إفـتـتـاحيـــة
تجــــربة المخيمــات ،نهاية
2

تجــــربة وبداية خـــبرة
تظـــاهرات مركز دعــم

4

جــــديــــد مركـــز دعـــــم

8

منشورات مركـــز دعـــــم

11

إختــرنـا لكم من منـشــوراتنـــا

16

دعم بعيــــــون الشـبـــاب:
شهادات شبـاب مشاركين في مخـيم
19

دعم التدريبي الـثاني

إشراف وتحرير

العنوان

مروة بلقاسم

 ،14نهج معاوية ابن أبي سفيان
أالن سافاري  - 1003تونس

إعداد
سالم غالب

الموقع اإللكتروني

نصاف براهمي

http://daamdth.org/
الهاتف

مراجعة

71 891 675

محمد عمران

الفاكس
71 891 675
المراسالت
info@daamdth.org

مجلة دعم

العدد 2

«شدخلك؟»

عــذرًا

قارئنــا الكريــم ،ليــس القصدالتقليــل مــن
احترامنــا« ،شــدخلك» هــي ثمــرة عمــل جمــع ثلــة مــن شــباب
تونــس وليبيــا لمــدة أســبوع فــي إطــار مخيــم دعــم التدريبــي
الثانــي للديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق.
هــذا المخيــم يعتبــر الثانــي مــن نوعــه فــي رصيد مركــز دعم
و خاتمــة لنشــاط المخيمــات فــي اطــار مشــروع الديمقراطيــة
المرتكــزة علــى الحقــوق الــذي أطلقــه مركــز دعــم التحــول
الديمقراطــي وحقــوق االنســان والــذي يهــدف الــى الدفــع نحــو
مجتمعــات تتمتــع بالمعرفــة الالزمــة لوضــع تصــورات لخطط
وحلــول ديمقراطيــة داعمــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي
المرتكــز علــى مبــادئ حقــوق االنســان فــي شــموليتها
وكونيتهــا مــن خــال توفيــر االدبيــات المتعلقــة بالتحــول
الديمقراطــي وحقــوق االنســان بشــكل يســاعد في ســد فجوة
معرفيــة كبيــرة فــي هــذا الملــف وتوفيــر عــدد مــن التوصيــات
والخطــط والحلــول البديلــة القائمــة علــى المنهــج التشــاركي
والتوافــق وتعزيــز مســتوى التعــاون بيــن الحكومــات واالحزاب
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ومنظمـات المجتمـع المدنــي فيمـا يخـص القضايــا المتعلقــة
بحقــوق االنسـان والتحـول الديمقراطـي اضافــة الــى توفيــر
منبــر آمــن للنقــاش للنشــطاء السياســيين والحقوقييــن
وتحســين القــدرات المعرفيــة للنشــطاء الحقوقييــن
والسياســين واالكاديميــن وذوي االختصــاص المشــاركين
فيمــا يخــص القضايــا المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي
وحقــوق االنســان فــي كل مــن تونــس وليبيــا.
فــي الواقــع ،تجربــة المخيمــات فــي مركــز دعــم يمكــن
اعتبارهــا فاتحــة لتوجــه جديــد -أو لنقــل اضافــي  -فــي عمــل
المركــز .هــي بدايــة توجــه نحــو مزيــد مــن انفتــاح المركــز
علــى محيطــه والفاعليــن فيــه وهــي تجربــة لعــب المركــز
فيهــا دورا متعــدد األبعــاد.
البعــد األول فــي دور المركــز فــي تجربــة المخيمــات
يتمثــل فــي البعــد التدريبــي ،التعليمــي ،التثقيفــي حــول
ثقافــة وعناصــر حقــوق االنســان فــي جانبيهــا النظــري،
االبســتيمولوجي والتطبيقــي الواقعــي.
لتأميــن هــذا الــدور التدريبــي ،اختــار المركــز خــال المخيمين

االســتعانة بمدربيــن يتميــز كل منهمــا بســعة المعــارف
و المهــارات فــي مجالــه ،اضافــة الــى التكامــل بيــن المــواد
المقدمــة مــن كليهمــا قصــد تحقيــق هــذا التــوازن الــذي
راهــن عليــه المركــز بيــن المعطــى النظــري (المفاهيــم
المركزيــة فــي ثقافــة حقــوق االنســان ،الثقافـة ،المواطنــة،
الحـق ،الخصوصيـة ،الكونيــة )...والتطبيـق العملـي بمختلـف
عناصــره (االنطــاق مــن نمــوذج واقعــي -وضــع خطــة حســب
النمـوذج المختـار -تطبيــق المهـارات -التركيـز علـى الجانـب
االتصالــي.)...
البعــد الثانــي فــي دور المركــز تمثــل فــي الوظيفــة التأطيرية
ســواء علــى المســتوى اللوجســتي مــن خــال ثــراء وتنــوع
البرنامــج المقتــرح والحــرص علــى تأميــن تطبيقــه في أفضل
الظــروف حيــث تجنــد فريــق المركــز بأكملــه لهــذا الــدور
بشــكل مــزج بيــن التفاعــل والفاعليــة :أو علــى المســتوى
المهاراتــي مــن خــال تنشــيط الحــوارات والنقاشــات بيــن
المشــاركات والمشــاركين بشــكل هــدف فــي مســتوى أول
الـى اذابـة الجليـد بينهـم وفــي مسـتوى ثانـي هـدف الـى ان
يخلــق منهــم فريــق عمــل متجانــس وفعــال.
البعــد الثالــث فــي دور مركــز دعــم تمثــل فــي الــدور
«االســتثماري» للتظاهـرة مــن خـال التركيـز علـى أن ينتــج
عــن كل مخيــم مشــروع فعلــي يحتضــن المركــز كواليــس
وخطــوات العمــل عليــه حتــى بعــد انتهــاء المخيــم .هــذا
البعــد فــي عمـل المركـز يمـث لفــي الواقــع الجانــب العملــي
لمخرجــات النشــاط والمشــروع مــن جهــة ،ويعمــق كذلــك
لــدى الشــباب فكــرة العمــل فــي إطــار مشــروع متكامــل
وليــس فقــط االقتصــار علــى مجــرد نشــاط تدريبــي فــي
معنــاه األولــي .كمــا مثلــت فكــرة المشــاريع أيضــا فرصــة
لتوفيــر مســاحة أكبــر لــدى المشــاركين وتواصــل االتصــال
والتبــادل بينهــم حتــى بعــد انتهــاء المخيــم.

تنظيــم تدريــب مطــول خــارج مقــر المركــز لشــباب مــن
بلديــن مختلفيــن ،بعضهــم ينتمــون للحقــل السياســي
واخــرون للحقــل الجمعياتــي والمدنــي.
فــي الواقــع ،اختيــار المشــاركين فــي المرحلــة األولــى ثــم
التنســيق بينهــم وخلــق قنــوات للتواصــل بينهــم واثــارة
النقــاش وتبــادل األفــكار داخــل المجموعــات دون الســقوط
فــي المشــاحنات والخالفــات لــم يكــن باألمــر اليســير،
بــل تطلــب تخطيطــا وتدارســا داخــل فريــق المركــز ومــع
المدربيــن ،فمثــل بذلــك اختبــارا لــكل فــرد فــي فريــق المركز
وكذلــك للفريــق كمجموعــة .هــذا االختبــار كان كفيــا 
بتعزيــز ثقــة المركــز فــي قدرتــه علــى التعامــل مــع مثــل
هــذه األنشــطة بــل ومزيــد تطويرهــا وتعزيزهــا بأنشــطة
أكبــر وأكثــر تنوعــا.
كمــا مكنــت هــذه التجربــة المركــز مــن توســيع دائــرة معارفه
وعالقاتــه بشــكل واســع حيــث أصبــح المركــز معروفــا
أكثــر لــدى الكــوادر الشــابة ،خاصــة فــي ليبيــا ،ســواء لــدى
المنظمــات المدنيــة والحزبيــة ،مــع المحافظــة فــي نفــس
الوقــت علــى الحيــاد والمصداقيــة والوفــاء لقيــم مركــز دعــم.
اذن ،مثلـت تجربـة المخيمـات اختبـارا حقيقيــا لمركــز دعــم،
اختبــارا إزاء نفســه وإزاء المؤسســة الممولــة وإزاء المشــاركين
الذيـن منحــوه ثقتهــم ووقتهـم فلــم يبخــل عليهـم بخبرتــه
وجهـده.

فــي الواقــع ،تجربــة المخيمــات مثلــت أيضــا لمركــز دعــم
فرصــة لتعلــم العديــد مــن األشــياء والخــروج بجملــة مــن
المالحظــات والقــراءات التــي أثــرت وســتؤثر علــى خططــه
وطريقــة عملــه تأثيــرا يبــدو إيجابيــا.
تجربــة المخيمــات مثلــت اختبــارا حقيقيــا لمركــز دعــم فــي
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تدريبــــات
فــي إطــار برنامــج بنــاء القــدرات وبعــد القيــام
•	 
بورشــة تدريبيــة حــول صياغــة المشــاريع يواصــل مركــز
دعــم العمــل مــع نفــس المجموعــة الشــابة مــن منظمــات
ليبيــة مختلفــة ومتوزعــة جغرافيــا علــى كامــل مناطــق
ليبيــا حيــث نظــم المركــز ورشــة تدريبيــة حــول التخطيــط
المســتند علــى المنهــج الحقوقــي لهــذه المنظمــات مــن 11
إلــى  13جويليــة  2018بنــزل الماجســتيك تونــس.
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شــهد فريــق مركــز دعــم تدريبًــا داخليًــا حــول
•	
المقاربــة الحقوقيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تحــت اشــراف
المكــون فــي المقاربــة الحقوقيــة ومفاهيــم االعاقــة والكاتــب
العــام المســاعد للمنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،األســتاذ عربــي شــويخ .تــراوح
التدريــب الــذي يتواصــل لمــدة يوميــن بيــن العملــي والنظري
مــع منهجيــة تفاعليــة بيــن المتدربيــن.

