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املمارســات  ألفضــل  عملهــا  ومجــاالت  أحجامهــا  اختــالف  علــى  األهليــة  للمؤسســات  توجيــه  وســيلة  مصــادر  حقيبــة  تمثــل 

واإلجــراءات بمــا يتما�ضــى مــع املبــادئ املبّينــة فــي مدونــة ســلوك املؤسســات األهليــة الفلســطينية، فهــي تــزّود املؤسســات بمجموعــة 

مــن أدلــة العمــل فــي مجــاالت اإلدارة العامــة واإلدارة املاليــة والتخطيــط االســتراتيجي وحكــم مجلــس اإلدارة. إضافــة إلــى تزويــد 

مــع  األهليــة  للمؤسســات  التنميــة  أولويــات  باملشــاركة، ووضــع  والتقييــم  املراقبــة  حــول عمليــة  بإرشــادات خاصــة  املؤسســات 

مراعــاة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة كأســاس للعمــل، املشــاركة كمبــدأ عمــل للمؤسســات األهليــة، إرشــادات إلجــراءات 

تضمــن عــدم التمييــز فــي عمــل املؤسســات، إضافــة إلرشــادات حــول االلتــزام وتطبيــق القوانيــن واملعاهــدات بمــا يشــمل نصــوص 

هــذه القوانيــن واملعاهــدات وتوضيحهــا بشــكل مبّســط.

لقــد قــام مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية خــالل عــام 2014 بعمــل مراجعــة لحقيبــة مصــادر وإضافــة مجموعــة 

جديــدة مــن األدلــة التــي تســاعد مؤسســات العمــل األهلــي علــى تطويــر أدائهــا، حيــث تحتــوي الحقيبــة الجديــدة علــى ثالثــة أدلــة 

إضافيــة فــي مجــال املناصــرة ورســم السياســات، املســاءلة االجتماعيــة وإدارة املتطوعيــن، إضافــة إلــى األدلــة األخــرى. وتــم خــالل 

عــام 2017 إضافــة دليــل النهــج املبنــي علــى الحقــوق فــي التنميــة

ومــن هنــا يتقــدم مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد ومراجعــة هــذه األدلــة مــن 

شــركات استشــارية وخبــراء وموظفيــن ويخــص بالشــكر شــركة الرؤيــا الجديــدة علــى إعدادهــا للطبعــة األولــي مــن هــذه األدلــة 

)عــام2007( وشــركة ريــادة لالستشــارات والتدريــب علــى مراجعتهــا وتطويرهــا للطبعــة األولــى وعلــى إعدادهــا لألدلــة اإلضافيــة 

فــي التنميــة )عــام  الثــالث لحقيبــة مصــادر )عــام 2014(. وللمستشــارة رنــدة هــالل إلعدادهــا دليــل النهــج املبنــي علــى الحقــوق 

.)2017

تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
)1( الدليل اإلرشادي ملجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة

)2( دليل التخطيط االستراتيجي

)3( دليل املناصرة ورسم السياسات

)4( دليل املساءلة االجتماعية

)5( دليل اإلجراءات املالية 

)6( دليل التوريدات واملشتريات

)7( دليل إدارة املوارد البشرية 

)8( الدليل اإلداري

)9( دليل كتابة التقارير

)10( دليل إدارة املتطوعين

)11( دليل النهج املبني على الحقوق في التنمية

١ مقدمة 
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كما تشمل الحقيبة أيًضا األدلة اإلرشادية التالية:

• الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

• الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل

• الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

• الدلـيل اإلرشـادي حــول العهـد الدولي الخاص بالحقوق املدنيـة والسياسيـة

• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة

• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقيـة الدولية الخاصـة بوضع الالجئـين  

• الدلـيل اإلرشـادي حــول قانون العمل الفلسطيني 

• الدلـيل اإلرشـادي حــول قانـون الجمعيـات الخيريـة والهيئات األهلية والئحته التنفيذية

• الدلـيل اإلرشـادي حــول التنمية االقتصادية واالجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية

• الدلـيل اإلرشـادي حــول املراقبة والتقييم باملشاركة 

• الدليل اإلرشادي حول املشاركة

مالحظات:  

”www.ndc.ps “ يمكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني  -

”code@ndc.ps“ إلرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني -
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٢.١ تعريف الدليل
يتضمــن هــذا الدليــل مــادة ارشــادية مســاعدة لتمكيــن املخططيــن والعامليــن فــي املؤسســات األهليــة مــن معرفــة النهــج املبنــي 

علــى الحقــوق، وتوفيــر األدوات الالزمــة الســتخدام هــذا النهــج فــي التحليــل والتخطيــط إلعــداد االســتراتيجيات والبرامــج واملشــاريع 

التنمويــة املرتكــزة إلــى معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة. 

٢.٢ لمن هذا الدليل؟
إن مســتخدمي هــذا الدليــل هــم املؤسســات األهليــة التــي ترغــب بتبنــي أو العمــل ضمــن النهــج املبنــي علــى الحقــوق، والعامليــن/ات 

ضمنهــا فــي مجــال التخطيــط وتنفيــذ املشــاريع. بغــض النظــر عــن القطــاع الــذي تتخصــص فيــه هــذه املؤسســات، مثــل املراكــز 

النســوية، والجمعيــات الزراعيــة، وجمعيــات حقــوق اإلنســان، واملؤسســات الشــبابية، وســواء كانــت مؤسســات ناشــئة، أو مــن 

املؤسســات ذات الخبــرات املهنيــة املتنوعــة. 

٢.٣ الهدف من الدليل 
الهدف من الدليل يتمثل فيما يأتي:

• عرض وتوضيح مفهوم النهج املبني على الحقوق، وآليات تفعيله.

 إلى التوجه املبني على الحقوق.
ً
• توفير آليات في مجاالت التحليل والتخطيط وبناء البرامج واالستراتيجيات استنادا

• تقديــم اتجاهــات عمــل للمؤسســات حــول ربــط التنميــة بالحقــوق واالســتناد إلــى املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة لتفعيــل دورهــم 

التنموي.

 مــن أجــل التنميــة 
ً
إلــى تحليــل فجــوة الحقــوق وتســتخدم قــوة اعتمــاد القوانيــن دوليــا • تقديــم اســتراتيجيات عمــل تســتند 

املهمشــة. الفئــات  وإحقــاق 

• تقديم مساندة فعلية قابلة للتطبيق العملي لتلك املؤسسات الراغبة في العمل على هذا النهج. 

• تعزيز القيم التي يستند إليها هذا النهج من املشاركة، واملساءلة، والشفافية، التمكين، املساواة وعدم التمييز، اإلنصاف 

ومبادئ ومعايير حقوق اإلنســان األخرى والتي تشــكل إطار مرجعي للنهج.

• توفير الفرصة لطرح مؤشرات حقوق اإلنسان وربطها بأنظمة الرصد الوطنية.

٢.٤ مرتكزات الدليل 
• خبرات محلية في العمل في مجال النهج املبني على الحقوق في التخطيط واملتابعة والتقييم.

• خبرات دولية مختلفة في مجال تطبيق النهج املبني على الحقوق.

• املواثيق واملعاهدات الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

٢ مقدمة الدليل اإلرشادي 
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 واملعتمــدة مــن قبــل الكثيــر مــن الحكومــات 
ً
يتميــز النهــج القائــم علــى الحقــوق بانــه يســتند للحقــوق اإلنســانية املقــرة دوليــا

لتفعيــل نتائــج التنميــة وتعظيمهــا. فهــو نهــج تنمــوي قائــم علــى حقــوق اإلنســان، يســتند إلــى املعاهــدات واملواثيــق والبروتوكــوالت 

الدوليــة، ومختلــف املعاييــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة التــي تعتــرف بحقــوق اإلنســان وتعززهــا. 

يتميــز النهــج املبنــي علــى الحقــوق بكونــه يركــز علــى اإلنســان “كصاحــب حــق” كفلتــه املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة. ولكونــه 

 لاللتزامــات، وبالتالــي يعــزز مبــدأ املســائلة والشــفافية وآلياتهــا. كمــا 
ً
 معياريــا

ً
يســمي “متحملــي املســؤولية” بوضــوح، ويضــع إطــارا

أنــه يضــع املشــكالت التنمويــة ضمــن األطــر القانونيــة أو االجتماعية-االقتصاديــة أو السياســية، ويبحــث عــن جــذور املشــكالت 

ويسعى لطرح االستراتيجيات التي تعالجها. واألهم لكونه ينطلق من قيم حقوق اإلنسان التي تسعى لتحقيق العدالة واملساواة 

 واملعتمــدة ضمــن الحكومــات املختلفــة وتشــملها دســاتيرها.
ً
واملشــاركة وغيرهــا، كمــا ويرتبــط بحقــوق اإلنســان املقــرة دوليــا

وبالتالــي وضمــن هــذا النهــج فــان مبــادئ حقــوق اإلنســان توجــه جميــع البرامــج فــي جميــع مراحــل عمليــة البرمجــة، بمــا فــي 

ذلــك التقييــم والتحليــل، وتخطيــط البرامــج وتصميمهــا )بمــا فــي ذلــك تحديــد األهــداف والغايــات واالســتراتيجيات(، والتنفيذ 

والرصــد والتقييــم، وذلــك لجميــع القطاعــات.

 لاللتزامــات التــي لهــا ســلطة قانونيــة لجعــل الحكومــات 
ً
 معياريــا

ً
يضيــف النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان قيــم ألنــه يوفــر إطــارا

 للمســاءلة.
ً
خاضعة

تكمــن اإلمكانــات الحقيقيــة لحقــوق اإلنســان فــي قدرتهــا علــى تغييــر الطريقــة التــي ينظــر بهــا النــاس إلــى أنفســهم واملختلفــة 

عــن نظــرة الحكومــة والجهــات الفاعلــة األخــرى. ويوفــر النهــج املبنــي علــى الحقــوق آليــة إلعــادة تحليــل وتســميه “املشــاكل” مثــل 

امليــاه امللوثــة أو ســوء التغذيــة علــى أنهــا “انتهــاكات”، وعلــى هــذا النحــو، فــإن األمــر ال ينبغــي التغا�ضــي عنــه. وتوضــح الحقــوق 

أن االنتهــاكات ليســت حتميــة وال طبيعيــة، بــل هــي ناشــئة عــن قــرارات وسياســات مقصــودة. وبالتالــي فــإن املطالبــة بالتفســيرات 

 لحقــوق اإلنســان تكشــف األولويــات واألطــر الهيكليــة الخفيــة التــي تقــف وراء االنتهــاكات وتتحــدي الظــروف 
ً
واملســاءلة اســتنادا

التــي تخلــق الفقــر وتتســامح معــه.

ماري روبنسون، مؤتمر القمه العاملي للتنمية املستدامة، 2002

اللجنة الدولية املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

٣ اإلطار المفاهيمي للنهج المبني على الحقوق
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تتميــز حقــوق اإلنســان بكونهــا عامليــة وغيــر قابلــة للتصــرف والتجزئــة، مترابطــة، مبنيــة علــى مبــادئ املســاواة وعــدم التمييــز 
واملشــاركة واإلدمــاج وتعزيــز املســاءلة وســيادة القانــون. 

عالميــة وغيــر قابلــة للتصــرف: وتؤكــد املــادة األولــى مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان “يولــد جميــع البشــر 
 ومتســاويين فــي الكرامــة والحقــوق”. وبالتالــي ال يســتطيع أن يســلب أحــد هــذا الحــق أو أي مــن الحقــوق األخــرى املذكــورة 

ً
أحــرارا

.
ً
باملعاهــدات الدوليــة فهــي غيــر قابلــة للتصــرف، كمــا أنهــا تعــدت كونهــا وجهــة نظــر فهــي حقــوق متفــق عليهــا عامليــا

حقــوق اإلنســان ال تتجــزأ: وســواء كانــت ذات طبيعــة ثقافيــه أو اقتصاديــه أو سياســية أو اجتماعيــه أو مدنيــة، فإنهــا 
 كحقــوق، ال يوجــد أفضليــة وال يمكــن ترتيبهــا ضمــن 

ً
 متســاويا

ً
 مركــزا

ً
جميعهــا متأصلــة فــي كرامــه كل إنســان. لــذا فــأن لهــا جميعــا

ترتيــب هرمــي.

، علــى الحقــوق األخــرى. وعلــى 
ً
 أو جزئيــا

ً
 مــا يتوقــف حــق مــن الحقــوق، كليــا

ً
مترابطــة: كمــا أن حقــوق اإلنســان مترابطــة وكثيــرا

ســبيل املثــال، قــد يتوقــف العمــل ضمــن الحــق فــي التعليــم علــى الحــق فــي الصحــة أو الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات.

 وبحكــم الكرامــة األصيلــة لــكل إنســان. ولجميــع البشــر 
ً
المســاواة وعــدم التمييــز: يتســاوى جميــع األفــراد بوصفهــم بشــرا

الحــق فــي الحصــول علــى حقوقهــم اإلنســانية دون تمييــز مــن أي نــوع، مثــل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الســن أو اللغــة أو الديــن 
أو الــرأي السيا�ضــي أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو اإلعاقــة أو املمتلــكات أو املولــد أو غيــره.

المشــاركة واإلدمــاج: لــكل شــخص ولجميــع الشــعوب الحــق فــي املشــاركة الفعالــة والحــرة والهادفــة فــي التنميــة املدنيــة 
 ملبــادئ حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية.

ً
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية اســتنادا

ــون: يتعيــن علــى الــدول والجهــات األخــرى املســؤولة عــن احتــرام حقــوق اإلنســان أن تمتثــل  المســاءلة وســيادة القان
فــي مبــادئ ومعاهــدات ومواثيــق حقــوق اإلنســان. وفــي حالــه عــدم قيامهــم بذلــك يحــق  القانونيــة املكرســة  للقواعــد واملعاييــر 
ألصحــاب الحقــوق املتضرريــن رفــع دعــاوى لالنتصــاف املناســب امــام محكمــه مختصــة أو هيئــه قضائيــة أخــرى وفقــا للقواعــد 

واإلجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون، وبالتالــي يجيــز البعــد القانونــي فــي التنميــة.

يمكن تلخيص أهمية تبني النهج املبني على حقوق اإلنسان ضمن املبادرات التنموية بالتالي:  
• تعزيز العمل على تطبيق مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وإحقاق الحق للفئات املستضعفة واملهمشة 

 في املجتمع 
ً
 واستبعادا

ً
• يقلل من مواطن الضعف في املجتمع وفي املبادرات التنموية من خالل التركيز على األكثر تهميشا

• زيادة وتعزيز مشاركه املجتمع املحلي
• مساعده الشركاء الحكوميين ومتحملو املسؤولية على الوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق اإلنسان 

• تحسين الشفافية 
• زيادة املساءلة

• يعزز النتائج )ويوائم مع اإلدارة القائمة على النتائج( 
• ومــن املرجــح أن يــؤدي هــذا النهــج إلــى تغييــر مســتدام ألن البرامــج القائمــة علــى حقــوق اإلنســان لهــا تأثيــر أكبــر علــى القواعــد 

والقيــم واألنظمــة واألطــر الهيكليــة والسياســات واملمارســات. 
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وتتمثل العناصر األساسية لهذا النهج بما يلي:

، يســتند نهــج التنميــة املبنــي علــى الحقــوق إلــى إطــار للحقــوق والتزامــات، كمــا تحــدد العالقــة بيــن االفــراد علــى أساســها، 
ً
أوال

فهنــاك:

- املجموعات التي لديها مطالبات مرتبطة بحقوق اإلنسان أو تتعرض النتهاكات )أصحاب حقوق(  

لهــا التزامــات نســبية )مــن يتحملــون املســؤولية(. وهــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرات  - وأطــراف فاعلــه حكوميــة وغيــر حكوميــة 

بالتزاماتهــم.  للوفــاء  املكلفيــن  تفعيــل دور  تقديــم مطالباتهــم، وعلــى  الحقــوق علــى  أصحــاب 

، ينبغــي أن يشــمل النهــج القائــم علــى الحقــوق املجموعــة الكاملــة مــن الحقــوق غيــر القابلــة للتجزئــة واملترابطــة 
ً
ثانيــا

العمــل ضمــن قطــاع  مــن  وبالرغــم  املدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة(.  الحقــوق  )أي  واملتشــابكة 

معيــن كتلــك املتعلقــة بالصحــة والتعليــم واإلســكان والعدالــة واألمــن الشــخ�ضي واملشــاركة السياســية وغيرهــا. فــإن ذلــك يجــب أن 

يحتــرم الحقــوق األخــرى وال  يترتــب عليهــا انتهــاك لتلــك الحقــوق. 

، يركــز النهــج القائــم علــى الحقــوق علــى رفــع مســتويات املســاءلة والشــفافية فــي عمليــة التنميــة عــن طريــق تحديــد 
ً
ثالثــا

ملتحملــي  “اإليجابيــة”  التزامــات  النهــج  يتنــاول  وبذلــك  )والتزاماتهــم(.  املقابليــن  واملســؤولين  )ومطالباتهــم(  الحقــوق  أصحــاب 

املســؤولية )االعتــراف بالحقــوق واحترامهــا وحمايتهــا وتعزيزهــا وتوفيرهــا( والتزاماتهــا “الســلبية” )االمتنــاع عــن انتهــاكات الحقــوق(. 

 علــى وضــع القوانيــن والسياســات واملؤسســات واإلجــراءات اإلداريــة واملمارســات وآليــات 
ً
وينــص النهــج القائــم علــى الحقــوق أيضــا

املالئمــة لالنتصــاف واملســاءلة  ويدعــو إلــى “الترجمــة علــى ارض الواقــع والتنفيــذ للحقــوق” ضمــن معاييــر عامليــة ومعاييــر محليــه 

لقيــاس التقــدم املحــرز وتعزيــز املســاءلة.

، ومن السمات الحاسمة للنهج القائم على الحقوق أنه يتطلب درجه عالية من املشاركة:
ً
رابعا

 إلعــالن األمــم الخــاص بالحــق فــي التنميــة، يجــب أن تكــون هــذه املشــاركة “نشــطة وحــرة وهادفــة”. وبعبــارة أخــرى، وأال 
ً
ووفقــا

تقتصــر علــى مجــرد االتصــاالت الرســمية أو االحتفاليــة، ويشــدد النهــج القائــم علــى الحقــوق علــى وصــول أصحــاب الحــق إلــى 

العمليــات واملؤسســات واملعلومــات واآلليــات اإلنمائيــة لالنتصــاف والشــكوى. وهــذا يعنــي، فــي ســياق العمــل التنمــوي، أن الشــركاء 

 مــن املشــاركة الخارجيــة والشــكلية. 
ً
فــي التنميــة يســتطيعون الوصــول إلــى آليــات مشــروع التنميــة. بــدال

 لقضايــا التمييــز والتهميــش واملســاواة واالنصــاف. وهــذا يعنــي أن الجهــود 
ً
 خاصــا

ً
، يجــب أن يولــي هــذا النهــج اهتمامــا

ً
وأخيــرا

اإلنمائيــة يجــب أن تشــرك الفئــات املهمشــة فــي برامــج التنميــة، ممــا يتطلــب البحــث املعمــق والحصــول علــى الدراســات املعمقــة 

والبيانــات املصنفــة )إلــى اق�ضــى درجــه ممكنــة( بحســب العــرق والديــن والســن واللغــة والجنــس والفئــات األخــرى املتصلــة بحقــوق 

اإلنســان. كمــا يتطلــب البحــث عــن جــذور التهميــش لتلــك الفئــات.



13

الشكل ١: المبادئ األساسية التي يستند إليها النهج المبني على الحقوق

العدالة

الحماية

اإلنصاف

املسائلة

املساواة

املشاركة

الكرامة 
اإلنسانية

الشفافية

• النهــج املبنــي علــى الحقــوق )Human Rights Based Approach-HRBA(: نهــج تنمــوي قائــم علــى الحقــوق يســتند للمواثيــق 
، يســعى لتمكيــن ورفــع صــوت الفئــات املهمشــة إلحقــاق حقوقهــم، كمــا يســعى لتعزيــز الشــفافية 

ً
 ومحليــا

ً
واملعاهــدات املقــرة دوليــا

واملســائلة وتطويــر دور متحملــي املســؤولية األخالقيــة والقانونيــة.

• أصحاب الحق )Right Holders(: املجموعات التي لديها مطالبات مرتبطة بحقوق اإلنسان أو تتعرض حقوقها لالنتهاكات 
)أصحــاب حقــوق(. وفــي التنميــة هــي املجموعــات التــي تعانــي التهميش واالقصاء.

