


 
 
 
 

 :لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة

برنامج للتربية على الحقوق اإلنسانية و 
 بتونسللنساء  القانونية

 



  

سنة مع النشطاء المحليين من أجل تحدي إيديولوجيات  27منظمة دولية للمناصرة اشتغلت على مدى  Global Rightsتشكل 
االستبداد والظلم وبنيات القوة والقمع، تمرير الضغط الدولي من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان، ومساندة أصوات جديدة 

التي تتواجد بعشر بلدان عبر العالم، نعمل على مساعدة النشطاء المحليين  Global Rightsعبر مكاتب . بشكل عام وشمولي
من أجل خلق مجتمعات يسودها العدل واإلنصاف من خالل دعم استراتيجيات أثبتت فعاليتها في العمل على خلق التغيير من 

    alrights.orgwww.glob: أجل الحصول على مزيد من المعلومات يمكن االطالع على موقعنا على االنترنيت

  
 

 

 
  

و لجنة  Global Rightsيعتبر هذا الدليل ثمرة مجهود جماعي يتقاسمه المكتب المحلي لمنظمة 
 حقوقية غير حكومية في تونس متكونة من محامين وأساتذة وأعضاء في جمعيات ئناشرآاتنسيقية من 

   .ى و الحاجيات و القوانين التونسيةليتماشالدليل صياغة و تجربة بإعادة ومناظلين نقابيين الذين قاموا 
  

صياغة  هذا العمل و بتنسيقالتي قامت  سعيدة بن جاراش لألستاذةخاص و يجب اإلدالء هنا بتقدير 
 األستادة إلى أيضا يجب اإلدالء بالتقدير الخاص. المتضمنة في هذا الدليلالبطاقات القوانين العديد من 

 المتضمنة في الدليلة آتابة مجموعة من البطاقات التقنية سلوى آانون التي قامت بمراجعة و إعاد
و بدورهما تودان تقديم الشكر لكل من جازية رشيد، فيزة سكندراني، لمشارآتهما في  .الخاص بتونس

و إلى . بتونس" تقنيات التنشيط من أجل الحقوق اإلنسانية للنساء"تنشيط الورشة التكوينية حول 
  . يتي اللتان ساهمتا في تطبيق بعض حصص البرنامجسامية بن مسعود و فضيلة مل

 Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le(جمعية  جزيل الشكرنشكر 
Développement ( إنجاز الشق األول من هدا البرنامج لمشارآتهم و مساعدتهم في و فضاء تناصف

لفائدة " من أجل الحقوق اإلنسانية للنساء قنيات التنشيطالمتعلق بإعادة تنظيم الورشة التكوينية حول ت
  .منشطات برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية و القانونية للنساء بتونس

  
قامت السيدة ستيفاني ويلمان بوردا، مديرة البرنامج بالمنطقة المغاربية والسيدة سعيدة آوزي 

والسيدة هدى بنمبارك مساعدة البرنامج بالمنطقة المنسقة القانونية للبرنامج بالمنطقة المغاربية 
وتنسيق مجموع نصوص ووثائق الدليل، إضافة إلى آتابة ديباجة هدا الدليل و المغاربية بتصميم ومراجعة 

  .الدليل التطبيقي لفائدة منشطات حصص التربية على الحقوق اإلنسانية و القانونية للنساء 
  

. 2002بإسم المجموعة القانونية الدولية لحقوق الناس في فبراير النسخة األصلية لهذا الكتاب نشرت 
  2004في ماي  Global Rightsأما النسخة الثانية المنقحة و الخاصة بالمغرب نشرت بإسم 

برنامج للتربية على : لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"إلنجاز هذا الكتاب تم اعتماد آمرجع رئيسي آتاب 
المكتب  Global Rightsنية للنساء بالمغرب و الذي تم إنجازه من طرف الحقوق اإلنسانية و القانو

جمعية أمل للمرأة و التنمية بالحاجب، جمعية (: المحلي بالمغرب بتنسيق مع الجمعيات المغربية التالية
األمان لتنمية المرأة بمراآش، جمعية آمنة للدفاع عن النساء ضحايا العنف بطنجة، جمعية شروق 

مقراطية لنساء المغرب، جمعية اإلنطالقة لتنمية المحيط القروي بعين لوح، جمعية الذيعية بفاس، الجم
وجدة عين الغزال بوجدة، جمعية تنمية وادي درعة بزاآورة، جمعية أم البنين بأآادير، جمعية البحت 

تويا النسائي للتنمية و التعاون بتطوان، جمعية تسغيموت للتنمية و البيئة بآيت ورير، جمعية 
بالحسيمة، مرآز السيدة الحرة بتطوان، مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس، جسور ملتقى النساء 

جمعية النور ( باستشارة مع  )المغربيات بالرباط، التضامن النسائي بالدار البيضاء وإتحاد العمل النسائي
بمراآش، جمعية  2000و العرفان بمراآش، جمعية حنى مسعودة بشفشاون، جمعية إفرخان تيزي 

سكان مسنانة راحراح بشفشاون، جمعية تفعيل المبادرات بتازة، جمعية الوادي األخضر بتالمست، 
جمعية الوحدة للتقافة و التنمية بتازة، مرآز اإلستماع و اإلرشاد القانوني و النفسي للنساء المعنفات 

أة و الطفل بمراآش، ملتقى المرأة للمساواة بالدار البيضاء، مرآز فاما بالدار البيضاء، جمعية النخيل للمر
  ) مقراطية لحقوق المرأة و الشبكة األمازيغية من أجل المواطنةالذيو التنمية بالعرائش، الرابطة 

  
أما عن التمويل الذي حضي به هذا الدليل خالل مرحلة تطويره ونشره فقد تقدم به مكتب الواليات 

مبادرة من أجل   S-LMAQM-03-H-0115الشغل تحت جائزة رقم المتحدة للديمقراطية، حقوق اإلنسان و
 – 2003أآتوبر 1تواريخ المشروع  –النهوض بالحقوق اإلنسانية والقانونية للنساء في المنطقة المغاربية

  .2006مارس  31
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 آل اآلراء و النتائج المتوصل إليها و الخالصات والتوصيات المعبر عنها في هذا الدليل تعود فقط إلى

Global Rights وهي التعبر بالضرورة عن آراء ممولينا.  
  

بحكم تشجيع األمم المتحدة للمجهودات الجماعية  Global Rights 2006حقوق الطبع محفوظة ©
، سيتم وضع هذا الدليل في مجال االستعمال )184/49قرار (المبذولة على المستوى العالمي 

يسمح . وي االهتمام من أجل الفحص أو االستعمالالعمومي وسيكون رهن إشارة جميع األشخاص ذ
 .النسخ من أجل أغراض تربوية غير تجارية بشرط أن ينسب مضمون الدليل للناشر



  

 :باجهالذي .1
  

  :ملخص البرنامج
المستوحاة من  بتونسالخاصة  هذه النسخة اقدميأن ،و شرآائه في تونس Global Rightsيسر فريق 

هو الكتاب المتعلق ببرنامج المجموعة في مجال التربية على  "قةلنجعل حقوق اإلنسان حقي"آتاب 
  .حقوق النساء اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء

  
و التي تتمثل  Global Rightsالخاصة ب  المغاربية من أجل تمكين النساء مبادرةاليأتي هذا العمل ضمن 

خاصة في شقها المتعلق  .الجزائرفي توسيع البرامج المنجزة في المغرب لتشمل آل من تونس و 
بالنهوض بحقوق المرأة من خالل وضع برامج للتربية على الحقوق اإلنسانية للنساء و ذلك عبر سلسلة 
من التكوينات لفائدة منشطات حول تقنيات التنشيط باإلضافة إلى إنجاز برامج للتربية على الحقوق 

رف جمعيات غير حكومية محلية و صياغة آتابين من ط اإلنسانية للنساء األميات و الشبه متعلمات
برنامج للتربية على "لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"خاصين بكل من تونس و الجزائر مماثلين لكتاب 
  .الحقوق اإلنسانية و القانونية للنساء الخاص بالمغرب

  
تونس و الجزائر في آل من  "لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"نظم دورات تكوينية حول آيفية تطبيق آتاب 

ورشة نظمت  وأربعة األيام دامت آل ورشة و حول تقنيات تنشيط برامج التربية على الحقوق اإلنسانية، 
الجزائر في مدينة ورشة  متظآما ن. 2004يونيو  30يونيو إلى  26في مدينة سيدي بوسعيد من تونس 

جمعية  16مشارآة تمثلن  27 شملت الورشتان. 2004شتنبر  22شتنبر إلى  18الجزائر العاصمة من 
  : مدينة وقرية من جميع أنحاء البلدين على الشكل التالي 14محلية غير حكومية من 

  .عبر البالد) مدن و قرى(مناطق  8جمعيات غير حكومية أتين من  9مشارآة تمثلن  16 :تونس
  .عبر البالد )مدن و قرى(مناطق  6جمعيات غير حكومية أتين من  7مشارآة تمثلن  11 :الجزائر

بالمغرب مستعينا بمنشطات للبرنامج من  Global Rightsقام بتنشيط هاته الورشات التكوينية فريق 
  .1المغرب بهذف تبادل التجارب ما بين منشطات برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية للنساء مغاربيا

  
  :و الجزائر بمباشرة بعد هاته الورشات التكوينية قام شرآائنا في آل من تونس 

 حقوقية غير حكومية تنظيم ورشات تكوينية مماثلة لفائدة منشطين عاملين في جمعيات 
  :ونقابات و ذلك على الشكل التالي

o  رجال  3امرأة و  12لفائدة  2005 يوليوز 17و  15نظمت ورشة تكوينية بتونس ما بين
 .عاملين في الحقل الجمعوي و النقابي

o 7لفائدة  2005يوليوز  08و  04ور والية الجزائر ما بين نظمت ورشة تكوينية بالعاش 
 .منشطات يمثلن جمعيات غير حكومية من مختلف مناطق الجزائر

مستفيدات من النساء لفائدة الحصص للتربية على الحقوق اإلنسانية للنساء و تطبيق إنجاز  
لنجعل حقوق "ألصلي الورشات التكوينية، اعتمادا على الكتاب ابرامج الجمعيات المشارآة في 

وذلك بهدف إشراك النساء في صياغة النسخ النهائية الخاصة بتونس و " اإلنسان حقيقة
 "لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"الجزائر لكتاب 

برنامج للتربية على " لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"صياغة النسخة المنقحة والنهائية لكتاب   
 .الخاصة بكل من تونس و الجزائر الحقوق اإلنسانية والقانونية للنساء و

  
 Globalمن طرف المكتب الميداني ل " حقوق اإلنسان حقيقة لنجعل"كتاب النسخة األصلية لتم إنجاز 

Rights  وجمعيات تنموية  منظمة مغربية حقوقية نسائية غير حكومية 35بالمغرب وشبكة من أآثر من
من التعاون الوثيق مع الجمعيات الشريكة  ففي خالل ثالث سنوات. محلية من مختلف جهات المغرب

  من أجل النهوض بمحاربة األمية القانونية لدى النساء بالمغرب، 
 :على ما يلي Global Rightsعمل فريق 

  
منظمة نسائية غير حكومية تعمل في ) 14(عضوة من أربعة عشرة ) 21(جمع واحد وعشرين  

جهات المغرب في مجموعة عمل من  مجال المناصرة  وجمعيات تنموية محلية من مختلف
أجل التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء لتصميم وإنتاج آتاب باللغة 

"  :صفحة تحت عنوان) 288(العربية موجه للمنشطات يحتوي على مائتي وثمانية وثمانين 
                                                 

التنشيط من أجل التربية على " رشات التكوينية المنجزة في آل من تونس و الجزائر المرجو اإلطالع على للمزيد من المعلومات حول الو  1
 بالمغرب Global Rightsو المنجز من طرف فريق " التقرير النهائي للورشات التكوينية  تونس و الجزائر: الحقوق اإلنسانية للنساء



  

لقانونية لفائدة النساء برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية وا :لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة
  ).2002يناير  – 2000شتنبر (" في المغرب

نظم دورات تكوينية رائدة ومتطورة حول تقنيات تنشيط حصص التربية على حقوق اإلنسان  
جمعية قادمة ) 78(مشارآة تمثل ثمانية وسبعين ) 88(وإنجاز البرنامج لفائدة ثمانية وثمانين 

من شهر فبراير إلى (جهات مختلفة ) 6(ة تنتمي لست مدينة وقري) 39(من تسعة وثالثين 
  ).2002شهر أبريل 

أنجز مشاريع رائدة للتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء المستفيدات من  
خدمات الجمعيات الشريكة لنا وطنيا، عن طريق المساعدة التقنية ودورات التتبع والتقييم 

  ).إلى اآلن 2002منذ شهر أبريل عام (
منشطة من منشطات برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية ) 27(جمع سبعة وعشرين  

والقانونية في إطار دورة دراسية وطنية دامت ثالثة أيام لتقييم آتاب البرنامج والتفكير في 
مواضيع جديدة مستقاة من التجارب الميدانية و إيجاد طرق جديدة لتنشيط البرنامج وتحليل 

يقات التي تصدت إلنجازه ووضع استراتيجيات للتغلب عليها وآذلك ربط عالقات بين المع
 ). 2003يونيو (الجمعيات المحلية القائمة على إنجاز البرنامج بجميع أنحاء المغرب 

لنجعل حقوق اإلنسان "صياغة و نشر و توزيع النسخة المنقحة و النهائية لكتاب   
 2004اإلنسانية و القانونية للنساء بالمغرب في ماي  برنامج للتربية على الحقوق"حقيقة

  
مدخال للتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، ودليال  "لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة"يشمل آتاب 

حصة حول الحقوق اإلنسانية للنساء تجرى صحبة مجموعة من  48اصا بمنشطات البرنامج، و تطبيقيا خ
  .لكل حصة و آذلك مالحق مع مراجع أخرىالمشارآات، بطاقات قانونية 

  
ى أنها ذات أهمية وأولوية يعالج البرنامج مواضيع مختلفة للحقوق اإلنسانية للنساء، تم التعرف عليها عل

، في البداية نجد حصص تقديمية حول مفاهيم الحقوق اإلنسانية للنساء، آالحرية، المساواة، للنساء
: آذا مدخل لمصادر حقوق اإلنسان؛ ليتطرق بعدها لمواضيع خاصة مثلالكرامة، التمييز، مقاربة النوع و

الحقوق اإلنسانية للنساء داخل األسرة، للعيش دون عنف، في العمل، في التربية، في الملكية، في 
  .الصحة اإلنجابية وفي الحياة العامة

  
، األعراف و المحليريع الدستور، التش :، مثلالداخلييعتمد البرنامج على مجموعة من مصادر القانون 

  .التقاليد و القانون الدولي لحقوق اإلنسان
بادرة للنهوض بالوعي بالحقوق اإلنسانية والقانونية، والتشجيع على مهذه ال Global Rightsصمم فريق 

في  التمكين والتحفييز الذاتيين وتلقين آفاءات التشبيك والتعاون لدى النساء األميات وشبه األميات
تستخدم في " تمكينية"وترتكز على أساليب  تشارآيهوهكذا، فإن المنهجية المعتمدة . لمغاربيةالدول ا

  .لكبارالتربية على حقوق اإلنسان لفائدة ا
ويتوجه البرنامج بالدرجة األولى للنساء الراشدات األميات، ويمكن تطويره ليشمل مجموعات أخرى من 

سبا لمختلف الخصوصيات المحلية، و األساسي هو أن فقد أنجز وصيغ ليكون مرنا ومنا. المشارآات
المشارآات لسن في حاجة لمعرفة القراءة والكتابة ليشارآن في البرنامج، آما أن الجمعيات لن تحتاج 

  .الوقت و فضاء لالجتماع و التداول/للكثير من الموارد المالية إلنجازه، فهي بحاجة فقط للزمن
  

  .يم الدعم بجميع أشكاله للجمعيات الراغبة في تطبيق هدا البرنامجوسنبقى رهن إشارة الجميع، لتقد
  

  .نشكرآم مسبقا على تعاونكم و مالحظاتكم حول هذا الكتاب و حول البرنامج
  
  



  

  
 2إطار المفهوم :التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية  أ
 :القانونياألساس  .1
  

فحسب القانون الدولي فإن . وقناهو الحق في معرفة حقمن بين حقوق اإلنسان حق أساسي 
  .الدول ملزمة بضمان ودعم برامج للتربية وتقوية حقوق اإلنسان

  
وهى متفقة على . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل فرد في التربية والتعليم

وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها 
وهى متفقة آذلك على . احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وإلى توطيد

وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين آل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع 
حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات 

وم بها األمم المتحدة من أجل نية، ودعم األنشطة التي تقالذيالساللية أو اإلثنية أو 
  .3صيانة السلم

  
  4إضافة ال يمكن ألي دولة أن تمنع األفراد من اإلطالع ومعرفة حقوقهم اإلنسانية

  
إال أن النهوض بالحقوق اإلنسانية من خالل التربية ليس فقط حق لكل فرد بل هو أيضا واجب للجميع، 

  :إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نجدوفي ديباجة ا. أفرادا ومنظمات خاصة وأيضا حكومات
  

جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام، ومن 
  خالل التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات

  
- 1995و الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أآدت إذن أهمية تدريس حقوق اإلنسان بإعالن السنوات 

فخطة عمل العشرية . 5على أنها عشرية األمم المتحدة للتدريس في مجال حقوق اإلنسان 2004
  :أنأعلنت 

  
…on entend par enseignement des droits de l'homme les activités de 
formation et d'information visant à faire naître une culture universelle des 
droits de l'homme en inculquant les connaissances, les qualités et les 
attitudes de nature à:  
a) Renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;  
b) Assurer le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de 
sa dignité;  
c) Favoriser la compréhension, la tolérance, l'égalité des sexes et l'amitié 
entre toutes les nations, les populations autochtones et les groupes raciaux, 
nationaux, ethniques, religieux et linguistiques;  
d) Mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société 
libre;  
e) Contribuer aux activités des Nations Unies dans le domaine du maintien 
de la paix.  

  :المستهدفةو تشير خطة العمل أيضا فيما يخص الشعوب 
                                                 

2.Cette section est tirée des ressources suivantes: 
• Introduction, Legal Literacy: A Tool for Women’s Development, by Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham 

(Women, Law and Development International, UNIFEM, 1992) 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights 

Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
• Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec documents et exercices, Odile 

Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 
• Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika 

Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 
3 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 13(1).  Voir aussi la   Déclaration universelle des droits de 

l’homme, Article 26 (2). 
4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 19 (1) and (2). 
5 Resolution 49/184, 23 December 1994. 



  

 
Une importance particulière est accordée aux droits fondamentaux des 
femmes, des enfants, des personnes âgées, des minorités, des réfugiés, des 
populations autochtones, des personnes vivant dans une pauvreté extrême, 
des personnes séropositives ou malades du sida et autres groupes 
vulnérables. 

  
. ل منظمة للعهدين المشار إليهما أعالهآدول عضوه في األمم المتحدة و دوو تونس و الجزائر و المغرب 

يندرج بشكل واضح في إطار األمم التي تعترف بحق مواطنيها في معرفة حقوقهم وأيضا بإلزامية 
   .تطويرها من خالل التدريس

  و دساتير الدول الثالت تؤآد على ذلك 
  :تؤآد على 1996ديباجة الدستور المغربي لسنة ف

  
ملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، وإدراآا منها لضرورة إدراج ع

العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ 
  اوحقوق وواجبات وتؤآد تشبثها بحقوق اإلنسان آما هي متعارف عليها عالمي

 
  :ؤآد علىتالدستور الجزائري من  132المادة أيضا 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص  132المادة 
 عليها في الدستور تسمو على القانون

  
  :ؤآد علىفيالدستور التونسي من  32الفصل أما 

  :32الفصل 
  .يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات"  

لتجارية وال تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات ا
والخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعهدات المتضمنة 
الحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة االشخاص اال بعد الموافقة عليها من قبل 

  .مجلس النواب
لطرف التعد المعاهدات نافذة المفعول اال بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من ا

  .اآلخر
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس 

  .النواب أقوى نفوذا من القوانين
  

و بهده الروح تم إنجاز هذا الكتاب الخاص بالتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية للنساء ، حتى 
كي تتحمل المنظمات المحلية العاملة مع تستطيع النساء ممارسة حقهن في معرفة حقوقهن، ول

  .النساء واجباتها في النهوض بحقوق اإلنسان عن طريق التربية
 

  التعريف .2
  

التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية تختلف عن برامج التدريس الكالسيكية والرسمية آالتي 
توى أهدافها ومقاربتها نجدها في المدارس مثال، ليس فقط على مستوى مضمونها بل أيضا على مس

  .ومنهجها التربوي والنتائج المتوخاة منها
وقبل أن نعرف ما هي التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية نرى من المناسب أوال أن نسطر على 

 . النقط التي ال نقصدها بالتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية
  

  :ية ليستفالتربية على الحقوق اإلنسانية والقانون
في هذا اإلطار فإن متخصصا، عادتا يكون محامي أو قانوني، من موقعه  :فرديةنصائح قانونية  

 .آخبير، يهتم بحالة امرأة منفردة ليعالج مشكلة محددة
آأداة مرجعية، نقوم بتلخيص القانون الخاص بموضوع أو موضوعين في شكل : دليال قانونيا 

 .تي تقرأه االضطالع على فحوى بعض القوانين والمساطرمكتوب لتستطيع المرأة المتعلمة ال



  

يستدعى خبراء إللقاء خطاب على "إسداء خدمة"في هدا النموذج ل  :صدقةإحسانا أو  
و مشارآة النساء . حول موضوع قانوني معين) المفترض أنهن أميات(مجموعة من المشارآات 

  ".اإلجابات الصحيحة" هنا تقتصر فقط على طرح األسئلة على المتدخل لتحصلن على
المعرفة بالقوانين وحدها غير آافية لضمان ممارسة حقوقنا و المشارآة الفعالة  :أوليةمعلومات  

 .آمواطنين إيجابيين
  

  :في حين، أن التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية هي
نمية القدرات برنامج متكامل، شمولي وتشارآي يستهدف من جهة نقل المعلومات، ومن جهة أخرى ت

آما أن التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية تمكنهن . الفردية والجماعية لدى النساء المشارآات
من إغناء معرفتهن بقواعد حقوق اإلنسان والقوانين للمرور إلى مرحلة التحليل ومن تمة إلى العمل 

ى الحقوق اإلنسانية والقانونية هي وفي العمق، فإن التربية عل. والتحرك في جماعات من أجل التغيير
  .عامل على التمكين والتحول

  
  :دور التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية في الدفاع والتغيير االجتماعي .3
  

التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية هي شكل تربوي ذو أهداف اجتماعية وسياسية، يسعى إلى 
المشارآات معارف ملموسة، وبتطوير قدراتهن الفردية والجماعية،  تشجيع تغيير و تحويل المجتمع بمنح

وهي أيضا تمكن النساء لتصبحن مؤهالت للدفاع والمطالبة بحقوقهن ولتقوية سيطرتهن وتحكمهن في 
  .حياتهن وفي القرارات التي تعنيهن من أجل التأهب ليكون لهن تأثير على محيطهن

  .ى الحقوق اإلنسانية والقانونية بالنظر للقانون في مجتمع معينمن المناسب إذن تحديد دور التربية عل
  

فكما قال أحد مدرسي حقوق اإلنسان، التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية ليست برنامجا لزرع 
بل . الال نظام أو البلبلة في المجتمع ومثل هذه األفكار تعتبر فهما خاطئا لحقوق اإلنسان وللديمقراطية

إنه إذن واجبنا، في  .س حقوق اإلنسان يجب أن يكون مطابقا للقانون بما فيه القانون الدوليإن تدري
  .6في مجتمع حر مسئولينتربية األشخاص على حقوقهم، أمام القانون، حتى يصبحون مواطنين 

إذن قد نجد أن هناك برامج تدريس حقوق اإلنسان تدعم دولة الحق و تجعل الدولة تحافظ على هذه 
  قوقالح

  
يعتبر العمل على حفز الدولة وحملها على توفير الدعم لحقوق اإلنسان للنساء أمرا ضروريا 

تتمثل .إذا آان لألهداف التي وضعها برنامج عمل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة أن تتحقق
إحدى وظائف النموذج التعليمي لحقوق اإلنسان في تسهيل عملية حفز الدولة و تنظيم 

و عندما ال تكون لالتجاهات المتطرفة سيطرة مباشرة على .لضغط باتجاه تحقيقهاالمطالب ل
الدولة، فإنه من المفترض أن يساعد النموذج التنظيمات النسائية وجماعات حقوق اإلنسان و 
األفراد على حماية حقوقهم و حمل الدولة على ضمان احترام هذه الحقوق، و ذلك عن 

وإقرار قوانين لضمان المساواة واقتراح ’  ام مشارآة النساءطريق فتح المجال السياسي أم
ولتحقيق هذه األهداف، ينبغي على التنظيمات . اإلصالحات القانونية للقضاء على التمييز

هذا النشاط . المؤيدة للمرأة أن تشارك لفعالية في مد شبكات االتصال وبناء القاعدة الشعبية
  7واالنفتاح السياسي إلى حد معقول مقراطيةوالديبدوره يتطلب مناخا من الحرية 

  
إال أنه يجب مع ذلك التأآيد على أن دور التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية هو النهوض بدولة 
الحق واحترامها وليس خلق إعجاب أعمى بالقوانين الموجودة، والعمل بذلك على إبقاء الوضع الراهن 

اء الغير المناسب في بعض األحيان، ببعض اإلنجازات الرامية إلى والحد من دور البرنامج في االحتف
يجب _ على العكس فالتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية برنامج نقدي  .المساواة في القانون

التي تخلقها وتعكسها القوانين الجارية، وذلك  االجتماعيةعلى المشارآات أن تتمكن من تحليل القيم 
  .وعبن أبعادها ويعملن من أجل تغييرهالينتقدنها ويست

 علىفمن خالل هذه الرؤية، يتضح، أن التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، ال تعني فقط التعرف 
  .الحقوق اإلنسانية للنساء أجلالحقوق اإلنسانية للنساء، وإنما آذلك التعلم من 

 
  :نميةدور التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية في الت .4

                                                 
6 Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec documents et exercices, Odile 
Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 

  خمي وهالة وزيريالمطالبة بحقوقنا آتيب تدريبي حول حقوق اإلنسان للنساء إعداد مهناز أف 7



  

  
. غالبا ما نتساءل عن جدوى تعليم النساء حقوقهن القانونية، وهن تعشن في ظروف اقتصادية صعبة

و بهذا نصور التربية على " شيءالنساء في حاجة إلى األآل قبل آل "ونقول " ما جدوى الكلمات"
تهن المعيشية قد الحقوق اإلنسانية والقانونية على أنها امتياز يجب تحقيقه فقط بعد أن تكون حاجيا

  .لبيت
فهم من هذا القبيل ال يستوعب جيدا العالقة بين تنمية الشخصية اإلنسانية والتنمية االقتصادية، فال 

فكل حق يجد أصله في حاجة معينة . يمكن القول بتحقيق أحدهما قبل اآلخر، مادام أنهما مترابطان
اجات هي حقوق وأن تكون لنا القدرة على ولتلبية هذه الحاجيات يجب أن نفهم أوال على أن هذه الح

  .المطالبة بها
  

لشرح هذه النقطة سنعطي مثال قرية في حاجة إلى ماء نظيف وسهل المنال وصالح للشرب، هناك 
وآالة تنمية تأتي إلى القرية لالستشارة مع الساآنة المحلية لتشييد بئر، فماذا سيحدث إذا أنها لم 

عادة على استجالب الماء واستعماله للطبخ والتنظيف  المسئولين تشرك نساء القرية وهن األشخاص
النساء من برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية؟ من  يذوالعمل الفالحي؟ ماذا إذا لم تستف

سيلتقي بممثلي وآالة التنمية بالمجتمع لتحديد أين وآيف سيتم تشييد البئر، هل النساء أم الرجال؟ 
  ائدة البئر ونجاحه بالنسبة لنساء القرية إذا لم يشارآن في التخطيط لهذا البئر الجديد؟ وما مدى ف

في المقابل آيف سيكون الوضع إذا شارآت النساء في برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية 
والقانونية، فيتعلمن أن الماء ليس فقط حاجة أساسية بل هو حق من حقوقهن اإلنسانية، فيتعلمن 

وما ماذا فائدة البئر ونجاحه . فية الدفاع عن هذا الحق وفرض أنفسهن والمشارآة في مسار التخطيطآي
  في هذه الظروف؟

  
  :ِيؤآد عدة عالقات مهمة بين الحقوق اإلنسانية والتنمية 8اإلعالن حول الحق في التنمية

  .الحق في التنمية والمشارآة في مسار التنمية هما حقان من حقوق اإلنسان 
يمكن تحقيق الحقوق اإلنسانية بصورة آاملة إال مع تنمية اقتصادية واجتماعية و ثقافية  ال 

  .وسياسية
ومن واجب الدول (لتنمية اخروقات الحقوق المدنية واالقتصادية والثقافية هي عائق أمام  

  .)القضاء على هذه الخروقات
  .دور نشيط في مسار التنمية إجراءات فعالة لضمان أن يكون للمرأة تتخذيجب على الدول أن  

  
لبرامج التربية على الحقوق اإلنسانية و القانونية التنمية وبرامج التنمية يتالقيان في هدف مشترك أال 

حول  2000وهو النهوض بكرامة اإلنسان وتحقيقها، فعلى سبيل المثال، جاء في التقرير السنوي لعام 
المتحدة للتنمية أن حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية لهما  التنمية اإلنسانية الصادرة عن برنامج األمم

  .9منظور وهدف مشترآان أال وهما ضمان الحرية والتنمية لجميع الناس في آل مكان
زيادة على تقاسم منطق واحد، تمنح الحقوق اإلنسانية اإلطار الطبيعي للتنمية، والمعايير لتحميل 

بية على حقوق اإلنسان تدعم التنمية االقتصادية التي بدورها والتر. الفاعلين التنمويين المسؤولية
  :علىتحمي حقوق اإلنسان وذلك بالتشجيع 

 .مراقبة األنشطة التنموية على مستوى حجم تأثيرها على حقوق اإلنسان )1
 .النضال من أجل إنصاف ضحايا التنمية )2
 ).فيها الشعب أي تنمية يساهم(تحسين األوضاع اإلنسانية : الفهم العقالني للتنمية )3
 .المشارآة الفعلية والمتنامية في جميع مراحل التنمية )4
 .مسؤولية الفاعلين التنمويين )5
 10تقويم العيوب المتواجدة في التنمية )6

  
المجتمعات الحرة التي تعطي قيمة ومكانة لحقوق اإلنسان، تحترم دولة الحق، تشجع المشارآة 

  .11ألجواء الالزمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمةالشعبية، ولها نضام للمحاسبة الحكومية يمنح ا
  

                                                 
8 Adopted by the United Nations General Assembly, December 4, 1986  
9 As cited in Joanna Kerr, “International Trends in Gender Equality Work,” (AWID, November 2001) p.13 
10 “Human Rights Education as a Strategy for Development” par Clarence Dias, dans Human Rights   Education for the 21st Century, George 
J. Andreopoulos et Richard Pierre Claude, editeurs (University of Pennsylvania Press, 1997). 
11 Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec documents et exercices, Odile 
Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997).  



  

هما خروقات  - وفي األخير، تساهم التربية على الحقوق اإلنسانية على آسر دائرة الفقر والعجز
ودلك عن طريق تحقيق مشارآة مكثفة في مسار التنمية، خصوصا من خالل  -للحقوق اإلنسانية 

  .الشرائح االجتماعية األآثر إبعادا وتهميشا
  

وقد ذآر مؤخر بعض النشطاء العاملين في الميدان الحقوقي النسائي آيف أنهم الحظوا في السنوات 
  .األخيرة تماثال بين التنمية والحقوق اإلنسانية التي تعتمد على مقاربة المساواة بين الجنسين

  
لعالقة بين القوانين وآما رأينا في القصة السابقة فإن الفاعلين في التنمية يعترفون يوما بعد يوم با

  12.والمؤسسات التي تؤثر في وضع المرأة من ناحية وفي نتائج برامج التنمية من ناحية أخرى
  

يتبين لنا إذن أن التنمية االقتصادية المستديمة والعادلة، تتطلب مشارآة الكل من داخل المجتمع بما 
والقانونية بالنسبة للنساء هو باألساس الهدف من برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية . فيهم النساء

  .ليعرفن أن حاجياتهن هي في الواقع حقوق وليطورن قدراتهن على المطالبة بها
  

بل أيضا هي  تشارآيهومن هذا المنظار، فإن التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية ليست فقط تربية 
  .المشارآة من أجلتربية 

  
  :انية والقانونية في تطوير مقاييس الحقوق اإلنسانية الدوليةدور التربية على الحقوق اإلنس .5
  

في عالم تسوده الصراعات المسلحة وانتشار المناطق المسلحة فإن حقوق اإلنسان أصبحت محط 
خصوصا من طرف النشطاء المحليين في الدول النامية، فبعبارة إحدى . األنظار وموضع شك متزايد
دينا مشاآل إلنجاز هذا البرنامج في الوقت الراهن، فال شيء يشجعنا ل" :منشطات البرنامج التي قالت

". على مواصلة مفهوم الحقوق اإلنسانية فيما أن هذه الحقوق يتم حاليا خرقها من أولئك الذين وضعوها
وهذه النظرة تدل على عدم فهم مسار الحقوق اإلنسانية الدولية ودور التربية على الحقوق اإلنسانية 

  .لمسارفي هذا ا
  

، وال بد فيها من مساهمة الجمعيات تشارآيهفخلق حقوق إنسانية وقوانين، هي في حاجة ألن تكون 
  .جميع أنحاء العالم القاعدة ومنالمحلية واألشخاص في 

  
فدور برامج التربية على الحقوق اإلنسانية وآذلك الجمعيات التي تقوم بإنجازها ليس تقديم مجموعة 

ة، مكتوبة ومفروضة من طرف اآلخرين، أي األجانب والمحامين أو الرؤساء قوانين موحدة ومحدد
في الحكومات أو المؤسسات الدولية، ولهذا السبب فإن الجانب المتعلق بتقديم  والمسئولين

المعلومات في هذا البرنامج هو جانب محدود وأولي مع العلم أن المنشطة تقدم الحقوق اإلنسانية 
  .العالمية الموجودة

  
عند تطبيق تشجيع التحليل والفكر النقدي وتنمية قدرات المشارآات فإن التربية على الحقوق 
اإلنسانية تشجع مساهمات من طرف أشخاص ينتمون إلى القاعدة في مسار تنمية الحقوق اإلنسانية 

م بإيصال الدولية من خالل الحوار وااللتزام بالمناصرة ومع الجمعيات التنموية غير الحكومية التي تقو
  .الحاجات المحلية للمنظمات الدولية ولهيئات اتخاذ القرار

  
بل هو تشجيع  اآلخرونودور البرنامج هو ليس المتابعة مع مفهوم حقوق اإلنسان التي خلقها 

المشارآة من طرف القاعدة في إنشاء قواعد دولية لحقوق اإلنسان وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح 
  .مع الجميع ال في تطبيقها وال في خلقها المناليكية وسهلة الحقوق اإلنسانية دينام

  
  13لماذا برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية :البرنامجأهداف   ب

                                                 
12 See Joanna Kerr, “International Trends in Gender Equality Work,” (AWID, November 2001)  
13 Cette section est tirée des ressources suivantes: 
• Introduction, Legal Literacy: A Tool for Women’s Development, by Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham 

(Women, Law and Development International, UNIFEM, 1992) 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights 

Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
• Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec documents et exercices, Odile 

Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 



  

  
من البرنامج، المشارآات ه األهداف تعني ذيمكن تقسيم أهداف هذا البرنامج إلى مجموعتين، بعض ه

  .امجالتي ستطبق البرن المنظماتواألخرى تستهدف 
  

 :المشارآات .1
  

الرفع من ) أ: (ا يهدف إلىذآما قلنا في البداية، برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية ه
و التحليل  الجماعية،  لينتقلن من المعلومات،) ت(الفردية و ) ب(و تطوير قدراتهن المشارآات معارف 

  .إلي الفعل
  :المشارآاتعلى  و من خالل مشارآتهن في هدا البرنامج، يجب

  
تعزيز المعرفة بالحقوق اإلنسانية والقانونية لدى النساء األميات وشبه المتعلمات من  ) أ

  :علىأجل تطوير قدراتهن 
  
تحليل مفهوم حقوق اإلنسان والنظر إلى أنفسهن آموضوع حق في الدوائر العمومية و  

  الخصوصية ؛
  فهم الحقوق آمصدر للقانون ؛ 
؛ )المحلية األحوال الشخصية والقوانين األخرى مجلة مدونة أوالدستور، (فهم النصوص القانونية  

  ؛ بدولهنوالبنيات القضائية واإلدارية والحكومية  واإلجراءات
  التعرف على المواثيق والمعايير الدولية الحقوقية وموقع النساء في القانون الدولي؛ 
  وانين الموجودة ودور مقاربة النوع؛واالجتماعية التي تعكسها الق اإليديولوجيةالوعي بالقيم  
استقصاء الضغوط االجتماعية والثقافية والنفسية والسياسية التي تحرم النساء من ممارسة  

العزلة، وعدم إمكانية االستفادة من القضاء، وعدم الوعي بالنظام القضائي، والتمييز  –حقوقهن 
  الواقع؛في تطبيق القوانين وترجمة هذه القوانين إلى 

تفكير حول آيفية مساهمة الحكومات والتقاليد والقوانين والثقافة والعائلة وتصرف النساء ال 
  النهوض بها؛ أنفسهن في آبح الحقوق اإلنسانية للمرأة أو

إغناء معارفهن بشأن وضعية الحقوق اإلنسانية وآفاح النساء في جميع أنحاء العالم في هذا  
  المجال ؛

  
تيين لدى النساء األميات وشبه المتعلمات من أجل تشجيع التمكين والتحفيز الذا ) ب

  :تطوير قدراتهن على
  التعرف على حاجاتهن وتحديد حقوقهن؛ 
  حول القوانين والمساطر والبنيات القانونية الموجودة ؛ انتقاديهالتفكير بصورة  
  والحرية؛توضيح بعض المفاهيم والقيم مثل العدالة والمساواة والكرامة  
  اعية مستقاة من الواقع، مستعمالت في ذلك مفاهيم ولغة حقوق اإلنسان ؛تحليل حاالت اجتم 
  التوقف عن اإلحساس بالذنب ومعاملة أنفسهن آضحايا ؛ 
  تطوير الثقة في النفس والتدرب على تثمين القدرات الذاتية ؛ 
القدرة على تفهم النساء المختلفات عنهن وتحليل األضرار التي تسببن فيها والتحلي بمواقف  

  والتفهم؛التسامح 
  ولية الذاتية من أجل تشجيع الحقوق اإلنسانية للجميع و حمايتها ؛ئتطوير حس المس 
  ؛ الدفاع عن حقوقهن الذاتية وطلب التعويض في حالة خرق هذه الحقوق 
  المشارآة في القرارات التي تمس حياتهن ؛ 
  ؛ اعتبار الذات آعامل للتغيير 
  الناس؛كلمة أمام اإلحساس بالثقة بالنفس عند أخذ ال 
) محامون، صحفيون(السعي للبحث عن شخصيات تعتبر مرجعا في المجال التي تعمل به  

  قبلهم؛والحصول على المساعدة من 
  ومشارآات؛القدرة على أن تصبحن مواطنات فاعالت  
  فهم قيم الحقوق اإلنسانية مثل العدل والتسامح والكرامة والعمل على تطبيقها ؛  

  
ت على تكوين شبكات للعمل في إطار التعاون لفائدة النساء األميات تلقين الكفاءا ) ت

  :علىوشبه المتعلمات من أجل تطوير قدراتهن 
  آسر ثقافة الصمت عند النساء ؛ 



  

  التحلي بمواقف التضامن ؛ 
  فهم قيم الحقوق اإلنسانية مثل العدل والتسامح والكرامة والعمل على تطبيقها؛ 
  إيجابية؛إيجاد حلول للنزاعات بطريقة  
  القدرة على التواصل والتفاوض واإلقناع في إطار مجموعات؛ 
  اتخاذ القرارات وحل المشاآل بصورة جماعية؛ 
  تحليل أمثلة للنساء ببلدان أخرى لتطوير أفكار جديدة ؛ 
المشارآة في أنشطة المنظمات غير الحكومية وجمعيات التنمية الموجودة على  

  المحلي؛الصعيد 
  على تصرفاتهن؛ مسئولةد ممثالت سياسية التعاون على إيجا 
  إنشاء برامج عمل جماعي من أجل الحصول على التعويض في حالة التعرض للظلم ؛ 
  وتأثيرها؛التعبئة في إطار جماعات لتعزيز صدى أعمالهن  
وضع استراتيجيات مشترآة وااللتزام بإنجازها من أجل ترجمة القوانين إلى عمل  

في مجال الحقوق، وآذلك إلرساء مسار تنمية اقتصادية  ملموس بهدف تحقيق التغيير
 ترتكز على األشخاص ؛

  
 :المنظمات .2

التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية للنساء الجمعيات المحلية أيضا ستستفيد من إنجازها لبرنامج 
ة داخل مجتمعاتهن، خاصة على مستوى الدعم الذي يقدمه مثل هذا البرنامج ألنشطة المناصر

  .واألنشطة التنموية التي تقوم بها
  

تبين للنساء أنها تهتم بهن، وبوضعيتهن، وإرادتها في العمل  :محيطهاتقوية مصداقيتها في  
  .المشترك معهن للتطرق لمشاآلهن

مجال واسع من المشارآات اللواتي هن واعيات  :السكانتوسيع قاعدة دعمها وسط  
ودعم أنشطة التنظيمات المتعلقة بحقوق اإلنسان بالقوانين وبحقوقهن، يمكنهن فهم أآثر 

  .للمرأة
التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية تعتبر عمال حصص  :إغناء معارفها بوضعية النساء 

وبهذا تستطيع أن تبرر . ميدانيا بحيث تتيح المجال لالستماع لوجهات نظر النساء ولفهمهن أآثر
ل معطيات محددة، و تتمكن من ترآيز أنشطتها للجواب على مناصرتها وبرامجها التنموية من خال
 . الواقع المعاش لنساء مجتمعاتها

تشجيع المشارآات في هذا البرنامج ألن  :هاالرفع من حجم مشارآة النساء في أنشطت 
يصبحن عضوات نشيطات في الجمعية، للمشارآة في أنشطة المناصرة، وفي التظاهرات وفي 

لتفكير في إشراك النساء المشارآات في اللجان، والجموع العامة والمكتب ا. المشاريع التنموية
 . توظيف، يمكن زيادة العدد وتنويع األعضاء آإستراتيجيةوباعتبار البرنامج . التنفيذي

غالبا ما تتردد النساء اللواتي يعشن وضعية حساسة، : الزيادة في عدد المستفيدات 
لعنف أو العامالت في الجنس، في المجيء لالستفادة من آاألمهات العازبات والنساء ضحايا ا

لكن إذا اعتبرنا هذا البرنامج . خدمات الجمعيات النسائية غير الحكومية، بسبب الخجل أو الخوف
البحث عن حل  ثمةاستقطاب، يمكننا جلب النساء للمشارآة في البرنامج، ومن  آإستراتيجية

  .لوضعيتهم بعد ذلك
يمكن أن تكون المنشطات المتدربات آمورد لألنشطة  :الجمعيات النهوض بقدرات أعضاء 

الشبه القانونية، بفضل تبليغ المعلومات القانونية في عبارات بسيطة ومعارفهم للقانون من 
  .دراسة وتطبيق البطاقات القانونية المتضمنة بهذا الكتاب

  
  14والقانونية؟آيف نقوم بالتربية على الحقوق اإلنسانية  :المقاربة البيداغوجة  ت
  

إن التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية ليست فحسب تربية تتكلم على الحقوق اإلنسانية 
والقانونية، فالمقاربة والمنهجية البيداغوجية المستعملة، هما مقاربتان مستعملتان آجزء ال يتجزأ من 

  .البرنامج وفي آثير من األحوال أآثر أهمية من الموضوع نفسه
يصل برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية لألهداف المسطرة أعاله وأن يكون قائما  ولكي

فعال على التمكين فإن المنهج البيداغوجي المستعمل يجب أن يكون مناسبا للتربية لفائدة البالغين 
                                                 

14   This Section translated from the English and adapted from Human Rights Education Pack (Asian Regional Resource Center for Human 
Rights Education, May 1995) and from the French from Formation des formateurs pour le développement (CEDPA, 1995). 



  

قيم الحقوق بناءا على طرق يمكن أن يتعلم بها هؤالء، آما أن البرنامج يجب أن يعكس في مساره 
  .يهدف إلى تشجيعه من خالل مضمونه التياإلنسانية 

  :بيداغوجية التربية على الحقوق اإلنسانية
  

  .يضع المشكل في إطار الواقع الشخصي للمشارآات - أ
  .هذه هي نقطة البداية في جميع حصص البرنامج 

  لتحليل تنمية عوامل التمكين   - ب
ة هذه العوامل، هو الدور األول لبرنامج التربية خلق بنية ومجال تقديم الموارد الالزمة لتنمي 

  . على الحقوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء
  .تمكن النساء من الدفاع عن حقوقهن اإلنسانية  - ت

 .على العموم هدف البرنامج آفاءات النساء للدفاع عن حقوقهن الفردية والجماعية هو تطوير 
  

التمكين، تختلف على التعليم  ألقانونية، بصفتها تقوم على مبدإن التربية على الحقوق اإلنسانية وا
  :التقليدي، في عدة جوانب، آما يظهر ذلك في الجدول الموالي

  
  التعليم التقليدي

 
 التمكين أالتعليم القائم على مبد

المعرفة ديناميكية، حيث يتم  المعرفة محددة وقارة
خلقها وإعادة خلقها من خالل 

 .آتشافمسار الحوار واال
تستعمل المتلقنة معارف مكتوبة 
لدراسة الوقائع والمعلومات، 

 بة بامتحانات وعقوباتومصح

األشخاص نشيطون في البحث 
عن المعرفة عن طريق األنشطة 
 .الجماعية  وتطبيق المواد الملقنة

 ههناك فرق بين ما يتعلم
األشخاص من الخبراء وبين ما 

 يجربوه فعال

جارب موضوع التعليم هو الت
والحياة الشخصية للمتعلمات 

 أنفسهن
تحترم المتعلمات والتعليمات 
وتتلقى المعرفة بشكل سلبي 
خالل المحاضرات آما أنهن لسن 

 عن مسار التعلم مسئوالت

تقدم المشارآات أفكار وتتقاسم 
عن  مسئوالتالتجارب وهن 

 .مسار التعلم

الحافز خارجي من قوى في 
) التقاليدن، الذيالعائلة، (المجتمع 

 المتلقنات ال يرين المزايا الفورية

الحافز منبعث من المشارآات 
أنفسهن، اللواتي يطبقن مباشرة 

 المعرفة والكفاءات الملقنة
اختيار الموضوع مفروض من طرف 

  المعلم 
 

المشارآات يخترن الموضوع على 
 احتياجاتهنأساس 

عوض تمكين األشخاص من الثقة 
لى في أحكامهم، يعتمدون ع

الخبير ويفقدون التحكم في 
 حياتهم 

المعلم ليس هو المورد األولي 
للمعرفة بل يقوم بدور جديد هو 

 تسهيل إيصال المعرفة

عوض فهم تجاربهم الشخصية، 
يتعلم األشخاص أشياء ال تنم 

 .بصلة لحياتهم

تستبدل العالقة بالمعرفة بعالقة 
 تحت  –تفاعل عوض مبدأ فوق 

  يفكرونيتعلم األشخاص ما س
 

 يتعلم األشخاص آيف يفكرون

  متمحور حول المعلم 
 

 متمحور حول المشارك 

  
لكي تكون التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية فعال قائمة على التمكين ومرآبة ومتمحورة و

  :على المشارآة فهذا يعني أن تكون آالتالي
مشارآة ومحيطها الموضوعي وآيف الهدف من الدراسة هو الفهم النقدي لتجارب ال :تجريبية 

  .يمكن لحقوق اإلنسان أن تطبق داخل هذا المحيط



  

لتكون آأساس للنقاش  يتم شرح المعرفة المسبقة للمشارآة :متمحورة على النشاط 
  .والمعرفة والتعبير عنها  وتقدم األنشطة للمشارآات فرصة تقاسم التجارب

النظر في المعرفة المسبقة للمشارآة  تحاول المنشطة أن تعيد :قائمة على وضع المشكل 
عن طريق طرح أسئلة وتحديد المفارقات في أجوبة المشارآة وبهذا تتشجع المشارآات على 

  .التفكير حول أفكارهن
ات الجماعية لتوضيح المفاهيم وتحليل المواضيع والقيام دتشجع التقنيات المجهو :تشارآيه 

األخريات من توسيع نطاق التجارب الشخصية  باألنشطة ويمكن وضع المشارآات أمام تجارب
  .والمعارف وآذلك إمكانية مناقشتها والموافقة عليها أو رفضها

بعد شرح المعرفة المسبقة للمشارآات يجب عليهن أن يقارن هذه  :قائمة على الحوار 
ت ئيااالمعرفة بالمعرفة التي تلقينها من موارد أخرى آالوقائع والحقائق والمعلومات واإلحص

  .وتجارب األشخاص اآلخرين والتحليالت وطرق الفهم
تساعد الثقة واالحترام المتبادل بين المنشطة والمشارآة في تلقين  :االحترام قائمة على 

  .المعرفة والكفاءات
تتعلم  واالطمئنانالتي تحس بالرضى  ةالمشارآ :أن تكون في مجال يبعث على األمان 

  .ينتابهن الخوف أو عدم االطمئنان والغضب تيلوابسهولة أآبر من المشارآات ال
لتساعد المشارآات على التفكير " آيف"و " لماذا" :السؤالتطرح المنشطة مرارا  :تحليلية 

  .لماذا وآيف أصبحت األشياء على ما هي عليه
  

   :البرنامجودورهم في إطار هذا " خبراء"نقطة خاصة حول الحاجة إلى 
  

" الخبيرة"فادى إعادة إنتاج العالقات التسلسلية والفصل التقليدي بين في هذا النموذج البيداغوجي، نت
". مساعدتها"التي تتوخى " العادية"مع آل ما يدل عليه هذا اللقب من سلطة ومعارف وبين المرأة 

فهذه المقاربة ستساعد فقط على ترسيخ دورة االتكالية التي تعيشها النساء آل يوم وهي متناقضة 
فالحصص منجزة من طرف منشطة تقود مجموعة المشارآات اعتمادا على . البرنامج تماما مع أهداف

  . الخبيرة أو المعلمة مقاربة تقوم على التشارك والمساواة، عوض اتخاذ دور
حتى ولو أن تسهيل هذا النوع من اللقاء مع (و جلب خبراء للتحدث إلى النساء فالهدف ليس ه

والنساء هو بالتأآيد جانب مهم من جوانب هذا " الخبراء"ن األشخاص الموارد وتشجيع الحوار بي
بل الهدف هو اعتراف النساء بأنهن أحسن خبير فيما يتعلق بحياتهن وأن تطور آل واحدة ). البرنامج
  .للنساء اإلنسانيةفي الحقوق " خبيرة"القدرة على أن تصبح ) بما فيهن المنشطة نفسها(منهن 

  
  :أخيرةنقطة   ث

على بعث تقييماتكم للحصص و للبرنامج آكل، مضمونا  -بل ونشكرآم مسبقا  –نشجعكم ونحثكم 
وشكال، المقاربة، العوائق، النتائج، وأفكارآم واقتراحاتكم للتعديالت والقصص والصور المستقاة من 

  .تجربتكم الميدانية
  

ن أجل تطبيق سنبقى رهن إشارتكم لإلجابة على أسئلتكم وتقديم المساعدة التقنية لكم والتعاون م
 .هدا البرنامج داخل محيط اشتغالكم

  :يمكنكم االتصال بنا في
  

Global Rights 
Partenaires pour la Justice 

3, rue Oued Zem appt. 4 
Rabat Hassan 10000 

MAROC (Morocco) 
Telephone: 212.37.66.04.10 

Fax: 212.37.66.04.14 
e-mail:  wrapmorocco@globalrights.ma 
Site web:  http://www.globalrights.org 

  
  
  

  .نشكرآم مسبقا على مشارآتكم اإليجابية في تحقيق و إنجاز هذا البرنامج



  

 :تطبيقي لفائدة منشطات حصص التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية دليل .1
  

آما أوضحنا سابقا، التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية ليست آباقي البرامج التربوية التقليدية، 
يجب دائما االحتفاظ في الذهن أوال على أن التربية . آتلك التي نجدها بالمدرسة على سبيل المثال

لى الحقوق اإلنسانية والقانونية هي تربية تعمل على التمكين، والرجوع إلى أهداف البرنامج ع
  .والمقاربة التربوية لتحديد تقنيات ومنهجية التنشيط

  
وبينما يحتوي القسم أدناه على تقنيات تنشيط متعددة واقتراحات عملية حول حاالت شتى، يبقى 

انية عقلية معينة آما لو آان األمر يتعلق بالئحة استراتيجيات تنشيط دروس التربية على الحقوق اإلنس
ملموسة يجب إتباعها بالحرف، فلما يتعلق األمر بكيفية تنشيط أو تدبير حالة معينة مع مجموعة 

من أجل  –" لماذا أنشط هذا البرنامج؟: "مشارآات، يتوجب على المنشطات أن يرآزن على السؤال
" لماذا"فعن طريق التساؤل ". آيف سأنشط الحصة ؟" :صبية والتساؤلعوض الع –تمكين المشارآات 

  ". آيف"سنجيب عن التساؤل 
  

  :تقنيات ونصائح تنشيط حصص التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية  أ
 

سنرى في هذا القسم إذن، مميزات المنشطة المقتدرة لبرنامج التربية على الحقوق اإلنسانية 
تقنيات واستراتيجيات التنشيط وبعض التحديات التي تطرحها التربية على الحقوق والقانونية، دورها، 
  . اإلنسانية والقانونية

  
   15:مميزات المنشطة المقتدرة - 1
 

حين نتحدث عن مميزات منشطة مقتدرة لبرنامج محو األمية القانونية فإننا نتحدث باألخص عن قدراتها 
بالطبع يجب على المنشطة أن تكون على علم بالعناصر العالئقية، و ليس عن مؤهالتها الثقافية، 

لكي تستوعب . القانونية، ومفاهيم حقوق اإلنسان، ولكن ليس بالضرورة أن تكون قانونية التكوين
القوانين حقوق اإلنسان ما عليها، بل يفترض فيها أن تستعين بالبطاقات القانونية الملحقة بكل حصة 

المحامين في جمعيتها ومحيطها إلغناء معارفها و التأآد من تمكنها من وأيضا االستعانة بالقانونيين و
 .المادة التي ستشرحها

  
ما هو أساسي بالدرجة األولى، هو قدرتها على التعامل بالشكل المطلوب مع المشارآات، وتنشيط 

ومن بين الميزات األساسية المطلوبة في . مجموعة وبلوغ أهداف البرنامج وخلق محيط تمكيني
  :منشطة التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية يمكننا ذآر

  
خلق وصيانة فضاء يسوده الثقة واالحترام يتطلب اهتمام : حساسية اتجاه مشاعر األفراد 

في بعض األحيان ال تعبر . بمدى تجاوب المشارآات مع موضوع النقاش وآذا بآراء وتعبير األخريات
تياح، وبأنه تم تجريحهن، أو أنهن غاضبات، فغالبا، ما تنسحب المشارآات عن إحساسهن بعدم االر

االهتمام بردود فعل اآلخرين و معرفة آيفية الجواب . المعنية بهدوء من النقاش أو من المجموعة
  .على شخص أو على وضعية معينة، هو سلوك جد حساس في عملية التنشيط

وعة يعكس بشكل عام الجو السائد بين المجم :حساسية تجاه مشاعر المجموعة 
فمن . التحفز، االضطراب، الضجر، الغضب، االرتياب، أو حتى هزلي: المشاعر المشترآة بين األفراد

 .األساسي أن تكون المنشطة على إدراك بديناميكية المجموعة و تعرف آيف تجيب عنها
ع إلدراك مشاعر األفراد و المجموعة، على المنشطة االستما :القدرة على االستماع 

باهتمام بالغ في اآلن نفسه إلى المعنى الصريح في الكلمات و أيضا إلى النبرة والمعنى 
و بشكل عام، على المنشطة أن تأخذ الكلمة أقل من باقي أعضاء المجموعة، لتكون . المتضمن

  .في غالبية األحيان تعليقاتها بمثابة إعادة أو تلخيص، أو إجابة مباشرة لما قالته المشارآات
وبذلك تكون المنشطة بمثابة نموذج لباقي المشارآات ليتكلمن بحرية  :تحة وواضحةمنف 

  .ويتبادلن تجاربهن
                                                 

15 Cette section prise des sources suivantes: 
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في بعض األحيان تجبر المنشطة على اتخاذ تدابير صعبة، أو تقول أشياء حساسة،  :اللباقة 
نت و إذا آا. من أجل راحة، وتسيير أفضل للمجموعة، وعليها أن تقوم بذلك بكامل الدقة واللطف

مواضيع النقاش تثير أحاسيس قوية أو ذآريات مؤلمة، فعليها أن تكون لبقة في مواجهة المواقف 
  .الحساسة وبكامل االحترام وفي بعض األحيان بصرامة

ففي هذه الحاالت قد . مسار التعاون، قد يبدو في بعض األحيان غير مجدي :االلتزام بالتعاون 
ر السهل و المألوف للمعلمة وذلك بتسيير بدل تنشيط تشعر المنشطة برغبة في القيام بالدو

إال أن إيمانا حقيقيا بقيمة التعليم التعاوني يمكن أن تساعد المنشطة على تفادي . المجموعة
  .الدور المهيمن

فيما يخص الوقت، آيف تلخص " الحاسة السادسة"على المنشطة أن تطور : احترام الوقت 
، متى يجب توقيف شخص احتكر الكالم، ومتى يكون إيجابيا النقاشات، متى يجب تغيير الموضوع

  .ترك المناقشة تستمر لوقت أطول من المخصص لها
على المنشطة أن تنجز جدولتها، ولكن عليها أيضا أن تكون مستعدة لترك ما هو  :المرونة 

سار ففي بعض األحيان المجموعة توجه النقاش في م. مبرمج جانبا و تجيب على الوضعية اآلنية
هنا على المنشطة معرفة تقييم حاجيات . غير متوقع، أو يطلبن وقتا أطول ليحطن بموضوع

  .المجموعة و تحديد آيفية الجواب عليها
تقدير متعة الحياة، و القدرة على الضحك، والضحك مع اآلخرين تغني التجربة لدى  :حس المرح 

  .الجميع
مج عملية و ببرامج من أجل النقاش، إال أن الكتب و الدالئل تزود ببرا :المهارة واالبتكار 

و لكن عليها أيضا أن تكيف " تتبع البرنامج"والمنشطة المقتدرة . المجموعات تختلف عن بعضها
يمكنها أن تستفيد من مواهب و تجارب أعضاء المجموعة و . المادة لتالءم الشروط المحلية

ة معينة سواء بقصائد، أغاني أو و هكذا يمكن للمشارآات أيضا أن يساهمن بنسب. المجتمع
  .مساهمات أخرى ثنبعت من تجاربهن الشخصية

المنشطة ليست حاضرة من أجل استعراض قدراتها، أو  :التواضع و القدرة على التشارك 
  .االفتخار بخبرتها و بذآائها، أو التحكم بالمشارآات

م مختلف اآلراء، ووجهات على المنشطة أن تكون قادرة على االستماع واحترا :الحياد والتجرد 
  .النظر، وأن تجعل المشارآات في وضع مريح يمكنهن من التعبير بكامل الحرية و بمنتهى االطمئنان

على المنشطة أن تكون قادرة على تحفيز المشارآات ومدهن بالرغبة في  :اإلرادة والرغبة 
  .التعلم

  ! و هذا شيء بديهي: االلتزام بحقوق اإلنسان للمرأة 
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  .مع المشارآات لفحص وتحليل األفكار، التجارب، والمشاآلالتعاون  
المشارآات بخلق جو يسوده الثقة والحرية، جو يحس من داخله آل واحد باألمان والحرية دعم  

  .في التكلم تلقائيا، وحيت تحترم فيه جميع اآلراء
 .مشارآةالجميع في النقاشات واألنشطة، وضمان لكل واحد فرصة الإشراك  
 .المعلومات والمعطيات القانونية المتضمنة في الحصة بشكل واضح وبسيطشرح و إيصال  
  .الحصص بتنظيم مكان اللقاءات، تسجيل المشارآات، و تهيئ الحصةبرمجة  
للحصص بتحديد المدة التوقيت واحترامه، جعل بداية ونهاية للحصص، واحترام وضع بنية  

 .الجدولة
 .حيث تستطيع المشارآات العمل بشكل جماعي وفعالللتعليم بخلق وثيرة  
المشارآات وتدبير المشاآل السلوآية لديهن بصورة تساعد على خلق اإلحساس تسيير  

  .بالمسؤولية الجماعية والوعي
 

  :المنشطة ليست  !انتباه
  

المجموعة بكاملها مسئولة على التلقين، دور المنشطة هو تسيير الحصة : "المسئولة"  
  .د وفي جو مالئمبشكل جي

بل تتطرق للموضوع آمشارآة متساوية مع المشارآات تساهم بتجربتها إلى  ":محاضرة« 
 .جانب تجاربهن

                                                 
 



  

 ،في الوقت الذي يجب عليها تحضير آل دورة و تقديم المعطيات القانونية "بالضرورة خبيرة" 
فهي .موعةليس من الضروري أن تكون المنشطة ملمة بالموضوع أآثر من باقي عضوات المج

  .ليست هنا من أجل إعطاء األجوبة
كم بأن بعض اآلراء صحيحة و ذات حال يحق ألي أحد أن ي ،في التعليم الجماعي "حكما" 

  .مصداقية على األخرى
إعطاء المعلومات يجب أن يأخذ حيزا محدودا أثناء آل حصة، أما باقي الوقت فتخصصه  "معلمة" 

  .المشارآاتالمنشطة لألنشطة، وتشجيع النقاش بين 
المشارآات، بل عليها باقي بشكل عام، على المنشطة أن تتكلم أقل من  "محور االهتمام" 

  .أن تشرآهم في النقاش
رغم أن للمنشطة دور رئيسي في التنسيق بين الدورات، إال أنه ال يجب أن تكون  "خادمة" 

بالنظافة أو االهتمام ففي آل تعاون فعلي ال أحد ملزم بالقيام . الوحيدة في تحمل المسؤولية
  .بالجزئيات طيلة الوقت لوحده 

تسيير المشارآات وتدبير المشاآل السلوآية لديهن من  ال يجب على المنشطة :ربة عائلة 
  .خالل المراقبة أو االنضباط
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  :من أجل خلق فضاء ديمقراطي، غير تراتبي، شامل ) أ(
 

  :ولفي اللقاء األ
 
، وتشعرهن بالراحة تعرف المنشطة بنفسها، و تطلب من المشارآات تقديم أنفسهن بالتوالي ♦

فإنها تقوم بنشاط يساعد المشارآات " لتكسير الجليد"لتواجدهن، إذا آانت الحاجة إلى نشاط 
 .على التعارف واإلحساس باالرتياح من أجل التعبير أمام الجميع

مناداتها ب عدم المشارآات على  و تحثمها الشخصي تعرف المنشطة بنفسها بذآر اس ♦
  .عالقة عموديةأو أي تسمية تنم عن " معلمة" أو  "أستاذة"

 :في آل حصة
و ذلك " U"أو على شكل  أو نصف دائريتجلس المشارآات، بشكل دائري، بحيثتنظيم القاعة،  ♦

و المعلمة حيث تجلس المشارآات على شكل صفوف . للقاعة" المدرسي"لتفادي التنظيم 
  .! أمامهن

آوني واعية بالطريقة التي . معاملتهن على قدم المساواة معلجميعهن فرصة التعبير،  أمني ♦
وال يجب أن ترآزي دائما على نفس العضوة، وال تطلبي دائما، رأي . تخاطبين بها عضوات المجموعة

  .باالهتمام نهدا مع جعل الجميع يشعر. نفس المشارآات
رك الخاصة، على أنها ظفكار، وتطرحين المواضيع للتفكير، ال تفرضي وجهة نعندما تقدمين األ ♦

وشجعي المشارآات لينطلقن من . بل اطرحي األسئلة، وقدمي االقتراحات" الصحيحة"الوحيدة أو 
  .تجاربهن الخاصة حول آل المواضيع

السؤال  عندما تطرح المشارآات سؤاال، يجب على المنشطة، عوض أن تجيب عن :الكرة إعادة ♦
 بأنفسهنللمشارآات لترى آيف سيجبن " تعيد الكرة " ، أن )حتى ولو آانت تعرف اإلجابة(مباشرة 

قانون متى تم تعديل " :فإذا سألت إحدى المشارآات على سبيل المثال. السؤالذات عن 
هذا "يمكنها أن تجيب ، تعطيهم الجواب الصحيحعوض أن لكن ، قد تجيب المنشطة، "؟األسرة
إذا لم تكن أي من المشارآات تعرف الجواب، ". من منكن تعرف الجواب عليه؟. مهم جدا سؤال

، استعدادا لألسبوع المقبل، حسنا" :يلييمكن للمنشطة أن تتأخر في الجواب وأن تقترح ما 
وسنقارن األجوبة ونناقشها في  القانونسيكون على آل واحدة منكم أن تكتشف متى تم تعديل 

  ".األسبوع المقبل
                                                 

17 Cette section prise des sources suivantes: 
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• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human 

Rights Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
• Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika 

Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 
• Facilitation at a Glance! (AQP/Participative Dynamics/GOAL/QPC, 1999). 
 



  

على المنشطة أن تستعمل هذه القاعدة لتقييم الكم والكيف فيما : %75استعملي قاعدة  ♦
  :لهذه القاعدة جانبان. يتعلق بمشارآتها في الحصة

o  من الوقت على األقل واليجب أن يتعدى الوقت الذي  %75يجب أن تتكلم المشارآات لمدة
  ؛ %25تتكلم خالله المنشطة 

o  على  المخصص لها %25من  %75أن تطرح أسئلة لمدة حينما تتكلم المنشطة، يجب
  .األقل

اختتمي آل حصة، بخالصة جماعية، سواء بسؤال تلخيصي، أو بجملة، لتجيب من خاللها آل  ♦
ستتذآرنه  الذيومادا استفدتن هدا اليوم ( :مثال. واحدة، على التوالي، دون تعليق األخريات

رن في جملة أو آلمة تلخص إحساسكن في فك( أو  )؟بشكل خاص على أنه ذو أهمية خاصة 
تم أعطي الكلمة للجميع على التوالي ليتمكن الجميع من اإلجابة إذا ما رغبن ) نهاية حصة اليوم

  .و بنهاية األجوبة تكون عالمة على نهاية الحصة و بذلك لن تكون للمنشطة الكلمة األخيرة.في ذلك
 

  :لدن المشارآات من أجل تشجيع اإلحساس بتملك البرنامج من  )ب(
  

  :خالل اللقاء األول
الشكل،  :اشرحي بشكل عام برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية من حيث ♦

اطلبي من المشارآات التحدث عن ما ينتظرنه من البرنامج ؟ إذا آان . المواضيع، األهداف، الوسائل
في الالئحة واشرحي بكل صراحة  ممكنا اآتبيه على السبورة أو سجليه لديك، ثم تمعني جيدا

ما ال يردنه  آذلكواطلبي منهن . ووضوح للمشارآات إذا ما آان البرنامج سيجيب على انتظارا تهن
  .من البرنامج مع تسجيل دلك

يمكن أن  الذي للسلوك الجيدالمشارآات من خالل مناقشة  قواعد أولية للمجموعة وضع ♦
يمكنهن أيضا أن . ات بينهن محترمة بشكل سري وفعاليساهم في خلق فضاء للثقة، و جعل العالق

يضعن الئحة بالسلوآات الشائنة التي يرغبن في تفاديها، أو السلوآات التي قد تكون عائقا أمام 
التعلم واتخاذ القرار بصورة فعالة، أو التي قد تعرقل الحقوق اإلنسانية للمشارآات األخريات أو تحد 

دوني االقتراحات، واطلبي . لوارد في الجزء الموالي إليجاد بعض األفكارانظر التبيان ا(من احترامها 
االتفاق على احترامها، على أنها قواعد أساسية، واحتفظي إذا ما آان ممكنا من المجموعة 

  .بالالئحة لتعليقها أو لإلشارة إليها في الحصص المستقبلية
 :في آل حصة

التعبير من انتظارتهن، و إذا آان ممكنا اآتبيها اشرحي موضوع الحصة، و اطلبي من المشارآات  ♦
أوضحي بكل صراحة و ثم تمعني في الالئحة . على الورق الكبير الحجم، أو دونيها لديك

إذا آانت الحصة لن تتطرق للقانون  :مثال(للمشارآات ما إذا آانت الحصة ستجيب عن انتظارتهن 
يمكن أن  ارآات في اتجاه مصادرالمش هيالدولي فيجب أن تشرحي ذلك للمشارآات و وج

ثم اطلبي منهن ما ال يردنه من الحصة، ) رتهنا، أو أن تقومي بحصة أخرى تجيب عن انتظتفيدهن
  .مع تدوينه

و اطلبي من المشارآات التطوع إلنجاز . ممكناذلك تقاسمي مسؤولياتك و مهامك، آلما آان  ♦
المقبلة، مراقبة الوقت، القيام بالنشاط تسجيل األفكار، جمع المادة للحصة  :بعض المهام، مثال

ومن اإليجابي تقاسم و االشتراك في . التسخيني والترجمة من العربية إلى األمازيغية عند الحاجة
تكون النتيجة اإليجابية للتنشيط .التنشيط و النقاش نموذج التنشيط الجيد، ثم توزيع المسؤولية

موعة من الحصص، و آلما آان لديك الوقت إلعطاء بعد مج. بتطوير قدرات المشارآات في التنشيط
أمثلة حول آيف نقوم بالتنشيط، اطلبي من المشارآات، إذا آانت إحداهن تود أن تساعد في 

  .تنشيط الحصة المقبلة، و استمري في تشجيع المشارآات األخريات ليتقاسمن التنشيط
المنشطة أو الجمعية التي اعتبار البرنامج هو برنامج خاص بعدم تشجيع المشارآات على  ♦

ة طبحيث تجيبهم المنش" جمعيتكم"أو " برنامجكم" :تنتمي إليها و ذلك باستعمالهم مثال لعبارات
  "هذا البرنامج هو برنامجكم"أو " هنا الجمعية هي جمعيتكم"دائما ب 

انظري (خدي بعضا من الوقت، في نهاية الحصة لتطالبي بإلحاح أراء و تقييمات المشارآات  ♦
  ).لملحق حول تقييم الحصصا

  
  :لخلق ديناميكية  جيدة للمجموعة–) ث(
  

المرآة طريقة فعالة لتشجيع المجموعة على التعامل مع أي مشكل  طريقة :استعملي طريقة المرآة
ثم . للمجموعة ما تراه وتالحظه) آما هو األمر بالنسبة المرآة(فالمنشطة تعكس . بصورة مستقلة

إذا آان الجميع يتكلم في آن واحد، ال : مثال. ا يردن فعله بالنظر إلى ذلكتسأل أفراد المجموعة م



  

أرى أن عشرة أشخاص " :عوض ذلك، قولي". سكتوا سكتوا"أو " اهللا يخليكم"تصفقي أوتصرخي 
يمكن للمنشطة ". يتكلمون في آن واحد وال أحد ينصت إلى فاطمة ماذا تقترحن لتجاوز هاته الوضعية ؟

مجموعة بقواعد التصرف التي قدمتها في الحصة السابقة وتسأل هل المجموعة أيضا أن تذآر ال
  .احترمت هذه القواعد وهل هناك حاجة لوضع قواعد جديدة

التي يجب على المنشطة والمشارآة احترامها " الشينة"يظهر التبيانان المواليان التصرفات الجيدة و 
  )أو تفاديها(
  

  :عمل المجموعة التصرفات التي تطور فعالية ونجاح
  

  ,الوصف ,التصرف
 

انظري إلى الشخص الذي يتكلم، وآأنك تقولي  السماع بانتباه
نعم بإيماءة من رأسك، اطرحي األسئلة، تعرفي 
على مشارآات األخريات بإعادة النقط التي أثرنها، 
انفتحي على أفكار األخريات، انتظري حتى انتهاء 

 الشخص للتحدث مع نفسك
شجعي األخريات على تطوير أفكارهن، عبري عن  ينمساندة اآلخر

أفكارهن المتباينة، اطرحي افتراضات، تعرفي على 
 أفكارهن وأجيبي على تدخالتهن 

اطرحي أسئلة اآلخريات لدفع المناقشة إلى أبعد  االستطالع
  مدى

 
اطلبي من اآلخريات تحديدات على تدخالتهن،  التوضيح

 وضحي أراءهن
فكار والمشاَرآات حسب أهداف حضري األ التحضير

 االجتماع مسبقا قبل الحضور
ابقي موضوعية ورآزي على الوقائع وعلى  الترآيز على الهدف

 مناقشة الحصة
  تقاسمي االفتراضات، األفكار، الحلول واالقتراحات اقتراح أفكار

 
اطلبي من النساء الصامتات آراءهن، تأآدي من أنه  إشراك اآلخرين

من المناقشة، اآبحي المشارآات لم يبعد أحد 
اللواتي احتكرن المناقشة وأرشديهن إلى أنه يجب 

 إعطاء الفرصة لآلخريات ليعبرن عن آرائهن
ألحقي عدة أفكار، حددي أين وصلت المجموعة  التلخيص

 وماذا َتقرر
حاولي التوفيق بين مختلف وجهات النظر، اربطي  التوافق

دما تكون األفكار بين األفكار المتقاربة، حددي عن
 متشابهة

اسمعي اآلخرين، وضحي النقاط المثارة من  إدارة االختالفات
 الخصوم، ابحثي عن حلول

  
  : التصرفات التي تعيق تطور فعالية ونجاح عمل المجموعة

  
  التصرف

 
 الوصف

  ..."نعم، لكن "
 

 أفكار اآلخرين) اإلساءة إلى(إفقادك الثقة في 

ما تريدين، عدم قبولك الحلول  إصرارك على عمل التجميد
 الوسطى، تجميدك لتقدم المجموعة

إثارة االهتمام حول قدراتك ومزاياك الشخصية أو  التباهي
 جمعيتك

حضورك دون تحضير أو تفكير مسبق في العمل أو  التكلم بدون تحضير
 المناقشة

توجيهك للمناقشة إلى مواضيع أخرى، عدم إجابتك  التكلم خارج الموضوع



  

لى األفكار السابقة، عدم ترآيزك على المناقشة ع
 الجارية

أو الضغط /محاولتك إدارة المجموعة بإعطاء أوامر و التسلط
على اآلخرين، احتكارك المناقشة بالتحدث أآتر من 
اآلخرين، عدم ترك مجال لتحدث اآلخرين، مقاطعة 

 لحديث اآلخرين قبل انتهائهم 
أو عدم إدارتك ومساندتك /عدم مشارآتك و االنسحاب

لآلخرين، إلقاء نظرات شك على المتحدثة، التحدث 
إلى  من بجانبك عوض االستماع للمتحدثة، التذمر 

 عوض إعطاء حلول أفكار ملموسة 
  لعب دور محامي الشيطان

 
 تفاخرك بالمعارضة

التعارك فقط لتحديد فائزات وخاسرات، تحويلك  التعارك
 ات إلى اختالفات شخصية االختالف

  مقاطعة المتحدثة
 

 مقاطعة المتحدثة قبل انتهائها

أو على /قيامك بمالحضات سلبية على اآلخريات و االنتقاد
 آرائهن

 سب اآلخرين تحقير
  
  :من أجل جدولة و تسيير جيد للحصة) ث(
  

ت، متى أي أن تقولي للمشارآا. في بداية آل حصة، عليك أن تعلني الوقت المخصص لها 
  .واالنتباه إلى احترام الوقت، بالبدء و االنتهاء في الوقت المجدد. ستنتهي الحصة

اشرحي و لخصي متى يجب ذلك، قرري متى : معرفة متى تكونين في حاجة منهجة النقاش 
ذآري المجموعة آلما خرجن . يمكن تمديد النقاش و متى يمكن االنتقال إلى الموضوع الموالي

  .عن الموضوع
 
  :من أجل ضمان فهم المفاهيم) ج(
  

ادرسي الحصة و البطاقات القانونية مسبقا، اطرحي األسئلة على  .هيئي الحصة من قبل 
أعضاء جمعيتك، أو على مختصين آخرين في محيطك، من أجل التوضيح و الفهم الجيد للمعطيات 

  .القانونية
  .الضرورة إلى دلك اشرحي و لخصي باختصار الكلمات أو المفاهيم الصعبة، آلما دعت 
  .تأآدي من أن المشارآات، قد فهمن قبل المرور إلى موضوع آخر، و انتبهي لألسئلة الثانوية 
استعملي مختلف منهجيات التنشيط، فالبعض يتعلم أآثر بالسمع، و البعض األخر بالمشاهدة و  

    .حاولي تضمين العديد من منهجيات التلقين في آل حصة. البعض األخر بالممارسة
  .استخدمي األمثلة المحلية، و التجارب الشخصية، لشرح المصطلحات الصعبة 

  
  :حقوق اإلنسانة لمن أجل الرقي بثقافة فعلي) خ(
  

و التمسك اخلقي فضاء منفتحا، يسمح بإمكانية االختالف بين المشارآات، ليصلن إلى اتخاذ  
  ".حل الواحدأو ال" الجواب الجيد"تجنبي البحث عن .مواقف مخالفة لمواقفكب
طرح تتطلب للتربية على حقوق اإلنسان، . تجنبي األجوبة السهلة على األسئلة المرآبة 

األسئلة الصعبة السلوك اإلنساني، حول األسس الثقافية، و دائما تتطلب أجوبة مرآبة حول 
آوني حذرة في التبسيطات و خاصة ال تختزلي . األشخاص حرموا من حقوقهمبعض لمادا 

شجعي المشارآات على تحليل مختلف العوامل التي . االنتهاك في سبب أو سببينمسؤوليات 
االستراتيجيات الكفيلة بتحسين األوضاع تنبع فقط من دراسة شاملة .تساهم في تجاربهن

  .للمشكل
في التعميم حتى ال  قاومي الرغبة. استخدمي اللغة المدققة وال تشجعي المفاهيم الجاهزة 

الطريقة التي ). الرجال، هم هكذا(اصري األفكار حول التغيير االجتماعي تشوهي الوقائع أو تح
تقدم و تمثل بها المجموعة االجتماعية أو اإلثنية، يكون لها تأثير مباشر على آيفية النظر إليها 

، آلما آان ضروريا ذآري المشارآات، على أن أعضاء )النساء ال يردن التكلم أمام الجمهور(



  

بادل التجارب والمعتقدات بينهن، ولتعميمها عليهن، هم في حاجة إلى مجموعة يمكنهم ت
  ).، غالبا، أو، في العديد من الحاالت"بعض األحيان("مصطلحات مدققة 

يجب أن تأخذ جميع . تحققي أن المضمون التعلم ومساره يبين احترام آرامة اإلنسان واالختالف 
من حيث العنصر أو العرق أو الطبقة االجتماعية (ر جوانب البرنامج بعين االعتبار تنوع وجهات النظ

إذا آانت المجموعة متجانسة، ذآريهن ). االقتصادية أو االنتماء الجهوي أو الثقافي أو الوطني
  . دائما بتجارب النساء المختلفات عنهن

خذي بعين االعتبار االحتياجات الخاصة التي قد تحس بها بعض المشارآات بالبرنامج وحاولي  
  . تطرق لها بحيث تشارك جميع المشارآات في البرنامج وتستفيد منه وترتاح لهال
قد تحتاج النساء اللواتي يعانين من مشاآل صحية ألشياء معينة مثل إجراء الحصة بالطابق  

أو مرافقة تترجم في لغة اإلشارات في حالة ما إذا آانت المشارآة ال  السفلي لتفادي الدرج،
يصف لها ما يجري أو الموافقة لجلب آلب مرافق في حالة ما إذا آانت  تسمع جيدا، أو شخصا
قد تحتاج المشارآات األمهات لشخص لمراعاة أطفالهن بغرفة مجاورة . المشارآة ال تري جيدا

  .لمكان إجراء الحصة
تعاملي بحذر فيما يتعلق بمشكل اللغة والمشارآات اللواتي قد تتكلم أساسا باألمازيغية  

انظري أدناه الجزء حول العمل مع نساء أمازيغيات لتحصلي على تفاصيل أآثر (ترجمة وتحتجن لل
  ).ومقترحات

تأآدي أن المشارآات داخل المجموعة ال تقمن بأعمال اإلقصاء والتميييز ضد النساء األخريات ال  
من حيث التصرف أو الكالم، على أساس االنتماء إلى مجموعة عرقية أو طبقة اجتماعية 

  .ادية أو تصرف جنسي أو الحالة العائليةاقتص
حيث ال يجب تقييم االنتهاآات ضد النساء على مستوى المعاناة ب :تفادي المقارنة بين المعانات 

قات لحقوق اإلنسان، آالعنف الجسدي وفجرح الكرامة، أو التنقيص من المؤهالت، هو أيضا خر
رأة أآبر من تلك، التي عاشتها النساء فال يمكن ألي أحد أن يفترض أن معاناة ام. شخصالعلى 

  .جميع انتهاآات الحقوق اإلنسانية خطيرة. في وضعيات أخرى
قاومي الرغبة  .، و تذآري أن المنشطة، هي أيضا في طور التعليم"ال أعرف"ال تترددي في قول  

ما هي أحسن  :مثال(، خاصة إذا آان دلك يتعلق برأي في الجواب على األسئلة من عندك
مادام أن جوابك يمكن أن يوحي  )ق للجواب على العنف الشفوي في األماآن العمومية ؟الطر

بسلطة أنت ال تريدينها، فبدل دلك، اطلبي من األخريات في المجموعة آيف سيجبن عن 
  .السؤال، و افتحي المجال لمختلف اآلراء

تفكير في حلول عليك تشجيع المشارآات على تحليل وضع من األوضاع وال :تجاوزي الحتمية 
إذا رأت مشارآات المجموعة، أن حل ". داك الشي مكتاب"أو " القدر"لتجاوز وتجنب اإلجابة بأنه 

مشكلة ما يوجد عند شخص آخر أو خارجا عن إرادتهن بما في ذلك قوة خارجية، أو تغيير 
ما هي هده القوى الخارجية ؟ و آيف : فعلى المنشطة أن تطلب من المشارآات. القانون

يمكنهن التأثير عليها ؟ ودلك للضغط والوصول إلى حل أو تغيير، ولو طفيف وعلى مستوى 
  .وضعيتهم وحياتهم اليومية

  
   :)لغة الجسد(في النهاية، آوني واعية لسلوآياتك ) ح(
  

    :عيناك 
 .حافظي على التواصل البصري مع جميع المشارآات

  :صوتك 
التكلم بسرعة، التكلم ، و مرتفع، التكلم آثيراالتحدث بصوت منخفض أ :ما ال يجب القيام به

  .يلقي خطابا الذي "الخبير"بنبرة 
  .نبرة دافئة، لطيفة، محترمة، مشجعة، و متفهمةحافظي على  :ما يجب القيام به

  :لغة جسدك 
حاولي آلما  و. خدي بعين االعتبار، أن آيفما، و أينما جلست، قد يوحي بدون وعي على سلطة 

 لوس بين المشارآات، و قلصي من عدد المرات التي تقفين فيها أمام المجموعةآان ممكنا، الج
. مكتوفتين ال تبقي اليدين". األآثر أهمية في القسم"لك لتفادى انطباع أنك ذ، ووآأنك المعلمة

 .حرآي رأسك وآأنك تقولي نعم
  



  

  18طرح األسئلة - 4
اإلنسانية والقانونية لدرجة أننا طريقة طرح األسئلة مسألة محورية لتسهيل التربية على الحقوق 

  .خصصنا جزءا آامال لهذا الموضوع، مع أمثلة لمختلف األسئلة التي قد تطرحا المنشطة
  .أهم شيء يجب تذآره هو طرح أسئلة مفتوحة قدر اإلمكان وتفادي األسئلة المغلقة

  
تحث هذه  .من، ماذا، أين، متى، لماذا وآيف :تبدأ األسئلة المفتوحة بعبارات سؤال مثل 

  .األسئلة على التفكير وإعطاء أجوبة لها معنى والتحاور بين المشارآات
هل آانوا، آان، آانت، هل قام أو قامت ب، هل هو أو  :تبدأ األسئلة المغلقة بعبارات مثل 

  .من طرف المشارآة" ال"أو " نعم"هي، وتبعث على الجواب ب 
  

سئلة لتحث على التفكير والتحليل والتأويل يمكن المنشطة أن تستعمل أنواعها مختلفة من األ
  . والتحاور بين المشارآات

. يساعد هذا النوع من األسئلة على تخيل حاالت ويشجع على التفكير :األسئلة الفرضية 
  "؟...أو تظني إذا / ماذا يمكنك أن تعملي : "مثال

نساعد على  آيف يمكننا أن" :مثال. مساعدة المشارآات على تصور حلول :البحث النظري 
آيف يمكنك أن تحسني "، "ماذا يمكنك أن تعملي لتغيير الوضع؟"، "حل هذا المشكل؟

  "؟....عدم عمل شيء ما/ ماذا قد تكون نتيجة عمل شيئ ما "، "الوضع؟
ماذا . هذا مهم جدا: "استخالص تجارب المشارآات وآرائن الشخصية :الدعم/ التشجيع  

  ."وقع بعد ذلك
، "؟...ما هو شعورك حول : "مثال. بري المجموعة أن آرائهن هامة ومهمةاخ :استقصاء اآلراء 
  " ما رأي األخريات حول ما قالته فاطمة؟" 
آيف تبرر  :مثال. تحليل آرائهن/ مساعدة المجموعة على التفكير العميق وتبرير   :االستغوار 

  "؟...ما هو الفرق بين"، "رأيك هذا؟
على التعبير بدقة عن آراهن والتأآد من أن  مساعدة المجموعة :التلخيص/ الشرح  

إذا فهمت جيدا، أن تقلى " ، "؟... هل أنا محقة إذا قلت أن رأيك هو" :مثال. األخريات فهمتهن
  "؟...إن
تشجيع المشارآات على أن تكن مسؤوالت على مسار التعلم الذي يتعلق  :إرجاع الكرة 
  ".طمة اآلن؟من تعرف الجواب على السؤال الذي طرحته فا. "بهن

تشجيع المشارآات على أن تكن مسؤوالت على دينامية المجموعة  :األسئلة المرآة 
ماذا يمكننا أن نفعل إلصالح . هناك شخصان يحتكران الكالم، فيما ال تتكلم األخريات. "وتسييرها
  "هذا الوضع؟

لوصول إلى يمكن لهذه الطريقة أن تحث على التحاور أو يمكن استعمالها ل :تحديد التوافق 
هل تتفق األغلبية " :مثال. إجماع توافقي من أجل االستمرار والوصول إلى المرحلة الموالية

  "؟...على أن
  

  مواجهة التحديات  - 5
  

  :و ذلك آالتالي عدة تحديات آبرى أمام منهجية إنجاز البرنامجالبرنامج حدد منشطات غالبا ما ت
   

هناك ، ربية على الحقوق اإلنسانية والقانونيةفي إطار الت :توتر فيما يتعلق بدور المنشطة 
توتر فيما يتعلق بدور المنشطة بصفتها مبلغة للمعلومات والمنشطة بصفتها منمية لقدرات 
المشارآات، في بعض األحيان تحس المنشطات أنهن غير قادرات على تبليغ المعلومات التقنية 

لمنشطات عن رغبتهن في اللجوء إلى القانونية والمتعلقة بحقوق اإلنسان، وقد عبرت بعض ا
جدن وآما أن بعض المنشطات شعرن بخيبة األمل و. آالمحامين مثال إلنجاز البرنامج" خبراء"

" الصحيح"صعوبة في تمالك أنفسهن عندما يعرفن الجواب أو يعتقدن أنهن يعرفن الجواب 
ى المنشطات أن آل هذه المشاعر طبيعية إال أنه عل. للمشارآات" التصحيح"ويرغبن في 

فال ينتظر من المنشطات أن يكن خبيرات في القانون . تتذآرن دائما دورهن وأهداف البرنامج
فتبليغ المعلومات هو فقط جزء من البرنامج ومن أجل . يستطعن اإلجابة على آل األسئلة

من تنفيذه فإن المنشطة التي قرأت البطاقة القانونية ووضحت بعض أمورها مع أحد المحامين 
باألحرى يجب على المنشطات أن تتذآرن أنه في إطار . الخارج تكون أآثر من مؤهلة لشرحها

                                                 
18This section translated from English and adapted from SINIKO: Towards a Human Rights Culture in Africa (Amnesty International).  



