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 تطلق استراتيجية شبكتها ) شبكة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية ( (IOHRD ) نظمةم

 
النشطاء والمدافعين لتنظيم أنفسهم  (  IOHRD) تدعو منظمة  ناسنالا قوقحل يملاعلا اإلعالن قالطا ىركذ عم نمازتلاب

لتحقيق مستوى افضل من التنسيق في العمل المشترك وقدر  لمنظمة ا في إطار شبكات فرعية في بيئة عملهم تدعمها إدارة
 اكبر من الحماية والمناصرة للنشطاء والمدافعين في ميادين العمل اإلنساني والحقوقي .

 

 والمدافعين عن حقوق االنسان( للنشطاء IOHRD) نمبادروشبكة  ةيجيتارتسا

 

تتظافر في  اعية جمومهمة تؤمن منظمة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية بأن حماية وتعزيز حقوق االنسان هو عمل 

 .هم النشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان  عملفي هذا اللنا  وان الشركاء االساسيون  .تحقق تالجهود واالمكانيات لكي 

وأولى متطلبات النجاح لهذه المهمة , هو اصالح بيئة الشريك وتمكينه من التمتع بحقوقه التي اقرتها المنظومة الدولية  في 

 في الحماية، وفي حرية التجمع، و فيكالحق  1998الذي اعتمد عام اإلعالن العالمي لحقوق المدافعين عن حقوق االنسان 

، وطرح مقترحات التصحيح األجهزة والهيئات الحكومية تقييم عمل ، و أفكارها، وفي وضع ومناقشة منظمات تكوين ال

الحصول على  فيالمساعدة دفاعاً عن حقوق اإلنسان، وتلقيها , وتقديم الراي والمشورة و وفي تقديم المساعدة القانونية و

الدولية واالتصال المحلية واإلقليمية ولهيئات المنظمات وا داخلياً وخارجياً , والعمل والتعاون المشترك مع  والتمويل الموارد

والمدافعين عن ( للنشطاء IOHRD) نمبادرووجميع ما تقدم يستلزم تعاوناً وتنسيق عالي عبرنا عنه بشبكة بها دون عائق، 

 حقوق االنسان . 

حقيقها , واالليات التي سنعتمدها تحكم عملنا, واالهداف التي نتوخى تستجدون في ادناه رؤيتنا ورسالتنا ,والمبادئ والقيم التي 

 للعمل , مع نموذج اإلدارة والتنظيم المقترح .

 الرؤية والرسالة 

 

عن حقوق االنسان  ضرورة واحتياج حقيقي ألي مجتمع صحي يحترم االنسان ويضعه قيمة  ينعرسالتنا  ان المداف

وان اصالح فضاء عمل  .عليا ,كونهم المعول عليهم في تقييم الواقع ونقده وتصويب المسارات فهم نخبة المجتمع 

تتقدم على غيرها من األولويات,  المدافعين والنشطاء هو مسؤولية الجميع محلياً واقليمياً ودولياً , وأولوية يجب ان

في مجال حقوق  منتج ودائمحداث تغيير (  إل    IOHRDلذا تسعى منظمة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية )

, في مواجهة بيئة تهمشهم وتميز  اإلنسان عن طريق دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل معهم ومن أجلهم

 ،تخونهم ، تجردهم من مراكزهم القانونية ، ضدهم والتخوين لق حمالت التشهيرتط، ضدهم , تالحقهم وتبتزهم 

ناصروا االنسان وحقوقه نهم تعتقلهم وتحتجزهم  , تعذبهم وتغيبهم  وتهدد حياتهم  واهليهم  , ال لجرم اقترفوه اال أل

والترويع للنشطاء والمدافعين , في مجتمعات تسود فيها لألسف سياسة اإلفالت من العقاب لمرتكبي جرائم االعتداء 
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, مدعوم بإرادة سياسية داعمة تمتلك القوة الغاشمة, في مواجهة افراد او جماعات ال طاقة لهم للمواجهة دون 

 تضحية . 

