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كلمــــة مركـز املـراأة العربيـة للتدريـب والبحـوث

انطلق مركز املراأة العربية للتدريب والبح�ث “ك�ثر” منذ �سنة 2005 يف �رشاكة متميزة مع م�ؤ�س�سة 
“ف�رد” متح�رت ب�لأ�س��س ح�ل جتميع وت�ثيق املم�ر�س�ت اجليدة ون�رشه� والتعريف به�. وتت�أتى 
اأهمية جتميع املم�ر�س�ت اجليدة من ك�نه� متثل اأداة تعلم وتعزيز القدرات ب�إمك�ن اجله�ت املعنية 
)جه�ت حك�مية، جمعي�ت جمتمع مدين، مراكز بحثية، اعالميني...( ال�ستف�دة منه� وا�ستغالله� 

يف تنفيذ م�س�ريعه� ومب�دراته�.

وي�س�هم جتميع التج�رب الن�جحة كذلك يف تعزيز الذاكرة امل�ؤ�س�س�تية والتي من �س�أنه� اأن ت�سكل 
التحدي�ت  واآلي�ت جت�وز  املعتمدة  املق�رب�ت  معرفي� يف خ�س��س  التج�رب خمزون�  م�ست�ى  على 

والتنفيذ والتقييم.

ويف هذا الإط�ر مت العمل منذ �سنة 2005 يف جتميع 16 مب�درة يف جم�ل مع�جلة التمييز الذي ينتهك 
احلق�ق الن�س�نية للن�س�ء والأطف�ل يف 12 بلد عربي وقد مت ت�ثيق هذه املب�درات من خالل انت�ج 
التمييزية  الجتم�عية  املعتقدات  ملع�جلة  عملي  دليل  الى  ب�ل�س�فة  اجليدة  املم�ر�س�ت  لهذه  جممع 
الع�ملني  البح�ث،  مراكز  املخت�سة،  امل�ؤ�س�س�ت  احلك�مية،  )املنظم�ت غري  فئ�ت عديدة  ب�إمك�ن 
يف البحث امليداين واملدربني( التعرف على التج�رب الن�جحة لال�ستف�دة منه� وتطبيقه� عند تنفيذ 

م�س�ريعه� واأن�سطته� احل�لية وامل�ستقبلية.

ويف ت�ا�سل لهذا الت�جه انطلق املركز ب�ل�رشاكة مع الهيئة القبطية الجنيلية للخدم�ت الجتم�عية 
مب�رش يف جتميع ملب�درات تنمية حملية تعتمد على مق�ربة النهج احلق�قي يف جم�لت ال�سحة الجن�بية 

والع�قة والأطف�ل يف خطر والزراعة يف من�طق خمتلفة من م�رش. 

وعند انطالقن� يف العمل على الربط بني املق�ربتني احلق�قية والتنم�ية يف بعديهم� اخل��س ب�أو�س�ع 
املراأة وحق�قه�، مل نكن نت�قع ث�رات ت�ؤكد �س�اب النهج الذي اعتمدن�ه، ول �سع�رات ترتجم 
اأو  اإط�ر برامج تعتمد، عن وعي  اإلى تلبيته� يف  اإلى مط�لب ي�سعى خمتلف الف�علني  عملن� امليداين 

دونه النهج احلق�قي من ن�حية، وتك�ن ت�س�ركية بحيث تنبع من جت�رب الن��س من ن�حية ث�نية.

ومن هذا املنطلق ت�سعى هذه ال�ثيقة الى اأن تك�ن اأداة ب�إمك�ن منظم�ت املجتمع املدين على وجه 
اخل�س��س اعتم�ده� عند تنفيذهم ملب�درات تعتمد على مق�ربتي الن�ع الجتم�عي والنهج احلق�قي 
ومف�سال  دقيق�  و�سف�  ال�ثيقة  هذه  تقدم  حيث  التنم�ي.  العمل  مداخل  من  اأ�س��سي  كمدخل 
ملختلف مراحل تطبيق النهج احلق�قي من قبل 13 جمعية تنمية حملية �رشيكة للهيئة القبطية الجنيلية 
للخدم�ت الجتم�عية من خالل ت�سليط ال�س�ء على اأهم النج�ح�ت املحققة وال�سع�ب�ت املعرت�سة 

واهم امك�ن�ت التط�ير والتح�سني.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



اأنه� تنطلق من معرفة واقعية حملية ح�ل ا�ستخدام�ت  اأنه ب�ل�س�فة الى  وم� مييز هذه ال�ثيقة ه� 
النهج احلق�قى يف املج�ل التنم�ي اإل اأنه كذلك �سعت الى و�سع مالمح رئي�سية لروؤية م�ستقبلية 
ح�ل تفعيل النهج احلق�قى فى اإط�ر الإنتق�ل ال�سي��سى الذي ي�سهده املجتمع امل�رشى والتى قد 

تفيد الأطراف املعنية فى جمتمع�ت عربية اأخرى. 

وي�أمل “ك�ثر” اأن ت�س�هم هذه ال�ثيقة يف املجه�دات املبذولة للتعريف ولعتم�د النهج احلق�قي 
بني  ف�سلت  ط�مل�  التي  التقليدية  التنم�ية  للمق�رب�ت  كبدائل حقيقية  الجتم�عي  الن�ع  ومق�ربة 

البعدين احلق�قي والتنم�ي. 

كل  ب�لذكر  ونخ�س  العمل  هذا  �سدور  �س�هم يف  من  كل  ن�سكر  اأن  الكلمة  هذه  خت�م  ن�د يف 
اجلمعي�ت م��س�ع الدرا�سة وكل الع�ملني ب�لهيئة القبطية الإجنيلية للخدم�ت الجتم�عية ب�لإ�س�فة 
الى اخلبري الذي اأجنز هذه الدرا�سة ال�سيد حممد عبد احلفيظ واخلبري ال�طني للم�رشوع مب�رش ال�سيد 

ي�رشي م�سطفى.
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كلمـــة الهيئة القبطية االجنيلية للخدمات االجتماعية

تعمل الهيئة القبطية الجنيلية للخدم�ت الجتم�عية يف جم�ل التنمية من اأجل تخفيف الآث�ر ال�سلبية 
للفقر على بع�س فئ�ت املجتمع املختلفة، وبخ��سة املراأة والطفل وذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.  

وتعتمد الهيئة يف ذلك عدة منهجي�ت تط�رت بتط�ر مراحل العمل واخلربات التي تراكمت لديه� 
يف جم�ل التنمية. ومن �سمن اخلربات املرتاكمة النهج احلق�قي الق�ئم على اإعط�ء فر�س وم�س�ح�ت 
لتنظيم امل�اطنني، اأ�سح�ب احلق�ق اأنف�سهم ليك�ن�ا ق�درين على املط�لبة ب�حلق�ق املهدرة وت�أمني 

حي�ة كرمية مرجعتيه� امل�اثيق والتف�قي�ت الدولية والتي كفله� لهم الد�ست�ر. 

التي  امل�رشية  الث�رة  العربية ومنه�  للث�رات  املحرك  اأهمية وحملت م�قع  وازدادت هذه احلق�ق 
ن�دت مبب�دئ الكرامة واحلرية وامل�س�ءلة والرق�بة املجتمعية التي تدعم دور امل�اطنني يف م�س�ح�ت 
اأكرب للم�س�ركة وخ��سة م�س�رات �سنع القرار يف املجتمع، وكذلك دعم ال�رشاكة مع  م�ؤ�س�س�ت 

جمتمع مدين وم�ؤ�س�س�ت حك�مية تكفل احلق�ق وتلتزم ب�إت�حته� ب�سكل م�ستمر للم�اطنني. 

كم� تدعم املب�دئ ذاته� دور امل�اطنني يف تعلية اأ�س�اتهم للمن�داة بحق�قهم املهدرة يف احل�س�ل 
حم�ر  ه�  هذا  حيث  متعددة  واآلي�ت  ب�أ�سك�ل  والتعبري  القدرات  وبن�ء  والتمكني  املع�رف  على 

عملي�ت التنمية.

وطبقت الهيئة هذا النهج الق�ئم على املع�رف ب�حلق�ق وحتليله� ودرا�سة اأ�سب�ب عدم اإت�حة احلق�ق 
للم�اطنني وبن�ء ال�رشاك�ت وت�سمني الن�س�ء يف كل مراحل العمل ب�ملنهجية احلق�قية ومتكني املجتمع 
العربية  املراأة  مركز  مع  ال�رشاكة  خالل  ومن  ب�حلق�ق.  املط�لبة  ا�ستمرارية  تدعم  واأدوات  ب�آلي�ت 

للتدريب والبح�ث )ك�ثر(  ودعمه،  مت ت�ثيق ون�رش التجربة يف البلدان ال�رشيكة مع املركز. 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



كلمــــــة املحـــــــرر

اإن املنهجي�ت اجلديدة يف جم�ل احلق�ق الإن�س�نية والأ�س�ات املن�دية ب�لتنمية املحلّية ت�ؤكد على 
�رشورة اأن يتم النظر اإلى الن��س ب�عتب�ر اأنهم يلعب�ن دوًرا اأ�س��سيًّ� يف عملية التنمية. وقد حظيت 
تتقدم خط�ة ه�مة نح� عملية متكني  اأنه�  التنمية؛ حيث  ب�هتم�م كبري يف ع�مل  املنهجي�ت  تلك 
وتق�ية  بن�ء  اإلى  فقط  تهدف  ل  املنهجي�ت  هذه  اأن  ذلك،  اإلى  اأ�سف  �سلط�ته.  وزي�دة  املجتمع 
الفرد بحق�قه ويدافع عنه�،  يط�لب  اأن  املجتمع يف  بن�ء قدرة  اإلى   � اأي�سً الذات، ولكنه� تهدف 

وحتفز وتلزم اأ�سح�ب امل�س�ؤولية فى احرتام احلق�ق وحم�يته� وال�سعي نح� اإحق�قه�. 

م�رشوع ت�ثيق املنهجي�ت اجلديدة يف جم�ل احلق�ق الإن�س�نية والأ�س�ات املن�دية ب�لتنمية املحلّية 
يف املغرب وم�رش واليمن، ه� م�رشوع يق�م بتنفيذه مركز املراأة العربية للتدريب والبح�ث، ومقره 

ت�ن�س. ويف اإط�ره مت اإنت�ج هذه الدرا�سة. 

 مربر الدرا�سة اأن هن�ك جت�رب ومم�ر�س�ت يف م�رش وبع�س الدول العربية، ا�ستحدثت تلك التج�رب 
منهجي�ت حق�قية ومت اختب�ره�. وك�ن ل بد من درا�سة تق�م بت�ثيق منهجي�ت تلك التج�رب مع 

الرتكيز على ر�سد الدرو�س امل�ستف�دة منه�. 

القبطية  الهيئة  بربامج  الجتم�عي  والن�ع  احلق�قي  النهج  مق�رب�ت  جتربة  الدرا�سة  ا�ستهدفت 
هي  العربية  م�رش  بجمه�رية  حم�فظ�ت  ب�أربع  حمليني  �رشك�ء  مع  الجتم�عية  للخدم�ت  الإجنيلية 
الق�هرة الع��سمة، القلي�بية بني �س�يف واملني�. وغطت الدرا�سة 13 جمتمًع� من املجتمع�ت احل�رشية 
بج�نب املجتمع�ت الريفية. كم� مت ت�ثيق تطبيق�ت النهج احلق�قي والن�ع الجتم�عي على اأربعة 

جم�لت خمتلفة، هي : الزراعة، ال�سحة، الإع�قة ، اأطف�ل يف خطر. 

           حممد عبد احلفيظ قطب

10
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النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
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االإطــار العــــام

- امل�صــــــــروع  I

بتم�يل من م�ؤ�ّس�سـة فــ�رد،  وب�ل�رشاكة معه� يت�ّلى مركز املراأة العربية للتدريب والبح�ث )ك�ثر( 
تنفيذ م�رشوع ملدة �سنتني ح�ل » ت�ثيق املنهجي�ت اجلديدة يف جم�ل حق�ق الإن�س�ن والأ�س�ات 

املن�دية ب�لتنمية املحلّية “ و ذلك يف املغرب وم�رش واليمن.

ي�ستهدف هذا امل�رشوع جمعي�ت ومنظم�ت التنمية املحلية التي ت�سعى، من خالل اأن�سطته� اإلى دعم 
وال�سي��سية  الجتم�عية  احلق�ق  جتزئة  عدم  اإلى  ي�ؤّدي�ن  الذين  الجتم�عية  والعدالة  امل�اطنة  مفه�مي 
والثق�فية وحتقيق الكرامة وكذلك امل�س�واة يف املع�ملة بني الأفراد بغ�س النظر عن جن�سهم. كم� ي�سمن 
اّتخ�ذ  امل�س�ركة يف  امل�اطنني يف  م�س�ؤولية  على  بن�ء  الك�نية  الإن�س�نية  ب�حلق�ق  العرتاف  املفه�م�ن 
القرارات املتعّلقة بحي�تهم اخل��سة و حق�قهم. ولهذا الغر�س، يرّكز امل�رشوع على الأن�سطة وامل�س�ريع 
اإلى  لالإ�سغ�ء  واملهّم�سني(  )املهّددين  اخل�س��سية  احل�جي�ت  ذوي  ال�سّك�ن  ت�ستهدف  التي  واجله�د 

م�س�كلهم واحتي�ج�تهم وذلك بهدف تدعيم مفه�مي امل�اطنة و العدالة الجتم�عية لديهم.

الن��سئة  التنمية املحلية  اإلى تدعيم قدرات جمعي�ت ومنظم�ت  اأدّق، ي�سعى هذا امل�رشوع  وب�سفة 
ودعم  لت�حيد  اأداة  ب�عتب�ره  الكرامة  احلّق يف  الإن�س�نية، خ��سة  احلق�ق  تر�سيخ  على  تعمل  التي 
امل�اطنة ولتحقيق  اإحداث تغيريات اجتم�عية لدعم حق�ق  �س�أنه�  التي من  املب�درات الجتم�عية 

مزيد من العدالة الجتم�عية.   

الأهـــداف العــــــامــــــة 

دعم تنفيذ م�رشوع احلّق يف الكرامة من خالل ت�فري م�ارد م�لية لعدد من جمعي�ت ومنظم�ت . 1
الأفراد  �سّد  املم�ر�سة  والتمييز  ال�ستبع�د  اأ�سك�ل  من�ه�سة  على  تعمل  التي  املحّلية  التنمية 

واملجم�ع�ت، 
م�يل . 2 دعم  على  لة  املتح�سّ املحّلية  التنمية  ومنظم�ت  جمعي�ت  قدرات  بن�ء  يف  امل�س�همة 

وم�س�عدته� على حتقيق ا�ستقالليته�، 
جتميع املق�رب�ت واملنهجي�ت اجلديدة والآلي�ت امل�ستحدثة لتحقيق مزيد من العدالة الجتم�عية، . 3
تي�سري احل�ار وتب�دل التج�رب بني املتدّخلني امل�ستعملني خلطط جديدة اأو مق�رب�ت مبتكرة يف . 4

جم�ل التنمية املحّلية لتحقيق مزيد من العدالة الجتم�عية. 
الإن�س�نية . 5 لرت�سيخ احلق�ق  املبتكرة  اجلّيدة واملنهجي�ت  للمم�ر�س�ت  دليل  امل�س�همة فى و�سع 

وخ��سة منه� احلّق يف الكرامة ب�عتب�ره حجر الأ�س��س لل��س�ل ملزيد من العدالة الجتم�عية.
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- درا�صة توثيق مبادرات النهج احلقوقي يف احلقل التنموي يف م�صر  II

- اأهــــــداف الدرا�صــــة   1

اإلى القي�م بعملية حتليل/تقييم لعدد من املب�درات يف جم�لت تنم�ية خمتلفة  تهدف هذه الدرا�سة 
النهج  مق�ربة  منظ�ر  من  وذلك  م�رش  يف  خطر...(  يف  اأطف�ل  اإع�قة،  زراعة،  اإجن�بية،  )�سحة 

احلق�قي والن�ع الجتم�عي.

الن�ع الجتم�عي  ركزت الدرا�سة للغر�س على حتديد روؤية اجلمعي�ت للنهج احلق�قي ومق�ربة 
يف جم�لت تنم�ية خمتلفة وتقييم م�س�رات التخطيط والتنفيذ واملخرج�ت والأثر، مع ا�ستك�س�ف 
متطلب�ت بن�ء القدرات يف �س�ء التحليل والت�ثيق. وحر�ست الدرا�سة على اإبراز القيمة امل�س�فة 

لعتم�د مق�ربة النهج احلق�قي و الن�ع الجتم�عي كمدخل من مداخل العمل التنم�ي. 

-  املنهجـيــــــة  2

1.2. منهجية التوثيق
اإن  حيث  الكمي؛  ولي�س  الكيفي  البي�ن�ت  جمع  اأ�سل�ب  ا�ستخدام  على  الت�ثيق  منهجية  اعتمدت 
طبيعة البي�ن�ت املطل�بة هي بي�ن�ت و�سفية حتليلية ملنهج عمل واإجراءات وخط�ات تبني هذا املنهج. 

اأنن� نق�م بت�ثيق منهجي�ت احلق�ق، فمن الطبيعي اأن نراعي مبداأي ال�سف�فية وامل�س�ركة يف  ومب� 
اختي�ر املنهجية والأدوات الالزمة لعملية جمع البي�ن�ت. كم� مت مراع�ة عر�س وجهة نظر ال�رشك�ء 

يف عملية الت�ثيق، من خالل الإ�س�رة اإلى وجهة نظر كل �رشيك كلم� تطلب الأمر ذلك. 

2.2. اأدوات جمع البيانات 
وهي  الت�ثيق،  عملية  طبيعة  تتن��سب  البي�ن�ت  جلمع  الأدوات  من  جملة  وا�ستخدام  ت�سميم  مت 

ك�لت�يل: 
• دليل ا�ستم�رة لتقييم كل مب�درة/ جمعية على حدة.	
• ا�ستم�رة  لتقدير الحتي�ج�ت التدريبية  للق�ئمني على تطبيق وتبني النهج احلق�قي )ي�ستهدف 	

اأع�س�ء اللج�ن املنتخبة واأع�س�ء جمل�س الإدارة والك�در التنفيذي املهني والتط�عي(.
• ق�ئمة من�ق�سة جلل�س�ت ور�س عمل جممعة ا�ستهدفت كل قط�ع من القط�ع�ت امل�ستهدفة. 	
•  كم� مت مراجعة وث�ئق امل�س�ريع وتق�رير املت�بعة والتقييم.	
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3.2. مراحل وخطوات الدرا�صة )1( 
متثلت مراحل وخط�ات الدرا�سة الت�ثيقية يف الت�يل:

• اأ�س�ليب ومنهجي�ت خمتلفة 	 من�ق�سة عدة  بعد عر�س و  الت�ثيق  لعملية  اإط�ر عمل  و�سع 
للت�ثيق مع اجلمعي�ت م��س�ع الدرا�سة.

• اإعداد خطة البحث الفنية وت�سميم الأدوات.	
• تنفيذ العمل امليداين.	
• حتليل وكت�بة م�س�دة التقرير ب�للغة العربية.	
• ن�رش النت�ئج لل�رشك�ء.	
• �سي�غة التقرير النه�ئي.	

4.2. منهجية تقدير االحتياجات بغر�ض حتديد اأن�صطة بناء القدرات
تخلل عملية الت�ثيق تقييم احتي�ج�ت لبن�ء قدرات الك�ادر املتط�عة واملهنية يف هذه اجلمعي�ت. 
وقد ا�ستهدفت تلك العملية ثالث فئ�ت: اأع�س�ء جمل�س اإدراة جمعي�ت، اأع�س�ء جل�ن منتخبة، وك�در 
اجله�ز التنفيذي. وت�زعت العينة على القط�ع�ت الثالثة بن�سبة 70 % من اأع�س�ء اللج�ن املنتخبة، 
اأن بع�س� من اأع�س�ء  ال�ظيفي، ذلك  اأع�س�ء جم�ل�س الإدارة والك�در  % اإلى  فيم� ع�دت ن�سبة 30 
جمل�س الإدارة ي�سطلع�ن بدور اإ�س�يف يف اللجنة املنتخبة طبًق� لطبيعة هيكل تك�ينه�، الذي يعتمد 
على وج�د اثنني من اأع�س�ء جمل�س الإدارة ب�للجنة املنتخبة. ومت اإجراء مق�بالت مع عينة متثل جم�لت 

متعددة 19 من الزراعة، 15 من ال�سحة، 10 من الإع�قة و8 من قط�ع اأطف�ل يف خطر.

ثالثة  على  حتليل  اإجراء  على  الفني  والدعم  التدريب  من  الحتي�ج�ت  تقييم  منهجية  واعتمدت 
م�ست�ي�ت: 

• حتليل الفرد )ال�سخ�سية(: مبعنى حتليل طم�ح�ت الفرد ور�س�ئه عن دوره.	
• حتليل الدور اأو املهمة: ونعني املهمة التي ي�سطلع به� كل فئة من ك�ادر الع�ملني يف هذا 	

املج�ل.
• حتليل من�خ امل�ؤ�س�سة: مبعنى ت�أثري من�خ امل�ؤ�س�سة التي تتبنى النهج احلق�قي على اآداء الفرد	

1 - اأنظر امللحق عدد 1
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-  الفئـــــة مو�صـــــوع البحــــث  3

1.3. عينة الدرا�صة
عينة  الجتم�عية  للخدم�ت  الإجنيلية  القبطية  للهيئة  ال�رشيكة  اجلمعي�ت  من  13 جمعية  �سكلت 
خمتلفة،  جم�لت  اأربعة  ويف  املحلية  املجتمع�ت  م�ست�ى  على  تعمل  جمعي�ت  وهي  الدرا�سة. 

الزراعة، ال�سحة، الإع�قة، اأطف�ل يف خطر. كم� يبني تف�سيال اجلدول الت�يل:

ا�صم اجلمعية القطاع املوقع اجلغرايف نوع املجتمع

ريف الزراعة بني �س�يف جمعية تنمية املجتمع املحلي بالوقف 1
ريف بني �س�يف جمعية تنمية املجتمع بزاوية الناوية الزراعة 2
ريف بني �س�يف الزراعة جمعية تنمية املجتمع املحلي بجعفر 3
ريف بني �س�يف الزراعة جمعية تنمية املجتمع املحلي بباها 4
ح�رش بني �س�يف الزراعة منظمة الفالحني )اجلمعية الزاعية املركزية( 5
ح�رش الق�هرة اأطف�ل يف خطر جمعية الروؤية الإ�صالمية 6
ح�رش الق�هرة اأطف�ل يف خطر جمعية ال�صداقة والإميان 7
ح�رش القلي�بية اإع�قة املوؤ�ص�صة التنموية لتمكني ذوي الحتياجات اخلا�صة 8
ريف القلي�بية اإع�قة جمعية تنمية املجتمع املحلي ب�صبني القناطر 9
ح�رش قل��سن� - املني� �سحة اإجن�بية جمعية احلياة الأف�صل 10
ريف املني� �سحة اإجن�بية جمعية تنمية وتدريب املجتمع الريفي بكوم الراهب 11
ريف  قرية من�س�أة

�سحة اإجن�بية الذهب- املني� 12  جمعية املن�صية للرتبية والتنمية
ريف املني� �سحة اإجن�بية جمعية ال�صفا واملروة لتنمية املجتمع مبن�صاأة ال�رشيعى 13

2.3. خلفية عن جمتمعات الدرا�صة
القبطية  الهيئة  قبل  من  احلق�قي  النهج  بربامج  امل�ستهدفة  املجتمع�ت  الدرا�سة  مبجتمع�ت  نعني 
الإجنيلية للخدم�ت الجتم�عية، و�رشك�وؤه� من جمعي�ت تنمية املجتمع. وقد مت اختي�ر جمتمع�ت 
بني  التن�ع  وكذلك  احل�رشي،  والط�بع  الريفي  الط�بع  بني  التن�ع  فيه�  يراعى  بحيث  الدرا�سة 

جم�لت العمل.

اأنه مك�ن من  ب�لتعقيد ذلك  يت�سم  به� جمتمع ح�رشي كبري  الق�هرة، والتي ي�جد  الع��سمة  ففي 
ن�سيج متن�ع من من�طق جغرافية متعددة، مت اختي�ر جتربة جمعية الروؤية الإ�سالمية يف جم�ل اأطف�ل 
يف خطر، التي تن�سط يف حي اخلليفة. ويغلب على املنطقة ط�بع الع�س�ائية مع وج�د كث�فة �سك�نية 
اأه�ليه العمل يف مهن خمتلفة، مثل الرخ�م  اأ�رشة وميتهن  ع�لية وانت�س�ر ال�سكن امل�سرتك لأكرث من 
وميك�نيك� ال�سي�رات. كم� يت�سم احلي ب�رتف�ع ن�سبة الأمية بني الن�س�ء )26 % تقريًب�( وت�س�ده 
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العديد من الع�دات والتق�ليد التمييزية، مثل خت�ن الإن�ث والزواج املبكر وعدم ا�ستكم�ل مراحل 
اأطف�ل يف خطر  ال�سداقة والإمي�ن مع  البنت. وتعد جتربة جمعية  ال�لد على  الفتي�ت ومتييز  تعليم 

التجربة الث�نية مبح�فظة الق�هرة بحي م�رش القدمية. 

اأربع جت�رب لأربعة 124 كم، مت اختي�ر  الع��سمة ح�ايل  تبعد عن  التي  بني �س�يف   ومن حم�فظة 
 جمتمع�ت ريفية بقط�ع الزراعة، ب�لإ�س�فة اإلى جتربة كي�ن مت اإن�س�وؤه نتيجة لتطبيق النهج احلق�قي،
 وه� كي�ن منتخب مت ت�سميته مبنظمة الفالحني ومقره مدينة بني �س�يف. وك�نت التجربة الأولى
 من قرية زاوية الن�وية ب�لقط�ع الزاعي، ويتبع القرية ثالثة ت�ابع )مبعنى ثالث قرى �سغرية(. وتتميز
ارتف�ع نتيجة  املراأة  بحق�ق  ال�عي  ي�سعف  الع�ئالت، ولكن  بني  ق�ية  ب�لرتابط وعالق�ت   القرية 
 ن�سبة الأمية، كم� تظهر ب��س�ح م�سكلة الت�رشب يف التعليم. اأم� التجربة الث�نية، فهي جلمعية تنمية
 املجتمع املحلي التي مت اإ�سه�ره� �سنة 1999 مبح�فظة بني �س�يف وحتديدا قرية ال�قف. وهي قرية
 زراعية �صغرية تابعة ملجل�س قروي باروط والثالثة من قرية باها وتقع يف اجلانب الغربي ملدينة بني
اإ�سه�ر جمعية 18 األف ن�سمة تعمل يف الزراعة وتربية احلي�ان�ت. ومت  اأكرث من   �س�يف التي تعد 
 تنمية املجتمع املحلي بب�ه� يف ع�م 1976 التي ت�رشف على العديد من امل�رشوع�ت، ابتداء من ت�زيع
التجربة وتتمثل  وخمبًزا.  للب�ت�ج�ز  م�ست�دًع�  اجلمعية  متتلك  كم�  الأطف�ل.  وري��س  والبيئة   اخلبز 
 الرابعة بقط�ع الزراعة يف تلك التي ت�رشف عليه� جمعية تنمية املجتمع املحلي بجعفر التي ت�أ�س�ست

 ع�م 1996، وتعمل يف اإط�ر مدينة الف�سن والقرى الت�بعة له� مبح�فظة بني �س�يف.

النهج  تطبق  اأربع جت�رب  اختي�ر  مت   ، 241 كم  الع��سمة ح�ايل  عن  تبعد  التي  املني�  ومن حم�فظة 
احلق�قي يف جم�ل ال�سحة الإنح�بية. التجربة الأولى هي جتربة جمعية ال�سف� واملروة مبن�س�أة ال�رشيعي 
اإلى انت�س�ر العديد من  ارتكزت على حقيقة الع�دات والتق�ليد التي ت�ارثته� الأجي�ل؛ اأدى ذلك 
الزواج  التي يع�نى منه� الأه�يل والتي كر�ست مم�ر�س�ت عديدة ومنه� ع�دة  امل�سكالت والق�س�ي� 
املبكر للفتي�ت، اأم� التجربة الث�نية فك�نت جلمعية املن�سية للرتبية والتنمية بقرية اأب� الدهب والتي 
تقع القرية غرب مدينة املني�. يبلغ تعداد القرية ح�ايل ثالثة ع�رش األف ن�سمة تقريًب�، 80 % منهم من 
ذوي التعليم املت��سط. تعمل الن�سبة الكربى من ال�سك�ن يف قط�ع الزراعة، يليه� القط�ع احلك�مي، 
ثم القط�ع اخل��س. وتعد م�ست�ى اخلدم�ت الطبية املقدمة من ال�حدة ال�سحية بقرية من�س�أة الدهب 

اإلى ال�سيدات احل�امل، وال�سيدات يف �سن الإجن�ب منخف�سة. 

التجربة الث�لثة وردتن� من قل��سن� ب�ملني� وك�نت من قط�ع ال�سحة الإجن�بية. تبعد قل��سن� عن مركز 
�صمالوط بحوايل 6 كم جن�ًب�. وك�ن املجتمع فيه� قدميً� جمتمًع� زراعيًّ� فقط، اأم� الآن فقد اأ�سبح 
جمتمًع� زراعيًّ� وجت�ريًّ� واإنت�جيًّ�. يقدر عدد ال�سك�ن فيه� طبق� لإح�س�ئي�ت ع�م 2007 م بح�ايل 
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27 األف ن�سمة. وتتمثل التجربة الرابعة يف جم�ل ال�سحة الإجن�بية يف جتربة جمعية تنمية املجتمع 
الطلبة  وث�ن�ية خلدمة  اإعدادية  فيه� مدار�س  تت�فر  التي  املني�  الروبي مبح�فظة  الراهب  بقرية ك�م 
والط�لب�ت. ونتيجة لعدم الهتم�م ب�لك�سف والفح��س�ت الطبية الدورية وغري الدورية املقدمة 
من خالل الت�أمني ال�سحي ب�ملدار�س، فقد انت�رشت الإ�س�بة ب�لعديد من الأمرا�س، وزادت �رشعة 

انتق�له� بني الطلبة نتيجة اجلهل.

ومن حم�فظة القلي�بية التي تبعد عن الع��سمة ح�ايل 45 كم ، مت اختي�ر جتربتني يف جم�ل الإع�قة، 
الأولى جلمعية تنمية املجتمع املحلي ب�سبني القن�طر، وهي جمعية يرجع ت�ريخ اإن�س�ئه� اإلى ع�م 
الث�نية فهي مل�ؤ�س�سة مركزية مبنطقة  اأم�  له،  القن�طر والقرى املج�ورة  1976 وتخدم مركز �سبني 
 .2008 ع�م  م�سهرة  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  لتمكني  التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  وهي  اخليمة،  �سربا 
وب�لرغم من اأن التبعية الإدارية ملنطقة �سربا اخليمة هي حم�فظة القلي�بية، ف�إن امل�قع اجلغرايف الفعلي 

ه� �سم�ل الق�هرة الكربى.
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الف�صــــــــل االأول

النهج احلقوقي واالنتقال الدميقراطي

يت�سمن هذا اجلزء اأهم خمرج�ت ور�سة العمل ح�ل »النهج احلق�قى والنتق�ل الدميقراطى« والتى 
مت تنظيمه� فى اإط�ر م�رشوع ت�ثيق املنهجي�ت اجلديدة يف جم�ل حق�ق الإن�س�ن والأ�س�ات املن�دية 
ب�لتنمية املحلّية ي�مي 22 و23 ين�ير 2012 يف الق�هرة ب�لتع�ون بني مركز املراأة العربية للتدريب 
وع�س�ات  اأع�س�ء  بح�س�ر  الجتم�عية،  للخدم�ت  الإجنيلية  القبطية  والهيئة  )ك�ثر(  والبح�ث 

منظم�ت حملية من م�رش)م��س�ع الدرا�سة(، ف�سال عن عدد من الأك�دمييني والأك�دميي�ت. 

اأكدت  فقد  الدرا�سة.  نتجت عن هذه  التي  العملية  املقرتح�ت  ال�ر�سة من بني  تنظيم هذه  ويعترب 
عرفته�  التي  ال�سي��سية  التغريات  اأن  على  العمل  هذا  اإعداد  خالل  اجلمعي�ت  من  العظمى  الغ�لبية 
م�رش بعد الث�رة اأثرت وب�سكل مب��رش على تطبيق النهج احلق�قي. ومن هذا املنطلق برزت احل�جة 
النهج  تفعيل  ح�ل  م�ستقبلية  لروؤية  رئي�سية  مالمح  و�سع  بهدف  وذلك  ال�ر�سة  هذه  تنظيم  الى 
احلق�قى فى اإط�ر الإنتق�ل ال�سي��سى التى ي�سهده� املجتمع امل�رشى والتى قد تفيد الأطراف املعنية 

فى جمتمع�ت عربية اأخرى.   

1 - حتوالت ما بعد الثورة

فتحت الث�رة امل�رشية الب�ب اأم�م العديد من املتغريات والتى ل تزال تتف�عل على ال�س�ح�ت ال�سي��سية 
اإليه على اأنه متغري  اإيج�بي ومنه� م� ه� �سلبي، ومنه� م� ينظر  والجتم�عية والثق�فية، منه� م� ه� 
�سي��سي�  ن�حية، �سهدت م�رش حراك�  املدى. فمن  اأنه ط�يل  اإليه على  ينظر  م�  املدى، ومنه�  ق�سري 
واجتم�عي� غري م�سب�ق، ومزيد من ال�عي ب�حلق�ق لدى فئ�ت عديدة تتطلع مل�ستقبل اأف�سل خ��سة 
بني الأجي�ل ال�س�بة. و�رشع�ن م� �س�ب التف�وؤل الذى بزغ مع الث�رة عدم يقني مع ظه�ر العديد من 
امل�سكالت والتحدي�ت �س�اء على امل�ست�ى ال�سي��سى مع �سع�د اأ�س�ات مع�دية للحق�ق واحلري�ت، 
قبل جمموعات غري  من  اأو  ال�صلطة  قبل  من  �صواء  م�صبوق  بعنف غري  ال�صيا�صية  العمليات  وارتباط 
ال�سي��سي  حمددة اله�ية. واأفرز هذا احلراك يف كل الجت�ه�ت واقع� جديدا يت�سم بعدم ال�ستقرار 
القي�د على منظم�ت املجتمع املدنى،  الدولة وغي�ب الأمن وا�ستمرار  وه�س��سة بنى وم�ؤ�س�س�ت 
وب�سكل  منه�.  فقرا  الأكرث  وخ��سة  الجتم�عية  الفئ�ت  من  للعديد  القت�س�دية  الأو�س�ع  وتدنى 
ع�م، ميكن الق�ل اإن ح�سيلة املن�ق�س�ت مع اجلمعي�ت الق�عدية ت�سري اإلى اأن اجل�انب ال�سلبية طغت 

على اجل�انب الإيج�بية. 



ويبدو اأن ال�س�ؤال ح�ل م� ه� اجلديد الذي اأتت به الث�رة يعد اأحد الت�س�وؤلت الأبرز، ودائم� 
م� يطرح ذاته ب�س�ر متعددة �س�اء على امل�ست�ى ال�سي��سي اأو القت�س�دي الجتم�عي اأو الثق�يف. 
ولعل اأهم امل�ستجدات تلك التي ترجمه� فى زخم ال�س�رع والذي اأظهر ق�بلية ع�لية للت�سيي�س، 
الراف�سة للنظ�م اجلديد  فبدا وك�أنه �سيد امل�قف من خالل جم�ع ال�سب�ب والفئ�ت الجتم�عية 
والط�حمة اإلى التغيري. وغ�لب� م� يجري النظر اإلى هذا املتغري نظرة اإيج�بية. ولكن ثمة متغري اآخر 
يتعلق ب�سعف قدرة م�ؤ�س�س�ت الدولة وعدم قدرته� على الت�أثري فى ال�س�أن الع�م ك�أحد اأهم املتغريات 
على ال�س�حة امل�رشية، واأخطره� خ��سة اأن ه�س��سة الدولة ارتبطت ح�سب تعبري امل�س�ركني، بغي�ب 

الروؤية و�سعف اآلي�ت اتخ�ذ القرار وعدم القدرة على حفظ الأمن وتنفيذ الق�ن�ن.

وميتد اخللل فى املج�ل ال�سي��سي لي�سمل خمتلف الف�علني، مب� فى ذلك الق�ى ال�سي��سية التى برزت 
معرتك  دخلت  الق�ى،  فغ�لبية  واجلديدة.  القدمية  وتنظيم�ته�  ب�أ�سك�له�  الث�رة  بعد  ال�س�حة  على 
العمل ال�سي��سي وهى �سعيفة على امل�ست�ى التنظيمي وكذلك على م�ست�ى الروؤية، فيم� عدا ق�ى 
الإ�سالم ال�سي��سي، الأكرث تنظيم�، والتى ا�ستف�دت من هذا اخللل بت�ظيف قدرته� التنظيمية وط�قته� 
الأيدي�ل�جية. ويف ظل من�خ م�سح�ن ب�لت�ترات والتن�ف�س املحم�م، ف�سلت الق�ى ال�سي��سية فى 
حتقيق ت�افق�ت ح�ل ق�س�ي� حي�ية. وقد اأدى هذا اإلى جعل امل�سهد ال�سي��سي مربك� وخميب� لآم�ل 

امل�اطنني. وتزايد عدم اليقني اإزاء اإمك�نية التف�ق على �سيغ تعلي من �س�أن امل�سلحة الع�مة. 

ظل  فى  �س�بق�ته�  من  اأف�سل  برمل�نية  انتخ�ب�ت  �سهدت  ال�سي��سية  ال�س�حة  اأن  من  الرغم  وعلى 
النظ�م ال�س�بق، اإل اأن نت�ئجه� ج�ءت على غري ااملت�قع للجميع وغري امل�أم�ل لكثريين. فقد ك�ن 
هن�ك ت�قع ب�أن يعك�س اأول جمل�س منتخب بعد الث�رة التعددية ال�سي��سية والتن�ع فى التمثيل، 
ال�س�بق. ولعل  ا�ستع�دة ل�س�رة احلزب ال�احد املهيمن كم� ك�ن فى  ولكن بدا املجل�س وك�أنه 
اأ�س�اأ �س�ر التمثيل فى الربمل�ن تلك املتعلقة بتمثيل الن�س�ء والذي ج�ء �سعيف� اإلى حد الق�ل اأن 
الربمل�ن احل�يل لن ميثل اأية م�س�لح للن�س�ء، اإن مل يكن مع�دي� له�. وهكذا، ف�إن الزخم الذى اأتت 
به الث�رة امل�رشية مل يتم م�أ�س�سته بعد، اأو اأنه متت م�أ�س�سته ب�سكل �سلبى، فم�زال املجتمع ي�سهد 

حراك� غري معرب عنه م�ؤ�س�س�تي�.  

