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  معياتالجو دراسة تقيمية بيئية لدور المجلس القومي لحقوق اإلنسان  
 األهلية ذات الصلة في نشر ثق افة حوق اإلنسان  

 لدي شرائح متباينة من المجتمع المصري
 

 (1)أحمد محمد يوسف-(1)إجالل إسماعيل حلمى -(1)محمود عبد الحميد عبد الستار

 ،داب( كلية األ2 ث البيئية، جامعة عين شمسدراسات عليا، كلية الدراسات والبحو  طالب( 1
 المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية، القاهره( 3جامعة عين شمس 

 

 ص المستخل
تهدف الدراسة إلي تقييم الدور اإلجتماعي والبيئي لكل من المجلس القومي لحقوق 

المجتمع اإلنسان والجمعيات األهلية ذات الصلة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين شرائح 
 المصري 

من  منهج المسح اإلجتماعي بالعينة وكذلك منهج دراسة الحالة لكل ون وقد استخدم الباحث
أعضاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان وأعضاء مجالس إدارات عدد من الجمعيات 

 ون والمنظمات الحقوقية وكذلك آراء بعض الخبراء في مجال حقوق اإلنسان، وأعتمد الباحث
من  يان والمقابالت الشخصية من خالل دليل دراسة الحالة الذي اشتمل علي الكثيرعلي اإلستب

 االسئلة كأدوات لجمع البيانات مما يتناسب مع الدراسة الوصفية
 مفردة ذكورًا وإناثًا وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من 180وتكونت عينة الدراسة من 

دوار المجلس والجمعيات الحقوقية في النتائج منها أن هناك قصور بل وتعطيل لكثير من ا
نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع المصري وأن هناك أيضا قصور في التصدي لكثير من 

جلس قضايا حقوق اإلنسان اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والبيئية مما يقزم من دور الم
ها ضرورة تنشيط دور والجمعيات وانتهت الدراسة  الي عدد من المقترحات والتوصيات من

ل المجلس القومي وإعطائه مساحة أكبر من قبل الدولة وكذلك دعم الجمعيات العاملة في مجا
حقوق اإلنسان وأوصت الدراسة كذلك بضرورة تسليط الضوء علي مهام المجلس إعالميا ودعم 

 أكثر للجمعيات.  األعضاء للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع وإعطاء حرية
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 مقدمة
وعي الناس بحقوقهم والدفاع عنها وحمايتها من شأنه أن يؤدي إلي زيادة حجم  إن

ي فالمشاركة في الشأن العام وإلي فتح خطوط إتصال بين أفراد المجتمع والدولة مما يساهم 
 دعم برامجها البناءة ويزيد من كفاءة عمليات الرقابة ضد الفساد وسوء اإلدارة 

ن إلي تعزيز الوعي  بتلك الحقوق وتعزيز قدرة اإلنسا كما يؤدي معرفة الناس بحقوقهم
 علي الدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها والنهوض بها علي كافة المستويات بحيث تتحول حقوق 

فير اإلنسان إلي واقع يتمتع به األفراد في مجتمعاتهم وإن وعي الناس بحقوقهم يؤدي إلي تو 
 محرومة للمطالبة بحقوقهم.قنوات مشروعة ومنظمة للمجموعات المهمشة وال

ل ومن المسلم به أن حقوق اإلنسان ال تقبل التصرف بالتنازل عنها فهي حقوق ثابتة لك
)أميرة فتوح: حقوق اإلنسان في مصر  .إنسان حتي مع عدم اإلعتراف بها من قبل دولته
 م(.1992، الزهراء لإلعالم العربي، المعاصرة، ترجمة إسماعيل صادق، الطبعة األولي

إن وعي الناس بحقوقهم يؤدي إلي توفير قنوات مشروعة ومنظمة للمجموعات المهمشة 
 والمحرومة للمطالبة بحقوقهم.     

ومن ثم ، إن نشروتعليم ثقافة حقوق اإلنسان هي عملية متواصلة تعم جميع صور الحياة
جتماعية يجب أن تنفذ وتصل إلي جميع أوجه الممارسات الشخصية والمهنية والثقافية واال

 والسياسية والمدنية.
ومن خصائص حقوق اإلنسان أنها فلسفة تقوم علي ركنيين أساسيين هما الكرامة 

ويعد إحترام حقوق اإلنسان مصلحة عامة لكل األفراد ، اإلنسانية والمساواةاإلجتماعية
هو إحتياج بإعتبار أن تمتع كل فرد بالحرية والمساواة والكرامة ، والجماعات ولالنسانية جمعاء

أساسي إلزدهار الشخصية اإلنسانية وتعزيز الشعور بالمواطنة والنهوض باألوطان وتنمية 
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)نشأة وتطور حقوق اإلنسان الدولية: بول جوردن لورين، ترجمة أحمد ثرواتها المادية والبشرية
  م (.2008أمين الجمل،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 
 سةمشكلة الدرا

لحقوق اإلنسان في الوقت الحاضر أبعاد مختلفة لكنها تكاد تجمع علي أهمية هذه 
و أوهذه الحقوق تصادر بالكلية ، الحقوق كأساس قوي ومتين لبناء الديمقراطية في أي مجتمع

ي تنتهك في الدول التي يغيب عنها األساس الشرعي للحكم وهو العدل وتعتمد فيه السلطة عل
 ر اإلستبداد والقه

فإن أحدا ال يملك الحق ، وال يمكن بأي حال من األحوال اإلنتقاص من حقوق اإلنسان
 في حرمان شخص آخر منها مهما كانت األسباب 

س ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في بيان وأستجالء وتقييم الدور الذي يقوم به المجل
بقضايا حقوق اإلنسان القومي لحقوق اإلنسان والجمعيات األهلية ذات الصلة المباشرة 

ي االجتماعية والبيئية، ودعم وبيان هذه الحقوق ونشرها بين شرائح المجتمع المختلفة ومد
فاعلية هذا الدور، ألن من مهام وأهداف المجلس طبقًا لقانون إنشائه العمل علي تحقيق 

اته وتعزيز وتنمية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها وكذلك نشر الوعي بحقوق اإلنسان وحري
األساسية واالسهام في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات والعمل علي حل الشكاوي 

 المتعلقة بها.
راسة وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة مشكلة الدراسة من وجهات متعددة كما في د

م بعنوان إستراتيجية التضامن وتفعيل دور المجلس 2015أمجد نصر الدين يوسف سنة 
حقوق اإلنسان في نشر ثقافة حقوق اإلنسان المصري)دراسة مطبقة علي المجلس القومي ل

 القومي لحقوق اإلنسان في مصر(



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود عبد الحميد عبد الستار
 

 2022 سبتمبر، األول، الجزء التاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

4 

 م هذه المشكلة في دراستها بعنوان فعالية2016كما تناولت الباحثة سلمي محسن صالح 
 المنظمات الدفاعية في تنمية ثقافة حقوق اإلنسان لدي الشباب الجامعي،

 م هذه المشكلة في دراسته2016احث محمد عبدالرحيم هاشم عبدالحميد وكذلك تناول الب
بعنوان )آليات المنظمات الدفاعية المحلية للدفاع عن حقي التعليم والصحة لساكني 

 العشوائيات( 
وكذلك المشاركة بالمقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان علي 

 اإلنفاذ لالتفاقيات وتطبيقها. الصعيدين الوطني والدولي ومتابعة
وأيضًا تحقيق الجمعيات ذات الصلة لألهداف التي أنشئت من أجلها والتي جعلت جل 

 بها.أهدافها حماية حقوق اإلنسان والتصدي لقضايا اإلنتهاكات لتلك الحقوق والدفاع عن أصحا
 

 الدراسة  أسئلة
جاز ن التساؤالت التي يمكن إيأثارت الدراسة من خالل بيان أهميتها وأهدافها العديد م

 عددأ منها في اآلتي :
ما هو دور وجهد ونشاط كل من المجلس القومي لحقوق اإلنسان والجمعيات األهلية ذات  -1

 الصلة في نشر ثقافة حوق اإلنسان؟
ما هي كيفية وآليات العمل المستخدمة دلخل المجلس والجمعيات التي تمكنها من آداء  -2

 أدوارهما؟
عالقة التي تحكم عمل المجلس والجمعيات ومدي التعاون بينهما وكذلك ما طبيعة ال -3

 عالقتهما مع مؤسسات الدولة الرسمية؟
ما الصعوبات والمشاكل والمعوقات التي تعوق عمل كل من المجلس القومي لحقوق  -4

 اإلنسان والجمعيات األهلية وكيفية مواجهتها؟
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يات لمجلس القومي لحقوق اإلنسان والجمعما مدي تقييم الدوراإلجتماعي والبيئي لكل من ا -5
 األهلية في نشر ثقافة حوق اإلنسان لدي مختلف شرائح  المجتمع المصري ؟

 

 أهمية الدراسة  
عية تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل إهتمام العالم كله بقضايا حقوق اإلنسان اإلجتما

ن عمي لحقوق اإلنسان الصادر واإلقتصادية والسياسية والبيئية )وكذلك صدور اإلعالن العال
دة" الذي يتحدث عن رأي المنظمة العالمية "األمم المتح 1948األمم المتحدة في ديسمبر عام 

مي في حقوق اإلنسان المحمية لدي كل الناس ،وتستمد الدراسة أهميتها من أن الغالبية العظ
 عليها في دساتيرها من الدول أصبحت اليوم تعترف بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتنص

 وقوانينها(
من خالل هذه الدراسة لمعرفة جهود ونشاط المجلس القومي في  ون وقد سعي الباحث

 مصر والجمعيات األهلية العاملة في هذا المجال.
ومن المؤكد أن كثير من شرائح المجتمع سوف تستفيد من نشر ثقافة حقوق اإلنسان في 

 ب، ذوي اإلعاقة، الطفل وغيرهم كثيرين.المجتمع وفي مقدمتهم المرأة، الشبا
 كذلك تهتم الدراسة بوضع تقييم جاد وموضوعي من الناحية اإلجتماعية والبيئية لهذا
الدور والجهود المبذولة في نشر تلك الثقافة علي أعتبار أن معرفة اإلنسان بحقوقه 

ين الة والمساواة بيمكن أن يحقق وبشكل مباشر وفعال قدرا من العد ،والبيئية، اإلجتماعية
ي المواطنين في الكثير من مجاالت الحياة عالوة علي أستتباب األمن والسالم اإلجتماعي ف

اضح المجتمع مما يساهم كثيرا في دفع عجلة التنمية قدما إلي األمام ومن هنا تتبين بشكل و 
  .وجلي أهمية هذه الدراسة
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 أهداف الدراسة
ة وجهود كل من المجلس القومي لحقوق اإلنسان هدفت الدراسة إلي التعرف علي أنشط -1

 .في نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمعوالجمعيات األهلية العاملة في  ذات المجال 
ي الوقوف علي آليات العمل داخل المجلس القومي لحقوق اإلنسان والجمعيات األهلية الت -2

 تمكنهما من آداء دورهما بفاعلية 
لة بين المجلس القومي والجمعيات من جهة وبين مؤسسات  الدو  معرفة مدي التعاون القائم -3

 من جهة أخري 
رصد الصعوبات والمعوقات التي تواجد وتحد من عمل كل من المجلس القومي لحقوق  -4

 .اإلنسان والجمعيات األهلية العاملة في مجال حقوق اإلنسان
 هليةنسان والجمعيات األتقييم الدور اإلجتماعي والبيئي لكل من المجلس القومي لحقوق اإل -5

 في نشرثقافة حقوق اإلنسان بين شرائح المجتمع المصري المختلفة.
 

