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التعريف بالمنظمة

التعريف بالمنظمة

من  للعديد  الفرصة  سنحت  العربي  الربيع  ثورات  بعد 
أو مبدأ أو مجموعة  التي اجتمعت حول فكر  المجموعات 

وجمعيات منظمات  لتكوين  واالفكار  المبادئ  من 
صنع  في  وتشارك  العام  المجال  في  تنشط  أن  يمكن 
لمجتمعات  الديمقراطي  البناء  في  وتساهم  السياسات 

الثورة. بعد  ما 
بعد هذه الثورات اختلفت السياقات بين بلدان الربيع العربي 
فمنهم من حقق استقرارا نسبيا وحد أدنى من الحريات 
ومنهم من عاد إلى أنظمة أكثر استبدادية من سابقاتها 
ومنهم من ال يزال يعاني من الحرب األهلية والتقسيمات

انطلقت فكرة مركز دعم  والجهوية.  والعرقية  الطائفية 
االنسان حقوق  مبادئ  ادماج  بأهمية  راسخ  اعتقاد  من 
القرار صناع  وسياسات  برامج  في  والشاملة  الكونية 

وتقنينها.  ودسترتها  المبادئ  هذه  لترسيخ  وذلك 
خبراء  جمعت  التي  اإلستراتيجية  جلسته  خالل  وعليه، 

من الهيئة المديرة واالستشارية والتنفيذية استقر الرأي  
حول العمل على تونس وليبيا ومصر القتصار المركز على

 خبرات عاملة على هذه البلدان. ووقع التركيز على البرامج 
الثالث التي يعمل من خاللها مركز دعم وهي بناء القدرات

والسياسات. التشريعات  وإصالح  المعرفة  وتوفير 
بإشراك  دعم  مركز  يقوم  المعرفة  توفير  جزء  في 
السياسي  النظام  مكونات  مختلف  داخل  القرار  صانعي 
أو األحزاب في االنتاج المعرفي عن طريق ورقات بحثية 

أو ندوات أو مقابالت كما يتم إرسال المنشورات إليهم لكي 
يطلعوا عليها وهي التي تناقش قضايا حقوقية جوهرية 

أكاديمية. بطريقة 
القدرات فيعمل مركز دعم على إشراك  بناء  أما في جزء 
القيادات النسائية والشابة من مختلف األطياف والعائالت 

السياسية في كل تدريباته التي تتمحور أساسا حول الحقوق 
والحريات وذلك بهدف ترسيخ قيم حقوق اإلنسان في األجيال 
القادمة. كما توفر هذه التدريبات والملقيات والندوات فرصة 
هامة لجمع القيادات الحزبية بنظيرتها من المجتمع المدني 
وهو دور يندرج ضمن رؤية مركز دعم بلعب دور الجسر الذي 

يربط األحزاب السياسية بالمؤسسات الحقوقية نظرا لدور األخيرة 
في التأثير على سياسات وتوجهات األحزاب من خالل المراقبة 
والضغط ألجل ترسيخ ديمقراطية مبنية على الحقوق وخلق 
المجال  في  اإلنسان  حقوق  مبادئ  لتطبيق  مالئم  مناخ 

واالقتصادي. واالجتماعي  السياسي 
يقوم  والتشريعات  السياسات  بإصالح  المتعلق  الجزء  في 
المركز بنشر أوراق بحثية بصفة شبه دورية كما يشارك 
المركز في عدة تحالفات مدنية قام خاللها المركز بزيارة 
البرلمان ومسؤولين وهيئات دستورية ووطنية من أجل تقديم 
وجهة نظرالمركز في خصوص تشريعات وسياسات ترسخ 
مبادئ حقوق اإلنسان الكونية والشاملة. هذه المجلة التي 
بين أيديكم تمكنكم من تبين مالمح هذا التوجه من خالل 

المركز وجوانب عمله. أنشطة  استعراض مختلف 
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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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أنشطة المركز

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 
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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.    

9

أنشطة المركز



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" 

10

أنشطة المركز

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.  