اأم� على ال�سعيد الجتم�عي، فقد طغت ال�س�رة ال�سلبية على حتليل ال�اقع، ف�لت�أثري املب��رش للفعل 
الث�رى بدا وا�سح� على العديد من م�ؤ�س�س�ت الدولة، بداية من امل�ؤ�س�سة الأمنية وحتى امل�ؤ�س�س�ت 
ال�ستقرار  عدم  ح�لة  ا�ستمرار  مع  الأزمة  وتعمقت  والجتم�عية.  القت�س�دية  الطبيعة  ذات 
ال�سي��سي، والذي بدا جلي� فى التغريات املت�س�رعة وغري امل�ستقرة فى ال�سلط�ت التنفيذية وقي�دات 
العديد من امل�ؤ�س�س�ت املعنية بت�سيري اأح�ال امل�اطنني. وم� بدا وا�سح� من ت�أثريات مب��رشة، ه� 
التداعي�ت على احلق فى العمل مع ارتف�ع ن�سب البط�لة وخروج اأعداد كبرية من امل�اطنني من 
�س�ق العمل ب�سبب تردي الأو�س�ع والنخف��س احل�د فى ال�ستثم�رات الداخلية واخل�رجية، 
ال�س�ارع،  اأطف�ل  ن�سبة  زي�دة  اإلى  ب�لإ�س�فة  هذا،  للن�س�ء.  خ��سة  للعمل  اآمنة  بيئة  ت�افر  وعدم 

وانت�س�ر اجلرمية بك�فة اأن�اعه�. 
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وفى ال�قت ذاته، �سهد املجتمع حترك العديد من الفئ�ت الجتم�عية للمط�لبة بحق�قه�، ولكن عملي�ت 
املط�لبة ب�حلق�ق ات�سمت ب�لتنظيم يف بع�س احل�لت، وب�لعف�ية يف ح�لت اأخرى، وب�لف��سى والعنف 
اأو  العامة  املوؤ�ص�صات  وتعطيل  احلديدة،  ال�صكك  وخطوط  الطرقات  قطع  مثل  احلاالت  من  كثري  يف 
العتداء على املمتلك�ت. ويف حني متت ال�ستج�بة لبع�س املط�لب، اإل اأن الغ�لبية العظمى من املط�لب 
مل تلبى، اإم� ب�سبب �سعف الق�ة التف�و�سية لالأطراف املط�لبة اأو ب�سبب عدم الرغبة اأو عدم قدرة ك�فلي 

احلق على تلبيته�.

وعلى امل�ست�ى الثق�يف، ج�ء �سع�د الق�ى املح�فظة لي�سدد على املق�لة القدمية واخل��سة بفكرة احلف�ظ 
على الث�ابت الدينية والثق�فية. ولهذه الفكرة اأبع�د �سي��سية واجتم�عية، وت�أثرياته� تط�ل ب�لأ�س��س حق�ق 

الن�س�ء وحري�ت اأخرى مثل حري�ت الراأي والتعبري وحرية الفكر والعتق�د. 

وب�سكل ع�م، راأى امل�س�رك�ن اأن متغريات م� بعد الث�رة هي عملية ب�لغة التعقيد تت�سمن م� ه� اإيج�بي 
وم� ه� �سلبي ف�إلى ج�نب احلراك ال�سي��سي ي�جد تخبط �سي��سي، واإلى ج�نب التطلع نح� العدالة، يزداد 
ال�احد  ا�ستع�دة ل�س�رة احلزب  ال�سي��سيني، هن�ك  الف�علني  الفقر والبط�لة، واإلى ج�نب تعددية  معدل 

املهيمن على احلي�ة ال�سي��سة. 

- اأثر الثورة على مواقف واأدوار املجتمع املدين  2

ل �سك اأن اأدوار وم�اقف منظم�ت املجتمع املدين امل�رشي تب�ينت اإزاء الث�رة، مت�م� مثلم� تب�ين الأثر الذي 
خلفته الث�رة على هذه املنظم�ت. فثمة عدد حمدود جدا من املنظم�ت �س�رك فى بداية الث�رة كطرف ف�عل 
فى العملي�ت الحتج�جية، وهى ب�سكل ح�رشي منظم�ت ذات طبيعة حق�قية دف�عية والتي تزايد اأعداد 
املنخرطني فيه� مبرور ال�قت حيث �س�ركت فى عملي�ت ر�سد النته�ك�ت واجلدل ح�ل الإ�سالح�ت 
ال�سي��سية والد�ست�رية. اأم� املنظم�ت التنم�ية والق�عدية، فلم تلعب اأدوارا مب��رشة فى العملي�ت الحتج�جية، 
ولكن ك�ن على بع�سه� ال�ستج�بة للمتغريات اجلديدة ولعب اأدوار خدمية ب�لأ�س��س ل�سد الفج�ة الن�جمة 
�سبق  التى  والجتم�عية  القت�س�دية  الأزم�ت  ظل  ففي  الدولة.  م�ؤ�س�س�ت  و�سعف  ال�ستقرار  عدم  عن 
الإ�س�رة اإليه�، �سعت بع�س اجلمعي�ت املحلية للتدخل من اأجل حل م�سكالت ط�رئة مثل ت�زيع اخلبز اأو 
ا�سط�ان�ت الغ�ز. وهن� ظهر دور املنظم�ت الدينية والأحزاب ال�سي��سية التي بداأت تلعب اأدوارا متزايدة 
على م�ست�ى املجتمع�ت املحلية من اأجل التعبئة ال�سي��سية، وك�ن تقدمي اخلدم�ت من قبل الق�ى الدينية 

اأحد اأهم اأدوات التعبئة ال�سي��سية وخ��سة يف فرتة النتخ�ب�ت الت�رشيعية. 

تعر�ست هذه  اأولى،  ن�حية  املدين. فمن  املجتمع  ال�اقع اجلديد حتدي�ت جديدة على منظم�ت  وفر�س 
ال�س�بق على  من  اأكرث  رمب�  قي�د  وب�لت�لى و�سع  الأجنبي،  التم�يل  ب��سم  عليه�  للهج�م  املنظم�ت جمددا 
م�س�در التم�يل والدعم. وعلى م�ست�ى اآخر، اأدى ظه�ر ف�علني جدد على ال�س�حة اإلى الت�أثري على اأدوار 
الت�أثريات، خروج  املحلي. ولعل من بني هذه  اأو  ال�طني  امل�ست�ى  �س�اء على  املنظم�ت غري احلك�مية 
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بهيئ�ت حك�مية. ولكن  اللتح�ق  اأو حتى  ال�سي��سي  العمل  قي�دات اجلمعي�ت نح� جم�ل  بع�س 
الإيج�بي، اأن العديد من ال�سب�ب بدا لديه الرغبة فى اللتح�ق ب�جلمعي�ت اأو امل�س�ركة فى اأن�سطته�. 

الن�ع الجتم�عي على وجه  اأ�س��س  الن�س�ء وامل�س�واة على  املعنية بحق�ق  املنظم�ت  ت�أثرت  وقد 
اخل�س��س مع �سع�د التي�رات الدينية املح�فظة. فكثري من الأن�سطة املرتبطة ب�لعنف �سد الن�س�ء، 
وخ��سة خت�ن الإن�ث، ت�أثرت ب�سكل ب�لغ ب�سبب املن�خ املح�فظ، وكذلك تراجع �سي��س�ت الدولة 
فى هذا املج�ل. وعلى امل�ست�ى الق�مي، تتعر�س املنظم�ت الع�ملة فى جم�ل حق�ق املراأة وخ��سة 
الن��سطة من اأجل اإ�سالح ق�انني الأح�ال ال�سخ�سية لهج�م عنيف. واأكرث من ذلك، ثمة م�ؤ�رشات 
على بروز ت�جه�ت ع�مة حت�رب كل امل�ؤ�س�س�ت احلك�مية وغري احلك�مية املعنية بحق�ق الن�س�ء. 

وقد يك�ن هذا اأحد اأهم التداعي�ت ال�سلبية للمتغريات التى ي�سهده� ال�اقع امل�رشي. 

�سعف  عن  اأي�س�  ك�سفت  فقد  الدولة،  م�ؤ�س�س�ت  وه�س��سة  �سعف  عن  الث�رة  ك�سفت  وكم� 
وه�س��سة م�ؤ�س�س�ت املجتمع املدين. فقد بدا وا�سح� عدم قدرة هذه املنظم�ت على الت�أثري وعلى 
التعبئة واحل�سد. ويع�د ذلك اإلى مرياث ط�يل من ال�سعف على م�ست�ى بنية هذه املنظم�ت والتي 
اأثرت على حي�ته� وارتب�طه� ب�ل�اقع الجتم�عي كعن�رش جذب وفع�لية. وقد ركز امل�س�رك�ن على 
ع�مل ه�م من ع�امل �سعف هذه املنظم�ت وه� غي�ب الدميقراطية الداخلية وخ��سة فيم� يتعلق 
العالقة بني جم�ل�س  الداخلية، وا�سطراب  الل�ائح والنظم  ب�ختي�ر جم�ل�س الإدارات وعدم تفعيل 
الإدارات والع�ملني ب�ملنظم�ت ب�س�أن حق�ق الع�ملني خ��سة الت�أمني الجتم�عي وال�سحي، وعدم 

فع�لية اجلمعي�ت العم�مية لهذه املنظم�ت.

واأخري، ف�إن عدم ال�ستقرار ال�سي��سي والنفالت الأمني له ب�لغ الأثر على اأن�سطة اجلمعي�ت الأهلية 
فى م�رش، فى الكثري من الأن�سطة ت�قفت ب�سبب غي�ب الأمن مب� فى ذلك عدم القدرة على احلركة 

والتنقل اأو ت�أمني امل�س�ركني. 

- النهج احلقوقي يف واقع متغري  3

ت�س�ءل امل�س�رك�ن: م� الذى ينبغي تغيريه؟ هل ينبغي تغيري كل �سيء؟ كيف ميكن فى هذا ال�سي�ق 
�سي�غة الأول�ي�ت التنم�ية واحلق�قية؟ وم� هي اأهمية اإعم�ل النهج احلق�قي من اأجل تعزيز التح�ل 

نح� الدميقراطية؟

والتي  الأول�ية  ذات  الق�س�ي�  م�س�ألة  امل�س�رك�ن  ن�ق�س  الت�س�وؤلت،  هذه  على  الإج�بة  �سي�ق  وفى 
تتطلب تدخالت حق�قية وتنم�ية واعية من اأجل اإحداث حت�لت هيكلية. وقد برز التعليم ك�أحد 
الع�امل  اأحد  ب�عتب�ره  التعليم  و�سي��س�ت  نظم  اإ�سالح  يتطلب  فعلي  تغيري  ف�أي  الأول�ي�ت،  اأهم 
حق�ق  عن  مقررات  الدرا�سية  املن�هج  ت�سمني  ذلك  يف  مب�  ب�ملجتمع،  الرتق�ء  اأجل  من  احل��سمة 
الإن�س�ن والرتبية املدنية، وجعل التعليم حيزا لبن�ء امل�اطن من مفه�م احلق�ق وال�اجب�ت. ول تنف�سل 
هذه الأول�ية عن اأول�ي�ت اأخرى ح��سمة وهي التخفيف من حدة الفقر واالبط�لة، وكذلك العمل 
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على تط�ير املن�طق الع�س�ائية. وهكذا، فمن املنظ�ر التنم�ي واحلق�قى تبدو اجل�انب القت�س�دية 
والجتم�عية اأول�ي�ت. 

النهج احلق�قى، ومن ذلك  اأ�سمل من منظ�ر  ينبغي مع�جلة الأم�ر ب�س�رة  اأجل حتقيق هذا،  ومن 
�رشورة تر�سيخ مفه�م امل�اطنة كمع�دلة وت�ازن بني احلق�ق وال�اجب�ت، واإقرار احلق فى التنظيم.  
حراك  ف�إن  الث�رة،  قبل  التنم�ي  للعمل  اله�مة  املداخل  اأحد  �سكل  قد  احلق�قي  النهج  ك�ن  واإذا 
ومتطلب�ت م� بعد الث�رة تقت�سى تعميق النهج احلق�قي ون�رشه على اأو�سع نط�ق. ف�لغ�لبية العظمى 
من الع�ملني فى منظم�ت املجتمع املدنى ل زالت بعيدة عن هذا املفه�م. ومن هن� ت�أتي �رشورة ن�رش 
املعرفة مبف�هيم واأدوات النهج احلق�قي وا�ستك�س�ف اأبع�ده العملية والع�امل التى ت�ؤثر فيه. ويرتبط 
والت�رشيع�ت،  الع�مة  وال�سي��س�ت  املحلية  احل�ج�ت  بني  للربط  املحلية  املجتمع�ت  بتمكني  ذلك 
اأكرث  العمل على  النهج احلق�قى  ن�رش  يقت�سي  امل�س�ركة وامل�س�ءلة. وعملي�،  اأكرب قدر من  وت�سجيع 
من م�ست�ى، بداية من الأ�رشة من خالل اإقرار حق الأبن�ء فى من�ق�سة الآب�ء فى �س�ؤون الأ�رشة وحتقيق 
العدالة الأ�رشية بني الزوجني، وانته�ء ب�ل�سي��س�ت الع�مة، مرورا بتمكني الب�رش من امل�س�ركة فى اإدارة 

�س�ؤون جمتمع�تهم املحلية. 

وابتك�ر  اجلديد  احلراك  من  ال�ستف�دة  ينبغى  املحلية،  امل�ست�ي�ت  على  اجلمعي�ت  عمل  اإط�ر  وفى 
اأدوات جديدة لك�سب ت�أييد الق�ى ال�سي��سية ب�س�أن ق�س�ي� تنم�ية وحق�قية، وفتح قن�ات لل�سغط 
على  ب�س�أنه�  ح�ارات  وفتح  اجلديدة  الت�رشيعي�ت  مت�بعة  ذلك  فى  مب�  الربمل�ن  اأع�س�ء  مع  واحل�ار 
اامل�ست�ي�ت املحلية. كم� يجب اأن يتم مع�جلة الق�س�ي� الثق�فية من منظ�ر النهج احلق�قي، مب� فى ذلك 
اأجهزة الإعالم والتي يجب ال�سغط عليه� من اأجل اإعم�ل م�اثيق �رشف ت�فر اأطر واآلي�ت املح��سبة 

وال�سف�فية. ويجب على الإعالم اأن يك�ن اأداة لن�رش ال�عي ب�حلق�ق. 

امل�اطنني  بني  للربط  الأمثل  الإط�ر  ه�  وامل�س�ءلة  للم�س�ركة  اإط�را  ب��سفه  احلق�قي  النهج  اإن 
والأطراف الف�علة على ال�س�حة. وبقدر م� �ستنجح املجتمع�ت املحلية فى تبني هذا النهج وتطبيقه، 
بقدر م� �ستك�ن ق�درة على الت�أثري فى عملي�ت الإنتق�ل نح� الدميقراطية. ول تعد املهمة �سهلة، لأن 
التحدي�ت كثرية، والدولة ل زالت �سعيفة والق�ى ال�سي��سية تتن�ف�س من اأجل م�س�حله�، وال�سخ�سنة 
تهيمن على كثري من امل�اقف. وقد ي�سكل كل هذا عقب�ت وحتدي�ت اأم�م اإعم�ل النهج احلق�قي، 
املق�رب�ت  ك�أحد  احلق�قي  النهج  اعتم�د  يربر �رشورة  التحدي�ت  ف�إن وج�د كل هذه  اأي�س�  ولكن 

املهمة من اأجل النتق�ل الدميقراطى.

ت�س�ءل امل�س�رك�ن: م� الذى ينبغي تغيريه؟ هل ينبغي تغيري كل �سيء؟ كيف ميكن فى هذا ال�سي�ق 
�سي�غة الأول�ي�ت التنم�ية واحلق�قية؟ وم� هي اأهمية اإعم�ل النهج احلق�قي من اأجل تعزيز التح�ل 

نح� الدميقراطية؟

والتي  الأول�ية  ذات  الق�س�ي�  م�س�ألة  امل�س�رك�ن  ن�ق�س  الت�س�وؤلت،  هذه  على  الإج�بة  �سي�ق  وفى 
تتطلب تدخالت حق�قية وتنم�ية واعية من اأجل اإحداث حت�لت هيكلية. وقد برز التعليم ك�أحد 
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الع�امل  اأحد  ب�عتب�ره  التعليم  و�سي��س�ت  نظم  اإ�سالح  يتطلب  فعلي  تغيري  ف�أي  الأول�ي�ت،  اأهم 
حق�ق  عن  مقررات  الدرا�سية  املن�هج  ت�سمني  ذلك  يف  مب�  ب�ملجتمع،  الرتق�ء  اأجل  من  احل��سمة 
الإن�س�ن والرتبية املدنية، وجعل التعليم حيزا لبن�ء امل�اطن من مفه�م احلق�ق وال�اجب�ت. ول تنف�سل 
هذه الأول�ية عن اأول�ي�ت اأخرى ح��سمة وهي التخفيف من حدة الفقر واالبط�لة، وكذلك العمل 
على تط�ير املن�طق الع�س�ائية. وهكذا، فمن املنظ�ر التنم�ي واحلق�قى تبدو اجل�انب القت�س�دية 

والجتم�عية اأول�ي�ت. 

النهج احلق�قى، ومن ذلك  اأ�سمل من منظ�ر  ينبغي مع�جلة الأم�ر ب�س�رة  اأجل حتقيق هذا،  ومن 
�رشورة تر�سيخ مفه�م امل�اطنة كمع�دلة وت�ازن بني احلق�ق وال�اجب�ت، واإقرار احلق فى التنظيم.  
حراك  ف�إن  الث�رة،  قبل  التنم�ي  للعمل  اله�مة  املداخل  اأحد  �سكل  قد  احلق�قي  النهج  ك�ن  واإذا 
ومتطلب�ت م� بعد الث�رة تقت�سى تعميق النهج احلق�قي ون�رشه على اأو�سع نط�ق. ف�لغ�لبية العظمى 
من الع�ملني فى منظم�ت املجتمع املدنى ل زالت بعيدة عن هذا املفه�م. ومن هن� ت�أتي �رشورة ن�رش 
املعرفة مبف�هيم واأدوات النهج احلق�قي وا�ستك�س�ف اأبع�ده العملية والع�امل التى ت�ؤثر فيه. ويرتبط 
والت�رشيع�ت،  الع�مة  وال�سي��س�ت  املحلية  احل�ج�ت  بني  للربط  املحلية  املجتمع�ت  بتمكني  ذلك 
اأكرث  العمل على  النهج احلق�قى  ن�رش  يقت�سي  امل�س�ركة وامل�س�ءلة. وعملي�،  اأكرب قدر من  وت�سجيع 
من م�ست�ى، بداية من الأ�رشة من خالل اإقرار حق الأبن�ء فى من�ق�سة الآب�ء فى �س�ؤون الأ�رشة وحتقيق 
العدالة الأ�رشية بني الزوجني، وانته�ء ب�ل�سي��س�ت الع�مة، مرورا بتمكني الب�رش من امل�س�ركة فى اإدارة 

�س�ؤون جمتمع�تهم املحلية. 

وابتك�ر  اجلديد  احلراك  من  ال�ستف�دة  ينبغى  املحلية،  امل�ست�ي�ت  على  اجلمعي�ت  عمل  اإط�ر  وفى 
اأدوات جديدة لك�سب ت�أييد الق�ى ال�سي��سية ب�س�أن ق�س�ي� تنم�ية وحق�قية، وفتح قن�ات لل�سغط 
على  ب�س�أنه�  ح�ارات  وفتح  اجلديدة  الت�رشيعي�ت  مت�بعة  ذلك  فى  مب�  الربمل�ن  اأع�س�ء  مع  واحل�ار 
اامل�ست�ي�ت املحلية. كم� يجب اأن يتم مع�جلة الق�س�ي� الثق�فية من منظ�ر النهج احلق�قي، مب� فى ذلك 
اأجهزة الإعالم والتي يجب ال�سغط عليه� من اأجل اإعم�ل م�اثيق �رشف ت�فر اأطر واآلي�ت املح��سبة 

وال�سف�فية. ويجب على الإعالم اأن يك�ن اأداة لن�رش ال�عي ب�حلق�ق. 

امل�اطنني  بني  للربط  الأمثل  الإط�ر  ه�  وامل�س�ءلة  للم�س�ركة  اإط�را  ب��سفه  احلق�قي  النهج  اإن 
والأطراف الف�علة على ال�س�حة. وبقدر م� �ستنجح املجتمع�ت املحلية فى تبني هذا النهج وتطبيقه، 
بقدر م� �ستك�ن ق�درة على الت�أثري فى عملي�ت الإنتق�ل نح� الدميقراطية. ول تعد املهمة �سهلة، لأن 
التحدي�ت كثرية، والدولة ل زالت �سعيفة والق�ى ال�سي��سية تتن�ف�س من اأجل م�س�حله�، وال�سخ�سنة 
تهيمن على كثري من امل�اقف. وقد ي�سكل كل هذا عقب�ت وحتدي�ت اأم�م اإعم�ل النهج احلق�قي، 
املق�رب�ت  ك�أحد  احلق�قي  النهج  اعتم�د  يربر �رشورة  التحدي�ت  ف�إن وج�د كل هذه  اأي�س�  ولكن 

املهمة من اأجل النتق�ل الدميقراطى.
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بع�س موؤ�رشات التنمية القت�صادية 
)تقرير التنمية الب�رشية 1998( :

م�  اإجم�يل  ه�  الإجم�يل  املحلي  الن�جت   )1
واخلدم�ت  ال�سلع  من  م�  اقت�س�د  يف  ينتج 
النظر  بغ�س  النه�ئي  لال�ستخدام  املعدة 
للمط�لب�ت  تخ�سي�سه�  �سيتم  ك�ن  اإذا  عم� 

الداخلية اأو اخل�رجية.
الن�جت  ي�سمل  الإجم�يل  الق�مي  الن�جت   )2
�س�يف  اإلى  ب�لإ�س�فة  الإجم�يل  املحلي 
مطروًح�  اخل�رجية  الإنت�ج  ع�امل  دخل 
الذين  املقيمني  لغري  املم�ثلة  املدف�ع�ت  منه 

ي�سهم�ن يف القت�س�د املحلي.

الف�صــــــــل الثاين

االإطار املفاهيمي: التنمية والنهج احلقوقي

- مفهوم التنمية وتطور منهجياتها  I

- مفهوم التنمية   1

تتعدد تعريف�ت التنمية وتتن�ع وفًق� لفكر الأفراد 
القت�س�دية  التنمية  فهن�ك  والتقدم،  التط�ر  عن 
للت�ازن  املراعية  والتنمية  الجتم�عية  والتنمية 
البيئي، وم�سطلح�ت مثل التنمية ال�س�ملة والتنمية 
امل�ستدامة،  وهذا ل مينع من اجته�د الكثريين يف 
اخل��سة.  نظره  وجهة  من  للتنمية  تعريف  و�سع 

ف�لتنمية هي : 
• اأفراد 	 فيه�  ي�س�رك  دين�ميكية  عملية 

من  جمتمعهم  نقل  على  للعمل  املجتمع 
و�سع �س�بق اإلى و�سع جديد عن طريق 
الإيج�بية  التغيريات  بع�س  اإحداث 
والتي  املختلفة،  املجتمع  قط�ع�ت  يف 
ت�ؤدي اإلى زي�دة م�ست�ى معي�سة الأفراد 

وحت�سينه.
• اإلى مرحلة 	 ب�ملجتمع  وتنتقل  احلي�ة،  �س�ملة ت�رشب جذوره� يف خمتلف ج�انب  عملية 

جديدة من التط�ر.
• عملية تزيد من اخلي�رات وحت�سن من فر�س ال��س�ل اإلى ال�سلع واخلدم�ت، وتعزز من 	

قدرات الأفراد.
• املت�حة 	 وامل�ارد  الإمك�ني�ت  وا�ستغالل  الذات  على  العتم�د  نح�  الأفراد  �سل�ك  تغري 

)ب�رشية اأو م�دية( لتحقيق حي�ة اأف�سل للمجتمع. 
 



1.1. املفهوم االقت�صادي للتنمية
ب�ت من املتع�رف عليه اأن التنمية هي ت�فري حد اأدنى ولئق من م�ست�ى املعي�سة لالأفراد؛ وذلك 
النم�  اأن  املفه�م  يرى هذا  القت�س�دية والجتم�عية.   الرف�هية  الإنت�ج وحتقيق  زي�دة  من خالل 
القت�س�دي ه� املحرك الأ�س��سي للتنمية، وه� يف ال�قت نف�سه التنمية ذاته�، ويحدد هذا املفه�م 
والي�ب�ن.  واأورب�  اأمريك�  من  املتقدمة  الدول  �سهدته�  التي  والتط�ر  النم�  بحركة  التنمية  مرجع 
ف�لتط�ر اله�ئل يف �سن�عة واإنت�ج هذه الدول انعك�س على تط�ر املجتمع�ت وو�س�له� لدرجة 

من الرف�هية يف املعي�سة. 

وب�لت�يل، ان�سب الرتكيز كله على حت�سني عملية الإنت�ج من الن�احي التكن�ل�جية والتج�رية ك�آلية 
للتنمية. ومن اأهم فر�سي�ت املفه�م القت�س�دي للتنمية اأن ف�ائد التنمية تتدفق ب�سكل تدريجي اإلى 
جميع فئ�ت املجتمع، مم� يف�رش قي��س امل�ؤ�رشات على امل�ست�ى ال�طني/الق�مي بدل من قي��س تلك 

امل�ؤ�رشات على فئ�ت اقت�س�دية معينة اأو جمم�ع�ت من الأفراد مثل الن�س�ء والرج�ل.

ويق�م املفه�م القت�س�دي للتنمية على �سي��ستني اقت�س�ديتني:-  الأولى هي اقت�س�د الدولة، حيث 
تك�ن الدولة م�س�ؤولة ومديرة للعالقة القت�س�دية وم�لكة ل��س�ئل النت�ج. و�س�دت هذه ال�سي��سة 
يف بالد عديدة اتبعت النهج ال�سرتاكي، اأم� ال�سي��سة الث�نية، فتعتمد على اآلية ال�س�ق ل�ستغالل 

امل�ارد وتنظيم عالق�ت الإنت�ج، حيث تك�ن و�س�ئل الإنت�ج ممل�كة جله�ت خ��سة.

2.1.  املفهوم االجتماعي للتنمية
اأن  للت�أكيد على  للتنمية  املفه�م الجتم�عي  ج�ء 
اإط�ر  تتم يف  واإمن�  فراغ  تتم يف  التنمية ل  عملية 
اجتم�عي، كم� اأن هذا املفه�م ي�ؤكد �رشورة اإمل�م 
التنمية القت�س�دية بحركة التغيري الجتم�عي التي 
التي تتحكم يف تغيري  الع�امل  ال�س�ء على  تلقي 
قيم الأفراد ودوافعهم وتط�ر وتقدم التنظيم�ت 

والنظم الجتم�عية. 
 

الإن�س�ن كم�رد،  اإلى  ينظر  املفه�م  اإط�ر هذا  ويف 
فر�س  عن  تنم  التي  التعبريات  ا�ستخدام  ويكرث 
هذا  ومرجع  قدراته.  وبن�ء  الإن�س�ن  يف  ال�ستثم�ر 
التنم�ية،  العملية  وغ�ية  حم�ر  الإن�س�ن  اأن  املفه�م 
واأن التنمية ل تق��س ب�لكم ولكن بن�عية احلي�ة التي 
يعي�سه� اأفراد املجتمع - رج�ل ك�ن�ا اأو ن�س�ء - من 
الإن�س�ن  حق�ق  �سم�ن  ومدى  الطبق�ت،  خمتلف 
وكرامته اأيًّ� ك�ن م�ست�اه القت�س�دي اأو الجتم�عي، 

�س�بًّ� اأو كبرًيا يف ال�سن، رجال اأو امراأة. 
28

بع�س موؤ�رشات التنمية القت�صادية 
)تقرير التنمية الب�رشية 1998( :

دليل التنمية الب�رشية ه� مقي��س مركب ي�سمل 
الب�رشية هي ط�ل  التنمية  اأبع�د  من  اأبع�د   3
الالئق،  املعي�سة  وم�ست�ى  واملعرفة  العمر 
ال�لدة،  عند  املت�قع  ب�لعمر  يق��س  وه� 

والتح�سيل التعليمي ومعدل الدخل.
من  جمم�عة  هي  والذكور  الإناث  بني  الفجوة 
من  وغريه�  والإقليمية  القطرية  التقديرات 
الأرق�م  جميع  عن  فيه�  يعرب  التقديرات 
الأرق�م  من  يق�بله�  م�  اإلى  ب�لإن�ث  اخل��سة 
القي��سي  الرقم  اعتب�ر  مع  ب�لذك�ر،  اخل��سة 

للذك�ر ي�س�وي 100.
للفج�ة  )مم�ثل  واحل�رش  الريف  بني  التفاوت 
للريف  ب�لن�سبة  ولكن  والذك�ر  الإن�ث  بني 

واحل�رش(.
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تغيري  اإحداث  طريقه�  عن  يتم  وم�جهة  خمططة  عملية  التنمية  اأن  على  املفه�م  هذا  يق�م  كم� 
اجتم�عي مق�س�د ومرغ�ب يف بن�ء املجتمع.

وت�سمل التنمية الجتم�عية املج�لت املختلفة الت�لية:

• تلبية الحتي�ج�ت الأ�س��سية للمعي�سة من �رشب واأكل و�سكن وملب�س و�سحة جيدة.	
• ت�فري تعليم يتيح لالإن�س�ن الفر�سة لتنمية قدراته الذاتية وللح�س�ل على فر�س عمل.	
• تنمية العالق�ت بني الأفراد لتحقيق تب�دل منفعة اأكرب وت�فري الأمن والطم�أنينة.	
• تنمية قدرة واإمك�ني�ت الأفراد واجلم�ع�ت واجله�ت يف املجتمع على حتليل امل�سكالت 	

التي تعرت�سه� وو�سع حل�ل له�.
• حتقيق عدالة اجتم�عية اأكرب، وحتقيق تك�ف�ؤ فر�س بني الطبق�ت املختلفة وبني الفئ�ت 	

املختلفة من رج�ل ون�س�ء كي يتم ا�ستغالل الط�ق�ت املت�حة ب�أف�سل �سكل يفيد تط�ر 
املجتمع.

وتتطلب التنمية الجتم�عية تغريات جذرية يف النظم القت�س�دية والت�رشيعية وال�سي��سية والثق�فية 
اأن  التي ميكن  امل�ؤ�س�س�ت  الإن�س�ن واملجتمع وتنظيم  بن�ء قدرات  الفع�ل يف عملية  الدعم  لت�فري 
ت�س�ند هذا التط�ر. كذلك، ل ينظر املفه�م الجتم�عي للتنمية اإلى املجتمع ك�حدة غري متجزئة، 
التب�ين الجتم�عي من ن�حية العمر  اأو  التب�ين القت�س�دي  بل يركز على الطبق�ت املهم�سة بفعل 
اأو الن�ع. ويدع� املفه�م الجتم�عي اإلى ت�فري ن�سبة اأكرب من الدعم اإلى تلك الفئ�ت مل�س�ندته� 
يف تنمية ظروفه� املعي�سية وو�سعه� الجتم�عي، ويف ت�عية املجتمع ب�أهمية تغيري الظروف التي 

ت�ؤدي اإلى تهمي�س تلك الفئ�ت.

3.1.  مفهوم التنمية الب�صرية وتطوره
اإن التنمية الب�رشية هي عملية تهدف اإلى زي�دة اخلي�رات املت�حة اأم�م الن��س)2(.  وترتكز تلك اخلي�رات 
الأ�س��سية على اأن يحي� الن��س حي�ة ط�يلة خ�لية من العلل، واأن يكت�سب�ا املعرفة، واأن يح�سل�ا على 
امل�ارد الالزمة لتحقيق م�ست�ى حي�ة كرمية. وانطالق� مم� �سبق يك�ن للتنمية ج�نب�ن: يتمثل الأول 
يف ت�سكيل القدرات الب�رشية، مثل حت�سني ال�سحة واملعرفة وامله�رات. ويعد الث�ين يف انتف�ع الن��س 
ال�سي��سية.  اأو  الجتم�عية  اأو  الثق�فية  اأو  الإنت�جية  اأو  ال�سخ�سية  املج�لت  يف  املكت�سبة  بقدراتهم 

ولكي تك�ن التنمية الب�رشية ن�جحة، ف�إنه ل بد من وج�د ت�ازن دقيق بني هذين اجل�نبني)3(. 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
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2 - تقرير التنمية الب�رشية لع�م 1990،  برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئية – )ني�ي�رك: ج�معة اأك�سف�رد، الق�هرة، وك�لة الهرام لالإعالن(- �س 18.
3 -  امل�سدر ال�س�بق- �س19.
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ومن هذا املنطلق، يعر�س برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي اأ�سل�ًب� لتحليل التنمية يختلف عن املن�هج 
التقليدية املتبعة يف حتليل النم� القت�س�دي وتك�ين راأ�س امل�ل الب�رشي اأو تنمية امل�ارد الب�رشية اأو 

الرف�هية الب�رشية والحتي�ج�ت الأ�س��سية.

خالل  ركزت  قد  الب�رشية  التنمية  خطط  لتطبيق  الإدارية)4(  ال�سرتاتيجي�ت  اأن  املالحظ  ومن 
اأم�  للتنمية.  املتبقي  العن�رش  ال�ستيني�ت  يف  واعتربته  الجتم�عي  الرف�ه  م�س�ئل  على  اخلم�سيني�ت 
يف ال�سبعيني�ت، فقد مت الرتكيز على تخفيف وط�أة الفقر وت�فري احل�ج�ت، و�سهدت الثم�نيني�ت 
جت�هاًل وا�سًح� لهذا اجل�نب. ويف مطلع الت�سعيني�ت، مت الرتكيز على مفه�م امل�س�ركة ال�سعبية، 
ومت تعريفه� ب�أنه�)5(: تنمية الن��س من اأجل الن��س ب�ا�سطة الن��س. تعني تنمية الن��س ال�ستثم�ر يف 
قدرات الب�رش �س�اء يف التعليم اأو ال�سحة اأو امله�رات حتى ميكن العمل نح� منتج خالق. وتكفل 
التنمية من اأجل الن��س ت�زيع النم� القت�س�دي الذي يحقق�نه ت�زيًع� وا�سع النط�ق وع�دًل، بينم� 
على  الرتكيز  وخالل  فيه�.  امل�س�ركة  فر�سة  امرئ  كل  اإعط�ء  اإلى  الن��س  ب�ا�سطة  التنمية  تهدف 
ال�سعبية تلك، يربز دور املنظم�ت غري احلك�مية املمثلة يف كثري من اجلمعي�ت اخلريية  امل�س�ركة 

والجتم�عية كطرف اأ�س��سي يف م�سرية التنمية مبختلف ج�انبه�.

- تطور منهجيات تدخالت التنمية   2

1.2. منهج االإح�صان
ل  اأن  ذلك  مطل�ًب�  ويعترب  والفقرية،  املحرومة  للطبق�ت  الجتم�عية  امل�س�عدة  يدعم  منهج  ه� 
اأن يقت�رش عمل الهيئة التط�عية  اإلى امل�س�عدة، ولكن ل ينبغي  وج�د ملجتمع لي�س فيه حمت�ج�ن 
اإح�س�ن  اأ�س��ًس� يف بق�ئه� على  تت�افر له� ال�ستمرارية وتعتمد  اإذ ل  الن�ع؛  اأعم�ل من هذا  على 
الق�درين واملم�لني، كم� اأنه� ت�ؤدي اإلى العتم�د من ج�نب الفقراء على هذه املع�نة. ومن اأمثلة 
اأن�اع اخلدمة التي تقدمه� الهيئ�ت التط�عية من هذا الن�ع، الرع�ية ال�سحية، مع�ن�ت التغذية، 

تقدمي امل�أوى، منح م�لية مب��رشة ومتكررة.

وتفرت�س الهيئ�ت التي تتبع هذا املنهج اأن قلياًل من امل�س�عدة للفئ�ت املحرومة �س�ف ت�س�عدهم 
املع�نة. ولكن اخلربة  املزيد من  اإلى  لن يك�ن�ا يف ح�جة  ثم  اأقدامهم، ومن  ال�ق�ف على  على 
م� تك�ن ع�ًن�  غ�لًب�  التي  امل�س�عدات  الن�ع من  مثل هذا  العتم�دية على  ارتف�ع  ت�ؤكد  العملية 

م�ؤقًت� ملع�جلة املظ�هر اخل�رجية للفقر، ولي�س الع�امل امل�سببة له.

4 -  برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئية– التنمية الب�رشية: مراجعة نقدية للمفه�م وامل�سم�ن/ ج�رج الق�سيفي- بريوت:مركز درا�س�ت ال�حدة العربية، 1995، �س 81.
5 -  تقرير التنمية الب�رشية لع�م 1993،  برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئية–بريوت: مركز درا�س�ت ال�حدة العربية-ج�معة اأك�سف�رد- �س 3.
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2.2. منهج االعتماد على الذات
ويركز هذا املنهج على بن�ء القدرات الذاتية للمجتمع�ت، لت�ستطيع من خالل العتم�د على الذات 
اأن حتقق اأهدافها التنموية. ومن اأمثلة االأن�صطة التي تنخرط فيها الهيئات التي تتبع هذا املنهج، اإن�صاء 
ال�سحية الأولية ل�قف  الرع�ية  الزراعي، برامج  التنظيم�ت املحلية، حفر الآب�ر، حت�سني الإنت�ج 
انت�س�ر الأمرا�س من املنبع، ب�لإ�س�فة اإلى الأن�سطة التعليمية والتدريبية لرفع درجة ال�عي ب�أهمية 
التط�عية واملجتمع  الهيئة  تتم بني  التي  امل�س�ركة  املنهج ه� عالقة  ال�س�ملة. وم� مييز هذا  التنمية 

املحلي الذي ينتظر منه اأن ي�س�رك يف الدرا�سة الأولية وتخطيط وتنفيذ الربامج والأن�سطة. 

والفرتا�س هن� اأن املجتمع املحلي ميلك الط�قة الذاتية التي ت�ؤهله لتحقيق اأهدافه التنم�ية، ولكن غ�لًب� 
م� تك�ن هذه الط�قة ك�منة ب�سبب ع�امل التق�ليد اأو العزلة اأو نق�س ال�عي. وعند اإت�حة الفر�سة من 
خالل التدخل اخل�رجي، نفرت�س اأن هذه الط�قة �س�ف تنطلق لتحقيق الأهداف التنم�ية، ويك�ن 

دور الهيئة التط�عية هن� ه� املحفز اأو املثري ل�ستك�س�ف واإخراج الط�ق�ت املحلية.

3.2. منهج ال�صغط وتغيري ال�صيا�صات
تركز الهيئ�ت التط�عية التي تتبنى هذا املنهج على ال�سي��س�ت املحلية اأو الق�مية التي ترى اأن له� 
عالقة مب��رشة اأو غري مب��رشة ب�لتخلف امل�ج�د يف املجتمع، اجتم�عيًّ� واقت�س�ديًّ� و�سي��سيًّ�. ويك�ن 
الفرتا�س هن� اأن التخلف امل�ج�د ين�س�أ عن طريق بع�س ال�سي��س�ت اأو الت�رشيع�ت التي ت�ؤدي اإلى 
تركيز ال�سلطة يف يد نفٍر قليل وحرم�ن الطبق�ت الفقرية من ال�ستف�دة ب�خلدم�ت املقدمة. وعلى 
ذلك، تعمل هذه الهيئ�ت على خلق �سغط من خالل العمل مع الهيئ�ت الأخرى التي تتبنى املنهج 

نف�سه، وبذلك تتغري ال�سي��س�ت اأو الت�رشيع�ت املع�قة للتنمية.

