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كتبت - أمنية فوزي:

مبادرة 100 مليون صحة
صحة«  مــلــيــون   100« مــبــادرة  ــاق  إطـــ تــم 
علــى  للقضــاء   2018 أكتوبر  يف  الرئاســية 
فيــروس »ســي« واألمراض غيــر الســارية، وقــد 
تــم تقســيم املحافظــات الــ27 علــى 3 مراحل، 
انتهت يف إبريل 2019، مع اإلبقاء علـى وحـدات 

صحيـة ثابتـة يف جميـع املحافظـات.
 2018 أكتوبر   1 مــن  ــى  األولـ املرحلة  بـــدأت 
وحتى 30 نوفمبر 2018 يف كل من املحافظات 
اآلتية »اإلسكندرية– البحيرة- مرسى مطروح– 
سيناء–  جنوب  القليوبية-  دمياط–  بورسعيد– 

الفيوم– أسيوط«.
 2018 ديسمبر   1 من  الثانية  املرحلة  وتلتها 

وحتى 28 فبراير 2019، يف محافظات »شمال 
سيناء- البحر األحمر– القاهرة– اإلسماعيلية– 
بني سويف–  املنوفية-  الشيخ–  كفر  السويس- 

سوهاج– األقصر– أسوان«.
 2019 مــارس   1 من  الثالثة  املرحلة  وأخيرا   
»الوادي  إبريل 2019، يف محافظات  وحتى 30 
ــيــة– الــدقــهــلــيــة–  ــغــرب ــزة– ال ــيـ ــديـــد– اجلـ اجلـ

الشرقية– املنيا– قنـا«.
مبادرة »الكشــف عــن 3 أمــراض لطــالب 

املــدارس«
أخرى  مجموعة  بداخلها  املبادرة  هذه  شملت 
من  باملواطنني  لاهتمام  الصحية  املبادرات  من 
جميع الفئات، ومن ضمنها مبــادرة »الكشــف عــن 
3 أمــراض لطــاب املــدارس«، التي انطلقــت يف 
ديســمبر 2018 للكشــف عــن أمــراض األنيميا 

»100 مليون صحة« و»حياة كريمة« 
.. مبادرات رئاسية لدعم حقوق 

اإلنسان في المجتمع المصري

اإلنسان  حقوق  دعم  بقضية  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اهتم 
توليه  منذ  املصري،  املجتمع  يف  التنمية  برامج  ضمن  الشامل  مبفهومها 

الصحي،  للدعم  املبادرات  من  عدًدا  فأطلق  اآلن؛  وحتى  الرئاسي،  املنصب 
ومختلف  مصر  وزارات  مع  باملشاركة  وغيرها،  واالجتماعي،  واالقتصادي، 

اجلهود هذه  رصد  هنا  حاولنا  الدولة،  أجهزة 

حقوق حقوق 
اإلنساناإلنسان

نصوص قانونية
مبادرات حكومية 

جهود مدنية

حلقوق اإلنسان أبعاد كثيرة 
وتفاصيل متشعبة، فهي تتنوع بني 

حقوق سياسية وأخرى اقتصادية- 
اجتماعية وثالثة ثقافية، هذه 
احلقوق متثل حزمة مترابطة، 

ال غنى ألحدها على اآلخر، فهي 
تتكامل فيما بينها وال تتجزأ، 

تتواصل وال تنفصل، يتمتع بها 
اإلنسان كحقوق أساسية وأصيلة، 

ليس ألحد أن ينتزعها منه أو يحرمه 
من التمتع بها. 

يف هذا اإلطار يأتي ملف العدد 
اجلديد من مجلة »رسالة النور«، 

حيث يلقي الضوء على أبرز املبادرات 
الرئاسية اخلاصة بترسيخ حقوق 

اإلنسان يف املجتمع املصري على 
املستويني النظري والعملي، ودور 

املجتمع املدني يف دعم تلك احلقوق، 
وباألخص احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية، من خالل منوذج 

الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات 
االجتماعية.

كما يعرض امللف االستراتيجية 
الوطنية حلقوق اإلنسان التي مت 

إطالقها مؤخًرا مببادرة رئاسية كان 
لها صدى واسع وكبير بني املعنيني 

مبلف حقوق اإلنسان.
ويتناول امللف أيًضا دور التعليم 
واإلعالم يف نشر وتدعيم ثقافة 

حقوق اإلنسان بني الطالب واجلمهور 
العام، ويف اخلتام يناقش امللف دور 

وحدات حقوق اإلنسان يف الوزارات 
واملؤسسات احلكومية باعتبارها 

مبادرة جيدة تنتظر التفعيل 
والتطبيق على أرض الواقع. 
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 12.5 فحـص  واسـتهدفت  والســمنة،  والتقــزم 
مليـون طالـب وطالبة يف املرحلة االبتدائية، مـن 
أجـل قيـاس الوضـع الغذائي والصحـي لطـاب 
شــأنها  مــن  التــي  التدخات  ووضــع  املــدارس 

حتســني صحـة الطـاب.
مبادرة »دعم صحة املرأة املصرية«

بصحة  لاهتمام  مــبــادرة  أيضا  شملت  كما 
املجتمع  شرائح  أهم  باعتبارها  املصرية  املــرأة 
الصحية؛  والرعاية  للتوعية  احتياًجا  وأكثرها 
حتت مسمى »دعم صحة املرأة املصرية«، والتي 
صحة  لدعم   2019 عام  يوليو  يف  إطاقها  مت 
مشكات  مــن  عقود  منذ  عانت  حيث  ــرأة؛  املـ
صحية متراكمة يف مقدمتها األورام السرطانية، 
وطبًقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية عام 
األورام  الثدي يف مقدمة  يأتي سرطان   ،2018
إجمالي  من   ٪35 إلى  تصل  بنسبة  السرطانية 

اإلصابات السرطانية للمرأة املصرية.
أورام  عن  املبكر  الكشف  املــبــادرة  تستهدف 
الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات 
عن  اإلكلينيكي  والكشف  بالفحص  اجلمهورية 
إلى  باإلضافة  باملجان،  العاج  وتوفير  املــرض 
األســرة  وتنظيم  اإلجنــابــيــة  بالصحة  التوعية 

واحلياة الصحية.   
مبادرة »نور حياة«

مبادرة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أطلق 
تهدف  التي   ،2019 عــام  يناير  يف  حياة«  »نــور 
إلى مكافحة ضعف وفقدان اإلبصار من خال 
التشخيص والكشف املبكر عن املسببات، ورفع 
للوصول مبصر خالية من  املواطن  لدى  الوعي 

اإلعاقة البصرية. 
 5 على  الطبي  الكشف  بــإجــراء  ــك  ذل ويــتــم 
مايني طالب باملرحلة االبتدائية، باإلضافة إلى 
بالرعاية،  األَْولــى  احلــاالت  من  مواطن  مليوني 
ألف   250 وإجــراء  طبية،  نظارة  مليون  وتوفير 
عملية جراحية يف كافة محافظات اجلمهورية.

مبادرة »حياة كرمية«
أطلق رئيس اجلمهورية مبادرة »حياة كرمية« 
يف يونيو 2019 لتسـتهدف توفيـر احليـاة الكرميـة 
ا للرعايـة  للفئـات األكثـر احتياًجا، وتضمنت شّقً
الصحية وتقديــم اخلدمــات الطبيــة والعمليــات 
اجلراحيــة، وصــرف أجهــزة تعويضيــة، وتنميــة 
القــرى األكثر احتياًجـا وفقـًـا خلريطــة الفقــر.

مبادرة »سكن كرمي«
تستهدف مبادرة »سكن كرمي«، تأهيل البيوت 
التوسع  يتم  أنــه  كما  للمواطنني،  الائقة  غير 
الوحدات  من  أكبر عدد  إتاحة  أجل  من  رأسًيّا 
ويف  الفقيرة  األســر  منازل  وتطوير  السكنية، 
مقدمتهم الذين يتلقون معاش »تكافل وكرامة«، 
ملنازلهم  التحتية  البنية  إلى حتسني  تهدف  كما 
وتركيب وصات الصرف الصحي ومياه الشرب 
بالقرى  وذلــك  املنازل،  وتأهيل  أسقف  وإنشاء 

األكثر احتياًجا باملحافظات املستهدفة.
ويتم من خالها اختيار املنازل بحسب القرى 
)اجلــهــاز  الفقر  خلــرائــط  طبًقا  فــقــًرا  األكــثــر 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(، وأيًضا القرى 
التي بها شبكات عمومية ملياه الشرب والصرف 

بيانات  قاعدة  يف  املسجلة  واملساكن  الصحي، 
برنامج »تكافل وكرامة« و«الضمان االجتماعي«، 
وقنا  وســوهــاج  وأســيــوط  »املنيا  محافظات  يف 

واألقصر«.
مبادرة »تطوير القرى املصرية«

ضمن  املصرية«  القرى  »تطوير  مبادرة  تأتي 
مبادرة حياة كرمية التي أطلقها السيد الرئيس 
 2019 عــام  يناير   2 يف  السيسي  الفتاح  عبد 
لتحسني مستوى احلياة للفئات املجتمعية األكثر 

احتياًجا على مستوى الدولة.
جودة  لتحسني  العاجل  التدخل  وتستهدف 
احلياة ملواطني الريف املصري من خال تطوير 
٤58٤ قرية ميثلون نسبة 58٪ من إجمالي سكان 

اجلمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.
كما تسعى لتقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات 
تشمل خدمات املرافق والبنية األساسية )الطرق 
ــاه الــشــرب-  ــصــرف الــصــحــي ومــي والــنــقــل- ال
الكهرباء واإلنارة العامة- الغاز الطبيعي- تطوير 
الوحدات املحلية- الشباب والرياضة- اخلدمات 
الصحية والتعليمية(، التنمية االقتصادية وتوفير 
تأهيل  صناعية–  مجمعات  )إنشاء  عمل  فرص 
مهني– توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي– 
تــدويــر  بــيــوتــهــم–  لــبــنــاء  الــقــريــة  ــل  أهـ تشغيل 
والتدخات  وسمكية(،  زراعية  تنمية  مخلفات- 
أمية  )مــحــو  ــرمي  ك سكن  وتــوفــيــر  االجتماعية 
وثقافية  توعية  حمات  كــرمي–  سكن  وتعليم– 
جتهيز  واجتماعي–  نفسي  وتأهيل  ورياضية 

عرائس وسداد ديون(.
مبادرة »كلنا واحد«

 2018 يونيو   30 يف  الداخلية  وزارة  أطلقت 
بــالــتــعــاون مــع عــدد من  ــادرة »كلنا واحـــد«  مــب
توجيهات  إطار  الكبرى، يف  التجارية  الساسل 
كافة  باتخاذ  الدولة  ألجهزة  اجلمهورية  رئيس 
اإلجراءات للتخفيف عن كاهل املواطنني وتوفير 
مناسبة،  بأسعار  والغذائية  األساسية  السلع 
العالية  اجلــودة  ذات  األساسية  السلع  لعرض 
باألسواق بنسب  بأسعار مخفضة عن مثياتها 
تتراوح بني 20٪ - 30٪، ولتوفير السلع بأسعار 
وضبط  املحلي  بالسوق  توازن  وحتقيق  مناسبة 

األسواق.
مبادرة »التعلم التكنولوجي«

ــس أيـــًضـــا مـــبـــادرة »الــتــعــلــم  ــي ــرئ  أطــلــق ال
الشابة  املصرية  الكوادر  لتأهيل  التكنولوجي« 
قطاعات  يف  التكنولوجيا  مجاالت  أحدث  على 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات، 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  وتقود 
اإلبــداع  املــبــادرة مــن خــال مركز  تنفيذ هــذه 
التكنولوجي وريادة األعمال بهيئة تنمية صناعة 

تكنولوجيا املعلومات.
 توفر املبادرة منظومة تعليمية تطبيقية عالية 
املرموقة  اجلامعات  شراكة  على  مبنية  اجلودة 
العالم معتمدة  الرائدة على مستوى  والشركات 

على منصات متميزة للتعلم اإللكتروني، وتتكامل 
مساعدة  دراسية  مجموعات  إتاحة  خال  من 

ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم واملتابعة.
 ويؤدي ذلك إلى ترويج قيمة املعرفة واإلبداع، 
وإعــداد  اخلريجني،  لشباب  عمل  فرص  وخلق 
أحــدث  توظيف  على  قـــادر  الشباب  مــن  جيل 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 
التنمية  من  املزيد  لتحقيق  القطاعات  جميع 