شــهد فريــق مركــز دعــم تدريبًــا داخليًــا حــول
•	
المقاربــة الحقوقيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقــة ،تحـت اشـراف
المكــون فــي المقاربــة الحقوقيــة ومفاهيــم االعاقــة والكاتــب
العــام المســاعد للمنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،األســتاذ عربــي شــويخ .تــراوح
التدريــب الــذي يتواصــل لمــدة يوميــن بيــن العملــي والنظري
مــع منهجيــة تفاعليــة بيــن المتدربيــن.

ملتقيــــات
انعقـد مؤتمـر تونــس للمسـاواة والحريـات الفرديـة
•	
يــوم الثالثــاء  24يوليــو  ، 2018فــي مدينــة الثقافــة بتونــس،
وشــارك فــي تنظيمــه جمعيــات ومنظمــات وطنيــة ودوليــة
مختلفــة مــن بينهــا مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي
وحقــوق اإلنســان «دعــم».
فــي إطــار مشــروع المرصــد الدســتوري والتشــريعي
•	
والسياسـات فــي تونــس و ليبيـا و مصــر وفـي إطــار اإلعــداد
للدراســة التـي يقــوم بهـا مركــز دعـم التحـول الديمقراطــي
وحقــوق االنســان «دعــم «حــول النفــاذ للمعلومــة كأليــة
لمحاربــة الفســاد» فــي تونــس وليبيــا ومصــر ,نظــم مركــز
دعــم مائــدة مســتديرة يــوم الســبت  29ســبتمبر 2018
بنــزل البلفيديــر تونــس لمناقشــة المســودة األوليــة للدراســة
,وقــد افتتــح الجلســة األســتاذ عبــد الجــواد الحــرازي نائــب
رئيــس مجلــس اإلدارة لمركــز دعــم بكلمــة ترحيبيــة،

بحضــور الباحثــة الرئيســية شــيماء بوهــال فريــق البحــث
مــروة بلقاســم وســالم غــاب مــن تونــس و ســامح ســمير
مـن مصــر وخبــراء فـي مجــال النفــاذ للمعلومــة مـن تونــس
وليبيــا ومصــر.
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منتديــــات
منتــدى بعنــوان مكافحــة الفســاد وأثرهــا علــى
•	
عمليــة التحــول الديمقراطــي يــوم  28ســبتمبر 2018
فــي إطــار مشــروع الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق
وبدعــم مــن المؤسســة األوروبيــة للديمقراطيــة و امتــدادا
لسلســلة منتديــات (دعــم) حــول القضايــا التــي تهــم التحــول
الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة نظــم مركــز
دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق االنســان «دعــم» يــوم
الجمعــة  28ســبتمبر  2018بنــزل أفريــكا تونــس حلقــة
جديــدة مــن منتديــات دعــم حــول «مكافحــة الفســاد وتأثيــره
علــى التحــول الديمقراطــي» حيــث افتتــح الحقوقــي الكبيــر
ورئيــس مركــز دعــم األســتاذ مختــار الطريفــي الجلســة
لتنطلــق الجلســة بكلمــة قيمــة ومطولــة للعميــد شــوقي
الطبيــب رئيــس هيئــة مكافحــة الفسـاد حـول واقــع الفســاد
وتحديــات التصــدي لــه.
بعدهــا عــرض الكلمــات كل مــن االســتاذ خالــد علــى مــن
مصـر ،واالســتاذ شــرف الديـن القليــل مــن تونـس ،األســتاذ

6

مــروان الطشــاني عنــه األســتاذ خالــد زيو مــن ليبيا ،واالســتاذ
كثيــر بوعــاق مــن تونـس ،وعبــر سـكايب الدكتــورة جازيــة
شـعيتر مـن ليبيـا ،أوراقهـم البحثيــة حـول الموضــوع والتـي
ســيتم نشــرها فــي العــدد القــادم مــن دوريــة «دعــم».
وخــال النــدوة التــي ســيرها األســتاذ أحمــد فــوزي تــم توزيــع
العــدد الثانــي مــن دوريــة دعــم حــول موقــع المــرأة والشــباب
داخــل العمليــة الديمقراطيــة فــي تونــس وليبيــا.
نظــم مركــز دعــم  ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻴﻣﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ 
•	
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ  (ﺩﻋﻢ) بتنظيــم مشــترك مــع مركــز مدافــع و تنــاروت
يــوم  8ديســمبر 2018بنــزل المــرادي قمــرت «منتــدى
دعــم الدولــي» بعنــوان «إشــكاليات الهجــرة الغيــر نظاميــة
علــى المســتوى القضائــي والحقوقي»المشــاركين :مصــر،
تونـس ،ليبيــا ،سـوريا ،اليمـن ،الجزائـر ،المغـرب ،السـودان،
مالطــا ،رومانيــا تأتــي أعمــال المنتــدى فــي إطــار مشــروع
الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق بدعــم مــن المؤسســة
األوروبيــة للديمقراطيــة.

تظاهرات ثقافية
قــام  ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻴﻣﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ  (ﺩﻋﻢ) بتنظيــم باالشــتراك مــع مركــز مدافــع وﺗﺎﻧﺎﺭﻭﺕ  بتنظيــم
•	
ﻋﺮﺽ ﺗﺎﻧﺎﺭﻭﺕ  الفنــي وﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ  بعنــوان «خبــز الغــراب» الــذي  ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ  معــرض لوحــات تشــكيلية وعــرض موســيقي إيقاعــي،
كذلــك  ﻋﺮﺽ  لورقــة بحثيــة  ﻭﻧﻘﺎﺵ ﻋﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ  الغيــر  ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
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فــي إطــار دعــم مجهوداتهمــا مــن أجــل بنــاء
•	
ديمقراطيــة ترتكــز علــى حقــوق االنســان والعمــل علــى
تعزيزهــا لــدى كل الفئــات بمــن فيهــم االشــخاص ذوي
االعاقــة ،أبرمــت المنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومركــز دعــم التحــول الديمقراطــي
وحقــوق االنسـان (دعــم) مذكــرة تفاهـم تهـدف الــى تبــادل
الخبــرات والعمــل المشــترك فــي عمليــة التحــول الديمقراطي
واحتــرام مبــادي حقــوق اإلنســان وفــي القلــب منهــا حقــوق
االشــخاص ذوي االعاقــة.
وقــد تــم التوقيــع االتفاقيــة وســط أجــواء إيجابيــة بمقــر
المنظمــة التونســية للدفــاع عــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة
بحضــور كل مــن الســيد يســري المزاتــي رئيــس المنظمــة
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وأعضــاء المكتـب التنفيــذي ،وبحضـور السـيد محمـد عمـران
المديــر التنفيــذي لمركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق
االنســان «دعــم»

تشـرف مركــز دعــم التحــول الديمقراطـي وحقـوق
•	 
االنســان دعــم بزيــارة الســيد «ميهاي انــي» الســكريتير االول
للســفارة الرومانيــة بتونــس حيــث قدمنــا خاللهــا رؤيــة مركــز
دعــم وبرامجــه وناقشــنا ســبل مزيــد تطويــر التعــاون بيــن
المركـز والسـفارة الـى جانـب مناقشـة حالـة حقـوق االنسـان
والتحــول الديمقراطــي فــي تونــس.

انعقــدت يــوم األحــد  30ســبتمبر  2018بفنــدق
•	
البلفيديــر تونــس الجلســة العامــة العاديــة لمركــز دعــم
التحــول الديمقراطــي وحقــوق االنســان دعــم حيــث تــم
وبحضــور أعضــاء مــن الهيئــة المديــرة والهيئــة االستشــارية
وفريــق العمــل واعضــاء و اصدقــاء دعـم عــرض التقريريــن
األدبــي والمالــي والمصادقــة عليهمــا .تلــت ذلــك جلســة
تخطيــط اســتراتيجي ســيرتها االســتاذة شــيماء بوهــال
وشــارك فيهــا أعضــاء الهيئــة المديــرة واالعضــاء وفريــق
العمــل وخبــراء الهيئــة االستشــارية لتحديــد اســتراتيجيات
ومحــاور عمــل وأنشــطة المركــز علــى المــدى المتوســط
والقريــب.