دروس محقيقي  وتغيير من خالل احداث  فمسؤوليتنا نحن وغيرنا دعمهم وحمايتهم و تمكينهم من أدوات عملهم , 

ليتشكل الرد اإليجابي الذي يخدم النشطاء و المدافعين الفردية، قضايا القوانين والسياسات والعلى مستوى ومنظم , 

فهم يدعمهم في حراكهم  وعملهم هذا لويدعمهم وينمي قدراتهم ويوحد صفوفهم ,ليغدوا قادرين على المواجهة , 

ومناصرة وانصافهم   ساندتهمم ومبررات وضرورات المدافعين عن حقوق اإلنسان،لحقيقة من الناس كبر ايضاً ا

 على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي .  جهودهم

 والمبادئقيم لا

تعزيز  التي تعتمدها شبكات النشطاء والمدافعين لمنظمة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية على  قيم المبادئ والكز تتر

، الديمقراطية وسيادة القانون، المشاركة،  في إطار التعددية المدافعين والنشطاء افراداً ومؤسسات مجتمعية ,  وتطوير دور 

 االعتبار ضرورة احترام خصوصية جميع األعضاء في الشبكة. عينباالخذ  التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية مع 

من جهة والنشطاء والمدافعين او مؤسساتهم من    (IOHRD  (منظمةمبدا الديمقراطية: يجب أن تستند العالقة بين  -أ

إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بما يساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في إطار يحترم جهة أخرى 

 م.ويحافظ على استقالليته يعحرية الجم

والتقييم المتابعة ,المراقبة ,تنفيذ , الفي عمليات التخطيط الجميع كلما كان ذلك ممكناً بدأ الشراكة الكاملة: مشاركة م -ب

 في الخطط والبرامج المنفذة . ةوالمسائل

دوار المختلفة الا و لالتمثي ضمان الشمول والتنوع وعدم تكريس القوالب النمطية فيمن خالل فظ  التنوع: مبدأ ح -ت

. 

( كما يحترم حق النشطاء والمدافعين او IOHRDيحترم حق المنظمة )  : أنوالمهنية والحياد  بدأ االستقالليةم -ث

 بما ينسجم مع االحتياجات واألولويات. مبوضع برامجه مؤسساتهم 

المراجعة النقدية لألهداف واالستراتيجيات يعد اساسياً ومن ضرورات إنجاح مهمة التشبيك التقييم والمراجعة:  -ج

 والمسائلة التي تشرك الجميع . والمكاشفة الشفافيةالمنفذة في جو من والبرامج 

مع ضرورة انعكاس  على تعزيز دور المرأة المجتمعي. ةمبدأ احترام النوع االجتماعي: ال بد من أن تعمل الشبك -ح

 ذلك على برامج وأهداف وآليات العمل المشترك.

 األهداف

من خالل بناء قدراته ه عل لتطوير وترسيخ دور فاعلى قادر يه بنشطائه ومدافع بناء مجتمع مدني قوي -1

 وتمكينه وتحصينه

يطرح  .خبرات للوتبادل بناء ومستدام فيما بينهم لتحقيق تواصل  والنشطاءخلق فرص جديدة أمام المدافعين  -2

 ،المدافع يواجهايمكن ان حلول للتحديات التي او يسهل طرح 
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وتنمية الوعي وتنظيم الحمالت والتأثير في  هموبناء قدراتالنشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان تمكين  -3

 .السياسات العامة

من تنفيذ  مهنتمكومؤسساتهم تنمية الموارد البشرية والمادية وبناء قدرات  األعضاء سعي جاد وحقيقي ل -4

 .برامجها

 على المستوى ) التربية على حقوق االنسان ( بحقوق اإلنسان توعويتحرك لومخطط  ةوضع  استراتيجي -5

لط الضوء على الدور الهام الذي يؤديه المدافعون عن حقوق اإلنسان يوضح ويس،واإلقليمي والدولي  الوطني

 .مع بيان األسباب التي تدعو إلى االعتراف بهم وحمايتهم في مجتمعاتهم ،

غرض بناء خبرات ل م ، وتعزيز وحماية جهودهللنشطاء والمدافعين او مؤسساتهم  توفير دعم واشراف مستمر -6

 كة تمكنهم من نقلها فيما بعد لمحيطهم .مشتر

لدى مجتمع النشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان بأنفسهم وبالشركاء المحليين واالقليمين  رفع الوعي والثقة -7

 ، والدوليين الداعمين 

 اإلنسانية واالغاثية . عمالاألالخدمات و البرامج التدريبية وتنسيق لتحقيق الترابط فيما بينهم  -8

تضامن وتعاون إيجابي بين النشطاء والمدافعين  في وقت االزمات وعند مواجهة اية مشاكل  او  تحقيق -9

 معوقات او مالحقات غير قانونية وغير مهنية .

