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  الضمان ا��جتماعيالعمل مع النساء العام��ت في القطاع الف��حي من اجل حقهن في  سليانة، تونس -مبادرة قضيُة هنَّ *

 النهج القائم على حقوق ا��نسان ما هو
للعمل  كهدفيحدد تحقيق مجموعة كاملة من حقوق ا��نسان إطار مفاهيمي  نهج القائم على حقوق ا��نسان هومال

. ويستند من الناحية التنظيمية إلى المعايير الدولية لحقوق ا��نسان وموجه عملياً نحو احترام المجتمعي والنشاط
 قوق ا��نسان وحمايتها وإعمالها. ح

. وتشمل هذه المسؤولية جميع عاتق الدولةتقع المسؤولية العامة ��حترام حقوق ا��نسان وحمايتها وإعمالها على 
أجهزة الدولة مثل البرلمانات والوزارات والسلطات المحلية والقضاة والسلطات القضائية وال��طة والمعلمين. 

 .صحاب الحقوقهم أ حدود الدولة، وا��شخاص داخل أصحاب المسؤولية القانونيةكل هؤ��ء هم 

كل فرد أو مؤسسة لديه القدرة على ن بأالقول نا مكنيأي . وق ا��خرينيتحمل كل صاحب حقوق مسؤولية احترام حق
، ا��لتزام بوفاء كان، كلما السلطةوكلما ازدادت . التأثير في حياة أصحاب الحقوق هو صاحب مسؤولية أخ��قية

إن ال��كات الخاصة، والقادة المحليين، ومنظمات لذا ف. أكبر ��خريناإنسان حقوق  ،وحماية احترام وبا��خص
هم من أصحاب  ،، ومن حيث المبدأ كل فردوالوالدينا����، وأرباب وربات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، 

أصحاب المسؤولية  ت��فات ونشاطتنظيم  ،أيضاً كصاحبة مسؤولية قانونية  ،الدولة واجبوالمسؤولية ا��خ��قية. 
 لضمان احترامهم لحقوق ا��نسان. -وال��كات وما إلى ذلك  الوالدينعلى سبيل المثال،  -ا��خ��قية 

 

 

 ؟

 النهج القائم على حقوق اإلنسان
 أصحاب الحقوقمن ِقبل  التنم�ة
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 لنهج حقوق ا��نسان ا��ساسيةالعنا�� 
زية في ختصار العناوين باللغة ا��نكليالطريقة السهلة لتذكر العنا�� ا��ساسية للنهج القائم على حقوق ا��نسان هو ا

 :  PANELكلمة 
 articipation P المشاركة
 ccountability A المسائلة

 on-discrimination and equality N عدم التمييز والمساواة
 mpowerment and E التمكين

  inkages to the legal human rights framework  L روابط با��طار القانوني لحقوق ا��نسان
 

P 

PARTICIPATION - المشاركة 

قنوات لمشاركة مجموعة واسعة من  النهج القائم على حقوق ا��نسان يخلق
، بما في ذلك الفقراء والمحرومين وا��قليات والشعوب ا��طراف المعنية

. ويعزز النهج القائم على والفئات المهمشة ا��صلية والنساء وا��طفال والشباب
ويشدد على ؛ والمستمرةحقوق ا��نسان المشاركة الطوعية النشطة والمفيدة 

 أن تنمية القدرات للمشاركة هي نتيجة مهمة في حد ذاتها.

 أسئلة يجب معالجتها

 من يجب أن يشارك؟ •
 كيف يجب أن يشاركوا؟ •
 في أي قرارات؟ •

A 

ACCOUNTABILITY - المسائلة 
يتطلب النهج القائم على حقوق ا��نسان تحديد أصحاب المسؤولية ومساءلتهم 

أو إهمالها. وبهذا المعنى، تتمثل إحدى المساهمات عن انتهاك حقوق ا��نسان 
ا��ساسية للنهج القائم على حقوق ا��نسان في التركيز الذي يضعه على تحدي 

 اخت��ل توازن السلطة بين أصحاب المسؤولية وأصحاب الحقوق.
 

