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 نص العرض التقدیمي 
 

 مسؤولیات اإلنسان  -حقوق اإلنسان   -احتیاجات اإلنسان 
 

ائح  ي ال�ش
من عرض ال   28- 7هذا النص الخاص بالعرض التقد��ي للجلسة األو� ترد رسومه التوض�ح�ة �ن

PowerPoint 
 
 

 مقّدمة: احت�اجات اإل�سان  
 

 

 
بغّض النظر عن ه��تنا أو ديننا أو إثنيتنا أو نوعنا االجتما�ي أو عمرنا، و�غّض النظر عن  

ا. فال أحد ي��د أن ُ�ل�ت  المكان الذي نع�ش ف�ه، هناك  احت�اجات أساس�ة نتشاركها جم�ع�
، وال أحد ي��د أن �موت   ن القبض عل�ه بدون سبب، أو أن يتعّرض للتعذ�ب أو التمي�ي
ي مجتمعات نتمّتع فيها بالحما�ة من هذە األش�اء. 

نا ن��د أن نع�ش �ن
�
. كل

�
 أبناؤە جوعا

 

 

 
األساس�ة والعالم�ة. إذا لم يتّم تلب�ة هذە االحت�اجات،  يتمّتع الب�ش بنفس االحت�اجات 

ر رفاهيتنا الجسد�ة والعاطف�ة والروح�ة. 
ّ
 ستتأث

 
 اإل�سان  حقوق 
 

 

 
ه �قع  

ّ
ي كّل مكان لد�ه هذە االحت�اجات وأن

لقد أدركت حكومات العالم أّن كّل شخص �ن
ام هذە  -ال بل واجب  -ع� عاتقها مسؤول�ة   االحت�اجات و�ذل قصارى جهدها  اح�ت

 لضمان تلبيتها. 
 

 

 

 
جمة ذلك ع� أرض الواقع، اّتفقت حكومات العالم ع� حقوق عالمّ�ة لإل�سان  أي   –ل�ت

ام   ق باح�ت
�
ي يتمّتع بها كل شخص، وع� واجبات كّل حكومة ف�ما يتعل ع� الحقوق الىت

 هذە الحقوق وحمايتها وتع��زها. 
 

 

 

 
 اتفاق�ات لحقوق اإل�سان �ي أهّم ثالث 

 اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان، الذي اّطلعنا عل�ه باستخدام الملصقات، ●
حان حقوقنا بعمق أ��� وهما:  ن أ��� تفص�ً� ��ش  باإلضافة إ� اتفاقيتني

 ) ICCPRالعهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة ( ●
 ) ICESCRاالقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة (العهد الدو�ي الخاص بالحقوق  ●

ي توافق عليهما.  ا للدول الىت
�
 هذان العهدان ملزمان قانون

   
 

 

 
مت الغالب�ة العظ� من الدول بهذە االتفاق�ات  ن ي ترونها    –لقد ال�ت و�ي كّل الدول الىت

باللون األخ�ن ع� هذە الخرائط! لقد فهمت حكومات جميع هذە الدول أّن عليها  
ي بالق�ام  

ا بموجب القانون الدو�ي �ق�ن ا قانون��  أمور:  بثالثةواجب�



 
 
 

ن  التغي�ي  صّناع دورة  يني
�
األو�  الجلسة  |  المحل  

 

 
4 2  

 
 

ي  ●
ام حقوق اإل�سان �ن ي يّتخذها  اح�ت ي اإلجراءات الىت

ي �سّنها و�ن ن الىت القوانني
ي 

�ة وال ينب�ن ن ن تمي�ي  تكون هناك قوانني
ّ

المسؤولون فيها. ع� سب�ل المثال، �جب أ�
 تع��ض أّي شخص للتعذ�ب. 

ن الجميع من التماس العدالة عندما   ●
�
حما�ة حقوق اإل�سان، والحرص ع� أن يتمك

 خص آخر. ُتنتَهك حقوقهم من قبل الدولة أو أي ش
ه �مكن ل�ّل شخص   -تع��ز حقوق اإل�سان  ●

ّ
د من أن

�
بذل قصارى جهدها للتأ�

التمّتع بحقوقه. ع� سب�ل المثال، بذل قصارى جهدها لضمان حصول الجميع  
ع� الرعا�ة الصح�ة والتعل�م. بالطبع، ال تمتلك جميع الحكومات نفس الموارد،  

، فإّن تح��ل هذە الحقوق االجتماع� ة واالقتصاد�ة إ� حق�قة واقعة هو و�التا�ي
 عمل�ة تدر�ج�ة. 