المسبقة،  التساؤالت  ببعض  انطلقت  دعم  مع  تجربتي  بداية 
خصوصا وانا أعرف ان المنظمة مهتمة بالشأن الليبي ولكن من 

ليبين...  ليسوا  بها  يعملون 
قمت بالسؤال عن تفاصيل الرحلة ومكان االقامة وبعض االسئلة 
التنظيمية وكانت االجابة سريعة وملمة بكل  التفاصيل من طرف 
االستاذة ايمان مسؤولة االتصال في المنظمة وكانت تلك بداية 
جيدة خصوصا ان االستاذ محمد عمران المدير التنفيذي للمنظمة 

قد قام بارسال طلب صداقة على موقع التواصل االجتماعي 
ففهمت أن فريق المركز لديه قدرة عالية على التواصل و هو ما 
اعتبرته مؤشرا ايجابيا فمن  خالل مواقع التواصل االجتماعي 
يمكنك التعرف على افكار االخرين من  خالل كتاباتهم وكسر الجليد 

 من خالل التعليقات  والنقاشات. تفاءلت خيرا واقول لقد تمنيت 
وكذالك لقيت خيرا.

من االفكار المميزة التي جلبت انتباهي، فكرة الذهاب الى مكان 
المخيم عبر الحافلة حيث كسر عامل الوقت الصمت بين 

المشاركين الليبين  والمشاركين من تونس كما لعب  عضوي 
المنظمة سالم وطارق دورا بارعا في ذلك منذ البداية.

بدأت الجلسة األولى من اليوم االول من المخيم بكلمة افتتاحية 
ألقاها االستاذ محمد عمران وكانت مليئة بالجدية والروح المرحة 

 

دعم بعيون الشباب
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التعارف تم  ثم  ومن  لدىالمصرين،  معروفة  كانت  التي 
االستاذ  المدربين  على  والتعرف  بينهم  فيما  المشاركين  بين 
انهم  عرفنا  وقد  جاوحدو,  قريش  واالستاذ  مصطفى  يسري 
االفضل في مجالهم ليس قوال بل فعال بدليل ما تعلمنا منهم

 الحقا، كما تحدث  السيد محمد عن سبب اختيار مكان  المخيم خارج 
العاصمة ليبعدنا عن اي مؤثرات خارجية وبناء فريق متماسك. 
من ثم بدأت الندوة بكلمة االستاذ قريش جاوحدو الخبير في 
االتصال والتنمية وصاحب الروح الجميلة فتحدث عن الديمقراطية 
المرتكزة على حقوق االنسان والحمالت التحسيسية في العالم  
فاعطى تعريفا بسيطا عنها وعن كيفية  العمل والتنسيق والوصول 

للهدف بابسط االشياء المتاحة خصوصا مع التطور في عالم 
االتصاالت وسرعة انتشار المعلومة وكيف استغاللها في الحمالت 

التحسيسية.
ثم تم  التعرف على االستاذ والكاتب والحقوقي يسري مصطفى من

 مصر والحديث عن اإلنسان واالقتصاد والسياسة واالجتماع 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وزاد من أهمية النقاش فيلم قصير
عن حقوق اإلنسان وتعريف حقوق اإلنسان من قبل األمم المتحدة 
وزادت النقاشات على إثره. تواصلت المحاضرة بحديث االستاذ
يسري عن المواطنة وحقوق اإلنسان فكان النقاش أكثر من رائع 
خصوصا أن األستاذ يسري بسط  المعلومة باكبر قدر ممكن وقام 
الحديث  النظر ومن ثم تم   واحترم جميع وجهات  بتلخيصها 
صدق  بكل  الذي  والديقراطية  االجتماعي  والنوع  الثقافة  عن 

زاد من معارفي عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
في اليوم الثاني قمنا بعرض عمل المجموعات حول تأسيس حمالت 
تحسيسية يمكن العمل عليها مع المنظمة ووقد تم طرح بعض 
الحمالت واختيار األفضل والعمل عليها وعمل خارطة توضح لماذا 
تم اختيار هذه الحملة أو رفض تلك, ومن ثم طرح كل حملة 