4.2. منهج تغيري ال�صيا�صات العاملية
هن�ك عدد قليل من الهيئ�ت التط�عية الع�ملية التي تتبنى هذا املنهج. وترى هذه الهيئ�ت اأن الفقر 
الن�مية، �سببه �سي��س�ت ع�ملية يتم فر�سه� على دول الع�مل؛ مم� ي�ؤدي  الع�ملي، وخ��سة يف الدول 
اإلى تهمي�س دور الغ�لبية العظمى من الن��س يف هذه البلدان، وتركيز ال�سلطة والرثوة يف يد عدد 
قليل من اأبن�ء الدول الن�مية واملتقدمة على ال�س�اء. ومن اأمثلة ال�سي��س�ت التي يتم ال�سغط لتغيريه�، 

�سي��س�ت اخل�سخ�سة ال�س�ملة، وفر�س نظ�م ال�س�ق ب�سكل وا�سع ويف جميع املج�لت.

5.2. املنهج املتكامل
ل يعني ت�سنيف الهيئ�ت ح�سب اتب�عهم لهذه املن�هج اأن بع�سه� اأف�سل اأو اأكرث تط�ًرا من الآخر، 
ولكن يرى البع�س اأنه من الأف�سل اتب�ع املنهج املتك�مل الذي ي�أخذ يف احل�سب�ن اأن املجتمع به 



الذاتية وزي�دة درجة  املجتمع  نف�سه رفع قدرة  ال�قت  امل�س�عدة والإغ�ثة، ويف  اإلى  فئ�ت حتت�ج 
وعيه وتعليمه وتنظيمه للمط�لبة بحق�قه، ب�لإ�س�فة اإلى زي�دة وعي الهيئة التط�عية ذاته� ب�أن له� 
� يف قي�دة التنمية يف املجتمع املحلي والدولة ب�جه ع�م. وتبع� لذلك ميكن اأن يك�ن له�  دوًرا مهمًّ
دور فع�ل يف ال�سغط للت�أثري على ال�سي��س�ت املحلية اأو الق�مية التي يتفق الراأي على اأنه� مع�قة 

حلركة التنمية.

- مفهوم واأبعاد النهج احلقوقي وتطوره  II

- مفهوم النهج احلقوقي لدى االأمم املتحدة )6(   1

يعرف مكتب املمثل ال�س�مي حلق�ق الإن�س�ن ب�لأمم املتحدة النهج احلق�قي على اأ�س��س اأنه “اإط�ر 
نح�  املنهج  هذا  ت�جيه  يتم  عمليًّ�  الإن�س�ن،  حلق�ق  الدولية  املع�يري  اأ�س��س  على  مبني  مف�هيمي 
ترويج وحم�ية حق�ق الإن�س�ن”. وي�سعى هذا املنهج اإلى حتليل مبداأ امل�س�واة التي تقع يف قلب 
امل�س�كل التنم�ية والعمل على اإ�سالح مم�ر�س�ت التمييز والت�زيع غري الع�دل لعن��رش الق�ة، والتي 

تع�ق تقدم التنمية وتط�ره�. 

� الأكرث حرم�ًن�–  ويدعم هذا املفه�م الرتويج ل�ستدامة عملية التنمية ومتكني الن��س اأنف�سهم –خ�س��سً
واملهم�سني على مم�ر�سة وت�سكيل ال�سي��سة الع�مة، ويدعم عملية امل�س�ءلة لأ�سح�ب امل�سئ�لية. واتفقت 

م�ؤ�س�س�ت الأمم املتحدة املختلفة وهي�كله� على عدد من اجل�انب اأو ال�سم�ت ال�رشورية: 

• اإقرار 	 وج�ب  ه�  الأ�س��سي  الهدف  ف�إن  التنمية،  و�سي��س�ت  برامج  ت�سكيل  يتم  ط�مل� 
حق�ق الإن�س�ن.

• املنهج احلق�قي يحدد بدقة من هم اأ�سح�ب احلق وم� لهم، وكذلك يحدد اأ�سح�ب 	
امل�سئ�لية وواجب�تهم وم� عليهم.  

• بد 	 الدولية، ل  ا�ستيف�وؤه� من التف�قي�ت وامل�اثيق  يتم  التي  الأ�س��سية  املب�دئ واملع�يري 
واأن تك�ن مر�سًدا لكل اجله�ت عندم� تق�م ب��سع وت�سميم الربامج التنم�ية، وكذلك 

كل القط�ع�ت يف كل مراحل ت�سكيل الربامج والتدخالت.   

اإن مفه�م النهج احلق�قي)7( ه� مفه�م يبداأ بهدف اأ�س��سي؛ وه� الت�أكيد على وج�د مبداأ امل�س�واة، 
والت�أكيد على مع�يري وا�سحة حلي�ة الأفراد. بن�ًء على ذلك ـ وكنقطة بداية ـ ف�إنه ميكنن� اأن نخترب 
اأقل للفقر، وحت�سني  اأف�سل للفر�س ومعدل  اإلى تك�ف�ؤ  النم�، والنظر  اأ�س��س  الق�ئمة على  التنمية 

مع�يري م�ست�ى املعي�سة.  
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6 - Office of the United Nations, High Cmissioner of Humman Rights , Frequenly asked Questions on Humman Rights Approach to 
      Development cooperation, New York and geneva, 2006
7 -  Rights Based Approach to Development, By Jorge Daniel Taillant, Presentation to the World Social Forum, Seminar on 
      Globalization and Human Dignity, March 2, 2002, Porto Alegre
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النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

- التطور التاريخي لتبني النهج احلقوقي  2

تعترب الأمم املتحدة الأ�س��س لتبني واإقرار حق�ق الإن�س�ن من خالل امل�اثيق الدولية التي اأ�سدرته� 
هذه  اأول   1948 لع�م  الإن�س�ن  حلق�ق  الع�ملي  الإعالن  ويتمثل  الأع�س�ء.  الدول  عليه�  ووقعت 
امل�اثيق، تاله العهد الدويل اخل��س ب�حلق�ق القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية لع�م 1966، والعهد 

الدويل اخل��س ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية لع�م 1966.

ويف ي�ني� 1993، ُعِقَد امل�ؤمتر الدويل حلق�ق الإن�س�ن، يف فين� – النم�س�. ومت فيه تقدمي العديد من 
الر�س�ئل املهمة، من بينه�: اإع�دة الت�أكيد على اأن حق�َق الإن�س�ن هدٌف يحظى ب�لأول�ية لدى الأمم 
املتحدة، والهتم�م بحق�ق الإن�س�ن ك�أحد ب�اعث القلق امل�رشوعة لدى املجتمع الدويل، والإقرار 
الر�س�ئل  هذه  ومن  وت�س�بكه�.  وبرتابطه�  للتجزئة،  ق�بليته�  وعدم  الإن�س�ن  حق�ق  جميع  بع�ملية 
�: “مع اأن التنمية ُتي�رشرِّ التمتُّع بجميع حق�ق الإن�س�ن، اإل اأن الفتق�ر اإلى التنمية ل ميكن اأن  اأي�سً

ُي�ست�سهَد به لتربير اختزال حق�ق الإن�س�ن املُعرتف به� دولًي�”. 

الع�مة  اجلمعية  اإلى  تقريره  يف  املتحدة  الأمم  لإ�سالح  خططه  الع�م  الأمني  قّدم   ،1997 ع�م  يف 
بعن�ان “جتديد الأمم املتحدة: برن�مج لالإ�سالح”. وقد اأكد التقرير من جديد اأنَّ حق�ق الإن�س�ن 
اإ�سالح  عملية  �سلب  يف  تقع  وهي  املتحدة،  الأمم  ميث�ق  يف  املحددة  الأهداف  جلميع  مهمة 
الأمم املتحدة. ودع� التقرير اإلى اإدم�ج حق�ق الإن�س�ن يف كل ن�س�ط�ت الأمم املتحدة وكي�ن�ته� 

وم�ؤ�س�س�ته� واأنظمته�.  

و�سهدت �سنة 2000، َعقد قمة الألفية و�سدور اإعالن الألفية. ويف ع�م 2002، �سدرت اأجندة 
)برن�مج( الأمني الع�م ملزيد من التغيري والتي ت�ؤكد على اأن حق�ق الإن�س�ن مطلب اأ�س��سي وطيد 
للتنمية، وهدف رئي�س للمنظمة. ويجب اأن ُتك�فح الأمم املتحدة من اأجل تق�ية الأنظمة ال�طنية 

حلم�ية وتعزيز حق�ق الإن�س�ن وو�سعه� م��سع التنفيذ.

”يف ج�ٍّ من  اإ�سالح الأمم املتحدة بعن�ان  2005 �سدر تقرير الأمني الع�م عن عملية  ويف الع�م 
احلرية اأف�سح“ : وثيقة نت�ئج القمة الع�ملية. ودعم التقرير الإدم�ج الإ�س�يف حلق�ق الإن�س�ن على 
نط�ق منظ�مة الأمم املتحدة. كم� اأكد الأمني الع�م فيه اأن التنمية وال�سالم والأمن وحق�ق الإن�س�ن 
مرتبطة ومتم��سكة و�سدد على وج�ب اإدم�ج حق�ق الإن�س�ن يف عملية �سنع القرار ويف النق��س�ت 
ن�ت  ط�ال عمل املنظمة. كم� مت يف ال�ثيقة دعم اإدم�ج حق�ق الإن�س�ن بدرجة اأكرب يف كل مك�رِّ

منظ�مة الأمم املتحدة.

- التنمية والنهج احلقوقي  3 

هن�ك عدة منهجي�ت واأ�س�ليب لتنمية املجتمع�ت الفقرية، ولكن م� الذي يفرق املنهج احلق�قي عن 
منهجي�ت التنمية الأخرى؟ 



بطبيعة   � اأي�سً تهتم  ولكنه�  فقط،  والنت�ئج  ب�ملخرج�ت  تهتم  ل  احلق�ق  على  املبنية  التنمية  اإن 
الإجراءات واخلط�ات التي اأو�سلتن� لتلك املخرج�ت. لن�رشب مثال ببلدين )اأ( و)ب( حقق� – 
� - النتيجة نف�سه� من الق�س�ء على م�سكلة الأمية، ولنفرت�س اأنه� 98 %. البلد )اأ( حقق تلك  فر�سً
النتيجة من خالل اآلية للم�س�ركة والت�سجيع لالأميني، بينم� مت حتقيق النتيجة نف�سه� للبلد )ب( من 
خالل عن�رش الإجب�ر )اإجب�ر الأميني على دخ�ل ف�س�ل الأمية(. اإن املنهج احلق�قي يرى اأن نت�ئج 
البلد )ب( غري مقب�لة، لأنه مل يراِع يف عملي�ته حق�ق امل�ستهدفني يف الختي�ر بني الأمية وعدمه�، 

كم� اأن البلد )ب( انتهك حق�ق امل�ستهدفني بربن�مج حم� الأمية من خالل عن�رش الإجب�ر. 

اإن التنمية املبنية على احلق�ق تكر�س حت�سني عملية املح��سبة على امل�سئ�لية من خالل حتديد واجب�ت 
ذلك،  ومن خالل  التنمية.  عملية  م�سئ�لة خالل  من جه�ت  يتحمله�  اأن  يجب  ملن  وم�سئ�لي�ت 
يتح�ل النظر اإلى عملية التنمية من ك�نه� عملية اإح�س�ن )اأو عمال خرييًّ�( للفقراء اإلى ك�نه� عملية 
� للفقراء، وب�لت�يل ي�سهل مت�بعته� وتقييمه�. كم� اأن التنمية املبنية على احلق�ق  لزمة وواجبة وحقًّ
ت�ؤدي اإلى م�ست�ى اأعلى من التمكني وامللكية واحلرية يف الختي�ر، هذا ب�لإ�س�فة اإلى م� ت�ؤدي اإليه 
من تفعيل عملية امل�س�ركة وب�لت�يل م�س�ركة الفقراء يف حتمل م�سئ�لية عملية التنمية وتبع�ته�. ويعترب 
ا لعملية التنمية امل�ستدامة. اأ�سف اإلى ذلك، زي�دة  عن�رشا امللكية وامل�س�ركة من العن��رش اله�مة جدًّ
م�ؤ�رشات  اأن  كم�  الق�مي،  ال�طني/  امل�ست�ى  على  التنمية  عملية  على  العبء  وتخفي�س  ال�سف�فية 

التخطيط والتنفيذ والتقييم تك�ن وا�سحة؛ لأنه� م�ؤ�رشات دولية مت التف�ق عليه� م�سبًق�. 

اإن اأ�س�ليب التنمية الأخرى تق�م بتحليل الفقر على اأ�س��س مع�يري امل�ؤ�رشات القت�س�دية فقط، يف حني 
اأن التنمية املبنية على احلق�ق تعنى ب�لفقراء اأنف�سهم كم� تعنى ب�لظ�اهر املحيطة ب��سع الفقراء مثل 
اله�س��سة، والتهمي�س الجتم�عي واحلرم�ن. واأخرًيا، قد تركز مداخل التنمية التقليدية على القط�ع�ت 
القت�س�دية فقط، يف حني اأن التنمية املبنية على احلق�ق ت�فر اأ�سل�ًب� ا�سرتا�س�ديًّ� يف كل جم�لت التنمية 

الب�رشية؛ والتي ت�سمل ال�سحة والتعليم، الإ�سك�ن، الأمن والأم�ن، والعدالة وامل�س�ركة. 

- النهج احلقوقي والنهج االحتياجي  4

غ�لًب� م� يحدد النهج احلق�قي يف التنمية عرب مق�رنته ب�لنهج الحتي�جي )املبني على احل�ج�ت(. 
مبعنى اأن للمجتمع احتي�ج�ت، ويجب اأن يتم تلبية تلك الحتي�ج�ت بن�ء على اأول�ي�ت. فكل 
منهم� يرتكز على الرغبة مب�س�عدة الأ�سخ��س على تخطي الع�ائق والتطّ�ر لبل�غ اأق�سى قدراتهم. 
كم� اأن كال منهم� ي�سعى اإلى حتديد اأ�سك�ل متن�عة من امل�س�عدة والأعم�ل الأ�س��سية لتحقيق ذلك 

الهدف. اأم� م� يفّرق بينهم�، فه� م� يق�م�ن عليه من فر�سي�ت.

اإن اأحد اأهم الختالف�ت بني هذين النهجني ه� اأن النهج الحتي�جي ل ي�ستتبع امل�س�ءلة، ولي�س 
فيه م�جب�ت ق�ن�نية اأو اأخالقية ملزمة للدولة اأو اأية جه�ت ت�رشيعية اأخرى حلم�يته اأو امل�س�عدة 
على تطبيقه. ولقد جرى ا�ستخراج حق�ق كثرية من احل�ج�ت، ولكن النهج احلق�قي يجمع بني 
م�جب�ت ق�ن�نية واأخالقية وبني امل�س�ءلة. ب�لإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إن النهج احلق�قي، يق�م بت�سجيع 
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اإليهم كم��سع  النظر  يتم  ل  اأنه  هذا  ويعني  بحق�قهم.  املط�لبة  من  ومتكينهم  احلق�ق  اأ�سح�ب 
اإح�س�ن )كم� يح�سل يف النهج الحتي�جي( ولكن كمن يط�لب�ن بحق�قهم الق�ن�نية.

ويبني النهج احلق�قي اأنه من اأجل ال�ف�ء ب�حلق�ق يجب اأن يك�ن لدى امل�سئ�لني القدرة وامل�س�در 
الك�فية لل�ف�ء ب�لتزام�تهم جت�ه اأ�سح�ب احلق�ق. وينبغى على مم�ر�س التنمية اأن يق�م بدوره يف 
على  امللق�ة  امل�سئ�لي�ت  وحتمل  وفهمه�  احلق�ق  ملعرفة  الك�فية  امله�لرات  من  امل�س�ؤولني  متكني 
للمط�لب  ال�ستج�بة  على  القدرة  ولتنمية  حق�قي،  اإط�ر  يف  امل�س�كل  حتليل  اأجل  من  ع�تقهم؛ 

وال�عي ب��سرتاتيجي�ت الت�س�ل الالزمة للتع�مل مع املط�لبني ب�حلق�ق”.

- ملاذا نختار النهج احلقوقي؟  5

�سهد العقد الأخري اهتم�ًم� متزايًدا للت�أكد من اأن عمل احلك�م�ت والأمم املتحدة والدول امل�نحة 
وال�رشك�ت وامل�ؤ�س�س�ت غري احلك�مية، ي�سّجع على حتقيق النهج احلق�قي يف براجمه� واأعم�له�. 
والتي  الكربى  الأول�ي�ت  دفع  كبري يف  ب�سكل  ي�س�هم  اأنه  على  احلق�قي  النهج  اإلى  الآن  وُينظر 

ُتعطي اأهمية اإلى م�س�ئل من قبيل الإدارة الر�سيدة وال�ستدامة واحلد من الفقر.

وتتحدث احلك�م�ت والدول امل�نحة ووك�لت الأمم املتحدة واملنظم�ت غري احلك�مية ومنظم�ت 
مدنية اأخرى عن النهج احلق�قي ب�سكل اأكرب، حتى ول� مل تكن براجمه� تعك�س حتّ�له� اإلى هذا 
ال�س�يد، وه�لندا، وكندا، وبريط�ني�(،  )مثل  امل�نحة  البلدان  بداأ عدد كبري من  بعد. وقد  النهج 
ووك�لت الأمم املتحدة ـ التفكري بكيفية ت�جيه م�س�عداته�، وامل�س�عدة على التنمية ب�سكل اأكرب 
لتحقيق اأكرب اأثر يف تطبيق النهج احلق�قي. ويعد اعتم�د النهج احلق�قي للتنمية مبث�بة حتقيق ت�أثري 
فعلي يف الطريقة التي تعمل به� املنظم�ت وم�ظف�ه�. ويتطّلب هذا من املنظم�ت القي�م ب�عتم�د 

منهجي�ت واأدوات جديدة والقي�م ببع�س الأم�ر بطريقة خمتلفة.

وتعتمد املنظم�ت النهج احلق�قي يف براجمه� ل�سببني اأ�س��سيني، فهي ت�ؤمن اأوًل ب�لبعد الأخالقي 
لهذا النهج، وث�نًي�؛ لأنه� تعتقد اأنه يحقق قيمة م�س�فة ت�س�ف اإلى الف�ائد التي تتحقق من العمل 

ب�ملن�هج التقليدية. وتت�سمن هذه القيمة امل�س�فة :

• و�سع هدف بعيد املدى ت�سعى اإلى حتقيقه الأعم�ل والن�س�ط�ت ك�فة، وكذلك جمم�عة 	
مع�يري لقي��س التقّدم نح� هذا الهدف، وذلك يف اإط�ر دويل ق�ن�ين تت�س�ركه احلك�م�ت 

والدول امل�نحة واملجتمع املدين.
• حتديد م�س�ؤولي�ت احلك�م�ت والدول امل�نحة والقط�ع اخل��س واملجتمع�ت والأفراد 	

حلّثهم على التحّرك، اإ�س�فًة اإلى و�س�ئل ميكن من خالله� م�س�ءلتهم.
• امل�س�ركة 	 الرتكيز على  )اأي  �سم�يلٍّ متك�مٍل  نهج  تنم�يًّ� جيًدا يف  يعترب عماًل  م�  دمج 

املتعدد  والعمل  الفقر  من  واحلد  التمييز  وعدم  وال�ستدامة  والإن�س�ف  وامل�س�واة 
القط�ع�ت(.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



- كيف نقوم بتبني النهج احلقوقي؟  6

هن�ك ثالثة طرق متكن امل�ؤ�س�س�ت التنم�ية من القي�م بعملية دمج النهج احلق�قي يف اأن�سطته�:

روؤيته� . 1 �سيم� �سمن  اجلمعية، ل  اأو  امل�ؤ�س�سة  مب�دئ  احلق�قي يف  املنهج  اعتب�ر  يتم  اأن 
امل�ؤ�س�سية.

وتقييم . 2 امل�ؤ�س�سية  التقييم  بعملي�ت  اخل��سة  الأدوات  من  جمم�عة  �سي�غة  خالل  من 
الأن�سطة املنفذة، بحيث تت�سمن تلك الأدوات م�ؤ�رشات النهج احلق�قي.

من خالل بن�ء القدرات امل�ؤ�س�سية التي تعتمد على تق�ية مبداأ امل�س�ءلة الداخلية، وب�لت�يل . 3
قدرته� على تبني اأن�سطة الدع�ة وك�سب الت�أييد لق�س�ي� معينة تخ�سُّ الفقراء املهم�سني. 

اإن  الثالثة؛ حيث  العن��رش  بتطبيق  تق�م  اأن  النهج  تريد دمج هذا  التي  التنمية  ويف�سل مل�ؤ�س�س�ت 
الهتم�م بعن�رش معني دون غريه ل يك�ن فع�ًل.

- روؤية م�صممي امل�صروع وال�صركاء للنهج احلقوقي  III

اتفقت القط�ع�ت الأربعة وت�س�بهت يف فهمه� واإدراكه� للنهج احلق�قي. 

- قطـــاع ال�صحــــة االإجنــــابية  1

الفئ�ت  “متكني جميع  ب�أنه:  النهج احلق�قي  قل��سن� مفه�َم  الأف�سل مبجتمع  احلي�ة  فت جمعية  عرَّ
امل�ستهدفة من املط�لبة بحق�قهم واإعالمهم ب�أم�كن تقدمي اخلدمة وح�س�لهم على حق�قهم” . كم� 
فته جمم�عة جمعية تنمية وتدريب املجتمع الريفي بك�م الراهب على اأنه “تعريف الفرد بحق�قه  عرَّ
جمعية  جمم�عة  واعتربته  ب�ل�اجب�ت«.  واللتزام  عليه  احل�س�ل  يف  وم�س�عدته  به  املط�لبة  وكيفية 
املن�سية للرتبية والتنمية مبجتمع من�س�أة الذهب النهج احلق�قي املط�لبة لل��س�ل اإلى احلق�ق«، مبعنى 
اأنه »جمم�عة من الإجراءات يتخذه� �س�حب احلق لل��س�ل اإلى احلق من خالل الداعمني«. واأخرًيا، 
فت جمم�عة جمعية ال�سف� واملروة مبجتمع من�س�أة ال�رشيعي النهَج احلق�قيَّ بـ »حم�ولة الفرد ملعرفة  عرَّ

� ـ واجب�ته. حقه واملط�لبة به، ومتكينه من هذه احلق�ق للح�س�ل عليه� ك�فة، مع معرفة ـ اأي�سً

واأقرت جمم�عة اجلمعي�ت ب�ج�د اختالف بني النهج احلق�قي ومنهجي�ت التنمية التي تعتمد على 
الفرد بحق�قه وكيفية  تعريف  اإلى  النهج احلق�قي يهدف  ب�أن  تقدمي اخلدم�ت، وبرهن�ا على ذلك 
ال��س�ل اإليه� واملط�لبة به�، بينم� تعتمد منهجي�ت التنمية الأخرى على و�س�ل اخلدمة مب��رشة للفرد، 
لدى اجله�ت  يط�لب بحقه  قدرة �س�حب احلق؛ لكى  تدعيم  يعمل على  النهج احلق�قيَّ  اأن  مبعنى 

الك�فلة للحق، وب�لت�يل يك�ن عدد امل�ستفيدين اأكرب، كم� اأن النهج احلق�قي يحقق ال�ستمرارية.
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- قطـــــاع الزراعـــــة    2

تن�ولت جمعي�ت القط�ع الزراعي مفه�م النهج احلق�قيرِّ من خالل الرتكيز على �س�حب احلق 
التي  الإجنيلية  الهيئة  ذلك  ومث�ل  احلق�ق.  على  للح�س�ل  املنظم  اجلم�عي  العمل  مع  وك�فله، 
املهم�سة  الفئ�ت  اإلى  املنتمني  اأي  ف�أقل)8(،  اأفدنة  ثالثة  ميتلك�ن  ممن  املزراعني  �سغ�ر  ا�ستهدفت 
فت جمعية زاوية الن�وية النهَج احلق�قيَّ وربطته مبق�ربة الن�ع  بهذا القط�ع. ويف هذا الإط�ر، عرَّ
الجتم�عي ب�أنه “رفع وعي �س�حب احلق من ال��س�ل اإلى حقه من ك�فل احلق، ورفع وعي ك�فل 
احلق لت��سيل احلق لأ�سح�به. كذلك، دعم املراأة يف احل�س�ل على حقه� من اجله�ت احلك�مية، 

ومتكينه� من املط�لبة بتلك احلق�ق، وال��س�ل اإلى الت�ازن الن�عي بني اجلن�سني”. 

واإدراكه، ومتكني �س�حب  احلق  ل�س�حب  احلق  ومل تعترب جمعية جعفر النهَج احلق�قيََّ  “معرفة 
اإلى حقه من ك�فل احلق، ورفع وعي �س�حب احلق ب�حلق نف�سه”فح�سب بل  احلق من ال��س�ل 
تع�ون  عالقة  بن�ء  وكذلك  للحق،  الك�فلة  والت�رشيع�ت  الق�انني  على  التعرف  ب�رشورة  اأردفت 
و�رشاكة بني �س�حب احلق وك�فل احلق. واأ�س�فت جمعية تنمية املجتمع املحلي بب�ه� اإلى التعريف 
عن�رش التنظيم اجلم�عي لأ�سح�ب احلق ف�أ�سبح تعريفه “العمل يف �سكل جم�عي منظم لل��س�ل 
التي تركز  اأ�سح�ب احلق بحق�قهم، واملط�لبة بحقهم وال�ستع�نة ب�ل�رشعية  للحق مع رفع وعي 

على الق�انني والت�رشيع�ت يف املط�لبة ب�حلق”.

“املط�لبة  اأنه  على  احلق�قيَّ  النهَج  ب�ل�قف  املحلي  املجتمع  تنمية  جمعية  تعريف  ج�ء  واأخرًيا، 
الفئ�ت  وعي  ورفع  حق�قهم،  على  احل�س�ل  من  امل�ستهدفة  الفئ�ت  متكني  خالل  من  ب�حلق�ق 

امل�ستهدفة ب�حلق�ق، ومن خالل تفعيل الق�انني والل�ائح الك�فلة للحق”.

ومنهجي�ت  احلق�قي  النهج  بني  اختالف  وج�د  على  الزراعة  بقط�ع  اجلمعي�ت  جميع  اأكدت 
التنمية، التي تعتمد على تقدمي اخلدم�ت املب��رشة يف الآتي:

• �سلبية متلقي اخلدمة يف املن�هج الأخرى، واإيج�بيته يف النهج احلق�قي.	
• �سعف �س�حب احلق يف املن�هج الأخرى، وق�ته يف النهج احلق�قي.	
• ج�دة اخلدمة يف النهج احلق�قي، بخالف املن�هج الأخرى.	
• امل�سئ�لية واللتزام يف النهج احلق�قي، بخالف املن�هج الأخرى.	
• ال�ستمرارية يف احل�س�ل على اخلدمة يف املنهج احلق�قي، بعك�س املن�هج الأخرى.	
• التع�ون وال�رشاكة بني مقدم اخلدمة وامل�ستفيد يف املنهج احلق�قي عن املن�هج الأخرى. 	

كم� اأن عالقة متلقي اخلدمة ومقدمه� هي عالقة تك�ف�ؤ و�رشاكة، بعك�س املن�هج الأخرى.
• احلق يف النهج احلق�قي حق يكفله الق�ن�ن، بعك�س املن�هج الأخرى.	
• النهج احلق�قي يعتمد على التخطيط والتنظيم يف ت��سيل اخلدم�ت.	
• متكني اأ�سح�ب احلق وبن�ء قدراتهم لل��س�ل للحق.	

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

8 - الفدان ه� وحدة م�س�حة. ي�ستخدم يف م�رش وال�س�دان و�س�ري� والفدان ال�احد ي�س�وي 4200.83 مرت مربع،
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- قطــاعـــا االإعاقة واأطفــال فــــي خطـــر    3

فت جمعية ال�سداقة والإمي�ن النهَج احلق�قيَّ ب�أنه معرفة الفرد ب�أهمية م� لديه من حق�ق، وم� عليه  عرَّ
من واجب�ت ب�ملجتمع الذي يعي�س فيه. ه� ت�عية ومتكني �س�حب احلق للمط�لبة بحقه وال��س�ل 
اأم�  الروؤية ال�سالمية.  اإليه، وكذلك متكني ك�فل احلق من و�س�ل احلق لأ�سح�به ح�سب جمعية 
امل�ؤ�س�سة التنم�ية لتمكني ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، فقد عرفت النهج احلق�قي على اأنه “متكني 
ك�فة اأفراد املجتمع للح�س�ل على ك�فة احلق�ق امل�رشوعة، وعليهم اللتزام بك�فة ال�اجب�ت جت�ه 
املجتمع، وحتقيق مبداأ تك�ف�ؤ الفر�س”. وه� ح�سب جمعية تنمية املجتمع املحلي ب�سبني القن�طر 
اإلى متكني �س�حب احلق من املط�لبة واحل�س�ل على حقه من ك�فل احلق، مب�س�عدة  “نهج يهدف 

الداعمني من م�ؤ�س�س�ت املجتمع املدين”.

كم� اأكدت جميع اجلمعي�ت بقط�عي الإع�قة واأطف�ل يف خطر على اأنه ي�جد اختالف بني النهج 
احلق�قي ومنهجي�ت التنمية الأخرى؛ ف�لنهج احلق�قي يهدف اإلى تعريف الفرد مب� عليه من حق�ق 
ويهدف ح�سب جميع  اإليه.  وال��س�ل  معرفة حقه  احلق يف  يدعم �س�حب  اأنه  كم�  وواجب�ت، 
اجلمعي�ت اإلى اإيج�د عالقة م� بني �س�حب احلق وك�فله ل�سم�ن ا�ستمرارية و�س�ل احلق ل�س�حبه. 
ن كلَّ املت�أثرين من امل�سكلة ب�حل�س�ل على حقهم، ويخلق نظ�ًم� ت�ستفيد  اإذن.. ف�لنهج احلق�قي ميكرِّ

منه اأعداد كبرية من اأ�سح�ب احلق، وله �سفة ال�ستمرارية. 



النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
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الفصل الثالث:

النوع االجتماعي: 
املفهوم واإلطار احلقوقي
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النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

الف�صــــــــل الثالث

النوع االجتماعي: املفهوم واالإطار احلقوقي

- مفهوم النوع االجتماعي  1

الع�امل الجتم�عية والثق�فية والقت�س�دية، مبجتمع م�، يف  اأن  ه� مفه�م ثق�يف اجتم�عي، يرى 
املجتمع.  هذا  يف  واملراأة  الرجل  وحق�ق  وم�سئ�لي�ت  واأدوار  �سف�ت  حتدد  التي  هي  م�،  زمن 
وتبًع� لذلك، ف�إن الذكر والأنثى منذ ولدتهم� يتعر�س�ن لتلك الع�امل من خالل امل�ؤ�س�سة الع�ئلية 
وم�ؤ�س�س�ت املجتمع )مثل املدار�س( وو�س�ئل الإعالم، التي ت�ؤثر على تن�سئتهم� الجتم�عية، اإلى اأن 
ي�سريوا رج�ل ون�س�ء. والدليل على ذلك، اأن يف جميع اأنح�ء الع�مل دور املراأة يف احلمل ل يتغري، 
اآخر.  اإلى  اآخر، ومن زم�ن  اإلى  بلد  فتتغري من  املراأة والرجل وم�سئ�لي�تهم� الجتم�عية  اأدوار  اأم� 
عنه� يف  بدوره�  تختلف  والتي  م�رش،  عنه� يف  تختلف  الي�ب�ن  والرجل يف  املراأة  من  ف�لت�قع�ت 
تركي�. كم� اأن م� يت�قعه املجتمع العربي من املراأة والرجل الي�م، �س�اء يف جم�ل الأ�رشة اأو العمل اأو 
املجتمع يختلف عم� ك�ن احل�ل عليه من 50 ع�ًم�؛ حيث ك�نت حدود املراأة هي بيته� واأ�رشته�، اأم� 

الرجل فك�ن م�سئ�ل عن ق�ت الأ�رشة الي�مي.

وي�سمل مفه�م الن�ع الجتم�عي املراأة والرجل على حد ال�س�اء، ول يركز على طرف دون الآخر؛ 
لأن و�سع املراأة والرجل يف املجتمع مرتبط ب�ل��سع الن�سبي لكل واحد منهم� وب�لنظ�م الجتم�عي 
وبني  وبينهم�  واملراأة،  الرجل  بني  الجتم�عية  ب�لعالقة  بذلك  الجتم�عي  الن�ع  ويهتم  ال�س�ئد. 

املجتمع، وهي عالقة تت�سكل نتيجة لتف�عل الع�امل الت�لية:

• يتحدد �سكل العالقة بني املراأة والرجل – �س�اء ك�نت هذه العالقة عالقة م�س�ركة اأو تبعية 	
اأو �سيطرة... اإلخ – من خالل الأدوار التي يق�م به� الرجل واملراأة جت�ه بع�سهم� البع�س 
وجت�ه املجتمع، ومدى تقدير قيمة هذه الأدوار من قبل املراأة والرجل واملجتمع. فمثال: 
يف جمتمع�تن� العربية يعترب العمل مق�بل اأجر عن�رًشا حي�يًّ� يف ت�فري املعي�سة واحتالل مك�نة 
اجتم�عية، وب�لت�يل ي�اجه الرج�ل الع�طل�ن عن العمل عبًئ� معن�يًّ� وم�ديًّ� �سديًدا؛ نتيجة 
اأعب�ء  قدرتهم على حتمل  الت�سكيك يف  يتم  اإليهم، حيث  الدونية  واملراأة  املجتمع  نظرة 
اأ�رشهم. كذلك ب�لن�سبة اإلى املراأة الع�ملة يف املنزل، يتم تهمي�س عمله� اأو التقليل من �س�أنه 

ويتم جت�هل م�س�همة املراأة يف الدخل الق�مي.
• حتدد هذه الأدوار الفر�س التي ميكن اأن ي�ستفيد منه� الإن�س�ن لتط�ير ذاته. فنتيجة نظرة 	

املجتمع اإلى الرج�ل على اأنهم الع�ئل الأ�س��سي لالأ�رش، ت�سبح الفر�س املت�حة للرج�ل يف 



العمل اأكرب من تلك املت�حة للن�س�ء، اأم� فيم� يتعلق ب�ملراأة فمع اأن دوره� ك�ن له اعتب�ره 
الدور حمدودة، ومعظمه�  املت�حة لدعم هذا  امل�ارد  ف�إن  املعن�ية يف جمتمع�تن�،  وقيمته 

يركز على دور الإجن�ب لدى املراأة.
• واأخرى 	 بينهم�،  م�سرتكة  احتي�ج�ت  واملراأة  الرجل  به�  يق�م  التي  الأدوار  عن  ين�س�أ 

خمتلفة. وتتعلق هذه الحتي�ج�ت اإم� بتح�سني و�سعهم� املعي�سي اأو بتح�سني مك�نتهم� 
ووجه�ت  اآراء  كذلك  ت�جد  ولكن  الأ�رش.  داخل  تع�ون  ي�جد  حيث  الجتم�عية، 
نظر خمتلفة ح�ل اأول�ي�ت الحتي�ج�ت داخل الأ�رش وداخل املجتمع، بن�ًء على خربة 
احتي�ج�ت  اإلى  لال�ستم�ع  اهتم�م  هن�ك  ولذلك  الأ�رشة؛  اأفراد  من  فرد  واحتك�ك كل 

الرج�ل والن�س�ء وال�سب�ب وكب�ر ال�سن... اإلخ.

ويحث مفه�م الن�ع الجتم�عي على اإع�دة التفكري فيم� ه� طبيعي وم� ه� مكت�سب من التن�سئة 
احتي�ج�ت  على  احلكم  عدم  على   � اأي�سً ويحث  املحيطة.  القت�س�دية  والظروف  الجتم�عية 
وقدرات الأفراد بن�ًء على جن�سهم، بل العمل دائًم� على ت��سيع فر�س املراأة والرجل ودعم تنمية 
ذاتهم� وو�سعهم� املعي�سي ومك�نتهم� الجتم�عية ب�سكل متك�فئ وع�دل؛ حيث بينت التجربة 
اأنه عندم� ل يتمتع اأحد طريف العالقة – املراأة اأو الرجل- مبزاي� اأو ف�ائد التنمية ب�سكل متك�فئ، 
ف�إن ذلك يحد من قدرة كل طرف على التع�مل مع الطرف الآخر؛ مم� ي�ؤدي اإلى ت�تر م�ستمر يف 

العالقة بينهم�.

- اأطر حتليل اأدوار النوع االجتماعي  2

بتن�سئتهم�  العالقة  تلك  ت�أثر  كيفية  وتفهم  والرجل،  للمراأة  الجتم�عية  العالقة  درا�سة  تتطلب 
الجتم�عيةـ  الهتم�َم بدرا�سة الظروف املعي�سية للمراأة والرجل، ومك�نتهم� يف املجتمع من خالل:

•  حتديد مه�م وم�سئ�لي�ت املراأة والرجل يف نط�ق الأ�رشة ويف املجتمع. واإذ يت�قع املجتمع 	
اأدوارا من املراأة والرجل، ف�إنهم� يتح�لن اإلى عن��رش غري مرغ�ب فيه� اأو منب�ذة من 

قبل املجتمع اإذا مل يق�م� به�، ومث�ل على ذلك: الرجل الع�طل اأو املراأة املطلقة.
• تفهم عملية اتخ�ذ القرار ومدى م�س�ركة املراأة والرجل يف كل منط منه�. ويربز حتليل 	

اأي  التمثيل والتعبري عن الحتي�ج�ت املختلفة لالأفراد واإلى  عملية اتخ�ذ القرار مدى 
مدى ت�ؤخذ هذه الحتي�ج�ت يف العتب�ر. وي�ؤ�رش قي��س مدى م�س�ركة املراأة والرجل 
يف اتخ�ذ القرار اإلى مدى التط�ر الذي حدث يف مك�نة املراأة والرجل داخل املجتمع.

• حق النتف�ع والتحكم يف امل�ارد: وهن� يتم الف�سل فيم� بني حق النتف�ع ب�مل�ارد دون 	
اإمك�نية اتخ�ذ القرار يف تغيري وقت واأ�سل�ب ا�ستغالل هذه امل�ارد، اأم� التحكم في�سري 

اإلى متلك ال�سلطة الك�ملة لتحديد كيفية ا�ستغالل امل�ارد.
42
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- مراحل العمل بالنوع االجتماعي  3

من املمكن اأن يتم تقييم مراحل العمل ب�لن�ع الجتم�عي طبًق� للمراحل املتدرجة الت�لية: 

• الختالف�ت، 	 يرى  ل  الإعتب�ر:  بعني  الجتم�عي  الن�ع  اأخذ  عدم   :Gender blind

�سلبي. 
• Gender bound: الن�ع الجتم�عي املقيد: يرى الختالف�ت، ولكن يعتقد اأنه مكبل، 	

ول ميكنه التغيري.
• Gender aware: ال�عي ب�لن�ع الجتم�عي: ولكن يتم التطبيق ب�س�رة غري م�ستمرة.	