أمام من هو المسؤول؟  •
 ؟ وكيف؟من

من هم أصحاب الحقوق  •
 وأصحاب المسؤولية؟

N 

NON-DISCRIMINATION - عدم التمييز 

يولي النهج القائم على حقوق ا��نسان اهتماماً خاصاً بعدم التمييز والمساواة 
وا��نصاف والمجموعات المهمشة (التي قد تشمل النساء وا��قليات والشعوب 

على سؤال من  محلياً  ا��صلية والسجناء والفقراء). ويتطلب النهج ا��جابة
المنظور، �� ُينظر إلى الناس كمستفيدين ولكن كأصحاب  المهمش. ومن هذا

  حقوق.

من هم المهمشون  •
 والضعفاء؟

 ؟إ��اكهمن ينبغي  •
يتم كيف ينبغي أن  •

 ؟إ��اكهم

E 

EMPOWERMENT  - التمكين 

يهدف النهج القائم على حقوق ا��نسان إلى منح أصحاب الحقوق القدرة 
للمطالبة بحقوقهم ا��نسانية وإخضاع أصحاب المسؤولية للمساءلة.  ص��حيةوال

 )2005(برنامج ا��مم المتحدة ا��نمائي 
 

؟ الذي يجب تمكّينهمن  •
 وكيف؟

L 

Direct LINKS to human rights - روابط مبا��ة لحقوق ا��نسان 

الهدف من النهج القائم على حقوق ا��نسان هو استخدام معايير حقوق ا��نسان 
في جميع القطاعات وفي كل مراحل البرمجة، من  التنميةكأساس لجميع أعمال 

 التخطيط إلى التنفيذ، بهدف تعزيز حقوق ا��نسان والكرامة ا��نسانية للجميع.

ما هي حقوق ا��نسان  •
 المعنية؟

 وصكوكما هي معايير  •
وآليات حقوق ا��نسان 

(الوطنية  التي تنطبق
 وا��قليمية والدولية)؟
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 الحقوق

 مقابل

 ا��حتياجات

هي ��ورة أو ��ط للحياة أو البقاء  الحاجةيختلف الحق عن الحاجة وعن الرغبة. 
هي طموح (على  الرغبةالطعام، الماء، المأوى، الم��بس).  :(على سبيل المثال

سبيل المثال ، طعام ��يع ، م��وب غازي ، ق�� ، ربطة عنق حمراء ، وشاح أزرق). 
توافر الغذاء  :هو ضمان عالمي موجود في إطار أخ��قي (على سبيل المثال الحق

يختلف الحق عن  .الحماية)على  الكافي ، والحصول على مياه ال��ب النظيفة و
ن أن تكون الحاجة ��عية؛ ومع ذلك، �� ترتبط الحاجة. الحاجة هي تطلع. يمك

الحق ينطوي على التزام حكومي ويمكن المطالبة به بال��ورة بالتزام حكومي. 
  .��عياً وقانونياً 

(صاحب  ، معلميمكن أن توجد ع��قة بين ا��حتياجات والحقوق. على سبيل المثال
الماء. �� يستطيع المسؤولية) وطالب (صاحب الحق) يريد النهوض والخروج ل��ب 

المعلم التخلص من حاجة الطالب إلى الماء، لكن يمكن أن ينتهك حقه في الوصول 
ترك الصف والحصول على و إلى الماء من خ��ل سلب حق الطالب في النهوض

 .الماء لل��ب

النهج القائم على 
 حقوق ا��نسان

 

 التنمية من أجل

النهج القائم على ا��حتياجات  يتجاوزالنهج القائم على حقوق ا��نسان 
على المجموعات وا��شخاص الذين يتم  للتعرفمن خ��ل السعي 

انتهاك حقوقهم، وفهم لماذا بعض ا��شخاص غير قادرين على 
التمتع بحقوقهم، وتصحيح التوزيع غير العادل للسلطة وذلك عن 

 طريق إعمال هذه الحقوق. 

أصحاب الحقوق القائم على حقوق ا��نسان النهج  بهذا المعنى، يحدد
من أصحاب المسؤولية ومسؤولياتهم، وما يقابلهم  وما يطالبون به

عمل على تعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على الوفاء بالتزاماتهم يو 
 وأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم وممارستها. 