على المشاركين إلعطاء رأيهم وبعدها يأتي دور األستاذ يسري 
ليشرح وضع كل حملة مع الوقت وتماشيها مع حقوق اإلنسان 
والديمقراطية ومن ثم األستاذ جاوحدو للحديث عن كيفية عمل 

الحملة للوصول إلى الهدف وترتيبها بمدة معينة. 
مخيم  في  لي  بالنسبة  اضافة  قدمت  التي  الفقرات  أهم  من 
دعم فقرة السيد ناجي سعيدي الرئيس السابق لبلدية توزر الذي 
تحدث عن توزر والصعوبات التي تواجه المدينة من عدم وجود 
في  المدينة  تساعد  قد  حلول  عن  وتحدث  تسييرية  ميزانية 
الخروج من مازقها ومن ثم تساءل عن كيفية الحفاظ على المدينة 
يتقبل  الذي   المجتمع  عن  تحدث  كما  هويتها  على  والحفاظ 

. ثقافاتهم  باختالف  اآلخرين 

 

على مستوى الحمالت تم العمل على اختيار الحمالت وعمل 
استراتيجية متبعة للحملة منذ البداية. وتم الحديث عن الحمالت 

األفضل وتحدث قريش عن االختيار األنسب للحملة وكيفية  العمل 
على الحملة منذ البداية  وبناء إستراتيجية لمواجهة جميع الظروف 
وتقديم أكثر من خطة وتقسيم الحملة والعمل على استقطاب 

شركائها.
كما تم التحاور اكثر حول الحمالت والديمقراطية المرتكزة على
 حقوق اإلنسان وزيادة مداركنا واالنخراط أكثر في أي حملة 
تحسيسيه من القاعدة اي من البداية حتى بلوغ الهدف. فعال كل 
دقيقة قضيتها مع االستاذ جاوحدو هي زيادة معرفية في العمل 

المستقبل. على اي حملة في 
الى جانب البرنامج التدريبي مثلت الفقرات الثقافية جانبا مهما 
في برنامج المخيم مثل زيارة المدينة القديمة لتوزر والحديث 

مع احد المنظمات المختصة في صيانة المدينة القديمة.
كما صادف وجودنا في مدينة توزر في ذلك اليوم وجود الفيلسوف 
وعالم انتربولوجيا القرآن الدكتور يوسف الصديق الذي تحدث عن 

الهوية االسالمية والهوية العالمية والمواطنة والسياسة 
والماركسية واالحزاب والمجتمع والربيع العربي والنهضة

 االسالمية...
الحفل الختامي وتوزيع الشهادات كانوا فقرة مميزة حيث تم اخذ 
الصور التذكارية وتعبئة نماذج للتقيم.. وإلقاء الكلمات التي بكل 
صدق ولو عبرت عن سعادتي وامتناني لفريق المخيم ما أوفيتهم

حقهم من مدير المنظمة  والقائمين عليها إلى  المدربين 
والمشاركين من الجانب التونسي والجانب الليبي وخصوصا 

االستفادة الكبرى من المخيم علىمستوى الحديث عن الديمقراطية 
وحقوق االنسان والمواطنة والهوية والعمل على حمالت وكيفية  
اعداداها جيدا ومتابعتها للوصول للهدف. فكان هذا المخيم األول 
بالنسبة لي تجربة ال يمكن نسيانها ال سيما فيما يخص التجربة 
التونسية في العمل الحزبي والمدني والتعمق في ما يحدث لتونس 

من الناحية االقتصادية والسياسية. 
في هذه  للمشاركة  الفرصة  اتاحة  على  األصدقاء  اشكر جميع 
التجربة وكذلك المدربين على سعة صدرهم وترحابهم خصوصا 

المناقشات التي كان فيها اختالف في الرأي. خالل 
شكرا دعم. 
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مقالة يسرى الشابي/ تونس