• متحملو املسؤولية )Duty Bearers(: أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية لها التزامات نسبية )من يتحملون املسؤولية(. 
قــدرات أصحــاب  تعزيــز  الدوليــة واملحليــة، وعلــى  التزاماتهــا  الحــق ضمــن  األطــراف علــى حمايــة حقــوق أصحــاب  هــذه  وتعمــل 

الحقــوق علــى تقديــم مطالباتهــم، وعلــى تفعيــل دور املكلفيــن للوفــاء بالتزاماتهــم. 

• فجــوة الحقــوق )Right Deficit(: الفجــوة الناتجــة عــن عــدم تطبيــق الحقــوق، والناتــج عــن عــدم تبنــي، أو نقــص الوعــي، 
أو عــدم وجــود آليــات تضمــن تطبيــق املعاهــدات، أو غيــاب لتطبيــق القانــون، أو عــدم تبنــي املعاهــدات الدوليــة الخاصــة بتلــك 
الحقــوق، أو ممارســات خاطئــة تــؤدي النتقــاص تلــك الحقــوق، أو انتهــاك تلــك الحقــوق مــن قبــل ســلطات أو مجموعــات ذات قــوة 

 علــى حيــاة الفئــات املهمشــة والضعيفــة.
ً
أو نفــوذ، أو غيرهــا... ممــا يعكــس نفســه ســلبا

• اإلقصــاء االجتماعــي )Social Exclusion(: يتعلــق اإلقصــاء االجتماعــي باالغتــراب أو الحرمــان مــن بعــض األشــخاص داخــل 
 مــا 

ً
املجتمــع، ويؤثــر ذلــك علــى إمكانيــة حصولهــا علــى مختلــف الفــرص أو املــوارد أو الوصــول ملواقــع صنــع القــرار. وهــي غالبــا

تكــون مرتبطــة بالطبقــة االجتماعيــة للشــخص، بالنــوع االجتماعــي، بالحالــة التعليميــة، بمســتويات املعيشــة أو الفقــر، بالعــرق 
أو بالديــن أو باملعتقــدات وغيرهــا. 

، ولجميــع البشــر الحــق فــي حقــوق اإلنســان 
ً
• املســاواة )Equality(: مصطلــح يعنــي أن جميــع االفــراد متســاوون بوصفهــم بشــرا

٤ تعريف المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدليل اإلرشادي
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الخاصــة بهــم ، بغــض النظــر عــن العــرق، واللــون، والجنــس، والعــرق، والســن، واللغــة، والديــن، الــرأي السيا�ضــي أو غيــره مــن 
اآلراء، أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو اإلعاقــة، أو املمتلــكات، أو املولــد، أو أي وضــع آخــر، وهــم أحــرار فــي تطويــر قدراتهــم 
واختيــار مســار حياتهــم دون قيــود وهــذا يعنــي املســاواة فــي الحقــوق والفــرص املتاحــة لهــم ملمارســة حياتهــم والحصــول علــى الســلع 
 تمكيــن الفئــات ذات اإلمكانيــات املحــدودة مــن 

ً
 لذلــك، يتعيــن أحيانــا

ً
واملــوارد ذات القيمــة االجتماعيــة والتصــرف بهــا. وتحقيقــا

الحصــول علــى املــوارد أو “النهــوض” بهــا. 

• عدم التمييز )Non-discrimination(: تنص مبادئ حقوق اإلنسان على عدم جواز حرمان أي فرد من الحرية والحصول 
علــى الفــرص ملمارســة حقــوق اإلنســان بغــض النظــر عــن العــرق، واللــون، والجنــس، والعــرق، والســن، واللغــة، والديــن، الــرأي 

السيا�ضــي أو غيــره مــن اآلراء، أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو اإلعاقــة، أو املمتلــكات، أو املولــد، أو أي وضــع آخــر.

مــع ومعاملــة الرجــال والنســاء، كل حســب احتياجاتــه  التعامــل  فــي  الفــرص والعدالــة  : ويعنــي تكافــؤ   )equity( اإلنصــاف •
الخاصــة. وقــد يتضمــن ذلــك املســاواة فــي املعاملــة، أو االختــالف فــي املعاملــة ولكــن بشــكل يضمــن املســاواة مــن حيــث الحقــوق 
واملزايــا وااللتزامــات والفــرص املتاحــة. وضمــن ســياق التنميــة، يتطلــب تحقيــق التكافــؤ بيــن أفــراد املجتمــع اتخــاذ تدابيــر بنــاءة 

 تعــوض عــن الحرمــان التاريخــي واالجتماعــي للفئــات املهمشــة.
ً
دائمــا

• املسائلة )Accountability( : تعد املسائلة حجر أساس  للنهج املبني على الحقوق، وهي تنطلق من دور متحملي املسؤولية 
فــي مراعــاة حقــوق اإلنســان، وبالتالــي يتعيــن عليهــم االلتــزام بالقواعــد واملعاييــر القانونيــة املكرســة فــي صكــوك حقــوق اإلنســان 
 أمــام أصحــاب الحــق املتضرريــن حــول احتــرام 

ً
والتــي تــم االلتــزام بهــا واملصادقــة عليهــا. وبحكــم مســؤوليتهم هــم مســائلين قانونيــا

وحمايــة وتطبيــق حقــوق اإلنســان.

• الشــفافية والنزاهــة )Transparency and Integrity(:  الشــفافية والنزاهــة مــن القيــم األساســيه األخــرى لحقــوق اإلنســان 
ومســؤولياتهم  املســؤولية  ملتحملــي   

ً
وواضحــا  

ً
كامــال  

ً
تحديــدا وتتطلــب  املســاءلة،  وضمــان  املعلومــات  علــى  بالحصــول  وترتبــط 

واإلعــالن عنهــا. وفــي مجــال تطبيــق التدخــالت تنطبــق علــى جميــع امليزانيــات والعمليــات، والتعاقــد ، وشــراء الســلع والخدمــات. 

بــأدوار  املرتبــط  والنســاء  الرجــال  بيــن  )الفــروق(  بالتمايــز  االجتماعــي  النــوع  يعــرف   :Gender)الجنــدر( االجتماعــي  النــوع   •
ومســؤوليات وفــرص النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة. ويعــرف 
والفتيــات  والرجــال  النســاء  بيــن  والعالقــات  أنثــى  أو   

ً
ذكــرا اإلنســان  بكــون  املرتبطــة  والفــرص  االجتماعيــة  بالخصائــص   

ً
أيضــا

والفتيــان. 

• املشــاركة )Particpation(: يحــق لــكل شــخص ولجميــع الشــعوب التمتــع بالحريــة واملشــاركة املجديــة فــي الحقــوق املدنيــة 
األساســية  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  فيــه  تكــون  أن  يمكــن  الــذي  السيا�ضــي  والتطــور  والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

معــززة. وتعتبــر املشــاركة شــرط أسا�ضــي فــي التدخــالت املســتندة إلــى النهــج املبنــي علــى الحقــوق وفــي جميــع مراحــل التدخــل.

الديــن  أو  الجنــس  عــن  النظــر  بغــض  حياتهــم،  شــؤون  إدارة  علــى  األشــخاص  قــدرة  فيعنــي   :)Empowerment( التمكيــن   •
أو اللــون أو العــرق أو غيرهــا، بشــكل يمكنهــم مــن تحقيــق القيــم واألهــداف التــي تؤمــن بهــا، ومــن االعتمــاد علــى ذاتهــم، واتخــاذ 
القــرارات أو التأثيــر - بشــكل جماعــي أو فــردي - علــى القــرارات التــي تمــس جوانــب حياتهــم، ممــا ييهــئ لهــم املجــال للوصــول للمــوارد 

والســلع والفــرص والتصــرف بهــا.

• احتــرام حقــوق اإلنســان )Respect Human Rights( : مــن ضمــن التزامــات متحملــي املســؤولية وتعنــي االمتنــاع عــن أي عمــل 
مــن شــأنه أن يتدخــل فــي تمتــع املواطنيــن بالحقــوق، وأن يــؤدي إلــى تحديــد أو حرمــان املواطنيــن أو مجموعــات مــن املواطنيــن مــن 

تلــك الحقــوق.

• حمايــة حقــوق اإلنســان )Protect Human Rights( : مــن ضمــن التزامــات متحملــي املســؤولية وتعنــي اتخــاذ إجــراءات ملنــع 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل اآلخريــن .

• الوفــاء أو تطبيــق حقــوق اإلنســان )Fulfil Human Rights( : مــن ضمــن التزامــات متحملــي املســؤولية وتعنــي اتخــاذ إجــراءات 
تحقيــق اإلعمــال الكامــل للحقــوق، أو تفعيــل تنفيذهــا، أو وضعهــا موضــع التنفيــذ، أي القيــام بااللتزامــات التــي تضمــن إحقــاق 

الحقــوق.
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• مؤشــرات األداء )Performance Indicators(: املؤشــرات التــي تســمح بالتحقــق مــن التغييــرات التــي يحدثهــا التدخــل التنمــوي 
 لــه. وتصنــف تلــك املؤشــرات إلــى مدخالت-مخرجات-نواتج-تأثيــرات، ويمكــن اســتخدام هــذه املؤشــرات 

ً
 بمــا كان مخططــا

ً
مقارنــة

فــي رصــد أداء أنشــطة البرامــج وفــي تقييــم مــدى توافقهــا مــع بعــض معاييــر حقــوق اإلنســان.

• مؤشــرات االمتثــال )Compliance Indicators(: تســتند بشــكل واضــح ملعاييــر حقــوق اإلنســان. والغــرض مــن هــذه املؤشــرات 
هــو رصــد مــدى الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة عــن تلــك املعاييــر، ومــدى مــا تحققــه مــن نواتــج يمكــن ربطهــا بتحســن التمتــع بحقــوق 

اإلنسان. 

• مؤشــرات قائمــة علــى الوقائــع )Fact-Based Indicators(: مؤشــرات موضوعيــة، تســتند إلــى الوقائــع أو األحــداث التــي يمكــن 
مالحظتهــا وقياســها مثــال عــدد أو نســبة أو وزن.

• مؤشــرات قائمــة علــى األحــكام )Judjment-Based Indicators(: مؤشــرات ذاتيــة، املؤشــرات التــي تســتند إلــى التصــورات أو 
اآلراء أو التقييــم أو إصــدار األحــكام، التــي يعبــر عنهــا األفــراد، مثــال مــدى تقديــر، مــدى الر�ضــى، الشــعور باألمان..الــخ

مــن  معاهــدة  علــى  صادقــت  التــي  الدولــة  التــزام  الهيكليــة  املؤشــرات  تقيــم   :)Structural Indicators( الهيكليــة  املؤشــرات   •
معاهــدات حقــوق اإلنســان بتنفيــذ املعاييــر التــي قبلتهــا بمجــرد تصديقهــا علــى تلــك املعاهــدة، والتــي تنعكــس مــن خــالل القوانيــن 

واآلليــات.

• مؤشــرات العمليــات )Process Indicators(: تقيــس مؤشــرات العمليــات الجهــود املســتمرة التــي يبذلهــا متحملــو املســؤولية 
لتحويــل تعهداتهــم بحقــوق اإلنســان إلــى النتائــج املرجــوة. حيــث تقيــم املؤشــرات السياســات والتدابيــر الخاصــة لتنفيــذ التعهــدات.

• من املمكن الحصول على املصطلحات التي لها عالقة بالتحليل والتخطيط واملتابعة والتقييم واإلدارة بالنتائج

مــن قبــل مركــز  املعــد  باملشــاركة  املراقبــة والتقييــم  الدليــل اإلرشــادي حــول  مــن خــالل   )Results-Based Management( 
الفلســطينية. األهليــة  املؤسســات  تطويــر 
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٥.١ النهج المبني على الحقوق وآليات الحقوق
اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام 1948، واســتعمل كمقيــاس لجميــع األمــم 

 يتضمــن املعاييــر 
ً
 عامليــا

ً
وشــمل الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة األساســية وقــد شــكل صــكا

األساســية لحقــوق اإلنســان التــي ينبغــي احترامهــا وحمايتهــا وإعمالهــا. ويشــكل اإلعــالن مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

الدوليــة  الشــرعة   )ICESCR( والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد   )ICCPR( والسياســية 

 لحقــوق 
ً
لحقــوق اإلنســان. أمــا االتفاقيــات األخــرى التــي اعتمدتهــا األمــم املتحــدة لتنــاول حالــة فئــات أو قضايــا محــددة تعزيــزا

 لهــا، فهــي:
ً
اإلنســان وحمايــة

)ICERD( • االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

)CEDAW( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة •

)CAT( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة •

)CRC( اتفاقية حقوق الطفل •

)ICRMW( االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم •

)ICRPD( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

)ICPPED( االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري •

وتشــكل هــذه االتفاقيــات التســع وبروتوكوالتهــا االختياريــة الصكــوك الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان التــي أعدتهــا األمــم 

املتحــدة. وتشــكل أحكامهــا جوهــر اإلطــار املعيــاري لحقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة.

وقــد طــورت هيئــات املعاهــدات األســاس املعيــاري للمقاييــس املبينــة فــي املعاهــدات والتزامــات املكلفيــن باملســؤوليات الناشــئة 

عــن تلــك املقاييــس عــن طريــق تعليقــات عامــة وتوصيــات خاصــة بــكل معاهــدة. كمــا أســهمت

آليــات حقــوق اإلنســان األخــرى، مثــل املكلفيــن بواليــات فــي إطــار اإلجــراءات الخاصــة التابعيــن ملجلــس حقــوق اإلنســان فــي الفهــم 

املعياري ملقاييس حقوق اإلنســان.

 للــدول التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت 
ً
وفــي حيــن أن العهديــن والنظــم األساســية والبروتوكــوالت واالتفاقيــات ملزمــة قانونــا

إليهــا، فتوجــد صكــوك عامليــة أخــرى لحقــوق اإلنســان تتمتــع بوضــع قانونــي مختلــف. فاإلعالنــات واملبــادئ التوجيهيــة والقواعــد 

نكــر، كمــا أنهــا توفــر توجيهــات عمليــة للــدول فــي تصرفاتهــا.
ُ
املعياريــة والتوصيــات ليــس لهــا أثــر ملــزم وإنمــا لهــا قــوة معنويــة ال ت

٥ عالقة النهج المبني على الحقوق مع اآلليات الدولية
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وتتابع اللجان الدولية أدناه تطبيق املواثيق واالتفاقيات وتصدر العديد من التقارير:

)CCPR( اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان •

 )CESCR( لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

 )CERD( لجنة القضاء على التمييز العنصري •

 )CEDAW( لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة •

 )CAT( لجنة مناهضة التعذيب •

 )SPT( اللجنة الفرعية ملنع التعذيب •

 )CRC( لجنة حقوق الطفل •

 )CMW( اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين •

)CRPD( اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

)CED( اللجنة املعنية باالختفاء القسري •

وقد انضمت فلسطين لالتفاقيات التالية بتاريخ 2 نيسان 2017: 

)ICCPR(  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية •

)ICESCR( العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

)ICERD( االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري •

)CEDAW(  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة •

)CAT( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة •

)CRC( اتفاقية حقوق الطفل •

)ICRPD(  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

كمــا وقعــت علــى بروتوكــوالت اختياريــة، مــن املمكــن معرفــة االتفاقيــات والبروتوكــوالت التــي انضمــت لهــا فلســطين مــن خــالل 
مراجعــة الصفحــة اإللكترونيــة :

 حــول مــدى االلتــزام بتطبيــق تلــك االتفاقيــات، ومــن املمكــن 
ً
ان هــذا االلتــزام يتطلــب إعــداد تقريــر رســمي يتــم نشــره عامليــا

الحصــول عليــه مــن الصفحــة اإللكترونيــة الســابقة الذكــر. كمــا أن مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل ضمــن القطــاع املعنــي 

 علــى إعــداد تقريــر الظــل الخــاص بهــا. 
ً
عملــت أيضــا

وقــد شــهد العــام )2017( اصــدار التقاريــر التاليــة: اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ CEDAW. كمــا تبيــن 

صــورة الشاشــة  فــي الصفحــة التاليــة  )والتــي تــم الحصــول عليهــا بالضغــط علــى االتفاقيــة ضمــن الرابــط أعــاله(:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=PSE&Lang=EN  
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الشــكل ٢ : التقاريــر التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل الحكومــة 
والمجتمــع المدنــي فــي فلســطين حــول اتفاقيــة ســيداو

الشكل ٣: أهداف التنمية المستدامة

وتوفر تلك التقارير مصادر هامة ملعرفة واقع حقوق اإلنسان في البلد املعني والثغرات التي يشهدها.

فــي خضــم إجــراء مراجعــة لألهــداف التنمويــة األلفيــة وتطويــر األهــداف اإلنمائيــة املســتدامة تبيــن أهميــة ربــط هــذه األهــداف 

بحقــوق اإلنســان وتعزيــز مبــدأ املســاءلة، وبالتالــي أهميــة تعزيــز النهــج املبنــي علــى الحقــوق.

لــم تنشــأ النواقــص بســبب اســتحالة تحقيــق األهــداف أو بســبب ضيــق الوقــت. فنحــن قــد حدنــا عــن املســار بســبب عــدم 

التركيــز وغيــاب املســائلة. املــوارد ونقــص  الوفــاء بااللتزامــات وقلــة 

ويبيــن الشــكل أدنــاه أهــداف التنميــة املســتدامة للســنوات 2015-2030 والتــي ارتكــز الكثيــر منهــا علــى قيــم ومفاهيــم حقــوق 

اإلنســان. 

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_
HR_Table.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

بان كي مون -األمين العام لألمم املتحدة 

٥.٢ النهج المبني على الحقوق واألهداف اإلنمائية المستدامة

كمــا يبيــن الجــدول العالقــة مــا بيــن الحقــوق ومؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة لــكل منهــا ومــن املمكــن الحصــول عليــه 

الرابــط: ضمــن 
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الشكل ٤: النهج المبني على الحقوق يسعى لتحقيق الكرامة اإلنسانية

٦ النهج المبني على الحقوق في التخطيط التنموي
٦.١ تأمين الصلة بين حقوق اإلنسان والتنمية واألمن اإلنساني

“يجب أن نعترف بدور حقوق اإلنسان في القضاء على الجوع والفقر، والصلة بين التنمية وحقوق اإلنسان واألمن”.

 لإلطــار املفاهيمــي الســابق فــإن النهــج املبنــي علــى الحقــوق يســعى لتحقيــق الكرامــة اإلنســانية، ومرتكزاتــه األساســية 
ً
اســتنادا

حقــوق اإلنســان، والتنميــة البشــرية واألمــن اإلنســاني. ويرتبــط كل منهــا بقيــم واســتراتيجيات عمــل كمــا يبيــن الشــكل )املشــاركة 

واإلنصــاف والحمايــة( إضافــة للتمكيــن والشــفافية واملســائلة. ويرتبــط باألهــداف اإلنمائيــة املســتدامة.

 فاســتراتيجيات املشــاركة ترتبــط بالحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي والوصــول للمعلومــات واملشــاركة بالحكــم، أمــا اســتراتيجيات 

اإلنصاف فتشمل الحق في التعليم والصحة واملياه وغيرها، بينما ترتبط الحماية بالحماية من التعذيب واإلهمال واإلضطهاد، 

وحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملهمشــين. تتوفــر تعريفــات باملصطلحــات املســتخدمة فــي فصــل التعريفــات.

ويجمــع نهــج التنميــة القائــم علــى الحقــوق بيــن حقــوق اإلنســان والتنميــة والفعــل االجتماعــي مــن أجــل تعزيــز العدالــة واملســاواة 

 اســتراتيجيات تســعى لذلــك. يتــم تفعيلهــا ضمــن اطــار اإلدارة املســتندة للنتائــج.
ً
 مــن الحقــوق ومســتخدما

ً
والحريــة انطالقــا

األميــن العــام لألمــم املتحــدة بــان كي-مــون فــي رســالة بمناســبه يــوم الغــذاء 

،.2007 األول/أكتوبــر  تشــرين   16 العاملــي 

املشاركةالتنمية البشرية

الحمايةاإلنصاف

الكرامة

اإلنسانية

األمن اإلنسانيحقوق اإلنسان
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الشكل ٥: النهج المبني على الحقوق ضمن دورة إدارة المشاريع

٦.٢ إرتبط النهج المبني على الحقوق باإلدارة المستندة للنتائج ودورة إدارة المشاريع
 يرتبــط التحليــل والتخطيــط واملتابعــة والتقييــم هنــا بالنهــج املبنــي علــى الحقــوق واإلدارة املســتندة للنتائــج وبعناصرهــا املختلفة

Results-Based Managmenet )RBM(

ولتحقيــق العمــل التنمــوي املبنــي علــى هــذا النهــج يجــب العمــل علــى إحقــاق الحقــوق ضمــن كافــة مراحــل العمــل التنمــوي ودورة 

إدارة املشــاريع التالية: 

1. نقطة البداية هي تعريف “فجوة الحقوق” )التحليل( :  وما يتطلبه ذلك من تعريف اإلستحقاقات وااللتزامات، والجهات 

ذات العالقة من أصحاب حق ومتحملي مسؤولية.

