
أنشطة المركز

 جلسة التخطيط االستراتيجي والجلسة العامة
العادية لمركز دعم

 منتديات

     مناقشة ورقة مركز دعم بعنوان "شرق ليبيا المدنية
   بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني "الدول "

 
 24 2011 المؤرخ في  88 لسنة  عمال بأحكام المرسوم عدد 
الفقرة  وخصوصا  الجمعيات  بتنظيم  المتعلق   2011 سبتمبر 
43‘ نشر مركز دعم التحول الديمقراطي  الثامنة من الفصل 

وحقوق اإلنسان ”دعم“  قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة 
الحسابات بعد المصادقة عليها بإجماع الحاضرين من  أعضاء 
هيئته المديرة وهيئته االستشارية من تونس وليبيا ومصر في 
بتونس  الماجستيك  بنزل  المنعقدة  العادية  العامة  الجلسة 
يوم االثنين 10 جويلية 2017. تلت ذلك‘ جلسة تقييمية وتم 

اعتماد نظرية التغيير خالل جلسة التخطيط االستراتيجي التي 
شارك فيها أعضاء الهيئة المديرة والهيئة االستشارية وفريق 
للمركز.  قوة  عامل  المتنوعة  عمل دعم حيث تمثل خبرتهم 

من  ناومان  فريدريش  مؤسسة  مع  بالتعاون  دعم  مركز  قام 
التحول  (دعم)  "منتدى  جلسات  أول  بتنظيم  الحرية  أجل 
أول  مناقشة  وتم   2017 ماي   15 االثنين  يوم  الديمقراطي" 
الدولة  ليبيا:  "شرق  عنوان  تحت  األوراق  هذه  إصدارات 
الديني"  التشدد  وسندان  العسكر  مطرقة  بين  المدنية 
والحريات  الحقوق  جانبا من وضع  بالخصوص  الورقة  تناولت 
بعض  معاينة  من  انطالقا  ليبيا  شرق  في  والعامة  الفردية 
كذلك  األخيرة.  اآلونة  في  الصلة  ذات  والقرارات  الوقائع 
رصدت الورقة عالقة ما يسمى السلفية المدخلية والمؤسسات 

الرسمية في الشرق الليبي (أمنية وعسكرية  وتنفيذية).
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حالة منظمات حقوق اإلنسان في كل من مصر 
وتونس وليبيا 

تأثير المسار السياسي على التحول الديمقراطي وحالة
حقوق اإلنسان في تونس وليبيا 

"دعم"  االنسان  وحقوق  الديمقراطي  التحول  دعم  مركز  نظم 
وبدعم من الصندوق األوروبي للديمقراطية االثنين 19 جوان 
منظمات  حالة  حول  ندوة  منارة  باب  البناني  ببيت   2017
المداخالت  وركزت  ومصر،  وليبيا  تونس  في  اإلنسان  حقوق 
الدول في ظل ما شهدته  اإلنسان في هذه  على حالة حقوق 
حاالت  من  الثالث  الدول  في  الحقوقية  المنظمات  وتشهده 
واالجتماعية  السياسية  التحديات  الى  إضافة  متفاوتة  تضييق 
وتكريس  نشر  أجل  من  تواجهها  التي  والتشريعية  والثقافية 

الكونية..  اإلنسان  حقوق  مبادئ 

في إطار منتدى دعم التحول الديمقراطي وبالتعاون مع مركز
مدافع لحقوق االنسان (مدافع)، ومؤسسة فريدريش ناومان من 
اجل الحرية، نظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان 
(دعم) يوم اإلثنين 17 جويلية 2017 بنزل الماجستيك جلسة نقاش 
حول "تأثير المسار السياسي على التحول الديمقراطي وحالة حقوق 
اإلنسان في تونس وليبيا". وتطرقت الجلسة إلى تأثير الصراع 
السياسي على اإلطار القانوني والتشريعي للمؤسسات والهيئات 
المتعلقة بضمان حقوق اإلنسان وقد تحدث في هذا المحور كل 
من األستاذ عبد الجواد الحرازي عن تونس واألستاذ عصام الماوي

عن ليبيا.