لم  دعم  لمركز  األول  التدريبي  المعسكر  غمار  خوض  إن 
يكن مجرد تربص عابر حيني الوقع، بل إنه كان محطة ذات 
بعد عميق تظافرت فيه كل مكونات تجربة  حياتية  غاية في 

. ثير لتأ ا
أن  إال  يسعني  فال  التجربة  هذه  عنونة  من  بد  ال  كان  وإن 

قال  حين    Chauvot de Beauchêne كلمات  أستعير 
يمكنها  ألنها  جيد  تعليم  إتقان  من  وحدها  التجربة  "تمكن 
تعلمه...". أن  الكتب  يمكن ألفضل  ال  ما  تعطي  أن  منفردة 
على  للمتربصين  مضافة  قيمة  يوفر  أن  له  أريد  مخيم  هو 

األصعدة.  جميع 
المعسكر  يحط  أن  دعم  مركز  خير  التنظيمية,  الناحية  فمن 
500 كم تقريبا عن  رحاله في مدينة توزر التي تقع على بعد 
اإلطار  المتربصين من  إخراج  إلى  العاصمة وهو خيار  هدف 

نسق  عن  واستبعادهم  له  يستكينون  الذي  المكاني 
السريع  والتأقلم  والعمل  للتعلم  ودفعهم  المعتاد  حياتهم 

بيئة  في 
يألفونها. التي  غير 

وقد وفق مركز دعم في خياره هذا حيث أننا كمتربصين تفرغنا 
بالتزاماتنا  تركيزنا  يتشتت  ان  دون  المخيم  لنشاطات  كليا 
ينتقص   لم  العاصمة  عن  المدينة  بعد  أن  ناهيك  الشخصية 

 

شيئا من روعة إطارها وهدوئها  الذي وفر جوا مالئما للتكوين.
انتظمت فعاليات المخيم على مدار ستة أيام كان خاللها العمل 
الدءوب هو سيد الموقف. وكان ال بد لنا كمتربصين أن نتعامل 
مع برنامج ثري جدا تطلب حضورا ذهنيا عاليا و متواصال وثابتا. 
ارتأت إدارة المركز أن تنتقي متربصين من آفاق علمية  وقد 
غاية في انتماءات جمعياتية وخلفيات سياسية  مختلفة وذوي 
في التنوع. ولم يقف معطى التنوع عند هذا الحد, اذ أنه طال 
جنسيات المشاركين الذين كانوا من تونس ومن ليبيا. ولم 
يغفل مركز دعم على إيالء أهمية قصوى للتوازن الجندري بين 

التنوع كان حاسما  خيار  أن  وأعتقد شخصيا  المشاركين. 
بالحكمة.  ومتسما 

حيث أن الهدف من المعسكر لم ينحصر في توفير مادة 
تكوينية صرفة أو منهجية تطبيقية بحتة بل إن المغزى الحقيقي 
واألعمق كان دفع المشاركين في المخيم على اختالف آفاقهم 

وحساسياتهم السياسية إلى التعايش والعمل المشترك. 
إن رهان مركز دعم على جمع متربصين ذوي مشارب ايديولوجية 

بامتياز. ناجحا  متباينة كان 
حيث أن منهجية العمل كان أساسها المجهود الجماعي المشترك 
التوصل ثمة  ومن  ومناقشتها  األفكار  تبادل  على  والمبني 

إلى نقاط التقاء تكون مناط مشاريع حمالت مستقبلية مشتركة. 
وقد تطلب هذا التمشي إضافة إلى المجهود الجماعي, مجهودا 
ايجاد  امكانية  فيه  يستبطن  متربص  كل  قبل  من  فرديا 
مساحات توافق مع أفراد ذوي أفكار مغايرة. ولم يقف األمر عند 
حدود اإلقتناع أو اإلستبطان فحسب, إذ أن العمل وفق هذا المبدأ 
قواعد حمالت قد  إرساء  إلى  التوصل  المنطقية  نتيجته  كانت 