واإلنتاجية والتنافسية.
»PLP مبادرة »تأهيل الشباب للقيادة

الرئاسي  »البرنامج  اجلمهورية  رئيس  أطلق   
لتأهيل الشباب للقيادة« يف سبتمبر عام 2015، 
بهدف إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها 
املسئولية  تولي  على  ــادرة  ق تكون  كي  للقيادة 
وحتمل مهام العمل السياسي واإلداري واملجتمعي 
بالدولة، من خال إطاعها على أحدث نظريات 
بحيث  والعملي  العلمي  والتخطيط  اإلدارة 
تتمرس على تطبيق األساليب والطرق احلديثة 
حتيط  التي  املشكات  ملواجهة  عالية  بكفاءة 
بالدولة املصرية، وتكون نواة حقيقية للمجتمع، 
وعي  ذات  شبابية  كفاءات  خلق  إلى  باإلضافة 
وطني عميق وإدراك شامل ملا يواجهه الوطن من 
حتديات وفرص، يتم ضخها يف شرايني القطاع 
التي تسهم يف  القطاعات  احلكومي وغيره من 
بناء االقتصاد الوطني وتطويره ورفع كفاءة أداء 

العاملني يف القطاع اإلداري بالدولة.
ــدد مــن هيئات  تــنــفــيــذه عـ يــتــعــاون يف  كــمــا 
ويطبق  املــدنــي،  واملجتمع  الــدولــة  ومؤسسات 
مفهوم  على  مبنّيًا  تعليمّيًا  منــوذًجــا  البرنامج 
اكتساب اخلبرات، حيث يتلقى الدارسون املادة 
العلمية يف صورة محاضرات نظرية يليها تطبيق 
عملي مباشر على أرض الواقع من خال تطبيق 

املحاكاة للنماذج املختلفة.  
مبادرة »احتضر لألخضر«

إطــار  يف  لألخضر«  »احتــضــر  مــبــادرة  تأتي 
االستراتيجية القومية للتنمية املستدامة »مصر 
ونشر  السلوكيات  تغيير  وتستهدف   ،»2030
وخصوًصا  املــواطــنــني-  وحــث  البيئي  الــوعــي 
الشباب- على املشاركة يف احلفاظ على البيئة 
حفاًظا  استدامتها  لضمان  الطبيعية  واملــوارد 

على حقوق األجيال القادمة. 
الوعي باحلفاظ  إلى نشر  أيًضا  وهي تهدف 
على املحميات الطبيعية وإدارتها وفق املستويات 
النظم  تــوازن  على  احلفاظ  يضمن  العاملية مبا 
اإليكولوجية وتعظيم فرص التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
البيئة  وزارة  أطلقتها  التي  املــبــادرة  وتتبنى 
التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير املخلفات 
من  واحلد  والطاقة،  الغذاء  استهاك  وترشيد 
الكائنات  على  واحلفاظ  الباستيك،  استخدام 
ــواء، وحماية  ــه الــبــحــريــة، واحلـــد مــن تــلــوث ال

املحميات الطبيعية.

فحـص 12,5 مليـون طالـب في المرحلة االبتدائية 
لقيـاس الوضـع الغذائي والصحـي لطـالب المــدارس 
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الهيئة القبطّية اإلنجيلّية للخدمات االجتماعّيةمل

نموذج لدور المجتمع المدني في تعزيز 
قيم حقوق اإلنسان

املجتمع املدني املوجودة باملجتمع، حيث تعمل هذه 
املؤسسات كوسيط تنموي يتم متكينه وبناء قدراته 
ليتمكن من إدارة البرامج التنموية، وأيًضا الشراكة 
ثّم  اخلــاص  والقطاع  احلكومّية  املؤسسات  مع 
العمل باستراتيجّية التنمّية املرتكزة على احلقوق 
والتي ترتكز على مبادئ حقوق اإلنسان، كاملساواة 

واملساءلة والشفافّية واملشاركة.
ــراف  تــؤكــد على مــشــاركــة ومتــكــني األطـ كما 
املعنّية باحلقوق والواجبات يف املجتمعات املحلّية 
عن طريق بناء قدراتهم وتنظيمهم بفاعلّية لدعم 
يؤثر  ممــا  عنها  والــدفــاع  وحقوقهم  مصاحلهم 
بشكل مباشر على حتسني أوضاعهم االجتماعّية 

واالقتصادّية وغيرها.
برنامج اإلغاثة

التي  البرامج  نلقي الضوء هنا على أحد أهم 
تتبع وحدة التنمية املحلّية التابعة للهيئة القبطّية 
برنامج  وهــو  االجتماعّية،  للخدمات  اإلجنيلّية 
اإلغاثة، الذي يهدُف إلى حماية الفئات الفقيرة 
والكوارث، من  بالرعاية خال األزمــات  واألولــى 
خال اتخاذ التدابير وتنفيذ حزمة من تدخات 
اإلغاثات العاجلة التي تعاونهم على مواجهة تلك 

األزمات وتخفيف آثارها السلبّية. 
ونقدم لكم أهم اإلجنازات يف النصف األول من 

عام 2021م: 
مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا

أطلقت الوحدةُ خال هذا العام عدة مبادرات 

وأن  الفقيرة  املناطق  ومــواطــنــي  مــواطــنــات  مــن 
ترى مامحها يف الشوارع واملــدارس واجلمعيات 
واملستوصفات ومراكز الشباب وعلى وجوه أطفال 
ملقاومة  وسيلة  امتلكن  ونساء  عافيتها  استردت 
ضغوط احلياة والظلم، وشباب حتول إحباطه إلى 
صنعة أو مشروع يديره، وذوي احتياجات خاصة 
يؤملهم  كان  الــذي  املصطلح  مع  عقدوا مصاحلة 
بعد أن صاروا قادرين على العطاء والعمل، ونساء 
بلغة اإلدارة واملسئولّية بعد أن  ورجــال يتحدثون 
إيقاظ جمعياتهم من غفوة  صــاروا قادرين على 
مفهوم  تــرى  أن  عقود. ميكن  أو  سنوات  امتدت 

التنمّية اإلنسانّية »مجسًدا« من كل ذلك مًعا.
الهيئة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية 
تهدف  ال  عامة  صفة  ذات  مصرّية  جمعية  هي 
بنوعية احلياة  االرتقاء  إلى  الهيئة  للربح، تسعى 
يف املجتمعات املهمشة والفقيرة عن طريق متكني 
األفراد واملجتمعات من مواجهة مشكات التنمية 
والصحية  االقتصادية  املــجــاالت  يف  سيما  وال 
أيًضا على نشر وتعزيز قيم  وغيرها، كما تعمل 
العدل واملساواة واملواطنة. وتقدم الهيئة خدماتها 
واجلنس  النوع  عن  النظر  بغض  املواطنني  لكل 

والدين واملعتقدات.
الهيئة القبطّية والنهج احلقوقّي

تطورت استراتيجيات عمل الهيئة مع املجتمعات 
ــاشــرة لسد  ــب ــقــدمي اخلـــدمـــات امل مــن مــجــرد ت
مؤسسات  مع  الشراكة  إلــى  املجتمع  احتياجات 

الهيئة  يف  التنموي  العمل  تدرج 
للخدمات  اإلجنيلّية  القبطّية 

فاملحلل  واضح،  نحو  على  االجتماعّية، 
يالحظ  أن  ميكنه  الهيئة  عمل  ملنهج 

بعد  مرحلة  العمل  فلسفة  تطور  بوضوح 
اخلمسينيات  أوائل  من  وبدًءا  أخرى، 

»صموئيل  القس  الدكتور  انطلق  حني 
الصحي  الوعي  مستوى  لرفع  حبيب« 
بقرى  للفالحني  والتعليمي  والزراعي 

الثمانينيات  مرحلة  إلى  املنيا،  محافظة 
خطط  القبطّية  الهيئة  وضعت  حيث 

باملواقع  التنموّية  للمشروعات  العمل 
ودراسة  فهم  من  انطالًقا  املختلفة، 

نهاية  وحتى  املجتمعات  الحتياجات 
املجتمعات  صارت  حيث  التسعينيات، 

االحتياجات  وترصد  األولويات  حتدد 
تساعد  بينما  التنفيذ  آليات  وتقترح 

املجتمعات  أفراد  متكني  يف  الهيئة 
من  املحلّية  التنموّية  واملؤسسات 

على  تساعدهم  التي  املهارات  امتالك 
. لتنفيذ ا

كتب - بيتر عادل وديع:

استطاعت الهيئة يف السنوات األخيرة أن تفهم 
بشكل أكبر مفهوم التنمية اإلنسانّية وترجمته إلى 
تفاصيلها  تسمع  أن  ميكنك  تنموّية،  مشروعات 
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لاستجابة الطارئة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا 
وأزمة السيول، والتي مت من خالها توفير حزمة 
من اخلدمات األساسية لنحو )150832( من األسر 
الفقيرة األكثر هشاشًة وتضرًرا من تلك األزمات 
مثل العمالة غير املنتظمة، ُمعيات األسر، صغار 
املزارعني، األشخاص ذوي اإلعاقة، لتخفيف اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية خال تلك األزمات، كما 
مت توجيه حمات رفع وعي ألكثر من 130000 من 
املواطنني مبجتمعات العمل يف املحافظات املختلفة 

ومن هذه املبادرات نذكر ما يلي:  
بكره«  عشان  »نتشارك..  مبادرة  يف  املشاركة 
بالشراكة مع صندوق حتيا مصر ووزارة التضامن 
إنسانية  قافلة  أكبر  إطــاق  ضمن  االجتماعي، 
الشتاء،  لفصل  استعداًدا  أســرة،  مليون  لرعاية 
وسامة  على صحة  للحفاظ  الصحية  والرعاية 
ــد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا  املــواطــنــني واحلـ
املستجد. من خال هذه املبادرة مت توزيع ما يلي:  

20 ألف شنطة دواجن.
 6000 كرتونة مواد غذائية.

1000 بطانية.
2000 قطعة مابس. 

مبادرة  يف  مصر  حتيا  صندوق  مع  املشاركة   
من   1٤000 لدعم  األزمـــة”،  هنعدي  “نتشارك.. 
القرى األكثر احتياًجا  بالرعاية يف  األسر األولى 
ملواجهة  وســوهــاج  واملنيا  البحيرة  مبحافظات 

تداعيات جائحة كورونا.  
حقائب  بتوزيع  نحميها«  “نقدر  مبادرة  إطــاق 
املطهرات والوقاية وتنفيذ حمات تطهير وتعقيم 
ومعاونة  والشوارع.  العامة  واألماكن  للمؤسسات 
العديد من املؤسسات اخلدمية يف تنظيم املواطنني 
للحصول  ترددهم  أثناء  والتكدس  التزاحم  وعدم 

على خدماتها، وذلك حلوالي 170 مجتمًعا.  
إطاق مبادرة »نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا”، 
ومبادرة »شكًرا لألطباء وفرق العمل الطبية« لدعم 
الطواقم الطبية مبستشفيات محافظة بني سويف، 
من خال املساهمة بعدد 33 بدلة وقاية، وعدد 
و133  جــاون،   380 قفاز،  و7600  كمامة،   2500

زجاجة كحول.  
يف  العامات  السيدات  لدعم  مبادرات  إطاق 
القطاع غير الرسمي أثناء جائحة كورونا لعدد 30 

مجتمًعا يف مواقع العمل تضمنت:  
للسيدات  املالية  تقدمي خدمات املساعدة غير 
العامات يف القطاع غير الرسمي   يف 30 مجتمًعا 
باإلضافة  الــغــذاء،  قسائم  توزيع  شملت  محلّيًا 

لـ٤٤38 شنطة غذائية.  
تسجيل عدد ٤0٤50 من السيدات وأسرهن من 
العمالة غير املنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة 
الدولة  قـــرارات  من  الفئة  هــذه  استفادة  لتفعيل 
ملواجهة هذه األزمة يف إتاحة مبلغ 500 جنيه ملدة 

3 شهور.   
تنفيذ 22 حملة رش وتطهير للمنشأة واألماكن 

العامة استفاد منها 32321. 
وأدوات  املــطــهــرات  حقائب  مــن   1200 تــوزيــع 

التعقيم باملنيا وبني سويف. 
تنفيذ حمات توعوية وتدريبات ولقاءات عبر 
تطبيق ZOOM  وبثها بشكل مباشر على مواقع 

التواصل االجتماعي.   