مجتمعات تتمتع بالمعرفة الالزمة لوضع تصورات لخطط وحلول 
على  المترتكز  الديمقراطي  التحول  لعملية  داعمة  ديمقراطية 
مبادئ حقوق اإلنسان في شموليتها وكونيتها، نظم مركز دعم

يوم 4 أفريل 2018 ندوة بعنوان "الديمقراطية والتنوع الثقافي: 
"الكلمة لألقليات". يمثل هذا المنتدى مساحة لتقديم مختلف 
عناصر دورية دعم. وقد تم مناقشة وضعية التبو والطوارق في 
ليبيا، كما تم كذلك طرح مشكلة البهائيين ومجتمع الميم في 
المجموعات  مختلف  عن  ممثلين  المنتدى  أثث  وقد  تونس 
االجتماعية وهو شيء عمل على تحقيقه دعم من خالل إفساح 
المجال أمام األكاديميين المنتمين لهذه المجموعات االجتماعية 
على اختالفها إن كانت عرقية أو دينية أو جنسية للتعبير عن 
مشاكلهم بطريقة أكاديمية والتواصل مع صانعي القرار وعامة 

الشعب حول واقع وتحديات هذه المجموعات االجتماعية 
المستضعفة.

الذي  الحقوق  على  المرتكزة  الديمقراطية  مشروع  إطار  في 
أطلقه مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان بدعم من 
المؤسسة األوروبية للديمقراطية والذي يهدف الى الدفع نحو 

منتدى دعم األول بعنوان الديمقراطية والتنوع 
الثقافي: الكلمة لألقليات

مائدة مستديرة حول مشروع قانون تنظيم عمل
منظمات المجتمع المدني بليبيا 

قانون مائدة مستديرة حول مشروع  بتنظيم  قام مركز دعم 
عمل المجتمع المدني في ليبيا بالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
ناومان من أجل الحرية مكتب تونس وليبيا ومفوضية المجتمع 
التي امتدت على يومي  النقاش  ليبيا وضمت جلسات  المدني 
28 و29نوفمبر 2017، رؤساء مكاتب وفروع المفوضية بمختلف 
األستاذ  للمفوضية  التنفيذي  المدير  إشراف  ليبيا.تحت  أنحاء 
إبراهيم المقصبي. ويندرج هذا النشاط في إطار فكرة تبادل 
التجارب والخبرات بين مختلف الدول التي تعمل عليها دعم حيث 

في مجال العمل الجمعياتي  حضر النقاش خبراء تونسيون 
قانونية  مراجعة  قدموا  قانونيين  خبراء  الى  إضافة  وتنظيمه 
المجتمع  لعمل  المنظم  القانون  لمشروع  وتطبيقية  وحقوقية 
المدني في ليبيا كما طرحوا عدة أفكار على المفوضية  تمكنها 

ال فقط من تأطير الجمعيات في ليبيا بل أيضا دعمها فعليا.  
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 الدستور وُحقوق اإلنسان في ِبلدان الثورات الَعربية
(تونس ومصر وليبيا نموذًجا)

تتوقف الدراسة التي يقدمها مركز دعم عند جدلية العالقة القائمة 
بين الثورة كمعطى تاريخي متشعب األبعاد وبين الدستور كمشروع 
وكمنتج جوهري في تاريخ البلدان التي عاشت التجربة الثورية، 

منشورات دعم

العسكر مطرقة  بين  المدنية  الدولة  ليبيا:  شرق 
 وسندان  التشدد الديني 

 

يمثل العمل البحثي واإلنتاج المعرفي أحد ركائز العمل في مركز 
دعم حيث يهتم المركز ببناء تراث بحثي للمؤسسة يكون إضافة
والدفع نحو مجتمعات تتمتع  الجماعي لحقوق اإلنسان  للتراث 
بالمعرفة الالزمة لوضع تصورات لخطط وحلول ديمقراطية داعمة 
لعملية التحول الديمقراطي المرتكز على مبادئ حقوق اإلنسان 
المتعلقة  األدبيات  توفير  خالل  من  وكونيتها  شموليتها  في 