بدأ العمل عليها فعليا بالتشارك مع جميع المتربصين. 
قد  التي  الحزبية  التجاذب  نزعة  أن  على  برهان  خير  وهو 
لم  النتيجة,  هذه  تحقيق  دون  حائل  أنها  للذهن  يتبادر 
بمبادئ  التصاقا  وأكثر  أكثر عمقا  أهداف  أمام  تعد ذات وزن 

كونية.  إنسانية 
وقد تكون أجواء بداية المعسكر مشوبة بنوع من الحذر والتوجس 
الذي مرده اإلختالف السياسي بين مرجعيات جل المشاركين، 
بيد أن نهايته رافقت تولد قناعة مفادها أن المحاذير الحزبية 
الدفاع  إرادة حقيقية وصادقة في  أمام  واإليديولوجية تتفتت 
عن قيم ديمقراطية وإنسانية ثابتة. وأن اإلختالف في وجهة 
النظر وفي المقاربة ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقوض 

دعائم مبدأ  كوني راسخ. 
يتجاوز  تأثير  لها  أن هكذا تجربة  وال يمكن تجاهل معطى 

الظرف الحيني لها ليلج  إلى تغيير نمط الرؤى الشخصية ويدفع 
بنا كأفراد لمراجعة ما طوعنا أنفسنا على العمل به في مسبق 
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محمد ورغي/ تونس

تجاربنا وعلى مساءلة قناعات داخلنا حسبناها مسلمة ومطلقة 
وغير قابلة للدحض. 

فتكون بذلك تجربة المعسكر التدريبي قد وضعتنا كمشاركين  أمام 
تحديات عديدة األوجه واستوجبت منا العمل على عدة جبهات: 
عمل جماعي وعمل فردي ليعقبه مردود خارجي ملموس ومردود 

داخلي فردي ونفسي. 
و هو أمر تطلب منا كمتربصين مجهودا ذهنيا كبير القدر.

أما ما هون علينا هذا الضغط هو الفريق التنظيمي لمركز دعم
والذي لم يدخر جهدا في القيام على أمورنا بحرص كبير وحرفية 

عالية على الرغم من حداثة التجربة.
و قد التزم جميع أعضاء الفريق دون استثناء بالعمل على إنجاح 
المعسكر في ظروف طيبة. وكانت روح الفريق تضامنية متعاونة 
ومنفتحة. إذ لم يرتض فريق مركز دعم لهذه التجربة الرائدة 

بديال عن النجاح والمضي قدما في تجارب مماثلة.
أما في ما يتعلق باإلطار التكويني الذي صاحب هذه الدورة، فإن 
أدنى ما يمكن قوله في هذا الخضم هو أن مركز دعم قد اصطفى 
خيرة من المكونين من ذوي الصيت في اختصاصاتهم. وقد اتسمت 
مقاربتهم بالترابط والتكامل بين جانب نظري معرفي تكفل به 
الدكتور يسري مصطفى وجانب تطبيقي عملي أثثه الدكتور قريش 
جاوحدو. وكالهما قامتان ذواتي حنكة في ميدانهما.وما كان قد 

أضفى تفاعال ذكيا بين ما قدمه كالمهما هو اختالف الطريقة 
البيداغوجية والمقاربة التكوينية بينهما. حيث أن الدكتور يسري 

مصطفى يعتمد أساسا على تقنية تدرج فكري سلس ونقدي إلعداد 
المتلقي لتقبل المعلومة, بينما الدكتور قريش جاوحدو يراهن 
لضمان  "اإلستفزازية"احيانا  والتقنية  التحفيزية  الطريقة  على 
وصول المشاركين للنتيجة المرجوة. وقد شكلت هذه المراوحة

بين كلتا الطريقتين فرصة إضافية للمشاركين إلختبار وتعزيز  
قدراتهم على التكيف والتفاعل مع معطياتمختلفة وأحيانا متقابل.
وحري بالذكر في هذا الصدد أن الفصل بين المنهجين كان سلس

