامة مجا( 
الستخد


لشرطة، غير Aنه يمكن  ��
�حيا� 
ألفر
� �سالمتهم �حقوقهم، �على �جه 
لخصوl كو
 �A لسجو�

لعاملين في  �A ألطباء

ستخد
مه - �Lلك بعد تعديله - لتد�يب فئاA 8خرP مثل 


ألخصائيين 
الجتماعيين ... "لخ. �A لمد�سين


لتد�يب Rمحاكا�  تفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لتعريف بأهمية 
ألخال� 
لمهنية.

10 – 15 مشا�كًا

60 �قيقة

يطلب 
لمد��A F يتطوR ستة Aشخاl من 
لمشا�كين، �يوضح لهم �A على كل 
ثنين من كيفية 
لتنفيذ

لمد�F نفسه بعد �A يمنحهم �قتًا محد�ً
 للتفكير  e�معين يحد ���ء 

لمتطوعين 
لقياS بأ�


�هم. يطلب 
لمد�F من 
لمجموعة 
أل�لى �A تقوS بعر� يجسد ��A ية�لتأمل في كيفية تأ
�
��� Aحد 
لمتد�بين في مجا( حقو� 
إلنسا�، للقياS بنشر 
لمفاهيم 
لتي تعلمها �"قناR �مالئه 
في 
لعمل بأهميتها في نطا� عملهم. �تؤ�` 
لمجموعة 
لثانية ��� 
ثنين من �جا( 
لشرطة 

يعاتب Aحدهما 
آلخر ال�تكابه 
نتهاكًا معينًا بحق Aحد 
لمحتجزين، بينما تؤ�` 
لمجموعة 

ألكفاء 
لمتسمين بالنز
هة  lألشخا

لثالثة ��� مسؤ�( عن �
ئر� ما �من يعمل معه من 

 Sبذلك؟ تقو Sيكافئهم، فكيف يقو �A )لمسؤ�
 

لتفاني في 
لعمل، �يحب لهذ� S

الحتر�
 eئهم �مشاعرهم تجا
�U ء

لممثلو� بإبد Sيقو ���ء كل 
�A ها، �بعد�
��A ء

لمجموعا8 بأ�

ألفكا� 
لتي تولد8 لديهم Aثناء عر�  xئهم �طر
�U ء

لمشا�كو� بإبد Sلك، �من ثم يقوL


لمد�F بإنشاء حلقة نقا� للتعريف بأهمية 
ألخال�  Sيقو 

لمجموعا8 أل��
�ها. �Aخيرً

الحتياجا8 
لعامة  Rألعما( في "شبا

لمهنية في "نجا� 
ألعما( بما ينسجم �
لغاية من تلك 

للمجتمع. 

لال�مة  �
مكا� �
سع للجميع يصلح لتأ�ية 
لمشا�كين أل��
�هم.
لمو

ينبغي على 
لمد�F توضيح طريقة تنفيذ 
لتد�يب للمتد�بين بشكل جيد.
 lيحر �A كذلك .Fلمد�
�A يكو� 
لقائمو� باأل��
� متطوعين ��� Aية ضغو\ من 

لمد�F على �A ال يتحو( تمثيل 
أل��
� "لى مجر� "لقاء معلوما8 نظرية يستمع لها 


لمشا�كو�، �لكن �A تكو� في هيئة حو
� "يجابي �متبا�( �
خل 
لمجموعا8.
فكر� 
لتد�يب مقتبسة من برنامج تد�يبي نموLجي من:
لمصد�

Rita Wirrer, Werner Schiewek (2007)


لمشا�كو� في حلقة 
لعمل 
لتي عقدتها مؤسسة InWEnt في عاS 2007 بإجر
ء  Sقا 
تعديال8 على 
لفكر�.
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1-19 فكر4 في صو�4

فكر4 في صو�4�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في مجا( حقو� 
لمر�A �A منع 
لتعذيب �A حقو� 
لطفل.مجا( 
الستخد 
من 
لممكن 
ستخد
S هذ


لتد�يب Rتفاعلي  مبتكرنو
bلهد
"يصا( 
ألفكا� بطريقة مرئية.

6 – 30 مشا�كًا

30 – 60 �قيقة

يعر� 
لمد�F على لوx متحر� عد� �سوما8 كا�يكاتيرية تتعلق بموضوR حقو� 
لمر�A كيفية 
لتنفيذ
A �A` موضوU Rخر من مو
ضيع حقو� 
إلنسا�، ثم يطلب من 
لمشا�كين كتابة تعليق حو( 

كل صو��، �بعد Lلك يتم عر� تلك 
لتعليقا8 على 
لمجموعة بالكامل �مناقشتها �تبا�( 
.
Lلتعليقا8 �لما

لرA` حو( Aفضل 


 كا� بعض 
لمشا�كين يتمتع بالقد�� على 
لرسم، فيمكن للمد�F هنا �A يقسم 
لمشا�كين L"
 Rكثر يناسب موضوA �A بتصميم كا�يكاتير Sلقيا
"لى مجموعا�A� 8 يطلب من كل مجموعة 

حقو� 
لمر�A، ثم يتم عر� Aعما( 
لمجموعا8 
لمختلفة �مناقشتها.

لال�مة  �
�سوما8 كا�يكاتيرية، �لوx متحر�.
لمو

يجب 
ختيا� 
لكا�يكاتير 
لمناسب للمو
ضيع ��A يكو� 
لكا�يكاتير منفذً
 بصو�� جيد� 

ضحًا �ليس شائعًا �مكر�ً
 ��A ير
عي Aيضًا بيئة 
لمشا�كين �ثقافتهم.��


لمصد�Alaa Boutros


لفكر� مقتبسة من:
Friedrichs, Peter-Michael (ed.) (2002): Edition "Ich klage an!" 

Lehrerhandbuch. Menschenrechte im Unterricht. München:

 Elefanten Press, p. 193

 :Fمن كتا �Lمأخو eنا�A لكا�يكاتيرية

لرسوما8 
Jerman, Tina (Ed.) (2003): Frauenwelten. EXILE-edition, Essen.
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1-20 قائمة �الحتياجا� �لعشر4

قائمة �الحتياجا� �لعشر4�سم �لتد�يب
S

لتعريف بها �A بحقو� 
ألقليا�A 8 مجا( 
الستخد� �Aلمر

لتد�يب لتوضيح حقو�  
من 
لممكن 
ستخد
S هذ

.Sإلنسا� بشكل عا

الحتياجا8 
لخاصة �كذلك حقو�  `�L حقو� �A لطفل
حقو� 

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لحقو�. eفي هذ �
توضيح فكر� حقو� 
إلنسا� �
لمسا�

6 – 20 مشا�كًا

40 – 50 �قيقة

�   قم بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8.كيفية 
لتنفيذ

لتالي: )
�   على كل مجموعة �A تعمل منفصلة في مناقشة 
لسؤ

ما هي 
حتياجاتي 
لرئيسية في 
لحيا� (في حد�� عشر� 
ختيا�
8)؟ �تد�ينها على لوحة.
�   تقوS كل مجموعة بتقديم لوحتها ثم تنحل 
لمجموعا8 �يعو� 
لمشا�كو� "لى Aماكنهم.


لمد�F بكتابتها  Sللوحا8 �يقو

لمشا�كو� جميعًا باختيا� Aهم عشر نقا\ من مختلف  Sيقو   �
على لوحة ��قية منفصلة.


لال�مة  �
لوحا8 ��قية �AقالS ملونة.
لمو

لمشا�كو� بمقا�نة 
الحتياجا8 
لموجو��  Sيقو Fلمد�
 e�لذ` يقو
 xلمفتو
 �
من خال( 
لحو


نطباقها على 
لو
قع �سبل 
لتغيير 
لمتاحة. Pللوحة �مد
على 
 8
من 
لمهم �A تكو� 
الختيا�
8 نابعة من 
لمشا�كين ��� �A يحا�( 
لمد�F تمرير 
ختيا�


�A 8لوية، فالمد�F هنا محايد �مهمته هي قيا�� 
لتد�يب ��� تدخل في L قد يعتقد بأنها
.8

الختيا�

 

 لم يكن 
لمشا�كو� قد تعاملوL" إلنسا� �خاصة

لتد�يب مفيد لتوصيل فكر� حقو�  
هذ
.Rلموضو
 
كثيرً
 مع هذ


لمصد�Alaa Boutros


لمجلس 
أل���بي، صفحة 47. 8

لفكر� مقتبسة من: 
تجاها(Compass) 8، منشو�
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1-21 قل ,ال تقل

قل ,ال تقل�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في تحسين 
لتو
صل 
للغو` بين 
لمشا�كين �
ال�تقاء بنوعية 
لنقا� مجا( 
الستخد 
يفيد هذ


لتد�يبية. 8

لتحا�� Aثناء 
لد���

لتد�يب Rتحا��`  تفاعلينو

bلهد
�يا�� حساسية 
لمشا�كين في 
ستخد
مهم للغة �توضيح 
ألساليب 
لسلبية في 
لتحا�� مع 

آلخرين.

8 – 30 مشا�كًا

30 – 40 �قيقة


لمد�F بتو�يع 
ستما�� "قل �ال تقل" �يطلب من 
لمشا�كين تقييم كل عبا�� موجو�� كيفية 
لتنفيذ Sيقو

النتهاء  بعد  
لمكتوبة.  
لعبا��  تالئم  Aنها  
لمشا��  يعتقد  
لتي  
لخانة  في  فيها ��ضع عالمة 
8 �
حد� تلو 
ألخرP مع 
لمشا�كين. من 

لمد�F بمناقشة 
لعبا� S8 يقو
من ملء 
الستما�

لممكن �A يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين Lكر بعض 
ألمثلة 
لمشابهة 
لتي حدثت للمشا�كين 
 xبطر Fلمد�
 Sيقو �A لممكن

لماضي، 
لشهر 
لماضي). من  Rألسبو
في 
لفتر� 
ألخير� (


ألساليب في 
لتحا�� مع 
آلخرين؟  eكمشا�� هذ Sتستخد Pمد `A لتالي: "لى
 )

لسؤ


لال�مة  �

ستما�� "قل �ال تقل" (
نظر         ).
لمو
على 
لمد��A F يقوS بتوضيح 
أل�كا� 
أل�بعة 
لسلبية للتحا�� قبل 
لبدء في تنفيذ 
لتد�يب، 

(69 .l نظر

لنقا\ 
أل�بعة هي كالتالي: (�
.FLنت كاA :Sللو

لتأنيب،  ،Sالتها
 .A


لمقا�نة: Aنت تعمل Aبطأ من �ميلك، Aنت تتكلم بغر�� مثل 
لمدير. .F
.
K. نفي 
لمسؤ�لية �"لقا�ها على 
آلخر: Aنا فعلت Lلك ألنك كنت تريد هذ

لعمل 
ليوS فسوb تو
جه مشكلة معي. 

 لم تنِه هذL" :لتهديد

لضغط � .�


لمصد�Alaa Boutros

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation :لفكر� مقتبسة من
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قل ,ال تقل  

�. ضغط K. نفي F. مقا�نة Sتها
 .A

لز�جة: Aنا سمعت �A هنا� ��ضة Aطفا( فرنسية جيد�، لقد 


تصلت بهم �قمت بتحديد موعد لنا لمقابلة 
لمدير.

 كنت �Aيد L" تسأليني �A ��� �

لقر 

لز�A :Kنِت Aخذ8 هذ

لر�ضة SA ال. Aنا �Aيد لها �A تذهب  eبنتنا "لى هذ
�A تذهب 

"لى ��ضة Aطفا( "نجليزية.

لز�جة: موعد 
لتقديم AقترA� Fنَت لم تهتم باألمر لذلك قمت 

Aنا بذلك.

لز�K: بالطبع Aنا Aهتم بالموضوR، لقد سألت �مالئي في 

 مثل هذ
 ��� A �AتحدV معك، ً�

لعمل �لكني ال Aتخذ قر

كما فعلِت Aنِت.

لز�جة: Aنَت ال تستمع Aبدَ
 لما Aقو(. لقد قلت لك Aنا حد�8 


قها للر�ضة.��A قل "ني قدمتA للمقابلة �لم 
موعدً

لز�A :Kنا �
فقت على �A تحمل 
لبنت 
سم �
لدتك، �
آل� Aنا 
 

 لم يعجبك هذL"� ،لبنت

لذ` سيقر� في A` حضانة تذهب 

LAهبي "لى بيت �
لد�.

�. ضغط K. نفي F. مقا�نة Sتها
 .A

سة قانونية �� �
محمو�: لقد قمت Aنا ��ميلي Aحمد بإعد
.�

لجنائي في 
لعر Sال�تقاء بالنظا
متكاملة حو( كيفية 


سة كهذA� eنا لم Aطلب منك �� �

لمدير: كيف تقوS بإعد
Lلك؟

محمو�: لم يكن قر
�`، بل طلب مني Aحمد A �Aساعدe في 

لد�
سة. eهذ �
"عد


 قمت بذلك مر� AخرP فسأقوS بنقلك "لى قسم L":لمدير


أل�شيف.

محمو�: يا AستاL، "� مدير 
لد
ئر� (�) يحتضن كافة 

لكفاء
8 �ال يحبط معنوياتهم �"نما يمد لهم يد 
لعو�.
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1-22 �لكر�سي �لموسيقية

�لكر�سي �لموسيقية�سم �لتد�يب
S
تنشيط 
لمشا�كين �تغيير حالتهم 
لنفسية 
لناتجة عن صعوبة 
لمو
ضيع 
لمطر�حة في مجا( 
الستخد


لد���.

لتد�يب Rتنشيطي  حركةنو

bلهد
.xلمر

لتنشيط �خلق جو من 

5 – 15 مشا�كًا

15 �قيقة


لمشا�كين. �عند كيفية 
لتنفيذ بكرسي من عد�  Aقل  
لكر
سي  من  
ئر� حو( عد� � في  
لمشا�كو�  يقف 

لمشا�كو� في 
لحركة حو( 
لكر
سي، �عند توقف 
لموسيقى يحا�( كل  Aلموسيقى يبد
 Rسما
مشا�� 
لجلو� على كرسي، �
لمشا�� 
لذ` يبقى �
قفًا يخرK من 
للعبة. ثم تبدA ���� جديد� 

بعد سحب كرسي Uخر، �هكذ
 حتى يتبقى مشا�� �
حد في 
لنهاية.

لال�مة للتد�يب �
كر
سي، �جها� تشغيل موسيقى.
لمو

يجب �A ال يزيد عد� 
لمشا�كين عن 15 مشا�كًا، كما ير
عى 
ستخد
S موسيقى مناسبة 

لتد�يب. bسريعة تتناسب مع هد�

ير
عى تناسب سن 
لمشا�كين / �A عدS �جو� Aشخاl يعانو� من Aمر
� �A "عاقة بدنية.
فكر� 
لتد�يب مقتبسة من: 
لمصد�

Spiele zur Entwicklung (1998): Hildesheim: Verlag Internationales 

Kulturwerk e.V. p.27.



   – �لجزء �لثالث –   203

bلفر�ال تكافؤ في  ،pلقو�1-23 ال تكافؤ في 

ال تكافؤ في �لقوp، ال تكافؤ في �لفرb�سم �لتد�يب
S
يفيد في توضيح 
لتمييز بكل Aشكاله �
لتوسع في فكر� حقو� 
إلنسا�.مجا( 
الستخد


لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو
bلهد

لفر� بين عمل حقو� 
إلنسا�  �

لوعي بحقائق 
لتمييز �
لتهميش في 
لمجتمع 
لعر
قي �"��


لعمل 
لخير`.�

8 – 30 مشا�كًا

45 – 60 �قيقة


لتد�يب بصو�� موجز�: يسحب جميع 
لمشا�كين بطاقة توضح 
لد�� كيفية 
لتنفيذ xبشر Fلمد�
 Sيقو
 Fلمد�
  Sيقو 
لذ` سيلعبونه �يقفو� في صف �
حد ��� �A يكشفو
 لآلخرين عن ���هم. 

ألشخاl على 
لمطالبة بحقوقهم في 
لمجتمع �
لحصو( عليها  8
بقر
ء� جمل تد�� حو( قد�
��� �A يذكر كلمة "حق" �A "حقو� "نسا�" حتى �لو مر� �
حد�. تبدA كافة 
لجمل 
لتي يقرAها 

لشخص 
لذ` يلعب ���e يتمتع  �A لمشا��
 Pعلى ...". �عندما ير��نا قاA" :بعبا�� Fلمد�


لتي تذكرها 
لجملة فإنه يتقدS خطو� "لى 
ألماS �يبقى �
قفًا هنا�. بالمقابل،  lلفر
 / 8
بالقد�

لقد�
8 فإنه يستدير �يخطو خطو�  eال يتمتع بهذ "e���" لذ` يلعب

لشخص  �A Pكا� ير �"

نحو 
لخلف.

لمجموعة 
لتي كانت تقف في صف �
حد قد 
نتشر8 بصو��  �A ألسئلة سنالحظ
�بعد 
نتهاء 
 
يقفو� ظهرً 
لذين  
لمشا�كين  من   Fلمد�
 يطلب  
لجمل  كافة  تال��  بعد  
لقاعة.  في  
سعة �
لظهر خال( 
لتد�يب 
اللتفا8 "لى بعضهم �جها لوجه �
لنظر "لى 
لشخص 
لمقابل. كما يسأ( 

لمشا�كين 
آلخرين.  bء مكا� �قوفهم �مكا� �قو
�Aلئك 
لو
قفين في 
لخلف عن مشاعرهم "�

لوسط. من 
لمهم �A ُيمنح  �A Sألما
�يقوS بتكر
� هذ
 مع 
آلخرين من 
لمجموعة 
لتي تقف في 

ألمر.  

لجميع 
لفرصة للتفكير في مكانتهم �مكانة 
آلخرين �
لتعبير عن مشاعرهم "�
ء هذ

يتبع
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ال تكافؤ في �لقوp، ال تكافؤ في �لفرb�سم �لتد�يب

لال�مة للتد�يب �
بطاقا8 باأل��
� حسب عد� 
لمشا�كين �قائمة باألسئلة 
لتي سيتم طرحها (
نظر         )؛ 
لمو

قاعة �
سعة 
لحجم.
من 
لممكن Aيضا �ضع خط عريض على 
أل�� لتحديد خط 
لبد
ية �"لصا� ��قة على 

 �متسا�ين في 
لكر
مة �
لحقو� (
لما�� 1، �

لخط مكتوF عليها: يولد جميع 
لنا� Aحر


إلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� 1948).