في سد  يساعد  اإلنسان بشكل  وحقوق  الديمقراطي  بالتحول 
فجوة معرفية كبيرة في هذا الملف وتوفير عدد من التوصيات 

التشاكيات. المنهج  على  القائمة  البديلة  والحلول  والخطط 

فيما يلي مجموعة من  منشورات المركز:

شهد الشرق الليبي مع بداية سنة 2017 عدة تجاوزات خطيرة
لعديد من الحقوق والحريات األساسية للمواطنين، وتعددت بين 
محاوالت تضييق غير مسبوقة على منظمات المجتمع المدني 
والحركات االجتماعية وحتى على المواطنين بصفة عامة، وتعددت 
دعوات العنف والكراهية الصادرة عن مؤسسات دينية رسمية 
مثل هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبعض التيارات الدينية 

السلطات  منع  إلى حد  على حد سواء، ووصلت  المتشددة 
للمواطنين من فئات معينة من السفر وحرية التنقل، إلى جانب 

الكيدية. والتهم  االعتقاالت 
ومن الجدير بالذكر أن شرق ليبيا  يخضع لمجلس النواب الذي 
تتبعه كل من الحكومة المؤقتة، وهيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
وكذلك القوات المسلحة الليبية برئاسة المشير خليفة حفتر، وظهور 
هيئة رسمية بمثل هذه الفتاوى والدعوات وكذلك استجابة بعض 
الجهات األمنية الرسمية لتلك الدعوات والفتاوى، تفتح باب التساؤل

 للباحث في الشأن الليبي عن حقيقة وجود تعاون وتفاهم بين 
للدولة من  الرسمية  الدينية  والمؤسسة  العسكرية  المؤسسة 
جانب، وبعض التيارات المحافظة او المتشددة دينًيا من جانب 

آخر، وإن وجد فإلى أي مدى؟
يحاول مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان (دعم) من 
خالل هذه الورقة أن ُيوضح دور إعادة إنتاج التيارات المحافظة 

والمتشددة في الشرق الليبي ولكن تحت عباءة مؤسسات الدولة 
الرسمية.

الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ليس جديًدا 
على الساحات المصرية فقد تكرر صدام السلطات في عهدي 
الرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات، حيث سعت السلطة 
التنفيذية في عهدهما ألسلوب السيطرة المباشرة وااللتفاف على 
الهيئات القضائية، وتقريب قضاة منها وتعيينهم في مناصب 

تنفيذية.
عبد  في عهد  التنفيذية  السلطة  بين  مواجهة سابقة  ووقعت 
الناصر و“مجلس الدولة“، الذي كان يرأسه المستشار عبد الرازق 
الحالية  األزمة  موضوع  نفسه  هو  والذي  حينئذ،  السنهوري 

حالًيا. والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  مع 
اشتعل صدام السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية بعد 25، 
يناير 2011، وأصبح واضًحا أن تلك الحماية للسلطة القضائية 
لم تمنع كًال من السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدخول 
في العديد من المعارك معها بسبب أحكامها التي تعارضت مع 
أغراضهم السياسية، والتي وصلت للهجوم على السلطة القضائية 
مقيدة  تشريعات  سن  محاولة  طريق  عن  سواء  مرات  عدة 
أو حتى  الصادرة من محاكم مختلفة  األحكام  مخالفة  أو  لها، 

الوقائع. المحاكم في بعض  محاصرة 
وعلى الرغم من الهجوم المجتمعي في كثير من األحيان على 
القضاء المصري خاصة القضاء الجنائي وقضاء األمور المستعجلة 
والذي كثيًرا ما ينحاز إلى صف سياسات السلطة الحاكمة خاصة 
كانت  التي  اإلرهاب  جنايات  دوائر  وتكوين  يونيو،   30 بعد 

التنفيذية. السلطة  يد  في  القوة  مطرقة شديدة 
الستعراض مدى التهديد الواقع على السلطة القضائية في مصر 

كبيرتين: واقعتين  الى  التطرق  تم 
بحل  حكمها  بعد  العليا  الدستورية  المحكمة  على  1-الهجوم 