بـ20  العامات  السيدات  من   )1٤1( تدريب   
السامة  إجـــراءات  تطبيق  حــول  إنتاجية  وحــدة 

والصحة املهنية وسامه منتجاتهم.
إنتاج )1200( كتيب من بينها 200 كتيب تلوين 

يستهدف توعية أبناء السيدات العامات.  
ذوي  األشخاص  مبادرات حلماية  إطــاق عدة 
بفيروس  اإلصابة  األكثر عرضة ملخاطر  اإلعاقة 

كورونا، شمل ذلك ما يلي: 
توزيع حقائب أغذية وحقائب مطهرات لـ 800 

من ذوي اإلعاقة وأسرهم.  
تطبيق  عبر  اجتماعي  تواصل  منصة  إطــاق 

واتس آب لنشر رسائل التوعية.   
توزيع معينات حركية حلماية الفئات الفقيرة غير 
القادرة على احلركة حلمايتهم من استخدم الطرق 
البدائية التي ميكن أن تزيد من مخاطر إصابتهم 

بفيروس كورونا.  
تنفيذ حمات لتطهير وتعقيم املؤسسات العامة 
مثل  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  عليها  يتردد  التي 
املؤسسات الصحية والبريد وإمدادها بالكواشف 

احلرارية. 
املتخصصة من خال  التأهيل  تقدمي خدمات 

تأهيل األسر على تنفيذ تلك البرامج مبنازلهم.
تكثيف التوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

للوقاية من اإلصابة بالفيروس. 
 مواجهة تداعيات أزمة السيول، وشملت اآلتي: 

املشاركة يف مبادرة إعمار، والتي استهدفت إعادة 
إعمار املنازل املتضررة من إعصار التنني، والذي 
تسببت عنه سيول اجتاحت قرية سنور مبحافظة 
بني سويف وأدت إلى تهدم 20 منزاًل بالقرية مما 
خلف آثاًرا اجتماعيًة واقتصاديًة لتلك األسر، ومن 

خال هذا املبادرة مت حتقيق ما يلي:  

املــنــازل املتضررة من  إعـــادة إعــمــار )20( مــن 
السيول شمل ذلك عمل بعض أعمال البناء وإنشاء 

أسقف وطاء واجهات املنازل. 
بالرعاية بسلع  األولــى  األســر  دعم )180( من 
غذائية عززت من قدرتهم على مواجهة تلك األزمة.
دعم 220 من األسر األكثر فقًرا مبنطقة الزرايب 
وهي أكثر األماكن تضرًرا، بأزمة السيول بتدخات 

عاجلة شملت: 
  تقدمي 1320 وجبة غذائية ألفراد األسر األكثر 

تضرًرا. 
)من  املتضررة  األســر  ألفـــراد  مابس  توفير   

الرجال والسيدات الشباب واألطفال(.  
التدخل السريع حلماية صغار املزارعني الذين 

تأثرت محاصيلهم بسبب السيول شملت: 
رش املحاصيل املنزرعة يف مساحة أكبر من 250 
فداًنا مبغذيات لينقذ ما ميكن إنقاذه من أضرار 

السيول. 
 إطاق مبادرة تواصل اجتماعي لصغار املزارعني 
من  إنتاجك  »حماية  آب حتت شعار  واتــس  عبر 
من  من 20000  أكثر  املناخية« خلدمة  التغيرات 
صغار املزارعني يف محافظات سوهاج واملنيا وبني 
فني  وإرشــاد  توعية  نشر رسائل  سويف، شملت 
أزمة  الزراعي خال  إنتاجهم  للمزارعني حلماية 

السيول.
على هذا النحو نرى كيف أن هذه املبادرات متت 
من خال تبني نهج حقوقي يسعى لتمكني اإلنسان 
مهما كانت خلفيته يف مواجهة األزمات املُختلفة. 
وهنُا نرى بوضوح دور املجتمع املدني متمثًا يف 
الهيئة كنموذج يف دعم وتعزيز قيم حقوق اإلنسان 

يف أرض الواقع وبشكل عملي.

بني  املساوة  حتقيق  يتم  خاللها  من  التي  االجتماعّية  النظم  أحد  هي 
الثروات،  وتوزيع  العمل،  فرص  يف  املساوة  حيث  من  املجتمع  أفراد  جميع 

وغير  الصحّية  والرعاية  التعليم،  وفرص  السياسّية،  واحلقوق  واالمتيازات، 
أو  اجلنس،  عن  النظر  بغّض  املجتمع  أفراد  جميع  يتمّتع  وبالتالي  ذلك، 

التحّيز. عن  بعيًدا  كرمية  بحياة  االقتصادّي،  املستوى  أو  الديانة،  أو  العرق، 

العدالة االجتماعية
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امللفات  من  اإلنسان  حقوق  ملف  يعتبر 
نظًرا  ذاته،  الوقت  يف  والشائكة  املهمة 

ثورة  بعد  الدولة  جانب  من  به  لالهتمام 
على  الدول  بعض  تركيز  ومع  يونيو،   30

متفق  أساسية  ملبادئ  مصر  تطبيق  عدم 
ويأتي  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  عليها 

التوعية  يف  اإلعالم  دور  أهمية  هنا 
بالفعل  يتم  وما  األمر  بحقيقة  والنشر 

تناول  بشأن  اإلعالم  وسائل  قبل  من 
واألخذ  بالنقاش  اإلنسان  حقوق  قضايا 

الشاشات. وعلى  اجلرائد  يف  والرد، 

كتبت - أميرة عبدالفتاح 
و أمنية فوزي :

يقول الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي 
مبؤسسة األخبار وأستاذ اإلعام وحقوق اإلنسان، 
إن لإلعام دوًرا كبيًرا يف تعزيز التمتع والرقابة 
هي  ذاتها  اإلعــام  فحرية  اإلنسان،  حقوق  على 
والتعبير  الــرأي  وحرية  اإلنسان،  حقوق  من  حق 
هي جزء ال يتجزأ من احلقوق املدنية والسياسية، 

فالعاقة بينهما وثيقة.
وأضــاف السعيد أن اإلعــام ميثل واحــًدا من 
بضرورة  املــواطــن  لــدى  الوعي  بناء  أدوات  أهــم 
يقوم  كما  لــواجــبــاتــه،  ــه  ــ وإدراك بحقوقه،  متتعه 
اإلعام بدور مهم يف ترسيخ وتعزيز مبادئ وقيم 
وعدم  املــســاواة،  على  تقوم  التي  اإلنسان  حقوق 
أو  الدين  أو  باللون  سواء  املواطنني  بني  التمييز 
اجلنس أو العرق وغيرها، كما يعزز اإلعام فكرة 
املختلفة،  املؤسسات  أداء  املجتمعية على  الرقابة 
التي  والتجاوزات  اإلنسان  انتهاكات حقوق  وعلى 
من املمكن أن تقع سواء من جانب عناصر كبيرة 
إلى  بعضهم  املواطنني  جانب  من  أو  الــدولــة  يف 

بعض.
أيًضا يف  اإلعــام شريك  أن  السعيد  وأوضــح 
تعتبر  التي  املجتمع  يف  الدميقراطية  قيم  تعزيز 
واحدة من أسس وأصول حقوق اإلنسان، فيلعب 
املختلفة  األفكار  إتاحة  يف  كبيًرا  دوًرا  اإلعــام 
الرأي  وحلرية  األفكار،  لتداول  ساحة  باعتباره 
والتعبير، وللنقاش احلر املفتوح، والحترام الرأي 

اآلخر وقبوله.
وعن الدور الذي ميكن أن يلعبه اإلعام، يشير 
دور  اإلعامي  يلعب  أن  إمكانية  إلى  السعيد  د. 

الوسيط ما بني املواطن ومؤسسات الدولة، سواء 
من خال نقل الشكاوى واآلراء واألفكار املختلفة، 
بحقوق  املعنية  واألجــهــزة  للمؤسسات  ويعطي 
اإلنسان مساحة كي تكون أكثر رشًدا وقدرة على 
تقدمي خدماتها وحتسني أوضاع حقوق اإلنسان، 
والتركيز  املكثف  النشر  خال  من  يستطيع  كما 

احلقوق  لــهــذه  يعطي  أن  القضايا  بعض  على 
وأجندة  الدولة،  أجندة  على  األولوية  والقضايا 
املواطن؛ على سبيل املثال.. املشاركة السياسية، 
وحرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية 

الفكر والعقيدة.
لفترات  اإلعـــام  شــراكــة  »السعيد«  ويــوضــح 

أساتذة إعالم: علينا االستفادة بالفنون والدراما للتعبير عن مفاهيم حقوقية

إعالميون وخبراء يوضحون رؤيتهم عن دور 
اإلعالم في تناول قضية حقوق اإلنسان

د. أسامة السعيد: اإلعالم أداة وعي مهمة لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته

عميدة اإلعالم بجامعة فاروس: نحتاج إعالًما خالًقا وأكثر 

عمقا يبحث عن حلول.. وكفانا تغطية مؤتمرات وفعاليات

والرأي مكفولة، ولكل  الفكر  أن حرية  2014م  املادة »65« يف دستور  تنص 
أو غير ذلك من وسائل  أو تصويًرا  أو كتابًة  رأيه قواًل  التعبير عن  إنسان حق 

النشر.

حرية الرأي والتعبير



7
5762021 سبتمبر - أكتوبر العدد

وكشف  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مسألة  يف  طويلة 
فيما  ننسى قضية خالد سعيد  فلن  االنتهاكات، 
قبل ثورة 25 يناير، وكثيًرا من املحاكمات عندما 
وانتهاكات  فساد  قضايا  اإلعام  وسائل  كشفت 
إلى  باإلضافة  اإلنــســان،  حقوق  بقضايا  تتعلق 
قيم  تعزيز  مــن  الفترة  هــذه  يلعبه  ــذي  ال الـــدور 
االقتصادية  احلــقــوق  على  والتركيز  املــواطــنــة 
واالجتماعية مثل مشروع »حياة كرمية«، والتركيز 
على اخلدمات التي تقدم إلى سكان العشوائيات 

وغيرها.
أســامــة  الــدكــتــور  الصحفي  الــكــاتــب  ــدعــو  وي
غير  واألشكال  بالفنون  االستفادة  إلى  السعيد 
املباشرة لتوعية املواطن بحقوقه كالدراما، فيجب 
أن يكون التركيز على قضايا حقوق اإلنسان جزء 
ال يتجزء من الدراما املصرية كونها قضية وعي 

تسعى الدولة جاهدة لتطويرها دائما.
التوازن يف العرض

من جانبه، يرى الدكتور محمد بسيوني، الكاتب 
الصحفي بجريدة األهرام وأستاذ اإلعام وحقوق 
وغالبية  املصرية  اإلعــام  وسائل  أن  اإلنــســان، 
اإلنسان  حقوق  تتناول  العربية  اإلعــام  وسائل 
يف املناسبات، فليس لدى أي منها جلنة إعامية 
ذلك  ونــرى  اإلنسانية،  احلــقــوق  جتــاه  واضــحــة 
واضحا يف اللهاث اجلماعي وراء تغطية القضايا 
املثيرة واحلوادث والصراعات، دون وجود تناول 
حالة  ودائما  حقوقية،  ــة  زاوي من  للموضوعات 
التي  للمصادر  السياسية  واملــيــول  االستقطاب 
الرؤية  على  تتغلب  اإلعام  وسائل  عليها  تعتمد 

التي يقدمها املصدر للمشاهدين.
ويوضح »بسيوني« أنه مع تناول ظاهرة الفقر 
أن جند  دون  السياسي  البعد  على  تركيًزا  جند 
تــنــاوال مــتــوازنــا حلــق املــأكــل واملــشــرب والسكن 
ويف  املشكلة،  حلل  شعبية  مشاركة  مع  املناسب 
تناول غالبية املصادر اإلعامية جندهم ينتقدون 

تناول  من  أكثر  والساسة  السياسات  يبررون  أو 
املوضوع بتكامل حقوقي إنساني، وتكون النتيجة 
اإلنسان  حقوق  واتفاقيات  وقيم  مفاهيم  غياب 
لها،  املتعمد  والتشويه  السياسي  التناطح  خلف 
فا يستفيد املجتمع من منظومة حقوق اإلنسان 

وال حتل املشاكل.
وسائل التواصل االجتماعي

وعن وسائل التواصل االجتماعي، قال بسيوني 
إنها تطبيق عملي حلرية النشر والتعبير وإقرار 
يرتادونها  مــن  فــإن  ولــذلــك  املعلومات،  وتــبــادل 
يحرصون على حماية هذا احلق اإلنساني بقوة 
وتكاتف، كما أن تبادل نشر املعلومات واآلراء على 
الشفافية  حالة  يدعم  والعاملي  املحلي  املستوى 
الرأي  ويحافظ على قيم حقوق اإلنسان، وميثل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  املتكون  العام 
ــاالت ضد  احلــ فــعــالــة يف معظم  حــالــة ضــغــط 
الظلم  ميارسون  ومن  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
نشر  ــاالت  احلـ بعض  يف  ــرى  ن كنا  وإن  للبشر، 
والتعليقات  املشاهدة  واجتذاب  لإلثارة  أكاذيب 
ضد  مناعة  املمارسة  عبر  يكتسبون  القراء  فإن 