الفارقة في تعامل المدربين مع المشاركين  النقطة  وقد كانت 
هي استعدادهما الالمشروط لمناقشة األفكار المطروحة وتقبل 

النقد.
وما كان قد أضفى مصداقية كبيرة على أهداف مركز دعم من 
خالل هذا المعسكر التدريبي األول هو أننا كمتربصين كانت لنا 

الحرية التامة في اختيار حمالتنا  وفي تحديد محطاتها التقنية   
المرحلة  فأكثر من خالل  أكثر  األمر  تبلور هذا  وقد  والزمنية  

المعسكر. تلت  التي  التطبيقية 
حيث أن فريق مركز دعم والىاليوم يرافق جميع مراحل تطبيق 
الحمالت سابقة الذكر دونما كلل وحسب ما يرتئيه فريق الحملة 

من متطلبات. 
 
 
.

 وهو أمر قد مدنا كمتربصين بشحنة دفع معنوية كبيرة وعزز 
فينا إحساسا بالمسؤولية تجاه حمالت كنا قد اخترناها ودافعنا 

جوهرها. عن 
ختاما ال يمكنني إال أن أثمن دور مركز دعم  في المراهنة على 
الشباب ودعم الديمقراطية والسعي نحو ترسيخ منظومة حقوقية 
شاملة ومتوازنة من خالل  برنامج متكامل األبعاد  جامع بين 
فاعلين  متنوعين. برنامج يحرص خاصة على الحفاظ على معطى 
الديمومة الزمنية وعلى تقديم تجربة رائدة حري بها أن تكون 

وتعميمه. به  االقتداء  لجيد  ا  من  تجريبيا  مثاال 

لئن مثل مصطلح الحقوق بمعناه الشامل والواسع حجر الزاوية 
وركيزة أي نظام يدعي قيامه على مبادئ الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، إال أن المعضلة األساسية في هذا الموضوع تكمن في 
والحقوق  الديمقراطية  لمفاهيم  وجلي  واضح  تحديد  صعوبة 
وصعوبة إيجاد التقاطعات والنقاط المشتركة التي تثبت تالزم 

المصطلحين من الناحية النظرية والعملية. وتطابق هذين 
إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم األغلبية 
وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعالن حقوق اإلنسان هو الطرف 
اآلخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم
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 والدفاع عن حقوق األقليات التي لن تشارك في الحكم. ميثـاق 
حقوق اإلنسان يضع حدودا لسيطـرة األغلبية التي قد تنجح إلى 
الدستورية. حقوق  األغلبية  باسم شرعية  واالستبداد  التسلط 
االبعض. لبعضهم  والديمقراطية متالزمان ومتممان  اإلنسان 

الذي نظمه  األول  التدريبي  المخيم  يندرج  السياق  ضمن هذا 
لشباب  اإلنسان"  وحقوق  الديمقراطي  التحول  "دعم  مركز 
من  كل  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  السياسية  األحزاب 
االدبيات  توفير  وهو  أال  أساسي  هدف  لتحقيق  وليبيا  تونس 
يساعد  بشكل  االنسان  وحقوق  الديمقراطي  بالتحول  المتعلقة 
هذا  مثل  كما  الملف  هذا  في  كبيرة  معرفية  فجوة  سد  في 
اآلراء  وتبادل  للتباحث  المشارك  للشباب  ثرية  فرصة  اللقاء 
المتعلقة  والمسائل  القضايا  عديد  حول  النظر  ووجهات 
الخصوصية  مفهوم  أثار  كما  اإلنسان  وحقوق  بالديمقراطية 
والكونية الكثير من الجدل نظرا لثراء الموضوع وتشعبه واختالف 

آخر. إلى  بلد  من  والسياقات  األطر 
شكلت  عملية  وتطبيقات  ملموسة  بنتائج  الخروج  ولغاية 

والجهة  والمدربين  المشاركين  بين  وبالتشاور  عمل،  ورشات 
تكتسي مواضيع  في  حمالت  تنظيم  تقرر  للمخيم  المنظمة 