.2012 في  الشعب  مجلس 
القضاء اإلداري بعد  الدولة ومنظومة  2-الهجوم على مجلس 
أحكامها التي أقرت بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع 
الحكم  من  عليه  يترتب  وما  السعودية  العربية  المملكة 

.2016 في  وصنافير  تيران  الجزيرتين  بمصرية 

 استقالل القضاء في مصر .. تاريخ ال ينتهي من
 الصدام  مع السلطة التنفيذية
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فهو في ذات الوقت وليد هذا المعطى التاريخي ومقياس لصداه.
وتعكف الدراسة الحالية على قراءة هذه الجدلية من خالل تجربة 
ثالثة بلدان عاشت التجربة الثورية حديثًا وهي تونس ومصر 

وليبيا.
تتناول الدراسة بالتحليل كل تجربة على حدا باعتبار اختالف الظروف 
والمعطيات من تجربة إلى أخرى، لكن األجزاء الثالثة تشترك في 
هيكلية موحدة تقوم على عنصرين أساسيين. يتمثل العنصر األول 
في تقديم اإلطار الذي يحيط بجدلية الثورة والدستور في عالقتها 
بدعم المعطى الحقوقي . أما في المستوى الثاني فيقوم على التركيز 
العالقة  ذات  معطياته  ودراسة  ذاته  في  الدستور  نص  على 
بالنصوص  مقارنة  في  أجيالها  بمختلف  والحريات  بالحقوق 
الدستورية السابقة مع اعتماد المعايير الدولية لمنظومة حقوق 

اإلنسان لقياس  اإلضافة التي قدمها النص الجديد للمعطى 
الحقوقي.

العالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي عالقة مرتبطة 
المواطنة أن يكون حق  رغبتها في  السياسية ومدى  باإلرادة 

ومبادئ حقوق اإلنسان مضمونة على مستوى التشريع والتطبيق. 
فوجود انتخابات ليس دليال على الديمقراطية أو على نزاهة 

وعدالة نتيجتها. فالمناخ المصاحب لتلك االنتخابات وطريقة عمل 
الطبقة السياسية الحاكمة ومدى احترامها لمبادئ حقوق اإلنسان
ولحق المواطنة لكل مواطنيها بال استثناء هو المقياس الحقيقي 

الديمقراطية في المجتمعات اإلنسانية. لقياس درجة تطور 
في إطار التساؤل حول متانة واقع هذه العالقة بين الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان في تونس ، قام مركز دعم بنشر الورقة التي
تحمل عنوان ”إدماج مبادئ حقوق اإلنسان والنوع واالجتماعي 
الرهانات وأهمية  السياق  خصوصية  السياسي:  المجال  في 

(تونس)“، والتي قامت بإعدادها باحثة المركز مروة بالقاسم.

أصدر مركز  دعم تقريره السنوي األول حول  ”تطور السياسات 
و التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في 
مصر وتونس  وليبيا“ الذي يندرج في إطار المشروع النوعي الذي 
يعمل عليه المركز منذ سنة و هو ”المرصد التشريعي والدستوري 
والسياسات في تونس وليبيا ومصر “  وذلك في إطار فلسفة 
الموازنة بين المعطى النظري والواقع العملي، التي يلتزم بها 

مركز دعم حتى تكون مخرجات أعماله ذات جدوى حقيقية.

ال يوجد ترياق سحري ألزمة حقوق اإلنسان والديمقراطية في 
ليبيا. وقد يكون الزعم بوجود مساحات وفضاءات ملموسة وقوية 
ليبيا  تساهم في تعزيز حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي في 
مجازفة ال تعير انتباها النحسار المبادرات المدنية وفشل التوافق 

السياسي لصالح ترسيخ النزاع المسلح بين األطراف الرئيسية.
في إطار التساؤل حول هذه اإلشكاليات وغيرها، قام مركز دعم 

 

بنشر تلك الورقة اإلرشادية والتي تحمل عنوان ”إدماج مبادئ 
حقوق اإلنسان والنوع واالجتماعي في المجال السياسي: 

وأهمية الرهانات (ليبيا)“، والتي قام  خصوصية السياق  
الباحث رجب سعد. بإعدادها 

إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال
السياسي: بين خصوصية السياق وأهمية الرهانات (ليبيا )