9

انضــم الــى الهيئــة االستشــارية لمركــز دعــم مــن
•	
مصــر الدكتــور عمــرو عبــد الرحمــن مديــر وحــدة الحريــات
المدنيــة بالمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية ،عضــو
ومنســق البحــوث بوحــدة أبحــاث القانــون والمجتمــع بالجامعة
األمريكيــة .تغطــي اهتماماتــه البحثيــة طيفــا واســعا مــن
المواضيــع منهــا أوضــاع الحريــات الدينيــة فــي مصــر والشــرق
األوســط وإشــكاليات اإلصــاح القضائــي وحكــم القانــون .
انضــم الــى الهيئــة االستشــارية لمركــز دعــم مــن

•	

ليبيــا االســتاذ خالــد محمــد زيو..ماجســتير فــي القانــون
الجنائي..محامــي أمــام المحكمــة العليــا الليبيــة وأســتاذ
متعــاون بجامعــة بنغــازي ..و عضــو أول مجلــس وطنــي
للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان فــي ليبيــا ورئيــس فــرع
بنغــازي.
انضــم الــى الهيئــة االستشــارية لمركــز دعــم مــن

•	

ليبيــا الدكتــورة جازيــة شــعيتير...حاصلة علــى ليســانس
قانــون مــن كليــة القانــون جامعــة قاريونــس و حاصلــة
علــى دكتــوراه فــي القانــون الجنائــي مــن كليــة الحقــوق
جامعــة عيــن شــمس بتقديــر جيــد جــدا و حاصلــة علــى
شــهادة تدريبيــة فــي الطــب الشــرعي مــن مركــز الدراســات
القانونيــة واالقتصاديــة بكليــة حقــوق عيــن شــمس للعــام
الجامعــي 2011م.
انضــم الــى الهيئــة االستشــارية لمركــز دعــم مــن

•	

تونــس األســتاذ أشــرف عــوادي رئيــس منظمـة «أنـا يقــظ»
متحصــل علــى الماجســتير مــن جامعــة تونــس فــي تخصّص
األدب اإلنجليــزي وذلــك بعــد بحثه حول دراســات عبــر ثقافات
اللغـة فـي تونــس كمـا حصــل علــى درجـة ماجسـتير أخـرى
فــي االقتصــاد السياســي الدولــي مــن جامعــة برمنغهــام فــي
المملكــة المتحــدة .درس كذلـك االقتصــاد السياســي الدولــي
فــي معهــد ابــن شــرف فــي تونــس و التحــق باألكاديميــة
الدوليــة لمكافحــة الفســاد فــي عــام  2011قبــل االنخــراط
فــي محاربــة الفســاد.
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قام مركز دعم بإطالق العدد األول من «مجلة دعم» الجمعة  18يناير  ،2019وتاتي المجلة لتغطي انشطة المركز
•	
ومختلف الفعاليات والمنتديات التي ينظمها باالشتراك مع الفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس وليبيا وكذلك مصر لغاية
المشاركة في عملية البناء الديمقراطي القائم على مبادئ حقوق االنسان. 1

1

اطلع عىل املجلة كاملة عىل موقع مركز دعم http://daamdth.org/archives/439 :
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قــام مركــز (دعــم) بتاريــخ  31أغســطس 2018
•	
بإصـدار ورقــة بحثيـة بعنــوا «أمـن الدولــة :لالعتقــال وجــوه
كثيــرة عــن إســتخدام نيابــة أمــن الدولــة العليــا فــي مصــر
كأداة قمــع هــي إبنــة شــرعية لقوانيــن ســيئة الســمعة
وأجهــزة أمنيــة إســتمرت لمــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــان
فــي إنتهــاك الحقــوق والحريــات للمواطنيــن ،وأوضحــت
الورقــة البحثيــة تطــور الجهــاز األمنــي السياســي منــذ أن
كان يطلــق عليــه «قســم المخصــوص» وإنتهــا ًء بمســمي
األمـن الوطنــي بعــد ثـورة ينايـر ،كمـا أوضحــت الفـرق بيـن
الحبــس اإلحتياطـي وأوامــر اإلعتقــال وصـور مــن اإلنتهـاكات
المتعــددة التــي تمارســها نيابــة أمــن الدولــة األن لتحويــل
الحبــس اإلحتياطــي لعقوبــة فــي حــد ذاتــه وجعلــه أمٌــر علــي
ضحايـاه مــن أوامــر األعتقـال التـي كانـت تصـدر فــي عقــود
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مــا قبــل ثــورة ينايــر.
وكان مركــز دعــم قــد أورد فــي الورقــة البحثيــة مجموعــة
مــن القضايــا المتهــم بهــا نشطاءسياســين فــي الوقــت
الحالـي أمــام نيابـة أمـن الدولـة ،ويقــوم مركـز دعــم اليـوم
بنشــر تعديــل علــى الورقــة بعــد أن قــام باحثــو مركــز
دعــم بعمــل حصر_رقمــي لتلــك القضايــاة بنــاء علــي بحـث
ميدانــي وإتصــاالت مــع األســاتذة المحاميــن الموكلــون فــي
تلــك القضايــا ،واألرقــام المذكــورة غيــر نهائيــة إلســتحالة
الوصـول للرقــم الحقيقــي أو أي معلومـة كاملـة مــن نيابـة_
أمن_الدولــة وإنمــا نعتمــد فــي بحثنــا علــي المجهــودات
الشــخصية . 2
 2املزيد عىل الرابط التاىلhttp://daamdth.org/archives/3333 :

اصــدر مركــز دعــم العــدد األول مــن «دوريــة
•	
دعــم» وهــي مســاحة منظمــة لتقديــم مقاربــات مختلفــة
لموضــوع الديمقراطيــة وملفاتــه المتعــددة .وخــال العــدد
األول الــذي يهــدف لخلــق مجــال لتقديــم مقاربــات منطقيــة
لموضــوع الديمقراطيــة والتنــوع الثقافــي بشــكل أكاديمــي
علمــي و بمنحــى يتــاءم مــع ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن
خـال مجموعـة مـن المقــاالت تترجــم هـذه المقاربــات إلــى
جانــب تنظيــم وإخــراج حــوارات مــع مفكــرة ومفكــر بارزيــن
حــول موضــوع العــدد . 3

فــي موعــد جديــد مــع اإلنتــاج المعرفــي المتميــز
•	
أصــدر مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان
منتوجــه الفكــري الجديــد المتمثــل فــي العــدد الثانــي مــن
دوريــة دعــم حــول موضــوع موقــع المــرأة والشــباب فــي
العمليــة الديمقراطيــة .اقتناعــا منــه كالعــادة بــأن أفضــل
مــن يتحـدث عــن القضايــا هــم أصحابهــا يؤثـث هــذا العــدد
مــن دوريــة دعــم ثلــة مــن الكاتبــات والكتــاب مــن النســاء
والشــباب الذيــن ينشــطون ســواء فــي المجــال الحزبــي أو فــي
مجــال العمــل المدنــي أو فــي المجــال البحثــي .4

 3لالطالع عىل الدورية http://daamdth.org/archives/2788

 4رابط الدورية http://daamdth.org/archives/3973 :
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نشــر مركــز دعــم ورقــة بحثيــة بعنــوان قــراءة
•	
فــي قانــون التصريــح بالمكاســب والمصالــح و مكافحــة
اإلثـراء غيـر المشـروع وتضـارب المصالــح قانـون «مــن أيـن
لــك هــذا « ..بيــن اإلنجــاز واإلعجــاز  » ...يواصــل المشــرع
التونســي ولــو بخطــوات متثاقلــة تكريــس مؤسســات
الجمهوريــة الثانيــة التــي جــاء بهــا دســتور جانفــي 2014
فــي ظــروف تتســم بصراعــات سياســية مسـتمرة تمظهــرت
بالخصــوص فــي حصــول تغييــرات كبيــرة علــى مســتوى
الكتـل البرلمانيـة بظهــور كتــل جديــدة وشـبه اندثـار لكتـل
أخــرى وتواصــل مــا اصطلح على تســميته بالســياحة الحزبية.
غيــر أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك حافــظ االئتــاف الحاكــم
المتكــون أساسًــا مــن حركتـي النهضــة ونــداء تونــس علــى
اليـد الطولـى المتحكمــة فــي المشـهد البرلمانـي ممــا جعلـه
يفــرض أجندتـه التشـريعية فيقـدم منهــا مـا يشـاء ويصـرف
منهــا مــا يشــاء إلــى مســتقبل غيــر معلــوم  .فــي المقابــل
فــإن الضغـط المتواصــل للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ولمنظمــات المجتمــع المدنــي وبدرجــة أقــل اإلعــام ،أدى إلى
التقــدم بخطــوات مهمــة فــي إطــار تعزيــز الترســانة القانونية
لمكافحــة الفســاد ،فتمــت المصادقــة علــى قانــون النفــاذ إلــى
المعلومــة  ،وقانــون القطــب القضائــي االقتصــادي والمالــي
 ،وقانـون اإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن  ،كمــا تــم
أيضــا ســن النــص المتعلــق بتنظيــم الهيئــة الدســتورية
الدائمــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد  ،وجميــع هــذه
النصــوص علــى ع ّلتهــا تعتبــر ســيرًا فــي الطريــق الســليم
وقطعًــا مــع منظومــة االســتبداد»5 ..

•	

اصــدر مركــز دعــم ورقــة بحثيــة بعنــوان مصــر

االنتخابــات الرئاســية  2018المســار إجبــاري ...العــودة إلــى
زمــن المبايعــة « ..منــذ أن تولــى الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي حكــم البــاد بعــد انتخابــات مايــو  ، 2014والتــي
تخلــى فيهــا عــن منصبــه العســكري ونافســه فــي تلــك
#االنتخابــات الســيد  /حمديــن صباحــي ،ممثـ ً
ـا عــن فريــق
مــن القــوى #الديمقراطيــة الشــريكة فــي خارطــة الطريــق
(مـا بعـد  3يوليـو) بصفتــه عضــو بــارز فــي جبهــة اإلنقــاذ .
وهــي تلــك االنتخابــات التــي خرجــت نتائجهــا دون الدخــول
فــي تفاصيــل أو الحكــم علــى معاييــر نزاهتهــا باكتســاح
السيســي لالنتخابــات ،وهــو مــا أدى إلــى تغييــر المشــهد
السياســي المصــري بالكامــل ،فأحكمــت ســلطته وأجهزتــه
األمنيــة قبضتهــا علــى الســلطة وســار الرئيــس وأجهزتــه
الحاكــم بأمــره فــي البــاد.
ومــن ثــم تــم اســتبعاد كافــة القــوى الديمقراطيــة شــريكة
خارطــة الطريــق فــي  3يوليــو مــن التمثيــل فــي االنتخابــات_
التشــريعية  ،2015وذلــك مــن خــال ســن تشــريع انتخابــي
ســمح بتدخــل أجهــزة الســلطة_التنفذية فــي عمــل البرلمــان،
الــذي لعــب دورًا مهمًــا فــي إصــدار تشــريعات ســي اســية
واجتماعيــة واقتصاديــة ،أثـرت علــى تمهيـد الطريـق لتأبيــد
ســلطة رئيــس الجمهوريــة ،كمــا تمــت مصــادرة اإلعــام
الحكومــي والخــاص .ومُنــع عــدد كبيــر مــن اإلعالمييــن
المســتقلين مــن الظهــور علــى الشاشــات الخاصــة ،وتــم
عقــاب عــدد منهــم حتــى المؤيديــن لســلطة السيســي،
وقــام عــدد مــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة بالتدخــل فــي
صفقــات لشــراء وســائل اإلعــام الخــاص .كمــا انتهــج عــدد
مــن الفصائـل المســلحة #لإلسالم_السياسـي ،التــي تنتهــج
العنـف ،عـددًا كبيـرًا مــن العمليـات المسـلحة التــي أزهقـت
أرواح عــدد مــن المواطنيــن المصرييــن المســيحيين ،ودمــرت
دور عبادتهـم  ،وعلـى جنـود وضبـاط القـوات المسـلحة فـي
شــبه جزيــرة ســيناء ،وقــد أدى ذلــك إلــى اســتخدام الســلطات