  

هذه المنهجية هن متساويات مع المشارآات في البرنامج ومسؤوالت عن تنشيط وتوجيه 
  .التعلم المتبادل ومسار التمكين

للواتي ذآرت مجموعة من منشطات البرنامج خصوصا منهن ا  :دينامية مجموعة الدعم 
يشتغلن بمراآز النساء ضحايا العنف آيف أنه غالبا ما تستعمل المشارآات في برنامج التربية 
على الحقوق اإلنسانية والقانونية آمجموعة للدعم أو مجال لمناقشة مشاآلهن العاطفية 

بالنظر إلى طبيعة الحرآة النسوية مؤخرا وحداثة . والتعامل مع المشاآل الشخصية والنفسية
مجاالت التي يمكن للنساء أن تتكلمن فيها عن مشاآلهن، فهذا األمر ليس مفاجئا ويجب ال

من بين أهداف التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية هو تقاسم مشاعر . باألحرى تشجيعه
إال أنه من . المشارآات وتحليلها خصوصا إذا آانت لها صلة بخروقات الحقوق الإلنسانية للنساء

ى ال يمكن اعتبار التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية آوسيلة للعالج الجماعي جهة أخر
ويتوجب على الجمعيات في . ئم على حقوق اإلنساناوال يجب أن تفقد محورها األساسي الق

هذه الحالة تكوين مجموعات منفصلة للدعم والعالج الجماعي حتى تتمكن المشارآات من 
  .سب يمكن فيه التطرق لمشاآلهناالستفادة من مجال منا

عبرت العديد من المنشطات عن إحساسهن بخيبة  :في البقاء في موضع الحياد الصعوبة 
األمل عندما يعجزن على الحياد خالل مناقشات المشارآات أو عندما يستمعن آلراء غير صحيحة 

شجيع النقاش من جهة أخرى، يجب ت. التي تعبر عنها بعض المشارآات" غير مرغوب فيها"أو 
آما يجب، في إطار برنامج التربية على الحقوق اإلنسانية . والتنوع في اآلراء واحترامهما

. والقانونية تصحيح الوقائع لدى المشارآات بحيث ال يمكنهن تقديم آراء مضادة لحقوق اإلنسان
" ةالسؤال المرآ"أو " إرجاع الكرة"في هذه الحالة نشجع المنشطات على تطبيق تقنيات 

فهذا ال يشجع على المسؤولية الجماعية وتمكين المشارآات فحسب بل إنه ) انظري أعاله(
غالبا ما تقوم المشارآات األخريات بتصحيح وقائع غير . يزيل الضغط المسؤلية عن المنشطة

". غير المناسب"الرأي  لدحضصحيحة تقدمت بها إحدى زميالتهن أو التعبير عن آراء مغايرة 
 - أ :إذا لم تتكلف المشارآات األخريات بالمشكلة، يمكن للمنشطة أن تتدخل عندما وآحل أخير،

أو تقدم رأيا غير مناسب أو " 1969سنة  الدستورعدل " :تذآر إحداهن واقعة مغلوطة، مثال
  ".الفقراء أغبياء" :يهدف إلى التمييز بصورة سافرة، مثال

  
   19تعريف منهجيات التنشيط  ب

برنامج على عدد مختلف من منهجيات التنشيط في مجال التربية على تعتمد الحصص في هذا ال
يوجد، أدناه، وصف للمنهجيات المعتمدة في . الحقوق اإلنسانية والقانونية، وتدريس حقوق اإلنسان

هذه الحصص آما هي اآلن، وأيضا لتتمكن من تعديلها، وإضافة , وذلك لتستوعب المنشطة, الحصص
  .ن آل هذه المنهجياتحصص جديدة، باالستفادة م

  
ربما سيكون من الضرري تفصيل هذا األمر عن طريق الشرح التدريجي انطالقا من المواد التي سيتم 

  . إضافتها
 Brainstormingتستعمل لتشجيع اإلبداع، و الحصول العديد من األفكار  :الزوبعة الذهنية

لمشارآات التفكير، في موضوع، على ا.على االهتمام ، وإثارة المواقف والمعارف والحثبسرعة، 
سؤال، أو مشكلة، وان يلقين بجميع األفكار واالقتراحات التي تتبادر إلى أذهانهن، بصورة عفوية، 
وذلك بمشارآة الجميع، بدون نضام معين في المرحلة األولى، ال نبرر، ال نكرر، ال نعطي أي 

بر جيدة ويجب تدوينها، دون تحليل آل اإلجابات تعت. تعليق، وال نحدد األولوية في المساهمات
ليس على المشارآات إال طرح أفكار وال يجب اإلجابة وال . وال مناقشة وال إصدار أي أحكام

ثم بعد ذلك، نسطر األولوية، . التعليق وال االنتقاد أو الرد على مقترحات المشارآات األخريات
  .نحلل، و نستعمل الالئحة إلثارة النقاشات، أو لحل مشكل

 Tête à têteعلى اليمين (آل مشارك يستدير  اتجاه المشارك أو مشارآة أخرى  :رأسا لرأس
  .و يكون له مع آل واحد، حديث مختصر )أو على اليسار

 *Etude de cas  عرض مختصر، يقدم قصة، مشكلة، أو مثال لحالة تبين، آيف  :دراسة حالة
تراضية، لكن يجب أن تكون في عالقة بتجربة قد تكون حالة واقعية، تاريخية أو اف. أثيرت وعولجت

                                                 
19   Cette section prise des sources suivantes: 

o Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec documents et 
exercices, Odile Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 

o The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human 
Rights Resource Center, University of Minnesota,2000). 

o Formation des formateurs pour le développement (CEDPA, 1995). 



  

يمكن للمشارآات أن يحللن الحالة، أن يثرن النقاش، أن يعطين الحلول، أن يقدمن . المشارآات
 .أو أن يكتبن نهاية القصة/حال للمشاآل، أن يقارن بحاالت أخرى، و

 Débats et négociations عدة تتوزع المشارآات إلى مجموعتين، أو  :نقاش وتفاوض
مجموعات ليدافعن عن مواقف متماثلة أو متعارضة حول مشكلة، وليناقشن األجوبة أو الحلول 
المختلفة للمجموعة المعارضة، حيث يحضرن حججهن جماعة من قبل، لينتقلن إلى شرح 

يمكن للمشارآات أن يخترن الجهة التي يردن . والدفاع عن وجهة نظرهن للمجموعة األخرى
إنه أداة  :ما يمكن للمنشطة بنفسها، أن توزع المشارآات إلى مجموعاتاالنتماء إليها، آ

ففي أي تفاوض، يمكن . للتعليم، تدعيم وجهة النظر التي ليست بالضرورة لنا، باألدلة
 - امرأة تتفاوض مع مشغلها من أجل الزيادة في األجر: مثال-للمشارآات أن يقمن بلعب األدوار 

  .طرفينوذلك للوصول إلى اتفاق بين ال
 Attentesمرحلة تستعرض من خالله المشارآات ما ينتظرنه من التمرين :انتظارات.  
 Circuler تتوزع المشارآات إلى مجموعات صغيرة لتتناقش، أما المنشطة ومتطوعات  :االنتقال

أخريات تتنقلن من مجموعة إلى أخرى، بدون إثارة االنتباه، ليتأآدن من أن الجميع قد فهم 
 .آذا لتذآير المجموعات بالوقت المتبقي للتمريناألسئلة، و

 Tours de table  جميع المشارآات، بالتناوب، لهن الحق في أخذ  :التناوب على أخذ الكلمة
 .نقوم بذلك في مجموعة لكي ال نغفل أي أحد.الكلمة، دون مقاطعتهن

 Briser la glace مساعدة نشاط ينظم بشكل عام، في بداية آل حصة، ل :تكسير الجليد
 .المشارآات على االسترخاء والشعور باالرتياح

 Intervention عرض من طرف المنشطة، أو شخص آخر عادة تكون لمدة قصيرة :التدخل. 
 Raconter des histoires يمكن للمنشطة أو المشارآات أن يحكين قصصا،  :حكاية القصص

القصة قد تكون من . كون إيجابياحول محور الحصة، ليتم  بعد ذلك تحليله أو إعادة آتابته لي
 .الواقع، من التاريخ، من األسطورة، من األفالم، أو من األدب

 Jeu de rôle  تساهم المشارآات في تمثيل مأساة، وذلك بتقمص دور خاص في  :لعب األدوار
ضحية وضابط شرطة بمقر مرآز الشرطة حيث تتوجه الضحية لتقديم  :سيناريو معين، مثال

، فتقمص األدوار ال يتم )أدناه(ولكن عكس التمثيل النفساني . لتعرض للعنف الزوجيشكاية إثر ل
فالمنشطة تصف الوضع وتعطي للمشارآات . فهو عفوي ومرتجل. التمرين عليه من قبل

. ثم بعد ذلك تقوم المشارآات بعرض ألدوارهن. توجيهات محددة والمدة الزمنية لتحضير الدور
من بعد ذلك، لتطلبي من المشارآات في اللعب والجمهور التعبيبر  تيقني من أن الوقت آافي،

للعب دور يكون : مثال. عن شعورهن، و ردود فعلهن ومالحظاتهم وتحليل لعبة تقمص الدور
تلعب فيه المشارآات دور القاضي، المحامون، الشهود، الخ ليجسدن " محاآمة"بإقامة 
  .محاآمة

  Psychodrameيشبه لعبة تقمص األدوار، إال أنه يتطلب . يلية قصيرةتمث :التمثيل النفساني
  .أن تتمرن المشارآات على الدور مسبقا

  Simulation إال أنها تتطلب أن تمثل المشارآات وضعا . شبه لعبة تقمص األدوارت :المحاآاة
، هنا مثال. مثال محاآاة إجراء يجب عليهن القيام به في الواقع. واقعيا، لتطبيق ما قمن بتعلمه

بعد أن تكون المشارآات قد درسن اإلجراءات اإلدارية للحصول على بطاقة انتخابية أو دفتر الحالة 
  . المدنية، تقمن بهذه اإلجرات في تجربة محاآاة خالل هذه الحصة

 Compte-rendu/rapporteur حين تنقسم المشارآات في فرق أو مجموعات  :المقرر/ التقرير
م لمجموع المشارآات خالصات النقاش الذي دار بين فريقها أو صغيرة، على إحداهن أن تقد

  .مجموعتها
 Parler d'expérience  تتكلم إحدى المشارآات عن تجربتها أو تجاربها  :التحدث عن تجربة

 .بالعالقة مع المشكل المثار
 Cercle de discussion  تنظم آل المشارآات الكراسي على شكل دائرة  :دائرة النقاش

 .وجها لوجه للجلوس
 Roue تنتظم المشارآات في دائرتين متساويتين، الواحدة وسط األخرى، بشكل  :الدائرة

يجعل آل مشارآة من الدائرة الخارجية مقابلة لمشارآة من الدائرة الداخلية، ويسمح لها 
الدائرة يمكن أن تدور من اليمين أو اليسار، بشكل يسمح دائما بأن تقابل آل . بالحديث معها

 .شارآة من دائرة لمشارآة من الدائرة األخرىم
 Interprétation des images تعرض المنشطة، الصور، الرسومات،رسوم متحرآة،  :قراءة الصور

  .أو أشياء مختلفة، اللتماس ردود الفعل، واآلراء وأحاسيس المشارآات
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لتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، وذلك بإضافة هناك العديد من الطرق لتنويع وإغناء برنامجكم ا
  :أنشطة تكميلية مع مجموعة من المشارآات، ومن بينها ما يلي

   
 Excursions تنظم خرجه مع المشارآات إلى إحدى المؤسسات المحلية،  :الخرجات/الرحالت

ائية، مقر الشرطة، المحكمة االبتد :والتي لها عالقة بالموضوع المدروس في إحدى الحصة، مثال
الخ يمكن أن نطلب من أحد ممثلي ...مرآز للنساء ضحايا العنف، مقر العمالة، المستشفى،

هذه المؤسسات، أن يطلع المشارآات على المقر، وأن يتحدث لهن عن طبيعة عمله، عن 
ل وضع الئحة لألسئلة التي ستوجه لممث: إال انه يجب التهيئ للزيارة مسبقا. اإلجراءات، الخ

المؤسسة، إعطاء معلومات أولية للمشارآات قبل الزيارة، توزيع تكلفات لتسجيل المالحظات 
وبهذا ستتعرف وتقترب المشارآات من المؤسسات الموجودة في محيطهن، يتعرفن على . الخ

أماآن جديدة، يربطن االتصال بممثلي هذه المؤسسات وبالتالي، يستطعن ترجمة المعارف 
  .ل الحصص على أرض الواقعالتي اآتسبنها خال

 Conférenciers في مجال ما ليتكلم للمشارآات عن عمله، " مختصا" استدعي  :محاضرين
محامي، عون قضائي، قاضي، طبيب، مساعدة اجتماعية،  :أو المساطر، مثال/عن القوانين و
و بهذا تستطيع المستفيدات التعرف على العناصر المهمة في محيطهن، و . شرطي، الخ

  .يستفدن من معرفتهم ويقتربن من الخبراء الذين اعتبروا من قبل من الصعب الوصول إليهمل
المحاضرون عليهم أن يعرفوا قيمة المقاربة التشارآية للبرنامج، وأن يتفادوا الحديث  :ملحوظة 

مع النساء من موقع التعالي، الشيء الذي سيتعارض مع جميع الجهود الرامية لخلق عالقة 
مع التقليل من " الخبراء" لهذا السبب، يجب اختيار بدقة وعناية . و المبذولة سابقامتساوية 

وهناك . التي يقوم عليها البرنامج" التمكين"االستعانة بهم وتحضيرهم قبل الحصة لشرح مقاربة 
وسؤالهم عما يرغبن  –استراتيجية جيدة، هي تحضير زيارة الخبير مسبقا مع المشارآات 

يحضر الخبير عرضه حسب أولوياتهن والطلب منهن تحضير أسئلة لطرحها  سماعه منه لكي
 . عليه خالل مرحلة المناقشة بعد العرض

 Témoignage استدعي إحدى الضحايا، التي تعرضت النتهاك في حقوقها  :الشهادات
بماذا شعرت، ماذا فعلت : اإلنسانية و التي تجاوزتها، لكي تتحدث للمستفيدات عن تجربتها

. الخ...روج من تلك الوضعية، ما هي ردود الفعل و النصائح التي يمكن أن تعطيها المشارآاتللخ
امرأة قدمت شكايه ضد مشغلها بالتحرش الجنسي، امرأة ضحية العنف الزوجي : مثال

استطاعت التطليق من زوجها، امرأة انخرطت في تعاونية لالستفادة من العائدات، الخ، وبهذا 
قضايا حقوق اإلنسان التي يدرسنها، مستفيدات من تجربة إيجابية و من تشخص المشارآات 

فيصبح لديهن نموذجا المرأة آسرت الصمت من أجل الحديث . مثال امرأة تجاوزت وضعية صعبة
  .عن مواضيع حساسة

 Exposition des desseins فكري في إدماج نشاط للرسم في إحدى الحصص،  :عرض الرسوم
يمكن . ساء رسومات أو لوحات تعبر عن الموضوع المناقش في الحصةحيث ستنجز فيها الن

للنساء أن يرسمن الواقع آما يرينه، أو عالم مثالي آما يتخيلنه، تعرض الرسومات في مكان 
تنظم مسابقة . عمومي مثل مقرات الجمعيات المحلية، في المدرسة، في مقر البريد، الخ

ملصقات أو سيطبع في أقمصة تكون خاصة ستشكل منه  الذيالختيار أحد الرسومات 
 .بالجمعية

  
يمكن للمشارآات أن ينجزن منحوتات صباغات، ملصقات،  :هنا أيضا األفكار غير محصورة :ملحوظة

منقوالت، أو أعمال أخرى فنية، تقليدية أو حتى مطبخيه تكون خاصة بهن، و ذلك بتضمين أحد 
لمعرض أو مهرجان " حفل"أو " افتتاح"يضا في تنظيم يمكن التفكير أ. مواضيع حقوق اإلنسان للمرأة

أنظر ملحق  (لمنتوجات المشارآات لتحسيس المحيط، و االحتفال بيوم له عالقة بحقوق اإلنسان 
  .)في أخر الكتاب , تواريخ االحتفاالت العالمية بحقوق اإلنسان

  
 Travail de terrain خارج " اجباتبو"شجعي المشارآات على القيام  :العمل الميداني

غير رسمية، استطالعات الرأي، أو مقابالت مع أسرهن، مع " تحقيقات"الحصص، إنجاز 
تختار المشارآات أحد . جيرانهن، مع أصدقائهن و صديقاتهن، أو مع غيرهن من المجتمع
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المواضيع، الذي سيتحدثن فيه مع اآلخرين من وسطهن، و ذلك لتقديم النتائج في الحصة 
  .المقبلة

  
  :ةأمثل

o  آم عدد األشخاص المستجوبون الذين يعرفون إحدى النساء التي تعرضت للعنف من طرف
  زوجها ؟ 

o  آم عدد الساعات التي تشتغلها النساء في اليوم في المنزل ؟ 
o  آم عدد األشخاص المستجوبين، هم مع تعدد الزوجات ؟ ما هو عدد الذين هم ضده ؟

  ولماذا؟ 
o بإنجاز لقاء مع امرأة " بحكاية شفوية"ء أن ينجزن يمكن آذلك للمستفيدات من النسا

واحدة في محيطهن الآتساب تجربتها بخصوص موضوع معين، مثال أن تختار امرأة أآبر 
عدد . سنا أو أآتر شبابا لمقارنة التجارب و اآلراء حول موضوع معين عبر مختلف األجيال

 .اتالمواضيع غير محدد و تخضع فقط لمصالح واهتمامات المشارآ
 

هكذا ستشخص المشارآات قضايا حقوق اإلنسان المتطرق إليها في الحصص، سيقمن بالبحث 
واالتصاالت داخل محيطهن، ويقمن بالتحسيس لبرنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، و آذا 

  .برنامجلقضايا حقوق اإلنسان في مجلس موسع، و يطبقن اإلمكانيات الذاتية التي اآتسبنها من ال
إذا آانت المشارآات من  :تحليل البرامج التلفزيونية و اإلذاعية أو الوصالت اإلشهارية 

ما بين الحصص، " بواجب"البرنامج يمتلكن التلفزة أو المذياع، فكري في مطالبتهن 
 :مثال. لمتابعة أحد البرامج، أو إحدى الوصالت اإلشهارية لمناقشتها في الحصة المقبلة

برنامج الرجال و النساء؟ هل هذه هي الحقيقة؟ ما هي الصورة التي آيف يقدم ال
  .تعكسها هذه البرامج؟ هل هي صور إيجابية أو سلبية؟ ما رأيكن فيها ؟بماذا تشعرون؟

  
يمكن آذلك أن نقوم بهذا النشاط من خالل اإلشهار أو الصور في الجرائد أو المجالت التي  :ملحوظة

آل مستفيدة تبحث و تختار منها صورة أو إشهار، و . بواسطة الرسوم تحتوي على صور للنساء وأيضا
نستطيع أيضا إحضار مقالة صحفية مع قصة تتعلق بالمرأة . تقدمها في الحصة المقبلة لطرحها و تحليلها

 .من الواقع لقراءتها ومناقشتها وتحليلها مع المشارآات آدراسة حالة
يمكن . لشعبية في البرنامج بشكل آبيريمكن دمج الموسيقى ا :الموسيقى الشعبية 

للمشارآات أو للمنشطة إحضار أشرطة ألغانيهم المفضلة، أو أغاني المنطقة لالستماع إليها 
جماعة، و مناقشة المضامين التي تحتويها حول المرأة و العدالة، و لما ال إعادة آتابتها، لجعلها 

  اآثر تجاوبا مع حقوق اإلنسان للمرأة ؟ 
 
 :ات اللوجستيكية للبرنامجاالعتبار  ث
 
 :المشارآات .1

  آيفية إيجاد مشارآات في البرنامج ؟ 
  

  21نموذج لفئة مستهدفة و إلستراتيجية الوصول إليها 
  الخادمات في البيوت

  .القيام بعملية التقصي في الحي أو القرية .1
  .طرق األبواب .2
  .الذهاب إلى الموقف .3
  .أخذ إذن من أصحاب البيوت .4
  .معرفة وقت الفراغ .5
  .ديد موعد لمحاولة إقناعهاتح .6

 .قرب المكان من محل عملها •
  ...مساعدة الصديقات، المعارف، الجيران •
 .الخروج في نزهة مع الخادمة لمحاولة إقناعها •
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 ...انتظارهن في أمام الروض، الدآان •
 :المنشطات .7
 ...بيت، نادي نسوي :المقر     .8
 :المعنيين  .9

 ).هن من هده العمليةتوضيح لهن مدى استفادت(موافقة ربات البيوت  •
 ).توضيح لهم مدى استفادتهم من هده العملية(موافقة أهل الخادمة  •
 .السلطات •
 .وسائل النقل •
 .المادة •
 .تقديم البرنامج •
 .التنسيق مع جمعيات مختصة في العمل مع الخادمات •
 .إقناع سماسرة الخادمات •

 
  :هناك عدة استراتيجيات إليجاد مشارآات في هذا البرنامج

  آات في البرامج األخرى والموجودة داخل جمعيتك، المشار 
o النساء المشارآات في دروس محو األمية، النساء ضحايا العنف التي تتردد على  :مثال

  .مكتب اإلصغاء بجمعيتك
  مستفيدات وعضوات جمعيات أخرى في مجتمعك،  

o دروس محو األمية، مشاريع التوعية الصحية، التعاونيات ومشاريع القروض :مثال 
  .الصغرى، النقابات، دروس التكوين المهني، المعامل وأوراش العمل

   :الجمهور 
o  يمكن أن نقوم باإلشهار باألماآن التي تتواجد بها النساء، محالت الحالقة، مراآز األناقة

  .والتجميل، الحمامات، المراآزالصحية
o  ساء للمشارآة في من خالل اإلشهار عبر اإلذاعة، اإلعالن بالجرائد والمجالت لدعوة الن

  .البرنامج
  :الساآنة المهمشة 

o  من خالل العمل الميداني واالستقطاب الهادف من أجل دعوة بعض النساء المهددات
واللواتي ال يشارآن في الحياة الجمعوية ليندمجن في البرنامج، بالحانات مثال والنوادي 

  "...الموقف"الليلية والشارع والمقاهي التي توجد بها العامالت في الجنس و
 

يمكن أيضا أن نفكر باستهداف النساء اللواتي، بفضل وضعن االجتماعي وعملهن، يكن على اتصال دائم 
بواسطة إدماج هؤالء النساء بالبرنامج آوسيطات، يمكن أن نتوقع أن ينقلن . مع عدد آبير من النساء

  .معارفهن للنساء التي يتعاملن معهن
o قة وفي مراآز األناقة و التجميل وفي الحمامات العامالت في محالت الحال :مثال

   )اللواتي تضعن الحناء( والنقاشات )المكلفات بتزيين العرائس( والنكافات
  

من أجل إنجاز البرنامج، يمكن إما استدعاء النساء المهتمات لخلق مجموعة خاصة بالتربية على 
ى الحقوق اإلنسانية والقانونية في برنامج الحقوق اإلنسانية والقانونية، أو إدماج برنامج التربية عل

خالل دروس محو : موجود بتنظيم حصص التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية من حين ألخر مثال
 .األمية العامة

  
هل عدد عضوات آل مجموعة جد آاف لضمان التنوع في اآلراء، و آذا درجة آبيرة من الحماس و 

ضوه بالتعبير و المشارآة الفعلية ؟ عادة فإن المجموعة المثالية يجب الحيوية، و يسمح مع ذلك لكن ع
عضوه، فإن المجموعة تصبح جد آبيرة مما ال  25أو  20عضوه، و آلما تجاوزنا  18إلى  15أن تتكون من 

  .يؤمن المساهمة الفعلية لكل واحدة
 

  آيف نقسم المشارآات إلى مجموعات ؟ 
مج التوعية الخاصة بالنساء نميل إلى توزيعهن تبعا لبعض المميزات عادة، في تنظيم برامج تربوية وبرا

حسب السن، الحالة اإلجتماعية، المستوى التعليمي،  :لنحصل على مجموعات متجانسة مثال
لكن يجب التفكير جديا، و اتخاذ قرارات واعية و نحن ننظم مجموعات المشارآات من . مستوى األمية

ففي الوقت الذي يكون فيه خلق مجموعات تشعر . اإلنسانية والقانونيةبرنامج التربية على الحقوق 
فيها المشارآات باالرتياح ليعبرن بحرية، ذو أهمية بالغة، إال أنه أال ننسى أن من بين األهداف 



  

األساسية لبرنامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، نجد تقوية احترام االختالف و التنوع 
و تنمية التضامن النسائي الذي ينتقل عبر األجيال، الطبقات االقتصادية و اإلجتماعية، اإلنساني، 

الثقافة، األصول اإلثنية أو العرقية لتأمين مختلف التطورات و التضامن بين النساء و بالتالي يجب تفادي 
 .آلما آان ذلك ممكنا. تشكيل المجموعات المتجانسة

  
  آيف يمكن تحفيز المشارآات ؟ 

عت المشارآات االقتراحات التالية من اجل تحفيز المستفيدات و دفعهن لإلقبال و المواظبة على وض
  22البرنامج
  .اإلحالة على جمعيات أخرى ذات االختصاص المطلوب 
  . بين المستفيدات خاصة بتنقلهن" Une caisse"اقتراح صندوق 
  . تخصيص حفالت شاي بسيطة في بداية البرنامج 
  . ص بالحصص حسب ظروف المستفيداتتكييف الوقت الخا 
باللهجات المحلية إليصال محتوى البرنامج و جلب أآبر ) الراديو المحلي(االعتماد على اإلذاعة  

  .عدد من المستفيدات
  .نية و الواقع المعاشالذيمخاطبة المستفيدات انطالقا من النصوص  
  ).جارب شخصية مثالالحديث عن ت(دور المنشطة في آسب تقه المستفيدات فيما بينهن  
االتصال المستمر بالمستفيدات لتذآيرهن بموعد و موضوع الحصة القادمة لتحسيسهن  

 .باالهتمام و تزويدهن بثقة أآبر في البرنامج
 .طلب من المستفيدات اقتراح مواضيع تدرج في الحصص التالية 
 .دمج حصص محو األمية القانونية مع محو األمية األبجدية 
 .تعامل و اإلقناع بأهمية البرنامجالمرونة في ال 
 .حصول المستفيدات على آتيب خاص بهن 
 .تنظيم زيارات ميدانية 
 .تنظيم زيارات ترفيهية رحالت وخرجات 

 
 .توفير روض األطفال في المقر يسهل استفادة النساء من البرنامج

أن يقدمه، مثل العالج قد يكون للمشارآات في البرنامج توقعات واحتياجات تختلف عما يمكن للبرنامج 
من األفضل أن تذآر المنشطة في البداية ما يمكن . أو المساعدة المالية - آما سبق الذآر –الجماعي 

للبرنامج أن يقدمه وما ال يمكن تقديمه وإرشاد المشارآات لقسم أو شخص آخر بالجمعية مختص في 
خرى تقدم الخدمات التي تبحث عليها التمثيل القانوني أو النصائح الصحة أو إلى أي مؤسسة محلية أ

  .التكوين المهني مثال –المشارآات 
غالبا ما تكون المشارآات تعشن ظروفا اقتصادية صعبة بحيث ال يقدرن قيمة المشارآة في برنامج 

لذلك من المهم جدا بالنسبة للمنشطات أن يبدأن البرنامج . التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية
وإذا لم تقتنع رغم ذلك . آات بأول حصة تربط بين الحاجات الضرورية والحقوق االنسانيةمع المشار

المشارآات، يجب على المنشطة أن تفكر في إجراء الحصة حول حقوق النساء في التنمية لترسخ هذه 
ل دور الفكرة لدى النساء المشارآات، آما يمكنها إعادة قراءة الجزء من الفصل األول من هذا الكتاب حو

التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية في مسار التنمية لترسيخ تفهم المنشطات وقدرتهن على 
  .تبليغ هذه العالقة للمشارآات بصورة ناجحة

  
  :إدماج المرأة األمازيغية في البرنامج .2

  
ساء عروضهن التي تتضمن االستراتيجيات الكفيلة بالعمل بصورة ناجحة مع الن 23قدمت المشارآات

األمازيغيات ومنها فكرة إجراء الحصة من طرف المنشطة باللغة العربية بحضور منشطة مساعدة أو 
مشارآة تتقن اللغتين لترجمة الحصة إلى األمازيغية أو ترجمة الحصة من طرف المنشطة نفسها إما 

رآات إستراتيجيتين هكذا طرحت المشا. آتابة قبل إجراء الحصة أو الترجمة الفورية أثناء إجرائها للحصة
أوال عن طريق مواضيع ذات أهمية بالنسبة للنساء األمازيغيات وثانيا . إلغناء برنامج محو األمية القانونية

  ).وهو حاليا محرر باللغة العربية(استراتيجيات إدماج اللغة األمازيغية في آتاب برنامج محو األمية 
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ل إدماج اللغة األمازيغية إلى حصص برنامج محو بعد ذلك ناقشت المشارآات االستراتيجيات من أج
، مع إضافة قاموس )الكتابة األمازيغية(األمية القانونية، بما في ذلك ترجمة الكتاب بأآمله إلى التيفيناغ 

تيفيناغ في آخر الكتاب وإدخال جميع الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع بأحرف التيفيناغ  –عربي 
ية الخاصة بكل حصة وآذلك إضافة ملحق يتضمن نصوص جميع الوثائق المتعلقة على البطاقات القانون

  .بالحقوق اإلنسانية بالتيفيناغ
  

من المهم جدا التأآد من أن هذا البرنامج يستجيب لحاجيات النساء األمازيغيات واهتماماتهن وأولياتهن 
شطات العامالت مع النساء قد تتكلم بعض المن. أفاقهم، ال من حيث الموضوع وال من حيث المسار

قد تتكون بعض . األمازيغيات اللغتين العربية األمازيغية فيما ال تتكلم األخريات إال اللغة العربية فقط
قد تتكلم بعض . مجموعات المشارآات من النساء األمازيغيات فقط قد تكون مجموعات أخرى مختلطة

أهم شيء أن تتحلى . تين معا األمازيغية والعربيةالمشارآات األمازيغية فقط وقد تتكلم األخريات اللغ
  .المنشطة بالمرونة واإلبداعية في إنجاز البرنامج حتى يمكن إشراك الجميع

  
  :االستراتيجيات المستعملة من طرف المنشطات والمحددة خالل الدورة االستشارية الوطنية

  
o زيغيةتتكلم المنشطة بالعربية وتساعدها منشطة أخرى تترجم إلى األما.  
o  تتكلم المنشطة بالعربية وتساعدها إحدى المشارآات التي تتكلم اللغتين وتترجم إلى

  .األمازيغية
o  تقوم المنشطة التي تتكلم باللغة األمازيغية إما بترجمة الحصة ترجمة فورية أو آتابة قبل إجراء

  .الحصة
  

  :المكان .3
  أين يمكنني أن ننجز حصص البرنامج؟

ات مشكل الخصاص في األماآن حيث يمكن إنجاز الحصص آعائق من ذآرت العديد من المنشط
إما أن المنشطة ال تنتمي ألي جمعية أو أنه ليس للجمعية مقر مالئم . عوائق إنجاز البرنامج

برامج التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية يمكن إنجازها في أي مكان، . إلنجاز الحصص
المهم هو أن تتوفر المنشطة على روح االبتكار ! قولحتى في الح. وذلك ما حصل بالفعل

  .والمرونة
  

  24:المشارآات حددن أربع احتماالت
 جمعيات بدون مقر؛ 
  جمعيات لديها مقر لكن تشتغل في مناطق أخرى ال يوجد بها مقر؛ 
  منشطات بدون انتماء جمعوي و بالتالي بدون مقر؛ 
  الجمعية لديها مقر لكنه ال يسع للقيام بحصص؛ 

 
  :ترحت المشارآات الحلول التالية حيث يمكن للمنشطة أن تجري الحصصاق

 العمل في الحقوق أو الضيعات من أجل إنجاز الحصص 
 بيوت المستفيدات إما استعمال بيت إحدى المستفيدات أو بيوتهن جميعا بالتناوب 
 استغالل منزل أحد آبار المنطقة الذي يمكنه تقديم منزله إلنجاز بعض األنشطة 
 ات المالعب أو النوادي الرياضيةقاع 
 .الكتاب/الجامع/استخدام المساجد  
 دور الشباب 
 المؤسسات التعليمية 
 المنتديات النسائية للتعاون الوطني 
 النوادي النسوية 
 المراآز اإلستشفائية لتقديم الخدمات االجتماعية 
 دار الطالب أو الطالبة 
 مقرات التعاونيات 
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 )وليةد –محلية (مقرات جمعيات أخرى  
الخ أو مقرات التابعة للدولة آممتلكات األحباس، دور ...سينما(طلب استعمال المقرات المغلقة 

 )الخ...البشوات القديمة
 المخازن الفارغة أو المستودعات  
 روض األطفال 
 سطوح المنازل 

 
من بين االعتبارات األخرى التي يجب التفكير فيها عند اختيار مكان إلجراء حصة من حصص 

  :رنابجالب
هل يوجد المقر قرب مسكن المستفيدات، أو على األقل، هل يمكن أن تصله وسائل النقل  

  العمومية بكل سهولة؟
هل من السهل إيجاد المقر؟ هل المشارآات يعرفن المقر من قبل؟ هل لديهن عالمات  

 محددة تسهل عليهن العثور عليه؟ 
 ن، و ذو سمعة حسنة؟هل المقر مضمون، محايد، ذو سمعة حسنة؟ هل الحي آم 
 هل قاعة الحصص متسعة، دافئة و مريحة؟ 
اللوحات، الشجيرات، (يجب التفكير في درجات الحرارة، التهوية، المراحيض، تزيين القاعة  

من األفضل بعض األحيان الجلوس بشكل دائري على (الجلوس المريح  )الموسيقى
  )! في المدرسةالسجادات و الوسادات، من الجلوس على الكراسي، آأننا 

  هل يمكن أن تصله المشارآات المعوقات؟ 
هل المفروشات يمكن أن ترتب بشكل يسمح للجميع بأن يشاهد ويسمع إليه؟ المفترض  

 أن تنظم القاعة لكي تجلس المشارآات بشكل دائري أو نصف دائري؟
  هل يتسع المقر لعمل المجموعات الصغرى؟ 

 
 :الساعة والمدة .4

للنساء بالنظر لمسؤولياتهن في المنزل؟ وبالنظر آذلك  هل توقيت الحصص مناسب 
  لعملهن؟

 هل توقيت الحصص يسمح للمشارآات بالخروج والعودة إلى منازلهن بسالم؟ 
تستطيع فيه النساء التغيب عن  الذيهل مدة الحصص ال تتجاوز الوقت األقصى  

 مسؤولياتهن األخرى؟
  ذنا بعين االعتبار التزاماتهن األخرى؟هل وتيرة إجراء الحصص تالئم النساء، إذا ما أخ 

 
 :قبل آل حصة .5

البطاقة التقنية وآذا القانونية، وتأآدي من أنك  - ادرسي المواد التي ستناقش في الحصة 
  .)لكن آوني على استعداد لتغييرها(ضعي جدولة. قد فهمتها جيدا

 إذا أمكن، استقي معلومات حول المشارآات، فهذه المعلومات يمكن أن تحسسك 
 .باالهتمامات والمشاآل األآثر أهمية

األوراق، األقالم، لوائح الحضور، مذآرة للعناوين، بطاقة : حضري المواد األساسية للحصة 
 .التقييم، الخ

 
  :الحصول على الموارد الالزمة .6

تم تصميم هذا البرنامج بصفة خاصة ليكون ذا ميزانية بسيطة وحتى يمكن إنجازه بأقل ما يمكن من 
فحصص البرنامج ال تتطلب موارد مالية هامة أو أجهزة باهظة الثمن أو متطورة آأجهزة التلفاز أو . األجهزة
 .آل ما نحتاج إليه هو الزمان والمكان إلجراء الحصة. الفيديو

يتعين على الجمعيات أن تتعاون فيما بينها في المنطقة التي تشتغل بها لتجميع الموارد المتوفرة 
  !حاولن باألحرى التفكير بضرورة خلق الشراآات –وء إلى تمويل إضافي خارجي لتفادي ضرورة اللج

  
  :الحلول التالية لتجاوز هدا العائق وذلك آالتالي 25اقترحت المشارآات

  شراآة مع الجمعيات المحلية األخرى 
  الشرآات المحلية 
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  األبناك 
  دور الشباب 
  التعاون الوطني 
  مجمع الصناعة التقليدية 
  غرف التجارية 
  لنساء البرلمانيات ا 
  الوزارات  
 االتصال بالمنظمات الغير حكومية و الممولين 

  
  :يمكن للجمعيات التي تبحث عن تمويل على المدى البعيد للبرنامج أن تفكر فيما يلي

استعمال هذا الكتاب في تصميم إنجاز برنامج للتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية يضع  
  ).يد من المشارآات في الدورة االستشارية قمن بذلكالعد(ضمن مقترح تمويلي 

الممولون (تكثيف الجهود مع جمعيات أخرى إلعداد مقترح مشترك من أجل طلب التمويل  
يفضلون المقترحات المقدمة لهم من طرف الشبكات على تلك المقدمة لهم من الجمعيات آل 

  ).واحدة على حدة
لتطوعية األولى من تنفيذ البرنامج آنقطة لدعم االعتماد على السنة األولى التجريبية ا 

الممولون يفضلون أن يمولوا جمعيات لها تاريخ من اإلنجازات في . مقترحك من أجل التمويل
اإلحصاءات التي تم جمعها من . ميدان تنفيذ البرامج بنجاح على أساس تطوعي قبل تمويلهم

لتتبع والتقييم وصور حصص البرنامج ، استمارتا ا)انظر المالحق(بطاقات التقييم لكل حصة 
  .آوسائل لدعم طلب التمويل

 
  :المقاومة داخل المجتمع .7
  هل الرجال في المجتمع أو في أسر المشارآات قد يعارضون البرنامج أو مشارآة النساء فيه؟ 

في بعض الحاالت، قد تواجه الجمعيات ومنشطات البرنامج والمشارآات مقاومة من طرف الرجال 
 مع بعضهن البعض بدون أنحاء العالم، عندما تجتمع النساء عفي جمي. (هن أمام تنفيذ البرنامجبمجتمعات

إذا آنتن ). الرجال، خصوصا لما يجتمعن للتباحث بشأن حقوقهن اإلنسانية، يعتبر ذلك مدمرا وخطيرا
. هذه المقاومةتتعرضن لهذا النوع من المقاومة، فقد يكون من المفيد التحري في األسباب الخاصة وراء 

هل الناس يعارضون تماما فكرة اجتماع النساء ليتعلمن بشأن حقوقهن؟ أو أنهم بكل بساطة لم يفهموا 
 أهداف البرنامج؟ أو أن الرجال في المجتمع يودون المشارآة هم آذلك في البرنامج؟

  
الذآور في  ، يمكن لألعضاء)نساء، رجال(بالنسبة للمنشطات اللواتي يعملن في جمعيات مختلطة 

الجمعية أن يساعدوا في تقديم البرنامج وشرحه لرجال المجتمع لكي يفهمه هؤالء ويعون أنه ال حاجة 
وبالنسبة للمنشطات اللواتي يعملن في . لإلحساس بالقلق وأن البرنامج ال يهددهم في شيء

يمكن . وإقناعهم جمعيات نسوية محضة، يمكنهن طلب أحد أعيان المجتمع للتدخل لدى الرجال اآلخرين
مع جميع أفراد " اجتماع مفتوح"تحقيق هذا إما عن طريق االجتماعات مع األفراد أو مع الجماعات أو عقد 

  .على أسئلتهم بشأنه ةجابالمجتمع لتقديم البرنامج لهم واإل
  

بة بعض الرجال في غوذآرن ر) نساء، رجال(العديد من المنشطات أثرن موضوع المجموعات المشترآة 
  .لمشارآة في البرنامج، حيث لم يفهموا لماذا يخصص البرنامج للنساء فقطا
  

نعم من الحقيقي أن تطوير الحقوق اإلنسانية للمرأة والنهوض بها في المجتمع يتطلب تربية وتوعية 
قد يهتم الرجال بالفعل ببرنامج التربية على الحقوق . الرجال منهم والنساء –جميع أفراد هذا المجتمع 

لدى إثارة موضوع المجموعات المشترآة واإلجابة على التساؤالت . نسانية والقانونية واإلستفادة منهاال
  :لماذا يخصص هذا البرنامج للنساء فقط، يمكن للمنشطات أن تفكرن في ما يلي

  ماهي أهداف البرنامج؟ هل يمكن تحقيقها في مجموعة مختلطة؟ 
لرجال في مجموعة مختلطة أم أنهن هل ستشارك النساء على أساس المساواة مع ا 

  سيمكثن صامتات ولن يساهمن في الحديث، تارآات بذلك المجال للرجال؟
  هل سيمكن للنساء أن تتكلمن بصراحة وحرية في مجموعة مختلطة؟ 
هل سيمكن للنساء مناقشة مواضيع حساسة آالجنس والعالقات العائلية في مجموعة  

  مختلطة؟
  



  

والجمعيات القائمة على تنفيذ البرنامج أن يشجعن الرجال في مجتمعاتهن ربما يتعين على المنشطات 
باستعمال هذا  - على تصميم وإنجاز برنامج التربية على الحقوق االنسانية والقانونية لفائدة الرجال أيضا

صولهم إلى الموارد المتوفرة مثل تلك المذآورة بالمالحق بتقديم المساعدة وب آنموذج وبتسهيل االكت
  .لتقنية على أساس تجربتهن في البرنامجا
  

  :استغالل هذا الكتاب  ج
 
  استيعاب طريقة تنظيمه .1

  . الحصص في هذا الدليل مرتبة حسب مختلف المواضيع التي تعالج الحقوق اإلنسانية للمرأة
  

مماثلة (، توضح للمنشطة المراحل التي يجب اتباعها في الحصة بطاقة تقنيةآل حصة تتضمن 
  .تشرح المعطيات القانونية المعالجة في الحصة بطاقة قانونيةآذلك ورقة مراجع أو ) لجدولة الدرس

موضوع الحصة، أهدافها، مدتها الزمنية، الوسائل المستعملة إلنجازها، : ² البطاقات التقنية تقدم
  .والمراحل المتبعة مع توقيت خاص بكل مرحلة

  
  :و هي تتضمن

  .موضوع الحصة  أ
  .األهداف من الحصة  ب
  .دة الزومنية للحصةالم  ت
  .الوسائل االزمة إلنجاز الحصة  ث
  .المراحل الواجب اتباعها في الحصة  ج

 
   26:تتضمن آل حصة من حصص البرنامج المراحل التالية

  .نشاط تسخيني ) أ
التعليم يجب أن يرتكز على الحاجيات، المصالح  :البدء بوضع النساء في إطارهن الواقعي ) ب

دين من قصتهم الخاص، وثقافة وتاريخ محيطهن التجارب، و مشاآل المشارآات، مستفي
  .المحلي هذا يساعد النساء على االحتفاظ بالمعلومات والبقاء متحفزات

قدمي المعلومات الحديثة واألهداف حول الموضوع الذي سيناقش، لوضع  :نشاط معرفي ) ت
هي النساء في السياق القانوني الحالي، فهو قائم على التمكين لمعرفة آيف أن الحقوق 

اعتمدي التنوع في .محمية من طرف قوانين حديثة وآذلك لمقارنتها ومعرفة آيفية تطبيقها
مصادر القانون، آما هو معتمد في البطاقات القانونية الموجودة، القانون المحلي، القانون 

 .الدولي، األعراف المحلية
ة فردية يجب أن يكون التعليم حيوي من خالل تفاعل بين أنشط :النشاط التشارآي ) ث

أحسن طريقة للتعلم هي المشارآة واالستشارة واتخاذ القرارات، ويجب أن تساعد . وجماعية
األنشطة التشارآية على االنتقال من المعلومات إلى التحليل، ليطبقن ما تعلمناه في مناقشة 

  .موضوع ما، ثم يطورن االستراتيجيات لترجمة الحقوق في العمل من اجل التغيير
يجب على المشارآات أن يحللن وضعية المرأة في  :نماذج من دول أخرىإحصائيات و ) ج

وأن تتأطرن ضمن حرآة حقوق اإلنسان  )الجهوية، الوطنية، العالمية( :مختلف المستويات
للمرأة في شموليتها، وأن يستفدن من التجارب المقارنة آي يكون أفكارهن واستراتيجياتهن 

 .الخاصة
 

   ةنشاط اختتام و تقييم الحص
  

المعطيات القانونية المعالجة، التي على المنشطة أن تدرسها من قبل،  :البطاقات القانونية تشرح
  .لتتكيف مع القانون، و آذا المصطلحات المستخدمة في الحصة

   
النصوص القانونية، الشروح المبسطة والمعلومات المتعلقة بموضوع آل  :تحتوي البطاقات القانونية على

  :حصة معينة من
                                                 

26   Ces éléments pris des ressources suivantes: 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights 

Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
• Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and 

Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 



  

  .المحليالقانون   أ
  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ب
  .المحليةاألعراف   ت
  .أمثلة من دول أخرى  ث
  .ومعجم للمصطلحات المستخدمة  ج
  
 :آوني خالقة ومرنة ومتجاوبة مع المشارآات .2

يجب اتخاذ حصص البرنامج في هذا الكتاب آإطار للتربية على الحقوق االنسانية والقانونية حيث يقدم 
فقد تم تصميم . طوط العريضة واالقتراحات، عوض اعتباره آوصفة يجب اتباعها بالحرفمجموعة من الخ

ويتعين على . البرنامج ليتكيف مع الظروف المحلي وسائر أنواع االحتياجات واالهتمامات واألولويات
  .المنشطات أن تتجاوبن مع المشارآات في البرنامج أن تقمن على تنفيذه بصورة خالقة ومرنة

 
  :يتعلق بتسلسل الحصصفيما  

طبعا سيكون األفضل تنفيذ جميع الحصص مع نفس مجموعة المشارآات، لتقوية فكرة أن 
  .الحقوق اإلنسانية للنساء هي مترابطة ومستقلة في اآلن نفسه

وهذا يعني أن المنشطات يستطعن اختيار القيام بحصص تخص فقط المواضيع ذات األولوية 
  .جموعة المشارآات وبالتسلسل الذي يناسبهنوالتي لها أهمية خاصة عند م

. ومع ذلك، فمن الضروري إنشاء قاعدة من المعارف وإطارا لحقوق اإلنسان مع المستفيدات
البدء  يجب في جميع الحاالتولهذا السبب أن ننجز البرنامج بكامله، أو فقط بعض المصوغات، 

هذه . للذات آموضوع للحقوقمدخل لمفهوم حقوق اإلنسان و :بجميع حصص المصوغة األولى
الحصص التمهيدية، تهيئ النساء للحصص المقبلة بوضعهن في السياق المفاهيمي، وال يجب 

و بعد إنهاء جميع حصص المصوغة األولى، حسب الترتيب الذي تتواجد عليه، يمكن . تجاهلها
  .للمنشطة بعد ذلك أن تمر إلى الحصص األخرى حسب أي ترتيب ترتئيه

  :لزمنية للحصصمع المدة ا 
المعدل الزمني لغالبية الحصص تمتد ما بين ساعتين و ساعتين و نصف و هو معدل تقريبي 

على أن عبرن العديد من منشطات البرنامج المشارآات ف. يجب أن يؤخد على أنه فقط اقتراح
صص و أخريات عبرن على أنه ال يمكنهن إنجاز الح. المدة الزمنية المخصصة لكل حصة غير آافية
 .لمدة زمنية تزيد عن ساعة أو ساعة و نصف

هنا على منشطات البرنامج أن ال يترددن في تقسيم الحصة الواحدة إلى حصتين أو أآثر حسب المدة 
  .الزمنية التي يرونها مناسبة

  :مع وثيرة برمجة الحصص 
يمكنهن  هناك بعض المنشطات اللواتي يمكنهن إنجاز البرنامج بوثيرة حصة آل يوم، أخريات ال

اعتماد نفس الوثيرة بحيث يمكن أن يشتغلن على إنجاز حصة أو حصتين آل أسبوع أو حتى 
 .في الشهر فذلك يرجع باألساس لمدى تفرغ و استعداد و رغبة النساء المشارآات

   :مع النشاط المعرفي 
شكل لكل حصة إما ب" النشاط المعرفي"يمكن تقديم المعطيات القانونية في الجزء المتعلق ب

و المعلومات القانونية الواردة في . بسيط أو بشكل معمق، وذلك حسب مستوى المشارآات
 .هذا الكتاب هي مجرد أداة للمنشطة الستعمالها آما تراه مناسبا

   :فيما يتعلق باختيار المشارآات في البرنامج 
خرى من النساء، أنجز البرنامج، ليستهدف النساء األميات، لكن يمكن أن يعدل لفائدة أي فئة أ

حيث يمكن للمنشطات أن يعدلن الحصص إذا وجب ذلك، وحسب اجتهاداتهن، لجعلها أآثر 
 .سهولة أو أآثر تعقيدا حسب مستوى المجموعة

   :فيما يتعلق بالمواضيع المتناولة 
نشجع المنشطات على تغيير الحصص وإضافة أخرى جديدة وذلك للجواب على الحاجيات 

شارآات، هذا طبعا، دون أن تنسى بأن نتقاسمها بيننا ومع الجمعيات والمصالح الخاصة للم
وذلك مع استحضار أن آل حصة قد أنجزت لتشمل بعض العناصر األساسية ومن أجل . األخرى

إذن عند تغيير . احترام بعض مبادئ التربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية لدى النساء
نتأآد من إدماج جميع هذه العناصر الموصوفة أعاله  الحصص أو إضافة أخرى جديدة، يجب أن

 .فيما يتعلق بالمراحل الواجب اتباعها خالل الحصة والمعلومات القانونية الواجب تقديمها
 

 :إغناء البرنامج .3



  

في نهاية آل حصة و الموجودة في الملحق في نهاية هذا الكتاب،  بطاقة التقييمنؤآد عل أهمية مأل 
  .لنتمكن من تقييم البرنامج وإغنائه وأن تبعثوا بها لنا

  
إلغناء معارفكم وبرنامجكم للتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية " اإلنترنت"يمكنكم االستفادة من 

 انظر الالئحة في الملحق الموجود في آخر هذا الكتاب( Sites Webلدى النساء، وابحثوا في مواقع 
ن والتي يمكن أن تجدوا فيها نصائح عملية وبرامج أخرى التي تعالج موضوع تدريس حقوق اإلنسا)

للتربية على الحقوق اإلنسانية والقانونية، قابلة للتحميل أو الطبع، مراجع قانونية ولوائح لجمعيات أخرى 
  .تعمل في نفس المجال وذلك إلغناء المعارف وخلق الشبكات

  
وآذلك مع المنشطات  Global Rightsمعنا ببقاء على اإلتصال والتواصل اإلوختاما، نؤآد على أهمية 

والجمعيات األخرى التي تقوم على إنجاز هذا البرنامج من أجل تقديم المساعدة لبعضنا البعض وتقاسم 
  .ومن شأن ثقافة التعاون والتقاسم هذه إغناء البرنامج لفائدة الجميع. المعلومات واالستراتيجيات

  



  وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  للمرأة اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : الحصة األولى
  

 :األهداف .1
  

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .يةاإلنسانالربط بين الحاجيات األساسية و الحقوق   
  )غير قابلة للتجزيء( اإلنسانآونية وشمولية حقوق   
  .عدم المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق  

 
  :المدة .2

 
 ساعتين  

  
 :الوسائل .3

 
  سبورة   

  .أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
واثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير مختارة من القانونين والم 

 آبيرة الحجمعلى أوراق 
 أربع دميات مجزئة 
  من خالصة الحصة على عدد المشارآاتنسخ  

  
 :سير الحصة .4

 
 )د 15(حصة تعارف وتقديم إطار وموضوع الحصة : المرحلة األول  
 )د 20(تحديد الئحة الحاجيات األساسية : المرحلة الثانية  
 )د 25.(من طرف المنشطة اإلنسانتعريف حقوق : المرحلة الثالثة  
  )د Puzzle({  )10(أوراق مربكة {التوصل إلى شمولية الحقوق : المرحلة الرابعة  
ــة الخامســة   ــع      : المرحل ــي التمت ــل ف ــرأة والرج ــألة المســاواة الم ــاش مس نق
  )د 15(بالحقوق
 .)د 15(اختتام الحصة :المرحلة السادسة 

  



  :المرحلة األولى
تقدم المنشطة نفسها، بعدها تقدم جميع النساء أنفسهن  .جلوس النساء على شكل نصف دائري

   .وأي شيء آخر يردن تعريف أنفسهن من خالله أسمائهنبذآر 
بعده تطلب المنشطة من آل مشارآة أن تتحدث بشكل مختصر عن سبب مشارآتها في الحصة و ما 

بعدها تتحدث المنشطة عن برنامج محو األمية القانونية  .حو األمية القانونيةالذي تنتظره من دروس م
  .ثم تقدم موضوع الحصةمنه  المتوخاةبشكل عام وعن األهداف 

  
  :المرحلة الثانية

باالعتماد على الزوبعة الذهنية تطلب المنشطة من المشارآات ذآر الحاجيات األساسية لإلنسان آما 
المنشطة جميع الحاجيات التي ذآرتها  تسجل) الخ...، العمل، التعليم، العالجاألآل، النوم(تبدو لهن

بعدها توزع المنشطة المشارآات إلى مجموعات و تطلب من آل مجموعة أن  .النساء على السبورة
أن تناقشنها وتجبن على آيفية تلبيتها في  تختار حاجة من الحاجيات التي سبق لهن أن سطرنها و

  .الواقع
  :ض خالصات عمل آل مجموعة يفتح بعدها نقاش جماعي باالعتماد على األسئلة التاليةبعد عر

  ، و هل يمكنه العيش بدونها؟اإلنسانمدى أهمية هذه الحاجيات في حياة  
 ، وآيف يمكن تلبيتها في حالة الجواب بالنفي؟تونسهل آل هذه الحاجيات متوفرة في  
  .المنشطة إلى أن الحقوق هي آل الحاجيات األساسيةالمشارآات بإعانة  نتجهنا يجب أن تست

  
  :المرحلة الثالثة

   :من خالل اإلجابة على األسئلة التالية ومصادرها اإلنسانتحاول المشارآات تعريف مفهوم حقوق 
  ؟اإلنسانا تعرفن عن حقوق ذما 
  ه الحقوق؟ذمن أين تأتي ه 
مة أو الدستور، أم هل لها مصدر ما مصدر حقوقكن هل هي األسرة أو المجتمع، الحكو 

 ؟آخر
مع الترآيز على الربط بين ولمصادرها  اإلنسانبعدها تقوم المنشطة بإعطاء تعريف لمفهوم حقوق 

   .باالعتماد على البطاقة القانونيةالحاجيات والحقوق 
  

  :المرحلة الرابعة
أعضـاء هـذه الدميـة    ، آـل عضـو مـن    )مجسد في دميـة (جسم إنسان  تكونة بمرآتتمثل في قطع لعبة 

وتعطـي لكـل   مجموعـات   4أو  3 تقسـم المنشـطة المشـارآات إلـى     .يةاإلنسـان مثل حقـا مـن الحقـوق    ي
مجموعة دمية مفككة األعضاء وتطلب منهن ترآيـب آـل عضـو فـي مكانـه وإعـادة الدميـة علـى شـكلها          

أمـا بـاقي   تحرص المنشـطة علـى إعطـاء جميـع أعضـاء الدميـة إلـى المجموعـة األولـى فقـط           . الطبيعي
  .األعضاء ناقصة نالمجموعات فتعطيه

في حين ) الحقوق(إلى ترآيب الدمية آاملة نظرا لتوفرها على جميع األعضاء المجموعة األولى تتوصل 
  . الخ...تحصل على دمى مشوهة إما ينقصها الرأس أو الرجلتأن المجموعات األخرى 

ن عليه وليستخلصن أن الحقوق مشابهة لما تقارن آل مجموعة دميتها بباقي الدمى لمالحظة ما حصل
  .وغير قابلة للتجزيء ومتكاملة قمن به وأنه ال يمكن الحديث عن حق دون آخر ألن الحقوق شاملة

  
  :المرحلة الخامسة

ية و في نقاش جماعي تجبن على اإلنسانتطلب المنشطة من آل مشارآة ذآر حق من الحقوق 
  :التالية األسئلة

  ن بنفس هذا الحق على قدم المساواة؟ويتمتع تونسء في هل الرجال والنسا 
   ا؟ذفي حالة الجواب بال لما 

  
   :المرحلة السادسة

  
  :وتبرز النقاط التاليةبتلخيص الحصة تقوم المنشطة 

  ية هي الحقوق األساسية التي تخص آل فرداإلنسانالحقوق  
  إنسانيةحقوق المرأة هي حقوق  
 آخريمكن بأي حال القول بأهمية حق على  ال يتجزأ وال هي آل يةاإلنسانالحقوق  

  حق على آخر وتفضيل
متداخلة و مرتبطة بعضها البعض فهي موجودة بكل المجاالت  يةاإلنسانالحقوق  

 فقدانها في مجال آخر والعكس صحيح يؤثر علىوفقدانها في مجال من شأنه أن 



نسان حق التمتع بجميع الحقوق لكل إأنه  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  ّصين 
   والحريات

في آونيتها و  اإلنسانلشعبه الحريات األساسية وحقوق  الدستور التونسييضمن  
  .شموليتها وتكاملها وترابطها

  على قدم المساواة آالرجال يةاإلنسانبحقوقهن النساء في تونس ال تتمتع مازالت  
  

وتعلمهـن بموضـوع الحصـة المقبلـة     ) البطاقة الموالية(صة ثم توزع المنشطة على المشارآات هذه الخال

  .  حريةالمتعلق بالمرأة وال



 وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  للمرأة اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق لالبطاقة القانونية : الحصة األولى
  

  :الخالصة

 خص آل فردية هي الحقوق األساسية التي تاإلنسانالحقوق  

℡  ☺       ...  
 

 ي حقوق إنسانيةحقوق المرأة ه 
وتفضـيل   ية هي آل ال يتجزأ وال يمكن بأي حال القول بأهميـة حـق علـى آخـر    اإلنسانالحقوق  

 حق على آخر
وفقـدانها فـي    ية متداخلة و مرتبطة بعضها البعض فهي موجودة بكل المجاالتاإلنسانالحقوق  

 .مجال من شأنه أن يؤثر على فقدانها في مجال آخر والعكس صحيح
 والحريات   أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  ينّص 
وشـموليتها   في آونيتهـا  اإلنسانيضمن الدستور التونسي لشعبه الحريات األساسية وحقوق  

 .وتكاملها وترابطها
  آالرجال على قدم المساواة يةاإلنسانبحقوقهن النساء في تونس ال تتمتع في الواقع مازالت  

  

  القانون التونسي
  الدستور التونسي

  الديباجة
...  

  ،مصمم
ية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة اإلنسانعلى توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم  - 

  ،وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر اإلنسان
في آونيتها و شموليتها  اإلنسانلحريات األساسية وحقوق تضمن الجمهورية التونسية ا" :5الفصل 

  . وتكاملها وترابطها
  

  اإلنسانالقانون الدولي لحقوق 
  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

  
وهم قد وهبوا العقل والوجدان  ،يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"  1المادة 

  .ح اإلخاءوعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا برو
من  دونما تمييز ،لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذآورة في هذا اإلعالن"   2المادة 
وال سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير  ،أي نوع 

  .أي وضع آخرسياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو 
وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي 
ينتمي إليه الشخص سواء أآان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا 

  .ألي قيد آخر على سيادته
  

 1:المعجم
 

 :اإلنسانحقوق  

                                                 
1 Cette section a été traduit et adapté de l’anglais des ressources suivantes: 
• Local Action، Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls، Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika 

Dutt، authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership، 1999). 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning، Action and Change، by Nancy Flowers (Human Rights 

Resource Center، 2000). 
• Aussi nous citons Les Droits de l’Homme Depuis 1945، Ahmed Belhadj Sendague auteur (Rabat Editions Babil، 1996) 



ية هي بشكل مبسط الحقوق األساسية التي تخص آل فرد، انطالقا مـن آونـه إنسـان،    اإلنسانالحقوق 
وة قانونيـة إجباريـة وجميـع    بمعنـى أن لهـا قـ   ( الدولية هي حقوق إلزاميـة   اإلنسانحقوق .دون أي تمييز

  .بمجرد صياغتها في مواثيق وعهود) الدول ملزمة باالعتراف بها، واحترامها، وحمايتها
ال تعطى أو تمنح من طرف سلطة إنسانية أو من طرف  اإلنسانحقوق : مصادرها
ية فقط ألنهم اإلنسانهي ال تكتسب وال تستحق، لجميع األفراد الحق في حقوقهم .حكومة
  .شري و منذ والدتهمآائن ب

  
 للمرأة اإلنسانحقوق ال 

  
حقوق تملكها النساء بصفتهن  ،جملة تستعمل للتعبير على أن حقوق المرأة هي حقوق انسانية

و تؤآد أيضا على  اإلنسانهذه المقاربة تتضمن في نفس الوقت قضية المرأة في حرآة حقوق  ،انسان
  في حرآة حقوق المرأة  نساناإلمبادئ حقوق 

االنتهاآات و الحلول تحتوي على عنصر النوع و  ،ليست مفهوما محايدا في عالقة النوع اإلنسانحقوق 
للمرأة آقضايا خاصة و  اإلنسانفغالبا ما تتم معالجة انتهاآات حقوق . تتطلب اقامة خصوصيات نسائية
  .اإلنسانليس آقضية من قضايا حقوق 

  
  ية هي اناإلنسالحقوق 

  
وعلى الحكومات و الجماعات في . ية تنطبق على آل آائن بشرياإلنسانأي ان الحقوق  عالمية – 1

فالعالمية ال . آل مكان من العالم ان تعترف و تحترم وتطور وتحمي بعض القيم الألخالقية و االثنية
س الشكل أو أن نسعى تعني أن القوانين ال يمكنها أن تتطور أو تتغير او أن يعيشها الجميع بنف

  .لثقافة عالمية  واحدة ووحيدة
وال يمكن ألي . إراديعنها اذ ال يمكن فقدانها أو التخلي عنها حتى و لو بشكل  غير قابلة للتنازل – 2

  .آان ال حكومة وال أفراد أن يرفعها عن أصحابها
هي آل ال يتجزأ اذ تشتمل ية بل اإلنسانأي أنه ال وجود لسلم تفاضلي للحقوق  غير قابلة للتجزئة - 3

على الحقوق السياسية و المدنية و االجتماعية و االقتصادية والثقافية و الجماعية و اليمكن بأي 
  .وتقضيل حق على آخر حال القول بأهمية حق على آخر

بكل المجاالت  ةية متداخلة و مرتبطة ببعضها البعض فهي موجوداإلنسانأي أن الحقوق  مترابطة - 4
فممارسة حق . على فقدانها في مجال آخر والعكس صحيح ها في مجال من شأنه أن يؤثروفقدان

المرأة في التعلم من شانه أن يمكنها من حقها في اختيار زوجها و حقها في تحديد عدد األبناء و 
  .حقها في  العمل و غيره

  
  مبادء الحقوق النسانية

  
  و حمايتها ودعمها اإلنسانعلى آرامة  ية هو الحفاظاإلنسانالحقوق  اذ أن: الكرامة – 1
وهذا يعني أن هذه الحقوق تنطبق على الجميع وتعترف بنفس الحقوق :المساواة وعدم التمييز – 2

و الحكومات مطالبة باحترام و تطبيق و حماية هذه الحقوق بشكل  ،رجاال ونساء بدون أي تمييز ،للجميع
  .يسمح بتطوير المساواة و الال تمييز

فالدول مسؤولة عما يحصل من . على التجاوزات واالضرار الناتجة عنها :ؤولية الحكوماتمس – 3
 اإلنسانفحقوق . حتى وان آان القائمين بها أشخاص وليس فقط أجهزة الدولة اإلنسانخروقات لحقوق 

  .ليست هدية تمنحها الدول لمواطنيها و يمكنها سحبها متى ارادت ذلك
ظمات والجمعيات والمؤسسات التربوية وآل هياآل المجتمع تتقاسم للمن المسؤولية الخاصة – 4

  .يةاإلنسانالمسؤولية من أجل تطوير وحماية الحقوق 



  ملحق 
  

 1اإلنسانملخص لإلعالن العالمي لحقوق 
  

ألننا نولد .آلنا متساوون في آرامتنا  وحقوقنا ولنا نفس حقوق اآلخرين ساوينيولد جميع الناس أحرارا ومت .1
  .يجب علينا إذن التصرف اتجاه اآلخرين بود. جميعا ولنا القدرة على التفكير  والتمييز بين الجيد و السيئ

، لغتنا، ولون بشرتنا، مكان والدتنامهما يكن أصلنا وجنسنا  الحرياتنفس  الحقوق و نفسلكل إنسان  .2
  .ديننا أو رأينا السياسي أو ثروتنا

  .وفى األمان والحرية في الحياةلكل فرد الحق  .3
  .أحد أو استعباده استرقاقال يجوز  .4
   وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية للتعذيبال يجوز إخضاع أحد  .5
 .تمييز الحماية القانونية في آل مكان ودونلكل إنسان الحق في  .6
 ويجب تطبيقه دون تمييز وفي آل مكان.الناس جميعا سواء أمام القانون .7
 بواسطة قضاة عادلين إقرار العدالةإذا لم تحترم حقوقك، فيحق لك  .8
 ال يجوز اعتقالك أو حجزك في سجن أو نفيك من وطنك تعسفا .9

وحرة  محكمة محايدة آمة عادلة وعلنية أمامفي محا فلك الحق مثل اآلخرين، إذا أردت اللجوء إلى المحكمة، .10
 .في اتخاذ قراراتها

يجب أن تعاقب على شيء لم يكن مخالفا ال  .بريئا إلى أن يثبت العكسفإنك تعتبر بجريمة  اإذا آنت متهم .11
   للقانون وقت ارتكابك إياه

شرفك بالتك أو المس في حياتك الخاصة،  في شؤون أسرتك، في مسكنك أو مراس التدخل حدألال يحق  .12
 وسمعتك دون سبب وجيه

أي بلد بما في ذلك بلدك حق في مغادرة لك ال.أينما أردتمن داخل بلد معين، لك الحق في العيش و التنقل  .13
 .و العودة إليه إذا أردت

 .التماس ملجأ في بلد آخر إذا آنت مضطهدافي  الحقلك  .14
 .بلدك األصليمن العيش في  كي شخص حرمانأل ال يجوز .15
للرجل والمرأة، متى أدرآا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو .  .16

 هال يعقد الزواج إال برضاهما معا وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالل.الذين
 .تعسفاممتلكاتك من ك تجريد ألحدوال يجوز  باالشتراك مع غيره حق في التملك، بمفرده أواللكل فرد .  .17
اإليمان بما تريد، أن يكون لك أفكارك الخاصة حول ما هو جيد وما هو سيئ وأن تكون لك لك الحق في  .18

 .معتقداتك الذينية التي تريد ولك الحرية في تغيير دينك دون أن يمانع أحد
ولك حق نشر آرائك يسكتك أحد، بإمكانك قراءة الجرائد واالستماع للمذياع  لك الحق في إبداء رأيك دون أن .19

 .وإرسالها أينما أردت دون أن يمنعك أحد
الحق في حرية االجتماع مع اآلخرين وأن تتواجد مع من تريد دون أن يرغمك أحد على االنتماء إلى . لك .20

 .جمعية ما
نزيهة تجرى على قدم المساواة بين الناخبين ها عبر انتخابات الحكومة باختيارلك الحق في المشارآة في  .21

 .، ألن الشعوب تصوت وعلى الحكومات تنفيذوبالتصويت السري
تصير أن  بصفتك تعيش في هدا العالم، فلك الحق في توفر حاجياتك المعيشية لتتمكن من العيش بكرامة و .22

 .ساعدتكآما تريد؛ على الدول األخرى ومجموعات باقي الدول م
النقابات ،  إلحدىوفى حرية اختيار عملك، واالنضمام  )وفى شروط حمائية مرضية( في العمل لك الحق.  .23

وفى الحماية من البطالة، لك الحق دون أي تمييز في أجر متساو على العمل المتساوي و في أجر لتستطيع 
 .جب أن تتلقى مساعدات إضافيةعدم آفاية األجر يبكرامة وهدا يعني أنه في حالة  العيشأسرتك 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية  .24
 .مأجورة

لك  المأآل والملبس والمسكن والعناية الطبيةلك الحق في آل ما تحتاجه لتعيش بكرامة بما في دلك  .25
أو الشيخوخة أو الترمل  عن العمل ماعية في حاالت المرض أو العجزوألسرتك، لك الحق في المساعدة االجت

 أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 
ويجب أن يوفر التعليم مجانا و بشكل .لك الحق في التعليم، على األقل في مرحلتك االبتدائية واألساسية .26

فيه و تبعا لكفاءتهم يجب أن يستهدف التعليم إلزامي للجميع يجب أن يكون التعليم العالي متاحا للراغبين 
 اآلخرين في عالم يشمله السالم و احترام حقوق  اإلنسانالتنمية الكاملة لشخصية 

، و االستفادة من التقدم العلمي وفى الفوائد التي والموسيقى و الكتب لك الحق في االستمتاع بالفنون  .27
 .فإن أعمالك يجب أن تكون محمية وأن تستفيد منها إذا آنت فنانا أو آاتبا أو عالما.تنجم عنه

  محترمة ومطبقةلكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي حيث الحقوق والحريات  .28

                                                 
1 Cette section a été traduit et adapté de Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de réflexion sur les Droits de L’Homme  
co-produite par l'Action Professionals' Association for the Peoples et l'United States Information Agency avec le concours technique de 
Odile Ferroussier et de Richard Pierre Claude (1997) 



. آلنا مسئولين عن المكان الذي نعيش فيه وعن الناس المحيطين بنا، يجب أيضا أن نهتم ببعضنا البعض. .29
دود تحترم حقوق آل فرد، تتماشى ومفهومنا للحق والباطل، تحافظ لنتمتع بحريتنا، نحتاج إلى قوانين وح

 ومقاصد األمم المتحدة ومبادئها  األمن في العالم و ال تتناقضعلى 
 .ال يحق ألحد تهديد حقوقنا أو الحرمان منها .30



  وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  حريةمدخل لمفهوم ال: الحصة الثانية
 

  :األهداف )1
  

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .استيعاب مفهوم الحرية  
  .الحرية قيمة طبيعية اإلدراك بأن   

  
 :المدة )2

  
   ونصفساعتين  

  
 :الوسائل )3

  
 سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
مكتوبـة بخـط آبيـر علـى ورق      اإلنسـان المادة األولى من اإلعالن العـالمي لحقـوق    

   آبيرالحجم
  .صور تجسد الحريات الفردية و الجماعية 
  قصة 
 .صة الحصة على عدد المشارآاتنسخ من خال  

 
 : سير الحصة )4

  
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  1حصة تعارف :المرحلة األولى 
 االنطالق من التجارب الشخصية للمشارآات: نشاط تسخيني: المرحلة الثانية 

  )د 40(
  )د 30.(من خالل صور لحريةتقديم نماذج ل: المرحلة الثالثة 
   )د20(.نشاط معرفي: المرحلة الرابعة 
 )د 30(.نشاط يتعلق بسلوك المشارآات فيما يخص الحرية: المرحلة الخامسة 
 )د 15(.تلخيص الحصة: المرحلة السادسة 

 

                                                 
 في صورة ما يكون فريق المشارآات جديد 1



  :المرحلة األولى
 

 1تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  : المرحلة الثانية

تطلب المنشطة من آل واحدة ذآر شيء آانت ترغب في القيام به و لم يسمح لها بذلك سواء آان 
الذي تريد القيام به مألوف لدى الجميع أو شيئا خارجا  أحد أفراد أسرتها، أو غريب عنها أو آان الشيء

  .عن نطاق المألوف مع تعليل السبب الذي من أجله حرمت من القيام بما أرادت
  :بعد أن تسرد جميع النساء قصصهن تطرح المنشطة عليهن األسئلة التالية

  
القيام بذلك آان ماذا سيكون موقف الشخص الذي منعها من تنفيذ رغبتها لو أن الذي أراد  

  أخوها أو ذآر آخر، هل آان سيسمح له أم سيمنعه؟
  ماذا آان رد فعلها بعدما منعت من القيام بما تريد؟ 

  
  :المرحلة الثالثة

  :تلصق المنشطة على السبورة مجموعة من الصور، التي تعبر على مجموعة من الحقوق مثل
 الحق في حرية التعبير 
 حرية المعتقد 
 نقل عبر البالدحرية الت 
 .الخ...التجمع 
الحريات التي تعرفنها من خالل  مناقشة الصور بشكل جماعي واستخراج أنواع من المشارآاتثم تطلب 
  .تلك الصور

ومن خالل األجوبة  ،ثم تطلب منهن إعطاء تعريف للحرية آما يتصورنها وآما تبدو لهن من خالل الصور
  .ى أن الحرية حق طبيعي مصدره المبادئ العامة لإلنسانيةتستدرج المنشطة المشارآات للوصول إل

  
  :المرحلة الرابعة
التعريف الذي توصلت إليه النساء بالتعاريف الواردة في مجموعة من المصادر القانونية و  تعزز المنشطة

مع الترآيز على أن الحرية آمفهوم يتجسد في العديد من الملخصة في البطاقة القانونية المرفقة 
  .الخ...التعبير، التفكير، المعتقد، الحياة الخاصة، التنقل :امين الحياةمض

التعبيـر،  (شخصية نسائية مناضلة تعرضت النتهاك حقها في الحريـة  تعرض المنشطة صورة لوفي األخير 
محاصرة، منـع السـفر، عـزل    (آيف تعرضت للعديد من الضغوطات للمشارآات  وتشرح...) التنقل، العمل، 

 . من أجل دفاعها على حقها في الحرية..) سجن،  من العمل،
 

    :المرحلة الخامسة

تطلب المنشطة من آل مشارآة ذآر شيء سبق البنتها أو ألختها الصغرى أن طلبته منها و آانت 
  .ترغب في القيام به و لم تسمح لها بذلك مع تفسير السبب الذي من أجله حرمتها من رغبتها

 
  :قصصهن تطرح المنشطة عليهن هذا السؤالبعد أن تسرد جميع النساء 

  
هل آنت ترفضين نفس الطلب لو أتى من ابنك أو أخاك الصغير وتمنعينه آما فعلت مع  

 ابنتك أو أختك الصغيرة؟  لماذا؟
تستدرج المنشطة المشارآات ليتوصلن لخالصة أن الحرية هو سلوك يومي يجب تكريسه وهو ال يخص 

  .فئة دون األخرى
   

  :السادسة المرحلة
  

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة وتبرز النقاط التالية
  

  ية وبالتالي حق من حقوق المرأةاإلنسانالحرية حق من الحقوق  
كل فرد في حرية التعبير والتفكير ينص القانون الدولي والدستور التونسي على الحق ل 

   الخ...والمعتقد والحياة الخاصة والتنقل، 
  يومي يجب تكريسه وهو ال يخص فئة دون األخرى الحرية هو سلوك 

  

                                                 
 في صورة ما يكون فريق المشارآات جدي  1



وتعلمهـن بموضـوع الحصـة المقبلـة     ) البطاقة الموالية(ثم توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة 

  .  المتعلق بالمرأة والكرامة



  وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  خل لمفهوم الحريةالبطاقة القانونية لمد:الحصة الثانية
  

  :الخالصة
  )اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق ( ومتساوين في الكرامة والحقوق أحرارايولد جميع الناس  

 ية وبالتالي حق من حقوق المرأةاإلنسانالحرية حق من الحقوق  
كل فرد في حرية التعبير والتفكير ينص القانون الدولي والدستور التونسي على الحق ل 

 الخ ...تقد والحياة الخاصة والتنقل، والمع
  الحرية هو سلوك يومي يجب تكريسه وهو ال يخص فئة دون األخرى 

  
  القانون التونسي

  الدستور التونسي
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر ":  5الفصل 

  ."الدينية ما لم تخل بالنظام العام
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر واالجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس " 8الفصل 

  .حسبما يضبطه القانون
  . والحق النقابي مضمون

وتنظم على أسس . تساهم األحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشارآتهم في الحياة السياسية
والمبادئ المتعلقة  اإلنسانوحقوق  ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية

  .باالحوال الشخصية
  .وتلتزم االحزاب بنبذ آل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وآل أوجه التمييز

وال يجوز ألي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة 
  .أو عنصر او جنس أو جهة
  .لى أطراف أو مصالح أجنبيةتحجر تبعية أي حزب ا

  ."يضبط القانون تكوين االحزاب و تنظيمها
حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إال في الحاالت " :9الفصل 

  ."االستثنائية التي يضبطها القانون
  ."ه في حدود القانونلكل مواطن حرية التنقل داخل البالد والى خارجها واختيار مقر إقامت"  10الفصل 
  "يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه" 11الفصل 
  ."حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون" 14الفصل 

  
  المجلة الجنائية

  "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام آل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون اذن قانوني" 250الفصل
  

  اإلنسانلحقوق القانون الدولي 
 :تلخص
المادة  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق (آل فرد ولد حرا وله الحق في الحياة، الحرية، و السالمة الشخصية   

  )9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  3و 1
لكل فرد الحق في تحديد بكامل حريته و وضعيته السياسية و ضمان تطوره االقتصادي، االجتماعي و الثقافي   

العهد الدولي الخاص بالحقوق  1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة (بحرية تامة 
  )1ية المادة االقتصادية واالجتماعية والثقاف

العهد الدولي الخاص  18المادة  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق ( حرية الفكر والوجدان والذينلك الحق في   
  )18بالحقوق المدنية و السياسية المادة 

العهد الدولي  19المادة  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن(لك الحق في التعبير بكامل الحرية عن آراءك   
  ).19الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة 

اإلعالن (دخل في حياتك الشخصية أو العائلية بشكل تعسفي أو المس بسمعتك ال يحق ألي أحد الت  
  ).17العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  12المادة  اإلنسانالعالمي لحقوق 

 اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق (لك الحق في التنقل بحرية داخل بلدك و أن تختاري بحرية مكان إقامتك   
  )12العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  13المادة 

اإلعالن (لك الحق في االشتراك في التجمعات السلمية و االنضمام لآلخرين بشكل مجال عام أو خاص   
  )22و  21العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  20المادة  اإلنسانالعالمي لحقوق 

  



  اإلنساناالعالن العالمي لحقوق 
  ." و متساوين في الكرامة و الحقوق يولد جميع الناس أحرارا" 1المادة 

  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها - " 1المادة 
  ." مرآزها السياسي و حرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي و االجتماعي و الثقافي

و ’ فرد حق في الحرية و في األمان على شخصه و ال يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا لكل"  9المادة 
  ." ال يجوز حرمان أحد من حريته اال ألسباب ينص عليها القانون و طبقا لالجراء المقرر فيه

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه و حرية  – 1 -" 12المادة 
  ."تيار مكان اقامتهاخ

ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل  في خصوصياته أو  – 1 - " 17المادة 
  .شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته و ال ألي حمالت غير قانونية تمس من شرفه أو سمعته

  ."من حق آل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس – 2 - 
  ."لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين" 18ادة الم

  .لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقته - 1 - " 19المادة 
لكل انسان حق حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و  – 2 - 

واء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب األفكار و تلقيها و نقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود س
  ." فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

بكون الحق في التجمع السلمي معترفا به و ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا " 21المادة 
لصيانة األمن  ،الحق اال تلك التي تفرض طبقا للقانون و تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي

مي أو السالمة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق القو
  ." اآلخرين و حرياتهم

بما في ذلك حق انشاء النقابات و  ،لكل فرد حق حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين – 1 - " 22المادة 
  ." االنضمام اليها من أجل حماية مصالحه



 وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانل لمفهوم حقوق مدخ: 1المصوغة 
  

  الكرامة و القيم الطبيعية: الحصة الثالثة
  
 :األهداف .1
  

  :يجب على المشارآات التوصل إلى
  .استيعاب مفهوم الكرامة  
  .تضمن التمتع بكافة الحقوق و عدم التعرض لإلهانةيأن تحقيق الكرامة   

  
 :المدة .2
  

  .ونصف ساعتين  
  
 :الوسائل .3
   

  .لإلنسانبطاقات تمثل صور لمجموعة من الحاجيات األساسية  
 . سبورة 
 . أوراق آبيرة الحجم 
نين والمواثيق الدولية المتعلقة بموضوع الكرامة مكتوبة مختارة من القانو أقالم لبديه 

 . آبيرة الحجمبخط آبير على أوراق 
  نسخ من خالصة الحصة على عدد  

  
 :سير الحصة .4
 

 )د 15(والمنشطة وموضوع الحصة  1تقديم المشارآات :المرحلة األولى 
 )د 30.(لعبة اإلحساس: المرحلة الثانية 
 )د 20.(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
 )د 40(لعب دور : المرحلة الرابعة 
 )د 30(ردود الفعل -أماآنها-مصادرها-تحديد األلفاظ الجارحة: المرحلة الخامسة 
  )د 15(الحصة تلخيص : السادسة المرحلة 
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  :لىالمرحلة األو
 

 1تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :المرحلة الثانية

خط الثاني هو خط الالمشارآات، و حيث ستقف عنده نطالقاال ين األول هو خطترسم المنشطة خط
   .الوصول

تمثل من تتوزع المنشطة عليهن بطاقات عبارة عن صور نطالقة بعد تصفف المشارآات عند خط اال
وتحرص على إعطاء إحدى ) الخ...تغذية، صحة، تعليم(ساسية األحاجيات الخاللها مجموعة من 

صور مختلفة تجسد العديد من الحاجيات األساسية أما باقي المشارآات فلن تعطيهن ) س(المشارآات 
، وتشرح لهن أنها ستقوم بذآر التي تمثل الحاجيات األساسية إال نسبة قليلة ومختلفة من الصور

آل مشارآة التي ستسمع إسما ألي حاجة من الحاجيات مجموعة من الحاجيات األساسية وعلى 
وصول إحدى المشارآات لخط و بعد  لألمامخطوة المتمثلة لديها في الصور التي استلمتها، أن تتقدم 

  .اللعبة انتهاءالنهاية تعلن المنشطة عن 
  :التالية عليهن األسئلةتطرح المنشطة بعدها 

  
 إلى خط الوصول؟) س(لماذا وصلت المشارآة  
  لماذا لم تصل المشارآات األخريات؟ 

تتوفر عندها ) س(الخالصة التي يجب أن تتوصل إليها المشارآات يجب أن تنصب على آون المشارآة 
كس باقي المشارآات الالتي لم تستطع التقدم آافة الصور التي تم ذآرها من طرف المنشطة ع

  . الفتقارهن لصور الحاجيات األساسية التي طلبتها المنشطة
  :وباقي المشارآات األسئلة التالية) س(تطرح المنشطة على المشارآة 

  " )س"السؤال موجه إلى (  بماذا تحسين؟ 
 )السؤال موجه إلى  المشارآات األخريات(  بماذا تحسين؟ 

بأنها سعيدة بالوصول لخط النهاية وعدم شعور باقي المشارآات باالرتياح ) س(جواب المشارآة  بعد
لعدم الوصول لخط النهاية، تطلب منهن المنشطة إحساس آل واحدة منهن لو آانت مكان األخرى أي 

  .هن الالتي وصلن لخط النهاية  األخريات هي التي لم تصل و المشارآات) س(أن المشارآة 
تحاول المنشطة استدراج المشارآات إلى اإلحساس بالوضعيتين في نفس الوقت للمقارنة بين  هنا

الشعور باالرتياح للفوز والشعور بعدم االرتياح لعدم الفوز ولتشرح لهن بعد ذلك أن الشعور باالرتياح من 
  ".الكرامة"خالل التمتع بكافة الحقوق و تلبية الحاجيات هو 

 
  :المرحلة الثالية

ية للمرأة وذلك اإلنسانرح المنشطة للمشارآات مفهوم الكرامة آقيمة طبيعية وحق من الحقوق تش
باالعتماد على المواثيق الدولية وأيضا باالعتماد على األمثلة المعاشة من طرف النساء ومن خالل 

  .محيطهن
  

  :المرحلة الرابعة
إلى سلوك يمس بكرامتها إما في امرأة تتعرض "مشارآات لعب دور يتمثل في  3تطلب المنشطة من 

  )  دقائق للتقديم 10دقائق للتخضير و 15. ("ي الشارع أو في مكان آخرفالبيت أو في العمل أو 
ثم تسأل المشارآات الالتي تعرضن لمثل هذا السلوك وصف إحساسهن والضرر الذي لحقهن في هذه 

  .اإلنسان/الوضعيات لتستنتج أن هذه السلوك مس بكرامة المرأة
  

  :المرحلة الخامسة
الكلمات النساء و اتجاهشائعة في المجتمع ال الكلمات الجارحة تطلب المنشطة من المشارآات ذآر

وممن ... .داخل األسرة، في الشارع، في مرآز الشرطةاتجاه الرجال شائعة في المجتمع ال الجارحة
  .تصدر هل من طرف الرجال أم من طرف النساء أم منهما معا

  :شطة بتسجيل جميع األلفاظ الجارحة في جدول آبير على هذا المنوالتقوم المن
  

  
 الفضاء

 موجهة خاصة للرجال آلمات جارحة موجهة خاصة للنساء آلمات جارحة
صادرة من 

 الرجال
صادرة من 

 النساء
صادرة من 
 الجنسين

صادرة من 
 الرجال

صادرة من 
 النساء

صادرة من 
 الجنسين
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       البيت
       الشارع
       العمل
مرآز 

 الشرطة
      

  
رأيهن في عدد ونوع الكلمات (بعدها تطلب المنشطة من المشارآات نقاش ما حوصلته في الجدول 

 ).التي ينعت بها الرجالالجارحة التي تنعت بها النساء مقارنة بالكلمات الجارحة 
  .ردود فعلهن تجاه هذه االهاناتآما تطلب منهن ذآر ونقاش 

  
  :السادسة لةالمرح

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مبرزة النقاط التالية

هذا ما ينص عليه اإلعالن . ية وهي حق لإلنسان يولد معهاإلنسانالكرامة أساس  
 . ويضمنه الدستور التونسي اإلنسانالعالمي لحقوق 

 ية للمرأةاإلنسانالكرامة حق من الحقوق  
 يةاإلنسان الحقوقتضمن التمتع بكافة يتحقيق الكرامة  

  
  :لكن في الواقع المعاش

 
 يةاإلنسانهن حقوق ال تتمتع النساء بكافة 
تتعرض النساء أآثر بكثيـر مـن الرجـال للسـلوك الـذي مـن شـأنه أن يهينهـا ويمـس          آما  

  ) العامالفضاء  الخاص والفضاء  (بكرامتها وذلك في مختلف الفضاءآت 



 .وللذات آموضوع للحقوق ناإلنسامدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  البطاقة القانونية الكرامة و القيم الطبيعية:الحصة الثالثة
  

  القانون التونسي
  

  الدستور التونسي
  

  الديباجة
بفضل تكتله العتيد وآفاحه ضد الطعيان و  األجنبيةان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة "...

