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تقرير تركيبي 

ندوة  �أ�شغال  و�لدميقر�طية  �لإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  ��شتقبل 

نظمها مب�شاركة �ملنظمات �لدولية �أوك�شفام نوفيب Oxfam Novib وموؤ�ش�شات 

 .Ford Foundation وموؤ�ش�شة فورد Society foundations Open ملجتمع �ملفتـوح�

و�لبلد�ن  �لو�شط  بال�رشق  �لإن�شان  حقوق  منظمات  ��شتد�مة  تعزيز  حول 

�ملغاربية، وذلك �أيام 21 و22 و23 مار�ش 2011 مبر�ك�ش.

للجهات  �فتتاحية  �لدويل بكلمات  �للقاء  لهذ�  �لأوىل  ومتيزت �جلل�شة 

و�لنتظار�ت  �لندوة  هذه  تنظيم  دو�فع  خاللها  من  �أبرزت   �ملنظمة، 

�ملرجوة منها.

ويف هذ� �ل�شدد متت �لإ�شارة �إىل �أهمية تز�من عقد هذه �لندوة مع 

�لتحولت �لتي تعرفها �ملنطقة �لعربية باعتبار �أن هذه �لتحولت قد تطرح 

حتديات جديدة على �ملنظمات �لعربية �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�شان، 

خا�شة وقد ظهرت جمموعات عمل جديدة يف جمالت خمتلفة. و�أكدت 

للتد�ول  فر�شة  ي�شكل  �لجتماع  هذ�  �أن  على  �ملنظمة  �جلهات  تدخالت 

وتبادل وجهات �لنظر يف �لأ�شكال �لكفيلة ب�شمان ��شتد�مة عمل �ملنظمات 

�لعاملة يف جمال حقوق �لإن�شان على �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شي و�لربناجمي، وذلك 

بغر�ش �إنتاج �أفكار ت�شاعد على رفع �لتحديات �جلديدة و�شمان �ل�شتد�مة 

للمنظمات �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�شان.
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و�لهيئات  �ملنظمات  بتدخل ممثلي خمتلف  �جلل�شة  هذه  متيزت  كما 

ور�ء  �لدو�فع  عن  و�لتعبري  يو�جهونها  �لتي  �لتحديات  �أهم  عن  �حلا�رشة 

م�شاركتهم يف هذه �لندوة.

 ومن بني �لتحديات �لتي مت �لرتكيز عليها يف جممل �ملد�خالت معرفة 

�لعمل  �أ�شكال  �ملنطقة، وحتديد  �لتي تعرفها  �لتطور�ت  �لتجاوب مع  كيفية 

ل�شتثمار �لعمل �لن�شايل يف جمال حقوق �لإن�شان للم�شاهمة يف �لنهو�ش 

بحقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية يف ظل �لو�شع �جلديد يف خمتلف �لبلد�ن 

�لعربية؛ �إ�شافة �إىل �إيجاد �أ�شاليب دعم �ملجموعات �جلديدة �لتي برزت يف 

�رتباط بهذه �لتطور�ت. ويف �رتباط بذلك، متت �لإ�شارة �إىل �لتحدي �ملرتبط 

بال�شتفادة مما وقع يف م�رش وتون�ش وليبيا للم�شاهمة يف �لتغيري �لهادئ 

يف �لبلد�ن �لعربية �لأخرى.

كما مت �حلديث عن حتديات �أخرى تهم هذه �لفئة �أو تلك �أو هذ� �لنوع 

من �لتنظيم �أو ذ�ك.

ومن �شمن هذه �لتحديات ميكن �لإ�شارة �إىل:

● متطلبات حت�شي�ش خمتلف فئات �ملجتمعات �لعربية بحقوق �لإن�شان 

و�أهميتها يف حياتهم �ليومية؛

● �لإبقاء على جذوة �لهتمام بق�شايا �ملر�أة يف ظل �لتحولت �ل�شيا�شية 

�لتي تعرفها �ملنطقة �لعربية وجعلها �شمن �أولويات �لتغيري؛

● متطلبات �لتنظيم �ملحكم و�لدميقر�طي للعمل �شمن �ل�شبكات وتعزيز 

�لتعددية يف �إطارها؛

�ملنظمات  �أجندة  �شمن  �لإن�شان  وحقوق  �لتنمية  ق�شايا  بني  �لربط   ●

�حلقوقية؛

● �إدر�ج �ل�شيا�شات �لقت�شادية و�لجتماعية يف �أجندة منظمات حقوق 

�لإن�شان و�لدميقر�طية؛
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● توفري �ملو�رد �ملالية و�لب�رشية ل�شمان ��شتمر�رية عمل �ملنظمات �لعاملة 

يف جمال حقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية؛

● �إ�شافة �إىل بع�ش �لق�شايا �لتي تخ�ش بع�ش �لبلد�ن بعينها.

وميكن �إجمال �لدو�فع �لتي عرب عنها �مل�شاركون يف هذه �لندوة، �لتي 

�لبلد�ن  من  عدد  من  �لإن�شان  منظمات حقوق  من ممثلي  عدد  ح�رشها 

�إىل جانب ممثلني عن �جلهات �ملنظمة، يف �ل�شتفادة من جتارب  �لعربية 

كل منهم يف جمال �ل�شتد�مة على خمتلف م�شتوياتها، وفتح �آفاق تطوير 

�لعالقات بني �ملنظمات �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�شان و�جلهات �ملانحة 

باجتاه �أن ت�شبح عالقة �رش�كة فعلية، مبا ي�شاعد على و�شع ��شرت�تيجيات 

ت�شتجيب للحاجيات �ملتمخ�شة عن �لتطور�ت �لتي تعرفها �ملنطقة �لعربية.

تعرفها  التي  التطورات  �سياق  يف  العربية  احلكومية  غري  املنظمات  دور 

املنطقة 

وكانت �جلل�شة �لثانية �لتي �أد�رت �أ�شغالها �شامة فايز فر�شة قدم فيها 

عبد �لبا�شط بن ح�شن عر�شا حول دور �ملنظمات غري �حلكومية �لعربية يف 

�شياق �لتطور�ت �لتي تعرفها �ملنطقة.