هذه األكاذيب.
ويكمل بقوله إن ال شك أن حرية أدوات التواصل 
يـــوم مــفــهــوم التضامن  تــدعــم كــل  االجــتــمــاعــي 
انتهاكات حقوق اإلنسان،  الواسع ضد  اإلنساني 
ولألسف ال أجد إعاميني يعرفون ماهية حقوق 
إعامية  رســائــل  يقدمون  ومعظمهم  اإلنــســان 
يف  مثا  وأعطي  اإلنــســان،  حقوق  عن  مشوهة 
املناقشة العلنية للمبادرة الرئاسية األخيرة وجدنا 
كاتب صحفي كبير يطالب مبنع الدعم التعليمي 
عن الطفل الثالث لألسرة وهو ال يعلم أن ما يقوله 
طبقته الصني لسنوات ومت عقابها دولًيا ألن ذلك 
انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان، وقد رفض السيد 
الرئيس اقتراح الصحفي علًنا، وهذا دليل واضح 

على جهل الصحفي بحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان قناعة وطنية
ألــبــرت،  أمــانــي  الــدكــتــورة  قــالــت  مــن جانبها 
إن  ســويــف،  بني  جلامعة  اإلعــامــي  املستشار 
لإلعام دوًرا كبيًرا يف دعم وتأكيد مفهوم حقوق 
اإلنسان، ويأتي دوره واهتمامه بهذا األمر كقناعة 
وطنية لغرس وتشكيل وجدان الشعوب املختلفة، 
ــافــذة تــطــل منها الــشــعــوب واحلــكــومــات  ألنـــه ن
اخلارجية على ما يقدم داخل مصر من االهتمام 
بحقوق اإلنسان واحلريات املختلفة، وأن القناعة 
احترام  بأهمية  عميق  إميــان  من  تأتي  الوطنية 
كافة احلقوق اخلاصة باألشخاص سواء املدنية، 
أو السياسية، أو االجتماعية، أو االقتصادية؛ وكل 

احلقوق التي نص عليها الدستور. 
وتابعت أن مصر كثيًرا ما هوجمت من منصات 
هذه  يف  مغلوطة  بـــادعـــاءات  أجنبية  إعــامــيــة 
اجلديدة  اجلمهورية  اجتــاه  يف  ونحن  اجلزئية 
الصور  كل  ونصحح  الصورة،  نوضح  أن  نحاول 
من  اإلعــام؛  دور  يأتي  وهنا  اخلاطئة،  الذهنية 
خال توضيح اجلهود التي تبذلها الدولة يف هذا 
امللف، وال يقتصر دور اإلعام على التوعية فقط، 
واملواقف  احلية  الشهادات  إبــراز  يتضمن  ولكنه 
باإلضافة  الواقع،  أرض  على  املوجودة  احلقيقة 

إلى الدور الرقابي. 
وتتمنى »ألبرت« أن يبرز اإلعام دور املدونني 
اإلنسان،  حقوق  لقضايا  واملناصرين  والناشطني 
يتحول  الوقت  ومبــرور  الوعي  من  حالة  ويخلق 

الوعي املجتمعي إلى سلوك.
نظرة شمولية حلقوق اإلنسان

كلية  عميدة  العزيز،  عبد  عزة  الدكتورة  ترى 
اإلعــام جامعة فــاروس، أن اإلعــام يلعب دوًرا 
اإلنــســان  حــقــوق  ثقافة  ونــشــر  تعزيز  يف  مهًما 
والتعريف  بحقوقه  اجلمهور  توعية  خــال  من 
املجتمع،  ــراد  أفـ سلوكيات  يف  وترسيخها  بها 
واملسئولية  املهنية  مراعاة  اإلعام  وسائل  فعلى 
االجتماعية فيما تقدمه مع االبتعاد عن التغطية 
القضايا نظرة شمولية مع  إلى  والنظر  املجتزئة 
تقدمي مضمون إعامي له تأثير على قطاع كبير 

من اجلماهير وبأسلوب جذاب.
وأضافت »عبد العزيز«قائلة »ال بد من تسليط 
املواطن ومتس  التي متس  القضايا  على  الضوء 
بانتهاكات  مرتبط  هو  ما  كل  ومحاربة  حقوقه 

حقوق اإلنسان«.
ينبغي  التي  املهمة  األشــيــاء  من  أنــه  وتابعت؛ 
الدولي  والتفاهم  السام  فكرة  دعمها  لإلعام 
اإلرهاب  التحريض على  أو  العنصرية  ومكافحة 

واحلروب والنزاعات.
اإلعام  وسائل  خروج  أهمية  على  أكدت  كما 
بتغطية  املرتبطة  الشكلية  التغطيات  إطــار  من 
وأكثر  خاقة  تغطية  إلــى  وفعاليات  مــؤمتــرات 
إليجاد  املسئولة  اجلهات  تساعد  بحيث  عمًقا، 
حلول للمشكات، وبالتالي حتقق التأثير املطلوب.

د. أماني ألبرت: اإلعالم يخلق حالة من الوعي المجتمعي ويحوله لسلوكيات

د. محمد بسيوني: قنواتنا تلهث وراء تغطية القضايا المثيرة والحوادث

 10 املتحدة  األمم  تبنته  الذي  اإلعالن  متثل  دولية  حقوق  وثيقة 
املعيار  أنه  ألف بوصفه   217 موجب القرار  باريس،  يف   1948 ديسمبر 

صاغه  واألمم.  الشعوب  كافة  تستهدفه  أن  ينبغي  الذي  املشترك 
أنحاء  جميع  من  والثقافية  القانونية  اخللفيات  مختلف  من  ممثلون 

عن  اإلعالن  يتحدث  مصر.  من  عزمي  محمد  الدكتور  منهم  العالم، 
الناس، وهو  املحمية لدى كل  املتحدة عن حقوق اإلنسان  رأي األمم 

حمايتها  يتعني  التي  األساسية  اإلنسان  حقوق  األولى،  وللمرة  يحدد، 
بشأن  العامة  اجلمعية  رأي  ويخطط  مادة   30 من  اإلعالن  يتألف  عاملّيًا. 
إلى 500  احلقوق  تلك  وترجمت  الناس.  جلميع  املكفولة  اإلنسان  حقوق 

العالم. لغات  لغة من 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
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حتقيق  إلى  املصرية  الدولة  تسـعى 
ورؤية  املستدامة  التنمية  أهداف 

التنميـة  حتقيـق  طريق  عن   2030
يتميـز  عـادل  مجتمـع  وبناء  الشـاملة 

لفوائد  العـادل  والتوزيـع  باملسـاواة 
درجـات  أعلـى  وحتقيق  التنمية، 

الفئـات،  لكافـة  املجتمعـي  االندماج 
أن  التنمويـة  الرؤيـة  هـذه  وتؤكد 

يتطلـب  املسـتدامة  التنميـة  حتقيـق 
اإلنسـان  حقـوق  مبـادئ  احتـرام 

القانـون. وسـيادة 

كتبت - أميرة عبدالفتاح:

املصرية  ــة  ــدول ال أطلقت  اإلطـــار  هــذا  يف 
مؤخًرا االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان، 
علـى  القائـم  التوجـه  تعزيـز  إلى  تسعى  التي 
احتـرام وتعزيـز حقـوق اإلنسـان لذلـك املشـروع 

أهـــــداف  ودمـــــج  ملصـر،  املتكامـل  التنمـوي 
السياسـات  فـي  اإلنــســـــان  حقـوق  ومــبـــــادئ 
االستراتيجية  هذه  وتسـتند  للدولـة،  العامـة 
املنصوص  األساسية  املبادئ  مـن  عـدد  علـى 
قضاء  فـي  واملســتقرة  الدسـتور،  فـي  عليها 
االتفاقيات  يف  عليها  واملتفق  العليـا،  املحاكـم 

الدوليـة واإلقليمية حلقـوق اإلنسان.
جهد متراكم

يف الــبــدايــة يــقــول الــدكــتــور ســامــح فــوزي، 
»إن  اإلســكــنــدريــة:  مبكتبة  الــبــاحــثــني  كبير 
التي  االنسان  حلقوق  الوطنية  االستراتيجية 
الرئيس عبد  وأعلنها  الدولة املصرية،  تبنتها 
الفتاح السيسي، متثل جهًدا تراكمّيًا، وحصيلة 
حوار ممتد بني اللجنة العليا حلقوق اإلنسان، 
خبراء  من  تشكلت  التي  االستشارية  والهيئة 
حقوق  حقل  يف  العاملني  وكذلك  ومثقفني، 
وهي  املــدنــي،  املجتمع  ومنظمات  اإلنــســان، 
متثل األولى من نوعها، وتعبر عن التزام من 
جانب الدولة بتحقيق حقوق اإلنسان مبختلف 

أبعادها«. 
وأضاف »أن ما حدث هو خطوة متقدمة على 
اإلنسان  حقوق  وممارسة  ثقافة  تعزيز  سبيل 
يف املجتمع املصري، ولكن وضع االستراتيجية 
على  جــادة  خطوات  باتخاذ  يقترن  أن  ينبغي 

أرض الواقع يف سبيل حتقيقها«. 
ونــّوه »فـــوزي« إلــى »أن حقوق اإلنــســان كل 
على  ــضــوء  ال تسليط  يــجــب  وال  يــتــجــزأ،  ال 
احلقوق  كانت  فــإذا  اآلخــر،  دون  منها  جانب 
حقوق  يف  أساسّيًا  ركًنا  والسياسية  املدنية 
للحقوق  ــي  ــدول ال الــعــهــد  وميثلها  اإلنـــســـان، 
االقتصادية  احلقوق  فإن  والسياسية،  املدنية 
واالجتماعية والثقافية ال تقل عنها أهميًة، وال 
القليلة  السنوات  يف  حدث  التقليل مما  يصح 
املاضية من جهود خاصة بتطوير العشوائيات، 
ومواجهة الفقر، والتوسع يف تقدمي اخلدمات 
الصحية، وبرامج احلماية االجتماعية، وإدخال 
املحرومة، ألن جميعها يف  القرى  إلى  املرافق 
صميم حقوق اإلنسان، وأساس متتعه بالكرامة 

د. سامح فوزي: مبادرة فريدة والتزام دولي بتحقيق حقوق اإلنسان بمختلف أبعادها

شريف الهاللي: خطوة إيجابية.. وننتظر التطبيق على أرض الواقع

االستراتيجية الوطنية لـحقوق اإلنسان.. 
محاور أربعة وتطلعات كبيرة
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اإلنسانية«.
االستراتيجية الوطنية نابعة عن 

إرادة مصرية
أوضـــح الــدكــتــور ســامــح فـــوزي »أن الــدولــة 
املصرية أقدمت على وضع هذه االستراتيجية 
بناًء على قناعاتها، دون طلب من أحد، وينبغي 
بحقوق  ــقــاء  االرت هــو  منها  الــهــدف  يكون  أن 
رغبة  أو  اخلــارج  إلــى  النظر  دون  املصريني، 
مباركة  أو  تأييد  أو  دعــم  على  احلــصــول  يف 
مــن أحـــد؛ ألن حــقــوق املــواطــن هــي خاصة 
يف  الدولة  توسعت  وعندما  واملواطن،  بالوطن 
احلمات  وتبني  االجتماعية،  احلماية  برامج 
الصحية على املستوى القومي، والقضاء على 
العشوائيات، لم يطلب منها أي طرف خارجي 
ذلك، بل قامت بذلك إدراًكا من جانبها بضرورة 

تطوير نوعية احلياة للناس.
تأثير االستراتيجية الوطنية على 

ا مصر دولّيً
يؤكد كبير الباحثني مبكتبة اإلسكندرية »أننا 
تفاعات  هناك  بل  بنا،  عالم خاص  لسنا يف 
وتــشــابــكــات عــديــدة على املــســتــوى الــدولــي، 
يرون  اخلــارج  يف  وشركاؤها  مصر  وأصدقاء 
بالتأكيد أن تقدم حقوق اإلنسان يف مصر يعزز 
املنطقة، وهو ما ميثل يف عالم  االستقرار يف 
اليوم أحد املؤشرات العاملية املهمة، لكني أؤكد 

أن أي جهد وطني داخلي يف سبيل دعم حقوق 
املواطنني ينبغي أن يكون نابًعا من رغبة وطنية 
يف حتقيق ذلك، وليس رغبة يف احلصول على 

ثناء من اخلارج«.
أهمية تخصيص 2022 عام للمجتمع املدني

السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  ــرار  ق وعــن 
املدني  للمجتمع  عاما   2022 عام  بتخصيص 
يرى »فــوزي« »أنه يف ذاته قوة دفع مهمة من 
املجتمع  منظمات  أهمية  على  التأكيد  حيث 
حول  فهم  ســوء  أو  لبس  أي  وإزالـــة  املــدنــي، 
الدولة  وبــني  بينها  الشراكة  وأهمية  دورهـــا، 
وتُعد  املستدامة،  التنمية  حتقيق  سبيل  يف 
هذه املناسبة فرصة مد جسور العاقات بني 
وتطوير  ناحية،  من  املدني  واملجتمع  احلكومة 

وحتديث اجلمعيات األهلية«.
خطوة إيجابية ولكن..