2. الترجمــة الفعليــة إلحقــاق الحقــوق )التخطيــط( :مــن خــالل تطويــر البرنامــج أو املبــادرة واملشــروع أو نظــام تقديــم الخدمــة 

 إلســتراتيجيات مرتبطة بالتحليل تؤدي لتمكين أصحاب الحق للمطالبة بحقوقهم ولكي يتحمل أصحاب 
ً
ذات العالقة اســتنادا

املســؤولية مســؤولياتهم.

3.  التنفيذ: تنفيذ الخطط من خالل املوارد البشرية واملادية.

4. املتابعة: من خالل متابعة التنفيذ والتأكد من التقدم بإتجاه تحقيق النتائج ذات العالقة.

 ملعايير التقييم املعتمدة.
ً
5. التقييم: تقييم البرنامج ضمن النتائج املخطط لها واملحققة واستنادا

وبالتالي وكما املناهج التنموية األخرى يتم تفعيل هذا النهج وإدماجه ضمن دورة إدارة املشاريع كما يبين الشكل أدناه

التحليل

 وتعريف فجوة 

الحقوق

املطالب 

الحقوقية 

والتخطيط 

التقييم

املتابعة تنفيذ 

التدخل
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٦.٣ تميز النهج المبني على الحقوق عن المناهج التنموية األخرى:
وبالتالــي وممــا ســبق يتبيــن أن اإلضافــة الهامــة للنهــج املبنــي علــى الحقــوق تكمــن فــي التحليــل وفــي أختيــار االســتراتيجيات املالئمــة 

لهــذا التحليــل، وربطهــا بالحقــوق واألهــداف اإلنمائيــة املســتدامة، أمــا باقــي املراحــل فإنهــا تتوائــم مــع مفاهيــم التنميــة واإلدارة 

علــى أســاس النتائــج. 

ويشــمل التحليــل املعمــق ضمــن هــذا النهــج تحليــل الحقــوق املدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة  ضمــن 

الواقــع بأســلوب مــراٍع لالعتبــارات الثقافيــة، حســاس للنــوع اإلجتماعــي، وقائــم علــى حقــوق اإلنســان.

يتخطــى هــذا النهــج املفاهيــم الســابقة للتنميــة واملرتبطــة بتوفيــر املصــادر والخدمــات ليضيــف لهــا اعــالء الصــوت والتمكيــن 

والتنظيــم وبنــاء القــدرات ورفــع الكفــاءات وتطويــر األداء، وهــذا يشــمل العمــل مــع الجانبيــن )أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية 

مــن حكومــات ومنظمــات(. 

ويلخص الشكل أدناه أساس العمل التنموي ضمن النهج املبني على الحقوق:  

الشكل ٦: العمل التنموي ضمن النهج المبني على الحقوق

وبالتالي فإن الوصول إلحقاق حقوق اإلنسان أمر يتطلب ما يلي:

احتــرام حقــوق اإلنســان: يجــب عــدم انتهــاك حقــوق اإلنســان، فــي جميــع املجــاالت وعلــى ســبيل املثــال، بالتمييــز ضــد فئــات 

معينــة مــن البنيــن والبنــات والرجــال والنســاء فــي التشــريعات أو فــي إنفــاذ القوانيــن.

الترويــج والتعزيــز: ينبغــي التوعيــة والترويــج وتعزيــز الحقــوق، وإعطــاء االولويــة لحقــوق اإلنســان واتخــاذ خطــوات نشــطة 

لضمــان إيــالء االهتمــام الصريــح للقــرارات املتعلقــة بأثرهــا علــى النــاس.

توفيــر الحمايــة: يجــب ســن القوانيــن ووضــع اآلليــات التــي تمنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتوفيــر الحمايــة مــن املمارســات التــي 

تنتهــك تلــك الحقــوق ووضــع اآلليــات التــي تضمــن منعهــا.
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لتطبيــق النهــج املبنــي علــى الحقــوق فــي قطــاع امليــاه مــن املمكــن أن يتــم اســتخدام مجموعــة مــن االســتراتيجيات اإلســنادية 

ورفــع القــدرات لســلطة امليــاه واملجالــس املحليــة ومــزودي الخدمــات، بينمــا يتــم الضغــط علــى متحملــي املســؤولية مــن أجــل اتاحــة 

وتوفيــر هــذا املصــدر للجميــع كحــق أسا�ضــي. وبالتالــي يتــم اســناد أصحــاب الحــق مــن أشــخاص ومؤسســات لتعمــل علــى املطالبــة 

مــن أجــل توفيــر املصــادر وامليزانيــات لتوفيــر امليــاه للجميــع، وتحســين الخدمــات وتطويرهــا ومراعــاة كلفــة امليــاه، لضمــان اســتفادة 

الفقــراء واملهمشــين مــن هــذا املــورد الهــام، وضمــان عــدم تلوثهــا. وبالتالــي تطويــر أدائهــم مــن متلقييــن بشــكل ســلبي للمشــاركة 

اإليجابيــة بالسياســات الخاصــة بامليــاه والتفاعــل معهــا.

مثال 1: مثال على النهج املبني على الحقوق

املتعلقــة  الدوليــة واملحليــة  باإللتزامــات والتعهــدات  الكافيــه لإليفــاء  التدابيــر واإلجــراءات  اتخــاذ  يجــب  باإللتزامــات:  الوفــاء 

لذلــك. الالزمــة  املصــادر  الحكوميــة، وتوفيــر  القضائيــة، واإلدارة  تفعيــل اإلجــراءات  عــن طريــق   
ً
بحقــوق اإلنســان-مثال

 يقــع علــى عاتــق متحملــي املســؤوليات مــن حكومــات ومؤسســات وإدارات وســلطات تتحكــم بحقــوق األفــراد واملجموعــات 
ً
إذا

العمــل علــى مــا ســبق، كمــا يجــب علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي إســناد وتمكيــن وتعزيــز أدوار أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية 

 مــن خــالل الضغــط والتوعيــة والرقابــة واســتخدام آليــات حقــوق اإلنســان واألدوات القانونيــة مــن أجــل 
ً
للقيــام بذلــك، وأيضــا

تعزيــز بيئــة الحقــوق واســناد متحملــي املســؤولية للقيــام بمــا ســبق واإليفــاء بالتزاماتهــم.
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يتميــز النهــج املبنــي علــى الحقــوق عــن املناهــج األخــرى فــي تدخالتــه ومرتكزاتــه وآليــات عملــه والفئــة التــي يعمــل معهــا وبفهمــه 

للتغييــر، ودور مؤسســة املجتمــع املدنــي ضمنــه، كمــا تبيــن املصفوفــة أدنــاه. 

مصفوفة ١: تميز النهج المبني على الحقوق عن المناهج التنموية األخرى

النهج اإلغاثي 

تدخالته

مرتكزاته

من يقود التغيير

من تعمل معه منظمة 
املجتمع املدني أو املشروع

كيف ترى منظمة املجتمع 
املدني من تعمل معه

العالقة مع الحكومات

التمايز
وحقوق املرأة

ارتباطه باآلليات الدولية 
وبالفعل الدولي 

التعامل مع اإلحتياجات اآلنية 
للفقراء واملحتاجين دون الربط مع 

التحليل الشمولي للواقع 

حاجة الفقير واملحتاج كما ترتأيها 
منظمات املجتمع املدني

مؤسسات املجتمع املدني 
واملؤسسات اإلغاثية واملحلية

محتاجين من منطقة محلية

متلقي للخدمة أو الدعم

تقدم الدعم بدل من
 الحكومات

يتم تأمين االحتياجات
 للمرأة والرجل

ال يوجد رابط

حماية حقوق الفقراء واملهمشين 
واإليفاء باإللتزامات تجاههم

فجوة الحقوق

أصحاب الحق وبالتركيز على الفئات 
املهمشة

تجمعات ومجموعات وهيئات 
وحراك يمثل أصحاب الحق 

قادرين على إحداث التغيير

يتم مساءلة الحكومات واسنادها 
لتقديم الدعم والخدمات املطلوبة

تمكين النساء للتعامل مع التمايز 
وبالتالي

 تحقيق املساواة

يرتبط بالضرورة باملعاهدات 
واملواثيق واآلليات الدولية )القسم 

السابق من التقرير( 

كما من املمكن ان يرتبط بالفعل 
الدولي )انظر الفصل الثامن(

تمكين األفراد واملجموعات 
واملجتمعات 

احتياجات الفئات املستهدفة

املجتمعات املحلية واملجموعات 
أو املؤسسات التي تم تمكينها

تجمعات مهمشة على مستوى 
املنطقة

قادرين على تقديم وإدارة بعض 
الخدمات على املستوى املحلي 

املجتمعات تقدم الخدمات بدل 
الحكومات

تمكين النساء للمشاركة بالتنمية

من املمكن وليس بالضرورة 
وجود رابط 

النهج التنموي
النهج املبني على الحقوق في 

التنمية
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مالحظة: يرمز لألداة بالرمز د في الشكل مع ادراج رقمها.

٧ إدماج وتطبيق النهج المبني على الحقوق ضمن 
المؤسسات والبرامج التنموية

٧.١ خطوات إدماج النهج المبني على الحقوق 
ويقــدم هــذا الجــزء مــن الدليــل التفصيــل إلدمــاج وتطبيــق النهــج املبنــي علــى الحقــوق ضمــن املؤسســات والبرامــج التنمويــة 

وذلــك ليتــم إدماجهــا ضمــن الخطــط االســتراتيجية للمؤسســات والتخطيــط البرامجــي لهــا. ويشــمل ذلــك 12 خطــوة يتــم اســتخدام 

16 أداة مــن خاللهــا، كمــا يبيــن الشــكل أدنــاه ويعــرض امللحــق رقــم 2 تلــك األدوات.

االســتراتيجي  والتخطيــط  املشــاريع  إدارة  دورة  ضمــن  الحقــوق  علــى  املبنــي  النهــج  إدمــاج  تفقــد  بقائمــة  األدوات  وتختتــم 

 .)2 رقــم  امللحــق  فــي   16 رقــم  )أداة  للمؤسســات 

الشكل ٧: خطوات إدماج النهج المبني على الحقوق

1. تحليل فجوة الحقوق 

وأصحاب العالقة )د3-1(
8. وضع األهداف والنتائج 

)د12(

9. وضع املؤشرات 

ومؤشرات حقوق اإلنسان 

)د13(

2. البحث عن أسباب 

وجذر املشكالت )د4(
7. اختيار استراتيجيات 

العمل )د11(

10. مصفوفة املتابعة 

والتقييم

)د14(

3.تحليل اإلهتمام والتاثير 

وإيجاد طرق إدارة العالقة 

)د 5(

6. تحليل املخاطر

)د10(

11. وضع امليزانيات 

استناد للنهج املبني على 

الحقوق )د15(

12. قائمة تفقد إدماج النهج املبني 

على الحقوق ضمن دورة إدارة 

املشاريع والتخطيط )د16(

4. تحليل القدرات 

والكفاءات وايجاد 

الفجوات )د6 و د7(

5. تحليل النوع اإلجتماعي 

والتمايز

)د8 و د9(
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ومــن الجديــر ذكــره أن الخطــوات 1 و 2 و 7 و8 مرتبطــة بشــكل مباشــر بهــذا النهــج، وســيتم طــرح أمثلــة تفصيليــة باســتخدام 

 ضمــن مرحلتــي التحليــل والتخطيــط، مــع وجــود 
ً
 وثانيــا

ً
األدوات ضمــن هــذه الخطــوات بالتحديــد، واملشــار لهــا فــي الدليــل بــأوال

أمثلــة لتدخــالت محليــة وعامليــة ضمــن الفصــل الثامــن وحالــة دراســية تعــرض هــذه الخطــوات فــي امللحــق رقــم 1.

وترتبــط الخطــوات األخــرى بنهــج اإلدارة بالنتائــج بالعمــوم مــع إدمــاج النهــج املبنــي علــى الحقــوق ضمنهــا، وهــو مــا تــم تغطيتــه مــع 

أمثلــة فــي األدلــة األخــرى ٣ ، بينمــا تــم شــرح اإلدمــاج مــع أمثلــة متفرقــة مــع وضــع األدوات فــي امللحــق رقــم 2.

 ٣

وتتميــز املرحلتيــن األولــى والثانيــة ضمــن هــذا النهــج عــن باقــي املناهــج التنمويــة، بينمــا يتشــابه التحليــل فــي املناهــج األخــرى ضمــن 

املرحلــة الثالثــة مــع مالءمتهــا للنهــج املبنــي علــى الحقــوق.

يعتبــر التحليــل املعمــق مــن أهــم عناصــر التخطيــط العلمــي واملبنــي علــى أســس موضوعيــة، ويوفــر النهــج املبنــي علــى الحقــوق 

فرصــة لتحليــل معمــق حــول القضايــا التنمويــة ذات األهميــة والتــي تحتــاج لتطويــر وتكــون مرتبطــة بحقــوق اإلنســان كمــا يوضــح 

األطــراف ذات العالقــة ويحــدد مســؤولياتهم، واألهــم أنــه يســعى للبحــث عــن اختــالل موازيــن القــوى لتعديلهــا، وعــن جــذر املشــكلة 

للتعامــل معهــا.

وبالتالي تتمثل مراحل التحليل ضمن النهج املبني على الحقوق باملراحل اآلتية:

: مرحلة تحليل فجوة الحقوق وأصحاب العالقة
ً
أوال

: البحث املنطقي عن أسباب وجذر املشكلة
ً
ثانيا

: استكمال جوانب التحليل للقدرات والكفاءات والتمايز واملخاطر
ً
ثالثا

   من املمكن الرجوع لدليل املراقبة والتقييم باملشاركة املعد من قبل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية

٧.٢ التحليل المستند إلى النهج المبني على الحقوق 

الشكل ٨: مراحل التحليل ضمن النهج المبني على الحقوق

: مرحلة تحليل فجوة الحقوق 
ً
أوال

وأصحاب العالقة ومتحملو 

املسؤولية

: استكمال جوانب التحليل 
ً
ثالثا

للقدرات والكفاءات والتمايز 

واملخاطر

: البحث املنطقي عن أسباب 
ً
ثانيا

وجذر املشكلة
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أواًل: مرحلة تحليل فجوة الحقوق وأصحاب العالقة: 
1. تحديــد فجــوة الحقــوق: وهنــا يقصــد بهــا الفجــوة الناتجــة عــن عــدم تطبيــق الحقــوق، والناتــج عــن عــدم تبنــي، أو  نقــص 
الوعــي، أو عــدم وجــود آليــات تضمــن تطبيــق املعاهــدات، أو غيــاب لتطبيــق القانــون، أو عــدم تبنــي املعاهــدات الدوليــة الخاصــة 
بتلــك الحقــوق، أو ممارســات خاطئــة تــؤدي النتقــاص تلــك الحقــوق، أو انتهــاك تلــك الحقــوق مــن قبــل ســلطات أو مجموعــات 

 علــى حيــاة الفئــات املهمشــة والضعيفــة.
ً
ذات قــوة أو نفــوذ، أو غيرهــا... ممــا يعكــس نفســه ســلبا

إن تحديد فجوة الحقوق يتطلب التالي:
I. معرفة فجوة الحقوق التي يتأثر بها املهمشين واملستبعدين والضعفاء 

II. التحليل املعمق لتلك الفجوة أساس للنهج املبني على الحقوق
 علــى الفئــات املهمشــة )أصحــاب 

ً
III. بعــد التحليــل وايجــاد الفجــوات يتــم اختيــار فجــوة الحقــوق كونهــا األشــد أو األكثــر تأثيــرا

الحــق(

2. تحديد املطالبات الحقوقية ذات الصلة واملرتبطة باالتفاقيات الدولية واملعاهدات والقوانين: 

وهنــا يتــم الرجــوع إلــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان واملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة بالخصــوص، الســتنباط املطالبــة القانونيــة 
ذات العالقــة “ الحــق فــي التعليــم”، “ الحــق فــي العمــل”، الحــق فــي حصــول األطفــال علــى بيئــة آمنــة”، “الحــق باملســاواة”.... الــخ. كمــا 
يتــم مراجعــة املعاهــدات واملواثيــق ذات الصلــة، والتأكــد مــن االتفاقيــات املوقعــة بينهــا، والقوانيــن املحليــة املســتندة لهــا. لتشــكل 

 لتحديــد املطالبــات الحقوقيــة ذات الصلــة.  
ً
جميعهــا مرجعــا

ومن املمكن استخدام أداة رقم 1 في امللحق رقم 2 إلجراء التحليل وتحديد املطالبات. 

كمــا يتــم ربــط املطالبــات باألهــداف اإلنمائيــة التنمويــة باســتخدام الجــدول علــى الرابــط، ومــن املمكــن ان يســاعد هــذا الجــدول 
 علــى إيجــاد فجــوات الحقــوق للمؤسســات التنمويــة التــي تســتخدم تلــك األهــداف. 

ً
أيضــا

وتبين الصورة أدناه هذا الجدول والذي من املمكن الحصول عليه من خالل الرابط :

الشكل 9: األهداف التنموية والحقوق المرتبطة بها

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_
HR_Table.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
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3. تحديد أصحاب الحق بالعموم وتفنيدهم بحسب األولوية

واملعرضيــن  واملهمشــين  املســتبعدين  وباألخــص  الحقــوق  فجــوة  مــن  املتضرريــن  الحــق  أصحــاب  هــم  مــن  تحديــد  املهــم  مــن 
للتهميــش. يجــب تحليــل مــن هــم املســتبعدين وســبب اقصائهــم اجتماعيــا والــذي ربمــا ينتــج عــن واقــع اقتصــادي أو اجتماعــي أو 

محــدد. سيا�ضــي 

ومــن املهــم وضــع جميــع املتضرريــن مــن فجــوة الحقــوق مــن املســتبعدين واملهمشــين ضمــن قائمــة أصحــاب الحــق، ولكــن مــن 
املهــم فيمــا بعــد تفنيدهــم بحســب األولويــة، وهــذا يتطلــب الحصــول علــى معلومــات دقيقــة تفنــد بشــكل مفصــل بيــن الســكان 

املســتهدفين، كمــا املعرفــة النوعيــة لواقــع هــذه الفئــات. 

وترتبــط األولويــة بدرجــة التهميــش وتحتــاج ملعلومــات نوعيــة وكميــة مفصلــة، ناتجــة عــن دراســة أوليــة أو تقييــم ملشــروع ســابق 
 لذلــك يتــم تفنيــد أصحــاب الحــق بحســب التهميــش وانتشــاره، حيــث 

ً
تبيــن تلــك املعلومــات أصحــاب الحــق وتهميشــهم، اســتنادا

يســاعد ذلــك فــي تحديــد االســتهداف بشــكل أدق، كمــا باختيــار أصحــاب الحــق الذيــن ســيكونون جــزء مــن التدخــل أو املشــروع.  
التهميــش.  فــي امللحــق رقــم 2 لجــرد أصحــاب الحــق وتفنيدهــم بحســب درجــة  ومــن املمكــن االســتعانة باملصفوفــة أداة رقــم 2 

وتعــرض املصفوفــة املعبئــة أدنــاه كمثــال الحالــة املذكــورة فــي الفقــرة الســابقة. 

عــدم وجــود مدرســة فــي قريــة )ج( والبعيــدة عــن القــرى األخــرى وعــن مركــز املدينــة ســبب لعــدم حصــول جميــع أطفــال القريــة 

وللفتيــات  البعيــدة،  للقريــة  التنقــل  أجــرة  يملكــون  ال  الذيــن  الفقــراء  لألطفــال  تكــون  األولويــة  أن  إال  بالتعليــم،  حقهــم  علــى 

املحرومــات كنتــاج للمعيقــات االجتماعيــة املرتبطــة بتنقــل الفتيــات فــي الحيــز العــام، كمــا األطفــال ذوي اإلعاقــة ممــن ال تتوفــر 

لهــم الطــرق أو/و األدوات أو/و التســهيالت للوصــول للمدرســة. 