بعمل  لها عالقة  ق�شايا  �أربع  �إىل  �شامة  �أ�شارت  للعر�ش  تقدميها  ويف 

�لعربية  �ملنطقة  تعرفها  �لتي  �لتغيري�ت  �إطار  يف  �لإن�شان  حقوق  منظمات 

وخا�شة يف تون�ش وم�رش:

● م�شاهمة �حلركة �حلقوقية �لعربية يف �لرت�كمات �لتي �أف�شت �إىل �حلر�ك 

�لذي تعرفه �ملنطقة؛

● و�شول �أ�شاليب �لإق�شاء و�لتهمي�ش و�لقمع حد� ل ميكن ��شتمر�ره؛

حق  تقدرها  �حلقوقية  �حلركة  تكن  مل  ن�شالية  ��شتعد�د�ت  وجود   ●

قدرها؛
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● ف�شل كل �ملخططات �لر�مية �إىل تهمي�ش بع�ش �لفئات �له�شة )�ل�شباب، 

�لن�شاء(.

كما �عتربت �أن �لتحولت �لتي تعرفها �ملنطقة �لعربية تدفع �إىل طرح 

�نبثاق  يف  �حلقوقية  �حلركة  بدور  يتعلق  ما  خا�شة  �لأ�شئلة  من  �لعديد 

�لثور�ت و�لتحركات �لحتجاجية يف �لبلد�ن �لعربية و�حلفاظ على مكت�شباتها 

وتطويرها باجتاه حتقيق �لدميقر�طية.

ويف نف�ش �ل�شياق، طرح عبد �لبا�شط بن ح�شن �شوؤ�ل جوهريا حول �إن 

كانت �ملنظمات �حلقوقية �شتحتل موقعها يف قلب �لديناميات �لتي تعرفها 

وقع  ما  �أن  موؤكد�  لها،  ديكور  �شتبقى جمرد  �أم  وتو�كبها  �لعربية  �لبلد�ن 

يعيدنا �إىل طرح �ل�شوؤ�ل حول ما هي حقوق �لإن�شان، وكيف ميكن �أن يكون 

تقوم  حقوقية  حركة  من  �لنتقال  وكيف  �حلقوق،  هذه  من  جزء�  �لإن�شان 

باأن�شطة يف جمالت حمددة �إىل حركة مندجمة يف �ل�شياقات �ل�شيا�شية 

و�لجتماعية.

يف  �لإن�شان  حقوق  حركة  قطعتها  �لتي  باملر�حل  �لبا�شط  عبد  وذكر 

مرت  و�لتي  �لثمانينيات،  وبد�ية  �ل�شبعينات  �أو�خر  منذ  �لعربية  �ملنطقة 

مبرحلة �أطلق عليها مرحلة �لتب�شري بحقوق �لإن�شان و�لدعوة �إىل �حرت�مها 

و�شيانتها، ومرحلة مهنية منظمات حقوق �لإن�شان �لتي متيزت بالأ�شا�ش 

بظهور مر�كز وتنظيم دور�ت تكوينية وتدريبية، �إىل مرحلة �نفتاح منظمات 

حقوق �لإن�شان على �أنو�ع �أخرى من �جلمعيات مثل تلك �لتي ت�شتغل يف 

جمالت �لتنمية و�لبيئة و�ملهاجرين.

وتوقف �شاحب �لعر�ش حول بع�ش �ملميز�ت �ل�شلبية لهذه �ملرحلة من 

بينها �إهمال حتليل �ل�شيا�شات �لعمومية، و�إهمال �قرت�ح �ل�شيا�شات �لبديلة، 

و�إهمال ق�شايا �لت�شامن، و�إهمال �لعمل مع �لفئات �ملهم�شة معترب� �أن من 

�أ�شباب ذلك �شعف منظمات حقوق �لإن�شان على �لعموم.
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و�ل�شيا�شات  �حلدث  تطور�ت  و�إبر�ز  تون�ش  ثورة  عن  �أن حتدث  وبعد 

�لكامنة من ور�ء جناحها و�لفئات و�لهيئات �لتي �شاركت فيها، �أكد �أن �لعامل 

يعي�ش حاليا �ملرحلة �لر�بعة لالنتقال �لدميقر�طي بعد موجة �أوروبا �ل�رشقية، 

كما �أ�شار �إىل �لإمكانيات �لتي تفتحها �لتطور�ت �لأخرية يف �ملنطقة �لعربية 

و�لتي متثل:

● يف جعل حقوق �لإن�شان �أحد مكونات �لعالقات �لدولية.

● �لربط �ملبدع بني �لعد�لة �لجتماعية و�حلقوق �لفردية، مما قد يوؤدي 

�إىل مر�جعة م�شاألة �لتعاون �لقت�شادي على �مل�شتوى �لعاملي.

● �إمكانية �لهتمام �لدويل بت�شغيل �ل�شباب يف بلد�ن �ملنطقة �لعربية.

�ل�شيا�شات  �شلب  �لإن�شان يف  وحقوق  �لدميقر�طية  �إدر�ج  �إمكانية   ●

�لعمومية 

● م�شاهمة �حلركات �حلقوقية يف تتبع ومو�كبة �لتحول �لدميقر�طي.

● بناء �لقو�نني على �لقيم

● بناء موؤ�ش�شات قوية �شو�ء تعلق �لأمر باملجتمع �ل�شيا�شي �أو �ملجتمع 

�ملدين

● رفع �لقد��شة عن �حلكام ورجال �لأعمال وكذ� عن �ملجتمع �ملدين.

وقد �ن�شب �لنقا�ش حول �لثور�ت و�حلر�ك �لذي تعرفه �ملنطقة �لعربية 

و�لأ�شباب �لعميقة �لتي فجرته، و�لأدو�ر �لتي لعبتها منظمات حقوق �لإن�شان 

مبختلف �أ�شكالها، مع �لتاأكيد �أن عدم �لنتباه لأ�شبابها �لعميقة و�ل�شتجابة 

ملا تتطلبه من �شيا�شات عمومية �شيوؤدي �إىل تفاقم �لو�شع، وذلك �شو�ء على 

�مل�شتوى �لقت�شادي �أو �لجتماعي �أو �لثقايف �أو �ل�شيا�شي.