ية المشاعة بين الشعوب و التي اإلنسانالتمسك بالقيم ....مصمم على ،االستغالل والتخلف
  ... اإلنسانتدين بكرامة 

  ،ونعلن... 
و اقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق  اإلنسانان النظام الجمهوري خير آفيل لحقوق  -

  .."والواجبات
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل "... 5لفصل ا

  ."وتنمية شخصيته اإلنسان آرامة
آل فرد فقد حريته يعامل معاملة انسانية في آنف احترام آرامته طبقا للشروط " ... 13الفصل 

  ."التي يضبطها القانون
   

   اإلنسانالقانون الدولي لحقوق 
  

  اإلنساناالعالن العالمي لحقوق 
  

  الديباجة
ومن حقوق متساوية  ،رامة أصيلة فيهملما آان االقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من آ

  .يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ،وثابتة
  . يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة والحقوق 1المادة  
  

  المعجم
  .يةاإلنسانهو حماية و تقوية الكرامة  اإلنسانأصل حقوق  الكرامة 



 وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
 

  .مدخل لمفهوم المساواة: الحصة الرابعة
  
  :األهداف .1
  

  .مفهوم المساواة استيعاب  
   .معرفة المساواة آقيمة طبيعية 
  الوعي بعدم المساواة بين النساء والرجال وأنماطه العديدة في الواقع المعاش 

  
  :المدة .2
  

  .ونصف ساعتين  
  
  :الوسائل .3

  
  سبورة  
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
 للحصة صور تتعلق بالمرحلة األولى  
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق  

 . حجمآبيرة ال
  نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات  

  
  : سير الحصة .4

  
  )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  1حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 30.(عرض صور و مناقشتها: المرحلة الثانية 
 )د 20.(نشاط معرفي: لمرحلة الثالثةا 
  )د 40.(التعبير عن المساواة في الواقع بواسطة رسوم: المرحلة الرابعة 
  )د 30(المفهوم الجديد للمساواة عند المشارآات : المرحلة الخامسة 
 )د 15(نشاط ختامي: ةسادسالمرحلة ال 
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  :المرحلة األولى
 

  1تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

 
  :الثانيةلة المرح

  :على الشكل التالي تعرض المنشطة على المشارآات ثالث صور لميزان متكافئ الكفتين
  .في إحدى آفتيه امرأة و في األخرى رجل :الميزان األول 
 .في إحدى آفتيه امرأة بيضاء و في األخرى امرأة سوداء :الميزان الثاني 
  .في األخرى امرأة فقيرةفي إحدى آفتيه امرأة غنية و  :الميزان الثالث 

 .الصور على السبورةالمنشطة تلصق 
توزع المشارآات إلى ثالث مجموعات آل مجموعة تناقش صورة والشخصيات الموجودة بها من حيث 

  .الجنس، اللون، و الوضع االجتماعي، بعدها تعرض آل مجموعة النتائج المتوصلة إليها
  .ختالف في الجنس واللون والوضع االجتماعيالناس متساوون رغم االجميع خالصة الصور أن 

  
  :الثالثةالمرحلة 

لترسيخ مفهوم المساواة تقدم المنشطة تعريفا للمساواة من خالل مجموعة من النصوص القانونية 
  .اعتمادا على البطاقة القانونية المرفقة

  
   :المرحلة الرابعة

مجموعة إنجاز رسم يجسد واقع توزع المنشطة المشارآات إلى ثالث مجموعات و تطلب من آل 
  :ية مثلاإلنسانالمساواة بين المرأة و الرجل داخل المجتمع التونسي بالنسبة لحق من الحقوق 

  التعليم، 
  الشغل، 
 المشارآة في المشاريع التنموية، 
 المشارآة السياسية، 
 ...اإلرث،  

وجه المنشطة النقاش للوصول إلى ت .تعرض المشارآات الرسوم التي أنجزنها و يقمن بنقاش جماعي
  :ثم تطرح المنشطة األسئلة التالية .اإلنسانالتناقض بين الواقع والدستور واإلعالن العالمي لحقوق 

أم هو وضع حتمي ال يمكن تغييره قدر مساواة الذي تعيشه النساء هو  هل واقع الال 
  اجتماعي غير عادل يمكن تغييره؟

  ا الواقع؟ذما الذي تقترحنه لتغيير ه 
  :المرحلة الخامسة

  :تطلب المنشطة من المشارآات
  .آيفما يرونها حاليا بعد الذي رأوه من خالل واقع المرأة والقوانين إعطاء تعريف للمساواة 
 .إعطاء مثال شعبي متداول يحث على المساواة 
  :ةسادسالمرحلة ال

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مبرزة النقاط التالية
ية ليتمتع بها دون أي تمييز بسب العنصر أو اإلنساناواة تعني أن آل فرد خلق له نفس الحقوق المس 

  .اللون أو الجنس أو غير ذلك من األسباب
فعنـدما يكـون األفـراد فـي وضـعية غيـر       . المساواة ال تعني بالضرورة معاملـة الجميـع نفـس المعاملـة     

فالنساء فـي حاجـة أحيانـا    . ة الحيف عنهم بل بالعكسمتساوية فان معاملتهم بالمثل ال تزيل بالضرور
 .الى معاملة مختلفة عن الرجل ليتمتعن بنفس الحقوق

المادة األولى من اإلعالن العـالمي لحقـوق   (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق  
 ).اإلنسان

بين المواطنين بقطع النظر عن بصفة عامة، تكرس النصوص القانونية التونسية فكرة المساواة  
الجنس أو اللون أو المعتقد أو غيره وذلك سواء في حق العمل و التعلم والصحة وغيرها من الحقوق 

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 في الواقعولكن 

  على قدم المساواة آالرجال يةاإلنسانبحقوقهن النساء في تونس ال تتمتع مازالت  
 : التي صادقت عليها تونس ما يلي" قية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفا"جاء في  

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تتفق على أن تنتهج بكل الوسائل " 
المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام 
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بدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا بإدماج م
لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن و تتكفل بالتحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع 

 ".و غيره من الوسائل المناسبة
وتتفـق معهـن علـى موضـوع الحصـة      ) بطاقـة المواليـة  ال(وأخيرا توزع المنشطة علـى المشـارآات هـذه الخالصـة     

  . المقبلة



 .وللذات آموضوع للحقوق اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

  لمدخل لمفهوم المساواةلالبطاقة القانونية :الحصة الرابعة
  

  القانون التونسي
  الدستور التونسي

  ."واء أمام القانونآل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم س" 6الفصل 
وال يحد من هذه الحقوق  ،يتمتع المواطن بحقوقه آاملة بالطرق و بالشروط المبينة بالقانون" 7الفصل 

اال بقانون يتخذ الحترام حقوق الغير ولصالح االمن العام والدفاع الوطني واالزدهار االقتصادي وللنهوض 
  "  االجتماعي

  
  قانون الصحة العمومية

  تلخيص
بصورة عامة تلخيص التوجه العام للنصوص القانونية الى تكريس فكرة المساواة بين المواطنين بقطع  يمكن 

النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد أو غيره وذلك سواء في حق العمل و التعلم والصحة أوغيرها من الحقوق 
  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  
حق آل شخص في حماية صحته " 1991جويلية  29المؤرخ في  من القانون المنظم للصحة 1الفصل 

  في أحسن الظروف الممكنة
ينتفع بمجانية العالج واالقامة في الهياآل الصحية العمومية آل تونسي معوز وزوجته " 35الفصل 

  "وأطفاله اللذين هم في آفالته بصفة قانونية
  

  1991جويلية  29 المؤرخ في 1991ـدد لسنة  65قانون النظام التربوي عـ
  مبدأ مجانية التعليم 4الفصل 

  
  المتعلق بالنظام االساسي العوان الدولة 1983ـدد لسنة 112القانون عـ

ال يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير الى االفكار السياسية أو الفلسفية " 10الفصل 
  ..."أوالدينية للمعني باالمر

  ..."الجنسين في تطبيق هذا القانون ليس هناك أي ميز بين" 11الفصل 
  

  مجلة الشغل
ال يمكن التمييز بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية "مكرر 5الفصل 

  "لها
  

 :اإلنسانالقانون الدولي لحقوق 
 :ملخص

 اإلنسـان اإلعالن العالمي لحقوق "ية والحريات آباقي أفراد العالم اإلنسانفي جميع الحقوق  لكم الحق  
  "1المادة 

بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو الجـنس، أو     لك الحق في عدم المعاملة المختلفة، أو الحرمان من حقوقك   
لغة، أو الذين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثـروة، أو المولـد،   ال

 العهـد الـدولي الخـاص   مـن   2/2المـادة  اإلنسـان اإلعالن العالمي لحقـوق  من  2المادة"  أو أي وضع آخر
بــالحقوق المدنيــة  العهــد الــدولي الخــاصمــن 2/1المــادة  بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة

  "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةأ و ج من /2و المادة  1المادةوالسياسية 
ام لكل إنسان، في آل مكان، الحق بـأن يعتـرف لـه بالشخصـية القانونيـة، وأن يكـون الجميـع سـواء أمـ           

العهـد الـدولي الخـاص    مـن  1مـن   26المـادة  .اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  من 7و  6المادة "القانون
  " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن  15و المادة .بالحقوق المدنية والسياسية

  
  ،اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان . في الكرامة والحقوق يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين 1المادة 
  . وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذآورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من  - 1 2المادة 
أو الرأي سياسيا وغير الذين،  أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو

  .سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر



  
  بالحقوق االقتصادية العهد الدولي الخاص

  واالجتماعية والثقافية
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في . 2 2المادة 
العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الذين، أو الرأي سياسيا أو  هذا

  .غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

التمتع بجميع  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور واإلناث في حق 3المادة 
  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه . 1 2المادة 
والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب  الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها

العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الذين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل 
  .القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

لنساء في حق التمتع بجميع تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال وا 3المادة 
  .الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد

  .الناس جميعا سواء أمام القضاء. 1 14المادة 
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال
  التمييز ضد المرأة 

ييد يتم على أي تفرقة أو استبعاد أو تق" التمييز ضد المرأة"ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح 1المادة 
والحريات  اإلنسانأساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق 

األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو 
لنظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف ا

  المساواة بينها وبين الرجل

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل  2المادة 
المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما 

  : يلي
ماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لـم  إد) أ(

يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وآفالة التحقيق العملي لهذا المبـدأ مـن خـالل التشـريع وغيـره      
  من الوسائل المناسبة،

...  
لمساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم ا) ج(

  .عن طريق المحاآم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي

  .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1 15المادة 

  
  1:المعجم .1

  .ن أي تمييزية ليتمتع بها دواإلنسانآل فرد خلق وله نفس الحقوق : ةالمساوا
فعندما يكون األفراد في وضعية غير متساوية، .المساواة ال تعني بالضرورة معاملة الجميع نفس المعاملة

فالنساء في حاجة أحيانا لمعاملة . فإن معاملتهم بالمثل ال تزيل بالضرورة الحيف عنهم بل العكس
  .مختلفة عن الرجال ليتمتعن بنفس الحقوق

                                                 
1 Traduit et adapté de l’anglais de Local Action، Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls، Julie Mertus with 
Nancy Flowers and Mallika Dutt، authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership، 1999). 



ليتمتعن بحقهن في العمل، فالنساء قد يحتجن للمساعدة في رعاية األطفال أو االعتراف : مثال  
  لها بالعمل المنزلي الذي تقوم به

ة القضاء على جميع أشكال فاتفاقي. فالمساواة و الحماية المتساوية أمام القانون ال يعنيان نفس الشيء
التمييز ضد المرأة لم تطالب بنفس المعاملة بالنسبة للرجال والنساء، بل منعت أية ممارسة يمكن لها 

  .أن تعمق عدم مساواة النساء
يمنح للنساء آما للرجال أسبوعين آعطلة بعد والدة الطفل هنا الرجل والمرأة مثال قانون  لنأخذ

كن هدا القانون ال يعترف بالوضعية الخاصة للمرأة بعد الوالدة مما يعطينا عدم متساويين أمام القانون، ل
  .المساواة بين المرأة والرجل في الواقع

  .تدعيم المساواة يتطلب اتخاذ إجراءات لمعادلة موازين القوى بين المرأة والرجل لخلق مجتمع عادل



 حقوقوللذات آموضوع لل اإلنسانمدخل لمفهوم حقوق : 1المصوغة 
  

 :مدخل لمقاربة النوع: الخامسةالحصة 
  

  :األهداف .1
 

  :في نهاية الحصة ستتمكن المشارآات من

  فهم مصطلح النوع اإلجتماعي  
  االجتماعي  تحديد الفرق بين الجنس والنوع  
  اللصيقة بالمرأة والرجلالوعي بالصور النمطية   
 على مسار حياة المرأة الصور النمطيةاألحكام المسبقة السلبية و تأثيرالوعي ب  

  
  :المدة .2

 
 .ساعتين ونصف  

  
 :الوسائل .3
  

 صبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
 ةبطاقات مختلفة األلوان إلنجاز المرحلتين الثانية والرابع 
 )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
  :مراحل الحصة .4

 
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة   1حصة تعارف :المرحلة األولى 
التفرقة بين المميزات المتعلقة بالجنس وبـالنوع االجتمـاعي مـن    : الثانيةالمرحلة  

 )د 20(خالل صور 
 )د 30(التفرقة بين الجنس والنوع االجتماعي / نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
 )د 20(صفات وأدوار التمايز بين الجنسين في رأي المشارآات : المرحلة الرابعة 
الصور النمطية وتأثيرهـا السـلبي علـى المـرأة     /نشاط معرفي :المرحلة الخامسة 

 )د40(
 )د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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 :المرحلة األولى
  

  1تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة

  
  :الثانية المرحلة

  تعطي المنشطة لكل مشارآة البطاقتين 

                    
وتشرح لهن أنها ستعرض عليهن صور والمطلوب من آل مشارآة رفع البطاقة التي في اعتقادها تفسر 

  .سبب طبيعي أو ثقافي:  ي ترمز لها آل صورةسبب الخاصية الت
   

صور تبرز خصائص بيولوجية متعلقة بالجنس و صور تبرز أدوار المرأة والرجل واخـتالف هـذه    المنشطةتختار
  .األدوار من مجتمع إلى آخر

خصـائص البيولوجيـة والفزيلوجيـة لألنثـى آالثـدي والرضـاعة وللـذآر        ال تبرزتبدأ بتقديم صور  
  .لشاربآالحية وا

  .تقدم صور تمثل عملية الحمل والرضاعة عند نساء بيض وسود 
  .تقدم صور لنساء ورجال في أدوار عادية وفي مجتمعات مختلفة  3

  
  :الثالثةالمرحلة 

: تشرح المنشطة للمشارآات من خالل الصـور التـي تـم عرضـها أن الفـوارق بـين المـرأة والرجـل نوعـان         
  .طبيعية وثقافية

ترجع إلى المجموعة األولـى مـن الصـور لترآـز علـى أن االخـتالف الطبيعـي بـين المـرأة والرجـل               
وهذه الخصـائص ثابتـة   . اإلنسان ايولد به ينحصر في الخصائص البيولوجية المرتبطة بالجنس التي

ثـى فـرج وللـذآر قضـيب،     ففي آل العصـور وعنـد آـل المجتمعـات لألن    . ال تتغير مع الزمان والمكان
  وعند البلوغ تنمو عند األنثى ثديين حين يبرز عند الذآر لحية وشارب، 

والتـي تمثـل أيضـا     الفزيلوجيـة  ثم تنتقل إلى المجموعة الثانية من الصـور، لترآـز علـى الوظـائف        
رضاع تتميز بها األنثى ولم تتغيـر مـع العصـور    فوظيفة الحمل واإل: فوارق طبيعية بين األنثى والذآر

 .والمجتمعات
المتعلقـة بجسـم المـرأة     الفزيلوجيـة نعني بذلك الفروقات الطبيعية البيولوجية و الجنسفعدما نتكلم عن 

  .وجسم الرجل وهذه الفروقات تبقى نفسها عند آل البشر
الثالثة من الصور، لتبـين أن األدوار التـي تقـوم بهـا المـرأة واألدوار التـي        ثم تنتقل إلى المجموعة    3

آذلك فيما يتعلق بالقيـام بالشـؤون   . مجتمع إلى آخر وتتغير مع الزمان يقوم بها الرجل تختلف من
حيث نشـاهد أن هاتـه المهـام    ) من مشموالت المرأة التي تعتبر تقليديا(المنزلية ورعاية األطفال 

  .الوقت في بعض المجتمعات من مسؤولية األبوين معاأصبحت مع 
يختلف إذا توزيع األدوار بين المرأة والرجل من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى آما يختلف مـع مـرور   
الزمن وباختالف عوامل داخلية وخارجية؛ فالدور الذي تقوم به المـرأة أو يقـوم بـه الرجـل هـو نتـاج سـلوك        

  . تفكير القائم على أن توزيع األدوار بين المرأة والرجل مرتبط بالجنس تفكير غلطمكتسب، وبالتالي فال
  

التـي  لإلشارة إلى األدوار المتمـايزة للمـرأة والرجـل وإلـى العالقـات       النوع االجتماعييستخدم مفهوم 
 طورهـا االختالفات التـي   والىوسياسي وثقافي وديني  المرأة والرجل على أساس اجتماعي تنشأ بين

  . البشر عبر تاريخهم الطويل
  

والعالقــات والمســؤوليات ) االلتزامــات/الحقــوق والواجبــات(ويعّبــر النــوع االجتمــاعي علــى اخــتالف األدوار 
وهـي  . والصور ومكانة المرأة والرجل والتي يتم تحديدها اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما

نوع االجتماعي عن مفهوم الجنس الـذي يحـدد الصـفات البيولوجيـة     وبذلك يختلف مفهوم ال. قابلة للتغيير
  .2الثابتة التي ال تقبل التغيير

  
  :الرابعةالمرحلة 
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 1995تعريف النوع االجتماعي لمجموعة خبراء بمرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث؛ نوفمبر  3



  :ات التاليةقابط 3تعطي المنشطة لكل مشارآة  .1

        
 فـي نظـرهن  تشرح لهن أنها ستقوم بكتابة مجموعة من الصفات وعلـيهن رفـع البطاقـة التـي      .2

  .تتميز بالصفة المذآورة
  

  :شكل الجدول الذي تكتب فيه المنشطة الصفات
  

 امرأة و رجل رجل امرأة الصفة
  الشجاعة- 
  رقة القلب - 
  االنفعال - 
  الخوف - 
  ف الشخصيةضع - 
  الطاعة - 
  القيادة - 
 المنطق - 

   

  
  .  اثر آتابة الصفة ورفع البطاقات تقوم المنشطة بعّد اإلجابات وتسجيل النتائج في الجدول .3
  :ات أخرىقابط البطاقات من المشارآات وتعوضها بثالثالمنشطة  تسترجع .4

          
تشرح لهن أنها ستقوم بكتابة مجموعة من األنشطة والمسـئوليات وعلـيهن رفـع البطاقـة التـي       .5

اختيـار أنشـطة   يمكـن للمنشـطة   . تتناسـب مـع النشـاط أو المسـئولية المـذآورة      في نظرهن
  .أخرى تتناسب أآثر مع مجموعة المشارآات مسئولياتو

 
 أنثوي و ذآوري ذآوري أنثوي المسئولية/ النشاط
  إدارة مؤسسة

 إعداد الطعام للعائلة
  تغيير عجلة السيارة 

 رعاية المسنين
  رئاسة حكومة أو حزب سياسي

 تغيير حفاض الرضيع
 تصليح السفن

 الطبخ في المطاعم والنزل

   

 
اثر آتابة النشاط أو المسئولية ورفع البطاقات تقوم المنشطة بعّد اإلجابات وتسجيل النتـائج فـي    .6

 .الجدول
  

 :الخامسةالمرحلة 
تطلــب المنشــطة مــن إحــدى المشــارآات قــراءة نتــائج الجــدول األول المتعلقــة بأوصــاف المــرأة       

  .و التاليوأوصاف الرجل على النح
  : ...المرأة هي 
 : ...الرجل هو 

 
وصفة للرجل ) ضعف الشخصية مثال(تختار المنشطة من بين األوصاف المذآورة صفة للمرأة  

هل آل النساء لهن شخصية ضعيفة؟ هل آل الرجال : وتسأل المشارآات) الشجاعة مثال(
  شجعان ؟

بخصوص المرأة والرجل  المشارآاتتي تحملها ال الصورة ثم تشرح المنشطة أن هذه النتائج تعبر عن
، الخوف، الشخصيةضعف (سلبية بالنسبة للمرأة  أحكام مسبقة مبنية على الصورةوغالبا ما تكون هذه 

 stéréotypes)(؛ فهي تمثل صور نمطية يغلب عليها التبسيط والتعميم بصورة مبالغ فيها ...) ، االنفعال
عند النساء والرجال  في سن مبكرتكرس  للرجولة واألنوثةالنمطية  والصور. وتعكس نظرة دونية للمرأة

  .الذين يحافظون بدورهم على إبقائها وتعزيزها وتخليدها
تطلب المنشطة من إحدى المشارآات قراءة نتائج الجدول الثاني المتعلقة باألنشطة على النحو  3

 .التالي
  



  : ...نثوية هياألنشطة والمسئوليات األ 
 : ...الذآورية هيوالمسئوليات  ةاألنشط 

  .ثم تفتح النقاش بين المشارآات لتوضيح مبررات أجوبتهن
  :تستدرج المنشطة المشارآات لتدرك

أو اضـطالع مسـؤولية،    مهنـة  أونشاط التي تعتبر المرأة غير قادرة على أداء  أن المفاهيم 
  .1غير واقعية

أو اضـطالع مسـؤولية،    مهنـة  أونشاط التي تعتبر المرأة غير قادرة على أداء  أن المفاهيم 
 .مصدرها الصور النمطية التي يعاد إنتاجها عبر األجيال وفقا للتطبيع االجتماعي

المـرأة وإقصـائها عـن عـدة ميـادين ومجـاالت        أن الصور النمطية تعمل علـى حصـر نشـاط    
والحـد مـن مشـارآتها فـي الحيـاة العامـة       ...) الشغل، السياسة، التنمية، مراآز القرار، (

 . يةاإلنسانوبالتالي حرمانها من حقوقها 
لتطبيـع  لالمحـددة تبعـا   التقليديـة  ألدوار العـادات و باتتمسك وتتشـبث  أن النساء بدورهن  

 .ؤولية في الوضعية الدونّية للمرأةولهن مس االجتماعي
 :المرحلة السادسة

  
  :ة النقاط التاليةبرزتقوم المنشطة بتلخيص الحصة م

  الجنس والنوع االجتماعي/طبيعية وثقافية : الفوارق بين المرأة والرجل نوعان 
يستعمل مصطلح الجنس لإلشارة إلى الفروقات الطبيعية البيولوجية والفزيلوجية  

 .بجسم المرأة وجسم الرجل الثابتة عند آل البشر المتعلقة
قصد بالنوع االجتماعي مجموعة من السلوآيات والمفاهيم مرتبطة باإلناث والذآور  

  .ينشئها وينشرها المجتمع
آل المجتمعات والثقافات تحول الفوارق البيولوجية بين اإلناث والذآور إلى مجموعة من  

ات والتصرفات والنشاطات التي تعتبر مالئمة، وحول الصف المفاهيم االجتماعية حول
 .2الحقوق والموارد والسلطات التي يجب أن يتملكها الذآور واإلناث

إلى يستخدم مفهوم النوع االجتماعي لإلشارة إلى األدوار المتمايزة للمرأة والرجل و 
وسياسي وثقافي وديني  العالقات التي تنشأ بين المرأة والرجل على أساس اجتماعي

 . والى االختالفات التي طورها البشر عبر تاريخهم الطويل
يغلب عليها التبسيط الصور النمطية على أحكام مسبقة سلبية بالنسبة للمرأة  تعبر  

  . رأةوالتعميم بصورة مبالغ فيها وتعكس نظرة دونية للم
الصور النمطية للرجولة واألنوثة تكرس في سن مبكر عند النساء والرجال الذين يحافظون  

 .بدورهم على إبقائها وتعزيزها وتخليدها
التي تعتبر المرأة غير قادرة على أداء نشاط أو مهنة أو اضطالع مسؤولية،  أن المفاهيم 

 .غير واقعية
قادرة على أداء نشاط أو مهنة أو اضطالع مسؤولية،  التي تعتبر المرأة غير أن المفاهيم 

 .مصدرها الصور النمطية التي يعاد إنتاجها عبر األجيال وفقا للتطبيع االجتماعي
أن الصور النمطية تعمل على حصر نشاط المرأة وإقصائها عن عدة ميادين ومجاالت  

آتها في الحياة العامة والحد من مشار...) الشغل، السياسة، التنمية، مراآز القرار، (
 . يةاإلنسانوبالتالي حرمانها من حقوقها 

لتطبيع لالمحددة تبعا التقليدية ألدوار العادات وباتتمسك وتتشبث أن النساء بدورهن  
 ولهن مسؤولية في الوضعية الدونّية للمرأة االجتماعي

  وع الحصة المقبلةوأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موض

                                                 
     1984- 1980ثم  1977-1966وزيرة أولى للحكومة الهندية؛  إنديرة غاندي -  : أمثلة لشخصيات نسائية سياسية  1

  أول امرأة رئيسة في إفريقيا /رئيسة ليبيريا   (Ellen Johnson Sirlef)االن دجنسون سيرليف  
يب التدر"على جائزة  2005؛ تقنية صيانة السفن؛ تحصلت سنة (Lucienne de Waal)لوسيان دوول ": ذآورية"أمثلة لنساء تمارس مهن 

 (Apprentissage et formation au feminin)" والتكوين المؤنث
  2003. تقرير عن التنمية  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: البنك الدولي 2



  مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان وللذات آموضوع للحقوق: 1المصوغة 
 

  البطاقة القانونية مدخل لمقاربة النوع: الخامسةالحصة 
  
 :1مجموعة من المقاالت تعريفية .1

  

 المقال األول

منذ أآثر من عشر سنوات و أصبح استعمالها يتزايد في جميع القطاعات سواء منها " جندر"اخترعت آلمة 
المساواة و "و ما إدماج فصل مستقل عن . و السكان و تنظيم األسرة ،الجامعية أو تلك المهتمة بمسائل التنمية

المنعقد بالقاهرة في ) ICPD(اإلنصاف و تمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و التنمية  ،"الجندر
و لكن على الرغم من هذا التطور و ". الجندر"إال دليل على االعتراف بأهمية التحليل الذي يعتمد  1994سبتمبر 
إذ يظن البعض أنه يحتوي على طريقة أخرى لإلشارة  ،فإن هذا اللفظ ما زال غامضا أو غير مفهوم جيدا ،االعتراف

في مجال المسائل و " امرأة"إلى الجنس البيولوجي أو بعض جوانبه و يستعمله البعض اخر ليحل محل آلمة 
الرجل : إال أن آال التأويلين غير صحيح إذ أنهما يهمالن عنصرين أساسيين هما ،المشاريع التي تخصها هي بالذات

هو صعوبة ترجمته إلى لغة غير التي  ،من جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن ما يزيد اللفظ غموضا و. و المجتمع
بالمعاني التنموية التي ورد ذآرها أعاله و من ثم  ،و أنه اصطنع قبل وقت قصير نسبيا) أي اإلنجليزية(اخترع فيها 

 ".التكنولوجيا"و أ" اإلستراتيجية"بات لفظا يستخدم على نطاق دولي مثله في ذلك مثل 
لالتفاق على ترجمة لهذا  1995و لهذا نظم مرآز المرأة العربية للتدريب و البحوث اجتماع خبراء بتونس في نوفمبر 

آترجمة لكلمة "  النوع االجتماعي"وتم اختيار . اللفظ و مصطلح عملياتي موحد له، على األقل في إطار هذا العمل
 .تصميم محفظة تدريبية خاصة به و آمصطلح عملياتي في إطار" جندر"

  

 و في النهاية و البداية في نفس الوقت: المقال الثاني

  :قبل التطرق إلى توزيع األدوار أو العمل بين المرأة و الرجل، يجب اإلشارة إلى

المتاحة أمام آـل منهمـا فـي الحصـول علـى      ) disparities of opportunities or limited( تفاوت الفرص* 
  : منها ،و الخدمات و المترتب على نوعية التوزيع نفسه في جميع المجاالت الموارد

  التعليم و التدريب، 
  العمل و آسب المال، 
  الخدمات الصحية و العناية الغذائية، 
  ملكية األرضي و العقارات، 
  المشارآة االجتماعية و السياسية، 

اوت الفرص بين الجنسين إلى عدم توازن القوى بينهما إذ يؤدي تف )power relations( و عالقات السلطة •
حقل عالقات قوة  العكس، و يمكن أن نقول في هذا المضمار أن توزيع العمل أو األدوار يكون مبنيا على و آذلك

و تتمثل هذه األدوار التقليدية في  .و سلطة مستنسخة عن تلك التي توزع األدوار االجتماعية التقليدية
على موارد اإلنتاج و مصادر السلطة، و بالتالي سيطرة الرجل على المرأة في مراآز صنع القرار  سيطرة الرجال

أي شتى المجاالت االجتماعية و االقتصادية و ) الخارج(أو العمل ) الداخل(سواء آان ذلك في محيط األسرة 
أو صنع القرار /ص الترقي وو يكون لهذا، انعكاسات سلبية على وضع المرأة إذ أنها تحرم من فر. السياسية

 .فتبقى في مكانة متدينة في المجتمع بوجه عام) آتنظيم أسرتها مثال(حتى فيما يتعلق بحياتها الشخصية 
 

 نشأة و تطور النوع االجتماعي على المستوى الفردي: المقال الثالث

عالقات بين عدد من المنبهات و  طريقة تتيح للكائنات الحية إقامة) apprentissage/ apprenticeship(إن التمرن 
زيادة على  ،و يشمل تمهر الكائن البشري. يتأتى عنها اآتسابها مهارات خاصة للتكيف مع بيئتها ،االستنتاجات

التطبيع االجتماعي و ) إلى حد الوصول إلى االستقاللية…  الكالم ،المشي ،األآل(تمرن وظائفه البيولوجية 
و الضغط  ،و المعارف العلمية ،و العادات و التقاليد العرفية ،و اإليديولوجية ينيةدال الثقافي المبني على المعتقدات

و تقمص األدوار ) السلبية أو اإليجابية(  conformismو ينتج عن التمرن االمتثالية  ). المباح و المحرم(االجتماعي 
  . مدرسة أو العالم الخارجي، بصفة أعمالمرسومة من طرف المجتمع و البيئات المختلفة التي تكونه آاألسرة و ال

  
  نشأة و تطور النوع االجتماعي: المقال الرابع

                                                 
ها مرآز المرأة أخذت هذه المقاالت من المحفظة التدريبية حول تحليل النوع االجتماعي في التخطيط التنموي و التي أعد 1 

 .العربية للتدريب و البحوث



لقد رأينا بـأن التفاوت بين الجنسين في الفرص يمثل تحديا تنمويا في حد ذاته بما يتضمنه من عوائق تعترض 
سها أو بالنسبة إلى المجتمع إدماج المرأة الكاملة في التنمية و ما يترتب عن ذلك، سواء بالنسبة إلى المرأة نف

 .آكل
أو االعتراف به، ال يكفيان، بل يجب تحليليه و تحديدي أسبابه مهما آان مستواها، /و لكن مالحظة هذا التفاوت و

  :و من بين الحلول المقترحة تم االتفاق على. ثم رسم إستراتيجيات لتجاوزه و حله

ة بين الجنسين آشرط أولي إلرساء سياسات قادرة على ضرورة رسم إستراتيجية تكون غايتها تحقيق المساوا
تحقيق أهداف التنمية، على أن يكون الهدف في هذه الحالة، المساواة بين د دور المرأة و دور الرجل داخل 

  .المجتمع

و  و البيئـة االجتماعيـة  إن دور آل من المرأة و الرجل ال يمنح بصفة فطرية أو طبيعية عند الوالدة و حسـب األجيـال   
هذا ما أآدته الدراسات األنثروبولوجية التي ترتكز على المقارنة بـين الثقافـات آمجـال اهتمـام و منهجيـة      . الثقافية
  .بحث

و لقــد أبــدت نتــائج هــذه الدراســات أن األنشــطة و الســلوك و حتــى ســمات الشخصــية التــي نعتبرهــا عــادة فــي  
" األم"خرى خاصة بالرجل، حيـث يقـوم هـذا األخيـر بـدور      مجتمعاتنا خاصة بالمرأة قد تكون في مجتمعات و ثقافات أ

السـاهرة علـى احتياجـات    " األم الحنـون "إذ يتولى مسؤولية رعاية البيت و رعاية و تربية األطفال و يكون " الزوجة"و
  .، و الوالي و مصدر السلطة"األب المعيل"و " الزوج"آل أفراد األسرة، بينما تكون المرأة 

هذه و التباين الملحوظ بين الثقافات و المجتمعات، و في العديد من األحيان ضمن نفس الثقافـة  إن دراسات األدوار 
و نفس المجتمع، يؤآد بأن التفرقة المبنية على الجنس، قد تتـأثر بالطبقـات االجتماعيـة و المسـتوى التعليمـي، و      

ومـن هنـا،   . ة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد    الشغل، و مرحلة التنمية التي وصل إليها المجتمع أو المجموعة االجتماعيـ 
البيولوجي الذي يرتبط بجـنس آـل   /و دورهما اإلنجابي" آائن اجتماعي"يجب التمييز بين دور المرأة و دور الرجل ك 

  .منهما و ال يستطيعان تغييره

 المفاهيم السائدةبعض : المقال الخامس
  .المرأة أضعف من الرجل 
  .ةالمرأة أقل ذآاء و أآثر عاطفي 
  .المرأة أقل موهبة عملية 
  .المرأة أقل صالبة و نفسية 
  .العقل= الغريزة و الرجل = المرأة  
  .المرأة مصدر الشر 
 ).الحنان(الصفات المحمودة للمرأة تعتبر مهانة للرجل  

 

 بعض األمثلة السائدة: المقال السادس

 .دفن البنات من المكرمات 
  .موت البنات ستر 
  .ا رجلها و إما قبرهاالبنت إم 
  .بنتك إيال آبرت ودعها. ضرستك إلى وجعتك قلعها 
  زوج من عود خير من قعود 
  .اهللا يجيب إلي يحسن بنا يعطينا بنتو و تخدم علينا 
 .قلب القدرة على فمها و البنت تشبه أمها 
  .المرأة عمارة و لو تكون حمارة 
  .شاورها و ال تعمل بريها 
  .ندامة طاعة النساء 
  الرجل بن الراجل إيلي عمرو ما يشاور مرآته  
  .المرا بال والد بحال الخيمة بال وتاد 
  .جهنم زوجي و ال جنة أهلي 
  .المرأة شعر طويل و عقل قصير 
 .اللي بغا العذاب يرافق النساء و الكالب 

  
 المقال السابع

 women productive role: دور المرأة اإلنتاجي* 

: بضائع، خدمات( لكثير ينكر عامة، دور المرأة اإلنتاجي مرتكزا في ذلك على التعريف المحدود لهذا المفهوم مازال ا
يشمل  )paid work(أو مكتفيا فقط بتقييم عملها عندما يكون مأجورا، علما بأن العمل المأجور ) بيع و تبادل

القطاع العام (تلفة سواء آانت تعمل لحساب الغير األعمال التي تتقاضى المرأة عنها أجرا في قطاعات العمل المخ
  .أو في مشاريع لحسابها الخاص) أو القطاع الخاص



و تندرج ضمن هذه المجهودات . إال أن الرؤية قد تطورت اآلن و أصبحت هناك مطالبة بتقييم آل مجهودات المرأة
-non(خارجه بما في ذلك العمل غير المأجوراألعمال اإلنتاجية المتعددة التي تقوم بها المرأة في محيط األسرة و 

paid work (أخذا في االعتبار األغلبية العظمى من النساء يتقاضين أجرا عن معظم األعمال التي يقمن بها.  

األسري، و آذلك تلك المرتبطة بمجال الزراعة آالعناية  تشمل األعمال اإلنتاجية للمرأة األعمال المرتبطة بدورها و
آما تشمل أيضا مساعدة أفراد األسرة من الرجال في الحرف و الصناعات . األرض لدواجن و خدمةبالمواشي و ا

بالرغم من أهميته سواء في الريف ) invisbility(و المالحظ أن هذا الصنف من األعمال يتسم باإلختفائية . التقليدي
سواء في محيط "الدور الرسمي"خارج نطاق و يمكن تأويل ذلك بعدم االعتراف به و عدم تقديره ألنه . أو في المدن

و إلى حد اآلن فإن . األسرة أو من جانب القائمين على تصميم و تنفيذ برامج و مشاريع التنمية و مخططاتها
 .اإلحصاءات الرسمية ما زالت تتجاهل عمل المرأة غير المأجور

  women reproductive role: دور المرأة اإلنجابي* 

الدور الرئيسي للغالبية العظمى من النساء العربيات و يشـمل بصـفة عامـة و مبسـطة      "إلنجابيةو ا"يمثل اإلنجاب 
و عندما نقول الدور الرئيسي نعنـي بأنـه الـدور الوحيـد     . الحمل و الوالدة و إرضاع األطفال و تربيتهم و رعاية األسرة
ربية البنت منذ اسـتقبالها عنـد الـوالدة علـى     و ترتكز ت. المعترف به للمرأة من طرف المجتمع و موقف تقييم تأديتها
  البنت و تشجع امرأة المستقبل على تفهم  و تهيأ. تحضيرها إلى تأدية هذا الدور في أوانه على أحسن ما يرام

باعتبارها زوجة و أما و على النظر إلى األطفال باعتبارهم الطريق  األساسي (social statut)ضعها االجتماعي  و
إذ  احترامها و االعتراف بها من طرف المجتمع و يكون الوسط العائلي الممثل األفضل للمجتمع، ناألساسي لضما

هذا الضغط حول ثالثة أسئلة  و يتمحور. أن ضغطه شديد على الفتاة في جميع مراحل حياتها و خاصة عند البلوغ
تفت بعدد صغير من األطفال و خاصة إذا اآ و "لم تنجبي بعد؟ لماذا"بعد الزواج  ثم "لم تتزوجي؟ لما": جوهرية

 ".الجنة تحت أقدام األمهات"بدون ذآور يبقى المجتمع يترقب و يحاول إقناعها لمواصلة مهمتها النبيلة المقدسة 

  women community management role: دور المرأةـ المجتمعي* 

  )هناك من يترجم هذه العبارة بالدور التنظيمي(

ولي األمور على (الدور اإلنتاجي و دور القائد في الجماعة : اس تأديته لدورين مهمينينظر إلى الرجل على أس
لكن ولئن بدأنا نالحظ أن العديد من ). مستوى األسرة، أو المقرر السياسي على المستويين المحلي و الوطني

أن العديد من النساء أصبح الرجال أصبح يشارك بدرجات متنوعة في األعمال الخاصة بالمنزل أو بعناية األطفال، و 
، فإن دورهم )الدور السياسي: مما جعل البعض يخترع للمرأة دورا رابعا(يشارك في الحياة العامة و السياسية 

يظل غير محدد بوضوح في هذه المجاالت إذ مازالت األولى تعتبر من مسؤوليات المرأة و الثانية من مسؤوليات 
  .الرجل، في األغلبية المجتمعات

العالم إضافة دور ثالث إليها و يتضمن هذا الدور  هذا، فلقد اقترح بعض المحللين في العديد من مناطق عوم
في المستوى المحلي، ) آالضغوط الناتجة عند إعادة الهيكلة االقتصادية(متنوعة  األنشطة التي تقوم بها ألسباب

ض الخدمات الجماعية، منها تدبير موارد البيئة بالمدن والريف، و من هذه األنشطة، على سبيل المثال، تقديم بع
آالماء و الوقود و األرض، و آذلك األعمال التي تقوم بها مع غيرها من النساء و الرجال لخدمة المجتمع المحلي، و 

 . تتفاوت هذه األعمال باختالف ظروف األسر و مستواها االجتماعي و االقتصادي

  

 :1المعجم
• Genre: Une construction sociale qui informe les rôles، relations، attitudes، et valeurs à propos 

des hommes et des femmes. Alors que le sexe est déterminé par la nature، le genre est 
socialement construit par les sociétés partout dans le monde، et presque toujours les distinctions 
de genre fonctionnent pour subordonner et discriminer contre les femmes. 

• Discrimination sur la base du genre: La discrimination basée sur des idées et perceptions 
socialement construites des hommes et des femmes. 

• Neutralité genre: Traitement d’un problème sans prendre en considération l’élément du genre; 
le mythe de neutralité- genre dans les droits humains masque le fait que de traiter les personnes 
de façon identique malgré leurs situations inégales perpétue au lieu d’éliminer les injustices. 

• Perspective genre: Notion que les problèmes et les solutions doivent être examinés avec une 
sensibilité aux implications de genre. Ce concept est basé sur une compréhension que dans toutes 
les situations une perspective de l’interprétation de la réalité est présente. Historiquement cette 
perspective a le plus souvent favorisé le point de vue masculine، et، donc، la plupart des 
perspectives de la réalité n’ont pas pris en considération le point de vue et les expériences des 
femmes، rendant invisible les violations quotidiens des droits humains de la femme.  

                                                 
1 Traduit de l’anglais et adapté de Local Action، Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls، Julie Mertus with 
Nancy Flowers and Mallika Dutt، authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership، 1999). 



 مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان وللذات آموضوع للحقوق: 1المصوغة 
  

 :مدخل لمصادر القانون المستعملة في البرنامج: السادسةالحصة 
  

  :األهداف .1
  

  :يجب على المشارآات التوصل إلى
  .تحليل تراتبية السلطة داخل األسرة وإدراك أنها مماثلة لتراتبية القوانين في المجتمع  
 .التعرف على مختلف مصادر القانون بالمغرب  
تحديد اإلستراتيجيات للتأثير في القواعد داخل األسرة و االعتراف بنفس الشيء للتأثير  

 .في القوانين داخل المجتمع
  

  :المدة .2
 

 ساعتان  
  
  :الوسائل .3

 
 :أو رسوم تمثل.صور 4  
  .صورة فتاة   - أ
  .صورة زوجين في متوسط العمر  -  ب
 .صورة لفتاة و لفتى أآبر من فتاة الصورة األولى  -  ت
  صورة لزوجين مسنين   -  ث
 :صور أو رسوم تمثل 3  

  .خريطة تظهر فيها جميع القارات/صورة العالم   - أ
 .مطبوع رسمي  -  ب
 .صورة تمثل البرلمان  -  ت

 .المادة التي ستمكننا من إلصاق الصور على الحائط أو على السبورة 
  
  :سير الحصة .4

 
 )دقائق 25.(دراسة الحالة: المرحلة األول  
  )د10(تلخيص : المرحلة الثانية  
 ).دقيقة 25.(داخل األسرة تراتبية السلط من تنظيم: المرحلة الثالثة  
 )د 25(نشاط معرفي: المرحلة الرابعة  
  ) دقيقة 25:(نقاش: المرحلة الخامسة  
 )دقائق10(مقارنة وتلخيص: سادسةالمرحلة ال 



  :المرحلة ألولى
  .تقول المنشطة للمشارآات أنها ستحكي لهن قصة أسرة و عليهن إبداء رأيهن في هده األسرة

األم زآيه تستيقظ  .تصورن أسرة يمكننا تسميتها بأسرة الصديق تسكن بجوارآم وهي حديث الجميع<
لغداء لكنها غالبا ما تفاجأ بكون زوجها الصديق و إبنها عبد اهللا لم يناما باآرا لتهيئ الفطور وبعدها ا

بالمنزل وال يعودان إال عند العاشرة أو الحادية عشر صباحا بحيث تضطر لترك تهيئ الغداء لتهيئ لهم 
نفس الشيء بالنسبة للغداء فهما غالبا غير موجودان أثناء الغداء بحيث يعودان حينما  .فطورا جديدا

وإذا تناولت زآية غدائها هي وابنتها نادية دون انتظارهما فإنها ستنال .يشاءان دون أن يخبرا أحد
فتضطران إلى انتظارهما .ألنهما ال يودان تناول ما تبقى عنهما ويعتبرانه فضالة.صراخهما طيلة بقية اليوم

ة آثيرة، وال أحد يهتم الجدة مليكه تعيش أيضا مع العائلة وتعاني من مشاآل صحي .لساعات وساعات
بها فتبقى ممددة في مكانها دون أن يسأل أحد عن أحوالها أو يمكنها مما تحتاجه أو حتى أخذها 

عندما يكون األب في المنزل فإنه ال يحق ألحد باستثناء إبنه عبد اهللا مشاهدة التلفاز حسب  .للطبيب
اد والعودة متى شاء حتى أنه يغيب لمدة أيام األب فإن إبنه عبد اهللا له الحق في مغادرة المنزل متى أر

عكس ابنته نادية فإنه ال يحق لها التأخر ولو لدقيقة بعد خروجها من . دون أن يعلم أحد شيئا عنه
لكن األم زآية غير راضية على دلك وتسمح البنتها بالخروج دون . المدرسة وال يمكنها الخروج بعد دلك

د اهللا، فإن األم زآية ترفض أن يعطيه أحد المال ألنه يشتري به الخمر نظرا لتصرفات اإلبن عب .علم األب
وغالبا ما يعود عبد اهللا في منتصف . مع أصدقائه، لكن عمه أحمد غالبا ما يعطيه المال خفية عن أمه

  .>الليل سكران و يوقد الجميع و األب ال يهتم وال يريد أن يتدخل مادام عبد اهللا ال يطلب منه المال
  :المنشطة من المشارآات مناقشة ما سمعوه وذلك باإلجابة على األسئلة التالية تطلب

  ما رأيكن في هاته األسرة؟  
  ما هي المشاآل التي تعاني منها هده األسرة؟ ما هي األسباب وراء هده المشاآل؟  

هنا على المشارآات أن يتوصلن إلى المشاآل واألسباب المذآورة أسفله، وإال يمكن للمنشطة أن {
عليها هده األسرة؟ ماذا يمكننا هل هناك قواعد تسير ( تساعدهم على ذلك من خالل طرح أسئلة مثل 

الخالصات التي يجب عليهن التوصل إليها  )الخ...القول عن هده القواعد؟ ما أهمية التوفر على قواعد؟
  :هي 

عـدم انتظـام سـاعات    :مثـال ( األسرة تفتقد لمجموعة من القواعد التي تنظم الحياة العائليـة  
ي المنـزل، إعـالم اآلخـرين عنـدما نريـد      السـكر، ضـرورة النـوم فـ     -األآل، غياب آداب السـلوك 

  )الخ...التغيب عن المنزل،
مثـال العـم الـذي ال يحتـرم رغبـة األم فـي عـدم        (عدم احترام آافة القواعد من طرف الجميـع  

  )إعطاء المال لإلبن
زآيــة وناديــة ال : مثــال(مجموعــة مــن القواعــد الغيــر عادلــة والتعســفية التــي ال معنــى لهــا   

  )الخ...قبل عودة اآلخرين، اضطرار زآية لتهيئ الفطور أآثر من مرةتستطيعان األآل 
بإمكان : مثال( مجموعة من القواعد الغير عادلة ألنها تطبق بشكل تمييزي بين أفراد األسرة  

الخروج عكس نادية بإمكان األب و اإلبـن مشـاهدة مـا يريـدان فـي التلفـزة عكـس األم         االبن
 )الخ...ونادية،

  :تطلب المنشطة من المشارآات إذا ما آانت حقوق اإلنسان لجميع أفراد األسرة محترمة مثال  
  )التي ال تستطيع المراجعة في مثل ذلك الجو (الحق في التعليم بالنسبة لإلبنة  
ضة، أيقـاظ أفـراد األسـرة مـن النـوم بعـد عـودة اإلبـن للمنـزل          الجدة المري( الحق في الصحة  

 )سكران، عدم قدرة النساء على األآل حتى عودة الرجال
  .الحق في المساواة وعدم التمييز 

 
  : المرحلة الثانية

  :تلخص المنشطة النقاش بالتأآيد على أن بالفعل هده األسرة تعاني من عدة مشاآل نظرا
  .بعض األحيان للقواعدالغياب المطلق في   - أ
 .وجود قواعد غير محترمة من طرف الجميع  -  ب
 ).مثال األب واألم الغير متفقان على إمكانية خروج نادية من المنزل( قواعد متناقضة  -  ت
 .قواعد غير عادلة و تعسفية  -  ث
 .قواعد مطبقة على البعض دون اآلخرين  -  ج

ن ضرورية لتنظيم المجتمع، وضمان التواصل مع اآلخرين، فإن القوانيتوضح المنشطة أنه مثل داخل أسرة 
 .األخذ على محمل الجد مسؤولياتنا، تحقيق العدالة، ولحماية حقوق اإلنسان

ومثل ما نحتاج لقواعد داخل األسرة، فإننا نحتاج لقوانين داخل المجتمع تكون محترمة من طرف الجميع، 
  .وعادلةمطبقة بشكل متساوي على الجميع، وتكون منصفة 

  



  :المرحلة الثالثة
  .تشرح المنشطة للمشارآات أنهن سيقمن بتقرير مصدر القواعد في العائلة وترتيبها بشكل تراتبي

صور أو رسوم على السبورة أو على الحائط في نفس المستوى أي أفقيا على  4تعلق المنشطة 
  :الشكل التالي

  
  

  صورة لفتاة  - أ
  م اإلبنةتوضح المنشطة أن إسمها مري 

  صورة لزوجين في متوسط العمر؛  -  ب
  ي مريملدتوضح المنشطة أنهما وا 

  صورة لفتاة و لفتى أآبر من الفتاة في الصورة   -  ت
 توضح المنشطة أنهما األخ الكبير واألخت الكبرى لمريم 

  .صورة لزوجين مسنين  -  ث
 توضح المنشطة أنهما جدي مريم ويعيشان مع األسرة 

مدرستها أو ( ة بعدها للمشارآات أن مريم توصلت بدعوى لحضور نشاط ثقافي تنظمهتشرح المنشط
والدعوى تقتضي أقامتها أسبوعا داخل مخيم مع مجموعة من الشباب في سنها ) الخ...جمعية محلية

  فلمن داخل المجموعات األربع في األسرة ستطلب مريم اإلدن أوال 
يمكن للمشارآات اختيار ما تردن ( )صورة األب واألم مثال( ستختار المشارآات مجموعة واحدة  

  .فتعلق المنشطة صورتهم في أعلى الصبورة) حسب الجاري به العمل في محيطهن
 :في اإلذن لمريمو األب غائبان فلمن تعود المرتبة الثانية  تطلب المنشطة من المشارآات تصور أن األم

فتعلق المنشطة صورتهم في ) ون صورة الجدينستكمثال ( ستختار المشارآات مجموعة واحدة  
  .المرتبة الثانية مباشرة بعد صورة األم واألب
في غائبين فلمن تعود المرتبة الثالثة و الجدان األب  تطلب المنشطة من المشارآات تصور أن األم و

 :اإلذن لمريم
فتعلق المنشطة ) رصورة األخت الكبرى واألخ الكبي مثال( ستختار المشارآات مجموعة واحدة  

  .صورتهم في المرتبة الثالثة مباشرة بعد صورة الجدين
يمكن للمشارآات أن تقررن مثال أن سلطة التقرير تعود في المرتبة األولى للجدين مثال بدل : مالحظة

األم واألب، فليس من الضروري أن تخترن نفس الترتيب الذي اعتمدناه، األساسي هو أن تتوصلن إلى 
  :اتبي معين ونحصل على صف أفقي للصور آالتاليترتيب تر

  
  
  
  
  
  

  :المرحلة الرابعة
تشرح المنشطة للمشارآات أن القوانين هي تشابه التراتبية في اتخاذ القرارات من داخل األسرة، آما 

 التونسيةفتطلب من المشارآات إن آن يعرفن مصدر القوانين .التونسيةستشرح لهم مصدر القوانين 
  .عرفتهن حول هدا الموضوعلتحديد م
أو المجموعـة التـي تـم    ( و تلصقها بجنب صورة األبوين تمثل وثيقة رسمية تأخذ المنشطة صورة  

  ).االتفاق على أنها مصدر القرار األول
هو أعلى قانون في  الدستوروتوضح لهن بما أن األبوين هما أعلى سلطة في األسرة، فإن 

  .المرتبة األولى بعد القانون الدولي آما هي مكانة األبوين تونس وهو وثيقة رسمية و يأتي في
عنـدنا بعـد   : وتضعها بجنب صورة الجـدين وهـي تقـول   لخريطة العالم بعدها تأخذ المنشطة صورة  

، والقانون الدولي هو مجموعة من القـوانين التـي اتفقـت عليهـا جميـع دول العـالم، ووقعـت        ذلك
ثابـة عقـد بيـنهم يتعهـدون مـن خاللـه تطبيـق اإلتفاقيـة         على وثائق تسمى االتفاقيات وهـي بم 

وبما أن تونس قـد وقعـت   . وسوف نتحدث آثيرا عن هده اإلتفاقيات في حصص األخرى. واحترامها
  .على هذه اإلتفاقيات فإنها تعتبر القانون الثاني درجة في تونس

ألخ وهـي توضـح أن   بعدها تأخذ المنشطة صورة تمثـل البرلمـان و تضـعها بجنـب صـورة األخـت وا       
  .مثل األخت واألخ بعد الجدين القانون الدوليفي المرتبة الثالثة بعد و يأتي هناك القانون 

  
 :وسنحصل على الجدول التالي



  
  
  
  
  
  

تطلب المنشطة من المشارآات العودة إلى قصة مريم التي تريد الذهاب إلى المخيم تلبية لدعوة 
  ذلك و منعها من الذهاب؟ األخ و األختبوين لها بذلك ولم يحترما المدرسة، ماذا سيحصل لو أذن األ

يجب أن تتوصل المشارآات إلى أن الفوضى ستعم إذا لم تتفق المجموعات األربع وإذا لم يحترم  
  .قرار األبوين ألنهما السلطة األعلى درجة وذلك لتفادي التناقضات األخ و األخت

 
ء بالنسبة للمجتمع، فكما أن األخت واألخ مـثال هنـا فـي المرتبـة     بعدها توضح المنشطة أنه نفس الشي

الثالثة يجب أن يحترما قواعد األبوين فإن القوانين التي يضعها البرلمان والحكومة هـي أيضـا فـي المرتبـة     
الثالثة ويجب أن تحترم القانون الدولي ألنه يأتي في المرتبة األولى وإذا آان هنـاك تنـاقض فـإن الفوضـى     

  .مثل داخل األسرة ستعم
  

  :المرحلة الخامسة
تطلب المنشطة من المشارآات تصور أن مريم تريد الذهاب إلى المخيم، في حالة ما إذا آان أخاها هو 
الذي يريد فإن آل العائلة ستكون موافقة على دلك ولن يكون هناك اختالف بينهم لكن في حالة مريم 

مواجهة هدا الوضعية و الوصول إلى تغيير القواعد لتستطيع  فإنها لن تحصل على الموافقة، فكيف يمكننا
  :مريم الذهاب، وذلك حسب الحاالت التالية

  األخت واألخ هما اللذان رفضا اإلذن لها؛ 
  الجدين هما اللذان رفضا اإلذن لها؛ 
  األبوين هما اللذان رفضا اإلذن لها؛ 

  :على المشارآات التفكير في األسئلة التالية
  ماذا يمكن لمريم القيام به؛  
  ماذا يمكنها القول؛  

، اللجـوء إلـى   هنا يجب على النساء التفكير في اإلستراتيجيات لتغييـر القواعـد مـن داخـل األسـرة، مـثال      
السلطة األعلى تراتبية في األسرة لتأذن لها في حالة ما إذا آان الجدين مثال هما اللذان رفضا القول أنه 

أو في حالة رفـض األبـوين البحـث عـن     .في حالة موافقة األبوين فإن الجدين ملزمين على احترام إرادتهما
البحـث علـى   .خلوا إلقناع األبوين بتغييـر قاعـدتهم  أفراد في العائلة الذين هم متفقين معها ليدعموها ويتد

  الخ...التفاوض من داخل العائلة، تكوين حلفاء، التفكير في استراتيجيات ومبررات
  

  :المرحلة السادسة
تقول المنشطة أنه مثلما هناك أحيانا استراتيجيات من داخل األسـرة لتطبيـق قواعـد أو لمواجهـة قواعـد      

إذا آــان القــانون يتنــاقض .شــيء بالنســبة للقــوانين مــن داخــل المجتمــع غيــر عادلــة وتغييرهــا، نفــس ال
المواثيـق  والدستور مثال فإنه يحق لنا القول بضرورة تغيير القانون ليحترم ما جاء في الدستور، وإذا آانـت ا 

يجـب  (يجب أن يعدل الدستور، يمكننا اإلعتماد عليها والقول أن الدستورتحمي الحقوق أفضل من  الدولية
تعتمد المنشطة هنا على اإلستراتيجيات المقترحة من المشـارآات فيمـا يخـص العائلـة والقـول بأنهـا        أن 

البحث عن أشخاص متفقين معك للتفاوض مع الذين هم أعلـى درجـة،   -يمكن تطبيقها أيضا في المجتمع
  ).الخ...خلق تحالفات



  .مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان وللذات آموضوع للحقوق: 1المصوغة 
  
البطاقة القانونية لمدخل لمصادر القانون المستعملة في  :السادسةلحصة ا

 1:البرنامج
  
  :التونسيقانون ال

  الدستور التونسي
  .يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات"   :32الفصل 

وال تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والخاصة 
بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعهدات المتضمنة الحكام 

يعية أو المتعلقة بحالة االشخاص اال بعد الموافقة عليها من قبل مجلس ذات صبغة تشر
  .النواب

  .التعد المعاهدات نافذة المفعول اال بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف اآلخر
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس 

  .وانينالنواب أقوى نفوذا من الق
  ". يعقد رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب" :48الفصل

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية واألساسية والعادية ويسهر على نشرها "  :52الفصل 
لوغها إليه من بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من ب

  " طرف رئيس مجلس النواب
  ..."يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين و يمارس السلطة التنفيذية العامة" : 53الفصل 

  
  1:القانون الدولي لحقوق اإلنسان .1

لي لحقوق اإلنسان هو مجموعة قواعد قانونية على المستوى الدولي و التي تعرف مفاهيم القانون الدو
وتعدد .حقوق اإلنسان، و تحدد المعايير والمبادئ التي يجب على الدول االعتراف بها، واحترامها وحمايتها

 .المقاييس التي تكون الدول مجبرة على اتخاذها للقيام بواجباتها

قانون الدولي لحقوق اإلنسان هي االتفاقيات، والمعاهدات المتخذة بين مختلف المصادر األساسية لل
  .الدول، باإلضافة لألعراف الدولية

  :المعجم
Adhésion: Quand un Etat devient une partie à une convention qui a été déjà négocié et signé par 
des autres Etats. Il a la même force juridique que la ratification. Normalement l’adhésion se passe 
après qu’une convention est déjà entrée en vigueur. 
Adoption: L’approbation (dans le cas des Conventions des droits humains, normalement par 
l’Assemblée Générale des Nations-Unies) du texte final d’une Convention.  Après l’adoption de la 
Convention, le texte est ouvert pour signature, ratification, ou adhésion. 
Assemblée Générale des Nations-Unies: L’organe principal des Nations-Unies consistant de tous 
les Etats- membres; adopte les Déclarations et les Conventions sur les questions des droits humains. 
Convention: Un accord international entre des Etats. Ces accords sont aussi appelés traités, 
conventions ou pactes. Une Convention de droits humains définit les concepts des droits humains .
fixe des normes et principes, et énumère des mesures que les Etats sont obligés à prendre. 
L’Assemblée Général des Nations Unies crée des normes et des principes internationaux quand il 
adopte des Conventions, et les Etats-membres peuvent ensuite ratifier la Convention pour s’engager 
aux obligations contenues dans la Convention. 

                                                 
1 Pour écrire cette fiche juridique nous avons utilise les sources suivantes: 
• Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with 

Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy 

Flowers (Human Rights Resource Center, 2000). 
• Les Droits de l’Homme Depuis 1945, Ahmed Belhadj Sendague auteur (Rabat Editions Babil, 1996). 

دليل من أجل التقاضي باستعمال المعايير الدولية : النهوض بحقوق المرأة في المنطقة المغاربية: تقرير األساذة سعيدة بن جاراش حول •
 في المحاآم التونسية

 .جدول اإلتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية(أنظر الملحق الثاني   1



Quand un pays ratifie une Convention des droits humains, il s’engage officiellement à reconnaître, 
respecter, promouvoir, protéger, et garantir le plein exercice des droits humains énumérés dans la 
Convention dans leur territoire. 
Une Convention a plus de force qu’une Déclaration dans la mesure qu’une Convention crée des 
obligations, a une force juridique obligatoire, et lie les Etats- Parties à se conformer à ses dispositions.  
Pour une liste des Conventions pour lesquelles la Tunisie est un Etat- partie, voir l’Annexe 2. 
 
Les  principaux Conventions des droits humains auxquelles on fait référence dans ce manuel sont: 
• Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW): 

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1979, entrée en vigueur en 1981.  Le premier 
document international avec une force juridique obligatoire qui interdit la discrimination contre les femmes 
et oblige les Etats- parties à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de la femme dans de nombreux 
domaines.  Elle donne une définition large de la discrimination contre les femmes, et traite l’inégalité contre 
les femmes dans un contexte très large, qui couvre la pauvreté, racisme, conflits armés, et développement. 
CEDAW s’adresse aussi à la discrimination contre la femme dans la famille.   

 A Etabli le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qui veille sur le respect de 
la CEDAW par les Etats- parties en considérant les rapports périodiques soumises par les Etats- parties sur 
les mesures que l’Etat a pris pour remplir ses obligations sous la Convention, en posant des questions et 
faisant des remarques sur les rapports, et en émettant des conclusions et des recommandations.  
Actuellement il n’y a pas de mécanisme de plainte entre Etats ni par un individu contre un Etat, mais 
récemment un Protocole Facultatif à la CEDAW pour permettre les plaintes par individus contre les Etats a 
été adopté (il n’a pas encore reçu assez de ratifications pour entrer en vigueur). 

• Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ICCPR): adopté par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies en 1966, entrée en vigueur 1976.  La Convention qui déclare que toutes les personnes ont une 
large gamme de droits civils et politiques. 

 A établi le Comité des Droits de l’Homme qui est l’organe chargé de veiller sur le respect des Etats- parties 
du Pacte en considérant les rapports périodiques soumises par les Etats- parties à propos des mesures que 
l’Etat a pris pour remplir ses obligations sous la Convention, en posant des questions et faisant des 
remarques sur les rapports, et en émettant des conclusions et des recommandations.  

Ce pacte établit également la possibilité des plaintes entre Etats ou par un individu contre un Etat s’il 
manque à ses obligations selon le Pacte, mais ces deux mécanismes sont facultatifs, c’est à dire que les Etats 
doivent accepter de se soumettre à ce mécanisme. 

• Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (ICESCR): adopté par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1966, entrée en vigueur 1976.  La Convention qui déclare que 
toutes les personnes ont une large gamme de droits économiques, sociaux et culturels. 

 Le Comité des es Droits Economiques, Sociaux et Culturels, établi par le Conseil économique et sociale en 
1985, est l’organe chargé de veiller sur le respect des Etats- parties du Pacte en considérant les rapports 
périodiques soumises par les Etats- parties à propos des mesures que l’Etat a pris pour remplir ses 
obligations sous la Convention, en posant des questions et faisant des remarques sur les rapports, et en 
émettant des conclusions et des recommandations. 

 
Coutumes: Les coutumes sont des règles de droit non- écrites qui deviennent obligatoires par le fait qu’elles ont 
été pratiquée et respectées depuis longtemps comme si elles avaient force de loi. 
Entrée en vigueur: La Convention devient un document avec la force juridique et doit être appliqué dans les 
Etats- parties. Un certain nombre de pays doivent ratifier la Convention avant qu’elle puisse rentrer en force.  
Ce nombre varie selon les Conventions. La Convention entre en vigueur une fois que le nombre nécessaire des 
ratifications ont eu lieu. 
Etats- membres: Les pays qui sont membres d’un certain organe international ou régional. 
Etats- partis: Les pays qui ont ratifié ou adhéré à la Convention en question. Les Conventions engagent 
uniquement ses Etats- parties. 
Déclaration: Un document qui reprisent des normes sur lesquelles les Etats- membres se sont mis d’accord mais 
qui n’a pas de force juridique obligatoire. 
Droit international coutumier: Une règle qui engage les Etats malgré le fait qu’elle n’est pas écrite, mais à 
laquelle ils ont plutôt adhéré, respecté, et suivie régulièrement par coutume; quand assez d’Etats se comportent 
comme si quelque chose est une loi obligatoire, il devient une des sources du droit international. 
Hiérarchie des lois: Au sein d’un Etat les textes de loi sont organisés suivant un ordre décroissant, c’est a dire 
que celui qui vient dans le rang inférieur doit obligatoirement respecter celui qui lui est supérieur. 



Mécanismes d’application: Les systèmes de rapports, plaintes, ou autres procédures pour faire respecter et 
traiter les violations des Conventions par les Etats- parties. Les mécanismes d’assurer le respect des Conventions 
sont prévus dans les dispositions des Conventions et diffèrent selon chaque Convention. 
• Ils diffèrent des mécanismes pour assurer le respect des lois internes: 
• Il n’y a pas de police internationale, ni de Cour internationale pour les individus. 
• Il dépend surtout de la pression politique entre Etats. 
• Les mécanismes varient selon chaque Convention, mais peut comporter: 

(1) Comité d’experts chargé de surveiller le respect de la Convention 
(2) Rapports périodiques soumises par Etats- parties pour décrire leurs efforts de réaliser la Convention 

dans leur pays 
(3) Un Etat- partie peut porter plainte contre un autre Etat- partie si celui a manque à ses obligations 
(4)  Un individu peut, dans certaines circonstances, faire une plainte à la Comité contre leur Etat. 

Protocole facultatif: Un texte supplémentaire au texte original d’une Convention pour ajouter des nouvelles 
clauses ou modifier le texte originel, souvent pour y ajouter des obligations, par exemple de se soumettre à la 
juridiction d’un organe ou un tribunal international. Les Etats- parties doivent ratifié ce protocole facultatif 
séparément de la Convention même. 
Exemple: 

 Le 1er Protocole facultatif au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques: en le ratifiant 
les Etats- parties se soumettent à la juridiction du Comité des Droits de l’Homme pour recevoir des 
plaintes individuelles, c’est á dire des plaintes des individus qui prétendent être privé d’un des droits 
dans le Pacte. 

Ratification: L’acte juridique par laquelle un pays qui a déjà signé une Convention s’engage à être lié 
juridiquement par ses dispositions – souvent c’est la législature d’un pays qui ratifie une Convention qui a été 
signé par le gouvernement Il faut qu’un certain nombre de pays ratifie une Convention avant qu’elle entre en 
vigueur. 
Réservation: L’acte par lequel un Etat- partie précise qu’il n’accepte pas certaines dispositions d’une 
Convention et qu’il ne se considère pas lié par ces dispositions. 
Signature: Quand un pays signe une Convention il indique qu’il soutient les buts de la Convention, mais le pays 
n’est pas obligé juridiquement à suivre et appliquer les dispositions de la Convention jusqu’à ce que le pays le 
ratifie. 



 مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان وللذات آموضوع للحقوق: 1المصوغة 
  

 :المسؤولية الفردية: حماية حقوق اإلنسان: السابعةالحصة 
  

  :األهداف .1
 

 :يجب على المشارآات

  التوصل إلى أن التدخل الفردي لحماية حقوق اإلنسان هو واجب على الجميع  
دراسة إيجابيات وسلبيات التدخل عندما نكون شاهدين على خرق لحق من حقوق   

  اإلنسان
  

  : ةالمد .2
 

 دقيقة  10ساعتان و  
  

  :الوسائل .3
 

 .سبورة أو ورق آبير مسطر عليها الجدول التالي 
 

 
الشاهدة  المتدخلة

 المتفرجة/
 اإلسم الفاعل الضحية

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  صور يمكن التعبير بها عن آل فئة من الفئات الموجودة في الجدول تعلق فوق اإلسم   
 بلونين لنكتب بها في الجدول.أقالم  

  
  :مراحل الحصة .4
 

 )د 40.(التحدث عن التجربة الخاصة: المرحلة األول  
 )د20(نقاش :المرحلة الثانية  
  )40.(دراسة حالة: المرحلة الثالثة  
 )د15:.(معرفينشاط : المرحلة الرابعة  
  )د 15: (آتابة قصة: المرحلة الخامسة  

 



 1 :المرحلة ألولى
تشرح المنشطة للمشارآات محتوى الجـدول وتخبـرهم بأنـه عنـدما نكـون أمـام خـرق لحـق مـن حقـوق           

  يمكن ألي فرد أن يقوم بها و تشرح لهن هاته األدوار اإلنسان فإننا نجد أربعة أدوار
  .هنا عندما نكون نحن الذين خرقنا حق من حقوق اإلنسان لشخص آخر: الفاعل  
 آنا ضحية لخرق حقوقنا اإلنسانية: الضحية  
حق من حقـوق اإلنسـان شـخص آخـر ولـم نقـم       ل آنا شاهدين على خرق: المتفرجة/الشاهدة   

  .بأي شيء
  .حق من حقوق اإلنسان شخص آخر و تدخلنال آنا شاهدين على خرق: المتدخلة  

  
" متفرجـة "؟ "ضحية"؟ "فاعلة"تطلب المنشطة من المشارآات على التوالي إذا ما آانت مرة في حياتها 

 ؟" متدخلة"؟ 
بـاألزرق  »  X «  تضع المنشطة أسماء المشارآات في الجدول و أمام إسم آل مشارآة تمـأل الجـدول ب  

  .تقم به إذا لم » O «مثال إذا آانت هذه المشارآة قد قامت بهذا الدور أو تضع 
في النهاية تعطي المنشطة مالحظة أن آل واحد يلعب هده األدوار في مرحلة من مراحـل حياتـه ولكـن    

حســب النتيجــة المحصــل عليهــا مــن الجــدول وغالبــا ســتكون أدوار النســاء  (حســب الجــدول فإننــا نــرى 
  ).متفرجات أآثر من متدخالت 

  
  :.المرحلة الثانية

هذه الحصـة سيناقشـن االختيـار مـا بـين أن نكـون متفـرجين وأن         تشرح المنشطة للمشارآات أنهن في
التي تحث على عـدم   تونسيةوتطلب منهن ذآر أمثال . نكون متدخلين، عندما نكون شاهدين على خرق

  .التدخل عندما نرى مشكال عموميا
  :أمثلة

  .شامي و البغدادي بغداديالشامي    
  هيعوم بحر واحد آل   
 يا جاري أنا في داري وانت في دارك  
  الذي يتدخل فيما ال يعنيه يلقى ما ال يرضيه  

  تطلب منهن بعدها إذا آانت هناك أمثلة تحث على التدخل
  

  :المرحلة الثالثة
  .منشطة للمشارآات أنها ستروي لهن حالة دون أن تعطيهن نهايتها وأن عليهن وضع نهاية لهاتشرح ال

عنـدما نظـرتن مـن النافـدة     " النجـدة "أنتن في منزلكن وفجأة سمعتن امرأة في الشارع تصـرخ و تطلـب   " 
  " وجدتن امرأة ورجل يتعرض لها وبيده خنجر

لمجموعة األولى أن تهيئ حججها لتتدخل في تطلب منهن تكوين مجموعتين و تشرح لهن أن على ا
والمجموعة الثانية ستهيئ األسباب الواقعية والملموسة . هده الحالة وتقوم بأي شئ لمساعدة المرأة

  .لعدم التدخل" حسب رأيهن"
بعدها تجلس المجموعتين بشكل تكون آل واحدة منهن في مواجهة األخرى لتقديم حججهن من أجل 

  .أو ضد التدخل
  :2ا تشرح المنشطة للمشارآات أن القصة هي واقعية و هي آالتالي بعده

تعرضت لهجوم ولضرب مبرح بخنجر مما أدى لوفاتهـا   Catherine “Kitty” Genovese 1964مارس  13يوم "
شـخص سـمع    38فخـالل نصـف سـاعة،    . وذلك في أحد األحياء الممتلئـة بالسـكان فـي مدينـة نيويـورك     

الهـروب   لمرتين أصيب المجرم بـالخوف و شـرع فـي   . صراخها طالبة النجدة و تابعوا المشهد من نوافذهم
عندما سمع أصوات لكنه تيقن أن الناس تراقبهم فقط من النوافذ وال أحد سيتدخل لالتصال بالشرطة عاد 

فضــلوا إغــالق نوافــذهم و عــدم   ”Kitty“مراقــب العــون ل  83فبــدل أن يقــدم . ليضــربها الضــربة المميتــة 
  "االستجابة لندائها بالنجدة

  :يةتطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التال
  في رأيكن لماذا لم يتدخل الشهود؟  
 ولما ال؟ ؟هل ما قام به الشهود، سلوك جيد أم سيئ؟ لماذا  

                                                 
1 Cette activité a été  traduit de l’anglais et adapté de The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and 
Change, by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, 2000). 
2 Cette histoire et les questions pour la discussion à suivre ont été adaptées et traduites de l’anglais de Street Law: A Course in Practical Law, 
Sixth Edition (West Educational Publishing, 1999). 



