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  حول امللتقي االقليمينتائج وتوصيات 

  حتديات الواقع وأفاق املستقبل" –" حركة حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية 

  2013فبراير  24 –23  الدوحة

 

الدوحة مابين  الحاضرون في الملتقى ا�قليمي حول حركة حقوق ا�نسان في المنطقة العربية في جتمعا

برعاية كريمة من اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان القطرية  وذلك لمناقشة تحديات  ؛2013فبراير  23-24

  الواقع وآفاق المستقبل فيما يتعلق بالحركة .

  :  وكانت ا�ھداف ا�ساسية للملتقى ھي

 تحديد أھم التحديات التي تواجه عمل حركة حقوق ا�نسان في منطقة الخليج العربي واليمن . -1

 تحديد ا/ولويات وا�حتياجات في منطقة الخليج العربي واليمن .  -2

 وضح م5مح /ھداف مرحلية ( عامين ) وإطار لخطة عمل . -3

  وا�ھداف الفرعية للملتقى كانت على النحو التالي : 

 التجارب الفردية والمؤسساتية في كل دولة من دول الخليج العربي واليمن . مشاركة -1

 توسيع نطاق المشاركة ا�قليمية . -2

 توسيع شبكة الع5قات المتصلة مابين النشطاء في مجال حقوق ا�نسان في المنطقة  -3

 ا�ستفادة من تجارب وخبرات ا�عضاء . -4

م تطوير التوجھات المؤسسية للعمل وصو� توطيد أواصر العمل المؤسسي بين ا/فراد ومن ث -5

 لخطط عمل مرحلية منظمة .

تطوير عمل نشطاء حقوق ا�نسان ومحاولة الوصول لحلول عملية وتوصيات منھجية قابلة للقياس  -6

 والتطبيق . 
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المشاركة الفاعلة لجميع ا�عضاء في وضع رؤية مرحلية مستقبلية ومشاركتھم الفعلية في التخطيط  -7

 لمرحلة القادمة ومن ثم توحيد رؤية العمل . التنفيذي ل

الوقوف على الھموم المشتركة والمنفصلة في مجال العمل الحقوقي في منطقة الخليج العربي  -8

 واليمن.

  وقد تم ذلك من خ5ل : 

نقاشيتن في ا/ولى نوقشت أھم التحديات وا/ولويات وفي الثانية تم عرض تجارب الدول  جلستين -1

 اھو مقرر في جدول الملتقى ) تخللھا عدد من ا�ستبيانات المكتوبة . المشاركة ( حسب م

ورشة عمل من أربع مجموعات عمل مقسمة اقليميا حسب الدول المشاركة لوضع ا/ھداف  -2

 والخطط المستقبلية للعمل . 
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   تائج ـــالن
 

  أو� التحديات : 

الوقوف على أھم التحديات التي تواجه العمل في مجال في إطار تحديد أطر نظرية يمكن من خ5لھا     

حقوق ا�نسان في منطقة الخليج العربي واليمن , وبعد مناقشات ا/عضاء والحاضرون وآرائھم , وا�تفاق 

على وضع مجموعة من التحديات كتحديات أساسية تكون المنطلق ا/ساسي للتخطيط للتغلب عليھا في 

  وذلك في إطار بحثي من استمارات بحث ومناقشات . المرحلة القريبة القادمة ,

وفي ھذه المناقشات والبحث وجد أن التحديات ا/ساسية التي تواجه العمل في مجال حقوق ا�نسان في      

المرحلة الحالية متمثلة في خمس تحديات أساسية تم القياس عليھم لبيان درجة الشدة في التحدي حسب أراء 

  تحديات ا/ساسية ھي : المتواجدين وھذه ال

 الحالية والتشريعية القانونية التحديات -1

 المدني المجتمع لدور تفھمه وعدم المجتمع وعي -2

 المدني المجتمع مع الرسمية المؤسسات تعاون عدم -3

 ا�دوار تكامل وانعدام نفسه مع المدني المجتمع تعاون عدم -4

 بلدك في المدني المجتمع على وانعكاساتھا العربية المنطقة في الراھنة السياسية التحو�ت -5

 وكانت نتيجة ا�ستبيان كالتالي : 

  التحديات 

�يؤثر متوسط شديد التحدي 

 %0 %36 %64 التحديات القانونية والتشريعية الحالية

 %0 %36 %64 وعي المجتمع وعدم تفھمه لدور المجتمع المدني

 %0 %44 %56 المدنيعدم تعاون المؤسسات الرسمية مع المجتمع 

 %4 %64 %32 عدم تعاون المجتمع المدني مع نفسه وانعدام تكامل ا�دوار

التحو�ت السياسية الراھنة في المنطقة العربية وانعكاساتھا 

 على المجتمع المدني في بلدك
56% 28% 16% 
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  تحليل النتائج : 

والتشريعية الحالية ووعي المجتمع % من العينة أن كل من التحديات القانونية  64ارتأت نسبة  -1

 وتفھمه لدور المجتمع المدني يمث5ن التحدي ا/كثر شدة في تحديات العمل الحقوقي في المنطقة .