5

لالطالع عىل الورقة كاملة http://daamdth.org/archives/2995
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األمنيـة لمزيـد مـن إجـراءات القمــع واالســتبداد بمباركــة شـعبية ،نتيجــة تصرفــات تلــك الفصائـل المســلحة  .فـي ظــل تلــك
المعطيــات الســابقة تعاملــت بعــض القــوى الديمقراطيــة ،بــل وقــوى تقليديــة تؤيــد ســلطة السيســي ،مــع انتخابــات  2018علــى
أنهــا فرصــة أخيــرة للخــروج مـن حالــة التدهــور االقتصــادي والسياســي واألمنــي ،تحــاول تلــك الورقــة تحليــل انتخابــات 2018
كفرصــة للخــروج مــن حالــة التدهــور إلنقــاذ عمليــة انتقال_ديمقراطــي كانــت مبشــرة فــي مصــر بعــد ينايــر .2011 »6

6

لالطالع عىل الورقة كاملة http://daamdth.org/archives/2884
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اخترنــا لكــم مــن منشــوراتنا اقتباســات مـن مقالـة
«رهانـات الديمقراطيــة متعـددة الثقافـات قــراءة فـي تقريـر
التنميــة البشــرية  2004الحريــة الثقافيــة فــي عالمنــا
المتنــوع»

7

للدكتــور يســري مصطفــى الباحــث المصــري

فــي شــؤون الثقافـة وحقــوق االنسـان والتــي تمثــل المقالــة
األولــى فــي ملــف دوريــة دعــم فــي عددهــا األول حــول
الديمقراطيــة والتنــوع الثقافــي ...الكلمــة لالقليــات.
فــي الواقــع نظــرًا لتشــعب المفاهيــم والمصطلحــات
التــي تســبح فــي فلــك موضــوع التعــدد الثقافــي وال ســيما
فــي عالقتــه بالديمقراطيــة ،إرتأينــا بدايــة التوقــف عنــد
محطــة قاموســية قــدم لنــا مــن خاللهــا المفكــر المصــري
الدكتــور يسـري مصطفــى بعــض المفاهيـم الجوهريــة فــي
الموضــوع.

 7لالطالع عىل املقالة كاملة http://daamdth.org/archives/2788
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«الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع»
عرفــت قضايــا الهويــة والتعدديــة الثقافيــة جــدال كبيــرا
حولهــا منــذ منتصــف القــرن العشــرين إلــى اآلن إذ أنهــا
أصبحـت تمثـل انعكاســا لمتطلبــات فرضهـا الواقــع ألســباب
عديــدة أهمهــا موجــات الهجــرة وهجــرة البشــر تعنــي ضــرورة
هجــرة الثقافــات.
فــي هــذا الســياق ظهــرت الحاجــة ملحــة لتأســيس أنظمــة
تعدديــة مــن الممكــن أن تحتــوي كل الثقافــات والهويــات
المتنوعــة والمتباينــة أحيانــا.

التنـــــوع الثقافي
هــو ظاهــرة تتعلــق بالمجتمعــات الحديثــة ،وهــى ناتجــة عــن
االعتــراف بحريــة األفــراد فــى االعتقــاد ،وكذلــك حريتهــم فى
التعبيــر عـن أرائهــم .وهكـذا تتشـكل فــى المجتمـع تيــارات
سياســية تتنــوع بيــن الليبراليــة واالشــتراكية ،وتيــارات
فكريــة تتــراوح بيــن الماديــة والروحيــة  .وتضــم هــذه
التيــارات بداخلهــا أفـرادا مــن كل فئــات المجتمــع وطبقاتــه،
رجــا ً
ال ونســا ًء ،أغنيــا ًء وفقــراء.
ولقــد بينــت التجــارب التاريخيــة أن هــذا التنــوع مصــدر
قــوة للمجتمــع ألنــه يكــون بمثابــة رصيــد فكــرى يواجــه
بــه المجتمــع األزمــات التــي تســببها ظــروف موضوعيــة،
وتفرضهــا دون اختيــار مــن أحــد .وأهــم ســمة تميــز التنــوع
الثقافــي هــو أنــه ناتــج عــن اختيــار حــر مــن األفــراد.
لعالــم متعــدد األلــوان ومتنــوع ،والتنــوع الثقافــي ســمة
مميــزة للمجتمــع اإلنســاني ،فضــا  عن كونــه حافــزا للحضارة
والتقـدم .ومـن الضــروري احتـرام التاريـخ والثقافـة والنظـم
االجتماعيـة ونمـوذج التنميـة فـي كل بلـد واالعتــراف بتنـوع
العالــم.
كمـا ينبغـي الحفـاظ علــى التقاليـد الثقافيـة غيـر المتكافئـة
والهيــكل االجتماعــي لمختلــف البلــدان ،ويمكــن لشــعوب
البلــدان المختلفــة فــي عمليــة المنافســة والمقارنــة أن
تســتفيد مــن بعضهــا البعــض .ان التنــوع الثقافــي ليــس
مجــرد تنــوع عرقــي فحســب .بــل ان هــذا التنــوع فــي أنمــاط

الحيــاة ،والتوجهــات الثقافيــة واالتجاهــات الثقافيــة مــن
حيــث التعدديــة الثقافيــة ال تتكــون فــي الوجــود المتــوازي
“للهويــات” المســتقلة ،ولكــن فــي تفاعلهــا ،ممــا يعنــي كال
مــن االختــراق المتبــادل والتحــول المتبــادل.

سياســــات الهويـــة
يســتخدم المصطلــح للتعبيــر عــن مجموعــة مــن األفــراد
التــي تنتمــي إلـى هويـة مــا قـد تكـون دينيــة أو سياسـية أو
إثنيــة أو جندريــة أو مــن خلفيــة اجتماعيــة.
«إن المفهـوم الحديـث للهويّــة مبنـيّ حـول تبجيـل الـذات؛
ّ
ـأن لدينــا ذواتـاً خفيّة يُبخَّــس قدرها
أي علــى تلــك الفكــرة بـ ّ
مــن قبــل اآلخريــن ،مــا يجلــب شــعور الغضــب واالمتعــاض
واالحتجـاب (عـن اآلخريـن)». 8
ووفــق عـدد مـن اآلراء فــان النظــر إلـى الهويــات كتشــابكات
وتقاطعـات بيـن العديــد مـن التكوينــات واالنتمـاءات يجعلنـا
نشـكك فــي وجـود هويـة مسـتقرة.
إن المجتمــع الــذي ال يســتطيع تأميــن الحريــة الحقيقيــة
ّ
لألفــراد ،كمواطنيــن مســئولين ومســاهمين فــي الحيــاة
شــكل هــشٍّ مــن
العامــة ،لــن يقــدّم للجماعــات ســوى
ٍ
االعتــراف بخصوصياتهــا ،وغالبًــا مــا يصبــح أداة للتالعــب
السياســي بهــا ،وفــق تالقــي مصالــح أهــل الحكــم والســلطة.
بهــذا المعنــى تصبــح التعدديــة الثقافيــة معيــارًا للحريــات
الفرديــة ،والعكــس صحيــح ،علــى خــاف مــا يظــن الكثيــرون.
فالتنــوّع يشــكل األرض الخصبــة للحريــة ،كمــا أن الحريــة
هــي منبــع للتنــوّع بمختلــف أشــكاله.

سياسات االعتراف ورهانـــات الديمقراطية
تمثــل كلمــة «االعتــراف» المفتــاح لحــل أزمــة الهويــات عندمــا
تكــون المقابــل لإلنــكار واإلقصــاء وأصبحــت المطالبــة
باالعتــراف مقبولــة بــل لقــد تــم ربطـه بقيــم الديمقراطيــة
والتعدديــة الثقافيــة.
إن أنصــار التعدديــة الثقافيــة يراهنــون علــى الديمقراطيــة
 8حوار مع فوكوياما هل ميكن للدميقراطيات الليربالية أن تنجو من سياسات الهوية
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الليبراليــة كإطــار بشــرط اســتكمالها بمنظومــة سياســات
لكــي تصبـح ديمقراطيــة متعــددة الثقافـات ولكـن ال ينبغــي
ان نتغافــل عــن مســالة اعتمــاد الدولــة علــى الكيانــات
الجماعيــة فــي األنظمــة الغيــر ديمقراطيــة الــذي لــم ينصــف
الهويــات بــل فــي الغالــب هــو يــؤدي إلــى هيمنــة بعضهــا
وخضــوع األخــرى.