 .مثل هذه الحاالت ؟ من ال يقدم الدعم فيهل القانون يعاقب  
  تطلب المنشطة من المشارآات إن آن يعرفن حكايات من هاد القبيل و التي وقعت في محيطهن؟

  
  : المرحلة الرابعة
  :بأسلوب مبسط وص التاليةتقرأ المنشطة النص

  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 29المادة 
و تشرح أن لنا جميع مسؤولية تجاه اآلخرين المحيطين بنا و ال يمكننا التطور آأفراد إال بالعناية ببعضنا 

  . البعض
  

  :المرحلة الخامسة
لها أو إحدى القصص التي  تشرح المنشطة للمشارآات أنهن سيأخذن نفس القصة لكتابة نهاية جديدة

  .سردتها النساء من واقهن
  ؟ " ”Kitty“أن يقوم به لمساعدة  38ماذا آان يمكن للمتفرجين   
  ة القصة أن تكون مختلفةآيف يمكن لنهاي  

إذا آانت أجوبة المشارآات تحوم حول أن أحد المتفرجين بشكل منفرد سيقوم بمساعدة : مالحظة
“Kitty”   سيكون رد فعل مجموعة من المتفرجين بشكل جماعي؟تطلب منهم بإلحاح على ماذا  



  .مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان وللذات آموضوع للحقوق: 1المصوغة

  

  :المسؤولية الفردية: البطاقة القانونية لحماية حقوق اإلنسان:بعةالساالحصة 

  
  :القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 
  1المادة 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن . يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق
 . يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

  
  29المادة 

  . يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل على آل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها .1



  للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  

  الزواج: المحور األول
  

  سن الزواج: الحصة األولى
 
  :األهداف .1
 

  :المتعلقة ب شروط صحة الزواج معرفة إلىتتوصل المشارآات في نهاية الحصة 
  

  سن الزواج  
  .والموافقة على الزواج  

  
 :المدة .2
 

  .ساعتين  
 
 :الوسائل  .3
 

 شى مع موضوع الحصةقصة أو شهادة تتما 
 سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير علـى أوراق   

 آبيرة الحجم
 إلنجاز المرحلة السادسة  صور 
  )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
 :مراحل الحصة .4
 

 )د 15(م إطار وموضوع الحصة وتقدي 1حصة تعارف: المرحلة األول  
  .)د 15(دراسة حالة : المرحلة الثانية  
 .)د 15.(نشاط معرفيالمرحلة الثالثة   
  )د 15(مواصلة دراسة حالة : الرابعة المرحلة 
 .)د 15( نشاط معرفي : المرحلة الخامسة 
 )د 30(عمل مجموعات: المرحلة السادسة 
  )د 15( الحصة اختتام: المرحلة السابعة 
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  :مرحلة األولىال
 2تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
  تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :المشارآات أو رواية قصة آالتالية إحدىإما شهادة  المنشطة تختار :الثانية المرحلة

تونس  إلىجاءت  سنة 16بلغت فيها في الصيفية التي  .مع والديها في فرنساسامية تعيش "
وأعطى موافقته دون  ب بهذه الخطوبةحوخطبها من أبيها الذي ر فتحي عمهاابن  أعجب بجمالهاف

منه والميول البن  من التهربلمس فتحي من سامية نوعا . وزوجته المعنية باألمر استشارة ابنته
 ،فرنسا في وعده بتزويجها له إلىيتراجع عمه عند رجوعه و تأثر على أبيها فخشي أنجارهم، 

   ".في الصيفية نفسها ام عقد الزواجه إبرطلب فتحي من عمف
     

  :التالي السؤالالمشارآات  تطرح المنشطة على
  لسامية الزواج في هذا السن؟ هل يمكن 
   .مالحظات وتعليقات المشارآات المنشطةتسّجل 

  
  :الثالثةالمرحلة 

قــد رابــط بــين وع الــزواج مؤسســةباالعتمــاد علــى البطاقــة القانونيــة، تشــرح المنشــطة للمشــارآات أن 
   :الزواجيصح  ؛أولها السن القانوني لشروط تخضعالزوجين وصحته 

 عاما آامال 17 هاللبنت التي بلغ سن 
  سنة آاملة 20للشاب الذي بلغ عمره  

بـإبرام عقـد الـزواج قبـل بلـوغ      آما تشرح المنشطة أنه بالنسبة للبنت التي سمح لها القـانون التونسـي   
يشترط عليها في هذه الصـورة موافقـة الـولي واألم وإن امتنـع الـولي أو       )سنة 20(القانوني سن الرشد 

  .األم عن هذه الموافقة وتمسكت البنت القاصرة برغبتها لزم رفع األمر للقاضي
سـنة   20سـنة للبنـت و   17( عقـد الـزواج دون السـن المقـرر     أيضا أنه ال يمكن إبـرام  آما تشرح المنشطة

خطيـرة وللمصـلحة    ألسـباب  إالالمـذآور   اإلذن ي القاضـي وال يعطـ  .قاضـي خـاص مـن ال   إال بإذن )للشاب
يقيم خطورة األسباب ويقدر ما فيـه مصـلحة للمعنيـين    والقاضي هو الذي  .جازومقبلين على الالواضحة لل

  .القادمين على الزواج
  

  :المرحلة الرابعة
  :تتابع المنشطة سرد القصة

إبـرام عقـد الـزواج إال بـإذن خـاص مـن        ،سـنة  17بلغ بعـد  لم ت التيأنه ال يمكن البنته  علم األب الم" 
أمهـا  وأيـدتها   بالزواج بابن عمها أبدت سامية عدم موافقتها .تأجيل ذلك للصيفية المقبلة القاضي، قرر

   ".ا التهيؤ لعقد القرانملكن األب تمسك بقراره وطلب منهفي ذلك 
  :المشارآات األسئلة التالية تطرح المنشطة على

 لألب تزويج ابنته دون رضاها ؟هل يمكن  
  هل لألم حق الرأي والتدخل في هذا الموضوع ؟ 
  .مالحظات وتعليقات المشارآات المنشطةتسّجل 

  
  :المرحلة الخامسة

تمـي  حرضا المترشحين للزواج  شـرط   أن للمشارآات المنشطةباالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح 
  . أمام ضابط الحالة المدنّية أو العدلين ند إبرام عقد الزواجويقع التعبير عنه بصفة صريحة ع لصحته

مـا   اذااإلآراه أو التهديد فإنه يمكـن إبطـال الـزواج    ت حوفي صورة إلزام البنت على الموافقة على الزواج ت
  .3لم تكن بإرادة حرة تهاأن موافقالبنت  تثبتأ

عامـا ولـم    17التـي يفـوق سـنها    البنـت   بالنسبة لـزواج موافقة الولي واألم تشترط أن  المنشطةوتشرح 
البنـت القاصـرة    تمسـك ع الولي أو األم عن هـذه الموافقـة و  اامتن في صورةو ).سنة 20(تبلغ سن الرشد 

  . 3برغبتها لزم رفع األمر للقاضي
  

  :المرحلة السادسة
ة تمثل ورقة آبيرة الحجم فيها صورمجموعة تعطي لكل  .مجموعات أربع إلىتوزع المنشطة المشارآات 

تمثل الشاب القادم على الزواج، الشابة القادمة على  ة من الصورجموعوضعية المترشحين للزواج وم

                                                 
 في صورة ما يكون فريق المشارآات جديد  2
 أليف منشورات البحر األبيض المتوسط. جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية" الزواج"نساء دليل حقوق ال: عليا الشريف الشماري 3



أو  صور األشخاص الذين يشترط موافقتهم إلصاق تطلب من آل مجموعة. الزواج، الولي، األم والقاضي
 .المترشحين للزواج في الورقة الكبيرة تحت صورة إلبرام الزواج إذنهم
يقع نقاش قصير وإصالح األخطاء آما تقوم  .لورقات على الحائط وتقدم آل مجموعة عملهاتعلق ا

  . المنشطة بتوضيح النقاط التي تشكل بعض الغموض
  :للمترشحين للزواجأمثلة لوضعيات خاصة 

  
   .سنة 25سنة وشاب عمره  22شابة عمرها  
 .عاما 19أرملة يبلغ سنها سنة و 25شاب عمره  
 .عاما 19عاما والشاب الذي حملت منه وعمره  16نها بنت حامل يبلغ س 
 . سنة 21سنة وشاب عمره  18شابة عمرها  

  
  :المرحلة السابعة

  :النقاط التالية على زةتكتقوم المنشطة بتلخيص الحصة مر
 تخضع صحة الزواج لعدة شروط منها السن والموافقة 
 .سنة آاملة 20ذي بلغ عمره للشاب الو عاما آامال 17يصح الزواج للبنت التي بلغ سنها  
 هـا ولي موافقـة ) سـنة  20(التـي لـم تبلـغ سـن الرشـد       على البنـت  يشترط عقد الزواجإلبرام  
 .أمهاو
عامـا   17بلغ سـنها  على الموافقة يمكن للبنت القاصرة والتي  الولي أو األم امتناعفي صورة  

   .موافقة الولي واألم طيلغي شرعن القاضي  بالزواج الصادرواإلذن . الّلجوء للقاضي آامال
سـنة   20للشـاب الـذي لـم يبلـغ عمـره      و عامـا آـامال   17التي لم يبلـغ سـنها    للبنتاليمكن  

بإذن خاص مـن القاضـي وال يعطـى هـذا اإلذن إال ألسـباب خطيـرة        إال عقد الزواجإبرام  آاملة
 .وللمصلحة الواضحة للزوجين

الـزوجين أن  لـزواج، يشـترط علـى آـل مـن      عنـد إبـرام عقـد ا   : ال يصح الزواج إال برضا الزوجين 
 .ضابط الحالة المدنّية أو العدلين بموافقته على الزواج أماميصرح 

ما ثبت أن موافقة أحد الزوجين أو آالهما لم تكن بإرادة حـرة وحصـلت    اذايمكن إبطال الزواج  
  .تحت الضغط

 
  . الحصة المقبلة وضوععلى موأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن 



 .للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  

  الزواج: المحور األول
  

  البطاقة القانونية لسن الزواج:الحصة األولى
  

  القانون التونسي
 الشخصية األحوالمجلة 

  
أن يكون آل من الزوجين خلو من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من  يجب« 5الفصل 
سنة آاملة من النساء ال يمكنه أن يبرم عقد الزواج دون  17آاملة من الرجال و سنة 20غ لم يبل

وال يعطى . خاص من الحاآم إذنعقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على  إبرامو. السن المقرر
  ."خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين ألسباب إالالمذآور  اإلذن

سنة آاملة وزواج  20من لم يبلغ سن الرشد وهي  يعتبر محجورا للصغر آل" 153الفصل 
ـ من عمره فيما يتعلق بحالته الشخصية و معامالته المدنية 17تجاوز الـ اذاالقاصر يرشد 

  ."والتجارية
  

  أمثلة من دول أخرى
  

  ترآيا
سنة وهو نفس  18تحدد السن األدنى للزواج ب  2001حسب القانون المدني الصادر في أواخر 

سنة بالنسبة  17ة والرجل وعلى عكس القانون القديم الذي يحدد سن الزواج ب السن للمرأ
  .سنة بالنسبة للمرأة 15للرجل و 

  
  إيران

  سنوات 9هو  إيرانالسن األدنى للزواج في 
  

  ال يوجد تحديد للسن الدنيا للزواجالكويت 
  

  .السواءسنة بالنسبة للرجال و للنساء على  20الحد األدنى للزواج هو سن ليبيا 



  .للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  

  الزواج: المحور األول
  

  عقد الزواج: الحصة الثانية
  
 :الهدف .1
 

  :التعرف على إلىتتوصل المشارآات في نهاية الحصة 
 

  لصحة الزواج  عقد الزواجإلزامية  
 .عقد الزواج الوثائق الالزمة لإلبرام 
  واج  إمكانية إدراج شروط بعقد الز  

  
  :المدة .2
  

  .ساعتين  
  
 :الوسائل .3
  

  . قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
 . سبورة 
 . أوراق آبيرة الحجم 
 . أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق  

 . آبيرة الحجم
 . إلنجاز المرحلة الرابعة وثائق 
  )لى عدد المشارآاتع(خالصة الحصة  

 
 :المراحل .4
 

 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  4حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 20(دراسة حالة : الثانيةالمرحلة  
 )د 15.(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
 )د 30(عمل مجموعات: المرحلة الرابعة 
  )د 30( تحديد ونقاش الئحة الشروط : المرحلة الخامسة 
  ) د 15( الحصة اختتام: سةالمرحلة الساد 
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  :المرحلة األولى
 5تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
  تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :الثانية المرحلة

  :للمشارآات الواقعة التالية المنشطة تحكي 
بعد سنة من طالق زينب ورجوعها من فرنسا حيث آانت تعيش مـع زوجهـا الهـادي التحـق بهـا      " 

خير و حاول الرجوع إليها وعبر لهـا ولعائلتهـا عـن ندمـه ووعـدها بحسـن معاشـرتها ورعايـة         هذا األ
أقـام الهـادي لهـذه    ". زوجهـا " إلـى اقتنعـت زينـب وشـجعتها عائلتهـا علـى الرجـوع       . ابنهما الصغير

بعـد انتهـاء   . المناسبة حفال عائليا أعلـن فيـه للحاضـرين برجوعـه لزوجتـه فقـرؤوا الفاتحـة وهنئـوه        
  .    اصطحب الهادي زينب وابنهما لبيته وتعاشرا معاشرة األزواج الحفل

  :تسأل المنشطة المشارآات
 رأيهن في هذه الواقعة 
 هل يعتبر ما قام به الهادي وزينب زواجا صحيحا ؟ 
  ما الذي يجب القيام به ليكون زواج زينب والهادي صحيح ؟  

  . مالحظات وتعليقات المشارآات المنشطةتسّجل 
  

  :الثالثةة المرحل
  :باالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشارآات

 .أن الزواج هو رابطة شرعية ال يصح إال بإبرام عقد زواج 
يبرم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام عدلين أو ضابط الحالـة المدنيـة بمحضـر شـاهدين مـن       

 .أهل الثقة
وان الدبلوماسـيين أو القنصـليين التونسـيين أو    يبرم عقـد زواج التونسـيين بالخـارج أمـام األعـ      

 .وفق قوانين البالد التي يتم فيها الزواج
 . باطال ويعاقب الزوجان حكاميعتبر الزواج المبرم خالفا لهذه األ 

  
  :المرحلة الرابعة

  . أربع مجموعات إلىتوزع المنشطة المشارآات 
ية الراغبين في الزواج تعطي لكل مجموعة ورقة آبيرة الحجم فيها صورة تمثل وضع 

مضمون والدة شاب وشابة، شهادة طبية لشاب ولشابة، إذن : ومجموعة من الوثائق
 . القاضي، إذن الولي واألم، شهادة وفاة

تطلب من آل مجموعة إلصاق الوثائق التي يجب اإلدالء بها إلبرام عقد الزواج تحت صورة  
 .الراغبين للزواج

يقع نقاش قصير وإصالح األخطاء آما تقوم . م آل مجموعة عملهاتعلق الورقات على الحائط وتقد
  . المنشطة بتوضيح النقاط التي تشكل بعض الغموض

  :للمترشحين للزواجأمثلة لوضعيات خاصة 
  . سنة 25سنة وشاب عمره  26شابة عمرها  
 .عاما 19سنة وأرملة يبلغ سنها  25شاب عمره  
 .عاما 19حملت منه وعمره  عاما والشاب الذي 16بنت حامل يبلغ سنها  
 . سنة 30سنة وأرمل عمره  19شابة عمرها  

  
  :المرحلة الخامسة

ذآر شرط يبدو لها هام جدا لنجاح وديمومـة حياتهـا الزوجيـة وتسـجلها      من آل مشارآة المنشطةتطلب 
 تتأآد من عدم وجود شروط تتعارض مـع أسـس الـزواج آعـدم اإلنجـاب أو إنفـاق الـزوج       ثم . على السبورة

  :المشارآات المنشطةثم تسأل  .والديه المحتاجين على سبيل المثال ىعل
  آيف يمكن للبنت القادمة على الزواج ضمان الشروط الهامة عندها ؟  

بعد النقاش واعتمادا على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة انه يمكـن لكـال الـزوجين إدراج شـروط فـي      
  .تضمينها بحجة رسمية والتنصيص عليها في عقد الزواجاتفاق الزوجين عليها وعقد الزواج يقع 

  .  وعدم احترام شرط من الشروط يعطي للطرف المنتفع به حق طلب الطالق
  

  :المرحلة السادسة
  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة النقاط التالية
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 ال يثبت الزواج إال بحجة رسمية وهي عقد الزواج 
سية أمام عدلين أو ضابط الحالة المدنيـة بمحضـر شـاهدين مـن     يبرم  عقد الزواج بالبالد التون 

 .أهل الثقة
يبرم عقـد زواج التونسـيين بالخـارج أمـام األعـوان الدبلوماسـيين أو القنصـليين التونسـيين أو          

 .وفق قوانين البالد التي يتم فيها الزواج
 :الوثائق الالزمة لعقد الزواج 

 مضمون والدة الراغبين في الزواج -

 بية لكال الزوجينشهادة ط -

  .األرمل/الزوجة األولى  بالنسبة لألرملة/شهادة وفاة الزوج األول  -

إذن الولي واألم بالنسـبة للقاصـر ويمكـن االآتفـاء بموافقـة الـولي واألم شـفهّيا عنـد          -
 .إبرام عقد الزواج

 17(لم يبلـغ أحـد المقبلـين علـى الـزواج أو آالهمـا السـن القـانوني          اذاإذن القاضي  -
وفـي صـورة امتنـاع الـولي أو األم     أو ) عاما بالنسـبة للشـاب   20النسبة للبنت وعاما ب

 .السن القانوني للزواجعن الموافقة على زواج البنت القاصرة والبالغة 

 .الحجة الرسمية للشروط الخاصة الممضية من طرف المقبلين على الزواج -
تضـمينها  الـزوجين عليهـا و  اتفـاق  لكال الزوجين الحق في إدراج شروط فـي عقـد الـزواج يقـع      

 .بحجة رسمية والتنصيص عليها في عقد الزواج
 عدم احترام شرط من الشروط يعطي للطرف المنتفع به حق طلب الطالق 

  
  . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة



 .للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  
  الزواج: لمحور األولا

  
  عقد الزواجالبطاقة القانونية ل: الحصة الثانية

  
 القانون التونسي

  الشخصية األحوالمجلة 
ال يثبت الزواج اال بحجة رسمية يضبطها قانون خاص أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج " 4الفصل 

  ."المملكة فانه يثبت بما تعتمده قوانين البالد التي تم فيها العقد
يثبت في الزواج خيار الشرط و يترتب على عدم وجوده أو على مخالفته امكان طلب " 11الفصل 

  "آان الطالق قبل البناء اذاالفسخ يطالق من غير أن يترتب على الفسخ أي غرم 
  

  :تلخيص
هذا الفصل يوفر امكانية اتفاق الزوجين على ما يريانه من شروط تتعلق بشخصيهما أو بالذمة المالية 

  .كليهمال
  

  ،1957أوت  1المؤرخ في  1957ــدد لسنة 3قانون الحالة المدنية عــ
  في بابه الثالث 

يبرم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام عدلين أو ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من " 31الفصل 
  .أهل الثقة

قنصليين التونسيين أو يبرم العقد الديبلوماسيين أو ال األعوانويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام 
  ."طبق قوانين البالد التي يتم فيها

  ينص عقد الزواج على" 32الفصل 
  وجنسية الزوجين اإلقامةأسماء و لقب وحرفة وسن وتاريخ و مكان الوالدة و موطن ومحل  - 1
  أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين - 2
  وجين في حل من الروابط الزوجيةتصريح الشاهدين بكون آل واحد من الز - 3
أسماء ولقب الزوج السابق لكل من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطالق الذي نشأ عنه انفصام عقدة  - 4

  الزواج
  "اقتضى الحال الرضى أو االذن اللذين أشترطهما القانون و التنصيص على المهر إذا - 5
  

  1964نوفمبر  3بتاريخ  1964ــدد لسنة 46القانون عـ
  و المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج

يقوموا  أنيمكن لظابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج  ال" 1الفصل 
يتسلموا من آال الشخصين العازمين على على الزواج شهادة طبية ال يزيد  أنبعد  إالالزواج  بإبرام

قد وقع فحصه قبل الزواج بدون أن تذآر بها اشارة  باألمرن المعني تاريخها على الشهرين تثبت أ
  ..."أخرى

  
  نساناإلالقانون الدولي لحقوق 

  نساناإلالعالمي لحقوق  اإلعالن
  .فيه إآراهبرضى الطرفين المزمع زواجهما رضاء آامال ال  إالال يعقد الزواج  – 2 -" 16المادة 

  
  أمثلة من بلدان أخرى

الشخصين  إلىال عقد الزواج هو عبارة على مطبوعة جاهزة تعطيها السلطات في الباآستان مث
  المطبوعة على عدة بنود منها   يحتويو . الراغبين في الزواج ليقوما بتعميره و امضائه

  بند واحد يمكن الزوجين من وضع شروطهما الخاصة - 
  ما آان الزوج يفوض للزوجة حق الطالق اذابند آخر ينص على  - 
  ما آان حق الطالق للزوج مقيد بشرط ما اذاآخر يحدد  بند - 
  آان الزوج له زواج آخر اذاالتنصيص الزوجة األخرى  - 



 للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  

  الزواج: المحور األول
  

  المهر:الحصة الثالثة
  
  :األهداف .1

 :إلىتتوصل المشارآات في نهاية الحصة 

  .رالتعرف على مفهوم المه  
  .التفرقة بين المهر وبين الشرط الخاص 
  .الوعي بعدم تناسب عادة المهر مع مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة  

  
  :المدة .2

  .ساعتين ونصف  
 
  :الوسائل .3

 سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخـط آبيـر علـى     

 آبيرة الحجم أوراق
 بطاقات زرقاء وحمراء أو لونين آخرين مختلفين 
 )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

   
  :سير الحصة .4

 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  6حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 30(زوبعة ذهنية /تحديد مفهوم المهر: الثانيةالمرحلة  
 )د 15.(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
 )د 25(التفرقة بين المهر والشرط الخاص /اختبار المشارآات: الرابعة المرحلة 
 )د 50(  عمل مجموعات :المرحلة الخامسة 
  ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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  :المرحلة األولى
  7تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :الثانية المرحلة

علـى   ..".أعنـي عندما أقول آلمة المهـر فـإنني   " :من المشارآات تكميل الجملة التالية المنشطة تطلب
ذهنهن سوى آان مجرد آلمـة أو جملـة دون أخـذ وقـت      إلىالمشارآات إتمام الجملة بذآر آل ما يتبادر 

  . طويل في التفكير
تجربتهـا آيـف    األجوبة ثم تطلب من مشارآة متطوعة أن تصف لهن مـن خـالل  مختلف  المنشطةتسّجل 

  .تفعل به العروس اذاتجري عملية المهر وم
تفعل به العروس من خالل  اذاثم تطلب من متطوعة ثانية أن تصف لهن آيف تجري عملية المهر وم

  .الحكايات القديمة التي رويت لها من طرف الجدات
روس من خالل بعض تفعل به الع اذاثم تطلب من متطوعة ثالثة أن تصف لهن آيف تجري عملية المهر وم

  . األفالم والمسلسالت التي شاهدتها
  

  :الثالثةالمرحلة 
  :باالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشارآات النقاط التالية

يدفعـه  ..) .مبلغ مالي، مجـوهرات، رؤوس أبقـار أو أغنـام،   (في آل متاع مقوم بالمال  المهر يتمثل 
  .ولو آان من أفراد عائلتها، التصرف فيه ألي فرد آخر الزوج لزوجته وهو ملكها وال حق

 .المهر شرط لصحة الزواج 
 .ال أدناه وال أقصاه: لم يحدد المشرع التونسي قيمة المهر 
 .ليس من الضروري التنصيص على المهر في عقد الزواج 
 .لم يدفع لها زوجها المهر اذايمكن للمرأة أن ترفض البناء  
 .دينا للزوجة بذمة زوجها ويمكنها المطالبة به في أي وقتيعتبر المهر بعد البناء  
 . ال يتسنى للمرأة المطالبة بالطالق بسبب عدم دفع المهر 

 
  :المرحلة الرابعة

" مهر"و بطاقة زرقاء تحمل آلمة " شرط"تعطي المنشطة لكل مشارآة بطاقة حمراء تحمل آلمة 
بالمهر والشرط وعليهن اإلجابة على النحو  وتشرح لهن أنها ستلقي مجموعة من المعطيات المتعلقة

  :التالي
  "مهر"رفع البطاقة الزرقاء إلجابة ب  
 "شرط"رفع البطاقة الحمراء إلجابة ب  

وباالعتماد على البطاقة القانونية والعادات والتقاليد في هذا المجال والظواهر الجديدة، تقوم المنشطة 
  :ط الخاص مثلبصياغة مجموعة من المعطيات حول المهر والشر

  
للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد أن يوفر لها بعد الزواج  

  .بيتا مستقال
للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد أن يترآها تتابع  

 .دراساتها العليا التي تتطلب منها القيام بتربص في الخارج
لها مجموعة  للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد أن يشتري 

  .من المجوهرات
للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد أن يكمل تأثيث قاعتها  

  .للحالقة
للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة وهي أرملة على أحمد أن يعيش   

  معها ابنها
للموافقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد وهو فالح آبير أن يكتب  

  . رؤوس بقر 5لها 
فقة على الزواج اشترطت فاطمة على أحمد وهو جزائري أن يعطيها للموا 

 ).  في صورة اإلنجاب(الموافقة إلسناد جنسيتها التونسية ألبنائهما 

  مهر أم شرط خاص؟
  مهر أم شرط خاص؟

  
  مهر أم شرط خاص؟
  مهر أم شرط خاص؟
  مهر أم شرط خاص؟
  مهر أم شرط خاص؟
  مهر أم شرط خاص؟

 

  
  . وضيح النقاط التي تشكل بعض الغموض وتبين الفرق بين الشرط الخاص والمهرثم تقوم المنشطة بت

  
  :المرحلة الخامسة
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تعّلق المنشطة على حائطين متقابلين ورقتين آبيرة الحجم تحتوي آل واحدة منهما على رأي وموقف  
  . معين اتجاه المهر

من  .التقليل في قيمته المالية المهر حق من حقوق المرأة، ال يجب التخلي عنه وال: الورقة األولى -
   .واجب النساء التمسك به

يوحي بالوضع التقليدي للمرأة داخل العائلة ويوحي أيضا ولو رمزيا باالرتهان  المهر:  الورقة الثانية -
المعمول به  الدينار الرمزيآ(  من واجب النساء العمل على قصر المهر على عادة رمزية. والمتاجرة

النفرادهن باالنتفاع به ويمكنهن بذلك فرض إعادة النظر في ) ة في المدنحليا في تونس وخاص
  .8مرآزهن داخل األسرة

محتوى الورقتين وتطلب من المشارآات أن تختار آل واحدة الرأي والموقف اللذان  تفّسر المنشطة 
 .بحيث تتحصل على مجموعتين. يةيتماشيان مع تفكيرها وتأخذ مكانا جانب الورقة المعن

من آل مجموعة أن تناقش محتوى الورقة التي وقع اختيارها من آل أفراد المجموعة  المنشطةب تطل 
 . م رأيها وموقفها وتعيين ممثلة للمجموعة للدفاع عن رأيها وموقفهاوصياغة آل الحجج التي تدّع

ائها تحضر المنشطة مقعدان متقابالن وسط القاعة ثم تطلب من آل ممثلة مجموعة الجلوس بمقعد وور 
ثم تطلب منهما الدفاع عن رأي وموقف مجموعتيهما باإلدالء بالحجج التي وقعت . باقي أفراد المجموعة

غاية  إلى) حجة بحجة(تقدم ممثلتي المجموعتين الحجج بالتداول : صياغتها وذلك على النحو التالي
 . ك والنسيان إلتمام المناصرةيمكن ألفراد آل مجموعة أخذ مكان ممثلتها في صورة االرتبا :انتهاء القائمة

  
  :المرحلة السادسة

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة النقاط التالية
يدفعـه الـزوج   ..) .مبلـغ مـالي، مجـوهرات، رؤوس أبقـار أو أغنـام،     (في آل متاع مقوم بالمال  المهر يتمثل 

  .ف فيهولو آان من أفراد عائلتها، التصر لزوجته وهو ملكها وال حق ألي فرد آخر
 .المهر شرط لصحة الزواج 
 ال أدناه وال أقصاه: لم يحدد المشرع التونسي قيمة المهر 
 .لم يدفع لها زوجها المهر اذايمكن للمرأة أن ترفض البناء  
 .يعتبر المهر بعد البناء دينا للزوجة بذمة زوجها ويمكنها المطالبة به في أي وقت 
 .دم دفع المهرال يتسنى للمرأة المطالبة بالطالق بسبب ع 
يختلف المهر عن الشرط الخاص حيث أن الشرط الخاص يتعلق بـاألمور التـي يحـرص علـى ضـمانها أحـد        

عالوة على . تضمينها بحجة رسمية والتنصيص عليها في عقد الزواجاتفاق الزوجين عليها والزوجين ويقع 
حتـرام الشـرط مـن جانـب     ذلك، يمكن للطرف المنتفع بالشرط الخاص حق طلب الطالق في صورة عـدم ا 

 .الطرف اآلخر
. تجد الكثير من النساء أن المهر يتعارض مع مبادئ المسـاواة الحقيقيـة واالعتبـار المتكـافئ مـع والرجـل       
عقـد بيـع بـين الـزوج     يدفعه الزوج لزوجته، يوحي باالرتهـان والمتـاجرة، فكأنـه     شرط لصحة الزواجآالمهر ف

 .الزوجةوأهل 
القضاء على العالقة المتصلة بالمطالبة بالمهر ومبلغ هذا المهر مـن جهـة،    لىمن واجب النساء العمل ع 

 .9وبين البناء بالمرأة من جهة ثانية
  

 . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة

                                                 
 .أليف منشورات البحر األبيض المتوسط. جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية" الزواج"دليل حقوق النساء : لشماريعليا الشريف ا 8
المرأة ودورها في حرآة : المصدر -تونس والمغرب والجزائر: دراسة مقارنة للقوانين الخاصة بالمرأة واألسرة في المغرب العربي :خفيظة شقير 9

 .الوحدة العربية



 .للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: المصوغة الثانية
  

  الزواج: المحور األول
  

  .للمهرالبطاقة القانونية : الحصة الثالثة
 

  القانون التونسي
  

  :تلخيص
القانون التونسي ال يحدد الحد األدنى أو األقصى للمهر بل هو متروك لرغبة الشخصين المترشحين  

  جرت العادة على ان يكون المهر رمزيا أي دينار واحد. للزواج
  

  الشخصية األحوالمجلة 
  

شاهدين من أهل الثقة و  إشهادويشترط لصحة الزواج . برضى الزوجين إالقد الزواج ينع ال" 3الفصل 
  "تسمية مهر للزوجة

  
  "آل ما آان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا وهو ملك للمرأة" 12الفصل 

  
دينا في لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء  اذاليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء " 13الفصل 

  "المطالبة به فقط وال يترتب عن تعذر الوفاء به الطالق إالالذمة ال يتسنى للمرأة 
  

  أمثلة من دول أخرى
  

األقصى للمهر مع المالحظ أن الفتاة هي التي تدفع المهر للرجل و الحد  حدد المشرع ،في الباآستان
  . ليس العكس



 .رةللمرأة داخل األس نسانحقوق اإل: المصوغة الثانية
 

  الزواج: المحور األول
  

  .النفقة داخل األسرة: الرابعةالحصة 
 

 :األهداف .1
 

  :إلىتتوصل المشارآات في نهاية الحصة 

   .التعرف على مفهوم النفقة 
 الوعي بأن عمل المرأة المنزلي هو مساهمة في النفقات المنزلية  
  تحديد المسؤولية بين الزوجين في النفقات المنزلية 

 
 :المدة .2

 
 .عتين ونصفسا  

  
  :الوسائل .3

 
 صبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبـة بخـط آبيـر علـى أوراق      

 آبيرة الحجم
 بطاقات زرقاء وحمراء 
 )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

 
  :سير الحصة .4

  
  )د 15(وموضوع الحصة وتقديم إطار  10حصة تعارف :المرحلة األولى 
 30(تحديد مساهمة الزوج والزوجة في النفقات العائلية /عمل مجموعات: الثانيةالمرحلة  
 )د
تحديد ساعات عمل الزوج والزوجة لسد حاجيات العائلة / عمل مجموعات: المرحلة الثالثة 

 )د 30(
 )د 20(نشاط معرفي : المرحلة الرابعة 
 )د 40( ت اختبار المشارآا :المرحلة الخامسة 
 ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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  :المرحلة األولى
  11تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :الثانية المرحلة

  :مجموعتين إلىتوزع المنشطة المشارآات 
  تتكون من المشارآات العامالت خارج المنزل: المجموعة األولى 
  تتكون من المشارآات التي ال تشتغل خارج المنزل :لثانيةالمجموعة ا 
  .واقعهن المعاش إلىمن آل مجموعة تعبئة الجدول التالي باالستناد  المنشطة تطلب

  
 النفقات المنزلية التي يؤمنها الزوج النفقات المنزلية التي تؤمنها الزوجة

  
 

  

  
  .  الرأي في النقاط المشترآة ونقاط االختالف تعلق آل مجموعة قائمتها وتقدمها ثم يقع نقاش وإبداء

    
 :الثالثةالمرحلة 

  .الواقع المعاش إلىالجدول التالي باالستناد  تعبئةيتواصل العمل في المجموعتين 

  ساعات عمل الرجل في اليوم الواحد ساعات عمل المرأة في اليوم الواحد

 
   

 
                     

 
   

 

  
  
 

  
آل عمود يمثل ساعة عمل سواء آان العمل  :مشارآات آيفية استعمال الجدولتشرح المنشطة لل

  ).القيام بشؤون المنزل والعائلة(خارج البيت أو داخل البيت 
  :آيفية استعمال الجدول

  +بعالمة  يقع تعبئة الخانات التي تمثل ساعات القيام بالشؤون المنزلية .1
  –رج البيت بعالمة يقع تعبئة الخانات التي تمثل ساعات العمل خا .2
 يقع تقدير قيمة ما يخصص للنفقات العائلية بساعات العمل خارج البيت أي العمل المؤجر  .3
بالنسبة للساعات + بعالمة - الخانات التي تمثل ساعات العمل المؤجر وتغير عالمة إلىثم يقع الرجوع  .4

 .للنفقات العائليةالتي تخصص أجرتها 
  :مثــــــال

المدرسة اإلبتدائية؛ آما  إلىساعات للشؤون المنزلية ومرافقة ابنها  5حوالي تخصص يوميا    :األم
 7دنانير تنفق منها على عائلتها  8ساعات في اليوم وتتقاضى  8تشتغل خارج البيت بمعدل 

  .دنانير
دنانير؛ آما  10دينار ينفق منهم على عائلته  16ساعات في اليوم ويتقاضى  8يعمل بمعدل    :األب

  . ابنه فيما يتعلق بمراجعة دروسه و يتطلب منه ذلك قرابة ساعة آل يوميعتني ب
  مراحل تعبئة الجدول 

  
  +بعالمة   تعبئة الخانات التي تمثل ساعات القيام بالشؤون المنزلية: المرحلة األولى

  

  ساعات عمل الرجل في اليوم الواحد ساعات عمل المرأة في اليوم الواحد
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12345 
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  –بعالمة  تعبئة الخانات التي تمثل ساعات العمل خارج البيت :المرحلة الثانية
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  ساعات عمل الرجل في اليوم الواحد ساعات عمل المرأة في اليوم الواحد
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بالنسبة + بعالمة -ثل ساعات العمل المؤجر وتغير عالمةالخانات التي تم إلىالرجوع : المرحلة الثالثة

  للساعات التي تخصص أجرتها للنفقات العائلية
  

 ساعات عمل الرجل في اليوم الواحد ساعات عمل المرأة في اليوم الواحد
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ثم تطلب المنشطة من المشارآات رأيهن في مدة العمل التي يخصصها آل . تعلق آل مجموعة قائمتها
  . من الزوج والزوجة للعائلة

على المنشطة أن تتأآد في آخر هذه المرحلة من وعي آل المشارآات بكون القيام  :الخالصة
ومن المفروض اعتبار آل األشغال المنزلية التي تقوم بها  عمل وله قيمة ماليةبالشؤون المنزلية هو 

المرأة داخل أسرتها مساهمة في اإلنفاق على العائلة وبتالي فحتى الزوجة التي ال تشتعل خارج 
 .بما تقوم به من شؤون منزليةوليس لها أي مورد مال تساهم في اإلنفاق على عائلتها  البيت

 
  :المرحلة الرابعة

  :باالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشارآات النقاط التالية
    .تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم و ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة 
على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة و األبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق  

 . مشموالت النفقة
  .على الزوجة أن تساهم في اإلنفاق على األسرة إن آان لها مال 

  
 :المرحلة الخامسة

وتشرح " ال"و بطاقة زرقاء تحمل آلمة " نعم"تعطي المنشطة لكل مشارآة بطاقة حمراء تحمل آلمة 
  :لهن أنها ستلقي مجموعة من األسئلة المتعلقة بالنفقة وعليهن اإلجابة على النحو التالي

  "نعم"رفع البطاقة الزرقاء إلجابة ب  
 "ال"رفع البطاقة الحمراء إلجابة ب  

  :وباالعتماد على البطاقة القانونية تقوم المنشطة بصياغة مجموعة من األسئلة حول النفقة مثل
مد وفاطمة بإبرام عقد الزواج وبرمجا الزفاف بعد سنة؛ هل تستحق فاطمة النفقة خالل هذه قام أح .1

  الفترة ؟
أحالم أستاذة جامعية تزوجت من زميلها مهدي؛ هل مهدي ملزم باإلنفاق على زوجته التي لها دخل  .2

 قار وال بأس به ؟
عد أشهر من الزواج سئمت من ب. بسبب تقدمها في السن، قبلت راضية الزواج من إبراهيم رغم فقره .3

هل يمكن لراضية طلب الطالق بسبب إخالل زوجها بواجب . العيش في العسر وبدأت تفكر في الطالق
 اإلنفاق عليها ؟

تحملت زوجته ناجية آامل مسؤولية . أشهر وانقطع عن اإلنفاق عليها 6تغيب الشاذلي عن عائلته مدة  .4
هل لناجية الحق في مطالبة زوجها عند رجوعه للبيت بما أنفقته . العائلة بما فيها اإلنفاق على أبنائها

 طيلة غيابه ؟



هل من . بيت والدتها األرملة والتي تتمتع بمنحة شيخوخة زوجها المتوفى إلىبعد طالقها رجعت زينب  .5
 واجب األم اإلنفاق على ابنتها زينب التي ليس لها أي مورد رزق ؟

  
صبورة وتقوم بعد إجابة ؤال تلقيه بخط آبير على المن المستحسن أن تكتب المنشطة آل س

  .الغموض توضيحالمشارآات بإعطاء اإلجابة الصحيحة و
  

  : األجوبة
  
  

 التفسير اإلجابة رقم السؤال
  ال 1

 
وفي الفترة الفاصلة . تصبح النفقة من الواجبات الزوجية بمجرد اعتبار الدخول

 .12الزوجة النفقةبين إبرام عقد الزواج وحفل الزفاف ال تستحق 
ته بغض النظر عن وضعيتها زوج على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على نعم 2

 .المادية ومداخلها المالية
  
3 

  
 ال

 .حين العقد فال حق لها في طلب الطالق زوجهاآانت الزوجة عالمة بعسر اذا
 .اجوبالنسبة للزوجة راضية فقد آانت على علم بحالة عسر زوجها قبل الزو

النفقة دين للزوجة في ذمة زوجها وال ينقضي هذا الدين بمرور الزمن ويمكن  نعم 4
 .للزوجة أن تطالب به زوجها في أي حين

  
5  
 

  
  نعم
  

 

  .على الزوجة أن تساهم في اإلنفاق على األسرة إن آان لها مال
نهاية مراحل  إلىيستمر اإلنفاق على األبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده 

على أال يتجاوزوا الخامسة و العشرين من عمرهم وتبقى البنت  ،لمهمتع
 . هالم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوج اذامستحقة للنفقة 

  
  :المرحلة السادسة

  :النقاط التاليةعلىتقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة 
  

    .ن الضروريات في العرف والعادةتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم و ما يعتبر م 
على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة و األبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق  

 .مشموالت النفقة
ته بغض النظر عن وضعيتها المادية ومداخلها زوج على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على 

 .المالية
 .اق على األسرة إن آان لها مالعلى الزوجة أن تساهم في اإلنف 
وفي الفترة الفاصلة بين إبرام عقد الزواج . تصبح النفقة من الواجبات الزوجية بمجرد اعتبار الدخول 

 .وحفل الزفاف ال تستحق الزوجة النفقة
النفقة دين للزوجة في ذمة زوجها وال ينقضي هذا الدين بمرور الزمن ويمكن للزوجة أن تطالب به  

 .أي حينزوجها في 
بسبب إخالل زوجها  حين العقد فال حق لها في طلب الطالق زوجها آانت الزوجة عالمة بعسر اذا 

 .بواجب اإلنفاق عليها
تقوم المرأة بجل األشغال المنزلية التي تتطلب وقتا طويال وجهدا آبيرا فمن المفروض اعتبار هذا  

 .العمل المنزلي مساهمة في اإلنفاق على العائلة
 

  . توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة وأخيرا

                                                 
عليا الشريف الشماري ؛  أليف منشورات البحر األبيض : جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية" الزواج"مأخوذة من  دليل حقوق النساء  12
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 للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
  

  الطالق: المحور الثاني
  

  .مفهوم الطالق و أنواعه بتونس: الحصة األولى
  

  :األهذاف .1
 

  :التعرف على إلىتوصل المشارآات في نهاية الحصة 

  .قمفهوم الطال 
  .حق المرأة في الطالق 
  .أنواع الطالق بتونس 
  حقوق المرأة عند الطالق 

  
 :المدة .2

 
  .ساعتين ونصف  

 
 :الوسائل .3

 
 قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
 بورةس 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
بيـرة  آمختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق  

   الحجم
  )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

   
 :سير الحصة .4

 
 )د 15(تقديم المشارآات والمنشطة وموضوع الحصة  :المرحلة األولى 
 )د 20(التذآير بمفهوم الزواج : الثانيةالمرحلة  
 )د 40.(دراسة حالة: المرحلة الثالثة 
 )د 20(نشاط معرفي : المرحلة الرابعة 
 )د 25( اشنق: المرحلة الخامسة 
  )د 30(نشاط ختامي : المرحلة السادسة 

  



  :المرحلة األولى
 تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
  تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  :المرحلة الثانية

تطرح المنشطة على النساء مجموعة من األسئلة حول الهدف من الزواج والظروف التي تضمن استمرار 
  . عالقة زوجية سليمة

  
   :المرحلة الثالثة

تزوجـت مـن   فاطمـة امـرأة أميـة      ": المشارآات أو رواية قصـة آالتاليـة   إحدىإما شهادة  المنشطة تختار
المؤسسات العموميـة وأنجبـت منـه أربعـة أبنـاء رغـم الظـروف السـيئة التـي تعيشـها            إحدىموظف في 

 فاطمـة  حاولـت . )سـب وضـرب  تقصير الزوج في اإلنفاق، تغيبه عن المنـزل بـدون عـذر شـرعي، شـتم و     (
لالشـتغال  المستحيل للحفاظ على استقرار أسـرتها وطلبـت مـن عائلتهـا وعائلتـه التـدخل آمـا اضـطرت         

بـل بـالعكس توقـف الـزوج تمامـا علـى اإلنفـاق        . آمعينة منزلية لتغطية حاجيات أبنائها ولكن بدون جدوى
زوجته وأبنائـه حيـث اضـطرت فاطمـة      مبررا ذلك بتحمله مصاريف شراء منزل باسمه آما زاد تعسفه على

  . مغادرة بيتها الزوجي واللجوء عند أهلها إلىفي يوم من األيام 
  :المشارآات األسئلة التالية تطرح المنشطة على

  ما رأيكن في هذه األسرة؟ 
 ما هي المشاآل التي تعاني منها األسرة ؟ 
 ؟ية المهضومة للزوجة من داخل القصة نسانما هي الحقوق اإل 
 ؟لحل مشكلتها وتعيش بأمان هي وأبنائها  فاطمة اذا تنصحنبم 

  .أن الحل األجدى هو الطالق إلىالنقاش  على المنشطة استدراج
  

  :المرحلة الرابعة
باالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشـارآات أن الطـالق هـو حـل العالقـة الزوجيـة وال       

الصلحية وهو حق من حقوق المرأة آمـا تشـرح أنـواع الطـالق      يقع إال لدى المحكمة مع وجوب الجلسات
  :وما تترتب إثرها من حقوق للزوجة

 بالتراضي 
 إنشاء 
  للضرر    

  
  :المرحلة الخامسة

انطالقا من التفسير الذي أعطته المنشطة للطالق وأنواعه، تطلب من المشارآات رأيهن في النوع 
  الذي يمكن لفاطمة اللجوء إليه ولماذا؟ 

  
  :رحلة السادسةالم

تفسر المنشطة أن هذا  بعدها. تطلب المنشطة من المشارآات رأيهن في مغادرة فاطمة البيت الزوجي
ويمكن للزوج في هذه الحالة القيام بقضية طالق للضرر ضد  نشوزاالسلوك يعتبر من قبل المحاآم 

المساواة أمام هذا التصرف  الزوجة من أجل النشوز آما أن المحاآم التونسية ال تضع الزوجين على قدم
لذا يجب على الزوجة حماية نفسها . حيث أن الزوج ال يعتبر ناشزا بل يعتبر انه تخلى فقط عن عائلته

 .من ذلك باإلدالء بكل الحجج التي تثبت الضرر الذي حصل لها وتبرر مغادرتها البيت الزوجي
  :بعدها تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مبرزة النقاط التالية

 الطالق هو حل العالقة الزوجية 
 ال يقع الطالق إال لدى المحكمة 
آــرس القــانون التونســي المســاواة بــين الرجــل والمــرأة فــى خصــوص أســباب الطــالق، ســواء أآــان  

  باالتفاق أم للضرر أم برغبة خاصة من جانب واحد
  :أنواع الطالق ثالثة 

 بالتراضي -
 إنشاء  -
 للضرر  -

o ثبات الضررللحصول على الطالق للضرر يجب  إ 
o عندما تقوم الزوجة بالطالق إنشاء تحكم عليها المحكمة ولفائدة الزوج بغرامة الضرر المعنوي 
o    عندما يقوم الزوج بالطالق إنشاء تحكم عليه المحكمة ولفائدة الزوجة  بغرامة الضرر المعنـوي والضـرر

 المادي  



o دقة عليها أمام المحكمةإن الطالق بالتراضي يمكن أن يكون بشروط ويقع االتفاق والمصا 
o ال يمكن التراجع فيما اتفق عليه أمام المحكمة باستثناء الحضانة 
o نفقة األبناء حق لهم بقطع النظر عن أسباب و نوع الطالق . 

  .وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة



 ل األسرةللمرأة داخ نسانحقوق اإل: 2المصوغة 
 

  الطالق: المحور الثاني
  

  البطاقة القانونية لمفهوم الطالق و أنواعه بتونس: الحصة األولى
  

 القانون التونسي 
  تلخيص 

  سوى القانون التونسي بين المرأة والرجل في حق الطالق و في إجراءات القيام به 
  تراب التونسيالطالق ال يتم اال أمام المحاآم التونسية بالنسبة للمقيمين على ال 
  القانون التونسي ال يعترف بالتطليق 
صور الطالق المنصوص  إحدىالطالق ال يكون اال حكميا أي بصدور حكم قضائي عن قاضي األسرة وفق  

  .الشخصية األحوالمن مجلة  31عليها بالفصل 
  الطالق ينحل به عقد الزواج الصحيح ألن الزواج الفاسد ينحل باالبطال 
  .للطالق وهي الطالق بالتراضي والطالق للضرر والطالق انشاء هناك ثالثة أنواع 
الحصول على حكم جزائي ضد الزوج من أجل العنف المسلط على الزوجة يمكن من الحصول على  

  الطالق للضرر و الحصول على غرامات تعويضية
الحصول عليه اما  تعويض الضرر المادي للزوجة الناتج عن الطالق للضرر أو الطالق انشاء من الزوج يمكن 

في شكل غرامه تدفع دفعة واحدة للزوجة المطلقة في شكل رأس مال أو في شكل جراية عمرية تدفع 
  .مشاهرة و ذلك حسب اختيار الزوجة

تقدر التعويضات عن الضرر المادي و المعنوي الحاصل للمرأة من جراء الطالق بحسب دخل الزوج وعدد  
  الزوجة و مستوى العيش الذي اعتادته الزوجة في قيام الرابطة الزوجيةسنوات الزواج و عدد األبناء وسن 

و األخذ بعين االعتبار لسن الزوجة و عدد األبناء الذين ستحضنهم يدخل في اطار تقليص فرص الزواج  
ثانية أمام المرأة وبتالي فرصة اعادة المرأة لبناء أسرة جديدة والزواج ثانية و يرى المشرع في هذا 

  .  ص حرمان موجب للتعويضالتقلي
  

  مجلة األحول الشخصية
  " الطالق هو حل عقدة الزواج" 29الفصل 
  "ال يقع الطالق اال أمام المحكمة" 30الفصل 
  يحكم بالطالق " 31الفصل 

  بتراضي الزوجين  - 
  .بناء على طلب أحد الزوجين بسب ما حصل له من ضرر - 
  .لبة الزوجة بهبناء على رغبة الزوج انشاء الطالق أو مطا - 

و يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الناجم عن الطالق في الحالتين 
و بالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها . المبينتين بالفقرتين الثانية و الثالثة أعاله

دته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في بعد انقضاء العدة مشاهرة و بالحلول على قدر ما اعتا
و تستمر . و هذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا و انخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. ذلك المسكن

أن تتوفى المفارقة أو بتغير وضعها االجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى  إلى
ينا على الترآة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع عن الجراية و هذه الجراية تصبح د

آل ذلك ما  ،الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ
  ."لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة

  
   نسانالعالمي لحقوق اإل اإلعالن

  : 16المادة 
للرجل والمرأة، متى أدرآا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو 1

  التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله وهما متساويان في الحقوق لدى. الجنسية أو الذين
  

  المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق العهد
   :23المادة 

...  
الزوجين وواجباتهما لدى  ل األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوقتتخذ الدو.4

يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية  وفى حالة االنحالل. التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله
  .لألوالد في حالة وجودهم



  
  أشكال التمييز ضد المرأة القضاء على جميع اتفاقية

  
  15المادة 

  .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.1
وتساوى بينها  تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،.2

  .وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية
   16المادة 

المرأة في آافة األمور المتعلقة  لقضاء على التمييز ضدتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة ل.1
  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على

  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج
  

  :مالحظة
  القانون التونسي يفرق بين الطالق والتطليق

  
د و انهاء للعالقة الزوجية و يكون ذلك بحل عقد الزواج أي بانهاء وجوده الطالق المقصود به وضع ح

القانوني وهو أمر ال يتم اال أمام القضاء و هو حق للزوجين على حد السواء في حين أن التطليق هو 
  . مفهوم فقهي المراد به فك العصمة اي الرابطة الزوجية و ذلك بارادة من الزوج و بقرار منه



 للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل :2المصوغة 
  

  النساء وأبنائهن: المحور الثالث
  

  .الحضانة: الحصة األولى

  
  :األهداف .1

  
  :إلىتتوصل المشارآات في نهاية الحصة 

  .لحضانةعلى مفهوم االتعرف   
   .أصحاب الحق في الحضانة/صاحب على التعرف  
  .الحاضن/التعرف على حقوق وواجبات الحاضنة  

  
  :المدة .2

  
  ساعتين ونصف  

  
  الوسائل .3

 
 سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
 قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
مختارة من القانونين والمواثيـق الدوليـة المتعلقـة بالموضـوع مكتوبـة بخـط آبيـر علـى أوراق          

  آبيرة الحجم
  نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
  مراحل الحصة .4

  
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  13حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 30(دراسة حالة  :المرحلة الثانية 
 )د 20(نشاط معرفي : المرحلة الثانية 
 )د 35( نشاط معرفي متابعة دراسة حالة و :المرحلة الرابعة 
 )د 30( نشاط معرفي متابعة دراسة حالة و :المرحلة الخامسة 
 )د 15(اختتام الحصة : المرحلة السادسة 

                                                 
 في صورة ما يكون فريق المشارآات جديد 13



 :المرحلة األولى
 

  14تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
  : المرحلة الثانية

ليلى وأحمد متزوجان ولهما بنت ": ليلى وزوجها أحمد وابنتهما أريج تحكي المنشطة للمشارآات قصة
لم تبلغ أريج السنة حتى . لث ما يملكمات جد أريج وترك لها وصية بث. اسمها أريج عمرها ستة أشهر

  ". قرر والديها الطالق
  . تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على السؤال التالي باالعتماد على الزوبعة الذهنية

  ما هي حاجيات الطفلة أريج من والديها ؟ 
لتربية، تحرص المنشطة على تشجيع المشارآات لذآر جميع الحاجيات بما فيها األآل، اللباس، ا

جميع الحاجيات بتسجيل تقوم المنشطة . الخ...،)ما ورثته من جدها(التعليم، الحرص على ممتلكاتها 
  .في الخانة األولى من جدول آبير على هذا المنوالالتي ستذآرها المشارآات 

   
 المسئول في توفير هذه الحاجيات حاجيات البنت أريج من والديها

 األب األم
 -  

... 
  

  
طلب المنشطة من المشارآات إبداء رأيهن فيما يتعلق بكل حاجة من هذه الحاجيات واإلجابة على ثم ت

  :السؤال التالي
  من المسئول في توفير وتلبية هذه الحاجة، األب أو األم أو اإلثنين ؟ 
 

  .  المنشطة اإلجابات في الجدول الذي سجلت فيه حاجيات الطفل تسجل
  

  :المرحلة الثالثة
ثم تشرح ..) .الرضاعة والرعاية والحماية والتربية(الحاجيات الخاصة بالحضانة  شطةالمن تسطر

حفظ الطفل في مبيته والقيام (للمشارآات مشموالت الحضانة وتعريفها حسب القانون التونسي 
رعاية مصالح وأموال وممتلكات الطفل واإلشراف على (والفرق بين الحضانة وبين الوالية ) بتربيته
  . )تعليمه

ية نسانالتربية على الحقوق اإل"آما تعلم المشارآات أن موضوع الوالية له حصة خاصة في برنامج 
  .والقانونية

  :ثم وباالعتماد على البطاقة القانونية تشرح لهن
حدود بلوغ األبناء سن الرشد على حد  إلىوتمتد ) األب واألم( معاأن الحضانة حق للوالدين  

  . الزوجية قائمة طالما آانت العالقة سواء
 .مسألة الحضانة تطرح في صورة وقوع الطالق بين الزوجينأن   
 .األم إلىحضانة األبناء تسند مبدئيا أن  
ولكن إذا عارض األب في ذلك تتولى المحكمة التحريات الالزمة لمعرفة من األصلح من  

 .الوالدين لحضانة األبناء
حضانة عند الطالق مصلحة المحضون أي ال القانون التونسي يراعى في مسألة إسناد الأن  

وجود لتفضيل ألحد الوالدين على اآلخر، فاألآفأ اجتماعيا ونفسيا وأخالقيا هو الذي يحق له 
 .التمتع بالحضانة سواء آان األب أو األم

األم ال تجبر على قبول حضانة األبناء إال إذا تبين عدم وجود حاضن غيرها أي في صورة غياب  
  .جداداألب و األ

  
  :المرحلة الرابعة

وصل الخبر . بعد سنة من الطالق تعرفت ليلى على حسن وتزوجت منه" :تتابع المنشطة سرد القصة
  ".فاغتاظ وأراد االنتقام من ليلى فقام بقضية يطالب فيها بحضانة ابنته) أب أريج(أحمد  إلى

  :في ثم تطلب المنشطة من المشارآات إبداء رأيهن
  أحمدتصرف   
 األم أم األب ؟: ه الحق في هذه الوضعية في حضانة البنت أريجمن ل  

                                                 
  صورة ما يكون فريق المشارآات جدي في 14  



 
تشرح المنشطة الحاالت  وباالعتماد على البطاقة القانونية بعد تسجيل مالحظات وتعليقات المشارآات

  :التي يمكن أن يسقط فيها حق األم في الحضانة
ألب أن يطالب إذا آان المحضون أنثى وتزوجت األم الحاضنة من رجل غير محرم يمكن ل 

    .أقصاه عام بعد علمه بزواج الحاضنةبحضانة ابنته في أجل 
على األم إن آانت هي الحاضنة أن تقيم في نفس المدينة التي يقيم فيها األب أو الولي  

 .الشرعي للطفل و في صورة سفرها لمدينة أو بلد آخر تسقط حضانتها
لب إسقاط حق األم في الحضانة في آل الحاالت، ال تستجيب المحكمة بصفة آلية لمط 

 .فهي تراعي دائما مصلحة المحضون
فان القانون يشترط أن يكون له من يحضن من النساء و أن يكون  ،إذا آان الحاضن رجال 

  .محرما إذا آان المحضون بنتا
  

 إعطـاء المزيـد مـن المعلومـات والتفسـير حسـب       آما يمكن للمنشطة وباالعتماد على البطاقة القانونيـة 
  .طلبات المشارآات

  
  :المرحلة الخامسة

لم تستجب المحكمة لمطلب األب وتمسكت بإسناد حضانة البنت أريج "  :تتابع المنشطة سرد القصة
المحكمة إلجباره على دفع  إلىغضب األب وامتنع عن دفع نفقة ابنته إال أن األم لم تلتجئ . ألمها

وحاولت األم ليلى عن طريق عائلة على هذه الحال  مرت عدة أشهر". ال تزيد الطين بلة"النفقة لكي 
وفي أحد من اآلحاد، جاء أحمد آالعادة . األب أحمد إقناعه بواجبه في دفع النفقة ولكن دون جدوى

  ".ما دمت ال تنفق عليها فال حق لك في اصطحابها: "الصطحاب ابنته أريج فرفضت ليلى ذلك وقالت له
  :في رأيهنتطلب المنشطة من المشارآات 

  األمتصرف  
 حقوق البنت 
 حقوق وواجبات األم الحاضنة 
 حقوق وواجبات األب 

تشرح المنشطة أن تصرف  وباالعتماد على البطاقة القانونية بعد تسجيل مالحظات وتعليقات المشارآات
  :األم الحاضنة غلط حيث أن

نه التتبع المحضون للمتمتع بحق الزيارة في الوقت المحدد من القاضي ينتج ع إحضارعدم  
  .محضون إحضارمن أجل جريمة عدم 

حد بلوغه  إلىحد حصولها على شغل أو زواجها للولد  إلىالنفقة حق لألبناء وتستمر للبنت  
وتستمر النفقة بالنسبة للمعاق . سنة إذا آان الولد يواصل تعليمه 25سن الرشد أو بلوغه 
 .بقطع النظر عن سنه

مصاريف شؤون الطفل  ،جانب منحة السكن إلىدفع لها الحاضنة سواء آانت األم أو غيرها ت 
  .المحضون و ذلك من ماله إن آان له مال أو من مال أبيه ويسمى ذلك بالنفقة

األم فإنها تتمتع بالبقاء في محل الزوجية أو بمنحة سكن باعتبارها  إلىإذا تم منح الحضانة  
  .حاضنة، تدفع لها من طرف أب الطفل

اضنة في حق أبنائها القصر وهي التي تتولى اإلنفاق عليهم من مال تدفع النفقة لألم الح 
أبيهم و في صورة عدم قيام األب بدفع النفقة المحكوم بها بموجب الطالق أو بموجب حكم 

  .فانه يمكن لألم القيام بقضية في إهمال عيال ،بالنفقة دون وجود الطالق
محضون واصطحابه معه في أوقات يحددها يحق ألحد الوالدين غير المتمتع بالحضانة زيارة ال 

  .القاضي
حاضنه في الوقت المحدد من قبل القاضي النتهاء الزيارة ينتج  إلىالمحضون  إحضارعدم  

  . محضون إحضارعنه التتبع من أجل جريمة عدم 
إعطـاء المزيـد مـن المعلومـات والتفسـير حسـب        آما يمكن للمنشطة وباالعتماد على البطاقة القانونيـة 

  .ات المشارآاتطلب
  

  :المرحلة السادسة
  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة على النقاط المستهدفة

  
حدود بلوغ األبناء سن الرشد على حد  إلىوتمتد ) األب واألم( معاالحضانة حق للوالدين  

  . طالما آانت العالقة الزوجية قائمة سواء



د الطالق مصلحة المحضون أي ال يراعى القانون التونسي في مسألة إسناد الحضانة عن 
وجود لتفضيل ألحد الوالدين على اآلخر، فاألآفأ اجتماعيا ونفسيا وأخالقيا هو الذي يحق له 

 .التمتع بالحضانة سواء آان األب أو األم
  .األم إلىتسند مبدئيا حضانة األبناء عند الطالق  
لمعرفة من األصلح من  ولكن إذا عارض األب في ذلك تتولى المحكمة التحريات ألالزمة 

 .الوالدين لحضانة األبناء
ال تجبر األم على قبول حضانة األبناء إال إذا تبين عدم وجود حاضن غيرها أي في صورة غياب  

 .األب و األجداد
إذا آان المحضون أنثى وتزوجـت األم الحاضـنة مـن رجـل غيـر محـرم يمكـن لـألب أن يطالـب           

   .علمه بزواج الحاضنة أقصاه عام بعدبحضانة ابنته في أجل 
على األم إن آانت هي الحاضنة أن تقيم في نفس المدينـة التـي يقـيم فيهـا األب أو الـولي       

 .الشرعي للطفل و في صورة سفرها لمدينة أو بلد آخر تسقط حضانتها
ال تستجيب المحكمة بصفة آلية لمطلب إسقاط حـق األم فـي الحضـانة فهـي تراعـي دائمـا        

  .مصلحة المحضون
فان القـانون يشـترط أن يكـون لـه مـن يحضـن مـن النسـاء و أن يكـون           ،ذا آان الحاضن رجالإ 

  .محرما إذا آان المحضون بنتا
المحضون للمتمتع بحق الزيارة في الوقت المحدد من القاضي ينتج عنه التتبع  إحضارعدم  

 . محضون إحضارمن أجل جريمة عدم 
حد بلوغه  إلىصولها على شغل أو زواجها للولد حد ح إلىالنفقة حق لألبناء وتستمر للبنت  

وتستمر النفقة بالنسبة للمعاق . سنة إذا آان الولد يواصل تعليمه 25سن الرشد أو بلوغه 
 .بقطع النظر عن سنه

مصاريف شؤون الطفل  ،جانب منحة السكن إلىالحاضنة سواء آانت األم أو غيرها تدفع لها  
 .مال أو من مال أبيه ويسمى ذلك بالنفقةالمحضون و ذلك من ماله إن آان له 

األم فإنها تتمتع بالبقاء في محل الزوجية أو بمنحة سكن باعتبارها  إلىإذا تم منح الحضانة  
 .حاضنة، تدفع لها من طرف أب الطفل

تدفع النفقة لألم الحاضنة في حق أبنائها القصر وهي التي تتولى اإلنفاق عليهم من مال  
م قيام األب بدفع النفقة المحكوم بها بموجب الطالق أو بموجب حكم أبيهم و في صورة عد

  .فانه يمكن لألم القيام بقضية في إهمال عيال ،بالنفقة دون وجود الطالق
يحق ألحد الوالدين غير المتمتع بالحضانة زيارة المحضون واصطحابه معه في أوقات يحددها  

 .القاضي
المحدد مـن قبـل القاضـي النتهـاء الزيـارة ينـتج        حاضنه في الوقت إلىالمحضون  إحضارعدم  

 .محضون إحضارعنه التتبع من أجل جريمة عدم 
 

وأخيــرا تــوزع المنشــطة علــى المشــارآات هــذه الخالصــة وتعلمهــن بموضــوع الحصــة المقبلــة المتعلــق  

  .بالوالية



 للمرأة داخل األسرة نسانحقوق اإل: 2المصوغة  
  

  النساء وأبنائهن: المحور الثالث
  

  لحضانة البطاقة القانونية ل: الحصة األولى

  
 القانون التونسي

  
  تلخيص

  الشخصية األحوالالحضانة في مجلة 
  

  . 67 إلى 54الشخصية  مسألة الحضانة في الفصول من  األحوالتنطم مجلة  
حضانة تطرح مسألة الحضانة في صورة وقوع الطالق بين الزوجين اذ أنه طالما العالقة الزوجية قائمة فان ال 

  .حق لألبوين معا
تراعى في مسألة اسناد الحضانة عند الطالق مصلحة المحضون أي ال وجود لتفضيل الحد الوالدين على  

فاالآفأ اجتماعيا ونفسيا وأخالقيا هو الذي يحق له التمتع بالحضانة سواء  ،االخر في القانون التونسي
  .آان االب أو األم

بناء اال اذا تبين عدم وجود حاضن غيرها أي في صورة غياب االب و االم ال تجبر على قبول حضانة اال 
  .االجداد

االم فانها تتمتع بالبقاء في محل الزوجية أو بمنحة سكن باعتبارها حاضنة تدفع  إلىاذا تم منح الحضانة  
  .لها من طرف أب الطفل

شؤون الطفل المحضون و  مصاريف ،جانب منحة السكن إلىالحاضنة سواء آانت االم او غيرها تدفع لها  
  .ذلك من ماله ان آان له مال أو من مال أبيه ويسمى ذلك بالنفقة

  . النفقة تشمل ما يستحقه عيش الطفل طبقا للعادة و العرف 
تدفع النفقة لألم الحاضنة في حق أبنائها القصر وهي التي تتولى اإلنفاق عليهم من مال أبيهم و في  

 ،قة المحكوم بها بموجب الطالق أو بموجب حكم بالنفقة دون وجود الطالقصورة عدم قيام األب بدفع النف
  .فانه يمكن لألم القيام بقضية في إهمال عيال

فان القانون يشترط أن يكون له من يحضن من النساء و إن يكون محرما إذا آان  ،إذا آان الحاضن رجال 
  .المحضون بنتا

سي ال يرى مانعا من ذلك حتى وان آانت األم من غير دين إذا آانت الحاضنة هي االم فان المشرع التون 
ولكن هذا األمر ال يسري على غير األم  ،أمه إلىاألب طالما أن مصلحة المحضون تقتضي إسناد الحضانة 

  .من الحاضنات آالجدة لألم مثال
لشرعي على األم إن آانت هي الحاضنة أن تقيم في نفس المدينة التي يقيم فيها األب أو الولي ا 

  .للطفل و في صورة سفرها لمدينة أو بلد آخر تسقط حضانتها
فانه ال يحق لألب السفر بالطفل خارج البلد الذي تقيم فيه األم الحاضنة إال  ،إن آانت األم هي الحاضنة 

  .بموافقتها ما لم يقضي القاضي بخالف ذلك وذلك حرصا على مصلحة المحضون
ب أو األم أو أي شخص آخر أن يطالب بإسقاط الحضانة من القاضي لكل من آلت إليه الحضانة سواء األ 

  .الذي يتولى تكليف غيره بها
  .يحق ألحد الوالدين غير المتمتع بالحضانة زيارة المحضون واصطحابه معه في أوقات يحددها القاضي 
من ا إحضارهحاضنه في الوقت المحدد من قبل القاضي النتهاء الزيارة أو عدم  إلىالمحضون  إحضارعدم  

في الوقت المحدد من القاضي لبدء الزيارة ينتج عنه التتبع من أجل جريمة  ،الحاضن للمتمتع بحق الزيارة
   1962ماي  24المؤرخ في  1962ــدد لسنة 2محضون و التي ينظمها القانون عــ إحضارعدم 

اضي خالف ذلك و في من بقي حيا اال اذا رأى الق إلىتسند الحضانة في حالة وفاة أحد الوالدين  
  .عالقة بمصلحة المحضون

  
  الشخصية األحوالمجلة 

  "الحضانة حفظ الولد في مبيته و القيام بتربيته" 54الفصل 
  "اذا امتنعت الحاضنة من الحضانة ال تجبر عليها اال اذا لم يوجد غيرها" 55الفصل 
واذا لم يكن . فمن مال أبيه مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله ات آان له مال و اال" 56الفصل 

  "للحاضنة مسكن فعلى األب اسكانها مع المحضون
  "الحضانة من حقوق األبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما" 57الفصل 
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون " 58الفصل 

ان مستحق الحضانة ذآرا أن يكون عنده من يحضن من النساء و سالما نت األمراض المعدية و يزاد اذا آ



و اذا آان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل . أن يكون محرما بالنسبة لالنثى
بها ما لم ير الحاآم خالف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون و اذا آان الزوج محرما للمحضون أو وليا له أو 

حضانة مدة عام بعد علمه بالدخول و لم يطلب حقه فيها أو أنها آانت مرضعا للمحضون يسكت من له  ال
  ."أو آانت أما و ولية في آن واحد

اذا آانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فال تصح حضانتها اال اذا لم ينم " 59الفصل 
هذا الفصل  أحكامو ال تنطبق . يهالمحضون الخامسة من عمره و أن ال يخشى عليه أن يألف غير دين أب

  ."على األم ان آانت عي الحاضنة
أماآن  إلىلألب وغيره من األولياء و لألم النظر في شأن المحضون و تأديبه و ارساله " 60الفصل 

  ."آل ذلك ما لم ير القاضي خالفه لمصلحة المحضون. التعليم لكنه ال يبيت اال عند حاصنته
اضنة لنقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره اذا سافرت الح" 61الفصل 

  ."سقطت حضانتها
يمنع األب من اخراج الولد من بلد أمه اال برضاها ما دامت حضانتها قائمة و لم تقتض " 62الفصل 

  ."مصلحة المحضون خالف ذلك
األولى ال تسكن بالمحضون  من انتقل لها حق الحضانة بسب غير العجز البدني بالحاضنة" 63الفصل 

  ."مع حاضنته األولى اال برضى ولي المحضون و اال سقطت حضانتها
يمكن لمن عهدت اليه الحضانة أن يسقط حقه فيها و يتولى الحاآم في هذه الصورة تكليف " 64الفصل 
  ."غيره بها
ثياب ونحو دلك ال تأخذ الحاضنة أجرة اال على خدمة شؤون المحضون من طبخ و غسل " 65الفصل 

  ."بحسب العرف
و اذا طلب نقله اليه  ،الولد متى آان عند أحد األبوين ال يمنع اآلخر من زيارته و من تعهده" 66الفصل 

  ."للزيارة فكلفة الزيارة عليه
  .من بقي حيا من األبوين إلىاذا انفصم الزواج بموت عهد الحضانة "  67الفصل 

  .غيرهما إلىاحدهما أو  إلىعهدت الحضانة  ،بقيد الحياةواذا انفصم الزواج و آان الزوجان 
  ..."و على القاضي عند البت في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون

 
  1962ماي  24المؤرخ في  1962ـدد لسنة 2قانون عـ

  محضون إحضارو المتعلق بجريمة عدم 
  

المحضون  آخر ال يحضر في صورة حكم وقتي أو بات بالحضانة فان األب أو األم أو آل شخص" 1الفصل 
أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك المحضون و اختالسه أو  إحضارهلمن له الحق في طلب 

 ،يكلف من يتولى اختطافه أو اختالسه من أيدي من هو في في حضانتهم أو من المكان الذي وضعوه به
مائتين و أربعين دينارا أو  إلىدينار  عام و بخطية من أربعة وعشرين إلىيعاقب بالسجن من ثالثة أشهر 

  ."العقوبتين فقط إحدى
  

  نسانالقانون الدولي لحقوق اإل
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لتكفل تساوي حقوق الزوجين و  - 4"... 23المادة 

وفي حالة االنحالل يتوجب اتخاذ التدابير لكفالة . قيام الزواج و لدى انحاللهواجباتهما لدى التزوج و خالل 
  ." الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم

  
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
تمنح الدول األطراف الرجل و المرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحرآة " 15المادة 

  ."ألشخاص و حرية اختيار محل سكناهم و اقامتهما
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة  – 1-" 16المادة 

  على أساس المساواة بين الرجل والمرأة   ،األمور المتعلقة بالزواج و العالقات العائلية و بوجه خاص تضمن
بغض النظر عن حالتهما الزوجية في األمور المتعلقة  ،مسؤوليات بوصفهما أبويننفس الحقوق و ال -ج

  ."  يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول األحوالباطفالهما و في جميع 
  

  اتفاقية حقوق الطفل
  



اال عندما تقرر  ،تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما - 1"  9المادة 
ان هذا  ،المعمول بها اإلجراءاتوفقا للقوانين و  ،رهنا باجراء اعادة نظر قضائية ،لمختصةالسلطات ا

و قد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة اساءة . الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى
قرار بشأن محل  أو عند ما يعيش الوالدان منفصلين و يتعين اتخاذ ،الوالدين معاملة الطفل أو اهماله له

  .  اقامة الطفل
بصورة منتظمة  االحتفاظ تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه او عن أحدهما في  - 3

  ."بعالقات شخصية و اتصاالت مباشرة بكال والديه اال اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
  

االعتراف بالمبدا القائل ان آال الوالدين  تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان - 1"  18المادة 
وتقع على عاتق الوالدين أواالوصياء القانونيين . يتحمالن مسؤوليات مشترآة عن تربية الطفل و نموه

  ." وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي ،المسؤولية األولى عن تربية الطفل و نموه



 ن داخل األسرةحقوق اإلنسان للمرأة م: 2المصوغة 
  

  النساء وأبنائهن: المحور الثالث

  النسب :الحصة الثانية

  
  :األهداف .1
 
  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى 

  شروط إثبات النسب معرفة 
  .اآلثار المنجّرة عن إثبات النسب أو نفيه معرفة 

  عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال نسبة أبناهما لهماالوعي ب  
  
  المدة .2

  ساعتين ونصف 
  
 الوسائل .3
  

  سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
 قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة  
آبيـرة  مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبـة بخـط آبيـر علـى أوراق      

  الحجم
    نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
 : مراحل الحصة .4

  
  )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  15حصة تعارف :ولىالمرحلة األ 
  )د  30( شهادة مشارآة أو سرد قصة / المرحلة الثانية دراسة حالة 
  )د  20(نشاط معرفي  ::المرحلة الثالثة 
  )د  25(متابعة دراسة حالة : المرحلة الرابعة 
  )د  25(متابعة دراسة حالة : المرحلة الخامسة 
إسـناد لقبهمـا   ألة المساواة بين المرأة والرجل فـي التمتـع بحـق    نقاش مس :المرحلة السادسة 

 )د 35(واختتام الحصة  ألبنائهما
  

                                                 
  في صورة ما يكون فريق المشارآات جديد 15



  :المرحلة األولى
  16تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 
 

  : الثانيةالمرحلة 
تزوجـت فاطمـة بأحمـد وبعـد ثـالث      ":إما شهادة إحدى المشارآات أو رواية قصة آالتاليـة  المنشطة تختار

ســنوات دون إنجــاب بــدأت المشــاآل بينهمــا وســاءت عالقتهمــا الزوجيــة وأصــبحت غيــر ممكنــة وانتهــت  
أشهر من الطالق أنجبت فاطمة طفلـة وأآـدت أنهـا ابنـة أحمـد إال أن أحمـد رفـض         11بعد مرور . بالطالق

تها مجهولـة النسـب خاصـة وأنهـا ولـدتها      االعتراف بها مما جعل فاطمة تواجه مشكلة وهي أن تبقى ابن
   ." أشهر من الطالق 11بعد  

 :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية
  لماذا في رأيكن رفض أحمد االعتراف بالبنت ؟ 
 ما مصير فاطمة إذا لم يعترف أحمد بأبوته البنتها ؟ 
 ماذا يمكن لفاطمة القيام به لجعل أحمد يعترف بأبوته البنته ؟ 

  .تسجل المنشطة مختلف أجوبة ومالحظات وتعليقات المشارآات
   

  الثالثةالمرحلة 
 حق الطفـل فـي النسـب   وباالعتماد على البطاقة القانونية تشرح المنشطة للمشارآات مفهوم النسب 

  : وتأآد على النقاط التالية شروط إثبات النسبو
  إلخ ...أو قبيلة ء إلى شخصااللتحاق واالنتما، األصل، القرابة يعنيالنسب في اللغة  
 .ينسب الطفل الشرعي إلى أبيه 
 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأآثر 
 .ال يثبت النسب عند اإلنكار لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها و بين زوجها 
زوج عنها أو مـن وفاتـه أو مـن    ال يثبت النسب عند اإلنكار لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة ال 

 .تاريخ الطالق
إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد الالزم له فال ينتفي عنه إال بحكـم الحـاآم و تقبـل فـي هـذه       

 .الصورة جميع وسائل اإلثبات الشرعية آالتحليل الجيني
اإلذن  يمكن ألم الطفـل المولـود خـارج الـزواج القيـام لـدى المحكمـة االبتدائيـة المختصـة لطلـب           

 .بإجراء التحليل الجيني إلثبات األبوة
  

  :المرحلة الرابعة

  :تطرح المنشطة على المشارآات السؤال التالي
  أبوة أحمد للطفلة ؟عـن إثبات ماذا يترتب  

ثم وباالعتماد علـى البطاقـة القانونيـة     .تسجل المنشطة مختلف أجوبة ومالحظات وتعليقات المشارآات
الطفلة  نسبإذا ثبت ف أهم الحقوق حق الطفل في ثبوت نسبه هو منأن  تشرح المنشطة للمشارآات

ولقـب   اسـم فلهـا الحـق فـي أن تحمـل     . ألحمد، فإن ذلك يمنحها حقوق الطفل المولود في إطـار الـزواج  
  .اإلرثو الحق في  النفقةوجنسية والدها ولها الحق في 

  
  :المرحلة الخامسة

  :السؤال هذا تطرح المنشطة على المشارآات
  ما مصير الطفلة إذا لم تثبت أبوة أحمد لها ؟ 

ثـم وباالعتمـاد علـى البطاقـة      .تسجل المنشطة مختلف أجوبـة ومالحظـات وتعليقـات المشـارآات    
  :  17حق الطفل مجهول األب القانونية تشرح المنشطة للمشارآات

نس، فـي  إلزامية الدول المصادقة علـى اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل و مـن بينهـا تـو          
  . ضمان جميع حقوق الطفل بغض النظر عن وضعيته

 .يفرض أن يكون لكّل تونسي لقب عائلي وهوية آاملة القانون التونسي 
 .األب وأن تسند إليه اسم أب واسم جدلألم الحاضنة الحق في إسناد لقبها لطفلها المجهول  
 .دي بين الزوجينإذا اثبت الحاآم نفي األبوة فانه يحكم بقطع النسب والفراق األب 
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      بالرجوع إلى أن الطفل ينسب ألبيه" مجهول النسب" العبارة المستعملة في النصوص القانونية هي  17



القيـام لـدى المحكمـة    : يمكن ألم الطفل المولود خارج الـزواج إجبـار األب علـى االعتـراف بأبوتـه      
  . االبتدائية المختصة لطلب اإلذن بإجراء التحليل الجيني إلثبات األبوة

أن ينسـب  الحـق فـي   إذا ثبتت قضائيا أبوة رجل لطفل مولود خارج الزواج فإن ذلك يخـول للطفـل    
والوالية مـا دام الطفـل   والرعاية  لنفقةألخرى المترتبة على ثبوت النسب آااإليه وآذلك الحقوق 

 . أو بعده في الحاالت المخولة قانونا الرشدلم يبلغ سن 
 

 :المرحلة السادسة
       :سؤال التاليتطلب المنشطة من المشارآات رأيهن في ال

لمـاذا ال يحمـل الطفـل أيضـا لقـب أمـه التـي حملتـه ووضـعته           لقبه؛ ينسب الطفل ألبيه ويحمل 
  وأرضعته ؟
فـي إطـار السـعي لتعزيـز     للمشارآات أن إسناد لقب األم ألبنائهـا ينـدرج    المنشطةخالل النقاش، تشرح 

ففـي اسـبانيا   . في العديـد مـن البلـدان    معمول بهالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالنسب، وهو 
وفـي فرنسـا   . يحمل الطفل اسم أبيه وأمه معا وفي ألمانيا وإنقلتـرا يحـق للوالـدين اختيـار مـا يناسـبهما      

  .  يمكن للطفل أن يحمل لقب أمه أو أبيه أو االثنان معا 2005ومنذ جانفي 
ات وتتفـق معهـن علـى موضـوع     توزيـع الخالصـة علـى المشـارآ    تقوم المنشطة بتلخيص الحصـة و وأخيرا 

  . الحصة المقبلة
  

  : الخالصة
   ينسب الطفل الشرعي إلى أبيه 
 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأآثر 
 ه آمـا يمنحـه  ولقـب وجنسـية والـد    اسـم حمـل  يالحق فـي أن   لنسب يمنح الطفلاإثبات  

  .الخ...اإلرثو النفقةالحق في 
القيــام لــدى : م الطفــل المولــود خــارج الــزواج إجبــار األب علــى االعتــراف بأبوتــه  يمكــن أل 

  .المحكمة االبتدائية المختصة لطلب اإلذن بإجراء التحليل الجيني إلثبات األبوة
 ه آمـا يمنحـه  ولقـب وجنسـية والـد    اسـم حمـل  يالحق فـي أن   لنسب يمنح الطفلاثبوت  

  .الخ...اإلرثو النفقةالحق في 
  .سب عند اإلنكار لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها و بين زوجهاال يثبت الن 
ال يثبت النسب عند اإلنكار لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنهـا أو مـن وفاتـه     

  .أو من تاريخ الطالق
إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد الالزم له فال ينتفي عنـه إال بحكـم الحـاآم وتقبـل فـي       

  .ميع وسائل اإلثبات الشرعية آالتحليل الجينيهذه الصورة ج
إن الدول المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل و مـن بينهـا تـونس، ملزمـة      

 :بضمان جميع حقوق الطفل بغض النظر عن وضعيته
 .يفرض أن يكون لكّل تونسي لقب عائلي وهوية آاملة القانون التونسي -
األب وأن تسـند إليـه اسـم أب    قبهـا لطفلهـا المجهـول    م الحاضنة الحق في إسناد لألل -

 .واسم جد
أن الحـق فـي   إذا ثبتت قضائيا أبوة رجل لطفل مولود خارج الزواج فـإن ذلـك يخـول للطفـل      

والواليـة   والرعاية  لنفقةألخرى المترتبة على ثبوت النسب آااينسب إليه وآذلك الحقوق 
 .أو بعده في الحاالت المخولة قانونا الرشدما دام الطفل لم يبلغ سن 

في إطار السعي لتعزيز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة فيمـا       يندرج إسناد لقب األم ألبنائها 
 .معمول به في العديد من البلدانيتعلق بالنسب، وهو 



 .ل األسرةحقوق اإلنسان للمرأة من داخ: 2المصوغة 
  

 النساء وأبنائهن: المحور الثالث
  

  البطاقة القانونية للنسب: الحصة الثانية
  

 القانون التونسي
  مجلة األحوال الشخصية

  ."يثبت النسب بالفراش او باقرار األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأآثر" 68الفصل 
التالقي بينها و بين زوجها و ال ولد زوجة ال يثبت النسب عند االنكار لولد زوجة ثبت عدم " 69الفصل 

  ."أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطالق
و اذا أقر ولد مجهول النسب باألبوة لرجل أو . ال عمل على االقرار اذا ثبت قطعيا ما يخالفه" 70الفصل 

و يكون عليه ما لألبوين من . قد ثبتت أبوتهما لهباألمومة المرأة و آان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه ف
  ."الحقوق وله عليهما ما لألبناء

اذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأآثر من حين عقد الزواج سواء آان العقد صحيحا أو " 71الفصل 
  ."فاسدا يثبت نسب المولود من الزوج

  ."ط حقه في النفقة و االرثانقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة و يسق" 72الفصل 
لو أقر انسان بنسب فيه تحميل على غيره آاالخ و العم و الجد وابن االبن فان هذا االقرار ال " 73الفصل 

يثبت النسب و يصح في حق المقر ان تصادقا على االقرار و لم يكن للمقر وارث غير المقر به و اال فال 
  ."موت المقر ال يوم االقرار والمعتبر في ثبوت الوارث و عدمه يوم. ارث

اذا استلحق الرجل ولدا ثم انكره فان مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد باالقرار و ان مات " 74الفصل 
  ."الولد قبل االب لم يرثه االب ووقف المال فان مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته

م له فال ينتفي عنه اال بحكم الحاآم و تقبل في اذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد الالز" 75الفصل 
  ."هاته الصورة جميع وسائل االثبات الشرعية

اذا اثبت الحاآم نفي األبوة طبق أحكام الفصل السابق فانه يحكم يقطع النسب والفراق " 76الفصل 
  ."األبدي بين الزوجين

  
  القانون الدولي

  ماعية و الثقافيةالعهد الدولي الخاص للحقوق االقتصادية و االجت
  

دون أي تمييز . وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع االطفال و المراهقين" 10المادة 
  "بسب النسب

  
  اتفاقية حقوق الطفل

  " 2المادة 
تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون   -  1

بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو  ،نواع التمييزأي نوع من أ
جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو االثني أو االجتماعي أو 

  .ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع أخر
ناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الم – 2 

العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة أو أنشطتهم 
  .او آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

  
  اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

   16المادة 
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة األمور المتعلقة تتخذ الدول األ – 1

  بالزواج و العالقات العائلية و بوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة 
نفس الحقوق و المسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية في األمور المتعلقة  –ح 

  .يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول ،الهما و في جميع األحوالبأطف
    



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  النساء و أبنائهن: المحور الثالث
  

   الواليةالحق في : الحصة الثالثة
  

  :األهداف )1
  

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى معرفة
 /الفرق بين الوالية والحضانةالتعرف على مفهوم الوالية و 
  /أصحاب الحق في الوالية/التعرف على صاحب  
 /الولي/ التعرف على حقوق وواجبات الولية 
  الوعي بعدم المساواة بين النساء والرجال في مجال الوالية 

  
 :  مدة الحصة )2
  

  .ساعتين 
  

  :الوسائل )3
  

 سبورة  
 أوراق آبيرة الحجم  
 أقالم لبديه 
  ع موضوع الحصةقصة أو شهادة تتماشى م 
آبيرة مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق  