بينما جاء في المرحلة الثانية من التحديات ا/كثر شدة وتأثيرا كل من عدم تعاون المؤسسات   -2

راھنة في المنطقة العربية وانعكاساتھا على الرسمية مع المجتمع المدني , والتحو�ت السياسية ال

 .% من المشاركين في البحث 56وذلك بنسبة بلغت المجتمع المدني 

المجتمع المدني مع نفسه وانعدام تكامل ا/دوار من حيث درجة جاء في المركز الثالث عدم تعاون  -3

 عينة . % من ال 32الشدة الخاصة بالتحدي حيث بلغت نسبة المصوتين له كتحدي شديد 

  

يمكن اعتبار التحديات الخمسة السابقة كتحديات أساسية تواجه العمل الفعلي في مجال حقوق  -4

ا�نسان في الخليج العربي واليمن , ومن ثم يجب أن يتم تضمينھم في أي خطة عمل للمرحلة 

ي القادمة باعتبارھم تحديات أساسية للعمل , ويجب وضع خطط عمل تتماشى مع ھذه التحديات ف

 المدى الزمني القريب والمتوسط والبعيد . 
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من التحديات ا/خرى التي وضعھا المشاركين في العينة وجاءت بصورة منفردة ومختلفة عن ھذه  -5

التحديات الخمسة المذكورة ا�ستبيان ظھرت بعض التحديات ا/خرى والتي يمكن تلخيصھا في 

 التالي : 

جتمع ككل والنظرة له كرافد من روافد الفكر ضعف الوعي بمفاھيم حقوق ا�نسان لدى الم •

 الغربي . 

عدم وجود استراتيجيات واضحة في مجال عمل حقوق ا�نسان .وكذلك عدم وضوح الرؤية  •

 العملية فيما ھو مطلوب من النشطاء . 

 تحديات خاصة بوجود وحرية تداول المعلومات .  •

 المعايير الدولية والوطنية  التعارض في بعض ا�حيان مابين •

عدم وجود شبكة مفعلة تصل بين منظمات المجتمع المدني وبعضھا البعض وبينھا وبين  •

 المنظمات الحكومية . 

 التوظيف السياسي لحقوق ا�نسان  •

تحيز ا�ع5م في بعض الدول, وأيضا بعض الدول تعاني من انخفاض سقف حرية التعبير  •

 والرأي .

في الغالب إما أن يكون ضعف التمويل  –دية والمالية وتحديات التمويل التحديات ا�قتصا •

لMليات المنظمة له وفي يؤدي لضعف العمل وفقدان  –أو أن يكون عدم الحرية في التمويل 

 بعض البلدان توضع ضوابط صارمة للتمويل وتمنع من وصوله للمنظمات . 

  

من انشاء منظمات للمجتمع المدني التحديات التنظيمية في بعض البلدان والتي تمنع  •

 ومنظمات حقوق ا�نسان . 
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 ثانيا أولويات العمل : 

في إطار البحث عن أولويات مشتركة للعمل في المرحلة المستقبلية القادمة ( المدى الزمني القصير ) فقد تم 

  قياس ا/ولويات على محورين أساسين : 

 عن طريق استمارة بحثية لNولويات .المحور ا/ول : وھو قياس كمي لNولويات  -1

المحور الثاني : ورشة مجموعات العمل والتي أنتجت ا/ھداف التي سيتم ذكرھا �حقا كأھداف  -2

حسب مجموعات العمل التي تم تقسيمھا , وسوف  مرحلية ومن ثم افرزت خطط ومؤشرات للعمل

دمجھا وتحليلھا ووضع خطط تذكر ھذه ا/ھداف مجمعة في ھذه الوثيقة على أن يتم العمل على 