ومن بني ما متت �لإ�شارة �إليه يف هذ� �لنقا�ش، 

● �حلديث عن خ�شو�شية عربية �أو �إ�شالمية �أ�شبح لغيا؛
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● م�شاهمة منظمات حقوق �لإن�شان يف خلق �جلو �ملوؤدي �إىل �لثور�ت، 

�لتي مل تكن متوقعة.

● ��شتمر�رية منظمات حقوق �لإن�شان رهينة بالقيمة �مل�شافة �لتي ميكن 

�أن ت�شاهم بها يف تطور �ملجتمع.

● �حلاجة �إىل �لنتقال من �ل�شكل �لقدمي من �ملنظمات �حلقوقية �لتي 

تعتمد مقاربة �لأن�شطة، �إىل منظمات تعتمد ��شرت�تيجيات مندجمة 

يف روؤية للتغيري �لجتماعي؛ 

حقوق  منظمات  ومتثيلية  وهوية  م�شاألة  يف  �لتفكري  �إعادة  �أهمية   ●

�لإن�شان يف عالقة مع �لتحديات �جلديدة؛

و�ل�شيا�شية  �ملدنية  باحلقوق  �لهتمام  على  �لقت�شار  عدم  �أهمية   ●

و�لهتمام �أكرث باحلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية.

ال�ستدامة، الإطار املفاهيمي والإجرائي

�إ�شويان،  كاترين  �أ�شغالها  �أدرت  �لتي  �لثانية  �جلل�شة  عنو�ن  كان  ذلك 

و�لتي �شكلت منا�شبة لتبادل �لر�أي بخ�شو�ش مفاهيم �ل�شتد�مة، حيث ثم 

تقدمي �أربعة عرو�ش حول هذ� �ملو�شوع.

�لعر�ش �لأول تقدم به �إبر�هيم مكرم يف مو�شوع �ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شاتية 

و�ملالية حيث حتدث يف �لبد�ية على �لعالقة بني �ل�شتد�مة و�ل�شتقالل �ملايل 

لتحقيق  منوذج حمدد  هناك  لي�ش  �أنه  �إىل  م�شري�  �حلقوقية،  للمنظمات 

ذلك، بالنظر �إىل تنوع �جلهات �ملانحة، وتنوع �ملو�رد �ملالية، و�لأطر و�لقياد�ت 

وجمالت �لعمل.

وبعد ذلك �نتقل، يف �إطار حديثه، من �ملنظمات �إىل مو�شوع �ل�شتد�مة 

�ملالية، �إىل �لإ�شارة �إىل ح�شور نوع جديد من �جلمعيات �ملتمثلة يف �ملنظمات 

�لو�شيطة.
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وتطرق �إبر�هيم مكرم، من جهة ثانية، �إىل مو�شوع �ل�رش�كات و�لتعاقد�ت 

�لتي يجب �إبر�مها بني منظمات حقوق �لإن�شان و�جلهات �ملانحة من جهة، 

و�إىل دور �ملو�طن من جهة ثانية يف حتقيق �ل�شتد�مة �ملالية للمنظمات من 

خالل ��شتعد�ده لدفع تكلفة �خلدمات �ملقدمة.

 ويف نف�ش �ل�شياق �أ�شار �شاحب �لعر�ش �إىل �أهمية �لرتقاء بالعالقات 

�لقائمة بني �جلهات �ملانحة ومنظمات حقوق �لإن�شان �إىل م�شتوى �ل�رش�كة 

�ملبنية على ��شرت�تيجية و��شحة.

كما تطرق �إىل �أهمية ربط �لقطاع �خلا�ش بق�شايا �لفقر�ء، �لأمر �لذي 

�شي�شاهم يف نهو�ش هذ� �لقطاع مبهمته �لجتماعية من جهة وتوفري �رشوط 

�ل�شتد�مة لعمل �ملنظمات من جهة ثانية. ومن بني �لأفكار �لتي وردت خالل 

هذه �جلل�شة:

�إىل �لأمو�ل بل ترتبط  ● تعزيز قدر�ت �ملجتمع �ملدين ل حتتاج فقط 

باإمكانية �لولوج �إىل حتقيق �حتياجات �لفقر�ء �لأ�شا�شية.

● �ل�شتد�مة �ملالية ل تعني �ل�شتغناء عن �لتمويل.

● �لعتماد على جمموعة من �ملمولني �أف�شل من �لعتماد على ممول 

و�حد؛

بيئة  بتوفري  بل  �لتمويل  باإيجاد  فقط  تتحقق  ل  �ملالية  �ل�شتد�مة   ●

مالئمة لعمل منظمات حقوق �لإن�شان.

�لعر�ش �لثاين تقدم به �أحمد عكرود يف مو�شوع بلورة ��شرت�تيجيات 

غري  باملنظمات  تتعلق  مفاهيم  ثالثة  حول  مد�خلته  مف�شل  حيث  �لأثر، 

�حلكومية، و�ل�شتد�مة و�لأثر.

وبعد �أن ذكر بتعريف �ملنظمات غري �حلكومية �لعاملة يف جمال حقوق 

�لإن�شان كمنظمات تعمل يف جمال حماية و�شيانة ون�رش حقوق �لإن�شان 

بغ�ش �لنظر عن طبيعتها وتخ�ش�شها، �أكد �أن ��شتد�مة هذه �ملنظمات ترتبط 
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�أجلها،  من  تاأ�ش�شت  �لتي  للق�شية  خدمة  وروؤيتها  ر�شالتها  على  باحلفاظ 

وبالأثر �لذي يكون لهذه �ملنظمة على ق�شيتها وعلى حتقيق �لتغيري يف حياة 

�لأفر�د و�ملجتمع.

غري  �ملنظمات  عمل  من  �ملتوخى  �لتغيري  عند  عكرود  �أحمد  وتوقف 

�لعو�مل  تعدد  �إىل  م�شري�  �لإن�شان،  حقوق  �لعاملة يف جمال  �حلكومية 

�ملوؤثرة يف ذلك.