سياســـات المشاركة السياسية
تتأســس المشــاركة كمفهــوم عرفــي علــى االعتــراف
بالحقــوق المتســاوية للجماعــات واألفــراد فــي إدارة شــؤونهم
والتحكــم بمصائرهــم  ,وعلــى القبــول باآلخــر واعتبــاره
كامــل األهليــة واإلنســانية بصــرف النظــر عــن الجنــس
أو الديــن أو العــرق أو اللــون… ويشــمل مفهــوم المشــاركة
السياسـية مجمــل النشــاطات التـي تهـدف إلـى التأثيــر علــى
صانعــي القــرار السياســي ( كالســلطة التشــريعية والتنفيذيــة
واألحــزاب ) وتأتــي أهميــة المشــاركة السياســية فــي هــذه
األشـكال المختلفـة فـي مواقـع صنــع القـرار ومواقـع التأثيـر
فــي كونهــا تمكــن النــاس مــن الحصــول علــى حقوقهــم
ومصالحهــم أو الدفــاع عنهــا ،األمــر الــذي يعطيهــم فــي
النهايــة قــدرة للتحكــم بأمــور حياتهــم والمســاهمة فــي
توجيــه حيــاة المجتمــع بشــكل عــام .

سياســـات خاصة بالدين واألعراف الدينية
تمثــل الهويــات الدينيــة أكثــر اإلشــكاليات التــي تواجــه
التعدديــة الثقافيــة الن الهويــات المبنيــة علــى كل مــا هــو
مقــدس تتســم بالحساســية وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال
الحديـث عـن تعدديــة ثقافيــة فــي منـاخ يقـع فيـه اضطهـاد
األخــر المختلــف دينيــا.
إن حريــة الضميــر واالعتقــاد يجــب أن تكــون مقدســة وال
يجــوز تغافلهــا فــي المجتمعــات الحديثــة مــع االبتعــاد عــن
التوظيــف السياســي للديــن والهويــات وهنــا يكمــن التناقــض
بيــن الحقــوق الفرديــة والحقــوق الجماعيــة.
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سياســات خاصــة بقانــون األعـراف وبالتعدديــة
القانونيــة
مــن الممكــن أن يمــس هــذا النمــط مــن السياســات بمبــدأ
المسـاواة أمـا القانـون ولكـن مـن الممكـن أن يسـاهم قبـول
قانــون األعــراف فــي حمايــة حقــوق الســكان األصلييــن
وبالتالــي ضمــان تطبيــق أكثــر إنصافــا للقانــون وهــو مــا
قــد يســاعد مختلــف الهويــات والثقافــات فــي االندمــاج فــي
المجتمــع رغــم مــا يمكــن أن ينتــج عــن قانــون األعــراف مــن
تهديــد للمنظومــة القانونيــة.

ميسون صالح
(ليبيا)

تــم ترشــيحي مــن قبــل تجمــع تانــاروت لإلبــداع

السـفر مـن تونــس العاصمــة إلـى طبرقــة التـي تبعـد عنهـا

الليبــي بصفتــي عضــوة فيه للمشــاركة في المخيــم التدريبي

حوالــي  175كيلومتــر بالحافلــة ممــا أتــاح لنــا الفرصة إلنشــاء

الثانــي الــذي أقامــه مركــز دعــم للتحــول الديمقراطــي

نـوع مــن الــود بيننــا والـذي سـاعد بـكل تأكيـد فــي سـرعة

وحقــوق اإلنســان بعنــوان الديمقراطيــة المرتكــزة علــى

اندماجنــا عنــد بدايــة مشــوار التدريــب والتجربــة المميــزة.

الحقــوق ،والمقــام فــي مدينــة طبرقــة شــمال تونــس فــي

بعــد تخوفــي مــن خلطــة المتدربيــن والمدربيــن الذيــن كانــوا

شــهر ابريــل .وقــد بــدأت رحلــة التعلــم حتــى قبــل بــدء

مـن ثـاث جنسـيات مختلفــة ليبيــا وتونـس ومصــر ومختلـف

التدريــب مــن خــال التعــرف علــى المتدربيــن فــي طريــق

األيدولوجيــات والتوجهــات ،اكتشــفت فــي اليــوم األول أن هــذا
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هــو أكثــر األجــزاء إثــراء للتجربــة .أن نختلــط نحــن الشــباب

متكامــل مقســم إلــى وحــدات كل وحــدة مختصــة بجانــب مــن

الليبــي بالشــباب التونســي مــع اختــاف التحديــات التــي

هــذه القضيــة .اتفــق المتدربــون علــى اختيــار مشــكلة انتهاك

تتعــرض لهــا البلديــن .اختــاف التاريــخ المدنــي والحزبــي

الخصوصيـة كونهـا مشـكلة عامــة فــي البلديـن مـع اختــاف

واختــاف الظــروف ومــا نتــج عــن فتــرة الثــورة والتحــول

حدتهــا وأنواعهــا علــى حســب المــكان والمحيــط ..ســميت

الديمقراطــي لكلينـا فكـرة فـي غايــة الـذكاء لتعزيـز مفهــوم

الحملـة (شــدخك) ،تعرفنــا مــن خـال بحثنــا ونقاشــنا علــى

الحقــوق المعتمــد أساســا علــى اختــاف الثقافــات والنظــر إلــى

أن هــذا الحــق مهــم وينطــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات

اآلخــر كونــه إنســان قبــل كل شــي .المرحلــة األولــى كانــت

ويحتــاج للكثيــر مــن القوانيــن ..التــي ستســن فــي دســاتير

مــع المــدرب التونســي (قريــش جاوحــدو) خبيــر التواصــل

ولوائــح الديمقراطيــات الجديــدة المرتكــزة علــى الحقــوق

والتدريــب االســتراتيجي وكانــت نتيجــة التدريــب معــه هــو

التــي نســعى إليهــا جميعــا فـي الوطــن العربــي .مـا تعلمتـه

تعلــم كيفيــة إجــراء حــوار تلفــزي لمناصــرة حملــة مــا فــي

ومــا خرجــت بــه مــن هــذا المخيــم التدريبــي المكثــف مــدة

مجــال حقـوق اإلنســان والمواطنــة وكيفيــة اســتخدام هــذه

خمــس أيــام يمكــن تقســيمه الــى مســتويات عديــدة .

المداخــات للتعبيــر عــن الــرأي واألفــكار كوســيلة ضغــط
علــى الجهــات المعنيــة ،وكانــت المــرة األولــى بالنســبة لــي

•

المستوى المعرفي والعلمي:

يتحصــن االنســان المدافــع عــن حــق مــا بــكل المعلومــات مــن

-

أن الحقــوق فكــرة عامــة وعالقتهــا بالديمقراطيــة

قوانيــن ودراســات وإحصائيــات ،وان يســتعد معرفيــا لــكل

وان كانــت تبــدو واضحــة فهــي ال تخلــو مــن التعقيــد .كمــا

التحديــات والمناظــرات.

انـه يجــب علينـا فـي مســار التحـول الديمقراطـي مـع وجـود

كتدريــب مباشــر عــن هــذا ،مــا تعلمتــه شــخصيا هــو أن

تــم تقســيم المتدربيــن إلي مجموعات اقترحــت كل مجموعة
موضوعــا معينـا مـن مواضيــع الحقـوق ،ومجموعتــي ركــزت

كل هــذه التحديــات واالختالفــات ان نقــدم أوال وقبــل كل
شــي المصلحــة العامــة.
التعــرف علــى بعــض األحــزاب السياســية فــي تونس

علــى حقــوق المــرأة تحديــدا القوانيــن والتشــريعات التــي

-

تخصهــا فــي القانــون الليبــي ،وهــل هــي علــى درايــة ووعــي

ومنظمــات مدنيــة أخــرى ومعرفــة سياســاتها واســتراتيجياتها

بوجودهــا ..

فــي مشــروعها الوطنــي.

المرحلــة الثانيــة مــن التدريــب كانــت مــع المــدرب يســري
مصطفــى (باحــث فــي قضايــا الثقافــة وحقــوق اإلنســان –
مصــر).
تدربنـا علـى كيفيــة اكتشــاف المشــكلة وتحليلهــا واألهــداف
التـي نرجوهـا مـن حــل هــذه المشــكلة و اإلجـراءات الواجبـة
لذلــك مــن خــال التعــاون مــع الفريــق وطريقــة العصــف
الذهنــي والمناقشــات واالستشــارة مــع المدربيــن وفريــق
دعــم .وكيــف تمكنــا نحــن مــن إنتــاج المعلومــة بطريقــة
توجيـه التفكيــر فـي اتجــاه حـل للمشـكلة .المرحلـة األخيـرة
هــي العمــل على مشــكلة واحــدة وحملــة مناصرة واحــدة على
احــد الحقــوق التــي تشــكل جــدال و بهــا إشــكالية مــا والتــي
تتفــق فيهــا جميــع المجموعــات ،واالشــتغال كفريــق عمــل
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•

على المستوى المدني:

-

تعلــم إنشــاء وقيــادة حمــات مناصــرة فــي مجــال

مــن مجــاالت حقــوق اإلنســان والمســاهمة فــي صنـع القـرار
والضغــط.
-

كيفيــة إنشــاء ورش عمــل ومخيمــات تدريبيـة ربمـا

قــد اســتفيد مــن هــذا النمــوذج بــكل إجراءاتــه فــي منظمتــي
فــي ليبيــا وإضافــة خبــرة جديــدة.
-

تعلــم طــرق االندمــاج مــع مجموعــه مــن مكونــات

مختلفــة فــي الجنســية والتفكيــر والتوجــه السياســي
واأليدلوجيــا وأيضــا االهتمامــات.