 مف اهيم الدراسة  
 :تناولت الدراسة عددا من المفاهيم نذكر منها 

 مفهوم المنظمات الغير حكومية  -2                       مفهوم الدور -1
 وق اإلجتماعية مفهوم الحق  -4              مفهوم حقوق اإلنسان -2
 مفهوم ثقافة حقوق اإلنسان  -6              مفهوم الحقوق البيئية -5 -3

وارا ؤدي أدهو الجانب الدينامي للمكانة والتي تحتم علي شاغلها أن ي التعريف اإلجرائي للدور:
معينة تتالئم مع طبيعة وعناصر هذه المكانة، وبما يتوافق مع متطلبات مركز معين داخل 

 إلجتماعي.النسق ا
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عته لي طبيعهي الحقوق والواجبات التي ينالها الفرد بناء  التعريف اإلجرائي لحقوق اإلنسان: 
ون البشرية أو عضويته في المجتمع دون التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو الل

 وفقا للحقوق الميدانية المتعارف عليها في الدساتير الديموقراطية 
ئة هي الحق الطبيعي في الحياة وفي الحصول علي بي ائي للحقوق البيئية:التعريف اإلجر 

سليمة ونظيفة خالية من التلوث والمخاطر والتي تضمن له مستوي معيشي مناسب يتمثل في 
 الغذاء المناسب والملبس والمسكن، وكذلك تحسين أحوال المعيشة بصفة مستمرة. 

 
 الدراسات السابقة

 بعوان تعليم المواطنه الدوليه "التبني (( rennie moon)(2009دراسة رينيه مون  -1
ن موقد إهتمت هذه الدراسه بالتحقيق  الدولي لتعليم حقوق اإلنسان في المدارس الرسميه

 لك منالظهور واإلنتشار العالمي لتعليم حقوق اإلنسان وبالتحديد في المدارس الرسميه ،وذ
ضع وقدرتهم علي التغيير والتطور ويقترح و  خالل المتطور المؤسسي  الذي يؤمن باألفراد

تعريف عالمي لألمة "الدولة" يشتمل علي تعليم ثقافة حقوق اإلنسان كحق أساسي وأحد 
 مواطنةوقد اعتمدت الدراسة علي التحليل التاريخي لمفهوم ال، المسئوليات األساسية للدولة

ناك اث التاريخية تبين أن هوحقوق اإلنسان، ومن أهم النتائج المستخلصة من تحليل األحد
ة تزايد في معدالت تبني حقوق اإلنسان في كل من الثقافات العالمية والمحلية، التنمي

 عاييرمالسياسية، سلوك الدول المجاورة، زيادةالمؤسسات الدولية والوثائق المهتمة بصياغة 
 نية إلعتمادتعليم حقوق اإلنسان،فحركات حقوق اإلنسان هذه تقود إلي إتخاذ قرارات وط

 تعليم حقوق اإلنسان بشكل رسمي.
والتي اكدت علي ان هناك مشاكل  Reynulda -T (2011 )رينالدو  -دراسة )تي  -2

تاريخيه وإجتماعيه تؤدي الي الصراع والمعارضه والعمق نتيجة إنتهاكات حقوق اإلنسان أو 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود عبد الحميد عبد الستار
 

 2022 سبتمبر، األول، الجزء التاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

8 

م علي حقوق اإلنسان ضعف ثقافه المطالبه بها ،وباإلستحدام إطار التغير اإلجتماعي القائ
والذي يعزز العداله اإلجتماعية من أجل تعزيز السالم المستدام تمثلت في عدد من 

والعمل التنموي وأعمال اإلاثة للناجين من انتهاكات ، األنشطة والتي منها الدعاوي القضائية
العدالة كل ذلك يعزز ، حقوق اإلنسان والرفاهية وخدمة المجتمع التطوعية واألنشطة الدينية

اإلجتماعية وحقوق اإلنسان والتفاهم بين األديان وبين األعراف وكان لهذه النتائج آثار 
 إيجابية علي السياسات والبحوث والممارسين

س عن استراتيجية التضامن وتفعيل دور المجل م(2015 :دراسة )أمجد نصر الدين يوسف -3
 ري وهدفت الدراسة إلي تحديدالقومي لحقوق اإلنسان في نشر ثقافة حقوق اإلنسان المص

إسهامات المجلس القومي لحقوق اإلنسانفي نشر ثقافته ومدي تأثير متطلبات المجتمع 
المدني والمنظمات الدولية علي إسهامات المجلس القومي في نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

 شروكذلك تحديد الوسائل واألساليب التي يستخدمها المجلس القومي لحقوق اإلنسان في ن
 الدراسه من العديد من النتائج تذكر تثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع المصري وتوصل

 منها
 تساهم التقارير السنويه في نشرثقافة حقوق اإلسنان لدي المقطوعيه  -1
 يساعد المجتمع اإلكتروني في نشرثقافة حقوق اإلسنان لدي األفراد -2
المواطنين في نشرثقافة حقوق  يساهم اإلعالم الجماهيري في خلق قاعده عريضه بين -3