 الحجم
  .نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
 :مراحل الحصة )4
  

  .)د 5(تقديم وموضوع الحصة  :المرحلة األولى 
  .)د 20("انةالحض"تقييم مستجدات حصة / نشاط تسخيني:المرحلة الثانية 
  .)د 15(نشاط معرفي : الثالثةالمرحلة  
  .)د  20(اختبار المشارآات  :المرحلة الرابعة 
 ) د 30( نشاط معرفي نقاش و :المرحلة الخامسة 
  )د 15(اختتام الحصة : المرحلة السادسة 



  :المرحلة األولى
   .  وتربطه بالحصة السابقة المتعلقة بالحضانة تقدم المنشطة موضوع الحصة 

 
  : المرحلة الثانية

  ".الحضانة"حصة تطلب المنشطة من المشارآات ذآر ما تطرقن إليه في 
  

  :المرحلة الثالثة
  .تذّآر المنشطة المشارآات المقطع األول من قصة ليلى وزوجها أحمد وابنتهما أريج

صية بثلث ما مات جد أريج وترك لها و. ليلى وأحمد متزوجان ولهما بنت اسمها أريج عمرها ستة أشهر"
  ".لم تبلغ أريج السنة حتى قرر والديها الطالق. يملك

وتعيد تعليق الجدول الذي يحتوي على قائمة حاجيات البنت أريج من والديها لتذّآر بتعريف الحضانة وترآز 
رعاية مصالحه وممتلكاته : الوالية تعنى رعاية الطفل خارج العائلةف .على مفهوم ومشموالت الوالية

  . اف على دراسته وسفره والتصرف في حساباته الماليةواإلشر
  : ثم وباالعتماد على البطاقة القانونية تشرح لهن ما يقوله التشريع التونسي فيما يتعلق بوالية األبناء

  .األب هو الولي الشرعي ألبنائه 
 .عند وفاة األب تصبح األم الولية الشرعية ألبنائها 
دون مشاآل خاصة، يتمتع األب بصفته رئيس العائلة بجميع في صورة قيام العالقة الزوجية ب 

 . صالحيات الوالية
يمكن إسناد مشموالت الوالية لألم رغم قيام العالقة الزوجية وذلك في صورة إخالل األب أو  

عدم قدرته على ذلك أو في حالة تعسفه في ذلك أو في صورة غيابه، والعنصر المحدد 
 .ضونللقاضي في ذلك هو مصلحة المح

في صورة الطالق تتمتع األم الحضانة بصالحيات الوالية فيما يتعلق بسفر المحضون  
 .ألبنائهبكامل واليته  األبيحتفظ مع العلم أنه  .ودراسته والتصرف في حساباته المالية

 زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي واألم 
 .لهما القاصراألم مسئولة مع األب عن الفعل الضار للغير الصادر عن طف 

    
 :المرحلة الرابعة

تعطي المنشطة لكل مشارآة بطاقة حمراء و بطاقة زرقاء وتشرح لهن أنها ستلقي مجموعة من 
رفع البطاقة الزرقاء  :األسئلة المتعلقة بموضوع الوالية وعلى المشارآات اإلجابة على النحو التالي

 خطأ/رفع البطاقة الحمراء إلجابة بالوصحيح /إلجابة بنعم
  :مثلالوالية وباالعتماد على البطاقة القانونية تقوم المنشطة بصياغة مجموعة من المعطيات حول 

  
سنة أرادت الحصول على  15لما بلغت . تعيش سلمى مع والديها االثنين 

طلب منها مجموعة من األوراق من بينها ترخيص من . بطاقة تعريف وطنية
  هل يمكن لألم القيام بذلك ؟. الولي

أراد ابنها أحمد االلتحاق بمعهد . بعد الطالق تحصلت زينب على حضانة أبنائها 
هل تكفي . الرياضة وله المؤهالت الكافية لذلك ولكنه يحتاج إلى موافقة وليه

 موافقة أمه ؟
طلب يدها عبد الرزاق، رجل مطلق، غني يبلغ من العمر . سنة 17تبلغ أريج  

وافق األب وأقنع ابنته بالقبول، غير . وقتسنة وأراد الزواج منها في أقرب  45
أن األم رفضت رفضا تاما بسبب الفارق الكبير في السن وسلوآه الغير 

  .الحميدة مع زوجته األولى
 هل يمكن ألريج في هذه الصورة الزواج من عبد الرزاق ؟ 
آم من 70مات فتحي وترك لزوجته هند وابنه القاصر وائل أرضا فالحيه تبعد  

وجدت هند صعوبات آبيرة للعناية بالفالحة ففكرت في بيع . ممقر سكناه
قطعة األرض و شراء مكانها شقة تأجرها و تستغل أجرتها لإلنفاق على 

  :نفسها وعلى ابنها
 .بعد وفاة األب أصبحت هند الولية الشرعية البنها - 
 .الكاملة لبيع قطعة األرض التي ترآها زوجها صالحياتهل لهند ال - 

  نعم أم ال ؟
  

  نعم أم ال ؟
  

  نعم أم ال ؟
  
  

  نعم أم ال ؟
  
  
  

  نعم أم ال ؟
 

إعطاء المزيد من المعلومات والتفسـير حسـب طلبـات     يمكن للمنشطة وباالعتماد على البطاقة القانونية
  :المشارآات مثل

وإن امتنـع الـولي أو األم عـن الموافقـة وتمسـك      . لألم حق إبداء الرأي في زواج أوالدها القاصرين 
  .برغبته لزم رفع األمر إلى القاضي القاصر



ال يخـول لـه بيـع    حق الولي في رعاية ممتلكـات طفلـه القاصـر والتصـرف فـي حسـاباته الماليـة         
تسـتوجب هـذه العمليـات تـرخيص مـن قاضـي       .الممتلكات واسـتغالل األمـوال للحسـاب الخـاص    

 .يراعي دائما مصلحة المحضونالتقادم الذي 
  

  :المرحلة الخامسة
  :إبداء رأيهن في السؤال التالي المشارآاتطة من تطلب المنش

  هل المرأة والرجل في تونس يتمتعان بحق الوالية على قدم المساواة وآيف ذلك؟ 
  :تشرح المنشطة ما يلي وباالعتماد على البطاقة القانونية بعد تسجيل مالحظات وتعليقات المشارآات

فضل في عالقات الزوجين فى مجـال شـؤون   تعديالت مجلة األحوال الشخصية أحدثت توازنًا أإن  
  .رئيس العائلةاألسرة وإدارتها ولكنها ال تضمن مساواة آاملة بين الرجل والمرأة باعتبار األب 

اتفاقية القضاء علـى جميـع   "جاء في فقد : يكرس القانون الدولي المساواة الكاملة بين الوالدين 
 :نس، ما يليوالتي صادقت عليها تو" أشكال التمييز ضد المرأة

نفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عـن حالتهمـا الزوجيـة، فـي األمـور      " -
 ..".المتعلقة بأطفالهما

وفـي جميـع   .. .علـى األطفـال و تبنـيهم   .. .فيما يتعلق بالواليـة  نفس الحقوق والمسئوليات"  -
 ".األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول 

 
  :ةالمرحلة السادس

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة على النقاط التالية
وممتلكاته واإلشراف على دراسته وسفره والتصرف في الطفل مصالح الوالية تعنى رعاية  

  .حساباته المالية
 .األب هو الولي الشرعي ألبنائه 
ئلة بجميع عند وفاة األب تصبح األم الولية الشرعية ألبنائها ويتمتع األب بصفته رئيس العا 

 .صالحيات الوالية
يمكن إسناد مشموالت الوالية لألم رغم قيام العالقة الزوجية وذلك في صورة إخالل األب أو عدم  

قدرته على ذلك أو في حالة تعسفه في ذلك أو في صورة غيابه، والعنصر المحدد للقاضي في 
 .ذلك هو مصلحة المحضون

حيات الوالية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته في صورة الطالق تتمتع األم الحضانة بصال 
 .ألبنائهبكامل واليته  األبيحتفظ مع العلم أنه  .والتصرف في حساباته المالية

فيما يتعلق  الحقوق والمسئولياتفي  يكرس القانون الدولي المساواة الكاملة بين الوالدين 
 بالوالية

 . الوالية ال يزال القانون التونسي تمييزي فيما يتعلق بحق 
  

 . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  النساء و أبنائهن: المحور الثالث
  

  للواليةالبطاقة القانونية : الحصة الثالثة
  

  :القانون التونسي
 

  تلخيص
  .1958مارس  4ش و قانون .أ.م 67لفصل ينظم الوالية ا 
تتمتع األم الحاضنة بجميع صالحيات الوالية في صورة الطالق وفي صورة قيام العالقة الزوجية أو في  

فانه يمكن اسناد مشموالت الوالية لألم و ذلك في صورة اخالل األب أو عدم قدرته على ذلك او  ،غيابها
  .والعنصر المحدد للقاضي في ذلك هو مصلحة المحضون ،بهفي حالة تعسفه في ذلك او في صورة غيا

هناك الوالية العمومية وهي التي تتعلق باألطفال اللقطاء و المهملين و تتمتع بها بصورة عامة  
المؤسسات التي تكون تحت اشراف الدولة و السلط العمومية وهي بالضرورة تتم باذن من القاضي 

  .وتحت مراقبته
  

  لشخصيةفي مجلة األحوال ا
  

و تتمتع األم في صورة اسناد الحضانة اليها بصالحيات الوالية "... في فقرته الثانية والثالثة  67الفصل 
  .فيما يتعلق بسفر المحضون و دراسته و التصرف في حساباته المالية

سف و يمكن للقاضي أن يسند مشموالت الوالية الى األم الحاضنة اذا تعذر على الولي ممارستها أو تع
أو تغيب عن مقره و أصبح  ،فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه االعتيادي

  ."أو ألي سبب يضر بمصلحة المحضون ،مجهول المقر
  

  1958مارس  4المؤرخ في  1958ـدد لسنة 27القانون عـ
  المتعلق بالوالية و الكفالة والتبني

  
  طاء و المهملين يعتبر وليا لألطفال اللق" 1الفصل 

متصرفوا المستشفيات و المئاؤي و معاهد الرضع و مديروا االصالحيات و مئاوى األطفال عندما يتعهدون  - 
  . بحفظهم

  ."الوالة في جميع الصور األخرى - 
  .للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي و عليه ما عليه من واجبات" 2الفصل 

و المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة عن عمل األطفال المشار اليهم وتكون الدولة او البلدية أ 
  ."بالفصل السابق

  
  لكفالةا

  تلخيص
لكل شخص رشيد متمتع بحقوقه المدنية الحق في القيام بكفالة طفل قاصر و ذلك بعد الحصول على اذن  

  .قضائي
  يمكن أن تتمتع بالكفالة مؤسسة عمومية بعد الحصول على اذن قضائي  
أن يمنح آفالة ابنه لشخص تتوفر فيه الشروط المقررة  ،كن للوالدين أو ألحدهما في صورة وفاة الثانييم 

  .وال يتم ذلك اال بعد استصدار اذن قضائي في الغرض ،بالقانون
  للكفيل والمكفول نفس الحقوق و الواجبات التي تحكم العالقة بين الحاضن والمحضون 
  .صر هويته وآذلك بحقوقه في االرثيحتفظ الطفل المكفول بجميع عنا 
يمكن فسخ عقد الكفالة اذا اقتضت مصلحة المكفول ذلك و بطلب من والدي المكفول أو الكفيل أو  

  .القاضي
  

  1958مارس  4المؤرخ  في  1958ـدد لسنة 27الكفالة في القانون عـ
  

مدنية او هيئة بكفالة الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه ال" 3الفصل 
  ."طفل قاصر



يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة و بين أبوي المكفول أو أحدهما اذا آان " 4الفصل 
  .أو عند االقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى اآلخر ميتا أو مجهوال

  ."و يصادق حاآم الناحية على عقد الكفالة
و ما بعده من  54فيل و المكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل يكون للك"  5الفصل 

  .مجلة األحوال الشخصية
  ."و هو عالوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه

  ."يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه و باألخص لقبه و حقوقه في االرث" 6الفصل 
  .فالة عند بلوغ المكفول سن الرشدتنتهي الك" 7الفصل 

و يمكن للمحكمة االبتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد 
  ."الكفالة حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل

  
  1958ـدد لسنة 27التبني في القانون عـ

  
  تلخيص

  شرط موافقة قرينهيمكن للمرأة وللرجل على حد السواء القيام بطلب تبني ب 
يمكن اعفاء طالب التبني رجال آان أو امرأة من شرط الزواج اذا آان قد فقد قرينه سواء بالطالق  

  أو بالوفاة
 إدالئهتبني األجنبي لطفل تونسي صحيح اذا اعتنق المتبني الدين االسالمي و ذلك بعد  

  .بشهادة في اعتناق االسالم
  "مبينة بالفصول االتيةيجوز التبني حسب الشروط ال" 8الفصل 
ينبغي أن يكون المتبني شخص رشيدا ذآرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية دا اخالق " 9الفصل 

ويمكن للحاآم اعفاء طالب التبني . حميدة سليم العقل و الجسم و قادرا على القيام بشؤون المتبنى
  .تضت مصلحة الطفل ذلكالذي فقد زوجه بالموت أو بالطالق من شرط التزوج اذا اق

و في هذه الصورة للحاآم سماع آل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف و األسباب التي  
  ."تضمن المصلحة المذآورة

 ،ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني و عمر المتبنى خمس عشرة سنة على األقل" 10الفصل 
  واال في 

  ."وللتونسي أن يتبنى أجنبيا. وج المتبنيالصورة التي يكون فيها المتبنى ابن ز
يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبني مع مراعاة الفقرة الثانية و الثالثة من الفصل " 11الفصل 

9."  
يتم عقد التبني بحكم يصدره الناحية بمكتبه بمحضر المتبني و زوجه أو عند االقتضاء " 13الفصل 

  .لطة االدارية المتعهدة بالوالية العمومية على الطفل الكفيلبمحضر والدي المتبنى او من يمثل الس
و . و يصدر حاآم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية و من مصادقة الحاضرين

  .حكمه هذا يكون نهائيا
وهذا . و يحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثالثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر

  ."يرسمه بطرة رسم والدة المتبنى
يحمل المتبنى لقب المتبنى و يجوز أن يبدل اسمه و ينص على ذلك بحكم التبني بطلب "  14الفصل 

  ."من المتبني
للمتبني نفس الحقوق التي لالبن الشرعي و عليه ما عليه من الواجبات و للمتبني ازاء " 15الفصل 

  .لقانون لألبوين الشرعين و عليه ما يفرضه من الواجبات عليهماالمتبنى نفس الحقوق التي يقرها ا
اال أنه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 

  ."من مجلة األحوال الشخصية قائمة 17 - 16 – 15 – 14
رية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبني و يمكن للمحكمة االبتدائية بطلب من وآيل الجمهو" 16الفصل 
و ذلك ان اتضح أن المتبني أخل بواجباته  ،الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنى إسنادها
  ."فادحا إخالال

  
  القانون الدولي لحقوق االنسان

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

دابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة األمور تتخذ الدول األطراف جميع الت" 16المادة 
  المتعلقة بالزواج و العالقات العائلية و بوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة  

...  



أو ما  ،نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال و تبنيهم -د
من األعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني و في جميع األحوال يكون يشبه ذلك 

  ."لمصلحة األطفال االعتبار األول
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة األمور " 16المادة 
  تضمن على أساس المساواة بين الرجل و المرأة ،و بوجه خاص ،تعلقة بالزواج و العالقات العائليةالم
...  
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية و القوامة و الوصاية على األطفال و تبنيهم أو ما شابه  -د

  .ذلك من األعراف
األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع 

  ."األول



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  النساء و أبنائهن: المحور الثالث
  

   الحق في الجنسية: الرابعةالحصة 
  

  :األهداف )1
 

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى معرفة
   .معنى الجنسية 
 حقوقهن في مجال الجنسية 
  .في مجال إسناد جنسيتهن ألبنائهنحقوقهن  

  
  :  مدة الحصة )2

  ساعتين و نصف 
  

  :الوسائل )3
 سبورة  
  .آبيرة الحجم 
 .حمراء و زرقاء بطاقات 
 .أقالم لبدية 
 .قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
مختارات من القانونين و المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على  

 .أوراق آبيرة الحجم
  .نسخ من خالصات الحصة على عدد المشارآات 

  
  :مراحل الحصة )4

  .)د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  18حصة تعارفالمرحلة األولى  
  .)د  30( مفهوم الجنسية عند المشارآات / نشاط تسخيني: المرحلة الثانية 
  .)د  30(شهادة مشارآة أو سرد قصة / دراسة حالة: المرحلة الثالثة 
 .)د  20(نشاط معرفي  :عةالمرحلة الراب 
 ). د  40(اختبار المشارآات : المرحلة الخامسة 
   )د 15(اختتام الحصة : المرحلة السادسة 

  

                                                 
 في صورة ما يكون فريق المشارآات جديد 18



 :المرحلة األولى
  19تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 
 

 :الثانيةالمرحلة 
 :رآات اإلجابة على األسئلة التاليةباعتماد الزوبعة الذهنية تطلب المنشطة من المشا

  ماذا نعني بالجنسية ؟ 
 ما هي جنسيتكن ؟ 
 هل تعرفن أشخاص آخرين لهم جنسية مغايرة ؟ 

  
بعدها تفسر المنشطة للمشارآات أن الجنسية تعني االنتماء إلى مجموعة وطنية معينة وهي رابطة 

ة حق من حقوق المواطنة وتمثل والجنسي. قانونية تربط شخص بدولة وتخلق بينهما واجبات وحقوق
  . للمواطنة للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية/الجنسية الشرط األولي للمواطن

  
  :إما شهادة إحدى المشارآات أو رواية قصة آالتالية المنشطة تختار: الثالثةالمرحلة 

أراد خالد شاب تونسي يشتغل بفرنسا، تزوج من جان، مواطنة فرنسية وأنجب منها وعندما "
تسجيل ابنه أخبر أنه يمكن تسجيله أمام ممثلي السلطات التونسية بفرنسا وبالفعل قام بذلك ولم 
يكن هناك أي مشكل فيما يخص تسجيل ابنه لدى السلطات التونسية باعتباره مواطنا تونسيا ذا 

مواطنا  جنسية تونسية آما قامت زوجته جان بتسجيل ابنها لدى السلطات الفرنسية باعتباره أيضا
  ".فرنسيا ذا جنسية فرنسية

  
  :ثم تطرح المنشطة السؤال التالي

  ما رأيكن في هذه القصة ؟ 
  

  ).أو الشاهدة شهادتها(بعد تسجيل مالحظات وتعليقات المشارآات تتم المنشطة سرد القصة 
أحمد مواطن مغربي تزوجت منه وبقت معه قامت رائدة بزيارة أخيها بفرنسا، هناك تعرفت على "
بتسجيل ابنته لدى ممثلي قام األب  . بنتامن أحمد  رائدةبعد سنة من الزواج أنجبت . فرنساب

لتسجيل ابنتها رائدة بفرنسا باعتبارها مواطنة مغربية ذا جنسية مغربية وذهبت المغربية  السلطات
منح  ولكنها فوجئت بأنه ال يمكنها) آما فعل أخوها خالد(لدى ممثلي السلطات التونسية بفرنسا 

ثارت ثائرته ورفض ذلك  رائدة من زوجها منحها الموافقةلما طلبت . جنسيتها البنتها إال بموافقة األب
  . "وبالتالي فابنتها ال تعتبر مواطنة تونسية ذو جنسية تونسية .رفضا تاما

       :تطرح المنشطة من المشارآات األسئلة التالية
  

  ما رأيكن في وضعية رائدة ؟ 
 ؟خالد وضعية رائدة مقارنة مع أخيها ما رأيكن في  
 ما رأيكن في وضعية رائدة مقارنة مع جان زوجة أخيها ؟ 
 ؟ 20ما هي الحقوق اإلنسانية لرائدة والبنتها التي انتهكت في هذه الوضعية 
  

  .تسجيل المنشطة مالحظات وتعليقات المشارآات
  

  :المرحلة الرابعة
نشطة للمشارآات أن القانون التونسي رغم تطوره في هذا باالعتماد على البطاقة القانونية تشرح الم

، الزال يميز بين المرأة والرجل فيما يخص منح الجنسية 2002المجال ورغم التنقيح الذي عرفه سنة 
ألبنائهما بحيث تسند جنسية األب بصفة آلية ودون أي شرط وال تسند جنسية األم إال في حاالت معينة 

 .وبشروط
التي يمكن للمرأة التونسية أن تسند فيها جنسيتها ألطفالها والشروط التي حددها  ثم تشرح الحاالت

  .القانون
  

  :المرحلة الخامسة

                                                 
   يكون فريق المشارآات جديد في صورة ما  19

حقها في منح ابنتها جنسيتها، حقها في المساواة مع أخيها أمام القانون، حرمان ابنتها من الجنسية التونسية وآل ما يترتب عن ذلك : مثال 20
  ...من حقوق،



تعطي المنشطة لكل مشارآة بطاقة حمراء و بطاقة زرقاء وتشرح لهن أنها ستلقي مجموعة من 
  :األسئلة المتعلقة بموضوع الجنسية وعلى المشارآات اإلجابة على النحو التالي

  صحيح /رفع البطاقة الزرقاء إلجابة بنعم 
 خطأ/رفع البطاقة الحمراء إلجابة بال 

  :وباالعتماد على البطاقة القانونية تقوم المنشطة بصياغة مجموعة من المعطيات حول الجنسية مثل
  

  
 

  :يعتبر تونسي االبن المزداد من أب تونسي وأم أجنبية 
نسية وأب يعتبر تونسي االبن المولود بتونس من أم تو 

 :أجنبي
تسند الجنسية التونسية بصفة آلية لالبن المزداد من  

 :أم تونسية وأب أجنبي
 :يعتبر تونسي االبن المولود من أم تونسية وأب مجهول 
يعتبر تونسي االبن المولود خارج التراب التونسي من  

 :أب أجنبي وأم تونسية مطلقة
ي من أم يعتبر تونسي االبن المولود خارج التراب التونس 

 :تونسية عازبة وأب أجنبي اعترف بأبوته

  صحيح أم خطأ ؟
  صحيح أم خطأ ؟
  صحيح أم خطأ ؟

  
  صحيح أم خطأ ؟
  صحيح أم خطأ ؟

  
 صحيح أم خطأ ؟

  
  :المرحلة السادسة

  :تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مبرزة النقاط التالية
  واطنينالجنسية من مشموالت الدولة المستقلة، وتمنحها للمواطنات والم 
 الجنسية شرط من شروط المواطنة 
 المدنية والسياسية الجنسية شرط أساسي للتمتع ببقية الحقوق 
والتي صادقت عليها تونس، ما " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"جاء في  

 ".تمنح الدول األطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما: "يلي
 :لكن

 .يميز بين المرأة والرجل فيما يخص منح الجنسية ألبنائهماال يزال القانون التونسي  
 تسند جنسية األب التونسي ألبنائه بصفة آلية ودون أي شرط 
 :وال تسند جنسية األم التونسية ألبنائها إال في حاالت معينة وبشروط 

 
o ية،إذا آان األب مجهوال أو ال جنسية له أو مجهول الجنس 
o ،عندما يكون األب أجنبيا وتقع الوالدة داخل التراب التونسي 
o إذا آان األب أجنبيا ويعطي موافقته. 

 . وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة) وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة

  



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  ائهنالنساء و أبن: المحور الثالث
  

  الحق في الجنسيةالبطاقة القانونية : الرابعةالحصة 
  

 القانون التونسي
  

  تلخيص
و هي شرط أساسي  ،و تمنحها للمواطنات و المواطنين ،تعتبر الجنسية من مشموالت الدولة المستقلة 

   .للتمتع ببقية الحقوق و إحترام الواجبات في إطار ما يسمح به القانون
  لمواطنةالجنسية شرط من شروط ا 
يشترط أن األم التونسية ال يمكنها منح الجنسية البنها اال بعد موافقة  ،من مجلة الجنسية 12في الفصل  

و بعد تنقيح مجلة الجنسية أصبح باإلمكان اإلآتفاء بتصريح األم  2002األب األجنبي و لكن منذ سنة 
   :حاالت 3وحدها في 

  ـ عند وفاة األب  - 
  ـ عند فقدانه  - 
  ام أهليته القانونية ـ عند إنعد - 

o  تسند جنسية األب للطفل بصفة آلية  و دون القيام بأي إجراء خاص في حين أن جنسية األم ال تسند
و هو ما يبرز نوع من التمييز بين المرأة و الرجل في مجال . للطفل إال بشروط حددها قانون الجنسية

تبط بأبيه بدرجة أولى و ارتباطه بوالدته يعد إسناد الجنسية ألن المجتمعات األبوية  تعتبر أن الطفل مر
   .ثانويا

  
  الدستور التونسي

   .آل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون :6الفصل 
  

  :مجلة الجنسية التونسية
   :يكون تونسيا: 6الفصل 

  ،من ولد ألب تونسي/ 1
  ية له أو مجهول الجنسية من ولد من أم تزنسية و أب مجهول أو ال جنس/ 2
   .من ولد بتونس من أم تونسية و أب أجنبي/ 3

يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية و أب أجنبي على أن يطالب هذه : 12الفصل 
   .الصفة بمقتضى تصريح خالل العام السابق عن سن الرشد

   .ح مشترك من أمه و أبيهأما قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسيا بمجرد تصري
   .من هذه المجلة 39و يقع التصريح في آلتا الحالتين طبق أحكام الفصل 

و يكتسب المعني باألمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة األحكام 
   .من هذه المجلة 41و  15المسطرة بالفصلين 

مرأة األجنبية التي تتزوج بتونسي إذا آان تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها ال: 13الفصل 
  . قانونها الوطني يجردها من جنسيتها األصلية متى تزوجت بأجنبي

يمكن للمرأة األجنبية المتزوجة بتونسي و التي بموجب قانونها الوطني تحتفظ : 14الفصل 
الشروط بجنسيتها األصلية رغم تزوجها بأجنبي أن تطلب الجنسية التونسية بتصريح يقع طبق 

من هذه المجلة و ذلك إذا آان الزوجان مقيمين منذ عامين على  39المنصوص عليها بالفصل 
  . األقل

و هي تكتسب الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة األحكام المنصوص 
   .من هذه المجلة 41و  15عليها بالفصلين 

تعتبر المرأة آأنها لم تكتسب  15 ،14في الصورة المنصوص عليها بالفصلين : 15الفصل 
الجنسية التونسية إذا صدر الحكم ببطالن زواجها عن محكمة تونسية و آان حكمها غير قابل 

    .للتعقيب أو عن محكمة أجنبية أصبح حكمها قابال للتنفيذ بتونس
   :يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط اإلقامة: 21الفصل 

   .أن جنسيته األصلية آانت تونسيةالشخص الذي ثبت / 1



     .و األجنبي المتزوج بتونسية إذا آان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب/ 2
  إجراءات الحصول على الجنسية   

يجب على آل تصريح يرمي إلى طلب الجنسية التونسية أو اإلعراض عنها أن " : 39الفصل 
   :تتوفر فيه الشروط اآلتية

   .في نظيرين) المقصود طابع جبائي(متنبر) المقصود ورقة(في آاغذ أن يحرر / 1
   .أن يعين به الشخص مقرا مختارا/ 2
   .و أن يكون ممضى و معرفا بإمضاء صاحبه إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي/ 3
أو أن يوجه إليها بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم  .و أن يقدم إلى آتابة الدولة للعدل/ 4

   .بالبلوغ
آل تصريح محرر طبق أحكام الفصل المتقدم يجب أن يقع تسجيله بكتابة الدولة ": 40الفصل 
   .للعدل

يرفض آاتب الدولة للعدل تسجيل آل تصريح لم تتوفر في صاحبه الشروط " :41الفصل 
   .القانونية

   .مة اإلبتدائيةو يقع إعالمه بالرفض و أسبابه و له في هاته الحالة أن يرفع أمره إلى المحك
  .و تبت المحكمة في صحة التصريح أو بطالنه

   .و يجب إدخال النيابة العمومية في القضية و عليها أن تقدم ملحوظات معللة 
   .إذا آان المطلب مقبوال فإن آاتب الدولة للعدل يعرضه على رئيس الجمهورية" :44الفصل 
أو يرفضه و له أيضا أن يقرر إرجاء النظر يمنح رئيس الجمهورية التجنس المطلوب " :45الفصل 

فيه مع فرض أجل أو شروط يشترطها و إذا انقضى األجل أو تحققت الشروط فللراغب في 
   .و مقررات رئيس الجمهورية غير معللة ،التجنس إن رأى من المناسب أن يقدم مطلبا جديدا

   .و يتولى آاتب الدولة للعدل إعالم من يهمه األمر بمضمونها
  
  لقانون الدولي لحقوق اإلنسانا
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  "لكل طفل الحق في اآتساب جنسية -3-" 24المادة 

  
  االتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

تضمن الدول األطراف أن ال يترتب عن تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أي أثر على " 1المادة 
   .الزوجة جنسية
تضمن الدول األطراف أن األجنبية المتزوجة بأحد مواطنيها يمكنها بطلب منها الحصول " 3المادة 

   .على جنسية زوجها

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
   .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما/ 1"    15المادة 

   .ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها/ 2   
آل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية "7المادة 
آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن و ضد أي  ،تفرقة

   .تحريض على تمييز آهذا

  أشكال التمييز ضد المرأة القضاء على جميع اتفاقية
تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اآتساب جنسيتها أو / 1" 9المادة 

و تضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية  .اإلحتفاظ بها أو تغييرها
أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها  ،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،الزوج أثناء الزواج
   .جنسية الزوج

   .تمنح الدول األطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها/ 2
  



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  النساء وأبنائهن: المحور الثالث
  

  :األمهات العازبات: الخامسةالحصة 
  

 :األهداف .1
 

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
لية الجماعيـة فــي حرمــان األم العزبـاء وطفلهــا مـن التمتــع بحقوقهمــا    الـوعي بالمســؤو   

   اإلنسانية
  .تحديد الحقوق المرتبطة بالحماية القانونية لألم العزباء و الوعي بأهميتها 
 التعرف على الحقوق المدنية للطفل الطبيعي وآيفية الحصول عليها 
  المولود خارج الزواجالطفل  التعرف على اإلجراءات القانونية للدفاع عن حقوق 

  
  :المدة .2

  
  و نصف تينساع  

  
  الوسائل .3

  
  قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة  
  سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم  
  أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق   

  .آبيرة الحجم
يحمل هوية األب وآخر يحمل لقب األم مع هوية  واحد(مضامين والدة : بعض الوثائق 

  ).افتراضية لألب
  .نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
  مراحل الحصة .4

  
  )د 15(تقديم المشارآات والمنشطة وموضوع الحصة  :المرحلة األول 
 )د  30( شهادة مشارآة أو سرد قصة : المرحلة الثانية 
  )د  30(لعزباء وطفلها  تحديد حقوق األم ا ::المرحلة الثالثة 
  )د  20(نشاط معرفي : المرحلة الرابعة 
  )د  40(تصور جديد لوضعية األم التي تنجب خارج إطار الزواج : المرحلة الخامسة 
  )د 15(اختتام الحصة : المرحلة السادسة 

 



 :المرحلة األولى
  تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

 
  :المرحلة الثانية

  :تطلب المنشطة من إحدى المشارآات سرد قصتها
غـادرت صـفاء بلـدتها هربـا مـن سـوء معاملـة        . أشـهر  4صفاء أم عزباء لرضيعتين توأمين تبلغان من العمر"

تعرفـت صـفاء   . والدها واستقرت بتونس العاصمة حيث عملـت معينـة منزليـة ثـم عاملـة بمصـنع مرطبـات       
دى شــوارع العاصــمة، فوعــدها بأنــه ســيكون أحســن رفيــق وخيــر حبيــب وبأنــه علــى والــد طفلتيهــا بإحــ

سيعوضها حنان العائلة آما وعدها بأنه سيتقدم إلى خطبتها رسميا في أقرب وقت ممكن فاستلمت لـه  
وعاشرته معاشرة األزواج إلى أن حملت فطلبت منه مساعدتها حتى تجهض نفسـها إال أنـه رفـض فكـرة     

   .حفاظ على الجنين وطمأنها ووعدها بأنه سيتزوج بها قبل الوالدةاإلجهاض وطلب منها ال
وترآها وحيدة تواجه مصيرها بمفردهـا ولحسـن حـظ    " الرفيق والحبيب" إال أنه في الشهر السادس هرب 

  .صفاء أنها وجدت مساندة من بعض رفيقاتها
إلرشـاد االجتمـاعي بنعتهـا هـي     تأثرت صفاء آثيرا عند الوالدة من معاملة اإلطار الطبي والشبه الطبي وا

  ".حالة اجتماعية"وابنتيها 
  . إثر الوالدة اتصلت صفاء هاتفيا بالرفيق حتى يعترف بأبوته للطفلتين إال أنه رفض ذلك

حاليا تقيم صفاء بصـفة مؤقتـة صـحبة طفلتيهـا بجمعيـة أمـل للعائلـة والطفـل أمـا عائلتهـا فهـي ال تعلـم             
  ."بوضعيتها

  
  :منشطة من المشارآات اإلجابة على األسئلة التاليةبعد الشهادة تطلب ال

  ما هو المشكل األساسي في هذه القصة؟ 
  من الفاعلين األساسيين في هذه الشهادة؟ 
  ما هي مميزات شخصية صفاء؟ 
  ما هي مميزات شخصية األب الطبيعي للطفلتين؟ 
  

بـين هـذه الشـهادة     بعدها تسأل المنشطة المشارآات عن رأيهن في هذه الشهادة وهل هنـاك تشـابه  
  .ووضعيتهن الخاصة

  .في البداية، غالبا ما تحّمل األم العازبة آامل مسؤولية وضعيتها على نفسها وتبرأ األب
على المنشطة أن تستدرج المشارآات للوعي واإلدراك بمسؤولية األب وغيره مـن الـذين آـان لهـم دورا     

  . في وضعيتها
   

  :المرحلة الثالثة
  :دة وتطرح األسئلة التاليةتعود المنشطة للشها

  ما هي حقوق اإلنسان للمرأة التي خرقت في هذه الشهادة؟ 
  ما هي حقوق اإلنسان للطفل التي خرقت في هذه الشهادة؟ 
  ما هي الوسائل التي أقرها القانون إلثبات نسب األطفال الطبيعيين؟ 
  ماذا يترتب عن الحصول على هوية  
هـا مـن أجـل ضـمان حـق الطفـل فـي الحصـول علـى هويـة           ما هي اإلجراءات التي يجب القيام ب 

 آاملة وعلى آلما ينجر عن ذلك 
ته األسئلة، محدودية نظـرة المشـارآات فيمـا يتعلـق بحقـوقهن والتـي       اغالبا ما يتبين في بداية نقاش ه

  .تنحصر بالنسبة لهن في حقوق أطفالهن
انية بغض النظر عن اإلطار الـذي  على المنشطة أن تستدرج المشارآات لتعي وتدرك أن لهن حقوق إنس

  .  أنجبن فيه
  

 :المرحلة الرابعة
من خالل النصوص القانونية تشرح المنشطة للمشارآات مفهوم األم العزباء ووضعيتها هي وابنتيها 
حسب القانون التونسي وحسب القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتبين للمشارآات أنه بالرغم من 

) المولود خارج الزواج(وبالرغم من تواجد قانون يحمي حقوق الطفل الطبيعي  تواجد العديد من األمهات
إال أن األم العزباء بتونس مازالت تواجه وتعيش العديد من المشاآل نتيجة لتجاهلها القانون ولنظرة 
 المجتمع التونسي لها ولطفلها نظرة دونية، الشيء الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق

  .اإلنسان
  .  دون أي تميز آأموتؤآد المنشطة على حق األم العزباء في معاملة 



آما تؤآد على حق الطفل المولود خارج الزواج بالتمتع بجميـع الحقـوق اإلنسـانية للطفـل دون أي تمييـز      
  ...).الهوية، النفقة، الرعاية، الصحة، اإلرث، عدم التمييز، المواطنة،(بسبب والدته 
  :للطفل المولود خارج الزواج قي آلتا الحالتين جراءات القانونية إلسناد اللقبثم توضح اإل

 لقب األب البيولوجي والتمتع بكل ما يترتب عن ذلك 
  لقب األم مع هوية افتراضية لألب  

  
  : المرحلة الخامسة

يجـب التنصـيص علـى    ( تطلب المنشطة من المشـارآات تصـور لوضـعية فتـاة أنجبـت خـارج إطـار الـزواج         
معاملة اإلطار الطبي والشبه الطبي بمرآز التوليد والهياآل المتدخلة واإلجـراءات التـي يجـب المـرور بهـا      
لضمان حق الطفل في الهوية الكاملة وآذلك تصور آيفية تعامل األب الطبيعـي مـع األم والمولـود وموقـف     

  :وتسألهن...) العائلة وبالتالي المجتمع
  

مرأة في تحمل المسـؤولية اتجـاه األبنـاء الطبيعيـين مـن خـالل       هل توجد مساواة بين الرجل و ال 
  القانون التونسي؟ 

 هل يراعي القانون التونسي الحقوق اإلنسانية لألم العازبة ؟ 
 .آيف يمكننا العمل من أجل تغيير هذا النظام بنظام آخر يحترم القانون والمواثيق الدولية 
 

  :المرحلة السادسة
  :مبرزة النقاط التاليةة تقوم المنشطة بتلخيص الحص

  
بدون أي عطلة األمومة، تغطية اجتماعية، معاملة  :لألم العزباء حقوق إنسانية آكافة األمهات 

شكل من أشكال التميز من قبل اإلطار الطبي والشبه الطبي بمرآز التوليد والهياآل المتدخلة 
  ...،واإلجراءات التي يجب المرور بها لضمان حق طفلها

وتحمل المسؤولية  نفقة، سكن، رعاية: اء الحق في تقاسم مسؤولية طفلها مع أبيهلألم العزب 
 . القانونية في شأنه

 .المولود خارج الزواجفي إجبار األب على االعتراف بأبوته للطفل لألم العزباء الحق  
 .بنفس الحقوق اإلنسانية للطفل دون أي تميز بسبب الوالدة المولود خارج الزواجيتمتع الطفل  
 لكل طفل الحق في هوية منذ والدته دون تميز بسبب الوالدة  
ومجهول النسب الحق في التمتع بمضمون والدة عادي ال يختلف عن  المولود خارج الزواجللطفل  

 .مضامين والدة األطفال المولودين في إطار الزواج
نفاق و الوالية عليه اإل ،من النتائج المترتبة على إثبات النسب للطفل و إسناد لقب األب إليه 

 .  وتحمل المسؤولية القانونية في شأنه
  

  . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة



 حقوق اإلنسان للمرأة من داخل األسرة: 2المصوغة 
  

  النساء وأبنائهن: المحور الثالث
  

  :مهات العازباتالبطاقة القانونية لأل: الخامسةالحصة 
  

 القانون التونسي
  مجلة حقوق الطفل

  
  .لكل طفل الحق في الهوية منذ والدته" 5الفصل 

  ."و تشمل الهوية االسم واللقب العائلي و تاريخ الوالدة و الجنسية
  

  1998أآتوبر  28المؤرخ في  1998ـدد لسنة 75القانون عـ
  مجهولي النسبو المتعلق باسناد لقب عائلي لألطفال المهملين أو 

  2003حويلية  7و المؤرخ في  2003ـدد لسنة 51و المنقح بالقانون عـ
  

  تلخيص
يعطي هذا القانون لألم العزباء الحق في القيام بقضية لدى المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا و أمام  

آما . بنه الطبيعيتتولى بمقتضاها اسناد اللقب العائلي لألب البيولوجي ال. دائرة األحوال الشخصية بها
  .أنه يمكن لألم العزباء أن تسند من تلقاء نفسها و دون استصدار اذن في الغرض لقبها الى ابنها

يوجب على آل أب أو أم أو  ،المنظم للحالة المدنية 1957أوت  1و المؤرخ في  1957ـدد لسنة 3القانون عـ 
وتاريخ ميالده في ظرف عشرة أيام من ولي شرعي التصريح لدى ضابط الحالة المدنية بوالدة الطفل 

  .والدته
نفس هذا القانون يمنع سؤال األب القائم بالتصريح بالوالدة عن الطبيعة القانونية للعالقة التي أدت الى  

  .والدة هذا الطفل وذلك بغرض تشجيع األباء البيولوجين على التصريح بأبوتهم لألطفال الطبيعيين
التحليل الجيني ألول مرة في القانون التونسي آوسيلة من وسائل اثبات  تم بمقتضى هذا القانون ادخال 

  النسب القانوني و التي ال تدع المجال للتشكيك في نتائجها 
 ،رتب المشرع على اسناد اللقب العائلي للطفل الحق في الرعاية المادية و المعنوية من نفقة وحضانة 

سن خمس و عشرين سنة اذا آان الطفل ما يزال  أي الى ،وذلك مادام قاصرا وحتى بعد سن الرشد
  .ش.أ.م 46يزاول تعليمه طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 

االنفاق و الوالية عليه وتحمل  ،من النتائج المترتبة على اثبات النسب للطفل و اسناد لقب األب اليه 
  .  المسؤولية القانونية في شأنه

    
صر و مجهول النسب أن تسند اليه اسما ولقبها العائلي أو أن على األم الحاضنة البنها القا" 1الفصل 

آما عليها في أجل ال يتجاوز ستة . تطلب االذن بذلك طبق أحكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة االبتدائية المختصة او نائبه أن يسند اليه اسم أب 

  .ا  عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب األمواسم جد ولقب
واذا آان مكان . ويقدم المطلب الى رئيس المحكمة االبتدائية التي وقع بدائرتها تحرير رسم الوالدة

الوالدة بالخارج يقدم المطلب الى رئيس المحكمة االبتدائية بتونس العاصمة شريطة أن تكون األم 
  .تونسية الجنسية
لة المدنية أن يعلم وآيل الجمهورية المختص بعد انقضاء األجل المنصوص عليه بالفصل وعلى ضابط الحا

من القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية بخلو رسم والدة الطفل من اسم أب و اسم جد ولقب  22
هذا و على وآيل الجمهورية بعد انقضاء األجل المشار اليه بالفقرة األولى من . عائلي لألب و جنسيته

الفصل أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية االذن باتمام الرسم بأن يسند الى الطفل مجهول النسب 
  ."اسم أب واسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب األم

يمكن للمعني باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية رفع األمر الى المحكمة " مكرر 3الفصل 
ائية المختصة لطلب اسناد لقب األب الى مجهول النسب الذي يثبت باالقرار أو بشهادة الشهود أو االبتد

  .بواسطة التحليل الجيني الثبات ام المعني باالمر مجهول النسب
وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم االذعان الى االذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجيني باالعتماد 

  .ها من قرائن متعددة و متظافرة و قوية ومنظبطةعلى ما يتوفر لدي
و يخول للطفل الذي تثبت بنوته الحق في النفقة والرعاية من والية وحضانة الى أن يبلغ سن الرشد أو 

  .بعده في الحاالت المنصوص عليها بالقانون



يتعلق بأحكام  وتبقى مسؤولية األب و األم قائمة نحو الطفل والغير طيلة المدة القانونية في آل ما
  .المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون

  ."من هذا القانون عند ثبوت األمومة 5وتنطبق أحكام الفصل 
مكرر من هذا القانون  3يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكمة على معنى الفصل "ثالثا  3الفصل 

بويهما وجنسيتهما وحرفتهما و االذن بادراج اسم األب أواألم أو آليهما ولقب آل واحد منهما واسمي أ
  .عنوانهما بدفاتر الحالة المدنية بمكان ترسيم الوالدة

و على ضابط الحالة المدنية ترسيم مضمون الحكم بدفاتر الحالة المدنية ويحجر عليه التنصيص بالنسخ 
ذ ويوجه وصال في تنفي. المسلمة على أي مالحظة مدرجة بطرة الرسم تطبيقا ألحكام هذا القانون

  .الحكم الى النيابة العمومية
ويقدم . و تجري آجال الطعن في األحكام الصادرة بناء على هذا الفصل في ظرف شهر من تاريخ صدورها

  ."مطلب الطعن الى آتابة المحكمة التي أصدرت الحكم
ى من القانون المنظم للحالة المدنية يحجر على المؤتمنين عل 26مع مراعاة أحكام الفصل " 4الفصل 

دفاتر الحالة المدنية التنصيص بمضمون الوالدة على ما من شأنه الكشف عن حقيقة عناصر الهوية 
  .المسندة الى مجهولي النسب أو المهملين

و يمكن لصاحب رسم الوالدة عند بلوغه سن الثالثة عشر أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة وفق 
آما يخول طلب ذلك . هويته اذا وجدت أسباب وجيهة قانونا الصيغ القانونية االذن له باالطالع على حقيقة

  ."من أحد فروع المعني باألمر من الدرجة األولى بعد وفاته
 1959ماي  26المؤرخ في  1959ـدد لسنة 53يقع اسناد األلقاب طبق أحكام القانون عـ" مكرر 4الفصل 

  .القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا
ماء او ألقاب من شأنها افادة الغير حول حقيقة مصدر هوية األشخاص مجهولي و يحجر اطالق أس

  .النسب آما يحجر استعمال أسماء و ألقاب المشاهير واألعالم من األحياء و األموات آعناصر لهويتهم
و تراعى عند اسناد األسماء أو األلقاب خصوصية المنطقة التي يتم بها الترسيم وعدم احداث التباس مع 

  .ألسماء الشائعة بهاا
ويجب أن يتضمن آل حكم يترتب عنه فقدان الشخص ألحد عناصر هويته عناصر هوية تطبيقا ألحكام 

من هذا القانون على أن األب و األم التي لم تصرح بالوالدة تونسي  3و  2الفصل األول والفصلين 
  ."آما يعتبر جده لألب و جده لألم تونسي الجنسية. الجنسية

  
  لحقوق اإلنسانن الدولي القانو

  
  العهد الدولي الخاص

  بالحقوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافية
  

دون  ،وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال و المراهقين" 10المادة 
  .تمييزبسب النسب

  
  اتفاقية حقوق الطفل

   2المادة 
هذه االتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي  تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في - 

بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه او الوصي القانوني عليه أو لونهم أو  ،نوع من أنواع التمييز
جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو االثني أو االجتماعي أو 

  .لدهم أو أي وضع آخرثروتهم أو عجزهم أو مو
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب  - 

القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة أو انشطتهم او 
  .آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

  
  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء

  
   16المادة 

تتخذ الدول االطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء التمييز ضد المرأة في آافة األمور المتعلقة بالزواج  - 
  والعالقات العائلية و بوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

في األمور  ،ا أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجيةنفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهم –ح  -   
  .يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول ،المتعلقة بأطفالهما و في جميع األحوال



 الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3مصوغة 
  

  المرأة و التنمية: الحصة األولى
  

  :األهداف .1
 

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .التعرف على مفهوم التنمية 
  .التعرف على أهمية اشراك النساء في بلورة و إنجاز البرامج التنموية 

 
 :المدة .2
 

 ة و عشر دقائقساع 
  

 :الوسائل .3
  

  
  :مراحل الحصة .4
 

 )د30(  دراسة حالة: المرحلة األولى 
  )د 15(  نقاش جماعي: المرحلة الثانية 
 )د 15(  معرفينشاط : لثةاالمرحلة الث 
 )د15( نقاش جماعي: المرحلة الرابعة 

 



  :المرحلة األولى
برنامج و آالة للتنمية جاءت ألحدى القرى من أجل وضع < :تروي المنشطة للمشارآات الوقائع التالية

اجتمعت هاته الوآالة مع رجال القرية، في المكان  .لتحسين الوضعية الصحية و اإلقتصادية لسكان القرية
عن نوع المساعدات و البرامج التي يريدونها من أجل  لتسألهماعتاد الرجال أن يتواجدوا فيه،  الذي

  :ع التاليةاقترح الرجال المشاري تحسين الوضعية اإلقتصادية و الصحية بالقرية،
  منح لكل امرأة في القرية بعض المعز من أجل أن تربيتها - 1
  .الفالحةمنح الجرارات للفالحين من أجل مساعدتهم في  - 2

 .بعد عودة الرجال للمنزل أخبروا زوجاتهن بما جرى في اإلجتماع و بما توصلوا إليه مع وآالة التنمية
ء بتربيتها بحيث سيساعد الحليب في تغدية ماعز من أجل أن تقوم النسا 3منحت الوآالة لكل منزل 

األطفال باإلضافة إلى أن بيع مشتقات الحليب سيساعد في توفير اإلمكانيات المادية من أجل استفادة 
، و تقليص فالحةمنحت الوآالة أيضا لكل منزل جرار من للمساعدة في ال .أآبر عدد ممكن من التعليم

  >من المحصول و الرفع فالحةزم لعملية الالالوقت ال
بعد شرح هذا الجزأ من القصة تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية من أجل تصور نهاية 

  :القصة
  هل يمكنكن تصور وضعية القرية بعد مضي سنة من حصول أهلها على الجرارات و على المعز؟ 

تسرد المنشطة بقية الوقائع  بعد تلقي جميع األجوبة و االحتماالت التي يمكن للمشارآات التفكير فيها،
  :على الشكل التالي

بعد سنة على منح القرية الجرارات والمعز عادت وآالة التنمية إلنجاز تقييم و دراسة التغييرات التي <
  :على القرية خالل السنة فكانت نتيجة التقييم آالتالي طرأت

  تدهور في صحة النساء و األطفال بحيث أصبت أسوأ من األول  
  >.لفتيات المتمدرسات أصبح أقل من األولعدد ا 

  :تطرح المنشطة على المشارآات السؤال التالي
  في رأيكن ما هي أسباب هاته النتيجة التي توصلت إليها وآالة التنمية؟ 

بعد تلقي جميع األجوبة و االحتماالت التي يمكن للمشارآات التفكير فيها، تسرد المنشطة بقية الوقائع 
  :يعلى الشكل التال

بالفعل تكلفت النساء بتربية المعز ورعايتها فكانت بمتابة عبئا آخر ينضاف لباقي المهام الكثيرة التي <
تقوم بها النساء يوميا في الوقت الدي ال تستفدن من مدخول بيع الحليب و مشتقاته ألن الرجال هم 

الحليب و  يأخذونجيد أصبحوا لما تبين للرجال أن الحليب و مشتقاته يباع بشكل  .الدين يقومون ببيعه
بما أن االهتمام  .جعل األطفال يحرمون منه الذيالجبن يوميا للسوق دون ترك أي شيء للمنزل الشئ 

بالمعز أصبح عبئا إضافيا على المرأة فقد أرتأت أغلب األسر أن ال ترسل بناتها للمدرسة لكي تساعدن 
قطع من  فالحةتالك الجرارات أصبح بإمكان الرجال بام .سيباع الذيأمهاتهن في تهيء الحليب و الجبن 

األرض أآبر من السابق مما اضطر النساء إلى النزول للحقول من أجل المساهمة في العناية بالمحصول 
جعل العمل بالحقوق عبئا أخر  الذيو جنيه ألن المساحة المحروثة أصبحت تتطلب يد عاملة أآثر الشئ 

ء أصبحت أعبائهن أآبر من السابق فإنه لم يتبقى لهن الوقت الكافي بما أن النسا .بالنسبة للنساء
إلنجاز بعض األعمال اليدوية أو تربية بعض الدواجن و التي تدر عليهن ببعض األموال تستعملنها في 

في آخر الليل فإن النساء يكن جد متعبات  .شراء بعض حاجياتهن و التي عادة ال يفكر األزواج في شرائها
تستطعن تهيئ الطعام بشكل جيد أما الفتيات فتنمن في غالبية األحيان دون تناول الطعام من بحيث ال 

  >.آثرة التعب اليومي مما ساهم في تدهور وضعيتهن الصحية
  

  :المرحلة الثانية
  :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية من أجل مناقشتها بشكل جماعي

  ة التنمية و وصل إلى النتائج التي رأيناها في القصة؟لماذا في رأيكن فشل برنامج وآال 
  من استفاد في رأيكن من هذا البرنامج؟ 
 ؟.هل هاته القصة لها عالقة بمحيطكن؟ و هل هناك أمثلة مماثلة تعرفنها 
الحق في الصحة، التربية، (ما هي الحقوق اإلنسانية التي انتهكت في هاته القصة؟  

 ...)التغدية
  :لتي يمكن للمنشطة أن تدعم بها النقاشمن بين األجوبة ا

الوآالة لم تأخد بعين اإلعتبار الحاجيات الفعلية للنساء في القرية و لم تستشرهن في  
  .بلورة البرنامج

البرنامج لم يأخد بعين اإلعتبار دور آل من النساء و الرجال في القرية أي من يقوم بماذا و  
لحق في التصرف في الموارد و اإلمكانيات من يستفيد من المنتوج و ال حتى من له ا

  .المتوفرة



  
  :المرحلة الثالثة

  :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية
  في رأيكن آيف ستكون النتيجة في حالة ما إذا استشيرت النساء في بلورة البرنامج؟ 
مج ما الدي تحتاج إليه النساء لكي تستطعن المشارآة بشكل فعال في بلورة البرا 

 التنموية؟
بمدخل لمفهوم الحقوق "بعد تلقي األجوبة من المشارآات تذآر المنشطة المشارآات بالحصة الخاصة 

خصوصا الجانب المتعلق بربط آل حاجة من حاجيات اإلنسان بحق من الحقوق " اإلنسانية للمرأة 
ديمة فإنه ال بد من آما تشرح لهم آيف أنه من أجل تحقيق تنمية عادلة و شاملة و مست .اإلنسانية

مشارآة الجميع أي نساء و رجال و لكي نشارك آنساء البد من أن نكون عارفين لحقوقنا و مؤهلين 
وأن هدفنا من برنامجنا هذا هو معرفة أن جميع حاجياتنا هي حقوق و لكي . للمطالبة بها و الدفاع عنها

  .نقوي إمكانياتنا من أجل المطالبة بهاته الحقوق



 الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3مصوغة 
  

  البطاقة القانونية المرأة و التنمية: الحصة األولى
  

 :القانون التونسي
  تلخيص

وضعت الدولة التونسية عدة برامج تنموية في اطار النهوض بالمرأة في المناطق النائية و المناطق  
  .الدورة االقتصادية وحمايتها من الفقر الريفية لمساعدتها على االندماج واالنتاج و المشارآة في

  . يتم ترآيز و مراقبة هذه البرامج أساسا من طرف السلط العمومية بالجهة المعنية 
عادة ما تتمثل هذه البرامج التنموية في التشجيع على برامج صغرى في تربية الماشية أو الصناعات  

  . ةالتقليدية أو بعض األنشطة الفالحية بحسب خصوصية المنطق
يقوم على مبدأ   26 – 26احداث صندوق خاص وهو صندوق التضامن الوطني أو مايعرف بصندوق  

مساهمة المواطنين في تمويله عبر التبرع و استغالل ذلك في تمويل بعض المشاريع الصغرى حسب 
  ...الجهة واختصاص المنتفع وجدية المشروع

  
  :القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  لحقوق اإلنساناإلعالن العالمي 
  "لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سالمة شخصه" 3المادة 
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له " 25المادة 
, ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وآذلك الخدمات االجتماعية االزمة, وألسرته

المرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من حاالت البطالة وتأمين معيشته في وله الحق في 
  ."فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته

  .على آل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا آامال" 29المادة 
  

  أةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر
  

واألدوار , تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية -  1"  14المادة 
الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد 

م هذه االتفاقية على المرأة في المناطق وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكا, غير النقدية
  .  الريفية

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية  – 2
أن تشارك في التنمية الريفية و تستفيد , على أساس المساواة بين الرجل و المرأة, لكي تكفل لها 

  ه خاص الحق في منهاو وتكفل للريفية بوج
  المشارآة في وضع و تنفيذ التخطيط االنمائي على جميع المستويات - 
الوصول الى تسهيالت في العناية الصحية المالئمة بما في ذلك المعلومات و النصائح و الخدمات  - 

  .المتعلقة بتنظيم األسرة
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي  - 
بما في ذلك ما يتصل منه بمحو , الرسمي و غير الرسمي, ميع أنواع التدريب و التعليمالحصول على ج - 

األمية الوظيفي و آذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات االجتماعية و االرشادية و ذلك لتحقيق زيادة 
  .  آفاءتها التقنية

قتصادية مكافئة لفرص تنظيم جماعات المساندة الذاتية و التعاونيات من أجل الحصول على فرص ا - 
  .الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابها الخاص

  .المشارآة في جميع األنشطة المجتمعية - 
فرصة الحصول على االئتمانات و القروض الزراعية و تسهيالت التسويق و التكنولوجيا المناسبة و  - 

  .في مشاريع التوطين الريفيالمساواة في المعاملة في مشاريع االصالح الزراعي و آذلك 
التمتع بظروف معيشية مالئمة ال سيما فيما يتعلق باالسكان و المرافق الصحية و االمداد بالكهرباء و  - 

  .الماء و النقل و المواصالت



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  قرالحقوق اإلنسانية للمرأة في العيش بدون ف: الحصة الثانية
  
  :األهداف – 1

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
 .رصد اآلثار السلبية للفقر على المرأة في المجتمع 
 .ضرورة ضمان نفس شروط العيش للمرأة ومنحها نفس الحقوق 

 
  : المدة – 2
  

 ساعتان  
 

  :الوسائل – 3
  

 ورق آبير الحجم أو سبورة 
 أقالم 

 
  :مراحل الحصة  – 4
  

 )دقيقة  20( شاط تسخيني ن: المرحلة األولى 
 ) دقيقة  45( دراسة حالة : المرحلة الثانية  
 )دقيقة  45( نشاط معرفي : المرحلة الثالثة 
 )دقائق  10( نشاط ختامي : المرحلة الرابعة 



  : المرحلة األولى
بعد جلوس النساء على شكل نصف دائري تطرح المنشطة بعض األسئلة على المشارآات وعليهن 

  .ليهااإلجابة ع
 ماذا تعرفن عن الفقر ؟ 
 هل سبق أن عانيتن من الفقر أو تعرفن أحدا يعاني من الفقر؟ 
 من المتضرر أآثر من هذه الحالة ؟ المرأة أم الرجل ؟ 
 آيف تواجهن هذه الظاهرة ؟ 
 ما هي آثار الفقر على المرأة ؟ 

 
  :  المرحلة الثانية

سيدة متزوجة تبلغ من العمر ستة وثالثون  ةخديج< :تقص المنشطة على المشارآات القصة التالية 
زوجها عاطل عن العمل بل يرفض . أبناء و بنتان تسكن في غرفة واحدة 3سنة من أسرة جد فقيرة لها 
اشتغلت في جميع المهن اليدوية لتوفر ألبنائها لقمة عيش و تمكنهم من , العمل ويرغمها أن تنفق عليه

سلب ما تكسبه من مال من طرف زوجها الذي يستقبلها بالضرب لكنها آانت تتعرض ل, متابعة الدراسة
ألنه يحملها مسؤولية ) وجه النحس(آان يعاملها باحتقار واصفا إياها ب , والشتم آلما عادت من العمل
أصيبت بالمرض , آانت تنام متأخرة وتستيقظ مع الفجر لتذهب إلى العمل. فقرهم بسبب آثرة أوالدها

ت حالتها النفسية بكثرة الضرب والشتم حتى أنها لم تجد ماال تنفقه على صحتها بكثرة أعبائها وتدهور
تخلى عنها زوجها بعد أن . مما اضطرها إلى إخراج بناتها من المدرسة لتساعدنها في العمل في البيوت

  .>لتبقى بدون إعالة هي وأبناءها الخمس, هرب وترآها تتخبط في ويالت الفقر والمرض
  :لى المشارآات األسئلة التالية تطرح المنشطة ع

 ؟ خديجةآيف ترون وضعية  
 و بناتها و التي انتهكت ارتبطا بحالة الفقر الذي تعاني منه ؟ خديجةما هي الحقوق اإلنسانية ل 
 هاته؟ هل هو الزوج أم هي أم الدولة؟  خديجةمن المسئول في رأيكم عن وضعية  
 ن الشخصية في الحياة ؟ما هي نتائج الفقر بصفة عامة من خالل تجاربك 

  :بعض األمثلة للحقوق المهضومة لتستعين بها المنشطة
 .حق المرأة في العيش الكريم 
 .حق في الصحة 
 .الحق في التعليم 
 الحق في الكرامة 
 .حق المرأة في التصرف في مالها 

 بماذا تنصحن خديجة ؟ ما الذي يتوجب عليها القيام به ؟ 
  

  : المرحلة الثالثة
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تحاول المنشطة شرح أن حق المـرأة فـي    التونسيالقانون انطالقا من 

و أن على الدولة اتخاد جميع التدابير الالزمة لضمان العيش الكريم لجميـع  , العيش بدون فقر حق مضمون
يمكـن أن   المواطنين على قدم المساواة و دون أي تمييز، باإلضافة إلى حماية النسـاء مـن أي اسـتغالل   

 . ينتج عن حالة الفقر الذي تعانين منه
  

   :المرحلة الرابعة
  بعد شرح القوانين تعيد المنشطة طرح األسئلة التالية لمناقشتها بشكل جماعي؟ 

 القيام به للخروج من مشكلتها ؟ خديجةما الذي يتوجب على  
أن حق المرأة وأنتن تعلمن  خديجةما هي في نظرآن النصيحة التي يمكن لكن تقديمها ل 

 في العيش بدون فقر حق من حقوقها والتي منحها إياها القانون؟
 ما هي الضمانات التي يجب توفيرها من أجل ضمان حق المرأة في العيش بدون فقر ؟ 



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  ي العيش بدون فقرالبطاقة القانونية للحقوق اإلنسانية للمرأة ف: الحصة الثانية
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان .1
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة :  23المادة 
  .البشرية وتستكمل عنه االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعية

  العهد الدولي الخاص بالحقوق 
  :قتصادية واالجتماعية والثقافية اإل

لكم حق العمل في شروط عادلة وآمنة للنساء الحق في نفس شروط عمل الرجال خاصة :  7المادة 
  .األجر المتساوي وللعمل المتساوي

  إتفاقية القضاء على جميع أشكال
  :التمييز ضد المرأة  

اء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقض: 11المادة 
  لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة ) هـ(
  ة مدفوعة األجر،وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وآذلك الحق في إجاز

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت :  13المادة 
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس 

  : الحقوق، والسيما
  الحق في االستحقاقات العائلية،) أ(
  الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي) ب(

 14المادة 
تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، واألدوار الهامة التي . 1

ملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك ع
  .وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي . 2
ين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، تكفل لها، على أساس المساواة ب
  : وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

  المشارآة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،) أ(
الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة ) ب(
 ظيم األسرة،بتن
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،) ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو ) د(

األمية الوظيفي، وآذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة 
  لتقنية،آفاءتها ا

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص ) هـ(
  الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

  المشارآة في جميع األنشطة المجتمعية،) و(
فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، ) ز(

والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين 
  الريفي،

الصحية واإلمداد بالكهرباء التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرافق ) ح( 
  .والماء، والنقل، والمواصالت

  : 11المادة 
  الحق في لعمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر  –أ 

والحق في الترقية واألمن على العمل في جميع , الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل –ج 
هني بما ذلك التلمذة الحرفية مزايا وشروط الخدمة والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب الم

  .والتدريب المهني المتقدم والتدريب المكرر
 :مثال دول أخرى  .2



  LA/GC (1(من أجور الرجال  % 74.9- 50النساء يتقاضين 
من  % 1من المداخل، و % 26من القوة العاملة المأجورة، ولكن ال يمتلكن إال  % 39.5النساء يمثلن 

  (LA/GC)   الممتلكات
  

                                                 
1 LA/GC: Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and 
Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

  المرأة والتصحر: الحصة األولى
  

 :األهداف .1
  

  .تعريف ظاهرة التصحر 
 .األسباب البشرية لظاهرة التصحر 
  .اآلثار السلبية لظاهرة التصحر وتأثيره على المستوى التنموي للمرأة 

  
 :المدة .2
  

  .ساعة وعشرون دقيقة 
  

 :ئلالوسا .3
  

  .سبورة 
 .صور ألراضي خضراء وأخرى ألراضي صحراوية 

  
 :المراحل .4
  

  ).دقيقة15(نشاط تسخيني : المرحلة األولى 
  ).دقيقة 25(دراسة الصور: المرحلة الثانية 
  ).دقيقة20(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
  ).دقيقة 20(نشاط ختامي:المرحلة الرابعة 



  :المرحلة األولى
لدائري، تسألهن المنشطة وباستخدام الزوبعة الذهنية حول معنى آلمة بعد جلوس النساء بشكل ا

  . التصحر مع التأآيد على أنها آلمة مرتبطة بالبيئة، تقوم المنشطة بتسجيل التعاريف على السبورة
وسوء استغالل الغابات  التعريف الخاص بالتصحر آظاهرة بيئية سلبية مرتبطة بالمناخ، تعطي المنشطة

واألراضي الزراعية والمياه، والذي يؤدي إلى ظهور ظروف شبيهة بالظروف  طبيعية،والمراعي ال
  .الصحراوية

  
 :المرحلة الثانية

  :تقوم المنشطة بتقسيم المشارآات إلى مجموعتين
  .المجموعة األولى تعطيها الصورة الخاصة باألراضي الخضراء الفالحية

  .ي الصحراويةالمجموعة الثانية تعطيها الصورة الخاصة باألراض
بعدها تطلب المنشطة من آل مجموعة اإلجابة على األسئلة التالية من داخل آل مجموعة على أن 

  :يخترن ممثل عنهن آل مجموعة لتعطي نتيجة المناقشة
آيف يمكنكن تصور حياة اإلنسان في واقع مثل الذي هو مجسد في الصورة التي سلمت  

  لكم؟
 ة في واقع الذي هو مجسد في الصورة التي سلمت لكم ؟ آيف ترون الحياة ى اليومية المرأ 

بعدها تتم مناقشة ما تم التوصل إليه من طرف آل مجموعة حول صعوبة الحياة في الصورة الثانية، 
وبشكل جماعي تتم مناقشة انعكاسات واقع الصحراء والتصحر على المستوى التنموي للمرأة 

  .بشكل خاص
  

  :المرحلة الثالثة
  :طة من جديد بتقسيم المشارآات إلى مجموعتينتقوم المنش

تطلب من المشارآات في المجموعتين التفكير في واقع أسرتين لديهما نفس الدخل ونفس ظروف 
  :العيش

مطلوب منها التفكير في واقع األسرة األولى التي تتكون من أب وأم وابنين، و آيف : المجموعة األولى
  .هي حياتهم اليومية

التفكير في واقع األسرة الثانية التي تتكون من أب وأم وثمان أبناء،  آيف هي حياتهم : نيةالمجموعة الثا
  .اليومية؟

  
تسال المنشطة المشارآات عن واقع هاتين األسرتين بعد عشر سنوات، بحيث يجب أن يفكرن في 

  :ظروف عيش األسرتين
  ) الخ...ربية األبناءت - المسار الدراسي لألبناء-األثاث - صحة األم –حالة الوالدين (

  بعد التوصل إلى نتائج التحليل تسألهن المنشطة من المسئول عن هذه الوضعية؟
بعد مناقشة األجوبة تذآر المنشطة المشارآات على أن ما ينطبق على وضعية األسرتين، ينطبق على 

ل معها بشكل غير األرض فكلما آانت مساحة األرض ال تستطيع استيعاب التزايد السكاني عليها والتعام
  .صحيح فهي تتعرض للتصحر وخاصة في دول أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا

وتشرح المنشطة للمشارآات انطالقا من البطاقة القانونية، انه من أهم األسباب البشرية لظاهرة 
 التصحر هو الضغط السكاني وآذلك االستغالل الغير الرشيد لألرض، الشيء الذي يؤدي إلى سرعة

تدهور الغطاء النباتي والتربة والموارد الطبيعية، مما يقلل من قدرة هذه الموارد على توفير مقومات 
 .الحياة إلنسان والحيوان

  
  :  المرحلة الرابعة

  :في نقاش مع المشارآات تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية
  .لتصحر؟آيف يمكن للمرأة ان تلعب دورا مهما في الحد من ظاهرة ا 

وبعدها وانطالقا من المواثيق الدولية تشرح المنشطة للمشارآات آيف أن للمرأة الحق فـي التـدخل   
  .لحماية مستواها التنموي من التراجع ، وتحسين ظروف عيشها المهددة بظاهرة بيئية خطيرة

      



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

  البطاقة القانونية المرأة والتصحر: الحصة األولى
  

 :لحقوق اإلنسان القانون الدولي
  

  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه: 3المادة 
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على الصـحة والرفاهيـة لـه     -1 :25المادة 
، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وآذلك الخـدمات االجتماعيـة الالزمـة،    وألسرته

وله الحق في تأمين معيشته في حـاالت البطالـة والمـرض والعجـز والترمـل والشـيخوخة وغيـر ذلـك مـن          
  .فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

  .جتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا آامال على آل فرد واجبات نحو الم :29المادة 
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق 
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الـذآور واإلنـاث وفـي حـق التمتـع بجميـع       : 3المادة 
  . ليها في هذا العهدالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص ع

 لـه  مسـتوى معيشـي آـاف    تقر الدول األطـراف فـي هـذا العهـد بحـق آـل شـخص فـي         -1: 11المادة 
  وألسرته، ويوفر ما يفي بحاجاتهم من الغداء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين

معترفـة فـي    وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمـة إلنقـاذ هـذا الحـق،    . متواصل لظروفه المعيشية
  .هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر

واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول األطراف في هـذا العهـد،    -2
  بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ

  :وسة الالزمة لما يليالتدابير المشتملة على برامج محددة ملم
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريـق االسـتفادة الكليـة مـن المعـارف التقنيـة       ) أ( 

والعملية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذيـة، واسـتحداث أو إصـالح نظـم توزيـع األراضـي الزراعيـة   بطريقـة         
  .تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية واالنتفاع بها

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات ن يضع فـي اعتبـاره المشـاآل    ) ب(
  .التي تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء

  :12المادة 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية  - 1

  .والعقلية يمكن بلوغه
تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة  -2

 :لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من اجل
  خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،  ) أ(
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،   ) ب(
وقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ال) ج(

  ومكافحتها، 
تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة ) د(

  .المرض
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال
 :التمييز ضد المرأة 
  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

...  
ذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام آرامة وإ

اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع واألسرة، ويزيد من 

  التنمية الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،صعوبة 



وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء 
  والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات األخرى،

لتميز ضد المرأة ، وعلى وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على ا
  .أن تتخذ لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره

   



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

  المرأة و الماء: الحصة الثانية
  

  :األهداف
  

  .اإلنسان و انعكاساته على باقي الحقوق اإلنسانيةالتعريف بدور الماء في حياة  
 حق المرأة في الحصول على الماء الصالح للشرب 

  
  : المدة

  
  .ساعة عشرين دقيقة 

  
  :الوسائل

  
  .سبورة 
  .أقالم 

  
  :مراحل الحصة

  
  ).دقيقة 20(نشاط تسخيني: المرحلة األولى 
  ).د 30(نشاط تشارآي: المرحلة الثانية 
  ).د15( عرفينشاط م: المرحلة الثالثة 
  ). د15(نشاط ختامي: المرحلة الرابعة 



  :المرحلة األولى
  :تسال المنشطة المشارآات باستخدام الزوبعة الذهنية 

  في ماذا تستخدمن الماء؟ 
تقوم المنشطة بتسجيل جميع االستخدامات على السبورة مع الترآيز على ذآر أآثر عدد ممكن من 

  : كتابة، تسألهن من جديد عنبعدما تنتهي من ال .هذه االستخدامات
 ما هي المجاالت التي يستعمل فيها الرجال الماء؟ 

  
لتقوم في النهاية المشارآات بوضع مقارنة بين  .تقوم المنشطة بوضع عالمة على الكلمة المكررة

  .االستخدامين
 من المسئول عن جلب الماء للمنزل في حالة عدم التوفر عليه؟ 

  
  : المرحلة الثانية

  :منشطة المشارآات إلى مجموعتين تقسم ال
  .تطلب من المجموعة األولى التفكير في مصدر جلب الماء في البادية
  .تطلب من المجموعة الثانية التفكير في مصدر جلب الماء في المدينة

  :بعدها تفتح المنشطة نقاش جماعي لمقارنة نتائج عمل المجموعتين باعتماد األسئلة التالية
 المصادر المتوصل إليها؟  رأيكن في جميع ما 
 هل هناك مساواة في توفير الماء للجميع؟ لماذا ال و لماذ نعم؟ 
 من في رأيكم المسئول عن توفير الماء لجميع؟ 
  ما هي في رأيكن انعكاسات عدم توفير الماء على الحقوق اإلنسانية األخرى للنساء؟ 

: في آافة الحقوق من قبيل هنا يمكن للمنشطة إعطاء أمثلة لتشجيع النساء على التفكير
  ...الحق في الصحة، الحق في المساواة، الحق في عدم التمييز

  
  :المرحلة الثالثة

تشرح المنشطة لمشارآات من خالل البطاقة القانونية أن من حق جميع المواطنين التمتع و االستفادة 
و دون أي تمييز، و أن الحرمان من  من الثروات البيئية التي تتوفر عليها بالده آالماء، على قدم المساواة

  .اإلنسانيةالماء ينعكس على باقي الحقوق 

  
  : المرحلة الرابعة

  :في نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على السؤال التالي
  من في رأيكم المسئول عن توفير الماء للجميع؟ 

  



  .الحقوق اإلنسانية للنساء في تنمية عادلة: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

  البطاقة القانونية لحصة المرأة و الماء: الحصة الثانية
  
  
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان .1
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
  :التمييز ضد المرأة

  
  :14المادة 

رى لحياة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخ
االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، وال 

  :سيما
التمتع بظروف معيشية مالئمة وال سيما في ما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد ) ح...(

  . بالكهرباء والماء ، والنقل، والمواصالت



  .سانية للنساء في تنمية عادلةالحقوق اإلن: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

  المرأة و السكن الالئق: الحصة الثانية
  

 :األهداف )1
 

  .الحق في الحصول على سكن الئق 
 .السكن الالئق ضمان للسالمة الجسدية 
 .السكن الالئق تتجسد الكرامة اإلنسانية لمراة 

 
 :المدة )2
 

  .ساعة ونصف 
 :الوسائل )3
 

  .سبورة 
 .الموضوعمقاالت حول  
 .أوراق للرسم وأقالم ملونة 

 
 :المراحل )4
 

  ).دقيقة 20(نشاط تسخيني: المرحلة األولى 
  ).د40(نشاط تشارآي: المرحلة الثانية 
  ).د30(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 



  :المرحلة األولى
  :تفتح المنشطة نقاشا مع المشارآات وتسألهن وتحاول آل واحدة منهن اإلجابة على سؤال

 المنزل الذي تحلمن ان تسكن فيه صفن لي 
 ما هي المرافق األساسية التي يجب أن يتوفر عليها؟ 
  ما هو المحيط الذي ترونه مالئم لهذا المنزل؟ 

  
بعد أخد اإلجابات تحاول أخد المنشطة المواصفات األساسية المشترآة التي ذآرتها أغلبية المشارآات 

  .السبورةو تسجلها في ورق آبير لتعلقه أو تكتبه فوق 
  

  :المرحلة الثانية
  .تطلب المنشطة من المشارآات أن تنقسمن إلى ثالث مجموعة أو مجموعتين حسب عدد المشارآات

تطلب من آل مجموعة أن تقارن خاصيات المنزل النموذجي، التي ذآرنها في النشاط السابق، و التي 
التي تتوفر عليها منازلهن و  آتبتها المنشطة في السبورة، مع منازلهن لتتوصلن إلى الخاصيات

  . الخاصيات التي تفتقر إليه
  .تطلب المنشطة من آل مجموعة أن تعطي خالصة مقارنها

في نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات أن تفكر في آافة التسهيالت التي ستتمتعن بها 
  في حالة ما إذا آن تتوفرن على المنزل النموذجي 

  : من قبيل
  .الناتج عن آثرة السيارات التلوثو مراض التي تنتج عن انتشار األزبال عدم التعرض أل 
  .يقع في حي به الكثير من المساحات الخضراءالتمتع بالهواء النقي نظرا لكون المنزل  
 .و بعيد عن ضجيج السيارات األبناء يدرسن في جو مالئم ألن المنزل يسع الجميع 

  
  :المرحلة الثالثة

الدولية تشرح المنشطة حق المرأة في امتالك سكن الئق لضمان سالمتها  انطالقا من المواثيق
وسالمة أبنائها، وتوضح لهن آيف أن هذه المواثيق جاءت تشدد على أهمية البيئة والسالمة الجسدية 
إلنسان وخاصة المرأة في أوضاع خاصة، ومن أن السكن الالئق هو تجسيد للكرامة اإلنسانية للمرأة 

  .رضة أآثر في غياب سكن الئق لوضعية غير سليمةالتي تكون مع

  .المرحلة الرابعة

  :تسال المنشطة المشارآات آالتالي
  ماهي األسباب التي تجعل من السكن أن يكون غير الئق و من المسئول؟ 
 ما هي اقتراحاتكم لكي يصبح جميع المواطنين يتمتعون بسكن الئق ؟ 

  



  .تنمية عادلة الحقوق اإلنسانية للنساء في: 3المصوغة 
  

  :محور المرأة والبيئة
  

   البطاقة القانونية المرأة و السكن الالئق: الحصة الثانية
  

 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  : 3المادة
  .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه

  
  :25المادة 

ف لمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة آا - 1
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وآذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله 
الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان 

 .تهوسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إراد
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 :االقتصادية االجتماعية والثقافية

  :11المادة 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في مستوى معيشي آاف له وألسرته، يوفر  - 1

. ما يفي بحاجتهم من الغداء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية  وتتعهد الدول األطراف

  .األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 :التمييز ضد المرأة

  :14المادة 
...  
ق الصحية واإلمداد بالكهرباء التمتع بظروف معيشية مالئمة، والسيما في ما يتعلق باإلسكان والمراف) ح(

  .والماء والنقل والمواصالت
  
 



 .حقوق المرأة في الملكية: 4المصوغة 
  

  الممتلكات الزوجية أثناء انحالل الزواج: الحصة األولى

  
 :األهداف .1

 
 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .الوعي بدور المرأة في إثراء ممتلكات العائلة 
الوعي بحق المرأة  في ملكية المكتسبات  المتحصل عليها خالل الحياة  

  .الزوجية
  .استقالل الذمة المالية نظام ف علىالتعر 
  .التعرف على اإلشتراك في الملك بين الزوجين  

  
  :المدة .2

 
 .ساعتين ونصف  

  
  :الوسائل .3

 
  سبورة 
 .أوراق آبير الحجم 
 .أقالم لبديه 
 .قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
ر على مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبي 

 .آبيرة الحجمأوراق 
  )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
  :مراحل الحصة .4

 
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  1حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 30(عمل مجموعات: الثانيةالمرحلة  
 )د 35(أو دراسة حالة  عمل مجموعات: المرحلة الثالثة 
 )د 20(نشاط معرفي  :رحلة الرابعةالم 
 )د 35(  عمل مجموعات :لة الخامسةالمرح 
  ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 

  

                                                 
  ريق المشارآات جديدفي صورة ما يكون ف 1



  :المرحلة األولى
 2تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  

   :الثانية المرحلة
  :توزع المنشطة المشارآات إلى مجموعتين

  ت خارج المنزلتتكون من المشارآات العامال: المجموعة األولى 
  تتكون من المشارآات التي ال تشتغل خارج المنزل :المجموعة الثانية 
أثـاث،  (من آـل مجموعـة مناقشـة وتحديـد آيفيـة مسـاهمتهن فـي اآتسـاب ممتلكـات عـائلتهن            تطلب

تعلــق آــل . بغــض النظــر عــن المالــك...) مســكن، قطعــة أرض، ســيارة، آالت فالحيــة، حيوانــات للتربيــة، 
تسـتدرج المنشـطة   خـالل النقـاش   . ا وتقدمها ثم يقع نقاشها من طرف آـل المشـارآات  مجموعة قائمته

فـي إثـراء ممتلكـات    والغيـر المعتـرف بـه لمسـاهمة المـرأة      " المخفـي "المشارآات إلدراك وإبـراز الجانـب   
ء سـوا . فالزوجة تساهم طيلة الحياة الزوجية في إثراء الموارد التي مّكنت مـن اآتسـاب األمتعـة   . "العائلة

تعمل المرأة أو تقـوم بشـؤون المنـزل فحسـب، فـإن مسـاهمتها تكـون بفضـل مـا تقتصـده مـن مصـاريف             
العائلية، أو بفضل متحصل بيعها لمصوغها وبتحميل النفقات اليومية علـى حسـاب مرّتبهـا الـذي تتقاضـاه      

 .3"من شغلها
  

  ما نقترح لهذه المرحلة نشاطين، تختار المنشطة واحدا منه: الثالثةالمرحلة 
  :المقترح األول

  .الجدول التالي باالستناد إلى الواقع المعاش تعبئةيتواصل العمل في المجموعتين ب
  

المكتسبات التي تم اقتنائها خالل الحياة 
  الزوجية

  المنتفع بملكية المكتسب
  الزوج  الزوجة

   
  

  : التاليةتطرح المنشطة على المشارآات األسئلة تعلق آل مجموعة ورقتها وتقدمها ثم 
التي اقتنوها خـالل حياتهمـا   هل هنالك تقاسم عادل بين الزوجين فيما يتعلق بملكية المكتسبات  

 الزوجية؟
 لمن تبقى هذه المملكات في صورة انفصام الزواج؟ 
بملكيـة المكتسـبات    هل تراعي هذه الممارسات آّد المرأة وسعايتها وتعطيها حقهـا فيمـا يتعلـق    

 ؟ العائلية
   .مالحظات وتعليقات المشارآاتة إجابات والمنشطتسجل 

  :المقترح الثاني
اعتزم جمال و زهية بناء منزل فطلب آل واحد منهما قرضا ": تحكي المنشطة للمشارآات الواقعة التالية

دفع جمال حق قطعة األرض ورسمها باسمه فقط واستعمل القرض الذي تحصلت عليه زهية . من البنك
  ". لبناء البيت

  : المنشطة على المشارآات السؤال التاليتطرح ثم 
التـي تـم بنائـه خـالل حياتهمـا      هل هنالك تقاسم عادل بين الـزوجين فيمـا يتعلـق بملكيـة البيـت       

 الزوجية؟
ومن سوء حظ جمال وزهية أصيب جمال بمرض السرطان  " :جمال وزهيةتواصل المنشطة حكاية مأساة 

لم تخمد بعد نار فقدان زوجها حتى صدمت زهية . ده أوالداوتوفي قبل أن يسكن بيته الجديد ولم يترك بع
  ."بمطالبة إخوته بمنابهم في البيت الذي ترآه أخوهم ورفضوا االعتراف لها بما ساهمت به في بنائه

المنشـطة إجابـات   تسـجل  . تطلب المنشطة من المشـارآات رأيهـن فـي هـذه الواقعـة والعبـرة منهـا       ثم 
   .مالحظات وتعليقات المشارآاتو
  

  :المرحلة الرابعة
  

  :باإلعتماد على البطاقة القانونية تشرح المنشطة للمشارآات النقاط التالية
 . نص خاص يتعلق بالمراة و حق الملكيةفيه ال يوجد و للمرأة والرجلحق الملكية التونسي يضمن  القانون 
 .االشتراك في الملكمالية أو إما استقالل الذمة ال: عند الزواج يختار الزوجين نظام الممتلكات الزوجية 
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فاألمالك التي تتحصل . في التفرقة بين ممتلكات وديون الزوجين يتمثل نظام استقالل الذمة المالية 
عليها الزوجة أثناء فترة الزواج تبقى خاصة بها تتصرف فيها بكامل الحرية وال حق للزوج فيها؛ والديون 