• الر�سد 	 التنفيذ،  التخطيط،  الجتم�عي:  الن�ع  اإدم�ج   :Gender mainstreaming

والتقييم، املح��سبة والت�سبيك. وه� م� يعنيه النهج احلق�قي يف اإدم�ج الن�ع الجتم�عي. 

4 - جتربة الهيئة القبطية االإجنيلية يف جمال النوع االجتماعي

1.4. منهج ال�صغط وتغيري ال�صيا�صات
اأكدت الهيئة الإجنيلية يف روؤيته� وا�سرتاتيجيته� للنهج احلق�قي ب�أن ت�ازن الن�ع وامل�س�وة وامل�س�ركة 
وامل�س�ءلة وال�سف�فية هي مب�دئ اأ�س��سية لتلك ال�سرتاتيجية. وقد ت�س�بهت واختلفت وجه�ت نظر 
ال�رشك�ء املحليني )وجهة نظر جم�عية ولي�ست فردية( يف مفه�م الن�ع الجتم�عي. فقد يظهر 
هذا املفه�م يف قط�ع ال�سحة الإجن�بية ب�سكل وا�سح؛ نظًرا لأن هذا القط�ع يف طبيعته يركز على 
ت�ازن الن�ع الجتم�عي يف تدخالته. وهن�ك من يرى يف الن�ع الجتم�عي “امل�س�واة بني الرجل 
واملراأة يف احلق�ق وال�اجب�ت”، ح�سب م� اأكده مثال ممثل� جمتمع ك�م الراهب، اأم� جمتمع قل��سن�، 
فيعتربه “اإت�حة الفر�سة للم�س�ركة لكل من الرجل واملراأة”. واأف�د ممثل� جمعية من�سية اأب� الدهب 
ب�أنه “الدور الجتم�عي الذي يلعبه كل من الرجل واملراأة ولي�س له عالقة ب�جلن�س”، يف حني عرفه 

ممثل� جمعية ال�سف� واملروة على اأنه “الت�ازن بني الرجل واملراأة يف احلق�ق وال�اجب�ت”.

ومل تختلف التعريف�ت املقدمة من قط�ع الإع�قة كثرًيا؛ حيث ت�ؤكد جمعية تنمية جمتمع �سبني ب�أن 
العمل الجتم�عي وبن�سب  الذك�ر والإن�ث يف  “ه� مدى م�س�ركة كلٍّ من  الإجتم�عي  الن�ع 
داخل  يتم  م�ؤ�س�سي  منهج  اأنه  على  الجتم�عي  الن�ع  التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  ممثل�  وفهم  منطقية”. 
اجلمعية، حيث اأف�دوا ب�أنه “مدى ف�علية التع�ون والتف�عل بني ن�عي املجتمع؛ الذك�ر والن�ث 
داخل امل�ؤ�س�سة التنم�ية”. واأكدت اجلمعي�ت الع�ملة يف جم�ل اأطف�ل يف خطر اأن الن�ع الجتم�عي 
ينظر اإلى امل�س�وة بني الرجل واملراأة على اأنه “م�س�ركة املراأة، وامل�س�واة بني املراأة والرجل يف كل 

املج�لت، ويف احلق�ق وال�اجب�ت”) ممثل� جمعية الروؤية الإ�سالمية(. 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
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وقدمت منظمة الفالحني الر�سمية بقط�ع الزراعة وجهة نظر تف�سيلية خمتلفة، يف خ�س��س الن�ع 
التي قد  اإلى امراأة ورجل، يك�ن لكليهم� واجب�ته واأعم�له  “تق�سيم املجتمع  الجتم�عي مب� هم 
تتداخل، بحيث يج�ز لكل منهم� القي�م بعمل م� بحكم �سم�ت ومه�رات خ��سة بكل منهم� اأو 

تختلف طبًق� لن�عه”.

ويت�سح مم� �سبق، اأن ال�رشك�ء يدرك�ن ب�سكل مبدئي مفه�م الن�ع الجتم�عي، ولكن مل يتطرق 
اأي منهم اإلى  الفرق بني الدور البي�ل�جي اأو الدور الجتم�عي. 

2.4.عالقة النوع االجتماعي بالنهج احلقوقي
ممثل�  اأف�د  فقد  احلق�قي،  والنهج  الجتم�عي  الن�ع  بني  ق�ية  عالقة  هن�ك  اأن  على  ال�رشك�ء  اأكد 
النهج احلق�قي ومت تر�سيخه وتطبيقه، ت�س�وت  ب�أنه كلم� مت فهم  الراهب وقل��سن�  جمتمعي ك�م 
احلق�ق وال�اجب�ت بني الرجل واملراأة؛ مم� يكر�س عالقة امل�س�وة بني الرجل واملراأة يف احلق�ق. 
وي�ؤكد على ذلك ممثل� جمعية ال�سف� واملروة يف اإقرارهم ب�أن “الفج�ة امل�ج�دة بني الرجل واملراأة 

واملط�لبة ب�مل�س�واة ه� ن�ع من املط�لبة ب�حلق�ق الذي ي�س�عد على تطبيق النهج احلق�قي”.

وي�سدد �رشك�ء قط�ع الإع�قة على العالقة ال�ثيقة واملتال�سقة بني الن�ع الجتم�عي والنهج احلق�قي 
ذلك “اأنه كلم� زاد ال�ج�د الن�س�ئي يف النهج احلق�قي زادت ن�سبة تطبيق النهج على اأكرب عدد 
ممكن” )جمعية تنمية جمتمع �سبني(. كم� اتفقت اجلمعي�ت بقط�ع اأطف�ل يف خطر على اأن “النهج 
امراأة ورجل”  يفرق بني  النهج احلق�قي ل  اإن  الن�ع الجتم�عي؛ حيث  لت�ازن  احلق�قي داعم 

ح�سب م� اأكدته جمعية الروؤية.

النهج  العالقة بني مفه�م  ال�رشك�ء على  ت�أكيد  ب�سكل وا�سح  لن�  يظهر  الزراعة مثال،  ويف قط�ع 
احلق�قي ومفه�م الن�ع الجتم�عي؛ حيث يرى ممثل� جمعية زاوية الن�وية اأن فئتي الرجل واملراأة 
جمعية  وترى  ب�لت�رشيع�ت.  واللتزام�ت  احلق�ق  ن�حية  من  واحد  كي�ن  وكالهم�  مت�س�وي�ن، 
ال�قف اأن النهج احلق�قي مبني على م�س�ركة جميع فئ�ت املجتمع من الرج�ل والن�س�ء، اأم� جمعية 
“به�”، فت�ؤكد اأن اإبراز دور املراأة ه� حق له� لكي ت�ستطيع امل�س�ركة ب�سكل اإيج�بى مثل الرجل. 
فر�س  ت�فري  من  ميكن  احلق�قي  ف�لنهج  والتك�مل؛  الت�ا�سل  عالقة  اإلى  جعفر  جمعية  واأ�س�رت 

حق�قية لكل الأطراف ذك�را واإن�ث�. 

ويف اإبرازه� للعالقة بني املفه�مني/املنهجني ت�ؤكد منظمة الفالحني اأنه “لكل ن�ع اجتم�عي حق 
وواجب وم�سئ�لية قد تتداخل اأو تختلف، وطبق� لذلك ف�إن ق�اعد النهج احلق�قي تتيح لكل ن�ع 

احل�س�ل على حق�قه ومم�ر�سة واجب�ته وم�سئ�لي�ته، طبق� لق�اعد ومع�يري م��س�عية”. 
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وبرز اإجم�ل اإدراك ال�رشك�ء املحليني والع�ملني ب�لهيئة القبطية الإجنيلية للعالقة الأ�س��سية بني النهج 
احلق�قي ومدخل الن�ع الجتم�عي. 

3.4. مراعاة توازن النوع االجتماعي يف تطبيق امل�صروعات 
القط�ع�ت على  اتفقت كل  واإن  اآخر،  اإلى  الن�ع الجتم�عي من قط�ع  ت�ازن  اختلفت مراع�ة 
املب�دئ الع�مة وا�سرتاتيجية التنفيذ. وهن� ميكن ت�سنيف البع�س ب�أنه و�سل اإلى اأعلى مراحل تبني 
والتنفيذ  التخطيط  اإدم�جه يف  يتم  الجتم�عي(؛ حيث  الن�ع  )اإدم�ج  الجتم�عي، وهي  الن�ع 
اجلمعي�ت  من  الآخر  البع�س  اإدراج  وميكن  والت�سبيك.  وامل�س�ئلة  واملح��سبة  والتقييم  والر�سد 
ال�رشيكة �سمن خ�نة ال�عي مبق�ربة الن�ع الجتم�عي، حيث يتم التطبيق ب�س�رة غري م�ستمرة. 
وبرزت فئة من اجلمعي�ت التي ميكن ت�سنيفه� على اأنه� مقيدة جت�ه الن�ع الجتم�عي؛ حيث تت��سل 
اإلى ر�سد الختالف�ت، ولكنه� تعتقد اأنه� مكبلة ول ميكنه� التغيري. ومل يتم ر�سد جمعي�ت ميكن 

ت�سنيفه� على اأنه� تت�سف بعدم اأخذ الن�ع الجتم�عي بعني الإعتب�ر.

ففي قطاع ال�صحة الإجنابية، مت انتخاب جلان م�صاركة يف امل�رشوع من �صيدات ورجال مع ا�صرتاط 
امل�رشوع�ت  املراأة يف  م�س�ركة  �سديد على  برز حر�س  ال�سيدات. كذلك  م�س�ركة  اأدنى من  حد 
واللج�ن ك�فة، كم� ه� احل�ل يف جمتمع قل��سن� ومن�سية اأب� الدهب. وي�ؤكد جمتمع ك�م الراهب 
اأن�سطة خ��سة ب�ل�سيدات داخل اجلمعية، وكذلك للرج�ل عن طريق مراكز ال�سب�ب  على تنفيذ 
واجلمعي�ت وامل�س�جد. وقد اأكد ال�رشك�ء على اأنه متت مراع�ة الن�ع الجتم�عي يف عملية اختي�ر 
الهيكل ال�ظيفي. وميكن ت�سنيف اجلمعي�ت الأربع بقط�ع ال�سحة الإجن�بية على اأنه� جمعي�ت 

ذات وعي ب�لن�ع الجتم�عي. 

وفيم� يخ�س قط�ع الإع�قة، اأكد ممثل� امل�ؤ�س�سة التنم�ية لتمكني ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة ب�أنه 
الأن�سطة  اإنه يف كل  ب�لن�ع الجتم�عي ميكن ر�سده�، حيث  اأية فج�ات خ��سة  مل يكن هن�ك 
وامل�اقع ال�ظيفية ك�ن هن�ك تك�ف�ؤ الفر�س بني الذك�ر والإن�ث، بل اإن بع�س الأن�سطة ك�ن يزيد 
فيه� عدد الإن�ث على الذك�ر. وميكن تف�سري ذلك ملركزية اجلمعية التي يرتكز معظم ن�س�طه� يف 
من�طق ح�رشية ولي�ست ريفية )حم�فظة الق�هرة(. وب�لت�يل، فقد مت قب�ل امل�ستفيدين من التدريب 
دون النظر اإلى جن�سهم، وح�سب معي�ر القدرات ل للن�ع، وكذلك ال�س�أن عند قب�ل الأطف�ل 

يف مركز الت�أهيل. 

اأم� جمعية تنمية جمتمع �سبني القن�طر، فقد راعت األ يقل التمثيل الن�س�ئي يف اأع�س�ء اللجنة عن 
تعمل ب�سكل طبيعي  اأنه�  على  التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  ت�سنيف  وميكن  اأع�س�ئه�.  اإجم�يل  % من   40
ب�لن�ع  ذات وعي  اأنه� جمعية  على  �سبني  ت�سنف جمعية  بينم�  الجتم�عي،  الن�ع  اإدم�ج  على 

الجتم�عي. 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
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ويف جمعية الروؤية الإ�سالمية بقط�ع اأطف�ل يف خطر، مت و�سع مع�يري الرت�سح للج�ن على األ تقل 
م�س�ركة املراأة عن 40 %. ومتت مراع�ة ت�رشيك الفتي�ت على �سعيد الأن�سطة ك�فة من ندوات 
ورحالت ولق�ءات ال�سحة الإجن�بية. ومت يف جمعية ال�سداقة والإمي�ن، تك�ين جل�ن جمتمعية مك�نة 

من الرجل واملراأة وتر�سيح 10 �سيدات و10 رج�ل لنتخ�ب�ت اللج�ن املجتمعية.

اأنه�  على  �سنفت  التي  جعفر  جمعية  �سف�ف  يف  التخطيط  يف  املراأة  م�س�ركة  ن�سبة  وارتفعت 
التنمية  جم�ل  يف  اكت�سبته�  التي  للخربة  نظًرا  رمب�  الجتم�عي  الن�ع  اإدم�ج  على  تعمل  جمعية 
والتمكني، “ف�أثن�ء كت�بة املقرتح�ت ك�ن هن�ك مراع�ة لت�ازن الن�ع الجتم�عي يف تنفيذ الأن�سطة 
وفر�س العمل وم�سرتكي الكي�ن؛ بحيث ك�نت ن�سبة 50 % �سيدات و50 % رج�ل”. اأم� منظمة 

الفالحني، فقد راعت ت�ازن الن�ع الجتم�عي من خالل : 

• و�سع مع�يري م��س�عية لأع�س�ء املنظمة تكفل م�س�ركة اجلميع.	
• متثيل كل ن�ع داخل جمل�س الإدارة اإذا لزم الأمر.	
• ت�سجيع الن�ع الأقل ا�سرتاًك� ببع�س الأن�سطة ورفع ال�عي واإدراك اأهمية املنظمة.	
• تك�ين راأي ع�م م�س�عد يهدف اإلى وج�د ت�ازن على اأ�س��س الن�ع الجتم�عي.	

ففي جمتمع زاوية الن�وية، اأف�د امل�س�رك�ن ب�أنه قبل تطبيق النهج احلق�قي ك�ن العمل على وج�د 
املراأة يف اأن�سطة امل�رشوع يتم من خالل وج�ده� بن�سبة ل يتم اإغف�له�. وبعد تبني النهج احلق�قي، 

بلغت الن�سبة %50 على الأقل يف جميع الأن�سطة اخل��سة ب�مل�رشوع لت�سبح مت�س�وية مع الرجل.

كمتلقية  الرجل  بج�نب  الأن�سطة  تنفيذ  عند  املراأة  مراع�ة وج�د  اإنه متت  الق�ل  �سبق، ميكن  مم� 
� يف عملية التخطيط والتنفيذ والإ�رشاف عليه، وكذلك عملية املت�بعة.  للخدم�ت، وم�س�ركة اأي�سً
ولكن اختلفت مراحل العمل وفق� ملق�ربة الن�ع الجتم�عي طبًق� للظروف الداخلية واخل�رجية 
لكل جمعية وطبًق� للتحدي�ت التي تعك�سه� تلك الظروف يف كل جمتمع، مم� اأدى اإلى تف�وت على 

م�ست�ى يف مدى مق�ربته� للن�ع الجتم�عي. 

4.4. حتديات اعتماد اجلمعيات ال�صريكة ملدخل النوع االجتماعي
يف  اأو  الزراعة  قط�ع  يف  �س�اء  التحدي�ت،  بع�س  الجتم�عي  الن�ع  اإدم�ج  عملية  واجهت 
م�ؤ�س�س�ت تنمية املجتمع التي مت ا�ستهدافه� بتبني النهج احلق�قي والن�ع الجتم�عي. فمعظم تلك 
املجتمع�ت يف بداية م�س�ركته� مع الهيئة القبطية الإجنيلية، ك�نت ت�سنف على اأنه� ل ت�أخذ بعني 

العتب�ر مق�ربة الن�ع الجتم�عي، واإم� اأنه� م�ؤ�س�س�ت مقيدة جت�ه الن�ع الجتم�عي. 

مع�ر�سة  هن�ك  “ك�ن  لقد واجهت كل املجتمع�ت اخل��سة بقط�ع الزراعة �سع�ب�ت يف البداية 
وكذلك  ب�لفطرة،  ذك�ريًّ�  جمتمًع�  ب�عتب�رن�  ك�فة؛  امل�رشوع  اأن�سطة  يف  املراأة  ل�ج�د  البع�س  من 
للم�روث الثق�يف يف عدم م�س�ركة املراأة يف املجتمع، ولكن من خالل امل�رشوع والتعرف على 
اأهمية دور املراأة وتب�دل اخلربات لبع�س اجلمعي�ت الأخرى، مت ا�ستج�بة اجلمعي�ت لأهمية حتقيق 

الت�ازن على اأ�س��س الن�ع الجتم�عي” )ممثل� زاوية الن�وية وال�قف(.  46
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املجتمع  تنمية  جمعية  يف  ال�ستج�بة  وك�نت 
جمل�س  اأع�س�ء  اأن  ذلك  البداية،  يف  “به�” �سعبة 
رجال(.   11( الرج�ل  من  كلهم  ك�ن�ا  الاإدارة 
بع�س  ب�أن  الفالحني  منظمة  اأع�س�ء  ي�ؤكد  كم� 
البداية؛  يف  املدخل  هذا  تتقبل  مل  املجتمع�ت 
م�ج�دة   قدمية  واأعراف  وتق�ليد  لع�دات  نظًرا 
تقدم اإجن�زات امل�رشوع اأ�سبح مطلًب�  “ولكن مع 
حتميًّ�؛ حيث زاد عدد ال�سيدات حتى و�سل اإلى 

الن�سف”. 

وتعترب جمعية الروؤية بقط�ع اأطف�ل يف خطر من 
اجلمعي�ت التي ك�نت فيه� ا�ستج�بة جيدة لت�ازن 
اجلمعية على  ممثل�  دلل  وقد  الجتم�عي،  الن�ع 
ذلك ب�أن هن�ك متثياًل للمراأة يف املج�لت الت�لية: 

• احلك�مية 	 اللج�ن  يف  املراأة  متثيل 
واملنتخبة.

• متثيل املراأة والرجل يف جمل�س الإدارة.	
• وامل�رشحي�ت 	 الفنية  الأن�سطة  يف 

والأن�سطة ك�فة.
ممثل�ه�  اأف�د  فقد  والإمي�ن،  ال�سداقة  جمعية  اأم� 
للمراأة  ا�ستج�بة ملم��سة ل�ج�د متثيل  ب�أن هن�ك 

داخل اللج�ن احلك�مية وب�لأن�سطة الفنية. 
وميكن اعتب�ر ا�ستج�بة جمعية تنمية جمتمع �سبني 
تبني  على   وم�سجعة  اإيج�بية  الإع�قة  بقط�ع 
امل�ؤ�س�سة  ق�مت  كم�  الجتم�عي،  الن�ع  مق�ربة 
ب�ختي�ر  اخل��سة  الحتي�ج�ت  لذوي  التنم�ية 

اأع�س�ئه� على اأ�س��س القدرات والكف�ءات. 
عينة  �سف�ف  يف  ال�ستج�بة  ك�نت  وكذلك 
الجتم�عي  الن�ع  ملدخل  ال�رشيكة  اجلمعي�ت 
رج�ل  اأع�س�ء  ان�سم�م  مت  فقد  ال�سحة،  بقط�ع 
يف  اللج�ن  و�سمن  العم�مية  للجمعية  ون�س�ء 
بج�نب  الرجل  مب�س�ركة  امل�رشوع�ت.  جميع 
الهيكل  يف  رج�ل  اختي�ر  مت  كذلك  املراأة، 
ج�نب  اإلى  م�ستهدفني  واأ�سبح�ا  ال�ظيفي، 

الن�س�ء. 
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الأن�صطة التي �صهدت ا�صتجابة اأكرب لتطبيق النوع 
الجتماعي يف قطاع ال�صحة الإجنابية:

• والآب�ء 	 للمراهقني  الت�عية  ف�س�ل 
خت�ن  وثيقة  ت�قيع  والأمه�ت، 
الإن�ث؛ وذلك لحتي�ج املجتمع لتلك 

امل��س�ع�ت )ك�م الراهب(.
• �سن 	 بعد  م�  مت�بعة  الأ�رشة،  تنظيم 

لالأمرا�س  املبكر  الكت�س�ف  الإجن�ب، 
لأورام  الطبي  الفح�س  الفريو�سية، 
الثدي، ف�س�ل املراهقني؛ وذلك ملعرفة 
ن�صاط ومردوده على �صحة  اأهمية كل 
الفرد �س�اء ك�ن ذكًرا اأو اأنثى )قل��سن�(.

• اللج�ن املختلفة، الندوات والفح��س�ت 	
الطبية، وذلك لحتي�ج العن�رش الن�س�ئي 
للتعبري عن هم�مه� وفر�سة  اإلى و�سيلة 
املن�سية  )جمعية  معل�مة  لكت�س�ب 

وجمعية ال�سف� واملروة(.

اأما الأن�صطة التي �صهدت ا�صتجابة اأقل فهي :

• املراأة؛ 	 �سد  التمييز  من�ه�سة  حمالت 
من  ا�ستج�بة  عدم  هن�ك  ك�ن  حيث 
 � الرج�ل لعتق�دهم ب�أن ذلك يعد حتري�سً

للمراأة �سد الرجل )ك�م الراهب(.
• املبكر 	 باالكت�صاف  اخلا�س  الن�صاط 

لأن  وذلك  جن�سيًّ�؛  املنق�لة  لالأمرا�س 
من  مقبوال  يكن  مل  الن�صاط  هذا  ا�صم 
مت  وقد  اجلن�سني.  من  املجتمع  اأفراد 
التغلب على ذلك من خالل تغيري ا�سم 
اإلى   جن�صيًّا  منقولة  اأمرا�س  من  الن�صاط 

اأمرا�س فريو�سية )قل��سن�(.
• ك�ن 	 حيث  الدع�ة؛  جل�ن  اجتم�ع�ت 

بحكم  الن�س�ئي  العن�رش  اختي�ر  يتم 
وظ�ئفهن )قل��سن�(.



املعار�صون لتوازن النوع االجتماعي:
ال�سحة  بقط�ع  ال�رشيكة  اجلمعي�ت  اتفقت 
على عدم وج�د مع�ر�سني يف ال�قت احل�يل، 
قل��سن�  جمتمع  يف  مع�ر�سة  ظهرت  اأنه  غري 
على بع�س الأن�سطة التي ت�س�رك فيه� الفتي�ت 
يف الرتبية اجلن�سية. ول ترتبط املع�ر�سة مبق�ربة 
م�روث  هي  م�  بقدر  الجتم�عي  الن�ع 
اأولي�ء  بع�س  رف�س  يف  يتمثل  خ�طئ،  ثق�يف 
الأم�ر يف م�س�ركة املراأة يف الندوات اخل��سة 
ال�سحي لأ�سب�ب خ��سة بهم، مثل  ب�لتثقيف 
اخل�ف ال�سديد عليه�، واحلر�س على جتنيبه� 
امل�س�يق�ت وكذلك ب�سبب الع�دات والتق�ليد 
ولتدين  الأم�ر،  لأولي�ء  الثق�يف  وامل�روث 

م�ست�ى التعليم اخل��س بهم.

الجتم�عي  الن�ع  ملنهج  املع�ر�سني  وعن 
بقط�ع الزراعة، فيمكن ت�سنيفهم ك�لت�يل :

• وبع�س 	 الإدارة  جمل�س  اأع�س�ء  بع�س 
اأرب�ب الأ�رش وك�ادر القرية؛ وذلك نظًرا 
للم�روث الثق�يف التمييزي بعدم �رشورة 
م�س�ركة املراأة )جمعية “ال�قف” وجمعية 
املراأة  ر�س�خ  ذلك،  اإلى  اأ�سف  “به�”( 
للتغيري  منه�  حم�ولة  دون  احل�يل  ل��سعه� 

)ب�ه�(. 

• بع�س الفئ�ت امل�ستهدفة من قبل املجتمع؛ 	
امل�رشية  الريفية  والتق�ليد  للع�دات  نظًرا 

)منظمة الفالحني وزاوية الن�وية(.

• مع�ر�سني 	 وج�د  جعفر  جمعية  نفت 
وذلك  الجتم�عي؛  الن�ع  لتطبيق�ت 
ك�فة  اللج�ن  يف  اجلن�سني  ل�سرتاك 
 3  – رج�ل   6( اجلمعية  وم�رشوع�ت 

�سيدات( جمل�س الإدارة.
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الأن�صطة التي �صهدت ا�صتجابة اأكرب لتطبيق النوع 
الجتماعي يف قطاع الزراعة:

• ال�صماد 	 )ت�صنيع  الكمبو�صت  ن�صاط 
املخلف�ت  من  ب�حلق�ل  الع�س�ي 
كن  ال�سيدات  لأن  وذلك  الزراعية(؛ 
من  الن�صاط  هذا  بعنا�رش  ارتباطا  اأكرث 

خملف�ت من�زل وحق�ل )زاوية الن�وية(
• ال�سيدات 	 لحتي�ج  وذلك  الندوات؛ 

اخل��سة  واخلربات  للمعل�م�ت 
واخل��سة  اجلديدة،  ب�لزراع�ت 
)جمعية  التنظيم�ت،  يف  ب�مل�س�ركة 

ال�قف وجمعية جعفر( 
• الفرز والتعبئة ومع�مالت م� بعد احل�س�د 	

لتن��سبه� مع طبيعة دور املراأة؛ ك�نه� ل 
تتطلب اخلروج بعيًدا عن القرية، كذلك 
لك�نه� فر�سة عمل، ب�لإ�س�فة اإلى اأنه� 
من  و�رشط  للمح�صول  م�صافة  قيمة 
اجلديدة  املحا�صيل  على  التعاقد  �رشوط 

)جمعي�ت ال�قف وب�ه� وجعفر( 
• زراعة حم��سيل غري تقليدية؛ وذلك لأن 	

ال�سيدات ي�س�ركن يف جميع املع�مالت 
الزراعية، )جمعية ال�قف(

• ك�ن�ا 	 اجلميع  اأن  حيث  الدع�ة؛  ق�س�ي� 
مت�أثرين ومت�رشرين )ب�ه�(

لتطبيق  اأقل  ا�صتجابة  �صهدت  التي  الأن�صطة  اأما 
النوع الجتماعي فهي: 

• القدرات 	 ببن�ء  اخل��سة  التدريب�ت 
ل  لأنه  وذلك  اجلمعية؛  اإدارة  ملجل�س 
ي�جد متثيل لل�سيدات يف جمل�س الإدارة 

)جمعية ال�قف(
• الرت�سح ملن��سب قي�دية داخل اللجنة اأو 	

خربة  لقلة  املجتمعية؛  امل�ؤ�س�سة  داخل 
املراأة يف تلك املن��سب )ب�ه�( 

• املع�مالت الزراعية؛ لأنه يعتمد على ق�ة 	
وطبيعتهن  ال�سيدات  تن��سب  ل  بدنية 

)جمعية جعفر(
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وقد اأكدت جمعية الروؤية الإ�سالمية )اأطف�ل يف 
خطر( على اأنه ل ي�جد مع�ر�سني؛ حيث اأن املراأة 
�س�أنه�  وا�سح،  تدخل  وله�  دور،  له�  ب�جلمعية 
جمعية  اأف�دت  حني  ويف  الرجل  �س�أن  ذلك  يف 
ب�أن املع�ر�سة ك�نت مت�تية من  ال�سداقة والإمي�ن 
يق�ل�ن  ب�جلمعية  املحيطني  الرج�ل  من  “بع�س 
اإن املراأة له� بيته� فقط – رج�ل “ق�عدين” على 
بقط�ع  �سبني  جمتمع  تنمية  ف�إن جمعية  القه�ة”، 
بع�س  عن  �س�درة  املع�ر�سة  اأن  اأكدت  الإع�قة، 
اأولي�ء الأم�ر ومت ا�ستدع�وؤهم للجمعية واإقن�عهم 

ب�أهمية م�س�ركة بن�تهم يف متثيل املع�ق�ت.

لتطبيق  املع�ر�سني  تربيرات  اأن  �سبق،  مم�  ويتبني 
املجمتعية  الثق�فة  اإلى  يرجع  الجتم�عي  الن�ع 
جت�ه اإ�رشاك املراأة، كم� يرجع اإلى طبيعة امل��س�ع 
والثق�فة  الرتبية  )مثل  املراأة  فيه  ت�س�رك  الذي 

اجلن�سية(.
 

الداعمون ملدخل النوع االجتماعي:

اأع�س�ء  الدين، وبع�س  الن�ع الجتم�عي بقط�ع ال�سحة يف بع�س رج�ل  لت�ازن  الداعم�ن  متثل 
جمل�س اإدارة اجلمعية؛ وذلك مل�س�ركتهم يف ح�س�ر تدريب�ت ت�ازن الن�ع من قبل الهيئة. كذلك، 
برز م�قف داعم من الفئ�ت املتعلمة واملثقفة من الأ�رش ورج�ل الدين والأطب�ء والق�دة املجتمعيني 
اخل��سة  املطروحة  ب�لق�س�ي�  مقتنعني  جميعهم  بدوا  حيث  الريفي�ت؛  والرائدات  والإخ�س�ئيني 

مب�س�ركة املراأة. 

ويف قط�ع اأطف�ل يف خطر برزت الهيئة الإجنيلية كداعم بتقدميه� التدريب يف هذا املج�ل وكذلك 
و�سط  وج�ده�  و�رشورة  املراأة  بتمثيل  ولثقته  الن�س�ء  تر�سيح  يف  املت�ا�سل  بدعمه  الإدارة  جمل�س 
املجتمع لعالق�ته� اجليدة. وبرز  الدعم اأي�س� من الك�در التنفيذي ب�جلمعية الذي يق�م بتخطيط 

اأن�سطة امل�رشوع�ت وتنفيذه�.

كم� متثل الداعم�ن لت�ازن الن�ع الجتم�عي بقط�ع الزراعة يف القي�دات )�سيخ القرية – العمدة(، 
اأع�س�ء  القرية ومن  اأهل  اأنف�سهن واملثقفني من  املراأة داخل املجتمع وال�سيدات  واملحفزين لدور 
جمل�س الإدارة، عالوة عن قي�دات اجلمعية مب�رشوع�ت اأخرى، وكذلك بع�س الفئ�ت امل�ستهدفة 
الن�وية،  زاوية  ال�قف،  املجتمع )جمعية  املراأة وم�س�ركته� يف  ب�أهمية دور  املقتنعني  الرج�ل  من 

جمعية ال�قف، ومنظمة الفالحني(.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

يف  اأطفال  قطاع  يف  امل�صاركة  اجلمعيات  اتفقت 
ا�صتجابة  �صهدت  التي  الأن�صطة  اأن  على  خطر 
الت�عية،  هي:  الجتماعي  النوع  لتوازن  اأكرب 
التدريب احلريف، الرحالت واملع�سكرات، 
العالجية؛  احلمالت  املجمعة،  اللق�ءات 
حق�ق  من   � حقًّ تكفل  الأن�سطة  هذه  لأن 
احتي�ًج�  ومتثل  واملراأة،  الرجل  الطرفني؛ 

ملم��ًس�.
اأما الأن�صطة التي �صهدت ا�صتجابة اأقل فهي:

• الأن�سطة 	 لطبيعة  الري��سية؛  الدورات 
الري��سية حيث يقبل عليه� الأولد اأكرث 

من الفتي�ت.
• من 	 الع�ملني  الأطف�ل  اأمه�ت  ندوات 

اأمه�ت  حر�س  اإن  حيث  الذك�ر؛ 
يعترب  الفتي�ت  من  الع�مالت  الأطف�ل 
الأطف�ل  على  حر�سهن  من  اأكرث 

الع�ملني من الذك�ر.



جعفر  بجمعية  الإدارة  جمل�س  اأع�س�ء  �سكل 
الن�ع  مق�ربة  لإدم�ج  داعم�  عن�رشا  جميعهم 
رمب�  ذلك  ويع�د  املراأة.  بدور  لقتن�عهم  وذلك 
اإلى الدعم املت�ا�سل الذي لقيته اجلمعية من الهيئة 
وب�لت�يل  اأع�ام،  ع�رشة  على  تزيد  ط�يلة  لفرتات 
ال�عي  لديهم  واملجتمع  اجلمعية  اأع�س�ء  ف�إن 

املن��سب بدعم الن�ع الجتم�عي. 

ق�مت  فقد  الإع�قة،  قط�ع  اإلى  وب�لن�سبة 
الن�ع  مق�ربة  ب�إدراج  �سبني  جمتمع  تنمية  جمعية 
الجتم�عي، نظرا اإلى اأهمية دور املراأة يف متثيل 
املع�ق�ت يف اللجنة. وتعدد الداعم�ن للم�ؤ�س�سة 
اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  لتمكني  التنم�ية 
�سمنهم  من  لنجد  الجتم�عي،  الن�ع  تبني  يف 
املجل�س الق�مي لل�سب�ب؛ حيث ق�م ب�لتع�ون مع 
للفتي�ت  ت�ظيف  فر�س  بت�فري  التنم�ية  امل�ؤ�س�سة 
املع�ق�ت بج�نب الرج�ل، كم� ق�م ب�ختي�ر بع�س 
اخل��سة  الرئي�سة  اللج�ن  يف  املع�ق�ت  الفتي�ت 
الجتم�عي  ال�سندوق  وكذلك  ب�ملجل�س، 
من  لل�سب�ب  قرو�س  بت�فري  ق�م  حيث  للتنمية؛ 
ق�مت  التي  ال�رشك�ت  بع�س  وهن�ك  اجلن�سني، 
قبل  من  وذك�را  اإن�ث�  به�  املكف�فني  بت�ظيف 

امل�ؤ�س�سة.  

50

 اتفقت اجلمعيات امل�صاركة يف قطاع الإعاقة على 
لتوازن  اأكرب  ا�صتجابة  �صهدت  التي  الأن�صطة  اأن 

النوع هي:
• امليدانية 	 والزي�رات  ب�جلمعية  الندوات 

العمالء  ر�س�  ومعرفة  املع�ق�ت،  لأ�رش 
من ال�سيدات، لرغبتهن يف الت�ا�سل مع 

املع�قني )جمعية تنمية جمتمع �سبني(.
• والت�ظيف؛ 	 الت�أهيل  مركز  اأن�سطة 

والإن�ث  الذك�ر  اأن  بفكرة  لقتن�عهم 
التنم�ية  )امل�ؤ�س�سة  نف�سه�  القدرة  لهم 

لتمكني ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة(.

لتطبيق  اأقل  ا�صتجابة  �صهدت  التي  الأن�صطة  اأما 
النوع الجتماعي فهي: 

• املح�فظة 	 خ�رج  التدريبية  الدورات 
والتي ت�سطر فيه� املع�ق�ت اإلى املبيت؛ 
تنقل  يف  ال�سديدة  لل�سع�بة  نتيجة 
تنمية  )جمعية  املع�ق�ت   الآن�س�ت 

جمتمع �سبني(.
• والرحالت 	 املع�سكرات  اأن�سطة 

من  اأكرث  الرج�ل  من  م�س�ركة  �سهدت 
الأه�يل  خ�ف  ب�سبب  وذلك  الإن�ث؛ 
عنهم  بعيًدا  الإق�مة  من  فتي�تهم  على 
ذوي  لتمكني  التنم�ية  )امل�ؤ�س�سة 

الحتي�ج�ت اخل��سة(.
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النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

مدخل النوع االجتماعي ....اخلال�صة العامة

• اأي�صاً يف 	 للخدمات وم�صاركة  الرجل كمتلقية  بجانب  الأن�صطة  تنفيذ  املراأة عند  مراعاة ح�صور  متت 
عملية التنفيذ والإ�رشاف عليه، وكذلك عملية املتابعة. ولكن اختلفت مراحل العمل بالنوع الجتماعي 
طبقا للظروف الداخلية واخلارجية لكل جمعية والتحديات التي تعك�صها تلك الظروف بكل جمتمع. 

• احلقوقي 	 النهج  بني  الأ�صا�صية  العالقة  الإجنيلية  القبطية  بالهيئة  والعاملون  املحليون  ال�رشكاء  يدرك 
ومدخل النوع الجتماعي.

• تاأخذ 	 ل  اإما  اأنها  على  ت�صنف  كانت  الإجنيلية  القبطية  الهيئة  مع  م�صاركتها  بداية  اجلمعيات يف  معظم 
مقاربة النوع الجتماعي بعني العتبار، اأو موؤ�ص�صات مقيدة جتاه النوع الجتماعي. ومع دخولها يف 
جتربة النوع الجتماعي، انتقل البع�س منهم اإلى مراتب اأعلى من مراتب تقييم مراحل العمل بالنوع 
الجتماعي. ورافقت عملية النتقال بني مراتب الت�صنيف �صعوبات جتاه ا�صتجابة اجلمعيات ال�رشيكة 

جتاه مدخل النوع الجتماعي.

• ميكن القول باأن م�رشوعات الهيئة الإجنيلية التي تبنت النهج احلقوقي قد واجهت حتديًّا كبرًيا اأمام 	
م�صاركة املراأة خالل فرتات اإجنازه املختلفة، وبالتحديد خالل الفرتة الأولى من امل�رشوع. ويعود 
جزء كبري من تلك التحديات اإلى الثقافة ال�صائدة والعادات والتقاليد املجتمعية. بالرغم من ذلك؛ 
تلك  للتغلب على  املجتمع جمهوًدا كبرًيا  تنمية  الإجنيلية وجمعيات  بالهيئة  امل�رشوع  اإدارة  بذلت 
ال�صعوبات. وتبني  من خالل التجربة اأن  تغيري الثقافة ال�صائدة لي�س بالأمر امل�صتحيل، لكنه يتطلب 
التغيري  اأربع عقود، ويدعم هذا  اأو  اإلى ثالث  يقل عن ع�رش �صنوات، وميتد  ذلك وقتًا طويال ل 

الفر�س املتاحة باملجتمعات. 

• ا اأدوار الرجل واملراأة، ليت�صمن من ميتلك املوارد 	 كان يف�صل اأن يتم حتليل للنوع الجتماعي، خ�صو�صً
ومن يديرها ومن ي�صتخدمها قبل بداية امل�رشوع.

• اإدراكهم يقت�رش فقط على 	 “النوع الجتماعي”،  فاإن  اأن ال�رشكاء يدركون مفهوم م�صطلح  برغم 
حتفيز م�صاركة املراأة. ولوحظ اأن ال�رشكاء ل يدركون الفرق بني الدور الجتماعي والدور البيولوجي 

والدور النتاجي. 

• اإن ا�صتهداف 25 % من امل�صتفيدين من الن�صاء مب�رشوعات الهيئة الزراعية هو هدف طموح ول يالئم 	
نتيجة  حكومية(   زراعية  خدمات  على  احل�صول  )�رشط  زراعية  حليازات  املراأة  امتالك  لعدم  الواقع؛ 

الثقافة املجتمعية ال�صائدة.
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الفصل  الرابع:

النموذج العام لتطبيق 
النهج احلقوقي بالهيئة 

القبطية اإلجنيلية 
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الف�صــــــــل  الرابع

النمــوذج العـــام لتطبيــــق النهج احلقــوقي 
بالهيئة القبطية االإجنيلية للخدمات االجتماعية

�سنتطرق يف هذا اجلزء ب�إيج�ز الى خمتلف مراحل تطبيق النهج احلق�قي من قبل اجلمعي�ت ال�رشيكة 
للهيئة القبطية. و�ستك�ن هذه املراحل حم�ر حتليل وو�سف معمق ودقيق يف الف�س�ل الالحقة.