 دليل إرشادي- إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ومساواة
النوع االجتماعي في المجال الحزبي -تونس وليبيا

 تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق
 اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في مصر  وتونس  وليبيا

حقوق  مبادئ  "دمج  مشروع  انطالق  على  سنة  من  أكثر  بعد 
اإلنسان ومساواة النوع االجتماعي في برامج وسياسات األحزاب 
التحول  دعم  مركز  أطلقه  الذي  وليبيا"  تونس  في  السياسية 
األوروبية  المؤسسة  من  بدعم  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطي 
من أجل الديمقراطية، تم إصدار أول نسخة من الدليل اإلرشادي 
الذي يتميز بفرادته النوعية على المستوى العربي، إلى جانب 
االعتماد في صياغته على منهجية تشاركية وعلى مهارات وتقنيات 
انطلقت من قراءة مجهرية لواقع تعامل األحزاب مع المعطى 
الحقوقي لتحلله وترصد تفاصيله ثم تعيد مخاطبته على ضوء 
خطوط إرشادية، بهدف تمكينه من بلوغ مقاربة أكثر ألفة  مع 

ثقافة حقوق اإلنسان والواقع االجتماعي.

إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال
السياسي: بين خصوصية السياق وأهمية الرهانات (تونس )

 

ورقة بحثية: الحبس االحتياطي في مصر... اجرام ام
عقوبة 

أصبحت مسألة "الحبس االحتياطي في مصر" موضوع بحثي، ذا 
أهمية لخطورته على حرية األفراد، خاصة بعد  إفراط القضاء 
يونيو   30 بعد  االحتياطي   الحبس  استخدام  في  المصري 
2013.تهدف هذه الورقة إلى أن توضح للقارئ معرفة تأثير

احتياطيا  المحبوسين  األفراد   حياة  على  االحتياطي  الحبس 
وعائالتهم، واآلثار المترتبة عليه مجتمعًيا ومادًيا. وذلك من 

أنشطة المركز
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 جديد دعم

ّ
احتياطيا  المحبوسين  أحد  أسرِة  مع  األولى  مقابلتين،  خالل 
والثانية  اآلن.  حتى  االحتياطي  الحبس  قيد  يزال  ال  والذي 
مع مواطن قضى مدة عامين في الحبس االحتياطي ومن ثم تّم 

تبرئته بعد ذلك.  تم إصدار الورقة البحثية يوم  13 جوان 2018 
بقلم المحامي والباحث والناشط الحقوقي طارق حسين. 

في إطار توسيع قاعدة المستفيدين وفي إطار سعي المركز في 
أن تصل منشوراته إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص في إطار 
فريق  انطلق  ذاتية  وبمبادرة  المعرفة  لتوفير  دعم  برنامج 
العمل في تحويل منشورات المركز إلى ملفات صوتية يمكن أن 
والمهتمين  الباحثين  وكذلك  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تساعد 
باإلطالع على أوراق ودراسات وتقارير مركز دعم بطريقة أسهل 

من خالل خاصية االستماع. 
وهي تجربة القت استحسان العديد خاصة األشخاص من ذوي

اإلعاقة البصرية حيث تمكنهم من االستماع إلى منشورات دعم. 
المركز  سيعمل على  تطوير المزيد من التجارب بحيث يمكن لجل 
األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلى المنتوج المعرفي الذي يعمل
األشخاص ذوي  على دعم  منه   على توفيره  المركز  حرًصا 

اإلعاقة وإيماًنا منه بقدرتهم على استعمال وتطوير هذه المعرفة 
وتدعيم  المجال األكاديمي بصفة عامة.  وتجدر اإلشارة إلى أن

المركز سينشر تباًعا الملفات الصوتية الخاصة بالمنشورات باعتماد 
التسلسل الزمني وعليه انطلقنا  بنشر الورقة "استقالل القضاء 
في مصر.. تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية" 

وهي الورقة الثانية التي ينشرها المركز بتقنية االوديو.