 
 

 

 
اّتفقت الحكومات ع� أن يتمّتع كّل إ�سان بهذە الحقوق ع� قدم المساواة. وتنّص  

 " : يولد جميع الناس أحرارا�  الماّدة األو� من اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان ع� ما ��ي
ي ال�رامة والحقوق

 ."ومتساو�ن �ن
 

 

 

 
امات  ن ي ال�ث�ي من الحكومات بهذە االل�ت

إذ ُتنتَهك حقوق ال�ث�ي من  –لألسف، ال ت�ن
الناس. والنساء والفت�ات واألقل�ات والمعّوقون والمهاجرون معّرضون �شكل خاّص 

ي كّل بلدان العالم. 
 شائع �ن

ً
 النتها�ات الحقوق. فالعنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي مث�

 
 اإل�سان انتقاد حقوق  
 

 

 
ي حما�ة الناس من انتها�ات الحقوق، ل�س  

عندما تنتهك الحكومات الحقوق أو تفشل �ن
طة دولّ�ة إلجبار  ، إذا لم تكن هناك �ش ي وتعاقب الحكومة. و�التا�ي

طة دولّ�ة تأيت هناك �ش
ام حقوق اإل�سان  أّي   –أال ُتعت�بَ حقوق اإل�سان من دون جدوى   –الحكومات ع� اح�ت

؟   مجّرد  ح�ب ع� ورق، بدً� من أن تكون أداة فعالة للتغي�ي
 

 

 

 
ا ما  ي كث�ي    -هذا صحيح نوع�

فمن الصعب للغا�ة التأث�ي ع� بعض الحكومات. ول�ن �ن
من البلدان، أّدى االنتقاد الدو�ي والمح�ي النتها�ات حقوق اإل�سان إ� حصول تغي�ي  

. وهناك العد�د من الطرق  ي طة دولّ�ة. إ�جايب  لتع��ز حقوق اإل�سان دون وجود �ش
 

 

 

 
ا؟   هناك أسباب أخرى النتقاد الناس لحقوق اإل�سان. ر�ما قد راودتكم هذە األفكار أ�ض�

ن   –قد تبدو حقوق اإل�سان تقن�ة بالنسبة ل�م  ● ا للمحامني ا مخّصص� أي موضوع�
ا �مكن أن �شاركوا ف�ه.  ن ول�س أمر�  والس�اسيني

ها   –تعتقدون أّن حقوق اإل�سان بع�دة كّل البعد عن ح�اتكم اليومّ�ة أو قد  ●
ّ
أّي أن

ي العواصم أن تقلق �شأنه. 
 موض�ع �مكن للنخب �ن

ي لعبة س�اس�ة دول�ة. أي أّن الحكومات   ●
أو قد تبدو حقوق اإل�سان كسالح �ن

 �ستخدمه بنفاق لتنتقد أعداءها بينما تنتهك �ي هذە الحقوق. 
 
�
ي الحق�قة، تتعل

، و�مكن  �ن ن ق حقوق اإل�سان بالقانون، والس�اسّيون �سّنون القوانني
ن أن يناضلوا من أجل حقوق اإل�سان أمام المحا�م. ونعم، يتّم استخدام   للمحامني

ا و�ساءة استخدامه ألغراض س�اس�ة. ول�ن حقوق اإل�سان �ي أ��� من  
�
المصطلح أح�ان

 !  ذلك بكث�ي
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 اإل�سان نحن وحقوق  
 

 

 
ي  

ق بما �حدث �ن
�
ي الواقع باحت�اجاتنا اليومّ�ة. ف�ي تتعل

ق حقوق اإل�سان �ن
�
كما رأينا، تتعل

ق بك�ف�ة تعاملنا مع بعضنا  
�
مدارسنا، ومزارعنا، وأما�ن عملنا، ومنازلنا وأح�ائنا. وتتعل

�سلطة ع� البعض، و�حمايتنا من التعّرض لإلساءة من قبل أولئك الذين يتمّتعون 
، أو حىت أفراد أ�تنا،   – ح�اتنا  ن مني

�
أي أصحاب العقارات، أو أر�اب العمل، أو المعل

طة، والمحا�م، والج�ش، والحكومة.   و�الطبع من قبل السلطات مثل ال�ش
ق بن�ع المجتمع الذي ن��د أن نع�ش  