, بما يضمن تحقيق اقصى دعم ممكن للمدافعين واإلقليميةفتح قنوات تنسيق باتجاهين مع المؤسسات الدولية  -10

 مستدام يؤمن الدعم والحماية للمدافع . والنشطاء وبما يحقق تعاون بناء و

 العمل المشترك لتوفير االمن الرقمي للنشطاء والمدافعين . -11

 وأساليب عمل الشبكة , آليات  

دورية تعنى   اتتقارير رصدية او نشر إلصداررعاية تنفيذ حوار وتشبيك في ما بين المدافعين او مؤسساتهم  -1

 بنشاطات المدافعين وإصدارات اخرى يمكن من خاللها التعريف بجهود النشطاء واعمالهم .

تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المختلفة وعقد اللقاءات كلما اقتضت الحاجة  -2

 .ا المجتمع المدني والمدافعينالى ذلك لفتح حوار ولمناقشة مواضيع كالديمقراطية  وحقوق االنسان وقضاي

 اإلنسانيتوفير المنشورات واالصدارات التوعوية والتثقيفية لمواضيع حقوق االنسان والقانون الدولي  -3

 والمدافعين .

 فة لتعزيز المناصرة والدعم ولتشكيل مجموعات الضغط والتأثير وغيرها.داتخاذ إجراءات  وخطوات ها -4

 معلومات ومراقبة .تطوير أدوات مساعدة كإنشاء نظام  -5

واالشتراك معهم في المحافل الوطنية بالتعريف بهم تعزيز فرص التواصل مع المدافعين عن حقوق اإلنسان،  -6

 .واإلقليمية والدولية

 في بيئة عملهم . التي تواجه  المدافعين عن حقوق اإلنسان ستثنائية والنوعيةتوثيق التحديات اال -7

 والتعريف بها . المدافعين ومبادراتهم إنجازاتنشر  -8

 .حقوق اإلنسانعن ن يالمدافعوانشطة   المناصرة لعملاستخدام اساليب ابداعية لتنظيم حمالت اقتراح و -9
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سقيط والتشهير بهم . والتعريف بأنشطتهم ودوافعهم ،التصدي لحمالت التالمدافعين من خالل  تعزيز شرعية -10

 النبيلة .

والدولية أمام جميع المدافعين واإلقليمية يات المحلية والوطنية تاحة الوصول إلى آليات الحماية  على المستوا -11

 (.IOHRD) من خالل تنسيق فعال لمنظمة   يواجهون خطًرا فوريًا. ممن  عن حقوق اإلنسان

 .لتنسيق وتقديم الدعم والخبرات االستشارية بين النشطاء والجهات الداعمين لتنفيذ البرامجا -12

 

 

 

 والتنظيم اإلدارة

( مع شبكة المدافعين والنشطاء الرئيسية التي تمثل البلدان  , وتتشكل IOHRDتتشكل  إدارة الشبكة في منظمة ) 

الشبكات في البلد الواحد  من شبكات فرعية  تتعدد بحسب التوزيع الجغرافي للنشطاء والمدافعين , تتولى تنظيم 

ن (,  توكل اليها المهام التنظيمية واإلدارية والتنسيقية في شؤون الشبكة في هذا البلد  ) لجنة من النشطاء المعروفي

مواجهة إدارة الشبكة خارج البالد وشبكات البلدان األخرى , كما تتولى اللجنة تدقيق طلبات االنضمام للشبكة , 

 بهدف ضمان ان تكون عضوية هذه الشبكات لشريحة المدافعين والنشطاء دون غيرهم . 

حاً لتبني اية مقترحات تطويرية يمكن ان ترشح من خالل األعضاء انفسهم رغبة منا في ان فيما يبقى الباب مفتو

 تكون للنشطاء لمستهم ومساهمتهم في بناء الشبكة وتطويرها مستقبالً .

 

 

 وهللا ولي التوفيق

 منظمة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية
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