األمالك التي يتحصل عليها الزوج أثناء فترة الزواج تبقى و. المتعلقة بذمتها تبقى محمولة على آاهلها
خاصة به يتصرف فيها بكامل الحرية وال حق للزوجة فيها؛ والديون المتعلقة بذمته تبقى محمولة على 

 .4آاهله
هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ  نظام االشتراك في األمالك 

يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشترآا بين الزوجين متى آانت من الحق، وهو 
تعتبر مشترآة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد . متعلقات العائلة

االشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه اإلرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة 
آما تعد  .ال العائلة أو لمصلحتها سواء آان االستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضياالستعم

ال يدخل المهر في األمالك و مشترآة بالتبعية توابع ذلك العقار و غلته مهما آانت طبيعته
تقع قسمة وفي صورة انفصام العالقة الزوجية بوفاة أو بطالق . المشترآة ويبقى خاصا بالزوجة

 . اصفة بين الزوجين بعد خالص الديون أو تامين ما يلزم لخالصهالمشترك منا
  

  :المرحلة الخامسة
   :توزع المنشطة المشارآات إلى مجموعتين

تناقش المجموعة األولى آيفية ضمان حق الزوجة في ملكية المكتسبات المتحصل عليها خالل الحياة 
 .الزوجية في نظام استقالل الذمة المالية

  .االشتراك في األمالك الثانية آيفية الحفاظ على مصالح الزوجة في نظام تناقش المجموعة
المشارآات تسجل آل مجموعة مقترحاتها على ورقة آبيرة الحجم تعلقها على الحائط وتقدمها لكل 

  : 5توصيات األستاذة عليا الشريف الشماري ب إثرائهايمكن لمقترحات وا بحوصلةالمنشطة تقوم  .للنقاش
ستقالل الذمة المالية مفيد بالنسبة للزوجة التي يعادل دخلها دخل الزوج، ولكن بشرط إن نظام ا 

 .أن تكون الزوجة حريصة للمحافظة على مصالحها طيلة الحياة الزوجية
يجب أن يكون للزوجة سند باسمها بالنسبة للعقارات ولألصول التجارية أو المساهمة في  

 .الشرآات
 .يكون للزوجة حساب بنكي أو بريدي باسمها الخاصللتصرف في أموالها، يجب أن  
فعليها المطالبة والحصول على ...) سيارة، ثالجة، تلفاز،(إذا اشترت الزوجة منقوالت ذات قيمة  

 .فاتورات الشراء باسمها الخاص واالحتفاظ بها
تتحصل  إذا اشترت الزوجة ملكا باالشتراك مع زوجها، فعليها أن تمضي عقد الشراء بنفسها أو أن 

 .على اعتراف آتابي من زوجها معرف بإمضائه يبين المناب الراجع لها
على الزوجة االحتفاظ بالحجة الكتابية على آل تمويل قامت به من جهتها لشراء المسكن  

العائلي؛ ذلك أنه في صورة انفصام العالقة الزوجية، ال يمكن للزوجة أن تستدل على الملكية إال 
 .   بحجج آتابية

  
  :لمرحلة السادسةا

توزع الخالصة على المشارآات ثم تتفق معهن على موضوع الحصة وتقوم المنشطة بتلخيص الحصة 
  .المقبلة
 : الخالصة

إن الزوجة سواء تعمل أو تقوم بشؤون المنزل فحسب، فهي تساهم طيلة الحياة الزوجية في  
  .إثراء الموارد التي تمّكن العائلة من اآتساب ممتلكات

 . الزوجة التقاسم مع زوجها ملكية المكتسبات التي تحصال عليها خالل الحياة الزوجيةمن حق  
 .يضمن القانون التونسي حق الملكية للمرأة والرجل 
إما استقالل الذمة المالية أو االشتراك في : عند الزواج يختار الزوجين نظام الممتلكات الزوجية 

 .الملك
 :نظام استقالل الذمة المالية 

o هذا النظام في التفرقة بين ممتلكات وديون الزوجين يتمثل.  
o  فاألمالك التي تتحصل عليها الزوجة أثناء فترة الزواج تبقى خاصة بها تتصرف فيها بكامل الحرية وال

 حق للزوج فيها؛ 
o والديون المتعلقة بذمة الزوجة تبقى محمولة على آاهلها. 
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o لزواج تبقى خاصة به يتصرف فيها بكامل الحرية وال حق واألمالك التي يتحصل عليها الزوج أثناء فترة ا
 للزوجة فيها؛ 

o والديون المتعلقة بذمة الزوج تبقى محمولة على آاهله. 
 :نظام االشتراك في األمالك 

o هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ الحق.  
o ا مشترآا بين الزوجين متى آانت من متعلقات يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملك

 . العائلة
o  تعتبر مشترآة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد االشتراك ما لم تؤل

ملكيتها إلى أحدهما بوجه اإلرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة الستعمال العائلة أو 
  .ل مستمرا أو موسميا أو عرضيالمصلحتها سواء آان االستعما

o تعد مشترآة بالتبعية توابع ذلك العقار و غلته مهما آانت طبيعته. 
o ال يدخل المهر في األمالك المشترآة ويبقى خاصا بالزوجة . 
o  تقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين بعد في صورة انفصام العالقة الزوجية بوفاة أو بطالق

 .ايلزم لخالصه خالص الديون أو تامين ما
 .على الزوجة أن تكون حريصة للمحافظة على حقوقها ومصالحها في آال النضامين 



 .حقوق المرأة في الملكية: 4المصوغة 
  

  البطاقة القانونية الممتلكات الزوجية أثناء انحالل الزواج: الحصة األولى

  
 القانون التونسي

  :الدستور
 : 14الفصل 

  .ي حدود القانونحق الملكية مضمون و يمارس ف
  

  تلخيص
  ال يوجد نص خاص يتعلق بالمراة و حق الملكية : مجلة االلتزامات و العقود 
  ال يوجد نص خاص يتعلق بالمراة و حق الملكية : مجلة الحقوق العينية 

  
  09/11/98مؤرخ في  1998لسنة  91القانون عدد 

  :يتعلق بنظام االشتراك في الملك بين الزوجين
  

االشتراك في األمالك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو  نظام: 1الفصل 
بتاريخ الحق، و هو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشترآا بين الزوجين متى آانت من 

 .متعلقات العائلة
فانهما يخضعان إلى أحكام هذا  إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام االشتراك في األمالك:  2الفصل 

  . القانون، إال انه يحق لهما االتفاق على توسيع نطاق االشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد
  .ال يمكن أن يؤدي اختيار نظام االشتراك في األمالك الى المساس بقواعد اإلرث: 3الفصل 
  اصا بالزوجة ال يدخل المهر في األمالك المشترآة و يبقى خ: 4الفصل 
تعتبر مشترآة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد االشتراك ما لم : 10الفصل 

تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه اإلرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة الستعمال العائلة أو 
  .سواء آان االستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا. لمصلحتها

  .آما تعد مشترآة بالتبعية توابع ذلك العقار و غلته مهما آانت طبيعته
تقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين بعد خالص الديون أو تامين ما يلزم لخالصها و : 25الفصل 

إذا تعذرت قسمته عينا، اجتهدت المحكمة في إسناد ألحد الزوجين أو لورثته مراعاة لوضعه أو وضعهم 
  . دفع من اسند له المشترك فيه تعويضا نقديا، و إال التجأت إلى تصفيقه للبيععلى أن ي

  
  مجلة األحوال الشخصية

  "ال والية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها"  24الفصل 
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت و ال بينة لهما، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال و " 26الفصل 
. وان آان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. مينها في المعتاد للنساءللزوجة بي

  ."أما في المعتاد للرجال و النساء معا فيحلف فيه آل منهما ويقتسمانه
الهدايا التي يعطيها آل واحد من الزوجين لآلخر بعد العقد يتم استرداد ما بقي منها و لو " 28الفصل 

  . و ال يتم استرجاع شيئ منها بعد الدخول. اذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف اآلخر. تغير
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة

  
افة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في آ – 1 -" 16المادة 

  األمور المتعلقة بالزواج و العالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل و المرأة 
....  
  نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه -ج

.....  
ع نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات و االشراف عليها و ادارتها و التمت -ح

  .بها و التصرف فيها سواء  بال مقابل أو مقابل عوض



 .حقوق المرأة في الملكية: 4المصوغة 
  

  الحقوق اإلنسانية للمرأة في اإلرث: الثانيةالحصة 

  
  

 :األهداف .1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

 في مجال اإلرثحقوقهن  التعرف على 
 .في اإلرث بحقوقها الوعي بانتشار ظاهرة حرمان المرأة من التمتع 
 .الوعي بأهمية ضمان حصولهن على حقهن في اإلرث  
  .اإلرثعدم المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل في مجال الوعي ب 

  
  :المدة .2

 
 .ساعتين ونصف  

  
  :الوسائل .3

 
  سبورة 
 .أوراق آبير الحجم 
 .أقالم لبديه 
 .تانشهاد 
قة بالموضوع مكتوبة بخط آبير على أوراق مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعل 

 .آبيرة الحجم
  )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
  :مراحل الحصة .4

 
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  6حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د 30(عمل مجموعاتو قراءة شهادة: الثانيةالمرحلة  
 )د 30(عمل مجموعات  قراءة شهادة ثانية: المرحلة الثالثة 
 ).د 30(وعمل مجموعات  قراءة شهادة ثالثة: المرحلة الرابعة 
 ).د 30( نشاط معرفي  :المرحلة الخامسة 
  ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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  :المرحلة األولى
 7تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
  تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
   :الثانية المرحلة

لقد ساهمت مع والدّي في شراء : لمياء تقول"  :المشارآات الشهادة التالية على المنشطة تقرأ
البيت الذي نقطنه، ولم ألتفت إلى ما قالته زميالتي بأن هذا األمر يعني أخي المسافر في إحدى الدول 
والذي نساعده لمتابعة تعليمه وأن مشارآتي ال قيمة لها، فلي قناعة بأن البيت للجميع ولن يضيع 

إلى أن فوجئت بعد وفاة والدي بأخي العائد فجأة يطالبنا بحقه في اإلرث من البيت الذي يوازي . يحق
وآذلك موقف آل من حولنا من . ضعف حصتي، وفاجأني موقف والدتي التي تنازلت عن حصتها ألخي

اجتي أقارب وأهل حاولوا الضغط علي للمسامحة حتى بحصتي، وأن أقبل بحق االنتفاع بالبيت، فما ح
طبعًا لم أوافق، لكني شعرت . إليه ما دام أخي موجودًا ولن يطردني يومًا؟ فكان القانون والمجتمع بصفه

بالغبن الشديد تجاه القانون الذي فضل أخي علي ألنه ذآر، رغم عملي وتعبي ألجل األسرة والبيت 
نون الذآوري أن يجاري العصر الذي أما آن لهذا القا. فكنا نقتطع من رواتبنا لنرسل له. وألجله هو تحديدًا

    ."8أصبحت به المرأة آالرجل، وآذلك المجتمع المؤيد والداعم
 توزع المشارآات إلى مجموعتين وتعطي لكل مجموعة نسخة من نص الشهادة وتطلب منهن مناقشة

 :المسألتين التاليتين وإبداء الرأي في
 .مصاريف وغير ذلكمقارنة ما توفره العائلة للبنت وللولد من رعاية و 
 . مساهمة البنت والولد في تلبية حاجيات األسرة وإثراء مكتسباتها 

آل األشغال المنزلية  ال يجب االقتصار على المساهمة المالية فقط، بل يجب اعتبار 2بالنسبة للنقطة 
دين في بيت رضى المتواجالتي تقوم بها البنت داخل أسرتها وآذلك رعاية الوالدين واألجداد األقارب الم

  .الوالدين
  .تقدم آل مجموعة نتائج عملها لكل المشارآات

 
  :الثالثةالمرحلة 

ذهبـت لتهنئـة زميـل    : 9العفيـف األخضـر  يقـول األسـتاذ   "  :على المشـارآات شـهادة ثانيـة    المنشطة تقرأ
بأنـه   أخبـر زواره . سـالمًا مـن الحـج    الدراسة الشيخ الكفيف أحمد الحمداني وإمام جمعـة باريانـه بعودتـه   

بـأن ذلـك مخـالف    ) النقض(قاض في محكمة التعقيب  الحظ له. قسم ممتلكاته بالتساوي بين أبنه وابنته
ولم يعترض عليه أحد من الحاضـرين  " ذلك زمان وهذا زمان )باألخضر( يا سي الهادي" للنص اآلية فأجابه 

  "الزيتونة المعمور وآلهم من خريجي جامع
اصلة العمل في المجمـوعتين لمناقشـة وإبـداء الـرأي فـي المسـائل       تطلب المنشطة من المشارآات مو

 .وتعطي لكل مجموعة نسخة من نص الشهادةالتالية، 
  

 ومن حولها من اهل وأقارب من مسألة تمتع البنت بحقها في اإلرثلمياء موقف عائلة  
 موقف البنت لمياء وتمسكها بنيل حقها في اإلرث 
 .ممتلكاته بالتساوي بين أبنه وابنته ةقسمبالشيخ الكفيف أحمد الحمداني  تصرف 
 . من تصرفهالشيخ الكفيف أحمد الحمداني  زوارموقف  

  .ثم تقدم آل مجموعة نتائج عملها لكل المشارآات
  

  :المرحلة الرابعة
توفي زوجي عن ثروة ال بأس : فالحة آتيبةالتقول "  :على المشارآات شهادة ثالثة المنشطة تقرأ

لكن لو توفيت أنا قبله لورث عني النصف، . ا أوالد فورثت ربع ثروته أما الباقي فألقاربهبها، ولم يكن عندن
فإن آانت العبرة بأن المرأة ضلع قاصر فمن المفروض أن ترث أآثر من الرجل . ال أدري لما هذا التباين

  ." 3أقل من ألنها تحتاج الحماية أآثر، وإذا آانت المرأة تساوي الرجل آما في الدستور فكيف تعطى
مواصلة العمل في المجموعتين لمناقشة وإبداء الرأي فيما يتعلق من المشارآات  المنشطةتطلب 

آل مجموعة بتقديم تقوم  .وتعطي لكل مجموعة نسخة من نص الشهادة بالقانون التونسي لإلرث
 .نتائج عملها

    
  :المرحلة الخامسة

  :للمشارآات النقاط التالية تشرح المنشطة باالعتماد على البطاقة القانونية
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المرأة بصفتها أم أو زوجة أو بنت أو جدة أو بنت االبن أو أخت شقيقة أو ألب أو ألم، لها الحق  
 .في اإلرث وال يجوز ألي أحد أن يحرمها من هذا الحق مهما آانت صفته ومهما آانت المبررات

يمكن . رأة والرجل في مجال اإلرثالقانون التونسي ال يزال تمييزي وال يكرس المساواة بين الم 
 .للمنشطة االستعانة بالرسوم المعروضة لدعم هذه الفكرة أو لشرح نقاط أخرى

آل المواطنين : "من الدستور الذي يقول 6القانون التونسي في مجال اإلرث يتعارض مع الفصل  
ن الدولي آما يتعارض مع القانو" متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون

 . لحقوق اإلنسان ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قامت ترآيا وهو بلد إسالمي، بتغيير قانونها في مجال اإلرث لضمان حقوق متساوية للنساء  

المرأة والرجل  قانونًا يساوي بين 2004 أصدر البرلمان اإليراني سنة آما. والرجال في شأن اإلرث
  .ثفي اإلر

  
  رسوم تبين عدم المساواة في اإلرث بين المرأة والرجل

 تقاسم الترآة بين األبناء 

 مناب الزوج والزوجة
 إذا مات الزوج ولم يترك أبناء

 

 إذا ماتت الزوجة ولم تترك أبناء

 

 
 إذا مات الزوج وترك أبناء 

 

 
 إذا ماتت الزوجة وترآت أبناء

 

  
  :المرحلة السادسة

  
توزع الخالصة على المشارآات ثم تتفق معهن على موضوع الحصة وتقوم المنشطة بتلخيص الحصة 

  .المقبلة
 

  :الخالصة
  

 . أمالك يتمتع به ورثائهأو /هو ما يترآه اإلنسان عند موته من مال و: اإلرث أو الميراث أو الترآة 
المرأة بصفتها أم أو زوجة أو بنت أو جدة أو بنت االبن أو أخت شقيقة أو ألب أو ألم، لها الحق  

 . في اإلرث
القانون التونسي ال يزال تمييزي وال يكرس المساواة بين المرأة والرجل في مجال اإلرث؛  

وهذا . نصف ما يرثه الزوج من زوجتهفالبنت ترث نصف ما يرثه أخوها والزوجة ترث من زوجها 
من الدستور التونسي الذي يساوي بين آل المواطنين في  6النظام يتعارض تماما مع الفصل 

الحقوق والواجبات أمام القانون آما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومع اتفاقية 
 . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



اجهه المرأة في شأن اإلرث ال ينحصر في الناحية القانونية فقط بل يتعلق أيضا التمييز الذي تو 
بالمجتمع نفسه الذي يضن على المرأة حتى بذلك الجزء اليسير الذي يصلها من اإلرث 

 .ويسعى لحرمانها منه
غير أن هنالك أباء وأمهات قاموا وهم مازالوا على قيد الحياة بقسمة ممتلكاتهم بصفة متعادلة  

 . بين بناتهم وأوالدهم
 .ال يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في اإلرث مهما آانت األسباب والمبررات 
 . تحتاج تونس إلى قانون جديد يساوي بين المرأة والرجل في اإلرث 
قامت ترآيا وهو بلد إسالمي، بتغيير قانونها في مجال اإلرث لضمان حقوق متساوية للنساء  

قانونًا يساوي بين المرأة  2004آما أصدر البرلمان اإليراني سنة . والرجال في شأن اإلرث
  .والرجل في اإلرث



 .حقوق المرأة في الملكية: 4المصوغة 
  

  للحقوق اإلنسانية للمرأة في اإلرثالبطاقة القانونية : الثانيةالحصة 
  

  :القانون التونسي

  تلخيص
في خصوص القاعدة القائلة باستحقاق الرجل لحظ تنطبق أحكام الشريعة االسالمية في القانون التونسي  

  . أنثيين أي ان المرأة ترث الثلث
يعتمد التشريع التونسي فهما مختلفا لقاعدة التعصيب باعتبار و أنه في االسالم ال يتمتع بها سوى الرجل  

  . الذآور فان المرأة تستفيد بالتعصيب لحجب الورثة, لكن وفق قانون المواريث بمجلة األحوال الشخصية
يتم حصر الترآة باستصدار حجة الوفاة بواسطة قاضي الناحية التي آان يقيم بها المتوفى و دلك بشهادة  

شاهدين ثم تتم القسمة اما بالتراضي أو بالتقاضي و في هذه الصورة ترفع قضية في القسمة أمام 
  .بعقارات أو غيره المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا بحسب موقع العقار اذا تعلق األمر

  مجلة األحوال الشخصية
 "الوارثون نوعان ذو فروض وذو تعصيب" 89الفصل 
  تعصيب وذو فروض ذو :نوعان الوارثون  :91الفصل 
 :وهم  الفروض بأصحاب التوريث في ويبدأ الترآة في للوارث مقدر سهم الفرض

 :من الرجال
 األب .1
 عال وإن لألب والجد .2
 لألم واألخ .3
 .والزوج .4
 :لنساءومن ا
 األم .1
 والجدة .2
 والبنت .3
 سفلت وإن االبن وبنت .4
 الشقيقة واألخت .5
 لألب واألخت .6
 لألم واألخت .7

  والزوجة
  النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس: الفروض ستة :92الفصل 

  :النصف اتحباص 
 .أنثى أو آان ذآرا الصلب ولد عن انفرادها بشرط البنت 
 .االبن وولد أنثى، أو آان ذآرا لصلبا ولد عن انفرادها بشرط االبن وبنت 
 آذلك االبن وولد أنثى أو آان ذآرا الصلب وولد األب انتفاء بشرط الشقيقة واألخت 

 .آذلك والشقيق
 .لألب واألخت األخ وعن الشقيقة في ذآر عمن انفرادها بشرط لألب واألخت 

 .وارث فرع للزوج يكن لم إذا الزوجة :الربع ةحباص 
  .وارث فرع للزوج آان إذا جةالزو :ثمنال ةحباص 
 :الثلثين اتحباص 

 .االبن عن انفرادهما بشرط فأآثر لبنتانا 
 .االبن وابن أنثى أو آان ذآرا الصلب ولد عن انفرادهما بشرط االبن وبنتا 
 الشقيق وعن أنثى أو ذآرا الصلب ولد وعن األب عن انفرادهما بشرط والشقيقتان 

 .الذآر
  .لألم األخ وعن الشقيقتين في ذآر عمن ماانفراده بشرط لألب واألختان 

  .االخوة من فأآثر اثنين وعدم الوارث الفرع عدم بشرط األم: الثلث ةحباص 
 :السدسصاحبات  

 .محجوبين أو وارثين االخوة من فأآثر اثنين أو االبن ولد أو الولد وجود بشرط األم 
 .بنا ابن معها يكون ال وأن واحدة بنت مع آونها بشرط االبن وبنت 



 واألخ أنثى أو ذآرا والولد األب عن وانفرادها واحدة شقيقة مع آونها بشرط لألب واألخت 
 .لألب

 في آانتا إن بينهما السدس قسم جدتان اجتمعت فإن ألب أو ألم آانت سواء منفردة آانت إذا والجدة
  بالسدس اختصت أقرب لألم التي آانت فإن أبعد لألم التي أو واحدة رتبة

 العصبة ثالثة أنواع " 113الفصل 
 عصبة بالنفس – 1
  و عصبة بالغير – 2
 "وعصبة مع الغير – 3

العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده و البقية عن أصحاب الفروض وان آانت " 114الفصل 
خ و األ -5. و ابنه وان سفل – 4. و االبن – 3. و الجد وان عال - 2. األب - 1 - والحرمان ان لم تكن و هو 

و ابن العم سواء  - 8. و العم الشقيق أو لألب - 7. و ابن األخ الشقيق و ان سفل - 6. الشقيق أو لألب
 ." و صندوق الدولة -9. سفل أو عال آعم األب أو الجد

. ثم األبوة - 2. البنوة - 1: العصبة بانفسهم مراتب و آل مرتبة مقدمة على ما يليها و هي" 115الفصل
ثم العمومة و بنوهم في مرتبة واحدة  - 5. ثم بنو االخوة -4. خوة هما مرتبة واحدةثم الجدودة و األ - 3

 ."ثم صندوق الدولة - 6. وانما الترتيب بينهم بالقرب
واألخت  - 3. و بنت االبن - 2. البنت - 1: العاصب بغيره آل أنثى عصبها ذآر و هو أربعة" 119الفصل 
 و األخت لألب - 4. الشقيقة

و بنت االبن يعصبها أخوها . وها وترث معه آل المال أو البقية للذآرمثل حظ األنثيينفالبنت يعصبها أخ
ويعصبها ابن االبن األسفل عنها بشرط ان ال يكون , وابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط

 ."واألخت الشقيقة أو ألب يعصبها أخوها و جدها و يكون معها آأخ لها. لها دخل في الثلثين
 العاصب بالغير آل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى و هو اثنان" 121صل الف

 .الشقيقة فأآثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن - 1
  "و األخت لألب مع البنت أو البنات أو بنت االبن أو بنات االبن - 2

 نوعانوهو . الحجب منع وارث معين من آل الميراث أو بعضه بشخص آخر" 122الفصل 
  األول حجب نقصان عن حصة من االرث الى أقل منها - 
 ."الثاني حجب حرمان من الميراث- 

 حجب الحرمان ال يدخل على ستة من الورثة و هم" 123الفصل 
 .و الزوجة – 6و الزوج  – 5والبنت  - 4و االبن  – 3األم  – 2. األب – 1 - 

 ."بنت االبن و الشقيقة و األخت لألب و حجب النقصان يدخل على الزوجين و األبوين و الجد و
 الحاجبون بالنقص ستة" 124الفصل 

 ."و األخت الشقيقة - 6. و االخوة مطلقا - 5. و بنت االبن -4. و البنت - 3. و ابنه - 2. االبن - 1
 

  صناديق الضمان االجتماعي
. لقطاع العامهناك صندوقي ضمان اجتماعي أحدهما يهم القطاع الخاص و الثاني يهم المؤمنين في ا

وفي آال الحالتين يمكن لورثة المتوفى و المؤمن القيام باإلجراءات الالزمة لالعالم بالوفاة وتعمير 
المطبوعات الالزمة للحصول على الجراية و التي هي من حق الزوجة واألبناء القصر أو الذين هم في 

  .آفالة المتوفى بحكم القانون
    

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

و تتفق على أن تنتهج بكل الوسائل , تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة" 2المادة 
و تحقيقا لذلك تتعهد بالقيام , سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة, المناسبة و دون ابطاء

 بما يلي
لتغيير أو إبطال القائم من القوانين و , ميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منهااتخاذ ج - و–... 

 .األنظمة و األعراف و الممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة  - 1-" 16المادة 

و بوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل و , زواج و العالقات العائليةاألمور المتعلقة بال
  المرأة 

نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات و االشراف عليها و ادارتها و  - ح- ....
  .التمتع بها و التصرف فيها سواء بال مقابل أو بعوض

 



 حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  العنف اللفظي: الحصة األولى
  

  :األهداف .1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .لعنف اللفظيامفهوم  تحديد 
 . المرأة في الفضاء الخاص والعامتجاه  اللفظي الوعي بانتشار ظاهرة العنف 
 . نتهاك لحقوقها اإلنسانيةالمرأة اتجاه  اللفظي العنفالوعي بكون  
  اللفظيالتعرف على القوانين التي تجرم العنف  
 .المرأةتجاه  اللفظي الوعي بضرورة مواجهة العنف 

  
  :المدة .2

 
 .ساعتين و نصف  

  
  :الوسائل .3

 
  . صبورة 
 . أوراق آبيرة الحجم 
 . أقالم لبديه 
بخط آبير  مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة 

 . آبيرة الحجمعلى أوراق 
 .)على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
 :سير الحصة .4
  

 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  1حصة تعارف: :المرحلة األولى 
ــة   ــةالمرحل ــع المعــاش للمشــارآات  : الثاني ــد /االنطــالق مــن الواق الكلمــات تحدي

 )د 30(لمرأة الجارحة والعبارات الفظة والبذيئة المستعملة تجاه ا
 )د 30(آثار العنف اللفظي على المرأة / عمل مجموعات: المرحلة الثالثة 
 )د 15(نشاط معرفي : المرحلة الرابعة 
العنـف اللفظـي    اقتراح قانون أشمل لتجريم/ عمل مجموعات :المرحلة الخامسة 

 )د45(
  ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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 :المرحلة األولى
  2آات والمنشطة بعضهن البعضتقديم المشار 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 
  :الثانية المرحلة

  :مجموعات وتطلب من 3توزع المنشطة المشارآات إلى 
 داخل األسرةوالبذيئة المستعملة تجاه المرأة  الفظةذآر الكلمات الجارحة والعبارات : المجموعة األولى

  . وتسجيلها في ورقة آبيرة الحجم
في أماآن والبذيئة المستعملة تجاه المرأة  الفظةذآر الكلمات الجارحة والعبارات :  الثانية المجموعة
 .وتسجيلها في ورقة آبيرة الحجم العمل

 في الشارعذآر الكلمات الجارحة والعبارات الفظة والبذيئة المستعملة تجاه المرأة :  المجموعة الثالثة
 .وتسجيلها في ورقة آبيرة الحجم

 . قائمات وتقدم آل مجموعة قائمتها ثم يقع نقاش وإبداء الرأي فيما أبرزته القائماتتعلق ال
  :الثالثةالمرحلة 

  :من المشارآات مواصلة العمل في المجموعات لمناقشة السؤالين التالين المنشطة تطلب
  ما هو شعور وإحساس المرأة التي تتعرض لهذه األلفاظ ؟ 
 ؟ ) الشتم والسب والقذف والكالم البذيء تجاه المرأةأي (ك بماذا يمكننا وصف ونعت هذا السلو 

تعلق القائمات وتقدم آل مجموعة قائمتها ثم . تسجل آل مجموعة أجوبة أفرادها في ورقة آبيرة الحجم
  .تستدرج المنشطة المشارآات لالستنتاجات التالية. يقع نقاش وإبداء الرأي فيما أبرزته القائمات

مجتمعنا وتعاني منه النساء بصفة خاصة  شائع فيالبذيء والقذف  الشتم والسب والكالم 
  .وفادحة في الحياة الخاصة والعامة

 معنوييسبب لها أذى الشتم والسب والقذف والكالم البذيء الموجه للمرأة  
الشتم والسب والقذف والكالم البذيء الموجه للمرأة يهدف إلهانتها والمس بكرامتها وتحقيرها  

 .  فهو انتهاك لحقوقها اإلنسانية؛ الحرية من هاوحرمان
هو عنف؛ فالشتم معنويا األذى جسديًا أو سواء يكون  آل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخر 

يمثل شكل من أشكال العنف  البذيئةو الفظة إسماع الكلماتو واالستهزاء السخريةوالسب و
 .وهو العنف اللفظي

  :المرحلة الرابعة
حق آل امرأة في العيش دون معاناة بطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشارآات باالعتماد على ال

ودون تعذيب أو أي شكل من المعامالت غير اإلنسانية أو المحطة بالكرامة سواء آانت جسدية أو 
  .معنوية

  .اللفظي وآيف يقتصر على القذف فقطثم تشرح لهن القانون التونسي الذي يجرم العنف 
  :سةالمرحلة الخام

توزع المنشطة المشارآات إلى مجموعتين وتطلب منهن اقتراح قانون جديد يحمي المرأة من العنف 
  : اللفظي وذلك ب

  اللفظيوضع تعريف للعنف  
 يتم تحديدها لفظيعنف اقتراح عقاب لكل جريمة  

  .لكل المشارآات تعين آل مجموعة ممثلة تقوم بتقديم مقترحاتها
  :المرحلة السادسة

   :النقاط التاليةعلى شطة بتلخيص الحصة مرتكزة تقوم المن
منــه  الســخريةقصــد  تجــاه اآلخــر البذيئــةو الفظــة الكلمــاتب الــتلفظفــي اللفظــي يتمثــل العنــف  

  . به وتحقيره والحط من معنوياته واالستهزاء
مجتمعنا وتعاني منه النساء بصفة خاصـة وفادحـة فـي الحيـاة الخاصـة       شائع في اللفظيالعنف  

 .والعامة
؛ مـن الحريـة   هـا وحرمانتجاه المرأة يهدف إلهانتها والمس بكرامتها وتحقيرها والحط من معنوياتها  

 .  فهو انتهاك لحقوقها اإلنسانية
وفقدان الثقة بالنفس، وهناك حـاالت   األلم واالآتئاب على المرأة، ويسبب لها اللفظييؤثر العنف  

  .االنهيار العصبيقد تصل إلى حد 
حـق المـرأة آالرجـل فـي العـيش دون عنـف ودون أي شـكل مـن         لدولي والتونسي القانون ا يقر 

  .المعامالت غير اإلنسانية و المحطة بالكرامة
وهـو آـل دعـوى أو نسـبة أمـر لـدى العمـوم فيـه هتـك شـرف أو           (القذف يجّرم القانون التونسي  

 .يعاقب بالسجن وبخطية مالية اإلنسان الذي يرتكبهو) اعتبار إنسان
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 . غير مجّرمة اللفظيلعنف شكال األخرى لتبقى األ 
  

  . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة



 .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  البطاقة القانونية للعنف اللفظي: الحصة األولى
  

  القانون التونسي
  المجلة الجنائية

يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو : 245ل الفص
من األمر الصادر في  35جمع وإثبات األمر الحاصل منه القذف سيكون سائغا في الصور المقررة بالفصل 

 ) ".1975- 4- 28الواقع تعويضه بمجلة الصحافة الصادرة في (  1884- 10- 14
ثانيا إذا لم . أوال إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقعه بالقذف ليس بثابت: النميمة تحصل" : 246الفصل 

والنميمة موجبة للعقاب ولو آان وقوعها . يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك
  ".بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطالع شخصين فأآثر عليها أو أنها أرسلت إليهم 

. يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف فرنك اإلنسان الذي يرتكب القذف"  :247الفصل 
  ".ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف فرنك اإلنسان الذي يرتكب النميمة 

  
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  تلخيص
اإلنسانية أو المحطة لك الحق في العيش دون معاناة، دون تعذيب او أي شكل من المعامالت غير  

من  7من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و المادة  5المادة (بالكرامة سواء آانت جسدية أو معنوية 
من االتفاقية الدولية لمناهضة  4و 2و 1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و المادة 

  )التعذيب
العهد الدولي الخاص بالحقوق ( الجسدية و المعنوية لك الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة  

  ) 12االقتصادية و االجتماعية والثقافية المادة 
لك الحق في العيش دون أن تكوني ضحية التحيزات و العادات العرفية و آل الممارسات األخرى القائمة  

 5المادة ( للرجل و المرأة االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية 
  )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  17المادة (لك الحق في العيش دون أن يمس شرفك أو سمعتك  
  )المدنية والسياسية 

  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية

  و االجتماعية و الثقافية
الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  تقر" 12المادة 

  "الجسمية و العقلية يمكن بلوغه
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ال يجوز اخضاع أحد للتعذيب و ال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة من " 7المادة 
  " لى وجه الخصوص ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحروع. الكرامة
ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل قي خصوصياته أو " 17المادة 

  شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته و ال ألي حمالت غير قانونية تمس من شرفه أو سمعته
  

  يب و غيره من ضروب المعاملةاتفاقية مناهضة التعذ
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه عذاب شديد جسديا آان أم عقليا، " 1المادة 
يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو 

عمل ارتكبه أو يشتبه أته ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص معاقبة على 
ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو 

 و ال يتضمن ذلك. يحرض عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية 

  "لها
 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي" 5المادة 



لوك الرآل و المرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات و تغيير االنماط االجتماعية و الثقافية لس - 
العادات العرفية و آل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى 

  "من اآلخر أو على أدوار نمطية للرجل و المرأة



 .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  .عنف الجسدي من داخل األسرةال: الحصة الثانية
  

  :األهداف )1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  . لعنف الجسدي داخل األسرةامفهوم  تحديد 
الجسدي ضد المرأة داخل األسرة عند مختلف  الوعي بانتشار ظاهرة العنف 

 .الطبقات والفئات االجتماعية
 . اك لحقوقها اإلنسانيةالمرأة داخل األسرة انتهالعنف المسلط على  الوعي بكون 
التعرف على حقوق المرأة من خالل القوانين الخاصة بالعنف بصفة عامة والعنف  

 . األسري بصفة خاصة
  .ضد المرأةالوعي بضرورة فضح ومواجهة العنف  

  
  :المدة )2

 
 .ساعتين و نصف  

  
  :الوسائل )3

 
 سبورة 
 أوراق آبيرة الحجم 
 أقالم لبديه 
الدوليـة المتعلقـة بالموضـوع مكتوبـة بخـط آبيـر        مختارة من القانونين والمواثيـق  

 آبيرة الحجمعلى أوراق 
 )على عدد المشارآات(خالصة الحصة  

  
  :سير الحصة )4

 
 )د 15(وتقديم إطار وموضوع الحصة  3حصة تعارف: :المرحلة األولى 
تحديـد قائمـة ضـحايا    /االنطالق من الواقـع المعـاش للمشـارآات   : الثانيةالمرحلة  

 )د 30(العنف األسري 
 )د 30(آثار العنف األسري وموقف المجتمع /نقاش : المرحلة الثالثة 
 )د 20(نشاط معرفي : المرحلة الرابعة 
العنـف األسـري؟    مـا العمـل للقضـاء علـى    /عمـل مجموعـات   :المرحلة الخامسـة  

 )د04(
  ) د 15( الحصة اختتام: المرحلة السادسة 
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 :المرحلة األولى
  4ن البعضتقديم المشارآات والمنشطة بعضه 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
    :الثانية المرحلة

  :من المشارآات باعتماد واقعهن المعاش ذآر المنشطة تطلب
 أفراد العائلة الذين يتعرضون للعنف الجسدي  
  أفراد العائلة الذين يقومون بهذا العنف 
 أشكال العنف الجسدي 
أفراد العائلة أو مرات التي ذآر فيها آل فرد من األجوبة في جدول آما تسجل عدد ال المنشطةتسجل 

 .على النحو التالي أشكال العنفشكل من 
  

أفراد العائلة الذين يتعرضون للعنف 
 الجسدي

أفراد العائلة الذين يقومون بالعنف 
 الجسدي

  أشكال العنف الجسدي
 

  لطمالزوج الزوجة
  

  البنت 
  

  األب 
  دفع الشخص
  شد الشعر
 

   ضرب باأليدي
  

  دواتأضرب باألخ األخت
 رفس بالرجلالولداألم

  
 الولد 

 خنقاألم
 رقح

آي بالناراألختاألخ
 الخ...  الخ...  الخ... 

  
  :من المشارآات رأيهن فيما أبرزه الجدول ثم تحوصل األفكار الهامة المنشطة تطلب

يشارآونهن  رجالتتعرض النساء بصفة فادحة للعنف الجسدي وسط عائلتهن وعلى أيدي  
  .حياتهن

من قبل هذا األخير أو من  األبمنزل  سواء فيي الجسدالعنف تعاني العديد من النساء من  
 .حق التأديب نلهم عليه يعتقدون أن ، وآلهمزوجالمنزل  أو في اإلخوة الذآورقبل 

 
 :الثالثةالمرحلة 

  :على المشارآات األسئلة التالية المنشطة تطرح
  الجسدي داخل األسرة على المرأة ؟ ما هي آثار ومخلفات العنف 
 األسرة العنف الذي تتلقينه داخل آيف ترد النساء على 
 ما هو موقف األقارب من العائلة أو األصدقاء من العنف الذي تتلقاه قريباتهم ؟ 

ه ذأجوبة ومالحظات وتعليقات المشارآات ثم تقوم بحوصلتها آما يمكنها االستعانة بهتسجل المنشطة 
   :األفكار

المسـتبعد   لجسدية والنفسية ومـن غيـر  ا المرأة في السالمة يعتبر العنف المنزلي انتهاك لحق 
طبيعة تراآميـة    الواضح أن أثاره الجسدية والنفسية ذات  مع ؛أن يستمر لسنين عديدة ويتفاقم

يخلـق الرهبـة والشـعور     والعنـف المنزلـي  . العنـف نفسـه   يتوقـف  أن تـدوم حتـى بعـد أن    يحتمل
  .3اإلنسان لذاته احترام  يدمر و باإلهانة والمذلة

 .ا اإلنسانيةحقوقهلوبالتالي  اوآرامته تهاحريالمسلط على المرأة تهديدا لاألسري العنف يمثل  
ي تتعرضن له داخل عائلتهن ويبقى في طي ذغالبا ما يصعب على النساء التحدث عن العنف ال 

 .الكتمان
 .ا العنف دون حضور شهودذغالبا ما يحصل ه 
ــدخل فــي      ــا يرفضــون الت ــا م ــإنهم غالب ــة واإلدالء  فــي صــورة حضــور شــهود، ف ــات العائلي الخالف

 .  5بشهادتهم سواء أمام المحكمة أو أمام مرآز األمن
ال " عائليـة وخاصـة  "تعزز الثقافة المجتمعية السـائدة مـن أن قضـايا العنـف األسـرية هـي قضـايا         

وتظل اإلحصائيات الرسمية المتوفرة مؤشرا غير دقيـق حـول مـدى تفشـي      .هافيينبغي التدخل 
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ــا، وإزاء المفــاهيم    هــذه المشــكلة خا صــة فــي ظــل ثقافــة الصــمت التــي تســود فــي مجتمعن
االجتماعية التي ترتكز على لوم الضحية، وتحميلها مسؤولية ما وقع عليهـا مـن عنـف مـن قبـل      

 . 6الزوج
 المجتمـع وتتعـرض   مـن  العنف ضد المرأة انتشارا وأآثرها قبوال يمثل العنف األسري أآثر أشكال 

 .7والفئات العمرية الطبقات االجتماعية واألجناس والدياناتله نساء ينتمين إلى آل 
 

  :المرحلة الرابعة
باالعتماد على البطاقة القانونية، تشرح المنشطة للمشارآات القوانين الدولية والتونسية التي تجرم 

  .بصفة خاصة المسلط على النساءبصفة عامة والعنف األسري العنف 
ب للزوجة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها، القيام بها آما تشرح لهن اإلجراءات التي يج

  . لتقديم دعوى ضده
  

  :المرحلة الخامسة
  

توزع المنشطة المشارآات إلى مجموعتين وتطلب منهن التفكير في المقترحات والتدابير الواجب 
 :اتخاذها لمواجهة العنف العائلي ضد المرأة وللقضاء عليه

  نفمن طرف المرأة ضحية الع 
 من طرف أفراد عائلة الضحية  
 .  الضحية) الخ ...أصدقاء، جيران،(من طرف أقارب  

  .آما تطلب المنشطة منهن األخذ بعين ٌاعتبار تواجد قانون يجرم العنف
  .لكل المشارآات تعين آل مجموعة ممثلة تقوم بتقديم مقترحاتها

  
  :المرحلة السادسة

  :لنقاط التاليةاعلى تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مرتكزة 
 . استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه اآلخرفي يتمثل العنف الجسدي  
 . العنف الجسدي هو اإليذاء ألبدني، يكون واضحا ويترك آثارا بادية للعيان 
يرتكب األزواج واآلباء واألبناء الـذآور قـدرًا آبيـرًا مـن العنـف بحـق النسـاء والفتيـات داخـل الفضـاء            

  .ي هذه الصورة، يصبح البيت العائلي مكانا خطيرا  بالنسبة للمرأةوف. العائلي
ي تتعرضن له داخل عائلتهن ويبقى فـي طـي   ذغالبا ما يصعب على النساء التحدث عن العنف ال 

 .الكتمان
في صورة حضور شـهود، فـإنهم غالبـا مـا يرفضـون      و .ا العنف دون حضور شهودذغالبا ما يحصل ه 

 .ئلية واإلدالء بشهادتهم سواء أمام المحكمة أو أمام مرآز األمنالتدخل في الخالفات العا
يمثل العنف األسري أآثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارا وأآثرها قبوال من المجتمع وتتعرض لـه   

نساء ينتمين إلى آل الطبقات االجتماعية واألجناس والديانات والفئات العمرية على أيـدي رجـال   
 .يشارآونهن حياتهن

 تهـا حريوتهديدا ل الجسدية والنفسية تهالسالما انتهاآالمسلط على المرأة العنف األسري ثل يم 
 .ا اإلنسانيةحقوقهلوبالتالي  اوآرامته

حق المـرأة آالرجـل فـي العـيش دون عنـف ودون أي شـكل        القانون الدولي والتونسي على يقر 
 .من المعامالت غير اإلنسانية و المحطة بالكرامة

بصـفة   المسلط علـى النسـاء  بصفة عامة والعنف األسري العنف ون الدولي والتونسي يجّرم القان 
 .خاصة

من تعمد إحداث جـروح أو ضـرب أو غيـر ذلـك مـن أنـواع العنـف         يعاقب بالسجن وبخطية مالية آل 
 . لشخص آخر

 .إذا تسبب العنف في سقوط في جسم المعتدى عليهتكون العقوبة أآبر  
  .خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له ن المعتدي بالعنفا آاذتكون العقوبة أآبر إ 
 .تعتبر العالقة الزوجية ظرف من ظروف تشديد العقوبة في حاالت العنف الشديد 
 . يعطيها الحق في طلب الطالق للضررللعنف الجسدي من قبل الزوج تعّرض الزوجة  
 .من واجب المرأة الدفاع على حقها في العيش دون عنف 
 :8قبل زوجها الحق في القيام بشكاية ضده لدى وآيل الجمهوريةسديا من للزوجة المعنفة ج 
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 .تتوجه اثر تلقي العنف إلى أقرب مرآز شرطة أو حرس وتسجل شكايتها -
 و تطلب شـهادة طبيـة تقـدمها   ) من المستحسن عمومية(تتجه إلى أقرب مؤسسة صحية  -

  .للمرآز الذي سجلت فيه الشكاية
إلبـان لـدى المرآـز، يحـق لهـا تقـديم شـكاية لـدى وآيـل          إذا فاتها تسـجيل الشـكاية فـي ا    -

تكــون الشــكاية مصــحوبة بشــهادة طبيــة وصــور  . الجمهوريــة مباشــرة أو عــن طريــق محــام 
 .شمسية مؤرخة ومشخصة آلثار العنف البادية على الزوجة

البــد مــن مشــارآة جميــع أفــراد المجتمــع ومؤسســاته الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للعمــل معــا    
 .ة أشكال العنف ضد المرأةلمناهضة آاف

  . وأخيرا توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة المقبلة
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 .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
 

  .البطاقة القانونية للعنف الجسدي من داخل األسرة: الحصة الثانية
  

 القانون التونسي
  :التلخيص
  شكل من أشكال االعتداء سواء آان لفظيا أو ماديا  العنف هو 
  العنف مبرر شرعي لطلب الطالق خاصة إذا آان ماديا وذلك نظرا لسهولة إثباته مقارنة بالعنف اللفظي  
لم يتم تخصيص العنف اللفظي بتقنين مستقل إذ يبقى خاضعا لألحكام العامة سواء إذا آان داخل  

  .األسرة أو خارجها
ل األسرة من العنف مقررة للزوج والزوجة على قدم المساواة، آما أنها مقررة للطفل القاصر الحماية داخ 

  .أيضا
  

  :المجلة الجنائية
من تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر " : 218الفصل 
 .يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار 319بالفصل 

يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا  أو زوجا لهوإذا آان المعتدي خلفا للمعتدى عليه 
 .دينار

ويكون العقاب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل 
  .أو تنفيذ العقابوإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاآمة 

  ".والمحاولة موجبة للعقاب 
إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع " : 219الفصل 

به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة 
  .عوامأ 5فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة 

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن االعتداءات 
  .المذآورة العشرين في المائة

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا آان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما آانت درجة السقوط ولو 
  " في صورة إسقاط الدعوى 

لسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك اإلنسان الذي اعتاد يعاقب با" : 224الفصل 
سوء معاملة صبي أو غيره من القاصرين من اإلناث أو الذآور المجعولين تحت واليته أو نظره بدون أن 

  . يمنع ذلك عند االقتضاء من العقوبات األآثر شدة المقررة لالعتداء بالعنف أو الضرب
  .عتياد منع الطعام أو عدم االعتناء وحينئذ تنسحب عليه أحكام الفقرة المتقدمةويعد سوء المعاملة ا

ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تتجاوز نسبته العشرين في المائة وإذا 
  .حصل الفعل باستعمال السالح

  .ء المعاملة موت المجني عليهويعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الجريمة المذآورة إذا نتج عن اعتياد سو
يستوجب العقوبات المذآورة األشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف وال " :319الفصل 

  وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه ال يستوجب العقاب . ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم
فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاآمة أو تنفيذ  وإذا آان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له

  ".العقاب 
  

  مجلة األحوال الشخصية
على آل واحد من الزوجين أن يعامل اآلخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق " : 23الفصل 
  ... " الضرر به
ين الضرر بصاحبه إذا شكا أحد الزوجين من اإلضرار به وال بينة له وأشكل على الحاآم تعي" : 25الفصل 

يعين حكمين، وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على اإلصالح أصلحا، ويرفعان األمر إلى الحاآم في آل 
  .األحوال

ويقضى لمن ... بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر... يحكم بالطالق": 31الفصل 
وبالنسبة للمرأة يعوض لها ... اجم عن الطالقتضرر من الزوجين يتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الن

عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش 
وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما . في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن

أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها االجتماعي بزواج جديد أو بحصولها وتستمر إلى . يطرأ من متغيرات
وهذه الجراية تصبح دينا على الترآة في حالة وفاة المفارق . على ما تكون معه في غنى عن الجراية



وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها 
ريخ، آل ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة في ذلك التا

  ."واحدة
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  :تلخيص
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  7من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و المادة  5المادة  

  مناهضة التعذيب  من اتفاقية 4 – 2 – 1السياسية و المادة 
لك الحق في العيش دون معاناة ودون تعذيب أو أي شكل من المعامالت غير اإلنسانية و المحطة "  

بالكرامة سواء آانت جسدية أو معنوية أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو االإنسانية أو 
  .المهينة

لك الحق في التمتع " ادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص 12المادة  
  "بأفضل حالة ممكنة من الصحة الجسدية و المعنوية

  "لك الحق في الحياة"من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  6المادة  
تكون  لك الحق في العيش دون أن"من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  5المادة  

ضحية التحيزات و العادات العرفية و آل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين 
  "أدنى أو أعلى من اآلخر او على أدوار نمطية للرجل و المرأة

  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية

العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة تقرر الدول األطراف في هذا " 12المادة 
  " الجسمية و العقلية يمكن بلوغه

  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان و على القانون أن يحمي هذا الحق و ال يجوز  -" 6المادة 
  "حرمان أحد من حياته تعسفا

  ز اخضاع أحد للتعذيب و ال للمعاملة وال للعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة ال يجو" 7المادة 
  " بالكرامة و على وجه الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

  
  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

  ينةالقاسية أو الالإنسانية أو المه
ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان أم " 1المادة 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو 
تخويفه أو  على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب  من األسباب يقوم  -ارغامه هو أو أي شخص ثالث
على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

وبات قانونية أو المالزم وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عق. يتصرف بصفته الرسمية
  ."لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي" 5المادة 

على التحيزات و العادات تغيير األنماط االجتماعية و الثقافية لسلوك الرجل و المرأة، بهدف القضاء  - أ
العرفية و آل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر 

  ."أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة
   

  اإلعالن على القضاء على العنف المسلط على النساء
اء، آل عمل عنف موجه ضد جنس ألغراض هذا اإلعالن، يقصد بالعنف المسلط على النس" 1المادة 

وحتى . االنثى و الذي من شأنه أن يسبب أو يتسبب في ضرر أو آالم جسدية أو جنسية أو نفسية
  ."  التهديد آاالآراه و الحرمان العشوائي من الحرية سواء أآان ذلك في الحياة العامة أة الحياة الخاصة



  نفحقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون ع: 5المصوغة 
  

  .االغتصاب: الحصة الثالثة
  
 :األهداف  )1

 
  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .تحديد مفهوم االغتصاب بكونه مفهوم يتجاوز فض البكارة  
  .معرفة العوائق التي تمنع النساء من االعتراف بتعرضهن لالغتصاب  
تهن ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء المغتصبات مهما آانت عالق  

  .بمغتصبهن
  

 : المدة )2
 

  .ساعة و أربعون دقيقة  
  

 :الوسائل )3
 

  .نصوص القوانين المتعلقة باالغتصاب  
  .سبورة  

 :سير الحصة )4
 

 )دقيقة 40.(نشاط تسخيني: المرحلة األول  
 )د30.(نشاط معرفي: المرحلة الثانية  
  )د30(  نشاط ختامي: المرحلة الرابعة  



  : المرحلة ألولى
سيقمن بدور ) أي المشارآات(و أنهن  شوقية للمشارآات أنها ستحكي لهن قصة تشرح المنشط

و القصة ستكون عبر مراحل وأنها في آل مرحلة ستطرح عليهم أسئلة باعتبارهم  شوقيأصدقاء 
  :شوقيأصدقاء 
شاب في الرابعة و العشرين من عمره له مجموعة من األصدقاء يشارآهم  شوقي< : شوقيقصة 

في اآلونة األخيرة بدأ يتحدث ألصدقائه بكثرة عن . ويطلب رأيهم في آل ما يريد أن يقوم بهجميع أسراره 
من  آريمةفي إحدى المرات ذهب عند أصدقائه وروى لهم آيف أنه تبع  .آريمةإعجابه بابنة عمه 

المدرسة واعترض طريقها وأخذ في لمس شعرها خلسة ولم تعترض وآل ما قامت به هو أنها هربت 
  .>ودخلت بسرعة لمنزلها وأخبرهم أنه يظن أنها أيضا مهتمة بهمنه 

  
مرة أخرى ذهب <: باعتبارهم أصدقائه شوقيتطلب المنشطة من المشارآات ردهم على ما حكاه لهم 

مرة أخرى وأنه أخذ يدها بين يديه وأخذ يتمعن  آريمةألصدقائه وروى لهم آيف أنه اعترض طريق  شوقي
و أنها طلبت منه فقط أن يترك يدها ألن لها واجبات يجب القيام بها و أنه ال  في عينيها بطريقة معبرة

يخاف أن تخبر والذيها ألنها لو آانت ستفعل لقامت بذلك في المرة األولى مما يدل على أنها أيضا 
  >مهتمة به

  
ي ف<: باعتبارهم أصدقائه شوقيمرة أخرى تطلب المنشطة من المشارآات ردهم على ما حكاه لهم 

في المطبخ و  كريمةألصدقائه آيف أنه استغل زيارة أسرته لمنزل عمه لينفرد ب شوقيالمرة الثالثة روى 
  >أنه تظاهر بلمس فستانها ليلمس نهدها وأنها هربت منه

  
في <: باعتبارهم أصدقائه شوقيمرة أخرى تطلب المنشطة من المشارآات ردهم على ما حكاه لهم 

ضطرب بعض الشيء وهو يحكي ألصدقائه آيف أنه ذهب لبيت عمه وهو م شوقيالمرة الرابعة آان 
و لما امتنعت أخبرها أنه يعلم أنها تريده  آريمةوحدها بالمنزل و لما دخل حاول تقبيل  آريمةيعلم أن 

آما يريدها وحاول إمساآها بالقوة ولما حولت الهروب صفعها و مزق ثيابها و ترآها مرمية على األرض 
  >ى لهافي حالة يرث

  
باعتبارهم أصدقائه و ما الذي سيقمن  شوقيتطلب المنشطة من المشارآات ردهم على ما حكاه لهم 

  لماذا؟ ولما ال؟ شوقيبه إزاء ما قام به 
  :تقوم المشارآات بنقاش جماعي حول النقط التالية

من الحديث عن ما تعرضت له من طرف ابن عمها مند  آريمةما هي العوائق التي منعت  
  مرحلة األولى؟ال
  على ما تعرضت له من طرف ابن عمها؟ آريمةما هي نتائج سكوت  

  
  : المرحلة الثانية

تشرح المنشطة للمشارآات مفهوم االغتصاب بأنه أي سلوك يصدر عن رجل اتجاه امرأة بدون إرادتها 
  .ورغبتها حتى وإن اقتصر على لمس الشعر أو اليد بالقوة

ن تجبن على األسئلة التي ستطرحها عليهن بال أو نعم على أن تطلب المنشطة من المشارآات أ
  . والمواثيق الدولية التونسيتصحح لهن ذلك بعد آل جواب مدعمة جوابها بالقانون 

  :األسئلة
  .االغتصاب سلوك جنسي يمارسه الرجال ألنهم بحاجة لممارسة الجنس؟  
  .للرجل على المرأةال بل هو سلوك عنيف تدخل فيه العالقة السلطوية : الجواب

  االغتصاب آسلوك يصدر فقط عن الرجل الغريب عن المرأة؟   
  .ال بل يمكن أن يكون مصدره حتى الزوج: الجواب

المرأة التي سبق لها أن مارست الجنس مع شخص بإرادتها ال يمكنها الرفض بعد ذلك و حتى    
  وإن رفضت فإن ذلك ال يسمى اغتصاب؟

  .بة المرأة وإرادتها وفرض عليها سلوك جنسي معين اعتبر اغتصاباال فمتى غابت رغ: الجواب
الفتاة هي السبب الرئيسي في االغتصاب الذي تتعرض له إما بسبب لباسها أو حرآاتها    

  الخ؟...المثيرة أو تواجدها في بعض األماآن الغير الئقة
  .لباسهنال فجميع النساء هن عرضة لالغتصاب مهما آانت تصرفاتهن أو : الجواب

  
  :المرحلة الثالثة



تطلب المنشطة من المشارآات وضع تعريف خاص بهن لالغتصاب لتجاوز الثغرات الموجودة في التعريف 
لالغتصاب أخذا بعين االعتبار النقط التالية مع تسجيل المنشطة  التونسيالذي يعطيه القانون 

  لمقترحاتهن على السبورة
  اب؟ما هو الفعل الذي سيعتبرونه اغتص  
  ممن يصدر االغتصاب؟  



  .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

   البطاقة القانونية لالغتصاب: الحصة الثالثة
  

  القانون التونسي
  :المجلة الجنائية 

آل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السالح أو التهديد به،  أواليعاقب باإلعدام "  :226الفصل 
  .ل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام آاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذآورة آ ثانيا

  ويعاقب بالسجن بقية العمر آل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة
  ".ويعتبر الرضا مفقودا إذا آان سن المجني عليها دون ثالثة عشر عاما آاملة 

أعوام آل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون الخمسة عشر  يعاقب بالسجن مدة ستة :227الفصل 
عاما آاملة وإذا آان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة آاملة فالعقاب 

  يكون بالسجن مدة خمسة أعوام 
  .والمحاولة موجبة للعقاب 

وتستأنف . أو آثار المحاآمةوزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذآورتين يوقف التتبعات 
التتبعات أو آثار المحاآمة إذا انفصم الزواج بطالق محكوم بها إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من 

  ." من مجلة األحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها   31الفصل 
اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذآر آان أو يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام آل من "  :228الفصل 

  .ويرفع العقاب إلى اثنا عشر عاما إذا آان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما آاملة . أنثى بدون رضاه
ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال 

أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى السالح أو التهديد أو االحتجاز 
  ". عليه في خطر 

آل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما " : 228الفصل 
  ".والمحاولة موجبة للعقاب   .آاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام

ضعف المقدار المستوجب إذا آان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل يكون العقاب " : 229الفصل 
مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو آانت لهم السلطة عليه أو آانوا  228و 228مكرر و  227

  ".معلميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطباء لألسنان أو آان االعتداء بإعانة عدة أشخاص  
  

 :دولي لحقوق اإلنسانالقانون ال
 

  :تلخيص
لك الحق في العيش دون معاناة، دون تعذيب أو أي شكل من المعامالت الغير إنسانية و المحطة بالكرامة  

العهد الدولي الخاص بالحقوق  5اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة " سواء آانت جسدية أو معنوية
ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهض.7المدنية و السياسية المادة 
  )4، 1،2الالإنسانية أو المهينة المادة

العهد الدولي الخاص بالحقوق لك الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة  من الصحة الجسدية والمعنوية  
  )12االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة 

التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على حية لك الحق في العيش دون أن تكون ض 
اتفاقية بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،  االعتقاد

  )5المادة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  ء الملحق بهذه المصوغةأنظر أيضا اإلعالن حول القضاء على العنف اتجاه النسا 

  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية

  واالجتماعية والثقافية
  : 12المادة 

من الصحة الجسمية  تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى
  .والعقلية يمكن بلوغه

  
  المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق العهد

وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة  يجوز إخضاع أحد للتعذيب ال: 7المادة 
  .الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر وعلى وجه. بالكرامة

  
  مناهضة التعذيب اتفاقية



  مهينةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال من ضروب المعاملة وغيره
  1المادة 

ألم أو عذاب شديد، جسديا آان أم عقليا،  عمل ينتج عنه أي "بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 
أو من شخص ثالث، على معلومات أو على  يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،

لث أو تخويفه أو إرغامه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثا اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على  أو عندما -هو أو أي شخص ثالث 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر  التمييز أيا آان نوعه،

 عن عقوبات قانونية أو المالزموال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط . الرسمية يتصرف بصفته
  .لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  
  اتفاقية القضاء على

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة
   5المادة 
  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول األطراف جميع تتخذ

القضاء على التحيزات والعادات  يقتغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحق) أ
بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر،  العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد

  أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
  

 مثال دولة أخرى
  

  :عالميا
  .من النساء ضحايا االغتصاب يعرفن المعتدي عليهن % 70- 60

  :باآستان
أو في غياب أربعة شهود، المدة القصوى لعقوبة ) شهود 4إذا توفر (االغتصاب إما باإلعدام يعاقب على 

  .أو التعويض/سنة و 25السجن هي 
  :الواليات المتحدة األمريكية

  .أبانت دراسات بأن امرأة على ثالثة ستكون ضحية عنف جنسي
تشارك مئات وآالف النساء و  حيث" لنمتلك الليل"تنظم النساء تظاهرات سنوية في الليل يسمونها 

  .يمشون في الشوارع وخاصة األحياء الخطيرة ليطالبن بحق المرأة في التجول بأمان



  .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  .التحرش الجنسي: الحصة الرابعة
  

 :األهداف  )1
 

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .سيتحديد مفهوم التحرش الجن  
  .معرفة جميع الحاالت التي تكون فيها المرأة موضوعا للتحرش الجنسي  
  .ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء المتحرش بهن جنسيا  

  
 : المدة )2

 
  .ساعة و عشرون دقيقة  

  
 :الوسائل )3

 
  .نصوص القوانين المتعلقة باالغتصاب  
  .سبورة  

  
 :سير الحصة )4

 
 )قيقةد 10.(تذآير: المرحلة األول  
  )د30(التصويت : المرحلة الثانية  
 )د20 ( نشاط معرفي:المرحلة الثالثة  
  )د20(  نشاط ختامي: المرحلة الرابعة  



  : المرحلة ألولى
تذآر المنشطة بالحصة التي رأين من خاللها التمييز ضد النساء في العمل و تطرح مجموعة من 

  .في تلك الحصةاألسئلة لتساعد النساء على استرجاع ما رأينه 
بعدها تطلب المنشطة من آل امرأة أن تذآر سببا من األسباب التي تجعل المرأة تفضل العمل 

  .في األماآن التي توجد فيها النساء اآثر من تلك التي يوجد فيها الرجال
  :بعدها تطرح عليهن السؤال التالي

جال مع من إذا أعطيت لك الفرصة في العمل مع النساء وفرصة للعمل مع الر  
  ستختارين ؟ ولماذا؟

  
  1: المرحلة الثانية

تشرح المنشطة للمشارآات أنها ستعطيهن مجموعة من األمثلة وعليهن التصويت على ما إذا 
آان ذلك المثال يندرج ضمن التحرش الجنسي أم ال بحيث ترفع اللواتي هن مع أنه تحرشا 

  . يديهن لترفع بعدهن من تظن أنه ليس تحرشا يدها
  :مثلةاأل

  مدير يخبر موظفة لديه أنها ستحصل على ترقية إذا ما مارست معه الجنس ؟  
  ..رب العمل يخبر مرشحة للعمل لديه أنه يشترط أن ترتدي مالبس قصيرة في العمل  
موظف يلح على موظفة معه في العمل بأن تخرج معه و عندما تشتكي الموظفة    

  .للمدير، ال يكثرت هذا األخير بشكواها
زمالء في العمل يسخرون من ضخامة جسد زميلة لهم في العمل ويحاولون لمس   

  .جسدها
  .زمالء في العمل يقومون بإشارات ويصفرون آلما مرت زميلة لهم  
زمالء في العمل يحكون قصصا أو طرائف ذات مغزى جنسي و يمررون بينهم صورا لنساء  

  .عاريات بحضور زميلة لهم
  

  :المرحلة الثالثة
شرح المنشطة من خالل البطاقة القانونية مفهوم التحرش الجنسي وأنواعه و آذا ما جاء في ت

  .النصوص القانونية حول الموضوع
  بعدها تطلب منهن 

  إذا ما آانت هناك أنواع أخرى للتحرش الجنسي؟  
  أين يمكن أن تقع؟  
  آيف يمكن أن تكون؟  

  
  :اعدهن من خالل األمثلة التاليةتضع المنشطة الالئحة التي تذآرها النساء وتس

  التلميذة و األستاذ من داخل المدرسة  
  )اللواتي يلتجئن إليها أو حتى بعض المتهمات (الشرطة والنساء   
  اإلدارات والمواطنين  
  أو الممرضات الطبيب و المريضات  

  
  : المرحلة الرابعة

ل من اجل القضاء على تطلب المنشطة من آل مشارآة ذآر قاعدة يجب تبنيها في العم
  التحرش الجنسي في العمل

                                                 
1 Cette section a été traduit et adapté de l’anglais des ressources suivantes: 
Local Action, Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, 
authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 



 .حقوق اإلنسان للمرأة في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  .البطاقة القانونية للتحرش الجنسي:الحصة الرابعة
  

  القانون التونسي
  

  2004أوت  2المؤرخ في  2004ـدد لسنة 73القانون عـ
  االعتداءات و المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر
  على األخالق الحميدة وزجر التحرش الجنسي

يعاقب بالسحن مدة عام و بخطية قدرها ثالثة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي " ثالثا 226الفصل 
و يعد تحرشا جنسيا آل امعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو اشارات من شأنها أن تنال من 

و ذلك بغاية حمله على االستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية او بممارسة  آرامته أو تخدش حياءه 
  .ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات

و يضاعف العقاب اذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من األشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب 
  .قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني

ال تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات األشد " رابعا 226فصل ال
وال يجري التتبع في جريمة التحرش الجنسي اال بطلب من النيابة , المستوجبة لغيرها من الجرائم

  .العمومية بناءا على شكاية من المتضرر
ر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى و في صورة صدور قرار بأن ال وجه للتتبع أو اذا صد

به أن يكلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند االقتضاء من تتبع الشاآي من أجل 
  ." االدعاء بالباطل

  
  :القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 
 :تلخص

غير إنسانية و المحطة بالكرامة لك الحق في العيش دون معاناة، دون تعذيب أو أي شكل من المعامالت ال 
العهد الدولي الخاص بالحقوق  5اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة " سواء آانت جسدية أو معنوية
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو .7المدنية و السياسية المادة 
  )1،2،4الالإنسانية أو المهينة المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق لك الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة  من الصحة الجسدية والمعنوية  
  )12االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة 

التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على لك الحق في العيش دون أن تكون ضحية  
اتفاقية دنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، بكون أي من الجنسين أ االعتقاد

  )5المادة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال (لك الحق بشكل متساوي مع الرجال فيما يتعلق بالتربية و العمل 

  )10،11المادة التمييز ضد المرأة
  

  حقوق االقتصاديةالعهد الدولي الخاص بال
  واالجتماعية والثقافية

من الصحة  تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى:  12المادة 
 .الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

  
  الدولي الخاص بالحقوق العهد

  المدنية والسياسية
وبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة وال للمعاملة أو العق يجوز إخضاع أحد للتعذيب ال: 7المادة 
  .الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر وعلى وجه. بالكرامة

  
  مناهضة التعذيب اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة من ضروب المعاملة وغيره
  . 1المادة 

ألم أو عذاب شديد، جسديا آان أم عقليا،  عمل ينتج عنه أي "بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 
أو من شخص ثالث، على معلومات أو على  يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،

في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه  اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه



يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على  أو عندما -هو أو أي شخص ثالث 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر  التمييز أيا آان نوعه،

 وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم. الرسمية يتصرف بصفته
  .أو الذي يكون نتيجة عرضية لهالهذه العقوبات 

  
  اتفاقية القضاء على

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

   5المادة 
  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول األطراف جميع تتخذ
القضاء على التحيزات  تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق ) أ

بكون أي من الجنسين أدنى أو  لممارسات األخرى القائمة على االعتقادوالعادات العرفية وآل ا
  .أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

  10المادة 
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا  الدول األطراف جميع تتخذ

  (...)الرجل في ميدان التربية مساوية لحقوق
   . 11مادة ال

المرأة في ميدان العمل لكي تكفل  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد
  (...) لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق

  
  مثال دولة أخرى

  :الواليات المتحدة األمريكية
  من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي في المدارس % 85

  أمثلة لقوانين من دول أخرى
   2004نوفمبر  11ــدد بتاريخ 2007-03- 1ــدد بضهير عـ24-03القانون المغربي عـ

يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين و بالغرامة من خمسة الى خمسين الف درهم " 503-1الفصل 
الآراه أو أية من أجل جريمة التحرش الجنسي آل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل ل

  . وسيلة أخرى مشغال السلطة التي تخولها له مهامه ألغراض ذات طبيعة جنسية
  

  1:المعجم
 :التحرش الجنسي  

عروض جنسية غير مرغوب فيها، طلب خدمات جنسية، وغيرها من ممارسات الشفوية والجسدية ذات 
بشكل صريح أو ضمني  طبيعة جنسية تشكل تحرشا جنسيا، وعند الرضوخ أو رفض هذه الممارسات

  .يكون لذلك انعكاسا على العمل، تعيق التطور في العمل أو خلق جو غير سليم وعدائي في العمل
  :التحرش الجنسي من خالل جو عدائي  

. سلوك غير مرغوب فيه صارم أو مهيمن يغير في شروط العمل و يخلق جوا مرعبا في العمل و عدائي
له بالضرورة انعكاسا حول األرباح االقتصادية، يمكن أن يكون مصدره  هذا النوع من التحرش الجنسي ليس

الزمالء في العمل أو شخص أجنبي، و هو ليس محدودا في العروض الجنسية بل يمكن أن يكون 
  .ممارسات عدائية و استفزازية بالنضر لجنس اآلخر

  ا الستفزاز النساءالرجال في العمل يحكون نكثا جنسيا عدائية أو يعلقون صورا فاضح: مثال
  :التحرش الجنسي بمقابل  

شكل من أشكال التحرش الجنسي يقوم عندما تكون المرأة المستخدمة مجبرة على االختيار إما 
الخضوع للعروض الجنسية المقدمة لها أو أن تفقد امتيازا في العمل من حقها، هنا المتحرش تكون له 

  .السلطة في التحكم في االمتيازات في العمل
 .رب العمل الذي يهدد الكاتبة بالطرد أو الحرمان من ترقية إذا لم تستجب لرغباته الجنسية: مثال

                                                 
1 Ces définition viennent de Local Action/Global change. 



  الحقوق اإلنسانية للمرأة في العيش دون إرهاب: 5مصوغة 
  

  محور المرأة و اإلرهاب
  

  النساء آهدف لإلرهاب: الحصة الخامسة
  

 :األهداف .1
  

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
 وافع اإلرهابتحديد د 
  .خرق الحقوق اإلنسانية تنمي دوافع اإلرهاب 
التعرف على أن العنف الذي يطال النساء بشكل منضم يندرج أيضا ضمن عمليات  

 .اإلرهاب
 

 :المدة .2
 

 ة و ثالثون دقيقةساع 
 

  :الوسائل .3
 

 .إرهابية التي عرفتها بعض الدول مقاالت حول أحدات  
 .قصة 
 .ف جماعات إرهابيةمقاالت لنساء تعرضن للعنف من طر 

  
 :مراحل الحصة .4

 
  )د 15(الزوبعة الذهنية : المرحلة األولى 
 )د 30(تحديد الدوافع : المرحلة الثانية 
 )د 30(  دراسة حالة: لثةاالمرحلة الث 
 )د15( نشاط ختامي: المرحلة الرابعة 

  



 :المرحلة األولى
  :باالعتماد على الزوبعة الذهنية تطلب المنشطة من المشارآات

  ماهو اإلرهاب؟ 
  هل تعرفن أو سمعتن عن عملية إرهابية في محيطكن؟ 

 11ماي بالمغرب، أو  16احتمال أن تبقى النساء رهينة العمليات التي تستهدف الجماعة آأحداث (
خاصة تلك التي (شتنبر بأمريكا وغيرها من العمليات التي شهدتها مجموعة من الدول في العالم 

  )حتستهدف الفنادق أو السيا
  :المرحلة الثانية

تقرأ المنشطة على المشارآات القصة التالية و تخبرهن أنها ملخص لقصص واقعية عرفتها العديد من 
  :الدول اإلسالمية

تعرضت إحدى النساء في الشارع العمومي و هي خارجة من متجرها العتداء عنيف من أحد األشخاص "
وإن لم ترتدي الحجاب فإنها ستتعرض لما هو أشد بل و الملثم الوجه وقال لها أن هذا مجرد إنذار لها 

  :تطرح عليهن األسئلة التالية" ربما للقتل و قبل أن يغادر أصابها بعدة جروح في وجهها من أجل تشويهه
  هل سمعتن بمثل هاته القصص؟ 
  هل هناك عمليات من هذا القبيل أي تلك التي تستهدف النساء آأفراد؟ 

 :ح المنشطة عليهن السؤال التاليفي حالة الجواب بنعم تطر
  لماذا في رأيكن لم تدرج هاته الحاالت في الئحة العمليات اإلرهابية؟ 

مجموعة من ( أو واقعة مماثلة أخرى بالدار البيضاء المغرب آنموذج 2003ماي  16تأخذ المنشطة أحدات 
و الذين اعتمدوا على أجسامهم الشبان المغاربة الذين قاموا بتفجير مجموعة من األماآن بالدار البيضاء 

 .و تساعد المشارآات على وضع الئحة دوافع هاته األحداث) آقنابل
بعدها تأخذ المنشطة أحدات القصة التي سردتها في األول و تساعد المشارآات على وضع الئحة 

  .دوافع هاته القصة
العديد من الدوافع تطلب المنشطة من المشارآات مقارنة دوافع القصتين للوصول إلى أن هناك 

  .المشترآة
  :تطرح المنشطة على المشارآات السؤال التالي

  هل بإمكان النساء أيضا القيام بعمليات من هذا القبيل؟ 
  :المرحلة التالثة

سناء و إيمان فتاتان من إحدى األحياء الشعبية بمدينة <  9:تحكي المنشطة للمشارآات القصة التالية
أمهما المتخلى عنها من طرف زوجها، آانا يعيشان أوضاع جد صعبة بحيث الرباط بالمغرب تعيشان مع 

غالبة ما آان يبقيان وحدهما في غرفة أمهما في حين تذهب هي للبحث عن قوتهم، تعرفتا سناء و 
إيمان على شخص علمهما التسول و أخد يطلب منهما التوجه إلى المساجد التي توجد باألحياء الراقية 

  .ناك و في آخر اليوم آان يسلمانه محصول يومهما ليعطيهم منه نصيبهمامن أجل التسول ه
بعدها أصبح هذا الشخص يحدثهم عن اإلسالم و عن آون الفئات الحاآمة في البالد هي آافرة و 
ملحدة و أنه يجب أن تساهما في تغيير هذا المنكر في بادئ األمر طلب منهما المساهمة بمحصول 

ا أخد هذا الشخص يحرضهما على آتابة و توزيع مناشير بتكفير المسئولين يومهما من التسول بعده
ليشجعهم في األخير على ضرورة القيام بعمليات جهادية عبارة عن تفجير مجموعة من األماآن 

  >...اإلستراتيجية في الرباط العاصمة من قبيل البرلمان
  :ألسئلة التاليةبعد شرح هذا الجزء من القصة تطرح المنشطة على المشارآات ا

  ما هي الحقوق اإلنسانية، لهاتين الفتاتين التي انتهكت؟ 
 في مكانهن ماذا ستفعلن هل ستقمن بتنفيذ ما طلب منهما؟ 

بعد تلقي جميع األجوبة على شكل نقاش جماعي، تسرد المنشطة بقية وقائع القصة على الشكل 
و أخذتا تعطيا منتوج يومهما الكلي من  بالفعل انصاعت سناء و إيمان لتحريض هذا الشخص<  :التالي

التسول لذلك الشخص من أجل أن يوفر لهما السالح الالزم للقيام بالعمليات الجهادية حسب ما آان 
يسميها و يصفها لهم ذلك الشخص و في نفس الوقت أصبحتا تالزمان المسجد و في أحد األيام طلبتا 

التي يقوم بها بعض األشخاص بهدف تغيير المنكر مما  من إمام المسجد رأيه في العمليات االنتحارية
جعل إمام المسجد يشك بأمرهما و يبلغ السلطات عنهما لينكشف أمرهما و أمر الشخص الذي 

  .>يحرضهم
  :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية

  في رأيكن لماذا استهدف هذا الرجل هاتين الفتاتين؟ 
 ين القيام بما طلب منهن الرجل بسهولة؟لماذا في رأيكن قبلت الفتات 
 ما رأيكن في هذا الرجل؟  

                                                 
 عليهما بالسجن بعد ذلكاقتبسنا هاته القصة من وقائع قصة واقعية لفتاتين قاصرتين آن تهيئن لتفجير مجموعة من المناطق بمدينة الرباط بالمغرب و اللتان حكما   9



في رأيكن ما هي دوافع هذا الرجل الستخدام هاتين الفتاتين للقيام بعملية إرهابية؟  
  ...)أهداف سياسية، يحمل آراهية للمجتمع، التحكم في النساء(
  :المرحلة الرابعة

على األسئلة التالية بحيث ستأخذ آل مشارآة تطلب المنشطة من المشارآات أن تجبن بالتناوب 
  .الكلمة بالتناوب

  ماذا تعني لك؟> آراهية<عندما نقول  
  :بعدما تجيب جميع النساء تطلب منهن المنشطة

  ماذا تعني لك؟ > سالم< عندما نقول آلمة  



  الحقوق اإلنسانية للمرأة في العيش دون إرهاب: 5مصوغة 
  

  محور المرأة و اإلرهاب
  

  انعكاسات اإلرهاب على أولويات النساء المادية و القانونية: السادسةالحصة 
  

 :األهداف .1
  

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .انعكاسات اإلرهاب على الحقوق اإلنسانية 
التعرف على أن العنف الذي يطال النساء بشكل منضم يندرج أيضا ضمن عمليات  

 اإلرهاب
 

 :المدة .2
 

 ة و عشرين دقيقةساع 
 

 :الوسائل .3
  

مجموعة من قطع األوراق صغيرة الحجم يمكن استعمالها للتعبير عن المال أو أي  
 .شيء آخر يعوضها

 إلخ...صور لمدرسة، مستشفى، طريق معبدة، ماء صالح للشرب، آهرباء 
 .صور تمثل الجيش، الشرطة، فندق و بعض األجانب 4 

  
 :مراحل الحصة .4

 
  )د 30(لعب األدوار : المرحلة األولى 
 )د 30(لعب األدوار : لمرحلة الثانيةا 
 )د 20(  نشاط ختامي: لثةاالمرحلة الث 



 :المرحلة األولى
   .تطلب المنشطة من آل مشارآة ذآر حق من الحقوق اإلنسانية

تشرح المنشطة أنه في الحصة السابقة رأين آيف أن خرق حقوق اإلنسان يمكن أن يؤدي إلى اإلرهاب 
  .ن آثار اإلرهاب على الحقوق اإلنسانية للنساءأما في حصة اليوم فسوف يرو

  .مجموعات بحيث تشرح لكل مجموعة الدور الذي ستلعبه 3تطلب بعض المشارآات تشكيل 
مشارآات تشرح المنشطة لهن بأن عليهن لعب دور المجلس الجماعي  5: المجموعة األولى 

 .لحسم فيهاالذي سيقرر ميزانية الجماعة و سيناقش أيضا القرارات التي يجب ا
مشارآات تشرح المنشطة لهن بأن عليهن لعب دور ممثلة الشرطة،  4: المجموعة الثانية 

  .ممثلة الجيش، مديرة فندق، مسئولة عن السياحة
ممثلة إحدى الجمعيات النسائية التي تطالب من المجلس الحسم في قرار : المجموعة الثالثة 

لى البطاقة الوطنية مثال مع تحديد يخص وضع مسطرة إجرائية لتسهيل حصول النساء ع
  .الميزانية التي ستخصص لذلك

   .باقي المشارآات تشرح لهن المنشطة بأنهن ستقمن بدور المواطنين :المجموعة الرابعة 
تشرح المنشطة للمجموعة الثالثة بأنهم ينتمين لجماعة فقيرة وأنهم ستقدمن طلباتهم للمجلس 

تجهيز المستشفى، بناء : (ئحة لتقديمها للمجموعة األولى مثالبصفتهم مواطنين وأن عليهن صياغة ال
الخ من ...مدرسة، مد الجماعة بالماء الصالح للشرب أو بالكهرباء، تعبيد الطرق، شراء سيارة إسعاف

 .يمكن االستعانة بصور لتجسيد مطالب هاته المجموعة. )حاجيات المواطنين
أن عليهم تقسيمها  لجماعة هي قطع األوراق الصغيرة وتشرح المنشطة للمجموعة األولى أن ميزانية ا

تشرح لهم أنه عليهم أيضا الحسم في . حسب الحاجيات التي ستعبر عنها المجموعة الثالثة و الرابعة
  . القرار المتعلقة بتسهيل مسطرة حصول النساء على البطاقة القانونية

لالزمة و تحديد الميزانية لتنفيذ هاته بعد تقسيم الميزانية و حسم أعضاء المجلس في القرارات ا
القرارات تأخذ جميع المشارآات أماآنهن و تعطي المنشطة حصيلة تقسيم الميزانية مع تجسيد ذلك 

  .باألرقام و الصور
  :تطلب المنشطة من المشارآات وخصوصا المجموعة الثالثة و الرابعة ما يلي

  ما رأيكم في هذا التقسيم؟ 
  انية المتوصل إليه و حاجياتك؟هل يتالءم تقسيم الميز 

  
  :المرحلة الثانية

تشرح المنشطة للمستفيدات أن هناك مستجد يتمثل في عملية إرهابية استهدفت أحد الفنادق 
السياحية في جماعتهم و أن هناك خسائر آثيرة سواء في عدد الضحايا أو في تجهيزات الفندق و 

ية مما يتوجب أخدها بعين االعتبار و إعادة  تقسيم بالتالي فإن هناك أشخاص آخرين لهم مطالب إضاف
  .الميزانية حسب الحاجيات الجديدة

مسيرة الفندق (تشرح المنشطة للمجموعة الثانية بأن عليهم صياغة الئحة بمطالب آل واحد منهم 
بحاجة لتعويض إلعادة الفندق، الشرطة بحاجة إلمكانيات جديدة و تدريب أعضائها لمواجهة اإلرهاب، 
الجيش بحاجة ألسلحة جديدة ورفع أجور الجيش للدفاع عن البالد من اإلرهاب، و المسئولة عن 

  )الخ...السياحة تريد تخصيص ميزانية إلنعاش السياحة
  

تجتمع المجموعة األولى و تعيد توزيع الميزانية على ضوء المطالب الجديدة مع إعطاء األولوية للمطالب 
د و تأجيل النظر في جميع القرارات األخرى ألنه ليس هناك وقت المستعجلة حسب المستجد الجدي

  .لذلك
  

بعدها يعود الجميع ألماآنهم و تعطي المنشطة النتيجة الجديدة مع تجسيدها باألرقام والصور بحيث 
  .سيتم التراجع عن النتيجة األولى و سوف تخصص الميزانية في مجملها للمطالب الجديدة

  
  :ارآات األسئلة التاليةتطرح المنشطة على المش

  م في هذا التقسيم الجديد للميزانية؟كما رأي 
  ؟مهل يتالءم تقسيم الميزانية بالشكل الجديد و حاجياتك 
 لماذا في رأيكم تم التراجع عن النتيجة األولى؟ 
 لماذا لم يتم التطرق للقرارات األخرى من قبيل طلب الجمعية النسائية؟ 

 
  :المرحلة الثالثة
  :اعي تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على األسئلة التاليةفي نقاش جم



ماذا يمكننا أن نقول عن اإلرهاب و آثاره على حقوق اإلنسان للنساء مثلما رأينا في  
  النشاط السابق؟

في رأيكن هل هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها من أجل تحقيق جميع الحاجيات بدل  
 ؟اإلجهاز على المكتسبات السابقة



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في العيش دون عنف: 5المصوغة 
  

   التحريض على الدعارة: الحصة السابعة
  

  : األهداف .1
  

  .التعريف بالدعارة 
  .عقوبة التحريض على الدعارة 
  .حقوق اإلنسانية المنتهكة من داخل الدعارة 