•

على المستوى الشخصي:

-

تكويــن شــبكة مــن العالقــات االجتماعيــة التــي

تعــدت التدريــب لتصبــح صداقــة.
-

تبــادل ثقافــي مميــز رغــم اقتــراب الشــعبين الليبــي

والتونســي فــي الكثيــر مــن العــادات و الحكايــات اال انــه تبيــن
لنــا ان مــا نجهلــه أكثــر بكثيــر ممــا نعرفــه  ,لكــن هــذا ال يمنــع
ان الشــعبين همــا األقــرب.
عالقتنــا بالمدربيــن كانــت ممتــازة جــدا ،أمــا فريــق دعــم
فــكان غايــة فــي التفاعــل والراحــة مــن الناحيــة النفســية لــي

ذلــك الرحــات الجماعيــة والزيــارات المرفقــة ببرنامــج
التدريــب منهــا رحلــة بحريــة ورحلــة لمشــاهدة معالــم مدينــة
طبرقــة وليلــة ســينمائية وحفلــة ترفيهيــة.
فـي الختـام التجربــة كانـت غنيــة جـدا إنسـانيا وهــذا الغنـى
اإلنســاني هــو مــا سيســاعد علــى اكتشــافنا ألهميــة بنــاء
ديمقراطيــة ترتكــز علــى حقــوق اإلنســان و المواطنــة.
كل الشكر.

كمتدربــة تعرفــت علــى اغلبهـم علــى المســتوى الشـخصي
( األســتاذ محمــد عمــران – ســالم غــاب  -عاطــف _ مــروة
بلقاســم – ايمــان _اشــراق _وحســن كدنــوه) وســاعد فــي

أسامة الــزواوي
(تونس)

كانــت مشــاركتي ضمــن مخيــم دعــم حــول
الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق تجربــة جيــدة جــدا

نوعيــة المحــاور التــي تدربنــا عليهــا وخاصــة مــدى معرفــة
المدربيــن بتلــك المــادة التــي يقدمونهــا فالديمقراطيــة

وثريــة وناجحــة بنســبة كبيــرة.

مفهــوم شاســع جــدا وال يمكــن الي كان ان يقــدم تدريــب

فــي الحقيقــة كانــت تلــك تجربتــي االولــى فــي التــدرب حــول

حولهــا باإلضافــة الــى ذلــك كيفيــة خلــق الرابــط معنــا ال

الديمقراطيــة وحقــوق االنســان وحصلــت االفــادة باعتبــار

يمكــن ان انســى ابــدا ان الدكتــور يســري كان قــد احضــر مــن
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مصــر بعــض الحلويــات التقليديــة فــي لمســة جميلــة جــدا.

فكــرة دعــم الخصوصيــة و نبــذ التطفــل هــي التــي سنشــتغل

كمــا ان كيفيــة تقســيم المشــاركين الــى مجموعــة و تقســيم

عليهـا و هــي بالفعــل شـيء مقلـق للجميـع و هــو مـا دفعنـا

الوقــت ممتــاز و فــي الحقيقــة مــن خــال تجاربــي الســابقة
تلــك ابــرز مشــاركة مــن حيــث المحتــوى و الوقــت مــن ناحيــة
اخــرى الجــو العــام للمخيــم رائــع و يســهل االندمــاج و التأقلم
مــع بقيــة المشــاركين رغــم اختــاف الثقافــات خاصــة و ان
هنــاك مشــاركين مــن تونــس و ليبيــا اال ان التأقلــم والتفاهم
كان مــن ابــرز المالحظــات التــي خرجــت بهــا و خاصــة
الخلفيــات السياســية لــكل مشــارك مــن البلديــن باعتبــار ان

فــي مرحلــة ثانيــة الــى التفكيــر فــي االســتراتيجية التــي
ستسـاعدنا فـي دعــم مفهـوم الخصوصيـة و هنــا بــرز مـدى
تعــرف المشــاركين الــى مشــاكل المجتمــع فمــن منــا اليــوم
ال يتذمــر مــن اقتحــام االشــخاص الــى حياتنــا دون ارادتنــا
فالمشـكل كان حقـا واقعيـا و خـارج مــن مجتمعاتنــا العربيــة
و خاصـة تونــس و ليبيــا حســب مــا توصلنــا اليــه و هــذا مــا
ســاعدنا فــي التفكيــر بجديــة بالحلــول.

المشــاركين كانــوا يمثلــون احــزاب سياســية او جمعيــات إال

وايضــا كيفيــة تقســيم المهــام رغــم اختــاف اإلطــار فــي

ان هــذا االختــاف اثــرى التدخــات فاألشــخاص المشــاركين

البلديــن اال ان خبــرة المشــاركين جعلــت االمــور تكــون أســهل

كانـوا يتميــزون باالنفتــاح و خاصـة تقبـل الـرأي االخـر رغــم

وحقــا انــا جــد فخــور بمــا توصلنــا اليــه اثنــاء العمــل علــى

وجــود خلفيــات سياســية مختلفــة اال انهــا لــم تفســد للــود

المشــاكل التــي تتواجــد فــي تونــس وليبيــا وهــي حقــا تقلــق

قضيــة بــل العكــس تمامــا هــذا االختالف فــي الــرأي كان يبرز

راحــة األشــخاص.

جانــب اخــر مــن خــال التفاهــم و التجانــس اثنــاء الورشــات

باإلضافــة الــى تكــون عالقــة جيــدة بيــن المشــاركين اثنــاء

و حقــا كــرس مفهــوم الديمقراطيــة و هــذا مــا جعلنــي
اكتشـف انــه رغــم هــذا التنــوع إال ان المـكان يتســع للجميـع
و هــو مــا يدعــم فكــرة المركــز الــذي يدعــم الديمقراطيــة
واثبـت لنــا مـن خــال هـذا المخيــم ان الديمقراطيــة يمكـن
ان توجــد فــي المجتمــع الواحــد كمــا انهــا يمكــن ان تجمــع
شــعبين اذا عرفنــا ان مشــاركين اليــوم ســيكونون قــادة الغــد
و هــو مــا ســيكون لــه تأثيــر كبيــر فــي المشــهد العــام و لعــل
اهــم حــدث هــو تلــك العالقــات الجديــدة التــي اكتســبتها و
هـذه المـرة مـن ثـاث دول تونــس مصـر و ليبيـا و هـو حقـا
شــرف عظيـم جعلنـي اوسـع شـبكة عالقاتـي و اتعـرف علـى
ثقافــات جديــدة و أهــم جملــة الزلــت اذكرهــا كلمــات الدكتــور
يســري مصطفــى «ال يجــب ان نحــب الجميــع و لكــن يجــب ان

المخيــم وهــو مــا يبــرز مــدى تحابــب االفــراد وتأثيــر الورشــات
ونجـاح بنــاء روح الفريــق وتقـرب االشــخاص.
وهــذا مــا تترجــم إثــر نهايــة المخيــم فــكل المشــاركين
مازلــت تجمعهــم عالقــة احتــرام وهــي تتجســد مــن خــال
المكالمــات والتواصــل حتــى بعــد نهايــة التجربــة ومــدى
اســتعدادنا لتنظيــم لقــاءات أخــرى.
بالنســبة للمــكان كان جميــا  رغــم أنــى ابــن المدينــة اال
ان اختيــار طبرقــة الحتضــان المخيــم كان ناجحــا وجعلنــي
شــخصيا ســعيدا للتعريــف بهــا والتجــوال رفقــة االصدقــاء
والرحلــة البحريـة كانـت حقـا رائعـة ســاهمت فــي بنــاء روح
الفريــق وتقريــب المشــاركين.

نحتــرم اي شــخص «

فــي النهايــة تعتبــر التجربــة ثريــة لمــا قدمتــه لنا مــن لحظات

و بالنظــر الــى مخرجــات المخيــم كنــا قــد توصلنــا اثنــاء

جميلــة وعالقــات صادقــة باإلضافــة الــى الــزاد المعرفــي

التدريــب و الورشــات الــى فكــرة دعــم الخصوصيــة و مــن
خــال التفكيــر و طريقــة التوصــل لمشــكل يجمــع بلديــن
ويقلــق كلــى الشــعبين فــي حــد ذاتــه انجــاز حيــث ان الطريقة
كانــت فعالــة فـي البدايــة كنــا نبحــث عــن المشــاكل داخــل
كل مجتمــع كفــرق و مـن ثمــة فريــق واحــد توصــل الــى ان
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والعلمــي الهــام الحاصـل مـن خــال المخيــم والتدريــب.

عبد السالم بن سعود
(ليبيا)

يعــد مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق

وحقــوق اإلنســان و كمــا كان مــن ضمــن المشــاركين األحــزاب

اإلنســان مؤسســة شــبه إقليميــة غيــر حكوميــة مســتقلة

السياســية مــن الدولتيــن تونــس و ليبيــا ممــا جعــل األيــام

تهــدف إلـى خلــق منــاخ مالئـم للتقــدم بالبنـاء الديمقراطــي

التدريبيــة أكثــر فاعليــة فــي النقــاش و الحــوار المشــترك

المســتند إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي تكاملهــا

بيـن المنظمــات واألحــزاب السياسـية فـي القضايــا المتعلقــة

وشــموليتها  ،ويعمــل فــي نطــاق الجغرافــي فــي تونــس

بحقــوق اإلنســان وتعزيــز الديمقراطيــة فــي اوطاننــا وكان

ومصــر وليبيــا التــي انتمــى لهــا ومقرهــا الرســمي بجمهوريــة

مخيمــا بصحبــة مدربيــن محترفيــن ،الســيد قريــش جاوحــدو

تونــس .

و الســيد يســري مصطفــى و كنــا نتحــدث خــال االيــام

أتحــدث عــن تجربتــي التــي خضتهــا مع مركــز دعــم كمتدرب
مــن ضمــن البرامــج التدريبيــة فــي بنــاء القــدرات للمنظمــات
المجتمــع المدنـي والمؤسسـات المرتبطــة بهـا والفاعلـة فــي
المجتمــع التــي تعمــل علــى تعزيــز الديمقراطيــة و حقــوق
االنســان .