مثال 2: الحق في التعليم

مصفوفة ٢ أصحاب الحق بحسب درجة التهميش للمثال رقم ٢ )باستخدام أداة رقم 2 في امللحق رقم 2(

أصحاب الحق

أطفال القرية بالعموم

أطفال القرية من الفقراء 

الفتيات

أطفال القرية من ذوي اإلعاقة

4

1

2

3

عدم وجود مدرسة في القرية 

عدم وجود مدرسة في القرية وارتفاع تكلفة املواصالت للوصول 
للمدارس األخرى )غالبية األطفال(

عدم وجود مدرسة في القرية ومعيقات اجتماعية بالتنقل خارج 
القرية )نصف الفتيات(

عدم وجود مدرسة بالقرية وعدم مالئمة التنقل واملدارس األخرى )ال 
يوجد الكثير من حاالت اإلعاقة وهناك جمعية تعنى بهم(

واقع التهميش )من املعلومات الكمية والنوعية(
األولوية بحسب درجة 

التهميش )١ األكثر أهمية، ٢ أقل أهمية...( 
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4. تحديد متحملي املسؤولية بالعموم وتفنيدهم بحسب األهمية

متحملــو املســؤولية القانونيــة واألخالقيــة: أولئــك الذيــن يقــع علــى عاتقهــم الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه اســتحقاقات الحقــوق 
وعليهــم تبنيهــا، التوعيــة تجاههــا، توفيــر اآلليــات واألدوات لتعزيزهــا أو أزالــه العقبــات التــي تحــول دون ذلــك.

وبالرغم من وجود فهم واضح ملتحملي املســؤولية القانونية بحســب القانون والدســتور وصالحيات ودور الجهات املســؤولة، 
إال أن البعــض ال يــدرك أهميــة متحملــي املســؤولية األخالقيــة، والتــي ال تفتــرض بالضــرورة تحمــل املســؤولية املباشــرة نتيجــة 
لدورهــم وموقعهــم، وال يتحملــوا املســؤولية القانونيــة عــن عــدم إحقاقهــا، إال أن لديهــم القــدرة علــى تســهيل إحقــاق الحقــوق 

كنتيجــة ملوقعهــم ودورهــم. 

 يتحمــل املســؤولية األخالقيــة رجــل ديــن لجــأت لــه امــرأة تعانــي العنــف ضدهــا مــن قبــل زوجهــا، بالرغــم مــن عــدم تحملــه 
ً
فمثــال

املســؤولية القانونيــة. أو شــخص متنفــذ بالعائلــة أو باملجتمــع املحيــط يســتطيع وقــف العنــف ضــد املــرأة أو الطفــل فــي محيطه/هــا.

ومــن املهــم عنــد اختيــار متحملــي املســؤولية وضــع قائمــة بمتحملــي املســؤولية القانونيــة، وأخــرى لألخالقيــة ومــن ثــم تفنيدهــم 
بحســب األهميــة للموضــوع )عالقتهــم باملوضــوع(، وبحســب قدرتهــم علــى التأثيــر، واســتمالتهم ملتحملــي املســؤولية اآلخريــن.  

 مؤسســات املجتمــع املدنــي تتحمــل 
ً
هنــاك بعــض الحــاالت التــي يعتبــر فيهــا البعــض أصحــاب حــق ومتحملــي مســؤولية، مثــال

مســؤولية الفئــات التــي تمثلهــا بينمــا هــي صاحبــة حــق عنــد تمثيــل هــذه الفئــات عنــد متحملــي املســؤولية، وعليهــم القيــام بالدوريــن 
وانعكاســاتهم مــن ناحيــة اإليفــاء بالتزاماتهــم أمــام الفئــات املســتهدفة، ملتزميــن بمبــادئ املســائلة والشــفافية فــي الحالــة األولــى، 

ومطالبيــن بحقــوق الفئــات التــي يمثلوهــا أمــام الجهــات املســؤولة عــن اإليفــاء بالتزاماتهــا فــي الحالــة الثانيــة.

مثــال: مؤسســات تعمــل ضــد الفســاد تتحمــل مســؤولية عــدم حمايــة املبلغيــن عــن الفســاد، بالرغــم مــن أنهــا تطالــب الهيئــات 
املســؤولة بتوفيــر الحمايــة مــن خــالل حمــالت وضغــط وبرامــج متعــددة.

فــي امللحــق رقــم 2( إلجــراء التحليــل وتحديــد املطالبــات. الختيــار متحملــي  ومــن املمكــن االســتعانة باملصفوفــة )أداة رقــم 3 
التالــي:  املثــال  أدنــاه  املصفوفــة  وتعــرض  وتفنيدهــم.  املســؤولية 

عدم وصول املياه ملدينة )ب( يتحمل مســؤوليتها العديد من األطراف، إال أن مؤسســات املجتمع املحلي ومؤسســات املجتمع 

املدنــي اســتطاعوا العمــل مــع املجلــس املحلــي للتأثيــر فــي صانعــي القــرار )ســلطة امليــاه ووزارة الحكــم املحلــي(. 

مثال 3: املياه حق للجميع
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تعرض املصفوفة أدناه تحليل متحملي املسؤولية:

مصفوفة ٣: متحملو المسؤولية بحسب درجة األهمية والقدرة على التأثير للمثال السابق 
)باستخدام أداة رقم ٣ في الملحق رقم ٢(

تصنيف متحملو 
املسؤولية

درجة األهمية )عالي، متحملو املسؤولية
متوسط، منخفض(

القدرة على التأثير 
)عالي، متوسط، منخفض(

التفنيد بحسب درجة 
األهمية والقدرة على التأثير

القانونية

املجلس املحلي

مؤسسات املجتمع املحلي

مؤسسات املجتمع املدني

رجال املجتمع والدين

عاليعاليعالي

عالي

عاليعاليعالي

عاليعالي

عالي

عاليعاليعالي

متوسطمتوسط

منخفض

متوسطمتوسطمتوسط

أقل من متوسطمتوسط

سلطة املياه

وزارة الحكم املحلي

وزارة البيئة

األخالقية

وبالتالــي بحســب املثــال فــإن التدخــل مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املحلــي واملدنــي بالعمــل مــع أصحــاب الحــق، كان مــن خــالل 
التوعيــة والضغــط علــى املجلــس املحلــي الــذي بــدوره مــارس التوعيــة والضغــط باتجــاه متحملــي املســؤولية اآلخريــن )ســلطة امليــاه 

ووزارة الحكــم املحلــي(. فــي هــذه الحالــة أصبحــت املجالــس املحليــة أصحــاب حــق بعــد أن كانــت متحملــة مســؤولية. 

االســتراتيجيات  لوضــع  والصالحيــات،  والتشــريعات  القانــون  بحســب  املســؤولية  متحملــي  مــن  كل  دور  معرفــة  املهــم  ومــن 
املطلــوب. بالتدخــل  للقيــام  وذلــك   

ً
الحقــا املناســبة 

ثانيا: البحث المنطقي عن أسباب وجذر المشكلة

تحليــل  مــع  التحليــل  مــن  الجانــب  هــذا  يشــترك 

اســتخدام  حيــث  مــن  بالعمــوم  التنمويــة  البرامــج 

والبحــث  املشــكلة  تحديــد  ومحاولــة  املشــاكل  شــجرة 

عــن الســبب والنتيجــة والتــدرج بمســتوياتها. واملشــكلة 

بينمــا  الحقــوق.  فجــوة  هــي  الحالــة  هــذه  فــي  املحوريــة 

تختلــف عــن باقــي التحليــل مــن حيــث تحديدهــا لجــذر 

املشــاكل. بأســباب  واهتمامهــا  املشــكلة، 

الشكل ١٠: شجرة المشاكل
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السبب

النتيجة

ولبنــاء شــجرة املشــاكل باســتخدام النهــج املبنــي علــى الحقــوق )والــذي يركــز علــى الجــزء الســفلي للشــجرة: املشــاكل وأســبابها( 
يتــم اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

- ما هي األعمال التي قام بها أو لم يقم بها أصحاب العالقة وأدت لفجوة الحقوق؟ وملاذا؟

- ما هي األعمال التي قام بها أو لم يقم بها متحملي املسؤولية وأدت لفجوة الحقوق؟ وملاذا؟

 لجــذر املشــكلة. 
ً
   وبالتالــي يتــم اســتخدام مــا ســبق لبنــاء شــجرة املشــاكل، ويتــم التــدرج باألســباب ومســتويات التحليــل وصــوال

وتســاعد بطاقــة البحــث عــن أســباب وجــذور املشــكالت )أداة رقــم 4 فــي امللحــق رقــم 2( إلجــراء التحليــل وهــذا األهــم فــي النهــج املبنــي 
 كمــا هــو الحــال فــي اإلدارة بالنتائــج.

ً
علــى الحقــوق، بينمــا تفيــد النتائــج بوضــع األثــر الحقــا

وكمثــال علــى هــذا التحليــل باســتخدام أداة رقــم 4 وباســتخدام املثــال رقــم 2 )غيــاب الحــق فــي التعليــم للفتيــات الفقيــرات(، 
 لجــذر املشــكلة كمــا يبيــن الشــكل.

ً
حيــث تــم بنــاء شــجرة املشــاكل بالتركيــز علــى األســباب وصــوال

الشكل ١١: المخطط الصندوقي لشجرة المشاكل

املشكلة
املحورية

جذر املشكلة
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الشكل ١٢: شجرة المشاكل للمشكلة المحورية 
)غياب الحق في التعليم للفتيات الفقيرات في القرية ج( -األسباب

ا ؟
ماذ

ب ل
سبا

األ

غياب الحق في التعليم للفتيات 
الفقيرات في القرية - ج

عدم وجود مدرسة
بالقرية

ايمان أهل املنطقة بعدم تشجيع الزواج املبكر
فائدة التعليم للفتيات

ارتفاع اسعار املواصالت 
وندرتها

عدم اإللتحاق باملدرسة

القرية مهمشة وال تحصل على 
اهتمام السلطات في تقديم 

الخدمات

املوروثات الثقافية السلبية في 
القرية

عدم قناعة األهل بالتعليم 
بعد سن ال 12 سنة للفتيات

يبيــن هــذا املثــال أن الســبب للمشــكلة املحوريــة )غيــاب الحــق فــي التعليــم للفتيــات الفقيــرات فــي القريــة ج( يكمــن فــي عــدم 
التحــاق الفتيــات باملدرســة وعــدم قناعــة األهــل، والتــي بعــد التحليــل والســؤال ملــاذا؟ تبيــن أن األســباب الجذريــة تكمــن فــي ســببين 
جذريين أال وهما: تهميش القرية واملوروثات الثقافية. إن القيام بالتدرج في مستويات التحليل يساعد على وضع استراتيجيات 

تســتهدف أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية. 

.
ً
وتبين الحالة الدراسية في امللحق رقم 1 الشجرة أيضا

ثالثا: استكمال جوانب التحليل لالهتمام والقدرات والكفاءات والتمايز والمخاطر
1. تحليل درجة اهتمام وتأثير أصحاب الحق ومتحملي املسؤولية

بالرغــم مــن تحليــل متحملــي املســؤولية وأصحــاب الحــق الســابق ووضعهــم ضمــن األولويــات، إال أننــا بحاجــة الســتكمال تحديــد 
تــم التأكيــد عليهــا، ووضــع  درجــة اهتمامهــم وتأثيرهــم بالعمــل علــى مبــادرة تســتهدف ردم أو التقليــل مــن فجــوة الحقــوق التــي 
فــي التخطيــط  اقتراحــات إلدارة تلــك العالقــة وتطويــر قدراتهــم املســتقبلية. ويقــارب هــذا التحليــل )تحليــل أصحــاب العالقــة( 

التنمــوي املبنــي علــى االحتياجــات.

تأثيــر أو اهتمــام، الحفــاظ علــى مــن لديهــم التأثيــر واالهتمــام وإدماجهــم بالعمــل،  لهــم  ليــس  يتــم اســتبعاد مــن  وبنــاًء عليــه 
التأثيــر. مــن لديهــم االهتمــام ليصبــح لديهــم  التأثيــر وليــس االهتمــام وتمكيــن  مــن لديهــم  ومراقبــة 

مــن املمكــن اســتخدام املصفوفــة إلجــراء تحليــل درجــة اهتمــام وتأثيــر متحملــي املســؤولية وأصحــاب الحــق )أداة رقــم 5 فــي 
امللحــق رقــم 2 (

2. تحليل قدرات وكفاءات أصحاب العالقة ومتحملي املسؤولية

مــن املهــم القيــام بتحليــل قــدرات أصحــاب العالقــة ومتحملــي املســؤولية وذلــك لبنــاء خطــط مناســبة لبنــاء قدراتهــم للقيــام 
بتلــك املهــام. وللقيــام بذلــك مــن املمكــن القيــام بخطوتيــن أساســيتين تشــمل التحليــل الرباعــي وتحليــل فجــوة القــدرات.



33

الشكل ١٣: التحليل الرباعي

ومن املمكن استخدام بطاقة التحليل )أداة رقم 6 في امللحق رقم 2( إلجراء التحليل الرباعي.

ب. تحديد فجوة القدرات والكفاءات:

بحقوقهــم،  الحــق  أصحــاب  بمطالبــة  واملتمثلــة  املســؤولية،  ومتحملــي  الحــق  بأصحــاب  املناطــة  لــألدوار  اســتنادا  التحليــل 
وتوفيــر الحمايــة وااللتــزام واملســائلة مــن قبــل متحملــو املســؤولية، مــع تفصيلهــا بحســب املشــروع أو الخطــة. ويتــم هــذا التحليــل 
للمجموعــات واملؤسســات باســتخدام مصفوفــة التحليــل )أداة رقــم 7 فــي امللحــق رقــم 2( لتحديــد فجــوة القــدرات والكفــاءات، 

ويتــم ادراج التحليــل املؤس�ضــي إن وجــد.

أ. التحليل الرباعي لقدرات املؤسسات واملجموعات:

تحليل القدرات باألغلب ملؤسســات متحملي املســؤولية وللمؤسســة التي تنوي القيام باملبادرة أو التدخل من خالل مشــروع 
أو اســتراتيجية. فــي الغالــب يمثــل أصحــاب الحــق مجموعــات محــددة )مثــال النســاء فــي تجمــع س، األطفــال ضمــن فئــة عمريــة 
ص،...( أو مــن املمكــن أن يكونــوا مؤسســات كمنظمــات مجتمــع محلــي، أو نقابــات أو تجمعــات ومجموعــات أو غيرهــا. وفــي حــال 
. أمــا بالنســبة ملؤسســة املجتمــع املدنــي التــي تنــوي إجــراء التدخــل، ففــي 

ً
كانــوا مؤسســات يتــم إجــراء التحليــل الرباعــي لهــم أيضــا

حــال تــم تشــكيل ائتــالف للعمــل علــى هــذا التدخــل يتــم التحليــل لالئتــالف.

والتحديــات  والفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  يشــمل  والــذي  الرباعــي  التحليــل  إلــى  املؤسســاتية  القــدرات  تحليــل  ويســتند 
التــي تواجههــا املؤسســة، كمــا يبيــن الشــكل أدنــاه، حيــث يحلــل نقــاط القــوة والضعــف الواقــع الداخلــي للمؤسســة، والفــرص 
والتحديــات الواقــع الخارجــي الــذي يؤثــر علــى املؤسســة، والــذي يشــمل الواقــع السيا�ضــي واالقتصــادي واالجتماعــي والتكنولوجــي. 

وتعكــس نقــاط القــوة والفــرص القضايــا اإليجابيــة، بينمــا تعكــس نقــاط الضعــف والتحديــات القضايــا الســلبية. 
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 للمثــال رقــم 2: عــدم وجــود مدرســة فــي قريــة )ج(، فــإن التحليــل لبعــض أصحــاب الحــق ومتحملــي 
ً
كمثــال علــى ذلــك، اســتنادا

املســؤولية يبيــن:

: العمــل علــى رفــع وعــي أهالــي أطفــال القريــة وقدراتهــم فــي تمثيــل قضاياهــم وتأطيرهــم 
ً
وبالتالــي ستشــمل آليــات العمــل الحقــا

ضمــن لجنــة أوليــاء األمــور علــى ســبيل املثــال. كمــا العمــل مــع املديريــة علــى تطويــر نظــام يبيــن األولويــات بحســب التهميــش، وتوفيــر 
البــاص لحيــن توفيــر املــوارد لبنــاء املدرســة، علــى ســبيل املثــال. إدمــاج النــوع االجتماعــي وفحــص املخاطــر: 

أ.إدماج قضايا النوع االجتماعي في التحليل

إطار التحليل من منظور نوع اجتماعي ينطلق من التالي:

• البحث عن حاالت الالمساواة )التمايز( وغياب تكافؤ الفرص في القطاع قيد التحليل )ما بين املرأة والرجل( 

• تحليــل األدوار املختلفــة )للنســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان( بحســب النشــاطات والبحــث عــن حــاالت التمايــز )تحليــل 
ألصحــاب الحــق(

• تفصيل االحتياجات العملية واالستراتيجية )لكل فئة( )تحليل ألصحاب الحق(

• ايجاد الثغرات في الوصول للفرص واملوارد ومواقع صنع القرار 

أصحاب الحق ومتحملي 
املسؤولية

تحليل القدرات استنادا لألدوار الدور لكل منهم

و/ أو للتحليل الرباعي

فجوة القدرات والكفاءات 
ألصحاب الحق ومتحملي 

املسؤولية 

أهالي أطفال القرية

مديرية التربية والتعليم في 
املنطقة

املطالبة بالحق في التعليم

توفير املدرسة القريبة أو 
وسائل الوصول لها

هناك العديد منهم ممن يعي 
املشكلة، إال أنهم ال يطالبون 
بحلها، كما أنهم غير قادرين 
على االتفاق فيما بينهم، أو 

إدارة أنفسهم 

املنطقة ليست ضمن أولويات 
املديرية، وهناك نقص في 

املوارد لبناء مدرسة جديدة أو 
توفير مواصالت

عدم تأطيرهم، وضعف وعيهم 
بحقوقهم وقدرتهم على تمثيل 

قضاياهم

عدم وجود نظام يبين 
األولويات بحسب التهميش، 

عدم توفر املوارد الالزمة

النوع االجتماعي)الجندر(: يعرف النوع االجتماعي بالتمايز)الفروق( بين الرجال والنساء املرتبط بأدوار ومسؤوليات وفرص 

 بالخصائــص 
ً
النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة. ويعــرف أيضــا

 أو أنثــى والعالقــات بيــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان. 
ً
االجتماعيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــرا

االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ٢٠١٤-٢٠١٦
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ب. فحص التمايز )تحديد عالقات القوة بين أصحاب الحق ومتحملي املسؤولية(

مــن املهــم عنــد التحليــل ضمــن النهــج املبنــي علــى الحقــوق فحــص التمايــز وتحديــد عالقــات القــوة بيــن أصحــاب الحــق ومتحملــي 
املســؤولية، ومــن املهــم تحليــل العالقــات )املرئيــة، الخفيــة، وغيــر املرئيــة( والتــي تحكــم العالقــة. 

 لألماكــن املحــددة التــي تنشــأ فيهــا. ويعتبــر فهــم 
ً
ومــن املهــم معرفــة متــى وكيــف يمكــن لعالقــات القــوة أن تســتمر أو تتغيــر وفقــا

خصائــص املســاحات واملســتويات التــي تحــدث فيهــا عالقــات القــوة، وكيــف تشــكل إمكانيــات االســتمرارية أو التحــول، خطــوة 
العامليــة والوطنيــة  املســتويات  الخاصــة والعامــة وعلــى  باملســاحات  التغييــر. وباملســاحات يقصــد  أجــل  مــن  التحليــل  فــي  هامــة 
واملحليــة، أو فقــط الوطنيــة واملحليــة، أو تلــك التــي تختلــف باختــالف املناطــق، فــي الحالــة الفلســطينية: علــى مســتوى الضفــة 

وغــزة والقــدس، ومناطــق ج ضمــن الضفــة وهكــذا.

ومــن املمكــن اســتخدام بطاقــة التحليــل )أداة رقــم 9 فــي امللحــق رقــم 2( إلجــراء تحليــل التمايــز بيــن أصحــاب الحــق ومتحملــي 
املســؤولية.