لمتباينة لألفر
�. كما يكشف 
لعالقة ما بين  lلفر
يكشف 
لتو�يع 
لمكاني للمشا�كين 

 �A لتد�يب

الجتماعي �
لقد�� على تحقيق حقو� 
إلنسا�. عال�� على Lلك يبين  Lلنفو


لهويا8 
الجتماعية متعد�� 
ألبعا� �ليست Aحا�ية 
لبعد (كالجنس �
لعمر �
لمؤهال8 


لتعليمية، �Aصو( 
لعائلة �
لمنطقة 
لتي تنحد� منها ... "لخ). يالئم 
لتد�يب 
لمجموعا8 

لمتجانسة ثقافيًا، �تتناسب صيغة 
لتد�يب 
لمعر�ضة هنا مع 
لوضع 
لعر
قي. يستعر� 

�. تمثيل 
أل��
� ال ��A إلقصاء �لكن في صو�� تمثيل

لتد�يب مشكلة 
لتمييز �
لعز( �

 b171) �على خال .l نظر
يثير 
لمشاعر بتلك 
لصو�� 
لعا�مة مثل 
لتد�يب 
لمبين Uنفًا (

لشخصية،  Fلتجا�

لتد�يب 
لمتعلق بالتمييز �
لعز( �
إلقصاء فأ� 
لموضوR ال يتنا�( 


لالتكافؤ في 
لقوP يؤ�` ��ما  �A لتد�يب

لالتكافؤ في 
لمجتمع. يبين � Pلقو
 Rضا�A نما"�
"لى عدS توفر فرl كافية لعناصر 
لمجتمع لمما�سة حقوقها.


لمصد�Anna Würth & Sermed Alwan


لفكر� مقتبسة من:
 http://portal.unesco.org/shs/fr/files/8312/11212770881RP-June-S_5.pdf/RP-

June-S%2B5.pdf
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8 في مدينتي.�

لقر Lتخا
يمكنني A �Aشا�� في   �

يمكنني 
اللتقاء بأعضاء من 
لحكومة �
لبرلما�.  �

لد` "مكانية 
الطالR على معلوما8 من 
لجر
ئد �
لتلفز�   �

لر
�يو �
لكتب �
إلنترنت.�

� �Aيي A �Lهمية بالنسبة ألعضاء مجموعتي.


لغذ
ئية �بكميا8 كافية. �
بإمكاني شر
ء 
لمو  �

Aنا  Aحتاجها  
لتي  
أل��يــة  على  
لحصو(  يمكنني   �
�عائلتي.

Aتممت ��
ستي 
إلعد
�ية �Aنو` 
اللتحا� بالجامعة.  �

 Sستلز
 
L" lية لدخو( مستشفى خا�لما
لد` 
إلمكانية   �

ألمر لذلك.

   bلفر�ال تكافؤ في  ،pلقو�ال تكافؤ في 

ما  متى  "ليه  
لعو�� � بلد`   Kخا� "لى  
لسفر  Aستطيع   �
�Aغب.

بإمكاني 
لحصو( على قر� مالي.  �

Aمتلك محًال �A عمًال خاصًا.  �

 �A كمستأجر  
لحقو�  بكافة  �Aتمتع  منز(،  في  Aسكن   �
مالك له.

يتوفر لي �لعائلتي ماء صالح للشرF �بصو�� كافية.  �

يتوفر لي �لعائلتي 
لكهرباء.  �

نستطيع 
لنوS بأما�.  �
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بطاقا� �أل�,��   


إلعاقة، ساكن بمحافظة  طالبة جامعية، غير متز�جة، مسيحية. `�L ضابط سابق، من

ألنبا�، متز�A 4 ،Kطفا(.

مد�� متقاعد، متز�K �له A 3طفا(، ساكن 
.�
باألعظمية / بغد

 ،Kلصد�، غير متز�
عامل نظافة، بغد
� مدينة 
22 سنة.


إلعاقة، من 
لبصر�، من عائلة  `�L طفلة، من
غنية.

طبيب، �حد� صحية، AعزF، 26 سنة.

عاطل عن 
لعمل، 24 سنة، ساكن ببعقوبة، له 
��جة �طفال�.


الحتال(، مسيحي،  8
مترجم، كا� يعمل لدP قو
43 سنة.

�Aملة، شابة، من Aصو( شيعية، A 3طفا(. تاجر، كر�` 
ألصل، ساكن محافظة 
لعما��.
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�بة بيت، متز�جة، A 3طفا(، سنية. .Kلخا�
عضو مجلس محافظة بابل، عائد من 

موظف حكومي، تركماني، A 4طفا(، كركو�. 
لمنصو�، 23 سنة،  / �
العبة كر� طائر�، بغد
غير متز�جة.

شرطي، من محافظة 
لعما��، يعمل في شرطة 

لفلوجة، متز�K، غير متعلم.

صائغ غني، مند
ئي، بغد
�، A 3طفا(.

Aستا�L جامعية، بغد
�، A 2طفا(، مطلقة. �جل �ين، سامر
ء، عضو في حزF �يني،
 A 6طفا(.

عاطل عن 
لعمل، 24 سنة، غير متعلم. سجين سابق، شاF، متعلم.

تلميذ، 
لموصل، 14 سنة، فقير.
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1-24 ماP� تعتقد؟

ماP� تعتقد؟�سم �لتد�يب
S

لخاصة بمنع 
لتعذيب �بحماية حقو� 
لسجناء �لمفتشي 
لسجو�.مجا( 
الستخد 8
مفيد في 
لوحد


لتد�يب Rتحا��` – "قناعينو
bلهد
�يا�� �عي 
لمتد�بين �خبرتهم في 
لتعامل مع مسألة منع 
لتعذيب �
لمعاملة 
لقاسية.

6 – 30 مشا�كًا

20 – 60 �قيقة


 تعتقد؟" على 
لمشا�كين �يطلب من كل مشا�� كيفية 
لتنفيذL8 "ما

لمد�F بتو�يع 
ستما� Sيقو
 Fلمد�
 Sلك يقوL . �بعد�قائق بشكل منفر�لمطر�حة خال( عشر 
�A يجيب عن 
ألسئلة 


ختيا�هم  FسباA لمشا�كو�
بمناقشة 
إلجابا8 مع 
لمشا�كين بشكل جماعي، �هنا يوّضح 


 تعتقد؟" (         ). Lستما�� "ما
لإلجابا8 في 

لال�مة للتد�يب �

 تعتقد؟"
لموLستما�� "ما


يمكن للمد�F تقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 حيث تقوS كل مجموعة بمناقشة �
ختيا� 

الختيا�، �يتم بعد Lلك مناقشة 
ألسئلة  FسباA إلجابا8 ثم تقديم "جاباتها مع توضيح



لموجو�� في 
الستما�� �
إلجابا8 بصو�� جماعية.

لحو
� بين  ��

قتصا� ���e على "� Fلمد�

لتد�يب �A يحا�(  
من 
لمفيد في هذ


لنقد 
لذ
تي � Rإلقنا

لمجموعا8 لكي يعطي 
لمشا�كين 
لفرصة للتمر� على 
لتحا�� �
�تبا�( 
لخبر
8 فيما بينهم.


لفكر� مقتبسة من:
لمصد�
Shiman, David (1999): Teaching Human Rights. Denver, CTIR, p. 140.
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�إلجابة �لسؤ�$
 �

لمقابال8 
لتي تجرP مع Aشخاl ال يز
لو� محتجزين ال تختلف عن 
لمقابال8 
لتي تجرP على 
نفر

في منشأ� خا�جية مأمونة.
 xلسما
تبيَّن �A عد�
 كبير
 من 
لسجناء قد عذبو
 في مكا� معين �لكنهم بسبب 
لخوb يرفضو� جميعا 

يا8 هؤالء حرصَا على �قف 
لتعذيب ال يعتبر خيانة لثقة �� S

ستخد �" .Sياته
�� S
للمحققين باستخد


لسجناء.

لشخص 
لذ` يدعي 
لتعذيب. لذ
 فاال�عاء �
ئف. )
توجد تناقضا8 �
ضحة �عدS تر
بط في Aقو


لتعذيب، �ال سيما 
لتعذيب 
لجنسي، موضوR حسا� جد
 �قد ال يتم 
لتطر� "ليه قبل �A تجرP �يا��  �"

لمتابعة 
لالحقة بل حتى 
لزيا�� 
لتي تليها.


إلنصا8 للشخص Aهم من توجيه 
ألسئلة "ليه.
 �A لمقابلة من قبل �جل
نتيجة 
لمقابلة مع �جل تعر� لالغتصاF هي 
لنتيجة نفسها، سو
ء Aجريت 

.�Aمر

 �A لقائمة بالمقابلة، فيحق للقائم بالمقابلة
 �A لقائم

هتماS �عدS تجا�F مع  Sلشخص عد

 ما Aظهر L"


لشخص ليس لديه قصة حقيقية، �يمكنه بالتالي "نهاء 
لمقابلة. 
يقر� �A هذ
 Vضحة في "عطاء معلوما8 عما حد

لمقابلة مقا�مة � �A لزيا��
 Rلشخص موضو
حتى لو Aظهر 

له، فإ� على 
لقائم بالمقابلة 
لقياS بأقصى جهد للحصو( على معلوما8 كافية حيث Aنها ستفيد في حماية 

لشخص من 
لمعتدين عليه.

كل 
ألشخاl يستجيبو� للتعذيب بالطريقة نفسها، �عليه يجب على 
لقائم بالمقابلة �A يتبع 
لطريقة نفسها 

لمد
خل نفسها خال( 
لمقابلة مع 
لشخص 
لذ` تم تعذيبه. �A

ماP� تعتقد؟    

ضع عالمة  �  X  �A  على 
لتسا�ال8 
لتالية:
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1-25 ماP� يحدH لو �� ...؟

ماP� يحدH لو �� ...؟�سم �لتد�يب
S

لتمييز بكل Aنو
عه، �كذلك في توضيح فو
ئد 
لتنوR في مجا( 
الستخد Rلتد�يب في تنا�( موضو
 
يفيد هذ


لمجتمعاA� 8همية �جو� كل فئة من فئا8 
لمجتمع.   

لتد�يب Rتحا��`  تفاعلينو

bلهد
تفهم �ضع 
آلخرين في 
لمجتمع �
لتعامل مع حقوقهم.

6 – 20 مشا�كًا

40 – 50 �قيقة


لمد�F بتقسيم 
لمشا�كين "لى مجموعا8 بحد Aقصى خمسة Aفر
� للمجموعة �من كيفية 
لتنفيذ Sيقو
 xلمتا

لزمن  Fلمد�

 يحدV لو ...؟" على كل مجموعة. �يحد� L8 "ما
ثم تو�يع 
ستما�
لإلجابة عن 
ألسئلة 
لمطر�حة في 
الستما�� (15 – 20 �قيقة)، �تقوS كل مجموعة بكتابة 


إلجابا8 على لوحا8 ��قية. بعد 
نتهاء 
لوقت 
لمتاx تقوS كل مجموعة بإطالR جميع 
.�

لحو ��

لمد�F بإ� Sلمشا�كين على "جاباتها �يقو



لال�مة للتد�يب �

 يحدV لو �A ...؟ لوحا8 ��قية، AقالS ملونة.
لموLما         
.)
تستطيع 
لمجموعة كتابة عد� "جابا8 على كل سؤ


لحو
� من خال( صياغة تساعد 
لمشا�كين على توضيح "جابتهم ���  ��

لمد�F بإ� Sيقو

إلجابا8. eختيا� هذ
 FسباA عن )
�A يقلل من قيمة 
إلجابا8، �من خال( 
لسؤ


 يحدV لو ...؟" بشكل يالئم طبيعة 
لمشا�كين Lستما�� "ما
على 
لمد��A F يقوS بتعديل 
 Sلتي يقو
 8

تها بشكل ���` في جميع 
لد��L الستما��

لد��� �ال يستعمل  bهد�

بإ�
�تها.

لمصد�Alaa Boutros

:فكر� 
لتد�يب مقتبسة من
Rademacher, Helmolt / Wilhelm, Maria (2005): Interkulturelle Spiele. 

Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor, p. 187.
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,�قة �لعمل: "ماP� يحدH لو ..." 


 يحدV لو ...Lما

لقانو� 
لعر
قي  �A 8جد�� Sلنو

ستيقظت من 

قد Aلغى عقوبة 
إلعد
S؟


 يحدV لو ...Lما
 SA كا� �جًالA ء
�A كل شخص في 
لعر
� سو


مرSA �A طفًال Aصبح يملك قطعة سالx؟


 يحدV لو...Lما

ستيقظت من 
لنوS ��جد8 
لعر
� خالي من 


لبشر؟


 يحدV لو ...Lما

لحكومة من  �
Aصبح �ئيس 
لعر
� �جميع Aفر


لنساء فقط؟


 يحدV لو ...Lما
Aصبح كل سكا� 
لعر
� فجأ� من 
لرجا(؟


 يحدV لو ...Lما
Aنك Aصبحت �ئيسا للعر
�؟


 يحدV لو ...Lما
Aصبح كل سكا� 
لعالم يستخدمو� لغة �
حد� فقط 

للحديث؟


 يحدV لو ...Lما
Aصبح كل سكا� 
لعالم متشابهين في 
لشكل 


للغة �
لدين �
لتفكير؟�


 يحدV لو ...Lما
هاجر كل 
لشباF "لى 
لخا�K؟


 يحدV لو ...Lما

الحتياجا8  `�L لجمهو�ية من
كا� �ئيس 


لخاصة (Aعمى، Aصم، مقعد)؟


 يحدV لو ...Lما
Aنك �جد8 نفسك فجأ� في بلد ال يتحدA Vهلها "ال 

لغة �
حد� ال تستطيع Aنت �A تتحدثها؟


 يحدV لو ...Lما
Aصبح 
لطقس في 
لعر
� مماثًال للطقس في 

شما( ���Aبا؟
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1-26 �لمحاكمة

�لمحاكمة�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في موضوR عقوبة 
إلعد
�A S منع 
لتعذيب.مجا( 
الستخد 
يفيد هذ


لتد�يب Rتحا��`  محاكا�نو
bلهد
 .S
فهم 
ألمو� 
لملتبسة من 
لناحية 
لقانونية �
إلجر
ئية في فر� عقوبة 
إلعد

12 – 20 مشا�كًا

90  �قيقة


لمحاكا� لمجريا8 
لمحاكم يجب تقسيم 
لمشا�كين "لى 7 مجموعاA 8ساسية. بعد كيفية 
لتنفيذ eفي هذ

لتقسيم يعطي 
لمد�F بطاقة ملونة مد�� فيها 
لمهمة 
لمطلوبة من 
لمجموعة. تحصل كل 

 Fلمد�
مجموعة، "لى جانب �صف 
لد�� (
لقاضي �
لدفاR ... "لخ) على تعليما8 من 

لقضائي �من  Sلنظا
تخص Aفكا�ها �مو
قفها من 
لقضية 
لمطر�حة �موقفها من �
قع 


نظر         ).) S
عقوبة 
إلعد

ء 
لد�� �A قيقة كي تتشا�� كل مجموعة فيما بينها حو( كيفية�لمشا�كو� مد� 15 
ُيمنح 

بالتمثيلية 
لتي يخصص لها مد� مقد
�ها (45 �قيقة).

لال�مة للتد�يب �

� �Aفكا� 
لمشا�كين في 
لمحاكا�.
لمو��A بطاقا8 ملونة تصف ،SقالA

بعد 
نتهاء 
لعر� تتم 
لمناقشة من خال( جميع 
لمشا�كين لمر
جعة �تحليل 
لموقف من 
سير 
لمحاكمة �موقف مر
قبي حقو� 
إلنسا� منها ���� 
لصحافة.


لمصد�Anna Würth & Ayam Shareef Jawad
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�لمجموعة �أل,لى:
�لد,�: تمثل 
لقضا� �تتألف من ثالثة Aفر
� فقط، �مهمتها 

لمحكمة من خال( 
الستماR إلفا�� 
لمتهم في قضية  ��
�"
 Sلعا

الستماR بعد Lلك لمر
فعة 
ال�عاء � ،S
عقوبتها 
إلعد

لمحامي 
لمطالب بالحق � Rلدفا
�من ثم لمر
فعة محامي 
بينها  فيما   )�
بالتد 
لمجموعة   Sتقو Lلك  �بعد  
لشخصي. 
على  تال�ته  ثم  �من  
لحكم  منطو�   �
إلعد بسيطة  لفتر� 

لجميع بعد �قوb جميع 
لمشا�كين (يكو� موقعها بصد� 


لقاعة).
تعليما�: Aنت تعاني من مصاعب كثير� �مختلفة تشهدها 
خال( عملك 
ليومي في قاعة 
لمحكمة. تتميز 
لجر
ئم - 
لتي 
كانت  مما  Aكثر  
لبشاعة � بالقسو�   - عمومًا  نسبتها   8�
�

لقو
نين   Pجد� في  شكو�  لديك  �Aنت  
لسابق.  في  عليه 


لقضاء عمومًا.�

�لمجموعة �لثانية:

ثنين �مهمتها  �A �تتألف من فر� Sلعا
�لد,�: تمثل 
ال�عاء 
 �
عر� A�لة "�
نة 
لمتهم في 
لقضية �
لمطالبة بإصد
� قر
يمين  على  موقعها  (يكو�  لذلك  كافية  
أل�لة  كو�  
إل�
نة 


لمجموعة 
أل�لى).
تعليما�: Aنت تتعر� لضغو\ متعد��؛ �يا�� عد� 
لجر
ئم 
خال( 
لسنة 
لماضية بشكل ملحو�. فاإلحصائيا8 
لتي تم 

ال�عاء 
لعاS لم يتمكن من تحريك 
لقضايا "ال  �A نشرها تؤكد

لقضايا  �A يضا "لىA 8إلحصائيا
في حاال8 قليلة. �تشير 


لمرفوعة من جهتك لم تتحقق فيها 
لعقوبة 
لمطلوبة.

�لمجموعة �لثالثة:
 �A فر�  من  �تتألف  
لمتهم)  (محامي   Rلدفا
 تمثل  �لد,�: 

ثنين �مهمتها 
لدفاR عن 
لمتهم (يكو� موقعها على يسا� 


لمجموعة 
أل�لى).