املدير  الــهــالــي«،  »شــريــف  علق  جانبه  مــن 
املجتمع  لدعم  العربية  للمؤسسة  التنفيذي 
املدني وحقوق اإلنسان، بقوله »إن استراتيجية 
ليست  لكنها  إيجابية،  خطوة  اإلنسان  حقوق 
كافية إلحداث تغيير حقيقي يف مجال حقوق 
اإلنسان، ألن خطواتها أقل كثيًرا من االلتزامات 
عليها  وافقت  التي  التوصيات  يف  وردت  التي 
اإلنسان،  حقوق  مبجلس  املصرية  احلكومة 
اخلطوات  ستوضع  متى  واضــح  غير  أنه  كما 

التنفيذ  موضع  االستراتيجية  تضمنتها  التي 
القيام بإصدار تشريعات من  سواء من خال 
أن  ميكن  التي  اخلطوات  أو  الــنــواب،  مجلس 
لتفعيل  التنفيذية  والسلطة  بها احلكومة  تقوم 
االســتــراتــيــجــيــة ســـواء يف بــشــأن ممــارســات 
رقابة  تفعيل  أو  الشرطة،  بأقسام  التعذيب 
النيابة العامة على السجون ومقار االحتجاز«.

تخوفات وحتديات يف التطبيق
حتمل  االستراتيجية  »أن  الهالي  يضيف 
الوضع  غــيــاب  منها  الــتــحــديــات،  مــن  كثيًرا 
املجتمعي يف العديد من القضايا على سبيل 
املثال يف حق التظاهر، فا حتترم هذا احلق 
حاجة  يف  أنــنــا  كما  العملي،  املستوى  على 
لتطبيق بعض اخلطوات قبل احلديث عن أي 
إيجابية  أرضية  لتوفير  حقوقية  استراتيجية 
يف املجتمع على املستوى السياسي واحلقوقي، 
واملنظمات  السياسية  القوى  من  ثقة  إليجاد 
وأهمها  االستراتيجية  تفعيل  يف  احلقوقية 
حل مشكلة احلبس االحتياطي التي أصبحت 
تستخدم كعقوبة قضائية بدون حكم قضائي 
باألحزاب  وأعــضــاء  سياسيني  نشطاء  على 
السياسية وإعاميني، وأصبحت مدد احلبس 
االحتياطي متتد إلى ٤ سنوات خاصة يف ظل 
أكثر من قضية،  املتهمني على  تدوير  ظاهرة 

على حد وصفه«.
كــمــا دعـــا مــديــر املــؤســســة الــعــربــيــة لدعم 
من  كثير  سبيل  إخـــاء  ــى  إل املــدنــي  املجتمع 
املحبوسني، بسبب اتهامات تتعلق بحرية الرأي 
أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  والتعبير 
وصحفيني  كمحامني  مهنتهم  ممارسة  بسبب 
ــذة اجلــامــعــات، ودعـــم حــريــة النشاط  وأســات
السياسي لألحزاب والقوى السياسية وإصدار 
نظام انتخابي يسمح بتمثيل هذه القوى بشكل 
اإلعام  حرية  مبادئ  على  التأكيد  مع  عادل، 
ــة مــن عــلــى وســائــل  ــدول ــع يــد ال والــنــشــر ورفـ
اإلعام، إضافة إلى تنقية التشريعات العقابية 
بقانون العقوبات وقانون اإلرهاب من عشرات 
املواد ذات الصيغة الفضفاضة والعامة والتي 
مثل  التعبير  حرية  حتــت  تقع  أنشطة  حتــرم 

»نشر أخبار كاذبة«.
آليات تطبيق االستراتيجية

تطبيق  ــات  ــيـ آلـ »أن  الــهــالــي  يــســتــكــمــل 
االستراتيجية غير واضحة، فهل ستكون اللجنة 
التي تعتبر جزًءا من  الدائمة حلقوق اإلنسان 
أم  اآللــيــات،  هــذه  أحــد  هي  اخلارجية  وزارة 
سيتم حتديد آليات أخرى؟ فالتطبيق هو الذي 
سيحكم على االستراتيجية، هل هي شكليات 
مجال  يف  حقيقية  انــفــراجــة  ــى  إل ستقود  أم 

حقوق اإلنسان؟«
انتقال  ــرورة  »ضــ ــى  إل الــهــالــي  يشير  كما 
التصور املطروح بأن عام 2022 كعام للمجتمع 
ملنظماته،  حقيقي  احترام  إلى  سيؤدي  املدني 
املجتمع  ملنظمات  املنظمة  القوانني  تكفل  وأن 
املدني سواء اجلمعيات أو النقابات املهنية أو 
العمالية استقااًل حقيقّيًا لهذه املنظمات مبا 

يؤدي إلى القيام بدورها احلقيقي«.

قرار  مبوجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وُعرض  اعُتمد 
 16 املؤرخ يف  2200 ألف )د-21(  املتحدة  العامة لألمم  اجلمعية 

وفًقا  1976م،  23 مارس  النفاذ:  وتاريخ بدء  1966م،  ديسمبر 
مادة، ويتضمن   53 العهد من  املادة »49«. يتكون هذا  ألحكام 

اإلعالن  على  بُني  حيث  لإلنسان،  والسياسية  املدنية  احلقوق 
1948م. عام  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
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خالل األسابيع األخيرة، حدث 
تطّور ملحوظ يف عدد من ملفات 

حقوق اإلنسان على الساحة املصرية، 
بدأت بإعالن الدولة لالستراتيجية 
الوطنية حلقوق لإلنسان، تبع ذلك 
قرار رئيس اجلمهورية بإلغاء حالة 
الطوارئ، ثم غلق عدد من السجون 

العمومية وافتتاح سجن مركزي بوادي 
النطرون يراعي املعايير الدولية..

حوار- فريد إدوار

وموضوعات  وتفاصيلها  القضايا  هذه  حول 
هذا  أجرينا  املصري،  احلقوقي  الواقع  متس 
شيحة،  عصام  واحلقوقي  املحامي  مع  احلــوار 
ورئيس  اإلنسان  القومي حلقوق  املجلس  عضو 
نستنتج  ــســان،  اإلن حلــقــوق  املــصــريــة  املنظمة 
معه  ونستشرف  للقضايصا،  أعمق  فهًما  منه 

مستقبًا نتمناه جميًعا أن يكون مشرًقا.
املصرية  ــة  ــدول ال ــالن  إعـ ــت  رأيـ كيف 
ــة حلــقــوق  ــي ــن ــوط لــالســتــراتــيــجــيــة ال

اإلنسان؟
رأيت يف االستراتيجية نقلة نوعية غير مسبوقة 
ونقلة حضارية يف مجال حقوق اإلنسان، وقفزة 
إلى األمام يف طريق األلف ميل، قفزة كبيرة ألنها 
املرة األولى يف تاريخ الدولة املصرية التي يكون 
بــإرادة مصرية  استراتيجية حقوقية  فيها  لدينا 
خالصة، فلم يتدخل أحد من قريب أو من بعيد 

يف صياغة هذه االستراتيجية.
من  ــادرة  ــب مب االستراتيجية  ــاءت  جـ
ما  أيــًضــا..  واإلعـــالن  السيسي  الرئيس 

داللة ذلك يف تقديرك؟
من  سياسية  وإرادة  رغبة  عن  املــبــادرة  تعبر 
وداللة  اإلنسان،  حقوق  حالة  لتحسني  الدولة 
جمهورية  اجلديدة  اجلمهورية  أن  على  قاطعة 
حقوقية من الطراز األول، وكانت هناك شواهد 
قبل إطاق االستراتيجية، منها تكافل وكرامة، 
وبإعان  املبادرات،  من  وغيرها  كرمية،  وحياة 
الرئيس لها أصبحت ملزمة للدولة أمام الرأي 
األولــى  املــرة  وهــي  واخلــارجــي،  الداخلي  العام 
التي تتوافر فيها إرادة سياسية للسير يف طريق 

حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مصر.
ما  بالقفزة..  االستراتيجية  وصفت 

أبرز مالمح هذه القفزة؟ 
وضعت االستراتيجية 3 مسارات لإلصاح، 

األول مسار تشريعي ألننا يف حاجة إلى ثورة 
تشريعية جديدة وفلسفة جديدة للعقاب يعبر 
إلى  باإلضافة  للعقوبات،  جديد  قانون  عنها 
للعاملني يف  القدرات  وبناء  والتدريب  التوعية 

الدولة بقيم ومفاهيم حقوق اإلنسان.
يف تقديرك، ماذا ينقص االستراتيجية 

الوطنية حلقوق اإلنسان؟
فقط ننتظر حتويلها إلى برنامج عمل، 
البرملان  يعمل  أن  يجب  وقـــت،  لدينا  ليس 
إليها  أشــارت  التي  التشريعات  على  املصري 
أن  يجب  الوقت  نفس  ويف  ضمنًيّا،  الوثيقة 
للكيانات  دعــم  مع  مؤسسي،  إصــاح  يحدث 
السياسية لتبدأ العمل من جديد وتبني كوادر، 
مع دعم املجتمع املدني أيًضا باعتباره شريًكا 
أساسّيًا للدولة املصرية يف رؤية مصر 2030.

هل  السياسية..  الكيانات  سيرة  ذكر  على 
االقتصادية  بــاحلــقــوق  ــة  الــدول اهــتــمــام  ــرى  ت
واالجتماعية على نفس درجة االهتمام 

باحلقوق السياسية واملدنية؟
أولــويــات  كانت  يونيو،   30 ثــورة  أعــقــاب  يف 

احلقوق،  أسمى  على  احلفاظ  املصرية  الدولة 
ــاب،  وهــو احلــق يف احلــيــاة يف مــواجــهــة اإلرهـ
فرغم أن منظومة احلقوق منظومة كاملة يعزز 
بعضها البعض لكنك تبقى يف خيار بني أن تتاح 
حرية الرأي والتعبير يف مقابل احلق يف احلياة 
فتسعى أوال بشكل منطقي إلى احلق يف احلياة، 
وعمليات  إرهابية  جماعة  مواجهة  كنا يف  فقد 
الدولة تتخذ خطوات متتالية يف  استخباراتية. 
مببادرات  بدأت  اإلنسان،  حقوق  حالة  حتسني 
ثم استراتيجية ثم إفراجات عن عدد كبير من 

املحبوسني احتياطًيّا، ثم رفع قانون الطوارئ.
ــوارئ؟  ــط ال حــالــة  بــرفــع  فوجئت  هــل 

وملاذا؟
فهذه  لي،  بالنسبة  كبيرة  مفاجأة  كان  نعم، 
أن  املصرية  الدولة  تاريخ  األولى يف  املرة  هي 
رئيس اجلمهورية هو الذي يبادر بهذه اخلطوة، 
أكثر من ٤0 عاًما  السياسة منذ  أمارس  فأنا 
وكان هذا هو مطلبنا الوحيد تقريًبا، أما اآلن 
املجتمع  فــاجــأ  والــرئــيــس  أحـــد،  يطالب  فلم 

بأكمله بهذه اخلطوة.