يعتمد من�ذج النهج احلق�قي الذي تتبعه الهيئة القبطية الإجنيلية للخدم�ت الجتم�عية يف �رشاك�ته� 
مع اجلمعي�ت املحلية على خم�سة مراحل، مع و�سف ل��سع اأ�سح�ب احلق قبل التدخل وو�سع 

اأ�سح�ب احلق بعد التدخل.

- و�صع اأ�صحاب احلق قبل التدخل  1

مت ت��سيف اأ�سح�ب احلق حمل درا�سة الهيئة ب�أ�سح�ب احلق�ق املهدورة. فهم ل يح�سل�ن على 
اإليه�.  كم� اأن  بع�س اأو كل حق�قهم، كم� اأنهم ل يعرف�نه� ولتت�فر لهم معرفة كيفية ال��س�ل 
قدراتهم �سعيفة يف م�اجهة اأ�سح�ب م�سئ�لية ل ي�ستطيع�ن ال�ف�ء ب�لتزام�تهم اإم� ل�سعف قدراتهم 

اأي�س�، اأو لقلة ال�عي احلق�قي لديهم.

- املرحلة االأولى: مرحلة اإعداد وتهيئة   2

وتتمثل هذه املرحلة يف اإعداد وتهيئة امل�ؤ�س�س�ت واملجتمع�ت لتبني النهج احلق�قي. وتت�سمن عدة 
الهيئة الإجنيلية ب�ختي�ر  امل�ستهدفة. وتق�م  خط�ات فرعية؛ تعد الأولى منه� اختي�ر املجتمع�ت 
املجتمع�ت  تك�ن  ك�أن  ع�مة  بع�سه�  م�سبًق�،  م��س�عة  مع�يري  على  بن�ء  امل�ستهدفة  املجتمع�ت 
حمرومة من اخلدم�ت وبه� فئ�ت مهم�سة وبع�سه� خ��سة مبج�ل العمل )زراعة، �سحة، اإع�قة، 

اأطف�ل يف خطر(. 

ومتر الهيئة بعده� اإلى اخلط�ة الث�نية وهي اختي�ر ال�رشيك املحلي الذي يتبنى تنفيذ النهج احلق�قي، 
وي�سمن ا�ستمرارية هذا الن�ع من التدخل. يلي ذلك، خط�ة مبدئية ه�مة تتمثل يف الرتويج للنهج 
من  ذلك  ويتم  اجلمعية،  ت�ستهدفه  الذي  املجتمع  ولدى  داخليًّ�،  ال�رشيكة  اجلمعية  لدى  احلق�قي 
خالل لق�ءات مع جمل�س الإدارة ولق�ءات مع ممثلي الفئ�ت امل�ستهدفة ب�ملجتمع. وتق�م الهيئة بعد 
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ثم  انتخ�به�،  يتم  ر�سمية  غري  جم�عية  جمتمعية  كي�ن�ت  �سكل  يف  امل�ستهدفة  الفئ�ت  بتنظيم  ذلك 
هيكلة اللج�ن )رئي�س، اأمني �سندوق، �سكرتري ع�م(. وتت�سمن تلك اخلط�ة بن�ء عالق�ت ال�رشاكة 
مع اأ�سح�ب ال�اجب�ت من اجله�ت احلك�مية املعنية بعمل القط�ع ) زراعة، �سحة، تعليم، اإع�قة، 
اأطف�ل يف خطر(. بعد ذلك مب��رشة، تنطلق يف بن�ء قدرات ممثلي الكي�ن�ت املنتخبة وجم�ل�س اإدراة 

اجلمعي�ت ال�رشيكة على مف�هيم واآلي�ت النهج احلق�قي وهي عملية م�ستمرة.  
 

- املرحلة الثانية: مرحلة ت�صميم التدخالت   3

احلق�ق من خالل  فج�ات  بتحديد  البدء  يتم  الأولى؛ حيث  ب�لدرجة  بحتة  فنية  مرحلة  وهي 
حق�قي.  منظ�ر  خالل  من  ب�مل�س�ركة  ال�رشيع  البحث  اأدوات  فيه�  ي�ستخدم  قط�عية،  درا�سة 
احلق�ق  فج�ات  عن  تعرب  التي  ب�لق�س�ي�  ق�ئمة  يف  يتمثل  اأ�س��سي  منتج  الدرا�سة  عن  ينتج  كم� 
بني اأ�سح�ب احلق واأ�سح�ب امل�س�ؤولية. ب�نته�ء الدرا�سة، يقع حتليل للم�سكالت والق�س�ي� من 
خالل منظ�ر حق�قي يت�سمن اأ�سح�ب احلق واأ�سح�ب امل�سئ�لية، والداعمني، ون�سبة التدخل 

لكل طرف اأو الأطراف جمتمعة. 

بعد ذلك تق�م الهيئة بتدريب اأع�س�ء جمل�س الإدارة والكي�ن�ت املنتخبة على عملية ت�سميم م�رشوع، 
اأو مب�درة يف اإط�ر املنظ�ر احلق�قي، وتتبع الهيئة يف �سبيل ذلك من�ذًج� حمدًدا لعملية الت�سميم. يلي 
عملية التدريب زي�رات دعم فني من فريق عمل الهيئة الإجنيلية على ت�سميم مقرتح م�رشوع، يتم 
مراجعته واعتم�ده من جلنة داخلية ب�لهيئة ومن ثمة يتم التع�قد بني الهيئة واجلمعية ال�رشيكة على 

تنفيذ املب�درة اأو امل�رشوع. 

- املرحلة الثالثة: تنفيذ التدخالت  4

وتعنى هذه املرحلة ب�إدم�ج النهج احلق�قي يف م�س�رات التنفيذ، وتتم عرب خم�سة تدخالت مت�ازية، 
ت�سكل ا�سرتاتيجي�ت النهج احلق�قي يف القط�ع�ت املختلفة للعمل ب�لهيئة : 

• ا�صرتاتيجية التوعية والتعليم باحلقوق )بناء القدرات(: وهي اأن�سطة ت�ستهدف اأ�سح�ب احلق 	
ب�أ�سح�ب  اخل��سة  ب�ملع�رف  فئة  كل  ا�ستهداف  يتم  وهن�  والداعمني.  احلق  وك�فلي 
احلق، امله�رات الالزمة لل��س�ل واملط�لبة ب�حلق�ق لأ�سح�ب احلق، املع�رف اخل��سة 
ب�حلق�ق لك�فلي احلق والداعمني، امله�رات الالزمة لكيفية ال�ف�ء واللتزام ب�حلق�ق 

لك�فلي احلق والداعمني.



• ا�صرتاتيجية الدعوة وك�صب التاأييد: وهي دعم لق�سية اأو م�سكلة له� عالقة بق�ن�ن اأو �سي��سة 	
اأو قرار )�سند �رشعي( وقد: 1( ل ي�جد ق�ن�ن اأو قرار يدعم الق�سية. 2( ي�جد ق�ن�ن 
اأو قرار ولكنه غري مالئم ويحت�ج اإلى تعديل. 3( ي�جد ق�ن�ن اأو قرار ول يتم تطبيقه، 
وب�لت�يل يحت�ج الق�ن�ن اإلى تفعيل. وبذلك تق�م اأن�سطة الدع�ة على اإ�سدار اأو تعديل 

اأو تفعيل ق�انني اأو قرارات تخ�س ق�س�ي� اأ�سح�ب احلق. 
• اأ�سح�ب 	 مع  ال�رشاكة  عالق�ت  بن�ء  خالل  من  وذلك  والإحالة:  الإحلاق  تدخالت 

اأو  يعرف�نه�  ل  قد  ب�ملجتمع  مت�فرة  بخدم�ت  احلق  اأ�سح�ب  لإحل�ق  امل�س�ؤولية 
بتلك  اإحل�قهم  اإلى  احلق  اأ�سح�ب  يحت�ج  وب�لت�يل،  عليه�.  احل�س�ل  ي�ستطيع�ن  ل 
اخلدم�ت. فهي خدمة مت�افرة  ب�ملجتمع، ولكنه� غري معروفة لأ�سح�ب احلق، اأو 
خدمة م�ج�دة ب�ملجتمع ومعروفة لأ�سح�ب احلق ولكنهم لي�ستطيع�ن احل�س�ل 

عليه� لأي �سبب من الأ�سب�ب.
• ك�سغ�ر 	  ( اأنف�سهم  احلق  اأ�سح�ب  اإم�  به�  يق�م  اأن�سطة  وهي  املبا�رش:  التدخل  اأن�صطة 

املزارعني( اأو اجلمعي�ت الأهلية اأو اأع�س�ء اللجنة املنتخبة مل�اجهة م�سكالت ب�سيطة 
مب��رشة  تنفيذه�  احلق  اأ�سح�ب  اأو  للجمعية  وميكن  م�س�ؤولني،    تدخل  تتطلب  ل 
ب�لتنقيط،  تنفيذ من�ذج ك�مب��ست، من�ذج ري  اآب�ر،  الرتع وامل�س�قي، حفر  كتطهري 

فح�س طبي قبل الزواج.
• اإدماج النوع الجتماعي: وهي اأن�سطة تتم يف جميع مراحل درا�سة وت�سميم وتنفيذ وتقييم 	

التدخالت، )خم�س�س جزء ك�مل لحًق� لتطبيق�ت الهيئة للن�ع الجتم�عي(.

- املرحلة الرابعة: مرحلة ر�صد املخرجات والنتائج   5

وهي مرحلة ر�سد املخرج�ت املب��رشة لتدخالت النهج احلق�قي، وب�لت�يل ف�إن كل ن�ع من اأن�اع 
تلك  طبيعة  تختلف  اأن  الطبيعي  ومن  مب��رشة،  خمرج�ت  له�  تدخل  ا�سرتاتيجية  كل  اأو  التدخل 

املخرجات ح�صب طبيعة الن�صاط. 

- املرحلة اخلام�صة: التقييم واملتابعة وامل�صاءلة بامل�صاركة   6

املت�بعة  لعملية  واأدوات  اآلي�ت  ب��سع  اجل�دة،  مت�بعة  وحدة  خالل  ومن  الإجنيلية،  الهيئة  تق�م 
والتقييم ت�سمن و�س�ل احلق لأ�سح�به. وتتخذ املت�بعة اأ�سك�ل متعددة وت�سمل مراحل عديدة، 
وغ�لًب� م� تك�ن عملية داخلية، اإ�س�فة اإلى مرحلة امل�س�ءلة املجتمعية، والتقييم النه�ئي وت�ستخدم 

فيه الهيئة اآلية التقييم الذاتي اأو التقييم ب�مل�س�ركة.
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ويف هذا الن�ع من التقييم، يتم اتب�ع منهجية امل�س�ركة من جميع فئ�ت امل�رشوع التي �س�ركت اأو 
ا�صتفادت منه. وقد يتطلب ذلك ر�صد نقاط ال�صعف والقوة للم�رشوع من خالل جميع ال�رشكاء 
املعنيني، ور�سد وجه�ت نظر تلك الفئ�ت ب�سكل م�ستقل لكل فئة على حدة وب�سكل جم�عي 
� من خالل جمم�ع�ت خمتلطة جتمع كل الفئ�ت مًع�، جمل�س الإدارة، والهيكل ال�ظيفي واللج�ن  اأي�سً
املنتخبة وامل�ستفيدين من امل�رشوع وممثلي اجله�ت احلك�مية املعنية، ب�لإ�س�فة اإلى فريق عمل الهيئة 

القبطية الإجنيلية.

- و�صع اأ�صحاب احلق بعد التدخل  7

 وه� و�سع م�أم�ل ي�سعى ال�رشك�ء اإلى حتقيقه، وينطلق من فر�سي�ت عديدة مف�ده� اأن اأ�سح�ب 
اأن  اأو  اأنهم يع�ن حق�قهم ويدرك�نه�،  اأو  اأو كل حق�قهم  احلق يح�سل�ن على بع�س حق�قهم 
اأ�سح�ب احلق يعرف�ن كيف ي�سل�ن حلق�قهم، اأو ارتفعت قدراتهم. كم� ميكن اأن تبنى الفر�سية 
نتيجة زي�دة وعيهم احلق�قي وزي�دة  ب�لتزام�تهم؛  ال�ف�ء  ي�ستطيع�ن  امل�س�ؤولية  اأ�سح�ب  اأن  على 

قدراتهم.

يليه�  الإجنيلية  القبطية  ب�لهيئة  احلق�قي  النهج  لتطبيق  الع�م  للنم�ذج  ت��سيحى  ر�سم  يلى  وفيم� 
ر�س�م�ت ت��سيحية لنم�ذح النهج احلق�قي ب�لقط�ع�ت الأربعة. 
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الفصل اخلامس:

التخطيط للنهج احلقوقي
 وبناء الشراكات 

وتنظيم الفئات املستهدفة
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الف�صـــــل اخلام�ض

التخطيط للنهج احلقوقي وبناء ال�صراكات 
وتنظيم الفئات امل�صتهدفة

- التخطيط للنهج احلقوقي وبناء ال�صراكات  I

اإن عملية التخطيط للنهج احلق�قي وبن�ء ال�رشاك�ت تطلبت اإعداد وتهيئة امل�ؤ�س�س�ت واملجتمع�ت 
لتبني النهج احلق�قي. وا�ستملت تلك املرحلة على عدة خط�ات فرعية : 

- اختيار املجتمعات امل�صتهدفة   1
تق�م الهيئة الإجنيلية ب�ختي�ر املجتمع�ت امل�ستهدفة بن�ء على مع�يري م��س�عة م�سبًق�، بع�سه� ع�مة 
وبع�سه� خ��سة مبج�ل العمل )زراعة، �سحة، اإع�قة، اأطف�ل يف خطر(. وتتمثل يف اأن تك�ن تلك 

املجتمع�ت حمرومة من اخلدم�ت، وبه� فئ�ت مهم�سة. 

- اختيار اجلمعية ال�صريكة   2
الن�ع من  ا�ستمرارية هذا  النهج احلق�قي وي�سمن  تنفيذ  يتبنى  متثل اجلمعية ال�رشيك املحلي الذي 

التدخل. 

- الرتويج للنهج احلقوقي   3
داخليًّ�،  ال�رشيكة  اجلمعية  لدى  احلق�قي  للنهج  الرتويج  يتم من خالله�  ه�مة،  مبدئية  تعد خط�ة 
الفئ�ت  ممثلي  مع  الإدارة،  جمل�س  مع  لق�ءات  خالل  من  اجلمعية،  ت�ستهدفه  الذي  املجتمع  ولدى 
احلك�ميني  من  الآخرين  ال�رشك�ء  على  احلق�قي  النهج  فكرة  طرح  يتم  كم�  ب�ملجتمع.  امل�ستهدفة 
التن�سيق  اأن  يبدو  املنتخبة. ولكن،  اللج�ن  لق�ء ممثلني عن  والقي�دات املحلية وال�سعبية، عن طريق 
مع اجله�ت احلك�مية على امل�ست�ى الق�مي ه� م� افتقدته جتربة النهج احلق�قي، التي تبنته� الهيئة 
القبطية الإجنيلية. فجميع الإجن�زات والقرارات التي مت ر�سده� متت بجه�د منف�سلة لإدارة امل�رشوع 

وجه�د الع�ملني ب�جلمعي�ت وعالق�تهم.

وقد ق�مت الهيئة بطرح فكرة النهج احلق�قي على اجلمعي�ت ال�رشيكة بقط�ع الزراعة ب�نته�ج اأكرث 
من طريق ميكن تلخي�سه� يف م� يلي : 

• تنظيم لق�ءات بني ممثلي الهيئة القبطية وبني جم�ل�س اإدارة اجلمعي�ت.	
• اإق�مة تدريب�ت وتنظيم ور�س تدريبية للنهج احلق�قي، وبي�ن اأهمية العمل به.	
• طرح فكرة اإن�س�ء الكي�ن الزراعي واإظه�ر اأهمية العمل اجلم�عي.	
• ربط اجلمعية ب�جله�ت احلك�مية والت�أكيد على ال�رشاكة.	



65

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

- تنظيم الفئات امل�صتهدفة يف �صكل كيانات جمتمعية جماعية غري ر�صمية   II
      يتم انتخابها

يف عملية التخطيط للنهج احلق�قي، يف تنظيم الفئ�ت امل�ستهدفة يف �سكل كي�ن�ت جمتمعية جم�عية 
�سكرتري  �سندوق،  اأمني  )رئي�س،  اللج�ن  هيكلة  ذلك  يلي  وهيكلته�،  انتخ�به�  يتم  ر�سمية،  غري 
ع�م(. وتت�سمن تلك اخلط�ة بن�ء عالق�ت ال�رشاكة مع اأ�سح�ب ال�اجب�ت من اجله�ت احلك�مية 
املعنية بعمل القط�ع )زراعة، �سحة، تعليم، اإع�قة، اأطف�ل يف خطر(. بعد ذلك مب��رشة، تبداأ عملية 
اجلمعي�ت  اإدراة  وجم�ل�س  املنتخبة،  الكي�ن�ت  ممثلي  قدرات  بن�ء  على  العمل  يف  تتمثل  م�ستمرة، 

ال�رشيكة على مف�هيم واآلي�ت النهج احلق�قي.   

برن�مج  عن  والإعالن  اأع�س�ء  تر�سيح  عملي�ت  خالل  من  املجتمعية  اللج�ن  تك�ين  عملية  وتعترب 
� جل�ن اأطف�ل يف خطر(، والت�س�يت من قبل الق�عدة ال�سعبية ـ خط�ات تعلم  انتخ�بي )خ�س��سً
اختي�ر  على  املجتمع  لأع�س�ء  ومتكني  للحق�ق  تعليم  خط�ات  تعد  كم�  للدميقراطية.  ومم�ر�سة 
ممثليهم. فقد ذكر اأحد اأع�س�ء تلك اللج�ن “اأن� فخ�ر ب�أنني ع�س� جلنة جمتمعية؛ حيث مت اختي�ري 
طبًق� لنتخ�ب�ت نزيهة”. ويركز الأع�س�ء املنتخب�ن على �سمة النزاهة يف عملية النتخ�ب�ت فه� م� 
� قبل الث�رة.  ولكن دعن� نطرح الت�س�وؤل الت�يل...  يفتقده امل�اطن امل�رشي يف احلي�ة الع�مة خ�س��سً
م�ا�سف�ت  اأكدت  املختلفة؟  ب�أ�سك�له�  املنتخبة  الكي�ن�ت  لتك�ين  ملحة  ح�جة  هن�ك  ك�نت  هل 

ال��سع ال�س�بق لتدخالت النهج احلق�قي على وج�د ح�جة ملحة لتك�ين الكي�ن�ت املنتخبة، 

- مثال للكيانات املجتمعية : تكوين منظمات الفالحني وتطورها   1

ميكن اإيج�ز حتليل عملية تك�ين وتط�ر منظم�ت الفالحني يف املراحل الت�لية: 

1.1.بداية �صعبة : روابط حملية 
�سغ�ر  من  ال�سعبية  للق�عدة  وفع�لة  ك�ملة  م�س�ركة  على  الفالحني  منظم�ت  تك�ين  فكرة  ق�مت 
250 مزارًع�. واتخذت  اإلى   200 الفالحني، حيث تراوح حجم الق�عدة ال�سعبية بكل جمتمع من 
خط�ات النطالق �سكل روابط على م�ست�ى املجتمع�ت املحلية، وقد مت الرتويج لعملية تك�ين تلك 
الروابط من خالل الت�س�ل املب��رش ب�سغ�ر املزارعني وعن طريق عقد ندوات اإر�س�دية وزي�رات منزلية 
ولق�ءات ت�عية ب�أهمية تلك الروابط؛ وذلك لعر�س ف�ائده� وو�سع مع�يري لال�سرتاك فيه�. وب�لرغم 

من النج�ح امللح�ظ لتك�ين الروابط املحلية، ف�إن �سع�ب�ت واجهت عملية التك�ين، متثلت يف :

• تخ�ف املزارعني من العمل اجلم�عي.	
• �سع�بة م�س�ركة املراأة يف الكي�ن الزراعي.	
• قلة ال�عي لدى املزارعني.	
• �سع�بة تغيري ثق�فة املزارع.	



2.1. املبادئ والقيم اأ�صا�ض التكوين
وعدم  الجتم�عية  والعدالة  وال�سف�فية  التمكني  مب�دئ  على  التك�ين  عملية  يف  الهيئة  اعتمدت 
الفر�سة ك�ملة جلميع فئ�ت املجتمع يف ال�سرتاك وعملية الختي�ر ومتثيل  اإت�حة  التمييز؛ حيث مت 
تلك الكي�ن�ت. كم� مت حفز املراأة يف امل�س�ركة وت�سجيعه� يف جميع خط�ات تك�ين الكي�ن�ت. 

وهذا م� اأكده املزراع�ن اأنف�سهم واأع�س�ء اللج�ن املنتخب�ن. 

3.1. التمثيل واالختيار وممار�صة الدميقراطية )اللجنة املنتخبة(
من داخل الروابط التي مت ت�سكيله� داخل املجتمع�ت املحلية، ك�ن ل بد من انتخ�ب جمم�عة ممثلة 
عن هذه الرابطة لتدير ال�س�ؤون الداخلية واخل�رجية التي تخ�س الكي�ن الزراعي، ومن ثم مت فتح ب�ب 
الرت�سح لإجراء انتخ�ب�ت لختي�ر جلنة لتمثيل الكي�ن على م�ست�ى كل جمتمع فرعي من املجتمع�ت 

امل�ستهدفة. ومتثلت الأدوار وامل�سئ�لي�ت الرئي�سة لكل جلنة فيم� يلي: 
• الت�ا�سل مع املزارعني واإقن�عهم لال�سرتاك يف الكي�ن.	
• التخطيط. 	
• طرح امل�سكالت وتبني الق�س�ي� املتعلقة ب�ملزارعني وعر�سه� على امل�سئ�لني. 	

كم� مت التف�ق على اإقرار ا�سرتاك�ت �سن�ية لع�س�ية الكي�ن وا�ستخراج ك�رنيه�ت لالأع�س�ء. وقد 
اأ�س�ر اأع�س�ء اللج�ن وممثل� جم�ل�س اإدارة اجلمعي�ت اإلى نزاهة عملية اختي�ر اأع�س�ء اللج�ن املنتخبة 

ب�سكل دميقراطي. وقد واجه امل�رشوع بع�س ال�سع�ب�ت اأثن�ء تلك املرحلة، متثلت يف :
• �سع�بة جمع ال�سرتاك�ت قبل تقدمي اخلدمة.	
• حداثة فكرة اللجنة املنتخبة والنتخ�ب�ت احلرة.	
• يف بع�س املجتمع�ت ك�نت ت�جد جم�مالت بن�سبة قليلة يف تقدمي اخلدم�ت )جمتمع بطبيعته 	

ق�ئم على القبلية واملج�مالت(.

4.1. الهيكلة من خالل دعم فني
اللجنة  بهيكلة  الهيئة  من  فني  وبدعم  الكي�ن  اأع�س�ء  ق�م  والختي�ر،  النتخ�ب  عملية  انته�ء  ومع 
م�يل(  مندوب  �سكل  يف  )ممثال  �سندوق  واأمني  و�سكرتري  رئي�س  ب�ختي�ر  ـ  للكي�ن  املمثلة  املنتخبة 
واأع�س�ء. ول�سم�ن ا�ستمرار م�س�ركة جمعي�ت تنمية املجتمع يف الكي�ن، ول�سم�ن الربط بني دور 
تلك اجلمعي�ت والكي�ن، مت اختي�ر اثنني من اأع�س�ء جمل�س اإدارة اجلمعي�ت ك�أع�س�ء يف جلنة الكي�ن 
ومب�س�ركة اأع�س�ء اللجنة املمثلة وبدعم فني خ�رجي، مت ت�سميم لئحة تنظم العمل ب�لكي�ن ت�سمنت 
اأدوار الكي�ن الأ�س��سية وم�اعيد الجتم�ع�ت وطبيعة املب�درات والق�س�ي� التي ق�م الكي�ن بتبنيه�، 

ك�ملت�بعة والإ�رشاف والتخطيط والقرارات التي يق�م الكي�ن ب�تخ�ذه�.
 

5.1. التحول اإلى ال�صكل الر�صمي من اأجل اال�صتمرار
اأثن�ء مم�ر�سة اللجنة املنتخبة لدوره� الرئي�س على م�ست�ى كل حم�فظة، �سعت فيم� بعد لتح�يل الكي�ن 
برر  وقد  التي حتققت.  النج�ح�ت  ا�ستمرارية  على  وق�ن�نية، حف�ًظ�  �رشعية  م�ؤ�س�سة  اإلى  الزراعي 

ال�رشك�ء �رشورة ذلك ال�سعى لالأ�سب�ب الت�لية:
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• متكني الكي�ن من قدرته على التحرك.	
• متكني الكي�ن من قدرته على الت�أثري.	
• فع�لية ال�سكل الر�سمي يف حل امل�سكالت.	
• اإيج�د نظ�م اأرب�ح وخ�س�ئر للمزارع  يف �سكل ر�سمي متفق عليه م�سبًق�.	

وقد نتج عن ذلك اإ�سه�ر وت�سجيل اجلمعية التع�ونية الزراعية لإنت�ج وت�س�يق املح��سيل غري التقليدية 
مبح�فظة بني �س�يف ع�م 2010.

2 - حتليل عام لتجربة الكيانات املنتخبة بالهيئة القبطية االإجنيلية 

القبطية الإجنيلية ه� م� ي�سمى ب�لكي�ن�ت املنتخبة.  النهج احلق�قي ب�لهيئة  اأهم م� مييز جتربة  لعل 
فهي جتربة ت�ؤدي اإلى متكني اأ�سح�ب احلق�ق من النتق�ل من العمل الفردي اإلى العمل اجلم�عي 
املنظم الق�ئم على امل�س�ركة وحق التعبري وحق اختي�ر ممثليهم وحق مم�ر�سة الدميقراطية يف اختي�ر 
ممثليهم. كم� اأنه� جتربة متكن اأ�سح�ب احلق�ق من ال�سغط على اأ�سح�ب ال�اجب�ت لأداء واجبهم. 
والت�س�وؤل ه�: مل�ذا مل تتخذ منظم�ت حق�ق الإن�س�ن ال�سبق يف عمل تلك الكي�ن�ت املجتمعية 
منظم�ت حق�ق  اأن  ه�  الأول  �سببني:  تتمثل يف  الإج�بة   .... والنتخ�ب؟  امل�س�ركة  على  بن�ًء 
الإن�س�ن امل�رشية لي�س لديه� القدرة امل�ؤ�س�سية على الت�ا�سل والنت�س�ر الأفقي بقرى ومدن م�رش، 
مثل النت�س�ر الذي تتمتع به جمعي�ت تنمية املجتمع، وال�سبب الث�ين اأن منظم�ت حق�ق الإن�س�ن 

غ�لًب� م� تتبنى ا�سرتاتيجية الدع�وى الق�س�ئية يف اإقرار احلق�ق املنتهكة.

وهي  اللج�ن،  تلك  واجهت  ث�نية  اإ�سك�لية 
الفردية.  امل�س�لح  مع  الع�مة  امل�سلحة  تع�ر�س 
الثق�فة املجتمعية خ��سة يف  اإلى  وه� حتٍد يرجع 
املح�ب�ة  على  تعتمد  والتي  الريفية  املجتمع�ت 
ح�س�ب  على  الفردية  املن�فع  حتقيق  اإلى  والنظر 

امل�س�لح اجلم�عية. 

�سع�بة  يف  تتمثل  اأخرى،  اإ�سك�لية  برزت  كم� 
واعرت�س  املنتخبة  للكي�ن�ت  التك�ين  عملية 
جم�ل�س  اأع�س�ء  بع�س  الت�عية  ندوات  اأثن�ء  عليه� 
اإدراة اجلمعي�ت يف بع�س املجتمع�ت لعتق�دهم 
ت�سحب  �س�ف  اجلديدة  املنتخبة  الكي�ن�ت  اأن 
ذلك  مواجهة  مت  وقد  اجلمعيات.  من  الب�صاط 
من خالل الت��سيح ب�أن الكي�ن املنتخب ل ي�ؤثر 
اجلمعي�ت.   لتلك  الأ�س��سي  الدور  على  اإطالًق� 
بدور  املزارعني  بع�س  اقتن�ع  عدم  برز  كذلك 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

بقطاع  الأربع  واجلمعيات  املجتمعات  اأقرت 
ال�صحة الإجنابية باأن اللجان املحلية املنتخبة كاآلية 
مرة  اأول  واأنها  خا�صة  ناجحة،  جتربة  للتمكني 
هذه  �صاعدت  فقد  املجتمع.  داخل  تطبيقها  يتم 
واملتابعة  والتنفيذ  التخطيط  عملية  يف  اللجان 
التجربة يف  امل�رشوع. كما �صاهمت هذه  لأن�صطة 
تنفيذ  املجتمع، خا�صة يف  م�صاركة  وتفعيل  زيادة 
الأن�صطة ومتابعتها وامل�صاعدة يف حل امل�صكالت 
املنتخبة  اللجنة  ففكرة  للم�صوؤولني.  والو�صول 
واختيار  الدميقراطية  مبداأ  على  اأ�صا�ًصا  تعتمد 
ومكنت  امل�صكالت،  لعر�س  القرية  عن  ممثلني 
هذه اللجان بالفعل الفئة امل�صتهدفة للو�صول اإلى 

حقها.



الكي�ن يف بداية الأمر، ق�مت الك�ادر امل�ج�دة 
واإقن�ع  ون�رشه�  الفكرة  بتبني  مبع�جلته  ب�جلمعية 
اإقب�ل املزارعني على  بع�س املزارعني مم� نتج عنه 

�سداد ال�سرتاك�ت.

- تكوين جلان الدعوة وك�صب التاأييد  3
 

قط�ع   ( القط�ع�ت  اأو  امل�رشوع�ت  بع�س  يف 
ال�سحة الإجن�بية(، مت تك�ين جل�ن للدع�ة بج�نب 
اللج�ن املجتمعية املنتخبة. وتختلف جل�ن الدع�ة 
تك�ينه�  مت  جل�ن  اأنه�  يف  املنتخبة  اللج�ن  عن 
امل�قع  ملع�يري  ب�لنتخ�ب، طبًق�  ولي�س  ب�لختي�ر 
الهدف  يك�ن  حيث   ال�ظيفي،  اأو  املجتمعي 
منه� ه� اختي�ر ق�سية الدع�ة اخل��سة ب�لقط�ع، 

والتخطيط له� وتنفيذه� ومت�بعته�. 

فعلى �سبيل املث�ل، ف�إن جلنة الدع�ة بقط�ع ال�سحة هي ك�در تنظيمي حملي لإدارة ومت�بعة وتقييم 
وا�ستمرارية اأن�سطة الدع�ة وك�سب الت�أييد. وتتك�ن اللجنة من 15 ع�سً�ا، جميعهم من املجتمع�ت 
واآلي�ت  الت�أييد  وك�سب  الدع�ة  ومفه�م  احلق�قي  النهج  مفه�م  على  تدربيهم  يتم  امل�ستهدفة، 
الدع�ة  يتمثل دورهم يف اختي�ر ق�سية  الت�أييد. والأع�س�ء فيه� متط�ع�ن  وا�سرتاتيجي�ت ك�سب 
والتخطيط له� بدعم فني من متخ�س�سني، وهم من يق�م�ن بتحريك املجتمع وخم�طبة اأ�سح�ب 
امل�س�ؤولية، وجذب الداعمني ل�س�لح ق�سية الدع�ة. وهم من يق�م�ن بتمثيل املجتمع اأم�م �سن�ع 
القرار. ويتم اختي�رهم طبًق� لطبيعة ق�سية الدع�ة، وطبًق� ملع�يري الن�ع واملهنة والتخ�س�س املالئم. 

ويف هذا الإط�ر، تق�م كل جمعية اأو م�ؤ�س�سة ب�ختي�ر اأع�س�ء جلنة الدع�ة طبًق� لالآتي: 

• ممثلني من الك�در التعليمي )مدر�س، ن�ظر، مدير مدر�سة(	
• ممثلني من ال�حدة ال�سحية )الطبيب(	
• ممثلني من الإدارة ال�سحية الت�بع له� القرية	
• ممثل من وزارة الت�س�من الجتم�عي	
• ممثل من ال�حدة املحلية للقرية 	
• ممثلني من رج�ل الدين اأو القي�دات الدينية ب�لقرية	
• ممثل من القي�دات الطبيعية املحلية اأو ال�سعبية. 	

وبطبيعة احل�ل ف�إن الت�ازن ح�سب الن�ع ل ميكن فر�سه بحكم ال�ظ�ئف التي حتدد الأع�س�ء.
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باملنيا:  الدهب  اأبو  مبجتمع  الدعوة  جلنة  تكوين 
على  بامل�صاركة  ال�رشيع  البحث  نتائج  عر�س  بعد 
والتنفيذية  املحلية  ال�صخ�صيات  من  القرار  �صناع 
ورجال الدين )امل�صلمني وامل�صيحيني( والقانونيني 
نتائج  عر�س  وبعد  والرتبويني،  والإعالميني 
بالقرية،  املجتمعية  القيادات  على  ا  اأي�صً البحث 
املنتخبة؛ مت  اللجنة  وعلى جمل�س الإدارة واأع�صاء 
ذلك  بعد  لتتبنى  رغبتهم  بكامل  اللجنة  ت�صكيل 

ق�صية على امل�صتوى املحلي..
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III - حتليل الو�صع الراهن بامل�صاركة 

تت�صمن عملية حتليل الو�صع الراهن العنا�رش الآتية:  

• حتديد احلق�ق املنتهكة.	
• حتديد الأطراف الثالثة املعنية ب�حلق�ق وال�اجب�ت بن�ء على الق�س�ي� وال�سي��س�ت والل�ائح 	

وامل�ازن�ت والقرارات وال�سلط�ت املرتبطة بتلك الأطراف.
• حتديد الأ�سب�ب اجلذرية املب��رشة وغري املب��رشة لعدم احل�س�ل على احلق�ق.	
• حتليل االأمناط، اأي حتديد العالقة بني اأ�صحاب احلقوق وحاملي الواجبات يف امل�صتويات 	

املختلفة.
• على 	 ق�درين  لي�سبح�ا  احلق�ق؛  اأ�سح�ب  لدى  الأداء  فج�ات  ور�سد  القدرات  حتليل 

املط�لبة بحق�قهم، ولدى ح�ملي ال�اجب�ت؛ لي�سبح�ا ق�درين على ال�ف�ء ب�لتزامتهم.   

مبداأ  اإلى  ب�ل�ستن�د  الراهن  ال��سع  حتليل  بعملية  الأربعة  ب�لقط�ع�ت  الإجنيلية  القبطية  الهيئة  تق�م 
امل�س�ركة، مبعنى اأن اأ�سح�ب احلق�ق هم من يق�م�ن بر�سد فج�ات احلق�ق واإدراكه� وحتليله�، 
اأول�ي�تهم وت�سميم تدخالتهم بن�ء على ذلك. يتم هذا من خالل تنفيذ  وب�لت�يل ي�ستطيع�ن و�سع 
اأطف�ل يف  اإع�قة، �سحة،  درا�سة قط�عية تركز على حتديد فج�ات احلق�ق بقط�ع معني: زراعة، 
خطر. وهن�، تبنت الهيئة اأ�سل�ب البحث ال�رشيع ب�مل�س�ركة من منظ�ر حق�قي؛ حيث يك�ن الهدف 

من عملية حتليل ال��سع احل�يل م� يلي:

• ب�ملن�طق 	 الزراعة  جم�ل  يف  وك�فليه�  احلق�ق  اأ�سح�ب  بني  احلق�ق  لفج�ات  ر�سد 
امل�ستهدفة.

• ر�سد �سل�كي�ت اأ�سح�ب احلق�ق ودرجة وعيهم ومتكينهم وم�س�ركتهم.	
• ر�سد �سل�كي�ت اأ�سح�ب امل�س�ؤولية )ك�فلي احلق�ق( ودرجة وف�ئهم والتزامهم.	
• ر�سد الأ�سب�ب الأ�س��سية واجلذرية لتلك الفج�ات.	
• ر�سد الآث�ر املرتتبة على تلك الفج�ات.	
• واملج�ل�س 	 البحثية  واملراكز  الإعالم  مثل:  للق�س�ي�،  داعمة  )جه�ت  للداعمني  ر�سد 

املتخ�س�سة( 
• ر�سد لبع�س ال�سي��س�ت والق�انني )املتعلقة ب�لقط�ع( املنتهكة اأو غري املفعلة. 	
• ر�سد فج�ات الن�ع الجتم�عي؛ الرجل واملراأة ) الغني والفقري، املتعلم وغري املتعلم(	
• ر�سد للم�ارد امل�ستغلة وغري امل�ستغلة.	

اأن الهدف من الدرا�سة القط�عية لي�س جمرد جمع بي�ن�ت لتحديد م�سكالت،  اإلى  وجتدر الإ�س�رة 
واإمن� هي يف املق�م الأول مرحلة ل��سع خطة تدخل اأو برن�مج عمل حلزمة منظم�ت املجتمع املدين 

ب�ملح�فظة اأو القط�ع امل�ستهدف. 
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اأثن�ء الدرا�سة، يتم تدريب اأع�س�ء احلزمة واللج�ن املنتخبة على عملية حتليل امل�سكالت والق�س�ي� من 
منظ�ر حق�قي )اجلدول الت�يل ي��سح من�ذًج� لعملية التحليل بن�ًء على منظ�ر حق�قي(

هل ال�صبب يرجع اإلى
الأ�صباب  الق�صية اأو

الداعمني القواننيامل�صكلة  اأ�صحاب
امل�صوؤولية اأ�صحاب احلق

- بنــــاء قـــدرات ال�صركـــاء فــي اإطــار النهــج احلقــــوقي   IV

على  ب�أدوارهم  القي�م  يف  ال�رشك�ء  جن�ح  يعتمد 
اأم  ع�لية  قدرات  هي  وهل  �رشيك،  كل  قدرات 
املنظم�ت  تك�ين  جن�ح  يعتمد  كم�  منخف�سة؟ 
اجلديدة على فع�لية اأن�سطة بن�ء القدرات التي تتم 
ويعتمد  هذا،  التك�ين.  عملية  وبعد  واأثن�ء  قبل 
النهج احلق�قي الذي تتبعه الهيئة على ت�فري حزمة 
عدة  ا�ستهدفت  القدرات  بن�ء  اأن�سطة  من  مكثفة 

م�ست�ي�ت معنية من ال�رشك�ء. 