و�أكد �شاحب �لعر�ش على �أهمية قيا�ش �أثر عمل �ملنظمات غري �حلكومية 

ر�ف�شا �لعذر �لذي غالبا ما يتم �لتحجج به لإهمال هذ� �جلانب، و�ملتمثل 

للتدليل  وقدم  �لبعيد.  �أو  �ملتو�شط  �ملدى  على  �إل  يظهر  ل  �لأثر  �أن  يف 

�أن  على ذلك بع�ش �لأمثلة و�لتجارب ليخل�ش �إىل تقدمي �قرت�حات يعترب 

�أن ت�شاعد على �ملزيد من �لهتمام بقيا�ش �لأثر، وخا�شة منها  من �شاأنها 

�ل�شتغال على بناء قدر�ت هذه �ملنظمات يف جمال �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، 

وجتاوز �ملعيقات �لثقافية �لتي حتول دون �لهتمام بقيا�ش �لأثر و�إدخال هذ� 

�لعاملة يف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  قدر�ت  بناء  ��شرت�تيجيات  �لأخري يف 

جمال حقوق �لإن�شان يف �ملنطقة.

ومن �أهم �لأفكار �لتي مت تد�ولها خالل مناق�شة �لعر�ش:

● �أهمية �لهتمام باجلانب �ملعريف �ملتعلق بقيا�ش �لأثر، وبلورة �ملوؤ�رش�ت 

�مل�شاعدة على �لنجاح يف ذلك.

● �أهمية تخ�شي�ش مو�رد مالية لتكوين �ملو�رد �لب�رشية يف جمال قيا�ش 

�لأثر.

بناء  ثقافة  �إىل  �لأن�شطة  ثقافة  مع جتاوز  �أكرث  ي�شتقيم  �لأثر  قيا�ش   ●

�ل�شرت�تيجيات �ملتجددة.

وقدم ح�شام بهجت عر�شا حول �مل�شاءلة وذلك من خالل تقدمي كتاب مل 

ين�رش حول مو�شوع منظمات حقوق �لإن�شان و�مل�شوؤولية، م�شري� يف �لبد�ية 
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�أد�ة قد ت�شتعملها �حلكومات  �أن هذ� �لكتاب مل ين�رش لكونه قد ي�شكل 

�لإن�شان.  �لعاملة يف جمال حقوق  �ملنظمات غري �حلكومية  �لقمعية �شد 

و�أ�شار �إىل �أن موؤلفي �لكتاب / �لتقرير يوؤكد�ن على ح�شا�شية �ملو�شوع بالن�شبة 

للمنظمات �حلقوقية، من جهة وعلى �أهمية حتديد �ل�شياق �لذي ت�شتغل فيه 

هذه �ملنظمات و�لذي قد ي�شاعد على �إبر�ز �لأثر �لتي ترتكه نتيجة لعملها 

من جهة ثانية.

�ملر�جعة  هي  �مل�شاءلة  يف  �لأوىل  �خلطوة  �أن  بهجت  ح�شام  و�أو�شح 

�شاأن �جلو�ب  �لتي من  �لأ�شئلة  �لنف�ش وطرح  �لتي ت�شمح مب�شاءلة  �لذ�تية 

�لأثر  و�إحد�ث  �لتطور  نحو  �لطريق  ميهد  �أن  ومبدع  ب�شكل خالق  عليها 

�أن  علما  من؟«،  �جتاه  »�مل�شوؤولية  �شوؤ�ل  �إىل  �لعر�ش  تتطرق  كما  �ملن�شود. 

�شاحبي �لكتاب ف�شال �حلديث عن �مل�شوؤولية عو�ش �مل�شاءلة.

بامل�شوؤولية جتاه  �لهتمام  �ل�رشوري  من  �أن  �عترب  �ل�شياق،  هذ�  ويف 

»�جلمهور« يف �رتباطها مب�شاألة �لتمثيلية، وجتاه �لناخبني، وجتاه جمال�ش 

�إد�رة �ملنظمات، و�جلهات �ملانحة، و�حلكومة.

�جليدة،  �حلكامة  منها:  مبادئ  بعدة  �مل�شوؤولية  �لكتاب  موؤلفا  وربط 

و�لفعالية، و�ل�شتقاللية، و�ملو�شوعية، و�لثقة، و�ل�شفافية و�لنز�هة و�حلقيقة.

ومن بني �لأفكار �لتي مت �لتد�ول فيها م�شاألة �ملر�قبة �أو �ملر�جعة  �لذ�تية 

كاأف�شل طريقة مل�شاءلة �لذ�ت وحتمل �مل�شوؤولية �أمام �لآخرين، كم مت �لتد�ول 

ملنظمات  بالن�شبة  عنها  �حلديث  ميكن  حد  �أي  و�إىل  �لتمثيلية  م�شاألة  يف 

حقوقية، كما مت �حلديث �أي�شا عن �أهمية �لعالقة بني �جلهات �ملانحة و�ملنظمات 

�ملمنوحة حيث مت �لتاأكيد على �أن من �شاأن و�شع ميثاق �رشف �أن ي�شهل 

م�شوؤولية وم�شاءلة  �جلهات �لأهلية وخمتلف مكونات �ملجتمع �ملدين.

غري  �ملنظمات  ت�شور�ت  حول  زياد  �أبو  عمار  قدمه  �لأخري  �لعر�ش 

�حلكومية و�ملانحني بخ�شو�ش �ل�شتد�مة، �إذ �أكد يف �لبد�ية �أن هناك تباينا 
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يف وجهات �لنظر بني بع�ش �ملمولني و�ملجتمع �ملدين حول �أولويات �ل�شتد�مة 

و�لعو�مل �ل�شامنة لها، حيث تركز �جلهات �ملانحة �أكرث على �جلو�نب �ملتعلقة 

بتحقيق �لأثر، و��شتمر�رية �لعمل، وحتقيق �لنتائج مقارنة مع �لق�شايا �ملتعلقة 

بالبناء، و�لبنية �لتحتية، و�جلو�نب �لإد�رية �إىل غري ذلك.