االستراتيجية الوطنية نقلة نوعية 
وخطوة حضارية في مجال الحقوق

عصام شيحة:

يشغلني ملف الحبس االحتياطي.. والدولة ألزمت 
نفسها بتطبيق االستراتيجية



وعما تعّبر هذه املبادرة يف تقديرك؟
هذا يعطينا مؤشًرا عن الطريقة التي يفكر 
السيسي  الرئيس  أن  لي  فيبدو  الرئيس،  بها 
املثال،  سبيل  فعلى  بخطوات،  املجتمع  يسبق 
أعلن سيادته يف نفس يوم تدشني االستراتيجية 
غاية  قضية  عــن  اإلنــســان،  حلقوق  الوطنية 
االعتقاد  حرية  قضية  وهــي  احلساسية،  يف 

واملعتقد، الرئيس يحمل أفكاًرا تقدمية.
ــه ممــيــزات  ــون الـــطـــوارئ ل ــان ــاء ق ــغ إل

كثيرة.. ما أهمها يف رأيك؟
املصري  املواطن  لــدى  بالطمأنينة  الشعور 
ولدى املستثمر األجنبي، ومعرفته بأنه لن يحال 
مهما  استثنائي،  لقانون  أو  استثنائية  ملحكمة 
كان، فأنا مطمئن يف ظل قانون العقوبات، هذا 

الشعور باالطمئنان يوسع دائرة املشاركة.
وماذا عن القضايا التي مت البت فيها يف 
محكمة أمن الدولة العليا خالل الطوارئ؟
عن  اإلفـــراج  يف  احلــق  اجلمهورية  لرئيس   
بالفعل  ونــحــن  الــعــفــو،  بــإجــراءات  املحبوسني 
بحاجة إلى أن نحتوي الشباب ونعيد إدماجهم 
الــدرس  لــه،  تــعــرضــوا  مــا  ويكفي  املجتمع  يف 
كــان واضــًحــا، وليس من احلكمة تــرك أوالدنــا 
أو  والتكفيرية،  اإلرهابية  للجماعات  فريسة 
بعد خروجهم  والعنف  الكراهية  ألفكار  فريسة 
من السجن، يجب إعطاء فرصة لاندماج مرة 

أخرى.
ينقص  ماذا  شيحة..  عصام  السياسي 

األحزاب السياسية لتقوم بدورها؟
السياسية  األحــزاب  الصدق،  بكل  أجاوبك 
حتتاج أن تشعر أنها أحزاب سياسية، متارس 
السياسة، لدينا أكثر من 100 حزب، ولم يقدم 
على  يجب  للسلطة،  بــديــًا  نفسه  منهم  أي 
األحزاب أن تطرح رؤى وخطط وبرامج، يجب 
على األحزاب مراجعة نفسها ومنهجية عملها، 
ويجب أيًضا أن نشّجع املواطنني على ممارسة 
السياسة واالنضمام لألحزاب والنقابات، فهذا 
ال يعني اختاًفا مع الوطن، بالعكس، هذا يعني 

احلرص على مصلحة الوطن.
يف  اإلنسان  حقوق  مفهوم  يرتبط  ملاذا 

مصر بقضايا التمويل األجنبي؟
عندنا يف مصر إشكالية، وهي أنه ال يوجد 
متويل محلي أو وطني ملنظمات حقوق اإلنسان، 
محفزات  نقّدم  وال  التطوع،  فكرة  فقدان  مع 
أمواله  من  بجزء  يتبرع  حتى  اخلاص  للقطاع 
ملنظمات حقوق اإلنسان. التمويل األجنبي ليس 
جرمية، هذا نظام موجود يف كل دول العالم، 
وعن  الــدولــة  بعلم  إال  متويًا  تأخذ  ال  وأنــت 
املعونات،  مثل  ومثلها  منها،  وبرقابة  طريقها 
التمويل  اســتــخــدام  كيفية  يف  كلها  القضية 

منظمات  داخــل  احلوكمة  عــدم  ويف  األجنبي 
مع  اجلهات  بعض  تعامل  يف  اإلنسان  حقوق 

أشخاص بشكل مباشر دون املؤسسات.
ــا نــتــحــدث عــن قــضــيــة حتسني  ــن دع
عليه  عملت  الـــذي  املــصــريــة  الــســجــون 
االهتمام  وكذلك  مؤخًرا  املصرية  الدولة 

بفلسفة العقاب؟
حالة  خــطــوات حتسني  خــطــوة ضمن  هــي 
جديدة  لفلسفة  تسعى  التي  اإلنــســان  حقوق 
سجًنا   12 تغلق  الــدولــة  ــاح،  واإلصـ للتأهيل 
للمعايير  طبًقا  سجون  ع  ُمجمَّ وتبني  قدمًيا 
عملية  فيه  ويراعى  اإلنسان،  حلقوق  الدولية 
التدريب والتعلم واكتساب املهارات، مع وجود 
وإنشاء  ومكتبة،  ومستشفى  للتريض،  أماكن 
محكمة بالقرب من السجن، مع إتاحة حتويل 
مرتب السجني ألسرته، وهو ما سيحافظ على 
كبيرة  فعالية، هذه خطوة  أكثر  بشكل  األسرة 
على الطريق الصحيح، ويف نفس الوقت اآلمال 
معقودة على التوسع يف إنشاء مثل هذه املراكز 
يف املحافظات، ليس بغرض بناء سجون لزيادة 
مع  والتوافق  للتوسعة  ولكن  املساجني  عــدد 

املعايير الدولية وتسهيًا على أسر السجناء.
باملجلس  عــضــًوا  تعيينك  مبناسبة 
امللف  هو  ما  اإلنــســان..  حلقوق  القومي 

يف  عملك  به  وستبدأ  بالك  يشغل  الذي 
املجلس؟

الراهن،  الوقت  يف  االحتياطي  احلبس  ملف 
إضافة إلى ملفني أشارت إليهما االستراتيجية، 
للحرية،  السالبة  العقوبات  مــن  احلــد  األول 
والــثــانــي هــو احلــد مــن اجلــرائــم الــتــي تعاقب 

باإلعدام.
امللف  يف  طويلة  لسنوات  عملك  بحكم 
احلقوقي، كيف ترى املجهود الذي تقوم 
هذا  يف  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  به 

امللف؟
رائــدة  مؤسسة  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة 
حقوق  منها  القلب  ويف  متعددة،  مجاالت  يف 
به  تقوم  ما  القبطية  الهيئة  ويكفي  اإلنسان، 
القدرات  وبناء  والتدريب  التنوير  عمليات  من 
يف صعيد مصر والوجه البحري، اجلميع يعمل 
الهيئة  لكن  الــقــاهــرة،  داخــل  مــركــزي،  بشكل 
قفزت إلى وجه قبلي وقراه، دخلت »األدغال« 
ولها فضل كبير يف تنوير وتوعية املواطنني يف 

صعيد مصر.
ماذا يقرأ احلقوقي عصام شيحة اآلن؟ 
ــاريــخ مــصــر احلــديــث،  ــراءة ت ــق أنـــا مهتم ب
فيها محمد علي  التي أسس  الفترة  وحتديدًا 
اآلن  أقرأه  الذي  الكتاب  أما  الدولة احلديثة، 

فهو مذكرات سعد زغلول.
ما هي الرسالة التي حتب أن توجهها يف 

نهاية حوارنا وملن؟
نحن  واملسؤولني،  ــاء  اآلب لكل  رسالة  أوجــه 
الدولة  وشبابنا،  ــا  أوالدن احتواء  إلــى  بحاجة 
فهم  إلــى  نحتاج  شباب،  منها   ٪60 املصرية 
ظروفهم وأفكارهم، يجب علينا أن نفتح معهم 
األبوي  للمنهج  منها  للصداقة  أقرب  حــوارات 

اآلمر، الذي لم يعد صاحًلا ملثل هذا الزمان.
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المجتمع تفاجأ برفع 
حالة الطوارئ.. والرئيس 

يحمل أفكاًرا تقدمية

نحتاج إلى ثورة 
تشريعية وقانون 

جديد للعقوبات حتى 
نشعر بفارق

نعم.. تتوفر إرادة سياسية لتحسين أحوال 
حقوق اإلنسان في مصر 



مناهج التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان..مناهج التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان..
 بين التدريس والتطبيق بين التدريس والتطبيق

حقوق اإلنسان ليست مجرد درس 
يقدم يف املدارس بل هي حقوق للبشر 

جميعهم، معرفتها ترتبط بتحسني 
حياة املواطنني، ودراستها جزء مهم من 

منظومة تساعد على انتشار ثقافة 
حقوق اإلنسان، من خالل تدريس مادة 

حقوق اإلنسان سيتكمن الطالب من 
التعرف على حقوقهم وحقوق اآلخرين، 
واحترام كرامة كل إنسان، كما ستساعد 

الطالب«ة« وحتّسن قدرته على التواصل 
مع اآلخرين بحرية ومعرفة حق اآلخر، 

وتوطيد احترام حقوق اإلنسان، من 
خالل وزارة التربية والتعليم، هو جزء 

هام دورها وأساس جناح نشر ثقافة 
حقوق اإلنسان يف املجتمع بشكل عام.

كتبت - كريستينا عادل:

حقوق  ثقافة  التعليم  مناهج  تدعم  هل  ولكن 
اإلنــســان بني الــطــاب، هل مت إدراجــهــا ضمن 
الدراسية؟  السنة  يف  للطالب  املخصصة  املــواد 
لنشر  استخدامها  ميكن  التي  اآللية  هي  ومــا 

وتفعيل مفاهيم حقوق اإلنسان بني الطاب.
ثقافة  نشر  طــرق  معرفة  لنا  يتسنى  وحتى 
وزارة  وتعاطي  الــطــاب،  بــني  اإلنــســان  حقوق 
مجموعة  آراء  رصدنا  الثقافة،  هذه  مع  التعليم 
من أساتذة اجلامعات املختصني مبجال التربية، 
كما تواصلنا مع أعضاء مجلس نواب، ملعرفة ما 
ثقافة  ونشر  التعليم  مناهج  لتفعيل  إليه  نحتاج 
حقوق اإلنسان بني الطاب، وكذلك التشريعات 

الداعمة لهذه الثقافة.
املراحل األولى للتعليم

قدري،  سامية  الدكتورة  أوضحت  البداية  يف 
عني  جامعة  البنات  بكلية  االجتماع  علم  أستاذ 
شمس، سعي الدولة منذ عدد من السنوات لنشر 
ثقافة حقوق اإلنسان من خال إدخال مقررات 
لم  الدراسي  املقرر  ولكن  الدراسية،  املناهج  يف 
يتم تدريسه بالطريقة املطلوبة، كما أوضحت أن 
ليسوا  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  املــواد  مقدمي 
فلم  اإلنــســان،  حقوق  بثقافة  كافية  ــة  دراي على 

نصل لنتيجة مرضية.
بذرة  لطرح  نحتاج  »أننا  »قـــدري«:  وأضافت 
ثم  للتعليم،  األولــى  املراحل  يف  اإلنسان  حقوق 
ليصبح  فاجلامعة،  والثانوية  اإلعدادية  املراحل 

الطالب«ة« قادًرا على تطبيقها يف حياته العميلة 
بشكل كبير«.

للطاب  اإلنسان  حقوق  مراحل  تقسيم  وعن 
ــاء واملـــســـاواة« هي  أوضــحــت »أن »مــبــادئ اإلخـ
التعليمية  املراحل  يف  للتدريس  مناسبة  مفاهيم 
زميله  معاه  التلميذ  يكون  ملا  »علشان  األولـــى، 
وفكرة  قبول  يف  يبقى  عنه  مختلف  املدرسة  يف 
وثانوي  إعــدادي  مرحلة  ويف  ومحبة«،  وتسامح 

بني  الصراعات  عن  تاريخية صغيرة  نبذة  نقدم 
الفئات املختلفة سواء ألسباب دينية أو سياسية 
اإلعان  وجــود  إلى  أدى  ما  وهو  اقتصادية،  أو 
وهي  الثاثة  مببادئها  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
واحلرية، ويف اجلامعات ميكن  واملساواة  اإلخاء 
حقوق  تدعم  التي  واملعاهدات  املواثيق  دراســة 

اإلنسان«.
وأشادت »قدري« بدور الهيئة القبطية اإلجنيلية 
يف تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان لطاب اجلامعات 
من خال بروتوكول تعاون مع بعض اجلامعات، 
ــات مختلفة،  ــي آل املــفــاهــيــم عــبــر  ــقــدمي هـــذه  وت
والتمثيل  الرسم  فنون  خال  من  تقدميها  مثل 
نشاًطا  كان  ســواء  نشاط  كل  وتقسيم  واملسرح، 
أدائًيّا أو حركًيّا حسب الفئة العمرية املستهدفة، 
بشكل  الصورة  فيه  يؤثر  اجليل  هذا  ألن  وذلــك 

أكبر بكثير من السمع.
كيفية التدريس

من جانبه، يرى د. سعيد املصري، أستاذ علم 
االجتماع بكلية اآلداب جامعة القاهرة، ومستشار 
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د. سامية قدري: مناهج حقوق اإلنسان موجودة والعبرة بالتطبيق والممارسة

منى عبد العاطي: البرلمان يهتم بجودة التعليم في تشريعاته وحريصون على دعم حقوق اإلنسان