طبًق�  التنفيذ  يف  ب�ملرونة  متيزت  م�سبًق�  م��س�عة  وخطة  وا�سحة  منهجية  على  بن�ًء  ذلك  مت  وقد 
من:  لكل  القدرات  بن�ء  اأن�سطة  ت�فري  مت  اأنه  الأربعة،  ب�لقط�ع�ت  ال�رشك�ء  اأكد  فقد  لالحتي�ج�ت. 
 .� فريق عمل امل�رشوع ب�لهيئة الإجنيلية واللج�ن املنتخبة واجلمعي�ت الأهلية ولأ�سح�ب احلق�ق اأي�سً
واجلدير ب�لذكر، اأنه مت تقدمي تلك احلزمة من خالل عدة قن�ات خمتلفة تراوحت م� بني: ور�س عمل، 
اأن�سطة تعلم ذاتي، تب�دل خربات، تط�ير اأنظمة داخلية ول�ائح عمل، دعم فني ق�ن�ين، دعم فني 
م�ؤ�س�سي، الت�ا�سل مع اجله�ت احلك�مية، اأو دعم فني يف جم�ل القط�ع، مثل: الدعم الفني الزراعي 
يف جم�ل الت�س�يق واأ�س�ليب الزراعة، ومع�مالت م� بعد احل�س�د، والتف�و�س مع القط�عني اخل��س 

واحلك�مي. وا�ستملت اأن�سطة بن�ء القدرات يف اإط�ر النهج احلق�قي على العن��رش الت�لية : 

- تقييم القدرات املوؤ�ص�صية   1

اأكدت فئ�ت امل�رشوع املختلفة اأنه مت تقييم القدرات امل�ؤ�س�سية للجمعي�ت ومل يتم للكي�ن�ت. وقد 
ا�ستم�رة قي��س  ب��ستخدام  الهيئة  اأع�س�ء جمل�س الإدارة وم�ظف  امل�ؤ�س�سي م�س�ركة بني  التقييم  مت 

القدرات.  
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الكيانات التنظيمية الأخرى التى مت تبنيها يف اإطار 
بقطاع  امل�صتهدفة  باملجتمعات  احلقوقي  النهج 
ت�صكيل   )1 يف:  تتمثل  كانت  الإجنابية  ال�صحة 
�صبكة قومية علي امل�صتوى الإقليمي، 2( ت�صكيل 

جلان منبثقة من جلنة الدعوة. 
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- اأن�صطة وجماالت بناء القدرات   2

تعددت اأن�سطة بن�ء القدرات، بحيث ا�ستهدفت كل املتدخلني واملعنيني من جمعي�ت اأهلية وجل�ن 
احلق�ق.  اأ�سح�ب  وكذلك  ال�اجب�ت(،  )اأ�سح�ب  حك�ميني  و�رشك�ء  دع�ة،  وجل�ن  منتخبة 
املنتخبة م�ا�سيع  الأهلية واللج�ن  للجمعي�ت  القدرات  بن�ء  اأن�سطة  �سملت   ، املث�ل  �سبيل  وعلى 
القي�دة وتداول ال�سلطة والإدارة امل�لية والعمل اجلم�عي وبن�ء الفريق وال�ستمرارية وتعبئة امل�ارد 
للتق�رير  الفنية  ال�سرتاتيجي والن�ع الجتم�عي والكت�بة  بعد احل�س�د والتخطيط  م�  ومع�مالت 
اإدارة اخلدم�ت واملت�بعة والتقييم والبحث ال�رشيع ب�مل�س�ركة وكت�بة مقرتح م�رشوع  عالوة على 

والت�سبيك والعالق�ت مع املجتمع والت�س�ل والتف�و�س وتب�دل اخلربات. 

- تاأثري اأن�صطة بناء القدرات  3

اأكدت جميع فئ�ت �رشك�ء امل�رشوع على اأن اأن�سطة بن�ء القدرات ك�ن له� ت�أثري على جميع امل�ست�ي�ت 
التي مت ا�ستهدافه� بتلك الأن�سطة.

Z الكيانات اجلديدة واللجان املنتخبة، فقد اأدى بناء القدرات اإلى:
• وج�د مه�رات وقدرات متخ�س�سة يف عملي�ت التف�و�س مع اجله�ت املعنية.	
• القي�م بخط�ات واإجراءات منظمة لتبني الق�س�ي� وامل�سكالت التي تخ�سهم.	
• ت�سجيل املنظم�ت والكي�ن�ت الر�سمية اجلديدة.	

Z اجلمعيات الأهلية، فقد اأدت اأن�صطة بناء القدرات اإلى : 
• زي�دة الق�عدة ال�سعبية ور�س�خه� داخل املجتمع.	
• احل�س�ل على مت�يالت من جه�ت مت�يلية اأخرى.	
• فتح قن�ات ات�س�ل مب��رش بني جم�ل�س الإدارات واجله�ت احلك�مية.	
• وج�د روؤية ور�س�لة وا�سحة تعرب عن الغر�س من وج�د اجلمعية.	
• 	

Z اجلهات احلكومية، فقد انعك�س مردود بناء القدرات يف �صكل : 
• ك�رش احل�جز بني اجله�ت احلك�مية واأ�سح�ب احلق�ق.	
• اأول�ي�ت 	 يف  وو�سعه�  احلق  اأ�سح�ب  عنه�  يعرب  التي  والق�س�ي�  امل�سكالت  مع  التف�عل 

اهتم�مهم.
• التعمق يف حتليل م�سكالت وق�س�ي� بدون التع�مل مع ظ�اهره�.	
• التخطيط من قبل اجله�ت احلك�مية يف �س�لح اأ�سح�ب احلق ويف �س�ء امل�ارد املت�حة. 	

اأما عن انعكا�صات بناء القدرات على اأ�صحاب احلقوق، فن�س�قه يف �سكل مث�ل مبني اأثر بن�ء القدرات على 
زي�دة دخل اأ�سح�ب احلق�ق من �سغ�ر املزارعني. فمن الطبيعي يف ق�سية احل�ل اأن نربط بني اأن�سطة بن�ء 
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القدرات وبني زي�دة دخل �سغ�ر املزارعني، ذلك اأن الهدف الأ�س��سي من امل�رشوع ه� حت�سني معي�سة 
�سغ�ر املزارعني عن طريق زي�دة دخلهم. وفيم� يلي انعك��س�ت بن�ء القدرات على زي�دة الدخل :

• متكني الفالحني من التف�و�س مع القط�ع اخل��س والبحث عن اأ�س�اق خمتلفة.	
• القدرة على مق�رنة العق�د الت�س�يقية املقدمة.	
• القدرة على درا�سة ال�س�ق وخلق ك�ادر ت�س�يقية وخلق فر�س عمل من خالل الفرز والتعبئة.	
• التدريب�ت الفنية املنفذة اأدت اإلى تقليل املدخالت الزراعية؛ مم� قلل تكلفة الزراعة وزاد من 	

الربحية.
• البدء يف بن�ء ك�ادر جم�عية وتعليم حرف ومه�رات داخل املجتمع، مم� اأدى اإلى ت�فري يد 	

ع�ملة وتقليل التك�ليف وزي�دة الإنت�ج مب� ي�ؤدي اإلى زي�دة الدخل. 
• اإن�س�ء ق�عدة بي�ن�ت للح��سالت والأ�س�اق واحتي�ج�ت املزراعني، و�رشاء م�ستلزم�ت الإنت�ج 	

ب�أ�سع�ر خمف�سة والقدرة على الت�س�ل ب�جله�ت احلك�مية. 
• اجل�دة 	 ع�لية  تق�ٍو  على  الفالحني  وح�س�ل  الدخل  زي�دة  اإلى  اأدت  تقليدية،  غري  زراع�ت 

ب�سعر خمف�س، واأ�سمدة مدعمة اأدى اإلى تقليل التك�ليف، وب�لت�يل زي�دة الع�ئد من الفدان.
• ت�طيد العالق�ت مع الأجهزة احلك�مية؛ اأدى اإلى احل�س�ل على خدم�ت من جه�ز حت�سني 	

الأرا�سي؛ مثل: احلرث والت�س�ية، وكل هذا اأدى اإلى تقليل تك�ليف العملي�ت الزراعية. 

اإطار  يف  بدوره  القيام  �رشيك  كل  ي�صتطيع  لكي  �رشوري  اأمر  القدرات  بناء  اخلـال�صــة: 
النهج احلقوقي. كما اأن اإحدى امليزات التناف�صية للنهج القائم على حقوق الإن�صان هو اأنَّ 
ا ـ على تقدمي امل�صورة  تنمية القدرات ل تتعلق باإي�صال اخلدمات فقط، بل اإنها تن�ّس ـ اأي�صً

ال�صيا�صية، ورفع وترية الوعي واحل�صد الجتماعي.
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الفصل السادس:

مسارات التنفيذ: 
النهج احلقوقي على 

مستوى املمارسة
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الف�صـــــل ال�صاد�ض

م�صارات التنفيذ: النهج احلقوقي على م�صتوى املمار�صة

يتطلب م�س�ر التنفيذ يف النهج الق�ئم على احلق�ق اأن يتم ربط احلق�ق ب�لنت�ئج اأثن�ء ت�سميم التدخالت 
ال�سرتاتيجية. ف�لنت�ئج تعرب عن التغيري املن�س�د، ولذلك ميكن النطالق الت�س�وؤل الت�يل: م� ن�ع التغيري 

املطل�ب يف النهج الق�ئم على حق�ق الإن�س�ن؟ وتتطلب الإج�بة ت��سيح املف�هيم الت�لية : 

• الأثر اأو املردود: التغيريات الإيج�بية امل�ستدامة يف حي�ة وكرامة ورف�هية الأفراد وال�سع�ب. 	
• النتيجة: التغيريات الق�ن�نية وال�سي��سية وامل�ؤ�س�سية وال�سل�كية التي ت�ؤدي اإلى اأداء اأف�سل 	

لأ�سح�ب احلق�ق للمط�لبة بحق�قهم، وللق�ئمني ب�ل�اجب�ت لل�ف�ء ب�لتزام�تهم. 
• املخرجات )النواجت(: ال�سلع واخلدم�ت واملهم�ت املنجزة والأهداف التي يتم حتقيقه� لتنمية قدرات 	

اأ�سح�ب احلق�ق والق�ئمني ب�ل�اجب�ت وقدرات الأنظمة ال�طنية حلم�ية حق�ق الإن�س�ن. 
• الق�ئمني 	 من  لكلٍّ  �فة  و�سفَّ و�سم�لية  ت�س�ركية  وتك�ن  الإن�س�ن  حق�ق  مب�دئ  ت�سمن  العملية: 

� لأع�س�ء املجم�ع�ت املعر�سة للتمييز اأو التهمي�س.  ب�ل�اجب�ت ولأ�سح�ب احلق�ق، وخ�س��سً
وه� م� مييز النهج احلق�قى عن منهجي�ت التنمية الأخرى كم� ذكرن� �س�بًق�.

كم� اأن ربط النهج الق�ئم على حق�ق الإن�س�ن مع اأ�س�ليب الإدارة الق�ئمة على النت�ئج �س�ف يكفل 
حتقيق الأهداف على ال�جه ال�سحيح. فمع�يري حق�ق الإن�س�ن ت�ّجه تعريف النت�ئج واملخرج�ت 
)الن�اجت(؛ لأنه� تخربن� عن التغيري املرغ�ب فيه  يف الأداء. وهذا ُيَعدُّ اأمًرا مطل�ًب� لأ�سح�ب احلق�ق 

للمط�لبة بحق�قهم وللق�ئمني ب�ل�اجب�ت لل�ف�ء ب�لتزام�تهم. 

تعتمد جتربة الهيئة القبطية الإجنيلية يف و�سع النهج الق�ئم على احلق�ق يف م�س�ر التنفيذ، على كيفية 
النتق�ل من فج�ات احلق�ق التي مت حتديده� اأثن�ء مرحلة التخطيط اإلى حتديد الأول�ي�ت ب�مل�س�ركة 
و�سي�غة مقرتح�ت م�س�ريع للتنفيذ، ثم اتب�ع ا�سرتاتيجي�ت حمددة للنهج احلق�قي. ويف هذا الف�سل 
�سيتم تن�ول عن�رشين، الأول ه� حتديد الأول�ي�ت وت�سميم التدخالت، والث�ين ه� تنفيذ الربامج 

من خالل عدة ا�سرتاتيجي�ت. 

1 - حتديد االأولويات وت�صميم التدخالت 

 ويت�سمن ذلك م� يلي:
• و�سع الأهداف وال�سرتاتيجي�ت.	
• اأهمية 	 على  الت�أكيد  مع  وبرامج  م�رشوع�ت  �س�رة  املن��سبة وجتميعه� يف  التدخالت  و�سع 

و�س�ح الأهداف واملدخالت واملخرج�ت لكل برن�مج. 
• اختي�ر التدخالت التي تعمل على تقليل اأو �سد فج�ات الأداء لدى الأطراف املختلفة.	
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تق�م الهيئة يف براجمه� الأربعة بتجميع ال�رشك�ء يف لق�ء م��سع لتحديد الأول�ي�ت والأهداف وت�سميم 
التدخالت. ويتم اللق�ء بح�س�ر ا�ست�س�ري يق�م بدور املدرب واملي�رش يف ال�قت نف�سه، من خالل تقدميه 
املعل�م�ت واملع�رف الالزمة لفهم واإدراك عملية �سي�غة الأهداف وت�سميم التدخالت وربط احلق�ق 
ب�لنت�ئج وه� م� يعك�س دوره كمدرب. اأم� دوره كمي�رش، فيتمثل يف منح الفر�سة لل�رشك�ء وامل�س�ركني 
يف تطبيق املعرفة ب�سكل يتالءم مع ظروفهم وجمتمع�تهم، ليك�ن املنتج النه�ئي لعملية الت�سميم ت�س�ركي�. 
وه� م� يطلق عليه الت�سميم ب�مل�س�ركة. ويتم ذلك من خالل ور�سة عمل ت�سل فرتته� اإلى ثالثة اأي�م، 
يعقبه� تكليف�ت وواجب�ت لفرق عمل من امل�س�ركني من اأع�س�ء جمل�س الإدارة واأع�س�ء اللج�ن املنتخبة 
ل��سع ال�سي�غة النه�ئية. ومن خالل قي�م الأع�س�ء بتنفيذ التكليف�ت، يق�م فريق عمل من الهيئة الإجنيلية 
بعمل زي�رات ميدانية لتقدمي دعم فنيٍّ ل�سي�غة املنتج النه�ئي ا�ستن�دا اإلى من�ذج حمدد. وه� يف ال�اقع ه� 

من�ذج مب�سط مت اختب�ره وتب�سيطه عدة مرات، ويت�سمن العن��رش الت�لية:
البي�ن�ت الأ�س��سية.. 1
و�سف وحتليل الق�سية/ امل�سكلة.. 2
و�سف امل�ستهدفني من امل�رشوع.. 3
الإط�ر املنطقي للم�رشوع. . 4
اخلطة التنفيذية للم�رشوع ويتبعه�:. 5

• م�سف�فة مت�بعة الأن�سطة داخليًّ� ب�جلمعي�ت.	
• خطة ا�ستمرارية للم�رشوع.	

الهيكل ال�ظيفي.. 6
امل�ازنة التقديرية.. 7
امل�س�رك�ن يف كت�بة مقرتح امل�رشوع املجتمعي)9(.. 8

وتطرح عملية الت�سميم ب�مل�س�ركة بع�س الإ�سك�لي�ت، اأوله� اأن بع�س اجلمعي�ت م� زالت تتع�مل مع 
الدعم الب�سيط الذي تقدمه الهيئة على اأنه منحة يجب اأن ت�ستفيد منه� اجلمعية، كم� يطرح اإ�سك�لية 
اعتم�د مع�يريتعيني فريق عمل للتنفيذ، من عدمه� مت��سي� وثق�فة املح�ب�ة : ا�سف اإلى ذلك اإ�سك�لية 
لإحدى  املقرتح  طبيعة  ك�نت  ل�  حتى  الأخرى،  اجلمعي�ت  مع  امل�سندة  املنحة  قدر  يف  الت�س�وي 

اجلمعي�ت تتطلب مت�يال اأكرب من اجلمعي�ت الأخرى.

- تنفيذ الربامج : ا�صرتاتيجيات عديدة  2

يتم اإ�رشاك اأع�س�ء اللج�ن املنتخبة ب�ل�رشاكة مع جمعي�ت تنمية املجتمع يف ت�سميم وتنفيذ التدخالت 
اخل��سة ب�لنهج احلق�قي، وميكن ت�سنيفه� ك�لت�يل:

• اأن�سطة الإحل�ق.	
• التدريب والتعليم وبن�ء القدرات.	
• الدع�ة والتعبئة املجتمعية.	
• تقدمي اخلدم�ت املب��رشة.	
• اإت�حة وتداول املعل�م�ت.	
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1.2. اأن�صطة اإحلاق
ي�ستطيع�ن  ل  اأنهم  اأو  احلق،  اأ�سح�ب  عنه�  يعرف  ل  وقد  ب�ملجتمع،  م�ج�دة  خدم�ت  وهي 
“خدمة م�ج�دة/ مت�افرة  اآخر:  اإحل�قهم بتلك اخلدم�ت. مبعنى  اإلى  احل�س�ل عليه� فيحت�ج�ن 
ب�ملجتمع وغري معروفة للمزارعني اأو املع�قني، اأو خدمة م�ج�دة ب�ملجتمع ومعروفة للمزارعني اأو 

املع�قني ولكن ل ي�ستطيع�ن احل�س�ل عليه� لأي �سبب من الأ�سب�ب”.

2.2. اأن�صطة التدريب والتعليم وبناء قدرات
وهي اأن�سطة ت�ستهدف اأ�سح�ب احلق وك�فليه والداعمني، وهن� يتم ا�ستهداف كل فئة مب� يلي: 

• املع�رف اخل��سة ب�حلق�ق لأ�سح�ب احلق.	
• امله�رات الالزمة لل��س�ل واملط�لبة ب�حلق�ق لأ�سح�ب احلق.	
• املع�رف اخل��سة ب�حلق�ق لك�فلي احلق والداعمني.	
• امله�رات الالزمة لكيفية ال�ف�ء واللتزام ب�حلق�ق لك�فلي احلق والداعمني.	

3.2. اأن�صطة تدخالت مبا�صرة 
وهي اأن�سطة يق�م به� اإم� اأ�سح�ب احلق اأنف�سهم اأو اجلمعي�ت الأهلية اأو اأع�س�ء اللجنة املنتخبة 
مل�اجهة م�سكالت ب�سيطة ل تتطلب تدخل م�سئ�لني. وتك�ن ب�لت�يل تنفيذا مب��رشا من اجلمعية اأو 

اأ�سح�ب احلق، مثل قي�م املزراعني بتطهري الرتع وامل�س�قي، حفر اآب�ر، تنفيذ من�ذج ك�مب��ست.

4.2. اأن�صطة دعوة وك�صب تاأييد
 ق�سية اأو م�سكلة له� عالقة بق�ن�ن اأو �سي��سة اأو قرار )�سند �رشعي( وقد ل ي�جد ق�ن�ن اأو قرار 

يدعم الق�سية.
• ي�جد ق�ن�ن اأو قرار، ولكنه غري مالئم ويحت�ج اإلى تعديل.	
• ي�جد ق�ن�ن اأو قرار ول يتم تطبيقه، وب�لت�يل يحت�ج الق�ن�ن اإلى تفعيل.	

وهكذا، ف�إن اأن�سطة الدع�ة هي اأن�سطة تتطلب اإ�سدار اأو تعديل اأو تفعيل ق�انني اأو قرارات تخ�س 
التدخالت  بتحديد  جمتمع  كل  ممثل�  يق�م  الت�سنيف،  هذا  على  وبن�ء  احلق�ق.  اأ�سح�ب  ق�س�ي� 
ال�س�بق  الأربعة  الت�سنيف�ت  من  واحًدا  ت�سنيًف�  واحد  كل  ي��سح  منف�سل،  جدول  يف  املقرتحة 
ذكره�. وجتب الإ�س�رة اإلى اأن تلك املقرتح�ت حتت�ج اإلى من�ق�سة نه�ئية مع املجتمع�ت امل�ستهدفة 
من خالل ح�ار مب��رش مع فريق عمل امل�رشوع، ورمب� يحت�ج الأمر اإلى عملية فلرتة اأو تركيز لتلك 
اإط�ر ع�م نه�ئي ل�سكل تلك التدخالت. يف هذه احل�لة، ميكن �سي�غة  اإلى  التدخالت لل��س�ل 

هذا الإط�ر يف �سكل مقرتح ع�م نه�ئي يخ�س كل جمتمع على حدة. 

وفيم� يلي من�ذج اجلداول اخل��سة مبقرتح التدخالت لإحدى القرى :  
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منوذج اإطار عمل مقرتح للتدخالت اخلا�صة بقرية بها

اأوال: اإطار عام مقرتح الأن�صطة الدعوة وك�صب التاأييد جلمعية بها
 

الزمن امل�صوؤول
الهدف امل�صكلة ن�شاط الدعوة

اإلى من منفذ من�صق

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

مديرية الري
 اإدارة الري
املزارع�ن
 اجلمعية

الهيئة
اجلمعية ت�فري مي�ه الري قلة مي�ه الري

 تفعيل القرارات ال�س�درة
 من وزارة الزراعة واخل��سة
 بتطهري الرتع وامل�س�رف،
 وكذلك تفعيل الق�انني

 )34م – 38 ( ب�لق�ن�ن رقم
12 ل�سنة 1984م.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 مديرية الري
 اإدارة ري بنى

�س�يف
املزارع�ن
اجلمعية

الهيئة
اجلمعية ت�فري مي�ه الري قلة مي�ه الري

 العمل على اإ�سدار قرار من
 وكيل وزارة الري؛ وذلك

 لإ�سالح بئر للري الإرت�ازي
احلك�مي ب�لقرية.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 وكيل وزارة الزراعة
اجلمعية
اللجنة

الهيئة
اجلمعية
اللجنة

 ت�فري الأ�سمدة
 للمزارعني

 امل�ست�أجرين ب�أ�سع�ر
 من��سبة ومن
م�س�در اآمنة

 عدم وج�د
 كمي�ت ك�فية
 من الأ�سمدة

 وارتف�ع اأ�سع�ر
الأ�سمدة

 العمل علي تفعيل قرار وزير
 الزراعة، والذي يعمل على
 ح�س�ل امل�ست�أجر الفعلي
 على الأ�سمدة من اجلمعية

الزراعية.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

اجلمعية
  وكيل وزارة

 الت�أمين�ت ببني
 �س�يف

 الهيئة
اجلمعية

 زي�دة الأيدي
الع�ملة

 قلة الأيدي
 الع�ملة لعدم
وج�د ت�أمني

 العمل على اإ�سدار ق�ن�ن اأو
 قرار حلم�ية الع�مل الزراعي،

وذلك من الت�أمين�ت.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 وكيل وزارة الري
 وال�رشف، ومديرية

 ري و�رشف بني
 �س�يف ومهند�س�

ال�رشف
اجلمعية

الهيئة
 اللجنة

 �سي�نة �سبك�ت
 ال�رشف املغطى

و�سالحيته� دائًم�

 �سد وان�سداد
 غرف تفتي�س

ال�رشف

 تفعيل الق�ن�ن رقم 18 ل�سنة
 1986م واخل��س بتجرمي �سد

�سبك�ت ال�رشف املغطى.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



ثانيًّا:  منوذج اإطار عام مقرتح الأن�صطة بناء قدرات ورفع الوعي احلقوقي بجمعية بها
 

الزمن امل�صوؤول
امل�صكلة الهدف الهدف  الن�شاط

اإلى من منفذ من�صق

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 اأحد
 ال�ست�س�ريني

 الهيئة
 ع�س�
 جلنة

 قلة مي�ه الري
 وعدم وعي
 املزارع به�

 املزارع�ن،
 م�رشف احل��س

 ب�جلمعية
 الزراعية، مدير

اإدارة ري قلي�ب

 ت�فري مي�ه
 الري

 رفع وعي املزارعني بتطهري
 امل�س�رف وعدم اإلق�ء القم�مة

 واملخلف�ت املنزلية ب�لرتع
الكبرية وال�سغرية.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 اأحد
 ال�ست�س�ريني

 الهيئة
 ع�س�
 جلنة

 قلة خ�س�بة
 الرتبة

 املزارع،
 جه�ز حت�سني

الأرا�سي

 زي�دة
 خ�س�بة

الرتبة

 رفع وعي املزارعني ب�أهمية
 عمل حتليل الرتبة، واأهمية
 ا�ستخدام ال�سم�د الع�س�ي

 »الكمب��ست« بدل من
 الكيم�وي، ورفع وعي

 الفالحني ل�ستخدام امليكنة
الزراعية.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 اأحد
 ال�ست�س�ريني

 الهيئة
  اللجنة

 ارتف�ع اأ�سع�ر
 الأ�سمدة،

وقلته�

 املزارع�ن،
 مدير اجلمعية

 الزراعية

 ت�فري
 الأ�سمدة
  ب�أ�سع�ر
 رخي�سة

 رفع وعي املزارع ومعرفته
 بح�سته الر�سمية يف الأ�سمدة،

 ومت�بعته� بدل من ت�رشيفه�
يف ال�س�ق ال�س�داء.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 اأحد
 ال�ست�س�ريني

 الهيئة
 اللجنة
 اجلمعية

 ان�سداد
 غرف التفتي�س

 وجتديد
 �سبك�ت
 ال�رشف

 و�سي�نته�

 املزارع�ن
 مهند�س� ال�رشف

 الزراعي

 زي�دة
 خ�س�بة
 الأر�س،
 تنقيته�
للزرع

 رفع وعي املزارعني ب�أهمية
 �سبكة ال�رشف الزراعي
 املغطى، وبن�ء القدرات

احلك�مية وت�عيتهم بذلك.

 نه�ية
امل�رشوع

 اأكت�بر
2010

 اأحد
 ال�ست�س�ريني

 الهيئة
 اللجنة
 اجلمعية

 عدم و�س�ل
 املزارعني
 لالأ�س�اق
 الكبرية

 املزارع
 اأ�سح�ب

 �رشك�ت ت�س�يقية

 زي�دة
 دخل

 املزارع

 رفع وعي املزارعني مبعل�م�ت
 عن احتي�ج�ت ال�س�ق،

 والعمل على ربط املزارعني
 ال�سغ�ر بتع�قدات ت�س�يقية.
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مناذج من ق�صايا الدعوة وك�صب التاأييد  يف قطاع ال�صحة الجنابية

ريفية  تنفيذه� يف جمتمع�ت م�رشية  واقعية غزيرة وعديدة، مت  الإجن�بية من�ذج  ال�سحة  قدم قط�ع 
وح�رشية من ق�س�ي� الدع�ة املحلية والق�مية. فعلى �سبيل املث�ل ل احل�رش، قدم هذا القط�ع واحًدا 
وع�رشين ق�سية دع�ة مت تبنيه� من خالل جمتمع�ت حملية، منه� ق�سية وحيدة مت تبنيه� على م�ست�ى 

ق�مي. وفيم� يلي، ق�ئمة بنم�ذج ق�س�ي� الدع�ة التي �سيتم تن�وله� ب�لعر�س خالل هذا اجلزء.
 

• حق الرع�ية ال�سحية ل�سيدات م� بعد �سن الإجن�ب -جمعية �سم�س الرب بقرية داق�ف- 	
حم�فظة املني�.

• حق الفح�س الطبي قبل الزواج مبجتمع ال�رشق�وية -جمعية تنمية املجتمع املحلي- حي 	
�سربا اخليمة مبح�فظة القلي�بية.

• حق ال�سيدات احل�امل يف ولدة اآمنة مبنطقتي الغمراوي وعزبة التحرير -جمعية تنمية 	
ورع�ية الأ�رشة- بني �س�يف.

• حم�ية الفتي�ت من اخلت�ن بدار ال�سالم - جمعية رو�سة الإ�سالم لتنمية املجتمع واحلف�ظ 	
على البيئة – الق�هرة.

• حق احل�س�ل على خدم�ت ال�سحة الإجن�بية وال�سحة الع�مة مبن�س�أة الدهب - جمعية 	
املن�سية للرتبية والتنمية - حم�فظة املني�.

• حق املراأة يف احل�س�ل على معل�م�ت �سحية �سليمة - جمعية حم�ية البيئة ببني �سليم�ن 	
– بني �س�يف.

• حم�ية الفتي�ت من الزواج املبكر - جمعية ال�سف� واملروة من�س�أة ال�رشيعي - حم�فظة املني�.	
• حق ال�سيدات يف الفح�س الطبي بعد �سن الإجن�ب بعزبة خري اهلل - جمعية تنمية املجتمع 	

- م�رش القدمية – الق�هرة.
• حق جمتمع �سفط اخلم�ر يف احل�س�ل على رع�ية متك�ملة من الت�أمني ال�سحي - جمعية 	

تنمية املجتمع ب�سفط اخلم�ر - حم�فظة املني�.
• حق الفح�س الطبي قبل الزواج - جمعية هدير احلب – الق�هرة.	
• حق الرع�ية ال�سحية من الأمرا�س املنق�لة جن�سيًّ� - جمعية احلي�ة الأف�سل بقل��سن� - 	

حم�فظة املني�.
• حق املقبلني على الزواج يف الفح�س الطبي - جمعية الروؤية الإ�سالمية ب�خلليفة – الق�هرة.	
• ال�ف�ء 	 املنق�لة جن�سيًّ� - جمعية  الأمرا�س  من  والعالج  ال�سحية  وال�ق�ية  الرع�ية  حق 

لتط�ير القرية وخدمة البيئة ب�س��سة - حم�فظة املني�.
• املجتمع 	 تنمية  جمعية   - املراأة  ب�سحة  الطلبة  لت�عية  املدار�س  داخل  ح�سة  تخ�سي�س 

املحلي ب�إ�سك�ن الك�بالت - �سربا اخليمة - حم�فظة القلي�بية.
• حق الفح�س وامل�صورة قبل الزواج - جمعية الن�صاط الن�صائي – الق�هرة.	
• ق�سية حق املراأة يف احل�س�ل على املعل�م�ت ال�سحية ال�سليمة - جمعية تنمية املجتمع 	

املحلي ب�إب�سن� – بني �س�يف.
• حم�ية الفتي�ت من اخلت�ن - جمعية ال�سداقة والإمي�ن – الق�هرة.	

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



• حق امل�اطنني بقرية الدوالطة يف وج�د رع�ية �سحية متك�ملة - جمعية تنمية املجتمع 	
املحلي ب�لدوالطة - بني �س�يف.

• حق املراأة من طلبة املدار�س مبجتمع ك�م الراهب )الروبي( يف الرع�ية ال�سحية - جمعية 	
تنمية املجتمع بك�م الراهب الروبي - حم�فظة املني�.

• املجتمع 	 تنمية  جمعية   - الطبي  الفح�س  على  احل�س�ل  يف  الزواج  على  املقبلني  حق 
املحلي ب�لعالملة - بني �س�يف.

• الق�سية الق�مية - الفح�س الطبي قبل الزواج.	

و�صنقوم فيما يلي بتقدمي منوذج حلملة دعوة  متحورت حول حماية الفتيات من الزواج املبكر: جمعية ال�صفا 
واملروة من�صاأة ال�رشيعي - حمافظة املنيا

انت�رش الزواج املبكر يف جمتمع من�س�أة ال�رشيعي؛ نظًرا لطبيعته الريفية ولنت�س�ر الع�دات والتق�ليد 
نتيجة  وظهرت  �سنة.  و16   12 بني  اأعم�رهن  ترتاوح  من  لي�سمل  املجتمع  اأجي�ل  بني  امل�روثة 
الزواج املبكر يف عدم قدرة الفت�ة على حتمل م�سئ�لية اإدارة املنزل لعدم اكتم�ل ن�سجه� الفكري. 
وتعد اإمك�نية حدوث حمل يف هذه ال�سن ال�سغرية اأ�س�اأ املخ�طر التي تتعر�س له� الفت�ة، كم� يعد 
الت�رشب من التعليم اأحد مظ�هر انت�س�ر الزواج املبكر والذي ي�س�حبه زي�دة ن�سبة الأمية بني فتي�ت 

و�سيدات املجتمع فتخلفن علميًّ� وفكريًّ� عن الع�مل الذي يحيني فيه.
� اإلى م� يحققه من راحة لالأ�رشة ب�لتخل�س من م�سئ�لية  وتع�د اأ�سب�ب انت�س�ر الزواج املبكر اأي�سً
الفتي�ت، واإلى الع�ئد امل�دي املجزي املقدم لل�الدين جراء زواج ابنتهم؛ واإلى م� يحققه من اإ�سب�ع 
املجتمع  وعي  قلة  واإلى  املجتمع،  داخل  )عزوة(  لتك�ين  الأهل  لدى  الأبن�ء  من  الإكث�ر  رغبة 
ب�لق�انني امللزمة بتحديد ال�سن املن��سبة لزواج الفتي�ت. وتنت�رش الظ�هرة ب�لقرية خ��سة يف ف�سل 

ال�سيف، امل�افقة لفرتة الإج�زة الدرا�سية ال�سيفية ولع�دة ال�سب�ب الع�ملني ب�خل�رج.

اإلى �سيدتني  15 ع�سً�ا، ينق�سم�ن  وتتك�ن جلنة الدع�ة الع�ملة على احلد من هذه الظ�هرة من 
القي�دات ومن م�سئ�يل واأع�س�ء اجلمعي�ت،  وثالثة ع�رش رجال. ومت اختي�ر الأع�س�ء من خمتلف 
� اأفراد من الرتبية  والذين يت�سم�ن ب�هتم�مهم ب�لعمل يف جم�ل التنمية. كم� �س�رك يف الع�س�ية اأي�سً
والتعليم ومن الع�ملني يف جم�ل ال�سحة ومن الإخ�س�ئيني الجتم�عيني. هذا، وقد ك�ن هن�ك اهتم�م 
كبري بت�فري فر�س التدريب والدعم الفني لأع�س�ء اللجنة يف جم�لت الت�سبيك وال�رشاكة ومه�رات 
التف�و�س. كم� تن�ولت التدريب�ت ق�س�ي� ال�سحة الإجن�بية بج�نب الدعم الفني الذي وفرته الهيئة 

الإجنيلية لالأع�س�ء يف اإط�ر التخطيط والتنفيذ.

هذا، وقد اتخذت جلنة الدع�ة �سم�ن اللتزام بزواج الفتي�ت عند اإمت�مهن �سن 18 ع�ًم� ق�ن�نيًّ�، 
ووفًق� لق�ن�ن الطفل اجلديد هدف� ع�م� لق�سيته� واهتم الأع�س�ء بجذب ال�رشك�ء لك�سب ت�أييد اأكرب 
قدر من امل�ؤيدين وك�ن�ا ب�لأ�س��س من القي�دات املجتمعية وا�رش الفتي�ت املعني�ت ب�لزواج املبكر. 
وم�ست�سفى  ال�سحية  وال�حدة  ال�سحية  الإدارة  مع  العالقة  ت�طيد  على  اللجنة  اأع�س�ء  كم� عمل 
يف  تاأثرًيا  االأكرث  االأخري  هذا  وكان  واملاأذون.  بالقرية  الدين  رجال  بجانب  هذا  العام،  �صمالوط 
ق�سية الزواج املبكر، ذلك اأنه ال�حيد الذي ي�ستطيع احل�س�ل على �سه�دة ت�سنني معتمدة لفت�ة مل  80
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تبلغ ال�سن الق�ن�نية. لذلك ك�ن للت�أثري على امل�أذون بعدم ا�ستمراره يف م�س�عدة الأهل على زواج 
ال�سحة مع دور  يت�س�به دور مفت�س  الق�سية. وحيث  انت�س�ر  ب�لغ يف احلد من  اأثر  الق�رش  فتي�تهم 
امل�أذون يف الجراءات التي تتخذه� واخلدم�ت التي يقدمه�، فقد مت ا�ستهدافه ك�رشيك م�ؤثر اآخر 

يق�م ب��ست�سدار �سه�دات ت�سنني الفتي�ت. 

ول يزال العديد من اأه�يل قرية من�س�أة ال�رشيعي ي�رشون على تزويج فتي�تهم يف �سن مبكرة، وه� 
اأثن�ء العمل على ق�سية  م� �سكل اأحد اأهم الع�ائق والتحدي�ت التي واجهت فريق اأع�س�ء اللجنة 
الدع�ة، خ��سة واأن بع�س� من ه�ؤلء الأه�يل يق�م�ن بدفع مب�لغ ط�ئلة ل�ستكم�ل مرا�سم زواج 
فتي�تهم دون �سند ق�ن�ين. فقد ك�ن الأه�يل يق�م�ن بدع�ة م�ثق من �سين�ء لتزويج الفتي�ت دون 
ت�ثيق عقد الزواج )حيث اعت�د امل�ثق�ن من �سين�ء على عمل عق�د غري م�ثقة، كم� جرى العرف 
يف تلك املن�طق. وب�لت�يل ل يتعر�س م�أذون القرية مبن�س�أة ال�رشيعي لأي خم�لف�ت تعر�سه للحب�س 
طبًق� للق�ن�ن(. كم� ي�جد ع�ئق اآخر واجه اأع�س�ء اللجنة، وه� ا�ستمرار تزويج امل�أذون للفتي�ت 
دون �سه�دات امليالد، غري اأن التدخالت التي ق�مت به� جلنة الدع�ة جعلته يح�ول تغيري وجهة 

نظر الأه�يل جت�ه هذه الق�سية خ��سة بعر�س اأخط�ر الزواج املبكر.

ويف ق�سية احل�ل ك�ن ل��س�ئل الإعالم املختلفة دور خ��س يف ترويج العق�ب�ت التي �سيتعر�س له� 
امل�أذون�ن املخ�لف�ن للق�ن�ن املحدد ل�سن زواج الفتي�ت، مم� خلف اأثرا اإيج�بي� على م�س�ر ق�سية 
الدع�ة ونت�ئجه�، وقد مت ذلك من خالل اإذاعة �سم�ل ال�سعيد والتي ق�مت ب�إجراء لق�ءات اإذاعية 

تهدف اإلى عر�س الق�سية ب�سكل ك�مل.

ا�ستخدمته�  ث�نية، والتي  اأولى والت�عية والتعليم ك��سرتاتيجية  التن�سيق والتع�ون ك��سرتاتيجية  اإن 
جلنة الدعوة اأثناء العمل يف جمال الزواج املبكر، قد هدفت اإلى عدة نقاط، اأهمها رفع وعي 100 
اأ�رشة من الأ�رش التي ت�سم فتي�ت دون �سن الث�منة ع�رشة. كم� هدفت هذه ال�سرتاتيجي�ت اإلى اإ�سدار 
�سه�دات الت�سنني من قبل امل�ست�سفي�ت الع�مة اأو الإدارة ال�سحية، وذلك لل�ث�ق بهذه اجله�ت من 
قبل كل من �س�حب احلق وك�فله. واأخرًيا ك�ن جذب الإعالم بجميع اأن�اعه للم�س�ركة ب�لق�سية 

اأحد الأهداف التي راعت حتقيقه� جلنة الدع�ة.