و�أ�شار �شاحب �لعر�ش �إىل �أن هناك �رشورة حلو�ر �أو�شع و�أ�شمل ما بني 

�ملانحني ومنظمات �ملجتمع �ملدين لالتفاق حول تعريف �ل�شتد�مة وحتديد 

�لأولويات و�لحتياجات؛ كما �أ�شار �إىل �أن على �ملجتمع �ملدين �أن يفكر يف 

�شبل وطرق تعبئة �ملو�رد من م�شادر غري �ملمولني �لدوليني، وذلك بالتوجه 

للقاعدة �ل�شعبية و�جلمهور �لذي ميثله �ملجتمع �ملدين.

�أ�شار �إىل دور م�شاءلة �ملجتمع �ملدين من طرف �جلمهور  ويف �لأخري 

�إطار  وخا�شة يف  و�شمانها،  �ل�شتد�مة  و�حلكومات يف حتقيق  و�ملمولني 

�لثور�ت وم�شار�ت �لتحول �لدميقر�طي بالبلد�ن �لعربية.



13



14

ال�سهادات والتجارب 

بن  �لبا�شط  وعبد  ر�شماوي  مريفت  من  كل  �أد�رت  �ملو�يل  �ليوم  ويف 

ح�شن جل�شة خ�ش�شت لتقدمي �شهاد�ت وجتارب يف جمال تقوية �ل�شتد�مة 

�ملوؤ�ش�شاتية و�ملالية �شو�ء منها �لتي كان �لنجاح حليفها �أو �لعك�ش.

وهكذ�، ثم �ل�شتماع �إىل حو�يل ع�رش �شهاد�ت �أبرزت كل من جهتها 

�لتحديات �لتي و�جهتها و�لعو�مل �لتي �شاهمت يف ��شتد�متها.

ويف هذ� �ل�شياق ثم �حلديث عن �حلكامة �جليدة كعن�رش �أ�شا�شي يف 

�إثارة جتربة �شبكات  ��شتد�مة عمل �ملنظمات �حلقوقية، حيث متت  �شمان 

��شتطاعت  متعددة  �شعوبات  و�جهت  �لتي  �لن�شائي  �لعمل  جمال  يف 

جتاوزها باعتماد حكامة جيدة، جتلت يف و�شع �تفاقات تخ�ش �ل�شيا�شات، 

�إىل  �إ�شافة  �مل�شرتكة  �لأمو�ل  تدبري  وكيفية  �ل�رشف،  وميثاق  و�لإجر�ء�ت، 

ماأ�ش�شة �ل�شبكة. 

كما ثم �لتاأكيد يف �شهادة �أخرى على �أهمية تقدمي �خلدمات يف �ملجالت 

�حلقوقية )مثل تقدمي ��شت�شار�ت حقوقية حمليا و�إقليميا ...( مبقابل مادي 

كو�شيلة ل�شمان �ل�شتد�مة و تطوير �ملنظمة على خمتلف �لأ�شعدة �لإد�رية 

و�لتنظيمية و�لإ�شعاعية �لخ.

ومن جهة ثالثة، متت �لإ�شارة �إىل �ل�شعوبات �ملرتبطة بتوقف م�شاريع 

هامة وكربى ب�شبب توقف �لتمويل �لناجم عن ثقل  وتخلف �لآلة �لبريوقر�طية 

لبع�ش �جلهات �ملانحة و�شعف �لثقة بني �لأطر�ف، مما يطرح �أهمية تكوين 

حتالفات ��شرت�تيجية يف �ملنطقة للتعامل مع مثل هذه �لق�شايا وبناء عالقات 

�رش�كة و��شحة مع �ملانحني.

ومت تقدمي �شهادة حول جتربة ن�رشة متخ�ش�شة يف جمال ن�رش حقوق 

و�جهتها من  �لتي  �ل�شعوبات  �لقدر�ت، ومتكنها من جتاوز  وبناء  �لإن�شان 
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خالل �لتقييم �خلارجي لعملها وتطوير منهجية و�أ�شلوب عملها، �شو�ء من 

حيث �لتعامل مع �ملو��شيع )ملفات( �أو �لتوزيع.

�أي�شا �حلديث عن حتقيق �ل�شتد�مة من خالل  وعرفت هذه �جلل�شة 

وكذ�  و�ملالية،  �لب�رشية  �ملو�رد  ب�شعف  �ملتعلقة  �ملعيقات  خمتلف  مو�جهة 

�ملتعلقة بالعالقة مع �ل�شلطات و�ل�شحافة، وذلك بالعمل على بناء فريق قادر 

على �ل�شمود �أمام كل �مل�شاكل وبناء �لذ�ت تدريجيا  لت�شبح �ملنظمة ذ�ت 

�شهرة و�شمعة على م�شتوى �لأد�ء و�مل�شد�قية، مما يفتح جميع �لأبو�ب �لتي 

من �شاأنها توفري �ل�شتد�مة و�لطور و�ملزيد من �لنت�شار.

وحتدثت بع�ش �لتجارب عن �ل�شتد�مة �لجتماعية �ملت�شلة بالرتباط 

مركز  �إن�شاء  قبل  من  �ملبا�رشة،  �خلدمات  تقدمي  حيث  من  �شو�ء  باملجتمع 

للتدريب يف بع�ش �لتخ�ش�شات مثل �لقانون �لدويل �لتطبيقي )فل�شطني( 

�أو �لرتباط بالأو�شاط �لن�شائية من خالل بر�مج حماربة �لأمية للعمل على 

ق�شايا �أخرى مثل ق�شية �غت�شاب �ملحارم )م�رش(.

�ملقر�ت  �متالك  دور  عن  للحديث  فر�شة  �أي�شا  �جلل�شة  هذه  كانت 

ك�شكل من �أ�شكال �حل�شور و�ل�شتد�مة وفر�ش �لذ�ت، وما تطرحه ذلك من 

�إ�شكالت وطرق جتاوزها.

كما ثم �لتطرق �إىل �أهمية تطوير طريقة عمل �جلهات �ملانحة من جهة 

و�لرتقاء بالعالقة بني �جلهات �ملانحة و�ملنظمات �ملمنوحة، من �أجل �شمان 

�ل�شتد�مة وجتاوز �ملعيقات �لتي تقف يف وجهها.