وعلــى ســبيل املثــال، عنــد فحــص التمايــز فــي حالــة عــدم التحــاق الفتيــات باملدرســة وعــدم قناعــة األهــل )جزئيــة املثــال رقــم 2 
املبيــن فــي الشــجرة( تبيــن وجــود ســببين جذرييــن أال وهمــا: تهميــش القريــة واملوروثــات الثقافيــة، ففــي فحــص التمايــز بيــن الفتيــات 

والفتيــة فــي القريــة وعالقــات القــوة مــا بيــن أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية تبيــن: 

1. ما هي حاالت الالمساواة )التمايز( وغياب تكافؤ الفرص في القطاع قيد التحليل 
بالرغــم مــن أن تهميــش القريــة أدى لعــدم وجــود مدرســة فــي القريــة، وتنقــل بعــض الطلبــة للمــدارس فــي القــرى األخــرى، فــان 
الفتيــات فــوق ســن 12 ســنه حرمــن مــن التنقــل بســبب املوروثــات، بينمــا اســتطاع الفتيــة فــوق ســن ال 12 اكمــال تعليمهــم، 

 لــم يســمح للفتيــات والفتيــة مــن التنقــل.
ً
وبالطبــع التمايــز اآلخــر هــو الوضــع االقتصــادي الــذي أيضــا

الرؤية لالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين املرأة )2016-2014(:

 “مجتمــع فلســطيني يتمتــع فيــه الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان بحقــوق املواطنــة والفــرص املتســاوية، فــي املجاليــن العــام 

والخــاص«

ومن املهم إدماج الفتيات والنساء في التخطيط منذ البدايات، بغض النظر عن القطاع قيد البحث. 

ومــن املهــم تهيئــة الفــرص والظــروف بغــض النظــر عــن القطــاع قيــد البحــث لتحقيــق املســاواة مــن خــالل سياســات تضمــن 
والعدالــة.  اإلنصــاف 

ومــن املمكــن اســتعمال أدوات ومصــادر مختلفــة منهــا تقاريــر )تدقيــق النــوع االجتماعــي(، أو تقاريــر وطنيــة وقطاعيــة تبيــن 
فجــوات النــوع االجتماعــي فــي القطــاع. كمــا مــن املمكــن االطــالع علــى الجانــب التحليلــي االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لــوزارة شــؤون 

املــرأة فــي القطــاع قيــد البحــث إن تــم اســتهدافه.

ويوفــر إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي فــي التحليــل املعلومــات الالزمــة إلدمــاج النــوع االجتماعــي فــي إعــداد السياســات والتدابيــر 
التنظيميــة وبرامــج اإلنفــاق وتصميمهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا، بغيــة تعزيــز املســاواة بيــن املــرأة والرجــل، ومكافحــه التمييــز. 

ومن املمكن استخدام بطاقة التحليل )أداة رقم 8 في امللحق رقم 2( إلجراء تحليل النوع االجتماعي.
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2. ما هي عالقات القوة )املرئية، الخفية، وغير املرئية( والتي تحكم العالقة )ما بين أصحاب الحق ومتحملي املسؤولية( في 
حالة الفتيات الفقيرات واملجتمع املحلي، فإن قرارهن مرتهن للمجتمع املحلي بحكم العادات، الواقع االجتماعي واالقتصادي

3. متى يمكن لعالقات القوة أن تستمر أو تتغير 
عالقــات القــوة مــن املمكــن أن تتغيــر إن أصبحــت الفتــاة واعيــة لحقهــا فــي التعلــم، قــادرة علــى املطالبــة بهــذا الحــق، وإن أصبــح 

 لحــق الفتــاة فــي التعليــم، وأن هنــاك قــدرة علــى تطبيــق قانــون الزاميــة التعليــم.
ً
املجتمــع واعيــا

4. تحليل املخاطر
إن اتخــاذ النهــج املبنــي علــى الحقــوق فــي التحليــل يســتدعي فحــص املخاطــر الناتجــة عــن العمــل للتأكــد مــن وضــع انشــطة 
واســتراتيجيات عمــل مســتقبلية، أخذيــن بعيــن االعتبــار أن النهــج يســتدعي العمــل مــع متحملــي املســؤولية والعمــل يتــم مــن أجــل 
إحقــاق الحــق، ومــا يعترضــه مــن مخاطــر. لــذا فــإن تحليــل املخاطــر يأخــذ بعيــن االعتبــار: تحديــد املخاطــر، احتماليــة حدوثهــا، 

ومــدى تأثيرهــا. ومــن املمكــن اســتخدام مصفوفــة التحليــل )أداة رقــم 10 فــي امللحــق رقــم 2( إلجــراء تحليــل املخاطــر.

، للتأكــد مــن أخذهــم بعيــن االعتبــار 
ً
يتــم اســتخدام مخرجــات املرحلــة الثالثــة فــي مراجعــة تحليــل املرحلــة األولــى والثانيــة أيضــا

جميــع الجوانــب املذكــورة. كمــا ســيتم اســتخدام جميــع نتائــج التحليــل فــي عمليــة التخطيــط الالحقــة.

بعــد االنتهــاء مــن التحليــل املعمــق والــذي بالضــرورة أن يتــم بشــكل تشــاركي، يتــم االســتناد لتلــك النتائــج فــي عمليــة التخطيــط، 

 بشــكل تشــاركي، حيــث يتــم مــن خاللهــا اختيــار االســتراتيجيات، ووضــع 
ً
وتتبــع مرحلــة التخطيــط مرحلــة التحليــل وتتــم أيضــا

األهــداف والنتائــج واملؤشــرات، والتأكــد مــن ربطهــا باألهــداف اإلنمائيــة املســتدامة. ضمــن ثــالث مراحــل واضحــة كمــا يلــي:

ــتراتيجيات  ــع االس ــمل وض ــوق وتش ــى الحق ــي عل ــج المبن ــى النه ــتند إل ــط المس ٧.٣ التخطي
ــداف  واأله

الشكل ١٤: مراحل التخطيط المستند للنهج المبني على الحقوق

: مرحلة اختيار 
ً
أوال

االستراتيجيات
: مرحلة وضع املؤشرات 

ً
ثالثا

ومؤشرات حقوق اإلنسان 
: مرحلة وضع األهداف 

ً
ثانيا

والنتائج
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ومــا يميــز النهــج املبنــي علــى الحقــوق هنــا يكمــن فــي مرحلــة اختيــار االســتراتيجيات وتبنــي مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق اإلنســان، 

بالرغــم مــن أن تطويــر املؤشــرات األدائيــة بالعمــوم ووضــع األهــداف والنتائــج ترتبــط بباقــي املناهــج التنمويــة واإلدارة املبنيــة علــى 

النتائــج باســتخدام التحليــل الخــاص بالنهــج املبنــي علــى الحقــوق. 

: اختيار االستراتيجيات:
ً
أوال

يتبــع اختيــار االســتراتيجيات مرحلــة التحليــل، وباألخــص املرحلــة األولــى للتحليــل: مرحلــة تحليــل فجــوة الحقــوق وأصحــاب 

اختيــار  يتــم  املختلفــة  التحليــل  ومراحــل  املســؤولية  ومتحملــي  الحــق  وأصحــاب  الحقــوق  فجــوة  لتحليــل   
ً
فاســتنادا العالقــة، 

االســتراتيجيات. 

حيث يتم طرح االسئلة التالية:

1. مــا هــي اســتراتيجيات العمــل املطلوبــة مــع أصحــاب الحــق والتــي تــؤدي ملطالبتهــم بالحقــوق لتضمــن تطبيــق العدالــة واملســاواة 

للفئات املهمشــة؟

2. مــا هــي اســتراتيجيات العمــل املطلوبــة مــع متحملــي املســؤولية لتضمــن حمايــة الفئــات املهمشــة واحتــرام وتطبيــق املعاهــدات 

واملواثيــق والقوانيــن والتشــريعات التــي تضمــن إحقــاق حقوقهــم؟

ومن املهم عند اختيار االستراتيجيات التأكد من أنها تأخذ بعين االعتبار التالي:

• فجوة الحقوق 

• تحليل التمايز 

• جذر املشكلة

 نوافــذ وثغــرات للمــرور مــن خاللهــا وتعديــل 
ً
وتبحــث عــن طــرق ووســائل مبتكــرة لربــح القضيــة لصالــح أصحــاب الحــق، وأحيانــا

.
ً
 للعدالة واملســاواة. وترتكز االســتراتيجيات على اســتراتيجيات املشــاركة واإلنصاف والحماية كما تم ذكره ســابقا

ً
التمايز وصوال

القــدرات  بنــاًء  الحقــوق،  تمييــز  القــدرة علــى  بالحقــوق، رفــع  التوعيــة  الحــق:  مــع أصحــاب  العمــل  أمثلــة علــى اســتراتيجيات 

رفــع  ضمنهــا  مــن  مختلفــة  متاحــة  ووســائل  آليــات  خــالل  مــن  بالحقــوق  املطالبــة  تفعيــل  التمكيــن،  اســتراتيجيات  للمطالبــة، 

وغيرهــا. الجماهيــري،  واإلعــالم  اإلعــالم  اســتخدام  واملناصــرة،  الضغــط  املذكــرات، 

أمثلــة علــى اســتراتيجيات العمــل مــع متحملــي املســؤولية: العمــل علــى تعديــل قوانيــن أو ســن قوانيــن جديــدة أو تشــريعات 

تتطابــق مــع املعاهــدات الدوليــة بالخصــوص، الضغــط مــن أجــل التوقيــع علــى اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة، الرقابــة علــى تنفيــذ 

التعهــدات الدوليــة التــي تــم االلتــزام بهــا، العمــل علــى تقاريــر الظــل لتلــك التعهــدات، بنــاء القــدرات لتحمــل مســؤولياتهم، تفعيــل 

املســائلة بخصــوص التزامــات الحكومــات والســلطات والهيئــات، تفعيــل التضامــن الدولــي مــن أجــل الضغــط للمســألة وغيرهــا. 

 Protect, فعندمــا تصــادق الــدول علــى املعاهــدات واملواثيــق والبروتوكــوالت الدوليــة تصبــح ملزمــة باحتــرام وحمايــة والوفــاء

Respect and Fulfil بالتزاماتهــا تجــاه حقــوق اإلنســان. ومــن هنــا تنطلــق االســتراتيجيات التــي تعمــل علــى تفعيــل ذلــك. 

ومن املهم االعتماد على االستراتيجيات القانونية وعلى الربط مع آليات حقوق اإلنسان الدولية

كمــا أن مــن أهــم االســتراتيجيات التــي تضمــن تعاظــم الفعــل ضمــن التوجــه املبنــي علــى الحقــوق تكمــن فــي بنــاء االئتالفــات مــن 

أجــل العمــل علــى إحقــاق الحقــوق.

ومن املمكن استخدام بطاقة اختيار استراتيجيات العمل )أداة رقم 11 في امللحق رقم 2(.



38

ويعــرض الفصــل الثامــن مــن الدليــل اســتراتيجيات لنمــاذج محليــة وعامليــة حقيقيــة تــم اســتخدامها، كمــا يعــرض امللحــق رقــم 

1 اســتراتيجيات للحالــة الدراســية.

مصفوفة ٤: أمثلة على استراتيجيات العمل 

املثال
استراتيجيات العمل مع 

أصحاب الحق
استراتيجيات العمل مع 

متحملي املسؤولية

مثال رقم 2

مثال رقم 3

التوعية تجاه حقوقهن
)الفتيات الفقيرات(

اسناد املؤسسات النسوية املحلية لتتمكن 
من رفع الوعي 
ورفع املطالبات

بناء ائتالفات بين مؤسسات
 مجتمع مدني ومحلي

بناء قدرات وتمكين أصحاب الحق من 
اشخاص ومؤسسات مجتمع محلي ومدني 

لتعمل على املطالبة من اجل توفير املصادر 
وامليزانيات لتوفير املياه للقرية، ومراعاة كلفة 

املياه، لضمان استفادة الفقراء واملهمشين 
من هذا املورد الهام،  وضمان عدم تلوثها. 

بناء ائتالف بين ممثلي املجتمع املحلي 
ومؤسسات املجتمع املحلي واملدني

مطالبة وزارة التربية والتعليم بناء املدرسة 
وتأمين تعليم موازي

مطالبة وزارة املواصالت تامين مواصالت 
بأسعار مخفضة

مطالبة وزارة التخطيط ادراج القرية ضمن 
الخطط التنموية

استخدام اإلعالم والتوعية باتجاه مخاطر 
الزواج املبكر وأهمية التعليم ونشر قصص 

نجاح لفتيات
حصلن على التعليم 

استخدام التوعية والضغط
باتجاه صناع القرار

الضغط على متحملي املسؤولية )املجلس 
املحلي وسلطة املياه والحكم املحلي( من اجل 
اتاحة وتوفير هذا املصدر للقرية كحق أسا�ضي

رفع قدرات سلطة املياه واملجالس املحلية 
ومزودي الخدمات لتحليل اإلحتياجات، 
والتخطيط، وتقديم الخدمات النوعية، 

ومراعاة الجودة، وغيرها.
حمالت ضغط ومناصرة
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 لتحليــل قــدرات 
ً
وعنــد االنتهــاء مــن تشــكيل شــجرة األهــداف )املصاغــة كنتائــج( يتــم اختيــار مجــاالت عمــل املشــروع اســتنادا

الجهــة املنفــذة أو الجهــات املنفــذة )فــي حــال وجــود ائتــالف( والــذي تــم فــي املرحلــة الثالثــة مــن التحليــل. وبالطبــع فــي حــال بنــاء 

 ملــا ســبق أخــذ الفتــرة الزمنيــة لالســتراتيجية اضافــة لقــدرات املؤسســة فــي عيــن االعتبــار.
ً
االســتراتيجية يتــم إضافــة

ومن املمكن استخدام بطاقة وضع األهداف والنتائج )أداة رقم 12 في امللحق رقم 2(. 

وتعرض شجرة األهداف التالية تطبيق على املثال رقم 2 لعكس شجرة املشاكل التي تم بناءها )في الشكل رقم 12(

: وضع األهداف والنتائج املرتبطة بحقوق اإلنسان 
ً
ثانيا

بنــاء  التحليــل أال وهــي مرحلــة  مــن  الثانيــة  للمرحلــة   
ً
هــذه املرحلــة الحصــول علــى شــجرة األهــداف اســتنادا مــن خــالل  يتــم 

 إن كانــت إحــدى تلــك املشــكالت )نقــص وعــي أصحــاب الحــق 
ً
شــجرة املشــاكل. وذلــك مــن خــالل تحويــل املشــاكل إلــى اهــداف فمثــال

بحقوقهــم( يتــم تحويلهــا لتصبــح )رفــع وعــي أصحــاب الحــق بحقوقهــم( وهكــذا.

 ويتــم مــن خــالل هــذا الجــزء التأكــد مــن الربــط مــع اســتراتيجيات التغييــر املذكــورة أعــاله، وذلــك مــن خــالل الصياغــة، كمــا 

التأكــد مــن إدمــاج مرحلــة التحليــل الثالثــة ضمنهــا.

 ألهميــة إدمــاج التغييــر والفئــات املســتهدفة ضمــن 
ً
مــن املهــم التأكيــد أن األهــداف يجــب أن تصــاغ كنتائــج تــم تحقيقهــا نظــرا

النتيجــة ففــي املثــل الســابق يصبــح الهــدف تــم رفــع وعــي أصحــاب الحــق بحقــوق. 

ومــن املهــم التأكيــد علــى مســتويات النتائــج وارتباطهــا وتدرجهــا )يحتــوي الدليــل اإلرشــادي حــول املراقبــة والتقييــم باملشــاركة 

تعريفــات تفصيليــة للنتائــج( ولكــن مــا يعنينــا هنــا هــو ربــط النتائــج مــن مخرجــات ونتائــج مباشــرة وأثــر بالحقــوق وباألهــداف 

اإلنمائيــة املســتدامة وذلــك مــن خــالل مراجعــة املواثيــق ذات العالقــة واألهــداف اإلنمائيــة التنمويــة. 

الشكل ١٥: شجرة األهداف لمثال رقم ٢ )عكس شجرة المشاكل الشكل رقم ١٢(

الحق في التعلي للفتيات الفقيرات 
في القرية ج

ضمان اإللتحاق بالتعليم

هناك وعي لدى املجتمع املحلي في ضمان اإللتحاق بالتعليم
القرية اتجاه أهمية تعليم الفتيات

تم تأمين تعليم 
موازي

هناك خطة لبناء 
مدرسة بالقرية

املواصالت للمدارس 
األخرى تأمنت 

وبسعر زهيد

مجتمع محلي يؤمن 
بفائدة التعليم 

للفتيات

مجتمع محلي واع 
ملخاطر الزواج 

املبكر

تم تعميم نماذج 
لقصص نجاح حول 

تعليم الفتيات

قناعة األهل بالتعليم بعد سن 
ال 12 للفتيات تحققت
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 للتدخــل بنــاًء علــى مراجعــة االســتراتيجيات التــي تــم 
ً
ويبيــن الشــكل عكــس املشــاكل أو الفجــوات، إال أنــه أضــاف مخرجيــن أيضــا

طرحهــا )مصفوفــة رقــم 4(. 

وتبيــن الدوائــر امكانيــة العمــل وحــدوده بنــاًء علــى قــدرة مؤسســة املجتمــع املحلــي أو املدنــي علــى التدخــل واملــوارد املتوفــرة 

ومجــال عمــل واهتمــام املؤسســة، أي أن املؤسســة بإمكانهــا التدخــل وحدهــا فــي أحــد املجــاالت )الدوائــر( أو بإمكانهــا بنــاء ائتــالف 

 إلحقــاق 
ً
للعمــل فــي املجاليــن وبالتالــي تعظيــم فعلهــا. حيــث أن بنــاء االئتالفــات يعتبــر مــن القضايــا الهامــة التــي تعظــم اإلنجــاز وصــوال

الحقــوق كمــا ســيبين الفصــل الثامــن.

ثالثا: وضع املؤشرات ومؤشرات حقوق اإلنسان وأنواعها

مــن املهــم وضــع مؤشــرات تقيــس تحقيــق النتائــج أو تبيــن مــدى التقــدم فــي تطبيقهــا، ومــن املهــم تأكيــد أن املؤشــرات يجــب 

أن تكــون SMART بمعنــى: بســيطة، يمكــن قياســها، يمكــن تحقيقهــا، منطقيــة ومحــددة بالزمــن. ومــن املهــم التأكيــد علــى وجــود 

مؤشــرات نوعيــة وكميــة ترتبــط بالنهــج املبنــي علــى الحقــوق )يحتــوي الدليــل اإلرشــادي حــول املراقبــة والتقييــم باملشــاركة تعريفات 

تفصيليــة للمؤشــرات وطــرق قياســها(.

بالنهــج املبنــي علــى الحقــوق، وبالتالــي تكمــن أهميــة وضــع مؤشــرات ترتبــط بحقــوق  تلــك املؤشــرات  مــا يهمنــا هنــا هــو ربــط 

وإعمالهــا. الحقــوق ورصدهــا  تنفيــذ  إلــى  الرامــي  املنهجــي  العمــل  مــن  اإلنســان كجــزء 

أمثلــة: للمؤشــرات الكميــة: املتعلقــة بعــدد املعاهــدات املصــادق عليهــا، واإلطــار الزمنــي لتنفيــذ السياســات ذات الصلــة بحقــوق 

اإلنســان ونطــاق تغطيتهــا، ونســبة املقاعــد التــي تشــغلها النســاء، نســبة امللتحقيــن مــن األطفــال، عــدد الوفيــات الناتجــة عــن 

العنــف. 

أمثلــة ملؤشــرات نوعيــة: املصادقــة علــى معاهــدة دوليــة، تبنــي قانــون معيــن، تبنــي اســتراتيجية )اإلجابــة تكــون نعــم/ ال وال تكــون 

رقــم كمــا ســبق(، آراء شــعب معيــن حــول حريــة التعبيــر والــرأي )اإلجابــة تكــون نوعيــة(.