ا��نسان هي  حقوق، وفي إطار جهود التنمية، فإن من هذا المنطلق
على حقوق بناءً تحليل الوضع القائم و ا��هداف والمبادئ التوجيهية

 .ا��نسان هو ا��ساس لتحديد ا��ولويات والعمل
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 بين النهجينا��خت��فات الرئيسية 

 النهج القائم على ا��حتياجات
 (التنمية من أجل الناس)

 النهج القائم على حقوق ا��نسان
 (التنمية من ِقبل الناس)

 كل من المدخ��ت والنتائج مهمة. •
 الهدف هو تلبية ا��حتياجات. •
بين مقدمي المساعدة هي ع��قة القوة الرئيسية  •

 ومتلقي المساعدة.
يمكن أن تكون م��وعة ولكنها يعتبر أن ا��حتياجات  •

�� تنطوي بال��ورة على واجبات أو التزامات من 
 جانب الحكومة.

 ا��حتياجات ليست عالمية بال��ورة. •
 يمكن ترتيب ا��حتياجات في ترتيب هرمي. •
ُينظر إلى ا��فراد على أنهم مواضيع التدخ��ت  •

 ا��نمائية.
 يركز على ا��سباب المبا��ة للمشاكل. •

 العملية والنتائج مهمة.كل من  •
الهدف هو تحقيق الحقوق من خ��ل التمكين  •

 والملكية والمشاركة.
ع��قة القوة الرئيسية هي بين أصحاب الحقوق  •

 وأصحاب المسؤولية.
يعتبر الحقوق الفردية والجماعية كمطالب تجاه  •

أصحاب المسؤولية القانونية وا��خ��قية. وتتضمن 
 امات.الحقوق دائماً الواجبات والتز 

 الحقوق عالمية. •
جميع الحقوق غير قابلة للت��ف وغير قابلة  •

 للتجزئة ومترابطة.
ا��فراد والمجموعات هم أصحاب الحقوق الذين  •

 لديهم ص��حية المطالبة بحقوقهم.
 .وتمظهرهايركز على ا��سباب الهيكلية  •

 

 18-7إلى  17-5) الصفحات 2013(البرنامج الدولي للتدريب على حقوق ا��نسان  -مقتبس من دليل المي�� ��يكويتاس  المصدر:
 عمل ورش تنظیم على المّیسرین لمساعدة عملي دلیل إسطنبول، مبادئ تفعیل: التنمیة برمجة في المنصفة والشراكات اإلنسان حقوق على القائم النھج دمجو

 .82-81) الصفحتان 2014( للمشاركین مرجعي ودلیل تشاركیة

"أعط للرجل 
سمكة 

فتطعمه ليوم 
واحد، علمه 

الصيد 
فتطعمه 

 لباقي عمره"

القائم النهج اتباع ا��حتياجات وتلبية الفرق بين  ،مجازية أن تبين، بطريقةالحكمة  هذهليمكن 
 :على حقوق ا��نسان

 أعط الرجل سمكة فتطعمه ليوم واحد"= عمل خيري"
 علم الرجل الصيد فتطعمه لباقي عمره" = تلبية ا��حتياجات"

 
 =ا��سئلة هذه  يعالج النهج القائم على حقوق ا��نسانواتباع 

من الصيد؟ هل من السهل الوصول إلى  إقصاؤهمرأة أو طفل؟ من الذي تم لماذا رجل وليس ا
 رة متاحة؟) إن لم تكن كيف يتم إدارة الوصول إلى البحيرة أو منح أذن الدخول؟يالبحيرة؟(هل البح

لمن يذهب الربح من السمكة؟ هل يحظى الصيادون بوقت للتسلية بعيداً عن  ومن قبل من؟
رادوا؟ وإن تعرضوا ��صابة هل ن إن أيالصيد؟ هل يجتمعون؟ هل يمكنهم تشكيل نقابة للصياد

 ق؟ع مسؤولية ضمان وحماية هذه الحقولديهم الحق بالعناية الصحية؟ على من تق
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