التدريبيـة حـول الثقافـة ،المواطنـة وحقـوق اإلنسـان وأيضـا
إشـكاليات و قضايـا ثقافيــة تتمثـل فـي العنصريــة والتمييـز
والوصـم التعصــب والكراهيـة وايضـا تحصلنــا علــى تدريـب
فــي مجــال المهــارات االعالميــة و تحليــل اللقــاءات اإلعالميــة
وقمنــا بوضــع قاعــدة وخطــة اســتراتيجية وصياغــة وتصميم
مبــادرات تهــدف للتوعيــة بمجــال الديمقراطيــة وحقــوق

لقــد شــاركت العديــد مــن البرامــج المتعلقــة بنـاء القــدرات

اإلنســان فــي ليبيــا و تونــس وقمنــا بتصميــم المبــادرات

ولكـن كانـت تجربتـي األولــى مــع مركـز دعـم فـي مخيــم

وعرضهــا للنقــاش فيهــا بشــكل عميــق ممــا أتــاح توســعة

دعــم التدريبــي الثانــي حــول الديمقراطيــة المرتكــزة علــى

المــدارك الفكريــة و تبــادل الخبــرات و المهــارات بيــن الشــباب

الحقــوق الــذي تــم تنظيمــه فــي الجمهوريــة التونســية

الليبييــن والتونســيين وزيــادة توطيــد العالقــة بيــن الشــعبين

بمدينـة طبرقــة مـن الفتــرة  20الــى  24مــن شـهر أبريــل

الشــقيقين و العمــل المشــترك فيمــا بيننــا .

 ، 2018وكان مخيمــا رائعــا جــدا يضــم عــددا مــن نشــطاء
منظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة و ايضــا نشــطاء مــن
المنظمــات التونســية المهتمــة بمجــال تعزيــز الديمقراطيــة

ولقـد كانــت االســتفادة مـن المخيــم التدريبــي فــي تزويـدي
ببعـض المهــارات والمعـارف خــال األيــام التدريبيــة و ايضـا
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المشــاركة الفاعلــة فــي الحــوار حــول القضايــا الجوهريــة

محتــرف و تقديمهــا للجهــات الداعمــة تهــدف لنشــر الحــوار

المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ممــا ســاهم فــي توســيع المــدارك

المجتمعــي وتعزيــز الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان

الفكريــة الخاصــة بــي كمــا ســاهم المخيــم فــي توطيــد

فــي بعــض المناطــق الليبيــة .

العالقــة و تكويــن أصدقــاء أعــزاء مــن الشــباب التونســي
ووضـع خطـة وآليـات عمـل مشــترك بيــن المنظمـات الليبيـة
والتونســية و بعــض القيــادات الشــابة مــن األحــزاب التونســية
والليبيــة .

وكانــت االســتفادة فــي زيــادة المهــارات والخبــرة والتبــادل
المعرفــي بيــن المتدربيــن مــن المناطــق الليبيــة المختلفــة
مــن المنطقــة الشــرقية و الجنوبيــة والغربيــة و تشــبيك
العمــل المشــترك فيمــا بيننــا و تطبيــق نتائــج المقترحــات

و لقــد تــم االتفــاق بيــن جميــع المشــاركين مــن المنظمــات

علــى أرض الواقــع بشــكل عملــى ملمــوس فــي المجتمــع

واالحــزاب علــى صياغــة مبــادرة و العمــل علــى حمــات توعية

الليبــي .

مــن منطلــق المنهــج الحقوقــي تســتهدف الشــباب و المــرأة
واألقليــات و ذوي االحتياجـات الخاصّــة فــي بعــض المناطــق
الليبيـة والتونسـية و العمــل عليهـا بشــكل مشــترك .

فــي النهايــة نتمنــى المزيــد مــن مثــل هــذه البرامــج مــن
قبــل المنظمــات المحليــة والدوليــة التــي توطــد العالقــة
بيــن الشــعوب المختلفــة مــن خــال إيجــاد أرضيــة العمــل

و كمـا قمنـا بانشـاء حملـة إعالميــة مـن خـال إخـراج فيديــو

المشــترك و تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي

الــذي خرجنــا بــه مــن المخيــم ويعتبــر أحــد النتائــج وكان

الــدول الناميــة خاصـة التـى تحتـاج الكثيـر مـن العمـل مــن

بعنــوان #شــدخلك لدعــم حقــوق اإلنســان فــي شــكلها العــام

خــال المنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسسـات المرتبطــة

والحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية بشــكل خــاص ونشــره

بنــاء شــراكات.

عبــر صفحــات وســائل مواقــع التواصــل االجتماعــي الليبيــة
و التونســية .
وكان اختتـام المخيــم جميــا  جـدا و رائعــا كمــا قمنــا بجولـة
ســياحية ترفيهيــة حــول معالــم و شــواطئ مدينــة طبرقــة
جميلــة التــي تقــع بيــن حــدود تونــس و الجزائــر ممــا نشــر
البهجـة والسـرور بيــن جميـع المشـاركين وتوطيــد العالقـات
بينهــم .
ومـن ثــم تـم أختيــار مجموعـة مـن المتدربيــن و النشــطاء
بالمنظمــات الليبيــة و القيــادات الشــابة مــن األحــزاب
السياسـية أيضـا وتدريبهـم وتزويدهـم بالمهــارات المتعلقـة
بصياغــة مقتــرح المشــروع مــن منطلــق المنهــج الحقوقــي
وقــد كنــت مــن ضمــن المتدربيــن فــي هــذا البرنامــج
المنفصــل عــن المخيــم بالتالــي فكانــت تجربتــي الثانيــة مــع
مركــز دعــم التــي شــاركت فيهــا مــن الفتــرة  26الــى 27
أبريـل مــن نفــس العــام  2018و كانـت ورشــة عمـل بقيـادة
المــدرب و المديــر التنفيــذي لمركــز دعــم الســيد محمــد
عمــران و كانــت ورشــة مركــزة لصياغــة مبــادرات بشــكل
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مالك بن شبة
(تونس)

كانـت تجربــة مركـز دعـم محـاكاة للتنــوع الثقافـي

وقبــول كافــة أنــواع األســئلة و االســتفزازات و كيفيــة التعامل

و الثــراء الموجــود بالمجتمــع التونســي و الليبــي حيــث اجتمــع

معهــا و خصوصــا التعويــل علــى الحجــج و االثباتــات و األمثلــة

شــباب مــن مختلــف االلــوان السياســية و مكونــات المجتمــع

و كيفيــة اســتعمالها و حســن ادارة الوقــت الممنــوح مــن قبــل

المدنــي فــي خضــم المعســكر التدريبــي الثانــي حــول

الصحفــي.

الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق.

العمــل صلـب مجموعــة ممكــن و لكـن ان تكــون المجموعــة

كانــت النقاشــات متوتــرة فــي بعــض االحيــان و مرحــة

مختلفــة فكريــا و ذات تصــورات قــد تكــون متباعــدة فــي

وذات طابــع فكاهــي احيانــا اخــرى و هــو مــا يعكــس صـورة

بعـض األحيـان يفــرض علينــا تحديـد األهـداف التـي سـيتم

البرلمــان التونسـي و المجتمـع عمومـا فــي مختلــف القضايــا

العمــل عليهــا .

و خاصــة الحقوقيــة منهــا التــي تعــد مــن أكبــر المكاســب بعــد
الثــورة التونســية حيــث شــهدنا قبــوال و رفضــا لمجموعــة مــن
االفــكار المتعلقــة اساســا بالخصوصيــة و انتهاكهــا و اختلــف
فــي تعريفهــا الحضــور بالمجموعــة التـي شـاركت فيهــا الــى
ان احتكمنــا لآلليــة الديمقراطيــة و التصويــت فــي بعــض
المصطلحــات و هــو مــن المبــادئ التــي يقــوم عليهــا التيــار
الديمقراطــي.
عنــد الحديــث عــن الحقــوق يســتوجب األمــر االطــاع علــى
الميثــاق العالمـي لحقـوق اإلنســان حيـث ان هــذه الحقـوق ال
تتجــزأ و يتــم قبولهــا كاملــة او التخلــي عنهــا كاملـة

تواجــد المجموعــة مــع بعضهــا البعــض و النقاشــات المطولــة
التـي تمتـد فـي بعـض األحيـان لوقـت متأخـر و تكـون حـادة
فــي بعــض المواقــف خاصــة الخالفيــة منهــا لــم تــأزم الوضــع
بــل زادت مــن الســاعات المحــددة للتدريــب حيــث يتــم اللجــوء
بطريقــة مباشــرة و بــدون أدنــى تفكيــر لكافــة مــا تــم
اكتســابه فــي حصــص المعســكر .
تطلعــات المجتمــع المدنــي بالنســبة لــي كممثــل لحــزب
التيــار الديمقراطــي تعنــي لــي الكثيــر فالمواضيــع الحارقــة
المطروحــة علــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة التــي
تســتوجب التركيــز و التدقيــق و التثبــت قــد تشــغلنا عــن

اتــاح لــي المعســكر الخضــوع للضغــط و التدريــب علــى

مواضيــع اخــرى ،و هنــا يكمــن دور المجتمــع المدنــي فــي

الحضــور فــي وســيلة إعالميــة إذاعيــة كانــت او تلفزيــة

دعـم المجتمـع السياسـي و تذكيـره و العمـل مـع بعــض ان
اســتوجب االمــر.
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الحــوارات مــع االصدقــاء مــن ليبيــا اتاحــت لنــا الفــرص

كانــت تجربــة ناجحــة مكللــة بحملــة اختلــف الحضــور فــي

للتعـرف علـى الوضـع بصـورة ادق مــن خـال تفســير دقيــق

تســميتها كمــا تــدرب الجميــع علــى اســاليب االقنــاع و الدفــاع

و معطيــات مــن خضــم الواقــع و استفســارات حتــى و ان

عـن االفـكار باحتــرام اآلخـر دون المــس منــه ،الـى ان كانـت

كانــت بســيطة لكنهــا نابعــة مــن احتــرام كبيــر و دعــم لكافــة

النتيجــة فــي االخيــر «#شــدخلك» مراعــاة لكافــة العراقيــل

التجــارب التــي تدعــم التحــول الديمقراطــي

اللغويــة و احترامــا لخصوصيــة المناطــق.