األعــداد  تمثــل  الســابقة  األمثلــة  ففــي  الذاتيــة،  أو  باملوضوعيــة  تتســم  إمــا  أنهــا  اإلنســان  حقــوق  مؤشــرات  ميــزات  ومــن 

واإلحصائيــات الســابقة مثــال للمؤشــرات الكميــة املوضوعيــة، بينمــا كمثــال فــإن نســبة الصحفييــن التــي ترتــأي أن هنــاك حريــة 

إلــى كمــي(. تــم تحويلــه  تعبيــر هــو مثــال للمؤشــر الذاتــي الكمــي )ومــن املمكــن أن يكــون هــذا املثــال نمــوذج ملؤشــر نوعــي 

وبالنســبة للنوعــي فــإن التبنــي للمعاهــدات والقوانيــن هــو موضوعــي نوعــي، بينمــا الــرأي حــول حريــة التعبيــر هــو نوعــي ذاتــي. 

ويســمى املؤشــر املوضوعــي )املؤشــر القائــم علــى الوقائــع( بينمــا يســمى املؤشــر الذاتــي )املؤشــر القائــم علــى األحــكام(.

 ملؤشــرات األداء واملرتبطــة بالنتائــج املختلفــة، أال وهــي مؤشــرات االمتثــال، والتــي 
ً
وهنــاك تصنيــف آخــر للمؤشــرات إضافــة

علــى العكــس مــن مؤشــرات األداء، فــإن مؤشــرات االمتثــال مرتبطــة بشــكل واضــح بمعاييــر حقــوق اإلنســان. والغــرض مــن هــذه 

املؤشــرات هــو رصــد مــدى الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة عــن تلــك املعاييــر، ومــدى مــا تحققــه مــن نواتــج يمكــن ربطهــا بتحســن التمتــع 

بحقــوق اإلنســان. وهنــا مــن املمكــن اســتخدام نصــوص ومعاييــر املعاهــدات واملواثيــق كمؤشــر امتثــال. 

فــي تنفيــذ  لهــا إســهام  البرامــج مصممــة لزيــادة االلتــزام بحقــوق اإلنســان، أو يكــون  فــي برامــج محــددة، حيــن تكــون  أنــه  غيــر 

املمكــن  فمــن  النســاء،  ضــد  العنــف  تقليــل  أو  املجانــي،  االبتدائــي  التعليــم  فــي  كالتوســع  اإلنســان،  بحقــوق  محــددة  التزامــات 

امتثــال.   كمؤشــرات  بالبرامــج  الخاصــة  األداء  مؤشــرات  اســتخدام 

كمــا أن املؤشــرات تنقســم إلــى مؤشــرات هيكليــة وعمليــات ونواتــج، وتبيــن األمثلــة أدنــاه املؤشــرات الهيكليــة والعمليــات، بينمــا 

تشــابه مؤشــرات النواتــج مــع مؤشــرات النتائــج املباشــرة:

مؤشــرات هيكليــة: تبنــي املعاهــدات/ تاريــخ بــدء نفــاذ تبنــي إجــراءات مــن املعاهــدات فــي الدســتور/ تبنــي إجــراءات وتدابيــر لهــا 
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عالقــة باملعاهــدات )مــع صياغــة كل منهــا بوضــوح(.

مؤشــرات العمليــات: نســبة الشــكاوى )ضــد انتهــاك معيــن(، نســبة األطفــال املســجلين باملــدارس، عــدد النســاء ممــن تعرضــن 

للعنــف وتلقيــن الخدمــات الالزمــة/ إنفــاق الحكومــة للفــرد علــى التعليــم/ أو الرعايــة الصحيــة األوليــة.

 علــى تفعيــل تبنــي مؤشــرات وطنيــة تقيــس مــدى التــزام متحملــي املســؤولية بتعهداتهــم، 
ً
وفــي هــذا الســياق يتــم العمــل أحيانــا

أو تطويــر البيانــات اإلحصائيــة لتعكــس فئــات مهمشــة ضمنهــا. وهنــاك أهميــة كبــرى لوضــع مؤشــرات موضوعيــة كميــة ونوعيــة، 

وتطويــر مؤشــرات كميــة تقيــس الحمايــة وااللتــزام واالنتهــاكات. وتســتخدم هــذه املؤشــرات الوطنيــة أو املؤشــرات النوعيــة ذات 

جــودة عاليــة مــن قبــل مؤسســات حقــوق اإلنســان أو املجتمــع املدنــي فــي تقاريــر رصــد حقــوق اإلنســان الدوليــة. 

 أن تــؤدي املؤشــرات لقيــاس مــدى التــزام وتطبيــق متحملــي املســؤولية لحقــوق اإلنســان، وأن 
ً
ومــن املهــم كمــا تــم ذكــره ســابقا

ال تتناقــض مــع أي معاييــر أخــرى لحقــوق اإلنســان وأن تعتــرف بمعاييــر حقــوق اإلنســان الشــاملة، مثــل عــدم التمييــز، واملســاواة، 

واملشــاركة، واملســاءلة، وســيادة القانــون، ومراعــاة األصــول القانونيــة، والحكــم الرشــيد، واالنتصــاف( علــى املســتويين الوطنــي 

والدولــي.

مــن املهــم ربــط املؤشــرات باألهــداف اإلنمائيــة املســتدامة وهنــاك مجموعــة مؤشــرات لــكل هــدف كمــا بيــن الجــزء الخــاص 

 عالقــة تلــك املؤشــرات بالحقــوق.
ً
باألهــداف اإلنمائيــة املســتدامة مــن الدليــل، ويبــن الجــدول املشــار لــه بالرابــط أيضــا

معلومــات األســاس للمؤشــر ووضــع االســتهداف: تعتبــر عمليــة جمــع معلومــات األســاس لوضــع اســتهداف املؤشــر اســتمرار 

لعمليــة جمــع املعلومــات التــي بــدأت عنــد التحليــل ومــن مصــادر املعلومــات لذلــك: 

o تقارير الحكومات وتقارير الظل حول االتفاقيات واملعاهدات ذات العالقة )راجع 5.1 من الدليل(

o اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية واملسوح السكانية واالقتصادية )من مركز اإلحصاء أو دراسات سابقة(

o احصاءات األحداث )من املهم جمع اإلحصاءات سواء عبر دراسات أو تجميع للمعلومات(

o استطالعات للرأي )أجرتها مؤسسات حقوقية أو مراكز دراسات أو جامعات أو غيرها وتكون ذات عالقة(

o آراء الخبراء )من املمكن أن يتم االستناد لتقرير تقيمي من الخبراء نشر أو لم ينشر(

 النســاء اللواتــي 
ً
تصنيــف املؤشــرات: بالرغــم مــن اســتهداف املشــاريع واالســتراتيجيات لفئــات محــددة )أصحــاب الحــق(: مثــال

تعرضــن للعنــف، األطفــال املتســربون مــن املــدارس، الشــباب العاطليــن عــن العمــل، األطفــال فــي خــالف مــع القانــون، الصحفييــن 

 بحســب املتغيــرات األخــرى 
ً
اللذيــن تعرضــوا لالعتداءات...الــخ، إال أننــا مــن املهــم فــي مؤشــرات معينــة أن نخطــط للمؤشــر مصنفــا

الغيــر مذكــورة بتحديــد أصحــاب الحــق ) مثــال النــوع االجتماعــي والتوزيــع الجغرافــي لألطفــال والشــباب، العمــر والتوزيــع الجغرافي 

للنســاء فــي األمثلــة أعــاله( ومــن املمكــن اضافــة الحالــة االقتصاديــة أو الفقــر وحالــة اللجــوء. 

ومن املمكن استخدام املصفوفة )أداة رقم 13 في امللحق رقم 2( لوضع املؤشرات ومؤشرات حقوق اإلنسان.
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ترتكــز املتابعــة والتقييــم ضمــن النهــج املبنــي علــى الحقــوق إلــى أهميــة قيــاس التغييــر الحاصــل فــي مجــال الحقــوق ألصحــاب 
الحــق مــن الفئــات املهمشــة التــي تســتهدفها املؤسســة، كمــا يقيــس مــدى التــزام الجهــات املســؤولة تجــاه احتــرام وحمايــة وتطبيــق 
 
ً
اســتنادا التغييــر،  هــذا  قيــاس  الواجــب  مــن  لــذا  تنفيذهــا.  ومــدى  اإلجــراءات  ومــدة  الالزمــة  التدابيــر  واتخــاذ  اإلنســان  حقــوق 

 .
ً
للمؤشــرات وللمســتهدفات التــي تــم التخطيــط لهــا مســبقا

وتعتبــر عمليــة جمــع البيانــات مــن أهــم عمليــات املتابعــة والتقييــم ضمــن النهــج املبنــي علــى الحقــوق، تبــدأ منذ التحليل وتســتمر 
عند جمع معلومات األساس للمؤشر ووضع االستهداف.

إال أنــه مــن املهــم وضــع آليــة للمتابعــة والتقييــم فــي البدايــات لضمــان جمــع املعلومــات املطلوبــة فــي الوقــت املناســب، ولضمــان 
وجــود مــوارد وأدوات تســهم فــي جمــع املعلومــات. 

 لرصــد مــدى تطبيــق واحتــرام املعاهــدات واملواثيــق وفــي رصــد االنتهــاكات، وقــد 
ً
 هامــا

ً
وتلعــب منظمــات املجتمــع املدنــي دورا

ســعت العديــد منهــا علــى العمــل بشــكل قطاعــي أو وطنــي إلنشــاء نظــام رصــد موحــد.

مصفوفة المتابعة والتقييم
لــذا فمــن املهــم عنــد التخطيــط التأكــد مــن توفــر العناصــر التاليــة ووضعهــا ضمــن مصفوفــة املتابعــة والتقييــم الخاصــة 

تنفيذهــا: ومتابعــة  االســتراتيجية  بالخطــة  بالبرنامــج/ 

o مؤشرات النتائج املختلفة للمتابعة والتي تم إعدادها في مرحلة التخطيط

o معلومات خط األساس واملستهدفات وتصنيف املؤشرات

o مصدر املعلومات لقياس تلك املؤشرات:

o وهل نستطيع الحصول عليه بسهولة؟ - يتم نشرة باستمرار، من املمكن جمعه خالل العمل- 

o أو أننا نحتاج إلجراء دراسة للحصول عليه؟ 

o أو من املمكن التعاون مع مؤسسات اخرى تقوم بجمعه أو من املمكن إجراء دراسة مشتركة لجمعه؟

o كيف سيتم جمع املعلومات )زيارات/ تقارير/ إجراء دراسات/ االتصال بمؤسسات...(

o متى سيتم جمع املعلومة: )فترة زمنية/ تاريخ محدد/ بعد االنتهاء من عمل محدد(

o دورية جمعها: )كل فترة محددة: مثال كل 6 أشهر أو سنة أو سنتين، آخر املشروع، بداية املشروع، ...الخ(

o من هي الجهة املسؤولة عن جمع املعلومة: )ضرورة توضيح: ما هي هيئة/ طاقم/ شخص وتحديدها(

تلخــص مصفوفــة املتابعــة )أداة رقــم 14 فــي امللحــق رقــم 2( العناصــر املذكــورة. وفــي بعــض األحيــان يتــم إضافــة تعريــف املؤشــر 

لتفســيره وتفصيله.

٧.٤ المتابعة والتقييم ضمن النهج المبني على الحقوق وإجراءات المسائلة
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تقييم تدخالت النهج المبني على الحقوق
مــن املهــم معرفــة التغييــر فــي تبنــي معاييــر حقــوق اإلنســان وتنفيذهــا واحترامهــا، فــي تبنــي أو تعديــل القوانيــن وااللتــزام باملواثيــق 

الدوليــة للحقــوق، فــي التدابيــر التــي تيهــئ لتنفيــذ القوانيــن واملواثيــق، فــي آليــات العمــل وإجــراءات الحمايــة، فــي توفيــر امليزانيــات 

املناســبة، فــي تغييــر االتجاهــات ملتحملــي املســؤولية. وفــي النهايــة فــي إحقــاق الحــق للفئــات املهمشــة )أصحــاب الحــق( وإحقــاق 

العدالــة واملســاواة لهــم. 

لــذا مــن املهــم إجــراء تقييــم لألثــر الناتــج عــن التدخــل بســبب مشــروع أو خطــة اســتراتيجية أو كالهمــا، بحســب التحليــل 

 ملتطلبــات التحليــل والتخطيــط كمــا هــو مذكــور بالدليــل. 
ً
 للنهــج املبنــي علــى الحقــوق واســتنادا

ً
والتخطيــط الــذي تــم اســتنادا

 إجــراء التقييــم للعمليــات والنواتــج والتــي أدت للتغييــرات الهيكليــة املطلوبــة. ومــدى مســاهمة املتابعــة والتقييــم 
ً
ومــن املهــم أيضــا

والرصــد الحاصــل فــي رصــد الحقــوق الوطنــي للقطــاع الــذي تعمــل بــه املؤسســة.

ومــن املهــم التخطيــط للمتابعــة والتقييــم منــذ البدايــات وفــي مرحلــة التخطيــط للبرنامــج أو االســتراتيجية أو املرحلــة التــي تليهــا 

مباشــرة، وتبــرز أهميــة التخطيــط منــذ البدايــات للمتابعــة والتقييــم فــي تخطيــط التمويــل واملصــادر املطلوبــة إلجــراء عمليــات 

املتابعــة والتقييــم.

٧.٥ وضع الميزانيات استنادا للنهج المبني على الحقوق
 للنهج املبني على الحقوق:

ً
مفهوم وضع امليزانيات استنادا

 للنهــج املبنــي علــى الحقــوق يشــمل ميزانيــة الحكومــات والهيئــات واملنظمــات مــن متحملــي املســؤولية، 
ً
وضــع امليزانيــات اســتنادا

كمــا يشــمل ميزانيــات املنظمــات األهليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل ضمــن النهــج املبنــي علــى الحقــوق.

وضــع امليزانيــات اســتنادا للنهــج املبنــي علــى الحقــوق يتطلــب إدراج التدابيــر واآلليــات الحتــرام وحمايــة وتطبيــق حقــوق اإلنســان 

 لتكاليــف تطبيــق تلــك اآلليــات والتدابيــر وتكاليــف تحقيــق حقــوق اإلنســان ضمــن امليزانيــات. وهــذا يتطلــب أن يتــم العمــل 
ً
إضافــة

علــى ذلــك ضمــن دورة امليزانيــات الوطنيــة واملؤسســية، بــدأ مــن التخطيــط وتخصيــص امليزانيــات، إلــى التنفيــذ، والتدقيــق.

وعلــى املســتوى الوطنــي، يجــب أن يتــم اإلدمــاج فــي املوازنــة الحكوميــة واملوازنــات الفرعيــة والتــي تعمــل علــى تنفيــذ السياســات 

والحمايــة  والصحــة  التعليــم  تشــمل  املوازنــات  أن  مــن  وبالرغــم  املناطقيــة.  للموازنــات   
ً
إضافــة املختلفــة  القطاعــات  ضمــن 

االجتماعيــة، إال أن منظمــات املجتمــع املدنــي تحــاول الضغــط باتجــاه وضــع ميزانيــات لتبنــي التدابيــر الالزمــة والسياســات ذات 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  )العهــد  الدولييــن  للعهديــن  بتبنيهــا  املرتبطــة  التزاماتهــا  لتطبيــق  العالقــة 

املدنيــة والسياســية( واملواثيــق املختلفــة. بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والثقافيــة، والعهــد 

يتم العمل على اإلدماج من خالل جهود خبراء في النهج املبني على الحقوق وخبراء اقتصاديين وماليين.  

بينمــا علــى مســتوى منظمــات املجتمــع املدنــي ترتبــط ايضــا امليزانيــات بالخطــط االســتراتيجية املســتندة إلــى النهــج املبنــي علــى 

الحقــوق، ويكــون التدقيــق للتأكــد مــن أن اآلليــات والوســائل والتدخــالت ذات العالقــة بإحقــاق الحقــوق تملــك امليزانيــات الكافيــة 

لتنفيذهــا. 

 للنهج املبني على الحقوق:
ً
خطوات وضع امليزانيات استنادا

 ملعاييــر حقــوق اإلنســان والبحــث عــن الفجــوات، إلعــداد امليزانيــة البديلــة، 
ً
1. يتــم تحليــل عناصــر املوازنــة )ذات العالقــة( وفقــا

ومــن املمكــن اســتخدام مؤشــرات حقــوق اإلنســان لذلــك. 

 للتحليل، ويتم إجراء حساب التكاليف لها، وبالتالي إعداد امليزانية البديلة.
ً
2. جمع املعلومات الخاصة بالفجوات استنادا
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ضمــن  الداخليــة  التوعيــة  وحمــالت  والرســمية(  الحكوميــة  )للميزانيــات  واملناصــرة  والضغــط  التوعيــة  حمــالت  إجــراء   .3

املعدلــة. املوازنــة  تبنــي  أجــل  مــن  وذلــك  ضمنــه،  تعمــل  الــذي  القطــاع  أو  املؤسســة 

 للنهج املبني على الحقوق )أداة رقم 15 في امللحق رقم 2(.
ً
ومن املمكن استخدام بطاقة وضع امليزانيات استنادا

تبيــن النمــاذج التاليــة الســتراتيجيات النهــج املبنــي علــى الحقــوق امكانيــة اســتخدام هــذا النهــج للفعــل املحلــي والعالمــي وتحقيــق 

اإلنجــازات خاللها: 

املجموعة األولى للنماذج: استراتيجية العمل مع أصحاب الحق ومتحملي املسؤولية:

أحــد النمــاذج مــن آســيا: تحــدث العديــد مــن وفيــات النســاء واألطفــال فــي مستشــفى فــي منطقــة فقيــرة بســبب نقــص املعــدات 

خــالل  مــن  املحلــي  املجتمــع  مــع  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  إحــدى  قبــل  مــن  العمــل  تــم  بالنظافــة.  االهتمــام  ونقــص  واألطبــاء 

مؤسســاته وتوعيتهــم حــول الحقــوق الصحيــة وتمكينهــم للمطالبــة بتلــك الحقــوق مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تــم تقديــم الدعــم 

التقنــي للمستشــفى وتطويــر معاييــر تقديــم وجــودة الخدمــة والحفــاظ علــى النظافــة. فقــام أصحــاب الحــق مــن مؤسســات مجتمــع 

محلــي بالضغــط علــى الســلطات لتعييــن األطبــاء وتطويــر املعــدات وتوفيــر الدعــم للمستشــفى، واســتطاع املستشــفى تحســين 

خدماتــه فــي مجــال تقديــم الخدمــات الصحيــة.

نمــوذج آخــر مــن امريــكا الجنوبيــة: تعرضــت احــدى الــدول لهــزة اقتصاديــة اثــرت علــى ميزانيتهــا العموميــة وقدرتهــا علــى تقديــم 

الخدمــات للفئــات املهمشــة، حيــث قامــت برفــع الدعــم عــن تلــك الفئــات والخدمــات األساســية كالتعليــم والصحــة، ممــا ضاعــف 

مــن نســبة الفقــراء خــالل عــام. عملــت منظمــات املجتمــع املدنــي وبدعــم مــن مؤسســات دوليــة علــى تشــكيل فريــق مــن الخبــراء 

االقتصادييــن واملالييــن والقانونييــن لدراســة إمكانيــة توزيــع املصــادر والضرائــب والحفــاظ علــى دعــم التعليــم والصحــة والفئــات 

املهمشــة، كمــا عملــت مــع منظمــة املجتمــع املدنــي األخــرى لطــرح املوازنــة والرقابــة عليهــا أمــام املواطنيــن. وكانــت النتيجــة إعــادة 

الدعــم املقــدم وضــرورة تفعيــل الرقابــة علــى املوازنــة العموميــة بيــن املؤسســات املجتمــع املدنــي والجمهــور. 

وهنــاك نمــاذج أخــرى فلســطينية تــم جردهــا فــي دليــل االتحــاد األوروبــي للمصــادر ملؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان، منهــا العمــل علــى حقــوق املعاقيــن مــن خــالل تنفيــذ القوانيــن وإضافــة دليــل للمنهــاج وتدريــب الطاقــم التعليمــي، 

وأخــرى ملؤسســات نســوية عملــت مــع مؤسســات مجتمــع محلــي مــن أجــل تمكينهــا لتقديــم الخدمــات القانونيــة واإلرشــادية للنســاء 

فــي مناطقهــن، وغيرهــا. 

املجموعة الثانية: استراتيجية الربط مع اآلليات الدولية:

 فــي موقــع املتابعــة 
ً
عملــت املؤسســات النســوية الفلســطينية علــى اصــدار تقريــر الظــل الخــاص باتفاقيــة ســيداو ونشــره دوليــا

فــي الفصــل الخامــس مــن الدليــل، ممــا يتيــح املجــال لتبيــان الفجــوات املتعلقــة  لتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة، الشــكل رقــم 2 

بالتمييــز ضــد املــرأة وعلــى كافــة الصعــد، وتبيــان دور متحملــي املســؤولية فــي حمايــة وتعزيــز الحقــوق واحتــرام التعهــدات واإليفــاء 

بااللتزامــات.