ألخير�  
للحظة  في  
لقضية   eتوكيلكم في هذ تم  تعليما�: 
�لديكم شكو� في Aنه قد تم 
لتعامل بشكل غير قانوني مع 
عندكم  يوجد  �ال  
لحبس.  �في  
لشرطة  قبل  من  موكلكم 

لسنة  في  شاهدتم  �لكن   S

إلعد عقوبة  من  مبدئي  موقف 

.S

لماضية قضايا عديد� تم خاللها "صد
� AحكاS باإلعد

��,�� "�لمحاكمة"

�لمجموعة �لر�بعة:

لضحية)  `�L لشخصي (محامي
�لد,�: �هي ممثلة 
لحق 

لمتهم  
ثنين �مهمتها 
لمطالبة بتجريم   �A �تتألف من فر�


لمجموعة 
أل�لى). SماA يكو� موقعها)

�لمجموعة �لخامسة:

ثنين  �A �إلنسا� �تتألف من فر
�لد,�: تمثل مر
قبي حقو� 
�A ثالثة �مهمتهم مر
قبة سير 
لمحاكمة �
لتأكد من حصو( 

لمتهم على كافة 
لضمانا8 
لقانونية لمحاكمته �فق معايير 


لمجموعة 
أل�لى). SماA إلنسا� (يكو� موقعها
حقو� 

لقضية بأمر ��
�`. �قد �صلت  eقبو هذ
تعليما�: Aنتم مر
�سائل ال تحصى من 
لمنظما8 
لد�لية بشأ� 
لمتهمين في 

لو�
�� في   bلقضية �مالبسا8 محاكمتهم. �تستهد
  eهذ
مر
قبتها للمحاكمة مر
عا� 
لقو
نين 
لنافذ� من جانب، �من 

جانب Uخر �يا�� 
لوعي بااللتزما8 
لد�لية.

�لمجموعة �لسا�سة:

ثنين يقوما�  �A حد
�لد,�: تمثل 
لصحافة �تتألف من فر� �

لصحفية مع بعض  8
بمتابعة سير 
لمحاكمة �"جر
ء 
للقاء

لمجموعا8 لمعرفة ���� 
ألفعا( عن سير 
لمحاكمة  �
Aفر


لمجموعة 
أل�لى). SماA (يكو� موقعها ��لصا

لحكم �

�لمجموعة �لسابعة:
�سط  موقعه  (يكو�  
لمتهم  �هو  
حد � لشخص  �لــد,�: 


لمجموعة 
أل�لى). SماA لمجموعا8 �يقف

تعليما�: سو
ء Aكنت بريئًا SA مذنبًا، 
لمهم هو �A تحا�( 

لوضع 
لخطير. بعد 
ستشا��  
بكل 
لطر� 
لخر�K من هذ

لهدA ،bخبر�  
محاميك عن Aفضل 
لطر� للوصو( "لى هذ
 bعن ظر� Vلقاضي ستتحد
"نه عند 
ستجو
بك من قبل 
قبل  من  بحقك  تمت  
لتي  
إلساء� � 
لغامضة  
لقبض  "لقاء 
بانك  �ستّدعي  
لشرطة  مركز  في  
لشرطة � 
ألمن   �
Aفر

العتر
b منك.  R

لتهديد بالقتل النتز� Fتعرضت للضر
Aما عن عمر� فستّدعي بأنك مر
هق ��� سن 18 �بأنك 

.Vتعاني من مشاكل نفسية �بأنك غير مسؤ�( عما حد
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1-27 مالقط �لغسيل 

مالقط �لغسيل�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في تنشيط 
لمشا�كين �تلطيف 
ألجو
ء في حالة صعوبة 
لمو
ضيع مجا( 
الستخد 
يستخدS هذ


لمطر�حة في 
لد���.

لتد�يب Rتنشيطي  حركةنو

bلهد

لمرx في 
لمجموعة. x�� بينهم �بث Fلتقا�
تنشيط 
لمشا�كين جسمانيًا ��يا�� 

6 – 25 مشا�كًا

10 – 15 �قيقة


لمشا�� بتعليق 
لمالقط كيفية 
لتنفيذ Sبتو�يع ثالثة مالقط غسيل على كل مشا�� �يقو Fلمد�
 Sيقو
على مالبسه. عندما يعطي 
لمد�F "شا�� 
لبد
ية يحا�( كل مشا�� تجميع Aكبر عد� ممكن 

من 
لمالقط �يعلقها باستمر
� على مالبسه، بعد عد� �قائق يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين 

لتوقف. �
لفائز هو 
لمشا�� 
لذ` يجمع Aكبر عد� من 
لمالقط.

يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين "عا�� 
لتد�يب نفسه، �لكن بدًال من تجميع Aكبر عد� من 

لمالقط يكو� على 
لمشا�كين محا�لة 
لتخلص من 
لمالقط 
لثالثة 
لخاصة بكل منهم عن 

طريق محا�لة تعليقها على مالبس 
لمشا�كين 
آلخرين ��A( مشا�� يستطيع 
لتخلص من 
مالقطه يكو� هو 
لفائز.


لال�مة للتد�يب �
عد� كاbٍ من مالقط 
لغسيل بحيث يحصل كل مشا�� على ثالثة مالقط. 
لمو

لمشا�كو� في  Aلموسيقى يبد
 Aلموسيقى، فعندما تبد
 S

لمد�F باستخد Sيقو �A لممكن
من 


لحركة �عندما تتوقف 
لموسيقى يتوقف 
لمشا�كو� عن 
لحركة.

لصحية للمشا�كين عند مما�سة  bلظر�
يجب على 
لمد��A F ير
عي 
لمرحلة 
لعمرية �

لتد�يب. كذلك يجب مر
عا� 
لوضع 
الجتماعي للمشا�كين �مر
كزهم 
لوظيفية، فربما  
هذ


لتد�يب غير مالئم من �جهة نظر بعض 
لقضا� �A بعض مدير` 
لسجو�. 
يكو� هذ

لمصد�Seifert, Josef W. (2001): Games. Offenbach: Gabal, pp. 34, 35.
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1-28 �لمعنى في قلب �لشاعر 

�لمعنى في قلب �لشاعر�سم �لتد�يب
S

الجتماعي، كذلك لتوضيح ��� 
لمو��ثا8 مجا( 
الستخد Rلنو
� �Aلمر

لتد�يب في مجا( حقو�  
يفيد هذ


لرجل.� �Aلمر

لشعبية في 
لتعامل مع 

لتد�يب Rتفاعلي  تنافسينو

bلهد
تحليل �مر
جعة لموقف 
لثقافا8 بشأ� خصائص 
لمر�A �خصائص 
لرجل.

8 – 20 مشا�كًا

30 – 40 �قيقة


لمد�F بتقسيم 
لمشا�كين "لي مجموعا8 صغير� تحصل كل مجموعة منها على كيفية 
لتنفيذ Sيقو
 xكل مجموعة بكتابة شر Sلرجل. تقو
� �Aلمر

لمتد
�لة عن  8
عد� من 
ألمثا( �
لعبا�

 Sتقو .`Aلر

 ترتأ` Lلك Lيها فيها �لماA� `لعبا�� �تبد
 �A لمثل
�مدلو( كل مثل �تقّيم Lلك 

لمد�F بمساعد� 
لمجموعة في  Sألمثا( �تحليلها �تقييمها. يقو

لمجموعة بالكامل بمناقشة 


� Aهمية 
لنظر� 
لنقدية للمو��ثا8 �
لثو
بت.��"
من 
لممكن Aيضا بعد تو�يع 
ألمثا( على 
لمجموعا�A 8 يطلب 
لمد�F من 
لمشا�كين كتابة 

 �Aلمر

لصفا8 
لخاصة بالرجل ثم 
لصفا8 
لخاصة بالمر�A ثم طبيعة 
لعالقة بين 
لرجل �
�Lلك على ضوء 
ألمثلة 
لتي تم تو�يعها.


لتي ُيتد
�( فيها كل مثل حتى ال يؤثر Lلك على تقييم 
لمشا�كين  �
يفضل حذA bسماء 
لبلد

لمشا�كين عن 
لبلد 
لذ` ينتمي "ليه كل مثل. )

لمد�F بسؤ Sيقو �A لكL للمثل، �يمكن بعد


لال�مة للتد�يب �

لمو.SقالA� لرجل، لوحا8 ��قية
� �Aلمر

ستما�
A 8مثا( �عبا�
8 متد
�لة عن 

ستما�
8 تشمل Aمثاًال �عبا�
8 من ثقافا8 �بال� مختلفة. �

لمد�F بإعد Sيقو

 �A يضا حتى يتضح للمشا�كينA )لرجا
على 
لمد��A F ير
عي �A تكو� هنا� Aمثا( عن 

الجتماعي تتعلق بالرجل �
لمر�A على حد سو
ء �ليس بالمر�A فقط. Rلنو
مسألة 


الستما�
 8��� Lكر �طن 
لمثل �بعد Lلك يطلب من  Fلمد�
 Sيستخد �A لممكن
من 

لمشا�كين تخمين من A` بلد يكو� 
لمثل.

يستطيع 
لمد��A F يبدA بطريقة مختلفة �Lلك من خال( 
لطلب من 
لمشا�كين �A يذكر كل 
منهم مثال شعبيًا في A` مجا( من 
ألمثا( 
لتي يعتبرها جيد�، �مثال شعبيًا Uخر يعتبرe غير 

جيد، �Lلك لتهيئة 
لمشا�كين للتعامل مع ما هو مو��V �متعا�b عليه بأسلوF نقد`.


لمصد�Alaa Boutros 


لفكر� مقتبسة من:
http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolbox/toolgreen2.htm
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�لمعنى في قلب �لشاعر
�مثا$ عن �لمر�4

.�Aلمر

لرجل �تلميذ  LستاA لشيطا�

ثق بامرAتك ما �
مت Aمك تر
قبها.

Aمثا( يابانية


لخريف �Aملة �
لشتاء ��جة.� SA لصيف

لربيع عذ�
ء � مثل بولند`

حد ليدفع �يونها ��
حد لتحبه ��
حد ليضربها.� :K
��A لى ثالثة" Kلجميلة تحتا
 �Aلمر


.�Aلمر

لمائل �ال "لى  �
ال تستند "لى 
لجد
Aمثا( تشيكية

يختبر 
لذهب بالنا� �تختبر 
لمر�A بالذهب.
"نك ال ُتنهي 
لمر�A عن شيء "ال �فعلته.


لمر�A �ليل كذبها. Rمو�

ستشر ��جتك �
ئما ثم نفذ ما تر
A eنت.


لنساء ناقصا8 عقل ��ين.
.Kلزجا

ثنا� في خطر: 
لنساء �
.
ما Aشق على 
لمر�A �A تكتم سرً


لمر�A كالحرباء تتلو� كيفما شاء8.

Aمثا( شرقية

.

لقطط ياكلو
 �بينكر� `�
في 
لشا�R عر�سة �في 
لبيت جاموسة.


للى متعرفش ترقص تقو( 
أل�� عوجة.

بنك على ما تربيه �
مرAتك على ما تعو�ها.

Aمثا( مصرية


لمر�A شعر طويل �عقل قصير.
Uخر ما يمو8 في 
لرجل قلبه �في 
لمر�A لسانها.

.�Aلجميلة �جع للر
 �Aلمر

لقبيحة مر� للمعد� � �Aلمر


ئمًا "لى ترميم.� Kلجسو� تحتا

لنساء �

ال سالx للمر�A "ال لسانها.
.lبعة لصو�A Kبنا8 تز� Vلها ثال �Aمر
 Kمن تز�

Aمثا( "نجليزية

ال تكف 
لمر�A عن 
لكالS "ال لتبكي. مثل هند`
من له بيت ها�a ليس له ��جة.

.PLأل
عندما تفكر 
لمر�A بعقلها فإنها تفكر في 
Aمثا( التينية 


لمر�A كالسجا�� كلما ضربتها بالعصا تخلصت من 
لغبا� 
لعالق بها �نظفت. مثل صيني
�مثا$ عن �لرجا$

ال شيء يجعل 
لرجا( �قيقي 
لقلب "ال عندما تغفر لهم خيانة عابر�.

لرجا( Aطفا( كبا�.

لم يحا�( U�S خيانة حو
ء لسبب بسيط، �هو Aنه لم يكن في 
لجنة غير حو
ء.

ئدها 
لعاطفة.�� ،�Aلمر

لعقل .. �تعمل  eئد

لرجل يعمل، �� �"


لمهر 
لذ` يدفعه 
لرجل في 
لز�
K: حريته.
.PخرA �Aمر

إلخالl بالنسبة للرجل ليس "ال كسًال في 
لنظر "لى 

يأخذ 
لرجل من 
لمر�A كل ما يريد ... �يعطيها Aقل مما تريد.

لطريق "لى قلب 
لرجل ... يمر عبر معدته.
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1-29 َمن ,َضع �لقنبلة؟ 

َمن ,َضع �لقنبلة؟�سم �لتد�يب

S

لخاصة بمنع 
لتعذيب �بحماية حقو� 
ألحد
V، �كذلك مجا( 
الستخد 8

لتد�يب في تد�يب 
لوحد 
يفيد هذ

لخاصة لمنتسبي 
لشرطة �A موظفي 
لسجو�. 8
في تد�يب 
لوحد


لتد�يب Rتحا��`  "قناعينو
bلهد
�يا�� �عي 
لمتد�بين في 
لتعامل مع مسألة منع 
لتعذيب �
لمعاملة 
لقاسية.

6 – 30 مشا�كًا

45 – 60 �قيقة


لمد�F عليهم 
ستما�� "من �ضع 
لقنبلة؟" 
لتي كيفية 
لتنفيذ Rلمشا�كين "لى مجموعا8 �يو�
تقسيم 
تشمل 
ألسئلة 
لتالية:

 SA ألبرياء. نعم

آلخرين  x
��A نعذبه حتى ننقذ �A هنا� �جل �ضع قنبلة موقوتة، يجب �
ال؟


 كا� قد �ضع قنبلة L" نعذبه حتى نتأكد �A نه �ضع قنبلة موقوتة �يجبA هنا� �جل نشك �
بالفعل. نعم SA ال؟

� هنا� �جل صديق للرجل 
ألخير 
لذ` نشك Aنه �ضع قنبلة �يجب �A نعذبه حتى نكتشف 

 كا� له عالقة باألمر. نعم SA ال؟L"


ء خطير� �من 
لممكن �A يفكر في �قت ما �A يضع قنبلة موقوتة �يجب �U هنا� �جل له �
�A نعذبه حتى نتأكد من Aفكا�e. نعم SA ال؟


لرجل 
ألخير �لم يقم بالتبليغ عنه �يجب �A نعذبه حتى ال يفعل 
آلخرين  bهنا� �جل يعر �
مثله. نعم SA ال؟

 Fلمد�
 Sإلجابة. يقو
ينبغي على كل مجموعة 
إلجابة عن 
ألسئلة 
لسابقة مع توضيح سبب 

ألسئلة 
لمناسبة 
لتي توضح خطو�� تبرير 
لتعذيب �تمريرe على  xلمناقشة �طر
 ��
بإ�

Aسا� ضر��ته لحماية 
آلخرين.

يتبع
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َمن ,َضع �لقنبلة؟�سم �لتد�يب

لال�مة للتد�يب �

لمو .l نظر

ستما�� "من �ضع 
لقنبلة؟" �
ستما�� "
التفاقيا8 
لخاصة بمناهضة 
لتعذيب" (

 .(115


لتسا�ال8 
لتالية: xلمناقشة مع طر
 ��
�" Fلمد�
على 
� ما هو 
لتعذيب �من 
لذ` يقر�e؟


لعمل؟ 

لشخص 
لذ` تم تعذيبه قاS بهذ �A %100 نت متأكدA هل �

لشخص بر`ء؟ 

كتشفت �A هذ 
L" لذ` تعمل به

 سيحدV لك �للجها� 
لحكومي Lما �


لتي ستحدV بعد Lلك في حيا� 
لشخص 
لذ` تم تعذيبه؟ 8
� ما هي 
لتغير

ألفعا(؟ eتكر�8 هذ 
L" للمجتمع عامة Vسيحد 
Lما �

من 
لممكن "عا�� صياغة 
ألسئلة فتكو� مثًال كالتالي:
� هنا� �جل �ضع قنبلة موقوتة، ,يجب �� نجبر[ على �العتر�X مهما كانت 
لوسيلة حتى 


آلخرين 
ألبرياء، نعم SA ال؟  x
��A ننقذ

ستخد
S عبا�� "يجب �� نجبر[ على �العتر�X" بدًال من "يجب �� نعذبه" حسب طبيعة 


لوظيفة. Rلمؤهل �نو

لمجموعة 
لمستهدفة من حيث 
لتعليم �

لمصد�Shiman, David (1999): Teaching Human Rights. Denver, CTIR, 1999, p. 140.
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1-30 مهمة صعبة

مهمة صعبة�سم �لتد�يب
S

لتد�يب في 
لتد�يب 
ألساسي على 
لتعامل مع 
لنز
عا8 �
لخالفا8.مجا( 
الستخد 
يفيد هذ


لتد�يب Rتحا��`  تفاعلي  حركة نو
bلهد

لرغبا8 � Sلمها
توضيح Aساليب 
لسلو� 
لشخصية 
لمختلفة لألشخاl في 
لتعامل مع 

�خاصة في ظل ظر�b صعبة �A تحت 
لضغو\. Aنظر 
ألنما\ 
لشخصية في 
لنز
عا8 
صفحة 77.

6 – 25 مشا�كًا

40 – 60 �قيقة


لمد�F بتو�يع مغلف على كل مشا�� بصو�� عشو
ئية. يحتو` 
لمغلف على مهمة كيفية 
لتنفيذ Sيقو
محد�� يجب تنفيذها خال( 10 �قائق. يقوS كل مشا�� بفتح 
لمغلف 
لخاl به �قر
ء� 
لمهمة 


لمهمة. بعد Lلك يطلب 
لمد�F من  eلمشا�كين طبيعة هذ
على 
نفر
� بحيث ال يعلم باقي 

لمشا�كين 
لبدء في تنفيذ 
لمهما8. 