 ان نساإل
عن أستخدام النموذج التنموي وتدعيم  (2016 :دراسة )حاتم جمعة محمد علي وهبه -4

ثقافة المطالبة بحقوق اإلنسان لدي جماعات الشباب وقد صاغ الباحث مشكلة الدراسة في 
تدعيم  تساؤل رئيسي وهو "هل يؤدي استخدام النموذج التنموي في خدمة الجماعة إلي

ثقافة المطالبة بحقوق اإلنسان لدي جماعات الشباب وحدد أهمية الدراسة في أن موضوع 
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حقوق اإلنسان يعتبر من أكثر الموضوعات الهامة في الوقت الراهن في العالم بأسره كما 
أن تدعيم ثقافة حقوق اإلنسان لدي الشباب يساعدهم علي إدراك حقوقهم وواجباتهم 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق اإلنتماء والمساهمة في إثراء  ومسئوليات التنمية
 وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج نذكر منها : الجانب القيمي لدي جماعات الشباب "

لدي  إستخدام النموذج التنموي يساهم بشكل فعال في تدعيم ثقافة المطالبة بحقوق اإلنسان (1
 جماعات الشباب 

 لسلوكبية ذات داللة إحصائية بين استخدام النموذج التنموي وتدعيم اأنه توجد عالقة إيجا (2
 الديمقراطي للمطالبة بحقوق اإلنسان لدي جماعات الشباب

عن إسهامات المنظمات الحقوقية في صنع ( 2016:) سمر زكريا عطا هللا  دراسة -5
 سياسات الرعاية اإلجتماعية للمرأة المصرية 

 الدراسة سؤاال مضمونه "هل للمنظمات الحقوقية دورا وقد طرحت الباحثة من خالل هذه
 في سياسة الرعاية اإلجتماعية للمرأة المصرية؟"

ا اركتهوأرجعت أهمية الدراسة إلي اإلهتمام العالمي واإلقليمي بقضايا المرأة وحقوقها وش
 في تنمية مجتمعها وهدفت الدراسة إلي تحديد إسهامات المنظمات الحقوقية في صنع سياسة

عتبر الرعاية اإلجتماعية للمرأة المصرية وتحديد المعوقات التي تحول دون تلك اإلسهامات وت
رأة م المهذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية وقد إستندت الباحثة في دراستها علي مفهو 

 ومفهوم المنظمات الحقوقية وكذلك مفهوم صنع سياسات الرعاية اإلجتماعية 
من  عدد من الفروض وإجراء الدراسة الميدانية توصلت الباحثة إلي عددومن خالل وضع 

 النتائج أهمها :
أنه من المتوقع أن يكون إسهامات المنظمات الحقوقية في وضع سياسات الرعاية  .1

 اإلجتماعية للمرأة المصرية متوسطا
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وضع هناك أوجه قصور من جانب المنظمات الحقوقية في تكوين قاعدة بيانات تساهم في  .2
 سياسات الرعاية اإلجتماعية للمرأة المصرية 

 هناك العديد من المعوقات المالية ونقص التمويل مما يحد من إسهام تلك المنظمات  .3
 

 اإلطار النظري للدراسة  
راغ فإن ظهور مفهوم حقوق اإلنسان علي الساحة الدولية واإلقليمية والمحلية لم يأت من 

جة لمجموعة من التغيرات واألوضاع الخطيرة التي حدثت أو بمحض الصدفة، ولكنه جاء نتي
وم في العديد من المجتمعات مما ساهم في بذل العديد من الجهود في ترسيخ دعائم هذا المفه

 وتحقيق األهداف المرسومة.
 وتقوم الحقوق اإلنسانية علي مجموعة من القيم التي تشكل محورا أساسيا يستند إليه

الحرية،التحرر،المساواة وعدم ، اإلنسان وهذه القيم هي الحياة العاملون في مجال حقوق 
 والتضامن.، التمييز، والعدالة

إن موضوع حقوق اإلنسان ليس وليد العصر وإنما هو قدم اإلنسانية نفسها حيث نشأت 
َزْوُجَك وَ َأنَت  ُكنْ َوُقْلَنا َيا آَدُم اسْ "تلك الحدود بخلق آدم عليه السالم عندما قال له ربه تعالى: 

ذِ  َجرَ ِه الاْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوََل َتْقَرَبا هََٰ  سورة)"35ِمَن الظَّاِلِميَن ) َة َفَتُكوَناشَّ
 البقرة

وكذلك جاءت جميع الرساالت السماوية المنزلة بالنص علي حقوق اإلنسان كما في 
 الديانة اليهودية والمسيحية واإلسالم. 

صنف حقوق اإلنسان إذا أرتكزت علي المعيار الزمني إلي ثالثة أجيال تضاف إلي وت
ة بعضها البعض وتتكامل، وقد جاء كل جيل من األجيال الثالثة مجسدا أوضاعا تاريخية معين

 وهذه األجيال الثالثة هي:



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود عبد الحميد عبد الستار
 

 2022 سبتمبر، األول، الجزء التاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

11 

 :التيو  إعتبار اإلنسان فردا يتمتع بصفته بتلك الحقوق الطبيعية الجيل األول ويقوم علي 
تعرف بالحقوق المدنية والسياسية وهي في مجموعها ترتبط بالحريات وتشتمل علي الحق 

هيم: في الحياة والحرية واألمن وعد التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية)رضا عطية إبرا 
مكتبة القاهرة، مكتبة ، المواطنة واإلنتماء وأثرهما علي المجتمع والدولة واألسرة

د م الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير وحرية اإلعتقام( ث2006األسرة،
ي: والدين وحرية التجمع واإلشتراك في الجمعيات والحق في الجنسية والتنقل)هشام الروب