عياض بن صالح
(تونس)

إيمانــا منــا بأهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي

التونسـي والليبـي وهــذا مــا فسـر اهتمـام المنظمــة بإيجـاد

المســار الديمقراطــي الوطنــي وخصوصــا الجمعيــات المهتمــة

جســر تواصــل بيــن الفاعليــن المدنييــن والفرقــاء السياســيين

بالجانــب الحقوقــي واالنتقــال الديمقراطــي يســرني أوال

ومحاولــة تجميعهــم حــول مواقــف إنســانية وقضايــا حقوقيــة

أن أتوجــه بالشــكر لمنظمــة دعــم التحــول الديمقراطــي

وتذويــب الجليــد لفتــح مســاحة للتحــاور وتالقــح األفــكار.

وحقــوق اإلنســان علـى مـا تقدمـه مـن جهـود فـي المشـاريع
والمبــادرات التــي تقــوم بهــا فــي إطــار مجــال اهتمامهــا
وأخــص بالذكــر المخيــم التدريبــي الثانــي الــذي كنــت أحــد
المشــاركين فيــه ممثــا  لحــزب حركــة النهضــة
وسأتحدث هنا باقتضاب عن تجربتي قي هذا اإلطار .
شــد انتباهــي الكثيــر مــن األمــور مــن حيــث الشــكل وموضوع
المخيــم التدريبــي ،فمــن حيث الشــكل أعجبت كثيــرا بطريقة
اختيــار المشــاركين حيــث كانــوا ممثليــن عــن أحــزاب مختلفــة
وعــن منظمــات مجتمــع مدنــي مختلفــة كذلــك مــن القطريــن
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أمــا مــن حيــث المضمــون فقــد اتجهــت فلســفة المنظمــة فــي
تقديـري إلـى التركيـز علـى جانبيــن مهميـن أولهمـا إكسـاب
المشــاركين خبــرات وتقنيــات جديــدة وكان ذلــك مــن خــال
الــدورات التكوينيــة التــي قــام بهــا الخبيــر قريــش جاوحــدو
فــي تقنيــات التواصــل والحضــور اإلعالمــي أمــا الجانــب
الثانـي فيتمثــل فــي ورشــات عمـل جماعــي ونقاشــات حــول
موضــوع الثقافــة وكذلــك مواضيــع ذات حساســية ومحــل
جــدل باإلضافــة إلــى عــرض فلــم ’’ المــاء’’ وهــو فيلــم هنــدي
يحاكــي بعــض األزمــات الحقوقيــة وكان ذلــك مــع الخبيــر
المصــري يســري مصطفــى لفتــح المجــال للنقــاش والتفاعــل

بيــن المشــاركين الذيــن ينتمــون لمشــارب فكريــة مختلفــة .فبيــن التكويــن والنقاشــات والتفاعــات اكتســبت شــخصيا معــارف
جديــدة واســتمتعت بالتفاعــل والحــوار الراقــي والبنــاء هــذا باإلضافــة إلــي شــبكة العالقــات الجديــدة والمهمــة وزيــارة مدينــة
طبرقــة الســاحرة بجمــال طبيعتهــا ومعمارهــا  ،فشــكرا مجــددا لــكل الســاهرين علــى نشــاط المنظمــة.

حسن كركي

واحــدة مــن اهــم األحــداث الرائعــة التــي حصلــت
معـي هـي دعوتـي لحضـور مخيـم تدريبـي مـن قبـل مركـز
دعــم للتحــول الديمقراطــي ومقــره فــي تونــس العاصمــة
بصفتــي عضــوا وناشــطا فــي منظمــة امــان لمناهضــة
التمييــز العنصــري وتحصلــت خاللهــا علــى ورشــة عمــل
وتدريــب فــي مدينــة طبرقــة فــي الشــمال الغربــي لتونــس ..
منــذ اليــوم كان االســتقبال ممتــازا واالقامــة ايضــا كانــت
ممتــازة والمعاملــة مــن قبــل القائميـن علــى المركــز كانــت
فــي قمــة اللباقة واالحتــرام و الحرفيــة العالية ..وقد اســتفدت
بدرجــة كبيــرة جــدا مــن الورشــة والمخيــم والمحتــوى كان
فــي كامــل دســامته والمدربيــن كانــوا سلســين ومحترفيــن
ولــم يدخــروا جهــدا فــي تدريبنــا وتعلمينــا علــى كيفيــة
التعاطــي مــع التحــوالت الديمقراطيــة الوليــدة فــي بالدنــا
والتــى تجابــه تحديــات جمــة امنيــة واجتماعيــة بحيــث التحول

لــم يعهــد الديمقراطيــة وحقــوق االنســان.
فــي المجمــل كان المخيــم التدريبــي علــى مســتوى عــال مــن
المهنيــة بحيــث لــم اشــعر فيــه قــط بالملــل وكنــت نهمــا
فـي تلقـي المزيــد مـن التدريـب والتمكيــن المعرفـي والحـق
يقــال ماكنــت ألســتفيد مــن هــذه الورشــة مالــم يســاعدني
المدربــون والقائمــون علـى المركــز ..واألهــم مــن كل ذلــك
هـو انـي اسـتطعت ان اندمـج مـع باقـي المتدربيـن فـي جـو
يســوده األحتـرام المتبــادل واليـزال تأثيــر الورشــة مسـتمرا
معــي حتــى اللحظــة واســتطعت ان افيــد اكبــر عــدد مــن
األشــخاص مــن خـال ماتلقيتــه مـن دعـم ومســاندة فكريــة
وتدريبيــة مــن قبــل المركــز ولهــم منــي جزيــل الشــكر
والعرفــان علــى مابذلــوه معــي ومــع باقــي الزمــاء مــن
تدريــب وحســن معاملــة مــن تنقــات واقامــة.

الديمقراطــي عمليـة اليمكـن هضمهـا بسـهولة فـي مجتمـع
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اصذاساخ يشكض دػى انتحىل انذًٌمشاطً وحمىق االَساٌ


وسلح تحثٍح تؼُىاٌ إدياج ثمافح حمىق اإلَساٌ وانُىع االجتًاػً فً انًجال انسٍاسً :تٍٍ خصىصٍح انسٍاق وأهًٍح
انشهاَاخ( نٍثٍا(



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ إدياج ثمافح حمىق اإلَساٌ وانُىع االجتًاػً فً انًجال انسٍاسً :تٍٍ خصىصٍح انسٍاق وأهًٍح
انشهاَاخ( تىَس(



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ استمالل انمضاء فً يصش  ..تاسٌخ ال ٌُتهً يٍ انصذاو يغ انسهطح انتُفٍزٌح



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ ششق نٍثٍا :انذونح انًذٍَح تٍٍ يطشلح انؼسكش وسُذاٌ انتشذد انذًٌُ.



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ تششٌؼاخ انًجتًغ انًذًَ فً نٍثٍا



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ تؼهٍك يشكض دػى ػهى يششوع لاَىٌ تُظٍى انًجتًغ انًذًَ فً نٍثٍا



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ يصش-االَتخاتاخ انشئاسٍح  2018انًساس إجثاسي...انؼىدج إنى صيٍ انًثاٌؼح



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ انحثس االحتٍاطً فً يصش إجشاء أو ػمىتح



انتمشٌش انسُىي األول حىل تطىس انسٍاساخ و انتششٌؼاخ انًتؼهمح تحمىق اإلَساٌ واالَتمال انذًٌمشاطً فً يصش،
تىَس ونٍثٍا

ِ دساسح حىل انذستىس وحمىق اإلَساٌ فً تهذاٌ انثىساخ انغً ستٍح( تىَس ،يصش ونٍثٍا )ًَىرجا


وسلح تحثٍح تؼُىاٌ لشاءج فً لاَىٌ انتصشٌح تانًكاسة وانًصانح ويكافحح اإلثشاء غٍش انًششوع وتضاسب انًصانح



دنٍم إسشادي حىل إدياج يثادئ حمىق اإلَساٌ و يساواج انُىع االجتًاػً فً انًجا ل انحضتً -تىَس ونٍثٍا



انؼذد األول يٍ دوسٌح دػى حىل انذًٌمشاطٍح و انتُىع انثمافً…انكهًح نأللهٍاخ



انؼذد انثاًَ يٍ دوسٌح دػى حىل يىلغ نهًشأج وانشثاب فً انؼًهٍح انذًٌمشاطٍح



وسلح تحثٍح تؼُىاٌ ٍَاتح أيٍ انذونح  ..نالػتمال وجىِ كثٍشج



انتمشٌش انسُىي انثاًَ حىل تطىس انسٍاساخ و انتششٌؼاخ انًتؼهمح تحمىق اإلَساٌ واالَتمال انذًٌمشاطً فً يصش،
تىَس ونٍثٍا



التقرير السنوي الثاني لمركز دعم  :تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق االنسان و االنتقال الديمقراطي في
مصر و تونس و ليبيا  (1سبتمبر  2017- 31اوت)2018



انؼذد انثانث يٍ دوسٌح دػى حىل يكافحح انفساد وآثاسها ػهى ػًهٍح انتحىل انذًٌمشاطً.