مؤشر االنفتاح هو أحد أهم المشاريع المركزية في مركز دعم، 
تخلق  بل ألنها  وتميزها،  الفكرة  فرادة  على مستوى  ال فقط 
فلسفة  لجوهر  تجسيدا  وتمثل  والمواطن  المركز  بين  جسرا 

الحقوق. على  المرتكزة  الديمقراطية  المركز 
والمؤسسات في بلد ما على المواطنين والمجتمع. االنفتاح هو

 شرط أساسي للديمقراطية ألنه يتيح للمواطنين الحصول على 
المعلومات والمعرفة التي يحتاجونها للمشاركة في المناقشات

العامة واتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة الحكومة وغيرها من 
الرشيدة    الحكومة  االنفتاح  مؤشر  يدعم  المؤسسات.كما 

والخبرات  األفكار  في  بالنظر  الحاكمة  للنخب  يسمح  ألنه 
الحوكمة  وتستند  منها.  واالستفادة  المجتمع  في  المنتشرة 
المفتوحة إلىأربعة مبادئ تنظيمية: الشفافية والولوج والنزاهة 
والتوعية. وتنطبق هذه المبادئ على جميع مؤسسات الدولة. 
مبدأ الشفافية يعني أن الحكومة توفر معلومات عامة واضحة وذات 
صلة حول ما تقوم به. وتتعلق هذه المعلومات بتنظيم المؤسسات
والمشتريات الميزانية  إجراءات  سيما  وال  وعملها،  الحكومية 
عمل  وتقييم  فهم  من  المواطنين  الشفافية  وتمكن  العامة. 

الحكومة.غير أن الشفافية الحكومية قد تقيدها العقبات التي 
تمنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي يعتبرونها مهمة. 
وينبغي أيضا أن تسعى الحكومة المنفتحة إلى إزالة هذه العقبات 
ثم،  ومن  والمجتمع.  المواطنين  ومطالب  شواغل  واستيعاب 
يتطلب مؤشر االنفتاح أن تسعى السلطات العامة إلى توفير جميع 
عقبتان  هناك  للمعلومة.  للنفاذ  الالزمة  واإلجراءات  الفرص 
داخليتان إضافيتان أمام حكومة شفافة ومفتوحة. أوال، قد يكون 
لدى موظفي الدولة حوافز إلساءة استخدام مناصبهم العامة من 
أجل تعزيز المصالح الخاصة. وعلى الرغم من أن االنفتاح نفسه 
يقلل من هذه الحوافز، فإن المصالح الخاصة يمكن أن تقود 

الموظفين إلى إخفاء المعلومات التي يتوقع أن يقدموها للمواطنين 
أو التالعب بها. وثانيا، قد تكون مؤسسات الدولة منغلقة ومتشبعة 
بثقافة السرية التي تمنعها حتى من جمع المعلومات عن نفسها. 
ولمعالجة هذه العوائق الداخلية، ينبغي أن تتضمن الحكومة 
النزاهة  وآليات  قواعد  إن  والوعي.  النزاهة  مبادئ  المفتوحة 
تثني أصحاب المكاتب عن السعي لتحقيق مصالح خاصة يشير 

الوعي إلى توفر المعلومات والمعارف داخل الحكومة. لذلك نجد 
أن الدساتير قد منحت صالحيات للسلطات التشريعية والقضائية 
تسمح لها برصد ومراجعة سياسات وإجراءات السلطة التنفيذية.
المساءلة  البعد من  االنفتاح ال يشمل هذا  فان مؤشر  وعليه 
غير أنه يركز على ظروف المعلومات والمعرفة الخاصة بالمساءلة 
أسئلة  إلى  األربعة  المبادئ  يتم تقسيم  الجادة.  الديمقراطية 
فردية يتم تقييمها على أساس مواقع الواب ومصادر المعلومات 
العامة األخرى والمقابالت. ويقيم مؤشر االنفتاح كيفية تحقيق 

هذه المبادئ.
وبما أن هذه المؤسسات تؤدي وظائف مختلفة في عملية الحكم 
أو صنع السياسات، فإن األسئلة الفردية يتم تكييفها لتتناسب 