ولعل اأهم قرار ا�سدرته جلنة الدع�ة ه� اللتزام الكت�بي الذي مت مع امل�أذون بح�س�ر �سيخ القرية 
ت�سنني  �سه�دات  اأي  ا�ستخراج  اأو دعم  قب�ل  بعدم  اللجنة،  واأع�س�ء  ال�حدة   والق��سي وطبيب 
للفتي�ت دون الث�منة ع�رشة. وبن�ء على ذلك، ف�إن دلئل النج�ح تتمثل يف املق�رنة ب�ل��سع الراهن 
لأه�يل قرية من�س�أة ال�رشيعي؛ حيث مل�س الأه�يل هذا التغيري ب�لتزام كل من امل�أذون وم�سئ�يل الإدارة 
هذا،  ع�رشة.  الث�منة  تبلغ  مل  فت�ة  لأي  القران  عقد  بعدم  اخل��سة  الق�ن�ن  بن�د  بتنفيذ  املتخ�س�سة 
ب�لإ�س�فة اإلى اأن الأه�يل اأ�سبح�ا يحر�س�ن على ا�ستيف�ء جميع اأوراق الزوجني واحلر�س على اأن 
تك�ن ك�ملة و�سحيحة. كم� اأن غي�ب امل�ثقـ  والذي ك�ن ي�أتي من �سين�ء لي�ثق عق�د فتي�ت القرية 
ـ خري دليل على جن�ح املب�درة؛ ب�سبب خ�ف ه�ؤلء الأ�سخ��س من التعر�س للم�س�ءلة الق�ن�نية. 
ـ والذي ق�م  اأحد الأه�يل  الزواج اجلديد تعر�س  القرية بق�ن�ن  اأه�يل  التزام  هذا، وقد �س�عد يف 

بتزويج اإحدى بن�ته يف �سن مبكرة ـ للحب�س.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



على  تعمل  التي  وال�سك�ن،  الأ�رشة  وزارة  خالل  من  الدولة  �سي��سة  دعم  ع�مل  اأي�س�  نن�سى  ول 
اإلى انخف��س عدد املخ�لف�ت التي يق�م به�  من�ه�سة الزواج املبكر والزواج غري امل�ثق مم� اأدى 
املتدخلني  اأن جتعل  م� ميكن  ق�سية  الدع�ة يف  اأن  اإلى  الإ�س�رة  ال�س�أن. وجتدر  هذا  امل�أذون�ن يف 
ي�سع�ن اإلى التعر�س والق�س�ء على. م�سبب�ته� والتي تعد اأي�س� ق�س�ي� ه�مة مثال، اأطف�ل ال�س�ارع 
وعم�لة الأطف�ل، والتي تعد من اأهم اأ�سب�به� الزواج املبكر، وانف�س�ل الزوجني، نتيجة عدم الت�افق 

بينهم� مب� يعر�س الأبن�ء اإلى خم�طر الإي�اء ب�ل�س�ارع.

مناذج من ق�صايا الدعوة بقطاع الزراعة

تهدف تدخالت النهج احلق�قي يف جم�ل الزراعة حتديًدا اإلى متكني الفالحني من تنظيم اأنف�سهم 
ب�سكل جم�عي، مب� ميكنهم من ال��س�ل بطريقة مب��رشة اإلى امل�ارد والأ�س�اق، وي�ؤثر مب��رشة على 

دخلهم وي�س�عدهم على جت�وز ال��سط�ء.

اأن امل�رشوع تبنى النهج  اآلي�ت معينة. ومب�  اآخرين يتطلب  اإن العمل ب�سكل جم�عي منظم مع �رشك�ء 
احلق�قي الذي ي�س�عد على تقلي�س الفج�ة بني �س�حب احلق املزارع ال�سغري وك�فل احلق، اأي اجله�ت 

التي متتلك امل�ارد والأ�س�ل الع�مة، فك�ن ل بد من تبني اأ�سل�ب الدع�ة وك�سب الت�أييد ب�مل�رشوع.

وا�ستط�عت تدخالت النهج احلق�قي بقط�ع الزراعة تبني ثم�ين ق�س�ي� للدع�ة، منه� �سبع ق�س�ي� 
على امل�ست�ى املحلي )نق�سد م�ست�ى جمتمع�ت �سغرية قد تك�ن مركًزا اأو قرية(، وق�سية واحدة 
على م�ست�ى اأكرب، وه� م�ست�ى حم�فظة بني �س�يف. واهتمت معظم ق�س�ي� الدع�ة ب�حتي�ج�ت 
ملحة وط�رئة ل�سغ�ر املزارعني، ف�أكرث من ن�سفه� ع�لج م�سكلة مي�ه الري �س�اء من حيث الكم اأو 
الن�ع... مبعنى م�سكلة عدم كف�يته� وم�سكلة ج�دته�. واهتمت ق�سية واحدة بت�فري الأ�سمدة 
ك�أحد اأهم م�ستلزم�ت الإنت�ج، واأخرى ب�لري اخل�طئ من امل�س�رف )نتيجة ال�سطرار( وتعر�ست 

ق�سية اأخرية لتده�ر ح�لة الأر�س؛ نتيجة ت�رشب مي�ه ال�رشف ال�سحي على مدى ثم�نية اأع�ام.  82

�صهادة لأ�صكال التالعب بالقانون

اأبويا فالح على قد حاله، وعل�صان  18 �صنة، وكنت واخدة الإعدادية ب�س مكملت�س عالم؛ لأن  اأنا عندي 
جه  �صنة   16 عندي  كان  وملا  باليومية،  بي�صتغلوا  كلهم  �صبيان  والباقي  بنات  منهم   2 اأخوات   9 لى  كمان 
واحد طلبني من اأبويا، وملا اأبويا قايل اإنه وافق اأنا فرحت بحاجة ا�صمها اجلواز، وملا راحوا يكتبوا عند املاأذون 
راأيه  يغري  العري�س  واأبويا خاف  �صنة،   18 يبقى عندي  واإين لزم  �صنة   16 ل�صه  لأين  العقد  يكتب  مر�صي�س 
اإنها كانت خمطوبة، وفعال اجتوزت با�صم اأختى وملا جه  19 �صنة رغم  فجوزين با�صم اأختي؛ لأن كان عندها 
امليالد  �صهادة  له  قدم  اأبويا  لأن  مر�صي�س  املاأذون  لأن  يتجوزها  مقدر�س  فرحي  بعد  يتجوزها  اأختى  خطيب 
بتاعتي، وا�صطروا ياأخروا جواز اأختي رغم اإن عري�صها عمل ليلة احلنة ودعا النا�س كلها، ب�س لالأ�صف ا�صتنوا 

�صنتني عل�صان يتجوزوا. )حالة من جمتمع من�صاأة ال�رشيعي(
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كيف يتم اختيار ق�صية الدعوة؟

الق�سية  اأنه يتم اختي�ر  ال�اردة من مق�بالت املزارعني ومن�ق�س�ت ور�سة العمل  البي�ن�ت  اأف�دت   
على اأ�س��س م� يلي:

• ق�س�ي� مت ر�سده� خالل درا�سة تقدير الحتي�ج�ت.	
• ردود اأفع�ل و�سك�ى املزارعني.	
• عدد كبري يت�رشر من الق�سية.	
• امل�س�حة اجلغرافية املت�أثرة ب�لق�سية.	
• الق�سية تت�سبب يف اإحداث اأ�رشار وم�سكالت اأخرى.	
• ق�بلية الق�سية للحل.	
• وج�د بي�ن�ت �س�دقة وك�فية عن الفئة املت�رشرة.	

ومك�نه�  ون�عه�  امل�رشوع  تبن�ه�  التي  الدع�ة  بق�س�ي�  ق�ئمة  ي��سح  جدول  يلي،  وفيم� 
وال�سرتاتيجي�ت املتبعة والنت�ئج.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر



 قائمة بق�صايا الدعوة التي تبناها امل�صروع 
واال�صرتاتيجيات املتبعة والنتائج

 
النتيجة اال�صرتاتيجية املتبعة

 م�صتوى

الق�صية
املكان ا�صم الق�صية

 اإ�صدار قرار من وزير الزراعة
باإن�صاء حمطة لرفع املياه.

 التوعية باحلقوق التعبئة،
 التمكني، والتن�صيق

  والتعاون
حملي قرية باها

بني �صويف
 حرمان املزارعني من و�صول املياه
  ال�صاحلة للري معظم �صهور ال�صنة

 اإ�صدر قرار من مدير اإدارة الري
 بالف�صن بامتداد فرتة املناوبة ملدة

  48 �صاعة.
 اإزالة ال�صبكة القدمية واإعادة

ت�صميمها،
و�صع خطة لتطهري الرتع.

 التوعية باحلقوق
 والتمكني، التن�صيق

  والتعاون
حملي

 قرية جعفر -
الف�صن

بني �صويف

 �صعف من�صوب املياه يف الرتعة الرئي�صة
)ترعة الن�صري(

 تفعيل القانون اخلا�س ب�رشف
 التعوي�صات، واإ�صدار قرار ب�رشف
 ن�صبة %75 من قيمة التعوي�صات

للمت�رشرين.

التوعية باحلقوق، 
والتعبئة، التمكني،
  التن�صيق، التعاون

حملي  قرية الوقف  بني
�صويف

 �رشف التعوي�صات املالية من تنفيذ
م�رشوع ال�رشف الزراعي املغطى

 اإ�صدار قرار من املحافظ بتخ�صي�س
 مبلغ مليون جنيه من �صندوق

 خدمات املحافظة؛ لتنفيذ عمليات
 الإحالل والتجديد ل�صبكة ال�رشف

الزراعي املغطى.

 التوعية باحلقوق،
 التعبئة، التمكني،
  التن�صيق، التعاون

حملي   قرية بيا�س العرب
  بني �صويف

 اتالف م�صاحة من الأرا�صي الزراعية
 اجليدة؛ نتيجة تدفق مياه ال�رشف ال�صحي

من مدينة بني �صويف اجلديدة

 اإ�صدار قرار من ال�صيد وزير
 الزراعة بتوزيع ح�ص�س الأ�صمدة
 على املالك وامل�صتاأجرين؛ وذلك

         بالقرار رقم 749 ل�صنة 2009 م

 التوعية باحلقوق،
 التعبئة، التمكني،
  التن�صيق، التعاون

 م�صتوى
اإقليمي

 كل جمتمعات بني
  �صويف

 �رشف احل�ص�س املخ�ص�صة لالأ�صمدة
 للفالحني اأ�صحاب احليازة الزراعية ولي�س

  املوؤجرين

 -زيادة مدة املناوبات من خم�صة
اإلى ع�رشة اأيام.

 - زيادة من�صوب املياه يف ترعة
 الد�صوت؛ حتى ت�صل املياه اإلى

نهاية الرتعة.

التوعية باحلقوق يف 
املاء، التعبئة، التمكني،

  التن�صيق، التعاون
املواجهة

حملي قرية تـلة
 قلة من�صوب مياه الري يف ترعة الد�صوت
 بـ »تلة«؛ مما اأدى اإلى جلوء الفالحني اإلى

  الري من م�رشف املحيط

 اتخاذ قرار بفتح نهاية امل�رشف
 الذي مت ردمه، وتطهري املجرى

 املائي للم�رشف، ا�صتفاد من هذا
 القرار اأكرث من األف مزارع ممن
كانت اأرا�صيهم مهددة بالفناء.

التوعية باحلقوق يف 
املاء، التعبئة، التمكني،

  التن�صيق، التعاون
حملي  قرية طحا

 قيام عدد حمدود من املزارعني بردم نهاية
 م�رشف الباطن، و�صم تلك امل�صاحة

 املردومة اإلى اأرا�صيهم، وبالتايل انعدام
�رشف املياه الزائدة من تلك الأرا�صي.

 ا�صت�صدار قرار بـزيادة عدد اأيام
املناوبة من 5 اأيام 10 اأيام.

تطهري امل�صاقي واملجاري الفرعية.

 التوعية باحلقوق
 التن�صيق، التعاون،

 املواجهة من خالل لقاء
 اإعالمي بني احلكوميني،

واملتاأثرين بامل�صكلة

زمام قرية طحا  قيام بع�س املزارعني بالري من م�رشف
اإبراهيم با�صا مبجتمع طحا.
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نتيجًة لتبني الق�س�ي� لحتي�ج�ت ملحة وط�رئة؛ ف�إن بن�ء الق�عدة ال�سعبية الداعمة لتلك الق�س�ي� مل 
يكن حتديًّ�، بل ك�ن اإحدى الدع�ئم الأ�س��سية لنج�ح تلك الق�س�ي�. وبن�ء على ذلك، ميكن اأن جنزم 
التي  اإيج�بيًّ� وم�ستمًرا ومب�رًشا للمجتمع�ت  ت�أثرًيا  اأحدثت  الدع�ة قد  اأن ق�س�ي�  وب�سكل م�ؤكد، 

ك�نت تت�رشر من تلك الق�س�ي� قبل التدخل.

للفالحني  املخ�س�سة  الأ�سمدة  �رشف  ق�سية  ن�س�ق  الدع�ة  لق�س�ي�  الإيج�بي  التغيري  وكمث�ل 
اأ�سح�ب احلي�زة الزراعية ولي�س امل�ؤجرين، حيث ع�نى املزارع امل�ست�أجر من قي�م م�لك احلي�زة 
ب��ستالم احل�سة املخ�س�سة من الأ�سمدة ليق�م ببيعه� مرة اأخرى للم�ست�أجر ب�سعر ال�س�ق ال�س�داء؛ 
مم� ك�ن يكلف امل�ست�أجر مب�لغ كثرية يف تكلفة زراعة املح��سيل املختلفة اأثن�ء الإيج�ر. وقد ج�ء 
احلل ب�إ�سدار قرار رقم 749 ل�سنة 2009 م من ال�سيد وزير الزراعة بت�زيع ح�س�س الأ�سمدة على 

املالك وامل�ست�أجرين.

وعند حتليل جميع ق�س�ي� الدع�ة التي تبن�ه� امل�رشوع، جند اأنه مل تتطرق ا�سرتاتيجي�ت الدع�ة )10( 
بج�نب  امل�اجهة  اأ�سل�ب  تن�ولت�  فقط  )ق�سيت�ن  الق�س�ئية  الدع�وى  اأو  امل�اجهة  ا�سرتاتيجية  اإلى 
التع�ون والتن�سيق(، واأن جميع الق�س�ي� اعتمدت ا�سرتاتيجية الت�عية والتعليم ب�حلق�ق، وكذلك 
ا�سرتاتيجية التع�ون والتن�سيق. وهذا واإن دل على �سيء ف�إمن� يدل على العالق�ت اجليدة التي بن�ه� 
من  املجتمع  ممثلي  متكني  خالل  من  عليه�  واملح�فظة  املختلفة  احلك�مية  اجله�ت  مع  امل�رشوع 
ال�ستمرار يف تلك العالق�ت. و�س�ف ت�ستمر منظم�ت الفالحني على م�ست�ى املح�فظة والتي مت 
انتخ�به� من ممثلني من املجتمع�ت املحلية نف�سه� التي تبنت تلك الق�س�ي�، يف التع�ون و�سي�نة تلك 

العالق�ت مع ك�فلي احلق�ق من اجله�ت احلك�مية.

و�سهلة  ب�سيطة  وت�ا�سل  ات�س�ل  اآلي�ت  ي�ستخدم  الدعم  وح�سد  للق�س�ي�  الرتويج  اأن  ل�حظ  وقد 
امل�سكلة من  الإقن�ع بخط�رة  املت�رشرين عن طريق  يتم ح�سد  الريفي، حيث  للمجتمع  ومالئمة 
القرار  �س�نعي  على  ال�سغط  يف  دور  لالإعالم  ك�ن  كم�  العب�دة.  ودور  املب��رشة  الندوات  خالل 
وك�سب ت�أييدهم، هذا ب�لإ�س�فة اإلى دعم القي�دات ال�سعبية من اأع�س�ء جمل�سي ال�سعب وال�س�رى 

وروؤ�س�ء املج�ل�س املحلية.

وعند حتليل تلك الق�س�ي� ب�سكل جم�عي، يالحظ اأن الق�س�ي� الثم�نية قد �سعت اإلى حتقيق واحد 
اأو اكرث من الأهداف الت�لية : 

• بن�ء ق�عدة �سعبية لدعم الق�سية.	
• الت�أثري على الآخرين؛ لكي ي�ستطيع�ا تقدمي الدعم الالزم لتلك الق�سية.	
• حم�ولة تغيري اأو الت�أثري على الت�رشيع�ت املتعلقة بتلك الق�سية.	

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

10 -   ميكن تعريف ا�سرتاتيجة حملة الدع�ة ب�أنه� اأ�سل�ب الت�أثري على �سنع القرار اخل��س بق�سية الدع�ة، والتى حتقق ر�س�لته�. وا�سرتاتيجي�ت الدع�ة وك�سب 
الت�أييد اأربعة هم: 1( ا�سرتاتيجية الت�عية والتعليم. 2( ا�سرتاتيجية امل�اجهة. 3( ا�سرتاتيجية التع�ون والتن�سيق. 4( ا�سرتاتيجية الدع�وى الق�س�ئية.  



بينم� جنح يف  الق�س�ي�،  الأول والث�ين يف كل  الهدف  ق�طع يف حتقيق  ب�سكل  امل�رشوع  وقد جنح 
حتقيق الهدف الث�لث يف �ست ق�س�ي� فقط من خالل اإ�سدار قرارات، �س�اء على امل�ست�ى املحلي 

اأو امل�ست�ى الإقليمى. 

ت�أثري احلل�ل اخل��سة ب�لق�س�ي� على زي�دة الدخل : اأف�د املزارع�ن ب�أن حل�ل الق�س�ي� اأدت اإلى زي�دة 
الدخل، وقد دلل�ا على ذلك ب�أن ت�فري مي�ه الري من خالل رفع من�س�ب الرتع وزي�دة اأي�م املن�وبة،  
اأدى اإلى ت�فري تكلفة نقل مي�ه الري بن�سبة 50 %، وهي التكلفة الن�جتة عن ت�أجري ال�سف�ط�ت. هذا، 
اآمن  الن�جتة عن الري من م�سدر  اإلى م� يرتتب على ذلك من زي�دة يف الإنت�ج والف�ائد  ب�لإ�س�فة 

نظيف يح�فظ على الرتبة وخ�س�بته�، مم� ي�ؤدي اإلى اإنت�ج حم��سيل اآمنة ق�بلة للت�سدير. 

86

اخلال�صة من جتارب الدعوة وك�صب التاأييد:

• التوعية 	 اأن�صطة  بخالف  و�صيلة،  ولي�صت  ذاته  حد  يف  هدف  هى  الدعوة،  اأن�صطة  يف  باحلقوق  التوعية 
بامل�رشوعات التي تقدم خدمات مبا�رشة، وذلك لأن تاأثريها ميكن اأ�صحاب احلقوق.

• متثيل املراأة بلجان الدعوة يحتاج اإلى اإعادة نظر ببع�س املناطق.	
•  من ال�صعب على اأن�صطة الدعوة بامل�صتوى املحلي اأن جتذب الإعالم القومي، ولكن قد تنجح يف جذب 	

دعم الإعالم املحلي. 
• اأ�صحاب 	 حفز  يف  املحلي  امل�صتوى  على  ناجحة  تعترب  والإحلاق  والتن�صيق  التعاون  ا�صرتاتيجيات 

امل�صئولية للعمل. 
• لي�صت كل مواد القانون م�صلمات ل ن�صتطيع القرتاب منها اأو العرتا�س عليها، ولي�س كل بنود القانون 	

مفيدة يف خدمة املجتمع، لذلك فهي حتتاج اإلى التغيري والتعديل ح�صب الحتياج.
• يف البداية... ركزت بع�س الق�صايا على اأن�صطة التوعية باحلقوق وجتاهلت الأن�صطة املوجهة ل�صناع 	

تبني  عند  البداية  منذ  القرار  ل�صناع  املوجهة  الأن�صطة  على  الرتكيز  ال�رشوري  من  كان  لذا  القرار؛ 
ق�صايا دعوة.

• بع�س الق�صايا كانت ترتبط ارتباًطا وثيًقا، وتف�رش مبربرات دينية من وجهة نظر البع�س، وبالتايل ل 	
ميكن حلها اإل من خالل رجال الدين. وهنا فاإننا نوؤكد على الدور الإيجابي لرجال الدين... ملا له من 

وزن يف التاأثري والإقناع.
• ال�صحة 	 ق�صايا  مواجهة  يف  كبديل  الدينية  املوؤ�ص�صة  يف  التفكري  عند  اأنه  هو  الأ�صا�صي  امل�صتفاد  الدر�س 

الإجنابية، فال بد من توفري املعرفة والتدريب الالزم لرجال الدين )مبعنى اآخر؛ يتم تاأهيلهم لهذا العمل(.



النهــج احلقــوقي يف التنميــة
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الفصل السابع:
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الف�صـــــل ال�صــابع

النهج احلقوقي واآليات املتابعة والتقييم
ت�ؤكد الأمم املتحدة يف كت�به� اخل��س »م�س�در تنمية القدرات«)11( على اأن نظ�م املت�بعة والتقييم 
الق�ئم على  النهج احلق�قي ُيعطي اأهمية مت�س�وية لكل ُبعد من اأبع�د مت�بعة اأداء الربامج، وللعملية 
وال�سي�ق، مق�رنًة بنظ�م الإدارة الق�ئمة على احلق�ق، الذي ُيعطي اأهمية اأكرب لأداء الربن�مج. ويتم 

دة لقي��س كل بعد من هذه الأبع�د الثالثة. دائًم� الت�أكيد ب�لعمل على اإعداد م�ؤ�رشات حمَدّ

اإن مع�يري ومب�دئ حق�ق الإن�س�ن، والأنظمة ال�طنية حلم�ية احلق�ق ت�ّجه عملية �سي�غة م�ؤ�رشات 
الأداء وم�ؤ�رشات العملية وامل�ؤ�رشات الق�ئمة نح� �سي�ق بعينه. 

واجلدير ب�لذكر اأن م�ؤ�رشات النهج الق�ئم على حق�ق الإن�س�ن للربجمة اخل��سة ب�لأمم املتحدة حت�ول 
اأ�سح�ب  ي�س�رك  هل  الإن�س�ن؟...  حق�ق  مع�يري  الربن�مج  د  ّ ُيج�سِ هل  مثل:  اأ�سئلة  على  الإج�بة 
لالأ�سب�ب  الربن�مج  ى  يت�سَدّ هل  الربن�مج؟...  ج�انب  جميع  يف  ب�ل�اجب�ت  والق�ئم�ن  احلق�ق 

اجلذرية لعدم اإحق�ق حق�ق الإن�س�ن؟... وهل يعمل على بن�ء القدرات لإحق�قه� م�ستقباًل؟

اإن النهج الق�ئم على حق�ق الإن�س�ن يف اأنظمة املت�بعة والتقييم يدع� اإلى وج�د اآلي�ت عمل حمددة؛ 
لكي تكفل م�س�ركة اأ�سح�ب احلق�ق والق�ئمني ب�ل�اجب�ت يف عملية الربجمة. ويجب اأن تكفل 
� اآلي�ت العمل هذه وج�د قْدٍر من امل�س�َءلة عن الربن�مج، وميكن اأن تك�ن امل�ؤ�س�س�ت ال�طنية  اأي�سً

حلق�ق الإن�س�ن �رشيًك� يتمتع ب�متي�زات بهدف �سم�ن ت�أمني حتليل م�ستقل للبي�ن�ت املت�افرة.

املت�بعة والتقييم على املخرج�ت  القبطية الإجنيلية تت�سمن  الهيئة  املت�بعة والتقييم بربامج  اآلي�ت  اإن 
ب�لهيئة  وي�جد  الإن�س�ن.  حق�ق  مبب�دئ  وت�سرت�سد  امل�س�ركة  على  تعتمد  كم�  مًع�،  والعملي�ت 
القبطية الإجنيلية قط�ع خ��س ب�ملت�بعة والتقييم ومت�بعة اجل�دة، وه� القط�ع امل�س�ؤول عن عملي�ت 
املت�بعة والتقييم جلميع م�رشوع�ت الهيئة. ويطبق القط�ع مب�دئ النهج احلق�قي يف عملي�ت املت�بعة 

والتقييم من خالل:

• تقييم تطبيق منهجي�ت امل�س�ركة.	
• الدور اله�م للجمعي�ت ال�رشيكة واللج�ن املنتخبة يف عملية التقييم واملت�بعة.	

11 - APPLYING A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION AND
PROGRAMMING: A UNDP Capacity Development Resource، Capacity Development Group، Bureau
for Development Policy، UNDP، September 2006
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- التوثيق   1

تهتم م�رشوع�ت الهيئة التي تطبق النهج احلق�قي ب�سكل ملح�ظ بعملية الت�ثيق جلميع الأن�سطة 
على خمتلف امل�ست�ي�ت، �س�اء يف �سكل اإلكرتوين يت�سمن: تق�رير ربع �سن�ية، تت�سمن خط�ات 
امل�رشوع، وخططه و�س�ر الأن�سطة التي تنظم يف اإط�ره، وكذلك تق�رير املت�بعة الدورية من وحدة 
املت�بعة ومراقبة اجل�دة ب�لهيئة القبطية الإجنيلية. كم� جتدر الإ�س�رة اإلى اأن التقرير املجمع للمت�بعة 
ومراقبة اجل�دة يتميز ب�مل��س�عية وال�سم�لية والإيج�ز، ب�لرغم من اأنه تقرير يتم اإعداده داخلًيّ�. 
عالوة على ذلك، ف�إن كل جمتمع يق�م بجمع وحفظ املعل�م�ت والبي�ن�ت وال�س�ر والأفالم التي 

تخ�س الأن�سطة والأحداث املتعلقة به. 

على  ـ  الزراعة  قط�ع  يف  اأنه  ذلك،  اإلى  اأ�سف 
للمجتمع�ت  معل�م�ت  تقدمي  يتم  ـ  املث�ل  �سبيل 
ال�رشيكة من خالل امل�قع الإلكرتوين الذي يقدم 
معل�م�ت عن الت�س�يق على نط�ق وا�سع ومت�ح 

 .)www.amalis.org ( للجميع

املعل�م�ت  من  ق�عدة  جمتمع  بكل  ويت�ح 
الت�سدير  �رشك�ت  عن  واملطب�عة  الإلكرتونية 
واخلرباء  الأوروبية  ال�س�ق  واحتي�ج�ت 
الأفالم  بع�س  امل�رشوع  اأنتج  وقد  ال�ست�س�ريني. 
من  العديد  وت�ثيق  ب�إعداد  ق�م  كم�  الت�ثيقية، 
دليل  واإنت�ج  الفردية واملجتمعية  احل�لة  درا�س�ت 
تدريبي عن الدعم امل�ؤ�س�سي جلمعي�ت الفالحني، 
ودليل  الفالحني  جلمعي�ت  الت�س�يق  عن  واآخر 

روابط املزارعني.

املتابعة   -  2

تتم املت�بعة ب�لهيئة من خالل عدة م�ست�ي�ت: 

اأول: م�ست�ى املم�ل: وه� اجلهة اخل�رجية التي ق�مت بتم�يل تدخالت النهج احلق�قي، وتعترب 
املت�بعة يف تلك احل�لة مت�بعة خ�رجية.

ا: م�ست�ى الهيئة القبطية: وهي مت�بعة داخلية، يق�م به� رئي�س الربن�مج ب�لهيئة ووحدة مت�بعة  ثانًيّ
ال�قت  يف  وخ�رجية  داخلية  جهة  الهيئة  اإ�رشاف  حتت  وهي  الإجنيلية،  ب�لهيئة  اجل�دة  ومراقبة 
امل�رشوع�ت  اإدارة  عن  منف�سل  هيكل  اأنه�  ذلك  وخ�رجية،  داخلًيّ�  هيكاًل  لأنه�  داخلية  نف�سه؛ 
داخل الهيئة، وله� وجهة نظر و�سالحي�ت منف�سلة عن اإدارة امل�رشوع. ولعل وج�د اإدارة املت�بعة 

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
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املتابعة والتقييم يف الفطاع الزا رعي
النهج  لتدخالت  والتقييم  املتابعة  عملية  تتم 
وجود  خالل  من  رعة  الزا  بقطاع  احلقوقي 
اللجنة  داخل  الإدارة  جمل�س  من  ع�صوين 
املنتخبة، ومن خالل التقارير ال�صهرية املوجهة 
ومن  الإدارة،  جمل�س  اإلى  الإداري  اجلهاز  من 
للتقرير املايل ربع  خالل اعتماد جمل�س الإدارة 
تقوم  الإجنيلية  الهيئة  كانت  كما  وي،  ال�صن 

باملتابعة من خالل:
• من�صق الهيئة ) زيا ا رت ميدانية(	
• التقارير ال�صهرية، وتقارير مالية ربع �صنوية	
• تقييم ن�صف املدة ونهاية املدة	
• التقييم النهائي من جهات خارجية	
• عمل لقاءات مع م�صتفيدين	

املنتخبة،  اللجنة  من  كانوا  باملتابعة  القائمون 
باللجنة،  املفو�صني  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء 
ومن�صق الهيئة الإجنيلية. )فريق عمل الز ا رعة 

باجلمعيات(
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ومراقبة اجل�دة ب�لهيئة �سمن هيكل املت�بعة ه� م� مييز النهج احلق�قي لتطبيق مبداأ امل�س�ءلة الداخلية. 
ين�س�ف اإلى هذه امل�ست�ي�ت مت�بعة رئي�س الفريق ب�لهيئة ومن�سق امل�رشوع.  

ي�س�رك  حيث  احلق�قي؛  النهج  مب�دئ  اإلى  ب�لن�سبة  الأهم  امل�ست�ى  وه�  املجتمع:  م�ست�ى  ثالًثا: 
اأع�س�ء املجتمع وممثل�ه يف عملية املت�بعة. وللمت�بعة هن�ك م�ست�ي�ت ثالثة تتمثل يف: جمل�س اإدارة 

اجلمعية، مدير امل�رشوع، وفريق العمل التنفيذي ب�جلمعية، واللجنة املنتخبة.

دور املتابعة يف �صنع القرار وحل م�صكالت التنفيذ:

• اأجريت تعديالت على بع�س خطط التدخل يف 	
املجتمع�ت  بع�س  يف  مث�ل:  املجتمع�ت،  بع�س 
التي  ظهرت به� تي�رات دينية مت�سددة، مت تعديل 
مب�س�ركة  جمتمعية  لق�ءات  اإلى  الندوات  اأن�سطة 

رج�ل الدين.
• من 	 عدد  ا�ستقط�ب  اأهمية  املت�بعة  اأظهرت 

اجله�ت ال�رشيكة للعمل يف امل�رشوع، مثل مراكز 
اأدوار م�ؤثرة يف التع�مل مع  ال�سب�ب  مل� له� من 

هذه الفئة.  
• �س�أنه� 	 من  التي  ال�سرتاتيجي�ت  بع�س  تط�ير  مت 

جل�ن  ت�سكيل  مثل  امل�رشوع،  تنفيذ  من  تي�رش  اأن 
امل�ؤثرة مبجتمع�ت  القي�دات  ن�س�ئية و�سب�بية من 
العمل؛ حيث �س�عد ذلك على �سه�لة ال��س�ل 

اإلى بع�س الفئ�ت غري املقتنعة ب�لق�سية.  
• مت رفع كف�ءة الهيكل ال�ظيفي ب�لعالقة ب�أدوارهم، 	

خ��سة فيم� يتعلق مبه�رات تعديل ال�سل�ك. 
• الت�سحيحية 	 الإجراءات  بع�س  اتخ�ذ  وقع 

عملية  عن  الن��سئة  الت��سي�ت  نتيجة  ب�مل�رشوع؛ 
املت�بعة.

دور املتابعة يف حتقيق اأهداف امل�صروع:

�س�همت عملية املت�بعة يف مق�رنة حتقيق النت�ئج، 
ب�ملخطط و�سبط تزامن ت�قيت�ت التنفيذ الفعلي 
يف  ع�ون  مم�  للتنفيذ،  املخطط  الت�قيت  مع 
التنفيذ  يف  والإ�رشاع  امل�رشوع  اأهداف  حتقيق 
الأهداف  لتحقيق  الأن�سطة؛  بع�س  تعديل  اأو 

الع�مة للم�رشوع.

الإعاقة  قطاعي  يف  والتقييم  املتابعة 
والأطفال يف خطر

املتابعة والتقييم بقطاعي اإعاقة واأطفال يف خطر
خطة  و�صع  خالل  من  اجلمعيات،  قبل  من 
للمتابعة  خطط  وعمل  الأن�صطة  لتنفيذ  �صهرية 
فعملية  الأن�صطة.  تنفيذ  فرتة  اأثناء  الدورية 
من�صق  بح�صور  تتم  كانت  والتقييم  املتابعة 
تقرير  كتابة  ويتم  الأن�صطة،  جلميع  امل�رشوع 
اجلمعيات  ري  مدى  اإلى  ورفعه  تنفيذه  مت  مبا 

وجمال�س الإدارة واجلهة املمولة.

ال�صحة  قطاع  يف  والتقييم  املتابعة 
الجنابية

تتم  كانت  الإجنابية،  ال�صحة  قطاع  ففي 
النهج  تقييم جممعة لأن�صطة تدخالت  عملية 
وال�رشكاء  باجلمعيات  خا�صة  احلقوقي، 
بكل  اخلا�س  التقييم  بجانب  وامل�صتهدفني 
تقييم  عمل  يتم  كان  كما  حدة.  على  فئة 
تقييم  ا  واأي�صً اجلمعيات،  قبل  من  �صهري 
�صاعد  الهيئة،  اإدارة  قبل  من  �صنوي  ن�صف 
ا ال�صتما ا رت اخلا�صة باآراء  على ذلك اأي�صً
امل�صتهدفة  والفئات  والعمالء  الأع�صاء 
امل�رشوع،  اأن�صطة  عن  امل�صوؤولة  واللجان 
من  بالتو�صيات  الأخذ  رعاة  ا  م  يتم  وكان 

قبل جميع هذه الفئات.
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كم� �س�همت عملية املت�بعة من الت�أكد على تطبيق مع�يري اجل�دة امل��س�عة من خالل نظ�م 
املت�بعة ومراقبة اجل�دة للم�رشوع�ت، وب�لت�يل ال��س�ل اإلى حتقيق الإجن�زات بج�دة اأف�سل.

التقييم    -  3

جميع  اأن  حيث  من  التقييم،  عملية  يف  امل�س�ركة  مب�دئ  تطبق  الهيئة  ف�إن  التقييم،  يخ�س  وفيم� 
عملي�ت التقييم تت�سمن وجهة نظر �رشك�ء امل�رشوع وفئ�ته املختلفة. كم� تق�م الهيئة يف الكثري من 

م�رشوع�ته� بتطبيق منهجية التقييم الذاتي.

وتعتمد منهجية التقييم الذاتي على منح م�س�حة للفئ�ت امل�س�ركة يف تنفيذ امل�رشوع من التعبري عن 
اآرائه� وتقدمي مقرتح�ته� جت�ه امل�رشوع. وتنبع اأهمية التقييم الذاتي من الفوائد التي تتحقق منه، وتتمثل 

فيما يلي:

• ا�ستخال�س الدرو�س امل�ستف�دة.	
• من�ق�سة الت�س�ر امل�ستقبلي ل�ستمرار الأن�سطة.	
• منح الفر�سة لفريق العمل اأن يدرك اإجن�زاته ويقدره�.	
• منح فر�صة جلميع �رشكاءامل�رشوع كي يتناق�صوا يف حماولة لر�صد نقاط القوة وال�صعف.	
• من�ق�سة ق�س�ي� حمددة مل ي�ستطع امل�رشوع اإيج�د حل�ل له�.	
• ح�سد ط�ق�ت وقدرات ال�رشك�ء خللق التزام م�ستقبلي جت�ه ت��سي�ت ومقرتح�ت التقييم 	

الذاتي.
• دعم مه�رات الع�ملني يف اإجراء التقييم 	

الذاتي و تب�دل خربات ومع�رف بني 
ال�رشك�ء املعنيني

• الت�س�وؤل 	 علي  الإج�بة  يف  البحث 
امل�رشوع  هذا  تنفيذ  ميكن  هل  الت�يل: 
نف�سه� يف  وب�لطريقة  اآخر؟  يف مك�ن 

امل�ستقبل؟

وتتمثل خط�ات التقييم فيم� يلي: 
 

من . 1 الذاتي  للتقييم  عمل  فريق  تك�ين 
القبطية  الهيئة  من  ب�مل�رشوع  الع�ملني 
فرق  امليداين،  العمل  فريق   ( الإجنيلية 
املت�بعة ومراقبة اجل�دة، ومن القي�دات 

الع�ملة ب�جلمعي�ت ال�رشيكة(.

النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

ال�صحة  قطاع  يف  والتقييم  املتابعة 
الجنابية

تتم  كانت  الإجنابية،  ال�صحة  قطاع  ففي 
النهج  تقييم جممعة لأن�صطة تدخالت  عملية 
وال�رشكاء  باجلمعيات  خا�صة  احلقوقي، 
بكل  اخلا�س  التقييم  بجانب  وامل�صتهدفني 
تقييم  عمل  يتم  كان  كما  حدة.  على  فئة 
تقييم  ا  واأي�صً اجلمعيات،  قبل  من  �صهري 
�صاعد  الهيئة،  اإدارة  قبل  من  �صنوي  ن�صف 
ا ال�صتما ا رت اخلا�صة باآراء  على ذلك اأي�صً
امل�صتهدفة  والفئات  والعمالء  الأع�صاء 
امل�رشوع،  اأن�صطة  عن  امل�صوؤولة  واللجان 
من  بالتو�صيات  الأخذ  رعاة  ا  م  يتم  وكان 

قبل جميع هذه الفئات.
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عقد ور�سة عمل جممعة لفريق التقييم، ت�ستهدف بن�ء قدرات الفريق ح�ل منهجية التقييم . 2
الذاتي، واإك�س�به مه�رات اإعداد الأدوات ومه�رات جمع البي�ن�ت.  

نتيجة للمه�رات املكت�سبة يق�م فريق التقييم الذاتي ب��سع ت�س�وؤلت لعملية التقييم الذاتي، . 3
ثم القي�م بت�سميم اأدوات التقييم مع مراجعته� من خالل دعم ا�ست�س�ري خ�رجي.

 وقد يتم عقد ور�سة عمل جم�عية يح�رشه� جميع الفئ�ت امل�س�ركة يف امل�رشوع مب� فيهم . 4
عينة ممثلة من امل�ستفيدين واجله�ت احلك�مية من اأ�سح�ب ال�اجب�ت.

ال�ستع�نة . 5 خالل  من  امليداين  التقييم  خطة  وتنفيذ  ب��سع  الذاتي  التقييم  فريق  يق�م 
ب��ست�س�ري خ�رجي لتحليل البي�ن�ت واإعداد التقرير النه�ئي يف �س�ء املعل�م�ت التي مت 

جمعه�.

نظام املتابعة باأحد امل�صروعات ال�صحية التي تطبق النهج احلقوقي بالهيئة القبطية الإجنيلية

زمن املتابعة اأدوات املتابعة ما يتم متابعته القائم باملتابعة م�صتويات
املتابعة

الزيارات امليدانية ب�صكل غري 
دوري. 

التقارير الفنية واملالية كل 
اأ�صهر  3

زيارات ميدانية 
  تقارير فنية ومالية  

متابعة فنية 
متابعة مالية    اجلهة املمولة امل�صتوى الأول

�صهريًّا  التقارير ال�صهرية املالية والفنية 
اجتماعات مع فريق العمل بالهيئة

 املنجز من الأن�صطة 
مقارنة باخلطة واملنجز 
من امل�رشوفات مقارنة 

باليرادات 
امل�صتوى الثاين مدير امل�رشوع بالهيئة 

تقارير �صهرية

على مراحل اأثناء  التنفيذ 

تقارير فنية  
قائمة حمدد بها معايري اجلودة لالإجنازات 
زيارات ميدانية )تت�صمن عقد جمموعات 
بوؤرية ومقابالت مع الفئات امل�صتهدفة 

ومع ال�رشكاء
مراجعة مكتبية لل�صجالت والتقارير... 