 
  :المدة .2
 

  .ساعة و عشرين دقيقة 
 

  :الوسائل .3
 

 .آاسيط راديو 
  .سبورة 
  .المواثيق الدولية.من القانون الجنائي المغربينصوص  

 
 .مراحل الحصة .4
 

 )د10(نشاط لتحديد المفهوم : المرحلة األولى 
  )د20(دراسة حالة : المرحلة الثانية 
  )د25(نشاط معرفي : المرحلة الثالثة 
  )د25(نقاش جماعي : المرحلة الرابعة 



 :المرحلة األولى
، تسألهن المنشطة إن آانت إحداهن قد بعد جلوس المشارآات في شكل نصف دائري

 .شاهدت فيلما يتحدث عن الدعارة
  : تسأل المنشطة المشارآات عن

  معنى الدعارة ؟ 
  من يمارسها؟ 

  .فتقوم المنشطة بعد ذلك بتعريف الدعارة للمشارآات
  

  :المرحلة الثانية
والتي تعرض المنشطة على المشارآات الشريط الذي سجلته من قبل بصوت إحدى الفتيات 

  :تتحدث فيه عن ظروفها أو يمكنها االعتماد على القصة التالية
آريمة فتاة تبلغ من العمر السابعة عشر سنة من أسرة متواضعة الحال توفي والدها وهي <
تزال تدرس في القسم السادس أساسي مما اضطرها لالنقطاع عن الدراسة ورعاية إخوتها ال

لمنزل بحتا عن العمل، بعدها أصبحت مطالبة بالمساهمة الخمسة ألن أمها طيلة اليوم خارج ا
وآانت تعامل معاملة جد قاسية، التقيت  في نفقات المنزل فبدأت تشتغل خادمة في البيوت،

في إحدى األيام بشخص أبدى تعاطفه مع حالتها ووضعيتها، ووعدها بأنه سيساعدها للتخلص 
ل أفضل و بأجر مناسب، فوافقت آريمة من هذه الوضعية بتشغيلها لدى سيدة ستعاملها بشك
  .دون تردد على هذا العرض الذي سيخفف عنها معاناتها

أخدها الرجل إلى ذلك البيت قبل حتى أن تخبر أمها بذلك، لتجد نفسها في بيت للدعارة فقد 
آانت في البداية مطالبة بالقيام باألعمال المنزلية لكنها أصبحت مطالبة فيما بعد لمقابلة 

ئن، مع منعها من زيارة عائلتها باستثناء المبلغ الشهري الذي تتوصل به أمها عن طريق الزبا
  .>)بالسي مورينو(ذلك الشخص المعروف 

  تسأل المنشطة المشارآات 
  ماذا يمكن لكريمة القيام به للتخلص من وضعيتها؟  
  من الذي شجعها و حرضها هنا على الدعارة؟ 

المتعلقة  مكرر 232خاصة الفصل  ةالتونسي ة الجنائيةالمجلتقوم المنشطة بمناقشة مواد 
  .الخناءبالتحريض على 

  
  :المرحلة الثالثة

  : تكتب المنشطة على السبورة الئحة بالحقوق المنتهكة لكريمة مثال
  .الحق في الكرامة 
  .الحق في السالمة الجسدية 
  .الخ....الحق في التعليم 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اتفاقية (ولية، وتناقشها المنشطة انطالقا من المواثيق الد
  ). حقوق الطفل

  
  :المرحلة الرابعة

 :تسأل المنشطة المشارآات عن
  .األشخاص الذين يمكن اعتبارهم محرضين على الدعارة 
  ما هي العالقة التي يمكن أن تجمع بين هؤالء األشخاص وبالفتاة؟ 

  
مشارآات ذآر جميع من يمكن اللجوء إليه في بعدها وباستعمال الزوبعة الذهنية تطلب من ال

هاته الحالة تضع المنشطة الئحة بأسماء األشخاص و تساعدهن على التفكير في آل األطراف 
  :من قبيل

  .الجمعيات 
  .الشرطة 
  الخ...الجيران، 

  



 الحقوق اإلنسانية للنساء في العيش دون عنف: 5المصوغة 
  

  الجنس العنف اتجاه العامالت في: الحصة الثامنة
 
  .األهذاف  .1
 

 :تتوصل المشارآات إلى
  .التعرف على وضعية العامالت بالجنس 
  .الحقوق اإلنسانية المنتهكة للعامالت في الجنس 

  
  :المدة .2
 

  .ساعة و ثالثون دقيقة 
  
  :الوسائل .3
 

  .سبورة 
  .أقالم ملونة 
  .أوراق للرسم 

  
  :المراحل .4
 

  )د15(نشاط تسخيني : المرحلة األولى 
  )د 45(شاط تشارآي ن: المرحلة الثانية 
  )د15(نشاط معرفي : المرحلة الثالثة 
 )د15(نشاط ختامي: المرحلة الرابعة 

 



 :المرحلة األولى
بعد جلوس المشارآات على شكل نصف دائري، تطلب المنشطة منهم، باعتماد الزوبعة 

وم تق. الذهنية، ذآر الحقوق اإلنسانية للنساء و التي سبق و أن رأينها في الحصص السابقة
المنشطة بتسجيل الحقوق التي تذآرها النساء بخط واضح على السبورة أو على ورق آبير و 

  تقوم بتعليقه على الحائط
  

  10:المرحلة الثانية
  .تطلب المنشطة من المشارآات االنقسام إلى ثالث مجموعات

ن وتطلب منهن أ. توزع المنشطة على آل مجموعة أوراق للرسم و أقالم ملونة للرسم آذلك
تقوم آل مجموعة بمحاولة رسم وجه عاملة في الجنس انطالقا مما تتصورنه حول مواصفات 

  .هذه العاملة في الجنس
بعد االنتهاء من هذا التمرين، تطلب منهن المنشطة بلعب األدوار بحيث تتطوع مشارآة من آل 

بتجسيد  مجموعة لتضع آل مشارآة الرسم الذي أنجزته مجموعتها آقناع على وجهها وتقوم
في نفس الوقت تقوم فيه باقي المشارآات بأدوار . دور عاملة في الجنس آما تتصوره هي

مختلفة لتصورن آيفة تعامل اآلخرون مع العامالت في الجنس بحيث تجسدن دور رجال 
  الخ ...الشرطة، الزبائن، مارة في الشوارع

عاملة في الجنس و ما يمارس في آل مرة تتدخل المنشطة لتجعل اللعبة تجسد بالفعل واقع ال
و بين الحين والحين  .في حقها من انتهاآات سواء من طرف الزبائن أو رجال الشرطة و غيرهم

تطلب المنشطة من المشارآات تغيير األدوار بحيث تلعب مشارآات أخريات دور العامالت في 
 .الجنس

ن يقمن بدور العاملة بعد االنتهاء من اللعبة تطلب المنشطة من المشارآات إحساسهن وه
في الجنس اتجاه معاملة اآلخرين لهن واالنتقادات الموجهة لهن من طرف اآلخرين، و تحاول 

  ...)، عدم اإلحساس باألماناإلهانة(المنشطة تحديد السؤال في اإلحساس من قبيل
  

  :المرحلة الثالثة
  :تطرح المنشطة على المشارآات سؤال التالي

  ؟ تونسي في هل العمل في الجنس قانون 
إذا مورس في األماآن المخصصة لذلك و العامالت تشرح لهن أن العمل في الجنس هو قانوني 

أما اللواتي ال تعملن في هاته  في الجنس المتواجدات في هاته األماآن تدفعن الضرائب
  .األماآن فهن معرضات للسجن

  :تطرح عليهن من جديد سؤال حول
  عامالت في الجنس؟ هل تعرفن تجارب لفتيات أو نساء 
  ماهي المشاآل قانونية اجتماعية أو اقتصادية التي تعترضهن؟  

  
  :المرحلة الرابعة

  :في نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على األسئلة التالية
ما هي الحقوق اإلنسانية للعامالت في الجنس المنتهكة انطالقا مما نراه في  

  بة السابقة؟الواقع و انطالقا من اللع
مع اإلجابات التي تعطيها المشارآات تقوم المنشطة بالتشطيب على آل حق منتهك ذآرته 

  . المشارآات و الذي سبق وأن سطرناه في السبورة في المرحلة األولى
انطالقا من البطاقة القانونية تشرح المنشطة للنساء بعد الحصول على النتيجة النهائية أن 

آد على احترام الحقوق اإلنسانية لإلنسان بشكل عام و دون أي تمييز و المواثيق الدولية تؤ
 .مهما آان العمل الذي يزاوله الشخص

  

                                                 
10  Cette activité et prise de  « entre leurs histoires et nos réalités » Gloria sshuster، Ivana Martinez، Julio Madore 



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في العيش دون عنف: 5المصوغة 
  

   البطاقة القانونية: الحصة السابعة و الثامنة
  

  القانون التونسي
قانونية اذا مورست في األماآن المرخص فيها للقيام  فهي. الدعارة مقننة من طرف الدولة في تونس 

و تخضع هاته األماآن الى رقابة طبية اجبارية و تدفع العامالت في الجنس الضرائب وتستفدن . بذلك
  .بنظام أمني

يعاقب القانون التونسي تعاطي الدعارة المسموح بها في األماآن المعدة لذلك من طرف الدولة  
  صحية واألمنيةوالخاضعة لرقابتها ال

  .ويعتبر بغاء سري أي نشاط جنسي خارج األماآن المعدة من الدولة للغرض يعاقب عليه بالسجن 
  

  :المجلة الجنائية 
النساء الالتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن "  :231الفصل 

يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين  أنفسهن باإلشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة
  وبخطية من عشرين دينار إلى مائتي دينار

  ".يعتبر مشارآا ويعاقب بنفس العقوبات آل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا 
يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثالثة أعوام وبالخطية من مائة : مكرر 232الفصل 

يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة آانت خناء الغير أو يسعى  أوال: ينار آل من دينار إلى خمسمائة د
  ." يقاسم بأي صورة آانت متحصل خناء الغير أو يتسلم     ثانيافي جلب الناس إليه، 

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام آل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذآر آان أو "  :228الفصل 
  .ع العقاب إلى اثنا عشر عاما إذا آان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما آاملةويرف. أنثى بدون رضاه

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال 
المعتدى السالح أو التهديد أو االحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة 

  ". عليه في خطر
آل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر " : مكرر 228الفصل 

  .عاما آاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام
  ".والمحاولة موجبة للعقاب  

يها بالفصل يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا آان الفاعلون للجرائم المشار إل"  :229الفصل 
مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو آانت لهم السلطة عليه أو آانوا  228و 228مكرر و  227

  ".معلميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطباء لألسنان أو آان االعتداء بإعانة عدة أشخاص
  

 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه :3 المادة
  ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة :5المادة 
ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على األقل في مرحلتيه . لكل شخص حق في التعليم 1 :26المادة 

. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا. ساسيةاالبتدائية واأل
  . ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

  
  التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال

ها، لمكافحة جميع تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي من: 6المادة 
 . أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة

Déclaration sur l'élimination de la violence   
 à l'égard des femmes  

Article 2 : La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes 
de violence énumérées ci-après : 
.... 
b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, 
les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements 
d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée; 

  :أمثلة من دول أخرى



أي أن الدعارة قانونية إذا مورست في األماآن . في ترآيا و تونس، تعتبر الدعارة مقننة من طرف الدولة
إجبارية، آما أن العامالت في .بحيث تخضع هاته األماآن لرقابة طبية. المرخص لها بذلك من طرف الدولة

  .رائب آما تستفدن من نظام أمنيدفعن الضتالجنس 
في ترآيا في الوقت الذي تعتبر فيه الدعارة مقننة فإن إجبار المرأة على العمل في الجنس يعتبر غير 

آما أن القانون الجنائي يعطي للعاملة في الجنس رفع دعوى ضد أحد زبائنها في حالة ما إذا . قانوني
  .استعمل العنف اتجاها



 إلنسانية للنساء في العيش دون عنفالحقوق ا: 5المصوغة 
  

  .المتاجرة في األشخاص: الحصة التاسعة
  

  :األهداف .1
 

  .التعريف بالمتاجرة في األشخاص 
 .أن المتاجرة في األشخاص هو خرق لحقوق اإلنسان 

 
  :المدة .2
 

 .ساعة و ثالثون دقيقة 
  

   :الوسائل .3
 

 .قصة.سبورة 
 .بروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار في األشخاص 

 
 :مراحل الحصة .4
 

  )د 20(دراسة حالة : المرحلة األولى 
  )د 20(نشاط تشارآي : المرحلة الثانية 
  )د 30(نشاط معرفي : المرحلة الثالثة 
 )د 20(نشاط اختتامي : المرحلة الرابعة 

 



 :المرحلة األولى
  :بعد جلوس النساء في الشكل الدائري، تحكي المنشطة قصة

قرأت في إحدى الجرائد إعالن عن تشغيل في إحدى . سنة 22هند التي تبلغ من العمر "
الفنادق بمدينة باريس بفرنسة، وقد آان اإلعالن مرفق برقم هاتف ألحد األشخاص وهو 
فرنسي الجنسية، قامت هند باالتصال به، بدأ هذا األخير مباشرة في القيام باإلجراءات وبعد 

لعمل المطلوب منها القيام به ليس آما شهر من ذلك وصلت هند للديار الفرنسية، فوجئت بأن ا
تم إخبارها على أنها ستشتغل بالمطبخ بل عليها أن تعمل بالمرقص الليلي آراقصة شبه 
عارية وممارسة الدعارة، وقد وقعت هند على عقد عمل لمدة أربع سنوات، وعندما حاولت 

ي قدمت بها إلى فرنسا االمتناع عن القيام بما طلب منها تم تهديدها خصوصا وان الوثائق الت
 ." تونسيينمزورة، وأصبحت محرومة من مغادرة الفندق أو االتصال بأشخاص 

 
بعد حكاية القصة تسأل المنشطة المشارآات عن أسباب التي دفعت بهند للسفر إلـى فرنسـا   

  .مع مناقشة هذه األسباب
  

  :المرحلة الثانية
لتغرير بالضحية، باالعتماد علـى الزوبعـة   تضع المنشطة الئحة بأسماء األشخاص الدين يمكنهم ا

  .الذهنية
  : بعد آتابة المنشطة لالئحة األشخاص مثال

  . األشخاص موضع الثقة 
  . األقارب 
  . الزوج 
 .صديق أو صديقة 
  ...أرباب العمل 

  
تسال المنشطة المشارآات إن آانت إحداهن قد تعرضت لمحاولة إغواء أو استدراج، فلتتحدث 

  .ة إحدى قريباتهاعن تجربتها أو تجرب
  

  :المرحلة الثالثة
  : تكتب المنشطة على السبورة الئحة بالحقوق المنتهكة لهند

  . الحق في التنقل 
  . الحق في الحرية 
  . الحق في العمل في شروط عادلة 
  . الحق في الكرامة 
  الخ...الحق في السالمة الجسدية 

  

استعباد اآلخرين أو استرقاقهم  تشرح المنشطة لمشارآات انه ال أحد له الحق في السيطرة، 
  .أو الخدمة قسرا، انطالقا من البطاقة القانونية

  
  :المرحلة الرابعة
  عن التعريف الذي يمكن أن نعرف به المتاجرة في األشخاص؟ تسأل المنشطة

بعدما تستمع المنشطة لتعاريف المشارآات تدعم آرائهن بتعريف المتاجرة في األشخاص على 
  :أنه
  

ــد أشــخ  ــالقوة أو      تجني ــد ب ــتقبالهم بواســطة التهدي ــوائهم أو اس ــيهم أو إي ــم أو تنقل اص أو نقله
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخـداع أو إسـاءة اسـتعمال    

  .   السلطة
 



 الحقوق اإلنسانية للنساء في العيش بدون عنف: 5المصوغة 
  

  المتاجرة في األشخاص البطاقة القانونية الخاصة بحصة 
 

  :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 1المادة 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان . يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق 
  .وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

  2المادة 
  .ى األمان على شخصهلكل فرد حق في الحياة والحرية وف 

  4المادة 
  .ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما

  13المادة 
  . لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة

  .لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 2
  

  آول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،بروتو
  وبخاصة النساء واألطفال،  

  المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

بيان األغراض المادة السابعة المادة الثامنة المادة العاشرة المادة الحادية  :المادة الثانية
  عشر المادة الثانية عشر

  )الكامل لإلتفاقية ضمن مواد المرجع المعين أنظر النص: (



Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes، Résolution 48/104 de 
l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 
 
L'Assemblée générale، 
 
Considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes 
consacrant l'égalité، la sécurité، la liberté، l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains، 
Notant que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d'instruments internationaux، dont la 
Déclaration universelle des droits de l'homme 1/، le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2/، le 
Pacte international relatif aux droits économiques، sociaux et culturels 2/، la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 3/ et la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels، inhumains ou dégradants 4/، 
Considérant que l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes contribuera à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et que la Déclaration sur 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes، énoncée dans la présente résolution، renforcera et complétera 
ce processus، 
1/ Résolution 217 A (III). 
2/ Voir résolution 2200 A (XXI)، annexe. 
3/ Résolution 34/180، annexe. 
4/ Résolution 39/46، annexe. 
Préoccupée de constater que la violence à l'égard des femmes va à l'encontre de l'instauration de l'égalité، du 
développement et de la paix، comme l'indiquaient déjà les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la 
promotion de la femme 5/، où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l'égard 
des femmes، et qu'elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes، 
Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des 
libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés، et 
préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l'égard des femmes، 
Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre 
hommes et femmes، lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné 
la promotion des secondes، et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la 
subordination des femmes aux hommes، 
Constatant avec préoccupation que certains groupes de femmes، dont les femmes appartenant à des minorités، 
les femmes autochtones، les réfugiées، les femmes migrantes، les femmes vivant dans des communautés rurales 
ou reculées، les femmes sans ressources، les femmes internées، les femmes détenues، les petites filles، les 
femmes handicapées، les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé، sont particulièrement 
vulnérables face à la violence، 
Rappelant la conclusion figurant au paragraphe 23 de l'annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique et 
social، en date du 24 mai 1990، selon laquelle il est constaté que la violence à l'égard des femmes exercée dans la 
famille et dans la société se répand partout، quels que soient le revenu، la classe sociale et la culture، et que des 
mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets، 
Rappelant également la résolution 1991/18 du Conseil économique et social، en date du 30 mai 1991، dans 
laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d'un instrument international qui traiterait 
explicitement de la question de la violence à l'égard des femmes، 
Notant avec satisfaction que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l'attention sur la nature، la 
gravité et l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes، 
Alarmée de constater que les femmes ont du mal à s'assurer l'égalité juridique، sociale، politique et économique 
dans la société، en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence، 
Convaincue، eu égard aux considérations qui précèdent، de la nécessité d'une définition explicite et complète de 
la violence à l'égard des femmes، d'un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence à 
l'égard des femmes sous toutes ses formes، d'un engagement des Etats à assumer leurs responsabilités، et d'un 
engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l'égard des femmes، 
5/ Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme: égalité، développement et paix، Nairobi، 15-26 juillet 1985 (publication des Nations 
Unies، numéro de vente: F.85.IV.10)، chap. I، sect. A. 
Proclame solennellement la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et demande 
instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaître et respecter. 
Article 1 
Aux fins de la présente Déclaration، les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence 
dirigés contre le sexe féminin، et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 



physiques، sexuelles ou psychologiques، y compris la menace de tels actes، la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté، que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. 
Article 2 
La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant، sans y être limitée، les formes de violence 
énumérées ci-après: 
a) La violence physique، sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille، y compris les coups، les 
sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer، les violences liées à la dot، le viol conjugal، les 
mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme، la violence non conjugale، et 
la violence liée à l'exploitation ; 
b) La violence physique، sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité، y compris le viol، les 
sévices sexuels، le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail، dans les établissements d'enseignement et 
ailleurs، le proxénétisme et la prostitution forcée ; 
c) La violence physique، sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat، où qu'elle s'exerce. 
Article 3 
L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être 
garantis aux femmes، à égalité avec les hommes، dans les domaines politique، économique، social، culturel، civil 
et autres. Au nombre de ces droits figurent: 
a) Le droit à la vie 6/ ; 
b) Le droit à l'égalité 7/ ; 
c) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne 8/ ; 
d) Le droit à une égale protection de la loi 7/ ; 
e) Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme 7/ ; 
6/ Déclaration universelle des droits de l'homme، article 3 ; Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques، article 6. 
7/ Pacte international relatif aux droits civils et politiques، article 26. 
8/ Déclaration universelle des droits de l'homme، article 3 ; Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques، article 9. 
f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible 9/ ; 
g) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes 10/ ; 
h) Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels، inhumains ou dégradants 11/. 
Article 4 
Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de 
coutume، de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en 
oeuvre sans retard، par tous les moyens appropriés، une politique visant à éliminer la violence à l'égard des 
femmes et، à cet effet: 
a) Envisager، lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait، de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes، d'y adhérer ou de retirer les réserves qu'il y ont faites ; 
b) S'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes ; 
c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes، enquêter sur ces actes 
et les punir conformément à la législation nationale، qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées 
; 
d) Prévoir dans la législation nationale pénale، civile، du travail ou administrative les sanctions voulues pour 
punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence ; les femmes victimes d'actes de violence 
devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et 
efficaces du dommage subi ; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation 
par le biais de ces mécanismes ; 
e) Examiner la possibilité d'élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme 
contre toute forme de violence، ou d'inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants، en tenant 
compte، le cas échéant، de la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non gouvernementales، 
notamment celles qu'intéresse plus particulièrement la question; 
9/ Pacte international relatif aux droits économiques، sociaux et culturels، article 12. 
10/ Déclaration universelle des droits de l'homme، article 23 ; Pacte international relatif aux droits économiques، 
sociaux et culturels، articles 6 et 7. 
11/ Déclaration universelle des droits de l'homme، article 5 ; Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques، article 7 ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels، inhumains ou 
dégradants. 
f) Elaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique، politique، administratif et 
culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront 
pas infliger un surcroît de violence du fait de lois، de modes de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne 
prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe ; 



g) Dans toute la mesure possible، compte tenu des ressources dont ils disposent، et en ayant recours au besoin à 
la coopération internationale، assurer aux femmes victimes d'actes de violence et، le cas échéant، à leurs enfants 
une aide spécialisée، y compris réadaptation، assistance pour les soins aux enfants، traitement، conseils، services 
médico-sociaux et structures d'appui، et prendre toutes autres mesures voulues pour promouvoir la réadaptation 
physique et psychologique ; 
h) Inscrire au budget national des crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à 
l'égard des femmes ; 
i) Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des 
politiques visant à prévenir la violence à l'égard des femmes، à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les 
coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes ; 
j) Adopter toutes les mesures voulues، notamment dans le domaine de l'éducation، pour modifier les 
comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés، coutumes et pratiques 
tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre ou à des stéréotypes concernant les rôles 
masculins et féminins ; 
k) Favoriser la recherche، rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des 
différentes formes de violence à l'égard des femmes، y compris en particulier la violence au foyer، et encourager 
la recherche sur les causes، la nature، la gravité et les conséquences de la violence à l'égard des femmes، ainsi 
que sur l'efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer la violence à l'égard des femmes، lesdites 
statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques ; 
l) Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l'égard des femmes particulièrement vulnérables ; 
m) Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l'homme des éléments d'information concernant la violence à l'égard des femmes et les mesures prises pour 
donner effet à la présente Déclaration ; 
n) Encourager l'élaboration des directives voulues pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la 
présente Déclaration ; 
o) Reconnaître l'importance du rôle que jouent les mouvements de femmes et les organisations non 
gouvernementales du monde entier s'agissant de faire prendre conscience du problème de la violence à l'égard 
des femmes et d'y remédier ; 
p) Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non gouvernementales et 
coopérer avec eux sur les plans local، national et régional ; 
q) Encourager les organisations intergouvernementales régionales dont ils sont membres à inclure s'il y a lieu 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans leurs programmes. 
Article 5 
Les institutions spécialisées et les autres organes du système des Nations Unies devraient، dans leurs domaines 
de compétence respectifs، contribuer à faire reconnaître et à assurer l'exercice des droits et l'application des 
principes énoncés dans la présente Déclaration، en s'attachant notamment à: 
a) Encourager la coopération internationale et régionale ayant pour fin de définir des stratégies régionales de 
lutte contre la violence، d'échanger des données d'expérience et de financer des programmes relatifs à 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes ; 
b) Promouvoir des réunions et des séminaires visant à faire prendre conscience à chacun du problème de 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes ; 
c) Encourager la coordination et les échanges entre les organes du système des Nations Unies créés en vertu 
d'instruments relatifs aux droits de l'homme qui ont à connaître de la question de la violence à l'égard des 
femmes، afin qu'il en soit traité comme il convient ; 
d) Faire une place، dans leurs analyses des tendances et des problèmes sociaux، telles que celles auxquelles 
donnent lieu les rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde، aux tendances de la violence à 
l'égard des femmes ; 
e) Encourager la coordination entre les organismes des Nations Unies et leurs organes، de manière que la 
question de la violence à l'égard des femmes، en particulier celles qui font partie des groupes les plus 
vulnérables، soit incluse dans les programmes en cours ; 
f) Promouvoir l'établissement de directives ou de manuels se rapportant à la violence à l'égard des femmes qui 
fassent une place aux mesures mentionnées dans la présente Déclaration ; 
g) Faire une place، s'il y a lieu، à la question de l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans l'exécution 
de leurs mandats concernant l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme ; 
h) Coopérer avec les organisations non gouvernementales face au problème de la violence à l'égard des femmes. 
Article 6 
Rien dans la présente Déclaration ne saurait compromettre l'application des dispositions de la législation d'un 
Etat ou d'une convention، d'un traité ou d'un autre instrument international en vigueur dans un Etat qui 
permettraient d'éliminer plus efficacement la violence à l'égard des femmes. 

 



 الحقوق اإلنسانية للمرأة في التربية و التعليم: 6المصوغة 
  

  :حقوق اإلنسان للمرأة في التربية: الحصة األولى
  
  :األهداف  )1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .رصد االنعكاسات السلبية لعدم تمدرس الفتيات  
  رصد أسباب عدم ذهب الفتيات أو انقطاعهن عن المدرسة  
  .ان حقوق خادمات البيوت و منحهن جميع االمتيازات الالزمةضرورة ضم  

  
  : المدة )2

 
 .ساعة و أربعون دقيقة  

  
  :الوسائل )3

 
 آبير الحجم أو سبورة.ورق  
 .أقالم  

  
  :سير الحصة )4

 
 )دقيقة 20.(نشاط تسخيني: المرحلة األول  
 )د30(نشاط معرفي :. المرحلة الثانية  
 )د35.(لعب األدوار:المرحلة الثالثة  
 )د15( نشاط ختامي : المرحلة الرابعة  



 :المرحلة األولى
المشارآات على شكل نصف دائر تطلب المنشطة منهن اإلجابة بشكل انفرادي على  بعد جلوس

  :األسئلة التالية
  هل سبق لجداتكن أن تعلمن في المدرسة أو غيرها؟  

  أو متابعة تعليمهن؟إذا آن لم يذهبن أو انقطعن لماذا و هل آن يرغبن في الذهاب 
 هل سبق لكن أن تعلمتن في المدرسة أو غيرها؟  

  إذا آن لم تذهبن أو انقطعن لماذا و هل آن ترغبن في الذهاب أو متابعة تعليمهن؟
 للمدرسة أو غيرها ؟ ) أو يذهبن(هل بناتكن ذهبن 

  إذا آن لم تذهبن أو انقطعن لماذا و هل آن ترغبن في الذهاب أو متابعة تعليمهن؟
 :تسألهن المنشطة بشكل جماعي عن

آيف ترين وضعية النساء من الجدات إلى البنات فيما يخص استفادتهن من التعليم؟ هل هناك  
  تطور فعلي أم تطور بسيط؟

  ما هي أهمية التعليم بالنسبة للنساء حسب األجيال؟ 
 

  : المرحلة الثانية
أن للنساء الحق في التعليم على قدم  تشرح المنشطة لهن أهمية التعليم من خالل القوانين وآيف

  بعدها تطلب منهن رأيهن حول . مساواة مع الرجال وأن التربية والتعليم حق تضمنه جميع القوانين
  ؟ الريفتونس سواء المدينة أو طابق الواقع في تالقوانين  تإذا آان 
  ما هي أسباب ذلك؟ في حالة الجواب بال  

اإلحصائيات أن واقع التعليم بالنسبة للنساء ال يتماشى وما جاء  تشرح لهن المنشطة وانطالقا من بعض
للمدرسة ومن بين ) أو تنقطعن(في القوانين وأن هناك عدة أسباب تتفاعل لتجعل الفتيات ال يذهبن 

  :هذه األسباب مثال
  .عوائق ثقافية و اجتماعية تفرض على النساء والفتيات البقاء في المنزل 
  .لعائلة والمحيط لتعليم الذآور تمييزا عن اإلناثاألهمية التي تعطيها ا 
تقل العمل المنزلي وطول ساعاته بالنسبة للنساء والفتيات أوالعمل المزدوج لهن داخل المنزل  

  ).الخ...للريفبالنسبة  آالعمل في الحقول( وخارجه
  .المناهج والطرق التعليمية التي ال تالئم الفتيات 
  .ارتفاع تكاليف التعليم 
  .مهما بالنسبة للعائلة) آخادمات مثال(الذي يجعل عمل الفتيات في سن مبكرة الفقر 
  .الزواج المبكر 
  .المدارسبعض انعدام المرافق و التجهيزات األساسية في  
 الخ...انعدام شروط األمان على سالمة الفتيات في المدارس والطرق و 

  
  :المرحلة الثالثة

عبا دور امرأتين األولى لم تذهب أبدا للمدرسة والثانية تستعين المنشطة بعضوتين من الجمعية لتل
وتطلب المنشطة من بعض المشارآات أن تقومن بدور . سبق لها أن استفادت من التعليم األساسي

طبيبة و أخرى دور معلمة وثالثة دور شخص يقوم بالحملة االنتخابية بحيث آل واحدة منهن ستستقبل 
  :المرأتين حسب الوضعيات التالية

  :الوضعية األولى
امرأتان ذهبتا للمستشفى ألن ابنتيهما مريضتان تشرح لهما الطبيبة أن عليهما اتباع اإلرشادات "

الموجودة على الدواء و االلتزام بالوقت في تقديم الدواء، المرأة األولى تبقى حائرة و تضطر لالستعانة 
دات المرأة الثانية تجد أن األمر بسيط وما بشخص ما ليساعدها على ذلك ألنها ال تستطيع قراءة اإلرشا

عليها سوى قراءة اإلرشادات آما أنها تستطيع طرح المزيد من األسئلة على الطبيبة لتعرف أآثر عن 
  " وضعية إبنتها

  :الوضعية الثانية
معلمة تستقبل المرأتين و تخبرهما أن ولديهما بحاجة لمساعدتهما في تهيئ واجباتهما المنزلية وأن "
ليهما مراقبتهما في المنزل المرأة األولى تخبر المعلمة أنها ال تستطيع ألنها ال تستطيع القراءة و ع

  "المرأة الثانية تسأل المعلمة عن نقط ضعف إبنها لتستطيع مساعدته أآثر
  :الوضعية الثالثة

ائهما بالوعود شخص يقوم بالحملة االنتخابية ويحاول إقناع المرأتين بالتصويت لصالحه و يحاول إغر"
األولى تستمع إلى ما يقول دون أن تسأله أي سؤال عن من يكون وبرنامجه الثانية تجادله وتسأله عن 

  "برنامجه وآيف يعتزم تطبيقه إلى غير ذلك



يمكن للمنشطة أن تختار وضعيات أخرى إلشراك المزيد من المشارآات و تجسيد الحاالت التي تتجسد 
بعد نهاية لعب . من التعليم على أن تهيئ مع المشارآات األدوار قبل الحصة فيها سلبيات حرمان النساء

  :دور آل وضعية تطرح المنشطة على النساء األسئلة التالية

الحق في الصحة مثال بالنسبة (ما هي حقوق اإلنسان التي هي موضوع هذه الوضعية؟  
  )للوضعية األولى

  ة حقها في حقوق اإلنسان؟ما هي أهمية التعليم لتستطيع المرأتان ممارس 
  بماذا ستحس المرأة الغير متعلمة؟ 

  

  :بعد االنتهاء من النشاط آكل تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية

  .ما هي النتائج السلبية لعدم التعليم التي يمكن استخالصها من النشاط 
  

  :تساعد المنشطة المشارآات على اإلجابة من خالل النقط التالية

  بطالة ال 
  االستغالل 
  الزواج المبكر 
  الفقر 
  الخ...صحة سيئة بالنسبة لها و ألبنائها تعدد األبناء 

  

 : المرحلة الرابعة

  :تطرح المنشطة على المشارآات السؤال التالي من أجل المناقشة

 ماذا يمكن القيام به لتتمكن الفتيات و النساء من التعليم؟  



 .ء في التربيةالحقوق االنسانية للنسا: 6المصوغة 
  

  :البطاقة القانونية حقوق اإلنسان للمرأة في التربية: الحصة األولى
  

 القانون التونسي
  الدستور

  "آل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات و هم سواء أمام القانون" 6الفصل 
  

  القوانين األخرى
  :تلخيص
  بين الذآور و االناث اقرار مبدأ المساواة في ممارسة حق التعليم و عدم التمييز 
اقرار مبدأ اجبارية التعليم لاليناث و الذآور منذ بداية االستقالل و ذلك أن آل طفل بلغ سن  

  السادسة من العمر يجب أن يرسم باحدى المدارس االبتدائية 
آخر تنقيح في هذا الصدد ( اقرار مبدأ مجانية التعليم حتى آخر مرحلة في التعليم العالي و قد  

    1989جويلية  28المؤرخ في  1989ـدد لسنة 70عــ نمن القانو 4هو الفصل 
و الذي أقر  2005أوت  15المؤرخ في  2005ـدد لسنة 83آخر قانون صدر في الغرض هو قانون عـ 

  ى خطة وطنية تهدف ال
  القضاء على األمية  – 1  
  الحد من االنقطاع المبكر عن التعليم بالمناطق الريفية – 2  
أقر  –و هو متعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين و حمايتهم  –من هذا القانون  19اقرار الفصل  – 3  

ة العادية و في التربية و التعليم و التكوين المهني بالمنظوم) ذو تحدي جسدي ( حق الطفل المعوق 
  .توفير الفرص المتكافئة للتمتع بهذا الحق و تهيئة الفضاءات المخصصة لذلك

  العهد الدولي الخاص
  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وهى متفقة على . والتعليم تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل فرد في التربية 1: 13المادة 
اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد  ليم إلى اإلنماء الكامل للشخصيةوجوب توجيه التربية والتع

وهى متفقة آذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم  .احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين  تمكين آل شخص من اإلسهام

المتحدة  ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم جميع األمم
  .من أجل صيانة السلم

  :وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب 2
  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،) أ
وجعله متاحا  لثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني،تعميم التعليم ا) ب

  التعليم، للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية
بكافة الوسائل المناسبة وال  جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة،) ج

  ريجيا بمجانية التعليم،سيما باألخذ تد
يتلقوا أو لم  تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم) د

  يستكملوا الدراسة االبتدائية،
 العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض،) هـ

  .مادية للعاملين في التدريسومواصلة تحسين األوضاع ال
في اختيار مدارس  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم، 3

بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها  ألوالدهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة
  .األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك

والهيئات في  ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد 4
من هذه  1عليها في الفقرة  إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص

 .لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا ي توفره هذه المؤسساتالمادة ورهنا بخضوع التعليم الذ
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها  الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على تتخذ: 10المادة 

ي تكفل، على أساس المساواة بين خاص لك حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه
  :الرجل والمرأة

 شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات) أ



على السواء،  العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية
والتقني والمهني والتعليم التقني  ضانة وفى التعليم العاموتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الح

  العالي، وآذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
نوعية  التساوي في المناهج الدراسية، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفى) ب

  المرافق والمعدات الدراسية،
التعليم بجميع أشكاله،  ور المرأة في جميع مراحلالقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ود) ج

التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال  عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم
  المدرسية وتكييف أساليب التعليم، سيما عن طريق تنقيح آتب الدراسة والبرامج

  اسية األخرى،التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدر) د
ومحو األمية  التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار) هـ

أي فجوة في التعليم قائمة  الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق
الالئى ترآن  تنظيم برامج للفتيات والنساءخفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، و) و)بين الرجل والمرأة،

  المدرسة قبل األوان،
  التساوي في فرص المشارآة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،) ز
في ذلك  إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على آفالة صحة األسر ورفاهها، بما) ح

 .ظيم األسرةالمعلومات واإلرشادات التي تتناول تن
  

  اتفاقية حقوق الطفل
  28المادة 

...  
  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،) أ
لجميع  تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها) ب

  مساعدة المالية عند الحاجة إليها،ال األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم
  جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،) ج
  .ترك الدراسة اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت) هـ
المدارس على نحو يتمشى مع  يتتخذ الدول األطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام ف 2

  .آرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية
تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم، .3

 وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم 
  
 مثال دولة أخرى .1

  .نساء 2/3مليون راشد في العالم لم تمنح لهم الفرصة من قبل للذهاب للمدرسة من بينهم  960هناك 
  
 



 الحقوق اإلنسانية للمرأة في العمل: 8المصوغة 
  

التمييز في العمل داخل القطاع المقنن، التوظيف، األجور، : الحصة األولى
  ساعات العمل، و المسؤوليات العائلية

 
  :األهداف .1

 
 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

   .استيعاب حق المرأة قي االشتغال خارج المنزل واإليمان بضرورة ذلك 
الوعي بضرورة ضمان نفس الشروط والفرص وبالتالي نفس الحقوق للمرأة  

 . وتثمين ذلك في العمل والرجل على حد السواء
فيما يخص  واآلليات لتجاوز الواقع المعاش من طرفهناقتراح بعض الحلول  

 .الشغل
   

  :المدة .2
 

 .ساعتين  
  

  :الوسائل .3
  

 قصة أو شهادة تتماشى مع موضوع الحصة 
 سبورة 
 اق آبيرة الحجمأور 
 أقالم لبديه 
مختارة من القانونين والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع مكتوبة بخط آبير  

   آبيرة الحجمعلى أوراق 
 نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
  :مراحل الحصة .4

 
 )د 15(حصة تعارف وتقديم إطار وموضوع الحصة  :المرحلة األولى 
 )د 20(الق من التجارب الشخصية للمشارآات االنط : المرحلة الثانية 
 )د 30.(دراسة حالة: المرحلة الثالثة 
 )د 30.(نشاط معرفي: المرحلة الرابعة 
 )د 25( نشاط ختامي: المرحلة الخامسة 



 :المرحلة األولى
  تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 تقدم المنشطة إطار وموضوع الحصة 

  
   :المرحلة الثانية

  :منشطة على المشارآات األسئلة التاليةتطرح ال
  وما طبيعة هذا العمل؟) لّلوات ال تشتغلن خارج المنزل(هل سبق أن اشتغلت خارج المنزل  
 لماذا ال تعملين حاليا؟ ما هي األسباب؟ 
 آيف آان العمل مهما بالنسبة لك؟ 
 )للنساء العامالت خارج المنزل(لماذا قررت العمل خارج المنزل؟  
 ئج عملك خارج المنزل عليك وعلى أسرتك؟ما هي نتا 
هل حسب رأيكن هناك أعمال خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجـال؟ مـا طبيعـة هـذه األعمـال؟       

 )عند الجواب بنعم(
 هل هناك تمييز بين النساء والرجال في مواطن عملكن؟ 

  
   :المرحلة الثالثة

  : لتاليةإما شهادة إحدى المشارآات أو رواية قصة آا المنشطة تختار
بحثت طويال عن عمـل بإحـدى الصـيدليات    . سامية متحصلة على دبلوم محللة صيدلية متزوجة ولها ولد"

تقّدمت للعمل بصيدلية بمدينة بداخل الجمهورية التونسية، صاحبها رجل لـم  . بالعاصمة ولكن دون جدوى
العمـل  : الشـروط مـن بينهـا   لذلك قبل توظيفها مقابـل العديـد مـن    . يسبق له أن وّظف امرأة في صيدليته

أيام اآلحاد والعطل واألعياد وأحيانا ليال إن اقتضى األمر، أن ال تتمتع برخصة األمومة، أنه غير مسموح لهـا  
بالتغيب عن العمل مهما آان السبب آما انه غير مسموح لها بالجلوس أثناء العمل، أنه ممنوع أن يتصـل  

بعـد مـرور مـدة فـي     . ا ال تتمتـع بنظـام الحصـة الواحـدة فـي الصـيف      بها أحد أفراد عائلتها أثناء العمل، أنه
عملها داخل الصيدلية، اآتشفت أن زميلها الذي يعمل معها والذي له شهادة اقل من شهادتها وال يملك 

تفوق في األجر، ساعات وأيام عمل محددة، تغيب عن العمل في عديـد  : مؤهالتها يتمتع بامتيازات آثيرة
وعند مطالبتها بالمساواة معـه فـي الحقـوق والواجبـات، ثـارت ثـائرة       . العمل أيام األعيادالمناسبات، عدم 

المؤجر وادعى أن الزميل قديم ولقد اشتغل معه لمدة سنوات وأنه يسـتحق أن يتفـوق عليهـا وأن يصـبح     
سوى مسئول عنها ثم عينه بعد ذلك المسئول األول بالصيدلية رغم أنه ليس له من األقدمية في العمل 

  ".سنة
  

  تطرح المنشطة على المشارآات
  آيف ترون وضعية سامية؟ 
  ما هي حقوقها المهضومة في هذه الوطنية ؟ 
 سامية؟ ما الذي يتوجب عليها القيام به؟ بماذا تنصحن 
 

 :بعض األمثلة للحقوق المهضومة لتستعين بها المنشطة
  حق تقاضي أجر مساوي لعمل مساوي -
  و باألعياد الدينية والوطنية حق التمتع بالراحة األسبوعية -
 حق التمتع بعطلة أمومة إن أرادت اإلنجاب مجددا -
 الحصول على الترقية بمساواة مع الرجل -

  
  :المرحلة الرابعة

انطالقا من القانون التونسي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تبين المنشـطة ضـمان آـل هـذه القـوانين      
لحقها في اختيار هذا العمل بكل حرية، آذلك حقها في نفـس   لحق المرأة قي العمل خارج المنزل وأيضا

فرص العمل وتطبيق نفس معايير االختيار والشروط في مجـال العمـل وآـذلك تسـاوي المـرأة مـع الرجـل        
في نفس األجر لنفس العمل وآذلك حقها فـي عطلـة األمومـة وعـدم التعـرض للطـرد بسـبب الحمـل أو         

القوانين تعيد المنشطة طرح السؤال الـذي طرحتـه فـي المرحلـة      بعد شرح. بسبب وضعيتها االجتماعية
  :السابقة أي

  ما الذي يتوجب على سامية القيام به للخروج من أزمتها؟ 
هل تتمسكن بنفس النصيحة التي قدمتموها لها في المرحلـة السـابقة بعـدما رأيـتن أن العمـل       

     ممنوحة من خالل القوانين؟     خارج المنزل في شروط عادلة وآمنة هو حق من حقوق المرأة ال
  

  :المرحلة الخامسة



خالل النقاش تتطرق المشارآات إلى الفرق الشاسع الموجود بين القـوانين الموضـوعة والواقـع المعـاش     
  :تتابع المنشطة هذه الفكرة  وتطرح المنشطة األسئلة التالية. من طرف النساء في ميدان الشغل

  ب التي تحول دون تطبيق القوانين المنصفة للنساء؟ما هي حسب رائيكن أهم األسبا 
آيف يمكن للنساء ضمان تمتعهن بالحقوق المنصوص عليها في القـانون بعالقـة بالمسـاواة فـي      

 الشغل؟
  

وتوزيـع الخالصـة علـى المشـارآات و اعالمهـن بموضـوع الحصـة         بعدها تقوم المنشطة بتلخـيص الحصـة  

 .  المقبلة المتعلق بالمرأة والنقابة

  :الخالصة

والقانون التونسي مثل القانون الدولي يسوي  االشتغال خارج المنزل حق من حقوق المرأة 
  .بين المرأة والرجل في خصوص الحق في العمل

نفس فرص : المساواة بين النساء والرجال في آلما يتعلق بالعمل حق من حقوق المرأة 
وهذا الحق منصوص عليه . لترقية، التغطية االجتماعية، انفس األجر لنفس العمل العمل،

آل المواطنين متساوون في الحقوق : في القانون الدولي والدستور التونسي
 والواجبات وهم سواء أمام القانون

 .آعطلة األمومة، راحة الرضاعة القطاع المقنن حقوق خاصةللمرأة العاملة في  



 .الحقوق اإلنسانية للمرأة في العمل: 8المصوغة 
  

البطاقة القانونية للتمييز في العمل داخل القطاع المقنن، : لىالحصة األو
  التوظيف، األجور، ساعات العمل، و المسؤوليات العائلية

 
  القانون التونسي

 تلخيص
  يسوي القانون التونسي بين المرأة والرجل في خصوص الحق في العمل  
ا القطاع الخاص فهو يخضع ألحكام العمل بالقطاع العام أم 1982ينظم قانون الوظيفة العمومية لسنة  

  مجلة الشغل
  

  :الدستور التونسي
  .آل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون: 6الفصل 

  
 :مجلة الشغل

  :حماية األمومة
في المؤسسات على اختالف أنواعها باستثناء المؤسسات التي يستخدم فيها خاصة : " 64الفصل 
  : ة الواحدة فإن المرأةأفراد العائل

  .بمناسبة الوالدة يكون لها الحق عند إدالئها بشهادة طبية في عطلة للراحة مدة ثالثون يوما  - أ
  .يوما إذا وقع تبرير ذلك بشهادات طبية 15وهذه العطلة يمكن تمديدها آل مرة بما قدره 

تسعة أشهر إبتداء من يوم الوالدة  لها الحق في جميع الحاالت إذا آانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة - ب
  .في راحتين في اليوم آل منهما ذات نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكن من إرضاع طفلها

إحداهما معينة لحصة العمل الصباحية  89وهاتان الراحتان خارجتان عن الراحات المنصوص عليها بالفصل 
ت في ساعات تعين باإلتفاق بينهّن وبين المؤجرين واألخرى لحصة ما بعد الزوال ويمكن أن تأخذه األمها

وإذا لم يحصل اإلتفاق فإن هاتين الراحتين تكونان آل منهما في وسط آل حصة عمل وتعتبر هاته 
  .الراحات ساعات عمل وتخول الحق في األجر

  .ويجب أن تهيأ غرفة خاصة لإلرضاع في آل مؤسسة تشغل على األقل خمسين إمرأة
آاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون اإلجتماعية بعد أخذ رأي المنظمات المهنية  وتضبط بقرار من

  .المعنية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في غرفة اإلرضاع هذه
  تشغيل النساء واألطفال ليال

  :ال ينطبق تحجير أشغال النساء ليال: 68الفصل 
  في صورة القوة القاهرة  -  أ
ق بمواد أولية أو بمواد بصدد التحبير يمكن فسادها بسرعة في صورة ما إذا آان العمل يتعل -  ب

  .ويتحتم ذلك الجتناب خسارة ال بد منها في هذه المواد
 .على النساء الالتي يشغلن وظائف إدارة أو وظائف لها صبغة فنية تتضمن مسؤولية-ج
 .على النساء الالئي يعملن بالمصالح اإلجتماعية وال يقمن عادة بعمل يدوي - د
  العملتنفيذ 

المحالت التابعة للمؤسسات على إختالف أنواعها والتي تتولى فيها النساء مباشرة البضائع : 75الفصل 
  . أو عرضها على العموم يجب أن تجهز آل قاعة منها بعدد من الكراسي مساو لعدد النسوة العامالت بها

عاة األداب العامة خاصة على رؤساء المؤسسات أن يحافظوا على األخالق الحميدة ومرا :76الفصل 
  .عاما 18بالمحالت التي يعمل بها النساء واألطفال البالغون من العمر دون 

واألطفال دون الثمانية عشر عاما بأعمال تحت  -مهما آانت سنهن–ال يسوغ تشغيل النسوة  :77الفصل 
  .األرض

موافقة على تشغيلهم يحجر استخدام األطفال دون الثمانية عشر عاما والنسوة أو ال: 78الفصل 
بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحضائر التي تجرى بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو 

  .تحويلها أو إيداعها
ال يجوز تشغيل األطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما والنسوة بالمؤسسات : 111الفصل 

  .أثناء أيام األعياد والعطل الخالصة ولو لتنظيم العمل 109التي تباشر األعمال المنصوص عليها بالفصل 
  استخدام النسوة واألطفال بالفالحة

  .ينطبق هذا الباب على المؤسسات الفالحية وتوابعها مهما آان نوعها: 372الفصل 



السهر على حفظ األخالق الحميدة  372يتحتم على المؤسسات المشار إليها بالفصل : 373الفصل 
ميع األماآن ولو آانت غير مسيجة والتي يعمل بها خاصة النسوة أو األطفال الذين سنهم والحياة بج

  .دون السادسة عشر
يمكن أن تقتضي قرارات مشترآة بين آاتبي الدولة للشباب والرياضة والشؤون اإلجتماعية : 375الفصل 

سنهم دون السادسة وللتخطيط واإلقتصاد الوطني شروطا خاصة للترخيص للنسوة واألطفال والذين 
  .عشر عاما في القيام بأشغال فالحية قد تنجر عنها أخطار خاصة

  
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 تلخيص
  .لكم الحق في العمل و الحق في اختيار عملكم بكل حرية 
  .لكم الحق في نفس فرص العمل بما فيها تطبيق نفس معايير االختيار في مجال العمل 
وط عادلة و آمنة، و للنساء الحق في نفس شروط عمل الرجال خاصة األجر لكم حق العمل في شر 

  .المتساوي للعمل المتساوي
  .لكم الحق في تشكيل أو االنتماء الى النقابات 
  .ال يمكن ألي أحد طردك من العمل بسبب الحمل أو خالل اجازة األمومة او بسب وضعيتك االجتماعية 

  
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لكل شخص الحق في العمل، و في حرية اختيار عمله، و في شروط عمل عادلة و  - 1- " 23مادة ال
  ."مرضية، و في الحماية من البطالة

  .لجميع األفراد دون أي تمييز، الحق في اجر متساو على العمل المتساوي -2- 
ة بالكرامة البشرية، و لكل فرد يعمل الحق في مكافأة عادلة و مرضية تكفل له و ألسرته عيشة الئق -3- 

  ."تستكمل عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والسياسية
وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة "تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي " 10المادة 

ينبغي منح األمهات العامالت، أثناء الفترة المذآورة، اجازة مأجورة أو اجازة و . معقولة قبل الوضع و بعده
."  مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي آافية  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان - 1- " 11المادة 

  العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و ال سيما 
  .الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر - أ
  .الحق في التمتع بنفس فرصة التشغيل بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون النتداب - ب
، و الحق في الترقية و األمن على العمل و في جميع مزايا الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل -ج

ز شروط الخدمة، والحق في تلقي تدريب و اعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية و 
  .التدريب المهني المتقدم والمتكرر

لة فيما الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعام -د
  يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وآذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل

الحق في الضمان االجتماعي خاصة في حاالت التقاعد و البطالة و المرض و العجز و الشيخوخة و  - ه
  .غير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل و آذلك الحق في اجازة مدفوعة األجر

  .في الوقاية الصحية و سالمة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة االنجاب الحق  - و
توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول  -2- 

  األطراف التدابير المناسبة
الفصل من العمل على أساس لخطر الفصل من العمل بسب الحمل أو اجازة األمومة و التمييز في  - أ

  .الحالة الزوجية مع فرض جزاء على المخالفين
الدخال نظام اجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل  - ب

  .السابق أو لالقدمية أو للترقيات االجتماعية
مة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية و المساعدات الالز -ج

العائلية و بين مسؤوليات العمل و المشارآة في الحياة العامة و خاصة عن طريق تشجيع إنشاء شبكة 
  .من مرافق رعاية األطفال

  .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثتاء فترة الحمل في العمل الذي يثبت أنه مؤذ لها -د
ريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا يجب ان تستعرض التش -3- 

  .في ضوء المعرفة العلمية و التكنولوجية و أن يتم تنقيحها أو الغاؤها أو توسع نطاقها حسب االقتضاء
  



 .الحقوق اإلنسانية للمرأة في العمل: 8المصوغة 
  

  المرأة و النقابة: الثانيةالحصة 
  

  األهداف  .1
   :المشارآات في نهاية قادرات على تحديد تكون

 . ما هي النقابة ودورها 
 قدرة النقابة على تمكين المرأة من المساهمة في ضمان حقوقها  
 .المانح للمرأة حق االنتماء النقابياإلطار القانوني  
   .آليات تعزيز دور المرأة داخل المؤسسات النقابية 

  
  المدة الزمنية .2

  .ساعتين 
  

  الوسائل .3
 .و شهادة تتماشى مع موضوع الحصةقصة أ 
  سبورة 
 .أوراق آبيرة الحجم 
  أقالم لبديه  
مختارة من القـانونين والمواثيـق الدوليـة المتعلقـة بالموضـوع مكتوبـة بخـط آبيـر          

 .آبيرة الحجمعلى أوراق 
  نسخ من خالصة الحصة على عدد المشارآات 

  
  سيرالحصة .4

 )د 15(الحصة  وتقديم إطار وموضوع 1حصة تعارف :المرحلة األولى 
 )د  25(  دراسة حالة: المرحلة الثانية 
  )د 25(زوبعة ذهنية: المرحلة الثالثة 
 )د 20.(نشاط معرفي: المرحلة الرابعة 
 )د 25( نقاش مجموعة أسئلة: لمرحلة الخامسة 
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 :المرحلة األولى
  2تقديم المشارآات والمنشطة بعضهن البعض 
 المنشطة إطار وموضوع الحصة تقدم 

   
  المرحلة الثانية

لم تكـن فاطمـة مقتنعـة باالنضـمام     ": إما شهادة إحدى المشارآات أو رواية قصة آالتالية المنشطة تختار
. للنقابة نظرا للمشاآل التـي تتعـرض لهـا العـامالت اآلتـي تنتمـين للنقابـة ومضـايقة إدارة المعمـل لهـن          

ضـاء مشـرفيها ومشـرفاتها ولكنهـا أصـيبت بمـرض فـي الظهـر نـاتج علـى           وآانت فاطمة تعمل بجديـة إلر 
فاضطرت فاطمة لتكـرار الغيـاب بسـبب المـرض فرفضـت      . ال اليوم بدون انقطاعالوضعية التي تعتمدها طو

فنصحتها إحدى زميلتهـا  . اإلدارة غياباتها واعتبرتها غير شرعية وهددتها بالطرد إذا لم تلتحق بمرآز عملها
لـى  فتبنت النقابة قضـية فاطمـة وأعانتهـا ع   . باالتجاه إلى النقابة لطرح مشكلتها وطلب إعانتها في حلها

  "فض مشكلتها
  :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية

  
  ما هي الحقوق اإلنسانية لفاطمة التي انتهكت؟ 
  ما رأيكن في شخصية فاطمة؟ 

      
  :المرحلة الثالثة

  :باالعتماد على الزوبعة الذهنية تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على األسئلة التالية 
  

  ابة؟ماذا تعني آلمة النق 
  ما هو دورها؟ 
 ما هي القوانين التي تضمن الحق في االنتساب إلى النقابة؟ 
  هل تتمتع آل القطاعات في تونس بالحق في إنشاء نقابة؟ 

  
  :المرحلة الرابعة

باالعتماد على البطاقة القانونية تعطي المنشطة مفهوم النقابة وتشرح لهـن دورهـا المتمثـل باألسـاس     
ل والعامالت مهما آان مجال اشـتغالهم بحيـث أن النقابـات تعتبـر مـن أهـم       في السهر على حقوق العما

آمـا تشـرح   . القنوات لمشارآة العاملين سواء من النساء أو الرجال مشارآة فعالة في الحياة االجتماعية
  .لهن آيف أن العمل النقابي يعتبر أساسي لحماية مصالح األفراد والجماعات

  .العاملة وتشرح أهدافها ومهامها وترآيبتهالجنة المرأة  آما تقوم بتعريف
  

  :المرحلة الخامسة
  :تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية

 –ضعيفة (ما رأيكن في نسبة إنخراط النساء باالتحاد العام التونسي للشغل في قطاعكن؟  
  )مرتفعة –متوسطة 

م الدراسات باالتحاد التونسي للشغل بعد المناقشة وباالعتماد على استطالع الرأي التي قام به قس
 :تقوم المنشطة بشرح المعطيات الواردة به ثم تطرح على المشارآات األسئلة التالية

  ما رأيكن في نتائج استطالع الرأي هذا؟ 
 ما هي العوائق التي تحول دون مشارآة النساء بشكل فعال قي النقابات؟ 
آليات تعزيز دور / ذه الوضعية؟ عامالت مثل هفاطمة وغيرها من الما هي اقتراحاتكن لتتجاوز  

 .المرأة في النقابة
تستطيع المنشطة في هذه المرحلة إعطاء مثال واقعي لنضال العمالت ونجاحهن في الدفاع عن 

 .3حقوقهن في إطار نقابي
        

  :بعدها تقوم المنشطة بتلخيص الحصة مبرزة النقاط التالية
  .للنساء والرجال نسان وآذلك الدستور التونسي الحق النقابييضمن القانون الدولي لحقوق اإل 
 .العمل النقابي أساسي لحماية مصالح المرأة العاملة 
لجنــة المــرأة العاملــة هــي لجنــة نقابيــة تتكــون علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والقطــاعي  

 .والوطني
لفعليـة فـي المجـاالت    تعمل هذه الجنة على النهوض بأوضاع المرأة العاملة وتحقيـق المسـاواة ا   

  .االقتصادية واالجتماعية وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  :لكن
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  ).%30(مازالت نسبة إنخراط النساء العامالت في النقابة ضعيف  
  :ضئيلة النساء في القيادات النقابية بمقاربة مع الرجالمازالت نسبة  

  الوسطى للقيادات النقابيةبالنسبة  1،03% -
  للمكتب التنفيذيبة بالنس0،00% -

  .ثم توزع المنشطة على المشارآات هذه الخالصة وتتفق معهن على موضوع الحصة  المقبلة
 



 .الحقوق اإلنسانية للمرأة في العمل: 8المصوغة 
  

  البطاقة القانونية للمرأة و النقابة: الثانيةالحصة 
  

 القانون التونسي
  الدستور التونسي

بير و الصحافة و النشر و االجتماع و تأسيس الجمعيات مضمونة و تمارس حرية الفكر و التع: "8الفصل 
  ."حسبما يضبطه القانون

  و الحق النقابي مضمون 
  مجلة الشغل 

  ....يمكن أن تأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية 242: الفصل
  

  :النظام الداخلي لالتحاد العام التونسي للشغل
  : العاملة لجنة المرأة: اللجان االستشارية

  :التعريف: 38الفصل 
لجنة المرأة العاملة هي لجنة نقابية تتكون على المستوى المحلي والجهوي والقطاعي والوطني تعمل تحت 

  .إشراف األمين العام المساعد المسؤول عن الشباب العامل والمرأة والجمعيات
  :األهداف
  .في المجاالت االقتصادية واالجتماعية النهوض بأوضاع المرأة العاملة وتحقيق المساواة الفعلية •
  .إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة •
ضمان حق المرأة في العمل واستقرارها في الشغل وتحسين ظروف وشروط تكافؤ الفرص لتعزيز مكانة  •

 .ومشارآة المرأة العاملة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية
 .أة العاملة ودعمها وتطوير التشريعات في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواةالدفاع عن مكاسب المر •
تأطير المرأة العاملة ودفعها للمشارآة الفعلية في الحياة النقابية وممارسة حقها النقابي واالرتقاء  •

 .بتمثيلها في مختلف الهياآل النقابية األساسية والقطاعية والجهوية والوطنية
  :المهام
بط الخطط لتمكين المنظمة من مزيد اإللمام بقضايا المرأة العاملة وإيجاد الحلول وضع التصورات وض •

  .المالئمة لها
  .القيام بدراسات علمية وتحقيقات ميدانية حول القضايا الخصوصية للمرأة العاملة •
القيام بأنشطة تحسيسية وتوعوية متعلقة بأوضاع ومشاغل المرأة العاملة عن طريق الندوات  •

ت واالجتماعات العامة والتظاهرات الثقافية والنشر واإلعالم ومختلف الوسائل المتاحة والمحاضرا
 .بالتنسيق مع الهياآل الجهوية والقطاعية المعنية

إعداد وتنفيذ برامج تكوينية للمسؤوالت النقابيات والهياآل النقابية وبرامج تثقيفية في اتجاه المنخرطات  •
 .والعامالت

قترحات وتصورات حول قضايا المرأة العاملة والعمل على إدراجها ضمن اختيارات مد هياآل االتحاد بم •
 .االتحاد وجدولتها ضمن المطالب النقابية

 .آل ذلك عبر األمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات •
  :الترآيبـة

  :تترآب اللجنة الوطنية للمرأة العاملة من
  .أة العاملةالمكتب الوطني للمر •
منسقات اللجان الجهوية والقطاعية أو من ينوب المنسقة عند االقتضاء من بين عضوات التشكيلة  •

  .المعنية بتفويض آتابي من أغلبية عضواتها
وتجتمع دوريا مرة آل ستة أشهر وتجتمع آلما دعت الحاجة باقتراح من المكتب الوطني وبدعوة من األمين العام 

 .الشباب العامل والمرأة والجمعيات وتدون محاضر جلساتها في دفتر مرقم خاص بها المساعد المسؤول عن
  :المكتب الوطني للمرأة العاملة

عضوات ممن يتحملن مسؤولية نقابية أو تحملنها سابقا على أن تكن  9يترآب المكتب الوطني للمرأة العاملة من 
وأن تقمن بتونس الكبرى في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر  في وضعية قانونية مع قسم المالية باالتحاد عند الترشح

  .بعد االنتخاب
سنوات في جلسة عامة انتخابية من طرف نائبات عن  4يتم انتخاب المكتب الوطني للمرأة العاملة مرة آل 

الجهات حسب عدد المنخرطات لكل قطاع مع إمكانية إسناد النيابات للمنخرطات النشيطات في صورة عدم توفير 
  .العدد الكافي من المسؤوالت ويضبط عدد النيابات لكل قطاع من طرف قسم النظام الداخلي باالتحاد

  :مهـام المكتب الوطني للمرأة العاملة
  :تتمثل مهام المكتب الوطني للمرأة العاملة في

  .متابعة تنفيذ برامج العمل والخطط المرسومة من قبل اللجنة الوطنية •
هوية والمحلية والقطاعية للمرأة العاملة بالتنسيق مع االتحادات الجهوية متابعة نشاط اللجان الج •

  .والقطاعية تحت إشراف األمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات



ربط عالقات صداقة وتعاون مع نظيراتها في النقابات الشقيقة والصديقة والمنظمات النقابية الدولية  •
 .اإلقليمية وذلك بالتنسيق مع قسم العالقات العربية والخارجيةوالجهوية و

 .ربط عالقات تعاون مع المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية المهتمة بأوضاع المرأة •
 .إقامة عالقات تعاون مع المؤسسات الرسمية وفقا الختيارات االتحاد وتوجهاته •
 .رأة والشباب العامل والجمعياتآل ذلك عبر األمين العام المساعد للمسؤول عن الم •

ويجتمع المكتب الوطني للمرأة العاملة مرة آل أسبوعين وجوبا وآلما دعت الحاجة وترأس اجتماعاته المنسقة أو 
  .من ينوبها عند االقتضاء ويتم ذلك بالتنسيق مع المسؤول عن القسم
ئاسة األمين العام المساعد المسؤول عن آما يعقد المكتب الوطني الندوة الوطنية السنوية للمرأة العاملة بر

  .المرأة والشباب العامل والجمعيات
  :مشموالت عضوات المكتب الوطني للمرأة العاملة

يتولى رئيس المؤتمر توزيع المسؤوليات على عضوات المكتب الوطني باالقتراع السري فيما بينهن على النحو 
  :التالي
  منسقـة .1
  .ب والتأطيرعضوة مكلفة باإلنخراط واالستقطا .2
 .عضوة مكلفة بالعالقات الدولية والعربية .3
 .عضوة مكلفة بالتشريع والدراسات والبحوث والتوثيق .4
 .عضوة مكلفة باإلعالم والنشر .5
 .عضوة مكلفة بالصحة والسالمة المهنية والتغطية االجتماعية .6
 .عضوة مكلفة بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي .7
 .نظمات والجمعيات واألنشطة االجتماعيةعضوة مكلفة بالعالقات مع الم .8
 .عضوة مكلفة بالتنسيق مع القطاعات والجهات .9

  :اللجنـة القطاعية للمرأة العـاملة
تترآب اللجنة القطاعية للمرأة العاملة من عضوات المكتب القطاعي ومن الممثالت الجهويات بالقطاع، تجتمع آل 

ل عن المرأة بالقطاع وبحضور من يمثل المكتب الوطني للمرأة ستة أشهر برئاسة الكاتب العام المساعد المسؤو
  .العاملة
  :مهـامهـا

  .وضع التصورات وضبط الخطط بالنسبة للقطاع على غرار اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالنسبة للمنظمة
  :المكتب القطاعي للمرأة العاملة

بيات أو ممن تحملنها سابقا وإن تعذر ذلك فمن عضوات يشترط أن يكن من المسؤوالت النقا) 7(يترآب من سبعة 
  .المنخرطات النشيطات على أن تقمن بتونس الكبرى في ظرف ثالثة أشهر

يقع انتخابهن لمدة ثالث سنوات من قبل جلسة انتخابية من طرف نائبات عن القطاع بالجهات حسب عدد 
  .المنخرطات

مة المعنية وبالتنسيق مع المكتب الوطني للمرأة العاملة وهو يقوم بمهامه تحت إشراف الجامعة أو النقابة العا
  .وقسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات

  :مهـامه
  .متابعة تنفيذ برامج العمل والخطط المرسومة من قبل اللجنة الوطنية •
  .يسهر على تطبيق تصورات وبرامج اللجنة القطاعية للمرأة العاملة •
يات على عضوات المكتب القطاعي باالقتراع السري فيما بينهن يتولى رئيس المؤتمر توزيع المسؤول •

 :على النحو التالي
 منسقة .1
  .عضوة مكلفة بالتشريع والدراسات والبحوث والتوثيق .2
 .عضوة مكلفة باإلعالم والنشر .3
 .عضوة مكلفة بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي .4
 .عضوة مكلفة بالعالقات العربية والدولية .5
 .حة والسالمة المهنية واألنشطة االجتماعيةعضوة مكلفة بالص .6

  :اللجنة الجهوية للمرأة العاملة
تترآب من عضوات المكتب الجهوي ومن المنسقات المحليات وممثلة عن آل قطاع بالجهة من بين المسؤوالت 

  .النقابيات وإن تعذر ذلك من بين المنخرطين النشيطات بالجهة عن طريق االنتخاب
آل ستة اشهر وآلما دعت الحاجة برئاسة عضو المكتب التنفيذي الجهوي المسؤول عن تجتمع اللجنة مرة 

  .الشباب العامل والمرأة والجمعيات وبحضور من يمثل المكتب الوطني للمرأة العاملة
  :مهـامهـا
وضع التصورات وضبط الخطط لتمكين المكتب التنفيذي الجهوي والمكتب الوطني للمرأة العاملة من  •

  .بقضايا المرأة العاملة بالجهة واقتراح الحلول المالئمة للنهوض بأوضاعهااإللمام 
  .القيام بالتحقيقات والدراسات حول القضايا الخصوصية للمرأة العاملة بالجهة •
تحسيس المرأة العاملة بالجهة وتأطيرها لممارسة حقها النقابي في مختلف المستويات النقابية وهي  •

لمكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل وبالتنسيق مع المكتب الوطني تقوم بمهامها تحت إشراف ا



للمرأة العاملة واألمين العام المساعد المسؤول عن الشباب العامل والمرأة والجمعيات واالتصال المباشر 
 .بالقواعد العمالية النسائية بمرآز العمل

  :المكتب الجهوي للمرأة العاملة
ن يكن من المسؤوالت النقابيات أو ممن تحملنها سابقا وإن تعذر ذلك فمن يترآب من سبع عضوات يشترط أ

المنخرطات النشيطات بالجهة ويقع انتخابهن لمدة ثالث سنوات من قبل جلسة انتخابية تترآب من نائبات عن 
  القطاعات حسب عدد المنخرطات بكل قطاعز

ا وآلما دعت الحاجة وتدون محاضر جلساتها ينتخبن من بينهن منسقة، ويجتمعن مرة آل خمسة عشر يوما وجوب
  .في دفتر مرقم خاص بها

  :مهـامه
  .يعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للجنة الوطنية للمرأة العاملة •
  .يسهر على تطبيق تصورات وبرامج اللجنة الجهوية للمرأة العاملة •
 .ي والمكتب الوطني للمرأة العاملةيتابع نشاط اللجان المحلية للمرأة العاملة بالتنسيق مع االتحاد الجهو •
 :مشموالت عضوات المكتب الجهوي •

يتولى رئيس المؤتمر توزيع المسؤوليات على عضوات المكتب الجهوي باالقتراع السري فيما بينهن على النحو 
  :التالي
  منسقـة .1
  .عضوة مكلفة بالشؤون التنظيمية .2
 .عضوة مكلفة بالتشريع والدراسات والبحوث والتوثيق .3
 .مكلفة باإلعالم والنشر والعالقة مع الجمعيات والمنظمات عضوة .4
 .عضوة مكلفة بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي .5
 .عضوة مكلفة باالستقطاب واإلنخراط والتأطير .6
 .عضوة مكلفة بالتشريع والصحة والسالمة المهنية واألنشطة االجتماعية .7

  :المكتب المحلي للمرأة العاملة
ي للمرأة العاملة من خمس عضوات من ضمن المسؤوالت النقابيات أو ممن يترآب المكتب المحل •

  .تحملنها سابقا أو المنخرطات النشيطات ضمن االتحاد المحلي المعني عن طريق االتحاد إن تعذر
يقع انتهابهن لمدة ستنين من قبل المسؤوالت النقابيات أو المنخرطات النشيطات المنضويات ضمن  •

  .االتحاد المحلي
تخبن من بينهن منسقة ويجتمعن مرة آل خمسة عشر يوما وآلما دعت الحاجة وتدون محاضر ين •

 .جلسات االجتماعات في دفتر محاضر مرقم خاص بها
  :مهـامه

نفس مهام اللجنة الجهوية على مستوى محلي وهي تقوم بمهامها تحت إشراف االتحاد المحلي للشغل 
املة والمكتب الوطني وقسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات باالتحاد وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية للمرأة الع

  .العام
  :المشموالت

  المنسقة .1
  .عضوة مكلفة بالشؤون التنظيمية .2
 .عضوة مكلفة باالستقطاب واإلنخراطات والتأطير .3
 .عضوة مكلفة بالتكوين والتثقيف العمالي واإلعالم .4
 .االجتماعية عضوة مكلفة بالصحة والسالمة المهنية واألنشطة .5

 
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة " 7المادة 
  الحق في السياسية و العامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل 

  .المشارآة في أية منظمات و جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد....
  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية

  تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي – 1 -" 8المادة 
ك مع آخرين و في االنضمام الى النقابة التي يختارها، حق آل شخص في تكوين النقابات باالشترا - أ

و . دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية و االجتماعية و حمايتها
ال يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في 

  .لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين و حرياتهممجتمع ديمقراطي، 
قومية، و حق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية  خالفيةحق النقابات في إنشاء اتحادات  - ب

  دولية أو اإلنظمام اليها، 



القانون و تشكل  حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها -ج
تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين و 

  .حرياتهم
  . حق اإلضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني -د
  
 



  الحقوق اإلنسانية للنساء في المواطنة:  8المصوغة 
  

  الحق في التنقل: المحور األول
  

  .حق المرأة في التنقل و الهجرة: الحصة األولى
  
  : األهداف  .1

  تحديد مفهوم الهجرة 
  التمييز بين الهجرة القانونية و الهجرة السرية  
 تحديد عوامل الهجرة السرية  

  
  :المدة  .2
  

  ساعة 
  
 :سائل وال .3
  

  ص واقعية قص 
  شريط فيديو  
  أغاني  
  صور  
  سبورة  

  
  : الحصةمراحل  .4
  

   )د 15(نشاط تمهيدي :األولىالمرحلة  
  )د15(تحديد عوائق تنقل النساء بحرية :الثانيةالمرحلة  
  )د10(رفيعنشاط م :الثالثةالمرحلة  
  )د20(آيفية تجاوز العراقيل  :الرابعةالمرحلة  

  



  :المرحلة األولى
  .لمشارآات تشكيل مجموعتينتطلب المنشطة من ا

المقهى، : مثال(تطلب من المجموعة األولى وضع الئحة بجميع األماآن التي يذهب إليها الرجال 
  )الخ...الشارع، الحانة

  .تطلب من المجموعة الثانية وضع الئحة بجميع األماآن الممنوعة على النساء التوجه إليها
  .ملها من أجل مقارنة الالئحتينتجتمع المجموعتين لتعطي آل مجموعة خالصة ع

  
  :المرحلة الثانية

  :باالعتماد على الزوبعة الذهنية تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على السؤال التالي
 أو خارجه؟ تونسما هي األماآن التي تريدين الذهاب إليها و ال تستطيعين سواء داخل  
  اته األماآن؟ما هي األسباب التي تجعلك ترغبين في الذهاب إلى ه 
  هل جميع النساء بتونس تستطعن التنقل أينما شئن و آيفما شئن؟ 

البحث عن العمل الالئق، من أجل التجول في الشارع بدون هدف محدد، السياحة، : مثال(
  )الخ...التطبيب

  
  :بعد وضع الالئحة تطلب المنشطة من المشارآات مناقشة األسئلة التالية

 لى هاته األمكنة؟لماذا ال تستطعن الذهاب إ 
  ما هي العوائق التي تمنعكن من ذلك؟ 

انعدام األمان في الشارع، الخوف من الزوج أو من األب أو األخ، نظرة المجتمع، غالء تكاليف : من قبيل(
  )الخ…السفر، 

  
  :المرحلة الثالثة

لجميع  من خالل البطاقة القانونية تشرح المنشطة للمشارآات أن الحق في التنقل هو حق مضمون
  النساء 

  .آما أن المواثيق الدولية تؤآد على الحق في التنقل آحق إنساني دون أي تمييز
  

  :المرحلة الرابعة
تأخذ المنشطة الالئحة التي سطرتها المشارآات سابقا حول العوائق التي تمنعهن من الذهاب إلى 

آل مرة على المشارآات أن بعض األمكنة و تشرح للمشارآات أنها ستقرأ عليهن عائقا بعائق و في 
تقررن إذا ما آان هذا العائق هو عائق فعلي ال يمكن تجاوزه أو هو عائق و همي و يمكن تخطيه 

  .بسهولة
  

بعد االنتهاء من سرد جميع العوائق تأخذ المنشطة الالئحة النهائية بالعوائق التي ال يمكن تجاوزها و 
  .اوز هاته العوائقتطلب من المشارآات أن تفكرن في اقتراحات لتج



  الحقوق اإلنسانية للنساء في المواطنة: 8المصوغة 
  

  الحق في التنقل: المحور األول
  

  .لحق المرأة في التنقل و الهجرةالبطاقة القانونية : الحصة األولى
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان )1
  

  عالن العالمي لحقوق اإلنساناإل
  :13المادة 

  وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة  لكل فرد حق في حرية الشغل
 .لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليه

  
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

  التمييز ضد المرأة
  15المادة 

...  
تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحرآة األشخاص . 4
  .رية اختيار محل سكناهم وإقامتهموح

  الخاص بالحقوق الدولي عهد لا
  المدنية والسياسية

  :  12المادة 
  لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 1



 .الحقوق اإلنسانية للمرأة و المشارآة في الحياة العامة:  8المصوغة 
  

  .الرشوة: الثاني محور
  

  .الرشوة و عالقة النوع: الحصة األولى
  
 :األهداف .1
 

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  التعريف بالرشوة 
 .آيف يتم استغالل النساء في أخذ الرشوة 
  .ضرورة القضاء على التمييز بين الجنسين في استغالل نفوذ السلطة 

 
 :المدة .2
 

 .ساعة وثالثون دقيقة 
  
 : الوسائل .3
 

 .ورق آبير الحجم، سبورة 
  .أقالم 

  
 :المراحل .4
 

  ).د30(نشاط تسخيني: المرحلة األولى 
  ).د 30)(لعب األدوار(نشاط تشارآي: المرحلة الثانية 
  ).د15(نشاط معرفي: المرحلة الثالثة 
 ) د15(نشاط ختامي : المرحلة الرابعة 



  :المرحلة األولى
شطة منهن إعطاء تعريف للرشوة، باستخدام بعد جلوس المشارآات على شكل نصف دائري تطلب المن

  .الزوبعة الذهنية و تقوم بتسجيل جميع اإلجابات على السبورة
من خالل أجوبة المشارآات المتعلقة بمفهوم الرشوة والمجاالت التي تستخدم فيها، تحاول المنشطة 

  .بمشارآة المشارآات التوصل إلى مفهوم للرشوة
ت اإلجابة على السؤال التالي من خالل تجاربهن أو تجارب نساء تطلب المنشطة من جميع المشارآا

 :أخريات تعرفهن
  هل سبق لك أن وجدت نفسك في موقف معين بحيث اضطررت ألن تعطي الرشوة؟  
  هل سبق لك أن آنت مع شخص اضطر ليعطي الرشوة لرجال السلطة فقط ألنك معه؟  

  )اديا مثال لإلهانة أو المشاآلأبوك أو أخوك أو زوجك أو صديق لك و ذلك تف: مثال(
  

وبعدها تقوم بتسيير نقاش جماعي، حول تجارب . تترك المنشطة المشارآات تتحدثن عن تجربتهن
المشارآات، بعدما تذآر بمفهوم الرشوة، والذي سبق وان حددوه في النشاط السابق، ولكن هذه المرة 

  .تضطر النساء نظرا لوضعهن الخاص لتقديم الرشوة
 

  :ة الثانيةالمرحل
  :مجموعات حسب التالي 3تطلب المنشطة من المشارآات أن تشكلن 

يجلسان في ) آريمة وخالد مثال(تتكون من مشارآتين، تقومان بلعب دور امرأة ورجل : المجموعة األولى
  .ويتبادالن أطراف الحديث) حديقة عمومية(مكان عمومي 

بلعب أدوار أربعة شبان يتواجدون في نفس الحديقة، تتكون من أربع مشارآات، يقمن : المجموعة الثانية
  .ويتصرفون بشكل مخل للحياء ويقمن باستفزاز الفتيات

  .تتكون من ثالث مشارآات يقمن بلعب أدوار رجال الشرطة: المجموعة الثالثة
  

لى قدوم رجال السلطة لهذه الحديقة وبعد أن تجولوا فيها، أول ما فعلوا توجهوا إ<: اللعبة تتلخص في
حيث يجلس خالد و آريمة وطلبا منهما بطاقة التعريف الوطنية، واتهمهما باإلخالل بالحياء العلني، 
وبالتالي هما ملزمان لمرافقتهم لقسم الشرطة ليتم إعداد محضر لهما، حاوال خالد وآريمة شرح الوضع 

مع هذا الموقف و . للشرحوبراءة موقفهما إال أن رجال الشرطة تشبثوا بموقفهم ولم يترآا لهما مجاال 
مخافة لما يمكن أن يتعرضا له في مرآز الشرطة و أيضا تفاديا للقيل و القال خاصة فيما يخص آريمة، 

  . اضطر خالد لدفع الرشوة للشرطيان حتى يخليا سبيلهما
  :بعد االنتهاء من لعب األدوار، تقوم المنشطة بطرح األسئلة

  د وآريمة و لم يهتما بالشبان اآلخرين؟لماذا قاما رجال الشرطة بمتابعة خال 
  إدا آان خالد وآريمة من نفس الجنس هل يتعرضان لنفس الموقف ولماذا ؟ 
 ما هو السبب الذي جعل خالد يقدم الرشوة لرجال السلطة؟ 

تسال المنشطة بشكل خاص المشارآة التي قامت بدور آريمة، حول إحساسها عندما وضعت في هذا 
 الموقف؟

  
  :ثالثةالمرحلة ال

تشرح المنشطة انطالقا من البطاقة القانونية، عقوبة الرشوة و مفهوم إساءة في استغالل النفوذ 
انطالقا من قانون العقوبات الجزائري، وتشرح لهن الحق الذي يخوله الدستور الجزائري في التجول، 

التمييز بين الجنسين وآذلك انطالقا من المواثيق الدولية تعرف المنشطة المشارآات حقهن في إلغاء 
  .انطالقا من مقاربة النوع

  

  :المرحلة الرابعة

في نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات أن تتحدثن من جديد عن تجاربهن و هل سبق أن 
  .تعرضن لمثل هاته الواقف

تطلب المنشطة من المشارآات أن تسطرن الئحة بجميع األنواع األخرى للرشوة التي يمكن أن تطلب 
  ن النساء من غير المال و ذلك باالعتماد على الزوبعة الذهنية م

  ) الخ...عالقة غير شرعية: (من قبيل



  الحقوق اإلنسانية للنساء في المواطنة: 8المصوغة 
 

  الرشوة: المحور الثاني
  

   البطاقة القانونية للرشوة وعالقة النوع: 1الحصة 
  
  

 العهد الدولي الخاص بالحقوق
  دنيةالسياسية والم 

 17المادة 
  .ال يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو عائلته أو بيته أو مراسالته - 1

  .آما ال يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته    
  .لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض - 2

  



 1طنةالحقوق اإلنسانية للنساء في الموا: 8المصوغة 
  

  الحقوق اإلنسانية للنساء السجينات: المحور الثالث
 

  .البطاقة القانونية للحقوق اإلنسانية للنساء السجينات: الحصة األولى
  

 القانون التونسي
هناك القواعد العامة التي تهم نظام السجن وسير العمل به وعالقة االدارة بالسجناء وغيرها  

  . السجونمن المسائل التي توجد بمجلة قانون 
  .خص المشرع المرأة المحكوم عليها باالعدام وهي حامل بنص خاص 

  
 الدستور

ويحجر . يخضع االحتفاظ الى الرقابة القضائية و ال يتم االيقاف التحفظي اال باذن قضائي" 12الفصل 
  .تعريض أي آان الحتفاض أو اليقاف تعسفي

حاآمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع آل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته في م
  ."عن نفسه

 .العقوبة شخصية و التكون اال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص األرفق" 13الفصل 
 "آل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في آنف احترام آرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون

 
 المجلة الجنائية

المرأة المحكوم عليها باالعدام و ثبت أنها حامل ال يقع تنفيذ الحكم عليها اال بعد و ضع " 9الفصل 
 "حملها 

 
 2001ماي  14المؤرخ في  2001ـدد لسنة 52القانون عـ

  و المتعلق بنظام السجون
الجسدية و المعنوية و اعداده للحياة , ينظم هذا القانون ظروف االقامة للسجين بالسجن" 1الفصل 

  .الحرة و مساعدته على االندماج فيها
و يتمتع السجين على هذا األساس بالرعاية الصحية و النفسية و بالتكوين و التعلم و الرعاية 

  ."    االجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  

نسانية للنساء السجينات، بل أن اآلليات الدولية ال تتحدث بشكل خاص عن الحقوق اإل 
  .االتفاقيات تتطرق لحقوق السجناء بكل عام

إال أن فيما يخص الجرائم و العقوبات، فإن الدول ملزمة بإلغاء القوانين الجنائية التمييزية تجاه 
  .النساء

  
  اتفاقية القضاء على جميع 
  أشكال التمييز ضد المرأة

  2المادة 
كال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة تشجب الدول األطراف جميع أش

 ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
...  
  .إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق
  لمدنية والسياسيةا 

  : 9المادة 
وال يجوز . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. 1

 .حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه
ما يتوجب إبالغه سريعا بأية يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه آ. 2

