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مقدمة: التطور والتحديات الحالية واآلفاق المستقبلية

الجزء األول: نشأة وتطور العمل الحقوقي

مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر1.

نشأة وتطور وتحديات الحركة حقوقية في تونس2.

تطور حركة حقوق اإلنسان في المغرب (من االستقالل حتى 2016)3.

الجزء الثاني: حركة حقوق اإلنسان والدولة

العالقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية في مصر: إشكالية في الثقافة1.
السياسية أم أزمة بنيوية؟

عالقة المنظمات الحقوقية بالدولة في تونس2.

حركة حقوق اإلنسان والدولة في المغرب: تأثير حراك 20 فبراير3.

الجزء الثالث: حقوق اإلنسان والنشاط االجتماعي االقتصادي

الحركة الحقوقية والسياسة التنازعية في مصر (2004-2014)1.

بينَ الحُقوق والسِّياسَة: مُنظمات حُقوق اإلِنسان والنِّضال االقتِصادي2.
واالجتِماعي في تُونس

المُقاربة الحُقوقيَّة والحَركات االِجتماعيَّة في المَغرب3.

الجزء الرابع: حقوق اإلنسان والحركات اإلسالمية

إسالميون وحقوقيون في مصر: مسارات التفرق وآفاق التقاطع1.

تونس: المنظمات الحقوقيّة واإلسالم السياسي وتنظيماته2.

اإلسالميون والمسألة الحقوقية بالمغرب3.

الجزء الخامس: حوكمة حقوق اإلنسان

معضالت مستعصية: قضايا الحوكمة الداخلية في المنظمات الحقوقية1.
المصرية

إشكاليات حوكمة حركة حقوق اإلنسان في تونس2.

حوكمة حركة حقوق اإلنسان في المغرب3.
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الجزء السادس: تأثير عمل حقوق اإلنسان

استغالل الحراك الثوري: تأثير المنظمات الحقوقية في مصر ما بعد الثورة1.
(2011-2013)

تأثير الحركة الحقوقية في تونس بين التشريع والممارسة2.

الحركة الحقوقية في المغرب: جدلية التأثير والتأثر قبل الحراك العربي وبعده3.
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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.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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