�
�مكننا القول باختصار إّن حقوق اإل�سان تتعل

 ف�ه ونعمل ع� بنائه.  
ا دور نلعبه. إذا أر  ي مجتمعاتنا، فلدينا جم�ع�

ا �ن دنا أن تصبح حقوق اإل�سان واقع�
مون حقوق   ن ال �ح�ت تحدث ال�ث�ي من انتها�ات حقوق اإل�سان ألّن الناس العاديني

 مع بعض األشخاص كما لو كانوا غ�ي متساو�ن. و�ستمّر  - اآلخ��ن 
ً

عندما نتعامل مث�
ي ار 

كات، واألفراد �ن تكاب انتها�ات حقوق اإل�سان ألّن الناس ال  للحكومات، وال�ش
 . ن ا ما نب�ت صامتني نا غالب�

ّ
 �دافعون عن بعضهم البعض وال �حاولون تغي�ي األش�اء، وألن

 
 

 

 
ع اتفاق�ات دول�ة لحقوق اإل�سان، ول�س لدينا واجب   –نحن لسنا حكومات  

ّ
أي لم نوق

ي للحرص ع� صون حقوق اإل�سان. ول�ّننا ��ش 
نتمّتع بالعقل والوجدان، و�واجب  قانوين

ي اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان. 
ي تجاە بعضنا البعض، كما جاء �ن

 أخال�ت
 

ي ال�رامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل 
"يولد جميع الناس أحرارا� ومتساو�ن �ن

 بروح اإلخاء". 
�
 والوجدان وعليهم أن �عاملوا بعضهم بعضا

 
ي المجتمع 

ام هذە الحقوق  […]"... �س� كّل فرد وهيئة �ن إ� توط�د اح�ت
��ة."  والحّ��ات عن ط��ق التعل�م وال�ت

 
ي  

ي ح�اة اآلخ��ن، �كون لدينا واجب أخال�ت
عندما �كون لدينا القّوة لفعل الخ�ي أو ال�ش �ن

ء  ي
ي بعض المواقف �صعب التف -بدعم حقوق اإل�سان. ال �مكننا فعل كّل �ش

ي  و�ن
ك�ي �ن

ا  -أّي أمر �مكننا الق�ام به   ول�ن عندما نرى الظلم، و�كون ب�مكاننا أن نفعل شيئ�
ي المحاولة. 

 للمساعدة، ف�ّ�ما �كون من واجبنا األخال�ت
ا لطفاء. 

�
ان ء �س�ط، مثل أن نكون ج�ي ي

 و�مكن أن �كون ذلك عبارة عن فعل �ش
 

 قصص صّناع التغي�ي  
 

 

 
ة، ارتفعت  شفق حسن، امرأة  ي السنوات األخ�ي

ب��طان�ة مسلمة من جنوب لندن. �ن
ا ما يتّم استهداف   . وغالب� ي الممل�ة المتحدة �شكل كب�ي

معّدالت جرائم ال�راه�ة �ن
ي يرتدين الحجاب، مثل شفق، سواء ع�ب  

، وخاصة النساء المسلمات اللوايت ن المسلمني
ي هذا الس�اق، �مكن لألعما

ي الشوارع. �ن
نت أو �ن ي  اإلن�ت ل الود�ة والسخ�ة اليوم�ة أن تعىن

 ال�ث�ي لألشخاص من مختلف الجماعات الدين�ة. 
ها استعادت ثقتها باإل�سان�ة عندما قّدم لها جارها غ�ي المسلم والبنها  

ّ
تقول شفق إن

ع هدا�ا بمناسبة الع�د 14"أ�ان" البالغ من العمر  
ّ
ا و�شكل غ�ي متوق  عام�
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ت شفق صورة من الهدا�ا ع� ت���ت قائلة:    �ش
 

ي البالغ من العمر    14"جارنا غ�ي المسلم فاجأنا بتمور جزائ��ة وسّجادة صالة البىن
ه. هو جارنا منذ أ��� من  

�
ا الذي صام الشهر كل ا بهذە   20عام� ا، ول�ّنه فاجأنا تمام� عام�

 الهدا�ا". 
 