  .تهمة توجه إليه

                                                 
لهاته الحصة يمكن للمنشطة اإلستعانة ببقية أعضاء جمعيتها من أجل آتابة حصة مناسبة أو يمكنها تزويد النساء  ليست هناك بطاقة تقنية 1

  المستفيدات بهاته المعلومات القانونية آمعلومات فقط



يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا . 3
وال يجوز أن يكون . مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاآم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

رون المحاآمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على احتجاز األشخاص الذين ينتظ
ضمانات لكفالة حضورهم المحاآمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 

  .الحكم عند االقتضاء
ذه المحكمة لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل ه. 4

  .دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا آان االعتقال غير قانوني
  .لكل شخص آان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 5

   10المادة 
  .سانييعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلن. 1
يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين، إال في ظروف استثنائية، ويكونون محل ) أ. (2

  معاملة على حدة تتفق مع آونهم أشخاصا غير مدانين،
  .ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم. يفصل المتهمون األحداث عن البالغين) ب(
ون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة يجب أن يراعى نظام السج. 3

ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومرآزهم . تأهيلهم االجتماعي
 .القانوني
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 حدي جسدي الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات ت: المحور الرابع
 

  .الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي: الحصة األولى
  
  

  :هذه الحصة تتطلب تهيئ قبلي
  

في آخر الحصة التي تسبق حصة الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي تأخد 
  .المنشطة ربع ساعة األخيرة من أجل التهيئ مع المشارآات لهاته الحصة

اإلعتماد على (تعرفنها  التيأن يضعن الئحة ألنواع اإلعاقة  تطلب المنشطة من المشارآات
  )الذهنيةالزوبعة 

تعرفن نساء ذوات تحدي جسدي بعد وضع الالئحة تطلب المنشطة من المشارآات إن آانت 
يجب مراعات (في محيطهن بحيث تختار أربع متطوعات ستجرين لقاء مع النساء اللواتي تعرفن 

أن تكون النساء اللواتي سيتم اللقاء بهن واحدة عمياء التانية بكماء الثالثة صماء و الرابعة 
  )التستطيع المشي

  :ن طرح األسئلة التالية عليهنتشرح المنشطة للنساء المتطوعات األربع أن عليه
  آيف يتعامل معك الناس ؟ ) 1
  ماهي اآراهاتك اليومية ؟ ) 2
  ماهي األشياء التي تريدين القيان بها لكنها صعبة اآلن ؟ ) 3
 

و تشرح لهن أن عليهن أن يأتين باألجوبة للحصة المقبلة على أن تلعبن دور النساء ذوات إعاقة 
  جسدية

  



  اإلنسانية للنساء في المواطنةالحقوق : 8المصوغة 
 

 الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي : المحور الرابع
  

  .الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي: الحصة األولى
  
  :األهداف .1

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

التعرف على التمييز و األحكام المسبقة التي تطال النساء ذوات تحدي  
  حدود تحقيق حقوقهنجسدي و 

  .تعريف مفهوم النوع بالنسبة للنساء ذوات تحدي جسدي 
 .تحديد حاجيات النساء ذوات تحدي تجسدي 
التفكير في مجتمع يضمن إدماج النساء ذوات تحدي جسدي و تحقيق  

 .حقوقهن اإلنسانية
  

 :المدة .2
 

 ة و عشر دقائقساع 
  

 :الوسائل .3
  

 آرة 
  قطع من القماش 
 قطن 

 

 :مراحل الحصة .4
 

 )د10(  تسخينيدراسة : مرحلة األولىال 
  )د 15(  تحسيسينشاط : المرحلة الثانية 
 )د 15(  معرفينشاط : لثةاالمرحلة الث 
 )د15( تحليل الموضوع: المرحلة الرابعة 
  )د15(نشاط اختتام الحصة : المرحلة الخامسة 



قمن بلقاءات مع النساء تذآر المنشطة أن النساء األربع اللواتي تطوعن في آخر الحصة السابقة أن ي
ذوات تحدي جسدي في محيطهن سيلعبن األدوار التالية األولى عمياء، الثانية بكماء، الثالثة صماء و 

وذلك طيلة الحصة بحيث يمكن اإلستعانة بشريط تضعه المشارآة . الرابعة التستطيع المشي آليا
قطن في أذنيها و الرابعة تجمع قدميها األولى على عينيها و الثانية على فمها و الثالثة تضع قطع ال

 .بشريط
  

  :المرحلة األولى
تطلب المنشطة من جميع المشارآات أن تقفن في دائرة و تشرح لهن أنه عليهن أن تمررن الكرة فيما 
بينهن بحيث ترمي المشارآة التي بحوزتها الكرة إلى مشارآة أخرى تختارها و عندما ترمي الكرة يجب 

الخ ...آالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في التجول (حقوق اإلنسانية أن تذآر حق من ال
ستالحظ المشارآات أن النساء ). يمكن للمنشطة أن تساعد النساء ليتذآرن باقي الحقوق اإلنسانية

األربع ال تستطعن المشارآة مثلهن في اللعبة إما ألن المشارآات األخريات ال ترسلن لهن الكرة و هنا 
ب منهن المنشطة ضرورة إشراك النساء األربع لكن واحدة منهن ال تستطع الوقوف و الثانية ال ترى تطل

الكرة قادمة لها و الثالثة ال يمكنها النطق بحق من الحقوق اإلنسانية و الرابعة ال تسمع الحق الذي 
  .ذآرته التي رمت لها الكرة

  
  :المرحلة الثانية

تين بحيث تسال آل مجموعة على حدة السؤال التالي دون أن تقسم المنشطة النساء إلى مجموع
  :تسمع المجموعة األخرى ذلك

  :سؤال المجموعة األولى
  آيف ينظر المجتمع لإلنسان ذو تحدي جسدي بشكل عام؟ 
  ماهي األشياء التي يمكنه القيام بها و التي ال يمكنه القيام بها؟ 

 :سؤال المجموعة الثانية
 أة ذات تحدي جسدي ؟آيف ينظر المجتمع للمر 
  ماهي األشياء التي يمكنها القيام بها والتي ال يمكنها القيام بها؟ 

بعد ذلك تجتمع المجموعتين من أجل مقارنة النتائج المتوصل إليها الستخالص الفارق في نظرة 
 .المجتمع للمرأة ذات تحدي جسدي مقارنة بالرجل

  
  :المرحلة الثالثة

و يعني يد  « hand »و الذي يقسم إلى قسمين   « handicape »تعرف المنشطة أصل مصطلح 
« cape »  و تعني قبعة و ذلك لتجسيد صورة المتسول الذي يمسك قبعته في يده ليضع له المارة

صدقة أما بالعربية فإننا نقول إنسان معوق أو إنسان معاق و هي تحمل داللة اإلنسان الغير القادر 
التسمية التي تصنف اإلنسان ذو تحدي جسدي في خندق اإلنسان الغير والعاجز و نظرا لحمولة هاته 

األشخاص ذوي تحدي <منتج الذي ليس له من سبيل للعيش سوى التسول فقد بدأ استعمال مصطلح 
ألن الواقع برهن أن هاته الفئة هي ليست معاقة أو معوقة بل هي في تحدي مع هاته .>جسدي

  .لمجتمعاإلعاقة لتجاوزها و اإلندماج في ا
  

  :المرحلة الرابعة
تنقسم المشارآات إلى أربع مجموعات بحيث تنضم إلى آل مجموعة واحدة من المشارآات األربع 

  :اللواتي يلعبن دور النساء ذوات تحدي جسدي بحيث ستجيب آل مجموعة عن السؤال التالي
  ما هي األشياء التي يصعب القيام بها بالنسبة لشخص يواجه هاته اإلعاقة؟ 

تضع آل مجموعة الئحة خاصة بها أخدا بعين اإلعتبار نوع اإلعاقة التي تجسدها المشارآة معهن و 
وانطالقا من هاته . آذلك نتيجة البحت الذي قامت به مسبقا مع إحدى النساء ذوات تحدي جسدي

 :اليالالئحة تطلب المنشطة من آل مجموعة أن تختار شيئا يصعب القيام به و تجبن على السؤال الت
  ماذا يمكن القيام به لجعل ذلك الشيء ممكن التحقيق؟ 

 تذآر المنشطة أنه لإلجابة يجب التفكير في مسؤولية الجميع
  

  :المرحلة الخامسة
تطلب المنشطة من جميع المشارآات أن تذآر آل واحدة منهن على التناوب ما استفادته من الحصة و 

  تحدي جسدي ما تلتزم هي بالقيام به لفائدة النساء ذوات
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 الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي : المحور الرابع
 

  .البطاقة القانونية الحقوق اإلنسانية للنساء ذوات تحدي جسدي: الحصة األولى
  

  :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 

 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين 
  ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمد

  1975ديسمبر /آانون األول 9المؤرخ في ) 30-د( 3447
  

إن الجمعية العامة،إذ تذآر العهد الذي قطعته الدول األعضاء في األمم المتحدة علي أنفسها، 
شجيع رفع مستويات بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي ت

المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان االقتصادي 
  واإلجماعي،

وإذ تؤآد من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبمبادئ السلم، وآرامة 
  الشخص البشري وقيمته، والعدالة االجتماعية، المعلنة في الميثاق،

ذ تشير إلي مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق وإ
اإلنسان، وإعالن حقوق الطفل، واإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وآذلك المعايير 

التي سبق إقرارها للتقدم االجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة  الدولية ومنظمة

  األمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
مايو /أيار 6المؤرخ في ) 58- د( 1921وإذ تشير آذلك إلي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين، 1975
وإذ تنوه بأن إعالن التقدم واإلنماء في المجال االجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، 

  جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة 

المتنوعة، وضرورة العمل قدر المعوقين علي إنماء قدراتهم في أآبر عدد من ميادين النشاط 
  المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،

وإذ تدرك أن بلدانا معينة ال تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية 
  سوي جهود محدودة،

تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي 
  ، آيما يصبح هذا اإلعالن أساسا مشترآا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،والدولي

أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة آلية أو جزئية، ضرورات" المعوق"يقصد بكلمة . 1
أو االجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية /حياته الفردية و

  .أو العقلية
تمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا اإلعالن، ويعترف بهذه الحقوق لجميع ي. 2

المعوقين دون أي استثناء وبال تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، 

  .بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرتهأو 
للمعوق حق أصيل في أن تحترم آرامته اإلنسانية وله، أيا آان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه . 3

التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق األساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم 
أن له الحق في التمتع بحياة الئقة، تكون  في سنه، األمر الذي يعني أوال وقبل آل شئ

  .طبيعية وغنية قدر المستطاع
للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة . 4
من اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذآورة يمكن  7

  .أن يمس المعوقين عقليا
للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أآبر قدر ممكن من االستقالل . 5

  .الذاتي
للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة. 6



التقويم، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، 
وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء 

  .قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع
للمعوق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي مستوي معيشة الئق، وله الحق، . 7

ل علي عمل واالحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة حسب قدرته، في الحصو
  .ومجزية، وفي االنتماء إلي نقابات العمال

للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين االعتبار في آافة مراحل التخطيط . 8
  .االقتصادي واالجتماعي

ي المشارآة في جميع للمعوق الحق في اإلقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وف. 9
وال يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق باإلقامة، . األنشطة االجتماعية أو اإلبداعية أو الترفيهية

. لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة
ون بيئة هذه فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تك

المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية 
  .لألشخاص الذين هم في سنه

يجب أن يحمي المعوق من أي استغالل ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو . 10
  .متعسفة أو حاطة بالكرامة

ساعدة قانونية من ذوي االختصاص حين يتبين أن يجب أن يمكن المعوق من االستعانة بم. 11
وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى . مثل هذه المساعدة ال غني عنها لحماية شخصه أو ماله

  .قضائية وجب أن تراعي اإلجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة
  .المتعلقة بحقوقهممن المفيد استشارة منظمات المعوقين في آل األمور . 12
يتوجب إعالم المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعالما آامال . 13

  .بالحقوق التي يتضمنها هذا اإلعالن
_______________________  
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  إعالن وبرنامج عمل فيينا 

  صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان 
  1993يونيه /حزيران 25إلى  14المعقود في فينا خالل الفترة من 

  
يؤآد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن جميع حقوق اإلنسان والحريات : 63

وجميع الناس . مل دون تحفظ المصابين بحاالت عجزاألساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تش
يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش 

وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو . باستقالل، والمشارآة النشطة في جميع جوانب المجتمع
ويطلب المؤتمر العالمي . همعاملة تمييزية سلبية أخري لشخص معوق يشكالن انتهاآًا لحقوق

لحقوق اإلنسان إلي الحكومات، عند االقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول 
  .المعوقين علي هذه الحقوق وغيرها من الحقوق

  
وينبغي أن تؤمن لألشخاص المصابين بحاالت عجز . إن مكان المعوقين هو في آل مكان. 64

الحواجز المقررة اجتماعيًا، سواء آانت مادية أو مالية أو  فرصة مكافئة من خالل إزالة جميع
  .اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشارآة الكاملة في المجتمع

  
  :أمثلة من دول أخرى

في جميع أنحاء العالم نسبة النساء ذوات تحدي جسدي في العالم القروي أآبر من نسبة 
  الرجال

  



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة: 9المصوغة 
  

  1اتخاذ القرارات في غياب النساء: الحصة األولى
  
  : الهدف .1
 

  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .تحليل تأثير النساء على القرارات المتخذة من داخل الجماعة 

  
  :المدة .2
 

  .دقيقة 60 
  
  :الوسائل .3
 

  .الحجم أو سبورةأوراق آبيرة  
  أقالم 

  
  :مراحل الحصة  .4

 )د20(تحديد قائمة القرارات : المرحلة األولى 
  )د20(تحليل النتائج: المرحلة الثانية 
  )د20(نقاش جماعي: المرحلة الثالثة 
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   :المرحلة األولى
أو سبع قرارات مهمة اتخذت من داخل  ةستلمنشطة من المشارآات وضع قائمة لتطلب ا

وآان لها تأثير على آل الجماعة و ذلك في السنوات ) أو جهويه أو وطنيةمحلية (الجماعة 
.األخيرة  

  
  :مثال

  .بناء مدرسة في القرية أو الحي 
  .إقامة طرق جديد 
  .الرفع من تكلفة الحافالت 
  الخ...إلغاء الخدمات الصحية المجانية 

  
  :المرحلة الثانية

لـى آـل مجموعـة قـرارين أو ثـالث      تقسم المنشطة المشارآات إلى مجموعات صغيرة و توزع ع
  :من تلك التي سبق أن وضعنها ليحللوها من خالل األسئلة التالية

  
هل لهذه القرارات تأثير خاص على النساء؟ و هـل آـان للقـرار تـأثير مغـاير علـى        

  الرجال؟
ــه        ــرار و نســبة تواجــد النســاء فــي هات حــددن المجموعــة التــي اتخــذت آــل ق

  .المجموعة
مـن النسـاء ضـمن المجموعـة      %50ن يكـون مغـايرا إذا آانـت    آيف يمكن للقرار أ 

  التي اتخذت هذا القرار؟
  

  :المرحلة الثالثة
آل مجموعة آتابة خالصات أجوبة المجموعـة علـى الـورق الكبيـر أو      ةتطلب المنشطة من مقرر

  .السبورة
لقـرارات  في نقاش جماعي تناقش المشارآات اإلستراتيجيات التي يمكن اقتراحها للتأثير على ا

  .المتخذة في المستقبل من داخل المجموعة



 الحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة: 9المصوغة 
  

  .1 المرأة و اتخاذ القرارات: الحصة الثانية
  

  :األهداف  )1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .رصد أسباب عدم مشارآة النساء في الحياة السياسية  
  .رة مشارآة النساء في الحياة السياسيةضرو  

  
  : المدة )2

 
 .ساعة و أربعون دقيقة  

  
  :الوسائل )3

 
 آبير الحجم أو سبورة.ورق  
 .أقالم  

  
  :مراحل الحصة )4

 
 )دقيقة 35.(نشاط تسخيني: المرحلة األول  
 )د30.(نشاط معرفي: المرحلة الثانية  
 )د20.(دراسة إحصائيات: المرحلة الثالثة  
 )د15( نشاط ختامي : الرابعة المرحلة  
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  :المرحلة األولى
تقسم المنشطة المشارآات إلى أربع مجموعات و تختار من القضايا التالية أربعة قضايا مجسدة في 

  :الصور هذهصور بحيث تعطي لكل مجموعة صورة من 
  معنفة؛امرأة  
  ؛ أزبال متراآمة في حي 
  ؛ طريق غير صالح 
  ؛ بئر ليس فيه ماء 
  ؛ ه فوضىمستشفى تعم 

تتكلف آل مجموعة بمناقشة الكيفية التي ستتعامل بها مع . يمكن للمنشطة أن تختار قضايا أخرى
  :القضية و ذلك باإلجابة على األسئلة التالية

على المستوى المحلي و الوطني بالنسبة  المسئولينهل يمكنكن الضغط على  
 للقضية التي آلفتن بها؟ لماذا أو لما ال؟ 

 أفراد المجتمع لمناقشة القضية و اتخاذ إجراء ما؟ لماذا أو لما ال؟  هل يمكن حشد 
  هل يمكنكن الكتابة أو التحدث إلى وسائل اإلعالم حول هذه القضية؟ لماذا أو لما ال؟ 
هل يمكنكن ترشيح أنفسكن محليا أو وطنيا لتتمكن من معالجة هذه القضية و قضايا  

  أخرى تؤمن بها بشدة؟ لماذا أو لما ال؟
 :المرحلة الثانية

أن مفهوم المشارآة  لحقوق اإلنسان و القانون الجزائري تشرح المنشطة انطالقا من والقانون الدولي
السياسية هو أوسع من أن يقتصر على المشارآة في االنتخابات بل هو المشارآة في التدبير العام 

وتذآرهن أن األسئلة التي  آكل و المساهمة في تسطير سياسة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر
آحرية التعبير، الضغط (طرحتها عليهن في النشاط التسخيني تبرز بعض تمظهرات المشارآة السياسية 

  )الخ...، الحق في المشارآة في االنتخاباتلينالمسؤوعلى 
  :المرحلة الثالثة

على  تطلب المنشطة من المشارآات ذآر أسماء لنساء معروفات في المجال السياسي سواء
  .المستوى المحلي الجهوي، الوطني أو الدولي

ال تسـجل أي   على السبورة وإذا لم تذآرن أي شـيء  إذا ذآرت النساء بعض األسماء سجلتها المنشطة
  .شيء

إذا لم تذآر النساء أي إسم أو ذآرن أسماء قليلة تشرح لهن المنشطة أن ذلك راجع باألساس لقلة 
  .أو المحلي على المستوى الوطنيء ذا المجال سواتواجد النساء في ه

  :بعدها تطرح عليهن األسئلة التالية
  1 ؟للنساء في الحياة السياسية القليلةما هي في نظرآن أسباب المشارآة  

  :من بين األمثلة لألسباب هناك
المسؤوليات المزدوجة للمرأة داخل المنزل واالهتمام باألطفال والعمل خارج المنزل في بعض  

  .األحيان
 .القة القوة الغير متساوية بين المرأة والرجل داخل األسرةع 
  .األمية المتفشية بشكل آبير بين النساء 
  .نقص في الخبرة في القضايا العامة 
  .فقر نموذج للنساء في مواقع القرار 
 .نظرة المجتمع الغير مشجعة الهتمام المرأة بقضايا أخرى غير منزلها 
 .في اإلجراءات  ح مع تعقيدارتفاع تكاليف  الترشي 
  )هناك إما رابحين أو منهزمين(ثقافة المواجهة التي تسود مجال السياسة 

  :الرابعةالمرحلة 
تشرح المنشطة أنها ستقول لهم جملة شرطية غير مكتملة وأن على آل واحدة منهن أن تكملها 

..." آز القرار فإنإذا آان عدد النساء متساوي لعدد الرجال في مرا" :سابقانطالقا مما سبق أن رأوه 
  تكمل النساء الجملة

  "إذا آان عدد النساء متساوي لعدد الرجال في مراآز القرار فإن عدد النساء األميات سيكون قليال" :مثال
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Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt، authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership، 1999) 



  المشارآة في الحياة العامة :9المصوغة 
  

  البطاقة القانونية للمرأة و اتخاذ القرارات :الثانيةالحصة 
  
  

 :نسانالقانون الدولي لحقوق اإل
  :صيتلخ

لك الحق في المشارآة فـي حكومـة بلـدك وأن تكـوني مؤهلـة لتقـديم ترشـيحك لالنتخابـات وأن          
اإلعــالن العــالمي لحقــوق " تتــولي مناصــب عموميــة وأن تســاهمي فــي صــياغة سياســة الدولــة

 اتفاقيـة القضـاء   .25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  21اإلنسان المادة 
  "7المادة  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  7المادة 
التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية  الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على تتخذ

  :، الحق فيوالعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل
التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب ) أ(

  أعضاؤها باالقتراع العام،
المشارآة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، ) ب(

  ات الحكومية،وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستوي
 .المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(

  8المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي 

  .عمال المنظمات الدوليةتمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أ
  

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 25المادة 
، الحقوق التالية، التي يجب أن 2في المادة  لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذآور يكون

  :غير معقولة تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود
  ا مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إم) أ
بين الناخبين  أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة) ب

  وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
  .ائف العامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظ) ج

 
  العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالن

 21المادة 
إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين  لكل شخص حق المشارآة في إدارة الشئون العامة لبلده، -  1

  . يختارون في حرية
  . لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده -  2



 نية للنساء في المشارآة في الحياة العامةالحقوق اإلنسا: 9المصوغة 
  

  1عوائق المشارآة السياسية للنساء:الحصة الثالثة
  

  :األهداف .1
  

  :تتوصل المارآات في نهاية الحصة إلى
  .أن مشارآة النساء في المجال السياسي الزالت ضعيفة 
التعرف على العوائق التي تحول دون مشارآة النساء بشكل فعال في المجال  

  .السياسي
 

  :المدة .2
  

  دقيقة 60 
  

  :الوسائل .3
 

  نسخ من الئحة عوائق المشارآة السياسية للنساء بعدد النساء 
  أوراق آبيرة الحجم أو سبورة 
  أقالم 

  
  :مراحل الحصة .4
 

  )د20(المرحلة األولى نشاط تحديد العوائق  
  )د20(تحليل العوائق : المرحلة الثانية 
  )د20(اقتراحات : المرحلة الثالثة 
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  :ولىالمرحلة األ
تقسم المنشطة المشارآات على مجموعات صغيرة وتطلب من آل مجموعة مناقشة 

  :التساؤالت التالية
هل تشارك النساء في اتخاذ القرارات الخاصة بالحياة العامة من داخل جماعتك؟  

  في حالة الجواب بنعم آيف ذلك؟ في حالة الجواب بال لماذا؟
ساء على قدم المساواة مـع الرجـال   ما هي العوائق التي تحول دون مشارآة الن 

  في الحياة العامة؟
تطلب المنشطة من آل مجموعة وضع قصة المـرأة وجـدت صـعوبة وعوائـق آثيـرة مـن أجـل أن        

  .تشارك في الحياة العامة
  

  :المرحلة الثانية
توزع المنشطة قائمة العوائق التـي تحـول دون مشـارآة النسـاء فـي الحيـاة العامـة وتقرأهـا أو         

تضـع المنشـطة    .تطلب منهن إضافة عوائق أخرى .إحدى النساء قراءتها بصوت مرتفع تطلب من
  .دائرة حول العوائق األآثر أهمية من داخل الجماعة

  :تطلب المنشطة من المشارآات مناقشة األسئلة التالية من داخل مجموعات صغيرة
  ماذا يمكننا القيام به لتجاوز هذه المعيقات؟ 
  جماعتك يشتغلن على مواجهة هاته المعيقات؟ هل هناك نساء من داخل 
ما هي البدائل التي يمكن للنساء اللجوء إليها واستعمالها مـن أجـل التـأثير فـي      

  اتخاذ القرارات؟
  ما هي الجمعيات التي تشتغل من داخل محيطك على حقوق المرأة؟ 

  
  :المرحلة الثالثة

  :تطلب المنشطة من آل مجموعة
  .ه األسئلة و وضع قائمة بأفكارهنوضع تقرير لألجوبة على هذ 
لـدعم مشـارآة    اقتراحهـا تلخيص اإلجراءات اإليجابية التي يمكـن لكـل مجموعـة     

   .النساء في الحياة العامة
  

  :المعيقاتلبعض الئحة 
المسؤوليات المزدوجـة للمـرأة داخـل المنـزل واالهتمـام باألطفـال والعمـل خـارج          

  .المنزل في بعض األحيان
 .ير متساوية بين المرأة والرجل داخل األسرةعالقة القوة الغ 
  .األمية المتفشية بشكل آبير بين النساء 
  .نقص في الخبرة في القضايا العامة 
  .فقر نموذج للنساء في مواقع القرار 
 .نظرة المجتمع الغير مشجعة الهتمام المرأة بقضايا أخرى غير منزلها 
 .ح مع تعقيد في اإلجراءات ارتفاع تكاليف  الترشي 
  .)هناك إما رابحين أو منهزمين(ثقافة المواجهة التي تسود مجال السياسة 
  .إقصاء المتطلبات األولية للنساء من البرامج السياسية 
  .الخوف من العنف، التحرش، االنتقاد أو الطالق من طرف الزوج 
  .تعيين الرجل آرب األسرة في آل ما هو اقتصادي اجتماعي و سياسي 
  .نفسانعدام الثقة في ال 
  .اإلتكالية سواء على اآلخرين أو تلك التي تأخذ شكل القدر و المكتوب 



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة: 9المصوغة 
  

  .1االنتخابات وحق التصويت: الحصة الرابعة
  

  :األهداف  .1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى

  .دراسة مفهوم االنتخابات  
  .د أهمية التصويت بالنسبة للنساءتحدي  
  .معرفة حقوق المرأة المرتبطة بحقهن في المشارآة في االنتخابات  
  .لعملية االنتخاب.معرفة اإلجراءات الواجبة  

  
  : المدة .2

 
 .ساعتان  

  
  :الوسائل .3

 
 أوراق ملونة مماثلة لتلك التي تستعمل في االنتخابات  
  . فهصندوق صغير مغلق مع فتحة تتسع لألظر  
  .قائمة بأسماء الجمعيات، أماآن االنتخابات، عناوين و أسماء األحزاب السياسية  
  .مع التقسيم اإلداري تونسرسم لخريطة   
  .رسومات تبين المراحل التي يجب قطعها في عملية االنتخابات  
  .أظرفه بعدد المشارآات  
 .نصوص القوانين المتعلقة باالنتخابات  

  
  :مراحل الحصة .4

 
 )دقيقة 40.(نشاط تسخيني: المرحلة األول  
 )د30.(نشاط معرفي: المرحلة الثانية  
 )د30.(نشاط تشارآي: المرحلة الثالثة  
 )د20( نشاط ختامي : المرحلة الرابعة  
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  : ألولىاالمرحلة 
  :تطلب المنشطة من آل مشارآة أن تجيب على السؤال التالي

  .آيفما آانتهل سبق أن شارآت في انتخابات من قبل ؟  
إذا آان الجواب نعم، فهل أعطتك مشارآتك في التصويت شعورا بالقوة أآثـر مـن    

  ذي قبل؟
  :تشجع المنشطة المشارآات على مناقشة األسئلة التالية

 تلعبه أسرتك و مجتمعك و حكومتك في تحديد آيفية تصويتك؟ الذيما هو الدور  
 ؟ لماذا أو لما ال؟هل ينبغي أن يكون ألي من هذه الجهات دور في ذلك 
هل تسمحين لزوجك أو أي شخص آخر أن يسـتعمل بطاقتـك االنتخابيـة ليصـوت      

  محلك؟ لماذا أو لماذا ال؟
؟ هـل هـو حـق؟ هـل هـو      االنتخابيهل تعتقدين بأنه من المهم أن تدلي بصوتك  

واجب؟ هل لصوتك تأثير على العملية و على النتائج السياسية على المسـتوى  
  ني؟ لماذا أو لما ال؟المحلي أو الوط

  على البلد؟ االنتخاباتما هي نتائج عدم مشارآة النساء في  
هنــا يمكــن للمنشــطة أن تطلــب مــن المشــارآات التفكيــر فــي قــرارات ملموســة اتخــذت فــي   
جمــاعتهن و مــاذا آانــت انعكاســات هــذه القــرارات علــى النســاء؟ علــى الرجــال؟ و إذا أعطيــت  

  رارات آيف آن سيقمن بذلك؟الفرصة للنساء في اتخاذ هذه الق
  

 :المرحلة الثانية
هي حق للنساء و آذلك  االنتخاباتتشرح المنشطة للمشارآات آيف أن المشارآة في 

  .اإلجراءات الواجب اتخاذها باالعتماد على الرسوم و على القوانين المحلية والدولية
رائهن للتأآد من المرحلة تفتح المنشطة المجال ألسئلة المشارآات وآل هذهفي نهاية 

  استيعابهن لما رأوا وليتحدثن عن تجاربهن الشخصية 
  :على المنشطة أن تضمن شرحها النقط التالية

  .االنتخاباتتاريخ إجراء  
 ....)جماعية، تشريعية( االنتخاباتمختلف مستويات  
 .ساعات البداية و النهاية) األماآن في جماعتهن(أين تتم عملية االنتخاب  
 .تصويتمن يمكنه ال 
 .إذا آان يحق ألحد النيابة عنهن 
 .)الخ...بطاقة االنتخاب، أخذ األوراق(آيفية االنتخاب في عين المكان 
 ).الخ...التسجيل(ماذا يجب القيام به لتتمكن من االنتخاب  
و الحق في التصويت و أيضا حقوقهن  االنتخاباتالقوانين المحلية والدولية حول  

  .آناخبات
  

  :المرحلة الثالثة
بتوزيع األوراق واألغلفة ومكان  االنتخاباتتنظم المنشطة القاعة، بحيث تأخذ شكل مكان إجراء 

  الخ...مخبأ بستار لتختبئ ورائه الناخبات
والناخبات  االنتخاباتعن  للمسئولينتقسم المشارآات إلى ممثالت عن المرشحين وممثالت 

تطلب من المشارآات البدء بالعملية  .باتاالنتخاويمكنها أن تقوم بدور محايد لمراقبة نزاهة 
االنتخابية مع تشجيع بعض العضوات على القيام ببعض الممارسات الغير قانونية والتي تجري 

آالقيام بالحملة االنتخابية من داخل القاعة، محاولة التأثير على إحدى (في أرض الواقع 
وقف النشاط لتبدي مالحظتها وتذآر آلما الحظت المنشطة شيئا غير قانوني ت. )الخ...الناخبات
  .بالقانون

 
  :المرحلة الرابعة

  :تطرح المنشطة على المشارآات مجموعة من األسئلة من أجل مناقشتها بشكل جماعي



؟ آيف يمكن االنتخاباتالتي تمنع النساء من المشارآة في  العراقيلما هي  
  مواجهة هذه العراقيل بشكل فردي و بشكل جماعي؟

  االستعالم من أجل أن نحسن اختيار من سنعطيه صوتنا؟آيف يمكننا  
من (هنا تحاول المنشطة أن تحفز المشارآات على اإلجابات باستعمال الزوبعة الذهنية 

  )الخ...خالل المذياع، التلفزة، الجرائد، المناقشات والمناظرات السياسية



  عامةالمشارآة في الحياة الالحقوق اإلنسانية للنساء في  :9المصوغة 
  

  االنتخابات وحق التصويت :البطاقة القانونية :الرابعةالحصة 
  

 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  :صيتلخ

العهـد   21اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان المـادة      "لك حق التصـويت فـي جميـع االنتخابـات      
أشـكال  اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع      .25الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة و السياسـية المـادة    

  "7المادة  التمييز ضد المرأة
 لك الحق في االنتماء لمنظمات و جمعيات غير حكومية تهتم بالحيـاة العامـة والسياسـية للـبالد     

  "7المادة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"
  اتفاقية القضاء على 

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  7المادة 
التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية  الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على تتخذ

  :والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب ) أ(
  ضاؤها باالقتراع العام،أع
المشارآة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، ) ب(

  وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
 .المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(

  
 ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدول

 25المادة 
، الحقوق التالية، التي يجب أن 2في المادة  لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذآور يكون

   :غير معقولة تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود
 
  ن في حرية،أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارو) أ
بين الناخبين  أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة) ب

  وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
  .أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده) ج
  

  مي لحقوق اإلنسان العال اإلعالن
 21المادة 

إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين  لكل شخص حق المشارآة في إدارة الشئون العامة لبلده، -  1
  . يختارون في حرية

  . لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده -  2



 لعامةالحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة ا: 9المصوغة 
  

  1التصويت حسب ما يمليه عليك ضميرك :الحصة الخامسة
  

  :األهداف .1
 

تشجيع حق المرأة في انتخاب المرشحين و تبني القضايا المختلفة حسب ما  
  .يمليه عليها ضميرها

  .تشجيع التسامح بين النساء اللواتي يصوتن حسب آرائهن المتعددة 
  

  : المدة .2
  

  دقيقة 45 
  

  :الوسائل .3
 

  .رقلم رصاص أو حب 
  

  :مراحل الحصة .4
 

 )د20: (المرحلة األولى 
  )د25: (المرحلة الثانية 
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  :المرحلة األولى
  :بالمنشطةبالمشارآات وانتهاء  اأجبن على األسئلة التالية الواحدة تلو األخرى بدء

  
   االنتخابات؟لماذا  
  ماذا هي ضرورية؟ل 
كوميـة،  سـواء حكوميـة أو غيـر ح    -هل قمت بالتصويت في أية انتخابات مـن قبـل   

  محلية أو وطنية؟
إذا آانت اإلجابات بنعم، فهل أعطتك مشارآتك في التصويت شـعورا بـالقوة أآثـر     

  من ذي قبل؟
  
دقائق حتى تتاح للجميع  3يجب أن ال تستغرق إجابة آل مشارآة على هذه األسئلة أآثر من (

  )فرصة التحدث
  

  :المرحلة الثانية
  :التاليةاسألن أنفسكن آمجموعة و ناقشن األسئلة 

  
ما هو الدور الذي تلعبه أسرتك و مجتمعك و حكومتك في تحديـد آيفيـة تصـويتك     

  للمرشحين و موقفك من القضايا المطروحة؟ 
 دور في ذلك؟ لماذا؟ أن يكون لها  هل ينبغي ألي من هذه الجهات 
  هل ينبغي عليك أن تكشفي ألي شخص عن آيفية تصويتك؟ لماذا؟ 
  أن تدلي بصوتك االنتخابي؟  هل تعتقدين بأنه من المهم 
هل لصوتك تأثير على العملية وعلى النتائج السياسية على المستوى المحلـي   

  أو الوطني؟ لماذا أو لما ال؟
  ما هي المعايير التي ستعتمدينها الختيار المرشحين؟ 



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة: 9المصوغة 
  

  1ريف حكومتكتع: الحصة السادسة
  

  :األهداف .1
 

تشجيع المشارآات على التفكير في المبادئ التي ينبغي أن تحكم عالقة الحكومة  
  .بالمواطنين

  
  :المدة .2
 

  .خمسة و خمسون دقيقة 
 

  :الوسائل .3
 

  .قلم الرصاص أو حبر 
  .ورق 

  
  :المراحل .4
 

 )د20(المرحلة األولى  
  )د15(المرحلة الثانية إعطاء التقارير  
  )د20( :المرحلة الثالثة 
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  :المرحلة األولى
مجموعات و بعدها تطلب  ثالثتطلب المنشطة من المشارآات أن تقسمن أنفسهن إلى 

  :منهن
إعداد قوائم مؤلفة من خمسة عشرة مبادئ تعتقدين أنها يجب أن تحكم عالقة الحكومة 

  .المثالية بالمواطنين
  

  :األسئلة التالية عتباراالمن أجل إعداد هاته القوائم تطلب منهن المنشطة أخد بعين 
  ماهي الحقوق التي ينبغي على تلك الحكومة المثالية احترامها و حمايتها؟ 

  :على سبيل المثال
هل ينبغي على تلك الحكومة تشجيع حق التعبير الحر عن الرأي و حق االنتخاب على  ♦

  أساس المساواة بين المواطنين ؟
  ى؟هل يجب أن تضمن حق الحصول على الغداء و المأو ♦
  هل يجب أن تضمن حق المرأة في االختيار فيما يتعلق بتنظيم األسرة؟ ♦

  
ما هي المؤسسات التي يجب على هذه الحكومة المثالية العمل على  

  إيجادها؟
  :على سبيل المثال

  هل ينبغي أن يكون هناك مجلس النواب؟ ♦
  هل ينبغي أن يكون هناك مجالس محلية إلدارة السياسة الوطنية؟ ♦
  يكون هناك مكتب للرفاه االجتماعي؟ هل ينبغي أن ♦

  
  ما هي األفكار و المفاهيم التي يجب أن تستند إليها هذه الحكومة؟  

  :على سبيل المثال
هل ينبغي أن تستند هذه الحكومة إلى أفكار مثل المساواة بين النساء و الرجال و  ♦

  أو إلى الشريعة أو إليهما معا؟ الديمقراطية
  التشاور و العدل للمضطهدين؟ كومة قائمة على مفاهيمكون هذه الحهل ينبغي أن ت ♦

  
  :الثانيةالمرحلة 

تطلب منهن المنشطة أن  بعد أن تنتهي المشارآات من إعداد القوائم في المجموعات الثالث
لتلخيص المناقشات التي دارت داخل المجموعة أمام باقي  باسمهاتختار آل مجموعة متحدثة 

  المشارآات
  

و من تم على المتحدثات . المشارآات أن تنتظمن في شكل نصف دائرةتطلب المنشطة من 
باسم المجموعات الثالث عرض قوائم المبادئ التي تم إعدادها على بقية المشارآات في 

  .ورشة العمل
  

  :الثالثةالمرحلة 
  :التاليةفي نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات اإلجابة على األسئلة 

اخل المجموعات الثالث على أي من المبادئ التي ينبغي هل آان هناك اتفاق د 
  أن تحكم عالقة الحكومة بمواطنيها؟

  حولها؟ االتفاقإذا آانت اإلجابة بنعم، فما هي المبادئ التي تم  
  ؟بشأن أي من هذه المبادئ الثالثهل اختلفت المجموعات  
  ؟إذا آانت اإلجابة نعم فما هي المبادئ التي آان هناك خالف حولها 



  الحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة :9المصوغة 
  

  البطاقة القانونية للحقوق اإلنسانية للنساء في المشارآة في الحياة العامة
  

هذه مجموعة من المعطيات التي يمكن للمنشطة أن تستأنس بها في تنشيط جميع الحصص 
  .المدرجة في هاته المصوغة

  

Statistiques et exemple d’autre pays:2 
 

 En 1998 seulement 10 des chefs d’Etat dans le monde étaient des femmes. Seulement 
12.7% des Ministres étaient des femmes. (LA/GC). 

 En 1993 une partie du droit protestant en Hollande (le SGP) a interdit les femmes 
d’être membres de la partie en disant que le Bible interdit la participation politique des 
femmes. (LA/GC). 

 En Norvège، le Cabinet de Ministres comporte 40% des femmes (LA/GC). 
 Seulement 8 pays du monde ont un taux de 30% ou plus de proportion des sièges 

détenus par les femmes au parlement: Suède، Danemark، Finlande، Norvège، Islande، 
Pays-Bas، Allemagne et Afrique du Sud.  Au Maroc، le taux est de 0.6 % (c’est à dire 
à peu près la moitié d’une femme pour 100 hommes!) (UNIFEM) 

 En Kuwait les femmes n’ont pas le droit ni de voter ni de se présenter comme 
candidate aux élections! 

 En Arabie Saoudite personne – ni homme ni femme – n’a le droit de voter.  En fait، il 
n’y a même pas d’élections! 

 En Ouganda les femmes  ONGs ont milité pour et ont réussit à introduire dans la 
Constitution nationale des clauses qui réserve aux femmes un nombre minimal de 
sièges au Parlement، oblige chaque district administratif a compter au moins une 
femme parmi ses représentants، et assure qu’au moins 1/3 des sièges dans les 
collectivités locales doivent être occupés par les femmes. 

 
Stratégies: 
 

 Le Soudan a établi un quota minimum de 10% pour la représentation des femmes à 
tous les niveaux du gouvernement (LA/GC). 

 En mars 1993 l’Argentine a promulgué une loi qui établit un quota dans les listes 
électorales des parties politiques pour assurer un minimum de 30% participation des 
femmes (LA/GC). 

 En Inde un amendement à la Constitution réserve 1/3 des sièges dans les 
gouvernements locaux aux femmes (LA/GC). 

 Environs 1/3 de tous les foyers du monde ont une femme chef de famille (en régions 
de conflit، c’est presque 80%) à cause d’être célibataire، du divorce، d’être veuve، 
d’être abandonnée، migration du mari (LA/GC) 

 En Arabie Saoudite il n’y a même pas de Constitution! 

                                                 
2 Sources: 
 

 LA/GC: Local Action، Global Change: Learning About the Human Rights of Women and Girls، Julie Mertus with 
Nancy Flowers and Mallika Dutt، authors (UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership، 1999). 

 UNIFEM: Le progrès des femmes à travers le monde، 2000 (UNIFEM). 
 



  1اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
  عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة ا

  1952ديسمبر /آانون األول 20المؤرخ في ) 7- د( 640لألمم المتحدة 
  6، وفقا ألحكام المادة 1954يوليه /تموز 7: تاريخ بدء النفاذ

  إن األطراف المتعاقدة،
  لحقوق الوارد في ميثاق األمم المتحدة،رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في ا

في  واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشارآة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق
رجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل ال

  السياسية وفي ممارستها، طبقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
  وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد،

  :وقد اتفقت علي األحكام التالية
  .ن وبين الرجال، دون أي تمييزللنساء حق التصويت في جميع االنتخابات، بشروط تساوي بينه: 1لمادة 
ين                  :  2المادة  نهن وب وطني، بشروط تساوي بي أة بمقتضى التشريع ال ام، المنش االقتراع الع ة ب ات المنتخب ع الهيئ ة في أن ينتخبن لجمي للنساء األهلي

  .الرجال دون أي تمييز
لمنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال،  للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة ا:  3المادة 

  .دون أي تمييز
ة ل  : 4المادة  ة العام م  يفتح باب توقيع هذه االتفاقية بالنيابة عن أي عضو في األمم المتحدة، وآذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعي ألم

  .المتحدة دعوة في هذا الشأن
  .وتودع صكوك التصديق لدي األمين العام لألمم المتحدة. التفاقية للتصديقتخضع هذه ا. 2 

ادة  رة       . 1: 5الم ي الفق ا ف ار إليه دول المش ع ال ة لجمي ذه االتفاقي ي ه مام إل اح االنض ة  1يت ادة الرابع ن الم   .م
  .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم المتحدة. 2

ادة  ا. 1: 6الم دأ نف ادس يب مام الس ديق أو االنض ك التص داع ص ي إي ذي يل عين ال وم التس ي الي ة ف ذه االتفاقي   .ذ ه
ي   أما الدول التي تصدق االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم التس . 2 ذي يل عين ال

  .إيداعها صك التصديق أو االنضمام
وم األ       : 7دة الما ا، يق ا أو انضمامها إليه ة أو تصديقها إياه ا االتفاقي ين  إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه االتفاقية لدي توقيعه م

تحفظ . العام بإبالغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه االتفاقية وم خالل    وألية دولة تعترض علي ال أن تق
تحفظ       ) أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في االتفاقية(تسعين يوما من تاريخ اإلبالغ المذآور  ذا ال ل ه ا ال تقب ام بأنه ين الع وفي  . أن تشعر األم

  .هذه الحالة، ال يبدأ نفاذ االتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ
ويبدأ مفعول هذا االنسحاب لدي انقضاء سنة . أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي األمين العام لألمم المتحدةألية دولة . 1 :8المادة 

 .علي تاريخ تلقي األمين العام لإلشعار المذآور
  .ف فيها إلي أقل من ستةيبطل نفاذ هذه االتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول االنسحاب الذي يهبط بعدد األطرا. 2

ي            :  9المادة  اء عل ق المفاوضات، يحال بن م ال يسوي عن طري ا، ث ة أو تطبيقه ذه االتفاقي أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أآثر حول تفسير ه
  .طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق األطراف علي طريقة أخري للتسوية

رة            : 10مادة ال ا في الفق ر األعضاء المشار إليه دول غي ع ال م المتحدة، وجمي ادة    1يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء األم من الم
  :الرابعة من هذه االتفاقية، بما يلي

  التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة، ) أ(
  للمادة الخامسة،صكوك االنضمام الواردة وفقا  ) ب(
  التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة السادسة،) ج(
  التبليغات واإلشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،) د(
  من المادة الثامنة، 1إشعارات االنسحاب الواردة وفقا للفقرة ) هـ(
  .من المادة الثامنة 2بطالن االتفاقية وفقا للفقرة ) و(
  : 11دة الما

 .تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات األمم المتحدة .1
من  1يرسل األمين العام لألمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء األمم المتحدة وإلي الدول غير األعضاء المشار إليها في الفقرة  .2

  .المادة الرابعة

                                                 
  .228، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان*  1

  



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في صورة غير تصنيفية:10المصوغة 
  

   صورة المرأة في اإلعالم و البرامج التربوية: الحصة األولى
 

  :األهداف  .1
 

 :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى
  .رصد اآلثار السلبية لصورة المرأة في الوصالت اإلشهارية  
  .ساء من خالل الوصالت اإلشهاريةرفض الصورة الدونية التي تظهر فيها الن  

  
  : المدة .2

 
 .ساعة و ثالثون دقيقة  

  
  :الوسائل .3

 
 مجالت نسائية وسياسية و ثقافية مختلفة  
 .أقالم  
  أوراق للرسم  

  
  :سير الحصة .4

 
 )دقيقة 30.(اختيار الصور: المرحلة األول  
 )د30.(نشاط معرفي: المرحلة الثانية  
 )د30.(نشاط ختامي: المرحلة الثالثة  



   :ألولىاالمرحلة 
و تطلب من أو الكتب المدرسية تجلب المنشطة مجموعة من المجالت النسائية والسياسية 

آل امرأة أن تختار صورة من هذه المجالت المرأة و تحتفظ بها بحيث آل امرأة تأخذ صورة 
يمكنهن (مختلفة عن األخريات األساسي هو أن تكون الصور تمثل نساء في مختلف المجاالت 

  ).أو الكتاب المدرسي أن ينزعن الصور من المجلة
  .تعرض آل واحدة الصورة التي اختارتها على باقي المشارآات

  
تقوم المنشطة بإحصاء عدد األنشطة التي تمثلها الصور التي تم اختيارها من طرف النساء 

  )الخ...ر المرأة والعملصو 5صور المرأة والمكياج،  10أربع صور تمثل المرأة والنظافة،  :مثال(
  

  :ب النساء عن األسئلة التاليةيفي نقاش جماعي تج
  ؟ما هي الصورة العامة التي تعكسها هذه الصور 
ما هي الصورة العامة التي تعكسها هذه الصور عن جمال المرأة؟ وهل ذلك  

  صحيح؟
  ما هي الصورة العامة التي تعكسها هذه الصور عن دور المرأة بالنسبة ألسرة؟ 
إذا آانت الصور فيها رجال ونساء ما هي عالقة المرأة بالرجل من خالل هذه  

  الصور؟
  آيف تبرز الصور المرأة بالنسبة للرجل؟ 

  
 :المرحلة الثانية

تشرح المنشطة انطالقا من القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن الدول ملزمة باتخاذ التدابير 
تكرس صورة نمطية دونيتها أو ة تلك التي تكرس الالزمة للحد من استغالل صورة المرأة و خاص

للنساء من قبيل دور المرأة ينحصر في المطبخ أو التجميل من أجل الرجل، جنس ضعيف و 
  .الخ...عاطفي ال يعول عليه في القضايا المهمة، بحاجة لحماية الزوج أو األب أو األخ

  
ى حياة المرأة من خالل النقط تأثير هذه الصور علبعدها تفتح المنشطة نقاشا جماعيا حول 

  :التالية
  ؟مشارآتهن في الحياة العامة 
  ؟رغبتهن في اقتناء المواد االستهالآية 
  ؟اإلنتظارات الجنسية التي تحصل عند الرجال من خالل هذه الصور 
نظرة األبناء ألمهاتهم من خالل الصورة التي نشئوا عليها من خالل البرامج  

 التربوية؟ 
    ؟تشيء المرأة 

  الخ...
  

  :المرحلة الثالثة
  تكون مجموعتين تطلب المنشطة من المشارآات أن 
إشهارا خاصا بالنساء آيفما يرونه و ذلك من خالل رسم أو المجموعة األولى ستفكر و تجسد 

  . أي شكل إبداعي آخر يقمن به
ناهج المجموعة الثانية ستفكر في حصة نموذجية لما يجب أن تكون عليه صورة المرأة في الم

  .التربوية
 .بعدها تجتمع المجموعتين لتعرض آل مجموعة خالصة عملها على المجموعة األخرى



  الحقوق اإلنسانية للنساء في صورة غير تصنيفية :10المصوغة 
  

  البطاقة القانونية لصورة المرأة في اإلعالم و البرامج التربوية :األولىالحصة 
  

 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  

  :صيتلخ
الدول مجبـرة علـى اتخـاذ التـدابير المناسـبة لتغييـر سـلوآيات الرجـل والمـرأة و           

القضاء على األفكار والممارسات القائمة على االعتقـاد بكـون أي مـن الجنسـين     
  .أدنى أو أعلى من اآلخر أو على األدوار النمطية للرجل والمرأة

  
  اتفاقية القضاء على 

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة
   5لمادة ا

  :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي
تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على ) أ(

التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من 
  ، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر

  



 .الحقوق اإلنسانية للنساء في صورة غير تصنيفية:10المصوغة 
  

تحديد المسؤولية حول انتهاآات حقوق اإلنسان للمرأة من : الحصة الثانية
   خالل اإلعالم

 
  :األهداف )1

  
  :تتوصل المشارآات في نهاية الحصة إلى معرفة

  .يمكن أن تؤثر في تحديد المسؤوليات أن طريقة نقل الحدث أو الخبر 
   

  :المدة )2
  

  ساعة 
  

  :الوسائل )3
  

  .ثالث مقاالت 
 .سبورة 
 أقالم 

  
  :مراحل الحصة )4

  
  )د35(دراسات مقاالت : المرحلة األولى 
  )د10(نقاش جماعي: المرحلة الثانية 
  )د15(نشاط ختامي : المرحلة الثالثة 



  :المرحلة األولى
مقاالت من  ثالثري، تخبرهم المنشطة أنها ستقرأ عليهم بعد جلوس المشارآات على شكل نصف دائ

  :1الجرائد لحادثة واحدة لكن آل مقال آتب بأسلوب مغاير
، عشر من عمرها، آانت تتمشى البارحة على الساعة العاشرة ليال 18امرأة في { :المقال األول
ي فستان قصير ملتصق الخالية قرب إحدى المقاهي، لقد آانت ترتد في أحد الشوارع تعرضت العتداء

بسؤالنا  .على جسمها و من مالمح وجهها يبدوا أنها ليست من المدينة بل من إحدى القرى المجاورة
امرأة في هاته الساعة و في ذلك المكان و بتلك المالبس < أجابنا  االعتداءألحد زبائن المقهى عن هذا 
  .>}لم تنل سوى ما تستحقه

  :على المشارآات األسئلة التالية بعد قراءة المقال تطرح المنشطة
  ؟ما هو المشكل المطروح حسب هذا المقالفي رأيكن  
  ؟ماذا يمكننا استخالصه آحلول باالعتماد على هذا المقال 

   :مثال
o يجب على النساء أن ال تخرجن بالليل.  
o الخ...يجب أن ال تذهب النساء لبعض األماآن التي تكون خالية.  
o  انتباه المعتدين تثيريجب أن ال ترتدي النساء بعض المالبس التي يمكن أن.  

  :بعد تلقي جميع اإلجابات و آتابتها على السبورة، تقرأ المنشطة على المشارآات المقال الثاني
تعرضت لالعتداء من طرف زبناء المقهى الذي تشتغل فيه، حسب بعض  )ز( رائدة< :المقال الثاني

تشتغل في تلك المقهى لما يزيد عن سنة وأنها خالل األيام األخيرة  )ز( رائدةمقهى فإن زبناء هاته ال
آانت تشتكي من صاحب المقهى بكونه لم يعطيها أجرتها والبارحة صباحا طلب من أحد العاملين 

 ليال ألنه ال يكون في 10حدود  إلى )ز( رائدةبالمقهى أن يطلب منها مغادرة المقهى، ولقد انتظرته 
لكي تطلب منه أجرتها و تستفسره عن و ذلك  المقهى إلى في آخر الليل قبل وقت إغالق المقهى،

بالفعل تشتغل لمدة طويلة في المقهى  رائدةوباستفسارنا صاحب المقهى أخبرنا أن  .سبب طردها
ت تغيباتها ورغم إلحاحه الشديد لم تبالي بل أصبح وأنها منذ البداية تتغيب آثيرا عن العمل دون أي عذر

  .>في الشهر األخير أآثر من قبل، وهو في حيرة من أمره وآيف سيتعامل معها
  :بعد قراءة المقال تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة التالية

 حسب هذا المقال؟ما هو المشكل المطروح في رأيكن  
  )و صاحب المقهى رائدةالنزاع حول األجرة و الطرد بين (

  صه آحلول باالعتماد على هذا المقال؟ماذا يمكننا استخال 
   :مثال

o احترام المشغلين لحقوق العاملين معهم بعدم تعريضهم للطرد و أداء أجرتهم.  
o  تقنين العالقة بين المشغل و العامل بحيث يكون الحل واضحا في حالة إخالل العامل

 بواجباته ؟
  :طة على المشارآات المقال الثالثبعد تلقي جميع اإلجابات و آتابتها على السبورة، تقرأ المنش

مجموعة من الشبان سكارى معروفين باعتدائهم على النساء، من بينهم شخص ذو <  :المقال الثالث
سوابق عدة  في مثل هاته االعتداءات و هو معروف لدى الجميع و لدى الشرطة أيضا، قاموا البارحة 

بحيث توجهت إليه لتأخذ الذي تشتغل فيه  المقهىخارجة من شابة آانت   امرأةباعتداء جديد على 
و الدراسات المعلوماتية، و لكي تستطيع  ياهي أيضا طالبة بمعهد التكنلوج الشابةأجرتها، و هاته المرأة 

و إلشارة فإن هاته المرأة في ظرف أسبوع تكون  .متابعة دراستها فهي تشتغل بالليل في هذا المقهى
فإنه مؤخرا قامت  نالمسؤوليو حسب أحد  .داء و في نفس المكانخامس امرأة تتعرض لمثل هذا االعت

ة في الدولة بتقليص في الميزانية المخصصة لجهاز األمن مما استدعى تقليص عدد أفراد الشرط
  .>للشرطة الموجودة في بعض األحياء المنطقة وإغالق بعض المراآز

  :اليةبعد قراءة المقال تطرح المنشطة على المشارآات األسئلة الت
 في رأيكن ما هو المشكل المطروح حسب هذا المقال؟ 

هر على أمن اإلمكانيات المادية و البشرية للسانعدام األمن في بعض األحياء و نقص في (
  )المواطنين

  ماذا يمكننا استخالصه آحلول باالعتماد على هذا المقال؟ 
   :مثال

o معاقبة األشخاص الذين يقومون باالعتداءات؟  
o انيات المادية و البشرية لتديم األمن؟توفير اإلمك  
o توفير التعليم المجاني للجميع. 
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  :المرحلة الثانية

  :في نقاش جماعي تطلب المنشطة من المشارآات السؤال التالي
  ما رأيكن في المقاالت الثالث؟ 

 .سبورةتقوم المنشطة بتذآير للحلول التي تم التوصل إليها انطالقا من آل مقال و التي سجلتها فوق ال
بالرغم من آون الحدث األساسي  :تعطي المنشطة تلخيص لما رأوه في المقاالت و ذلك حسب التالي

هو تعرض امرأة العتداء إال أنه من خالل األسلوب الذي تم اعتماده في آل مقال لنقل هذا الحدث فإن 
  . النتيجة التي وصلت إلينا أصبحت مختلفة من مقال آلخر

ف باألساس المرأة مع إعطاء وصف لها ولمالبسها و وضعيتها االجتماعية و المكان فالمقال األول استهد
  .الذي تتواجد فيه بحيث استوحينا منه أن المرأة هي المحور األساسي الحدث

أما المقال الثاني فقد استهدف باألساس العالقة بين صاحب المقهى و المرأة التي تشتغل عنده بحيث 
  .محور األساسي في الحدثالالمشغل و العامل هي استوحينا منه أن عالقة 

استهدف انعكاسات سياسة الدولة على األمن و الحق في التعليم بحيث فقد  الثالثو بالنسبة للمقال 
  .استوحينا منه بأن هاته االنعكاسات هي المحور األساسي في الحدث

  
  :المرحلة الثالثة

  :تطرح المنشطة على المشارآات السؤال التالي
ل سبق أن سمعتن بحدث أو واقعة ما من خالل الجرائد أو التلفزة و آانت التفاصيل ه 

  تختلف من جريدة ألخرى حسب ما رأينا سابق؟
  آيف تعاملتن مع ذلك؟ 
  آيف ترون أنه يجب التعامل مع مثل هاته األخبار؟ 

تعاملنا مع  بعد نقاش حول الموضوع توضح المنشطة للمشارآات أنه عادتا ما نكون استهالآيين في
األخبار بحيث ال نحاول أن نحلل ما نسمعه و في العديد من األحيان تكون النساء ضحية لمثل هاته 
األخبار بحيث تتحول من ضحية في اعتداء ما، مثل الذي رأيناه سابقا مثال، إلى مسئولة عن هذا 

الذي تعرضت له  االعتداءاالعتداء، و غالبا ما يكون سهال علينا تقبل آون المرأة هي المسئولة عن 
  .بشكل أو بآخر على أن نحاول البحث عن المسئول الفعلي



 .حصة نموذجية ميدانية: 11المصوغة 
  

  .زيارة النساء لمخافر الشرطة: األولىالحصة 
  

يمكن للمنشطة اعتماد هاته الحصة النموذجية من أجل صياغة حصص أخرى 
ميدانية لزيارة بعض المرافق األخرى مثل المستشفيات المصالح اإلدارية و غيرها 

ها النساء من هذا البرنامج على من أجل جعل ترجمة المعلومات التي استفادت من
  .ارض الواقع

  
  :االهداف  )1

  :توصل المشارآات في نهاية الحصة إلى معرفة
  .دور و مهام مكاتب الشرطة 
  الحق في االستعانة بالشرطة  

  
  :الوسائل  )2

  
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 

  
 :مدة الحصة  )3
  

  ساعة و عشر دقائق 
  

  :مراحل الحصة )4
  

  )د 10(تذآير: المرحلة األولى 
  )د15(دراسة حالة : المرحلة الثانية 
  )د15(حاالت اللجوء لقسم الشرطة : المرحلة الثالثة 
  )د 30(زيارة قسم الشرطة : المرحلة الرابعة 



  :المرحلة األولى
  تذآير المشارآات بالحقوق اإلنسانية للنساء مع طرح سؤال 

  ياة آمنة حق من حقوقه اإلنسانية أم ال؟هل تمتع اإلنسان بح 
تناقش المشارآات جميعا الجواب مع إعطاء المنشطة لهـن تـذآير بمـا رأوه فـي الحصـة األولـى       

  .حول مدخل لمفهوم حقوق اإلنسان للمرأة
  

  :المرحلة الثانية
شـطة اعتمـاد حالـة أخـرى مـثال عرضـت       يمكن للمن( تحكي المنشطة للمشارآات هاته الحالة 

  )على جمعيتها
تعرضت نادية لمشادة عنيفة مع زوجها ليال حيث تعرضت للسب والضرب ليطردهـا مـن البيـت    <

  .>في الليل
  

  في رأيكن ما الذي يتوجب على نادية القيام في هاته الحالة؟ 
  إلى من ستلجأ ؟ 
  هل يجب أن تضع شكاية؟ 
  أين ؟ 

  
  :المرحلة الثالثة

يق الزوبعة الذهنية تحاول المشارآات تسطير جميع الحاالت التي يمكن أن تلجأ فيها عن طر
  .المرأة لمخفر الشرطة 

  .مثال تقديم شكاية 
  الخ...حالة ضياع الوثائق مثل جواز السفر 

  
  :المرحلة الرابعة

في هذه المرحلة يجب أن تكون المنشطة مـن خـالل الجمعيـة التـي تشـتغل معهـا قـد نظمـت         
  .ع مسئول في قسم الشرطة أو الدرك الموجود قرب مقر الجمعيةموعدا م

  
  :ستقوم المنشطة مع المشارآات بزيارة لقسم الشرطة

  . التعرف جميع األقسام الموجودة في قسم الشرطة 
 .التعرف على طبيعة عمل الشرطة 
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  1 تقييم الحصص

  
  آيف نقيم الحصة ؟

  
خاص للتقييم، يجب تعبئته مـن طـرف المنشـطة أثنـاء آـل حصـة مـن حصـص محـو           ،هناك مطبوع مرفق

  .األمية القانونية
على المنشطة أن تخصص بعضا من الوقـت، فـي نهايـة آـل حصـة، لتلـتمس تقييمـات المشـارآات فـي          

آـل  م جمـاعي، أو أن تطلـب المنشـطة، إلنهـاء الحصـة مـن       يمكـن القيـام بـذلك مـن خـالل تقيـي      . الحصة
  .المجموعة تفاعالتها و اقتراحاتها، و آذا التقييمات الفردية بالحديث مع المشارآات فرادى

  
مطبوع التقيـيم حسـب تفـاعالت النسـاء و تحليلهـا       بعدها تخصص المنشطة الوقت، بعد آل حصة لتعبئة

  .و بروية الخاص بكل تبصر
  

  ام بالتقييم بعد آل حصة ؟لمادا القي
  

  :من أجل البرنامج 
  

  .لتقييم نجاح و نجاعة البرنامج بشكل عام، و ذلك في مستويين   
  .وقع و آثار البرنامج على الفئة المستهدفة  ) أ(
  .السير الداخلي للبرنامج  ) ب(
كـل  لتحديد عناصر القوة و الضعف، في المضمون، في البنية، في المنهجية، في الوسائل الخاصة ب   

و دلـك لتحديـد ووضــع التعـديالت األساسـية لتطــوره و     . حصـة علـى حــدة، م للبرنـامج بشـكل عــام    
  .إغناءه

  
  من أجل المنشطات

  
  .ال عادة التأآد مما تقمن به بشكل جيد، و تقوية الثقة لديكن من أجل االستمرار   
  .دراتكنللترآيز على المجاالت التي يمكن لكن من خاللها تطوير أدائكن و تنمية ق  

  من أجل المشارآات
  

إلعطاء الكلمة للمشارآات، حتى يشعرن بفعليـة المشـارآة و االشـتراك فـي البرنـامج و آـدا فـي           
  .و آدا تحسيسهن بقيمة وأهمية آراءهن) بمعنى أن البرنامج هو برنامجهن(امتالآه 

مـن أجـل اإلجابـة المثلـى      ات األولوية لدى المشارآات، و إضافتها إلى البرنـامج، ذلتحديد المواضيع   
  .على حاجياتهن و مصالحهن

  
  :من أجل جمعيتكن

  
يمكن للتقييمات أن تساعدآم على فهـم و توثيـق أولويـات    :  و مشاريعكم التنموية لدعم دفاعاتكم   

أآثـر نجاعـة، يجـب فـي نفـس      و تنميـة محليـة   و مشاآل المستفيدات، حتى يمكـن القيـام بـدفاع    
  .ملف التقييماتبيقية للنساء، و مدعم الوقت على الحاجيات الحق

إن مانحي التمـويالت يضـعون الثقـة فـي الجمعيـات التـي تقـوم بإنجـاز التقييمـات          :  لدعم تمويلكم   
تكون المساعدات مرفقة بنظـام للتقيـيم حيـث ينجـز ملـف عـن       األحيان المستمرة، لهدا ففي بعض 

قوية طلبات المساعدة المالية، فهي دليـل  األنشطة، و قاعد للمعطيات تقدم للممولين آبرهان و لت
  .على أهمية البرنامج و ثانيا على مصداقية عملكمأوال 

                                                 
1 Pour écrire cette section nous avons profités des ressources suivantes: 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights 

Resource Center, 2000). 
• Human Rights Institution-Building: A handbook on Establishing and Sustaining Human Rights Organizations (The Fund for Peace, 

1994) 



  برنامج التربية على حقوق النساء اإلنسانية و القانونية : مطبوع التقييم 
  يجب تعبئته بعد آل حصة

  
  :معطيات حول الحصة 

  
  :اسم المنشطة    

  :    تاريخ الحصة
  :    مكان الحصة

  :يت الحصة توق
  :المدة الكاملة للحصة 

  :         عدد المشارآات
  :          موضوع الحصة

  
  تقييم الحصة 

  
 :من و جهة نظر المشارآات   . أ
 )آراءهن و تعليقاتهن الخاصة(هل تفاعلت المشارآات مع الحصة و آيف ذلك ؟  .1
  الموضوع أم ال ؟ مهم أم ال ؟ أساسي أم ال ؟ صعب ؟ سهل ؟ هل تعاطين مع:  في الموضوع  ) أ
  ؟ في الشكل و في أنشطة الحصة  ) ب
  هل لديهن اقتراحات لتعديل الحصة ؟ .2
 ؟ هل لديهن اقتراحات أو تعليقات حول السير العام للبرنامج .3
 هل طالبن بمعلومات حول المواضيع الغير المتضمنة في البرنامج ؟ إذا حصل دلك فما هي ؟  .4
  أو تحليلها بشكل دقيق ؟ هل هناك بعض األسئلة التي يتوجب متابعتها  .5
  
  :من وجهة نظر المنشطة   ب

  )مالحظاتك و تعليقاتك الخاصة(ما رأيك في هذه الحصة ؟  .1
هل فهمت المشارآات المعلومات التي قدمت فـي الحصـة ؟ إذا آـان ذلـك سـهال      :  في الموضوع  ) أ

 ول ؟فكيف نجعل الحصة أآثر أهمية ؟ و إذا آان ذلك صعبا، فكيف نجعل الموضوع في المتنا
  : في شكل أو أنشطة الحصة  ) ب
  آيف آانت مشارآة النساء في هذه الحصة ؟ .2
نفس العدد ؟ تضاعف ؟ انخفض ؟ : من حيث عدد المشارآات بالمقارنة مع الحصص السابقة   ) أ

  آيف تفسرين ذلك ؟
إيجابية ؟ سلبية ؟ متحمسات أم ال ؟ هل طالبن : من حيث طبيعة مشارآة النساء   ) ب

  ء ؟باألسئلة ؟ هل طرحن آرا
 الثقة و االحترام أم ال ؟ آيف تفسرين ذلك ؟ تسوده هل آان هناك جو  ) ت

 )  المضمون ؟ المواد ؟ المنهجية، أشياء أخرى ؟(ماذا غيرت في هذه الحصة ؟  .3
 لماذا ؟) تفاعالتك و أحاسيسك الشخصية(بماذا شعرت خالل هذه الحصة ؟  .4
 م ال ؟ آيف غيرتها ؟ما رأيك في البطاقة القانونية ؟ شاملة أم ال ؟ مفهومة أ .5
ليس من الضروري أن تجيبي على السؤال و أن تكتبيه في (آيف قيمت أداءك خالل هذه الحصة  .6

 )المطبوع، و لكن فقط للتفكير فيه مع نفسك
  
  :الوسائل   ت

 ؟البرنامج المطلوبة إلنجاز وسائل الهل هناك صعوبات خاصة على مستوى  .1
 على هناك الوقت الكافي إلنهاء الحصة ؟ .2
  
  :متابعة الحصص السابقة   ج

المشارآات، عن قيامها بشـيء مـا، أو تتمنـى القيـام بـه، علـى اثـر مـا رأتـه فـي           إحدى إذا تحدثت إليك 
أو صفي هذا بإنجـاز   )مثال أنها أنجزت البطاقة الوطنية، قالت لقريبتها أال تسمح لزوجها أن يضربها(الحصة 

  )بدون تدقيقات(
  
  :فيما يحص هذه الحصة  تعليقات و اقتراحات أخرى   ح
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قائمة لمجموعة من االتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان و 

  1منها تونسموقف 
  
  

 النشر
 

تاريخ  المصادقة
 االعتماد

 االتفاقية

افريل  25 
1957 

االتفاقية الدولية للمنظمة العالمية 
للشغل والمتعلقة بالعمل الليلي 

للنساء
 1968 

 
966ديسمبر  16 المي لالمم المتحدة للحقوق اإلعالن الع

السياسية والمدنية

1968ماي  4
 

1967نوفمبر  21
 

1953مارس  31 اتفاقية نيويورك والمتعلقة بالحقوق 
السياسية للمرأة

1967نوفمبر  21 
 

1957فيفري  20 اتفاقية نيويورك والمتعلقة بجنسية 
المرأة المتزوجة

04-05-1968
 

21-11-1967 
 

962ديسمبر 10 اتفاقية نيويورك والمتعلقة  بالموافقة 
على الزواج وفي السن األدنى

 27-07-1968 اتفاقية نيويورك المتعلقة باستخالص النف 20-06-1956 
  بالخارج

 
1985سبتمبر   أشكا جميعاالتفاقية الدولية للقضاء على  18-12-1979 

 ضد المرأة

20-10-1988 
 

11-07-1988 
 

10-12-1984 
 

المتحدة المتعلقة بمناهضة األمماتفاقية 
 

 29-11-1991 
 

  المتحدة لحقوق الطفل  األمماتفاقية   20-11-1989
 

 

                                                 
  محامية بهيئة تونس جاراشتم إنجاز هذا الجدول من طرف األستاذة سعيدة بن   1
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 قائمة باأليام االحتفالية بحقوق اإلنسان عالميا
 
Le calendrier suivant présente les principales célébrations internationales des droits de la personne dans 
le monde. Profitez de ces journées pour sensibiliser votre milieu aux droits de la personne et pour 
organiser des activités. 
 
Janvier 
 
Février 

1 - 7 Semaine internationale du développement  

Mars  

8 Journée internationale de la femme  
8-14 Semaine internationale de la femme  
20 Journée mondiale de la francophonie  
21 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale  
21-28 Semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale  

Avril 

7 Journée mondiale de la santé  
19-25 Semaine de la Terre  
22 Jour de la Terre  

Mai 

1 Fête du travail 
1 Journée de la loi  
3 Journée mondiale de la liberté de la presse  
15 Journée internationale des familles  
16 Journée UNESCO pour le développement culturel 

Juin 

4 Journée des Nations Unies des  enfants innocents, victimes de l’agression 
5 Journée mondiale de l’environnement  
26 Journée de la Charte des Nations Unies  
26 Journée mondiale contre la toxicomanie et le trafic illicite  
26 Journée mondiale de soutien des victimes de la torture 

Juillet  

11 Journée mondiale de la population  

Août  



9 Journée internationale des populations autochtones  
12 Journée internationale de la jeunesse 
23 Journée internationale de la Commémoration de l’abolition de la traite des esclaves  

Septembre  

8 Journée internationale de l’alphabétisation  
15 Journée internationale de la paix  

Octobre  

Mois contre la violence conjugale 
Journée mondiale de l’enfant (Premier lundi d’octobre) 
Journée mondiale de l’habitat (Premier lundi d’octobre)  
1 Journée internationale pour les personnes âgées  
5 Journée mondiale des enseignants  
16 Journée mondiale de l’alimentation  
17 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  
17 Journée internationale pour la tolérance  
19-26 Semaine internationale d’Amnistie internationale  
24 Journée des Nations Unies (ONU)  
Journée mondiale d’information sur le développement  
24 -30 Semaine du désarmement  

Novembre 

11 Jour du Souvenir  
15 Journée internationale des écrivains en prison du P.E.N. international  
20 Journée mondiale de l’enfance  
25 Journée internationale d’action contre la violence faite aux femmes  

Décembre  

1 Journée mondiale du sida  
2 Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage  
3 Journée internationale des personnes handicapées  
10 JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME  
 

Encouragez votre milieu à mettre l’épaule à la roue!  

 
Sources:  
• http://www.unac.org/francais/rights/guide/celebration.html 
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, 

by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
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  مواقع إلكترونية حول التربية على حقوق اإلنسان

 
 
L’Internet c’est une véritable Bibliothèque en-ligne où on peut faire de la recherche et trouver des ressources, 
des manuels et des guides pratiques en fichiers html ou PDF qu’on peut consulter, imprimer et télécharger sur 
diskette ou sur son ordinateur. Des véritables livres gratuits! 
 
Voilà donc des adresses des Sites Internet où on peut trouver des ressources pour appuyer et enrichir des 
programmes d’alphabétisation juridique et éducation des droits humains. 
 
1. Chercher des ressources pratiques: 
 
Les sites suivants traitent l’éducation des droits humains et l’alphabétisation juridique. Ils contiennent des 
guides, manuels, et articles avec des méthodologies, des séances, des modules, des conseils pratiques, etc.: 
 

• Le Electronic Resource Center à http://www.erc.hrea.org/ propose de nombreux manuels de 
l’éducation des droits humains et guides de l’alphabétisation juridique de partout dans le 
monde, plusieurs sont disponibles en français. Deux exemples (mais il faut “surfer” le site  – 
cliquer sur le lien “Library” parce qu’il y a de nombreux guides en anglais, français, 
espagnol…..): 
• http://erc.hrea.org/Library/Bells_of_Freedom/index_fr.html 
• http://erc.hrea.org/Library/law_enforcement/HR_standards_fr.html 
 
Sur ce site on trouve également le Human Rights Education Resourcebook – un répertoire 
complet et détaillé sur les organisations travaillant sur l’éducation des droits humains, des 
programmes de formation en droits humains, une bibliographie de ressources, et une liste des 
bailleurs de fonds pour les programmes d’éducation des droits humains. 
 

• CEDPA (The Centre for Development and Population Activities) dispose de nombreuses 
ressources telles les Manuels de formation et de l’éducation des droits humains et le 
développement en format PDF – en français ! – à : 
http://www.cedpa.org/publications/index.html  

 
• Aussi CIVITAS fourni plusieurs manuels et guides sur leur site, certains en français. Un 

exemple: 
• http://civnet.org/civitas/africa/values/intro.htm ou  
• http://www.civnet.org/civitas/africa/edition/frsites.htm 

 
• Dans le site d'Au bas de l'échelle www.cam.org/~abe/net1.html, on trouve des ressources 

pratiques pour l'action, dont des passerelles de télécopies sur Internet, des bottins et 
répertoires, des guides, etc.  

 
D’autres sites où on peut trouver de nombreuses ressources sur l’éducation des droits humains sont: 

• http://www.hrusa.org (Human Rights Resource Center) 
• http://www.pdhre.org (People’s Decade for Human Rights Education) 
• http://www.asil.org/resource/humrts1.htm (ASIL Electronic Resource Guide – Human Rights) 
• http://www.afrdh.org (Afrique des droits humains: avec un guide détaillé Connaître ses droits 
• http://www.umn.edu/humanrts/education/pihre/women.htm 
• http://www.derechos.net/links/edu/index.html 
• http://www.coe.fr (Conseil d’Europe) 
• http://www.unhchr.ch/hredu.nsf/ (Base de données sur l’éducation des droits humains) 
• http://www.columbia.edu/cu/humanrights (Center for the Study of Human Rights, Columbia 

University) 
• http://www.human-rights.net/ehrn/index.html (Education in Human Rights Network) 
• http://www.udhr50.org (Franklin and Eleanor Roosevelt Institute) 
• http://www.icrc.org  (International Committee of the Red Cross) 



• http://www.amnestyusa.org/education (Amnesty International USA Human Rights Educator’s 
Network) 

• http://www.amnesty.asso.fr/ (des Fiches en français) 
• http://www.chre.org (Center for Human Rights Education) 
• http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/ (Human Rights Resource Center) 
• http://www.cihrs.org/ ( حقوق اإلنسان لدراساتمرآز القاهرة  ) 

 
2. Faire de la recherche: 
 
Pour faire de la recherche juridique, approfondir ses connaissances des sources de droit utilisées dans le 
programme, et trouver les textes intégrales des lois et conventions, on peut consulter les sites suivants: 
 

• http://www1.umn.edu/humanrts (University of Minnesota Human Rights Library) c’est un site 
multilingue (inclut le français et l’arabe) qui contient les textes de toutes les Conventions 
internationales des droits humains. 

 
On peux aussi trouver les textes et des informations sur les Conventions internationales, des renseignements sur 
les organes des Nations-Unies, et les programmes au sein des Nations-Unies pour les droits humains de la 
femme en plusieurs langues à: 

 
• http://www.unhchr.ch (Site de l’Haut Commissariat aux des droits de l’homme des Nations 

Unies)  
http://www.unhchr.ch/french/html/menu6/1/edudec_fr.htm (Site de la Décennie des Nations 
Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme) 

• http://www.un.org (Site des Nations-Unies) 
• http://www.un.org/womenwatch/  
• http://www.unifem.org/  

 
Pour des renseignements sur les droits humains de la femme en général: 

 
A- Femmes en général : 

 
• http://wluml.org (Femmes sous les lois musulmanes) 
• http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana/ (Ressources sur les droits de la femme) 
• www.whrnet.org (Women’s Human Rights Internet) 
• http://women3rdworld.about.com/newsissues/women3rdworld/ (les femmes des pays en voie 

de développement) 
• http://www.igc.org/igc/gateway/wnindex.html (Women’s Net) 
• http://www.hri.ca (Human Rights Internet) 
• http://www.amnesty.org (Amnesty International) 
• http://www.sigi.org (Sisterhood is Global Institute) 
• http://www.wld.org (Women, Law and Development International) 
• http://www.amanjordan.org/ (Amman Jordan) 
• http://www.feministes.net (Feministes.net) 
• http://www.peacewomen.org (Women's International League for Peace and Freedom) 
• http://www.coalitionofwomen4peace.org/ (Coalition of Women for Peace) 
• http://www.womenink.org (women ink) 
• http://www.sos-sexisme.org (SOS Sexisme) 
• http://sisyphe.org/ (Sisyphe – condition feminine) 
• http://www.penelopes.org/ (les pénélopes) 
• http://www.wildaf-ao.org/ (Femmes, Droit et Développement en Afrique) 

 
B- Sites Web et ressources électroniques sur la violence contre les femmes : 
• http://www.macmag-glip.org/repertory.pdf  
• www.crtd.org (Collective for Research and Training on Development-Action) 
• http://www.novib-vaw.org  (Novib) 

 



C- Fichier PDF de quarante pages avec des adresses d’ONG qui diffusent des newsletters sur les droits 
des femmes en général : 
• http://www.macmag-glip.org/dir.pdf (مجموعة األبحات و التدريب للعمل التنموي) 
 
D- Statistique sur les femmes dans le monde disponible en arabe à : 
• http://www.learningpartnership.org/arabic/facts.htm ( من أجل الحقوق و التنمية و التضامن النسائي التعليمي 

)السالم  
 
On peux trouver des renseignements juridiques et des textes de loi marocains à: 
 

• http://www.priweb.com/internetlawlib/142.htm  
• http://www.al-bab.com/maroc/gov/gov.htm  
• http://www.mincom.gov.ma/ 
• http://www.mfpra.gov.ma/ (avec des liens vers les sites des autres Ministères) 
• http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=81 (Texte intégral du nouveau Code 

de la Famille marocain en arabe) 
 
On peux trouver des renseignements juridiques et des textes de loi en Tunisie à : 
 

• http://www.jurisitetunisie.com/index.html  (Site Web avec des ressources sur la Tunisie.) 
• http://admi.net/world/tn/#law  
• http://www.ministeres.tn/  (Site du gouvernement Tunisien) 
• http://www.chambredeputes.tn/ (Site de la chambre des députés en Tunisie) 
• http://www.chambredeputes.tn/a_constit.html (Site de la constitution Tunisien) 
• http://www.chambredeputes.tn/codes/code_per.pdf (Site du code de famille Tunisien) 

 
On peux trouver des renseignements juridiques et des textes de loi en Algérie à : 
 

• http://www.mjustice.dz/ (Site Web du Ministère de la Justice en Algérie.) 
• http://www.conseilconstitutionnel-dz.org/ (Site Web du Conseil constitutionnel de l’Algérie.) 
• http://www.joradp.dz (االمانة العامة للحكومة و تتضمن الجريدة الرسمية) 
• http://www.apn-dz.org/ (المجلس الشعبي الوطني) 
• http://www.majliselouma.dz/ ( مجلس االمة) 
• http://www.elmouradia.dz/ ( رئاسة الجمهورية) 
• http://www.coursupreme-dz.org/ (المحكمة العليا) 
• http://www.conseil-etat-dz.org/ ( مجلس الدولة) 
• http://www.cg.gov.dz  
• http://www.gouvernement.dz 
• http://www.elhoukouma.dz 

 
Pour des ressources sur L’Islam: 
 

• http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/about/women/  
• http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/Materials.html 
• http://www.islamzine.com/women/  
• http://hadith.al-islam.com/Bayan/Frn/ 
• http://www.guetali.fr/home/venus/bbdrtfemislm.htm 
• http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_f/ 
• http://wings.buffalo.edu/student-life/sa/muslim/isl/isl.html 
 



  5الملحق 
قائمة بأسماء و عناوين الجمعيات الحقوقية و الجمعيات التنموية المحلية الغير حكومية 

 بتونسالتي تشتغل على حقوق اإلنسان للنساء 
 

Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD) 
Cité SPROLS, rue 7301 
Immeuble 09, appt. 01 
El Menzah 9 
Tunis 1004 
Tel&Fax : 216-71-870-580 
afturd@planet.tn 
aafturd@yahoo.fr 

 
Espace Tanassof 
9, avenue de l’Indépendance 
Borj Baccouche 
Ariana 2080 Tunis 
Tel&Fax : 216-71-702-859 
tanassof@gnet.tn 
 
Association Tunisienne des Femmes Démocrates 
6, rue du Liban 
Tunis 
Tel : 216-71-794-131 
Fax : 216-71-799-225 
atfd@planet.tn 
 
Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LTDH) 
21, rue Baudelaire 
El Omrane 1005-Tunis 
Tel : 216-71-894-145 
Fax : 216-71-892-866 
ltdh.tunisie@laposte.net 
 
Programme d’Appui aux Organisations de base en Tunisie d’Intercooperation (PAOTIC) 
Rue de Lac Victoria 
Résidence du Lac 
D22-1053 
Les Berges du Lac 
Tunis 
Tel : 216-71-862-819 
Fax : 216-71-862-853 
paotic@planet.tn 
 
UGTT (Union Générale Tunisienne de Travail)  
9, rue de Grèce 
Tunis 1001 
Tel : 216-71-332-043 
Fax : 216-71-347-903 
 
Collectif 95 Maghreb Egalité 
4, Avenue des Etats-Unis d‘Amérique 
1002 Tunis-Belvedere 
Tel : 216-71-894-086 or 216-71-890-907 



Fax : 216-71-792-170 
cheralya@yahoo.fr 
 
Association (ASSAD) 
40, Avenue Taher Sfar 
El Manar 2-2012-Tunis 
 
ENDA ARABE 
3, rue al Aacha 
Ettadhamen 2041 
Tel : 216-71-650-600 
Fax : 216-71-650-761 
bhessma@gnet.tn 
mpctn@yahoo.fr 
 
ADPE 
12, rue sahnoun Amilcar 
Tunis 
Tel : (216)-71-74-31-57 
 
Wifaq Bargou 
Association Wifaq Bargou 6170 
Tel : (216)-78-89-65-60 
 
ATL M.S.T Sida 
6, rue 4579 Ezzouhour  
Tunis 
Tel : (216)-22-90-06-09 
 
 
 
 