المعنية. المؤسسات  مالمح  مع 
  

مؤشر االنفتاح  

 تجربة جديدة يطلقها مركز دعم تحويل منشورات
المركز إلى ملفات صوتية
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بعد أن نظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان 
"دعم" مخيم دعم التدريبي الثاني  حول الديمقراطية المرتكزة على 
الحقوق الذي جمع ثلة من الشباب التونسي والليبي من   منظمات 
وأحزاب  سياسية مختلفة. خالل المخيم قام المشاركون بالتصور 
والشروع في إنجاز حملة   #شدخلك لدعم حقوق اإلنسان في 

شكلها العام والحق في الخصوصية بشكل خاص. وتم إطالق 
الفيديو الخاص بالحملة يوم 4 ماي 2018.  هذا الفيديو يمثل

الخطوة األولى في حملة شدخلك التي تهدف لرفع الوعي العام   
بأهمية احترام مبدأ  الخصوصية لألفراد. 

 فيديو إطالق الحملة الخاصة بالمخيم التدريبي 
بعنوان شدخلك – الديمقراطية المرتكزة على الحقوق

 

تدريبات

نظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان "دعم" بالتعاون 
مع الصندوق األوروبي للديمقراطية أول مخيم تدريبي بعنوان 
الديمقراطية المتركزة على الحقوق الذي يجمع فئة من الشباب 
التونسي والليبي من منظمات وأحزاب سياسية مختلفة في تدريب 
لمدة أسبوع من 18 إلى 24 ديسمبر 2017 في مدينة توزر بالجنوب 
التونسي تحت اشراف الخبير قريش جاوحدو والخبير يسري مصطفى،
وقد تعددت األساليب والوسائل التدريبية أثناء أعمال المخيم 
والتي تخللها لقاءات وزيارات ميدانية ومناقشات مع خبراء وعرض 
أفالم سينمائية حيث اعتمد الخبيرين المكلفين بتسيير التدريب 
على محاضرات وورش عمل وتمارين واعتمدوا على منهج تشاركي 
المشاركين الشباب  للتخطيط للحمالت. من الالفت للذكر أن 

يمثلون مختلف الحساسيات السياسية  فنجد المحافظين 
واليساريين والتقدميين والديمقراطيين االجتماعيين وبالنسبة 

للمنظمات 
والحقوقية  الشبابية  للجمعيات  الفرصة  أعطى مركز دعم  فقد 
وعن  والعرقية  الجنسية  األقليات  عن  تدافع  التي  والجمعيات 

األشخاص ذوي االعاقة.   

دعم  بمركز  الخاص  القدرات  تنمية   برنامج  تنفيذ  إطار  في 
بمشاركة  (دعم)،  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطي  التحول 
بالتعاون مع مؤسسة  ”مدافع“،  اإلنسان  لحقوق  شبكة مدافع 
فريدريش ناومان من أجل الحرية، بدعم من وزارة الخارجية 
األلمانية تم تنظيم ورشة عمل بعنوان صياغة  التقارير والمشاريع 
من 15 الى 19 افريل 2017 وتعد الثالثة في سلسلة نشاطات بناء 
والتي  ليبيا  المدني  المجتمع  وتنمية قدرات موظفي مفوضية 
 – ياسمين  عدن  بفندق  وذلك  متتالية  أيام  لخمسة  امتدت 

الحمامات.

8

 ورشة عمل بناء قدرات مفوضية المجتمع المدني في 
 ليبيا

المخيم التدريبي األول حول الديمقراطية المرتكزة على 
 الحقوق 
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 دورة تدريبية للجنة الشباب الخاصة بحزب تحالف
 القوى الوطنية  الليبية

 ادماج مبادئ حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في 
 برامج األحزاب السياسية

 
النوع  ومساواة  اإلنسان  مبادئ حقوق  دمج  إطار مشروع  في 
اإلجتماعي في برامج وسياسات األحزاب السياسية في تونس 
وليبيا وبدعم من المؤسسة األوروبية للديمقراطية نظم مركز 
دعم لمدة سبعة أياممن 11 إلى 17 جويلية ورشة عمل تشاورية 
جمع فيها ناشطين وحقوقيين وسياسيين وإعالميينة وشباب 
المدني واألحزاب السياسية من كل من  المجتمع  قياديين في 
تونس وليبيا، وذلك إلعداد دليل إرشادي لألحزاب السياسية لدمج 
مبادئ حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في برامجها وسياساتها. 
ويمثل هذا الدليل االرشادي مرجعا ذو قيمة مضافة خاصة لمن 
يريد العمل في المستقبل مع األحزاب السياسية حول إدماج مبادئ