لمد�F بكتابة بطاقا8 متشابهة في 
للو� �
لحجم مسا�ية لعد� 
لمشا�كين ��ضها في  Sيقو

لبطاقا8 مقسمة "لى ثالV مجموعا8: 
لمجموعة 
أل�لى  eلمهما8 في هذ
مغلفا8. تكو� 

تطلب من 
لمشا�كين تجميع كل 
لكر
سي في 
لركن 
ألحمر، �
لمجموعة 
لثانية تطلب 
تجميع كل 
لكر
سي في 
لركن 
أل���، �
لمجموعة 
لثالثة تطلب تجميع كل 
لكر
سي في 

منتصف 
لحجر�.
على 
لمد�F مر
قبة تصرفا8 �سلو� 
لمشا�كين خال( محا�لتهم تنفيذ 
لمهما8 
لمطلوبة 


لتد�يب  Fلمد�
منهم. ثم �بعد عشر �قائق A �Aكثر - حسب سلو� 
لمشا�كين - يوقف 
�يطلب من 
لمشا�كين 
لجلو� في 
لركن 
لمخصص لهم. �يسأ( 
لمد�F كل مشا�� 


ألسئلة 
لتالية:
� ما هي "ستر
تيجيتك لتنفيذ 
لمهمة؟

لتنفيذ؟ FسلوA عن �
� هل Aنت �

� هل Aنت �
� عن 
لنتيجة؟


لال�مة للتد�يب �
مغلفا8 �بطاقا8 � كر
سي. 
لمو
ال ُيسمح أل` مشا�� بإظها� 
لبطاقة 
لخاصة به للمشا�كين 
آلخرين.


لمد�F بوضع عالمة ��قاء في Aحد 
أل�كا� �عالمة حمر
ء في �كن Uخر �عالمة  Sيقو
في منتصف 
لقاعة.


لمصد�bغير معر�
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1-31 �لمو�طنو� ,�لخدمة �لعامة 

�لمو�طنو� ,�لخدمة �لعامة�سم �لتد�يب
S
لكل 
لفئا8 
لوظيفية 
لتي تؤثر Aخالقيا8 
لمهنة فيها تأثيرً
 مباشرً
 على 
لمصلحة 
لعامة مجا( 
الستخد

 �A لسجو�

لعاملين في  �A ألطباء
 �A لشرطة
�حيا� 
ألفر
� �سالمتهم �حقوقهم مثل 

ألخصائيين 
الجتماعيين �
لذين هم في خدمة 
لمصلحة 
لعامة. كذلك يمكن  �A لمد�سين



ستخد
مه عمومًا في ���
8 حقو� 
إلنسا� للتوعية بالد�� 
لمهني من Aجل 
لمنفعة 
لعامة 

إلمكانيا8 
لمتاحة في حماية حقو� 
إلنسا� �تحسين Aخالقيا8 
لمهنة. �
�إل��


لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو
bلهد
كمصد�  �Lلك  
لمجتمع  في  تغيير   V
"حد في  �مهمتها  
لعامة  
لخدما8   ��� في  
لتأمل   �

الستنبا\ مفاهيم Aخالقيا8 
لمهنة.
�  معالجة ما يتوقعه 
لمجتمع من 
لخدما8 
لعامة �
لد�� 
لجوهر` للخدما8 
لعامة في حماية 


لحقو� 
لمدنية �
لسياسية.

15 – 25 مشا�كًا

90 �قيقة

يتبع
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�لمو�طنو� ,�لخدمة �لعامة�سم �لتد�يب
يكتب 
لمد�F كل من 
لعنا�ين 
لتالية على ��قة �يعلقها على مسافا8 معينة على 
لجد
� كيفية 
لتنفيذ

تمثل كل منها محطة منفصلة: 

لخدما8 
الجتماعية في 
لمجتمع هو ... ���  �


الختالb ما بين 
لموظفين 
لرسميين �
لمو
طنين هو ...  �
... �A طن

لخدما8 
لعامة تتطلب من 
لمو  �

�  Aكبر خطر يهد� 
لخدما8 
لعامة في 
لمجتمع هو ...
�  مكانة 
لسلو� 
لمهني (�A حقو� 
إلنسا�) في مجا( عملنا هي ...

 Sكل مجموعة من محطة مختلفة �تقو Aلمشا�كين "لى مجموعا8 صغير�. تبد
يتم تقسيم 
بتد�ين "جاباتها على 
لو�قة �عند 
نتهائها تنتقل "لى 
لمحطة 
لتالية "لى �A تمر كافة 


لمجموعا8 على جميع 
لمحطا8 �تدّ�� تتمتها للجملة 
لناقصة 
لمكتوبة. Aثناء 
لتوقف عند 

لمشا�كو� ضمن مجموعتهم بإبد
ء "جاباتهم لتتمة 
لجمل 
لمد�نة في كل  Sكل محطة يقو

محطة �من ثم تتفق 
لمجموعة على Aحد 
إلجابا8 
لمعطا� 
لتي تعبر عن �A` ال يشبه 
آل�
ء 

لتي Aبدتها 
لمجموعا8 
ألخرP �من ثم تد�ينها.


لمجموعة 
ألخير� في كل محطة بإعد
� قائمة بكافة 
لجمل متسلسلة  Sلنتائج: تقو
�صد 
حسب Aهميتها بالنسبة للخدما8 
لعامة �من ثم تقديم �A( نتيجتين مع تعليلهما. (10 �قائق 

إلعد
� قائمة 
لتسلسل �صياغة 
لتعليل، �5 �قائق لعر� 
لنتائج). يلي Lلك مناقشة 
ألجوبة 

السترشا�`: )

ستنا�ً
 "لى 
لسؤ


 ال يتولى 
لمو
طنو� Aنفسهم مهمة 
لخدما8 
لعامة؟ Lلما  �

لخدما8 
لعامة ال يلتزS باألخالقيا�A) 8 بمعايير حقو� 
إلنسا�)، فهل  Rكا� عمل قطا �"  �

من �
R له بعد؟

لال�مة للتد�يب �

لمو.SقالA ،لوحا8 ��قية كبير�

 ،Pالنتقا( من محطة ألخر

لتد�يب بالكامل قبل 
لبد
ية �كذلك عند  xشر Fلمد�
على 

لتد�يب. 
بسبب تعد� خطو
8 هذ


إلجابا8 �مر
عا� مساهمة  Kستنتا
متابعة عمل 
لمجموعا8، �مساعد� 
لمشا�كين على 

لمجموعا8 في 
لعمل. �
جميع Aفر

فكر� 
لتد�يب مقتبسة من برنامج تد�يبي من
لمصد�
Rita Wirrer, Werner Schiewek (2007)


لمشا�كو� في حلقة 
لعمل 
لتي عقدتها مؤسسة InWEnt في عاS 2007 بإجر
ء  Sقا
تعديال8 على 
لفكر�.
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1-32 نشر4 �خبا� في عاF �لفين ,كذ� 

نشر4 �خبا� في عاF �لفين ,كذ��سم �لتد�يب
S

لتد�يب في كل 
لمو
ضيع 
لمتعلقة بحقو� 
إلنسا�، �A حتى بشكل عاS في مجا( 
الستخد 
يستخدS هذ

تكوين تصو� عن 
لعالم �A عن مجتمع 
لمشا�كين. 

لتد�يب Rتفاعلي  تحا��`نو

bلهد

لمشا�كين. Pمستقبلية "يجابية لد P�� تطوير

8 – 16 مشا�كًا

 45 – 60  �قيقة


لتد�يب بصو�� موجز�: تتمثل 
لوظيفة في "عد
� برنامج "خبا�` من كيفية 
لتنفيذ xبشر Fلمد�
 Sيقو

لقر�، �لنطلق عليه "عاA Sلفين �كذ
"، علما بأ� للمشا�كين  

لمقبلة في هذ S
Aحد 
ألعو

حرية 
ختيا� 
لسنة �Lلك تبعا أل` من 
آلفا� 
لزمنية 
لتي يجدها 
لمشا�كو� مهمة بالنسبة 
.8
لهم - 
آلفا� 
لزمنية متوسطة 
ألمد (30 – 50 سنة) تعتبر عا�� Aفضل 
الختيا�

يجلس مشا�كا� سوية �يعد
� 3 "لى A 5نباء تلفزيونية تتعلق بأحد
V في �طنهما (�A في 
مؤسستهما �A في 
لعالم...). في 
لغالب، تتبلو� عالقة 
ألحد
V بحقو� 
إلنسا� تلقائيًا، �على 

لمد�F تر� 
لحرية لمعد` نشر� 
ألخبا�. ُيمنح 
لمشا�كا� 10 �قائق إلعد
� نشر� 
ألخبا� 

�بعد Lلك تقديمها سوية بصفتهما طاقم مقدمي 
ألخبا�.

لال�مة للتد�يب �

� �AقالS للمشا�كين.
لمو��A� ،للتصوير 

إلخبا�ية ��بما كامير 8
طا�لتا� لمقدمي 
لنشر

 eلمشا�كو� "ثبا8 ما تعلمو

لتد�يب مالئمًا جدً
 لنهاية 
لد���. فمن خالله يستطيع  
يعتبر هذ
حو( حقو� 
إلنسا� من جهة، �من جهة AخرP تطبيقها على �ضعهم 
لشخصي (بلدهم، 


ته يوفر 
لتد�يب مكانًا يجد فيه 
لمشا�كو� فرصة للتعبير L لوقت
مؤسستهم ... "لخ). في 

ء حو( �U طالعهم على
عن هو
جسهم �مخا�فهم �بذلك يستمد�� شعو�ً
 بالتفا�( من خال( 


لهو
جس. eلتعامل مع هذ
كيفية 

لمصد� Anna Würth
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2 خطط نموPجية لتصميم �لوحد�� �لتد�يبية
يجب �A تتضمن خطة 
لتصميم 
لمفصلة للد��� 
لتد�يبية 

ما يلي:

 8

لمها�� 
لسلوكيا8 � 
لمعرفة  هي  (ما  
الحتياجا8   .1

لمشا�كو� "لى تطويرها؟) Kلتي يحتا



ألهد
b (ما هو 
لفر� 
لذ` Aحدثه 
لتد�يب من حيث   .2
معرفة 
لمشا�كين ��عيهم؟)


الحتياجا8  مع  تتماشى  
لتي  
لمو
ضيع ) 
لمضمو�   .3
.(b

ألهد�


لبرنامج 
لزمني.  .4


لخطة 
لمد�F في جميع مر
حل 
لتد�يب �في  eتساند هذ
مما�سته للنقد 
لذ
تي �
لمر
جعة. �تعد 
لخطة �سيلة مفيد� 
للتو
صل 
لفعا( بين 
لمد�بين A �Aعضاء فريق 
لتد�يب كما 

Aنها تسهل عملية 
لتقييم 
لنهائي للتد�يب.

2-1 نموP` برنامج لتد�يب مد�بي حقو� �إلنسا� في موضوE "�لنوE �الجتماعي"


الجتماعي (
لجند�) �حقو� 
إلنسا� Rلنو
 �سم �لوحد4 �لتد�يبية 
,عنو�نها

�سم �لمد�� �, 
�لمد�بة


حد� Sيو �لمد4

الجتماعي �
ستخد
مه كصنف مختلف عن 
لجنس 
لبيولوجي.  Rلنو
�  فهم معنى 


الجتماعي" �
الستفا�� منها في قر
ء� 
لقو
نين  Rلنو
�  تطوير 
لقد�� على فهم فكر� "نظا�� 
 Pلد تكريسها  يتم  
لتي  
لثقافية  
لمفاهيم   �A 
لفكر�   eهذ 
لقصد من � 
لتد�يب. � 
لسياسا8 �

.Vإلنا

الجتماعية للذكو� � �

ألفر
� تمثل ما يشبه "نظا��" تحد� نظر� 
لمرء لأل��
.�

الجتماعي في 
لعر Rضيع تتعلق بالنو

لمناقشا8 حو( مو ��
�  تيسير �"�

�لمضمو� / �لمشاكل 
�لرئيسية

(مو�ضيع ,قضايا)


الجتماعي كصنف يحتاK للتحليل �
لمر
عا�. يد��  Rلنو

لمشا�كو� ينقصهم فهم مصطلح 

لجنساني بها، في حين  Sالهتما

حتياجاتها �� �Aلمر

الجتماعي حو( حقو�  Rمفهومهم للنو


الجتماعي بغية 
لتأثير  Rلنو
يقتضي 
لتثقيف في مجا( حقو� 
إلنسا� 
تباR منهجية قائمة على 
في 
لمجتمع. �بالمقابل فإنه من 
لضر��` �A يتحقق للمد�بين في مجا( حقو� 
إلنسا� 
لفهم 


لد�لي لحقو�  Rلشر

الجتماعي بصفته مسألة �A) مفهو(S ينص عليها  Rلنو

لدقيق لمعنى 

لمعرفة "لى 
لمتد�بين. eلمناسبة لنقل هذ

إلنسا�، �من ثم 
لعمل على "يجا� 
لطر� 

zلمبا��ألسس ,�
(ما هي �همية هذ[ 
�لوحد4 �لتد�يبية؟)

يتبع

خطة �لد,�4
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الجتماعي (
لجند�)  Rلنو

لبيولوجي � Rلنو

لمتد�بين لقد�� 
لتمييز (
لتفريق) بين  Fكتسا

في مجا( عملهم.


الجتماعي في  Rلنو
� �Aلمر

لنقا� 
لمتعلق بحقو�  ��

لمد�بين مها�� تيسير �"� Fكتسا
 
صفوb نظر
ئهم؛


لمتعلق  Rلشر

الجتماعي فيما يخص  Rلنو

لمتد�بين مها�� 
ستخد
A Sسس تحليل  Fكتسا

بحقو� 
إلنسا� �
لسياسا8 �
لتد�يب.

�ألهد�X �لتد�يبية 
 X�ألهد�ما هي )

�لتي سيحققها هذ� 
�لتد�يب؟)


لتد�يبا8 
لتفاعلية؛ �مجموعا8 
لعمل؛ �
لمناقاشة 
لمفتوحة. �لطر�
UNIFEM (2006), Advancing Gender Equality – Using CEDAW and UN Security 

Council Resolution 1325.

http://www.unifem.org/attachments/products/AdvancingGenderEqualityManu

al_eng.pdf

�لمر�جع ,�لمصا�� 
P�� �لعالقة ,�لمو�� 

�لتعليمية

 
لوx متحر� عد� 2، � 4 لوحا8  ��قية، �كمبيوتر، جها� عر� مرئي (بيمر)، �كامير

لخاصة بمنسق 
لجلسا8 �"�
�تها. �
فيديو، �حقيبة 
لمو

�أل�,�� ,�لمو�� 
�لمطلوبة


لد��� 
لتد�يبية لالستفا�� منه في عملية 
لتقييم، لكي يستفيد منه  Sلحقل بعد "تما
 
يتم ملء هذ
Aيضا Aعضاء فريق 
لتد�يب.

�لمنجز�� �لمتحققة 
,�لنتائج


لمنشو� من 
لتد�يب. bلهد

لتي A�8 "لى عدS تحقيق  Fألسبا
 �A لسبب
هنا يتم Lكر  �لمالحظا� 
,�لتعليقا�
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جد,$ تد�يبي

يتبع

�لمر�` / �لمو�� �لطريقة �لرسالة pلمحتو� X�ألهد� �لتوقيت 
 لوx متحر�، 

�ملصقا8 
جد
�ية فيها 
صو� حو( 


آل�
ء 
لمقولبة 
 Rلنو
عن 


الجتماعي، 
 KLنمو

للتصوير 
 SA حمرA"

."���A


لعمل 
لثنائي، 

لمناقشة 

لمفتوحة.


ء �U لذين نخلق
نحن 
 Rلنو
مقولبة عن 


الجتماعي في كل مكا�: 

لعائلة، �
لمد�سة، �مكا� 


لعمل. 
 Rلنو

آل�
ء 
لمقولبة عن 


الجتماعي تمس 
لنساء 

لرجا( على حد سو
ء.�


آل�
ء 
لمقولبة عن 

الجتماعي  Rلنو


في ���� 
لحيا� 
 Fأللعا
 lبخصو

لمالبس �
ألهلية �


لفكرية �
لكفاء� 
للعمل.

�A يفهم 

لمشا�كو� 
فهما كامال 


آل�
ء 
لمقولبة 
 Rلنو
عن 


الجتماعي 
�عالقتها بالهوية 


لشخصية.

– 9.00

10.30 

�ستر�حة
بطاقا8 تتضمن 

مصطلحا8 
 Rلنو



الجتماعي، 
عر� مرئي 
بو
سطة با�� 
 xبوينت، لو

متحر�، مقاطع 
من فلم �ثائقي، 
جها� للعر� 


لمرئي.

تد�يبا8 تفاعلية 
في مجموعا8 

صغير�: 
 Rلنو
Aحجية 


الجتماعي
فيلم

مجموعا8 
 SحكاA :صغير�
حقو� 
إلنسا� 
كما ���8 في 

 "�

تفاقية "سيد

لتوصيا8  

ئدً�


لعامة.

تشكل 
لمعالجة 
لمنهجية 
 Rلنو

لقائمة على 


الجتماعي 
ألسا� للعمل 
في مجا( حقو� 
إلنسا� 


لتد�يب في مجا( حقو� �

إلنسا�


الجتماعي  Rلنو
�

لجنسانية (كو� 
لفر� �
من جنس معين، �جًال 

مر�A) يعتبر
� من  SA


لمو
ضيع 
لحساسة - لدينا 

ء شخصية �U جميعًا

مختلفة عنها - بصفتنا 
مد�بين في مجا( حقو� 


إلنسا�، فال بد لنا من 
مر
عا� قو
نين حقو� 

 Rلنو

إلنسا� فيما يخص 

الجتماعي.

 Rلنو
مصطلحا8 

الجتماعي

مصطلحا8 حقو� 

إلنسا� (حقو� 

لعد
لة  ،�Aلمر


 Rلنو
في مجا( 

الجتماعي، 
لتمييز، 


لتمييز 
لمتعد�).

�A يفهم 

لمشا�كو� 
فهما كامال 


لفر� ما بين 
 Rلنو

لجنس �


الجتماعي 

لمصطلحا8 �


لصلة. 8
L
�A يد�� 


لمشا�كو� 

لربط بين 

 Rلنو
منهجية 

الجتماعي 

�حقو� 
إلنسا�.