 م (.2007، دليل التعليم المدني للنشأ،المجلس القومي للشباب
 :ر ات اإلجتماعية واآلثاوهي الحقوق التي نتجت عن اإلفراز  الجيل الثاني من الحقوق

 الفكرية للثورة الصناعية وتعرف بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وهي تتعلق باألمن
ة وتشمل حق العمل والتعليم والمستوي الالئق للمعيشة والمأكل والمأوي السكن والرعاي
، الصحية)أحمد جمال الدين موسي وآخرون: حقوق اإلنسان والمباديء القانونية العامة

 م(.2005جامعة المنصورة، الجهاز المركزي لنشر وتوزيع الكتاب الجامعي ،
 :وهذا الجيل من الحقوق يؤكد علي بعد جديد من العالقات  الجيل الثالث من الحقوق

يات وضرورة التضامن بينها واإلشتراك في مواجهة التحد، اإلجتماعية بين البشرية جميعها
ئه، وتشمل هذه الحقوق حق العيش في بيئة نظيفة التي تواجه الجنس البشري وتهدد بقا

ة ومصونة ومحمية من التدمير، وتشمل كذلك الحق في التنمية البشرية الشاملة من سياسي
فل وثقافية وإقتصادية وتندرج هذه النوعية من الحقوق تحت مسمي حقوق التضامن أو التكا

وأفاق المستقبل،  )علي الدين هالل: النظام السياسي المصري بين إرث الماضي
 م(. 2010، مكتبة األسرة ،2010-1989القاهرة،
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
ة يشير مفهوم المنهج إلي الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة موضوع الدراس

قائق (، كما يشير أيضًا إلي الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة إلكتشاف الح3)
ي وهو كذلك البرنامج الذ، بة علي األسئلة واإلستفسارات التي يثيؤها موضوع البحثولإلجا

عني والمنهج بمعناه الواسع ي، يحدد للباحث السبيل للوصول إلي تلك الحقائق وطرق إكتشافها
 .حث عند دراسته للمشكلة محل البحثمجموعة األطر واإلجراءات والخطوات التي وضعها البا

د ة تهتم بظواهر موجودة بالعقل في الوقت الحاضر حيث تهدف إلي تحديوالدراسة الحالي
مدي إسهامات المجلس القومي لحقوق اإلنسان والجمعيات األهلية في نشر ثقافة حقوق 
ا اإلنسان، وتقييم دورهما في هذا المجال، وكذلك تحديد الوسائل واألساليب التي يستخدمه

ح ولذلك إستخدم الباحث منهج المس، ة حقوق اإلنسانالمجلس القومي والجمعيات في نشر ثقاف
 اإلجتماعي )الوصفي(.

ويعتبر المسح اإلجتماعي )الوصفي( منهجًا لجمع وتحليل البيانات اإلجتماعية من  
خالل مقابالت مقننة أو شبه مقننة أو من خالل إستبيانات )إستمارة البحث( وذلك بغرض 

 الحصول علي معلومات من أعداد كبيرة من المبحوثين يمثلون مجتمعًا معينًا.
 دفه هذهمن الدراسات الوصفية التحليلية إلتفاق ما تستهتعتبر هذه الدراسة  نوع الدراسة:  -1

الدراسة مع أهداف الدراسات الوصفية حيث تميل الدراسات الوصفية إلي تقرير خصائص 
 صفة التحديد )العمل األهلي المجتمعي التطوعي( وقدعليه ظاهرة معينة أو موقف تغلب 

م ق وتحليلها وتفسيرها وأستخداأعتمد الباحث علي هذا النوع من الدراسات لجمع الحقائ
 .دالالت محددة خاصة بالعوامل التي تؤثر على كفاءة أداء القيادات في عملهم

 180أعتمدت الدراسة على المنهج العلمي من خالل المسح الشامل لعدد  :منهج الدراسة  -2
مفردة من شرائح مختلفة من المجتمع المصري وقد أعتمدت الدراسة على أكثر من أداة 
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ثية لجمع البيانات بما يساعد على الحصول بيانات كافية وصواًل الى تحقيق األهداف بح
  .المرجوة من الدراسة

 األدوات المستخدمة في : مثلتوت -3
 مفردة من مختلف شرائح المجتمع المصري 180لعدد  :أستمارة أستبيان 
  القومي عضاء المجلس أ وذلك من خالل اجراء مقابالت مع  :المقننةالمقابالت شبه

لة في مجال حقوق ماألهلية العا دارات بعض الجمعياتإلحقوق األنسان وأعضاء مجالس 
 .وكذلك بعض الخبراء نساناإل

 إختبار صدق وثبات أدوات الدراسة: -4
 : ن للتأكد من صدق اإلستمارة قام الباحثون بعرضها علي مجموعة م صدق أداة الدراسة

ت التدريس بالجامعة إلبداء رأيهم من حيث السادة المحكمين من أساتذة وأعضاء هيئا
بة لة نسالسالمة اللغوية للعبارات وإرتباطها بمتغيرات الدراسة ثم قام الباحث بتطبيق معاد

اإلتفاق حول عبارات اإلستمارة وحساب هذه النسبة علي كل عبارة علي حدا وإستبعاد 
 ة :تطبيق المعادلة اآلتي وذلك من خالل %80العبارات التي قلت نسبة اإلتفاق عليها عن 

نسبة اإلتفاق = عدد مرات اإلتفاق / ) عدد مرات اإلتفاق+ عدد مرات اإلختالف 
*)100 
 :بار تم حساب الثبات ألداة الدراسة بإستخدام طريقة إعادة اإلخت ثبات أدوات الدراسة