ليبيا وتونس حيث تناول الموضوع  أهمية خاصة في كل من 
األول البحث في مسألة تمكين الشباب من خالل فسح المجال

أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وتوظيف قدراتهم في المجاالت 
تفعيل  إلى  باإلضافة  التغيير،  في  إرادتهم  واحترام  المختلفة، 
مشاركتهم الُمجتمعية والسياسية، ودفعهم نحو اإلنتاج، وفتح

طموحاتهم  لتحقيق  الريادية  األفكار  أمام  الواسعة  اآلفاق 
مجتمعهم  بخدمة  لديهم  الرغبة  تنمية  وبالتالي  الشخصية 

والنهوض به نحو أفضل المستويات، 
خالل  من  الشباب  تمكين  مفهوم  تطبيق  أهمية  وتكمن 
دعم تمثيليتهم داخل المجالس البلدية المنتخبة ويكتسي هذا 
لتزامنه  بالذات  الوقت  هذا  في  قصوى  أهمية  الموضوع 

وليبيا. تونس  من  كل  في  ومحلية  بلدية  انتخابات  مع 
الشباب  حضور  وتعزيز  دعم  في  الحملة  هذه  فكرة  تتمثل 
يعنى وإحداث هيكل خاص  المنتخبة  البلدية  المجالس  داخل 
بهذه الفئة صلب هذه المجالس (لجنة الشباب) بهدف تنمية 
ال  ولما  والرقابية  التمثيلية  بأدوارهم  القيام  على  قدراتهم 
عن  وتدافع  حضورهم  تدعم  قوانين  باقتراح  التشريعية 

وحقوقهم. مكتسباتهم 
ولتكريس هذه الفكرة تقرر انطالق الحملة فور تركيز المجالس

لمهامهم. واستالمهم  الجديدة  البلدية   

  

الديمقراطية  مسألة  في  البحث  تناولت  فقد  الثانية  الورشة  أما 
التشاركية داخل الفضاء المدرسي لإلسهام في خلق مناخ ديمقراطي 
اإلنســـان  حقوق  لمعايير  ومالئم  للديمقراطية  داعم  وتشاركي 
آلية  تطبيق  عبر  القرار  أخذ  في  الناشئة  مشاركة  خالل  من 
دعـــم  إلى  باألساس  الحملة  هذه  وتهدف  التشاركية  الميزانية 
قيم  من  قيمة  أهم  على  وتربيتهم  الناشئة  قدرات  وتنمية 
ومتابعة  القرار  أخذ  في  والمشاركة  التعبير  وهي  أال  المواطنة 
بنـــاء  نضمن  وبالتالي  الواقع  أرض  على  وتنفيذه  تجسيده 
والتعددية  المشاركة  مبادئ  على  قائما  ديمقراطي  جيل 

اآلخر. وقبول  واالختالف 
الحقوق  على  المرتكزة  للديمقراطية  دعم  مخيم  مثل  لقد 

تجربة ثرية لي على المستوى الذاتي من خالل تنمية مهاراتي 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  والمعرفية  الذاتية  وقدراتي 

خالل  من  والسياسي  األكاديمي  المستوى  وعلى  اإلنسان 
بالمواضيع  الصلة  ذات  المعرفة  وإتاحة  إنتاج  في  اإلسهام 

. حة و لمطر ا
المخيم من  هذا  إنجاح  في  لكل من ساهم  الشكر  أجدد  كما 
مشاركين ومدربين ومركز دعم على منحهم لي هذه الفرصة.  
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حسن كدنو/ ليبيا

بدأت  قصتي مع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
في ديسمبر 2017 وذلك من خالل مشاركتي في اعمال مخيم 
دعم الشتوي االول في مدينة توزر الجميلة في جنوب التونسي، 

الحقوق)   على  المرتكزة  (الديمقراطية  اسم  تحت  كان  المخيم 
في اول مراسلة لمركز دعم وصلتني على ايميلي اكثر شيء لفت 