 .  عمل لھا في المستقبل القريب

وبالنظر لنتائج البحث النظري لNولويات والذي تم عن طريق استبيان ورقي موزع على الحاضرين محدداً 

  فيه ا/ولويات في أربعة أساسية مبنية على نتائج التحديات السابقة الذكر وھذه ا/ولويات ھي : 

 الحكومية غير المنظمات لعمل التشريعية البيئة تحسين -1

 حمايتھم على والعمل ا�نسان حقوق عن المدافعين دور تعزيز -2

 والحريات الحقوق مجال في العاملة الخاصة والمؤسسات الحكومية غير المنظمات وتطوير بناء -3

  ا�نسان حقوق مجال في والمسئولين للنشطاء القدرات لرفع والتدريب التأھيل برامج -4

  وقد جاءت نتيجة البحث كالتالي : 

� تؤثر متوسطة شديدة ا�ولوية 

 %23 %15.5 %61.5 تحسين البيئة التشريعية لعمل المنظمات غير الحكومية

 %0 %15.5 %84.5 تعزيز دور المدافعين عن حقوق ا&نسان والعمل على حمايتھم

العاملة بناء وتطوير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة 

 في مجال الحقوق والحريات
77% 23% 0% 

برامج التأھيل والتدريب لرفع القدرات للنشطاء والمسئولين في 

 مجال حقوق ا4نسان
92% 8% 0% 
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  تحليل النتائج : 

والتدريب لرفع قدرات النشطاء والمسئولين في مجال  التأھيل% من المشاركين أن برامج 92 رأى -1

حقوق ا6نسان ھو أھمية شديدة وبالتالي فھي ا2ولوية ا2ولى من نتائج البحث في العمل في المرحلة 

 القادمة . 

والتي  تعزيز دور المدافعين عن حقوق ا=نسان والعمل على حمايتھميليھا في ا2ھمية وا2ولوية  -2

%  من وجھة نظر المشاركين كأولوية قصوى في أولويات العمل في 84.5حصلت على نسبة 

 المجال . 

بناء وتطوير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات وحصل على المركز الثالث من حيث ا2ولوية  -3

%  كأولوية شديدة من اولويات  77حيث حصل على  الخاصة العاملة في مجال الحقوق والحريات

 العمل . 

بنسبة  تحسين البيئة التشريعية لعمل المنظمات غير الحكوميةبينما جاء في المركز الرابع وا2خير  -4

 % من أراء المشاركين كأولوية من أولويات العمل .  61.5قدرھا 
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إليھا من ا2ھمية ظھرت بعض ا2ولويات المنفردة في آراء بعض المبحوثين وقد رأينا أن ا=شارة  -5

 بمكان حيث أنھا تعبر عن آراء متخصصين في المجال وكانت كالتالي : 

التدخل عبر ا2مم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق ا6نسان لتحسين أوضاع حقوق ا6نسان  •

 في العديد من الدول العربية .

  القائمة . التنسيق والتكامل مابين المدافعين في الخليج وبين المؤسسات الوطنية •

إ� أنه في تحليل  التحديات القانونية والتشريعية الحاليةجاء على الرغم من أن تحليل التحديات أبرز  -6

 �ا/ولويات جاء في ا/ولوية ا/خيرة من حيث درجة الشدة , وھو مايعني نظرياً أنه تحدي ولكنه 

في العوائق على الرغم من يمثل أولوية في العمل , فھو عائق نظري للعمل ولكنه ليس ا/ساس 

برامج حصوله على النسبة ا/على في التحديات , فقد جاء من النتائج لNولويات تفوق أولوية 

, وھو مايدل على  التأھيل والتدريب لرفع القدرات للنشطاء والمسئولين في مجال حقوق ا�نسان

 لعاملة في منطقة الخليج واليمن . ا2ولوية الحقيقة لتطوير البناء المؤسسي لمنظمات حقوق ا6نسان ا

 :  وخطط العمل  ثالثا ا;ھداف المرحلية

تم تجميع ھذه ا2ھداف من ورش العمل فقد تم تجميع ا2ھداف كالتالي للمرحلة القادمة في العامين القادمين , 

ومن ثم سوف يتم ا6ستعانة بھا وبخطط العمل التي نتجت من الورش في وضع خطة عمل موحدة وسيتم 

 توزيعھا على المشاركين في حين ا6نتھاء منھا , وقد كانت ا2ھداف كالتالي : 