(Test-Retest) 
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 مجاالت الدراسة:
ومي مجلس القالجغرافي لهذه الدراسة في ال يتمثل المجال :المجال المكاني )الجغرافي( -أ

القاهرة وكذلك عد جمعيات ومنظمات حقوقية تعمل في مجال حقوق  لحقوق اإلنسان ومقره
 اإلنسان 

 تم تطبيق الدراسة علي  المجال البشري: -ب
 أعضاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان  -
 ظات مصر جمعيات ومنظمات حقوقية من مختلف محاف 6أعضاء مجالس إدارات -
حتي  1/7/2021استغرقت عملية جمع البيانات الفترة من : المجال الزمني -ج

 أي سنة ميالدية كاملة  30/6/2022
 180ر النوع      ن=توزيع المبحوثين تبعا لمتغييبين  :(1)جدول

 النسبة )التكرار(العدد الجنس
 %50 90 ذكور
 %50 90 إناث

 %100 180 اإلجمالي
من إجمالي عدد  %50أن كل من الذكور واإلناث يمثل نسبة  الجدولمن  يتضح

 90وعدد اإلناث من المبحوثين  مفردة  90المبحوثين حيث كان عدد الذكور من المبحوثين 
 لكل منهم %50مفرود وهو ما يمثل 

 180ن=    توزيع المبحوثين تبعا لمتغير الحالة التعليميةيوضح  :(2)جدول 
 النسبة المئوية رارالتك الحالة التعليمية م
 %26.67 48 مؤهل متوسط 1
 %58.33 105 مؤهل جامعي 2
 %15 27 مؤهل فوق جامعي 3
 %100 180 المجموع 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود عبد الحميد عبد الستار
 

 2022 سبتمبر، األول، الجزء التاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

15 

دد الجدول السابق  توزيع المبحوثين تبعا لمتغير الحالة التعليمية حيث أن عمن  تضحي
الي عدد من إجم %26.67مفردة بنسبة  48المبحوثين من حملة المؤهالت المتوسطة 

 مفردة( 180المبحوثين )
مفردة بنسبة  105كما يبين الجدول أن عدد المبحوثين من حملة المؤهالت الجامعية 

من إجمالي عدد المبحوثين و يبين الجدول أن عدد المبحوثين من حملة المؤهل  58.33%
من إجمالي عدد  %15مفردة بنسبة  27دكتوراة(  -ماجيستير  –فوق الجامعي)دبلوم 

 لمبحوثينا
يوضح عالقة المبحوثين بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان وفقا لمتغير النوع   :(3)جدول

 180ن=

 م
لك عالقة بالمجلس  اجمالى النوع العبارة

القومي لحقوق 
 اإلنسان

 إناث ذكور
 % التكرار % التكرار % التكرار

 30.0 54 25.7 18 32.7 36 نعم 1
 42.8 77 34.3 24 48.2 53 إلي حد ما 2
 27.2 49 40.0 28 19.1 21 ال 3
 100 180 100 70 100 110 اإلجمالي 

 يتبين من الجدول السابق أن :
ردة مف 54عدد المبحوثين من فئة )نعم( لديهم عالقة بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان بلغ  -

بة مفردة بنس 36وبلغ عدد الذكور منها ، من إجمالي عدد المبحوثين %30.0بنسبة 
 %25.7مفردة بنسبة  18بينما بلغ عدد اإلناث منها ، من أجمالي عدد الذكور 32.7%

 من إجمالي عدد اإلناث.
 77عدد المبحوثين من فئة )إلي حد ما( لديهم عالقة بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان بلغ  -

سبة مفردة بن 53وبلغ عدد الذكور منها ، من إجمالي عدد المبحوثين %42.8مفردة بنسبة 
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 %34.3مفردة بنسبة  24بينما بلغ عدد اإلناث منها ، من أجمالي عدد الذكور 48.2%
 من إجمالي عدد اإلناث.

 49عدد المبحوثين من فئة )ال( يوجد لهم عالقة بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان بلغ  -
 ةمفردة بنسب 21وبلغ عدد الذكور منها ، من إجمالي عدد المبحوثين %27.2مفردة بنسبة 

 %40.0مفردة بنسبة  28بينما بلغ عدد اإلناث منها ، من أجمالي عدد الذكور 19.1%
 من إجمالي عدد اإلناث.

 : نويتضح مما سبق أ
 العدد األكبر من المبحوثين من فئة )إلي حد ما( لديهم عالقة بالمجلس القومي لحقوق  -

 من إجمالي عدد المبحوثين. %42.8مفردة بنسبة  77اإلنسان حيث بلغ 
قومي العدد األكبر من المبحوثين من الذكور من فئة )إلي حد ما( لديهم عالقة بالمجلس ال -

 من إجمالي عدد الذكور. %48.2مفردة بنسبة  53لحقوق اإلنسان حيث بلغ 
 العدد األكبر من المبحوثين من اإلناث من فئة )ال( يوجد لهم عالقة بالمجلس القومي -

 من إجمالي عدد اإلناث. %40.0بنسبة  مفردة 28لحقوق اإلنسان حيث بلغ 
يوضح جهود المجلس القومي لحقوق اإلنسان في نشر ثقافة حقوق اإلنسان   :(4جدول)

 180ن=
إلي حد  نعم العبارة م

المتوسط  َل ما
 الوزني

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

يعقد المجلس ندوات تثقفية عن  1
 3 0.76 2.28 35 60 85 حقوق األنسان

المجلس بعمل حمالت إعالمية يقوم  2
 4 0.70 2.11 50 60 70 لتوعية المواطنين بحقوق االنسان