– 11.00

12.30 
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�لمر�` / �لمو�� �لطريقة �لرسالة pلمحتو� X�ألهد� �لتوقيت
�ستر�حة �لغد�ء

 KLنمو
للتصوير 


لمعنى في "
قلب 
لشاعر."


لعمل في 
مجموعا8.

�A نفهم 
لثقافة 
لشعبية 
�نعكسها �نستخدمها 
بصو�� تعز� �سالة 

حقو� 
إلنسا� 
لد
عية 
"لى 
لتعد�ية �
لكر
مة 


لمتسا�ية للجميع.


لثقافة 
لشعبية مرتع 
لآل�
ء 
لمقولبة عن 


الجتماعي  Rللنو

آل�
ء 
لمقولبة �)

.(Pألخر


�A يد�� 

لمشا�كو� 


لثقافة  Sكيفية قيا

لشعبية بعكس 

آل�
ء 
لسلبية 


إليجابية �
 Rلمقولبة للنو



الجتماعي.

– 1.30

2.00 

لوx متحر�. 
لعمل في 
مجموعا8 

صغير�،
 �

ستعر

لمشا�كين 

للنتائج.


الجتماعي  Rلنو
 Sمفهو
يرمي "لى ��ية 
ألمو� 
�فعلها بصو�� مختلفة.


الجتماعي  Rلنو

كصنف تحليلي

1. فهم مشاكل معينة 
في مكا� 
لعمل.

2. "�خا( مضامين 
مختلفة "لى 
لعمل 
(خاصة: تصميم 

8 تد�يبية).���

�A يصبح 

لمشا�كو� 

قا��ين على 
 Rلنو
تحليل 


الجتماعي في 
��تين عملهم 


ليومي.

– 2.00

3.00 

�ستر�حة
متابعة، 
نظر 

eعالA
– 3.30

4.30 

 Rلنو
لغز عن 

الجتماعي.

تد�يب "لغز". حقائق ��AقاS تكشف 

لالعد
لة بين 
لجنسين.


الجتماعي:  Rلنو

.Sقا�A� حقائق

– 4.30

5.00 

 lستخال


لمعلوما8؛ 
لتقييم 

من جانب 
لمشا�كين 

ستقاء 
لر��� )


آل�
ء).�


لمشا�كين  Sقيا
بتلخيص ما 

 Sلتقد
� eتعلمو
بمالحظاتهم 


ئهم �U�

لتقييم).)

– 5.00

5.15 
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2-2 نموP` برنامج لتد�يب منتسبي �لشرطة من �لمستوp �لمتوسط

(لمد� ثالثة AياS �لعشرين مشا�كًا34)

�ليوF �أل,$

�لمو�� �لطريقة pلمحتو� Xلهد�

حبل، �مالقط 
غسيل، �بطاقا8.


لتقديم 
لشفو` 
للمشا�كين 

لمد�بين.�

طريقة "نشر 

لغسيل".


لتعا�b بين 
لمد�بين 

لمشا�كين.�

توقعا8 
لمشا�كين حو( 

لد��� �مضامينها  Pمحتو

�Aهد
فها.


لمعرفة 
لمتبا�لة.
معرفة توقعا8 

لمشا�كين في 


لد���.

التفا� على مضمو� 


لد���.

60 �قيقة


ستر
حة 30 �قيقة

لوحا8 ��قية، 
.SقالA�

تقسيم 
لمشا�كين 
"لى (3) مجموعا8 

عمل �مناقشة 
نتاجاتهم.


لشرطة في 
لمجتمعا8  ���

لديمقر
طية.


لشرطة في 
لمجتمعا8  ���
غير 
لديمقر
طية.


لشرطة  Sمعرفة مها

جباتها.��

90 �قيقة


ستر
حة 
لغد
ء  60 �قيقة

AقالS، �لوحا8 
��قية.


لعصف 
لذهني. طرx للمشاكل �
لصعوبا8 

لتي يو
جها عمل 
لشرطة 


لحلو( 
لمقترحة لها.�


لمشاكل  �
��"

لصعوبا8 
لتي �

يو
جها عمل 
لشرطة.

90 �قيقة

طريقة "
لبر� 

لخاطف".


لتقييم 
ليومي.  Fستيعا
 Pمعرفة مد
 Sليو
 Pمحتو


لتد�يبي.

20 �قيقة


لمصد�: 
لمتد�بو� من ��
�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية.  34



228   – �لجزء �لثالث –  

�ليوF �لثاني

�لمو�� �لطريقة pلمحتو� Xلهد�

جها� عر� مرئي 
 x
�بطاقاA� 8لو
.SقالA� متحركة

عصف Lهني

تد�يب "صو�� 
�تعليق".

عصف Lهني.


لتعا�b بين 
لمد�بين 

لمشا�كين.مر
جعة سريعة �


أل�(  Sليو
لمضمو� 
للد���.

مظاهر 
لسلو� 
إليجابي 
�مظاهر 
لسلو� 
لسلبي.

Uليا8 تعزيز 
لسلو� 

إليجابي �محا�بة 
لسلو� 


لسلبي.
توقعا8 
لمشا�كين حو( 


لد��� �مضامينها  Pمحتو
�Aهد
فها.

�عي 
لمشا�كين 
للرسائل 
لجوهرية 


أل�(. Sلليو
معرفة 
لمشا�كين 
بالسلو� 
إليجابي 


لسلو� 
لسلبي في �
عمل Aجهز� 
لشرطة.

90 �قيقة


ستر
حة  30 �قيقة

تكملة 
لوحد� 
أل�لى 60 �قيقة


ستر
حة غد
ء + تمرين تنشيطي 60 �قيقة

 ،���� ،SقالA
�كر
سي.

محاكا� حقو� 
لمتهم.

لتز
ما8 �جا( 
لشرطة.


آلثا� 
لسلبية النتها� حقو� 

لمتهم �
لمحتجز �فق 


لتشريعا8 
لد�لية �
لقو
نين 

لوطنية.

معرفة Uليا8 حماية 
حقو� 
إلنسا� 


لمتهم عند 
لتحقيق.�

90 �قيقة

طريقة 
لبر� 

لخاطف.


لتقييم 
ليومي.  Fستيعا
 Pمعرفة مد
 Sليو
 Pمحتو


لتد�يبي.

20 �قيقة



   – �لجزء �لثالث –   229

�ليوF �لثالث

�لمو�� �لطريقة pلمحتو� Xلهد�

جها� عر� مرئي.

عصف Lهني.

 �
عر� 
أل��
 xلشر

لشفافة �


لنظر`.

مر
جعة سريعة لمضمو� 

لثاني للد���. Sليو


Aهم 
لقو
نين 
لوطنية 

التفاقيا8 �
لوثائق 
لد�لية �

 S

لمتعلقة بقو
عد 
ستخد

لقو� من قبل 
لموظفين 

لقو
نين. Lلمكلفين بإنفا


�عي 
لمشا�كين 
للرسائل 
لجوهرية 


لثاني. Sلليو

 S
معرفة قو
عد 
ستخد
 bلظر�

لقو� في 


لطبيعية �
الستثنائية.

90 �قيقة


ستر
حة  30 �قيقة

بطاقا8 ملونة (ثالثة 
 ،SقالA� ،(�
Aلو

�لوx متحر�.

 �A لذهني

لعصف 
تد�يب "Aسطو
نا8 


لبولينغ".


لحقو� 
لمعرضة لالنتها�.

لجها8 
لتي قد تنتهك.


لجها8 
لمد
فعة عن تلك 

لحقو�.

تفهم 
لحقو� 
لسياسية 
�A غيرها من حقو� 


إلنسا� �
لجها8 

لقا��� على 
نتهاكها 

�Uليا8 حمايتها.

60 �قيقة


ستر
حة غد
ء + تمرين تنشيطي 60 �قيقة

تكملة 
لحصة 
لسابقة 90 �قيقة


ستما�� 
الستبيا�. .xلمفتو

لنقا� 

لتقييم 
لخطي.

"عا�� عر� توقعا8 

لمشا�كين �
حتياجاتهم في 
بد
ية 
لد��� �مقا�نتها بما 

تم تغطيته خاللها.

لمشا�كة  8
تو�يع شها�


لد���. Sختتا
�

 Fلمد�
معرفة 
آل�
ء 
لمشا�كين 

بالنسبة لالستفا�� من 
محتويا8 
لد���.

30 �قيقة





�لمالحق
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نصوP b�� صلة
��إلعال� �لعالمي لحقو� �إلنسا

في 10 كانو� 
أل�( / �يسمبر 1948، تبنت 
لجمعية 
لعامة 
�كا�  
إلنسا�.  لحقو�  
لعالمي  
إلعـال�  
لمتحد�  لألمم 

حد
 من 
لد�( 
أل�لى 
لموقعة عليه. �ُيعد 
إلعال� � �

لعر
Aنه ليس  
لد�(". �مع � Fلشعو
"معيا� "نجا� عاS لكافة 

إلعال� ملزمة ألنها Aصبحت  �
"معاهد�" "ال �A بعض مو

لحريا8 � 
لحقو�  �قد صيغت  ��ليًا عرفيًا.  قانونًا  ُتعتبر 
فيها  بما  
لد�(،  غالبية  ��ساتير  قو
نين  في  يحد�ها  
لتي 

.�

لعر
تتجلى فلسفة 
إلعال� في 
لما�� 1 منه �
لتي تقو(:


 متسا�ين في 
لكر
مة �
لحقو�، ً�
"يولد جميع 
لنا� Aحر
�قد �هبو
 عقًال �ضميرً
 �عليهم �A يعامل بعضهم بعضًا 


إلخاء." xبر�

�بين   ،�Aلمر
� 
لرجل  بين   �

لمسا� على  
إلعال�  ينص 

لمجموعا8 
إلثنية، �يعلن Aنه ينبغي لكل شخص �A يتمتع 

بضمانا8 معينة، منها:

لتعر� للتمييز. Sعد� �

لحق في 
لمسا�  �


لحق في 
لحيا� �
لحرية �
ألمن 
لشخصي.  �

لتحر� من 
لعبو�ية �
لتعذيب �
لمعاملة 
لمهينة.  �


لقانو�. SماA �

لحق في 
لمسا�  �

لحق في 
لمحاكمة 
لعا�لة.  �


لحق في 
لخصوصية.  �
�  حرية 
لمعتقد �
لدين.

.`Aلر
�  حرية 
�  حرية 
لتجمع 
لسلمي �"نشاء 
لجمعيا8.


لحق في 
لمشا�كة في 
لحكومة.  �

لحق في 
لضما� 
الجتماعي.  �


لحق في 
لعمل.  �

لحق في مستوP الئق من 
لمعيشة.  �


لحق في 
لتعليم.  �

يوجد 
لنص 
لكامل لإلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� على 

لر
بط 
إللكتر�ني 
لتالي:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

عن  تمخض  
لماضي،  
لقر�  من  
لستينا8  
سـط �A في 
 - طويل  عناء  �بعد   - 
إلنسا�  لحقو�  
لعالمي  
إلعال� 
بالحقو�   lلخا
 
لد�لي  
لعهد " Aساسيتا�، هما  معاهدتا� 
 lلخا
 
لد�لي  
لعهد "� (ICCPR)؛  
لسياسية" � 
لمدنية 
 .(ICESCR) 
لثقافية" � 
الجتماعية � 
القتصا�ية  بالحقو� 

لتوقيع على 
التفاقية 
لد�لية للقضاء  Pلك قد جرL كا� قبل�
بعد  فيما  Lلك  �تال  
لعنصر`.  
لتمييز  Aشكا(  جميع  علي 
 eلتعذيب �غير
مجموعة 
تفاقياA 8خرP كاتفاقية مناهضة 
 �A 
لال"نسانية   �A 
لقاسية  
لعقوبة   �A 
لمعاملة   Fمن ضر�

لمهينة (1984)، �
تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز 
 ،(1989) 
لطفل  حقو�  
تفاقية �  ،(1979)  �Aلمر
 ضد 

لمهاجرين  
لعما(  جميع  حقو�  بحماية  
لمعنية  
التفاقية �
 `�L حقو� lالتفاقية بخصو
�Aفر
� Aسرهم (1990)، �

لد�لية لحماية جميع  
الحتياجا8 
لخاصة، كذلك 
التفاقية 
 Lلنفا
 تدخل في حيز  (لم  
لقسر`  
الختفاء  
ألشخاl من 

بعد).

��لتز�ما� �لعر�� في مجا$ حقو� �إلنسا
تتضمن  
لتي   8

لمعاهد من  مجموعة  في   bطر  �

لعر


لتز
ما8 باحتر
S �حماية �تحقيق حقو� 
إلنسا�.
 �
يوضح 
لجد�( 
لتالي 
التفاقيا8 
لتي صا�� عليها 
لعر
يليه  
لذ`  
لجد�(  يبين  بينما  عليها،  مصا�قته  �تا�يخ 


لتي لم يصا�� عليها بعد. Pألخر

التفاقيا8 
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�التفاقيا� �لتي صا�� عليها �لعر��

تا�يخ مصا�قة 
�لعر�� عليها

�سم �التفاقية �, �لمعاهد354 

1949 
تفاقيا8 جنيف 
أل�بعة
1970 
التفاقية 
لد�لية للقضاء علي جميع Aشكا( 
لتمييز 
لعنصر`

International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html

http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

1971 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية ("
لعهد 
لمدني") 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

1971 
لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

http://www.hrw.org/arabic/un-files/text/icescr.htm

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

1986 ("�

تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 
لمر�A ("سيد
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW)

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/jour-wom.html

http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm

1994 
تفاقية حقو� 
لطفل
Convention on the Rights of the Child (CRC)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

2008 
لمسلح R

تفاقية حقو� 
لطفل  
لبر�توكو( 
الختيا�`  
لنز
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of 

Children in Armed Conflict (OP-CRC AC)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid1.html

http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

يتبع


لدليل. 

لمدمج 
لمرفق مع هذ lلقر

لمختا�� في  lلنصو
35   جميع 
لوثائق 
لمذكو�� متوفر� في 



   – �لمالحق –   235

تا�يخ مصا�قة 
�لعر�� عليها

�سم �التفاقية �, �لمعاهد4 

2008 
تفاقية حقو� 
لطفل  
لبر�توكو( 
الختيا�`  
لمتاجر� باألطفا(
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 

children, child prostitution and child pornography (OP-CRC SC)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid2.html

http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

��التفاقيا� �لتي لم يصا�� عليها �لعر�� حتى �آل


لمهينة �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير

تفاقية مناهضة 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية ("
لعهد 
لمدني")  
لبر�توكو( 
الختيا�` 1
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b004.html

CCPR – OP1
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-one.htm


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية ("
لعهد 
لمدني")  
لبر�توكو( 
الختيا�` 2
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b005.html

CCPR - OP2
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm


لبر�توكو( 
الختيا�`  �Aلمر

تفاقية 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/wom-pro.html

CEDAW – OP
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one-about.htm

يتبع
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لمهينة  
لبر�توكو(  �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير

تفاقية مناهضة 

الختيا�`

http://anhri.net/docs/undocs/protocol2.shtml
CAT – OP

http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm


التفاقية 
لد�لية لحماية حقو� جميع 
لعما( 
لمهاجرين �Aفر
� Aسرهم
http://www.lchr-eg.org/99/99-50.htm

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families (CMW)

http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm


الحتياجا8 
لخاصة `�L lألشخا

تفاقية حقو� 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVRightsPersonsWithDisabilities.html 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm


لبر�توكو( 
الختيا�`
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ProCONVRightsPersonsWithDisabilities.html

(OP Disability)
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-op.htm


التفاقية 
لد�لية لحماية جميع 
ألشخاl من 
الختفاء 
لقسر`
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm

(http://www.bayefsky.com/html/iraq_t1_ratifications.php :لمصد�
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لعر
� �غم مصا�قته  �A eعالA لجد�لين
�يبد� �
ضحًا من 
على 
تفاقياA 8ساسية، "ال Aنه متر�� حتى 
آل� في 
لمصا�قة 
بتقديم  للفر�  تسمح  
لتي  
الختيا�ية  
لبر�توكوال8  على 


للجا� 
لتعاقدية. Pلد Pلشكا�


�لتحفظا� �لعر�قية على �التفاقيا� �لد,لية

�لتمييز  �شكا$  جميع  على  �لقضاء  �تفاقية  على  �لتحفظ   
ضد �لمر�4

تحفظ �لعر�� فيما يتعلق باتفاقية حقو� �لطفل

طريقة تقديم �لتقا�ير من ِقبل �لد,$

التفاقيا8 
لد�لية لحقو� 
إلنسا� 
لبلد
� بتقدS تقرير  Sُتلز

التفاقيا8.   eهذ تنفيذ   Pمد حو(  
لتعاقدية  للجا�   `���
قبل  من  تقديمها  تم  
لتي  
لتقا�ير  على   Rالطــال
 �يمكن 


لعر
� على 
لموقع 
إللكتر�ني 
لتالي:
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/

reports/node/1/state/82

"ليها ال يعني           Sالنضما

التفاقية � eفقة على هذ

لمو"
         Sبأحكا �
بأ` شكل من 
ألشكا( 
لتز
S جمهو�ية 
لعر
كل من 
لما��    2 
لفقرتين (�) � (�)، �
لما�� 9 
لفقرتين         

لتحفظ       يكو�  
التفاقية.  من   16 
لما��   �  ،(2   )  �  (1)
         bإلجحا
  Sعد مع   
Aخيرً 
لمذكو��  
لما��   eهذ على 

لشريعة 
إلسالمية بالنسبة للمسا�
� بين حقو�         Sبأحكا
بينهما.         
لعا�(   ��

لتو يضمن  بحيث  ���جها   �Aلمر

من     (1   ) فقر�   ،29 
لما��        على  يتحفظ   �

لعر  �A كما 

لتحكيم 
لد�لي فيما يتعلق          Aبمبد lلخا

التفاقية  eهذ


لمعاهد� �A تنفيذها."     eبتفسير هذ

"�8A حكومة 
لعر
� من 
لمناسب 
لقبو( (باالتفاقية)...      
  (1   ) فقر�   14 
لما��        بالتحفظ على  
لقبو( مشر�\   
هذ
         xلسما

لمتعلقة بحرية 
لطفل في 
لدين، حيث يتعا�� �


لشريعة 
إلسالمية."       SحكاA ينه مع�للطفل بتغيير 


لد�(  �تز��  
لتقا�ير   eهذ على  
لتعاقدية  
للجا�  �تعلق 

لتنفيذ 
ألفضل لتلك 
التفاقيا8.  lبتوصيا8 ختامية بخصو

إللكتر�ني  
لموقع  
لختامية على  
لمالحظا8   eهذ �توجد 


لتالي:
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/

 conclobs/node/1/state/82

قليلة،  تقا�ير   Pلماضية سو
  8

لسنو في   �

لعر  Sيقد لم 
�لذلك تحمل 
لتوصيا8 
لختامية تو
�يخ قديمة.