  توسيع نطاق عضوية الشبكة ( افراد و منظمات) وتعزيز حضورھا دوليا وإقليميا ومحليا .1

  . مبادئ ومفاھيم حقوق ا�نسان وآليات حمايتھاالتوعية والتثقيف ب .2

  . رصد أوضاع حقوق ا�نسان وإعداد  ونشر التقارير .3

  . الشراكة والتعاون مع الحكومات فيما يخدم قضايا حقوق ا�نسان  .4

  . السعي الي ا�نضمام ل5تفاقات الدولية وتفعيلھا علي ارض الواقع .5

  . وحماية حقوق النساءاستلھام التجارب الفضلي في مجال تعزيز  .6

 استكمال البنية القانونية والتنظيمية للشبكة في مختلف دول الخليج واليمن (ترخيص قانوني  .7

 العمل على زيادة التنسيق بين المدافعين عن حقوق ا�نسان في دول الخليج و اليمن. .8

 العمل على تعزيز واحترام حرية تشكيل الجمعيات .9
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العمل على ايجاد الية للتشبيك بين المؤسسات الوطنية  والقطاع الخاص و المنظمات ا�قليمية  .10

 والدولية 

تشكيل فريق عمل للقيام  بعمل دراسة بحثية  حول مؤائمة القوانين الوطنية  في الخليج مع  .11

 ا�تفاقيات الدولية لحقوق ا�نسان 

 ايجاد أليات لتقييم العمل والمشاريع .12

 ى الوعي الحقوقي والقانوني لدى فئة الشباب رفع مستو .13

تحسين البيئة التشريعية  الخاصة بممارسة الحقوق المدنية والسياسية في منطقة الخليج واليمن  .14

 2015-2013خ5ل الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    



   

1
0

 

 التوصيات :  

من تحليل كل من التحديات وا2ولويات في ھذا الملتقى يمكن الوقوف على أھم التوصيات التي من شأنھا 

تطوير العمل في مجال حقوق ا=نسان في منطقة الخليج العربي واليمن , ومن ثم يمكن لكل دولة القيام بھا أو 

لدوري لما تم تنفيذه من ھذه التوصيات في على أن يتم التقييم اعلى ا2قل بجزء منھا في المدى الزمني القريب 

  : الملتقى القادم 

في  والعاملينبرامج التأھيل والتدريب لرفع القدرات للنشطاء   التركيز على بناء القدرات من خ`ل .1

حتى يمكن  وا�داريينللنشطاء  , مع التركيز على التدريب ا�داري المتخصصمجال حقوق ا�نسان

 .ا�نط5ق بصورة أكثر فعالية وكفاءة

ووضع ضمانات ل5ستثمار الصحيح  وا�داريينالعمل على وضع معايير ل5ختيار لكل من النشطاء  .2

 في العنصر البشري .

بناء وتطوير وذلك من أجل  المجال. ھذا في العاملة للمؤسسات المؤسسي والتطوير بالبناء ا6ھتمام .3

وزيادة قدراتھا  الحكومية والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال الحقوق والحرياتالمنظمات غير 

والمؤسسية , على أن تكون البداية بالبناء المؤسسي للشبكة ا6قليمية لنشطاء حقوق ا6نسان التنظيمية 

ة في ربحية العاملال غيرفي الخليج واليمن , لتكون بداية ونموذج للبناء المؤسسي المتطور للمؤسسات 

 المجال . 

تطوير التواصل بين أفراد الشبكة والنشطاء , ومحاولة بناء مجتمع تواصلي بينھم سواء أكان في  .4

 أدوات التواصل البيئة الفعلية من التواصل في الملتقيات والمؤتمرات وغيرھا , و التركيز على 

 .بينھم  لتسھيل الربط والتواصل وانتقال المعلومة والخبرة ةالحديث

, , وتطوير شبكة الع`قات .الداخلية والخارجية  الحكومية و حكومية الغير المؤسسات بين ما بطالر .5

 .للنشطاء وللجمعيات العاملة في ھذا المجال 

 حقوق مجال في للعمل المنظمة التشريعات وكذلك ا6نسان حقوق واقع من لكل ميدانية بحوث عمل .6

 . في دول الخليج العربي واليمن  ا6نسان

 الدول احدى في سنة كل ويكون ا6ول الملتقى ھو الملتقى ھذا يكون بحيث سنوي بشكل الملتقى عقد .7

, على أن يكون على رأس أولويات الملتقي الثاني متابعة  ا2عضاء في شبكة الخليج العربي واليمن 

 .توصيات ھذا الملتقى 

 