الحقوق  على  المرتكزة  الديمقراطية  المخيم  اسم  هو  انتباهي 
فهذا االسم يحمل في طياته العديد من المعاني، الن الديمقراطية 
ال تعني شيئا اذا كانت غير مبنية على اساس احترام حقوق االنسان، 
ادمية االنسان وكرامته التي تكفلها المواثيق والعهود  واحترام 

والمحلية واالقليمية. الدولية  والصكوك 
حسب  رأيي الشخصي ارى ان الديمقراطية اذا غاب عنها احترام 
حقوق االنسان االساسية واعتبرت تكميلية فال يصبح لها اي معنى.
قبل بدء اعمال ورشة العمل كان لدي العديد من المخاوف منها 

عدم قدرة على االنسجام مع المشاركين من القطر التونسي من 
التونسية االحزاب  وممثلي  التونسية  المدنية  المؤسسات 

المختلفة، ولكن تالشت هذه المخاوف في اول يوم من اعمال 

فيما  االفكار  وتبادل  عليهم  التعرف  بعد  وذلك  العمل،  ورشة 
من  كوننا  من  اكثر  كاللخوة  فعشناها  االيام  باقي  اما  بييننا، 
توجهات سياسية ومدنية مختلفة، واستنفدنا من بعضنا البعض 
في العديد من االمور من خالل العمل معا كمجموعات عمل.  

العمل  امكانية  وهي  جديدة  بإضافة  الورشة  هذه  من  خرجت 
ثقافة  تكريس  على  المدني  المجتمع  ومؤسسات  االحزاب  بين 

االنسان بمختلف جوانبها. التي تحترم  حقوق  الديمقراطية 
بعد عودتي من ورشة العمل، وأثناء تواجدي في تونس العاصمة 

تلقيت دعوة كريمة من رئيس مركز دعم السيد / محمد عمران  
المركز  امكانية عمل  لمناقشة  المركز وذلك  الى مقر  للحضور 
ناشئة، ومركز  لكونها منظمة  اليها  انتمي  التي  المنظمة  مع 

الناشئة. والمؤسسات  المنظمات  اهدافه دعم  دعم من ضمن 
امكانية  حول  االفكار  تبادلنا  دعم  مركز  فريق  مع  اللقاء  عند 
دعم المركز  للمنظمات المدنية الليبية وخاصة في الجنوب الليبي 

المؤسسات  قبل  من  االهتمام  دائرة  خارج  الجنوب  لكون 
المنظمة التي انتمي اليها وتقديم بعض المساعدات لتحسين 
قدرات اعضاء المنظمة من اجل تحسين اداء المنظمة، خاصة 
وان مركز دعم يعمل على نطاق ثالثة دول وهم تونس وليبيا 

االمور. من  على جملة  واتفاقنا  ومصر 
تلقيت من السيد عمران على هامش اللقاء عرضا للعمل مع 

الليبي  القطر  يخص  فيما  المساعدة  تقديم  وامكانية  المركز 
بصفة  المركز  مع  العمل  من خالل  وذلك  بالتحديد،  وجنوبه 

متعاون.
عمران،  محمد  السيد  طرف  من  جدا  كريما  عرضا  هذا  وكان 
ولكني  طلبت مهلة للرد على طلبه  وكان ردي بعد مدة بالموافقة 

عمران. السيد  مقترح  على 
ممتازة  اضافة  لي  يحقق  دعم  مركز  مع  العمل  الحال  بطبيعة 

االنسان.  في  مجال عملي كم دافع عن حقوق 
العمل مع  المركز ولم اشعر بغربة من خالل  العمل مع  بدأت 

المحبة  يسوده  الذي  العائلي  بالجو  شعرت  بل  العمل  فريق 
المتبادل بين فريق العمل ومن خالل العمل معهم  واالحترام 
اكتسب كل يوم اضافة جديدة كانت غائبة عني وتعلمت من 
كل عضو في فريق دعم اضافة جديدة في مسيرتي فلهم كل

والتقدير. الحب   
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