تعمــل الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان )ديــوان املظالــم( فــي فلســطين علــى اصــدار التقريــر الســنوي الــذي يرصــد حالــة حقــوق 

اإلنســان فــي فلســطين وتســلمها رســميا للرئيــس والحكومــة واملجلــس التشــريعي. بهــدف تقديــم صــورة كاملــة عــن مــدى التطــور أو 

االنتهاكات على مســتوى التشــريعات والسياســات واالنتهاكات املمارســة من قبل متحملي املســؤولية، بهدف تعزيز مبدأ املســاءلة 

٨. نماذج محلية وعالمية واقعية إلنجازات تنموية باستخدام النهج المبني على 
الحقوق
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واملحاســبة، ورفــع وعــي صنــاع القــرار بحالــة حقــوق اإلنســان، وتســليط الضــوء لــدى وســائل اإلعــالم ومؤسســات املجتمــع املدنــي 

علــى قضايــا حقــوق اإلنســان.

أنشــأت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال/ فــرع فلســطين وحــدة تســمى وحــدة املناصــرة وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء 

علــى انتهــاكات حقــوق الطفــل الفلســطيني، والعمــل باتجــاه ضمــان مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات. مــن خــالل تقديــم تقاريــر 

ملؤسســات األمــم املتحــدة، مثــل لجــان مراقبــة االتفاقيــات، كلجنــة حقــوق الطفــل، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق 

فــي  فــي األمــم املتحــدة، كمقــرر األمــم املتحــدة الخــاص لحقــوق اإلنســان  اإلنســان. وكذلــك تقديــم تقاريــر للُمقّرريــن الخاّصيــن 

حقــوق  ملجلــس  ومداخــالت  تقاريــر  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  التعذيــب.  ملوضــوع  الخــاص  واملقــرر  املحتلــة،  الفلســطينية  األرا�ضــي 

اإلنســان، ويعتــد بتقاريرهــا وتســتخدم كمرجــع فــي التقاريــر الدوليــة. 

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة دليــل االتحــاد األوروبــي للمصــادر ملؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان. 

حاليــا  وتعمــل  الظــل،  تقاريــر  لكتابــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــع  اإلنســان  لحقــوق  الســامي  املفــوض  مكتــب  عمــل  كمــا 

بالتعــاون مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ومجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي علــى تعزيــز 

املســائلة.  أدوات  التنفيــذ وتطويــر  قــدرات 

املجموعة الثالثة للنماذج: استراتيجية تشكيل االئتالفات

أحــد النمــاذج الهامــة والتــي تبــرز اســتراتيجية بنــاء االئتالفــات والفعــل الدولــي ظهــرت فــي حملــة )تخفيــض ســعر دواء اإليــدز 

فــي الــدول األفريقيــة الفقيــرة(، تشــكل ائتــالف فــي عــام 2001 مــن قبــل مؤسســات دوليــة غيــر حكوميــة واســتطاعت خاللهــا مــن 

إطــالق حملــة دوليــة لذلــك باســتخدام الضغــط واملناصــرة واإلعــالم والحشــد، ممــا شــكل حملــه شــعبية ضاغطــة باتجــاه تخفيــض 

األســعار اســتجابت لهــا الشــركات العامليــة. 

وهنــاك بعــض التجــارب الفلســطينية التــي اســتطاعت تحقيــق املطالــب مــن خــالل بنــاء االئتــالف، اســتخدام الحشــد واإلعــالم 

تعديــل  العــام 1996، وحملــة  فــي  االنتخابــي  القانــون  تعديــل  أال وهمــا حملــة  الحملــة،  لتحقيــق مطالــب  واملناصــرة  والضغــط 

قانــون الضمــان االجتماعــي عــام 2016، كمــا اســتخدمت الحملــة األخيــرة البحــث القانونــي والربــط بالقوانيــن والتشــريعات وكافــة 

الوســائل للحصــول علــى املعلومــات الســتخدامها فــي الحملــة. وقــد اســتطاعت الحملتيــن تحقيــق املطالــب املنشــودة. 

ويعــرض دليــل االتحــاد األوروبــي للمصــادر ملؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان العديــد مــن أفضــل 

 للنهــج املبنــي علــى الحقــوق. 
ً
املمارســات مــن قبــل مؤسســات محليــة تعمــل اســتنادا
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بالرغــم مــن أهميــة النهــج املبنــي علــى الحقــوق فــي إحقــاق حقــوق اإلنســان للفئــات املهمشــة وألصحــاب الحــق، إال أن هنــاك 

العديــد مــن التحديــات التــي تعتــرض هــذا النهــج، أهمهــا:

1. صعوبة تحديد حقوق اإلنسان وتفعيلها:

أداة  إلــى  اإلنســان  لحقــوق  املجــردة  املفاهيــم  وترجمــة  لتفســيره   
ً
جهــدا ويتطلــب  معقــد،  اإلنســان  حقــوق  مفهــوم  أن  حيــث 

 أن هــذه الحقــوق مترابطــة وغيــر 
ً
ملموســة يمكــن اســتخدامها فــي التنميــة كأهــداف ونتائــج أو إطــار منطقــي أو ميزانيــة، وخاصــة

قابلــه للتجزئــة. إن تطويــر املؤشــرات يمكــن أن يســاعد فــي حــل هــذه الصعوبــات، ولكــن عمليــه وضــع املؤشــرات )وقياســها( تطــرح 

تحدياتهــا الخاصــة.

2. تطوير وقياس مؤشرات حقوق اإلنسان 

وضــع مؤشــرات لقيــاس حقــوق اإلنســان بأنواعهــا املختلفــة تشــمل تحــدي، وخاصــة عنــد محاولــة البحــث عــن التفســير الكمــي 

لهــا. لــذا مــن الضــروري وضــع خطــط متابعــة لتســهيل عمليــة القيــاس الحقــا.

3. الحصول على املعلومات وتحليلها:

ليــس مــن الســهل الحصــول علــى املعلومــات، وفــي بعــض األحيــان املعلومــات غيــر متوفــرة، أو ال تلبــي املطلــوب مــن حيــث نوعيتهــا 

وتصنيفهــا، أو غيــر موضوعيــة وال يمكــن اعتمادهــا. لــذا فــإن التخطيــط للمتابعــة يســتدعي التخطيــط إلجــراء الدراســات الالزمــة 

لجمــع املعلومــات أو تأطيــر الجهــود مــع جهــات أخــرى مــن منظمــات املجتمــع املدنــي توفــر تلــك املعلومــات.

4. ثقافة جديدة تستدعي إعداد جيد

إن النهج املبني على الحقوق يؤســس لثقافة جديدة، تســتدعي تعديل في االتجاهات ســواًء ملتحملي املســؤولية الرســميين من 

حكومــات وهيئــات وســلطات أو ألعضــاء الهيئــة العامــة والهيئــات اإلداريــة فــي منظمــات املجتمــع املدنــي. وهــذا يســتدعي بــذل الجهــد 

وتوفــر املعلومــات، ويعتبــر هــذا الدليــل خطــوة فــي هــذا االتجــاه.

5. ارتباط استخدام النهج من قبل منظمات املجتمع املدني بمحددات خارجية

واالقتصــادي  السيا�ضــي  كالواقــع  خارجيــة  بمحــددات  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  قبــل  مــن  النهــج  اســتخدام  ارتبــاط  يمثــل 

واالجتماعــي، طبيعــة متحملــو املســؤولية ومــدى التزامهــم أو إيمانهــم بحقــوق اإلنســان تحــد كبيــر لتلــك املنظمــات ممــا يســتدعي 

 للجــذور يســاند تلــك املنظمــات علــى مواجهــة هــذا التحــدي.
ً
تكاتــف الجهــود وبنــاء االئتالفــات، والتحليــل املعمــق لألســباب وصــوال
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محددات النهج املبني على الحقوق:

o ومــن املحــددات األساســية أن هــذا النهــج ال يغنــي عــن عمــل منظمــات حقــوق اإلنســان املتخصــص إنمــا يجلــب الحقــوق 

للتنميــة، ويؤكــد علــى أهميــة تحقيــق تنميــة تــؤدي للمســاواة والعدالــة.

.
ً
 ويسعى لتحقيق فجوة الحقوق األكثر تأثيرا

ً
o كما أن هذا النهج يعنى بأكثر الفئات تهميشا

بالضــرورة بإحقــاق الحقــوق والتعهــدات الخاصــة بحقــوق اإلنســان وتحقيــق  النهــج سيســهم  فــإن اســتخدام هــذا  وكنتــاج 

اإلنصــاف الــالزم للفئــات املســتهدفة. يحتــاج لرفــع الوعــي بأهميتــه وتطويــر قــدرات منظمــات املجتمــع املدنــي الســتخدام أدواتــه.  

9 تحديات النهج المبني على الحقوق ومحدداته واستخالصات 



48

قائمة املراجع املستخدمة في اعداد الدليل ومن املمكن االستعانة بها ملزيد من املعلومات التفصيلية: 

قائمة المراجع باللغة العربية:
http:// 1. األمــم املتحــدة- املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان. 2012. مـــؤشـــرات حقــوق اإلنســان: دليــل للقيــاس والتنفيــذ

www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_ar.pdf

قائمة المراجع باللغة اإلنجليزية:
1. UNDP. 2011. Human Rights Based Approach to Development Planning Toolkit http://www.ph.un-

dp.org/content/philippines/en/home/library/democratic_governance/publication_1.html 

2. Action Aid. 2010. Action on Rights: Human Rights Based Approach Resource Book

3. United Nations Viet Nam. Brief Explanation of a Human Rights-Based Approach (HRBA)

4. OHCHR. 2016. SDG- Related Human Rights Table

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/MDGs/

Post2015/SDG_HR_Table.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 

5. World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD). 2013. Inte-

grating Human Rights into Development: Donor Approaches, Experiences,

and Challenges, 3rd ed. Washington

6. APORDEV Rights and Development Group. 2007. Budgeting Human Rights

7. UNDP. 2006. Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Pro-

gramming: A Users’ Guide

8. The International Budget Project. 2008. Our Money, Our Responsibility: A Citizen’s Guide to 

Monitoring and Government Expenditure  

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-

Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf 

قائمة المراجع:
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الملحق رقم ١: الحالة الدراسية للنهج المبني على الحقوق

الحالة: مسرح للشباب في بيئة رافضة للعمل الفني:

إبــان عقــد التســعينات وخــالل عمــل املســرح الوطنــي الفلســطيني )الحكواتــي( مــع املســارح املحليــة لتعزيــز ونشــر ثقافــة املســرح 

وتطويــر أداء الفنانيــن والفنانــات، تبيــن وجــود إحــدى املناطــق التــي يوجــد بهــا الشــباب الراغــب للعمــل فــي املســرح ولكــن هنــاك 

تقــدم  كانــت  فنيــة  أعمــال  أي  أن  كمــا  األعمــال،  مــن  النــوع  هــذا  تجــاه  الســلبية  واالتجاهــات  املجتمعيــة  املعيقــات  مــن  الكثيــر 

 حتــى حصــل علــى 
ً
باملــدارس كانــت تواجــه بالرفــض مــن قبــل املعلميــن واألهالــي. لــذا نفــذ الحكواتــي عــدة مشــاريع ملــدة 12 عامــا

التغييــر الــذي أدى إلحقــاق الحــق. وتعــرض هــذه الحالــة الدراســية التحليــل والتخطيــط والنتائــج كاآلتــي:

التحليل: فجوة الحقوق: حق املشاركة في الحياة الثقافية

أصحاب الحق: الشباب واألطفال الراغبون في املشاركة الثقافية 

يالحــظ هنــا أن الذكــور واإلنــاث فــي املرحلــة األولــى للمشــروع كانــوا مســتهدفون بغــض النظــر عــن التهميــش، وفــي املرحلــة الثانيــة 

أصبــح التركيــز علــى اإلنــاث ضمــن أصحــاب الحــق، وفــي املرحلــة الثالثــة انضمــت املناطــق املهمشــة للقائمــة.

متحملو املسؤولية: )بحسب األولوية(

متحملو املسؤولية القانونية       • الحكومة )وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي(

                                                         • الهيئة التعليمية 

                                                         • األهل

متحملو املسؤولية االخالقية      • الشخصيات االعتبارية وممثلي املجتمع املحلي

                                                         • رجال الدين واملجلس املحلي

:)ICESCR( فبعض نصوص املادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1. تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

)أ( أن يشارك في الحياة الثقافية

2. تراعــى الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد، فــي التدابيــر التــي ســتتخذها بغيــة ضمــان املمارســة الكاملــة لهــذا الحــق، أن تشــمل تلــك 

التدابيــر التــي تتطلبهــا صيانــة العلــم والثقافــة وإنماؤهمــا وإشــاعتهما.
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تحليل المشكلة واألسباب: تبين من خالل تحليل شجرة المشاكل:

تحليل القدرات والتمايز:

• ضعف اإلمكانات الفنية للشباب، 

• ضعف القدرة على املطالبة بحقوقهم، 

• وعدم قدرة األطفال على املطالبة بحقهم في املدرسة أو لدى األهل،

 أن املشكلة مضاعفة لدى الفتيات والشابات،
ً
• وتبين أيضا

 أن الشــباب واألطفــال والفتيــة يعانــون مــن تمايــز واضــح فــي القــوى مــع متحملــي املســؤولية مــن ناحيــة التعبيــر عــن 
ً
• وتبيــن أيضــا

الــرأي وحريــة اختيــار املشــاركة بالعمــل الثقافي.

تحليل املخاطر بين:

• مكانية الرفض املجتمعي

• امكانية الرفض من قبل املدارس وكالهما ذا تأثير عالي على التدخل

التخطيط:

شــجرة األهــداف هــي عكــس لشــجرة املشــاكل املذكــورة أعــاله، لــن يتــم ذكرهــا هنــا ولكــن تســليط الضــوء علــى اســتراتيجيات 
العمــل، وكتمريــن مــن املمكــن القيــام بتشــكيل شــجرة األهــداف مــن قبــل مســتخدمي الدليــل.

الشكل ١٦: شجرة المشاكل للحالة الدراسية

ا ؟
اذ

ب مل
سبا

األ

غياب الحق في املشاركة الثقافية للشباب 
واألطفال في املنطقة س

ضعف املجتمع املدني عدم االيمان بالحق في 

املشاركة الثقافية

عدم وجود مؤسسات 

ثقافية في املنطقة

غياب ثقافة

 الحقوق
غياب

 املسائلة
عدم توفر معلومات 

ومهارات

تأثير الخطاب املعادي للثقافة عدم قيام وزارة التربية بادماج 
الثقافة بالتعليم

عدم وعي اصحاب الحق 
لحقوقهم

عدم وجود مصادر وميزانيات واولويات 

للعمل الثقافي في املنطقة

عدم معرفتهم بدورهم في حماية وتعزيز 

واحترام الحقوق

ثقافة اللعب والتحريم في املجتمع وغياب 

مفهوم الحريات
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5 من املمكن الرجوع للدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة 

استراتيجيات العمل التي تم استخدامها:

• توعية أصحاب الحق بحقوقهم/هن ألصحاب الحق 

                                   • رفع الكفاءة الفنية 

                                   • تمكين أصحاب الحق للمطالبة بالحقوق

متحملو املسؤولية  • رفع الوعي بأهمية العمل الثقافي

                                   • اشراكهم/هن بالعمل املسرحي )اشراك األهل والجهاز التعليمي واملجلس البلدي(

                                   • تدريب املعلمين واملعلمات على العمل املسرحي

وملواجهــة املخاطــر تــم التوجــه لوزيــر التربيــة والتعليــم آنــذاك واشــراكه بنشــاط فنــي مــع الطاقــم التعليمــي، واســتصدار قــرار 
باملشــاركة مــن قبــل الــوزارة ومتابعتــه مــع املديريــة، كمــا تــم اشــراك املجلــس البلــدي.

وبالطبــع عنــد تطويــر مشــروع اســتنادا لهــذه الحالــة، يتــم تطويــر اإلطــار املفاهيمــي )Concept( والتحليــل وبنــاء االســتراتيجيات 
، ويتــم اســتكمال التحليــل والتخطيــط كمــا يبيــن الدليــل، ومــن ثــم يتــم اشــتقاق الهــدف والنتيجــة واملؤشــرات بحســب اإلدارة 

ً
أوال

علــى أســاس النتائــج، كمــا يبيــن النمــوذج التالــي:

األثر )Impact( : مجتمع يعزز ويحمي الحق في الثقافة 

النتيجة املباشرة )Outcome(: الشباب واألطفال يتمتعون بالحق باملشاركة في الحياة الثقافية في املنطقة س

:)Output( املخرجات

1. الشباب واألطفال أصبحوا واعيين لحقوقهم باملشاركة في الحياة الثقافية

2. الجهاز التعليمي في املنطقة يحث على املشاركة في الحياة الثقافية

3. الخطاب املجتمعي في املنطقة غير معادي للثقافة

وبالطبــع يتــم اشــتقاق األنشــطة مــن شــجرة األهــداف واالســتراتيجيات، ويتــم وضــع مؤشــرات تضمــن املتابعــة والتقييــم، ومــن 
املمكــن بنــاء اإلطــار املنطقــي فيمــا بعــد، لكــن األهــم هــو بنــاء اإلطــار املفاهيمــي لتحليــل املشــكلة والخطــوات املطلوبــة إلحــداث 

التغييــر5 .
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ــدى  ــتراتيجي ل ــه اس ــتنادًا لتوج ــاريع اس ــدة مش ــاً وع ــتغرق ١٢ عام ــذي اس ــل وال ــة العم نتيج
ــي: ــا يل ــل فيم ــي( تمث ــرح الحكوات ــي )مس ــع المدن ــة المجتم مؤسس

1. تمت مشاركة الوزير آنذاك بعمل مسرحي بوجود املديرية والطاقم التعليمي

2. تم عمل توعية وتدريب الطاقم التعليمي على العمل املسرحي

3. تم توعية الشباب بحقه/هن

4. تم عمل تدريب مكثف فني وتمكيني للشباب

5. تم اشراك الشباب بمسرحيات املدارس

6. تم اشراك األهالي في املسرحيات التي تعرض لألطفال

7. تم اشراك املجلس البلدي الستضافة املسرح النا�ضئ

املديريــة  مــع  ولديهــم عالقــات  البلــدي  املجلــس  مــن  لديهــم مســاحة مقدمــة  وفنانــات  وفنانــون  هنــاك مســرح  أصبــح  وكنتيجــة 

واملــدارس لعــرض األعمــال الفنيــة، وأصبــح املســرحيين يعّرفــون عــن أنفســهم كفنانيــن وفنانــات مســرح وال يخجلــون مــن هويتهــم/

، وأصبــح األطفــال يشــاركون فــي األنشــطة املســرحية، ومديريــة التربيــة متعاونــة مــع املســرح املحلــي 
ً
هــن كمــا كان الوضــع ســابقا

والفنانــون والفنانــات املحلييــن.
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الملحق رقم ٢: قائمة األدوات المستخدمة في النهج المبني على الحقوق
أداة رقــم ١: بطاقــة تحليــل فجــوة الحقــوق وتحديــد المطالبــات وربطهــا باألهــداف اإلنمائيــة 

المســتدامة

1. ما هو القطاع الذي تعمل به مؤسستكم و/أو الفئات املستهدفة لديها؟

________________________________________________________________ 

2. من هم املهمشين ضمن هذا القطاع أو الفئة؟ 

________________________________________________________________

3. ما هي الحقوق املنصوص عليها ضمن القوانين واملواثيق الدولية لهذه الفئة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. ما هي الحقوق املنصوص عليها ضمن القوانين واملواثيق املحلية لهذه الفئة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

تطبيــق  تضمــن  آليــات  وجــود  عــدم  أو  الوعــي،  نقــص  أو  تبنــي،  )عــدم  املهمشــين؟  بهــا  يتأثــر  التــي  الحقــوق  فجــوة  هــي  مــا   .5
املعاهــدات، أو غيــاب لتطبيــق القانــون، أو عــدم تبنــي املعاهــدات الدوليــة الخاصــة بتلــك الحقــوق، أو ممارســات خاطئــة تــؤدي 
النتقــاص تلــك الحقــوق، أو انتهــاك تلــك الحقــوق مــن قبــل ســلطات أو مجموعــات ذات قــوة أو نفــوذ، أو غيرهــا...( – مــن املمكــن 

ذكــر أكثــر مــن فجــوة

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 على الفئات املهمشة )أصحاب الحق( -اختيار واحدة
ً
6. ما هي فجوة الحقوق األشد أو األكثر تأثيرا

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 للحقــوق ذات العالقــة )ســؤال 3 و4( أمثلــة: “ الحــق فــي التعليــم”، “ الحــق فــي 
ً
7. وبالتالــي مــا هــي املطالبــات الحقوقيــة اســتنادا

العمــل”، الحــق فــي حصــول األطفــال علــى بيئــة آمنــة”، “ الحــق باملســاواة”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. وما هي األهداف اإلنمائية املستدامة والتي ترتبط بتلك الحقوق؟

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourced- الرابــط  اســتعمال   :
=oc=/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf&action

default&DefaultItemOpen=1
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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للتهميــش.  واملعرضيــن  واملهمشــين  املســتبعدين  وباألخــص  الحقــوق  فجــوة  مــن  املتضرريــن  الحــق  أصحــاب  هــم  مــن  تحديــد 

 والــذي ربمــا ينتــج عــن واقــع اقتصــادي أو اجتماعــي أو سيا�ضــي محــدد.
ً
وتحليــل مــن هــم املســتبعدين وســبب اقصائهــم اجتماعيــا

أداة رقم ٢: مصفوفة تحديد أصحاب الحق بالعموم وتفنيدهم بحسب األولوية

أصحاب الحق
واقع التهميش )من املعلومات 

الكمية والنوعية(
األولوية بحسب درجة التهميش )1 

األكثر أهمية، 2 أقل أهمية...(
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متحملــو املســؤولية القانونيــة واألخالقيــة: أولئــك الذيــن يقــع علــى عاتقهــم الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه اســتحقاقات الحقــوق 

وعليهــم تبنيهــا، التوعيــة تجاههــا، توفيــر اآلليــات واألدوات لتعزيزهــا أو إزالــة العقبــات التــي تحــول دون ذلــك.