اإلخ( 

اخلطط التنفيذية 
متابعة النتائج 

متابعة مدى  تطبيق معايري 
اجلودة 

اإدارة املتابعة ومراقبة 
اجلودة   امل�صتوى الثالث

يوميًّا  
�صهرية

 على فرتات منتظمة  

حوار يومي
تقارير �صهرية 

اجتماعات مع اأع�صاء اجلمعيات وفرق 
العمل 

متابعة اخلطط التنفيذية 
والنتائج 

متابعة جودة الإجناز  
رئيـ�س فريق ال�صحة 

بالهيئة  امل�صتوى الرابع

يوميًّا 
 اأ�صبوعية 

جل�صات دورية مع اجلمعيات ) جمل�س 
اإدارة – فريق عمل – جلان م�صكلة 

 – اأن�صطة  منزلية - ح�صور  – زيارات 
تقارير منف�صلة لكل ن�صاط (

متابعة الأن�صطة 
التغريات اجلديدة

العالقات مع القيادات 
احلكومية والطبيعية

اأداء الهيكل الوظيفي 

من�صقو امل�رشوعات 
املجتمعية من الهيئة   امل�صتوى اخلام�س 

 �صهريًّا
على فرتات منتظمة 

اجتماعات دورية

 ا�صتق�صاء ر�صا العمالء 
 زيارات منزلية 

الأن�صطة، النتائج 
اأداء الهيكل الوظيفي 

اأدوار ال�رشكاء
 تاأثري تدخالت امل�رشوع 
على الفئات امل�صتهدفة

اجلمعيات ال�رشيكة 
)جمل�س الإدارة – 

مديرو امل�رشوع 
املجتمعية( 

 امل�صتوى 
ال�صاد�س   



النهــج احلقــوقي يف التنميــة
توثيق مبادرات النهج احلقوقي
يف احلقــل التنمــوي يف م�صـر

الفصل الثامن:

التوصيات والدروس 
املستفادة لتطوير النهج 

احلقوقي
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الف�صـــــل الثامن

التو�صيات  والدرو�س امل�صتفادة لتطوير النهج احلقوقي
لقد �س�ر تبنى النهج احلق�قى م��سع اتف�ق بني الهيئ�ت التنم�ية واحلق�قية على ك�فة امل�ست�ي�ت 
حملي� ودولي�، وه� م� يتطلب بذل مزيد من اجله�د من اأجل ن�رش ال�عى به وتط�ير قدرات الف�علني 
من اأجل تبنيه، وخ��سة املنظم�ت الق�عدية واملب�درات املحلية. وتخل�س هذه الدرا�سة اإلى عدد من 
الت��سي�ت والتى قد ت�سهم فى تعزيز العمل ب�لنهج احلق�قى من اأجل كف�لة احلق�ق مب�س�ركة فع�لة 

من قبل اأ�سح�ب احلق.   

- املجتمع املدنى    1

يعد املجتمع املدنى اأحد اأهم الف�علني فى التعريف ب�لنهج احلق�ق واإعم�له، وفعلي� ف�إن مب�درات 
التنمية املرتكزة على احلق�ق ك�نت وم�زالت تقع على ع�تق هذه املنظم�ت. ومن اأجل تعزيز هذا 

الدور ف�إن الدرا�سة ت��سى ب�لآتى: 

• واملب�درات 	 الربامج  من  امل�ستفيدية  الفئ�ت  وم�س�ركة  متكني  اأجل  من  اجله�د  كل  بذل 
وا�ستدامة  ومتلك  التنظيم  على  قدرتهم  ودعم  احلك�مية،  غري  املنظم�ت  تب��رشه�  التى 
احلق�قي،  للنهج  ك�أ�س��س  املنظم  اجلم�عي  العمل  ب�أهمية  الت�عية  و�رشورة  مب�دراتهم. 

ودعم قدرات منظم�ت املجتمع املدين على تبني املنهج احلق�قي يف براجمه�. 
• مبنظ�م�ت 	 ال�عى  يتطلب  م�  للتجزئة، وه�  ق�بليته�  احلق�ق وعدم  ترابط  الرتكيز على 

امل�ست�ى  وعلى  النظرى  التحليلى  امل�ست�ى  على  ترابطه�  اإبراز  على  والقدرة  احلق�ق، 
التطبيقى العملى. 

• رفع وترية ال�عي ب�لن�ع الجتم�عي واأهميته وكيفية العمل به، ون�رش ال�عي يف الفرق 	
فى  الجتم�عى  الن�ع  اإدراج  و�رشورة  الجتم�عية.  والأدوار  البي�ل�جي  الدور  بني 

عملي�ت التخطيط والتنفيذ والتقييم وفق حتليل علمى وم��س�عى.  
• رفع وعي ب�أهمية واأبع�د النهج احلق�قى لالأطراف املعنية، ومن ذلك الأطراف احلك�مية، 	

والإعالم، والق�ئمني على امل�ؤ�س�س�ت الدينية، وغري ذلك من الأطراف امل�ؤثرة والف�علة. 
النهج  اإط�ر  يف  بدروه  القي�م  �رشيك  كل  ي�ستطيع  لكي  �رشوري؛  اأمر  القدرات  فبن�ء 
اأَنّ  ه�  الإن�س�ن  حق�ق  على  الق�ئم  للنهج  التن�ف�سية  امليزات  اإحدى  اأن  كم�  احلق�قي. 
� على تقدمي امل�س�رة  تنمية القدرات ل تتعلق ب�إي�س�ل اخلدم�ت فقط، بل اإنه� تن�ّس اأي�سً

ال�سي��سية، وبرفع وترية ال�عي واحل�سد الجتم�عي.

g

g

g

g
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• الدع�ة هي هدف يف حد ذاته ولي�ست و�سيلة، بخالف 	 اأن�سطة  الت�عية ب�حلق�ق يف 
ميكن  ت�أثريه�  لأن  وذلك  مب��رشة؛  خدم�ت  تقدم  التي  ب�مل�رشوع�ت  الت�عية  اأن�سطة 

اأ�سح�ب احلق�ق من احل�س�ل على حق�قهم.
• من ال�سعب على اأن�سطة الدع�ة ب�مل�ست�ى املحلي اأن جتذب الإعالم الق�مي، ولكن قد 	

تنجح يف جذب دعم الإعالم املحلي. وب�لت�لى ف�إن العمل مع الإعالم املحلى يتطلب 
من منظم�ت املجتمع املدنى الت�ا�سل مع ممثليه وتط�ير قدراتهم ودجمهم ك�رشك�ء. 

• عقد ال�رشاك�ت وبن�ء التح�لف�ت لدعم ا�سرتاتيجي�ت التع�ون والتن�سيق والإحل�ق والتى 	
تعزز امل�س�ركة والعمل اجلم�عى. 

• تعد اأن�سطة الدع�ة وك�سب الت�أييد والقدرة على الت�أثري فى عملي�ت �سن�عة القرار ركيزة 	
اإيالء  املدنى  املجتمع  منظم�ت  ف�إن على  وب�لت�لى  احلق�قى،  ب�لنهج  العمل  فى  اأ�س��سية 
الإن�س�ن، ومن ذلك متكني  الت�عية بحق�ق  اإلى ج�نب  البعد  لهذا  الإهتم�م  مزيد من 

املجتمع�ت وامل�ستفيدين من التخطيط واإدراة احلمالت.  
• اإدراك اأن الأبع�د الثق�فية له� ت�أثري كبري على اإعم�ل النهج احلق�قى وخ��سة فيم� يتعلق 	

الالزمة  واملعرفة  امله�رات  اإكت�س�ب  ثم يجب  الثق�فية، ومن  احل�س��سية  ذات  ب�حلق�ق 
ب�لتع�مل مع ال�سي�ق�ت املحلية وال�ستف�دة من الق�ى وامل�ارد املحلية وتط�يره�. ومن 

هن� ت�أتى اأهمية العمل مع القي�دات املحلية ورج�ل الدين. 
• اإدراك اأن بع�س الق�س�ي� املرتبطة مب�روث ثق�يف )مثل: اخلت�ن والزواج املبكر( حتت�ج اإلى 	

وقت ط�يل لكي يظهر اأثره�. وهن�، ف�إن الدور الرق�بي لأ�سح�ب امل�س�ؤولية يف تفعيل 
الق�انني اخل��سة مبنع تلك الع�دة ه� اأمر �رشوري.

• يتم 	 ع�مة  م�ؤ�رشات  خالل  من  الدع�ة،  ق�س�ي�  من  ق�سية  كل  اإجن�زات  ر�سد  �رشورة 
التف�ق عليه� م�سبًق�.

• ق�س�ي� الدع�ة من الأن�سطة التي تتطلب التع�مل مع فكر �سن�ع القرار من جهة، وفكر 	
اأ�سح�ب احلق�ق من جهة، وفكر الداعمني من جهة اأخرى، لذا ت�ستلزم اأن�سطة ق�س�ي� 

الدع�ة وقًت� ط�يال حتى يظهر ت�أثريه�.
• تطبيق مب�دئ النهج احلق�قي يف عملي�ت املت�بعة والتقييم من خالل تطبيق منهجي�ت 	

امل�س�ركة واإ�رشاك ممثلي املجتمع وكذلك اجلمعي�ت ال�رشيكة والأطراف املعنية الأخرى. 
• الربط بني العمل على امل�ست�ى املحلى والعمل على امل�ست�يني ال�طنى والدولى، وذلك 	

من خالل متكني ال�رشك�ء املحليني من الت�ا�سل وا�ستخدام الآلي�ت ال�طنية والدولية قدر 
الإمك�ن. 

• للرتويج 	 منه�؛  بد  ل  �رشورة  احلق�ق  على  املرتكزة  ب�لتنمية  اخل��سة  التج�رب  ت�ثيق 
للحق�ق والتعليم ب�لنهج احلق�قي. وهن� يجب الهتم�م ب�لت�ثيق على جميع امل�ست�ي�ت؛ 

امل�ست�ى املحلي وامل�ست�ى الق�مي.
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- احلكومة وموؤ�ص�صات الدولة    2

اإن كف�لة احلق�ق تقع ب�لأ�س��س على ع�تق الدول والتى تعد الك�فل الرئي�سى للحق�ق، ومن ثم ف�إن 
على الدول اأن تفى بتعهداته� واإلتزام�ته� الدولية فى جم�ل حق�ق الإن�س�ن والتنمية، مب� يحقق الرف�ه 

لل�سع�ب وخ��سة الفئ�ت الأقل حظ�. وحتى يتحقق ذلك، فعلى الدول مراع�ة الآتى: 

• الإن�س�ن، مبك�ن�ته� 	 الت�عية بحق�ق  فى  ت�سهم  التى  وال�سي��س�ت  الربامج  دعم وتط�ير 
واجل�مع�ت  املدار�س  يف  الإن�س�ن  حق�ق  على  الرتبية  اإدم�ج  خالل  من  وذلك  ك�فة، 
وم�ؤ�س�س�ت التعليم املهني، وتدريب م�ظفي احلك�مة وغريهم من املهنيني ذوي العالقة، 

على حق�ق الإن�س�ن.  
• املختلفة. 	 احلك�مية  واخلطط  العمل  وبرامج  ال�سي��س�ت  فى  الجتم�عى  الن�ع  دمج 

وحم�ربة ك�فة اأ�سك�ل التمييز. 
• رفع القي�د الق�ن�نية وال�سي��سية عن منظم�ت املجتمع املدنى، ف�إن اإعم�ل النهج احلق�قى 	

يتطلب وج�د جمتمع مدين ن�ب�س ب�حلي�ة. مبعنى وج�د جمتمع مدين دميقراطي يتمتع فيه 
املج�نية  الإعالم  و�س�ئل  ت�افر  ذلك  يف  مب�  املت�س�وية،  الت�مة  ب�مل�س�ركة  والن�س�ء  الرج�ل 

والفع�لة وامل�ستقلة، وجمتمع�ت املدافعني عن حق�ق الإن�س�ن.
• اإعط�ء الأول�ية فى �سي��س�ت وبرامج التنمية للفئ�ت الأكرث فقرا والأقل حظ� فى املجتمع، 	

والإهتم�م ب�لن�س�ء والأطف�ل وذوى الإع�قة والأقلي�ت. 

g

g

g

g
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الف�صـــــل التا�صع

تقدير احتياجات بناء القدرات للكوادر املتطوعة واملهنية
- حتليل القدرات   1

اإجراء  �سبق ذكره على  الفني كم�  والدعم  التدريب  تقدير الحتي�ج�ت من  اعتمدت منهجية  قد 
حتليل على ثالثة م�ست�ي�ت: حتليل الفرد )ال�سخ�سية(، حتليل الدور اأو املهمة، حتليل من�خ امل�ؤ�س�سة. 

 
حتليل املهمة: 

اأغلبية املنتخبني يرون اأنهم ال�سخ��س املن��سب�ن للمه�م التي ا�سطلع�ا به� اإم� بحكم انتم�ئهم اإلى 
املج�ل اأو ل�عيهم الع�يل واإدراكهم لروؤية الكي�ن املنتخب ور�س�لته اأولأنهم ت�بع�ا تدريب� اأو للجه�د 
خدمة  يف  عملهم  �سن�ات  مر  على  اكت�سب�ه�  التي  للخربة  اأو  به�  ق�م�ا  التي  واخلدمية  التط�عية 

املجتمع. وبرز هذا ال�سبب خ��سة ب�لن�سبة اإلى اأع�س�ء جلنة منتخبة بقط�ع ال�سحة.
  

اأن يك�ن�ا �سمن  اأفراًدا اآخرين خ�رج الكي�ن املنتخب ي�ستحق�ن  اأن هن�ك  وي�ؤكد الأع�س�ء على 
الكي�ن املنتخب، اإم� ل�سفتهم ال�ظيفية التي تخدم الكي�ن اأو عالقتهم ب�ملج�ل )زراعة، اإع�قة، �سحة، 
اأو اأطف�ل يف خطر( اأو لرغبتهم اأو لن�س�طهم املجتمعي الذي رمب� يحقق اإ�س�فة لكي�ن املنتخب. كم� 
اأكد البع�س على غي�ب عن�رش الإعالميني واملح�مني عن بع�س اللج�ن )ع�س� جلنة دع�ة بقل��سن�(.
ويعد م� ميتلكه اأع�س�ء اللج�ن من مه�رات ح�فزا للقي�م بدورهم، وكذلك م� ي�ؤمن�ن به من قيم وم�اقف 

جت�ه العمل التط�عي وخدمة املجتمع. كذلك برز حبهم للخري والعمل خ��سة العمل التنم�ي. 

املعرفة: 
مل تت�فق غ�لبية من متت مق�بلتهم يف التفرقة بني م�س�ركة املراأة على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة، وم�س�ركة 
املراأة على م�ست�ى امل�رشوع )الن�ع الجتم�عي على م�ست�ى امل�رشوع واملنظمة(. كم� اأن جلهم 
منظمة  اأع�س�ء  من  بع�س  وبرز  للن�ع.  الجتم�عي  والدور  البي�ل�جي  الدور  بني  الفرق  يدرك  ل 

الفالحني اأكرث معرفة من غريهم، رمب� لأنهم �س�رك�ا يف تدريب متخ�س�س يف هذا املج�ل. 

وبدا مفه�م الدع�ة وك�سب الت�أييد وا�سح� لأغلبية من متت مق�بلتهم، ولكنهم يفتقدون اإلى املعرفة 
� يف جم�ل الزراعة والإع�قة واأطف�ل يف خطر. اأم� ك�ادر  ب�آلي�ت الدع�ة وك�سب الت�أييد، خ�س��سً
اأ�س��سي  الت�أييد ل�ج�د مك�ن  الدع�ة ويعرف�ن كيفية ك�سب  اآلي�ت  ال�سحة، فهم يدرك�ن  قط�ع 

للدع�ة وجل�ن خ��سة ب�لدع�ة وك�سب الت�أييد.

مناخ العمل والنهج احلقوقي:
تتمثل مع�ق�ت عمل اللجنة ب�سكل اأ�س��سي يف عدم احل�س�ر الك�مل لالأع�س�ء يف اجتم�ع�ت اللجنة، 
اإل اإذا ك�نت هن�ك ق�سية ه�مة مت�س املجتمع واحتي�ج�ته. كم� اأن من�خ العمل ب�جلمعية يع�ق عمل 
اللجنة يف بع�س املجتمع�ت. واأكدت جمعية جعفر على دعم جمل�س اإدارة اجلمعية للجنة املنتخبة 
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ب�لك�مل. وبرز يف عينة قط�ع الإع�قة دعم اإدارة اجلمعي�ت لعمل اللجنة ب�لك�مل؛ بل اإن اجلمعية 
متنح م�س�حة كبرية مل�س�ركة اللج�ن املنتخبة ودعمه� للقي�م بدوره�. ويظهر ذلك ب�سكل وا�سح 
يف جمعية تنمية املجتمع ب�سبني القن�طر. وم� زال دور املراأة مهم�ًس� يف بع�س اجلمعي�ت خ��سة 

جمعية به�، ح�سب م� اأكده اأحد اأع�س�ء الهيكل الإداري ب�جلمعية.

- الحتياجات التدريبية التي مت ر�صدها  2

من خالل املق�بالت مع عينة اأع�س�ء اللج�ن واأع�س�ء جمل�س الإدارة وبع�س الك�ادر التنفيذية، مت 
ح�رش الحتي�ج�ت التدريبة الت�لية :

• التفاو�س وا�صرتاتيجياته: وه� مه�رة مهمة واأ�س��سية لأع�س�ء اللج�ن املنتخبة، وجمل�س الإدارة. 	
اأ�سح�ب  مع  التف�و�س  اإلى  اللج�ن  اأع�س�ء  احتي�ج  اإلى  امله�رة  تلك  اإلى  احل�جة  وترجع 
امل�س�ؤولية واإقن�عهم حلم�ية واإحق�ق احلق�ق لأ�سح�به�. ومن املهم هن� التعرف على الفرق 
اأ�س��س احلل امل�سرتك والتف�و�س على  اأ�س��س امل�س�ومة، والتف�و�س على  بني التف�و�س على 
اأ�س��س امل�س�لح امل�سرتكة. ويجب اأن يكت�سب الأع�س�ء مه�رة حتديد امل�قف وال�قت املن��سب 

ل�ستخدام كل ن�ع من اأن�اع التف�و�س ال�س�بق ذكره�.
• مهارات الإقناع والتاأثري: وهي مه�رات ه�مة مرتبطة مع مه�رة التف�و�س، يحت�جه� اأع�س�ء اللج�ن 	

اأثن�ء التع�مل مع اأ�سح�ب امل�سئ�لية، واأثن�ء ح�سد اأ�سح�ب احلق لك�سب الدع�ة والت�أييد جت�ه 
ق�سية معينة. 

• اآليات الدعوة وك�صب التاأييد: وهي مه�رة تك�د تك�ن مفق�دة لدى جميع من متت مق�بلتهم 	
� من اأع�س�ء اللج�ن طلب التعرف على تلك  رغم اإدراكهم ملفه�م الدع�ة، حتى اأن بع�سً
بهذا  ويرتبط  الت�أييد.  الدع�ة وك�سب  تنفيذ حمالت  كيفية  الآلي�ت حتديًدا، وكذلك 

امل��س�ع مه�رة �رشورية هي كيفية ال�سغط على �سن�ع القرار.
• كيفية جذب الداعمني: اأكد عدد ممن متت مق�بلتهم على اأهمية اكت�س�ب مه�رة كيفية جذب 	

داعمني لق�س�ي� اأ�سح�ب احلق، تلك امله�راة تعترب �رشورية لق�س�ي� الدع�ة وك�سب الت�أييد. 
• اأكدت 	 فقد  املجتمعية؛  امل�س�ركة  مثل  احلق:  لأ�صحاب  احلكومية(  )اجلهات  احلق  كافل  دعم  مهارات 

د.�سن�ء ع�س� جلنة منتخبة بجمعية الروؤية الإ�سالمية: »نحن كممثلني للقط�ع احلك�مي 
نفتقد اإلى عن�رش امل�س�ركة املجتمعية الذي يتمتع به الع�مل�ن بقط�ع اجلمعي�ت الأهلية، 
وهذا مينحهم الفر�سة لالندم�ج مع امل�سكالت والق�س�ي� املجتمعية اخل��سة بك�فل احلق 
القط�ع  ممثل�  يحت�ج  كم�  وامل�سكالت«.  الق�س�ي�  لتلك  احلل�ل  اأف�سل  تقدمي  وب�لت�يل 
احلك�مي اإلى مه�رات فهم متطلب�ت اأ�سح�ب احلق ومربراته� ومه�رات احل�ار الفع�ل 
واحلل�ل الإبداعية للق�س�ي� املجتمعية، وكذلك اإدراك اأهمية دور اجلمعي�ت وم�ؤ�س�س�ت 

تنمية املجتمع للرقي مب�ست�ى امل�اطن �س�اء اجتم�عًيّ� اأو �سحًيّ� اأو اقت�س�ديًّ�. 
• احلكم الر�صيد ومبادوؤه: نظًرا لتح�ل الكي�ن�ت املنتخبة يف بع�س املج�لت اإلى م�ؤ�س�س�ت 	

ر�سمية، كم� ه� احل�ل يف منظمة الفالحني وال�سبكة الق�مية حلق�ق ال�سحة الإجن�بية، 
�، بل  ف�إن اإدراك مف�هيم مثل امل�س�ءلة وال�سف�فية، وحكم الق�ن�ن... اإلخ يعترب اأمًرا ه�ًمّ
� لدى اأع�س�ء اللج�ن املنتخبة الفرعية الذين م� زال�ا يعمل�ن حتت  � اأي�سً اإنه يعترب اأمًرا ه�ًمّ

مظلة جمعي�ت تنمية املجتمع. 
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• م�س�ركة 	 اأنه  اأ�س��س  على  الجتم�عي  الن�ع  يعٌرف  مق�بلتهم  مت  من  كل  الجتماعي:  النوع 
الرجل واملراأة ب�سكل متك�فئ، ولكنهم يف ال�قت نف�سه ل ي�ستطيع�ن التفرقة بني الدور 
البي�ل�جي والدور الجتم�عي للن�ع الجتم�عي ب�سكل وا�سح. ولكن عندم� نتعمق يف 
مف�هيم اأخرى مرتبطة ب�لن�ع الجتم�عي، ف�إنن� جند اأن حجم املعرفة يقل اأو ينعدم بن�سبة 
90 % مع من متت مق�بلتهم، كم� اأن الن�سبة نف�سه� غري ق�درة على التفرقة بني اآلي�ت اإدم�ج 
الن�ع الن�ع الجتم�عي على م�ست�ى امل�رشوع واآلي�ت اإدم�جه على م�ست�ى املنظم�ت.  

• � يف قط�ع الزراعة. فعلى الرغم من اأن الدور الأ�س��سي 	 التعامل مع النزاعات املجتمعية: خ�س��سً
ف�إن  امل�سئ�لية،  اأ�سح�ب  وبني  احلق  اأ�سح�ب  بني  ال��سل  حلقة  ه�  اللج�ن  لأع�س�ء 
اإن  البع�س.  املزارعني وبع�صهم  نزاعات جمتمعية بني �صغار  اإدارة  انخرط يف  معظمهم 
اكت�س�ب مه�رة التع�مل مع النزاع�ت تتطلب التعرف على مف�هيم الفرق بني الختالف 
واخلالف، مهارات فهم االآخر، قبول االآخر، اأمناط العالقات االإن�صانية بني الب�رش. كل 
اأن  ب�أ�سب�ب ن�س�أة اخلالف�ت مبكًرا واحت�ائه� قبل  اللج�ن  اأع�س�ء  اإدراك  اإلى  هذا ي�ؤدي 

ت�سل اإلى مرحلة النزاع. 
• اأن 	 انتخ�بهم، كم�  قي�دات جمتمعية ممن مت  اللج�ن هم  اأع�س�ء  والت�صال: معظم  الفعالة  القيادة 

اأع�س�ء جمل�س الإدارة هم يف م�قع قي�دي بحكم وظيفتهم، وهم اأ�س��ًس� يف ت�ا�سل م�ستمر 
مع ممثليهم ومع اأ�سح�ب امل�سئ�لية، وب�لت�يل فهم يف ح�جة اأ�س��سية مله�رات القي�دة الفع�لة 

مع مه�رت الت�س�ل الفع�ل. 
• التخطيط ال�صرتاتيجي: ت�أكيًدا على م� ذكرن�ه من قبل، ف�إنه نظًرا لتح�ل الكي�ن�ت املنتخبة 	

يف بع�س املج�لت اإلى م�ؤ�س�س�ت ر�سمية، كم� ه� احل�ل يف منظمة الفالحني وال�سبكة 
تعترب  ال�سرتاتيجي  التخطيط  تطبيق�ت  اإدراك  ف�إن  الإجن�بية،  ال�سحة  حلق�ق  الق�مية 
اأ�س��سية لأع�س�ء تلك الكي�ن�ت حتى تت�حد الروؤى امل�ستقبلية، ويك�ن هن�ك اإدراك وفهم 

م�حد لر�س�لة تلك الكي�ن�ت. 
• على 	 يعتمد  اأنه  احلق�قي  للنهج  الأ�س��سية  املب�دئ  من  اإن  املجتمعية:  وامل�صاءلة  التقييم  مهارات 

مه�رة  اأو جم�عي. وهي  فردي  ب�سكل  تنفيذه  واآلي�ته، وكيف ميكن  املجتمعي  التقييم 
عن  امل�س�ؤولية  اأ�سح�ب  م�س�ءلة  يتم  لكي  اكت�س�به�  يجب  احلق  اأ�سح�ب  ملمثلي  ه�مة 

اخلدم�ت التي يكفل�نه�. 
• اأدوار وم�صوؤوليات اأع�صاء اللجان واأع�صاء جمال�س الإدارة: بع�س ممن مت مق�بلتهم يحت�ج�ن اإلى معرفة 	

اأهمية الف�سل يف الأدوار بني مه�م كل ع�س� من اأع�س�ء اللج�ن اأو الكي�ن�ت املنتخبة، مثل 
اأمني ال�سندوق، الرئي�س، الن�ئب، ال�سكرتري. 

• دعم فني يف �صياغة وحتليل الق�صايا املجتمعية من منظور حقوقي وب�صكل مب�صط: حيث اأن معظم الأع�س�ء 	
يحت�ج�ن اإلى مه�رت �سي�غة الق�س�ي� املجتمعية من منظ�ر حتليلي مرتبط ب�حلق�ق.  

• مهارات اأخرى: مثل اأ�سل�ب حل امل�سكالت واإدراة الأزم�ت، وكيفية ال�ستف�دة من الفر�س 	
املت�حة الآن للنهج احلق�قي. 
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ملحق عدد 1

مراحل وخطوات الدرا�صة التوثيقية

م�صتوى وحجم الإجناز حتى 
24 يونيو 2011 املخرجات اأ�صلوب التنفيذ الن�شاط 

و�صع اإطار عملية التوثيق من خالل 
ور�صة عمل بتاريخ 6 ماي 2011  

حتديد منهجية واأ�صلوب التوثيق 
والتفاق عليها ور�صة عمل ل�رشكاء امل�رشوع

و�صع اإطار عمل لعملية التوثيق 
من خالل عر�س عدة اأ�صاليب 

ومنهجيات خمتلفة للتوثيق      

و�صع خطة العمل امليداين مب�صاركة 
اجلمعيات

ت�صميم الأدوات بعد الور�صة ال�صابقة 
مبا�رشة خالل الفرتة من 8 مايو وحتى 

مايو.  20

اأدوات البحث 
خطة عمل ميداين  عمل مكتبي و�صع خطة البحث الفنية وت�صميم 

الأدوات

مت تنفيذ العمل امليداين على مرحلتني:
ا�صتمارات  ا�صتيفاء  هي  الأولى  املرحلة 
هي  حدة،  على  مبادرة  كل  ومناذج 

كالتايل:
• 5 مبادارت يف قطاع الز ا رعة	
• ال�صحة	 قطاع  مبادارت يف   4
• الإعاقة	 قطاع  مبادارت يف   3
• يف 	 اأطفال  قطاع  يف  مبادرتان 

خطر
مع  جماعية  لقاءات  الثانية:  املرحلة 
احلقوقي  النهج  تبني  على  القائمني 
)ور�صة  جممعة  ور�س  اأربع  خالل  من 
القطاعات  من  قطاع  لكل  جممعة 
ور�س  اأثناء  مت  كما  املذكورة(  الأربعة 
لتقدير  فردية  ا�صتمارة  ا�صتيفاء  العمل 
الحتياجات التدريبية يقوم فريق عمل 
ا�صتمارة  با�صتيفاء  قطاع  بكل  الهيئة 
من  حدة  على  قطاع  لكل  جماعية 

وجهة نظر الهيئة الإجنيلية(

بيانات اأولية تت�صمن �صعوبات 
وحتديات وروؤية ال�رشكاء للنهج 

احلقوقي مع ر�صد م�صارات التنفيذ
 وكيفية بناء ال�رشاكات وعوامل 

ال�صتدامة

مقابالت جماعية وفردية لعينة من 
قطاعات اأربعة  ميثلون  13 جمتمًعا 

تنفيذ العمل امليداين

تت�صمن نتائج الد ار�صة التحليلية
واحتياجات ال�رشكاء يف جمال الدعم 

الفني
عمل مكتبي

حتليل وكتابة م�صودة التقرير  بلغة 
واحدة هي العربية 

ور�صة عمل يوم 25 جويلية معطيات وتعليقات ور�صة عمل ن�رش النتائج  لل�رشكاء

تقرير نهائي عمل مكتبي  التقرير النهائي
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ملحق عدد 2

 منوذج وثيقة امل�صروع املجتمعي

الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية -  قطاع التنمية 

ا�سم امل�رشوع: 
مقدمة من جمعية / جلنة / ---------------------

الت�ريخ:
ا�ستم�رة امل�رشوع املجتمعي يتم ا�ستخدامه� من قبل ال�رشك�ء يف تط�ير امل�رشوع على األ يزيد املقرتح على 15 �سفحة.

بعد البدء بتنفيذ امل�رشوع تق�م اجلهه املنفذة للم�رشوع بتقدمي تق�رير �سهرية و�سفية للتقدم يف امل�رشوع.
تقييم�ت ن�سف املدة والنه�ئية حتدد مبعرفة الهيئة.

اأول: البيانات الأ�صا�صية 
• ا�سم املنظمة: 	
• عن�ان املنظمة: 	
• التليف�ن /الف�ك�س: 	
• الربيد الإلكرتوين : 	
• امل�قع على النرتنت:	
• رقم وت�ريخ الإ�سه�ر: 	
• النط�ق اجلغرايف لعمل املنظمة: 	
• ا�سم م�سئ�ل الت�س�ل )رئي�س جمل�س الإدارة اأو من يف��سه(: 	
• وظيفته ب�ملنظمة )يف ح�لة األ يك�ن رئي�س جمل�س الإدارة (: 	
• التليف�ن املحم�ل:	 تليف�ن املنزل:     
• عن�ان املر�سالت: 	
• ا�سم امل�رشوع: 	
• جمتمع عمل امل�رشوع: 	
• ت�ريخ بداية امل�رشوع: 	
• ت�ريخ نه�ية امل�رشوع: 	
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ثانيا: و�صف وحتليل الق�صية / امل�صكلة:
• و�صف الق�صية / امل�صكلة ويت�صمن: 	

• و�سف اإن�س�ئي لكل م�سكلة �سيتم تن�وله�، يت�سمن 8 عن��رش 	
من هذه اجلم�عة التي تع�ين من امل�سكلة وتهمن�؟ وم� ه� حجمه�؟. 1
اأين مك�ن ه�ؤلء الن��س؟. 2
م� احل�لة اأو امل�سكلة التي تع�ين منه� هذه اجلم�عة ونريد اأن نغريه� اأو نح�سنه�؟. 3
متى تظهر هذه امل�سكلة؟. 4
م� اأ�سب�ب هذه امل�سكلة؟ اأو اإلى اأي الأ�سب�ب نن�سبه�؟. 5
الدليل على وج�د امل�سكلة: هل لدين� دليل على ذلك، مثل: اأرق�م اأو ن�سب اأو اإح�س�ئية للمق�رنة اأو . 6

نت�ئج اأو درا�س�ت اأو خربات؟
م� نت�ئج وج�د امل�سكلة وعدم حله�؟ اأي م� امل�س�وئ اأو امل�س�كل املرتتبة عليه�؟ . 7
م� ال�سلة بني امل�سكلة واأهداف م�ؤ�س�ستكم؟. 8

يرفق ما يلي

جدول حتليل كل م�صكلة من منظور حقوقي )مت تنفيذة �صابقا( حيث يتم:
ر�سد فج�ات الأداء لالأطراف املعنية ب�لعالقة مبح�ور التع�مل مع كل طرف

هل ال�صبب يرجع اإلى
 اإلى اأي الأ�صباب
القواننينن�صب امل�صكلة

وال�صيا�صيات الداعمني اأ�صحاب
امل�صوؤولية اأ�صحاب احلق

ثالثًا: و�صف امل�صتهدفني من امل�رشوع 
• الثقافية 	 اجلوانب  النوع/  العدد/  حيث:  من  املواطنني  من  امل�صتهدفة  الفئة  تو�صيف  يتم 

والجتماعية والقت�صادية املت�صلة مبو�صوع الق�صية.

رابًعا: الإطار املنطقي للم�رشوع:   
الهدف العام للم�رشوع: اأ –  

اأغرا�س امل�رشوع: و�رشوطه ب – 
الأهداف املحددة ) الفرعية(: ج –  

و�رشوطها ، حمدد ودقيق ، ميكن قيا�صه ، حمدد بوقت
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خام�ًصا. اخلطة التنفيذية للم�رشوع: 

الغر�س الأول 

ال�صنة الثانية ال�صنة الأ ولى
م�صادر
التحقق

موؤ�رشات   
حتقيق 
النتائج

الأن�صطة   
الرئي�صة

النتائج / 
الأهداف 
اخلا�صة 
املحددة

الربع   
الرابع

الربع    
الثالث

 الربع الثاين
الربع        
الول

الربع   
الرابع

الربع    
الثالث

 الربع الثاين
الربع        
الول

م�صفوفة متابعة الأن�صطة داخليًّا باجلمعيات

امل�صوؤول  اأ�صلوب املتابعة
والأدوات امل�صتخدمة

وقت املتابعة
ما �صيتم متابعته

اإلى من

خطة ا�صتمرارية للم�صروع

اجلدول الزمني  
املوارد املطلوبة امل�صوؤول  التدخالت  املوؤ�رشات   

عن�رش 
ربع4ال�صتمرارية ربع3        ربع2        ربع1               

املالية

املوؤ�ص�صية           

- -
املوارد            
الب�رشية

- -           الجتماعية          

- -

ال�رشاكة 
والتوا�صل 
مع اجلهات 

احلكومية
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�صاد�صا:الهيكل الوظيفي

يف �صوء خطة التنفيذ للم�رشوع، يتم اقرتاح الهيكل الوظيفي بامل�رشوع واملهام اخلا�صة به.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

�صابًعا: املوازنة التقديرية 

م�صاهمات اأخرى اإجمايل التكلفة بنود املوازنة  م�صاهمة الهيئة
) باجلنيه امل�رشي مو�صًحا بها طريقة احل�صاب (

 م�رشوفات الأن�صطة

اإجمايل م�رشوفات الأن�صطة
م�رشوفات الت�صغيل، وتت�صمن: 

 منح عاملني/ اإيجارات ومرافق ..اإلخ 	•
الأ�صول )يف حالة توافر متويل لها(	•

اإجمايل م�رشوفات  الت�صغيل

اإجمايل

ملحوظة )يرفق مع املوازنة اأ�صا�س ح�صاب البنود املختلفة باملوازنة( 

ثامًنا : امل�صاركون يف كتابة مقرتح امل�صروع املجتمعي:

دوره يف اإعداد امل�رشوع التوقيع ال�صم م

حتريًرا يف 
ختم اجلمعية        

* التوقيع يتم بعد املراجعة للو�صول اإلى ال�صكل النهائي لوثيقة امل�رشوع املجتمعي.
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املراجـــــــــــع
املراجع باللغة العربية

ا�صرتاتيجيات حقوق الإن�صان، وال�صحة واحلد من الفقر، مطبوعة �صادرة عن منظمة . 1
ال�صحة العاملية، 2005. 

2 �صمن . 2  -  3 الغري حكومية،  املنظمات  مركز خدمات  الإعالم،  و�صائل  مع  التعامل 
�صل�صلة الأدلة الإر�صادية التى اأ�صدرها املركز.

3 . 3-3 حكومية،  الغري  املنظمات  خدمات  مركز  الدعوة،  حلملة  تنفيذية  خطة  اعداد   
�صمن �صل�صلة الأدلة الإر�صادية التى اأ�صدرها املركز.

اعداد و�صيانة ر�صالة الدعوة، مركز خدمات املنظمات الغري حكومية، 3 - 5 �صمن . 4
�صل�صلة الأدلة الإر�صادية التى اأ�صدرها املركز. 

تكوين وتفعيل �صبكة فى جمال الدعوة، مركز خدمات املنظمات الغري حكومية، 3 - 6 . 5
�صمن �صل�صلة الأدلة الإر�صادية التى اأ�صدرها املركز. 

تقرير التنمية الب�رشية لعام، 1990 برنامج المم املتحدة المنائية . 6
تقرير التنمية الب�رشية لعام 1993، برنامج المم املتحدة المنائية. 7
تقرير التنمية الب�رشية لعام 1998، برنامج المم املتحدة المنائية . 8
مراجعة نقدية للمفهوم وامل�صمون، جورج الق�صيفي،  برنامج الأمم املتحدة الإمنائية– . 9

التنمية الب�رشية: - بريوت : مركز درا�صات الوحدة العربية، 1995، �س 81.
التنمية، . 10 خدمات  ومركز  العاملى،  الغذاء  برنامج  والتنمية،  الإجتماعى  النوع  دليل 

 2003
املجتمع . 11 الجتماعي مبنظمات  النوع  اإر�صادي لإدماج  دليل  احلفيظ قطب،  حممد عبد 

الإن�صاين-اليمن،  املنتدى  مع  بالتعاون  اليمن،   - الإ�صالمية  الإغاثة  باليمن،  املدين 
م�رشوع بناء قدرات منظمات املجتمع املدين باليمن 2011.

لبناء قدرات . 12 التطبيقى  الدليل  التاأييد �صمن  اإر�صادى لتطبيقات الدعوة وك�صب  دليل 
م�رشوع  احلفيظ،  عبد  حممد  م�رش،  ب�صعيد  احليوانية  والرثوة  املجتمع  تنمية  جمعيات 

الإنتاج احليوانى )فوكا( ممول من هيئة املعونة الأمريكية، 2008.
الثانية . 13 الدورة  العام  املوؤمتر  الإن�صان،  حقوق  جمال  فى  اليون�صكو  اإ�صرتاتيجية  م�رشوع 

والثالثون، باري�س 2003
الأمني . 14 لتقرير  الثاين  الإجراء  التي�صري،  دليل  الإن�صان،  حقوق  على  القائم  الربجمة  نهج 

العام، فريق العمل امل�صرتك بني الوكالت، كلية موظفى منظومة الأمم املتحدة، يونيو/
حزيران 2007
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