للمجلس موقع على شبكة اإلنترنت  3
 1 0.79 2.36 30 55 95 للتواصل حول حقوق اإلنسان

يعقد المجلس ندوات تثقيفية للشباب  4
 2 0.77 2.31 30 65 85 لزيادة الوعى لحقوق اإلنسان لديهم
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ة (أن بوجود موقع للمجلس علي شبكة اإلنترنت إحتل المرتب4الجدول السابق ) يتبين من
وذلك ألنه من أول ما فعل  2.36األولي بين جهود وأنشطة المجلس بمتوسط وزني قدره 

واحتل جهد المجلس في عقد ندوات تثقيفية للشباب لزيادة الوعي لديهم ، المجلس من جهود
عقد يألن المجلس في رأي المبحوثين  2.31بمتوسط وزني قدره بحقوق اإلنسان المرتبة الثانية 

لتي ندوات للشباب في مختلف الجامعات والمنتديات الشبابية كما يساهم في مؤتمرات الشباب ا
ء تعقدها مؤسسات الدولة بجهد ملموس، أما عقد المجلس ندوات ثقافية عن حقوق اإلنسان فجا

 ( يليها في المرتبة الرابعة عمل المجلس لحمالت2.28في المرتبة الثالثة بمتوسط وزني )
( وذلك ألن المبحوثين ال 2.11إعالمية لتوعية المواطنين بحقوق اإلنسان بمتوسط وزني )

 يشعرون بتلك الحماالت علي وسائل اإلعالم المرئية.
  تقييم الدور اإلجتماعي والبيئي للمجلس القومي في نشر ثقافة حقوق اإلنسان  :(5جدول)

 180=ن
إلي  نعم ـارةـــــالعبـــــــــــــــــــــــــــــــ م

المتوسط  َل حد ما
 الوزني

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

 1 0.73 2.28 30 70 80 يهتم المجلس بالقضايا االجتماعية 1

2 
يقوم المجلس بتشكيل لجان تقصى 
الحقائق لرصد إنتهاكات حقوق 

 االنسان
70 45 65 2.03 0.87 3 

3 
يولى المجلس أهتمامًا خاصًا 
بمختلف القضايا البيئية ومنها 

 التلوث والمناخ
45 75 60 1.92 0.76 4 

4 
يقوم المجلس على إيفاد لجان إلى 
السجون لمتابعة حالتها ورصد 

األنتهاكات لحقوق المساجين وكذلك 
 حاالت العنف والتعذيب

80 50 50 2.17 0.83 2 

5 
بالحقوق يهتم المجلس بتنمية الوعى 

اإلقتصادية واإلجتماعية لدى 
 المواطنين

85 60 35 2.28 0.77 1 
 مكرر
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بة ( أن اهتمام المجلس بالقضايا اإلجتماعية جاء في المرت5يتبين من الجدول السابق )
ية وكذلك جاء في المرتبة األولي مكرر إهتمام المجلس بتنم 2.28األولي بمتوسط وزني قدره 

 ي تهمية واإلجتماعية لدي المواطنين إلدراكه أن تلك القضايا هي التالوعي بالحقوق اإلقتصاد
 المواطنين في المقام األول حيث أنها تمس حياتهم المعيشية اليومية. 

رصد و وجاء في المرتبة الثانية إهتمام المجلس بغيفاد لجان إلي السجون لمتابعة حالتها 
ارة لتعذيب التي تقع من المسئولين عن إداإلنتهاكات لحقوق المساجين وكذلك حاالت العنف وا

 تلك السجون ألن هذه الحاالت تصل إلي أهالي المسجونين وتعتبر من قضايا الرأي العام.
 لتلوثأما المرتبة الرابعة واألخيرة فجاء هد المجلس تجاه القضايا البيئية المختلفة وا

 ذا الجهد وعدم وجود نتائجوربما يرجع ذلك لعدم إحساس المبحوثين به، بأشكاله المتعددة
 ملموسة لدي المواطنين تجاه القضايا البيئية والتلوث وتحسين نوعية الحياة. 

 

 الدراسةأهم نتائج  
ومن هنا فإن قرارات  أتضح من البحث أن طبيعة المجلس إستشارية وليست ملزمة للدولة -1

س في مواجهة المجلس تواجه العديد من العقبات في التنفيذ مما يضعف من دور المجل
 المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والبيئية 

أظهرت النتائج وآراء الخبراء أن المجلس والجمعيات ذات الصلة تواجه العديد من  -2
الصعوبات والمعوقات في سبيل نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع المصري ومواجهة 

ير األحيان تقوم ببعض الجهود ولكنها غالقضايا اإلجتماعية والبيئية وإن كانت في بعض 
 ملموسة وغير محسوسة 
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من أهم نتائج الدراسة أن المجلس القومي لحقوق اإلنسان وبعض الجمعيات تفتقد إلي  -3
آليات العمل الفعالة التي تمكنهما من أداء دورهما في نشر ثقافة حقوق اإلنسان في 

 المجتمع المصري والتي من أجلها تم إنشائهما 
وضع مشروعا متكامال لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وتم قد المجلس ت النتائج  أن أظهر  -4

وقد إستهدف المشروع العديد من الفئات مثل  2007تدشينه رسميا في منتصف إبريل 
نشطة المحاميين وموجهو األ -الصحفيين –اإلعالميون العاملون بإتحاد اإلذاعة والتلفزيون 

ب ألخصائيون اإلجتماعيون ومديرو ومسئولو مراكز الشباا –في وزارة التربية والتعليم 
طلبة الجامعات خاصة طلبة ليسانس الحقوق وليسانس  –وأعضاء المجالس المحلية 