�لأطقم  توفري  م�شاألة  بخ�شو�شها  �لتد�ول  ثم  �لتي  �لق�شايا  بني  من 

�رشوط  �شمان  يف  ودورها  و�أجورها  �حلكومية  غري  للمنظمات  �لإد�رية 

�ل�شتد�مة.

�ل�شتد�مة  ل�شمان  �لتوثيق  �أهمية  �إىل  �لتدخالت  بع�ش  �أ�شارت  كما 

بو��شطة �ل�شتفادة من خمتلف �لتجارب �لتي تعرفها �ملنطقة �لعربية.
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ويف �رتباط بالتغري�ت �لتي تعرفها �لبلد�ن �لعربية ثم �لتاأكيد على �أهمية 

�إدر�ج م�شاألة متويل جمعيات �ملجتمع �ملدين يف �إطار �ل�شيا�شات �لد�خلية 

حلكومات �لبلد�ن �لعربية، �إ�شافة �إىل �إثارة �لنتباه �إىل �أهمية ��شتثمار �لعمل 

�لتطوعي من �أجل �شمان �ل�شتد�مة.

تو�سيات الور�سات

وع�شية نف�ش �ليوم مت �لعمل يف ثالث ور�شات: �لأوىل �أد�ر �أ�شغالها كل 

من ح�شام بهجت ومرمي فان دور�شن حول �ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شاتية، و�لثانية 

ي�رش �أ�شغالها �إبر�هيم مكرم وعبد �لبا�شط بن ح�شن حول �ل�شتد�مة �ملالية 

وتعبئة �ملو�رد يف حني �أد�ر �أ�شغال ور�شة �لعمل �لثالثة �أحمد عكرود وعمار 

�أبو زياد حول بلورة ��شرت�تيجيات �لتاأثري.

وقد متخ�شت �أ�شغال �لور�شة �لأوىل عن عدد من �لأفكار و�لتو�شيات 

حيث ثم �إبر�ز �لتحديات �لتي يجب مو�جهتها ل�شمان ��شتد�مة موؤ�ش�شاتية 

منها:

● توفري موظفني �أكفاء وحمايتهم يف �إطار تعاقد�ت و��شحة،

● نهج �ل�شفافية يف �ل�شيا�شات �لد�خلية، 

�لتدريب  من  ��شتفادو�  �لذين  و�ملنخرطني  �ملتطوعني  من  �ل�شتفادة   ●

و�لور�شات،

● �لو�شف �لدقيق للمهام و�لوظائف و�لأهد�ف �ملرجوة،

● تقييم �لعمل بني خمتلف �ملوظفني،

● و�شع ��شرت�تيجية للتو��شل �لد�خلي و�خلارجي

● �لتدبري مايل �جليد، 

● ف�شال عن �عتماد دميقر�طية د�خلية و�آليات للم�شاءلة �لد�خلية.
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 كما �أفرز �لنقا�ش يف �ملو�شوع عدة �أفكار كفيلة بامل�شاعدة على جتاوز 

هذه �لتحديات وبلوغ �ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شاتية.

�أكدت  فقد  �ملالية،  �ل�شتد�مة  على  ��شتغلت  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  �أما 

�شمن نتائج �أ�شغالها على �أهمية حماية �ملنظمات �ل�شاعدة من �أ�شكال �لدعم 

�لتي قد ت�شوه عملها. كما �أو�شت هذه �ملجموعة با�شتعمال �ملو�رد �ملتاحة 

بطرق جديدة وتوفري مو�رد جديدة لها عالقة باحلر�ك �لذي تعرفه �ملنطقة 

منظمات  لدعم  طو�رئ  �شناديق  �إن�شاء  �إىل  �أي�شا  �لور�شة  ودعت  �لعربية. 

�ملجتمع �ملدين يف حالة �ل�شيق �ملايل، وت�شجيع �لعمل �جلماعي، و�ملبادر�ت 

�مل�شرتكة، و�ل�شتثمار �جلماعي للمقر�ت ف�شال عن �لهتمام بالدعم �ملوؤ�ش�شي. 

كما �أو�شت جمموعة �لعمل بتعزيز م�شادر �لدعم �ملحلي، و�لرتقاء بالتطوع، 

و�لتوجه نحو �لقطاع �خلا�ش لبناء �رش�كات ذ�ت بعد ��شرت�تيجي، وتو�شيع 

د�ئرة �لتفكري يف مو�شوع �ل�شتد�مة �ملالية مع منظمات و�شبكات حملية 

ودولية �أخرى، ف�شال عن و�شع ورقة مبادئ حول دول �لتمويل يف �ملنطقة 

�لعربية يف �ملرحلة �لر�هنة.

�أما جمموعة �لعمل �لثالثة فقد �أو�شت بال�شعي �إىل توفري ف�شاء و�آلية 

عمل مهمتها قيا�ش �لأثر، و�لعمل على جتميع �ملعلومات مبختلف �لأ�شكال، 

ف�شال عن �أهمية و�شع خطة حمكمة لبناء قدر�ت �ملنظمات غري �حلكومية 

يف جمال قيا�ش �لأثر.

وكانت نتائج �لأور��ش �لثالث مو�شوع نقا�ش م�شتفي�ش.

اخلال�سات

و�لتي  �لثالث،  �ليوم  �شباح  �نعقدت  �لتي  �لأخرية  �جلل�شة  ومتيزت 

ي�رشت �أ�شغالها جودي بار�شالو، بالنقا�ش حول خال�شات هذه �لندوة و�أفاق 

�لعمل، �شعيا �إىل حتديد �لعنا�رش �لأ�شا�شية �لتي يجب �أن تاأخذها منظمات 

يف  �لإن�شان  حقوق  قطاع  ��شتد�مة  لتعزيز  �حل�شبان  يف  �لإن�شان  حقوق 
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�ل�رشق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا وبلورة �شبل مو��شلة �مل�رشوع لتقوية هذه 

�ل�شريورة.