وكيل التعليم 
بالبرلمان: لألسرة دور 
كبير في تربية الطفل 

على احترام اآلخر 
ودورنا مكّمل



الذي  واملبادئ  القيم  منهج  »أن  الثقافة،  وزيــرة 
االبتدائية  املرحلة  لطاب  مــؤخــًرا  طرحه  مت 
جيد وعملي ألعلى مستوى، لكن املشكلة تكمن 
املواد، فالهدف منها ليس  يف تدريس مثل هذه 
حفظه  مع  للتاميذ  إعــطــاؤه  يتم  مقرر  مجرد 
إلى  يؤدي  فهذا  االمتحانات،  يف  كتابته  وإعــادة 
تفعيله  إلــى  نحتاج  بل  الــدراســي،  املقرر  فشل 

بصورة عملية لتطبيق القيم«.
لتدخات  نحتاج  »أننا  إلى  »املصري«  وأشــار 
عدة إلنشاء مجتمع حريص على حقوق اإلنسان، 
فنحتاج لتدخات تعليمية وثقافية وإعامية، ال 
لضمان  املجتمع  بني  تناغم  هناك  يكون  أن  بد 
اإلنــســان«،  حقوق  على  حريص  مجتمع  وجــود 
وتابع املصري »الطاب يف املدارس الزم يتعلموا 
انتماء  أي  عن  بعيد  بشر،  اسمها  حاجة  إن يف 
آخر، يجب أن يعاملوا مبساواة من خال احلياة 
اليومية يف املدرسة، للطالب حق وللمدرس حق 
وللمدرسة حق، ال بد أن يعرف كل طرف ما هي 

حقوقه وما هي واجباته«.
مبدأ املواطنة

فكرة  أهمية  املصري  سعيد  الدكتور  أوضــح 
لإلنسان  حقوق  لتدريس  مهم  كمدخل  املواطنة 
حقوق  هناك  أن  املواطنة  فهدف  املـــدارس،  يف 
للمواطن وواجبات ال بد من تأديتها، نحن نحتاج 
اإلنــســان،  حقوق  مبــبــادئ  بيننا  فيما  نؤمن  أن 
وكذلك فكرة املحاسبة االجتماعية ال بد أن تكون 

قائمة على مبادئ حقوق اإلنسان.
بشكل  التعليمية  العملية  سير  يخص  وعما 
وجود  ضــرورة  على  سعيد  الدكتور  أكــد  سليم 
نظام للعاقة بني الطالب ومدرسيه، وبينه وبني 
زمائه، ليتم التعاون واملنافسة دون اعتداء على 
حق أحد، مع إمكانية التعبير عن الرأي بحرية، 

يف ظل جو يحترم قبول واحترام الرأي اآلخر.
بتدريس  البدء  ضــرورة  إلــى  املصري  وأشــار 
ــى،  األول املــراحــل  لطاب  االجتماعية  احلقوق 
لطاب  السياسية  احلقوق  تقدمي  يف  البدء  ثم 
املدارس اإلعدادية، ألن الطالب يف هذه املرحلة 
وتبدأ  ومشاعره،  ــه  ورأي هويته  تكوين  يف  يبدأ 
فبالتالي  واملدرسة،  األسرة  على  التمرد  مرحلة 
أفكاره  لتنظيم  املرحلة  هذه  يف  الطالب  يحتاج 

بصورة جيدة.
اهتمام البرملان

قالت منى عبد العاطي، عضو مجلس النواب 

املصري ووكيل جلنة التعليم والبحث العلمي، »إن 
بشكل  التعليم  مبناهج  لاهتمام  يسعى  البرملان 
اإلنسان،  حقوق  لدعم  مــواد  من  فيها  مبا  عام 
بشكل  والتقني  الفني  بالتعليم  اهتمام  ويوجد 
خــاص، وذلــك من خال متابعة دوريــة ملدارس 
التعليم الفني وإنشاء جامعات لهم ونقابة ملزاولة 
من  واجلامعات  املــدراس  تلك  اعتماد  مع  املهنة 
هيئة ضمان اجلودة وهي جودة أُنشئت خصيًصا 
للتعليم الفني ما يساعد على تغيير نظرة املجتمع 

للتعليم الفني«.
النواب  مبجلس  التعليم  جلنة  وكيل  وأضافت 
»أن البرملان اهتم بخريجي الكليات التكنولوجية، 
وهو جزء من احترام حقوق الطالب يف احلصول 
على تعليم جّيد، يواكب العصر، وحتسني مستوى 

املختلفة،  العلمية  الدرجات  خال  من  الطالب 
كاملاجيستير  عليها  احلــصــول  مــن  ميكنه  مــا 
والدكتوراه، مع حقه يف إنشاء نقابة له وترخيص 
خريجي  شــأن  مــن  يرفع  فهذا  املهنة،  مــزاولــة 
يف  بحقه  االهتمام  مع  التكنولوجيا،  اجلامعات 

التعليم واحلياة الكرمية«.
وأضافت »عبد العاطي« »أننا ال نحتاج لشرح 
احتياجنا  بقدر  للطاب  واملبادئ  القيم  مناهج 
فالقيم  املــعــلــمــني،  قــبــل  مــن  معهم  لتطبيقها 
واحترام اآلخر ميكن أن يظهرها املعلم يف أفعاله 
واحترامه للمواعيد، فالطالب ينظر إلى سلوك 

املعلم«.
وتابعت »أن لألسرة دوًرا كبيًرا يف تربية الطفل 
وأن  األخــر  لــلــرأي  وتقبله  اآلخــر  احــتــرام  على 
ولكن  األســرة،  لدور  استكمال  هو  املدرسة  دور 
األساس يف تربية طفل سوي قادر على احترام 
اآلخر ينبع من أسرته أواًل، ودور املدرس مهم يف 
التدخل دائما لتقومي السلوك، فعند رؤيته تنمًرا 
من قبل أي طالب يقدمه ألخصائي يف املدرسة 

ملعرفة أسباب هذا التصرف وتقومي سلوكه«.
وأكدت عبد العاطي »أن أي مادة يعمل عليها 
البرملان تنص على ضمان تقدمي مستوى تعليمي 
واملــدرســني،  للطاب  آدمــيــة  ومعاملة  محترم 
واملــهــارات، وكل هذا  زيــادة األنشطة  من خال 
يف  فاحلق  اإلنــســان،  حقوق  مظلة  يندرج حتت 
احلصول على تعليم جّيد هو أحد حقوق اإلنسان 

األساسية التي ينبغي دعمها«.
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أساتذة علم اجتماع: ثقافة حقوق اإلنسان يجب 
تدريسها في مراحل التعليم األولى

د. سعيد المصري: نحتاج لتدخالت تعليمية وثقافية 
وإعالمية لجعل المجتمع حريًصا على الحقوق

قرار  مبوجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعُتمد 
 16 املؤرخ يف  2200 ألف )د-21(  املتحدة  العامة لألمم  اجلمعية 

وفقا   ،1976 يناير  كانون   3 النفاذ:  بدء  تاريخ  1966م.  ديسمبر 
احلقوق  ويتضمن  مادة،   31 من  العهد  هذا  يتكون   .»27« للمادة 
على  بُني  حيث  لإلنسان،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

1948م. عام  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 



تصطدم األفكار الطموحة بتحديات 
التطبيق، كاإلمكانيات، ثقافة املجتمع، 
القوانني، املركزية وغيرها، لنجد ورغم 

اجلهود الرسمية جتاه ملف حقوق 
اإلنسان أن للواقع قصًصا أخرى، يف ذلك 
إنشاء احلكومة لوحدات حقوق اإلنسان 

بالوزارات التي بدأ تدشينها منذ نهاية 
2018م بعد إطالق الفكرة ودراستها يف 

نوفمبر 2017م.

كتب - أحمد مصطفى علي:

بعد،  اإلنــســان  حــقــوق  ــدات  وحـ تكتمل  لــم 
فاملناقشات مستمرة، كاجتماعات جلنة حقوق 
اإلنسان بالبرملان نهايات 2021م، التي تطرقت 
وحدات  بإنشاء  وطالبت  الــوحــدات،  لتطوير 
والتضامن  الصحة  ــوزارات  ب اإلنسان  حقوق 
ــوزارات  ال بعض  أن  يعني  وهــذا  االجتماعي، 
جتاهلت إنشاء الوحدات، بينما األكثر تطبيًقا 

ا  التنمية املحلية بتعداد 11٤ مقًرّ كانت وزارة 
على مستوى اجلمهورية.

ــإن التفكير حــالــًيــا يف  ومــن جــانــب آخــر ف
حلقوق  الوطنية  لاستراتيجية  مسايرتها 
السيسي، مما  الرئيس  أطلقها  التي  اإلنسان 
استراتيجية  متطلبات  بإجناز  اخلطى  يسرع 
»إن  قــالــت:  التي  2030م،  الشاملة  التنمية 
خال  مــن  يتحقق  الشاملة  التنمية  حتقيق 
مجتمع عادل يتميز باملساواة والتوزيع العادل، 
ــات االنـــدمـــاج لــكــافــة الــفــئــات،  ــى درجــ وأعــل

واحلوكمة...«.
حتقيًقا  تأتي  اإلنــســان  بحقوق  العناية  إذ 
وجذب  املواطنني،  ملشاركة  وتعزيًزا  سبق،  ملا 
وتكريس  لانتماء،  قيم  ودعــم  االستثمارات، 
التعددية، واإلميان باحلقوق الكاملة لكل فرد 
احلقوق  تغييب  بينما  انتماءاته،  كانت  مهما 
وإشكاليات  خــطــيــرة،  مشكات  عنه  ينجم 
بعض  مــع  نلتقي  ــار  اإلطــ هـــذا  يف  ضــخــمــة، 
صناعة  ألجل  لألوضاع،  الراصدين  اخلبراء 

مستقبل أفضل.

الوحدات مجهولة والناس ال تعرفها
يحدثني عبد العال الدقيشي، رئيس املجلس 
وأمني  سابًقا،  أبوتيج  ملركز  املحلي  الشعبي 
مساعد حزب مستقبل وطن ألمانة الفاحني، 
قائًا: »الوحدات مجهولة والناس ال تعرفها«، 
إمكانية جناحها مستقبًا، مشيًرا  مشكًكا يف 
إلى »أنها حتتاج إلى تعديل اللوائح والقوانني، 
الرسمية،  العمل  مواعيد  بعد  العمل  ومرونة 
مع  التنفيذي،  املجلس  عن  مستقلة  وجعلها 
ــاء اجلــهــات  أكــبــر مــن رؤســ منحها ســلــطــات 

لتستطيع حتقيق املرجو منها«.
أضاف الدقيشي »أن الوحدات بها موظفون 
فكيف  تنفيذية  قــيــادة  رئــاســة  حتــت  يعملون 
ميارسون سلطاتهم على زمائهم من قيادات 
تعلوهم يف الدرجة الوظيفية، كرؤساء املراكز، 
وما الضمان لعدم االصطدام بالقيادة األعلى؟! 
هذا يجعل رئيس وحدة حقوق اإلنسان حتت 
من  والــزمــاء  األعلى  القيادات  غضب  حــرج 
ناهيك عن عدم وجود سلطة  أعلى،  درجــات 

وحدات حقوق اإلنسان..وحدات حقوق اإلنسان..
 هل تغّير الواقع؟ هل تغّير الواقع؟

الدقيشي: استقالل وحدات حقوق اإلنسان ومنحها سلطات أكبر ضمان نجاحها

أمين عام بيت العائلة بأسيوط: ضعف الصالحيات يحد من فاعليتها
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من  حتــد  إشكالية  فتلك  احلــقــوق،  ليحقق 
إمكانية االنطاق«.