ه الحظ أّن أ�ان كان �صوم. شع
ّ
ان ودودون  "لم أدرك أن . هم ج�ي ن ّ ه مم�ي

ّ
ي بأن ر ابىن

ا منه. مجتمعنا  ا طبق� ، لذلك نحن نرسل لهم دائم� ە أّ�ي ي الذي تح�نّ
�اين و�حّبون ال�ب

 أل�ان ومعتقداته 
�
ا لهذە الدرجة ومشّجعا متنّ�ع وقد �رت بأّن جارنا كان لط�ف�

 الدين�ة". 
 

 

 

 
ا. زل�حة جّدة   ي س�اق مختلف تمام�

ا ع� إحداث فرق �ن " أ�ض� ن عمل كّل من زل�حة وماغدالني
ي مدرسة قرآنّ�ة محلّ�ة. 

ي زنجبار، ح�ث تدّرس �ن
 سلمة متدّينة، من ج��رة بمبا �ن

 
 

 

 
 قول زل�حة: 

 
ي مجتمعاتنا. شبابنا ال يثقون بقادتنا 

ن وال  "أنا قلقة من االضطرابات �ن الس�اسيني
 يتمّتعون بأّي فرص."

 
 

 

 
 :
ً
 استطردت قائلة

 
ي مجال الس�احة هم  

ّ الرئ��ي الذين ينتقلون إ� هنا للعمل �ن ان ال�ب
�
"العد�د من سك

ن ع�   ن الذين أعرفهم �لومون المس�حيني . وعدد كب�ي من المسلمني ن من المس�حيني
االضطرابات الس�اس�ة االست�الء ع� وظائفهم. لقد عشت سنوات عد�دة من 

والتوترات الدين�ة. وقد رأ�ت كنا�س ُتحرق، ومنشورات تتضّمن خطابات كراه�ة  
ي ط��قهم إ� ال�ن�سة. أنا أرى شبابنا  

ن يتعّرضون للمضا�قة وهم �ن ُتَوزَّع، ومس�حّيني
ن   كة بني . لذلك، انضممت إ� اللجنة النسائ�ة المش�ت ي  وهذا �قلقىن

�
يزدادون تطّرفا

 األد�ان." 
 

 

 

 
م األطفال 

�
ي المدرسة القرآنّ�ة، أعل

ي ج��رتنا. �ن
ي �ن ي منع العنف الديىن

"أر�د المساعدة �ن
ا من ديننا. أطفالنا هم مستقبلنا ومن   ا أساس�� ن عن��

ّ
أّن التسامح والمحّبة �شك�

هم ع� الط��ق الصحيح". 
�
 مسؤوليتنا أن ندل

 
 

 

 
 ّ ي  ماغدالينا" امرأة مس�ح�ة من ال�ب

ا �ن ي زنجبار، و�ي �شارك أ�ض�
الرئ��ي انتقلت للع�ش �ن

ن �سبب ط��قة لبسها ودينها، ول�ّنها مصّممة   ن األد�ان. تعّرضت للتمي�ي ك بني لعمل المش�ت
ي لمنطقة أونغ��ا  

. انضّمت إ� المجلس النسايئ ن ن والمسلمني ن المس�حيني ع� ردم الهّوة بني
ّ�ة للتحّدث عن ا

�
ن األد�ان وعن حقوق  لذي يزور المجتمعات المحل كة بني لتحد�ات المش�ت

 لمرأة. 
 



 
 
 

ن  التغي�ي  صّناع دورة  يني
�
األو�  الجلسة  |  المحل  

 

 
4 5  

جنة للتعّرف أ��� إ� اإلسالم وفهم ك�ف �ع�ش المسلمون. نحن  
�
"انضممت إ� الل

ن �سبب ذلك   ا التمي�ي ا �ساء، ونواجه جم�ع� علينا أن نّتحد وندعم بعضنا   –جم�ع�
 البعض."

 
 

 

 
وماغدالينا. أشخاص عاديون مثلنا، �حاولون  هناك أناس ك�� مثل جار شفق ومثل زل�حة 

ي مجتمعاتهم  
ي نطاق ضّيق، جعل حقوق اإل�سان حق�قة واقعة �ن

ط��قتهم الخاّصة و�ن
ّ�ة  

�
 هؤالء هم صناع التغي�ي المحلّيون!  –لمحل

 
ا لتح��ل حقوق اإل�سان إ� حق�قة   مكن ل�ّل واحد مّنا، كّل من موقعه، أن �فعل شيئ�

 اقعة! 
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