ويف هذ� �ل�شدد ثم �قرت�ح ثالث ق�شايا للعمل تهم:

● بناء �ملوؤ�ش�شات؛

● ماأ�ش�شة �ملنظمات؛

● �لتحليل �ل�شرت�تيجي للو�شع �حلايل لتحديد ق�شايا �لعمل �لقدمية

مو�شوع  �خل�شو�ش  بهذ�  �ملانحة  �ملنظمة/  �جلهات  مقرتحات  وكانت 

عدد من �ملالحظات منها ما �عترب �أن على �مل�شاريع �ملقبلة �أن ل تخرج عن 

�لنطاق �ملعريف �لتعلمي يف �رتباط مبو��شيع �لبناء �ملوؤ�ش�شي ملنظمات حقوق 

�لإن�شان، و�لتمويل، و�لأثر.

ويف نف�ش �ل�شياق ذهبت مالحظات �أخرى �إىل �لتاأكيد على �أن �لعمل 

�مل�شتقبلي �شو�ء كان �أن�شطة �أو بر�مج يجب �أن ين�شب على حماور �لندوة 

�أي �ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شاتية و�ملالية، وبلورة ��شرت�تيجيات �لتاأثري، ...

وعرفت هذه �جلل�شة �لعديد من �لقرت�حات �لأخرى ذ�ت �لأهمية من 

بينها �لعمل �لفعلي على عقد �رش�كات بني �جلهات �ملانحة ومنظمات حقوق 

�لإن�شان كما مت �قرت�ح عقد لقاء �آخر لتحديد �لأولويات �مل�شتقبلية، وفق هذ� 

�لنقا�ش على م�شتوى منظمات حقوق �لإن�شان بالبلد�ن �حلا�رشة.

وجتدر �لإ�شارة يف �لأخري �إىل �أن �لتقييم �لعام �لذي عرب عنه خمتلف 

�مل�شاركني يف هذه �لندوة، خالل �جلل�شة �لأخرية �لتي ن�شطها ماركو دي 

�شو�رت، كان �إيجابيا على �لعموم رغم ما مت تقدميه من مالحظات.
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الربنامج

 

�لثنني 21 مار�ش، 2011

09:30 - 9:00

�أو  �لقهوة  من  فنجان  حول  �مل�شاركني  ت�شجيل  �مل�شاركني:  ��شتقبال 

�ل�شاي

10:00 - 9:30

�شو�شيتي  لأوبن  �لإقليمي  و�ملكتب  فورد،  موؤ�ش�شة  قبل  من  ترحيب 

فاونديتنز  Open Society Foundations وموؤ�ش�شة �أوك�شفام نوفيب

- تقدمي  للم�رشوع

- عر�ش برنامج �لندوة

- �لتوقعات �ملنتظرة من  �لندوة و �مل�رشوع

- م�شائل لوج�شتية

11:00 - 10:00

تقدمي  �مل�شاركني

11:30 - 11:00

��شرت�حة

13:30 - 11:30

�أول:  دور �ملنظمات غري �حلكومية �لعربية يف �شياق �لأحد�ث �لأخرية 

يف �ملنطقة : �لتحديات و�لفر�ش
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تقدمي: عبد �لبا�شط بن ح�شن )20 دقيقة(

�ملو��شيع و�لق�شايا �ملطروحة للمناق�شة:

- تو�شيف عامل حقوق �لإن�شان يف �لدول �لعربية : �أجندة �لإ�شالحات 

�لدميقر�طية، وفر�ش �لإ�شالح نحو �لعد�لة �لنتقالية، �لخ.

- �إعادة حتديد  بر�ديغم  حقوق �لإن�شان؛ نحو �أجندة جديدة  حلقوق 

�لإن�شان

- حتديات �لتنمية و�لبطالة و�لفقر

وو�شائل  �لجتماعية،  )�حلركات  �جلدد  �ملدين  �ملجتمع  فاعلي  دور   -

و�ملجموعات  �ل�شباب  وجمموعات  �جلديدة  و�لتكنولوجيات  �لإعالم 

�ملحلية(

- كيف ميكن للتفكري يف �ل�شتد�مة تعزيز �لأجندة  �جلديدة حلقوق 

�لإن�شان

تي�شري �جلل�شة �شامة عويدة

15:00 - 13-30

وجبة غذ�ء

17:30 - 15:00

ثانيا. �ل�شتد�مة : �لإطار �ملفاهيمي و�لإجر�ئي

تبادل حول مفاهيم �ل�شتد�مة:

- �ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شية و�ملالية: �إبر�هيم مكرم )10 دقيقة(

- تطوير ��شرت�تيجيات �لأثر : �أحمد عكرود )10 دقيقة(

- �مل�شاءلة �لد�خلية و�مل�شاءلة �خلارجية : ح�شام بهجت )10 دقيقة(

بخ�شو�ش  �ملانحة  �حلكومية/�جلهات  غري  �ملنظمات  ت�شور�ت   -

�ل�شتد�مة: عمار �أبو زياد )10 دقيقة(

تي�شري �جلل�شة : كاترين �إي�شويان

�أم�شية حرة



22

�لثالثاء  22 مار�ش، 2011

09:15 - 9:00

��شرت�حة �شاي

09:30 - 9:15

ترحيب / �أفكار موجزة عن �ليوم �ل�شابق / عر�ش جدول �لأعمال لليوم 

�لثاين

12:30 - 9:30

�شهاد�ت - جتارب

- �ملنظمات غري �حلكومية و�جلهات �ملانحة وجتاربها يف جمال تعزيز 

�ل�شتد�مة �ملوؤ�ش�شية و�ملالية من حيث �لنجاح و�لف�شل.

- �إعطاء �مل�شاركني مدخل موجز حول �لتوجهات �لرئي�شية لرب�جمهم. 

ثم �شي�رشحون �أثر هذ� �لتوجه �ل�شرت�تيجي على �حل�شول على فر�ش 

�ملالية  �ل�شتد�مة   )1( بتعزيز  بدورها  �شت�شمح  �ملالية   ومو�رد  جديدة 

و�ملوؤ�ش�شية، )2( و�شع ��شرت�تيجيات �لأثر و)3( �مل�شاءلة �لد�خلية و�مل�شاءلة 

�خلارجية.