غياب املؤمن واملخلص للفكرة
األمــني  الــعــزيــز،  عبد  سيد  الشيخ  كشف 
عن  بأسيوط،  املصرية  العائلة  لبيت  الــعــام 
املجتمعية،  املنظمات  مــع  الــتــواصــل  افتقاد 
وغياب الصاحيات القانونية لعمل شراكة أو 
املدني مما يحد من  املجتمع  بروتوكوالت مع 
فاعليتها، بل وغالبية الوحدات ليس لها دور 
وهناك  للفكرة،  واملخلص  املؤمن  وجود  لعدم 

استثناءات بالتأكيد«.
وأشار الشيخ سيد عبدالعزيز إلى »إشكالية 
إلزامية  وجـــود  وعـــدم  عاملني،  وجـــود  عــدم 
ــات الــرســمــيــة«، إلــى  لــاســتــجــابــة مــن اجلــه
اإلنــســان يف  حقوق  وحــدات  »أن  وصفه  حد 
مجالس املدن مجرد حبر على ورق«، موضًحا 
»حاجة الوحدات إلى منظومة عمل، وهيكلة، 
وتوفير اإلمكانات املختلفة، القانونية واملادية 
العاملني  اختيار  وحسن  املؤهلة،  والبشرية 
املؤمنني بالفكرة وأهل التخصص، ألن من ال 
ويشوه  الوحدات  عمل  سيهدم  بالفكرة  يؤمن 

سمعتها، ويسيء إلى حقوق اإلنسان«.
كورونا عطلتنا عامني

أما الدكتور على صديق، مدير وحدة حقوق 
عدم  فعلل  بأسيوط،  العام  بالديوان  اإلنسان 
شهرة الوحدات لكونها حديثة نسبًيّا، أُنِشأت 
تعطلت  حتى  عاًما  تكمل  ولم  2018م  أواخــر 
عامني 2020م و2021م بسبب جائحة كورونا، 
ورغم ذلك فتعداد املترددين يف ازدياد، ووصل 
األخير،  الشهر  يف  شخص  املائة  قرابة  إلــى 
مبكتب  مستقلة  الــوحــدات  »أن  إلــى  مشيًرا 
املحافظ وفق قرار وزير التنمية املحلية، وإن 
كانت بعض املحافظات لم تطبق ذلك وأحلقتها 

بخدمة املواطنني، أو لم تفّعل تنفيذها«.
أهمية  على  صديق  علي  الــدكــتــور  وشــدد 
خدمة  عــن  طبيعتها  واخــتــاف  الـــوحـــدات 
خدمة  »أن  موضًحا  والــشــكــاوى،  املــواطــنــني 
وترسلها  املــواطــن  مشكلة  تــأخــذ  املــواطــنــني 

كان  مهما  اجلهة  برد  املواطن  وتخطر  للجهة 
املشكات  نــدرس  لكننا  حتقق،  بــدون  سلبًيّا 
الــواقــع،  أرض  على  ونشاهدها  ونفحصها 
ونقوم  ردود اجلهات،  ونتحرى عن مصداقية 
بإعداد تقارير ورفعها للسكرتير العام التخاذ 

قرار، مع االستعانة باملتخصصني«.
الدكتور علي صديق، احلاصل على  وأشار 
درجة الدكتوراه يف مكافحة الفساد، إلى وجود 

جهل وغياب ثقافة حقوق اإلنسان، إلى درجة 
أن البعض ال يعلمون أن الفساد بأنواعه ناجت 
ال ميكن  التنمية  وأن  اإلنسان،  حقوق  تغييب 
اإلنسان  حقوق  ملفاهيم  تكريس  با  حدوثها 
نقوم  ولهذا  األفــراد،  وبني  املؤسسات  داخــل 

بحمات التوعية لبناء وعي مجتمعي.
وقال »إن قرابة الـ 50٪ من الشكاوى حاالت 
أو  ملستحق،  وكرامة  تكافل  كحذف  إنسانية، 
احلاجة إلعانة، أو تهدم بيت وال يوجد قدرة 
التمويل بعد  بتوفير  البناء، وقمنا  إعادة  على 
كذلك  املدني،  املجتمع  مع  بالتواصل  عامني 
توفير فرص عمل أو نفقات زواج أبناء األرامل 
أن  معتقًدا  يأتي شخص  وأحياًنا  املــرض،  أو 
وزاري  قــرار  أو  قانون  إلغاء  ميكنها  الوحدة 

ألجل تضرره«.
يضيف مدير الوحدة »أن صعوبات الثقافة 
املثال جلأت  سبيل  فعلى  تواجهنا،  املجتمعية 
امليراث،  منحها  إخوتها  لرفض  امــرأة  إلينا 
تثقيفهم،  ملحاولة  إخوتها  إلى  بالنزول  فقمنا 
التي  القرى  ببعض  التوعية  الصعوبات  ومن 
ــأر والــقــتــل،  ــث ــاالت ال ــرأة ســبــًبــا حلـ ــ تــكــون امل
ــك بــالــشــيــوخ والــقــســاوســة  ونــســتــعــني يف ذلـ

لتأثيرهم الكبير«.
اإلنسان،  حقوق  منسقي  اختيار  كيفية  أما 
واجلامعات  الهيئات  رؤســاء  مخاطبة  فيتم 
منسق  ترشيح  ألجــل  واخلــاصــة  احلكومية 
مــواصــفــات معينة،  وفـــق  اإلنـــســـان  حلــقــوق 
لدى  كالتي  صاحيات  منح  بضرورة  مطالًبا 
بعض الدول العربية، وضرورة احلصول على 
الضبطية القضائية لتفعيل مواجهة املشكات 
الوزير  مكتب  على  وهــذا  الواقع،  أرض  على 

حالًيا.
حماية موروث األجداد احلقوقي

ملكتب  العام  املدير  شفيق،  متى  األب  أمــا 
التنمية اإليبارشية ورئيس جمعية مًعا للتنمية، 
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وتعزيز  حلماية  املصممة  الدولية  القواعد  من  منظومة 
وغير  ومترابطة  متداخلة  للجميع  حقوق  وهي  اإلنسان،  حقوق 

اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  يرسي  حيث  للتجزئة،  قابلة 
بانضمامها  الدول  وتتحمل  باحترامها،  الدول  تتقيد  التزامات 

مبوجب  وواجبات  بالتزامات  الدولية،  املعاهدات  إلى  كأطراف 
وتفي  وحتميها  اإلنسان  حقوق  حتترم  بأن  الدولي  القانون 

الدولي  العهد  مع  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يشكل  بها. 
والعهد  االختياريني  وبروتكوليه  والسياسية  املدنية  للحقوق 

ما  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولي 
اإلنسان. حلقوق  الدولية  يسمى الشرعة 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

د. علي صديق: نحتاج للضبطية القضائية 
لمواجهة المشكالت.

  األب متى شفيق: 
حقوق اإلنسان يرعاها 

العقل الجمعي إن 
ترقى والفرد إن تربى



اإلنسان  حقوق  وحــدة  مع  نتعاون  »إننا  فقال 
باملحافظة، لكن وحدات حقوق اإلنسان ال محل 
لها خارج إطار سنوات التنشئة األولى للطفل، 
على  صغرهم  منذ  األطــفــال  تنشئة  وجتـــدر 
املوروث  حماية  على  والعمل  اإلنسان،  حقوق 
يف  حًيّا  ذلك  ورمبــا جند  لألجداد،  اإليجابي 
املجتمعات املغلقة كعزبة أو شبه جزيرة، هناك 
سنجد أوالد العمومة مهمومني بزواج قريبهم 
املعاق؛ ألن ذلك من حقوقه، فحقوق اإلنسان 
يجب أن يرعاها طوال الوقت العقل اجلمعي 

إن ترقى، واإلنسان الفرد إن تربى«.
تدريس قوانني ماعت للمرحلة 

االبتدائية
يضيف األب متى شفيق »أنتظر اليوم الذي 
فيه أقرأ أن قوانني ماعت ضمن مقرر املرحلة 
حقوق  حلفظ  النشء  قلوب  لتوجه  االبتدائية 
الـ  املبادئ  حيث  واخلالق،  واخلليقة  اإلنسان 

٤2 ملاعت وهي: 
اآلخرين  أسلب  لم  خطيئة،  أرتكب  لم  أنــا 
أقــتــل،  لــم  ــرق،  أســ لــم  بـــاإلكـــراه،  ممتلكاتهم 
لم  القرابني،  أختلس  لم  الطعام،  أســرق  لم 

لم أخطف  أكذب،  لم  املعبد،  أسرق ممتلكات 
أذناي عن  أغلق  لم  »أشتم«،  ألعن  لم  الطعام، 
يف  أتسبب  لم  أزِن،  لم  احلــق،  كلمات  سماع 
أنتحب  لم  مشاعرهم«،  »إيــذاء  اآلخرين  بكاء 
»أحــزن« بــدون سبب، لم أعتد على أحــد، لم 
أغش أحدا، لم أغتصب أرض أحد، لم أتنصت 
»أجتسس« على أحد، لم ألفق تهمة ألحد، لم 
بــدون سبب، لم أغو زوجــة أحــد، لم  أغضب 

أحد،  بإرهاب  أقم  لم  »ألوث« جسدي،  أدنس 
لم أخالف القانون، لم أمتادى يف الغضب، لم 
السام،  أهدد  لم  أحد،  العنف ضد  استخدم 
لم أتصرف بغوغائية »بدون تفكير«، لم أتدخل 
فيما ال يعنيني، لم أحتدث باملبالغة »النميمة«، 
لم أفعل الشر، لم يصدر مني أفكار/ كلمات/ 
أفعال شريرة، لم ألوث ماء النيل، لم أحتدث 
أو  بكلمة  أحــد  ألعن  لم  استعاء،  أو  بغضب 
فعل، لم أضع نفسي موضع شبهات، لم أنبش 
املوتى، لم أخطف لقمة  إلى  القبور ولم أسئ 
من فم طفل، لم أتصرف بكبر وغطرسة، لم 

أخرب املباني الدينية »املعابد«.
حقوق اإلنسان كرستها أمثالنا 

الشعبية
باحث  يتناول  أن  شفيق  متى  األب  يتمنى 
مصري ممارسة احلقوق وحفظها، أو عواقب 
هــدرهــا، أو إجــحــافــهــا، مــن واقـــع »األمــثــلــة 
الشعبية املصرية« إذ هي وعاء الثقافة املعاشة 
يف الواقع اليومي، )املثل أقوى من 10 عظات 
»املال  منها  وأســوق  الكنيسة(،  أو  املسجد  يف 
الشفافية  حــق  وهــو  السرقة«  يعلم  السايب 
واملساءلة، و«اللي مالكش فيه، ما لكش دعوة 
اجلمل  و«قــالــوا  اخلصوصية،  حق  وهــو  بيه« 
النخلة«  وأدي  اجلمل  أدي  قلنا:  النخلة،  طلع 
حق النقد، و«كل واحد ينام على اجلنب اللي 
له  و«قل  االختاف،  عن  التعبير  حق  يريحه« 
و«يغرك  الشفافية،  حق  تغشه«  وال  وشــه،  يف 
رخصه، وترمي نصه« حق جودة احلياة، و«إن 
و«اجلايات  غيرها«،  فالتمس  فرصة،  فاتتك 
أكتر من الرايحات« حق تكرار املحاولة، و«إدي 
اإلبــداع  أكــل نصه« حــق  ولــو  العيش خلــبــازه 
ما  مطرح  تدب  القدم-  و«الــرجــل-  واخلبرة، 
املصاحلة،  شــروط  و«مــن  التنقل،  حق  حتب« 
أبونا  بيت  و«البيت  الشفافية،  املصارحة« حق 

والغرب يطردونا« حق املواطنة.
ُمعقد  وطني  يف  األمــر  »إن  كلماته  ويختتم 
اإلدارات،  هذه  بضرورة  أعتقد  ال  وأنا  ا،  جــًدّ
تعثر  وإن  قــانــون،  يكفلها  اإلنــســان  فحقوق 

القانون وجب تقوميه«.
غرس القيم اإليجابية

شوًطا  قطعت  الدولة  كانت  فــإذا  وأخــيــًرا، 
الواقع  لكن  اإلنسان،  حقوق  ملف  كبيًرا جتاه 
يحتاج جلهود أكبر، خصوًصا الصورة النمطية 
واألجندات  والتخوين،  بالعمالة  األمــر  وربــط 
ــســاؤالت حــول تفعيل  ــت اخلــارجــيــة، هــذا وال
دورها ال تنتهي باملؤسسية، لكن بغرس القيم 
التنموي،  بــدورهــا  الــوعــي  ونشر  اإليجابية، 
ومواجهة  املواطنني،  مشاركة  على  وتأثيرها 
متييز،  بــا  لوطن  االنتماء  وتعزيز  الفساد، 
يكرس للتعددية واإلميان بأن لكل فرد حقوق 

توازي غيره مهما كانت انتماءاته.
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ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
 CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL(  املرأة

 ،)FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
املتحدة عام  لألمم  العامة  اعتمدتها اجلمعية  دولية  معاهدة  هي 

وُصّدقت  للنساء،  الدولية  احلقوق  وثيقة  مبثابة  وهي  1979م، 
من  أكثر  عليها  ووقعت  1981م،  عام  من  سبتمبر   3 يف  املعاهدة 
وافقت مع بعض  أكثر من خمسني دولة  بينهم  189 دولة،  من 

واالعتراضات. التحفظات 

)CEDAW( اتفاقية السيداو

ا..  مدير وحدة حقوق اإلنسان: مائة شكوى شهرًيّ
وفي تزايد دائم

يجب تدريس حقوق 
اإلنسان ضمن مقرر 

المرحلة االبتدائية


