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(باريس، 10 ديسمبر/كانون األول 2019) – أصدرت مبادرة اإلصالح العربي بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، كتابا يجمع أوراقاً بحثية تتناول تطور حركات حقوق

طريق وَعِرْ: نشأة وتطور وتحديات نضال حقوق االنسان فيالكتاب الصادر بعنوان "اإلنسان في مصر والمغرب وتونس، والتحديات التي تواجهها حالياً.
"، يجمع بين دفتيه 18 ورقة بحثية تحلل تاريخ منظمات حقوق اإلنسان العالم العربي

وتطورها وتأثيرها، فضالً عن عالقتها بالدولة والحركات االجتماعية. يبحث الكتاب في
التحديات الخارجية التي تواجه الناشط بمجال حقوق اإلنسان حالياً، وفي الوقت نفسه

يستكشف التحديات الداخلية الخاصة باإلدارة والتمويل واالستقاللية بالنسبة إلى تلك
المنظمات.

وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة اإلصالح العربي: "نشاط حقوق اإلنسان في
المنطقة هو مجهود معقد متعدد األوجه، يتحدى السردية المبسطة المتمثلة في "صعود

وانحدار" الحركة الحقوقية التي نسمعها كثيراً منذ 2011. مع احتالل المتظاهرين
المطالبين بالحقوق للشوارع في الجزائر والعراق ولبنان، فمن الضروري أخذ التاريخ

في الحسبان، والتحديات التي تواجه حركة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا، من أجل تقدير فرص وإسهامات الحركة في منطقة تمر بتغيرات كبرى". 

يتناول الكتاب ست قضايا أساسية:

ظهور وتطور منظمات حقوق اإلنسان في مصر والمغرب وتونس، ويشمل
تاريخ جديد إلى حد كبير حول المنظمات األولى التي تشكلت في السبعينيات.

العالقات المعقدة بين نشطاء حقوق اإلنسان والدولة.
العالقة بين اإلسالميين والحركات اإلسالمية، وخطاب ونشطاء حقوق اإلنسان.
تفاعالت الحركة الحقوقية مع الحركات االجتماعية األخرى (النقابات، منظمات

المجتمع المدني األخرى، األحزاب السياسية).
الحوكمة الداخلية لمنظمات حقوق اإلنسان.

تأثير النشاط الحقوقي.

تتناول األوراق التي يتكون منها الكتاب السياقات القانونية واالجتماعية والقمعية التي
تطورت في ظلها منظمات حقوق اإلنسان في شمال أفريقيا، وكيف أضعف هذا من

نظم إدارتها الداخلية وأثر على قدرتها على حشد التمويل المحلي. لقد اهتمت تلك
المنظمات كثيراً بحماية نفسها من اختراق عمالء األمن، لكن هذا الخوف المشروع جاء

على حساب تراجع الشفافية والقدرة على االنفتاح والتواصل على نطاق أوسع. 

كما يبحث الكتاب في توجه "االحترافية " المتنامي في منظمات حقوق اإلنسان،
وتزايد االعتماد على التمويل الخارجي، بما أن القوانين المحلية والتدابير القمعية

المتبعة تقلل من الدعم المالي المحلي أو تجعله مستحيالً. في حين حسّنت المهنية
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واالحترافية من القدرات البحثية، فقد أضعفت دون قصد الروابط بالمجتمعات المحلية
في بعض الحاالت، ويشمل هذا إضعاف الصلة بالناجين والناجيات، وأدت في حاالت

أخرى إلى جعل منظمات حقوق اإلنسان – أو توجد تصورات بأنها – نخبوية أو تحركها
آليات التمويل. 

يسعى الكتاب إلى تقييم مسألة تأثير منظمات حقوق اإلنسان، في ظل االعتراف
بصعوبة قياس تأثير الفاعلين بالمجتمع المدني نظراً لشبه استحالة ربط تغيرات

اجتماعية أو قانونية أو سياساتية معينة بجهود تلك المنظمات حصراً. الورقة الخاصة
بمصر تركز على المكتسبات التي حققتها منظمات حقوق اإلنسان في الفترة من
2011 إلى 2013، عندما كان النظام قابالً باإلصالح، لكنها كانت مكتسبات هشة

انتكست في نهاية المطاف بعد تولي الجيش للسلطة. توصلت دراسة تونس إلى أن
حركة حقوق اإلنسان لعبت دوراً محورياً في اعتماد قوانين وسياسات معينة، لكن من

األصعب حالياً معرفة إذا كانت هذه التغييرات ستؤثر على الممارسات. 

يهدف الكتاب إلى تقديم تقييم يمكّن الحركة الحقوقية في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من التعامل مع مواطن ضعفها من خالل مراجعة آليات اإلدارة، وكيفية تعاملها
مع األطراف األخرى، وسبل عملها التي دأبت عليها، بما يؤدي إلى استمرارية تأثيرها
وزيادة نطاقه. والتأثير المأمول يتمثل في تقوية حركة حقوق اإلنسان واإلسهام في

المناقشة الضرورية كل الضرورة بين منظمات حقوق اإلنسان والحركات االجتماعية
األخرى. 

وقال حوري: "في حين تواجه منظمات حقوق اإلنسان اليوم تحديات متصاعدة وتزيد
عزلتها، فإن مطالب حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية ال تزال قوية في جميع أنحاء

المنطقة. التحدي الرئيسي الذي يواجه المنظمات الحقوقية هو كيف تبني وتساعد
حركة المواطنة القائمة في الدفع من أجل مزيد من المحاسبة والعدالة االجتماعية

والمساواة".
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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