حماية حقو� �إلنسا� على �لمستوp �إلقليمي

��لميثا� �لعربي لحقو� �إلنسا


لعربي  
لميثا�  من   1997  Sعا نص  صياغة  "عا��  تمت 
في  Aساسية  
لعربية بصو��  
لجامعة   Pلد 
إلنسا�  لحقو� 

.2008 Sعا Lلنفا
عاS 2004 ��خل حيز 
نص 
لميثا� متوفر على 
لموقع 
إللكتر�ني:

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/

 loas2005.html

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a0032.

html


ألمم  ميثا�  على  
إلنسا�  لحقو�  
لعربي  
لميثا�  يؤكد 

لمتحد� �
إلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا� �
لعهدين 
لد�ليين 
في سيا� تطبيق حقو� 
إلنسا� في 
لعالم 
لعربي �حمايتها. 

لوثيقة Aقل من 30% فقط من 
لد�(  eآل� �قع على هذ
حتى 


لعربية.

�لمو�� �لقانونية �لالSمة في تد�يب �لمكلفين 
بإنفاP �لقو�نين


لقانونية 
لال�مة في تد�يب 
لمكلفين  �
يمكن تصنيف 
لمو
 �

لقو
نين من حيث 
لفئة 
لمستهدفة "لى قسمين: 
لمو Lبإنفا


لقانونية 
لد�لية. �

لقانونية 
لوطنية �
لمو
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�لمو�� �لقانونية �لوطنية36

لتشريعا8 
لوطنية 
لتي يمكن � lلنصو
�هي مجموعة 
 Sلعا
تصنيفها "لى جزء عاS �جزء خاl. �يشمل 
لجزء 
قد�  
لجنائية  للعد
لة  
لمنظمة  
لقو
نين � 
لتشريعا8  كافة 

لجزء بالتشريعا8  
تعلق 
ألمر بالفئة 
لمستهدفة، �يتمثل هذ


لتالية:
 Fأل�( (با

لثاني من 
لفصل  Fلبا

لدستو� 
لعر
قي:   �


لحقو� �
لحريا8) لسنة 2006.
قانو� 
لعقوبا8 �قم (111) لسنة 1969.  �

لسنة   (23) �قم  
لجز
ئية  
لمحاكما8  Aصو(  قانو�   �
.1971

قانو� 
ال�عاء 
لعاS �قم (159) لسنة 1979.  �
 2005 لسنة   (3) 
لبرلما�) ) 
لتشريعية  
لسلطة  قانو�   �

(�هو قانو� 
لجمعية 
لوطنية 
لتأسيسية 
النتقالية).
قانو� مكافحة 
إل�هاF (13) لسنة 2005.  �

قانو� 
لعقوبا8 
لعسكرية (19) لسنة 2007.  �

ألمن 
لد
خلي (14) لسنة 2008. Pقانو� عقوبا8 قو  �

قانو� Aصو( 
لمحاكما8 
لجز
ئية 
لعسكر` (30) لسنة   �
.2007


ألمن 
لد
خلي  Pبقو lلخا
قانو� Aصو( 
لمحاكما8   �
(17) لسنة 2008 �هو من 
لقو
نين 
إلجر
ئية 
لجنائية 

.(2008)

على  فيشتمل  
لوطنية  بالتشريعا8   lلخا
 
لجزء  Aما 
�جه  �على  
لمستهدفة  بالفئا8  
لمختصة  
لقو
نين  كافة 

:lلخصو

سلطة  مذكر�  بموجب  Aُقر  
لذ`  
لسجو�   ��
�" قانو�   �
لسنة   (10) �قـم  
ألمــر   (2) �قــم  
لمنحلة   bالئتال


.2003

قانو� مصلحة 
لسجو� 
لمرقم (151) لسنة 1969.  �
قانو� �عاية 
ألحد
V �قم (76) لسنة 1983.  �
قانو� 
لمفتشية 
لعامة �قم (57) لسنة 2004.  �

قانو� هيئة 
لنز
هة 
لعامة �قم (55) لسنة 2004.  �

قانو� ��
�� حقو� 
إلنسا� �قم (60) لسنة 2004.  �

لقو
نين. Lلمكلفين بإنفا
� الئحة قو
عد 
لسلو� للموظفين 

�لمو�� �لقانونية �لد,لية

لتعاقدية  
لتعاقدية �
آلليا8 غير  �هي تشمل كافة 
آلليا8 

لتي من شأنها  
لد�لية  
لمو
ثيق � 
التفاقيا8 �
إلعالنا8 �

تحقيق 
لعد
لة 
لجنائية 
لد�لية. �يمكن "جمالها باآلتي: 

لقانو� 
إلنساني 
لد�لي.  �


لقانو� 
لجنائي 
لد�لي (
لمحكمة 
لجنائية 
لد�لية).  �

لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية �
لسياسية لسنة   �

.1966


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
القتصا�ية �
الجتماعية   �

لثقافية لسنة 1966.�

 �Aلمر
 ضد  
لتمييز  Aشكا(  جميع  على  
لقضاء  
تفاقية   �
("سيد
�") لسنة 1979.


لتمييز  Aشكا(  جميع  على  للقضاء  
لد�لية  
التفاقية   �

لعنصر` لسنة 1965.


تفاقية حقو� 
لطفل لسنة 1989.  �
عقوبة  يو
جهو�  
لذين  حقو�  حماية  تكفل  � ضمانا8 


إلعد
S لسنة 1984.

لنا�ية  
ألسلحة � 
لقو�   S
باستخد 
لخاصة   a�لمبا
  �


لقو
نين لسنة 1990. Lلموظفي "نفا

لقو
نين   Lبإنفا 
لمكلفين  
لموظفين  قو
عد سلو�  مد�نة   �

لسنة 1979.

لقو
عد 
لنموLجية 
لدنيا لمعاملة 
لسجناء لسنة 1977.  �

قو
عد 
لسلو� 
لخاصة بالعاملين في مر
كز 
الحتجا�   �

الختصاصا8 
لصحية �
لطبية لسنة 2003. `�L من


التفاقية 
لد�لية لحماية حقو� جميع 
لعما( 
لمهاجرين   �
�Aفر
� Aسرهم لسنة 1990.


لجانحين لسنة 1985. V
قو
عد بيجين لرعاية 
ألحد  �
 �A لمعاملة
 Fمن ضر� eلتعذيب �غير

تفاقية مناهضة   �


لمهينة لسنة 1984. �A لال"نسانية
 �A لقاسية

لعقوبة 

الختفاء  من   lألشخا
 لحماية جميع  
لد�لية  
التفاقية   �


لقسر` لسنة 2006.


لدليل. 

لمدمج 
لمرفق مع هذ lلقر

لمختا�� في  lلنصو

لقو
نين �
لتشريعا8 
لمذكو�� متوفر� في    36
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مسر� �لمصطلحا�
sلشر� �لمصطلح 


لتدمير �
لقتل �
لترحيل 
لمتعمد لمجموعة عرقية �A �ينية �A ثقافية �A طائفية. 
إلبا�� 
لجماعية

معاهد� متعد�� 
ألطر
b تكو� ملزمة للموقعين عليها بموجب 
لقانو� 
لد�لي، 

القتصا�ية. �A لثقافية
 �A الجتماعية
 �A لسياسية
�قد تكو� خاصة بالحقو� 


تفاقية


لقو
عد 
لتي تحد� 
لمسؤ�ليا8 �
لمما�سا8 
لسليمة /Sألحكا
مجموعة من 

لمنظما8. فمثًال 
لطبيب 
لذ` ال يهتم بمعالجة 
لمرضى يتعا�� � �
لألفر
تصرفه ليس مع 
لقانو� فقط �لكن مع Aخال� 
لمهنة 
لتي تحتم على 
لطبيب 
معالجة 
لمرضى، �
لشرطي 
لذ` يعتد` على 
لمو
طن بدًال من �A يحميه 

يتعا�� فعله مع 
لقانو� �مع Aخال� 
لمهنة.

Aخال� مهنية


آلخرين على  Sلمشا�كة فرصة للحديث �"�غا
 b
عدS "عطاء 
ألطر

الستماR ��� "عطائهم فرصة للمشا�كة.


الستئثا� بالحديث

 �A `ئر

لتوصيل 
لد Sهم مفاهيمه مفهوA نية �من
تعبير قا�S من علم 
لسبر

لحالة 
لنفسية / 
لمعلومة، �يقصد به في مجا( 
لتو
صل: �� فعل 
لفر�  Rجا�"

(�تقييمه) 
لناتج عن تأثرe من فعل شخص Uخر.

(feedback) ء

ستقاء 
لر��� �
آل�

هي عمومًا 
لقد�� على 
لبقاء �
لد�
S؛ فالعمليا8 �
لمؤسسا8 
لمستد
مة مثًال 
هي تلك 
لتي ال تستنفذ 
لمو
�� ��� مر
عا� 
ألجيا( 
لقا�مة حيث يجر` 

لمؤسسا8 �تو�يع 
لمسؤ�ليا8 �
لمنافع � �
باستمر
� شحذ طاقا8 
ألفر

بصو�� �
سعة 
لنطا�. في "طا� تعليم حقو� 
إلنسا� تعني 
الستد
مة: كفاء� 

لمكتسبة �تطويرها على مر  8

لمها� Pلمحافظة على مستو

لمؤسسة في 


لزمن.

(sustainability) مة

الستد


ستما�� يتم تو�يعها في نهاية 
لد��
8 للتعرb على موقف 
لمشا�كين من 

ئهم سو
ء كانت "يجابية SA سلبية.�U� لد���



ستما�� 
ستبيا�

 �A الستهجا� شكًال شفهيًا

ستنكا� ��فض �شجب ��A `A تصرb. �قد يأخذ 
ضمنيًا �A جسديًا.


الستهجا�

 �A ليدين

لقيو� 
لحديدية 
لمستخدمة في 
لسجو� �A مر
كز 
لشرطة لتقييد 

لقدمين.

Aصفا�
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تعبير يطلق على 
ألطفا( 
لذين يعيشو� في 
لشو
�R. ليس لهم عائلة ترعاهم 
�توفر لهم حقوقهم 
ألساسية من مأكل �مشرF �ملبس �تعليم �صحة.

R�
Aطفا( 
لشو

 �A جماعا8 لها عالقة بالد�لة �A لد�لة
"عد
ما�A 8 عمليا8 قتل تقوS بها 
تتجاهل 
لد�لة �قوعها ��� "جر
ء
8 قضائية.


إلعد
ما8 خا�K نطا� 
لقضاء


ألمم 
لمتحد� مكونة من خبر
ء �تكو� مسؤ�لة عن متابعة  Pلية لد��لجا� 
تطبيق 
التفاقيا8 
لد�لية 
لخاصة بحقو� 
إلنسا� بالنسبة للد�( 
ألطر
b في 


التفاقيا8  �

للجا� 
لتعليقا8 
لعامة لتفسير مو eالتفاقيا8. �تصد� هذ
تلك 
�كذلك 
لمالحظا8 
لختامية حو( 
لتقا�ير 
لرسمية 
لمقدمة ���يًا من قبل 

.b

لد�( 
ألطر


لتعاهدية)  �A) لتعاقدية

آلليا8 
 (treaty bodies)

Uليا8 تستند "لى ميثا� 
ألمم 
لمتحد� �منها Uليا8 في "طا� مجلس حقو� 

لفر� 
لمعنية بجانب معين من حقو�  �A لخاصو�

إلنسا� (مثال 
لمقر��� 


لمعني بالتعذيب �
لفريق 
لمعني باالختفاء  lلخا

إلنسا� مثل 
لمقر� 

لقسر` �
لمقر� 
لمعني بالعنف ضد 
لمر�A �غيرها).


آلليا8 غير 
لتعاقدية 
(charter-based bodies)


ء 
لمشا�كين عند 
لحاجة، �U Rلتد�يبية الستطال
 8
طريقة تستخدS في 
لد��
A` "جر
ء 
ستبيا� سريع.

(flashlight) لخاطف

لبر� 

 Sتستخد Pلمقو

A 8لو
� مختلفة من 
لو�� L مستطيال8 ��قية �A 8مربعا

لتد�يبية للتوضيح. 8
في 
لد��

بطاقا8 (ملونة)


لتأمل في موضو�A R فكر� �تحليلها من ��
يا مختلفة كأسلوF تطوير`. 
لتأمل 
لذ
تي / 
لتفكير 
لنقد` 

 �
نشا\ (AسلوF) يتفاعل �يتأثر به 
لمشا�كو� فكريًا �عاطفيًا مع 
لمو

لمطر�حة في 
لد���.

تد�يب تفاعلي


ألمنيا8 
لتي يرجى 
لوصو( "ليها.� b

ألهد 
لتطلعا8 
لمرتقبة

A` عمل متعمد من شأنه �A يلحق بشخص ما Aلمًا �A معانا� شديد�، سو
ء 
كانت بدنية �A عقلية، �Lلك ألغر
� مثل 
لحصو( منه �A من طرb ثالث 


عتر
�A ،b معاقبته على عمل 
�تكبه �A يشتبه في 
�تكابه  �A 8على معلوما
 �A لطاعة هو
من قبله هو �A من قبل طرb ثالث، �A "�هابه �A "جبا�e على 
طرb ثالث، �A أل` سبب قائم على Aسا� تمييز من A` نوL� ،Rلك عندما 


لمعانا� قد Aُلحقت بالشخص بتحريض �A مو
فقة L" �Aعا�  �A أللم
 
يكو� هذ
من مسؤ�( �سمي �A شخص Uخر يمثل سلطة �سمية.


لتعذيب
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 �A ألفكا�
 �A لدين

آلخرين، سو
ء من جهة  bختال

حتر
S �عدS قبو(  Sعد

النتماء 
لسياسي.


لتعصب

عملية منظمة �منهجية لتقدير مالءمة 
لد��� / 
لبرنامج / 
لمشا�يع 
لجا�ية 

ئها �مدP فعاليتها / نجاحها.�A Pلمنجز� �مستو
 �A

(evaluation) لتقييم



لتد�يبية للتنشيط 
لذهني �
لجسد` للمشا�كين �"ضفاء  8
مما�سة في 
لد��
طابع 
لمرx على جو 
لد���.

تمرين تنشيطي

طبقا لتشريعا8 حقو� 
إلنسا� 
لد�لية، 
لتمكين هو عملية تدفع 
لنا� "لى 
 Sلمفهو

لمطالبة بحقوقهم في 
لحيا� 
لخاصة �
لعامة. يمثل 
لتمكين حسب 


إلنمائي 
لمبني على 
حتر
S حقو� 
إلنسا� تطوير
 إلمكانيا8 
لنا� 
 Rلجو

لتعر� لضغو\  ��� �

لقر Lتخا
�خيا�
تهم، �
لقد�� على مما�سة 


لحاجة �
لحرما� من جهة، �
لفرصة للمشا�كة في صنع �A �عم صنع �

لتأثير 
لمباشر على حياتهم من جهة AخرP. يهدb تعليم حقو�  8
L 8
�

لقر

لذين حرمهم 
لتمييز 
الجتماعي 
لمبني على Aسا�  �

إلنسا� "لى تمكين 
ألفر


الجتماعي مثال من 
لمشا�كة في عملية  Rلنو
 �A لدين
 �A لطائفة
 �A لعر�

.�
صنع 
لقر

(empowerment) لتمكين



لمعاملة غير 
لمتسا�ية لفر� �A لمجموعة من 
لنا� ��� مبر� في 
لو
قع. 
لتمييز


التصا(، �هو عبا�� عن عملية نقل �
ستقبا( للمعلوما8 بين طرفين  `A
A �Aكثر تتمثل في نقل 
لرمو� 
لذهنية �تبليغها �مانيًا �مكانيًا بوسائل لغوية 

�غير لغوية.


لتو
صل / 
لتحا��


لمقصو� هو 
لتحا�� �
لتو
صل بأسلوF لغو` "يجابي ال يتسبب في "يذ
ء 

لمتحا��ين. lألشخا



لتو
صل ��� عنف


لد��� 
لتد�يبية بكاملها / تسجيل 
نتهاكا8 حقو� 
إلنسا�. �A �
تسجيل 
لحو 
لتوثيق
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لمصطلح �يستخدمونه كمر
�b لحقو� 
لمر�A، �لكن  
يسيء 
لبعض فهم هذ
 Rلنو

إلنسا� 
الجتماعي بناًء على تحليل مدP تأثير  Rبه هو نو �لمقصو



لمسؤ�ليا8 �
لمعوقا8 لكل �جل �
مر�A في 
لمجتمع.� �
على 
أل��

الجتماعي للنساء �
لرجا( كثير
 من  Rلمرتبطة بالنو
 �
�تختلف 
أل��

تها؛ L لثقافة
ثقافة "لى AخرP �من مجموعة 
جتماعية "لى AخرP ضمن 


القتصا�ية �
لعمر ... 
لخ، تؤثر جميعًا في تحديد  bلظر�
فالعر� �
لطبقة �
ما هو مالئم بالنسبة للنساء �
لرجا(. تتغير 
لثقافة على مر 
لزمن �كذلك 

 �A Fلحر�

الجتماعي. �قد تغير 
أل�ما8 
لمفاجئة مثل  Rلنو
تتغير Aنما\ 
 �A لرجا( لفتر� قصير�

لمجاعا8 بصو�� سريعة �شاملة ما يفعله 
لنساء �

حتى على مدA Pجيا( عديد�.