 اآلداب إعالم وصحافة وطلبة بكالوريوس العلوم السياسية 
سان أن العالقة التي تحكم عمل المجلس والجمعيات األهلية العاملة في مجال حقوق اإلن   -5

 خري.أفتقد إلي التعاون والتشبيك بينهما من ناحية وبينهما وبين مؤسسات الدولة من جهة ت
أظهرت النتائج أن هناك العديد من الصعوبات والمشاكل والمعوقات التي تعوق عمل كل  -6

 من المجلس القومي لحقوق اإلنسان والجمعيات األهلية نذكر منها علي سبيل المثال
 لمحافظات قلة الفروع في مختلف ا  -أ

إحكام الرقابة من الدولة والجهات األمنية علي تحركات وجهود وعمل كل من  -ب
افة المجلس القومي والجمعيات والتضييق عليهما بما يحد من الجهود والفاعلية في نشر ثق

 حقوق اإلنسان
ضعف وقلة الدعم والتمويل المالي لكل من المجلس والجمعيات سواء محليا أو  -ت

 م  2013ا خصوصا بعد عام إقليميا أو دولي
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 وقد أتسمت جهود المجلس بالتطور المستمر وشملت عدة محاور منها :
  تشكيل وحدة متخصصة في المجلس لرصد وتوثيق كل ما يتعلق بالحق في المشاركة

وتنظيم دورات وندوات وورش عمل ناقشت كل أبعاد العملية اإلنتخابية بالتعاون مع 
جلس العديد من التوصيات التي تتيح إجراء إنتخابات حرة الجهات المختصة وأصدر الم

 ونزيهة 
  كما يقوم المجلس بتدريب الجمعيات األهلية المشاركة في متابعة اإلنتخابات وتسهيل

الحصول علي التصريحات لددي الهيئات التي كانت تشرف علي اإلنتخابات وذلك قبل 
 2017إنشاء الهيئة العليا لإلنتخابات عام 

 الخاص بإنشاء المجلس القومي  2003لسنة  94تعديل بعض أحكام القانون رقم  وقد تم
ليضيف إختصاصات واسعة للمجلس بما  2017لسنة  197لحقوق اإلنسان بالقانون رقم 

 يمكنه من تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان والحريات العادلة 
 ن ت التي تواجه المجلس القومي لحقوق اإلنساإال أن الدراسة أوضحت العديد من الصعوبا

 وتحد من مدرسة نشر ثقافة حقوق اإلنسان منها :
 ضعف الدعم المالي الحكومي  -أ
 نقص المستوي المهاري للعاملين  -ب
 صعوبة اإلجراءات اإلدارية للمجلس  -ت
  ضعف المشاركات التطوعية لدي المواطنين -ث
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 التوصيات والمقترحات
ي لدولة مزيدا من حرية العمل والحركة لكل من المجلس القومأوصت الدراسة أن تتيح ا 

والجمعيات األهلية في سبيل تحقيق الهدف وهو نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع 
ق المصري مع منحهما القدرة علي رقابة مؤسسات الدولة رقابة فعالة ورصد اإلنتهاكات لحقو 

 اإلنسان خاصة في أقسام الشرطة والسجون 
ع موصت الدراسة بمنح المجلس القومي والجمعيات مزيدا من الدعم المالي والعيني كما أ

إتاحة الفرصة في إستخدام وسائل اإلعالم المختلفة وخصوصا المملوكة للدولة والواسعة 
 اإلنتشار من أجل التأثير في المجتمع ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع المصري علي

 نطاق واسع 
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ABSTRACT 

Human rights issues occupy great importance to the standard of 

countries in the world, and this importance is clearly evident in third 

world countries or developing countries, where many of the rights of 

peoples are violated or totally confess cited, especially in those 

countries where the legal basis for governance is absent, which is 

justice, and authority is relied upon on tyranny and oppression  

One of the challenges of human rights is that they are neither solid 

nor bought, and they are far all human beings, regardless of color it 

must be emphasized that human rights are one indivisible unit and it 's 

is a state of continuous deter mined in statement of the role played by 

the national council for human rights and the directly related NGO's in 

spreading the culture of human rights and raising citizens. Awareness of 

allaspeets of human rights.  
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Social, political, economic, health and environmental human rights 

issues, this study gains its importance through the interest of the whole 

world in various human rights issues, and these is no evidence for that 

from the issuance of the universal declaration of human rights by the 

United nations in December 1948 

And the study aims to assess the social and environmental role of 

the national council for human rights and the relevant NGO's in 

spreading the culture of human rights among the segments of Egyptian 

society. 

The researcher used the simple survey method as well as the case 

study method for each of the the members of the   national council for 

human rights and members of the boards of directors of member of 

human rights association and organizations as well as opinions of some 

experts in the field of human rights and the  researchers rallied on the 

questionnaire and interviews personality through the cast study guide 

which included a lot od questions as tools of data collection which 

agree with the descriptive study . 

The study specimen consisted of 180 males and females and the 

study reached a set of results including that there are short comings and 

even astructionsin many of the roles of the council and human rights 

associations n spreading the culture of human rights in the Egyptian 

social and that there are also short comings in addressing many social  

,political economic , and environmental human rights  issuss,  

which it dwarfs the role of the council and associations , and the 

study concluded with a number of proposals and recommendations 

including the need to revitalize the role off the national council and give 

it more space by the state  , as well as support association working in 

the field of human rights  

The stat also recommended the need to shed light on the functions  

of the council in the media  , support the member ( to do, to work , to 

carryout ) their duties to words society  