- �مل�شاركون مدعوون ملناق�شة حتديات ق�شايا �ل�شتد�مة �لتي يو�جهونها 

غري  �ملنظمات  بني  �ملناف�شة  م�شائل  ذلك  يف  مبا  �ليومي،  عملهم  يف 

�حلكومية على �ملو�رد �ملالية و�ختيار �لأن�شطة منها )خطر �لزدو�جية 

بني �ملنظمات غري �حلكومية( و�لدور �ملحتمل للجهات �ملانحة للم�شاعدة 

يف مو�جهة هذه �لتحديات.

�ملي�رش�ن: مريفت ر�شماوي وعبد �لبا�شط بن ح�شن



23

13:00 - 12:30

�لعمل  جمموعات  �أهد�ف  تقدمي  �لعمل:  جمموعات  ��شتعد�د�ت 

و�لقرت�حات و�أ�شاليب �لعمل و �لتق�شيم �إىل جمموعات

14:30 - 13:00

وجبة �لغذ�ء

18:00 - 14:30

جمموعات �لعمل: بلورة خر�ئط طريق نحو حتقيق �ل�شتد�مة

3 جمموعات عمل لبلورة �لتوجيه �ل�شرت�تيجي حول :

و�لتوظيف(  )�حلكامة  �لد�خلية  �مل�شاءلة  �ملوؤ�ش�شية.  �ل�شتد�مة   .  1

و�جلهات  بر�جمها  من  �مل�شتفيدين  مع  )�لعالقات  �خلارجية  و�مل�شاءلة 

�ملانحة(. �ملي�رش�ن: ح�شام بهجت ومرييام فان دور�شني.

2 . �ل�شتد�مة �ملالية. �ملناف�شة،  تعبئة �ملو�رد. �مل�شري�ن: �إبر�هيم بن مكرم 

وعبد �لبا�شط بن ح�شن

3 . بلورة ��شرت�تيجيات �لتاأثري. �مل�شري�ن: �أحمد عكرود �أبو عمار وزياد 

20:00 - 18:00

وقت حر

08:00

وجبة ع�شاء 
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�لأربعاء، 23 مار�ش، 2011 

 09:15 -  9:00

�لقهوة و�ل�شاي 

 09:30 -  9:15

ترحيب / تقدمي  جدول �أعمال �ليوم �لثالث 

 11:00 -  9:30

ثالثا: �خلطو�ت �لتالية، ��شتناد� �إىل �لعرو�ش �لتقدميية حول �لتوجهات 

�ل�شرت�تيجية ملجموعات �لعمل �لثالث.

�أخذها  �لإن�شان  حقوق  منظمة  على  �لتي  �لرئي�شية  �لعنا�رش  هي  ما 

بعني �لعتبار لتعزيز ��شتد�مة قطاع حقوق �لإن�شان يف �أفريقيا و�ل�رشق 

�لأو�شط و�شمال؟ كيفية ت�شميم بقية �مل�رشوع لتعزيز هذه �لعملية؟ 

تقدمي تو�شيات ب�شاأن ق�شايا مثل: 

- �قرت�ح مبادئ توجيهية ب�شاأن ��شرت�تيجية �ل�شتد�مة 

- جو�نب �لإ�شالح �لتنظيمي و�ملوؤ�ش�شي 

- �خلطوط �لتوجيهية حول تعزيز �لقدر�ت 

- تدخالت �ملانحني 

�ملي�رش: جودي بار�شالو 

 11:30 -  11:00

وجبة غذ�ء
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 12:30 -  11:30

�ل�شتنتاجات و�لختتام 

بعد �لظهر 

رحلة �ختيارية �إىل مر�ك�ش
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اإ�صدارات املركز

● �ملحكمة �جلنائية �لدولية )وثائق �أ�سا�سية(، �سنة 2013.

● من �أجل م�سادقة �ملغرب على �لنظام �لأ�سا�سي للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، �سنة 2013.

�لدميقر�طية وحقوق  �ملاأمول يف جمال  �ملغرب  بناء  م�ساهمة يف   ●

�لإن�سان  حقوق  در��سات  مركز  وتو�سيات  )مذكر�ت  �لإن�سان 

.2013 و�لدميقر�طية(، �سنة 

● �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �ملغرب: متطلبات �لتطوير وتكري�س �لختيار 

�لدميقر�طي )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2013.

�ملدين،  �ملجتمع  ودور  �لت�سريعي  �لإطار  �لأمن:  قطاع  �إ�سالح   ● 

�سنة 2010.

● �حلكامة �لأمنية �أو �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة 

�لإن�ساف و�مل�ساحلة )�أ�سغال ندوة(، �سنة 2010 .

● �لت�سريع �ملغربي يف جمال �حلكامة �لأمنية، �سنة 2010.

مائدة  )�أ�سغال  �لأمنية  �حلكامة  جمال  يف  �ملغربي  �لت�سريع   ●

م�ستديرة(، �سنة 2010.

ندوة(،  )�أ�سغال  �ملحلية  �لدميقر�طية  ورهانات  �لثقافة  �سوؤ�ل   ● 

�سنة 2010.

● �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لطفل، عالء قاعود، �سنة 2010 .
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● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2008.

و�لتحديات  “�لأ�سئلة  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لإن�سان  حقوق  حركة   ●

�لر�هنة” )�أ�سغال ور�سة(، �سنة 2008.

● �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة 

)تقرير ملخ�س(، �سنة 2008.

● �ملغرب و�لآليات �لدولية �جلديدة حلماية حقوق �لإن�سان )تقرير 

تركيبي عن يوم در��سي(، �سنة 2008.

● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )تقرير تركيبي(، �سنة 2007.

● La législation Marocaine relative 
à la gouvernance du secteur de  
sécurité, 2010. 

● Transitional justice issues in Morocco in 
the light of the Experience of the Equity 
and Reconciliation Commission -Seminar  
report-, 2008.

● Réformes du secteur de la sécurité à la lumière des 
recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation 
« Rapport de synthèse», 2008.

● Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux 
de protection des droits de l’homme « Rapport sur la 
journée d’étude », 2008.