(gender) لجند�

الجتماعي /  Rلنو



لنقا\  xلتد�يبية يتم بها طر
 8
طريقة من طر� تعليم 
لكبا� في 
لد��
 �

ألساسية 
لمتعلقة بموضوR معين. على سبيل 
لمثا(: يشمل موضوR "عد

 bآلتية (هد
���� حقو� 
إلنسا� في 
لمؤسسا8 
إلصالحية 
لنقا\ 
لرئيسية 
.(8

لطر�، 
لتحضير ،Pلمحتو

لد���، 

خريطة 
ألفكا� / 
لخريطة 
لذهنية
(mind map)

يطلق على 
لحركة 
لناتجة عن 
لطاقة 
لد
خلية 
لكامنة. �يقصد هنا 
لقو� 

لتغيير.� Kإلنتا

لتي تحفزهم على � lلمحركة لألشخا



لديناميكية / 
لتفاعل

.eيرجى - تنفيذ �A - مستقبلي ُيسعى "لى bتطلع "يجابي. يقصد بها حلم �هد (visioning) مستقبلية P��


لمصطلح. 
لمنطلق 
ألساسي هو �A تكو�  
هنا� تعريفا8 متعد�� لهذ
 `Aلر

لقانو� � SماA لقانو� �ملتزمة به �مسؤ�لة

لحكومة قائمة على 


لقضائي (ال Aحد فو� 
لقانو�). "� سيا�� 
لقانو� �
لتي تشمل  Sلنظا
� Sلعا


ستقاللية 
لقضاء هي شر\ مهم لحماية �تطبيق حقو� 
إلنسا�.

سيا�� 
لقانو�


لتفريق  Sعد `A ،لعكس

لتفريق بين 
لفكر� �
لشخص 
لذ` يطرحها � Sعد
بين 
لشخص �
لفكر�، فنرفض فكر� ما بسبب �فضنا لصاحبها حتى لو كانت 

فكر� جيد� �A نرفض شخص ما بسبب فكر� نجدها غير جيد�.

شخصنة


ضح �صريح. في 
لمجا( 
لحقوقي، تسمح � Fلعمل بأسلو
تبا�( 
لمعلوما8 �

لشفافية لألشخاl بالحصو( على 
لمعلوما8 
لتي من شأنها �A تؤ�` "لى 

كشف 
لنقاF عن سوء 
لمعاملة �تساعدهم في 
لدفاR عن حقوقهم.


لشفافية
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حدV مفاجئ يؤثر على 
لكبا� �
لصغا� على حد سو
ء يعكر صفو حياتهم 

لكآبة، 
لعصبية)  ،bلخو
�يترتب عليه عد� Aمو� من Aهمها (
لكو
بيس، 


لتي تعتبر مشاكل نفسية قد يؤ�` "همالها "لى تفاقم حالة 
لشخص 
لنفسية �
�تحولها "لى Aمر
� نفسية يصعب عالجها.


لصدمة


لمتبع للوصو( "لى هدb معين. Fألسلو
 
لطريقة

حسب 
تفاقية حقو� 
لطفل لألمم 
لمتحد�، 
لطفل هو: كل "نسا� لم يبلغ 
لثامنة 
عشر� من 
لعمل، ما لم يبلغ سن 
لرشد قبل Lلك بموجب 
لقانو� 
لمطبق عليه.

طفل

لوx من 
لممكن تحريكه من مكا� آلخر عن طريق عجال8 صغير� مثبتة 
بأسفل 
لقو
ئم. �تبلغ مساحة 
للوx 150×120 سم �يصل 
�تفاعه "لى 190 سم 
�يتم 
ستخد
مه لتثبيت 
لبطاقا8 عليه بالدبابيس مباشر� �A تثبيت ��� Aصفر 


للو� كخلفية ثم يتم تثبيت 
لبطاقا8 
لملونة.

(pinboard) متحر� xلو


لمتحر� �
للوحا8  xفيها �سائل توضيحية كاللو Sلتي يستخد

لعر�� 
 �

لو�قية باإلضافة "لى 
لوسائل 
لمرئية �Lلك لتوضيح 
ألفكا� �
لمو


لمطر�حة �تسهيل عملية فهمها �
ستيعابها.


لعر� 
لتقديمي

 �

لعر�� 
لتي يستخدS فيها 
لوسائل 
لمرئية لتوضيح 
ألفكا� �
لمو

لمطر�حة �تسهيل عملية فهمها �
ستيعابها.


لعر� 
لمرئي


لتد�يبية، �كلمة عصف مشتقة من  8
طريقة من طر� تعليم 
لكبا� في 
لد��
 xألفكا� �طر

لعقل �
لمقصو� هنا 
ستثا��  �A لذهن
عاصفة، �Lهني من 

"جابا8 �
حتماال8 عديد� لمسألة معينة �A موضوR ما.

(brainstorming) لذهني

لعصف 

Aفكا� �Aفعا( سلبية ضد 
آلخرين �
لشعو� بالتفو� عليهم سو
ء بسبب 
لعر� 
�A بسبب 
لهياكل 
الجتماعية 
لتي ينتمو� "ليها. �تعد 
لعنصرية سببًا من 


لتمييز. FسباA


لعنصرية
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لنوR من 
لعنف فئة معينة بسبب جنسها بالد�جة 
أل�لى. �لقد تم  
يستهدb هذ
 R

الجتماعي هو نوR محد� من Aنو Rلنو

لعنف 
لقائم على  �A التفا� على



نتها� حقو� 
إلنسا�.
 Fحد ضر�A بأنه "�Aلمر

لجمعية 
لعامة لألمم 
لمتحد� "
لعنف ضد  bتعّر
 PLأل

لذ` يحتمل �A يؤ�` "لى - "لحا�  �A - ` "لى�لمؤ

لعنف 
لجنساني 


لعنف  

لبدني �
لجنسي �
لمعنو` بالمر�A بما في Lلك 
لتهديد بإلحا� مثل هذ

لحرما� 
الستبد
�` من 
لحرية سو
ء كا� Lلك على صعيد  �A e

إلكر �A


لخاصة. �A لعامة

لحيا� 


الجتماعي،  Rلنو

لعنف 
لقائم على 

لعنف 
لجند�`"، "
لعنف "


لجنساني"، "
لعنف على Aسا� 
(gender-based violence) "لجنس


 Sلحكم عليهم برغم عد
�ضع شخص A �Aشخاl في قالب مسبق �محد� �
معرفتهم بصو�� شخصية، لمجر� 
نتمائهم "لى طائفة �A جنس �A عنصر 

معين.

 (stereotyping) لنمطية

لقولبة  

 �A فئة معينة �
تشمل 
لمتد�بين 
لحاضرين في 
لد��� 
لتد�يبية، عا�� من Aفر
فئة مهنية مثل منتسبي 
لشرطة.

مجموعة مستهدفة

طبقا لمو
ثيق حقو� 
إلنسا�، تعني 
لمساءلة: "خضاR شخص ما �A موظف 
 S

 ما 
عتدP على شخص Uخر مثًال. �بشكل عاS هو 
إللزL" لة للمحاسبة��

بتحمل 
لمسؤ�لية عن 
ألعما( 
لمنجز� على Aسا� Aنها قد Aنجز8 �فقا 

لمعايير 
لمتفق عليها. 
لحكومة 
لخاضعة للمساءلة على � Sألحكا
للقو
عد / 

 SماA لمترتبة عليها
سبيل 
لمثا( تخضع للمحاسبة عن سياساتها �
لنتائج 
.Sلعا
 `Aلر

لبرلما� �


لمحاسبة / 
لمساءلة


لتمثيل، �هي طريقة مستخدمة في ���
8 تعليم 
لكبا�. مثًال:  �A لتقليد

يقوA Sحد 
لمشا�كين بتمثيل ��� شرطي بينما يقوS مشا�� Uخر بد�� Aحد 


لمحتجزين.

محاكا�

يقصد به 
لشخص 
لذ` يرسل "لى فر� A �Aكثر �سالة سو
ء في صو�� شفهية 
�A مكتوبة �A تعبيرية.

ُمرِسل

مصطلح Aساسي في حقو� 
إلنسا� �عكسه 
لتمييز. �
لمسا�
� في 
لحقو� 
تقوS على مبد�A A جميع 
لبشر متسا��� في 
لكر
مة �بالتالي متسا��� في 

حقوقهم. 
لمسا�
� حسب حقو� 
إلنسا� تعني 
لمسا�
� في 
لحقو� �
لتكافؤ في 

لفرl �ال تعني "
لتشابه".


لمسا�
� في 
لحقو�
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sلشر� �لمصطلح 

 �A ء في صو�� كتابية

لشخص 
لذ` يستقبل �سالة من شخص A �Aكثر سو
شفوية �A تعبيرية.

ُمستقِبل


حد، �هي �عم �A تعزيز للوعي � �U سيلة في�� bلمشا�كة عبا�� عن هد


8 في 
لمجتمع بناء على �

لقر Lتخا

لنقد` �تساعد 
لمو
طن 
لفاعل على 


لمعلوما8 
لمكتسبة. في مجا( 
لتربية �تعليم حقو� 
إلنسا�، 
لمشا�كة 

8 بشأ� ما سيتعلمونه عن �
طريقة مستخدمة يتخذ 
لمتد�بو� من خاللها 
لقر

حقو� 
إلنسا� �كيفية 
لقياS بذلك.


لمشا�كة

�سيلة لإلعد
S، كانت تستخدS في ���Aبا 
لقديمة. 
لمقصلة


لد�لي تقوS بأنشطة  �A لمحلي
 Pلمستو
مجموعة من 
لمتطوعين سو
ء على 
�مهاS "نسانية لخدمة 
آلخرين ��� 
لسعي "لى �بح ما�`.

(NGO) منظمة غير حكومية

حالة يوجد فيها خالb �نز
R بين طرفين A �Aكثر. موقف نز
عي (خالفي)

 Sلعلو
 Rمن فر� Rلمستخدمة في كل فر

لعلم 
لذ` يد�� 
لمناهج 
لبحثية 

لطر� �
لقو
عد 
لمطبقة في � a�لمبا

لمختلفة، �يشتمل على 
لتحليل �

تخصص معين.

ميثو��لوجيا (علم 
لمنهج)


لصو8 �
لتي تؤثر على 
لمعاني 
لمصاحبة للكلما8  Kصف لطريقة خر��

لمنطوقة، فهنا� نبر� غاضبة �A حا�� �A مستعطفة.

نبر� 
لصو8

تفاعل بين Aطر
A) bفر
�، مجموعا8، منظما8 ... "لخ) لديها �A تعتقد Aنها 

حتياجا�A 8 مصالح  �A بقيم ��عا �العتقا
 
لديها Aهد
فًا متباينة. يرتبط هذ

 تحو( "لى نز
R عنفي L" بالضر��� عنيفًا �لكن R
متفا�تة. ال يكو� 
لنز

 �" .R
فستقع على 
ألغلب 
نتهاكا8 لحقو� 
إلنسا� من قبل طرفي 
لنز
محا�لة 
لتعامل مع 
لنز
عا8 بطريقة سلمية هي مسألة جوهرية في مجا( 

حقو� 
إلنسا�.

R
نز

الجتماعي" R

لنز"

تحليل محتوP عملية معينة بأسلوF ال يعتمد على 
لعو
طف �لكن على 

لعقالنية �
لحيا�.


لنظر� 
لنقدية

 �A عية للد���

لمنظمة 
لر �A Fلمد�

لمنتج 
لنهائي 
لذ` يسعى "ليه 

ألهد
�A ،b قد  �A bلهد

ألطر
b على  eلمشا�كو� فيها. �قد تتفق هذ


تختلف جزئيًا �A كليًا حوله.

bلهد
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قائمة �الختصا���
هيئا� ,مؤسسا� �,لية

�لمختصر �إلنجليزa�لمصطلح �إلنجليزa�لمصطلح �لعربي

Association for the Prevention of TortureAPTجمعية 
لوقاية من 
لتعذيب


لمتعلقة بحماية جميع  a�لمبا
مجموعة 

لذين يتعرضو� أل` شكل  lألشخا



لسجن �A الحتجا�
من Aشكا( 

 Body of Principles for the Protection of All

 Persons under Any Form of Detention or

Imprisonment

BPP


ألساسية لمعاملة 
لسجناء a�لمبا
 Basic Principles for the Treatment of

Detainees

BPTD

 eلتعذيب �غير
لجنة / 
تفاقية مناهضة 

لعقوبة  �A لمعاملة
 Fمن ضر�

لمهينة �A لال"نسانية
 �A لقاسية


(يعتبر 
لمختصر صالحا لالتفاقية 

للجنة على حد سو
ء)�

 Convention against Torture and Other

 Cruel, Inhuman or Degrading Treatment

 or Punishment / Committee against

Torture

CAT

لجنة / 
تفاقية 
لقضاء على جميع 
�Aلمر
Aشكا( 
لتمييز ضد 

(يعتبر 
لمختصر  سيد
�  صالحا 
لالتفاقية �
للجنة على حد سو
ء)

 Convention on the Elimination of All

 Forms of Discrimination against Women

 / Committee on the Elimination of

Discrimination against Women

CEDAW

لجنة 
لقضاء على جميع Aشكا( 
لتمييز 

لعنصر`

 Committee on the Elimination of Racial

Discrimination

CERD


للجنة 
لمعنية بالحقو� 
القتصا�ية 

الجتماعية �
لثقافية�

 Committee on Economic, Social and

Cultural Rights

CESCR

لجنة 
ألمم 
لمتحد� لحقو� 
إلنسا�
(لغاية سنة 2006)

 UN Commission on Human Rights

(until 2006)

CHR – UNCHR
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�لمختصر �إلنجليزa�لمصطلح �إلنجليزa�لمصطلح �لعربي


للجنة 
لمعنية بحماية حقو� جميع 

لعما( 
لمهاجرين �Aفر
� Aسرهم

 Committee on the Protection of the Rights

 of All Migrant Workers and Members of

 Their Families

CMW

bلشر
Code of ConductCoCميثا� 

Concluding Observationsمالحظا8 ختامية

(UN-Treaty Bodies)

Concluding Obs


للجنة 
أل���بية لمنع 
لتعذيب
(يعتبر 
لمختصر صالحا لالتفاقية 


للجنة على حد سو
ء)�

 European Convention / Committee for the

 Prevention of Torture and Inhuman and

Degrading Treatment or Punishment

CPT / ECPT


تفاقية / لجنة حقو� 
لطفل
(يعتبر 
لمختصر صالحا لالتفاقية 


للجنة على حد سو
ء)�

Convention on the Rights of the Child/

Committee on the Rights of the Child

CRC

�Aلمر
United Nations Commission on the Status لجنة �ضع 

of Women

CSW


لميثا� 
أل���بي لحقو� 
إلنسا�European Convention on Human RightsECHR


لمجلس 
القتصا�` �
الجتماعي لألمم 

لمتحد�

 United Nations Economic and Social

Council

ECOSOC


للجنة 
أل���بية لمناهضة 
لعنصرية 

لتسامح Sعد�

 European Commission against Racism

and Intolerance

ECRI


لمحكمة 
أل���بية لحقو� 
إلنسا�European Court on Human RightsECtHR


لقو
عد 
أل���بية للسجو�European Prison RulesEPR


لميثا� 
الجتماعي 
أل���بيEuropean Social CharterESC


لمركز 
أل���بي لمر
قبة 
لعنصرية 

لكر
هية�

 European Monitoring Centre on Racism

and Xenophobia

EUMC


لجمعية 
لعامة لألمم 
لمتحد�United Nations General AssemblyGA
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�لمختصر �إلنجليزa�لمصطلح �إلنجليزa�لمصطلح �لعربي


لتوصية 
لعامة (
للجا�  / Sتعليق عا

لتعاقدية)

 General Comment or General

Recommendation (by UN Treaty Bodies)

GC


لجنة 
لمعنية بالحقو� 
لمدنية 

لسياسية�

 Human Rights Committee (ICCPR Treaty

 Body)

HRC

UN Human Rights CouncilHRCمجلس 
ألمم 
لمتحد� لحقو� 
إلنسا�


لمحكمة 
لجنائية 
لد�ليةInternational Criminal CourtICC


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية 

لسياسية ("
لعهد 
لمدني")�

 International Covenant on Civil and

Political Rights

ICCPR


لبر�توكو( 
الختيا�` 
أل�( للعهد 

لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية 


لسياسية�

 First Optional Protocol to the International

Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP1


لبر�توكو( 
الختيا�` 
لثاني للعهد 

لد�لي 
لخاl بالحقو� 
لمدنية 


لسياسية�

 Second Optional Protocol to the

 International Covenant on Civil and

Political Rights

ICCPR-OP2


التفاقية 
لد�لية لحماية جميع 

ألشخاl من 
الختفاء 
لقسر`

 International Convention for the

 Protection of All Persons from Enforced

Disappearance

ICED


التفاقية 
لد�لية للقضاء علي جميع 
Aشكا( 
لتمييز 
لعنصر`

 International Convention on the

 Elimination of All Forms of Racial

Discrimination

ICERD


لعهد 
لد�لي 
لخاl بالحقو� 

القتصا�ية �
الجتماعية �
لثقافية

 International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights

ICESCR


لمجلس 
لد�لي لسياسة حقو� 
إلنسا� International Council on Human Rights

Policy

ICHRP

International Court of JusticeICJمحكمة 
لعد( 
لد�لية
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�لمختصر �إلنجليزa�لمصطلح �إلنجليزa�لمصطلح �لعربي


للجنة 
لد�لية للصليب 
ألحمرInternational Committee of the Red CrossICRC


التفاقية 
لد�لية لحماية حقو� جميع 

لعما( 
لمهاجرين �Aفر
� Aسرهم

 International Convention on the

 Protection of the Rights of All Migrant

Workers and Members of Their Families

ICRMW



لمحكمة 
لجنائية 
لد�لية لر�
ند International Criminal Tribunal for

Rwanda

ICTR


لمحكمة 
لجنائية 
لد�لية ليوغوسالفيا 

لسابقة

 International Criminal Tribunal for the

Former Yugoslavia

ICTY

International Labour OrganisationILOمنظمة 
لعمل 
لد�لية

Non-Governmental OrganisationNGOمنظمة غير حكومية

مكتب 
لمؤسسا8 
لديمقر
طية �حقو� 

إلنسا� ـ منظمة 
ألمن �
لتعا�� في 

���Aبا

 Office for Democratic Institutions and

Human Rights of the OSCE

ODHIR


لبر�توكو( 
الختيا�` التفاقية 
ألمم 

لمتحد� لمناهضة 
لتعذيب

 Optional Protocol to the UN Convention

against Torture

OP-CAT


لبر�توكو( 
الختيا�` التفاقية 
لقضاء 
�Aلمر
على جميع Aشكا( 
لتمييز ضد 

 Optional Protocol to the UN Convention

 on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women

OP-CEDAW


لبر�توكو( 
الختيا�` التفاقية حقو� 

ألطفا( في  �

لطفل 
لخاl باشتر


لمسلح R

لنز

 Optional Protocol to the Convention on

 the Rights of the Child on the Involvement

of Children in Armed Conflict

OP-CRC-AC


لبر�توكو( 
الختيا�` التفاقية حقو� 

لطفل 
لخاl ببيع 
ألطفا(، �بغاء 

 �

ألطفا( �
ستغال( 
ألطفا( في 
لمو

إلباحية

 Optional Protocol to the Convention on

 the Rights of the Child on the Sale of

 Children, Child Prostitution and Child

Pornography

OP-CRC-SC
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�لمختصر �إلنجليزa�لمصطلح �إلنجليزa�لمصطلح �لعربي