اختيــار متحملــي املســؤولية ووضعهــم بالقائمــة أدنــاه ضمــن تصنيــف متحملــي املســؤولية القانونيــة، وأخــرى لألخالقيــة ومــن 

ثــم تفنيدهــم بحســب األهميــة للموضــوع، وبحســب قدرتهــم علــى التأثيــر، واســتمالتهم ملتحملــي املســؤولية اآلخريــن.  

ــة  ــد متحملــي المســؤولية بالعمــوم وتفنيدهــم بحســب األهمي أداة رقــم ٣: مصفوفــة تحدي
والقــدرة علــى التأثيــر 

تصنيف متحملو 

املسؤولية

القانونية

األخالقية

متحملو

املسؤولية

درجة األهمية )عالي، 

متوسط، منخفض(

القدرة على التأثير )عالي، 

متوسط، منخفض(

التفنيد بحسب درجة 

األهمية والقدرة على التأثير
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أداة رقم ٤: بطاقة البحث عن أسباب وجذور المشكالت

بنــاء الشــجرة: العمــل ضمــن مجموعــة التخطيــط فــي املؤسســة ومــن املفضــل باملشــاركة مــع أصحــاب الحــق أو الشــركاء، يتــم 

اســتعمال كــروت للصقهــا وتغييرهــا أن احتجتــم: )مراجعــة الشــكلين 12 و 16 (

  1. ضعوا/ن فجوة الحقوق التي تم استخالصها من األداة رقم 1 في منتصف الشجرة )املشكلة املحورية(

  2. ابحثوا/ن عن اسباب هذه املشكلة املحورية من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: )املستوى الثاني(

أ. ما هي األعمال التي قام بها أو لم يقم بها أصحاب الحق وأدت لفجوة الحقوق؟ 

ب. ما هي األعمال التي قام بها أو لم يقم بها متحملو املسؤولية وأدت لفجوة الحقوق؟ 

  3. ابحثوا/ن عن أسباب تلك األسباب من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: )املستوى الثالث(

أ. ملاذا قام بتلك األعمال أو لم يقم بها أصحاب الحق وأدت ألسباب فجوة الحقوق؟ 

ب. ملاذا قام بتلك األعمال أو لم يقم بها متحملي املسؤولية وأدت ألسباب فجوة الحقوق؟ 

: وملاذا؟ للنزول لجذور املشكلة؟
ً
  4. كرروا/ن الخطوة السابقة )إذا استدعى األمر وألكثر من مرة( واسألوا دائما

 ملا سبق )باستعمال كرت لكل مشكلة مع مراعاة املستويات(
ً
  5. قوموا/قمن ببناء الجزء األسفل من الشجرة استنادا

  6. تحققوا/ن من منطقية املستويات ومن املمكن التعديل بحسب العالقة السببية

الحــق ومتحملــي املســؤولية  تلــك املشــكلة املحوريــة علــى أصحــاب  نتائــج  مــا هــي  النتائــج اســألوا  بنفــس الطريقــة وملعرفــة   .7  

اإلنمائيــة باألهــداف  واربطوهــا  واملجتمــع 

  8. وفي كل مستوى يتم سؤال ما نتيجة ذلك؟ 

األهم هنا هو تسلسل األسباب )أي من 1 إلى 6(
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أداة رقم ٥: مصفوفة تحليل درجة اهتمام وتأثير أصحاب الحق ومتحملو المسؤولية
بعــد تحليــل متحملــو املســؤولية وأصحــاب الحــق ووضعهــم ضمــن األولويــات، قومــوا باســتكمال تحليــل أصحــاب العالقــة ليتــم 

اســتكمال تحليــل الواقــع الــالزم لتطويــر تدخــل أو تدخــالت أو فكــرة مشــروع، لــذا يجــب تحديــد درجــة اهتمامهــم وتأثيرهــم بالعمــل 

علــى مبــادرة تســتهدف ردم أو التقليــل مــن فجــوة الحقــوق التــي تــم التأكيــد عليــه، ووضــع اقتراحــات إلدارة تلــك العالقــة، وبالتالــي 

اســتنتاج القضايــا ذات األهميــة لدمجهــا فــي خطــة املشــروع أو الخطــة االســتراتيجية. 

أصحاب العالقة  )أصحاب 
الحق ومتحملو المسؤولية(

درجة االهتمام )عالي/ 
متوسط/ منخفض(

درجة التأثير )عالي/ 
متوسط/ منخفض( 

إجراءات إدارة العالقة 
المقترحة
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أداة رقم ٦: بطاقة التحليل الرباعي لقدرات المؤسسات والمجموعات

وجــدت  إن  واالئتالفــات  الحــق  أصحــاب  ومجموعــات  ومؤسســات  املســؤولية  متحملــي  ملؤسســات  القضايــا  تلــك  جــرد  يتــم 
التدخــل. إجــراء  أو  اســتراتيجية  تنفيــذ  باملشــروع،  القيــام  تنــوي  التــي  للمؤسســات 

حيث يتم القيام بما يلي: على مرحلتين:

 : العوامل الداخلية
ً
 أوال

1. استنتاج عوامل القوة للمؤسسات واملجموعات

2. استنتاج عوامل الضعف لتلك املؤسسات

ثانيا: العوامل الخارجية وتشمل )الواقع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي( لكل من:

3.  الفرص 

4. التحديات

عوامل القوة

الفرص

عوامل الضعف

التحديات
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أداة رقم ٧: مصفوفة تحديد فجوة القدرات
 لــألدوار املناطــة بأصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية، واملتمثلــة بمطالبــة أصحــاب الحــق بحقوقهــم، وتوفيــر 

ً
التحليــل اســتنادا

التحليــل  هــذا  أكملــوا  الخطــة.  أو  املشــروع  مــع تفصيلهــا بحســب  املســؤولية،  قبــل متحملــي  مــن  الحمايــة وااللتــزام واملســائلة 
التــي تحتــاج  التحليــل املؤس�ضــي إن وجــد واســتنتاج القضايــا  أدنــاه، وادراج  للمجموعــات واملؤسســات باســتخدام املصفوفــة 

الهتمــام.

أصحاب الحق ومتحملو 

املسؤولية

تحليل القدرات استنادا لألدوار الدور لكل منهم

و/ أو للتحليل الرباعي

فجوة القدرات والكفاءات 
ألصحاب الحق ومتحملي 

املسؤولية 
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أداة رقم ٨: بطاقة تحليل النوع االجتماعي 

يتــم فحــص التمايــز بيــن املــرأة والرجــل بالعمــوم وعلــى أســاس العمــر، حيــث يتــم فحــص التمايــز للنســاء والفتيــات والرجــال 

والفتيــان، مــن خــالل البحــث عــن إجابــات األســئلة التاليــة مــن التقاريــر ونتائــج تدقيــق النــوع االجتماعــي واحصــاءات مركزيــة 

وغيرهــا:

1. ما هي حاالت الالمساواة )التمايز( وغياب تكافؤ الفرص في القطاع قيد التحليل )ما بين املرأة والرجل( 

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

2. مــا هــي األدوار املختلفــة )للنســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان( بحســب النشــاطات وعــن حــاالت التمايــز )تحليــل ألصحــاب 

الحــق(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ما هي االحتياجات العملية واالستراتيجية )لكل فئة( )تحليل ألصحاب الحق(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. ما هي الثغرات في الوصول للفرص واملوارد ومواقع صنع القرار

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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أداة رقم 9: بطاقة تحليل التمايز 

يتــم فحــص التمايــز بيــن أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية، مــن خــالل البحــث عــن إجابــات األســئلة التاليــة مــن التقاريــر 

ونتائــج تقييــم واحصــاءات مركزيــة وغيرهــا:

1. ما هي حاالت الالمساواة )التمايز( وغياب تكافؤ الفرص في القطاع قيد التحليل 

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ما هي عالقات القوة )املرئية، الخفية، وغير املرئية( والتي تحكم العالقة )ما بين أصحاب الحق ومتحملي املسؤولية(

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. متى يمكن لعالقات القوة أن تستمر أو تتغير 

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

 لألماكن املحددة التي تنشأ فيها
ً
4. كيف يمكن لعالقات القوة أن تستمر أو تتغير وفقا

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
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أداة رقم ١٠: مصفوفة تحليل المخاطر

بتحليــل املخاطــر  يرتبــط  تأثيرهــا، وهــو  بعيــن االعتبــار: تحديــد املخاطــر، احتماليــة حدوثهــا، ومــدى  يأخــذ  تحليــل املخاطــر 

بــه ضمــن التحليــل التنمــوي. ويتــم مــن خاللهــا: املعمــول 

( لجميع املخاطر املحتملة واملرتبطة باملشروع أو التدخل
ً
1. تعبئة العمود األول )عموديا

( لكل واحدة من املخاطر املحتملة
ً
2. تعبئة باقي األعمدة )أفقيا

احتمالية حدوثهااملخاطر املحتملة

)مرتفع/متوسط/منخفض(

مدى تأثيرها

)مرتفع/متوسط/منخفض(

تقييم االحتمالية واألثر

)مرتفع/متوسط/منخفض(
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أداة رقم ١١: بطاقة اختيار استراتيجيات العمل

الختيــار اســتراتيجيات عمــل للتدخــل أو املشــروع أو االســتراتيجية، يتــم طــرح الســؤالين األساســيين التالييــن، آخذيــن بعيــن 

االعتبــار فجــوة الحقــوق ومســبباتها ونتائــج التحليــل الســابق )أداة 9-1( :

3. مــا هــي اســتراتيجيات العمــل املطلوبــة مــع أصحــاب الحــق والتــي تــؤدي ملطالبتهــم بالحقــوق لتضمــن تطبيــق العدالــة واملســاواة 

للفئــات املهمشــة؟ أمثلــة: )التوعيــة بالحقــوق، رفــع القــدرة علــى تمييــز الحقــوق، بنــاء القــدرات للمطالبــة، اســتراتيجيات التمكيــن، 

تفعيــل املطالبــة بالحقــوق مــن خــالل آليــات ووســائل متاحــة مختلفــة مــن ضمنهــا رفــع املذكــرات، الضغــط واملناصــرة، اســتخدام 

اإلعــالم واإلعــالم الجماهيــري، وغيرهــا(.

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. مــا هــي اســتراتيجيات العمــل املطلوبــة مــع متحملــي املســؤولية لتضمــن حمايــة الفئــات املهمشــة واحتــرام وتطبيــق املعاهــدات 

واملواثيــق والقوانيــن والتشــريعات التــي تضمــن إحقــاق حقوقهــم؟ أمثلــة: )العمــل علــى تعديــل قوانيــن أو ســن قوانيــن جديــدة 

تتطابــق مــع املعاهــدات الدوليــة بالخصــوص، الضغــط مــن اجــل التوقيــع علــى اتفاقــات ومعاهــدات دوليــة، الرقابــة علــى تنفيــذ 

التعهــدات الدوليــة التــي تــم االلتــزام بهــا، العمــل علــى تقاريــر الظــل لتلــك التعهــدات، بنــاء القــدرات لتحمــل مســؤولياتهم، تفعيــل 

املســائلة بخصــوص التزامــات الحكومــات والســلطات والهيئــات، تفعيــل التضامــن الدولــي مــن أجــل الضغــط للمســائلة وغيرهــا(.

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



64

أداة رقم ١٢: بطاقة وضع األهداف والنتائج  

يتــم اســتكمال العمــل علــى الشــجرة التــي تــم بناءهــا: وتحويلهــا لتصبــح شــجرة األهــداف، بنفــس آليــة العمــل ضمــن مجموعــة 

التخطيــط فــي املؤسســة ومــن املفضــل باملشــاركة مــع أصحــاب الحــق أو الشــركاء، يتــم اســتعمال كــروت للصقهــا وتغييرهــا إن 

احتجتــم: )مراجعــة الشــكل رقــم 15(

 إن كانــت إحــدى تلــك املشــكالت )نقــص وعــي أصحــاب 
ً
يتــم مــن خــالل هــذا العمــل تحويــل جميــع املشــاكل إلــى أهــداف فمثــال

الحــق بحقوقهــم( يتــم تحويلهــا لتصبــح )رفــع وعــي أصحــاب الحــق بحقوقهــم( وهكــذا. ويتــم صياغتهــا كنتائــج، حيــث يتــدرج العمــل 

كمــا يلــي:

1. يتــم تحويــل فجــوة الحقــوق التــي تــم اســتخالصها مــن األداة رقــم 1 فــي منتصــف الشــجرة )املشــكلة املحوريــة( إلــى عنــوان 

املطالبــة بالحقــوق ويمثــل هــدف املشــروع أو التدخــل

2.  يتم تحويل أسباب هذه املشكلة املحورية إلى أهداف مصاغة كنتائج

3. يتم فحص تلك األهداف وتعديلها إن لزم األمر للتتناســق مع االســتراتيجيات املصاغة )األداة الســابقة(، وإضافة أهداف 

أخرى تمثل اســتراتيجيات العمل إن احتاج األمر.

4. يتم التأكد من منطقية تدرج األهداف ومن املمكن إعادة الترتيب إن لزم األمر.

5. تمثــل األهــداف اســفل الهــدف املحــوري مجــاالت عمــل املشــروع أو التدخــل، إمــا جميعهــا أو جــزء منهــا بحســب نتائــج تحليــل 

القــدرات ) أداة رقــم 7(

6. يتم تحويل نتائج املشكلة إلى أهداف مصاغة كنتائج وربطها باألهداف اإلنمائية وقائمة الحقوق، 

7. اختيار الهدف املرتبط باألهداف الوطنية واإلنمائية )أعلى الهدف املحوري( األثر املمكن تحقيقه.  

الســابق  بالتحليــل  ارتباطهــم  ومــدى  واألثــر  ومخرجاتــه  املشــروع  عمــل  ومجــاالت  املحــوري  الهــدف  مــن  التأكــد  إعــادة   .8

واالســتراتيجيات.
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أداة رقم ١٥: بطاقة وضع الميزانيات استنادًا للنهج المبني على الحقوق

أداة رقم ١٦: قائمة تفقد إدماج النهج المبني على الحقوق ضمن دورة إدارة المشاريع 

للتأكــد مــن أن امليزانيــات للبرامــج مســتندة للنهــج املبنــي علــى الحقــوق يجــب التأكــد مــن التالــي )اإلجابــة يجــب أن تكــون نعــم 
لألســئلة مــن 7-1(:

1. هل امليزانية مقسمة بحسب األنشطة واملخرجات؟

2. هــل هنــاك تكاليــف واضحــة )تظهــر مــن خــالل امليزانيــة( تبيــن التدابيــر املتخــذة واآلليــات الحتــرام وحمايــة وتطبيــق حقــوق 
اإلنســان؟

3. هل هذه التكاليف كافية وستؤدي للمطلوب إن تأمنت؟

4. هل املصادر متوفرة لتأمين التدابير املتخذة واآلليات الحترام وحماية وتطبيق حقوق اإلنسان؟

5. هل هناك تكاليف واضحة )تظهر من خالل امليزانية( تبين إجراءات تمكين أصحاب الحق واالسناد للمطالبة بحقوقهم؟

6. هل هذه التكاليف كافية وستؤدي للمطلوب إن تأمنت؟

7. هل املصادر متوفرة لتأمين التدابير الالزمة ملطالبة أصحاب الحق بحقوقهم/هن؟

8. ما هي الخطط البديلة في حال عدم توفر املصادر؟

 في القطاع الذي تعمل به املؤسسة يجب التأكد من السابق ومن الفجوات وتكاليفها
ً
وللتأكد من امليزانيات الوطنية أيضا

ما يجب تفقده

 لجذر املشكلة؟ 
ً
1. هل تم تحديد فجوة الحقوق وأسبابها وصوال

4. هل تم ربط التحليل لفجوة الحقوق باألهداف اإلنمائية؟

6. هل تم تحديد أهم فجوات للقدرات والكفاءات؟

2. هل تم تحديد أصحاب الحق ومتحملو املسؤولية؟ ومراعاة التهميش في التحليل؟ 

5. هــل تــم تحديــد فجــوة التمايــز بيــن أصحــاب الحــق ومتحملــي املســؤولية؟ وهــل تمــت 

مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي التحليــل؟

3. هــل تــم تحديــد املطالــب الحقوقيــة؟ وهــل تنســجم مــع املعاهــدات الدوليــة ومبنيــة 

علــى معرفــة القوانيــن املحليــة؟ وعلــى تقاريــر حقــوق اإلنســان؟

د 1 و د4

د1 

د5-د7

د2 و د3

د9 ود8

د1 ود12

المرحلة األولى: التحليل

رقم األداة

ذات العالقة
النعم
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ما يجب تفقده

7. هل تم تحديد استراتيجيات التدخل؟ 

11. هل تعكس الخطة التنفيذية املخرجات املصاغة؟

10. هــل تحتــوي إجــراءات التدخــل علــى جوانــب لتطويــر القــدرات  والكفــاءات ملتحملــي 

املســؤولية لإليفــاء بالتزاماتهــم؟

8. هل تراعي األهداف واملخرجات التحليل السابق واالستراتيجيات املتخذة؟

12. هل تعكس املوازنة التحليل والتخطيط ومستندة للنهج املبني على الحقوق؟

9. هــل تحتــوي إجــراءات التدخــل علــى جوانــب لتطويــر القــدرات والكفــاءات ألصحــاب 

الحــق للمطالبــة بحقوقهــم؟

13. هل تم تحليل املخاطر وتطوير األنشطة واإلجراءات للتقليل من أثرها؟

د11

ال يوجد أداة حيث أنها 
في أكثر من دليل

د12 ود7

د12 ود11    

ود4

د15 ود12

د12 ود7

د9 ود12

المرحلة الثانية: التخطيط

المرحلة الثالثة: تنفيذ التدخل

رقم األداة

ذات العالقة
النعم

14. هل هناك مؤشرات واضحة تقيس األداء؟

17. هل هناك خط أساس لقياس املؤشر واستهداف واضحيين؟

والذاتيــة  والنوعيــة  الكميــة  املؤشــرات  تشــمل  األداء  قيــاس  مؤشــرات  هــل   .15

؟ ملوضوعيــة وا

18. هل هناك آلية لتخطيط جمع معلومات قياس املؤشر )متى وأين ومن؟(

جميع اإلجابات يجب أن تكون نعم وفي حال اإلجابة بال الرجوع للخطوة والتأكد منها.

16. هل هناك مؤشرات امتثال )هيكلي/عمليات / نواتج(

د13

د13

د14

د13

د13

المرحلة الرابعة: المتابعة والتقييم
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