نتاج  وهو  وسياستها  برامجها  داخل  الكونية  االنسان  حقوق 
أيديوليجيات مختلفة ومن لقاءات متعددة مع أحزاب ذات 

المعارضة والحكومة إضافة إلى لقاءات مع المنظمات الشبابية 
والنسوية باعتبراهم يمثلون الفئة األقل تأثير إن لم نقل 

الفئة يعتبرون  وعليه  السياسية  األحزاب  داخل  المستضعفة 
 األكثر تمثيال داخل الدليل. 

الديمقراطي وحقوق اإلنسان  للتحول  أحتضن مقر مركز دعم 
2018 فعاليات الدورة  12 أفريل (أبريل)  10 إلى  "دعم" من 
من مجموعة  لفائدة  المركز  وأمنها  نظمها  التي  التدريبية 

قيادات تحالف القوى الوطنية – ليبيا. تتمحور الدورة التدريبية 
حول العملية اإلنتخابية والمناخ المصاحب من خالل التشريعات 
الدولية وأشرف عليها األستاذ محمد عمران، المدير التنفيذي 
التدريب على اإلنتخابات وصاحبه في  لمركز دعم والخبير في 

التدريب األستاذ سالم غالب منسق تونس ليبيا بمركز دعم.    
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في إطار بداية التعاون مابين مركز دعم التحول الديمقراطي 
"دعم" والمركز الدولي للعدالة االنتقالية انتفع  فريق مركز دعم 
3 ماي  بتكوين حول العدالة االنتقالية  وقد أشرف عليه  يوم 
البرامج  آنا ميريم روكاتلو، مديرة  السيدة  الدوليان  الخبيران 

بالمركز الدولي للعدالة   االنتقالية.

-

 مخيم دعم التدريبى الثاني للديمقراطية المتركزة 
علي الحقوق بمدينة طبرقة التونسية 

 بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ليبيا
 تدريب حول صياغة وكتابه مقترحات المشاريع

بناء قدرات فريق عمل دعم‘ جلسة تدريبية حول
العدالة اإلنتقالية" 
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نظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان (دعم) 
بدعم من المؤسسة األوروبية للديمقراطية وتحت إشراف الخبيرين 
السيد قريش جاوحدو والسيد يسري مصطفى من 19 إلى 25 
أفريل 2018 بمدينة طبرقة التونسية المخيم التدريبي الثاني 
حول الديمقراطية المرتكزة على الحقوق الذي والذي يضم قيادات 
شبابية من األحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني من 
ليبيا وتونس. وهو امتداد للمخيم التدريبي السابق حيث تناول 

المخيم قضايا حقوقية أخرى ونتج عنه حمالت أخرى وباعتماد 
نفسية المنهجية التشاركية.

نظم مركز دعم  دورة تدريبية تواصلت لمدة ثالثة أيام لفائدة 
شباب من منظمات المجتمع المدني الليبي حول صياغة وكتابة 
مقترحات المشاريع وذلك خالل فتره من 26 إلي 28 أفريل (أبريل)

2018 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة، وذلك في إطار توجيهات 
مركز دعم الذي يعتبر داعم للمهارات وخبرات الشباب الناشطين 
في تونس وليبيا ومصر من أهم األهداف التي يعمل على تحقيقها.

 خالل هذه الدورة وبإعتماد منهج تشاركي يقوم المشاركون 
بصياغة خمس مقترحات مشاريع تتعلق بقضايا حقوقية مختلفة 
تتمحور حول دعم الشباب ورفع الوعي حول قضايا حقوقية آنية 
مختلفة سواء عن طريق التثقيف والتعليم والتدريب أو عن طريق 

الحمالت والمبادرات الشبابية والثقافية والفنية التي تدعو إلى
 احترام مبادئ حقوق اإلنسان الكونية.  