Organisation for Security and منظمة 
ألمن �
لتعا�� في ���Aبا

Co-operation in Europe

OSCE

United Nations Security CouncilSCمجلس 
ألمن 
لتابع لألمم 
لمتحد�


إلعال� 
لعالمي لحقو� 
إلنسا�Universal Declaration of Human RightsUDHR


ألمم 
لمتحد�United NationsUN

�
United Nations Assistance Mission to IraqUNAMIبعثة 
ألمم 
لمتحد� لمساعد� 
لعر

UN Development ProgrammeUNDPبرنامج 
ألمم 
لمتحد� 
إلنمائي

 Sلعلو
منظمة 
ألمم 
لمتحد� للتربية �

لثقافة�

 United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organisation

UNESCO

United Nations High Commissioner for مفوضية 
ألمم 
لمتحد� لحقو� 
إلنسا�

Human Rights

UNHCHR

مفوضية 
ألمم 
لمتحد� لشؤ�� 

لالجئين

 United Nations High Commissioner for

Refugees

UNHCR

United Nations Children’s FundUNICEFمنظمة 
ألمم 
لمتحد� للطفولة


ألمين 
لعاS لألمم 
لمتحد�United Nations Secretary GeneralUNSG

World Health OrganisationWHOمنظمة 
لصحة 
لعالمية
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هيئا� ,مؤسسا� عر�قية

�لترجمة �إلنجليزية �لمصطلح �لعربي

Juvenile Correctional Authority V

ألحد xئر� "صال
�

Iraqi Correctional Authority 
لعر
قية xإلصال

ئر� �

Inspector General Department Sلعا

ئر� 
لمفتش �

Attorney General Head Office Sلعا
�ئاسة 
ال�عاء 

Code of Criminal Procedure قانو� Aصو( 
لمحاكما8 
لجز
ئية

Iraqi Penal Code قانو� 
لعقوبا8 
لعر
قي

Supreme Judicial Council مجلس 
لقضاء 
ألعلى

Council of Ministers مجلس 
لو��
ء

Iraqi Criminal Court 
لمحكمة 
لجنائية 
لعر
قية

Inspector General Sلعا

لمفتش 

Independent Electoral Commission 
لمفوضية 
لمستقلة لالنتخابا8

International Red Crescent منظمة 
لهال( 
ألحمر 
لد�لية

Union of Lawyers نقابة 
لمحامين

Supreme Body for the Resolution of Property Disputes 
لهيئة 
لعليا لحل نز
عا8 
لملكية

Supreme Body of Integrity 
لهيئة 
لعليا للنز
هة

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
لتعليم 
لعالي �
لبحث 
لعلمي ��
��

Ministry of Foreign Affairs (MoFA) 
لخا�جية ��
��

Ministry of Interior (MoI) 
لد
خلية ��
��
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�لترجمة �إلنجليزية �لمصطلح �لعربي

Ministry of Defence (MoD) Rلدفا
 ��
��

Ministry of Health (MoH) 
لصحة ��
��

Ministry of Justice (MoJ) 
لعد( ��
��

Ministry of Labour and Social Affair (MoLaSA) 
لعمل �
لشؤ�� 
الجتماعية ��
��

Ministry of Human Rights (MoHR) 
�� حقو� 
إلنسا���
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مو�قع Nلكتر,نية مفيد4

لشبكة 
لعربية لمعلوما8 حقو� 
إلنسا�

www.anhri.net

 The Arabic Network for Human Rights

Information

"صالx قو
نين 
ألسر� في 
لعالم 
لعربي
http://www.arabfamilylawsreform.org/index.

php?lang=ar

Reform of Family Laws in the Arab World


لشبكة 
لد�لية لمعلوما8 حقو� 
لطفل
http://www.crin.org/arabic/index.asp

Child Rights Information Network


بطة تعليم حقو� 
إلنسا��
www.hrea.org/ar

Human Rights Education Associates

منظمة 
لعفو 
لد�لية: حقو� 
إلنسا� �عمل 
لشرطة
www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/police_

and_human_rights#artikel11332

 Amnesty International: Human Rights and

Police Work

منظمة هيوما� �
يتس ��تش
http://www.hrw.org/ar

Human Rights Watch


لمحكمة 
أل���بية لحقو� 
إلنسا�
www.echr.coe.int/echr

European Court of Human Rights

مركز حقو� 
إلنسا� في جامعة "سكس، 
لمملكة 
لمتحد�
www2.essex.ac.uk/human_rights_centre

Human Rights Center at Essex University, UK


لتد�يب �
لتثقيف في مجا( حقو� 
إلنسا� في 
ألمم 
لمتحد�
http://www.unhchr.ch/hredu.nsf

 United Nations Human Rights Education and

Training

مصا�� للعاملين في مجا( حقو� 
إلنسا�
www.humanrightstools.org

Resources for Human Rights Professionals

Aنظمة 
لمعلوما8 �
لتوثيق في مجا( حقو� 
إلنسا�
http://huridocs.org/?set_language=ar

 Human Rights Information and Documentation

Systems

محر� بحث في مجا( حقو� 
إلنسا�
www.hurisearch.org/?set_language=ar

The Human Rights Search Engine


لمجلس 
لد�لي لتأهيل ضحايا 
لتعذيب
www.irct.org/Default.aspx?id=101

 International Rehabilitation Council for Torture

Victims

8
محر� بحث: 
لهيئا8 
لمنشأ� بموجب معاهد
www.bayefsky.com

Search for UN Treaties

منظمة 
ألمم 
لمتحد� للطفولة
http://www.unicef.org/arabic

United Nations Children’s Fund
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مكتبة حقو� 
إلنسا� 
لتابعة لجامعة منيسوتا
http://www1.umn.edu/humanrts/index.html

Human Rights Library


لمركز 
لد�لي للتعليم حقو� 
إلنسا�
http://www.equitas.org

 International Centre for Human Rights

Education, Canada


لمكتبة 
لعامة لحقو� 
إلنسا�
http://qadaya.net

Human Rights Public Library

صند�� 
إلمم 
لمتحد� 
إلنمائي للمر�A (يونيفيم)
http://www.unifem.org

United Nations Development Fund for Women


لمسلحة 8
مركز جنيف للرقابة 
لديمقر
طية عى 
لقو
www.dcaf.ch

 The Geneva Centre for the Democratic Control of

Armed Forces


لجنائي xلد�لية لإلصال

لمنظمة 
www.penalreform.org

Prison Reform International

جمعية 
لوقاية من 
لتعذيب
www.apt.ch

Association for the Prevention of Torture

فهر� حقو� 
إلنسا� في 
لد�( 
لعربية
http://www.arabhumanrights.org/

Arab Human Rights Index

تعزيز حكم 
لقانو� في 
لد�( 
لعربية
http://www.arab-niaba.org/

 POGAR / Strengthening the Rule of Law in


لمركز 
أل���بي للتد�يب �
لبحث في مجا( حقو� 

إلنسا� �
لديمقر
طية

www.etc-graz.at

 European Training and Research Center for

Human Rights and Democracy

منظمة 
لما�� 19
http://www.article19.org

Global Campaign for Free Expression


لمركز 
لد�لي لد�
سا8 
لسجو�
http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps

International Centre for Prison Studies


للجنة 
لد�لية للصليب 
ألحمر
http://www.icrc.org/ara

International Committee of the Red Cross

تنمية 
لقد�� 
لوطنية في "�
�� مؤسسا8 
لد�لة
http://www.tatweer-iraq.com

 National Capacity Development in Public

Management


لشبكة 
أل���-متوسطة لحقو� 
إلنسا�
http://ar.emhrn.net/pages/2

Euro-Mediterranean Human Rights Network


�� حقو� 
إلنسا� 
لعر
قية��
http://www.humanrights.gov.iq

Ministry of Human Rights – Iraq


لمجلس 
لد�لي لسياسا8 حقو� 
إلنسا�
http://www.ichrp.org/

International Council on Human Rights Policies
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Management_2002_EN.pdf

Penal Reform International
PRI_HR and Health in Prisons_EN.pdf
PRI_Making Standards Work_2001_EN.pdf
PRI_Training Prison Personnel_Sudan_2007_

AR.pdf

United Nations
UN_HR and Prisons Pocketguide_2004_AR.pdf
UN_HR and Prisons Standards_2004_AR.pdf
UN_HR and Prisons Trainers Guide_AR.pdf
UN_HR and Prisons_2004_AR.pdf

Torture Prevention
Association for the Prevention of Torture
APT_Always No to Torture_Ticking Bomb 

Scenario_2007_AR.pdf
APT_Always No to Torture_Ticking Bomb 

Scenario_2007_EN.pdf
APT_Guide_National Preventive Mechanisms_

2006_AR.pdf
APT_Guide_National Preventive Mechanisms_

2006_EN.pdf
APT_Monitoring Guide_ 2004_AR.pdf
APT_Monitoring Guide_2004_EN.pdf
APT_Monitoring Role For Physicians_2007_

AR.pdf
APT_Monitoring Role For Physicians_2007_

EN.pdf
APT_NPM Ombudspersons_2008_AR.pdf
APT_NPM Ombudspersons_2008_EN.pdf

United Nations
UN_Istanbul Protocol_2004_AR.pdf
UN_Istanbul Protocol_2004_EN.pdf

University of Essex
Univ Essex_Reporting Torture_2000_AR.pdf
Univ Essex_Reporting Torture_2000_EN.pdf
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General
Baqi_Right to Life_2008_AR.pdf
Baqi_Right to Life_Children_2009_AR.pdf
BMZ_Development Policy Action Plan HR 2008-

2010_167_EN.pdf
ICHRP_Effectiveness of HR Institutions_2005_

AR.pdf
Lilo_Madkhal Lideraset Huquq Alinsan_AR.pdf
Tibbitts_Emerging Models of Human Rights 

Education_2002_AR.pdf
Tibbitts_Emerging Models of Human Rights 

Education_2002_EN.pdf

Juvenile Justice
Juvenile Justice in Theory and Practice_AR.pdf

Police and Defence
AI_ HR Standards Law Enforcement_1998_EN.pdf
Crawshaw_HR and Police_2000_EN.pdf
European Code of Police Ethics_2001_EN.pdf
Sganga_HRE as a Tool for Police Reform_2006_

EN.pdf

Prisons
Study on Women in Imprisonment_2003_EN.pdf

07 Interesting Texts
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F�الستخد� k,لنشر ,شر�لتأليف ,�حقو� 
جميع حقو� �لتأليف ,�لنشر محفوظة لمؤسسة

InWEnt gGmbH 2010

جميع �لحقو� محفوظة

لدليل ("�ليلنا - مرشد عملي  

لو
��� في هذ �
جميع 
لمو

لمد�F في مجا( حقو� 
إلنسا� في  8
من Aجل بناء قد�

لمدمج ("نصوl مرجعية  lلقر

لعر
�") بما في Lلك 
 Fلمد�
 8
مختا�� لـدليلنا - مرشد عملي من Aجل بناء قد�
بموجب  محفوظة   ("�

لعر في  
إلنسا�  حقو�  مجا(  في 
قو
نين حقو� 
لتأليف �
لطبع. ال يجو� 
ستنسا� A` جزء 

لمدمج، �A "�ساله بأ`  lلقر

لدليل، بما في Lلك  
من هذ
�A تخزينه  
لوسائل،  بأ` �سيلة من   �A شكل من 
ألشكا( 

أل�شيف  منظوما8   �A 
لتخزين  �سائل  من  �سيلة  بأية 
"شر�\  تجيزها  
لتي  
لحاال8  باستثناء  نوعها  كا�  مهما 

.eنا�A �كما تر "S

الستخد

F�الستخد� k,شر
 �
ألغر فقط  
لمدمج   lلقر
� 
لدليل  
ستنسا�  يجو� 

لعر
�، �شريطة  في  
إلنسا�  مسائل حقو�  في  
لتد�يب 

ستنسا� A` مضمو� يتم كما هو ��� "جر
ء A` تعديل  �A
عليه. �في كافة 
ألحو
( ال بد من 
إلشا�� بصو�� مالئمة 
"لى مؤسسة InWEnt كمحر� �ناشر "لى جانب 
لمؤلفين 

لمختلفين �A مصا�� 
لمو
� (مثل 
ألمم 
لمتحد�) كما ���8 

ستنسا�  حالة  �في  
لمدمج.   lلقر
� 
لدليل  قو
ئم  في 

لتد�يب في مجا(  �
Aجز
ء فقط من 
لدليل �نشرها ألغر
حقو� 
إلنسا� في 
لعر
� فإ� 
لمو�R يلتزS بذكر 
لمصد� 

لمقتبس منه، �
ظها� كافة 
لتنويها8 "لى 
لمر
جع بصو�� 


ضحة فيما تم 
ستخر
جه �
قتباسه من 
لدليل.�

لمتضمنة   �

لمو  �A 
لمدمج   lلقر

لدليل � بيع  ال يجو� 

فيهما �A تو�يعها ألغر
� تجا�ية.

لمدمج جزئيًا �A كليًا  lلقر
 �A/� لدليل
�Aينما تم تو�يع 
 `A  S

لتز يضمن  بأ�   Sملز  Rلمو�
 فإ�  ثالثة   b
ألطر

الستخد
S هذe �كذلك ضما� حماية  ثالث بشر�\   bطر

مؤسسة InWEnt gGmbH من تحمل Aية مسؤ�لية.

 �
ألغر  �A  PخرA الستخد
ما8  �خص  على  للحصو( 

الستعالS يرجى 
التصا( مع:

InWEnt – Internationale Weiterbildung

und Entwicklung gGmbH

Capacity Building International, Germany

Division 2.03 Regional and Global Governance,

Security Policy and Rule of Law

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn, Germany

هاتف: 4460-1972 228 49+
فاكس: 4460-1829 228 49+

www.inwent.org :إلنترنت
موقع 
 

Nخالء مسؤ,لية
جانب  من  
لمدمج   lلقر
� 
لدليل  مضامين  �ضع  تم 
�مع  
ألمانة. � 
لدقة �  lبالحر  Sلتا
  S
بااللتز 
لمحر� 
Lلك فإ� مؤسسة InWEnt ال تتحمل Aية مسؤ�لية عن �قة 

لمدمج  lلقر

لمعلوما8 �
كتمالها كما جاء8 في 
لدليل �
�A كونها صالحة ألغر
� معينة SA ال، �A عدS خرقها أل` 

لمدمج هي  lلقر
شيء. 
لمعلوما8 
لمنشو�� في 
لدليل �

8 طبيعة عامة �ليس 
لمقصو� منها تنا�( Aية معطيا8 L
تعتبر  ال  كما  معينة.  هيئة   �A فر�  أل`  خاصة،   bظر��


لمعلوما8 
لو
��� على Aنها 
ستشا�� قانونية.
 8
�"شــا� 
بــط �� على  
لمدمج   lلقر
� 
لدليل  يحتو` 
مرجعية بخصوl مو
قع في 
النترنت تخص Aطر
فا ثالثة. 
تم شمل 
لر�
بط تسهيًال للعمل فقط، �هذ
 اليعني 
عتما�ها 

.InWEnt من قبل مؤسسة
 InWEnt لتي تم �بطها ال تخضع لسيطر� مؤسسة

لمو
قع 
 �A ية مسؤ�لية عن مضمو�A InWEnt ال تتحمل مؤسسة�


لر�
بط 
لو
��� فيها. �A ،قع
تصميم A` من تلك 
لمو
Aية  Aية مسؤ�لية عن  تتحمل  InWEnt ال  �A مؤسسة  كما 
في  فير�سا8   �A تقنية  Aعطا(  من جر
ء  تنشأ  قد   �
Aضر


لملفا8 
لتي يتضمنها. �A لمدمج
 lلقر
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�لناشر:
InWEnt
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L لد�لي، شركة
 Pلمستو
8 �
لتنمية على 
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لحكم 
لد�لي �
إلقليمي �
لسياسا8 
ألمنية 
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لقانو�
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موقع 
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لتصميم �
لتنضيد:
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لطباعة:
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ISBN 978-3-939394-53-2 :لد�لي

لترقيم 

InWEnt – �لكفاء4 ,�لتأهيل لصنع �لمستقبل


لد�لي،  Pلمستو
8 �
لتنمية على 
InWEnt – بناء 
لقد�

 Pفة للربح تعمل على مستو�لمانيا – هي مؤسسة غير هاA
 Sلمتقد
 
لتد�يب � 
لبشرية   ��

لمو لتنمية  مكرسة  
لعالم 

لحو
�. "� بر
مجنا لبناء 
لقد�
8 موجهة لمنفعة 
لخبر
ء �

إل�
�ية � 
لسياسية  
لمجاال8  في  
لتنفيذيين  
لموظفين �

ألعما( �
لمجتمع 
لمدني. "ننا نعمل بتكليف من 
لحكومة �

إلنمائية  b

أللمانية 
التحا�ية للمساعد� على تحقيق 
ألهد
لأللفية 
لتي �ضعتها 
ألمم 
لمتحد�. "ضافة "لى Lلك، فإننا 

ألعما( 
أللماني في مشا�يع 
لشر
كة بين  Rلدعم لقطا
 Sنقد

لخاl. كما �A مؤسسة InWEnt توفر � Sلعا

لقطاعين 

أللماني الكتساF خبر
8 مهنية في  Fللشبا lلفر
Aيضًا 


لخا�L� ،Kلك عبر بر
مج 
لتبا�(.


